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 مدينة الموصل واثره في ظهور حركات الخوارج ب  العامل الجيوسياسي 

العطاف بن سفيان   م  793هـ /  177حركتي الوليد بن طريف الشاري) 

   (  إنموذجا    م  796هـ /  180االزدي

 حسين  هللا  عبد محمد
 التاريخ  قسم  األساسية التربية كلية  الموصل جامعة

 (   2022/ 9/ 9قبل للنشر في   2022/ 8/8)قدم للنشر في  
   : الملخص

  لطالما كانت الموصل هدفا لحركات الخوارج من اجل التحصن داخلها او احتاللها لما لها من تأثير مهم بسبب 
هذا الوضع  موقعها لبقية أراضي الجزيرة الفراتية، وقد عانت هذه المدينة ما عانت على مر التاريخ اإلسالمي من  

الموقع حيث  بسبب الجزيرة،    هذا  تلك  الغربي مع  الشمال  المفتوحة من جهة  الخالفة  الحدود  تتخذ  ذلك  وبسبب 
المدينة من    العباسية موقفا ضد اهل هذه المدينة، من اجل محاسبتهم وتحميلهم مسؤولية نتائج وعواقب احتالل 

بين تنفيذ الخالفة لمواقفها وبين سالمة اهل   نصاري ولكن يحول قاضي القضاة ابو يوسف االقبل تلك الحركات،  
 هذه المدينة . 

The geopolitical factor and it's impact on the city of Mosul 

during the exits of Aloled bin taref Al-Share 177 A.H/ 793 

A.D  and AI-Ataf bin Sufyan AL-Azadi unrest 180 A.H/ 796 

A.D  

Mohammed Abdullah Hussein 

University of Mosul / College of Basic Education / Department of 

History 

ABSTRACT 

Mosul has always been target of khawarej trials to get for tified inside city or 

better occupy it due to the mega effect of it's location for the rest of euphrates 

penninsula Lands . throughout Islamic history, this city suffered from its 

location because of its open boarders time takes astand against the people of 

the city, to blame and hold resposibility the results and consequences of 

khawarej occupying the city . However, every time religion men curb caliphs 

for the safety of this city and its people . 
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 الموضوع :

على مدينة الموصل تأثيرا مباشرا، وكان السبب في    (1) اثرت حركات الخوارج في الجزيرة الفراتية
ذلك حدود المدينة المفتوحة الى هذه الجزيرة من جهة الشمال الغربي، وربما ادرك االمويين هذه 

عبد الملك   المشكلة فابتنى لها واليها سعيد بن عبد الملك بن مروان سورا في عهد والده الخليفة
واتم بناء هذا السور الوالي عليها من بعده عمه    (2)   م(   695ـ  ـــ  684ه /    89ــــ    56)  بن مروان

التي توسعت   المواقع  الحكم ووسعه في  بن  اليها الأ محمد بن مروان  نقل  المدينة بعدما  زد فيها 
فسكنوا الى جانب إخوانهم الذين في المدينة وهم النمر وتغلب وطي وكندة    (3) وربيعة من البصرة

االمويو  ورأى  قيس،  الجز وعبد  لبالد  قاعدة  المدينة  هذه  يتخذوا  ان  المصلحة  من  الفراتية ن  يرة 
 . (4)حربيا فصارت الموصل مركزا  

في هجرتها الى والصراعات القبلية توجهت بعض هذه القبائل  وبفعل العوامل االجتماعية   
والشج والبأس  الشكيمة  بقوة  القبائل  هذه  امتازت  وقد  الموصل،  الفراتية ومدينة  لنها  اعة  الجزيرة 

الصراعات  تلك  بفعل  ذلك  على  بي   (5) شحنت  من  وائل  بن  بكر  قبيلة  التي  وتأتي  القبائل  تلك  ن 
بالنسب  والتي  اهتمت  بنو  ،  منها  للعصبية(6) شيبانتفرعت  مثاال   على  وكانت  دائما   اذ حرصت   ،
نسبها   القبائلحفظ  بين  مفاخراتها  ذلك،فضال  عن  في  اشعار وخطب  ولهم  نسبهم  أما عن  ،(7)، 

نو شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة  وهم ب  (8) فينتمي بنو شيبان الى قبيلة بكر بن وائل العدنانية
وتفرعت بنو    (10) وبكر بن وائل قبيلة من قبائل ربيعة،  (9)بن صعب بن علي بن بكر بن وائل،

يعتبر من اكبر بطون  ، فمن الواضح ان هذا البطن  شيبان الى بطون عديدة كان أشهرها بنو مرة
ن  له عشرة اوالد  ويرجع إليِه ) المريون ( وهم )اوالد مرة بن ذهل ( ، وكا   (11)بني شيبان عددا  
همام اشهرهم  وبجيروكثير  ،اروسي  ،ودب   ،وسعد   ،وجساس  ، من  وجندب،  وكسر،  ونفلة،   ،  ،

بالذكر ، ولعل في  و   (12) ،والحارث  بنو مرة شخصيات جديرة  مقدمتهم : الصلب وهو  قد افرزت 
عمرو بن قيس ، والحارث بن الصلب ، وابن اخيه الحوفزان واسمه الحارث بن شريك بن صلب 

وابن    (13)المنصور  ابو جعفر  ، ومعن بن زائدة بن شريك الذي كان  له جوالت في عهد الخليفة
الشيباني يقل عن عمه كفاءة ، وهو يزيد بن مزيد بن زائدة  لم  الذي  لعب دور   (14) أخيه  ا  والذي 

الحركات   على  القضاء  في  العباسيةمهما   للخالفة  )    (15) المناوئة  بـ  الملقب  طريف  بن  والوليد 
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يام الخليفة  الشاري ( ، وهو من اوالد عم يزيد بن مزيد ، ثم خالد بن يزيد القائد المعروف في ا
ومن النساء )المريات ( التي يرجع نسبها الى بني مرة )ليلى بنت طريف الشاري (،   (16) المعتصم

 . (17) وكانت تلقب بـ )الفارعة ( وكانت شاعرة ومقاتلة
على طرفي دجلة من    في البصرة ومنهم من سكن بالكوفة وكذلك سكنوا  سكن بنو شيبانو 

وللصفات السابقة نجد ان الدولة االموية استعانت ببني شيبان لمحاربة    (18)الموصل واستقروا فيها
حركات الخوارج من أبناء جلدتهم، واستمرت هذه االستراتيجية بعد مجيء العباسيون الى الحكم  

 وكما يقول الشاعر : 

 (19)  ان الحديد بغيره ال يفلح***ال ترسلن الى ربيعة غيرها

دورا   التاريخ  سجل  االموي وهكذا  العصر  في  اإلسالمية  العربية  الدولة  إدارة  في  شيبان  لبني 
الشيباني  بن زائدة  القائد معن  الذي كان في االمس  الوقت  ففي  العباسي  قواد    (20)والعصر  احد 

الدولة   في  العساكر  قواد  احد  اليوم  اصبح  العباسية  للدعوة  والمحارب  االموية  الدولة  عساكر 
بعد  كما ذكرنا  ة أبو جعفر المنصور للقضاء على حركات الخوارج، و العباسية واستعان به الخليف 

  (22)  عقد البن اخيه يزيد بن مزيد الشيباني  . (21) وفاة معن
ابن أخيه   الى  الشيباني  بني شيبان من معن بن زائدة  المهدي تحولت زعامة  الخليفة  وفي عهد 

بعثه بحملة مع ابنه هارون الرشيد الى بالد يزيد بن مزيد الشيباني وعقد له لمحاربة الخوارج، ثم  
 . (23)الروم

ظهـرت فـي الجزيـرة م( 808- 786هــ / 193-  170ن الرشـيد )  وفي عهد الخليفة هـارو 
ــذات  ات الخــوارجورة حركــعوامــل كثيــرة ســاعدت فــي بلــ الفراتيــة ظهــرت حركــة  وفــي هــذا الوقــت بال

، وكــانوا دائمــا  كانــت مــن اكبــر مراكــز تحشــيد الثــوارالمعــروف أن الجزيــرة ومــن  الوليــد بــن طريــف،
تفـون حـول أي حركـة مهمـا ، ولذلك كـانوا يل، ويتولى  قيادتهمالتباع قائد يسير فيهم  على استعداد  
فـي  ان الوليـد كـان يتمتـع بشـعبية، ، فضال  عـن ذلـكسلطة والخالفة، لمجرد انهم ضد الكان نوعها

 بدأ الوليد دعوتهو  (24)مره، ويقال لهم أضراس الكالب لشدتهم وقوتهم  ه من بنيقبيلته خصوصا ان
معـه  ، حيث اصـبح عـدد المشـاركينوبدأ بأستجماع عدد من اتباعهم ( ،   793ـ /  ه  177سنة )  

ثم اعلن توجهه نحو نصيبين فأقام بها خمسة أيام وقتل بهـا خمسـة  (25)ال يتجاوز الثالثين شخصا
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ــا   ــا  ودوابـ ــا متاعـ ــا الـــى  (26)آالف وأصـــابوا بهـ ــا ، ثـــم مضـــى منهـ ــتيالء عليهـ ــا واالسـ ــام بقتـــل واليهـ وقـ
أن الوليد بعد عودته الى الجزيرة اشتدت شوكته ، وكثر اتباعه .  (28). وتروي المصادر(27)أرمينية

كانت له تطلعات للقضاء علـى السـلطة العباسـية ، وتعـززت معنوياتـه بعـد ان  ويبدو واضحا ؛ انه
وعنــدما ازدادت الحركــة قــوة قــام الرشــيد بأرســال جــي  كثيــف يقــوده  (29)،كســب الكثيــر مــن االتبــاع

موسى بن خازم التميمي ، الذي عرف بكفاءته ، وحزمـه فـي القتـال ، لكنـه فشـل فـي التغلـب علـى 
وعنـدما علـم الخليفـة بهزيمـة  (30)وانهزم الجـي  العباسـي، وقتـل قائـدة فـي اثنـاء القتـالقوات الوليد،  

جيشــه ، وجــه جيشــا آخــر وخــاي معــارك عديــدة بناحيــة دارا ولــم يــتمكن أي الفــريقين مــن تحقيــ  
 . (31)االنتصار

الرشيد الذي عرف بحزِمِه في مواجهة خصومِه ، قد فكر  بارسـال جـي  الخليفة هارون  و  
وكـان الوليـد اثنـاء لقائـه  (32)مزيد الشـيبانيآخر تحت زعامة قوية فوقع اختياره على القائد يزيد بن 

 مع جيوش الخالفة يرتجز شعرا  ويقول : 
 

              

 

، وشــكلت مــنهم جيشــا ان عبــأت اعـدادا  كبيــرة مــن الجنــد  ، بعــد ثـم توجهــت القــوات العباســية
ووقـف العسـكران ، ولـم  (33) ، الى اللقاء المرتقب في مدينة )الحديثة(جعلته تحت أمرة يزيد ضخما  

.  وقــد عــرف عــن القائــدين بــدهائهما ، ومكرهمــا ،  (34)يعلــن احــدهما التقــدم علــى الطــرف االخــر 
وبدأ كل منهما بمراوغة اآلخر باذلين جهدا  كبيرا  لصنع معركة فاصلة فاقتدى يزيد بطريقة المهلب 

ــة فــي مواضــع  (35)وهــو يواجــه قطــري بــن الفجــاءة  ، ثــم وقعــت بــين الطــرفين وقــائع صــعبة وطويل
 . (36)عدة

يزيد في القضاء على الوليد ، حاول بعض الواشين في   عندما ازداَد قل  الرشيد من تأخر
، وكان  الهدف منهـا الـتخلم مـن القائـد يزيـد ممـا دعـا الرشـيد (37)البالط اتهام يزيد مماآلتِه الوليد 

ان يوجــه رســالة الــى يزيــد بتهمــة التعصــب القبلــي فضــال  عــن ، تهديــده بــالموت ان تــأخر عــن قتــل 

اري   انا الوَليُد بن طريِف الشَّ

 قسورٌة ال يُصْطلي بناري 

 َجْوَرُكُم أخرجَني من داري 
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يـر المـؤمنين يقسـم بـان لـرن اخـرت منـاجزة الوليـد البعـثن اليـك الوليد ونصـت الرسـالة علـى : )) ام
. ويبدو من هذا الكتاب ان الخليفة بعث تهديدا  بالموت   (38)  من يحمل راسك الى امير المؤمنين((

 الى قائده يزيد ، وحثه على القضاء على قائد هذه الحركة . 
ــة بــين القائــدينوعنــدما طالــت فتــرة الصــراع هيمــا بيــنهم اصــطف ال ، جيشــان ،وجــرت مقابل

، لنــد، والرجــل بالرجــل، واراد مقاتلــة النــد با(39)ونــادى يزيــد الوليــد بانــه لــم تكــن هنالــك حاجــة للتســتر
، ومــا أن جــاء الليــل حتــى تمكــن لفريقــان حتــى اكتملــت ســاعات النهــارفحقـ  الوليــد مطلبــه والتقــى ا

، وبعث يزيد برأس الوليـد الـى الخليفـة ووضـع  (40)يزيد من االلتفاف حول قوات الوليد ومن ثم قتله
 : (41)بذلك حدا  لحركته واعاد الفرحة الى الخالفة ، وهيه يقول الشاعر

 َيمضي َفْيَخترُق االجساَم وألهامًا   سلَّ الخليفُة سيفًا من بني َمَطرا

 عاَش الوليٌد مع العاَمين اعواما  لوال يزيُد ومقداٌر لـــه َسَببٌ 

 أَبقوا من المجــِد أيامًا واياما   َاكرْم ِبِه وبأباٍء لــــُه َسلفوا 

 

وبعد ذلك واله الخليفة هارون الرشيد   (42)عاليا  حتى سميى بفارس العرب   فارتفع صيت هذا القائد 
أذربيجان وإقليم الجزيرة فاتخذ من الموصل مقرا له، واستطاع ان يضبط السالم في تلك المنطقة  

(43)  . 

سنة   /    180وفي  حركة   769هـ  وهي  الموصل  في  قوية  خارجية  حركة  طهرت  م 
الخليفة هارون  ،  ( 44)العطاف بن سفيان االزدي ليكفوا عن  لم يكن  الرشيد ويبدو ان بني شيبان 
مبتغيا  في ذلك وضع حدا  لمثل هذه لذا قرر الخروج لمواجهته بنفسه،    شر كل حركات الخوارج  

سيما وان العطاف عمل على حبس عمال الخليفة ومنعهم من جباية الخراج، وتحالف  الحركات،  
دينة الموصل وبقى يجبي الخراج ويجمعه لمدة سنتين  معه أربعة االف شخم، وسيطر على م

الرحبي،   وبيرويه  شريح،  بن  والمعافى  معاوية،  بن  العزيز  عبد  أمثال  القادة  كبار  وبمساعدة 
وغيرهم. الثقفي  ويعلي  هو      (45)   ومنتصر،  ذلك  وراء  السبب  ان  الروايات  سطور  من  ونتلمس 
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الخر  جمع  في  سيرته  وسوء  منجاب  الخليفة  عامل  والمناط  تعسف  الموصل  أهالي  من  اج 
 .  (46) المحيطة بها

سنة    في  الموصل  الى  التوجه  الرشيد  هارون  بالخليفة  دفعت  االحداث  /    180هذه  ه 
م من اجل معالجة هذا الخروج بنفسه ودون االعتماد على احد غيره فهو يعي افضل من    827

ة بغداد سيعطي ذلك تأثيرا  في غيره بان كسر الخراج واالستيالء عليه ومنع وصوله الى العاصم
بعدين : الول : انه سيمنح فرصة لحركات الخوارج والمعارضة لالستفادة من هذه الموال في 
تقوية نفسها ضد الدولة، والثاني : إدراكا منه لدور المال بوصفه عصبا هاما  في الدولة، وهو ما 

من الموال ما ان كأسر عليك توضحه وصية الخليفة المنصور البنه المهدي ) قد جمعت لك  
الثغور،   الذرية ومصلحة  والنفقات وعطاء  الجند  كفاية الرزاق  الخراج عشر سنين، وكان عندك 

سيما وان منطقة الموصل مشهورة    (47)  فاحتفظ بها، فانك ال تزال عزيزا  ما دام بيت مالك عامرا  (
بغناها بمحاصيل ذات الغلة، وربما من المناسب هنا ان نورد تعلي  الدكتور احمد إسماعيل عبد  

للخراج والتي يرجع زمنها    (49)   م(  942ه /    331هيقول : ان قائمة الجهشياري )ت :    (48) هللا  
كب  زيادة  القائمة  من  ويبدو  الرشيد  هارون  الخليفة  عصر  والجزيرة الى  الموصل  خراج  في  يرة 

م حيث    827ه /  180ويستثنى من هذا سنة   (50) الفراتية مقارنة مع المناط  الخرى من العراق
الموصل   خراج  تغلب    6,000,000بلغ  الن  وذلك  الحرشي  الموصل  والي  جباه  درهم  مليون 

لك مما اضطر  العطاف بن سفيان االزدي على الخراج ومنعه من وصوله الى الخالفة فنقم بذ 
 .(51) الوالي الى المطالبة بخراج سنتين

سنة    في  الموصل  الى  التوجه  الرشيد  هارون  الخليفة  قرر  /    180وهكذا  م    827ه 
للقضاء على حركة العطاف بن سفيان االزدي ومعاقبة أصحابه،  وكان يصاحبه مفتي الدولة 

ان يهاجم الخليفة هارون الرشيد  اما العطاف فقرر (52) ووزير عدلها أبو يوسف القاضي االنصاري 
عند وصوله قرب الموصل ولكن شيوخ المدينة وصلحاءها ناشدوه ان يدع ذلك وان ينصرف عن  

  (53)  المدينة لفترة، فخرج في أربعة االف مقاتل الى ارمينية وترك المدينة دون قتال.
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وقد خرج طائفة من وجوه اهل المدينة واهل العلم فيها، الستقبال الخليفة هارون الرشيد 
كان من بينهم    (54) م (    945ه /    334قبل دخوله المدينة وبحسب ما يروي االزدي ) ت :  

جماعة من النصار منهم : )العباس بن الفضل أبو الفضل االنصاري، وهو صاحب المسجد  
وكا النهر،  بن  الذي على  النصار، وخرج موسى  الموصل من  اهل  فقيها محدثا ، وغيره من  ن 

الفقيه، وغيرهم( الفقيه، وعتي     المهاجر وكان من أصحاب الثوري محدثا  فقيها  موصليا ، وسعد 

أبو يوسف القاضي االنصاري هؤالء الرجال مع غيرهم من اهل الموصل ورحب بهم وعرف    فقابل
على قتل كل   ة عليه، وحال أبو يوسف دون تنفيذ الخليفة لقسمه ح  النصار وبقية اهل المدين

، ووقف بين غضب الخليفة هارون الرشيد واهل الموصل واوصاهم بان  (55) من يراه في المدينة
يرفعوا أصواتهم جميعهم من على سطوح المنازل في اذان صالة العشاء لتلك الليلة، وان يبقوا في 

اال بعد  منها  يخرجوا  يد  (56)ذانبيوتهم وال  المتظلع على  أبو يوسف وهو  استطاع  الفعل  وبهذا   ،
ان يجنب الموصل تلك الكارثة التي كانت    (58) بعلم الحيل والمخارج الفقهية  (57) شيخه ابي حنيفة 

ستذهب بالكثير منهم قتال ، لذا حاول أبو يوسف تقديم الحجة للخليفة في ان يمسك عن قتالهم  
تهم اإلسالمية التي اعلنوا عنها برفع االذان باعلى أصواتهم، سيما  النهم قد عصموا دمائهم بهوي

وهو الخليفة الذي يعي جيدا ضوابط القتال واخالقياته سيما وان خطر العطاف قد غادر المدينة  
 الى خارجها . 

وبالفعل عندما سمع الخليفة نداء الصالة سأل أبا يوسف عن ذلك، فاجابه بانه آذان ) 
الفقه وليس لك سبيل لمقاتلتهم (وهؤالء القوم مس وهو ايضا     (59)   لمون فيهم اهل الصالح واهل 

مرة   يوسف  ابي  روعة  فتظهر  بقسمه،  يبر  ان  اجل  من  االمر  اعياه  الذي  للخليفة  الحجة  يقدم 
أخرى وهو يساند الخالفة ويحافظ على اتجاهها ويجعلها قوية النه يحافظ على تمسكها بالشرع  

احدا  م يجد  ليال  فال  المدينة  يدخل  ان  الرشيد  الخليفة هارون  ويقترح على  تركه،  أهلها ودون  ن 
النهم في بيوتهم، وهكذا لن يقتل احدا  من أهلها النه لن يرى احدا . وفعال  دخل الخليفة هارون  
او  رجل  اال  يل   فلم  وشوارعها  ومحالتها  أسواقها  في  ودار   ( ليال   الموصل  مدينة  الى  الرشيد 

ر بهدم سور المدينة  ولكي ال تبقى المدينة وجهة  للخوارج ليتحصنوا فيها ) ام  (60)   رجلين فقتلهما(
 (61)  ونادى مناديه : من هدم ما يليه من السور فهو امن، فهدم الناس سورهم بايديهم (
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أعوان    من  غيره  دون  الرشيد  يد  في  شريح  بن  معافى  وقع  انه  التمرد  هذا  نتائج  ومن 
معافى العطاف في المدينة، ونقال  عن ابن المعافى ) احمد ( الذي ينقل تتمة الخبر عن والده ال

هيقول : ) لما دخل الرشيد الموصل سنة هدم سورها اخذت فتقدمت اليه فقال لي : أنت معافى؟ 
فقلت : انت المعافى يا امير المؤمنين وانا المبتلى بذنوبي، فقال : هات بيرويه ومنتصر، قلت ما  

لت : يا ( ان لم أقتلك، قاقدر عليهما، قال : برئت من المهدي ومن قرابتي من رسول هللا )
امير المؤمنين، انا شيخ وفي رقبتي وصايا وأطفال، فتمهلني حتى اخرج الوصايا التي في عنقي  

واستطاع المعافى بهذه السياسة ان يمتم سورة غضب    (62)   واوصي، قال : امهلتك الى الليل (
كالمه( من  نرعد  ونحن  الرشيد  يخاطب  وهو  المعافى  مع  كنت  )انا   : يقول  وغيره    ( 63)   الخليفة 

وهكذا استطاع المعافى ايضا  ان يخرج من عند الخليفة معافى ويتجه الى أصحاب الخليفة من  
و  الخليفة  عند  بهم  فيتوسط  اليمانية  من  (  خاصته  مني  فاستوهبوه   ( الخليفة  يد  من  انقذوه  فعال 

 بشرط ان يسجن لمدة سنة واحدة فسجن في الموصل .

كذلك اصفى الخليفة أراضي العطاف بن سفيان واراضي بارويه ومنتصر، وكذلك جعل 
على خراج الموصل يحيى بن سعيد الحرشي بدال من منجاب، وايضا  تعسف الحرشي على اهل  

مما اضطر الكثير من    (64) راج مطالبا  إياهم بخراجهم لمدة سنتين مضت الموصل في جمع الخ
أهالي اطراف الموصل الى مغادرة قراهم ومناط  سكناهم والهجرة الى أذربيجان ومن الطريف ان  

تعبيرا  عن    (65)   يدرج على السنة الناس في وقتها المثل ) لم يرضوا بمنجاب فجاءهم الحرشي (
االزدي ويذكر  الخراج،  عمال  عند  حتى  (66)التعسف  الخراج  جمع  الحرشي  تلك    ان  في  وصل 

 مليون درهم حملت الى الخليفة هارون الرشيد وهو في الرقة . 6,000,000السنة الى 

 الخاتمة :

 توصلنا من خالل بحثنا المتواضع الى نتائج عدة يمكن ان نوجزها فيما يأتي : 

اثر   1 بأزمات  تمر  جعلها  الموصل  لمدينة  الجيوسياسي  الموقع  ان  ان    تـ  دون  أهلها  على 
 يكون لهم حوال وال قوة في التصدي لمثل تلك االوضاع .
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ـ من نتائج هذا الموقع أثر على االستقرار االجتماعي واالقتصادي في آٍن واحد سيما وان   2
 العامة مسالمين . 

ـ لم يكن الصحاب حركات الخوارج القدرة في مد حركتهم الى خارج منطقة الجزيرة والموصل    3
 .أقتصر تأثيرهم على هذه المنطقة حصراً  لذا

ـ لم يقف الخليفة هارون الرشيد مكتوف االيدي انما عمل بحزم على التخلص ممن ركبوا    4
 .موجة الخارجين على الدولة 

ـ كان من الممكن ان تبني الدولة لها معسكرا او قاعدة في منطقة الجزيرة الفراتية لترصد    5
 حركات الخوارج . 

من خالل البحث في ضرورة تولي الموصل من والة اقوياء كان بامكانهم ان يمنعوا    ـ توصلنا  6
 كل االضرار التي وقعت على هذه المدينة . 

 

 لهوامش ا

 

 
( قسم الجغرافيون العرب الجزيرة الفراتية )جزيرة آقور عند ياقوت الحموي( الى ثالثة اقسام تحمل أسماء القبائل (1

ربيعة  وديار  آمد،  وقصبتها  بكر  ديار  هناك  فكان   . فيها  واستقرت  اإلسالم،  قبل  اليها  هاجرت  التي  العربية 
ديار بكر بديار ربيعة وعدها كلها ربيعة الن وقصبتها الموصل، وديار مضر وقصبتها الرقة، وهناك من دمج  

قبيلة بكر هي واحدة من قبائل ربيعة؛ ينظر : المقدسي، شمس الدين نبي عبد هللا بن احمد : احسن التقاسيم في  
؛ االصطخري، ابي إسحاق إبراهيم بن محمد   137/    1م ( :    1909معرفة القاليم، ) ليدن : مطبعة بريل،  

؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، )بيروت :  71م ( :    1927مالك ) ليدن : مطبعة بريل،  الفارسي : مسالك الم
صادر،   :    1957دار  دار  134/  2م(   : ،)دمش   العربية  وديارها  الفراتية  الجزيرة   : الحكيم  عبد  الكعبي،  ؛ 
   33م ( :   2009صفحات ، 

 . 465م ( :  1987لمعارف، البالذري، احمد بن يحيى : فتوح البلدان، ) بيروت : مؤسسة ا( (2
 .  17/   3هـ( :   1358اليعقوبي، احمد بن واضح : تاريخ اليعقوبي، )النجف : مطبعة الغرى، ( (3
 .  327البالذري، فتوح : ( (4
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الفراتية، واحتلت (  (5 القبائل العربية الى الجزيرة  ان العوامل االجتماعية واالقتصادية اهم السباب وراء هجرات 

وحدثت حرب البسوس العوامل االجتماعية أي اخبار الحروب والنزاعات الداخلية بين القبائل جانبا كبيرا ومهما،  
هد االموي والعباسي برز من بني شيبان القائد االموي بعدما قتل جساس بن مرة الشيباني كليب التغلبي، وفي الع

العباسية   الجيوش  الشيباني، وخاي معن معارك حاسمة ضد  الشيباني وابن اخيه يزيد بن مزيد  معن بن زائدة 
وتوزعت القبائل التي كانت بقيادة قحطبة بن شبيب الطائي الذي توفى اثر ظربة عاجلة من معن أردته قتيال ؛  

الجزيرة الفراتية وسميت مناط  الجزيرة باسم القبائل التي سكنت فيها، ومن الراجح ان تكون تغلب هي اول على  
؛    89،    88ه ( :    1305من نزل الجزيرة من قبائل ربيعة؛ ينظر : الواقدي، حرب بكر وتغلب، ) القاهرة :  

انظر :  ؛ كذلك    73/    1م ( :    1923  بعة السلفية،الصائغ، القس سليمان : تاريخ الموصل، ) القاهرة : المط
؛    112،  109م ( :    1942جاد المولى، احمد محمد واخرين : أيام العرب ، ) القاهرة : مطبعة عيسى الحلبي، 

 .  64،  63؛ الجومرد، يزيد بن مزيد :  73/   1الصائغ، تاريخ الموصل :  
  :  .ت(بيروت، د)،1ط  يد، دار الكتاب العرب،العقد الفر   :مد االندلسي  ابن عبد ربه ، ابو عمر احمد بن مح(  (6
احسان    312/  3  ، النم  ،  :؛  القبلية  العدد    )العصبية   ، االدبي  االسبوع  ، جريدة  /  9/  7في    823سورية 

2002  : ) 1-2 . 
) بيروت : دار الكتب العلمية،  ،  1، طالمستقصى في امثال العرب  : هللا محمود  ( الزمخشري ،ابي القاسم جار  (7

 . 201/ 2 :(  د.ت
بغداد   )  اللباب في تهذيب النساب:  ين ابو الحسن علي بن ابي الكرم الشيباني  عز الد  ،( ينظر : ابن االثير(8
المثنى ،  : العبا219/ 2  د.ت ( :  مكتبة  ،ابو  القلقشندي  انساب   : س احمد بن علي  ؛  نهاية االرب في معرفة 

القبائل معجم  :  كحالة ،عمر رضا    ؛ 309/ 2:   م( 1959، د. م ) القاهرة ، 1طالعرب ،تحقي  ابراهيم االبياري ،  
   .405/ 1  ( :م1949المكتبة الهاشمية،  ) دمش  :العرب القديمة والحديثة 

) مصر :    ليفي بروفنسال ،  :  تحقي  وتعلي   العرب،جمهرة انساب  :  حمد  محمد بن ا  ،االندلسي  ابن حزم (  (9
 . 302  د.ت ( : ،دار المعارف

البارودي ،  :  تعلي     االنساب ،:  بد الكريم بن محمد بن منصور  السمعاني ،ابي سعد ع(  (10 )  عبد هللا عمر 
نسب بني شيبان ينظر :   ؛ وللمزيد عن482/  3  :م(  1988هـ /  1408دار الجنان،  :  تاب الثقاهية  مؤسسة الك

، )    1) مادة شيب ( ؛ الجومرد، عبد الجبار : يزيد بن مزيد الشيباني، ط  2372ابن منظور، لسان العرب :  
 .  26،   25م ( :   1961: دار الطليعة،  بيروت 

ــروت : مؤسســــة المعــــارف،  ((11 ــى : انســــاب االشــــراف، ) بيـ ــبالذري، احمــــد بــــن يحيـ  ؛301/  5م ( :  1987الـ
،جـــالل الـــدين عبـــد الـــرحمن الشـــافعي : لـــب اللبـــاب فـــي تحريـــر االنســـاب ) بغـــداد : مكتبـــة المثنـــى،  الســـيوطي

 .158اعادت طبعه باالوفست ( :  
  :   المقتضب من كتاب جمهرة النسب ، تحقيق  :  ،شهاب الدين ابو عبد للا   الحموي   اقوت ي (  (12

، ناجي حسن  ،  1طالدكتور  م  العربية  )د.  ،  الدار  :   1987للموسوعات   )  1  /187    ، النويري  ؛ 
وزارة الثقافة واالرشاد القومي ،  ) مصر :    نهاية االرب في فنون االدب ،:  هاب  شهاب الدين احمد بن عبد الو 

 . 333-332/ 2 ( : م1929  هـ /1347المؤسسة المصرية ، 
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دار الكتاب  ) بيروت :  تاريخ بغداد ،  :  البغدادي ، الحافظ ابي بكر احمد بن علي  الخطيب  (  (13

 . 334/  14  ( :  د.ت  العربي ، 
 .  435/   14المصدر نفسه : ( (14
بن محمد  (  (15 الدين احمد  العباس شمس  ،ابي  الزمان  :  ابن خلكان  وفيات االعيان وانباء اخر 

 . 371/ 5  ( : 1949كتبة النهضة ،  م) القاهرة : محي الدين عبد الحميد  :  ،تحقيق
 . 324  د.ت ( :دار البشير،) د. م ، تراجم اعالم النساء   :  دعبول ،رضوان ( (16
 . 465م ( :  1987البالذري، احمد بن يحيى : فتوح البلدان، ) بيروت : مؤسسة المعارف، ( (17
الحسن بن احمد بن يعقو ابو مالهمذاني ،  (  (18 العرب ، تحقي     ب :  حمد    ) محمد عبد هللا ،  :صفة جزيرة  

، السعادة  ، مطبعة  :  مصر   ) العرب والعجم  ،   ابن خلدون ؛  133  د.ت  ايام  في  المبتدأ والخبر  العبر وديوان 
االكبر السلطان  بيروت : مؤسسة االعلمي ، د .ت ( :  1، ط  والبربر ومن عاصرهم من ذوي   (6  /

303   . 
أ(  (19 الحنبلي،  العماد  عمادابن  بن  الحي  عبد  الفالح  اخبار من ذهب  شذرات  :  بو  في  : مكتبة   1ط  الذهب  القاهرة   (

في اخبار الحقائ  ، ) بغداد : مكتبة المثنى    ؛ مؤلف مجهول ،العيون والحدائ   289/  1  :  م (  1935القدسي،  
هـ /    218ـــــ    127والموصل )  الجزيرة الفراتية  ، محمد جاسم : ؛أيضا: حمادي المشهداني  297/  3  :  ، د.ت (
 ـ  582 :  ( 1977) بغداد : دار الرسالة ،  1م(، ط  833ــــ   744
رف في الوساط العباسية بانه من مقاومي دعوتهم واستطاع الهروب من حصار ابن هبيرة في واسط لقد ع(  (20

ودفاعه عن الخليفة المنصور ضد حركة الراوندية    بعدما ابلى بالء حسنا في قتالهم ولكنه اشتهر ايضا  بحضوره
رغم انه هو نفسه من قتل قحطبة بن شبيب الطائي قائد الجيوش العباسية؛ ينظر : الطبري، محمد بن جرير :  

،    452،   415/   7، ) القاهرة : دار المعارف، د.ت ( :  2تاريخ الطبري، تحقي  : محمد أبو الفضل إبراهيم، ط
 ـ  35، 34،  64ــــ   63؛ الجومرد، يزيد بن مزيد :  564البالذري، فتوح :   ؛507ـــــــ  505
/    1ابن العماد، الفالح عبد الحي، شذرات الذهب في اخبار من ذهب، ) بيروت : دار الميسر، د.ت ( :  (  (21

/    7( :  م    1993؛ الذهبي، شمس الدين أبو عبد هللا : سير اعالم النبالء، ) بيروت : مؤسسة الرسالة،    321
97  . 
  606/    5م ( :    1965ابن االثير، علي بن احمد بن اكرم : الكامل في التاريخ، ) بيروت : دار صادر،  (  (22

الثالث   الهجري، مجلة االداب، جامعة بغداد، ؛ عبد الرسول، سليمة : الشيبانيون في إقليم الجزيرة خالل القرن 
 .  655،   615م :   1979، لسنة    24العدد :  

 .  625؛ عبد الرسول، الشيبانيون : 152،  124/   8طبري، تاريخ : ال( (23
ابو عبد هللا بن مسلم(  (24 قتيبة  ابن  ، )د. م :  1، تحقي  : محمد اسماعيل عبد هللا، طالمعارف:    الدينوري، 

ابن    ؛  288/  1  الحنبلي ،شذرات :؛    938/    10  الطبري ،تاريخ :؛  182  :  م(   1934المطبعة االسالمية ،  
 .  371/  5 خلكان، وهيات االعيان :

  1966) الرياي : مكتبة النصر،  1والنهاية، طالبداية ابو الفداء اسماعيل بن عمرو القرشي :  ابن كثير ، ((25
   . 571 الجزيرة الفراتية :؛ حمادي ،  282  االزدي ،تاريخ الموصل  :؛  173/  10  :م ( 
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 .  572 ، الجزيرة الفراتية : حمادي؛  282 الزدي ، تاريخ الموصل :( (26
27)  )    ، :    ابن خياط  العمري، طتاريخ خليفةابوعمرو بن خليفة  : اكرم ضياء  : مكتبة   1، تحقي   النجف   (

  : السياسي والثقافي واالجتماعي  تاريخ االسالم    :   ، ابراهيم حسن؛ حسن  486-485/  2  :   (     1966االدب ،  
2 /250    . 
 .    250/  2؛ حسن ، تاريخ االسالم :  486-485/ 2ابن خياط ، تاريخ خليفة :    ( (28
  2/410:    ) بيروت : دار صادر، د.ت (  1اليعقوبي، ط  تاريخ  ، احمد بن يعقوب بن واضح :ليعقوبي  ا   (  (29

 .  282؛ االزدي ، تاريخ الموصل : 
 . 296/  3؛ مجهول ،العيون والحدائ  :  288/  1؛ الحنبلي ، شذرات :   938/   10الطبري ،تاريخ : ( (30
، تحقي  : اسماعيل دول االسالم  محمد بن احمد بن عثمان :  ؛ الذهبي ،  173/    10( ابن كثير ،البداية :  (31

 .  45/ 2؛ حسن  ،تاريخ االسالم :  161/ 1:   م (  1999مروة ، ) بيروت : دار صادر،  
32)  )    : االعيان  ،وهيات  خلكان  :    محمد خضري خضري،  ال؛    891/  5ابن  االمم محاضرات  بك  تاريخ  في 

؛ حمادي ، الجزيرة الفراتية :   46/  2؛ حسن ، تاريخ االسالم :    105/  2:  هـ(     1384االسالمية، )القاهرة :  
572 . 
حديثة الموصل : هي بلدة تقع بالجانب الشرقي من دجلة ، وسميت بهذا االسم حين تحول اليها من اهل   (  (33

االنبار في ايام الحجاج بن يوسف وقد تم  تعميرها من قبل الخليفة مروان  بن محمد ، ياقوت ،معجم البلدان ،  
2 /230 . 
الندوة،  1طالفتوح ،  ابو محمد احمد الكوفي :    ،ابن اعثم  (  (34 ؛    257/    8م ( :    1968، ) بيروت : دار 

 . 10/173 : ير ، البداية ابن كث 282 : تاريخ الموصل االزدي ، 
تشير المصادر ان المهلب بن ابي صفرة الذي نصب لقتال الخوارج من قبل المويين كان يتخذ الخالف    (  (35

ينظر :   الخالف بينهم .  اليهم من يثير  لم يجدهم مختلفين دفع  لتفريقهم ، وحصد شوكتهم ، واذا  بينهم ذريعة 
) بيروت : دار   2وبيان الفرقة الناجية، ط  الفرق بين الفرق   ن محمد :عبد القادر عمر بابو المنصور    البغدادي ،

 .   187/  1 ( : 1977  ،االفاق الجديدة
  م( :   1990، )بيروت : دار الكتب العلمية  1، تحقي  : د. عمر عبد السالم ، طالذهبي ، تاريخ االسالم  (  (36
2 /44 . 
؛ الخضري ، محاضرات   44/  22  ريخ االسالم :  تا؛ الذهبي ،    792/  5ابن خلكان  ،وهيات االعيان ،    (  (37
: 2  /105 . 
،الفتوح    (  (38 اعثم  : ؛    288/  1  : الحنبلي ، شذرات  ؛    255/    8  :ابن  ؛    105/  2  الخضري، محاضرات 

 . 577  :،الجزيرة الفراتية  حمادي المشهداني
/  1 :تاريخ الموصل ، الزديا؛  45/ 2  : ؛ حسن ، تاريخ االسالم 296/ 3  :مجهول ،العيون والحدائ  ، ( (39
70 . 
 .  105/ 2  : محاضرات ، خضري ال  ؛  173/ 10 :؛ ابن كثير ، البداية    410/  2 :اريخ ، تاليعقوبي ( (40
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،وهيات  ؛    182  :عارف  ،الم  لدينوري ا   (  (41 خلكان  الدول   : ؛ طه حسين    371/  5  :ابن  االموية   تينشعراء 

 .  151( : 1981)بيروت : دار الجيل،   2طوالعباسية ، 
؛ االزدي، ابي زكريا يزيد بن محمد : تاريخ الموصل، تحقي  : د. عبد هللا  261/    8:    الطبري ، تاريخ(  (42

ــــــــ   402/    2ومرد، هارون الرشيد :  ؛ الج  513/    1م( :    1971احمد محمود، )بيروت : دار الكتب العلمية،  
405   . 
 .  270/   8الطبري، تاريخ : ( (43
 .  515/   1تاريخ الموصل : ( (44
 . 517، 516المصدر نفسه : ( (45
احمد إسماعيل الجبوري : الخراج في الموصل والجزيرة في العصر العباسي الول، مجلة دراسات موصبية، ( (46

 .  11م :   2009، تموز، 25العدد :  
 .  144/   9الطبري، تاريخ : ( (47
 .  11:  عصر العباسي الول الخراج في الموصل والجزيرة في ال( (48
محمد بن عبدوس : الوزراء والكتاب، تحقي  : مصطفى السقا واخرون، ) القاهرة : مطبعة مصطفى البابي (  (49

 .  285الحلبي، د.ت ( : 
 .  285الجهشياري، الوزراء والكتاب : ( (50
 .  518االزدي، تاريخ الموصل : ( (51
( :    2014الصياح، محمد عبد هللا : أبو يوسف القاضي ورؤيته السياسية، ) الردن : دار كنوز المعرفة،  (  (52
65  . 
؛ فوزي، فاروق عمر : موقف الموصل من العباسيين الوائل، ضمن    515/    1االزدي، تاريخ الموصل :  (  (53

 .  162( :  م  1977، ) بيروت : دار القلم،  1كتاب بحوث في اتلتاريخ العباسي، ط
 .  516،  515/   1تاريخ الموصل : ( (54
 .  515/   1المصدر نفسه  :  ( (55
 .  516/  1المصدر نفسه : ( (56
أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت بن زوطي، من اصل فارسي ، كان جده ممن اسر في فتح كابل، وكان  (  (57

م واليه ينسب المذهب الحنفي ؛ ينظر ابن سعد،    699ه /    80مولى بني تيم هللا بن ثعلبة، ولد في الكوفة سنة  
ط عطا،  القادر  عبد  محمد   : وتحقي   دراسة  الكبرى،  الطبقات   : ب  2محمد   (  ، ، العلمية  الكتب  دار   : يروت 

؛ السيوطي، االمام جالل الدين بن ابي بكر : تبييض الصحيفة بمناقب ابي حنيفة،   233/    7م ( :    1997
؛ عبد القادر، علي    31م ( :    1990، ) بيروت : دار الكتب العلمية،  1تحقي  : محمود محمد حسن نصار، ط

م    1995، ) بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر،    1، ط: الفقه اإلسالمي، موسوعة الحضارة اإلسالمية
؛ ينظر مادة : أبو حنيفة في الموسوعة العربية العالمية والنسخة الدولية من دائرة المعارف العالمية   42/    3( :  

international world book 
 .   51الصياح، أبو يوسف القاضي : ( (58
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