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٢٢/١/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ١٩/١١/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
بـي، وقـد تمثـل هـذا الـدور تناول البحث دور شخصـیة زعـیم القیسـیة زفـر بـن الحـارث الكال

في موقف القبائل القیسیة من الخالفة األمویـة فـي منطقـة الجزیـرة الفراتیـة، ابتـداًء مـن موقعـة مـرج 

-٦٨٤هــــ/٨٦-٦٥م وشـــملت فتـــرة مـــن خالفـــة عبـــد الملـــك بـــن مـــروان (٦٦٦هــــ/ ٤٦راهـــط عـــام 

  م).٧٠٥

مـرج راهـط، ومـا وقد ركز البحث علـى دراسـة شخصـیته ومكانتـه االجتماعیـة ثـم دوره قبـل 

تبع ذلك بعد هزیمة القیسیة الموالیـة لعبـد اهللا بـن الزبیـر، ومحـاوالت الخلیفـة عبـد الملـك بـن مـروان 

إخضاعه باألسلوب الحربي تارة والسلمي تارة أخرى.

كما تناول البحث ذلك الصراع الحربي في منطقة الجزیرة الفراتیة بین القیسیة بزعامـة كـل 

حــاب والقبائــل الیمنیــة ثــم تطــور ذلــك الصــراع مــع قبائــل بنــي تغلــب التــي مــن زفــر وعمیــر بــن الحب

كانت تقطن إلى جوار القیسیة، وأخیرًا تـدخل الخلیفـة بخلـق حالـة مـن الهـدوء والمصـالحة بـین هـذه 

القبائل وذلك بقیام عبد الملك بن مروان بدفع دیات قتلـى األطـراف المتنازعـة، ونجحـت خطـة عبـد 

دئة الحرب القبلیـة وضـمن للقیسـیة حقـوقهم فـي العطـاء وأصـبحوا جـزءًا مـن الملك بن مروان في ته

جیش الخالفة.

Zufar Ibin Al-Harith Al- Killaby
and his Role in the Events of his Period

Dr. Fadhil. Ghazay Abid Dr.Adham Fadhil Khattab
College of Basic Education \Mosul university

Abstract:
This research deals with the role of the leadership of Al- Kaysia,

Zufar Ibin Al- harth Al- Killaby. This role is represented by the stand

of Al- Kaysia tribes from the Umayyad caliphate in Al-Jazeera Al-

Furatia region from Marj Rahit battle in 64/AH and including the
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period which starts from the caliphate of Abid-Almalik Ibin Marwan

(65-85/AH).

The research focuses on studying the personality and the social

status of Zufar and his role before Marj Rahit battle and what fallows

after the failure of Al- Kaysia tribes who were proponents of Abid

Allah Ibin Al- Zubair and the attempts of the caliphate Abid Al- Malik

Ibin Marwan to make him under his control through military or

peaceful ways.

The research also deals with the military struggle in Al- Jazeera

Al- Furatia region between Al- Kaysia, leaded by Zufar and Umayer

Ibin Al- Habhab, and Al- Yamania tribes.

The struggle then extended to Bany Taghlib tribes inhabiting in

the regions neighboring Al- kaysia. Finally, the caliphates succesded in

creating a quiet situation by making reconcilement among the tribes

and Abid-Al-Malik began to pay blood money for those who have been

killed from the struggling tribes and his plan succeeded in making the

situation quiet or calm.

نسبھ:-
تب األنساب على أن زفر بـن الحـارث بـن عمـرو بـن معـاذ أجمعت المصادر التاریخیة وك

)٢(وینتهــي نســبه إلــى قبیلــة هــوازن)١(بــن یزیــد بــن عمــرو بــن خویلــد بــن نفیــل بــن عمــرو بــن كــالب

. ولتعاظم خبر زفـر )٤(ویكنى أبا الكوثر وأبا عبد اهللا)٣(كبرى القبائل القیسیة، أما كنیته فأبو هذیل

د قیل بأنه من قبیلة كندة الیمانیة اعتزازًا بهذا الـدور؛ غیـر أنـه ینفـي وشهرته بین القبائل العربیة فق

.)٥(انتسابه إلى كندة ورد على هذا الزعم في مواضع عدیدة

والدتھ:-
، )٦(ولد زفر بن الحارث في البصرة وسـكن فیهـا طـوال فتـرة خالفـة عثمـان بـن عفـان

الـذي  عامر لنجـدة عثمـان بـن عفـانوقد ورد أنه كان ضمن الجیش الذي أرسله عبد اهللا بن
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كان بقیادة مجاشع بن مسعود، فقد حمل زفر علـى رجـل نقـل خبـر مقتـل عثمـان وقتلـه وهـو یومئـٍذ 

م تقریبًا .٦٤٥هـ/٢٣.وبناًء على ذلك یمكن تقدیر سنة والدته بحدود )٧(غالم

القیسـیة م وأصـبح سـید القبائـل٦٥٦هــ/٣٦ثـم رحـل إلـى بـالد الشـام بعـد وقعـة الجمـل عـام 

، وزعم قوم أن زفر ولد في قریة بلوخ مـن قـرى األهـواز، ولكـن القیسـیة ینفـون ذلـك، ویبـدو )٨(هناك

أن رأي القیسیة أقرب إلى الواقع؛ ألن زفـر قـال لعبـد الملـك بـن مـروان: "لـو علمـت أن یـدي تحمـل 

، فلـو )٩(ت"م : قـد كبـر ٦٩٠هــ/٧١قائم السیف ما قلت هذا، فقال له عبد الملـك حـین صـالحه سـنة 

كان قد ولد في بلوخ؛ لم یكن كبیرًا ألن استیطان العـرب فـي البصـرة أقـدم مـن اسـتیطانهم فـي بلـوخ 

  واألهواز.

أما عـن تحدیـد سـنة والدتـه، فـإن المصـادر التاریخیـة ال تـذكر سـنة محـددة كمـا هـو الحـال 

ة عبــد الملــك بــن فیمــا یخــص ســنة وفاتــه التــي تجمــع المصــادر التاریخیــة علــى أنهــا فــي أیــام خالفــ

.)١٠(مروان وبحدود بضع وسبعین للهجرة

أوالده:-
ومن البنات )١٤(وٕاسماعیل)١٣(ووكیع)١٢(والعباس)١١(كان لزفر من األوالد الهذیل والكوثر

–والرباب وهي زوجة مسلمة بن عبد الملك وكان یؤذن علیه في أول النـاس ألخویهـا )١٥(ضباعة

كمــا قتــل لــه ابــن آخــر أثنــاء )١٦(بنــین فــي معركــة مــرج راهــطوقتــل لزفــر ثالثــة-الهــذیل والكــوثر

.)١٧(حصار عبد الملك بن مروان لقرقیسیاء التي كان یتحصن بها زفر

أمــا أشــهر أوالده ِذكــرًا فهــو الهــذیل الــذي كــان فارســًا شــاعرًا وقاتــل مــع أبیــه فــي أكثــر مــن 

تــولى الجزیــرة وجنــد قنســرین ، ویلیـه فــي المكانــة الكــوثر الـذي )١٨(معركـة وحقــق انتصــارات مشــهودة

، وكـان سـید قـیس )١٩(م٧٤٤هــ/١٢٧من قبل الخلیفة مـروان بـن محمـد آخـر خلفـاء بنـي أمیـة سـنة 

عمــر بــن هبیــرة الفــزاري والــي العــراق ســنة –فــي زمانــه حیــث أشــاد بزعامتــه ومكانتــه لــدى القیســیة 

، ومـن )٢٠(وتنا وال یسـألونه"م بقوله: "لو بوق بلیل لوافاه عشرون ألفًا ال یقولون ِلَم دع٧٢٠هـ/١٠٢

هذه الروایة یتضح مدى كثرة القیسیة في تلك الفترة وأنهم یشكلون كتلة قبلیة مقاتلة ال یستهان بهـا 

جعلها تلعب دورًا مهمًا في الصراع القبلي الذي أودى بنهایة الخالفة األمویة.

مكانة زفر بن الحارث االجتماعیة:
ن یتمتـع بهــا زفـر قــد حققـت لــه مكانـة مرموقــة وأهلتـه لكــي إن المنزلـة االجتماعیــة التـي كــا

یكون في كثیر من الحاالت من بین الرجال الذین یعتمد علـیهم فـي أوقـات األزمـات، فكـان ضـمن 

الوفد الذي أرسله یزید بن معاویة فـي بدایـة خالفتـه لتسـویة الخـالف بینـه وبـین عبـد اهللا بـن الزبیـر 

.)٢١(وأن یحذره الفتنة
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م أخبــار زفــر تظــل مقرونــة بموقعــة مــرج راهــط، فقــد تــولى زعامــة القیســیة بعــد غیــر أن أهــ

.)٢٣(في معركة مرج راهط)٢٢(مقتل زعیمها الضحاك بن قیس الفهري

وكان نزوله بعد خروجه من الكوفـة )٢٥(وسید قیس في زمانه)٢٤(ووصف بأنه سید شریف

ثــم اتخــذ )٢٧(زفــر فیمــا بعــدوناحیــة بــالس التــي أصــبحت منــزل الكــوثر بــن )٢٦(بــالقرب مــن خســاف

فــي منطقــة الجزیــرة الفراتیــة حصــنًا لــه حیــث مــواطن القبائــل القیســیة وذلــك بعــد معركــة )٢٨(قرقیســیا

.)٢٩(مرج راهط

أمــا المنحــى الــدیني لزفــر بــن الحــارث فإنــه یعــد مــن الطبقــة األولــى مــن التــابعین مــن أهــل 

وروى  )٣٠(ة ومعاویــة بــن أبــي ســفیانالجزیــرة، وكــان مــن األمــراء، وســمع الحــدیث النبــوي مــن عائشــ

. ویــذكر أن زفــر كــان یــدعي )٣١(الحــدیث عــن زفــر كــل مــن ثابــت بــن الحجــاج وجحفــة بــن العــالء

الرغبــة فــي إعــالء شــأن اإلســالم وخدمــة مصــالح أبنــاء الصــحابة وكــان یلقــي الخطــب الدینیــة بهــذا 

.)٣٢(الشأن على منابر المساجد كونه خطیبًا وشاعراً 

شعره:-
، كمـا أنـه )٣٣(ل شعره بالتفصیل ألنه كثیر وورد في العدید من المصادر التاریخیةلن نتناو 

ســیكون خــارج نطــاق بحثنــا هــذا، غیــر أننــا ســوف نــذكر منــه أمثلــة عنــدما یقتضــي ســیاق الــنص 

قـد كتـب بحثـًا عـن )٣٤(التاریخي في موضعه من البحث، علمًا بأن الدكتور نـوري حمـودي القیسـي

اصــطبغ شــعره بلــون سیاســي متمیــز وقیــل فــي معــارك عدیــدة كــان لهــا شــعر زفــر بــن الحــارث، فقــد

صدى في األحداث التاریخیة التي شهدها القرن األول الهجري وخصوصًا بعد هزیمـة القیسـیة فـي 

وهــو یعــد مــن شــعراء العصــبیة فــي العهــد -معركــة مــرج راهــط، التــي تركــت أثــرًا مریــرًا فــي نفســیته

وموجهــًا شـــعره إلــى خصـــومه الــذین كـــانوا )٣٥(للقبائــل الكلبیـــةاألمــوي معبـــرًا فــي شـــعره عــن عدائـــه 

یوغلــون فــي إیذائــه ویتجــاوزون حــدود المــروءة فهــو یتوعــد قبائــل كلــب بالهزیمــة والثــأر لیــوم مــرج 

كما في أبیاته اآلتیة:)٣٦(راهط

ـــــــــــت وقیعـــــــــــة راهـــــــــــطٍ  ـــــــــــد أبق لمــــــــــــــــروان صــــــــــــــــدعًا بیننــــــــــــــــا متنائیــــــــــــــــالعمـــــــــــري لق

تتـــــــــرك قتلـــــــــى راهـــــــــط هـــــــــي مـــــــــا هیـــــــــاو أتــــــــــــذهب كلــــــــــــب لــــــــــــم تنلهــــــــــــا رماحنــــــــــــا

ــــــــــــــراري وتركــــــــــــــي صــــــــــــــاحبّي ورائیــــــــــــــافلــــــــــــم تــــــــــــَر منــــــــــــي نبــــــــــــوة قبــــــــــــل هــــــــــــذه ف
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دور زفر بن الحارث قبل معركة مرج راھط:-
إلى والیه على البصرة عبد اهللا بن عامر یطلب منه كتب الخلیفة عثمان بن عفان 

ـــذ ـــى داره فـــي الوقـــت ال ـــاذه مـــن الحصـــار الـــذي فـــرض عل ـــب وفـــود النجـــدة وٕانق ـــه مطال ي كانـــت فی

اإلغاثـة برجـال ذوي -علـى البصـرة–المحاصرین بخلعه من الخالفة أو قتله، فكان أمره إلى والیه 

نجدة وبأس ورأي لعل اهللا أن یرفع بهم شر األعـداء، فأرسـل عبـد اهللا بـن عـامر جیشـًا مـن البصـرة 

سـعود لنصـرة الخلیفـة فكان زفر بن الحـارث یـرأس مائـة رجـل ضـمن هـذا الجـیش مـع مجاشـع بـن م

. فلمـا كـانوا فـي طـریقهم إلـى المدینـة رأى زفـر راكبـًا مقـبًال فسـأله عمـا وراءه )٣٧(م ٦٥٥هـ/٣٥سنة 

فـأخبره بمقتـل الخلیفــة قبـل وصــول الجـیش فقــال لـه زفـر: "لعنــك اهللا ولعـن مــا أقبـل منــك ومـا أدبــر" 

.)٣٨(وشد علیه فقتله فكان أول قتیل بدم عثمان

الحجاج بن خزیمـة بـن الصـمة قـدم علـى معاویـة بـن أبـي سـفیان فـي وفي روایة أخرى أن

الشام ینعاه بقتل الخلیفة وذكر لمعاویة بأنه ممن خرج مع یزید بـن أسـد القسـري مغیثـًا لعثمـان هـو 

زفـــر بــــن الحــــارث قــــال: "فقـــدمنا أنــــا وزفــــر بــــن الحـــارث فلقینــــا رجــــًال زعــــم أنـــه ممــــن قتــــل عثمــــان 

.)٣٩(فقتلناه"

حقـــة ألحـــداث الفتنـــة شـــارك زفـــر بـــن الحـــارث فـــي معركـــة الجمـــل ســـنة وفـــي األحـــداث الال

م إلــى جانــب طلحــة بــن عبیــد اهللا والزبیــر بــن العــوام وعائشــة (رضــي اهللا عنهــا) وكــان ٦٥٦هـــ/٣٦

یرأس قبیلتي عامر وغطفان وتولى زمام الجمل الذي كان یحمـل السـیدة عائشـة (رضـي اهللا عنهـا) 

ن اجتمـع رأي زفـر والقعقـاع بـن عمـرو التمیمـي علـى قطـع وكان آخـر مـن أعقـب فـي الزمـام إلـى أ

.)٤٠(بطان الجمل وحمال الهودج فوضعاه ثم أطافا به

فـي وقعـة  كما شارك زفر بن الحارث إلى جانب معاویة فـي حربـه مـع اإلمـام علـي 

ـــة ومـــن ٦٥٨هــــ/٣٨صـــفین عـــام  ـــة جـــیش معاوی ـــى أهـــل قنســـرین فـــي میمن ـــرًا عل م حیـــث كـــان أمی

.)٤١(قتصاص من قتلة الخلیفةالمطالبین باال

وقد أوفده معاویة إلى المدینة واللقاء بالسیدة عائشة (رضي اهللا عنها) حیث عرض علیها 

وقــائع المعركــة وممــن استشــهد فیهــا مــن الطــرفین وقــد اســتاءت كثیــرًا لوقــوع القتــال بــین المســلمین 

س فـي دینـه" وعنـدما ذكـر فعندما أخبرها عن استشهاد عمار بن یاسر قالت: "ذاك رجـل یتبعـه النـا

ویبــدو أنهــا قــد كرهــت الفتنــة بــین )٤٢(مقتــل هاشــم األعــور قالــت: "ذاك رجــل مــا كــادت تــود رؤیتــه"

م) التـــي شـــهدت خالفتـــه ٦٧٩-٦٦١هــــ/٦٠-٤١المســـلمین وفـــي خالفـــة معاویـــة بـــن أبـــي ســـفیان (

ول، إذ لـم یحصـل توازنًا متقنًا بین قبائل الشام حیث كانت هذه السیاسـة ظـاهرة العهـد السـفیاني األ

.)٤٣(فیه ما یخل بالتوازن القبلي في بالد الشام

إزاء هــذه األوضــاع فقــد نزعــت القبائــل القیســیة المتواجــدة فــي البصــرة والكوفــة إلــى الهجــرة 

إلـــى بـــالد الشـــام وقـــد ســـهل معاویـــة عملیـــة الهجـــرة والســـماح للقیســـیة بـــالنزول فـــي منطقـــة الجزیـــرة 
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حیث توجه وفد م في المطالبة باالقتصاص من قتلة عثمان الفراتیة، مكافأة لهم على موقفه

من أهل البصرة إلى الشام وضم كل من زفر بن الحارث وربیعة بن عاصم العقیلي وكان طریقهم 

عبــر الجزیــرة الفراتیــة فنزلــوا منطقــة قنســرین وبعــض أعمالهــا، وفــي روایــة أخــرى  أن قیســًا ارتحلــت 

لبصـرة یریـدون الشـام ویـذكر أن زفـرًا قـال: "أتبعنـا علـي خـیًال من الكوفـة وابعد مقتل عثمان 

وقـد  )٤٤(تبیتنا حتى وردنا عانات، فمررنا بالجزیرة فإذا بالد خصبة ریفیة ومزدرع وَسـَعة وقلّـُة أهـٍل"

كانــت تبعیــة الجزیــرة وقنســرین لجنــد حمــص فقــالوا "مــن لنــا بالمقــام بهــذه الــبالد ولكــن مهاجرنــا إلــى 

موا علــى معاویــة رحــب بالوفــد وقــال لهــم" "علــى الرحــب والســعة إنمــا هــاجرتم إلــى فلمــا قــد)٤٥(غیــره"

)٤٦(دیــنكم وقــد ســبقكم إخــوانكم مــن أهــل الشــام إلــى الریــف والمــدائن ولكــن علــیكم بــالجزیرة فانزلوهــا"

فوافــق قولــه رغبــتهم فلمــا رجعــوا مــن عنــده نزلــوا علــى الفــرات والمــدیبر والمــازحین مــن دیــار مضــر 

.)٤٧(الرقة على مقربة من

وبــذلك أصــبحت الجزیــرة منطقــة اســتیطان القبائــل القیســیة آنفــة الــذكر وعــین معاویــة أحــد 

زعمائها وهو الضحاك بن قیس الفهري على كل أرض الجزیرة حیـث كـان فـي یدیـه كـل مـن حـران 

.)٤٨(والرقة والرها وقرقیسیا فنزل فیها من جاء من البصرة والكوفة

لــة رفیعــة عنــد األمــویین أهلتــه لبــروز دوره فــي كثیــر مــن وأصــبحت لزفــر بــن الحــارث منز 

أحداث عصره. فقد كان ضمن الوفد الذي أرسله یزید بن معاویة إلـى عبـد اهللا بـن الزبیـر فـي مكـة 

عنــدما امتنــع عــن بیعــة یزیــد بوالیــة العهــد وأنــه بعــث بهــم احتجاجــًا علیــه واعتــذارًا لــه وأن یحــذروه 

. غیر أن مساعي الوفد باءت بالفشل.)٤٩(لكرامةالفتنة ویعرفوه ما له من البر وا

وشارك زفر بن الحارث بقوة قوامها ألف رجل مـن أهـل الجزیـرة فـي جـیش مسـلم بـن عقبـة 

. بعــد ان )٥٠(م٦٨٢هـــ/٦٣المــري الــذي خــرج بــأمر یزیــد لقتــال أهــل المدینــة فــي وقعــة الحــرة ســنة 

رفض اهلها بیعة یزید بن معاویة .

هــذا بعــد أن انضــم فیمــا بعــد إلــى صــفوف أتبــاع عبــد اهللا بــن غیــر أن زفــر كّفــر عــن فعلــه

. فقد أصبح زبیري الهوى وتبعته معظـم القبائـل القیسـیة فـي )٥١(الزبیر وحارب ضد یزید بن معاویة

.)٥٢(بالد الشام بعد أن بویع عبد اهللا بن الزبیر بالخالفة في العراق المجاورة ألرض قیس

م بدأت االضطرابات في بالد الشـام خصوصـًا ٦٨٣ـ/ه٦٣وبعد وفاة یزید بن معاویة سنة 

في قنسـرین وقرقیسـیا عـن بیعـة )٥٣(من جانب القبائل القیسیة شمال بالد الشام على جانبي الفرات

معاویة بن یزید بالخالفة وكانوا ناقمین على قبائل كلب الیمانیة التي حظیـت بمكانـة علـى حسـاب 

.)٥٤(منهما أمه كلبیةالقیسیة بسبب یزید وابنه خالد ألن كًال 

مركز مـؤّثر فـي الدولـة فـي الوقـت -خال یزید-فقد كان لحسان بن مالك بن بحدل الكلبي

الذي كان فیه أخوه سعید بن مالـك أمیـرًا علـى قنسـرین فلـم یـرق لقـیس إسـناد اإلمـارة إلـى رجـل مـن 

.)٥٥(هاكلب فوثب أهل قنسرین من القیسیة بقیادة زفر بن الحارث على سعید وأخرجوه من
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ولیســت لــدینا معلومــات دقیقــة عــن موقــف معاویــة الثــاني مــن القیســیة فلعــل الضــحاك بــن 

فقـد كـان ‘قـد احـتفظ لهـم أیضـًا بـوالئهم وأّخـر مـن معارضـتهم -باعتبـاره والـي دمشـق-قیس الفهري

.)٥٦(سیدًا في عهدهِ 

ا الضحاك بن وبعد وفاة معاویة بن یزید وفراغ مركز الخالفة ، بادرت القیسیة وعلى رأسه

الـذي كتـب لـه عهـدًا علـى بـالد الشـام وسـرعان مـا )٥٧(قیس الفهري إلـى مبایعـة عبـد اهللا بـن الزبیـر

دعــا الضــحاك القیســیة إلــى التجمــع فــي دمشــق فــأتوه مــن جمیــع أجنــاد الشــام وكــان فــیهم زفــر بــن 

.)٥٨(الحارث أمیر قنسرین

م) ٦٨٤-٦٨٣هـــ/٦٥-٦٤لقــد شــكلت األحــداث التــي وقعــت فــي عهــد مــروان بــن الحكــم (

نقطــة البدایــة لتلــك الوقــائع واألحــداث الالحقــة فیمــا یخــص الــدور الــذي ســاهم فیــه زفــر بــن الحــارث 

الكالبــي باعتبــاره ممــثًال لموقــف القبائــل القیســیة فــي بــالد الشــام بعــد أن بایعــت عبــد اهللا بــن الزبیــر 

ى تقریـــب الیمانیـــة فـــي بالخالفـــة، وكـــان هـــذا الموقـــف نتیجـــة لسیاســـة بنـــي أمیـــة التـــي اعتمـــدت علـــ

التــي وقعــت فــي ذي )٥٩(األدوار اإلداریــة علــى حســاب القیســیة، وبالتحدیــد فــإن معركــة مــرج راهــط

كونهــا تمثــل الحــد الفاصــل فــي حیــاة زفــر بــن الحــارث ومســتقبل )٦٠(م)٦٨٣-هـــ٦٤الحجــة ســنة (

بـذلك الصــراع العالقـة بـین القیســیة مـن جهــة والقبائـل الیمانیــة وبنـي أمیــة مـن جهــة أخـرى، متمــثالً 

الحربــي بــین الطــرفین وقــد شــهد وعــاش زفــر معظــم صــفحاتها مــع الضــحاك بــن قــیس الفهــري قبــل 

مصرع األخیر في مرج راهط. 

لقد انقسم أهل الشام إلى مجموعتین: األولى هي القبائل القیسیة التي اجتمعت على كلمة 

نعمـان بـن بشـیر األنصـاري آنذاك ومعهم والي حمص ال-زعیم القیسیة-الضحاك بن قیس الفهري

یدعون في أرجاء الشام البن الزبیر. والمجموعة الثانیة متمثلة بالقبائـل الیمانیـة یرأسـهم مـروان بـن 

الحكــم متحالفــًا مــع زعمــاء الیمانیــة أصــحاب النفــوذ فــي الدولــة األمویــة منــذ عهــد معاویــة بــن أبــي 

فـي مـرج راهـط، وكـان مـع الضـحاك سفیان وهم یدعون لعـودة الخالفـة لبنـي أمیـة والتقـى الجمعـان

ستون ألف فارس ومع مروان بن الحكم ثالثون ألف، (ربما تكون هذه األعـداد مبالغـًا فیهـا) وقبیـل 

اللقــاء ذكــر والــي البصــرة عبیــد اهللا بــن زیــاد لمــروان بــن الحكــم بــأن فرســان قــیس مــع الضــحاك فــال 

تــى ینظــر فــي أمــر المبایعــة البــن تنــال مــنهم إال بمكیــدة فأرســل إلــى الضــحاك یســأله الموادعــة ح

الزبیر فأجابه الضحاك ووضع أصحابه السالح، عندها هاجم مروان القیسیة بغتـة وقتـل الضـحاك 

.)٦١(ومن معه من نزار وأكثرهم من قیس َمقتلًة عظیمة

فلما وجد زفر أن كفة النصر مع مروان بن الحكم تراجـع عـن سـاحة القتـال واتبعـه مـروان 

معقـل القیسـیة فـي منطقـة الجزیـرة وقـد قتـل فـي )٦٣(وكانت وجهتـه نحـو قرقیسـیا)٦٢(خیًال فلم تدركه

. وقد ترك هذا الحدث أثرًا عمیقًا في نفسیة زفر بـن )٦٤(هذه المعركة ثالثة من أبناء زفر ومولى له
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الحارث السیما وهو الشاعر المرهف الحس فقال فیه شـعرًا كثیـرا یبـین موقفـه مـن مجمـل األحـداث 

لیها الحقًا فیقول : وما سوف ی

ـــــــــــت وقیعـــــــــــة راهـــــــــــط ـــــــــــد أبق لمـــــــــــــــــروان صـــــــــــــــــدعًا بینـــــــــــــــــا متنائیـــــــــــــــــالعمـــــــــــري لق

ـــــــــى حـــــــــزازات النفـــــــــوس كمـــــــــا هیـــــــــاقــــــد ینبــــــت المرعــــــى علــــــى دمــــــن الثــــــرى وتبق

أرى الحــــــــــــــــرب ال تــــــــــــــــزداد إال تمادیــــــــــــــــاأرینـــــــــــي ســـــــــــالحي ال أبـــــــــــا لـــــــــــك إننـــــــــــي

ــــــى راهــــــط هــــــي مــــــا هیــــــاأتــــــــــــذهب كلــــــــــــب لــــــــــــم تنلهــــــــــــا رماحنــــــــــــا ــــــرك قتل )٦٥(وتت

لقد شكل انتصار الیمانیة في مرج راهط سببًا لرد الخالفة إلى بني أمیة لذلك یرى قوم أن 

. الجــد )٦٦(مـروان بـن الحكـم أول مـن أخـذ الخالفـة بـالحرب وظلـت الیمانیـة تفخـر بهـا علـى النزاریـة

ن االعلى للقیسیة وتركت أثرًا ألیمًا في نفـوس القیسـیین حیـث أصـیب مـن فرسـانهم ثمـانون رجـًال مـ

.)٦٧(األشراف كانوا یأخذون شرف العطاء وستمائة رجل من بني سلیم

دور زفر بن الحارث بعد معركة مرج راھط:-
لجأ زفر بن الحارث بعد هزیمة القیسیة في معركـة مـرج راهـط إلـى  قرقیسـیا علـى ضـفاف 

نهـــر الفـــرات فـــي المنطقـــة المعروفـــة بـــدیار مضـــر فمنعـــه عیـــاض بـــن عمـــرو الحمیـــري مـــن دخـــول 

المدینـة، فقـال لــه زفـر: "أوثــق بـالِطالق والِعتــاق إذا أنـا دخلــت الحمـام بهــا أن أخـرج منهــا" فـأذن لــه 

فــدخلها ولــم یــدخل الحمــام وأقــام بهــا واجتمعــت إلیــه القیســیة مــن شــتى أرجــاء الشــام وأخــرج عیاضــًا 

.)٦٨(م٦٨٤هـ/٦٥منها سنة 

الشـام والسـیما منطقـة الثغـور فلما قویت شوكة زفر بما اجتمع إلیه من القیسـیة مـن أنحـاء 

التي كـان معاویـة بـن أبـي سـفیان أنزلهـا بعضـًا مـن بنـي تمـیم وأخالطـًا مـن قـیس وغیـرهم -الجزریة

أخـذ یغیـر بقومـه مـن بطـون قـیس علـى أحیـاء الكلبیـة النازلـة ببادیـة السـماوة )٦٩(-من قبائل مضـر

ي فســار بهــم لإلغــارة علــى ممــا اضــطر الكلبیــة إلــى تولیــة أمــرهم حمیــد بــن حریــث بــن بحــدل الكلبــ

. من قیس عیالن)٧٠(قیس غیر أن زفر استطاع أن یرد تلك الغارة وقتل جماعة من بني نمیر

حالــة مــن العــودة إلــى العصــبیة القبلیــة -التــي كــان هــدفها الثــأر-لقــد شــكلت هــذه الغــارات

التي أضعفت الدولة األمویة واستمّر لمعظم خالفة عبد الملك بن مروان.
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زفر بن الحارث في عھد عبد الملك بن مروان:دور-
تحصن زفر في قرقیسیا بعد معركة مرج راهط إثر إخراج عاملها عیاض وقتها أخذ یدعو 

، وفــي هــذه األثنــاء أخضــع مــروان بــن الحكــم مصــر وجعــل علیهــا ابنــه عبــد )٧١(لعبــد اهللا بــن الزبیــر

أنــت أمیــر كــل بلــد افتتحتــه علــى غیــر العزیــز ثــم وجــه عبیــد اهللا بــن زیــاد إلــى العــراق وقــال لــه: "

قبــل المضــي إلــى العــراق -. وقــد حــاول عبیــد اهللا أن ینهــي ســیطرة زفــر علــى قرقیســیا)٧٢(طــاعتي"

فحاصـر قرقیسـیا وبهـا زفـر والقیسـیة لمـدة عـام وبعـد فشـل هـذا الحصـار -للقاء مصعب بـن الزبیـر

.)٧٣(م)٦٨٥-هـ٦٧سار إلى الكوفة حیث هزم وقتل في معركة خازر قرب الموصل سنة (

ولمــا كــان عبــد الملــك بــن مــروان منشــغًال فــي تثبیــت ســلطته فــي بــالد الشــام فقــد تــرك زفــر 

ومن معه من القیسیة في قرقیسیا دون أن یثیرهم لبعض الوقت، وحالما شعر بأنه أمن مقر حكمه 

وجـــه عنایتـــه نحـــو العـــراق الســـترجاعها مـــن ســـیطرة ابـــن الزبیـــر فكـــان أول اهتمامـــه هـــو إخضـــاع

قرقیسیا وتأمین مسیرة جیشه فقد قال ألصحابه: "واهللا إني ألكره أن أخلف هذا الرجل ورائي وأسیر 

یبدو أنه أراد تأمین الجبهة الخلفیـة لجیشـه )٧٤(إلى غیره وقد علمت أنه یبغضنا ویتوالى آل الزبیر"

)٧٥(شــق قبـل المســیر. غیــر أن انشـغال عبــد الملــك بإخمــاد حركـة عمــرو بــن سـعید األشــدق فــي دم

جعلــه یــوعز إلــى عاملــه علــى حمــص وهــو إبــان بــن عقبــة ابــن أبــي معــیط بالمســیر إلــى قرقیســیا 

ومحاصرة زفـر، فسـار إلیـه وفـي مقـدمتهم عبـد اهللا بـن زمیـت الطـائي وقاتـل زفـر قبـل وصـول أبـان 

وقتل وكیع بن زفر وأدركت طي ثقل زفر ونسائه فاستوهب محمد بن الحصین بـن نمیـر السـكوني 

. ویبــدو أن هــذه المعركــة كانــت خــارج أســوار المدینــة ومــع انــدحار قــوات )٧٦(وألحقهــن بزفــرالنســاء 

زفر أمام هذه الحملة فإنه بقي معتصمًا في قرقیسیا.

وبعــد أن تمكــن عبــد الملــك مــن القضــاء علــى حركــة عمــرو بــن ســعید األشــدق فــي دمشــق 

فـر والقیســیین فـي قرقیســیا تقـدم مـرة أخــرى نحـو العــراق وفـي طریقـه حــاول القضـاء علــى عصـیان ز 

. فقــد قــام أوًال بفــرض الحصــار علــى )٧٧(م)٦٩١-هـــ٧٢وقــد اســتغرق الحصــار طــوال صــیف عــام (

مدینــة قرقیســیا وضــرب تحصــیناتها بــالمنجنیق لمــدة أربعــین یومــًا وبالحــاح مــن الیمانیــة فــي صــوف 

من القیسیة وافق جیش عبد الملك بأن یقاتلوا وحدهم دون إشراك بقیة الجیش الذي كان فیه أعداد

عبد الملك على مطلبهم، لكن هذا اإلجراء جاء لمصلحة زفر وجماعته فقد كانوا قادرین على صد 

.)٧٨(هجوم الیمانیة وأجبروهم على التراجع

ویــروى أن زفــر دعــا ابنــه الهــذیل وقــال لــه: "أخــرج علــیهم فشــد علــیهم شــدة ال ترجــع حتــى 

ن أن تطـأ أطنــاب الفســطاط ألقتلنـك فجمــع الهــذیل تضـرب فســطاط عبــد الملـك واهللا لــئن رجعــت دو 

خیلـــه وحمـــل علـــیهم.. ثـــم انكشـــفوا واتـــبعهم الهـــذیل بخیلـــه حتـــى وطـــؤوا أطنـــاب الفســـطاط وقطعـــوا 

بعضـها ثـم رجعـوا فقّبـل زفــر رأس الهـذیل وقـال: ال یـزال عبـد الملــك یحبـك بعـدها أبـدا فقـال الهــذیل 

.)٧٩(واهللا لو شئت أن أدخل الفسطاط لفعلت"
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ن جـیش عبـد الملـك آنـذاك مؤلفـا مـن الیمانیـة وخاصـة كلـب وقضـاعة وقلیـل مـن كنـدة وكا

كمـــا كـــان فیـــه أقلیـــات مـــن قـــیس وقـــریش وهـــؤالء اآلخـــرین مـــنهم الخلیفـــة وبعـــض األمـــراء مـــن بنـــي 

. مثل خالد بن یزید بن معاویة الذي كان یقاتل مع أخواله من بني كلب فأمه هي میسون )٨٠(أمیة

ه مـوالي معاویـة وغیـرهم، فـألح علـى زفـر وأتباعـه بالقتـال والرمـي حتـى كـاد بنت بحدل الكلبي ومعـ

یظفر بهم فقال رجل من القیسیة "ألسمعن خالدًا قوًال ال یعود بعده إلى ما یصنع وألكسرنه به فلما 

غدا خالد لمحاربته قال له شعرا فانكسر خالد واستحیا ولم یعد للحرب حتـى انقضـى أمـر الحصـار 

لد الذي كان یكنى بأبي هاشم:وقال زفر لخا

مكحلـــــــــــــــــــة العینـــــــــــــــــــین براقـــــــــــــــــــة الفـــــــــــــــــــمأبـــــــــــــــــــو هاشـــــــــــــــــــم عطـــــــــــــــــــارة فارســـــــــــــــــــیة

ـــــــــــوارس قومـــــــــــه ـــــــــــو هاشـــــــــــم یرمـــــــــــي ف )٨١(وأمـــــــــا العـــــــــدو األبعـــــــــدین فمـــــــــا یـــــــــرمأب

لجـــأ إلـــى أســـلوب الدعایـــة للحـــط مـــن -عنـــدما لـــم یـــتمكن مـــن زفـــر-ویبـــدو أن عبـــد الملـــك

مــروان بــن الحكــم أرســل إلــى قــیس یقــول: معنویــات جــیش زفــر فــي المقاومــة ویقــال بــأن بشــر بــن 

"أتقتلون أنفسكم مع رجل لیس منكم وٕانما هو من كندة" فبلغ ذلك زفر بن الحارث فرد علیه بقوله: 

علــــــى حــــــین أبــــــدت عــــــن نواجــــــذها الحــــــربلعلــــــــــــــــــــــــك یــــــــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــــــــر الئمــــــــــــــــــــــــي

وتــــــــــزعم أنــــــــــا معشــــــــــر مــــــــــن بنــــــــــي وهــــــــــبفتخبـــــــــــر قـــــــــــومي أننـــــــــــي لســـــــــــت مـــــــــــنهم

)٨٢(ككنــــدة تمشــــي فــــي المطــــارف والعصــــبأتجعـــــــــــــــل أحالفـــــــــــــــا علیهـــــــــــــــا عباؤهـــــــــــــــا

وعندما أدرك عبد الملك أن ال طاقة له على إخضاع زفر بالقوة فإنه لجأ إلى سبیل السـلم 

إلنهاء القتال بدعوة زفر إلى الصلح فكتب إلیه یدعوه إلى الطاعـة ولـزوم الجماعـة ویرغبـه ویرهبـه 

یوســف الثقفــي، فأتیــا زفــر وذكــراه بــأن والحجــاج بــن )٨٣(وبعــث بكتابــه مــع رجــاء بــن حیــوة الكنــدي

ولكـن  )٨٤(غالبیة المسلمین قد اعترفت بعبد الملك خلیفة، كما وعـداه بالمكافـأة إن هـو قبـل العـرض

زفر رفض هذا العرض غیر أن ابنه الهذیل كلمه قائًال: "لو صالحت هذا الرجل فقد أكلتك وقومك 

اس الرجــل طــاعتهم واجتمعــوا علیــه وهــو الحــرب وأنــت منــذ ســنین فــي هــذه المدینــة، وقــد أعطــى النــ

خیر لك من ابن الزبیر" وأمر عبد الملك أخاه محمد بن مروان أن یعرض علـى زفـر وابنـه الهـذیل 

األمان على نفسـیهما وممـن معهمـا وأن یعطیـا مـا أحبـا ففعـل محمـد ذلـك فأجـاب الهـذیل وكلـم أبـاه 

أو أن ینضــــم إلــــى طاعــــة عبــــد فأجــــاب علــــى أن لــــه الخیــــار فــــي أن یبقــــى مخلصــــا البــــن الزبیــــر 

. ثم عقد الصلح مع زفر طبقًا لما اشترطه األخیر. )٨٥(الملك

وقد تضمنت االتفاقیة بین الخلیفة عبد الملك وزفر الشروط اآلتیة:

األمان لزفر وابنه الهذیل وجمیع أتباعهما وعلى وضع الدماء واألموال. .١

سبب بیعته البن الزبیر.أن ال یحارب زفر عبد الملك وال یحارب معه ب .٢
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.)٨٦(أن یعطي عبد الملك لزفر مبلغًا من المال لیوزعه بین أتباعه .٣

وقد خشي زفر أن یغدر به عبد الملك كما فعل بعمر بن سعید األشدق فتوقف عن إتیانه 

.)٨٧() أمانا له(حتى یبعث إلیه بعصا النبي 

ولما تم الصلح خرج عبد الملك فرأى قلة أتباع زفر بن الحـارث فقـال: "لـو علمـت أنـه فـي 

هذه القلة لحاصرته" فبلغ قوله زفر فقال: إن شئت رجعـت ورجعنـا إلـى أمرنـا فقـال عبـد الملـك: بـل 

ولتوطید العالقة بینهما فقد تزوج مسلمة بـن عبـد الملـك الربـاب بنـت زفـر )٨٨(نفي لك یا أبا الهذیل

. وألجل أن یظهر زفر والءه لعبـد الملـك أمـر )٨٩(فكان یؤذن ألخویها الهذیل وكوثر في أول الناس

ابنــه الهــذیل أن ینضــم إلــى جــیش عبــد الملــك بــن مــروان المتوجــه إلــى العــراق لحــرب مصــعب ابــن 

.)٩٠(الزبیر مبینًا أن الهذیل لم تكن له بیعة لعبد اهللا بن الزبیر

ك في قرارة نفسه ال یحبذ قتـال القیسـیة بزعامـة زفـر ألنهـم قومـه ویبدو أن الخلیفة عبد المل

واقرب من الكلبیة إلیه فقد ورد عنه انه قال" ال أبعد اهللا رجال مضر واهللا إن قتالهم لذل وان قتلهم 

معربًا عن رغبته بعدم  تفرق اللحمة القبلیة في بالد الشام.)٩١(لحسرة"

ب القبلیة، وقد صالح زفر بن الحارث وقربه هـو یبدو أن خطة عبد الملك هي تهدئة الحر 

وأبناءه وأصبحت القیسیة جزءًا من جیشه وبذل لهم العطاء الذي حرموا منه أثناء النزاع، كمـا قبـل 

.)٩٢(أن یسمع من شعراء مضر فمدحه جریر والفرزدق وابن قیس الرقیات، كما مدحه األخطل

دور زفر بن الحارث في معركة عین الوردة:-
م عبیــد اهللا ٦٨٤هـــ/ ٦٥رسـل مــروان بـن الحكــم بعــد انتصـاره فــي معركـة مــرج راهــط سـنة أ

. وفــي )٩٣(بــن زیــاد لمالقــاة مصــعب بــن الزبیــر فــي العــراق للقضــاء علــى حركــة عبــد اهللا بــن الزبیــر

هذه األثناء كان سلیمان بن صرد الخزاعي قد خرج من الكوفة متوجها بجـیش التـوابین نحـو الشـام 

.)٩٤(ذ بدم الحسین بن علي علیه السالم وكانت عدة هذا الجیش أربعة آالف رجلمطالبا باألخ

سار سلیمان بـن صـرد إلـى األنبـار ومنهـا تحركـوا إلـى قرقیسـیا معقـل القیسـیة بزعامـة زفـر 

فأتى المسـیب بـن نجبـة الفـزاري بـاب قرقیسـیا فعـرفهم بنفسـه )٩٥(الذي واله عبد اهللا بن الزبیر علیها

زفــر واخبــر أبــاه فقــال هــذا رجــل حســن الهیئــة اســمه المســیب یســتأذن علیــك فقــال فــأتى الهــذیل بــن

أبــوه: "أمــا تــدري یــا بنــي مــن هــذا؟ هــذا فــارس مضــر الحمــراء كلهــا إذ عــد مــن أشــرافها عشــرة كــان 

. فلما دخل المسیب على زفـر أجلسـه إلـى جانبـه )٩٦(احدهم وهو بعد رجل ناسك له الدین فأذن له"

ق أبواب المدینـة (قرقیسـیا) اال لـنعلم إیانـا تریـدون أم غیرنـا؟ ومـا بنـا عجـز عـن وقال له: إنا لم نغل

الناس وما نحب قتالكم وقد بلغنا عنكم صـالح وسـیرة حسـنه ثـم أمـر ابنـه الهـذیل فـأخرج لهـم سـوقا 

وأمر للمسیب بألف درهم وفرس فرد المال واخذ الفرس وبعث زفر إلیهم بخیـر كثیـر ودقیـق وعلـف 

.)٩٧(عن السوقحتى استغنوا 
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ولــدى ارتحــال جــیش ســلیمان خــرج زفــر یشــیعهم واخبــر ســلیمان بخــروج خمســة أمــراء مــن 

الرقة من جیوش أهل الشـام وهـم الحصـین بـن نمیـر السـكوني وشـرحبیل بـن ذي الكـالع وأدهـم بـن 

محــرز وجبلــة بــن عبــد اهللا وعبیــد اهللا بــن زیــاد فــي عــدد كبیــر مــن الرجــال وقــد عــرض زفــر علــیهم 

في قتال الجیش االموي بقوله لسلیمان : ( فإن شئتم دخلـتم مـدینتنا وقاتلنـاهم سـویة ویـدا المشاركة

واحــدة ) لكــن ســلیمان رفــض هــذا العــرض ألن دعــوة زفــر كانــت لعبــد اهللا بــن الزبیــر بینمــا دعــوتهم 

.)٩٨(فأنها آلل البیت

ألمــراء وٕازاء هــذا الــرفض مــن قبــل ســلیمان فــإن زفــر كــان قــد رســم لــه خطــة لقتــال أولئــك ا

الخمسة وعرفه بطبیعـة المنطقـة ونصـحه بالمبـادرة الـى عـین الـوردة_ وهـي رأس عـین_ وان یجعـل 

البریـة فـي ظهـورهم والرسـتاق والمـاء فـي أیـدیهم وبـذلك " تكونـوا امنـین فـأطوي المنـازل كـي تســبقهم 

ه مــن أن إلــى المــاء وال تقــاتلوهم إال فــي فضــاء ترامــونهم وتطــاعنوفهم فــإنهم أكثــر مــنكم " ، وحــذر 

یحیطوا بهم الن جیش سـلیمان كـان أكثـره مـن الفرسـان ولـیس معهـم رجالـة، والطـرف اآلخـر معهـم 

. یتضـح مـن هـذه الوصـیة بـأن زفـر ذو )٩٩(الرجالة والفرسان واخبره بكیفیة ترتیب الكتائب ثم ودعه

ة علــم ودرایــة بشــؤون الحــرب وطبیعــة األرض الجغرافیــة الســیما وانــه قــد شــارك فــي معــارك عدیــد

فضــال عــن كونـــه مــن ســكان المنطقـــة فهــو یعــد الخطـــة الحربیــة وفقــا لطبیعـــة المنطقــة وٕامكانیـــات 

هـ والتقوا بجـیش عبیـد اهللا بـن زیـاد الـذي دعـاهم ٦٥الطرف اآلخر. ثم ساروا إلى عین الوردة سنة 

فــي البدایــة إلــى طاعــة عبــد الملــك بــن مــروان، وٕازاء رفضــهم ومطــالبتهم بخلــع عبــد الملــك وقعــت 

كة عین الوردة وقتل فیها سلیمان وعاد قسم من جیشه مارا بقرقیسیا فبادر زفر بـإخراج الطعـام معر 

)١٠٠(للرجال والعلف لحیواناتهم كما أرسل لهم األطباء واألدویة

دور زفر في الصراع بین قیس والكلبیة: -
الشـامیة، فقـد استمر الصراع القبلي حول آبار المیاه والمراعي في منطقة الجزیـرة والبادیـة 

. متاخمـة لمنـازل القبائـل )١٠١(كانت القبائـل القیسـیة بزعامـة زفـر بـن الحـارث علـى ضـفاف الفـرات 

الكلبیة في البادیة فأخذ زفر یغیر بقومه من بني عامر على أحیاء كلب فـي بادیـة السـماوة وتـدمر 

امـة حمیـد بـن . فهبـت كلـب الشـامیة لمواجهـة القیسـیة بزع)١٠٢(وبدأ بجماعة من كلب في المصیخ،

حریث بن بحدل الكلبي، وهو ابن عم حسان بن بحدل المعروف وزعیم الكلبیة فهاجم جماعـة مـن 

.)١٠٣(بني نمیر

وغــزا زفــر وابنــه الهــذیل تــدمر وكــان علیهــا یومــذاك عــامر بــن األســود الكلبــي ونــال مــنهم 

مقتلة وفي ذلك یقول زفر:

ــــــــــز یـــــــــا كلـــــــــب قـــــــــد كلـــــــــب الزمـــــــــان علیـــــــــك ــــــــــي عــــــــــذاب تن )١٠٤(ل وأصــــــــــابكم من
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فقــد كانــت هــذه الحملــة ردا علــى إغــارة الكلبیــة علــى بنــي نمیــر الــذین كــانوا یعیشــون بیــنهم 

قــرب تــدمر وبیــنهم وبــین كلــب عقــد فــأوقع بهــم وقــتلهم فــرد زفــر بقتــل خمســمائة مــن كلــب فــي یــوم 

.)١٠٥(االكلیل ثم رجع إلى قرقیسیا حیث لم یستطع حمید اللحاق به

لقیســیة والكلبیـة هــي تلـك الغـارة التــي قـام بهـا بنــو فـزارة مــن وكـان أشـهر هــذه الوقـائع بـین ا

القیسیة على بني عبد ود وبني سلیم من الكلبیة وهم على ماء یقال له بنات قین، وقتل منهم مائة 

.)١٠٦(وثمانین وكان قائد القیسیة سعید بن عیینه وحلحلة بن قیس بن األشم وسمي یـوم بنـات قـین

كلبیة أرادت الثأر من القیسیة وخاصـة فـزارة اقسـم لهـم بـاهللا لـئن قتلـوا ولدى سماع عبد الملك بأن ال

. غیر أنه إرضاًء للكلبیة أمر بحبس كل من سعید بن عیینـه )١٠٧(رجال لقیدنهم به فكفوا عن نیتهم

.)١٠٨(وحلحلة بن قیس بعد أن رفضت الكلبیة دیات قتالهم

م حیث اتصـلت ٨٦هـ |٦٥لك لقد استمرت هذه الغارات بین الطرفین طوال خالفة عبد الم

.)١٠٩(الوقائع واألیام بـین القیسـیة والكلبیـة مثـل یـوم اإلكلیـل ویـوم الغـدیر ویـوم دهمـان ویـوم الفـرس

ومعظمهـــا أســـماء مواضـــع فـــي بـــالد الشـــام فـــي مـــواطن بنـــي كلـــب فـــي البادیـــة وكـــان النصـــر فـــي 

مـن أعمـال )١١٠(الشـاممعظمها لقبیلة قیس مما اضطر الكلبیة إلـى تـرك دیـارهم واللجـوء إلـى غـور 

.)١١١(فلسطین

وقــد ســاهم فــي هــذا الصــراع الــى جانــب زفــر زعــیم قیســي آخــر هــو عمیــر بــن الحبحــاب 

الســلمي، الــذي عینــه إبــراهیم بــن األشــتر الــذي كــان مــع المختــار بــن ابــي عبیــد الثقفــي والیــا علــى 

تر فـي معركـة كفرتوثا وطور عابدین كما اقر زفـر علـى قرقیسـیا وكـان ذلـك بعـد انتصـار ابـن األشـ

.)١١٢(م  بعد ان تولى الجزیرة٦٨٦هـ/٦٧الخازر سنة 

وقد تدخل الخلیفة عبد الملك بن مروان إلنهاء هذه الحروب بین القیسیة والیمانیـة السـیما 

وانـه كــان مشـغوال بمعركــة عبـد اهللا بــن الزبیـر فقــام بمحاولــة للتوفیـق بینهمــا ودفـع دیــة مـن قتــل فــي 

هــذه األحــداث كانــت تمتــد بتأثیرهــا إلــى داخــل األســرة األمویــة متمثلــة الســیما وأن )١١٣(تلــك الوقــائع

بموقف األمراء األمویین من أبناء القیسیات أمثـال الولیـد وسـلیمان وأبنـاء الكلبیـات أمثـال خالـد بـن 

. مـــن )١١٥(. وللتقـــرب مـــن القیســـیة تـــزوج عبـــد الملـــك بنـــت العبـــاس بـــن حـــرب)١١٤(یزیـــد بـــن معاویـــة

القیسیة .
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الصراع بین القیسیة وبني تغلب: دور زفر في-
لقد ساهم قوم من بني تغلب بعد معركة مـرج راهـط الـى جانـب القیسـیة فـي طلـبهم للكلبیـة 

ولكــن مــا لبــث الصــراع ان تحــول بــین القیســیة وبنــي تغلــب بحكــم الجــوار )١١٦(فكــانوا أدالء للقیســیة

هجـري فـي وسـط الجزیـرة الفراتیـة والعصبیة القبلیة حیث كانت منازل بني تغلب منـذ القـرن األول ال

أشــبه مـــا تكـــون جزیــرة محصـــنة یحـــدها نهـــر الخــابور ودجلـــة والفـــرات وتقــع بـــین قرقیســـیا وســـنجار 

. فیما عرف بدیار ربیعة. )١١٧(ونصیبین والموصل شماال وعانه وتكریت جنوبا

إن مزاحمة تغلب للقیسـیة فـي منـاطق سـكناها كانـت سـببا فـي تلـك الوقـائع والحـروب التـي 

ینهــا. وكانــت القیســیة فــي وقتهــا بزعامــة عمیــر بــن الحبحــاب الســلمي وزفــر بــن الحــارث الكالبــي ب

الذي كان أقل تشددا من عمیر الذي كان یرغـب فـي إجـالء بنـي تغلـب عـن الخـابور وعـن مـواطن 

.)١١٨(كثیرة في الجزیرة مستغال انشغال الدولة بحركة عبد اهللا بن الزبیر

بنـي تغلـب أو إخضـاعهم لســلطان القیسـیة فقـد ذهـب إلــى وفـي محاولـة مـن عمیـر لترحیــل 

مصعب بن الزبیر بالعراق واعلمـه انـه أدخـل قضـاعة بـالد الشـام فـي طاعتـه وانـه لـم یبـق إال بنـي 

ویبـدو ان مصـعب كـان یـدرك )١١٩(تغلب وطلب منه أن یولیه علیهم أو یعهد إلیه بجمـع صـدقاتهم

تغلب فقال له:" اذهب إلى زفر بـن الحـارث شخصیة عمیر وقسوته فلم یشأ أن یسلطه على رقاب

لكـن زفـر رفـض الفكـرة ووجـه إلـى بنـي تغلـب جماعـة لجمـع صـدقاتهم )١٢٠(فإن هو أراد ذلـك والك"

فقد كان زفر یكره اسـتفزاز تغلـب وكـان حریصـا أن ال یتسـلط علـیهم عمیـر )١٢١(وأمرهم بالرفق بهم

ا كــان یفهمهــا زفــر الــذي كــان یــرى فــي الــذي لــم یكــن یــدرك حقیقــة العالقــة بــین القیســیة وتغلــب كمــ

عصبة مضر من قیس وتغلب قوة كبیـرة ضـد الكلبیـة وسـائر الیمانیـة بالشـام ومـن ثـم ظـل حریصـا 

إلـــى آخــــر لحظــــة علـــى أن ال تنفصــــم عــــرى هـــذه العصــــبة فأحســــن معاملـــة أســــرى تغلــــب وأطلــــق 

.)١٢٣(وفي روایة وصف زفر بأنه "كان كریما مجمعا ال یحب الفرقة")١٢٢(سراحهم

الذي كـان فیهـا )١٢٤(ومن بین الوقائع التي حدثت بین القیسیة وتغلب كانت وقعة ماكسین

النصر للقیسیة وقتل من بني تغلب أعداد كبیرة ولقد ساء زفر بن الحارث ان یرى أوالد نـزار یقتـل 

ومــن جهــة أخــرى )١٢٥(بعضــهم بعضــا ویتــرك عــدوهم التقلیــدي وهــم الیمانیــة فــي مــأمن دون إزعــاج

ملك بن مروان كـان یـرى أن هـذا الصـراع لمصـلحته فهـو إضـعاف كـال الجـانبین مـؤمال فأن عبد ال

أن یجعلهـــم أكثـــر طواعیـــة كمـــا أن هـــذا الصـــراع ســـیمنع القیســـیة مـــن مســـاندة عـــدوه مصـــعب بـــن 

.)١٢٦(الزبیر

وفضال عن یوم ماكسین فقد كانت هنـاك وقـائع كثیـرة مثـل یـوم الثرثـار الـذي كـان النصـر 

فاكتسـح عمیـر أهلهـا. -وهـي قریـة علـى شـاطئ الخـابور ولهـا حصـن -لغـرین فیه للقیسیة ویوم ا

ویوم السـكیر لقـي عمیـر بـن الحبحـاب بنـي تغلـب وعلـیهم یزیـد بـن هـوبر وغلـبهم أیضـًا ومنهـا یـوم 

.)١٢٧(المعارك ویوم بلد ویوم البلیخ
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ولكـــن هـــذه االنتصـــارات للقیســـیة قـــد ختمـــت بانتصـــار بنـــي تغلـــب یـــوم الحشـــاك فقـــد جمـــع 

غالبــة حاضــرتها وبادیتهــا وصــاروا إلــى الحشــاك وهــو نهــر یأخــذ مــن الهرمــاس وكــان علــى تغلــب الت

. وعاد )١٢٨(ابن هوبر وعلى القیسیة عمیر وزفر وانتهت بهزیمة القیسیة ومقتل عمیر بن الحبحاب

.)١٢٩(زفر إلى قرقیسیا، ثم تال ذلك یوم الكحیل ویوم البشر

بــن  كم أصــبح عبــد الملــ٦٩٢هـــ/٧٣ر ســنة بــن الزبیــوبعــد القضــاء علــى حركــة عبــد اهللا

التـي اسـتندت  كمروان الخلیفة الوحید للمسلمین فحصل توقف في الصراع بسبب سیاسة عبـد الملـ

.)١٣٠(الى إرضاء جمیع األطراف

ومن المالحظ أن دور زفر بن الحارث الكالبي كزعیم للقیسیة قد أسهم فـي تشـكیل العدیـد 

فرزتها معركـة مـرج راهـط ، وبعـد أن خفـت الصـراعات القبلیـة من األحداث التي ساهم فیها والتي أ

بســیطرة الخالفــة بــدأ دور زفــر یتضــاءل تــدریجیا بعــد أن احتــوى عبــد الملــك ذلــك الصــراع ومحاولــة 

التوفیق بین هذه القبائل ولم تشر المصادر التاریخیة الى سنة وفاته .



أدهام فاضل وفاضل غزاي

٢٤٤

الھوامش

) ١٩٨١تحقیق: سهیل زكار، دار الفكر، (بیروت، ،أنساب األشراف هـ)٢٧٩-أحمد بن یحیى (ت) البالذري،١(

، تحقیــق: عبــد الســالم هــارون، مكتبــة خزانــة األدب هـــ)٤٢٩ -ادر بــن عمــر (تعبــد القــ؛ البغــدادي،٦/٤٠

 هـــ)٥٧١-أبــو القاســم علــي بــن الحســین بــن هبــة اهللا (تابــن عســاكر، ؛٢/٣٧٢ د.ت) -الخــانجي (القــاهرة

.٢٥-٢١/٢٤ )٢٠٠١ -، تحقیق: علي عاشور، دار إحیاء التراث العربي (بیروتتاریخ دمشق

.٢١/٢٤ق ) ابن عساكر، تاریخ دمش٢(

.٦/٤٦) البالذري، أنساب األشراف ٣(

.٢١/٢٤) ابن عساكر، تاریخ دمشق ٤(

.٥٢-٦/٤٦) البالذري، أنساب األشراف ٥(

، تحقیــق محمــود شــاكر (القــاهرة، طبقــات فحــول الشــعراءهـــ) ٢٢٤-محمــد بــن ســالم الجمحــي (ت) ابــن ســالم، ٦(

.٤١٢ص )١٩٥٢

 )١٩٥٧ -، دار صــادر (بیــروتالطبقــات الكبــرى هـــ)٢٢٠-(تمحمــد بــن ســعد بــن منیــع البصــري ) ابـن ســعد،٧(

٥/٤٨.

.٢١/٢٤،٢٨ابن عساكر، تاریخ دمشق ؛  ٤١٢)ابن سالم، طبقات فحول الشعراء ص٨(

  ٤٩١، ص ١ج )١٩٥٥ -دار صادر (بیروتمعجم البلدان،هـ) ٦٢٦-شهاب الدین الحموي (ت) یاقوت، ٩(

. ٢/٣٧٣، خزانة األدب ، البغدادي٤/٥٧٩) البالذري، أنساب األشراف ١٠(

  . ٤٦، ٦/٤١) البالذري، أنساب األشراف ١١(

. ٥/١٥١ )١٩٨١ -في التاریخ (بیروتالكامل هـ)٦٣٠-أبي الحسن علي بن أبي الكرم (ت) ابن األثیر،١٢(

. ٤/١٧) المصدر نفسه ١٣(

) ١٩٦٠ -قـــاهرة، تحقیـــق: عبـــد المـــنعم عـــامر (الاألخبـــار الطـــوال هــــ)٢٨٢-أحمـــد بـــن داود (ت) الـــدینوري،١٤(

. ٢٩٦ص

. ٢/٣٦٨) البغدادي، خزانة األدب ١٥(

،  ١٩٦٩تحقیق : اكرم ضیاء العمري ، خلیفة،هـ) تاریخ ٢٤٠ابن خیاط ، ابو عمر خلیفة بن الخیاط ( ت) ١٦(

. ٢١/٢٦ابن عساكر، تاریخ دمشق ؛  ١/٢٥٥

.٤/١٨؛ ابن األثیر، الكامل ٦/٥١) البالذري، أنساب األشراف ١٧(

  . ٦/٥٩٥؛ الطبري، تاریخ ٦/٤٦ذري، أنساب األشراف البال )١٨(

في تاریخ حلب، تحقیق: سهیل زكـار، دار بغیة الطلب هـ)٧٣٢-كمال الدین عمر بن أحمد(ت) ابن العدیم،١٩(

. ١/٢٣٦ د.ت) -الفكر (بیروت

 -القـاهرةالرسـل والملـوك، تحقیـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، (تـاریخ هـ)٣١٠-محمد بن جریر(ت) الطبري،٢٠(

٥٩٣-٦/٥٩٢ )١٩٨٠.

.١/٥٤٨القسم الرابع م) ١٩٧٩-تحقیق احسان عباس (بیروت ) البالذري، أنساب األشراف، ٢١(

) الضحاك بن قیس بن خالد بن وهب بن ثعلبة القرشي الفهري من بني محـارب بـن فهـر القیسـي، لـه صـحبة ٢٢(

؛ ٧/٤١٠. ینظـر: ابـن سـعد، الطبقـات هـ٦٥شهد فتح دمشق وسكنها إلى آخر عمره قتل في مرج راهط سنة 
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-تحقیـــق: ثـــروت عكاشـــة، دار المعـــارف (القـــاهرةالمعـــارف،هــــ)، ٢٧٦-عبـــد اهللا بـــن مســـلم (تبـــة، یابـــن قت

اإلصــابة فــي تمییــز هـــ)،٨٥٣-شــهاب الــدین أحمــد بــن علــي (ت؛ ابــن حجــر العســقالني،٤١٣ص  )١٩٦٩

  .٢/٢٠٧ )١٩٣٨ -، مطبعة مصطفى محمد/ (القاهرةالصحابة

المحبــر،هـــ) ٢٤٥-أبــي جعفــر محمــد بــن حبیــب بــن أمیــة (تابــن حبیــب، ؛  ٧/٤١٠ابــن ســعد، الطبقــات  )٢٣(

. ٥/٥٤١؛ الطبري، تاریخ ٤٩٥ص د.ت) -اعتناء إیلزة لیختن، دار اآلفاق الجدیدة، (بیروت

  .٤١٢) ابن سالم، طبقات فحول الشعراء، ص٢٤(

فـي اسـماء الشـعراء وكنـاهم وألقـابهم، تلـف والمختلـفالمؤ  هــ)٣٧١-أبو القاسم الحسن بـن بشـر (تمدي،) اآل٢٥(

. ٢١/٢٥؛ ابن عساكر، تاریخ ١٢٩ص )١٩٨٢ -(بیروت،تحقیق وتعلیق: فرانس كرینكو

ویقــال لهــا زراعــة بنــت زفــر بــن الحــارث الكالبــي وكانــت الزراعــة مــن جنــد وحلــبن بــالس ی) خســاف: بریــة بــ٢٦(

؛ الحمــــــوي، معجــــــم البلــــــدان، ٧/٤٤٣اریخ، حمــــــص أضــــــیفت فیمــــــا بعــــــد إلــــــى جنــــــد قنســــــرین. الطبــــــري، تــــــ

٢/١٩٧،٢٧٨.

.١/٥٤٨) ابن العدیم، بغیة الطلب ٢٧(

-٤/٣٢٨) قرقیسیا: تقع على مصب الخـابور فـي الفـرات قـرب رحبـة مالـك بـن طـوق، ینظـر: یـاقوت، معجـم ٢٨(

٣٢٩ .

. ٥/٥٤١، الطبري، تاریخ ٥/٢٧) ابن سعد، الطبقات ٢٩(

.٤/٥٤العدیم، بغیة ؛ ابن ٢١/٢٨) ابن عساكر، تاریخ ٣٠(

.٢١/٢٨) المصدر نفسه ٣١(

 ١م) ١٩٦٣-ترجمة : د. حسن حبشـي واخـرون ، دار المعـارف (القـاهرة تاریخ مسلمي اسبانیا، ر. ) دوزي، ٣٢(

/٨٢.

؛ الــبالذري، أنســاب األشــراف ٦٥١-٢/٦٤٩؛ حماســة أبــي تمــام، ١٤٢) مثــل: نقــائض جریــر واألخطــل، ص٣٣(

العقـد  هـ)،٣٢٨-الفرید، أبو عمر احمد بن محمد (تبن عبد ربه، العقد؛ ا٥/٥٤٣؛ الطبري، تاریخ ٥/٣٠٣

.٥/١٣٧) ١٩٦٥، تحقیق: أحمد أمین وٕابراهیم األبیاري، (القاهرة، الفرید

) القیســي، نــوري حمــودي، زفــر بــن الحــارث الكالبــي، بحــث منشــور فــي مجلــة المجمــع العلمــي العراقــي الجــزء ٣٤(

.١٥٩-١٤٢) ص١٩٨٤-(لسنة  ٣٥األول مجلد/

. ١٥٤-١٥٣) القیسي، زفر، ص٣٥(

؛ األصـفهاني، ٥/٥٤١؛ الطبـري، تـاریخ ١٤٢؛ نقـائض جریـر واألخطـل، ص٤٦٥) ابـن حبیـب، المحبـر، ص٣٦(

-، تحقیــق: عبــد الســتار احمــد الفــراج، دار الثقافــة (بیــروتاألغــانيهـــ) ٣٥٦-أبــو الفــرج علــي بــن هیــثم (ت

١٧/١١١ )١٩٦١.

.٥/٣٧٦؛ ابن عساكر، تاریخ ٤/٥٦١ذري، أنساب ؛ البال٥/٤٨) ابن سعد، الطبقات ٣٧(

.٤/٥٧٥؛ البالذري، أنساب ٥/٤٨) ابن سعد، الطبقات٣٨(

تحقیق: عبد السالم محمد هارون، مكتبة وقعة صفین، هـ)،٢١٢-أبو الفضل نصر بن مزاحم (ت) المنقري،٣٩(

.٧٨ص) ١٩٨١ -الخانجي (القاهرة

.١٣٠-٣/١٢٩ثیر، الكامل ؛ ابن األ٥٢٧-٤/٥٢٦) ینظر: الطبري، تاریخ ٤٠(
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. ١/١٧٨ابن خیاط، تاریخ ؛  ٢٠٧-٢٠٦، ٧٨) المنقري، وقعة صفین ص٤١(

.٨/٩٦، ابن العدیم، بغیة الطلب ٢٥-٢١/٢٤) ابن عساكر، تاریخ دمشق ٤٢(

دار الفرقـان للنشـر والتوزیـع (عمـان اهللا، دراسـات فـي تـاریخ الخلفـاء األمـویین،ضـیف) ینظر: بطاینة، محمد ٤٣(

.٤٣٧ص)  ١٩٩٩

  .٨/٣٦١٣) ابن العدیم، بغیة الطلب٤٤(

) المصدر نفسه. ٤٥(

) المصدر نفسه.٤٦(

) المصدر نفسه.٤٧(

.٣/٣٤٢؛ ابن األثیر، الكامل ٥/٣٩٣؛ الطبري، تاریخ ١٢) المنقري، وقعة صفین، ص٤٨(

.١/٣٠٨، ٤) البالذري، أنساب األشراف ق٤٩(

-، دار صــادر،(بیروتتــاریخ هـــ)٢٨٤-ي یعقــوب (تأحمــد بــن أبــ؛ الیعقــوبي،١٤٧) ابــن خیــاط، تــاریخ، ص٥٠(

٢/١٧٥) ١٩٦٠.

ترجمــة: محمــد عبــد ،مــن ظهــور اإلســالم إلــى نهایــة الدولــة األمویــةتــاریخ الدولــة العربیــةیولیــوس، ) فلهــاوزن، ٥١(

. ٦٧ص )١٩٦٨ -الهادي ابو ریدة ، (القاهرة

  .٦٧) المرجع نفسه، ص٥٢(

.٥/٧٠٨) الطبري، تاریخ ٥٣(

.٦٧اریخ الدولة العربیة، ص) فلهاوزن، ت٥٤(

.٢/٣٧٢؛ البغدادي، خزانة األدب ١٧/١١١) األصفهاني، األغاني ٥٥(

، المطبعـــــة ر تـــــاریخ الــــدولصــــمخت) ،٦٨٥غریغــــورس أبـــــي الفــــرج بـــــن هــــارون الملطـــــي ( تري،عب) ابــــن ال٥٦(

.١٩١، صالكاثولیكیة ( د.م / د.ت ) 

  .٥/٢٧) ابن سعد، الطبقات ٥٧(

.  ٣/٣٥٦ابن األثیر، الكامل ؛  ٣١٥-٣/٣١٤الفرید، العقد  ) ابن عبد ربه،٥٨(

) مرج راهط: راهط اسم رجل من قبیلة قضـاعة وٕالیـه ینسـب الموضـع وهـو مـن أعمـال غوطـة دمشـق، أنظـر: ٥٩(

  .٢/٢٧٠یاقوت/معجم البلدان 

  .١٢٧) ابن خیاط، تاریخ ص٦٠(

الجــوهر، تحقیــق: محمــد ومعــادنمــروج الــذهبهـــ)،٣٤٦-أبــو الحســن علــي بــن الحســین (ت) المســعودي،٦١(

  .٤/١٥٠؛ ابن األثیر، الكامل ٣/٨٨ )٢٠٠٥هشام النعسان وعبد المجید طعمة، (بیروت، 

.٣/٨٧؛ المسعودي، مروج الذهب ٥/٥٤١؛ الطبري، تاریخ ١٦١) ابن خیاط، تاریخ، ص٦٢(

.٣/٨٨، المسعودي، مروج الذهب ٥/٣٤) الطبري، تاریخ ٦٣(

.٤٩٦بیب، المحبر، ص؛ ابن ح١٦١) ابن خیاط، تاریخ، ص٦٤(

التنبیـــــه هــــــ)،٣٤٦-أبـــــو الحســـــن علـــــي بـــــن الحســـــین (ت؛ المســـــعودي،٣/٨٨) المســـــعودي، مـــــروج الـــــذهب ٦٥(

؛ ابــن عبــد ربــه، العقــد الفریــد ٢٨٤ص )١٩٣٨ -تصــحیح: عبــد اهللا إاســماعیل الصــاوي، (القــاهرةواالشــراف،

٥/١٣٧.
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.٢٨٣) المسعودي، التنبیه واالشراف، ص ٦٦(

، زهیــر ، الســلطة والمعارضــة فــي االســالم ، المؤسســة ؛ انظــر: هــواري٣/٩٧العقــد الفریــد ) ابــن عبــد ربــه،٦٧(

.٢٩٦: السلطة والمعارضة في اإلسالم، صم)  ٢٠٠٣-العربیة للدراسات والنشر ( عمان 

.٣/٣٢٦، ابن األثیر، الكامل ٦/٤٤؛ البالذري، أنساب ١/١٦١) ابن خیاط، تاریخ ٦٨(

.١٧٨-٦/١٧٧؛ البالذري، أنساب ٢/١٧٨) الیعقوبي، تاریخ ٦٩(

  .١٧/١١٢) األصفهاني، األغاني ٧٠(

.٥٣، ٦/٤٤) البالذري، أنساب ٧١(

. ٤/١٦؛ ابن األثیر، الكامل ٦/٤٤) البالذري، أنساب ٧٢(

الفصل الثاني. )١٩٧٣ -(بیروت،هـ)٨٦-٦٥( ) ینظر: دكسن، عبد األمیر، الخالفة األمویة٧٣(

، بإشـرف: محمـد عبـد المعیـد كتـاب الفتـوحهــ)، ٣١٤-بـن عثمـان الكـوفي (تأبو محمد بن أحمـد ) ابن أعثم، ٧٤(

.٢١٧-٦/٢١٦ خان، (دار الندوة الجدیدة)

  .٦/٤٤) البالذري، أنساب ٧٥(

. ٤/١٧) ابن األثیر، الكامل ٧٦(

.٦/٤٦) البالذري، أنساب ٧٧(

.١٨-٤/١٧؛ ابن األثیر، الكامل ٥/٣٠٧) المصدر نفسه ٧٨(

. ٤/١٧؛ ابن األثیر، الكامل ٦/٤٦) البالذري، أنساب ٧٩(

  . ٦/٢١٧؛ ابن أعثم، كتاب الفتوح ٦/٤٧) المصدر نفسه، ٨٠(

.٤٦-٦/٤٥) البالذري، أنساب ٨١(

.٤٧-٦/٤٦) المصدر نفسه، ٨٢(

) رجاء بن حیوة الكندي: شیخ أهل الشام في عصره وهو مـن الوعـاظ والفصـحاء العلمـاء اسـتكتبه سـلیمان بـن ٨٣(

لعمــر بــن عبــد العزیــز وهــو الــذي اشــر علــى ســلیمان باســتخالف عمــر، ابــن ســعد، عبــد الملــك وكــان مالزمــًا 

. ٣٣٩-٥/٣٣٥الطبقات 

.٤٧-٦/٤٦ األشراف) البالذري، أنساب٨٤(

.٦/٤٩) المصدر نفسه ٨٥(

.٥٠-٦/٤٩) المصدر نفسه ٨٦(

.٦/٤٩) المصدر نفسه ٨٧(

.٦/٤٩ األشراف) البالذري، أنساب٨٨(

.٦/٥٠المصدر نفسه، ) ٨٩(

.٦/٤٩صدر نفسه، الم) ٩٠(

.٧/٥٠المصدر نفسه، ) ٩١(

.٢٩٧-٢٩٦؛ هواري، السلطة المعارضة في اإلسالم، ص١٧٣، ١٧٢، ٧/٦٦األصفهاني، األغاني، ) ٩٢(

.٧/٤٤البالذري، أنساب األشراف ) ٩٣(

.٤/٧٤؛ ابن األثیر، الكامل ٥/٥٨٤؛ الطبري، تاریخ  ٢٩٢الیعقوبي ، تاریخ ، ) ٩٤(
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٢٤٨

.  ٥٧٣/ ٥؛ الطبري ، تاریخ  ٢٥٧/ ٢) الیعقوبي ، تاریخ ، ٩٥(

 .٣٩٤-٥/٣٩٣المصدر نفسه ) ٩٦(

. ١٨٠-٤/١٧٥؛ ابن األثیر، الكامل ٣٩٤-٥/٣٩٣الطبري، تاریخ ) ٩٧(

 .٥/٣٩٨المصدر نفسه ) ٩٨(

.٩٥-٣/٩٤؛ المسعودي، مروج ٥/٣٩٨الطبري، تاریخ ) ٩٩(

-محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم (القــاهرةهـــ)، الكامــل، تحقیــق: ٢٨٥المبــرد، أبــي العبــاس محمــد بــن یزیــد (ت )١٠٠(

؛ المســــعودي، مــــروج ١٧٩-٤/١٧٤؛ ابــــن األثیــــر، الكامــــل ٥/٣٩٨؛ الطبــــري، تــــاریخ ١٧١-٣/١٧٠د.ت) 

؛ ٩٦-٣/٩٤

هـــ)، فتــوح البلــدان، مراجعــة: رضــوان محمــد رضــوان، دار ٢٧٩-الــبالذري، أحمــد بــن یحیــى بــن جــابر (ت) ١٠١(

هـــ)، نهایــة ٨٢١-، أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي (ت؛ القلقشــندي١٧٨-١٧٧)، ص ١٩٧٨الكتــب (بیــروت، 

.٤-٣)، ص ١٩٨٤ -األرب في معرفة أنساب العرب، دار الكتب العلمیة (بیروت

.٥/١٤٤المصیخ: قریة في حوران ویقال لها مصیخ بني البرشاء، یاقوت، معجم البلدان ) ١٠٢(

اتیة.أنظر:القلقشـــندي، نهایـــة بنـــي النمیـــر بـــن عـــامر بـــن صعصـــعة مـــن قـــیس عـــیالن منـــازلهم بـــالجزیرة الفر )١٠٣(

 .٣٨٥األرب، ص

 .٧/٥٣البالذري: أنساب ) ١٠٤(

.١٧/١١٢؛ األصفهاني: األغاني ٥/٣٤٢الطبري: تاریخ ) ١٠٥(

(بنات قین: اسم موضع بالشام في بادیة كلب بن وبرة بالسماوة وهـي عیـون عـدة  ٧/٥٦البالذري، أنساب ) ١٠٦(

 .١/٤٩٥، الحموي، یاقوت، معجم 

  .٧/٥٦نفسه المصدر ) ١٠٧(

.٥٧- ٧/٥٦المصدر نفسه ) ١٠٨(

.٥٥-٦/٥٣المصدر نفسه ) ١٠٩(

.٢١٧-٤/٢١٦غور الشام: یقع بین بیت المقدس ودمشق. یاقوت، معجم ) ١١٠(

.٥/٢٩٨البالذري، أنساب ) ١١١(

.٣/٢٢٣؛ المسعودي، مروج ٢٨٩، ٢٠٣-٢٠٢الدینوري، األخبار الطوال، ص) ١١٢(

.٥٧-٧/٥٦البالذري، أنساب ) ١١٣(

  . ٧/٥٩ صدر نفسهالم) ١١٤(

.  ٥/٣٠٠؛ الطبري، تاریخ  ٢٥٦؛ ابن قتیبة ، المعارف، ص٢٢٥ابن حبیب، المحبر، ص) ١١٥(

.٧/٥٩البالذري، أنساب األشراف ) ١١٦(

.١٨٧القلقشندي، نهایة األرب، ص) ١١٧(

. ٣١١-٤/٣٠٩؛ ابن األثیر، الكامل ٢٠٦-١٢/٢٠٥؛ األصفهاني، األغاني ٥/٥٩٣الطبري، تاریخ ) ١١٨(

.٤/٧٥ن األثیر، الكامل اب) ١١٩(

.٥/٣١٣البالذري، أنساب ) ١٢٠(

.٥/٣١٣المصدر نفسه) ١٢١(
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.٤/٣١١؛ ابن األثیر، الكامل ٢٠٦-٢/٢٠٥األصفهاني، األغاني ) ١٢٢(

.٢٣-٢٤/٢٢المصدر نفسه ) ١٢٣(

.٥/٤٣ماكسین: موقع على نهر الخابور بالقرب من رحبة مالك بن طوق من دیار ربیعة یاقوت، معجم  )١٢٤(

.٢٠/١٢٧؛ األصفهاني ٥/٣٢٠بالذري، أنساب ال) ١٢٥(

.١٦٣-١٦٠دكسن، الخالفة األمویة، ص )١٢٦(

.٧٢-٧/٦٨البالذري، أنساب ) ١٢٧(

.٧/٧٧المصدر نفسه ) ١٢٨(

.٨١-٧/٧٦المصدر نفسه ) ١٢٩(

وما بعدها. ١٦١دكسن، الخالفة األمویة، ص )١٣٠(


