
   
 



  قال اهللا عزّوجلّ: 
 {إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرا}

  ) ۳۳(سورة األحزاب: اآلية 

تظافرت األحاديث النبوية الشريفة في المصادر السنّية والشيعية علی نزول هذه اآلية 
» أهل البيت«حاب الكساء^، وانحصار مصطلح المباركة في خصوص الخمسة أص

وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين^. راجع علی سبيل  ،’بهم، وهم: محمد
  المثال:
؛ سنن الترمذي: ۷/۱۳۰>صحيح مسلم: ، ۳۰۴و  ۶/۲۹۲، ۱۰۷/ ۴، ۳۳۱/ ۱: أحمدمسند 

بي: . الذرية الطاهرة النبوية للدوال۱۱۳و ۵/۱۰۸> السنن الکبری للنسائي: ،  ۵/۳۶۱
. ۱۴۷و ۱۴۶و ۱۳۳/ ۳، و۲/۴۱۶. المستدرك علی الصحيحين للحاکم النيسابوري: ۱۰۸

. فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني: ۱۹۷البرهان للزرکشي: 
. ۲۹، ح ۴۷ة والتبصرة البن بابويه: اإلمام؛ ۱/۲۸۷. اُصول الكافي للكليني: ۷/۱۰۴

. األمالي للطوسي: ح ۵۵۰و ۴۰۳خصال للصدوق: . ال۳۷و ۳۵دعائم اإلسالم للمغربي: 
. و کذلک انظر تفسير اآلية في: جامع البيان للطبري، أحکام القرآن ۷۸۳و ۴۸۲و ۴۳۸

للجصّاص، أسباب النزول للواحدي، زاد المسير إلبن الجوزي، الجامع ألحكام القرآن 
فتح القدير  للقرطبي، تفسير ابن كثير، تفسير الثعالبي، الدر المنثور للسيوطي،
أولوا األمر، للشوکاني، تفسير العياشي، تفسير القمي، تفسير فرات الکوفي ذيل آية 

   مجمع البيان للطبرسي، وکثير من المصادر االُخری.
  



 دور القبائل اليمنية
 في الدفاع عن أهل البيت ^ 

 في القرن األول الهجري



  :’قَالَ رسول اهللا
هلَ أعتْرتي ثَّقَلَينِ: كتَاب اهللاِ، ولنِّي تَارِك فيكُم اإِ«

نَّهما إبدا، وأن تَمسكْتُم بِهِما لَن تَضلُّوا إِبيتي، ما 
  .»لَن يفْتَرِقَا حتی يرِدا علَي الْحوضَ

(ورد هذا الحديث الشريف و المتواتر بصور متعددة في 
 سبيل المثال: سالمية راجع علیالكثير من المصادر اإل

، مسند ۲/۴۳۲، سنن الدارمي، ۷/۱۲۲(صحيح مسلم، 
، ۱۸۲/ ۵وج ۳۷۱و ۴/۳۶۶، وج۵۹و۲۶و۱۷و۳/۱۴ أحمد

، وغيرها من ۵۳۳و ۱۴۸، ۳/۱۰۹مستدرك الحاكم، 
  المصادر).



  دور القبائل اليمنية 
 الهجري األولفي الدفاع عن أهل البيت^ في القرن 

  أصغر منتظر القائم :تأليف
 

   العماد جاةن :ترجمة
 

  المجمع العالمي ألهل البيت^



  دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت^ اسم الكتاب:
  في القرن األول الهجري 

  أصغر منتظر القائم المؤلف:
  المجمع العالمي ألهل البيت^ ، المديرية العامة للتأليف والتحقيق،دائرة الترجمة  :إعداد

  العماد نجاة :ترجمة
  يحمدشاكر محمود األدائرة الترجمة بالتعاون مع  م النص:تقوي

  عصام علي العماد :تقديممراجعة و
  وحسين حسينيان مقدم طاهر   جواد عبيد :تدقيق ومراجعة المصادر

  وأبي باقر االزرقي الصالحي حسين :مقابلة
 المجمع العالمي ألهل البيت^ الناشر:

 ىلاألو الطبعة:

 مجاب المطبعة:

 ۳۰۰۰ الكمية:

 م ۲۰۱۱هـ/  ۱۴۳۲ تاريخ النشر:

  حقوق النشر محفوظة للناشر
 : ISBN  ۹۷۸- ۹۶۴- ۵۲۹-۶۶۹-۶ردمك:

        bayt.Org-ul-info@ahl 
       www.ahl-ul-bayt.org  

http://www.ahl-ul-bayt.org


  كلمة المجمع
فمدرستُهم، وح تراث أهل البيت ^ الذّي اختَزَنَتْه من إن ظَه

الضياع أتباعهم، يعبر عن مدرسة جامعة لشتّى فروعِ المعرفة 
اإلسالمية. وقد استطاعتْ هذه المدرسةُ أن تربي النفوس المستعدةَ 
لالغتراف من هذا المعين، وتقدم لألمة اإلسالمية كبار العلماِء 

ت وأسئلةَ المحتذين لخُطى أهلِ البيت ^ الرسالية، مستوعبين إثارا
شتّى المذاهب واالتجاهات الفكرية من داخل الحاضرة اإلسالمية 
وخارجها، مقدمين لها أمتَن األجوبة والحلولِ على مدى القرون 

  المتتالية.
 التيوقد بادر المجمع العالمي ألهل البيت ^ ـ منطلقاً من مسؤولياته 

 ها اأخذها على عاتقه ـ للدفاع عن حريمِ الرسالةقفيها لوحقائ تي أضب
أرباب الفرقِ والمذاهبِ وأصحاب االتجاهات المناوئة لإلسالم، مقتفياً 

تي حرصَت في الرد على لمدرستهم الرشيدة ا عخطى أهلِ البيت ^ وأتبا
في خطِّ المواجهة  مالتحديات المستمرة، وحاولَتْ أن تبقى على الدوا

  وبالمستوى المطلوب في كلّ عصر.
تي تختزنها كتب علماِء مدرسة أهلِ البيت ^ في هذا لإن التجارب ا

المضمار فريدةٌ في نوعها؛ ألنّها ذات رصيد علمي يحتكم إلى العقل 
والبرهان، ويتجنّب الهوى والتعصب المذموم، ويخاطب العلماء 
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 والمفكّرين من ذوي االختصاصِ خطاباً يستسيغه العقل، وتتقبله الفطرةُ
  السليمةُ.

وقد حاول المجمع العالمي ألهل البيت ^ أن يقدم لطالب الحقيقة 
مرحلةً جديدةً من هذه التجارب الغنية من خالل مجموعة من البحوث 

تي يقوم بتصنيفها مؤلّفون معاصرون من المنتمين لمدرسة لوالمؤلّفات ا
هذه المدرسة أهل البيت ^، أو من الذّين أنعم اهللا عليهم بااللتحاق ب

الشريفة، فضالً عن قيام المجمع بنشرِ وتحقيق ما يتوخّى فيه الفائدة من 
مؤلّفات قدامى علماء الشيعة األعالم أيضاً، لتكون هذه المؤلّفات منهالً 

تقدمها مدرسةُ  التيعذباً للنفوس الطالبة للحق، كي تنفتح على الحقائق 
عصرٍ تتكاملُ فيه العقول،  أهل البيت ^ الرسالية للعالم أجمع، في

.وتتواصلُ النفوس واألرواح بشكلٍ سريعٍ وفريد  
نرجو من القراء الكرام أن ال يبخلوا علينا بآرائهم ومقترحاتهم القيمة 
وانتقاداتهم البنَّاءة في هذا المجال. كما ندعو كافّة المراكز المعنية والعلماء 

نشر الثقافة اإلسالمية المحمدية والمؤلّفين والمترجمين للتعاون معنا في 
  األصيلة.

سائلين اهللا تعالى أن يتقبل منّا هذا القليل، ويوفقّنا للمزيد في ظلّ عنايته 
المهدي (عجل اهللا تعالى فرجه  اإلمامالخاصّة ورعاية خليفته في األرض 

  الشريف).



  ٩  كلمة المجمع

فظه (حأصغر منتظر القائمونتقدم بالشكر الجزيل لسماحة اُألستاذ الشيخ 
 لتعريبها نجاة العماد األخت الفاضلةاهللا) لتأليفه هذا الكتاب. كما ونشكر 

ساهموا في إنجاز  الذينوكذلك جميع زمالئنا  ،هذا الكتاب من الفارسية
  هذا األثر، باألخّص العاملين في قسم الترجمة المثابرين في أداء واجبهم.

 المعاونية الثقافية        

  ^ل البيتالمجمع العالمي أله
  





  محبة أهل اليمن ألهل البيت^
في الحقيقة أن قرائتي حول محبة أهل البيت^ وحول خصائص اليمنيين 

  جعلتني أتعرف على المواالة القوية لليمنيين ألهل البيت^.
لقد كان أعظم المقربين لإلمام علي من أهل اليمن، وكان منهم من شارك 

منهم من كبار أهل العلم الذين الحسين في كربالء، وكان  اإلماممع 
شاركوا في تدوين مذهب أهل البيت^، وكان منهم الكثير من الذين 
عرفوا بالتسليم المطلق لما جاء عن أهل بيت النبوة، وعرف الكثير من أهل 

  اليمن بتضحيتهم ألهل بيت العصمة والطهارة.
ربع قرن  وفي الحقيقة أن دراستي وتدريسي في مدينة قم المقدسة قرابة

لليمنيين في حفظ مرويات  اًكبير اًمن الزمن جعلتني استيقن بأن هنالك دور
في آخر اليمنيين وتعاليم أهل البيت، ومن هنا ليس من الغريب أن نجد 

كلّ ذلك جعلني أهتم  .زماننا#إمام  لظهور يساهمون في التمهيدالزمان 
ن من أجل أن يعرف بقضية بيان العالقة بين أهل البيت^ وبين أهل اليم

ب بالكلّ دور اليمنيين في القديم والحديث في خدمة أهل البيت، وبس
 ضوا للظلم واالضطهاد على مرذلك الدور نجد أن بعض اليمنيين قد تعر

  التاريخ.
وهي أن اليمن تعتبر من البلدان التي  ،وأحب هنا أن أشير الى حقيقة هامة
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 فتجد فيها كثرة السادة الحسنيين  ،’ا أبناء الرسول األعظمإليهفر
يبين لنا  ومما .ن المدينة واستقروا في اليمنموالحسينيين الذين هاجروا 

  وجود الوالء والمودة والمحبة في الشعب اليمني هذه الحقائق:

: حقيقة دور اليمنيين في نشر التشيع في العراق وإيران ـ الحقيقة اُألولى ۱
  مية.وغيرهما من البلدان اإلسال

: حقيقة دور اليمنيين في حفظ تراث أهل البيت^، ـ الحقيقة الثانية ۲
فالكثير من رواة الحديث عن أئمة أهل البيت المطّهرين هم من أهل 
اليمن، وكنت قد بدأت في تجميع أسماء الرواة اليمنيين الذين ساهموا في 

في  حفظ مذهب أهل البيت، وتجميع أسماء اليمنيين الذين كتبوا كتباً
مجال الحديث وغيره في زمن حضور أئمة أهل البيت المطهرين^ 

أسماء العشرات من هذه الكتب والعشرات من أُولئك الرواة  لديفتجمع 
  مقالة الحقاً. على شكلوسوف أنشرها 

: ظاهرة الحب العميق في األوساط الشعبية العامة من ـ الحقيقة الثالثة ۳
ماعية التي ال تخلو من ذكر أهل البيت^ خالل مجالس المناسبات االجت

ويتجلّى ذلك في ذكرى يوم الغدير، والتي  ،×علي اإلمامخصوصاً ذكر 
توارثتها األجيال وتفاعلت معها حتى أصبح  ،أخذت حالة شعائرية تقليدية

  يوم الغدير من أهم األيام لدى الشعب اليمني.

بتكريم وزيارة وتمجيد اهتمام الشعب اليمني  :ظاهرةالرابعة حقيقةـ ال ۴



  ١٣  محبة أهل اليمن ألهل البيت^

في اليمن، فحينما تتجه ’ المراقد والمقامات الشريفة لذرية النبي األكرم
 والود ية الرسول الى تلك المقامات سوف تجد مشاعر الحبوالوالء لذر

  في اليمن تناغم نظائرها في إيران والعراق.’ األكرم
اليمنيين هم الذين  وكلمة أخيرة أقولها في شأن هذا الكتاب الذي أثبت بأن

فإن في ذلك  ،نشروا التشيع ودافعوا عن أهل البيت^ في القرن األول
ثم بعد ذلك  ،داللة تاريخية على أن التشيع في بدايات وجوده كان يمنياً

فهذه الدراسة تبين أن هوية  ،انتشر ـ من خالل اليمنيين ـ في وسط الفرس
  يمنية.عربية  وية التشيع في القرن األول الهجري كانت ه

الوالة والسالطين في العهد اُألموي تغيير عقائد مسلمي اليمن ولم يستطع 
قتل أكثر » معاوية بن أبي سفيان«وحبهم ووالئهم ألهل البيت^ رغم أن 

من ثالثين ألفاً من شيعة اليمن، وذلك لعمق عقيدتهم بأهل البيت^ 
  ورسوخ حبهم وودهم لهم.

ن دور اليمنيين في نصرة أهل البيت^ ال تزال مجاالً واعتقد أن الكتابة ع
جهود عن البحث  فيمفتوحاً للمحقّقين والباحثين؛ ألن هذا الكتاب اقتصر 

  هماليمنيين في خدمة أهل البيت^ في القرن األول مع أن جهود
في خدمة أهل البيت منذ القرن الثاني إلى عصرنا تستدعي الكتابة حولها  

  من المفكّرين والكتّاب المخلصين. العشرات بأقالم 
  عصام علي يحيى العماد





المؤلف مةمقد  
التـدريس   متماديـة مـن  الت نواسـ الخـالل  تضح لي في هذا الكتـاب ومـن   إ

ئل ضرورة التحقيق في موضوع القبا التشيعي واإلسالميق في التاريخ والتحق
خـالل  مـن  و ،’لدفاع عـن أهـل بيـت النبـي    دورها في او التشيعاليمنية و

 فـي  اً قـد كتـب  كتابـ  أجـد  حتى اآلن لـم قمت بها  يالت ث والدراساتوالبح
بعـض   جريـت اُإنّمـا  و ،اُخـرى أي دولـة   فـي ال و إيران فيهذا الموضوع ال 

بخصـوص القبائـل    في دائرة المعـارف عن هذا الموضوع المستقلة البحوث 
  .اإلسالمدورهم في واليمنية 

 .التشـيع ن صـفحات كتـب تـاريخ    قليـل مـ   موضوع فـي لى هذا الإ شيرقد اُو
 .التشـيع  حـول  يـة تاريخالوية اإلسالملبحوث ا في مفقوداً وهكذا عنوان كان

ث التــاريخ ربط بحـو فقـد قمــت بـ   ،هـذا الـنقص  عــن  ومـن أجـل التعـويض   
أن  السنوات من البحث هحصيلة هذو ،ياإلسالملعالم با إيراني في اإلسالم

   .خرج هذا الكتاب
  : فصولعدة وتضمن بحثنا هذا 

يبحث هذا الفصل في مكانة و اإلسالمتاريخ اليمن قبل  :األولالفصل 
  .اإلسالمقبل  القبائل اليمنية ودورها

 ببالقبائل اليمنية من حيث النس يفعرالت فيبحث يو :الفصل الثاني
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  .هابين اإلسالموكيفية إنتشار  ،عالقتهم مع بعضهم البعضووالمكانة 

في  ’رسول اهللا أصحاب دورو ،في اليمن التشيع نشأة :الفصل الثالث
 اليمنيين عن دفاعو ،والشيعة وعوامل تكوينه التشيعبداية  حث عنبيو .ذلك

ثيرهم في بداية تكوين أوت المناطق المختلفة في ’أهل بيت رسول اهللا
   .التشيع

ية. اإلسالموالفتوحات  الردة دور القبائل اليمنية في حروب :بعالفصل الرا
نوعية الكتابة  ية علىاإلسالمالفتوحات و الردةي عكاس حركتَليل انبد
ثير اليمنيين أت فيا سنبحث ولهذ ،ي عند المسلمين والعرباإلسالم ريفكتالو

هجرة  :هي ومواضيع هذا الفصل .المهمتين من خالل هاتين الحادثتين
تكوين جبهتي العراق والشام في و ،العراق والشام إلىالقبائل اليمنية 

 )التشيع (مركز ووجود اليمنيين في الكوفة ،هة بعضهم البعضمواج
  .المدينة هذه أحداثودورهم في 

حث هذا الفصل بعثمان وي دور قبائل اليمن في الثورة ضد :الفصل الخامس
  .×لحركات المعادية لعثمان ودفاعهم عن عليعن تاثير اليمنيين في ا

وبداية  ×يعل مؤمنينأميرالاليمنيون في عهد خالفة  :الفصل السادس
   .التشيعزدهار ا

نوع  لنا نبييو ،×في عهد خالفة علي التشيع نشأةويوضّح هذا الفصل 
ته ونظرتهم ادأة اليمنيين في الحروب وتكوين ومعارض ،حمايةالتعاون وال



  ١٧  المؤلف مقدمة

  .علتشيلوميولهم 

ويبحث هذا  .)ةيهجر ۶۷ ـ ۴۱(في السنوات  التشيعاليمنيون و :الفصل السابع
ومحاربة اليمنيين  ،×خالفة الحسن بن عليإبان ثير اليمنيين أت لفصل فيا

 اإلماموثورة , مسلم بن عقيل في الكوفة دورهم في ثورةو ،معاويةل الشيعة
المؤلف والمختار. لقد جمع  التوابينحركة  ىنعكاس ذلك علاو ×الحسين

 بنيةم هيو ،اتريخية بطريقة المكتبالتا حداثاألو في هذا الكتاب المعلومات
 نقد المصادر. إلىتصدت منها  اًبعض ذ أنإِ ؛دلة المعتبرةاألو على المصادر

 يوه ىاألولا أهمية في الدرجة لهالمطالع مع االنتقاد للمصادر  نأ الشكو
يقع  ال حتى مصدرهمن  ءخذ الشيأ( ،ةصلي في التاريخ والجغرافيخذ األالمأ

سلوب القياسي من االُ استُفيدالتاريخية  داثحاأل. ولتحليل وتفسير )في الطريق
 حداثاألبجزئيات  المرتبط يئاالستقرا باالُسلوبلية والك حداثاألب المرتبط

الخرائط حول  برسم ام المصنّفلك قكذ ،يةاألساسلمبنية على المصادر ا
حتى  ؛من نموذج أكثروقارن بين  ،حداثاألساس مصادر أالقبائل على مواقع 

حصل  يبين البحث والتحاليل الت أيضاً وقد قارن .فضلبطريقة أ ح النتائجضتتّ
حتى  يقات الجديدة حول الموضوعمع التحق ،ىلاألوصادر ممن ال عليها

 يعطي صورة واضحة ومستندة قبل التحكيم بخصوص النتائج التيستطيع أن ي
  .حصل عليها

 إلى كيفية دخول القبائل اليمنية تتمحور حول يةاألساسأسئلة البحث ف
  ومن تلك األسئلة:سالم؟ رق بين نظرتهم وميولهم لإلالف وه وما اإلسالم
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نجذاب اليمنيين للتشي؟ساعدت على ذلك العوامل التيي ه وما ؟عمتى بدأ ا  
بنظام دول اليمن القديمة؟ اًرثّع اليمنيين متأهل كان تشي  

  : فهي في هذا البحث األصليةالنظريات وأما 
  .ية والقبلية في انجذاب اليمنيين للتشيعائدالعوامل العقتأثير 

راً بأع اليمنيين متأثّلم يكن تشيمن الحكومات اليمنية القديمة حكومة ي.  
بشكل  إنجازه هللا تماولكن بحمد  ،لقد واجه هذا البحث عدة صعوبات

  يلي: ما المصاعب  ههذومن  ،طويالً اًوقتوقد استغرق  ،فضلأ
فقمنا  ،الموضوع في المكتبات تتضمنالتي  ةيلاألوعدم وجود المصادر  ـ۱

صفة جزيرة «مثل كتاب  ،فحصلنا على بعض منها ،بالبحث خارج البالد
  .للهمداني »اإلكليل«و »العرب

كن اواألم األسماءعلىلحصولاجلألهنّأمن البحثأصحابعلىىواليخف ـ۲
 ة،صحيح ةفي المصادر حتى يحصل على كلم اًكثير البحثينبغيالصحيحة

 بـن حصـين وأ ،باسـم المـرادي  يـذكر  حيانـاً  فأ ،هـالل بـن نـافع البجلـي     ثالم
  .الهمدانيب اُخرىوالتميميأحياناً بيذكرالذينميرالسكوني الكندي 

اسم  وأ ون لقبٍدفي بعض من المصادر ب األشخاصسماء أتي أقد ت ـ۳
 ههذ نألو ،نساباألمصادر  إلى رجعن وللحصول على اسم قبيلتهم ،القبيلة

  .التراجم إلى لرجوعل أضطر لهذا األشخاصماء كل سأالكتب لم تذكر 



  ١٩  المؤلف مقدمة

القبائل  أيضاًوبين القبائل اليمنية  ةكمشترال قبائلالوجود بعض فروع  ـ۴
ة بحث أوسع عن القبائل النزاري إلىيحتاج و اًوكان االختيار صعب ،يةالنزار

 ،ث قبائل يمنيةقبيلة عبس توجد في ثال فرع :للمثال على ذلك ،ماكنهمأو
قبيلة جشم توجد في عشرين  فرعوأ ،غطفانو ،قبيلة مضرو ،ولخمزد أمراد 

   .قبيلة يمنية ونزارية
فين حيف من ناحية المؤلّمثل التص غالط كثيرة في المصادرأتحدث  ـ۵

في البحث والمقارنة بين المصادر طويالًحيث يستغرق وقتاً  ،اخوالنس 
بن  وعمر :ذلك المث ،عمل صحيح على نحصل كي نساباألوالتاريخية 

  .عبيس الذهليوسم عيس أاماكن بأحياناً تأتي في أو ،عميس الهذلي
وقد  .ذا الكتاب مع االعتراف بالنقص فيهعداد هإِ فقد تم ،على كل حالو
 :، ومنهمالكبارساتذة األ توجيهات بعضستفدت طوال البحث من ا

الدكتور سيد جعفر و ،ةالم زادالدكتور هادي عو وند,ئينهآالدكتور صادق 
 خطاءاأل إلىقين ليرشدونا حثين والمحقّاالب نتظار آراءا ونحن في .شهيدي

  .جل استدراكهاأل والنقائص الموجودة في الكتاب
من زوايا تاريخ  ةزاوي يءضي اًشعاع أن يكون هذا العمل لختام نتمنّىفي ا

 اإلسالماليمنية في  العسكري والثقافي للقبائل والدور السياسي التشيع
  .الهجري األولفي القرن  التشيعو





  التعريف والنقد للمصادر
البحوث  صولية فياالُ من المباحث واحد وه التعريف والنقد للمصادر

عتبار المصادر التاريخية ايمة وـق معرفةتساعدنا على التي و ،التاريخية
ل في أن أتأم ولهذا يجب علي ؛وتتمتع بأهمية خاصة ،وتحليل الموضوع
  :ومواضيع هذا البحث يةاألساسموضوع المصادر 

  الحجرية  األلواح ـ۱
ر من المصادهي و ،اليمنية القديمة ةمرتبطة بالدولالحجرية  األلواحتعتبر 

المعلومات الحميرية  ةخرالمؤ األلواح هذهوتعطينا  ،لهذا البحث األصلية
هل جنوب شبه دية والثقافية ألمة بخصوص العالقات السياسية واالقتصاالقي

ودور القبائل الجنوبية والشمالية في الحكومات اليمنية  ،الجزيرة العربية
كثير من القبائل الجنوبية السماء أ األلواح هذهوقد ذكرت في  القديمة.

 وحاشد, بكيل, :فروعهاوقبيلة همدان ك ،اليةوبعض من القبائل الشم
  وبني ثعلبة. ومضر, ,ةوكند ن,وخوال ومذحج, وحمير, ,وتبع ومرثد,

كثيــر مــن الحقــائق الح لنــا وضّــي ،والكشــف عنهــا األلــواح هــذه مطالعــة نإِ
 .ن الموهومـة يخبـاري روايات األ ويبطل ،التاريخية بخصوص عرب الجنوب

ــالجــدير و ــ ذكربال ــأنّ ــذكرها   ه يوجــد ت ــي ي ــات الت ــين الرواي رابط نســبي ب
القـرن الرابـع    ىجـع تاريخهـا إلـ   التـي ير  األلـواح مواضيع وبين  ،خباريوناأل
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 الميالدي.

 ثار هشام بن محمدآفي  ةل مروألوالمخطوطات  هذهوقد شوهدت 
 الهمداني. أحمدحسن بن لل الكن يعود الفضل في كشف حقيقتهو الكلبي,

المجلد الثامن والعاشر في في  »اإلكليل«في كتاب  مهمةقد ذكر معلومات ف
 وصنعاء, وريدة, وعمران, بون,و ,ةثار شبوآوموضوع المخطوطات 

 ...ووصرواح  رب,ومأ

إ حيث ،ف الهمداني بعض المخطوطاتوقد عرمجموعة منها تقرأ  ن
أواخر  يقات في علم المخطوطات الحجرية فيناقصة. وقد بدأت التحق

والفضل في  ،التاسع عشر والعشرين القرنين في اصلوتو ،القرن السابع عشر
بعض الباحثين للمستشرقين ويرجع  مخطوطاتال هلعة الصحيحة لهذالمطا

عدة ما بين مرات  اليمن ةاريزقام ب الذي جالزر نيبور, :مثال العالمأ ،العرب
 ةالسيدوفيلبي  ،ويسمانفون ،ريكمانس ،وهاليفي ـ م۱۸۸۷ـ۱۸۸۳سنة 

 ةساتذوكذلك األ ،»كتشاف جزيرة العربإِ«كتاب  جاكلين بيرن مؤلفة
ات حتى يينربعن في األمطالعة والبحث في اليمن الذين قاموا بالوالمصري
 ،وسليمان حزين ،نامي يىخليل يح :مثال ،القرن العشرين منات يالسبعين

 .)١(قومحمد توفي

                                                 
  .۱۹۸: األكوع، محمد بن علي؛ اليمن الخضراء مهد الحضارة؛ اليمن. ١



  ٢٣  التعريف والنقد للمصادر

مة بخصوص نظام الحكومات القديمة والقبائل وقد حصلوا على حقائق قي
 ،ةر متناسقعلومات متفرقة وغيالمخطوطات م هذهفي  ولكن يوجد اليمنية,
وعالقات القبائل اليمنية مع  ،والتاريخ نساباألن واكماأل عن وخاصة

 .اُخرىمصادر  ىلإع ورجلل نالهذا السبب اضطررو بعضها البعض؛

 الطبقاتـ  ۲

 .ننيالذين يكونون في زمان ومكان معي األشخاصهي ترجمة : الطبقة

 سنة المتوفّى بن سعد بن منيع محمد ف هذا الكتابالطبقات الكبرى: ألّ
وقد أخذ عن مدرسة  .المعروف بابن سعد كاتب الواقدي ،هـ ق۲۳۰

 سنة المتوفّى األسديثال موسى بن عقبة مأ ،هامشايخعلى يد الحجاز 
 معشر المدنيي أبو ،ق هـ ۱۵۱سنة المتوفّى إسحاق ومحمد بن ،هـ ق۱۴۱

في و ،هـ ق۲۰۷ المتوفّى عمر الواقدي ومحمد بن ،هـ ق۱۷۰سنة المتوفّى
أمثال عامر بن شراحيل الشعبي  ،ساتذةالرواة واأل أخذ عن مدرسة العراق

وهشام  ،هـ ق۱۹۷سنة المتوفّىوكيع بن الجراح و ،هـ ق۱۰۵سنة  المتوفّى
   سنة المتوفّىن عدي وهيثم ب ،هـ ق۲۰۶سنة المتوفّىبن محمد الكلبي ا

 المتوفّى نيبي الحسن المدائأ بغداد أخذ عن إلى ئهيوبعد مج. هـ ق۲۰۷
في  عليه عتمداوابن سعد عن الواقدي  هخذما أ أكثركان و .ـ قه۲۱۶سنة 
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 .)٢(مواضيعه ،ثارهآ

فوه بالرجل الصادق وعر ،شخصيته العلميةعلى  العلماء أطرىوقد 
ففي الكتاب  ،جلداتكتاب الطبقات في ثمانية م طبعقد و .)٣(قوالموثَّ
حتى  حداثاألو ’ومحاسن رسول اهللا األنبياءبعض  تحدث عن األول

ئة صفحة عن رسائل ال في ممفصّبشكل شرح  ثم ،بداية الهجرة
حول شخصية صفحة ين أربعو وحوالي مائة ،وعن الوفود ’الرسول

الهجرة حتى رحلة  أحداثالمجلد الثاني عن  فيو .’النبي محمد
من  رجالً )۴۲۵۰(تراجم  على ةالستّالمجلدات مل توتش ,’الرسول

على و  ،هجرية) ۲۳۰( عام حتى سالماإلعاشت في صدر الشخصيات التي 
   .أيضاً إمراة)  ۶۳۰(ترجمة 

 ،املها مع السند الكأكثرو ،الطويلة وأويذكر ابن سعد الروايات القصيرة 
 باأيذكر  :ذلكمثال  ،غيرهم بصورة غير متناسبةو ةوينقل تراجم الصحاب

سلوب اُ أنمع  .السم فقطايكتفي بذكر  صفحة والبعض) ۴۴(بكر في 
نستطيع أن نستفيد  ناولكنّ ،قات يستفاد منه في علم الحديث والرجالالطب

حتى أوائل القرن الثالث  اإلسالممن هذا الكتاب في باب تاريخ العرب و
 جاءت في قالب الروايات القصار التي ،األشخاصتراجم  ضمن الهجري

                                                 
  ترجمة ، يعقوب بيحمد بن إسحاق بن محمد، أبو الفرج بن أابن النديم البغدادي، م .٢

  .۱۶۶: في أخبار العلماء والمصنّفين الفهرست ،وتحقيق: محمد رضا تجدد     
  تحقيق: إحسان ، ان، أبو العباس، شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكركابن خل .٣

  .۳۵۱ :عالمجلد الراب وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،  ،عباس    



  ٢٥  التعريف والنقد للمصادر

 حداثاألالخاصة بوالكاملة  يمكن تنظيم القصصو ،والطوال والمنفردة
قصة ثورة حجر بن عدي  :ذلك كمثال علىو ،طة بموضوع البحثالمرتب

يمكن الحصول على معلومات وكذلك  ،ةروقعة الحو ,)٤(هتجممن تر
وعبدهللا بن  )٥(بن الحنفية محمد من خالل ترجمتيتخص ثورة المختار 

  .)٦(مطيع العدوي

 إلىيرجع  التوابينثورة  الكافية عنمعلومات العلى  حصولالألجل و
  . )٧(الخزاعي مة سليمان بن صردترج

القبائل العربية اليمنية  أنسابفي معرفة  مهمةالطبقات ذا قيمة كتاب ويعتبر 
 .ترجمته أخرجنسب كل شخص  إلىنه يشير أل اوالنزارية وغيره

وقد قام بكتابة حادثة السقيفة  ،الموالين لمدرسة الخلفاء ويعتبر ابن سعد من
ها في فضائل أبي بكر أكثر وكانت ،)٨(اتصفح في سبع وتنظيم رواياتها

يظهر و .مؤتمر السقيفةفي  معارضينوجود القارئ منها  يدركبطريقة ال 
الحسن ين اإلماموبالخصوص  ،ئمة الشيعةأب هعدم اهتماممن ابن سعد 

 األشترمالك كة يالشيعهتمامه بكبار الشخصيات اوعدم  ،‘والحسين
   .وغيره

                                                 
  .۲۱۷:  ۴الطبقات الكبرى ،،  سعد بن منيعابن سعد  البصري، الزهري،  . ٤
  .۹۱: ۵السابق:  ر. المصد٥
  .۱۴۵. نفس المصدر السابق:٦
  .۲۵:  ۶. المصدر السابق: ٧
  . ۱۹: ۳. المصدر السابق: ٨
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 ةحذيفما ذكره حول : منها ،طاء عديدةكتاب الطبقات على أخ يحتويو
ه بقي في تلك المنطقة أنّو ،على قلعة دباء ’سول اهللاقائد ر )٩(بن اليمان

حذيفة كان في  نأل ؛الرواية غير صحيحة هوهذ .بكر بيأحتى زمن 
عامل  نأ اُخرىفي مصادر  كروقد ذُ ،’ي رسول اهللافّوالمدينة عندما ت

خطاء رغم من وجود األالوعلى  ،ين محصن البارقحذيفة ب ودباء ه
سالم إِلهذا الكتاب في موضوع  األولالمجلد  والنواقص فقد استفدت من

 األشخاص حولالمجلد الثامن  إلىومن المجلد الثالث  ،القبائل اليمنية
 .عتشيلالموافقين والمخالفين ل

۳. لالمقات 

ح قصة ويوضّ قله يننّإحيث  ،من علم التاريخ اًعتبر كتابة المقتل قسمت
 وه وهدفه ،ستشهادهم عن طريق الرواةزمان ومكان اواستشهاد الشهداء 

 كتابة نإ :. ويمكن القول)١٠(صينخالص الرجال المخلإثبات إحفظ و
وكان من  ،حدى خصائص كتابة التاريخ في المدرسة الكوفيةإِالمقتل 

 ق, ـهـ۱۲۸ المتوفّىجابربن يزيد الجعفي : هم وأرباب المقاتلفي شهر مؤلّأ
وهشام بن محمد  ,هـ ق۱۷۰المتوفّى األزدي بن يحيی مخنف لوط وبأو

. وإليك أشهر هـ ق۲۸۳ المتوفّى الثقفي بن محمدإبراهيم إسحاقبوأوالكلبي
                                                 

  .۱۰۱: ۷  الطبقات الكبرى، البصري، الزهري،   ابن سعد. ٩
  .۳۰۰: »م تاريخ در گستره تمدن اسالميعل« ،صادقة وند، ئين. آ١٠



  ٢٧  التعريف والنقد للمصادر

 كتب المقاتل:

 المتوفّى ـ )١١(يعتبر نصر بن مزاحم المنقري التميمي :صفّينوقعة  أ ـ
ومن  ،يث سكن مدةً في بغدادح ،خباريي الكوفةأمن  اًواحد ـ هـ ق۲۱۲
عبدالسالم  هحقّق الذيو »صفّينوقعة «كتاب  ،نة التي تركهاالثمي هثارآ

 ،ه كان منصفاًأنّ إال ،اًيشيعکان  اًنصررغم أن في مصر.  بِعمحمد هارون وطُ
تاريخ في ال جرتالمصيرية التي  حداثاأل حدث منفى  اًموضوع فكتب

ي والمثالب التي قالها المتحاربون في جبهتَ جيزارمانة األأونقل ب ،ياإلسالم
المأخذ المهم في حرب  »صفّينوقعة « وال يعتبر كتابالشام والعراق. 

الت تشكيالالكثير عن نجد فيه و .ةجل معرفة الوالأبل من  ،صفّين
 اإلمامراء آمجموعة من علوم الشيعة وو ،×منين عليؤالمميرأل ةالعسكري

مثل عمار  ،هأصحابن ذلك حيث بي ،’وفضائله عن رسول اهللا ×علي
  وهشام بن عتبة.

أمير دخول : عبارة عن المواضيع التي ذكرت في هذا الكتابو
رسائل و ،صفّين حربوخطط  ،تعيين الحكامو الكوفة ×المؤمنين

الشام وتعبئة الجيش في  ،وبالعكس ،معاوية إلى ×علي أميرالمؤمنين
, صفّين إلىن يالجيش كوتحر ،×علي أصحابراء آو ،والكوفة

 األيام تعتبرو .صفّين إلىفي الطريق من الكوفة  وقعتالتي  حداثاألو
                                                 

  .۱۵۸: الفهرست ابن النديم البغدادي، محمد بن إسحاق بن محمد،  .١١
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 ،المصيرية خرىوالحروب االُ وقائعمقدمة لل حرباللبدء  األخيرة ةالعشر
 ،ن عن مواصلة الحربيوضعف الكوفي ،بن العاص وكذلك خدعة عمرو

إلى ×علي اإلمامورجوع  ،صفّينومعاهدة صلح  ،مينكَوتعيين الح 
   .مينكَومناظرة الح ،الكوفة

خاصة قبيلة دور القبائل اليمنية والنزارية و فيهذا الكتاب لم يبحث  نإ
القبائل  , بل بحث في دورفقط صفّينهمدان ومذحج وربيعة في معسكر 

عالقة كل  اتّساعالقبائل وفي  أنسابو ،يةاإلسالمالعربية في الفتوحات 
   .هوبعد اإلسالمقبل  مافي عصر  خرىواحدة مع االُ

ز لشعراء محاربي يجارأو شعارأبن مزاحم  صفحات كتاب نصريوجد في و
راء آالوقائع و وصف األشعار هذهلينا إوتنقل  .الشام والعراق :نالجبهتي

ية اإلسالموتاريخ الفكر والثقافة  ،والتفاخر اءوالهج المجموعتين في النسب
   .ام العربأي باُسلوب فّينص أحداثويميل في توضيح  .ةفترفي تلك ال

صبغ بن األ :لأمثا ،رواة ومشايخ نصر بن مزاحم من العراقيين أكثر ويعتبر
أخذ ف ،لمدينةي اخباريأ عن أيضاًلروايات ا وبالطبع فقد نقل ،عبيوالش ،نُباته
بن سعد ا )١٣(ومع هذا فقد ضعف ,)١٢(إسحاق محمد بنروايات عن  يثمان

                                                 
وقعة ، عبدالسالم محمد هارون تحقيق:، المنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ١٢

 ۵۵۰و ۲۵۵صفّين: 

 .۲۲۵ : ۶ الطبقات الكبرى  ، البصري، الزهري،   ابن سعد .١٣
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 ووهـ  صبغ بن نُباتهألاحضور  ولكن ,ه كان شيعياًنّأل ،صبغ بن نُباتهاألرواية 
 صفّينحرب  أحداث شاهد والذي ×المؤمنين أميرشيعة و أصحابمن 

 .لكتابا مواضيع توثيق من قد زاد ـ لعراقشام والتقريره عن معسكري او
لحرب ا بخصوص هذهلجامعة اولموثقة معلومات االمثل هذه  وجود نإ
 ،حداثاألفي توضيح  مهم رغم عدم الترتيب ،سالماإل لمصيرية في تاريخا

اليوم  مرتبة حتىكانت  األخيرةالعشرة  األيام أحداث نإ :ذلك لمثا
حياناً قد أو ،اليوم الثامن ح من اليوم الخامس حتىولكن لم توضّ ،لخامسا

وعبداهللا  )١٤(وحادثة هاشم بن عتبة ،لخميسحادثة يوم اك حداثاألتُكرر 
 حداثاألوقائع ترتيب وتنظيم على المحقق ب ويج ,)١٥(اعيلخزبن بديل اا

  .لمنظمةمن بين الروايات غير ا

الذي جاء في  ×علي اإلمام أصحابمن  الشهداء والقتلىا فهرسمأو
 من ىقتلورد فيه بحيث ،غلطوقع فيه سهووفقدلكتاب افي األخيرةالروايات
بن  زَيدولجملي ا هندكبعض الذين قُتلوا في حرب الجمل ومعاويةأصحاب

  صحيحة مثل تاريخ لقاءاللتواريخ غير بعض ا تقلوقد نُ .لعبديصُوحان ا
  

                                                 
 .۳۵۶و۳۴۸وقعة صفين: ، ري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم المنق. ١٤

 .۴۰۰و۲۴۶. المصدر السابق: ١٥
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وكذلك ، )١(لثانين ربعي مع معاوية في شهر ربيع اشبث ب ×سفير علي 
وفي  ىاألولى وجماد األوللسفراء في أشهر ربيع ياب اإعن ذهاب و

ة شهر ذي الحجفي أ عتوققد  صفّينمعركة  وكانتّ ألن ؛)٢(ةالثاني ىجماد
الحجوالجدير بالذكر أ .م وصفرة ومحرخين  لك نالذين أعقبوا  المور

وقعة «باالستفادة من كتابه  صفّين أحداثوقائع وكتبوا  نصر بن مزاحم
  ».صفين

حسين المحمد بن علي بن  وكتاب هالهذا  فمؤلّ :نيمقاتل الطالبي ـ ب
في  هعصر هكان فقي .ق) ـهـ۳۵۶ المتوفّى( اإلصفهاني الفرجالمعروف بأبي 

 الفرج وأب في فترة قصيرة كتبو .األغانيو نساباألدب وتاريخ لشعر واألا
   معروف مشهور.» نيمقاتل الطالبي« هكتابو ،المقتل في

من آل  رجالً)  ۲۱۶(عن طويلة وقصيرة  ويحتوي هذا الكتاب على تراجم
 األولالقسم  .جريةه) ۳۱۳(سنة  لهجرة حتىلمن السنة الثامنة  ،لبأبي طا

 ـ االُموينهاية العصر  ىحتـ لب على ترجمة جعفر بن أبي طا منه احتوى
ل آ شهداءترجمة  ذكر ،لثانيوالقسم ا .حسن بن عليالوترجمة عبيداهللا بن 

حتى حكومة المقتدر، موزعين على مدة  بي طالب في العصر العباسيأ

                                                 
 .۱۸۸: ، وقعة صفيننصر بن مزاحم  ،المنقري الكوفي، أبو الفضل. ١

 .۱۹۰: المصدر السابق. ٢
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  حكومة كل خليفة على حدة.

 واُستفيد ،الطوال والقصاروجمع فيه الروايات هذا  كتابه أبو الفرج فصنّف
الحسن خالفة  بما يخصالكتاب في هذا البحث  من هذا بصورة جيدة جداً

 وشهادته مسلم بن عقيل وسفارة ×الحسين بن علي ثورةو ×بن علي
   .في الكوفة

 اإلمام :فمنهم ،ويعتبر مشايخه ورواته في هذا القسم من المدينة والكوفة
 ،ونصر بن مزاحم ،ومحمد بن عمر الواقدي وابن سعد, ،×الصادق

ق) .هـ۱۲۷المتوفّىالسبيعي( إسحاق وأبو ،مخنف, وعوانة بن الحكموأبو
  .عبيذلك الشوك

شرح في باب ثورة مسلم بن عقيل في الكوفة  أحسن أبو الفرجوينقل 
في وقعة كربالء,  ’أهل بيت رسول اهللا شهداء الطف منعن وترجمة 

ين ن الذمن اليمنيين والنزاريي ×الحسين اإلمام أصحابب هتمه لم يلكنّ
   .معه قُتلوا

يقول والذي  اإلصفهانيبي الفرج أل »األغاني«كتاب  أيضاًأن نذكر  ينبغيو
على مائتين وستة آالف مجلد  يلقد اشتملت خزائن«: صاحب بن عبادالعنه 

   )١(.»هو سميري غيره وال راقني منها سواه ما منها ما
لعربية شعراء القبائل امن أشعار  على هذا وحصلنا قنا في بحثناد وفّلق

قوة وعالقات عض المعلومات بخصوص مكانة وعلى بو ،الجنوبية والنزارية

                                                 
 .۹۷:  ۱۳ معجم اُألدباء ،الحموي البغدادي، أبو عبداهللا، ياقوت بن عبداهللا. ١
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  .القبائل اليمنية

  
  الفتوحات. ۴

فـي عهـد   و ’بعـد غـزوات رسـول اهللا   مـن البلـدان    الكثيرفتح المسلمون 
ديـن   زمـة عـن  الالمعلومـات ال جمـع   إلـى ون الخلفاء يضـطر  انكف ،الخلفاء
  .أخذ الجزيةوسيطرة على البالد من أجل ال؛ كانوا يفتحونها التيالبالد 

ن سلوب يبـي هذا االُوية اإلسالمكتابة تاريخ الفتوحات  أتوبهذه الطريقة بد
أهـل كتـاب   كانوا هل ، والصلح وأ ،ا بالحربإم :كيفية فتح المدن والبلدان

   لفتوحات ما يلي:مصادر ا من؟ وعبدة أصنام وأ

ـ   النمـاذج ن يعتبر هذا النوع من الكتابة من أفضـل وأحسـ  : فتوح البلدان أ 
  المتــوفّى الذريبــن جــابر الــب يــىبــن يح أحمــدوكتبــه  ،فــي كتابــة التــاريخ

فتح مناطق جزيرة العـرب   علىموضوعات هذا الكتاب  تحتوي .ق ـهـ۲۷۹ 
ارس فـي عهـد   فـ ووفتح بالد الشـام ومصـر والعـراق     ،’في عهد الرسول

  .والعباسي االُمويوالعصر  ،الخلفاء
 والنزاعات وتغيير حداثقد أشار لألكيفية فتح المدن ف إلى بيانه وإضافةً

القادة العرب والفاتحين حتى زمانه.   
مصدر »فتوح البلدان«كتاب  إن ـ  ولكنّ ،مهمع فـي بـاب حـروب    ه غيـر موس
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ــردة ــا  ،ال ــات والت ــا ريخ واألوالفتوح ــوضــاع االقتص ــدن  ةدية والجغرافي للم
في هـذا البـاب عـن التكـوين      مهمةويعطينا هذا الكتاب معلومات  .والبلدان

ــالأ ،للمســلمين اإلداريالعســكري و  ،والقضــاة ءمــرالقــادة واالُأســماء ا :مث
تهم ومقـدار  ناديـ ون صـليي السـكان األ و ،المـدن  إلـى وهجرة القبائل العربيـة  

اجد المسـ  , وبناءالمدن القديمة ساعاتّو ،يةاإلسالموتأسيس المدن  ،الخراج
يعطينـا معلومـات   و ،)١(معلومات قيمة وجغرافيـة  يعطيناو ،في المدن ةالجامع

  .ءوالخط المقروالخراج والهدايا والخاتم والنقود  منفصل عن في قسمٍ
في باب هجرة القبائل وفي هذا البحث  ةمعلومات مفيد على صلناح ولقد

عن إقامتهم في و ،والشام والعراقية اإلسالم الجنوبية ودورها في الفتوحات
   .هذا الكتاب فيعددهم  على أيضاًوحصلنا  ،خرىالكوفة والمدن االُ

 ،وكانت طريقة البالذري في كتابة التاريخ هي جمع الروايات مع سندها
من  رواياته أكثرخذ أوكان ي .فتح المدن مع مالحظة وقت وقوعها ةًوخاصّ

 ،عباس بن هشام الكلبي: أمثال ،لشاممدينة وارواة ومشايخ الكوفة وال
عبيد قاسم بن  يأبو ،وعلي بن محمد المدائني ،سود الكوفيوحسين بن األ

 ،ق) ـهـ۲۱۱ المتوفّى(ىبن مثَنّ عبيدة معمري وأب ،ق) ـهـ۲۲۴المتوفّى( مسال
 ،حفص الدمشقيي أبوناقد, ال بن محمد ووعمر ،ومحمد بن سعد الكاتب

                                                 
  فتوح ، حقيق: رضوان محمد رضوانت ، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر البالذري، . ١
 .۳۱۷و۱۹۷: البلدان   
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 فإنّهماءهم سأ فيها سانيد التي ذكرلأل ضافةًإو .الدمشقي روهشام بن عما
فإنه  األساسى هذا علو .خرينآمجهولين  ةًروا هسند روايات في يذكر

 ،من علماء مدينة كذا جماعة: فيقول ،وينقل عنهم يذكر أسماءهم
 ،اسم مدينتهم يذكر ومجموعة من أهل العلم وال ،ومشاهيرمدينة كذا
 ،»قالوا« ويذكر كلمة ،الروايات بدون سند أيضاًذكر وي .وشيوخ مدينة كذا

ستقرار اعن  اًدقيق اًاليعطي شرح فإنّه مهمةالمعلومات ال ههذ لى ضوءوع
  .القبائل في الكوفة والبصرة

 أعثمبن علي بن  أحمد محمدي أب بقلمكُتب هذا الكتاب  الفتوح: ـ ب
ين ثان من المحدوك ،ق) ـهـ۳۱۴ المتوفّى( ابن أعثمالمعروف ب ،لكنديا

 حداثاأل ىعلويحتوي كتاب الفتوح  ،والمورخين ومن شعراء الشيعة
 ،من حادثة السقيفة ًءابتدا ’ية بعد رحلة الرسولاإلسالمالتاريخية 
 حداثاألرمينيا, وبداية أفارس ووفتوحات الشام والعراق و ،الردةوحروب 

الفة وخ ،×وخالفة الحسن بن علي ×علي اإلماميام خالفة من أ
 ،ومروان خالفة ابن الزبيرك وانعكاساتها ،×الحسين اإلماموثورة  ،معاوية

 ،سانيمسلم الخرا يبأوثورة العباسيين و ،نخالفة بني مروا أحداثو
  .خالفة المعتصم العباسي عصر خالفة العباسيين حتى أحداثو
في نهاية القرن مستوفي ال أحمدالفارسية محمد بن  إلىترجم هذا الكتاب و
في كتابـة التـاريخ بصـورة خبـر وجمـع       ابن أعثموطريقة . لسادس الهجريا

يـذكر   حيـان ألا وفـي بعـض   ،حـداث األب قصار المرتبطةالروايات الطوال وال
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في بدايـة بحـث ثـورة    ما ذكره  :ذلكمثال  ة،سماء كثير من المشايخ والرواأ
ــث  ،×الحســين ــهأذكــر حي ــة  فــي صــفحة  ســماء روات ــذكر فــي عام   وي
مـن الروايـات مـع     قليالً اًعدد نقل لذلك فقد مثالٍوك ،»قال«مة كل الروايات

    .)١(بن مروانخالفة عبد الملك  ىخالفة يزيد حت يفذكر السند الكامل 

المدينة والشام ك ،من مدارس مختلفة ابن أعثمرواة وويعتبر مشايخ 
الواقدي وهشام بن محمد الكلبي ونصر  رواياته عن أكثروقد نقل  .العراقو

مخنفأبي زاحم وبن م.   
ؤملثار آوجود  إنكتاب  إلىعن الرجوع  قد يغنينا ابن أعثمخين قبل ر

 األشعاربالخطب والرسائل و اًريكث اهتماماًله  نإ :القول ينبغيولكن  ،لفتوحا
رواياته عن نصر بن  أكثرنقل  فقد »صفّينوقعة «مثالً في باب  ،جيزاراألو

ويس أمثل قصة  ،مهمةها أنّ ويبد اُخرىيع مواض إلىه أشار أنّ إّال  ،مزاحم
إكتفى نصر بن مزاحم  في حين أن ،ذكرها في خمس صفحات التيالقرني 

 لسان نقل عن فضائل عمار بن ياسر علىوأ .في رواية واحدة اإليهشارة باإل
وأشعار بعض نساء  ،الهرير الكاملة ليلةفي خُطبته  ×عليأمير المؤمنين 

زرقاء بنت و ،الهمدانية وسودة بنت عمارة ،نان المذحجيةس ماُ :مثل ،الكوفة
الهمدانية عدي.  

حياناً أ يظهرو ،ترى ذلك بين مواضيعهو ،األشعارب اهتماماً بن أعثمال إنو

                                                 
 .»الفتوح«كما ورد في المجلد الثالث من كتاب . ١
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الكُميت بن الفرزدق و: مثل ،شعارهمأبحياة شعراء الشيعة و خاصّاً اهتماماً
  .األزديزياد 

في بعض و ،زمن وقوعهاترتيب على أساس  حداثاأل ابن أعثموقد جمع 
منها: نقل قصة و ،حداثاألاليراعي ترتيب و ،بالسنوات ال يهتم األحيان

ودائماً  .ونهاوند متتابعة وجعل حرب شوشتر ،حرب النهروان بعد الغارات
اُخرى هناك مصادر :مثالً ،الجيوش رقم في بيان عدد كبرأ ابن أعثمل يسج 

عشرألف  اثناعلى المدينة  هفي هجوم جيش مسلم بن عقبة عدد أن ذكرت
  . )۲۷۰۰۰(ذكر  ابن أعثم ولكن ،رجل

  نساباأل ـ ۵
كانوا ،المتأصّلة فيهمالعرب وبسبب العصبية  إن في  ائلون بزعماء القبيهتم

 الشعر إطارفي  ذلك ألبنائهموينقلون  خاصّاً اهتماماًصولهِم وباُ تهمامجتمع
 ستمراوقد  ،النسب مع نشأة القبيلة نشأ وبهذا ،الشفاهيةروايات الوالرجز و

قريش ية وكان من بين عرب الجنوب والنزار .ذلك جيالً بعد جيل
 ،ابةنسالرون من يعتب شخاصأثالثة و )١(أبوبكر :منهمو ،النسابينالمعروفة ب

الذين وهم  ،ومخرمة بن نَوفل ،بن مطْعم وجبير ،عقيل بن أبي طالب: همو

                                                 
  تحقيق: مصطفى السقا  ،الحميري، ابن هشام، أبو محمد، عبدالملك بن هشام بن أيوب . ١

 . ۲۵۰: ۱  النبوية،السيرة   ،وإبراهيم األبياري وعبدالحفيظ     
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ابينومن  .)١(وين الديوانرهم عمر على تدأمسعيد بن نمران  :اآلخرين النس
 اص بتقسيمهم سعد بن أبي وقّمرالذين أوهم  ،ومشعلة بن نُعيم ،الهمداني

النسب  إلى جه المسلمونتّالهذا فقد و .)٢(أقسامسبعة  إلىقبائل الكوفة 
 إلى دوا على أهمية ذلك مستندين في ذلكأكّوحسب عادتهم القديمة 

 .)٣(عالية له منزلة نساباألمعرفة علم  ويعلمون أن ،ت والرواياتيابعض اآل
الفتوحات وتأسيس  انتشارديوان العطايا و ونظراً لبناءعلم النسب  عوستوقد 

 فطاحل،ن وابظهر نس ،ستقرار القبائل العربية الجنوبية والنزارية فيهااالمدن و
وزيد بن  ،الجرهمي ةوعبيد بن شري ،دغْفَل بن حنظلة السدوسي :منهم

عبداهللا بن و ،اليشكري وعبداهللا بن عمرو ،شعرأوورقاء بن  ،كَيس النمري
بن وهشام  ،ومحمد بن سائب الكلبي ،كَمحالوعوانة بن  ،عروض اليشكري

   .)٤(الكلبي محمد
جل ألو ،مصدر مهم لمعرفة القبائل العربية نساباألعلم  نوالجدير بالذكر أ

 وجود تفاخر القبيلة في ذلكلروايات الشفاهية والشعر وا تلك نوصلن أ

                                                 
 .۲۹۵:  ۳الطبقات الكبرى  ،البصري، الزهري،   ابن سعد .١

 .۱۵۲:  ۳  الطبري) الملوك (تاريخوالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير؛ تاريخ اُألمم  . ٢
  جمهرة ،.  الظاهري األندلسي، ابن حزم، أبو محمد، علي بن محمد بن سعيد بن حزم٣

 .۲أنساب العرب:       
  المعارف، تحقيق: ثروت  ،الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ٤

 .۱۵۱الفهرست:  إسحاق بن محمد،  النديم البغدادي، محمد بن   ابن؛ ۵۳۴عكاشة    
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 وإذا ،واالحتياط عند الشك في ذلك اعدم االعتماد عليه ينبغي ،الطريق
ابي القبائل المختلفة بخصوص نسب القبيلة الواحدة تواترت روايات نس

سم بعض القبائل العربية الجنوبية والشمالية في مخطوطات عرب اووجود 
  .الشك ذلك يزيل فإنية الجنوب الحجر

  : هم هذا البحثفي  مصنّفاتهممن ستفدتُ ا ينالمعروفين الذ النسابينومن 

كان : ق) .هـ۲۰۶ أو ۲۰۴ المتوفّىسائب الكلبي (البن محمد بن  هشام أـ
 نساباألعالم بللقرآن و ومفسر حافظ ووه ،من كبار مشايخ مدرسة الكوفة

 .)١(يام العرب والسيرة والجغرافياأو خبار والتاريخ والمثالب والشعراألو
وكان هشام . )٢(من علمه وأخذ ،وقربه منه ×الصادق اإلمامدرس عند 

جمهرة  :العرب منها أنسابكثيرة في  اًبوكَتَب كُتُ .)٣(لنسبأعلم الناس با
والقبائل  ،ربيعةوي كتابه على نسب قريش وبني هاشم ويحتو .النسب

وأزْد وخوالن وخَثعم  همدان وحميرو ،حجومذ وطَي كندة :القحطانية
 قضاعةو ،زدأو ،كندة: ثالث قبائل يمنيةل اًريكث اهتماماً ىأعط وقد .وبجيلة

  .من بين كل القبائل
 ،نساباألابن الكلبي في باب  كتاب اويهمة التي يحضافةً للمعلومات القيإو

                                                 
  معجم االُدباءالحموي البغدادي، أبو عبداهللا، ، ۱۶۱المعارف:  الدينوري، ابن قتيبة،. ١

     ۱۹  :۲۸۷. 

 .۴۳۴: رجال النجاشي ،سدي، أبو العباس، أحمد بن عليالنجاشي األ .٢

 .۵۳۷المعارف:  الدينوري، ابن قتيبة،. ٣
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لقبائل مسكن اويام العرب أعن  ،على معلومات تاريخيةكذلك يحتوي فإنّه 
البلدان  إلىوهجرة القبائل  ،وتراجم كبار القبائل ,القديم والجديد

  .من شعراء القبائل الكثير وشعر ،ودورهم في الفتوحات المفتوحة
بخصوص  مهمةالمعلومات الب يزودنا وفهبالشيعة هشام بن محمد  لصلةو

 :مثل ،خبار متفرقة عن ثورات الشيعةأوكذلك جمع  ،ةيشيعزعماء القبائل ال
الحصول  يمكننا ذلكضافةً إلى إ .والمختار ،التوابينوثورة  ،كربالءوقعة 

جمهرة « مراء والقادة العسكريين من كتابعلى معلومات في باب االُ
  .»النسب

 ،هشام بن محمد بخصوص القبائل غير متساويةالتي يبحثها مواضيع وال
عن خوالن الوقت الذي كتب  في ،فذكر بعض القبائل في ثمانين صفحة

ولم يفصل اآلخر مع البعض  باً بعضهومذحج مرت وذكرنسب طي ،صفحتين
   .لتينيالمواضيع المرتبطة بتلك القب

من مدرسة  النسابينأحد  سّالميعتبر قاسم بن : مسال  أبوعبيد قاسم بن  ـ ب
وكان عالماً  ،عبيد قد جمع في نفسه علماً كثيراًوكان أب ،البصرة والكوفة

من  انكو ،واللغة والشعر نساباألو ووالنح ن والحديثآوعلوم القر بالفقة
ق)  .هـ۲۱۷المتوفّى( صمعي عبدالملك بن قُريبألا :مشايخه في البصرة

زيد وق) وأب .هـ۲۰۴ المتوفّى( بن شُميل ونَضْر ،ىنّبن مثَ أبوعبيدة معمرو
  .مبارك اليزيديالبن  ىمحمد يحي أبوو ،ياألنصاروس أسعيد بن 
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وهشام بن  ،األزدي یمخنف لوط بن يحي أبو :ومن مشايخه في الكوفة
فراء. ومن الوابن  ،الشيباني بن مراد إسحاق وعمر بوأو ،محمد الكلبي

   .)١(مثال وكتاب النسباأل :المعروفة عبيدي أبمؤلفات 

القبائل  أنسابمة في باب عبيد القيي أب ثارآ أحد يعتبر: كتاب النسبو
 نساباألمختصرة حول  يحتوي على معلوماتو .شمالية والجنوبيةالعربية ال

 ، وهيةأربع أقسام اب إلىم أبوعبيد هذا الكتقسقد القبائل العربية. و أقسامو
ونسب  ،وفي بداية ذلك نسب بني هاشم ،ذكر نسب قبيلة مضر: عبارة عن

ب في نهاية الكتاو ،ونسب قضاعة ،هاأقسامو ونسب ربيعة ،القبائل اليمنية
  .تابع للقبائل اليمنيةقسم منفصل  جاء

بل  ،القبائل العربية بالخصوص أنسابهذا الكتاب ال يعطينا معلومات عن و
دورها في و ،سالم القبائلإو ،الوفوددنا بمعلومات قيمة حول يزو

وعالقات القبائل مع  ،وهجرة القبائل والرجال والشخصيات ،الفتوحات
 »فرق القبائل«عبيد في كتابه  ووذكر أب .اإلسالموتاريخ  ،بعضها البعض

 ،»عك«مثال أ ،وفي خصوص بعض القبائل فقد ذكر نسبها فقط ،باختصار
خرتوضيحٍ آ وامتنع عن أي.   

                                                 
  الحموي البغدادي، أبو عبداهللا،  ؛۱۲۰:ابن النديم البغدادي، محمد بن إسحاق بن محمد، .١

 .۲۵۴ : ۱۶معجم االُدباء:      
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 النسابينمن : البالذري البغدادي بن جابر يىبن يح أحمد أبوجعفر ـ ج
خه مشاي كان ،رخ إسالمي كبيرؤوم ،افياوعالم جغر ،والمترجمين والشعراء
  .)١(فارس والمدينة والشاممن مدارس العراق و

 أنساب ويحتوي على ،م في باب النسبقي مصدر األشراف أنسابوكتاب 
في ذكر و .سالم قبائل مضرإوتاريخ  اإلسالمقريش وقبائل مضر وتاريخ 

 ،بن سعد الكاتب محمد: همو ،المشهورين هومشايخ تهرواهذا الكتاب 
 بن محمد ووعمر ،الدمشقي م بن عماروهشا ،وعباس بن هشام الكلبي

وعبداهللا بن  ،الدورقي إبراهيمبن  أحمدو ،سّالمقاسم بن  أبوعبيدو ,الناقد
 وأبو ،بن أسود وحسين بن علي ،بن هيثم اربن بكّ زبيرو ،صالح العجلي

  .بن حرب مة زُهيرخَيثُ
ورة والحاكمة في تاريخ المؤثّ سرالب هذا الكتاب حسب اُألنت مطلقد د
أن وبعد  .خصيات المعروفةصولهم مع شرح تاريخ كبار الشوبيان اُ ،اإلسالم

 في زمن الصغر ’شير إلى حياة وسيرة الرسولبني هاشم يذكر نسب ي
ذكر تاريخ أبناء ذلك ي وبعد ؛وحادثة السقيفة ،رحلته لبعثة والهجرة حتىوا

 منينأميرالمؤل في باب فضائل وتاريخ خالفة أبي طالب مع الشرح المفصّ
 ،وأبنائه ×ثم يذكرحياة وخالفة الحسن بن علي ،تهشهاد حتى ×علي

                                                 
  النديم البغدادي، محمد بن ابن   ؛ ۸۹:  ۶  معجم االُدباء الحموي البغدادي، أبو عبداهللا،. ١

 .۱۸۶فهرست: ال إسحاق بن محمد،    
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  .وحياة أبنائه ×وتاريخ ثورة الحسين

ويشمل  ،ميةاُ عهد كامل عن تاريخ بنيباختصّ من الكتاب  خرالقسم اآل
يبحث  األشراف أنسابخرمن كتاب والقسم اآل عثمان ومعاوية ويزيد,

اريخ العباسيين حتى زمن هارون بخصوص عباس بن عبدالمطلب وأبنائه وت
 كتب فصالً بخصوص بنات عبد أيضاًوفي نهاية هذا القسم  الرشيد,

  .لبالمطّ

ثم قبائل مضر  ،قريش أقسامبقية  ما يخصخر البالذري في قسم آ ويذكر
 .كنانة وهذيل وبني تَميم وقيس بن عيالن وبني سليم وثقيف: مثل خرىاالُ

   .ميةبني هاشم وبني اُفي  اختصّتالكتاب  مطالب أكثر نأ :هيوالنتيجة 

تاريخ هي ذكر  األشراف أنسابطريقة البالذري في كتابة التاريخ في وأما 
مع ذكر  ،وإن كانت متعددة والطوال حتى الخبر وجمع الروايات القصار

يذكر  وكثير من الروايات ال الحديث بخصوص موضوعات الكتاب, سند
ومجموعة  ،والبعض بدون ذكر أي سند ،»قالوا«بل يذكر كلمة  ،هاسند

ه نّحيث إ ،خباريينخين واأللمؤركتابات امن الروايات ينقلها من  اُخرى
   .والسند سم المصدرويذكر ا »قال«كلمة  يذكر »نيثحد« بدل كلمة

المدائني مخنف ووالواقدي وأب: ستفاد من مصادرهما نالذي لمؤرخيناومن 
 ،النقد باُسلوبقام بجمع الروايات و .إسحاقبن  وهيثم بن عدي ومحمد
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ن ه يبيالقيمة في عمله أنّ ولكن ،موضوع واحد فيوينقل روايات متعددة 
بالدليل المحكم  ىخرالروايات االُ الرواية الصحيحة في رأيه ويرد

 اإلماممع  قيس بن سعد بن عبادة أتى أن :رواياتومن تلك ال ،الموثقو
 نأل اهفرد !ين لحرب الجملالكوفي عدادإلى الكوفة إل ×الحسن بن علي

   قيس في ذلك الوقت كان في مصر.
وفي البحوث  األشراف أنسابالبحث من كتاب في هذا  ستفدنااولقد 

 أميرالمؤمنينخالفة عثمان وزمن خالفة  إبانفي اليمن  اإلسالمالمرتبطة ب
 وقد ،والمختار التوابينبن عدي و مثل حجر ،وثورات الشيعة ×علي
ضح لنا ذلك من خالل تّيو ،الثورات بنمط واحد هذه البالذري ذكر

  .القوات اليمنية مواضيعه عن دور
 اإلمامفي دولة ت العسكرية الإلنشاءالمهم  هذا الكتاب المصدر ويعتبر

التقسيم السباعي وكذلك ذكر بصورة كاملة  ،رسائلهو هوخطب ،×علي
رية الكثيرة في توضيح البالذري الشواهد الشع ذكرو ،لقبائل الكوفة

  .القصص

ح هذا وضّتويبن سعد ا ستاذهاعتداالً بالنسبة الُ أكثرنظرية البالذري  وتعتبر
 ،خم غدير حادثة ونقل ،»فتوح البلدان« من بيان قصة فدك في االفتراق

 بذونَ وذكر إبعاد للخليفة ينفالخالمراء حيث نقل آ ،جتماع السقيفةا وقصة
طف مع اوالتعبن عدي، حجر  ونهضة ،عثمان بأمرِ , وضرب عمار ذرّي أب
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في  النفس الزكية حركة ذيو ×بن علي وثورة زيد ،×ثورة الحسين
وعلى أية حال، فرعايته لالختصار سبب ابهاماً . »أنساب األشراف«كتاب 

 .التوابينفي موضوع  ذلك كما يالحظ ،في بعض أجزاء هذه القصص
ي دؤيمما  الوقائعو الموضوعات في مختلفروايات قصيرة  هقلنكذلك و

 حداثاألونقل روايات متعددة بخصوص  ،حداثاألإلى عدم ترتيب 
دي إلى التشويش عند القارئتأييدها يؤ وها أورد.  

  كتب التاريخ العامة ـ ۶
ن عن تاريخ بداية البشر يواإلسالمخون رالمؤ دونهاالتي  مصنّفاتوهي ال

وبعد  ،اإلسالم ظهور ىحت مم المختلفةممهم واالُمع اُ األنبياءتاريخ  ذكرو
 والتواريخ العامة أ :ويقال لها ،مِإلى زمن حياته اإلسالمتاريخ سرد ك ذل

   :العالمية
 ألبن قتيبةالطوال  خبارواأل ،وتاريخ الطبري ،تاريخ اليعقوبي: منها

سلوب في هذا االُ برزقد و .وتاريخ مروج الذهب للمسعودي ،الدينوري
رت في القرن الثالث وظه .في بغداد عاصمة الخالفة العباسية كتابة التاريخ

وكسبوا معلومات  ،مشابهة لتدوين التاريخ لعلماء كبار اُخرىالهجري علوم 
مة لهية واالُديان اإلعن طريق السياحة وكسب التجربة من وحدة األكثيرة 
  .اُخرىية والعلوم العقلية لملل اإلسالم

دب قد اسعة والجغرافية وعلم النسب واألالتحقيقات التاريخية الو إن
وإليك بياناً  كتابة التاريخ العام سواوأسخباريين لى روايات األإ أضافوها
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   مجمالً عن كتب التاريخ تلك:
  عالمالخ ورؤهذا الكتاب السائح والم ألّف :تاريخ اليعقوبي ـ الف

  
وف معربي يعقوب الأبن  أحمد ،ابن واضح :ي الكبيراإلسالمالجغرافي  

 ،األنبياءهذا الكتاب تاريخ موضوع و .)هـ۲۸۴ المتوفّى( اإلصفهانيبعباس 
البابلية والهندية واليونانية والرومية والفارسية والصينية و ،مم السريانيةاالُو

 ،اليمن والحيرة والشام يف اإلسالموالقبائل العربية قبل  ،والقبطية والحبشية
  .همامديان العرب وأيأو

البعثة  سيرة عهدو ’رسول اهللا أجداد حياةشرح ليعقوبي با يأخذثم 
  .’اإلسالمرحلة نبي  ىوالهجرة حت

مية اُالخلفاء الراشدين وبني بذكر تاريخ  كتابه اختصّخر من القسم اآلو
مع و ،هجري۲۵۹العباسي عام  يصل إلى عصر المعتمد حتى ،وبني العباس

عن حياة أئمة الشيعة  رد نبذةلكنّه أو ،اريخ الخلفاءبت القسم يختصّ هذا أن
 وفي قسم .وذلك النتمائه الشيعي والمنتخب من خطبهم مع ثورات الشيعة

مم وثقافة االُ تاريخ الدياناتتدوين في كان لديه رغبة  اإلسالمقبل ما 
 هو ربما كان السبب في ذلكو ،المواضيع المرتبطة بفارس إّال المختلفة 

مم اليونانية والعربية ريخ سياسة االُمعتبرة في تا على مصادر هعدم حصول
  .والهندية
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 مـع مراعـاة   وفقاً لتسلسل المواضـيع،  سلوب اليعقوبي في كتابة التاريخاُ كان
فـي بدايـة    ذكر فهرساً عن مصادره فقد ،حداثاألفي وقوع الترتيب الزمني 
ــب  كــانو ،ياإلســالمقســم التــاريخ  حيانــاً الروايــات مــع ســندها بــين  أيكت
 ۳۶۰و ۳۴۷و ,األول المجلد من ۳۹۱و ۳۲۵و ۳۱۸ل الصفحات المطالب (مث

 بعلـم الفلـك والنجـوم، عمـل     ملـم اليعقـوبي   نألو .الثاني) من المجلد ۴۵۲و
كل  عهد وكتب في نهاية .كل خليفة عهد الفلك في بداية من صور جدوالً
والحـوادث   ،همئعن الوزراء والوالة والقضاة وأبنـا  اًمن الخلفاء فهرسخليفة 

السـيول والجفـاف والـزالزل     :مثل ،كل خليفة في عهد وقعتلطبيعية التي ا
   .مراض المعديةواأل

 أنسـاب و اناليعقـوبي فـي موضـوع البلـد     في بحثنا هذا من تـدوين  ناواستفد
ن إلـى  مل عن مخـاليف الـيمن ووفـود اليمنيـي    كاالفهرس الو ،القبائل اليمنية

صــة الخليفــة الثالــث وتــاريخ عصــرالخلفاء الراشــدين وخا ،’رســول اهللا
 اختصــار علــى ينصــب اليعقــوبي كــان اهتمــامو .×علــي أميرالمــؤمنينو

شـيعي أن   خرئـق بمـؤ  الولـيس مـن ال   .هفي مواضـيع  بهامٍإِ مع قلّة ؛حداثاأل
 ×ثـورة الحسـين  و في صـفحتين  ×الحسن بن علي اإلماميذكر خالفة 

  .صفحات أربعب

ـ  ديـب  م واألوالمـنج  هـذا الكتـاب الرياضـي    لّـف أ :الطـوال  خباراأل ب 
ــؤ الو ــات والم ــالم بالنب ــررع ــو :الفارســي خ الكبي ــة أب ــن دا أحمــد حنيف  ودب

ــدينوري ــوفّالم( ال ــل  ىت ـــ۲۹۰قب ــراق  درس ،)ه ــة الع ــي مدرس ــرة  ف (البص



  ٤٧  التعريف والنقد للمصادر

   .)١(والكوفة)
والملوك,  األنبياءتاريخ عام يحتوي على تراجم  الطوال خباروكتاب األ

ساطيري األ العهديخ فارس من وتار ،فارس والروم واليمنأمثال ملوك: 
  .الساساني حتى نهاية العهد

وشرح  ،ام عمريأمن فتح فارس في  اإلسالمتدوين تاريخ ب أبو حنيفةبدأ 
 ×ثورة الحسينووخالفة معاوية ويزيد  ×بالتفصيل عهد خالفة علي

ين االُموي خالفةو ،وابن الزبير ثورة المختار وشرح بالتفصيل ،هستشهاداو
 وفاة الً عن ثورة وخالفة العباسيين حتىويكتب مواص .سقوطهم ىحت

  .هجرية۲۲۷المعتصم في عام 
 ،وفتح فارس ،تاريخ الساسانيينهتمامه باه الفارسي من خالل ؤتمانا ضحيتّو

  وجود الموالي في ثورة المختار.  وإبراز
 المصادر سلوب موضوعي بدون ذكراُسلوب الدينوري في كتابة التاريخ اُو

 ،بن شرية عبيد: مثل ،بين مواضيعه اًراوي )۲۱(لى اسم إ أشار هكنّول ،والسند
   .وهيثم بن عدي ،النمري يسوكَ ،والشعبي

  الجمل  هذا البحث في باب قادة حربب يعهمن مواض نااستفد وقد

                                                 
  الحموي البغدادي، ؛ ۱۳۲الفهرست:   النديم البغدادي، محمد بن إسحاق بن محمد،ابن  .١

 .۲۶:  ۳معجم االُدباء  أبو عبداهللا،     
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 ،رة المختارام خالفته وثويأ أحداثو ،×علي اإلمام ووالة ،صفّينو
 افياالهتمام الك لم يعطحنيفة أبا  نإفومع هذا  ،ودور الموالي في ذلك

  .فراد والقبائللمكانة األ

الفقيه و ديب والمفسراأل ف هذا الكتابمؤلّ :لرسل والملوكتاريخ ا ـ ج
يعتبر  ،هـ)۳۱۰ المتوفّىبن جرير الطبري ( محمدوالمؤرخ الفارسي الكبير 

) ۳۰۲(م عا من بداية الخلقة حتى املعالم العا تدويناً لتاريخهذا الكتاب 
  :هيف المؤلّ موضوعات ومصادروتكون  .هجرية

 روايات محمدمن ون اُخذت من القرآوقد  ،األنبياءبداية الخلق وتاريخ  ـ ۱
بن  ومحمد بهعن وهب بن من ،نجيلالتوراة واإلمن وروايات  إسحاقبن ا

   .كعب القُرظي
 محمد هشام بن ثارع ومن آبن المقفّ من ترجمة عبداهللا إيرانتاريخ  ـ ۲

مم الماضية من العجم االُخبار ، وعن أبن مثَنّى رمعم ةعبيد يالكلبي وأب
  .)٢(والعرب

بن شَرية  عن عبيد ،)األيامو نساباأل( اإلسالمتاريخ العرب قبل  ـ ۳
الكلبي وابن  وهشام بن محمدوهب بن منَبة بن كعب القُرظي و ومحمد
  .إسحاق

بن  محمدو ،بان بن عثمانأو ،ن الزبيرعروة بعن  ،’سيرة الرسول ـ ۴
                                                 

 . ۳۹۹: ۱تاريخ الطبري  ، الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢
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 محمدو ،وموسى بن عقبة ،بن قتادة بن عمرعاصم و ،مسلم شهاب الزُهري
  .إسحاقبن 
  .عن سيف بن عمر التميمي والمدائني ،اتوالفتوح الردةحروب  ـ ۵
مخنف ي التميمي وأب بن عمر عن سيف ،×عصر خالفة علي ـ ۶
  .المدائنيو
 ،مخنفي أبووانة بن الحكم عن ع ،الشيعةن وثورات ياالُموي عصر ـ ۷
  .وهشام بن محمد ،بن شبة وعمر ،والواقدي ،المدائنيو
 ،أبي خثيمة أحمدعن  ،هجري) ۳۰۲(عام  تاريخ العباسيين حتى ـ ۸
 اذن .ابن طيفوروالواقدي و ،وهيثم بن عدي ،والمدائني ،بن زُهير أحمدو

   .فارسوة واليمن سة العراق والمدينمن مدراُخذت فمصادر الطبري 
موضوعي مع البيان بشكل  اإلسالمقبل  حداثاألروايات وقد جمع الطبري 

 ،الهجـرة  حتـى  دهوأجـدا  ’حيـاة رسـول اهللا   سـيرة  عـن ب وكتـ  ،الموثق
ــع  ــداثوجم ــى  أح ــرة حت ــام  الهج ــنة  ۳۰۲ع ــب س ــري حس ــدث  هج   الح

  فجمـع الروايـات   ،ثينالمحـد ك وكانـت طريقـة تدوينـه    ،والسنوات المتتالية
الروايـة التـي سـمعها     أخـذ سـند   اوكـان إذ  .حـداث األع سندها المتعلقـة ب م 

صـلي الـذي كـان    صـلها إلـى راويهـا األ   وي هفإنّـ  اُخـرى من مصـادر  وأ هبنفس
ــي الو  ــةاحاضــراً ف ــى األ وأ ،قع ــرادإل ــرين ف ــاهدين   اآلخ ــانوا ش ــذين ك  .ال

ــة مــن مصــدرها    و ــده إجــازة الرواي ــي ســمعها وعن ــات الت ــهالرواي ــدأ  فإنّ يب
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ويبـدأ بالروايـات    ،»كَتَـب إلـي  «و »أخبرنـا «و »حـدثني «و »حدثنا« ماتبالكل
    .»ذكر«و »حدثتُ«و »قال« بعبارة اُخرى خذها من مصادرالتي أ

  : يمكن شرح بعض خصائص تاريخ الطبري كمايليو
 في كلّ وذكر ،حسب تسلسل السنوات المتمادية حداثاألب الطبري تَكَ

تلك السنة أحداثحادثة في بداية  عام أهم.  
 ،مية وبني العباسوخلفاء بني اُ نعن قوة الخلفاء الراشدي دفاع الطبري

  .مية الوحشيةينكر أعمال بني اُ ه الولكنّ

بالمسائل  يهتمكان ما  وقليالً ،السياسية والعسكرية حداثاألر بيكثاهتمامه ال
 .االقتصادية واالجتماعية

لي الحج والوالة ومسؤوقضاة يذكر في نهاية كل سنة أسماء الوكان 
  .غير المتوقعة حداثاألو

حكم  لكيفيةمثال تحليله أ ،محكمة في المواضيعت تحلياليذكر الطبري و
جهل على  يبن أبعكرمة  نتصارايكتب عن سبب كان  وأ )٣(ملوك اليمن
اختالف زعماء  والمسلمين ه نتصاراالسبب في  ن أنوبي ،ةقبيلة المهر

 .)٤(ةالمهر

                                                 
 .۴۵۰: ۱ تاريخ الطبري  ، و جعفر، محمد بن جريرالطبري، أب. ٣
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ي مر الذي يؤدواحد األ موضوع فيمتناقضة  الطبري روايات مختلفة يروي
 ،عضبمع بعضها  حداثاألويخلط ترتيب  ،هايأختيار احيرة القارئ في  إلى

وفي بعض  .وفاة الخليفة الثاني حول )٥(ثمان روايات يذكر: من ذلك
أمكنة مختلفة حول في  سانيد مختلفةأروايات متعددة وب يذكر ناألحيا
محجن الثقفي ومشاركته في حرب  يحبس أب :ذلكمثال و ،ع واحدموضو

 ة،السنة الرابعة عشر أحداثفي  ذكره لتأسيس الكوفة مرةًوأ ،)٦(القادسية
 أحداث السنة السابعة عشرة. يف اُخرى ومرة

بن  حجر حركةو ×الحسين اإلمامثورة  حول داًجي اًشرح ينقل الطبريو
حيث  ،خنفمي مثال أبأ ،قينن رواة موثّثورة المختار مو التوابينعدي و

  .الء في هذا البحثه استفاد الكثير من هؤنّإ

 في نأالت إذ اشكوصلنا إلى مجموعة من اإلومن خالل المطالعة والبحث 
وتاريخ  ةبالخلق المتعلّقةذكر الطبري في البحوث ، حيث قد الفائدةذكرها 
سطورة اُبن كعب  محمد ونقل عن، سرائيليات والخرافاتاإلبعض  األنبياء

 . وقس ذلك على ما يلي ذكره:الغرانيق

والفتوحات والقيام  الردةفي باب حروب  همن روايات أخذ الطبري الكثيرأ ـ 

                                                 
  .۲۶۶:  ۳تاريخ الطبري  ، الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٥
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علماء  نوالحال أ ،التميمي ضد عثمان وحرب الجمل عن سيف بن عمر
ه نّبهذا الرجل أ لعدم الوثوقويكفي  .كوا في علمهالمحققين شكّوالرجال 

علماً  .ماكن الجغرافيةطورية وبعض األسمن الشخصيات االُ عديدال أدخل
في  إّال في أي مصدر آخر  وجود ابأن هؤالء األشخاص واألماكن ليس له

خالد بن  ى جيشوعدد قتل ،سطورة عبداهللا بن سبأاُ منها: ،تاريخ الطبري
الحفير ن معسكرات حدود فارس في ملوا قُتوالذين  ،حصىي الوليد التي ال

في اُلَّيس بن عمر فقد قُتل ساس قول سيف أعلى و ،واُلَّيس ةولَجوثني و
هذا العدد مثل يوجد  ال ألنّه ؛ذا كذب محضوه ،)٧(لف رجلأسبعين  ونح

  .هكذا قوة في أي معسكر حدودي وال

قصة عاصم بن : منها ،التاريخ أخبار خرافية وكاذبة فيري أدخل الطب ـ ب
 ،بقراً فلم يقدر عليهاوفطلب غنماً أ ،»ميسان«أتى سار حتى حيث  عمر

ووغل حتى أصاب رجالً  ،جاموغلوا في اآلفدان ون في األن منه موتحصّ
ال أعلم: فحلف له وقال ،أجمة فسأله واستدله على البقر والغنم على طف، 

   .)٨(فصاح منها ثور كذب واهللا ،في تلك األجمة  راعٍ ووإذا ه
بـن الحضـرمي إلـى جزيـرة      رتحال جيش عـالء ا بخصوص خرنموذج آ أو

 ،جميعاً يمشـون علـى مثـل رملـة ميثـاء     فأجازوا الخليج : كتبحيث  ،دارين
                                                 

 . ۵۶۲: ۳تاريخ الطبري  ، الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٧
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  .)١(وفتحوها ،بين الساحل ودارين مسيرة يوم وليلة لسفن البحر ما نإو
سود العنسي عن سيف بن األبخصوص  اُخرىخبار خرافية ذكر أوكذلك 

  )٢(!طان يوحي لهسود كان معه شياأل أن ، فيعمر

حذف : منها ،بعض الوقائع التاريخية سقاطس إلويعتبر الطبري المؤس ـ ج
فذكر : كما قال الطبري ،بن أبي بكر إلى معاوية وجوابه رسالة محمد

يحتمل سماعها ال امم اما فيهل اكرهت ذكره ،مكاتبات جرت بينهما
  )٣(!العامة

 عثمان لم يرضَ نإ« :من كالم عمارٍحذف عبارة وهو  ،خرونموذج آ
في الوقت الذي نقلها  ،صفّين في معركة ألصحابه احيث قاله ،»اهللا بحكم

  .)٤( بن وهب الجهني زيد:بن مزاحم عن نفس راوي الطبري نصر

                                                 
  . ۵۲۶:  ۲تاريخ الطبري  ، جعفر، محمد بن جرير الطبري، أبو. ١

ومن خرافات سيف أيضاً: ما يختصّ بذكر جنازة عبد الرحمن بن ربيعة، وفيها: أن أتراك 
  الزالوا يستسقون بقبر عبدالرحمن إلى اليوم ويستنصرون به. انظر تاريخ الطبري» بلنجر«
 ۳  :۳۵۱. 
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قد حرف سيف تدوين و ،طبريلالخبري ل سيف بن عمر المصدر يعتبر ـ د
ن قيس ب األحنفهجوم  ذكر :منها ،حداثاألتاريخ السنوات في بعض 

في  مت سانافتح خر حين أنفي  ة،عشر لثامنةا سان في السنةاالتميمي لخر
   .عثمان عهد خالفة

 ×الحسن اإلمامالجمل وصلح  تعتبر روايات الطبري في باب معركة ـ هـ 
ة القص مقومواليوجد فيها  ،خرىمة مثل المصادر االُمعاوية غير منظّمع 

البطل  ـعبداهللا بن سبأ  نأ :الجمل كةقصة معر حيث ذكر في بيان ،مةالمنظّ
في  ،والناكثين ×علي اإلمامقد نقض عهد الصلح بين  ـقصة سيف  في

الصلح التي  وثيقةن إو ا الخبر،خر هذآ الوقت الذي لم ينقل أي مصدر
أميرالمؤمنينمها قد× الرواية هذه ن كذبتبي. 

حول حروب عمر حجم استفادة الطبري من روايات سيف بن  كثيراً سعتّـ او
رواية  )۷۵(جمع  :منها ،الجمل معركةخالفة عثمان و أواخر والفتوحات الردة
ف بن عمر والباقي عن سي الردةرواية رواها الطبري في باب ) ۱۱۴(من 

 ةعشر مخنف وثمانيروايات عن أبي  وستّ ،ن عن الزُهريبالترتيب روايتا
رواية عن هشام بن و ،نيرواية عن المدائو ،إسحاقبن  رواية عن محمد

مر األو ساطيرأخبار الطبري أ كلّ نأ ظنما يورب ،ةرواية عن ابن شَبو ،محمد
 .بن عمر فال نعتمدهما اُخذ عن سيف ف ،ليفصالت من بل ال بد ،ليس كذلك

وهي عن رواة مؤثقين ولم ترد الجمل  التي نقلها بعد معركة حداثاألا مأو
كروايات  ،المعتبرة خرىاالُالمصادر ات روايمع  وتتطابق ،عن طريق سيف



  ٥٥  التعريف والنقد للمصادر

  .فقد اعتمدنا عليها وأخذنا بهاالبالذري وبن مزاحم  نصر

  كتب الجغرافيا ـ۷
صل به ه متّنّإبل  ،ا علم التاريخإليهالعلوم التي يحتاج  علم الجغرافيا أحد

لهذا و ؛وتحليل الروايات التاريخية وتوثيقها حداثاألدرك وفهم جل أل
ن يفهم وقوع الحادثة أمورخ للويمكن  ،ةية خاصّهمبألجغرافيا علم اع يتمتّ

وقد  .بحث عن وقت حدوثهاه المكانإوب ،قتها ومكانها بعلم الجغرافيافي و
ثار آعة في الثاني الهجري في بحوث موس القرن بهذا العلم منذالعمل  ظهر

ثم تطور  ،شبه الجزيرة ةهشام بن محمد الكلبي في خصوص جغرافي
معارف كبيرة في هم كتبوا دائرة نّأ تىح ،ن في هذا الفرعومالمسل

البلدان : مثل ,ستفاد منهاصبح يأثار الجغرافية التي منها اآلو ،الجغرافيا
 ،ومعجم البلدان لياقوت الحموي ،يوصفة جزيرة العرب للهمدان ،لليعقوبي

  وإليك تعريفاً موجزاً بهذه المصنّفات:

ـ  يعقـوب المشـهور   بـي  بـن أ  أحمـد هـو   ابف هـذا الكتـ  لّـ مؤ :البلـدان  أ 
ويحتـوي علـى    ،د قسم من هذا الكتابقوقد فُ ،هـ)۲۸۳ المتوفّىباليعقوبي (

ية اإلنسـان لطبيعية ووالجغرافيا االمسافات والمنازل والتاريخ والثقافة  مواضيع
ومـا   ،عراق العجم وفارس وكرمان وسيستان وخراسان( :لمدنواالقتصادية 

سـيا  آفريقيـا و أ مصـر وشـمال  الشـام و وق واليمن والحجـاز  والعراوراء النهر 
بغداد وسر من  ذكره حولهو ما  :يعقوبيلل يروضح تقرأو .رمينياأالصغرى و
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  .تصاربقية المدن باخ ث عنوتحد ،المدينةوالكوفة ومكة ورأى 
اليمن والعراق في هذا  أقسامالكتابة عن  فيهذا البحث  فيد منولقد استُ
غير أنها ذات فائدة فيما  ،معلومات مختصرة جداًاليعقوبي  ويعطي .الكتاب
  .سكان نواحي اليمن ومخاليفها يخص

 ةابخ والنسالمور وهمؤلف هذا الكتاب  :جزيرة العرب صفة ـ ب
 :ثار والجغرافي اليمنيديب والمنجم والفيلسوف وعالم اآلوالشاعر واأل

 ،)هـ۳۳۴ وفّىالمت( ،بن يعقوب الهمداني أحمدحسن بن المحمد وأب
 مصنّفاتلقد كتب الهمداني  .»سان اليمنل«و )١(»بابن حائك«والمشهور 

ويحتوي  ،»العرب صفة جزيرة«شهرها أوكان  ،ه الواسععلمبسبب كثيرة 
ية حول الجغرافيا ووصف بالد هذا الكتاب على المواضيع والبحوث الكلّ

ر يمة وحالقمومدن اليمن في مناطق تهامة ونجد والجبلية وحضرموت و
ستقرار امحل ود همدان ويحتوي على مدن عدن وصنعاء وبال ،ومذحج

 ،سواق اليمنأوالقالع اليمنية و نية ومشاهيرهماليم سراالُالقبائل و
ثار القديمة والحفريات والقصور والهضاب والعمارات والبنايات واآل

مخاليف رس دقيق عن وفه ،والعيون والمعادن والعجائب األنهاروالنباتات و
  .اليمن

                                                 
 .۲۳۰:  ۴معجم االُدباء  الحموي البغدادي، أبو عبداهللا،. ١
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 أنسابرض وأ مائة صفحة من الشعر في وصف ونحيحتوي على  خيراًأو
اب بالد القبائل اليمنية من هذا الكتاب في ب ناوقد استفد .اليمن قبائل بالد

 كانت دقيقة جداً مواضيع الهمداني نأر بالذكر الجديومن  ،ومدنهم
حضرموت  بشأنة ع بالدقّتتمتّ ال اهولكنّ ،هبائه وأجدادآرض أبخصوص 

  .شبه الجزيرةوطرق  خرىوالمناطق االُ
 خبارأمن  »اإلكليل«م باسم خر قيآكتاب  (أي الهمداني) هيويوجد لد

كتابه  وكان ،عشرة عناوين لعشرة كتب وقد تضمن ،»ريمح« أنساباليمن و
عبارة  اإلكليلومواضيع  ،خبارهاأها وعيون أنسابف همدان وفي معار العاشر

 ،اُسرهموها أقسامو خرىحمير وهمدان والقبائل اليمنية االُ بأنسا: عن
اليمنية والمدن والقرى مكانة القبائل و ،تاريخ اليمنو األيامعالقة القبائل وو

والحفريات  ثار اليمن القديمةآول والعلماء زعماء القبائو ،وقالعهم
شعار أ وخزانة من ،ين والحروف المسندةيريمولغة الح ،الكنوزوالقصور و

  الذكر. ةنفالموضوعات اآلحول الشعراء 
وله  ،من كبار علماء اليمن من قبيلة بكيل همدان اًوكان الهمداني واحد

 محمد هستاذالمسند من اُ م الخطّوتعلّ ،واللغة الحميرية ط على الخطّتسلّ
الناحية  هومن هذ ،)١(الحفريات بدقة ةيمكنه قراءال وساني وداهللا األبن عبا

                                                 
  : نبيه تحقيق الهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف،  اإلكليل .١

 .۴۰و  ۳۶: فارس أمين     
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ويظهر الهمداني  .اإلسالممة عن تاريخ اليمن قبل معلومات قي هديكانت ل
بائه آأرض  اًصوصخبعهد اليمن القديم وهذين عالقة شديدة  هفي كتابي

   .ثارها التاريخيةآر ويممنطقة حووأجداده 
 ،ر وهمدانيمأرض ح ر الماضي وعظمةتذكّ ما يزعج خاطره أكثركان و

  .كل القبائل اليمنية وليس



 

  األولالفصل 
   اإلسالمتاريخ اليمن قبل 

الكلمة  ههذ جاءتو ،(اليمنات) )١(»اليمنت«من  »اليمن«قد اُخذت كلمة ل
 ,)٢(ةجام)۶۵۶(اللوح الحجري رقم  :منها ،الحجرية بعد الميالد األلواحفي 

م) ۳۰۰و(نح )٣(»ريهرعشمش«بين  توتخبر عن الحرب التي دار
ريدان وحضرموت  وسبأ وذ ذُكر شَمر ملكوفي هذا اللوح ، )٤(وحضرموت

 نأ أيضاً )٧(سيه )۴۱۳(و )٦(جالزر )۱۰۵۰(في لوح رقم  ذكرو .)٥(تواليمن
سبأ وذي ريدان « في النصف الثاني من حكمه بسم ملكکان  شَمريهرعش

لغات أهل جنوب شبه  في »يمنت«وتعني كلمة  .)٨(»وحضرموت ويمنت

                                                 
 الخطّ المسند فليس هناك رأي متفق عليه.  ة. لما لم تُعرف قراء١

2 . Jamme. 
3 . Shamiryuharish. 
4 . Hadhramaut. 

علي جواد، (معاصر)؛ المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم؛ بيروت: دار العلم للماليين،  .٥
  . ۵۵۳:  ۲  م ۱۹۶۹

6 .Glaser. 
7. CIH. 

 .۵۴۸:  ۲المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ؛ علي جواد، (معاصر).. ٨
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   .)١(الجنوب :الجزيرة
الغربي  یراضي القسم الجنوبأها تشمل كل نّأ :فتقول ظرية جالزرا نمأو

 اليمن وكان .حضرموت ب المندب حتىمن با ،الجزيرة العربية هلشب
  .)٢(مخاليف كثيرة منيتكون 

قد  همولكنّ ،داخلي بحكم عونيتمتّم كانوا فإنّهذواء واأل )٣(ا االقيالمأو
يمنت  نفإ )٥(»فون ويسمان«ظرية ن لىا عمأو .)٤(ميفعة وأ قبلوا زعامة ظفار

                                                 
 .۵۳۰:  ۲المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ؛ علي جواد، (معاصر). ١

  . تستعمل هذه الكلمة بكثرة في الجغرافيا وتاريخ اليمن، وتكون بمعنى قرية، وجمعها ٢
  قسمت بالد اليمن إلى قطع تُسمى المحفد، وكان كلّ . و۲/۳۷المخاليف (معجم البلدان:     
  . ويتكون من مجموعة من المحفد وقرى تلك عدداً من القالع أو القصورمحفد يشمل      
  الناحية باسم المخالف، حيث سموا تلك الناحية: قَيل، وكانت كل قلعة أو قصر ملك لشيخ     
  ، مثل: ذوغمدان، يعني صاحب قصر غمدان »ذو«كلمة أو ألمير، إذ يلقّب اسم تلك القلعة ب     
   ۸۴، وذكراليعقوبي اسم ۲۸، علي أكبر فياض في تاريخ اإلسالم: ۸۹ :۲(مروج الذهب:       
 .۲۴۵؛ التاريخ: ۹۸مخالف). البلدان،:       

  اتيح ، مف۵۳۰: ۲. القَيل: يقال في حكّام اليمن الذين أقلّ من الملوك (االشتقاق البن دريد): ٣
  اتيح مف

 .۱۲۱العلوم للخوارزمي:      

 .۵۳۰: ۲المفصّل في تاريخ قبل اإلسالم ؛ علي جواد، (معاصر). ٤

5. Von wissmann. 



  ٦١  اإلسالمتاريخ اليمن قبل 

 »يمنال«كلمة  نإف وعلى هذا ،)١(الجنوبية لبالد حضرموت قسامتشمل األ
خذت البالد في أ حتى ،اإلسالم صرفي ع عتاُخذت من يمنت وتوس

ا عن نظرية مأ .)٢(اليمنمن  اًجزء اإلسالملم تحسب قبل  هانّإ حيث ،ساعاالتّ
 ،األحمرتشمل الحدود من الغرب إلى البحرمن اليبالد  نإة فالجغرافي علماء

والمكان  ،ومن الشمال إلى حدود الطائف ،ومن الشرق إلى خليج عمان
  .)٣(سم طلحة الملكاب

ا من إليهم يذهبون ألنّه ؛اليمنب تُسمىالمنطقة  هذه أن: خباريونيعتقد األ
سميت تفرقت العرب فمن تيامن منهم « :قال ابن عباسكما  وأ ،جهة اليمين

ولكن  ،)٥(عن يمين الكعبة ألنّه اًما سمي يمنإنّ بواومثل هذا كت ,)٤(»اليمن
مربعة فال يمين لها وال يسار فإذا كانت  الكعبة  نأ«: كما ذكر الياقوتي قبالً

  .)٦(»اليمن عن يمين قوم كانت عن يسار آخرين
 فذهب ،كة ولم تتسع مدينة مكة لهمزداد عدد أهل ماه نّإ :قيل مثل هذا

                                                 
 .۵۴۸و۵۳۰: ۲المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم  ؛ علي جواد، (معاصر). ١

 .۵۳۱:  ۲المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ، علي جواد، (معاصر). ٢

  تحقيق: ، الذهب ومعادن الجواهر  دي، أبو الحسن ، علي بن الحسين، مروجالمسعو . ٣
 .۸۹:  ۲  محمد محيي الدين عبدالحميد       

  (ذيل كلمة ۴۴۷:  ۵معجم البلدان،  ،الحموي البغدادي، أبو عبداهللا، ياقوت بن عبداهللا .٤
 اليمن).      

 .۶۹: ۲ مروج الذهب ،المسعودي، أبو الحسن ، علي بن الحسين. ٥

  (ذيل كلمة اليمن). ۴۴۷:  ۵معجم البلدان  الحموي البغدادي، أبو عبداهللا،. ٦
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على  ين بناًءخبارياأل نأويتضح من هذا الكالم  .)١(نيون إلى اليمناليم
من والقول الصحيح مختلفة لكلمة الي يقد وضعوا معان الحدس والظن

   .قاق كلمة اليمن من يمنتتشا ووالمنطقي ه

  يةاإلنسانجغرافية اليمن الطبيعية و
من الناحية  اإلنساناة المحيط الطبيعي والجغرافي مؤثر على حي شك أن ال

في درك  ا أهمية كبيرةهل االجغرافيو .السياسية واالجتماعية واالقتصادية
 تكون ولهذا اضطررنا إلى أن ،بشكل أفضلالتاريخية  حداثاألوفهم 

رطة ا(الخياإلنسانلجغرافي والطبيعي ووضع اليمن ا نمالحظات ع كلهنا
  .رقم واحد)

 حيث تحد ،الجزيرة العربية هشبن م رض اليمن في الجنوب الغربيأتقع 
م إلى وتقس األحمر،وتنتهي من الغرب بالبحر  ،ببحر العربمن الجنوب 

  : وهي أقسامعدة 

جهنا ما اته كلّنّأذ إ ،مرتفعة وصحراويةاليمن أرض  :المناطق الجبلية
حيث يصل ارتفاعها عن البحر  ،ارتفاعها من الشرق إلى الغرب يزداد

وتقع المناطق الجبلية في الشمال  ،جهة الغربمن  متر )۳۶۶۰( األحمر
 الناحية الجنوبية إلى جهة الشرقوتوجد في  ،يمنمن الالشمال الغربي و

                                                 
 .۵۳۱ : ۲المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ، علي جواد، (معاصر) .١



  ٦٣  اإلسالمتاريخ اليمن قبل 

في  المنطقة الجبلية من أخصب المناطق وتعتبر .)١(جبال قليلة االرتفاع
 ،الزراعيةاألعمال نشاطات اليمن  أكثرو ،حيث فيها هضاب كبيرة ،ليمنا

ومزارع في هذه المنطقة لهذا  هوعة أشجار وفواكوبسبب وجود مجم
ويزداد نزول المطر في هذه المنطقة ويكون الج .)٢(يت اليمن الخضراءسمو 

وتعتمد الزراعة في  ,)٤(اًوجاف اًوفي الشتاء بارد )٣(اًوممطر في الصيف معتدالً
واحد  :ينوسممطار في منزول األحيث يتوقع  ،الموسميةاألمطار اليمن على 

أهل سكان  أكثر يقطنهاوهذه المنطقة  .)٥(في الصيف خري الربيع واُآلف
   .دول اليمن القديمة في هذه المنطقة أكثر توكان ،منذ القدماليمن 

الجبلية الشمال من الناحية وتقع هذه المنطقة في الشرق  :منطقة السهول
 حجازصحراء الربع الخالي في جنوب الإلى  ،وتمتد ،ومساوية لها

, )٧(الجوف ،)٦(صعدة: م مناطق السهول إلىوتقس .التدريج يقل ارتفاعهاوب
وتشمل منطقة حضرموت القسم  .)٢(ةوالمهر, )١(وحضرموت, )٨(ةوشبو

                                                 
 .۵داود كريملو، جمهورية اليمن:  .١

   صفة جزيرة العرب في ،الهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف  .٢
 .۹۰:  التاريخ،  تحقيق: محمد بن علي األكوع     
 .۱۳۴ترجمة سعيد خاكرند:  ، ة، المسالك والممالكب. ابن خرداذ٣
 . ۵:  كريلمو؛ جمهورية اليمن (جمهوري يمن) وددا. ٤

5. Paul dresh, Tribes government and history in Yemen, Oxford, 

Claerendon press, 1993, p.8 

6 . Sadah. 
7 . Aljawf. 
 8. Shabwa  
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التاريخية  ةوتقع مدينة شبو .الصحراوي والسهل الشرقي لعدن بجوار البحر
منطقة  ويحد .)٣(المنطقة لكتفي ـ هي مركز دولة حضرموت وـ 

 ،ومن الجنوب البحر العربي ،الربع الخاليصحراء ن الشمال حضرموت م
 من سكانهاو ،كيلومترمربع )۴۵۰۰(وومساحتها نح .ومن الشرق سلطنة عمان

   .)٤(اليمنية ةقبيلة المهر

وخليج عدن والبحر  األحمرطل على ساحل البحر وت :المنطقة الساحلية
جنوب لية إلى جهة الالشريط الساحلي من حدود عمان الحا يمتدو ،العربي

 األحمرالسواحل الجنوبية الشرقية للبحر  الغربي ومضيق باب المندب حتى
وفي  ،على ساحل البحر العربي )٥(ويقع ميناء عدن المهم والتاريخي .وتهامة

   .التاريخي )٧(»ميناء المخاء« )٦(هذه المنطقة

المنطقة  هميايستفاد من و ،وتعتبر تهامة هضبة ساحلية قليلة االرتفاع غربية
ن تصل ل افإنّهولكن من الناحية السياسية والراحة المعيشية  ،لزراعةلالجبلية 

                                                                                                                  
 1. Almahrah.  

  ، الجزءالثاني(ذيل كلمة حضرموت).معجم البلدان الحموي البغدادي، أبو عبداهللا،. ٢
  .۱۲۹ :اليمن الخضراء مهد الحضارة ،األكوع، محمد بن علي .٣
 .۱۳۰صفة جزيرة العرب: ، الحسن بن أحمد الهمداني، ابن الحائك. ٤

5 . Adan. 

 . ۴و۱۱جمهورية اليمن: ، يملوكر وددا. ٦

7 . Almakha. 
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   .والمنطقة الجبلية )١(الشرق القديمة ةإلى قوة وعز
صحراء الربع الخالي من  اًوتعتبر هذه المنطقة جزء وية:المنطقة الصحرا

ما كلّ حراويةأطرافها بعض النباتات الصتنمو في و ،صحراء اليمن الكبرىوأ
النباتات  يقل وجودو ،هذه الصحراءمن شمال التجهنا إلى جهة ا

  .المكان المتحركة حيث يمأل )٢(ويزداد المكان بالرمال ،يةالصحراو
اليمن العليا  :اليمن منذ القدم قُسمت إلى منطقتين نأالجدير بالذكر و
   .)٣( اليمن السفلىو

  السامية األقواممبدأ 
 األقوامو ،العربية شبه الجزيرةهو  على األقوى«السامية  ماألقواكان مسكن 

البابليين  قبل اتخذتو ،الهالل الخصيب أرضمن ها التي جاءت بعد
قرابة  نإ .)٤(»أيضاً وا هناكؤوالفينيقيين والعبرانيين نموا ونش اآلشوريينو

كانوا متصلين  إذ ؛األقوامة وحد دليل علىحباش التي ذُكرت واأل األقوام
  .)٥(شبه الجزيرة العربيةاصلٍ واحد ويكون مهده ب

                                                 
1 . Paul dresch, op.cit. p.8. 

  .۴جمهورية اليمن:، كريملو وددا. ٢
3  . Paul dresch, op. cie. P.12.    

 .۸: ؛ تاريخ العرب المفصّل، ترجمة: أبو القاسم پاينده؛ طهرانمتي فيليب .٤

 .۲۰تاريخ العرب المفصل:متي،  فيليب. ٥
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هم من أصل نّإو ،ينسبون أنفسهم إلى ملكة سبأ سكّان أثيوبيا نإذلك فمع و
التي  وضوعهذا المحول  راءاآل يفوقد ظهراليوم اختالف  ،عرب الجنوب

باالرتباطات والعالقات التاريخية  نسبة المساواة في الثقافات المتعلقة تطرح
  . )١(امس قبل الميالدالقرن الخ ظة منذالملحو
من  حيث دخلوا مي،صل ساأمن عرب و ل اليمنأه نأمن ذلك  نستنتج

  تاريخ غير معلوم  يف )٢(شبه الجزيرةالشمال إلى ناحية جنوب 
 امأو ،العرببالعربية  شبه الجزيرةلناس الذين يسكنون في ا ق علىليطو

  : ها إلى قسمينموفقد قس النسابينخباريين ونظرية األ

ا متكرر اسمه فقد ،تشمل قوم عاد وثمودو ،العرب البائدة :األولالقسم 
وقد سكن قوم عاد في الشمال الغربي من الجزيرة العربية في  ،)٣(نفي القرآ

يظهر و مناطق قوم ثمود.من يعني شمال الحجاز بالقرب  ،ناحية الحسمى
 دعلى بعرم) الواقع اجبل(في  )٤(»دهورسفيل«من حفريات واكتشافات ذلك 

  . )١(»وجليدن« )٥(»سافيجناك«اكتشافات  أيضاًالعقبة و اً منكيلومتر ۲۵

                                                 
1 . Encyclopaedia Universalis, Paris, 1985, ethiopie. 

 2.The new encyclopaedia Britannica, v.10, p.278, saba.  

  .۹و  ۶)، اآلية ۸۹الفجر ( ة. راجع سور٣
4 . Horsfield. 

5 . Safignac. 
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 اإلسالمم قبل إذ تحطّ ،ن الكريم هذا الموضوع نفسه (ارم)وقد ذكر القرآ
٢(عين الماء إّال  منه ولم يبق(.   

 ،حدودهم بين الشام والحجازو .صنامثمود يعبدون األوقوم صالح   وكان
وكانوا  ،وكانت أرضهم في فَج الناقة أثيوبيا، ئشاطمن ولهم مكان بالقرب 

في طريق حجاج الشام ن اآل وهي باقية حتى ـ ا بيوتهم في الجبالقد نحتو
بواب صغيرة من الحجر أ ولها ـ ونحتوا بيوتهم ،ب من وادي القرىبالقر

  .)٣( هذه مثل حجم بيوت الناس في أيامنا وحجم بيوتهم
  : إلى قسمين ونينقسمو ،العرب الباقية :الثانيالقسم 

يقطان  هنّأ :نابوحيث يقول النس ،القحطانيونو) أاألصليةالعرب العاربة ( - أ
  .الظهور )٥(في سفر ،)٤(ةالذي في التورا

ي قلب وعامة الناس الذين يعيشون ف ،ةيدعالم وب المستعربة أالعر ـ ب
العرب  :ويقال لهم ،×إسماعيل ريةهم من ذ والحجاز ونجد شبه الجزيرة

                                                                                                                  
1 . Glidden. 

  ، ۳۸د العد، »مشكاة«مجلة . هادي عالم زادة، التحقيق في أصل وأنساب وطبقات العرب، ٢
  ش. هـ .۱۳۷۲عام ربيع ، ۵۹ص    
 .۴۲:  ۲مروج الذهب  ،المسعودي، أبو الحسن ، علي بن الحسين. ٣

   ،التونسي الحضرمي المالكي، أبو زيد، عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون .٤
 . ۸و۷:  ۲  العبر      

 .۲۶آلية ، ا۱۰. التوراة (الكتاب المقدس)، العهد العتيق، سفرالظهور، باب ٥
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 ؛م العربيةبل جاور العرب وتعلّ ،لم يكن عربياً ×إسماعيل نأل ؛المستعربة
مضر  وأنزار  وأمعد  وأمشهورين بواسطة النسب إلى عدنان كانوا م ألنّهو
 ةن بالعدنانيوفرعكانوا يوالعشرين الى  السابع عشر ’جداد رسولأ

١(ةضريالم وأ ةالنزاري وأ ةوالمعدي(.  
وتركت  ،العرب جغرافياً إلى قسمينوجود صحراء الربع الخالي قسمت  نإ
 :األولالقسم  :األرضهذه  علىعية في حياة الناس ط طبيوشرائ مهمة اًثارآ

والعرب  .الشمالية وأ ةالعرب المعدي :ونومن هنا يسم، )٢(الشمالية والجنوبية
   .اليمنية وأ الجنوبية وأالقحطانية 

 یبمعن »ربيأ«كلمة  )٣(عن ملوك نينوا وردت في النصوص اآلشورية وقد
 ».عراباأل«و »العرب«كلمة  )٤(ةاستخدمت في التورا كذلكو ،البدوي

الصحراوي  یبمعن »عراباأل«كلمة  )٥(ن الكريمفي القرآ تذُکر أيضاًو

                                                 
 ۵۱مروج الذهب، المجلد الثاني، ص ،المسعودي، أبو الحسن ، علي بن الحسين: . راجع١
، التونسي الحضرمي المالكي، أبو زيد، عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون؛ ۱۱۱و

؛ جواد علي، المفصّل في ۵۸القسم األول، ص ،؛ وابن هشام۷۳۲العبر، الجزءالثاني، ص
 . ۳۹۲و۳۵۴إلسالم: الجزءاألول، صتاريخ العرب قبل ا

؛ شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي في العصر ۴۱: . فيليب متّي، تاريخ العرب المفصّل٢
 .۳۳: الجاهلي، ترجمه علي رضا ذكاوتي قراجزلو

 .۵۰.فيليب متّي، تاريخ العرب المفصّل، ص٣

 .۲اآلية ،۳وكتاب األرمياء، باب۲۰، اآلية ۱۳. التوراة، كتاب األشعياء، باب٤

الفتح  ؛۲۰؛ األحزاب اآلية۱۲۰، ۱۰۱، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۰. راجع سورة التوبة، اآليات، ٥
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   .والبدوي

نسبهم  أنابون ذكر النس، وجنوب الجزيرة العربية ونفسكن العرب القحطاني
بناء يعرب بن أهم نّأب عرفونوي ،)١(ةكما في التورا »سام بن نوح«إلى يعود 

يقال  ولهذا ،عمانوكان مسكنهم اليمن والشحر وحضرموت و، )٢(قحطان
  .اليمانية :لهم
حيث كانت ـ  معيشة والنزاع بين أهل الجنوباختالف المحيط والّ إن

له أثر البدويين والصحراويين  نبيوـ  الحياة عندهم مدنية ونصف مدنية
الذي وقع بين ربيعة  خزار يوم :منها ،يام العربأفي قصص  انعكسكبير 

إلى  دىأمن القبائل اليمنية و مهفائحلومع مذحج ومن معد  ئهمحلفاو
   .قحطانية وعدنانية :مت العرب إلى طائفتينقسو ،)٣( انهزام مذحج

الشمال والجنوب والمنافسة وجود االختالف في الخط واللغة بين عرب و

                                                                                                                  
 .۱۴والحجرات اآلية ۱۶، ۱۱اآلية

 .۲۶، اآلية ۱۰التوراة، سفر الظهور، الباب  .١

  ، تاريخ الرسل الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير؛ ۷: . ابن هشام، القسم األول٢
  ، االشتقاق، األزدي، ابن دريد، محمد بن الحسن بن دريد ؛ ۱۴۱: األولوالملوك، الجزء     
 .۳۶۱: الجزء الثاني     

  تحقيق: عادل أيام العرب قبل اإلسالم، ،التيمي البصري، أبو عبيدة ، معمر بن المثنى  .٣
  ابن األثير ، أبو السعادات، عز الدين   الشيباني الجزري، ؛۲۹:  جاسم البياتي      
  : الجزءاألول  الكامل في التاريخ ،علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم     
    ۳۱۰. 
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ما يحكي عن وجود النزاع واالختالف بين العدنانيين نّإ ،التجارية
كما يذكر  االُمويوالعهد  اإلسالم عصر فى اشتد ذلك وقد ،والقحطانيين

 ومناظرات كثيرة ليب طوطْولولد نزار وولد قحطان خَ ،ذلك المسعودي
  .)١(والملوك األنبياءفي التنازع والتفاخر ب

المجموعتان وذُكرت  ،أيضاً على الشعر نعكس هذا النزاع والتفاخراقد و
الشاعر والفقية  األسديكُميِت بن زيد ال نأ ىحتّ ،شعراءال شعارأفي 
بمية اُن لبني ونشد شعراء اليمن الموالأدما عن اب الشيعيوالنسأميرإلى  اًتقر 

اليمنيين وذم  في مدح اًشعارأبن عبداهللا القسري البجلي  العراق خالد
نشد قصيدته النونية التي تحتوي على ثالثمائة بيت في مدح أ ،النزاريين

منها هذه االبيات، واليمنيين موذم منافسيه ينالنزاري :  
  اليجهلونا التي ى مضَرـــإل    وإِن رفَعوا مناسبهم رفَعنا

  ة متَنَزِّرِيناــــإِلفَ نِـــحسأبِ    راًن يتَيمنوا يجِدوا نِزاوإ
  الْمناسبِ يلْتَقينا يى أـــإل    شَوابِك عالمات امٍـــرحأب

  )٢(يهتَدينا جرٍأبِهِن إلى ابن     اُُدّ لَهن منار عدنان بنِ

                                                 
  .۷۲:  ۲مروج الذهب  ، المسعودي، أبو الحسن ، علي بن الحسين. ١
 :أبو رياش أحمد بن إبراهيم، تحقيق ؛ فسرها:. كميت بن زيد األسدي، الهاشميات٢

ولكميت قصيدة اُخرى تسمى (المذَهبة) ذم فيها كل  .۳۰۰داودسلّوم ونوري الحمودي، ص
  حدود ثالثمائة بيت وذكر فيها فضائل ومناقب أهل العصمة.  القبائل اليمنية في

وعندما علم خالد بن عبداهللا بأشعار هذا الشاعر أمر بوضعه في السجن. فهرب من السجن 
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فيها  بقصيدة يمدح األسديكُميت بن زيد الخزاعي علي جاب دعبل بن أف
رات لم تكن مفاخ موكانت له ،ن كانوا من ملوك اليمنالذي ،قومه

  : فاخرميها ف للنزاريين
  سابقيناإلى نَصْرِ النُّبوة      لَقَد علمتْ نزار أن قَومي
رببابِ م ـتابكَتَبوا الك الصينِ كانوا الكاتبينا بِوبا    وٍهم  

 مرضَوه َ   )١(رسوا هناك التُّبتيناوهم غَ    رٍبشم سمرقَنْداًبوا
القحطاني  وألليمني  كل من يرجع إلى الشعر الجاهلي يجد الفخرف
وكذلك التعصب القبلي الشديد المبني على الدم  ،المضري وأالمعدي و

كتفاخر  ،شعار المعلقات السبعأ بائن في وكما ه، )٢(والقرابة النسبية والسببية
  يقول:حيث  ،قومه ضرم في فضللمخبن ربيعة العامري الشاعرا لبيد

                                                                                                                  
جيش  هجرية على يد۱۲۶في عام  بمساعدة زوجته حتى عفا عنه هشام بن عبدالملك. وقُتلَ

 ؛ ۲۹۵ابن أعثم، الفتوح، المجلدالرابع، ص مر الثقفي (الموالي لخالد). (راجعيوسف بن ع
  ←؛ ابن خلّكان، وفيات األعيان،۲۸۲ل في التاريخ، المجلدالرابع صبن األثير، الكام

الثالث، ؛ عبدالقادر بن عمر البغدادي، خزانة األدب، المجلد ۲۲۰المجلد الخامس، ص ←
القائل: أن كميتاً كان مثيراً للعصبية القبيلة والجدير بالذكر أن رأي المسعودي  .)۱۷۹ص

. ليس مستحسناً؛ بل أن النظام األموي هو الذي كان يثير العصبية و يسعی لتنميتها
  ). ۲۴۴(المسعودي، مروج الذهب، المجلدالثالث، ص

  .۲۰۴، القصيدة ۱۴۸: انحقّقه محمديوسف نجم، الديو . دعبل بن علي،١
 .۶۳: تاريخ األدب العربي في العصر الجاهلي لشوقي الضيف ،. شوقي ضيف٢



  ائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^دور القب  ٧٢

كُهمفيعاً سيتاً رفَبنى لنا ب  
  

  )١(ها وغُالمهاــــكَهلُإليه اــفَسم  

  من شعراء الجاهلية  وويقول عمروبن كلثوم بن مالك التغلبي في معلقته وه  
  ناــــــتى يبيــــنُطاعن دونَه ح    معد ورِثْنا المجد قَد علمت

  إذا قُبب بأبطَحها بنِينا     د علم القبائلُ من معدّوقَ
  )٢(وأنّا المهلكُون إذا ابتُلينا     بأنّا المطْعمون إذا قَدرنا

 ،األنصارفي ذم منافسي  األشعاري ينشد األنصاروكان حسان بن ثابت 
ويفتخر ،يينن ويدافع عن اليثربييعني المكي على معد ونزار في قومه، 

   :ويقول
  )٣(بن زيد بن كهالن وأهل المفاخر ن مالكـالغوث بن نبت ب ن بنوـونح

نتساب القحطاني واال ةقبيلالو جدادباألالفخر  أن لوحظ مما تقدموقد 
ذلك  واشتد ،ينشعار شعراء الجاهلية والمخضرمأفي واضحاً كان والعدناني 
 ولكن جواد علي الباحث والمحقق في تاريخ العرب ،ماإلسالفي عصر 
كان  اإلسالمناني عند العرب في عصر االنتساب القحطاني والعد يعتقد أن

 الشعراءو .إلى العصر الجاهلي اعهارجإوالقديمة ثريةاألالصبغةاءعطإفىاًسبب
 من المدح شعرقاموا بكتابة القحطانية والعدنانية  رغم عصبياتهم القَبيلية

                                                 
 .۸۴: المعلقات السبع(مترجم)،  عبدالمحمد آيتي . ١

 .۸۸و۷۵تحقيق أميل بديع يعقوب ، الديوان: ، . عمرو بن كلثوم٢

   المجلد خ،، التاري اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح, ٣
 .۲۴۸األول:     
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  .)١(ةميعصرخلفاء بني اُ في وقد رفع شأنهم ،أجل كسب المال
اليمن السياسي لتاريخ ة يعرلقاء نظرة سإويضطرنا عنوان البحث إلى 

لها دور  التيالسياسية والقبلية  ومعرفة القوى ،عند البعثة النبوية والقبلي
لى إ ، ونتعرضبشكل ال غبار عليه ،تاريخ اليمن في اليمن كي يتضح ساسأ

نظرة سريعة  لقاءإو اإلسالماليمن قبل  سس السياسية لحكومةمعرفة االُ
   .من دون تفصيل عليها

  )٢( المعينيون
لينا ماضيهم إوصل وقد  ،في الجزيرة العربية ةملكمأقدم تعتبر دولة معين 

وقد ظهرت دولة معين في  .طريق المخطوطات الحجرية المسندةن ع
 أي قدرةلم يكن لهم و ،)٣(شمال اليمنالقسم السفلي لوادي الجوف في 

الحقيقة  يفو .فقطلمستفيدين ل اًاجتماع ال  إلم يكن و ،دارة الحكمإ على
  .)٤( صغيرة ومحدودة معين التي حكموها أرضكانت 

في الشمال الشرقي لصنعاء وشرق  )٥(مدينة قرناو وكانت عاصمة معين

                                                 
 .۴۹۳:  ۱المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم جواد علي، . ١

2 . Minaean. 

  .۱. خارطة رقم ٣
4. Encyclopaedia Britannica, v.2,p.75, Arabia 
5 . Garnau. 



  ائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^دور القب  ٧٤

  .)١(الجوف
 ،قبل الميالد) ۱۲۰۰( ن حوالىبداية دولة معين م نأ )٢(»هومل«يحتمل و

  .)٣(تها في القرن السادس قبل الميالدونهاي

قبل  )۱۱۲۰(في عام كانت ي ل ملك معينوأدولة  ن: أ)٤(يفيلب يعتقدو
  .)٥(قبل الميالد )۶۳۰(في كان كهم وخر ملالميالد وزمن آ

هذه  نأ ظهر ميالدي)۱۹۳۷(عام  فيولكن بعد التحقيقات التي اُجريت 
التي عثروا عليها  من خالل األحجار المنحوتة ضحواتّ ،ة غير صحيحةالنظري

القرن الثاني قبل القرن الرابع حتى  زدهار الدولة المعينية كان فيإ عصر أن
  .)٦(الميالد

كانت و .ندولة المعينييبين الباحثين في تاريخ  توافق اليوجدف ذلك ىوعل
، »وقرنا« منها ،جداً ةمحدودماكن أ فىتقريباً الحجريةللمعينيينأللواحاجميع

                                                 
  .تاريخ العرب المفصل  ،، ترجمة أبي القاسم باينده . فيليب متّي،١

2  .Hommel. 

  3.Encyclopaedia Britannica, v.2, p.76, Arabia.  

4  .Philby.  

  .۷۷:  ۲المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم جواد علي، . ٥
6 .Encyclopaedia Britannica, v.2, p.76, Arabia.  



  ٧٥  اإلسالمتاريخ اليمن قبل 

ن في الوادي السفلي , ويقع االثنا)٢(»براقش«ن اآل تُسمىوالتي  )١(»يثيل«و
ي ددان شمال ف وهناك مكان آخر ،في جنوب نجران قرب بعضهمللجوف 

مستعمرة  فيه كان للمعينيينلمكان الذي (ا )٣(ن عالءاآل الحجاز الذي يسمى
بعد ضعف  -داندـ  يعنيء اللمعينيين في عل من اويعيش القلي .)٤(واحدة
  .)٥(طريقها في االستقالل تخذأو ،معين

  )٦( قَتَبان
من القرن  (بدءاً معين وسبأدولة تأسست دولة قتبان في وقت واحد مع 

قرب  ىتواصلت حتّو ،ربما قبل ذلك بقليلو ،الخامس قبل الميالد
ين ئيحكاّم قتبان مثل السب نأ ويتضح من المخطوطات القتبانية. )٧(الميالد)

يعني القريب من  ،والمكرب بمعنى المقرب ،»المكرب« يسمون أنفسهم
هذه الكلمة كناية عن الكاهن  وتعتبر .الناسيط والشفيع بينها ولهة والوساآل

                                                 
1 .Yathil. 

2 .Beragish. 

   الجزء وية،الحميري، ابن هشام ، السيرة النب كان بين الشام و وادي القرى. (راجع. اسم م٣
  الرابع، ذيل كلمة عال).    

4.Encyclopaedia Britannica, v.2, p. 76, Arabia.  

  .۲۴۱ : ۲المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم جواد علي، . ٥
6.Gataban. 
7.Encyclopaedia Britannica v.2, p. 76, Arabia. 



  ائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^دور القب  ٧٦

يحكمون كانوا في البداية و ،ةلهاآل وأسم اهللا اوالذين يأمرون ب ،الحاكم
وخرج من داخل المعبد  مكربينال ع حكمتساا عندمو ،القضاة باُسلوب

وبناًء على  .واصطبغت دولتهم بصبغة مادية، اتخذوا لقب السلطان ألنفسهم
   .)١(المكربون أقدم ملوك اليمن يعتبر هذا

كانت عاصمتها و ،والنواحي المجاورة لها )٢(»بيهان«كان أول سكن لقتبان 
وكانت هذه المنطقة  ،نتعرف اليوم بكحال )٤(حيث، )٣(»تَمنع«مدينة 

 »منعتَ«وكان تخريب  ،)٥(والثمار والبساتين همشهورة منذ القدم بكثرة الميا
ه يتعلق بالقرن نّأ ويظهرمن النصّ ،الميالدعصر وائل أل قتبان ستقالونهاية ا

قد وقع  ن في ذلك الزمانن يكون وادي بيهاأويحتمل  ،الميالدي األول
  .)٦(تحت سيطرة دولة حضرموت

القبائل واالُسر  من ةكثير اءسمأالحفريات الحجرية  في قد جاءتو
  : وبعضها ما يلي ،القتبانية

 ،»ذرأن«و ،»هرينأ«و ،»الملك أصحابل يهرمن آ«و ،»جدن وأجدنم «

                                                 
 .۲۴۱ : ۲المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم  جواد علي، . ١

2 .Bayhan(beihan). 

3 .Timna. 
4 .Encyclopaedia Britannica, v.2, p.76, Arabia. 

  .۲۲۲:  ۲المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالمجواد علي، . ٥
6 .Encyclopaedia Britannica, v.2, p.76, Arabia.  



  ٧٧  اإلسالمتاريخ اليمن قبل 

 ،»رشم«و ،»يجر«و ،»هيبر«و ،»مذحيم«و ،»ردمن«و ،»قلب«و ،»هوران«و
  ...و )١(»ذرعن«و ،»حضرم«و ،»دهسم«و ،»سمكر«و ،»علي عم«و

  )٢( وسانأ
وعلو على قوة القبائل  يدلّ امم، واسع للقبائل في دولة قتبانيوجد حضور 

قد تكونت و ،بناء دولة قتبانوتعدد مراكز القوة في  الروح العسكرية للقبيلة
 هاأرضوكانت  ،وسانأدولة  منها ،من عدة دويالت صغيرةهذه الدولة 

على  فالتعر تم ،دولة صغيرة وسانيونسس األوقد أ ،متصلة بدولة قتبان
  .)٣(حكاّمهماسم بعض 

تمرون على أوي ،العليا من جنوب قتبان يراضاألوسان في أوكان ملك 
عالقة  لم يعلم مدىو ،حباشاأل: منها ،األحمرساحل البحر جماعات من 

  ).۲طة رقم ارالخانظر (. )٤(احباش مع أحباش أثيوبياألهؤالء 
وسانيون عن األ وقد انفصل ،)٥(شرق عدن وسان دولة ساحلية فيأكانت 

م بعض القبائل إليهتقلة وانظمت سوا دولة مسسأو، قتبان بعد ضعفها

                                                 
  .۲۱۸:  ۲المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم جواد علي، . ١

2.Ausan. 

  . ۴۹۸:  ۲المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم جواد علي،  .٣
4.Encyclopaedia Britannica, v.2, p.76, Arabia.  

5.Encyclopaedia Britannica, v.7, Arabia.  



  ائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^دور القب  ٧٨

دوا مع بعضهم وكونوا هذه القبائل لها حاكم داخلي واتحوكانت  .خرىاالُ
وقد  ،ن حتى القرن الرابع الهجرييوسانياسم األ وقد بقي ،)١(»وسانأ«دولة 

 ةاءقر همكانإكان ب يوساناأل أحمدبن  م محمدساب شخصاًذكر الهمداني 
  )٢(األلواحالخط المسند في 

  )٣( دولة سبأ
في  اُجريتيظهر من الحفريات القديمة التي و ،صل سامكان قوم سبأ من أ

الثاني عشر قبل والقرن العاشر  في الحضارة السبئية بدأت نأمركز اليمن 
  .)٤(الميالد

 ،نفسهم دولةأل اسوأس ب حيثالجنوسر عرب ئيون من أهم اُكان السبو
وقد جاء اسمهم في  ،يوجد عدد من مخطوطات عرب الجنوب عنهمو

شبأ ورعمه من  كانوا تجار«: هكذا قيل عنهمقد و, )٥(سم شبأاب ةالتورا
 أنواعأجود ويعطونك عوضاً عن بضاعتك أفضل البهارات و ،المستثمرين

                                                 
  .۴۹۸:  ۲ المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم جواد علي، . ١
 .۳۷: كتاب العاشراإلكليل، ال ،الهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد  .٢

3.Saba. 

4.The New Encyclopaedia Britannica, v.10, P.278.  

  ؛ ۲۸و۷اآلية  ،۱۰والباب ۳، اآلية ۲۵، الباب سفر الظهور. الكتاب المقدس، العهد القديم، ٥
 : شبا من أخالف سام.۲۸: شبا من أخالف حام، وفي اآلية۷وفي اآلية      



  ٧٩  اإلسالمتاريخ اليمن قبل 

  . )١(»حجار الثمينة والذهباأل
وقومها وخصوبة  )٢(عن ملكة سبأ خبرأ حيث ،نآاسم سبأ في القر ذُكر وقد
  .)٣(عليها بالسيل يضقُ وقد .همأرض
  .كثيرة بخصوصهم اًن قصصيواإلسالمن رورخون والمفسالمؤ دونوقد 

: سبأ بن يشجب بن يعرب بن وهوسبأ الكبير  دج نساباأل وذكر علماء
  .)٤(قحطان

بل  ,لقب حكاّم سبأ ثابتاًه لم يكن نّأئية من المخطوطات السب يظهرو
س دولة سبأ كانت تتأس نأ :والسبب في ذلك ،من مرة كثراختلف أل

والعصرالثاني  ،»مكرب سبأ« بعنوان األولالعصر: لعصور تاريخية مختلفة
 خيراأل والعصر ،»سبأ وذي ريدانملك « الثالث بعنوان والعصر ,»سبأ ملك«

اليمن وأعرابها في المرتفعات حضرموت وسبأ وذي ريدان و ملك( بعنوان

                                                 
 .۲۳و۲۲، اآلية ۲۷ل، الباب . العهد القديم، الكتاب حزقيا١

 .۲۲. راجع سورة النمل، اآلية ٢

  .۱۶. راجع سورة سبأ، اآلية ٣
  تحقيق: مريم محمد  النسب (كتاب النسب)،، الهروي البغدادي، أبو عبيدة، قاسم بن سالم. ٤

  ترجمة ، ، سني ملوك األرض واألنبياء ، حمزة بن حسناإلصفهاني، ؛ ۳۳۹: خير الدرع     
 .۱۳۰: ر شعار جعف     



  ائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^دور القب  ٨٠

  .)١()والتهائم

  المكربيون
بأمن  بيونيعتبر المكروكان يعيش  ،قدم حكّام سبأ في مخطوطات مكر

   .)٢(الملك الناس في ذلك الوقت تحت قيادة الكاهن
في جداول تقريبية من  اًمكرب اسم سبعة عشر وذكر علماء التاريخ

من  يظهرو ,)٣( دقيق ك تاريخٌللم يكن هنا ألنّه ؛مخطوطات عرب الجنوب
والدراسات  ،كانوا في زمن واحدالملوك والمكربين  نأ األخيرةالبحوث 

   .)٤(الحديثة تميل الى اعتبار نشاطات المكربين مساوقة لنشاطات الملوك
وكانت  ،)١(ن في زمن المكربيينييعاصمة السبئ )٥(»صرواح« كانت مدينة 

                                                 
  ؛ في دائرة المعارف ۲۶۷ :۲قبل اإلسالم  المفصّل في تاريخ العربجواد علي، . ١

  بريتانيك، ويذكر من العصراألول والثاني بعنوان دولة سبأ، وذكر رسمياً لقب سالطين     
  Encyciopaedia Britannica v.2, p.76, Arabia ,    .عرب الجنوب بثالثة عناوين     

 
 الملك  ـذكرفي دائرة المعارف بريتانيك أيضاً عن المكربين بعنوان الكاهن . ٢

Encyclopaedia Britannica, v.19, p.849, Saba.  
  .۲۶۹:  ۲المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم جواد علي، . ٣

4 .Encyclopaedia Britannica, v.19, p.849, Saba.  

  ب وقريبة لمأرب، وهي اآلن معروفة باسم صرواح . تقع مدينة صرواح بين صنعاء ومأر٥
وذيل صرواح؛  ۴۰۲: الجزءالثالث الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،الخريبة (راجع     

  جواد 
 



  ٨١  اإلسالمتاريخ اليمن قبل 

  .»فيشان«ر قبيلة هذه المدينة مق
 يركب تأثيرفرادها وكان أل ،ل المعروفة والقويةتعتبرهذه القبيلة من القبائو

قدم حكّام أمنهم  وقد حكم ،سية لليمن في ذلك الوقتفي الحياة السيا
  .)٢(سبأ

 وقد ذكر ،قصرهاورواح كثيرة عن ص اًشعارأشعراء العرب  وقد ذكر
   .بخصوصها )٣(اًشعارأمن مكان  أكثرالهمداني في 

الكاهن  وكان ،المدن التابعة لصرواح ىحدأ األيامفي تلك مأرب كانت 
٤(فيها شاهقة اًنفسهم قصورأل اوبنو ،ون مأرب اهتمامهمولُوالملوك ي(.   

أ وضع سبو ،حيث لقب نفسه الملك مكربي خرآوتر  »يلإكرب «كان 
  .)٥(مرحلة جديدة ل

                                                                                                                  
  محمد بن علي ، اليمن األكوع، ؛ ۳۰۳: ۲المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالمعلي،     
 ).۳۶۶و ۲۹۴: الخضراء مهد الحضارة     

  .۳۰۳: ۲المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم د علي، جوا. ١
 .۳۹۰المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم:جواد علي، . ٢

 .۱۰۷و ۵۲و ۴۳و ۴۲و ۴۰: ، اإلكليل،الكتاب العاشرأحمدبنالحائك، الحسنالهمداني،ابن. ٣

  .۲/۳۰۶المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم: ، . جواد علي ٤
  .۳۱۵بق: . المصدر السا٥



  ائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^دور القب  ٨٢

  مملكة سبأ
م إليهموا وض ،في عصر قوتهمالعربية  يرةملوك سبأ على جنوب الجز سيطر

كانت عاصمة ملوك سبأ مدينة مأرب التي تقع و ،)١(جارتهم دولة المعينيين
وقالع مأرب برج  فيكان  .)٢(متر شرق صنعاء وكيل ۱۲۰على بعد اليوم

مباني مأرب قصر الملك  كان أشهرو ،جداً، وكان لكل قلعة بابان ةمحكم
  .)٣(ة من مركثرأل رمم الذيسلحين ومعبد المدينة 

 )۱۱۵(قبل الميالد وأنتهت في عام )  ۶۵۰(بدأ عهد ملوك سبأ من عام 
  .)٤(قبل الميالد )۱۰۹(في عام  :كما قال ريجمانسوأ

نص  :مثلوقد حصلنا في هذا العهد على أساس المخطوطات 
رب الح أيضاًو ،)٥(والحروب التي وقعت بين سبأ وقتبان ،جالزر)۱۶۹۳(رقم

  .)٦(الملك معه لقبكان اكم ن الحأذ إ ،»رعنن«ي وقعت مع قبيلةالت
من يلقّب كان و ،ملوكولها المستقلة  خرىوكانت واحدة من القبائل االُ

                                                 
 .۶۸: ، تاريخ العرب المفصلي.فيليب مت١ّ

2.The New Encylopaedia Britannica, v.10, p.278, Saba.  

 .۲وانظر الخارطة رقم  ۳۳۴:  ۲المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم جواد علي، . ٣

 .۳۱۵: . المصدر السابق٤

 .۳۲۱: . المصدر السابق٥

 . ۳۲۱: . المصدر السابق٦



  ٨٣  اإلسالمتاريخ اليمن قبل 

   .)١(»انأربع«سم ملك قبيلة امنهم ب
 كانت تدوربل  ،هد في اُسرة واحدةسبأ في هذا الع تكن إدارة مملكةلم 

 ،سراُ أربع تفقد حكم »هومل« ساس فهرسأعلى و ،من اُسرة أكثربين 
 »بكيل« العهد من عشيرة مرثد من رجال من ملوك هذا يةثمانوکان 
   .يمنأنهفان ابن يرم  واآلخر علهان همحدكان اسم أ ،همدان

ك نيولكنه عرف هذا االسم من ذ ،دانيلهمل اًكان هذا االسم معروف
ذكر  .)٢(ديمةا من ملوك همدان القإن علهان ونهفان كان: ائالًالرجلين ق

ذ كان إ ،اُسر أربعف »فيلبي«ن وما ع ،خمس اُسر »كلمان هوار«فهرس 
 .)٣(قبل الميالد ۱۶۰حتى۱۱۵ حكموا بين وقد ،همدانملوك من  الخامس

ولديهم سيطرة  األيامفي تلك  حاكم ومن القبائل المعروفة التي كان لها
خوالن و سخيم وخسا وعقرب«و ،من بكيل همدان »فيشان ومرثد«واسعة 

سمع وسمعي ويهيب ويرسم وبن«و ،من حاشد همدان »وتبع نأربعجدن وو
ك ملُأ« عبارة ويظهر في المخطوطات. )٤(»قرعمتانوسقران ورمس ورابان و

  .يعني ملوك سبأ)(, »سبأ

                                                 
 .۳۱۸: در السابق. المص١

 .۳۸ـ  ۳۶: ، اإلكليل، الكتاب العاشرالهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد . ٢

 .۳۵۲ـ  ۳۴۷:  ۲المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم جواد علي، . ٣

 .۳۹۰ـ  ۴۱۵. المصدر السابق، ص٤



  ائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^دور القب  ٨٤

يحكم كل  ،ن بجوار ملك سبأ الكبيروخرآ الفترة ملوكفي تلك يوجد 
   .تيازات عند الدولة المركزيةلديهم ام توكان ،قبائل وأقبيلة  منهمواحد 

ومن خالل  ،ملك الملوك ملك سبأ الكبير له سمة نإ :ن القوليمكو
وحكومته عليهم، كانوا يترأسون قبائلهم بزعامته  اعتراف زعماء القبائل

 وكانوا يتمتعون، غير قبيلة ال هم في الحقيقة شيوخو ,)١( ويسيطرون عليهم
 بعنوانعجابهم وإل ،في مناطقهم باستقاللية في إدارة شؤون قبائلهم

وهؤالء كانوا  ،اتخذوه ألنفسهم لقباً تقليداً ومنافسة لملك الملوك )٢(الملك
  ال الدول الكبيرة مثل دولة سبأ.  ،ملوك منطقتهم

عندهم  مرثد وفيشان وتبع أصبحت :مثلكبار القبائل  بعض نأبالطبع و
مرضح لنا األوقد اتّ ،القدرة على الجلوس على عرش سبأ والسيطرة عليه 

   .حكم دولة سبأ كان يعتمد على القبائل نبأ

  ريدان مملكة سبأ وذو
قبل  )۱۱۵(يدان) في عام (سبأ وذي ر ييبدأ العهد الثالث لدولة سبأ الملك

مضطرباً وكانت  ،ا العهدكان هذف .ئيون على قتبانالسب انتصر إذ ،الميالد
ر مير همدان وحالحروب كبا قادة تلك وكان نيران الحرب فيه مستعرة.

                                                 
 .۳۳۶قبل اإلسالم:  المفصل في تاريخ العربجواد علي، . ١

 .۴۰۷قبل اإلسالم: في تاريخ العربالمفصل جواد علي، . ٢



  ٨٥  اإلسالمتاريخ اليمن قبل 

 ،اقتصاد البالد تضرر عن ذلك . وقد نتج)١(ل ريدانوحضرموت وقتبان وآ
 التنافس الشديد اتاالضطرابتلك كان سبب و ،الناس من مسكنهمونزوح 

   .التاج والعرشجل أمن 

 یسبأ وذللقوات الحربية في دولة اتحاد  وأ يكن هناك قائد عسكري ولم
   )٢(بقيادة اليوس جالوس هجم الروم قبل الميالد ۴۲في عام و ،ريدان

وجود بسبب شدة الحرارة وعدم  همولكن، )٣( على اليمنـ اكم مصر ـ ح
   .)٤(الخلف بسرعة إلى جعوا ارتالماء 

المشهورين في هذا من الملوك  »شرح يحصب بن فرعم ينهب«يعتبر 
سمه معروفاً كان ا ،)٥(من عشيرة مرثد من قبيلة بكيل همدان وهو ،العهد
 تأسيس قصر إليهونسبوا  ،هشام بن محمد بن سائب الكلبي عند

 يوماً هميتهاأوتزداد  .قبله ست مدينة صنعاءسقد تأُو ،المعروف)٦((غُمدان)

                                                 
 .۴۱۸: . المصدر السابق١

2.Aeliusgallus 

3.Encyclopaedia Universalis, v.7, p.452, Arabie.  

 . ۴۲۰:  ۲  المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالمجواد علي، . ٤

 .۴۲۲: . المصدر السابق٥

وصفراء وخضراء وكان في . كان قصر غمدان سبعة طوابق وله أربع صور بيضاء وحمراء ٦
أعاله مكان من حجر المرمر الملون حيث كان سقفه من المرمرالموحد.وتخرب قصر 

(ذيل  ۲۱۰الجزءالرابع ص (ياقوت الحموي، معجم البلدان،  غمدان في أيام خالفة عثمان
 



  ائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^دور القب  ٨٦

شعرم « ىنبقد و ،عاصمة اليمن ومقر حكامها )١(صبحتحتى أ بعد يوم
   .)٢(برج وقلعة المدينة »وترأ

ر وحضرموت والقبائل ميع ححيث قاتل م ،كان شرح يحصب ملكاً شجاعاً
بعرب  ىا أدمم ،فجعلته هذه الحروب واالضطرابات غير قادر ،خرىاالُ

  .)٣(الجنوب إلى الهالك والدمار

كما اُشير في  ،للميالد ثمانينسنة  ون على دولة سبأريميالح استولى
 ،دوانيةع أكثرريين والسبئيين ميلحكانت عالقات او .المخطوطات السبئية

فقد استولى الحألدرجة  ؛ريون على مأرب عدة مراتميحد ملوكهم أ ن
  .)٤()ريدان وملك سبأ وذب نفسه (ن يستعمر هذه المدينة ولقّأاستطاع 

ي الحصن سمو ،ريدان ووبالدهم ذ، )٥(كانت عاصمة الحميريين ظُفار

                                                                                                                  
 كلمة غُمدان). 

  . ۴۹۵:  ۲  المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالمجواد علي، . ١
  . ۴۴۲: السابق. المصدر ٢
 .۴۵۳ جواد علي، المفصّل فی تاريخ العرب قبل اإلسالم: . ٣

 .۵۲۰: المصدر السابق ٤

 .۵۱۷: . المصدر السابق٥



  ٨٧  اإلسالمتاريخ اليمن قبل 

  .)١(»ريدان« المشهور اسم

الجبلية وجنوب  مناطقإلى ال ونزحوايون من مسكنهم لحميرلقد انتقل ا
ن يستولوا أواستطاعوا  ،وهجموا على جيرانهم ،اليمن على شاطئ البحر

كتابة ل اًاستنادو ،)٢(سنوات لمدة عشر دولة قتبان وسبأ وحكموهم على
 ستولوا علىأن الحميريين ا »gamme« ۶۵۳في المخطوطة  »فون ويسمان«

 فيلبي دوينتل اًواستناد .)٣(يالدومائتين للم ۱۱۰مأرب مرتين في حوالي عام 
ي ريدان من عام سبأ وذ حكموال (بني تَبع) من حاشد ملوكاً من آ نفإ
  . )٤(ميالدي) ۲۴۵(حتى )۱۱۵(

نشاهد في العهد الثالث لملك سبأ اشتعال الحروب الشديدة بين  من هنا
وقد  .للحاكم من ذرية فيشان والهمدانيين والحميريين العوائل المنافسة

وضاع االجتماعية الحياة السياسية واأل دمارهذه الحروب  بتسب
   .جانبل األزمة لتدخّالال األرضية أتوهي ،واالقتصادية في اليمن

                                                 
1 .Encyclopaedia Britannica, v.2, p.76, Arabia.  

 .۴۸۴:  ۲ المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالمجواد علي، . ٢

  .۵۲۱:  ۲ قبل اإلسالمالمفصّل في تاريخ العرب جواد علي، . ٣
  . ۴۸۸: .المصدر السابق٤



  ائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^دور القب  ٨٨

  ريدان وحضرموت ويمنت ودولة سبأ وذ

وقد  ،سبأ الرسمي لى لقب ملوكإضيفت عبارة (حضرموت ويمنت) اُوقد 
ذا العصر بدأ ه ،)١(لى دولة سبأت إا وانظممن استقاللهالدولتا دت هاتانقَفَ

 ،ية تاريخية بمعنى الكلمةل شخصأو يعتبرالذي  ،مريهرعشمع دولة شَ
يتمتع  »رعشهشمري«وكان  .)٢(يةاإلسالمخبار شهرته في األ حيث بقيت

الذي ذُكر في نفسه (تبع) الكبير  ووهخباريين بمكانة عالية عند األ
 ،عرب من القحطانيين والعدنانيينكل ال عند , وكان محموداً)٣(نآالقر

سمرقند والصين وفارس والهند و رمينياأخباريين فقد سيطر على األ وبرواية
جل وأل ،في قصر غمدان طويالًر عم نأي بعد وتوفّ, )٤(ومصر والحبشة

حمزة  نأ المبالغة فيه إلى حد وقد وصلت ،»يرعش« :ارتعاشُ جسمه قيل له
  .)٥(اعترف له بذلك اإلصفهاني

                                                 
 .۵۳۰: . المصدر السابق١

.2 The New Encyclopaedia Britannica, v.10, p.278, Saba.   
  . ۱۴: ق اآلية ۳۷. الدخان: اآلية ٣
  اليعقوبي، أحمد ؛ ۵۳۵و ۵۲۴و ۴۰۴:  ۳ ، تاريخ الطبريالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٤

  .۲۴۳، ۱اريخ اليعقوبي، جوب ،تبن أبي يعق     
  .۱۳۳ : حمزة بن حسن ، سني ملوك األرض واألنبياء . اإلصفهاني٥



  ٨٩  اإلسالمتاريخ اليمن قبل 

العصر الذي كان : م عصره إلى قسمين حسب المخطوطات المسندةيقسو
(ملك سبأ  :يقال له هوفي النصف الثاني من حكم ،ريدان وسبأ وذ فيه ملك

   .)ريدان وحضرموت ويمنت ووذ
بين  توقع الحرب نإ )۶۶۲(و )۶۵۶(برقم  gammeويظهر من مخطوطات 

حت سيطرة انهزمت حضرموت ووقعت توشمريهرعش وحضرموت 
 :»فون ويسمان«وقال  ،)١(أيضاًمن هنا يقال له ملك حضرموت ،شمريهرعش

زار نوقد قاتل مع قبائل مذحج و ،القيس بن عمرو ئه كان في زمن امرنّإ«
رجلين ال معسكر ت الجزيرة العربيةوكان .)٢(»وصل نجران وأسد حتى

ي القيس ف امرؤ خرواآل ،في الجنوب »شمريهرعش« هماحدأين قويال
   .الشمال
لى جنوب الجزيرة العربية بعد حباش عي فقد سيطر األفيلب ما ذكرهوعلى 

حكمهم  دوامتدا ،ميالدي) ۳۴۰(شمريهرعش في عصر نائبه في عام  وفاة
في الساحل الشرقي  »مكسوأ«وكان الملك  ,)٣(ميالدي ۳۷۵في اليمن إلى 
ء القبائل من هذه ساقد استفاد رؤل .)٤( ريدان يملك سبأ وذ الفريقيا يدعى

   .نفسهموقاموا بتأسيس دول مستقلة أل الفرصة
                                                 

 .۵۵۳ : ۲  المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم.. جواد علي، ١

 .۵۴۸: المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالمجواد علي، . ٢

 .۵۶۹: . المصدر السابق٣

4.The New Encyclopaedia Britannica, v10, p.278, Saba. 



  ائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^دور القب  ٩٠

هم من أخرجف األيامحباش في تلك واجهه األو ملكي كربابن  وقد ثار
كرب بن وبأسعد أسمه تبان ا نأب )٢(ذكر الطبريوقد  ،)١(الجزيرة العربية

حمزة  ذكرو ،ذعارذي األ وبن عمر األولملكي كرب بن زيد بن تُبع 
   .كُلي كرب بن تُبع )٤(والمسعودي )٣(انياإلصفه

 ىواستدع ،ه نفس الرجل الذي جاء إلى المدينةنّأ إسحاقابن  يذكر
دخل الدين اليهودي ودعا ألبسها الستائر وأعالمين يهوديين وكرم الكعبة و

  . )٥(أهل اليمن إلى ذلك الدين

ساطير في روايات ه على عكس وجود القصة واألنّأمن هنا يتضح 
 نسبي في هذهتطابق يوجد  من القرن الرابع الميالدي فهناك نخباريياأل

  .قريبة للحقائق التاريخيةالروايات مع المخطوطات اليمنية 

 لقباً هضاف لنفسأوأب كرب أسعد  بعد ملكي كرب لملكوصل إلى ا
 ،السهوليعني العرب الذين في الجبال و »مواعربهموطودم وتهمت« جديداً

ملك سبأ وذى ريدان وحضرموت ويمنت والعرب طلق على نفسه (أو
                                                 

 . ۵۶۹:  ۲  المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم . جواد علي، .١

 .۵۳۵: ، تاريخ الطبري، الجزءالثانيالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢

 . ۱۳۵: حمزة بن حسن ، سني ملوك األرض واألنبياء . اإلصفهاني٣

  .۷۶: ذهب، المجلد الثانيمروج ال ،المسعودي، أبو الحسن ، علي بن الحسين. ٤
 . ۲۰: ، السيرة النبوية، القسم األول الحميري، ابن هشام. ٥



  ٩١  اإلسالمتاريخ اليمن قبل 

عراب أعلى  تهعلى سلط ةيعتبر هذا عالمو .)١()الذين في الجبال والسهول
   .همن لقباً ءسماءهم جزأحيث جعل الصحراء 

 القبلي باالُسلوبنوب والتعامل سياسة الجفي  قبائل العربيةتدخل ال نإ
  .الفات والنزاعات الداخلية بينهمعلى االخت ساعد
واضح  تأثيركان لهم «: حث في تاريخ العرباالمحقق والب علي جواد يقول

كبيرة في الوضع  خالفات وجدواأهم نّإويمكن القول  ،في سياسة الجنوب
  .)٢(»السياسي

وثم  »حسان يهأمن« »gamme«المدون في بعد أب كرب أسعد وقد حكم
له أخوه حسان قت نأ :اإلصفهانيحمزة بنقل عن و ,)٣(»شرحبيل يعفر«

وتفرقت القبائل الحميرية وتمزقت ، )٤(بعد بفترة يتوفّ وعمر نوأ، وعمر
  .)٥(جميعها
 مأرب م سدتهد وق الحميريين هالسبب في تمزّ نأ :المخطوطات تذكر

في مخطوطة مائة سطر  ويذكر ،ميالدي)۴۵۰(وري أمي)ح۵۶۵(في عام 
                                                 

 .۵۷۱ : ۲المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم جواد علي، . ١

 .۵۷۱: ۲المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم جواد علي،  .٢

 .۵۷۶: .المصدر السابق٣

 .۱۳۶: ألرض واألنبياءسني ملوك ااإلصفهاني، حمزة بن الحسن، . ٤

 .۲۹: السيرة النبوية، القسم األول  الحميري، ابن هشام،. .٥



  ائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^دور القب  ٩٢

بأ وذي ريدان (ملك س جالزر عن شرحبيل يعفر يعرف بلقب )۵۵۴(رقم 
ملك من قبائل  ن: أ)عراب في نجد والسهولوحضرموت واليمنت واأل

من رغم العلى ولكن  ،م السدموت طلب المساعدة حتى يرمحمير وحضر
 السد نإال أ نشاء هذا السدت إلعدالتي اُالعمال  فالتكاليف الباهضة وآال

من أهمية مأرب للّوق ,)١(من القبائل وتمزقت الكثير ،اُخرىم مرة تهد، 
  .)٢(صنعاء  عتبارد من اازأو

وكان كثير من قبائل عرب الجنوب والنزارية من القرن الثالث حتى القرن 
هم ومقاتل وانظم ،الخامس يساعدون التجار السبئيين والحميريين بجمالهم

عزی سبب وي .على سياسة الجنوب وتركوا أثراً ،إلى جيش ملوك سبأ
الی طبيعة ريين واستعراب الجنوب عراب والحميبين األالقضاء على التمييز 

  . )٣(الزمنذلک 
كان فقد ،بعد شرحبيل وصل إلى الحكمعبدكالل  أن :فهيي ا نظرية فيلبمأ

                                                 
 .۵۸۰: ، الجزءالثاني قبل اإلسالم المفصل تاريخ العربجواد علي، . ١

 .۵۸۱:  قبل اإلسالم المفصل تاريخ العربجواد علي، . ٢

  من كتاب » واتمونت جمرى «. عربستان قبل از اسالم (العرب قبل اإلسالم)، تأليف ٣
  تاريخ اإلسالم (نشرة جامعة كمبريج) وجمعها بي هولت واَن لمبتون، ترجمة أحمد      
 .*۴۴: آرام     



  ٩٣  اإلسالمتاريخ اليمن قبل 

ذكرحمزة قد و .)١(طمعاًعلى الملك  فقام واستولى ،القبيلة كاهناً ومن كبار
ه نّذكر أ وقد ،ل بن المثوببن كال عبيد باسم اسم عبدكالل اإلصفهاني

جل السيطرة على كانت ألالمنافسة  نأ من هنا يتضحو. )٢(مسيحياً كان
نار الحرب بين القبائل الحميرية وأدت إلى  وقد عادت واُوقدت .الملك

   .تضعيف مكانتهم

 وحكم ،)٣(ميالدي)۴۶۰(كف ملك اليمن في عام بأصبح شرحبيل قد و
م نوف حتى عاولحيعث ي،معدي كرب ينعم بعده اثنان من أبنائه:

 هنّعلى أية اإلسالمفي المصادر لحيعث ينوف  كرذُقد و .)٤(ميالدي)۴۷۰(
من قبيلة ه أنّو ،فاسقه رجل نّبأ فروع ،فسه لخيعة بن ينوف ذوشناترن

  .)٥(نواسي يوسف ذ وقتل على يد عاما۲۷ًاستمر ملكه  وقد ،حمير

 .)۲۲۸(م عليها رقي وضع فيلبقديمة  بون على مخطوطةقد عثر المنقّو
ريدان وحضرموت ويمنت  يكرب يعفر ملك سبأ وذي معد نإ: ويقال

 ، كما جاءنواس بقليلي قد حكم قبل ذبال وتهامة عراب الذين في الجواأل
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 . ۳۰:القسم األول الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،الحميري، . ٥



  ائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^دور القب  ٩٤

هذه وقد جاءت في  .ميالدي)۵۱۶(حميري الموافق )۶۳۱(في تاريخ 
 وعربهمرحاب وأور ميمثل سبأ وح :عن بعض المخطوطةكلمات مقطعة

جاءت كلمة  ،ومذر ت ومذحج وبني ثعلبةكدو.. ،.)عراب(تلك األ
 ،من القبائل األعرابية كانت هذه القبيلة نوالعالمة أ ،قبل كندة» عراباأل«

  أي البدوية، ولم تكن من القبائل المستقرة النازلة في منازل ثابتة. 
 ولهذا استعان بها حكام اليمن في تأديب القبائل اليمانية أو قبائل معد

  . )١(قبائل نجد التي كانت تغزو اليمنو
النصف الثاني من القرن الخامس  ذمن ملك اليمن نأ المخطوطةويظهرمن 
وكانت البالد تعج  باضطرابات  ،سجال عسكري كان في حالة الميالدي

وقد شاركت القبائل داخلية ادت الى تدهور األوضاع بصورة كبيرة. 
القوى فقد ضعفت  :النتيجةو  المذكورة آنفاً في تلك االضطرابات ـ

كما حباش ل األلتدخّ اُخرىا الباب مرة وفتحو السياسية المهمة في اليمن،
ذلك بسبب الخصومات التي كانت وكان «: فقال ،ذلكح جواد علي وضّ

بين القبائل وظهور الروح القبلية التي ال تعرف التعاون إال في سبيل مصلحة 
  .)٢(»حسبفالقبيلة 

                                                 
 . ۵۹۰ :۲ قبل اإلسالم  المفصّل في تاريخ العربجواد علي، . ١

 .۵۹۱:  ۲ المصدر السابق. ٢



  ٩٥  اإلسالمتاريخ اليمن قبل 

 اًسمقد اًمرأوكان االنتقام  ،ر والغارةالحرب والثأ وهاة وكان عامل الحي
   .عن اليمنمان النظم واأل ولهذا فقد زال ،حيث يوسع من النزاعات

  »نواسوذ«وضاع اليمن السياسية في عصر أ
ن خباريو، الذي عرفه األساريوسف أ يدى الحميريين عل كانت نهاية حكم

رب بن ملكي كرب بن زيد بن كوببن تبان أسعد أ »نواسوزُرعة ذ«ه نّأ
ضيق  وقد ،يوسف ن اليهودي جعل اسمهن دخل في الدي، وبعد أوعمر

أشار قد و ،)١(ي نجران وقتل عشرين ألف رجل منهميالحال على مسيح
   .)٢(ه عمل غير حسننّبأ »نواسوذ«ن إلى عمل القرآ

 )۵۰۸(و )۵۰۷(تتكون من رقم  بون على مخطوطتين مهمتينالمنقّ عثَر وقد
حباش والملك ا إلى الحروب التي دارت بين األماُشير فيه ,)٣(ريكمانس

له  ولم يذكر ،(ملكن يسف أسار) إّال ولم يذكر عنه  ،سارسم يوسف أاب
وقد استعمر  .منها اًمقس بل ،يمنلم يحكم كل ال فإنّهوللعلم  ،طويل لقب

قيال األ وكانومن بينها العاصمة الحميرية ظفار  ،من اليمن اًحباش قسماأل
قطاعات إ كان لكل واحدو ،على الحكم مع بعضهم البعض مختلفين

                                                 
 .۳۵: القسم األول ة النبوية،الحميري، ابن هشام ، السيرالحميري،  .١

 . ۳۸. البروج: االية ٢

3 .Ryckmans. 



  ائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^دور القب  ٩٦

  .)١(وكانوا في جدال مع الملك على كيفية الحكم والسيطرة ،مستقلة
بين يوسف أسار عن الحروب التي دارت  )۵۰۸(وقد جاء في المخطوطة 

عوا في أعلى مدينة وكانوا قد تجم ،قيال اليمنمن أ همواألحباش وحلفائ
والمدنيين والبدويين وقبائل  »بني أزأن«هم الذين من قبائل دائمع أع نجران

حباش األب م وأنزلواوهفقاتل ،ومراد ومذحج »كندة«همدان وبدوي كدت 
قيال ومن كبار وكان في جيش يوسف أسار األ .كثيرة اًأضرار همئحلفاو
خبر المنذر ملك يلحيرة لرسل يوسف وفود إلى افأ ،)٢(مع قبائلهم »يزان«

وقت  وفود يوسف إلى الحيرة قد صادف مجيءو ،تهاانتصارالحيرة عن 
ولهذا كانت اليمن  ؛)٣(ميالدي )۵۲۴(وم إلى الحيرة في عام دخول وفود الر

سار الدي معسكر الحروب بين جيش يوسف أمي)۵۲۵(في حوالي عام 
ت هذه الحروب إلى ضعف وقد أد ،هئحباش وحلفالمتعاهدين معه واألوا

ع اولهذا السبب استط ؛الناحية السياسية والعسكرية واالقتصاديةاليمن من 
   .اليمن ن يستولوا على كلّاألحباش أ

  اإلسالموضاع السياسية في اليمن قبل ظهور األ
مقتل النجرانيين بعد  »ثعلبانودوس ذ«من اليمن إسمه  سبئيهرب رجل 

 »كسومأ«به إلى النجاشي الملك  واشتكى ،»نواسي ذ«بواسطة 
                                                 

  .۵۹۵: ، الجزءالثانيقبل اإلسالم المفصل في تاريخ العرب جواد علي، . ١
 .۵۹۶: ، الجزءالثانيقبل اإلسالم المفصل في تاريخ العرب جواد علي، . ٢

  :رجمة أمير هوشنك أميني. فرانتس التهايم، المساعدات االقتصادية في العهد القديم، ت٣
       ۱۳۲ . 



  ٩٧  اإلسالمتاريخ اليمن قبل 

كان له اسم  »بروكوبيوس«واستناداً إلى كتابة  ،)١(حبشة)(ال
وستينيانوس في رسالة من النجاشي الروم ي وطلب امبراطور,)٢(»هلستيوس«
 أمرالسفن تحت  أيضاً وجعل ،)٣(لتدخل في جنوب الجزيرة العربيةا

في الهجوم على  اًسببحباش كان تحريك الروم لأل ا فانلهذ؛ و)٤(حباشاأل
   .اليمن

ميالدي وإقامة  ۵۲۵عام  »بانكوت«حباش مع عيد رن تحرك جيش األتقا
سبعين فأرسل أكسوم  ،)٥(كسوم الجامعةدينية عظيمة في كنيسة أمراسم 

رياط أ كان .)٦(رياطسم أاقادة الحبشة ب ألف رجل إلى اليمن بقيادة أحد
 ،)٧(عدة سنواتلوحكم  »نواسوذ«هزم ف ،إلى اليمن هوصولعند  قاًموفّ

لقوا رحالهم في ذلك ألخصبة الحميريين ا أرضاش حباأل رأى وعندما

                                                 
 .۳۷: السيرة النبوية، القسم األول الحميري، ابن هشام، .١

 .۹۸: . بروكوييوس، حروب الفرس والروم، ترجمة محمد سعيدي٢

   :. فرانتس التهايم، المساعدات االقتصادية في العهد القديم، ترجمة أمير هوشنك أميني٣
    ۱۳۴ .  
    :، المساعدات االقتصادية في العهد القديم، ترجمة أمير هوشنك أميني. فرانتس التهايم٤
  ۱۳۵ .  
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  ائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^دور القب  ٩٨

أبرهة بن (رياط عليه واسمه أحد قادة أ ولكن بعد مدة ثار ,)١(المكان
  .)٣(على حكومة اليمن رياط واستولىأعلى  وقضى )٢()شرماأل

  
دخل  وما ،حباشائر في هجوم األسل الحميريون الكثير من الخلقد تحم

وكان  ،من حصون اليمندم وما ه ،الذي كانوا فيه لعزّبعد ا من الذلّ عليهم
وهي  ،سلحين وبينون وغمدانمثل:  ،اليمن أرضمن  ما هدم رياط قد هدمأ

  : فقال ،مثلهابقية المناطق م يكن في ل حصون
  ا ـــأسفاً في ذكْر من مات تهلكي ال     ليس يرد الدمع ما فاتافهونك 

وال أبعد بينون أ العينثر   
  

  ييبن وبعد سلحين أبياتا  الناس  
لمساعدة کان حباش على اليمن ية أن هجوم األاإلسالمتذكر الروايات   

 على تحرك تأثيركان لها  أيضاً اُخرىولكن هناك مسألة  ،المسيحيين
المنافسة والعداوة الشديدة من الناحية السياسية والعسكرية : وهي ،حباشاأل

في إثارة الروم  أحد األسباب ووه ،الروم والفرس واالقتصادية بين
اليمن االقتصادية مصادر يتمكنوا من  ؛ لکيلسيطرة على اليمنحباش للأل

                                                 
 . ۹۸ايران و روم)، ترجمة محمدسعيدي، ص ی. بروكوبيوس،  (جنگها١

2 .Abraha. 

  .۴۲: السيرة النبوية، القسم األول  الحميري، ابن هشام،. ٣



  ٩٩  اإلسالمتاريخ اليمن قبل 

 ىعلحباش والحميريين في القضاء من قوة األ أيضاً ويستفيدوا ،والتجارية
ن أروا لقد فكّ« )١(»نينجوستي «يذكر »بروكوبيوس« نكما أ ،الساسانيين

إلى (أ وأشار ,)٢(»على الفرس ألحباش والحميريين ويقضواتحدوا مع اين 
 »هلستيوس«إلى  )٣(»جوليانوس«سمه ا أرسل رسوالً »جوستي نين«

وطمأن  ،الفرس في محاربةتحدوا مع الروم ن ي، وطلب منهم أحباشواأل
هم  يستفيدوا حتى ؛من الهند ويبيعوه للروم يشتروا الحرير ن الاألحباش أ

 ،أعدائهم يعني الفرسمن وصول أموال الروم إلى أيدي  يمنعواو أيضاً
وطلب من الحأرضن يحملوا على أريين مي ٤(»ارفارس بجيشٍ جر( .  

 ،قرب للهندالفرس كانوا أ نأل ،ن يعملوا أي شيءولكن لم يستطيعوا أ
 ريينميجيش الح يكن بمقدور مول ،وكانت تجارة الحرير تحت سيطرتهم

في تلك  والسفر ،بسبب وسعة الصحراء البائرة فارس أرضإلى الزحف 
قوة المماثلة واللجوجة ن اليالحميرييوجد عند  وال ً،الصحراء صعب جدا

بالهجوم على  »نينجوستي «وعد ه ملكَت أبرهة ن ثبوبعد أ .مع الفرس
                                                 

1 .Justinian. 

  :. بروكوبيوس، چنگهای ايران و روم (حروب الفرس والروم) ترجمة محمدسعيدي٢
   ۹۳. 

3 .Julianus. 

 :والروم) ترجمة محمدسعيدينگهای ايران و روم (حروب الفرس ج. بروكوبيوس، ٤
  .۱۱۶و۹۹



  ائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^دور القب  ١٠٠

  . )١(هذا العملفترك أدرك خطورة ذلك ه ولكنّ ،فارس أرض
رية واالقتصادية بين القوتين الروم سلم اليمن من المنافسة العسكولم ت

دولة  قامت بها التينجازات العمرانية بعض اإلمن رغم العلى و .والفرس
 ،مأرب ترميم سد: مثل ،اليمن لتثبيت سلطتهم فيحكمهم  حباش أياماأل
 ،كثيرة اًبسبب الظلم والجور واجهوا فتنولكن  ،بناءالحصون والمعابدو

مأرب الموجود  بمناسبة ترميم سدرهة أب نوكما ينقل من لوح حجري أ
    سجل برقمالمو )٢(ميالدي)۵۴۲(حميري الموافق )۶۵۷(في تاريخ 

»glaser 618« و»cih 514« اليمن  يخبرعن ثورة يزيد بن كبشة من كبار
ر ضد أبرهة فثا برهة على قبيلة كندة،أل اًونائب الذي كان عامالً ،المعروفين

ضرب هذه الثورة بمساعدة بعض ستطاع أبرهة فا ،قيال السبئيةبمساعدة األ
  . )٣(القبائل اليمنية
المدن وقتلوا الرجال وأسروا النساء  يمن هدمواحباش على البعد تسلّط األ

 ،حباش بسبب أعمال الظلم, وكانت اُمنية أهل اليمن إخراج األ)٤( طفالواأل
هذه  ن؛ ألبالفشل ثورتهم تبوء مرة في كل هملكنّ ،ثاروا عدة مراتفقد 

                                                 
 .۱۰۰. المصدر السابق، ص١

  . يعتقد البعض أن هدم السد في هذه السنة غيرصحيح٢
 Encyclopaedia Universalis, Paris, 1985, Saba. 

 .۴۸۳: الجزءالثالث، علي جواد، المفصّل في تاريخ العرب قبل اإلسالم .٣

 .۱۸۵: اريخ، الجزءالثالث، البدءوالت المقدسي، مطهر بن طاهر. ٤



  ١٠١  اإلسالمتاريخ اليمن قبل 

   .)١(دةلم تكن موح الثورات
مما  ،قيال وزعماء القبائلوقد أوجد األحباش العداوة والمنافسة بين األ

ف الزعماء مر على الهرج والمرج السياسي في اليمن وتضعيساعد هذا األ
   .حباشاليمنيين في مواجهة األ

سابقاً إلى حضور وفود  برهة المذكورفي اللوح الحجري أل شيراُ وقد
وهذا يدل على أهمية  ،الروم والحبشة وفارس »محشكت«وسفراء بعنوان 

 من هذا اللوح المكتوب كذلك يظهر ،اليمن عند القوتين في ذلك الزمان
  .لسلطنة مستقلنائب ل ولديه ،برهة ملك الدولةاُ نأ

وبناء  ،سيحية بين أهل اليمننشر المب هتمامااً ذا بمتعصّ اًكان أبرهة مسيحي
 حباراأل وكان ،في صنعاء ونجران وظُفار المعابد بكثرة منهاس والكنائ

كانت أشهر كنيسة , و)٢(لمسيحية بكثرة بين الحميريينلغون ن يبلّرووالمبشّ
أصل هذا  ،)٣(»قُلَّيس«يين في صنعاء شأبرهة بمساعدة وفيرة من النجا بناها

  .)٤(يونانية بمعنى المعبد »ekklesia«االسم من اكلزياى
زدهار تجارة هذه يس والَّمكة وعدم االهتمام بقُ ار علىد الزوترد لقد أثار
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  ائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^دور القب  ١٠٢

 .بالنسبة لمكانة مكةعند أبرهة الفعل  رد فظهر ،حفيظة أبرهة المدينة
! فأقسم ث معبد قُلَّيسمن كنانة لو رجالً نية أاإلسالمويذكر في الروايات 

  )١(.هدم الكعبةيقوم به سوف نّأبرهة أ
  .)٢(حترقتأحرق قُلَّيس فا الرجل نأ: ذكروا وأ

حباش واليمنيين ألمن ا ن ألف رجلٍوه أبرهة إلى مكة ومعه ستّلهذا توج
األبابيل  فبعث اهللا عليه الطير ،)٣(نفي القرآقصّتهتكماجاء ،عددمن الفيلةمع

األشرم  أبرهة اليمن بعد حكم وعندما رجع إلى اليمن ،فقضت على جيشه
 ،ثم ملك بعده مسروق بن أبرهة ،سائراليمنفعم أذاه  ،»كسومأ«ولده 
أبيه وأخيه في  أذاه الناس وزاد على وعم .وطأته على اليمن تفاشتد
  . )٤(األذى

عام  والذي بدأ منحباش األ تسلطن زم صعبةاليمن أيام  على )٥(تولقد مر
 من الذل والتحقير وعانوا ،)٦(ميالدي )۵۷۵(ميالدي حتى عام  )۵۲۵(
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  ١٠٣  اإلسالمتاريخ اليمن قبل 

رغم من وجود الكل مقاليد الحكم من يد اليمنيين على  وعملوا على سلب
  . )١( ثمان أسر حميرية كانت تتبادل الملك قبل دخول الحبشة

  والفرساليمن 
نهارت وخالل فترة حكمهم ا ،حباش اليمن طوال نصف قرناأل لقد حكم

فذهب أحد أهالي  ،لثقافية واالقتصادية تحت سلطتهمصول السياسية وااالُ
المساعدة طلب ل الحميرية »يزن«سيف بن ذي يزن من قبيلة  سمهاليمن وا

حباش األ ذلّ ر منالتحر جلأل »نوشيروانأ وخسر«الفرس من ملك 
بقيادة  )٢(الًرج ۷۵۰۰لغ عدده يب اًجيشالملك الساساني فبعث  ،ومعاناتهم

 )٥(»واسبهبد الديلم« )٤(»يخرزاد ابن نرس«اسمه و ،بطالمن كبار األ )٣(هرزو
   .يمنإلى ال

طلب سيف ل رسال الجيش إلى اليمن تلبيةإ نية أاإلسالموتذكرالمصادر 
بين الروم والفرس في العالقات عالقة الفي  ا تأملناإذ اولكنّ .يزن يبن ذ

في هذه  هاتأثيرلها  اُخرى ك مسألةًلهنا ننجد أاالقتصادية والسياسية 
                                                 

 .۲۵: عبدالرحمن عبدالواحد ، اليمن في صدراإلسالمالشجاع . ١

  . ۶۳: ابن خلدون، العبر، الجزءالثاني التونسي الحضرمي المالكي، .٢
3.Vahriz. 

  . ۱۴۳: حمزة بن حسن ، سني ملوك األرض، ترجمة جعفر شعاراإلصفهاني . ٤
  .۸۰:مروج الذهب، الجزءالثاني، المسعودي، أبو الحسن ، علي بن الحسين. ٥
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احل الجنوبية للخليج نفوذه على السو نوشيروان ينوي مدكان أفقد ، العالقة
سواق على األ ويسيطر ،مسيطرة الروم والمتحالفين معه وينهي ،الفارسي
   ومضيق باب المندب االستراتيجي.التجارية  ءيوالموان

شرحها  التيالمكانة االقتصادية لليمن  ن: أإسحاقابن  ويظهر من نصّ
  .)١(في ذلك تأثيرنوشيروان كان لها سيف أل

القوات ثمانمائة عدد  نية ذكرت أاإلسالمالمصادر بالذكر أن الجديرو
أنوشيروان  نأل ؛ن يكون هذا الرقم صحيحاًيمكن أ وال .من السجناءرجل 

جهة اه سيذهب لمونّبل إ ،حباش فقطاأله في اليمن لن يواجهه نّيعلم جيداً أ
مساعدة  أملعلى  لروم والمتحالفين معهملالمنافع االقتصادية والسياسية 

ولكن ليس من الالئق لمصالحه أن يتقدم للحرب مع  ،ين والحميرييناليمني
  . )٢(عداء إلى المائة ألف رجلجيش األ إذ يصل عدد ضعيفة؛ ةقو
جل موضوعة أل ة سجين إلى اليمنرسال ثمانمائقصة إ نضح أمن هنا يتو

جعل قائد عليهم كذلك  .حباشرس وتضعيف األفظهار عظمة الر وإالتفاخ
له كان كسرى يعدو ،رجل )٣(لفأويلقب ب وهرز :قال لهي من أساورته

                                                 
  .۶۳: السيرة النبوية: القسم األولالحميري، ابن هشام، .١
 . ۵۶۲: القسم األول المصدر السابق،. ٢

  .۴۳۲، إيران في عصر الساسانيين، ترجمة رشيد ياسمى، ص»آرثركريستين سن .« ٣
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   .تحرك الجيش ونوشيروان هالمهم عند أ واألمر، )١(سواربألف 
التي دارت  واجهةمسروق بعد المهرز في القضاء على جيش ود نجح لق

 حباش وتفرقفقُتل الكثير من األ ،هرز وسيف مع جيش مسروقوبين 
 نأنوشيروان وأمر أنتصاره إلى عن ا وكتب،)٢(هرز صنعاءوودخل  ،ونقاالب

ن يدفعها كل وأ يجعل سيف ملك اليمن ويعين له الضرائب والخراج
 ،يون نساءهماليمن نساء اليمن وال يتزوجوقرر أن يتزوج الفرس من  ،)٣(سنة

ك لوخلف هنا ،في ملكه على اليمن بتاج كان معه وجعله اًج وهرز سيفوفت
وأتت سيف الوفود من العرب  ،ى فارسإل ورجع هو )٤(هأصحابجماعة من 

في  ووه إليهفدخلوا  ،وأشراف العرب وزعماؤها إليهه بعود الملك ئهنّتُ
   .)٥(سنين أربعوكان ملكه  ،فقتلوه ،قصره المعروف بغمدان أعلى

ما وصل خبر عند ألنّه ؛من الفرس سيف قُتل بتحريك ن: إويمكن القول
 ف رجل إلى اليمن فقضیة آالربعأنوشيروان بعث وهرز مع أالثورة إلى 

                                                 
 .۵۶۲:الجزءاألول ،تاريخ الطبري، محمد بن جرير الطبري، أبو جعفر، . ١

 .۶۴: الجزءاألول ،السيرة النبوية الحميري، ابن هشام، .٢

  . ۵۶۰:الجزءاألول ،تاريخ الطبري، الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير . ٣
  .۸۲:مروج الذهب، الجزءالثاني ،المسعودي، أبو الحسن ، علي بن الحسين. ٤
  .۸۳. المصدر السابق، ص٥
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  .)٢(وبعث عماله على مخاليف اليمن )١(نوشيروان عليهاأره مأف ،على الثوره

بنه المرزبان ر بعده اوأم ،ي بعدهاوتوفّ، )٣(خمس سنوات اليمنحكم وهرز 
ر بعده ثم أم ,)٤(بعده البينجان بن المرزبان مرفأ ،بن وهرز حتى هلكا
»خررالشخص  ووه ،برويز وبعث مكانه باذان ورله خسثم عز ،»خس  

ودخل  ،في السنة الثامنة للهجرة )٥(’م رسالة رسول اهللالذي تسلّ
فكتب باذان إلى  ,)٦(الذين كانوا في اليمنرس افأبناء ودخل معه  اإلسالم

 ،’إلى المدينة للبيعة مع النبيوبعث وفد  ،سالمهيعلن إ ’رسول اهللا
   .)٧(<أهل البيتوإلينا ا منّ نتمأ>: ’فقال لهم رسول اهللا

ه في دادويه دعات وبثّ ،فأسلم ،ي دادويهخليفة له يسم جاء بعد باذانو
   .)٨(بناء فأسلموااأل
بالغةله أهمية  بحرية اإلسالمي اليمن إلى لفرس المقيمين فدخول ا إن، 

   .من ثم بالد فارسو ،في اليمن اإلسالمار نتشكبير في ا تأثيرله كان حيث 

                                                 
 .۵۶۵:الجزءاألول ،تاريخ الطبري، الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير . ١

  .۵۶۴. المصدر السابق، ص٢
 .۹۳: األخبار الطوال ، الدينوري، أبو حنيفة، أحمد بن داود. ٣

 .۶۹: السيرة النبوية، القسم األول الحميري، ابن هشام،. ٤

  . ۶۹القسم األول، ص المصدر السابق،. ٥
 .۲۹۷: الجزءاألول ،تاريخ الطبري،ي، أبو جعفر، محمد بن جرير الطبر. ٦

 . ۶۹: القسم األول ،السيرة النبوية الحميري، ابن هشام،. ٧

  ، فتوح البلدان، تحقيق رضوانالبالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر. ٨
  .۱۱۴رضوان، ص محمد      
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ام الفرس الحكّ خذويأ ،اليمن مباشرةً ملك فارس تيسفون يديركان 
ل ووق عدن في أس )٢(كانوا يقيمونو ،موالواألوالعشيرة  األرض )١(خراج

خذونها يأكانوا و ،وسوق صنعاء في النصف من شهر رمضان ،شهر رمضان
 من الفرسان اًنوا جيشكوو رحر والبلملك الفرس عن طريق الب )٣(ويرسلونها

  . )٤(حركات المخاليف ضربل

جماعات في نقاط مختلفة من البالد همل انودخل الفرس إلى اليمن وكو، 
 قد تزايد عددهم على مرو ،هل اليمن قرابة سببيةبين أجعلوا بينهم وو

لم يكن  .بناء)، ومن بعدهم (األ)حفاداأل(هم في المصادر طلق عليواُ ،الزمن
باذان : مثل ،وا مشهورين باسم عوائلهموكان ،يتمتعون بوحدة القبيلة بناءاأل

وقد ظهروا في  ،بوذرجةو ندويهجو وسردويه ومهرويه وزنجويه وبردويه

                                                 
  . ۵۶۵: الجزءاألول ،طبرياريخ ال،تالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير . ١
، المحبر، رواية أبي سعيد الحسن بن الهاشمي البغدادي، أبو جعفر، محمد بن حبيب . ٢

اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن ؛ ۲۶۶: ليختن شتيتر الحسين السكري، بها تصحيح ايلزه
 . ۳۵۰: التاريخ، المجلد األول  ،جعفر بن وهب بن واضح 

بن أمية بن  الهاشمي البغدادي، أبو جعفر، محمد بن حبيب ي، أبو جعفر، الهاشمي البغداد. ٣
  . ۶۵:، العبر، الجزءالثانيعمرو

 . ۳۷:أحمد بن عبداهللا ، تاريخ مدينة صنعاء، تحقيق حسين بن عبداهللا العمريالرازي، . ٤



  ائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^دور القب  ١٠٨

  . )١(اليمن بصورة عوائل ملكية
تجار هم و ،األرضكانت تملك قد ف ،سر المالكةكانت اُسر باذان من االُ
ي ف »الدينباذ«ان خاص اسمه وكان لديهم بست, )٢(كبار في صنعاء وذمار

   .)٣(صنعاء
راً ولكن مؤخّ ،ة على اليمنقادكميالدي  )۵۷۵(الفرس من عام  قد حكمل

بل  ،سيطرتهم ولم تكن قوتهم واسعة في كل مخاليف اليمن تقلّ
  .نالمدينتي اتينه )٤(ما حولوانحصرت على مدينتي صنعاء وعدن 
ن وائل وكبار اليمن المعروفرؤساء القب وبعد أن ضعفت سيطرة الفرس قام

وكانت لهم  ،م بشكل مستقلول التي تحت سيطرتهالمناطق والسه دارةإب
رؤساء قبائل مذحج  سقد أسو ،كما في منطقة الجوف عالقات فيما بينهم

 لحاكمزوا جيشاً عظيماً ضد اوجه ،وخوالن اجتماعاً في مذاب الجوف
وعقد باذان  ،خرىولكن لم تجب دعوتهم زعماء القبائل االُ ،الفارسي باذان

                                                 
1.Abdal Muhsin Madaj, M. Al Madaj, The Yemen In Early Islam 9-233, A 

political history, London, Ithaca Press, 1988, p.6. 
  الحسن  الهمداني، ابن الحائك،؛ ۱۳۳و۸۹: أحمد بن عبداهللا ، تاريخ مدينة صنعاءالرازي، . ٢

 . ۲۳۷: صفة جزيرة العرببن أحمد،     

 . ۱۳۳تاريخ مدينة صنعاء: أحمد بن عبداهللا ، الرازي، . ٣

  . ۲۶۶، صالمحبر، أبو جعفر، محمد بن حبيب  الهاشمي البغدادي، الهاشمي البغدادي،. ٤
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بن يزيد  وبن حارث الشاكري وعمر وهذا االتحاد مع عمر عاهدة لمواجهةم
خر ضد منهم اآل ن يساعد كلٌّأعلى  ،بن ربيع الحاشدي من قبيلة همدان

  .)١(عداءاأل
على  يدلّ الن ضد الفرس والعهد بين باذان وهمدانإتحاد مذحج وخو نإ

ن الرازي سبب ييبولم  .اإلسالمام الفرس عند ظهور الضعف السياسي للحكّ
همدان قصدت  نالحقيقة أ , ولكن)٢(االتحاد في هذاهمدان  دخول جميع

 ايع نفوذها في المناطق التي تحت سيطرة مذحج في المناطق العلن توسأ
  .هذا االتحاد يهدد منافعها نأل ؛)٣( همحلفاؤولجوف وتواجهه مذحج ل

درجة بحيث عندما الى  س السياسية بين قبائل معدمكانة الفر وقد ضعفت
 وخُرج يحوي والمسك والعنبر  بعث باذان القافلة محملة بالمالبس اليمنية

حنظلة بن يربوع بقطع الطريق  ا بنوقامو برويز وحزمة الذهبية لخسراأل
 قتلوا حماة القافلةو(فرع من بني تميم)   )٤(»ضمح«مكان اسمه في  .عليهم
 وبعد ،موها بينهملهم وقسامووا أونهب ،سورانمن بني جعيد وأ هم، ومباغتة

 تحركوا إلى بني حنظلةكانوا في هجر  سوران الذينإلى األالخبر ل ووص

                                                 
  .۳۷تاريخ مدينة صنعاء :أحمد بن عبداهللا ، الرازي، . ١
 .۳۸تاريخ مدينة صنعاء: أحمد بن عبداهللا ، الرازي، . ٢

3.Abdal Muhsin Madaj, M. Al Madaj, op, cit, p.8.  

 (ذيل كلمة حمض). ۳۰۵ :الجزءالثاني ،معجم البلدان ،الحموي البغدادي، أبو عبداهللا. ٤
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تلوا الفرس وقُ انهزمف ،»حرض«في مكان اسمه  شديداً قتاالً لوهموقات
   .)١(بصورة وحشية

 نظرية عكست )٢(قاري وفي حرب ذ ن في هذه الحربهزيمة الساسانيي نإ
في الفتوحات لمسلمين تاحة الفرصة ل، وإم هزيمتهمفي عدسطورة الُا

   .الساسانيين ية القادمة في منطقةاإلسالم
لى ، فإيةنبمن السيطرة االجمن قرن  كثرألعانت  اليمن أن هذكروالجدير 

قد و .يدي غيرهمكانت مقاليد الحكم ونظم الدولة بأ اإلسالمحين دخول 
البالد طهم علىوتسلّ والفرسالروم  :التنافس بين االمبراطوريتينى أد، 
تخريب البالد من الناحية السياسية إلى  فيها السياسيو االقتصادي همنفوذو

ثار القديمة من اآل قليالً اًعدد والدليل على ذلك أن .واالقتصادية والثقافية
من المعاهدات  من هذا العهد ويظهر بقيتط المسند والمخطوطات بالخ

إعراض دول اليمن القديمة مثل معين وقتبان  همقبل والعقود المبرمة مع من
قبائل في وكانت هذه ال ،وسيطرة النظم القبلية على اليمن ،وسبأ عن اليمن

الحميريين لم  كبارزعماء القبائل و نأ حتى ،نزاع مع بعضها البعض
وإلخراج  ،إلى استعمار اليمن مما أدى ،حباشاأل يستطيعوا مقاومة

لم تكن لديهم القدرة  ولكن ،لوا بقوات الفرسالبالد توسمن  حباشاأل
                                                 

 .۶۷ :،  أيام العرب قبل اإلسالم، الجزءالثانيالتيمي البصري، أبو عبيدة ، معمر بن المثنى . ١

 . ۴۹۶. المصدر السابق، ص٢
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ن ويالساسان اضطرا مم ،سنوات أربععلى المحافظة على دولتهم لمدة 
  .في اليمن لتدخل مباشرةًل

تتمتع بنظام واحد القديمة لم تكن نظمة اليمن أ االحتمال أن هذا ويقوي
 مناا قدكنّ الم«: الطبري. ويذکر سرة واحدة ثابتة ومستمرةيكون الملك في اُ

ما إنّ ،الرئيس منهم يكون ه لم يكن لملكهم نظام أنذكر ملوك اليمن أنّ
نبغ ون نزع منهم نازع أفإ ،يجاوز ذلك ال هومحجر هعلى مخالف كان ملكاً

 وان بعدت مسافة سيره من مخالفه فإنما ذلك منهمنهم نابغ فتجاوز ذلك 
ولكن كالذي يكون من بعض  ،بنائهأل بائه والآل د والملك له موطّ عن غير

 فاذا ،أهلها على الناحية بعد الناحية باستغفالهصة فيغير من يشرد من المتلصّ
كان الواحد منهم  ،فكذلك أمر ملوك اليمن ،صده الطلب لم يكن له ثباتق

ثم  ،ر بهما يمأحياناً، فيصيب کلّ  هومحجر هعن مخالف بعد الواحد يخرج
من غير أن يدين له هإلى موضعه ومخالف ر عند خوف الطلب راجعاًيتشم ،

   .)١(»خرجاً إليهيؤدي وبالطاعة أ هأحد من غير أهل مخالف
ظهور  بشكل مستمر حتىم يكن هناك في اليمن حكم وراثي ل اولهذ

صبح ومن القرن الرابع الميالدي أ ،اليمن قبائل متعددة بل حكمت ،اإلسالم
انب اليمن طوال قرن قبل جوحكم األ ،نظام الحكم في سبأ نظام قبلي
                                                 

  التونسي الحضرمي ، ۴۵۰:تاريخ الطبري، الجزءاألول،الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير . ١
 . ۵۸: األولابن خلدون ، العبر، الجزء المالكي،     
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 تنقرضاومع سقوطها  ،مع قدمهاة الحميرية الدول تقوتمزّ ،اإلسالم
  .)١(حضارة كاملة)

                                                 
 . ۶۰: . مونت جمري وات، عربستان قبل از إسالم١



 

  الفصل الثاني 
  القبائل اليمنية 

حول نظام الحكومات في اليمن  دمناهتضح لنا من خالل البحث الذي قإ
تحت سلطة كانت ن اليم أن ،هذه المنطقةإلى  اإلسالمحتى دخول 

نار االختالفات والنزاعات  هاوتشتعل في ،البعثة النبوية جانب في زمناأل
والشكل القبلي عدد المعرفة ومن المناسب هنا ان نقوم ب .ةالقبلية والعشائري

للمجتمع اليمني ومكانة وعالقة القبائل مع بعضها البعض من الناحية 
 هاتأثيرلنا  رظهوي ،رف قوة القبائلنعلکي  ؛ية والعسكرية والجغرافيةالسياس

   .التشيعسالم وفي الميل لإل
قبيلة حرمي  

 ،يشْجب ،يعرب ـ )١(هذه القبيلة من ذرية قحطان نأ نساباألذكرعلماء 
 )(هومريانعلى  حمير تدلّ نون أاليوناني ويذكرسبأ(حميروكَهالن). 

ی عامة أهل عرب الجنوب إلأصلوالمسيحيونيونانيوناللفون المؤعزيوي

                                                 
  ، مروج المسعودي، أبو الحسن ، علي بن الحسين؛ ۳۶۱. ابن دريد، اإلشتياق، الجزءالثاني: ١

  علي بن محمد بن سعيد بن  ،الظاهري األندلسي، ابن حزم ؛۷۱الذهب، الجزءالثاني:      
  ، االندلسي، ابن عبد ربه، أحمد بن محمد ؛ ۳۲۹لثاني: ، جمهرة أنساب العرب، الجزءاحزم    
  ، كتاب  الهروي البغدادي، أبو عبيدة، قاسم بن سالم؛ ۲۸۵العقد الفريد، الجزء الثالث:     
 .۳۳۹النسب:    
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   .)١(مرايت
تنسب قبيلة حاليمن صفصاف حمير في جنوب شرقي ر إلى شجرمي، 

 , ثم جاءت جماعات منهم)٢(ويعيشون في ظفار وحصن ريدان المعروف
 حمير وسكنت ،بحرالضفاف يمن على الجنوب في الجبلية  إلى البالد

 )٦(وحبيشان )٥(وذمار )٤(وشبام )٣(رحمي نجدورداع ويريم و لَحج ضواحي
 هاجرت , وقد)٧(حضرموت فيهم ميناء أ »قنا«على  واستولوا ،جندو

 ،»قليم حميرإ«نطقة نفوذ قبيلة حميرم ی. وتسم)٨(حيرةالإلى  مجموعة منهم
ومن  شرق شبوة،الومن  ،عدن ومن الجنوبِ ،من الشمال صنعاء هاويحد

  .)٩(الغرب ينتهي إلى الساحل السفلي للبحر

                                                 
.1  Encyclopaedia Britannica, v.2, p.76, Arabia. 

 .۵۱۶: الجزءالثاني ،. جواد علي، المفصّل في تاريخ العرب٢

 .۵۱۷: . المصدر السابق٣

 ، (ذيل كلمة حمير). ۳۰۵: رضا ، معجم قبائل العرب، الجزءاألول عمركحالة . ٤

 . ۱۶۸و۱۰۰: حسن بن أحمد ، صفة جزيرة العربالالهمداني، ابن الحائك، . ٥

 . ۹۸: ، البلداناليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح . ٦

 .۵۲۰: تاريخ العرب، الجزءالثاني . جواد علي، المفصّل في٧

 . ۳۰۶: عمر رضا ، معجم قبائل العرب، الجزءاألولكحالة . ٨

9 .Abdal Muhsin Madaj, M. Al Madaj, op, cit, p6.  



 ١١٥  القبائل اليمنية

وذلك فى القرن ،)١(مع ملك حضرموت الوقت الفي جد الحميريونكان 
لة سبأ في عام هم سيطروا على دونّأ :وكما قيل ،الثانى والثالث قبل الميالد

انتهت حكومتهم على يد و ،دلعهويمن الحكموا كل ثمانين للميالد و
كانت الحكومة متناوبة  ،حباشقبل دخول األ ،ا مضى كم .ساريوسف أ

وقد  ،هكتها النزاعات المحتدمة بينهموالتي اناُسر حميرية  ثمان  بين
رة يمن مستعمال تأصبح حتى ،من مكانتهمفت هذه الخالفات ضع
نت ولهذا السبب كا ؛الفرس بطلب من القادة الحميريين دخلو ،جانبلأل

ة في اإلداري راکزبعض الم وحصلوا على ،قويةالفرس  عالقتهم مع والة
اليمنية القبائل  ناقة فإلصدهذه امن رغم الوعلى  ،يام حكومة الفرسأ

   .اختار الحميريون المحايدةعندما اتحدت ضد باذان 
ع انزالحيان تتسم بسبئيين في أغلب األالوحميريين البين عالقة وكانت ال

ن مع مذحج اتحد الحميريوفقد  ،بينهم الحروبد دارت قو ،)٢(عداوةوال
عالقة حمير وكانت  .ُسّالنربيعة ومضر في هضبة  ضد في القتال وهمدان

  .)٣(»يوم البيدا« شديد يسمى البينهم قت وقد دار ،أيضاًوكلب سيئة 

                                                 
1.Encyclopaedia Britannica, v2, p76, Arabia. 

 .۵۲۰: . جواد علي، المفصل في تاريخ العرب، الجزءالثاني٢

  . ۳۰۶: عجم قبائل العرب، الجزءاألولعمررضا ، مكحالة . ٣
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  قبيلة حمير فروع
  : فهيفروع قبيلة حمير المشهورة أما 

ر حمير من عشائ النسابينتعتبر عند : )١(»يزني ذ«يزان نفس  وبن ـ۱
  .)٢(يزن وزُرعة ذوويذكر من كبارهم سيف بن ذي يزن  ،معروفةال
۲- درالتالمعروفة  ةتعتبرمن العشائر الحميري :نجفي عدد من  ااسمه ي ذُك

  . )٣(مخطوطات جنوب الجزيرة العربية
 .)٤(جحوكانوا يسكنون في لَ ،خر من حميريعتبر فرع آ :ذوأصبح -۳

كُالل  حارث بن عبد منهم نوكا ،القيمجموعة من األ هي :يدانبنوغَ -۴
ب ونعيم بن كُاللم٥(ثَو(. 

۵- ن.ذوريع  

 .يحصَب -۶

                                                 
  ، جمهرة أنساب العرب، حزم علي بن محمد بن سعيد بن ،الظاهري األندلسي، ابن حزم. ١

 . ۴۷۸الجزءالثاني، ص     

 .۳۸۱: ، تاريخ الطبري، الجزءالثاني الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢

 .۵۹۸: . جواد علي، المفصل في تاريخ العرب، الجزءالثاني٣

  ؛ تقع واحدة من ۱۷۷و۹۵صفة جزيرة العرب، ص حسن بن أحمد،الالهمداني، ابن الحائك، . ٤
  مخاليف اليمن في الشمال الغربي لعدن محمد بن علي األكوع، اليمن الخضراء مهد الحضارة:     
   ۱۱۹ . 

 . ۳۵۶و۲۶۴: الطبقات الكبرى، المجلد األول ،البصري، الزهري،   ابن سعد .٥
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 .ذوأبين -۷

 .المقربون -۸

 كالعيون.-۹

 .)١(حضور وبن -۱۰

۱۱- .مقُد 

 .مران وذ -۱۲

 .)٢(لَعوه وذ -۱۳

إلى  اإلسالمدخول  زمن يكثيرة ف أقسامن إلى يالحميريويعود تقسيم 
في حين  ،بالملك ونقبمالكي وديانهم وكانوا يل القادة هم وكان ،اليمن

 ويظهر لنا من رسالة كبار الحميريين إلى ،ونوا سوى زعماء قبيلةلم يك همأنّ
يتمتعون  زعماء القبائل الحميرية كانوا« أن )٣(وجوابه لهم ’رسول اهللا

                                                 
  االندلسي، ابن عبد ربه، أحمد بن كتاب النسب؛  ،لهروي البغدادي، قاسم بن سالما. ١

  لظاهري ا؛ ۵۲۳:؛ ابن دريد، االشتقاق، الجزءالثاني۲۸۶: ، العقد الفريد، الجزءالثالثمحمد     
  : ، جمهرة أنساب العرب الجزءالثانياألندلسي، ابن حزم، علي بن محمد بن سعيد بن حزم   
  ، جمهرة النسب، تحقيق: محمود فردوس العظم ،بي، أبو منذر، هشام بن محمدالكل؛ ۴۷۸  

 . ۲۷۸: الجزءالثاني    

 .۳۴۱: الطبقات الكبرى، المجلد األول  ،البصري، الزهري،   ابن سعد .٢

 .۳۸۱:، تاريخ الطبري الجزءالثاني الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٣
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: مثل)وذ( لقب ذ كان لبعضهمإ )١(»مورهمباالستقالل الداخلي في اُ
 بني عبد :لها اسم قَيل مثل الومجموعة يق ،)ذويزن(و )ذوأبين(،)ذورعين(

ع وفرالوقد نجحت جماعة من  .كالل حيث كانت االقَيال منطقة المعافير
بن  فورتحت قيادة سميفع بن يع ن تتحد فيما بينها وتجتمعالحميرية أ

   .)٢(الكالع)اناكور(ناقور) الذي يلقب (ذ
حميريين الالزعماء  أن اماأليهذه  أحداثه يظهر من نّبالذكر أ الجدير

ية القبائل المحلّ بعض القوة الذي كان يحدث بيننفسهم عن نزاع يبعدون أ
ذ اختاروا المحايدة عندما ، إةأصحابكما فعل ذوالكالع و ،في ذلك الزمان

٣(اءبناأل ولم يؤازروا ،قيس بن عبد يغوث إرتد( .  

  إسالم قبيلة حمير
فبعث إلى  ،حميرييناليزن من كباروذ زُرعة وه اإلسالمل من دخل وكان أ

وبعد رجوع رسول  ,)٤(سالمهعن إفيها رسالة يخبره  ’رسول اهللا
 حارث بن عبد: هم، ومجموعة من كبار حمير تبعث من تبوك ’اهللا

رعين  كالل ونعمان وقَيل ذي نعيم بن عبدكالل و كالل وشُريح بن عبد
                                                 

1.Abdal Muhsin Madaj, M. Al Madaj, op, cit, p.6.  

 . ۷: ، تاريخ الطبري، الجزءالثاني الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢

 .۵۳۶ :. المصدر السابق٣

 . ۳۸۱: . المصدر السابق٤
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اسمه مالك بن مرارالرهاوي  شخصاً ينةالمد إلی رسول اهللا فيومعافر 
الة برس ’فبعث لهم رسول اهللا ،همإسالم عن ’الرسولون خبري

وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة والجهاد في  ،حدهدعاهم فيها إلى عبادة اهللا و
بن جبل ومالك بن  والجزية إلى معاذوا صدقاتهم يعطأن  و ،سبيل اهللا

  . )١(مرارة
 تي بعثالالرسائل  في ’رسولال سلوبن اُيزعماء الحميريب جذوقد 

فبعث  ،ة السياسيةناحياليمن من الأقيال وذواء كانة األموقد عرف  ،مإليهبها 
 مية, ومن كباربن أبي اُ ذ بن جبل ومهاجرمعا :مثله أصحابمن  اًوفد

الزعماء  إلى لبجليبن عبداهللا ا وجرير مثل مالك بن مرارةاليمنيين 
 لى أنإ تشير ىلاألو يةاألساس المصادر أن بالذكر الجديرو. )٢(الحميريين

 وقد كتب ،للهجرة کان في السنة التاسعةلزعماء الحميريين سالم اإ
قول  واليصح, ’رسول اهللاإلى  اإلسالممجموعة منهم دخولهم 

دسالم الزعماء الحميريين إن تؤيد المصادر اليمكن أو« :عجعبدالمحسن م
  ،مهموأعلنوا إسال ’لنبيقيال الحميرية كتبوا رسالة إلى ااأل ن؛أل)٣(»بدقة

                                                 
    البصري، الزهري، ابن سعد،؛ ۵۹۰: ، السيرة النبوية، القسم الثاني الحميري، ابن هشام. ١

 . ۳۵۶و۲۶۴: الطبقات الكبرى، المجلد األول    

 .۴۴۴:التاريخ، المجلد األول ،اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب. ٢

3.Abdal Muhsin Madaj, M. Al Madaj, op, cit, p.7.  
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   .أيضاًإسالمهم  اهللا د رسولوأي ،ن يسلموامنهم أولم يطلب 

  قبائل حضرموت
وتقع في  ،يمنالكبيرة من  أرضوهي  ,)١(ةجاء اسم حضرموت في التورا

 ،عمان قها من الشرويحد ،جنوب الجزيرة العربية بالقرب من البحر
ويقع  ،عدد من القبائل بالدالويعيش في هذه  .)٢(شرق عدنب اوينتهي غربه

 - ها في مركز ويسكن ,)٣(رةهقبيلة الم ي الشرقي لهاساحل الجنوبلا في
لهذه الهضبة  علىألوفي القسم ا ،قبيلة حضرموت - يعني هضبة حضرموت
ك وسكون من قبيلة سكاسل الغربي لها وفي الشما ،فروع صَدف وتُجيب
من هضاب حضرموت المشهورة و .)٤(مير وهمدانكندة وفروع من ح

 ،رةهى ناحية المالحضرموت  أرضمن  ث تمتدحي ،حقافهضبة األ
  . )٥(ه أهل المهرةرويزو ،×قبر سيدنا هودهناك ويوجد 

                                                 
 . ۳۶، االيه ۱۰.  التوراة سفر الظهور، الباب ١

  الحموي البغدادي، ؛ ۱۶۶:، صفةجزيرة العرب ، الحسن بن أحمدالهمداني، ابن الحائك. ٢
 ، (ذيل كلمة حضرموت) ۲۷۰: ، معجم البلدان، الجزءالثانيياقوت بن عبداهللا أبوعبداهللا،    

 . ۹۰:، صفة جزيرة العرب ، الحسن بن أحمدالهمداني، ابن الحائك. ٣

 . ۱۶۶و۱۶۸: . المصدر السابق٤

 . ۱۷۰: . المصدر السابق٥
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  قبيلة المهرة
مهرة بن حيدان  ويرجع إلی قحطان نسب هذه القبيلة منأن ابون نسال ينقل

ويقع مكان هذه القبيلة بين عمان  ،)١(بن الحاف بن قضاعة وبن عمر
مدينة شِِِِِِِِحر في ساحل  :ومن مدنها ،لخليج العربيى ساحل اوحضرموت عل

ويقام كل عام  ,)٣(وكان سوق شحر من أشهر أسواق العرب ،)٢(حضرموت
من الهند  برالبحر والويأتي التجار عن طريق  ،في النصف من شعبان

وكان التجار تحت  ،والعرب المجاورين لهذا المكانوالحبشة وفارس 
   .خذون منهم العشريةولهذا يأ ،قبيلةالهذه حماية 

تتمكن من  كيان مشكّل لنظام إداري ومالي كيلم يكن لدى قبيلة المهرة 
  .)٤(في حرب مع بني معاوية بن كندة وكانت ،كدولةنفسها  برازإ

  : إسالم قبيلة المهرة
دعاهم ف ،’إلى رسول اهللا بيضألاجاء وفد هذه القبيلة بقيادة مهري بن 

                                                 
: الجزءالثاني؛ ابن دريد، االشتقاق، ۳۷۲: كتاب النسب  ،الهروي البغدادي، قاسم بن سالم. ١

 . ۱۳: جمهرة النسب، الجزءالثالث  ،الكلبي أبو منذر هشام بن محمد؛ ۵۵۲

  ؛ ابن حزم، جمهرة ۹۰صفة جزيرة العرب، ص ، ، الحسن بن أحمدالهمداني، ابن الحائك. ٢
 . ۴۴۰الجزءالثاني، ص   أنساب العرب،    

 . ۳۴۹: ، التاريخ، المجلد األولبن أبي يعقوب  اليعقوبي، أحمد . ٣

 .۴۷: اليمن في صدر اإلسالم الشجاع عبدالرحمن عبدالواحد،. ٤
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 وكتب ’بهم رسول اهللا وقد أرفق ،فأسلموا إلسالماإلى  ’رسول اهللا
ال يؤكلوا وال يعركوا وعليهم إقامة أ ئمن آمن به من مهر علی«.. .لهم

  .)١(»شرايع اإلسالم

  قبيلة حضرموت
 نالحموي: أ ياقوت وذكر ,)٢(بن قحطانحضرموت  نلتوراة ألقد جاء في ا

: رموت أمثالونقل نسب حض .)٣(يضاًحضرموت اسم مكان واسم قبيلة أ
شمس بن وائلة بن  معاوية بن جشَم بن عبد عمرو[حضرموت] بن قيس بن

الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن 
بعنوان ولكن لم نحصل على معلومات دقيقة عن دور حضرموت  ,)٤(سبأ

رموت اسم حض نأمن  لتوراةا ن نعتمد على ما نُقل فينستطيع أ وال ،قبيلة
 رضم هذا االسم ألاستخدئق االمن ال أن )٥(الهمداني ويظهر من نصّ ،قبيلة

الذين يسكنون في منطقة وتُعرف بعض القبائل  ،لقبيلةل حضرموت ال
                                                 

 . ۳۵۵: الطبقات الكبرى ، المجلد األول البصري، الزهري، ابن سعد،. ١

 .۳۶ ةي، اآل۱۰.  التوراة سفر الظهور، الباب ٢

  ذيل (۲۶۹: ، معجم البلدان، الجزءالثاني بوعبداهللا، ياقوت بن عبداهللا الحموي البغدادي،. ٣
 كلمة ضرموت).    

  ، بوعبداهللا، ياقوت بن عبداهللا الحموي البغدادي،؛ ۲۷۰:. المصدر السابق، الجزءالثاني٤
 .۳۶۷: المقتضب، تحقيق ناجي حسن     

 .۱۶۶و۱۶۸: ، صفة جزيرة العرب ، الحسن بن أحمدالهمداني، ابن الحائك. ٥



 ١٢٣  القبائل اليمنية

  .سم الحضرميحضرموت با

وائل القرن الرابع الميالدي في عهد لقد اُضيف عنوان حضرموت في أ
هذه البالد  نوهذا يدل على أ, على لقب ملوك سبأ الرسمي »شمريهرعش«

 نأ ’علم رسول اهللافعندما  ,)١(ت إلى دولة سبأنظمفَقَدت استقاللها وا
نه كان قَيل هذه ن منطقة حضرموت واسعد الحضرمي م بن وائل بن حجر

ادة يره على قوأم، )٢(تي كانت في اختيارهالراضي ترك له األالمنطقة 
من  اًعدد نبن أبي اُمية أ لى مهاجرنبي إالويظهر من رسالة  ،)٣(حضرموت

 .تحت رئاسة وائل ’حيث جمعهم الرسول ,)٤(الملوك حكموا شبوة
حمدة  :هم ،ة من ملوك حضرموتأربعجود و من ذلک أيضاً ويظهر

وقد  .في المدينة اإلسالموقد أقبلوا على نبي , )٥(ومخْوس ومشْرح وأبضعة
 .متحدين مع بعضهم البعض حكم حضرموت عدداً من الملوك وكانوا غير

بعض  نن المصادر أــر مـــويظه .داً عليهمـــالً قائــوائ ’جعل النبي
                                                 

 . ۵۳۰:. جواد علي، المفصل في تاريخ العرب، الجزءالثاني١

 . ۳۴۹: الطبقات الكبرى المجلد األول البصري، الزهري، ابن سعد،. ٢

  : ، ترجمة السيد محمد الحسيني’، رسائل ومعاهدات محمد حميد اهللا محمد. ٣
 .۲۹۹و۲۹۶     

 .۲۹۷: . المصدر السابق٤

  .۳۴۹ :الطبقات الكبرى، المجلداألول البصري الزهري ابن سعد،. ٥
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  . )١(تجارةالهم في ع قريش وشركائم متحالفين واانالحضرميين ك
حميرية والمهرة المقر القبائل كانت حضرموت  أن من كل ما سبقيتضح 
من حمير  »فهدوبن«م منوشبا ،)٢(أهل مدينة شبوة من حمير وكان ،وكندة
حضرموت  وكان يحكم ،)٤(وعنْدل من صدف ,)٣(وقارة من كندة ،وحورة
وال يتحد كل  ،وكانوا يملكون هضابهم ،له الملك يقال من االقيال عدد

ه نّ، وقد ذكر اليعقوبي أهمكانوا في نزاع وقتال مع بعضو ،واحد مع اآلخر
  . )٥(كانت بين كندة وحضرموت حروب أفنت عامتهم

  قبيلة مذحج
ابونيذكر النس  بن أُدد يعود إلی نسب هذه القبيلةأن (جذْحم)بن زيد  مالك

بن يشجب بن عريب زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
   .)٦(قحطان

                                                 
  مارسدن جونز، المجلد  المغازي، تحقيق: ،محمد بن عمر بن واقد الواقدي أبو عبداهللا. ١

 .۶۴و۱۵: األول     

 . ۱۷۱: ، صفة جزيرة العرب ، الحسن بن أحمدالهمداني، ابن الحائك. ٢

 . ۱۶۸و۱۶۹: . المصدر السابق٣

 . ۱۶۷: . المصدر السابق٤

 . ۲۶۷ :،  التاريخ، المجلداألولبن أبي يعقوب  اليعقوبي، أحمد . ٥

  الظاهري ؛ ۳۰۷: ،  العقد الفريد، الجزءالثالثاالندلسي، ابن عبد ربه، أحمد بن محمد. ٦
   جمهرة أنساب العرب،الجزء  ،حزم علي بن محمد بن سعيد بن ،األندلسي، ابن حزم   
 .۴۰۵:   الثاني   



 ١٢٥  القبائل اليمنية

في زمن  دونتو ،۵۰۸س برقم سم هذه القبيلة في مخطوطة ريجمانا وذُكر
قوياء وا من المقاتلين األكان , وقد)١(سم مذجحاوجاءت ب ،ساريوسف أ

. ويظهر من )٢(»شمريهرعش«ومنهم  ،وا إلى جيش ملوك حميرنضمالذين ا
ع بقوة سياسية هذه القبيلة تتمتّ ن، إ)٣(قتالهم معه وتهديداتهم ضد الفرس

  .مهمة

نهزم في ا أنّه ومنها ،في تهامة كانت مذحج في حرب مع أبناء معد
   .)٤(حربلل ئبدالم ووكان ه »نُسال  «حرب

العشيرة ومراد وبني  سعد: وهي ،مختلفة تتكون قبيلة مذحج من فروع
وكانت هذه  ,)٥(رهاء وجنب وعنسالونخع وصُداء الالحارث بن كعب و

ومذحج  ،وكانوا يسكنون في السر ،يمنالمنطقة كبيرة من  القبيلة تحكم
 شمال حتىتثليث ونجران في الالبيضاء) وتشتمل علی الاليوم ( تُسمىتي ال

                                                 
 . ۵۹۰و۵۵۲: . جواد علي، المفصل في تاريخ العرب، الجزءالثاني١

 . ۵۵۲: . المصدر السابق٢

 .۳۷: أحمد بن عبداهللا، تاريخ مدينة صنعاءالرازي، . ٣

 .۲۸۱: تاريخ اليعقوبي، المجلداألول، اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب. ٤

  اليعقوبي، أحمد بن أبي؛ ۳۲۵و ۳۱۴: كتاب النسب ،الهروي البغدادي، قاسم بن سالم. ٥
  جمهرة  ،ي، أبو منذر، هشام بن محمدالكلب؛ ۲۴۸ :تاريخ اليعقوبي، المجلد األول، يعقوب    
 .۲۶۲النسب، الجزءاألول، ص    
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   )١(مأرب وفدثينة
  العشيرة سعد

 )٢(زُبيد والجعفي :ولها شُعب من أشهرها ،مذحج فروع كبركانت من أ
  .وأنس اهللا

  زُبيد
وتعتبر من  ،العشيرة بن مذْحج بن صعب بن سعد زُبيدويعود نسبها إلی 

 )٣(حصَيب :ومن مدنها ،وكان مقرهم في تهامة اليمن ،العشيرة سعد فروع
 تُسمىو ،الفرسان أمام جزائر األحمربحرالعلى ساحل  ميناءهو وجازان (و

ويسكنون في  )٥(سازة ومربعوتثليث و عن وفرغان, وكانت فَ)٤(جيزان) أيضاً
٦(مدانجوار حاشد من ه(.  

                                                 
  وانظر الخارطة ۲۲۷و۱۷۵و ۸۵: صفة جزيرة العرب ،، الحسن بن أحمدالهمداني، ابن الحائك. ١

 ).۴رقم (      

  : جمهرة أنساب العرب، الجزءالثاني ،علي بن محمد ،الظاهري األندلسي، ابن حزم. ٢
 . ۴۱۰و۴۰۹     

 .۹۸: ، البلداناليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح . ٣

 . ۱۸۲: ، اليمن الخضراء مهد الحضارة األكوع، محمد بن علي. ٤

  (ذيل كلمة زُبيد). ۴۶۵: معجم قبائل العرب، الجزءالثاني  ،عمرو بن رضاكحالة، . ٥
 . ۳۳: عبدالرحمن عبدالواحد، اليمن في صدر اإلسالمالشجاع . ٦



 ١٢٧  القبائل اليمنية

  سالم قبيلة زُبيدإ
حيث كانت  ،بن معدي كرب من كبار وفرسان وشعراء زُبيد وكان عمر

إلى  تهذهب مع مجموعة من أفراد قبيلوقد  ,)١(وحمير حروب مع خثعملهم 
كن في موضوع ول ،وأعلن إسالمه ’المدينة ودخلوا على رسول اهللا

وشارك  ,)٢(سالملإل اُخرى ورجع مرةً اإلسالمعن  رتدإرتداد القبائل فقد ا
  .)٣(يرموك والقادسية ونهاوندالفي غزوات 

 ×علي اإلمامعندما دخل  سالم قبيلة زُبيد:وينقل الواقدي بخصوص إ
ودعاهم منهم عة بجما التقیيمن ووصل بالقرب من مذحج ال أرضإلى 
فهجم عليهم وقتل  ،وحاربوهمنه المذحجيين لم يقبلوا  ولكن ،اإلسالمإلى 

ودعاهم إلى  ،فتوقف عن مطاردتهم ،بقيةالمنهم وهرب  عشرين رجالً
  . )٤(عدد من رؤساء مذحج ×اًعلي فقبلوا وبايع اإلسالم

  جعفيالقبيلة 
ي مخاليف مستقلة حيث سكنوا ف ،العشيرة قبيلة من فروع سعدالكانت هذه 

                                                 
 .۱۴۳: ، اإلكليل، الجزءالعاشرالهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد. ١

 .۳: ، السيرة النبوية، القسم الثاني الحميري، ابن هشام. ٢

 .۴: ، ذيل األمالي والنوادر القالي البغدادي، أبو علي ، إسماعيل بن القاسم. ٣

 .۱۰۷۹: لمجلد الثانيالمغازي، ا ،محمد بن عمر بن واقد الواقدي أبو عبداهللا. ٤
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يفعداأرضوكانت  ،اسمها جريوجد فيها قُری ،ن الكبيرةهم هضبة ج 
  .)١(حتى قرب حضرموت  وتمتد اًفرسخ ۴۲عن صنعاء  تبعد ،كثيرة

  جعفيالسالم قبيلة إ
وسلَمة بن يزيد  ،قيس بن سلَمة بن شراحيل: اهمجاء رجالن من كبارهم و

فكتب رسول  ،اوأعلنا إسالمهم ’دخال على رسول اهللاف ،إلى المدينة
. )٢(ره على قبائل مران وحريم وكالب وأقاربهمرسالة لقيس وأم ’اهللا

 زُباب«م رجل اسمه فحطّ ،خرىالعشيرة االُ سعد من فروع »نس اهللاُ«وتعتبر 
  . )٣(نبي وأعلن إسالمهالوجاء إلى  ،لتهصنم قبي »فراض

  قبيلة مراد

حيث كانت لها  ،فرع من مذحج ،يحابر(مراد) بن مذحجويعود نسبها إلی 
جوف) (أ أهل مراد يسكنون في أكثر .)٤(عرثَبان وقَرن وبن وبن: منها ،فروع

                                                 
  األكوع، ؛ ۱۸۸و  ۱۵۱: ،  صفة جزيرة العربالهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد. ١

 . ۳۹۰: محمد بن علي، اليمن الخضراء مهد الحضارة    

 . ۳۲۴: الطبقات الكبرى، المجلداألول البصري، الزهري، ابن سعد،. ٢

 .۳۴۲: . المصدر السابق٣

  ،  الكلبي أبو منذر هشام بن محمد؛ ۳۲۴: كتاب النسب ،اسم بن سالمالهروي البغدادي، ق. ٤
 .۲۴۵: جمهرة النسب، الجزءاألول    



 ١٢٩  القبائل اليمنية

وكانت مراد  ,)١(رحمي أرضوكان سوقهم التجاري في أبين من  ،همدان
من  تقوم فروعوقات بعض األ ه فينّ، حتى أدائم مع همدان الوقتفي نزاع 

 واستمر ذلك من أيام البعثة إلى غزوة بدر ،مع قبيلة مراد ضد همدانمذحج 
 ،بين مذحج وهمدانست حروب  فقد وقعت ،سنة الثانية للهجرةال في

, في مكان غزوة بدرمع  زم) الذي وقع متزامناًالر( يومآخرها حرب  وكان
وقد انتصرت  ،الرزم من بالد مراد في وادي مالحا في جوف همدان يسمى

قُتل و ،همدان بقيادة االجدع بن مالك على مراد بقيادة فَروةَ بن مسيك
هو و - لك بن كعبا, وقد أنشد الشاعر م)٢(وجرح العديد من رجال مراد

  : في هذا - العصر الجاهلي من شعراء

 )٣(دروعها  بِرزْمٍ ضاقتْ وقد كفاةً    آتياً همدان كَفَينا غداة الرزمِ
  إسالم قبيلة مراد

 وبسبب ،بعد هزيمة فروة بن مسيك في حرب الرزم ذهب إلى الكنديين

                                                 
 .۳۳اليمن في صدر اإلسالم، ص ،عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع . ١

  ؛ ۱۹۹و۱۸۶و۱۶۳و۸۶  :، اإلكليل، الجزءالعاشر الهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد. ٢
  البصري، الزهري، ؛ ۲۱۶: ، ، صفة جزيرة العرب حائك، الحسن بن أحمدالهمداني، ابن ال   
 . ۵۸۱: السيرة النبوية، القسم الثاني  ابن سعد،   

  (ذيل ۴۲:، معجم البلدان، الجزءالثالثبوعبداهللا، ياقوت بن عبداهللا الحموي البغدادي،. ٣
 كلمة رزم).   
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إلى المدينة في السنة التاسعة  ثم ذهب ،تهماقام بمعادله ملوك كندة  خيانة
ها حج وفروععلى قبيلة مذ ’ره رسول اهللاوأم ،اإلسالمللهجرة ودخل 

ا . وأم)١(وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص لجمع الزكاة ،زُبيد)و(مراد 
 )٢(أمر فروة على صنعاء ومخاليفها وحضرموت ’رسول اهللا قول الرازي

القيادة لوائل بن حجر الحضرمي على  أعطى ’نبيال نأل ،صحيحاً فليس
   .بناءوكانت صنعاء تحت سيطرة األ ،حكّام حضرموت

  الحارث بن كعب بنو
كانوا يشتهرون  إذ ،الحارث بن كعب من أقوى فروع مذحج وكان بن

الحارث  بنو«: ة الجشَميصمالعنهم دريد بن  الوقد ق ،البالشجاعة في القت
ه في نّأحتى  ،الملك :لكبارهم ويقال في المصادر ,)٣(»في قمة الشجاعة

يغوث بن وقاص  عبدة من ملوكهم بقيادة أربع حرب (كُالب الثاني) شارك
 ,)٤(يغوث وقُتل عبدانهزمت قبائل اليمنية ال ولكن ،لحارثي ضد بني تميما

                                                 
  البصري، الزهري، ؛ ؛ ۵۲۸: الثانيالسيرة النبوية، القسم  ،الحميري، ابن هشام. ١

  ؛ يذكر هشام بن محمد: أن عمر بن ۳۲۷: الطبقات الكبرى، المجلداألول ،ابن سعد      
  جمهرة ، الكلبي، أبو منذر، هشام بن محمدالخطاب أمر فروة لجمع صدقات مذحج (     
 ).۳۵۱: النسب، الجزءاألول      

 . ۱۴۲و۵۰۰ينة صنعاء، ص. أحمد بن عبداهللا الرازي، تاريخ مد٢

  محمد أبي  :األغاني، تحقيق، ألموي اإلصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمدا. ٣
 .۳۴: الفضل إبراهيم، الجزءالعاشر     

 . ۷۲:، أيام العرب قبل اإلسالم، الجزءالثانيالتيمي البصري، أبو عبيدة ، معمر بن المثنى. ٤



 ١٣١  القبائل اليمنية

   .)٢(مع قبيلة صُداء وكانوا حلفاء، )١(الحارث هضبة نجران يوكان مقر بن
  الحارث بن كعب يإسالم قبيلة بن
العاشرة  السنة من األولربيع  خالد بن الوليد في شهر ’بعث رسول اهللا

الحارث  بنو فدخل ،مائة رجل لدعوة هذه القبيلةأربع رة ومعهللهج
لحارث بن ني اب أقبل معه وفدو ،’رسول اهللا وأقبل خالد إلى ،اإلسالم
بن حزم  ووبعث عمر ،على هذه القبيلةقيس بن الحصين  )٣(روأم ،كعب

 ،اإلسالمة ومعالم نّويعلمهم الس م في الدينههليفقّ إلى نجران ياألنصار
   .)٤(ذ منهم صدقاتهمخويأ

  قبيلة نخع
بن علَة بن جلْد بن مالك  وبن عمر »نخع«جسرب إلی سوتُن ،قبيلة مذحج من فروع دتع
ت في سهول وكان ,)٦(ويقع مقر قبيلة نخع في الجنوب الشرقي للبيضاء ،)٥(بن أُددا

                                                 
  ألموي اإلصفهاني، ا؛ ۲۳۷: ، صفة جزيرة العربن بن أحمدالهمداني، ابن الحائك، الحس. ١

 .۳۴: األغاني، الجزءالعاشر ، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد     

  : ، جمهرة أنساب العربعلي بن محمد بن سعيد بن حزم ،الظاهري األندلسي، ابن حزم. ٢
 ).۳، انظر الخارطة رقم (۴۱۳    

  .۳۳۹: ، الطبقات الكبرى، المجلداألول الزهري،   ابن سعد البصري،  البصري، الزهري، . ؛ ٣
 . ۵۳۲و۳۸۶: تاريخ الطبري، الجزءالثاني ،الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير . ٤

  االندلسي، ابن عبد ؛ ۲۸۸: جمهرة النسب، الجزءاألول ،الكلبي، أبو منذر، هشام بن محمد. ٥
  الحموي البغدادي، أبو عبداهللا، ؛ ۳۱۱: الثالث، العقد الفريد، الجزءربه، أحمد بن محمد    
 . ۲۷۹: ، المقتضب ياقوت بن عبداهللا    

 . ۱۷۶: محمد بن علي ، حاشية صفة جزيرة العرباألكوع، . ٦
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  . )٢(صَحبو )١(يببتَالمران وكَبران ونزعة وحجومة ومالحة و
  لة نخعإسالم قبي

مالك  أمثال ،أسلم بعض كبارهافي قبيلة مذحج  ×علي اإلمامعندما كان 
وفود  . وكانت)٣(العسكرية في مذحج  وقد رافقوه في حمالته ،بن حارث
حيث وصلوا إلى المدينة  ،’قدوماً على رسول اهللا خر الوفودقبيلة نخع آ

لى رسول أقبلوا عف ،للهجرة ةفي النصف من محرم في السنة الحادية عشر
  . )٤(قد أسلمواو ،بايعوا معاذ بن جبل رجل عندما وكانوا مائتي ،’اهللا

  قبيلة صُداء
صُداء بن يزيد بن حرب  ، ويعود نسبها إلیخرىوتعد من فروع مذحج االُ

جنْب  مع قبيلة وكانت هذه القبيلة حليفة أُدد, بن علَة بن جلد بن مالك بن
ران نج القبيلة صُداء تسكن في شم وكانت ،الحارث بن كعبوقبيلة بني 

عبدان ومنطقة والمديد و والعلوب ولجية في سهول مرخَة والبجباجة وحزا
                                                 

 . ۱۷۸: ، صفة جزيرة العربالهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد. ١

 . ۱۸۹: . المصدر السابق٢

   فتوح الشام، تصحيح عبد اللطيف ،عمر بن واقد الواقدي، أبو عبداهللا، محمد بن. ٣
 .۶۲: عبدالرحمن، الجزءاألول      

  النويري،  التيمي القرشي؛ ۳۴۶: ، الطبقات الكبرى، المجلداألولالحميري، ابن هشام. ٤
  ، نهاية اإلرب، ترجمة محمود مهدوي، المجلد شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب     
 .۹۷: الثالث     



 ١٣٣  القبائل اليمنية

   .وهي مجاورة لبني الحارث بن كعب ,)١(عبرة
  سالم قبيلة صُداءإ

في  جعرانةالقيس بن سعد بن عبادة بعد أن رجع من  ’بعث رسول اهللا
وبعد  ،جل من المسلمين إلى قبيلة صُداءة رمائأربعثامنة للهجرة مع الالسنة 
ودخلوا  ’من صُداء إلى رسول اهللا قبل وفد فيه خمسة عشر رجالًذلك أ

  . )٢(في حجة الوداع مائة رجل من أفراد تلك القبيلة وشارك ،اإلسالم

  قبيلة رهاء
بن حرب بن  هرهاء بن منبويرجع نسبها إلی  ،تعد من فروع قبيلة مذحج

يسكنون في صفصاف مذحج في و, )٣(د بن مالك بن أُددعلة بن جلْ
   .وقرية بِهرور )٥(قصيصفي سهول حمر وأسيل و )٤(الجنوب الشرقي لرداع

  إسالم قبيلة رهاء
لمدينة في السنة جاء مالك بن مرارة الرهاوي نيابةً عن ملوك حمير إلى ا

                                                 
 . ۱۸۸و۱۸۷: ، صفة جزيرة العربمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمداله. ١

 . ۳۲۶: ، الطبقات الكبرى، المجلد األولالبصري، الزهري،  ابن سعد. ٢

 .۴۱۲: ، جمهرة أنساب العرب الظاهري األندلسي، ابن حزم، علي بن محمد. ٣

  .۱۸۲: ، صفة جزيرة العربالهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد. ٤
 . ۱۸۷: . المصدر السابق٥
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 ،لسنة العاشرة للهجرةفي ا اإلسالمين دخلوا يالرهاو أن الّإ ،التاسعة للهجرة
 المن رج في هذه السنة خمسة عشر رجالً ’على رسول اهللا وأقبل

 ،نبي الهداياالهم وأسلموا وتعلموا القرآن والفرائض الدينية وأعطا ،رهاوي
قد و ،داعفي حجة الو ’وكانت جماعة من الرهاويين مع رسول اهللا

  .’في المدينة حتى رحلته )١(عاشوا

  قبيلة جنْب
جنْب بن يزيد بن حرب ويرجع نسبها إلی  ،خرىمن فروع مذحج االُ تعد

 ،قد عرِف مقرهم بالمخاليف الجنبي, و)٢(أُددبن بن علَة بن جلد بن مالك 
 هذهوكانت  ,)٣(راحة ومحالة أرضوكانت في هران وذمار وقرية الكبيبة و

  . )٤(العشيرة مع صُداء وسعد قبيلة حليفةال

  قبيلة عنْس

وكان  ,)٥(عنْس بن مالك بن أُدد ، ويعود نسبها إلیمن فروع مذحجتعد و
                                                 

  . ۳۴۴: ، الطبقات الكبرى، المجلد األولالبصري، الزهري،   ابن سعد. ١
 .۳۰۹: ، العقد الفريد، الجزءالثالثاالندلسي، ابن عبد ربه، أحمد بن محمد . ٢

 . ۲۲۷و۱۳۰: ، صفة جزيرة العربالهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد. ٣

 . ۳۱۹: كتاب النسب ،عبيدة، قاسم بن سالمالهروي البغدادي، أبو . ٤

الكلبي، أبو منذر، هشام ؛ ۳۲۵: كتاب النسب ،الهروي البغدادي، أبو عبيدة، قاسم بن سالم. ٥
 .۳۶۶: ، جمهرة النسب، الجزءاألول بن محمد



 ١٣٥  القبائل اليمنية

وكانت  ,)١(تبعد عن شرق ذمار فرسخين ،القبيلة في نجد اليمن هذهمسكن 
  . )٣(مخالف عنْس: لها الويق ,)٢(في رداع وقرية هروج الكبيرة

  إسالم قبيلة عنْس
 وكانوا حلفاء ،في مكة ه سميةماُه والعنْسي مع أبي يعيش عمار بن ياسركان 

قد , و)٤(السرية الدعوة قد أسلم عمار وأهل بيته في أيامو ،مع بني مخزوم
بقي و اإلسالمفي المدينة ودخل  ’من عنْس على رسول اهللا أقبل رجلٌ

  .)٥(في المدينة مدةً
  قبيلة همدان

ئة سنة قبل اتمتد جذورها إلى مو ،زمن ملوك سبأ ذالقبيلة من هذه کانت
وقد أدت دوراً كبيراً  ،اًقرنوعشرين  بعد واحد نوال زالت إلى اآل ،الميالد

قد و ،يمن الكبيرةالوتعتبر قبيلة همدان من قبائل  ،في رسم سياسة اليمن
 ،منهم حكمالأخذ مع ملوك سبأ حتى نجحت في مستمرة كانت في منافسة 

 هذه ة رجال منأربعحيث وصل  ،يمن) من عوائل همدانعتبر(يرم أتو

                                                 
 . ۱۷۹: ، صفة جزيرة العربالهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد. ١

 . ۳۵۸: . المصدر السابق٢

  اليعقوبي، أحمد بن ؛ ۲۰۶: ، صفة جزيرة العربلهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمدا. ٣
 . ۹۷أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ، البلدان:      

 . ۱۴۴: ، كتاب السير والمغازي، حقّقه سهيل زكّار ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار. ٤

 . ۳۴۲: رى، المجلد األول، الطبقات الكبالبصري، الزهري،   ابن سعد. ٥
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خمسين  والذي حكم نح) وترشعرم أ(هم حدوكان أ ،حكمالائلة إلى الع
وكان لها  ،عتبر (بتَع) من أُسر(حاشد) همدان الكبيرةتو ,)١(عاماً قبل الميالد

   .)٢(نفوذ واسع
عشر  ثنااحكم منهم  ميالدي)۲۴۵(الى  )۱۱۵(ه من عام نّأ«: »يلبفي«ويذكر 
  . )٣(»ريدان على سبأ وذي رجالً

 .)٤(»يمنعلهن نهفن ابن يرم أ«هوقيال همدان أ حدأ نني أمداويذكر اله
حجار قصور أكتب على بعض  ،ويكتب الهمداني هذا االسم لشخصين

علهان ونهفان  نإ«: حمير وهمدان في صنعاء وناعط وعمران وبخط مسند
   .)٥(»بتع بن همدان الذين كانوا من الملوك القدماء لآمن 

وحكّام مناطق  القيبل كانوا أ ،بهم هذا اللقب وال يليق اًونوا ملوكلم يك
الملك في منطقة  :حيث كان يقال لهم ،رؤساء قبائلصغيرة مختلفة و

   .حكمهم

                                                 
 . ۳۶۹ : . جواد علي، المفصل في تاريخ العرب، المجلد األول١

 .۴۰۷: . المصدر السابق٢

 . ۴۸۸ :. المصدر السابق٣

 . ۳۶۵: . المصدر السابق٤

 . ۳۶: ، اإلكليل، الجزءالعاشر. الهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد٥



 ١٣٧  القبائل اليمنية

م همدان إلى تُقس. )١(من نسل كهالنالقبيلة  هذهنسب أن النسابون  ذكر
رحب وصهالن أ: فروعتتكون بكيل من  ،حاشد وبكيل: قسمين كبيرين

يريم وحجور وفائش وقابض : فروعمن  وتتكون حاشد ,)٢(رومرهبة وشاك
  .)٣(وداعة الصائد ومرثد وبتعام والجندع ويام والسبيع وخارف ووشب

مع حكّام  قوية والحليفةالمن القبائل  اإلسالم كانت همدان في زمن ظهور
لى مذحج في الهجوم ع ءابناألومتحالفيها  ستعانت معوقد ا ،ءابنفارس واأل
الحرب هزيمة  هذهي انهزمت مذحج فقد و ،في الجوف »الرزم« في حرب

بدوية الكانت همدان مثل بقية القبائل  .)٤(هارؤسائ ساحقة وقُتل بعض
. )٧(وخوالن وقضاعة )٦(وزُبيد)٥(مرادوالمهاجمة في جدال وشجار طويل مع 

                                                 
  الهروي البغدادي، ؛ ۳۳: اإلكليل، الجزءالعاشر ،حمد الهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أ. ١

  اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب،؛ ۳۳۴كتاب النسب، ص ،أبو عبيدة، قاسم بن سالم     
  ، جمهرة النسب،  الكلبي، أبو منذر، هشام بن محمد، ۲۴۷: تاريخ اليعقوبي، المجلداألول     
 . ۲۳۸: لجزءالثانيا      
  الظاهري األندلسي، ابن ؛ ۳۳۷: كتاب النسب ،أبو عبيدة، قاسم بن سالم ي،الهروي البغداد. ٢

  الكلبي، ؛ ۴۷۶: ، جمهرة أنساب العرب، الجزءالثانيحزم، علي بن محمد بن سعيد بن حزم    
 . ۲۵۲: ، جمهرة النسب، الجزءالثاني أبو منذر، هشام بن محمد      
  الهمداني، ابن الحائك، الحسن  ؛۲۲۸:لنسب، جمهرة االكلبي، أبو منذر، هشام بن محمد. ٣

 . ۴۶: اإلكليل، الجزءالعاشر ،بن أحمد      
4.Abdal Muhsin Madaj, M. Al Madaj, op, cit, p.8.  

  محمد بن الطبري، أبو جعفر، ؛ ۵۸۱: القسم الثاني الحميري، ابن هشام، السيرة النبوية،. ٥
  .۳۹۱:تاريخ الطبري، الجزءاألول جرير،     
 .۱۵۰:، اإلكليل، الجزالعاشرالهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد. ٦

 . ۱۲۴و۱۰۸: ، اإلكليل، الجزالعاشرالهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد. ٧
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العالقة السيئة بين مراد شعرية بخصوص  اًبياتالهمداني أ وقد ذكر
  .)١(وهمدان

وجد أنه أحياناً ت بين مذحج وهمدان إالّ مع وجود حالة العداءولكن و
فارس جدع بن مالك يدي وأبن معدي كرب الزُب ومصاهرة وزواج بين عمر

معاهدة ضد بعض همدان مذحج مع  عقدحيان ت. وفي بعض األ)٢(همدان
, وقد اتحدت )٣(في شجار مع قبائل القيسي إذ كانت همدان ؛القبائل اليمنية

 ألحق وقد ،ات همدان ومذحج وكنْدة ضد بني تميمالمر یحدفي إ
  .)٤(يمنية في حرب كُالب الثانية اللقبائل هزيمة ساحقة باتميم وبن

 حكمت وقد ،نيمالفي السياسي والعسكري نفوذ الهمدان صاحبة  دتع
إلى أن قضى عليها  ،هـ) ۵۶۹(حتى سنة هـ) ۴۹۲(يمن من سنة ال

ورئيس  تتمتع بالقوة إلى زماننا الحاضر, همدان التزوال .)٥(نيويوباأل
   .من حاشد »سنحان«لحالي من فرع اليمن ا جمهورية

                                                 
 . ۱۴۴ :، اإلكليل، الجزالعاشرالهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد. ١

 . ۳۷: عبدالرحمن عبدالواحد، اليمن في صدر اإلسالمالشجاع، . ٢

 . ۱۸۳: ، اإلكليل، الجزءالعاشرالهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد. ٣

 . ۷۱:، أيام العرب قبل اإلسالم، الجزءالثاني التيمي البصري، أبو عبيدة ، معمر بن المثنى. ٤

 .۸۴: . استانلي لين بول، طبقات سالطين اإلسالم، ترجمة عباس إقبال٥



 ١٣٩  القبائل اليمنية

 ال  إفي اليمن  القوي لقبيلة همداننفوذ من ال رغماله على نّأ ،الذكرالجدير ب
بحيث أن كل واحدة منهما فروعها بكيل وحاشد بين هنالك نزاعاً دائماً أن ،

  خوضها الحروب الطويلة. كانت تتحالف مع قبائل أخرى في
 األحمرعبداهللا بن حسين  وهشيخ مشايخ حاشد  نفإ حاضرالفي الوقت و

اليمنياب رئيس مجلس النو )صالح) ومن يمني لإلالع ورئيس حزب التجم
 األحمرينتمي  .ح رئيس جمهورية اليمن الحاليالين لعلي عبداهللا صالالمو

   .)١(لمذهب الوهابي السعوديإلى اميول ولكن لديه  ،إلى المذهب الزيدي
رئيس  علي سالم البيضلمن الموالين  ،حرمال بوأ وشيخ قبيلة بكيل هو

   سابقاً. )٢(جمهورية اليمن الجنوبية
نتيجة النزاعات السياسية بين  کان ينياليمن نزاع بينال نبأ :يمكن القولو

 ثراًيمني متأالالمجتمع فيه  اليز الذي الفي الوقت  ،القبيلتين هاتين
  . )٣(ةقبليال اتبالتعصب

 ۳۴۷رقم تحت  يمنيةمع مجلة إسبوعية  له في حوار ييمنالالرئيس  ذكر
الحكومة قسم من  نإ«: الًئقا )،م۱۹۸۶(كتوبر عام الصادرة في أول اُ

                                                 
 . ۲۵۶و۲۳۵و۲۵:  ن، جمهورية اليمداود كريملو. ١

 . ۲۵: . المصدر السابق٢

   ۱۴، ص۱۵۰۸۳. أصول األزمة الدموية في اليمن، غضب (حدة الكرات) كيهان، رقم ٣
 . ۱۳۷۳خرداد ۲۵و     
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   .)١(»وأهل اليمن مجموعة من القبائل ،القبائل
مش على هاو صنعاء شايخ وشخصيات اليمن في العاصمةلم عٍوفي تجم

 اًهاً موجأصدروا بياننهاء ذلك إومن أجل  ،الداخلية النزاعاتولحروب ا
نفوذ ال على سعة ما يدلّنّفإ شيٍء یعل وهذا إن دل .)٢(ليمنيلشعب ال

ية على المستوى السياسي واالجتماعي اليمن ي في داخل الحكومةالقبائل
   .ثقافيالو

مت وقُس ،)٣(ى صعدةشمال صنعاء حتمن كان مقر همدان في القسم الواسع 
 هذه. كانت )٤(بني الحارث بن كعب ومذحج وهمدان مخاليف نجران بين

  كانت مدن همدان ف ,)٥(قبيلة مجاورة لخوالن صاحب مدينة صعدةال
 ،وقرية حاز الكبيرة )٦(ريدةبون وعمران والجوف وخَمر وحجور و: هي

همدان المشهورة  ر, وكان من قصو)٧(اإلسالمقبل  قديمة ثارآكانت فيها و

                                                 
1 .Paul Dresh, op, cit, p.7. 

  . ۲۱۹، جمهورية اليمن، صداود كريملو. ٢
 . ۲۱۷: ، صفة جزيرة العربالهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد. ٣

 . ۵۶: عبدالرحمن عبدالواحد ، اليمن في صدر اإلسالمالشجاع، . ٤

 . ۲۱۷: ، صفة جزيرة العربالهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد. ٥

 .۲۲۴و۲۱۷: . المصدر السابق٦

 . ۲۱۳: . المصدر السابق٧



 ١٤١  القبائل اليمنية

  . )١()ناعط وعمران(
م القس :إلى قسمينبين صنعاء وصعدة م همدان بشكل عا أرضم تقس

 وكانت أسواق بكيل. )٢(والقسم الغربي منها حاشد ،ها بكيلالشرقي من
ثم  ـ أقدمهاـ هملَ  :شملت وأسواق حاشد ,)٣(الغُرق وريدةورور وتشمل: 

أدران وحجة وظهر وقطابة والعرِقة وعيان ولعيان هنوم والصافر وفاعقة واأل
  .)٤(قيالب شرس وحمالن وينْدوونمل 

  إسالم قبيلة همدان

جاءت مجموعة من كبارهمدان بعد غزوة تبوك في عام الوفود إلى 
وضمام بن مالك  مالك بن أيفَعثور و ومالك بن نمط وأب: همو ،المدينة

يمنية الوعليهم المالبس  ’سول اهللاأقبلوا على ر ،وعميرة بن مالك
أتوك  ،وباد من كل حاضرٍ ،نصية من همدان«: مالك بن نمط الفق ،الفاخرة

تأخذهم في اهللا لومة الئم من  ال ،اإلسالممتصلة بحبائل  )٥(جنوا على قُلصٍ
                                                 

 .۳۶: ، اإلكليل، الجزء العاشرالهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد. ١

 . ۲۱۷: ، صفة جزيرة العربداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمدالهم. ٢

 . ۲۱۹: . المصدر السابق٣

 .۵وانظر الخارطة رقم  ۲۲۴: . المصدر السابق٤

  النهاية في غريب الحديث، ابن األثير، المجلد  .قلص نواج: أي مسرعات؛٥
 .۲۵:الخامس
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أهل السود والقود، أجابوا دعوة الرسول،  ,مخالف خارف ويام وشاكر
 جری وما ،قامت لعلعأ ما ,ينقض عهدهم ال وفارقوا االلمات األنصاب،

أسرعها إلى  ما ،همدان الحي عمنِ«: ’رسول اهللا الفق ,)١(»اليعفور بصُلّع
. )٢(»فأسلموا اإلسالمومنهم أبدال وأوتاد  !نصر وأصبرها على الجهدال

  .)٣(رونهاووترك لهم بالدهم يد أمراً ’فكتب لهم رسول اهللا

 اإلمامدعوة  بين الهمدانيين يعود إلی إلسالمانتشار ا نإ« :يذكر الطبري
خالد  ’بعث رسول اهللا«: وينقل ،»إياهم لإلسالم ×علي بن أبي طالب

 هفيمن معه فأقام علي فكنتُ ،اإلسالميمن يدعوهم إلى البن الوليد إلى أهل 
فبعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل  ،يجيبونه إلى شيء ستة أشهر ال

كان مع خالد بن الوليد أن يعقب معه ممن إن أراد أحد ف ،ومن معه اًخالد
يمن بلغ النتهينا إلى أوائل فلما ا ،فكنت فيمن عقب معه«: قال البراء ،تركه
ثم تقدم بين  ً،نا صفاً وحداغ صفّا فر, فلملفجربنا ا ىه فصلّل امعو, فجالخبر

فأسلمت  ،’ثم قرأ عليهم كتاب رسول اهللا ،عليه أثنیواهللا  أيدينا فحمد
ا قرأ فلم ،’فكتب بذلك إلى رسول اهللا ،»ها في يوم واحدهمدان كلّ

                                                 
 .۵۹۷: القسم الثاني الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،. ١

 .۳۴۱: ، الطبقات الكبرى، المجلداألولالبصري، الزهري،  ابن سعد. ٢

 . ۴۹۵: أحمد بن عبداهللا ، تاريخ مدينة صنعاءالرازي، ؛ ۳۴۱: . المصدر السابق٣



 ١٤٣  القبائل اليمنية

 ،السالم على همدان ،السالم على همدان«: ثم جلس فقال ،كتابه خر ساجداً
   .)١(»اإلسالميمن على الثم تتابع أهل 

هذهب ’هتمام الرسولعلى ا ما يدلّللهمدانيين إنّ ’تكريم الرسول إن 
   .القبيلة

  النقبيلة خو

خَوالن  ويرجع إلی القبيلة من نسل سبأ هذهنسب  أن :نساباألذكر علماء 
شْجب) بن (ي وبن مالك بن حارث بن مرة بن أدد بن زيد بن عمر وبن عمرا

  . )٢(عريب بن كهالن بن سبأ
من  كرت في عددتي ذُالوتعتبر قبيلة خوالن من القبائل الكبيرة والقوية 

فبعثوا بجيشٍ  ،ئيينسبالمواجهة ل قاموا بثورة  حيث ،يمنيةالالمخطوطات 
   .لضرب الخوالنيين

ين تعرضت لحملة قطاع طرق قافلة من مع نأيظهر من مخطوطة معينية و
  . )٣(خوالنية

                                                 
 .۳۸۹:  ۲تاريخ الطبري ، الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ۱

  االندلسي، ابن عبد ربه، ؛ ۳۱۳: كتاب النسب ،الهروي البغدادي، أبو عبيدة، قاسم بن سالم. ٢
  ،الكلبي، أبو منذر، هشام بن محمد؛ ۳۱۷: ، العقد الفريد، الجزءالثالثأحمد بن محمد    
 .۱۷۵: جمهرة النسب، الجزءاألول   

 . ۴۰۰: . جواد علي، المفصل في تاريخ العرب، الجزءالثاني٣
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قوة وروح العلى  وهذا يدلّ، )١(أيضاًكان الخوالنيون في قتال مع الفرس 
يين والمعينيين هة أنظمة دولة السبئن في مواجالقتال وغارات الخوالنيي

   .والفرس

 ،)٢(بن الحاف بن قُضاعة وخوالن بن عمر:م الهمداني خوالن إلىقسقد لو
نفصال سند هذا االلليس أنّه علي  جواد ولكن كما ذكر ,)٣(خوالن العاليةو

في  طبيعة االختالف ننسب, بل إالختالف بحيث يمكن إرجاعه إلى ا
فروعهم عن  قد فصلتالقتصادية السياسية وا الحوطبيعة المكان وتنوع األ

   .)٤(االختالف في النسب نالنسابون أ وظن ،بعض

 ،يمنيةالهوازن غير  قبيلةو )٥(كان الخوالنيون في نزاع وقتال مع قبيلة همدان
يوم (وسمي بـ ،حرب بين خوالن قضاعة وقبيلة هوازنفقد دارت 

   .)٦(جمة)األ

                                                 
 . ۳۷: أحمدبن عبداهللا ، تاريخ مدينة صنعاءالرازي، . ١

 . ۲۱۷: ، صفة جزيرة العربهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمدال. ٢

 . ۲۸: اإلكليل، الكتاب العاشر ،الهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد. ٣

 .۴۰۱: . جواد علي، المفصل في تاريخ العرب، الجزءالثاني٤

   ۱۰۸و ۶۵ :، اإلكليل، الكتاب العاشرالهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد. ٥
  . ۱۶۲و۱۶۰و۱۲۴و     
 . ۴۱: عبدالرحمن عبدالواحد، اليمن في صدر اإلسالمالشجاع، . ٦



 ١٤٥  القبائل اليمنية

لة قبي كان مقرو )١(زُبيد الثمأالقبائل بعض مع  كانت قبيلة خوالن حليفة
جرت مجموعات منهم حينذاك هاو ،خوالن بالقرب من مأرب وصرواح

، حتى عاليةخوالن ال :ويقال لهم ،شرق صنعاء راضى العلياوبقوا فى األ
. )٣(مخالف خوالن العالية :هميضراأل اليقو ،)٢(عن خوالن قضاعة إنفصلت

حيث تبعد عن ،)٤(والعامرة مدينة صعدة الكبيرةخوالن قضاعة  وكان مقر
, ومن مناطقهم )٥(اًخيوان ستة عشر فرسخ وعن اًصنعاء ستين فرسخ

خصبة منطقتهم ال. كانت هضبة عالف )٦(بياض وقيوانالشرف : خرىاالُ
  ). ۶(الخريطة رقم )٧(وفيراً الزراعية وتعطي محصوالً

  إسالم قبيلة خوالن
من  الد فيه عشرة رجوصل وف شعبان في السنة العاشرة للهجرة رفي شه

   رسول اهللا يا«: وقالوا ’خوالن إلى المدينة وأقبلوا على رسول اهللا

                                                 
 . ۳۷: أحمدبن عبداهللا ، تاريخ مدينة صنعاءالرازي، . ١

 . ۴۰۱: . جواد علي، المفصل في تاريخ العرب، الجزءالثاني٢

 . ۵۴محمد بن علي ، اليمن الخضراء مهد الحضارة، صاألكوع، . ٣

  الهمداني، ابن ؛ ۹۸حمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ، البلدان: اليعقوبي، أ. ٤
 .۲۲۴و۲۱۷: ، صفة جزيرة العربالحائك، الحسن بن أحمد     

  (ذيل ۴۰۶: ، معجم البلدان، الجزءالثالث الحموي البغدادي، أبو عبداهللا، ياقوت بن عبداهللا. ٥
 كلمة صعدة).      

 . ۲۲۴: قبائل العربعمر رضاة، معجم كحالة، . ٦

 . ۲۲۴: . حسن بن أحمدالهمداني، صفة جزيرة العرب٧
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قالوا:  )١(؟»عميأنُس«ما فعل عم أنس : نبياللهم فسأ »منا باهللا ورسولهآلقد 
، وسألوا رسول »بشر وعر، أبدلنا اهللا به ما جئت به، ولقد رجعنا إليه هدمناه«

هم فجعل يخبرهم بها وأمر من يعلّمهم عن أشياء من أمر دين’ اهللا
القرآن والسنن، وأنزلوا دار رملة بنت الحارث، وأمر بضيافة فأجريت 
عليهم، ثم جاؤوا بعد أيام يودعونه فأمر لهم بجوائز اثنتي عشرة أوقية 

هدموا عم أنس، وحرموا  یونش، ورجعوا الى قومهم فلم يحلوا عقدة حت
  . )٢( وأحلّوا ما أحل لهم ،’ما حرم عليهم رسول اهللا

  أشْعرقبيلة 
 - شعراأل – نَبت: القبيلة من القبائل القحطانية هذهنسب  نأالنسابون  ذكر

  . )٣(بن زيد بن يشْجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ بن أدد
 قبائل متعددة متفرقة ومنهم في منطقة تهامة اليمن وهي األشاعرةكان 

مدنهم من . وتتكون )٤(»ملح« رب سراة في هضبةون يسكنون في غاألشعري

                                                 
 . ۱۳۹: ، األصنام، ترجمة السيد محمد رضا الجاللي الكلبي، أبو منذر، هشام بن محمد. ١

 . ۳۲۴: ، الطبقات الكبرى، المجلداألولالبصري، الزهري،   ابن سعد. ٢

  الظاهري ؛ ۲۴۸وبي، المجلد األول، صتاريخ اليعق، اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب. ٣
  ؛ ۳۹۷: ، جمهرة أنساب العرباألندلسي، ابن حزم، علي بن محمد بن  سعيد بن حزم     
 . ۲۶۸: ، جمهرة النسب، الجزء األول الكلبي، أبو منذر، هشام بن محمد     

 . ۲۴۴و۱۱۸: ، صفة جزيرة العربالهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد. ٤



 ١٤٧  القبائل اليمنية

وحيس والكَدراء  )٣(والقَحمة )٢(ها غالفقَةؤومينا)١(زَبيد وقريتها الحصيب
  ). ۶(الخريطة رقم )٤(في هضبة سهام

ون األشعري تصل إلى (عك) في الوقت الذي كانين ماألشعري كان مقر
مع عك وخثعم  رةاألشاع قد كانو ،مع عك سببياًمتحدين ومدغمين 

من عك  األشعري , وكذلك كانت أم موسى)٥(وأبرهة في واقعة الفيل
  .)٦(أيضاً

  . )٧(ن من عكمعهم رجال إلى المدينة كان األشاعرةء وفد وحتى عندما جا
في  ناويقع يشعري وعكاءأفكان من المرتدين  الردةما في حروب أو

  .)٨(صف واحد
  والسبب ،واحد شاعرة وعكلألوجود السياسي ال نسبق أ مايتضح مو

                                                 
 . ۹۸، صيعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ، البلدانال. ١

  (ذيل  ۱۳۰: الجزءالثالث ،معجم البلدان ،الحموي البغدادي، أبو عبداهللا، ياقوت بن عبداهللا. ٢
 (ذيل كلمة غالفقة).  ۲۰۸كلمة زبيد) والجزء الرابع، ص    

 لقحمة). (ذيل كلمة ا ۳۱۱: . المصدر السابق، الجزء الرابع٣

 (ذيل كلمة كَدراء).  ۴۴۱: . المصدر السابق، الجزء الرابع٤

 . ۶۱: ، كتاب السير والمغازي ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار. ٥

 . ۱۰۵: ، الطبقات الكبرى، المجلد الرابعالبصري، الزهري،   ابن سعد. ٦

 . ۳۴۸: . المصدر السابق، المجلد األول٧

 . ۵۳۳: ، تاريخ الطبري، الجزء األولمحمد بن جريرالطبري، أبو جعفر، . ٨
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 كانت تابعة عك نل على أورة يدوفد إلى المدينة المن الفي عدم إرس 
  .شاعرةلأل

  أشْعرإسالم قبيلة 
ء إلى فجا ،ميةمع سعيد بن عاص بن اُ حليف األشعرياهللا بن قيس  عبد وسىموكان أب

  . )١(إلى بالده ورجع ،في زمن البعثة واموأسل األشاعرةه ومجموعة من يمكة مع أخ

بحر إلى العن طريق  خمسين رجالً مع وفد في األشعري موسى وء أبجا
وعندما وصلوا بالقرب من المدينة المنورة  ،ثم تحركوا إلى المدينة ،دهج

  : أبياتاً مطلعهاكانوا ينشدون 
   .)٢()وحزبه اًمحمد      غداً نلقي األحبة(

  . )٣(وأعلنوا إسالمهم ’اهللاوعندما دخلوا المدينة أقبلوا على رسول   
من  موسى ون أباورخين يعدالواقدي ومجموعة من الم نبالذكر أ الجدير

وبناًء على  ،اًن يكون هذا الخبر صحيحيمكن أ ولكن ال ،المهاجرين إلى الحبشة
من المدني  وأبومعشر إسحاقبن عقبة وابن  موسی يعد الفإنه ذكر ابن سعد ما 

إلى المدينة كان في وقت وصول  األشاعرة مجيء ن؛ ألالمهاجرين إلى الحبشة
                                                 

  الشيباني الجزري،  ؛۱۰۵: ، الطبقات الكبرى، المجلد الرابعالبصري، الزهري،   ابن سعد. ١
 . ۲۴۵: ، اُسد الغابة، المجلد الثالثابن األثير ، أبو السعادات، عزّ الدين علي بن أبي الكرم     

 .۳۴۸: الطبقات الكبرى، المجلداألول، البصري، الزهري،   ابن سعد. ٢

  :، نهاية اإلرب، المجلدالثالثالنويري، شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب التيمي القرشي. ٣
     ۳۱ . 



 ١٤٩  القبائل اليمنية

هم من المهاجرين إلى نّأب مما أوهم الواقديبن أبي طالب وأصحابه  جعفر
  .)١( الحبشة

عندما و ،عامر في غزوة حنيني بمع أخيه أ األشعري شارك أبوموسى وقد
 ،عامر مالحقة الهاربين إلى أوطاس أبا ’رسول اهللا ن أمرهرب المشركو

على مدن  موسى أبا رقد أمالنبي وكان  ,)٢(أخوه عمله واصلقُتل أبوعامر وف
  .)٣(زَبيد وعدن
  قبيلة خثعم

بن  خثعم بن أنْمار: نسبه من القبائل القحطانية ن: أنساباألعلماء  ذكر
مع  ،)٤(بن الغوث بن نَبت بن زيد بن كهالن بن سبأ و(نزار) بن عمر راشإ
بن  بجيلة من نسل نزارن نسل خثعم ون أي ينقالوالمسعود إسحاقابن  نأ

   .)٥(يمن وسكن هناكالأنمار ذهب إلى  نإذ أ ،معد
                                                 

 .۱۰۵: الطبقات الکبری، المجلد الرابع ،البصري، الزهري،   ابن سعد. ١
 . ۴۵۴: لثانيالسيرة النبوية، القسم االحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية، . ٢
  ، اُسد  الشيباني الجزري، ابن األثير، أبو السعادات، عزّ الدين علي بن أبي الكرم. ٣

  .۲۴۶ :الغابة     
  اليعقوبي، أحمد بن ؛ ۳۰۱: كتاب النسب   ،الهروي البغدادي، أبو عبيدة، قاسم بن سالم .٤

  الظاهري ؛ ۲۴۸: األولتاريخ اليعقوبي، المجلد ،  أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح    
  ؛ ۳۹۰:، جمهرة أنساب العرباألندلسي، ابن حزم، علي بن محمد بن سعيد بن حزم    
  الكلبي، ؛ ۳۰۳: ،  العقد الفريد، الجزء الثالثاالندلسي، ابن عبد ربه، أحمد بن محمد    
 . ۳۷۵: ، جمهرة النسب، الجزء األول أبو منذر، هشام بن محمد    
  المسعودي، أبو الحسن ، علي بن ؛ ۷۴: السيرة النبوية، القسم األولبن هشام ، الحميري، ا. ٥

 . ۱۱۳: ، مروج الذهب، المجلد الثاني الحسين     
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خالف عامة علماء  حيث، في قبول رأي المسعودي االًشكولكن هناك إ
  .بدليل واضح على كالمه لم يأتو ؛نساباأل

ع ها عالقات حميمة واضحة مول ،)١(يمنالكان مقر بجيلة وخَثْعم في سراة 
ولكن كانت في شجار  ،حولها مثل مذحجما و خرىيمنية االُالالقبائل 

   .مع قبائل معدي الوقت
في تَبالة بين  حيث يقع،الخَلَصَة) ي(ذ خثعم وبجيلة يعبدون صنم كانت

هوازن وكانت عموم القبائل اليمنية كأزد تعبد هذا الصنم إال  ،اليمن ومكة
  .)٢(وباهلة

كانت وفي الوقت الذي ل، )٣(انت خثعم معهعندما هجم أبرهة على مكة ك
   .خثعم ما شاركتمعدي في تلك الحملة لَ

  
  مسكن قبيلة خثعم

غامد منها: خثعم وبجيلة و ،بائل مختلفةكانت تعيش في منطقة سراة اليمن ق

                                                 
  عمر رضا، كحالة، ؛ ۲۳۳: ، صفة جزيرة العربالهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد. ١

  (ذيل كلمة خثعم) ۳۳۱: معجم قبائل العرب، الجزءالثاني     

 .۱۳۰: ، األصنامالكلبي، أبو منذر، هشام بن محمد. ٢

 .۶۱: ، كتاب السير والمغازي ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار. ٣
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من و ،بعضهم البعض مع الحياناً في نزاع وقتوكانوا أ ،)١(وبارق وغافق وأزد
ه عندما أمر نّ, كما أ)٤(وشمال شرق جرش )٣(بيشَةو)٢(تبالة ،مدن خثعم
وا لجؤلة خثعم لضرب مشركي قبي األزديصُرد بن عبداهللا  ’رسول اهللا

   .)٥(نوا هناكإلى جرش وتحصّ
  عالقات خثعم

قد تصبح  حياناًولكن أ ،)٦(خمع بجيلة عالقة ابن األكانت عالقة خثعم 
ر ثأخثعم وأزد ويوجد بين  ،مع بعضهم البعض يقتتلونعالقتهم سيئة ف

ي دوتؤالعالقة بين خثعم وهمدان  . وأحياناً قد تسيء)٧(شديدةوحروب 
  . )٨(خالفإلى 

                                                 
   ۲۳۲و ۲۳۱و ۱۳۱و ۱۳۰:، صفة جزيرة العربابن الحائك، الحسن بن أحمدالهمداني،. ١

 . ۲۲۴و     

 . ۹۸، البلدان:اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح . ٢

 . ۲۳۱: ، صفة جزيرة العربالهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد. ٣

 . ۲۳۴و۲۳۳. المصدر السابق، ص٤

 ). ۷، وانظر الخارطة رقم (۵۸۷: السيرة النبوية، القسم الثانيالحميري، ابن هشام ،  .٥

   :اب العرب، جمهرة أنسالظاهري األندلسي، ابن حزم، علي بن محمد بن سعيد بن حزم. ٦
    ۳۸۷.  
 . ۵۸۸: السيرة النبوية، القسم الثانيالحميري، ابن هشام ، . ٧

 ۵۸۸: اإلكليل، الكتاب العاشر،الهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد . ٨
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  إسالم قبيلة خثعم
أمره رسول ي نائباً عن بجيلة إلى المدينة بجلالبن عبداهللا  عندما جاء جرير

بيض حجر األالمن  كان هذا الصنم صنم ذي الخلصة، إذبتحطيم  ’اهللا
 ،فذهب جرير إلى قبيلته ،كانوا قد رسموا عليه شكل تاج حيث ،المزخرف

من قبيلة بجيلة »حمسبني األ«دة بمساعه إلى جهة ذي الخلصة فتوج، 
رجل من خثعم كانوا محافظين على هجم على مائة رجل من باهلة ومائتي ف

  . )١(ة وأحرقهصلالخا م ذن وحطّفقتل وهزم الباقي ،صنمالذلك 
بعدما هدم جرير ’ بن مدرِك الى رسول اهللا فوفد عثعث بن زكروانس

آمنا باهللا ورسوله وما « :بن عبداهللا ذا الخلصة وقتل من قتل من خثعم فقالواا
: لهم اً وشرحفكتب لهم ميثاق .)٢(»جاء من عند اهللا فاكتب لنا كتاباً نتبع ما فيه

اً صبتموه في الجاهليةفهو عنكم موضوع ومن أسلم منكم طوعأ ما كل  نأ«
ي فزكا لثأو كرهاً في يده حرث من خبار أو عزاز تسقيه السماء أو يرويه ال

عماره في غير أزمة وال حطمة فله نشره وأكله وعليهم في كل سيح العشر 
وجعل  ،هم ومراعيهم الحدودرضوحدد أل ،)٣(»وفي كل غرب نصف العشر

بل اإل وأ الفرسخارج حدوده  ما شخص يرعىوأي ،العالمات لتلك الحدود
  .)٤(اًماله سوف يكون حرام نإبقر والغنم فالو

                                                 
 . ۱۳۰: ، األصنامالكلبي، أبو منذر، هشام بن محمد. ١

 . ۳۴۸: الطبقات الکبری، المجلد األول ،البصري، الزهري،   ابن سعد. ٢

 .۲۸۶: .المصدر السابق٣

 . ۵۸۸: السيرة النبوية، القسم الثانيالحميري، ابن هشام ، . ٤



 ١٥٣  القبائل اليمنية

  قبيلة بجيلة

هم بجيلة بنت نسب إلى أمتي تُالالقبائل القحطانية  إلىقبيلة ال هذه تنسب
بن الغوث بن  وراش بن عمربن إ أبناء أنمار همو ،العشيرة صعب بن سعد

   .)١(نبت بن زيد بن كهالن بن سبأ
هم في مدن أكثر وتفرق ,)٢(اليمن الوسطى القبيلة في سراة ههذ كان مقر

في  عدد قليل منهم يوبق ،اتأثر الفتوح يلة في الشامالعراق ومجموعة قل
عالقات خثعم مع بجيلة  ن. كما قيل بخصوص خثعم فإ)٣(ىلاألومساكنهم 
 ،بجيلة في نزاع دائمي مع جيرانهاكانت و ،حياناً إلى المشاجرةقد تَؤول أ

بن عبداهللا  جرير اُخرى وجمعهم مرةً ،قبائل كثيرة ضمنمن هنا فقد تفرقوا 
  . )٤(البجلي

                                                 
  ؛ ابن دريد، االشتقاق، ۳۰۱: كتاب النسب ،الهروي البغدادي، أبو عبيدة، قاسم بن سالم. ١

  الكلبي،؛ ۷۵: القسم األول الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،؛ ۵۱۵: الجزءالثاني     
 ).۷وانظر الخارطة رقم ( ،۳۷۵: جمهرة النسب، الجزءاألول،أبو منذر، هشام بن محمد     

  الحموي ؛ ۲۳۵و ۲۳۳: صفة جزيرة العرب ،ابن الحائك، الحسن بن أحمدالهمداني،. ٢
  (ذيل كلمة ۲۰۵: معجم البلدان، الجزءالثالث ، البغدادي، أبو عبداهللا، ياقوت بن عبداهللا     
  ). سراة      
  (ذيل ۶۳، الجزءاألول، ص كحالة عمر، رضا؛ أعالم النساء في عالمي العرب واإلسالم. ٣

 كلمة بجيلة).     

  : ، جمهرة أنساب العربالظاهري األندلسي، ابن حزم، علي بن محمد بن سعيد بن حزم. ٤
   ۲۸۷ . 
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  إسالم قبيلة بجيلة

 )۱۵۰(معه وجاء جرير بن عبداهللا البجلي إلى المدينة في السنة العاشرة للهجرة 
: لجرير ’فقال رسول اهللا ،أسلموا جميعهم وبايعوا النبيمن قبيلته و رجالً

وسوف يريحنا اهللا تعالى  ،وكما ه: الفق »الخلصة؟ي حال صنم ذ وه ما«
من شراومعه مائت هفقام بتحطيم ،هجرير بتحطيم ’ثم أمر رسول اهللا .ه 

  . )١(من قومه ورجع إلى المدينة رجل
   :ذواء اليمن اسمهماإلى رجلين من أ اًجرير ’هللاكذلك بعث رسول ا

ندهما جرير ع )٢(وكان ،فأسلما اإلسالمودعاهما إلى  وعمر ذوالكالع و ذو
   .’رسول اهللاوفاة حتى 

أحمس  من فرع رجالً )۲۵۰(حمسي مع وكذلك أقبل قيس بن عزْرة األ
الهدية  )٣(ن يعطيأ بالالً ’وأمر رسول اهللا ،وأسلموا ’على رسول اهللا

  لنائب بجيلة. 
  قبيلة أزد

 اتمخطوطفي بعض من ال تروقد ذك ،قحطانية الكبيرةالتعتبر من القبائل 

                                                 
 .۳۵۷: الطبقات الکبری المجلد األول ،البصري، الزهري،  ابن سعد. ١

 . ۲۶۵: المصدر السابق. ٢

  : ، نهاية اإلرب، المجلد الثالثالنويري، شهاب الدين أحمد بن عبدالوهابالقرشيالتيمي. ٣
   ۹۹ . 



 ١٥٥  القبائل اليمنية

  . )١(ئيةحجار السبأللى االمنقوشة ع

زد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن أهو: و ،نسبه نساباألعلماء  ذكر
بيلة لها شُعب الق هذهو .)٢(يشجب بن يعرب بن قحطانكهالن بن سبأ بن 

 وتتكون ،اإلسالمفي تاريخ  لها دور مؤثر ومهم كانو ،عديدة وكبيرة
يقياء) بن عامر ماء السماء بن (مز وحارثة بن ثعلبة بن عمر بني: نم فروعها

وس األي أب( ،زدرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن األحارثة الغطريف بن ام
  : نساباألان بن ثابت بخصوص نشد حسوأ، )٣()والخزرج
  )٤(المفاخر بن كهالن وأهلبن زيد  الغوث بن نبت بن مالك وونحن بن

شتق من إسم الماء وجفنة بن عمرو المزيقيا هو أبو ملوك غسان ، وإسمه م
  . )٥(الذي كان يشرب منه القوم

لهم عالقة ولعدم وجود  ،منذر الذين حكموا الحيرة لآمن جفنة  عرفيت
                                                 

 . ۴۴: دراسات في أنساب قبائل اليمن ،الزيدي شرف الدين، أحمد حسين. ١

  لسي،الظاهري األند ؛ ۲۶۷: كتاب النسب، الهروي البغدادي، أبو عبيدة، قاسم بن سالم. ٢
  الكلبي، ؛ ۳۸۶ و۳۳۰:، جمهرة أنساب العربحزم علي بن محمد بن سعيد بن  ،ابن حزم     
 . ۲: جمهرة النسب، الجزءالثاني أبو منذر، هشام بن محمد     

  علي  ،الظاهري األندلسي، ابن حزم؛ ۹م األول: السيرة النبوية، القسالحميري، ابن هشام ،. ٣
   :الجزءالثاني ؛ جمهرة النسب،۳۳۲جمهرة أنساب العرب:  ،محز بن محمد بن سعيد بن     
 . ۳۵و۲۰    

 . ۲۴۸: تاريخ اليعقوبي، المجلد األولاليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب ،. ٤

 . ۳۰۲:كتاب النسب الجزء الثالث،الهروي البغدادي، أبو عبيدة، قاسم بن سالم؛، ۲۶۷. ص٥
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   .عرضنا عن البحث عنهمببحثنا فلهذا أ
 ءالمزيقيا وبن ربيعة (لُحي) بن حارثة بن عمر وعمروبن هو ونسب خزاعة

  . )١(بن عامر ماء السماء
بن عدثان  عك )٢(من نسل عدنان نسل عك ن: أسابناأليذكر بعض علماء 

  . )٣(زدبن عبداهللا بن األا
مام يون أالعكّ نادی صفّينفي حرب  ألنّه ؛قربكونهم يمنيين أ أن ال  إ

فجعل معاوية  ،»الحرمات أما تذكرون نساءكم والبناتفي  اَهللا اَهللا«: مذحج
   :)٤(أمثال: ، منن مع لَخم وجذام وأشعر في مواجهة مذحجالعكيي

  .)٥(زداهللا بن األ غافق بن الشاهد بن عك بن عدنان بن عبدـ ۱
اهللا بن مالك بن  اهللا بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد غامد بن عبد ـ۲

 .)٦(زدنصر بن األ

                                                 
 . ۹۱: قسم األوللسيرة النبوية، الالحميري، ابن هشام ، . ١

  الظاهري ؛ ۳۰۲: ، العقد الفريد، الجزءالثالثاالندلسي، ابن عبد ربه، أحمد بن محمد . ٢
 . ۳۷۵: ، جمهرة أنساب العرباألندلسي، ابن حزم، علي بن محمد بن سعيد بن حزم    

  الحميري، ؛ ۲۴۷اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ، البلدان: . ٣
  . ۷۴: القسم األول ابن هشام ، السيرة النبوية،    
 . ۳۰۲. نصربن مزاحم، جمهرة أنساب العرب، ص٤

 . ۳۲۹.  المصدر السابق، ص٥

  : ، جمهرة أنساب العرب الظاهري األندلسي، ابن حزم، علي بن محمد بن سعيد بن حزم. ٦
  الكلبي، أبو منذر، ؛ ۲۹۶: بكتاب النس ،الهروي البغدادي، أبو عبيدة، قاسم بن سالم؛ ۳۷۷    
 . ۱۹۴: ، جمهرة النسب، الجزءالثاني هشام بن محمد     
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اهللا بن مالك بن نصر بن  حارث بن كعب بن عبدالزهران بن كعب بن ـ ۳
  .)١(زداأل
بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب  اهللا دوس بن عدثان بن عبد ـ۴

  )٢(زداهللا بن مالك بن نصر بن األ بن عبد
 . )٣(زدميدعان بن مالك بن نصر بن األ راسب بن ـ۵

 وبارق بن عدي بن حارثه بن عمر: ونسبه ،تعتبر فرع من خزاعة »بارق«ـ ۶
بة السماء بن حارثه الغطريف بن امرئ القيس بن ثعل المزيقياء بن عامر ماء

 . )٤(بن مازن بن االزد

زيقيا وعمر نإ :خباريونوقد بين األ ،ازد في مأرب كان مقربن عامر  ءبن م
 ،يناألزديجموعة من م هاجرت نهدامإلا في السد عندما بدأ ،السماء ماء

                                                 
  بوعبداهللا، ا الحموي البغدادي،؛ ۲۶۷و۳۷:، جمهرة النسبالكلبي، أبو منذر، هشام بن محمد. ١

 . ۲۴۶: ، المقتضب ياقوت بن عبداهللا     

  الحميري، ابن ؛ ۲۹۷: سب، كتاب النالهروي البغدادي، أبو عبيدة، قاسم بن سالم. ٢
 . ۸۲: القسم األول هشام، السيرة النبوية،     

  ؛ ۳۰۱: العقد الفريد، العقد الفريد، الجزءالثالث ،االندلسي، ابن عبد ربه، أحمد بن محمد. ٣
  : ، جمهرة أنساب العربالظاهري األندلسي، ابن حزم، علي بن محمد بن سعيد بن حزم    
     ۳۸۶ . 

  االندلسي، ابن عبد ربه، ؛ ۲۹۳: ، كتاب النسبالبغدادي، أبو عبيدة، قاسم بن سالمالهروي . ٤
   ،  الكلبي، أبو منذر، هشام بن محمد؛ ۳۰۰: ، العقد الفريد، الجزءالثالثأحمد بن محمد      
  .۱۵۰النسب، الجزءالثاني، ص جمهرة   
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 ،وإلى يثرب ،حولهاما و إلى مكة و ،يمن في منطقة اسمها طودالإلى سراة 
إلى عمان واليمامة  مجموعةو ،راقومجموعة إلى الع ،و إلى الشام

  .)١(والبحرين
 ,)٢(فروع غامد في السراة في هضبة(دوقَة) في طريق صنعاء ومكة وسكنت

ومجموعة من بارق وبني , )٣(سراة المطلة على تهامةالوفرع دوس في 
ويسمون مخالفهم بنفس  )٥(زدشَنُوَءة)أبـ(في السراة الذين يعرفون  )٤(راسب
   .أيضاًاالسم 

 مر ،وخزاعة في مكة وحولها، )٦(مجموعة من دوس في الحيرة وسكنت
في وتهامة  )٧(.الظهران وتنعيم وجعرانة وسرف وفخ وعصم عسفان وقديد

                                                 
  الهمداني، ابن  ؛۲۹۳: ولالمجلد األ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ١

  الحميري، ابن هشام ، السيرة ؛ ۳۲۶: ، صفة جزيرة العربالحائك، الحسن بن أحمد     
 . ۹۱: القسم األول النبوية،     

 (ذيل كلمة دوقة).  ۴۸۵: الجزءالثاني ،معجم البلدان ،الحموي البغدادي، أبو عبداهللا. ٢

 (ذيل كلمة دوس).  ۳۹۴: الجزءاألول عمر رضا ، معجم قبائل العرب،كّحالة، . ٣

 (ذيل كلمة راسب). ۱۱۱: . المصدر السابق، الجزءالثاني٤

  الهمداني، ابن ؛ ۲۴۹: المجلد األول اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٥
 . ۳۳۰الى  ۳۲۶: ، صفة جزيرة العربالحائك، الحسن بن أحمد    

     الزيدي شرف الدين، أحمد ؛ ۳۳۰: ، صفة جزيرة العربسن بن أحمدالهمداني، ابن الحائك، الح. ٦
 . ۴۵: ، دراسات في أنساب قبائل اليمن حسين    

 ).۷وانظر الخارطة رقم ( ۳۹: قبيلة خزاعة في الجاهلية واإلسالم ،حرفوش، عبدالقادر فياض. ٧



 ١٥٩  القبائل اليمنية

في الشام في  ووأبناء جفنة بن عمر ,)٢(وس والخزرج في يثربواأل )١(مكة
مد) مالك ويح(دوس بزعامة مالك بن فهم وفروع من  ,)٣(بالد البلقاء

ومن هنا فقد  ,)٤(عمان وحارث وعتيك (فرع من بارق) سكنوا في شحر
لهذا تعتبر ازد  ،)انعم زدأ(وهجر حيث يعرفون باسم  )٥(بحرينالتفرقوا في 
 زْدأ: وتقسم إلى قسمين ،كثيرة اًلها فروع ن، إذ أليمنية الكبيرةا من القبائل

  .اةالسراة) حيث سكنوا في السر زْدأ( وشَنُوءة أ

  .)٦(عمان هم الفروع الذين سكنوا في عمانزْد أو
   .بعثة النبويةالزْد عند أباسم  ،وس والخزرج وغسانواألخزاعة لم تعرف و

                                                 
  بي، أحمد بن أبي يعقوب،اليعقو؛ ۹۱: القسم األول الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،. ١

 . ۲۴۸: المجلداألول تاريخ اليعقوبي،     

  الهمداني، ابن الحائك، ؛ ۲۴۹: المجلداألول اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٢
 .۳۳۰: ، صفة جزيرة العربالحسن بن أحمد     

  اليعقوبي، أحمد بن أبي ؛ ۳۳۰: ، صفة جزيرة العربالهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد. ٣
 . ۲۵۱: المجلداألول يعقوب، تاريخ اليعقوبي،      

اليعقوبي، أحمد بن أبي ؛ ۳۳۰: ، صفة جزيرة العربالهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد. ٤
 . ۲۵۰: المجلداألول يعقوب، تاريخ اليعقوبي،

  .۲۵۰: األولالمجلد  اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٥
  ).۸وانظر الخارطة رقم ( ۲۴۹: . المصدر السابق٦
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  زْدأإسالم قيبلة 

اهللا  سهم صُرد بن عبدرأ علىو زدالسنة التاسعة للهجرة قدم وفد األفي 
رسول  رفأم ،مفحسن إسالمه ,وأسلموا الى المدينة في بضعة عشر األزدي

المشركين من  ره أن يقاتلوأم ،على من أسلم من قومهرئيسهم  ’اهللا
اهللا يسير بأمر رسول  فخرج صُرد بن عبد ،همرضالقبائل المجاورة أل

  . )١(وفتحهافي جيش حتى نزل بجرش  ’اهللا

لخالد بن ضماد األزدي وجنادة األزدي ’ كذلك كتب رسول اهللا
الة وآتوا الزكاة واطاعوا اهللا ورسوله واعطوا ما أقام الص«ومن تبعه وقومه 

وفارقوا المشركين فإن لهم ذمة اهللا ’ من المغانم خمس اهللا وسهم النبي
  . )٢(»وذمة محمد بن عبداهللا

  إسالم قبيلة غامد
السنة  شهر رمضان من غامد في عشرة رجال إلى المدينة في قدم وفد

يحتوي  فأمر لهم أمراً ،مواوأسل ’اشرة للهجرة وقدموا على رسول اهللالع

                                                 
الطبري، أبو جعفر، محمد بن ؛ ۵۸۷: السيرة النبوية، القسم الثانيالحميري، ابن هشام، . ١

 . ۳۸۸ : ، تاريخ الطبري، الجزءالثانيجرير

 . ۲۷۰و۲۶۷: الطبقات الکبری، المجلداألول ،البصري، الزهري،   ابن سعد. ٢



 ١٦١  القبائل اليمنية

بن كعب  بيمهم اُوعلّ ،ية وأعطاهم الهدايااإلسالمحكام والشرائع على األ
   .)١(نالقرآ

لغامدي ودعاه وقومه إلى كتاباً إلى أبي ظبيان ا ’كذلك كتب رسول اهللا
م ظبيان مع مجموعة من قومه إلى النبي في المدينة وأسلوفقدم أب ،اإلسالم

  .)٢(مرألوكتب النبي لهم ا
  إسالم قبيلة غافق

من قومه على النبي  الالغافقي مع رج ن شَجار بن صُحارأقبل جليحة ب
فقال  ،الكواهل من قومنا وقد أسلمنا وصدقاتنا محبوسة بأفنيتنانحن : وقالوا
  . )٣(أتبعنا الرسولوا باهللا منّآ: يالغافق بن سرير عوز

  إسالم قبيلة بارق
فدعاهم إلى  ،’دينة ودخلوا على رسول اهللاإلى الم جاء وفد بارق

  أمراً.  ’لهم رسول اهللا )٤(وأمر ،فأسلموا جميعهم وبايعوا ،اإلسالم

                                                 
  التيمي القرشي؛ ۳۴۵: الطبقات الکبری، المجلد األول ،بصري، الزهري، ابن سعد. ال١

 .۹۶: ، نهاية اإلرب المجلد الثالث شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري،    

 . ۲۸۰: ، الطبقات الكبرى، المجلداألول. البصري، الزهري، ابن سعد٢

  النويري،التيمي القرشي ؛ ۳۵۲: المجلداألول ، الطبقات الكبرى،. البصري، الزهري، ابن سعد٣
 . ۱۰۲: نهاية اإلرب، المجلدالثالث ،شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب    

  . ۳۵۲: ، السابق، المجلد األولالبصري، الزهري،   ابن سعد. ٤
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  إسالم قبيلة دوس
من رغم بالو ،كان شاعراً وعالماً وقدى مكة الالدوسي  وجاء طفيل بن عمر

فدعاه رسول  ،لتقاهه انّأ إالّ ’يلتقي برسول اهللا ن البأ إصرار قريش
م كثيراً فلم يسل وقد سعى ،لم طفيل ورجع إلى قبيلتهفأس ،سالملإل ’هللا

إلى مكة وأخبر رسول  اُخرىمن هنا رجع مرة  .أبوه وزوجته أحد إالّ
هدي قبيلة أ اللهم«: الفق ،لقومه ، فدعاعن عدم إسالم قبيلته ’اهللا

 وأن نظم معه سبعووا ،يل إلى قبيلته وبدأ بدعوتهاثم رجع طف ،»دوس
 ’الرسول موأعطاه ،في خيبر ’ن اُسرة دوسية إلى رسول اهللاثمانو

   .نصيبهم في الغنائم
بن حممة  وأن يرسله إلى قبيلة عمر ’وبعد فتح مكة طلب من النبي

فأحرق طفيل بن  ،’فقبل رسول اهللا ،ينالكفّقبيلتهم ذي  لحرق صنم
 ى وفاة، وبقي في المدينة حت’ذلك الصنم ورجع إلى النبي وعمر

   .)١(’الرسول
خدمات  وكلت لهواُ ،زمن البعثةکان قد أسلم طفيل  نوالجدير بالذكر أ

  . )٢(يمامةالستشهد في حرب وا ،وحصل على مقام مناسب ،مهمة

                                                 
 . ۳۸۲: القسم األول الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،. ١

 . ۳۸۵: . المصدر السابق٢



 ١٦٣  القبائل اليمنية

, بعد لم تفتحومكة  ،خرىلة دوس قبل القبائل اليمنية االُقبي لقد أسلمت
   .تبليغيةالبسبب نشاطات طفيل  وذلك

  عمان زدبيلة أفي ق اإلسالم
ه عبد في يجيفَر ملك عمان وأخبن العاص إلى  وعمر ’أرسل رسول اهللا

 ،اإلسالمإلى  بكتاب يدعوهم فيه ،ثامنة للهجرةالالقعدة في السنة ذي 
يأخذ صدقاتهم  عندهم وبقي عمر ’من رسول اهللا وبأمر ،سلموافأ

  . )١(نصلييذ الجزية من مجوسي عمان األويأخ ،همويقسمها على فقرائ
وقدموا على  ،كذلك جاء وفد من مسلمي مدينة دبا الحرة إلى المدينة

بارقي الحذيفة  ’رسول اهللا )٢(فبعث ،وأعلنوا إسالمهم ’رسول اهللا
   .أخذ الزكاةوحكام ن واألهم القرآتعليمل امعهم إلى دب

تي تسكن فروعها في المناطق المختلفة اليمن الكبرى الزد من قبائل تعتبر أ
 تي تعيشالالفروع مع  حتى،تحادوترابطا يوجدبينهموال،العربية لجزيرةمن ا

 .ع مستمركانوا في نزافقد  ،بعضالبعضهم  يجاوروكانوا  ،يمنالفي سراة 
 ،يوجد بينهم اختالفه نّإلى المدينة المنورة أ تي بعثوهاالويظهر من الوفود 

                                                 
  الطبري، أبو جعفر، محمد  ؛۲۶۲: ، السيرة النبوية، المجلداألولالبصري، الزهري،   ابن سعد. ١

 .۲۶۲: تاريخ الطبري، الجزءالثاني ،بن جرير     

 . ۱۰۱: ، الطبقات الكبرى، القسم األولالبصري، الزهري،   ابن سعد. ٢
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  .هم زعيم واحدوليس لدي

  قبيلة خزاعة

فراد تلك القبيلة اع أاستطو ،)١(هرانالظَ ة في مرالقبيل هذهكانت تسكن 
 ،في مكة مجرهبن كنانة في القضاء على سلطة  بكربني  تعاون معالب

ونجح قصي بن كالب بالتعاون  ،اهللا وحصلوا على الحكم في المدينة وبيت
واستولوا قريش وكنانة وقُضاعة في إخراج خزاعة وبني بكر من مكة  مع

 زوجةالمطلب  عبد قد تزوج, و)٢(مور الكعبةاُ ةرداعلى حكم مكة وإ
  . )٣(منهم

وقد عقدوا  ،حسنة المطلب خزاعة وبني هاشم في عهد عبدكانت عالقة 
في مواجهة ويساعده بعض البعضهم يسند  كان ،هممعاهدة ثابتة بين

  . )٤(عداءاأل

                                                 
  .۹۲: ، القسم األولالسيرة النبوية الحميري، ابن هشام،. ١
  قبيلة خزاعة في ،حرفوش، عبدالقادر فياض؛ ۱۲۳و۱۱۷السيرة النبوية:  الحميري، ابن هشام، .٢

 . ۴۴: الجاهلية واإلسالم     

 . ۳۲۶: المجلد األول اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٣

 . ۳۲۹: ، ترجمة السيد محمد الحسيني’، رسائل ومعاهدات محمدحميد اهللا، محمد؛. ٤



 ١٦٥  القبائل اليمنية

  إسالم قبيلة خزاعة

المدينة لى إوخزاعة بعد هجرته  ’رسول اهللادت العالقة بين توطّ
من مسلمين ومشركين  فكان الجميع ،بعاداً واسعةواتخذت أ ،المنورة
 ،في مكة وتهامةمور التي تحدث بكل األ هيخبرونو ،’النبي يحبون
رسول الخزاعي إلى  عبد بن أبي معبدجاء م . وقد)١(ين لهالمن المو فكانوا

 ىا التقوعندم ،لما حل بهمأظهر الحزن و ،حداُبعد هزيمة معركة  ’اهللا
  .)٢(ذلكره من حذّ - ينوي الرجوع وكان - في روحاءسفيان بي مع أ

 وعلى غز حتى عزمت قريش ’التعاون بين خزاعة والنبي واستمر
فجاءت مجموعة من فرسان خزاعة إلى  ،لمدينة في السنة الخامسة للهجرةا

وعند عقد صلح الحديبية  ،)٣(عن حركتهم ’نبيالالمدينة وأخبروا 
تعاون بين الوبهذا فقد ازداد  ,)٤(دخولها في عقد المسلمين ،عةأعلنت خزا
 انه عندما هجأحتى  ،بعاد كثيرةألها كل يوم  وخزاعة فكان ’رسول اهللا

 یمما أد ،حمل عليه شاب من خزاعة ’يلي رسول اهللاأنس بن زُنَيم الد
بن سالم من  عمرووفجاء بديل بن ورقاء  ،إلى معركة بين خزاعة وبني بكر

                                                 
 . ۱۰۲: القسم الثاني الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،. ١

  ،محمد بن عمر بن واقد الواقدي أبو عبداهللا؛ ۱۰۲الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية: . ٢
 . ۳۳۴: المغازي، المجلداألول      

 . ۴۴۵: المغازي، المجلداألول ، محمد بن عمر بن واقد الواقدي أبو عبداهللا. ٣

 . ۳۱۸: القسم الثاني الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية، .٤
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وشكوا بني بكر وقريش إلى رسول  ،ار خزاعة إلى المدينة المنورةكب
  . )١(مكة على’السبب في هجوم النبي وه وكان ذلك ،’اهللا

مجموعة من خزاعة كانوا قد أسلموا قبل  ن: أويظهر من نص ابن هشام
قد ن بديل بن ورقاء الذي كان من قُراء القرآ نافع بن: منهم ،)٢(معركة أحد
رسالة إلى بديل بن  ’كتب رسول اهللا .)٣(عة بئر المعونةقُتل في واق

فقبلوا  ،اإلسالمورقاء وبسر بن سفيان الخزاعي قبل فتح مكة ودعاهما إلى 
وأمره  ،)٤(وقد شارك بديل في فتح مكة وغزوة حنين .’نبيالدعوة 
في  ’وكان مع رسول اهللا ،)٥(نائم حنينرئاسة غ ىن يتولّأ ’النبي

   .)٧(’ة الرسولوقد توفّي قبل وفا ،)٦(اعحجة الود

                                                 
  محمد بن  الواقدي أبو عبداهللا؛ ۳۹۰: القسم الثاني الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،. ١

 . ۷۸۴: المغازي، المجلد الثاني ، عمر بن واقد     

 . ۱۰۲: القسم الثاني الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،. ٢

 . ۲۹۴: ، الطبقات الكبرى، المجلد الرابعلبصري، الزهري،   ابن سعدا. ٣

 . ۲۹۴: . المصدر السابق٤

 . ۹۲۲: المغازي، المجلد الثاني ،محمد بن عمر بن واقد الواقدي أبو عبداهللا. ٥

 . ۲۹۴: ، الطبقات الكبرى، المجلدالرابعالبصري، الزهري،  ابن سعد. ٦

  : ، اإلصابة في تمييزالصحابة، الجزءاألول ضل، أحمد بن عليالعسقالني، ابن حجر، أبو الف. ٧
  ۱۴۱ . 



 ١٦٧  القبائل اليمنية

  وس والخزرجإسالم األ
الحج  في مراسم اإلسالمالقبائل العربية إلى  يدعو ’كان رسول اهللا

قبل  ةفي مراسم الحج في السنة الحادية عشرف ،جتماعات مكةوبقية ا
م قد ألنّهو ،)١(مع ستة رجال من الخزرج ’رسول اهللا ىالتقالهجرة 
ن أ ملأعلى  ،’دعوة الرسولل اجابوستفأ )٢(ر نبيظهو يهودالمن سمعوا 
بينهم  فتحلُّ ،نزاعاتهم وخالفاتهم السبب في تهدئة وه اإلسالميكون 

ر انتشا رجعت المجموعة إلى يثرب ولم ،ويرجعون إلى مدينتهم ،لفةاإل
  . )٣(وس والخزرجفي مجالس األ اإلسالم ىصد

 بايع ىاألولوفي بيعة العقبة  للبعثة ةثانية عشرالفي مراسم الحج في السنة و
وسبعة  ،جال من العام الماضيفي مكة خمسة رجال من ستة ر ’النبي

ن من منهم من الخزرج ورجال عشرة كانوا اثني عشر رجالًف ،نورجال آخر
يقتلون  وال ،يسرقون يزنون وال وال ،باهللا واشركي ن الوبايعوا على أ ،وساأل
 ،فيما أمرهم ’ن يطيعوا رسول اهللاأو ،صناماأل ن، وال يعبدوبناءهمأ
  طلب اليثربيون و ,)٤(نساء)ال(بيعة  ىاألولالعقبة  :البيعة هذه تُسمىو

                                                 
 . ۴۲۸: القسم األول الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،. ١

 . ۸۹ن الكريم، البقرة، اآلية . القرآ٢

 . ۲۹۴: القسم األول الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،. ٣

 . ۴۳۱: . المصدر السابق٤



 دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^  ١٦٨

فبعث رسول  ،مهم القرآنن يبعث معهم من يعلّأ ’من رسول اهللا
 ،ب بن عمير بن هاشم بن عبد منافمعهم إلى المدينة مصع ’اهللا

يذهب كان و ،بن زرارة سعدأً على )١(نزلمصعب المدينة دخل وعندما 
   .اإلسالموس والخزرج ويدعوهم إلى إلى أماكن األ

ولم تبق  ،إلى كل منازل المدينةوبالتدريج دخل  ،في يثرب اإلسالمر وانتش
لقد  .)٢(’وفيها ذكر حسن من ذكر رسول اهللا إالّ األنصاردار من دور 

سم مرا حتى جاء إلى مكة في ،خالل سنة اإلسالمنجح مصعب في نشر 
تمام مراسم إوبعد  ,)٣(للبعثة مع مسلمي يثرب ةلسنة الثالثة عشرفي االحج 

 نفراً عشر حد،كان أناتوامرأ رجالً )۷۳( في منى ’رسول اهللا الحج بايع
 ’عن رسول اهللا وان يدفععلى أ ،خر من الخزرجآ نفراً ۶۴وس ومن األ

   .همبنائكما يدفعون عن نسائهم وأ
ثانية لهجرة الو ىاألولسباب في بيعة العقبة األ وبهذا الشكل فقد تهيأت

زدهار ا كانت الهجرة هي السبب في .ى يثربوالمسلمين إل ’النبي
وكانت سياسة  ،تكوين الدولة طارثورة وإلى بقاء البعثة في إالوتثبيت 

والدعوة إلى  اإلسالم مرحلة نشر الداخلية بدأت في ’كرمالرسول األ

                                                 
 . ۳۹۷: المجلد األول أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي،. ١

  . ۴۳۷: القسم األول الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،. ٢
 . ۲۲۰: ، الطبقات الكبرى، المجلد األولالبصري، الزهري،   ابن سعد. ٣
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الدولة  حيث تصل إلى مرحلة استقرار ،نةالكلمة الطيبة والموعظة الحس
   .)١( عيةنظام القبلي إلى دولة وإقامة األحكام الشرالية وتحويل اإلسالم

إلى المدينة قام ببناء المسجد  ’بعد مرورعام على دخول الرسول
 ين ولم يبقوس والخزرج مسلماأل منكثرألا وصار ،تي حولهالوالحجرات 

  . )٢(مشركةمية وائل واُوواقف واء خطمة سممن طوائف األوس بأ عدد إالّ
خزرج في الوس ومسلمو األ ربعد الهجرة لم يقصّ خالل السنوات العشرو
أعداء  ه في كل غزواته وحروبه ضدكانوا معقد ف ،’تعاون مع النبيال

. )٣(ف رجلة آالأربعفي فتح مكة  ’رسول اهللا وكان منهم مع ،اإلسالم
: قال تعالىف ،ذلك عنهمبن القرآأخبر  كما رفيع، لهم مقام صبحوبذلك أ

} الذينو  رِزْقةٌ ورغْفم مقّاً لَهح  نُونمؤالْم مه كوا أُولئنَصَروا وآو
٤(} كَرِيم( .  

 ’وفي المقابل فقد نجح رسول اهللا ،ون بهامكانة يفتخر وبهذا فقد نالوا
القبلية النزاعات و هم من الشرك والخالفاتأخرجو ،في إصالحهم

أنشد موالنا جالل الدين  وقد ،يهودالظلم  هم مننجاأو ،خالق الجاهليةألوا
                                                 

 . ۱۱۱: تاريخ صدراإلسالم منتظر القائم، أصغر،. ١

 .۵۰۰: القسم األول يرة النبوية،الحميري، ابن هشام ، الس. ٢

 . ۲۳۶: المغازي، المجلد الثاني ،محمد بن عمر بن واقد الواقدي أبو عبداهللا. ٣

 . ۷۴. االنفال: اآلية ۴
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  : بخصوص ذلك الموضوعباللغة الفارسية محمد بلخي أبيات شعرية 

ءقبيلة طي  
 نساباألنقل علماء  قحطانية الكبرى وقدالالقبيلة من القبائل  هذهتعتبر 
. )١(بن كهالن بن سبأدد بن يشجب بن عريب بن زيد ء بن أطي: نسبها

ندب بن خارجة بن  :المشهور منهاو ،لها فروع كثيرة ءكانت قبيلة طيج
ندب باسم اُويعرف فر الغوث بن طيو ،ءفُطرة بن طيع ججديلةم وكان .ه 
ثعلبة بن ذُهل بن رومان  يبنو ،ثعلبة بن رومان بن جندب يبن: أبناء جندب
 يعرفونكانوا و ،هل بن رومانثعلبة بن جدعاء بن ذُ يبنوبن جندب 

  . )٣(ثعلبة بن جدعاءالطائي من بني  لآوكان  .)٢(ثعالب الثالثةالب
ــث ســكن  أرضفــي  ءمقــر طــي كــان ــاك مــراد وهمــدان  الجــوف حي    ،هن

ــد أ و ــاجروا بعــ ــاجرتهــ ــة أ ن هــ ــميرا   ,)٤(زدقبيلــ ــي ســ ــوا فــ    )٥(ونزلــ

                                                 
  الظاهري األندلسي، ؛ ۲۴۷: المجلداألول اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ١

  الكلبي، أبو ؛ ۳۹۹: جمهرة أنساب العرب، ابن حزم، علي بن محمد بن سعيد بن حزم    
 . ۱۷۹: جمهرة النسب، الجزءاألول ، منذر، هشام بن محمد   

  ؛ ابن دريد، االشتقاق، ۳۲۶: ، كتاب النسبالهروي البغدادي، أبو عبيدة، قاسم بن سالم. ٢
 . ۳۸۰: الجزءالثاني     

 . ۳۱۳: لجزءالثالث، العقد الفريد، ااالندلسي، ابن عبد ربه، أحمد بن محمد . ٣

  : األغاني، الجزءالحادي عشر ، ألموي اإلصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمدا. ٤
   ۱۶۸ . 

    ← . سميرا في طريق الحجاج أحد منازل طريق مكة (راجع: ياقوت الحموي، معجم٥
 



 ١٧١  القبائل اليمنية

علــى  اوقــد اســتولو ,)٢(نجــد أرضفــي القــرب مــن بنــي أســد فــي  )١(وفَيــد
وبعد ذلك سيطروا على قسـم   ،بني أسدل اللذين كانا )٣(»سلْمى«و »جأأ«جبل
 ،يمامة ومساكن من غطفان فـي نجـد  الحيرة والتميم في نجد بين  أرضمن 

    .)٤(وضريب ومحضَر ةدومة وسكاكة والقار: ءطي وكانت قُری
: هاوقع بين فروعها معارك, من صف بدوية وقدكانت معاملة طي بدوية ون

 هذهاستمرت  .الغوثي جديلة وبني التي وقعت بين بن »الفساد«معركة 
في عرنان بين تيماء الحرب  يوم الرابع واصلتالوفي  ،ة أيامأربعالمعركة 

٥(الغوثونتصر بنفا ءوجبلي طي( .  
غَني من قيس بن  فرع: مثل ،قبائل معدي سيئة مع بعض ءكانت عالقة طي

 ،في شرق جبل سلمى ءطي من طفيل الغنوي غَنيزعيم قبيلة  مزَوه ،عيالن

                                                                                                                  
 (ذيل كلمة سميرا)  ۲۵۵: البلدان، الجزءالثالث ←

   ،معجم البلدان ،الحموي البغدادي، أبو عبداهللاق مكة والكوفة (. فَيد من المنازل نصف طري١
 ، (ذيل كلمة فيد).۲۸۲: الجزءالرابع     

 (ذيل كلمة طي). ۶۸۹: عمر رضا ، معجم قبائل العرب، الجزءالثانيكحالة، . ٢

  ، أَجأ أحد جبال ۲۳۹و۲۳۸: فة جزيرة العربالهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد: ص. ٣
 .. ۹۲: ي وتقع في غرب فيد (راجع: عبد القادر فياض حرفوش، قبيلة طيط    

 )۹، وانظر الخارطة رقم (۶۸۹: عمر رضا ، معجم قبائل العرب، الجزءالثانيكحالة، . ٤

 . ۱۰: ، األغاني، الجزءالثالث عشرألموي اإلصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمدا. ٥
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. كذلك كان يقع قتال بين )١(وقتل منهم الكثير وحصل على غنائم كثيرة
على ذي الخمار بن  ءيبت طنما تحزَّوإ ,)٢(رياد بن نزاأوبني عامر وطي 

ا كان فلم ،لف في الجاهليةح ءكان بين أسد وغطفان وطي حيثعوف 
غطفان وأسد على طي فأزاحوها عن  )٣(تإجتمع ’وينبال مبعثقبل ال

فكره ذلك عوف فقطع ما بينه وبين  ،غوثها وجديلهادارها في الجاهلية 
 ءين من طيوأرسل عوف إلى الحي ،ان على الجالءوتتابع الحي ،غطفان

كتاباً  ’نبيالفكتب  ،إلى دورهم )٤(فرجعوا ،فأعاد حلفهم وقام بنصرتهم
ن ال يستخدموا أو ،ءطي أرضتربوا من ن يقإلى بني أسد ومنعهم من أ

   .)٥(ماءهم
 ءحاتم رئيس طي ن، حتى أأيضاًية بن وائل عدائ مع بكر ءكانت عالقة طي

  .)٦(ىرسى وجرحى وأم قتلوقد ،ه انهزمولكنّ ،عليهم هجم
ه نّ، حتى أوكانت تحمي مصالحهم ،ن جيدةمع الساسانيي ءكانت عالقة طي

                                                 
  :الجزءالخامس عشر ،األغاني رج علي بن الحسين بن محمد،األموي اإلصفهاني، أبو الف. ١

    ۳۵۲ . 

 . ۶۹۰: ، معجم قبائل العرب، الجزء الثانيكحالة، عمرضا. ٢

 . ۲۹۱: المجلداألول اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٣

  . ۴۸۶: ، تاريخ الطبري، الجزءالثانيالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٤
 .۲۶۹: ، الطبقات الكبرى، المجلد األولالبصري، الزهري،  ابن سعد .٥

 . ۶۰۳: ، أيام العرب قبل اإلسالم، الجزءالثانيالتيمي البصري، أبو عبيدة ، معمر بن المثنى. ٦



 ١٧٣  القبائل اليمنية

 وولي خسرثم  ،)١(نهم المساعدة رفضوا ذلكعندما طلب نعمان بن المنذرم
بن قبيصة الطائي ومعه النخيرجان(نخارجان) تسع سنين على ابرويز إياس 

 نأ علی مع بقية القوات - ةلصلح والعداوا - العالقات هذهتدل و .)٢(الحيرة
إذ أ ؛كانت من القبائل القوية والمسيطرة في نجد ءقبيلة طيبرويز وخسر ن 

 تحت سلطة حارث بن عمرو ءطيصارت  وقد ،للحيرة اًواليمنهم  اختار
   .)٣(مدة من الزمن دي وابنه شرحبيلالكن

ءإسالم قبيلة طي  
بقيادة زيد إلى المدينة وفيه خمسة عشر رجالً ءجاء وفد من قبيلة طي 

كل واحد  وأعطی ،وأسلموا ’وأقبلوا على رسول اهللا ،الخيل بن مهلْهل
 زيد اهة وسموقياُ ةي عشرتأثن اًأعطى زيدو ،فضةمن ال اقٍوأ منهم خمس

في  وي زيد وهولكن توفّ ،طرافراضي في األاألاً من وترك له قسم ،الخير
 ’ه رسول اهللال اوأخذت زوجته الرسالة التي كتبه ،طريق العودة

سنة العاشرة الفي  ×اًعليذلك  بعد ’فبعث رسول اهللا ,)٤(وأحرقتها
 ،فارس حاتم ومعه مائتا لآفحمل على منطقة  ،سيم معبد فَلْللهجرة لتحط

                                                 
 . ۲۶۶: المجلداألول اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ١

 . ۶۱۴: تاريخ الطبري، الجزءاألول، الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢

 . ۲۶۸: المجلداألول اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٣

 . ۵۷۷: القسم الثاني الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،. ٤
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منها بنت حاتم و معه الغنائم واألسراءو ورجع إلى المدينة ،م المعبدوحطّ
 ،يوطلبت حريتها من النب ،الى سفانة ×علي اإلمام، فأشار)١(الطائي

 .فخرجت معهم حتى قدمت الشام ،وأعطاها نفقتها ’فكساها رسول اهللا
هرب إلى الشام عندما هجم ف ،نصارىالن م على ديي بن حاتعد وكان
 عليه فدخل ،المدينة ’قدم على رسول اهللاحتى  فخرج، ×علي اإلمام

عدي بن حاتم  :فقال ؟من الرجل: فقال ،عليه ، فسلّمفي المسجد ووه
   .)٣(جمع زكاة قومه ’فأمره رسول اهللا ,)٢(وأسلم ،طائيال

 اإلسالمعن  )٤(ولم يرتد ،اإلسالمدين في ومحكمة  ثابتة ءطي كانت قبيلة
  .ها عنتن ارتدتاثنا من القبائل العربية إالّ

سود بن األ عامر بنو ءطيول معاوية بن جرول آل ’وأوامر رسول اهللا
 هذهب ’هتمام رسول اهللاعلى ا دلّتما نّخيل إال زيدعامر الجوين الطائي و

  . )٥(القبيلة

                                                 
 . ۳۲۲، الطبقات الكبرى، المجلداألول، البصري، الزهري،   ابن سعد. ١

  حرفوش، عبدالقادر ؛ ۳۷۶: ، تاريخ الطبري، الجزءالثانيريرالطبري، أبو جعفر، محمد بن ج. ٢
 . ۴۰۰و۹۸: قبيلة طيء ،فياض    

 . ۳۲۲: ، الطبقات الكبرى، المجلد األولالبصري، الزهري،   ابن سعد. ٣

 . ۲۳۷: ، جمهرة النسب، الجزءاألولالكلبي، أبو منذر، هشام بن محمد. ٤

  . ۲۶۹: الكبرى، المجلد األول ، الطبقاتالبصري، الزهري،   ابن سعد. ٥



 ١٧٥  القبائل اليمنية

  قبيلة كندة
 ابون نسبهانسال ذکرحيث  ،الكبرىنية القحطا القبائلمن  تعتبر قبيلة كندة

 رث بن مرة بن أدد بن زيد بنبن الحا بن عدي ) بن عفيرثور(كندة إلی
  . )١(بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ يشجب

 وقسم بنيو ,)٢(وبني أشرس ،بني معاوية :إلى فرعين كبيرين تُقسم كندة
م قسيو )٣(السكونو كلسكاساو صَدفوتُجيب، : تاليةالأشرس إلى الفروع 

  . )٤(حارث الوبني  ،الرائش :معاوية إلى فرعين وبن
جيش ملوك حمير في  في تدخلتي القبائل اليمنية القوية المن  تعتبر كندة

وذلك لتهديد أعدائهم بهم إذ كانوا أعراباً أشداء، ؛ »شمريهرعش«زمن 
جاء في  قدو .)٥(يحبون الغزو والقتال حتى صاروا قوة رادعة مخيفة

المنقوشات الحجرية في جنوب الجزيرة العربية بعد الميالد منقوشة الثوب 

                                                 
  الظاهري األندلسي، ابن ؛ ۳۰۴: ، كتاب النسبالهروي البغدادي، أبو عبيدة، قاسم بن سالم. ١

 . ۴۲۵: ، جمهرة أنساب العربحزم، علي بن محمد بن سعيد بن حزم    

 .۳۰۵: ، كتاب النسبالهروي البغدادي، أبو عبيدة، قاسم بن سالم. ٢

  الظاهري األندلسي، ابن ؛ ۳۰۹: ، كتاب النسبي، أبو عبيدة، قاسم بن سالمالهروي البغداد. ٣
 . ۴۲۹: ، جمهرة أنساب العربحزم، علي بن محمد بن سعيد بن حزم     

  . ۳۰۶: ، العقد الفريد، الجزءالثالثاالندلسي، ابن عبد ربه، أحمد بن محمد . ٤
 .۵۵۲: زءالثاني. جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، الج٥
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القبيلة  هذهوقد تكرر اسم  ،)١(۵۱۰برقم  »ريجمانس«و ۶۶۵و۶۶۰برقم 
 هذه نأيتضح  .سم كندةعراب قبل اجاءت كلمة األف ،بشكل(كدت)

من يالملوك  نإف من هنا .ولم يكن لها مسكن ثابتالقبيلة كانت بدوية 
 وأمن القبائل اليمنية القبيلة لضرب أعدائهم  هذهكانوا يستفيدون من 

  . )٢(المعدية
شفها كتا ميالدي التي ۵۱۶إلى عام  ) التي تعودry510وفي المخطوطة(

 اسم كندة فيها قد جاءو ،ونشرها »ماسل«في وادي  »ريجمانس«ور البرفس
الكلمة  هالباحثون هذقد أخذ ل .)٣(عرابهم األنّومذحج مع بني ثعلبة على أ

 ,)٤(البدوي ـعراب الذين يعيشون في الصحراء األ ـعرابي األبمفهوم  عادةً
  .)٥(»يفيلب ۲۲۸ريجمانس و ۵۰۸لوح «وقد جاء في 

قتال  ن. إ)٦(سارالذين حاربوا مع يوسف أ شكل عرب كندةإن اسم كندة ي
 ،القبيلة ههذقدرة السياسية والعسكرية للمع ملوك اليمن يحكي عن ا كندة

 ن، حتى أالمختلفة اماألية والضعف في شدالالقدرة في  هذهوقد تختلف 
                                                 

  .۵۵۲: . جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، الجزءالثاني١
 . ۵۹۰: . جواد علي، المفصّل في تاريخ األدب، الجزء الثاني٢

 .۳۳۰: . بيجولوسكايا، األعراب في حدود الروم الشرقية وإيران، ترجمة عناية اهللا رضا٣

 .۳۳۲: . المصدر السابق٤

 .۵۸۹: لمفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، الجزءالثاني. جواد علي، ا٥

 . ۵۹۶: . المصدر السابق، الجزءالثاني٦



 ١٧٧  القبائل اليمنية

ثار ضد أبرهة في  ذإ على كندة ليهاالكندي و أبرهة جعل يزيد بن كبشة
 ربجبأ اُخرىوولي مرة  )١(أبرهة أخمد ثورته ولكن ،ميالدي ۵۴۲عام 

  .)٢(ميالدي ۵۴۷الكندي عليهم في عام 
سم حارث بن عمرو. اب الفي الشم المعة في تاريخ كندةلصفحات االتتعلق 

 ۵۰۲مع حارث الكندي في عام  اًفحل »أناسياسيوس«طور امبرإ عقد
 ۵۲۸ن في سنة دموي بين اللخميين والكنديي البعد ذلك وقع قت ،)٣(ميالدي
 ،في السيطرة على الحيرة كل المرارآونجح حارث حفيد حجر  ,)٤(ميالدية
ه على قبائل كنانة وبني أسد ؤ. وولي أبنا)٥(اللخميين على بالد واستولی

حارث على قبائل  استولىو ,)٦(وبني تميم وبني ثعلب الذين كانوا في نجد
 وولي المنذر بن ماء ،نوشيروان إلى الملكأحتى وصل  ،الحيرة أرضمعد و

إلى الحيرة هرب  اًقريب المنذر صار نألو ،السماء على حكومة الحيرة

                                                 
 . ۳۳۸: . بيجولوسكايا، األعراب في حدود الروم الشرقية وإيران١

 . ۳۴۳: . المصدر السابق٢

 . ۳۲۵: . المصدر السابق٣

 .۳۲۸. المصدر السابق، ٤

 .۱۴۷: األرض واألنبياءحمزة بن حسن، سني ملوك اإلصفهاني، . ٥

  : ، تاريخ المدينة المنورة، الجزءالثاني البصري النميري، ابن شبة، أبو زيد، عمر بن شبة. ٦
  : األغاني، الجزءالتاسع األموي اإلصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد،؛ ۵۴۴     
   ۸۱ . 
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  .)١(ي وقُتل على يد قبيلة بني كلبحارث الكند
نار  واشتعلت ،وشرحبيل سلمة :هعد موت الحارث وقع خالف بين أبنائوب

وقُتل شرحبيل  ,)٢(تقوا في كُالب بين الكوفة والبصرةالو ،الحرب بينهم
حب بساط الحكم وس كندة، الحوأ ضطربتاوقد  ،)٣(على يد بني ثعلب

 ،)٥(صليجعوا إلى حضرموت مقرهم األور )٤(وتفرقوا ،كل المرارآعن بني 
كرب من فرع  قيس بن معديو ،كرب بن جبلة معدي ثم صار الحكم بيد

   .)٦(كرمين بن الحارثبني معاوية األ

بن قيس  األشعثبعد ذلك وصل  ،سيفي مكة في عهد ق اإلسالموظهر 
، وبدالعبارة عن دولة  في الحقيقة كانت دولة كندةو )٧(إلى زعامتهم

جزيرة المن جنوب  معد تحت زعامة شيوخ قبائل كندة مع قبائل تدواتح

                                                 
 . ۱۴۷: سني ملوك األرض واألنبياء ،اإلصفهاني، حمزة بن حسن. ١

  ؛ ۴۷: ، أيام العرب قبل اإلسالم، الجزءالثانيالتيمي البصري، أبو عبيدة ، معمر بن المثنى. ٢
  اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ يذكر اليعقوبي سبب هذا الخالف فتنة المنذر (    
 ). ۲۶۹: المجلد األول اليعقوبي،     

 . ۵۴۵:تاريخ المدينة المنورة، الجزءالثاني ن شبة،البصري النميري، ابن شبة، أبو زيد، عمر ب.٣

 . ۶۵ :، أيام العرب قبل اإلسالم، الجزءالثانيالتيمي البصري، أبو عبيدة ، معمر بن المثنى. ٤

 . ۱۰۷: . فيليب متّي، تاريخ العرب المفصل، ترجمة أبي القاسم باينده٥

 . ۱۴۸ :، سني ملوك األرض واألنبياءاإلصفهاني، حمزة بن حسن. ٦

  . ۱۴۸: . المصدر السابق٧



 ١٧٩  القبائل اليمنية

ومشتركة مع القبائل  يجاد دولة متحدةنجح الكنديون في إ. )١(العربية
ولكن  ،العربية شرقي للجزيرةالوالنجدية في أراضي الشمال  ةالمعدي

. )٢(»باروكاسكل«كان ملوكهم لم يكن لديهم حراسة للحفاظ عليهم كما 
قبائل والعشائر العتمادهم على ا أكثرو ،س قوات القبيلةنوا على رأكا

ويؤيد هذا قصص أيام  ،ياناً خالف شديد بينهمحقد يظهر أو ،وأُسرهم
، حيث مثل حضرموت ومراد خرىمع القبائل االُ العرب و المعارك القبلية

ق  يفرهم ولم يكن لدي نظامهم العسكري يجري على نمط الحياة القبلية نإ
نظام الوتشكيالت عسكرية معقدة وقوية ومنظمة مثل  مايةمن حرس الح

بخصوص معركة  بن المثنى معمر ي عبيدةبويتضح من نص أ ،يالملك
بني بكر من هي تي كانت مع شرحبيل بن حارث الالقوات  نأ )٣(كالب

والقبائل قوات سلمة بن حارث من تغلب (النمر) و .والقبائل المتحالفة
   .المتحالفة معه خرىاالُ
إلى  انديخالق وطبيعتهم الصحراوية تؤنت األكا: الًوأمما تقدم نستنتج و
  .نزاع وعدم ترابطهمالخالف وال

رق الجزيرة ذ سيطروا على ش، إالطابع القبليب تتسممنظمتهم الحربية  :وثانياً

                                                 
 . ۳۵۲: ، األعراب في حدود الروم الشرقية وإيران»بيجولوسكايا. «١

  .۳۵۲: نُقل عن بيجولوسكايا .٢
W. Caskel. Die Einheimischen Quellen p. 340. 

  . ۴۷: ،أيام العرب قبل اإلسالم، الجزءالثانيالتيمي البصري، أبو عبيدة ، معمر بن المثنى . ٣
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  .م ۵۳۸  ـ۴۶۰العربية في زمن حارث عام 

تحالف ال ،يمنية معهالأزرة القبائل م: منها نشأت قوة حارث من عدة عوامل
 ،الروم الشرقيةية طورامبرإتمتع بحماية ال ،مع القبائل المعدية والنجدية

 ومأزرة بكر)١((قباد) يام كواذللدولة الساسانية في أضعف القدرة السياسية 
وبهذا الشكل  ،)٢(لخم لآمن  جاء ئل مع حارث بسبب الحقد الذيبن وا

م مهتقد ن، حيث إاطيةفقد كون الكنديون منظمة عسكرية ديمقر
 والحضر البدو عربمن البارزة جماعات الهجومهم كان سبباً في ارتباط و
  . )٣(ساكنة في محيط واسعال

قد يصل و .)٤(كثيراًشعر العربي الفي الروايات واُمراء كندة وملوكها ذُكر 
خرهم ان أولهم مرتع وثم ابنه ثور وآوک )٥(عددهم إلى السبعين رجالً

 ،قوياء ويحبون إراقة الدماءإذ كانوا من المقاتلين األ ,)٦(بن قيس األشعث
هم فقد ظهرت أسماؤ ولهذا السبب ،ةيفومن هنا فقد حصلوا على قوة مخ

                                                 
 . ۱۰۸: ، سني ملوك األرض واألنبياء، ترجمة جعفر شعاراإلصفهاني، حمزة بن حسن. ١

 . ۳۳۵: ؛ جواد علي، المفصل في تاريخ العرب، الجزءالثالث۱۰۹: . المصدر السابق٢

 .۳۵۳: . بيجولوسكايا، األعراب في حدود الروم الشرقية وإيران٣

  : ، تاريخ المدينة المنورة، الجزءالثانيبةالبصري النميري، ابن شبة، أبو زيد، عمر بن ش. ٤
  اإلصفهاني، ؛ ۲۷۶: المجلداألول اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،؛ ۵۴۵    
 . ۱۴۷: ، سني ملوك األرض واألنبياءحمزة بن حسن     

 . ۴۴: عبدالرحمن عبدالواحد ، اليمن في صدر اإلسالمالشجاع،  . ٥

 . ۱۴۸: ، سني ملوك األرض واألنبياءبن حسن اإلصفهاني، حمزة. ٦



 ١٨١  القبائل اليمنية

  . )١(داخلة في اسم الملوك 

وتتكون من خليط من العناصر  ،حيرةالكانت دولة الكنديين في نجد و
م لم يتركوا كل عادات إنّهفلهذا  ،جرة والساكنة في الحضر والصحراءالمها
حيث كانت الخالفات  ،بدوي والقبليالفجمعوا الطابع  ،باديةال الوخص

ذ لم يكونوا في الجنوب ؛ إوالنزاعات الداخلية رد فعل عن هذا السلوك
نورة وفود كما جاءت إلى المدينة الم ،يتمتعون باالتحاد والدولة الواحدة

بن قيس بن  األشعثبقيادة  وكان وفد كندة ،يب وصَدفمن كندة وتُج
وجمد  مخْوس ومشْرح: هم ،ة من كبار كندةأربعرب ومعه معدي ك
وقد  ،األربعةشتهروا بالملوك لهذا فقد ا ،هضابالكانوا أصحاب و ،وأبضعة

  : ي بخصوص هذااألنصاروقد أنشد زياد بن لبيد  ،)٢(الردةقُتلوا في حروب 
  )٣(ةداً ومخْوساً ومشرحاً وأبضعمج   ةــــأربع األمالكنحن قتلنا 
ــا  ــر لنـ ــاويظهـ ــب ممـ ــذهسـ ــة ق هـ ــؤالء نأ: الحقيقـ ــوك لـــم يكـــن   هـ   الملـ

 )٦(ويـاقوت  )٥(واليعقـوبي  )٤(ن لنـا ابـن شـبة   وكمـا بـي   ،سممجرد اال معهم إالّ

                                                 
 . ۵۵۲: . جواد علي، المفصل في تاريخ العرب، الجزءالثاني١

 .۵۴۳: ، تاريخ المدينة المنورة، الجزءالثانيابن شبة، أبو زيد، عمر بن شبةالنميري،البصري. ٢

 كلمة حضرموت).  (ذيل ۲۷۱: الجزءالثاني ،معجم البلدان ،البغدادي، أبو عبداهللا الحموي. ٣

 .۵۴۵: ، تاريخ المدينة المنورة، الجزءالثانيابن شبة، أبو زيد، عمر بن شبةالنميري،البصري. ٤

 . ۱۱: المجلد الثاني اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٥

 . )(ذيل كلمة حضرموت۲۷۱: الجزءالثاني ،معجم البلدان ،الحموي البغدادي، أبو عبداهللا. ٦
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عـد  وب ،كـانوا ملـوك هضـابهم فقـط     األربعـة هؤالء الملوك  نأ )١(:والبالذري
 يوبل كانوا أثرياء وذ ،ن سلطةالكنديي دىلم يكن ل وقتل الحارث بن عمر

   )٢(.يمنالريحانة  :ويقال لهم ،مكانة
 ال  إبين كندة حاكم بعد هؤالء  رلم ي: وينقل ابن خلدون عن الجرجاني

ون قبيلة كندة بقبيلة يسمکانوا العرب  نحتى أ ،أصحاب الزعامة والعظمة
ذا الموضوع لم تكن في ه عنها النظرية كاسكل الذي ق هذهف .)٣(الملوك

  . )٤(أبداً دولة الكنديين دولة بدوية صحراوية
وال يمكن اطالق عنوان دولة كندة ودولة المدينة على حاكميتهم 

 يمكن قبول لقب وال .)٥(بالملوكية وإنما عنوان الملك كانوا يتوارثونه 
 يظهر کان وكما ،ويفتخرون به هم ورثوها من أجدادهمنّأ وأ »ملك«كلمة 
 .طلبهم للملكوبن قيس  األشعثو )٦(القيس ئالشاعر امر خالقمن أذلک 

                                                 
 .۱۰۹: ، فتوح البلدان البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر. ١

 . ۵۴۵:تاريخ المدينة المنورة، الجزءالثاني النميري، ابن شبة، أبو زيد، عمر بن شبة،البصري .٢

 . ۲۷۵: ابن خلدون ، العبر، الجزءالثاني التونسي الحضرمي المالكي،. ٣

.4 W. Caskel. Die Einheimischen Quellen, p. 339 

  (بالقول عن بيجولوسكايا، األعراب في حدود الروم الشرقية وإيران، ترجمة عنايت اهللا 
  ). ۳۵۲: رضا    
 ۳۵۲: . بيجولوسكايا، السابق، ترجمة عنايت اهللا رضا٥

  .۸۷: األغاني، الجزءالتاسع األموي اإلصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد،. ٦



 ١٨٣  القبائل اليمنية

هم كانوا نّحقيقة أالوفي  .فضل على منافسهميصبحون األ وبهذا اللقب
ويقال لهم في  ،ويحكمون بالدهم ،بصورة مستقلة هضابلمالكين ل

ملك  :لهم اليق مهنّفي أ ن السببإ: ل ابن سعدوكما يقو ،الملك :قبيلتهم
  . )١(فيهم لكاًملكون الهضاب وكان م يمألنّه

الملك  بن عبد إخوة اُكيدر أن: )٣(والواقدي )٢(ويتضح من نص ابن هشام
وكانوا شركاء معه في  ،حيث كان ملك دومة الجندل ،كوني من كندةالس

   .اسم الملك كيدر سوىمع اُولم يكن الحكم 

نْدك ةمقر  
 ،لمنطقة المحصورةا هذههضبتين في في حضرموت بين  كندة أرضتقع 

حيث يقع  ،دوعن خرىواالُ ،هضبة العين: ن عبارة عناالهضبت وهاتان
 , و يقع وسط هاتين)٤(وفي أسفلها المزارع والنخيل ،قالعفي ها أعال

بن  وملوك بني عمرل اًمقر تكان والتي، )٥(الهضبتين قلعة نُجير ومدينة تَرِيم

                                                 
 . ۱۳: ، الطبقات الكبرى، المجلدالخامسالزهري،   ابن سعد البصري،. ١

  .۵۲۶: القسم الثاني الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،. ٢
  . ۱۰۲۰: ، المجلد الثانيمحمد بن عمر بن واقد الواقدي أبو عبداهللا. ٣
 . ۱۶۸: فة جزيرة العربالهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد: . ٤

 (ذيل كلمة تَريم). ۲۸: الجزءالثاني ،معجم البلدان ،ادي، أبو عبداهللالحموي البغد. ٥
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  .)١(اويةمع
وقد نجح  ،المعديين أرضة العراق وإلى جه كندةهاجرت مجموعات من 

بن حجر في الحكم على الحيرة والقبائل المعدية  ومنهم حارث بن عمر
المنذر  قتل الذي قام بهالء حارث الداخلية وبعد حرب أبنا نجديةالو

ن إلى مساكنهم بقية الكنديي ورجع ،)٣(اعلى حكمهم وقضى )٢(بأخالفهم
مخاليف  أكثركانت  الماإلسوعند ظهور  ,)٤(في حضرموت ىاألول

جماعات القبيلة  ويستدعون ،سياسياً القبيلة هذهتحت سيطرة حضرموت 
   .)٥(الللقتبالد ال في خرىاالُ

ي كوني على دومة الجندل والذسالالملك  كيدر بن عبديظهر من حكم اُ
ن إلى ه لم يرجع كل الكنديينّأ، )٦(سره خالد بن الوليد في معركة تبوكأ

وأقاموا دولة في دومة  ،البعض من السكونيين في الشم قدوفُ ،حضرموت

                                                 
: ، اإلكليل، تحقيق نبيه أمين فارس، الجزءالثانيالهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد. ١
 ).۱۰. وانظر الخارطة رقم (۹۰

 . ۵۴۵: الثانيتاريخ المدينة المنورة، الجزء النميري،ابن شبة، أبو زيد، عمر بن شبة،البصري. ٢

 . ۱۴۸: ، سني ملوك األرض واألنبياءاإلصفهاني، حمزة بن حسن. ٣

 . ۳۷۸و۳۱۹: . جواد علي، المفصل في تاريخ العرب، الجزءالثالث٤

5.Abdal Muhsin Madaj, M. Al-Madaj, The Yemen In Early Islam, 9-233, a 

political history, p.6. 
 . ۵۲۶: القسم الثاني النبوية،الحميري، ابن هشام ، السيرة . ٦



 ١٨٥  القبائل اليمنية

   .الجندل مبنية على أخالقيات القبيلة

جنوب إلى المن  هاجرت من قبائل كندة قليالً اًقسم نأونستنتج من هذا 
حافظوا على و )١(في حضرموت اً من قبائل كندة بقيتكبير اًوقسم ،الشمال

ي مركز الجزيرة العربية في الكنديون إلى أراض وعندما ذهب ،ستقاللهمإ
دولتهم وحافظوا على  هناک سواأواسط القرن الخامس الميالدي أس

ملوك وحصلوا على حماية  ،تي بقيت في الجنوبالعالقتهم مع قبائلهم 
  .)٢(رحمي

 ،في وسط حضرموت »الكسرقُشاقش« منطقةيب في سكن فرع تُجكان يو
في ي كان لكبيرة التا )٣(هنْين منها: قرى ،رى كثيرةالمنطقة قُ هذهوكانت ل

بن حجر  وبنوالحارث بن عمر وقد سكن ,)٤(ها قلعةأسفلها سوق وأعال
كان مقر بني حارثة من تجيب مدينة و ,)٥(كل المرار في مدينة دمونآ

  . )٧(وتعتبر قلعة نُجير من قالع كندة المشهورة ,)٦(حورة الكبرى
                                                 

1.G. Olinder. Al Gaun of the Family of Akil Al Murar. Le Monde Oriental, 

1931, v 25, p208.  
 . ۳۴۱: ، األعراب في حدود الروم الشرقية وإيران»بيجولوسكايا. «٢

 . ۱۷۱: فة جزيرة العربالهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد: ص. ٣

 .۱۶۷: السابق. المصدر ٤

 .۱۶۸: . المصدر السابق٥

 .۱۷۱و۱۶۸: . المصدر السابق٦

 . ۱۶۹المصدر السابق: . ٧
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  خرىوالقبائل االُ ةكند

, )١(عليها ءات إلى القضدعت حروب بين كندة وحضرموت أكانت قد وق
 )٢(لهم تُسمىوها عالقة مع قبائل حضرموت ولكن فرع صدف كان لدي

مستقلة ولديها عالقات مع  خرىمن فروع كندة االُ وتعتبركل واحدة
هم التي ماُ نأل،يب مع قبيلة مذحج عالقة قرابةجوعالقة فرع تُ ،جيرانها

  . )٣(بنة ثوبان من قبيلة مذحجانت اا كإليهينتسبون 

ولكن أحياناً  ,)٤(حسنة مع مذحج عالقة قة كندةكانت عال العلى كل حو
كان  األشعث وقيس بن معدي كرب الكندي أب مثالً ،عالقتهمء وقد تس
 ،ألبيه ثأرالفخرج قيس قاصداً  ،مراد فنقض حلفه وقاتلهم وقُتل مع اًحليف

 ،)٥(ليحصل على حريته الف من األبلثة آضطر إلى دفع ثالار فسولكن اُ
بني حارث بن كعب من مذحج ونقض حلف  اُخرىمرة  األشعثدع خف

ن يعطي مائتي أ أرادوا منهو اُخرىالصلح وحسن الجوار معهم واُسر مرة 

                                                 
 . ۲۶۷: المجلد األول اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ١

 .۴۴: ، اليمن في صدر اإلسالمالشجاع، عبدالرحمن عبدالواحد. ٢

 .۴۲۹:، جمهرة أنساب العربن سعيد بن حزمحزم، علي بن محمد باألندلسي،ابنالظاهري. ٣

 .۵۹۶و۵۵۲: . جواد علي، المفصل في تاريخ العرب، الجزءالثاني٤

 . ۱۴۶: ، ذيل األمالي والنوادر القالي البغدادي، أبو علي ، إسماعيل بن القاسم. ٥
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 خرىالمائة االُ عطه أعطى مائة جمل ولم يولكنّ ،مل صغير فدية لحريتهج
  . )١(الجاهليةمظاهر على  وقضى اإلسالمحتى جاء 

ل وبعد قبل معدي كرب بن جبلة آالخيانة في تاريخ  نر من ذلك أويظه
 ةكان فروة بن مسيك المرادي حليف كندفقد  ،رائجاً كان أمراً اإلسالم

  : ه فأنشد فروة عن خيانتهموزرولم يؤا هم خانوهولكنّ
  )٢(كالرجل خان الرجلَ عرق نَسائها   لما رأيت ملوك كندة أعرضتْ

وبعد هزيمته  ،جنوبالقومه في موضوع إرتداد قبائل  األشعثلقد خان 
  .)٣(معه اًعقد حلفبياضي المام زياد بن لبيد أ

بنه ا أيضاًومن بعده  ،×مام عليوخياناته لإل األشعثارتداد وقد الحظنا 
لم تكن ، )٤(اُسرته مشهورة في التاريخ بالخيانة ن، فإوأحفاده لهذا السبب

ولكنهم أحياناً قد يتحدون في  ،قات قريبة بين فروع كندةتوجد عال
 كراهباإل كونيوكما اتحد الجون بن كلثوم الس ،خرىمواجهة القبائل االُ

 (كبير قَيسبة هأخي قيس بن معدي كرب الكندي لتحريرمع  ارضطرالوا

                                                 
 .۲۸۱: . ابن رسته، األعالق النفيسة، ترجمة حسين قره جانلو١

 .۵۸۲: القسم الثاني لسيرة النبوية،الحميري، ابن هشام ، ا. ٢

 .۲۱۱: ، كتاب الردة، تحقيق يحيى الجبوري الواقدي، أبو عبداهللا، محمد بن عمر بن واقد. ٣

 . ۲۸۱: . ابن رسته، األعالق النفسية٤
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  . )١(بن عقيل كان أسيراً عند بني عامر سكُون) والذي

  إسالم قبيلة كندة
بن قيس  األشعث ’قدم على رسول اهللا ،ينكرممن فرع معاوية األ برتعت

بن معاوية  وبني عمر ة من كبارأربعومنهم: ، )٢(ين راكباً من كندةفي ستّ
مسجده  في فدخلوا على رسول اهللا ،: مخوس ومشرح وجمد وأبضعةهم

ممهم وتكحلوا جبب الحبرة قد كفّو ،لواوقد رجفوها بالحريرعليهم ج, 
قوه فشّ! ؟ل هذا الحرير في أعناقكمفما با: قال ،بلى :قالوا ؟ألم تسلموا :الق

  .)٣(’منها فألقوه وتحدثوا مع رسول اهللا

  إسالم قبيلة صدف
لتقوا مع او ،من عشرة رجال إلى المدينة أكثرفي قدم وفد قبيلة صدف 

لهم رسول  الفق ،موان يسلّدون أوجلسوا ب ،بين بيته ومنبره ’رسول اهللا
ثم نهضوا  ؟موام تسلّل الماذ: الق ،بلى: قالوا ؟ألستم بمسلمين: ’اهللا

يكم وعل: ’رسول اهللا الفق ،اهللا نبي ورحمةالالسالم عليك أيها : وقالوا

                                                 
 . ۶و۵: األغاني، الجزءالثالث عشر علي بن الحسين بن محمد،أبو الفرجاإلصفهاني،األموي.. ١

  . ۳۹۴: ، تاريخ الطبري، الجزءالثانيو جعفر، محمد بن جريرالطبري، أب. ٢
  تاريخ مدينة دمشق،  ،الشافعي، ابن عساكر، أبو القاسم، علي  بن الحسن بن هبة اهللا. ٣

  . ۵۸۵: القسم الثاني الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية، ؛ ۵۴۲: الجزءالثاني     
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  . )١(حيث كان يجيبهم ’لوا رسول اهللافجلسوا وسأ ،جلسواا ،السالم

  إسالم قبيلة تُجيب
الذي  في الوقت ةلمدينة في السنة التاسعة للهجرقدم وفد تُجيب إلى ا

 ’ثم رجعوا إلى بالدهم والتقوا برسول اهللا ،أحضروا زكاة أموالهم معهم
  . )٢(في السنة العاشرة للهجرة ىفي منفي مراسم الحج 

تاريخ السياسي ال في قيلت التيمن المواضيع  خالصةب يمكن أن نستنتج و
 مشاركة القبائل ي قتبان كان عبارة عننظام الملكي فال أن :يمنيةالوالقبائل 

اتحاد القبائل  وسان نتيجةفقد ظهرت دولة اُ وكذلك ،مور الدولةاُ في
 وكان ،ة سبأملكالعصور المختلفة لمفي  سعاكان للقبائل وجود و .المستقلة

ة قبائل متعدد قد تظهر حياناً، وأله طابع قبلي العصورتلك بناء دولتهم في 
   .ألك سبتستولي على م »فيشان وهمدان« :مثل

ث الثالفي القرن المتنافسة  كامالح ت حروب شديدة بين اُسروقد برز
وضاع األ حروب هي السبب في اضطرابال هذهوكانت  ،الميالدي

 للتدخّ األرضية تأوهي ،يمنالالسياسية واالجتماعية واالقتصادية في 
قرن المن  األولنصف الليمن في ا على حباشاستولی األ حتّى ،جانباأل

                                                 
 .۳۲۹: كبرى، المجلد األول، الطبقات الالبصري، الزهري،   ابن سعد. ١

 . ۳۲۳المصدر السابق: . ٢
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   .ريدان نفسهم ملك سبأ وذاأل اعوالميالدي واد الرابع
يمن من بداية القرن الواضح في سياسة  تأثيرعراب كان لهم وكذلك األ

 في الوضع السياسي لهذه مهمةوقد أظهروا تنوعات  ،الرابع الميالدي
   .المنطقة

ثاني من القرن النصف الباالضطرابات الداخلية في  بتليلك اليمن قد اُم كان
كندة  ةليمن يستفيدون من بدويا ن ملوكوقد كا ،مس الميالديالخا

االضطرابات  تولهذا فقد عم ؛ومضر لضرب أعدائهم ومذحج وبني ثعلب
وأصبحت اليمن  ،ريةيمالدولة الح وضعفت ،يمنال رجاءأ الداخلية كل

  .لمعركة بين الفرس والرومل اًأرض
حباش تمرت دولة األواس ،يمن بتحريض من الرومالحباش استعمراأل وقد

حياة السياسية واالقتصادية الركان نهدمت أا األياموفي تلك  ،نصف قرن
 اً مختلفة مننواعحملون أيتاً صعبة أهلها أيام وقضى ،يمنالواالجتماعية في 

  .يمنالبين أهل هم مكانة حباش ولم يكن لديفضعف األ ، تحقيرالالذل و
 المنطقة بدعوة من اُسر هذهدخلوا فقد  ،ساسانيةالية مبراطورإلفوصل دور ا

ذ كان يرسل ، إليمن كوالية في فارسا وأصبحت ،ام اليمنية المهزومةالحكّ
خراج والعشرية الموال وويجمعون األ ونهمالحكام من ناحية تيسفون ويدير

ضعفت  اُخريات دولتهمولكن في  ،سواق ويرسلونها إلى تيسفونمن األ
يمن الوكان زعماء قبائل  ،نعاء وعدنقوتهم وأصبح حكمهم محصوراً بص



 ١٩١  القبائل اليمنية

الن مذحج وخو :مثل ،ارسييديرون مناطقهم بأنفسهم في زمن الحكم الف
   .مرون عليهميتآ وويتحالفون مع الفرس أ ،وهمدان

ن لشؤوفي ا ينبجالتدخل األمن  كامالً اًيمن قرنال ى هذا فقد عانىعل
زعماء القبائل  ين أنفي ح ،مهمةال وإبعاد اليمنيين عن المناصب ،السياسية

ستقالل تي تحت سيطرتهم ويتمتعون باالوشيوخها كانوا يديرون المناطق 
ويحكمونها  ،زدأحمير وحضرموت ومذحج وكندة و: مثل ،داخلي

مجرد  وافي الحقيقة كانه مجرد زعيم قبيلة ونّأ مع ،لكبالم حاکمها ويلقبون
وليس من  ،يمنالقالع ومخاليف بصورة مستقلة يحكمون و ،ذواءوأقيال أ
في الهضاب وهو  »الملك« يسهمئلرِ اليق حيث ،ئق بهم لقب الملكالال

  .وقبيلته
كما  ،ليمن الخالفات والنزاعات السياسيةاالفترة في  هذه تميزاممن  كان

المدينة يمنية إلى المن القبائل  اًوفد ۲۷حضور ف ،يظهر من نص ابن سعد
   .اً طبيعياًأمر كان ذلكو ،اتالخالفتلك المنورة دليل على وجود 

 تان قد ظهركو ،نكارهيمكن إ ال مرأقبائل متنوعة من ظهور زعماء  نإ
   .قوىبينهم نزاعات إلبراز األ

وهناك زعماء ورؤساء كثيرون يمثل  ،الكثيرة ون الملك بين القبائلدع
 ،باءهم لقب الملك ويفتخرون بهملقد ورثوا عن آ ،كندةوحمير ومذحج 

يكون على وجه ن قبل أمن آباءنا كانوا ملوكاً  نإ« :بن قيس األشعثيقول 
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  . )١(» أبطحيوال األرض قرشي
 وال ،يمناللم يكن هناك أثر عن النظم الملكية في  اإلسالملذا عند ظهور

 شيوخ بل کانت ،سياسياًمن أجل السيطرة على اليمن  يوجد لها أي قوة
عاء الملك لم يكن ادو ،لكعي المة فيما بينها وتدراجشمت قبائل متعددة

عند بعض قبائل الشمال  عاءاتدبل هناك ا ،فحسبيمنية البالقبائل  اًنحصرم
عندما جاء زعماء بني تميم إلى المدينة وطلبوا من رسول ف ،باديةالو

  : أنشد زبرقان بن بدر التميمي ،تفاخرال ’اهللا
  نحن الملوك فال حي يقاربنا

 
  )٢(ب البيعالملوك وفينا تُنْصَ فينا 

وكانت قد  ،اإلسالم اليمن القديمة عند ظهور نقرضت دولومن هنا فقد ا
ب الدولة وعدم ذها نوإ .تعصب القبلياليمني العلى المجتمع  فتحت

 وكانت الغارات ،نظمالمن وإلى ذهاب األ القوة السياسية أدىوجود 
لنزاع ل يمن محالًالوكان  ،وكان الثأر وظيفة مقدسة ،وسيلة للحياة القتالو

تحت  اليمنية الحضارية والزراعية وكانت القبائل ،الدماء بين القبائل وإراقة
   .وقد اندمج سلوكهم بالتعصب القبلي ،القبائل البدوية تأثير

                                                 
 . ۵۰: ، الفتوح، المجلداألولالكوفي، ابن أعثم، محمد بن علي. ١

  .۹۷۷: ، المغازي، الجزءالثاني محمد بن عمر بن واقد الواقدي أبو عبداهللا. ٢
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  اإلسالمفی  ول القبائل اليمنيةكيفية دخ
 اإلسالمفي وس والخزرج األو ،دخول القبائل اليمنية مما تقدم أننستنتج 

 ،وائل سنوات البعثةفقد أسلم األوس والخزرج في أ ،قبل الهجرة كان
 اإلسالم رانتشان اكو .وخزاعة في السنة السابعة للهجرة األشاعرةوأسلمت 

 عامينوخالل  ،في السنوات التي بعد فتح مكة القبائل اليمنية يةأكثربين 
  .بعثوا الوفود إلى المدينةو ،القبائل اليمنيةجميع سلمت أ

  : ’رسول اهللال تستسلم جعلت القبائل اليمنيةعدة امل ك عوهنا
 مهمةلقاعدة السياسية الاتشكيل  سقوط قريش والمشركين کان يعني. ۱
قريش من دور مهم في العالقات السياسية واالقتصادية ل امل ؛ وذلکمكةل
 .الجزير العربية ثقافية في شبهالو

حدود أيلة وجرباء صل إلى بعد غزوة تبوك حتى و اإلسالم لقد انتشر
و يعرف مسيح دمابعو ،الجندل في شمال الجزيرة العربية دومةوتبوك و

مر على ر هذا األوقد أثّ ،)٣(جزيةالقبلوا إعطاء  ’المنطقة قوة الرسول هذه
 .خرىالقبائل االُ

ت ببعض دأيمنية السياسية والعسكرية للقبائل الاالختالفات والنزاعات  .۲
 :على ذلك المث، وهوا إلى المدينةكئ عليه فتوجتتّ بحث عن سندالقبائل لل

                                                 
 .۵۲۵القسم الثاني،  الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،. ٣
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 .فروة بن مسيك المرادي

  .قوة المركزيةالوعدم وجود  ،يمنالق القوة السياسية في منطقة تمزّ. ۳

  سالميين لإلطرق قبول اليمن
يمنية إلى المدينة المنورة ودخولهم البعض زعماء ووفود القبائل دوم ق ـأ

كرب الزُبيدي والمهري بن االبيض معدي  بن ومثل عمر ،اإلسالمفي 
  .رهاء وبجيلة وأزد وغامد وبارق وطيء وفودو ،وفروة بن مسيك المرادي

سابقاً أسلموا  من الذينوفود القبائل اليمنية عدد من الزعماء و دومق ـ ب
وفد دوس ونخع وغافق : منهم ،عن إسالمهم ’النبي خبارإلى المدينة وإ

  .كندةوتُجيب وصدف وخوالن و

النبي عن  خباروإاء اليمنيين وفوداً إلى المدينة ل بعض الزعمارسإ ـ ج
الرهاوي إلى  ن حيث بعثوا مالك بن مرارةيلحميريمثل الزعماء ا ،إسالمهم

   .’النبي

  مع القبائل اليمنية ’كيفية تعامل الرسول
الرحمة  باُسلوب دائماًلقبائل اليمنية ل ’معاملة الرسول سمتاتّ

 ،مدينة المنورة استقباالً حسناًيمنية في الالل وفود القبائل واستقبا ،ةاوالمدار
تلك وأهم  اإلسالمتعامل معهم بأساليب مختلفة بحيث يجذبهم إلى وال

   :األساليب
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كتب كتاباً إلى عدد من زعماء وشيوخ القبائل اليمنية وطلب منهم  -أ
   .األزديظبيان الغامدي ي ب: أمثل ،اإلسالمالدخول في 

وعرف  قبائل اليمنية حلفاً،الكتب لمجموعة من زعماء وشيوخ  _ب
وطلب منهم  ،تي تحت سيطرتهم سياسياً وعنون مالكيتهم لهاالالمناطق 

زعماء حمير وزُبيد ومراد : منهم ،يةاإلسالمم حكاإقامة الحدود واأل
   .ءطيوهمدان وخثعم و

اً أميراء اليمنيين والزعميختار من بين الوفود کان  حيانفي بعض األ_ ج
وائل بن : من هؤالءو ،تحت سلطتهممن اليمن  أقسامدارة إ ووالياً ويجعل

ر قيس بن سلمة الجعفي وأم ،ره على قومهذ أمحجر بن سعد الحضرمي إ
ر فروة بن مسيك المرادي على مراد وأم ،على قبائل مران وحريم وكالب

 )٤(سرية في حنينال قائدالذي كان  األشعريموسی  ووكذلك أب ،وزُبيد
 األزدياهللا  وصرد بن عبد ،)٥(والساحل رمعفصار والياً على عدن زبيد و

عن  اهللا البجلي كان المسؤول بن عبد وجرير ،جيش فاتح جرشالائدكان ق
 ،الكالع وذي عمروعند ذي  ’والي النبيالخلصة وتحطيم صنم ذي 

وأصبح  ،بن كعب حارثالوأمر قيس بن حصين الحارث على قبيلة بني 
                                                 

  .۴۵۴: القسم الثاني هشام ، السيرة النبوية، الحميري، ابن. ٤
بن أمية بن  الهاشمي البغدادي، أبو جعفر، محمد بن حبيب الهاشمي البغدادي، أبو جعفر، . ٥

  . ۱۲۶: ، المحبر عمرو
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ومالك بن مرارة  ،ءعلى صدقات طي اًعدي بن حاتم الطائي مبعوث
   .لصدقات والجزية من الحميريينأخذ ا المسؤول عن

هم الهدايا عند ءاعطايمنية الالوفود  مع ’كانت سياسة الرسول ـد
وفود خوالن وبجيلة وغامد : من هؤالءو ،مجيئهم إلى المدينة المنورة

   .وتُجيب

 تعاليمالن وهم القرآإلى القبائل اليمنية لتعليم أصحابه ان يبعثك ـ هـ
   من والته ز لبعضٍوقد جو ،وأخذ الزكاة والصدقات والجزية ،يةاإلسالم

غنياء بين فقراء تلك تقسيم صدقات األ ـجل تأمين الوضع االجتماعي من أ ـ
 ،يكه فروة بن مسعث مبع خالد بن سعيد بن العاص الذي: وهم ،القبائل
بن العاص  ووعمر ،ي على بني الحارث بن كعباألنصاربن حزم  ووعمر

 ألخذ جزية نصاری ×علي اإلمامو ،عمان زدي إلى أاألنصارزيد  بووأ
ي إلى األنصاربن لبيد  مية إلى صنعاء وزيادبي اُوالمهاجر بن أ ،نجران

 اإلسالمغ بلّ, وقد لقب بمحمير وقد جاء معاذ بن جبل إلى ،حضرموت
  .)٧(على جنَد ’الي النبي, وأصبح و)٦(غينصار زعيم المبلّو
 اإلمامعث هم کالتالي: بو ،بعض مناطق اليمنالجنود إلى  ’نبيالبعث و

                                                 
 . ۵۹۰: القسم الثاني الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،. ٦

 . ۵۸۶: مجلد الثالث، الطبقات الكبرى، الالبصري، الزهري،   ابن سعد. ٧
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 ثالثمائة رجل إلى حدود مذحج في رمضان في السنةفي  ×اًعلي
مائة رجل إلى نجران وأطراف بني أربع بعث خالد بن الوليد فيو ،العاشرة

بن قيس  أيضاًوبعث  ،في السنة العاشرة األولربيع  الحارث بن كعب في
   .أربعمائة رجل إلى أطراف صُداء من مذحج ي فياألنصارسعد بن عبادة 

نجران  كون يوش هيالج هذه ’الرسولإرسال اب التي جعلت سبواأل
إذ كان يسكن  ،من بين الحجاز واليمنالطريق آوكان  ،ستراتيجيةمنطقة ا
عند  مهمةنجران  أرضفلذا كانت  ؛وفروعها مذحجطرافها في أفيها و
 اإلمامهم قاوموا نّإذ أ ،م يسلم المذحجيون بسهولةل اًيضوأ ’اهللا رسول

   .قتالهم فأضطر إلى ×اًعلي
ولكن  ،بسرعة وبدون حرب يمنال أرض اإلسالمعلى هذا فقد دخل و

ه على أساس دين وعملوا وقبلو اإلسالمالقبائل اليمنية  كيف قبلت
ويظهر من وفود  .أكثرنا ويحتاج إلى بحث ل اًيس واضحل افهذ ؟هبأحكام

إلى  ×نبيالومن رسائل  ءت إلى المدينة وأسلمتتي جاالالقبائل اليمنية 
 .يةاإلسالمحكام والحدود طلب منهم أن يعملوا باأله يمنيين أنّالالزعماء 

مع إلى عمق المجت للنفوذاً وجد له طريقأيمن ال أرض اإلسالمل ودخ إنو
  : وهي ،النظرية هذهعلى  حثين عدة تحفظاتابولكن لل ،يمنيال

نجليزي في الباحث اإل حيث ذكر ،يمنالالتمزق السياسي الواسع في  -أ
 فإنّه ،م تكن الدولة متحدة من الناحية السياسيةل اذإ« :يمنالتاريخ العرب و
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  . )٨(»ةت نفسه بسهولة وبسرعة في المنطقثبوي اإلسالمن يدخل أمن النادر 

 :مثل في المناطق الجبليةقبائل الواسع والمساكن والقرى الق تمزّ -ب
   .حضرموت وتهامة اليمن

  .يمنالنارها في  تسعتتي االاالختالفات الشديدة بين القبائل و ـ ج

 طقامنال في كل هذه اإلسالمن ينتشر يمكن أ ال :تقول نظرية اسميت ـد
 كثيرة هناك شواهد نعلى هذا فإ ةعالو ،ن ينفذ بعمق في داخل المجتمعوأ

 ،إّال نفوذ ظاهري ليس  إّال لم يكن له  قرونولمدة  اإلسالم نعلى أ تدل
بن  ىإلی الحق يحيئة للهجرة وجد الهادي ه حوالي عام ثالثمانّحتى أ

ومازال  ،اإلسالمر عليهم ما أثّ يمن نادراًالجماعة في شمال  الحسين الزيدي
ناحية اليث كان الوضع في تلك ح .إسالمية غير هذا المجتمع عنده عادات

 في المجتمع اليمني بالتدريجدخل  اإلسالم نواقع أقريب لل وه وما .عادياً
  . )٩(خالل عدة قرون

ية في موضوع اإلسالم ىلاألوونستنتج من البحث في تحقيقات المصادر 
  : يمنالإلى  اإلسالمدخول 

                                                 
8.Smith G.Rex, 1990. Yemenite history and misconceptions, V.20,pp.131-

139. In proceedings of the Seminar for Arabian Studies.  
9.Smith, ibid, 135. 
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 دينة المنورة عن رغبة ورضاًلى الموفود القبائل كانت تأتي إ نإ -۱
 ’لزيارة الرسول ا بعض هذه الوفود فکانت تأتيموأ ،اإلسالمويدخلون 

ونحن نعلم على  .سالم قبيلتها إلى المدينةإ ها وتنقل خبروتعلن عن وفائ
، وهذا دليل على أسماء سبع من القبائل التي أحضرت زكاتها معهاقل األ

  .اة وعملوا بأوامرهسالم عملياً بدفعهم الزكقبولهم لإل

 ،يمنالفي  اإلسالمالقوات العسكرية لنشر  ’لم يستخدم الرسول -۲
ستفاد من ثالث مجموعات صغيرة في بعض المناطق االستراتيجية في وا
  .يمنال

ليم ي لتعاألنصاربن حزم  ومعاذ بن جبل وعمر :غين مثلإرسال المبلّ -۳
  .اإلسالمي عمق سماحة ف تأثير كان له ،يةاإلسالمن والتعاليم القرآ

منهم  الطلبه إلى كبار اليمنيين والرسائل وأوامر ’إرسال الرسول -۴
  .ية ودفع الزكاة والخمساإلسالمحكام إقامة الصالة واأل

ناس يتبعون ال وكان ،امةً يتمتع بالنظام القبلييمني عالكان المجتمع  -۵
يتقدمهم  تي جاءت إلى المدينة كانالوفود الف ،شيوخهم وزعماءهم

يتبعهم أعضاء القبيلة  اإلسالموعندما كانوا يدخلون  ،الزعماء والشيوخ
 .وأقاربهم

تي العضاء الوفود عدد أ نفي طبقاته فإابن سعد  ساس نصّعلى أ -۶
هؤالء  نومن الواضح أ ،رجالً) ۱۰۷۰(كان في حدود جاءت إلى المدينة 
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نتشار في ا أثيرتلهم  عندما يرجعون إلى اليمن فسوف يكون األشخاص
 ،شارة إلى عدد الوفودويمكن اإل .يمنيالونفوذه في المجتمع  اإلسالم

 وبجيلة دوس سبعين اُسرة،و ،خمسين رجالًکانوا  : قبيلة أشعرمثالأ
 صداءو ،جالًعشر ر خمسةء وطي ،مائتي رجلونخع  ،أربعمائة رجل

  .في حجة الوداع مائة رجل منهم رجل حيث شارك خمسمائة

، )١٠(همدان وزُبيد :لالقبائل مثشمل  اإلسالم نتقارير أالد بعض من يؤت -۷
بن عبداهللا البجلي عن  جرير ’ه عندما سأل رسول اهللانّوذكر عن بجيلة أ

 ،مساجدهم ذان فيويقال األ ».اإلسالمظهر اهللا أهللا الذي  الحمد« :قومه قال
بيلة كندة ص قا بخصوأم ,)١١(موا المعابدوكسرت القبائل أصنامهم وحطّ

 .)١٢(سلموا كلهمهم أنّوحضرموت فقد ذكروا أ

مؤثرة في تحطيم معابد  الجراء أعميمنية بإالقام بعض زعماء القبائل  -۸
 موسىي الدوسي وأب ومثل: طفيل بن عمر ،اإلسالمالمشركين ونشر 

  .األزدياهللا  بجلي وصرد بن عبدالاهللا  بن عبد ه وجريروأخي األشعري

، ولم يكن هذا يمنالوجود اختالف شديد قبلي في  مما سبقيظهر  -۹
بل كانوا  ،اإلسالموقبول  ’رسول اهللال العامل المانع من إطاعة القبائل
                                                 

 . ۳۲۸: ، الطبقات الكبرى، المجلداألولالبصري، الزهري،  ابن سعد. ١٠

 . ۳۴۷: . المصدر السابق١١

 . ۵۴۲: ، تاريخ الطبري، الجزءالثانيالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١٢
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ويبحثون عن سند  ،على االسم والقوة في قتال واختالف للحصول
ثة حتى المنه كقوة ث يستفيدواوأ ،يأخذوا منه المساعدة حتى إليهيستندون 
كان زعيمان من مذحج  مثال ذلك: ،افسيهمفضل على منألايصبحوا 

هذا  كرب الزُبيدي منبن معدي  وسيك المرادي وعمرفروة بن م :اسمهما
 ’رسول اهللا ىثم ولّ ،اا إسالمهمى المدينة وأعلنا إلءحيث جا ،النوع
ربعة رجال من رؤساء بعد ذلك جاء إلى المدينة أ .على منطقة مذحج فروة

 ’أعلنوا إسالمهم وترك رسول اهللالمذحج و ينالمنافس همدان من
 هم لهم. أرض

في  اإلسالملم يكن العامل المانع من انتشار ق السياسي تمزّال نيظهر أ -۱۰
 ،جنبيوسيطرة األ ،منمن عدم األ جل معاناة الزعماءأل امنّوإ ،يمنال

هكذا مثل ة ومطمئنة في قوة قوي م يستقبلون أيفإنّه ،والركود التجاري
المدينة ويعلنون عن  ولهذا السبب كانوا يذهبون إلى ؛لاوضاع وأحوأ

  .’هم لرسول اهللاطاعتهم ووفائ

ئق والمناسب مع وفود القبائل وترك أمالكهم الال ’تعامل الرسول ـ۱۱
سريع  تأثيرهم كان له ل االهداي ءوإعطامنهم  والياً عليها يجعل أن وأ ،لهم

خر بعض اآلالو ،دين التوحيدلكان مبلّغاً  همبعض نفإ ،في نفوس الزعماء
  .يبحث عن االسم والقوة

سنة العاشرة للهجرة اليمنية في مراسم الحج في الحضور وفود القبائل  ـ۱۲
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: الصالة منهاو ،يةاإلسالملشرائع لهم بينهم وأدائ اإلسالمنتشار يدل على ا
  .مثال قبيلة صُداء وتُجيب ورهاءأ ،والزكاة والحج

ثاني في الو األولخليفة الالقبائل اليمنية في عهد  شارك عدد كبير من -۱۳
شام الثم هاجروا إلى  ،ية وفتح بالد الشام وفارساإلسالمالفتوحات 

م هنّيتضح أمن هذا و ،المناطق هذه خراسان وسكنواوالبصرة والكوفة و
ما سمح لهم بالمشاركة في هکذا لم يكونوا مسلمين ل وذ لإ ؛مسلمين كانوا

  .عمالأ

ذلك بجهود و ،يمنالفي  ’في زمن رسول اهللا اإلسالم تشران -۱۴
مناطق على  ’الرسولوالة  كان ه وقدفي نشره وتوسيع الةالوو غينالمبلّ

, )١(على صنعاءبان بن سعيد بن العاص أ: همبعد وفاة باذان  المختلفةاليمن 
ي على األنصاربن حزم  ووعمر ،همدانعلى الهمداني  بن شهر وعامر
وائل بن حجر بن سعد وي األنصارالبياضي  د بن لبيدوزيا، نجران

سكاسك منطقة الغوثي  عكاشة بن ثورو ،حضرموت ىعلالحضرمي 
على بني الحارث بن حارثي الوقيس بن حصين  ،)٢(وسكون في حضرموت

                                                 
  . ذكر الطبري مدينة ۱۱۵البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، فتوح البلدان: . ١

 ).۴۶۴: باذان، ولكن روايته عن سيف بن عمر (تاريخ الرسل والملوك، الجزءالثاني     

 . ۴۶۴: ، تاريخ الطبري، الجزءالثانيبن جرير الطبري، أبو جعفر، محمد. ٢
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وخالد بن سعيد  ,)٢(على مراد زُبيدوفروة بن مسيك المرادي  ،)١(بن كعب
وطاهر بن أبي هاله تهامة  ،ع وزَبيدلعاص على منطقة بين نجران رِمبن ا

 األشعري موسى ووأب ،)٣(جنَد ىومعاذ بن جبل عل ،وأشعر أطراف عكو
 جعفي،المنطقة  ىوقيس بن سلمة الجعفي عل ,)٤(عدن والسواحل ىعل
   .منطقة حمير ىعماء حمير علوز
كدخول  بحث في موضوع تاريخي مهمال نأالواضح جيداً من  -۱۵

 وال ،واحدنموذج تاريخي  ىليمن ال يمكن االعتماد فيه علإلى ا اإلسالم
کانت ه في زمن الهادي إلى الحق نّأ »اسميت نظرية باور«يمكن أن نطرح 
م ل وكانوا يفعلون المحرمات إذ ،يةاإلسالمداب اآل عمجموعة لم ترا

  .ثالثمائة للهجرة يمن حتى عامالي ف اإلسالمنجذب ي

ه كاننّ: إدي إلى الحق يجب القوللهاحسين االبن  ىيا بخصوص يحأم 
بدعوة من أحد يمن الفقد جاء إلى  ,)٥(مام الزيديةأحد الشعراء والكُتاب وإ

                                                 
 . ۳۳۹: ، الطبقات الكبرى، المجلداألولالبصري، الزهري،   ابن سعد. ١

 . ۵۸۲: القسم الثاني الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،. ٢

  . ليس صحيحاً ما نقله ۵۸۶: ، الطبقات الكبرى، المجلدالثالثالبصري، الزهري،   ابن سعد. ٣
 ). ۴۶۴: الطبري يعلى بن منية (الطبري، تاريخ الطبري، الجزءالثاني    

 . ۱۲۶: ، المحبرالهاشمي البغدادي، أبو جعفر، محمد بن حبيب . ٤

  ، المجدي، تحقيق العلوي العمري، ابن الصوفي، أبو الحسن ، نجم الدين علي بن محمد. ٥
 . ۷۸: أحمد مهدوي دامغاني    
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قبائل  اهللا بن بشر مع مساعدة أهالي العتاهية بن عبد يمن اسمه أبوالكبار 
ه أهل مدينة صعدة في فقد بايع ،)١(يمنالهمدان وخوالن وبني الحارث في 

وكان مؤسس دولة الزيدية في  ،)٢(هجرية ) ۲۸۴(فر عام شمال اليمن في ص
يمن في عام المن  أقسامعلى سنة من الحكم  تي عشرةثني بعد اوتوفّ ،يمنال
  .)٣(في صعدة هجرية) ۲۹۶(
في  نواحيالإلى عدد من  »اسميت« إليهشار أقد اُشير في المصدر الذي و

أمرهم بالمعروف وي هاأهل كان الهادي إلى الحق يدعوالتي  يمنال الشم
 »بيت ذُؤد«سم في مكان با »ثافتأ«في منطقة : منها ،هم عن المنكراوينه

من معارضي  إبراهيممن الصعاليك مع دعام بن معسكر فيه  كانفقد 
فكان مبعوث  ،ون الخمر ويلوطون ويزنون ظاهراًكانوا يشربو ،الهادي

   .)٤(هم عن المنكر وترك الفواحشاالهادي يأمرهم بالمعروف وينه
الهادي كان يدعوهم إلى ترك  ن: إ)٥(أيضاًقال  وفي نفس المصدر

                                                 
  ، سيرة الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، ي بن محمد بن عبيداهللالعباسي العلوي، عل. ١

  . ۱۷: تحقيق سهيل زكّار      
 . ۴۱: . المصدر السابق٢

 . ۳۹۷ المصدر السابق:. ٣

  . ۹۴. المصدر السابق، ٤
  . ۲۱۴و۲۱۳و۲۱۲و۱۲۵و۹۵و۸۶و۸۵. المصدر السابق، ٥



 ٢٠٥  القبائل اليمنية

الجدير و .يةاإلسالمفرائض والشرائع اللى أداء فواحش وإالالمحرمات و
حسين دعا البن  ىيأن يح ىإلالموارد  ر في هذهشلم تُ المصادر نبالذكر أ

ويظهر من موضوع  ،ونطق الشهادتين اإلسالمدخول في ناس إلى الال
ب دااآلب ولم يتقيدوا ،المسلمينعصاة ولئك كانوا من اُ نأ »اسميت«

رتكاب بعض المعاصي الكبيرة منذ زمن الهجرة بين ا نإ .يةاإلسالم
البحوث الرئيسة عند الفرق الكالمية  وتعتبر إحدی ،طبيعي المسلمين أمر
 قائم في أنبحث الخوارج وال ظهور ذ بدايةومن ،اإلسالمالمختلفة في 

: الفاسقبوالمقصود  ،)١(كافروفاسق أ وتكب الذنب الكبير مؤمن أمر
  . )٢(فيهيمان الخارج عن طاعة اهللا مع وجود اإل

انتشر بين زعماء القبائل وبين يمن الفي  اإلسالم ظهور نمن هنا يتضح لنا أ
يمن المختلفة في الوبين طبقات  ،يةيمنية بشكل سريع وبحرالهالي القبائل أ

: تهكما قال اسميت في نظريو ،األوللهجرة وخالفة الخليفة أواخر زمن ا
الکالم  اوهذ )٣(»من قرن أكثريمني في الفي داخل المجتمع  اإلسالمانتشر «

                                                 
  الميين واختالف المصلين، ترجمة ، مقاالت اإلس األشعري، أبو الحسن، علي بن إسماعيل. ١

  ، ابومنصورعبدالقادر البغدادي، الفَرق بين الفرق، باهتمام محمد ۱۴۴: محسن مؤيدي       
 . ۲۵۵: جواد مشكور      

  ، كشف المراد األسدي الحلي (العالمة الحلي)، أبو منصور، الحسن بن يوسف بن المطهر. ٢
 . ۵۹۶: مة وشرح أبي الحسن شعرانيفي شرح تجريد االعتقاد، ترج        

3.Smith, op. cit. p135.  
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ه بعيد عن العقل نّبل إ ،ىلاألوية التاريخية اإلسالملمصادر لليس مطابقاً 
   .أيضاً



 

  الفصل الثالث
  يين في ذلكاليمن ’دور أصحاب رسول اهللاو التشيعنشأة 

 ،بينها اإلسالموكيفية انتشار  ،العربية الجنوبيةاليمنية القبائل  بعد أن عرفنا
 تدالتي أ األرضيةيح وضوت ،التشيعلبحث عن نشأة الوقت ل حانفقد 

   .’ل بيت رسول اهللاآ بالقبائل اليمنية لمواالة
سم ات بسميوقد  ،اإلسالموقعت حادثة في تاريخ  ’بعد رحلة الرسول

سقيفة بني  حيث وقعت في ،وهي حادثة السقيفة ،المكان الذي وقعت فيه
قوة البن أبي قحافة منصب  بكر م أبوثر هذه الحادثة تسنّ, وعلى أ)١(دةساع

 :فرقتينإلى  ’وانقسم أصحاب رسول اهللا .يةاإلسالمالسياسية والخالفة 
 الفرقةو ،ية للخليفةالموال ىاألول الفرقة .مخالفة اُخرىو ،موافقةفرقة 

 ووه ،همن أهل بيت ’بعد رسول اهللا الخليفة نأكانت تعتقد ثانيةال
   .نصّالطريق  منصوب عن

                                                 
. سوف نمتنع عن توسعة بحوث الرسالة، وال ندخل في بحث السقيفة؛ ألن هذا بحث ١

منفصل وقد طرح في مصادر التاريخ اإلسالمي بعض منها، منها: سيرة ابن هشام، الطبقات 
ن بكّار، أنساب األشراف للبالذري، الكبرى لمحمد بن سعد، األخبار الموفقيات لزبير ب

اإلمامة والسياسة البن قتيبة، تاريخ الطبري،  اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،
كتاب السقيفة وفدك ألبي بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري، إثبات الوصية لعلي بن أبي 

 طالب ألبي الحسن المسعودي والعقد الفريد لعبد ربه. 
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 بكر ألبي األنصارين ومن المهاجر مبايعة قسمومؤتمرالسقيفة  تهاءنا وبعد
 ،خالفة المسلمينفضل لاأل هو ×علي اإلمام نأب بقي قسم منهم يعتقدون

 ×ن لعليوالموالوعلى أثر هذه الحادثة ظهر .)٢(»اًلن نبايع إال علي«: وقالوا
أصبحت هذه الحادثة  .ةسياسيوبدأ بروزهم في الساحة كفرقة  ،الشيعة وأ

الفكرية والعقائدية  المباني وظهور ،يةاإلسالمهب افي تاريخ المذمنعطفاً 
ومن  ،تمزق بين المسلمينالواالنفصال  ووجد ،لفرقتيناوالسياسية لهاتين 

   .عملياً التشيعكلمة  ارة إلى قدمشالمناسب اإل
ا بمرور الزمان على فرق مختلفة، وكانت الشيعة االثن» الشيعة«اُطلقت لفظة 

 اة أهم وأبرز تلك الفرق؛ لكن في عصرنيالزيدية، واإلسماعيلوعشرية، 
عرف الزيدية تُالحاضر أصبح هذا المصطلح يختص بالشيعة اإلمامية، و

ى ذكر لفظة الشيعة. وقد اشتهر مصطلح واإلسماعيلية دون الحاجة ال
منذ القرن الثالث الهجري (مرحلة الغيبة الصغرى). وفي » اإلمامية«

، منها عشر فقد وردت روايات كثيرة عن رسول اهللا يثنخصوص األئمة اإل
  رواية جابر بن سمرة الذي يقول فيها:

إن هذا الدين ال يزال  :يقول في حجة الوداع’  هللا لسمعت رسو«
ثنا إظاهراً على من ناواه، ال يضره مخالف وال مفارق حتى يمضي من أمتي 

                                                 
  الزبيري القرشي،  ؛۴۴۳: الجزءالثاني بري، أبو جعفر، محمد بن جرير ، تاريخ الطبري،الط. ٢
 . ۵۸۳: ألخبارالموفقيات ، تحقيق سامي مكي العانيا ، أبو عبداهللا، الزبير بن بكار بن عبداهللا   



 ٢٠٩  اليمنيين في ذلك’  ول اهللاودور أصحاب رس التشيعنشأة 

  ».هم من قريشعشر خليفة كلّ

ثني عشر إال يزال اإلسالم عزيزاً الى «وورد في هذا المعنى أيضاً: 
ال يزال أمر «أو » ثني عشر خليفة إال يزال الناس بخير الى «أو  »خليفة

  .)٣( »اثنا عشر أميراً«أو » يفةأمتي صالحاً حتى يمضي اثنا عشر خل

  المعنى االصطالحي لكلمة الشيعة
قد غلب هذا االسم على من يوالي علياً وأهل بيته رضوان اهللا عليهم 

   .)٤(أجمعين، حتى صار لهم اسماً خاصاً 
 طلق في عرف الفقهاء والمتكلمينيو ،تباعواأل حبالصَ: لغةالفي  وتعني

الشيعة  :ما قيل لهمإنّو. )٥(وبنيه × عليعلى أتباع من الخلف والسلف 
قال و. )٦(’ أصحاب رسول اهللا سائر علىوقدموه  م شايعوا علياًألنّه

وهم فرقة علي بن أبي  ،ةيأول الفرق الشيع إن«: نوبختي بخصوص الشيعةال
                                                 

   :؛ البخاري، الصحيح، المجلد الثامن۹۸–۸۷: أحمد بن حنبل، المسند، المجلد الخامس.٣
 . ۵–۳ص ۴؛ مسلم، الصحيح، المجلد الرابع، ۴۱۱: ، والتاريخ الكبير، المجلد الثامن۱۲۷   

  لسان العرب، المجلدالسابع:  ،المصري، ابن منظور، أبو الفضل، جمال الدين محمد بن مكرم. ٤
 ، ذيل كلمة شيع. ۲۵۸     

  ون ، مقدمة . التونسي الحضرمي المالكي، أبو زيد، عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلد٥
 . ۱۹۶ ابن خلدون:    

 . ۱۳: ، مقاالت اإلسالمييناألشعري، أبو الحسن، علي بن إسماعيل. ٦
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 إليهمعروفون بانقطاعهم  ،المسمون شيعة علي في زمان النبي وبعده بالط
   .)٧(»والقول بإمامته

وا وقال ،شايعوا علياً على الخصوص الذينالشيعة هم «: الشهرستاني يقولو
  .)٨(»بإمامته وخالفته نصّاً ووصية

وبنيه  × علي اإلمامتباع أ على أناتّفقوا ة والشيعة علماء السنّ لهذا فإنو
   .الشيعة :يقال لهم

  التشيعنشأة 
 اإلمامخصوص ب ’ الرسول وفي حياته ه ستخدم كلمة الشيعةأول من ا

يده على  ’ وضع رسول اهللا: اهللا بن مسعود قال عبد ،وأصحابه× علي
  .)٩(<هم الفائزونهذا وشيعته >: وقال × علي اإلمامكتف 

شيعتك تعرف بحزب  ،علي>يا: أنّه قال’ وكذلك روي عن رسول اهللا
  . )١٠(<يا علي أنت وشيعتك القائمون بالقسط وخيرة اهللا من خلقه ،اهللا

                                                 
 . ۴: فرق الشيعة، ترجمة جواد مشكور،  النوبختي، الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد. ٧

  الملل والنحل، ترجمة مصطفى خالقدار  ،الشهرستاني، أبو الفتح، محمد بن عبدالكريم. ٨
 . ۱۹۱: ححه محمد رضا الجاللي النائيني، المجلد األول: صهاشمي      

  فضائل الشيعة وصفات  ،الصدوق القمي، أبو جعفر، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. ٩
 . ۱۲: الشيعة   

 . ۱۵المصدر السابق:  .١٠
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إن {اآلية  هذهل اًوشيعته مصداق × اًعلي ’الرسول )١١(وقد عرف
  .)١٢(]ولَئك هم خَير البرِيِهاُ منوا وعملُوا الصّالحاتآ الذين

 × مام علي< لإلالشيعة>ستخدم كلمة ل من اأو أن ومن هذا يظهر
خرون من رسول م اآلتعلّ أيضاًو ،’ كرموأصحابه هو الرسول األ

سلمة  أم نى أحتّ ،شيعة × علي اإلمامأصحاب وا أن يسم ’ اهللا
  . )١٣(<يوم القيامة الفائزونهم  ]×[شيعة علي>: تقولکانت 

  شيعةلبداية الحياة االجتماعية ل
 ،قيفةسالفي  بي بكرأبعد بيعة  ’ فرقة من أصحاب رسول اهللا فتتخلّ

 المصادر ذكرتقد و .’بون بخالفة أهل بيت النبيالا يطوأخذو
 ،×علي اإلمامصحاب روا جزءاً من أبِواعتُ ،سماءهمألمختلفة ا التاريخية

 العباس بن عبد: لئك، ومن اُوما ذكره اليعقوبي :ومن تلك المصادر
 ،بن سعيد بن العاص وخالد ،امبن العو والزبير ،فضل بن العباسالو ،المطلب
 ،بن ياسر اروعم ،الغفاري ذرووأب ،وسلمان الفارسي، وبن عمر والمقداد

                                                 
  ، بن أحمدالحنفي النيسابوري (الحاكم الحسكاني)، أبو عبداهللا، عبيد اهللا بن عبداهللا. ١١
  شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في اآليات النازلة في أهل البيت ^، حقّقه محمد باقر       
  الموفق بن أحمد بن محمد، المناقب،حقّقه الخوارزمي، ؛ ۳۵۷: المحمودي، الجزءالثاني      
 . ۲۶۶: مالك المحمودي      

  . ۷. سورة البينة، اآليه، ١٢
  أنساب األشراف، تحقيق الشيخ محمد  ، عباس، أحمد بن يحيى بن جابرالبالذري، أبو ال. ١٣
 . ۱۸۳: باقر المحمودي، الجزءالثاني   
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قول عن المنذر بن الليعقوبي ا وقد نقل .بن كعب بي، واُبن عازباء برلاو
  . )١(×علي اإلمامأصحاب  هؤالء من نأ: رقم وعتبة بن أبي لهباأل

 ليالً في منطقة بني بياضة ’نبيالمجموعة من كبار صحابة  اجتمعت
اع أعضاء هذا االجتم وكان ،البيعة عن اعهممتنبعد ااح يوم الثالثاء ى صبحتّ
لتِّيهان ا بادة بن الصامت والهيثم بنعوسلمان وذر وأبوار والمقداد عم: هم

بن كعب  ر اُبيبراء بن عازب إلى داالذ ذهبوا مع ؛ إوحذيفة بن اليمان
  . )٢(فق معهم في الرأيواتّ

لهؤالء القوم حق  نإ«:لمقصود بدون ذكر المصادرا الفتاح عبد ويذكر عبد
فضل واآلن أنّه أل ،’ م الخلق كان حق رسول اهللازما و العمل ،في هذا

  . )٣»’ الناس بعد رسول اهللا
ذر  وأب: منهم ×إلمام عليل المسعودي عن مرافقة أربعين رجالً ويذكر

                                                 
 . ۵۲۳: المجلد األول اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ١

  لسقيفة وفدك، رواية ابن أبي الحديد، ، االجوهري، البصري، أبو بكر، أحمد بن عبدالعزيز. ٢
  الحديد، 

 . ۴۶: وحقّقها محمد هادي األميني جمعها   

  ، ترجمة السيد محمود طالقاني، ×اإلمام علي بن أبي طالب عبدالمقصود ، عبدالفتاح. ٣
  . ۲۸۱: المجلّداألول     



 ٢١٣  اليمنيين في ذلك’  ول اهللاودور أصحاب رس التشيعنشأة 

١(حذيفة بن اليمان واُبي بن كعبار ووالمقداد وسلمان وعم(.   
 اراألنصعن سلمان والزبير ومجموعة من  أيضاًهري الجو العزيز عبد يذكر

  . )٢( ’النبي بعد وفاة ×علي اإلمام ايعةبملرغبة  كان لديهم

 أبي بكر اثنالبيعة  المخالفين إن>: ه قالانّ ×الصادق اإلمامروي عن و
 خالد بن سعيد بن العاص والمقداد: وهممن الصحابة،  رجالً عشر

الغفاري  ذر وبن ياسر وأب اراهللا بن مسعود وعم سود وعبدبن األ
بن كعب وخُزيمة بن  واُبي األسلمييدة بن حصيب وبروسلمان 

 بوي وأاألنصاربن يزيد  ثابت ذوالشهادتين وسهل بن حنيف وخالد
   )٣(<.الهيثم بن التَّيهان

أ :همة أسماؤابة المذكورالصح نوقد بيهم كانت لديه واحد من ◌  كل ن
 ،’ اهللارسول  المنعقد لخليفةخالص القلبي في اإل عقيدته الدينية

  : والمهاجرين منهم األنصار ذكرنو ،مإليهسوف نشير و

  األنصار
قد شارك مع رسول  ،وسي من قبيلة األاألنصار كان سهل بن حنيف

                                                 
 . ۱۵۴:× لالمام علي بن أبي طالبإثبات الوصية،علي بن الحسينأبوالحسن،المسعودي،. ١

 . ۴۳: ، السقيفة حمد بن عبدالعزيزالجوهري، البصري، أبو بكر، أ. ٢

 . ۳۱۵: كامل البهائي، ،الطبري، عماد الدين الحسن بن علي بن محمد بن علي. ٣
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  اإلمامكان من شيعة و ،)١(في غزوة بدر وبقية الغزوات’ اهللا
إمامكم >: قال ’ سمعت رسول اهللا: بي بكروقد قال أل ،)٢(× علي

ناس الأنصح  وهو × بي طالبعلي بن أمن بعدي 
   )٣(<.’ متيالُ
 )٤(.تحد وبقية الغزوا، قد شارك في غزوة اُسهل وأخ عثمان بن حنيفو

نجوم األرض فال  أهل بيتي نإ>: يقول ’اهللا رسول  ناسمع :قال
   .)٥(<تتقدموهم وقدموهم فهم الوالة من بعدي

شارك في غزوة  وس قدبن ثابت ذوالشهادتين من قبيلة األكان خُزيمة و
شهادته بشهادة  نأ ’وقد شهد له الرسول ،)٦(حد وبقية الغزواتاُ

أهل بيتي يفرقون بين >: له قاانّ ’اهللا وقد سمع عن رسول  ،رجلين
  . )٧(<قتدى بهمئمة الذين ي، وهم األالباطلوالحق 

                                                 
 . ۱۵: والمجلدالسادس۴۷۱: ، الطبقات الكبرى، المجلدالثالثالبصري، الزهري،   ابن سعد. ١

 . ۱۱۹: مطهر بن طاهر ، البدء والتاريخ، الجزءالخامسالمقدسي، . ٢

  ححه علي : صالخصال، ،دوق القمي، أبو جعفر، محمد بن علي بن الحسين بن بابويهالص. ٣
 . ۴۶۵: أكبر غفاري، الجزءالثاني     

  اُسد الغابة في  ،الشيباني الجزري، ابن األثير ، أبو السعادات، عزّ الدين علي بن أبي الكرم. ٤
 . ۳۷۱: معرفة الصحابة    

  االحتجاج، تحقيق إبراهيم بهادري ومحمد  ،طالبالطبرسي، أحمد بن علي بن أبي . ٥
 . ۱۹۸: به، الجزءاألول  هادي     

 . ۵۱: والمجلد السادس ۳۸۰: ، الطبقات الكبرى، المجلد الرابعالبصري، الزهري،  ابن سعد. ٦

 . ۳۱۹: ، كامل البهائيالطبرسي، عماد الدين الحسن بن علي بن محمد بن علي. ٧



 ٢١٥  اليمنيين في ذلك’  ول اهللاودور أصحاب رس التشيعنشأة 

كان و ,)١(وسياألشهل األ كان حليف طائفة بني عبد: أبوالهيثم بن التّّيهان
وقد  ,)٣(االثني عشر األنصارومن نقباء  ،والثانية )٢(ىاألولمن مسلمي العقبة 
 ،األرضنجوم أهل  أهل بيتي نإ: >ه قالنّأ ’اهللا نقل عن رسول 

قْتَموهم وال فقدمن  وقد منعه الخليفة من أداء عمله والخروج ،)٤(<موهمد
  . )٥(المدينة

وله  ،ندققد شارك في غزوة الخ ،وسمن قبيلة األ كان البراء بن عازبو
 ةعشر في خمس ’اهللا وكان مع رسول  ،عاماً عشر من العمرخمسة

أهل البيت  وكان البراء أول من أخبر ،وقد نُقل عنه أحاديث كثيرة ,)٦(غزوة
بيعة عن ع انتماإل يلةفي ل عضاء الشورىحد أوأ ،كان راوياًو ,)٧(عن السقيفة

  . )٨(بكر يأب
 جارد بن كُليب من بني النّزي واسمه خالد بن: ياألنصار أيوب وبكان أو

                                                 
 . ۲۷۰: المعارف ،ة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلمالدينوري، ابن قتيب. ١

 . ۴۳۳: القسم األول الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،. ٢

 . ۴۴۵: . المصدر السابق٣

 . ۴۶۵: الخصال، الجزءالثاني ،بن الحسين بن بابويهعليأبو جعفر، محمدبنالصدوق القمي،. ٤

 . ۴۴۸: رى، المجلدالثالث، الطبقات الكبالبصري، الزهري،   ابن سعد. ٥

 . ۱۷: والمجلدالسادس۳۶۴: . المصدر السابق، المجلد الرابع٦

 . ۵۲۳: المجلداألول اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٧

 . ۴۶: ، السقيفةالجوهري، البصري، أبو بكر، أحمد بن عبدالعزيز. ٨



 دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^  ٢١٦

في  ’اهللا رسول مع وقد كان  ,)١(بيعة الثانيةالفي  وقد حضر ،الخزرج
 ’اهللا كان مع رسول و ,)٢(أيوبي من الهجرة ضيف أب ىاألولشهر األ

وكان  ,)٣(’في زمن الرسول تي وقعتالفي غزوة بدر وجميع الغزوات 
ومع يزيد والنهروان  صفّينفي حرب الجمل و×علي اإلماممع  أيوب وأب

 أيوبوم أبثم قا. )٤(ي هناكوتوفّ ،بن معاوية في محاصرة القسطنطنية
فقد  ،مإليه مروردوا هذا األ ،كمفي أهل بيت نبياهللا قوا اتّ«: ي فقالاألنصار
هم أولى به أنّ ’اهللا كما سمعنا في مقام بعد مقام من نبي سمعتم 

  . )٥(»منكم
بيعة  )٦(وقد حضر ،ج من طائفة بني النجارمن الخزر كان اُبي بن كعبو

 الوقد ق ،وكان كاتب النبي ،’العقبة الثانية وجميع الغزوات مع النبي
فقام وقال للمهاجرين  ,)٧(<قرأ اُمتي أبي بن كعبأ>: ’اهللا عنه رسول 

                                                 
 . ۴۵۷: ألولالقسم ا الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،. ١

 . ۴۹۸: القسم األول الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،. ٢

 . ۴۵۷. المصدر السابق، ٣

  اُسدالغابة في معرفة الصحابة،  ،الشيباني الجزري، ابن األثير ، عزّ الدين علي بن أبي الكرم. ٤
 . ۱۴۳: المجلدالخامس      

  : الخصال،الجزءالثاني، لحسين بن بابويهالصدوق القمي، أبو جعفر، محمد بن علي بن ا. ٥
   ۴۶۵ . 

 . ۴۹۸: ، الطبقات الكبرى، المجلدالثالثالبصري، الزهري،   ابن سعد. ٦

  الدمشقي الشافعي، الذهبي، أبو عبداهللا، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن  . ٧
 . ۱۵: فاظ ، المجلد األولحتذكرة ال ،قايماز      



 ٢١٧  اليمنيين في ذلك’  ول اهللاودور أصحاب رس التشيعنشأة 

 ×اًعلي اإلماموقف عندما أ ’اهللا هل نسيتم حديث رسول : األنصارو
يا علي > :وقال <،مواله فهذا علي مواله من كنت>: مام الجميع وقالأ

  . )١(<ي بمنزلة هارون من موسیأنت منّ
يبحث  حيث كان أبوهحيث  هيعكس أب كان قيس بن سعد بن عبادةو

وفياء األ ×بالعلي بن أبي ط اإلماممن شيعة قيس وكان  ،مارةعن اإل
 كان واجباً قبول :فقال له ه سعد قد انعزلان أب. وأل×والحسن بن علي

يقول هذا الكالم  ’اهللا سمعت رسول  أنت: قيس الفق ،×والية علي
ومنكم  أميرا منّ«: في علي بن أبي طالب ثم تطلب الخالفة ويقول أصحابك

وه وعندما ذهب أب ,)٢(»واهللا من رأسي بعد هذا كلمة أبداً كلّمتكال  ؟!أمير
عن أهل  وكان من المدافعين ،ى قُتله حتّمع أبي زلإلى حوران الشام لم ي

  :×علي اإلمام وقد أنشد في حق ’بيت النبي

وعلي إمامبه التنزيلُ ىلسوانا أت   نا وإمام  
يوم من كنتُقال النبي : مواله   فهذا موالهجليلُ ، خطب  

ةما فيه قالٌ   إنّما قاله النبي على االُم ٣(وقيلُ حتم(  

                                                 
 . ۲۹۷: االحتجاج، الجزءاألول ،مد بن علي بن أبي طالبالطبرسي، أح . ا١

  . ۶۸: ، السقيفةالجوهري، البصري، أبو بكر، أحمد بن عبدالعزيز. ٢
  أنساب األشراف، حقّقه محمد حميداهللا، ، البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر. ٣

 . ۱۱۹۳، الحديث ۵۸۹: الجزءاألول    



 دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^  ٢١٨

 .من بني عبس اليمن ،ل بن جابريهو حذيفة بن حس :يمانالحذيفة بن و
وكان مع  ،وسمن األشهل األ إلى المدينة وصار حليف بني عبدهاجر 

وكان حذيفة من  ,خرىحد والغزوات االُفي غزوة اُ ’اهللا رسول 
 : إنلوقا ،ليالً شورى منطقة بني بياضة الذين شاركوا في األشخاص

يمان في فتح الذيفة بن وقد شارك ح .)١(األنصار يفكّرون  في نقض البيعة
أخذ الراية حذيفة ففتح اهللا  نعمان في يوم نهاوندالوبعد مقتل  ،فارس
   .)٣(ردبيل بالصلحوكذلك فتح حذيفة أ )٢(،عليهم

 وبعد مقتل عثمان ، وعلى الرغم من أن حذيفة كان مريضاً  فقد صعد
 ،ا الناسهأي: الثم ق ،لهعلى النبي وآ اهللا وأثنى عليه، وصلى فحمد، المنبر

ه فواهللا إنّ ،زروهآوعلياً  نصروا، وافعليكم بتقوى اهللا ،ناس قد بايعوا علياًال إن
يوم  خير من مضى بعد نبيكم ومن بقى إلىله وإنّ ،خراً وأوالًآلعلى الحق 

ي قد بايعت نّهم إشهد أاللّ«: قال ثم ،أطبق يمينه على يساره ثم ،»القيامة
صفوان  . وقال البنيه»ذي أبقاني إلى هذا اليومهللا الّ الحمد« :وقال ،»علياً

                                                 
  . ۴۷: ، السقيفةو بكر، أحمد بن عبدالعزيزالجوهري، البصري، أب. ١
 . ۳۰۲: فتوح البلدان، البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر. ٢

 . ۳۲۱: . المصدر السابق٣



 ٢١٩  اليمنيين في ذلك’  ول اهللاودور أصحاب رس التشيعنشأة 

فستكون له حروب كثيرة فيهلك فيها خلق  ،حمالني وكونا معهإ«: وسعد
ومن خالفه على  ،واهللا على الحق فإنّه ،شهدا معهستَجتهدا أن تُ، فاناسالمن 

  . )١(»باطلال
وقد حضر  ،خزرجالبن عوف  ومن طائفة عمر كان عبادة بن الصامتو

 ’وقد شارك مع الرسول ,األنصارنقباء من الحد ، وأثانيةالة العقبة في بيع
في وكان عبادة أحد أعضاء الشورى  ,)٢(الغزوات في غزوة بدر وفي جميع

وشارك في  ,)٣(بي بكربيعة أليلة الثالثاء في منطقة بني بياضة للمنع من 
ن دوفتح م ،الصامت على حمص عبيدة عبادة بنواستخلف أبو ،فتوح الشام

   .)٤(في الالذقية اًمسجد الالذقية والجبلة وطرطوس وبنی

  

  المهاجرون
 ،المطلب ه صفية بنت عبدمن بني أسد وأم كان أبوه :بن العوام الزبير

                                                 
 . ۳۹۴ :مروج الذهب، المجلد الثاني، المسعودي، أبو الحسن ، علي بن الحسين. ١

 . ۴۶ :القسم األول الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،. ٢

 . ۴۶: ، السقيفةالجوهري، البصري، أبو بكر، أحمد بن عبدالعزيز. ٣

 . ۱۳۹: فتوح البلدان، البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر. ٤



 دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^  ٢٢٠

بكر مع أبي  ’اهللا على رسول  الذين قدمواحد الخمسة أ ويعتبر
وقد حضر غزوة بدر وبقية  ،, وكان من المهاجرين إلى الحبشة)١(وأسلموا

   .الزبير نفسه هاشمياً دويع .)٢(زواتالغ

. )٣(»اره عنّاهللا فغي ابنه عبد ا حتى كبرمنّ الزبير: «×علي اإلماموقال 
م إليهفذهب  ،ةبشد ×علي اإلمامعن  ينالمدافع مر منكان في أول األ

ير بن العوام فخرج الزب ،فأبوا ،أبا بكر انطلقوا فبايعوا: عمر في عصابة فقالوا
شيئاً في  موليه غير ×اًعلي ن أن, ولكن عندما تبي)٤(جهة عمربالسيف لموا
عائشة وطلحة في حرب الجمل خرج مع  ،بعد استخالفه )٥(والية الكوفة

  . )٦(بعذر الطلب بدم عثمان
وقد أسلم في  ،كان من حلفاء بني زُهرة بن كالب :اهللا بن مسعود عبد

وكان من  ،الٍبصوت ع الترتيل كان يقرأ القرآن معو ،سريةالزمن الدعوة 
في  ’اهللا وقد شارك مع رسول  ،مهاجري الدفعة الثانية إلى الحبشة

                                                 
 . ۲۵۰: القسم األول الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،. ١

 . ۱۰۱: ، الطبقات الكبرى، المجلدالثالثالبصري، الزهري،   ابن سعد. ٢

  االستيعاب، ، القرطبي المالكي، ابن عبدالبر، أبو عمر، يوسف بن عبداهللا بن محمد. ٣
 . ۲۹۳: الجزءالثاني     

 . ۴۴: ، السقيفةالجوهري، البصري، أبو بكر، أحمد بن عبدالعزيز. ٤

 . ۵۱: اإلمامة والسياسة ، الجزءاألول ،الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ٥

 . ۷۳: . المصدر السابق٦



 ٢٢١  اليمنيين في ذلك’  ول اهللاودور أصحاب رس التشيعنشأة 

ار بن ياسر عمجعل  م خالفة عمرايفي أف ,)١(الغزوات غزوة بدر وفي جميع
على بيت ووزيراً  ماًاهللا بن مسعود معلّوجعل عبد ،ًعلى الكوفة اًأمير

في مسجد  أن قام ،فةكان موقف عبداهللا في موضوع الخال. )٢(المال
 ،كمبعد نبي مرصاحب هذا األ ×بالعلي بن أبي ط«: وقال ’نبيال

. )٣(»وا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرينترتد وال ،فأعطوه ما جعله اهللا له
هل عهد : اهللا بن مسعود إذ قال له فتى شاب وكذلك بينما نحن عند عبد

ه يكون عهد إلينا أنّ ،منعقال:  ؟بعده خليفةمن  كم يكون ’كميكم نبيلإ
  . )٤(شر خليفة بعدد نقباء بني إسرائيلبعده اثنا ع

، وقد أسلم في كُراع مكان زعيم قبيلة أسل :األسلميبريدة بن الحصَيب 
حد غزوة اُ وجاء إلى المدينة بعد .)٥(’عند هجرة الرسولو الغَميم

لبيعة , وكان من المخالفين )٦(بعد ذلكحدثت تي الوشارك في الغزوات 
 ×موا على عليأمر أصحابه أن يسلّ ’اهللا أن رسول : وقال ،بي بكرأ

                                                 
  . ۱۳: والمجلدالسادس ۱۵۰: ، الطبقات الكبرى، المجلدالثالثالبصري، الزهري،   ابن سعد. ١
  . ۲۲۷و۲۲۳: ، ، الجزءالثالثالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير ، تاريخ الطبري. ٢
 . ۴۶۴: لثانيالخصال، الجزءا، بن الحسين بن بابويهعليأبو جعفر، محمدبنالصدوق القمي،. ٣

 . ۴۶۷: . المصدر السابق٤

  . ۳۰۰: المعارف،الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ٥
  الشيباني الجزري، ؛ ۲۴۱: ، الطبقات الكبرى، المجلدالرابعالبصري، الزهري، ابن سعد. ٦

  معرفة الصحابة،  سدالغابة فياُ ،ابن األثير ، أبو السعادات، عزّ الدين علي بن أبي الكرم     
 . ۱۷۵: لمجلداألولا     



 دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^  ٢٢٢

  . )١(المؤمنينبإمرة 
وكان من أصحاب  ،’أسلم في حياة الرسول: زيد بن وهب الجهيني

بي بكر مع أذهبنا إلى «: فقال، عه, وقد نقل رواية تدل على تشي)٢(×علي
ه ل انفبي ×من علي ذنابعد أن استأ األنصارثني عشر من المهاجرين وا

 أبا أن ’فأخبر الثقة من صحابة رسول،×علي أميرالمؤمنينفضائل 
من  كان اليوم الثالث أتاه عمر مع عدد افلم ،امجلس في بيته ثالثة أي بكر

 واهللا لئن عاد: وقال قائل منهم ،المنبر وه من منزله وعالأخرجف ،المهاجرين
فجلسوا في  ،أسيافنا منه لنمالنم به م بمثل الذي تكلّمنكم أحد فتكلّ
  . )٣(»م أحد بعد ذلكمنازلهم ولم يتكلّ

إسالم خالد قبل البعض لقد نقل  :االُمويخالد بن سعيد بن العاص 
وجاء  ،المسلمين المهاجرين إلى الحبشةجملة من  , وكان)٤(بكرسالم أبي إ

الطائف وقد شارك في غزوة حنين و ،إلى المدينة في السنة السابعة للهجرة

                                                 
  ؛ ترجمة ۶۷: ، خصائص األئمة الموسوي الشريف الرضي، محمد بن الحسين بن موسى. ١

     اإلمام علي بن أبي طالب من تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، حقّقه محمد باقر    
 . ۲۶۰: الجزءالثاني  المحمودي،   

  ،اُسدالغابة في معرفة الصحابة، ير ،عزّ الدين علي بن أبي الكرمابن األث الشيباني الجزري،. ٢
 . ۲۴۲: المجلد الثاني    

 . ۴۶۵: الخصال، الجزءالثاني، بن الحسين بن بابويهعليأبو جعفر، محمدبنالصدوق القمي،. ٣

 . ۲۹۶: المعارف،  الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ٤



 ٢٢٣  اليمنيين في ذلك’  ول اهللاودور أصحاب رس التشيعنشأة 

سعيد على ما بين نجران  خالد بن ’اهللا واستعمل رسول  .)١(وتبوك
ذهب إلى  ،’اهللا . وجاء إلى المدينة بعد رحلة رسول )٢(زبيدورِمع و

فقال  ؟مناف أغُلبتم عليها بني عبد يا ،أبا الحسن يا: وقال ×علي اإلمام
أولى مر يغالب على هذا األ ال: قال ؟غالبة ترى أم خالفةأم: ×علي

عمر كتمها في نفسه وعندما أراد  ولكن ،هکالمبكر بوفلم يهتم أب. )٣(منكم؟
 وبفعزله أ ،ن يعزلهطلب من أبي بكر أ ،بكر ان يجعله قائد جيش الشام بوأ

ذهب مع ذلك  اًخالد ولكن ,)٤(بي سفيانبن أ بكر وجعل مكانه يزيد
  . )٥(الصُّفَّر ل في مرجشام وقُتالالجيش إلى 

 ’اس عندما توفي النبيكان العب: هالمطلب وأبناؤ س بن عبدالعبا
أبسط : وقال ×دفاع عن عليبالقام في تلك الفترة  وقد ،بني هاشم كبير

ويبايعك  ’اهللا رسول  رسول اهللا بايع ابن عم عم: الفيقبايعك يدك اُ
ا رأى ولم .)٧(ناسالبايعك امام أعين اُ خرجاُ: أيضاًوقال  ,)٦(أهل بيتك

                                                 
 . ۹۴: ، الطبقات الكبرى، المجلدالرابع،   ابن سعدالبصري، الزهري. ١

 . ۴۶۴: ، تاريخ الطبري، الجزءالثانيالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢

 . ۵۸۶الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير ، تاريخ الطبري: . ٣

 . ۹۷: . الطبقات الكبرى، المجلدالرابعالبصري، الزهري،   ابن سعد. ٤

  . ۳۶۰: القسم الثاني م ، السيرة النبوية،الحميري، ابن هشا. ٥
 . ۴: اإلمامة والسياسة، الجزءاألول ،الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ٦

  ،۵۸۳: أنساب األشراف،المجلداألول،البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر. ٧
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ه نّر سبوك ’اهللا رسول من  تهقرابمع  اسموقف العب خليفة وأصحابةال
 ،ف مكانتهماضعاس إليجاد الخالف بين بني هاشم وبني العبفقاموا بإ

ندوفأخذوا يهدهم ويطمى بيدة حتّبوعانطلق عمر والمغيرة وأ ذإ ،همنوع
جابهمفأ ،يد أن نجعل لك من هذا األمرنصيباًنر قالواو ،اسدخلوا على العب 

وإن كنت  ،نا أخذتفإن كنت برسول اهللا طلبت فحقّ«: قائالًاس العب
 اا ما بذلت لنا فإن يكن حقّفأم ،مون فيهمطلبت فنحن منهم متقد المؤمنينب
 ،منين فليس لك أن تحكم عليهملمؤل اًإن يكن حقو ،ك فال حاجة لنا فيهل
   .)١(»م نرض عنك فيه ببعض دون بعضل انإن كان حقّو

 ةة وغزوة حنين وحجوقد شارك في فتح مكّ :كبربن العباس األالفضل 
ه ما إنّ ،قريش معشر يا: قالبي بكر البيعة أل وعندما سمع خبر .)٢(الوداع

وصاحبنا أولى بها  ،ونحن أهلها دونكم ،تمويهالت لكم الخالفة بحقّ
ض بمر ةعشر ي في السنة الثامنة. وشارك في فتوح الشام وتوفّ)٣(منكم

                                                                                                                  
 . ۱۱۸۰حديث     

 . ۱۵: اإلمامة والسياسة، الجزءاألول ،بداهللا بن مسلمالدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، ع. ١

 . ۵۴: ، الطبقات الكبرى، المجلدالرابعالبصري، الزهري،  ابن سعد. ٢

  الزبيري القرشي،  ؛۵۲۳: المجلداألول اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٣
 . ۵۸۰: موفقيات، األخبار ال أبو عبداهللا، الزبير بن بكار بن عبداهللا     



 ٢٢٥  اليمنيين في ذلك’  ول اهللاودور أصحاب رس التشيعنشأة 

  . )١(الطاعون في عمواس

عندما  ×علي اإلمام مع الفضلوقد كان قثم و :من أبناء العباسقُثم 
وكان في بيت فاطمة ولم يبايع الخليفة)٢(’ن ودفن الرسولل وكفِّّغس ..   

كان مع  ،)٣(ة وشارك في غزوة حنينسلم في فتح مكّأ: بي لهبعتبة بن أ
بي بكر أنشد سمع عن البيعة ألندما وع ،’بني هاشم عند رحلة الرسول

  :قائالً
األمرمنصرف أن بما كُنتُ أحس  

  
  عن هاشمٍ ثم منها عن أبي الحسنِ  

  عن أول الناس إيماناً وسابِقَةً  
  

  ننِ م النّاسِوأعلبالقرآن والس  
  ن، ومعهداً بالنبي النّاسِ خرِآو  

  
  والكفنِ له في الغسلِ ٌٌجبريلُ عون  

  هبِ ال يمترون ما فيهم من فيه   
  

  في القومِ وليس من ما فيه ننِالم  
 ،صنام في الجاهليةولم يعبد األ ،نادة الغفاريب بن جند: اسمه جأبوذر  

رجع إلى  ثم ،×علي اإلمامعلى يد  )٤(سلمأشخص  خامسورابع أ وكان
قبيلته، عنه  لاق وقد ،)٥(رة بعد غزوة الخندق وجاء إلى المدينة المنو

                                                 
 . ۵۵: ، الطبقات الكبرى، المجلدالرابعالبصري، الزهري،   ابن سعد. ١

  . ۴۵۲: ، الجزءالثانيالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. تاريخ الطبري، ٢
 . ۵۹: ، الطبقات الكبرى، المجلد الرابعالبصري، الزهري،   ابن سعد. ٣

 . ۲۲۴: . المصدر السابق، المجلدالرابع٤

 . ۲۲۶: لمصدر السابق. ا٥
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 ،يمشي وحده ،يرحم اهللا أبا ذر: >في طريقهم إلى تبوك ’الرسول
  . )١(<بعث وحدهوي ،ويموت وحده

وأصدق أصحاب  ،فضيلة وزهدوذا  ،بيتالصحاب أهل من أ ذروكان أب
ت وال أظلّ ،ت الغبراءما أقلّ>: ’اهللا عنه رسول  الى قحتّ ،’نبيال

  . )٢(<ذرالخضراء أصدق لهجةً من أبي 

مثَلُ أهل بيتي >: ’نبيالفيه  القروى حديث سفينة نوح الذي  وقد
   .)٣(<، ومن تَخلَّف عنها غَرِقمن ركبها نَجا ،ل سفينَة نُوحٍكَمثَ

لما  في أهل بيت نبيكم هذا األمرجعلتم ول: بوذرأ الق بي بكرأوبعد بيعة 
  . )٤(اختلف عليكم إثنان

ن اهللا إ{ اآلية فة عثمان وتالام خالسجد في أيذر في الموبوقد وقف أ
رث علمه واوي محمد ب وصّالبي ط: علي بن أفقال ،)٥(}...دمآ یاصطف

تها االُأيةم رة بعد نبيهاالمتحي، ول اأمقدر رتم من أخّوأخّ ،م اهللامتم من قد

                                                 
 . ۵۲۳: القسم الثاني الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،. ١

 . ۲۲۸: ، الطبقات الكبرى، المجلدالرابعالبصري، الزهري،   ابن سعد. ٢

 . ۲۵۲: المعارف،  الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم ٣

 . ۶۲: ، السقيفة زالجوهري، البصري، أبو بكر، أحمد بن عبدالعزي. ٤

 . ۳۴ـ  ۳۳. آل عمران، اآلية ٥



 ٢٢٧  اليمنيين في ذلك’  ول اهللاودور أصحاب رس التشيعنشأة 

ألكلتم من فوق  ،كموأقررتم الوالية والوراثة في أهل بيت نبي ،اهللا
وال طاش سهم من  ،ولما عال ولي اهللا ،كمرؤوسكم ومن تحت أقدام

وجدتم علم ذلك عندهم  إّال  ،وال اختلف اثنان في حكم اهللا ،فرائض اهللا
, )١(فذوقوا وبال أمركم فعلتم ما فعلتم اا إذفأم ،ة نبيهمن كتاب اهللا وسنّ

}  لَمعيسوا  الذينوأظَلَمونبنقَلنقَلَبٍ يم إ«: أيضاً ذر وبقال أو ،)٢(}ين 
 فيثم ، للحسن والحسين ثم ،لعلي بعدي األمر >: قال ’اهللا رسول 

 أوعزّ كم وتناسيتم ما فأطرحتم قول نبي <حسينالأهل بيتي من ولد 
  .)٣(»خرةوتركتم اآل ،بعتم الدنياواتّ ،إليكم

 اًة حليفوصار في مكّ ،: كان من قبيلة الحاف بن قُضاعةوالمقداد بن عمر
   .يغوث الزُهري سود بن عبدمع األ

 األوائلوكان من المسلمين  ،سودلسبب يقال له المقداد بن األولهذا ا
 في جميعو ،’مع النبيوكان في غزوة بدر  ،والمهاجرين إلى الحبشة

بحب أربعة وأخبرني اهللا أمرني  نإ>: ’اهللا رسول  الفق ،)٤(الغزوات
قول ذلك أنه يحبهم قيل يا رسول اهللا سمهم لنا قال: علي منهم ي

                                                 
 . ۶۶: المجلد الثاني اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ١

 . ۲۲۷. الشعراء، اآلية، ٢

 . ۴۶۳: الخصال، الجزءالثاني، الصدوق القمي، أبو جعفر، محمد بن علي بن الحسين. ٣

 . ۱۶۱: لكبرى، المجلدالثالث، الطبقات االبصري، الزهري،   ابن سعد. ٤
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  . )١(<ثالثاً وأبو ذر والمقداد وسلمان

قد و .ي بكرابليلة بني بياضة للمنع من بيعة شورى العضاء لمقداد من أكان ا
فقد علمت  ،وقس شبرك بفترك ،ع على نفسكإربِ، أبا بكر يا«: للخليفة الق

في أ القو ،)٢(»’اهللا صاحبه بعد رسول  ووه ،×لعلي هذا األمر أنامي 
أهل بيت  ودفعهم هذا األمر عن قريشل اًواعجب« :مان في المسجدعثخالفة 

م في هرسول اهللا أعلم الناس وأفقه ل المؤمنين, وابن عموفيهم أو ،نبيهم
وأهداهم للصراط  ،وأبصرهم بالطريق ،اإلسالمفي  وأعظمهم غناًء ،دين اهللا

ما أرادوا و ،نقيالوها عن الهادي المهتدي الطاهر وواهللا لقد زَ ،المستقيم
 ،ثروا الدنيا على اآلخرةآهم ولكنّ ،وال صواباً في المذهب ،مةالُل اإصالح

٣(»لقوم الظالمينل اًاً وسحقعدفب( .  
حيث جاء أبوه  ،فرع من قبيلة مذحج ،: كان من قبيلة عنسبن ياسر عمار

عتبراُسرة وتُ ,)٤(حذيفة بن المغيرة ي، وأصبح حليف أبيمن إلى المدينةالمن
                                                 

  اُسد الغابة في  ،الشيباني الجزري، ابن األثير ، أبو السعادات، عزّ الدين علي بن أبي الكرم. ١
 . ۴۰۹: معرفة الصحابة، المجلد الرابع     

  : الخصال، الجزءالثاني، الصدوق القمي، أبو جعفر، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. ٢
   ۴۶۴ . 

 . ۵۴: المجلد الثاني عقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،الي. ٣

 . ۲۴۸: ، الطبقات الكبرى، المجلدالثالثالبصري، الزهري،   ابن سعد. ٤



 ٢٢٩  اليمنيين في ذلك’  ول اهللاودور أصحاب رس التشيعنشأة 

وقد قُت)١(األوائلمن المسلمين  ارعم .اُ تله أثناء تعذيب بني مخزوم م
فقال له  ،’اهللا مع رسول كان في غزوة بدر وفي جميع الغزوات  ,)٢(لها

عليكم بابن >: عنهل , وقا)٣(<فئة الباغيةالتقتلك ار عم يا> :’النبي
 يعاده، يعادهمن >: الوق ,)٤(<ى يموتحق حتّاللن يفارق  فإنّهسمية 

٥(<اهللا اهللا ومن يبغضه يبغضه اهللا ومن يسفّه يسفّه(.   
ووه -مشهوداً  ’اهللا بعد رسول ار من مسألة الخليفة كان موقف عم 

 ال، كرا بأب يا« :بكر ألبيقال  ، حيثليلة بني بياضه -أعضاء الشورى أحد
تكن أول من عصى   وال ،اً جعله اهللا عزَّ وجلََّ لغيركتجعل لنفسك حقّ

ظهرك  إلى أهله تخف الحق دوارد ،في أهل بيته وخالفه ’اهللا رسول 
صير إلى الرحمن ت ثم ،عنك راض ووه ’اهللا وتقل وزرك وتلق رسول 

٦(»ا فعلتفيحاسبك بعملك ويسألك عم( .  
أوصي كل من يؤمن باهللا أن يرضى >: ’اهللا رسول  : قالارعم الوق

                                                 
 .۲۶۰: القسم األول الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،. ١

 .۳۲۰: . المصدر السابق٢

 . ۲۵۱: لمجلدالثالث، الطبقات الكبرى، االبصري، الزهري،   ابن سعد. ٣

  االستيعاب، ، القرطبي المالكي، ابن عبدالبر، أبو عمر، يوسف بن عبداهللا بن محمد. ٤
 . ۴۸۰: الجزءالثاني    

 . ۸۸۱: المغازي، المجلد الثاني المغازي، ،محمد بن عمر بن واقد الواقدي أبو عبداهللا ٥

 . ۴۶۴: خصال، الجزءالثانيال،  الصدوق القمي، أبو جعفر، محمد بن علي بن الحسين. ٦
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ومن رضي  ،يتيفمن رضي بوالية علي رضي بوال ،×بوالية علي
ومن  ،نيعلياً فقد أحب ومن أحب ،فقد رضي بوالية اهللا بواليتي

أحب١(<اهللا ني فقد أحب( .  
وذهب إلى الشام بعد أن  ،ةاإلصفهاني يد في قرية جلو: سلمان الفارسي
جاء إلى  ثم ،مجوسي) ودخل في المسيحية(ال شتيدترك الدين الزر
حد ، وبعد غزوة اُوأسلم ’اهللا ل وأقبل على رسو ،الحجاز والمدينة

وأصبح يفتخر  ،وقد شارك في غزوة الخندق ,)٢(’اهللا ره رسول حر
مان من المخالفين كان سل, )٣(<سلمان منّا أهل البيت> بوصف الرسول له

: أيضاًوقال  .)٤( أصبتم الخبرة وأخطأتم المعدن: ألصحابهللخليفة وقال 
ت نبيكم، لو جعلتموها فيهم ما أصبتم ذا السن منكم وأخطأتم أهل بي«

: وعندما بايع سلمان أبا بكر قال ,)٥(»ًوها رغداتماختلف عليكم اثنان وألكل

                                                 
  ←؛ ۳۱۲: األخبار الموفقيات ،أبو عبداهللا، الزبير بن بكار بن عبداهللا الزبيري القرشي، . ١
مناقب اإلمام أميرالمؤمنين، حقّقه الشيخ محمد باقر  ،محمد بن سليمانالكوفي،  ←

  المحمودي، 
 .۴۰۵: الجزءالثاني    

 . ۲۱۴: القسم األول ،الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية. ٢

  ، البصري، الزهري، ابن سعد؛ ۲۲۴: القسم الثاني الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،. ٣
 . ۸۳: الطبقات الكبرى، المجلدالرابع     

 .۴۳: ، السقيفةالجوهري، البصري، أبو بكر، أحمد بن عبدالعزيز. ٤

 . ۴۳: . المصدر السابق٥



 ٢٣١  اليمنيين في ذلك’  ول اهللاودور أصحاب رس التشيعنشأة 

ى الأبابكر  يا«: بي بكرأل الفق ,)١(إي عملتم وما عملتم :كرداذناو ،كرداذ
 ؟تعلم ال ائلت عموالى من تفرغ إذا س ؟من تستند أمرك إذا نزل بك القضاء

وأقرب  ،منك اًفي الخير أعالماً ومناقب أكثرأعلم منك و ووفي القوم من ه
كم فتركتم قوله يلإفي حياته قد أوعز  قدمةقرابة و ’اهللا من رسول 

  . )٢(»وتناسيتم وصيته
  التشيعاليمنيين في تكوين  ’اهللا دورأصحاب رسول 

إن حول مسألة الخليفة  األنصارقف المهاجرين ومو ل فيالبحث والتأم
ي اإلسالممجتمعنا  ذا فإنهول ؛يوضّح لنا اُموراً مهمةً ’نبيالبعد  والقائد

  : لترشدهمور يحتاج إلى مثل هذه االُ

 وه ’اهللا الخليفة بعد رسول في مسألة  األنصار موقف كبار نإـ  ۱
 األنصاركبار  نولكن يظهر من المصادر أ ،بيتالوأهل  ×عليلصالح 

وقد  ،منفسهالخالفة أل يطلبون واجي كانيمنيين مثل سعد بن عبادة الخزرال
خزرجي في قمة العصبية من أجل البن جموح  كان الحباب بن المنذر

على حساب الرجوع إلى العصر  وى ولحتّ ،إيصال سعد إلى الخالفة
ـ  )١(األنصارحدنقباء أ ـوسياأل حضيربنمواجهتهم اُسيدفيوكان.)٣(الجاهلي

                                                 
  ، ۵۹۱: انسا ب األشراف، الجزءاألول، حمد بن يحيى بن جابرالبالذري، أبو العباس، أ. ١
 . ۱۱۹۷الحديث    

 . ۴۶۳: الخصال، الجزءالثاني،  الصدوق القمي، أبو جعفر، محمد بن علي بن الحسين. ٢

 . ۸: اإلمامة والسياسة،  الجزءاألول، الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ٣
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ثالثة ال شارك هؤالءوقد ـوسحلفاء األمنـة الساعد بنعدي وعويمبنمعنو
وكان سلمة بن أسلم األوسي الذي كان في جميع  .)٢(في بيعة العقبة الثانية

من  )٤(الخزرجي الذي شارك في بيعة الحرب  بن سعد وبشير ،)٣( الغزوات
 اإلماماعتقاد خالفة . ولم يكن )٥(وأصحاب الخليفة األوائلالموافقين 

ابة من المهاجرين الصح كبار كان بل ،فقط األنصارعلى  مقصوراً ×علي
 .أيضاًيعتقدون بذلك  األوائل

بن الخطاب من  عمر: لامثأخواص من المهاجرين المقابل هؤالء في  وكان
وخالد  )٦(الفهري والمغيرة بن شعبة الثقفي احعبيدة بن الجري بني عدي وأب

 ووسهيل بن عمر، )٧(×مام عليالمخزومي من المخالفين لإل الوليد بن
والحارث بن هشام المخزومي وعكرمة بن أبي جهل  من بني عامر بن لؤى

                                                                                                                  
 . ۴۵۵: القسم األول ام ، السيرة النبوية،الحميري، ابن هش. ١

 . ۴۵۸و۴۵۶: . المصدر السابق٢

 . ۴۴۶: ، الطبقات الكبرى، المجلدالثالثالبصري، الزهري،   ابن سعد. ٣

 . ۴۵۶: القسم األول الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،. ٤

  سدالغابة في معرفة الصحابة،  اُ ،الشيباني الجزري، ابن األثير ، عزّ الدين علي بن أبي الكرم. ٥
 .۹: ؛ اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة، الجزءاألول۹۲: المجلداألول     

  : اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة، الجزءاألول ،الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ٦
   ۱۵ . 

 . ۵۸۱: . الزبير بن بكّار، األخبار الموفقيات٧
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 الذين )٢(الرحمن بن عوف الزُهري وعثمان بن عفان وعبد )١(المخزومي
 ،والعسكرية للخليفةثبيت أعمدة القوة السياسية في تقاموا بأداء دور مهم 

   .المغيرة إّال هؤالء من كبار قريش  كان كلّف
من أصحاب  األنصارمن المهاجرين وكان كثير من كبار الصحابة ـ  ۲

 ،لتشيعل يةاألساسالنقطة هم الركيزة وو ،ينوالمحب ×علي اإلمام
فكانت  ،اعتقاداً قلبياً وباطنياً ودنيوياً ×علي اإلمامويعتقدون بخالفة 

م ألنّه ؛اآلخرينسلمان تختلف عن  ذر وخاصةًي نظرية عمار والمقداد وأب
بل توجد عالقة  ؛فقط اآلخرينشخصية مميزة بين الصحابة ذوي ليسوا 

يمدح  ’الرسولکان من مرة  أكثرو ،’نبيالعميقة بينهم وبين 
مام هم لإلبحبكانوا معروفين و .يد إيمانهم وطريقتهممكانتهم الدينية ويؤ

وبسبب دفاعهم الشديد العقائدي والعملي عن أهل البيت  ×علي
بانقطاعهم إليه والقول  فقد عرفواوبعده، ’ نبيفي زمان ال ^وعلي

  .)٣(بإمامته... وهم أول من سموا باسم التشيع من هذه اُألمة

واقفهم مبنية كانت م الذين ×مام عليين لإلالالمو اليظهر من أقوـ  ۳
 اإلمام يعتبرون أن ’كرمنية وأقوال الرسول األالقرآ األسسعلى 

فقد كانت  ،’النبي ستناداً إلى نصّا ؛لمقام الخالفة المناسب ×اًعلي

                                                 
 . ۵۸۳: لسابق. المصدر ا١

 . ۱۱: . اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة، الجزءاألول٢

 . ۳۵: ، فرق الشيعة النوبختي، الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد. ٣
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مباشرة. ’ لرسول اهللا× مجموعة منهم تتبنى استخالف اإلمام علي
حيث أشار  ،إلى حديث الثقلين وسفينة نوح تستندومجموعة أخرى كانت 

ويعرفونهم  ،نجاة والهدايةالهم وسيلة  ^بيتالأهل  أنإلى  ’النبي
مام إلل احقّ ةاإلمامذا كانت وله ؛مامة والخالفةن لإلهم المناسبوبأنّ

  .×علي

وأصحاب  ،’اهللا صحابة رسول  من كبار األوائل الشيعة كانـ  ۴
قد  ،غزوة بدر وبقية الغزوات وثانية أالفضيلة الذين شاركوا في بيعة العقبة ال

  .اإلسالمرة لتثبيت وتعميق ات مؤثّنجازقاموا بإ

 ؛حجاز فقطالفي  ليسوا^بيت النظرية إمامة أهل  المدافعين عن نإـ  ۵
 ،يمنيةالالقبائل و ،بني تميم: مثل ،بل لهم وجود بين بعض القبائل المعدية

 )١(تميميالحارث بن معاوية  نحتى أ ،أيضاًكندة وحضرموت : مثل
زياد بن لبيد ل اقالو )٢(بن قيس الكندي األشعثوحارثة بن سراقة الكندي و

سوف نطيع أهل بيت  نحن«، والي الخليفة في حضرموت: ياألنصار
 .)٣( »!؟وهم أحق الناس بهاـ أهل بيته ـ لم نحيتم عنها  ،’النبي

                                                 
 . ۱۷۶: كتاب الرده، حقّقه يحيى الجبوري،  الواقدي، أبو عبداهللا، محمد بن عمر بن واقد. ١

 . ۵۰: . الفتوح، ابن أعثم، المجلد األول٢

 . ۱۷۶: كتاب الردة ،  الواقدي، أبو عبداهللا، محمد بن عمر بن واقد .٣
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  في اليمن ×علي اإلمام
وفضائله وتوصيات  ×علي اإلمامف اليمنيون على شخصية تعر

  : الطرق التالية بخصوصه بواسطة ’النبي

: منهايها، عل×اًعلياإلمام’اهللا ي رسولكان يولّالتيالبعثاتطريقعن -أ
وقد أسلم  ،ثانيالا في الفصل مإليهر وقد اُشي ،ومذحج )١(دعوة قبيلة همدان

بلغ الدين  حيث ،)٢(×علي اإلمامعدد من زعماء قبيلة مذحج بواسطة 
 وبعثه ليجمع صدقاتهم ,)٣(ن والتعاليم الدينية لليمنيينم القرآي وعلّاإلسالم

لهذا  ،سيراته إحدى النساء األلنفس خصّه نّى أحتّ، )٤(ويقدم عليه بجزيتهم
 ’اهللا بن الوليد بريدة بن حصيب مع جماعة إلى رسول  بعث خالد

 ،عليفي  تقع ال«: قالو ’اهللا فغضب رسول  ،×اًعلي اإلمام يشكونه
إماماً  ×اًعلي اإلمامجعل ف ،)٥(»وليكم من بعدي ووه ،ي وأنا منهمنِّ فإنّه

                                                 
الدمشقي، ابن ؛ ۳۸۹: الجزءالثاني الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير،. تاريخ الطبري، ١

  :البداية والنهاية، حقّقه أحمد أبو ملحم، الجزء الخامس ،كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر
    ۹۴ . 
 . ۱۰۷۹: المغازي المجلد الثاني، محمد بن عمر بن واقد بداهللالواقدي أبو ع. ٢
  الهندي، عالء ؛۱۰۸۲: المغازي، المجلد الثاني ، محمد بن عمربن واقد الواقدي أبو عبداهللا. ٣

  كنزالعمال في سنن األقوال واألفعال، ضبطه الشيخ  ، الدين علي المتقي بن حسان الدين     
  البصري النميري، ابن شبة، ، ۳۶۳۶۹: فو السقا، الجزءالثالث عشربكري الحياني والشيخ ص    
 . ۴۹۷: دمشق، الجزءالثالث   ، تاريخ مدينة  أبو زيد، عمر بن شبة    
  اليعقوبي، أحمد ؛ ۴۰۰: ، الجزءالثانيالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. تاريخ الطبري، ٤
 . ۴۴۰: لالمجلد األو بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،   
   ، تاريخ مدينة دمشق، الجزء  الشافعي، ابن عساكر، أبو القاسم، علي  بن الحسن بن هبة اهللا. ٥
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 ،بن الوليد خالد: لامثأ ،اآلخرين ’ اهللاوقائداً عسكرياً على قادة رسول 
يمنيين وإصدار الاختالفات  وحلّ، )١(يمنالوخالد بن سعيد بن العاص في 

، ’وتأييد ذلك من الرسول ،يةاإلسالمحدود الوإقامة  ،حكام القضائيةاأل
حكام التي يصدرها األ ةعن صح ’اهللا يمنيين سألوا رسول ال نأحتى 
هذا قضاء رسول «: فقاموا وقالوا ،<قضى به هو ما>: فقال ×علي اإلمام

  .)٢(»’اهللا 

 ×رسالة عليفوصلت  ’اهللا كنت عند رسول : رقميقول زيد بن األو
حكم من الأن يعرف  أراد زيدو ،حكماً صدروكان قد أ ،ليمنا من إليه

ما  المسألة إال هذهأعلم في  ي الإنّ>: ’اهللا فقال رسول ، اهللارسول 
  . )٣(<×عليحكم به 

وكان  ،أي مشقة لليمنيين في جمع الزكاة ×علي حدثيلم و

                                                                                                                  
 . ۴۰۱األول:    

، تـاريخ مدينـة دمشـق،    الشافعي، ابن عسـاكر، أبـو القاسـم، علـي  بـن الحسـن بـن هبـة اهللا        . ١
: المجلـد الثـاني   ،لمغـازي ا ، محمد بن عمـر بـن واقـد    أبو عبداهللا ،الواقدي؛ ۴۰۱: الجزءاألول

۱۰۸۵ . 

 . ۱۰۸۶: المغازي، المجلد الثاني،  محمد بن عمر بن واقد الواقدي أبو عبداهللا. ٢

   أبو عبداهللا، عبيداهللا بن عبداهللا بن أحمد ،الحنفي النيسابوري، (الحاكم السحكاني). ٣
  ؛ حميداهللا ۱۴۶: مستدرك على الصحيحين ، حقّقه محمدعبدالقادر عطا، الجزءالثالثال    
 . ۲۲۰: ، ترجمه السيد محمد الحسيني’محمد، رسائل ومعاهدات محمد     
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ليغية تبالللحركات العسكرية و ×علي اإلمام تشكيل إن)١(.يداريهم
في  ’زمة لتثبيت دولة الرسولالال األرضية أواالقتصادية والقضائية هي

ونظراً للصالحيات المالية الكاملة التي كان يتمتع بها استطاع أن  ،اليمن
ولهذا فقد لقي  ة في أطراف همدان ومذحج في فترة قصيرة.يؤسس حكوم

وخاصة في قبيلة همدان  ،ن له في اليمنييموالين دائم ×علي اإلمام
الذي أخذ  ،النخعي األشترالحارث مالك بن  :وكان من هؤالء ،ومذحج

ية حيث اإلسالمشخصية مالك  وهكذا تكونت ،×نورالمعرفة من علي
وأقبل  ’زمن الرسول حداثاألبعض بمن يالفي  ×اًعلي اإلمام شارك
جنادين) مع اُسرته أفي المدينة المنورة بعد معركة ( ×علي اإلمامعلى 

  . )٢(شامالالى  بكر وبعثه أب ثممن و
(مونت جمري نجليزي لة على خالف نظرية الباحث اإلداأل ههذ تعتبر
لدولة عمل بوظائف الديوان وا ×اًعلي اإلمام نأ مع« :ذي يقولالّ )وات

يوجد أي دليل  إال أنّه ال، ميالدي ۶۳۱في جنوب الجزيرة العربية في عام 
  . )٣(»بالنسبة لهيجاد عالقة خاصة على إ

                                                 
 . ۱۰۸۵: المغازي، ، المجلد الثاني،  محمد بن عمر بن واقد الواقدي أبو عبداهللا. ١

  فتوح الشام، تصحيح عبداللطيف  ،الواقدي، أبو عبداهللا، محمد بن عمر بن واقد. ٢
 . ۶۲: ولعبدالرحمن، الجزءاأل     

۲.Montgomery Watt, w. 1960 Shiism under the Umayyads, p.161, In: 
Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Irland. The society 
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 ،’اهللا قبل على رسول يمنية وتُالالقبائل  تفد رؤساءعندما كانت  -ب
 بن عثمان بن قيس وعرنةالخوالني وظبيان  وأبوغُرة األشعريعامر وأب:ممنه

  . )١(هه وصيلهم على أنّ ×علي اإلمامف يعر ’نبيالان ك ،الدوسي
يمنية قد حضروا البعض وفود القبائل  ن: إثانيالكما قيل في الفصل  -ج

وشاركوا في مراسم غدير ة الوداعفي حج وقد سمعوا حديث  ،أيضاً خم
. وكما قيل ’بأنفسهم عن الرسول ×بخصوص إمامة علي خم غدير
هل ألموعة من زعماء حضرموت كانوا يريدون الخالفة مج نإ أيضاً سابقاً

إلى  ×اًن يبعث عليبكر لتهدئة تلك المنطقة أ وأب روقد قر ^بيتلا
  . )٢(اليمن
اليمنيين كان عندهم معرفة بشخصية  لة جيداً أنمن االد السبب يظهرلهذا 
وقد اعترفت مجموعة من  ،لديهم بالحب يحظىوكان  ،×علي اإلمام
  .’اهللا بيت بعد رسول الوأهل  ×مامة عليهم بإزعمائ

من أصل  األنصارمن المهاجرين و ×لم يكن شيعة وأصحاب علي.  ۶
فالشيعة العرب كانوا من  أيضاً ,بل كان يوجد بينهم من الفرس ،واحد فقط

 قبائل غفار وأسلم وفروعيون من المعد وكان ،واليمنية ةمعديالالقبائل 

                                                                                                                  
of Biblical Archaeology, published by the Society London.  

 . ۶۲: كتاب الغيبة ،د بن إبراهيم بن جعفر الكاتبأبي زينب، أبو عبداهللا، محمالنعماني، ابن. ١

 . ۱۹۷: كتاب الردة، الواقدي، أبو عبداهللا، محمد بن عمر بن واقد. ٢
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 وكان ،وبني هاشم وبني زهرة وبني اُمية، مثل بني أسد قريشمن مختلفة 
ومن  ،وس والخزرجمن قبائل مذحج وقضاعة واأل األوائلن ويمنيالشيعته 
 ،اليمنيين األنصار هم منمن عشرة الثالثة والعشرين المذكورة آنفاً، األسماء
يمنيين الن من المهاجرين وكان رجال ,مهاجري قبيلة مضرمن  وعشرة

  .ورجل واحد من الفرس
كانوا من للخليفة أبي بكر  األوائلالموالين  ن: أوكما ذُكر سابقاً .۷

القبائل المعدية يشمل  ،فقطمن أصل عربي  وكانوا ،األنصارالمهاجرين و
قريش مثل بني مخزوم  ين للخليفة من فروعالالمو أكثر ولكن ،يمنيةالو

 أكثر كان أيضاًو .لؤي والفهري وعدي وبني عامر بن وبني زُهرة وبني اُمية
 ضح لنا أناتّفقد  وعليه ،خزرجالوس وصحابه اليمنيين من قبيلة األال
  .تقسيمات القبليةالتهم الشيعية لم تكن على أساس اعتقادا

  
  





 

  الفصل الرابع
  ية اإلسالموالفتوحات  ةالرد قضيتيدورالقبائل اليمنية في 

  الجزيرة العربية ودور القبائل اليمنية في الردةحركة 
ولكن بسبب  ،ليست لها عالقة بعنوان بحثنا الردةمسألة  يعتقد البعض أنبما ر

فذلك  ،البالغ على القبائل اليمنية تأثيروال ،الردةحوادث  يمنية فيالحضورالقبائل 
نا اختصرنا البحث ولكنّ ،الردةالقبائل اليمنية فى حركة  إلى البحث عن دور اضطررنا 

ويمكن  ،يمنيةالوأشرنا فقط إلى ارتداد القبائل  ،الماإلسين عن عن جميع المرتد
إلى فرق كما يلي اإلسالمين عن تقسيم المرتد :  

۱- مدبي بكر وفى بداية خالفة أ ’اهللا يام رسول هر في أواخر أظ: ةعي النبو
ومسيلمة بن  ،اليمن األسود العنسي في: هم األشخاصهؤالء و ،عون النبوةيد جماعة

 ،ليمس بني في بني تميم وفجاءة السلمي فيوسجاح بنت منذر  ،يفةحن بني حبيب في
ة وقر ،فزارة بني يينة بن حصن الفزاري فيأسد وع بني في األسديوطلحة بن خويلد 

  . )١(عامر وغطفان بني بن سلمة القشيري في

 ،رشوة ونهاف دفع الزكاة ويعدالتخ كانت فرقة: دفع الزكاةلفين المخال -۲
يقرون بالصالة ويمنعون : . فقد قالوا)٢(تميم وهوازن يومنهم من بن

                                                 
 . ۱۵: ، الفتوح، المجلداألول الكوفي، ابن أعثم، محمد بن علي. ١

 . ۴۷۴: ، تاريخ الطبري، الجزء الثانيالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢
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 أن , وكانوا يرون)٤(قاتلتهمل منعوني عقاالً ول: ل عنهم الخليفة, فقا)٣(الزكاة
فقد حافظوا على إيمانهم , بكر باليس من الواجب عليهم أن يطيعوا أ

   .)٥(وامتنعوا عن دفع الزكاة ،خرىعمال االُة األداء بقيوإسالمهم وأ
وكانت تطالب بخالفة أهل اً رسمي األولفرقة لم تعترف بخالفة الخليفة  ـ۳

 ,)٧(تميم وبعض من بني ،)٦(ومنهم من أهل كندة ،’اهللا بيت رسول 
   .ويعطونه الزكاة صلين الخليفة األالزكاة حتى يعي فكانوا يخزنون

ال : قالواحيث  األشخاصبعض  في نظردارة الحكومة بكر إل يضعف أب -۴
 )٩(فزارة بنيمن , ومن بني أسد و)٨(ءوهم من طي ،ل أبداًينبايع أبا الفص

بأهل للخالفة وال يستحقها بوجه من  ]هو[: (ما إذ قالوا ،من كندةناساُو
                                                 

  مسكويه الرازي، ؛ ۴۷۴: ، تاريخ الطبري، الجزء الثانيو جعفر، محمد بن جريرالطبري، أب. ٣
  تجارب األمم، أبوعلي مسكوية، حقّقه أبوالقاسم إمامي،  ،أبوعلي، أحمد بن محمد    
 . ۱۶۳: الجزءاألول   

 . ۱۰: المجلد الثاني اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٤

  ي، دائرة المعارف بزرك اسالمي (دائرة المعارف اإلسالمية الكبرى)، مادة عالم زاده، هاد. ٥
 . ۲۲۱أبو بكر، المجلد الخامس:       

 . ۱۷۶و ۱۷۵و ۱۷۲: كتاب الردة،  الواقدي، أبو عبداهللا، محمد بن عمر بن واقد. ٦

 . ۵۰: الفتوح، المجلداألول ،الكوفي، ابن أعثم، محمد بن علي. ٧

  الكوفي، ابن أعثم، ؛ ۴۸۳: ، تاريخ الطبري، الجزء الثانيجعفر، محمد بن جرير الطبري، أبو. ٨
 . ۴۰: ، الفتوح، المجلداألول محمد بن علي    

 . ۴۸۵: ، السابق، الجزء الثانيالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٩
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 . )١٠( ’)الوجوه، ما المهاجرون واألنصار بأنظر لهذه اُألمة من نبيها محمد

۵- وبعد  ،مكرهين ’اهللا  ين كانوا قد انقادوا إلى رسولفرقة من المرتد
يظهور مدبات واالرتباط لتعصّوعلى أثر ا ،همحلفائون طائفتهم أنبوة مال ع

دنيويةالمادية والنظرتهم  وعلى ضوء ،القبلي، حون اتّكانوا يرجهم باع نبي
  . )١١(اً من قريشباع نبيبدالً من اتّ

األرضكفرت « :ا ما نقله الطبري عن عروة بن الزبيروام وتصرت مت وارتد
لم  ألنّه ؛غيرصحيح هذاو. )١٢(»قريشاً وثقيفاً إّال خاصة ومن كل قبيلة عامة أ

   .حركة إلى هذه الدرجة من السعةال تكن قد وصلت

تابعة للمدينة  التي ارتدت القبائل أكثر الروايات أن من البحث في ويظهر

يمن ونجد ال منها كان منة والمدينة وكثير بين مكّ أو قاطنة قريبة منهاوأ

  . )١٣( وتهامة
                                                 

 . ۵۱: الفتوح، المجلداألول ،الكوفي، ابن أعثم، محمد بن علي. ١٠

  هادي، دائرة المعارف بزرك اسالمي (دائرة المعارف اإلسالمية الكبرى)عالم زاده، . ١١
 . ۲۳۳المجلد الخامس:      

 . ۴۷۵: ، تاريخ الطبري، الجزء الثانيالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١٢

  ، عالم زاده، هادي، دائرة المعارف بزرك اسالمي (دائرة المعارف اإلسالمية الكبرى) . أ١٣
 . ۲۳۳: امسالخ المجلد   
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النبوة وعمد  
سنة العاشرة ال لحجة فيا ة فى ذيعى النبوفقد اد: سود العنسياأل. ۱

واسمه عبهلة بن كعب بن حارث بن  ،وكان كاهناً من قبيلة عنس ،للهجرة
د بن عنس بن مذحج من غار خُبان في الشمال بن عبداهللا بن سع وعمر

 . )١٤(للجوف الشرقي

من  اًسود جزءعد األكن أن ييم ال ابمرال يوجد تقرير  ألنّه ؛ينالمرتد
وقد ذكره ابن  ،’زمن الرسول سالمه وقبيلته عنس فيعن إ واضح
مورد  وقد عرفه الطبري في ،ابه كذّأنّ )١٧(يالرازو )١٦(والطبري )١٥(هشام

  . )١٨(اإلسالمين عن ه جزء من المرتدواحد أنّ
 التيوالقتال والعداوة  ،نطقة مذحجقرار متفقد استفاد عبهلة من عدم اس

مكانة فروة بن  من ضعف أيضاًو ،بين زعماء فروع قبيلة مذحجکانت 
وبعد أن خرجوا من  ،على مذحج ’اهللا رسول  واليمسيك زعيم مراد و

الحارث  بنو أخرجأن  وبعد ،حصلوا على نجران ،غار خبان بعد عشرة أيام

                                                 
14.Abdal Muhsin Madaj, M. Al Madaj, op. cit, p.24.  

 .۵۹۹: القسم الثانى الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،. ١٥

 . ۴۷۳و ۴۶۳: ، تاريخ الطبري، الجزء الثانيالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١٦

 . ۷۳: أحمد بن عبداهللا، تاريخ مدينة صنعاءالرازي، . ١٧

 . ۵۳۸: ، تاريخ الطبري، الجزء الثانيأبو جعفر، محمد بن جرير الطبري،. ١٨
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وا إلى منضا ن المدينة،القاضي والمعلم مي األنصاربن حزم  وعمر
به  تحسية والتحقإلى األ فانسحب فروة بن مسيك المرادي ،)١(سوداأل

م محر فيات من نجران وبعد أن جمع عبهلة القو ,)٢(جماعة من المسلمين
 ،خرىإلى صنعاء بدون قتال مع القبائل االُ هتوجة للهجرة حدى عشرسنة إ

کذلک على صنعاء بسبب  استولى ،)٣(ظهورهعلى يوماً  ۲۵ وبعد مضي
يمن العلى سواحل  کذلک سودستولى األوا .بناء سياسياً وعسكرياًضعف األ

وأعلن ، )٧(الغالفقة) عدن ومدينة الجند )٦(،الحردة )٥(الشَّرجة، )٤(العثَّر,(
   .)٨(وليعة كندة دفاعهم عن عبهلة زعماء بني

 )١(نيعييحكم بتالوالى الذى كان  أخرجنعاء سود على صوعندما استولى األ
                                                 

 . ۴۶۵: ، تاريخ الطبري، الجزء الثانيالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١

  (ذيل  ۱۱۲: معجم البلدان، الجزءاألول ،معجم البلدان ،الحموي البغدادي، أبو عبداهللا. ٢
 كلمة األحسية).      

 . ۴۶۷: ، تاريخ الطبري، الجزء الثانيمد بن جريرالطبري، أبو جعفر، مح. ٣

  (ذيل  ۸۵: . محافظة تقع فى اليمن (راجع: معجم البلدان، ياقوت الحموى، الجزءالرابع٤
 كلمة عثر).    

  (ذيل  ۳۳۴: . من أوائل أرض اليمن وهو أول كورة، (راجع: معجم البلدان، الجزءالثالث٥
 كلمة الشرجة).     

 (ذيل كلمة الحردة).  ۲۴۰: في اليمن،(راجع: معجم البلدان، الجزء الثاني . الحرده منطقة٦

  . ۴۶۸: ، تاريخ الطبري، الجزء الثانيالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٧
8.Abdal Muhsin Madaj, M. Al Madaj, op. cit, p.27.   
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بشدة ويضغط  وقام بتعذيب أبناء اإليرانيين ،’اهللا رسول من  )١(نيعيبت
 عليهم وعامل أبرويز بناءباذان ملك األ امرأة مرزبانة ،تزوج عبهلةو ،عليهم

فقد ظهرت حركة عبهلة بن كعب ضد  لهذا السببو ، الذي كان قد توفي
انتشرت و ،سالملإل  قليالًظهرت تمايالًألتي وا ،من بين قبيلة عنس اإلسالم

   .بالد مذحج ومدينة صنعاء والسواحل وتهامة اليمن في
قيس بن هبيرة  هوجخبار عن حركة عبهلة األ ’اهللا فعندما بلغ رسول 
ا صار فلم ،سوداأل الرادي لقتمع فروة بن مسيك الم )٢(يالمكشوح المراد
ن دخول بينه وبي يحتى خلّ ،ه على رأيهد أنّسوأظهر لأل ،قيس إلى اليمن

وبعد أن  ،جماعة من قبائل مذحج وهمدان وغيرهم فدخلها في ،صنعاء
من  بالتعاون مع فيروز الديلميو ،بناءألأصبح مع ادخل قيس إلى صنعاء 

  واتفقوا جميعاً على قتل األوسود، فدسوا )٣(باذان عاملبناء ودادويه كبار األ

                                                 
ع: فتوح خالد بن سعيد بن العاص. راج’ . فقد ذكر البالذري اسم والى رسول اهللا١

  . ۱۱۳و۱۱۱البلدان، 
  . هو قيس بن هبيرة المكشوح بن عبديغوث بن العزيل بن سلمة بن عامر بن عويشان بن ٢

  الظاهري األندلسي، زاهر بن مراد، فقد ذكره سيف بن عمر أنّه قيس بن عبديغوث (ر.ك:     
  ؛ ۴۰۷: الثاني، جمهرة أنساب العرب، الجزء ابن حزم، علي بن محمد بن سعيد بن حزم     
 ). ۴۶۷: ، تاريخ الطبري، الجزءالثانيالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير      

 ← . ذكر سيف بن عمر أن عامل باذان شهر بن باذان واسم زوجته آزاد (راجع: الطبري،٣
  ). الجدير ذكره أن روايات الطبري بخصوص حركة ۴۶۶: تاريخ الطبري، الجزءالثاني ←
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فدلتهم  ،ت شائنة لهوكان ،هم عليه أته من أعلمها الذيامر المرزبانةإلى 
سور  ثم عال ،قيس رأسه واحتزّ اًرفدخلوا س ،منه إليهعلى جدول يدخل 

اهللا وأشهد  أشهد أن ال إله إالّ كبراهللا أكبر اهللا أ«: الحين أصبح فق ،المدينة
سود كذّاب عدرسول اهللا وأن األ محمداً أنفاجتمع أصحاب  ،»اهللا و

وخرج أصحاب قيس ففتحوا  ،قليالً إالّفتفرقوا  ،م رأسهإليهاألسود فألقى 
من أسلم  إالّ فلم ينج ،سود السيفبقية أصحاب األ باب ووضعوا فيال

  . )١(منهم
 ه لم يستخدمنّإذ أ ؛د دقيقةفي ضرب األسو ’كانت استراتيجية الرسول

وقد كان سعيه أن  ،سودقوات الشمال والمدينة المنورة في ضرب األ

                                                                                                                  
  لروايات الثمان سبع منها عن سيف بن عمر. فقد خلط سيف قصة عبهلة مع عبهلة من ا    
  له، وكان  أن األسود كان عنده شيطان يوحي« الخرافات والموضوعات، ويكتب منها:   
  يسمية األسود أنه ملك وأنه عندما قُتل األسود تحدث بلسانه؛ أنه يوماً رسم خطاً وجعل    
  ر واإلبل وربط أرجلها ونحرها جميعها ولم تتحرك واحدة على ذلك الخط مائة من البق  
  ). وباإلضافة إلى هذه ۴۶۸: . (الطبري، تاريخ الطبري، الجزء الثاني»منهن عن الخط  
  التخيالت بواسطة سيف، فقد ذكر الباحث اإلسالمى فى التاريخ مرتضى العسكرى أن   
  ترجمة محمد صادق النجمى وهاشم الرواة  األربعة من صنع ذهنه، (عبداهللا بن سبأ،    
 ). ۱۷۲: الهريسى، المجلد الثاني   

 . ۱۱۴البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، فتوح البلدان: . ١
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بناء حيث واأل )١(لعربية الجنوبية مثل مراد وهمدانيستفيد من مكانة القبائل ا
  .)٢(»حتى قضوا على قوة عبهلة ،اإلسالمب لهم عالقة وطيدة تكان
لى المدينة مع وفد إوقد جاء  ،كان كاهن بني أسد: طليحة بن خُويلد ـ۲

 ،وأقبل على رسول اهللا وأعلن إسالمه ،بني أسد في السنة التاسعة للهجرة
 ،)٣(أخذ عمله في االزدهار ’وبوفاة الرسول ،ى النبوةعدوبعد أن رجع ا

يينة بن  :لى طُليحةإ )٤(وقد انظمازي زعيم وشيخ قبيلة غطفان صين الفزحع
ينوون االلتحاق  ءناس من طيوكان هناك اُ .مع سبعمائة رجل من بني فزاره

أن عدي بن حاتم أرجعهم عن منع الزكاة وعن االرتداد عن  إالّ ،به
ه لم د خالد أنّوقد أي ،ف فارسلأ الى خالد بن الوليد في نظموا ،اإلسالم

اإلسالمعن  يرتد اُخرىوهناك مصادر ، )٥(ءأحد من قبيلة طي أهل  تؤيد أن
طي٦( اإلسالموا عن ء لم يرتد(.  

 ،ي بني أسد بقيادة خالد بن الوليدبوبكر لضرب مرتدأل جيش بعثه أوكانو
                                                 

  . فقد كتب الطبري أن أول شخص قام فى مواجهة األسود هو عامر بن شهر الهمداني ١
 ). ۴۶۴: يوكان فى بالد همدان ( تاريخ الطبري، الجزءالثان    

2.Abdal Muhsin Madaj M. Al Madaj, aj op. cit, p.30.  

 .۴: المجلد الثاني اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٣

 .۴۸۵: ، تاريخ الطبري، الجزءالثانيالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٤

 .۴۸۴: . المصدر السابق٥

 .۵۸: الجزءاألول ةاإلمامة والسياس، اهللا بن مسلمالدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبد. ٦
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لى قبيلة بني أسد حاتم وزيد الخيل الطائي إ عدي بن ذهب خالد معحيث 
ولكن طليحة لم يتراجع وتوسل  ،ونصح طليحة أن يتراجع عن التعصب

خترق خالد صفوف بني وا ،فهرب عيينة بن حصن أثناء الحرب ،بالحرب
وا عيينة وأسر ،وهرب طليحة ومعه زوجته الى ملوك غسان ،أسد وغطفان

 ،اإلسالملى عامر وهوزان وسليم إ ونورجعت ب ،بن حصن وقُرة بن سلمة
  .)١(المدينة وأسلم في خالفة عمر وجاء طليحة إلى 

من القبائل الشمالية  حدى المدعيات للنبوة كذباًإومن هنا، ارتفع خطر 
ء من عرب اليمنبمساعدة قبيلة طي.   

وقد نصبه أهل  ،)٢(في اليمامة ن من قبيلة بني حنيفةكا: مسيلمة بن حبيب ـ۳
وكان قد بقي عقيل بن مالك الحميري من أبناء  ،مامة للنبوة وآمنوا بهالي

وقد نهاه عن  ،بني حنيفةل اًوكان يعيش مجاور ،اإلسالمملوك حمير على 
ستمر في ادعاء ولكن مسيلمة لم يقبل وا ،التمرد وعن عدم االهتمام بالدين

ي أشركت معك فلك نصف إنّ: ’اهللا لى رسول فكتب إ ,)٣(النبوة
: ’اهللا فكتب رسول  !يعدلون ولكن قريش قوم ال ،نصفها ولي رضاأل
فإن  ،ا بعدأم: لى مسيلمة الكذّابإ ’اهللا من محمد رسول «

   .)٤(»والعاقبة للمتقين هيشاء من عباد هللا يورثها من األرض

                                                 
 .۴۰۲۱، الفتوح، المجلد األول:  الكوفي، ابن أعثم، محمد بن علي. ١

 .۱۸: ،ةقطع من كتاب الرد،  الوشاء الفسوي، وثيمة بن موسى بن الفرات. ٢

 .۱۸ة قطع من كتاب الرد ،الوشاء الفسوي، وثيمة بن موسى بن الفرات. ٣

 .۷: المجلد الثاني ، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،اليعقوبي. ٤
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تميمي بعد رحيل السجاح بنت حارث بن سويد  ـ أيضاً ـوقد ادعت النبوة 
كان مؤذنها شبث بن رِبعي و ،اهنة بني تميموكانت ك ،’اهللا رسول 

يمامة إلى مسيلمة مع أصحابها الفذهبت سجاح الى  ،تميميال اليربوعي
بكر خالد بن الوليد الى وفبعث أب ،وقد اتسع عمل مسيلمة ،)١(وتزوجها

رجلٍ )۱۲۰۰( بحيث استشهد  ،شتعلت حرب شديدة في اليمامةفا ،حربه 
, )٢(سبعمائة رجل من قُراء القرآن ،ينهممن أعالم المسلمين وكان من ب

. وكان بعض شُهداء حرب اليمامة من )٣(نتصر المسلمون وقُتل مسيلمةوا
وعاصي بن ثعلبة  ،األزديالدوسي  وطُفيل بن عمر: وهم ،يمنيةالالقبائل 
وعباد بن  ،وسياأل وعباد بن بِشر،ومخرمة بن شُريح الحضرمي ،الدوسي

 ،وعمارة بن حزم الخزرجي ،قة بن كعب الخزرجيوسرا ،وسيحارث األ
 وحبيب ،الخزرجي اهللا وحباب بن عبد ،الخزرجيأوسسماك بندجانهووأب
وعقبة بن عامر  ،وحارث بن كعب الخزرجي ،الخزرجي وعمر بن

 ويزيد بن ثابت الخزرجي وأبو ،الخزرجي وعائد بن ماعص ،الخزرجي

                                                 
 .۴۹۹: ، تاريخ الطبري، الجزءالثانيالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١

  الكوفي، ابن أعثم، ؛ ۱۴۰: ،ةكتاب الرد، الواقدي، أبو عبداهللا، محمد بن عمر بن واقد. ٢
 .۳۷: ، الفتوح، المجلداألولمحمد بن علي     

 .۳۶: ،الفتوح المجلداألولفي، ابن أعثم، محمد بن عليالكو. ٣
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شُهداء حرب اليمامة  أكثرلهذا فإن , )١(الخزرجي وحنة بن غزية بن عمر
   .ة من الخزرجوخاص األنصارمن  يمنيون

في البحرين ةالرد  
ثم مات المنذر بعد  ،في شهر واحد والمنذر بن الساوي ’نبيالاشتكى 

نعمان بن الكوا المنذر بن فملّ ،)٢(بعده أهل البحرين وارتد ،بقليل ’النبي
سبعمائة ألف  برفقةكر بن وائل مجموعة من ب فجاء ومعه ،المنذر للملك

   .البحرين وراكب فارسي إلى اجلر
وقد قاتلوا بقيادة  ،اإلسالمعلى  قد بقيت ثابتةًوكانت قبيلة عبد القيس 

ؤوا الى هجر وقلعة ولكنهم إنهزموا ولج ى مع المنذر,بن المعلّاجارود 
 ألفي فبعث عالء بن الحضرمي في ،)٣(جواثا وطلبوا المساعدة من أبي بكر

وفي اليمامة لحق به ثمامة بن  ،لى البحرينإ األنصاررجل من المهاجرين و
 التيفهجم على القوات  ،)٤(ثال الحنفي مع مسلمي بني حنيفة الى عالءأ

ولجأ المنذر إلى بني حنيفة وطلبوا من  ،حاصرها في القلعة ليالً وهزمهم

                                                 
 .۱۰۱ فتوح البلدان ، البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر. ١

 .۵۱۹: ، تاريخ الطبري، الجزءالثانيالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢

 .۴۰: الفتوح ، المجلداألول ،محمد بن علي الكوفي، ابن أعثم، . ٣

 .۴۲: السابق. المصدر ٤
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 ،)٢(والقطيف )١(ذهبت مجموعة من الفرس الى الزَارةو ،مانالعالء األ
ه على وبعد انتصار العالء بن الحضرمي والّ ،لى المدائنإ أيضاًومجموعة 

   .البحرين

  في القبائل اليمنية الردةأثر 

طائفة  إالّ ،اإلسالمارتد أهل كندة عن بكر للخالفة وعندما عين أب: كندة ـ۱
ن وقد قام بعض م ،على عكس ملوك كندة )٣( بن معاوية ومن فرع بني عمر

وليد بن محصن الدريكي عوف بن مرارة السكوني و: لامثأكبارهم 
هل كندة إرجاع أب بن مالك الكندي وعبداهللا بن يزيد السكوني وثور

عامل حضرموت  الوق .)٤(ما طلبواهم رفضوا ولكنّ ،اإلسالم وملوكها إلى
 :فقال زياد »إذا اجتمع الناس إليه اجتمعنا«: بن قيس لزياد بن لبيد األشعث

 لقيس بن عابسا منع امرؤ .)٥( ياهذا، أنه قد اجتمع المهاجرون واألنصار

                                                 
  . الزّارة قرية كبيرة في البحرين، وتعتبر اليوم جزءاً من السعودية (راجع: معجم البلدان، ١

 ، (ذيل كلمة الزارة).۱۲۶: ياقوت الحموي، الجزءالثالث     

  . القطيف مدينة في البحرين، واليوم جزء من السعودية (راجع: معجم البلدان، ياقوت ٢
 (ذيل كلمة القطيف). ۳۷۸: ابعالحموي، الجزء الر     

  :، تاريخ المدينة المنورة، الجزءالثانيالبصري النميري، ابن شبة، أبو زيد، عمر بن شبة. ٣
      ۵۴۷. 

 .۳۶: ، قطع من حروب الردةالوشاء الفسوي، وثيمة بن موسى بن الفرات. ٤

 .۱۶۷: . كتاب الردة، الواقدي٥
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 ،األشعثولكن لم يقبل  ،زياد بن لبيد ي.وكان ابن عمه من مخالف.األشعث
وقد قرروا إقامة  اإلسالمفرقة بقوا على  :نقسم أهل كندة الى فرقتينوا

فقال حارثة  ,)١(اوفرقة امتنعوا عن دفع الزكاة وخالفو ،الصالة وإيتاء الزكاة
إذ كان حياً، ولو قام رجل  ’اهللا أطعنا رسول « :بن سراقة لزياد بن لبيد

  . )٢(»من أهل بيته الطعناه وأما ابن أبي قحافة فماله طاعة في رقابنا وال بيعة
يا معشر قريش!  إن كنتم على ما أرى «: بن قيس لقومه األشعثفقال 

طوا حريمكم وامنعوا زكاة وحوفلتكن كلمتكم واحدة والزموا بالدكم 
أموالكم فإنّي أعلم أن العرب ال تقر بطاعة بن تيم بن مرة وتدع سادات 
البطحاء من بني هاشم الى غيره فإنها لنا أجود ونحن لها أجرى واصلح من 

  .)٣(»وال أبطحي يغيرنا ألنا ملوك من قبل أن يكون على وجه األرض قريش
قيس حتى وإن كان من الموالين ألهل بن  األشعث وهذا يدل على أن

فذهب  ،األرضملوك  همءه بأنّباآالغرور والملك جعله يعرف  نأ بيت إالّال
وطلب منهم أن  ـفروع كندة  أحد ـلى بني ذهل بن معاوية زياد بن لبيد إ

ذ ن كبار بني تميم) إرجل محارث بن معاوية ( فقام ،يستسلموا ويطيعوا
طاعة رجل لم يدع لطاعته أحد ولم يكتب عون إللم تد: فقال ،كان بينهم

                                                 
 .۴۸: الفتوح، المجلد األول ،محمد بن علي الكوفي، ابن أعثم، . ١

 .۱۷۱: كتاب الردة ،الواقدي، أبو عبداهللا، محمد بن عمر بن واقد. ٢

 .۵۰: الفتوح، ابن أعثم، المجلد األول ،محمد بن علي الكوفي، ابن أعثم، . ٣



 دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^  ٢٥٤

فقال  ،»خترناه للخالفة، ولكننا اصحيح ما تقول: فقال زياد« ؟»فيه أمر
نسب للخالفة لقوله ، وكانوا هم األبيتاللماذا تنحيتم عن أهل «حارث: 

 ؟»)١(} وأُولُوا الْأَرحامِ بعضُهم أَولَى بِبعض في كتَابِ اللّه {: تعالى
فقال  .»منكم في هذا العمل أدری األنصارالمهاجرين و نإ«: فقال زياد

 ،جعلكم تمنعون الحق عنهم ،ه الحسد فيكمقسم باهللا أنّ، اُال واهللا«: الحارث
من أهل  اًن واحدقبل رحلته قد عي ’اهللا رسول  نا نعلم علم اليقين أنإنّ

ثم قال  ،»دعوتكنا راضين بسل اننّ؛ ألن من قبيلتنااآل خرجاف ،بيته بين الناس
 حارث بن معاويةصدق واهللا  ال«: رجل اسمه عرفجة بن عبداهللا الذهلي

   .)٢(»للخالفة بأهلصاحبه  عنكم، فماوا هذا الرجل أخرج
نسب في أهل البيت هم األ حارث بن معاوية يعتقد أنال بالذكر أن الجدير

 ،للخالفة بعده ’اهللا فهم رسول وقد عر ،’اهللا الوالية بعد رسول 
وهي من  ،المنصوصة ةاإلماميعتقدونها في  التيعقيدة الشيعة  وهذه هي
متناع السبب في ا ووهذا ه ،بين أهل كندة توقد إنتشر األربعةاألركان 

وكان على رأس هذا االعتقاد عامله زياد بن  ،بي بكرألبيعة الالكنديين عن 
   .لبيد

وال تسمعوا قول عرفجة بن « :فقال بعد ذلك عدي بن عوف للكنديين
                                                 

 .۷۵. األنفال/ ١

 .۵۰: الفتوح، المجلداألول ،محمد بن علي الكوفي، ابن أعثم، . ٢
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فإنه يدعوكم الى الكفر ويصدكم عن الحق، اقبلوا  ،عبداهللا وال تطيعوا أمره
به المهاجرون واألنصار  يد ما يدعوكم اليه وارضوا بما رضيمن زياد بن لب

   .»فإنهم انظر ألنفسهم منكم

، وعندما كان يذهب وبعد ذلك فقد عزمت مجموعة على قتل عدي وزياد
توجه ولهذا السبب  ،الناس دعوته ى طوائف من كندة لدعوتها يردلزياد إ

   .)١(بكر عن تمرد قبائل كندة الى المدينة وأخبر أبا

الف رجل من أربعة آ فيبكر  وزياد الى المدينة بعثه أب عندما وصل
ستفاد بكر قد اولهذا السبب فإن أبا ، )٢(لى حضرموتإ األنصارالمهاجرين و

ستفاد رسول ، في الوقت الذي امنية لضرب كندةيالمن الجيوش غير 
يمن الداخلية ولم يرسل السود العنسي من جيوش لضرب األ ’اهللا 
   !اً من المدينة المنورةجيش

وا على فرع بني فأكب ،لى حضرموتفرجع زياد من المدينة مع جيشه إ
شرح وجمد مخوس وم: األربعةمعاوية من كندة وقتلوا ملوكهم بن  وعمر
يالً إلى ل اوجاؤلى فرع سكاسك وسكون ا الخبر إوصل هذ وعندما عة.وأبض

                                                 
 .۵۱: لفتوحا ،محمد بن علي أعثم،  الكوفي، ابن. ١

 .۱۷۸: كتاب الردة، الواقدي، أبو عبداهللا، محمد بن عمر بن واقد. ٢
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   .)١(التحالف معه وامان وقررزياد وطلبوا منه األ

لى القيس بن عابس وابن صالح إ بنه وامرؤسمط واالشرحبيل بن  نظمثم ا
دي كندة وهزم فروع بني هند وبني عاقل وحمل زياد على متمر، )٢(زياد

نهب بالسبي و نكفأ زيادوا ،وقتلوا الكثير منهم ،وبني حجر وبني جمر
وطلب  ،نتصارات زيادبن قيس من خبر ا األشعثوقد غضب  .)٣(المواأل

ه معهم وتوج ،من أبناء عمه (بني مرة وبني عدي وبني جبلة)المساعدة
 وقاتل زياد مع جيشه وخمسمائة رجل من سكاسك ،لمواجهة زياد

جيوش ب وانهزم والتحق ،األشعث ضدوالسكون بالقرب من مدينة تريم 
، وحصل ر زياد في تريمصووقد ح ،وقد قُتل منهم ثالثمائة رجل ،الخليفة
وقام بمحاصرة تريم  ،لى أصحابهاعلى الغنائم واألسر وأرجعها إ األشعث

٤(مع أصحابه(.  
جاء السبب ولهذا  ،مية المخزوميبي اُبن أ ثم طلب المساعدة من المهاجر

ن االثنا علمساعدة زياد, ولم يستط لف راكب الى مدينة تريمأ المهاجر في

                                                 
 .۱۸۵: كتاب الردة، الواقدي، أبو عبداهللا، محمد بن عمر بن واقد. ١

 .۵۴۵: ، تاريخ الطبري، الجزءالثانيالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢

 .۱۸۸و  ۱۸۵ :كتاب الردة، د بن عمر بن واقدالواقدي، أبو عبداهللا، محم. ٣

 .۵۴: المجلداألول،الفتوح ،محمد بن علي الكوفي، ابن أعثم، . ٤
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على جيوش  األمر وعندما اشتد ،)١(األشعثفي مواجهة  ن يفعال شيئاًأ
وأوضاع  البي بكر وأخبره عن أحوكتب زياد رسالة الى أالمدينة 

من فيها ره وحذّ األشعثرسالة إلى  أيضاًبكر وبفكتب أ ،حضرموت
 اإلسالمرتداده عن ا كان اذإ نه أنأوطم ،قض العهدون اإلسالماالرتداد عن 
يجعل مكانه من فسوف يعزله و ؛بسبب زياد بن لبيد لزكاةلوعدم دفعه 

وبسبب أعمال  .)٢(قتلوه األشعثبكر إلى بي رسول أ ا قدمولم ،يحب
لتفرقة بين جاد اغير المناسبة ورسالة الخليفة كانت السبب في اي األشعث

 األشعثمع بقيت فضلية األ أن الّإ ،بعض منهمالفتركه  األشعثأصحاب 
   .واستمرت محاصرة تريم

قررت أن «قال لعمر:  أوضاع قواته في مدينة تريمب بكرووعندما علم أب
ليس له شبيه في الفضل  ألنّه ؛لى حرب القومإبعث علي بن أبي طالب أ

مر هذا األ سوف ينحلّو ،’ه من النبيوالعلم والشجاعة والفهم وقرب
   ».لمهم بيدها

كما قلت وأفضل  اًعلي فإن، ’اهللا خليفة رسول  يا صدقت«: فأجاب عمر
م ل اذوإ ،ي أخاف أن يمتنع عن الحرب مع هؤالء القومولكنّ ،من ذلك

معك في  ، واألفضل أن يبقیاً يقبل في قتالهمنجد أحد ال انيحاربهم فإنّ
                                                 

 .۱۹۰: كتاب الردة، الواقدي، أبو عبداهللا، محمد بن عمر بن واقد. ١

 .۵۶: الفتوح ، المجلداألول ،محمد بن علي الكوفي، ابن أعثم، . ٢
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رمة بن أبي جهل فاكتب رسالة إلى عك ،يهك تحتاج إلى رأالمدينة فإنّ
   ».)١(رجل حربٍ ووأصحابه فه األشعث وابعثه إلى قتال

لى عكرمة وأمره أن ، فكتب رسالة إ»الرأي الصواب وهذا ه« :بكروأب الفق
من  راكبٍ فذهب عكرمة في ألفي ،يسرع مع أهل مكة لمساعدة زياد

   .)٢(قريش والموالي وحلفائهم لمساعدة زياد

 ×علي اإلمامي تولّ عمرقترح على ابكر با أ أن من هذا األمر لنا يتضح
أهل  ن وبعض القبائل العربية الجنوبية يعلمون أنن الكندييأل ؛قيادة الجيش
قد قرر من أجل إخماد بكر  وكان أبو ،أحق بالخالفة ’اهللا بيت رسول 
 ،هذا العمل حتى يخمد فتنتهمل اًن أن يختار شخصاً هاشميفتنة الكنديي

عند  ×علي اإلماميعلم مكانة  ألنّه ؛ن هذا العملبكر م اعمر منع أب ولكن
خليفة أن الفنصح  ،بي بكرامتنعوا عن البيعة أل کانوا قدهم وأنّ ،اليمنيين

ومنهم خالد بن  ،يعني بني مخزوم - خر لقريشجناح اآلاليستفيد من 
خليفة الوطلب من  - ميةبن أبي اُ ة بن أبي جهل ومهاجرالوليد وعكرم

على  ’اهللا العاص والي رسول ر أن يعزل خالد بن سعيد بن صراوبعد إ
على مجموعة من جيش  اًكان قد جعله الخليفة قائد يمن،المنطقة من 

                                                 
 .۱۹۷: كتاب الردة، د بن عمر بن واقدالواقدي، أبو عبداهللا، محم. ١
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فواهللا ما في الناس أحد أولى بمقام محمد «: ×قال لعلي ألنّهو ؛)١(الشام
جعل جناحي القوة ما وهذا  .)٣(بي سفيان, فجعل مكانه يزيد بن أ)٢(»منك

ية في اليحصلون على درجات ع -مية يعني بني مخزوم وبني اُ - في قريش
السياسي والعسكري  لهم سيطرة واسعة في الجهاز توأصبح ،القيادة

لى ما قبل إ ’دموا كل أنواع العداء مع النبيستخوهم الذين ا ،للخليفة
   .فتح مكة

مة والمهاجر وكل المسلمين على فهجم زياد مع عكر ،والتحق عكرمة بزياد
وحاصر  ,لى الخلف ولجأ الى قلعة نُجيرإ األشعثوتراجع  ،ألشعثا

 ،ت الحربواشتد ،شتد الجوع والعطشذلك ا وعلى أثر ،المسلمون القلعة
وطلب  ،والكنديون األشعث، وانهزم القلعةكثيرون على طريق  ووقع قتلى
فقبل زياد وكتب لهم  ،أصحابه مان ألهله وعشرة من كباراأل األشعث

م ل الماذ :قال له زيادوأهله من الحصار  األشعثدما خرج وعن ،ةمعاهد
: وقال األشعثده فهد ،ي سوف أقتلكقسم باهللا أنّاُ ؟مانتطلب لنفسك األ

 يمن عليك وتثير الملك والراكب والماشي فتنسىالإذا قتلتني فستجمع 

                                                 
 .۲/۸۴،اُسد الغابة: ابن األثير ،عزّ الدين علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري، . ١

 .۵۲۶:   ۱اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي . ٢

 .۹۸:  ۴  ري، الزهري،   ابن سعدالبص. الطبقات الکبری، ٣
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يا : فقال الناس ،القلعة وأخذ رجال الحرب وقتلهم فدخل زياد .)١(الماضي
   ؟مان فلماذا تقتلناك أعطيتنا األأنّ األشعثأخبرنا  ،رجل

أهله  مان إالّلم يكتب في معاهدة األ فإنّه األشعثلقد كذب : فأجاب زياد
 وعلموا أن ،فسكت الناس ،ولم يذكر أي اسم آخر ،ة من أبناء عمهوعشر

لى زياد رسالة أبي بكر إ الوقت وصلت وفي ذلك ،قد خانهم األشعث
أي واحد من كبار  يقتل وال اًممعززاً مكر إليه األشعثبعث أن يوطلب منه 

 من كبار ثمانين رجالً مع األشعثفبعث زياد  ار والكبارصغالمن  كندة
   .)٢(بي بكركندة إلى أ
ولم أتغير في  ،لك اهللا عليلقد فضّ: على أبي بكر قال األشعثعندما قَدم 

 على قومي فقال: قسا ؟عاملك زياد کيف ولكن  ،ولم أبخل بالمال ،شيء
والتسامح في الذي  ،هذا العملالعار من  فأخذني ،وقتلهم من غير ذنب

أسير في  ر كلّحر، وساُاُخرىوسأشتري نفسي وهؤالء الملوك مرة  ،مضى
 ؛م فروةاُختك اُ جنيوأن تزو ،كون صاحبك وساعدكأوس ،أرض اليمن

بار وك األشعثبكر صراح  وثم أطلق أب .كل اًكون صهراً جيداني سأل
   .)٣(شعث مكانة عالية عند أبي بكر، وأصبح لألجه اُختهوزو ،كندة

                                                 
 .۶۷: الفتوح، المجلداألول ،محمد بن علي الكوفي، ابن أعثم، . ١
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قام بها  التيمن الخيانات  األشعثعمله  امم ه على الرغمنّأبالذكر  الجدير
رتبط معه وا ،عفا عنهالخليفة  أن الّإ ،من قتل المسلمين في تريم ونُجير

  .ه للخالفةيت والئجعله يضع أول قدم في تثب اًسببي اًارتباط
زرة زياد بن لبيد إلى مؤاه عكرمة لعندما توج: زد عمانأاالرتداد في  ـ۲

وقال  ،فحزنوا، )١(دبا فوصل الخبر إلى أهالی ،نزل في مأرب حضرموت
الحرب مع أبناء عمنا  نُشغل عكرمة حتى ينسى كيتجمعوا : بعضهم لبعض

عامل  )٢(بن محصن البارقيوا حذيفة أخرجثم  ،يمنالقبيلة كندة وقبائل من
وكتب رسالة إلى أبي بكر  ،فهرب حذيفة إلى عكرمة ،من أرضهم بكر أبي

أن  أيضاًبكر عكرمة وأمر أبو ،اإلسالمأهالي دبا عن  وأخبره عن رجوع

                                                 
  . دبا: أحدی المدن القديمة والمعروفة في عمان (معجم البلدان، ياقوت الحموي، ١
 (ذيل كلمة دبا). ۴۳۵الجزءالثاني ص    

  . لقد ذكر اسمه مختلفاًً في المصادر؛ فقد ذكره البالذري: حذيفة بن محصن البارقي ٢
  )، وذكره الطبري: حذيفة بن محصن الغلفاني الحميري (تاريخ ۸۷: األزدي (فتوح البلدان    
  لعائى (االستيعاب في معرفة )؛ وذكره ابن عبدالبر: حذيفة الق۵۲۹: الطبري الجزءالثاني    
   ـبهامش اإلصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر العسقالني  ـاألصحاب     
  ، يكتب ياقوت الحموي حذيفة بن محصن البارقي األزدي (معجم ۲۷۸: الجزءاألول    
  فة بن محصن ، ذيل كلمة دبا)، و يذكر ابن أعثم أن اسمه: حذي۴۳۵: البلدان، الجزءالثاني    
  ). ذكر ابن حجز العسقالني: حذيفة بن محصن العلقائي ۶۰: (الفتوح، المجلداألول    
  : حذيفة بن اليمان البصري، الزهري،   ابن سعد)؛ وذكر ۳۱۷: (اإلصابة، الجزءاألول   
  ). و أصح هذه الروايات هي رواية ۱۰۱األزدي (الطبقات الكبرى، المجلدالسابع ص    
 بالذري.ال     
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 ،)١(أن يذهب إلى زياد بن لبيد دبا اليضرب أهوبعد أن  ،يذهب إلى دبا
ذي ( المعروف بـ - زدياألفذهب عكرمة إلى دبا وقاتل لقيط بن مالك 

وأسر ثالثمائة  ،مائة رجل من رجالهم ووقتل نح .)٢(وأهالي دبا –التاج 
، أبي بكروبعثهم إلى  ،هم وأطفالهمنسائ وأربعمائة نفر من همرجل من

   .)٣(وقبلوا دفع الزكاة اإلسالمعمان إلى  زدورجع بقية أهالي أ
جماعة من الهمدانيين أن  رقر ’اهللا ي رسول عندما توفّ :قبيلة همدان ـ۳

اإلسالموا عن يرتد، عمير  ان بن ذيولكن قام بعض كبار قومهم ومنهم مر
نحن  ،’نحن ال نعبد محمداً: رحبي وقالواوعبداهللا بن مالك األ بن مران
وقبل  ،اإلسالموقد شجعوا قومهم للبقاء على  ،يموت حي ال ووه ،نعبد ربه

   .)٤(سالماإلالهمدانيون دعوتهم وبقوا على 
 ،في خالفة أبي بكر اإلسالمت هذه القبيلة عن لقد ارتد :قبيلة خوالن ـ۴

، وأخذ منهم غنائم نتصر عليهموا ةميم يعلى بن منَية االُإليهبكر وفبعث أب
   .)٥(اإلسالمورجع الخوالنيون إلى  یرسأو
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فبعث  ،ماإلسالوا عن رتد، إذ ايلة قضاعةمن قب اًكانوا فرع :قبيلة بني نهد ـ۵
   .)١(بن مسعود بن عامر لدحرهم بكر أبا زُرعةوأب

ي تثنإفي ر في كتاباته برواية سيف بن عمر الطبري ذك بالذكر أن الجدير
خثعم وقبيلة وقبيلة  قبيلة عك :رتداد القبائل اليمنية مثلصفحة ا ةعشر

 ،)٢(يغوث مع أهالي من (قبيلة لحج) المهرة وقبيلة نخع وقبيلة قيس بن عبد
 خذاألفي  ظوعليه يجب التحفُ ،ارتدادهم خرىالمصادر االُ )٣(ذكرلم ت

   .هذه الرواياتب
التربية  من المسلمين الجدد الذين لم يعيشواكانوا  اإلسالمن عن المرتدي نإ
 ويرجع ،في أعماقهم اإلسالمولم ينفذ  ،ية بصورة كاملةاإلسالمتعاليم الو

والمحيط الصحراوي  ،يان المختلفةدد األهذا االضطراب والشك إلى تعد
نهاية له  والهجرة والحروب والجدال القبلي الذي ال ،المحرق الجاف
خر في حركة العامل اآل وب القبلي هتعصّالوكان  ،يزال باقياًكان ماوالذي 

                                                 
 .۳۷۶: كتاب النسب الهروي البغدادي، أبو عبيدة، قاسم بن سالم،. ١
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 ،أن القبيلة عامل الحياة ومعيشتهمبقبيلة يتفقون الن كل أعضاء أل ؛الردة
همن هذ ،صحراء من خطورةالفي نقراضهم ولما ا یعنها بمعناالنفصال  وأن 

ما من وأ ،بين أعضاء القبيلة روح االتحاد والعصبية الناحية فقد خُلقت
ن وقادة المرتدين التعصب وعو النبوة الكذابمد ستغلفقد ا خرىناحية االُال

عوا الملك وأرادوا الشهرة دشيوخ وزعماء القبائل الذين امن . وكانوا القبلي
وكان  ،من مكانتهمقد قلّل تأسيس دولة مركزية  ولهذا فإن ،مكانةوال

حكومة بوجه  ينتفضوا أن وجعلهم هذا االضطراب  ،مستقبلهم في خطر
 قد وضع اإلسالمنتشار ا نأإذ  ،أيضاًالنبوة كهنة  وعوكان مد ،المدينة

   .سود العنسي وسجاححة واأليمثل طل ،مكانتهم في خطر
م ل اوبعض زعمائه ،يمنية شاركت في االرتدادالل القبائغير أن بعض 

محابموا اوق اإلسالموا عن يرتدمثل قبيلة همدان حيث  ،ينربة المرتد
الذي بن حاتم الطائي  وعدي ،سود العنسياأل حارب عامر بن شهر كبيرهم

الذين بقوا السكاسك والسكون من قبيلة كندة و يحةحارب مع قبيلته طل
مالك بن حارث  :نموذج اآلخرالو ،وا زياد بن لبيدزروآ اإلسالمعلى 

. )١(وقتله اإلسالمعن  رتدإليادي الذي اأبا مسيكة االنخعي فقد حارب 
ي زعماء تلك القبائل مرتد، فقاتل اإلسالمبعض القبائل عن  رتدتوا

                                                 
  كتاب االعتبار،  ،اُسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن المنقذالكناني، الكلبي، أبو المظفر، . ١
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 ،فروة بن مسيك المرادي: ومن هؤالء ،اإلسالمقبيلتهم حتى يبقوا على 
القيس بن  وامرؤ ،عدي بن عوف الكنديو ،الكنديرحبيل بن سمط وش

شهد بعض استُ وقد .األزديبن محصن البارقي  وحذيفة ،عابس الكندي
 وطُفيل بن عمر: منهمو ،ينالمرتد زعماء القبائل اليمنية في حرب

   .)٢(وس والخزرج في اليمامةثير من األواستشهد الك، )١(الدوسي
 األشعثمثل حارثة بن سراقة و - يمنيينالويظهر من حديث بعض زعماء 

أنهم كانوا يعتقدون بخالفة أهل بيت رسول  - بن قيس من قبيلة كندة
أرسل بي بكر إلى أالزكاة  دفعاستسالمهم وامتناعهم عن  ولعدم ؛’اهللا 

   .من الحجاز دادات العسكريةباإلم أحد قواده لمحاربتهم وعزّزه

  يةاإلسالمدورالقبائل اليمنية في الفتوحات 
كيفية هجرتهم من في لبحث نعود ل الردةن في حركة بعد معرفة دور اليمنيي

عن دورهم في  الکالمو ،م إلى أرض العراق والشامأرض أجداده
والشام  العراق: مثل ،وإقامتهم في المدن المختلفة ،يةاإلسالمالفتوحات 

 حداثاأليم هذه تقد أن وسوف يتضح .وخاصة في مدينة الكوفة
   .البحث وترتيب صفوف العراق والشام ي فهمعدنا فسيسا

                                                 
 .۳۸۵: . ابن هشام،السيرة النبوية، القسم األول١
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النسبي  هدوءوجد الأو اإلسالمالمرتدين عن  األولالخليفة  د أن دحربع
 ،قبائل المجاورة للحيرةالبن حارثة الشيباني من شيوخ  المثنی وأجاب دعوة

 نأإذ  ،العسكري خالد بن الوليد للهجوم على حدود الفرسوأمر قائده 
 ر أنظهي ،الخليفة على الهجوم تعشج التي هي وة المثنىكانت دع الظاهر

  : وهي ،هذه الفتوحاتل تمهد اُخرىهناك عوامل 
كان  فقد ،نياًقرآتکليفاً إذ كانت  :اإلسالمونشر  الدعوة إلى الجهاد. ۱

ويستندون إلى  ،قادة ويوصونهم بالجهادوالثاني يبعثون ال األولالخليفة 
جزل له ، وأ)١(الجهاد في سبيل اهللا على اب اهللا حثّويعلمون أن كت ،رآنالق
عن طريق  اإلسالم. ولنفس الدليل كان القادة العرب يطرحون باثوال

 وأ ،اإلسالما قبول إم :المكاتبات ومناظراتهم مع التجار الفرس والروم
   )٢(الحرب. وأ ،جزيةال ءإعطا

نشغال الذين لم وا ،قلة االضطرابات والمخالفات السياسية الداخلية. ۲
 يعترفوا بحكم الخليفة والممتنعين عن دفع الزكاة.

ات الداخليـة  الحـروب والنزاعـ  هي  :في المجتمع العربي المشكلة الرئيسة. ۳
فقد  ،زالة هذه االضطراباتإجهوده في  األولالخليفة  وقد بذل ،القبائل بين

                                                 
  الطبري، أبو جعفر، ؛ ۱۱۵أحمد بن يحيى بن جابر ، فتوح البلدان:  البالذري، أبو العباس،. ١

 .۵۸۸: ، تاريخ الطبري، الجزءالثانيمحمد بن جرير     

  الطبري، أبو جعفر، ؛ ۲۵۷البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، فتوح البلدان: . ٢
 .۵۷۲: ، السابق، الجزءالثانيمحمد بن جرير    
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ا تناســوكــي ي ؛لهم بهــااشــغانوتهم الحربيــة فــي الفتوحــات وقــمــن ســتفاد ا
  .بينهمکانت الخالفات والنزاعات التي 

والزكاة  الغنائم والخمس الحصول على مصادر اقتصادية في إطار. ۴
كما قال و ،ية وللقبائل العربيةاإلسالمللدولة كان له أهمية كبرى والخراج 

يقوى عليه  وال ،على النجعة الحجاز ليس لكم بدار إالّ إن: الخليفة الثاني
 األرض سيروا في ؟ن عن موعود اهللاوأين الطُّراء المهاجر ،بذلك إالّ اأهله
ليظْهِره على {: قال فإنّه ،وعدكم اهللا في الكتاب أن يورثكموها التي

ممومولي أهله مواريث االُ ،ناصره ومعزّ ،واهللا مظهر دينه )١(}الدين كُلّه، 
  )٢(؟أين عباد اهللا الصالحون

نتصار لناس في مكة والحجاز واليمن خبر ااسمع  عندما: وينقل الواقدي
بعضهم  خذ يتسابقأجنادين في أ المسلمين والحصول على أموال الروم

   .)٣(الذهاب إلى الشام وقسم آخر عزم على ،البعض للحصول على الغنائم
شام والغرب والشرق عند الويمن البفتح أرض المسلمين ’ ر النبيبشّ. ۵

   .)٤(للهجرةحفر الخندق في السنة الخامسة 

                                                 
 .۹ :. الصف١

 .۶۳۱: ، تاريخ الطبري، الجزءالثانيالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢

 ۶۱: الجزءالثانيفتوح الشام،  الواقدي، أبو عبداهللا، محمد بن عمر بن واقد،. ٣

 .۲۱۹: القسم الثاني الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،. ٤
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إلى قيام  ىا أدمم ،بين الساسانيين سياسي ختالفوا ضعفكان هناك . ۶
 و. وبعد وفاة خسر)١(طويالًم حكومته , ولكن لم تدبهرام جوبينة ضد هرمز

 ،)٢(ى بعده عشرة ملوك ضُعفاء) تولّم۶۳۲ـ۶۲۸برويز وطوال السنوات (
نهيار دل علی المتتالية ترات اوكانت هذه التغي ،)٣(ويعزلون بواسطة القادة

   .الحكومة الساسانية
عن غارة قافلة وهدايا باذان في حمض وحرب  األولما قيل في الفصل . ۷

نهزام جيش الفرس عند العرب اسطورة عدم نهيار اُاو، )٥(ذي قارو )٤(حرض
لفتح فارس األرضيةت أقد هي،  ازداد المسلمون فقد  ،اُخرىومن جهة

ناحية في في تحشيد الجيوش روب مؤتة وتبوك ح خالل خبرة قتالية من
   .حدود الروم الشرقية

  بداية الفتوحات

هجوم على حدود الفرس في محرم في الب اًخالدفيه أمر الخليفة  في الوقت
قاتل  .أمر المثَنّى بن حارثة أن يلتحق بخالد ،)٦(للهجرةة السنة الثانية عشر

                                                 
 .۴۶۵: . كريستين سن، إيران در زمان ساسانيان، ترجمة رشيد ياسمي١

 .۵۲۳ي: . كريستين سن، إيران در زمان ساسانيان، ترجمة رشيد ياسم٢

 .۶۳۳والجزءالثاني،  ۶۲۹: ، تاريخ الطبري، الجزءاألولالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٣

 .۶۷: أيام العرب قبل اإلسالم، الجزءالثاني ،لتيمي البصري، أبو عبيدة ، معمر بن المثنىا. ٤

 .۴۹۶ :. المصدر السابق٥

 ←. هنا يوجد رأي حول قبول أول السنة الثانية عشرة بدايةً للفتوحات؛ ألنّه كان وما يزال٦
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الذي يعد بوابة الهند  ،عسكر حفيرجيوش الفرس في ممحرم  خالد في شهر
وتمكّن أيضاً من . )١(وأكثر الحدود اإليرانية منعةً وتحصيناً ، وانتصر عليهم

وعين  األنباربعد فتح و .)٢(عن طريق الصلح األولالحيرة في شهر ربيع فتح 
  . )٣(الجندل فتحوا دومةازرة عياض بن غنم فذهب خالد لمؤالتمر 

ةهل بكرمن أ وا فرغ أبلمكتب وبعد أن رجع ،ذهب إلى الحج الرد  
  نجد والحجاز يمن وجميع العرب والإلى أهل مكة والطائف و 

  , وبعد أن بعث )٤(يستنفرهم للجهاد ويرغبهم فيه وفي غنائم الروم
 اإلسالمنتصر جيش وا ،من الحيرة إلى الشام اًبعث خالدالجيوش إلى الشام 

 بكروأب يوفيها توفّ ،)٥(على الرومقعة أجنادين في و یاألول ىفي جماد

                                                                                                                  
  جيش الخليفة في اليمن وعمان والبحرين وحضرموت لدحر المرتدين، كيف يمكن أن  ←
  يكون الخليفة في الوقت الذي لم يتخلّص من هؤالء ويقوم بفتح جبهة جديدة؟! وقد      
  الذري أن الخليفة بعد أن فرغ من حروب الردة بعث الجيوش إلى الشام (راجع: ذكر الب    
  ). وإضافة إلى ذلك فقد ذكر الواقدي: عندما أخرج الكنديون زياد بن ۱۱۵: فتوح البلدان     
 ).۱۷۹: لبيد كان خالد ما يزال في اليمامة (راجع: كتاب الردة     

 .۵۵۴: تاريخ الطبري: الجزءالثاني ،الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١

 .۵۶۷: . المصدر السابق٢

 .۵۷۸. المصدر السابق، ٣

 .۱۱۵فتوح البلدان:  ، البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر. ٤

 .۱۲۱: . المصدر السابق٥
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، )١(للهجرة ةخرة في السنة الثالثة عشراآلی سبع بقين من جماد وأ ليالٍلثمان 
عزله فقد  ،يزال ساخطاً على خالدكان عمر الو .ى بعده عمر الخالفةوتولّ

ى عمر أبا ولّو ،)٢(أبا عبيدة بن الجراح مكانه ىعن قيادة جيش الشام وولّ
نتصر عبيدة إلى العراق واوفجاء أب ،الثقفي لقيادة العراق بن مسعود عبيدة

 ،)٣(على الفرس ءاُناس من طي ازرةمع مؤ »كسكر«و »نمارقال«في حرب 
وقد قُتل  ،)٤(يمع دهقان زواب الخيل الطائي عروة بن زيد أيضاًح الوتص

الثالثة  جسر) في شهر رمضان للسنةال( فالناط في معركة قس ةأبوعبيد
: وقيل .الحاجب مردانشاه (بهمن جادويه)لهجرة في مواجهة ذي ل ة عشر

   .)٦(المسلمون حتى المدينة فرو )٥(الفيل برك عليه فمات تحته نإ
وعدد  ،كانوا من قريشفي الفتوحات بي بكر أ قادة أكثر أن الجديربالذكر

األوس والخزرج : مثالأ ،القبائل اليمنية في جبهة العراق قليل من جنوده من
   .)٧(وطيء

                                                 
 .۶۱۱: ، تاريخ الطبري، الجزءالثانيالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١

 .۶۲۴: ، تاريخ الطبري، الجزءالثاني، محمد بن جريرالطبري، أبو جعفر. ٢

 .۶۳۲و ۶۳۶: . المصدر السابق٣

 .۲۵۲البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، فتوح البلدان: . ٤

 .۲۵۲: . المصدر السابق٥

 .۶۴۲: ، تاريخ الطبري، الجزءالثانيالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٦

 .۵۵۴: . المصدر السابق٧
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بن طلب عمر ت العسكرية في الشام القوا وعندما توسعت الفتوحات وقلت
ث هاشم بن عتبة بن بعف ،)١(فقبل ،باليمنيين الخطاب من الخليفة االستعانة

أربعة  المرادي في قيس بن هبيرة أبي وقاص بجيش إلى الشام بصحبة
من قبيلة  اًدوعد ،سبعين رجالً في األزديوهلقام بن حارث  ،أالف راكب

ى الوبعثَ  .)٢(واُناس من المدينة كانوا معه مزينةهمدان وأسلم وغفار و
 بصحبة الف رجلفي جيش عدده ستة آ أيضاًبن العاص  والشام عمر

 راكب وحمزة بن مالك الهمداني في مائتي بن حزام المرادي في وعمر
بن  وجيوش معسكر عمرالذي كانت في ذلك الوقت  .ثالثمائة راكب

وحارث بن هشام المخزومي  وسهيل بن عمر: مكونة منالعاص المضرية 
معن و ،لسلمياألعور ا يوأب ،ف راكبالهل في ثالثة آوعكرمة بن أبي ج

 اك بن قيس الفهري فيضحالو ،ائة راكبألف وسبعم بن يزيد السلمي في
   .)٣(أربعمائة راكب ، وحبيب بن مسيلمة الفهري فيثالثمائة راكب

 ،هت إلى الشام كانت من النزاريينوج التيالجيوش  أكثر سبب فإنلهذا ال

                                                 
 .۸۳: ابن أعثم، المجلداألول الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي،. ١

 .۸۶۹۶: . المصدر السابق٢

  . الجديربالذكر أنّه لم يذكر في النسخة العربية اسم حمزة بن مالك وحبيب بن مسلمة، ٣
  ولكن ذُكر اسمهما في الطبعة العربية (راجع: الفتوح، ابن أعثم، ترجمة محمد بن أحمد     
  ، دار النشر وتعليم الثورة ۶۳: غالم رضا طباطبائي مجد : صححهالمستوفي الهروي    
  المجلد  الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح،ش؛ ۱۳۷۲اإلسالمية، طهران،     
 ).۱۰۰: األول   
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قد قدم على و ،وشارك عدد قليل من قوات القبائل اليمنية في فتوح الشام
 وبعدها )١(،الكالع الحميري وفيهم ذو ،اليمن أبي بكر أوائل مستنفري

  زد وهمدان إلى الشام. أرسلوا الفرسان من قبيلة مراد وأ
ة القوات وقلّ ،اور العمليات في جبهتي العراق والشاممح توسيع إن

 )٢(ف رجلالآوقتل أربعة  ،وهزيمة المسلمين في معركة الجسر ،العسكرية
وأذن  ،من قوة القبائل اليمنية أدى بعمر لالستفادة ،من المسلمين في ذلك

  ،)٣(والذهاب إلى جهة الشام والعراق وفي الغز الردةألهل 
 ،بزعامة جرير بن عبداهللا البجلي قبيلة بجيلة ،ابت طلبهوكانت أول قبيلة أج

: جرير قال ولكن ،حيث قدم إلى المدينة فطلب منه عمر أن يأتي العراق
فقبل  ،ل كسرىم آبهم في غنائفدعاهم إلى العراق ورغّ ،نذهب إلى الشام

فجعل له عمر ربع خُمس ما أفاء اهللا عليهم في  ،)٤(جرير رأي الخليفة
   .)٥(هذه له ولبجيلةغزاتهم 

                                                 
 .۵۸۷: تاريخ الطبري:الجزءالثاني ،الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١

 .۶۴۲. المصدر السابق، ٢

 .۶۳۴. المصدر السابق، ٣

 .۲۵۳البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، فتوح البلدان: . ٤

 .۶۴۴: الجزءالثاني، تاريخ الطبري ،الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٥
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وبعد  ،)١(فدعاهم إلى العراق ،الشام ووقدم عليه خلق من األزد يريدون غز
إلى العراق بعث عرفجة بن هرثمة مع مجموعة من  ريرأن بعث الخليفة ج

بن حارثة.  أزد وبارق وعبداهللا بن ذي السهمين الخَثْعمي إلى المثنی
من بني كنانة ورباب وبني جماعات  أيضاًوجاءت من القبائل المعدية 

ة وعبد القيس وبني عمر وبني سعد إلى عمر حنظلة بن يربوع وبني ضب
فدخل المثنى مع قوات جديدة في الساحل  ،)٢(الذي بعثهم إلى المثني

لتقى مع مهران قائد وا ،)٣(الغربي للفرات في مكان اسمه بويب(النخيلة)
السمط  رحبيل بنوقد أبلى ش ،الفرس وهزم جيش الفرس شر هزيمة

  . )٤(حسناًالكندي في هذه الحرب بالًء 

هناك عالقة بين جبهتي الشام  أن ،ويظهر من المصادر التي في أيدينا
بالعكس  وأ ،من الشام إلى العراق تأتي حياناًفكانت القوات أ ،والعراق

جعل أباعبيدة بن الجراح  وفي إحدى الجبهات ،)٥(لمؤزارة بعضهم البعض
 من العراقف رجل و عددهم عشرة آال ادة الجيشيقلتبة وهاشم بن ع

                                                 
 .۲۵۳فتوح البلدان:  ، البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر. ١

 .۶۴۵: تاريخ الطبري:الجزءالثاني ،ريرالطبري، أبو جعفر، محمد بن ج. ٢

  البالذري، . كان معسكر المسلمين في النخيلة، وسميت هذه الحرب باسم النخيلة (راجع: ٣
 ).۲۵۴أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، فتوح البلدان:      

 .۲۵۴فتوح البلدان:  ، البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر. ٤

 .۵۲: الثالث والجزء۶۳۴و۶۲۷ :الجزءالثاني،تاريخ الطبري،جريرأبوجعفر،محمدبنالطبري،. ٥
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آخر بعث سبعمائة رجل من قبيلة قع وفي مو )١(وبعثهم إلى سعد بن مالك
  . )٢(مراد لمؤزارة سعد

  معركة القادسية
ختار سعد بن مالك للقيادة لم عمر عن تحرك رستم قائد الفرس اعندما ع

ي أربعة آالف مقاتل مع ج سعد قاصداً العراق ففخر ،وبعثه إلى العراق
وكانت قوات سعد تتكون من ألف رجل من القبائل ، )٣(همراريهم ونسائذ

   )٤(البارق وألمع. :المعدية والباقي من القبائل اليمنية
زد وعليهم حميضة بن النعمان بن حميضة البارقي وقدم عليه غامد األ

وكان فيهم من حضرموت والصدف  ،من ألف رجل من النخع أكثرو
وألف وثالثمائة من مذحج على ثالثة  ،ستمائة عليهم شَداد بن ضَمعج

سبرة بن ذؤيب على الجعفى  وكرب الزبيدي وأبي بن معد وعمر :رؤساء
. )٥(على صداء وجنب ومسلية نس اهللا ويزيد بن الحارث الصُدائيوزُبيدة وأ

منهم أربعمائة  ،زرتهالمؤ اُخرىوبعد أن تحرك سعد بعث عمر جماعة 
                                                 

 .۶۲۷: الجزءالثاني، تاريخ الطبري،جريرأبوجعفر،محمدبنالطبري،. ١

 .۲۵۶فتوح البلدان: ، فتوح البلدان ، البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر. ٢

 .۵: ريخ الطبري: الجزءالثالثتا ،جريرأبوجعفر،محمدبنالطبري، .٣

  ، الهروي البغدادي، أبو عبيدة، قاسم بن سالم. تعتبرعشيرة ألمع فرع من قبيلة بارق األزد. (راجع: ٤
 ).۲۹۳: كتاب النسب    

 .۵: الجزءالثالث ،تاريخ الطبري ،جريرأبوجعفر،محمدبنالطبري،. ٥
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ف رجل ستة آال وكان عدد جيش المثنى يشمل ،رجل من قبيلة بني أسد
ف كانوا وأربعة آال خرىرجل من سائر ربيعة االُ يكر بن وائل وألفمن ب

 ي، وألف)١(ن من بجيلة وعليها جرير بن عبد اهللايوألف ،ممن بقي يوم الجسر
بن حاتم وقدم  عدي ءوعلى طي ،بن وبرة ورجل من قضاعة وعليها عمر
وسبعمائة من أهل  ألفٍ يس فيبن ق األشعثعلى سعد مع قدومة شراف 

   .)٢(اليمن

ويصير  ،أربعين ألف رجل عدد جيش سعد حوالي نإ :ابن أعثمكتب 
جيش رستم  ويعد ،ستين ألف رجل إليهعددهم مع جيوش الشام المرسلة 

ه كان عدد جيش سعد إنّ: ولكن يجب القول ،)٣(ألف رجل ۱۵۰ حوالي
وفي أثناء الحرب كان عدد الذين ، )٤(ن ألفاًيهد القادسية بضعة وثالثومن ش

وقد جاء  ،ألف منهم من اليمنيين ،ف فارسهاشم بن عتبة ستة آال مع

                                                 
 ).۲۶۷: غير صحيح (فتوح البلدان . نقل البالذري أن ربع جيش القادسية من بجيلة، وهذا١

 .۷: تاريخ الطبري، الجزءالثالث ،جريرأبوجعفر،محمدبنالطبري،. ٢

  ، الجدير بالذكر أن رقم ستين ۱۶۰: المجلداألول الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي،. ٣
  ل، ألف رجل رقم مبالغ فيه؛ ألن إرسال جيش من الشام إلى العراق بهذا العدد فيه إشكا    
  وتعتبر إحصائية الطبري هى األقرب إلى الواقع؛ إذ أنّه ذكر إحصائية جيش رستم حوالي      
 ).۲۲: ستين ألف (راجع: تاريخ الطبري، السابق، الجزءالثالث     

 .۷: تاريخ الطبري، الجزءالثالث ،جريرأبوجعفر،محمدبنالطبري،. ٤
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هبيرة بن مكشوح قيس بن  أيضاًوكان معه  ،)١(ه سعد بن مالكلمؤازرة عم
  . األشترالمرادي ومالك 

ومع  ،نصفها من اليمنيينالقادسية أقل من  كانت قوات سعد الحربية في
وخاصة في  ،دخلت القبائل في النظام العسكري للمسلمين األياممرور 

. وكان النصف وس والخزرجء واألقبيلة طي ال  إ، بدايات خالفة عمر
 ، ولديهم مهارة فيكبر من جيوش سعد من قبائل ربيعة ومضر ونجداأل

 :منهم ينهم ستة من معديانية من القادة بنا نجد في كل ثمنّبحيث إ ،القيادة
بن السمط بن شرحبيل وشُرحبيل  ،سعد بن عبداهللا بن المعتم على الميمنة

وجعل خليفته خالد بن عرفطة وجعل عاصم بن  على الميسرة, الكندي
وسلمان بن ربيعة  ،وسواد بن مالك على الطالئع ،التميمي على الساقة وعمر

وعبداهللا بن  ،على الرجالة األسديالك وحمال بن م ،على المجردة الباهلي
 ،وكان شرحبيل بن السمط الكندي ،ذي السهمين الخثعمي على الركبان

وجعل داعيتهم ورائدهم  ،السهمين الخثعمي من اليمنيين وعبداهللا بن ذي
 ،)٢(والكاتب زياد بن سمية ،والترجمان هالل الهجري ،سلمان الفارسي

                                                 
  ، إذ أنّه ذكر في مكان ۵۲: ، الجزءالثالثتاريخ الطبري ،جريرأبوجعفر،محمدبنالطبري،. ١

 ).۶۲۸: آخر حوالي عشرة آالف رجل(راجع: تاريخ الطبري، الجزءالثاني    

  . وقد كان لسلمان دور ۹: تاريخ الطبري، الجزءالثالث ،جريرأبوجعفر،محمدبنالطبري،. ٢
  ارس (راجع: مهم فى فتوح المدائن، وقد أسلمت على يده جماعة من الحراس وكبار ف    
 .۱۸۹: فتوح الشام، الجزءالثاني    
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حذيفة بن والتميمي  زُهرة بن حوية :وكان سفراء سعد إلى رستم هم
   .)١(لبارقي والمغيرة بن شُعبه الثقفين احصم

أيدي  قادسية والمراتب العسكرية كانت فيقادة ال أكثر لهذا فإنو
لون الطبقة المحكومة، ومع مرور اليمنيين كانوا يمثّ فى حين أن ،المعديين

رة إلى العراق والترابط انهم بسبب كثرة الهجزداد عدد سكّافقد  األيام
   .مهمةة الاإلداريوحصلوا على المراتب العسكرية و ،االُسري

ه تزوج في القادسية حوالى سبعمائة أنّ بالذكر أن الطبري ذکر الجديرو
جل معرفة ألو ،)٢(وألف رجل من بجيلة مع القبائل العربية ،ة من النخعأمرا

وفارس والشام ومصر لذا العراق  يفية تشكيل القبائل التي قاتلت فيك
مكان باإل ألنّه ؛ويستحسن ذكر اسم القادة فقط ،ذكر عددهمعن نجتنب 

  : الفتوحات والمراتب العسكرية نتعرف عن طريقهم مكانة القبائل فيأن 
  معركة جلوالء

اهللا جعل جرير بن عبدقد و ،هاشم بن عتبة بن أبي وقاص: كان قادتهاو
ومكشوح  ،ي الكندي على الميسرةبن عد البجلي على الميمنة، وحجر

 ،على الخيل بن معدي كرب الزُبيدي , وعمروالمرادي على الجناح
                                                 

 .۳۶و ۳۲: فتوح الشام، الجزءالثاني ،الواقدي، أبو عبداهللا، محمد بن عمر بن واقد. ١

 ..۸۲: فتوح الشام، الجزءالثاني ،الواقدي، أبو عبداهللا، محمد بن عمر بن واقد. ٢
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ن وأربعة يمني تةوكان هؤالء الس ،)١(وطُليحة بن خويلد على الرجال
 بن عبداهللا هاشم بن عتبة على جلوالء وجعل جرير ،ن من النزاريينورجال

وبالصلح فتح  ،)٣(دينة خانقينوفتح جرير بعدها م ،)٢(عليها بعد أن سيطر
وقد  ،ى سعد بن أبي وقاص جرير بن عبداهللا على حلوانثم ولّ ،)٤(حلوان

ألف رجل وقد أسكن سعد جرير مع  ،)٥(بالصلح »قرميسين«فتح  نجح في
   .)٦(حلوان من بجيلة وقبائل يمنية في

  معركة شوشتر
 ،ى الميمنةعل وجرير بن عبداهللا البجلي ،األشعريموسى  اأب: كان قادتهاو

                                                 
  البالذري، أبو العباس، ؛ ۲۱۰: لالمجلداألو الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح، . ١

 .۲۶۴: فتوح البلدانأحمد بن يحيى بن جابر ،    

 .۲۶۴: . المصدر السابق٢

 .۲۶۴البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، فتوح البلدان: . ٣

  . حلوان مدينة كبيرة، كانت عامرة وجبلية وتبعد عن قصر شيرين بخمسة فراسخ (راجع: ٤
  ، (ذيل كلمة حلوان)؛ المسالك ۲۹۰: بلدان، ياقوت الحموي، الجزءالثانيمعجم ال    
  ) وتعتبر الفاكهة المشهورة بها التين وأعلى جبالها دايمة ۲۴: والممالك، ابن خرداذبه    
  : بوالقاسم بن أحمد جيهانى، اشكال العالم، ترجمة علي بن عبدالسالم الكاتبأالثلوج (    
    ۱۰۰.( 

 .۲۱۹: ابن أعثم، المجلداألول ابن أعثم،  محمد بن علي،الكوفي، . ٥

 .۲۷۴: . المصدر السابق٦
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 ،اء بن عازب على الجناحالبرو ،ى الميسرةعل ونعمان بن مقرن المزني
ويوجد بين  )١(وحذيفة بن اليمان على الرجال. ،وعمار بن ياسر على الخيل

حدهم نزارييمنيين وأ خمسة تةهؤالء القادة الس.   

  فتح الفتوح
والقائد الثالث  ،مانونائبه حذيفة بن الي ،كان قائدها النعمان بن المقرنو

 األشعثوالخامس  ،الرابع المغيرة بن شعبة والقائد ،جريربن عبداهللا البجلي
  .)٢(بن قيس

بن معدي كرب  وعلى القلب عمر: هم المختلفة للجيش قسامقادة األو
 ،وعلى الميسرة المغيرة بن شعبة ،بن قيس األشعثوعلى الميمنة  ،الزُبيدي

ومن  ،الكمين وقيس بن هبيرة المرادي في ن خويلدوعلى الجناح طُليحة ب
وكان من بين هؤالء القادة  ،)٣(الخيل الطائي عروة بن زيد :المهاجمين
   .نويمني ةالتسعة ستّ

                                                 
 .۳۰۰: فتوح البلدانالبالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، . ١

 .۲۹۸: المجلداألول الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح،. ٢

  الكوفي، ابن أعثم،  ؛ ۳۰۲ح البلدان: البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، فتو. ٣
 .۲۳۹: ترجمة محمد بن أحمد مستوفى محمد بن علي، الفتوح،    
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بن عبداهللا مدينة همدان   وجرير، )١(دينور األشعريح كلٌّ من أبي موسى فت
مداني وجعل نعيم بن مقرن يزيد بن قيس اله ،بعد معركة نهاوند )٢(بالصلح

عامله على  فكتب الخليفة الثاني إلى عمار بن ياسر ،)٣(والياً على همدان
 الخيل الطائي إلى الري ودستبي في الكوفة يأمره أن يبعث عروة بن زيد

وبعد أن  .)٥(وذهب عروة إلى هذه المناطق وفتحها ،)٤(ف ففعلآالثمانية 
 أيضاًهاب الحارثي المغيرة بن شعبة كثير بن ش یري العهد ولّالنقض أهل 

ولم تزل الري بعد أن فتحت أيام حذيفة تنتقض  ،ري ودستبيالعلى 
وفتح البراء  ،)٦(ىاألنصارحتى كان آخر من فتحها قرظة بن كعب  ،وتفتح

وحصل حذيفة بن  .)٧(أيضاًي مدينة قزوين وأبهر بالصلح األنصاربن عازب 

                                                 
  . وذُكر أن خليفة بن ۳۰۴البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، فتوح البلدان: . ١

 ).۱۰۷: خياط فاتح همدان وحذيفة فاتح ماسبذان ودينور (راجع: التاريخ    

 .۳۰۶ذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، فتوح البلدان: البال. ٢

 .۲۳۰: ، تاريخ الطبري، الجزءالثالثالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٣

  . دستبي منطقة بين الري وهمدان وتقسم إلى قسمين: دستبي الري وتشتمل على تسعين ٤
  البلدان، ياقوت الحموي، قرية، ودستبي همدان تشتمل على عدد من القری (معجم     
 ).۳۱۴: ، (ذيل كلمة دستبي)؛ فتوح البلدان، البالذري۴۵۴: الجزءالثاني    

 .۳۰۹: المجلداألول الكوفي، ابن أعثم،  الفتوح، محمد بن علي،. ابن أعثم، ٥

 .۳۱۵البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، فتوح البلدان: . ٦
 .۳۱۷: . المصدر السابق٧
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ثم عزل عمر حذيفة  ،)١(ثم إن المرزبان صالح حذيفة ،ردبيلاليمان على أ
وكان الوليد على الكوفة فنقضوا فغزاهم  ،وولى عتبة بن فرقد السلمى
ثم  ،وعلى مقدمته عبداهللا شبل األحمسي ،الوليد سنة خمس وعشرين

فأنزل  ،اإلسالمبن قيس الكندي ودعاهم إلى  األشعثصالحهم بعده 
ى مسجدها أردبيل جماعة من أهل العطاء والديوان من العرب ومصرها وبن

 روميةا تبريز واُأم ،ذربيجان نزلها مجموعةوبعد فتح أ ،)٢(وقد وسع بعد ذلك
األزدياد فنزلها الرو، ٣(ا الميانج وخلباثا فمنازل الهمدانيينوأم(.   

بن  عبداهللا األشعريموسى وللهجرة بعث أب )۲۳(عام  في: فتح اصفهان
ففتح عبد اهللا بن بديل هه فوج ،)٤(صفهانبديل بن ورقاء الخزاعي إلى إ

بن قيس التميمي إلى اليهودية  األحنفه ووج ،بعد قتال صلحاً »جى«
   .)٥(فصالحه أهلها

                                                 
 .۱۰۸: التاريخ ، العصفري، أبو عمر، خليفة بن الخياط. ١

 .۳۲۲البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، فتوح البلدان: . ٢

 .۳۲۶: . المصدر السابق٣

 .۴۶: المجلد الثاني اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٤

  . وقـد ذكـر الطبـري    ۳۰۸، فتـوح البلـدان:    البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر. ٥
  وأبونعيم اإلصفهاني: أن فاتح إصفهان عبداهللا بـن عتبـان، ويـذكرون أن عبـداهللا بـن بـديل           
  رابعـة والعشـرين مـن عمـره.     كان صغيراً فـي عهـد عمـر وقـد قُتـل فـي صـفّين وهـو فـي ال             
ــي      ــول  أب ــه:   فق ــر صــحيح؛ ألنّ ــيم اإلصــفهاني غي ــتح مكــة،    :أوالًنع ــل ف ــداهللا قب   أســلم عب
ــى     ــارك فـ ــه     وشـ ــين أنّـ ــى حـ ــوك فـ ــائف وتبـ ــين والطـ ــة وحنـ ــتح مكـ ــزوات: فـ   ← غـ
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  فتوح الشام دورالقبائل اليمنية في
 ،يمنالبكر جيشه إلى الشام كان قد قدم عليه أوائل مستنفري وحينما بعث أب

زد وهمدان وأهاجر عدد من قبائل مراد , و)١(الكالع الحميري وفيهم ذو
جماعة من أهل اليمن بزعامة  جنادين قدمتوبعد معركة األ ،)٢(إلى الشام

ومالك بن حارث النخعي إلى المدينة  بن معدي كرب الزُبيدي وعمر
عدم رغم  العراق وفبعثهم عمر نح ،)٣(الشام بكر إلى خالد في ووبعثهم أب

ألفين  كنول ،وذلك قبل معركة القادسية ،رغبة المهاجرين اليمنيين
نة منهم أرادوا العراق وثالثمائة من النخعيين الذين قدموا إلى المدي

                                                                                                                  
  البصـري،  كان صغيراً في العمر فلن يـتمكن مـن المشـاركة فـي هـذه الغـزوات (راجـع:         ← 

  فقـد أخـذ الطبـري روايتـه عـن       ثانيـاً: ).۲۹۴: ، الطبقات، المجلـدالرابع الزهري،   ابن سعد    
  سيف بن عمر التميمي، إذ أنه ليس بالثقة. ويذكر ابن حجر أيضاً أن عبداهللا بن عبـداهللا بـن       
  عتبان األنصارى األسدي قُتـل فـي اليمامـة، ويريـد بـذلك شخصـاً آخـر اسـمه عبـداهللا بـن               
  عبداهللا بن عتبان األموى األنصارى عن قول حافظ أبي الشيخ أنـه هـو الـذي فـتح إصـفهان          
  ؛ أبونعيم اإلصبهاني، ذكر أخبار إصـبهان،  ۳۳۶: (ابن حجر العسقالني، اإلصابة الجزءالثاني    
  : ، ابــن األثيــر، اُســدالغابة، المجلــدالثالث۴۴: حقّقــه الســيد حســن كســروي، المجلــداألول    
 ).۲۲۳: ، تاريخ الطبري، الجزءالثالثالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير؛ ۱۹۸و۱۳۵     

 .۵۸۷: ، تاريخ الطبري، الجزءالثانيأبو جعفر، محمد بن جرير الطبري،. ١

 .۸۷: ، المجلداألولالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي،الفتوح. ٢

 .۶۲: الجزءاألول الواقدي، أبو عبداهللا، محمد بن عمر بن واقد، فتوح الشام، . ٣
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 فقد عثر األيام ومع مرور .)١(رغم أمر الخليفة والنصف اآلخر أراد الشام
، وقد أختاروا العيش فتح مدن الشام ى عدد كبير من القبائل اليمنية فيعل
   .بعض مناطق الشام في

لقى فتوح الشام ولكي نحصل على مكانتهم سنُ يولمعرفة دور اليمنيين ف
  : مهمةبضعة من معارك الشام ال أسماء القادة الذين كانوا في علىنظرة 

 المسلمون على الروم في الثامن من ذي القعدة في : انتصرمعركة الفحل
يزيد بن أبي سفيان : هموكان قادة هذه المعركة  ،العام الثالث عشر للهجرة

وخالد بن الوليد في قلب  ،وشرحبيل بن حسنة على الميسرة ،على الميمنة
  . )٢(اح على الجناحوأبوعبيدة بن الجر ،المعركة

ح الفهري على عبيدة الجرا يانتصر جيش خالد وأب: جنادينمعركة أ
 وقد ،عام ثالثة عشر للهجرة یلاألوی جماد جيش الروم العظيم في

عشرون رجالً من  المسلمين،رجالً من  )۴۵۰(لمعركة هذه ا استشهد في
  .)٣(وثالثون رجالً من أهل مكة ،وعشرون رجالً من حمير األنصار

وخالد بن الوليد  عبيدة بن الجراح وأب: كان قادتها: معركة اليرموك

                                                 
 .۵: ، تاريخ الطبري، الجزءالثالثالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١

 .۱۵۱: ، المجلداألولالفتوح الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي،. ٢

 .۵۹: فتوح الشام، الجزءاألولالواقدي، أبو عبداهللا، محمد بن عمر بن واقد، . ٣
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وكان  ،وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان وقيس بن هبيرة المرادي
وكان فيهم عدد من قبيلة  قلب الجيش, ون فياألزديو األنصارالمهاجرون و

حمير وهمدان ومذحج وخوالن وخثعم وكنانة وقضاعة ولخم وجذام 
النخعي  وكان الحارث بن مالك ،)١(وقبائل حضرموت في الميمنة والميسرة

من کان و ،وقد جرح في عينهمن المعروفين بالشجاعة في معركة اليرموك، 
عين هاشم بن عتبة هبت ذيوم اليرموك  في. و)٢(األشتريعرف بذلك اليوم 

سود الكندي بالشام وقد أبلى السمط بن األ ،)٣(بن أبي وقاص الزهري
ا فرغ من دمشق قام ولم ،)٤(بالًء حسناً  وبحمص خاصة وفي يوم اليرموك

وفتح بعلبك مع ، )٥(خالد بن الوليد بفتح حمص ومعه ملحان بن زياد الطائي
بن الصامت ففتح ميناء الالذقية  فأتى الالذقية عبادة ،)٦(بن العاص وعمر
خالد بن  كان في مقدمة الجيشسرين و, فأتى قنّ)٧(ة وانطرطوسوجبلّ

إلى حصنهم وطلبوا الصلح  ثم لجؤوا ،الوليد فقاتله أهل مدينة قنسرين

                                                 
 .۱۹۸: ، المجلداألولالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح. ١

 .۲۰۷: لفتوح ، المجلد األوالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، ال. ٢

 .۱۴۱البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، فتوح البلدان: . ٣

 .۱۴۳: . المصدر المصادر٤

 .۱۳۶البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، فتوح البلدان: . ٥

 .۱۴۰: ، المجلداألولالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح. ٦

 .۱۳۹: فتوح البلدانمد بن يحيى بن جابر ، البالذري، أبو العباس، أح. ٧
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سرين قد نقضوا أهل قنّ فبلغه أن ،ثم سار أبوعبيدة يريد حلب ،فصالحهم
 ،)١(صرهم ثم فتحهااد الكندي فحم السمط بن األسوإليهه فوج ،وغدروا

ا عكّ :وفُتحت المدن الساحلية، )٢(طرابلس األزديبن حبيب وفتح سفيان 
  . )٤(وعسقالن )٣(وصور ويافا

أبوعبيدة بن الجراح وخالد بن  :اإلسالمقد نجح قادة جيش  :معركة دمشق
وعياض بن غَنم الفهري  يد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنةالوليد ويز

 بشهردمشق فتح مدينة  في )٦(الدرداء الخزرجي وأبو )٥(بن العاص ووعمر
الكالع المانع بين  ووقد كان ذ ،)٧(للهجرة ةالسنة الرابعة عشر رجب من

وقد منع من وصول مساعدة الروم  ،أيام محاصرة دمشق دمشق وحمص في

                                                 
 .۱۵۰: فتوح البلدانالبالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، . ١

 .۲۶۲: ، المجلداألولالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح. ٢

 .۲۶۳: . المصدر السابق٣

  . كانت من المدن ۱۴۸: فتوح البلدانالبالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، . ٤
  الساحلية الفلسطينية بين غزة وبيت جبرين وقد دمرت بأمر من صالح الدين األيوبي خوفاً     
  هجري (راجع: معجم البلدان، ياقوت الحموى،  ۵۸۷من سيطرة الصليبيين فى شعبان عام      
 ، (ذيل كلمة عسقالن).۱۲۲: الجزءالرابع     

 .۶۲۶: خ الطبري، المجلد الثاني. محمد بن جريرالطبرى، تاري٥

 .۱۲۷البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، فتوح البلدان: . ٦

  الطبري، أبو جعفر، محمد ؛ ۱۳۰البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، فتوح البلدان: . ٧
 .۶۲۸و  ۶۲۳: الجزءالثاني ،،تاريخ الطبريبن جرير    
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 :أمثال ،دمشق بعد فتحها مجموعة من الزعماء اليمنيين وبقي في ،)١(لدمشق
وسهم بن مسافر بن هزمة ومشافع بن عبداهللا بن  بن شمر بن غزية ورعم

  . )٢(شافع مع يزيد بن أبي سفيان
 ةوقد فتح هذه المدينة بالصلح في السنة السابعة عشر معركة القيسارية:

ه معاوية ومالك بن حارث ييزيد بن أبي سفيان وأخمن: كّل  للهجرة
ي وحبيب األنصارالصامت  ضحاك بن قيس الفهري وعبادة بنالالنخعي و

  . )٣(بن مسلمة الفهري
الحران والرقَّة والرها : وحصل عياض بن غنم الفهري على مدن الجزيرة

, وفتح ميسرة بن مسروق العبسي مدينة قرقيسيا )٤(بالصلح ورأس الخيمة
وأدخل مالك بن  ،مدينة سنجار بالصلح ياألنصاروفتح عميربن سعد  ،حرباً

٥(بالصلح اإلسالمفارقين إلى   احارث النخعي مي( .  
 ،الشام والعراق :يمنية شاركت في جبهتينالالقبائل  ا سبق أنضح لنا ممويتّ

اتلين في السياسة العسكرية للخليفة الثاني والحاجة الشديدة للمق ولكن

                                                 
 .۶۲۶: لعباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، فتوح البلدانالبالذري، أبو ا. ١

 .۶۲۸: المصدر السابق. ٢

 .۲۴۵: ، المجلداألولالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح. ٣

 .۲۴۸: . المصدر السابق٤

 .۲۸۵: . المصدر السابق٥
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إرسال اليمنيين إلى العراق على رغم ميولهم  العراق كانت هي السبب في
حتى معركة القادسية من ية القادة والجيوش في العراق رأكثوكان  ،ةالقلبي

يمنية بعد هذه الحرب وحصلوا على الوقد ارتفعت مكانة القبائل  النزاريين.
قادة الجيش في فتح الفتوح  أكثركان  إذ ؛عسكرية والديوان مهمةدرجات 

وارتفعت مكانة  ،وفُتحت مدن كثيرة بواسطة القادة اليمنيين ،من اليمنيين
وهاجرت مجموعة كبيرة من القبائل  ،الزمان ريمنيين في العراق مع مروال
وقد أثبتوا جدارة في كثير من األمور حتى عينوا أمراء ، يمنية إلى العراقال

جرير و ،)١( على الكوفة من هؤالء: عمار بن ياسر على مدن العراق وغيرها
قيس  يد بنيزو ،على حلوان بجليالبن عبد اهللا البجلي وعزرة بن قيس 

وهرثمة بن  ،)٢(على البصرة أبو موسى األشعرى و ،على همدان الهمداني
على أردبيل بن قيس الكندي  األشعثو  ،)٣(على الموصل  عرفجة البارقي

  ي على المساحي األنصاروحذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف 
 م القرآن والفقة ألهلمعلّ صبح عمران بن حصين الخُزاعيوأ ،والخراج

   .)٤(البصرة

                                                 
 .۲۵۴: ، الطبقات الكبرى، المجلدالثالثالبصري، الزهري،   ابن سعد. ١

 .۹۵: ،تاريخ الطبري، الجزءالثالثأبو جعفر، محمد بن جريرالطبري، . ٢

 .۳۲۷: فتوح البلدانالبالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، . ٣

 .۳۷۰: . المصدر السابق٤
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على الرغم من وجود عدد كبير من القبائل اليمنية فى الجبهات الشامية و
هم لم أنّ إّال زد أحمير وهمدان ومذحج وخوالن والخثعم وكندة و: مثل

وكان  ،العراق التي حصلوا عليها فييستطيعوا أن يحصلوا على المكانة 
يوجد أي قائد وال  ،نعدد قليل من اليمنييو ،قادة الشام من النزاريين أكثر

واختاروا قائداً واحداً في  ،معركتي الفحل ودمشق يمني بدرجة عالية في
 نزاري واحد وقائد ،معركة اليرموك في الوقت الذي كان فيه خمسة يمنيين

   .في معركة شوشتر
 اإلدارينظام العسكري والفي عدة درجات عالية وقد حصل اليمنيون على 

ن فتح بعض مدن كانوا مم األشخاصن هؤالء إذ أ ،للمسلمين فى الشام
لحان بن زياد الطائي ومالك بن حارث وم ،بادة بن الصامتع: أمثال ،الشام

 يوذو ،سود الكنديوالسمط بن األ ،األزديالنخعي وسفيان بن حبيب 
   .وال يقاس هذا العدد القليل بما كان في العراق ،الكالع الحميري

 نا نجد هناکنّأ ال  إحسن الذي أباله اليمنيون الء الورغم الجدارة والب
 ألجل عدم لياقة كانت هل ؟لماذا هذه التفرقة :ولنا أن نسأل ،مفارقة

حروب العراق  ابق القادة اليمنيين المعروفين فيسو يمنيين لذلك؟ لكنال
هذه الفرضية والشام ترد.   

في الشام ألجل  يةًن مناصباًً عالاليمنيو عطَلم يإنّه  :الًوأ ويمكن القول
  .مية وبني مخزوم وبني فهر في حب التفاخرالقبلية لبني اُ ]العصبية[النعرة 
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 االختالف في التفكير بين زعماء قريش هذا السلوك ناتج عن نإ :ثانياً
في معركة اليرموك مالك بن  »ماهان«فعندما سأل قائد الروم  ،واليمنيين
بل من أصحاب رسول  ال: قال؟ أأنت من أصحاب خالد: الحارث

   .ويوضح هذه التربية الدينية لمالك، )١(’اهللا 
يمنيين إلى اله إلى إرسال ضطراحتياج الخليفة للجيش ا إن: يجب القولو

منيين أن ليل ايسمحو لم القرشيين ن؛ ألبعثهم إلى العراق لشفقتهم والعراق أ
مرتبطاً  ذا القراروكان ه ،تهم المخفيةااستعداد يظهروا في الشام کي يبرزوا

   .خليفة السياسية واالجتماعيةالهداف أب
وقد ،سلوب التعامل مع اليمنيين في الشامهذه الحقيقة كانت نتيجة الُ إن 

: مثال ،وما حدث ليس ببعيد ،المستقبل أدى النزاع بين الشام والعراق في
ل بين الشام ومصر يتنقّ )٢(سكندريةكان مالك بن الحارث حتى فتح اإل

   .ختار الكوفة للعيش فيهاالعراق واو

  اليمنيين فيه  ]ورود[بناء مدينة الكوفة ومكانة 

اص يأمره أن يتخذ للمسلمين وقّ كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي

                                                 
 .۲۰۷: ، المجلداألولالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح. ١

 .۶۰: الشامالجزءالثاني فتوحالواقدي، أبو عبداهللا، محمد بن عمر بن واقد، . ٢
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وخرج  ،)٣(األنباروأن ال يجعل بينه وبينهم بخرافاتي  ،دار هجرة وقيرواناً
س من فأتى سعد بالنا ،الكوفة ، وخرج حذيفة إلیسلمان حتى أتى الكوفة

ط تلك وخطّ ةعشر من سنة سبعالمحرم  المدائن حتى عسكر بالكوفة في
فأخبره بكتاب  األسديالهياج بن مالك  وأرسل سعد إلى أبي ،)٤(المدينة

ه أمر بالمناهج أربعين ذراعاً وما يليها ثالثين ذراعاً وما أنّو ،عمر في الطرق
 ،)٥(وفي القطائع ستين ذراعاً ،أذرع ةبعة سوباألزقّ ،]ذراعاً[بين ذلك عشرين

عين ثم  ،)٦(وما حوله ثم وضع سعد مسجدها ودار إمارتها في المقام العالي
وقد  ،)٧(ربع وجعل الحارات بين الطرقطرق كبيرة فى الجهات األ ةأربع

عمر  نل الکوفة في بنيان القصب ولکن الحريق قد وقع، وقد أذهاستأذن أ
   .بنباللِّلسعد ببناء البيوت 

الجانب  ، فخرج سهم أهل اليمن فيوأسهم سعد لنزار وأهل اليمن بسهمين
جعل فى البداية مقاتلي القادسية  .)٨(وفي الجانب الغربي للنزاريين ،الشرقي

                                                 
 .۲۷۴البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، فتوح البلدان: . ٣

 .۱۴۵: ، تاريخ الطبري، الجزءالثالثالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٤

  . ذكر أبو عبيد ۱۴۸: ، تاريخ الطبري، الجزءالثالثالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٥
  : كتاب النسب ،أن عمر جعله المسؤول عن تعيين الحدود وطرق الكوفة قاسم بن سالّم:    
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 .۲۷۵: فتوح البلدانالبالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، . ٦

 .۱۴۹: ، تاريخ الطبري، الجزءالثالثالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٧
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النقل وکثرة السكان  ولكن مع تزايد ،)٩(مهم إلى عشر مجموعاتوقس
فأرسل  ،لهمعدأن  إليهفكتب  ،همتعديلفي والتنقل كتب سعد إلى عمر 

على السبع المجموعات و ،)١٠(فجعلوهم أسباعاً اب العربسإلى قوم من نُ
  أساس رواية سيف بن عمر: 

بن قيس  وعمر ووجديلة وبن ،كنانة وحلفاؤها من األحابيش وغيرهم. ۱
   .عيالن

۲ .غسان بن شبام وبجيلة وخثعم وكندة وحضرموت  قضاعة ومنهم يومئذ
   .واألزد

يمنية الالثالث من القبائل  وهي(همدان وحلفاؤهم ر ومذحج وحمي. ۳
   .)١١(الكوفة قوبي ذكر أن قبيلة همدان تفرقت فياليع نفإ القوية)

   .مضر)من  الثالث كانت القبائل(تميم والرباب وهوزان . ۴
   .بيعة وتغلبأسد وغطفان ومحارب والنمر وضُ. ۵
۶ .ناءوعبد القيس وأهل هجر والحمراء واألب إياد وعك.   

                                                 
  . ويذكر في مكان ۱۴۹: ، تاريخ الطبري، الجزءالثالثالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٩
  : ،تاريخ الطبري، الجزءالثانيالطبري، أبو جعفر، محمد بن جريرآخر مع أهل األيام. ر.ك:    
   ۵۸۴. 

 .۱۵۱: ، تاريخ الطبري، الجزءالثالثالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١٠

 .۹۰: البلدان ،اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح . ١١
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ولكن حسب نظرية الباحث  ،)١٢(ولم يذكر الطبري المجموعة السابعة
إذ  ،)١٣(ء المجموعة السابعةعتبر قبيلة طيالباكستاني حسين جعفري أنه ي

دلة التي األلم تكن لکن و .تسكن في نجد التيكانت من القبائل القوية 
  ذكرها الجعفري كافية؛ وذلک:

علي بن أبى  اإلمامفي عهد خالفة مهم  كان لها دور ءن طيإ :أوالً
 يمكن أن يكون دليالً ال اوهذ ،وخالفة معاوية على الكوفة ×طالب

  .موقةمر عطائها مكانةإل

حتى تكون مجموعة موقع قبيلة طيء من القبائل لم يتضح لدينا  :ثانياً
   .واحدة

المجموعات السبع تكونت في عهد خالفة  نبي مخنف فإأوحسب رواية 
حيث كان لها  ءمذحج وأشعر وطي: ، وهي×المؤمنين علي يرأمعثمان و

حمير وهمدان وقيس بن عيالن وعبد  سحب جيوش طي في قائد مستقلّ
 .زد وبجيلة وخثعمقبائل حضرموت وقضاعة والمهرة واألالقيس وكندة و

بة والرباب غلب وقريش وكنانة وأسد وتميم وضبكر بن وائل وتَ ؛األنصارو
                                                 

 .۱۵۲: تاريخ الطبري، الجزءالثالث ،الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١٢

.13 Jafri. H. The Origins and Early Development of Shia Islam, Qum, 

Ansariyan Publicatines, p.105. 
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   .)١٤(والمزينة
كما تقدم - اإلسالمماكن القبائل وعالقتها مع بعضها البعض قبل أل اًنظرو

 وعدم ،فهرس سيف لم يذكر المجموعة السابعة فإن ـ في الفصل الثاني
بي مخنف وهشام بن محمد الكلبي الترتيب الكبير في فهرس سيف مع أ

في دولة التي حصلت رغم التغييرات  ،في قيام زعماء الكوفة ضد المختار
 ومخنف هي بفهرس أ ويمكن أن نستنتج أن ،ياد بن سمية في الكوفةز

  . )١٥(صحاأل

ن استقرت القبائل بعد أ ـيعني أهل اليمن  ـ األوائلكان عدد سكان المدينة 
ولکن  .)١٦(الفوكانت القبائل النزارية ثمانية آ لفاً،أ : اثني عشرالكوفة في

م يکن منفصالً ل ل في السكنالقبائالذي يلفت االنتباه هنا، هو أن توزيع 
وجعل بجيلة  ،همدان بجوار سليم وثقيف النزارية يمني نفإ ،بشكل كامل

التقسيم  ، ولكن فييمنية عك مع أن ،وتغلب النخع بجوار أسد ،بجوار تيم
 ،إياد عبد القيس ،النزارية السباعي للمجموعات جعلت بجوار القبائل

ومعها  ،وكانت جارة مع هجر ،ينبحرالكانت عبد القيس قد هاجرت إلى 
   .أيضاًعالقات قريبة مع عجم البحرين 
                                                 

 .۲۳۵: أنساب األشراف، الجزءالثاني، باس، أحمد بن يحيى بن جابرالبالذري، أبو الع. ١٤

 .۵۱۹: تاريخ الطبري:الجزءالرابع ،الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١٥

  . وذكر البالذري هذا ۲۷۶: فتوح البلدان ،البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر. ١٦
 العدد عن عامر بن شراحيل الشعبي.    
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والعرب الذين بنوا المدينة  ،يتكون سكان الكوفة من أصل عربي وفارسي
وفيها  ،كانوا من النزاريين واليمنيين، ويوجد بينهم عناصر بدوية مهاجرة

ناصر المدنية ا العمأو .روح التمرد واالستقالل والغرور والعصبية والقساوة
ن جميعهم تحت ، إذ ألديهم خصوصيات خاصة بهم فإن ،والنصف مدنية

ضافة إلى العرب والفرس الذين يعيشون فى هذه وباإل .سيطرة زعماء القبيلة
 نولهذا السبب فإ ،)١(اليهود الذين يعيشون هناكمن رق المدينة هناك فُ

وعادات مختلفة  مدينة الكوفة الجديدة كانت تتكون من اُصول مختلفة
بطال والناس األ ةالثابت فكار غير المعتدلة وغيرصل الثقافة واألأو ة،وغير ثابت
كانوا من المعترضين لزعماء  ،ن وأصحاب الرأيون والمتكبرووالمستقل

من عذيري من أهل «: ن الخليفة عمر شكاهم فقالأمية حتى قريش وبني اُ
وليت عليهم الضعيف  فجروه وإن ةن استعملت عليهم القوإ ،الكوفة
عهد خالفته من  ت أول معارضة ضد الخليفة عثمان فيوقد قام .)٢(»حقروه

وا أخرجأهل الكوفة قد  إن«: الكوفة حتى قال عنهم عثمانقبل أهل من 
شؤون الدولة  لهذا کان تدخّل أهل الكوفة في ،)٣(»لفتنةل اقولإليك نفراً خُ

                                                 
 .۵۸تخطيط مدينة الكوفة: ص ،ي، كاظمالجناب. ١

 .۲۷۸البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، فتوح البلدان: . ٢

 .۳۶۱: تاريخ الطبري: الجزءالثالث ،الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٣
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   .)١(مام قادتهميوجدون المشاكل أوكانوا  ،قرارات والرجوع عنهاالذ اتخاو
بين  ×مام عليويظهر لنا من األدلة والشواهد التالية وجود حب عميق لإل

  : الكوفيين
ومنهم قبيلة همدان  ،وجود العناصر اليمنية وهم النزاريون في الكوفة. ۱

 اإلماموقد أسلموا على يد  ،فقد كانتا من القبائل اليمنية القوية ،ومذحج
وكما قيل فى الفصل الثالث: كان  ،عقدوا القلب على محبته وقد ،×علي

تين القبيلتين مع تأسيس خاصة بين ها ةمحب ×على لإلمام قد حصل
بعض اليمنيين يعتقدون بحديث الغدير  ضافة إلى أناإلب ،اليمن الدولة في

لإلمام ولهذا كان  ؛نسب للخالفة بعدههم األويعدون أهل بيت النبي بأنّ
 اإلمامبكر أن يقرر إرسال  اا جعل أبمم ؛يمنيينالبين واسع  نفوذ× علي
لليمنيين  يالفكر ووقد كان الج .إلى هذه المنطقة لتهدئة حضرموت ×علي
أل ×علي اإلمام وهاً نحمتوجيوصي  |اهللا اليمنيين قد سمعوا رسول  ن

وال يفرق بين اليمنيين  عادلٌ ×علياً ويعلمون أن ،×علي اإلمامب
   .يينقرشالو
الكوفة حيث كانوا من عناصر  | فياهللا صحابة رسول  وجود كبار. ۲

وقد ولي الكوفة  ،عمار بن ياسر من أركان الشيعة :ومنهم ،ذوي القوةالشيعة 

                                                 
 .۱۰۴×: قيام الحسين شهيدي ، جعفر، . ١
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وقد بعثه الخليفة  ،نائب عمارووعبداهللا بن مسعود عامل بيت المال  ،لمدة سنتين
هذان من : ب عمر للكوفيينوقد كت ،نفس الوقت مع عمار إلى الكوفة الثاني في

   .)١(ومن أصحاب غزوة بدر |اهللا كبار صحابة رسول 
وكان حذيفة بن اليمان من كبار قادة فتح فارس والعامل على المساحة 

 )٢(الكوفة وقد سكن في ،وخراج أراضي دجلة والطرف اآلخر لدجلة
   .)٣(الحديث وكان عنده في المسجد حلقة درس في

ويعد  ،)٤(راضي والخراجي والي مساحة األألنصاراوكان عثمان بن حنيف 
هؤالء  إن :. وكما قيل)٥(من طبقة الكوفيين األربعةابن سعد كالً من هؤالء 

   .هم نشروا بذور محبته في الكوفةنّأإذ  ،×مام عليين لإلالموال من
كانوا من كبار و ،حسان من الشيعةلهم بإ وجود بعض الصحابة والتابعين. ۳

 في ×مام عليوقد نثروا بذور المواالة لإل ،يمنية والنزاريةالقبائل ال
وكميل  ،بن زُرارة النخعي ووعمر ،مالك بن حارث النخعي: منهمو ،قبيلتهم

وجندب بن  ،وزيد بن صوحان العبدي وأخوه صعصعة ،بن زياد النخعي

                                                 
 .۷: دالسادسالطبقات الکبری، المجل ،البصري، الزهري،   ابن سعد. ١

 .۸۹: البلدان ،اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح . ٢

 .۲۱۷و ۲۱۴: الطبقات الکبری، المجلدالسادس ،البصري، الزهري،  ابن سعد. ٣

 .۲۲۷: تاريخ الطبري، الجزءالثالث ،الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٤

 .۸: كبرى، المجلدالسادس، الطبقات الالبصري، الزهري،  ابن سعد. ٥
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 ووعمر ،وعدي بن حاتم الطائي ،وحجر بن عدي الكندي ،األزديزهير 
  . زاعيبن الحمق الخ

 ×مام عليية لإلاليمنية الموالوعلى هذا فقد حصل ترابط بين القبائل 
لتشيع ل اًومن البداية أصبحت هذه المدينة مركز ،الكوفة الشيعة في وكبار

أنّه : ذاكراً ،أيضاً »اشبولر« د الباحث األلمانيوقد أكّ ،بعد المدينة المنورة
   .)١(وفةالك لبداية فيا صلي للشيعة فيكان المركز األ

 اإلمامللمدافعين عن  عتراض الواسعاال ةوسوف نبين في الفصول الالحق
ا انتقلت الخالفة إلى الكوفة في عهد ولم ،نسبة لعثمان ووالتهبال ×علي

 × اإلمامعلوم دينة من ستفاد سكان أهل هذه الما المؤمنينأميرخالفة 
حتی أنّهم دافعوا عن  علی أخالقه وسيرتهشيعته  تربیقد و ،ال نهاية لها التي

البعض منهم  ن، حتى ألحروبا المخالفين في ضد ×علي اإلمام
 اإلمامعهد  زدهرت الكوفة فيوقد ا ،يموهذا الطريق الق شهدوا فيستُا

 .(سيف اهللا) ويمان) (كنزاإل و) اإلسالم(جمجمة : حتى قال عنها ،×علي
  .)٢(اإلسالمالكوفة قبة  نإ: وقال عنها سلمان

                                                 
 .۳۲۲: لى لإلسالم، ترجمة جواد فالطورى، المجلداألول. اشيولر فارس فى القرون األو١

 .۵: الطبقات الکبری:المجلدالسادس ،البصري، الزهري،  ابن سعد. ٢





 

   الخامس الفصل
  القيام ضد عثمان يدور القبائل اليمنية ف

 الردةحركة  دور القبائل اليمنية في الفصل السابق إلى لقد أشرنا في
هذا الفصل في ا أم ،جرتهم إلى الشام والعراقوه ،يةاإلسالموالفتوحات 

فهنا نبحث عن دور القبائل  التشيعبسبب أهمية عهد خالفة عثمان وتاريخ و
   .القيام ضد عثمان ياليمنية ف

  نشـأة ثورة اليمنيين ضد عثمان
 ،للهجرة ۲۳الحجة عام  ذي يى عثمان الخالفة بعد مقتل عمر فلقد تولّ

 ،ياًوكان أريح ،وكان من المسلمين الذين أسلموا سراً ،وكان سابقاً تاجراً
 بناء المسجد لم يعمل تحت حر ففي ،ل نفسه العمل الشاقيحم وال

. ولم يشترك في الفتوحات )٢(غزوة اُحد ين فين أحد الفاروكا ،)١(الشمس
   .خالقوقد وصل إلى الخالفة بهذه األ ،بكر وعمربي أعهد  التي وقعت في

ان  ،يا معشر بني اُمية: ميةبين بني اُعثمان  سفيان فى بداية حكومة قال أبو
الخالفة صارت في تيم وعدي حتى طمعت فيها وقد صارت اليكم 

                                                 
 .۴۹۷: ، السيرة النبوية، القسم األول الحميري، ابن هشام. ١

 .۲۷۸ :المغازي المجلد األول، بن واقد محمد بن عمر الواقدي أبو عبداهللا. ٢
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  . )٣(بينكم تلقف الكرةفتلقفوها 

ه الحكم بن العاص وابنه م عثمان الخالفة حتى استقدم عموما أن تسلّ
 استدعاهماف إلى الطائف |اهللا وقد نفاهما رسول  ،حكمالمروان بن 

 في صالحية التامةوأعطاه ال، )٥(ج ابنته لمروانزوو ،)٤(إلى المدينةعثمان 
الذين  عزل الخليفة الوالة مروان وبتحريض ،ون الخالفةشؤ تصرف فيال

 .قينطريقة الخلفاء الساب وغير في ،موركثير من االُ واجتهد في ،هم عمروالّ
ولين  وال ينقم الناس عليه شيئاً وأنه ألحب الى قريش من عمر لشدة عمر

في أمرهم واستعمل أقاربه وأهل بيته في  ىبهم، ثم توان هعثمان لهم ورفق
  . )٦( الست األواخر

 خرىاالُ وة الواحدة تلواالستراتيجي مهمةعثمان الواليات ال یلقد ولّ
ى للهجرة وولّ ۲۵عام  أنّه عزل سعد بن مالك من الكوفة في: وهي ،سرتهالُ

 ×علي اإلمام كانقد و ،)٧(عيطه وليد بن عقبة بن أبي ممه من اُامكانه أخ
                                                 

 .۳۵۶: الجزءالسادس األموي اإلصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد، األغاني، . ٣

ــبالذري، أبــو العبــاس، أحمــد بــن يحيــى بــن جــابر  . ٤ ــع،  ، ال   أنســاب األشــراف، القســم الراب
 .۵۱۴: الجزءاألول     

 .۵۸: المجلد الثاني خ اليعقوبي،اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاري. ٥

  أنساب األشراف، القسم الرابع، ، البالذري،أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر. ٦
 .۵۱۲: الجزءاألول     

 .۱۱۴: التاريخ ،العصفري، أبو عمر، خليفة بن الخياط. ٧
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 وكان الوليد ،ρلنبيا كذب على ألنّه ؛هآية قرآنية في ذم )٨(ونزلت ،هاأبقتل 
في  اله قإنّ: وقيل ،يه من أول الليل إلى الصباحيشرب مع ندمائه ومغنّ

ه، وظهر فسقه، وأشاعوا بالكوفة فعل .اشرب واسقني: سجوده وقد أطال
وجندب  األزديزينب بن عوف وأب: منهم ،المسجد فهجم عليه جماعة فى

ورهم إلى يده وخرجوا من فنتزعوا خاتمه من ، فا)٩(األزديبن زهير 
 ،ييا عنّتنح: الفق ،، فشهدوا عنده على الوليدالمدينة، فأتوا عثمان بن عفان

فما : له عثمان ال، فقوأخبراه بالقصة، فأتى عثمان ×فخرجا وأتيا علي
فطلب منه عزل الوليد  ،أرى أن تبعث إلى صاحبك (فتحضره) :قال ؟ترى

وفة بعده سعيد بن الك وولي ستدعاه إلى المدينةاف ،عليه قامة الحدإو
  . )١٠(الحد ×علي اإلمامأقام عليه وعندما أتى الوليد إلى المدينة  ،العاص

 یوولّ ،بن العاص عن والية مصر وللهجرة عزل عثمان عمر ۲۷وفي عام 
وقد أباح الرسول  ،)١١(ه من الرضاعة عبداهللا بن سعد بن أبي سرحامكانه أخ

وعند فتح مكة وبطريقة  ، الكذب، وافترى على اهللاأسلم ثم ارتد ألنّه ؛دمه
وبعد أن تولى عبداهللا  ،أحضره عثمان وطلب له األمان من رسول اهللا ،ما

                                                 
 .۶. راجع سورة الحجرات: ٨

 .۳۴۴ :هب، المجلد الثانيمروج الذ، المسعودي، أبو الحسن ، علي بن الحسين. ٩

  أنساب األشراف، القسم الرابع، الجزء ، البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر. ١٠
 .۵۲۴: األول    

 .۱۱۵: التاريخ ،العصفري، أبو عمر، خليفة بن الخياط. ١١
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، حتى شتكوا عليهوقام بضرب الذين ا ،والية مصر أفسد فيها وظلم الناس
ه إلى المدينة حوالي ولهذا فقد توج ،بعضهم مات أثناء التعذيب نأ

ولم يهتم  ،عبداهللا عند عثمانكوا وأشت )١٢(سبعمائة رجل من المصريين
 ×علي اإلمامفسار  ،|اهللا فاشتكوا إلى أصحاب رسول  ،بشكواهم

فقبل عثمان ،أهل مصر عثمان وطلب منه عزل عبداهللا واإلنصاف في إلى
طريقهم  فلما صاروا في ،)١٣(وعزل عبداهللا وجعل مكانه محمد بن أبي بكر

 وكان معه كتاب ،من المدينةمقبل  وإلى مصر إذا هم بغالم على بعير وه
فرجعوا إلى  ،وفيه أمر بقتل محمد والمصريين الذين معه ،فيه ختم عثمان
: وقال إليه ×علي اإلمام، فذهب فأنكر ذلك ،ه الكتابل االمدينة وأظهرو

ه لم يكن يعلم فحلف الخليفة أنّ ؟!أليست هذه الورقة والختم والغالم لك
طلبوا من الخليفة بها مروان الذي كت ن أنا علم المصريوعن ذلك ولم شيئاً

   !)١٤(لطلبهم ِغصعثمان لم ي ولكن ،عزل مروان
من البصرة وجعل  األشعريللهجرة عزل عثمان أبا موسى  ۲۹وفي عام 

                                                 
 .۳۶: لاإلمامة والسياسة، الجزء األو، الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ١٢

  أنساب األشراف، القسم الرابع، الجزء ، البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر. ١٣
 .۵۱۳: األول    

  : ، تاريخ المدينة المنورة، الجزءالرابعالبصري النميري، ابن شبة، أبو زيد، عمر بن شبة. ١٤
   ۱۱۶۰. 



 ٣٠٣  القيام ضد عثمان دور القبائل اليمنية في

وعزل عثمان بن أبي العاص عن  ،كُريزمكانه ابن خاله عبد اهللا بن عامر بن 
  . )١٥(هذه المنطقة عبداهللا یوالية فارس وولّ

جعل عمر مكانه  ،، ولما مات يزيد بن أبي سفيانوكان معاوية والي الشام
وكان  ،وأصبح معاوية يتمتع بقوة كبيرة بسبب قربه من الروم ،)١٦(معاوية

 ،هذا الحكم لم يشمل معاوية ولكن ،نصف أموال والته )١٧(عمر يصادر
لى ومات عمر ومعاوية ع ،الوالي الذي يعتمد عليه عمر ووكان دائماً ه

فلسطين وحمص  وفي السنة الثانية من خالفته ضم ،)١٨(دمشق واألردن
وبهذا فقد أصبح معاوية الحاكم المطلق للشام،  ،)١٩(قنَّسرين إلى معاويةو

سباب لتأسيس حكومة مستقلة وبعيداً عن عين الخليفةأ األوقد هي.   

  جود عثمان وعطاياه
صر سياسياً مثل الشام وم ةمهملقد جعل عثمان أمر والية المدن الكبيرة وال

وأخذ الكثير من أموال بيت المال  ،ميةوالكوفة والبصرة فى أيدي بني اُ
 اموال كثيرة وثروة هائلة عن هذعلى أفقد حصل الطلقاء  ،هقاربأل اهاوأعط

   .الطريق
                                                 

 .۱۱۶: التاريخ ،العصفري، أبو عمر، خليفة بن الخياط. ١٥

 .۳۳۹: ، تاريخ الطبري، الجزءالثالثالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١٦

 .۴۶: المجلد الثاني اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ١٧

 .۳۳۹: ، تاريخ الطبري، الجزءالثالثالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١٨

 .۳۳۹: . المصدر السابق، الجزءالثالث١٩
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  : المصادر التي في أيدينا معلومات فيوقد حصلنا على بعض من تلك ال
  . )٢٠(ميةلبني اُاختصاص مراتع المدينة . ۱
وكذلك مرة  ،كم بن أبي العاص مائة ألف درهمعطى عثمان للحأ. ۲

ه صدقات قبيلة قضاعة والتي كانت حوالي ثالثمائة ألف اأعط اُخرى
  . )٢١(درهم

 ،للهجرة ۲۷في عام  )٢٢(أعطى الخليفة مروان بن الحكم أرض فدك .۳
 اُخرىومرة  ،)٢٣(ف دينار)الآلف وأربعة أ(خمسين  وخُمس غنائم افريقيا

   .)٢٤(مائة ألف درهم
وجعل عثمان من بن اُمية، الحارث بن الحكم بن أبي العاص على سوق  ـ۴
ليستفيد منه  ’وقد جعله الرسول ،الذي يقع شرق المدينة )٢٥( »المهرقة«

                                                 
  تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم،  ،شرح نهج البالغة ،أبي الحديدالمعتزلي، ابن . ٢٠

 .۱۹۸: الجزءاألول      

  ، البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر. ٢١
 .۵۱۵:  القسم الرابع بن جابر، أنساب األشراف،    

  ؛ المقدسي، مطهر بن ۱۹۵بن مسلم، المعارف:  . الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا٢٢
 .۲۰۰الخامس:  الجزء ، البدء والتاريخ ،طاهر     

 .۵۸: المجلد الثاني اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٢٣

 .۱۹۸: شرح نهج البالغة، الجزءاألول ،المعتزلي، ابن أبي الحديد. ٢٤

 ، هو أخو مروان بن الحكم.۱۹۵: ع المعارف. يقول ابن قتيبة: يعرف بمهروز؛ راج٢٥
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ال تهدموا هذا المكان وال تأخذوا االجارة منه « :وقالعامة ن والمسلم
٢٦(»من سوقنا ي ينقص شيءغضب اهللا على الشخص الذ فإن(.   

لها إلى أخذ عثمان من بيت مال البصرة حوالي مائة ألف درهم وحو ـ ۵
   )٢٧(العباس بن ربيعة بن الحارث

 )٢٨(بنته من عبد اهللا بن خالد بن اُسيد وأمر له بستمائة ألف درهمازوج  ـ۶
ول بيت المال أن يدفع له ثالثمائة ألف رقم مسؤوكتب إلى زيد بن األ

  . )٢٩(م من بيت مال البصرةدره
لف درهم إلى عثمان فدفع ألف أمن البصرة  األشعريموسى وبعث أب ـ ۷

  .)٣٠(منها مائة ألف درهم لزيد بن ثابت
  . )٣١(أعطى عثمان أبا سفيان مائتي ألف درهم في يوم واحد. ۸
عندما تزوج عثمان بنائلة بنت فرافصة الكلبية أعطاها من بيت المال مائة . ۹

                                                 
  الكوفي، ابن أعثم،  ؛ ۲۰۰: البدء والتاريخ، الجزءالخامس ،المقدسي، مطهر بن طاهر. ٢٦

 .۳۷۰: ابن أعثم، المجلداألول محمد بن علي،      

  ، القسم الرابع، الجزء ، أنساب األشرافالبالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر. ٢٧
 .۵۲۸:  ألولا     

 .۶۲: المجلد الثاني اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٢٨

  القسم الرابع، الجزء  ،أنساب األشراف، البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر. ٢٩
 .۵۴۸: األول     

 .۵۲۶: . المصدر السابق٣٠

 .۱۹۸: ألولشرح نهج البالغة، الجزءا المعتزلي، ابن أبي الحديد،. ٣١
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واستقرض  فيه مجوهرات وأعطاه لبعض نسائه اًوأخذ صندوق ،همألف در
  . )٣٢(خمسمائة ألف درهم من بيت المال

والمعامالت  ،راضيوالوارد من بيع وشراء األ ،والخراج ،كان تقسيم الغنائم
وقد وجدت طبقة  ،راضي في زمن عثمان غير متساوالتجارية ومقابضة األ

  : ير إلى بعضهمنش ،مية وبعض الصحابةثرية من بني اُ
لف ألف أعندما قُتل كان لديه عند صاحب خزانته : عثمان بن عفان. ۱
وكانت قيمة  ،ن ألف دينارولف وخمسمائة ألف درهم ومائة وخمسأ

بل أمالكه فى خيبر ووادي القرى مائتي ألف دينار, وكان عنده ألف من اإل
  . )٣٣(فى الربذة

 ،داراً في المدينة ةحدى عشرإوفاته  عند بلغ مال الزبير: الزُبير بن العوام. ۲
في مصر, وكان مجموع  خریوفة واُفي الك ةواحدوفى البصرة  وإثنتين

  . )٣٤(الف درهم ۵۱ دهثروته التي تركها بع
كان على مربطه مائة فرس، وله ألف بعير وعشرة : عبد الرحمن بن عوف. ۳
 ،ً)٣٥(وثمانين ألفاً ثمن ماله أربعةً ربعالف (شاة) من الغنم، وبلغ بعد وفاته آ

                                                 
 .۲۰۲: البدء والتاريخ، الجزءالخامس ،المقدسي، مطهر بن طاهر. ٣٢

 .۷۶: ، الطبقات الكبرى، المجلدالثالثالبصري، الزهري، ابن سعد. ٣٣

 .۱۱۰: . المصدر السابق٣٤

 .۳۴۲: المجلد الثاني المسعودي، أبو الحسن ، علي بن الحسين، مروج الذهب،. ٣٥
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بل لحمل ن من اإلووكذلك كان لديه مزرعة في الجرف وفيها عشر
  . )١(الماء

سعد داره بالعقيق، فرفع سمكها، ووسع  ىابتن: سعد بن أبي وقاص. ۴
  . )٢(فضاءها، وجعل أعالها شُرفات

ن يكسر من الذهب والفضة ما كا خلف زيد حينما مات: زيد بن ثابت. ۵
  .)٣(موال والضياع بقيمة مائة ألف دينارما خلف من األبالفؤوس غير 

لف ألف أموال التي تركها حوالي كانت قيمة األ: طلحة بن عبيداهللا. ۶
وكانت غلته من العراق كل يوم  ،)٤(ومائتي ألف درهم ومائتي ألف دينار

د داره بالمدينة وبناها وشي وبناحية السراة ،من ذلك أكثر: ألف دينار وقيل
   .)٥(ر ِّ والجصِّ والساججباآل
ف يعلى بعد وفاته خمسمائة ألف دينار، وديوناً خلّ: ميةيعلى بن منية بن اُ. ۷

  .)١(وعقارات وغير ذلك من التركة ما قيمته ثالثمائة ألف دينار ،على الناس

                                                 
 .۱۳۶: الطبقات الكبرى، المجلدالثالث ،البصري، الزهري، ابن سعد. ١

 .۳۴۲: المجلد الثاني المسعودي، أبو الحسن ، علي بن الحسين، مروج الذهب،. ٢

 .۳۴۲: . المصدرنفسه٣

 .۲۲۱: ، الطبقات الكبرى، المجلدالثالثالبصري، الزهري، ابن سعد. ٤

 .۳۴۲: المجلد الثاني المسعودي، أبو الحسن ، علي بن الحسين، مروج الذهب،. ٥
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  .)١(دينار

٢(’وتغيير سنة الرسول ،كرم عثمان وهباته وعطاياه غير المناسبة إن(، 
زب الطلقاء وزعماء بني اء السابقين، واستيالء حوالعدول عن طريقة الخلف

وطريقة معاملة والة عثمان وكنزهم  ،يةاإلسالمالسياسية  واقعمية على الماُ
أدى إلى اعتراضات  ،الذهب والفضة في أيدي مجموعة من الصحابة

وكان من المعترضين كبار صحابة  ،واضطرابات اجتماعية ضد حكومته
موال العامة أعمال غير المناسبة ونهب األما رأوا  بعد ،|اهللا رسول 

   .طلقاء والعودة إلى الجاهليةالبواسطة حزب 
والذين لم تتغير  ،اضطراراً بعد فتح مكة اإلسالموالطلقاء هم الذين دخلوا 

زال العادات الجاهلية باقية في ت و ما ،خالقنفسهم من حيث العقيدة واألأ
خذوا أ ،يةاإلسالممارات إلصبحوا والة على افلذلك عندما أ .أنفسهم

وكان عثمان نفسه  .موال وجمعها ونهب أموال العامةغارة على األباإل
   .)٣(تاجراً

 ،عمال الظالمة والجاهليةمن األ همن الوقوف بوجه أقارب ولم يستطع عثمان
ألم «: قائلينوطلحة والزبير  ×علي اإلمامعليه  عترضاجل ذلك أل

                                                 
 .۳۴۳: . المصدر السابق١

  القسم الرابع، الجزء  البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٢
 .۵۲۷: األول   

 .۶۰: ، الطبقات الكبرى، المجلدالثالثالبصري، الزهري،   ابن سعد. ٣
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 .)١(»؟الناسرقاب عيط وبني أمية على م أبيآل  تحمليوصيك عمر أن ال 
 إن«ومن هنا بدأت المخالفة والقيام ضد عثمان قال ابن سعد والبالذري 

ل فى ذلك مس مصر، وأعطى أقرباءه المال، وتأوعثمان كتب لمروان بخُ
 !»الصلة التي أمر اهللا بها، واتخذ األموال من الناس واستسلف من بيت المال

آخذه فأصل تركا من هذا المال ما كان لهما وأني   عمربا بكر وأ إن«: قال
  . )٢(»ذوي رحمي، فأنكر الناس عليهبه 

   الكوفة المقر للمحاربة ضد عثمان
) بدأت المخالفة على أعمال حزب الطلقاء التشيع(مقر  من الكوفة

فقد طلب عبد اهللا بن مسعود من الوليد أن يدفع ديونه إلى بيت  ،الجاهلية
فكتب  ،لكن الوليد امتنع عن دفعها واشتكى عبد اهللا إلى عثمانو ،المال

، »إنما أنت خازن لنا فال تعرض للوليد فيما أخذ من المال«: عثمان لعبداهللا
ما إذ أكنت أظن أني خازن للمسلمين ف«فطرح ابن مسعود المفاتيح وقال: 

 وعندما صلى الوليد صالة ،)٣(»كنت خازناً لكم فال حاجة لي في ذلك

                                                 
   ۵۱۷: لقسم الرابعا البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ١
 .۵۲۲و   

؛ ۵۱۲: القسم الرابع البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٢
  البصري، 

 .۶۴: ، الطبقات الكبرى، المجلدالثالثالزهري،   ابن سعد     

 .۵۱۸: القسم الرابع المصدر السابق،. ٣
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ربع ركعات فذهب رجالن من أفي حالة السكر كان قد صالها  والصبح وه
. إن )١(ن من النزاريين إلى المدينة وأشتكوا إلى الخليفةاثنإكبار اليمنيين و

 أعمال الظلم والفساد لوالة عثمان لم يتحمله أهل مدينة الكوفة (مركز
 ،ابن زُرارة النخعيو، من عمر ولهذا السبب فقد قام كلٌّ ،ن)يواليمني التشيع

  . )٢(×والبيعة لعلي ،وكُميل بن زياد النخعي بدعوة الناس إلى عزل عثمان

وهناك نوع آخر من مخالفات الكوفيين فقد اعترض وجوه أهل الكوفة 
فكتب سعيد  ،)٣(»إنما هذا السواد بستان لقريش«: عندما قال سعيد بن العاص

لى سعيد أن سيرهم فكتب عثمان إ ،تهميسعيد إلى عثمان يخبره عن شكا
وزيد بن  )٤(زعيم النخع ،النخعي األشترإلى الشام وفيهم مالك بن حارث 

وكميل  ،وعائد بن حملة التميمي ،وصعصعة بن صُوحان العبدي ،صُوحان
 ،, وحارث بن عبد اهللا الهمدانياألزديوجندب بن زهير  ،بن زياد النخعي

 صعر بن قيسوأ ،نخعيالوثابت بن قيس ،ويزيد بن مكفف النخعي

                                                 
 .۵۱۷: القسم الرابع، الجزء األول المصدر السابق،. ١

 .۵۲۱: أنساب األشرافالبالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف، . ٢

 .۳۶۵: ، تاريخ الطبري، الجزءالثالثالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٣

 .۴۸۲: ، اإلصابة، المجلدالثالث العسقالني، ابن حجر، أبو الفضل، أحمد بن علي. ٤
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من القبائل اليمنية،  ×وكان هؤالء من الموالين لالمام علي )١(الحارثي
والذين وقفوا بشجاعة فى مواجهة ظلم وفساد والة عثمان ،والنزارية الكوفية

   .×وأرادوا البيعة لالمام علي
سم الحج بالشكوى إلى عثمان ووقد قامت جماعة من زعماء الكوفة في م

ثم كتبت مجموعة  ،ولكنه لم يهتم لشكواهم ،ى الشاممن تهجيرالكوفيين إل
والنزارية من أهل الكوفة كتاباً إلى عثمان وأشتكوا  ،القبائل اليمنية من كبار

 ،نظره على الرسالة ولكن عثمان لم يلقِ ،مالك من معاملة سعيد وتهجير إليه
دي فقد استدعى عثمان كعب بن عبده النَه ،)٢(بل إنّه أمر بضرب رسولهم

ى عثمان وقد كتب كتاباً منفصالً إل ،إلى المدينة وكان من زُهاد الكوفة
ثم أرجعه إلى الكوفة وأمر سعيد أن  ،بالسوط وأمر أن يضربه عشرين ضربة

واعترض طلحة والزبير عن تهجيره وأضطر عثمان أن  ،ره إلى الجباليهج
   .)٣(دليستدعيه إلى المدينة وأعتذر منه ووعده أنه سوف يتعامل بالع

بجلوس جماعة من أهل  وأصحابه في الشام علم معاوية األشترعندما كان 

                                                 
  : القسم الرابع، الجزء األول  أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف، البالذري، أبو العباس،. ١

 .۳۸۴: ، المجلد األولالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي،ا لفتوح؛ ۵۲۹    

  البالذري، أبو العباس، أحمد ؛ ۳۸۹: ، المجلداألولالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي،الفتوح. ٢
 .۵۳۰:القسم الرابع، الجزء األول شراف،بن يحيى بن جابر، أنساب األ     

 .۳۹۳: ، المجلد األولالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح. ٣
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دي إلى ؤوجود هؤالء ي ولذلك كتب معاوية إلى عثمان أن ،مإليهالشام 
. وبعد فترة استغل )١(فأمر الخليفة بتهجيرهم إلى حمص ،الثورة فى الشامات

جعوا إلى وأصحابه غياب سعيد بن العاص عن الكوفة فر األشترمالك 
 ،ى قيادة الكوفيين ضد عثمانوعندما رجع مالك إلى الكوفة تولّ ،مدينتهم

سعيد  أرادو ،النزارية وجعلهم في الطرقويمنية الوجمع الجيش من القبائل 
ه بالعبور, وطلبوا من ل الكنهم لم يسمحو إلى عثمان الوصولبن العاص 

 والة ظالمين ولّی هألنّ عثمان في رسالة أن يطلب من اهللا تعالى المغفرة
 ،ياً على الكوفةالوأن يجعل عبد اهللا بن قيس و ،وفاسقين على المسلمين

قد أخذ كتاب مالك يزيد بن قيس و .)٢(يمان على الخراجالوحذيفة بن 
 ،رحبي وجماعة من كبار همدان والجعفي والنخع وتميم إلى عثماناأل

أهل  إن«: ذيفةوكتب رسالة إلى أبي موسى وح ،فأجاب طلب الكوفيين
قيموا على فأ يكم أمورهمالكوفة راضين عنكم وأنا أعتمد عليكم فإني أولّ

٣(»الحق(.   
وكذلك  ،ية بواسطة حزب الطلقاءاإلسالمالسياسية  األماكنإستغالل  إن

                                                 
  القسم الرابع، الجزء  البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ١

 .۵۳۲: األول    

 .۴۰۲و ۳۹۵: ل، المجلداألوالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح. ٢

 .۵۲۶: القسم الرابع البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٣
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أدى إلى ظهور طبقة االغنياء  .فرقة خاصةل االتحقير والكرم والعطاي
وأدى  ،بواسطة عثمان |اهللا رسول االنصراف عن سنة  أيضاًو ،والفقراء

ومن  ،من الصحابة ، وجملةاألشترإلى اعتراض أهل الكوفة بزعامة مالك 
 ،وطلحة ،وعمار بن ياسر ،وعبد اهللا بن مسعود ،والمقداد ،أبوذر: هؤالء
   .بن العاص ووعمر ،وعبدالرحمن بن عوف ،والزبير

ن أم منهم يعلم بكان موقف المعترضين يختلف في التعامل مع الخليفة فقس
وكان  ،× أي لعلّيألهل البيت  ها حقنّأو ،عثمان غير الئق بالخالفة

وقسم آخر كان يعتقد  .اآلخرينمن  أكثرهؤالء يعترضون على عثمان 
م من أعضاء الشورى التي اختارها عمر, وكان ألنّه ،ن للخليفةونهم مساوأب

ان لم يعطهم بما أن عثم ،لكن ،هؤالء يتمتعون بكرم وعطايا عثمان
   .المناصب السياسية غضبوا عليه وقاموا ضده

لمن بين المجموعة  وكما قيل سابقاً فإناإلمامذر الذي يعتبر اأب ىاألو 
وقد  .×مام عليالوالء لإل مثيل له في وال ،للخالفة فضلأنه األ .×علي

هجره  م يتحمله عثمانلکل من و ،ثارعلى أعمال الخليفة وبذله وعطاياه
وعندما وصل أبوذر إلى الشام ورأى الثروة الهائلة وقصر معاوية  ،الشامإلى 

   .اعترض على ذلك
وكان  ،)١(ولكن سعيه بال فائدة ،موالطمع أبا ذر باألوقد سعى معاوية أن ي

                                                 
 .۵۴۱: القسم الرابع البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ١
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   يخاطب أثرياء الشام

}ال الذينوضَّةَ والْفو بالذَّه كْنِزُونفَ ي بِيلِ اللّهي سا فقُونَهنفم يهشِّرب
 !بي )٢(فكتب معاوية إلى عثمان أن أبا ذر قد أعضل ،)١(}ليمٍأبِعذَابٍ 

 ،وزوده وارفق به ،فكتب عثمان إلى معاوية أن جهز أبا ذر وابعث معه دليالً
 األساسفانما تمسك ما استمسكت وعلى هذا  ،وكفكف نفسك ما استطعت

صوت  ولم ينطف ،)٤(هجرةلل ۳۰إلى المدينة سنة  )٣(فقد بعث معاوية أبا ذر
يكْنِزُون  الذينو{: بصوت عالٍ اآليةوكان يقرأ  ،في المدينة ذر یأب

ذر الطالب للعدالة  یت أبوعثمان لم يتحمل ص نأ, إذ }الذَّهب والْفضَّةَ
حتى  ،يكلّمه اًأحد ال تدع: ه مروان فقال لهأخرجف ،)٥(فهجره إلى الربذة

                                                 
 .۳۴. سورة التوبة، اآلية ١

 .۳۳۵: ثالث،تاريخ الطبري، الجزءالالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢

 .۳۷۳: ، المجلد األولالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح. ٣

 .۳۳۵: ، تاريخ الطبري، الجزءالثالثالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٤

  : ، تاريخ المدينة المنورة، الجزءالثالثالبصري النميري، ابن شبة، أبو زيد، عمر بن شبة. ٥
  ن سيف بن عمر التميمي أن أبا ذر طلب من عثمان أن يذهب ؛ فقد نقل الطبري ع۱۰۳۴     
  ) وتعتبر هذه الرواية ۳۳۶: إلى الربذة (الطبري، تاريخ الرسل والملوك، الجزءالثالث     
  ذر الذهاب  هذا فقط بل كيف يمكن أن يرجح أبو مختلفة عن المصادر االُخرى ليس    
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وعمار بن  ،وعبداهللا بن جعفر ،والحسين ،والحسن ،فخرج وعلي ،يخرج
ذر بالربذة حتى توفي وفلم يزل أب ،)١(والمقداد كانوا معه فى الطريق ،ياسر

   .)٢(للهجرة ۳۲في سنة 
 ،بعد أن اشتكى الوليد عبد اهللا بن مسعود إلى عثمان: عبداهللا بن مسعود

وعندما  ،نةفاستدعاه عثمان إلى المدي ،الكوفة ترك عبد اهللا رئاسة بيت مال
إنه قد قدمت : فقال عثمان ،دخل المسجد وعثمان يخطب .أتى إلى المدينة
بل أنا من أصحاب رسول : مه ابن مسعود وقالفكلّ ،عليكم دابة سوء

فأمر به  فغضبت عائشة من حديث عثمان ،في بدر وبيعة الرضوان’ اهللا 
عترض فأ ،من المسجد أخرجو ،عثمان، فجزّ برجله حتى كُسر له ضلعان

. واعتل ابن )٣(خذ ابن مسعود إلى دارهاُعلى عثمان و ×علي اإلمام
فأنّي أقيدك من نفسي فافعل بي مثل الذي : فأتاه عثمان يعوده وقال ،مسعود

                                                                                                                  
  ة والبقاء بجوار قبر رسول اهللا والصحبة مع إلى الربذة وهى أرض جافة بدل من المدين    
  ويظهر من هذه الرواية جيداً أنها مجرد رواية من الروايات الموضوعة التي لم × علي    
 يذكرها إال  الطبري.   

 .۳۷۵: ، المجلداألولالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح. ١

  الدمشقي الشافعي، ؛ ۲۵۳: المعارف، لمالدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مس. ٢
  ، تذكرة الحفاظ،  الذهبي، أبو عبداهللا، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز     
 .۱۶: المجلداألول     

  القسم الرابع،  الجزء  البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٣
 .۵۲۵: األول    
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: قال !ما كنت بالذي أفتح القصاص على الخلفاء: فقال ابن مسعود ،فُعل بك
 ؟طينيه وأنا غني عنهوتع ،إليهمنعتنيه وأنا محتاج : قال .فخذه )١(فهذا عطاؤك

وصلى  ،للهجرة ۳۲فبقي ابن مسعود مريضاً حتى توفي سنة  ،ال حاجة لي به
  . )٢(عليه عمار ودفنه فى البقيع

لم يستفد عثمان من عمار في حكومته على عكس عمر,  :عمار بن ياسر
 ،حتى إن عثمان هدد عماراً ×مام عليوقد غضب عليه بسبب مواالته لإل

. وكان عمار أحد )٣(»×واهللا ما اعتذر من حبي علياً«ه: ولكنه أجاب
وقد كتب كتاباً  ،بذل والعطاياالموال والمعترضين على سياسة الخليفة فى األ

 |اهللا والزبير ومجموعة آخرين من أصحاب رسول  ،وطلحة ،مع المقداد
ى عمار إيصال رسالة المعترضين إلى وقد تولّ ،)٤(إلى عثمان ونصحوه

عدة أسطر، فقال له عمار:  إّال فرماها ولم يقرأ منها  ،اعطاه الرسالةالخليفة ف
فقال  ،وتاهللا إني ناصحك وشفيق عليك ،|اهللا هذا كتاب صحابة رسول 

, »واهللا أنني ابن سمية وياسر«قال عمار:  !إنك تكذب يا بن سمية: عثمان
ن ذلك وكا ،بطنه فأغمي عليهوبضربه وركله في رجله  فأمر عثمان غلمانه

                                                 
 .۶۴: المجلد الثاني ، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،اليعقوبي. ١

  القسم الرابع،  الجزء  البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٢
 .۵۲۶: األول   

 .۶۰۸: ، األخبار الموفقيات الزبيري القرشي، أبو عبداهللا، الزبير بن بكار بن عبداهللا. ٣

 .۵۳۹: القسم الرابع العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف، البالذري، أبو. ٤
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مر أتوا إلى عمار مخزوم باأل ووعندما علم بن ،سبباً فى إصابة عمار بالفتق
 وحملوه إلى داره وهددوا الخليفة أنه إذ مات عمار فسوف يقتلون كبير

  . )١(ميةبني اُ
  . )٢(إن معاملة عثمان لعمار أدى إلى غضب أم سلمة وعائشة والناس

 ،ياألنصارالساعدي  ووكان من المعترضين على عثمان جبلة بن عمر
ولهذا  ،)٣(هاه وشتماوقد صاحا في عثمان وسب ،بن سعيد الغفاري وجهجاه

قامة العدل والقضاء على التفرقة إل ρفقد سعى الشيعة وصحابة النبي
مر بالمعروف والنهي عن شرعي في األالتحقير على أساس الواجب الو

وا بضرب المتحررين مته سلبوا عنهم الحرية وقاوالوالمنكر، ولكن عثمان 
   .نزاريينالالشيعة من اليمنيين و

  :حادثة قتل عثمان

 إعتراض وقيام الناس عليه يقة عثمان فى الحكم كانت السبب فيإن طر 
حتى  ،جماعة من المعترضين وقد توجهت إلى المدينة المنورة ،عامة

  : همدخلوا الواليات الكبيرة و
                                                 

 .۳۷۲: المجلد األول الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح،. ١

 .۵۳۸القسم الرابع،  البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٢

  ؛ ۵۳۷: القسم الرابع أنساب األشراف،البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، . ٣
 .۳۹۹: ، تاريخ الطبري، الجزءالثالثالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير    
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على رأسهم عبد وکان  ئة رجلصروا عثمان ستماامصريون الذين حال. ۱
وسودان بن  ،)١(من أصحاب بيعة الرضوان ووه ،بلويالالرحمن بن عديس 

موكنانة بن بشر بن عتاب  ،بن حمق الخزاعي ووعمر ،ان المراديرح
   ؛وكانوا مع محمد بن أبي بكر وبني تيم ،الكندي

   .النخعي األشترن، على رأسهم مالك اقدم من الكوفة مائت. ۲

 ،)٢(دم من البصرة مائة رجل على رأسهم حكيم بن جبلة العبديق. ۳
وهذيل بسبب المعاملة السيئة لعبد  ،زهرة وضافة إلى هؤالء فقد أتى بنباإل

بي ذر فقد أتت غفار وحلفاؤهم هانة ألاهللا بن مسعود وكذلك بسبب اإل
 .مخزوم تى بنوأو )٣(يذاء لعمار بن ياسرضرب واإلالوبسبب 

وكان طلحة يحرض على قتل  ،اًركان فيه عثمان محاص فى الوقت الذي
 تياوالرا ×علي اإلمام، أمر إليهويمنع من دخول الماء  ،عثمان

من  الف رجلٍآن معاوية بعث أربعة أشاعوا بأثناء . وفي تلك األ)٤(فادخلت

                                                 
  : تاريخ المدينة المنورة، الجزء الرابع ،البصري النميري، ابن شبة، أبو زيد، عمر بن شبة. ١
   ۱۱۵۵. 

 .۷۱و  ۶۵: لث، الطبقات الكبرى، المجلد الثاالبصري، الزهري، ابن سعد. ٢

  : ، تاريخ المدينة المنورة، الجزءالرابعالبصري النميري، ابن شبة، أبو زيد، عمر بن شبة. ٣
   ۱۱۶۰. 

 .۳۸: اإلمامة والسياسة ، الجزءالثاني، الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ٤
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, فلما سمع )١(وعلى رأسهم يزيد بن اُسيد ،جيش الشام لمؤازرة عثمان
 أن ×علي اإلماموعندها علم  .دار عثمان )٢(حرقواأ ،الناس بالخبر

فبعث بابنيه الحسن والحسين لمنع دخول  ،المعارضين قرروا قتل عثمان
ر عثمان تسعة وأربعين يوماً حتى قتل يوم . وقد حوص)٣(إليهالمعارضين 

  . )٤()هـ ۳۵الحجة سنة الجمعة لثمان عشرة ليلة خلت من ذي
  : ضح لنا مما سبقويتّ
وغفار  ،تميمو ،عبد القيس: نزارية للقيام ضد عثمان منهاالبائل حضور الق. ۱

 ،زدواُ ،وهمدان ،نخعالقبائل  أيضاًو ةزهر وتيم وبن وبن مخزوم و ووبن
من  أيضاًن ووكان المعارض ،وبلى ،وخزاعة ،ومراد ،وعنس ،والجعفي

ومن صحابة  ،المدن الكبيرة مثل: الكوفة والبصرة ومصر والمدينة

                                                 
  ية يزيد بن أسد القسري . يذكر ابن شبه: أن عثمان طلب من معاوية المساعدة فبعث معاو١

  لمؤزارة عثمان وقال له: عندما تصل إلى ذي خُشُب فابقى هناك وال تعبر من هناك     
  ال يراه الغائب وأنا الشاهد وأنت الغائب وبقى يزيد فى  اًئيوالتتكلم؛ ألن الحاضر يرى ش    
  معاوية ذلك حتى قُتل  ذى خُشُب حتى قُتل عثمان. ثم يذكر ابن شبة عن راويه: لقد تعمد    
 ).۱۲۸۹: عثمان ويدعو الناس إليه (راجع: تاريخ المدينة المنورة، الجزءالرابع     

 .۳۸: اإلمامة والسياسة، الجزءالثاني،الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ٢

 .۵۵۸: رابعالقسم ال البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٣
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ثمان م الجميع بالقيام ضد عخاص من أهل الشورى فقد قا| وأشالنبي
المهم فى تحريض الناس على  الدور له طلحةمثل طلحة والزبير، وقد كان 

   .قتل عثمان
ن أل ،المعارضة والقيام ضد عثمان في الدورة الثانية من خالفته تبدأ. ۲

يض والتبع ،المعارضين قد ضاقوا من أعمال بني أمية وعدم مساواة عثمان
 ،الكوفة ومن اعترض هم صحابة رسول اهللا ويمني أكثرو ،وكرمه وعطاياه

ية وكانوا اإلسالمتربية ال تأثيروكانوا تحت  ×علي اإلمامم من شيعة ألنّه
   .وكانوا من السابقين في القيام ضد الخليفة ،من أحس بعدم العدالة أكثر

 ×علي ماماإلكان عدد من الشيعة وخاصة من أهل الكوفة يعتبرون . ۳
 اإلماموكانوا يريدون عزل عثمان واستخالف  الشخص المناسب للخالفة

وكان قد  ،الواسطة بين الثوار وعثمان ×علي اإلماموقد أصبح  ،×علي
   .بعث أبناءه حتى يمنع من قتل عثمان

ر إذ أنه تم تهجي ،في الدورة الثانية لحكم عثمان التشيع بداية نهضة. ۴
ي اإلسالمولكن المجتمع  ،ة وقد جعلوهم مورد الضربيمنيي الكوفة الشيع

   .أمية لما رأى عدم العدل عند عثمان وبني ×علي اإلمامتوجه إلى 

سيطرة حزب الطلقاء  وأحد العوامل االصلية فى الثورة ضد عثمان هي. ۵
وتدخل مروان المباشر فى  ،يةاإلسالمالسياسية  ]المؤسسات[ ماكنعلى األ



 ٣٢١  القيام ضد عثمان دور القبائل اليمنية في

بعثها إلى والي مصر,  التيض الثوار من خالل الرسالة وتحري ،شؤون الدولة
 وولكن القصد الباطني ه، وكذلك الجيش الذي بعثه معاوية لمؤازرة عثمان

بني أمية كان لهم تدخل  ويتضح من ذلك أن ،التعجيل فى قتل عثمان
زلت أذب  واهللا ما«: لسعد بن مالك ×فقد قال علي ،مباشر فى قتل عثمان

وسعيد  ،وعبداهللا بن عامر ،ومعاوية ،ستحيي ولكن مروانأل عنه حتى إني
بن العاص هم صنعوا به ما ترى فاذا نصحته وأمرته أن ينحيهم استغشني 

إنما «: إلى معاوية رسالة قال ×علي اإلمام, وكتب )١(»حتى جاء ما ترى
, وقال )٢(»نصرت عثمان حيث كان النصر لك، وخذلته حيث كان النصر له

  . )٣(»أما أنت فخذلته ومعك أهل الشام«: لمعاوية بن العاص وعمر
تميمي أن القيام ضد الطبري ينقل عن سيف بن عمر ال بالذكر أن الجدير. ۶

وقد عرفه  ،نشاطات شخص خيالي اسمه (عبداهللا بن سبأ)عثمان نتيجة 
وقد أسلم فى عهد عثمان وسافر  ،سيف بأنه رجل يهودي من أهل صنعاء

الناس إلى القيام ضد عثمان  و، ومصر ويدعوالكوفة ،ةوالبصر ،إلى الحجاز
  .×مام عليوبالوصية لإل

التي جعلت هی سبق أنها طريقة الخليفة ووالته في الحكم  ماويظهر جيداً م
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وكان سيف من الموالين لمكتب الخلفاء وال يريد  ،الناس يقومون بالثورة
شخص خيالي  م بوضعافق ،المقصر فى هذا الموضوع وبيان أن عثمان ه

 اُخرىليس له وجود خارجي في التاريخ, وقد كذب سيف فى مواضيع 
  .وفي القيام ضد عثمان الردةفى باب تاريخ الفتوح و

في السيد مرتضى العسكري& ي اإلسالموقد ذكر الباحث في التاريخ 
وضع سيف  ْأنكتاب عبداهللا بن سبأ وخمسون ومائة صحابي مختلق 

سماء رواته أوالجدير ذكره أنه لم يذكر  .جهولينسماء رواة مأرواياته ب
ي حتى القرن الثالث اإلسالموأسطورة عبداهللا بن سبأ في مصادرالتاريخ 

ونفس هذه النقطة تزيد  ،أخذ هذه القصة عن سيف ،الطبري إّال  الهجري
فى هذه  أكثروقد تتطلب منا البحث  .من شكنا بالنسبة لقصة عبداهللا بن سبأ

 ،صلب الموضوع عنا سوف تُخرجنا ألنّه امجال لبحثها هنوال  ،المسألة
   .موطن آخرل اكهوقف في البحث فى هذا الموضوع ونترسوف نتو
  



 

  الفصل السادس
   التشيعونشأة  ×اليمنيون في زمن خالفة علي

  ×لعلي بيعتهمن فى يثر اليمنيأ

 ۳۵يوم الجمعة الثامن عشر من ذي الحجة سنة  حينما قُتل عثمان في
فى المدينة  اُخرىواُناس من مدن  األنصاراجتمع المهاجرون و )١(ةريهج

إن عثمان قد قُتل وال بد للناس من إمام وال «: وقالوا ×علي اإلمامفأتوا 
نجد اليوم أحداً أحق بهذا االمر منك ال أقدم سابقة وال أقرب من رسول 

أن أكون ال تفعلوا فاني أكون وزيراً خير من «: ×فقال علي ،)٢(»’اهللا 
كم أنا معكم فمن اخترتم فقد رضيت تمرإال حاجة لي في «: وقال .)٣(اًأمير

يوم الخميس  مراراً ففي إليه, فأختلفوا )٤(»واهللا ما نختار غيرك«: فقالوا .»به
عن  ال  إففي المسجد فإن بيعتي ال تكون خفياً وال تكون «: قال لهم
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خامس والعشرين من وفي صباح يوم الجمعة في ال ،)٥(»رضا المسلمين
إلى مسجد النبي فصعد المنبر فأجتمع  ×علي اإلمامذي الحجة جاء 

أن أكون  إّال كم فأبيتم تمرإل اًي قد كنت كارهنّإ(: × فقال إليهالناس 
أال  ،لكم معي مفاتيح ما ا أنإنه ليس لي أمر دونكم إلّ إّال  ،عليكم

: , قالا: نعم؟ قالورضيتم ،وإنه ليس لي أن آخذ منه درهماً دونكم
  .)٦(»اللهم اشهد عليهم, ثم بايعهم على ذلك«

 ،فبايع طلحة والزبير وقد حضرا بيعة العقبة وغزوة بدر وبايع اُناس من مصر
عن  اًإن هذه البيعة كانت نموذج ،والبصرة وكانوا فى المدينة ،والكوفة

ولم يكونوا يريدون أحداً  ×علي اإلمامرغبة واشتياق الناس لخالفة 
والناس كعرف  إّال فما راعني «: فى ذلك ×المؤمنينأميريقول  .)٧(هسوا

من كل جانب حتى لقد و ينثالون علي ئطالضّبع إلى  الحسنان وشُق
وبلغ من «: ×, وقال)٨(»عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم

ا الكبير إليهسرورالناس ببيعتهم إياى أن ابتهج بها الصغير وهدج 
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 ٣٢٥  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

   )٩(.»ا الكعابإليهعليل وحسرت نحوها ال وتحامل

من بني هاشم والمهاجرين  كلٌّ ×المؤمنين عليأميروشارك في بيعة 
وقد شارك في  ،كانوا في المدينة اُخرىواُناس من مدن عامة  األنصارو

وطفيل بن حارث بن عبد  ،عمار بن ياسر: البيعة بعض المهاجرين ومنهم
سطح بن اُثاثة بن عباد بن مو ،وحصين بن حارث بن عبد المطلب ،المطلب

 ،وعبدالرحمن بن حنبل الجمحي ،بن سعيد الغفاري وجهجاه ،مطلبال
وهاشم بن عتبة  ،األسلميوبريدة بن حصيب  ،وحارث بن عوف الليثي

 ،وعبداهللا بن بديل الخزاعي ،بن الحمق الخزاعي ووعمر ،الزهري (المرقال)
   .األسديالغنمي بن محصن  ووعمر ،ومحمد بن بديل الخزاعي

البراء بن : وهم ×في البيعة لعلي بن أبى طالب األنصاروشارك عدد من 
أسيد  وأبو ،وحارث بن سراقة الخزرجي ،ياألنصارويزيد بن نُويرة  ،عازب

 ،وس بن ثابت الخزرجيأوشداد بن  ،مالك بن ربيعة الخزرجي الساعدي
الهيثم  لشهادتين وأبووسي ذواخالد بن زيد وخُزيمة بن ثابت األ أيوب وأبو

وسي ي وسهل بن حنيف األاألنصارعياش الزُرقي  بوأوسي وبن التيهان األ
وسعيد بن سعد بن  ،رقم الخزرجيوزيد بن األ ،وسيوعثمان بن حنيف األ

بن  ووعمر ،ياألنصارومسعود بن قيس  ،وقيس بن سعد بن عبادة ،عبادة

                                                 
 .۲۲۹لسيد جعفر شهيدي، الخطبة نهج البالغة، ترجمة االشريف الرضي، . ٩
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 ووجبلة بن عمر ،رجيورفاعة بن مالك الزُرقي الخز ،ياألنصاربالل 
وعمارة  ،وسهل بن سعد الساعدي ،بن حزم الخزرجي  ووعمر ،الساعدي

وجابر بن عبداهللا بن  ،ياألنصارونعمان بن عجالن  ،ياألنصاروس أبن 
  . )١١(وثابت بن قيس بن شماس الخزرجي، )١٠(ياألنصار وعمر

 رىاُخوقد شارك فى البيعة بعض من الصحابة والتابعين وأشخاص من مدن 
 ،بن عدي الكندي وحجر ،محمد بن أبي بكر: حضروا في المدينة وهم

صعصعة بن صُوحان و ،العبدي، وزيد بن صُوحان وعدي بن حاتم الطائي
 ووعمر ،وكميل بن زياد النخعي ،النخعي األشترومالك بن حارث  ،العبدي

 ،األسدي وقبيضة بن جابر ،وثابت بن قيس النخعي ،بن زُرارة النخعي
 ،بن قرن المرادي وويس بن عمرواُ ،يبلوالرحمن بن عديس وعبدال

 ،رشيد الهجريو ،وحكيم بن جبلة العبدي ،األزديوجندب بن زُهير 
 ،األزديوسويد بن حارث  ،ومعقل بن قيس بن حنظلة الرياحي التميمي

وحارث  ،وحبة بن جوين العرني البجلي ،ومالك بن ضمرة الضمري
  . )١٢(ي حذيفة بن عتبة بن ربيعة القُرشيبن أب الهمداني ومحمد

 ،األنصاربمشاركة كل بني هاشم والمهاجرين و ×علي اإلمامكانت بيعة 
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 ٣٢٧  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

وكان  ،والعراق من الصحابة والتابعين الذين كانوا في المدينة ،وأهل مصر
 بعد ×علي اإلماموقد بايع  ،من العدد المتوقع أكثرعدد الذين بايعوا 

الشام فقد بايعه عدد خاص  إّال ورة أهالي المدن المدينة المن البيعة في
 : يليكما  ×علي اإلمام. لهذا يمكن أن نبين خصائص بيعة )١٣(منهم

 الفرصة في وعندهم ×كان الناس مخيرين في البيعة لالمام علي. ۱
  االختيار. 

شاملة من قبل جميع المسلمين كما كانت  ×علي اإلمامكانت بيعة . ۲
  .خارجية من دوافع ذاتية ال

   .×علي اإلماماشتياق الناس لبيعة  ـ۳

رقتين اليمنية والنزارية وليس من الف كلٌّ ×علي اإلمامشارك في بيعة  ـ۴
والتابعين ومنهم سبعة  األنصاربل عدد من المهاجرين و ،هاشم فقط بنو

 أكثر ويظهر لنا أن .ن رجالً من اليمنيينووأربع ،عشر رجالً من النزاريين
قوه من التحقير ال اهم اليمنيون وذلك بسبب م ×علي اإلمامعوا الذين باي

لدرجة أنه قام اُناس منهم في ذكر فضائل  ،عهد خالفة عثمان والذل في
أيها الناس، هذا «: فقال األشترومن هؤالء مالك بن حارث  ×علي اإلمام
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حسن الغناء الذي وعظيم البالء و ،األنبياءووارث علم  ،وصياءوصي األ
من كملت فيه الفضائل  ،له كتاب اهللا باإليمان ورسوله بجنّة الرضوانشهد 

  . )١٤(»األوائلولم يشك فى سابقته وعلمه وفضله األواخر وال 

لئن كانوا  ،المؤمنينأميريا  واهللا«: ياألنصاروقال ثابت بن قيس بن شماس 
ولئن سبقوك أمس فقد  ،تقدموك في الوالية فما تقدموك في الدين

 ،وال يجهل مكانك ،ولقد كانوا وكنت ال يخفى موضعك ،ليوملحقتهم ا
   ». يعلمون، وما احتجت إلى أحد مع علمكال ايحتاجون إليك فيم

   .ي وتحدثاألنصارم خُزيمة بن ثابت ثم قا

واهللا لقد زينت الخالفة وما «: ثم قام بعده صعصعة بن صُوحان العبدي فقال
  . )١٥(»اإليهوج منك ولهي إليك أح ،زانتك ورفعتها وما رفعتك

فبعثوا وفداً من زعمائهم من اليمن  ×علي اإلماموقد سعد اليمنيون ببيعة 
بقدومهم بعث مالك بن حارث  ×علي اإلماموعندما علم  ،إلى المدينة

وأقبلوا ،فاستقبلهم مالك بحفاوة وأتى بهم إلى المدينة ،لهماالنخعي الستقب
ورفاعة بن وائل  ،زدياألعياض بن خليل : ومنهم ×علي اإلمامعلى 

                                                 
 .۷۶: المجلد الثاني اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ١٤
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 ٣٢٩  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

ورفاعة  ،بجليال وروبية بن وبر، )١٦(وكيسوم بن سلمة بن الجهني ،الهمداني
وأخنس بن  ،وجميع بن خيثم الكندي ،وهشام بن ابرهة النخعي ،بن شداد

وعبد الرحمن بن ملجم ، )١٨(وعقبة بن نعمان النجدي، )١٧(قيس العتيكي
   .)١٩(المرادي

صناديد اليمن وساداتها فليت شعري ان م إنك«: المؤمنين أميرقال لهم 
 ؟»كيف صبركم على ضرب الطال وطعن الكال ،من األمور دهمنا أمر

ارم بنا حيث  ،المؤمنينأميريا بالكالم فقال: عبدالرحمن بن ملجم  فبادر
أكيس  مبطل أهيس وحاز كلُّ الإشئت إذا شئت لتعلم ذلك فواهللا! ما فينا 

ذلك عن اآلباء واألجداد وكذلك يرثه  وشماع أشرس وليث أعبس ورثنا
  :مطلعها نشأ يقول أبياتاًأعنا صالح األوالد و

ـمهن لِّــبك    في الحروب الى األعادي أبادرد ٢٠( الضرابِ يوم(   

                                                 
  الهروي البغدادي، أبو عبيدة، قاسم ن قبيلة قضاعة القحطانية (راجع: جهينة بن زيد فرع م. ١٦
 ).۳۷۴: ، كتاب النسب بن سالم   

الهروي البغدادي، أبو . عتكى مصحفة والصحيح عتيكي وتعتبر من فروع ازد (راجع: ١٧
 ).۲۹۳: كتاب النسب   ،عبيدة، قاسم بن سالم

 ).۲۷: من كتاب الردة. ويعدها وثيمة من فرع اُزد عمان (راجع: قطع ١٨

 .۴۳۸: ، المجلد األولالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح. ١٩

 .۴۳۸: . المصدر السابق٢٠
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  القاعدون واليمنيون
 األشخاصمن و ،لمخالفين على البيعةا ×المؤمنين عليأميرلم يكره 

 ،)٢١(وعبداهللا بن عمر ،وقاص د بن أبيمن المهاجرين سع الذين لم يبايعوه
 ،كعب بن مالك: لذين امتنعوا عن البيعةا األنصارومن ،)٢٢(سامة بن زيدواُ

 ،لخدريسعيد ا وبأو ،وزيد بن ثابت ،وحسان بن ثابت ،ومسلمة بن مخلد
ورافع بن  ،وكعب بن العجرة ،الخزرجينعمان بن بشيرو ،ةمحمد بن مسلمو

: ميةاُ متنع عن البيعة من بنياو .)٢٣()ا عثمانيينفضالة بن عبيد (كانوو ،خديج
وجاءوا بسعد  )٢٤(وسعيد بن العاص ،الوليد بن عقبةو ،مروان بن الحكم

 :قال !»بأس واهللا ماعليك مني !ال أبايع حتى يبايع الناس« :قال !بايع: فقيل له
ال أبايع حتى : بايع قال :وجاءوا بابن عمر فقال .)٢٥(»إسحاق يخلوا سبيل أب«

 يحل عن :األشتر: الق !قال ال أرى حميالً :بحميل يائتن: قال !يبايع الناس
  . )٢٧(»دعوه أنا حميله :×قال علي ؟)٢٦(أضرب عنقه

                                                 
 .۴۵۱: ، تاريخ الطبري، المجلدالثالثالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢١

 .۲۰۸: المجلد الثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٢٢

 .۴۵۲: ، تاريخ الطبري، الجزءالثالثالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢٣

 .۷۵: المجلد الثاني اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٢٤

 .۲۰۷: المجلد الثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٢٥

 .۴۵۱: خ الطبري، الجزءالثالث، تاريالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢٦

 . المصدر السابق.٢٧
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هم لم يرضوا نّإ :يمكن القول ال«: قال الشيخ المفيد أن بالذكر الجدير
هم ولكنّ ،عترفوا بالبيعةهم الخبر أنّوقد جاء ا ،×مام عليبالبيعة لإل

مخنف عندما  ثم ينقل عن أبي .»×هرته والتعاون معازعن مؤ )٢٨(متنعواا
المسير  یهكم علاُكرِ ال انأ«: بصرة قال لهمالمتوجهاً إلى  ×كان علي
دليل على  ×علي اإلمامحديث  يعلم أن ووه ,)٢٩(»بيعتي یمعي عل

 نظم, وبعدها االمؤمنينأميرهم كانوا من القاعدين في مواجهة نّولك ،بيعتهم
وقام بمنع أهل الكوفة من  ،اًمحايد اًواتخذ موقف األشعري موسى وأبم إليه

: المؤمنينأميرعنهم  الفق ,)٣٠(معركة الجمل في ×علي اإلماماع تبا
 , لهذا فقد نشأ حزب القاعدين في)٣١(»خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل«

   .×المؤمنين عليأميرالحجاز والعراق ضد 

وكانوا يتعاملون  ،|اهللا صحاب رسول كانوا هؤالء من خلّص وفُضالء أ
وكانوا  ،وذلك بسبب الحقد والعداوة،بالخداع والتزوير ×علي اإلماممع 

شك ال وكانوا يوقعون الناس في ،ينتظرون الحصول على أهدافهم ومنافعهم
 اإلماممكانة ويضعفون  ،ذلك مكانتهم الدينية تردد، ويستغلون فيالو

                                                 
 .۹۵ :الجمل، المفيد، العكبري البغدادي، أبو عبداهللا، محمد بن محمد بن النعمان. ٢٨

 . المصدر السابق.٢٩

 .۶۶: اإلمامة والسياسة، الجزءاألول ،الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ٣٠

 .۱۲، ترجمة وشرح فيض اإلسالم، الحكمة نهج البالغةالشريف الرضي، . ٣١
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 ،املتهم أخطر من الحرب والمواجهةكن معول مع أنهم لم يقاتلوه ×علي
 اإلمامال يهتمون بالنسبة ألهداف  عامة هم هذا جعل الناسءن إنزواوأل

 ,على معنويات أهل الكوفة سلبية انعكست ثاروكان العمالهم آ ×علي
نهم نة من ثقيف إذ اسيكونون الفراع«: المغيرة في ×وقد قال علي

كما  ،)٣٢(»نيويتبعون الظالمينزاحون عن الحق ويشعلون نار الحرب 
القاعدون بمثابة الرياح « :ئينه وندى صادق آاإلسالمتاريخ ال باحث فيالقال 

   .)٣٣(»تهيئ لمجيء اإلعصار التيلطيفة ال
ال عثمان عن البلدان بعد بيعة الناس ل ×عزل عليوجعل  ،)٣٤(هعم

يرة منه المغ وعلى عكس ما طلب ،التابعينومن الصحابة  أشخاصاًمكانهم 
أقسم باهللا «: فقال، ة معاوية على الشامأن يترك والة عثمان وخاصّ بن شعبة

  . »يومان وحكم حتى ولاللن أترك معاوية على  أني
ل برأي أن يعم ×مام عليإلائق بكان من الال ىلاألوربما فى الوهلة 

هداف لكل قائد برامج واألالن بسط الحكم وإجراء لكن يتضح أ ،المغيرة
وتكون معتقدة ة لمجتمعات يحتاج إلى سواعد إجرائية وفيمحيط ا في

                                                 
  الغارات، تحقيق  ،الثقفي، ابن هالل، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل. ٣٢
 .۳۵۴: السيد عبدالزهراء الحسيني الخطيب     

  ، البحوث فى τ، في وصف المتقاعد فى أصل التاريخ لشيخ المفيدآئينة وند، صادق. ٣٣
 ، الطبعة األولى.۱۰۸: التاريخ واألدب   

 .۷۷: المجلد الثاني اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٣٤
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ئية سس البنايضطر إلى تغيير االُ ×علياً اإلمام إذ أن ؛ببرامج ذلك القائد
مكانة  في وصل إلى الخالفة ×اًعلي اإلمام نأل؛ يةاإلسالمخالفة ال في

يرى أنه يجب عليه أن يزيل أعمال الظلم  ×علي اإلمامو ،سياسية خاصة
 اإلمامولذلك فقد رأى  ،الحكومة العثمانية لتفرقة التي حدثت فياو

اءال يمكن أن يجعل العناصر الفاسدة من حزب الطلقنه أ ×علي، 
وهذه  ،حفاظاً على دولته واعضاء زعماء القبيلة متسلطين على رقاب الناس

مجموعة كانت السواعد التنفيذية في حكومة عثمان اذ كانوا السبب في ال
 ×المؤمنينأميريقبلون طريقة  النهم أ ليس وهؤالء ،وقتل الخليفة الثورة

العمال  ويعتبر .ويحاربونه ههداف بل إنهم يخالفونيتفقون معه فى األ وال
لتعصب القبلياوتفاخر المظهر  وكانوا ،شرافألل اًن عثمان مظهرواالُموي، 

القوات  هذه بقيت وول ،نوا يديرون دولة عثمان فى زمانهوالجاهلي إذ كا
هداف العقبة الكبرى أل صبحتالمؤمنين ألميربعنوان السواعد التنفيذية أل

 األشخاصيأس عند مل إلى األويؤدون إلى ضعف دولته ويبدل  ،×علي
وكذلك وجود ،االجتماعية موراالُ صالحإ الذين بايعوه وكانوا في انتظار

عمالهم أل اًجواز وجودهم وتأييد يعني ×علي اإلمامدولة  بني أمية في
   .السابقة

بنظام الروم  هأسس نظام شبي ألنّه جميعالمن  أكثرهنا فإن خطر معاوية  من
 ال اشام كانوالأهل  نأت إذ ت قوته فى الشاماوهكذا فقد ثب ،الشام في

وكانوا  ،الحقيقي اإلسالميعرفون الخليفة ويعتبر معاوية لديهم ذروة 
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 ووكان ه ،بني أمية على معاوية وعندما قُتل عثمان وقعت قيادة ،يطيعونه
 ،×علي اإلمامقائد القوات المخالفة والمطالب باالنفصال عن حكومة 

ظام العثماني على أن يبقي بقايا الن ×علي اإلمامالئق بيس من الل اولهذ
أن يلي أمر هذه  يآس« :المؤمنين فى هذاأميروقد قال  ،مقامات حكومته

ا مال اهللا دوالً وعباده خَوالً اُألمة سفهاؤها وفُجارها فيتخذو
منهم الذي شرب فيكم  نإوالصالحين حرباً، والفاسقين حزباً، ف

الحرام وجلد حداً في اإلسالم، وان منهم من لم يسلم حتى رضخت 
وتأنيبكم له على اإلسالم الرضائخ، فلوال ذلك ما أكثرت تأليبكم 

  .)١(»مإذا أبيتم وونيت كتكموجمعكم وتحريضكم ولتر

  : والعمال اليمنيون × علي
 ×المؤمنينأميروالة من الالئق هنا ومن أجل معرفة مكانة قبائل قادة و

 ذكر فهرس عنهم من ×علي اإلمامن فى إدارة حكومة ياليمني ودور
تقوية  دور كبير في كان لهؤالء العمال ألنّه ؛هاتي حصلنا عليالمصادر ال

دور كبير فى  ـ أيضاً ـكما كان لهم  ،علي اإلماماالركان الرئيسة لحكومة 
 .فى مناطقهم التشيعغرس بذرة 

                                                 
 .۱۰۵۰: ۶۲نهج البالغة، ترجمة وشرح فيض اإلسالم، الرسالة الشريف الرضي، . ١
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 التوضيح يالوال اسم المدينة

 أذربايجان

 )٢(األشعث بن قيس الكندي

كان والي عثمان وقد أبقاه 
على واليته وعزله × علي

 عندما جاء إلى الكوفة

  .  )٣(قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي
    )٤(ألحمسيعبداهللا بن شُميل ا

 صفهانإ

  مخنف بن سليم األزدي

  )٥(حارث بن أبي حارث بن ربيع األزدي
جعله فى مكانه وذهب هو إلى 

  معركة صفّين بالعراق
    )٦(يزيد بن قيس االرحبي

  )٧(مصقلة بن هبيرة الشيباني رد شير خُرهأ

                                                 
  ؛ ۹۱: اإلمامة والسياسة،الجزءاألول، الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ٢

 .۱۵۹: الجزءالثاني ذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،البال     

   ۱۶۱: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٣
 .۱۱۵: المجلد الثاني ،اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب؛ ۳۹۸و ۳۰۱و     

 .۱۱۵: المجلد الثاني ليعقوبي،اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ ا. ٤

 .۱۱۵و ۱۱: ، وقعة صفّين المنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ٥

 .۹۴۰۷، رقم ۶۷۵: ، اإلصابة، الجزءالثالثالعسقالني، ابن حجر، أبو الفضل، أحمد بن علي. ٦

 .۱۱۳: المجلد الثاني اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٧
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 اصْطخر
فارس (

 )وكرمان

المنذر بن (جارود) بشر بن خنيس 
 )١(العبدي

 

كان والياً على فارس في   )٢(زياد بن سمية الثقفي
  واالربعين للهجرة. ۳۹السنوات 

البحرين 
 وعمان

 وهو ابن أم سلمة )٣(عمر بن أبي سلمة المخزومي

    )٤(نُعمان بن عجالن الزُرقي األنصاري

  البصرة
 )٥(عثمان بن حنيف األنصاري

حتى البصرة كان والي 
  حرب الجمل

    )٦(باس بن عبدالمطلبعبداهللا بن ع

                                                 
 .۱۶۳: الجزءالثاني ري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،البالذ. ١

 .۱۰۵: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢

  البالذري، أبو العباس، ؛ ۱۱۲: المجلد الثاني اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٣
 .۱۵۸: الجزءالثاني نساب األشراف،أحمد بن يحيى بن جابر، أ    

  اليعقوبي،      ؛ ۱۵۸: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٤
  اليعقوبي،      

 .۱۱۲: المجلد الثاني أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،    

 .۴۶۲: ، تاريخ الطبري، الجزءالثالثالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٥

 .۵۴۶: المصدر السابق .٦
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  )١(زياد بن سمية الثقفي
كان فى البصرة بدالً من 
ابن عباس فى زمن حرب 
  صفّين وقيام ابن الحضرمي

أصبح والياً للبصرة بعد   )٢(سود الدؤلياأل بوأ
  ذهاب ابن عباس إلى الحجاز

   )٣(قَرظة بن كعب األنصاري  بهقُباذات
    )٤(رحبي الهمدانيمالك بن كعب األ

    سليمان بن صُرد الخزاعي  جبل

  الجزيرة
  )٥(أشرس بن حسان البكري

وبادوريا  األنبارولي على 
ومسكن وقد قُتل فى هجوم 

  سفيان بن عوف الغامدي

مد والعانات األ على ولي  .)٦(النخعي مالك بن حارث األشتر
والنصيبين والسنجار والموصل 

                                                 
  البالذري، أبو العباس، . يعد أميرالمؤمنين زياد والياً له فى ثورة ابن الحضرمي (راجع: ١

 ).۴۲۹: الجزءالثاني أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،    

اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، ؛ ۱۵۲، التاريخ: العصفري، أبو عمر، خليفة بن الخياط.٢
 .۱۲۱: المجلد الثاني عقوبي،تاريخ الي

 .۱۱: ، وقعة صفّين المنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ٣

 .۱۶۵: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٤

 .۳۲۰: الغارات ،الثقفي، ابن هالل، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل. ٥

 .۱۵۱، التاريخ، : فري، أبو عمر، خليفة بن الخياطالعص ـ. ٦
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  والميافارقين.

أصبح والياً على نصيبين بعد   )١(األزدي شبيب بن عامر
  ذهاب مالك إلى مصر

  
  حلوان

فقد ولي علی هذه المنطقة   )٢(األشعث بن قيس الكندي
  ذربايجانبعد ا

    )٣(سود بن قنطة األنصارياأل

  خراسان
    )٤(عبدالرحمن بن االبزي الخُزاعي

  ×اُمه أم هاني أخت علي  )٥(جعدة بن هبيرة المخزومي
٦(ة اليربوعي التميميخَليد بن قر(    

   )٧(بن وائليزيد بن حجية التيمي بن بكر   ري ودستبي

                                                 
 .۴۶۹: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ١

 .۲۹۷و ۱۵۹: الجزءالثاني يحيى بن جابر، أنساب األشراف،البالذري، أبو العباس، أحمدبن. ٢

  نهج البالغة، الشريف الرضي، ؛ ۱۰۶: وقعة صفّين ،المنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ٣
 .۱۰۴۳: ۵۹ترجمة وشرح فيض اإلسالم، الرسالة      

 .۳۹۹البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، فتوح البلدان: . ٤

الكوفي، ابن أعثم،  ؛ ۸۲المجلد الثاني،  اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٥
 .۴۴۷: ، المجلداألولالفتوح ،محمد بن علي

 .۱۵۱، التاريخ:العصفري، أبو عمر، خليفة بن الخياط. ٦

 .۳۶۰: ، السابقالثقفي، ابن هالل، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل. ٧



 ٣٣٩  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

  سجِستان

  عبدالرحمن بن جزء الطائي
   )١(لمخزومياعون بن جعدة بن هبيرة 

    )٢(ربعي بن كأس العنبري التميمي

    )٣(مالك بن كعب األرحبي الهمداني  عين التمر

 فرات بادقال
(من نواحى 

  الكوفة)
  )٤(السلماني المرادي وعبيدة بن عمر

 )٦(عميس الهذلي عمرو  )٥(قُطقُطانة
وقد قتله ضحاك بن قيس 

 الفهري

   )٧(قُدامة بن عجالن األزدي  كَسكَر
    )٨(قعقاع بن شور الذُهلي

                                                 
 .۳۸۷البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر ، فتوح البلدان: . ١

 .۱۷۶: الجزءالثاني بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،البالذري، أبو العباس، أحمد . ٢

 .۱۰۱: المجلد الثاني اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٣

 .۱۷۶: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٤

  ، ياقوت الحموي، . مكان بالقرب من الكوفة فى إتجاه صحراء الطف (معجم البلدان٥
 ، ذيل قطقطانة).۳۷۴: الجزءالرابع     

 .۱۹۷:   ،جمهرة أنساب العربسعيدبن حزممحمد بنبن  حزم، علياألندلسي،ابنالظاهري. ٦

 .۱۹۱: األخبار الطوال ، الدينوري، أبو حنيفة، أحمد بن داود. ٧

 .۳۶۵: الغارات ،هاللالثقفي، ابن هالل، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن سعيد بن . ٨
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  الكوفة

 )١(األشعريأبوموسى عبداهللا بن قيس 
وبطلب من مالك األشتر جعله 

  على الكوفة× علي
 موسى بوأولي بعد أن عزل  )٢(بن كعب األنصاريقرظة 

أبومسعود عقبة بن عمرو 
  )٣(األنصاري

كان والياً على الكوفة في 
  زمن معركة صفّين

وث غهاني بن هوذة بن عبد ي
  )٤(النخعي

كان والياً على الكوفة في 
  زمن معركة النهروان

  ماهان
 (دينور ونهاوند)

  )٥(الخُزاعيي بزعبدالرحمن بن األ

   مولى بديل بن ورقاء الخزاعي

 المدائن
 )٦(حذيفة بن اليمان

 ۳۶عام  توفي فى المدائن
  )٧(للهجرة

    )٨(رحبي الهمدانييزيد بن قيس األ

                                                 
؛ أنساب األشراف ۷۷: المجلد الثاني اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ١

 .۲۳۰: البالذري، الجزءالثاني

 .۱۵۲، التاريخ: العصفري، أبو عمر، خليفة بن الخياط. ٢

 .۲۹۶ :الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٣

 .۱۵۲، التاريخ: العصفري، أبو عمر، خليفة بن الخياط. ٤

 .۴۴۷: ابن أعثم، المجلداألول الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح،. ٥

 .۳۲۱: إرشاد القلوب،  الديلمي، أبو محمد، الحسن بن محمد الديلمي. ٦

 .۱۵: ، الطبقات الكبرى، المجلدالسادسالبصري، الزهري،   ابن سعد. ٧

 .۱۱: وقعة صفّين ،المنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ٨



 ٣٤١  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

  عدي بن حاتم من اُمهكان أخا   )١(م بن زياد الطائىال

كان قائداً المدائن ومدينة   )٢(سعد بن مسعود الثقفي
  الزوابي

المدينة 
  منورةال

  كان من طائفة بني النجار  )٣(األنصاري أبوحسن بن عبد عمرو

    )٤(سهل بن حنيف األنصاري
    )٥(تمام بن عباس بن عبد المطلب

    )٦(األنصاري أيوبأبو

 مصر
  )٧(محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة

    )١(قيس بن سعد بن عبادة
                                                 

 .۲۹۶: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ١

  المنقري الكوفي، ؛ ۱۱۱: المجلد الثاني اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٢
 .۱۱: وقعة صفّين ،أبو الفضل، نصر بن مزاحم    

 .۷۹: المجلد الثاني اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٣

 .۳۱: ، الطبقات الكبرى، المجلد الثالثالبصري، الزهري، ابن سعد. ٤

 .۱۵۲، التاريخ: العصفري، أبو عمر، خليفة بن الخياط. ٥

  الطبري، ؛ ۴۱۳: ، الغارات بن هالل الثقفي، ابن هالل، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن سعيد. ٦
 .۱۰۶: الجزءالرابع ، تاريخ الطبري، ابو جعفر، محمد بن جرير   

 .۱۵۲، التاريخ: العصفري، أبو عمر، خليفة بن الخياط. ٧
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  )٢(محمد بن أبي بكر
بمساعدة قاتله عمرو بن العاص 

  مصر بقيادة معاوية بن ي يمني
حديج الكندي واستشهد في 

  )٣(للهجرة ۳۸عام 

وقد اُستشهد بشربة العسل   مالك بن حارث النخعي  
  المسموم فى قلزم

   )٤(ابوقتادة بن ربعي األنصاري  مكّة

    )٥(قثم بن عباس بن عبدالمطلب
   )٧(تعبداهللا بن خَباب بن األر )٦(النهروان

                                                                                                                  
  .؛ ۱۲۷، الغارات، الثقفي، ابن هالل، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل. ١

 .۵۴۸: ، تاريخ الطبري، الجزءالثالثبن جريرالطبري، أبو جعفر، محمد      

 .۵۵۵: ، تاريخ الطبري، الجزءالثالثالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢
 .۹۹: المجلد الثاني اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٣

  ؛ محسن االمين، أعيان الشيعة، ۱۵۲، التاريخ: العصفري، أبو عمر، خليفة بن الخياط. ٤
 .۴۱۸: المجلد الثاني     

  اليعقوبي، أحمد ؛ ۱۰۲: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٥
 .۷۷: المجلد الثاني بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،    

  . أقليم واسع بين بغداد و واسط فى الطرف الشرقي لبغداد (دجلة) (ر.ك: معجم البلدان، ٦
 (ذيل كلمة النهروان). ۳۲۴: حموي، الجزءالخامسياقوت ال     

 .۴۱۵: الجزءالثاني المسعودي، أبو الحسن ، علي بن الحسين، مروج الذهب،. ٧



 ٣٤٣  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

 )١(سعد بن وهب االُزدي  همدان
فقد جعل مخنف بن سليم في 
  مكانه وشارك في معركة صفّين

    )٣(كميل بن زياد النخعي )٢(هيت

  اليمن

   عبيد اهللا بن عباس بن عبد المطلب

  )٤(سعيد بن نمران الهمداني
كان والي مدينة جنَد في 

  جنوب صنعاء

  )٥(عبد اهللا بن عبد المدان الحارثي
عبيد اهللا بعد أن قد استخلفه 

  هرب من بسر بن اُرطاة وقتله بسر

ن, ورجالً منهم هؤالء نزاريورجالً من  ۲۶ أن السابقضح لنا من الفهرس يتّ
من اليمنيين حيث كرر سبعة  رجالً ۳۷ .نقرشيومكرر, وعشرة رجال منهم 

                                                 
 .۱۰۵: وقعة صفّين ،المنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ١

  . مدينة فى أعلى األنبار على الشاطىء الغربي للفرات ومجاورة لصحراء (معجم البلدان، ٢
 ، (ذيل كلمة الهيت).۴۲۰: ياقوت الحموي، الجزءالخامس     

 .۴۳۷: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٣

 .۴۰۴: ، الغاراتالثقفي، ابن هالل، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل. ٤

  ؛ وقــد ذكــر ۱۰۷: الطبــري، الجــزء الرابــع، تــاريخ الطبــري، أبــو جعفــر، محمــد بــن جريــر. ٥
  البالذري وأبو إسحاق أن عبيداهللا استخلف مكانه عمرو بـن أراكـة الثقفي(راجـع: أنسـاب         
 ).۴۲۶و ۴۲۴والغارات ص ۴۵۶: األشراف، الجزء الثاني     
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من االستناد لهذا الفهرس  ويتضح .األنصاررجال منهم وأثني عشر رجالً من 
وبني  ،األنصاروكذلك وجود  ،نزاريينالمن  أكثرنسبة حضور اليمنيين  أن

وكانوا يتمتعون بنفوذ وافر في نظام دولة  ،خرىهاشم بالنسبة للقبائل االُ
وفي هذه  ،×المؤمنينميروكانوا السواعد التنفيذية أل،×علي اإلمام

   .يةاإلسالمد في البال التشيعالحالة فقد كان لليمنيين الدور الموثر في انتشار 

 :× ): االنتماء القبيلي للوالة في عهد االمام علي۱شکل رقم(

 
  معركة الجمل ودور القبائل اليمنية في ذلك

 اإلمامالبصرة والكوفة من  لما يأس طلحة والزبير من أخذ والية
جاءا إلى  ×المؤمنينأميرخالفة ل شةوسمعا بمخالفة عائ ،)١(×علي

                                                 
   ؛۲۱۸: المجلد الثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ١

 



 ٣٤٥  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

 ×علي اإلمام لكن .»لعمرة فأذن لنا في الخروجنريد ا إنّا« فقاال: ×علي
   .)١(»واهللا ما أرادا العمرة ولكنهما أرادا الغدرة« :قال لبعض أصحابه

عائشة من أم  فطلبت ،)٢(حرضاها على الخروجبعائشة في مكة وفلحقا 
: قالتو ×علي اإلمامفضائل  , ولكن أم سلمة بينتسلمة أن تكون معها

خليفتي  ×ن علياًإ« :|ألم يقل النبي ,ولي كل مؤمن ومؤمنةعلي 
.. فاتقي اهللا يا .عليكم في حياتي ومماتي فمن عصاه فقد عصاني،
فنادى  ،)٣(»’عائشة في نفسك واحذري ما حذرك اهللا ورسوله

، ولكن أتاها طلحة والزبير وأزاالها اديها أال أن أم المؤمنين مقيمة فأقيموامن
مية إلى بني اُت فرقة من نظماقد و ،)٤(خروجال ىعن رأيها وحمالها عل

وعبداهللا  ،ومروان بن الحكم ،والوليد بن عقبة ،ل سعيد بن العاصامثأعائشة 
اهللا بن عامر بن الكريز قرروا  وبعد اقتراح عبد ،بن منية یويعل ،بن عامر
   .)٥(إلى البصرة الذهاب

                                                                                                                  
 .۵۲: اإلمامة والسياسة، الجزءاألول ،الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم     

 .۷۸: المجلد الثاني اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ١

 .۷۸: المجلد الثاني اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٢

 .۴۵۶: ، الجزءاألوللفتوحالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، ا. ٣

 .۷۸: المجلد الثاني اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٤

   اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة، الجزء،  الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ٥
 .۵۹: األول   
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ير وطلحة والزب عامل عثمان على اليمن لعائشة ووأعطى يعلى بن منية وه
إلى عائشة بالجمل المسمى وبعث  ,أربعمائة ألف درهم وكُراعاً وسالحاً

عثمان على البصرة بألف ل اًالذي كان والي اهللا بن عامر فجهزهم عبد عسكر
سبعمائة رجل من  لناكثين فيفخرج جيش ا. )١(ألف درهم ومائة من اإلبل

الف آالثة ، ولحقهم الناس حتى كانوا ث)٢(أهل مكة والمدينة إلى البصرة
ثنين امع  ليهاالمؤمنين وأميربعث وعندما وصلوا بالقرب من البصرة  .)٣(رجلٍ

  :هماووصحابته  ’اهللا من صحابة رسول 

من علماء وقضاة  كاناو ,)ياألسود الدؤل عمران بن حصين الخزاعي وأبو(
فقدموا  ،وطلحة والزبير يستفسرون عن سبب قدومهم البصرة إلى عائشة

الطلب بدم «: قالوا ؟مجيئكم ما :همل اوطلحة والزبير وقالوعلى عائشة 
ياً قاال: بلى ألم تبايعا عل«: همال فقاال ,)٤(»لشورىلعثمان ونترك الحكومة 

   .التهما بالفشلرجعوا إلى البصرة بعد أن باءت محاوو،)٥(»واللَّج على أعناقنا
 ا فيتهيؤ ولبس السالح واجتمعوالالناس وأمرهم ب ونادى عثمان في

: ×الناس خطيباً وقال بعد أن ذكر فضائل علي فقام في المسجد الجامع
                                                 

 .۳۶۶: ثانيالمجلد ال المسعودي، أبو الحسن ، علي بن الحسين، مروج الذهب،. ١

 .۲۲۲: المجلد الثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٢

 .۴۷۱: ، تاريخ الطبري، الجزءالثالثالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٣

 .۲۲۵: المجلد الثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٤

 .۴۸۰: ، تاريخ الطبري، الجزءالثالثجعفر، محمد بن جرير الطبري، أبو. ٥



 ٣٤٧  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

الوقت الذي كانوا من زعماء قريش  في هؤالء يظنون أنهم بايعوا غصباً«
عامة لناس أن ا ي عمل وأعلموا أن طريق الهداية هيولم يكرهوا على أ

من  )١(يفقال حكيم بن جبلة العبد .»رأيكم في ذلك وه فما ×اًبايعوا علي
ربهم وإذ توقفوا سنقبل أرى أنهم إذ هجموا علينا سنحا«: زعماء عبدالقيس

أخاف من محاربتهم لوحدي وإن كنت أحب  قسم باهللا أني الذلك منهم اُ
السبيل الذي  وهو ،سبيل اهللا في -م ئمة الول - أخاف ولكن ال ,العيش

الدنيا وهذه قبيلة  في والسير إلى اهللا هو أفضل جائزة ياًشهيد فيها حيكون ال
  .)٢(»ربيعة ستكون معك

وحب  يةاإلسالمخالص النية ووجود التربية إهذا الحديث يدل على  إن
لتضحية أعماقه ا نهضت في ،×المؤمنين عليميرالقيس أل زعيم عبد

كتب طلحة والزبير إلى بعض و .هؤوالموت في سبيله وقد تحقق ادعا
زعيم (, وكعب بن سورزعيم ربيعة)(عة ومنهم المنذر بن ربي البصرة زعماء

البصرة) وطلبوا منهم  يزعيم مضري(بن قيس  األحنف, والبصرة) ييمني

                                                 
  . كان حكيم من العابدين والزهاد حيث بعث فى زمن خالفة عثمان إلى حدود السند وبعد ١

  أن بحث أوضاع تلك الناحية فقدم تقرير لعثمان، وقد تولى قيادة القيام ضد عثمان     
  ، اُسد الغابة، ابن ۴۲۰بن جابر ، فتوح البلدان: البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى (     
 ).۴۰: األثير، المجلد الثاني    

 .۶۴: اإلمامة والسياسة ، الجزءاألول ،الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ٢
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 ،)١(ولكن زعماء البصرة لم يقبلوا ،الطلب بدم عثمان مساعدتهم في
فأجتمعوا بالمربد وجعلوا يثوبون حتى غص بالناس بعد دخول جيش 

 :ت عائشةالفق ,»ك من بيتكأخرج أم المؤمنين ما يا«: عائشة االناكثين وقالو
.. وان من الرأي ان تنظروا الى قتلة عثمان فيقتلوا .ولقد قتل عثمان مظلوماً«

فافترق  ,)٢(»على ما جعله عمر بن الخطاب ،به، ثم يرد هذا األمر شورى
بن حنيف إلى فرقتين فرقة مع عثمان وفرقة مع طلحة أصحاب عثمان 

أم المؤمنين لقتل عثمان  يا« :امة السعدي فقالوأقبل جارية بن قد, )٣(والزبير
ن الملعو خروجك من بيتك على هذا الجملمن علينا أهون كان  بن عفان

 ,فهتكت سترك ,إنه قد كان لك من اهللا ستر وحرمة ,عرضة للسالح
إن كنت أتيتينا طائعة  ,يرى قتلك فإنّهإنه من رأى قتالك  ,وأبحت حرمتك

  . )٤(»أتيتينا مستكرهة فاستعيني بالناس وإن كنت ,فارجعي إلى منزلك

وقد كانت هناك فرقة من بني تميم البصرة غير راضين عن وجود عائشة 
إلى  مما أدى ،ين طلحة والزبير وقد أعلموهم عن اعتراضهم لهموالناكث

                                                 
 .۶۰المصدر السابق: .١

  ، تاريخ يرالطبري، أبو جعفر، محمد بن جر ۶۸و ۵۲ :۲ . اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة٢
 .۴۸۱: الطبري، الجزءالثالث    

 .۶۹: اإلمامة والسياسة، الجزء األول، الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ٣

  ؛ ۶۹: اإلمامة والسياسة، الجزءاألول، الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ٤
 .۴۸۲: الطبري، الجزءالثالث ، تاريخالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير    
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با من عثمان الخروج مارة وطلوذهب طلحة والزبير إلى دار اإل ,بينهم الالقت
وقد قُتل  ,الليل اإلى قتال شديد حتى حجز عليهمك ذل منه, فلم يقبل وأدى

من قبيلة  ×المؤمنينأميرخمسمائة نفر من أصحاب عثمان ومن شيعة 
ذلك الوقت دعاهم  , وفيهذا القتال ن فيوالقيس، وقُتل اُناس آخر عبد

فدافع عثمان بن حنيف على مكانته  )١(نافتصالح الفريق ,الناس إلى الصلح
ن ينزل طلحة والزبير وأصحابهما في أي وأ ،المال وبيت ،مارةومسجد اإل

خر حتى قُدوم , وأن ال يعترض كل منهما اآلالبصرة مكان يريدونه في
, فرجع عثمان إلى القصر وأمر )٢(إلى المدينة ×المؤمنين عليأمير

ونكث طلحة والزبير  ,)٣(إلى قبائلهم وعرجالسلحة واأل بوضع ألصحابه
الحكم, وفي ليلة مروان بن ب لتحقاالصلح وا ن منيومي اإلّ االعهد فلم يلبث

مظلمة باردة وممطرة هجموا على القصر وعثمان فيه, فقتلوا أربعين رجالً منهم 
فهجم عبداهللا بن الزبير على  ،ن على المدينةالناكثو , وسيطر)٤(وأسروا عثمان

ة البصرة وقتلوا رئيسهم أبا سلم بيت المال وكان عدد من الحراس من سبابجة

                                                 
 .۲۷۹: الجمل ،المفيد، العكبري البغدادي، أبو عبداهللا، محمد بن محمد بن النعمان. ١

 .۱۳۶ ، التاريخ:العصفري، أبو عمر، خليفة بن الخياط. ٢

  ؛ ۶۹: اإلمامة والسياسة، الجزءاألول ،الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ٣
 .۲۲۷: الجزءالثاني ري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،البالذ    

 .۶۹: اإلمامة والسياسة ، الجزءاألول ،الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ٤
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من  ضربت رقابهم صبراً رجالً خمسين )١(وأسروا ،الزُطي, وكان رجالً صالحاً
بقتل عثمان بعد أن أخذوه أسيراً, فقالت لها امرأة:  فأمرت عائشة ،)٢(سراأل بعد

: فقالت !|اهللا نشدتك باهللا يا أم المؤمنين في عثمان وصحبته لرسول 
وأشفار عينيه  هسه وحاجبيولكنهم نتفوا شعر لحيته ورأ ,تقتلوهوال  احبسوه
تل قومه بعد أسر عثمان وق العبدي في ةكيم بن جبل, فقام ح)٣(وحبسوه

فسارعوا إلى حرب هذه الفرقة «: فقال )٤(وأصحابه× اإلمام علي شيعة
 ها وكيف عاملوا عبداً سفكحرامکان  الة الظالمة والذين سفكوا دماًءضال

من  سبعمائة رجلٍ يهم حكيم فير علاوبعد ذلك ث ,)عثمان بن حنيفبن اهللا 
ف بن شربنه األاه الزّعل وأخا فاقتتلوا فقتل حكيمبن وائل  القيس وبكر عبد

لبصرة على شيعة ا يقد قُض. لهذا ف)٦(من قومه ن رجالًيوسبع )٥( حكيم
انت بقيادة وك ،وعثمان بن حنيف ×الدفاع عن علي والذين قاموا في

 ؛هذه الثورة شيعية عربية نزارية تماماً وتعتبر ماهية ،حكيم بن جبل العبدي

                                                 
 .۲۲۸الجزءالثاني،  البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ١

 .۳۶۷ :المجلد الثاني لحسن ، علي بن الحسين، مروج الذهب،المسعودي، أبو ا. ٢

 .۴۸۵: ، تاريخ الطبري، الجزء الثالثالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٣

 .۴۶۱: األول ، الجزءالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح. ٤

 .۱۳۷، التاريخ: العصفري، أبو عمر، خليفة بن الخياط. ٥

 .۲۲۹: الجزءالثاني عباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،البالذري، أبو ال. ٦
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على من قتل  ×واشتد حزن عليّ،)١(كان أصحاب حكيم من ربيعة ألنّه
  : وكان يقول )٢(من ربيعة
 )٣().المطيعة السامعة ربيعة     على ربيعة نفسي هفالي

ة من تلك ، وقد قُتل المرأ×علي اإلمامالقيس من أجل  عبد یوقد ضح
معركة  وقُتل في ،)٤(البصرة في وكذلك زوجها وأخوان لها ،هاابنإالقبيلة 

                                                 
  . كانت قبيلة عبدالقيس فرع من قبيلة ربيعة وقد ذكرها النسابون، أنه: عبدالقيس بن أفصى ١
 ←بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار (راجع: جمهرة أنساب العرب، ابن حزم،   
  وفود عبدالقيس جاءت بعد فتح مكة إلى المدينة وكانوا ). الجدير بالذكر أن ۲۹۵ص ←

  عشرين رجالً منهم (عبداهللا بن عوف اَألشيخ و جارود بن عمرو و منفذ بن حيان. وعندما    
  أهالً وسهالً وبارك عليهم إن أهل عبدالقيس «عن قدومهم قال: × سمع رسول اهللا    
  ، فقد أسلموا وبقوا عشرة أيام فى »لقيساُناس طيبون فقال: اللهم ارحم قبيلة عبدا   
  المدينة وتعلموا الفقة والقرآن وعندما أرادوا الرجوع أمر رسول اهللا أن يعطوهم الهدايا    
  )). إذ أن قبيلة ۳۱۴: ، الطبقات الكبرى، المجلداألولالبصري، الزهري،   ابن سعد(راجع:    
   ة؛ ألن جارود بن عمرو منعهم عن االرتداد عبد القيس لم ترتد عن اإلسالم في حركة الرد  
  ). ثم هاجرت فرق منهم فى ۵۷۶: القسم الثاني الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،(راجع:    
  البالذري، أبو العباس، راجع: «ات إلى البصرة والكوفة الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي،   
 ».۲۳۵: الجزءالثاني أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،    

 .۳۷۸: المجلد الثاني المسعودي، أبو الحسن ، علي بن الحسين، مروج الذهب،. ٢

 .۲۳۰: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٣

 .۳۷۸: المجلد الثاني المسعودي، أبو الحسن ، علي بن الحسين، مروج الذهب،. ٤
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بن رقبة العبدي  ه سيحان وعبداهللاوأخو )٢(يزيد بن صوحان العبد)١(الجمل
  .×من سادات هذه القبيلة وشيعة علي كانوا وقد

عن تحرك عائشة وطلحة والزبير,  ×اًعليأم سلمة أم المؤمنين  أخبرت
ائة راكب منهم أربعمائة من المهاجرين سبعم من المدينة في×علي سارف
 األولأواخر ربيع  في ،وباقيهم من الصحابة )٣(منهم سبعون بدرياً األنصارو

من أهل  ×ولحق بعلياً للهجرة، فانتهى إلى الربذة وبقوا فيها أيام ۳۶عام 
فيهم خزيمة بن ثابت، وأتاه من طي سبعمائة  األنصارة من المدينة جماع

وفيهم زفر بن زيد  ،وجماعة من بني أسد ،بن حاتم وفيهم عدي ،راكب
  .)٤(األسدي

ذة هاشم (المرقال) بن عتبة بن أبي من الرب ×المؤمنين عليأميربعث 
 ه أن يعدمنوالي الكوفة وطلب  األشعريوسى موقاص بكتابه إلى أبي 

 ×وأعطى كتاب علي فأقبل هاشم إلى الكوفة ,الناكثين لحرب الناس

                                                 
 .۳۵۹: ، كتاب النسبغدادي، أبو عبيدة، قاسم بن سالمالهروي الب. ١

أول ما يدخل من جسد زيد إلى الجنة يده ثم بقية «عنه ’ . فقد قال رسول اهللا٢
 ←، فقد قُطعت يد زيد فى جلوالء وقُتل فى معركة الجمل (راجع: اُسد الغابة، ابن»جسده
 ).۲۳۴: األثير، المجلد الثاني ←

 .۳۶۷: مروج الذهب، المجلد الثاني، علي بن الحسين، المسعودي، أبو الحسن . ٣

  : اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة، الجزءاألول، الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ٤
  ۵۸. 
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فكتب  ,بالحبس اًقطع الكتاب وهدد هاشمبا موسى أ بي موسى ولكنأل
من  ×علي اإلمامتحرك قد و ,موسى بيأبمخالفة  ×مام عليهاشم لإل

 ،وجه الحسن لى ذي قار استلم كتاب هاشم, ولهذاوعندما صار إ ,الربذة
ومحمد بن أبى بكر إلى الكوفة وبعد  ،وعبداهللا بن عباس ،وعمار بن ياسر

ته, بيعطلحة والزبير لعثمان ثم نكثهم ل عن مخالفةالة في الرسناس لأن بين ل
ا علم وبعد م ,)١(الناكثين لب من أهل الكوفة أن يتحركوا مع ابنه لحربوط

بعث مالك بن حارث النخعي  األشعريالمؤمنين عن مخالفة أبي موسى أمير
   .موسى بالكوفة ولتي أشعلها أبخماد الفتنة اإل

 ،ن له نفوذ كبير بين أهل المدينةكا, وكوفةمالك من سادات يمنيي ال يعتبر
موسى  والوقت الذي دعا أب الكوفة في ×علي اإلمامفدخلت وفود 

الناس وطلبوا منهم االستعداد لاللتحاق  فخطبوا في ,بيوتهم لناس للبقاء فيا

                                                 
   ۲۳۰: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ١

  ادر اسم قيس بن سعد بن عبادة أيضاً (اإلمامة والسياسة، . وقد ذكرت بعض المص۲۳۴و    
  ) إن قبول مثل هذا موضع شك؛ النه في ذلك الوقت كان والى ۶۶: ابن قتيبة، الجزءاألول    
  مصر، ويمكن القول إنه لم يذهب بعد إلى عمله أو كان قد ذهب إلى عمله في ثالثة     
  × ما أن اسم قيس قد ذُكر في رسالة علي أشهر وبعدها توجه إلى معركة الجمل وب   
   د حضور قيس في لجرير بن عبداهللا البجلي أنه جزء الوفد المتوجه إلى الكوفة فقد اُي  
  ) ولكن البالذري يذكر أنه كان فى ۱۵: معركة الجمل (راجع: نصربن مزاحم، وقعة صفّين   
 ).۳۹۰: مصر (راجع: أنساب األشراف، الجزءالثاني    
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م بعض سادات قا ×المؤمنينأميروبعد حديث وفد  ,×علي اإلمامب
زيد و ،وهيثم بن مجمع العامري، )١(يالكند بن عدي ل حجرامثأالمدينة 

وطلبوا  ×علي اإلماموأصحابه الذين كانوا من شيعة  ،بن صُوحان العبدي
 ۹۲۰۰وأ )٣(ألف رجلٍ عشر اثنإفأتى من الكوفة  ،)٢(التحركمن الناس 

   .قارفي ذي  ×علي اإلماملتحقوا بوا ،)٤(رجلٍ
 . وكانواالقواتهذه في لقبائل اشكل لسباعي يكون ساس التقسيم اأعلى و

ن أسماء القبائل وقادتهم كما ووند ،مدينة الكوفة فياستقراراً  أول القبائل
  : يلى

 .رق بقيادة سعيد بن قيس الهمدانيوسبع ف ،وحمير ،قبيلة همدان ـ۱

 .شعر وسبع فرق برئاسة زياد بن نضر الحارثيواأل ،قبيلة مذحجـ ۲

بن  سبع فرق بقيادة حجرو ،والمهرة ،قُضاعةو ،وحضرموت ،كندة قبيلةـ ۳
 .عدي الكندي

                                                 
 .۱۸۱: األخبار الطوال ، لدينوري، أبو حنيفة، أحمد بن داودا. ١

 .۴۶۲: ، الجزءاألولالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح. ٢

  البالذري، أبو ؛ ۵۱۳: ، تاريخ الطبري، الجزءالثالثالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٣
 .۲۳۵: نيالجزءالثا العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،   

 .۴۶۳: ، الجزءاألولالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح. ٤
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فرق بقيادة مخنف بن وسبع  ،نصارالكوفةأو ،والخثعم ،وبجيلة ،زدأقبيلة ـ ۴
 .األزديسليم 

ع فرق بقيادة سعد بن مسعود وسب ،وعبدالقيس ،قبيلة قيس بن عيالنـ ۵
 .الثقفي

علة بن بقيادة و وسبع فرق ،وبقية ربيعة، )١(وتَغْلب ،قبيلة بكر بن وائلـ ۶
 محدوح الذُهلي 

رق بقيادة وسبع ف ،والمزينة ،ورِباب ،ميموت ،وأسد ،وكنانة ،قبيلة قريشـ ۷
 . )٢(يالتميم معقل بن قيس الرياحي

 ألنّه ؛هم من القبائل اليمنيةأكثر لتركيب القبلي لقوات الكوفة أنيظهر لنا ا
الفصل  قيل في, وكما توجد أربع فرق يمنية وثالث فرق من مضر وربيعة

  . أيضاًسكان مدينة الكوفة من القبائل اليمنية  أكثرالرابع كان 
من  وتوجه ،)٣(قارعندما جاء أهل الكوفة إلى ذي  ×علي اإلماملقد سر 

                                                 
  ، الهروي البغدادي، أبو عبيدة، قاسم بن سالم. تعتبر قبيلة بكر بن وائل من فروع ربيعة بن نزار (١

 ).۳۴۶: كتاب النسب    

  . لقد ۲۳۵: نيالجزءالثا البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٢
   الجزء ذكر الطبري التقسيمات السبعة ناقصة وأشار إلى خمس فرق. (تاريخ الطبري،    
 ).۵۱۳: الثالث   

 .۲۷۲: الجمل، ،المفيد، العكبري البغدادي، أبو عبداهللا، محمد بن محمد بن النعمان. ٣
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 لتحق الناس بهوا ،جل إلى البصرةاور ،تسعة عشر ألف راكب ذي قار في
قبيلة  كانتو ,ف ومائتانالآفاجتمع بذي قار سبعة  ،)١(من كل جهة

 ,بهم مهعلي وأهل البصرة ينتظرون مرورإلی الطريق  عبدالقيس بأسرها في
ويذكر البالذري أنه عندما وصل  .)٢(الماء ألفان وأربعمائة الف وفيآ:وهم

ف الآ ثالثة رة التحق به من شيعة البصرة حواليإلى البص ×علي اإلمام
القيس بقيادة  ومن عبد ،من بكر بن وائل بقيادة شقيق بن ثور السدوسي

  .)٣(بن مرحوم العبدي وعمر

قـار بعـث صعصـعة بـن صـوحان       ذيمـن   ×علـي  اإلمـام وعندما تحـرك  
العبدي بكتاب إلى الناكثين وحذرهم من أعمالهم ودعـاهم إلـى االنصـياع    

فقدم صعصـعة إلـى البصـرة فأقبـل علـى عائشـة وطلحـة         ،×اإلمام ألوامر
فبعـث   ،)٤(هنهم لـم يطيعـو  ولكـ ،×علي اإلمامم رسالة إليهوالزبير وأوصل 

لـم  و ،اوضـة عبداهللا بن عبـاس إلـى البصـرة للمف    اُخرىمرة  ×علي اإلمام
مـع   ×فقـدم علـي   ,)٥(×علـي  اإلمـام  رجع ابن عبـاس إلـى  ف ،نفع ذلكي

                                                 
 .۴۶۳: ، الجزءاألولالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح. ١

 .۵۰۲: ، تاريخ الطبري، الجزءالثالثطبري، أبو جعفر، محمد بن جريرال. ٢

  أنساب األشراف،  البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٣
 .۲۳۷: الجزءالثاني   

 .۳۱۳: الجمل ،المفيد، العكبري البغدادي، أبو عبداهللا، محمد بن محمد بن النعمان. ٤

 .۳۱۴: . المصدر السابق٥
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 :وقـال  ،لبصـرة وصـلى أربـع ركعـات    ا أصحابه إلى مكان اسمه الزاويـة فـي  
 ا، اللهـم هلك من خيرها، وأعوذ بك مـن شـر  هم هذه البصرة أسأاللّ«
هؤالء القـوم قـد    إن المنزلين، اللهم نزلنا فيها خير منزل وأنت خيرأ

احقـن دمـاء    لهمال ،نكثوا بيعتيو ،يــي، وبغوا علــوا طاعتــخلع
  .)١(»المسلمين

ودعا الناس إلى  ،بضعة أيام بعد أن دخل الزاوية × المؤمنينأميروبقي 
وكتب كتاباً إلى عائشة  ,الوحدة والمساواة واالجتناب عن الخالفات

بن قيس  األحنفمتنع قد او, )٢(وطلحة والزبير وطلب منهم عدم المخالفة
جيش  عن الحضور في هذه الفترة في - من سادات مضر البصرة - التميمي

إن شئت أتيتك في مائتي رجل من أهل بيتي : «رسالة, وبعث له ×علي
 ×علي اإلمام، فقبل »وإن شئت كففت عنك أربعة آالف سيف

   .)٣(نسحابهإ
وموقف بن قيس  األحنفينبغي الخلط بين موقف  ه الأنّ بالذكر الجدير

إلى  ×علي اإلمامقبل دخول  ألنّه ؛موسى وفرقة القاعدينال أبي مثأ
ولم  ،يبه في التعاون معهمرغبت من عائشة وطلحة والزبير ى كلٌّسع لبصرةا

                                                 
 .۳۷۰:    روج الذهب، المجلد الثاني، مالمسعودي، أبو الحسن ، علي بن الحسين. ١

 .۴۶۸: ، الجزءاألولالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي. ٢

  ؛ ۷۱: اإلمامة والسياسة،الجزءاألول، الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ٣
 .۲۳۷: أنساب األشراف، الجزءالثانيحيى بن جابر، البالذري، أبو العباس، أحمد بن ي    
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أقاتل علي بن أبي  ال واهللا ال«: األحنفقال لهم , وذلك ينجحوا في
وابن عمه وزوج ابنته وأبو سبطيه ’ اهللا وهو أخو رسول  أبداً ×طالب

, وذهب رة الناكثينازونهى قومه عن مؤ ,»وقد بايعه المهاجرون واألنصار
تبعد  ،من بني تميم إلى منطقة اسمها وادي السباع ف رجلٍالآمع أربعة 

 في ×علي اإلمام وقد كان مع ،)١(وانعزل عنهم ,عن البصرة فرسخين
  .صفّينمعركة 

على ، وبني حنظلة وبني عمروبالناكثين فروع من بني تميم  وقد التحق
 أيضاًفقد التحق بالناكثين  هؤالءلضافة وباإل بن قيس, األحنفعكس 

باهلة القيس بن سليم و كنوا البصرة منهمس, وجماعة من قبائل مضر
 يادة هالل بن وكيع بن بِشروكانوا بق، )٣(الضَبة والربابو )٢(يوالغن

  .)٤(الدارمي
صَبرة بن زد بقيادة جماعة من أ أيضاًالتحق بالناكثين من القبائل اليمنية و

   .األزديشيمان الحداني 

                                                 
 .۴۶۱: ، الجزءاألولالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح. ١

  الظاهري . تعتبر باهلة وغني من فروع أعصر بن سعد بن قيس بن عيالن بن مضَر (٢
 .)۲۴۴: ، جمهرة أنساب العرباألندلسي، ابن حزم، علي بن محمد بن سعيد بن حزم    

  الهروي البغدادي، . الضبة والرباب تعتبر من فروع أُد بن طابخة بن الياس بن مضر (راجع: ٣
 ).۲۴۲و ۲۴۱: ، كتاب النسبأبو عبيدة، قاسم بن سالم    

 .۲۳۷: أنساب األشراف، الجزءالثاني،  البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر    .٤



 ٣٥٩  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

: ه قال له، ولكنّلبصرة صبرة باالنسحابقاضي ا األزدي دعا كعب بن سورو
   )١(!؟علالطلب بدم عثمان ال أف عِدأأتأمرني أن اعتزل أم المؤمنين و

 ه فيلهذا السبب توجو ؛ين عن االنعزالاألزدي ولم ينجح كعب في دعوة
وتحدثت مع كعب حتى  إليهعائشة جاءت  ولكن ,الخروج من البصرة

  معركة الجمل.  ين معه فياألزدي, وكانت راية التحق بها
ربيعة ترك الفريقين إالّ سادات قبائل البصرة كانت ترغب في يظهر لنا أن, 

 يمنييو ييزدبقية المضريين وأ نجحوا في تركفقط شيوخ تميم  نولك
 اإلمامالدفاع عن  والذي قام في .×اًعلي اإلمامالذين قاتلوا  البصرة

   .عامة ربيعةوقسم صغير من تميم ومذحج البصرة  ×علي
معرفة دور ن وقادته وبناء القبيلة يساعدنا في المؤمنيأميرإعداد جيش  إن

وسوف أذكرهم بصورة  ،×علي اإلمامية ودفاعهم عن القبائل اليمن
   .هذا الفهرس مرتبة في

 سنة  ةخراآل ىجمادمن جيشه يوم الجمعة في عشرة  ×علي اإلمامأعد
  : فراد لقيادة جيشهختار هؤالء األا، وقد )٢(للهجرة ۳۶

  قائد ميمنة الجيش. النخعي األشترمالك بن حارث 

                                                 
 .۲۳۷: . المصدر السابق١

 .۲۳۹: أنساب األشراف الذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر،الب    .٢
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  يسرة الجيش.على فرسان م عمار بن ياسر العنسي
  على رجال الجيش. بن أبى بكر التيمي محمد

   .على مقدمة الجيش عبداهللا بن عباس الهاشمي
  .صاحب راية الجيش الهاشمي ×محمد بن علي

  على فرسان مذحج. الجملي المرادي وهند بن عمر
  على رجال مذحج  شريح بن هاني الحارثي
  على فرسان همدان  سعيد بن قيس الهمداني

  على رجال همدان  رحبي الهمدانيبن كعب األزياد 
  على فرسان كندة  حجر بن عدي الكندي
  على فرسان ورجال بجيلة  رفاعة بن شَداد البجلي

  على فرسان ورجال قضاعة  بن حاتم الطائي يعد
  على فرسان خزاعة  عبداهللا بن زيد الخُزاعي

  على رجال خزاعة  حمق الخزاعيالبن  وعمر
  زد أعلى فرسان  األزدي رجندب بن زُهي

  زد أعلى رجال  األزديزينب  وبأ



 ٣٦١  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

  على فرسان بكر بن وائل  )١(عبداهللا بن هاشم السدوسي
  على رجال بكر بن وائل  )٢(يحسان بن محدوج الذُهل
  على فرسان عبدالقيس الكوفة  زيد بن صُوحان العبدي
  على رجال عبدالقيس الكوفة  حارث بن مرة العبدي

   بن وائل البصرة على فرسان بكر ثور السدوسي سفيان بن
  بن وائل البصرة  على رجال بكر حصين بن منذر الشيباني
  )٣(على لهازم حريث بن جابر الحنفي

  نيعلى الذُهلي خالد بن معمر السدوسي
  على فرسان عبدالقيس البصرة  المنذر بن جارود العبدي

   )٤(على فرسان أسد األسديقبيصة بن جابر 

                                                 
   ←. ذكر النسابون نسبه: السدوسي بن شيبان بن ذُهل بن ربيعة بن نزار (أبوعبيد قاسم١
 ).۳۴۶: بن سالم، كتاب النسب ←

  الظاهري األندلسي، ابن حزم، علي بن محمد بن . يعتبر ذُهل فرع من بكر بن وائل (راجع: ٢
 ).۳۱۶: ، جمهرة أنساب العربسعيد بن حزم   

 ).۲۸۰: . تعتبر لهازم فرع من بكربن وائل (راجع: ابن عبدربه، العقد الفريد، الجزءالثالث٣

  الهروي البغدادي، أبو . تعتبر أسد بن خُزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار (راجع: ٤
 ).۲۲۶: ، كتاب النسبعبيدة، قاسم بن سالم   
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  على رجال أسد  األسدي كبر بن جديرع
  على فرسان بني تميم الكوفة  عمير بن عطارد التميمي
  على رجال بني تميم الكوفة  )٥(معقل بن قيس الرياحي
  على فرسان قيس بن عيالن الكوفة  )٦(يعبداهللا بن طُفيل البكائ

  على رجال قيس بن عيالن الكوفة  )٧(فروة بن نوفل االشجعي
  على فرسان قريش وكنانه  وقاص الزُهري يقال) بن عتبة بن أبمرالهاشم (

  على رجال قريش وكنانه  هاشم بن هاشم القُرشي
  على فرسان بني تميم البصرة  )٨(جارية بن قُدامة السعدي

   )١٠(على رجال بني تميم البصرة )٩(عين بن ضُبيعة الدارميأ

                                                 
  قل النسابون نسب رياح (رياح بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر بن أد . ن٥

 ).۲۶۹: بن طابخة بن الياس بن مضر) (راجع: ابن عبدربه، المصدرالسابق، الجزءالثالث    

  . هو بكاء بن عامر بن ربيعة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن قيس بن عيالن ٦
 ).۲۶۳: ، كتاب النسبالهروي البغدادي، أبو عبيدة، قاسم بن سالم(    

  . هو أشجع بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيالن بن مضر (راجع: ابن عبدربه، العقد ٧
 ).۲۶۹الفريد، الجزءالثالث ص   

  الهروي البغدادي، أبو عبيدة، . ذُكر نسب سعد وهو: سعد بن زيد مناة بن تميم (راجع: ٨
 ).۲۳۹: ، كتاب النسببن سالم قاسم    
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قبائلهم على  وسنشرح طريقة ترتيب جيش الناكثين وقادة الجيش وبناء
  : حصلنا عليها وهي كالتالي التيالمصادر  ضوء

  قائد الجيش  القرشي األسديالزبير بن العوام 
  على فرسان الجيش  طلحة بن عبيداهللا التيمي
  على قلب الجيش  محمد بن طلحة التيمي

  على رجال الجيش  األسديعبداهللا بن الزبير 
  يش على ميمنة الج عبداهللا بن عامر بن الكُريز

   )١١(صاحب الراية فى الجيش األسديعبداهللا بن حكيم بن حزام بن خويلد 
  على فرسان الميمنة  االُمويمروان بن الحكم 

  على ميمنة الرجال  االُمويسيد بن أ عبدالرحمن بن عتّاب

                                                                                                                  
  . هو دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم (راجع: ابن عبدربه، العقد ٩
 ).۲۶۸: الفريد، الجزءالثالث   

   ← :الجمل ،محمد بن النعمان بن أبو عبداهللا، محمد المفيد، العكبري البغدادي،. ١٠
  البالذري، أبو العباس، أحمد ؛ ۱۳۹، التاريخ: اطالعصفري، أبو عمر، خليفة بن الخي؛ ۳۱۹←
  الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن ؛ ۲۳۹: األشراف، الجزءالثاني أنساب  بن يحيى بن جابر،    
 ).۴۷۲: ابن أعثم، الجزءاألول علي،   

 .۷۰: ؛ اإلمامة والسياسة، الجزءاألول۱۳۸، التاريخ: العصفري، أبو عمر، خليفة بن الخياط. ١١
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  وهوازن) فرسان الميسرة (بني تميم وقضاعة على هالل بن وكيع الدارمي
  على رجال ميسرة الجيش  مخزوميلرحمن بن حارث بن هشام العبدا

  على فرسان قيس بن عيالن  مجاشع بن مسعود السلمي

  على رجال قيس بن عيالن  بن نعمان الباهلي جابر
  باب رفرسان  على بن يثربي الضَبي وعمر

  على رجال رباب  خرشة بن عمر الضبي
  على أهل المدينة وكانوا مع الناكثين  عبداهللا بن خلف الخزاعي

  على رجال مذحج  بن زياد الحارثي ربيع
  على رجال قضاعة  األزديعبداهللا بن جابر الراسبي 
  )٢(على أهل ربيعة إذ التحقوا بالناكثين )١(مالك بن مسمع الضُبيعي

  زد أية كان صاحب را األزديكعب بن سور 
   )٣(يناألزديعلى  األزديصَبرة بن شيمان 

                                                 
  ضُبيعة فرع من بكر بن وائل: هو ضُبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن  .١

  بن 
 ).۳۲۰: بكر بن وائل (راجع: ابن حزم، جمهرة أنساب العرب    

 .۳۲۴: الجمل ،محمد بن النعمان بن أبو عبداهللا، محمد المفيد، العكبري البغدادي،. ٢

  : أنساب األشراف، الجزء الثانيبن جابر،  البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى. ٣
 .۲۳۹و  ۲۳۸   



 ٣٦٥  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

  للمنع من الحرب ×المؤمنينأميرسعي 
وال  وهم بقتال،ؤبدتال « :ألصحابهقال جيشه  ×أن أعد علي بعد

وال تقتلوا أسيراً وال تتبعوا مولياً، وال تطلبوا  ،تُجهزوا على جريح
 اإلمامحين أن  في ،)١(»تمثلوا بقتيل تكشفوا عورة، ال وال ،مدبراً

من  م رجالًإليه، فبعث م من يناشدهم اهللا في الدماءإليهبعث  ×اًعلي
ولكنهم قطعوا يديه  ،يقال له مسلم معه مصحف يدعوهم إلى اهللاأصحابه 

   .)٢(وقتلوه
بن ياسر إلى عائشة وطلحة والزبير حتى يمنعهم من  عمار ×ثم بعث علي

  .)٣(قوله ورشقوه بالنبلل  اولم يهتمو ،مإليهالحرب فذهب 
لناكثون على عكس ما فعله اللمنع من الحرب  ×علي اإلمام وقد سعى

 ما الذي :»يإل خرجازبير  يا« :نادىوبدون سالح و فسه حاسراًفقد خرج بن
   ؟كأخرج

  ».دم عثمان«: قال

                                                 
 .۳۷۱: مروج الذهب، المجلد الثاني، المسعودي، أبو الحسن ، علي بن الحسين. ١

  .۴۷۷: ، الجزءاألولالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح. ٢
 .۳۷۱: مروج الذهب، المجلد الثاني، المسعودي، أبو الحسن ، علي بن الحسين. ٣
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باهللا أما تذكر  )١(فكأحلّ :قال لهك ثم وأصحاب قتلته أنتَ«: المؤمنين أميرقال 
  نعم: قلت ،؟أتحبه :فقال لك بياضة في بني |اهللا يوم لقيت رسول 

   .»وأنت له ظالم لهأما إنك تقات« :فقال لك يا رسول اهللا، 

 لبصرة في واديخارج ا بعدها رجع فقُتلو ،»واهللا لقد نسيتها« :فقال الزبير
  )٢(!التميمي بن الجرموز والسباع على يد عمر

أبا محمد ما الذي  يا« :له الطلحة حين رجع الزبير فق ×ثم نادى علي
   ».لطلب بدم عثمانا« :قال »؟كأخرج

أما سمعت رسول  ،)٣(» دم عثمانقتل اهللا أوالنا ب« :×علي الفق
, وأنت أول من »اللهم وال من وااله وعاد من عاداه« :يقول ’اهللا 

فَمن نَكَثَ فَإِنَّما ينكُثُ علَى  {: وجل ثم نكثت وقد قال عز بايعني
ه؟)٤(} نَفْس!   

 ،جع الزبير ويرجع طلحةر: مروان الفق ثم رجع ،: أستغفر اهللافقال طلحة

                                                 
 .۴۷۴: ، الجزءاألولالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح. ١

  الـدينوري، ابـن قتيبـة، أبـو     ؛ ۱۴۸: األخبـار الطـوال  ، الدينوري، أبو حنيفة، أحمـد بـن داود  . ٢
 .۷۲: األول اإلمامة والسياسة، الجزء،  محمد، عبداهللا بن مسلم   

 .۷۴: اإلمامة والسياسة، مسلم الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن. ٣

 .۱۰. سورة الفتح، االيه ٤



 ٣٦٧  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

  . )١(له فقتلهأكح في فرماه
لم  من أجل إيقاف الحرب وإطفاء نار الفتنة ×علي اإلمامتحركات  نإ

واشتد القتال في أطراف الجمل  ،ب الجمل القتالفقد بدأ أصحا ،تُجد نفعاً
 ثمانمائة رجلٍو ,يناألزديمن  رجالً ۲۵۵۲ وقُتل في تلك المعركة حوالي

 من بني بعمائة رجلوس ,من الضبة من بكر بن وائل وخمسمائة رجلٍ
  : ضبة بالجمل وأقبلوا يرتجزون ويقولونوطافت بن، و)٢(تميم
ضبةَ وبن نحن نزلْ إذا الموتُ الموتَ ازلُـنن    لْالجم أصحاب  

دلْــــــوا علينا شيخنا ثم بجر    ننعى ابن عفان األسلْ بأطراف  
  )٣(نا من العسلْأحلى عند والموتُ

 وقابضاً على لجام الجمل وه ف الضبيدل كان عاصم بن في الوقت الذي
   :يقول

  )٤(يم بالوصبينكُ هوتعرفونَ    علي ضبة أعداُءونحن بن

                                                 
 .۳۷۳: المجلد الثاني المسعودي، أبو الحسن ، علي بن الحسين، مروج الذهب،. ١

 .۲۴۸: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٢

؛ ۲۴۲: الجزءالثاني اب األشراف،البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنس. ٣
 .۵۲۷: ، تاريخ الطبري، الجزءالثالثالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير

 .۴۸۱: ، الجزءاألولالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي،الفتوح. ٤
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: لتميمي فقال لهاسمه المنذر بن حفَصة ا ×صحابة علي حدأفهجم عليه 
 عمال السيئة فيأنت عندما تعمل األو ،×علي اإلمامبأوامر  كلنا نلتزم«

 ’النبي فقد عصت زوجة ،ةاللضوامر االحرب فأنت ظال وتتبع األ
  ،معترض ومطيع أ وهل أنت مستمع أ«: خروقال في رجز آ، »)١(أمره

ذلك فالسيف  في االًكنت ضول ؟االًمازلت ض وتركت ما كنت عليه أأ 
والسنة الصادقة  ؛×والحق مثل الشمس فى يد علي ،والموت أسرع

لم  ذيلالحكيم بيننا ا وكان دائماً ،×يد علي لنبوة فيوعالمات ا
  .)٢(»ينحرف

 ×علي اإلمامأهداف ومواقف أتباع  اجيزرهذه األ يظهر لنا من
  معركة الجمل.  ل فكري عميق فيحكي عن جدا, وهي توالناكثين

نه بسبب أإذ  هعة عثمان الطالبين بدموقد عرف الناكثون أنفسهم بأنهم شي
 اإلماميعلم شيعة  في الوقت الذي ،×علي اإلماميقاتلون  الحسد الجاهلي

 ×علي اإلمامم يعدون ألنّه ؛واجبة عليهم اإلمامأن طاعة  ×علي
 ،نولّن ومضوويعلمون أن أعداءه ضال وةوالخليفة ووارث علم النب الوصي

  .’ا عصت أمر النبيألنّه ؛ثمةها آرأيهم أنّ ويعتبرون عائشة في

                                                 
 .۴۸۱: . المصدر السابق١

 .۴۸۲: ، الجزءاألولالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح. ٢



 ٣٦٩  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

هجم  )١(زد وضبة بالقرب من الجملأوبعد قتال شديد ومقاومة رجال 
ومالك بن حارث  لطائيمثال عدي بن حاتم اأوبعض أصحابه  اإلمام
وأعين بن ضُبيعة حتى  ,ومثنى بن مخربة العبدي ,عمار بن ياسر, واألشتر

   .الجمل فعقروهإلى وصلوا 
المؤمنين أميرل من أصحاب تكبدت معركة الجمل الخسائر الفادحة فقد قُت

المعركة  نإ .ألف رجلٍالناكثين ثالثة عشر  , وقُتل منف رجلٍالآخمسة 
قام بها طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين وحزب سادات بني أمية  التي

الف من أدت إلى قتل اآل ،يفة المسلمين المختاربالحقوالطلقاء ضد خل
وإيجاد التفرقة بين المسلمين وتمزيق الوحدة بينهم وأوجدت  ,الرجال

   .×علي اإلمامأركان خالفة  فيالضعف 
أمية بقيادة  دف اآلخر من معركة الجمل كان تقوية جبهة بنيما الهأو

ه استطاع نّحتى إ ×علي اإلمامعلى  جريئاًإذ جعلته هذه المعركة  ؛معاوية
   .صفّين في ×علي اإلماممواجهة  أن يقف في

  معركة الجمل وشكل القبائل
 ،ن المصادر لم تعطنا معلومات واضحة عن عدد القوات وعدد قتالهممع إ

                                                 
  و  ۲۳۸: الجزءالثاني لعباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،البالذري، أبو ا. ١
  ۲۳۹. 
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فمن  ،القادة ومكانة قبائلهم يمكن الحصول على ذلك من عدد ولكن
 أمير وسادات القبائل الذين عينهم اًمجموع الخمسة والثالثين قائد

ن اثنإمن اليمنيين و كان منهم ثالثة عشر رجالًعلى جيشه  ×المؤمنين
ومن هؤالء تسعة رجال من ربيعة وثالثة عشر  ,من النزاريين ن رجالًووعشر
   .مضرمن  رجالً

يتضح من البناء القبلي لجيش س )١(الجيش رقام لكلأخذنا هذه األ ون لاآل
شيعته من قبائل عربية مختلفة من اليمنيين والنزاريين  المؤمنين أنأمير

يشكّلون  نينزاريال لوجدنا أن  اكل واحد منهالنسبة المئوية ل ناسبحوول
  .%۳۷هم ويشكّل اليمنيون من ۸/۶۲%

 ،اًنزاري خمسة عشر رجالًاً ناكثين من العشرين قائدجيش ال وكان في
من القادة، وكان  %۷۵أي كان النزاريون يشكّلون   ،خمسة رجال يمنيينو

منهم. في هذه الحالة فإن نسبة النزاريين في جيش  %۲۵ ناليمنيون يشكّلو
بينما بلغت نسبتهم في  ،۱و۶۹الى اليمنيين كانت تعادل × أمير المؤمنين

كثين ثالثة أضعاف اليمنيين. ونستخلص من ذلك، أن النزاريين جيش النا
كانوا يمثلون العدد األكبر في كال الجيشين، بينما كان اليمنيون يمثلون 

                                                 
  فى نشر نتيجة بنـاء القبائـل علـى كـل قـادة الجـيش، ألنـه يتضـح مـن           إشكال. ال يوجد أي ١

  أسماء قادة القبائل على أساس عدد األفراد من كـل قبيلـة يوضـع القائـد مـن نفـس القبيلـة            
 ات العسكرية على أساس بناء القبيلة.عليهم وكانت التوزيع   



 ٣٧١  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

 مقارنة نسبتهم في جيش الناكثين،× النسبة األكبر في جيش اإلمام علي
والناكثين كانت  ×مام عليرة القبائل لإلازيمكن القبول أن مؤ ال اولهذ

لناكثين من ازديي اليمن جيش ا ية قتلیأكثرمكانة القبائل؛ الن  ى اساسعل
البصرة ومعركة الجمل  المؤمنين فيأميرأصحاب  , وكان قتلیمضر يبيوضَ

   .القيس وربيعة من عبد
  .لقادة القبائل من أنفسهم ×علي اإلمامختيار ا :وه بالذكر الجديرو

 وول مرة بصفة الكوفي أهتموا وألإلى المالك القبلي للقبائل فقد ا ضافةباإل
 مواجهة القبائل مع بعضها البعض في معركة الجمل في صل)(األ البصري

لم يكن المالك في المواجهة في : همام البصرة مثالأذكر اسم الكوفة 
زد الكوفة بقيادة أفقد تقاتل  كيد على ذلك, وهذا تأالقبيلة الجمل هي

  .رة بقيادة صبرة بن شيمانزد البصأأمام  األزديمخنف بن سليم 

العقائدي وبعض التعصبات  سببه االنتماء تنظيم قبائل الجبهتين كان إن
   .الجاهلية مثل المنافسات الجماعية والمنطقة



 دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^  ٣٧٢

 القبيلي لقادة معرکة الجمل االنتماء): ۲شکل رقم(

 

  : ن في ذلكياليمني ودور صفّينمعسكر 
المؤمنين أميرزمن خالفة  ية فيإحدى المعارك المصير صفّينتعتبر معركة 

وبداية نشأة  التشيعو اإلسالمتاريخ  في , والتي كان لها دور بناٌء×علي
   .حركة الخوارج

 اإلمامالمؤازرة والتعاون مع ( :تينيلناحا دور ومكانة القبائل اليمنية من نابيل
 في الجزئية حداثاألضطر إلى تتبع ن )ة لهاالمخالفة والمعادوأ ×علي

تضح لنا ت, وذكر الخطب واالراجيز حتى صفّينفي معركة  القتال ميدان
   .ياإلسالمالتاريخ  ليمنية ومكانتها في هذا الحدث المهم فيراء القبائل اآ



 ٣٧٣  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

  صفّيننشأة معركة 
 ۳۶الكوفة يوم االثنين الثاني عشر من رجب عام  ×علي اإلمامدخل 
ن عبداهللا ب ريركتب كتاباً إلى جو ،)١()رحبة(منطقة  , وسكن فيللهجرة

عثمان على همدان وطلب  ليمن وواليمن سادات اكان ، وزعيم قبيلة بجيلة
 , وبعد أن أقبل جريرإلى الكوفة بعد أن يأخذ البيعة من الناس منه أن يأتي

من  حولي نإ«: كتابه إلى معاوية وقال له يصالإإلى الكوفة طلب منه 
د رأيت وقد الدين والرأي من قمن أهل  |اهللا أصحاب رسول 

ن خير ذي ـك مــإنّ«ك: ـفي’ اهللا اخترتك عليهم لقول رسول 
   .)٢(»يمن

ير الناكثين طلحة والزبفي كتابه إلى معاوية إلى  ×المؤمنينأميرقد أشار و
.. إنك من .فإن تتعرض للبالء قاتلتك، واستعنت باهللا عليك،«: وقال

اإلمامة، وال  الطلقاء، الذي ال تحلّ لهم الخالفة، وال تعقد معهم
تعرض فيهم الشورى، وقد بعثت إليك جرير بن عبداهللا، وهو من 

  . )٣(»وال قوة االّ باهللا أهل اإليمان والهجرة السابقة، فبايع،

                                                 
 .۱۸۹، األخبار الطوال:  الدينوري، أبو حنيفة، أحمد بن داود. ١

 .۲۸: ، وقعة صفّين المنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ٢

 .۹۳: اإلمامة والسياسة، الجزءاألول ،الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ٣
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أحد سادات اليمن وأمره أن يأخذ  ×علي اإلمامبعث  وفي هذا الوضع
   .لذلك لكن يظهر من ذلك أنه لم يستطع، ولبيعة من معاويةا

 ,»فابلغني ريقي«: قال لجرير, ×علي اإلمامأ معاوية كتاب وبعد أن قر
كتب كتاباً  ووبعد أن استشار عمر ,بن العاص ووعمر أقاربه واستشار كبار

الشاميين والذي يسكن في حمص  لكندي كبيرإلى شرحبيل بن سمط ا
لنزاريين وهم سادات اليمنيين وا وجعل في طريقه بعض إليهواستدعاه 

فذهب شُرحبيل على  ،قاتل عثمان ×اًيلقنونه أن علي عتماده حتىمورد ا
معاذ بن جبل وأفقه أهل  صهر ـ األزديعكس رأي عبدالرحمن بن غنم 

سد فقد تأثر شرحبيل بيزيد بن أ .)٤(إلى معاوية لثماليوعياض ا ـالشام 
أبى الناس إال ان علياً «: قال له, وعندما وصل إلى معاوية اآلخرينبوالبجلي 

، فقال »، واهللا لئن بايعت له لنخرجنك من الشام أو لنقتلنكقتل عثمان
.. فسر في مدائن الشام، وناد فيهم بأن .خالف عليكمما كنت أل«معاوية: 

  .)٥(»علياً قتل عثمان وأنه يجب على المسلمين أن يطلبوا بدمه
لطلب بدم عثمان فبايعه ذهب شرحبيل إلى مدن الشام ودعا الناس إلى اف

معاوية جرير مع كتابه  اك وجهذوعند  ,)٦(فرس حمص إّال  نكل الشاميي
                                                 

 .۴۴: ين، وقعة صفّوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحمالمنقري الك. ٤

 .۴۷: . المصدر السابق٥

 .۵۰: . المصدر السابق٦



 ٣٧٥  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

   .)٧(×علي اإلمامإلى 

كـان   مؤازرة أحد سـادات اليمنيـين والـذي    عتمد معاوية علىا ،لهذا السبب
 وأعلــن الحــرب علــىبــن عبــداهللا  الشــاميون يوالونــه ولــه عــداوة مــع جريــر

 وقـد أبـى أهـل الشـام إال    «: فيهـا  ×مـام علـي  وكتـب رسـالة لإل   ×علي
ــكقت م كانــت شــورى بــين ه، حتــى تــدفع الــيهم قتلــة عثمــان، فــإذا دفعــت ال

  .)٨(»المسلمين
ولهذا  ,×المؤمنينأميريظهر من رسالة معاوية أنه لم يكن يعترف بخالفة 

ى دور قيادة كان يتولّ ألنّه ,الشام عن والية ×السبب فقد عزله علي
قد سمح و , وقد رسخ في نفسه حب الخالفة,×القوات المخالفة لعلي

 السم أحد كباروكان أول من دعاه بهذا ا ,)٩(المؤمنينأميرلهم أن يلقبوه 
فبايعه  ،مه مالك بن هبيرة بن خالد السكوني الكنديسسادات يمنيي الشام ا

, فقد أنشد ’بشرط أن يعمل بكتاب اهللا وسنة رسوله ـأيضاً ـالناس 
  : زبرقان بن عبداهللا السكوني بخصوص ذلك

معاوي بالتي الخالفةَ تَأخرج  

                                                 
 .۱۹۹: ، األخبار الطوالالدينوري، أبو حنيفة، أحمد بن داود . ٧

 .۱۰۱: اإلمامة والسياسة الجزءاألول، الدينوري،ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ٨

 .۸۰و ۷۸: ، وقعة صفّينو الفضل، نصر بن مزاحمالمنقري الكوفي، أب. ٩
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  مالك لك الملك افقد بو شرطتَ
  وحمير السكون ردته إذا شاَء

وال وهمدانيح الخفاف ١٠(السكاسك(  
إلى الشام وساداتهم  لقوية التي هاجرتاليمنية ا القبائل الثالث ويظهر أن

   عوا معاوية بدون أي مشكلة وأعلنوا استعدادهم لمؤازرته.قد باي
عن أعين الدولة  عاماً بعيداً ثمانية عشرة الشام طوال وقد حكم معاوي

نشأت حياته  ،نفسهل اًولة مستقلة وقوية سياسيم بتأسيس دقا ،المركزية
ا هنالك بعيداً يقد تربو ،خيه يزيد بن أبي سفيانأالشام مع  االجتماعية في
ومن  ×علي اإلمامومنع من وجود أصحاب  ،يةاإلسالمعن المفاهيم 

ن يعدونه امييأن الش الشام حتى في |اهللا بيت رسول  لآيم نتشار تعالا
   .مرهواأ ويطيعون اإلسالمقدوة 

سالم والمسلمين كان المسؤول عن لقدوة لإلالمؤمنين نور النبوة واأميرو
ولذلك  ؛وإقامة الحدود والقوانين اإلسالمحفظ ية واإلسالمدارة الدولة إ

ن نظرية معاوية أل ؛نهإلى عزل معاوية عن مكا ×اإلمامضطر فقد ا
لعادات يزال يهتم با معاوية ما نأ ذإ ×علي اإلمامتختلف عن نظرية 

فإن معاوية كان غير ولهذا  ,لتسلط والطبقاتا القبلية الموروثة وثقافة

                                                 
 .۸۱المصدر السابق: . ١٠



 ٣٧٧  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

 اإلمامنظريات ل اًبل كان مخالف ،×عهد علي مارة فيمناسب لإل
وكان  .ليالمستقبونظامه  ×علي اإلمامهداف أل اًحاربوم ؛×علي

   .اإلسالمحساب القضاء على ل أمية وحزب الطلقاء على تثبيت معاوية آل
كل يوم  سم ابن أبي كبشه يصرخ به فياوإن «: قال معاوية للمغيرة بن شعبة

أم  عمل يبقى مع هذا، ال فأي ؛شهد أن محمداً رسول اهللاأ: خمس مرات
   .)١١(».. ال واهللا إال دفناً دفناً.لك
ـ الذي كان يريد  ×علي اإلمامئق أن الليس من ال ،لةهذه الحا في

ورمز الثقافة  قائد حزب الطلقاءاالصالح في نظام الخالفةـ يختار 
بعنوان   ’االستعالئية والتسلط القبلي، والساعي للقضاء على ذكر النبي

  .السياسية أحد مساعديه في الشؤون

  ن في الحرب ضد معاويةيرأي اليمني

 ×علي اإلمامستدعى ا ،بالعصيان رد معاوية عبداهللابن  لما عاد جرير
على عدونا الهجوم  في إنه لنا الحق«: وقال لهم األنصارالمهاجرين و

   ؟»هذا فما تقولون في ،وعدوكم
هم لك وألشياعك أعداء وهم «: وقاص الزُهري فقال هاشم بن عتبة بن أبي

إن « :مار بن ياسرفقال ع »لمن يطلب حرث الدنيا أولياء... فسر بنا إليهم

                                                 
 .۵۷۶: األخبار الموفقيات ،الزبيري القرشي، بو عبداهللا، الزبير بن بكار بن عبداهللا. ١١
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واحداً فافعل، اشخص بنا قبل استعار نار الفجرة...  استطعت اال تقيم يوماً
  .»فواهللا إن سفك دمائهم والد في جهادهم لقربة عند اهللا وهو كرامة منه

، واهللا عدانكمش بنا الى عدونا وال تَ« :يقول قيس بن عبادة الخزرجي
وم الدهانهم في دين اهللا لجهادهم أحب إلي من جهاد الترك والر

من المهاجرين واألنصار ’ واستذاللهم أولياء اهللا من أصحاب محمد
  .»والتابعين بإحسان

يا أمير المؤمنين، نحن سلم لمن « :فقال األنصارفقام سهل بن حنيف عن 
  .»سالمت، وحرب لمن حاربت ورأينا رأيك ونحن كف يمينك

اهللا سيروا إلى أعداء السنن سيروا إلى أعداء « :×المؤمنينأميرفقال 
  .»األنصاروالقرآن سيروا إلى بقية األحزاب قتلة المهاجرين و

جميع من ترى من الناس شيعتك، وليسوا يرغبون «: األشترفقال مالك 
  . )١(»بأنفسهم عن نفسك وال يحبون بقاء بعدك، فإن شئت فسر بنا الى عدوك

  . )١(»عدوك
نك ابن عم أل: مس خصاللخ أجبتكإني « :بن الحمق الخزاعي ووقال عمر

فاطمة بنت  اُألمةزوج سيدة نساء و ,به من آمنأول و ,|اهللا رسول 
وأعظم رجل  ،’اهللا وأبو الذرية التي بقيت فينا من رسول  ,|محمد

                                                 
 .۹۲: ، وقعة صفّينالمنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ١



 ٣٧٩  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

 حكلفت نقل الجبال الرواسي، ونز أنيمن المهاجرين سهماً في الجهاد. فلو 
به وليك وأوهن به  يالبحور الطوامي حتى يأتي على يومي في أمر أقو
   .»من حقك يعدوك، ما رأيت أني قد أديت فيه كل الذي يحق عل

قها حنحن بنو الحرب وأهلها الذين نل«: الكندي ل حجر بن عديقاو
صالح وعشرة ذات عدد  نتجها قد ضارستنا وضارسناها ولنا أعوان ذوونو

ن شرقت فإ ،ورأي مجرب وبأس محمود وأزمتنا منقادة لك بالسمع والطاعة
 لّكُأ« :×فقال علي »شرقنا، وان غربت غربنا وما أمرتنا به من أمر فعلناه

  .؟»مثل رأيكيرى قومك 

  .)١(»منهم إال حسناً وهذه يدي عنهم بالسمع والطاعة ما رأيت«: فقال
وال دعوت  ،ما قلت إال بعلم المؤمنينأمير يا« :فقال عدي بن حاتم الطائي
  .»رشدإال الى الحق وال أمرت إال ب

يبتغون دمه فكيف واهللا ما اربتنا طرفة عين فيمن « :وقال زيد بن حصين
 ن الظلم ومسددياباتباعه القاسية قلوبهم القليل في اإلسالم حظّهم، أعو

من المهاجرين وال األنصار وال التابعين  ليسوا ،أساس الجور والعدوان
  .)٢(»بإحسان

                                                 
 .۱۰۴المصدر السابق: . ١

 .۹۹: ، وقعة صفّينضل، نصر بن مزاحمالمنقري الكوفي، أبو الف. ٢
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مؤمنين، لئن كنا على الحق يا أمير ال« :األزديزينب بن عوف  ووقال أب
  .»أعظمنا في الخير نصيباًونا سبيالً، انت أهدأل

، نحن على جهاز وعدة ×يا أمير المؤمنين« رحبي:فقال يزيد بن قيس األ
وأكثر الناس أهل قوة ومن ليس بمضعف وليس به علة فمر مناديك فليناد 

  .)١(»الناس يخرجوا الى معسكركم بالنخيلة
وأشخص بنا الى هذا العدو راشداً معاناً فإن «: الحارثيفقال زياد بن نضير 

يرد اهللا بهم خيراً ال يدعوك رغبة عنك الى من ليس مثلك في السابقة مع 
وا ويقبلوا بوإال يني’ والقدم في اإلسالم والقرابة من محمد’ النبي

  .»وا إال حربنا نجد حربهم علينا هيناًًبويأ
 ، إن القومالمؤمنينأميريا «: لخزاعيوقال عبداهللا بن بديل بن ورقاء ا
ثرة وضناً بسلطانهم وكرهاً لفراق دنياهم يقاتلون فراراً من األسوة وحباً لإل

التي في أيديهم وعلى إحنٍ في أنفسهم وعداوة يجدونها في صدورهم 
  .)٢(»آباءهم واخوانهم فيها بهم قديمة، قتلت تهالوقائع أوقع

والخاصّ ×علي المؤمنينأميرأصحاب  ومن هنا فإنإّال ن وة منهم يمني 

                                                 
  البالذري، أبو . وهو معسكر فى الكوفة فى جهة الشام ويبعد عن الكوفة ميلين (راجع: ١

 ).۲۹۴: الجزءالثاني العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،    

 .۱۰۲: ، وقعة صفّينالمنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ٢



 ٣٨١  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

 المؤمنينأميرو اإلسالملدفاع عن ا , وقد أعلنوا استعدادهم فيمنهم اًواحد
جبهة الباطل  معاوية وأصحابه في دون على أنوكان جميعهم يؤكّ

وكان هذا  ,ويجب طاعته على الحق ×اًعلي اإلماموأن  ,والفسوق
   .على الحق ×اًعلي علمون أنولية الدينية ويمسؤحساس نابع عن الاإل

الناس  عور بن عبداهللا الهمداني بدعوةث األحار ×علي اإلمامثم أمر 
لنضير وشريح بن هاني الحارثي زياد بن ا حثم سر ،)١(ة إلى النُخيلةللتوج
من دخول  ى يمنعوهحت .)٢(مواجهة معاوية ثني عشر ألف رجل فيافي 

بقيادة معقل بن قيس  ف رجلٍمقدمة جيشه ثالثة آال العراق وجعل في
نصيبين ورأس وعن طريق الموصل  )٣(رقةالالرياحي حتى يدخل إلى 

  . )٤(العين
 في ×علي اإلمامإلى  مع أهلها أيضاًوقدم ابن عباس والي البصرة 

 ,الكوفة وكان معه خالد بن معمر الذُهلي السدوسي على بكر بن وائل
على  األزديصبرة بن شيمان و ,القيس بن مرحوم العبدي على عبد ووعمر

                                                 
 .۲۹۴: الجزءالثاني أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،البالذري، . ١

 .۵۶۴: ، تاريخ الطبري، الجزءالثالثالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢

 .۲۹۶: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٣

  ن دجلة والفرات ومجاورة الشام (راجع: . وتعتبر هذه المدن من مدن الجزيرة، وهي بي٤
 (ذيل كلمة الجزيرة). ۱۳: معجم البلدان، ياقوت الحموى، الجزءالثاني     
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بن قيس  األحنف, وعور الحارثي على أهل عاليةزد البصرة وشريك بن األأ
   .)١(تميم البصرة وضَبة الرِباب على بني

ة و والجدير بالذكر أنمعركة  البصرة قد تعاونوا مع الناكثين فيزد أضب
وا ولكنهم ندم ،المعركةتلك  من تكبد الخسائر في أكثر, وهم الجمل

   .×موا مع عليوتدبير ابن عباس وقا ×علي اإلمامعندما رأوا رحمة 
 ۲۳ حنظلة بن ربيع التميمي في: ومنهموانفصل عنه جماعة عندما تحرك 

 ,فهربوا إلى معاوية .حد عشر رجالًأ وعبداهللا بن معتم العبسي في ،جالًر
ا مع ولكنهم لم يقفو ،بينهمعن تبادل الرسائل  ×علي اإلمامعندما علم 

مع عوائله من قسر بجيلة إلى  جرير بن عبداهللا البجلي , وتوجه)٢(معاوية
   .)٣(قرقيسياء

من قبيلة بجيلة  صفّين في ×علي اإلمامومن الجدير بالذكر أنه كان مع 
وكذلك فقد  ,)٤(من قسر حمس سبعمائة رجل وتسعة عشر رجالًفرع األ

الحارث بن عدي  ووبن وبن عمر خمر يي الكوفة من فرعهاجر بعض كند
                                                 

 .۲۹۵: أنساب األشرف البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر،. ١

 .۹۷: ، معركة صفّينالمنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ٢

   ۳۲۸: : معجم البلدان، الجزءالرابعراجعوبالقرب من نهر الخابور (. كانت من مدن الجزيرة ٣
 (ذيل كلمة قرقيساء).    

 .۶۰: ، وقعة صفّينالمنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ٤



 ٣٨٣  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

وأسكنهم معاوية في  ،من الكوفة إلى الشام ×علي اإلمامبداية خالفة  في
ولكنهم لم يشتركوا مع معاوية  ،راضيوأعطاهم األ ،مدن الرها والنصيبين

   .)١(صفّين في
جيشه على حسب ترتيب القبائل في الكوفة إلى  ×علي اإلمامم قد قسو

على قيس وعبد القيس سعد بن مسعود  فجعل ،ن قادتهامعسكرات وعي ةسبع
الثقفي, ومعقل بن قيس اليربوعي على تميم وضَبة والرِباب وقريش وكنانة 

 ،وخزاعة األنصارزد والبجيلة والخثعم ووبني أسد، ومخنف بن سليم على األ
وحجر بن عدي الكندي على كندة وحضرموت وقضاعة والمهرة، وزياد بن 

عيد بن قيس الهمداني على همدان وحمير، شعر، وسالنضر على مذحج واأل
, وجعل مالك بن حبيب اليربوعي على )٢(وعدي بن حاتم الطائي على طي

، )٣(ياألنصار وشرطة الكوفة واستخلف مكانه على الكوفة عقبة بن عمر
   .)٤(صفّينربعاء الخامس من شوال من النخُيلة إلى وتوجه يوم األ

لفرات وأمام جيوشه إلى شاطى امع  ×المؤمنين عليأميرعندما وصل و
والذي كان  بن سفيان السلمي وعور عمراأل ابعث معاوية أبمدينة الرقة 

   .×على مقدمة الجيش لقتال أصحاب علي
                                                 

 .۸۱: جمهرة النسب، الجزءاألول، الكلبي، أبو منذر، هشام بن محمد. ١

 .۱۱۷: بجمهرة النس، الكلبي، أبو منذر، هشام بن محمد. ٢

 .۱۲۱: . المصدر السابق٣

 .۱۳۱: . المصدر السابق٤
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وزياد بن نضر  األشترهاشم بن عتبة ومالك  ×المؤمنينأميروبعث 
ين قتال شديد حتى إذا كان عند يقفدار بين الفر .وشريح بن هاني لمواجهته

   .)١(ظلمة الليل عور فياأل رجع أبولمساء ا
  دور اليمنيين في تحريرالفرات

ضع مو كان معاوية قد عسكر في صفّينإلى  ×علي اإلمامعندما وصل 
شريعة الإلى جانب  ×علي اإلمامصحاب أأفيح قد اختاره قبل قدوم سهل

وبعث  ،زهحي , وجعلها فيليس في ذلك الصقع شريعة غيرها ,الفرات في
راقيون الذين كانوا عطاشا من وطلب الع ,عور يمنعها ويحميهاها أبا األعلي

 ×المؤمنينأميرفبعث  ,)٢(أن يرجعوا حوض الماء بالقتال ×علي اإلمام
لشريعة من ا صعصعة بن صُوحان العبدي إلى معاوية وطلب منه أن يدع

 وليل بن عمرالسرح وس الوليد بن عقبة وعبداهللا بن أبي ولكن ،الفرات
: أيضاً وقال هو ،الماء السكوني الكندي حرضوا معاوية على مواصلة منع

 وكان معري .لنتيجة غير مسرةفرجع صعصعة وا ،»الصواب الرأي وهذا ه«
 بن العاص ومعري ومن عمر وقد راجع كلٌّ .زاهداً بن اقبل الهمداني رجالً

لعناد ا، ولكنه لم يتوقف عن بل الهمداني معاوية عن هذا العملبن اق
                                                 

 .۵۶۶: ، تاريخ الطبري، الجزءالثالثالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١

 .۵۶۶: تاريخ الطبري، الجزء الثالث ،الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢
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مالك بن  ×المؤمنينأميرفبعث  ,)١(ليالً ×علي اإلمامب والتحق معري
تال الشاميين حتى يستردوا لق أيضاً بن قيس الكندي األشعثالحارث و

فتحه طريق  لفخر فيسب لنفسه اكان ينوي أن يك األشعث ومع أن ،الماء
يزال  كان ماو ؛الماء وكان ذلك بسبب المنافسة والحسد والعداوة لمالك

 ؛كرب من مذحجوأبوه قيس بن معدي  ،مرارة هزيمته يتجرع األشعث
: قبلي قائالًصاحب رايته بغرور وتعصب ولهذا السبب فقد كان يحدث 

ولكن على  ,)٢(»ن أفضل من الكنديينيتجعل النخعي أقسمك باهللا أن ال«
ولم يكن  ،)٣(الماء تحرير عكس ما كان يتوقعه فقد كان لمالك دور في

   .الفتخار نصيبه وحدههذا ا
ليمنيين بعث رجلين من أصحابه االفرات  ×علي اإلمامسترد وبعد أن ا

بن محصن  وعمر :وهم ،خر من أصحابه المضريين إلى معاويةوآ
يدعوه  ،لتميميوشبث بن رِبعي ا ,وسعيد بن قيس الهمداني ,ياألنصار

جاب ولكن معاوية أ ,الطاعة وااللتحاق بجماعة المسلمين للدخول في
ل طواو ،)٤(»السيف إّال وبينكم  يبين انصرفوا من عندي فليس«: بقساوة قائالً

                                                 
 .۱۶۴: . المصدر السابق١

 .۱۸۰ :. المصدر السابق٢

 .۱۰۶: اإلمامة والسياسة، الجزءاألول، ة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلمالدينوري، ابن قتيب. ٣

 .۱۸۸: ، وقعة صفّينالمنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ٤
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لتحام بين ن يتحاربان من دون أن يتم االوالحجة كان فرسان وراجل ذي
تلك االشتباكات  وكانت هذه االشتباكات متفرقة ويقودهم في ،الجيشين

 ,×ة عليستة رجال من الزعماء اليمنيين وثالثة رجال نزاريين من قاد
   .)١(ومن قادة معاوية أربعة رجال من زعماء مضر وثالثة رجال يمنيين

 ،سفك الدماء عندما حل شهر محرم لیع من الطرفين التوقف طلب كلٌّ
 ,عن التوقف عن القتال حتى نهاية محرم ومعاوية ×علي اإلمامتفق اف

 ×علي اإلمامفبعث  ،لفريقين من أجل الصلحوتم تبادل الرسل بين ا
ودعاه إلى  ,)٢(جلين من أصحابه اليمنيين ورجلين من النزاريين إلى معاويةر

، ولكن معاوية طلب منهم أن يدفعوا قتلة وجل وجمع الكلمة أمر اهللا عز
   .)٣(م وجعل الخالفة بالشورىإليهعثمان 

وشرحبيل بن السمط  حبيب بن مسلمة الفهري ×بعث معاوية إلى عليف
م قتلة عثمان ثم يعتزل إليها منه أن يدفع وطلبألخنس وومعن بن يزيد بن ا

إني أتعجب منكم أنكم اتبعتم معاوية الذي « :×فقال علي ,أمر الناس
سلف صدق في  لم يجعل اهللا عز وجل له سابقة في الدين, وال

حزاب, لم يزل هللا عز , طليق بن طليق, حزب من هذه األاإلسالم
                                                 

 .۱۹۵: . المصدر السابق١

 .۳: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢
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تى دخال في وأبوه ح ووللمسلمين عدواً ه ’وجل ولرسوله
 لآخالفكم معه وانقيادكم له, وتدعون  ال  إ كارهين, فال غرو اإلسالم

فرجع وفد  ،)١(»الذين ال ينبغي لكم شقاقهم وال خالفهم ’نبيكم
   .دثات بدون نتيجةامعاوية وقد أنهوا المح

  صفّينن في ترتيب اليمنيي
 في ×علي اإلمامن أعل ،الحجة على معاوية ×علي اإلمامبعد أن أقام 

الراية  وأعطى ،ن قادتهجيشه وعي , وأعدخر يوم من شهر محرم القتالآ
يل بن عبداهللا بن بد, وعلى الخيل اًوجعل عمار ,لهاشم بن عتبة الزُهري

بن قيس الكندي على خيل الجناح  األشعثورقاء الخُزاعي على الرجال، و
بن صُرد  سليمان, واأليسراهللا بن عباس على خيل الجناح  وعبد ,األيمن

وحارث بن مرة العبدي على الجناح  ,األيمنالخزاعي لقيادة رجال الجناح 
واليمنيين على  ,الكوفة والبصرة على القلبي ضري, وجعل مللرجال األيسر

أودع رايات القبائل و ,لجيشه األيسرالجناح  , وربيعة فياأليمنالجناح 
امة قريش وبني أسد اهللا بن عباس الهاشمي لزع عبد فأعطى :لكبارهم

, البصرة ين بن المنذر على بكر، وحصكندةبن عدي على  حجر, ووكنانة
بن الحمق الخزاعي على  وعمر, وبن قيس على تميم البصرة األحنفو

                                                 
 .۴: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١
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عين بن أ, ووالرِباب البصرة ،جارية بن قُدامة السعدي على سعد, وخُزاعة
معمر الد بن خ, وحنظلة من تميم البصرة وبني وضُبيعة على بني عمر

 على لهازم البصرة لحنفيحريث بن جابر ا, وعلى ذُهل البصرة السدوسي
قريش البصرة حارث بن على , وبن حنظلة على عبدالقيس البصرة ووعمر

وعلى بكر  يس البصرة قبيصة بن شداد الهاللي,وعلى ق نوفل الهاشمي
ذُهل الكوفة يزيد بن و ،, وعلى بجيلة رفاعة بن شَدادالكوفة نُعيم بن الهبيرة

على تميم عدي بن حاتم الطائي, و , وعلى قضاعة وطيءرويم الشيباني
, وعلى األزديزد جندب بن زهير الغامدي أ, وعلى الكوفة عمير بن عطارد

وعلى همدان سعيد بن  ،وحنظلة من بني تميم الكوفة شبث بن رِبعي وعمر
على السعد جل العجلي, وبن حعلى لهازم الكوفة عبداهللا و ،قيس الهمداني

على مذحج و ،صريمة التميمي يفة طُفيل بن أبوالرِباب من تميم الكو
 ,عبدالقيس الكوفة صعصعة بن صُوحان العبدي, ومالك بن حارث النخعي

وجعل قاسم بن  الكوفة عبداهللا بن طُفيل البكائي المضري, وعلى قيس
  .)١(القضاعي على قبائل متفرقة وبعيدة حنظلة الجهني

                                                 
  . والجـدير بالـذكر أن الطبـري    ۲۰۶: ، وقعة صـفّين المنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ١
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الراية لعبدالرحمن بن خالد بن الوليد  وأعطى ،أيضاًوأعد معاوية جيشه 
ل مسلم بن عقبة على الرجا, وعلى الخيل عبيداهللا بن عمر, والمخزومي
، وعلى بن العاص وللجيش عبداهللا بن عمر األيمنعلى الجناح المري, و

ين ن الذوعلى الدمشقيي لفهري,للجيش حبيب بن مسلمة ا األيسرالجناح 
ن لحمصييعلى خيل ااك بن قيس الفهري, وضحاللجيش قلب ا كانوا في

الكالع وللجيش سميفع بن ناكور ذ األيمنالجناح  الذين كانوا في
ن ذُوظُليم حوشب بن طخمة على رجال نظام الحمصيي, والحميري
بن  زُفر األيمنالجناح  لى أهل قنِّسرين والذين كانوا فيع, والحميري
سفيان بن  عورألاردن على خيل األ, ومن قيس بن عيالن لكالبيحارث ا

وعلى خيل فلسطين مسلمة بن , األيسرالجناح  , وكانوا فيالسلميوعمر
, والذين األزديعلى رجال فلسطين حارث بن خالد , وياألنصارد مخلّ

 ى وعلى رجال بني قيس طريف بن حابس الهاني,الجهة اليسر كانوا في
على رجال , والقضاعي رحمن بن قيس القينيدن عبدالرعلى رجال االُو

, وعلى قيس وإياد قيس دمشق همام بن قبيصة النُميري من قيس بن عيالن
ل على رجا, ووحاتم بن معتمر الباهلي األزديهبيرة  حمص بالل بن أبي

 ى قضاعة دمشق حسان بن بحدل الكلبيوعل الميمنة حابس بن سعد الطائي
وعلى كنانة  ،ردن حبيش بن دلجة القينياال على قضاعة, والقضاعي

ردن مخارق بن حارث الزُبيدي, حج االُعلى مذفلسطين شريك الكناني, و

                                                                                                                  
 ).۱۴۶: الخياط     
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ردن حمزة على همدان االُو، )١(على لخم وجذام ناتل بن قيس الجذاميو
على غسان , وعلى الخثعم حمل بن عبداهللا الخثعمي, وبن مالك الهمدانيا

قعقاع بن أبرهة الكالعي  :وعين على قبائل بعيدة ,االردن يزيد بن حارث
   .)٢(الحميري

  : ين العراق والشاميقولهذا يتضح لنا من فهرس قادة الفر
  
معيار إختيار القادة كان االهتمام ب ضافة إلى معيار القبيلة فيان باإلك. ۱

ردني والفلسطيني وتشمل الكوفي والبصري والحمصي واأل أيضاًالمنطقة 
معركة الجمل  مواجهة في : فقد شاهدنا والول مرةوكما قيل والدمشقي,

   .بين ازد البصرة مع ازد الكوفة
 اً,نزاري رجالً ثمانية عشر رجالً ۳۱قادتهعلى جيشه من  ×عين علي ـ۲

الجيش كان أربعة  أقسامومن السبعة القادة من  اً,يمني وثالثة عشر رجالً
 هم يمنيين وثالثة رجال نزاريين.رجال من

وستة عشر  اًنزاري حد عشر رجالًأ ش معاويةمن قادة جي رجالً ۲۷كان . ۳

                                                 
  بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب عريب بن زيد بن . لخم وجذام أبنا عدى بن حارث ١

  كهالن بن سبأ. وكان مسكنهم بين مصر والشام، أطراف عريش وجذام فى أطراف أيلة      
 ).۴۲۴ – ۴۲۰: فى خليج العقبة راجع: ابن حزم  المصدر     

 .۲۰۷: ، السابقالمنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ٢
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  .اًيمني رجالً

   ): االنتماء القبيلي لقادة معرکة صفين۳شکل رقم(
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قادة جیش معاویۀ
)ع(قادة جیش علی 

  
من قادة جيش  %۵۸مما سبق أن النزاريين كانوا يشكّلون يتضح ـ  ۴

ليمنيون فكانوا يشكّلون أما ا ,منهم %۴۲وكان اليمنيون يشكلّون × علي
  منهم. %۴۱من قادة جيش معاوية، وكان النزاريون يشكّلون  ۵۹%

وية مما األولالمضريين  وعلى عكس هذا الرقم فإن معاوية كان يعطي 
١(عتراض اليمنيينى إلى اأد(.  

                                                 
 .۴۲۴: ،وقعة صفّين، أبو الفضل، نصر بن مزاحمالمنقري الكوفي. ١
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 يتضح أنه الهذا الرقم على كل قوات الطرفين  وزعنا وفى هذه الحالة ل
ساس على ا يةوالعراق يةالجبهتين الشام لنزاع فييمكن أن يكون نشأة ا

أن افراد كل قبيلة من الشام والعراق كانوا يقتتلون مع النزاع القبلي، و
خر إلى في الحرب وقد يوصل كل واحد منهم اآل )١(بعضهم البعض

   .الهالك

 ,وسيطرة الوالد ,كر دور النظام القبليع ليس معنى ذلك أننا نريد أن ننبالطب
   .ذلك الزمان الذي كان يجري في دماء المجتمع العربي في لتعصبوقوة ا

 ،الحربية أماكنهممقابل بعضهم البعض, وعينوا  عندما التقى الشاميون والعراقيون
 في مواجهة ربيعة الذين كانوا في الجهة اليسرىحمير الشام جعل معاوية 

وجعل   اق,في مقابل كندة العر لجيش العراق, وجعل السكاسك وسكون الشام
مذحج  عك في مقابل جعل , وهمدان العراق زد وبجيلة الشام في مقابلأ

  . )٢(في مقابل تميم العراق , وجعل هوازن وغطفان وبني سليمالعراق
تقدم طوال الليل لتجهيز جيشه وعندما أصبح الصباح  ×علي اإلمام عمل
من  كل واحدوسأل عن أسماء قبائل الشام وأمر أن يذهب  ماماألإلى 

                                                 
 .۳۱۲و ۲۲۸و ۲۲۷: . المصدر السابق١

 .۲۲۷: وقعة صفّين ،المنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ٢
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 لم يحضروبجيلة كان قليالً عدد ن وأل ؛الشاميشريكه القبائل العراقية إلى 
  .)١(مقابل لخم فجعلهم في منهم مع الشاميينأحد 

  ن في معارك الحربيدور اليمني
في  صفّينمن معركة  ىلاألوالعشرة  األيامن نذكر أل اهنن ومضطر ونحن
, حتى هذه المعركة ية فيان دور القبائل اليمنبي, من أجل شهر صفر بداية

  .نفهم الموضوع بشكل أفضل
ى وعل األشترمالك بن حارث  صفّينأول يوم من  في ×علي اإلمامبعث 

 شديداً فاقتتال قتاالً ,ربعاءوذلك يوم األ أهل الشام حبيب بن مسلمة الفهري,
لخميس الثاني من صفر هاشم بن ا ثم خرج في ،)٢(جلَّ النهار ثم تراجعا

السلمي, فاقتتال يومهم  وبن عمرسفيان  عوراأل وأب إليهري, وخرج عتبة الزه
عة ث يوم الجمعة عمار بن ياسر ومعه جمااليوم الثوخرج في ال ؛ثم انصرفا

بن العاص فاقتتل  وعمر إليهوخرج  ,بدر ومقاتلي األنصارمن المهاجرين و
بن  وعلى عمرفحمل عمار ومعه زياد بن النضير  ,الناس كأشد القتال

فخرج محمد بن علي وعبيداهللا بن عمر فاقتتال  ،العاص وأصحابه فهرب
 إلي خرجارسل إلى ابن الحنفية أن عبيداهللا بن عمر أ ن, ثم إكأشد القتال

                                                 
 .۲۲۹المصدر السابق: . ١

 .۷: ، تاريخ الطبري، الجزء الرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢
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 في يليست ل«: فقال »أبرز لك هلم إلي«: فقال ×علي اإلمام إليهفأسرع 
 فرجع ابن عمر ورجعا إلى ،ال :فقال ,بلى :فقال ,»مبارزتك حاجة

فلما كان اليوم الخامس خرج عبداهللا بن العباس والوليد بن  ،)١(معسكرهم
, فأخذ الوليد بن عباس من الوليد بن عقبةقبة فاقتتال قتاال شديداً ودنا اع

   .ولكنه أبى برز ليأابن عباس أن  إليهفأرسل  ,عبدالمطلب يسب بني
القرب من وقت جع الجيشان بحتى ر )٢(شديداً وقاتل ابن عباس يومئذ قتاالً

شمر بن أبرهة بن صباح  ×علي اإلماملتحق بفي هذا اليوم اوالظهر, 
مما أدى إلى ضعف أصحاب , الشام قراء أهللحميري مع جماعة من ا

   .)٣(بن العاص ومعاوية وعمر
سعيد بن قيس  ـيوم االثنين  ووه ـاليوم السادس  في ×علي أخرجو

وكانت بينهما  ,وية ذا الكالعمعا إليه أخرجسيد همدان ف والهمداني وه
   .)٤(وانصرف الفريقان جميعاً ,وأسفرت عن قتلى ,خر النهارالحرب إلى آ

حبيب بن مسلمة  إليهوخرج  األشترالسابع من صفر خرج  يومالوفي 

                                                 
 .۸: ، تاريخ الطبري، الجزء الرابعريرالطبري، أبو جعفر، محمد بن ج. ١
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, صفّينشهدتها  شديداً وكانت من أشد المعارك التي فاقتتال قتاالً )١(يالفهر
ابن  ـأصحاب معاوية ـ الكندي من طلب حجر بن يزيد  نفس اليوم وفي

وفي ذلك الوقت فقد جرح رجل من  ،الللقت عمه حجر بن عدي الكندي
بني أسد من أصحاب معاوية حجر بن عدي, فهجم أصحابه على حجر بن 

حين أنه  , فيالحميري زهرأقتله حكم بن  , وفي أثناء الهروبهربيزيد ف
كان رفاعة بن  قت الذيوفي الو ،ليمنمن زعماء او عرف نفسه أنه شاب

صول الحميرية بن ملك معروف من دودمان الملوك واالُالحميري  ظالم
حجر  هجم على حجر بن يزيد وناداه ×علي اإلماممن أصحاب  ووه

٢(وقتله الشر(.  
يعدون أنفسهم من الملوك الذين الثالث القبائل  فرادأهنا نرى أنه ليس من 

 ييبل إن حمير ،فقط هم البعضاجهة بعضمو يسلون السيف في األصلية
واقتتلوا مع  ,الجهتين كل واحد منهم في مؤازرة إحدى الشام والعراق قام
الدين والمعرفة  ي فيأليس هذا دليل على إختالف الرأ .بعضهم البعض

   ؟بدل النظام الملكى الموروث والتعصب القبلي
لثالثاء يلة ال في ×المؤمنينأميرقام وقد ربعاء الثامن من صفر يوم األ وفي

 طيلوا الليلة القياماف غداً العدو اوأال إنكم الق«: قائالً بين أصحابه خطيباً
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 .۲۴۴المنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم: وقعة صفّين: . ٢



 دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^  ٣٩٦

فلما كان من الليل  ,)١(»والنصر الصبر اهللا اسألواو واكثروا تالوة القرآن
وبعث رسالة إلى  ,ربط الراياتلناس ليلته كلها حتى ا فعبأ ×خرج علي

معسكرهم  , وأقام الشاميون فيكةلمعرل اًصباح الشاميين أن يأتوا غداً
  . )٢(فأعد جيشه وعين قادته ،سطوانة والتفوا حول معاويةا

بنفسه والصحابة من  ×علي ـيوم االربعاء  ووه ـاليوم الثامن  وخرج في
 وفجاء عمر ,)٣(وربيعة وهمدان األنصارالبدريين وغيرهم من المهاجرين و
نهارهم كله ثم انصرفوا عند  شديداً بن العاص للمواجهة فاقتتلوا قتاالً

قد  ×علي اإلماميوم الخميس التاسع من صفر كان قتال  وفي. )٤(المساء
ناس من واُ األنصاركان يرافقه  تحرك مع قادة جيشه في الوقت الذي

أال إن « , فقال عبداهللا بن بديل الخزاعي:خزاعة وكنانة وهجموا على العدو
وجادل بالباطل  ,من ليس مثله االمرونازع هذا  ,يس أهلهالمعاوية ادعى م

فقاتلوا الطغاة  ,وأنتم على نور من ربكم وبرهان مبين ,ليدحض به الحق
مرة  ’تخشوهم فكيف تخشوهم فقد قاتلناهم مع رسول الجفاة وال

                                                 
 .۲۲۵المنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم: فين: .  ١
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وأصحابه ومجموعة من القراء  وه شديداً فقاتل عبداهللا قتاالً ,)١( »وهذه ثانية
 األيسروكان على الجناح  ة حبيب بن مسلمةـأمر معاويف .األيمنفي الجناح 

 ،الذين كانوا من اليمنيين األيمن أن يهجم على جناح العراقيين ـللجيش 
 ،دار ميل واحدوتراجع العراقيون إلى الخلف بمق ,فهجم حبيب عليهم

سهل  ×فأمر علي ،مائة رجل من القراء إّال اهللا  مع عبد لدرجة أنه لم يبق
ولكن  ،يهجم على الشاميين مع أهل المدينةي أن األنصاربن حنيف 

وتراجع  ,×علي اإلمامشديداً حتى وصلوا إلى مقر  ن قاتلوا قتاالًيالشامي
ولكن  ×لجيش علي األيسرالجناح  والذين كانوا في أيضاًالمضريون 

  .)٢(ربيعة قاومت
توجه إلى و هفي الميدان مع أبنائ ×علي اإلسالمحينذاك دخل فارس 

 ،ع الهاربينرجِحتى ي األيمنلجناح إلى ا األشتروبعث مالك  راأليسالجناح 
إن هؤالء  ,األشترأيها الناس فأنا مالك  إلي«: م وقال لهمإليهفذهب مالك 

فطيبوا عباد  ,عن دينكم ليميتوا السنة ويحيوا البدعة اإلّيقاتلونكم  القوم ال
ن الفرار من الزحف وإ ,فإن ثوابكم على اهللا ,اهللا أنفساً بدمائكم دون دينكم

وعار الدنيا  ,فيه السلب للعز والغلبة على الفئ وذل المحيا والممات

                                                 
 .۱۱: ، تاريخ الطبري، الجزء الرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير .١
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  .)١(»خرةواآل

رفة الدينية حساس العميق بالمعيدل على اإل األشترحديث مالك  إن
التفوا ف اًواسع اًقد أوجد بين المذحجيين نشاطعداء فوالمذهبية ومعرفة األ

معاوية  ، لدرجة أنتى جعلوهم يفرونا على الشاميين حوهجمو حول مالك
  . )٢(حتى يهرب اًطلب فرس

  األشترالهمدانيون ومالك 
 عك :والمذحجيون على الشاميين وكانوا من القبائل األشترعندما هجم 

 ,وهم ثمانمائة مقاتل ,معه شباب من همدان شعر, وكانوجذام واللخم واأل
انون ومائة رجل وقتل ن حتى أصيب منهم ثميمواجهة العكي وقد صبروا في

وكان منهم كريب بن شريح وخمسة من  ,منهم أحد عشر رئيساً همدانياً
مقاومة شديدة ن يالمذحجيون والهمدانيون أمام الشامي لقد قاوم ،)٣(إخوانه

اهللا في  ،اهللا :آل مذحج يا وصاح مناديهم بالذل والحقارة وخرج العكيون
ن وآل يلخم الكرام، واألشعري األرحام ؟ أفنيتم عك وجذام أال تذكرون

   .)٤(وعندما حل المساء رجع الشاميونذي حمام، أين النهى واألحالم؟ 
من أخطر  واحدة الهمدانيون والمذحجيون بمقاومتهم هذهولهذا فقد حقق 
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 نفسهم الفخر الكبير فيأل اار سجلووبهذا االنتص ,صفّينمعارك حرب 
 مرهون بتضحيات ×علي اإلمامهة جب هذا االنتصار في إن .التشيعتاريخ 
 ,وسعيد بن قيس الهمداني ,زياد بن نضر الحارثي أمثال األشخاصوإيثار 

من رحبي والذين كانوا مويزيد بن قيس األ ,وكريب بن شُريح الهمداني
فقال عنهم مالك  وقد قاوموا بشدة, خرىاالُ ورفعوا الرايات الواحدة تل

قال عن تضحية و ،)١(»الفعل الكريمهذا واهللا الصبر الجميل و« :األشتر
  :قبائلهم

   
  )٢(نضجواأإذا ما أحمشوها  قوم    ها ومذحجها همدانُيكفيكَ

 ×لم يكن من المدافعين الصامدين عن علييمكن القول إنّه  ال امن هن
من  أيضاًوخزاعة  بل كانت هناك قبيلة ربيعة ,إال قبائل مذحج وهمدان

حمق البن  واهللا بن بديل ومعه عمرلدرجة أن عبد ،×عن علي المدافعة
 يبن العاص ويمني ولخزاعي من الذين قاوموا أمام عمروسليمان بن صُرد ا

   .الشام
  : وقال ,مواجهتم فيالشام  بن العاص مع جماعة من يمنيي وعمر فتوجه

بجمعٍ  أكرم جِ     طيب يماندوا تكونوا أوليا عثمان  

                                                 
 .۲۵۴: . المصدر السابق١
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  عفـــــــان قتل ابنعلياً  إن  يشجاناى أتاني خبر فنّأ
  نا كما كانوا علينا شيخَرد    على تبيـــــان خليفة اِهللا

 قومي, والرجل، فإن القوم دعوني :بن الحمق لعبداهللا بن بديل وفقال عمر
ظليم حوشب  ذي مواجهة الشام في يفجاء خواجة يمني ،)١(وهجم عليهم

  :ول الرجزيق ،كان صاحب رايته في الوقت الذي بن طخمة الحميري
نحن ومنّ اليمانيونا حوشب  إذا ظليم اين منها المهرب  

فينا الصفيح زالوشيج ش أمثالُ والخيلُ  والقنا المعلـــبب  
إن هاحبلُ العراق إن علياً فيكم محبـَّ  مذبـــــذبــــــــــب  

  بنمذ وكلٌّ عثمان في قتلِ
  :قول الرجزي وفهجم عليه سليمان بن صُرد مع أصحابه وه 

بـاعصبصَ يوماً كاسفاً يا لك  ي كوكبايالك يوماً ال يور  
  حوشبا ذا ظليم لسنا نخاف بـاها الحمي الذي تذبذَيأيا 

مغضبــا كالهزبرِ ابن بديلٍ  باألن فينا بطالً مجــــــــر  
وكان عبداهللا بن بديل يريد قتل معاوية  ,)٢(واشتبك الفريقان وقُتل حوشب

موه بالحجارة صرخ معاوية فر , وعندما وصل بالقرب منهعن مكانهويبحث 
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  . )٢(وفرحوا بقتله ,)١(ن الحجارة حتى قُتل عبداهللافالقى عليه الشاميو

  األيسرنهاية جناح العراق 
 األيسربنيه إلى الجناح مع ا ×عندما تراجعت ربيعة للخلف توجه علي

بل « :ت ربيعة فقالرايا ؟لمن هذه الرايات: على صوتهأللجيش وصاح ب
  .»رايات اهللا عز وجل عصم اهللا أهلها فصبرهم وثبت أقدامهم

لجيش معاوية  األيمنمواجهة الجناح  شديداً في ربيعة قتاالً وقد قاتلت
فالحق زياد بن خفصة التيمي  ،وكانوا بقيادة ذي الكالع الحميري

لى يد الكالع ع وؤازرتهم وهجموا هجمة قُتل فيها ذمل اًيضأعبدالقيس 
  . )٣(رجل اسمه خندف من بكر بن وائل

كان ف رجل من قُراء أهل الشام ووكان عبيداهللا بن عمر مع أربعة آال
وأنصار علي  من أهل العراق قتلة عثمان لحيهذا ا أهل الشام إن يا« :يقول
عثمان وهلك  زمتم هذه القبيلة أدركتم ثأركم فيب وإن هالط يبن أب
, وقد اتل الشاميون قتاالً شديداً أمام ربيعةوق ،»وأهل العراق ]×[علي
حتى قُتل عبيداهللا بن شديداً في مقابلهم  قتاالًالبكريون وعبدالقيس  قاتل
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   .)١(عمر
إلى  التقدم حتى وصلوا واستمروا في ×علي اإلماموقد ثبتت ربيعة مع 

خمس  ×جرح علي القتال في هذه المعركةشدة لوخيمة معاوية, 
وعندما رأى معاوية ربيعة  ,)٢(رأسه واثنتان في وجههجراحات، ثالث في 

  :قال ×مع علي
  تجالد منهم كالجبالٍ كتائب    تْأقبلَ ربيعةُ تْقد ولّ إذا قلتُ

وبعث رسالة إلى خالد  ،جيش الشام ءوهرب إلى إحدى مخابى ثم توجه
عمإنّك قد ظفرت ولك إمرة خراسان إن لم « :السدوسي زعيم ربيعة ربن م

معاوية  , وبهذا السبب فقد نجا)٣(القتال يتمولم  في ذلكطمع خالد ف »تتم
المقام  د زعماء قبيلة ربيعة ووعده باعطائهمن الموت بسبب خيانة أح

   .مرارةإلى  ×علي اإلمامل فرحة االنتصار عند وبد ,والزعامة
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  مقتل عمار بن ياسر

راء على والقّ )١(األنصاربن ياسر مع جماعة من المهاجرين و هجم عمار
 القوم هؤالء وأيها الناس اقصدوا بنا نح« :يوم الخميس وقال الشاميين في

إن كان إال ظالماً ويزعمون أنه قُتل مظلوماً واهللا  عثمانالذين يبغون دم 
ولكن القوم ذاقوا الدنيا فاستحبوها  ,)٢(لنفسه، الحاكم بغير ما أنزل اهللا

بها طاعة الناس  يستحقون الماإلس, ولم يكن للقوم سابقة في هاوواستمرؤ
يكونوا بذلك ل اًفخدعوا أتباعهم أن قالوا إمامنا قتل مظلوم ,والوالية عليهم
بعت دينك  وعمر يا«: بن العاص فقال ثم دنا عمار من عمرو »جبابرة ملوكاً

  . )٣(»عوجاً اإلسالم , طالما بغيت فيك تباًل اتب !بمصر
لعاص, قال بن ا وعمار وعمربين  ترلتي داا خرىومن المواجهات االُ

من كنت مواله فعلي «قال لعلي: ’ ألست تعلم أن رسول اهللا«: عمار
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وأنا مولى اهللا ورسوله » مواله، اللهم والِ من وااله وعاد من عاداه؟
هجم عمار على الشاميين كالبرق ومعه هاشم بن عتبة ثم  ،)١(وعلي بعده

واهللا لوضربونا حتى  ,حزبهو محمداً ألحبةااليوم القى «: ألصحابهوقال 
وجعل  ,»لضالوأنهم على ال ا على الحقأنّتُ لعلم بلغوا بنا سعفات هجرت

ثم إنه عندما رأى راية  »الموت تحت األسل والجنة تحت البارقة« :يقول
 ,)٢(»مرات اهللا لقد قاتلت صاحب هذه الراية ثالثو« :بن العاص قال عمرو
أنه كان  إّال  ۹۳كان يبلغ من العمر  لعمركان عليه عمار من كهولة ا ما ومع

 ×ن وعليالنشيط والمليء بالحب للقرآ جز مثل الشاب الثائريقول الر
  فقال: 

ضربناكُ نحنم على تنزيلثم ضربناكُ     هم على تأويل٣(ه(   

قتله إلى أدى ف ,)٤(يالغادية الجهن بوأالقتال حتى قتله  واستمر عمار في
 ،عرف قتلة عمار بالفئة الباغية ’ن رسول اهللاالُ ؛جيش العدو زعزعة

انَّما تقتلك « :قال لعمار ’رسول اهللا نإ«: بن العاص لمعاوية وفقال عمر
                                                 

 .۳۳۸: نصربن مزاحم، وقعة صفّينالمنقري الكوفي، أبو الفضل، . ١

 .۳۱۷: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٢

  الكوفي، ؛ ۳۱۰: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٣
 .۱۵۶: ، المجلد الثانيابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح     

  ؛ ۳۱۱: الجزءالثاني بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،البالذري، أبو العباس، أحمد . ٤
  : اسد الغابة، المجلدالخامس ،الشيباني الجزري، ابن األثير، عزّ الدين علي بن أبي الكرم   
   ۲۶۷. 



 ٤٠٥  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

ما إنّ« :وقال ’رسول اهللا . فمنعه معاوية عن ذكرحديث»الفئة الباغية
  )١(.»لحربقتل عماراً من جاء به إلى ا

  : تله وقالبالقرب من بدن عمار بعد مق ×علي اإلماموجاء 

لم يدخل عليه مصيبة من قتل عمار فما هو من اإلسالم في  ئإن إمر«
وم يبعث ورحم اهللا عماراً رحم اهللا عماراً ي« :×شيء، ثم قال علي

ل. إن عماراً قد وجبت له الجنة، فهنيئاً له الجنة! فقد قتل مع يوم يسأ
عمار  الحق والحق معه ولقد كان الحق يدور منه حيث ما دار، فقاتل

  . )٢(»وشاتم عمار في النار
راء بعد مقتل عمار فقال شديداً مع جماعة من القّ وقاتل هاشم بن عتبة قتاالً

مية ح الّترون فيهم إ فواهللا ما ,نكم ما ترون من صبرهميهولّ ال«: ألصحابه
كم نّوإ ,على الضاللهم لَوإنّ ,د مراكزهاالعرب وصبرهم تحت راياتها وعن

وا بنا إلى عدونا على اصبروا وصابروا واجتمعوا وامش ،ومق يا .لعلى الحق
   .»دة رويداًوئت

                                                 
  ؛ ۳۱۷: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ١
  الطبري، أبو جعفر، محمد ؛ ۳۴۴: نصربن مزاحم، وقعة صفّين المنقري الكوفي، أبو الفضل،   
  الحميري، راجع: ’ . فى حديث رسول اهللا۲۷: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعبن جرير    
 .۴۹۷: القسم األول ابن هشام ، السيرة النبوية،    

  محمد بن أبى  ؛۱۵۷: ، ابن أعثم، المجلد الثانيالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح. ٢
 .۱۰۹: بكر األنصاري التلمساني، الجوهرة    
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, ومن الشام لذين انخدعوا بمعاوية فيوكان من ا ,خرج عليهم فتى شابف
   :فقال لهاشم المرقال ×ضد علي المتحرضين

  عثمان بدينِ اليوم والدائن   غسان الملوك أنا ابن أربابِ
  عفّان ن عليـــاً قتــل ابــنإ   انـشجر فأــخب إنــي أتانــي

   .»ك راجع إلى اهللا فسائلك عن هذا الموقفنّاهللا فإ قِفاتّ«: فقال هاشم
ر لي, وأنـتم  ككما ذُ يصاحبكم ال يصلّ نأل ،ى اُقاتلكمنّفإ«: انيالشاب الغس الفق

  .»على قتلهتموه زر، وأنتم آصاحبكم قتل خليفتنا نألقاتلكم واُ ,أيضاًون ال تصلّ
ما قتله أصـحاب محمـد وأبنـاء    إنّ ,وما أنت وابن عفان«: فقال هاشم المرقال

  وخالف حكم الكتاب. حداثاألاء الناس حين أحدث وقر ،أصحابه
وأمى مـع رسـول اهللا  أول مـن صـلّ   وفهـ  ،ي يصلّال اصاحبن ا قولك: إن’ ،

    .وأفقه خلق اهللا في دين اهللا, وأولى بالرسول
فـال   ,لينـام الليـل تهجـداً    ،هـم قـارئ لكتـاب اهللا   ترى معـى فكلّ من  ا كلّوأم

فتـاب الشـاب عنـد هاشـم      ,»نوشـقياء المغـرور  عن دينك هؤالء األيغوينك 
    .المرقال ورجع

 ,)١(شديداً مع أصحابه من قبيلة (تَنوخ) وبعد ذلك قاتل هاشم المرقال قتاالً

                                                 
  : . كانت قبيلة تنوخ فرع من قبيلة قضاعة (راجع: ابو عبيد قاسم بن سالم، كتاب النسب١
   ۳۶۱.( 



 ٤٠٧  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

  . )١(خيوقتله الحارث بن المنذر التنو ,عشرة رجالووقتل تسعه أ
معركة يوم الخميس  اليمنيين في ×خر من أصحاب عليوقتل عدد آ
واصل الحرب بعد مقتل عمار  ,ياألنصارهان تيالالهيثم بن  وبأ: ومن هؤالء

  : يقول الرجز ووه
مالَ هذا عليه نديد  دين قويم وهو ٢( الرشيد(  

   .)٣(لقبرا وضعه فيو ×ى عليه عليوصلّ ،القتال حتى قُتل ثم استمر في
 ،, وقُتل في ذلك اليومأيضاً مع عمار )الشهادتين وذ(وكان خزيمة بن ثابت 

  :وقد قال في رجزه
وفيهم وارثُ موروثٌ والناس   هذا علي ٤( ناكثُ من عصاه(  

  ذ هجم وقال:، إاألزدي زد في يوم الخميس جندب بن زُهيروكان صاحب راية األ
  عـهوال تضي هفاحفظْ اربـي    ـهــــعوالهدى حقاً م ذا  عليـه
  عهنازَ على من نصرناه نحن    ـــــــــــهفعرربي فا ه يخشاكانَّـف

                                                 
 .۳۵۴: نصربن مزاحم، وقعة صفّينالمنقري الكوفي، أبو الفضل، . ١
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  الكوفي، ابن أعثم،  ؛ ۳۹۸: نصربن مزاحم، وقعة صفّينالمنقري الكوفي، أبو الفضل، . ٤
 .۱۷۵: ، ابن أعثم، المجلد الثانيمحمد بن علي،الفتوح   
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صهر النبي ــم أولُ  عهالمصطفى قط طاون بايعه ــــــــهوتابع  
  .)١(من مرة أكثرثم قُتل بعد أن تردد على المعركة 

 نيأويس بن عامر القر ينصفّالذين قُتلوا في  ×علي اإلمامومن أصحاب 
يكون في « :’ل عنه رسول اهللاقا ,لتابعين والعبادا رادي كان منالم

أمتي رجل يقال له اوس القرني، يدخل الجنة في شفاعته عدد ربيعة 
  . )٢(»ومضر

  : من اليمنيين ×علي اإلمامردود الفعل بعد استشهاد أصحاب 
تيهان من الهيثم بن الي بأبن ياسر وخزيمة بن ثابت و كان مقتل عمار

اليمنيين وهاشم المرقال من قريش خسارة كبيرة لجبهة  ×أصحاب علي
م كانوا من أصحاب رسول ألنّه ؛لتعويض عنهايمكن ا تشيع اللول ×علي
ويعتبرون  ×والمحبين لعلي األوائلوعظماء وخلّص الشيعة  ,’اهللا
   .وقد نص عليه ’الخليفة من بعد رسول اهللا ×علياً

 اطلمقابل ب ة فيالخاصّ مكانة عمارالمؤمنين لأميرد تبينت أحقية ا فقمن هن
بقتل هؤالء فتحت الفرصة لشيوخ  فإنّهولهذا السبب  ,هدافهأمعاوية و

                                                 
  المنقري ؛ ۱۷۶: ، ابن أعثم، المجلد الثانيم،  محمد بن علي، الفتوحالكوفي، ابن أعث. ١
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 ٤٠٩  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

فقد قُطعت «: وكما قال معاوية ،)١(األشعثأصحاب المصالح مثل لقبائل وا
, وقال لمعاوية بن حديج الكندي )٢(»بمقتل عمار صفّين في ×يد علي

ما ذو الكالع فيكم باعظم « :الكالع وحوشب يلم يطمئن لمقتل ذ الذي
د يشم فيهم وما عبهامن عمار بن ياسر فيهم وال حوشب فيكم بأعظم من 

  . )٣(»شباهأاهللا بن عمر بأعظم من ابن بديل فيهم وما الرجال إال 
ةً كتاب حصلنا عليها وخاصّ التي بالذكر أنه يظهر من المصادر الجديرو
ة لم يكن لديهم المعرف ×علي اإلمامأن جميع قوات جيش  »صفّين«

الكثير من جيوش العراق وشيوخ القبائل  كانو ،×علي اإلمامالكافية ب
 ومن أجل حفظ مكانتهم في ،مام الشاممن أجل مكانة العراق أيدافعون 

, اُخرىسباب مادية أل ×جيش علي كانوا موجودين في و, أالكوفة
فى حين أن  ,ويةاألولوتكون له  ينتصرين الطرف وكانوا ينتظرون أي

الوفية والشيعية من القبائل  ×وبعض قوات علي األنصارالمهاجرين و
نزارية ربيعة وعدد من اليمنية مثل همدان وخزاعة ومذحج ومن القبائل ال

 وهو مكانة خاصة, وبانه ذ ×عليكانوا ينظرون إلى  خرىالقبائل االُ
نص عليه  , والوصي والخليفة الذيدىهمام إلهم ووأوصحابة الأفضل 

                                                 
 .۳۷۰: الجزءالثاني ألشراف،البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب ا. ١

 .۱۶۹: الغارات ،الثقفي، ابن هالل، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل. ٢

 .۴۵۵: ، وقعة صفّينالمنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ٣
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: وعندما يقولدائماً  ×علي وامروكانوا المطيعين أل ,’رسول اهللا
اقسم باهللا، أنكم على الحق، وأنهم على الباطل، فال تكونوا مع تلك «

الجماعة على باطلهم، وال تتفرقوا على الحق الذي أنتم عليه، حتى ال 
   .»يعذبهم اهللا بايديكميستولي باطلهم على حقكم فقاتلوا حتى 

 انهض بنا الى عدونا وعدوك إذا شئت فواهللا ما نريد بك بدالً«: جابواأ
  . )١(»نموت معك ونحيا معك

وأنهم  ,صف الكفر والنفاق أن جبهة معاوية تُعد في ×يعلم شيعة علي
لطريق ا هي ×وأن جبهة علي ,نوالوأنهم ض ,حزابمعركة األ ومشرك

الوصول إلى  وعدون الصدق هوي ,سبيله شهادة فيفي الوصول إلى اهللا وال
أنتم مع هذا اللواء الذي كان «: األنصارالجنة وكما قال المتحدث عن 

يقاتل عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل والقوم مع لواء أبي جهل 
  .)٢(»واألحزاب

  : ياألنصارخالد بن خالد  القو
هذا علي هوالهدى أمام    نا قهذا لوا نبي٣(هدام(  

                                                 
 .۳۱۵: ، وقعة صفّينالمنقري  الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ١

 .۴۴۷: . المصدر السابق٢

 .۳۹۸: مصدر السابق. ال٣



 ٤١١  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

  : أيضاًي األنصاروقال نضر بن عجالن 
  )١(عاجال تصادفوه الوصي دين   وتابعوا الغوي وا معاويةَروذ

 كان مبنياً على المعرفة ×ساس الفكرعند شيعة عليأ يظهر أن من هذا
ويمدحون  ,ويعرفون أنه إمامهم ’رسول اهللا يحقية وصأ هيو لثابتةا

: ×بن حمق الخزاعي لعلي وعمر كما قال, وفضائله بسبب كثرة ×علياً
  .)٢(»ال أجبناك إال هللا عز وجل وال طلبنا إال الحق«

  .مقابل هذه الفكرة نظرية معاوية وأصحابه وكان في
عن  ن يبحثونيالشامي أن أتباع معاوية راجيزأشعار وأويظهر لنا من تحليل 

وكانوا يسعون  ,)٣(والفخر والعنصرية القبلية ,هذه الدنيا العيش والراحة في
وبدون أي حق  ,)٤(ساناحتى خرى توسعة نفوذ معاوية على العراق إل

قد جعل ل ،)٥(أنه قاتل عثمانعلى  ×اًويعرفون علي ,يطالبون بدم عثمان
عند شيوخ القبائل أن يجتمعوا على مائدة معاوية الواسعة لدرجة  حب الدنيا

عاوية التيمعاوية من أجل هدايا م شعر كانوا مععك واأل أن وقد همل انهعي ,
                                                 

 .۳۶۵: ، وقعة صفّينالمنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ١

 .۴۸۲المصدر السابق: . ٢

 .۴۵۱: . المصدر السابق٣

 .۵۰: ، ابن أعثم، المجلد الثانيالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح. ٤
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 لفألف أمعاوية بشرط أن يعطيه  ازرةل مسروق عك على مواصلة مؤقبِ
  . )١(درهم

  × الزعماء اليمنيين في تضعيف مكانة عليتأثير
وهروب معاوية من  , وكثرة القتلى,لحقت بجبهة الشام لتيالهزيمة ا إن

 قتال لديه في قوة يوم الخميس جعلت معاوية يدرك أنه ال في )٢(خيمته
إلى الخدعة  لجأف ،منه بمقدار قدم الهزيمة قريبة وأن ،×جيش علي

بعث ف ,المؤمنين حكومة الشامأميرمن  والتزوير وبعث مبعوثه مع كتابه طالباً
وعرض عليه  ×أخاه عتبة إلى جعدة بن هبيرة المخزومي ابن أخت علي

   .)٣(دثاتهم انتهت بدون نتيجةاولكن مح ,طلبه

ولكن  ,وطلب منه حكومة الشام ×إلى علي معاوية كتاباًثم كتب 
وأما طلبك الشام فإني لم أكن أعطيك اليوم «: جابهأ ×المؤمنينأمير

 األشعثأخاه عتبة إلى  اُخرىفبعث معاوية مرة  ,)٤(»أمسمنها ك تما منع
 لمتميزين من صفوة الجيش العراقيأحد الشيوخ ا ـبن قيس الكندي 

                                                 
  المنقري الكوفي، أبو الفضل، ؛ ۲۲۹: ، األخبار الطوالالدينوري، أبو حنيفة، أحمد بن داود. ١

 .۴۳۵: ، وقعة صفّيننصر بن مزاحم     

 .۲۲۵: ، األخبار الطوالالدينوري، أبو حنيفة، أحمد بن داود . ٢
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 .۴۷۰: لسابق. المصدر ا٤



 ٤١٣  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

الزعامة على العراقيين واليمنيين بعد مدحه وعالقته فأحس عتبة بالغرور و
إنك رأس أهل العراق وسيد قبائل كندة، وقد سلف إليك «: مع عثمان وقال

من عثمان ما سلف ولست كأصحابك أما األشتر فانه ممن قتل عثمان وأما 
عدي فإنه ممن خصّص على قتله وأما سعيد بن قيس فإنه قلّد علياً دينه وأما 

ر بن قيس فإنهما ال يعرفان شيئاً غير الهوى، فال تكن حبن هانئ وزَ شريح
عن العراق تكرماً وقاتل أهل اإلسالم حمية وقد بغضنا من  یممن حام

وإننا ندعوك الى  ،الى ترك علي ونصر معاوية اإننا ال ندعو ،بغض ما أرادوا
  .»البقية التي فيها صالحك وصالحنا

عن أهل العراق فمن نزل بيتاً حماه و...  محاماتيا أم«: لعتبة األشعث الفق
  . )١(»سنرى رأينا فيها

ل وكان قد قُت ,)٢(وعتبة بين العراقيين األشعثبين  دار انتشر الحديث الذيف
ما نهض نّإ، و)٣(ألف رجل من روؤساء العرب ۳۶ في ليلة الهرير حوالي

اضي وما قد فني يا معشر المسلمين! ما قد كان في يومكم هذا الم«: وتكلم
 للسن ما شاء اهللا ان أبلغ فما رأيت مثافيه من العرب فواهللا لقد بلغت من 
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ناء فه لنّإن نحن تواقفنا غداً إهذا اليوم قط؛ أال فيبلغ الشاهد الغائب إنا 
  . )١(».. أخاف على النساء والذراري غداً.العرب وضيعة المحرمات، أما واهللا

 والخسائر اً عند العراقيين لكثرة القتلىيقعم اًتأثير األشعثترك حديث و
زعماء  فيه بذرواستيقظت فيه حب الزعامة كما في السابق و ,تكبدوها لتيا

، ودعا العراقيين إلى الراحة بالقرب من أهليهم حتى يخرج من القبيلة
وقد أخبر جاسوس  .لب الشهادةتفكيرهم مواصلة القتال والمقاومة وط

 أصاب ورب الكعبة« :فأسعد ذلك معاوية وقال ،األشعثا قاله ممعاوية ع
الروم على ذرارينا ونسائنا ولتميلن أهل فارس  لتميلنلئن نحن التقينا غداً 

، )٢(»وذراريهم وإنما يبصر هذا ذوو األحالم والنهىعلى نساء أهل العراق 
من لذرارينا «ن: يفأمرهم برفع المصاحف على الرماح وصاحوا بين العراقي

   .)٣(»مونا؟ ومن لذراريكم أن قتلناكم؟أن قتلت
خطة تعاون بين  هنالك ومعاوية أن األشعثلنا من طيات كالم  ويظهر
 ,ختالف بين العراقيينالق واتمزّالومعاوية وعتبة من أجل إيجاد  األشعث

 ذربيجان فقد كاتبآعن  األشعثعد عزل وقد ظهرت هذه العالقة ب
إلى  هطريق في ون زعامة كندة وهع األشعث ×وعندما عزل علي .معاوية
علم معاوية , ولما ×أصحاب عليبين ل أثار ضجة أدت إلى جدا صفّين
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 ٤١٥  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

اقذفوا الى األشعث شيئاً تهيجونه على «: قال لمالك بن هبيرة الكنديبذلك 
من جملتها ،تهإثار له أبيات من الشعر فيفبعث  ,»علي :  

  )١(وما قحطان بالهوجالدناةيرضَ    ها بصاحبهاحسانَ كندةُ ن ترضَإ
 األشعثيج الكندي أن يكتب كتاباً إلى بن حد معاويةَ وكذلك أمر معاويةُ

   .)٢(نئه بزعامة العراق ومدح ملكه السابق واُسرتههيو
  )٣(ودعاه إلى نفسه. إليهوكتب  ،وقد كان معاوية استماله: يقول اليعقوبي

يخطـب   ×علي ماماإلكان  دوراً جيداً في الوقت الذي األشعثوقد أدى 
اطلبوا الليلة واكثروا فيها من تالوة القرآن واذكروا >: وقال ،أصحابه في

  علـيهم غـداً ومحـاكمهم الـى رب     اهللا واسألوه النصر... وأنـا غـاد 
  . )٤(»العالمين

وقال له  ،بن العاص وستشار عمرا ×خطبة عليبعندما علم معاوية و
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وان ردوه اختلفوا ادعهم الى كتاب  ألق إليهم أمراً إن قبلوه اختلفوا« :عمرو
  . )١(»اهللا حكماً فيما بينك وبينهم

خمسمائة مصحف على  والصباح رأى العراقيون الشاميين قد رفعوا نح وفي
النساء والبنات  معشر العرب، اهللا اهللا في يا«: ونادى ثالثة منهم ،الرماح

 ،دينكم  اهللا فياهللا إذا فنيتم! تراك وأهل فارس غداًواألبناء من الروم واأل
 ،في الرأي ×فاختلف أصحاب علي ,)٢(»هذا كتاب اهللا بيننا وبينكم

وال «: وقالوا ,»المحاكمة إلى الكتاب« :، وطائفة قالت»لالقتا« :فطائفة قالت
  . )٣(»الكتاب ، وقد دعينا إلى حكميحل لنا الحرب

صحابه أواستعداد  ×علي اإلمامنتصارات ولهذا السبب وعلى عكس ا
بن العاص وبالتعاون مع  و، فقد قام معاوية وعمرى مواصلة القتالعل

ق يجاد التمزّرة إلي العراق بالمؤاميبن قيس الكندي من رؤساء يمن األشعث
 ,قوة اتخاذ القرار ى عدم المعرفة والعنصرية لما سلبدوأ ،بين العراقيين

ة كبيرة من جيش العراق والشيوخ من مريدي االسم وقد وقفت مجموع
الكندي  األشعثهذا الوقت وقف  وفي ،جنب أهداف معاوية والزعامة في
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 ٤١٧  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

ا عليه اليوم على ما كنّك ل اإنّ ،المؤمنينأمير يا«: المؤمنين فقالأميرمام أ
وجل، فإنك  فأجب القوم إلى كتاب اهللا عز !خر أمرنا كأولهأمس، ليس آ

١(»وكرهوا القتال ،، وقد أحب الناس البقاءبه منهم أحق( .  

ه الحرب خماد هذإه يسعى إلى أنّ األشعثجيداً من طيات كالم  يظهرو
العراقيين طلب  في األشعثك فقد حر ،نيها من قتلى كثيرل االطويلة وم

فأجب « :هذا الوقت قاموا وقالواوفي  ،لراحة والعيش والتنفر من القتالا
   .)٢(»علينا قُضي دعوك حقاً فقد التيدعوتهم 

فلما , )٣(»وأرادوا صرفكم عنهم ،ما كادوكمهم إنّإنّ« :×فقال علي
 ،المؤمنينأميري كنت أمس أال إنّ: «صحابه قالأو األشعث رأى إصرار

، وقد أحببتم اًوكنت ناهياً فأصبحت منهي ،فأصبحت اليوم مأموراً
  )٤(». البقاء، وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون

وتحدثوا عن اليمنية  قام عدد من رؤساء ربيعة والقبائل وفي هذه اللحظة
بن  األشعث :تباع الصلح همأوكان  ,لموافقتهم ومخالفتهم في مواصلة القتا

 ,)٦(وشقيق بن ثور البكري ,)٥(لبكريا هانيوكردوس بن  ,قيس الكندي
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   .)٢(ورفاعة بن شداد البجلي ,)١(وخالد بن معمر السدوسي
األشترمالك  :فهم القتال دووأما مؤي, بن  ووعمر ,طائيبن حاتم ال وعدي

 , وحريث بن جابرالحنفي)٤(وسعيد بن قيس الهمداني ,)٣(حمق الخزاعيال
  . )٥(حضين بن منذرالربعيو ,البكري

وكانوا يطالبون بالصلح  ،القتال من الفريقين اليمني والنزاري ووكان مخالف
اليمني  أيضاًالقتال من الفريقين  مؤيدي , في حين أنوالعيش براحة

ولئك كانوا يطالبون اُ، وأكثرعدد اليمنيين  أن :ووه ،الفارقمع  والنزاري
وكما  ،بدون أي سؤال ×اًوكانوا يطيعون علي ,بالثبات ومواصلة القتال

لنا داعياً حمدنا ورده وصدره وهو المصدق «: قال حضين بن منذر الربعي
  . )٦(»عمعلى ماقال، المأمون على ما فعل، فإن قال: ال، وإن قال: نعم، قلنا: ن

، عباد اهللا« :المؤمنين كالم المخالفين والمعارضين فقالأميروبعد أن سمع 
بن العاص وابن  ومعاوية وعمر من أجاب كتاب اهللا، ولكن ي أحقإنّ
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 ٤١٩  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

وابن أبي سرح ليسوا بأصحاب دين وال وابن مسلمة أبي معيط 
نوا فكا ،رجاالًأطفاالً وصحبتهم بهم منكم، صحبتهم  فإنّي أعر ،قرآن
 إنّهم  ،هم مارفعوهاإنّ !ها كلمة حق يراد بها باطلإنّ ،رجالشر

أعيروني  !عة والوهن والمكيدةيها الخديعرفونها ويعملون بها، ولكنّ
سواعدكم وجماجمكم ساعة واحدة فقد بلغ الحق مقطعه، ولم يبق 

  . )١(»ع دابر الذين ظلموايقطَ أن إال

الشام حتى انتهى بهم فضرب أهل  ،على القوم األشترشد  في هذا الوقت
 ،، وقُتل صاحب رايتهمشديداً ، فقاتلوا عند المعسكر قتاالًإلى معسكرهم

ولكن  ,)٢(يمده بالرجال هلما رأى الظفر قد جاء من قبل ×واخذ علي
حابه زُهاء عشرين ألفاً ، فجاءه من أصالقبيلة كانوا يميلون إلى الصلح زعماء

ت ، وقد اسودالسالح، سيوفهم على عواتقهم نيمقنعين في الحديد، شاك
وزيد بن حصين  يتقدمهم مسعر بن فدكي التميمي ،من السجودجباههم 

بإمرة  فنادوه باسمه ال ،اء الذين صاروا خوارج من بعدوعصابة من القر
قتلناك  إّال و، إليهلقوم إلى كتاب اهللا إذ دعيت ، أجب اعلي يا«: المؤمنين
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  )١(.»ناكما قتلنا ابن عفّ
ليدينوا بحكم  أقاتلهمما ي إنّإنّ !ويحكم« :×المؤمنين عليأميرفقال 
ونبذوا كتابه،  ،م قد عصوا اهللا فيما أمرهم، ونقضوا عهدهفإنّه ،القرآن

ن العمل بالقرآ واهم ليسي قد أعلمتكم أنهم قد كادوكم وأنّولكنّ
فابعث إلى «: فقالوا،وجودهم عدم العلم والمعرفة عم , في حين)٢(»يريدون

  . )٣(»ليأتينك األشتر
فقال  »يأن ائتن«: األشترأن يبعث يزيد بن هاني إلى  ×فاضطر علي

عن فيها ينبغي لك أن تُزيلني ليس هذه الساعة : فقل له ،ائته«: األشتر
  .»موقفي

أن انتهـى إلينـا حتـى     إّال  وفما هـ  ،فأخبره ×إلى علي فرجع يزيد بن هاني
، فقــال القــوم هــل العــراقالفــتح والنصــر ألدالئــل  ، وظهــرتارتفــع الــرهج

ما كلمته على ليس إنّأ«قال:  »!بقتال القومأمرته إال واهللا ما نراك « :×لعلي
فـواهللا   وإالّ فلياتـك,  إليـه فابعـث  «: قـالوا  ،»؟سكم عالنية وأنتم تسـمعون ورؤ

الفتنـة قـد    فـإن  ،أقبل إلـي : قل له !ويحك يا يزيد«: فقـال  »!اعتزلناك
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 ٤٢١  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

أال تـرى إلـى    ؟يلقـون  أال ترى إلى مـا «: األشترفقال  ،ه فأخبرهفأتا .»وقعت
: فقـال لـه يزيـد    »؟أن نـدع هـذا وننصـرف عنـه     أينبغـي  ؟يصنع اهللا لنـا  الذي

، ه يفرج عنـه ب والمؤمنين بمكانه الذي هأميرنا وأن ك ظفرت ها هأتحب أنّ«
  .)١(»م إلى عدوهويسلّ

ووه ×ع إلى عليفرج ,على وشك االنتصار ومالك الخطر وه فأحس 
 ,ن العنصرية القبليةلقساوة التي نشأت مبساطة واالحماقة والغضب من 

 نحمقاأهما ( يد بن حصينوغضب بشدة من جالفة وعدم معرفة مسعر وز
ضا زعماء قبيلتهم حتى حرما مواله كيف حر اهمنّإ ،)المضري واليمني

   !طعم االنتصار ×اًعلي
 والوهن، أمهلوني يا أهل الذلّ«: صاحف ،مإليهحتى انتهى  األشترفأقبل 
  . »ي قد أحسستُ بالفتحفإنّ ,فُواقاً

   .»خطيئتك إذن ندخل معك في«: فقالوا
فأجبتم، يا عيتم إلى وضع الحرب ، ودخُدعتم واهللا فانخدعتم«: فقال مالك

إلى لقاء  الدنيا وشوقاً صالتكم زهادة في ا نظنأصحاب الجباه السود، كنّ
لك  نالمؤمنين، إأمير يا ,)٢(الموتإلى الدنيا من  فراركم إالّال أرى ف !اهللا
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لك لما كان له مثل صبرك وال كان له مثل رجاو، ولبحمداهللا الخلف
  . )١(»واستعن باهللا نصرك، فاقرع الحديد بالحديد

 اإلمامومنهم شيعة  وازداد فيها القتلى صفّينت معركة اللقد ط ،نعم
ي األنصارخزيمة بن ثابت وعمار  :المثأ ،وفياءن األاليمنيو ×علي

ومن أصحابه  ,ياألنصارعبداهللا بن بديل الخزاعي وأبوالهيثم بن التيهان و
صحاب الدنيا الفرصة أل تيحتوباستشهاد هؤالء اُ ،هاشم بن عتبة :النزاريين

وقد استفادوا  ة المعروفين اليمنية والنزارية,صفياء رؤساء القبيلين وأامعوالط
   .الصادقة ×د سواعد عليمن عدم وجو

 ،عى الملكوقد اد ,بن قيس الكندي من أحفاد ملوك كندة األشعثكان 
مام هزيمته أ فإن اُخرىومن ناحية  ,ويحب السلطة اًمتسلط اًويعتبر شخص

جعلت منه شخصاً  الردةحركة  وفي ،وعدم توفيقه في شبابه مرادقبيلة 
دينية جعلته يفكر في تأسيس والتربية ال لمبادئهه ل, وعدم توجمتسلطاً

 والجماعات, ويعتبرالقبيلة  صفياءكان أحد أو حكومة جديدة لنفسه,
 التيسرية والقبلية بب مكانته االُبس ,الكوفة أنساباختالط  المرجع في

ة بالعادات التاريخية معرف لهو ,سس االجتماعيةكانت مبنية على االُ
الفتوحات وكان  ، ووجوده فيله قرابة بالخلفاء الثالثةوكانت  القديمة,

                                                 
 .۴۰۰: المجلد الثاني المسعودي، أبو الحسن ، علي بن الحسين، مروج الذهب،. ١
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كان  التيفوذ بين أهل الكوفة بسبب الثروة وكان له ن ،ذربيجانآعلى  والياً
حساس وموقف مهم  فقد وضع في .صفّينبداية  مكانه التصرف بها فيبإ

ولم يكن  ,لبات الكوفيين ورغباتهم الدنيويةومصيري بسبب رده على ط
, وكانوا ينية مثل خالد بن معمرشعث ومن معه من رؤساء ربيعة تربية دلأل
وكان واضح لديهم أن انتصار  ,من أجل حفظ مكانتهم وزعامتهم هبعونيت

 ,ةونبوي ةنيميول قرآ ×ميول علي ن؛ ألسيضعف من مكانتهم ×علي
من  وكان عنده العدل والقسط والمساواة والتقوى والزهد والشهادة بدالً

  حب الدنيا. 
الكوفة قرهم وم ـ فستضعف مكانة القبيلة حالة انتصار معاوية ا فيمأ

الفريقين  لهذا كان من األفضل أن ال ينتصر كال ؛الشام مام أهلـ أ والعراق
   .الشام والعراق حتى يحفظ مكان قبيلتهم

فكان  ,الشروط المختلفة في األشعثيقة التعامل عند طر وقد اتضح لنا
م بجمع الكوفيين حوله ولهذا فقد قا ,بالرئاسة على العراقب اليط األشعث

حتى يوسع من سيطرته.   
, ياقـة المنحصـرة بشخصـيته   ليتمتع باالسـتعداد وال , ووكان من شيوخ القبيلة

 فـي  األولوجعـل نفسـه    ,مسير أهدافـه  قوات العامة فيالواستطاع أن يجعل 
    .ات الكوفيين الحساسه والمصيريةعلى قرار قوي تأثير, وكان له المجموعة

جامعـة   فـي علـم االجتمـاع فـي     سـتاذ اُ» روشـه  جـي «سـتاذ  ن االُوقد نُقل ع 
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 لتـي هم شخصيات وجماعـات بسـبب القـوة ا    ن األصفياءإ« :مونرال الكندية
يوجـدون   وأ ،يتخـذونها  ثر علـى القـرارات التـي   ويتركون األ ،حصلوا عليها

اً فــي تــاريخ   تــأثيرتتــرك   التــي االضــطرابات  وأ ،حساســات ل واإلمــااآل
  . )١(»المجتمع

ــم  ــدما فه ــعثوعن ــه و وضــاعاأل أن األش ــة  وضــاعاألالمحيطــة ب االجتماعي
حـد  الكوفـة بعنـوان أ   لحركة فياستولى على ا لصالحه أصبحت والتاريخية

مـن طلـب    ،لهيه بـالقيم الدنيويـة  اإلوقد نجح فى تبديل القيم  زعماء القبيلة,
ويقـول  , الفتنـة ب المـؤمنين أمير هاسـما أوقـد  ، وتـرك القتـال  الراحة و الرفاهية
قـد  و .)٢(»على أعلى مكانة عنـد النـاس   يعود أسفلكم أعالكم«للناس: 

ــتفاد  ــعثاس ــروط   األش ــن الش ــتفادة م ــل اس ــد  أفض ــهاد أبع ــحاب استش ص
ــال  ,حــداثاأل خــاذ القــرار فــي وأصــبح المرجــع فــي اتّ  ،×علــي فقــد ق
 فأتـه  ,ليـك ذلك إ« :قال »؟ريدي ما ،إن شئت أتيت معاوية فسألته« :×لعلي

إلـى   وأنـتم   نحـن  نرجـع « ل لـه معاويـة:  فقا ؟فسأله األشعثأتاه ف ،»إن شئت
 ترضـونه وتختارونـه   تبعثون منكم رجـالً  والى ما أمر به في كتابه: اهللا كتاب

كتـاب اهللا وال   ا العهد والميثاق أن يعمال بما فيونأخذ عليهم ,ونبعث برجل

                                                 
 .۱۵۳: ور وثوقي. جى جروشه، التغيرات االجتماعية، ترجمة منص١

 .۶۶: ۱۶نهج البالغة، ترجمة وشرح فيض اإلسالم، الخطبة الشريف الرضي، . ٢
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  . )٣(»يخرجا عنه
تلك  في حداثاألاج موأشعث للركوب على وكانت قد اُتيحت الفرصة لأل

 في اختيار الحكم الذي ×علي لإلمامه لم يدع الفرصة نّأ, حتى الشروط
وأصحابه أجبروه  األشعث ولكن ,مالك ابن عباس أو اختار ذ، إاه نفسهترض

   )٤(!األشعريعلى أن يقبل أبا موسى 
تلك  في األشترلجبهة العراقية باسم ل انتصار اأن يسج األشعثيرغب  لم

، األشترقلبه الحسد والعداوة لمالك  ا كان فيمل ،يةعيطبالنفسية والالظروف 
العراقيين  اً على حركةثر, وترك أعامة ناسفقد سيطر على قوة القرار عند ال

وعند ذلك  ,نالوحيد في قرارات الكوفييالمرجع  و, وأصبح هوأهدافهم
 ،»لقوماحمل الصف على الصف تصرع ا ،المؤمنين أمير يا«: قال مالك
 ورضي ،المؤمنين قد قَبِلَ الحكومةأمير إن« :وأصحابه األشعث فتصايح
  .)٥(»ولم يسعه إال ذلك ،نلقرآبحكم ا

فهم الشروط  ة فيولهذا السبب يظهر أن قوة اتخاذ القرار لها أهمية خاصّ
 لدرجة أن ،االجتماعية والنفسية بواسطة المؤثرين في الحوادث التاريخية

 سياسياً اتخاذ القرار ويعتبر«: يقول بخصوص هذا الموضوع »ايستون ديفدي«

                                                 
  الكوفي، ابن ؛ ۴۰۱: المجلد الثاني المسعودي، أبو الحسن ، علي بن الحسين، مروج الذهب،. ٣

 .۱۹۱: ، ابن أعثم، المجلد الثانيأعثم،  محمد بن علي، الفتوح     

 .۱۹۳: ، ابن أعثم، المجلد الثانيمد بن علي، الفتوحالكوفي، ابن أعثم،  مح. ٤

 .۴۹۲، وقعة صفّين، المنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ٥



 دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^  ٤٢٦

في  العامل على توزيع القيم المفروضة هو ذ يعتبرإ ؛استراتيجياً ومهماًو
أمر مهم وهي السياسة  اتخاذ القرار على ذلك فإن بناًءوسطح المجتمع, 

وترك بصماته على حركة  اًكبير اً. وبهذا يكون قد حقق دور)٦(»بعينها
   .عةالشي

  تضحيات كبارالشيعة اليمنيين
بن عدي  حجر :مثل ،صفياءة وأشخصيات خاصّ األشعثمواجهة  كان في

من  الثالثو ,سعيد بن قيس الهمداني ومالك بن حارث النخعيالكندي و
ن الشيعة المحبين والمتمسكين وهؤالء كانوا م القبائل اليمنية الكبرى,

 ×علية وقد اختاروا مسير ،×صول والقيم الدينية وموالهم عليباالُ
عراضهم عن إهم وشجاعتهم وتضحيتهم وعلممع  ,مةاالُ ةعن مسير

, وذابوا طريق المحبة , ورفعوا أول قدم فيةيلالقب بات الحياة والعاداتمتطلّ
جميع  وكانوا في ،نفسهم في هذا الطريقحوا بأوضّ ×أهداف علي في
ى مصر إل األشتر ه عندما بعثلدرجة أنّ ،×حوال موضع تأييد علياأل

بى ، ال نأإنّي بعثت إليكم سيفاً من سيوف اهللا« :كتب إلى أهل مصر
، فإن استنفركم فانفروا، وإن أمركم بالمقام وال كليل الحد ،الضربة

                                                 
ــب المطالعــات   ٦ ــات جديــدة فــى علــم السياســة، مكت   . ويــذكر عــن حســين البشــيرية، نظري

 .۱۰۵×: والبحوث السياسية فى جامعة اإلمام الصادق      
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  . )١(»ال يقدم وال يحجم إالّ بأمري فإنّهفأقيموا، 
بل أ اًمسموم عسالًقي وبأمر من معاوية سمدينة قلزم حد أهاليمن ق، 

وما مالك! لو  مالك! هللا در«: ×، فقال عنه عليثر ذلكعلى أ واستشهد
ا، ولو كان حجراً لكان صلداً، أما واهللا ليهدل دكان جيالً لكان فن

موتك عالماً، وليفرحن عالماً، على مثل مالك فلتبك البواكي، وهل 
  .)٢(»!!؟موجود كمالك

فقد وفى  مالكاًفإن موته من مصائب الدهر، فرحم اهللا : «أيضاً وقال
  . )٣(»بعهده، قضى نحبه، ولقى ربه

 اًعلي اإلمامإن× بن قيس األشعث، وفي المقابل ذم األشترمدح مالك  حب، 
  . )٤(»، منافق بن كافرعليك لعنة اهللا ولعنة الالعنين، حائك ابن حائك«عنه: فقال 

 أحدهما يتحرك باالتجاه , لكنقائدين يمنيين ما كاناهمن الواضح أنّ
واآلخر في مواالة ونصرة  ،حدهما في الجبهة المخالفةأخر, فلآل المخالف

                                                 
 .۹۹: المجلد الثاني بي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،اليعقوبي، أحمد بن أ. ١

  الشريف ؛ ۱۹۴: ، األخبار الموفقيات الزبيري القرشي، أبو عبداهللا، الزبير بن بكار بن عبداهللا. ٢
الثقفي، ابن ؛ ۱۲۹۲: ۴۳۵نهج البالغة، ترجمة وشرح فيض اإلسالم، الحكمة الرضي،      

 .۱۷۰: الغارات ،بن هالل هالل، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن سعيد

 .۱۶۹: الغارات ،الثقفي، ابن هالل، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل .٣

 .۷۶، ص ۱۹نهج البالغة، ترجمة وشرح فيض اإلسالم، الخطبة الشريف الرضي، . ٤
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   .المؤمنينأمير
في  ×علي اإلمامجبهة  سلوب المختلف فيهذا االُ ويمكن مالحظة

فقد كان حجر  ،بن عدي وحجر بن قيس األشعثبين  قبيلة كندة زعماء
   :ينصفّ ويقول في رجزه في ،حتى استشهاده ×علي اإلمامالمحامي عن 

ــلّم   نــــا عليــــالَ نــــا ســــلِّمرب يــــا ــا  سـ ــذبلنـ ــا المهـ   النقيـ
المرضــيا المــؤمن المسترشــد   واجعلــه  مهــديا هــادي أمــة  

ــلَ ــا  ال أخطـ ــرأي وال غبيـ   الـ
 

 ــ واحفظــه ي حفظَــربــا ك   النبي
ــه   وليـــــا كـــــان لـــــه  فانـــ

 
   ثــم ارتضــاه  بعــد١(وصـــيا ه(  
 في : حجر بن عديهما ،كندة عماءويمكن أن نرى هذا في زعيمين من ز

 السكوني الكندي من أصحاب معاوية, ووسليل بن عمر ،×جبهة علي
وقد دعوا  ×أعداء علي من أشد )٢(فقد كان سليل ويزيد بن أسد البجلي

  : فقال سليل ،معاوية أن يمنعهم من مياه الفرات
  لُله تأويـــــ إن قولي قولٌ    السليـــلُ ما يقولُ اليوم سمعِأ

الماء من صحابِ امنع علــــي   ذليلُ والذليلُ ،أن يذوقوه  

                                                 
 .۳۸۱: ، وقعة صفّينالمنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ١

 .۱۷۰: . المصدر السابق٢
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  )١(جميلُ أمر ظمأً والقصاصُ    الشيخَ مثل ما قتلَ القوم واقتلُ
من فرع  األشعث، وكان مع حجر وشرحبيل بن السمط ومن رؤساء كندة

   .)٢(×معاوية كندة وكان يحرض الشاميين على القتال ضد علي بني
صادقين من القيام صفياء الاأل ×علي اإلمامصحاب ن أيتمكّم ل اماذل امأ

   ؟بن قيس األشعث بعمل مؤثر أمام تصرفات
, ولم اتخاذ القرار , وقد سلب عنهماألشعثة قووا بؤمن البديهي أن يتفاج

  يكن دفاعهم مؤثر.
خالقية والدينية ولم تمنعهم هموم األ الضوابطم تمنعهم ل الماذ
على كل حال فإن أصحاب  ؟ياإلسالملمجتمع هموم او ×المؤمنينأمير
 على إبطال تصرفات تأثيرال ين لم ينجحوا فياليمنيين المضح ×علي

   .الموقف لصالحهتغيير ونجح في األشعث
 ×علي لإلمامطيع أن نقيس الوالية والعداوة نست ال اسبق أنن ماويظهر م

لتوضيح لى اسوف نضطر إو .لنزاريةا وعلى حسب معيار القبيلة اليمنية أ
وقد كان  ،صفّين لجبهتين فيا نشير إلى مسألة وجود القبائل في وأن ،أكثر
حمير : عك واللخم والجذام وجيش الشام عدد من القبائل اليمنية مثل في

                                                 
 .۱۶۲: ، وقعة صفّينالمنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ١

 .۱۹۸: ، األخبار الطوالالدينوري، أبو حنيفة، أحمد بن داود . ٢
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ومجموعة من  ,)٢(وفروع من كندة السكون والسكاسك وصدف )١(شعرواأل
خثعم و )٥(ءيوط )٤(زدأو )٣(الحارث ومذحجي أفراد بجيلة وهمدان وبن

   .وغسان وكلب وقضاعة والتنوخ
ليم وغطفان وهوازن وبنفهي: رية ا القبائل النزاوأموقيس وإياد  ,)٦(س

  .)٧(وقريش
ائل همدان ومذحج وكندة وأما جيش العراق فكان فيه عدد كبير من قب

 )٨(وحمير ،وفرق من أحمس بجيلة األنصارزد وأو وخزاعة وطي
وكان من القبائل النزارية قوات واسعة من ربيعة  ,)١٠(وقضاعة، )٩(والخثعم

                                                 
 .۲۲۹: األخبار الطوال ،الدينوري، أبو حنيفة، أحمد بن داود . ١

 .۲۲۷: وقعة صفّين ،المنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ٢

 .۲۰۷: سابق. المصدر ال٣

 .۲۶۲: . المصدر السابق٤

 .۲۰۲: . المصدر السابق٥

 .۲۲۹: . المصدر السابق٦

 .۲۰۷: . المصدر السابق٧

  المنقري الكوفي، أبو ؛ ۲۱۲: ، األخبار الطوالالدينوري، أبو حنيفة، أحمد بن داود . ٨
 .۲۵۸و ۲۲۷و ۲۰۵و ۶۰: ، وقعة صفّينالفضل، نصر بن مزاحم     

 .۲۲۹: ق. المصدر الساب٩

 .۲۰۷: . المصدر السابق١٠
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 )٣(وقد شارك عدد من قريش ,)٢(وكنانة )١(القيس وتميم وأسد وعبد
  . )٥(وأسلم )٤(وهوازن

عك واللخم  :جيش الشام هي لقبائل فياحضور  أكثر كان :وكما قيل
في التضحية والمؤازرة  خرىشعر من بقية القبائل االُحمير واألوالجذام و

د كان لهمدان ومذحج لنسبة لجيش العراق فقبا أيضاًوكذلك  ،اويةلمع
من  أكثرهمية بالغة ها من أالوم ×علي اإلماممؤازرة  وربيعة دور في

   .خرىالقبائل االُ
  :×فقد قال

ما علتي وأنا جلد حازم        ٦(القماقم وعن يميني مذحج(  

  ,)٧(»راياتهم رايات اهللا« :عن ربيعة ×وقال
  )٨(مامروبأس إذا القوا خميساً عر      ي إنهم أهل نجدةربيعة أعن
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  همدان:  كذلك عن ×وقال

  امِـلئ غير من همدان فوارس    عصبةٌ فلباني من القومِ دعوتُ
من همدا فوارسوشبامِ الوغى من شاكرٍ غداةَ    سوا بعـزلٍيل ن  

  مِاضر شعلَ األقوامَ اختلف اذا    ــهتخالـُ وعضبٍ رديني- كلِّــــب
  امِـخص إذا القوا وحد وبأس    هـميزينُ ودين أخالق دانـلهم
  )١(ادخلي بسالمِ لهمدان لقلتُ    جنة بابِ ىعل اًببوا و كنتُـول
  

  تضحية قبيلة همدان
 ذإشجاعة فائقة,  ×علي اإلمامجيش  الذين كانوا فيالهمدانيون  یبدأ

اضطرب بشدة  ؟»دانماذا عانيت من هم«: ضربوا يمنيي الشام فقال معاوية
 , فثبت الهمدانيون والحقوه حتى الذحمل على الهمدانيين مع أصحابهف
رمحي، وأنتم درعي  ،يامعشر«للهمدانيين  ×علي اإلمام , فقال)٢(الفرارب

   .»وال اجبتم غيره يا همدان ما نصرتم إال هللا

                                                 
  الكوفي، ابن ؛ ۴۳۷و ۲۷۴: ، وقعة صفّينالمنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ١

 .۲۹: ،المجلد الثانيأعثم،  محمد بن علي،الفتوح    

 .۴۳۸: ، وقعة صفّينالمنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ٢



 ٤٣٣  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

ــداني       فأ ــيس الهم ــن ق ــعيد ب ــاب س ــوالين   ـج ــن الم ــان م ــين  ك المتحمس
أجبنــا اهللا واجبنــاك ونصــرنا نبــي «: وعلــى معرفــة دينيــة فقــال ين,مخلصــوال
  . )١(»لنا معك من ليس مثلك فارم بنا حيث أحببتتفي قبره وقا’ اهللا

وفـيهم سـعيد    يونهمـدان ال جاءه إلى التحكيم ×علي اإلمامعندما اضطر و
فقـال   »فقـل مـا شـئت نعملـه     ،ال نـرد أمـرك   ،نذا وقومىا أه«: بن قيس وقال

 ،كـان هـذا قبـل سـطر الصـحيفة ألزلـتهم عـن عسـكرهم        ول اأمـ « :×علي
ماكنـت ألعـرض قبيلـة    فلعمـري   ،ولكن انصرفوا راشـدين  ،یتنفرد سالفتوأ

  . )٢(»واحدة للناس
 »يندرمارتين ه«السيد  اإلسالمتاريخ  لباحث فينظرية ا فساد ومن هذا يظهر

 يفي عدم رغبته ف األشعثبانه ك«حيث قال عنه:  ،بخصوص سعيد بن قيس
   .)٣(»تظاهراً الرغبةوكان يظهر  ،×الدفاع عن علي

 لإلمامالوادعي شاعر وبطل همداني  ةبي حميصأالمنذر بن قال و
ون من معاوية العطايا المقررة األشعريلقد طلب العكيون و«: )٤(×علي

                                                 
 .۴۳۶: ، وقعة صفّينالمنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ١
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ونطلب الجزاء خرة على الدنيا , ولكن اخترنا اآلوباعوا دينهم لدنياهم
  : األشعارثم قال  »سبيل اهللا د فيالحسن والثبات في الجها

نّا من لَليس مم لَ يكناً يا ذا الوالِء    في اِهللا ك١(والوصية ولي(  
  : وكذلك قال رجل فرع ارحب همدان

  قوم وأى نكصِال صَكَقد نَ   بقولٍ كذبٍ وخرصِ غُراً
٢(وفحوى النَّصِّ اِهللا عن طاعة(  

جميع  في ×علي اإلمامكانوا مع  الهمدانيين أنالسالف  الكالم يظهر من
 ه ونواهيه,ألوامرذين له والمنفّالمطيعين من  , وكانواصفّينمراحل 

ة لنبوا مل نوريح ألنّه ؛النص عليه, وحبهم الشديدو لمعرفتهم بواليته
   .وارثهاو
 ؟×لعلي من أين عرف الهمدانيون هذا الحق ردنا أن نعرفأ ذاإو

دخلوا ومذحج أهل همدان  ثاني أنالالفصل على ذلك نقول في  وللجواب
  .×على يد علي اإلسالمإلى 

                                                 
 .۴۳۶: ، وقعة صفّينالمنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ١
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 ٤٣٥  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

  نساء الشيعة في اليمن
 لإلمامأو المائالت ت اليمن المانساء همدان ومذحج  الجدير بالذكر أنو

 نقليط وكن ,صفّينحضرن فى  مامته,وقدإوالمعتقدات ب ×علي
: تلك النساءومن وكن يشجعن رجالهن على القتال  األراجيز بشجاعة فائقة,

  .زرقاء بنت عدي بن قيس الهمداني
زرقاء من  لذلك استدعى ,من همدان هلحقت ولم ينس معاوية الهزيمة التي

كانت على الجمل  لست تلك المرأة التيوأ«: إلى الشام وقال لهاالكوفة 
  ؟ »للقيام علي وكنت تشجعين قومك األحمرالشعر ات ذ

  .نعم: فقالت
  !»سفك هذه الدماء في ×شريك مع علي فأنت«: فقال معاوية

  .»لقد بشرتني خيراً«: ت زرقاء بشجاعةالفق
  » ؟أفرحتى يازرقاء«: فقال معاوية

  .يِ فرحتُاقسم باهللا أنّ ,نعم: لتفقا
واهللا يا زرقاء! إن وفاؤكم لعلي بعد موته ألعجب من «: فقال معاوية

  .)١(»محبتكم له في حياته

                                                 
 .۸۴: ، ابن أعثم، المجلد الثانيالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح. ١
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يحقد عليهم بشدة,معاوية  جعلت ×علي لإلمامن محبة الهمدانيي إن 
 )١(همرجالوقتل  إلى أرض همدان فاوقع فيهم السيفرطاة ابن  بعث بسرف

   .بشكل بشع
أُم سنان « ل معاويةلقتان قومهن شجعتي كن ياللنساء المن ا ونموذج آخر

 ,أيام خالفته في إليهاها استدعف ,عليها بشدة يةمعاو وقد حقد »لمذحجيةا
  : ؟بياتهذه األ ت قائلة: أنوقال لها

  دـــــــــيقص أحمد لِآل وإن العد     فشمروا مقام ال مذحج لَآيا 
 ــتحفُّ كالهاللِهذا عليمن الكواكبِ السماِء وسطَ    ــــه أسعد  

بنإو العباد خيرعم محمد’     فخراً في األنامِ وكفاه محمــد’  
مازال مذعرف مظفراً الحروب      والنصر فوق لوائه قد يعقــــــــد  

  . )٢(يته االنتصاروكتب اهللا على را
 اإلمامعندما دخل و ،×علي اإلمامالدفاع عن  خلص الهمدانيون فيألقد 

همدان وفروعها ثور وبكيل وشبام وحاشد وفائش  بجانب الكوفة ومر
قُتل من زقاق  نهإ«: فقال حرب بن شرحبيل الشبامي ارتفع الصياح والعويل,

                                                 
 .۴۲۴: الغارات ،الثقفي، ابن هالل، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل. ١
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 ٤٣٧  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

إني أشهد لمن قتل ×: «فقال اإلمام علي .»رجالً ۱۸۰حوالى  واحد
   .)١(»منهم صابراً محتسباً بالشهادة

مدان الشام والعراق مثل ه هتيجب ويظهر لنا وجود قبائل يمنية كبيرة في
 اإلمامجيش  زد وطي ووجود بعض القبائل فيأوحمير ومذحج وكندة و

وكذلك ، األنصارو ،وطي ،ومذحج ،همدان من غيرها مثل أكثر ×علي
حين أن جيش الشام  , هذا فيجيش معاوية كان الحضور الواسع لحمير في

 .وكلب وغسانكان يتمتع بوجود عدد كبير من قبائل اللخم وجذام وعك 
وعلى عكس ذلك فقد تشاهد  ،جيش العراق حد منهم فيأولكن ال يوجد 

حد أيوجد  حين أنه ال زارية، فيلنقبيلة ربيعة ا ×علي اإلمامجيش  في
لك فقد حضر عدد كبير من قبيلة بني تميم وكذ ,جيش الشام منهم في

حد من بني أيوجد  ال وفي الوقت الذي ,جيش العراق البصرة والكوفة في
   .جيش الشام تميم في

كنانة  ولجيشين قريش وبنا لتي شاركت فيا خرىومن القبائل النزارية االُ
سليم وغطفان وإياد في جيش الشام وأسد وأسلم  وبنوهوازن، وشاركت 

   .في جيش العراق

ومعاوية هي القبيلة وأن  ×علي اإلمامتباع أ يمكننا أن نجعل مالك ال امن هن

                                                 
 .۵۳۱: ، وقعة صفّينالمنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ١
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من فرقتي  كالً ن, ألالقبائل اليمنية والنزارية إلى مجموعة واحدة نقسم كلَّ
 ×علي لإلمامالعداوة القبائل لها دور في المؤازرة والتعاون أوالمعارضة و

نضرب مثاالً على ذلك لنبين موقف ثالثة  أكثرهذا الرأي  ولتوضيح ،ومعاوية
صفياء هذه القبيلة أمن معروف الصفياء قبيلة يمنية وهي قبيلة بجيلة, وأمن 

, وكان من أصحاب رسول )١(جرير بن عبداهللا البجلي من فرع أحمس بجيلة
, وكان موقفه صفّينولم يشارك في ووالي همدان  وقائد الفتوحات ’اهللا

  . )٢(محايد وقد توجه إلى قرقيسيا مع فرقة من آل قسر بجيلة
ية راصاحب أيضاً شداد قيس بن مكشوح البجلي  وبأومن أهل بجيلة 

   :رجزه , وقد وصل إلى خيمة معاوية فقُتل فقال فيصفّين بجيلة في
إن علياً ذو أناة صـــــارم    جلد إذا ما حضر العزائم  

  واألكارم الذروةُ له قام    األشائم لما رأى ما تفعلُ
األشيبان مالك ٣(وهاشم(  

الكُرز البجلي أحد أصحاب معاوية وقد بعثه معاوية كان يزيد بن أسد بن 
ذهبت  من الفرقة التي اًوكان جزء ,)٤(ف رجلٍالآعثمان في أربعة ل  اًمدد
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 ٤٣٩  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

 اإلمامبن السمط الكندي ضد شرحبيل  )١(ضيحرلى حمص لتمن دمشق إ
  . ×علي

كان يزيد من أشد الموالين لعثمان وقد عارض فتح نهرالفرات على و
 في )٣(وقد خطب خطبة بليغة ,وكان من خطباء العرب ,)٢(العراقيين

في  أيضاً صفّينوخطب في نهاية  ×تحريض الشاميين للقتال ضد علي
   .)٤(لعراقيينمواساة ا

المالك والميول  ويماني هإلاالعتقاد الديني وا من هنا فقد ثبت لنا أنو
 ,ترتيب صف العراقيين والشاميين في األشخاصالفكري والسياسي لهؤالء 

العالقة القبيلية  :مثل تأتي في المرتبة الالحقه اُخرى هناك عوامالً وأن
   .والمنطقة وطلب الدنيا وعدم العلم والمعرفة
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  )١(حركة الخوارج وترتيبها القبلي
  : الخوارج إلى مرحلتينحركة مكن تقسيم ي

   )٢(حروراء حتى تجمع المعترضين للحكم في صفّينمن بداية صلح  أ)
  .ن حتى نهاية معركة النهروانعالن رأي الحكميإ بداية ب)

   كيفية اختيار الحكم اليمني
خر في آ وذلك ،بعد اء الذين صاروا خوارجة من القروعصاب األشعثقال 

واخترنا أبا موسى  ,نلقد رضينا بحكم القرآ«: فّينصعركة يوم من م
  .)٣(»األشعري

   .»هفإنّي ال أرضى بأبي موسى وال أرى أن أولي«: ×فقال لهم علي
 :عصابة من القراء في )١(يومسعر بن فدك )٤(وزيد بن حصين األشعثل فقا
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 ٤٤١  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

  .قد حذرنا ما وقعنا فيه فإنّه،  نرضى إال بهاالإنّ

وقد فارقني وخذل الناس  ،ليس لي برضى إنّهف«: المؤمنينأميرفقال 
وهرب منّي حتى أمنته بعد أشهر، ولكن هذا ابن عباس أوليه  ،عنّي
  .»ذلك

ت نفوذه وقوته المؤمنين كان يثبأميرمن أجل تضعيف و األشعثلكن 
 ×مكانه تثبيت مكانة عليإوكان ب ,ياقة ابن عباسل اًوكان يعلم جيد

منك ومن  وه وال نريد رجالً !ابن عباس وأنت أأكنت  ،ما نبالي واهللا« :فقال
: موقع قوة في وثم قال وه »ال يحكم فينا مضريان معاوية سواٌء وال واهللا

  . )٢(»من اليمنيين جعل رجالًأس«
لقديمة وبسبب العداوة ا األشعثولكن  ,»األشترفإني أجعل «: ×ل عليقا

ومعرفة عدوه، لذكاء يتمتع با األشتربأن يعلم  وكان ،لالشتر وقبيلة مذحج
تكون القوة لزعماء  سوف فإنّه ،لشام والعراقحالة عدم انتصار ا وفي

أردت  بعضنا بعضاً بالسيف حتى يكون ماحكمه أن يضرب «: فقال ،القبيلة

                                                                                                                  
 ).۹۹: مزاحم، وقعة صفّين ←

 ).۴۸۹و ۲۰۸: . كان قائد قراء البصرة فى صفّين (راجع: نصر بن مزاحم، وقعة صفّين١

  الكوفي، ابن أعثم،  ؛ ۵۰۰: ، معرکة صفّينحمالمنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزا. ٢
 ۲۰۰: الجزء الرابع محمد بن علي، الفتوح،    
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  . )١(»ما أرادو

يد القبيلة، الحياء عادات وتقإمن أجل  إّال موسى ليس فإن اختيار أبي  ،لهذا
 األشعثب دىأالسبب الذي  هو ×المؤمنينأمير من بل كان موقفه السلبي

ى أن يرضى لاألوالقبيلة فمن  هيمالك االختيار  ا أنموب ؛يارهختوالقراء ال
دفاع  ,بسبب العداوة والحسد حين أنه خالف ختيار مالك بن حارث, فياب

هذا الوقت كان  في .×علي اإلمامالمستميت وبدون تأسف عن  األشتر
س الهمداني مالك بن الحارث وسعيد بن قي لامثأن ليمبعض زعماء ا

 تأثير, ولكنهم لم يتمكنوا من اليطالبون بمواصلة القتال وسليمان بن صُرد
 يتمكنوا من جعل , ولماألشعثت اعلى العراقيين أمام نفوذ وقوة قرار

صفياء قبيلة بني أحد أعلى ذلك موذج ون ،المؤمنينميرتسلم ألألهداف ا
 .السابق س والذي كان له نفوذ على قبيلته فيبن قي األحنفتميم يعنى 

ن رفضوا ولم يهتموا يولكن العراقي ,أن يجعله حكماً ×وطلب من علي
ٌ  يماني ويفهم وه وال م وعقل أبي موسى سطحين فهإ«: بكالمه  رجل

  . )٢(»وقومه مع معاوية
ن والذين كانوا من أشد بن قيس واتباعه اليمنيي األشعثوكان في مقابل 

من القراء فقد جاءت عصابة قد وضعت سيوفها  اُخرىفرقة  ،لفين للقتالالمخا
                                                 

 .۴۹۹وقعة صفّين:  ،المنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ١

  ؛ ۱۳۱: اإلمامة والسياسة، الجزءاألول،  الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ٢
 .۵۰۱: ، وقعة صفّينبو الفضل، نصر بن مزاحمالمنقري الكوفي، أ    



 ٤٤٣  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

ما تنتظر بهؤالء القوم إن نمشي إليهم  ،أميرالمؤمنينيا«: فقالوا ،على عواتقها
قد جعلنا حكم «. فقال لهم علي:  »؟بسيوفنا حتى يحكم اهللا بيننا وبينهم بالحق

  . )١(»بم يحكم القرآن القرآن بيننا وبينهم وال يحلّ قتالهم حتى ننظر
أن  ×ف رجل من أصحاب عليالآطلب أربعة  أيضاًفي ذلك الوقت 

يا قوم قد ترون خالف « :×المؤمنينأمير، فقال يرجعوا إلى القتال
أصحابكم وأنتم قليل في كثير ولئن عدتم الى الحرب ليكونن 

فإذا اجتمعوا وأهل الشام عليكم  ،الشام(هؤالء) أشد عليكم من أهل 
واهللا ما رضيت ما كان وال هويته ولكني ملتُ الى الجمهور  ،نوكماف

  . )٢( »منكم خوفاً عليكم

, فقد يسعى إلى تعويض إخفاقاته السابقة األشعثعلى كل حال فقد كان 
يجب أن يحدد مصير  ه, إذ قيل إنّتتمتع بالتسلط الزائد والقوة كان شخصية

أكرهوا  )٣(اءبعض القر »اًييمان سأجعل الحكم رجالً« :فقال بوضوح صفّين
 لإلمامعدم الفهم والعداوة , ويتمتع بعلى أحد أصفياء اليمن ×اًعلي اإلمام

                                                 
 .۴۹۷: ، وقعة صفّينالمنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ١

 .۳۳۸: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٢

  بديل والفرقة . ينقسم القراء إلى فرقتين الفرقة الكوفية بزعامة عمار بن ياسر وعبداهللا بن ٣
  الثانية من البصرة بزعامة مسعر بن فدكي وبعض قراء الكوفة والذين كانوا يطالبون     
 ).۴۹۷و ۲۰۸: مواصلة القتال (راجع: وقعة صفّين    
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بأرضٍِ من أرض الشام يقال لها  ووه ،موسى إلى أبيفبعثوا  ,×علي
من  السابع عشر ،يوم االربعاء في صفّين, وبعد ذلك عقدوا صلح )١(عرض

قال فتيان من قبيلة على القبائل يقرأ النص  األشعثما كان صفر وحين
ثم حمال على أهل الشام بسيوفهما  ,»هللاال حكم إال«: بصوت عال )٢(عنزة

ثم مر بهما  ،هما جعد ومعدنقُتال على باب رواق معاوية واسم فقاتال حتى
كره و ولهللا إّال ال حكم «: على مراد فقال صالح بن شقيق المرادي

  . »المشركون

كانوا من أشد  ،ةاألزديفرقة من بني راسب  أن ينصفّويظهر من كتاب 
: ثم قال عروة بن أدية التميمي »هللا إلّاال حكم « وقالوا:المعارضين للحكم, 

, )٣(»هللا اإلّال حكم  ،! ال نرضىهللا اإلّ! ال حكم ؟اهللا أتحكمون الرجال في أمر«
 اإلّحكم ال «نداء الناس من كل جهة ومن كل ناحية  اإلّفما راعه بعد ذلك 

إن اهللا قد أمضى حكمه في  ،ال نرضى بأن يحكَّم الرجال في دين اهللا ،هللا
يدخلوا تحت حكمنا عليهم، وقد كنا زللنا  ومعاوية وأصحابه أن يقتلوا أ

وأخطأنا حين رضينا بالحكمين، وقد بان لنا خطؤنا فرجعنا إلى اهللا وتبنا, 
  .»كما تبنا, وإال برئنا منك كما رجعنا, وتب إلى اهللا فارجع أنت يا علي

                                                 
 .۵۰۰: ، وقعة صفّينالمنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ١

  وي البغدادي، أبو عبيدة، قاسم بن الهر. كانت عنزة فرع من بنى أسد بن ربيعة بن نزار (٢
 ).۳۴۶: ، كتاب النسب سالم    

 .۵۱۲: ، وقعة صفّينالمنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ٣



 ٤٤٥  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

أليس اهللا  ؟)١(أرجعبعد الرضا والميثاق والعهد  !ويحكم«: ×فقال علي
ولكن هؤالء  ,)٢(»}وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتُّم {: تعالى قد قال

ية عن الذين كان ظاهرهم التعبد لم يكن لديهم المعرفة الكاف األشخاص
, )٣(»أنا مدينة العلم وعلي بابها« :’سول اهللاإمامهم الذي قال عنه ر

   !)٤(وأظهروا التنفر منه وشهدوا عليه بالشرك
ناشيء من  ،ثباتد وعدم اللتردالرأى وا لتحول فيوا أليس هذا االضطراب

ألم يكن عدم  ؟القبليالمجتمع الصحراوي وفيه  ونعيشالمحيط الذي ي
   ؟بذلك تفكرعدم الوالجهل دب إلمام األمة يدل على االحترام واأل

 ،ستيقظواوكانوا هم السبب في ذلك ا صفّينمرة من مسوا النتيجة الل اوعندم
 على إمامهم وجعلوه هووا دع حساس بالذنبالً من الندم واإلولكن بد
   .بوهوأنّ المذنب

على النفسية البدوية  يالًدلاالضطراب والشجار وعدم المعرفة  ألم يكن هذا
 ألنّهو ؟تاريخ سياسة قبيلة تميم مع جيرانها لثأر فيرية واية والعنصالوالقت

                                                 
 .۵۱۷وقعة صفّين:  ،المنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم .١

 .۹۱. النحل (اآلية) ٢

  ، ، عبيـداهللا بـن عبـداهللا بـن أحمـد     أبـو عبـداهللا   ،كاني)سـ الحنفي النيسـابوري، (الحـاكم الح  . ٣
 .۱۲۸: المستدرك على الصحيحين، المجلد الثالث     

 .۵۱۷: ، وقعة صفّينالمنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ٤
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ل دائم مع هذه القبيلة كانت في جدا ن: إلثانيوا األولالفصل  كما قيل في
القبائل وحتى مع  ،قبائل همدان ومذحج وكندة والقوات الساسانية

  .لشرقي والغربي لنجدالجنوب ا ذ تقع فيإ ؛المضرية

تاريخية  قتال والعداوة التي بين تميم ومرادال نإ: تقولوتوجد فرضية 
ظهار في إ تأثير اوله ،×المدافعين عن علي همدان من أشد أنب بسب

   .هذه النظرية
ن في األشعثاعتراض  هل أنهاية القتال حرضهم على االعتراض, مع أن 
   ؟ه رأس الخيانةويعلمون أن اإلسالمن قد أخذوه أسيراً قبل المراديي

في إيجاد  تأثيرأنه لم يكن للمنافسات والعداوات السابقة فيه ك ش ال امم
   .تلك اللحظة روح االعتراض في

بالرحيــل لعلمــه  ×، وأمــر علــيوقــع التحكــيم تبــاغض القــوم جميعــاً المــ
ونعـال   طريقهم إلى الكوفة تضارب القـوم بالمقـارع   , وفيباختالف الكلمة

واالسيوف وتسابإلى الكوفة في عشرين ربيع  ×المؤمنينأميرا وصل ، ولم
وجعلوا عليهم  ,عشر ألف رجل وتوجهوا إلى حروراء اثنإنحاز عنه إ ،األول

شبث بن ربعي التميمي وعلى صالتهم عبداهللا بن كواء اليشـكري مـن بكـر    
 وثـم أقبـل هـ    ,م لمنـاظرتهم إلـيه ابـن عبـاس    ×فبعـث علـي   ,)١(بن وائـل 

                                                 
     ۳۴۲: الجزءالثـاني  البالذري، أبو العبـاس، أحمـد بـن يحيـى بـن جـابر، أنسـاب األشـراف،        . ١
 .۳۴۶و   



 ٤٤٧  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

  .  )١(نمع الحرورييكوفة بعد المناظرة لزيارتهم وأرجعهم إلى ال
في شهر رمضان  صفّينحكام على اساس معاهدة صلح دثات الامح توبدأ
موسى يريد الخالفة البن وبفكان أ ,)٢(دومة الجندل واستمرت شهرين في

كل واحد من الحكام  نأحتى  بن العاص لمعاوية. وا عمروأراده ،عمر
شورى  مرجعلوا األو ،ومعاوية ×واتفقا على خلع علي ،ى حدودهتعد

موسى رأيه  وموسى بعد أن أعلن أب بأبي غدر وعمر ، ولكنبين المسلمين
  . )٣(معاوية على الخالفةبن العاص  وعمرت ثبأو ×اًخلع عليو

العداوة وقد بدأ  ،صفياء اليمن ومن حزب القاعدينموسى أحد أ وكان أب
قد و ،ه لم يطرح اسمه للخالفةلدرجة أنّ ،×المؤمنينميروالمعارضة أل

، وأدخل خدعة كبيرة وخدعه عمر قدكان يرجح عبداهللا بن عمر لذلك، و
   .×علي لإلمامجسيمة على القوة السياسية  اًضرارأ

: لتحكيملقالت فرقة من المخالفين  الحكام في الكوفة وبعد أن اُعلن رأي
 األزديدار عبداهللا بن وهب الراسبي  , وتجمعوا في!!»كافر ×اًعلي نإ«

ثم  ,)هـ ۳۸سنة (من شوال  اشرعال في )٤(وبايعوه ،تهموأختاروه لرئاس
                                                 

 .۴۰۵: الجزءالثاني علي بن الحسين، مروج الذهب، المسعودي، أبو الحسن ،. ١

 .۴۳و ۴۰: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢

 .۵۱: . المصدر السابق٣

 .۳۶۱: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٤
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, وكتبوا كتاباً إلى خرجوا من الكوفة سراًقد و ,×خرجوا ضد علي
 ـفتوجه من البصرة ،أصحابهم في البصرة حتى يلحقوا بهم في النهروان

ميمي الت من الخوارج بقيادة مسعر بن فدكي رجلٍ حوالي خمسمائة ـأيضاً
, وبعد أن خرج الخوارج من )١(النهروان بن وهب فيوالتحقوا بعبداهللا 

من عاديت  نحن حزبك وأنصارك نعادي«: له ×قالت شيعة عليالكوفة 
  . )٢(»ونشايع من أناب إلى طاعتك

  ن في قيادة الخوارجيمكانة اليمني
لطائي وأصحابهم كتب بعد أن خرج عبداهللا بن وهب ويزيد بن حصين ا

ن لهما مخالفة الحكمين لكتاب اهللا ن وبين االثنيالمؤمنين كتاباً إلى هذيأمير
 ,المشترك همعدولقتال  إليه تياأأن يوطلب منهم  ,’وسنة رسول اهللا

فإن شهدت على نفسك بالكفر، واستقبلت التوبة، نظرنا «: إليه اولكنهم كتبو
  . )٣(»وإال فقد نابذناك على سواء إن اهللا ال يحب الخائنين ،فيما بيننا وبينك

أهل الكوفة ودعاهم إلى القتال ضد معاوية  في ×علي اإلمام فخطب
قد علمتم أنهما ، فيحكما بالكتابل اما حكمنا من حكمنإنّ«: وقال لهم

                                                 
 .۵۴: يخ الطبري، الجزءالرابع، تارالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١

 .۵۶: . المصدر السابق٢

 .۲۵۱األخبارالطوال: ، الدينوري، أبو حنيفة، أحمد بن داود ؛ ۵۷السابق: . المصدر ٣
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ثم أمر أهل الكوفة أن  ,)١(»وواهللا ألغزونهم ،، وبغيرالسنةحكما بغير الكتاب
اس , وكتب كتاباً إلى ابن عبلمسير إلى النخيلةل الجهاد وتأهبول ايستعدو

فجمع ابن عباس من بين ستين ألف  مع أهلها, إليهوالي البصرة أن يقدم 
، فشخص معه بن قيس األحنفوأمرهم بالشخوص مع  ،من البصرة رجلٍ

مع جارية بن  وكذلك شخص ألف وسبعمائة رجلٍ ألف وخمسمائة رجلٍ
  . )٢(قدامة السعدي التميمي وبعثهم إلى النخيلة

رؤوس الكوفة ورؤوس األسباع ورؤوس أهل  ×المؤمنينأميرجمع 
كانت العرب سبعة وخمسين ألفاً ف ،مقاتليهمالقبائل وطلب منهم أن يجهزوا 

ف وكان جميع أهل الآة من أهل الكوفة ومن مواليهم ومماليكهم ثماني
 في ألصحابه ×علي اإلمامفقال  ,)٣(الكوفة خمسة وستين ألف رجل

ويتخذون  كونوا جبارين وملوكاًفسيروا إلى قوم يقاتلونكم كيما ي«: النخيلة
المؤمنين حيث أمير بنا يا رفتنادى الناس من كل جانب س ,»عباد اهللا خَوال

المؤمنين نحن أمير يا«: صفي بن فسيل الشيباني فقال إليهفقام  ,أحببت
                                                 

 .۱۴۳: . اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة، الجزءاألول١

  السياسة، اإلمامة و ،اإلمامة والسياسة، الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ٢
  . وذكر البالذري أن جارية بن قدامة جاء إلى النخيلة ومعه ثالثة أو خمسة ۱۴۵: الجزءاألول     
 ).۳۶۷: آالف رجل (راجع: أنساب األشراف، الجزءالثاني     

  الدينوري، ابن قتيبة، ؛ ۵۹: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٣
 .۱۴۵: الجزءاألول ، اإلمامة والسياسة، ، عبداهللا بن مسلمأبو محمد   
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قال , و»عاديت ونشايع من أناب إلى طاعتك حزبك وأنصارك نعادي من
 في اوفإنا شيعتك الذين نرج ،ؤمنينلماأمير يا«: محرز بن شهاب التميمي

ف من خذالنك والتخلف طاعتك وجهاد من خالفك صالح الثواب ونخا
  )١(.»عنك شدة الوبال

 ,وداً ونصيحةوالمؤمنين سمعاً وطاعة أمير يا«: وقال سعيد بن قيس الهمداني
رؤوس القبائل اليمنية  تثم قام ,»بما سألت وبما طلبتأنا أول الناس جاء 

معقل بن قيس الرياحي  عدي وعدي بن حاتم ومن زعماء نزار بنحجر 
   )٢(التميمي وزياد بن خصفة التيمي فقالوا مثل ذلك.

ن ألـف رجـل مـن القـوات     وومعـه ثمانيـة وسـت    ×علـي  اإلمامتوجه  بهذا
عـن   ×ذلـك الوقـت بلـغ علـي     وفي لنزارية ومواليهم إلى الشام,اليمنية وا

كيـف  و تربـداهللا بـن خبـاب بـن األ    الخوارج واعتراضهم النـاس وقـتلهم ع  
 أم ســنان )٣(وقتلــوا وقتلــوا ثــالث نســوة مــن طــي زوجتــه بطــن بقــرواأنّهــم 

  )٤(.الصيداوية
                                                 

 .۵۹: ، السابق، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١

 .۵۹: . المصدر السابق٢

   ۳۶۸: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٣
  اإلمامة  ،اإلمامة والسياسة، مد، عبداهللا بن مسلمالدينوري، ابن قتيبة، أبو مح؛ ۳۶۹و     
 .۲۵۲األخبار الطوال: ، الدينوري، أبوحنيفة، أحمدبن داود  ؛۱۴۷: والسياسة،  الجزءاألول     

  ، كتاب الهروي البغدادي، أبو عبيدة، قاسم بن سالم. كانت صيدا فرع من أسد بن خُزيمة (٤
 ).۲۲۶: النسب    
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بعث  ولبدا ثارآبقيت فيهم من  ومن أجل أن يثبت وحشية الخوارج التي
على وجهه  إليهليأتيهم فينظر فيما بلغه عنهم ويكتب به  م أحد أصحابهإليه
 األشعثلهذا السبب جاءه الناس ومنهم الخوارج قتلوه، , ولكن يكتمه وال

 قبل محاربة معاوية فعزم طفاء فتنة الخوارجإ بن قيس وطلبوا منه
 ,)١(توجه إلى النهروانالفنادى بالرحيل و ,على ذلك ×المؤمنينأمير

ن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا أ«: مإليهصل إلى النهروان بعث وعندما و
عنكم حتى ألقى أهل الشام  أنا تارككم وكاف منكم نقتلهم بهم, ثم

كلنا « :فقالوا »فلعل اهللا يقلب قلوبكم ويردكم إلى خير مما أنتم عليه
  .)٢(»وكلنا نستحل دماءهم ودماءكم ,قتلتهم
 ـوعلى ما يعمله دائماً ـ تمام الحجة عليهمإمن أجل المؤمنين أميرفبعث 

بن زيد  خالد أيوب ووأبقيس بن سعد  هماثنين من أصحابه اليمنيين ا
, ولكنهم أصروا ن المعارضة والتمردليمنعوهم م ي إلى الخوارجاألنصار

ألم تعلموا أني نهيتكم «: فقال أهل النهر ×ثم أتى علي ،على تمردهم
عن الحكومة وأخبرتكم أن طلب القوم إياها منكم دهن ومكيدة لكم 

إذا أقررت  وأنكم إن فارقتم رأيي جانبتم الحزم فعصيتموني, حتى
                                                 

  البالذري، أبو العباس، أحمـد   ؛۲۵۲: ، األخبار الطواليفة، أحمد بن داود الدينوري، أبو حن. ١
 .۳۶۸: الجزءالثاني أنساب األشراف،  ،بن يحيى بن جابر     

 .۶۲: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢
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بأن حكمت فلما فعلت شرطت واستوثقت فأخذت على الحكمين 
ونحن على أمرنا  ،أن يحييا ما أحيا القرآن وأن يميتا ما أمات القرآن

فإن تبت كما تبنا فنحن منك ومعك «فقالوا:  ؟»فما الذي بكم األول
 ’أبعد إيماني برسول اهللا«: ×فقال علي. )١(»وإن أبيت فاعتزلنا

ثم  ,)٢(»؟معه وجهادي في سبيل اهللا أشهد على نفسى بالكفروهجرتي 
   .انصرف عنهم

، وعلى بن عدي فعبأ أصحابه فجعل على الميمنة حجر ،×رجع علي
ا ، وعلى الرجالة أبياألنصار أيوب، وعلى الخيل أبا الميسرة شبث بن ربعي

من  وهم ثمانمائة رجلٍ ـ األنصار، وعلى قتادة النعمان بن ربعي الخزرجي
على  جيشهم فجعلوا ـ أيضاً ـوعبأ الخوارج  .قيس بن سعد ـالصحابة
 ,وفى العبسيشُريح بن أوعلى الميسرة  ييزيد بن حصين الطائ ميمنتهم

 وعلى الرجالة حرقوص بن زُهير ,األسديوعلى خيلهم حمزة بن سنان 
  .)٣(الخيل عبداهللا بن وهب الراسبي , وعلىالسعدي

                                                 
 .۶۲: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١

 .۳۶۹: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٢

  ؛ ۳۷۱: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٣
  الدينوري، ابن قتيبة، أبو؛ ۲۵۶: ، األخبار الطوالالدينوري، أبو حنيفة، أحمد بن داود     
  . خليفة بن الخياط قائد ميسرة ۱۴۹: اإلمامة والسياسة، الجزءاألول، عبداهللا بن مسلممحمد،    
 ←جيش الخوارج وكان على راية الخوارج شبيب بن البجرة األشجعي وشريح بن أوفى    
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، أيوبية أمان مع أبي ورفع را ,المصالحة ه فيالمؤمنين طرقأميرواصل 
 ,منآ ونكم ممن لم يقتل ولم يستعرض فهية مبهذه الرامن جاء «: همافناد

ائن وخرج من هذه الجماعة إلى المد وومن انصرف منكم إلى الكوفة أ
بعد أن نصيب قتلة إخواننا منكم في سفك ه ال حاجة لنا إنّ ،منآ وفه

خمسمائة فارس  بن نوفل األشجعي انصرف وبعد كالم فروة، »دمائكم
متفرقين فنزلت  اُخرى, وخرجت طائفة لبندنيجين والدسكرةا واحتى نزل

ف الآا أربعة وكانو .)١(من مائة رجلومنهم نح ×الكوفة وخرج إلى علي
وثمانمائة رجل وهجموا بشدة على جيش  مع عبداهللا بن وهب ألفان فبقي
ولكن  جعوا,اوتر )٢(۳۸السنة  صفر من التاسع من في ×علي اإلمام

وكان جملة  ،ثبتوا وهجموا على صفوف الخوارج ×علي اإلمامأصحاب 
 ,، ولم يفلت من الخوارج إال عشرةتسعة ×من قتل من أصحاب علي

عروة بن  :من ذكرنا من هؤالء العشرة ومنهم إّال  على القوم ×وأتى علي
رويبة بن و األزدي ة الكندي وفياض بن خليلصلت بن قتاداُناف الطائي و

كيسوم رحبي وبجلي وعبداهللا بن حماد الحميري ورفاعة بن وائل األال وبر

                                                                                                                  
 ).۱۴۹ه: تاريخراجع ( ←

  ري (أنه . ونقل البالذ۶۴: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١
 ).۳۷۱: أتى تحت راية أبي أيوب ألف رجل (أنساب األشراف، الجزءالثاني    

 .۳۷۵: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٢
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  . )١(وعبيد بن عبيد الخوالني األزديبن سلمة الجهني وحبيب بن عاصم 

قادة الخوارج ومن قتل  إّال  لم تذكرفهي حصلنا عليها  التيالمصادر  وأما
 ية خثعم فيكان صاحب را يربيعة بن شداد الخثعمي والذ: لمثاأ منهم

 ،)٤(وعبداهللا بن شجرة السلمي ,)٣(, وزيد بن عدي بن حاتم الطائي)٢(صفّين
  . )٥(جواد بن بشرالتميميو

  رجاع الجيشإدور الزعماء اليمنيين في 
إن اهللا قد «: ألصحابهمن حرب النهروان قال  ×علي اإلماملما فرغ 

الحرب مع  فتوجهوا من فوركم إلى أحسن بكم وأعز نصركم
   .»القاسطين

    )٦(كل شرٍ يرى ه يرد فينّإ بكر وبأبن قيس وكما قال  األشعثولكن 
                                                 

  السروي، المازندراني، أبو  ؛ ۲۷۲: المجلد الثاني الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح،. ١
  . ونقل خليفة ۱۹۰: المناقب، الجزءالثاني ،ر، رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوبجعف     
  بن الخياط أن يزيد بن نويرة األنصاري وأبا نعيم عقبة بن عامر الجهني في قتلى جيش     
   البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،؛ ۱۴۹: (التاريخ× علي     
 ).۳۷۴: ءالثانيالجز     

 .۵۶: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢

 .۳۶۴: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٣

 .۳۷۲: . المصدر السابق٤

 .۳۷۵: . المصدر السابق٥

 .۶۱۹الجزءالثاني، ، تاريخ الطبري، الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٦
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ت دالمؤمنين نفأمير يا«: تقالحينما فهال فعلت مثلما فعلت عناصر معاوية 
ع إلى رجفا ,وعاد أكثرها قصداً ، وكلت سيوفنا، ونصلت أسنة رماحنانانبال

لرجوع إلى ل ×علي اإلماماضطر ف ,)١(»مصرنا فلنستعد بأحسن عدتنا
  .الكوفة

ن م ×اًعلي اإلمامن ويمنع فيها الزعماء اليمني التي خرىوهذه المرة االُ
س نظرية وهذا على عك ،الفرصة عدائهأل ا, وسهلوأهدافهالوصول إلى 

نهم لم يتركوا العداوة إ :)٢(»يوليوس ولهوزن« اإلسالمتاريخ  المحقق في
   .هدإلى أن استش ×علي لإلمام

عندما علم معاوية  ألنّه ؛شعثعطايا معاوية لأل تأثيرظ هنا ويمكن أن يالح
ار مع الخوارج كتب كتاباً إلى عدد من كب ×علي اإلمامعن حرب 

موال في واأل اياعطبال رين ووعدهمخبن قيس وآ األشعثالكوفة أمثال 
ورد دعوته لهم للحرب,  هلحرب ×مع علي مقابل التنازل عن المجيء

  . )٣(»حاربت علياً بعد صفين بغير جيش وال عناءلقد «: هذا يقول معاويةوفي 
في تكوين الخـوارج  شاركت القبائل المضرية والقبائل اليمنية  ضح لنا أنهتّإ

 ,قبيلـة تمـيم وأسـد وسـليم ومحـارب وعـبس      : مثالأالنهروان  وجيشهم في
                                                 

لدينوري، ابن قتيبة، أبو ا؛ ۲۵۷: ، األخبار الطوالالدينوري، أبو حنيفة، أحمد بن داود . ١
 .۱۴۹: األول  الجزء، اإلمامة والسياسة ،محمد، عبداهللا بن مسلم

 .۲۷: الشيعة والخوارج، ترجمة محمد رضا افتخار زاده يوليوس ولهوزن. ٢

 .۳۸۳: الجزءالثاني حمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،البالذري، أبو العباس، أ. ٣
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متهم مع زعاوكانت  ,والخثعم زد طيأو: مراد وراسب مثالأوالقبائل اليمنية 
وعلى عكس رأى بعض البـاحثين   ـ أحد اليمنيين ـعبداهللا بن وهب الراسبي  

قـد   ألنّـه  ؛ان مـن بنـي تمـيم   النهرو م تكن القوات الرئيسية للخوارج فيأنه ل
 ،×علي اإلمام مرة من تراجع قادة بني تميم عن مواجهة من كثرأل شُوهد

 فـي  ×علـي  لإلمـام حروراء ومؤازرته تراجع شبث بن ربعي من  حداهاإو
ومعـه ألـف رجـل بجـيش      )١(فقـد التحـق   مسعر بن فـدكي  خرلنهروان واآلا

فـي شـهر    اُخـرى كنه ثـار مـرةً   ول .بداية حرب النهروان في ×علي اإلمام
مــن أصــحابه وكــان للهجــرة ومعــه أربعمائــة رجــل  ۳۸الســنة  رمضــان فــي

حتـى وصـلوا إلـى بعـد خمسـة       خمسـة أشـخاص   إّال  جميعهم مـن المـوالي  
  . )٢(أصحابه تفرق، فقتله جارية بن قدامة التميمي واسخ عن الكوفةفر

ين مـن  عـن الشـك والتـردد عنـد بعـض المغرضـ       اًوكان هـذا السـلوك ناتجـ   
هــم بعثــوا وفــودهم إلــى المدينــة المنــورة وأعلنــوا       نّالتميميــين حيــث إ 

علـى المفـاهيم   ربـوا بعـد   تولـم ي  ،الفتوحـات  , وقد شـاركوا فـي  )٣(إسالمهم
عملـوا  و ،كالبصـرة والكوفـة   المدن المؤسسة جديداً وسكنوا في ،يةاإلسالم

                                                 
 .۳۷۱: أنساب األشرافالبالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، . ١

 .۴۸۵: . المصدر السابق٢

  البصري النميري، ابن ؛ ۲۹۳: ، الطبقات الكبرى، المجلداألولالبصري، الزهري، ابن سعد. ٣
    ة، أبو زيد، عمر بن شب۵۲۳: ، تاريخ المدينة المنورة، الجزءالثاني ةشب. 
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   .باعتّوقعوا معه في شك ويقين ومخالفة وا ×علي اإلمامخالفة  , وفيمعه
وشهداء  ×علي اإلمامومن أسماء قادة جيش  حداثاأل يظهر من سير

من القبائل اليمنية  كان ×المؤمنين أميرجيش  وبناءنشأة  جيشه أن
منية حمير وهمدان جيشه كانوا من القبائل الي قتلى أكثر أن , معوالنزارية

من القبائل  أيضاًجيشه  قادة أكثرو ,وكندة وبجيلة وازد وخوالن وطي
 ـ أيضاًـ اليمنية  من القبائل ×المؤمنينأميروكان قاتل  ،اليمنية

لتحكيم بعد عقد من عارض ا أكثروكان  ،عبدالرحمن بن ملجم المرادي
 اُخرىن مرة ومنع الرؤساء اليمنيو ،ليمنيةبيلة راسب ومراد اق صفّينصلح 
   .أهدافهالوصول إلى ن م ×اًعلي اإلمام

  دورالقبائل اليمنية في الغارات
, ×علي لإلمامأعد معاوية المصاعب الكثيرة  بعد إعالن رأى الحكمين

, وذلك من عدة طرق مختلفة ,×علي اإلمام فقد عمل على إسقاط دولة
 التخطيط لالنقالب العسكري فيوالغارات و مصارستيالء على األ: االلمث

 ,من سنتين كثرأل ×علي اإلمامقد شغلت هذه العمليات و .مكة والبصرة
 لشام والعراق دورا ليمنية فيكان للقبائل او ،التشيععلى  ر كبيروكان لها أث

ولهذا  ×علي اإلماموفي معارضة ومؤازرة  حداثاألمهم في هذه 
   .لتحقيق فيهوافي هذا الموضوع لبحث للضوء سنسلط ا

ناحية السياسية كانت أرض مصر تتمتع بأهمية خاصة من ال: والية مصر
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بن العاص على  وولهذا السبب فقد شرط عمر ؛واالقتصادية والعسكرية
ة يسيطر معاوي , ولكيأعطاه والية مصر اإذ إّال معاوية أنه لن يتعاون معه 

بعث رجلين من أصحابه اليمنيين إلى  صفّين على هذه المنطقة بعد حرب
 معاوية بن حديج السكوني الكنديي واألنصارمسلمة بن مخلد : هما مصر

 ×علي يدعوا الناس لمعارضة كي صفّينمعركة  حضر وكانا ممن
وضاع في وعندما بدأ هذان بالتحرك اضطربت األ ،والطلب بدم عثمان

لياً على مصر من أجل وامالك بن الحارث  ×علي اإلمامفعين  مصر,
 )١((قُلْزُم) في طريقه إلى مصر في وهو مور تلك البالد، ولكنه قُتلاُصالح إ

 ,)٢(من أهل الخراج »جايستار«واستشهد بشربة من عسل مسموم على يد 
فلما انصرفا  ,به الحكمان كانوا ينتظرون ما يأتي صفّينوا من نصرفاولما 

، واختلف الناس بالعراق قوة ال  إلم يزدد عاوية بالخالفة وبايع أهل الشام م
ولهذا السبب  ,)٣(فقرر معاوية السيطرة على مصر ,×علي اإلمامعلى 

من ألد أعداء  اوكان ـ كتب كتاباً إلى مسلمة بن مخلد ومعاوية بن حديج

                                                 
  اليعقوبي، . مدينة ساحلية كبيرة على خليج قلزم فى شمال البحراألحمر بين مصر وأيلة (١

 ).۱۱۹: البلدان،، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح    

 .۷۱: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢

 .۴۰۰: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٣
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سوف نسيطر على االوضاع «: وأشار إلى ذلك ـ)٤(نهويسبا ×علي اإلمام
ل جيشنا وكل ما تطلبونه ولسوف يطل عليكم ظ تكماقريباً فتابعوا اعتراض

بن  وعور عمراأل بوأبن العاص ومعه  وفبعث معاوية عمر ,)٥(»سيفعلونه
  . )٦(الف رجل إلى مصرآسفيان السلمي ويزيد بن أسد البجلي ومعه ستة 

وطلب منه  وضاععن األ ×علي اإلماممصر  فأبلغ محمد بن أبي بكر والي
قال المساعدة إلى مصر  ×علي اإلماميرسل  ومن أجل أن ,)٧(المساعدة
أعظم من الشام خيراً وخير أهالً، فال تغلبوا على  مصر إن«: للكوفيين

مصر فإن بقاء مصر في أيديكم عزّ لكم وكبت لعدوكم أخرجوا الى 
. فلما كان الغد خرج »هناك كلّنا غداً إن شاء اهللا یلنتواف، )٨( الجرعة

ار يومه ذلك فلم يوافه منهم هها حتى انتصف النيمشي فنزلها بكرة فأقام ب
  . )٩(ة رجل فرجع ائم

                                                 
 .۱۸۸: ، الغارات الثقفي، ابن هالل، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل. ٤

 .۱۷۷: . المصدر السابق٥

 .۹۸: المجلد الثاني اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٦

 .۴۰۱: الجزءالثاني الذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،الب. ٧

  . الجرعـة منطقـة قريبـة مـن الكوفـة بـين النجـف والحيـرة (راجـع: معجـم البلـدان، يـاقوت             ٨
 ، (ذيل كلمة الجرعة).۱۲۷: الحموي، الجزءالثاني     

 .۱۹۱: ، الغارات بن هالل الثقفي، ابن هالل، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن سعيد. ٩
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لنهروان الذين ال وا صفّين فعل على قتلى هذا الضعف رد ويظهر جيداً أن
كان  والذي ،الكوفى المجتمع قيملتغيير في وتعب العراقيين وا يحصون

   .ور الفعال والمهم فيهشعث الدلأل

ى ضعف الكوفيين وبعد أربعد أن  نةإلى المدي ×علي اإلمامرجع ثم 
وكان ذلك  لفي رجلٍأستطاع أن يجمع أ كامالً اًطويل استغرق شهر جهد

إلى  ×المؤمنينأميربكر قد قُتل فذهب رسول  في حين أن محمد بن أبي
  . )١٠(أرجعوهك االرحبي فكعب بن مال

بن العاص من الدخول إلى مصر وذلك بمساعدة معاوية بن  وتمكن عمر
كان , وتوجه إلى قتال محمد بن أبي بكر, ووالقوات المواليه لعثمان حديج

مصر فبعثه  في ـ ×من شيعة علي ووه ـالتُجيبي الكندی  كنانة بن بشر
بن العاص وأعد  ورجل لمواجهة معاوية بن حديج وعمر الفمحمد ومعه أ

 ,مكان اسمه مسناة فدارت الحرب في ،رجل القتال ومعه ألفل اًيضأنفسه 
لكن معاوية بن و ,إلى خرابة وولجأ ه ,قُتل كنانة وفر أصحاب محمدو

ام بوساطة أخيه عبدالرحمن بن أبي بكر هتماإل حديج وجده وقتله من دون
بن العاص، ثم قام بعملٍ قبيح بعد قتله فألقاه  ووالذي كان في جيش عمر

                                                 
 .۱۹۲: ، الغارات الثقفي، ابن هالل، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل. ١٠
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  . )١(جيفة حمار ثم أحرقه بالنار في
حذيفة  بن أبي لى مصر وأصابوا محمدبن العاص ع ووبعد أن سيطر عمر
كان يدعو أهل مصر لمواالة  ابن خالة معاوية والذيبن عتبة بن ربيعة 

كثير  ، فمكث فيه غير)٢(سجن له , فحبسه فيبعثوا به إلى معاوية ×علي
فلحقه أحد أصحاب معاوية اليمنيين واسمه  ,ه هرب من السجنثم إنّ

  . )٣(ثم قتله بن الخثعمي فأصابه وعبيداهللا بن عمر

 ،همعاوية على أرض مصر وكان ذلك بالتعاون مع أصحاب وبهذا فقد سيطر
 يبأمعاوية بن حديج ومسلمة بن مخلد ويزيد بن أسد البجلي و :لامثأ

بن العاص وعبدالرحمن بن أبي  وبن سفيان السلمي وعمر وعور عمراأل
أدى إلى تضعيف مما  ـ نووثالثة مضري ,نوي ـ ثالثة منهم يمنيبكر القرش

سياسياً, وضعف أهل الكوفة، لم يكن لمسكن  ×علي اإلماممكانة 
 كلٌّفقد سعى  اُخرىوكذلك ومن جهة  .في هذا الموضوع تأثير اليمنيين

بكر وكنانة بن بشر وكعب بن مالك ومالك بن الحارث  من محمد بن أبي
من أجل  ـ حذيفة ـ ثالثة من اليمنيين واثنين من القرشيين بن أبي ومحمد

                                                 
  الطبري، أبو ؛ ۴۰۳: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ١

  أبو 
 .۷۹: ، الجزءالرابعجعفر، محمد بن جرير    

 .۸۰: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعفر، محمد بن جريرالطبري، أبو جع. ٢

 .۴۰۷: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٣
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 ى أربعة منهم بحياته فيوقد ضح ,×علي اإلمامحفظ مصر وتثبيت قوة 
  .سبيل ذلك

  خطة السيطرة على البصرة
 اإلمامالسيطرة على قوة  مة هيوخطط معاوية المشؤ ىحدإكانت 

وأن يجعل عليها عبداهللا  ,على حكومة البصرة ومن ذلك االستيالء ×علي
بن عبداهللا ج وخر الخطة بعد هذه , وقد قام باجراءبن الحضرمي وبن عمر

استغل ف منها قاصداً الكوفة ومستخلفاً زياد بن سمية.البصرة  والي عباس
وكتب  ,)١(وكان من الموالين لعثمان ,هذه الفرصة صُحار بن عباس العبدي
 ة بدم عثمان,بالطلماً إلى البصرة لأميركتاباً إلى معاوية وطلب منه أن يبعث 

لطلب إلى البصرة لبن الحضرمي ا, فبعث مثل ذلك وكان معاوية يبحث عن
لب من كبار وط ,تميم , فقدم ابن الحضرمي ونزل في بني)٢(بدم عثمان

 ووهالعبدي  بن مخربة ىفقال المثن ،في الطلب بدم عثمان القبائل أن يعينوه
والذي ال إله إال هو لم ترجع الى مكانك الذي «: ×علي اإلماممن شيعة 

                                                 
  . وكان أبوه عمرو بن الحضرمي من حلفاء عتبة بن ربيعة وقد قُتل فى سرية النخلة فى ١

  بداهللا من أصحاب عبداهللا بن جحش قائد رجب فى السنة الثانية للهجرة بسهم واقد بن ع     
  ). وكان قد استخلفه عبداهللا بن عامر بن ۶۴و ۱۵: السرية (المغازي، الواقدي، المجلداألول     
  كريز والى عثمان على البصرة حيث قبض عليه عثمان بن حنيف واستلم إدارة المدينة      
 ).۲۲۲: الجزءالثاني ، أنساب األشراف،البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر(     

 .۲۶۴: ، الغارات الثقفي، ابن هالل، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل. ٢



 ٤٦٣  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

أخذنّك بأسيافنا وأيدينا ونبالنا وأسنة رماحنا، أنحن ندع ابن عم أقبلت منه لن
نبينا وسيد المسلمين وندخل في طاعة حزب من األحزاب طاغ؟! واهللا ال 

 ،بالسيوف والرماحأبداً حتى نسير كتيبة الى كتيبة ونفلّق الهام ذلك يكون 
الة اب الضحزب من االحز وندخل فيونترك البيعة معه  بن عم نبيناأنترك ا

  ,)١(»عن طريق الحق
: قال له هولكن ،هأن يؤازر األزديفطلب ابن الحضرمي من صبرة بن شيمان 

  .)٢(وانعزل عنه ,»ن أنت تحملت حتى تنزل في داري منعتكإ«
 اإلمامرئيس شرطة البصرة عن  وقد دافع ضحاك بن عبداهللا الهاللي

وعبداهللا بن  عبدالرحمن بن عمير بن عثمان التيمي القرشي, و×علي
   .حازم السلمي عن ابن الحضرمي

وخـرج   ،جماعة من الناس إلى ابـن الحضـرمي   المفاوضات اتجه هوبعد هذ
دار صـبرة بـن شـيمان وحـول بيـت المـال        زياد حتى أتى الحدان ونزل فـي 

البـن  وكتـب   زدأحلف قبيلة  دخل فيو لحدان,مسجد ا والمنبر فوضعه في
ــن   ــاس ع ــاماإلفوجــه  ،وضــاع البصــرة أعب ــي م ــبيعة   ×عل ــن ضُ ــين ب أع

فــرق قومــه عــن ابــن يتمــيم ل وإلــى بنــي المجاشــعي التميمــي إلــى البصــرة

                                                 
 .۲۶۵: ، الغارات الثقفي، ابن هالل، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل .١

 .۲۶۶: . المصدر السابق٢
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تميم ومنعهم من نقـض   لبصرة وتباحث مع بنيفقدم أعين إلى ا ،لحضرميا
ودخـل عليـه عشـرة     ,ثم انصرف إلـى أهلـه   ،×علي اإلمامالعهد ومخالفة 

 هـذا الوقـت   فيو ,)١(لوهابيته فاغت كونوا من الخوارج فيرجال يحتمل أن ي
, منطقـة االزد  إّال صارت البصرة وضـواحيها تحـت سـيطرة ابـن الحضـرمي      

ــ وناألزديــواتبــع   ســتدعىاف ،ودافعــوا عــن زيــاد األزدين شــيمان صــبرة ب
بعـد مقتـل    ــ  مـن شـيعته   ووهـ  ــ  جارية بن قُدامة السعدي ×المؤمنينأمير

وتشاقّني مضـر  تمنع األزد عاملي وبيت مالي «: أعين بن ضُبيعة وقال له
وبنا ابتدأها اهللا بالكرامة، وعرفها الهدى، وتدعو الى الذين  ،وتنابذني

حادوا اهللا ورسوله، وأرادوا إطفاء نور اهللا حتى علت كلمة اهللا وهلك 
  . )٢(»الكافرون

   .»واستعن باهللا عليهم مإليه ابعثنيالمؤمنين أميريا «: فقال جارية
تمـيم إلـى    مـن بنـي   ع خمسـين رجـالً  مـ  ةفبعث جاري ×علي اإلمامفقبل 

   .عور الحارثي ورسالة لشيعتهاألالبصرة ومعه شريك بن 

ين وقـرأ علـيهم كتـاب    األزديـ قدم جارية بن قُدامة إلى البصرة والتقـى مـع   
سـمعاً وطاعـة   «: فقال صـبرة بـن شـيمان زعـيم ازد البصـرة      ،×علي اإلمام

                                                 
 .۴۲۷: الجزءالثاني بن جابر، أنساب األشراف، البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى. ١

 .۲۷۶: ، الغارات الثقفي، ابن هالل، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل. ٢



 ٤٦٥  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

, ثـم توجـه إلـى    )١(»نحن لمن حارب أمير المؤمنين حرب، ولمن سالم سلم
فطلـب جاريـة مـن زيـاد      ،ومـنعهم عـن المعارضـة ولكـنهم سـبوه     تميم  بني

وقـاتلوا بنـي تمـيم وابـن      أيضـاً مؤازرتـه  ل افـذهبو  ،أيضـاً ين مـؤازرة  األزديو
فلجـأ ابـن الحضـرمي     ،يم أن يقـاوموا وهربـوا  تمـ  وولم يستطع بن ،الحضرمي

 , فحصـره فـي  )٢(لسعديوعبداهللا بن حازم السلمي وأصحابه إلى دار سنبيل ا
 ,)٣(ثم أحرق عليه الدار وعلى من معه وكان معـه سـبعون رجـالً    ,دار سنبيل

وأعـادوا بيـت    ,جلسه على مكانهأمارة واإل ين إلى داراألزديفتوجه زياد مع 
  . )٤(ون إلى دورهماألزديوسيطر زياد على المدينة ورجع  ,المال إلى زياد

البصرة بقيادة جارية بن  اليمني في ضي على خطة ابن الحضرميبهذا فقد قُ
السياسية  ×المؤمنينأميرتوا قوة وثب ,قُدامة السعدي وبمساعدة قبيلة ازد

من  أكثرمعركة الجمل مع الناكثين  زد فيأقبيلة كانت و .على البصرة
موقفاً مختلفاً اتخذوا  صفّينمعركة  وفي لقتلى منهما أكثرو خرىل االُالقبائ
بقيادة  ×صف أصحاب علي الجمل فكانوا في معركة هم فيموقفعن 

                                                 
 .۴۳۰: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ١

 .۴۳۱المصدر السابق: . ٢

 .۸۵: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعريرالطبري، أبو جعفر، محمد بن ج. ٣

 .۲۸۲: ، الغارات الثقفي، ابن هالل، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل. ٤
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. )١(كان يتوقعه معاوية هذه الواقعة وعلى عكس ما وفي ،صبرة بن شيمان
على العقيدة  وكان دفاع بعض زعمائهم مبني ,×عن علي واعافد

هم نّأ ـ كما من نص الغارات ـمنهم  ويظهر من البعض ,حساس الدينيواإل
 الذي »جيفر العماني«: لالدنيوية، مثدد كسب المنافع والقدرة ص كانوا في

إنّك لو رضيت منّا بها ترضى به من غيرنا لم «: كان لسان قومه فقال لزياد
  . )٢(»نرض ذلك... ألن لنا عقداً مقدماً وحمداً مذكوراً

, وقدموا ×علي اإلماممع  ةالقيس عالقة وصحب وكذلك كان لقبيلة عبد
صُحار بن  , ومن زعماء هذه القبيلةلدفاع عنهلحرب الجمل  القتلى في أكثر

والبعض  ,كان المشجع لمعاوية أن يرسل ابن الحضرمي إلى البصرةعباس 
كانوا من المدافعين العبدي  بن مخَربة ىبن مرحوم العبدي ومثن ومثل عمر
 .اًشيعي اً قوياًفقد وقفوا ضد ابن الحضرمي موقف ,×علي اإلمام بشدة عن

, كان الرقاشي ئل البصرة حضين بن منذربن وا وكان من زعماء بكر
الدفاع  لكن مالك بن مسمع البكري أهمل فيو ،البصرة الحامي لزياد في

, والتي كان لها دور مهم تميم وهي بن خرىوكانت القبيلة االُ. )٣(عن زياد
 ,معركة الجمل حياناً يتخذون موقف انحيازي فيأنوا كا .هذه الواقعة في
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 ٤٦٧  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

 ،×علي اإلمامحياناً مجموعة صغيرة منهم يؤازرون أو ,حياناً يعارضونأو
القوة الرئيسة البن الحضرمي هذه الواقعة  فقد شكلت قبيلة بني تميم في

وقد انعزل عنهم  ,تعاونوا مع جارية وزيادفقط تميم الكوفة  بنيمن  بعضو
  . )١(بن قيس األحنفصاحب الفرصة 

ومن  ,تميم وهما من بني أفشلوا خطة التمرد وكان هناك شخصان من القادة
أعين بن ضُبيعة التميمي والذي قدم حياته : وهما ,×الشيعة المحبين لعلي

ضارب بن الحضرمي. في هذه وفي هذا السبيل وجارية بن قُدامة السعدي 
 بائل المضرية والقبائل اليمنية فيالفرقتين الق الحالة فقد شاركت كال

   .اقعةهذه الو في ×علي لإلمامالصحبة والعداوة 

  المؤامرة في مكة
هي ارسال يزيد بن  ×المؤمنينأميرمعاوية ضد  مؤامراتكانت من 

, وكان مع تباع عثمانأوكان من  ،شجرة الرهاوي المذحجي إلى مكة
من الشام إلى مكة عن طريق  فتوجه يزيد مع جيشه ,)٢(صفّين معاوية في

على مكة  ×علي وادي القرى وجحفة, وعندما علم قُثم بن عباس والي
ولكن أهل  ,وطلب منهم أن يطيعوه, أهل مكة عن مجيء يزيد خطب في
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 دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^  ٤٦٨

   .ولهذا قرر قثم بن عباس أن يخرج من مكة ,مكة سكتوا عنه
 تؤكد على المقاومة في ×علي اإلمامرسالة  وصلت في ذلك الوقت

, أن ال يترك مكة أيضاً سعيد الخدري وبأعداء وقد طلب منه مواجهة األ
  . )١(لمدينةا فبقي قثم في

هل وأعلن أل ,الحجة دخل يزيد بن الشجرة مكةوفي اليوم السابع من ذي 
وبعدها قامت قريش  ,الذين يعترضونه األشخاص إّال قتال معهم لاعدم مكة 

وقبلوا على أن يكون إمام  ,بالتوسط إلقامة الصلح بين قثم ويزيد األنصارو
  . رياالجمعة شيبة بن عثمان العبد

معاوية بعث يزيد من الشام  أن ×علي اإلمامعندما بلغ  اُخرىومن جهة 
ومعه ألف وتسعمائة رجل إلى  إلى مكة بعث معقل بن قيس الرياحي

حين أن يزيد بن  , في. ولكن معقل وصل إلى مكة بعد مراسم الحج)٢(مكة
القرى وأسر منهم وأخذ  ل حتى واديفالحقه معق ,الشجرة قد هرب

  . )٣(الكوفة أموالهم للغنيمة ورجع إلى
السياسية  ×المؤمنينأميرتضعيف قوة  بهذا فقد فشلت خطة معاوية في
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 ٤٦٩  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

صحاب معاوية أحد أ ـن بقيادة يزيد بن الشجرة والمكييالحجاج  نظر في
حد أ وبالتعاون مع معقل بن قيس الرياحي ـ ومن قبيلة مذحج اليمنيين

 ملإلماالقوة السياسية  تثبتمن المضريين  ×علي اإلمامأصحاب 
   .على مكة ×علي

  دوراليمنيين في إرجاع الغارات
 ×وبلغه أن علياً ,البصرة ومكة في المؤامرة ولم يستفد معاوية من خطة

 , وفي حين أنه لم ينسفهاله ذلك وجمع القوات ضده ,مقبالً إليهتحمل 
من مرة من خيمته،  أكثروالهروب  صفّينة من معركة يفبعد الضربات المخ

فقام بالغارات والقتل  ،×المؤمنينأميرضد خالفة  خرىاُفقام بمؤامرات 
وبعث قوات عسكرية متفرقة للقتال  ×تحت سيطرة علي لتيالبالد ا في

  : منها ,والهروب
للهجرة في  ۳۹سنة  فيسرحه معاوية : غارة الضحاك بن قيس الفهري ـ۱

بالثعلبية فنهب  مرف إلى أطراف الحيرة وغرب الفراتف رجل الآثالثة 
, ثم فأخذ أمتعتهم ،أغار على الحاجعراب ول وقتل من لقي من األواماأل

بن عميس بن مسعود ابن أخى عبداهللا بن مسعود فقتله فى  وعمر أقبل فلقي
بن  فبعث حجر ,)١(من أصحابه طريق الحاج عند القطقطانة وقتل معه ناساً
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، ولقيه حجر بناحية تدمر فواقعه ف رجلالآكندي في أربعة عدي ال
وقُتل من  رجالً عشر لضحاك تسعةا , فقتل من أصحابفاقتتلوا ساعة

  . )١(هرب الضحاك إلى الشام, فالليل بينهم وحجز ,أصحاب حجر رجالن
ولكـن   ,رجل إلـى عـين التمـر    ألفي في هجم النعمان بن بشير الخزرجي ـ۲

ــب األ   ــن كع ــك ب ــيمال ــاون رحب ــب    وبالتع ــن كع ــة ب ــع قرظ ــارم ي األنص
والذ هجمــوا علــى النعمــان فهزمــوه     األزديف وعبــدالرحمن بــن مخنــ  

 .  )٢(بالفرار

ألـف وسـبعمائة رجـل إلـى      اري فـي زمعاوية عبداهللا بن مسعدة الفـ  وجه ـ۳
فسـار حتـى لحـق     اريزالمسيب بن نجبه الف ×المؤمنينأميرووجه  ,تيماء

شديداً وجرح عبداهللا فخرج ليالً حتى لحـق   فاقتتلوا قتاالً ,ابن مسعدة بتيماء
 .)٣(مبالشا

لناس وتخريب ل االغارة على أموا أمر معاوية سفيان بن عوف الغامدي ـ۴
قتل أشرس بن حسان , فتهماومعسكر األنبارطريقه إلى هيت و البالد في

كان في  وحمل ما من ثالثين رجالً وونح األنبارعامل على مسلحة  لبكريا
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 ٤٧١  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

 . )١(ل وانصرفوامن أموا األنبار

  × علي اإلمامضعف الكوفيين أمام 
فصعد المنبر فخطب  ,فأخبره الخبر ×على علي األنبارقَدم علْج من أهل 

معتز ال يخاف  ووه األنبارصيب بقد اُ إن أخاكم البكري«: الناس وقال
م حتى تُالقوهم, إليهما كان واختار ما عند اهللا على الدنيا فانتدبوا 
فلم ينبس  ,»واما بق فإن أصبتم منهم طرفاً أنكلتموهم عن العراق أبداً

حتى أتى  راجالً ا رأى صمتهم نزل وخرج يمشيفلم ,أحد منهم بكلمة
ارجع «: حتى أحاط به قوم من أشرافهم فقالوا ,النخيلة والناس يمشون خلفه

ما تكفونني وال تكفون «: ×فقال علي »المؤمنين ونحن نكفيكأمير يا
, واجم كئيب وفرجع وه ,فلم يزالوا به حتى صرفوه إلى منزله ,»أنفسكم

ف فخرج الآودعا سعيد بن قيس الهمداني فبعثه من النخيلة في ثمانية 
فاتبع  ح أمامه هانئ بن الخطاب الهمدانيسعيد حتى إذا بلغ عانات سر

   .)٢(ثارهم ولكنهم قد فاتوهآ

 يومئذوكان  ,بة والحزن حتى قدم عليه سعيدآترى فيه الك ×لبث عليو
وكتب ألهل  ,الناس بما يريده من القول ام فيعلى القي ويقفلم  ,عليالً
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فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه اهللا لخاصّة «: الكوفة كتاباً
لباس التقوى, ودرع اهللا الحصينة, وجنته الوثيقة, فمن  وأوليائه, وه

بالصغار  ثديالبالء و ةتركه رغبة عنه ألبسه اهللا ثوب الذل وشمل
باالسهاب, وأديل الحق منه بتضييع ضُرب على قلبه ووالقماءة، 

غامد قد وردت  وهذا أخو ...صفع النِنِوسيم الخسف وم الجهاد,
, وقد قتل حسان بن حسان البكري, وأزال خيلكم عن األنبارخيله 

مسالحها, ولقد بلغنى أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة 
 ها،ثاا ورعالمعاهدة فينزع حجلها وقُلبها وقالئده خرىالمسلمة واالُ

ثم انصرفوا وافرين ما نال  ما تمتنع منه إال باالسترجاع واالسترحام
رجالً منهم كلم مات من بعد  مسلماً ىًءأن إمرو، فلوال أريق لهم دم

 كم وترحاًل اًفقبح ....بل كان عندى جديراً ما كان به ملوماً هذا أسفاً
غزون وال يرمى، يغار عليكم وال تغيرون, وتُ حين صرتم غرضاً

  . )١(»تغزون, ويعصى اهللا وترضون
 ×لما اختلف الناس على علي: اة في الحجاز واليمنبن أرط غارة بسر ـ۵

غارات أهل الشام تكلموا  , وكثرتبكر بمصر بن أبي بالعراق وقُتل محمد

                                                 
  ؛ ۴۴۲: الجزءالثاني مد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،البالذري، أبو العباس، أح. ١
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 ٤٧٣  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

فثاروا  ,اليمن من مدن صنعاء والجند فيودعوا إلى الطلب بدم عثمان 
لحق بهم قوم لم يكونوا على و ,ه من الجندوأخرجف ,بسعيد بن نمران

فكتبا سعيد وعبيداهللا بن عباس (والى صنعاء) له  ,يمنعوا الصدقةرأيهم، ل
 ماإليهفكتب  ,لقاء العدو في فشكى من خوفهما وضعفهما ،عن اتباع عثمان

قدوم جيش ل افإن لم تفعلوا فاستعدو ،أن يرجعوا إلى منازلهمالثوار  ونصح
 ,حنوا كطحن الرحا ووجه الكتاب مع رجل من همدانفتط ,جم الفرسان

تركت  إني«لهم:  اليجيبوه إلى خير، فق فلم ,فقدم عليهم بالكتاب
جيش  رحبي فيليكم يزيد بن قيس األالمؤمنين يريد أن يوجه إأمير

إن  ،نحن سامعون مطيعون«: فقالوا »!فلم يمنعه إال انتظار جوابكم ,كثيف
فكتبت تلك العصابة حين جاءها كتاب  ,»عزل عنا عبيداهللا وسعيداً

   .)١(إلى معاوية يخبرونه ×علي
 اًسفاك القلب فظاً ين قاسأرطاة وكا دعا بسر بن أبي ،فلما قدم كتابهم

ليمن فأمره أن يأخذ طريق الحجاز وا ،عندهال رأفة وال رحمة لدماء ل
بسر  , فمضىقتل شيعة علي حيث كانوافمن أبى قتله وي الى بيعتههم ودعوي

 هارباً, ياألنصار أيوب أبو ائة إلى المدينة فخرج عنهاألفين وستم في
ففزعوا إلى حويطب  ,ودخل بسر المدينة فخطب الناس وشتمهم وتهددهم
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ثم خرج إلى  ,)١(فناشده واستخلف أباهريرة على المدينة ,بن عبدالُعزّى
هرب قثم ف ,وبلغ أهل مكة خبره ,طريقه رجاالً وأخذ أمواالً وقتل في ,مكة

وبعد أن دخل بسر إلى مكة طلب من  ,عامة فتنحى عنها أهلها ,بن عباس
ثم استعمل بسر شيبة بن عثمان على  ,)٢(أهل مكة أن يبايعوا معاوية فبايعوه
الطريق قتل الكثير من شيعة  وفي ,مكة المكرمة وخرج إلى اليمن

 أتى صنعاء وقد خرج عنها عبيداهللا, وعندما قرب من اليمن ×علي
ن فأتى أوالً نجران فقتل عبداهللا ب ،بن أراكة الثقفي وواستخلف عليها عمر

كرب  ثم سار حتى بلغ أرحب فقتل أبا ،عبدالمدان الحارثي وابنه مالك
ثم , ومجموعة من الشيعة ـ وكان سيد من كان بالبادية من همدان الهمداني

قتله بسر ودخل ف ,بن أراكة الثقفي بسراً من دخولها وأتى صنعاء فمنع عمر
وكانوا يعيشون في  ـوأتاه وفد مأرب  ×فقتل من شيعة علي ,صنعاء

  . )٣(فقتلهم ـالمدينة
م رجع إلى ث ,وقتلهم قتالً ذريعاً ×وهم شيعة لعلي »جيشان«فأتى أهل 

فقتل بها مائة شيخ من  اًعام قتل الشيعة قتالً قامته هناكإصنعاء وخالل مدة 
بيت  ين فيعباس وقد كانا مستتر اهللا بن بيدع بنيإ رأس قطعأبناء فارس و
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 ٤٧٥  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

  . )١(»الفارسية ابنة بزرج م نعمانأ
 عوة من وائل بن حجربدذهب بسر إلى حضرموت  وفي ذلك الوقت

 ×وقد سمح له علي ,تباع عثمانأالباطن من  وائل في كان .الحضرمي
فكتب  قيال حضرموت,أبالمجيء إلى أرضه، وكان في السابق من كبار 

لعثمان فأت إلى أرضنا مدننا شيعة كثيرون  يوجد في«: رسالة إلى بسروائل 
فأتى بسر إلى حضرموت واستقبله وائل  ,»يستطيع أحد أن يمنعك الو
فبلغ بسراً  ن ثوابه من قبائل حضرموت الكبرى,عليه أن يقتل عبداهللا ب شارأو

  . )٢(جارية فخرج من حضرموت وانحدر إلى اليمامة مسير
في ألفي  مة السعديسر فبعث جارية بن قُدائم بمنين عن جراالمؤأميربلغ 

ا بلغ وعندم رجل ووهب بن مسعود الثقفي في ألفي رجل في أثر بسر,
واتبعتهم شيعة  ,هربوا حتى لحقوا بالجبالشيعة عثمان عن قدوم جارية 

فتوجه  اليمن, ه منأخرجفأصابوا منهم, وتبع جارية بسر حتى  ×علي
، فتوجه إلى اليمامة مضطراً ه اعتراض أهل مكة, ولكنه واجإلى مكة

   .سماوةالوهرب إلى الشام عن طريق 
ثالثين ألف  ليمن حواليهجماته على الحجاز وا بن أرطاة في سرفقتل ب
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 .۴۲۳المصدر السابق: . ٢
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وكانت هذه من عواقب  .)١(كثيرة وأحرق دوراً ×رجل من شيعة علي
ئدين قاالو عباس إبنيوقثم  عبيداهللا نيالضعف وخوف القائدين الهاشمي

   .ي وسعيد بن نمران الهمدانياألنصار أيوب يبأيمنيين ال
 بعـث قادتـه  و تـه وتضـعيف قو  ×قد خطط معاوية السـقاط خالفـة علـي   ل

شـيعة   المـؤمنين, فقـد واجـه   أميرتحـت سـيطرة    التي يضرااألللهجوم على 
مر وشـبيب بـن عـا    ال كميـل بـن زيـاد النخعـي    مثـ وقائديه أ ×علي اإلمام

    .اتتلك الهجم )٢(األزدي
 لصـالح معاويـة فـي    ةسياسـية حسـن  لهـا نتـائج    مثل هـذه الحـروب لـيس    نإ

  : ههدافأها مؤثرة في الوصول إلى ولكن ,الجزيرة
  .قوته العسكرية ضعافإل ×قتل الشيعة وأصحاب علي ـ۱
أن  ليمن والعراق الظهـار يجاد االختالل وعدم األمن فى مدن الحجاز واإ ـ۲

حتى يشـوق العامـة    ,على الحفاظ عليهمالقدرة  ليست لديه ×علي اإلمام
 .إلى شخص يوجد لهم األمن والراحة

 ×علي اإلمامتحت سيطرة  لتيبنية اقتصاد المدن ا يجاد االختالل فيإ ـ۳
 .القرىم المنازل وعن طريق الغارات وهد

                                                 
 .۴۴۱: ، الغارات الثقفي، ابن هالل، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل. ١

 .۲۷۳و ۲۶۹: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس،أحمدبن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٢



 ٤٧٧  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

 أميرفصلهم عن الجبناء ل األشخاصقلوب يجاد الرعب والخوف في إ ـ۴
 ×علي اإلمامتباع أفي الجرأة  ادجيإو, إليهام نظماالو ×المؤمنين

 زعماء القبائل المعروفين الذين يبحثون عن المناصب لمعارضته وكسب
  .الدنيوية

ه قواتة ئالحروب حتى ال يتمكن من تعب بهذه ×علي اإلمامل اشغا ـ۵
 .ضده

أسماء  والغارات ال بد من البحث في حداثاألفي  ولمعرفة الشكل القبلي
   .اعنهم دافعت والقبائل التي ومعاوية ×قادة علي

تحت سيطرة  لبالد التيأسماء القادة الذين بعثهم معاوية من الشام إلى ا
, بن أرطاة القرشي سربو الضحاك بن قيس الفهري,: وهم ×علي اإلمام

 ثة مضريين, والنعمان بن بشيرثالال وعبداهللا بن مسعدة الفزاري وكان
 بوأالحضرمي, و ائل بن حجري, وسفيان بن عوف الغامدي, وواألنصار

عن  يمنيين, وأما القبائل التي دافعت األربعة كان هؤالء هريرة الدوسي
, أهل )١(بله اإلل اقضاعة حيث استقبلوا بسر بن أرطاة ونحرو: فهيمعاوية 

 يوا والأخرجتباع عثمان وأل اوثأرو ,كانت مقر حمير مدينة جند والتي
وكان أبناء فارس  يينهمدانال , ومجموعة من أهل صنعاء مقر×علي

                                                 
 .۴۱۳: ، الغارات عيد بن هاللالثقفي، ابن هالل، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن س. ١



 دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^  ٤٧٨

قبيلة كندة والمهرة  مقرالذين كانوا وحمير وكان نصف أهل حضرموت 
   .مؤازرة بسر كانوا مع وائل بن حجر فيووحمير 

  : وهم حداثاألهذه  الذين دافعوا عنه في ×سماء القادة وأصحاب عليأ
ن شرس بأبن عميس بن مسعود الهذلي, ومسيب بن نجية الفزاري, و وعمر

لثقفي, وجارية بن قدامة السعدي, بن أراكة ا وعمرحسان البكري, و
بن عدي الكندي,  وحجر .هؤالء الستة نزاريونو ووهب بن مسعود الثقفي,

وعبدالرحمن بن  ي,األنصاررحبي, وقرظة بن كعب ومالك بن كعب األ
 , وسعيد بن قيس الهمداني, وهانى بن خطاب الهمداني,األزديمخنف 

وابنه مالك  المدان الحارثي لحضرمي, وعبداهللا بن عبدثوابة ا وعبداهللا بن
   كريب الهمداني وهؤالء العشرة يمنيون.وبأو

  : يوه ,كانوا من شيعتهو×عن علي وبعض القبائل التي دافعت
, والذين كانوا من عامة , وأهل جيشان)١(كان أهل مدينة تبالة التي من الخثعم

أهل صنعاء والذين كانوا من  أكثرو, ونصف أهل أرض حضرموت, )٢(حمير
عامة حمير وهمدان وأبناء فارس قتل بسر منهم مائة رجل, وأهل قبيلة همدان 

                                                 
 .۹۸اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ، البلدان: . ١

 ۲۰۲و ۱۰۰ :صفة جزيرة العرببن أحمد، الحسن الهمداني، ابن الحائك،؛ ۹۸: . البلدان٢
 .۲۰۳و



 ٤٧٩  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

   .وقتل منهم الكثير ×والذين كانوا من أشد المدافعين عن علي

 تامن ناحية القبيلة فقد كان لكلوالغارات  حداثاألضح لنا من شرح ويتّ
 ,ناحية المعارضة والمؤازرةلنزارية دور من االفرقتين وكبار القبائل اليمنية و

ما يوضح م، ونوهم نزاريأكثرومعاوية  ×علي اإلماموخاصة أن قادة 
, أهل مدينة جند في على القبائل اليمنيةانطباقها صدق لنظرية ويهذه ا
 ×المؤمنينميرأل وأهل مدينة جيشان في مؤازرتهم ×لعلي فتهممخال

حمير المدينتين من قبيلة كلتا مع أن.   
  دورالقبائل اليمنية في تكوين آخر جيش

امهكان يعيش  ×علي اإلمام رغم أنردل اًفقد بعث جيش األخيرة أي 
على ى عمل جديد لضرب معاوية نهائياً قد توصل إل, وبن أرطاة هجوم بسر

ن وبعد أن بي ,أهل الكوفة ضعف وتساهل الكوفيين, فخطب فيمن م رغال
أال إنه قد أدبر من «: قالانقراض جبابرة التاريخ وفيدة وعن لهم العبر الم

الدنيا ما كان مقبالً, وأقبل منها ما كان مدبراً، ما ضر إخواننا الذين 
يسيغون الغصص  ؟أن ال يكونوا اليوم أحياء صفّينب سفكت دماؤهم
األمن  قد واهللا لقوا اهللا فوفاهم أجورهم وأحلهم دارويشربون الرنق 

 ؟لى الحقعواني الذين ركبوا الطريق ومضوا بعد خوفهم، أين إخ
وأين نظراؤهم من  ؟وأين ذوالشهادتين ؟وأين ابن التيهان ؟أين عمار

ثم  ,»وأبرد برؤوسهم الى الفجرة ةإخوانهم الذين تعاقدوا على المني
أوه على « :ثم قال ,أطال البكاءعلى لحيته الشريفة الكريمة و هبيدضرب 



 دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^  ٤٨٠

أحيوا  ،فأقاموه الفَرضفأحكموه وتدبروا  إخواني الذين تلوا القرآن
لجهاد فأجابوا, ووثقوا بالقائد ل االسنة, وأماتوا البدعة, ودعو

عباد اهللا أال وإني الجهاد الجهاد «, ثم نادى بأعلى صوته: »فأتبعوه
  . )١(»اح إلى اهللا فليخرجوهذا فمن أراد الر معسكر في يومي

خر م كل واحد منهما اآلبعض والفة مع بعضهم الوبعدها التقى أهل الكو
 اإلماموأقبلت فرقة من زعمائهم إلى  ,الشيعة مع بعضهم البعض وتزاور

: فقال ×علي اإلمام ها ابتالهم, بعدوأعلنوا استعدادهم ×علي
  . )٢(»استقيموا لي فيما آمركم به وأدعوكم اليه من غزو الشام وأهله«

للدفاع عن م وأعلنوا استعداده ×قام البعض من أصحاب علي
: سعيد بن قيس الهمداني, وزياد شرط وهم وقيد أ المؤمنين بدون أيأمير

 ،ـ بمن تيم ربا ـلتيمي وسويد بن حرث ا بن خصفة التيمي البكري,
 المؤمنينأمير يا«: ل سعيد بن قيس الهمدانيفقا وعلة بن محدوج الذُهلي,و

اة على غير عطاء وال مرتنا بالمسير الى قسطنطينية ورمية مشاة حفا واهللا لو
  . )٣(»قوة ما خالفتك أنا وال رجل من قومي

                                                 
 .۵۸۶: ۱۸۲نهج البالغة، ترجمة وشرح فيض اإلسالم، الخطبة الشريف الرضي، . ١

 .۴۳۹: ، الغارات الثقفي، ابن هالل، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل. ٢

 .۴۳۹المصدر السابق: . ٣



 ٤٨١  ونشأة التشيع× اليمنيون في زمن خالفة علي 

الرؤساء من شيعتك فليجمع المؤمنين أمير يا« لتيمي:سويد بن حرث ا وقال
 ×فقال علي ,)٤(»كل امرئ منهم أصحابه فيحثهم على الخروج معك

 ,»أشيروا علي برجل يحشر الناس من السواد ومن القرى ومن محشرهم«
أشير عليك بفارس العرب الناصح الشديد على «: ن قيسفقال سعيد ب

 ,»معقل بن قيس الرياحى« :؟ فقال سعيد»من هو«: ×فقال علي ,»عدوك
فذهب معقل  دعا معقل وأمره أن يجمع القوات, ثم ,»أجل« ×فقال علي

 وصله خبر, وعندما انتهى من جمع القوات أتى المدائن فهحيث بعثإلى 
   .)٥(×شهادة علي

وضاع لتغير بالسعى والمثابرة ومع اضطراب األ ×المؤمنينأميرح قد نجل
 اواستعدو ,أجاب الناس دعوتهو ,الجيش وأخذ بعباء ،داخلياً الكوفة

فأقبل «ذربيجان آ إلى قيس بن سعد بن عبادة والي اباًكتب كت, فلحركةل
لّم من قبلك على خراجك بالحقوأحسن إلى جندك باالنصاف, وع ،

فإن المسلمين قد أجمع ملؤهم وانقادت  إلي, فأقبل مما علمك اهللا
ين عند غرة الهالل حلإلى الم قبال فأنا سأحضرنجماعتهم، فعجل اإل

  . )٦(»كل وما تأخري إال ،إن شاء اهللا

                                                 
 .۴۷۸: الجزءالثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٤

 .۴۷۹: . أنساب األشراف٥

 .۱۱۶: د الثانيتاريخ اليعقوبى، المجل، اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب. ٦



 دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^  ٤٨٢

لشيعة من الذين تعهدوا ف من االآبن عدي أربعة  حينذاك فقد عبأ حجر
   .رجل وزياد بن خصفة التيمي في ألفي على الموت

في عشرة  ×عقد للحسين ×المؤمنينأمير أن البكاليويذكر نوف 
ي في عشرة األنصار أيوببي ف وألالآ, ولقيس بن سعد في عشرة فالآ
   .اُخرىالف ولغيرهم على أعداد آ

بأربعين ألف رجل  رعمره في تعبئة جيش يقد في آخر ×م عليلقد قا
ولكن  آخرين نزاريين,من قادة القبائل اليمنية ورجلين ه ورجلين مع أبنائ

 صباح الجمعة التاسع عشر من رمضان حد الخوارج من اليمنيين فيأربه ض
الضربة في  واستشهد على أثر واسمه عبدالرحمن بن ملجم المرادي

  .)٧(رمضانشهر والعشرين من  الحادي

                                                 
  . والجدير بالذكر أن ۳۷: ، الطبقات الكبرى، المجلدالثالثالبصري، الزهري، ابن سعد. ٧

  البالذري ذكر روايتين عن الكلبي وأبي مخنف أن ابن ملجم حميري وحليف بنى جبلة      
  الوا ). وأيضاً ان ابن سعد  ذكر كلمة ق۴۸۸: كندة (راجع: أنساب األشراف، الجزءالثاني     
 ).۳۵: وذكر الرواية بدون سند في هذا الموضوع (راجع: الطبقات الكبرى، المجلدالثالث   



 

  الفصل السابع
 هجري ۶۷ ـ۴۰واليمنيون في السنوات  عالتشي  

  × حسن بن عليالقبائل اليمنية وخالفة ال
وقعت  التي حداثاألالفصل السابق عن دورالقبائل اليمنية و لقد بحثنا في

 ،حداثاألنا مكان كل واحد في تلك وبي ،×المؤمنينأميرفي أيام خالفة 
 حداثاألفي  التشيعن على اليمنيي تأثيروفي هذا الفصل سوف نبحث عن 

  .×علي اإلمامالتي حدثت بعد شهادة 

لقد قبض «: فقال ×المؤمنينأميربعد استشهاد  ×حسنال اإلمامخطب 
وال يدركه اآلخرون  ،ون بعملاألولفي هذه الليلة رجل لم يسبقه 

أنا ابن الداعي الى اهللا عزوجل النذير,  ، أنا ابنبشيرالأنا ابن  ...بعمل
وأنا ابن السراج المنير, وأنا من أهل البيت الذين أذهب اهللا بإذنه، 

افترضوالذين  ،رهم تطهيراًعنهم الرجس وطه تهم في كتابه اهللا مود
قل ال أسئلكم عليه أجراً إال المودة في القُربى ومن { :إذ يقول

تنا أهل حسنة مودالفاقتراف ، )٨(ه فيها حسناً}يقترف حسنة نزد ل

                                                 
 .۲۳. سورة الشورى، اآلية ٨



 دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^  ٤٨٤

  . )١(»البيت

داهللا بن عباس الذي هرب من يقام عب ×وبعد خطبة الحسن بن علي
هذا ابن نبيكم ووصي إمامكم  ،معاشرالناس«: وفة فقاليمن وكان في الكال

وأوجب حقه علينا,  !إلينا ما أحبه :، فاستجاب له الناس وقالوا)٢(»فبايعوه
   .)٣(وتبادروا إلى بيعته بالخالفة

ومن الشيعة الفدائيين وقائد  األنصارفقام قيس بن سعد بن عبادة فارس 
، والذي كان عليه قرابتهوسابقته و ،×علي ، فذکر×علي اإلمام ووالي

حاله ومكانه من رسول  وصفو ،وقرظ الحسن ،هديه وعدله وزهده في
أهل في هديه وحلمه واستحقاقه األمر بعد أبيه،  ووالذي ه ،’اهللا

ثم ابتدر  ،وكان قيس أول من بايعه ودعاهم إلى طاعته ،بهم في بيعتهورغّ
                                                 

  المفيد ؛ ۶۲: مقاتل الطالبيين ،األموي اإلصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد. ١
  . ۴: اإلرشاد، المجلد الثاني ،العكبري البغدادي، أبو عبداهللا، محمد بن محمد بن النعمان    
  الطبري، أبو   × (وقد ذكرت المصادر االُخرى القسم األول من خطبة الحسن بن علي     
  البالذري، أبو العباس، أحمد  ؛۱۲۱: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعجعفر، محمد بن جرير    
  : عقوبى، المجلد الثاني؛ تاريخ الي۲۸: الجزءالثالث بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،    
  ؛ إثبات الوصية ۲۸۳: المجلد الثاني الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح،؛ ۱۴۰    
  ، الدينوري،  أبو حنيفة، أحمد بن داود ؛ ۱۶۶: ، المسعودي×لالمام علي بن أبى طالب    
 ).۲۶۳: األخبار الطوال   

 .۵: اإلرشاد،المجلدالثاني، محمدبن النعماندبنالمفيدالعكبري البغدادي، أبو عبداهللا، محم. ٢

۵. 

 .۶۲: مقاتل الطالبين ،األموي اإلصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد. ٣



 ٤٨٥  هجري ٦٧ـ  ٤٠التشيع واليمنيون في السنوات 

 ،أن يحاربوا من حارب«أخذ على الناس  التيكانت البيعة و ،الناس ببيعته
  . )٢(»ألوامرك ونتمثلنسمع ونتبعك «: الناس ال, فق)١(»ويسالموا من سالم

بصرة البذلك أهل  في الكوفة ورضي ×حسن بن علياللقد تمت بيعة 
 ،×وبايع أهل الحجاز جارية بن قدامة نيابة عن الحسن بن علي ،يمنالو

ولهذا قام  ،فاجعة كبيرةفكانت له بعنوان  ،وكان قد بلغ معاوية خبرالبيعة
فدس معاوية رجالً من حمير إلى  ×بتحريض الناس ضد الحسن بن علي

فقرر معاوية أن  ،الكوفة ورجالً من بني القين إلى البصرة الفساد الخالفة
 ×يبدأ فى المعارضة معه قبل أن تستحكم قوة وخالفة الحسن بن علي

وقادتهم يلتمسون األمان  قد جاءتنا كتب اشرافهم«: فكتب كتاباً إلى والته
  . )٣(»ألنفسهم وعشائرهم فاقبلوا إلي حين يأتيكم كتابي هذا

بمواجهة أهداف معاوية وأمر باستخراج الحميري  ×فقام الحسن بن علي
وكتب إلى البصرة  ،فأمر بضرب عنقه أخرجف ،من عند حجام بالكوفة

إلى  , وفي نفس الوقت كتب رسالة)٤(فاستخرج القيني وضُربت عنقه

                                                 
 .۲۸: الجزءالثالث البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ١

 .۲۸۵: المجلد الثاني الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح،. ٢

 .۶۹: مقاتل الطالبين ،األموي اإلصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد. ٣

  ، المفيد العكبري البغدادي، أبو عبداهللا، محمد بن محمد بن النعمان؛ ۶۲: . مقاتل الطالبين٤
 .۵: اإلرشاد، المجلد الثانياإلرشاد،     
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اللقاء وما أشك في ذلك،  بكأنك تحفإنك دسست الرجال «: معاوية
   .)١(»إن شاء اهللا فتوقّعه

بصرة إلى الحسن بن الكتب عبداهللا ابن عباس والي  أيضاًوفي نفس الوقت 
فإن المسلمين ولّوك أمرهم بعد أبيك ، ’يابن رسول اهللا«: ×علي

ية وطلبك لحقك، فشمر عن معاو ،رضي اهللا عنه، وقد أنكروا أمر قعودك
ب وجاهد عدوك ودار أصحابك وولّ أهل البيوتات والشرف ما تريد رللح

 اُخرىرسالة  ×, ولهذا السبب فقد كتب الحسن بن علي)٢(»من األعمال
وقد «: ’زمة في التولي بعد رحلة الرسولإلى معاوية وأشار إلى األ

فضيلة  يوإن كانوا ذو ،توثب المتوثبين علينا في حقنا وسلطان نبينال اتعجبن
فأمسكنا عن منازعتهم مخافة على الدين أن يجد  اإلسالموسابقة في 

يكون لهم بذلك سبب لما  وحزاب بذلك مغمزاً ويثلمونه به, أالمنافقون واأل
بك يا معاوية على يوم ال يتعجب المتعجب من توثّالف ،فساده أرادوا به من

 ،محمود اإلسالمروف وال أثر في أهله ال بفضل في الدين معمن ست ل أمرٍ
فدع  ...’قريش لرسول اهللا اعدأوابن  ،حزابوأنت ابن حزب من األ

أحق  يفإنك تعلم أنّ ،ناس من بيعتيالالباطل وادخل فيما دخل  في يالتعاد
اهللا  تقِاو ،اهللا وعند كل أواب حفيظ ومن له قلب منيب بهذا األمر منك عند

                                                 
 .۶۳: مقاتل الطالبين، مداألموي اإلصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن مح. ١

 .۲۸۴: المجلد الثاني الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح،. ٢
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  . )١(»ندع البغي, وأحقن دماء المسلميو
الرسالة إلى رجلين من أصحابه واسمهما  ×وقد دفع الحسن بن علي

ها معاوية، ياوحارث بن سويد التميمي حتى يعط األزديجندب بن عبداهللا 
علمت أنك أضبط ول«: المؤمنين في جوابهأميروقد أطلق على نفسه كلمة 

مني للرعية وأحوط على هذه األمة وأحسن سياسة وأقوى على جميع 
 ،ورأيتك لذلك أهالً ،إليهألجبتك إلى ما دعوتني  ،وأكيد للعدو المواأل

 أكثرو ،وأقدم منك لهذه األمة تجربة ،قد علمت أطول منك والية يولكن
ولك  ،منك سناً, فأدخل في طاعتي ولك األمر من بعدي وأكبر ،منك سياسة

لك و ،لف ما بلغ تحمله إلى حيث أحببتأما فى بيت مال العراق من مال ب
ك أمينك ل امعونة لك على نفقتك يجيبه ،العراق شئت خراج أي كور

, فجمع معاوية جيوشه من المناطق بعد أن )٢(»ويحملها إليك في كل سنة
على  )٣(واستخلف الضحاك بن قيس الفهري ×أجاب الحسن بن علي

                                                 
  الكوفي، ؛ ۶۵: مقاتل الطالبيين، األموي اإلصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد. ١

  ه فقد أشار الشيخ المفيد إلى هذ« ۲۸۶: المجلد الثاني ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح،     
 ).۶: (اإلرشاد، المجلد الثاني» الرسالة باختصار ولم يذكر نصها المهم     

  الكوفي، ؛ ۶۷: مقاتل الطالبيين، األموي اإلصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد. ٢
  البالذري، أبو العباس، أحمد بن ؛ ۲۸۷: المجلد الثاني ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح،      
 (مختصر). ۳۱الجزء الثاني ص ى بن جابر، أنساب األشراف،يحي      

 .۳۶: الجزء الثاني البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٣
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   .)١(سير إلى العراق في ستين ألف رجلالالشام وجد في 

الحجة ووصله جواب معاوية وطغيانه  ×يوبعد أن أتم الحسن بن عل
حجر بن عدي  فبعث من كبارالشيعة ومن رؤساء كندة ،والسير إلى العراق

ومنع معاوية من  ,)٢(الناس بالتحرك والجهاد الكندي إلى عماله حتى يأمر
من كندة في أربعة  رجالً ×وجه الحسن بن علي .الدخول إلى العراق

، فلما نزل األنبارأمره أن يعسكر بو ،ف على مقدمته لحرب معاويةالآ
معاوية رسوالً يعده ويمنيه ويبذل له الرغائب من  إليهبعث  األنبارالكندي 

 ،خمسين ألف درهم إليهل حمو ،عمال الشام والجزيرةأالمال ويوليه من 
رجالً آخر من مراد  ×وبعث الحسن ،ومضى الرجل الكندى إلى معاوية

ذره الغدر والنكث وعمل على عكس ما وح األنبارالف إلى آفي أربعة 
ومضى الرجل  ،وعد إمامه، فأتاه رسول معاوية بمثل ما أتى الكندي

   .فنجح معاوية فى الدخول إلى العراق ,)٣(المرادي إلى معاوية
 اًالمسعودي طبق إّال هذا الخبر واحد ولم يذكره  الجدير بالذكر أنو
أن الحسن بن  وهو ،د ذلكولكن الشاهد يؤي ،لمصادر التي حصلنا عليهال

ومع هذا فإن  ،ال يمكن أن ال يهتم بدخول معاوية إلى العراق ×علي
                                                 

 .۲۸۹: المجلد الثاني الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح،. ١

 .۶: اإلرشاد، المجلد الثاني، محمدبن النعمانالبغدادي، أبوعبداهللا، محمدبنالمفيدالعكبري. ٢

   :×لإلمام علي بن أبى طالب ةإثبات الوصي، المسعودي، أبو الحسن، علي بن الحسين. ٣
  ۱۶۸. 
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بدليل عدم ذكر اسم  ل ياسين ال يعد هذا الخبر صحيحاًآالشيخ راضى 
  . )١(مهمةن من قادته في هذه الواقعة اليثنإ

  ة الجيشئالقائد اليمني فى تعب تأثير
فإن اهللا «: المنبر ثم قالإلى مسجد الكوفة فصعد  ×خرج الحسن

نا إجهاد على خلقه وسماه كرهاً، إنه بلغني أن معاوية بلغه الكتب 
إلى  ـ رحمكم اهللا ـواأخرجلذلك ف إليهكنّا عزمنا على المسير 

   ».معسكركم بالنخيلة حتى ننظر وتنظروا ونرى وتروا
فلما رأى ذلك عدي بن  ،فسكتوا فما تكلم منهم أحد وال أجاب بحرف

 !؟ما أقبح هذا المقام ،أنا ابن حاتم سبحان اهللا: قال ء.تم زعيم قبيلة طيحا
 ؟اين خطباء مضر؟ اين المسلمون !؟ال تجيبون إمامكم وابن بنت نبيكمأ

لسنتهم كالمخاريق في الدعة فإذا أاين الخواضون من أهل المصر الذين 
, ثم ؟رهاما تخافون مقت اهللا وال عيبها وعاأاغون كالثعالب وجد الجد فر

مرك أفقد سمعنا مقالتك وانتهينا إلى «: بوجهه فقال ×استقبل الحسن
ن أوهذا وجهي إلى معسكري فمن أحب «: , ثم قال»وسمعنا منك واطعناك

. )٢(ن يلحقه بما يصلحهأمر غالمه أ, ومضى إلى النخيلة و»يوافيني فليواف

                                                 
 .۱۶۷: ترجمة  آية اهللا السيد علي الخامنئي× صلح اإلمام الحسن  ،آل ياسين،  شيخ راضي. ١

 .۷۰: الطالبيين مقاتل، األموي اإلصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد. ٢
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اول  ووه ،ومن كبارالشيعة اليمنيين األشرافبن حاتم من  يوكان عد
الناس عسكراً وبدون تردد التحق به ألف رجل من طي الذين كانوا تحت 

نهى عدي كالمه قام قيس بن سعد وزياد بن أوبعد أن  .)١(يمرة عدإ
ناس والموهم وحرضوهم الفأنبوا  )٢(خصفة ومعقل بن قيس الهمداني

: الفق ،جابةبمثل كالم عدي ابن حاتم في القبول واإل ×وكلموا الحسن
مازلت اعرفكم بصدق النية والوفاء بالقول  ـرحمكم اهللا  ـم صدقت«

  . )٣(»والمودة الصحيحة فجزاكم اهللا خيراً

   ×مكانة اليمنيين فى جيش الحسن بن علي
صفياء الشيعة أعكس ما يظهره الكوفيون من الضعف فقد سعى اثنان من 

جل الف رآويقرب من أربعة  ،ن فى تعبئة الجيشان نزارياليمنيين ورجال
المغيرة  ×من الكوفة تجمعوا في المعسكر, واستخلف الحسن بن علي

 ×, وخرج الحسن)٤(بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب على الكوفة
عبد  وسار في عسكر عظيم وعدة حسنة حتى أتى دير ،إلى معسكره

بن عم إني  يا«: ثم دعا عبيد اهللا بن عباس فقال له ،قام به ثالثاًأف ،الرحمن
                                                 

 .۱۰۱: تاريخ اليعقوبى، المجلد الثانياليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، . ١

 .۳۲: الجزءالثالث البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٢

 .۷۰: مقاتل الطالبيين، األموي اإلصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد. ٣

 .۲۸۹: المجلد الثاني م،  محمد بن علي، الفتوح،الكوفي، ابن أعث. ٤
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ألفاً من فرسان العرب وقراء المصر، الرجل  عشر إثني باعث معك
وافرش  ،وابسط وجهك ،لن لهم جانبكأمنهم يزن الكتيبة فسر بهم و

 ،×المؤمنينأميرنهم بقية ثقة فإ ،وادنهم من مجلسك ،لهم جناحك
ن إف ،ثم امض حتى تستقبل معاوية ،الى مسكن وسر بهم حتى تصير

في أثرك وشيكاً وليكن خبرك ني إف ،نت لقيته فاحبسه حتى آتيكأ
 افاذ ،وشاور قيس بن سعد وسعيد بن قيس الهمداني ،عندي كل يوم

فان اصبت  ،ن فعل فقاتلإف ،قيت معاوية فال تقاتله حتى يقاتلكل
مره أثم  ،صيب قيس فسعيد بن قيس على الناسفقيس بن سعد وإن اُ

  . )١(»رادأبما 
ألحد الهاشميين والذي  قيادة جيشه ×حسن بن عليالمن هنا فقد أعطى 

 أمير ۳۶وكان في سنة  ،كانت له تجربة سنوات متعدده في والية اليمن
 اًرطأة، وتفاديه ابنيه على يد بسر بن أوكان يبغض معاوية بسبب قتل ،الحاج

في  ×علي اإلماملضعف المحتمل فقد جعل قائدين من أصحاب ل
 نإف .بدون شك ،نوفارسان يمنيا الوهما من الشيعة األبط صفّينمعركة 

 األشخاصهؤالء  ن لنا أنلجيش عبيداهللا قد بي ×الحسن اإلماممدح 
هم من قبيلة همدان وكندة أكثروالذي كان  ×كانوا ثقات عند الحسن

                                                 
 .۷۱: مقاتل الطالبين، األموي اإلصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد. ١
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   .وطيء
أن معاوية جعل على مقدمة جيشه بقيادة  ×وكان قد بلغ الحسن بن علي

لهذا  ،توجه إلى المدائن, ومن هناك ياألنبارعبداهللا بن عامر وقد بعثه إلى 
 .)٢(في ساباط )١(إلى المدائن فنزل ×الحسن اإلمامالسبب فقد توجه 

 بعث اثني عشر ×الحسن بن علي نأل ؛وتعتبرهذه الرواية أقرب للواقع
مع بقية الجيش  وأربعين ألف رجل وخرج ه فيألف رجلٍ بقيادة عبيداهللا 

قد ذهب إلى  ×نالحس اإلمامومن الممكن أن يكون  ،إلى المدائن
   .أكثرساباط من أجل جمع قوات 

إلى ساباط أراد أن يمتحن أصحابه  ×الحسن اإلماموعندما وصل 
ويكون  ،ليتميز بذلك أولياؤه من أعدائه ،ويستبرئ أحوالهم فى الطاعة له

إني «: فصعد المنبر وخطب فيهم ،على بصيرة في لقاء معاوية وأهل الشام
نصح خلق اهللا أوأنا  ،هد اهللا ومنّأرجو أن أكون قد أصبحت بحم

ه سوءاً وال ل اًغينة وال مريدضقه، وما أصبحت محتمالً على مسلم لخل
أال وإن ما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون في  ،غائلة

فال تخالفوا  ،ي ناظر لكم خيراً من نظركم ألنفسكمنّإال وأالفرقة، 

                                                 
 .۲۶۳: ، األخبار الطوالالدينوري، أبو حنيفة، أحمد بن داود . ١

 ).۱۰۰: . ساباط أحدی مدن المدائن فى الجهة الغربية لدجلة (راجع: البلدان، اليعقوبي٢
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خطبته  ×الحسن اإلمامأنهى , وبعد أن )١(»يوا علي رأيمري وال تردأ
نظنه واهللا يريد أن يصالح معاوية ويسلم «: قال البعض من افراد الجيش

, وفي ذلك الوقت قام جواسيس )٢(»كفر واهللا الرجل: فقالوا إليهاألمر 
قيس بن سعد قد قُتل  معاوية بالصراخ فنادى مناد في العسكر: أال إن

ثم  ،وه حتى اخذوا مصاله من تحتهثم شدوا على فسطاطه فانتهب ،)٣(فأنفروا
 ،فنزع مطرفه عن عاتقه األزديشد عليه عبدالرحمن بن عبداهللا بن جعال 

حدق به طوائف من خاصته وشيعته، ومنعوا أو ،ثم دعا بفرسه فركبه ومنعوه
وفى أي قبيلة همدان وربيعة إذ كانوا من ل اادعو«: الفق ،رادهأمنه من 

 اُخرىفوصلوا مع مجموعة  ،»ينصفّفي حرب  ×علي اإلمامأصحاب 
من المعسكر إلى مظلم  ×الحسن اإلمامولما وصل  ،نووتفرق المهاجم

                                                 
  ؛ اإلرشاد، ۷۱: مقاتل الطالبيين، األموي اإلصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد. ١

. فقد ذكرا هذا الخبر باختصار البالذري وابن أعثم (راجع: أنساب ۸: المجلد الثاني     
 ).۲۸۹: ، المجلد الثانيالكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي؛ ۳۴: األشراف، الجزء الثالث

 .۷۲: مقاتل الطالبين، موي اإلصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمداأل. ٢

  . الجدير بالذكر أن ۱۲۲: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٣
  يعتقد أن الشعبى وعوانة بن الحكم من رواة  »ويلفرد مادلونك«الباحث فى تاريخ اإلسالم    
  : ، ترجمة فرقة المترجمين’ا هذه القصة ضد الشيعة (خليفة محمدعثمان وقد وضع   
  ). وقد نقلها الطبري من إسماعيل بن راشد وال ۱۳۷۷، دارالنشر استان قدس، مشهد ۴۳۷   
  يوجد دليل على أنها غير ثقة ولتحريك الخوارج الحمق فقد نشر جواسيس معاوية هذا    
 الخبر.   
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فأخذ  األسديرجل من الخوارج يقال له الجراح بن سنان  إليهساباط قام 
كبر يا حسن اشركت كما اشرك أبوك أاهللا «: بلجام بغلته وبيده معول فقال

فسقط  ،أربيتهفشقته حتى بلغت  ثم طعنه فوقعت الطعنة فى فخذه !من قبل
، فوثب عبد اهللا بن الخطل فنزع المعول من يد األرضإلى  ×الحسن

جر ثم اخذوا اآل،ظبيان بن عمارة عليه فقطع أنفه كبأو ،جراح بن سنان
  . )١(فشدخوا وجهه ورأسه حتى قتلوه

سبط رسول  ×يعد الحسن بن علي الشك أن قائل هذا الكالم القبيح
هؤالء  إن ،وكان من الخوارج يفته من بعده كافراً ومشركاًوخل ’اهللا
 وعمر: فراد المتحجرين كانوا يستثارون من قبل جواسيس معاوية أمثالاأل

وفي  ،, وكانوا يسوقونهم في خدمة أهداف معاوية)٢(بن حريث المخزومي
على هؤالء عالمات الحماقة ويصبحون أعداء  الحركات االجتماعية يظهر

الحقيقي معهم في ضرب المؤمنين الحقيقيين  وفيقوم العد ،بلبدون مقا
   .باسم الدين

وقد توسل معاوية بالخداع  ،مسكن )٣(بقرية اُخنونية والتقى العسكران

                                                 
  األموي ؛ ۳۵: الجزء الثالث مد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،البالذري، أبو العباس، أح. ١

 .۷۲: مقاتل الطالبيين، اإلصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد     

 .۲۲۰الصدوق القمي، أبو جعفر، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، علل الشرائع ، الجزءاألول: . ٢

  غداد وتكريت (راجع: معجم البلدان، ياقوت الحموي، . اُخنونية من توابع بغداد بين ب٣
 ).۱۲۵: الجزءاألول    
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فبعث  ،سيطرة على الخالفةالوالخيانة من أجل هزيمة الكوفيين و
عبدالرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس إلى عبيداهللا بن عباس 

قد أتتني مع رسله تسألني فيها  ×إن كتب الحسن«حابه يقولون له: وأص
 هم حتى أفرغل افال تعرضو ،عنكم , وقد أمرت أصحابي بالكف)١(الصلح

جيشي عن الهجوم حتى تقام محادثة  فمنعت ،×مما بيني وبين الحسن
ولكن  ،فكذبوا حديث رسول معاوية وشتموه ،وبينه ×الصلح بين الحسن

فلما كان الليل بعث  ،والصبر والذكاء في الحكم عنده الجرأةمعاوية كانت 
قد سأل  ×معاوية رسوله إلى عبيداهللا فخال به وحلف له أن الحسن

وكان عبيد  ،إليه وجعل لعبيد اهللا ألف ألف درهم إن صار ،معاوية الصلح
فانخدع بكالم  ،وقد تردد في القتال مع معاوية ،اهللا رجلٌ جبان ودنيوي

فصار إلى  ،قصد الصلح وحقن الدماء ×ن أن الحسنعبدالرحم
  . )٢(»إليهه وحفظ له مسارعته فأكرمه معاوية وبر ،معسكرالشام ليالً

ى بهم قيس فصلّ ،فلم يخرج ،بهم يفيصلّ ن يخرجأصبح الناس ينتظرون أ
ال يهولنكم وال يعظمن عليكم ما : أيها الناس«: بن سعد ثم خطبهم فقال

خاه لم يأتوا بيوم أباه وأهذا و إن ،الورع أي الجبان صنع هذا الرجل الوله

                                                 
  × . ونقل اليعقوبي أن جواسيس معاوية كانت تشيع في معسكر عبيداهللا: أن الحسن ١

 ).۱۴۲: صالح معاوية وقبل رأيه (ر.ك: التاريخ، المجلد الثاني    

 .۳۷: الجزءالثالث أنساب األشراف، البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر،. ٢
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على اليمن فهرب من بسر بن أرطاة وترك ولده  اهولّهذا  وإن ،خيراً قط
الحمداهللا الذي «: فتنادى الناس ،»حتى قتلوا وصنع اآلن هذا الذي صنع

, فى هذا الوقت خرج بسر بن أرطاة »ه من بيننا فانهض بنا إلى عدوناأخرج
قد  ×كم قد بايع وهذا الحسنأميرهذا «: ين ألفاً فصاحوا بهمفي عشر

اختاروا إحدى «: فقال لهم قيس بن سعد »؟صالح فعالم تقتلون أنفسكم
بل نقاتل بال «: , فقالوا»تبايعون بيعة ضالل وإمام أ إما القتال مع غيراثنتين: 

 وجاءهم ,)١(»فخرجوا فضربوا أهل الشام حتى ردوهم إلى مصافهم ،إمام
بسر من الغد في جماعة يكثر عددهم وسوادهم فاقتتلوا, فكشف بسر 

معاوية لم يستطع أن يضرب جيش  نوأل ،وأصحابه وقتل بين الفريقين قتلى
ولهذا عرض على قيس مثل الذي عرضه على  ؛قيس من الناحية العسكرية

 إّال  بداًأ يوال واهللا ال تلقان«, فأجاب معاوية بكل قوة )٢(فأبى قيس ،عبيداهللا
  . )٣(»وبيني وبينك الرمح

تدل على عمق  المتفقة والتي حدثت فى مسكن وساباط حداثاأل إن
فقد اتحد بعض كبار وأشراف  ،×مؤامرة معاوية ضد الحسن بن علي

ومن  ،تباع معاويةأقبائل العراق في سبيل أهدافهم الدنيوية مع الكوفيين و

                                                 
  مقاتل الطالبيين، أبو الفرج ، األموي اإلصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد. ١

 .۷۳: اإلصفهاني    

 .۳۸: الجزءالثالث البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٢

 .۷۴: . مقاتل الطالبيين٣
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معاوية يعلنون الطاعة  وكتبوا إلى ،×الحسن اإلمامأجل إسقاط خالفة 
ه تسليم ل ا, وضمنو)١(ويدعونه إلى القدوم إلى الكوفة ،في السر له

, وجعل وجوه )٢(الفتك به وعند دنوهم من عسكره أ إليه ×الحسن
 خالد بن معمر األشخاصؤلئك ومن اُ ،العراق يأتون معاوية فيبايعونه

ان يكاتب معاوية وقد ك ،يدعي أنه القائد لكل فروع ربيعة ووه ،السدوسي
, وكان قد )٤(، فكان أول من أتى معاوية وبايعه)٣(صفّينمن زمن معركة 

, وكان من محبي معاوية ومن )٥(وعده معاوية أن يجعله والياً على خراسان
عقاق بن أبي رهم  في الكوفة ×ومن أعداء علي .الموالين لعثمان

  . )٨(ثورة حجر بن عدي, وقد شهد عليه في )٧(, كان قد بايع معاوية)٦(التيمي

الحسن بن  واالختالف في جيش فرقةيجاد الإح معاوية في ان نجإف

                                                 
 .۳۷: الجزءالثالث عباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،البالذري، أبو ال. ١

  اإلرشاد، المجلد  ،أبو عبداهللا، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي، المفيد. ٢
 .۹: الثاني   

 .۲۸۷: ، وقعة صفّين المنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ٣

 .۳۹: الجزء الثالث بن جابر، أنساب األشراف، البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى. ٤

 .۳۰۶: ، وقعة صفّين المنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ٥

 .۳۶۳: الغارات ،الثقفي، ابن هالل، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل. ٦

 .۳۹: ثالجزءالثال البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٧

 .۳۶۲: الغارات، الثقفي، ابن هالل، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل. ٨
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  وجه معاوية فقد  ،رة وجواسيسهكمعاوية الما کان سببه سياسة ×علي
, )١(بن كريز وعبد الرحمن بن سمرة عبد اهللا بن عامر ×إلى الحسن

, وبعد )٢(إليهمه ه فيها الفتك به وتسليل ابكتب أصحابه التي ضمنو إليهوأنفذ 
 ،ذلك اإلماموعبد اهللا بن عامر قبل  ×حسنالالمحادثات التي دارت بين 

 األشعثبن سلمة األرحبي الهمداني ومحمد بن  ووبعث معهما عمر
إني صالحتك على أن « ×فكتب في رسالته إلى الحسن بن علي ،الكندي

 وأن ال ،’ولك عهد اهللا وميثاقة وذمته وذمة رسوله ،لك األمر من بعدي
أن أعطيك في كل سنة ألف ألف درهم  على، وأبغيك غائلة وال مكروهاً

  . )٣(»أن لك خراج فسا ودرابجرد ىوعل ،من بيت المال
ثم  ،»إليهأردته لم أسلمه  ويطمعني في أمر ل«: الفلما قرأ الحسن الكتاب ق

عبد اهللا بن الحرث بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب  ×بعث الحسن
 إليهفدفع معاوية  ،»إن امنت بالناس بايعتك«: إئت خالك فقل له: فقال له

فكتب  ،»اكتب فيها ما شئت«: صحيفة بيضاء وقد ختم فى أسفلها وقال له
  .×الحسن

 ،بسم اهللا الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه الحسن بن علي معاوية«
والية أمر المسلمين على أن يعمل فيها  إليهصالحه على أن يسلم 

                                                 
 .۳۹: الجزءالثالث البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ١

  اإلرشاد، المجلد ، أبو عبداهللا، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي، المفيد. ٢
 .۱۰: نيالثا    

 .۴۱: الجزءالثالث البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٣
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وعلى أنه ليس  ،تاب اهللا وسنة نبيه وسيرة الخلفاء الصالحينبك
والناس  ،وأن يكون األمر شورى ،لمعاوية أن يعهد ألحد من بعده

وعلى أن ال  ،آمنون حيث كانوا على أنفسهم وأموالهم وذراريهم
يبغي للحسن بن علي غائلة سراً وال عالنية وال يخيف أحداً من 

 ،ثم ردها إلى معاوية ،بن سلمة ولحرث وعمر, وشهد عبد اهللا بن ا»أصحابه
وقيس بن سعد  ×فتوجه الحسن بن علي ،أيضاًفأجابه معاوية على ذلك 

, )١(ودخل إلى الكوفة أيضاًوسار معاوية من مسكن  ،مع جيشه إلى الكوفة
 ناس وذكرالفصعد المنبر وخطب  ،فبايع الناس معاوية بعد أن دخل الكوفة

أيها «: ×فقام الحسن !منه ونال من الحسنفنال  ×المؤمنين أمير
علياً أنا الحسن وأبي علي وأنت معاوية وأبوك صخر، وأمي  ،الذاكر

فلعن اهللا  ،وجدك حرب ،’فاطمة وأمك هند، وجدي رسول اهللا
, فقال »وأقدمنا كفراً ونفاقاً ،وشرنا قدماً ،حسباً وأألمناأخملنا ذكراً 

  .)٢(نآمين آمي: طوائف من أهل المسجد
 ×فأقبل على الحسن ،فارسل معاوية إلى قيس بن سعد يدعوه إلى البيعة

لقيس كرسي وجلس معاوية  فألقى ،نعم: قال ،أنا في حل من بيعتك: فقال
                                                 

؛ ۴۲و ۴۰: الجزءالثالث البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ١
 .۱۱: اإلرشاد، المجلد الثاني، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي، المفيد

 .۷۸ي اإلصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد، مقاتل الطالبيين: األمو. ٢
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نعم فوضع يده على فخذه : قال ؟تبايع ياقيسأ: فقال له معاوية ،على سريره
س حتى فجثا معاوية على سريره واكب على قي ،ولم يمدها إلى معاوية

وقيس  ×, وانصرف الحسن)١(يده إليهمسح يده على يده فما رفع قيس 
   .إلى المدينة

وحب  ،عدم اتحاد الجيش: ×سباب التي أدت إلى صلح الحسناأل نإ
 .التشيعوحقن دماء المسلمين وبقايا  ،وضعف أهل الكوفة في القتال ،الدنيا

والهجوم على  ،والتحاق عبيد اهللا بن العباس قائد الجيش بمعاوية
 تأثيروالذي كان له  يسلبوجرحه بشدة ودور أشراف القبائل ال ×الحسن

   .من الجميع أكثر

  الكوفة في قبول الصلح يدور يمني
أهل الكوفة مسكن القبائل اليمنية والنزارية والموالي الفرس،  مومع يعتبر

ابت فقد علقوا في البداية بحب الدنيا وأظهروا العجز ولم يكن لهم موقف ث
عندما «: فقال لهم ،بدم أقربائهم ×الحسن وطالبوا ،في هذا الموضوع

ن جعلتم ولكن اآل ،م دنياكمكان دينكم يتقد صفّينكنتم تتوجهون إلى 
تبكون عليه صفّينم دينكم، فأنتم اآلن بين قتيلين قَتيِل في دنياكم تتقد 

                                                 
 .۷۹األموي اإلصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد، مقاتل الطالبيين: . ١
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لكوفة معاوية بعد , فبايع أهل ا)١(»نتقام لهوقَتيِل في النهروان تطالبون لإل
: في هذا الموضوع ×الحسن اإلمامفقال لهم  ×صلح الحسن بن علي

»نا الى أمر ليس فيه عزّ وال نصفة، فإن أردتم الموت ادعمعاوية  إن
ن أردتم الحياة قبلنا إرددناه عليه وحاكمناه الى اهللا بظبا السيوف و

ية فأمضى وأخذنا لكم الرضى. فناداه الناس من كل جانب البقية البق
 اإلمامفلم يجد «: . وقد أشارالشيخ المفيد إلى هذا المعنى فكتب)٢(»الصلح
لما  ؛بداً من إجابته الى ما التمس من ترك الحرب وانفاذ الهدنة ×الحسن

كان عليه أصحابه من ضعف البصائر في حقه والفساد عليه والخُلْف منهم 
  . )٣(»له

  خيانة أشراف قبيلة الكوفة
بن  وة أمثال عمراالُموياء ورؤساء الكوفة من العصابة كان بعض زعم

أمثال خالد بن  ـ والبعض اآلخر بايعوا معاوية ،في خط معاوية ،الحريث
فراد قبيلة ربيعة أفكان خالد على عكس  ،حبوا الرئاسةأو ـ السدوسي معمر

   .يريد الخالفة لمعاوية حتى يضمن له واليته

                                                 
 .۱۷۹: ، ترجمة اية اهللا الخامنئي×. الشيخ راضي آل ياسين،صلح اإلمام الحسن١

 .۱۸۷: عبر،الجزء الثانيال، ابن خلدون، التونسي الحضرمي المالكي،. ٢

  المجلد  المفيد العكبري البغدادي، أبو عبداهللا، محمد بن محمد بن النعمان، اإلرشاد،. ٣
 .۱۰: الثاني   
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 ×دوا معاوية أن يقتلوا الحسن بن عليهؤالء هم زعماء الكوفة الذين وع
أنتم الذين أكرهتم أبي  ،يا أهل العراق«: فقال ×وبلغ ذلك الحسن

على القتال والحكومة ثم أختلفتم عليه، وقد أتاني أن أهل الشرف 
فحسبي منكم ال تغروني في ديني  ،منكم قد أتوا معاوية فبايعوه

وضمن لهم  ،الجواسيسفدس معاوية إلى بعض زعماء الكوفة  ,)١(»ونفسي
  . )٢(مارةألف درهم واإل يفسيعطيهم مائت ×ن قتلوا الحسنإ

 اإلمامدت إلى تضعيف مكانة أويعتبر أشراف القبيلة أحد العوامل التي 
   .كراهه على الصلح مع معاويةاو ×الحسن

  معارضة بعض العناصراليمنية للصلح
 ،بن عديصلح حجر البعد عقد  ×الحسن اإلمامأول من اعترض على 

إنّي رأيت هوى عظم الناس في الصلح، «: قائالً اًحجر ×فأجاب
وكرهوا الحرب، فلم أحب أن أحملهم على ما يكرهون، فصالحت 
بقياً على شيعتنا خاصة من القتل، فرأيت دفع هذه الحروب الى يوم 

                                                 
؛ ۳۹: الجزءالثالث البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ١

 (ما نقله ابن أعثم أكمل). ۲۹۱: المجلد الثاني الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح،

  : علل الشرائع، الجزءاألول الصدوق القمي، أبو جعفر، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ،. ٢
   ۲۲۱. 
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  . )١(»ما، فإن اهللا كل يوم هو في شأن

محمد بن بشر الهمداني لعلي بن  ×الحسن اإلماموفى مكان آخر قال 
، وعليك السالم«: , فقال له»السالم عليك يامذل المؤمنين«: الذي قال له

ما أردت بمصالحتي  ،معزّهمست مذل المؤمنين بل ل ااجلس أن
معاوية إال أن ادفع عنكم القتل عندما رأيت من تباطؤ أصحابي عن 

والشجر ما الحرب، ونكولهم عن القتال، واهللا لئن سرنا اليه بالجبال 
, وكذلك قال لسليمان بن صرد )٢(»كان بد من افضاء هذا األمر إليه

حقن دمائكم  إّال أشهد اهللا وإياكم أني لم أرد بما رأيتم «: الخزاعي
فخطب أمام معاوية  ×الحسن اإلمام, وقام )٣(»وإصالح ذات بينكم

 ’طلبتم بين جابلق وجابرس رجالً جده رسول اهللاوإنكم ل«: فقال
وان اهللا قد هداكم بأولنا  ،غيري وغير أخي الحسين وهجدتمما و

لي فتركته لصالح األمة وحقن  وإن معاوية نازعني حقاً همحمد، و
وأردت صالحكم وأن يكون ما صنعت حجة على من كان  ...دمائها

                                                 
 .۲۶۷: ، األخبار الطوالالدينوري، أبو حنيفة، أحمد بن داود . ١

 .۲۶۸: . األخبار الطوال٢

 .۱۶۳: اإلمامة والسياسة، مالدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسل. ٣
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  . )١(»يتمنى هذا األمر
  ×نظرة إلى موقف اليمنيين في خالفة الحسن بن علي

ن لنا مما سبق يتبيخالل فترة  ×وفى أصحاب الحسنأأخلص و أن
قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الذي كان على معرفة  وخالفته القصيرة ه

وقد  ×الحسن اإلماموقد كان يدعو أهل الكوفة إلى بيعة  ،مامهإكاملة ب
وقف  .جيشهل اًصبح قائدأن أ ×الحسن لإلمامخالصه إوصله وفاءه وأ

وقد سلك معاوية جميع  ،وقد هزمه مرتين ،ةقيس موقفاً شديداً تجاه معاوي
لكن معاوية لم يجد  ،اطماعه وكتهديده بالقتل أ همن أجل تسلطالسبل 

 اإلمامقفه الثابتة في الدفاع عن اقيس ولمول نقطة ضعف تكون مدخالً
وقد قبل  ،اإلماموذكاء قيس ومعرفته ال يطمئن من صلح  .×الحسن

ن عدي والمسيب بن نجبة عتراض على عكس حجر بإالصلح من دون 
وعلي بن محمد الهمداني وسليمان بن صُرد الخزاعي وسعيد بن  )٢(الفزاري

فلم يبد قيس أي اعتراض  )٣(األزديعبداهللا الحنفي وجندب بن عبداهللا 
الحسين بن  اإلماموكان على عالقة قوية ب .)٤(للهجرة ۵۹حتى توفي في سنة 

                                                 
 .۴۳: الجزءالثالث البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ١

 .۲۹۶: المجلد الثاني الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح،. ٢

 .۱۴۸: الجزءالثالث البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٣

 .۲۱۶: اُسدالغابة، الجزءالرابع ،اني الجزري، ابن األثير ، عزّ الدين علي بن أبي الكرمالشيب. ٤
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  .×علي
وكان  ،فى تعبئة أهل العراق واسع الذين كان لهم دور األشخاصومن 
 وحجر ،وسعيد بن قيس ،ثالثة عدي بن حاتم ،خالصهمإب علمعلی  اإلمام

وزياد بن خصفة  ومعقل بن قيس ،وكان هؤالء الثالثة يمنيين ،بن عدي
   .نزاريين

 ×الحسن اإلمامن اليمنيين كان لهم موقف مزدوج من أمن هنا يتضح 
تال قفى حين أن الذين  مضري يمني واآلخرهجما عليه كان أحدهما  ينلذَّا

  .مضري يمني واآلخر المهاجم أحدهما
إلى دار سعد بن مسعود الثقفي  ×الحسن اإلمامونقل المدافعون عن 

وقد كانوا من همدان وربيعة، فى حين أن رؤساء ربيعة  ،عامل المدائن
إلى  ×الحسن اإلماموكان سفراء  خرىبايعوا معاوية قبل بقية القبائل االُ

   .خر يمنين واآلاثنان منهم مضريا معاوية ثالثة،
وقد تبيشهر في فترة خالفته لأل ×الحسن اإلمامالذين كانوا مع  ن لنا أن

السبعة كانوا من القبائل اليمنيولكن كانت تضحيات ومؤازرة  ،ةة والمضري
في قضية الصلح  ×الحسن اإلمامعترض على امن  مع أن ،أكثراليمنيين 

   .أيضاًن من اليمنيي هم

  سلوب معاوية وموقف شيعة الكوفةاُ
 أال إن«: إلى ترك الخالفة، فقال معاوية في النخيلة ×الحسن اإلمام اضطر
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, ثم خطب »كل شيء اعطيته الحسن بن علي تحت قدمي هاتين ال أفي به
وا تزكّل وا والتحجل وا والإني واهللا ما قاتلتكم لتصلّ«: في الكوفيين وقال

نتم أر عليكم وقد أعطاني اهللا ذلك ووإنّما قاتلتكم ألتأم ،نكم لتفعلون ذلكإ
  . )١(»كارهون

وأرخى  ،اإلسالموالبوابين في  ةوكان معاوية أول من أقام الحرس والشرط
  . )٢(النصارى الستور، واستكتب

في الحكم وذلك عندما دخل عليه سعد بن مالك  وقد عرفت طريقة معاوية
أال «: فغضب معاوية فقال »!السالم عليك أيها الملك«: فقال لهوقاص),  وبأ(

رناك إنّما ذاك إن كنا أم«: , فقال سعد»؟المؤمنينأميرقلت السالم عليك يا 
  . )٣(»أنت منتْزٍ

 اًجاللية في العصر الجاهلي وخالفإأقام معاوية دولة ملكية على طريقة 
 سيد قطب نأالجاهلية حتى  رجعها إلى العاداتأشدين واسيرة الخلفاء الرل

  . )٤(»ةاالُمويمعاوية مؤسس السلسلة  الشياطين مع عصر عصر بدأ«: يقول

طريقة  »ويلفردمادلونج«ي اإلسالمتاريخ الوقد وضح جيداً الباحث في 
                                                 

 .۷۷األموي اإلصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد، مقاتل الطالبيين: . ١

 .۱۶۶: تاريخ اليعقوبى، المجلد الثاني، اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب. ٢

 .۱۴۴السابق:  . المصدر٣

 .۵۴: ، النبي وفرعون، ترجمة حميد أحمدي»كوبل«من جيل  . نقلة٤
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هذا الزمان يالحظ أن التمعن في التاريخ الواسع في  إن«: ملك معاوية فقال
داد المسيحي في الروم الشرقية في مثل االستب ،اإلسالم الدولة حكمت

وخنق فيه حب الصلح الديني  ،القرون الثالثة السابقة الذي صنعته لنفسها
ية هذا البالء اإلسالموقد أوقعت الدولة  ،وجعلوها وسيلة للسلطة والضرب

واستخدمت  ،ياإلسالمخاء في المجتمع وخنقت فيه روح األ اإلسالمعلى 
, وما )٥(»الستثمار واستخدمت النظام الوحشيالوسيلة والقمع االجتماعي وا

 عمله معاوية عندما وثب حمران بن أبان من قبيلة نمر بن قاسط ربيعة
  . )٦(عثمان) على البصرة فأخذها وغلب عليها مولی(

خذت أو ،معاوية خالفته بالعداء والحرب الواسعة على الشيعة وقد بدأ
 ×علي اإلماموقد سب  ،قتلال وأ السم دس وأشكاالً مختلفة كالتعذيب أ

فى زمن  ×علي اإلماموأمر بسب  ،×فى حضور الحسن بن علي
في المدينة المنورة باسم  ×علي اإلماممروان يشتمون  لآوكان  ،خالفته

: يقول معاوية ،×علي اإلمام إلى األسماء )٧(بي تراب الذي كان أحبأ
له ذاكر  يذكر ال واهللا حتى يربو الصغير ويهرم عليه الكبير وال الفق«

                                                 
 .۴۴۷: ترجمة فرقة المترجمين’ . خليفة محمد٥

الكوفي، ابن أعثم،  ؛ ۱۲۷: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٦
  بن البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى ؛ ۲۹۸: المجلد الثاني محمد بن علي، الفتوح،

 .۵۲: الجزءالثالث جابر، أنساب األشراف،    

، تاريخ مدينة دمشق، الشافعي، ابن عساكر، أبو القاسم، علي  بن الحسن بن هبة اهللا. ٧
 .۳۱: األول   
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  .)١(»فضالً
نه في أحتى  ،في الشام ×فقد أوجد معاوية جواً مليئاً بالحقد ضد علي

   .)٢(» يصلىال اًعلي نإ«: قام شاب غساني وقال لهاشم بن عتبة صفّينحرب 
لرجل من أهل  الذكر بعض األخباريين أنه ق «: أيضاًيقول المسعودى 

تراب هذا الذي يلعنه أبو  نم: منهمالشام من زعمائهم وأهل الرأي والعقل 
   .)٣(»أراه لصاً من لصوص الفتن: على المنبر؟ قال اإلمام

اً أن يذكر أول المسلمين وأفضل أصحاب رسول هذا مؤسف جد نإ
   .في الوسط االجتماعي بكالمٍ غير حسنٍ ’اهللا

أن برئت الذمة ممن يروي شيئاً «: وكذلك فقد بعث معاوية نسخة إلى عماله
على ذلك فقد قام الخطباء فى كل  ًء, وبنا»ن فضل أبي تراب وأهل بيتهم

  .)١(ون منه ويقعون فيه وفي أهل بيتهؤكُورة وعلى كل منبر يلعنون علياً ويبر

                                                 
 .۵۷: ، شرح نهج البالغة، الجزءالرابع المعتزلي، ابن أبي الحديد. ١

 .۳۵۴:  وقعة صفّين ،المنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ٢

  ؛ لمعرفة ۴۲: المجلدالثالث المسعودي، أبو الحسن ، علي بن الحسين، مروج الذهب،. ٣
  ل بيت النبوة (راجع: شرح نهج البالغة، ابن أبى الحديد، آالعادة غيرالحسنه فى سب       
        غة، على هذا الوضع (نهج البال× ) فقد تنبأ أميرالمؤمنين علي ۲۰۳و ۵۶ذيل خطبة      
 ).۱۴۶: ۵۶ترجمة وشرح، فيض اإلسالم، الخطبة       
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  .)١(بيته
إلى المدينة إنتقلت قيادة الشيعة المركزية  ×الحسن اإلماموعندما رجع 

ت على مكانتها فحافظ ،لتواجد الشيعة ،أهمية كثرولكن بقيت هي األ ،اإليه
وقد استخدم  ،ومركزيتها في االعتراض والقيام ضد حكومة معاوية الظالمة

المغيرة بن شعبة في زمن واليته على الكوفة سياسة تحبيب القلوب 
لدرجة أن صعصعة بن صوحان العبدي كان  ،واالجتناب من المشاجرات

يته وأهل ب ×يقيم المجالس في قبيلة عبد القيس في بيان فضائل علي
 فإنك لست بذاكر من فضل علي شيئاً«: فقال له المغيرة ،ويعيب عثمان

ولكن هذا السلطان قد ظهر وقد أخذنا بإظهار  ،بل أنا أعلم بذلك ،أجهله
فنحن ندع كثيراً مما أمرنا به وندفع به هؤالء القوم عن  ،عيبه للناس

  . )٢(»أنفسنا
 حداثاألالخوارج وصفياء الشيعة نشاط في محاربة أوقد كان لزعماء و

 ،وعدي بن حاتم الطائي ،صعصعة بن صوحان: االنحرافية ومن هؤالء
   .ومعقل بن قيس الرياحي

فبعث  .إن المغيرة فرح عندما طلب منه الخروج لقتال الخوارج: ويقال

                                                 
 .۴۴: ۱۱، شرح نهج البالغة، الجزء  المعتزلي، ابن أبي الحديد. ١

 .۱۴۴: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢
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مستورد بن علفة  الف رجل من الشيعة لقتالآمعقل بن قيس في ثالثة 
الحارثي من  عورشريك بن األ ـ أيضاً ـ, فوجه عبداهللا بن عامر )١(التيمى

, فالتقيا وقتل كل )٢(لقتال مستورد ف رجلالآكبار شيعة البصرة في ثالثة 
ولكن جيش الخوارج هزموا شيعة الكوفة فقتلوا  ،ا ميتينمنهما اآلخر فخر

  .)٣(وفرقوا

  ن مع القيادة الشيعيةيالنخب والزعماء اليمانيعالقة 
للظالم معاوية وحكومته الرهيب لمخابرات ا جهاز الرغم من وجودعلى 

بالمدينة  ×المخيفة فقد كان زعماء شيعة الكوفة يقبلون على الحسن
ولديهم معه روابط حركية  ،ظهار والئهم له ومعرفة تكليفهم الشرعيإل

  . )٤(الهمداني ومحمد بن بشر ،سفيان بن أبي ليل الهمداني: منهم
   ».؟ا بك يا سفيانما جاءن«: لسفيان ×الحسن اإلمامقال 
فأبشر يا فقال:  ،والذي بعث محمداً بالهدى ودين الحق ،حبكم: قلت

الحوض  ليرد علي«قال:  ’سفيان فإني سمعت أبي أن رسول اهللا

                                                 
 .۱۴۴السابق:  . المصدر١

  ، عز الدين علي بن أبي الكرم محمد بن الشيباني الجزري،  ابن األثير ، أبو السعادات. ٢
 .۲۱۵: الكامل فى التاريخ، المجلدالثالث ،محمد بن عبدالكريم    

 .۱۵۸: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٣

 .۷۶: الجزءالثالث البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٤
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بابتين هم من أمتي كهاتينأهل بيتي ومن أحبكذلك فقد  )١(»يعني الس
من  مع جماعة ’أتى سليمان بن صُرد الخزاعى من أصحاب رسول اهللا

 وواهللا ما ×الحسن لإلمامفقال  بالمدينة ×زعماء الشيعة إلى الحسن
 أخرجعنى بذلك إال نقض ما بينك وبينه وأذن لي أشخص إلى الكوفة ف

 اإلمامفلم ينقض  .مإليه اإلمامينظم ، وبعد تحريرالمدينة عامله منها
 ،مر اهللاأل اوسلمو«: رئاسة سليمان على الكوفة ولكن قال ×الحسن

  . )٢(»ح من فاجراستريوحتى يستريح بر، أ ،وكفوا أيديكم ،موا بيوتكموالز
وقد  ،قيادتهم سليمان بن صُردل اشيعة الكوفة اختارو ن لنا أن كباربهذا تبي

سلوب المحاربة اُم شيعة الكوفة وتعلّ ،عاماً ۲۵واستمرت هذه الزعامة نح
أمر  والصلح وانتظارحالة الهدوء  والتزام ،ورجعوا إلى مدينتهم ،من إمامهم

إمامهم الموعود، ولكن ال يظن أن كالم الباحث صاحب الضمير الحي 
في تلك  ×لقد خطط حزب الشيعة وبقيادتهم الحسن« :يقول ووه

ورجع زعماء الكوفة إلى مدينتهم وأبلغوا الناس عن الجمعية  ةالجلس
  . )٣(»جديدة وعن الخطة التي رسمتال

ث عن تكوين أول حركة سياسية اللفصل الثكما أشرنا في ا ألنّه ؛صحيح

                                                 
 .۷۶صفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد، مقاتل الطالبيين: األموي اإل. ١

 .۱۶۳: . اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة، الجزءاألول٢

  ترجمة أحمد آرام، المجلد ، الفتنة الكبرى حسين طه، طه بن حسين بن علي بن سالمة،. ٣
 .۲۰۹: الثاني   
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في مكان بني  ×معارضة للشيعة ضد الخالفة وتجمع أصحاب علي
ومعارضة البعض من أهل  ،بياضة المدينة في داره وكانوا يعقدون الجلسات

أهل كندة يعدون الخالفة في أهل  نأل ؛كندة في حضرموت مع الخليفة
   .’بيت رسول اهللا

 الصلح مع معاوية على رغم طلب شيعته ×نالحس اإلمامولم ينقض 
الحسن اإلماممعاوية من البداية جعل شروطه مع  بذلك في حين أن× 

   .تحت قدمه
البيعة من الناس البنه يزيد في سنة خمسين للهجرة لم  أراد أن يأخذ ماوبعد

 ،وسعد بن أبي وقاص ×الحسن بن علي يكن شيء أثقل عليه من أمر
الكندى  األشعثفخدع معاوية جعدة بنت  ،ا منهما سماً فماتإليهفدس 
لها أني مزوجك بيزيد ابني على أن تسمي  الوق ×الحسن اإلمامزوجة 

  . )١(ا بمائة ألف درهم فقبلت وسمت الحسنإليه وبعث ×الحسن بن علي
  الكوفة مقرالثورة ضد حكومة معاوية

ليمان دار س وبلغ الشيعة ذلك اجتمعوا في ×الحسن بن علي استشهدا لم
 ×فكتبوا إلى الحسين بن علي ,)٢(جعدة بن هبيرة وبن صُرد وفيهم بن

                                                 
  البالذري، ؛ ۸۰محمد، مقاتل الطالبيين:  األموي اإلصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن. ١

 .۵۵: الجزءالثالث أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،     

  الدينوري، ؛ ۱۵۲: الجزءالثالث البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٢
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 تصيبأعظم ما اُ ما ،ه راجعونل ا وإناهللاإن« ×يعزونه على مصابه بالحسن
وابن بنت  ة خاصة بهالك ابن الوصي، وأنت وهذه الشيعمة عامةبه هذه االُ

إعادة سيرة و ،إلقامة الدين والمرج ،البالد ونور ،، علم الهدى’النبى
 مور، فإنى ما أصابك إن ذلك من عزم االُفاصبر رحمك اهللا عل ،الصالحين
، ونحن اهللا يؤتي رشده من يهدى بهديك ، وإنممن كان قبلك فيك خلفاً

 ،، المسرورة بسروركوالمحزونة بحزنك ،شيعتك المصابة بمصيبتك
   .)١(»المنتظرة ألمرك ،والسائرة بسيرتك

، وحبهم لقدومه ،أهل الكوفة فيه ييخبرونه بحسن رأ بنوجعدة إليهوكتب 
م إليهفكتب  ،أن ابن أبي سفيان والبراءة منهماهم عليه من ش إليهفأفضوا 

اهللا  هرجو أن يكون رأي أخي رحمإني أل«: ×الحسين بن علي
وأخفوا  ،األرضورأيي في جهاد الظلمة رشداً وسداداً فألصقوا ب

ما دام ابن هند حياً ا من األظّاء واحترسو ،واكتموا الهوى ،الشخص
   .)٢(»فإن يحدث به حدث وأنا حي يأتكم رأيي إن شاء اهللا

وكان رجال من أهل العراق وأشراف أهل الحجاز يختلفون إلى 
 ،ونه ويعظمونه ويذكرون فضله ويدعونه إلى أنفسهميجلّ ،×الحسين

                                                                                                                  
 .۲۶۹: ، األخبار الطوالأبو حنيفة، أحمد بن داود     

 .۱۵۹: المجلد الثاني ليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،ا. ١

 .۱۵۲: الجزءالثالث البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٢
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  . )١(×نالحسي اإلمامولكن استخبارات معاوية كانت تراقب بدقة سلوك 

 ،)٢(معاوية الكوفة زياداً ىللهجرة ولّ ۵۱ المغيرة بن شعبه سنة وعندما توفي
 ،الشكل القبلي ومسكن المدينة رات فييتغيوبعد دخوله الكوفة قام بإجراء 

ودمج  ،ربع تقسيماتأوقد قسم القبائل إلى  ،لمراقبة تحركات القبائل
 ل أشراف بنيحد عماأنها م لنزارية وجعل على كل واحدةالقبائل اليمنية وا

الشيعة الذين كان يعرفهم جيداً من  فقام بقتل وتعذيب ومالحقة ,)٣(أمية
، ومن )٤(وقد أمر معاوية بقتل فرقة من الشيعة ،×علي اإلمامعهد 

 ،)٥(قطع أيديهم وحبسهمفقام ب ن رجالًوالذين لم يبايعوا ثالث األشخاص
قتل زياد على الكوفة فقد  في أيام حكومةصعبة  الشيعة أياماً لقد قضى

الحضرمي  ومن هؤالء مسلم بن زيمر ،دحرهموقام ب ،منهم اًكبير اًعدد
   .)٦(يالحضرم وعبداهللا بن نُجي

                                                 
 .۱۵۲السابق:  . المصدر١

  ، الكريم علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد ابن األثير، عزالدين الجزري،الشيباني. ٢
 .۲۲۸: الكامل فى التاريخ المجلدالثالث   

 .۱۹۹: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٣

 .۴۷۹: ، المحبرالهاشمي البغدادي، أبو جعفر، محمد بن حبيب . ٤

 .۱۷۵: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٥

 .۴۷۹: ، السابقجعفر، محمد بن حبيب  الهاشمي البغدادي، أبو. ٦
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: فكتب له معاوية ،×فكتب زياد كتاباً إلى معاوية أنهم على دين علي
  . )١(خرينفقتل زياد هذين االثنين وآ »×أن أقتل من كان على دين علي«

حينما  األنصارحليف جداً ما عمله سمرة بن جندب الفزاري  ومن المؤسف
  . )٢(فالآمنهم ثمانية  استخلفه زياد على البصرة فقد ظلم الناس وقتل

  بن عدي ثورة شيعة الكوفة بقيادة حجر

قدم على رسول  وقد ،ي جبلة بن عدي من قبيلة كندةمن فرع بن كان عدي
معركة  ارك في فتح الشام وفيوقد ش ،ه هاني مع وفد كندةيمع أخ ’اهللا

المدينة  , وقد كان في)٤(جلوالء على الميسرة, وكان في معركة )٣(القادسية
على أهل كندة وقضاعة  وكان ،×علي لإلمامعندما صارت البيعة 

على ميمنة  ×المؤمنينأميرفجعله  ،صفّينمل ومعركة الج والمهرة في
د مواجهة غارة الضحاك بن وكان القائد عن ,)٥(معركة النهروان الجيش في

                                                 
  البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب إلى معاوية فى × . رسالة اإلمام الحسن١
 .۱۲۱: القسم الرابع األشراف،   

  البالذري، أبو ؛ ۱۷۶: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢
 .۲۱۰: القسم الرابع يحيى بن جابر، أنساب األشراف،العباس، أحمد بن     

 .۲۱۷: ، الطبقات الكبرى، المجلدالسادسالبصري، الزهري،   ابن سعد. ٣

 .۲۱۹: المجلداألول الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح،. ٤

 .۱۴۸: اإلمامة والسياسة، الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ٥
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بعد استشهاد  ×الحسن اإلمامصف أصحاب  وكان في ،قيس على العراق
 إلماملبين و ،×الحسن اإلمامحين أنه اعترض على  في ،×علي اإلمام

ما شتم ول ،لبيت بشدةعن أهل ا ينالمدافعمن كان دائماً نه أ ×الحسن
صحابه بشدة أمع  واعترض عليه صاح به ×اًعلي اإلمامالمغيرة بن شعبة 

   .)١(»؟م تدفع حقوق الناسل الماذ«: قائالً
وكانوا يترددون عليه  ،حساسه القويإنشاطه و وعة يحبونه هما جعل الشي إن

في المغيرة ولما تو ,)٢(»أنت كبيرنا وأنت االنسب لرد هذا األمر«: هل افقالو
قضي وكان ي ،سنة خمسين للهجرة تولى زياد بن سمية والية الكوفة في

بمدح حجر  وقد قام زياد ،البصرة ستة أشهر في الكوفة وستة أشهر في
 ،بن حريث الكوفة وولى عمر ، وعندما أراد أن يرجع إلى البصرةوقربه منه
ويظهرون  ×شيعة علي إليهوكان يجتمع  ،حجر بالنسبة ألعماله ونصح

عترض ا ألنّه ،بن حريث  وحصبوا عمر وقد ،لعن معاوية والبراءة منه
 وفكتب عمر ،ينةوسيطروا على المد القصر وطاردوه حتى أتوا ،عليهم

فرجع زياد إلى الكوفة وأرسل  ،)٣(أوضاع المدينةب رسالة إلى زياد يخبره
: فقال زياد ألشراف الكوفة ،إليهفي طلب حجر, ولكنه لم يذهب 

                                                 
 .۲۴۳: القسم الرابع ذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،البال. ١

 .۲۱۸: ، الطبقات الكبرى، المجلدالسادسالبصري، الزهري،   ابن سعد. ٢

 .۲۴۵: القسم الرابع البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٣
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هذا أبدانكم معي وأهواؤكم مع حجر,  ،اُخرىأتشجون بيد وتأسون ب«
أنتم معي وإخوانكم وأبناؤكم وعشائركم مع  ،وببألحمق المذالهجهاجة ا

إال طاعتك  يأمعاذ اهللا سبحانه أن يكون لنا فيما ههنا ر«: فقالوا, »حجر
ستبين به طاعتنا تماوكل ما ظننا أن فيه رضاك و ،المؤمنينأميروطاعة 
  .»حجرل اوخالفن

فليدع «: مخادع باُسلوبقال وعندما رأى زياد الخوف في أشراف الكوفة 
حتى تقيموا ومن يطيعه من عشيرته كل رجل منكم أخاه وابنه وذا قرابته 

ففرق زعماء المدينة  )١(»عنه كل من أستطعتم أن تقيموه ففعلوا ذلك
  أصحاب حجر عنه تدريجياً. 

  ن فى ضرب ثورة حجريدورالرؤساء اليمني
بتفريق فقام  ،وجهل اًكان زياد على علم بعدم استطاعته مواجهة حجر وجه

وبعث رئيس حراسه شداد بن هيثم  ،أصحابه عنه بواسطة زعماء القبائل
جأ إلى داره مع عمير بن يزيد الكندي ل اًحجر لكن ،حضار حجرالهاللي إل

وخرج قيس بن  ،العمرطة، واجتمع إلى حجر ناس كثير من أصحابه يبأ
قهدان الكندي على حمار له يسير في مجالس كندة وطلب منهم 

                                                 
 .۱۹۱: اريخ الطبري، الجزءالرابع، تالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١
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جل منع زياد من احتمال وقوع وأل ،فلم يأته من كندة أحد، )١(المساعدة
ولتمض  ،مشاجرات بين المضريين واليمنيين أمر اليمنيين أن يأتوا بحجر

ر وليسي ،توني بهفليأمذحج وهمدان إلى جبانة كندة ثم لينهضوا إلى حجر 
توني م فليأئدين، فليمضوا إلى صاحبهأهل اليمن حتى ينزلوا جبانة الصا سائر

وقضاعة فنزلوا جبانة  وخزاعة األنصارزد وبجيلة وخثعم وفخرجت األ ،به
 شرافاألنخدع فا مساك به,اإللمحاصرة حجر من الجهتين والصائدين 

فباعوا دينهم  .اليمنيون وخافوا على مكانتهم بسبب العداوة القديمة التي بينهم
في محاربة حجر. وكان وشاركوا  ،صفّينرغم تضحيتهم السابقة في  نياهملد

ودخلوا فأخذوا كل  ،نين والهمدانيياإلتيان بحجر المذحجي في من جد أكثر
ن نظرالى قلة من معه من ه خيانة اليمنييوعندما واج ،ةمن وجدوا من بني جبلّ

كم طاقة بمن قد اجتمع عليكم من الفواهللا م ،: انصرفواألصحابهقومه فقال 
   .للهالكضكم عرأن اُ حب، وما اُقومكم
 ،فلحقتهم أوائل خيل مذحج وهمدان فتقاتلوا معهم ،من كان معه فذهب

بل إلى دار وأق ،سر قيس بن يزيد الكندي وأفلت سائر القومفقاتلوا ساعة واُ
فخرج  ,)٢(تلقاه ببسط الوجه وحسن البشرف األشترعبداهللا بن الحارث أخي 

ثم  ،وليلة فنزلها يوماً ياألزد حتى أتى دار ربيعة بن ناجد من عبداهللا ليالً

                                                 
 .۲۴۹: القسم الرابع البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ١

 .۱۹۴: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢
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   .بن يزيد بن شراحيل الكندي أتى حجر بعد ذلك إلى سليمان
 في اُخرىمرة  نليمنييا األشرافيان بحجر ادخل تزياد من اإل وعندما يأس

ه وجده ناً مثل أبيئابن قيس حيث كان ض األشعثفهدد محمد بن  ،محاربته
حجر إلى محمد بن  وبعد يوم وليلة بعث ,له بحجر ن يأتيوطلب منه أ

مك ثم أدخل عليه أجمع نفراً من قوف ،خارج إليك نينّأبن قيس  األشعث
 األشعثفخرج محمد بن , )١(إلى معاوية سأله أن يؤمنني حتى يبعث بيفا

بن عبداهللا البجلي وعبداهللا بن حارث  وجرير بن يزيد الكندي ومعه حجر
 ,)٢(ى يبعث به إلى معاويةأن يؤمنه حت إليهزياد وطلبوا  النخعي فدخلوا على

انطلقوا به إلى : فقبل زياد طلبهم فأقبل حجر حتى دخل على زياد فقال
   .)٣(أصحاب حجر من اليمنيين والنزاريينوبعث أصحابه في طلب  ،السجن

 وا فيلقفاُ التعاون مع بعض من أشراف الكوفةقام أصحاب شرطة زياد وب
: هم و ،وأصحاب حجر ×يعل اإلماممن شيعة  رجالً السجن ثالثة عشر

وكريم بن عفيف  ،رقم بن عبداهللا الكندي وشريك بن شداد الحضرمياأل
وسعيد بن  ،ووفاء بن سمي البجلي ،وعاصم بن عوف البجلي ،الخثعمي

بن ضُبيعة بن وقبيضة  يل الشيباني,وصيفي بن فَس ،الناعطي الهمدانينمران 

                                                 
 .۲۵۰: القسم الرابع البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ١

 .۱۹۶: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢

 .۲۵۰: القسم الرابع البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٣
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 ،عبدالرحمن بن حيان العنزي (أخوه)ووكدام بن حيان  ،حرملة العبسي
 ،لتميميا السعدي وعبداهللا بن حوية ،ومحرِز بن شهاب المنقري التميمي

   .)١(سعد بن بكر هوازن وعتبة بن األخنس من بني
 وكان مجروحاً ولهذا السبب وضع عديهرب عبداهللا بن خليفة الطائي و

فزع  إّال ر ليمن وربيعة ومضرجل من أهل ا م في السجن فلم يبقبن حات
ورفاعة  بن الحمق و, فخرج عمر)٢(سبيله يفخل ،فكلموه فأتوا زياداً ،لعدي

 , فأتيا جبالًبن شداد حتى نزال المدائن ثم ارتحال حتى أتيا أرض الموصل
لم وفكان مريضاً  بن الحمق وما فخرجا فأما عمرإليهنتهى افلما  ،فكمنا فيه

بن شداد فوثب على فرس له  يكن عنده امتناع فقبضوا عليه وأما رفاعة
  . )٣(تنفر به فرسهوفخرج  ,هل افأفرجو ،فحمل عليهم جواد

 ،رباع نواحي الكوفة أن يكتبوا شهادة ضد حجر إلى معاويةثم دعا رؤوس األ
حجر  أن اًفشهدوا كذب ،وباعوا دينهم بدنياهم وبدون أن يهتموا بحمية القبيلة

المؤمنين وكفروا أميرودعا إلى حرب  ،وأظهر شتم الخليفة ،الجموع إليهجمع 
بردة  وبأومنهم  ،ن رجالً من رؤوس الكوفةوهذه سبع , فأقر شهادة الزور)٤(باهللا
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منهم والذى يكون  رجالً ۴۴وقد ذكر البالذري  .األشعريبن أبي موسي 
  .)١(ياًنزار رجالً ۲۷و اًيمني منهم سبعة عشر رجالً

جـر  ووائـل بـن ح   عـي الريـاحي  ياد حجر بن عدي ومعه شبث بـن رب فأخذ ز
ــارثي        ــهاب الح ــن ش ــر ب ــيباني وكثي ــرة الش ــن هبي ــقلة ب ــرمي ومص  ،الحض

ا صاروا بمرج عذراء فلم ,)٢(الكوفة فأشخصهم إلى معاوية مع شهادة رؤساء
 وطلبـوا منـه أن يعفـو عـن     , فقام بعض أصحاب معاوية)٣(بإبقائهم هناك أمر

هب  :لن أسد البجلي إذ قايزيد ب: منهم ،كانوا من قبيلتهم, وأصحاب حجر
 وطلـب أبـو   ،رقـم الكنـدي  عن األ والعف وطلب وائل بن حجر .عمي ابن لي
ــك  ،عتبــة بــن األخــنس عــن والعفــ عــور الســلوياأل ــب حمــزة بــن مال وطل

 وكلّمه حبيب بن مسـلمة الفهـري فـي    ،الهمداني أن يهب له سعيد بن نمران
دع لـي «قـال:   السـكوني  , وقام مالك بن هبيـرة سبيله يفخل ةعبداهللا بن حوي 

   .»بن عدي حجر ابن عمي
شفاعة  اوية شفاعة الجميع إالّفقبل مع ،هاتأثيرالقومية  توبهذا فقد ترك

فتركهم  ،ويشتموه ×وا من عليؤن يتبرأحجر, وأمر بقية أصحاب حجر 
   .وشأنهم

                                                 
 .۲۵۴: . المصدر السابق١

 .۲۵۶: أنساب األشراف، البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر. ٢

 .۱۶۳: المجلد الثاني اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي،. ٣



 دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^  ٥٢٢

يلم يتبرأ من دين علي ألنّه إلی الموصل؛ كريم بن عفيف روقد س×، 
شريك بن شداد الحضرمي ور حجر بن عدي الكندي يوس ،هناك يوتوفّ

بن شهاب  ومحرز وصيفي بن فسيل الشيباني وقبيصة بن ضُبيعة العبسي
   .)١(ختاروا الشهادةاالتميمي وكدام بن حيان العنزي إلى مرج عذراء ف

 ،بشع صورةحيان إلى زياد وأمره أن يقتله بأبعث معاوية عبدالرحمن بن و
  . )٢(الناطف فن حياً بقُسفأمر زياد فد
المؤمنين أميرشتم في  العادة السيئة قد خلطفإن قيام حجر  وعلى هذا

  زياد.  جرأتأوخيانة الزعماء اليمنيين و ×علي
مور التاليةة ترجع إلى االُأسباب هزيمة هذه الثور ويظهر أن :  

   .ايهإلالعناصر المحتاج  أهليةة حجر لثورته بين الشيعة وعدم ئعدم تهي. ۱
زياد من قوات القبائل  وقد استفاد ،خيانة زعماء القبائل اليمنية والنزارية. ۲

  .ة همدان ومذحج وكندةضرب حجر وخاصّ اليمنية في

ولم تسمح له الظروف  ،عدم تهيئة حجر لالمكانات الكافية لثورته. ۳
  .الثورة منية فيالز

كانت برئاسة سليمان  زعامة شيعة الكوفة تاريخية أناليظهر من الروايات 
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من االثنين من شيعة كلٌّ وكان  ،والبعض يعدون حجر شيخهم ،بن صُرد
بإمامه  الهدوء ويقتدي، فواحد فيه روح الحكمة وليمنيينا ×علي

انت عنده فك ,خر فيه روح الثورةواآل ،برامجه في ×الحسين بن علي
شيعة  ومن هنا فقد انقسمت .×الحسن اإلمامض على اعترفي اال الجرأة

 الكوفة إلى قسمين: 

بن  بقيادة حجر وكانت ،×المؤمنينأميرفرقة قوية الطباع وال تقبل بشتم 
   .عدي

 اإلماموكان  ,وضاع المساعدة على القياملديهم باألعلم  ال خرىوالفرقة االُ
 ،ي بقيادة سليمان بن صُردوه ,والهدوء أنيالتيدعوهم إلى  ×الحسين

ن ب يعد ،على حجر ولم يؤازره عترضصفياء الكوفة من اأكان من و
   .حاتم ومعه سعيد بن قيس الهمداني

زياد واستفاد من زعماء اليمن  اكان هذا التقسيم بين الشيعة حقيقة قد فهمه
  .خماد قوات حجر وضرب الثورة مع القوات اليمنيةإفي 

سماء السجناء أيمكن توضيح الشكل القبلي لهذه الثورة من خالل . ۴
ورة من أعظم الرجال وأزهدهم وكان قائد هذه الث .الواقعة وشهداء هذه

من أصحابه صيفي بن فسيل الشيباني وكان  ،كندة من محسنيدهم ووأعب
 ..ـ وهو غير بن يزيد الكندي ـ العمر الكندي وبأو حمق الخزاعيبنووعمر

عشر رئيساً  األربعةوكان من  ،طار الثورة كانت الغلبة لقيادة اليمنيينإ وفي
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يعنى  ،وسبعة نزاريين يمنياً عشرلذين اُرسلوا إلى الشام وهرب منهم ثالثة ا
ن يمنيو ه الثورة ثمانية شهداء ثالثةومن شهداء هذ .ية مع اليمنيينكثراأل أن

   .ية مع النزاريينكثراأل أن , يعنيننزاريو وخمسة
ويجب أن زياد استفاد من قوات القبائل اليمنية لضرب ثورة  ندرك أن

ر دون االعتناء وشهدوا زوراً على حج ,وأثنى على همدان ومذحج ,جرح
سبعة ل معاوية نجحوا في أخذ العفوأصحاب  حين أن في ،بمشاعر القبيلة

كانوا خمسة رجال  ،ةيمن أصحاب حجر من معاوية عن طريق الحمية القبل
   .يمنيين

ن ثورة حجر كانت حركة حماسية قامت على أساس الدفاع ع ويظهر أن
ي عنصر من عناصر القبيلة اليمنية ، ولم يكن أل’ل بيت رسول اهللاآ
أهل كندة لم يدافعوا عن  نأ، حتى هذه الثورة في إثارة تأثيرلنزارية وا

 حجر. 

من  ووه فی الکوفة ـ للهجرة أوجد حجر بن عدي )۵۱(ففي سنة  هذاول
م على قائ ،بين وواضح باُسلوبحركة اجتماعية ـ صفياء شيعة الكوفة أ

الذي لم يرض  ,’ل بيت رسول اهللاآنهج ية واإلسالمصول والقيم االُ
رة والمقام لم يكن يبحث عن الشه اًحجر نأإذ  ،عنه أشراف قبائل المدينة
ه قدم بل إنّ ،األشعثل امثأصفياء المدينة القدماء والدنيا على عكس بعض أ

ايجاد  في قد نجحو ×ومحبة علي اإلسالمسبيل الدفاع عن  ذلك كله في
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على الظلم  الروح الثورية في الوسط الشيعي وجعل الكوفة مدينة تقضي
 ياإلسالموالقيادة في المجتمع  ةاإلمامن جديد موضوع وفتح م ,)١(لجوروا
من  , ويصدق هذا الكالم جيداً بخصوص حجر’سول اهللال بيت رآل

وزعم أن «: كتب لمعاوية إذ األشعري بي بردة بن أبي موسىشهادة الزور أل
  . )٢(»طالبفي آل أبي  إّال هذا األمر ال يصلح 

شخصية حجر بن عدي المتميزة كانت السبب في الكثير  فإنعلى كل حال 
وكانت  ,الكوفة ضطراب والوحشية وظلم واليزمن اال من التغييرات في

 ’رسول اهللا فقد روي عن عائشة أن ،بن عدي هي هذه قيمة ثورة حجر
راء سبعة رجال يحزن عليهم اهللا وأهل يقتل بمرج عذ«: قال

  . )٣(»السماء

  × الحسين اإلمامنشأة ثورة 
واالنحراف عن  لتعصب القبلي العربيكانت حكومة معاوية مبنية على ا

مة والفساد والقضاء على حرية االُوزيادة الظلم  ،ة النبويةن والسنّآالقر
حين  في ،سعوالشيعة بشكل وا ’ية ومحاربة آل بيت رسول اهللاإلسالم
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, المدينة في ووضاع وهقائد الشيعة يراقب األ ×الحسين اإلمامكان 
 كان يراقب أوضاع وأحوال المسلمين، فيو ,اإلسالممصلحة  ويفكر في

العهد من  , وعندما جعل يزيد وليخيه مع معاويةبالعهد أل أنه قد وفی حين
 :كتب لهض , ورفع صوته باالعترابالفتنة ×الحسين اإلمامهم واتّ ,بعده

»هذه األمة في فتنة، وإني ال أعلم لها فتنة أعظم من إمارتك  ال ترد
وأنت وأصحابك الظالمين والناكثين وقتلة المصلين, وأعلم  ،عليها

لك قتلك بالظنة وأخذك بالتهمة وإمارتك صبياً  اهللا ليس بناسٍ أن
ما أراك إالّ قد أوبقت نفسك  ،يشرب الشراب ويلعب بالكالب

  . )١(»ت دينك وأضعت الرعيةوأهلك

يزيد بن  ي معاوية في النصف من رجب سنة ستين للهجرة ووليوتوفّ
كلب وسكنت  الرجل الذى كانت أمه من بني و, وه)٢(معاوية األمر بعده

اً بالدين المسيحي وتركت عليه أثر وكانوا يدينون ,غسان القبيلة فيهذه 
  . )٣(التربية النصرانية في

بالكالب  وكان يلعب ,يشرب الشراب وصاحب طرب رجالًيزيد وكان 
وغلب على أصحابه وعماله ما كان يفعله  ،سلوب فرعوناُلقردة ومقتفياً وا
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 عملت المالهي,واستُ ،أيامهوظهر الغناء بمكة والمدينة في  ،قمن الفسو
 ساس إسالميأولم تكن أعمال يزيد على  )١(وأظهر الناس شرب الشراب

  : نكر الوحيأيه الحقد الجاهلي وام بقول الشعر وفوق
  )٢(جزع الخزرج في وقع األسل   ليت أشياخى ببدرٍ شهدوا
  )٣(نزل خبر جاء وال وحي   لعبت هاشم بالملك فال

لخليفة او ,’كانت سيرة وسلوك يزيد غصب ميراث آل بيت النبى
وهذا  ,النبوة وارث وحامل نور وفه ,’المنصوص من عند رسول اهللا

ة االُمويوجعل الحكومة  ،الدين حتى يحفظ بذور ]يثور[ جعله يقومالذي 
نحن آل بيت النبوة, (: وقال لوالي المدينة الوليد بن عتبة ,ضيق شديد في

ط الرسالة, ومكان تردد مالئكة الرحمة بنا بدأ, وبنا عمل, ويزيد بومه
ع يرجل قبيح العمل, وشارب الشراب, وقاتل األخيار, ومثلي ال يبا

ها فخرج ب ىاألولخالفة يزيد وأنه  ×الحسين اإلمامبهذا فقد رد  ,)٤(»لهمث
 ۶۰من رجب سنة  ليلة األحد ليومين بقيا من ليلته وهي ×الحسين
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  . )١(إلى مكةـ  محمد بن الحنفية إالّـ أهل بيته مع ل للهجرة ورح

  سعي كبار شيعة الكوفة للقيام
ليمان بن صُرد فكتب دار س لما توفي معاوية تجمع شيعة الكوفة في

 ة الفزاري ورفاعة بن شداد البجلي, وحبيب بن مظاهرالمسيب بن نجب
 اإلمامالكوفة إلى  ابة عن شيعة ومسلميوسليمان بن صُرد ني ,األسدي
هللا الذي قصم عدوك الجبار العنيد  فالحمد«: ورد فيهارسالةً  ×الحسين

, وتأمر عليها بغير فيئها على هذه األمة فابتزها أمرها وغصبها الذي انتزى
عل اهللا يجمعنا بك ل ا، وليس علينا إمام فاقدم علينثم قتل خيارها ,منها ىرض

ل ئوعبداهللا بن وا كتاب مع عبداهللا بن سبيع الهمدانيفبعثوا بال ,»على الحق
لعشر ليال خلون من شهر رمضان  ×فقدما بالكتاب على الحسين لتيمي,ا

الرحمن وعبد األسديالصيداوي  س بن مسهرقي حملبعد يومين  .)٢(بمكة
من ثالث وخمسين  نحواً اهللا األرحبي وعمارة بن عبد السلولي بن عبد
بعث الكوفيون خرين يومين آ وبعد ×من الكوفيين إلى الحسينرسالة 

 هاني بن هاني السبيعي الهمداني وسعيد بن عبداهللا الحنفي رسالة أخرى بيد
   .»غيرك فالعجل لهم في ينك وال رأإن الناس ينتظروف« :مفادها

                                                 
 .۲۵۲: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١

 .۱۵۷: الجزءالثالث البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٢



 ٥٢٩  هجري ٦٧ـ  ٤٠التشيع واليمنيون في السنوات 

لتميمـي  بـن عطـارد ا   ومحمـد بـن عميـر    ليربـوعي ا وكتب شـبث بـن ربعـي   
رة بــن قــيس وعــز وحجــار بــن أبجــر العجلــي ويزيــد بــن حــارث الشــيباني 

فقـد  «: ×إلـى الحسـين   حجـاج الزُبيـدي  البـن   واألحمسي البجلـي وعمـر  
فإذا شئ ,وطمت الجمام ,وأينعت الثمار ,الجناب اخضر   ت فاقدم علـى جنـد

  . )١(»والسالم عليك ة,لك مجند

وقد بعثـت إلـيكم أخـى وابـن عمـي      « ×الحسين اإلمامفكتب لهم 
وثقتي من أهـل بيتـي وأمرتـه أن يكتـب إلـيّ  بحـالكم وأمـركم        

بـن   دار المختـار  مسلم بن عقيل إلى الكوفة وسـكن فـي   فقدم ,)٢(»ورأيكم
 اإلمـام هم رسـالة  ل أوعندما قر ,هوكان الشيعة يترددون علي لثقفي,عبيد ا أبي

بعواطـف شـيعية    قال عابس بن أبي شبيب الشاكري الهمـداني  ×الحسين
 وألضــربن ,ألقــاتلن معكــم عــدوكمجيبــنكم إذا دعــوتم وواهللا أل«: عميقــة
فقام حبيب بـن   ,»اهللا أريد بذلك إال من عند دونكم حتى ألقى اهللا ال بسيفي

  . )٣(ما قال عابس مظاهر فقال مثل
 ،ارتابهم ذلكمسلم بن عقيل  باجتماع الشيعة حول وناالُمويعلم عندما و

بن سعد  معيط وعمر لحضرمي وعمارة بن عقبة بن أبيعبداهللا بن مسلم اأما 
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إن كان لك بالكوفة « :رسالة إلى يزيد وقالوا بواكتقد ف ,وقاص بن أبي
رجل  فإنّهي صاراألن من النعمان بن بشير ا رجالً قوياً بدالًإليهحاجة فابعث 

  .)١(»ضعيف
بن فتوجه عبيداهللا  يداهللا بن زياد,عب عليها ىولما علم يزيد بوضع الكوفة ول

عور الشيعة شريك بن األزعيم إلى الكوفة مصطحباً معه من البصرة  زياد
  . )٢(محتملة حركة وأ لتفادي أي اضطراب يالحارث

  نيقيام مسلم بن عقيل وزعماء الكوفة اليمني
خطيباً، فرغب الناس إلى الكوفة  هاليوم الثانى من وصول اهللا فيقام عبيد

الى دار  المختار خرج من داربن عقيل بخطبته ولما سمع مسلم  وهددهم,
 )٣(إلى داره الحارثي عورواحضر شريك بن األ ،هاني بن عروة المرادي

م قائد الشيعة فقال اًبن عروة مقر ت دار هانيأصبحقة التي بينهما, واللصد
, ةثورال عن عالنإلل األرضيةمسلم مع رجلين من زعماء الكوفة بتمهيد 

فكان  ×الحسين اإلمامعن  لبيعته نيابةمسلم  الشيعة تتردد على وكانت
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  . )١(دهع, ويأخذ عليهم الوفاء بالسماءهمأيكتب 
كتب مسلم إلى اً وقيل ثمانية عشر ألف اًألف عشر يالمبايعين اثن ولما بلغ عدد

 و. كان أب)٢(إليهالقدوم  عن بيعة الكوفيين وطلب منه ×لحسينا اإلمام
الصائدي الهمداني من فرسان العرب, ومن وجوه  ثمامة زياد بن عمرو

كان وموال التي تقدم من الشيعة إلى مسلم المسؤول عن جمع األ ،الشيعة
 ،مسلم الهجوم على عبيداهللا بن زيادوالمعدات, فقرر  )٣(السالح يشتري بها

  . )٤(من ذلكهانى بن عروة منعه  ولكن
اهللا يبحث عن مكان الكوفة جعلت عبيد تهم فياركات الشيعة ونشاطتح إن

ابن زياد مولى له يقال له معقل فقال  اولهذا السبب فقد دع ي,مسلم السر
ف درهم ثم التمس لنا مسلم بن عقيل وأطلب الآلثالثة هذه ا خذ :له

 ـأحد الفدائيين الشيعة  ـ األسديفخدع معقل مسلم بن عوسجة  ,شيعته
ان كل يوم يسمع وك ,)مكان مسلم( أن يصل إلى دار هانيبواسطتهواستطاع

سبوع على , وبعد مضي اُاهللا بن زياد صلها إلى عبيدسرار الشيعة ثم يوأ
عبيداهللا  إليه, فأرسل عورمرض شريك بن األ ،تحركات مسلم في دار هاني
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العشية  هذا عائدي إن: ك، فقال شريك لمسلمإني رائح اليك العشية فعائد
: إني ال أحب أن يقتل في فقال هاني إليهفقام  ,فإذا جلس فاقتله ثم اقعد

فعل  وول، )١(امتنع مسلم عن قتله ،عندما جاء عبيداهللا لزيارة شريكو داري
   .التشيعلتغير مسير تاريخ 

الفزاري  جةسماء بن خارأو الكندي األشعثمحمد بن  رسل ابن زيادأ
ي, شيعضرب التجمع ال جلأل حضار هانى,حجاج الزُبيدي إلالبن  وعمرو

  .به إلى القصر وعندما جيء
لقائه إ, ثم أمر ببيده هوضرب مور التي تحدث في داره,سأله ابن زياد عن االُ
مسلم بالخبر أمر  . ولما علم)٢(الباب عليه قغالاو هدارفي بيت من بيوت 

فعقد  إليهاجتمعوا أهل الكوفة و فتبادر .متنصور أم يا: لناسا المنادي في
الخيل  مامه وتقدمأير سبال مرهأالرحمن بن عزيز الكندي على ربيعة, و لعبد

, الرجالة ن يكون علىأب: مرهأسد وأم بن عوسجة على مذحج ووعقد لمسل
وعقد للعباس بن جعدة  ,على تميم وهمدان وعقد ألبي ثمامة الصائدي

وأقبل مسلم حتى أحاط  ,القصر ونح واأقبلف لمدينةالجدلي على أهل ا
  . )٣(حتى المساء بالناس والسوقة بقوا فيه فامتأل المسجد ,بالقصر
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  خيانة زعماء قبيلة الكوفة لمسلم
بن عقيل فبعث إلى لضرب ثورة مسلم  ابن زياد من زعماء القبائلاستفاد 
بن شهاب  كثير: وهمبن عقيل من حول مسلم  تباعهمأ القبائل لتفرقة زعماء

الذهلي  بن قيس الكندي وقعقاع بن شور األشعثلحارثي ومحمد بن ا
بن ذي الجوشن  وشمر العجلي بن أبجر وحجار وشبث بن ربعي التميمي

 فخرج الزعماء إلى ,»على حجر اًوهؤالء هم الذين شهدوا زور« العامري
يشرفوا  أن شرافاألأمر م ينجحوا كثيراً في هذا ل اولم ،الناس وفرقوهم

من خوفوا أهل المعصية يالزيادة والكرامة وبمنوا أهل الطاعة يعلى الناس ف
الرجل  فكان ,)١(مإليهصول الجنود من الشام وأعلموهم والحرمان والعقوبة 

 ،فانصرفوا وتفرق الكوفيون من حول مسلم ،هيخأأبنه ويأتي إلى والمراة 
 ـ ×الحسين اإلمامدعاة كان من  ـ بث بن ربعي التميميفبعث ابن زياد ش

فخرج  ,ثالثون نفساً إّال فما صلى مع ابن عقيل  ،مع جماعة لمواجهتهم
أحد حتى قادته  هلباب لم يبق معخرج من ا , ولماأبواب كندة ومتوجهاً نح

  . )٢(من كندة »طوعة«لها  الفأتى إلى باب امرأة يق ,أيضاً تفرقوا
زياد الناس أن يجتمعوا ابن أمر  ،عندما تفرق أصحاب مسلماُخرىجهة ومن

في المسجد لصالة العشاء, وعندما صلى صالة العشاء في المسجد قال 
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فبرئت ذمة اهللا من رجل وجد في داره, ومن جاء به فله : ما بعدأ«للناس: 
فواه السكك أ, ثم أمر حصين بن نُمير السكوني رئيس الشرطة على »ديته

  . )١(الرجل صبح غداً فاستبرئ الدور حتى تأتي بهذاأو

  دور زعماء الكوفة في شهادة مسلم بن عقيل
 وعند الصباح ذهب ،اً فيهامسلم علم أنعندما رجع ابن طوعة إلى الدار 

الرحمن بن محمد بن  إلى عبد بالل ابن العجوز التي آوت ابن عقيل
عبدالرحمن أباه  مه فأخبراُعند ه نّأوفأخبره بمكان ابن عقيل  األشعث

 فتوجه محمد ،فأمره أن يأتي بهاهللا  عبيدأخبر ابن زياد و األشعثمحمد بن 
 لك األمان وأمسك«: فقال له محمد ,طوعة إلى مكان كندة وأقبل على دار

 أعلیفأمر ابن زياد بكر بن حمران أن يصعد به  ،إلى عبيداهللا »به به وجاء
  . )٢(جثته إلى الناس ويلقي عنقه القصر فيضرب

ه إلى أخرجف بن عروة حين قتل مسلم بن عقيل انين زياد بهعبيداهللا ب أمر
 وكان شيخها وزعيمها »!آل مراد يا«: يصيح وعنقه وه السوق وضربت

ا حلفاؤها من إليهذا انضم إ, وف راجلالآف درع وثمانية الآوفيها أربعة 
لما في  لكن لم ينصره منهم أحد ,رعد ثالثين ألف كندة وغيرها تصبح
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ابن زياد بعد ذلك بضرب عنق أمر . ثم )١(والرعب الخوفقلوبهم من 
وعمارة بن صلخب  على الكلبي: عبداألهمارجلين من أصحاب مسلم 

   .)٢(األزدي

لدرجة لنزارية كانت مؤلمة شراف القبيلة اليمنية واأومن الغريب أن خيانة 
الكندي  األشعثمحمد بن  بل إن ؛×أنهم لم يؤازروا نائب الحسين

حاربوا  ـ ×الحسين بن علي اإلمامين دعوا من الذ ـوشبث بن ربعي 
   .األشعثثم قبض عليه محمد بن  ،أصحاب مسلم وفرقوهم

ن وعة الكوفة القدماء المعروفنه لماذا ترك زعماء وشيأهي  مهمةالنقطة ال
ولم يحضروا  : سليمان بن صُرد وعدي بن حاتم الطائيمثالأمسلم  نصرة

   ؟واقعة كربالء بعد ذلك في
 امهمتها وال يمكن التاريخية ال تعطينا صورة واضحة عن ذلك,الروايات و

   .بالضعف

عدي بـن حـاتم    بينما كان ,التوابينسليمان قيادة  تولى بعد خمس سنواتو
الطبيعيـة  الناحيـة   , فمـن )٣(من قـرن أكثـر الـى   رعمفي سن الشيخوخة حيث 
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    .حداثاألهذه  في مصيري أن يكون له دور والجسمية يبعد
مـع  لنـزاريين  مـن ا  أكثـر يظهـر أن تعـاون الزعمـاء اليمنيـين      العلى كل حو

وكـذلك   ,بن عروة شيخ اليمنيـين  هاني مركز نشاطات مسلم دار ألن ؛مسلم
زاد من مكـانتهم  زعيم شيعة البصرة عور الحارثيحضور شريك بن األ فإن, 
كمـا أنـه كـان لزعمـاء      ,)١(يبعد ثالثة أيام من القبض على هـان  ه توفيإذ أنّ

نه كان قاتل مسـلم  أليمنية الدور المهم في ضرب ثورة مسلم، حتى لقبائل اا
    .رجلٌ قحطاني

كما  ألنّه، يمكن أن تكون مبنية على القبيلة كد أن ضرب ثورة مسلم الونؤ
هم أعـز أهـل    )شيخ مذحج(أن قبيلة هاني بن عروة  األشعثقال محمد بن 

   .)٢(المصر وعدد أهل اليمن
, فخرج شريح بن لمذحجيون أمام القصر ليخرجوهأتى اعندما حبسه 

له ليسأ ميرما حبسه األبأس عليه إنّ ال :المدينة فقال الحارث الكندي قاضي
 ,فقتلوه حتى انتهى إلى مكان من السوق يهان أخرج. ف)٣(فتفرق الناس
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  . )١(أحد لنصرته مذحجاه ولم يأت وا :فجعل يقول

  ×ن فى ثورة الحسيندوراليمنيي
, )٢(مبايعة الكوفيينب رسالة مسلم بن عقيل ×الحسين اإلمام ىتلقبعد أن 
 من مكة إلى الكوفة في الثالثاء الثامن من ذي ×الحسين اإلمامتوجه 
, أتصبر وال أصبر يإن«: قال له ابن عباس وعبداهللا بن جعفر, وقد )٣(الحجة

ك يعتنِ بذللم , ف)٤(»هذا الوجه الهالك واالستئصال أتخوف عليك في يإن
كنت في حجر هامة من هذه الهوام ويم اهللا لأو«: لوخاطب أصحابه فقا

ب الفلقيه الفرزدق بن غ ,)٥(»الستخرجوني حتى يقضوا في حاجتهم
إن قلوب الناس معك وسيوفهم «: له وافقال )٧(ورجالن من أسد )٦(يالتميم

  . »مع بني أمية
سياسية بالظروف ال كان يعلم ×الحسين اإلمام نأفيه شك  ال امم
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 على عقيدته وهدفه الذي ولكنه كان ثابتاً ,المجتمع قبلهم واالجتماعية في
قوماً  إنك تأتي(: بن عباسحفظ ميراث النبوة فقال له ا وجله وهخرج من أ

هذه كتبهم معي وهذا كتاب مسلم ( :فقال له ,)وطعنوا أخاك باكأقتلوا 
لذين ل اًجواب طاءاع كان عليه ×الحسين اإلمام. لذا فإن )١()باجتماعهم

واخذها  إليهنعيم عيراً بعثها عامل يزيد على اليمن بالتفاعترض  .بايعوه
  . )٢(معه

ز مع قيس بن مسهر الصيداوي من بني حين بلغ الحاج ×وكتب الحسين
وبعث  ,)٣(قادم عليكم ن اكمشوا أمركم وجدوا فانيأأسد إلى الكوفة 

فلما بلغ  ,)٤(إلى الكوفةأخاه من الرضاعة عبداهللا بن يقطر  ×الحسين
أيها الناس قد خذلتنا شيعتنا « :لخطب فقا قتل ابن يقطر ×الحسين

وقتل مسلم وهاني وقيس بن مسهر وعبد اهللا بن يقطر فمن أراد منكم 
فأخذوا فتفرق الناس الذين صحبوه ليرى شيئاً  ,»االنصراف فلينصرف

وعندما  ,)٥( من الحجازا معه وأصحابه الذين جاؤ يميناً وشماالً حتى بقي في
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 ٥٣٩  هجري ٦٧ـ  ٤٠التشيع واليمنيون في السنوات 

 حسم في ألف رجل لمواجهته يمنزل ذ قدم الحر بن يزيد الرياحي إلى
نحن أهل البيت أولى بوالية هذا األمر عليكم من  ،أيها الناس« :فقال

  . )١(»يس لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوانل اهؤالء المدعين م

ولى أبأنه ظالم وأنه  االُمويالحكم  ×الحسين اإلمامبهذا فقد عرف 
ال يعمل به  ال ترون أن الحقأ« :نفس المنزل بخالفة المسلمين فقال في

حقاً فاني وأنال  الباطل ال يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء اهللا م
, وقال )٢(»ماوالحياة مع الظالمين إال بر ]ادةسع[شهادة  إّال أرى الموت 

ء قوم لزموا طاعة الشيطان وتركوا إن هؤال« :منزل البيضة في اُخرىمرة 
وأنا  طاعة الرحمن، فأظهروا الفساد، وعطلوا الحدود واستأثروا بالفئ

  . )٣(»أحق من غَير

من الكوفة ناحية عذيب الهجانات أربعة رجال  من ×أقبل على الحسينو
 : نافع بن هـالل الجملـي المـرادي   بن حاتم وهم مع دليلهم طرماح بن عدي

ومجمــع بــن عبــداهللا العائــذي  ,وســعد مــواله د الصــيداويبــن خالــ ووعمــر
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 دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^  ٥٤٠

سـلمى   وأن ينزلـه أجـا أ   ×, وعرض الطرماح علـى الحسـين  )١(يالمذحج
يضـربون بـين    يفانا زعـيم لـك بعشـرين ألـف طـائ     «: وقال يءط أحد جبلي

فقـال لـه    ,»واهللا ال يوصـل أليـك أبـداً ومـنهم عـين تطـرف       ,يديك بأسيافهم
 طرمـاح وودع ليـأتي  ال, فاسـتأذن  »مك خيراًجزاك اهللا وقو«: ×الحسـين 

نـدما  ولكن ع ,»ن ألحقكأ فليك إن شاء اهللاإثم أقبل «وقال: أهله من الكوفة 
خبـر مقتـل    )٢(بلغـه  ×الحسـين بـن علـي    رجع هـذا القائـد اليمنـي لنصـرة    

    .×الحسين
اهللا بن  رأى عبيدوإلى قصر ابن مقاتل  ×الحسين اإلماموعندما وصل 
ثم قام فجاءه حتى دخل  ـمن أشراف يمنيي الكوفة ووه ـ الحر الجعفي

من عنده  ×ثم قام الحسين ,ولكنه رفض ,ثم دعاه إلى الخروج معه ,عليه
الحر بن يزيد فأمره أن يجعجع فأتت رسالة ابن زياد إلى  ،حتى دخل رحله

في يوم  ×ثم نزل الحسين ،في المكان الذي يأتيه فيه كتابه ×بالحسين
قرية اسمها  ى فيأرض نينو في ۶۱لثاني من المحرم سنة ليوم اا الخميس

  .)٣(العقْر
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 ٥٤١  هجري ٦٧ـ  ٤٠التشيع واليمنيون في السنوات 

  ×تعبئة زعماء الكوفة اليمنيين والنزاريين لقتل الحسين
وكان على  ـ بعد أن أرسل ابن زياد الحر بعث الحصين بن نميرالتميمي

أمره أن ينزل القادسية وأن يضع المسالح فينظم ما بين القُطقطانة ته وشُرط
 فشخص عمر ,)١(ف رجلأربعة آال ومابين لعلع من الفرسان في خفانإلى 

فصار  ،×مواجهة الحسينل ف رجلبي وقاص في أربعة آالأبن سعد بن 
 بن زياد اهللا فأعلن عبيد لثالث من محرم,اليوم ا في ×الحسين اإلمامإلى 

ن ب ل كثيرامثأوأمر كبار المدينة  ,الكوفة عن الحكومة العسكرية في
 ويد المنْقَري,وقعقاع بن س الكندي األشعثي ومحمد بن شهاب الحارث

الناس  مرونأبالكوفة ي فخرجوا فعزروا وداروا سماء بن خارجة الفزاري,أو
فأمرالناس فعسكروا  ,هم عواقب األمور والفتنة والمعصية, ويحذرونبالطاعة

 فأيما رجل وجدناه بعد يومنا هذا متخلفاً عن العسكر برئت«: بالنخيلة وقال
تعبئة أهل الكوفة بالتهديد والترغيب  , فاستطاع عبيداهللا بذكائه)٢(»منه الذمة

طراف أثم جعل المراقبين والمخافر على  ،×لقتال الحسين بن علي
 بن قيس الجعفي حتى ال يلتحق أحد وجعل عليهم زحر ,الكوفة

لتميمي ا بعيوشبث بن ر العجلي فوجه حجار بن أبجر ,×بالحسين
بن  إلى عمر ألف رجلٍ رث الشيباني وكل واحد منهم فيويزيد بن حا

                                                 
 .۲۹۹و ۳۰۳ :، تاريخ الطبري، الجزءالثالثالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١

 .۱۷۸: الجزءالثالث البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٢



 دور القبائل اليمنية في الدفاع عن أهل البيت ^  ٥٤٢

هد معاوية ع الذين وسعوا النظام القبلي في األشرافوهؤالء هم  ,)١(سعد
 وهؤالء هم الذين دعوا ،في الكوفةبين أهلهم  مهمةوحصلوا على مكانة 

 لإلماموكانت دعوتهم  ,وكانوا ضعفاء العهد ,×الحسين اإلمام
   .كانوا هم قادة الجيش لقتالهو الحيلة,ر وفيها المك ×الحسين

 :ه كذباًل افقالو ؟»يألم تكتبوا إل«: في يوم عاشوراء لهم ×ل الحسينفقا
وما كانت كتب من «: هذا الموضوع في ×فقال الحسين !)٢(»لم نفعل«

   !)٣(»كتب إلي ـ فيما أظن ـ إال مكيدة لي وتقرباً إلى ابن معاوية بي
 ـةائالعشرين والثالثين والخمسين إلى الم ـناس الثم جعل ابن زياد يرسل 

, بن سعد غدوة وضحوة ونصف النهار وعشية من النخيلة يمد بهم عمر
من ليس  همدانمن  ه وجد رجالًنّأوكان يتعامل بشدة في المدينة حتى 

هذا ، على عكس تلهه بالكوفة فأمر ابن زياد بقل اًالكوفة قد قدم يطلب ميراث
 ,ف من الرجال من الخوف والرعبالآلجماعات فقد كان يهرب من ا

 ثالثمائة إّال إلى عمر بن سعد في ألف فال يصل عندما كان يبعث الرجل 
  . )٤(وأربعمائة وأقل من ذلك
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 ٥٤٣  هجري ٦٧ـ  ٤٠التشيع واليمنيون في السنوات 

ــي ــة   ف ــذه الحال ــل ه ــن الممكــن أن ي مث ــان م ــون ب ك ــق الكوفي ــاملتح  اإلم
 )١(األسـدي  بن حـرث الكـاهلي  أنس  إذا أمكن الفرار، كما أن ×الحسين
وقـد   بـن زيـاد الريـاحي,    وكان من أصـحاب الحـر   ,×مع الحسين أصبح
   .×صباح عاشوراء بالحسين بن علي الحر في )٢(التحق

والخوف من قطع  ,حب الدنيا شجعت زعماء القبيلة فهي: التيسباب ألما اأ
ال عبيداهللا بن زياد عم , والخوف من الحبس والقتل على أيديالراتب

كله في  ومرجع الكوفيين كان ذلكفق بين الشيعة عدم التوا ,السفاحلسفاك ا
لناس ا ،المفجعة ءوقعة كربال اهللا والشريك معه فيخدمة أهداف عبيد

 ۲۲وقتله نح شارك فيإلى مدينتهم ولكن  ’الذين دعوا سبط رسول اهللا
   .رجل )٣(ألف

بن سعد أن يمنعوا أصحاب  والعجيب أنه عندما أمر عبيداهللا بن زياد عمر
بن  وكان عمر ,)٤(البئر وأخذ ماء الفرات من حفر ×علي الحسين بن

 اإلمامرسالة إلى  واكتب حجاج الزُبيدي أحد الزعماء اليمنيين ومن الذينال
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 منع الماء في خمسمائة فارس على الشريعة في فكان ممن ،×الحسين
  .)١(اليوم الثامن من المحرم

  واقعة عاشوراء
من محرم ة يوم الجمعة العاشرفي صبيح ×الحسين بن علي اإلمام أعب 

بن  فجعل زُهير ،اثنين وثالثين فارساً وأربعين راجالً واكانقد و ,أصحابه
القين على ميمنة أصحابه، وحبيب بن مظاهر على ميسرة أصحابه، وأعطى 

وقصب كان  ظهورهم وأمر بحطب لبيوت في، وجعل ايته العباس أخاهار
   .)٢(ناكه قد حفر اًندقخ وراء البيوت أن يترك

بن  وعلى الميسرة شمر ،بن الحجاج وبن سعد على ميمنته عمر جعل عمرو
وعلى الخيل عزرة بن قيس  ,)العامري وشرحبيل بن عمر(ذي الجوشن

ية دريداً وأعطى الرا شبث بن ربعي الرياحي, وعلى الرجالة ,األحمسي
  . )٣(مواله
علـيهم   مويقـي للحاضـرين  ف نفسـه  يعـر  ×هذا الوقـت قـام الحسـين    وفي
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 ٥٤٥  هجري ٦٧ـ  ٤٠التشيع واليمنيون في السنوات 

 ؟هل يصلح لكـم قتلـي وانتهـاك حرمتـي    « :على صوتهبأ لفقا ؛الحجة
ألست ابن بنت نبيكم، وابـن وصـيه، وابـن عمـه, وأول المـؤمنين      

لم يـبلغكم قـول   وأ ...ق لرسول اهللا بما جاء به من عند ربه؟!المصد
فـإن   ...؟»هذان سيدا شباب أهـل الجنـة  «: لي وألخي ’رسول اهللا

فواهللا مـا   ؟ا القول أفتشكون أنَّي ابن بنت نبيكمكنتم في شك من هذ
غيـركم, أنـا    فيكم وال فيبين المشرق والمغرب ابن بنت نبيٍ غيري 

   .)١(»خاصة ابن بنت نبيكم

   »عمك؟ بنيال تنزل على حكم أو«: األشعثقيس بن فقال 
هاشم وأتريد أن يطلبك بن ،أخيك وأنت أخ«: ×الحسين اإلمامفقال له 

، وال إعطاء الذليل عطيهم بيديال واهللا! ال اُ بن عقيل؟! مسلم من دم أكثرب
  . )٢(»العبيد قرارأقر إ
 ’ولم يسمعوا حديث سبط رسول اهللا الكوفيين كانوا صم ل أنويقا

 وأمر شمر ,×بن سعد رمحاً إلى معسكر الحسين ورمى عمرف ،وضيفهم
   .×الجوشن بالهجوم على الحسين بن ذي
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الحسين بن  اإلماماستشهاد  هوالواقعة المؤلمة و هذه ما حدث في إن
, والتي حدثت هذه المعركة غير العادلة في وأهل بيته وأصحابه ×علي
ن رجالً من ووالذي كان منهم عشر )١(رجالً ۷۲حيث كانوا  ,يوم واحد في
   .هاشم بني

ومسلم بن عقيل  ×اسم الحسين بن علي اإلصفهاني الفرج أبو ذكر قد و
   .)٢(هاشم اء بنيمن شهد رين رجالًن وعشواثني

  شهداء اليمن في معركة كربالء
سمائهم من أالذين حصلنا على  ×الحسين اإلمامكان عدد أصحاب 

 عشر رجالً وثمانية اًيمني رجالً ۳۴كان  ,رجالً ۵۲يدينا أ المصادر التي في
القبائل  ان حليفاً, وكان من هذا العدد أربعة من الموالي, رجالنزاري

   .ن من حلفاء القبائل اليمنيةورجال ,ضريةالم
من شهداء الو وقد اضطررنا إلى ذكر الموالي من القبائل المتحالفه معها,

  :وهم ×ثورة الحسين لقبائل اليمنية الذين استشهدوا فيا
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 ٥٤٧  هجري ٦٧ـ  ٤٠التشيع واليمنيون في السنوات 

   عمير الكلبي بن وهب بن عبداهللا ـ۱
  الهمداني ضيرخبن  برير ـ۲
   ياألنصارالرحمن بن عبدربه  عبد ـ۳
   دانيسيف بن حارث بن سريع الجابري الهم ـ۴
  مالك بن عبداهللا بن سريع الجابري  ـ۵
   حنظلة بن أسعد الشبامي الهمداني ـ۶
وكان من الفرسان واألعالم  الصائدي الهمداني. وزياد بن عمر ثُمامة وبأ ـ۷

 ,سلحة لثورة مسلمالشيعية المعروفة وكان المسؤول عن جمع المهمات واأل
  بعد استشهاد مسلم. ×الحسين اإلمامق بوقد التح

 اإلمامعندما سلم على  بس بن أبي شبيب الشاكري الهمداني,عا ـ۸
أباعبداهللا أُشهد اهللا أني على هديك  السالم عليك يا: قال ×الحسين
  . )١(أبيك وهدي

  عابس. ذب مولىوش ـ۹
  .المطاع الخثعمي وبأ وسويد بن عمر ـ۱۰
  .بن عمروالحضرمي بشير ـ۱۱

                                                 
 .۳۳۸: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١
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لرماة الماهرين وكان من ا الكندي, عثاء يزيد بن زياد بن مهاصرالش وبأ ـ۱۲
بن  ومن أصحاب عمر الوقتل خمسة رج ×الحسين اإلمامجيش  في

  : سعد وكان يرتجز ويقول
  )١(وهاجر سعد تارك والبنِ   ناصر للحسينِ يإنّ رب يا

   .المرادي جابر(جياد) بن حارث السلماني ـ۱۳
 في ×الحسين اإلمامالتحق ب, اهللا العائذي المذحجي ن عبدجمع بم ـ۱۴

   .الكوفة
بن  وكان أخوه من أصحاب عمر ,ياألنصاربن قرظة بن كعب  وعمر ـ۱۵

أضللت أخي وغررته حتى  ،ابن الكذاب كذاب يا حسين يا فنادى يا سعد,
   .قتلته

  .»إن اهللا لم يضل أخاك ولكنه هداه وأضلك«: ×فقال الحسين

فاعترضه نافع بن  ×وحمل على الحسين »!لني اهللا إن لم أقتلكتق«: فقال
  . )٢(فطعنه فصرعه الل المراديه

   .حجاج بن مسروق الجعفيال ـ۱۶
                                                 

  البالذري، أبو ؛ ۳۴۰: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١
 .۱۹۷: الجزءالثالث العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،     

 .۱۹۲: الجزءالثالث البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٢
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  .زيد بن معقل الجعفي ـ۱۷
  ي.بن مطالع الجعف وعمر ـ۱۸
  .الجابري الهمداني بن أبي خمير سوار ـ۱۹
, وكان يرتجز لرماهبطال واكان من األ نافع بن هالل الجملي المرادي. ـ۲۰

  : ويقول
  على دين علي أني    الجملي هالل أنا

  .شمر )١(وأخذ أسيراً فقتله ,من الكوفيين عشر رجالً يفقتل اثن
  .األزديبن خالد  وعمر ـ۲۱
  .األزديبن خالد  وخالد بن عمر ـ۲۲
  .بن عبداهللا المذحجي عمير ـ۲۳
   :الرحمن بن عبداهللا اليزني كان يرتجز فيقول عبد ـ۲۴

  )٢(×على دين حسين وحسن يإن  يزن  من آل عبداهللابن أنا 
وكان عثمانياً فانصرف من مكة  ,كان بمكة لبجلي,قَين البن  زُهير ـ۲۵

                                                 
 .۳۳۶: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١

   الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح،؛ ۱۰۲: . ابن آشوب، المناقب، الجزءالرابع٢
 .۱۱۹: المجلدالثالث   
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كربالء واستشهد  وشارك في إليه الطريق وحسيناً فصار )١(هفضم ,متعجالً
  فيها 

  ي األنصاربن جنادة بن حارث  وعمر ـ۲۶
   ياراألنصجنادة بن حارث  ـ۲۷
  الحميري  يصبحأنيس بن معقل األ ـ۲۸
   رحبي الهمدانياأل اهللا بن كدر الرحمن بن عبد عبد ـ۲۹
   األزديالراسبي  وحالس بن عمر ـ۳۰
   بن منعم بن حابس اليهمي الهمداني سوار ـ۳۱
   بن حسان بن شُريح الطائي عامر ـ۳۲
  ي األنصارنُعيم بن عجالن  ـ۳۳
  . )٢(يحمق الخزاعالبن  وعمر مولى زاهر ـ۳۴

                                                 
 .۱۶۷: الجزءالثالث بالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،ال. ١

  ؛ ۱۹۹ ۱۹۱: الجزالثالـث  البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٢
  ، تـاريخ  الطبـري، أبـو جعفـر، محمـد بـن جريـر      ؛ ۱۲۶ ۱۱۴: الفتوح، ابن أعثم، المجلدالثالث 
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  : من هنا يظهرلنا
رجالً منهم عشرون  ،لنزاريةشهداء وقعة كربالء من الفرقتين اليمنية وا أن

 ,منهم %۲۵ اً يعنينزاري وثمانية عشر رجالً ،منهم %۲۸ , يعنيهاشم من بني
  .من الشهداء %۴۷يعنى  اًيمني رجالً ۳۴و

  شهداء کربالل):االنتماء القبيلي ۴شکل رقم(

  
عشرة رجال من  فيشملعامة اليمنية  القبائل ن منكان الشهداء اليمنيو. ۱

 ,زدأوثالثة من  ,األنصاروخمسة من  ,وسبعة رجال من مذحج ,همدان

                                                                                                                  
   العـاملي، محمـد مهـدي شـمس الـدين     ؛ ۱۵۲:×(تسمية من قُتل مع الحسين بـن علـي   ← 

 .۱۱۰ – ۷۴: ، ترجمة هاشم زاده×أنصارالحسين   
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ء وخزاعة احد من قبائل كندة بجيلة وكلب وطيوو ،ورجالن حميريان
  عدد من قبيلة همدان. أكثر , ويعتبروخثعم والحضرمي

 ون وبنويمنيين وكان النزاري ×الحسين إلماماشهداء أصحاب  أكثركان 
   .بالنسبة لعددهمأقل  أيضاًن وهاشم المضري

قيس  :بن سعد من اليمنيين وهم وفكان قادة جيش عمر اُخرىومن جهة 
 حجاج الزُبيديالبن  ووعمر السكوني الكندي وحصين بن نُمير األشعثبن 

  .قيس األحمسي وعزرة بن

, من ربيعة , وخمسةنوأسدي نية عشر خمسةالشهداء الثماكان من . ۲
  ., ورجل واحد فزارينوتميمي وثالثة وأربعة من غفار,

بني هاشم, وثمانية رجال  سبعة عشر رجالً من الطبري في النص أن ذكر
 اإلمامن واستشهد عشرون رجالً من أصحاب ون, وتسعة رجال يمنيونزاري

فأخذت معها  ،نزاريينن رجالً من الواثنان وخمس واستشهد, ×الحسين
من بني أسد ستة وتميم سبعة عشر شهيداً,  ووبن ،اًهوازن عشرين شهيد

 شهداء, ومن بني قيس تسعة, والقبائل اليمنية مثل كندة ثالثة عشر شهيداً
 . )١(ومذحج سبعة من الشهداء إلى الكوفة

                                                 
 .۱۶۷: الجزءالثالث البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ١
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  ن وماهية المعرفة الدينيةيوقعة عاشوراء والشهداء اليمني
ثورة  تضحية ومؤازرة في أكثراليمنيين  نأ تقدمت التيط يظهر من النقا

, األنصارهمدان ومذحج و: لتالىالشهداء على الترتيب ا أكثرو ×الحسين
دل تإنما  ’آل الرسولوفكانت هذه التضحيات والنصرة في سبيل اهللا 

, فقد قام شهداء كربالء ×مكانة الحسينة الكاملة والعميقة بعلى المعرف
 اإلمامقال  حيث، لى قناعة كاملة واختاروها بشجاعةعوهم لشهادة إلى ا

ال أعلم أصحاباً  يفإن« :العاشر من المحرمليلة  في ألصحابه ×الحسين
صل من أهل وأولى وال خيراًَ من أصحابي, وال أهل بيت أبر وال أ

بيتي فجزاكم اهللا عني جميعاً خيراً, أال وإني أظن يومنا من هؤالء 
لكم فانطلقوا جميعاً في حلّ ليس  اذنتوإني قد األعداء غداً أال 
  .»قد غشيكم فاتخذوه جمالً وهذا الليلعليكم مني ذمام 

   »داًلم نفعل لنبقى بعدك ال أرانا اهللا ذلك أب«: ×فقال العباس بن علي
حرق اُحيا ثم اُقتل ثم اُ واهللا لوعلمت أني«: وقال سعيد بن عبداهللا الحنفي

, دونك رقتك حتى ألقى حمامياعين مرة ما فسب حيا ثم أذر يفعل ذلك بي
ال انقضاء  فكيف ال أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة ثم هي الكرامة التي

   .»!؟بداًألها 
الطيبة في هذه  نالحظ بعمق هذا الوالء القوى والمشاعر ويمكن أن

عشق ف قين البجلي كان يمنياً عثمانياًالبن  زُهير أيضاًة ونزاريال الشخصية
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قُتلت ثم  واهللا لوددت أني«: إذ قال ,إليهوانجذب  ×الحسين إلماما
اهللا يدفع بذلك القتل عن  وأن ةنشرت ثم قُتلت حتى أقتل كذا ألف قتل

  . )١(»نفسك وعن أنفس هؤالء الفتية من أهل بيتك
اإلمامؤالء القوم المحبين والمحيطين بمقابل ه في والعجيب أن 

ن الذين يالكوفيـ  حول الشمعة المضيئة ورالتي تد ةكالفراش ـ ×الحسين
 ,وحب الدنيا ،ةاالُمويوالخوف من الدولة  ،خافوا على زعامة القبيلة

ة والعزة ياإلنسانفقد وضعوا الشرف و ,بالقرب من أهاليهم أكثروالعيش 
 الخيم وعلى نساء وأطفموبأمر من شمر هجموا على ال ,قدامتحت األ
إن لم يكن  ،ويلكم«: م وقالإليه ×نالحسي اإلمامه فتوج ,×الحسين

دنياكم أمر لكم دين وكنتم ال تخافون يوم المعاد فكونوا في 
  )٢(».أحراراً

ن وملك اليمن والميراث القديمليمنييع اتشي  
 والشهادة في سبيله على أساس ×الحسين لإلماماليمنيين  ةكانت مشارك

إذ  ،وهدفه ×لحسينل الصحيحة والعميقة والوالء المعنويالعلم والمعرفة 
نفعل ولكن تفديك أنفسنا وأموالنا وأهلونا ونقاتل معك حتى  واهللا ال«: قالوا

                                                 
 .۳۱۷: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعمد بن جريرالطبري، أبو جعفر، مح. ١

 .۳۴۴المصدر السابق: . ٢
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٣(»ح اهللا العيش بعدكنرد موردك فقب( .  
عن آل بيت رسول  والهمدانيين والمذحجيين الراسخة األنصارمعرفة  إن
وأبنائه  ×علي لإلمامجعلهم يتشيعون وعلمهم أنهم الخلفاء بعده  ’اهللا

ة والتفرقة االُمويظلم من الحكومة ال اما رأولو ,هذا الطريق وضحوا في
بالهداية  لما كانوا يتحلون ×آل علي وتجهوا نحإوالتعصب القبلي 

   .والمساواة
في تاريخ  )٤(»يحسين جعفر«باكستاني الوهذا على عكس ما قاله الباحث 

ن إ :)٥(»وات يجمرمونت«ى السيد اإلسالمالتاريخ  في أيضاًوالباحث  التشيع
 وال ,بسبب العادات الملكية السابقة الموروثة التشيعاليمنيين ينتمون إلى 

ععالقة بين قبول  يوجد أيفدنا أليمنيين الموروث وكما مع تاريخ ا التشي
 اإلسالم قبل ظهور من قرن أكثر لثاني أنه في حواليوا األولالفصل  في

, وعن ظهور تفكك بية غير مستقرةجنوب الجزيرة العر وضاع فيكانت األ
 ي,نبحضور األجالوكذلك , الميراث الثقافي واالجتماعي عميق في

ليمن لم يكن ا اإلسالم, فعندما دخل ونزاعات القبائل مع بعضها البعض

                                                 
 .۳۱۸: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٣

4.Jafri. S. H. M. op, cit, 117.  
5.Montgomery Watt, 1990. The Significance of the Early Stages of Imamite 
Shiism. PP.162–172. in: Early Islam, collected by Montgomery Watt, 
Edinburgh University Press, Edinburgh. 
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 وإذ كان السبب في، ذكراه ال  إذهان اليمنيين عن ذلك النظام أهناك في 
العقيدة  ريون هذهأن يقبل الحمي ىلاألوقبول الشيعة الملكية الموروثة فمن 

 ×علي اإلمام القوات التي واجهت أكثرفي حين أن  خرىقبل القبائل االُ
   كانوا هم. وحاربته ووقفت في جبهة معاوية

وتعاون القبائل اليمنية مع الملك  التشيعيوجد أي عالقة بين  ال فإنّهلهذا 
   .×الحسين ماماإلمثلما قاتل زعماء الكوفة اليمنيين ضد  ،الموروث

المناسبة  األرضيةت أالحضارة اليمنية هيوالجتماعية الشروط الثقافية وا إن
, ويمكن ’ية وآل بيت رسول اهللاإلسالمارف ليمنيين للمعا في توجه

   .الحقيقي فيهم اإلسالم يأن يكون تجلّ
 اإلسالممنذ أن دخل  لتشيع بدألالهمدانيين والمذحجيين انتماء غالبية  نإ
في اليمن لعدة  ×علي اإلمام , وبقي×علي اإلمامن القبيلتين بواسطة بي

 ’ته على مبعوثي الرسولوكذلك زعام ,تلك البالد أشهر لبناء دولته في
وأن  ×أن تتعرف القبائل على خط وسلوك وفضائل علي كان السبب في

ئ حكام والمبادعن طريقه ويتعلموا األ اإلسالمينجذبوا نحوه ويدخلوا 
   .حل مشاكلهمل اإليه اليرجعو

 »وات يمونتجمر«ي اإلسالموعلى عكس نظرية الباحث في التاريخ 
السنة  نشاء حكومة في اليمن فيإقام ب ×اًعلي اإلمام نأإذ «: يقول والذي

وال يوجد أي دليل على وجود محبة خاصة  ,م)۶۳۱العاشرة للهجرة (
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   )٦(.»بين اليمنيين ×علي لإلمام

وهمدان  ×علي اإلمامة بين أدى إلى الصلة القوي ماواُكد هذا األمر، م
لى المدينة أقبل إ بكربي عهد خالفة أ عندما جاء في اًمالك نأ, إذ ومذحج

  .×على علي
ن جب أن ال نحكم على جميع الهمدانيين والمذحجييبالذكر أنه ي الجديرو

فدنا أبل كما  ,’ن المخلصين والمضحين آلل الرسولبأنهم من الموالي
وقد  .جبهة معاوية من همدان في األشخاص أكثرالفصل السادس كان  في

وقد حالفهم الحظ  ×الحسين اإلمامبعض أصحاب  غلب حب الدنيا على
هللا الضحاك بن عبدا :ومنهم ,كربالء في ×الحسين اإلمامحيث التقوا ب

 ×قدمنا على الحسين« :قاال رحبي,األ المشرقي الهمداني ومالك بن نضر
   ؟»ما يمنعكما من نصرتي« :ه ثم جلسنا قالفسلمنا علي
 )٧(حل من االنصراف , وإن جعلتني فيولي عيال ,على دين :فقال مالك

وعندما  ,يوم عاشوراء الضحاك إلى عصر , وبقيفنصراا كان الليل فلم
  . )٨(ذن وانصرفرأى أنه بقي لوحده استأ
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بن  وخولی النخعي نس بن عمروأسنان بن  كالً من أن ننسى وكذلك ال
رأس  )٩(الجوشن احتزا بن ذي ين وبأمر من شمريمني اصبحي كانيزيد األ
   .×الحسين

  على اليمنيين × الحسين اإلمامثورة  تأثير
وأسر آل  ×حدثت من مقتل الحسين سيها التيآإن مصيبة كربالء وم

 ×علي بن الحسين ،وإفشاءات سفراء الثورة ’بيت رسول اهللا
 خرىأدى إلى استيقاظ الناس في المدن االُ ،شامفي الكوفة وال ÷وزينب

 اإلمامثار ثورة آنتشرت وقد ا .اك مدى عمق أعمال بني أميةدروإ
مدن  فقد ارتفعت أصوات االعتراض في ،في كل مكان ×الحسين

 ,ينكث بقضيب بين ثنيتيه ساعة وه حينما كان إذ: العراق والحجاز منهم
فوالذي ال إله (: بالقضيب قال لهرقم ال ينجم عن نكته رآه زيد بن األو

ثم  ,)امعلى هاتين الشفتين يقبله ’غيره لقد رأيت شفتي رسول اهللا
اليوم قتلتم ابن (: يقول للناس وه, وانفضخ الشيخ يبكى فنهض فخرج

يقتل خياركم ويستعبد شراركم فرضيتم  وفاطمة وأمرتم ابن مرجانة فه
  . )١٠()بالذل من رضيل  اً, فبعدبالذل
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  اليمنيين األشرافوخيانة  األزديبداهللا بن عفيف ثورة ع
, كان من فرسان الشيعة ،االعتراض عبداهللا بن عفيف الغامديأول من قام ب
فلما سمع مقالة  ،صفّينلجمل واليمنى يوم يوم ا ليسرىا عينه وقد ذهبت

اب الحسين اب ابن الكذّالكذّقتل  هللا الذي حمدال«: المسجد ابن زياد في
اب أنت وأبوك اب ابن الكذّلكذّا بن مرجانة إنيا «: ل لها, فق»وشيعته

بن مرجانة أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بكالم والذي والك وأبوه، يا 
  ؟القائل ومن ه :فغضب ابن زياد وقال ,)١١(»الصديقين

قال اهللا  وقديت الطاهرين هل تقتل آل الب اهللا، عدو أنا يا« :فقال عبداهللا
ك وتظن أن )١٢(}إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس { :كتابه عنهم في

ينتقموا من ل األنصار؟! أين أبناء المهاجرين واإلسالممن المسلمين والقائم ب
  . »؟هذا المتمرد اللعين ابن الملعون

خلصوه حتى أتوا  األشرافولكن  ,فأمر ابن زياد رجال شرطته أن يمسكوه
 وفرقة من كبار األزدين زياد عبدالرحمن بن مخنف ابفحبس  ،به أهله

فاقتتلت  ,اليمنيين والمضريين أن يأتوا بعبداهللا األشرافأمر ابن زياد زد وأ
   شديداً. زد وأهل اليمن قتاالًاأل
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الزعماء من  ـ حجاج الزُبيديالبن  ووعمر األشعثمحمد بن  فبعث عبيداهللا
فصاروا إلى  ،نين االثنيخيانة هذل ,)١(مع أصحابه إلى حربهم ـ ليمنيينا

فأنطلقوا به  ،, فكسروه وأقتحموا عليه دارهظهر دار ابن عفيف في خصٍّ
  .)٢(فقتل ابن عفيف وصلب بالسبخة ،إلى ابن زياد

صفياء الشيعة اليمنية في الدفاع عن آل بيت رسول أحد أراض لقد تبدل اعت
   .يمنيينإلى ثورة شاملة ولكن ضربت بخيانة الزعماء ال ’اهللا

  ةاالُمويثورة اليمنيين في المدينة المنورة ضد الدولة 
واشتدت  ,خ عليهارلصاح وايالن كثر ×لما بلغ أهل المدينة مقتل الحسين

 بالتدريج, , وتحول هذا الصراخ إلى اعتراضهاشم بني دور في )٣(الواعية
إلى  موال وهي واحد بالمائةاع عن دفع األمتنالالمين بسفقام جماعة من الم

  . )٤(ة والتي كانت تدفع لمعاوية غصباًاالُمويالدولة 
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 ٥٦١  هجري ٦٧ـ  ٤٠التشيع واليمنيون في السنوات 

سفيان وفداً من أهل المدينة  فبعث والي المدينة عثمان بن محمد بن أبي
وبعد أن  ,)١(للهجرة لتهدئة الناس ۶۳سنة  إلى يزيد في وقريش األنصارمن 

 إنا«: أظهروا شتم يزيد وقالوا ،لتي أخذوهاانصرفوا وعلى رغم الهدايا ا
ضرب تويعزف بالطنابير و ,يشرب الخمر ,قدمنا من عند رجل ليس له دين

وإنا نشهدكم إنا  ,ويسامر الخُراب والفتيان ,ويلعب بالكالب ,عنده القيان
  .)٢(»قد خلعناه فتابعهم الناس

قد  )٣(الناس إلى بيعته دعوته عبداهللا بن الزبير خبارأ نإف اُخرىمن جهة 
خذت قوته ألناس حوله, ونفسه ويجمع ا ييءيهبلغت أهل المدينة وأخذ 

  . )٤(اً بعد يومتزداد يوم
, يزيدقبل من  اضطراب في المدينة بعد الظلم الذي حل بهموقع  وقد

أمية  اج بنياخرعلى المدينة عثمان و ليهايزيد وطرد و فعمدوا إلى خلع
, وبايع )٥(الموت (غسيل المالئكة) على اهللا بن حنظلةعبد ةبايعها, وممن
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  . )١(يعبداهللا بن مطيع العدو القرشيون

اً بقيادة ألف عشر بعدد اثني بعث جيشاً خبار المدينة يزيدأ تعندما بلغو
 على الجيش حصين بن نمير السكوني, واستخلف مسلم بن عقبة المري
   .)٢(حمص كنين فيابمؤازرة أهل كندة الس

بة اتخذوا خندقاً بن عقمسلم عن قدوم جيش خبر  )٣(ولما بلغ أهل المدينة
 عبداهللا بن حنظلة وعبدالرحمن بن زهير: وكان عليهم ,جانب المدينة في

جل المحافظة شجعي أل, ومعقل بن سنان األوعبداهللا بن مطيع ,الزُهري
 اًإنما خرجتم غضب«: فقاللناس اعبداهللا بن حنظلة  , وخاطب)٤(عليها

الجنة ومغفرته ويحل بكم يوجب لكم به ل اًفأبلوا إلى اهللا بالء حسن ،دينكمل
  . )٥(»وتأهبوا بأكمل أهبتكم ،وأستعدوا بأحسن عدتكم ,رضوانه

فخرج مروان فكلم  ،من فتحها واجيش الشام المدينة ولم يتمكن حاصرو
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 ت خيلفاقتحم الطريق, فقبل وفتح له ,ضيعة, ورغبه بحارثة يمن بن رجالً
للهجرة  ۶۳ة سنة الحج لثامن والعشرين من ذيا المدينة وذلك في الشام

بشع أارتكبوا  وقد .)١(اميأمدة ثالثة ل اًوسلباً وهتك فاستباحوها قتالً ونهباً
والمهاجرين ووجوه الناس ألف  األنصاريومئذ من قريش و , فبلغالجرائم

 وبايع يزيد وهمنهم حياً  , ومن بقيالناس ف من سائرعشرة آال ،وسبعمائة
  . )٢(سراأل في

ضد ظلم وجور  ×ثورة الحسينرة برة متأثّينة المنوة أهل المدثور فنشأت
ختلفة من وفروع م األنصارن عناصرها من وتتكو ,ةاالُمويالدولة  وفساد

وبني  ،وبني أسد ،وبني نوفل ،عبد المطلب وبني ،بني هاشم(قريش 
 ،وبني سهم ،وبني مخزوم ،وبني تيم ،وبني عدي ،وبني زُهرة ،عبدالدار

في  .خرينفهر) وسكان المدينة اآل وبني ،بن لؤي عامر وبني ،وبني جمح
   .قريش ضد حكومة يزيدبمؤازرة  األنصارقامت  حين

األصليةوكانت عناصرهم  ,هذه الثورة كانت رد فعل على وقعة كربالء إن 
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, ولكن لم يكونوا )١(هاشم ل من بنيأربعة رجا وقُتل فيها ,لها جذور شيعية
لم يهتم بهم  ×شيعة علي بن الحسينن إمام الأل :الكلمة شيعة بمعنى

  . )٢(الينبع وكان يسكن في

  في الكوفة × الحسين اإلمامثورة تأثير
  :التوابينثورة  شيعة الكوفة اليمنيين في دور. ۱

 حق كت مجزرة كربالء وما رافقها من جرائم التي ارتكبت فيلقد تر
 ’هللالتمثيل بالقتلى وسلب ونهب وسبي بنات رسول امن  ×الحسين

 اإلمامرة بمور كلها دفعت النفوس المتأثّاأل فهذه وخطبة زينب الثائرة
 حساس بالذنب والندم على عجزهم عناليقظة واإلإلى  ×الحسين
لدماء  رفقامت فرقة من الشيعة بالثأ ×الحسين بن علي اإلماممؤازرة 

وعلى هذا  ,اهللا عنهموحتى يعف ,سبيل ذلك شهداء كربالء واالستشهاد في
   .التوابينفقد أطلقوا على أنفسهم كلمة  ساساأل

ابينحركة  فيكت الشيعة تحرهم خمسة من أصحاب , ومن زعمائالتو
سليمان بن صُرد الخزاعي, والمسيب بن : ومنهم ×المؤمنين عليأمير

 لتيمي,ل ائوعبداهللا بن وا ،األزدينجبة الفزاري, وعبداهللا بن سعد بن نفيل 
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كان هؤالء الخمسة من أصل عربي ثالثة منهم . )١(يورفاعة بن شداد البجل
   .وكانت أعمارهم تتجاوز الستين عاماًن, ون نزارياثنإن وويمني

من  أكثر, وكانوا ×الحسين اإلمامتجمع الثوار في دار سليمان بعد شهادة 
م كل واحد منهم وقد تالقوا بالندم مائة رجل من فرسان الشيعة, وتكلّ

نه ال يغسل عنهم ذلك أاذ لم ينصروه و ×سينم على مقتل الحؤوالتال
   .القتل وأقتل من قتله ب ال  إالجرم 

وشيخ الشيعة في  ،واتفقوا على سليمان بن صرد الخزاعي صاحب رسول اهللا
 جل الثورة وقتالأله موالأق بتكلم عبداهللا بن سعد وتصد .)٢(الكوفة

 ول عنئل المسؤول المالي والمسؤوجعل عبداهللا بن وا ,الظالمين
 نوالتواب . بينما كان)٣(وطلب المساعدة من الشيعة ,سلحةالتجهيزات واأل

وهلك , ويدعون الناس في السر, لحربة لموال ويعدون العدون األجمعي
 ۶۴لسنة  األولفي الرابع عشر من شهر ربيع ذلك , وكان )٤(بن معاويةيزيد 

اعي واقترحوا بن صرد الخزسليمان  وا إلىجاء هجري, ولما علموا بذلك
سليمان  والي عبيداهللا بن زياد، لكن بن حريث وعمر وب علىوثعليه ال
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 قد نظرت فيما تذكرون فرأيت أن  تعجلوا إنيال اًرويد: (رفض وقال لهم
.. كانوا أشد .هم أشراف أهل الكوفة وفرسان العرب ×قتلة الحسين

 ،ي المصرعليكم... ولو خرجوا لم يدركوا ثأركم.. ولكن بثوا دعاتكم ف
أن يكون الناس  ني أرجوإف، هذا شيعتكم وغير شيعتكمفادعوا إلى أمركم 

بعث سليمان . و)١(»اليوم حيث هلك الطاغية أسرع إلى أمركم استجابةً منهم
لمدائن والمثنى بن ا ن حذيفة بن اليمان قائد الشيعة فيبكتابٍ إلى سعد ب

نهم أن يستعدوا طلب مالبصرة و في ×زعيم محبي علي مخربة العبدي
  . )٢(خربداية ربيع اآل بالنُخيلة في

شراف أه الواسعة الخوف والرعب عند نشاطاتو سببت تحركات سليمان
 على المدينة منع ي والي الزبيراألنصارمن عبداهللا بن يزيد طلبوا الكوفة, ف

الخروج إلى خارج المدينة ومؤازرته  التوابين فطلب عبداهللا من .تحركاتهم
أهل الكوفة  ق فصعد المنبر وخطب فيول جيش الشام إلى العرادخ لمنع

   .)٣(عبيداهللا بن زياد للخروج على التوابينوحرض 
وكان شعاره  ،للهجرة ۶۵سنة  في بداية ربيع الثانيبدأ سليمان دعوته 

, فتجمعوا هناك النخيلةالتجمع في ودعا أصحابه إلى  ,يالثارات الحسين)(
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من  )١(ألف رجل ستة عشر رجل من مجموع فالآوكان عددهم أربعة 
رجلين من أصحابه: حكيم بن منقذ الكندي, بسليمان  دعاثم  الذين بايعوه,

الناس أنه  في اركبا فمرا بالكوفة وناديا«فقال لهما:  ووليد بن غُصين الكناني
 إليهفخرج  ،)٢(»النخيلة الىبسليمان  ليلحقف والتوبةة ورضا اهللا الجن أرادمن 
   .إقامته في النخيلةمن يام أ ألف رجل بعد ثالثةونح

ته إرادة وجه اهللا أخرجمن كان إنما «: الناس فقال سليمان في ثم خطب
ورضوان اهللا رب العالمين وما معنا من ذهب وال فضة وال  ،خرةوثواب اآل

 وزاد قدر ,أكفِّنا سيوفنا في عواتقنا ورماحنا في إّال هي  , وماخز والحرير
  .)٣(»ى لقاء عدونا فمن كان غير هذا ينوى فال يصحبناالبلغة إل

منع من مصاحبة من  , حتىسليمان ة اخالصويظهر من هذا الموقف شد
   .شيء من حب الدنيا بقي في نفسه

 .ك سليمان من النخيلة مع أصحابه في اليوم الخامس من ربيع الثانيتحر
 ,×الحسين اإلمام رةتوجه لزياو ،لفراتا یءوأرجع ألف رجل من شاط

وجعل على  هجيشتحرك بمن اهللا ووبعد إقامة مراسم العزاء وطلب العف

                                                 
  الكامل فى  ، عبدالكريم عز الدين علي بن أبي الكرم ابن األثير، الشيباني الجزري، . ١

 .۳۴۰: التاريخ، ابن األثير، المجلدالثالث    

 .۲۳۱: الثالث المجلد الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح،. ٢

 .۴۵۳: الرابع ، تاريخ الطبري، الجزءجرير الطبري، أبو جعفر، محمد بن. ٣
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الطريق  وبينما هم في .هوا إلى الشاموتوجكُريب بن يزيد الحميري مقدمته 
 وع والغارةرجم الطلب منهي ياألنصارم كتاب عبداهللا بن يزيد إليهوصل 
ال أرى «: حابهألص الرفض هذا الرأي وقولكن سليمان  ،على الشام سوية

  . )١()ضالالً الجهاد مع ابن الزبير إالّ
بن حارث العامري  وكان زُفر ,)٢(»قرقيسيا«طريقهم إلى  ابون فيصل التوفوا

 هرب بعد هالك يزيد وانتصارف وكان من قادة يزيد ,المدينة الكالبي والي
 :فقال لسليمان ,)٣(قد أسس لنفسه دولةو ،إلى المدينة ،مروان بن الحكم

مراء قد فصلوا من الرقة اهللا بن زياد مع خمسة اُ جيش الشام بقيادة عبيد نإ«
ة الحميري وجبلّالكالع  ر السكوني وشرحبيل بن ذيفيهم حصين بن نمي
 ي وربيعة بن مخارق الغنويالباهل وأدهم بن محرز بن عبداهللا الخثعمي

 ،ان أمرنا واحدكم مدينتنا فدخلتموها فكل اأتاكم عدد كثير إن شئتم فتحن
   .»قاتلناهم جميعاً وءنا هذا العدفاذا جا

وأعطى  ,)٤(فطلب منهم أن يبادروا إلى عين الوردة فرفض سليمان رأيه,
ابين الرستاق والماء والمادة وأن يهجموا على الشاميين مع فرق زفر للتو

                                                 
 .۴۵۸: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١

  . مدينة قرقيسيا على شاطىء الفرات فى مكان يصب فيه نهر خابور إلى نهر الفرات (ابن ٢
 ).۱۰۷: رسته، األعالق النفيسة     

 .۹۷: الثالث مروج الذهب، المجلد، لحسينالمسعودي، أبو الحسن ، علي بن ا. ٣

ــاقوت     ٤ ــرة (يـ ــدن الجزيـ ــهر مـ ــن أشـ ــين مـ ــة رأس العـ ــس مدينـ ــى نفـ ــوردة هـ ــين الـ   . عـ
 ).۱۸۰: الجزءالرابع ، معجم البلدان الحموى،     
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ى فخرج إل ,عينابون إلى عين الوردة مسرلتوه افتوج ,)١(متفرقة من الفرسان
 األولربعاء الثاني والعشرين من جمادي يوم األ اهللا بن زياد فيعبيد التوابين

لك عبدالم إلى الدخول في طاعة التوابين وادنوا دعا فلم ،للهجرة ۶۵سنة 
اهللا بن زياد فيقتلوه عبيد مإليهابون إلى أن يدفعوا التوهم ودعا ،بن مروان

روج آل وخن مروان الملك ب دوأن يخلعوا عب ببعض من قتل من إخوانهم,
الذين آتانا اهللا من  ’مر إلى أهل بيت النبيابن الزبير وارجاع هذا األ

  . )٢(النعمة والكرامةقبلهم 
في  رجلٍ ۳۳۰۰عددهم  وقد تقاتل التوابون في معركة غير متساوية إذ كان

 , وكان شعار)٣(من عشرين ألف رجلٍ أكثرالشاميين عدد ن حين كا
تراب الجنة الجنة إلى  نة الجنة إلى البقية من أصحاب أبيجال التوابين
اليوم وفي  كثير منهم,وقتلوا ال االُموي فهجموا على الجيش ,)٤( الترابية

شديداً إلى ارتفاع الضحى ثم إن أهل الشام كثروا اقتتلوا قتاالً الثالث 
عباد اهللا من «وتعطفوا عليهم من كل جانب فنادى سليمان وبكل شجاعة 

                                                 
  الكامل فى التاريخ، ، عبدالكريم عز الدين علي بن أبي الكرم ابن األثير، الجزري،الشيباني. ١
 .۳۴۲: مجلدالثالثابن األثير، ال   

 .۴۶۴: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢

 .۲۴۵: المجلدالثالث الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح،. ٣

 .۱۰۲: المجلدالثالث المسعودي، أبو الحسن ، علي بن الحسين، مروج الذهب،. ٤
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ونزل من على  ,»وبة من ذنبه والوفاء بعهده فإليراد البكور إلى ربه والتأ
له من , وكان )١(فرسه وهجم على جيش حصين بن نُمير فقتل سليمان بسهم

 ,رفاعة بن شداد ماعدا نواآلخر التوابين. وقتل بعده قادة )٢(عاماً ۹۳العمر 
ل من مواصلة القتا یفرأى أن ال جدو ,التوابينوقد رأى مقتل الكثير من 

الطريق  وفة, وفيإلى الك وأمرهم بالرجوع ـ بعد الحاح ـ ,فجمع أصحابه
م عند المساء ومعه راية إليهرفض كُريب بن يزيد الحميري رأيه ومشى 

 ,)٣(ا تنقص من مائة رجل فقاتلوا القوم حتى قُتلواجماعة قلم بلقاء في
بعين فارساً يسترون الناس س رفاعة وراءهم أبا الجويرية العبدي فيوخلف 
م إليهبن حارث  وأرسل زُفر .من المساء »قرقيسيا«ورجعوا إلى  وعن العد

جرحاهم إلى  لتوابون بعد تطبيبوتوجه ا ,زودهم بالطعام والعلفوطباء األ
 التقى المثنى بن مخربة العبدي »بصندوداء«, وفي طريق العودة الكوفة

البصرة وسعد بن حذيفة بن اليمان مع  من شيعة بأصحابه مع ثالثمائة رجلٍ
من شيعة المدائن فسلم بعضهم على بعض وبكى بعضهم إلى  رجالً ۱۷۰

  .)٤(بعض وتناعوا إخوانهم

                                                 
 .۴۶۵: خ الطبري، الجزءالرابع، تاريالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١

 .۲۹۳: الرابع ، الطبقات الكبرى، المجلدالبصري، الزهري،   ابن سعد. ٢

 .۴۶۹: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٣

 .۴۷۰السابق:  . المصدر٤
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  التوابينالشكل القبلي لثورة 
ومن قُراء  ,’حد أصحاب رسول اهللاأبقيادة  التوابيننشأت حركة 

شيعة  منالحركة عضاء أوكان  ,المخلصين ×أصحاب عليالكوفة و
بيان قبيلة هذه الثورة من خالل  انبيويمكن  ،هم يمنيينأكثر, وكان الكوفة

ومن  .منهم أربعة استشهد قادتها خمسة رجال وقد فكان ،مكانة قبيلة قادتها
رفاعة  التوابينقائد ثورة  خرهذا العدد رجالن يمنيان ورجالن نزاريان وآ

   .أرجع بقيتهم إلى الكوفةيمني بن شداد ال
جمع ل المبعوث ن حكيم بن منقذ الكندي ووليد بن غُصين الكنانيوكا

، وكان كُريب بن يزيد بن زيد الحميري على مقدمة جيش سليمانالقوة ل
قد وقف هذان بشجاعة , ورة جيشهسليمان وكان جويرة العبدي على مؤخّ

, رضاء اهللا تعالىواختاروا الشهادة إل ,مواجهة الشاميين مثيل لها في ال
من هنا ف ,اثنان منهم يمنيين واثنان نزاريين كان األربعةالء الرجال وهؤ

  : يظهرلنا
 كما أن ,من الفرقتين اليمنية والنزارية كانت التوابينعناصر حركة  نإ ـ۱

ين السفاكين المجرمين كان ثالثة منهم يمنيين وثالثة االُمويالقادة الستة 
نوا من الفرقتين تباعهم كاأو وياالُمالجيش  هذه الحالة فإن في ،نزاريين

   .أيضاًاليمنية والنزارية 
الشيعية في  ندر الثوراتأمن  تعتبر التي التوابيننشأة ثورة  المالك في إن ـ۲
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ذكر  وكان جميع عناصرها عربية لم يكن الهدف هـ  الهجري األولالقرن 
 ’هي التوبة والثأر لدماء آل بيت رسول اهللا ـنزارية ويمنية أ عناصر

   .رضاء اهللا تعالىالدنيا وطلب الشهادة إل وترك جميع مظاهر

ابون وماهيتهم الفكريةالتو  
ية يجب أن يكون من آل اإلسالمأن القائد السياسي لألمة هي: نظريتهم  إن

تمتعون ي الشيعة تجعلالتي ة والكرامة هم من العزّل الم ’بيت رسول اهللا
ابون الشاميين دعوهم إلى أن يتبعوا توعندما واجه الو ،بهذه النعمة والشرف

  . )١(مروان للحكومة من بني ىاألولم ألنّه ؛’لنبيآل بيت ا
 إليهاجتمعت  اإذف التوابينمن قادة اهللا بن عبداهللا المرى  عبيد وقد كان

: يقوللبيت ففضائل أهل ا جماعة من الناس في محافل الكوفة أخذ ببيان
جهاد والطلب بدماء أهل بيته والى  ،بيهة نإنا ندعوكم إلى كتاب اهللا وسن«

وإن ظهرنا هذا األمر إلى أهل  ,لألبرار اهللا خير فإن قُتلنا فما عند ,المارقين
  .)٢(»بيت نبينا

 ا علىا نشهدك أنّاللهم إنّ«: قال ×الحسين ولما انتهى سليمان إلى قبر

                                                 
 .۲۴۵: المجلدالثالث الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح،. ١

 .۴۳۳أو  ۳۳۳: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعأبو جعفر، محمد بن جرير الطبري،. ٢
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  .)١(ثم انصرف »ولياء محبيهمدينهم وسبيلهم وأعداء قاتليهم وأ
ويعتبرونهم الورثة  ،من بعده ’عتقدون بإمامة أهل بيت رسول اهللانوا يكا

وتأخذونه منّا «: بعد السقيفة ×علي اإلمام , كما قال’لرسول اهللا
  . )٢(»أهل البيت غصباً

وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه «: لزعماء البصرة ×الحسين اإلماموكتب 
: الفصل الثالث قيل فيوكما  .)٣(»في الناس هوورثته وأحق الناس بمقام

قدون بإمامة وخالفة آل رسول يعت ’اً من أصحاب رسول اهللاكثير نإ
   .ذر وسلمان يمثال عمار وأبأ ’اهللا

  دوراليمنيين في حركة المختار
 وبعد قتلهم في عين الوردة حدث رد فعل سريع في التوابينرجوع بقية بعد 

الشهداء في تلك  وأقارب ر أهالي, مما أدى إلى غضب وتضجالكوفة
لين لزعماء الموامؤازرة والي ابن الزبير  فإنوكذلك  ,ينموياالمن  الواقعة

 وقد خلت .كومة ابن الزبيرحن عر أهل الكوفة مويين أدى إلى تنفّلال

                                                 
 .۴۵۶السابق:  . المصدر١

 .۱۱: اإلمامة والسياسة، الجزءاألول، الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم. ٢

 .۲۶۶: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٣
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وضاع د المختار من األاستفاو ,الساحة للمختار بعد مقتل قادة الشيعة
   .الكوفة على أحسن وجه المتأزمة في

, حرب الجسر عبيدة بن مسعود الثقفي كان قائداً فيي بن أبا المختار
على  ×المؤمنين عليأمير سعد بن مسعود والي رعايةتحت  ترعرعو

 )١(هدار في ×أيام ثورة الحسين ن, وقد نزل مسلم بن عقيل فيالمدائ
 بسه عبيداهللابن حريث وح ومنعه عمره إلى نصرة مسلم هوعند توج .وبايعه

ه أخرجف عمرخته عبداهللا بن وبعد مدة توسط له زوج اُ ،بعد استشهاد مسلم
لم يقبل بشروط المختار و ,)٢(وذهب إلى الحجاز إلى عبداهللا بن الزبير

لقد عزمت على الثورة «: فذهب إلى محمد بن الحنفية وقال له ,تعاون معهلل
م يجِبه فل ؟»رأيكم ومؤازرتك حتى أقوم فما ه ريداُ لثأر فإنيوالطلب با

عه ود, »جازة لنا بذلكاإل إن سكوته يعني«: نفسه فقال المختار في ،توسك
   .)٣(ثم توجه إلى العراق

 ،هـ ۶۴رمضان سنة شهر الخامس عشر من  يومال في )٤(دخل المختار الكوفة
فإن المهدي ابن الوصي محمد بن علي «: وقال ،الناس للقيام معه ودعا

                                                 
 .۲۷۹: ، األخبار الطوالحنيفة، أحمد بن داود  الدينوري، أبو. ١

 .۴۴۱: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢

 .۲۱۸: الجزءالخامس البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٣

 .۴۴۱: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٤



 ٥٧٥  هجري ٦٧ـ  ٤٠التشيع واليمنيون في السنوات 

بقتال الملحدين والطلب  , وأمرنياًميرأوزيراً ومنتخباً وليكم أميناً وإ بعثني
سليمان ل اًمعارض في حين أنه كان ،)١(»بدماء أهل بيته والدفاع عن الضعفاء

 ن عشمة من العشم وحفش بال ليس بذيإن سليما«: لشيعةلل وقابن صُرد 
يخرجكم فيقتل نفسه  ه علم بالحروب إنما يريد أنل مور والتجربة لالُ
عضاء أفوقع االختالف بين لنفسه الرئاسة ريد ي لمختارا وكان »ويقتلكم

شيعة  يةأكثرعملها فكانت  لتيت ااجراءشيعة الكوفة ولكن على عكس اإل
  . )٢(الكوفة مع سليمان بن صُرد فكان شيخ شيعة الكوفة

 ةموياالن للحكومة ولالموا األشرافكان ابون في الكوفة لتوعندما خرج ا
ضوا عبداهللا بن , فحركبير خطر نهأب المختار في رعب من المختار فصور

إلى  التوابينبقية  . وعندما رجع)٣(الحبس يزيد حتى يلقي المختار في
 في السجن إلى كبار الشيعة وفكتب وه ،الحبس مختار فيالكوفة كان ال

سعد بن حذيفة بن و رفاعة بن شداد البجلي, ومثنى بن مخربة العبدي: منهم
, وعبداهللا بن حمسيبن شُميط األ وأحمر ,سدياألويزيد بن أنس  ،اليمان

أنا قاتل «: قال فيهارسالة  )٤(شداد البجلي, وعبداهللا بن كامل الهمداني

                                                 
 .۴۴۹ المصدر السابق:. ١

 .۴۴۹: الرابع ، تاريخ الطبري، الجزءالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢

 .۲۴۰: الثالث المجلد الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح،. ٣

 .۴۸۷: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٤
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أدعوكم إلى  ،وتار, والمقيد من األوالمنتقم من أعداء الدين ,الجبارين
والى الطلب بدماء أهل البيت والدفع عن الضعفاء  ’ة نبيهكتاب اهللا وسنّ

  . )١(»وجهاد المحلين
ووعد والي  ،بوساطة عبداهللا بن عمر اُخرىخرج المختار من السجن مرة 

، فبعد أن خرج من ذلك ولكنه عمل غير ,ثورةال الزبير أن ال يفكر في
   .دعا الشيعة لمؤازرتهالالزمة لثورته و األرضيةالسجن قام بتهيئة 

الف استخ فيشك مجموعة من زعماء شيعة الكوفة من يمنية ونزارية وقد 
الرحمن بن شُريح الشبامي  عبد المختار من عند محمد بن الحنفية, فبعثوا

بن أبي سعر الحنفي  وسعر يالهمدان الهمداني وسعيد بن منقذ الثوري
محمد بن مالك الجشمي إلى الحجاز لوقُدامة  سود بن جراد الكنديواأل

ه قد جاءنا من فقد قدم علينا المختار يزعم لنا أن«: هل ابن الحنفية وقالو
والطلب بدماء أهل البيت  ’د دعانا إلى كتاب اهللا وسنة نبيهوق ,تلقائكم

   ؟»عناه، فإن أمرتنا باتباعه اتبعناهوالدفع عن الضعفاء فباي
فواهللا لوددت أن اهللا انتصر لنا من عدونا بمن «: فقال لهم محمد بن الحنفية

لقد أمرنا محمد بن «: عةشيلل ا. فرجعوا إلى الكوفة وقالو)٢(»شاء من خلقه
  . »الحنفية أن نقف معه ونؤازره

                                                 
 .۴۷۱السابق:  . المصدر١

  البصري،  ؛ ۴۹۲: ، تاريخ الطبري المجلد الرابعأبو جعفر، محمد بن جرير الطبري،. ٢
 .۹۹: الخامس ، الطبقات الكبرى، المجلدالزهري،  ابن سعد     
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 الثورة,أسباب  تأوتهي )١(شيعة الكوفة حول المختار لهذا السبب تجمع
خلف وعندما علم عبداهللا بن الزبير بتحركات المختار عزل عامله واست

 فصارت هذه التحوالت في .ى الكوفةعل مكانه عبداهللا بن مطيع العدوي
, وبدأ أصحاب المختار في االعتراض على ثورته فعجل في ,صالح المختار

 األسديبن أنس ويزيد  األشعريسائب بن مالك : والي ابن الزبير ومنهم
بالدنا حتى  والتي سار بها في ×بالط بنا بسيرة علي بن أبي فسر«: وقالوا

  . )٢(»خرىوال حاجة لنا في السيرة االُ استشهد

  
  شتراألبن مالك  إبراهيمالمختار و

وقد . األشتربن مالك  إبراهيم إّال كان كل زعماء شيعة المدينة مع المختار 
ي ه فوكان مع أبي ،اً وفارساً من زعماء قبيلة مذحجرجالً شجاع إبراهيمكان 

, )٣(ل شاب من حمير فقتله, وبأمر منه ذهب لقتاصفّينمعركة  شبابه في
لها  كانمذحج  لتهن قبيوأل ؛إبراهيممختار الذهاب إلى أصحاب ال فبرأي

 ليك من المهديإهذا كتاب «: هل اولقاو إليهوا فتوجه ،قوة شيعية كبيرة

                                                 
  الكامل فى التاريخ، ، عبدالكريم عز الدين علي بن أبي الكرم ابن األثير، الجزري،الشيباني. ١

 .۳۵۸: المجلدالثالث     

 .۴۹۰: الرابع ، تاريخ الطبري، الجزءفر، محمد بن جريرالطبري، أبو جع. ٢

 .۴۴۱: ، وقعة صفّينالمنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ٣
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وكان ، يسألك أن تنصرنا وتوازرنا ووه الوصي ×المؤمنينأميرمحمد ابن 
، قد بعثت األشتربن مالك  إبراهيممن محمد المهدي إلى : نص الرسالة

 لب بدماء أهل بيتي,ل عدوي والطوقد أمرته بقتا إليكم بوزيري وأميني,
   .)١(»نهض معه بنفسك وعشيرتك ومن أطاعكفا

هذه  على أن ـوكانوا كلهم من زعماء الشيعة ـ المختارمع  فشهد من كان
 , يقول الشعبيالمختار إبراهيمبايع  األساسوعلى هذا  ,الرسالة بخط محمد

لت ق ؟ك لم تشهد أنت، أفترى هؤالء شهدوا على حقنّإ: إبراهيم يفقال ل
وفرسان  ,ومشيخة المصر ,وهم سادة القراء ,شهدوا على ما رأيت :له

  .حقاً  أرى مثل هؤالء يقولون إالّوال ,العرب
ي يعجبني , غير أنّهموأنا واهللا لهم على شهادتهم متّ«: الًقائ ويضيف الشعبي

على ما في  هطلعفلم اُ ,حب تمام ذلك األمرواُ ,القوم الخروج وأنا أرى رأي
  . )٢(»ن ذلكم نفسي

  .المختار كتب الرسالة عن قول محمد أن يظهر من كالم الشعبي
 هذه الرسالة غير أن :بن طلحة يیبن يح إسحاقعن  أيضاًكر ابن سعد ويذ

                                                 
  الكوفي، ابن أعثم،  ؛ ۴۹۴: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١

  ، حنيفة، أحمد بن داود  الدينوري، أبو؛ ۲۵۴: المجلدالثالث محمد بن علي، الفتوح،    
 .۳۳۴: الطوال  األخبار    

 .۴۹۵: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢
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شراحيل الشعبي قد ولد أن عامر بن  ال ننسى , ولكن يجب أن)١(ةصحيح
, أهل حميروكان من  ,)هـ ۱۰۵(سنة  يللهجرة وتوفّ ةفي السنة التاسعة عشر

ثورة  أحداث شيعياً، فهرب من الكوفة في بداية األمر كان مثل أبيه وفي
مروان  بني فخدعته مائدة ،ثم أصبح نديم عبدالملك بن مروان ,المختار

ذهب إلى و ،اجع عن المذهب الشيعيوتر ,أيديهم لبراقة فجعلته فيا
  . )٢(ن عبدالملك بن مروانهرباً مامبراطورية الروم 

هية اذكر هذه الرواية عداوة للمختار بسبب كر بعد أن يكون الشعبيوال يست
  .ه للسلطةمن المختار بسبب حب وربما صدر مثل هذا العمل .الشعبي للشيعة

  المختار الكوفة ضد اتحاد الزعماء اليمنيين مع والي
وله نفوذ شخصية معروفة ووه ـفه مع المختارووقو إبراهيممؤازرة  إن ,

م عبداهللا بن مطيع قيال کانت سبباً ـوتردد الشيعة عليه بكثرة فةالكو واسع في
 ياس بن مضارب العجليال له إفق ،بهمساك فبعث قواته لإل ,بالقبض عليه

إلى  قد بعثت ابنيل: قائد المدينة للقوات العسكرية لعبداهللا بن مطيع
ة ة إلى الجبانات من أهل الطاعجماع بعث أحد أصحابك فيا, ف)٣(الكُناسة

                                                 
 .۹۹: الخامس ، الطبقات الكبرى، المجلدالبصري، الزهري، ابن سعد. ١

  ،الدينالزركلي، خير  ؛۲۴۶: ، الطبقات الكبرى، المجلدالسادسالبصري، الزهري ،ابن سعد. ٢
 .۲۵۱: الثالث المجلد   األعالم،      

  . الكناسة احد مناطق الكوفة وتقع على يمين صحراء الجزيرة العربية وكان مكان لبيع ٣
  ؛ هشام جعيط، الكوفة ۴۸۱: الجزءالرابع الحميري، ابن هشام ، السيرة النبوية،الحيوانات (     
  اليعقوبي، أحمد بن أبي ؛ ۲۷۱: سروقد مقدمظهورالمدينة اإلسالمية، ترجمة أبو الحسن     
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  المريب الخروج عليك. لو هان
عل وج ,وأمر زعماء القبيلة أن يحافظوا على مناطقهم ،فقبل ابن مطيع رأيه

الرحمن بن سعيد بن قيس  بعث عبدو ،حكام العرفيةينة تحت األالمد
إلى  لخثعميكعب ا وكعب بن أبي ,السبيع (همدان) )١(إلى جبانة الهمداني

بن ذي  وشمر ,إلى جبانة كندة جعفيبن قيس ال وزحر ,جبانة بشر(خثعم)
الرحمن بن مخنف بن  وعبد ،إلى جبانة سالم (قيس) الجوشن العامري

بن يزيد بن حارث بن حوشب ا بوأ ,إلى جبانة الصائدين األزديسليم 
إلى  , وشبث بن ربعي التميميإلى جبانة مراد (مذحج) رويم الشيباني

, وأن وأن ال يؤتى من قبله ,هقوم وأوصى كل رجل أن يكفيه ,)٢(السبخة
  . )٣(فيه وجهه يحكم الوجه الذي

                                                                                                                  
  ؛ احسن التقاسيم فى معرفة االقاليم، ۱۶يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ، البلدان:    

 .۱۰۵: حقّقه محمد محزوم

  . يقول لها أهل الكوفة مقبرة الجبانة ومكان يقام فيها االجتماعات العسكرية واالحتفاالت ١
  ؛ هشام جعيط، الكوفة ظهور المدينة ۹۹: البلدان، الجزء الثانيمعجم  (ياقوت الحموى،    
 ).۲۷۰: اإلسالمية   

  . السبخة: أرض واسعة جافة ومملحة وقد صارت تحت الماء عند طوفان الفرات، وتقع فى ٢
 ).۲۷۲: الجهة الشرقية للكوفة (راجع: المصدرنفسه    

  الكوفي، ابن أعثم،  ؛ ۴۹۶: الرابع الجزء ، تاريخ الطبري،الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٣
 .۲۵۶: الثالث المجلد محمد بن علي، الفتوح،      
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ياس عليه إ فسد ,ربعاءألإلى المختار ليلة ا األشتربن مالك  إبراهيمأقبل 
 فدخل ,)١(فصرعه ثغره ياس فطعنه فيعلى إ إبراهيم, فحمل الطريق
ا لمولكن  ,الليلة القادمة المختار كان ينوي القيام في في حين أن ،إبراهيم
 , وأمر أصحابه أن ينادوا فيقبل م الهجوم إلى الليلة التيحدث قد رأى ما
  . )٢(يالثارات الحسين :وكان شعارهم ,الشيعة
قال للمختار إبراهيم ثم إن: ء الرؤوس الذين وضعهم ابن مطيع في هؤال إن

فخرج  ،تي قوميحتى آ ن معي من أصحابيخرجت بم أني والجبابين فل
 جلُّ إليهواجتمع  .قومه ینده في الكتيبة التي أقبل فيها حتى أتمن ع إبراهيم

من  لوقت متأخربهم في سكك الكوفة  ه سارثم إنّ ,من كان بايعه وأجابه
ف وثمانمائة الآفتوافى إلى المختار ثالثة  .)٣(رجع إلى المختار ثم ،الليل

 ,لفجره قبل انفجار ال افاستجمعو ,بايعوه ألفاً من الذين عشر من اثني
هم وكانوا من قبائل همدان ومذحج وخثعم تئقد فرغ من تعبوفأصبح 

   ., واشتعلت الحرب صباحاً)٤(يوبجيلة وربيعة ومن الموال
بن أبجر العجلي, وراشد  اروحج شبث بن ربعي, :همة ابن مطيع كان قاد

                                                 
 .۲۵۷: المجلد الثالث الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح،. ١

 .۲۵۸المجلد الثالث،  ص الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح،. ٢

 .۴۹۹: الطبري، الجزءالرابع، تاريخ الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٣

 .۵۰۰السابق:  . المصدر٤
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اني, ونوفل بن ويزيد بن حارث الشيب بن إياس بن مضارب العجلي,
بن ذي  وشمر ،ان بن فائد العبسيمر بن لؤي, وحسمساحق من بني عا

   .حجاج الزُبيديالبن  والجوشن العامري, وعمر
النخعي, ويزيد بن أنس  األشتربن مالك  إبراهيم: مه وكان قادة المختار

بن شُميط األحمسي, وخزيمة  حمروأ , ونعيم بن هبيرة الشيباني,األسدي
   .نيمنقذ الهمدا بن وسعيد العبسي, بن نصر

فهرب ودخل  ،حاصروا قصر عبداهللا بن مطيعيام أ وبعد قتال دام ثالثة
تار إلى ثم أقبل المخ ،وسيطر على المدينة بصورة كاملة ،المختار القصر

ة : تبايعوني على كتاب اهللا وسنّوجعل يقول، المسجد فصعد المنبر وخطب
, عفاءين والدفع عن الضوالطلب بدماء أهل البيت وجهاد المحلّ ’نبيه

 ما بايعتم بعد بيعة علي بن أبي: عن بيعته فقال المختار ,الناس فبايعه
  . )١(وآل علي أهدى منها ×طالب

 )۶۶(سنة  األولربعاء الثاني عشر من ربيع يوم األ فبدأت حكومة المختار في
  . )٢(للهجرة

                                                 
 .۵۰۸: تاريخ الطبري ، تاريخ الطبري،الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١

   الكامــل فــى التــاريخ، ، ابــن األثيــر، عــز الــدين علــي بــن أبــي الكــرم   الشــيباني الجــزري،. ٢
   ،دالرحمن بـــن علـــيعبـــ  القرشـــي، ابـــن الجـــوزي، أبـــو الفـــرج، ؛۳۵۹: المجلـــدالثالث    
  ومصــطفى عبــدالقادر  المنـتظم فــى تــاريخ االُمـم والملــوك، حقّقــه محمــد عبـدالقادر عطــا      
 .۵۲عطا، الجزءالسادس،    
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 عبداهللا بن كامل الشاكريالمدينة جعل  وضاع فيهدأت األوبعد أن 
بعث , واسالكيسان على الحر عمرة باأ, ولى القوات العسكريةع مدانياله

وبعث  ,على أرمينية قد راية عبداهللا بن الحارث النخعيع: ومنهم ،والته
بدالرحمن بن سعيد بن وبعث ع ,بن عطارد على آذربيجان محمد بن عمير
 ,بن مسعود على المدائن إسحاقوبعث  ,على الموصل قيس الهمداني
ومحمد  ,»بهقُباذ األعلى«على  أبي عيسى بن ربيعة النصري وبعث قُدامة بن

على  , وحبيب بن منقذ الثوري»وسطباذ األبهقُ«بن كعب بن قرظة على 
عبداهللا بن  وجعل ,وسعد بن حذيفة بن اليمان على حلوان ,»باذ األسفلبهقُ«

 نأثم  .من شريح بن حارث على القضاء بدالً عتبة بن مسعود الهذلي
 الرغم منعلى و. )١(يجعل مكانه عبداهللا بن مالك الطائرض فعبداهللا م

وهذه  ,طريقه لك مشاكل وجدت فيهنا أن ال  إالمختار  وت حكومةثب
  : المشاكل هي

  مروان ضد المختاري حرب بن أـ
الملك بن مروان لضرب الموالين  المبعوث من عبد ـ كان عبيداهللا بن زياد

  عاملهاأقبل إلى الموصل وفر  ـ قد .البن الزبير في أرض الجزيرة
 ف رجلٍالآفي ثالثة  األسديالرحمن, فبعث المختار يزيد بن أنس  عبد 
كان  ـيزيد بن أنس بالقرب من عبيداهللا وعندما وصل  ،اهللا قتال عبيدل

                                                 
 .۵۱۰: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١
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وعلى  ى الميمنة عبداهللا بن ضمرة العذري,جهز جيشه، وجعل عل ـمريضاً
 ,على الخيل األسدياء بن عازب وورق الحنفي بن أبي سعر الميسرة سعر
, ورجع خليفته بجيشه إلى يزيد بن أنس أثناء الحرب ي, وتوفّوجعله مكانه

 لى سبعة فعقد له ع ،األشتربن  إبراهيم اُخرى فبعث المختار مرة ,)١(المختار
رجعوه إلى أ، ولكن عندما وصل إلى ساباط )٢(قتال عبيداهللال ف رجلٍالآ

  .الكوفة
  لكوفة اليمنيين في اسقاط المختارخطة زعماء ا ب ـ

الحكم ودفاعه عن الضعفاء والمواليحكومة المختار وسيطرته على  إن، 
 وقع فيأ للشيعة والنفوذ القوي ’والطلب بدماء أهل بيت رسول اهللا

عركة م كان لهم يد في هنّأل ,بشراف الكوفة الخوف والرغأنفوس 
بن مالك  إبراهيمن غياب فقد استفادوا م ،كربالء ومقتل مسلم بن عقيل

شبث بن : وكان منهم ،ل واحد منهم اآلخر لقتال المختارودعا ك ,وتجمعوا
 األشعثومحمد بن  الجوشن العامري, بن ذي وشمر ،ربعي التميمي

 ,األزديالكندي, وكعب بن أبي كعب الخثعمي, وعبدالرحمن بن مخنف 
بن محمد بن  إسحاقو بن قيس الجعفي, وزحر ،لبجليا وبشير بن جرير
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 دي, وحسان بن فائد العبسي,حجاج الزُبيالبن  وبن قيس وعمر األشعث
ويزيد بن  وربيعة بن ثروان الضبي, ،بن عطارد التميمي ومحمد بن عمير

   .)١(الرحمن بن سعيد وعبد بن أبجرالعجلي, وحجار ,يموحارث الر
الموالين همدان ومن  وفارس قبيلة اًشيخ كان ابن سعيد بن قيس الهمداني

أهل همدان  أكثرعبدالرحمن على عكس  ولكن ،×علي لإلماموفياء األ
المختار ومن أجل إرضاء  ولكن كان مع المخالفين للمختار, ،بدايةمنذ ال

ن مواجهة عبيداهللا بن ه عندما فر مولكنّ ,عبدالرحمن فقد بعثه على الموصل
المختار  عامل المخالفين للمختار, وكذلك وقف زياد وقف في صف

   .شراف الكوفةأآخرين مع  بن عطارد محمد بن عمير
اجتمع رأي أشراف أهل الكوفة على قتال المختار بسبب موقف المختار من 

فبعث المختار  ،فحاصروه وقطعوا عليه الماء والطعام ،نصافه لهموإ الموالي
فة، وأمره أن يرجع إلى الكو ـ وكان في ساباطـ بن مالك  إبراهيمرسوالً إلى 

وضرب ثورة زعماء  ،وفياءوقام بمؤازرة المختار وأصحابه األ إبراهيمفرجع 
 :بجيلة والقبائل النزاريةوزد كندة وخثعم وأهمدان ومذحج و :القبائل اليمنية

عت القبائل اليمنية والهمدانية في هذه الواقعة في . وتجم)٢(قيس وتميم وربيعة
 ،رجالً ۶۴۰سعيد, وقد قُتل منهم  حول عبد الرحمن بن )همدان(جبانة السبيع 
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   .)١(رجالً ۱۳۵وومن أصحاب المختار نح
 ـ ابدين الزهاد ومن زعماء الشيعةمن الع ووه ـ وكان رفاعة بن شداد البجلي
وقد تعاون مع زعماء الكوفة  ،عنه، ثم انفصل في بداية الثورة مع المختار

ندما سمع يزيد بن وع ،وكان إمامهم في الصالة ،نقالب ضد المختاراال في
 »ثارات عثمانالي«: قتال جبانة السبيع بن ذي مران الهمداني ينادي في عمير

  : مختار وكان يقول الرجز على كهولة عمرهالانفصل عنهم والتحق ب
أنا ابن ادشد على دين علي   لستُ لعثمان أروى بِ بن٢(ليو(  

  ’ الطلب بدماء أهل بيت رسول اهللا
قضاء على ثورة اشراف أهل الكوفة أمر أصحابه ام المختار بالبعد أن ق

قام و ،الذين شاركوا في مجزرة عاشوراء وقتلوهم األشخاصاك مسبإ
ومن  ,)٣(خدمته ك المقتولين للفرس الذين كانوا فيبتقسيم أموال وأمال

بن يزيد  ی, وخولّالجوشن بن ذي شمر: الذين أمر بقتلهم األشخاص
عطى المختار أو ،وقاص وابنه حفص عد بن أبيسبن  وعمر االصبحي,

 يبن سعيد الهمدان ن ألف دينار إلى مسافرورؤوس هؤالء ومعها ثالث
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 ،محمد بن الحنفية هم إلى مكة إلىحتى يأخذو ،التميميوظبيان بن عمارة 
 جزاه اهللا خير :فقال ’وعندما رأى محمد رؤوس قتلة آل بيت رسول اهللا

   .’مدبحق آل نبيه مح )١(الجزاء

  مع جيش عبيداهللا بن زياد األشتربن  إبراهيمحرب 
بن  إبراهيموجه  ،شراف أهل الكوفةرب المختار ألن من ضيومي بعد مضي

عندما التقى جيشه و ،لقتال عبيداهللا بن زياد )٢(عشرين ألف رجلٍ في األشتر
 الموصل ـعن خمسة فراسخ  »الخازر نهر«مع جيش عبيداهللا على ضفاف 

وعلى  ,األزديميمنة سفيان بن يزيد مغفل وجعل على ال ،م جيشهنظّ
وعلى الخيل عبدالرحمن بن عبداهللا  الميسرة علي بن مالك الجشمي,

, وأعطى مزاحم بن مالك على الرجال الحنفيوطفيل بن لقيط  لنخعيا
وجعل  ،أيضاً. ونظم عبيداهللا بن زياد جيشه )٣(ية سوداءرا السكوني الكندي

باب  على الميسرة عميرو بن نمير السكوني,صين على الميمنة حبن ح
  . )٤(الكالع الحميري السلمي, وعلى الخيل شرحبيل بن ذي

هجم أصحاب المختار عليهم  على أهل الكوفة وعندما هجم أهل الشام
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وبعدما هجم أهل العراق  ,انتصاراتعدة وانتصروا  ,بقيادة بطل نخع
ت المعركة بهزيمة وقتلوهم وانته بشجاعة على شرحبيل وحصين وعبيداهللا

 ,النهر نفسهم فيهم يفرون ويلقون بأأكثرن وكا يين ـجيش المروان
لشام إلى الكوفة إلى برؤوس قادة جيش ا إبراهيم ـ بعث )١(فيموتون غرقاً

علي بن  اإلماموقد فرح  ,المختار إلى الحجاز المختار, ثم أرسلها
  . )٢(هاآعندما ر ×الحسين
إلى الموصل وسيطر على كل بالد الجزيرة من ديار  راهيمإبذهب  وبعدها

  . )٣(وجعل الوالة على كل المدن وجمع خراجهم ،ربيعة حتى ديار مضر

  ن على المختاريشراف أهل الكوفة والزبيرياتحاد أ
في الكوفة وبحث المختار عن قتلة آل  األشراف ضرب المختار لثورة نإ

، ومن رةوبعض القتلة إلى البص افاألشرأدى إلى فرار  ’بيت رسول اهللا
يأتلفوا مع ل وشبث بن ربعي التميمي, األشعثكندة محمد بن هؤالء زعيم 

   .مصعب بن الزبير ضد المختار
السياسية والعسكرية وسيطرته  عندما رأى مصعب بن الزبير قوة المختار
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الكوفة على القتال ضد شراف أهل أوتحريض  ,رض الجزيرةأعلى 
 زد وعبدأبن وائل و قبائل تميم وبكرصعب الجيش من المختار جمع م

ا بلغ مول ،الكوفةوه نحوتوج ،القيس وكندة ومذحج وهاربي الكوفة
من العرب  الجيش بعدد ثالثين ألف رجلٍ أمختار تحرك ابن الزبير عبال

بن مالك  إبراهيمن أل -بن شُميط األحمسي  وجعل عليه أحمر ,والعجم
ى المقدمة عباد بن عل جعل مصعب بن الزبيرو - )١(انعزل عن المختار

 بن عبيداهللا بن معمر التيمي وعلى قريش والميمنة عمر ،حصين التميمي
بن  وعلى بكر ,األزدي صُفرة بن أبي المهلّبزد والميسرة ، وعلى أالقرشي

, وعلى  -الجمل مع الناكثين وكان في - وائل مالك بن مسمع الضُبيعي, 
يس بن هيثم وعلى قيس بن عيالن ق نذر العبدي,عبد قيس مالك بن م

بن  لتميمي, وعلى كندة محمدبن قيس ا األحنف: وعلى تميم السلمي,
والتقى مع  ,)٢(يالجعف رحالوعلى مذحج عبيداهللا بن  الكندي, األشعث
الميمنة عبداهللا  فجعل على ،جيشه ثم أعد ,)٣(المذار بن شُميط في األحمر
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وعلى الخيل  ى الميسرة عبداهللا بن وهب الجشمي,لوع ،بن كامل الشاكري
الكندي, وعلى  إسماعيلبن  وعلى الرجال كثير رزين بن عبد السلولي,

كتاب اهللا دعا مصعب أصحاب المختار إلى . )١(عمرة كيسان ابأ الموالي
إلى  أيضاً فدعاهم ابن شُميط والبيعة لعبداهللا بن الزبير, ’وسنة نبيه

والى أن نجعل هذا  ,المختار ميروإلى بيعة األ ’لهكتاب اهللا وسنة رسو
فهجم مصعب على جيش  ,’في آل بيت رسول اهللا یر شوراألم

بن شميط وعبداهللا بن كامل مع الكثير من  األحمرفقتلوا  ,المختار وهزمهم
  . )٢(اصحابه وفر عدد كثير منهم

 ونهرليابسة المذار تحرك إلى الكوفة عن طريق ا وبعد انتصار مصعب في
, فذهب األنهارالفرات على مجتمع وا رصحابه فسكّأمر المختار فأ ،الفرات

ا فلم ,الطين , وبقيت سفن أهل البصرة فياألنهارهذه  ماء الفرات كله في
 ,)٣(وأقبلت خيلهم تركض إلى الكوفة ,رأوا ذلك خرجوا من السفن يمشون

 ،شمي على الكوفةهللا بن شداد الجفجمع المختار بقية جيشه واستخلف عبدا
 فأعد ،لقتال مصعبميدان الإلى  ءبحرورا عشرين ألف رجلٍ وذهب في
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ى الميسرة سعيد وعل ،لى الميمنة سليمان بن يزيد الكنديجعل عجيشه و
وعلى  لنهدي الهمداني,بن عبداهللا ا ووعلى الخيل عمر ،بن منقذ الهمداني

العسكرعبداهللا بن وجعل على  بن نمران الهمداني, والرجال مالك بن عمر
 ،وقُتلوا قادته ,انهزم المختار. وعندما اشتعلت الحرب )١(يقُراد الخثعم

وقد قُتل من كان مع  .اهللا بن جعد المخزومي عبد إالّكلهم يمنيين  واوكان
ذهب من  اهللا بن علي الذيوعبيد األشعثومنهم محمد بن  ،أيضاًمصعب 

لقدوم معه فلجأ وبقية عند المختار إلى البصرة وأكرهه مصعب على ا
معها الطعام واللطف  فكانت المرأة تخرج من منزلها ,أصحابه إلى القصر

  . )٢(مإليهما تريد المسجد فتوصلها كأن والماء
 شعري,أل: السائب بن مالك افيهم رجالً ثم خرج المختار في تسعة عشر

ف الوكانوا ستة آالقصر  األمان لمن في يعطاُوقد  .وحاربوا حتى قُتلوا
 األشعثبن محمد بن الرحمن  عبد وعندما خرجوا بتحريض رجل،

   .)٣(بقتلهم وقطع رقابهم أمر مد بن عبدالرحمن بن سعيد الهمدانيومح
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بن مالك بدون أي  إبراهيمم قد د مقتل المختار وبطلب من مصعبوبع
ى ه لم يرجع إلولكنّ ،استقبله مصعب بحفاوةو انزجار إلى الكوفة ومقاومة أ

   .)١(بداًأ األولمنصبه 

وصل إلى أحد أهدافه  ألنّه ؛ثورة المختارل اًمناسبة لم يكن مل بالهزيالقو إن
 قتله لقتلة إن .’الطلب بدماء آل بيت رسول اهللا و, وهيةاألساس

, ومحمد بن الحنفية ×فرح علي بن الحسينأوأصحابه  ×الحسين
من  أكثر حكومته, فبعث المختار في زمن )٢(هل اودعو هامدح اهمنّحتى إ

وكان  ,’بين آل رسول اهللا )٣(مهايقسلت محمد بن الحنفيةل اة بالهدايمر
عندما ضغط عبداهللا بن الزبير : منهاو ،يدافع عن محمد بن الحنفية بكثرة

فوجه  قة من أصحابه من أجل أخذ البيعة,على محمد بن الحنفية وفر
ة درهم إلى مكة ربعمائأو ف رجلٍالآبا عبداهللا الجدلي في أربعة المختار أ

  . )٤(حتى ينصرف ابن الزبير عنهلمساعدته 
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 .۵۴۴: الطبري، الجزءالرابع   
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وعنده علم كامل عن مكانة أهل  ,بيئة شيعية بى المختار فيوتر نشألقد 
ه ويعد ،يام حكومته بالدفاع والطلب بدمائهمأ , وقد قام في^البيت

 كما قال ،ابه بالكذّية أعداؤويسم ,من المحبين آلل بيت الرسالة أصحابه
رحمة اهللا على : فقال له ابن عباس ,»ابقتل اهللا الكذّ«: ابن الزبير البن عباس

١(ماً بحقوقنانا وعالل اًالمختار كان رجالً محب( .  
لشهرة والقوة, والذي يثبت ل اًطالب فقد كان المختار رجالً اُخرىا من ناحية مأ

فته لقراراته ذلك مخالفته لسليمان بن صرد من خالل تعامله السياسي, ومخال
  . )٢(الرمي بها عرض الحائط, وتعامله مع اعدائه, فكان قوله يخالف عملهو

تعامله  إنوله ظاهر مخادع مثل رفع قطعة  ,قريب من تعامل العوام
 ,وابتعاد الشيعة عنه تنفرا أدى إلى وربطها عليه، ممالحريرعلى الكرسي 

ل حول الناس الجها م على تجمعكان يتألّ بن مالك إبراهيم لدرجة أن
راسبي ، وكذلك النعمان بن صُهبان الن انعزل عن المختارأ, إلى الكرسي

شراف الكوفة لتحق بأفقد ا ،خدمته والذي كان في ،من عباد شيعة البصرة

                                                 
  البالذري، أبو العباس، أحمد ؛ ۳۲۷: المجلدالثالث ي، ابن أعثم،  محمد بن علي، الفتوح،الكوف. ١
 .۲۶۵: الجزءالخامس بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،   

  الكوفي، ابن أعثم،  محمد بن ؛ ۵۴۰: ، السابق، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢
 .۲۷۱: المجلدالثالث علي، الفتوح،    
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  . )١(للمختار مخالفموقف  وقُتل، وكذلك كان لعدي بن حاتم الطائي
مكانته السياسية  تضعيف قوي في تأثيرانعزالهم عن المختار له فكان 

كان له  إبراهيمالقوي يعني اليمني  انعزال الزعيم :والعسكرية، ومثال ذلك
  مام مصعب بن الزبير. اً أهزيمة المختار عسكري كبير في تأثير

  المختار بين أنصاره ومخالفيه من اليمنيين
هم من عرب أكثروكان  ،من أهل الكوفة األوائل كان أصحاب المختار

وكان شعاره الطلب بدماء  ,قد جمع حوله الشيعةو .يننزاريالجنوب ثم ال
   .هلحنفية لأهل البيت وتأييد محمد بن ا

هم العناصر جميع مراحل ثورته كان اليمنيون  ه فينّإ: يمكن القول
كان لها درجات من القوة والضعف في المراحل ولكن  ,يةاألساس

ن ورجال ثالثة منهم يمني ليلة الثورة ستة في، إذ كان قادة المختار المختلفة
م وبجيلة همدان ومذحج وخثع: قبائلتباعه من أن وكان ووثالثة نزاري

قادة ابن  في حين أن ,أيضاًوربيعة وعدد قليل من بني أسد ومن الموالي 
وكان  ،نوربعة يمنيأن وول ثالثة نزاريرجامطيع في الجبانات كانوا سبعة 

حد عشر ارية والقضائية من سماء العمال ومؤسساته العسكأفهرس  في
قد و ،ل نزاريين وواحد من المواليستة رجال يمنيين وأربعة رجا رجالً

                                                 
 .۵۳۳: ، السابق، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١
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   .األشرافخان المختار من هذا العدد رجالن والتحقا ب
ن ثالثة نزاريو األربعةالرجال  مع عبيداهللا كان من ىلاألوالحرب  ما فيأ

ن وواحد نزاري ايومن قادة عبيداهللا الثالثة رجالن يمن وواحد قحطاني,
الخمسة الرجال  انوا منكبن مالك مع عبيداهللا  إبراهيمرب وكذلك قادة ح

 من »المذار«حرب  وكان قادة المختار في ،ن وواحد نزاريويربعة يمنأ
 في ،ن وواحد من المواليان نزاريورجال نوثالثة منهم يمني الستةالرجال 
زد أبن وائل و تميم وبكر: همالذين قاتلوا مع مصعب من القبائل  حين أن

 هممنستة  التسعة كانفقادته  .القيس وكندة ومذحج ضد المختار وعبد
   .نزاريين وثالثة يمنيين

خمسة فهم شراف الكوفة أحادثة انقالب  الذين قاموا ضد المختار في ماأو
من شيوخ المدينة مع قوات قبائلهم للمعارضة والقتال ضده  عشر رجالً

كان الثوار من القبائل و ،منهم نزاريين وثمانية يمنيينعة والذين كانوا سب
ومن القبائل  ,زد وبجيلةأهمدان ومذحج وكندة وخثعم و: هماليمنية 

 حين أن ، فياألشراف, وقد تجمعوا حول النزارية قيس وتميم وربيعة
ن إذ وان منهم الهمدانيوك ،ت المعارضة للمختار من اليمنيينية القواأكثر

شيخه  معارضة له بقيادة خرىؤالء موافقة له والفرقة االُة من هفرق نإ
وكانت أشد القبائل  ،وجهل اًعبدالرحمن بن سعيد الهمداني, وقد التقيا وجه

 أصحاب المختار أكثرحين كان  ضد المختار, في قتاالً خرىاليمنية االُ
يم وعبس حين تجمع المضريون من تم في ،والمدافعين عنه من هذه القبيلة

الكناسة ضد المختار بقيادة شبث بن ربعي في ةوضب.  
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أسد وعدد  وربيعة وبن جميع مراحل الثورة لم يكن من النزاريين إالّ وفي
هذا ل زرة المختار,ن لمؤا. ويظهر عدم رغبة المضريي)١(تميم قليل من بني

زرة ؤاالم في أكثر دور ن بداية الثورة كان لليمنيينالسبب كلما ابتعدنا ع
 ن أهل الكوفة كان لهم دوروكان لهذا السبب أ ,مع المختار والمخالفة

   .الكوفة في أكثرليمنيون عندهم قوة وكان ا حداثاألهذه  ساس فيأ
قضت  لتيهل يمكن أن تقاس ثورة المختار الشيعية وا في هذه الحالة

  ؟يمنية أنها اًشهر حكومته ثمانية عشر
ر من القبائل ك تعاون مؤثّن لم يكن هناحالة إ في إيجابياًكون الجواب في

قادة قوات  في حين أن ،ا نزاريةالنزارية ويكون جميع القوات المخالفة له
قوات  أكثروكان  ,مع عبيداهللا على النزاريين األولالقتال  المختار في
   .من اليمنيين ضد المختار األشراف

زعيم شيعة ال ويظهر من المصادر جيداً أنخَرثنى بن مالعبدي ةببصرة الم 
وعلى رغم مخالفة الموالين البن الزبير  ,دعا أهل المدينة إلى البيعة للمختار

، ثم التبس القتال فقتل أربعون رجالً أتى مع شيعة قبيلة عبدالقيسمعه 

                                                 
  ؛ ۲۴۸: الجزءالخامس البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ١

 .۵۱۴: ، السابق، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير    
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  . )١(وأستطاعوا أن يصلوا إلى الكوفة ويلتحقوا بأصحاب المختار

  حركة المختار على الموالي تأثير
رب الجنوب والنزارية ثورة المختار غير ع شاركت في اُخرى هناك عناصر

 ,حكومته واسع فيالوقت يالحظ حضورهم ال وكلما مر وهم الفرس,
من  لك يتكون من عشرين ألف رجل كان غالبيتهبن ما إبراهيمكان جيش ف

على  ةلسيطرلبعثه  ش الذيوكذلك الجي ,)٢(الكوفةفي الفرس المقيمين 
وقد  ,)٣(يمن الموال رجلٍ ۲۳۰۰منهم  لٍف رجآالثالثة  المدينة كان
 وقد كان الموالي ,)٤(ضد المختار األشرافضرب ثورة  في شارك الفرس

وكان  ف رجلٍالآستة  ونح القصر متحصنين فيمع المختار حتى مقتله و
عهد  ية والتعذيب فيذفتلقى الفرس األ ,)٥(من العجم رجلٍ ۵۳۰۰منهم 

معاوية خاف  أن ,درجةل اصبحوا فيهأ يعاوية على رغم القوة الواسعة التم
، ولكن عمال الشاقةوأكره البقية على األبقتل عدد منهم  من عددهم فأمر

                                                 
  البالذري، أبو ؛ ۵۳۶: الجزءالرابع ، تاريخ الطبري،الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ١

 .۲۴۳: الجزءالخامس العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،    

 .۳۳۸: ، األخبار الطوالالدينوري، أبو حنيفة، أحمد بن داود . ٢

 .۲۴۶: الجزءالخامس البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ٣

 .۳۴۴: ، األخبار الطوالو حنيفة، أحمد بن داود الدينوري، أب. ٤

 .۵۷۷: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٥
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   .)١(يبن قيس التميم األحنفمنعه عن هذا العمل 
المختار والمعاملة القاسية والشديدة مع الفرس جعلتهم يتجهون نح إن ,

ا يتمتعون عنده بالمحبة وكانو ,أول أعماله الدفاع عن الضعفاء وكان من
وأنا  ، فأنتم مني)٢(أنتم أحرار وأجالء«: فكان يقول للفرس ,الزائدة
 ي أن يعطيالكيسان  ةعمر باأكان المختار يحترم الفرس إذ أمر , و)٣(»منكم

  . )٤(كربال يف ×ل الحسينقتال االذين ذهبو إّال  اًومعاش العجم أمواالً
ع الموالي اعترضوا فقال بعضهم تعامل المختار م األشرافعندما رأى 

واهللا لقد أدنى موالينا فحملهم على الدواب وأعطاهم وأطعمهم «: لبعض
هؤالء العجم أطوع لي منكم، وأوفى، واسرع إلى ما «: فقال لهم ,)٥(»فيئنا
العجم من مجالسه قرب ف، األشرافات اعتراض, ولم يهتم المختار ب»أريد

  . )٦(هم راتباً شهرياًبنائوعين لهم وأل
ويبعثون االموال  ,معه اهتمام المختار بالموالي أدى إلى أن يكونوا إن

                                                 
 .۳۹۴: الجزءالخامس البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب األشراف،. ١

 .۳۴۴: ، األخبار الطوالالدينوري، أبو حنيفة، أحمد بن داود . ٢

 .۵۰۹: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعلطبري، أبو جعفر، محمد بن جريرا. ٣

 .۳۳۷: ، األخبار الطوالالدينوري، أبو حنيفة، أحمد بن داود . ٤

 .۵۱۸: ، تاريخ الطبري، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٥

 .۳۴۴: ، األخبار الطوالالدينوري، أبو حنيفة، أحمد بن داود . ٦



 ٥٩٩  هجري ٦٧ـ  ٤٠التشيع واليمنيون في السنوات 

  . )١(ذربيجانآو صفهان وريإمن العراق وجبل و إليهالطائلة 
اً نتائج وأثار ة بين المختار والعجملقد تركت العالقة الحميمة والقوي

 لبني وة شديدةدت إلى عدا, وأ’بتهم في نصرة آل بيت رسول اهللارغّ
  .أمية

كانت ف ,قبل ثورة المختار قة قريبة بين أهل البيت والمواليلقد قامت عال
. ×علي اإلماممع  )٢(هم عالقةيدولكثيرة من العجم  توجد جماعات

 , مثالشراف العربأاعتراض  مما أثار ،يحبهم ×المؤمنينأمير فكان
: فقال األشعثاعترض عليه  يخطب ×علي اإلمامذلك حينما كان 

  .)٣(»القرب منك وأقربهم منك علينا فيهذه الحمراء على وجهك و غلبتنا«

علي  اإلمام بل إن فقط, ×علي اإلماميام ألم تكن هذه العالقة مختصه ب
، لدرجة أنه عندما شتم كانت معه عالقة قوية مع الموالي ×بن الحسين

، فقال لهم علي بن هجم عليه العبيد والموالي ×اإلمامرجل 
   .)٤(»دعوه«: ×الحسين

                                                 
 .۳۴۳صدر السابق: الم. ١

 .۱۴: ، وقعة صفّين المنقري الكوفي، أبو الفضل، نصر بن مزاحم. ٢

 .۳۴۰: الغارات ،الثقفي، ابن هالل، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل. ٣

 .۱۰۱: كشف الغمة فى معرفة االئمة، المجلد الثاني ،األربلي، علي بن عيسى. ٤
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والموالي وموقفهم  ’المتبادلة بين آل بيت رسول اهللا العالقة والمحبة إن
لتعاون بين الفرقتين، حيث كان أدى إلى ا ،أمية د في محاربة بنيوحمال

فكانت الحكومة المروانية  .ذية والتعذيب والقتلموضع األ ن فيااالثن
قسوة، لدرجة أنه في مع أئمة الشيعة وشيعتهم والموالي ب وعمالها يتعاملون

مدة عشرين عاماً على  هيو ـ يزمن حكومة الحجاج بن يوسف الثقف
 خمسين ألف رجلٍ ووعند وفاته نح ،رجلٍ ۱۲۰۰۰۰وقتل نح ـ العراق

  . )١(سجنه امرأة كانوا محبوسين في وثالثين ألف
  إيرانإلى  األشاعرةهجرة 

ه للقصر وبتحريض نهاية محاصرت بعد المجزرة التي قام بها ابن الزبير في
هاجر بعض شيعة . وكذلك مجزرة الحجاج )٢(اليمنيين األشرافمن 

بناء أهجرة : ، منهممناطق يستطيعون العيش فيها بدون أذيةإلى  الكوفة
من الكوفة  هاجر ,أحد أصحاب المختار و, وهاألشعريسائب بن مالك 

   عمهمبناء أقام  وبعد أن هاجرآل سائب ،وسكن في مدينة قم إيرانإلى 

                                                 
 .۱۷۵: مروج الذهب، المجلدالثالث، ي بن الحسينالمسعودي، أبو الحسن ، عل. ١

  . لقد طلب عبدالرحمن بن ۵۷۷: ، السابق، الجزءالرابعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. ٢
  محمد بن األشعث ومحمد بن عبدالرحمن بن سعيد الهمدانى وعبيداهللا بن حر الجعفي     
 وآخرون من مصعب أن يقتل الفرس.    
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 وكانوا حوالي ـ قاربهم وأهليهمأمع  األشعريبناء سعد بن مالك أيعني  ـ
مدينة قم سكنوا صفهان فإينوون الذهاب إلى  والذين كانوا اًسبعين فارس

  . )١(هذه المدينة على العزة والسلطة وقد حصلوا في
 ’مدينة قم من المحبين آلل الرسول الذين هاجروا إلى يوناألشعركان 
واتبع أهل  ,المذهب الشيعي األشعريموسى بن عبداهللا بن سعد  رنش فقد

   .مدينة قم المذهب الشيعي
 اإلمامدم بن عبداهللا بن سعد والذي قال عنه آومن مفاخرهم زكريا بن 

على اهللا سبحانه وتعالى أن يبعد البالء عن أهل قم  إنه حق«: ×الرضا
موسى بن  بسبب وجود زكريا كما ابعده عن أهل بغداد لوجود

  .)٢(»×جعفر

فهناك فرق فقط ييناألشعريختص ب ال إيرانهجرة عرب الجنوب إلى  إن ,
هم قوم من نّإ«اليعقوبي عن أهل قم  فقد ذكر ,إلى مدينة قم هاجرت اُخرى

 ,صليينناس من العجم األذلك ويسكنها اُ في ييناألشعرمذحج ثم من 

                                                 
  ، تاريخ قم، ترجمة حسن بن علي ي، أبو علي، الحسن بن محمد بن الحسنالشيباني القم. ١
 .۲۹۰و ۲۶۳و ۲۶۰: جالل الدين الطهراني : صححهالقمي  

 .۲۷۸: تاريخ قم ،الشيباني القمي، أبو علي، الحسن بن محمد بن الحسن . ٢
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  . )١(»عباس بن عبدالمطلب موالي يقولون أنهم موالي عبداهللا بنوقوم من ال
هذا فقد انتشر المذهب الشيعي بعد هجرة العناصر العربية اليمنية جل أل
وتعتبر مدينة قم المركز والمقر , ) إلى مدينة قميونوالمذحج يوناألشعر(

 خرىركز إلى المدن االُمن هذا الم التشيعوانتشر شعاع  ,إيرانلشيعة  األول
   .إيرانال آوه وثم شمووكاشان  مثل ري

                                                 
 .۴۸: البلدان ، اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح. ١



 

  النتيجة 
وقد حكمها  ,قبل الميالد ۱۲۰۰ليمن لها نظام سياسي منذ كانت أرض ا. ۱

, قبل الميالد ۶۵۰حكم ملوك سبأ اليمن من عام ف .دول معين وقتبان وسبأ
، وأحياناً قد تحكم أحد قبائل فيشان ,من القبائل اليمنية المختلفة وهي

وش عرب الجنوب من القرن قمن ن على عرش سبأ ويظهر )حمير وهمدان(
القبائل الجنوبية  يملك اليمن استفاد من مقاتل »شمريهرعش«أن  الرابع

من  ويظهر ،على لقبهم »عرب الجبال وتهامة«والشمالية حتى أضاف عبارة 
ك اليمن وكان ملو ,النقوش أن قبائل كندة ومذحج ومضر كانت صحراوية

  .هميستفيدون منهم لضرب أعدائ

تصف القرن الخامس نممملكة سبأ باالضطرابات الداخلية من لقد اُبتليت 
ففتحت للقوتين العظيمتين الروم  ,فضعفت قوة الحميريين ،الميالدى

 النظام الملكي فانهار ،م البعض لدخولهم اليمن لمدة قرنوالفرس مع بعضه
  .جانبودخل اليمنيون عصرالذل والتحقير من قبل األ ,والحضارة اليمنية

 وأخذهم مقاليد الحكم من أيدي ,جنبية لمدة قرنالسلطة األ تهاوقد حكم
حين أن  في ،سطورةالذكرى واالُ إّال ظام الملك اليمنيين فلم يبق لهم من ن

القبائل كان يتمتع بالحكم الداخلي المستقل كل واحد من الزعماء وشيوخ 
حين  أرضه بعنوان ملك في ت سيطرته ويديرتح لتيالمناطق والسهول ا في
بهذا فقد كانت اليمن عند  ،, ولم يكونوا عسكريينهضابه إّال ه ال يملك أن
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فكان  , ولم يكن لها دولة مستقلة,جانبتحت استعمار األ اإلسالم ظهور
االختالف والتقسيم السياسي والنزاع بين زعماء القبائل من أهم العناصر 

   .السياسية لتلك البالد
ولكن كان دخول القبائل اليمنية  ،إلى اليمن قبل الهجرة اإلسالموصول . ۲

ع القبائل فقد دخلت جمي ،لهجرةتدريجياً من السنة السابعة ل اإلسالمإلى 
 ال لتيعنس ا إّال التاسعة والعاشرة للهجرة  تينالسن في اإلسالماليمنية إلى 
رسلت القبائل اليمنية أف ،قد هدمت المعابدو ,واضح عنها يوجد تقرير

قبلت القوة السياسية لرسول  أنها , يعنيمنورةوفودها إلى المدينة ال
 والمدينة أ مبعوثيبواسطة تدار وكانت المدن ومخالف اليمن  ,’اهللا

 ,إلى أرض اليمن بصورة حرة وسريعة اإلسالمفدخل  ،القوات المحلية
ودفعوا الزكاة  ،حكامه ومبادئهأب وعملوا اإلسالموقبلت القبائل اليمنية 

لسنة العاشرة في امراسم الحج  واسع في, وكان لهم حضور والخمس
  .فقد شارك من قبيلة صُداء وحدها مائة رجلٍ للهجرة,

من  األنصارمن المهاجرين و األوائل ×علي اإلمامكان أصحاب . ۳
اليمنيين أقوى  األنصار، ولكن كان دفاع بائل اليمنية والنزارية المختلفةالق
  .أيضاًن عن الخليفة بينهم وحين أنه يوجد مدافع لنسبة للنزاريين، فيبا

 ليس في ’ة آلل بيت رسول اهللاة والقيادة السياسيلإلماموجود موالين . ۴
  .الحجاز فقط بل بين اليمنيين والنزاريين
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عندما بعث إلى أرض همدان  ×علي اإلمامبدأت العالقة بين اليمنيين و
تعون بتاريخ القبيلتين اليمنية الكبيرة يتم الكثير من أهالي كانومذحج, ف

, وقد ×بدعوة علي اإلسالمودخلوا  ,ومعرفة ثقافية وبناء حضاري عريق
المدينة  في ’نجح رسول اهللاأرض همدان ومذحج مثلما  نجح في
 ئيء دولة مع االختيار الكامل المالي والقضافقد قام ببنا ,المنورة

ية وأخذ الخمس والزكاة والجز ,يةاإلسالموإقامة التعاليم  واالقتصادي,
   .والغنائم

وكذلك  ،محبته في قلوبهم توقعو ×علي اإلماممن هنا عرف اليمنيون 
فساعد ذلك  ’من الرسول ×علي اإلمامعرفوا وفهموا فضائل ومناقب 

 .أكثر وبنح ×ومعرفته االرتباط بهعلى 

, وكان بكربي أفي بداية خالفة  اإلسالمليمنية عن ارتداد بعض القبائل ا. ۵
 ,اإلسالمعلى  لقبائل اليمنية بقيتولكن كثير من ا ،منهملنبوة ا أحد مدعي

ليمنيين وقد حارب بعض الزعماء ا .وهمدان والنخع وخزاعة ء: طيمثل
بن مسيك المرادي وعدي بن حاتم  فروةو مثل مالك بن حارث النخعي

عن  واحتى قُتل اإلسالمالدوسي المرتدين عن  والطائي وطفيل بن عمر
  .سبيل ذلك خرهم فيآ

ففرقة دخلت  ،القبائل اليمنية لالسالم مختلفةنظرة أن من هنا يظهر لنا 
ال مثأمن القبائل اليمنية  خرىاالُ لم ومعرفة عميقة, والفرقعن ع اإلسالم
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م ل اًظاهر اإلسالمعض فروع تميم دخلوا نجد وب القبائل النزارية غطفان في
النبوة  ودعوظهر م ’عندما توفي رسول اهللا لذلك ؛يتعمق في نفوسهم

  .اإلسالمارتدوا عن 

ولكن بسبب  ،اليمنيون إلى العراق والشام لمواصلة الفتوحات اجره. ۶
ما أ, ومهمةالشام لم يحصلوا على مكانة  ن فيين والنزارييلقرشيتعصب ا

وعندما  ،مهمةعلى مناصب عسكرية وسياسية  العراق فقد حصلوا في
الثالث القبائل : اليمنيين منهم سكانها من أكثرتأسست مدينة الكوفة كان 

وارتبطت  ×والذين أسلموا على يد علي الكبيرة همدان ومذحج وطي
ومن أصحاب رسول  األوائل ×بعض شيعة عليقلوبهم على محبته، و

 تفي الكوفة كان ×مثل حذيفة بن اليمان والقبائل المحبه لعلي ’اهللا
  .×محبي علي أن تصبح هذه المدينة مركز سبباً في

 لتحقيرات وعدم العدالة في الحكم العثماني حدثت ثورة فيبسبب ا .۷
ول المعترضين من أصحاب رسول وكان أ ،لثانية من الخالفةالدورة ا

من زعماء  ،لثولكن كانت أول حركة السقاط الخليفة الثا, ’اهللا
, وقد تولى مسؤولية قيادة من عدم العدالة , لما عانوهنالكوفة النخعيي
من شيعة لنخعي, وكان الكوفة ضد عثمان مالك بن حارث ا حركة مخالفي

  .×وكانوا يطالبون بعزل عثمان وخالفة علي ,×علي

, ×المؤمنين عليميرالبيعة أل لنزارية فيشاركت القبائل اليمنية وا . ۸ـ  ۱
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من عهد عثمان  الشوق الزائد لهذا العمل لما عانوه فيفقد أظهر اليمنيون 
نفس الوقت يظهر من فهرس  في ،همعليف عدم االهتمام وعدم العط

  .األنصاربعضهم من فروع بجيلة وكندة و نأدين القاع
ال علي اً فييمني وجود ثالثين رجالً إنيدل على النفوذ  ×فهرس عم
  .×دولة علي لليمنيين في كثراأل

معركة الجمل من الفرقتين اليمنية  في ×كان أصحاب علي. ۸ـ  ۲
ن يمنيي %۲۵منتكون قوات الناكثين , وتنزاريين %۶۳ ,يمنيين %۳۷ لنزاريةوا
, بل التقسيم بناًء على ذلك لم تكن القبيلة هي المالك في ،نزاريين %۷۵و

نشاهد  اإلسالمول مرة في تاريخ بسبب النظرة المختلفة في العقيدة، وأل
زد شخاص أأمثال ذلك التقاء  ،دالً من تقسيم القبيلةب صليااللتقاء األ

 زد الكوفة. أع البصرة م

 ×عليصحاب أ نأ صفّينمعركة صحاب يظهر من االحصاء أل. ۸ـ  ۳
يمنيين من ال %۵۹ما أصحاب معاوية أو ,يمنيينمن ال %۴۲نزاريين من ال ۵۸%
في هذه الحالة كان المالك في تقسيم الشام والعراق  .من النزاريين %۴۱و

جبهة  ما فيأو ،يمنيينالمن معاوية مع  من تسع قبائل أكثركانت و، اًيعقائد
ن م أكثرربيعة وهمدان ومذحج والنزارية : فكانت القبائل اليمنية ×علي
عك وحمير واللخم : جبهة معاوية القبائل اليمنية في وكانت ,ى بنفسهضح
   .عين عنهالمداف أكثرشعر وفروع السكون والسكاسك وكندة وكانوا واأل
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تعاون و ,×جيش علي فيوالتمزق  دى االختالفأفقد  اُخرىومن جهة 
 .معاوية الحرب لصالح حسمإلى  .شراف ربيعةأ اليمنيين مع األشراف

الكوفة اليمنية  لفة فيتكوين قبيلة حركة الخوارج من القبائل المخت . ۸ـ  ۴
بعض الباحثين  هذا على عكس رأي، وزعيمهم من اليمنيين والنزارية وكان

  .كرقوات الخوارج من تميم وب أكثرأنه لم يكن 

 ,اتجاهين تحرك فيالقبائل اليمنية ت يظهر من بناء قبيلة الغارات أن.  ۸ـ  ۵
من  )مدينة جند(كما كان أهل حمير ف ×مع علي زرؤاالمخالف والم

ممن سكن  )نيمن حمير والهمداني(أهل جيشان  بينما ×أشد أعداء علي
 .ذلكسبيل  , وقُتل الكثير منهم في×المدافعين عن علي أكثرمن  اليمن

ومسلم بن عقيل من  بن عدي ثورة حجر آزرت تتكون القبيلة التي .۹
عدم حضور  ومع أن التقارير الموثقة أشارت الى, القبائل اليمنية والنزارية

 هاتين , مثل سليمان بن صُرد وعدي بن حاتم فيقادة الشيعة القدماء
 ،واسعةبصورة شاركت النزارية واليمنية  قبائل الكوفة ّلكن ؛الثورتين

وبعدها فقد قام زياد وابنه عبيداهللا بضرب ثورة مسلم وحجر بواسطة قوة 
  .ة اليمنيينزعماء القبيلة وخاصّ

ليمنية من القبائل ا الطفوقعة  في ×الحسين اإلمامكان أصحاب  ـ۱۰
. من اليمنيين رجالً ۳۴رجالً منهم  ۷۲من شهداء كربالء وكان  .والنزارية

 ،والمذحجيون ،الهمدانيون :يب القبائلهذا العدد على حسب ترتو
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   .خرىليمنية االُمن القبائل ا أكثروقد استشهد عدد كبير منهم  ,األنصارو
ثمامة  ووأب الهمداني ضيرخبرير بن وهم  :ويستنتج من كالم البعض منهم

 اإلمامأنهم أختاروا  قين البجليالالهمداني وزُهير بن  وزياد بن عمر
 ,’, وأنه الوارث لرسول اهللابمكانته قويوهم على علم  ×الحسين

واهللا «: هل اوقالو ,نصرته واختاروا الشهادةل اوقد قامو ,وحامل ميراث النبوة
لهذا فقد كانت عقيدتهم مبنية على  ,»رواحناألن نتركك حتى نفديك ب

نوع من التعصب القبلي وال  يوجد أي سس الشيعية واالختيار بعلم والاالُ
ب الجنوب اختيار عر نظرية بعض الباحثين أنل اًخالف ،القومي في طريقهم

يخهم ومن دول اليمن القديمة موروثه من تار نما هيإللعقيدة الشيعية 
   .عقديةتوجد أي عالقة  ابتليت بتفكك شديد وال والتي

 ،لقرن الرابع الميالديا ذقبلياً من اليمن نظاماً لقد كان النظام السياسي في
لهم من  لثقافي ولم يبقاليمنية القديمة والميراث ا وقد انهارت الحضارة

   .الذكرى إّال النظام الموروث 
زمان  في ×وعلي ’ن آلل بيت رسول اهللايبة الهمدانيمح فقد نشأت

لنا في الفصل  نكما تبي ،إلى اليمن في أول مرة ×علي اإلمامدخول 
 يتدع لتيليمنية االقبائل ا أكثرأشراف حمير وكندة  نالسادس والسابع إ

 في ×علي اإلمامالضربات على  أكثرادخلت الملك الموروث فقد 
ثورات مسلم وحجر والمختار على  في ×وتضعيف أهداف علي صفّين
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   .التشيعحرب 
كربالء هم  من ساعد قوات عبيداهللا بن زياد في أكثر أن ننسى ويجب أن ال

الن رج ×الحسين بن علي قتلةمن , وكان نواشراف الكوفة اليمني
  .أيضاً يمني ×المؤمنين عليأميرالحال أن قاتل  ووكما ه ,يمنيان

على رغبة اليمنيين  تأثيرالنظام الموروث ليس له  فهذه المسائل تؤكد أن
الدورة الزمنية  صفياءهم فيأالشيعة اليمنيين و على هذا فإن وبناء ،للتشيع

والعسكرية للشيعة  وة السياسيةتثبيت الق لتي نبحث عنها كان لهم دور فيا
 , وكان لهم دور مؤثر فيالحركات االجتماعية ونشر الثقافة الشيعية وفي

   .المخالفة والمحاربة معه
ل وأفماكن تواجد الشيعة أنبحث فيها عن  ة الزمنية التييظهر من الدور .۱۱

وكان  ،ماكن البصرةأالمدينة والكوفة وما حولها وبعض  :الشيعية كزامرال
المدن  في التشيعفقد انتشر  ،مؤثر مع النزاريين في نشر ذلك ورلليمنيين د

دان ومذحج بالتعاون مع تبالة وجيشان وصنعاء ومأرب وأرض هم :التالية
لهذا  ،ن يسكنون في كثير من مناطق اليمنوليمنيوكان الشيعة ا ،اليمنيين

أن  إّال أبيت  فإن«: مكة في ×الحسين لإلمامالسبب فقد قال ابن عباس 
  . »وشعاباً وألبيك بها شيعة اًبها حصون فإن ليمنتخرج فسر إلى ا

 : البحث التي تقدمت في حداثاأليستنتج من  .۱۲

  : جهتين فيظهور رغبة اليمنيين للتشيع  ـ الف
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المعرفة الراسخة والنشاط  فرقة كانت عقيدتهم الشيعية مبنية على ـ۱
سيبل  رواحهم فيأن بنوا يضحوالعمر وكا خرالمذهبي والتي دامت حتى آ

   .ذلك
لم تكن عقيدتهم الشيعية مبنية على المعرفة  والتي خرىالفرقة االُ ـ۲

الراسخة بل كانت نظرياتهم مرتبطة بالشروط والمقتضيات السياسية 
ى المجتمع ولم تكن عقيدتهم ثابته، واالجتماعية والثقافية الحاكمة عل

الجبهة  فيوأمحايدين حياناً أه وبنائأو ×مع علي يكونون حياناًأف
   .المخالفة لهم

(شيعة آل : منها حداثاألسير أسماء مختلفة فيبلشيعة تسمية ا ـ ب
يعة الرسول وآل ش(و ),تراب(شيعة أبي و), ×شيعة علي(و )’النبى

, )×شيعة الحسن بن علي(و,)×على دين علي(و) ’الرسول
شيعة ( :هم) ويطلق على أعدائالترابيون(و, )×شيعة الحسين بن علي(و

   .)الطالبون بدم عثمان(و )على دين عثمان(و ),عثمان
حركة  ×الحسين اإلمامبثورة  رةى الثورات المتأثّأحد تكان .۱۳

 ،اليمنيين والنزاريين العربالكوفة  زعماؤها من شيعة كان , وقدالتوابين
   .في سبيل ذلكالشهادة و الرسول,ل بيت لثورة على الطلب بدم آا وقامت

وكان شعارهم الطلب  ،ثورة المختار في الكوفة بثورة كربالء تأثرت كذلك .۱۴
لنصرة يمنيي الكوفة, إذ  اًنا, فكان انتصار المختار مد’رسول اهللا بيتبدم آل
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في كل مراحل هذه الثورة،  األصليةالقوة  يشكلون كان اليمنيون و الموالي
  . ن مثل بني أسد وعبدالقيس كانوا مع المختاريولكن النزاري

مخالفة  اهتمام المختار للموالي وبرامجه االجتماعية كان السبب في إن
سقاطه زعماء همدان خطة ا من شارك في أكثروكان  ,هلأشراف الكوفة 

، فقد ضربت خطتهم بالفشل بسعي من بطل يمني توكندة, ولكن باء
 كانو ،شراف الكوفة مع الزبيريينأحكومة المختار بعد اتحاد وتعاون 

عرب  وهاجر ,بين العجم ’في نشر حب آل بيت رسول اهللالسبب 
 إيرانفي  التشيع وانتشر إيرانإلى  االشعريونمذحج ووهم الجنوب 

   .ليمنيينا لئك المهاجرينأو ةبواسط
اشتركت قوات القبائل اليمنية والنزارية مع بعضهم البعض في جميع  .۱۵

الشيعية في الدورة  صالحية واالجتماعيةمراحل الخالفة وفي الحركات اإل
وكذلك الجهة المخالفة والضاربه لهذه الحركات  ،الزمنية التي نبحث فيها

وكان مالك المخالفة والنصرة  .أيضاًكانت من قوات الفرقتين اليمنية والنزارية 
بالطبع كان له  ،مع الشيعة, وانبثقت حركاتها من منطلق عقائدي وليس قبلي

   .صل في درجات الشدة والضعفاألة ويلفي المالحظات القب تأثير



 

 صةالالخ

يطلق على بالد الجنوب الغربي للجزيرة العربية والذي في النقوش القديمة 
دولة معين وقتبان واوسان وسبأ, ولكن  :وكانت لها أنظمة مثل ،اسم يمنت
الملك والقوة المركزية, والذين نظمة لم يكن لهذه األ اإلسالم عند ظهور

نحاء اليمن هم شيوخ القبائل, وكانوا في جدال أع في كان لهم نفوذ واس
  سياسي مع بعضهم البعض. 

التاسعة والعاشرة  تينالسن اليمنية فيجميع القبائل  اإلسالموقد دخل 
ث القبائل بعوبعد  .العربيةجنوب الجزيرة  المعابد من زيلت, واُللهجرة
اسية فقد اقنعوا السي ’قوة الرسول , ومالحظةإلى المدينة المنورة اليمنية

زعماء  وأتباعهم بذلك. كانت مخاليف اليمن تدار من قبل مبعوثين أ
 ×علي اإلمامإلى اليمن  الرسول مسلمين محليين, وكان أحد مبعوثي

 وكان يملك ،أرض همدان ومذحج في السنة العاشرة للهجرة بعث إلى فقد
, يةاإلسالماهيم هم المفوتعليم ,واالقتصادية ة القضائيةالكامل اتاالختيار

   .اطقتلك المن قامة دولة فيإو
 ووقعت محبته في ×علي اإلماممن هنا تعرفت القبائل اليمنية على 

, زرتهؤابممنهم قام البعض  ’عظم, وبعد رحلة الرسول األقلوبهم
   .’بواليته بعد النبي العتقادهم

موا في وقد ساه ،يةاإلسالمالفتوحات هاجراليمنيون إلى العراق والشام بعد 
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وشارك اليمنيون والنزاريون في بيعة  ،تقسيم الصفوف في العراق والشام
 في ،أكثرشوق اليمنيين كان  ولكن ،وفي تكوين حكومته ×علي اإلمام

ليمنية ين من القبائل ايقالفر , وقد شارك كالالبعض انعزلوا عنه حين أن
 ،×علي يام خالفةلتي دارت أالحروب ا زرة ومخالفةآوالنزارية في م

كانوا  صفّين وفي )،%۳۷(يشكلونمعركة الجمل كان اليمنيون  ففي
   .من اليمنيين )% ۵۹(جيش معاوية  وكان في )،%۴۲(لونيشكّ

منهم كان  ،رجالً ۷۲×الحسين اإلمامكان أصحاب واقعة كربالء  فيو
على علم  ×الحسين اإلماماختاروا الشهادة مع  ,من اليمنيين رجالً ۳۴

والخليفة والوارث بعد رسول  اإلمام وه ×الحسين ماماإل أنبراسخ 
وهذه العالقة  ,ومخلصة ؛ ولهذا فقد بنوا أهدافهم على عقيدة ثابتة’اهللا

رث تاريخي قديم من دول عنصرية القبلية وال القومية وال إلم تكن فيها ال
  .ةاليمن القديم



 

 الخرائط



 

 
 

 
 



 



 



 



 



 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 



 

  المصادر
  

آيـة اهللا   ترجمـه: ، ×صلح اإلمام الحسـن شيخ راضي؛  آل ياسين،  .۱
 هـ . ش. ۳۵۱هران: انتشارات آسيا طي؛ ئالسيد علي الخامن

ــد     .۲ ــن دري ــن ب ــن الحس ــد ب ــد، محم ــن دري ـــ) ؛  ۳۲۱ (ت  األزدي، اب ه
، تحقيق: عبدالسالم محمـد هـارون ؛ بغـداد: مكتبـة     اإلشتقاق في األنساب

 هـ . ق. ۱۳۹۹المثنى، 

ــن   .۳ ــار (ت     اب ــن يس ــحاق ب ــن إس ــد ب ــحاق، محم ـــ)؛  ۱۵۱إس ــير ه الس
تحقيــق: ســهيل زكــار؛ قــم: دفتــر مطالعــات تــاريخ و معــارف والمغــازي، 

 هـ . ق. ۱۴۱۰إسالمي، 

ي بـ ابن النديم البغدادي، محمد بن إسحاق بـن محمـد، أبـو الفـرج بـن أ      .۴
ترجمـة  الفهرست في أخبار العلماء والمصـنّفين، هــ)؛   ۳۸۰يعقوب (ت 

 هـ . ش. ۱۳۶۶محمد رضا تجدد؛ طهران: انتشارات امير كبير،  وتحقيق:

ان، أبو العباس، شمس الدين أحمد بن محمد بن أبـي بكـر (ت   كابن خل .۵
تحقيـق: إحسـان عبـاس؛     ،وفيات األعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان   هـ)؛ ۶۸۱

 بيروت: دار الفكر، بدون تاريخ.

األعالق ـ . ق)؛ هـ  ۳۰۰ابن رسته، أبو علي، أحمد بن عمر بن رسته (ت   .۶
ــية ــ ،النفس ــا  ترجم ــره چ ــين ق ــر    طنلو؛ ة: حس ــر كبي ــارات أمي ــران: انتش   ه

 هـ . ش. ۱۳۶۵
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غريب الحـديث،  هــ)؛   ۲۷۶ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم (ت   .۷
 عبداهللا الجبوري. تحقيق:

تحقيـق: اميـل بـديع يعقـوب؛     ن شـعر،  اديوابن كلثوم، عمر بن كلثوم؛   .۸
 هـ . ق. ۱۴۱۱عربي، بيروت: دار الكتاب ال

كشـف الغمـة فـي معرفـة     هــ)؛   ۶۹۲األربلي، علي بن عيسى (ت  .۹
تحقيــق: الســيد هاشــم الرســولي؛ تبريــز: مكتبــة بنــي هاشــمي،  األئمــة، 

 هـ . ق.۱۳۸۱

األسدي الحلي (العالمة الحلي)، أبو منصور، الحسـن بـن يوسـف بـن      .۱۰
ترجمـة   كشف المراد في شرح تجريد االعتقـاد،  هـ)؛  ۷۲۶المطهر (ت 

 هـ . ق. ۱۳۹۸وشرح: أبو الحسن شعراني؛ طهران: المطبعة اإلسالمية، 

األسدي الكوفي (من علمـاء القـرن الثـاني الهجـري) فضـل بـن الزبيـر؛         .۱۱
ن قتل مع الحسين بن عليتسمية م.‘ 

تحقيق: داود سلوم  الهاشميات (قصائد)،األسدي، الكميت بن زيد؛  .۱۲
 ونوري حمودي.

ـ اشـيولر؛   .۱۳ تين قـرون إسـالمى(إيران فـي القـرون     إيران در نخس
ترجمـة: جـواد فالطـوري؛ طهـران: انتشـارات علمـي       اإلسالمية األولى)، 

 هـ . ش. ۱۳۶۴وفرهنگي، 



 ٦٢٧  المصادر

مقــاالت هـــ)؛  ۳۳۰األشــعري، أبــو الحســن، علــي بــن إســماعيل (ت  .۱۴
محســن مؤيــدي؛ طهــران: ترجمــة: اإلســالميين واخــتالف المصــلّين، 

 هـ . ش. ۱۳۶۲انتشارات أمير كبير، 

ذكـر  هــ)؛    ۴۳۰(ت  اإلصفهاني، أبو نعيم، أحمد بن عبداهللا بن أحمـد  .۱۵
تحقيـق: سـيد حسـن كسـروي، دار     أخبار إصبهان (تـاريخ إصـفهان)،   

 هـ . ق. ۱۴۱۰الكتب العلمية، 

سـني ملـوك األرض   هــ)؛   ۳۶۰ (ت  اإلصفهاني، حمـزة بـن الحسـن    .۱۶
، تحقيــق: مصــطفى الســقا، وإبــراهيم األبيــاري(تــاريخ ملــوك األرض)، 

 هـ . ش. ۱۳۶۷ترجمة: جعفر شعار؛ طهران: انتشارات أمير كبير ، 

 الـيمن:  ؛اليمن الخضراء مهـد الحضـارة  األكوع، محمد بن علـي؛   .۱۷
 هـ . ق. ۱۴۰۲مكتبة الجيل الجديد، 

هـ)؛ ۳۵۶ (ت  األموي اإلصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد .۱۸
ت: دار إحيـاء التـراث   تحقيق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم؛ بيـرو      األغاني، 

 هـ . ق. ۱۳۹۲العربي، 

ــو الفــرج علــي بــن الحســين بــن محمــد    .۱۹ (ت  األمــوي اإلصــفهاني، أب
شـرح وتحقيـق: أحمـد صـقر؛ بيـروت: مؤسسـة       مقاتل الطالبيين، هـ)؛ ۳۵۶

 هـ . ق. ۱۴۰۸األعلمي للمطبوعات، 
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أعيان الشـيعة؛  هــ)؛   ۱۳۷۱(ت  األمين العاملي، محسن بن عبدالكريم  .۲۰
 هـ . ق. ۱۴۰۳دار المعارف للمطبوعات، بيروت، 

هــ)؛ العقـد الفريـد،     ۳۸۱ (ت  االندلسي، ابن عبد ربه، أحمد بن محمد .۲۱
 هـ . ق. ۱۳۷۲تحقيق: محمد سعيد العريان؛ بيروت: دار الفكر، 

األنصاري، التلسماني، محمد بن أبي بكر بن عبـداهللا بـن موسـى، كـان       .۲۲
ب النبي وأصـحابه العشـرة،   الجوهرة في نسهــ )؛   ۶۴۵حياً حتى سنة (

 هـ . ش. ۱۳۶۱ي، طهران: انتشارات أمير كبير، ترجمة: فيروز حريرچ

 ،تمـدن إسـالمی   ۀعلم تاريخ در گستر (معاصـر)؛  ، صادقوند ئينةآ  .۲۳
 .  ش هـ  ۱۳۷۷هران: طفرهنگي؛ پژوهشگاه علم إنسانی ، ومطالعات 

 .البحوث في التاريخ واألدب، صادق (معاصر)؛ وند ئينةآ  .۲۴

نظريــات جديــد در علــم سياســت رية، حســين (معاصــر)؛ يبشــال .۲۵
، دفتر مطالعـات و تحقيقـات   طهراننظريات جديدة في علم السياسة)؛ (

 هـ . ش. ۱۳۷۳، × امام صادق سياسي دانشگاه

هــ ق)؛   ۲۳۰(ت  البصري، الزهري، ابن سعد، محمد بن سـعد بـن منيـع    .۲۶
 بيروت: دار صادر، بدون تاريخ.؛ الكبرىالطبقات 

هــ)؛   ۴۲۹ (ت  دادي، أبو المنصور، عبدالقادر بن طاهر بن محمـد البغ .۲۷
باهتمـام: محمـد جـواد مشـكور؛ طهـران: كتابفروشـي       الفَرق بين الفرق)، 

 هـ . ش. ۱۳۶۷إشراقي، 



 ٦٢٩  المصادر

خزانة األدب ولب لباب هـ)؛  ۱۰۹۳البغدادي، عبدالقادر بن عمر (ت  .۲۸
 .لسان العرب

فتـوح  هــ)؛    ۲۷۹ (ت  برالبالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جا .۲۹
ــدان،  ــب العلميــة  البل تحقيــق: رضــوان محمــد رضــوان؛ بيــروت: دار الكت

 هـ . ق.۱۳۹۸

أنسـاب  هـ)؛  ۲۷۹ (ت  البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر .۳۰
؛ بيروت: مؤسسـة األعلمـي    ۲تحقيق: محمد باقر المحمودي، جاألشراف، 

 هـ . ق. ۱۳۹۴للمطبوعات، 

أنسـاب  هـ)؛  ۲۷۹ (ت  لعباس، أحمد بن يحيى بن جابرالبالذري، أبو ا .۳۱
تحقيق: إحسان عباس، القسم الرابـع؛ بيـروت: دار النشـر شـتابتر،     األشراف، 

 هـ . ق. ۱۴۰۰

أنسـاب  هـ)؛  ۲۷۹ (ت  البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر .۳۲
؛ القـاهرة: دار المعـارف، بـدون    ۱تحقيـق: محمـد حميـد اهللا، ج   األشراف، 

 خ.تاري

أنسـاب  هـ)؛  ۲۷۹ (ت  البالذري، أبو العباس، أحمد بن يحيى بن جابر .۳۳
 م۱۹۳۶جورسالم،  شگاهن، حيدر آباد: دا۵تحقيق: كويتين جاألشراف، 

ترجمة: أحمد آرام؛ طهران: تاريخ اإلسالم؛ بي هولت وآت لميتون،   .۳۴
 هـ . ش. ۱۳۷۷انتشارات أمير كبير، 
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ـ ؛ پروکوپيوس .۳۵ م)، وای إيـران و ر حروب الفرس مع الروم (جنگه
 .هـ . ش ۱۳۶۵ي، محمد سعيدي؛ طهران، انتشارات علمي وفرهنگ ترجمة:

تـاريخ  هـ)؛  ۲۶۲البصري النميري، ابن شبة، أبو زيد، عمر بن شبة (ت  .۳۶
تحقيق: فهيم محمـد شـلتوت؛   المدينة المنورة (أخبار المدينة المنورة)، 

 هـ . ق. ۱۴۱۰قم: دار الفكر، 

 ية تصدرها مؤسسة آل البيت^ إلحياء التراث.مجلّة فصلتراثنا،  .۳۷

بالد سبأ وحضـارت العـرب اُألولـى (الـيمن)؛     ترسيسي، عدنان؛  .۳۸
 هـ . ق. ۱۴۱۰اصر، عمالفكر لبيروت: دار ا

ــتان التهـــايم، فـــرانتس؛  .۳۹ ــادی در دوران باسـ ــای اقتصـ کمکهـ
،ترجمـة: أميـر هوشـنگ    (المساعدات اإلقتصادية فـي العهـد القـديم)   

 هـ . ش. ۱۳۶۹مان انتشارات وآموزش انقالب اسالمي : سازطهرانأميني؛ 

: نعهــد عتيــق، لنــد(العهــد القديم) ؛ التــوراة (الكتــاب المقــدس)  .۴۰
 م.۱۹۳۲

التونسي الحضرمي المالكي، أبو زيد، عبدالرحمن بن محمد بن محمـد   .۴۱
بيـروت: مؤسسـة األعلمـي للمطبوعـات،      العبر؛ هــ)؛   ۸۰۸ (ت  بن خلدون

 هـ . ق. ۱۳۹۱



 ٦٣١  المصادر

حضرمي المالكي، أبو زيد، عبدالرحمن بن محمد بن محمـد  التونسي ال .۴۲
بيروت: منشورات األعلمـي  مقدمة ابن خلدون؛ هـ)؛  ۹۰۸بن خلدون (ت 

 للمطبوعات، بدون تاريخ.

أيام العرب هـ)؛  ۲۰۹ (ت  التيمي البصري، أبو عبيدة ، معمر بن المثنى .۴۳
ــالم،   ــل اإلس ــادل قب ــق: ع ــا  تحقي ــروت: ع ــاتي؛ بي ــم البي ــبم الكلجاس   ت

 هـ .ق. ۱۴۰۷

التيمــي القرشــي المعــروف بــالنويري، شــهاب الــدين أحمــد بــن         .۴۴
نهاية اإلرب في فنون هـ)؛  ۷۳۳ (ت  عبدالوهاب بن محمد بن عبد الدايم

  ترجمــة: محمـــود مهــدوي؛ طهـــران: انتشــارات أميـــر كبيـــر،    العـــرب، 
 هـ . ش ۱۳۶۵

 اللالثقفي، ابن هالل، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمـد بـن سـعيد بـن هـ      .۴۵
تحقيــق: عبــدالزهراء الغــارات (االســتنفار والغــارات)، هـــ)؛  ۲۸۳ (ت 

 هـ . ق. ۱۴۰۷الحسيني الخطيب؛ بيروت: دار األضواء ، 

 .تاريخ التشيعجعفري ، حسين؛  .۴۶

ــابي، كــاظم، (معاصــر)؛   .۴۷ ــة؛  الجن ــة الكوف ــيط مدين ــداد: دار تخط بغ
 م. ۱۹۶۷الجمهوريةن 

هـــ)؛  ۳۲۳(ت  لعزيز الجــوهري، البصــري، أبــو بكــر، أحمــد بــن عبــدا  .۴۸
روايـة: ابـن أبـي الحديـد، جمـع وتحقيـق: محمـد هـادي         السقيفة وفدك، 

 أميني؛ طهران: مكتبة نينوى الحديثة، بدون تاريخ.
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 أشـكال العـالم (صـور األقـاليم)،      جيهاني، أبو القاسم بـن أحمـد؛   .۴۹
 هـ . ش. ۱۳۶۸به نشر،  تترجمة: علي عبدالسالم كاتب؛ مشهد، شرك

قبيلة خزاعة في الجاهليـة واإلسـالم؛   در فياض؛ حرفوش، عبدالقا .۵۰
 هـ . ق. ۱۴۱۷دمشق: دار البشائر، 

ــاض؛   .۵۱ ــدالقادر في ــوش، عب ــيءحرف ــة ط   دمشــق: دار البشــائر ، ؛قبيل
 هـ . ق.۱۴۱۶ 

الفتنـة  هــ )؛   ۱۳۹۳ (ت  حسين طه، طه بن حسين بن علي بن سـالمة  .۵۲
ارات چـاپ وانتشـ  ترجمة: أحمـد آرام؛ طهـران: شـركت سـهامي     الكبرى، 

 هـ . ش. ۱۳۶۳علمي، 

هـــ)؛  ۶۲۶ (ت  الحمــوي البغــدادي، أبــو عبــداهللا، يــاقوت بــن عبــداهللا .۵۳
تحقيق: ناجي حسن؛ بيروت: الـدار  المقتضب من كتاب جمهرة النسب، 

 م. ۱۹۸۷العربية للموسوعات، 

هــ)؛   ۶۲۶ (ت  الحموي البغـدادي، أبـو عبـداهللا، يـاقوت بـن عبـداهللا        .۵۴
 هـ . ق. ۱۴۰۰الفكر،  بيروت: دار معجم اُألدباء،

هـــ)؛  ۶۲۶ (ت  الحمــوي البغــدادي، أبــو عبــداهللا، يــاقوت بــن عبــداهللا .۵۵
 دار صادر ، بدون تاريخ. بيروت:معجم البلدان، 



 ٦٣٣  المصادر

هـا  ، (نامـه ’رسـائل ومعاهـدات محمـد    حميد اهللا، محمـد؛    .۵۶
ترجمـة: سـيد محمـد    ، ’)محمـد   تهـای سياسـی حضـر   وپيمان

 هـ . ش. ۱۳۶۷حسيني؛ طهران: انتشارات سروش، 

(ت  الحميري، ابن هشام، أبـو محمـد، عبـدالملك بـن هشـام بـن أيـوب        .۵۷
تحقيـق: مصـطفى السـقا وإبـراهيم األبيــاري      السـيرة النبويـة،   هــ ) ؛   ۲۱۸

ــدالحفيظ، ط ــي وأوالده،   ۲وعبـ ــابي الحلبـ ــطفى البـ ــة مصـ ــر: مطبعـ   ؛ مصـ
  هـ . ق.۱۳۷۵ 

د اهللا بــن الحنفــي النيســابوري (الحــاكم الحســكاني)، أبــو عبــداهللا، عبيــ  .۵۸
شواهد التنزيل لقواعـد التفضـيل فـي     هـ)؛  ۴۰۵ (ت  عبداهللا بن أحمد

تحقيـق: محمـد بـاقر المحمـودي؛      اآليات النازلة في أهـل البيـت^،  
 هـ . ق. ۱۳۹۳بيروت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 

أبـو عبــداهللا، عبيـداهللا بــن    ،كاني)سـ (الحــاكم الح الحنفـي النيسـابوري   .۵۹
تحقيـق:  المستدرك علـى الصـحيحين،   هــ)؛   ۴۰۵ (ت  عبداهللا بن أحمد

 هـ . ق. ۱۴۱۱محمد عبدالقادر عطا؛ بيروت: دار الكتاب العلمية، 

الخراساني، أبو القاسم، عبيد اهللا بن عبداهللا بن أحمد بن خرداذبـه (ت   .۶۰
هـران: مؤسسـة   ط ؛ترجمـة: سـعيد خاكرنـد   ؛ المسالك والممالكهـ)؛  ۲۸۰

 هـ . ش. ۱۳۷۱ ،مللمطالعات وانتشارات تاريخي ميراث 

ديوان دعبل الخزاعي (قصائد  ؛هـ) ۲۴۶ (ت  خزاعي، دعبل بن علي .۶۱
 م. ۱۹۲۶تحقيق: محمد يوسف نجم؛ بيروت: دار الثقافة ، ولطائف)، 
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هــ)؛   ۳۷۸ (ت  الخوارزمي، أبو عبداهللا، محمد بن أحمـد بـن يوسـف    .۶۲
ترجمــة: حســين خــديوجم؛ طهــران: انتشــارات علمــي  مفــاتيح العلــوم، 

 هـ . ش. ۱۳۶۲ي، گوفرهن

الدمشقي الشافعي، الذهبي، أبو عبداهللا، شمس الدين محمد بـن أحمـد    .۶۳
حيدرآباد: مطبعة دائـرة  تذكرة الحفّاظ؛ هـ)؛  ۷۴۸بن عثمان بن قايماز (ت 

 المعارف النظامية، بدون تاريخ.

 هـــ)؛ ۷۷۴(ت  الدمشــقي، ابــن كثيــر، أبــو الفــداء، إســماعيل بــن عمــر   .۶۴
يـق: أحمـد بـن ملحـم؛ بيـروت: دار الكتـب العلميـة،        تحقالبداية والنهاية، 

 هـ . ق. ۱۴۰۷

دفتـر   طهـران: جمهوريـة الـيمن (جمهـوري يمـن)؛    و؛ لمكرياود د .۶۵
 هـ . ش. ۱۳۷۴مطالعات سياسي و بين المللي وزارت خارجة، 

الديلمي، أبـو محمـد، الحسـن بـن محمـد الـديلمي (مـن أعـالم القـرن           .۶۶
ــاد القلــوب؛  الثــامن)؛    ألعلمــي للمطبوعــات،  بيــروت: مؤسســة ا إرش

 هـ . ق. ۱۳۹۸

هـــ)؛  ۲۷۶ (ت  الـدينوري، ابـن قتيبــة، أبـو محمـد، عبــداهللا بـن مسـلم       .۶۷
تحقيـق: ثـروت عكاشـة؛ القـاهرة، دار المعـارف بمصـر، بـدون        المعارف، 

 تاريخ.

اإلمامة هــ)؛   ۲۷۶(ت  الدينوري، ابن قتيبة، أبو محمد، عبداهللا بن مسلم .۶۸
 هـ . ش. ۱۳۶۳الرضي،  ؛ قم: منشورات الشريفوالسياسة، 



 ٦٣٥  المصادر

، األخبار الطوالهـ)؛  ۲۸۲ (ت  الدينوري، أبو حنيفة، أحمد بن داود بن ونند .۶۹
 هـ . ش. ۱۳۶۴ترجمة: محمود مهدوي؛ طهران: نشر ني، 

 (ت  الرازي الصنعاني اليمني، أبو العباس، أحمد بـن عبـداهللا بـن محمـد     .۷۰
لعمري؛ صـنعاء:  تحقيق: حسين بن عبداهللا اتاريخ مدينة صنعاء، هـ)؛  ۵۰۰

 هـ . ق. ۱۴۰۱مطبعة محقق، 

ــامبر؛ در آســتانه ســال زاد راميــار، محمــود؛  .۷۱ طهــران: دفتــر نشــر پي
 هـ . ش. ۱۳۶۵فرهنگي، إسالمي، 

هــ)؛   ۲۵۶ (ت  الزبيري القرشي، أبو عبداهللا، الزبير بن بكـار بـن عبـداهللا    .۷۲
تحقيـق: سـامي مكـي العـاني؛ بغـداد:      األخبار الموفقيات (الموفقيـات)؛  

 طبعة العاني، بدون تاريخ.م

األعالم (قاموس التراجم ألشهر هــ)؛   ۱۳۹۶الزركلي، خير الدين (ت .۷۳
 م. ۱۹۸۹بيروت: دار العلم للماليين،  الرجال والنساء من العرب)؛

دراسات فـي أنسـاب   الزيدي شرف الدين، أحمد حسين (معاصـر)؛   .۷۴
 هـ . ق. ۱۴۰۵، ۲الرياض: وزارة المعارف ط قبائل اليمن؛

 (ت  بن الجوزي، أبـو المظفـر، يوسـف بـن قزاوغلـي بـن عبـداهللا       سبط ا .۷۵
بيـروت:  تذكرة الخواص من اُألمة بذكر خصـائص األئمـة؛   هـ )؛  ۶۵۴

 هـ . ق. ۱۴۰۱مؤسسة آل البيت^ إلحياء التراث، 
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السروي، المازندراني، أبو جعفر، رشيد الدين محمد بن علي بن شـهر   .۷۶
دار األضواء، بـدون   بيروت: ؛مناقب آل أبي طالبهـ) ؛  ۵۸۸ (ت  آشوب
 تاريخ.

إيران در زمان ساسانيان (إيـران فـي عصـر    ستين؛ سن آرتور كري .۷۷
ــانيين)، ــر،     الساس ــر كبي ــارات أمي ــران: انتش ــمي؛ طه ــيد ياس ــة: رش   ترجم

  هـ .ش ۱۳۶۷ 
الشافعي، ابن عساكر، أبـو القاسـم، علـي  بـن الحسـن بـن هبـة اهللا (ت          .۷۸
مـن تـاريخ مدينـة    × ترجمة اإلمام علي بن أبـي طالـب  هـ)؛ ۵۷۱

تحقيــق: محمــد بــاقر المحمــودي؛ بيــروت: مؤسســة المحمــودي  دمشــق، 
 هـ . ق. ۱۳۹۸للطباعة والنشر، 

ــي صــدر الشــجاع، عبــدالرحمن عبدالواحــد، (معاصــر)؛   .۷۹ ــيمن ف ال
 هـ . ق. ۱۴۰۸بيروت: دار الفكر، اإلسالم؛ 

، ×لإلمـام علـي بـن أبـي طالـب     نهـج البالغـة،   الشريف الرضي؛  .۸۰
فيض اإلسـالم (معاصـر)، مركـز نشـر آثـار فـيض اإلسـالم،        ترجمة وشرح: 

 هـ . ش. ۱۳۷۳

 ،×بـن أبـي طالـب    إلمـام علـي  لنهـج البالغـة،   الشريف الرضي؛  .۸۱
ي، ، طهران: شـركت انتشـارات علمـي وفرهنگـ    ۶ترجمة: جعفر شهيدي، ط

 هـ . ش. ۱۳۲۳
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الملـل  هــ)؛   ۵۴۸ (ت  الشهرستاني، أبو الفتح، محمد بن عبـدالكريم  .۸۲
ة: مصطفى خالقدار هاشمي، تصحيح: محمـد رضـا جاللـي    ترجموالنحل، 

 هـ . ش. ۱۳۶۲نائيني؛ طهران: انتشارات إقبال، 

 طهـران: دفتـر  ثورة الحسين (قيام حسين)؛شهيدي، جعفر، (معاصـر)؛  .۸۳
  هـ . ش. ۱۳۷۴، ۱۹سالمي، ط نشر فرهنگ ا

ر ، أبو السعادات، عز الدين علـي بـن أبـي    الشيباني الجزري،  ابن األثي .۸۴
الكامــل فــي هـــ) ؛  ۶۰۶ (ت  محمــد بــن محمــد بــن عبــدالكريم الكــرم 

 هـ . ق. ۱۳۹۸بيروت: دار الفكر، التاريخ؛ 

، أبو السعادات، عزّ الدين علي بـن أبـي الكـرم    ابن األثير ،يالشيباني الجزر .۸۵
اُسـد الغابـة فـي معرفـة     هــ) ؛   ۶۰۶ (ت  محمد بن محمـد بـن عبـدالكريم   

 العربي، بدون تاريخ.بيروت: دار إحياء التراث  ؛ الصحابة

الشيباني القمي، أبو علي، الحسن بن محمـد بـن الحسـن (مـن مـؤرخي       .۸۶
ترجمة: حسن بن علي القمي ، تصـحيح:  تاريخ قم، القرن الرابع الهجري)؛ 

 هـ . ش ۱۳۶۱جالل الدين طهراني؛ طهران: إنشارات توس، 

بـن   الشيباني الجزري، ابن األثير الجزري، أبو السعادات، عزالدين علي  .۸۷
النهايـة فـي   هــ)؛   ۶۰۶أبي الكرم محمـد بـن محمـد بـن عبـدالكريم (ت      

 غريب الحديث واألثر.
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 (ت  الصدوق القمي، أبو جعفر، محمد بن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه      .۸۸
تصـحيح: علـي أكبـر غفـاري؛ قـم: منشـورات جامعـة        الخصال، هــ)؛   ۳۸۱

 هـ . ق. ۱۴۰۳المدرسين في الحوزة العلمية، 

(ت  أبـو جعفـر، محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه         الصدوق القمي،  .۸۹
 هـ . ق. ۱۳۸۵النجف: المكتبة الحيدرية ، ؛ علل الشرائع هـ)؛۳۸۱

(ت  الصدوق القمي، أبو جعفر، محمد بن علي بن الحسين بـن بابويـه   .۹۰
طهـران: انتشـارات فراهـاني ،    ، وصفات الشيعة فضائل الشيعة هــ )؛  ۳۸۱

 بدون تاريخ.

االحتجـاج،  هــ)؛   ۵۶۰ (ت  علـي بـن أبـي طالـب    الطبرسي، أحمد بن  .۹۱
  تحقيـــق: إبـــراهيم بهـــادري ومحمـــد هـــادي بـــه، قـــم: انتشـــارات اُســـوة، 

 هـ . ق. ۱۴۱۳

الطبري، عماد الدين الحسن بن علي بن محمـد بـن علـي (مـن أعـالم       .۹۲
 طهران: مكتبة مرتضوي، بدون تاريخ.كامل البهائي؛ القرن السابع)؛ 

تـاريخ اُألمـم   هــ)؛   ۳۱۰ (ت  ريـر  الطبري، أبـو جعفـر، محمـد بـن ج     .۹۳
ــري)؛   ــاريخ الطب ــوك (ت ــل) والمل ــروت: مؤسســة األعلمــي  (الرس بي

 هـ . ق. ۱۴۰۹للمطبوعات، 

رجال الطوسي، هــ)؛   ۴۶۰ (ت  الطوسي، أبو جعفر، محمد بن الحسن .۹۴
 هـ . ق. ۱۳۸۱تحقيق: محمد صادق بحر العلوم؛ النجف، المطبعة ، 
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محمد، علي بن محمد بـن سـعيد بـن    الظاهري األندلسي، ابن حزم، أبو  .۹۵
دار الكتـب العلميـة،   جمهرة أنساب العرب؛ بيروت: هــ)؛   ۴۵۶حزم (ت 

 هـ . ق. ۱۳۰۳

 التحقيق في أصل أنساب العرب.؛ عالم زاده، هادي (معاصر) .۹۶

أنصـار الحسـين،   ي، محمـد مهـدي شـمس الـدين، (معاصـر)؛      لالعام .۹۷
 هـ . ش. ۱۳۶۴ترجمة: هاشم زادة؛ طهران: انتشارات أمير كبير، 

سيرة الهادي الى الحـق   ؛العباسي العلوي، علي بن محمد بن عبيـداهللا  .۹۸
 هـ . ق. ۱۳۹۲تحقيق: سهيل زكار؛ بيروت: دار الفكر، يحيى بن الحسين،

ترجمـة:    ،×اإلمام علي بن أبي طالبعبدالمقصود ، عبـدالفتاح؛   .۹۹
 هـ . ق. ۱۳۷۸محمود طالقاني؛ طهران: شركت إنتشارات ، 

ي، ابن حجر، أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن حجـر  العسقالن  .۱۰۰
دار إحيـاء   بيـروت:  اإلصابة في تمييز الصـحابة؛ هــ)؛   ۸۵۲ (ت  الشافعي

 التراث العربي، بدون تاريخ.

ترجمـة:  عبـداهللا بـن سـبأ،   )× هـ  ۱۴۲۸ (ت  العسكري، مرتضى .۱۰۱
 هـ .ش. ۱۳۶۰محمد صادق النجفي وهاشم هريسي؛ طهران: نشر كوكب، 

تاريخ خليفـة  هـ)؛  ۲۴۰ (ت  فري، أبو عمر، خليفة بن الخياطالعص .۱۰۲
 هـ . ق. ۱۴۱۴تحقيق: سهيل زكار؛ بيروت: دار الفكر،  بن الخياط، 
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، مؤسسة الفكـر  بال مكانخطبه وآراؤه؛ العطار، قيس؛ مالك األشتر،    .۱۰۳
 هـ .ق. ۱۴۱۲، ۱اإلسالمي، ط

علي بن محمـد  العلوي العمري، ابن الصوفي، أبو الحسن ، نجم الدين  .۱۰۴
 المجـدي فـي أنسـاب الطـالبيين،     هــ)؛   ۴۲۵بن علي، كان حيـاً حتـى (  

تحقيــق: أحمــد مهــدوي دامغــاني؛ قــم: مكتبــة آيــة اهللا المرعشــي النجفــي، 
 هـ . ق.۱۴۰۹

المفصّل في تاريخ العـرب قبـل اإلسـالم؛    علي جواد، (معاصر)؛  .۱۰۵
 م. ۱۹۶۹بيروت: دار العلم للماليين، 

 ترجمـة: الجتماعية (تغيرات اجتمـاعي)،  التغييرات اغي روشـه؛   .۱۰۶
 هـ . ش. ۱۳۷۰منصور وثوقي؛ طهران: نشر ني، 

دانشـگاه،  طهـران: انتشـارات    ؛تـاريخ اإلسـالم   فياض، علي أكبر؛  .۱۰۷
 هـ . ش۱۳۶۹

ذيـل  هــ)؛   ۳۵۶ (ت  القالي البغدادي، أبو علي ، إسماعيل بن القاسم .۱۰۸
 اريخ.بيروت: دار الكتاب العربي، بدون تاألمالي والنوادر، 

هــ)؛   ۵۹۷ (ت  القرشي، ابن الجوزي، أبو الفرج، عبدالرحمن بن علي .۱۰۹
تحقيـق: محمـد عبـدالقادر عطـا     المنتظم في تـاريخ اُألمـم والملـوك،    

 هـ . ق. ۱۴۱۲ومصطفى عبدالقادر عطا؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 

القرطبي المـالكي، ابـن عبـدالبر، أبـو عمـر، يوسـف بـن عبـداهللا بـن           .۱۱۰
بهامش: (اإلصابة  ،األصحاب معرفةاالستيعاب في هـ)؛  ۳۶۳ (ت  محمد



 ٦٤١  المصادر

في تمييز الصحابة) العسقالني، أحمد بن علي بن حجر)؛ بيروت: دار إحياء 
 التراث العربي، بدون تاريخ.

 .أعالم النساء في عالمي العرب واإلسالمكحالة عمر، رضا؛  .۱۱۱

معجم قبائـل العـرب القديمـة    هــ)؛   ۱۴۰۸ (ت  كحالة، عمر رضا .۱۱۲
 هـ . ق. ۱۴۱۴بيروت: مؤسسة الرسالة، لحديثة، وا

ترجمـة: محمـد رضـا    األصـنام، الكلبي، أبو منذر، هشـام بـن محمـد؛     .۱۱۳
 هـ . ش. ۱۳۶۴الجاللي؛ طهران: نشر نو، 

تحقيق: محمود جمهرة النسب، الكلبي، أبو منذر، هشام بن محمد؛  .۱۱۴
 فردوس العظم، دمشق: دار اليقظة العربية، بدون تاريخ.

كلبي، أبو المظفر، اُسامة بن مرشـد بـن علـي بـن مقلـد بـن       الكناني، ال .۱۱۵
هـ)، االعتبار (كتاب االعتبار؛ تحقيق: فيليب متي)؛ القـاهر:   ۵۸۴ (ت  المنقذ

 م. ۱۹۳۰مكتبة الثقافة الدينية، 

ترجمة: محمد بن أحمد الفتوح، الكوفي، ابن أعثم، محمد بن علي؛  .۱۱۶
 هـ . ق. ۱۴۰۶بيروت: دار الكتب العلمية،  ؛المستوفي الهروي

ترجمة: محمد بن أحمد الفتوح، الكوفي، ابن أعثم، محمد بن علي؛   .۱۱۷
: سـازمان  طهـران تصحيح: غالم رضا طباطبـائي محمـد؛    ؛المستوفي الهروي

 هـ . ش. ۱۳۷۲انتشارات وآموزش انقالب إسالمي، 
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الكوفي، أبو جعفـر، محمـد بـن سـليمان (مـن أعـالم القـرن الثالـث)؛          .۱۱۸
محمـد   تحقيـق: ، ×لمؤمنين علي بن أبي طالـب مناقب اإلمام أمير ا

 هـ . ق. ۱۴۱۲باقر المحمودي؛ قم: مجمع إحياء الثقافة اإلسالمية، 

حميـد   ترجمـة: النبـي وفرعـون (پيـامبر وفرعـون)؛      ؛كويل چل .۱۱۹
 هـ . ش. ۱۳۷۵أحمدي؛ طهران: إنتشارات كيهان، 

 (جريدة يومية تصدر باللغة الفارسية في طهران).كيهان  .۱۲۰

األعـراب فـي حـدود الـروم الشـرقية وإيـران       ؛ كولوسكاياپ .۱۲۱
عنايـة اهللا   ترجمـة:  حدود مرزهاى رم شـرقى و إيـران) ،  در (أعراب 

 هـ . ش. ۱۳۷۲ي، رضا؛ طهران: مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنگ

عبـاس إقبـال    ترجمـة:  ؛طبقات سالطين اإلسـالم ، استانلي؛ لين پول .۱۲۲
 هـ .ش. ۱۳۶۳ ، ۲نياي كتاب، طاالشتيباني؛ طهران: چاپ د

ــرد؛   .۱۲۳ ــك ويلف ــد مادلون ــة محم ــر ’ خليف ــينى حض  ت(جانش
ــد ــرجمين (گــروه مترجمــان)  ترجمــة: ، ’)محم ــق المت ؛ مشــهد: فري

 هـ . ش. ۱۳۷۷انتشارات آستان قدس، 

؛ أبـو القاسـم پاينـده    ترجمـة:  تاريخ العرب المفصّـل، متي فيليب؛   .۱۲۴
 هـ . ش. ۱۳۶۶طهران: انتشارات آگاه، 



 ٦٤٣  المصادر

مــروج هـــ)؛  ۳۴۶ (ت  ي بــن الحســينالمســعودي، أبــو الحســن ، علــ .۱۲۵
تحقيـق: محمـد محيـي الـدين عبدالحميـد؛      الذهب ومعـادن الجـواهر،   

 بيروت: دار المعرفة، بدون تاريخ.

إثبات الوصـية  )؛ ۳۴۶(ت  المسعودي، أبو الحسن، علي بن الحسـين  .۱۲۶
ــب  ــي طالـ ــن أبـ ــي بـ ــام علـ ــواء، ؛×لإلمـ ــروت: دار األضـ   بيـ

 هـ . ق. ۱۴۰۹ 

تجـارب  هـ)؛  ۴۲۱ (ت  ، أحمد بن محمدمسكويه الرازي، أبو علي .۱۲۷
 هـ . ش. ۱۳۶۶تحقيق: أبو القاسم إمامي؛ طهران: دار سروش، اُألمم، 

مجلّة فصلية تصدر باللغة الفارسية (مقالة لُألستاذ هـادي  مشكاة،  .۱۲۸
 عالم زاده)

 (ت  المصري، ابن منظور، أبو الفضل، جمال الدين محمـد بـن مكـرم    .۱۲۹
 هـ . ق. ۱۴۰۸دار إحياء التراث العربي، بيروت:  ؛لسان العربهـ )؛  ۷۱۱

تاريخ األدب العربي في العصر المصري، شوقي حنيف، (معاصر)؛  .۱۳۰
رضـا   ترجمـة: علـي  الجاهلي (تاريخ أدبي عرب، العصـر الجـاهلي)،   

 هـ . ش. ۱۳۶۴ذكاوتي قراكزلو؛ طهران: انتشارات أمير كبير، 

بالغـة،  ،  شرح نهـج ال  هــ)  ۶۵۶ (ت  المعتزلي، ابن أبي الحديد .۱۳۱
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ قم: مكتبة آية العظمى المرعشي النجفي، 

 بدون تاريخ.
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ترجمة: عبداهللا آيتي؛ طهـران: انتشـارات أشـرفي،     المعلّقات السبع،  .۱۳۲
 هـ . ش. ۱۳۵۷

 المفيد العكبري البغدادي، أبو عبداهللا، محمد بن محمـد بـن النعمـان    .۱۳۳
ترجمة وشـرح:  اهللا على العباد،  اإلرشاد في معرفة حججهـ)؛  ۴۱۳ (ت 

 هاشم رسولي محالتي؛ طهران: انتشارات علمية إسالمية ، بدون تاريخ.

 المفيد، العكبري البغدادي، أبو عبداهللا، محمد بن محمـد بـن النعمـان    .۱۳۴
تحقيـق: علــي ميــر شـريفي؛ قــم: مكتــب اإلعــالم   الجمــل، هــ)؛   ۴۱۳ (ت 

 هـ . ق. ۱۴۱۳اإلسالمي، 

 (ت  و عبداهللا، محمد بن أحمد بن أبي بكر البنـا الحنفي، أب المقدسي .۱۳۵
تحقيـق: محمـد محـزوم؛     حسن التقاسيم في معرفة األقـاليم، هــ)؛ أ  ۳۸۰

 هـ . ق. ۱۴۰۸بيروت: دار إحياء التراث العربي ، 

طهـران:   البـدء والتـاريخ،   )؛ ۳۵۵ (ت  المقدسي، مطهر بـن طـاهر   .۱۳۶
 م. ۱۹۶۲كتابفروشي ، 

هـــ)؛  ۵۶۸ (ت  الموفــق بــن أحمــد المكــي الخــوارزمي، أبــو المؤيــد، .۱۳۷
؛ قـم: مؤسسـة   تحقيـق: مالـك المحمـودي   المناقب (مناقب الخوارزمي)، 

 هـ . ق. ۱۴۱۴النشر اإلسالمي، 

مقتل هـ)؛  ۵۶۸ (ت  المكي الخوارزمي، أبو المؤيد، الموفق بن أحمد .۱۳۸
 النجف: مكتبة المفيد، بدون تاريخ. ، ×الحسين



 ٦٤٥  المصادر

إصـفهان:   ؛صـدر اإلسـالم   تـاريخ منتظر القائم، أصغر، (معاصـر)،   .۱۳۹
 هـ . ش. ۱۳۷۶إصفهان، دانشگاه 

وقعـة  هــ)؛   ۲۱۲المنقري الكوفي، أبو الفضل، نصـر بـن مـزاحم (ت     .۱۴۰
ــفّين،  ــق: عبداصـ ــالمتحقيـ ــل،   لسـ ــروت: دار الجيـ ــارون؛ بيـ ــد هـ   محمـ

 هـ . ق. ۱۴۱۰

   الموســـوي الشـــريف الرضـــي، محمـــد بـــن الحســـين بـــن موســـى  .۱۴۱
محمد هـادي أمينـي؛ مشـهد:    تحقيق: خصائص األئمة^؛ هـ)؛  ۴۰۶(ت

 هـ . ق. ۱۴۰۶ي إسالمي آستان قدس، پژوهشها

دائرة المعارف اإلسالمية الجامعـة  موسوي، بجنوردي، كاظم؛ ؛  .۱۴۲
: هـادي عـالم زادة؛   ، ترجمـة ۸د جلـ ، إسـالمي) (دائرة معـارف بـزرگ   

 .هـ . ش ۱۳۷۷طهران: 

تصـحيح: نيكلسـون؛ طهـران: إنتشـارات     مثنـوي معنـوي؛   مولوي؛  .۱۴۳
 هـ . ش. ۱۳۷۵ناهيد، 

 .عربستان قبل از إسالم (فارسي)مونتي جمري وات،  .۱۴۴

رجال هــ)؛   ۴۵۰ (ت  النجاشي األسدي، أبو العباس، أحمد بن علي .۱۴۵
 هـ . ق. ۱۴۱۳قم: مؤسسة النشر اإلسالمي ، النجاشي؛ 
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النعماني، ابن أبي زينب، أبـو عبـداهللا، محمـد بـن إبـراهيم بـن جعفـر         .۱۴۶
؛ طهـران: كتابخانـة صـدوق،    اب الغيبة)الغيبة (كتهــ)؛   ۳۶۰ (ت  الكاتب
 هـ . ش. ۱۳۶۳

فرق هـ)؛  ۳۱۰ (ت  النوبختي، الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد .۱۴۷
ي، ترجمــة: جــواد مشــكور؛ طهــران، انتشــارات علمــي وفرهنگــ الشــيعة، 

 .هـ. . ش۱۳۶۱

   الهاشمي البغدادي، أبو جعفر، محمـد بـن حبيـب بـن أميـة بـن عمـرو        .۱۴۸
ايـة أبـي سـعيد الحسـن بـن الحسـين العسـكري،        روالمحبر، هــ)؛   ۲۴۵(ت 

ليختن شتيتر؛ بيروت: منشورات دار اآلفـاق الجديـدة، بـدون     هتصحيح: ايلز
 تاريخ.

النسـب  هــ)؛   ۲۲۴ (ت  الهروي البغدادي، أبو عبيدة، قاسم بن سـالم  .۱۴۹
مـريم محمـد خيـر الـدرع؛ بيـروت: دار الفكـر،        تحقيـق: (كتاب النسـب)، 

 هـ . ق. ۱۴۱۰

كوفه پيدايش شهر إسالمی (الكوفة ظهور اصـر)؛  هشام جعيط (مع .۱۵۰
ترجمة: أبو الحسن سـروقد مقـدم؛ مشـهد: انتشـارات     المدينة اإلسالمية)، 
 هـ . ش. ۱۳۷۲آستان قدس رضوي، 



 ٦٤٧  المصادر

(ت  الهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد بن يعقـوب بـن يوسـف    .۱۵۱
تحقيـق: محمـد بـن علـي      صفة جزيرة العرب فـي التـاريخ،    هـ)؛  ۳۳۴

 هـ . ش. ۱۳۷۲؛ مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي، األكوع

 (ت  الهمداني، ابن الحائك، الحسن بن أحمد بن يعقـوب بـن يوسـف    .۱۵۲
تحقيق: نبيه أمين فارس؛ بيـروت: دار   اإلكليل (الكتاب الثاني)، هـ)؛  ۳۳۴

 اليمنية، بدون تاريخ.

 (ت  الهمداني، ابن الحائك، الحسين بن أحمد بن يعقوب بن يوسف .۱۵۳
بيـروت: الـدار    اإلكليل من أخبـار الـيمن وأنسـاب حميـر،     ـ)؛ ه ۳۳۴

 هـ . ق. ۱۴۰۸، ۲اليمنية، ط

 (ت  الهمداني، ابن الحائك، الحسين بن أحمد بن يعقوب بـن يوسـف   .۱۵۴
تحقيـق: نبيـه أمـين     اإلكليل في أنساب حمير وأيام ملوكهـا،  هــ)؛   ۳۳۴

 هـ . ق. ۱۴۰۸فارس؛ بيروت: دار اليمنية، 

كنز هــ)؛   ۹۷۵ (ت  دين علي المتقي بن حسان الدينالهندي، عالء ال .۱۵۵
، ضـبطه: بكـري حيـاني وصـفو السـقا؛      العمال في سنن األقوال واألفعال 

 هـ . ق. ۱۳۹۹بيروت: مؤسسة الرسالة، 

الـردة  هــ)؛   ۲۰۷ (ت  الواقدي، أبو عبداهللا، محمد بن عمـر بـن واقـد    .۱۵۶
غـرب اإلسـالمي،   تحقيـق: يحيـى الجبـوري؛ بيـروت: دار ال     (كتاب الردة)،

 هـ . ق. ۱۴۱۰
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المغـازي،  هــ)؛   ۲۰۷ (ت  الواقدي، أبو عبداهللا، محمد بن عمر بن واقـد  .۱۵۷
 هـ . ق. ۱۴۰۵تحقيق: مارسدن جونز؛ طهران: دار المعرفة اإلسالمية، 

فتـوح  هــ)؛   ۲۰۷ (ت  الواقدي، أبو عبداهللا، محمد بن عمر بـن واقـد   .۱۵۸
دار الكتــب العلميــة، تصـحيح: عبــداللطيف عبــدالرحمن؛ بيـروت:   الشــام، 
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  فهرس
  ۷   ×كلمة المجمع

  ۱۱ ×  محبة أهل اليمن ألهل البيت^

  ۱۵ ×  مقدمة المؤلف

  ۲۱ × التعريف والنقد للمصادر
  ۲۱ × ـ األلواح الحجرية۱
  ۲۳ × ـ الطبقات ۲
  ۲۶ ×. المقاتل۳
  ۳۲ × . الفتوحات۴
  ۳۶ × ـ األنساب ۵
  ۴۴ × ـ كتب التاريخ العامة ۶
  ۵۵ × ـ كتب الجغرافيا۷

  تاريخ اليمن قبل اإلسالم :الفصل األول

  ۶۲ × جغرافية اليمن الطبيعية واإلنسانية
  ۶۵ ×  مبدأ األقوام السامية

  ۷۳ ×  المعينيون
  ۷۵ ×  قَتَبان

  ۷۷ ×  أوسان
  ۷۸ ×  دولة سبأ

  ۸۰ ×  المكربيون
  ۸۱ ×  مملكة سبأ

  ۸۴ ×  ريدان ومملكة سبأ وذ
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  ۸۷ ×  دولة سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت
  ۹۴ ×  سنواي أوضاع اليمن السياسية في عصر ذ

  ۹۶ ×  األوضاع السياسية في اليمن قبل ظهور اإلسالم
  ۱۰۲ ×  اليمن والفرس

  القبائل اليمنية :الفصل الثاني
  ۱۱۳ ×  قبيلة حمير

  ۱۱۶ ×  فروع قبيلة حمير
  ۱۱۸ ×  يلة حميرإسالم قب

  ۱۲۰ ×  قبائل حضرموت
  ۱۲۱ ×  قبيلة المهرة

  ۱۲۱ ×  يلة المهرةإسالم قب
  ۱۲۲ ×  قبيلة حضرموت

  ۱۲۴ ×  قبيلة مذحج
  ۱۲۶ ×  يرةسعد العش

  ۱۲۶ ×  زُبيد
  ۱۲۷ ×  إسالم قبيلة زُبيد

فع۱۲۷ ×  يقبيلة الج  
  ۱۲۸ ×  إسالم قبيلة الجعفي

  ۱۲۸ ×  قبيلة مراد
  ۱۲۹ ×  بيلة مرادإسالم ق

  ۱۳۰ ×  بنو الحارث بن كعب
  ۱۳۱ ×  الحارث بن كعب يإسالم قبيلة بن

  ۱۳۱ ×  قبيلة نخع
  ۱۳۲ ×  إسالم قبيلة نخع

  ۱۳۲ ×  قبيلة صُداء
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  ۱۳۳ ×  إسالم قبيلة صُداء
  ۱۳۳ ×  قبيلة رهاء

  ۱۳۳ ×  إسالم قبيلة رهاء
  ۱۳۴ ×  قبيلة جنْب
  ۱۳۴ ×  قبيلة عنْس

  ۱۳۵ ×  إسالم قبيلة عنْس
  ۱۳۵ ×  قبيلة همدان

  ۱۴۱ ×  إسالم قبيلة همدان
  ۱۴۳ ×  قبيلة خوالن

  ۱۴۵ ×  إسالم قبيلة خوالن
  ۱۴۶ ×  قبيلة أشْعر

  ۱۴۸ ×  إسالم قبيلة أشْعر
  ۱۴۹ ×  قبيلة خثعم

  ۱۵۰ ×  مسكن قبيلة خثعم
  ۱۵۲ ×  إسالم قبيلة خثعم

  ۱۵۳ ×  قبيلة بجيلة
  ۱۵۴ ×  إسالم قبيلة بجيلة

  ۱۵۴ ×  قبيلة أزد
  ۱۶۰ ×  إسالم قيبلة أزْد

  ۱۶۰ ×  إسالم قبيلة غامد
  ۱۶۱ ×  إسالم قبيلة غافق
  ۱۶۱ ×  إسالم قبيلة بارق

  ۱۶۲ ×  إسالم قبيلة دوس
  ۱۶۳ ×  اإلسالم في قبيلة أزد عمان

  ۱۶۴ ×  قبيلة خزاعة
  ۱۶۵ ×  إسالم قبيلة خزاعة
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  ۱۶۷ ×  إسالم األوس والخزرج

  ۱۷۰ ×  قبيلة طيء
  ۱۷۳ ×  إسالم قبيلة طيء

  ۱۷۵ ×  قبيلة كندة
  ۱۸۳ ×  مقر كنْدة

  ۱۸۶ ×  كندة والقبائل االُخرى
  ۱۸۸ ×  إسالم قبيلة كندة

  ۱۸۸ ×  إسالم قبيلة صدف
  ۱۸۹ ×  إسالم قبيلة تُجيب

  ۱۹۳ ×  منية اإلسالمكيفية دخول القبائل الي
  ۱۹۴ ×  طرق قبول اليمنيين لإلسالم

  ۱۹۴ ×  مع القبائل اليمنية’ كيفية تعامل الرسول

  نشأة التشيع ودور أصحاب :الفصل الثالث
  اليمنيين في ذلك’ رسول اهللا 

  ۲۰۹ ×  المعنى االصطالحي لكلمة الشيعة

  ۲۱۰ ×  نشأة التشيع

  ۲۱۱ ×  بداية الحياة االجتماعية للشيعة

  ۲۱۳ ×  األنصار

  ۲۱۹ ×  المهاجرون

  ۲۳۱ ×  اليمنيين في تكوين التشيع’ دورأصحاب رسول اهللا

  ۲۳۴ ×  في اليمن× اإلمام علي
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  دورالقبائل اليمنية في  :الفصل الرابع

  قضيتي الردة والفتوحات اإلسالمية

  ۲۴۱ ×  حركة الردة في الجزيرة العربية ودور القبائل اليمنية

  ۲۴۴ ×  و النبوةمدع

  ۲۵۱ ×  الردة في البحرين

  ۲۵۲ ×  أثر الردة في القبائل اليمنية

  ۲۶۵ ×  دورالقبائل اليمنية في الفتوحات اإلسالمية

  ۲۶۸ ×  بداية الفتوحات
  ۲۷۴ ×  معركة القادسية
  ۲۷۷ ×  معركة جلوالء
  ۲۷۸ ×  معركة شوشتر

  ۲۷۹ ×  فتح الفتوح

  ۲۸۲ ×  دورالقبائل اليمنية في فتوح الشام

  ۲۸۹ ×  بناء مدينة الكوفة ومكانة اليمنيين فيه

  دور القبائل اليمنية :خامسالفصل ال
  في القيام ضد عثمان 

  ۲۹۹ ×  نشـأة ثورة اليمنيين ضد عثمان

  ۳۰۳ ×  جود عثمان وعطاياه
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  ۳۰۹ ×  الكوفة المقر للمحاربة ضد عثمان

  اليمنيون في زمن  :الفصل السادس
  ونشأة التشيع× خالفة علي

  ۳۲۳ ×  ×ن فى بيعتهم لعلييأثر اليمني
  ۳۳۰ ×  القاعدون واليمنيون

  ۳۴۴ ×  معركة الجمل ودور القبائل اليمنية في ذلك
  ۳۶۵ ×  للمنع من الحرب× أميرالمؤمنينسعي 

  ۳۶۹ ×  معركة الجمل وشكل القبائل
  ۳۷۳ ×  نشأة معركة صفّين

  ۳۷۷ ×  ن في الحرب ضد معاويةيرأي اليمني
  ۳۸۴ ×  دور اليمنيين في تحريرالفرات

  ۳۸۷ ×  ترتيب اليمنيين في صفّين
  ۳۹۳ ×  ن في معارك الحربيدور اليمني

  ۳۹۸ ×  الهمدانيون ومالك األشتر
  ۴۰۱ ×  نهاية جناح العراق األيسر

  ۴۰۳ ×  مقتل عمار بن ياسر
  ۴۱۲ ×  ×تأثيرالزعماء اليمنيين في تضعيف مكانة علي

  ۴۲۶ ×  تضحيات كبارالشيعة اليمنيين
  ۴۳۲ ×  تضحية قبيلة همدان

  ۴۳۵ ×  نساء الشيعة في اليمن
  ۴۴۰ ×  حركة الخوارج وترتيبها القبلي

  ۴۴۸ ×  ن في قيادة الخوارجيمكانة اليمني
  ۴۵۴ ×  دور الزعماء اليمنيين في إرجاع الجيش

  ۴۵۷ ×  دورالقبائل اليمنية في الغارات
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  ۴۶۲ ×  خطة السيطرة على البصرة
  ۴۶۷ ×  المؤامرة في مكة

  ۴۶۹ ×  دوراليمنيين في إرجاع الغارات
  ۴۷۱ ×  × الكوفيين أمام اإلمام عليضعف 

  ۴۷۹ ×  دورالقبائل اليمنية في تكوين آخر جيش

  جريه ۶۷ـ ۴۰التشيع واليمنيون في السنوات  :الفصل السابع

  ۴۸۳ ×  ×القبائل اليمنية وخالفة الحسن بن علي
  ۴۸۹ ×  ة الجيشئتأثير القائد اليمني فى تعب

  ۵۰۰ ×  الكوفة في قبول الصلح ييمنيدور 
  ۵۰۱ ×  خيانة أشراف قبيلة الكوفة

  ۵۰۲ ×  معارضة بعض العناصراليمنية للصلح
  ۵۰۴ ×  ×نظرة إلى موقف اليمنيين في خالفة الحسن بن علي

  ۵۰۵ ×  اُسلوب معاوية وموقف شيعة الكوفة
  ۵۱۰ ×  عالقة األصفياء اليمنيين مع قائد الشيعة
  ۵۱۲ ×  الكوفة مقرالثورة ضد حكومة معاوية

  ۵۱۵ ×  ثورة شيعة الكوفة بقيادة حجر بن عدي
  ۵۱۷ ×  ن فى ضرب ثورة حجريدورالرؤساء اليمني

  ۵۲۵ ×  ×نشأة ثورة اإلمام الحسين
  ۵۲۸ ×  سعي كبار شيعة الكوفة للقيام

  ۵۳۰ ×  نيقيام مسلم بن عقيل وزعماء الكوفة اليمني
  ۵۳۳ ×  مخيانة زعماء قبيلة الكوفة لمسل

  ۵۳۴ ×  دور زعماء الكوفة في شهادة مسلم بن عقيل
  ۵۳۷ ×  ×دوراليمنيين فى ثورة الحسين

  ۵۴۱ ×  ×تعبئة زعماء الكوفة اليمنيين والنزاريين لقتل الحسين
  ۵۴۴ ×  واقعة عاشوراء
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  ۵۴۶ ×  ربالءشهداء اليمن في معركة ك
  ۵۵۳ ×  ن وماهية المعرفة الدينيةيوقعة عاشوراء والشهداء اليمني

  ۵۵۴ ×  تشيع اليمنيين وملك اليمن والميراث القديم
  ۵۵۸ ×  على اليمنيين× تأثير ثورة اإلمام الحسين

  ۵۵۹ ×  ثورة عبداهللا بن عفيف األزدي وخيانة األشراف اليمنيين
  ۵۶۰ ×  ثورة اليمنيين في المدينة المنورة ضد الدولة االُموية

  ۵۶۴ ×  في الكوفة× تأثيرثورة اإلمام الحسين
  ۵۷۰ ×  الشكل القبلي لثورة التوابين
  ۵۷۲ ×  التوابون وماهيتهم الفكرية

  ۵۷۳ ×  دوراليمنيين في حركة المختار
  ۵۷۷ ×  المختار وإبراهيم بن مالك األشتر

  ۵۷۹ ×  اتحاد الزعماء اليمنيين مع والي الكوفة ضد المختار
  ۵۸۳ ×  أـ حرب بني مروان ضد المختار

  ۵۸۴ ×  ب ـ خطة زعماء الكوفة اليمنيين في اسقاط المختار
  ۵۸۶ ×  ’ سول اهللالطلب بدماء أهل بيت ر

  ۵۸۷ ×  حرب إبراهيم بن األشتر مع جيش عبيداهللا بن زياد
  ۵۸۸ ×  ن على المختارياتحاد أشراف أهل الكوفة والزبيري

  ۵۹۴ ×  المختار بين أنصاره ومخالفيه من اليمنيين
  ۵۹۶ ×  تأثير حركة المختار على الموالي

  ۶۰۰ ×  هجرة األشاعرة إلى إيران
  ۶۰۳  ×  النتيجة      
  ۶۱۳  × الخالصة      
  ۶۱۵ ×  الخرائط      
  ۶۲۵ ×المصادر       
  ۶۵۱ ×الفهرس       
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