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  الملخص

صورة الحجاج بن يوسف الثقفي عند أربعة مـؤرخين عاشـوا خـالل    يتناول الباحث 

البالذري، أبو بكر، أحمد بن  :الثالث والرابع الهجريين، التاسع والعاشر الميالديين، وهم :القرنين

ـ 292.ت(، واليعقوبي، أحمد بن إسـحاق بـن جعفـر   )م892/هـ279 .ت( يحيى ، )م904/هـ

، و المسعودي، أبو الحسن، علي بن )م921/هـ310 .ت(والطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير

   ).م957/هـ346. ت(الحسين

وقد درس الباحث خلفياتهم الثقافية واالجتماعية والسياسية، والمصادر التي أخذ هـؤالء  

كمـا وردت فـي    وهدف من كل ذلك إلى رسم صورة دقيقة للحجاج ،المؤرخون رواياتهم منها

  . المصادر التاريخية موضوع الدراسة

ستعرض المؤرخون نشأته وحياته، وأجمعوا على أن اسمه الحجاج بن يوسف الثقفـي،  ا

ويكنى بأبي محمد، ونسبه يتصل بقبيلة ثقيف وهي من قبائل الطائف، في حـين أغفلـوا سـنة    

ـ 45-40( والدته، بينما ذكرت المصادر األخرى سنوات تراوحت ما بين ، )م665- 660/ هـ

وتناولوا أسرته، فأشاروا إلى والده ووالدته، وكان له سبع  .الطائفوأكدوا على والدته في مدينة 

أخت واحـدة، وتحـدثوا عـن صـفاته     وكان له ثالثة أخوة و ،زوجات، و له منهن خمسة أبناء

ية، فأجمعوا على نحول جسمه وقصر قامته وضعف بصره، كما ذكروا صفاته األخالقيـة،  الخَلق

يام والشهور، وعلى وجه الخصوص في شهر رمضان، وبينوا كرمه في إطعام الناس معظم األ

  . معينة من األطعمة اًوأشاروا إلى حبه أصناف



 ك 

واهتموا بتناول شخصيته، وأوردوا الروايات التي تشير إلى إكثاره من معاقبة الخارجين 

عن سياسته، كما تحدثوا عن ثقافته، وأكدوا على قيامه بتعليم الصبيان في الطـائف، وامتالكـه   

اً خطابياً قوياً ومؤثراً، وتنوع خطبه حسب طبيعـة األوضـاع السياسـية واالجتماعيـة     أسلوب

  . والعسكرية

وتحدثوا عن عالقته بالخلفاء واألمراء األمويين، فأكدوا على اشتراكه مع والده ضـمن  

الجيش األموي في محاربة أعداء الدولة األموية، ثم ذكروا تعيينه من قبل الخليفة عبد الملك بن 

على الحجاز والعراق، واستمراره على والية العراق حتى ) م705-685/ هـ86 -65(روان م

، وأشاروا إلى دوره المباشر في )م715 -705 /هـ96 -86(عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك 

  . عن والية المدينة) م720/هـ101. ت(عزل عمر بن عبد العزيز

الدولة األموية في كـل مـن الحجـاز    واستعرضوا موقفه من الثورات التي قامت ضد 

ـ 73.ت(والعراق، وأشاروا إلى دوره في القضاء على ثورة عبد اهللا بـن الزبيـر    )م692 /هـ

  وخاصة ثورة شـبيب بـن يزيـد الشـيباني      ،)م695 - 694/هـ76 -75( وثورات الخوارج

، وتبـاين المؤرخـون فـي    )م695/هـ76.ت(وثورة عبد اهللا بن الجارود ،)م696/هـ77. ت(

وأشاروا أيضا إلى ثورات الزنج بالبصرة،  ،عرضهم لتطورات األحداث التي مرت بها الثورات

، وتناولوا دوره في القضاء على ثورة عبد الرحمن بن )م696/هـ77.ت( ومطرف بن المغيرة

  ). م702/هـ83.ت( األشعث

وذكـروا دوره فـي    ،كما أبرزوا التنظيمات اإلدارية واالقتصادية التي قام بها الحجاج

تعيين العمال وعزلهم، وأشاروا إلى دوره في حركة الفتوحات التي قامت على الجبهة الشـرقية  

للدولة األموية، وتطرق المؤرخون إلى دوره في ضبط األمن، ثم أكدوا على قيامه بتنقيط القرآن 

  . الكريم

اق، وتنـاولوا  كما تحدثوا عن اهتمامه بالزراعة، فذكروا قيامه بمسـح أراضـي العـر   

االجراءات التي قام بها لتوسيع رقعة األراضي الزراعية في واليتـه، وعـرض المؤرخـون    



 ل 

وأخيراً تنـاولوا وفاتـه،   ، السياسة التي اتبعها الحجاج في معالجة انكسار الخراج خالل واليته

اسط وأجمعوا على أنه توفي بسبب إصابته بمرض األكلة في بطنه، وأن وفاته كانت في مدينة و

   .)م714/هـ95(سنة 
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  لمقدمةا

تعتبر دراسة المصادر التاريخية وتقييم موادها من المواضيع المهمة في دراسـة علـم   
فالنصوص التاريخيـة هـي    ،التاريخ، ألن منهج البحث التاريخي يتطلب تقييم المصادر األولية

انعكاس لرؤى كتابها وأفكارهم وظروفهم، وتبرز أهمية ذلك في فترات مهمة أو شخصيات هامة 
  .مثل الحجاج

ـ 95 -75(وتعد فترة والية الحجاج على الحجاز والعـراق   مـن  ) م714 - 694/هـ
 ،مة في تاريخ الدولة األموية، لتمكنه خاللها من تثبيت دعائم سلطة الدولة األمويـة المه الفترات

بين فكي النقـد   واعتبر من أبرز الشخصيات التي دار حولها الجدل في أوساط المؤرخين، ووقع
   .والدعم والسلب واإليجاب

عـراق أو  تناولت العديد من الدراسات التاريخية سيرة الحجاج وواليته على الحجاز وال
بعض جوانبها بشكل مباشر وغير مباشر، ولكن لم تتناول إحداها صـورته عنـد المـؤرخين    

العاشر الميالدي من خالل دراسة تاريخية منهجية، وهذا / المسلمين حتى القرن الرابع الهجري 
  .ما تميزت به هذه الدراسة عن غيرها

كيزها على المصادر الرئيسة هو تر ، إن ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات
قائمة  ،التي تناولت سيرة الحجاج من خالل عرضها للموضوع بطريقة تاريخية تحليلية ومنهجية

وتبيان مواقف المؤرخين ووجهات نظرهم مـن شخصـية    ، على أساس نقد الروايات التاريخية
  .الحجاج

ول منه دراسـة  اقتضت طبيعة هذا البحث أن يكون في أربعة فصول، تناول الفصل األ
 ،ومناهجهم ورواياتهم ،وأساليب أصحابها ،في المصادر موضوع الدراسة، للتعرف على نشأتهم

  . ومعرفة مدى تأثر المؤرخين بهم ،ومصادر رواياتهم الفرعية ومواضيعها وتحليلها

أما الفصل الثاني فقد بحث في صورة نشأة الحجاج بن يوسف الثقفـي وحياتـه عنـد    
 ،وصـفاته الخلقيـة واالخالقيـة    ،وأسرته ، ومولده ،ين من حيث اسمه ونسبهالمؤرخين المسلم

   .وعلمه وثقافته، كما تناول عالقة الحجاج بالخلفاء واألمراء األمويين، ثم وفاته ،وشخصيته



2 

من خـالل   واستعرض الفصل الثالث صورة ثورات الحجاز والعراق في عهد الحجاج

وثورة شـبيب بـن يزيـد     ، ات الخوارج كثورة األزارقةتناول ثورة عبد اهللا بن الزبير، وثور

ثورة عبد اهللا بن الجارود، والزنج وثـورة مطـرف بـن     :الشيباني، كما تناول ثورات كل من

وموقف الحجاج منها ودوره فـي القضـاء    ، المغيرة بن شعبة، وثورة عبد الرحمن بن األشعث

  .عليها

 التنظيمات اإلدارية واالقتصادية في عهـد صورة : وجاء الفصل الرابع واألخير بعنوان

حيث تحدث عن التنظيم اإلداري من خالل إبراز دوره فـي تعيـين    ،الحجاج بن يوسف الثقفي

وعزلهم، ودوره في حركة الفتوحات التي قامت على الجبهة الشرقية للدولة االموية، كما  العمال

قرآن الكريم، وبنائه مدينة واسـط،  تعرض لضبط األمن ودوره في تعريب الدواوين، وعنايته بال

وتناول دوره في سك النقود وتعريب العملة، واسـتعرض اإلصـالحات الزراعيـة والخـراج     

  .والجزية
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  الفصل األول

  دراسة في المصادر
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  الفصل األول

  دراسة في المصادر

  1)م892/هـ279.ت(البالذري  :أوالً

، وأحياناً أخرى 3بعض المصادر بأبي جعفر كَنّته 2أحمد بن يحيى بن جابر بن داود هو

ويعود تعدد كناه إلى اختالف النساخ أو تحريفهم، وال يمكن تـرجيح   ،5، وأبي الحسن4بأبي بكر

لى إالبالذري نسبة بولقب  ،6أي منها، ألن المصادر لم تذكر معلومات وافية عن حياته الخاصة

ب7تيعاب والحفظ وتقوية الذاكرةالذي كان يشربه، لمساعدته على االس *البالذر ح . 

                                                
معجـم  الحمـوي،  ). 75 -74(، ص6ج تـاريخ،  ابن عساكر، . )143 -142(صالفهرست، ابن النديم،  :راجع عنه 1

الكتبـي،  . )163 -162(، ص13جسـير،  الذهبي، . 1219، ص3ج بغية،ابن العديم، . )535 -530(، ص2ج األدباء، 
  ).323 -322(، ص1ج لسان، ابن حجر، ). 157 – 155(، ص1ج فوات، 

المشهداني، . 152، ص1مج تـاريخ،  سزكين، فؤاد، ). 245 -243(، ص1مج التاريخ، مصطفى، شاكر،  :انظر أيضاً –
 ).21 -13(صالمؤرخون، ملحم، عدنان، ). 67 -44(، ص1ج موارد، محمد، 

الكتبي، . 530، ص 2ج معجم األدباء، الحموي، . 74، ص 6ج تاريخ، ابن عساكر، . 142ص الفهرست، ابن النديم،  2
  . 155، ص 1ج فوات، 

 .152، ص 1مج تاريخ، سزكين، فؤاد،  :انظر أيضاً –
  .163، ص 13ج سير، الذهبي، . 74، ص 6ج تاريخ، ابن عساكر، . 142ص الفهرست، ابن النديم،  3
صورة، عبوشي، فاطمة، . 44، ص 1ج موارد، المشهداني، محمد، . 11ص أعالم، المنجد، صالح الدين،  :انظر أيضاً –

  .24ص 
الكتبي، . 162، ص 13ج سير، الذهبي، . 530، ص 2ج معجم األدباء،  الحموي،. 74، ص 6ج تاريخ، ابن عساكر،  4

  .155، ص 1ج فوات، 
  .11ص أعالم، المنجد، صالح الدين،  :انظر أيضاً –
  .1219، ص 3ج بغية، ابن العديم، . 530، ص 2ج معجم األدباء، الحموي، . 142ص الفهرست، ابن النديم،  5

 مقدمة تحقيق انساب األشـراف، زكار، سهيل، زركلي، رياض، . 152ص  ،1مج تاريخ، سزكين، فؤاد،  :انظر أيضاً -
 .24ص صورة، عبوشي، فاطمة، . ص ث

 .18ص ، 1أعالم، ج المنجد، صالح الدين،  6

وهو نبات طبي كان يستخدم كوصفة طبيـة لتقويـة الـذاكرة وشـد      ،الفهم تمرالفهم و حبويسمى أيضاً  :حب البالذر *
 .)35-34(ص ،المعتمد ،يوسف ،علي. 333ص  ،األعشاب ،هاني ،عرموش .االعصاب

 .323، ص 1ج لسان، ابن حجر، . 162، ص 13ج سير، الذهبي،  7
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، بينما نسـبه  2ليها نسبإ، و1ولد في بغداد قبيل نهاية القرن الثاني الهجري ببضع سنين

، في 4لى إتقانه اللغة الفارسيةإ، وربما يرجع ذلك 3لى األصل الفارسيإبعض الباحثين المحدثين 

األسماء غير العربيـة،   في حين أكد باحثون أنه عربي النسب ألن اسمه ال يشتمل على أي من

لى ذلك تصنيفه لكتاب إضافة إللقوميتها، با ءهوأن إتقانه اللغة الفارسية ال يعني بالضرورة انتما

 . 5ال عربي يعتز بعروبتهإالرد على الشعوبية، وهو عمل ال يقوم به 

، وتلقى مبادئ العلوم األولى على أيدي عدد من المعلمين 6طلب العلم وهو طفل صغيرو

 ،وتربيتهم من كبار العلماء والمحدثين 7ختصين في تعليم أوالد األغنياء والخواصالمعلمين والم

 . 8فتأثر بأساليبهم ومناهجهم خاصة في مجال دراسة التاريخ

تتلمذ على أيدي عدد من الشيوخ والمحدثين والفقهاء والقرآء وعلماء األنساب واأليـام  و
، 9)المحدث والمقرئ( ،)م826/هـ211 .ت(عبد اهللا بن صالح العجلي  :ومن أشهرهم والتاريخ

، 10 )العالم باألنساب واللغة واألخبـار (، )م831/هـ216 .ت(وعبد الملك بن قريب األصمعي 
بـالنحو   والفقيه، والعـالم  اإلمام والمحدث( ،)م838/هـ224 .ت(عبيدة، القاسم بن سالم  يوأب

خبـاري  إلا) (م839/هـ225.ت(بن محمد المدائني البصري علي  الحسن، ي، وأب11 )والعربية
 جعفر، محمد بـن الصـباح الـدوالبي    يوأب ،12 )والنسابة والعالم بالسير والمغازي وأيام الناس

                                                
  .)48 -47(، ص 1ج ، موارد، المشهداني، محمد. 12ص  أعالم،المنجد، صالح الدين،  1
 .530، ص2ج معجم األدباء، الحموي، . 74، ص 6ج تاريخ، ابن عساكر، . 142ص الفهرست، ابن النديم،  2
  .44، ص 1ج موارد، المشهداني، محمد،  3
  . 534، ص 2ج معجم األدباء، الحموي،  ،143ص الفهرست، ابن النديم،  4
 .15ص المؤرخون، ملحم، عدنان، . 267، ص 1ج األعالم، الزركلي، خير الدين،  :انظر أيضاً –
  .15ص  المؤرخون،ملحم، عدنان، . 45، ص 1ج موارد، المشهداني، محمد،  5
  .48، ص 1ج موارد، المشهداني، محمد،  6
  .16ص المؤرخون، ملحم، عدنان،  7
 .، ص ج1ج شراف، مقدمة تحقيق انساب األزركلي، رياض،  ،سهيلزكار،  8
  .530، ص 2ج معجم األدباء، الحموي، . 74، ص 6ج تاريخ،ابن عساكر،  :راجع عنه 9

 .203، ص 15ج مختصر، ابن منظور، . 389، ص 8ج  الثقات،ابن حبان،  :راجع عنه 10
 .162، ص 13ج سير، الذهبي، . 16، ص 9ج الثقات، ابن حبان، : راجع عنه 11
  .155، ص 8ج الوافي، الصفدي، . 530، ص 2ج معجم األدباء، الحموي، : راجع عنه 12
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، ومحمد بن سعد بن منيع البصـري، كاتـب   1 )المحدث ومصنف السنن( )م841/هـ227.ت(
عبد اهللا، مصعب بن عبد اهللا الزبيـري   ي، وأب2 )الفقيه والمحدث)(م844/هـ230 .ت( الواقدي
   الوليد، هشام بـن عمـار الدمشـقي    ي، وأب3 )خباري والنسابةإلا(، )م850/هـ236.ت(المدني

عبد اهللا، أحمد بن إبراهيم بن كثير الـدورقي   ي، وأب4 )لمقرئ والمحدثا( )م859/هـ245 .ت(
زيد، عمـر بـن شـبة النميـري      يوأب ،5 )المحدث و الحافظ(،)م860/هـ246 .ت(البغدادي 
   .6"بأيام الناس وعارفاً وشاعراً محدثاً"كان  الذي )م876/هـ262 .ت( البصري

 وأطلقوا عليه أوصافاً عـدة  ،احتل البالذري مكانة علمية مميزة، وأشاد به المؤرخونو
فتـوح   صنف مـن الكتـب  ، و8"نساباً متقناً"و "عالماً فاضالً"، و7"شاعراً وراوية"أنه كان : منها

، الذي يعتبر من كتب التاريخ اإلسالمي التي كتبت في إطار الموضوعات، يعبـر فيـه   9البلدان
، أورد فيه كثيراً مـن المعلومـات   10البالذري عن رسالة العرب في اإلسالم ودورهم التاريخي

لكـل   القيمة عن النواحي الثقافية واالقتصادية واإلدارية، وتناول فيه تاريخ الفتوحات اإلسالمية
  . 11مصر من األمصار

سالمي الهامة التي كتبت فـي  إليعد من كتب التاريخ اف ، 12كتاب أنساب األشرافأما و

، ويعبر صاحبه فيه عن فكرة وحدة األمـة واتصـال خبراتهـا فـي التـاريخ      13إطار األنساب
                                                

  .171، ص 2ج تقريب، ابن حجر، . 74، ص 6ج تاريخ، ابن عساكر، : راجع عنه 1
 .323، ص 1ج لسان، ابن حجر، . 531، ص 2ج معجم األدباء، الحموي، : راجع عنه 2
  .155، ص 8ج الوافي، الصفدي، . 175، ص 9ج الثقات، ابن حبان، : راجع عنه 3
 .155، ص 1ج فوات، الكتبي، . 162، ص 13ج سير، الذهبي، : راجع عنه 4
  ).75 -74(، ص6ج تاريخ، ابن عساكر، . 21، ص 8ج الثقات، ابن حبان، : راجع عنه 5
  ).372 -369(، ص12ج سير، الذهبي، . 142ص الفهرست، ابن النديم، : راجع عنه 6
 . )51 -49(، ص 1ج موارد، المشهداني، محمد، . 12ص أعالم، المنجد، صالح الدين، : انظر أيضاً –
  .63، ص 13ج سير، الذهبي، . 142ص الفهرست، ابن النديم،  7
  .156، ص 8ج الوافي، الصفدي، . 531، ص 2ج معجم األدباء، الحموي،  8
  .157، ص 1ج ات، فوالكتبي، . 534، ص 2ج معجم األدباء، الحموي،  9

  .153ص نشأة، الدوري، عبد العزيز،  10
  .56ن، ص . م 11
  .1219، ص 3ج بغية، ابن العديم، . 142ص الفهرست،  ابن النديم، 12
 . 243، ص 1مج التاريخ، مصطفى، شاكر، . 22ص أعالم، المنجد، صالح الدين،  :انظر أيضاً –
  .20ص المؤرخون، ملحم، عدنان، . 58ص  ،نشأةالدوري، عبد العزيز،  13
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ـ  ال، وقد أرخ فيه للجوانب االجتماعية واالقتصادية أكثر من تناوله 1سالميإلا ية جوانـب السياس

وصنف مـن   .3وجاء أسلوبه مزيجاً من أسلوب كتب الطبقات والتاريخ واألنساب ،2والعسكرية

وكتاب الـرد علـى    ،وعهد أردشير ،والبلدان الكبير ،البلدان الصغير :الكتب ما فقد منها وهي

  .4الشعوبية

على األنساب فـي كثيـر مـن     في أنساب األشراف اعتمد البالذري في ترتيب تراجمه

األحيان، وهو بذلك خالف كتب التاريخ اإلسالمي التي رتبت أحداث رواياتها على أساس العامل 

تناول في كتابه بشكل كبير أنساب القبائل العدنانية وأشراف بني هاشم، ثم آل العباس و، 5الزمني

ر التي تحدثت عن العباس ثم بني عبد شمس بن عبد مناف، األمر الذي جعله من أفضل المصاد

  .6الدولة األموية

عند ترجمته للشخصيات بذكر اسم الشخص ثم اسم أبيه وأمه، ومولـده، ثـم    وقد اهتم

بالشعر الذي قيـل   ألحقهناول أخباره وأعماله، وعالقته بغيره من أشراف عصره، ثم وفاته، ثم ت

ة مع الخلفاء العباسيين، فمدح أقام عالقات وثيقو، 7فيه، إال أنه لم يلتزم بهذا األسلوب بشكل دائم

من جلساء الخليفـة المتوكـل    وكان أيضاً ،8 )م833- 814( )هـ218 –198( الخليفة المأمون

كما ،10وأحد مستشاريه في قضايا الخراج، 9وندمائه )م861 - 947( )هـ247 -232(على اهللا 

، )م866 –862( )ـه 252 - 248(باهللا  كما أقام عالقات حسنة مع الخليفة المستعين،10الخراج

                                                
  .58ص نشأة، الدوري، عبد العزيز،  1
  .28ص صورة، عبوشي، فاطمة،  2
  .244، ص 1مج التاريخ، مصطفى، شاكر،  3
 .157، ص 1ج  ،فوات ،الكتبي. 534ص  ،2ج  ،األدباءمعجم  ،الحموي. 143 ص ،الفهرست ،ابن النديم 4
  .244ص  ،1مج التاريخ، مصطفى، شاكر، 5
  .، ص ض1ج مقدمة تحقيق انساب األشراف، زكار، سهيل، زركلي، رياض،  6
 . 20ص المؤرخون، ملحم، عدنان،  7
 .323، ص 1ج  لسان،ابن حجر، . 163، ص 13ج سير، الذهبي، . 75، ص 6ج تاريخ، ابن عساكر،  8
الصفدي، . 162، ص13ج سير، لذهبي، ا. 530، ص 2ج معجم األدباء، الحموي، . 75، ص 6ج تاريخ، ابن عساكر،  9

   .155، ص 1ج فوات، الكتبي، . 155، ص 8ج الوافي، 
 .19ص المؤرخون، ملحم، عدنان، . 12ص أعالم، المنجد، صالح الدين،  :انظر أيضاً –
   )533 – 532(، ص2ج  ،معجم األدباءالحموي،  10
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أصيب  )م892 – 870()هـ279 -256(، وفي عهد الخليفة المعتمد على اهللا 1وكان من ندمائه

ضائقة مالية شديدة بسبب تدهور األوضاع السياسية للخالفة وإفالس الخزينة، وانقطاع األعطيات 

 لى االستعانة ببعض رجاالت الدولة للحصول علىإالتي كان يستعين بها على نفقاته، مما دفعه 

وأثمرت صلة البالذري بالخلفاء العباسيين في حصوله على الوظائف، فعمل ، 2جزء من أرزاقه

من الفارسية  ، وعمل مترجما3ً )م868 /هـ 255 .ت(بن الخليفة العباسي المعتز العبد اهللا  مؤدباً

  .4لى العربيةإ

 بداية، وقيل 5 )م892/هـ 279(توفي البالذري أواخر أيام الخليفة المعتمد العباسي سنة

وقيل أن  ،7 )م883/هـ270(عام، وقيل بعد 6 )م903 –892)(ـه298 - 279(خالفة المعتضد 

 وقـد ، 8فيها ل البيمارستان وتوفيــبسبب تناوله حب البالذر مما أفقده عقله وأدخ وفاته كانت

   .9جدههو  قيل أن الذي شربه

 ،رواية عـن الحجـاج   مائة وثالث وثمانين تناول البالذري في كتابه أنساب األشرافو

  .ها كل في موضعهاتوسوف يتناولها الباحث حسب رو

  :اعتمد البالذري على خمسة مصادر رئيسة في استعراضه سيرة الحجاج وهي
                                                                                                                                          

 .57، ص 1ج موارد، المشهداني، محمد،  :انظر أيضاً -
   .156، ص 1ج فوات، الكتبي،  1
 .19ص المؤرخون، ملحم، عدنان، . 13ص أعالم، المنجد، صالح الدين،  :انظر أيضاً –
   .)535 -534(، ص2ج معجم األدباء، الحموي،  2
 ).59–58(، ص1ج موارد، المشهداني، محمد، ). 16 -15(صأعالم، المنجد، صالح الدين،  :انظر أيضاً –
   ).1220 -1219(، ص3ج بغية، ابن العديم،  3
 . 243، ص 1ج التاريخ، مصطفى، شاكر،  :انظر أيضاً –
  .157، ص 13ج سير، الذهبي، . 143ص الفهرست، ابن النديم،  4
  .323ص  ،1ج لسان،ابن حجر، . 1222، ص 3ج بغية، ابن العديم، . 75، ص 6، ج تاريخ ابن عساكر، 5
 .323، ص 1ج لسان، ر، ابن حج. 155، ص 1ج فوات، الكتبي،  6
 .162، ص 13ج سير، الذهبي،  7
ابن جر، . 155ص ،8ج الوافي،  الصفدي،.163، ص 13ج سير، الذهبي، ). 143 -142(صالفهرست، ابن النديم،  8

 .323، ص 1ج لسان، 
  . 53، ص 2ج معجم األدباء، الحموي،  9
 .25ص صورة، عبوشي، فاطمة، . 46، ص 1ج موارد، المشهداني، محمد،  :انظر ايضاً -
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بـن  ا، بن عبد الحارث بن أبي حصن بن ثعلبـة  2بن عوانة بن عياض ،1عوانة بن الحكم -1

  .6المكنى بأبي الحكم، 5الكوفي ،4، الكلبي3جبير بن عامر بن النعمان

أهملت المصادر الحديث عن والدته، في حين رجحت بعض المراجع الحديثـة أن  وقد 

نشأ عوانة بن الحكم في أسرة وضيعة، فقد عمل والده و .7 )م709/ه  90(والدته كانت قبل سنة 

   .8إخوة مواٍل والده خياطاً، وكانت أمه أمة سوداء آلل أيمن بن خزيم بن فاتك األسدي، وكان له

وهو أحـد   .11، وصاحب أدب وعفة10، و فصيحا9ًقيل أن عوانة بن الحكم كان ضريراً

، و كان مـن المكثـرين   14، والشعر واألنساب13، وأيام الناس12علماء الكوفة باألخبار والفتوح

  .16، قل أن روى حديثاً مسنداً، ولهذا لم يذكر بجرح وال تعديل15للرواية عن التابعين

                                                
. 201ص  ،7ج سير، الذهبي، . 2133، ص 5ج  ،معجم األدباء الحموي،. 119ص  الفهرست، ابن النديم، :راجع عنه 1

 :انظـر أيضـاً   – .261، ص 2ج شـذرات،  الحنبلـي،  . 386، ص 4ج لسان، ابن حجر، . 222ص  نكت،الصفدي، 
 .69ص التاريخ، سالم، السيد، . 42ص نشأة، الدوري، عبد العزيز، ). 341 -338(، ص1ج موارد، المشهداني، محمد، 

 .201، ص 7ج سير، الذهبي، . 119ص  الفهرست،ابن النديم،  2
 .2133، ص 5ج معجم األدباء، الحموي،  3
  .377ص تاريخ، العجلي،  4
  .201، ص 7ج سير، الذهبي،  5
  .386، ص 4ج لسان، ابن حجر، . 377ص تاريخ، العجلي،  6
 .127، ص 2ج تاريخ، سزكين، فؤاد،  7
  .386، ص 4ج لسان، ابن حجر، . 2133، ص 5ج معجم األدباء، الحموي،  8
 .97ص دراسات، س، . مارغوليوت، د :انظر أيضاً –
  .201، ص 7ج سير، الذهبي، . 103ص الفهرست، ابن النديم،  9
  .93، ص 5ج األعالم، الزركلي، خير الدين،  :انظر أيضاً –
  .2135، ص 5ج معجم األدباء، الحموي،  10
  .377ص تاريخ، العجلي،  11
 . 555، ص )ـه160 - 141( حوادث ووفياتتاريخ، الذهبي، . 119ص الفهرست، ابن النديم،  12
 .555، ص )ـه160 - 141(حوادث ووفيات تاريخ،  الذهبي، 13
 .119ص الفهرست، ابن النديم،  14
  .386، ص 4ج لسان، ابن حجر،  15
 .555، ص )ـه160 -141(حوادث ووفيات تاريخ، الذهبي،  16
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، غير أنه كان يتـرحم علـى   1كان عثماني الهوى، ويضع األخبار لبني أمية واتهم بأنه

، )م762/هـ 145(المدينة سنةفي بن عبد اهللا بن الحسن بن علي بن أبي طالب الذي قتل امحمد 

أنا تركت الحديث بغضـاً فـي   "  :انتقد بسبب إهماله اإلسناد، ويروى عنه قوله، و2وذكر فضله

  . 3"وني منه في الشعراإلسناد، وليس أراكم تعف

، تناول فيه أحداث التاريخ اإلسالمي في القرن األول 4كتاب التاريخ :من الكتب  صنف

الخلفاء الراشدين والردة والفتوحات وشؤون العراق والشام حتى نهايـة   خاصة تاريخالهجري، 

  .5*عبد الملك بن مروان الخليفة فترة

ويرجح أنه تاريخ لألمويين يتناول خلفاءهم ، 6كما صنف كتاب سيرة معاوية وبني أمية

ـ 132 -127(مروان بن محمـد   عهد الخليفة على التوالي حتى ، وهـي  7 )م750–744( )ـه

توفي عوانة ، من المصادر الرئيسة التي ضمت روايات عن الحجاجو مصنفات تعد على ما يبد

   .الكوفةمدينة ، في 9 )م774/هـ158(، وقيل سنة 8 )م764/هـ 147( سنة

                                                
 .386، ص 4ج لسان، ابن حجر، . 2135، ص 5 معجم األدباء،الحموي،  1
  .2135، ص 5ج معجم األدباء، الحموي،  2
  .25ص المؤرخون، ملحم، عدنان،  :انظر أيضاً –
   .2136، ص 5ج معجم األدباء، الحموي،  3
 . 43ص نشأة، الدوري، عبد العزيز،  :انظر أيضاً –
  .120ص الفهرست، ابن النديم،  4
يكنى أبو الوليد، أمه عائشة بنت المغيرة، خامس خلفاء بني أمية، ولد ونشـأ   ):م705/هـ86.ت(عبد الملك بن مروان  *

ليه الخالفة بعد موت إ على المدينة وهو ابن ست عشر سنة، آلت )م679/هـ 60ت(المدينة، واسع العلم، استعمله معاوية 
، ص 4ج العقد، ابن عبد ربه، . سنة 21أبيه، في عهده عربت الدواوين والنقود، مات بدمشق ودفن بها، كانت مدة خالفته 

  .174ص  شخصيات، ،المصطاوي، عبد الرحمن. 277، ص 21ج نهاية، النويري، . 420
 .42ص نشأة، الدوري، عبد العزيز،  5
  . 120ص  الفهرست،ابن النديم،  6
 .69ص التاريخ، سالم، السيد،  :انظر أيضاً –
  .42ص نشأة، الدوري، عبد العزيز،  7
 .210، ص 7ج سير، الذهبي، . 2134، ص 5ج معجم األدباء، الحموي، . 120، صالفهرست، ابن النديم،  8
  .556، ص )ه 160 - 141(حوادث ووفيات تاريخ، الذهبي، . 2134، ص 5ج  معجم األدباء،الحموي،  9
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روايات استقاها من كتبه، منها رواية عن أسرة الحجاج،  ثمانيفي  عليه استند البالذري

وأخرى عن شخصيته، تناول فيها اتهامه بتأخير صالة . 1 )ت.ب( ذكر فيها اسم والدته الفارعة

، 3، ذكر فيها حكمته عن محاسبة النفس قبل يوم الحسابورعهورواية عن  ،2الجمعة عن وقتها

  . 4 )م694/هـ75( تولية عبد الملك بن مروان له على والية العراق سنة، وأخرى عن 3الحساب

4 .  

 أشار فيهـا الـى  ضد الدولة األموية،  *بن الزبير ثورة عبد اهللا عنثالث روايات ذكر و

علـى الحجـاج    **بن األشعث ثم خروج عبد الرحمن ،6 )م692/هـ73(ثم مقتله سنة  5حصاره

أورد ولهـذا  لم تقدم روايات عوانة صورة واضحة عن سيرة الحجاج،  .7 )م701/هـ82(سنة 

ويبدو أنه أراد إبراز رأي أهل العراق مـن   ،هن خالل رواياته معلومات متناثرة عنمالبالذري 

  . بشكل عام باإلطالةفقد تميزت رواياته وأما أحداث الثورات التي جرت خالل هذه الفترة، 

                                                
 .404ص  ،7ج انساب، البالذري،  1
 .366، ص 13ن، ج . م 2
 .421، ص 13ن، ج . م 3
  .)275 -273(، ص7ن، ج . م 4
. ت( يكنى أبا بكر بن العوام، ويقال أبا خبيب، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق :)م692/هـ 73. ت(عبد اهللا بن الزبير  *

، شارك بغزو القسـطنطينية أيـام   )م634/هـ13(سالم، شهد مع أبيه معركة اليرموك إل، أول مولود في ا)م692/هـ 73
بمكة، وأطاعه أهل الحجاز والـيمن  ) م683/هـ 64. ت(معاوية بن أبي سفيان، بويع بالخالفة بعد موت يزيد بن معاوية 

ابن . 140، ص 28ج تاريخ، ابن عساكر، . 212، ص 3ج الثقات، ابن حبان، . 406ص طبقات، ابن خليفة، . والعراق
 .138، ص 3جأسد، األثير، 

 .121، 116، ص 7ج  ،أنساب ،البالذري 5
 .129، ص 7ن، ج . م 6

، أميـر  )م634/هـ 13.ت(جدته أخت أبو بكر الصديق ): م703 /هـ84.ت(عبد الرحمن بن األشعث بن قيس الكندي **
الذهبي، . 425، ص 2ج جمهرة، ابن حزم، ).م703/هـ84(في قومه، خرج على الحجاج وقتل سنة  سجستان، كان شريفاً

  .134، ص 18ج الوافي، الصفدي، . 306، ص 4ج سير، 
 .357، ص 7ج  ،أنساب ،البالذري 7
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، ولـد فـي   6يكنى أبا المنذر، 5، الكلبي4، بن عمر3ن بشر، ب2، بن سائب1هشام بن محمد -2

، ولم تشر المصادر إلى تاريخ والدته، ويرجح أنه عاش في القـرن الثـاني   7الكوفة ونشأ فيها

  . الثامن الميالدي/ الهجري

جده  كان ألسرته دور بارز في الصراع السياسي الذي شهدته الدولة األموية، وقد وقفو

في  )م661 - 656)(هـ40 – 35( علي بن أبي طالب الخليفة إلى جانب األعلى بشر بن عمرو

 72ت ( وقتل جده السائب بن بشر مع مصـعب بـن الزبيـر    ،)م656/هـ 36(معركة الجمل 

، وشارك والده محمد بن السائب إلى جانب عبد الرحمن األمويينثورته على  خالل) م691/هـ

  . 8 )م702/هـ83( سنة *الجماجم خروجه على الحجاج في معركة دير أثناءبن األشعث 

ـ 169-158(العباسين لمكانته العلميـة، فقربـه الخليفـة المهـدي      حظي بعنايةو    )هـ
ـ 218 - 198(، وكان له اتصال بالخليفة المـأمون  9، وعينه كاتباً للشروط)م775-785(  )هـ
، واتصل بوزير الخليفة هارون الرشـيد  10"الفريد في النسب" وصنف له كتاب  )م833 –814(

                                                
، 6جوفيـات،  ابـن خلكـان،   . )129 – 124(ص الفهرست، ابن النديم، . 69، ص 2ج الجرح، الرازي،  :راجع عنه 1

   .169، ص 6ج لسان، ابن حجر، . 421، ص 7ج الوافي، الصفدي، . 82ص
الـدوري، عبـد   . 92، ص 1ج موارد، المشهداني، محمد، . 191ص ، 1مج التاريخ، مصطفى، شاكر،  :انظر أيضاً –

  .47ص نشأة، العزيز، 
 . 2779، ص 6ج معجم األدباء، الحموي، . 124ص الفهرست، ابن النديم، . 69، ص 2ج الجرح، الرازي،  2
 .421، ص 7ج الوافي، الصفدي، . 82، ص 6ج  وفيات،ابن خلكان، . 124ص الفهرست، لنديم، ابن ا 3
  . 82، ص 6ج وفيات، ابن خلكان، . 2779، ص 6ج معجم األدباء، الحموي،  4
 .149، ص13ج معجم، كحالة، عمر،  :انظر أيضاً –
  . 421، ص 7ج الوافي، الصفدي،  .2779ص  ،6 ،ج معجم األدباء،الحموي، . 69، ص 2ج الجرح، الرازي،  5
 .47صنشأة، الدوري، عبد العزيز، . 92، ص 1ج موارد، المشهداني، محمد،  :انظر أيضاً –
  . 82، ص6ج وفيات، ، ابن خلكان، 2779، ص 6ج معجم األدباء، الحموي،  6
  .48ص التاريخ، سالم، السيد،  :انظر أيضاً –
 .51، ص 1مج تاريخ، سزكين، فؤاد،  7
. موضع على بعد سبعة فراسخ من الكوفة، قيل سميت بذلك ألنه كان يعمل فيها األقـداح مـن الخشـب    :دير الجماجم *

 .254ص الروض، الحميري، . 556، ص 2ج مراصد، البغدادي، . 503، ص 2ج معجم البلدان، الحموي، 
 .478، ص8ج الطبقات، سعد،  بنا 8
 .301، ص 7ج سير، الذهبي،  9

 .83، ص 6ج وفيات، ابن خلكان،  10
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وصـنف لـه   ) م803/هـ187ت (بن يحيى البرمكي  جعفر )م809 –786( )ـه193 -170(
  .1"المملوكي في النسب"كتاب 

 .2بداية عن والده محمد بن السائب الكلبي، العالم باألنساب واللغة والتـاريخ  نهل علمهو
 :ومن شـيوخه ، 3انتقل إلى بغداد وحدث فيها درس هشام الكلبي علومه األولى في الكوفة، ثمو

  مخنف لوط بن يحيى  ي، وأب4)العالمة والمحدث(الكوفي) م717 /هـ 144 .ت(مجالد بن سعيد 
، وعوانة بن الحكـم الكلبـي   5اإلخباري الكوفي، وله اهتمام بعلم األنساب) م774/هـ 157.ت(
  .6ألنساب، وله اهتمام بالشعر وا)اإلخباري(الكوفي)م773/هـ158.ت(

، 7يعد هشام الكلبي من المؤلفين المكثرين، إذ زادت مصنفاته على مائة وخمسين كتاباًو
، 8تناولت مختلف الجوانب التاريخية، منها كتاب التاريخ، وأخبار الخلفـاء، وصـفات الخلفـاء   

األول للكثيـر مـن    المصـدر وكتاب جمهرة النسب، وهو كتاب في األنساب العربية، وأصبح 
، الراويـة  10فوصف باإلخباري والنسـابة  ؛أشاد المؤرخون بمكانته العلميةو ،9المؤلفين فيما بعد

  .12"العالم بالنسب وأخبار العرب وأيامهم ووقائعهم"، 11للمثالب

، 14"حفظت ما لم يحفظه أحد، ونسيت ما لم ينسه أحد:"، فكان يقول13كان كثير النسيانو

ومتـروك   أنه ليس بثقة" :المحدثين، وضعفوه في مجال الحديث، وقالوا عنه ولم ينل الكلبي ثقة
                                                

  .2779، ص 6ج معجم األدباء، الحموي،  1
  .32ص  المؤرخون، ،عدنان ،ملحم :انظر أيضاً –
  .48ص التاريخ، سالم، السيد،  2
  .68ص  ،7ج  تاريخ، ،البغدادي 3
 .190، ص 7ج  .ن .م 4
 .225ص  ،3ج فوات، الكتبي، . 301، ص 7ج سير، الذهبي، . 2252، ص 5ج معجم األدباء، الحموي،  5
 .201، ص 7ج سير، الذهبي، . 119ص الفهرست، ابن النديم،  6
 .271، ص 1ج العبر، الذهبي، . 83، ص 6ج وفيات، ابن خلكان، . ، ص5ج معجم األدباء، الحموي،  7
 .126ص الفهرست، ابن النديم،  8
 .47ص نشأة، الدوري، عبد العزيز،  9

 .)302- 301(، ص 7ج سير، الذهبي،  10
  .338، ص 8ج لسان، ابن حجر،  11
 .478، ص 8ج الطبقات، ابن سعد،  12
 .82، ص 6ج وفيات، ابن خلكان، . 2779، ص 6ج معجم األدباء، الحموي،  13
 .421، ص 7ج الوافي، الصفدي،  14
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، ويعود ذلك لخروجه على منهجهم فيما يتعلق بالرواية واإلسناد من جهـة، وطريقـة   1"الحديث

كـان  :" قـالوا فن يانتقائه للرواية التاريخية من جهة أخرى، وقد دافع عنه بعض العلماء المحدث

ريخ وفاته، فقيـل أنـه   تااختلف المؤرخون في تحديد ، و2"لى الحقيقة لوصول إفي ايرهق نفسه 

  . 5الكوفةفي ، وكانت وفاته 4 )م831/هـ 206(، وقيل 3 )م829/هـ 204( سنةتوفي 

روايات، منها رواية عن صفات الحجاج  ثمانيأخذ البالذري من مصنفات هشام الكلبي 

بن يزيد  *روايات أورد فيها أخباراً عن ثورة شبيب ثالثو ،6الخلقية، تحدث فيها عن قصر قامته

ـ  76(يزيد الشيباني سنة  ، مثـل بدايـة خـروج شـبيب علـى الحجـاج سـنة        )م695/هـ

 ،8للخروج على الدولة األموية *مسرح نبورواية عن تحالف شبيب وصالح   ،7)م695/هـ76(

بـن   ورواية عن ثورة عبد اهللا ،9الحجاج وأخرى تحدث فيها عن سبب خروجه على  ،8األموية

ورواية  ،10، وحدوث انشقاق في صفوفه)م695 /هـ76(        سنة  ***في رستقباذ **الجارود

                                                
  .197، ص 7ج لسان، ابن حجر، . 2779، ص 6ج  ،األدباءمعجم الحموي،  1
  .48ص التاريخ، سالم، السيد، . 30ص المؤرخون، ملحم، عدنان،  2
 .179، ص6ج لسان، ابن حجر، . 271، ص 1ج العبر، الذهبي، . 83، ص 6ج وفيات، ابن خلكان،  3
 .421، ص 7ج الوافي، الصفدي، . 2779، ص 66ج معجم األدباء، الحموي، . 124ص الفهرست، ابن النديم،  4
 .150، ص 13ج معجم، كحالة، عمر، . 51، ص 1مج تاريخ، سزكين، فؤاد،  5
  .383، ص 13ج انساب، البالذري،  6
 يكنى أبا الضحاك، من بني شيبان، خرج على عبد الملـك بـن مـروان    :)م696/هـ 77.ت(شبيب بن يزيد الشيباني  *
. )م696/ هـ77( مات غرقا في نهر دجيل سنة ،وكان على العراق يومئذ الحجاج بن يوسف الثقفي ،)م705/هـ 86.ت(

- 454(، ص2جوفيـات،  ابـن خلكـان،   . 396، ص 4ج الكامل، ابن األثير، . 196ص  ،6ج المنتظم، ابن الجوزي، 
456(.  

  .8، ص 8ج  أنساب، ،البالذري 7
تنقل بين الموصل  أحد بني امرئ القيس، من زعماء الصفرية، كان كثير العبادة، :)م695/هـ67.ت(صالح بن مسرح  *

ابـن الجـوزي،   ). ت. ب(والجزيرة، كان مصفر الوجه، قتل بالقرب من الموصل وقيل قتله الحارث بن عمير الهمـذاني 
  .195، ص 1ج النجوم،ابن تغري بردي، . 436، ص 3ج الكامل، ابن األثير، . 166، ص 6ج المنتظم، 

  ).11 -8(، ص 8ج  ،أنساب ،البالذري 8
  ).19 – 17(، ص 8ن، ج . م 9

 .لم أعثر له على ترجمة :)م695/هـ 76. ت(عبد اهللا بن الجارود  **
 مراصد،البغدادي، . 455، ص2ج معجم البلدان،الحموي، . موضع بين الكوفة والبصرة من نواحي األهواز :رستقباذ ***
 .272ص الروض، الحميري، . 615، ص 2ج 
  .285، ص 8ج  ،أنساب ،البالذري 10
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، تحدث فيها عن االقتتـال بـين معسـكري    )م700/هـ81(عن ثورة عبد الرحمن بن األشعث 

وروايتان عن دور الحجاج في  ،1)م701/هـ82(سنة  *الحجاج وابن األشعث في معركة الزاوية

على والية  **المغيرة الرواية األولى إلى استعماله حمزة بنفي لهم، أشار في تعيين العمال وعز

على المدائن سنة  ****المغيرة ، والثانية تناولت تعيينه مطرف بن2)م696/هـ77(سنة ***همذان

  .3 )م696/هـ77(

اتسمت روايات هشام الكلبي عند البالذري باإليجاز والوضوح في الصياغة والمعنـى،  
الميـول  ،إالّ أن البالذري في تناوله للثورات العراقية التي قامت ضد الدولة األمويةواعتمد عليه 

مـع الثـورات    تعاملهبشكل مباشر في  ة الحجاجوأدان سياس ،كانت ظاهرة في رواياتهالعلوية 
  .العراقية، وحاول إبراز مثالبه بشكل واضح

، مولى بني سهم، أحد بطون 5اهللاكنيته أبو عبد  ،4محمد بن عمر بن واقد الملقب بالواقدي -3
أهملت المصادر التاريخية الحديث عـن  و ،1 )م746/هـ 130(، ولد في المدينة سنة 6بني أسلم

   .2بن سائب بن خاثراأسرته، واكتفت بذكر أمه بنت عيسى بن جعفر 

                                                
. 655، ص 2ج مراصـد،  البغدادي، . 128، ص 3ج معجم البلدان، الحموي، . موضع قرب البصرة بالعراق :الزاوية *

 .245ص الروض، الحميري، 
 .326، ص 7ج  ،أنساب ،البالذري 1

ابن حبـان،  . 133صتاريخ، العجلي، . مدني، تابعي، ثقة، روى عن أبيه ):ت. ب(حمزة بن المغيرة بن شعبة الثقفي  **
 .339، ص7جتهذيب، المزي، . 168، ص4ج الثقات، 

مدينة من عراق العجم، من كور الجبل، قيل أن اسم همذان يعني المحبوبة، وهي كثيـرة الميـاه والبسـاتين    : همذان ***
 .596ص الروض، الحميري، . 410، ص 5جمعجم البلدان، الحموي، . والزروع

 .397، ص 7ج  ،أنساب ،البالذري 2
 .لم أعثر له على ترجمة :)م696 /هـ77. ت(مطرف بن المغيرة  ****

 .398، ص 7ج  ،أنساب ،البالذري 3
ابـن خلكـان،   . )2598 -2595(، ص6الحموي، معجم األدباء، ج . 425، ص 5ابن سعد، الطبقات، ج  :راجع عنه 4

  .521، ص7ابن حجر، لسان، ج . )169 -168(، ص4الصفدي، الوافي، ج ). 351 -348(، ص4وفيات، ج 
، التـاريخ سالم، السيد، ). 37- 35(، ص نشأةالدوري، عبد العزيز، . 32، ص المؤرخونملحم، عدنان،  :انظر أيضاً –

 .)66- 63(ص
              ،23، ج مختصـر ابـن منظـور،   . 348، ص4، ج وفيـات ابـن خلكـان،   . 425، ص 5، ج الطبقـات ابن سـعد،   5

   .)140 - 133(ص
  .63، ص التاريخسالم، السيد،  :انظر أيضاً –
  .521، ص 7، ج لسانابن حجر، . 348، ص 4، ج وفياتابن خلكان، . 425، ص 5، ج الطبقاتابن سعد،  6
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تلقى الواقدي علومه األولى في سن مبكرة، واهتم بجمـع المعلومـات عـن المغـازي     

، ثـم عـاد   5، وذهب بعد ذلك إلى الشـام 4، ورحل في طلب العلم، فبدأ بالعراق3النبويةوالسيرة 

 الجملو كتاب التاريخ والمغازي والمبعث :، منها7صنف ثالثة وثالثين كتاباً، ف6واستقر في بغداد

اهتم بتحديد المواقـع الجغرافيـة   ، وقد 8والردة والدارالعراق فتوح  و فتوح الشام و أخبار مكةو

  .9قرونة بأخباره، وذهابه لمعاينتهاالم

عالم بالمغازي والسير والفتوح والطبقات "  :أشاد المؤرخون بمكانته العلمية، وقالوا عنه

أنكر علمـاء  ، و11، ووصف بأنه أحد أوعية العلم10"واختالف الناس في الحديث والفقه واألحكام

ن و، في حين دافع عنـه آخـر  12سناد الجمعيإلالحديث طريقة إسناده، وأخذوا عليه استخدامه ا

  .14"أمير المؤمنين في الحديث: "، وقالوا عنه13ووثقوه

 أقام الواقدي عالقات حسنة مع الخلفاء العباسيين، فقد جعله الخليفـة هـارون الرشـيد   

ـ 170( سـنة  الى الحـج  هرفيقاً له ودليالً عندما توج) م809 -786() ـهـ193 -170(  /هـ

هـارون الرشـيد    :الخليفتين بغداد زمنمدينة الجانب الشرقي من  ، وتولى القضاء في15)م786
                                                                                                                                          

 .350، ص 4، ج وفياتابن خلكان، . 2598، ص 6، ج األدباءالحموي، معجم  1
  .30، ص صورةترك، زهور،  2
   .7، ص 3، ج تاريخ البغدادي، 3
 .)64 - 63(ص التاريخ، سالم، السيد،  :انظر أيضاً –
  .238، ص 4ج الوافي، الصفدي،  4
 .)128 – 127(ص الفهرست، ابن النديم،  5
 .363، ص 9ج تهذيب، ابن حجر،  6
 .128ص الفهرست، ابن النديم،  7
  . 348، ص 4ج وفيات، ابن خلكان، . 128ن، ص . م 8
 .)65 -64(صخ، التاريسالم، السيد،  :انظر أيضاً –
 .64ص  ،التاريخ ،السيد ،سالم. 36ص  ،نشاة ،عبد العزيز ،الدوري 9

  .188ص ،26ج تهذيب، المزي، . 295، ص 6ج معجم األدباء، الحموي، . 127ص الفهرست، ابن النديم،  10
  .254ص تذكرة، الذهبي،  11
  .364، ص 14ج تاريخ، الذهبي، . 20، ص 4ج تاريخ، البغدادي،  12
  .)2596 – 2595(، ص 6ج معجم األدباء، الحموي،  13
  .190، ص 6ج تهذيب، المزي،  14
  .124، ص 23ج مختصر، ابن منظور، . 425ص  ،5ج الطبقات، ابن سعد،  15
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ـ 207( سـنة توفي  إنّهاختلفت المصادر التاريخية في تحديد سنة وفاته، فقيل ، و1والمأمون  /هـ

  . 3 )م825/هـ209(، وقيل سنة 2)م823

منها رواية عن عالقتـه   رواية، ست عشرةالواقدي في  مصنفات اعتمد البالذري على
األمويين، تحدث فيها عن تعيين عبد الملك بن مروان للحجاج على والية مكـة سـنة    بالخلفاء

عبـد اهللا بـن    رواية عن دور الحجاج في القضاء على ثورة خمس عشرةو. 4 )م692/هـ73(
 للحجاج بمهمةعبد الملك بن مروان  الخليفة تكليف عن، منها رواية )م692/هـ73(الزبير سنة 

 عبد اهللا قوات إضافية لحصارالخليفة  وطلب الحجاج من ،5 بن الزبيرالقضاء على ثورة عبد اهللا
ـ  ،7 )م691/هـ72(، وبداية حصاره في ذي القعدة سنة6بن الزبير في مكةا اهللا ن عـن  يوروايت

عبد  تفاقم أزمة التموين عند تناول فيها رواية، و8ضرب الحجاج الكعبة بالمنجنيق أثناء الحصار
رواية و، 10لدى الحجاج لوقف الرمي بالمنجنيق *بن عمر اهللا وساطة عبدو ،9بن الزبير عبد اهللا

 األمـان مـن   **بن الزبير ، وطلب عروة11في مكة بن الزبيرال الحجاج مدة حصارتناول فيها 

                                                
ابن . 348، ص 4ج وفيات، ابن خلكان، . 2596، ص 6ج معجم األدباء، الحموي، . 24، ص 3ج تاريخ، البغدادي،  1

  .521، ص 7ج لسان، حجر، 
 . 194، ص26ج تهذيب، المزي، . 2598، ص 6ج معجم األدباء، الحموي، . 433، ص 5ج الطبقات، ابن سعد،  2
 .5، ص 4ج تاريخ، البغدادي،  3
 .)135 – 134(، ص 7ج انساب، بالذري، ال 4
 .)116 – 115(ص ،7ج، ن . م 5
 .118 ص ،7 ج ن، .م 6
 .128 ص ،7 ج ن، .م 7
 .)122 – 121(ص ،7 ج ن، .م 8
 .121، ص 7ن، ج . م 9
يكنى أبا عبد الرحمن، أمه زينب بنت مظعون، ولد في مكـة، شـهد    :)م692/هـ73.ت(عبد اهللا بن عمر بن الخطاب  *

 لثقـات، ابن حبان، ا. قيل أنه أصيب بالعمى في آخر حياته ،)م629/هـ 8(و مؤتة سنة  )م626/هـ5(غزوة الخندق سنة 
 .328، ص 5جتهذيب، ابن حجر، . 236، ص 3، ج أسدابن األثير،  .)210-209(، ص 3ج 
 .119، ص 7ج  ،أنساب ،البالذري 10
 .128، ص 7ج  ، أنساب ،البالذري 11

، روى عن ، فاضالًيكنى أبا عبد اهللا، أمه أسماء بنت أبي بكر، تابعي كان فقيهاً :)م712/هـ 94. ت(عروة بن الزبير  **
ابـن سـعد،   . م، توفي بناحية الفرع بالقرب من المدينة، وتعرف تلك السنة بسـنة الفقهـاء  أبيه وعن زيد بن ثابت وغيره

 ).334 -333(ص ،6ج المنتظم، ابن الجوزي، . 220ص المعارف، ابن قتيبة، ). 181-178(، ص5جالطبقات، 
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حـدد فيهـا سـنة     ،روايات عن مقتل عبد اهللا بن الزبير ثالثو، 1عبد الملك بن مروان الخليفة
عبد الملك بن مروان من الحجاج إنـزال عبـد اهللا بـن     الخليفة ، وطلب2)م692 /هـ73(مقتله

وقيام الحجاج بتنظيف المسجد الحرام من الحجارة  ،3الزبير عن خشبته أثناء صلبه ليصلى عليه
   .5وأيديهم وقيامه بختم أعناق بعض الصحابة ،4والدم بعد قضائه على ثورة عبد اهللا ابن الزبير

ومن خالل دراستها يتبين ميولـه   ،الحجاج نعلم تقدم روايات الواقدي صورة واضحة 
القائد بالحجاج من خالل تصويره  ابن الزبير ثورة معسياسة الحجاج في تعامله  وانتقد العباسية،

  ). ص(المستبيح لحرمة مكة، والمسيء لصحابة الرسول 

عبـد  يكنى أبـا   ،9الطائي، 8بن أسيد بن جابر، 7، بن عبد الرحمن بن زيد6الهيثم بن عدي -4
أهملت المصادر الحديث عن أسـرته  ، و11 )م746/هـ130(، ولد في الكوفة قبل سنة 10الرحمن

، 12واكتفت بذكر والده الذي كان نازالً بواسط، ووصفه ابن خلكان بأنه كان مـن خيـر النـاس   
تلقـى  ، و13إلى أن أمه كانت من سبي منـبج المؤرخون كالبغدادي والحموي وابن حجر  وأشار

  . 14الكوفة، ثم انتقل إلى بغداد وحدث بها علومه األولى في

                                                
 .133 ص ،7 ج ،أنسابالبالذري،  1
 .128، ص 7، ج ن. م 2
  .133، ص 7ن، ج . م 3
  .134، ص 7ن، ج . م 4
  .399، ص 13ن، ج . م 5
الفهرسـت،  ابـن النـديم،   . 85، ص 9ج الجـرح،  الـرازي،  . 218، ص 8ج التاريخ الكبير، البخاري،  :راجع عنه 6

، 6ج وفيـات،  ابـن خلكـان،   . 2877، ص 6ج معجم األدباء، الحموي، . 76، ص 16ج تاريخ، البغدادي، . 128ص
  .113ص
كحالـة، عمـر،   . 49ص نشـأة،  الدوري، عبد العزيز، . 104، ص 8ج األعالم، الزركلي، خير الدين،  :انظر أيضاً –

 .156، ص 13ج معجم، 
 .103، ص 10ج سير، الذهبي، . 76، ص 16ج تاريخ، البغدادي، . 85، ص 9ج الجرح، الرازي،  7
 .422، ص )ه 210 – 201( حوادث ووفياتتاريخ، الذهبي، . 2778، ص 6ج معجم األدباء، الحموي،  8
 .2789، ص 6ج معجم األدباء، الحموي، . 76، ص 16ج تاريخ، البغدادي،  9

  .209، ص 6ج لسان، ابن حجر، . 2789، ص 6ج معجم األدباء، الحموي، . 85، ص 9ج الجرح، الرازي،  10
 .2789ص ،6ج معجم األدباء، الحموي، . 76، ص 16ج تاريخ، البغدادي، . 538ص المعارف، ابن قتيبة،  11
  .106، ص 6ج وفيات، ابن خلكان،  12
 .209، ص 6ج لسان، ابن حجر، . 2789ص  ،6ج معجم األدباء، الحموي، . 76، ص 16ج تاريخ، البغدادي،  13
  .76، ص 16ج تاريخ، البغدادي،  14
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ه كـان إخباريـاً   إنّ: "، وقالوا عنه1اهتم الهيثم بأخبار العرب وأيامهم وأشعارهم ومثالبهم
أما المحدثون فقد ، و4، ووصف بالمؤرخ العالمة3"صاحب أخبار وأسماء وأشعار"، وهو 2"ونساباً

، 7"متروك الحـديث : "وقالوا عنه ،6لتساهله في استعمال اإلسناد ،5فقد ضعفوه في مجال الحديث
 كتاب التاريخ حسـب السـنين،   :، منها9كتاباً ثالثة وخمسين صنف، و8"سكتوا عنه"، و7"الحديث

تاريخ األشراف الكبير، وتاريخ األشراف الصغير والخوارج وخطـط   تاريخ العجم وبني أمية،
   .10الكوفة

لعباسيين، ويروى أنه كان مختصاً بمجالسة الخلفاء كانت له عالقات حسنة مع الخلفاء او

، وقيل أنه استعمل على صدقات بني 11والمهدي والهادي وهارون الرشيد كأبي جعفر المنصور

ـ 206( ، سـنة 13توفي الهيثم بن عدي في األول من محـرم ، و12فزارة ، وقيـل  14 )م821/هـ

  . 2سنة ثالث وتسعون، وعمره 1 )م824/هـ209(، وقيل 15)م822 /هـ207(

                                                
ابـن  . 2791، ص6ج معجم األدبـاء،  الحموي، . 76، ص 16ج تاريخ، البغدادي، . 128ص الفهرست، ابن النديم،  1

 .106، ص 6ج وفيات، خلكان، 
  . 106، ص 6ج وفيات، ابن خلكان، . 128ص الفهرست، ابن النديم،  2
  .156، ص 13ج معجم، كحالة، عمر،  :انظر أيضاً –
  .2789، ص 6ج معجم األدباء، الحموي،  3
 .103، ص 10ج  سير،الذهبي، . 2791، ص 6ن، ج . م 4
  .424، ص )ه 210 – 201( حوادث ووفياتتاريخ، الذهبي، .2789، ص 6ج معجم األدباء، الحموي،  5
  .50ص نشأة، الدوري، عبد العزيز،  6
 .2877، ص 6ج معجم األدباء،الحموي، . 218، ص 9ج الجرح، الرازي،  7
 .104، ص 10ج سير، الذهبي، . 218، ص 8ج التاريخ الكبير، البخاري،  8
 .2792، ص 6ج  معجم األدباء،الحموي، . 129ص الفهرست، ابن النديم،  9

  .129ص الفهرست، ابن النديم،  10
 .410، ص 1ج موارد، المشهداني، محمد،  :انظر أيضاً –
   .107، ص 6ج  وفيات،ابن خلكان،  11
 .410، ص 1ج موارد، المشهداني، محمد،  :انظر أيضاً –
 .111، ص 6ج وفيات، ابن خلكان،  12
  .113، ص 6ج وفيات، ابن خلكان، . 76، ص 16ج تاريخ، البغدادي،  13
 .201، ص 6ج لسان، ابن حجر، . 113، ص 6ج وفيات، ابن خلكان،  14
. 76، ص 16ج تـاريخ،  البغـدادي،  . 2791، ص 6ج معجم األدبـاء،  الحموي، . 129ص الفهرست، ابن النديم،  15

 .104ص  ،10ج سير، الذهبي، 
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منهـا روايـة عـن     ،روايات ثمانيالهيثم بن عدي في  مصنفات اعتمد البالذري على

ورواية تناول فيها ثـورات   ،3صالة الجمعة عن وقتها هتأخير الىفيها  أشارشخصية الحجاج، 

ورواية تنـاول   ،4تحدث فيها عن اتهام الحجاج للمهلب بالتقاعس عن قتال الخوارج، و*األزارقة

سبب خروجـه علـى الحجـاج     فيهاذكر  ،)م696/هـ77(مطرف بن المغيرة سنة فيها ثورة 

منها رواية تحـدث   ،روايات عن ثورة عبد الرحمن بن األشعث خمس و ،5)م696 /هـ77(سنة

سـنة   وعبـد الـرحمن بـن األشـعث     الحجاج بين معسكري **فيها عن أحداث معركة دجيل

  .6)م700/هـ81(

واقتتال  ،7)م702/هـ 83(ن عن أحداث معركة دير الجماجم بين الطرفين سنة يوروايت

، وروايـة  8وهزيمة جيش ابن األشعث فيها) م702/هـ 83( سنة ***الطرفين في موقعة مسكن

عتمد الـبالذري  ا ،9عبد الرحمن بن األشعث هتسليم ****من رتبيلالحجاج  الى طلب أشار فيها

تناوله للثورات التي قامت في العراق ضـد الدولـة األمويـة،     على روايات الهيثم بن عدي في

  . للصورة التي قدمتها مصادره األخرى لةواستعرضها بشكل شبه مترابط، وجاءت رواياته مكم

                                                                                                                                          
 .2791، ص 6ج معجم األدباء، الحموي، . 539ص عارف، المابن قتيبة،  1
  .113، ص 6ج وفيات، ابن خلكان، . 2791، ص 6ج معجم األدباء، الحموي، . 76، ص 16ج تاريخ، البغدادي،  2
 .366، ص 13ج أنساب، البالذري،  3
، وقد غلبوا على بـالد األهـواز   )م684/هـ 65. ت(لى نافع بن األزرق إمن كبار فرق الخوارج، ينتسبون  :األزارقة *

-107(ص ،1ج الملـل،  الشهرسـتاني،  . 622ص  المعارف، ابن قتيبة،). م684/هـ 65(وأرض فارس وكرمان سنة 
113.( 

 .)425 – 424(، ص 7ج أنساب، البالذري،  4
 .397، ص 7ن، ج . م 5

. نهر باألهواز، حفره أردشير أحد ملوك فارس، يخرج من أصبهان ويصب في بحـر فـارس قـرب عبـدان    : دجيل **
 .255ص الروض، الحميري، . 516، ص 2ج مراصد، البغدادي، . 443، ص 2ج معجم البلدان، الحموي، 

  .)324 – 323(، ص7ج أنساب، البالذري،  6
 .)339 – 338(، ص 7ج  ،ن. م 7

  .264، ص 8ج معجم البلدان، الحموي، . موضع قريب من نهر دجيل :مسكن ***
 .)348 – 346(، ص 7ج أنساب، البالذري،  8

، ج الوافيالصفدي، . 403، ص 6، ج وفياتابن خلكان، . لقب يطلق على ملوك الترك، على تخوم سجستان :رتبيل ****
  .54، ص 28

 .353، 7ج أنساب، البالذري،  9
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، 5بن سمرةا ، مولى عبد الرحمن4، المدائني3بن أبي سيف، 2، بن عبد اهللا1علي بن محمد -5

 في البصرةولد ، 8، وقيل أبي عبد اهللا7الحسنكني بأبي ، 6، بن عبد شمس بن عبد مناف5سمرة

أهملت المصادر الحديث عـن   ،10)م743/هـ135(، وقيل سنة 9 )م740/هـ132(سنة  البصرة

أسرة المدائني، في حين أشارت إلى نشأته في البصرة، ثم انتقاله إلى المدائن، ومن بعدها إلـى  

   .11مدينة بغداد

، وعالمـاً بالمغـازي   12نه كان إخبارياًإ": ثنوا عليه، وقالوا عنهأأشاد به المؤرخون وو

ن تاريخه يعد أحسن التـواريخ،  إ" :، وقال عنه ابن تغري بردي13"أيام الناس والشعر واألنساب

"  :عنـه  في مجال الحـديث قـالوا  و ،15"صدوقاً"نه كان إ :قيل، و14"واريخهمتوعنه أخذ الناس 

، 17كتاباً مئتين وواحد وستينبلغ عدد مصنفاته  إذ، ويعتبر المدائني من المؤلفين المكثرين،16"ثقة

نسب قريش وأخبارها، تاريخ الخلفاء وأخبار األوائل، وتسـمية الخلفـاء وكنـاهم    : من أبرزها

                                                
. 308، ص1ج  العبـر، الـذهبي،  . 147، ص 12ج  األنساب،السمعاني، . 234 ص المعارف،ابن قتيبة،  :راجع عنه 1

   .253، ص 4ج لسان، ابن حجر، . 153، ص 3، ج ميزان
 ).70 -69(صالتاريخ، سالم، السيد، . 37ص المؤرخون، ملحم، عدنان،  :انظر أيضاً –
 .308، ص 1ج العبر، الذهبي، . 130ص الفهرست، ابن النديم، . 538ص المعارف، ابن قتيبة،  2
 .1852، 4ج معجم األدباء، الحموي، . 130ص الفهرست، ابن النديم، . 534ص المعارف، ابن قتيبة،  3
 .253، ص 4ج لسان، ابن حجر، . 401، ص 10ج سير، الذهبي، . 538ص المعارف، ابن قتيبة،  4
 .253، ص 4ج لسان، حجر، ابن . 1852، ص 4ج معجم األدباء، الحموي،  5
 . 253، ص 4ج لسان، ابن حجر، . 401، ص 10ج سير، الذهبي، . 130ص الفهرست، ابن النديم،  6
 .147، ص 12ج األنساب، السمعاني،  7
 .401، ص 10ج سير، الذهبي،  8
  .401، ص 10، ج سيرالذهبي، .1852، ص 4ج معجم األدباء، الحموي، . 130ص الفهرست، ابن النديم،  9

 .401، ص 10، ج سيرالذهبي، . 1852، ص 4ج معجم األدباء، الحموي، . 516، ص 13ج تاريخ، البغدادي،  10
 .289، ص )ـه 230 – 221( حوادث ووفياتتاريخ، الذهبي، . 516، ص 13ج تاريخ، البغدادي،  11
  .308، ص 1ج العبر، الذهبي، . 538ص المعارف، ابن قتيبة،  12
  .147، ص 12ج األنساب، السمعاني،  13
  .259، ص 2ج النجوم، ابن تغري بردي،  14
  .253، ص 4ج لسان، ابن حجر، .147، ص 12ج األنساب، السمعاني،  15
  .253، ص 4ج لسان، ابن حجر، . 259، ص 2ج النجوم، ابن تغري بردي، . 401، ص 8ج سير، الذهبي،  16
  .1852، ص 4ج معجم األدباء، ، الحموي، 130ص الفهرست، ابن النديم،  17
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الرئيسـة التـي    تعد من المصادر، و1وأعمارهم، وكتاب أخبار الحجاج، وخبر البصرة وفتوحها

  . ضمت روايات عن حياة الحجاج

فقد أشار الذهبي إلى قيام الخليفة العباسـي المـأمون    ؛السياسية أما عن عالقته بالسلطة

ـ  40 - 35(علي بن أبي طالب الخليفة ، فذكر عنده بالحوار معه فحدثـه   ،)م661 -656/ـه

توفي المدائني في شهر ذي ، و3، كما حدثه عن ميول أهل الشام لألمويين2المدائني بأحاديث فيه

 وتسعين ةثالث، وكان عمره 5)م839 /هـ 225(، وقيل سنة 4 )م838/هـ 224(ذي القعدة سنة 

   .6عاماً وتسعين

رواية، منها  أربعاً وثالثينروايات المدائني بشكل كبير، وأخذ عنه  على البالذري اعتمد

ن ي، وروايت8ورواية عن لقبه بابن المتمنية. 7فيها نسبه ذكررواية عن نشأة الحجاج،  ست عشرة

روايات تناول فيها صفاته  سبعوأورد . 10ورواية عن أبنائه، 9ن تحدث فيهما عن زوجاتهيوروايت

  ن ذكر فيهما الطعام المفضلي، وروايت11رواية تحدث فيها عن زهدهو صفاته األخالقية والخلقية،

وصفة اللحن عند  ،15والخبث 14سوء الظنو 13روايات عن اتهام الحجاج بالكذب ثالثو ،12لديه 

                                                
 .30، ص 22، ج ، الوافيالصفدي. 130ص الفهرست، ابن النديم،  1
  .153، ص 3ج  ميزان،الذهبي،  2
 .290، ص )ـه 230 – 221(حوادث ووفيات تاريخ، الذهبي،  3
  .111، ص3ج شذرات، الحنبلي، . 516ص  ،13ج ، ن. م 4
  .29، ص 22ج الوافي، ي، الصفد. 68ص ، 6الكامل، ج ابن األثير،  5
 .68، ص 6، ج الكامل ابن األثير،. 516، ص 13ج تاريخ، البغدادي،  6
 .219، ص 7ج انساب، البالذري،  7
  .375، ص 7ن، ج . م 8
  .425، 377، ص7ن، ج . م 9

 .425، ص 13ن، ج  م 10
 .)376 – 375(، ص13ن، ج . م 11
 .375 ،355، ص 13ج  ،ن. م 12
 .404، ص 13ن، ج . م 13
 .396، ص 13ج ، ن. م 14
 .399، ص 13ن، ج . م 15
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وذكر روايـة   .2ة إيمان الحجاج أو كفرهورواية عن شخصيته، تحدث فيها عن درج، 1الحجاج

واحدة عن عالقته بالخلفاء واألمراء األمويين تحدث فيها عن موقف الحجاج من عمر بن عبـد  

   .3أثناء والية األخير على المدينة *العزيز

روايات تناولت الثورات في الحجاز والعراق خالل والية الحجاج،  تسعوأورد المدائني 

، رواية تحدث فيهـا عـن   )م691/هـ72(روايات عن ثورة عبد اهللا بن الزبير سنة  ثالثمنها 

وأخرى عن  ،4بن مروان للحجاج بمهمة القضاء على ثورة ابن الزبير في مكةاتكليف عبد الملك 

ورواية ذكر فيها  ،5عن وساطة عبد اهللا بن عمر لدى الحجاج لوقف الرمي بالمنجنيق على مكة

  . 6يربن الزباصلب عبد اهللا 

بن  رواية واحدة عن دوره في قتال األزارقة، أشار فيها إلى اتهام الحجاج للمهلب ذكرو

ن عن دوره في ثورة عبد اهللا يوروايت ،7باالنشغال بجباية الخراج عن قتال الخوارج **أبي صفرة

واستشارة الحجـاج  . 8ومحاولة الحجاج لقاء ابن الجارود ،)م695/هـ 76(اهللا بن الجارود سنة 

 81(روايات عن ثورة عبد الـرحمن بـن األشـعث سـنة      أورد أربعو،9ابه بشأن قتالهألصح

                                                
 .)413 – 412(، ص 13ج أنساب، البالذري،  1
  .416، ص 13، ج ن. م 2
في المدينة ونشا فيها، من أئمـة  ) م781/هـ61(كنيته أبو حفص، ولد سنة  :)م720/هـ 101.ت(عمر بن عبد العزيز  *

، ثم ولي الخالفة لسنتين ونصف بعهد من )م714/هـ 96(مدينة للخليفة الوليد بن عبد الملك العلم و االجتهاد، ولي إمارة ال
 .114، ص 5ج  سير،الذهبي، . 330، ص 5ج الطبقات،  ابن سعد،. سليمان بن عبد الملك

 .128، ص 8ج  أنساب ،البالذري ،  3
  .136، ص 7ن، ج . م 4
  .122، ص 7ن، ج . م 5
 .131، ص 7ن، ج . م 6

يكنى أبا سعيد، األزدي العتكي، من وجوه أهل البصرة وفرسانهم، تـولى   ):م702/هـ83. ت(المهلب بن أبي صفرة  **
 المعـارف، ابن قتيبة، . 129، ص 7ج الطبقات، ابن سعد، . حرب األزارقة، ولي خراسان لبني أمية، مات في مرو الروذ

  .633ص 
  .)427 – 425(، ص 7ج  ، أنساب، البالذري  7
  .286، ص 7ج  ن ،. م  8
 .286، ص 7ج  ،ن. م 9
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 83(والطريقـة التـي مـات فيهـا سـنة       ،1لحجاجاعن خلعه  ، رواية تحدث فيها)م700/هـ

   .3تسليمه عبد الرحمن بن األشعث من أجلالحجاج مع رتبيل  محادثةو ،2 )م702/هـ

وأورد رواية واحدة عن دوره في تعيين العمال وعزلهم، أشار فيها إلى تعيين الحجـاج  

روايات عـن   ثالثةوأورد  ،4على الكوفة **عبد اهللا الثقفي والمغيرة بن *بن هانئ العنسيالعمير 

 ،5دوره في ضبط األمن، رواية تحدث فيها عن السياسة التي اتبعها في إدارته واليـة العـراق  

  ن عن اإلصالحات الزراعيـة للحجـاج أثنـاء واليتـه     يوروايت، 6عن سجن الديماس نيوروايت

 ،8وقيامه ببناء الجسور على األنهـار  ،7على العراق، رواية ذكر فيها منعه الناس من ذبح البقر

  رواية أشار فيها إلى انكسار الخراج أثنـاء واليتـه    ؛ن عن موقفه من الخراج والجزيةيوروايت

   ،10وأخرى عن إخراجه الدهاقين والفالحـين مـن المـدن وإلحـاقهم بقـراهم      ،9على العراق

تناول فيهـا   أخرىو، 11ن عن وفاة الحجاج، رواية تحدث فيها عن احتضاره، ووصيتهيوروايت

   .12رثاء جارية له

                                                
 .)312 – 311(، ص 7ج أنساب، البالذري،  1
 .)355 – 354(ص ،7ج  ،ن ،م 2
 .357، ص 7ن، ج . م 3
عبد الملك  يكنى أبا الوليد، تابعي، ولي الكوفة للحجاج بن يوسف في أيام :)م744/هـ127. ت(عمير بن هانئ العنسي  *

. ب(على حوران، وقيل قتله الصقر بن حبيب المري ) م720/ هـ101.ت(لعمر بن عبد العزيز  بن مروان، وكان عامالً
، 3جميـزان،  الـذهبي،  ). 504-496(، ص46ج تاريخ، ابن عساكر، . 255، ص 5ج الثقات، ابن حبان، . بداريا) ت

 .297ص
  .لم أعثر له على ترجمة :)ت. ب(المغيرة بن عبد اهللا الثقفي  **

  .374، ص 13ج  ، أنساب البالذري ، 4
  .275، ص 7ن، ج . م 5
 .)404 – 403(، ص 13ج . 384، ص 7ن، ج . م 6
 .360، ص 13ن، ج . م 7
 .401، ص 13ن، ج . م 8
 .360، ص 13ن، ج . م 9

 .355، ص 13ن، ج . م 10
 .373، ص 13، ج ن. م  11
 .417، ص 13ن، ج . م 12
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قدمت روايات المدائني عند البالذري صورة واضحة عن سيرة الحجاج، ومـن خـالل   

واعتمد عليه البالذري ألنه يعد أدق من سلفه في انتقائه لرواياتـه،   ،ةتبين ميوله العلويندراستها 

  .ويقدم صورة متوازنة ألخباره

، 2"قالوا"و ،1"قال بعضهم: "استخدم البالذري في رواياته عن الحجاج ألفاظاً مجهولة مثل

، كما أنه استخدم ألفاظـاً تـدل علـى السـماع     5"يروى أيضاً"، و4"روي"، و3"قيل"، و2"قالوا"و

   .9"قال"، و8"حدثت"، و7"حدثنا"، و6"حدثني: "مثل والمشافهة

اعتمد البالذري في استعراضه سيرة الحجاج على أصحاب مغازٍ وإخبـاريين ضـعفهم   

المحدثون، مثل عوانة بن الحكم الكلبي، وهشام بن الكلبي، والواقدي، والهيثم بن عدي، وعلي بن 

رخين باألخذ عنهم، خاصة في المجاالت التي ال وهو أمر يدل على تساهل المؤ. محمد المدائني

   .تحل حراماً وال تحرم حالالً

 ،باإلسـهاب والتفصـيل   تميزاستعرض البالذري سيرة الحجاج بأسلوب مترابط متين، 

وتميزت لغته بسالمة ،التراجم التي وضعها في كتابه أنساب األشرافحديثه عن ضمن  وأوردها

 ،وتنـاول ه من طبقة الكتاب التي اهتمت بعلوم اللغة وآدابهاالمفردات ووضوح المعنى، خاصة أن

 ،، في حين لم يتطرق الى مكان ومولده وتاريخـه 10ثم ذكر كنيته ابو محمد ،اسم الحجاج ونسبه

وتناول صفاته ، 12، ثم تناول زوجاته وأبناءه وإخوته11ما أسرته فقد ذكر أمه الفارعة بنت همامأ
                                                

 .23ص  :، انظر على سبيل المثال8ج أنساب، البالذري،  1
 .415، 412، 368، 361، 360ص  :، انظر على سبيل المثال13ن، ج . م 2
  .441، ص 7ن، ج . م 3
 .135، ص 7ن، ج . م 4
 .399، ص 13ن، ج . م 5
  .387، 380، 374، 366، ص 13ن، ج . م 6
 .382، 366، ص 13ن، ج . م 7
 .374، ص 13ن، ج . م 8
  .418، 374، ص 13ن، ج . م 9

 ).353 – 352(، ص 13ج  ،ن. م 10
 .404ص  ،7ج  ن،. م 11
 ).425 – 415(ص  ،)393 – 377(ص  ،13ج  ،ن .م 12
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وبشكل عابر  –، إال أنه أشار في الوقت نفسه 1وضعف بصره الخلقية مبرزاً عيوبه كقصر قامته

، وربما هي احدى محاوالته إلظهـار  2أثناء ترجمته للحجاج إلى زهده وإطعامه الناس –عابر 

حياده وتوازن رواياته وإثبات عدم تحيزه للعباسيين، وتطرق في نفـس الوقـت إلـى صـفاته     

، وهي محاولة منه 3كسوء الظن والخبثاألخالقية، وأظهر من خاللها الصفات التي ألصقت به 

  .لتشويه صورة الحجاج األخالقية واإلنتقاص منها

، وحشد عـدداً  4حيث انتقد سياسته في معاقبة العصاة والمجرمين ،وتحدث عن شخصيته

 ، معتبراً ذلك خروجاً عن سنة الرسول5من الروايات التي أدانت تأخيره صالة الجمعة عن وقتها

ثقافته الواسعة وخاصة فيما يتعلق بالقرآن والسنة والحكم واألمثال ، وتطرق إلى )ص( الرسول

  .6واألشعار، وانعكاسها على خطبه التي امتازت بالمتانة والقوة

ووقوفه الى جـانبهم وخاصـة عنـد     ،وأظهر مدى قوة العالقة بين الحجاج واألمويين

 بن الزبير في موقعة فقد شارك مع والده في جيش مروان بن الحكم ضد جيش عبد اهللا. الشدائد

وأقره الخليفة الوليد  ،ثم عينه الخليفة عبد الملك بن مروان على والية الحجاز ثم العراق ،7الربذة

  .8الوليد بن عبد الملك عليها حتى وفاته

أظهر البالذري إستسالم الحجاج بحتمية الموت عند احتضاره، وفي نفس الوقت بـين  و

 ، وأكد أن وفاتـه كانـت فـي مدينـة واسـط سـنة      9خوفه من تمثيل أعدائه بجسده بعد موته

واستعرض دور الحجاج في القضاء على الثورات التي قامت ضـد الدولـة   ، 10)م714/هـ95(
                                                

 ).277 – 276(ص  ،7ج أنساب، البالذري،  1
 ).376 – 375(ص  ،13ج  ،ن .م 2
 ).397 – 396(ص  ،13ج  ،ن .م 3
 .398ص  ،7ج  ،ن .م 4
 .382ص  ،13ج  ،ن .م 5
 .418ص  ،13ج  ،ن .م 6
 .352ص  ،13ج  ،ن .م 7
 ).135 – 134(ص  ،7ج  ،ن .م 8
 .373ص  ،13ج ، ن. م 9

 .353ص  ،13ج ، ن. م 10
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معتبراً ذلك  ،وأدان من خاللها السياسة التي اتبعها في التعامل معها ،االموية في الحجاز والعراق

يز شخصية الحجاج من خالل تمكنه وبقوة من األخطاء التي وقع فيها الحجاج، وفي المقابل فقد م

مبـرزاً   ،وتناول دوره في تعيين العمال وعـزلهم ، 1السيف من استعادة النفوذ في تلك الواليات

  .2حرصه الشديد عند اختياره لعماله وقادته

ولعل ذلك يعود لتناولها في كتابه اآلخر  ،ولم يشر الى دور الحجاج في حركة الفتوحات

وأشار الى دوره في ضبط األمن، حيث أكد البالذري على عـدم تهاونـه مـع     ،"فتوح البلدان" 

، وأظهر اهتمامه بتفقد احوال الرعية مـن خـالل قيامـه    3الخارجين على سلطة الدولة األموية

في حين ذكر  ،لم يتطرق إلى دور الحجاج في تعريب الدواوين، و4بجوالت ميدانية نهارية وليلية

، 5ذكر وبشكل عابر أثناء ترجمته للحجاج عنايته بالقرآن الكريم من خالل إبراز دوره في تنقيطه

  .6، وأشار الى بنائه مدينة واسط مبيناً مرافقها المختلفة5تنقيطه

وأغفل دور الحجاج في سك النقود وتعريبها، في حين تناول وبشكل محدود اإلصالحات 

في حين أظهر اهتماماً مميزاً بجهود الحجـاج فـي تعميـر     ،الزراعية التي قام بها في العراق

من أجل زيادة مساحة رقعة  7األراضي الزراعية، وذكر المشاريع المائية التي نفذها في العراق

، 8الزراعية، وذكر البالذري بشكل مركّز موقف الحجاج من انكسار الخراج في عهده األراضي

  .9وأشاد بدوره في معالجة األزمة المالية

                                                
 ).353 – 135(ص  ،7ج أنساب، البالذري،  1
 ).438 – 401(ص  ،7ج  ،ن .م 2
 .275ص  ،7ج  ،ن .م 3
 .391ص  ،13ج  ،ن .م 4
 .415ص  ،13ج  ،ن .م 5
 ).373 – 372(ص  ،13ج  ،ن .م 6
 .401 ،360ص  ،13ج  م ، ن ، 7
 .360ص  ،13ج  ،ن .م 8
  .380ص  ،13ن، ج. م 9
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   1 )م904/هـ 292 .ت(اليعقوبي  :ثانياً

، لقب باألصفهاني نسبة 2هو أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح

، وربما يعود ذلـك  4، بينما لقبه البعض بالمصري3لى مدينة أصفهان التي يعتقد أن أصله منهاإ

) هـ169 -158( المهديزمن الخليفة ) م779/هـ162(إلى تقلد جده واضح والية مصر سنة 

، إال أن لقب اليعقوبي قد غلب عليه، وهو لقب أخذه عن أبيه إسـحاق الملقـب   5)م785 -775(

أحمد الكاتب وأحمد بعرف اليعقوبي ، و6بأبي يعقوب بعد أن تحول اسمه مع الوقت إلى اليعقوبي

  .8لى جده األعلىإوابن واضح نسبة  ،7بن يعقوباوأحمد 

لـى  إارتحل عنها في سن مبكرة  ثم ،وترعرع فيها نشأوولد اليعقوبي في مدينة بغداد، 

ـ  259 - 205( *، وبقـي هنـاك فـي خدمـة الدولـة الطاهريـة      9أرمينية وخراسـان     /هـ

   .10)م816-872

                                                
انظـر   – .557، ص2ج معجم األدبـاء،  الحموي، . )5 -3(، صمشاكلة. 5، ص 1ج تاريخ، اليعقوبي،  :راجع عنه 1

اليعقوبي، عاصي، حسين، . )196 -189(صمعجم، عبد اهللا، يسري، . )185 -184(صعلم، روزنثال، فرانز،  :ايضا
المصـطاوي، عبـد   . )61 -58(صنشـأة،  الدوري، عبد العزيز، . )48 -45(صالمؤرخون، ملحم، عدنان، . 37ص 

 .291ص شخصيات، الرحمن، 
  .557، ص 2ج معجم األدباء، الحموي، . 3ص مشاكلة، اليعقوبي،  2
 .36ص اليعقوبي، عاصي، حسين،  3
  .16، ص 1ج ، مروج، المسعودي 4
 .10ص  ،2ج م، النجوابن تغري بردي،  5
  .)46 – 45(ص المؤرخون، ملحم، عدنان، . 37ص اليعقوبي، عاصي، حسين،  6
  .139ص دراسات، س، . مارغوليوت، د 7
 .45ص المؤرخون، ملحم، عدنان،  8
 .145ص  ،أعالم ،عبد الرحمن ،حميدة 9
العباسي قامت في بالد خراسان خـالل  أول أمارة استقلت عن الحكم : )م872-816/ هـ259 -205(الدولة الطاهرية  *

 ،)م822/هـ207.ت(، تنسب إلى مؤسسها طاهر بن الحسين )م833-813/ هـ218-189(عهد الخليفة العباسي المامون
انتهت على يد الدولة الصـفارية   ،كان لها دور في حماية الثغور الشرقية للدولة العباسية ،وأعلنت والءها للخلفاء العباسيين

 .149ص  ،في التاريخ ،أحمد ،العبادي. 140ص  ،تاريخ ،يوسف ،العش .هـ261سنة 
 .46ص  ،المؤرخون ،عدنان ،ملحم 10
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والياً على عالقات جيدة مع الدولة العباسية، حيث عمل جده واضح ب أسرته بطتتراقد و

ـ 158 -136(وأذربيجان خالل عهد الخليفة أبي جعفـر المنصـور  إقليمي أرمينيا  -754/هـ

  . 2لبريداوقيل أن والده كان من كبار عمال  ،1)م775

 3تقلدها اليعقوبي، إال أن كثـرة أسـفاره   التي الى الوظائف المصادر التاريخية تشرلم 

إلى توليه بعضاً  وحرصه على دقة المعلومات التاريخية والجغرافية التي ضمنها في كتبه، تشير

انتقلت الميول الشيعية إلـى  و .4لدولة الطاهريةل بسبب طول أمد خدمتهمن الوظائف الحكومية، 

جده واضح الذي اعتنق المذهب الشيعي، ثم انتقلت إلى باقي أفـراد أسـرته    من خاللاليعقوبي 

   .5من بعده وأحفاده

التاريخ : اليعقوبي سبعة كتب تناولت مختلف المجاالت التاريخية والجغرافية، وهي ألف

، وفتوح المغرب، 7، والمسالك والممالك6والبلدان، وأسماء األمم السالفة، ومشاكلة الناس لزمانهم

 :وأما كتاب التاريخ عند اليعقوبي فيتكون من جـزأين ، 8المغرب، وكتاب خاص عن الطاهريين

سيرة األنبياء والرسل، ثم تحـدث  حيث استعرض  ،يتناول الجزء األول التاريخ منذ بدء الخليقة

قديمة كاآلشوريين والبابليين المم األتواريخ وسالم إلعن تاريخ الفرس القديم وتاريخ العرب قبل ا

لـوك  والهنود واليونان والرومان والمصريين والبربر واألحباش والزنوج والترك والصينيين وم

) ص(سـالمي، فبـدأه بمولـد الرسـول     إلوأفرد الجزء الثاني للتاريخ ا .9الحيرة وحكام العرب

ومغازيه حتى وفاته، ثم تناول تاريخ الخلفاء الراشدين واألمويين والعباسيين حتى الخليفة المعتمد 
                                                

 .260، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي،  1
  .159، ص 1ج تاريخ، كراتشكوفي،  2
  .41ص اليعقوبي، عاصي، حسين،  3
  .158، ص 1ج تاريخ، كراتشكوفي،  4
  .49ص المؤرخون، ملحم، عدنان،  5
  .557، ص 2ج  معجم األدباء،الحموي،  6

 .161، ص1ج  معجم،كحالة، عمر،  :انظر أيضاً –
  .194ص معجم، عبد اهللا، يسري،  7
  .56ص اليعقوبي، عاصي، حسين،  8
   .)231 – 11(، ص 1ج تاريخ، اليعقوبي،  9
 . 59صنشأة، الدوري، عبد العزيز،  :انظر أيضاً -
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اتخذ اليعقوبي من الدول وعهود الحكـام أساسـاً   ، و1)م892 -870 /هـ279 -256( على اهللا

ت حسب هذا المنهج، حيث استعرض فيه فترة عضمن أبرز التواريخ التي و فَعدّتنظيم تاريخه، ل

كل خليفة على انفراد، وعالجها كوحدة مستقلة، وختمها بصفات الخليفة، وسرد أسـماء والتـه   

، واحتوت مادة كل خليفة على مجموعة من 2وموظفيه كالفقهاء وأمراء الحج والحمالت الحربية

وعبر اليعقوبي في ،3خبار السياسية واالجتماعية واالقتصادية والشخصية التي حدثت في عهدهاأل

في تاريخه عن فكرة التاريخ العالمي، وقدم ملخصاً متسلسالً له، وأظهر مراحل تطـور األمـة   

  .4سالمية في مختلف المجاالت السياسية والثقافيةإلا

لى إ) م1228/هـ 626.ت(الحموي اختلف المؤرخون في سنة وفاته، فقد أشار ياقوت 

، في حين تضمن كتابه مشاكلة الناس لزمانهم كالماً عن 5 )م897/هـ 248(أن وفاته كانت سنة 

، مما يؤكد على خطأ التاريخ الذي )م902 -892 /هـ 289 - 279(عن فترة الخليفة المعتضد 

لى أن اليعقوبي ضمنه مجموعة من األشعار نظمها فـي  إ، ويشير كتاب البلدان 6أورده الحموي

، مما يؤكد على أن وفاته تمت بعد 7)م904/هـ 292(سقوط الدولة الطولونية الذي كان في سنة 

  . بعد هذا التاريخ

وأفاد البحث من خالل معلوماته المركزة عن الثورات التي قامت في كل مـن الحجـاز   

، 8)م691/هـ72(ثورة عبد اهللا بن الزبير في الحجاز سنة وتناول ،د الحجاجوالعراق خالل عه

، وذكر هذه الثورةتحدث فيها عن تكليف عبد الملك بن مروان للحجاج للقيام بمهمة القضاء على 

                                                
   .)197 – 188(، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي،  1
  .93ص التاريخ، سالم، السيد،  :انظر أيضاً –
  .)197 -188(، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي،  2
  .)205 -197(، ص 2ن، ج . م 3
 .58ص نشأة،  ،عبد العزيز ،الدوري 4
  .557، ص 2ج معجم األدباء، الحموي،  5
 .)35 -34(ص مشاكلة، اليعقوبي،  6
  .)126- 125(صالبلدان، اليعقوبي،  7
  .186، ص 2ج  ،تاريخ ،اليعقوبي 8
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وتحدث عن ضرب الكعبة بالمنجنيق واقتران ذلك بموسم  ،1هعدد جيش الحجاج الذي توجه لقتال

مقتلـه   حددو. 4وقتها * ، ومحادثته أمه أسماء3ابن الزبير أثناء الحصار إلى بخل وأشار ،2الحج

وتحدث عن قيام الحجاج بهدم الزيادة التي أحدثها عبـد  ، 5، وأشار إلى صلبه)م692/هـ73(سنة

وتطرق إلى ثـورات الخـوارج   ، 6وقيامه بختم أعناق بعض الصحابة ،اهللا بن الزبير في الكعبة

قامت ضد الدولة األموية أثناء والية الحجاج علـى العـراق،    التي) م695 -694/هـ75-76(

، حيث استعرض الخالفات التي حصلت )م694/هـ 75( سنة **بن الفجاءة فتناول ثورة قطري

  وعبـد ربـه الصـغير   ) ت. ب( ، وانشقاق كل من عبد ربه الكبير***في كرمان هبين أصحاب

لقتـال قطـري فـي     ****الكلبـي بـن األبـرد    وإرسال الحجاج سفيان، 7عن قطري) ت. ب(

   .8)م698/هـ79( وتمكنه من قتله سنة *****طبرستان

                                                
  .186، ص 2ج  ،تاريخ ،اليعقوبي 1
  .186، ص 2ن، ج . م 2
 .186، ص 2ج  ن، . م 3
بنت الصحابي أبي بكر الصديق، وهي ذات النطاقين، زوج الزبير بن العـوام  ): م692/هـ73. ت(أسماء بنت أبي بكر *

ابـن سـعد،   ). م692/هـ 73(، ماتت بعد مقتل ابنها عبد اهللا بليال سنة )ص(وأم عبد اهللا، روت عدة أحاديث عن الرسول
  ).295-287(ص  ،2ج  سير،الذهبي، . 130ص  ،6جالمنظم، ابن الجوزي، . )255-249(، ص8ج  الطبقات،

  .187، ص 2ج  تاريخ ،اليعقوبي ،  4
 .187، ص2ن، ج  .م 5
  .190، ص 2ج  ،ن. م 6

يكنى أبا محمد، وأبا نعامة، من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تمـيم، مـن    :)م697/هـ 78.ت(قطري بن الفجاءة  **
، كان خطيباً، فارساً، شاعراً، بقي ثالث عشرة سنة يقاتـل ويسـلم عليـه بالخالفـة وإمـارة      )الخوارج(رؤساء االزارقة 

، 3ج تاريخ، سزكين، فؤاد، . 411ص المعارف، ابن قتيبة، . ، وال عقب له)ت. ب(المؤمنين، قتله سفيان بن األبرد الكلبي
 .200، ص5ج ألعالم، الزركلي، ا.)57-56(ص 

البغـدادي،  . 454ص  ،4ج معجـم البلـدان،    الحمـوي، . تحتوي على آثار ومساجد إسالمية ،غانيةمدينة اف: كرمان ***
 .244ص  ،موسوعة ،يحيى ،شامي. 491ص الروض، الحميري، . 1160، ص 3ج  مراصد،

 .196، ص 2ج  ،تاريخ ،اليعقوبي 7
 .لم أعثر له على ترجمة :)ت. ب(سفيان بن األبرد الكلبي  ****

خرج من نواحيها الكثير من العلمـاء ومـنهم    ،والية واسعة من بالد خراسان، وفيها مدينة آمل االيرانية: طبرستان *****
 .258ص ،موسوعةيحيى،  ،شامي. 6، ص4جمعجم البلدان، الحموي، ). هـ310.ت(محمد بن جرير ابو جعفر الطبري 

 .192، ص 2ج  ،تاريخ ،اليعقوبي 8
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فقد أشار إلى الموعد الذي خرج فيه  ،ثورة شبيب بن يزيد الشيباني إلى اليعقوبي تطرقو

، وذكر دخول شبيب بن يزيـد إلـى   )م695 /هـ 76(على الحجاج وعبد الملك بن مروان سنة 

 دجيل بين قوات سفيان بن األبـرد الكلبـي وقـوات شـبيب     الكوفة، واستعرض أحداث معركة

  وتناول اليعقوبي ثورة عبـد الـرحمن بـن األشـعث سـنة      ، 1)م696/هـ 77(الشيباني سنة 

 ،)م697/هـ 78(سنة  *، حيث أشار إلى تعيين الحجاج له على والية سجستان2)م700/هـ 81(

 ،3وتحدث عن تجهيز الحجاج له بجيش الطواويس إلرسـاله إلـى بـالد التـرك     ،)م697/هـ

وأشار إلى اتفاق ابن األشـعث مـع   . 4واستعرض خلع عبد الرحمن بن األشعث طاعة الحجاج

وذكر نزول الحجـاج بجنـوده فـي     ،5رتبيل ملك الترك قبيل إعالن ثورته على الدولة األموية

وتحدث عن التقاء الطرفين عنـد نهـر   ). م700/هـ81(لمالقاة جيش ابن األشعث سنة **تستر

  .6)م700/هـ 81(دجيل سنة 

ـ  82(وأورد انتصار الحجاج على جيش ابن األشعث في معركة الزاويـة سـنة     /هـ

وأشار إلى توجه الحجاج إلى البصرة وابن األشعث إلى الكوفة بعد أحـداث معركـة    ،7)م701

وتناول اقتتـال   ،8عبد الملك بن مروان إلمداده بالجنودالخليفة وذكر استغاثة الحجاج ب ،الزاوية

واسـتعرض   ،9وهزيمة ابن األشعث فيها) م702/هـ83(الطرفين في معركة دير الجماجم سنة 

                                                
  .192 ص ،2 ج،  تاريخاليعقوبي ،  1
 .المرفقة في المالحقخارطة اللالطالع على مواقع الفتوحات اإلسالمية في عهد الحجاج انظر  -
 .194 ، ص2ج  ،تاريخ ،اليعقوبي 2
، 3ج معجـم البلـدان،   الحموي، . ناحية كبيرة ووالية واسعة، بينها وبين هراه عشرة أيام وهي جنوبي هراه :سجستان *

 .694ص ، 2ج مراصد، البغدادي، ). 192-190(ص
 .194، ص 2ج  ،تاريخ ،اليعقوبي 3
 .194 ص ،2 ج ن، .م 4
 .194، ص 2ج  ،ن. م 5

. 29، ص 2ج معجـم البلـدان،   الحمـوي،  . مدينة ايرانية من نواحي االهواز، وهي من أعظم مدن خوزستان :تستر **
 .259ص  ،موسوعةيحيى،  ،شامي.140ص الروض،الحميري، . 262، ص 1ج  مراصد،البغدادي، 

 .194 ص ،2 ج ،تاريخ ،اليعقوبي 6
 .194 ص ،2 ج ن، .م 7
 .194ص ،2ج ن، .م 8
 .194ص ،2ج ن، .م 9
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إلى  وتوجيه الحجاج عدة كتب ،)م702/هـ83(اقتتال الطرفين مرة أخرى في موقعة مسكن سنة 

   .1الجبال أحد قمةعن طريق رمي نفسه من  رتبيل لتسليمه ابن األشعث، وذكر مقتل ابن األشعث

   .1الجبال

وتناول اليعقوبي روايات تحدثت عن دور الحجاج في تعيين العمال وعزلهم، فقد أشـار  

ـ  82(إلى قيامه بتولية المهلب بن أبي صفرة على خراسان بعد وفاة أبيـه سـنة    ، )م701/هـ

ـ 102.ت( *بن المهلب واستعرض حبس يزيد ،2موضحاً سبب استخالفه . 3وأخوتـه  )م720/هـ

وذكر توليـة  ، 4)م704 /هـ 85(وتناول تعيين الحجاج للمفضل بن المهلب على خراسان سنة 

   .5)م705/هـ 86(على خراسان سنة  **بن مسلم الباهلي الحجاج قتيبة

دور الحجاج في حركة الفتوحات التي تمت على الجبهة الشـرقية للدولـة    واستعرض 

 ****وفتحه مدينة كـش  ***للمهلب بن أبي صفرة إلى بالد الصغد األموية، فقد أشار إلى توجيهه

  *****بخارى وذكر اليعقوبي تكليف الحجاج لقتيبة بن مسلم الباهلي بغزو ،6)م699/هـ80( سنة

                                                
 .195ص ،2ج ،تاريخ ،اليعقوبي 1
 .193، ص 2ج  تاريخ ، اليعقوبي ،  2
يكنى أبا خالد، ينتمي إلى قبيلة األزد، كان فصيحا جميال، افتـتح   :)م720/هـ 102. ت(يزيد بن المهلب بن أبي صفرة  *

الذهبي، . 278ص  ،6ج وفيات،  ابن خلكان،). ت. ب(جرجان وطبرستان، قيل قتله الهذيل بن زفر بن الحارث الكالبي 
 .189، ص 8ج األعالم، الزركلي، . 185، ص 7ج اإلصابة، ابن حجر، . 506، ص 4ج سير، 

 .193 ، ص2ج  ،ريختا ،اليعقوبي 3
 .193، ص 2ج  ،تاريخ ،اليعقوبي 4

يكنى أبا حفص، من ذوي الحزم والدهاء والرأي، ولي خراسـان عشـر    :)م715 /هـ 96. ت(قتيبة بن مسلم الباهلي  **
ابـن خلكـان،   . وفتح خوارزم وبخارى وسمرقند وغيرها من مناطق خراسان ،سنوات زمن الخليفة عبد الملك بن مروان

 .210، ص 4ج سير، الذهبي، .90، ص 4ج وفيات، 
 .200، ص 2ج  ،تاريخ ،اليعقوبي 5

، 3ج معجم البلـدان، الحموي، . والية في جمهورية طاجيكستان، وهما صغدان، صغد سمرقند وصغد بخارى :الصغد ***
 .410ص  ،موسوعة ،يحيى ،شامي. 842، ص 2ج مراصد، البغدادي، . 409ص

. 1165، ص 3ج مراصـد،  البغـدادي،  . 460، ص 4ج معجم البلدان، الحموي، . مدينة بالقرب من سمرقند: كش ****
 .500ص الروض، الحميري، 

 .200، ص 2ج  تاريخ،اليعقوبي،  6
 .كانت قاعدة ملك الدولة السـامانية  ،تشتهر بالزراعة والصناعات التقليدية ،مدينة في جمهورية اوزباكستان :بخارى *****

 .409ص  ،موسوعة ،يحيى ،شامي. 169، ص 1ج  مراصد،البغدادي، . 353، ص1ج معجم البلدان، الحموي، 



34 

  

  .1 )م707/هـ89(سنة  *والطالقان

 سـنة  ***ومصالحته أهـل سـمرقند   ،2 )م710/ 92(سنة  **وأشار إلى فتحه خوارزم 

وتطرق اليعقوبي إلـى الفتوحـات    ،4له بمواصلة الفتوح وذكر كتاب الحجاج ،3 )م711/هـ93(

، حيث تنـاول  )م710/هـ92( سنة *****في بالد السند ****بن القاسم الثقفي التي قام بها محمد

فتحـه مدينـة   ، و6وفتحهـا صـلحاً   *******وغزوه النيرون ،5******فتوحاته في منطقة فنزبور

  .7السندمن مدن  ********الرور

سـك   وذكر دوره فـي  ،8وتناول بناء الحجاج مدينة واسط، حيث أشار إلى سبب بنائها

، مشيراً فقط إلى قيامه بضرب الدنانير بالعربية زمن الخليفة عبد الملك بن النقود وتعريب العملة

                                                
. 380ص الـروض، الحميـري،  . 6، ص 4ج معجم البلـدان،  الحموي، . تقع في شمال البالد ،مدينة افغانية :الطالقان *

 .240ص  ،موسوعة ،يحيى ،شامي
  .193، ص 2ج  ،تاريخ ،اليعقوبي 1

. كوره وناحية كبيرة في بالد خراسان، قصبتها الجرجانية وهي والية متصلة العمـارة، ومتقاربـة القـرى    :خوارزم **
 .224ص الروض، الحميري، . 487، ص 1ج مراصد، البغدادي، ). 398 -395(، ص2ج معجم البلدان، الحموي، 

 .200، ص 2ج  ،تاريخ ،اليعقوبي 2
بلد معروف، قيل أنه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر، وهي قصبة الصغد، وتقـع علـى جنـوبي وادي     :سمرقند ***

 736، ص 2ج مراصد، البغدادي، . 248 – 246، ص 3ج معجم البلدان، الحموي، . الصغد ومرتفعة عليه
 .201، ص 2ج  ،تاريخ ،اليعقوبي 3
 .202، ص 2ن، ج . م 4

 102. ت( يكنى أبا البهار، قيل قتله معاوية بـن يزيـد بـن المهلـب     :)م717/هـ 98. ت(ي محمد بن القاسم الثقف ****
 .333، ص 6ج األعالم، الزركلي، . 1428، ص 4ج تبصير، ابن حجر، ). م720/هـ

البغـدادي،  . 267، ص 3ج معجـم البلـدان،   الحموي، . بالد كبيرة بين بالد الهند وكرمان وسجستان :بالد السند *****
 .327ص الروض، الحميري، . 746، ص 2جمراصد، 

 .115ص البلدان، اليعقوبي، . مدينة مكران العظمى :فنزبور ******
 .202،ص2ج،تاريخ ،اليعقوبي 5

 .لم أعثر لها على ترجمة :النيرون *******
 .202، ص 2ج  ،تاريخ ،اليعقوبي 6

 .64، ص2ج مراصد، البغدادي، . 79، ص 3ج معجم البلدان، الحموي، . ناحية من نواحي األهواز :الرور ********
  .202، ص 2ج  ،تاريخ ،اليعقوبي 7
  .195، ص 2ن، ج . م 8
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وتناول الخراج والجزية زمن الحجاج، وأشار إلى انكسار  ،1)م705-685/هـ86-65( مروان

  .2الخراج خالل واليته على العراق

أنـه تـوفي وعمـره أربـع     أشار إلى و، )م714/هـ95(وأورد وفاته التي كانت سنة 

اسـتخلف   )م715-705( )ـهـ96-86( الوليد بن عبد الملك الخليفة وذكر أن ،وخمسون سنة

 )ت.ب( **بن أبي كبشة على الخراج، ويزيد )م720/هـ102. ت( *بعد وفاته يزيد بن أبي مسلم

لى إلم يهتم اليعقوبي بإسناد مادته التاريخية التي أوردها عن الحجاج، ألن النظرة  .3على الحرب

في مقدمة الجزء الثاني من تاريخـه،   شيوخهاكتفى بذكر ولى األسانيد التاريخية استقرت قبله، إ

   :، وهي4علوية وعباسية ومدنية مابينوالتي تميزت بالتنوع والتعدد 

، 5)العالم بالمغـازي () م723/هـ 105.ت(أبان بن عثمان بن عفان، أبي سعيد األموي 

، 6)اإلخباري والعـالم باألشـعار  ()م815/هـ .200ت(ووهب بن وهب بن كثير، أبي البختري 

 7)العالم بالمغازي والسير والفتوح) (م822/هـ 207 .ت(بن عمر الواقدي، أبي عبد اهللا ومحمد 

ـ  198 .ت(أبي يعقـوب البغـدادي    ،وإسحاق بن سليمان 7)والفتوح اإلخبـاري  ) (م813 /هـ

  ،8)والمحدث

                                                
 .196، ص 2ج  ،تاريخ ،اليعقوبي 1
 .204، ص 2ن، ج . م 2
، يكنى أبا العالء، مولى الحجاج بن يوسف وكاتبه، كان فيـه كفايـة ونهضـة    :)م720/هـ 102. ت(يزيد بن أبي مسلم *

. ذميماً على إفريقيا، وكان ذا سيرة سيئة وظلم، قتله المغاربة، وكان رجالً)م723/هـ. 105ت(استعمله يزيد بن عبد الملك 
 .)594- 593(، ص4ج سير، الذهبي، . 309، ص6ج وفيات، ابن خلكان، 

هو يزيد بن جبريل من قبيلة كنده، تولى شرطة الخليفة عبد الملك بن مروان، ثـم ولـي    :)ت. ب(يزيد بن أبي كبشة  **
، 5جالثقات، ابن حبان، . العراقين للخليفة للوليد بن عبد الملك، وبعد ذلك تولى خراج السند للخليفة سليمان بن عبد الملك،

 .443، ص 4ج سير، الذهبي، ). 230 - 228(، ص32ج تهذيب، المزي، . 544ص 
 .203، ص 2ج  تاريخ،اليعقوبي،  3
  .60ص نشأة، الدوري، عبد العزيز،  4
 .96، ص 1ج تهذيب، ابن حجر، . 151، ص 5ج الطبقات، ابن سعد،  :راجع عنه 5
 .353، ص 4ج ميزان، الذهبي، . 37، ص 6ج وفيات، ابن خلكان،  :راجع عنه 6
 .15ص  :راجع عنه 7
  .340، ص 7ج تاريخ، البغدادي،  :راجع عنه 8
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ـ  243.ت(والحسن بن عثمان بن حماد، أبي حسان البغدادي  اإلخبـاري  () م857/هـ

ـ  209 .ت( عدي، أبـي عبـد الـرحمن الكـوفي    والهيثم بن  .1)والعالم بالمغازي ) م824/هـ

 ،3المحـدث ) م828/هـ 213 .ت(، ومحمد بن كثير، أبي اسحاق الكوفي 2)اإلخباري والنسابة(

، وعلي بـن  4)المحدث والعالم بالمغازي() م833/هـ 218 .ت(وعبد الملك بن هشام البصري 

ـ  225 .ت(محمد المدائني، أبي الحسن البصري  اإلخبـاري والنسـابة، والعـالم    () م839/هـ

  . 5 )بالمغازي والسير

 استعرض اليعقوبي سيرة الحجاج بشكل مرسل ال إسناد فيه، وهذا يتمشى مـع منهجـه  

اتسمت الروايات التي تناولها و .6"وجعلناه كتاباً مختصراً، وحذفنا منه األشعار وتطويل األخبار"

لشاذة أو الغريبة، ولم تظهر الصنعة البيانية وخلوها من األلفاظ ا ،عن الحجاج بالطابع القصصي

  .فيما أورده من معلومات، كما هو الحال عند بعض المؤرخين

أورد معلوماته عن الحجاج من خالل رؤيته الخاصة عنه، والتي انطلقت مـن فكـره   و

األموية بشكل عام، وشخصية الحجاج بشـكل   تجاه الدولةالشيعي، والذي تضمن موقفه العدائي 

لم يتطرق اليعقوبي إلى حياة الحجاج الخاصة، في حين استعرض أحداث الثورات في و، خاص

بشكل مختصر ومركز دون أن يفصـل   الحجاز والعراق، وتناول الفتوحات التي تمت في عهده

   .فيها أو يشير إلى وجهات النظر المتعددة حول تطوراتها

مع ثورة عبد اهللا بن الزبيـر   أظهر تحامالً واضحاً على الحجاج، وأدان طريقة تعاملهو

في الحجاز، واعتبره أداة قمع وإجرام، وأظهر تجاوزه لحرمة الكعبـة مـن خـالل ضـربها     

   .بعد قضائه على عبد اهللا بن الزبير) ص(بالمنجنيق، ثم انتقده إلساءته ألصحاب الرسول 

                                                
 ).232- 230( ص ،)ه 250 – 241( حوادث ووفياتتاريخ، الذهبي، . 139ص الفهرست، ابن النديم،  :راجع عنه 1
 . 18ص  :راجع عنه 2
 .351، ص 5ج لسان، ابن حجر، . 313، ص 4ج تاريخ، البغدادي،  :راجع عنه 3
 .20، ص 1ج شذرات، الحنبلي،  :راجع عنه 4
 .21ص  :راجع عنه 5
 .4، ص 2ج  ،تاريخ ،اليعقوبي 6
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   1 )م922/هـ 310 .ت(الطبري  :ثالثاّ

، 5ويكنى بأبي جعفـر ، 4، بن غالب3وقيل خالد، 2هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير

مدينـة   لى مكان والدته فيإ، ولقب في بعض المصادر باآلملي نسبة 6زواجعزوفه عن الرغم 

، 9لى طبرستان، وهي النسبة التي اشتهر بهـا إ، أو الطبري نسبة 8، من أعمال طبرستان7*آمل

ف في تاريخ والدته، فقيـل سـنة   اختلو ،10وقيل البغدادي بسبب استقراره في بغداد حتى وفاته

  .12 )م837/هـ225(وقيل سنة  11 )م839/هـ 224(

 المال فـي طلـب  عليه نشأ الطبري في كنف أسرة ذات ورع وعلم ودين، وأنفق والده 

، وصلى بالناس وهو ابن ثماني سنين، وكتب في سن السابعة، فقيل عنه أنه حفظ القرآن 13العلم

                                                
ابن . 41، ص9ج  األنساب،السمعاني، . 162، ص 2ج تاريخ، البغدادي، . 287ص الفهرست، ابن النديم،  :راجع عنه 1

ابن . 134، ص 8جالكامل، ابن األثير، . 2441، ص 6ج معجم األدباء،  الحموي،. 215، ص 13ج المنتظم، الجوزي، 
  ).282-267(، ص14ج سير،الذهبي، . 191، ص4ج  وفيات،خلكان، 

المؤرخـون،  ملحـم، عـدنان،   . 177ص الغرر، نجا، فاطمة، . 115ص دراسات، س، . مارغوليوت، د :نظر أيضاًا –

 . 59ص
 .41ص ،9ج األنساب، السمعاني، . 162، ص 2ج تاريخ، البغدادي، . 287ص الفهرست، ابن النديم،  2
 .191، ص 4ج وفيات، ابن خلكان، . 287ص الفهرست، ابن النديم،  3
 .95ص طبقات، السيوطي، . 162، ص 2ج تاريخ، البغدادي،  4
 .2441، ص 6ج معجم األدباء، الحموي، . 287ص الفهرست، ابن النديم،  5
 .102، ص 5جلسان، ابن حجر،  6
 .وتعتبر من أهم المدن النفطيـة االيرانيـة   ،تقع في منطقة خوزستان على الحدود العراقية االيرانية ،مدينة ايرانية :آمل *

 .258ص  ،موسوعة ،يحيى ،شامي
 .267، ص 14ج سير، الذهبي، . 287ص الفهرست، ابن النديم،  7
  .191، ص 4ج وفيات، ابن خلكان، . 2445، ص 6ج معجم األدباء، الحموي،  8
 .267، ص 14ج سير، الذهبي، . 191، ص 4ج وفيات، ابن خلكان،  9

 .191، ص 4ج وفيات،  ابن خلكان، 10
 .97ص طبقات، السيوطي، . 267، ص 14جسير، الذهبي، . 134، ص 8ج الكامل، ابن األثير،  11
 .100، ص 5ج لسان، ابن حجر، . 2445، ص 6ج ، معجم األدباء، الحموي 12
  .134، ص 8ج الكامل، ابن األثير،  13
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 أو، 2رحل في طلب العلم وهـو فـي سـن الثانيـة عشـرة     ، ثم 1الحديث وهو في سن التاسعة

  .3العشرين

، والتقى فيها محمـد  4تنقل الطبري بين مختلف المراكز العلمية في عصره، فزار الري
، ومحمد بن مقاتل 5)علم الحديث(وأخذ عنه ) م862/هـ248 .ت(عبد اهللا الرازي  أبابن حيان، 

محمد  ا، وأحمد بن حماد بن سعد، أب6)فقه العراق(وأخذ عنه ) م862/هـ248.ت(مقاتل الرازي
زار الكوفة والتقى ، و7)كتاب المبتدأ والمغازي(ودرس على يديه ) م908/هـ 296.ت(الدوالبي

، وإسماعيل بـن موسـى   8)م857/هـ243.ت( همام الكنديافيها الوليد بن شجاع السكوني، أب
ـ ، ومحمد ابن العالء 9)م859/هـ 245.ت(محمد  االفزاري، أب كـرب الكـوفي   ا الهمداني، أب

، 11)م903/هـ291.ت(، وهنّاد بن السري بن مصعب التميمي الدارمي 10 )م862/هـ 248.ت(
   .)علم الحديث(وأخذ عنهم 

عمران بن موسـى   ومن هؤالء) علم الحديث(وأخذ عن علمائها البصرة،  انتقل إلىثم 

بن المقدام بن أسلم العجلـي   ، وأحمد12)م854/هـ 240.ت(عمرو البصري  يالقزاز الليثي، أب

ـ 244.ت(، ثم زار بغداد والتقى أحمد بن منيـع البغـوي   13)م867/هـ253.ت(البصري   هـ

وأحمـد   ،15)م873/هـ260.ت(علي الزعفراني  ا، والحسن بن محمد بن الصباح، أب14)م858/
                                                

  .2446، ص 6ج معجم األدباء، الحموي،  1
  .102، ص 5ج لسان، ابن حجر، . 2447، ص 6ن، ج . م 2
  .107، ص 2ج غاية، ابن الجزري،  3
  .287ص الفهرست، ابن النديم،  4
  .)114 -111(، ص9ج تهذيب، ابن حجر،  :راجع عنه 5
 .414، ص 9ج تهذيب، ابن حجر، . 312، ص 14ج سير، الذهبي،  :راجع عنه 6
 .25، ص 1ج تهذيب، ابن حجر،  :راجع عنه 7
 .80ص  ،34ج تهذيب،  ،المزي. 227، ص 9جالثقات، ابن حبان،: راجع عنه 8
  .251، ص 1ج ميزان، الذهبي، : راجع عنه 9

 .105، ص 9ج الثقات، ابن حبان، : راجع عنه 10
 .220ص طبقات، السيوطي، . 507، ص 2ج تذكرة، الذهبي، : راجع عنه 11
 .366، ص )ـه 250 – 241( اتحوادث ووفيتاريخ، الذهبي، : راجع عنه 12
 .162، ص 5ج تاريخ، البغدادي، : راجع عنه 13
  .160، ص 5ج تاريخ، البغدادي، . 205، ص 1ج التاريخ الكبير، البخاري، : راجع عنه 14
  .427، ص 2ج تهذيب، المزي، : راجع عنه 15
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، والحسن بن أحمد بن 1)علوم األدب والشعر(وأخذ عنه) م903 /هـ291.ت(بن يحيى بن يسار

ـ  328 .ت(صـطخري  إلسعيد اا زيد بن بشار، أبي الفقـه  (ودرس علـى يديـه   ) م939 /هـ

   .2)الشافعي

ـ 264.ت(موسى الصـفدي  اوزار مصر، والتقى يونس بن عبد األعلى، أب  )م877/هـ

 /هـ 268 .ت( عمر الفقيه المالكي ا، وسعد بن عبد اهللا بن عبد الحكم، أب3)علم الفقه(وأخذ عنه 

مـولى   محمد ا، والربيع بن سليمان بن كامل، أب4)الفقه المالكي( ودرس على يديه) م881 /هـ

  .5)الفقه الشافعي(أخذ عنه ) م883/هـ 270 .ت(بني مراد 

) م873 /هـ259.ت(إسحاق الجوزجاني اأب ،وفي الشام التقى إبراهيم بن يعقوب السعدي

) م883/هـ270.ت( يالفضل البيروت ا، والعباس بن الوليد بن مزيد، أب6)علم الحديث( وأخذ عنه

  .7)علم القراءات عند الشاميين(وأخذ عنه ) م883/هـ270.ت(

احتل الطبري مكانة علمية متميزة بين علماء عصره، وأثنى عليه الكثير من المؤرخين 

، "فقيه زمانه في علوم القرآن والنحو والفقه واللغة والشعر "وأئمة األدب والحديث، فوصفوه بأنه

رأساً فـي  "، 9"حافظاً لكتاب اهللا"و ،"بالقرآن الكريم ومعانيه وسننهوعارفاً "، 8"إمام عصره"وبأنه 

  . 10"صدوقاً"، "التفسير وأخبار الناس

                                                
  .204، ص 5ج تاريخ، البغدادي، : راجع عنه 1
  .129، ص 1ج وفيات، ابن خلكان، . 268، ص 7ن، ج . م: راجع عنه 2
 .527، ص 2ج تذكرة، الذهبي، : راجع عنه 3
  .92، ص 4ج الجرح، الرازي، : راجع عنه 4
 .578، ص 12ج سير، الذهبي، : راجع عنه 5
 .148، ص 2ج الجرح، الرازي، : راجع عنه 6
 .471، ص 12ج سير، الذهبي، : راجع عنه 7
 .2442، ص 6ج معجم األدباء، الحموي، . 287صالفهرست، بن النديم، ا 8
 .711، ص 2ج تذكرة، الذهبي، . 2442، ص 6ج معجم األدباء، الحموي،  9

  ).277 – 270(ص ،14ج  سير،الذهبي، . 2442، ص 6ج معجم األدباء، الحموي،  10
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 التاريخ والتفسير، والحـديث  :كتاباً في مختلف العلوم مثل ستاً وأربعينصنف الطبري 

أشهر ما كتبه الطبـري   من" تاريخ الرسل والملوك" يعتبر كتابه ، و1وعلم القراءات، وعلم الفقه

بدأ في ، 2ليه كتابة التاريخ عند العرب في عصر التكوينإقمة ما وصلت  مثّلفي علم التاريخ، و

  .3)م915/هـ 303(سنة  كتابته ، وانتهى من)م902/هـ290(سنة تأليفه

سالم، تحدث فيه عن الخليقة والبـدء وهبـوط آدم   إلاألول ما قبل ا :ويتألف من قسمين

سـماعيل وأيـوب   إبراهيم ولوط وإنوح و :ألنبياءعدداً من ا عرضاستوهابيل، ثم قابيل  وقصة

 ،4)ص(وشعيب ويعقوب ويوسف وموسى وداود وسليمان وهود وصالح ويونس وعيسى ومحمد 

لى عهد كسرى ووقعة ذي قار، ثـم  إفتناول تاريخ الفرس وأيام منوشهر  ،ثم أرخ لألمم ،4)ص(

الروم منذ المسيحية، ثم تحدث عن أقوام عاد وثمود  سرائيل، وتناول ملوكإتعرض ألخبار بني 

وطسم وجديس وجرهم، وتطرق إلى ملوك اليمن وبعض األسماء المعروفة كالزباء، وتحدث عن 

  .5، وتناول شيئاً من سيرته قبل البعثة)ص(أجداد النبي محمد 

) ص(سالمي منذ عهد الرسـول  إلتحدث فيه عن التاريخ افالقسم الثاني من تاريخه أما 

والخلفـاء  ) ص(عصر الرسول : لى ثالثة أجزاءإ، ويمكن تقسيمه 6 )م914/هـ302(حتى سنة 

ويعبر الطبري في كتابه عن فكرتين أساسـيتين   .7العباسي والعصراألموي  والعصرالراشدين، 

وحدة الرساالت من جهة، وأهمية خبرات األمة واتصالها على الزمان من جهة : في التاريخ هما

                                                
  .287ص الفهرست، ابن النديم،  1
   .39ص  ،صورة ،فاطمة ،عبوشي :انظر أيضاً -
، 2ج الـوافي،  لصـفدي،  ا .270ص . 14ج سير، الذهبي، . 134، ص 8ج الكامل، ابن األثير،  :حول مصنفاته انظر-

  .82ص طبقات، السيوطي، . 284ص 
  .63ص نشأة، الدوري، عبد العزيز،  .67ص المؤرخون، ملحم، عدنان،  2
   .2443، ص 6ج معجم األدباء، الحموي،  3
 .39ص  ،صورة ،فاطمة ،عبوشي. 64ص نشأة، الدوري، عبد العزيز،  :انظر أيضاً –
 .40ص  ،صورة ،فاطمة ،عبوشي .67 ص ،المؤرخونعدنان،  ،ملحم 4
 .40 ص ،صورة ،فاطمة ،عبوشي. 68ص المؤرخون، ملحم، عدنان،  5
 .40ص  ،صورة ،فاطمة ،عبوشي. 253، ص 1ج التاريخ، مصطفى، شاكر،  6
 .40ص  ،صورة، فاطمة ،عبوشي 7
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سلوك األمة في حاالت الوحدة واالختالف، وهـي   وتشكل هذه الخبرات أهمية كبيرة فيأخرى، 

  .1في الحالتين توضح ما يصيب األمة في تاريخها

، فقد رفض الطبري الوقـوف علـى أبـواب الخلفـاء     بالسلطة الحاكمةأما عن عالقته 
يا من الخليفـة العباسـي   ، كما رفض قبول الهدا2واألمراء والوزراء طلباً للمال والتماساً للرزق

ـ  296.ت(، ووزيره العبـاس الجرجـاني  3 )م908-903( )هـ295-289( المكتفي باهللا  /هـ
ـ 320-295(ورفض تولي منصب القضاء ووالية المظالم للخليفة المقتدر بـاهللا   ،4)م908  )هـ

 لخالفـات وا االضـطرابات السياسـية  عاش الطبري في فترة اشتهرت بكثرة . 5)م908-932(
، األمر الذي جعل االتهام بالبدعة أو التشيع عمالً شائعاً، خاصة بين العلماء الذين كانت المذهبية

بالتشيع لتجاهله ذكر اإلمام  أصحاب المذهب الحنبليقد اتهمه ، ف6تختلف وجهات نظرهم العلمية
يهـاً،  ، واعتباره محدثاً ولـيس فق "ختالف الفقهاءإ"في كتابه) م855 /هـ241.ت(أحمد بن حنبل

فيه  تناول، "االعتذار" ليهم كتاباً أسماه إ فكتب ،بالحجارة وقاموا برمي بيته، 7حيث ناصبوه العداء
   .8أحمد بن حنبل اإلمام فيه مذهب

، وقيل سنة )م923/هـ 311(، أو سنة 9)م922/هـ 310(توفي الطبري في شوال سنة 
أنه دفن  ، وقيل11التهامه بالتشيع، ودفن ليالً في بغداد خوفاً من العامة، 10)م928/هـ 316(سنة 

  .13سنة ست وثمانونعمره و، 12في وضح النهار، وحضر جنازته اآلالف من أهل بغداد

                                                
 .63ص نشأة، الدوري، عبد العزيز،  1
 .124، ص 3ج طبقات، السبكي،  2
 .270، ص 14ج سير، الذهبي،  3
 .275، ص 14ج سير، الذهبي، . 2448، ص 6ج  معجم األدباء،الحموي،  4
 .125، ص 3ج طبقات، السبكي، . 275، ص 14ج سير، الذهبي،  5
 .37ص  ،صورة ،فاطمة ،عبوشي. 63ص  ،المؤرخون ،عدنان ،ملحم 6
 . 134ص  ،8ج  ،الكامل ،ابن األثير. 2443ص  ،6ج  ،معجم األدباء ،الحموي 7

 .37ص  ،صورة ،فاطمة ،عبوشي :انظر أيضا -
  .214ص  ،2ج  ،الوافي ،الصفدي 8
  .192ص  ،4ج  ،وفيات ،ابن خلكان. 42ص  ،9ج  ،األنساب ،السمعاني. 287ص ،الفهرست ،ابن النديم 9

 .2496، ص 6ج  ،معجم األدباء ،الحموي 10
 .134ص  ،8ج  ،الكامل ،ابن األثير 11
 .217ص  ،13ج  ،المنتظم ،ابن الجوزي 12
 .162ص  ،11ج  ،البداية ،ابن كثير 13
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وسوف يقوم  ،تناولت مختلف جوانب سيرة الحجاج ،رواية تسع وتسعين وأورد الطبري

  . الباحث بتناولها حسب رواتها كل في موضعه

  :وهم استعراضه سيرة الحجاجاعتمد الطبري على ثالثة مصادر رئيسة في و

، 3بن سعدا، 2، بن مخنف بن سليم بن الحارث بن عوف بن ثعلبة بن الدؤل1لوط بن يحيى - 1

قبيلـة األزد،  إلى ينتسب لوط ، وولم تذكر المصادر شيئاً عن مولده ،4يكنى بأبي مخنف، 3سعد
، وقاتـل  6)ص(، أسلم جده مخنف بن سليم وصحب النبي 5وهي من العائالت الجليلة في الكوفة
بن أبـي   اًثم صحب علي ،7وقتل بعضهم فيها) م656/هـ 36(مع أفراد أسرته في معركة الجمل 

، وكان يحمل رايـة قبيلتـه األزد فـي    )م657/هـ 37(وشارك معه في معركة صفين ،طالب
، وشاركت أفراد عائلته في مواجهة غارة أهل الشام بقيادة النعمان بن بشير على عين 8المعركة

، وأما عن حياته العملية فلم تتناول المصادر التاريخية شيئاً 9)م659/هـ 39(        سنة  *التمر
  .شيئاً من ذلك

، 10"باإلخباري العراقي الكـوفي "أشادت المصادر التاريخية بمكانة لوط العلمية، ولقبته و

من المؤلفين المكثرين، إذ بلغ عـدد مؤلفاتـه    يعتبر، و2"صاحب األخبار والسير"، و1"الراوي"و

                                                
. 182، ص 7ج الجـرح،  الـرازي،  . 537ص المعـارف،  ابن قتيبة، . 35، ص 6ج الطبقات، ابن سعد،  :راجع عنه 1

  . 225، ص 3ج فوات، الكتبي، ). 302- 301(، ص7ج سير، الذهبي، . 2252، ص 5ج معجم األدباء،الحموي، 
الدوري، عبد العزيز، . 27ص المؤرخون، ملحم، عدنان، . 245، ص 5ج األعالم، الزركلي، خير الدين،  :انظر أيضاً –

 .157، ص 8ج معجم، كحالة، عمر، ). 68-67(صالتاريخ، سالم، السيد، . 40ص نشأة، 
 .35، ص 6ج الطبقات، ابن سعد، . 537ص المعارف، ابن قتيبة،  2
 .287ص الفهرست، ابن النديم، . 35، ص 6ج الطبقات، ابن سعد،  3
 .2252، ص 5ج  معجم األدباء،الحموي، . 287ص الفهرست، ابن النديم،  4
 .306، ص 24ج الوافي، الصفدي، . 352، ص 4ج أسد، ابن األثير،  5
 .537ص المعارف، ابن قتيبة، . 35، ص 6ج قات، الطبابن سعد،  6
 .35، ص 6ج  الطبقات،ابن سعد،  7
 .225، ص 3ج  الوافي،الكتبي، . 306، ص 24ج الوافي، الصفدي، . 352، ص 4ج أسد، ابن األثير،  8
ـ 12(عنوة سنة ) هـ21. ت(فتحها خالد بن الوليد  ،بلدة تقع قرب األنبار في بالد العراق :عين التمر *  ،الحمـوي ). هـ

 .154ص  ،2ج  ،البداية ،ابن كثير. 176، ص 4ج  ،معجم البلدان
   .133، ص 5ج تاريخ، الطبري،  9
 .27ص المؤرخون، ملحم، عدنان،  :انظر أيضاً –
 .352، ص 4ج أسد، ابن األثير، . 2252، ص 5ج معجم األدباء، الحموي،  10
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كتاب الردة وفتوح الشام وفتوح العراق وكتاب الخوارج والمهلب بن أبـي   :، منها3ثالثين كتاباً

صفرة ومقتل عبد اهللا بن الزبير، وكتاب المطرف بن المغيرة وكتاب دير الجماجم وخلـع ابـن   

اتهم أبو مخنف بالتشيع، وقال عنه ابن  .جاألشعث، وهي من المؤلفات التي تناولت سيرة الحجا

الحديث  ل، وضعفه المحدثون في مجا4"شيعي محترق" :)م1448/هـ 852.ت(حجر العسقالني 

أجمعت المصادر التاريخيـة  ، و7"ال يوثق به اًتالف"، و6"اًضعيف اًإخباري"و ،5"ليس بثقة" واعتبروه 

  .8)م773/هـ157(على أن وفاته كانت سنة 

رواية  أربعونرواية، منها  تسعاً وخمسيناعتمد الطبري عليه بشكل كبير، وأخذ عنه و

رواية عن تكليف الحجاج للمهلب بـن  و  عن الثورات التي قامت في العراق ضد الدولة األموية

  .9أبي صفرة بقتال األزارقة بزعامة قطري بن الفجاءة

ني، منها رواية تحدث فيها عن رواية عن ثورة شبيب بن يزيد الشيبا إحدى عشرة وذكر

، وتكليف الحجاج 10)م695/هـ76(بداية خروج شبيب على عبد الملك بن مروان والحجاج سنة 

 *شبيب في موقعة راز الروز قواتالحجاج مع  جيشواقتتال  ،11عبد الرحمن بن األشعث لقتاله

وطلب  ،13لكوفةدخول ا الشيباني و محاولة شبيب ،12وانتصار األخير فيها) م695/هـ76(سنة 

                                                                                                                                          
 .306، ص 24ج  الوافي،الصفدي، . 2252، ص 5ج معجم األدباء، الحموي،  1
 .537ص المعارف، ابن قتيبة،  2
 .306، ص 24ج  الوافي،الصفدي، . 2252، ص 5ج معجم األدباء، الحموي،  3
  .492، ص 4ج لسان، ابن حجر،  4
 .419، ص 3ج ميزان، الذهبي، . 182، ص 7ج الجرح، الرازي،  5
  .225، ص 3ج فوات، كتبي، ال. 581، ص )ـه 160 -141( حوادث ووفياتتاريخ، الذهبي،  6
 .492، ص 4ج لسان، ابن حجر،  7
الكتبي، . 306، ص 24ج الوافي، الصفدي، . 302، ص 7ج سير، الذهبي، . 2252، ص 5ج معجم األدباء، الحموي،  8

 .225، ص 3ج فوات، 
 .)213 – 211(، ص 6ج تاريخ، الطبري،  9

  .)223 – 221(، ص 6ن، ج . م 10
 .)251 – 249(، ص 6ن، ج . م 11
 .لم أعثر لها على ترجمة :الروز راز *

 .)235 – 234(، ص 6ج  ،تاريخالطبري  12
  .)240 – 239(، ص 6ن، ج . م 13
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بن الرحمن  وإمداد الحجاج عبد ،1عبد الملك بن مروان إمداده بقوات شامية الخليفة الحجاج من

بـين قـوات    *أحداث معركة جوالياورواية تناولت  ،2األشعث بستة آالف مقاتل لمحاربة شبيب

 ،4بقتال شـبيب  ***بن ورقاء وتكليف الحجاج لعتاب، 3وقوات شبيب **بن قطن الحارثي عثمان

، وقتال الحجاج قوات شـبيب  5 )م696/هـ 77(ومحاولة شبيب دخول الكوفة للمرة الثانية سنة 

 وانتصار قوات سفيان الكلبي ،6أثناء محاولتهم دخول الكوفة، وقتل مصاد أخ شبيب وأمه جهيزة

عن أورد رواية واحدة و .7)م696/هـ 77(على قوات شبيب وغرق األخير في نهر دجيل سنة 

   .8ثورة عبد اهللا بن الجارود، تحدث فيها عن سبب خروجه على عبد الملك بن مروان والحجاج

روايات عن ثورة مطرف بن المغيرة بن شعبة، منها رواية عن تولية  عشرلوط  وأورد

والعالقة الجيدة التـي كانـت    ،9)م696/هـ 77(الحجاج مطرف بن المغيرة على المدائن سنة 

وإمداد مطرف للحجاج بقوات من قبله عندما علـم  ، 10بمطرف قبيل إعالن ثورتهتربط الحجاج 

واتصال شبيب بن يزيد الشيباني بمطرف بـن المغيـرة    ،11بخروج شبيب واقترابه من المدائن

وإمـداد  ، 1وخلع مطرف بن المغيرة وأصحابه طاعة الحجاج ،12إلقناعه بالخروج على الحجاج

                                                
  .)259 – 257(، ص 6ج  ،ن . م  1
 .)251 – 249(، ص 6ج  تاريخ ،الطبري ،  2
  .                                                                                        لم أعثر لها على ترجمة :جواليا *

 .لم أعثر له على ترجمة ): ت. ب(عثمان بن قطن الحارثي  **
 .)255 – 252(، ص 6ج  ،تاريخ ،الطبري 3

يكنى أبا ورقاء، من أجود العرب، ولي أصبهان في فتنة ابن الزبير، بعثه الحجاج  :)م696/هـ77ت (عتاب بن ورقاء ***
ص  المعارف، ابن قتيبة،. قتله عامر بن عمير التغلبي من أصحاب شبيب على رأس جيش من أهل الكوفة لقتال األزارقة،

 .200، ص 4 ج األعالم،الزركلي، . 415
 .)259 – 257(، ص 6ج  ،تاريخ ،الطبري 4
 .)270 – 267(، ص 6ن، ج . م 5
  .)271 – 270(، ص 6ن، ج . م 6
 .)281 - 280(، ص6ن، ج . م 7
 .)211- 210(، ص 6ج  ن،. م 8
 .284، ص 6ن، ج . م 9

  .284، ص 6ن، ج  .م 10
 .285، ص 6ن، ج . م 11
 .)287 – 286(، ص 6ج  ،ن. م 12
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وطلـب  . 2على الحجاج مال والسالح في بداية خروج األخيرألخيه مطرف بال حمزة بن المغيرة

عامل الحجاج على أصبهان البراء بن القبيصة من الحجاج إمداده بقوات عسكرية عاجلة لقتـال  

يطلب منه التريـث حتـى    *بن قبيصة وكتاب الحجاج إلى البراء ،3أصحاب مطرف بن المغيرة

ال الطرفين وهزيمة مطرف بن المغيرة ثم مقتلـه  ن تناول فيهما اقتتيوروايت. 4يبعث إليه بالمدد

   .5)م696/هـ77(سنة 

، )م700/هـ 81(رواية عن ثورة عبد الرحمن بن األشعث سنة  ست عشرة لوط وأورد

واتهام الحجاج له  ،6)م697/هـ 78(تحدث فيها عن تولية الحجاج له على والية سجستان سنة 

 ،8واتفاق ابن األشعث مع رتبيل باللجوء إليه في حال فشـل ثورتـه   ،7بالجبن ومهادنة األعداء

ورواية عن خلع عبد الرحمن  ،9)م700/هـ 81(وموعد خروج ابن األشعث على الحجاج سنة 

 ،11في تستر لمالقاة جيش ابـن األشـعث   يشهوج األخيرونزول  ،10بن األشعث طاعة الحجاج

ن عن نزول قوات الحجـاج  يوروايت ،12)م700/هـ 81(واقتتال الطرفين في معركة دجيل سنة 

 الحجاج وتوجه ،13)م701/هـ82(إلى الزاوية لمالقاة جيش ابن األشعث، واقتتال الطرفين سنة 

 الحجاج إقتتال جيشن تحدث فيهما عن يوروايت، 14ابن األشعث جيشإلى البصرة الستعادتها من 

                                                                                                                                          
 .)289 – 288( ص ،6 ج ن، .م 1
 .)292 – 291(ص  ،6ج  ،تاريخ ،الطبري 2
 .)294 – 293( ص ،6 ج ،ن. م 3
 .لم أعثر له على ترجمة:)ت. ب(البراء بن قبيصة  *
 .295ص  ،6ج  ،تاريخ ،الطبري 4
 .)298 – 297(ص  ،6 ن، ج. م 5
 .)329 – 328(ص  ،6ن، ج . م 6
 .)335 – 334(ص  ،6 ن، ج. م 7
 .336ص  ،6ن، ج . م 8
  .334ص  ،6ن، ج . م 9

 .338ص  ،6ج ، ن. م 10
 .)340 – 339(ص  ،6ن، ج . م 11
 .340ص  ،6ن، ج . م 12
 .)342 – 341(ص  ،6ن، ج . م 13
 .345ص  ،6ن، ج . م 14
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ابن إخراجه جيش ومنح الحجاج األمان ألهل الكوفة بعد  ،1في دير الجماجم ابن األشعث وجيش

واسـتقبال ملـك    ،3)م702/هـ 83(وهزيمة ابن األشعث في موقعة مسكن سنة  ،2منها األشعث

  .5ابن األشعث هتسليم طالباً منهوتوجيه الحجاج عدة كتب إلى رتبيل ، 4ابن األشعثلجيش الترك 

  .5األشعث

عيين العمال وعزلهم، منها رواية تحدث روايات عن دور الحجاج في تأربع  لوط وأورد

علـى واليـة خراسـان سـنة      *بن أبي بكرة فيها عن توليته المهلب بن أبي صفرة وعبيد اهللا

ن عن استعمال الحجاج يوروايت ،7وعزل يزيد بن المهلب عن والية خراسان، 6)م697/هـ78(

حمزة بن المغيرة والية همذان، ثم عزله وحبسه بعد مساعدته ألخيه مطرف بثورته ضد الحجاج 

فيها دور الحجاج في حركة الفتوحات، أشـار   ذكررواية واحدة  ، وذكر8)م696/هـ 77(سنة 

وروايـة  ، 9)م698/هـ 79(فيها إلى تكليف الحجاج لعبيد اهللا بن أبي بكرة بفتح بالد الترك سنة 

  .10عن دور الحجاج في ضبط األمن، تحدث فيها عن حبسه يزيد بن المهلب

معلومات قيمة عن الثورات التي قامت في العـراق   قدم الطبري من خالل روايات لوط

خالل فترة والية الحجاج، واتسمت رواياته باإلطالة بشكل عـام، وقـدمت صـورة واضـحة     

الخطب واألشعار واآليات القرآنية، وأظهر الدقة في  اللهاوأورد من خ ،ومترابطة عن الثورات

                                                
 .)350 – 349(، )347 – 346(، ص 6ج  ،تاريخ ،الطبري 1
  .365، ص 6، ج ن . م  2
 .366، ص 6ج  ن،. م 3
 .)373 – 368(، ص 6ن، ج . م 4
  .389، ص 6ن، ج . م 5
يكنى أبا حاتم، أمه هالة بنت غليظ، تابعي، كان شديد السواد، ولـي قضـاء    :)م696/هـ80. ت(أبي بكرة عبيد اهللا بن  *

ص  ،7جالطبقات،ابن سعد، ). م705/هـ 86ت (البصرة، ثم أصبح أميرا على سجستان زمن الخليفة عبد الملك بن مروان
  ).142 -129(، ص38ج تاريخ، ابن عساكر، . 64، ص 5ج الثقات، ابن حبان، . 190

 .)320 – 319(، ص 6ج  ،تاريخ ،الطبري 6
 .)397 – 396(، ص 6ج  ،ن. م 7
 .)294 – 293(، )292 – 291(، 6ن، ج . م 8
 .)324 – 322(، ص 6ن، ج . م 9

 .)450 – 449(ص ، ن. م 10
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عرضها من حيث إبرازه أعداد المقاتلين والقتلى في المعارك، وانتقد سياسة األمويين في تعاملهم 

  .مثالبهم أظهرمعها و

رواية،  ثالث عشرة، اعتمد عليه الطبري في 1)م822/هـ 207.ت(محمد بن عمر الواقدي  -2

، ذكـر فيهـا   أسـرته رواية واحدة عـن  و ،روايات عن نشأة وحياة الحجاج أربعرواية، منها 

ن عـن عالقـة الحجـاج بالخلفـاء     يوروايت ،2استخالفه ولده عبد اهللا على الصالة أثناء مرضه

ـ 75(على العراق البالغة عشرون سنة امتدت مـن سـنة    تهواألمراء األمويين، ومدة والي  هـ

 الخليفـة  وتحريض عمر بن عبد العزيز على الحجاج عند ،3 )م714/هـ 95( إلى سنة) م694/

تحدث  وأورد رواية واحدة عن وفاة الحجاج. 4)م715-705()هـ96-86( الوليد بن عبد الملك

   .5ويزيد بن أبي كبشة على الحرب فيها عن استخالفه يزيد بن أبي مسلم على الخراج

تي قامت في الحجاز والعراق روايات تناولت الثورات ال تسعوأخذ الطبري عن الواقدي 

 روايات عن دوره في القضاء على ثورة عبد اهللا بن الزبير سـنة  ثمانيفي عهد الحجاج، منها 

ومدة حصار الحجاج البـن  . 6تحدث فيها عن ضرب الحجاج الكعبة بالمنجنيق ،)م692/هـ73(

  .8طرفينواألوضاع التموينية عند ال ،7الزبير في مكة وهي ستة أشهر وسبع عشرة ليلة

أثناء  ومحادثة ابن الزبير مع أمه أسماء ،9ومنح الحجاج األمان ألبناء عبد اهللا بن الزبير

 ،12القتال وإصابة عبد اهللا بن الزبير أثناء،11وحشد الحجاج لجنوده على أبواب الحرم ،10الحصار
                                                

 .15ص  :راجع عنه 1
  .493، ص 6ج تاريخ، الطبري،  2
  .493، ص 6ن، ج . م 3
 .481، ص 6ن، ج . م 4
  .493، ص 6ن، ج . م 5
  .187، ص 6ن، ج . م 6
 .187، ص 6ن، ج . م 7
  .175، ص 6ن، ج . م 8
 .188، ص 6ج ، ن. م 9

 .)189 – 188(، ص 6ن، ج . م 10
  .190، ص 6ن، ج . م 11
 .)192 – 191(، ص 6ج  ،ن. م 12
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الطبري عن الواقدي رواية واحدة عن ثورة عبد الرحمن  أخذو، 1 )م692/هـ 73(ثم مقتله سنة 

رواية ، و2 )م701/هـ 82(داية خروجه على الحجاج سنةب إلىفيها  أشارالرحمن بن األشعث، 

  .3سك النقود وتعريبهاعن دوره في 

قدمت روايات الواقدي عند الطبري صورة واضحة عن دور الحجاج في القضاء علـى  

والتنظيم  وحياته حين اتسمت رواياته التي استعرضت نشأة الحجاجثورة عبد اهللا بن الزبير، في 

اإلداري واالقتصادي بقلة عددها وعدم ترابطها، وهي ال تعطي صـورة واضـحة عـن هـذه     

  . األحداث

منها  ،رواية ست عشرةاقتبس عنه الطبري ، 4)م839/هـ 225.ت(علي بن محمد المدائني  -3
، 5منها رواية عن ثورة عبد اهللا بن الزبير، أشار فيها إلى بخله أثناء حصار الحجاج له في مكة

روايات عن دور الحجاج في تعيين العمال وعزلهم، تحدث فيها عن توليته المهلب  خمسوأورد 
وعزل  ،6)م697/هـ78(بن أبي صفرة على خراسان وعبيد اهللا بن أبي بكرة على سجستان سنة

وتوليته قتيبـة بـن مسـلم     ،7)م704/هـ 85(يزيد بن المهلب عن والية خراسان سنة  الحجاج
والية المفضل بن المهلـب   ورواية حدد فيها مدة ،8 )م705/هـ 86(الباهلي على خراسان سنة 
  .9على خراسان بتسعة أشهر

دوره في حركة الفتوحات، تحدث فيها عن توجيه  حولروايات  عشروأخذ الطبري عنه 

 من بالد األخيرورحيل  ،10)م699/هـ 80(مهلب بن أبي صفرة لفتح بالد الصغد سنة لالحجاج ل

                                                
 .191، ص 6، ج تاريخ ،الطبري 1
  .334، ص 6، ج ن. م 2
  .256، ص 6ن، ج . م 3
  .21ص : راجع عنه 4
  .)422 – 421(، ص6ج  تاريخ،الطبري،  5
  .320، ص 6ن، ج . م 6
  .)394 – 393(، ص 6ن، ج . م 7
 .424ص  ،6ن، ج . م 8
  .397، ص 6ن، ج . م 9

 .)326 – 325(، ص 6ج  ،ن. م 10
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 **وبيكند .2)م705/هـ 86( قتيبة للطالقان سنة فتحو ،1)م701/هـ 82(سنة  *مرو الصغد إلى

، وبخـارى  4)م706/هـ88(سنة  ****وراميثنة ***ونومشكث، 3)م705/هـ 87(سنة  **وبيكند

ـ 91(سـنة  ******ونسف شوك *****، وشومان5)م707/هـ 89(سنة  وسـمرقند   ،6)م709 /هـ

، ثم توقفه عـن  8)م712 /هـ 94(سنة  ********وفرغانة*******، والشاش7)م711/هـ93(سنة

عن وفاة الحجاج، تحدث فيها عن حزن الوليد بن  ورواية، 9مواصلة الفتوح بسبب وفاة الحجاج

  .10الملك على موتهعبد 

اقتبس الطبري من المدائني روايات مبعثرة عن الحجاج، ولم تقدم صورة واضحة عـن  

سيرته، واتسمت رواياته باإليجاز والوضوح، ويبدو أن الطبري لم يعتمد عليه بشكل واسع ولـم  

                                                
 .1216، ص 4ج معجم، البكري، . مدينة بفارس :مرو *
 .)353 – 352(، ص 6ج  ،تاريخ ،الطبري 1
  .)425 – 424(، ص 6ن، ج . م 2

، مراصدالبغدادي، . 533، ص 1ج معجم البلدان، الحموي، . تقع بالقرب من بخارى ،بلدة في اوزباكستان اليوم :بيكند **
 .408ص  ،موسوعة ،يحيى ،شامي. 244، ص 1ج
  .)431 – 429(، ص 6ج  ،تاريخ ،الطبري 3

 .لم أعثر لها على ترجمة :نومشكث ***
 .لم أعثر لها على ترجمة :راميثنة ****

 .436، ص 6ج  ،تاريخ ،الطبري 4
 .)440 – 439(، ص 6ن، ج . م 5

البغدادي، . 373، ص 3، ج معجم البلدان الحموي،. بلد تقع وراء نهر جيجون، وهي من الثغور اإلسالمية :شومان *****
  .820، ص 2ج مراصد، 

 البغـدادي، . 284 ، ص5 جمعجـم البلـدان،   الحموي، . يجون وسمرقندمدينة تقع في أوزباكستان بين ج :نسف ******
 .408ص  ،موسوعة ،يحيى ،شامي. 1371ص ،3، ج مراصد

 .)463 – 461(، ص 6ج  ،تاريخ ،الطبري 6
 .)480 – 472(، ص 6ن، ج . م 7

. 309، ص 3ج معجـم البلـدان،   الحموي، . بلد تقع إالى الغرب من جمهورية داغستان فيما وراء النهر :الشاش *******
 .425ص  ،موسوعة ،يحيى ،شامي. 774، ص2ج مراصد، البغدادي، 

تحتوي  ،وتشتهر بصناعة المنسوجات القطنية والحريرية ،مدينة في أوزباكستان، متاخمة لبالد تركستان :فرغانة ********
 .416ص  ،موسوعة ،يحيى ،شامي. 1029، ص 3ج مراصد، البغدادي، . على العديد من االثار االسالمية

 .)484 – 483(، ص 6ج  ،تاريخ ،الطبري 8
  .492، ص 6ن، ج . م 9

 .497، ص 6ن، ج . م 10
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ه كتاباً يكثر من رواياته، وربما يرجع ذلك إلى عالقاته الجيدة مع العباسيين على الرغم من تأليف

 . يتناول أخبار الحجاج

استخدم الطبري في رواياته ألفاظاً تدل على المعاصـرة مـن خـالل صـيغ السـماع      

، وأورد ألفاظاً تدل على أنه أخذ رواياته مباشرة عن بعـض  2"وحدثنا" ،1"حدثني" والمشافهة مثل

، 6"وزعـم "، 5"بعضـهم وقال "، وأورد ألفاظاً مثل 4"وذكر" ،3"قال" المصنفات، ومن هذه األلفاظ 

ولعل اللفظ األخير جاء للتشكيك بالخبر، وفي بعض األحيان يذكر روايتـين أو أكثـر للحادثـة    

، وأحياناً أخرى نجده يبدي رأيه في الحادثة من خـالل  7الواحدة، ثم يترك للقارئ الحكم النهائي

  .9"وقد ذكر بعضهم ما لم يذكر بعض ما ألفته" أو، 8"وأثبتها عندي" :قوله

تناول الطبري سيرة الحجاج بموضوعية وحيادية، مستعرضاً األحداث التـي شـهدتها   

بالنواحي السياسية واإلداريـة والعسـكرية، فيمـا أغفـل     من خاللها واهتم  ،واليته دون مبالغة

بأسـلوب  ، وتناولها ولعل ذلك يعود إلى انشغاله بتدوين األحداث السياسية النواحي االجتماعية،

اتسم باإلسهاب والتفصيل، حرصاً منه على إيراد مختلف الروايات عن الحادثـة   متين مترابط،

اهـتم الطبـري باالسـتعانة     وكذلكوامتازت لغته بسالمة المفردات ووضوح المعنى،  ،الواحدة

  .القريبة من األحداث أوالمشاركة فيها بالمصادر

ه على ثورة عبـد اهللا  انتقد الطبري طريقة الحجاج في تعامله مع أهل المدينة بعد قضائ

بخـتم أعنـاقهم وأيـديهم    ) ص(ابن الزبير في الحجاز، واعتبر اإلساءة إلى صحابة الرسـول  

                                                
 .391، 390، 389ص  :، انظر على سبيل المثال6ج  ،تاريخ ،الطبري 1
  .386، 379ص  :، انظر سبيل المثال6ن، ج . م 2
  .482، 374ص  :، انظر على سبيل المثال6ن، ج . م 3
 .468، 334ص  :، انظر على سبيل المثال6ن، ج . م 4
  .426، 402، 174ص  :، انظر على سبيل المثال6ج ، ن. م 5
 .192، 187ص  :، انظر على سبيل المثال6ن، ج . م 6
 .390، 334ص  :، انظر على سبيل المثال6ن، ج . م 7
 .471ص : ، انظر على سبيل المثال6ن، ج . م 8
 .469ص  :، انظر على سبيل المثال6ن، ج . م 9
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وحمل الطبري الحجاج مسؤولية عزل عمـر بـن عبـد     ،1بالرصاص استخفافاً بهم وإذالالً لهم

  . 2العزيز عن والية المدينة أثناء خالفة الوليد بن عبد الملك

تأييداً ألهل الكوفة والبصرة والثغور الذين ثاروا وقـاتلوا   -اشربشكل غير مب –وأبدى 

أن البعد المصلحي  علىمع عبد الرحمن بن األشعث في موقعة دير الجماجم ضد الحجاج، وأكد 

هو المحرك األساسي للصراع بينهم وبين الحجاج، وأن العامل المشترك بين الخارجين عليه هو 

   .3وكراهيتهم له بغضهم

أبرز الدور الذي لعبه الحجاج في حركة الفتوحات اإلسالمية علـى   فقد ثانية من جهةو

بينما لم يتناول خالل استعراضه  ،4الجبهة الشرقية للدولة األموية خالل فترة واليته على العراق

  . واإلصالحات الزراعية بالقرآن الكريم، وعنايته سك النقود وتعريبهاسيرة الحجاج دوره في 

   5)م957/هـ346 .ت(سعودي الم: رابعاً

، يكنى أبـا  6هو علي بن الحسين بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن مسعود

الـذي  ) م652/هـ 32 .ت(لى الصحابي عبد اهللا بن مسعود إ، ولقب بالمسعودي نسبة 7الحسن

  .8ليهإيلتقي بنسبه 

                                                
 .195ص  ،6ج  ،تاريخالطبري ،  1
 ).482- 481(ص  ،6ج  ،ن .م 2
 .347ص  ،6ج  ن،. م 3
 -472( ،)463 – 447(، )440 – 436( ،)431 – 422( ،397 ،)353- 352(،)326 – 322(ص  ،6ج  ،ن .م 4

492.( 
، 15ج  ،سـير الـذهبي،  . 1705، ص 4ج معجـم األدبـاء،   الحموي، . 188ص الفهرست، ابن النديم،  :راجع عنه 5

  . 224، ص 4ج لسان، ابن حجر، ). 13 -12(، ص3ج فوات، الكتبي، . 569ص
اإلمامـة،  حاج محمد، مـاهر،  . 45، ص 2ج التاريخ، مصطفى، شاكر، . 29ص أدب، غريب، جورج، : انظر أيضاً –

 .21ص المسعودي، الخربوطلي، علي،  .101ص الرحلة، احمد، احمد، ). 20 -6(ص
ابـن   .5، ص21ج الـوافي،  الصـفدي،  . 569، ص 15ج سير، الذهبي، . 1705، ص 4ج معجم األدباء، الحموي،  6

 .224، ص 4ج لسان، حجر، 
 .569ص . 15ج سير، الذهبي، . 188ص الفهرست، ابن النديم،  7
 .)13 -12(، ص3ج فوات، الكتبي، . 188ص الفهرست، ابن النديم،  8
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 :وأكد على ذلك بقولهالعراق، في بابل في منطقة ) م900/هـ 287(ولد المسعودي سنة 

 ، في حين أشـار الـذهبي  1"ذ كان وطننا ومسقطناإوأوسط األقاليم الذي ولدنا به هو إقليم بابل، "

، بينمـا  2لى والدته في مدينة بغدادإ) م1362/هـ 764 .ت(والصفدي ) م1347/هـ748 .ت(

ويبدو أنه قد وقـع  ، 3والدته كانت في المغرب إنبالقول ) م990/هـ 380 .ت(انفرد ابن النديم 

بغداد،  مدينة تلقى علومه األولى فيو، 4نشأ المسعودي في أسرة اهتمت بتعليم ولدهاو .في الخطأ

التي تتميز بمكانتها التاريخية واألدبيـة  و بغداد، التي كانت من أهم المراكز العلمية في عصره،

   .5قصدها عدد كبير من العلماء وطلبة العلمحيث ي

 وأخذ عنـه  )م917 /هـ 305 .ت(خليفة  احباب الجمحي، أب التقى في بغداد الفضل بن

وأخـذ  ) م918/ هـ306 .ت(بكر محمد بن خلف ا، والقاضي ابن وكيع، أب6)علم اللغة والبيان(

ودرس  )م922/هـ 310 .ت(الطبري جعفرا ، ومحمد بن جرير، أب7)علوم الفقه والحديث(عنه 

العالم بالتاريخ ) (م933/هـ 321 .ت(بكر محمد بن الحسين  و، وابن دريد أب8)علم التاريخ(عنه 

 324 .ت(عبد اهللا إبراهيم بن محمد بـن عرفـة الواسـطي    و، ونفطويه أب9)بالتاريخ واألخبار

 325.ت(وفي الكوفة التقى محمد بن عمر الكاتب ، 10)علم النحو واللغة( وأخذ عنه) م935/هـ

  . 11 )علم التاريخ واألخبار(واستقى منه ) م936/هـ

                                                
 .224، ص 4ج لسان، ابن حجر، . 1705، ص 4ج معجم األدباء، الحموي،  1
 .5، ص 21ج الوافي، الصفدي، . 857، ص 3ج  تذكرة،. 569، ص 15ج سير، الذهبي،  2
 . 188ص الفهرست، ابن النديم،  3

 . 6ص اإلمامة، حاج محمد، ماهر،  :انظر أيضاً –
 .456، ص 3ج طبقات، السبكي، . 1705، ص 4ج معجم األدباء،  ،الحموي 4
 .570ص . 15ج سير، الذهبي،  5
 .27، ص 1ج شذرات، الحنبلي،  :راجع عنه 6
  .44ص الفهرست، ابن النديم،  7
 .569، ص 15ج سير، الذهبي، . 4، ص 1ج مروج، المسعودي،  :راجع عنه 8
  .106، ص 1ج شذرات، الحنبلي،  9

  .264، ص 2ج فوات، الكتبي، . 47، ص 1ج وفيات، ابن خلكان،  10
 .1706، ص 4ج معجم األدباء، الحموي،  :راجع عنه 11
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هتم المسعودي بدراسة التاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية والعقائد والديانات القديمـة  ا

، وحظي بمكانة علمية مميزة بين أقرانه من المؤرخين والعلماء، وأشادوا بـه  1والمذاهب الفقهية

وجغرافياً ورحالـة عربيـاً   "، 3"وصاحب ملح ونوادر"، 2"وإمام المؤرخين" ،"بالعالمة"ووصفوه 

  . 4"وعالمياً

، وضمت مؤلفاته موضـوعات مختلفـة فـي    5صنف المسعودي أكثر من ثالثين مؤلفاً

أخبار الزمان ومما أباده الحدثان من " :التاريخ والجغرافيا والدين والمعارف والطبيعة منها كتاب

  .8شرافإل، والتنبيه وا7، والكتاب األوسط6"األمم الماضية واألجيال الخالية والممالك النادرة

، فيعتبر من أبرز المؤلفات العربية، فقد ألفـه  "مروج الذهب ومعادن الجوهر" أما كتابه 

، وأوضح أن سبب تأليفه هذا الكتاب هو الرغبة في السير على شـاكلة  9)م943/هـ 332(سنة 

، وهو دراسة تاريخية جغرافية ربط فيها المسعودي بين الزمـان  10العلماء والحكماء في التأليف

  .، وهو سجل تاريخي لما اكتسبه أثناء رحالته من مالحظات وخبرات11والمكان

ويتألف كتابه من مجموعة من األحداث واألخبار، رتبها المسعودي ترتيباً موضـوعياً،  

تناول الجزء األول بدء الخليقة واألنبياء  : ، ويتكون من جزأين12محاوالً مراعاة التسلسل الزمني
                                                

  .11ص  اإلمامة،حاج محمد، ماهر،  1
  .45، ص 13، ص 3ج فوات، الكتبي،  2
  .569، ص 15ج سير، الذهبي،  3
  .450، ص 2ج تاريخ األدب، فروخ، عمر،  4
 .214، ص4ج لسان، ابن حجر، . 13، ص 3ج فوات، الكتبي، . )8 -7(، ص1ج مروج، المسعودي،  5
 .450، ص 2ج  ،تاريخ األدبفروخ، عمر، . 30ص أدب، غريب، جورج،  6
   .8، ص 1ج مروج، المسعودي،  7
 .37ص المسعودي، الخربوطلي، علي،  :انظر أيضاً –
  .178، ص 1ج تاريخ، كراتشوفسكي، أغناطيوس،  8
   .10ص ، 1ج مروج، المسعودي،  9
  .15ص اإلمامة، حاج محمد، ماهر،  :انظر أيضاً –
  . 12، ص 1ج مروج، المسعودي،  10
  .31ص أدب،غريب، جورج،  :انظر أيضاً –
 .39ص المسعودي، الخربوطلي، علي،  11
 .45ص اإلمامة، حاج محمد، ماهر، . 39ن، ص . م 12
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ها من العجائب، ثم تحدث عن تواريخ األمم القديمة من الفرس والرسل، ثم وصف البحار وما في

والسريان واليونان والرومان والعرب القدماء، وتناول عاداتهم وأديانهم ومعتقداتهم، واستعرض 

حتى نهاية خالفة ) ص(سالمية منذ عهد الرسول محمد إلفي آخر الجزء البعثة النبوية والخالفة ا

   .1)م655/هـ 35 .ت(عثمان بن عفان 

ـ 40.ت( عن خالفة علي بـن أبـي طالـب    وتناول الجزء الثاني الحديث  ،)م660/هـ

-946/هـ363-334( الخالفة األموية والعباسية حتى فترة الخليفة المطيع هللا تاريخ واستعرض

وكتب المسعودي خاتمة طويلة لكتابه، بدأها بالربط بين ما ذكره فـي كتابـه مـروج    ، 2)م974

سنة  هتناوله في كتابيه أخبار الزمان والكتاب األوسط، وأشار إلى انتهائه من تأليفالذهب وبين ما 

أراد أن يوضح فيه أنه لم يكرر في مروج الذهب ما تناوله من موضوعات و، )م947/هـ336(

   .3ا أبرز الموضوعات التي ذكرها في مروج الذهبمفي كتابيه اآلخرين، وأوجز فيه

المسعودي برجاالت السلطة السياسية، فلم يكن يتقرب مـن  لم تشر المصادر إلى اتصال 

الخلفاء، ولم يتقلد الوظائف الحكومية، فالغالب على حياته العملية هو التنقل والرحالت المستمرة، 

  . 4العباسيين المعاصرين له الخلفاءفكان حراً في كتاباته، مما مكنه من انتقاد 

، والرأي األول 6)م956/هـ 345(، وقيل سنة 5 )م957/هـ 346(توفي المسعودي سنة 

  .7جماع معظم المصادر عليه، ودفن في مدينة الفسطاطإلاألول هو الراجح 

                                                
 .39ص المسعودي، الخربوطلي، علي،  1
  .39ص ، ن. م 2
 .)10 -9(، ص1جمروج، المسعودي،  3
  .596، ص 15ج سير، الذهبي،  4
  .12ص اإلمامة، حاج محمد، ماهر،  :انظر أيضاً –
 .456، ص 3ج طبقات، السبكي، . 13، ص 3ج فوات، الكتبي،  5
  .315، ص 3ج  النجوم،ابن تغري بردي، . 456، ص 3ج  طبقات،السبكي، . 71، ص 2ج  العبر،الذهبي،  6
  . 225، ص 4ج لسان، ابن حجر، . 1705، ص 4ج معجم األدباء، الحموي،  7
ج تـاريخ األدب،  فروخ، عمر، . 45، ص 2ج التاريخ، مصطفى، شاكر، . 29ص أدب، غريب، جورج،  :انظر أيضاً –
 . 450، ص 2
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فقـد   ،أفاد المسعودي البحث من خالل معلوماته القيمة التي أوردها عن سيرة الحجـاج 

 تحدث عن نشأته وحياته، فذكر أسرته، وأشار إلى أمه الفارعه، وتحدث عن قصة طالقها مـن 

وتناول زوجاته وهن أم كلثوم بنت عبد اهللا بن جعفر ابن أبي  ،1*بن كلدة وجها السابق الحارثز

  .2طالب، وهند بنت أسماء بن خارجة الفزاري، وهند بنت المهلب بن أبي صفرة

وتحدث . 3ال دبر له مشوهوأشار المسعودي إلى صفاته الخلقية واألخالقية، فذكر أنه ولد 

وتناول شخصية الحجـاج، ووصـفها   ، 4البشاشة أو السماحة لجلسائهوتحدث عن عدم إظهاره 

 ،7وتحـدث عـن شـجاعته    ،6وأورد سبب إقدام الحجاج على القتل وسـفك الـدماء   ،5بالظالمة

  .8واستعرض ثقافته، فأشار إلى خطبه ومواعظه عن الحياة الدنيا واآلخرة

أما عن عالقته بالخلفاء واألمراء األمويين، فقد ذكر توليته من قبل عبد الملك بن مروان 

  . 9**بن مروان بن الحكم بعد وفاة عامله عليها بشر) م694/هـ 75(على والية العراق سنة 

 ،واستعرض المسعودي الثورات التي قامت في الحجاز والعراق أثناء واليـة الحجـاج  

ـ 73(القضاء على ثورة عبد اهللا بن الزبير في الحجاز سـنة  وأشار إلى دوره في  ، )م692/هـ

                                                
ب فـي عصـره،   هو عمير بن أبي سلمه بن عوف بن ثقيف، طبيب العر:)م670/هـ 50. ت(الحارث بن كلدة الثقفي  *

محـاوره  "والخلفاء الراشدين ومعاوية، له كتاب ) ص(وأحد الحكماء من أهل الطائف، مولده قبل اإلسالم، عاصر الرسول
 .688، ص 1ج  اإلصابة،ابن حجر، . 384، ص 1ج  أسد،ابن األثير، . 507، ص 5ج الطبقات،  ابن سعد،". في الطب

  .132، ص 3ج مروج، المسعودي،  1
  .)179 – 176(، ص 3ن، ج . م 2
 .132، ص 3ن، ج . م 3
 .148، ص 3ج ، ن. م 4
 .99، ص 3ج ، ن. م 5
 .132، ص 3ن، ج . م 6
  .138 ، ص3ن، ج . م 7
  .159، ص 3ن، ج . م 8

، ولـي  جواداً يكنى أبا مروان، أمه قطيه بنت بشر بن عامر، كان سمحاً :)م694/هـ75.ت(بشر بن مروان بن الحكم  **
ابـن عسـاكر،   . راقين ألخيه عبد الملك بن مروان، وهو أول من أحدث األذان للعيد بالكوفة، وأول أمير مات بالبصرةالع

ج الـوافي،  الصفدي، . 145، ص4ج  سـير، الذهبي، . 213، ص 5ج مختصر، ابن منظور، . 253، ص 10ج تاريخ، 
 .95، ص10

 .133، ص 3ج  ،مروج ،المسعودي 9
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وتحدث عن حصـار   ،1الحجاج للقضاء على ثورته  عبد الملك بن مروان الخليفة وذكر اختيار

، وتناول األحداث التي رافقـت الحصـار،   2)م691/هـ 72(الحجاج البن الزبير في مكة سنة 

ومحادثة عبد اهللا بن الزبير مع أمه أسماء  ،3والحجاج فةالخليوطلب عروة بن الزبير األمان من 

ثم إصـابة  ، 5وحشد الحجاج جنوده على أبواب الحرم، 4وتشجيعها له على مواصلة قتال الحجاج

من شهر جمادى األولى سنة  عشر الرابعمقتله يوم الثالثاء  ، وحدد زمن6ابن الزبير أثناء القتال

  .7في مكة، وأشار إلى صلب جثته )م692/هـ73(

وأورد المسعودي دور الحجاج في القضاء على ثورات األزارقة، وتطرق إلى أحـداث  

ومـا   ،8، ودخول شبيب الكوفـة )م696/هـ77(ثورة شبيب بن يزيد الشيباني ضد الحجاج سنة 

، ومقتل شبيب ونهايـة  )م696/هـ77(جرى فيها من قتال بين الطرفين في معركة دجيل سنة 

  . 9ثورته

، فذكر تعيين الحجاج له على )م700/هـ81(ة عبد الرحمن بن األشعث سنة وتناول ثور

وأشار إلى اقتتـال  . 11وتحدث عن خروجه على الحجاج. 10)م697/هـ78(والية سجستان سنة 

ـ 82(عث في معركة دير الجماجم سـنة  عبد الرحمن بن األش جيشالحجاج و جيش ) م701/هـ

  . 12ثورتهومقتل األخير، وتمكن الحجاج من القضاء على 

  
                                                

 .119، 99، ص 3ج  مروج ،  مروج،، المسعودي 1
 .120، ص 3ج  ،ن. م  2
 .120، ص 3ن، ج . م 3
 .120، ص 3ن، ج . م 4
 .121، ص 3ن، ج . م 5
  .122، ص 3ن، ج . م 6
 .122، ص 3ن، ج . م 7
 .146، ص 3ن، ج . م 8
 .147، ص 3ن، ج . م 9

 .138، ص 3ج ، ن. م 10
 .138، ص 3ن، ج . م 11
  .)142 – 139(، ص 3ن، ج . م 12
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وتناول دوره في ضـبط  . 1**على الفلوجة *بن أبي المخارق وأشار إلى توليته عبيد اهللا

وتحـدث  ، 2األمن، فذكر سجن الحجاج ووصف أحوال السجناء وأوضـاعهم وذكـر أعـدادهم   

وذكـر  . 3فيه المسعودي عن وفاة الحجاج، فأشار إلى إصابته بمرض األكلة في بطنه الذي مات

  .4وخمسين سنة ة، وعمره أربع)م714/هـ 95(أن وفاته كانت في مدينة واسط سنة 

لم يهتم المسعودي بإسناد أخباره في مقدمة رواياته، واكتفى بذكر من اعتمد عليهم مـن  

وهب بن منبه  :شيوخهفي مقدمة كتابه مروج الذهب، ومن  المدونة الرواة أو المصادر التاريخية

ـ  /هـ110.ت( عبيدة، معمر بن المثنى ي، وأب5)اإلخباري()م728/هـ 110 .ت( ) م728/هـ

ـ 151.ت(، ومحمد بن إسـحاق 6)العالم باللغة وأخبار العرب وأنسابهم( اإلخبـاري  ) (م768/هـ

 )العالم بأيام العرب وأخبارها وأنسابها( )م772/هـ155.ت( ، وحماد الراوية7 )والعالم المغازي

، وهشام بن 9 )صاحب األخبار والسير( )م774 /هـ157 .ت(بن يحيى امخنف، لوط  ي، وأب8

، ومحمـد بـن عمـر    10 )اإلخباري والنسابة( )م819/هـ 204 .ت(محمد بن السائب الكلبي 

 .ت(، والهيثم بن عدي الطائي 11)العالم بالمغازي والسير والفتوح()م822/هـ 207.ت(الواقدي 

                                                
 .لم أعثر له على ترجمة :)ت .ب(عبيد اهللا بن أبي المخارق  *

ص ، 4ج  ،معجـم البلـدان   ،الحمـوي  .قضاء محافظة األنبار في العراق على شاطىء نهر الفرات قرية تقع :الفلوجة **
 .78ص  ،موسوعة ،يحيى ،شامي .1043ص  ،3ج  ،مراصد ،البغدادي .275

 .154، ص 3ج  ،مروج ،المسعودي 1
 .)176 – 175(، ص 3ن، ج . م 2
 .173، ص 3ن، ج . م 3
 .175، ص 3ن، ج . م 4
   .428، ص 7ج لسان، ابن حجر، . 544، ص 4ج سير، الذهبي،  :راجع عنه 5
 .)31 – 29(ص نشأة، الدوري، عبد العزيز،  :انظر أيضاً –
 .235، ص 5ج وفيات، ابن خلكان، . 338، ص 15ج تاريخ، البغدادي،  :راجع عنه 6
   .33، ص 7ج سير، الذهبي، . 47ص المعارف، ابن قتيبة،  :راجع عنه 7
  .)35 – 32(ص نشأة، الدوري، عبد العزيز،  :انظر أيضاً –
  .157، ص 7ج سير، الذهبي، . 206، ص 2ج وفيات، ابن خلكان،  :راجع عنه 8
  .42ص  :راجع عنه 9

  .12ص : راجع عنه 10
 .15ص : راجع عنه 11
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ـ  225.ت( محمـد المـدائني  ، وعلي بـن  1)اإلخباري والنسابة) (م824/هـ 209 ) م839/هـ

، وعمر بن 3)اإلخباري والنسابة) (م870 /هـ 256.ت(، والزبير بن بكار 2)اإلخباري والنسابة(

اإلخباري، وصاحب األدب والشـعر، ومعرفـة بأيـام    () م875/هـ 262.ت(بن شبه النميري 

  . 4)الناس

من خالل استعراضه للثورات  ، ويظهر ذلك لحجاجا تجاه وقف المسعودي موقفاً معادياً

ثـورة   القضاء على، وأظهر تحامالً عليه، فقد أدان السياسة التي اتبعها في عهدهالتي قامت في 

وفي المقابل انتقد عبـد   ،5عبد اهللا بن الزبير في مكة، وأبرز انتهاكه لحرمتها بضربها بالمنجنيق

قتـل  فـي  المسعودي إسراف الحجاج أدان ، و6اهللا بن الزبير لبخله على أصحابه أثناء الحصار

  . 7أسرى معركة دير الجماجم، مبرزاً االنتقادات الموجهة ضده

وانتقد الطريقـة   تناول المسعودي التنظيمات اإلدارية للحجاج بشكل مختصر ومحدود،و

التي سار عليها الحجاج في معاقبته الخارجين على سلطة الدولة األموية، وبالغ في ذكر أعـداد  

لم يتطرق المسـعودي إلـى التنظيمـات    ، في حين 8األسرى، واعتبر موته نهاية للظلمالقتلى و

   .االقتصادية للحجاج

   

                                                
  .18ص  :راجع عنه 1
 .21ص : راجع عنه 2
 .311، ص 12ج سير، الذهبي، . 311، ص 2ج وفيات، ابن خلكان،  :راجع عنه 3
 .369، ص 12، ج سيرالذهبي، . 142ص الفهرست، ابن النديم،  :راجع عنه 4
 ).121 – 120(ص  ،3ج  ،مروج ،المسعودي 5
 .120ص  ،3ج  ،ن .م 6
 ).142 -141(ص  ،3ج  ،ن .م 7
 .175ص  ،ن .م 8
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  الفصل الثاني

  صورة نشأة الحجاج بن يوسف الثقفي وحياته عند المؤرخين المسلمين
  بنا، 4بن أبي عقيل ،3، بن الحكم2، بن يوسف1الحجاجاسم ونسب أوردت مصادر الدراسة  .1
  بنا

                                                
الطبـري،  . )بدون سند( 203، ص 2، جتاريخ اليعقوبي،.)أبو اليقظان( )353 - 352(، ص 13ج  انساب،البالذري،  1

  .)بدون سند(132، ص 3ج  مروج، المسعودي،. )قيل( 172، ص 5ج  تاريخ،
-1م  االشـتقاق، ابن دريد، . 395ص  المعارف،ابن قتيبة، . 373، ص 2ج  التاريخ الكبير،البخاري،  :انظر للمقارنة -
. 29، ص 2ج وفيـات،  ابن خلكـان،  . 263، ص 1ج  جمهرة،ابن حزم، . 261ص  البلدان،ابن الفقيه، . 307، ص 2

. 328، ص 3، ج العقـد الفاسي، . 170 ص سرح،ابن نباته، . 314، ص )ه 100-81(حوادث ووفيات  تاريخ،الذهبي، 
  .184، ص 2ج  تهذيب،. 154، ص 1ج تقريب، ابن حجر، 

ص  األمويون،الوكيل، محمد، . 15ص  الحجاج،الشمري، هزاع، . 55 ، ص8ج  أعالم،خفاجي، محمد، : نظر أيضاًا -
المصـطاوي، عبـد الـرحمن،    . 196ص تاريخ، العدل، حسن، . 168، ص 2ج  األعالم،الزركلي، خير الدين، . 446

االسـكندري،  . 363، ص 1 ج موسـوعة، الصاوي، الصـاوي،  . 201ص  أدب،أبو زيد، سامي، . 88ص شخصيات، 
 . 192ص  تاريخ،الزيات، احمد، . 119ص الوسيط، احمد، 

الطبري، . )بدون سند( 203، ص 2، ج تاريخاليعقوبي، . )أبو اليقظان() 353 - 352(، ص 13ج  انساب،البالذري،  2
  ).بدون سند(132، ص 3، ج مروجالمسعودي، ).قيل(172، ص 5ج تاريخ،

، 2-1م  االشتقاق،ابن دريد، . 373، ص 2ج  ،التاريخ الكبيرالبخاري، . 475ص المحبر، ابن حبيب،  :انظر للمقارنة -
. 29، ص 2ج وفيـات،  ابـن خلكـان،    .263، ص 1ج  جمهرة،ابن حزم، . 261ص  البلدان،ا بن الفقيه، . 307ص 

. 328، ص 3ج  العقـد، اسي، الف. 170ص  سرح،ابن نباته، . 314، ص )ه 100-81(حوادث ووفيات  تاريخ،الذهبي، 
 .55 ، ص8ج  أعـالم، خفاجي، محمـد،  : انظر أيضاً - .184 ، ص2ج تهذيب، . 154، ص 1ج تقريب، ابن حجر، 

. 168، ص 2ج  األعالم،الزركلي، خير الدين، . 446ص  األمويون،الوكيل، محمد، . 15ص  الحجاج،الشمري، هزاع، 
. 201 ص أدب،أبـو زيـد، سـامي،    . 88ص شخصيات، المصطاوي، عبد الرحمن، . 196ص تاريخ، العدل، حسن، 

  .192ص  تاريخ، الزيات، احمد،. 119ص الوسيط، االسكندري، احمد، . 363، ص 1ج  موسوعة،الصاوي،الصاوي، 
   .)أبو اليقظان( )353- 352(، ص13 ج ،انسابالبالذري،  3
، 1ج  جمهـرة،  ابـن حـزم،  . 261ص البلدان،ابن الفقيه، . 373، ص 2ج  الكبير،التاريخ البخاري،  :انظر للمقارنة -

 -81(حوادث ووفيات  ،تاريخالذهبي،  .29، ص 2ج  وفيات،خلكان،  ابن. 584، ص 4ج  الكامل،ابن األثير، . 263ص
   .14ص  النقود،المقريزي، . 328، ص 3ج  العقد،الفاسي، . 314، ص )ه 100

. 446ص  األمويون،الوكيل، محمد، . 262ص  الحياة،خفاجي، محمد، . 106ص تراجم، إحسان، النمر،  :انظر أيضاً -
  .196، ص تاريخالعدل، حسن، . 168، ص 2ج  األعالم،الزركلي، خير الدين، 

   .)بدون سند( 132ص ،3ج  مروج،المسعودي، . )أبو اليقظان)(353- 352(، ص 13ج  انساب،البالذري،  4
 البلدان،ابن الفقيه، . 307، ص 2-1م  االشتقاق،ابن دريد،  .373، ص 2ج  التاريخ الكبير،البخاري،  :انظر للمقارنة -

 .29ص  ،2ج وفيـات، ابن خلكان، . 584، ص 4ج  الكامل،ابن األثير، . 263، ص 1ج  جمهرة،ابن حزم، . 261ص 
ـ . 170صسـرح،  ، ابن نباتـه،  314 ، ص)هـ100 -81(حوادث  تاريخ،الذهبي،  . 328، ص 3ج  العقـد، ي، الفاس

   .184، ص 2ج  ،تهذيب. 154، ص 1ج  تقريب،ابن حجر، . 214ص  النقود،المقريزي، 
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   بنا، 8، بن عوف7، بن سعد6، بن عمرو5ابن كعب ،4، بن مالك3، بن معتب2، بن عامر1مسعود

                                                                                                                                          

الترمانيني، عبـد السـالم،    .106ص  تراجم،النمر، إحسان، . 253، ص 15ج  دائرة،االعلمي، محمد، : انظر أيضاً -
 .446ص  ،األمويونالوكيل، محمد، . 636، ص 1ج أحداث،

   .)أبو اليقظان() 353- 352(، ص 13ج  انساب،البالذري،  1
، ص 2ج وفيات،ابن خلكان، . 584، ص 4ج  ،الكاملابن األثير، . 263، ص 1ج  جمهرة،ابن حزم، : انظر للمقارنة -

، 3ج  العقد،الفاسي، . 314، ص )ه 100-81(حوادث ووفيات  ،تاريخالذهبي، . 331، ص 21ج  نهاية،النويري، . 29
   .214ص  النقود،المقريزي،  .328ص 

 .446ص  األمويون،الوكيل، محمد، . 636، ص 1 ج أحداث،الترمانيني، عبد السالم،  :انظر أيضاً -
   .)أبو اليقظان( )353- 352(، ص 13ج  انساب،البالذري،  2
ابـن  . 263ص ،1ج  جمهرة،ابن حزم، . 261ص  البلدان، ابن الفقيه،. 395 ص المعارف،ابن قتيبة،  :انظر للمقارنة –

 لعقـد، الفاسي، ا. 331، ص 21ج  نهاية،النويري، . 29، ص 2ج  وفيات،ابن خلكان، . 584، ص 4ج  الكامل،األثير، 
   .214ص  النقود،المقريزي، . 328، ص 3ج 
 .2، ص 15ج  دائرة،االعلمي، محمد،  :انظر أيضاً -
   .)أبو اليقظان( )353- 352(، ص 13ج  انساب،البالذري،  3
ابن . 263ص  ،1ج  جمهرة،ابن حزم، . 261ص  البلدان،ابن الفقيه، . 395ص  المعارف،ابن قتيبة،  :انظر للمقارنة -

: انظـر أيضـاً   - .328، ص3ج  العقـد، الفاسي، . 29، ص 2ج  وفيات،ابن خلكان، . 584 ، ص4ج  الكامل،األثير، 
 .15ص  الحجاج،الشمري، هزاع، 

   .352، ص 13ج  انساب،البالذري،  4
ص  ،2ج  وفيـات، ابن خلكـان،  . 584، ص 4ج الكامل، ابن األثير، . 395ص المعارف، ابن قتيبه،  :انظر للمقارنة -

 .328 ، ص3ج  العقد،الفاسي، . 29
   .)أبو اليقظان( )353 - 352(، ص13 جانساب، البالذري،  5
. 29، ص2ج  وفيات،ابن خلكان، . 584، ص 4ج  الكامل،ابن األثير، . 395ص المعارف،ابن قتيبة،  :انظر للمقارنة -

   .214ص  النقود، المقريزي،. 328، ص 3ج  العقد،الفاسي، 
  .15ص  الحجاج،الشمري، هزاع، . 15، ص 15ج  دائرة،االعلمي، محمد،  :انظر أيضاً -
   .)أبو اليقظان() 353 – 352(، ص 13ج  انساب،البالذري،  6
. 29، ص2ج  وفيات،ابن خلكان،  .584ص  ،4ج  الكامل،ابن األثير، . 261ص  البلدان،ابن الفقيه،  :ظر للمقارنةان -

 .328، ص 3ج  العقد،الفاسي، 
   .)أبو اليقظان( )353 – 352(، ص 13ج  انساب،البالذري،  7
، ص 21ج  نهايـة، النويري، . 29، ص 2ج  وفيات،ابن خلكان، . 584، ص 4ج  الكامل،ابن األثير،  :انظر للمقارنة -

   .328، ص 3ج  العقد،الفاسي، . 331
  .15ص  الحجاج،الشمري، هزاع، . 253، ص 15ج دائرة، االعلمي، محمد، : انظر أيضاً -
   .)أبو اليقظان)(353 – 352( ، ص13ج  انساب،البالذري،  8
، ص 21ج  نهايـة، النويري، . 29، ص 2ج  وفيات،كان، ابن خل. 584، ص 4 جالكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة -

   .328، ص 3ج العقد، الفاسي، . 331
 .15ص  الحجاج،الشمري، هزاع، . 253 ، ص15ج  دائرة،االعلمي، محمد،  :انظر أيضاً -
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 ،4وكني الحجاج بأبي محمـد ، 3لى قبيلة ثقيف إحدى قبائل الطائفإنسبة  2وسمي بالثقفي ،1ثقيف

، علـى  5"لى األشياخ من ثقيف والعقائل من قريشإإنّه : "واعتز بقبيلته وافتخر بها فقال ،4محمد

، مستشهداً باآليـة  7، وقد نفى الحجاج ذلك6الرغم من ذلك طعن في نسبه، ونسب إلى بقايا ثمود

، ولعل الهدف من ذلك هو التشكيك بأصل الحجاج والحطّ من نسـبه  8"وثمود فما أبقى"القرآنية 

  . يل من أهميتهوالتقل

                                                
   .)أبو اليقظان( 352، ص 13ج انساب، البالذري،  1
، ص 21، ج نهايـة النويري، . 29، ص 2ج  وفيات،ابن خلكان، . 584، ص 4 ج الكامل،ابن األثير،  :انظر للمقارنة -

   .328، ص 3ج  العقد،الفاسي، . 331
 .15ص  الحجاج،الشمري، هزاع، . 253، ص 15 جدائرة،االعلمي، محمد،  :انظر أيضاً -
   .)بدون سند(132، ص 3، ج مروجالمسعودي، . )المدائني( 219 ، ص7ج  انساب،البالذري،  2
، ص 4ج الكامل،ابن األثير، . 395ص  المعارف،ابن قتيبه، . 373، ص 2ج  التاريخ الكبير، البخاري، :انظر للمقارنة -

، 1ج  ،تقريـب  ابن حجر،. 170ص  سرح،ابن نباته، . 314، ص )ه 100-81(حوادث ووفيات  تاريخ،الذهبي، . 584
   .154ص 

 .297ص  التاريخ،حسن، علي، . 253، ص 15 ج دائرة،االعلمي، محمد،  :انظر أيضاً -
   .)المدائني( 219 ، ص7ج  انساب،البالذري،  3
   .328، ص 3ج العقد،الفاسي، . 99ص  آثار،القزويني،  :انظر للمقارنة –
 .196ص  تاريخ،العدل، حسن، . 107ص تاريخ،فلهاوزن، يوليوس،  :انظر أيضاً -
   .)أبو اليقظان( 353 ، ص13ج  انساب،البالذري،  4
حوادث  ،تاريخالذهبي، . 29، ص 2ج  وفيات،ابن خلكان، . 373، ص 2ج  التاريخ الكبير،البخاري،  :انظر للمقارنة -

   .328، ص 3ج  العقد،الفاسي، . 314، ص )ـه 100-81(ووفيات 
. 196صتـاريخ،  العدل، حسن،  .55، ص 8ج أعالم،خفاجي، محمد، . 106ص  تراجم،النمر، إحسان،  :انظر أيضاً -

 ،1ج  موسـوعة،  الصاوي، الصاوي،. 201صأدب، أبو زيد، سامي، . 88ص  شخصـيات، المصطاوي، عبد الرحمن، 
 .192صتاريخ،  الزيات، احمد،. 119ص  الوسيط،االسكندري، احمد، . 363ص 

   .)المدائني( 219، ص 7ج  انساب،البالذري،  5
  .119ص  الوسيط،االسكندري، احمد،  :انظر أيضاً -
 .188، ص 1ج  البيان،لجاحظ، ا 6
   .)عبد اهللا بن صالح العجلي( 277، ص 7ج  انساب،البالذري،  7
 .)299- 298(، ص 4ج األغاني، األصفهاني، . 188ص  البيان،الجاحظ،  :انظر للمقارنة –
 .51رقم سورة النجم، آية 8
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، في حين أغفل كل من البالذري واليعقوبي 1)م662/هـ 42(سنة  مولدهذكر الطبري زمن  .2

   .والمسعودي ذلك

ـ 277.ت(واختلفت المصادر التاريخية في تحديد سنة والدته، فقال البسوي  ) م890/هـ

ـ 240.ت(، وقال ابن خياط 2)م660/هـ40(سنة ) م894/هـ281.ت(وأبو زرعة   )م872/هـ

ـ 852.ت(جر ، وقال ابن ح3)م661/هـ41(سنة ) م1374/هـ748.ت(والذهبي  ) م1448/هـ

، ومما يؤكد ذلك اتفاق الحجاج مـع  )م661/هـ41(، واألرجح أنها سنة 4 )م665 /هـ45(سنة 

ـ 41(بأن مولدهما في عام الجماعة أي سنة ) م742/هـ 125.ت( *بن قيس الكندي عمرو  /هـ

   .أن التاريخ الذي حدده الطبري ال يمكن القبول به: إلى القولاألمر الذي يدفعني  ،5)م661

وربما يعود هذا االختالف، إلى عدم اهتمام الروايات بمولد األشخاص الذين لعبوا أدواراً 

تاريخية في حياتهم، بسبب عدم شهرتهم حين والدتهم، في حين تشكل وفاتهم حدثا بارزاً يجري 

                                                
   .)قيل( 172، ص 5ج  تاريخ،الطبري،  1
 .549، ص 1ج األدب، تاريخفروخ، عمر،  :انظر أيضاً - 
   .700، ص 2ج  تاريخ،أبو زرعة، . 122، ص 1ج  المعرفة،البسوي،  2
  .446ص  األمويون،الوكيل، محمد، . 636، ص 1ج أحداث، الترمانيني، عبد السالم،  :انظر أيضاً - 
   .315، ص )ه 100-81(حوادث ووفيات  تاريخ،الذهبي، . 205، صتاريخابن خياط،  3
. 201ص أدب،أبو زيد، سامي، . 262ص  ،الحياةخفاجي، محمد، . 84ص  الحجاج،أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً - 

الشـنتاوي،  . 192ص  تـاريخ، الزيات، احمد، . 297ص  التاريخ،حسن، علي، . 119ص  الوسيط،االسكندري، احمد، 
 .313، ص 7ج  دائرة،احمد، 

   .184، ص 2ج  ،تهذيبابن حجر،  4
 .253، ص 15ج  دائرة،علمي، محمد، اال :انظر أيضاً - 
يكنى أبا عبد اهللا، وقيل أبا ثور الشامي، تابعي، ثقة، توفي فـي خالفـة    :)م742/هـ 125. ت(عمرو بن قيس الكندي  *

ص  ،5جالثقـات،  ابن حبـان،  . 459، ص 7ج الطبقات، ابن سعد، ). م743/هـ 126ت(الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
  .314، ص 46ج تاريخ، ابن عساكر، . 180

 .700، ص 2ج  تاريخ،أبو زرعة، . 122، ص 1ج  المعرفة،البسوي،  5
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ليهـا ابـن   إلدراسـة مكـان والدتـه، فـي حـين أشـار       االهتمام به، ولم تحـدد مصـادر ا  

  . 1*على أنها كانت في مدينة الطائف) م1448/هـ852.ت(حجر

، في حين لم يورد اليعقوبي والطبـري شـيئا   أسرتهاستعرض البالذري والمسعودي أخبار  .3
  ، ولم يذكرا1تبـبن مع 5بن مسعود 4بن عروة 3بنت همام 2وذكرا أن أمه تدعى الفارعة. عنها

  يذكرا

                                                
الـذي كـان    وهو الحائط ،قيل أنها سميت بذلك من الطواف ،مدينة تقع الى الجنوب الشرقي من مكة المكرمة: الطائف *

معجم البلدان، الحموي، . ي هوازن وثقيفيحيط بها، ذات مزارع ونخيل وبساتين وأودية، تقع على جبل غزوان، فيها قبيلت
  .346ص  ،الموسوعة، كمال ،شربل. 877، ص 2ج  مراصد،البغدادي، . 9، ص 4ج 

   .184، ص 2ج تهذيب، ابن حجر،  1
ص  ،الحياةخفاجي، محمد، . 106ص  تراجم،النمر، إحسان، . 253، ص 15ج  دائرة،االعلمي، محمد،  :انظر أيضاً -

 خفـاجي، محمـد،   .549، ص 1ج  تاريخ األدب،فروخ، عمر، . 636، ص 1ج  أحداث،الترمانيني، عبد السالم، . 262

. 88ص  شخصـيات، المصطاوي، عبد الرحمن، . 168، ص 2ج  األعالم،الزركلي، خير الدين، . 55، ص 8ج  أعالم،
 .297ص  التاريخ، حسن، علي،

 132، ص3ج  مروج،المسعودي، ). عباس بن هشام الكلبي(عن  )بن الحكم عوانة( 404، ص 7ج  انساب،البالذري،  2
   .)بدون سند(
، 2ج  وفيـات، ابن خلكان، . 201، ص 6ج  األغاني،األصفهاني، . 14، ص 5ج العقد،ابن عبد ربه، : انظر للمقارنة -

   .379، ص1، جشذراتالحنبلي، . 193، ص1جمرآة، اليافعي، . 29ص 
خفـاجي،  . 636، ص 1ج أحـداث،  الترمانيني، عبد السالم، . 253، ص 15ج  دائرة،االعلمي، محمد، : انظر أيضاً -

 .297صالتاريخ، حسن، علي، . 446ص  األمويون،الوكيل، محمد، . 55، ص8ج  أعالم،محمد، 
   .)عباس بن هشام الكلبي(عن  )عوانة بن الحكم( 404، ص7ج  انساب،البالذري،  3
، 1ج مـرآة، اليـافعي،  . 29، ص 2ج  وفيـات، ابن خلكـان،  . 201، ص 6ج  األغاني،األصفهاني، : ر للمقارنةانظ -

   .379، ص 1ج  شذرات،الحنبلي، . 193ص
عطـوي،  . 636، ص 1ج  أحـداث، ، الترمانيني، عبد السالم، 253، ص 15ج  دائرة،االعلمي، محمد،  :انظر أيضاً -

  .297ص التاريخ،حسن، علي، . 446ص األمويون، الوكيل، محمد، . 72ص الحجاج، علي، 
  .)عباس بن هشام الكلبي(عن  )عوانة بن الحكم( 404، ص 7 ج انساب،البالذري،  4
، 1ج مـرآة،  اليـافعي، . 29، ص 2ج  وفيـات، ابن خلكـان،  . 201، ص 6ج  األغاني،األصفهاني،  :انظر للمقارنة -

   .379، ص 1 ، جشذراتالحنبلي، . 193ص
عطوي، علي، . 636، ص1ج أحداث، الترمانيني، عبد السالم، . 253، ص 15ج  دائرة،االعلمي، محمد،  :انظر أيضاً -

 .297، صالتاريخحسن، علي، . 446، صاألمويونالوكيل، محمد، . 72، صالحجاج
  . )عباس بن هشام الكلبي(عن  )عوانة بن الحكم( 404، ص 7ج  انساب،البالذري،  5
، 7ج  مـرآة،  اليـافعي، . 29، ص2ج  وفيـات، ابن خلكـان،  . 201، ص6ج األغاني، األصفهاني،  :انظر للمقارنة -

   .379، ص 1ج  شذرات،، الحنبلي، 193ص
 .446ص  األمويون،الوكيل، محمد، . 72ص  الحجاج،عطوي، علي،  :انظر أيضاً -
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   .2ما أشارت إليه المصادر التاريخية األخرى من نسبها إلى ثقيف

 *بـن شـعبة   تزوجت والدة الحجاج رجالً قبل أبيه، و ذكر الـبالذري أنـه المغيـرة   

 ، وأورد قصة طالقها منه، بعد تمنيها الزواج من رجل آخر يدعى نصـر 3)م670 /هـ50.ت(

   :من خالل قولها) ت.ب( **بن الحجاج

  لـى خمـر فأشـربها   إهل مـن سـبيل   
  

  لـى نصـر بـن حجـاج    إأم هل سبيل   
  

، وقيل أن التي تمنت ذلك هي جدته أم 4ويقال أن الحجاج لقب من أجل ذلك بابن المتمنية

ـ  328.ت(، ولم تذكر مصادر الدراسة ما ذكره ابن عبد ربـه  5أبيه واألصـفهاني  ) م939/هـ

عليها وقت السحر، فوجدها من أن سبب طالقهاهو دخول زوجها السابق ) م976/هـ 356.ت(

ذلك شيئاً مـن   فعاتبها على ذلك األمر معتبراً ،من بقايا الطعام وقد فاتها وقت الصالة ***تتخلل

                                                                                                                                          
  .)بن هشام الكلبي عباس(عن  )عوانة بن الحكم( 404، ص 7ج  انساب،البالذري،  1
 .15ص  الحجاج،الشمري، هزاع، : انظر أيضاً -
شـذرات،  الحنبلي، . 193ج  مرآة،اليافعي، . 29، ص 2ج  وفيات،ابن خلكان، . 201، ص6ج  األغاني،األصفهاني،  2
   .379، ص 1ج
عطـوي،  . 636، ص 1ج  أحـداث، الترمانيني، عبد السالم، . 253، ص 15ج  دائرة،االعلمي، محمد،  :انظر أيضاً -

 .446ص  األمويون،الوكيل، محمد، . 72ص الحجاج، علي، 
، وشـهد  )م626 /هـ 5(يكنى أبا عبد اهللا، أحد دهاة العرب، أسلم بعد الخندق  :)م670/هـ 50. ت(المغيرة بن شعبة  *

 17(فتوح الشـام عـام   ، و)م635/هـ14(و القادسية عام ) م634 /هـ 13(و اليرموك عام ) م627 /هـ6(الحديبية عام 
البصرة ثـم عزلـه، ثـم واله    ) م643/هـ 23ت (، واله عمر بن الخطاب )م641 /هـ 21(، ونهاوند عام )م638 /هـ

 .369، ص 28ج تهذيب، المزي، . )285- 284(، ص4ج الطبقات، ابن سعد، . الكوفة وأقره عثمان عليها
   ).اليقظانأبو (عن  )المدائني( 375، ص 7ج  انساب،البالذري،  3
، 1ج  جمهـرة، ابن حزم، . 201، ص 6ج  األغاني،األصفهاني، . 13، ص 5ج  العقد،ابن عبد ربه،  :انظر للمقارنة -

 .263ص 
، قيل أن الخليفة عمر بـن  هو نصر بن الحجاج السلمي، شاعر من أهل المدينة، كان جميالً):ت. ب(نصر بن الحجاج  **

ابـن منظـور،   . 275، ص 4ج تـاريخ،   ابن عساكر،. بصرة لتشبب النساء بهلى الإنفاه  )م643/هـ 23. ت(الخطاب
 .22، ص 8ج  ،األعالمالزركلي، . 19، ص 17ج مختصر، 

   .)أبو اليقظان(عن  )المدائني( 375، ص 7ج انساب، البالذري،  4
 .)263-262(، ص1ج  جمهرة،ابن حزم،  :انظر للمقارنة -
 .)المدائني( 392، ص 13ج  انساب،البالذري،  5

 القاموس،الفيروز أبادي، . 220، ص 11ج لسان،  ابن منظور،. إخراج ما علق بين األسنان من بقايا الطعام: التخلل ***
 .)995 -994(، ص1ج  تاج،الزبيدي، . 121ص
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ن كنت بـت  إن كنت بادرت الغداء فأنت شرهة، وإ: " أو الشراهة لكثرة الطعام، فقال لها القذارة

تتخلل من بقايا السواك، وندم المغيرة على ، فأجابته بأنها كانت "والطعام بين أسنانك فأنت قذرة 

  .1فأجابه إلى طلبه ،فلقي والد الحجاج يوسف وطلب منه الزواج بها ،طالقها

واشار المسعودي إلى أنها كانت متزوجة مـن رجـٍل يـدعى الحـارث بـن كلـدة        

   .2، وأورد قصة الطالق السابقة نفسها)م670/هـ50.ت(

       ضحة عن والده، في حين ذكـر ابـن قتيبـة   ولم تعرض مصادر الدراسة معلومات وا

أن والده يوسف عمل والياً في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان دون أن ) م889/هـ276. ت(

   .4، وأشار إلى نعي الحجاج لوالده على المنبر أثناء واليته على المدينة3يحدد واليته

وهن أم كلثوم بنت عبد  ،سبعةوأشار البالذري والمسعودي إلى أن عدد زوجات الحجاج 

 *بـن عفـان   بن عثمان ، وتزوجها بعد طالقها من أبان5 )ت. ب(اهللا ابن جعفر بن أبي طالب 

على أمر من الخليفة عبد الملك  ، ثم طلقها بناء7، ومكثت عنده ثمانية أشهر6)م723/هـ105.ت(
                                                

  ).202-201(، ص6ج  األغاني،األصفهاني، . 13، ص 5ج  العقد،ابن عبد ربه،  1
  .46ص  األمويون،الوكيل، محمد، . )16-15(ص الحجاج،الشمري، هزاع،  :انظر أيضاً -
   .)بدون سند( 132، ص 3ج  مروج،المسعودي،  2
  . 193، ص 1 ج مرآة، اليافعي،). 30-29(، ص2ج  ،وفياتابن خلكان،  :انظر للمقارنة -
  .55، ص 8ج  أعالم،خفاجي، محمد، . )254-253(، ص15ج  دائرة،االعلمي، محمد،  :انظر أيضاً -
   .395ص المعارف، ابن قتيبه،  3
 . 87ص الحجاج،العمد، إحسان، . 255، ص15ج  دائرة،األعلمي، محمد،  :انظر أيضاً -
 .395ص  المعارف،ابن قتيبه،  4
   .)بدون سند( 176، ص 3ج مروج،المسعودي، . )المدائني( 377، ص 13، ج انسابالبالذري،  )5
ابن ). 261-260(، ص1ج  الكامل،المبرد، . 7ص المعارف، ابن قتيبه، . 493صالمحبر، ابن حبيب، : انظر للمقارنة -

اليـافعي،  .132، ص 1ج جمهـرة،  ابن حـزم،  . 290، ص 4ج األغاني، األصفهاني، . 71، ص 1ج  العقد،عبد ربه، 
 .193، ص 1ج مرآة، 

يكنى أبا سعيد، أمه أم عمرو بنت جندب، كـان مـن أعلـم النـاس      :)م723 /هـ 105. ت(أبان بن عثمان بن عفان  *
سبع سنين، كان به صمم شديد، وأصابه الفـالج، تـوفي   ) م705/هـ 86. ت(بالقضاء، ولي المدينة لعبد الملك بن مروان 

ابـن  . 37، ص 4ج الثقـات،  ابن حبـان،  . 151، ص 5ج الطبقات، ابن سعد، . بالمدينة في خالفة يزيد بن عبد الملك
 .147، ص 6جتاريخ، عساكر، 

 .7ص  المعارف،ابن قتيبه،  6
   .71، ص 2ج العقد، ابن عبد ربه،  7
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هند بنت المهلب بن لى زواجه من إ، ولم يذكرا قصة طالقها السابقة، وأشارا 1بن مرواناالملك 

، 3)ت. ب(وذكر البالذري زوجته أم سلمه بنت عبد الرحمن بن عمـرو  . 2)ت. ب(أبي صفرة 

وذكـر المسـعودي    ،5)ت.ب(، وأم أبان بنت النعمان بن بشير4)ت. ب(وأم الجالس بنت سعيد 

  .6)م719/هـ 100. ت(زوجته هند بنت أسماء بن خارجه الفزاري 

ـ 286.ت(ذكـره المبـرد    ولم تذكر مصـادر الدراسـة مـا    والحنبلـي  ) م899/هـ

من طالقه لها بسبب رؤيا في منامه، فجاءه نعـي أخيـه محمـد مـن     ) م1678/هـ1089.ت(

 ، ولـم تـذكر  7أيضاً في نفس اليوم) م709/هـ 91.ت(، وابنه محمد )م709/هـ 91.ت(اليمن

من زواجه من أمة اهللا بنـت عبـد   ) م939/هـ328. ت(مصادر الدراسة ما ذكره ابن عبد ربه

وانفرد البالذري باإلشارة الى أبنائه وإخوته، فذكر أن له خمسة أبناء  ،8)ت. ب(الرحمن البجلي 

                                                                                                                                          

 .18ص الحجاج، الشمري، هزاع،  :انظر أيضاً -
  . 261، ص1ج الكامل، المبرد، 1
 .127صجبار، رويحه، رياض،  :انظر أيضاً -
   .)بدون سند(179، ص 3ج مروج،المسعودي، . )قالوا( 360، ص13ج انساب، البالذري،  2
ج  وفيـات، ابن خلكان، ). 105-104(، ص6ج  العقد،ابن عبد ربه، . 369، ص 2ج الكامل، المبرد،  :انظر للمقارنة -
   .381، ص 1ج  شذرات،الحنبلي، .53، ص2
جبـار،  رويحة، ريـاض،  . 18ص الحجاج، الشمري، هزاع، . 262، ص 15ج  دائرة،االعلمي، محمد، : انظر أيضاً -

  .127ص
   .)قالوا( 415، ص 13ج انساب، البالذري،  3
 .447ص المحبر، ابن حبيب،  :انظر للمقارنة -
   .)المدائني( 425، ص 13ج  انساب،البالذري،  4
  .322، ص 1ج  العقد،ابن عبد ربه،  :انظر للمقارنة -
   ).المدائني( 425، ص13ج انساب، البالذري،  5
 .268، ص 15ج األغاني، األصفهاني،  :انظر للمقارنة -
   .)بدون سند( 179، ص3ج مروج، المسعودي، 6
. 369، ص2ج  الكامـل، المبرد، . )79-78(، ص3ج عيون،  ابن قتيبة،. 443صالمحبر، ابن حبيب،  :انظر للمقارنة –

  .53، ص 2ج  وفيات،ابن خلكان، . 377، ص20، جاألغانياألصفهاني، 
   ).382-381(، ص1ج  شذرات،الحنبلي، . 369، ص2ج الكامل، المبرد،  7
 .262، ص 15ج  دائرة،االعلمي، محمد،  :انظر أيضاً -
   .105 ، ص6ج  العقد،ابن عبد ربه،  8
  .18ص  الحجاج،الشمري، هزاع، : انظر أيضاً -
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 ، والوليـد )ت. ب(، وعبد الملك )ت. ب(وأبان  1أكبرهم محمد، وبه يكنى، ومات في حياة أبيه

، استخلفه علـى  )ت. ب(عبد اهللا اسمه  ، وذكر الطبري أن له ابنا2ً)ت. ب( ، ويوسف )ت. ب(

  .3الصالة عندما حضرته الوفاة

، مات باليمن 4)م709/هـ 91.ت(وأشار البالذري إلى أن للحجاج أخاً آخر يدعى محمداً

لم يذكر البالذري اسمها، حيث طالب الحجاج بميراثها  باليمن في حياته، وأخت من أمه الفارعة

، ولم تذكر مصادر الدراسة ما ذكره ابن عبد 5، فأنكرها األخير)ت. ب( *بن المغيرة من عروة

ثانيـة تسـمى    من أن للحجاج أختاً) م967/هـ 356.ت(واألصفهاني ) م939/هـ328.ت(ربه

  .من أمه وأبيه، وربما يعود ذلك لعدم وجود أحداث بارزة في حياتها 6 )ت. ب(زينب 

قيـق، فيمـا أهمـل    بشـكل د  صفات الحجاج الخلقية واألخالقيةذكر البالذري والمسعودي  .4

وربما يعود ذلك بسبب رغبتهما باالهتمام بأخباره على حساب صفاته،  اليعقوبي والطبري ذلك،

التي ربما تتجه إلى مناحي مختلف عليها، وتمس بالبعد اإلنساني واألخالقي له، فـي ظـل أن   

 وهـل  ؟الحديث يدور عن شخص غير محبوب لدى المصادر التاريخية فهل أراد الطبري ذلـك 

   .ربما ؟أراد اليعقوبي ترك هذه الصفات وعدم ايالء صاحبها اهتماما من اجل ذلك

                                                
  . )المدائني( 392، ص 13، ج انسابالبالذري،  1
. 54، ص2ج وفيات،ابن خلكان، . 267، ص 1، ج جمهرةابن حزم، . 369، ص 2ج  الكامل،المبرد، : انظر للمقارنة -

  .381، ص 1ج  شذرات،الحنبلي، . 184ص  سرح،ابن نباته، 
 .)المدائني( 425، ص 13ج انساب، البالذري،  2
   .)الواقدي( 493، ص 6ج تاريخ، الطبري،  3
 .94ص  الحجاج،عطوي، علي، . 17ص  الحجاج،هزاع،  الشمري، :انظر أيضاً -
  . )عبد اهللا بن صالح( 393، ص 13ج  انساب، البالذري، 4
ابن . 369، ص 2ج  الكامل،المبرد، . 395ص المعارف، ابن قتيبة، . 156، ص3ج البيان، الجاحظ،  :انظر للمقارنة -

 .381، ص1ج شذرات، الحنبلي، . 184ص  سرح،ابن نباته، .267، ص1ج جمهرة، حزم، 
يكنى أبا يعفور، تابعي، ثقة، ولي إمارة الكوفة من قبل الحجاج بن يوسف الثقفي، كان شريفاً  ):ت. ب(عروة بن المغيرة  *

 .)38-37(، ص20ج تهذيب،المزي، . 195، ص5ج الثقات، ابن حبان، . 269، ص6ج الطبقات، ابن سعد، . فاضالً
   .)هشام الكلبي(عن  )عوانة بن الحكم() 405 -404(، ص7، ج انسابالبالذري،  5
  .202، ص 6ج  األغاني،األصفهاني،  :انظر للمقارنة –
  . 201، ص 6ج  األغاني،األصفهاني، . 324، ص 5ج  العقد،ابن عبد ربه،  6
 .84ص الحجاج،أبو النصر، عمر، : انظر أيضاً -
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، ولم تـذكر مصـادر   2"**العينين أخفش"، 1"*الساقين حمش"فقد ذكر البالذري أنه كان 

قصير " ، وأشار البالذري إلى أنه كان3"أخيفش ثقيف"الدراسة ما ذكرته المصادر األدبية من لقبه 

ال دبر له، فثقـب   وقال المسعودي أن الحجاج ولد مشوهاً، 5"***الجاعرتين ممسوح"و، 4"القامة

المصادر التاريخية األخرى من أنه كان دقيـق   ولم تذكر مصادر الدراسة ما ذكرته. 6عن دبره

  . 7الصوت

  ة ما ذكرته المصادر األدبية والتاريخيةـه األخالقية فلم تذكر مصادر الدراسـأما صفات

                                                
. 591ص  ،1ج  القـاموس، الفيـروز أبـادي،   . 288، ص 6ج  لسـان، ابن منظور، . دقيق الساقين: حمش الساقين *

 .158ص  ،17ج  ،تاجالزبيدي، 
   .)قالوا( )277 - 276(، ص7ج انساب،  ،البالذري 1
   .220، ص 21ج نهاية، النويري، . 386ص  ،4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة -
  .297ص  التاريخ،حسن، علي، . 89ص  الحجاج،العمد، إحسان،  :انظر أيضاً -
، 1ج القاموس، الفيروز أبادي، . 298، ص 6ج  لسان،ابن منظور، . صغر بالعينين وضعف بالبصر :أخفش العينين **

  .191، ص 17ج  تاج،الزبيدي، . 593ص
   .)قالوا( )277- 276(ص ،7ج  انساب،البالذري،  2
. 386، ص4ج الكامـل،  ابن األثير، . 396ص المعارف، ابن قتيبة، . 386، ص 1ج البيان، الجاحظ، : انظر للمقارنة -

   .55، ص4ج  العقد،ابن عبد ربه، . 378ص ،1ج  ،شذراتالحنبلي، .. 220، ص 21ج نهاية، النويري، 
 .297ص  التاريخ،حسن، علي، . 89ص الحجاج، العمد، إحسان،  :انظر أيضاً -
 .55، ص 4ج  العقد،ابن عبد ربه، . 346، ص 1ج البيان، الجاحظ،  3
   .)هشام الكلبي( 383، ص 13ج  ،انسابالبالذري،  4
   .215ص  النقود،المقزيزي،  :انظر للمقارنة -
 .89ص الحجاج، العمد، إحسان،  :انظر أيضاً -

  .141، ص 4ج  لسان،ابن منظور، . ممسوح الدبر: ممسوح الجاعرتين ***
   .)قالوا( 277، ص 7ج انساب، البالذري،  5
   .220، ص 21ج نهاية، النويري، . 386، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة -
 .297ص  التاريخ،حسن، علي، . 89ص  الحجاج،العمد، إحسان، : انظر أيضاً -
   .)بدون سند( 132، ص 3ج مروج، المسعودي،  6
  . 193، ص 1ج مرآة، اليافعي، . 30، ص 2ج وفيات، ابن خلكان،  :انظر للمقارنة -
 .446ص األمويون، الوكيل، محمد، . 85ص الحجاج، العمد، إحسان،  :انظر أيضاً -
   .378، ص1ج شذرات،  الحنبلي،.. 396ص المعارف، ابن قتيبة،  7
  .90ص  الحجاج،العمد، إحسان،  :انظر أيضاً -
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 *بـن العـالء   ، ويتضح ذلك مـن قـول أبـي عمـرو    1ن فصاحة الحجاج وبالغتهاألخرى م

ـ  110. ت( **البصـري  ا أفصح من الحسـن ما رأيت أحد) "م770 /هـ154.ت( ) م728/هـ

   .3، ويظهر ذلك بوضوح من خالل خطبه ورسائله التي امتازت بالقوة والمتانة2"والحجاج

يطعم الناس في معظم األيام والشهور  ومن صفاته التي ذكرها البالذري الكرم، فقد كان

وبشكل خاص في رمضان، وأشار إلى أن أعداد من كان يطعمهم قارب ألف شخص في الشهر، 

 ، ولم تذكر مصادر الدراسـة مـا ذكـره المبـرد    4وكانت على موائده مختلف أصناف الطعام

  . 5"دالبخل على الطعام أقبح من البرص على الجس"من قول الحجاج  )م899/هـ286.ت(

                                                
سـرح،  ابـن نباتـه،   . 99ص آثـار،  القزويني،  .976، ص 4ج زهر،الحصري، . 163، ص 1ج  ،البيانالجاحظ،  1

ابن حجر، . 343، ص 4ج سير، الذهبي، . 585، ص 4ج الكامل،ابن األثير، . 192، ص 1ج ة، مرآ اليافعي،. 183ص
   .377، ص1ج شذرات، الحنبلي، . 185، ص 2ج  تهذيب،

الوكيـل، محمـد،   . 331، ص 1ج أحـداث،  الترمانيني، عبد السالم، . 262ص  ،الحياةمحمد، : خفاجي: انظر أيضاً -
 .168، ص 2جاألعالم، الزركلي، خير الدين، . 452ص  األمويون،

، من أهل البصرة، كانت واليته بمكة سنة "العريان"وقيل " زبان"ورد اسمه  :)م770/هـ 154. ت(أبو عمرو بن العالء  *
فاتره ملئ أحد القراء السبعة، كان من أعلم الناس بالقرآن والعربية وأيام العرب والشعر، قيل كانت د ،خمس وستين للهجرة

، ص 3ج معجم األدباء، الحموي، . 345، ص 6ج الثقات، ابن حبان، . لى السقف، ثم تنسك فأحرقها، مات بالبصرةإبيته 
 .407، ص6ج سير، الذهبي، . 466، ص 3ج وفيات، ابن خلكان، . 1317

، نشأ بوادي القرى، )ص( يكنى أبا سعيد، أمه خيرة موالة أم سلمه زوج النبي :)م728/هـ 110. ت(الحسن البصري  **
ج وفيات، ابن خلكان، ). م720/هـ101ت(كان عالماً وإمام أهل البصرة، واستعفي من القضاء زمن عمر بن عبد العزيز

  .563، ص 4ج سير، الذهبي، . 196، ص 35ج تهذيب، المزي، . 70، ص 2
  . 585، ص4ج الكامل، ابن األثير، .976، ص 4ج زهر،الحصري، . 163، ص 1ج البيان، الجاحظ،  2
الصـاوي، الصـاوي،   . 198ص  تاريخ،العدل، حسن، . 168، ص 2ج األعالم، الزركلي، خير الدين،  :انظر أيضاً -

  .364، ص 1 جموسوعة، 
 .120صالوسيط، االسكندري، احمد، . 57، ص 8ج أعالم، محمد،  خفاجي،. 131ص المختصر، زيدان، جورجى،  3
   .)المدائني( )376 -375(ص ،13ج انساب، البالذري،  4
، 2جوفيـات،  ابن خلكان، ). 15 –14(، ص 5ج العقد، ابن عبد ربه، . 229، ص 1ج الكامل،المبرد،  :انظر للمقارنة -

   .178ص سرح، ابن نباته، . 44ص 
دراسـة،   بطاينـة، محمـد،  . 92ص الحجاج، العمد، إحسان، . 259، ص 15ج دائرة،االعلمي، محمد،  :انظر أيضاً -

  .353ص
 .113، ص 3ج الكامل، المبرد،  5
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ن مطعم الطعام قـد  إ:" وأورد البالذري حزن بعض الناس عندما سمعوا نبأ وفاته فقالوا

، وربما يعود ذلك إلى عدم رغبتهم في إبراز صورة ايجابية عنه، وانفرد البالذري بذكر 1"مات

وهي نوع  -وفالوذجة  سميناً رضيعاً لى تناوله جدياًإأنواع األطعمة المفضلة للحجاج، فقد أشار 

  .2للطعام )ت. ب( *بن بيري حينما دعاه كاتبه زادان فروخ -من الحلوى 

ليه المصادر األدبية والتاريخيـة مـن حبـه    إولم تشر مصادر الدراسة إلى ما أشارت 

، 3خالر باهظ الـثمن  **للعسل، ولذلك طلب من عامله على فارس أن يبعث له عسالً من عسل

 ، ومما يؤكد ذلك ما ذكره ابن قتيبة عن سـلم 4السمك كان أحد هذه األطعمة لى أنإ وأشار أيضاً

، ًأنه أعد للحجاج أربعة وثمانين لقمة، وفي كل لقمة رغيف من خبز فيـه  )ت. ب( ***بن قتيبة

إن الشراهة للشخصيات التاريخية المختلف حول دورها أمـر طبيعـي،   . 5ملء كفه سمك طري

  . وذلك بهدف تشويه صورتها، والتقليل من هيبتها

، ولـم  6وذكر المسعودي عدم ممازحة الحجاج ألصحابه، وعدم إظهاره البشاشة لجلسائه

مـن   تذكر مصادر الدراسة ما ذكره ابن عبد ربه من ضحك الحجاج واستغفاره حينما يستغرب

، ولعل هذه الصفات جعلته موضع انتقاد عنـد  8، وما قاله ابن قتيبة عن ممازحته ألهله7أمر ما

لـى الشـدة   إخصومه، ومحاولة لتشويه صورته األخالقية، وربما جعلت البعض يتّهمه بالميـل  
                                                

   .)علي بن الجعدانة( 374، ص 13ج انساب، البالذري،  1
  .460ص  األمويون،الوكيل، محمد،  :انظر أيضاً -
 .لم أعثر له على ترجمة ):ت. ب(زادان فروخ بن بيري  *
 .)المدائني( 355، ص 13ج انساب، البالذري،  2

. 476، ص 1ج مراصـد،  البغدادي، . 380، ص 2ج معجم البلدان، الحموي، . مدينة إيرانية يكثر فيها العسل: خالر **
 .253ص  ،موسوعة ،يحيى ،شامي

  .268، ص 6ج األغاني، األصفهاني،. 277، ص 3ج عيون، ابن قتيبة،  3
 ).المدائني( 375، ص 13، ج انسابالبالذري،  4

 .لم أعثر له على ترجمة :)ت. ب(سلم بن قتيبة  ***
 .25، ص 3ج  ،عيونابن قتيبة،  5
   ).المدائني( 148، ص 3ج مروج، المسعودي،  )6
 .60، ص2ج عيون، ابن قتيبة،  :انظر للمقارنة -
 .30، ص 5ج العقد، ابن عبد ربه،  7
 .80، ص 4ج عيون، ابن قتيبة،  8
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وانفرد البالذري بالحديث عن كرم الحجاج وأعطياته، وتمثل ذلك  ،والتجهم في معاملته لآلخرين

، ولـم تـذكر مصـادر    1"ني أعطي على البالء والظرف وأحرم على العجز والضعفإ: "قولهب

 2بل األدم أي البـيض إلمن منحه خمسمائة من ا) م889/هـ 286. ت(الدراسة ما ذكره المبرد 

  . 3عندما مدحته بمجموعة من األبيات الشعرية) م700/هـ80. ت( *األخيلية لليلى

لى بعض الصفات السلبية التي ألصقت بالحجاج كالحقد إوفي المقابل فقد أشار البالذري 

-65( والحسد، ويستدل على ذلك من خالل قول الحجاج للخليفـة عبـد الملـك بـن مـروان     

   .4"أنا لجوج حقود حسود":)م705-685/هـ86

ناداً إلى مـا ورد  است **لى أن الحجاج أطلق عليه لقب المبيرإوانفرد البالذري باإلشارة 

، وربما جاء تفسير الحجاج لهذا اللقب من 5"ن في ثقيف كذاباً ومبيراًإ" :)ص(في حديث الرسول 

لى ذلك، فقد إضافة إل، با6"بأنه المبير الذي يبير المنافقين وأهل الشقاق" :من خالل قوله عن نفسه

عمر بن عبـد   ، واستدل على ذلك من خالل قول7فقد ذكر أنه كان يتصف بسوء الظن والخبث

                                                
 .)قالوا( 420، ص 13ج انساب، البالذري،  1
 .215ص فقه، الثعالبي،  2
 .شاعرة من شاعرات العصر األموي، كانت حافظة لألنساب العربية وأيام العـرب  :)م700/هـ 80. ت(ليلى األخيلية  *

 .137ص شاعرات، البيروتي، . 266، ص 3ج فوات، ألكتبي، . 60، ص 70ج تاريخ، ابن عساكر، 
   ).230-229(، ص 1ج الكامل، المبرد،  3
 .55ص الحجاج، زاع، الشمري، ه :انظر أيضاً -
   .)عبد اهللا بن موسى( 400، ص 13ج انساب،البالذري،  4
. 324، ص 2ج العقـد،  ابن عبد ربـه،  . 470، ص 3ج  الحيوان،. 255، ص 3ج البيان، الجاحظ،  :انظر للمقارنة -

   .586، ص 4ج الكامل، ابن األثير، . 111، ص 2ج األمالي، القالي، 
 .452ص األمويون، الوكيل، محمد،  :انظر أيضاً -
ج  القـاموس، الفيروز أبادي، . 86، ص 4ج لسان،  ابن منظور،. المهلك وقيل الذي يسرف في إهالك الناس: المبير **
 .253، ص 10ج تاج،  الزبيدي،. 354ص  ،1
  . )المدائني( 404، ص 13ج انساب، البالذري،  5
، 9جالبدايـة،  ابـن كثيـر،   . 212ص األذكيـاء،  ابن الجوزي، . 245ص ، 8ج الطبقات، ابن سعد،  :انظر للمقارنة -

  .133ص
 .)المدائني( 404، ص 13ج انساب، البالذري،  6
 .)المدائني(عن  )خالد بن عبد اهللا() 397-396(، ص 13ن، ج . م 7
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لو خابثنا األمم بالحجاج، فجاءت كل أمة بأخبث من فيها، : "عنه) م720/هـ 101.ت(    العزيز

  .1"وجئنا بالحجاج لخبثناهم وغلبناهم

، وكـان يعاقـب مـن     في بعض حروف القرآن البالذري أن الحجاج كان يلحن قالو

يراد مثل إإن الغرض من  .2عنه) م831/هـ 216.ت( *نفاه األصمعي يعترف بذلك، وهو اتهام

، وترسـيخ صـورة   اهذه الروايات هو تشويه صورة الحجاج األخالقية، ومحاولة االنتقاص منه

  .سلبية عنه في المصادر التاريخية واألدبية على حد سواء

،  فقد 3التي تتسم بالشدة والحزم وحب الدماءشخصية الحجاج، تناول البالذري والمسعودي  .5

رفضـه   قدام الحجاج على سفك الدماء، والتي تعود إلىإذكر المسعودي رواية يرجع فيها سبب 

 إذبحوا جدياً: إن الشيطان تصور ألهله في صورة الحارث بن كلدة، فقال لهم: "الرضاعة، فقال

الثالـث  وأولغوه دمه، فإذا كان في اليوم الثاني فافعلوا به كذلك، فإذا كان في اليوم  سالخاً أسوداً

فأولغوه دمه وأطلوا به وجهه، فانه  أسود وأولغوه دمه، ثم اذبحوا له أسوداً سالخاً فاذبحوا له تيساً

يقبل الثدي في اليوم الرابع، فكان بعد ذلك ال يصبر على سفك الدماء وارتكاب أمـور ال يقـدم   

ه للقتـل والـدم،   وهي رواية ال يقبلها العقل والمنطق، وهدفها إلصاق صورة حب. 4"عليها غيره

                                                
   .)المدائني(عن  )عامر بن حفص( 399، ص 13ج انساب، البالذري،  1
 .586، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة -
لى أصـمع،  إعبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع، يكنى أبو سعيد األصمعي، نسبة ):م831/هـ 216. ت(األصمعي  *

ابـن  . ولد ومات في البصرة، أحد األعالم في اللغة والشعر والبيان، أطلق عليه الخليفة هارون الرشيد شـيطان الشـعر  
 162، ص 4ج  األعالم،الزركلي، . )176-175(، ص10، ج سيرالذهبي، . 55، ص 37ج تاريخ، عساكر، 

   )المدائني() 413 -412(، ص13ج انساب، البالذري،  2
   .140، ص 9ج البداية، ابن كثير، . 181ص سرح، ابن نباته، . 499، ص4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة -
  .263ص ة، الحياخفاجي، محمد،  :انظر أيضاً -
   .)بدون سند( 99، ص 3ج مروج،المسعودي، ). ابوعبيدة(398، ص 7ج أنساب، البالذري،  3
  .131، ص 9ج البداية، ابن كثير، .192، ص 1ج مرآة،  اليافعي، :انظر للمقارنة - 

عبـد   المصـطاوي، . 168ص دراسـة،  بطاينه، محمد، . 168، ص 2ج األعالم، الزركلي، خير الدين،  :انظر أيضاً -
 .364، ص 1 جموسوعة، الصاوي،الصاوي، . 88ص شخصيات، الرحمن، 

   .)بدون سند( 132، ص 3ج مروج، المسعودي،  4
  . 193، ص 1ج مرآة، اليافعي، . 30، ص 2ج وفيات،ابن خلكان،  :انظر للمقارنة -
 .446ص األمويون، الوكيل، محمد، . 85ص الحجاج، العمد، إحسان،  :انظر أيضاً -
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ويبدو أنها جاءت نتيجة سياساته المختلفة في العراق، وربما كانت للمعارضة السياسية والحزبية 

   .والمذهبية والقبلية دوراً في ذلك

يتعالى  لى افتخار الحجاج بنفسه، فكان ال يحب أن يرى أحداًإشارة إلوانفرد البالذري با

   :دح ليلى األخيلية له حين أنشدته األبيات التاليةأو يفخر بنفسه أمامه، ومن ذلك رده على م

  مريضــةً ذا مــا حــل أرضــاًإوكــان 
  

  تعمـــد أقصـــى دائهـــا فشـــفاها  
  

  شفاها من الـداء العضـال الـذي بهـا    
  

  ذا هـــز القنـــاة ســـقاهاإغـــالم   
  

لى تعجله بـاألمور،  إوأشار أيضاً  ،1"ال تقولي غالم ولكن قولي همام" :فقال لها الحجاج

، وكذلك نفاذ صبره على من يتـأخر بتنفيـذ أوامـره،    2معاقبة المجرمين والعصاةوتسرعه في 

، وأورد البالذري روايات تتعلـق  3وأضاف بأنه كان يبني أحكامه في بعض األحيان على الظن

عـن  ) م722/هـ104. ت( *لى سؤال وجه إلى الشعبيإيمان الحجاج أو كفره، فقد أشار إبمدى 

 وذكر أيضـاً . 4"باهللا بالطاغوت، كافراً مؤمناً :قال ؟أكان الحجاج مؤمناً:" يمان الحجاج، فقيل لهإ

أحصي :" ، لدرجة أنه قيل6، ومعاقبة كل من يذكره بوقتها5اتهامه بتأخير صالة الجمعة عن وقتها

                                                
   .)الحرمازي(عن  )العتبي( 396، ص 13ج انساب، البالذري،  1
 .250، ص 11ج األغاني، األصفهاني،  :انظر للمقارنة -
   .)ابو عبيدة( 398، ص 7ج  انساب، البالذري، 2
 ).247-246(صتاريخ،  فلهاوزن، يوليوس، :انظر أيضاً -
   .)المدائني() 397 -396(، ص13ج انساب، البالذري،  3
 .49ص العراق، طه، عبد الواحد، : انظر أيضاً -
، اتصل بالخليفـة عبـد   وشاعراً هو عامر بن شراحيل، يكنى أبا عمر، تابعي، كان فقيهاً :)م722/ه  104. ت(الشعبي  *

، استقضاه عمر بن عبـد العزيـز، ولـد ومـات     نحيفاً لى ملك الروم، كان ضئيالًإفكان نديمه ورسوله  ،الملك بن مروان
 .65، ص 5جتهذيب،  ابن حجر،. 96، ص 1ج العبر، الذهبي، . 12، ص 3ج وفيات، ابن خلكان، . بالكوفة

   .)المدائني(عن ) جرير( 416، ص 13ج انساب،  البالذري، 4
   .268ص ، البلدانابن الفقيه، ). 354 -353(، ص2ج العقد، ابن عبد ربه،  :انظر للمقارنة -
  .51ص العراق، طه، عبد الواحد،  :انظر أيضاً -
   ).عبد اهللا بن صالح العجلي( 382، ص 13ج انساب،البالذري،  5
 .241، ص 3ج  كنز، الدواداري،. 159، ص 4ج الطبقات، ابن سعد،  :انظر للمقارنة -
   .)الهيثم بن عدي(عن  )عوانة بن الحكم( 366، ص 13ج  انساب،البالذري،  6
 .149، ص 4ج الطبقات، ابن سعد،  :انظر للمقارنة -
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وهي اتهامات هدفت إلى النيل  .1"أحصي من صلى خلفه في أحد أيام الجمعة فبلغوا تسعين رجالً

اولة تضعيف إيمانه، وهدفها التشهير والطعن به، وقد استغلها خصـومه  ومح ،يمان الحجاجإمن 

ووصـف   .لتشويه صورته الدينية، من خالل الوضع أو الزيادة فـي بعـض أفعالـه وأقوالـه    

، ولعل هذه الرواية تحمل صورة سلبية قاتمة عنه، بينمـا  2المسعودي شخصية الحجاج بالظالمة

ولم تذكر مصادر الدراسة ما ذكره الـذهبي مـن وصـفه    ، 3اكتفى البالذري بوصفها بالجبارة

، ويعود ذلك إلى اتباعه سياسة تقوم على استخدام الشدة والحزم في تنفيذ أوامره وتطبيق 4بالدهاء

  .وتطبيق العقوبات ضد المخالفين والعصاة، حرصاً منه على حفظ حقوق الناس

 681.ت(ن ولم تذكر مصادر الدراسة ما ذكره كـالً مـن ابـن قتيبـة وابـن خلكـا      

 *بـن أبيـه   من تشبيه سياسة الحجاج تجاه أهل العراق بالسياسة التي اتبعها زياد) م1282/هـ

لى ما ذكره ابن إ، ولم تتطرق مصادر الدراسة 5والتي نتج عنها هالك الرعية) م673/هـ53.ت(

ستغاثة امرأة من المسلمين سبيت في بـالد  إلمن تلبية الحجاج ) م951/هـ 340.ت( ابن الفقيه

، وقيل أنه أنفق من اجل إنقاذهـا قرابـة سـبعة آالف    "يا حجاجاه " :ند، فاستنجدت به قائلةاله

                                                
 .)عمرو بن محمد الناقد(عن  )أبو حيان التيمي( 381، ص13ج انساب، البالذري،  1
   .)بدون سند( 99، ص 3ج مروج،المسعودي،  2
، 1ج تقريـب، ابـن حجـر،   . 343، ص 4ج سير، الذهبي، .)122-121(ص األذكياء،ابن الجوزي،  :انظر للمقارنة -

   .154ص
  .169ص دراسة، بطاينة، محمد،. 315، ص 7ج دائرة،الشنتاوي، . 105ص مختصر، علي، سيد، :انظر أيضاً -
   .)الحسن( 415، ص 13ج  انساب،البالذري،  3
  . 332، ص 3ج العقد، الفاسي،  :انظر للمقارنة -
 .119ص الوسيط، ، احمد، االسكندري. 336، ص1ج أحداث، الترمانيني، عبد السالم،  :انظر أيضاً -
  .343، ص 4ج سير، الذهبي،  4
 هو زياد بن سمية جارية الحارث بن كلدة الثقفي، يكنى أبا المغيـرة، كـان خطيبـاً    :)م673/هـ 53.ت(زياد بن أبيه  *

استلحقه معاوية ) م664/هـ 44(فارس، وفي سنة ) م660/هـ 40.ت(، من دهاة العرب، واله علي بن أبي طالب فصيحاً
الصـفدي،  . 99، ص 7ج الطبقـات، ابن سعد، . بنسبه، وأصبح يدعى زياد بن أبيه، ثم واله البصرة وخراسان وسجستان

  .494، ص 3ج سير، الذهبي، . 6، ص 15جالوافي، 
   .31، ص 2ج وفيات، ابن خلكان، . 451، ص 1ج عيون، ابن قتيبة،  5
  ).246 -245(ص ريخ،تا فلها وزن، يوليوس، :انظر أيضاً -
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باألموال فـي   ويدل ذلك على النخوة والشجاعة التي اتصف بها الحجاج، وعدم اكتراثه. 1"درهم

  .سبيل إنقاذ امرأة مسلمة وقعت باألسر في بالد العدو

  .ثقافة الحجاجتناولت المصادر التاريخية  .6

، ممـا سـاعده علـى    2وذكر البالذري أن والد الحجاج كان معلماً للصبيان في الطائف

ولـم تـذكر مصـادر الدراسـة مـا ذكـره ابـن كثيـر         ، أكتساب ثقافة لغوية وأدبية واسعة

 بسماع الحديث الشريف وروايته، فقد سمعه من سمرة من اهتمام الحجاج) م1372/هـ774.ت(

 ***بـن مالـك   ، وأنس)م687/هـ68.ت( **بن عباس اهللاوعبد ) م679/هـ60.ت( *بن جندب

   .3)م713/هـ93.ت(

                                                
  .266ص البلدان، ابن الفقيه،  1
 .364، ص1ج  موسوعة، الصاوي، الصاوي،. 168، ص2ج األعالم، الزركلي، خير الدين،  :انظر أيضاً -
  . )يقال( 425، ص 13ج انساب،  البالذري، 2
، 2 -1م االشـتقاق،  دريـد، ابـن  . 548ص المعـارف،   ابن قتيبة،. 252، ص 1ج البيان، الجاحظ، :انظر للمقارنة -

-379(ص ،1ج شذرات،  الحنبلي،. 30، ص 2ج وفيات، ابن خلكان، . 328، ص 3ج العقد، ابن عبد ربه، . 307ص
380.(   

ص  الحجاج،عطوي، علي، . 106ص تراجم، النمر، إحسان، . 254، ص 15ج دائرة، االعلمي، محمد،  :انظر أيضاً -
  .220ص العصر، الحسيني، قصي، . 73

، أحاديث كثيرة، شهد أحد وهو صـغير،  )ص(من بني فزاره، روى عن الرسول :)م679/هـ 60. ت(سمرة بن جندب  *
ابن قتيبـة،  . ، مات بالكوفة)م669/هـ49(ثم نزل البصرة بعد ذلك، استعمله زياد بن أبيه زمن معاوية على البصرة سنة 

  .183، ص 3ج ، سيرالذهبي، . 49، ص7ج الطبقات، ابن سعد، . 305صالمعارف، 
، ولد قبل الهجرة بأربع سنين، دعا له )ص(يكنى أبا العباس، ابن عم الرسول  :)م687/هـ 68. ت(عبد اهللا بن عباس  **

ابن . ، كان حجة كثير العلم، كان يلقب حبر األمة وترجمان القرآن، مات بالطائف"اللهم علمه الحكمة "  :قائالً) ص(النبي 
تاريخ، ابن عساكر،  .207ص  ،3ج الثقات، ابن حبان، . 507ص طبقات، ابن خليفة، . 367، ص 2ج الطبقات، سعد، 

 .285، ص 29ج 
وهو ابـن ثمـاني   ) ص(يكنى أبا ضمرة، أمه أم سليم بنت ملحان، خدم الرسول: )م713 /هـ 93. ت(أنس بن مالك  ***

بالبصرة وكان عمره تسع وتسعين سنة، وقيل ابـن   سنين، روى عنه عدة أحاديث، وهو آخر من مات من الصحابة، توفي
 .443ص المعارف، ابن قتيبة، . 17، ص 7ج الطبقات، ابن سعد، . مائة وسبع سنين

   .129، ص 9ج البداية، ابن كثير،  3
  .55ص العراق، طه،عبد الواحد، . 447ص  األمويون،الوكيل، محمد، . 111ص تراجم، النمر، إحسان، : انظر أيضاً -
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لى المواعظ والحكم التي تناولها الحجـاج فـي خطبـه،    إ وأشار البالذري والمسعودي

يدل على ثقافته الواسعة ولغته المتينة، فقد  ومؤثراً قوياً خطابياً ويالحظ من خاللها امتالكه أسلوباً

بعض اآليات القرآنية واألشعار واألمثال، ليؤكد من خاللها على الفكرة التي  احتوت خطبه على

يصالها للناس، ومن ثم كانت خطبه متنوعة ومتعددة، وكان للجانب السياسـي دور بـارز   إيريد 

  .1فيها

وانفرد البالذري بإيراد بعض خطبه التي ركز فيها على الجانب الديني، منها ضـرورة  

، وذكـر  3، ومحاسبة النفس قبل يوم القيامة2ت وعدم إضاعته من غير فائدةنسان للوقإلاغتنام ا

   .4موضوع الهداية والضالل

   .مع الخلفاء واألمراء األمويين عالقة الحجاجلى إأشارت مصادر الدراسة  .7

سـنة   *وأورد البالذري والطبري اشتراك الحجاج مـع والـده فـي موقعـة الربـذة     

وجيش عبـد اهللا  ) م685/هـ65.ت( **بن الحكم جيش مروان،التي حصلت بين )م684/هـ65(

صف مروان بن الحكم، وأكدا على فراره من أرض المعركة بعد هزيمـة   بن الزبير، وكان في

  : أصحابه، ووصف أحد الشعراء ذلك بقوله
                                                

عـن  ) عمـرو بـن الحبـاب   (159، ص 3ج مـروج،  المسعودي، . )بدون سند( 418، ص 13ج انساب، البالذري،  1
  ).المنقري(
 .39، ص 2ج  وفيات،ابن خلكان، . 167، ص 3ج  البيان، الجاحظ، :انظر للمقارنة -
   .)قال( 420، ص 13ج انساب، البالذري،  2
 ).194-193(، ص2ج  البيان،الجاحظ،  :انظر للمقارنة -
   .)الهيثم بن عدي(عن  )عوانة بن الحكم( 421، ص 13ج  انساب،البالذري،  3
 .184ص  سرح،ابن نباته،  :انظر للمقارنة -
  .)بدون سند( 420، ص 13ج انساب، البالذري،  4
   .137، ص 2ج البيان، الجاحظ،  :انظر للمقارنة -
 . 319ص الوثائق،  حمادة، محمد، :انظر أيضاً -
ـ 32. ت(قرية في نواحي المدينة المنورة على طريق الحجاز، يوجد فيها قبر الصحابي أبي ذر الغفـاري   :الربذة *  /هـ

 .24، ص 3جمعجم البلدان، الحموي، ). م652
يكنى أبا عبد الملك، أول من حكم من بني الحكم بن أبي العاص، ولد في مكـة   ):م685/هـ 65.ت(مروان بن الحكم  **

ـ  37(ومع معاوية صفين عـام  ) م656/هـ 36(، شهد مع طلحة والزبير وعائشة الجمل عام ونشأ بالطائف ، )م657/هـ
 .476، ص 3ج سير، الذهبي، . 354- 353ص المعارف، ابن قتيبة، . كانت واليته عشرة أشهر، مات بالشام
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ــض    ــي رك ــف الثقف ــى يوس ونج  
  

  دراك بعــــدما ســــقط اللــــواء  
  

ــا  ــين نحبـ ــه لقضـ ــو أدركنـ   ولـ
  

ــاء     ــأة وقـ ــل مخطـ ــه ولكـ   1بـ
  

 لى ما ذكره األصفهاني من مشاركتهما في موقعة الحـرة إولم تتطرق مصادر الدراسة 

بين الجـيش   ،)م683-680/هـ 64-60( *بن معاوية زمن الخليفة يزيد) م682/هـ 63( سنة

. 2ضد أهل المدينة، وفرارهما من أرض المعركة) ت. ب( **بن مسلم المري األموي بقيادة يزيد

ـ 86-65( باإلشارة الى تعيين الخليفة عبد الملك بن مروانوانفرد البالذري  ) م705-685/هـ

 ، وقيل انه لما اقترب منها احتقرها واستهان بها، ثم رجع عنها ولـم 3***الحجاج والياً على تبالة

لى تولية الحجاج إوأشار . 4"أهون من تبالة على الحجاج" :يضرب فيقال يدخلها، وأصبحت مثالً

، دون أن يحدد مكان واليته، ولـم تـذكر   5 )ت. ب( ****مروان بن الحكم بن على شرطة أبان

                                                
هشـام  ( عـن  )بن الحكم عوانة( 612، ص 5ج تاريخ، الطبري، . )أبو اليقظان( 352، ص 13ج  انساب،البالذري،  1

   .)الكلبي
- 190(ص ،4ج الكامـل،  ابن األثير، . 228ص  جمهرة،ابن حزم، . 415ص المعارف،  ابن قتيبة، :انظر للمقارنة -

191(. 
، نشأ بدمشق، قيل أنه أول من )م679/هـ 60(يكنى أبا خالد، تسلم الخالفة عام  :)م683 /هـ 64. ت(يزيد بن معاوية  *

ليه ينسب نهر يزيد في دمشق، كانت مدة واليته ثالث سنين وبضعة أشهر، مات بحـوارين  إاها بالديباج، خدم الكعبة وكس
  .35، ص 4ج سير، الذهبي، . 351ص المعارف، ابن قتيبة، . سنة 38من أعمال حمص وله 

  لم اعثر له على ترجمة :)ت. ب(يزيد بن مسلم المري  **
  .)235-234(، ص17ج األغاني، األصفهاني،  2

. فيها العديد من العيـون وتشـتهر بزراعـة النخيـل     ،مدينة تقع في اقصى جنوب الحجاز عند الحدود اليمنية، :تبالة ***
  .129ص الروض،  الحميري،. 251، ص 1ج مراصد، البغدادي، . 97، ص2ج معجم البلدان، الحموي، 

   .)بدون سند( 353، ص 13ج  ،انسابالبالذري،  3
. 396ص  المعـارف، ابـن قتيبـة،   . 322، ص 1ج الحيوان، الجاحظ، . 386ص  أخبار،االزرقي،  :قارنةانظر للم -

 .833، ص 3ج العقد، الفاسي، 
   .)بدون سند( 353، ص 13ج  ،انسابالبالذري،  4
   .337، ص 1ج عيون، ابن قتيبة، . 322، ص 1ج  الحيوان،الجاحظ،  :انظر للمقارنة -
 .104ص الحجاج،  العمد، إحسان، :انظر أيضاً -

يكنى أبا عبد العزيز، أمه أم أبان بنت عثمان بن عفان، وهو أخ الخليفـة عبـد    :)ت. ب(أبان بن مروان بن الحكم  ****
 .341، ص3ج مختصر، ابن منظور، . 158، ص6ج تاريخ، ابن عساكر، . على البلقاء كان أميراً ،الملك ابن مروان

  . )بدون سند( 353، ص 13ج انساب، البالذري،  5
   .396ص المعارف، ابن قتيبة،  :انظر للمقارنة -
 . 85ص  الحجاج،أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -
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بـن   بشـرطة روح  مصادر الدراسة ما ذكرته المصادر التاريخية واألدبية من التحاق الحجاج

، حيث أظهر قدرته على قمع التمرد الذي حصل 1في دمشق) م703 /هـ84.ت( *زنباع الجذامي

خيام المحتجين وجلدهم بالسياط، وطـاف بهـم فـي     داخل معسكر الشرطة، حيث قام بإحراق

  .2معسكره
ظهار الحجاج لقدرته وكفايته عند عبد الملك بن مروان، مما رفع من إويالحظ مما سبق 

بتعيـين الحجـاج    قدره ومنزلته عند الخليفة، وأورد البالذري قيام الخليفة عبد الملك بن مروان
، والتي سيتناولها الباحث في الفصـل  3 بن الزبيرعلى والية مكة بعد قضائه على ثورة عبد اهللا

ـ 75 -72(الثالث، حيث استمرت واليته ثالث سنوات وأشـار الـبالذري    .4 )م694 –691/هـ
لى تعيين الخليفة عبد الملك بن مـروان الحجـاج علـى واليـة العـراق سـنة       إوالمسعودي 

وذكر البالذري والطبـري أن  . 5بعد وفاة عامله عليها بشر بن مروان بن الحكم) م694/هـ75(
، ومـدتها   **بن عبد الملـك  العراق استمرت حتى نهاية عهد الخليفة الوليد والية الحجاج على

  . 6 )م714 -694 /هـ95 – 75( عشرون سنة من

                                                
 ، ومن سادات أهل الشـام، غازياً يكنى أبا زرعه، أمير فلسطين، كان عابداً :)م703/هـ84. ت(روح بن زنباع الجذامي *

على  ، واستعمله أميراً"ح طاعة أهل الشام، ودهاء أهل العراق، وفقه أهل الحجاز جمع رو" :قال عنه عبد الملك بن مروان
-80(ص ،2ج أسـد،  ابن األثير، . 245، ص 18ج تاريخ، ابن عساكر، . 237، ص 4ج الثقات، ابن حبان، . فلسطين

 .3717، ص 8ج بغية، ابن العديم، . )86
 ).173-172(ص سرح،ابن نباته، . )31-30(، ص2ج وفيات، ابن خلكان، . 14، ص 5ج العقد، ابن عبد ربه،  1
ابن ). 173-172( صسرح، ابن نباته، . )31 -30(، ص2ج وفيات، ابن خلكان، . 14، ص 5ج العقد، ابن عبد ربه،  2

   ).329 -328( ص ،3جالعقد، الفاسي، ). 331-330(ص مقدمة،ابن خلدون، . 130، ص 9ج  البداية،كثير، 
 . 297ص  التاريخ،حسن، علي، . 106ص تراجم، النمر، إحسان، . 86ص الحجاج،  بو النصر، عمر،أ: انظر أيضاً -
  . )الواقدي() 135- 134(، ص7ج انساب، البالذري،  3
  . 332، ص 3 جالعقد، الفاسي، . 146، ص 21ج نهاية، النويري، . 261ص البلدان، ابن الفقيه،  :انظر للمقارنة -
  .145ص  الحجاج،العمد، إحسان،  :انظر أيضاً -

   .)بدون سند( 353، ص 13ج انساب،  البالذري، 4
  .260ص البلدان، ابن الفقيه،  :انظر للمقارنة –
  . )المنقري)(138 - 133(، ص3ج مروج،المسعودي، ). روي( 135، ص 7ج انساب،  البالذري، 5
 .332، ص3ج العقد، الفاسي، . 192، ص 1ج مرآة، اليافعي، . 261ص البلدان، ابن الفقيه،  :انظر للمقارنة -
، طـويالً  ، كـان أسـمراً  )م705/هـ86(يكنى أبا العباس، ولي الخالفة سنة :)م714/هـ 96.ت(الوليد بن عبد الملك  **

ص المعارف، ابن قتيبة، . ، في عهده فتحت بالد الهند وبعض بالد الترك، مات في دمشق، دامت واليته تسع سنينشجاعاً
  ).89-86(، ص1ج  الجوهر، ابن دقماق،. 165، ص 3ج مروج،  المسعودي،. 359

  . )الواقدي( 493، ص 6ج تاريخ، الطبري، .)األصمعي( 374، ص 13ج انساب، البالذري،  6
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لى قيام عمر بن عبد العزيز بالكتابة إلى الخليفة الوليد بن عبد إوانفرد الطبري باإلشارة 

في حين ذكر البالذري اتهـام  . 1واصفًا ظلمه وتعسفه بأهل العراق ،الحجاجالملك محرضاً على 

الوليد  ، وأشار الطبري إلى استجابة الخليفة2ألهل العراق الحجاج لعمر باتخاذه أهل المدينة ملجأ

، وطلـب  )م711/هـ93(وقام بعزل عمر عن والية المدينة سنة  ،بن عبد الملك لطلب الحجاج

بـن عبـد اهللا    رشيح رجلين لواليتي مكة والمدينة، فوقع اختياره على خالدالخليفة من الحجاج ت

ـ 150. ت( **بن حيـان  على مكة، عثمان) م743/هـ126. ت( *القسري علـى  ) م767 /هـ

   .3المدينة

يالحظ من خالل دراسة الروايات السابقة مكانة الحجاج عند الخليفة عبـد الملـك بـن    

برأيه وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بقضية عزل عمر بن  مروان وابنه الوليد، وَأخْذ األخير

  .عبد العزيز

لى إصابته بمرض األكلـة  إفقد أشار المسعودي  ،وفاة الحجاجاستعرضت مصادر الدراسة  .8

، بينما لم تذكر هذه المصادر ما ذكرته المصادر التاريخية األخرى من وصـف اآلالم  4في بطنه

  ته بالزمهرير، حيث كانت توقد من حوله الكوانين وتدنى منهالشديدة التي الزمت مرضه، كإصاب

                                                                                                                                          

، 1جمـرآة،  اليافعي، ). 379 – 378(، ص1ج شذرات، الحنبلي، . 146، ص 21ج نهاية، النويري،  :انظر للمقارنة -
 .192ص 

   .)الواقدي( 481، ص 6ج  ،تاريخالطبري،  1
 .101ص صورة، عبوشي، فاطمة،  :انظر أيضاً -
 .)المدائني( 129، ص 8ج انساب، البالذري،  2
 /هـ125.ت(كان أمير العراقين من جهة هشام بن عبد الملك األموي  :)م743/هـ 126. ت(خالد بن عبد اهللا القسري  *

ابن . كثير العطاء من خطباء العرب المشهورين بالفصاحة والبالغة، وكان جواداً ،)م707/هـ 89(ولي مكة سنة ) م742
 .82، ص)هـ140 -ه 121(حوادث ووفيات تاريخ، الذهبي، . 226، ص2ج وفيات،خلكان، 

يكنى أبا المغراء المري، مولى أم الدرداء، ويقال مولى عتبة بن أبي سفيان ابن  :)م767/هـ 150. ت(عثمان بن حيان  **
 تـاريخ، ابن عساكر، . في سيرته حرب، استعمله الوليد بن عبد الملك على المدينة، وغزا قيصره وبالد الروم، وكان عنيفاً

 .360ص. 19ج تهذيب، المزي، . 84، ص16ج مختصر، ابن منظور، ). 348-338(، ص38ج 
 .)الواقدي( 481، ص 6ج  ،تاريخ ،الطبري 3
   .)بدون سند( 173، ص 3ج مروج، المسعودي،  4
ص  ،1ج شذرات، الحنبلي، ). 53-52(، ص2ج وفيات،  ابن خلكان،. 332، ص 3ج  العقد،الفاسي،  :انظر للمقارنة -

381 .  



81 

  . 1لدرجة أنه ال يحس بها

حضـار  إليه المصادر التاريخية واألدبية مـن  إولم تتناول مصادر الدراسة ما أشارت 
، ذا كان يعرف اسم ملك سيموت، فأخبره بأن اسمه كليباًإقبيل وفاته وسؤاله عما  الحجاج منجماً
لى حالة إوأشار البالذري . 2"أنا واهللا كليب، أمي أسمتني به وأنا صبي" :قال لهو فصدقه الحجاج

واهللا لئن كنت على ضاللة لبئس حين المفزع، ولـئن كنـت   " :الحجاج عند احتضاره، حيث قال
، ويدل ذلك على إيمان الحجاج بحتميـة المـوت، واستسـالمه    3"على هدى لبئس حين المجزع

  .لقضاء اهللا وقدره

المسعودي أن الحجاج بقي يصارع مرضه الذي مات فيه مايقارب خمـس عشـرة   ذكر 
) ! م713/هـ 95.ت( *بن جبير ما لي ولسعيد"  :ليلة، فكان خاللها يغمى عليه ثم يفيق، ويقول

، وكان سعيد بن جبير قد خرج مع عبد الرحمن بن األشعث 4"كلما عزمت على النوم أخذ بحلقي
، وبعد هزيمة ابن األشعث فـي  5لبيعة كانت بينهما )م700/هـ81(في ثورته على الحجاج سنة 

، فر ابن جبير إلى مكة والتجأ إليها، فقـبض عليـه   )م702/هـ 83(دير الجماجم سنة  معركة

                                                                                                                                          

الحجاج، عطوي، علي، . 261، ص 15ج دائرة، االعلمي، محمد، . 225ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -
  .198ص  ،تاريخ العدل، حسن،. 95ص 

   .381ص ،1ج شذرات،  الحنبلي،). 53-52(، ص2ج  وفيات،ابن خلكان، . 332، ص 3ج  العقد،الفاسي،  1
 .226ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -
 ابن خلكان،. 307،ص2 - 1م االشتقاق،ابن دريد، .397صالمعارف،  ابن قتيبة،. 324، ص 1ج الحيوان، الجاحظ،  2

  . 380، ص 1ج شذرات، الحنبلي، ). 51-50(،ص2ج  وفيات،
 .531ص الحجاج، العمد، إحسان، . 262، ص 15ج  دائرة، االعلمي، محمد، :انظر أيضاً -
   .)المدائني( 373، ص 13ج  انساب،البالذري،  3
  . 152ص، 9ج البداية،ابن كثير،  :انظر للمقارنة -
 .458صاألمويون، الوكيل، محمد، . 533ص  الحجاج،العمد، إحسان،  :انظر أيضاً -
يكنى أبا عبد اهللا وقيل أبا محمد، اإلمام الحافظ والمفسر، من موالي بني والبه ابن  ):م714 /هـ 95. ت(سعيد بن جبير  *

، ص 4ج سـير،  الذهبي، . 275، ص 4ج الثقات، ابن حبان، . 256، ص 6ج الطبقات، ابن سعد، .الحارث بن بني أسد
)321 – 325.( 
  . )بدون سند( 173، ص 3ج مروج،  المسعودي، 4
   .381، ص1جشذرات، الحنبلي، . 198، ص1ج مرآة،اليافعي، . 53، ص 2ج وفيات، ابن خلكان،  :انظر للمقارنة -
 .261، ص15ج دائرة، االعلمي، محمد، . 225ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -
 .)الفضل بن دكين( 363، ص 7ج أنساب، البالذري،  5
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ويبـدو أن روايـة   . 1فعذبـه ثـم قتلـه    ،واليها خالد القسري وبعثه إلى الحجاج بناء على طلبه
مع سعيد بن جبير، وهذا يفسر لنا سر اشـتهارها،   المسعودي تحمل صورة سلبية لقصة الحجاج

  . ومحاولة تضخيمها وإظهار سعيد بن جبير بمظهر العالم البرئ المقتول ظلماً

وانفرد البالذري بذكر وصية الحجاج عندما شعر بدنو أجله، فقال ليزيد بن أبي مسـلم  

وأخرجني مـن بـاب   ذا مت فال تكتم أمري، ومر من ينادي بموتي، إ): " م720 /هـ 102.ت(

، وربما 2"الزابي، فإذا فرغت من دفني فأجر الماء على قبري، ثم أثره بالبقر، وليكن الحفر عميقاً

ولم تذكر مصادر الدراسـة مـا   ، ذكر هذه الرواية ليبين خوف الحجاج من تمثيل أعدائه بجسده

رحيم، هذا ما أوصى بسم اهللا الرحمن ال" :قبيل وفاته الشرعية ذكره ابن كثير من وصية الحجاج

عبده ورسوله،  ال اهللا وحده ال شريك له، وأن محمداًإله إبه الحجاج بن يوسف، أنه يشهد أن ال 

ال طاعة الوليد بن عبد الملك، عليها يحيا وعليها يموت وعليها يبعث، وأوصـي  إوأنه ال يعرف 

   .3"لتركبتسعمائة درع حديد، ستمائة منها ألهل العراق يغزون بها، وثالثمائة ل

خالص الحجاج وطاعته للخليفة الوليد بن عبد الملك رمز الشرعية إيستدل من ذلك مدى 

السياسية للدولة األموية، وتوزيعه دروع الحرب على المقاتلين من أهل العراق واألتراك، األمر 

ايـة  الذي يدل على اهتمامه بالغزو حتى قبيل وفاته، ولعل عدم إيراد مصادر الدراسة لهذه الرو

  .المهمة، يعود لعدم رغبتها في عرض روايات مباشرة توضح إيمان الحجاج وشهامته

من إذن الحجاج للناس ) م966/هـ 356. ت(ولم تذكر مصادر الدراسة ما ذكره القالي 

 بالدخول عليه عند شعوره باقتراب أجله، فصار يذكر أمامهم الموت وكربته واللحد ووحشـته، 

   :من الشعر، فقال أبياتاًوزوال الدنيا، ثم أنشد 

  ن ذنــوبي وزن الســموات واألرض إ
  

ــي     ــو ظن ــا فه ــن بالرض ــئن م   فل
  

                                                
 .)عبد العزيز العامري( 369، ص 7ن، ج . م 1
   .)المدائني( 373، ص 13ج  انساب، البالذري، 2
 .532ص الحجاج، العمد، إحسان،  :انظر أيضاً -
   .153، ص 9ج  البداية،ابن كثير،  3
 .532ص الحجاج، العمد، إحسان،  :انظر أيضاً -
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  وظنــــي بخــــالقي أن يحــــابي
  

  وهل يظلم رب يرجـى بحسـن المـآب     
  

  ،2وذكر البالذري استخالفه على الصـالة ابنـه عبـد الملـك     ،1ثم بكى وأبكى جلساءه
  باسـتثناء  واليعقـوبي والطبـري  ، وذكـر الـبالذري   3في حين قال الطبري إنـه عبـد اهللا   
  وعلى الحرب يزيـد بـن أبـي كبشـة     المسعودي استخالفه على الخراج يزيد بن أبي مسلم، 
  ، 5، واتفق البالذري والمسعودي على أن وفاة الحجـاج كانـت فـي مدينـة واسـط     4 )ت. ب(

وأجمعت مصادر الدراسة على السنة التي مـات فيهـا    ،بينما لم يتناول اليعقوبي والطبري ذلك
، 7، فذكر البالذري والطبري أن وفاته كانت فـي شـهر رمضـان   6)م714/هـ95(وهي سنة 

  ، وقيل إنها كانت في 1، وقيل لتسعٍ بقين منه8س لياٍل بقين منهـأنها كانت لخم وأضاف الطبري

  في 
                                                

 ).172 -171(، ص 3ج  ذيل، القالي، 1
   .)ابو اليقظان( 353، ص 13ج انساب، البالذري،  2
 .359ص المعارف،  ابن قتيبة، :انظر للمقارنة -
   .)الواقدي( 493، ص 6ج تاريخ، الطبري،  3
  .332، ص 21ج نهاية،  النويري،. 584، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة -
ج تـاريخ، الطبري، . )بدون سند( 203، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي، . )أبو اليقظان( 353، ص 13ج  انساب، البالذري، 4
  .)الواقدي( 493، ص 6
   .332، ص 21ج  نهاية،النويري، .584، ص 4ج  الكامل،ابن األثير، . 398ص  المعارف،ابن قتيبة،  :انظر للمقارنة -
 .225ص  الحجاج،أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -
 :انظر للمقارنة - .)بدون سند( 175، ص 3ج  مروج، المسعودي،. )أبو اليقظان( 353، ص 13ج انساب، البالذري،  5

   .185ص سرح،ابن نباته، . 332، ص 3ج  العقد، الفاسي،. 398ص المعارف، ابن قتيبة، 
  .120ص  الوسيط،ندري، احمد، االسك. 221صالعصر، الحسيني، قصي، :انظر أيضاً -
ج  تـاريخ، الطبري، . )بدون سند( 203، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي، . )األصمعي( 374، ص 13ج انساب، البالذري،  6
   .)بدون سند( 175، ص3ج مروج،المسعودي، . )بدون سند( 453، ص6
البسـوي،  . 103صالتاريخ الصـغير،  البخاري، . 307صتاريخ، ابن خياط، . 74ص  العلل،المديني،  :انظر للمقارنة -

  . 478ص آثار، القزويني، . 260ص البلدان، ابن الفقيه، . 700، ص 2ج  تاريخ،أبو زرعة، . 122، ص 1ج  المعرفة،
 العصـر،  الحسني، قصـي، . 56، ص 8ج  أعالم، خفاجي، محمد،. 245ص تاريخ، فلهاوزن، يوليوس،  :انظر أيضاً -

 . 201ص  أدب،أبو زيد، سامي، . 221ص
  .)بدون سند( 453، ص 6جتاريخ، الطبري، . )األصمعي( 374، ص 13ج انساب، البالذري،  7
مرآة، اليافعي، .326، ص )ه 100-81(حوادث ووفيات  ،تاريخالذهبي، . 359ص المعارف،ابن قتيبة،  :انظر للمقارنة -

  .377، ص 1ج شذرات، الحنبلي، . 89، ص1ج  الجوهر، ابن دقماق،. 192ص  ،1ج 
   .)بدون سند( 493، ص 6ج تاريخ،  الطبري، 8
   .153، ص9ج  البداية، ابن كثير،. 331، ص 21ج نهاية، النويري،  :انظر للمقارنة -
 .224ص  الحجاج،أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -
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  . 2شهر شوال

عمر الحجاج يوم وفاته، فقال الـبالذري  اختلف المؤرخون موضوع الدراسة في تحديد 

، بينما ذكر اليعقوبي والطبري والمسعودي أنه 3والطبري أنه توفي وهو ابن ثالث وخمسين سنة

، في حين لم تتناول مصادر الدراسة ما ذكرته المصادر التاريخية األخـرى  4ابن أربع وخمسين

لى مكان دفن الحجـاج فـي   إشارة إل، وانفرد البالذري با5من أنه مات عن خمس وخمسين سنة

ة واألدبية من ـادر التاريخيـلى ما ذكرته المصإ، بينما لم تتطرق مصادر الدراسة 6مدينة واسط

  .، ولعل هذا األمر تم بناء على وصيته7عفاء الماء على قبره بعد دفنهإ

                                                                                                                                          
  . )هشام الكلبي( 453، ص 6ج  تاريخ،الطبري،  1
   .53، ص 2ج وفيات، ابن خلكان،  :انظر للمقارنة -
 .245ص تاريخ، فلهاوزن، يوليوس،  :انظر أيضاً -
   .)بدون سند( 493، ص 6ج تاريخ،  الطبري، 2
، 9ج  البدايـة، ابـن كثيـر،   . 331، ص 21ج نهاية،النويري، . 536، ص 2ج  وفيات،ابن خلكان،  :انظر للمقارنة -

   .89، ص 1ج  الجوهر،ابن دقماق، . 153ص
 .245ص تاريخ،  فلهاوزن، يوليوس،. 224ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -
   .)بدون سند( 493، ص6ج  تاريخ،الطبري، . )األصمعي( 374، )أبو اليقظان( 353ص ، 13ج انساب، البالذري،  3
. 53ص  ،2ج  وفيـات، ابـن خلكـان،   . 261ص  البلدان، ابن الفقيه،. 359ص المعارف، ابن قتيبة،  :انظر للمقارنة -

   .377ص  ،1ج  شذرات،الحنبلي، . 192، ص 1ج مرآة، اليافعي، . 332، ص 21ج  نهاية،النويري، 
 .245ص تاريخ، فلهاوزن، يوليوس، . 224صالحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -
، 3ج مروج،المسعودي، . )بدون سند( 493، ص 6ج تاريخ، الطبري، . )بدون سند( 203، ص 2ج  تاريخ،اليعقوبي،  4

   .)بدون سند( 175ص 
. 332، ص 21ج نهايـة،   النويري،.53، ص 2ج وفيات، ابن خلكان، . 328ص األخبار، الدينوري، :انظر للمقارنة -

   .377، ص 1ج شذرات،الحنبلي، . 192، ص 1ج  مرآة، اليافعي،
 .245صتاريخ، فلهاوزن، يوليوس، . 224ص  الحجاج،أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -
 .192، ص 1ج مرآة، اليافعي، . 326، ص )هـ100-81(حوادث ووفياتتاريخ، الذهبي،  5
  .)أبو اليقظان( 353، ص 13ج  انساب،البالذري،  6
ابن . 53، ص 2ج وفيات، ابن خلكان، . 332، ص 3ج  العقد،الفاسي، . 398ص المعارف، ابن قتيبة،  :انظر للمقارنة -

  .153، ص 9ج  البداية، ابن كثير،). 186 -185(ص سرح،نباته، 
عبـد   المصطاوي،. 168، ص 2ج األعالم،  الزركلي، خير الدين،. 226ص الحجاج،أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -

 .217، ص 7ج دائرة، الشنتاوي، احمد، . 88ص شخصيات، الرحمن، 
ابـن دقمـاق،   . 53، ص 2ج  وفيـات، ابن خلكـان،  . 332، ص 3ج العقد، الفاسي، . 398ص المعارف، ابن قتيبة،  7

  . 89، ص 1ج  الجوهر،
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 )م1372/هـ772.ت(عن تركته، في حين ذكر ابن كثير ولم تورد مصادر الدراسة شيئاً

وأشـار  . 1، ومائـة درع موقوفـة  ورحـالً  ، وسرجاًوسيفاً نها كانت ثالثمائة درهم، ومصحفاًأ

، 2على الحجاج عندما سمع نبأ وفاتـه  لى حزن الخليفة الوليد بن عبد الملكإالبالذري والطبري 

، ووصـف  3من قبول الخليفة العـزاء بـه  ) م939/هـ328.ت(ولم يذكرا ما ذكره ابن عبد ربه

 َّبالفرح حينما سمع خبر وفاتـه، حيـث خـر   ) م720/هـ101.ت(بد العزيزشعور عمر بن ع

  : للخليفة الوليد بن عبد الملك رضاءإ، وذكر البالذري رثاء الشاعر الفرزدق للحجاج 4ساجداً

ــا    ــد نبيه ــان بع ــت عين ــا ذرف   م
  

ــه     ــى مثل ــف إعل ــوس الخالئ   ال نف
  

  فليت األكـف الـدافنات ابـن يوسـف    
  

ــن    ــوق إتقطع ــين ف ــفائفذ يحث   الس
  

  فما حملـت أنثـى علـى األرض مثلـه    
  

   5وال خطّ نعي فـي بطـون الصـحائف     
  

  : كما أورد رثاء جارية له قائلة

ــان يبغضــنا  ــن ك ــا م ــوم يرحمن   الي
  

  6واليوم نتبـع مـن كـانوا لنـا تبعـا       
  

  

                                                                                                                                          

الشـنتاوي، احمـد،   . 168، ص 2ج األعالم،الزركلي، خير الدين، . 458ص  األمويون،الوكيل، محمد،  :انظر أيضاً -
 .317، ص 7ج دائرة،

   .153، ص 9ج  البداية،ابن كثير،  1
 تـاريخ األدب، فروخ، عمـر،  . 386، ص 1ج  ،تاريخحسن، حسن، . 537ص الحجاج،  العمد، إحسان، :انظر أيضاً -
 .467ص  األمويون، الوكيل، محمد،. 550، ص 1ج
  .)المدائني( 497، ص 6ج  تاريخ،الطبري، . )المدائني( 424 ،)علي بن الجعدانة( 375، ص 13ج  انساب،البالذري،  2
   .55، ص 5ج  العقد،ه، ابن عبد رب :انظر للمقارنة -
  .169ص  دراسة، بطاينة، محمد،. 535ص  الحجاج،العمد، إحسان،  :انظر أيضاً -
   .56، ص 5ج  العقد،ابن عبد ربه،  3
 .169ص  دراسة،بطاينة، محمد،  :انظر أيضاً -
   .56، ص 5ج  العقد،ابن عبد ربه،  4
 .226ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -
  .)أبو اليقظان( 394، ص 13ج انساب، البالذري،  5
 .56، ص 5ج العقد، ابن عبد ربه،  :انظر للمقارنة -
  ). المدائني(عن  )محمد بن عبد اهللا الشيباني( 417، ص 13ج انساب، البالذري،  6

 .177، ص3ج البيان،  الجاحظ، :انظر للمقارنة -
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  الفصل الثالث

في عهد  صورة ثورات الحجاز والعراق
  الحجاج بن يوسف الثقفي
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  الفصل الثالث

  في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي صورة ثورات الحجاز والعراق

  في الحجاز) م692/هـ73. ت(دور الحجاج في القضاء على ثورة عبد اهللا بن الزبير  -1

الحجاج  أجمع المؤرخون موضوع الدراسة على أن اختيار الخليفة عبد الملك بن مروان
باسـتثناء المسـعودي أن    وأضافوا، 2)م691/هـ72(، كان في سنة 1من أجل القيام بهذه المهمة

ذلك جاء بعد أن رأى الحجاج في منامه كأنه يذبح ويسلخ ابن الزبير، فطلب الحجاج من الخليفة 
، فوافق الخليفة عبد الملك بن مروان على ذلك، وربمـا أراد  3رساله ليقوم بهذه المهمة الصعبةإ

والعمل على فرض سلطة الدولة على  ،ثورةالحجاج من ذلك إثبات قدرته في القضاء على هذه ال
   .جميع مناطقها

 الخليفة عبد الملك بن مروان في تحديد عدد الجيش الذي سيره واختلفت مصادر الدراسة

، بينما رفـع  4مع الحجاج، فقد ذكر البالذري بأنه ثالثة آالف، وقيل خمسة آالف من أهل الشام

                                                
، 6ج تـاريخ، الطبـري،  ). بدون سند( 186، ص 2 جتاريخ،  اليعقوبي،). الواقدي( 115، ص 7ج انساب، البالذري،  1

   .)بدون سند( 99ص  ،3ج  مروج،المسعودي، . )بدون سند( 174ص 
. 192، ص1ج  تـاريخ، أبو زرعة، . 268ص تاريخ، ابن خياط، . 228، ص 5ج الطبقات،ابن سعد،  :انظر للمقارنة -

  . 378، ص 1ج شذرات، الحنبلي، . 314ص األخبار،  الدينوري،
تاريخ أدب، عمر،  فروخ،. 193ص  تاريخ، فلهاوزن، يوليوس،. 183ص  ،1ج مختصر، دروزة، محمد،  :انظر أيضاً -

ص تـاريخ،   السيد، محمـود، . 118ص األمويون، عطوان، حسين، . 211ص الخالفة، دكسن، عبد األمير، . 145ص 
 .171ص ، تاريخأ، .سيدول، ل. 101ص  الخالفة،فوزي، فاروق، . 57

   .)بدون سند( 174، ص 6ج تاريخ، الطبري،  .)الواقدي( 115، ص 7ج انساب، البالذري،  2
  . 134، ص 21ج نهاية، النويري، . 268ص تاريخ، ابن خياط،  :انظر للمقارنة -
ص  تاريخ أدب،فروخ، عمر، . 193ص تاريخ، فلهاوزن، يوليوس، . 88ص  ،الحجاجأبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -

  .167ص  ،التاريخشاكر، محمود، . 146
،ص 6ج تاريخ،الطبري، . )بدون سند( 186ص  ،2جتاريخ، اليعقوبي، . )المدائني( 136ص  ،7ج  انساب،البالذري،  3

  .)بدون سند( 174
، 4ج الكامـل،  ابن األثيـر،  . 414، ص 4ج العقد، ابن عبد ربه، . 406، ص 2ج الفتوح، ابن أعثم،  :انظر للمقارنة -

   .378، ص 1ج شذرات،الحنبلي، . 329، ص 3ج العقد،الفاسي، . 173ص  سرح،ابن نباته، . 349ص 
 .88ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً  
  .)الواقدي( 115، ص 7ج أنساب،البالذري،  4
 .120ص  الحجاج،العمد، إحسان،  :انظر أيضاً -
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، ولم يذكر المسعودي 2طبري بوصفه بالجيش الكثيف، واكتفى ال1لى عشرين ألفاإاليعقوبي العدد 

يالحظ مما سبق وجود تضارب في تقدير عدد قوات الجيش األموي، ولعل ذلـك  . من ذلك شيئاً

لى تعدد الروايات التي تناولت ذلك، وربما كان الهدف منهـا تضـخيم الحملـة إلبـراز     إيعود 

  . أهميتها، فال يخلو العدد من وجود مبالغة

لى رفع إ، األمر الذي أدى 3لى موطنهإبالذري والطبري بذكر وصول الحجاج وانفرد ال

لـى  إلى ذلك، وربمـا يعـود   إمعنوياته وثقته بنفسه، في حين لم يتطرق اليعقوبي والمسعودي 

وتناول الـبالذري والطبـري اقتتـال    . تركيزهم على محور األحداث أكثر من تناول مقدماتها

، وعندما علم الحجاج بضعف جبهـة  4لى هزيمة جند ابن الزبيرإالطرفين عند عرفة، مما أدى 

ضـافية،  إلى الخليفة يستأذنه في حصاره ودخول مكة طالباً منه إرسال قوات إابن الزبير، بعث 

   .5 )ت. ب(ليه بخمسة آالف مقاتل على رأسهم طارق بن عمروإفبعث 

                                                
 .)بدون سند( 186، ص 2جتاريخ، اليعقوبي،  1
  . )بدون سند( 174ص  ،6جتاريخ، الطبري،  2
  . 329، ص 3ج  العقد، الفاسي،. 362ص  ،8جالبداية، ابن كثير،  :انظر للمقارنة -
 .183، ص 1ج مختصر، دروزه، محمد،  :انظر أيضاً –
 174، ص6ج ،تـاريخ الطبـري،  . )عوانة بن الحكم( 116، ص )الواقدي) (116-115(ص ،7ج انساب، البالذري،  3
   .)بدون سند(
، 8ج البدايـة،  ابن كثيـر،  . 133، ص 21ج نهاية، النويري، ).397-396(ص المعارف، ابن قتيبة،  :انظر للمقارنة –

  . 362ص
 .298صالتاريخ، حسن، علي، . 385ص األمويون، الوكيل، محمد، . 89ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً –
  . )سند بدون( 174 ، ص6ج تاريخ، الطبري، . )الواقدي) (116 -115(، ص7ج انساب، البالذري،  4
 ، ص21ج  نهايـة، النويري، . 362، ص 8ج البداية، ابن كثير، . 349، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة -
)133- 134.(  
 .122ص الحجاج، العمد، إحسان،  :انظر أيضاً -
   ).بدون سند) (175 -174(، ص6جتاريخ، الطبري، . )الواقدي( 118، ص7ج انساب، البالذري،  5
، ص 8ج البداية، ابن كثير، . 350، ص 4ج الكامل، ابن األثير، . 228، ص 5ج الطبقات، ابن سعد،  :انظر للمقارنة -

   .134، ص 21ج  نهاية،النويري، . 362
عبـد اهللا،  الخربوطلي، علي، . 193ص  تاريخ،فلهاوزن، يوليوس، . 89ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -

 ).220 – 219(ص
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الحجاج نحو مكة، وأجمعت مصادر الدراسة باستثناء اليعقوبي على بداية  يشوزحف ج
، واتخذ من جبـل أبـي   1 )م691/هـ 72(تأريخ حصاره البن الزبير في شهر ذي القعدة سنة 

  . 3، حيث قام بضرب مكة خالل موسم الحج2له، ونصب عليه المجانيق معسكراً *قبيس

لدى الحجـاج لوقـف   ) م692/هـ73. ت(مرلى وساطة عبد اهللا بن عإوأشار البالذري 
وبعد انتهاء  ،4لى طلبهإمن أجل تمكين الوفود من الوصول ألداء مناسك الحج، فاستجاب  الرمي

واختلفت مصادر الدراسـة   .موسم الحج، واصل الحجاج حصاره البن الزبير وضربه بالمنجنيق
في تحديد مدة الحصار، فقد ذكر البالذري والطبري بأن الحصار دام ستة أشهر وسبع عشـرة  

  عودي بأنها استمرت ـ، وذكر المس1، بينما حدد الطبري المدة بثمانية أشهر وسبع عشرة ليلة5ليلة

  استمرت 

                                                
، ص 3ج مروج،المسعودي، . )بدون سند(175ص ،6ج  تاريخ،الطبري، . )الواقدي( 128ص  ،7ج انساب،البالذري،  1

  . )بدون سند( 120
، ص 21ج نهاية، النويري، . 350، ص 4ج الكامل، ابن األثير، . 228ص  ،5ج الطبقات، ابن سعد،  :انظر للمقارنة -

   309، ص )هـ80-61(حوادث ووفيات تاريخ، الذهبي، . 134
الخربوطلي، علـي،  ). 146 -145(صتاريخ األدب، فروخ، عمر، . 89ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -

  .220ص  ،عبد اهللا
معجـم   الحمـوي، . دفن فيـه يوجد به غار يدعى بغار الكفر، قيل أن آدم عليه السالم ، أحد جبال مكة: جبل أبي قبيس *

 .363ص  الروض،الحميري، . 843، ص2جمراصد، البغدادي، . 183، ص 4ج البلدان،
   ).بدون سند(120، ص 3ج مروج، المسعودي، . )عوانة بن الحكم(116، ص 7ج  انساب،البالذري،  2
 .134، ص21ج نهاية،ويري، الن. 415، ص 4ج العقد، ابن عبد ربه، . 314ص األخبار، الدينوري،  :انظر للمقارنة -
عوانـة ابـن   ( )122- 121(، ص )محمد بن سعد(عن  )الواقدي(121، ص )قالوا( 121، ص7ج انساب، البالذري،  3

، ص 2ج تـاريخ،  اليعقوبي، . )الوليد بن صالح(و )محمد بن سعد(عن  )الواقدي( 122،ص)المدائني( 122، ص )الحكم
   .)محمد بن سعد(عن  )الواقدي(187ص  ،6ج تاريخ، الطبري، . )بدون سند( 186

ـ 80-61(حوادث ووفيـات تاريخ، الذهبي،  .151، ص4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة - ابـن  . 311، ص)هـ
  .437ص  مقدمة،خلدون، 

تـراجم،  النمـر، إحسـان،   . 100ص مختصـر،  علي، سيد أمير، . 89ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -

 .220ص عبد اهللا، الخربوطلي، علي، ). 20-19(صالتاريخ، ، محمود، شاكر. 108ص
   .)الواقدي( 119 ص ،7ج انساب، البالذري،  4
  .134، ص21ج نهاية، النويري، . 350ص ،4ج  الكامل،ابن األثير،  :انظر للمقارنة -
 .220ص  ،عبد اهللالخربوطلي، علي، : انظر أيضاً -
  . )محمد بن سعد( عن )الواقدي( 187، ص 6ج تاريخ، الطبري، . )الواقدي( 128، ص 7ج انساب، البالذري،  5
  . 312، ص )هـ80-61(حوادث ووفيات تاريخ، الذهبي، . 229، ص 5ج الطبقات، ابن سعد، : انظر للمقارنة -
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وأشـار  ، رافقت الحصـار  ، بينما لم يحددها اليعقوبي الهتمامه بذكر األحداث التي2خمسين ليلة
لى موضوع التموين عند كال الطرفين، فيما أهمل اليعقـوبي والمسـعودي   إالبالذري والطبري 

لى معسكر الحجاج مشتملة على الكعك والسـويق  إذلك، وذكرا وصول قوافل الطعام من الشام 
 ،*حوم البـراذين والدقيق، و كانت األزمة تتفاقم عند ابن الزبير، لدرجة أن أصحابه قد تناولوا ل

  .3له وقسم لحمه بين أصحابه وقيل أن ابن الزبير ذبح فرساً

باالضافة الى ذلك فقد رافق ذلك ارتفاع األسعار عنده، فقد بيعت الدجاجة بعشرة دراهم، 

، بينما كانت مخازن التموين لديه مملوءة بـالقمح والشـعير والـذرة    ومد الذرة بعشرين درهماً

ذلك بأن نفوس أصحابه قوية  ال القليل وعند الضرورة القصوى مبرراًإ والتمر، وال يعطي منها

اختالف الروايات التي تناولت أزمة التموين لدى ابن الزبير، وهذا مـا   ، وهنا نالحظ4ما لم تفن

  : جعل المؤرخين موضع الدراسة باستثناء المسعودي إلى االستدالل بقول أحد الشعراء

ــب    ــك غال ــر ورب ــا بك ــت أب   رأي
  

  5على أمـره يرجـو الخالفـة بـالتمر      
  

وفي المقابل كان جيش الحجاج ينعم بمختلف أنواع األطعمة، وتخلـل فتـرة الحصـار    

لى صـفوف  إوقدر الطبري عددهم بعشرة آالف مقاتل، انضموا  ،خروج الكثير من المحاصرين

                                                                                                                                          

 168صالتاريخ، شاكر، محمود، . 195ص تاريخ، فلهاوزن، يوليوس،  :انظر أيضاً -
 .)الواقدي( 187 ص ،6ج تاريخ، الطبري،  1
  . )بدون سند( 120، ص 3ج مروج، المسعودي،  2
 .386ص  األمويون،الوكيل، محمد،  :انظر أيضاً -
ج تـاج،  الزبيدي، . 425، ص10ج لسان، ابن منظور، . مفردها برذن وبرذون، وهي الخيل من غير العربية: البراذين *

 .247، ص 34
  ). الواقدي(175ص  ،6ج تاريخ، الطبري، . )الواقدي() 120 -118(، ص7ج انساب، البالذري،  3
  . )352-351(، ص4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة - 
 .385ص األمويون، الوكيل، محمد، . 130ص الحجاج، العمد، إحسان،  :انظر أيضاً - 
   .)الواقدي( 121، ص 7ج انساب، البالذري،  4
، 3جالعقـد،  الفاسي، . 134ص  ،21ج نهاية،  النويري،). 352 -351(ص ،4ج ، الكاملابن األثير،  :انظر للمقارنة -

  . 330ص 
 ).90-89(صالحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -
تاريخ، ،  الطبري .)بدون سند(186، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي، .)بدون سند()449 -448(، ص9ج انساب، البالذري،  5

   .)المدائني() 422 – 421(ص ،6ج 
 .225ص المعارف، ابن قتيبة،  :انظر للمقارنة -
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 93. ت( **وخبيـب ) ت. ب( *الحجاج طالبين منه األمان، وكان من أفراد أسرته ابناه حمـزة 

 وذكر الـبالذري والمسـعودي طلـب عـروة بـن الزبيـر      ، 1وقد قبلهم الحجاج ،)م711/هـ

فأمنه وطلب مـن الحجـاج عـدم     األمان من الخليفة عبد الملك بن مروان) م712/هـ94.ت(

، ويدل ذلك على خذالن أصحاب ابن الزبير له وفي مقدمتهم ولداه وأخـوه، ممـا   2التعرض له

لمعنوية عنده، وفي المقابل شهدت قوات الحجاج تعزيزاً في مسـتوى  ساهم في أضعاف الروح ا

بنـت أبـي    وأشارت مصادر الدراسة إلى دخول ابن الزبير على أمه أسماء. الوحدة والتضامن

ليه األمـور، فشـجعته علـى    إأثناء اشتداد الحصار، وحدثها بما آلت ) م692 /هـ73.ت(بكر

  . 3االستمرار في قتال الحجاج حتى الموت

الحجاج جنداً من أهل الشام على  باستثناء اليعقوبي إلى وضع وأشارت مصادر الدراسة
صابة عبد اهللا بـن  إلى إ باستثناء اليعقوبي ، وأورد البالذري والطبري والمسعودي4أبواب الحرم

                                                
يكنى أبا عمار، أمه خولة وقيل تماضر بنت منظور الفزاري، روى عـن أبيـه    ):ت. ب(حمزة بن عبد اهللا بن الزبير  *

السخاوي، . 107، ص 27ج الوافي، الصفدي، . 354، ص 4ج الثقات، ابن حبان، . وعائشة، واله أبوه البصرة ثم عزله
 .306، ص 1جالتحفة، 

أمه تماضر بنت منظور الفزاري، كان عالماً، عابداً، روى عن أبيـه   ):م711/هـ93. ت(خبيب بن عبد اهللا بن الزبير  **
 .223، ص 8ج تهذيب، المزي، . 211، ص 4ج الثقات، ابن حبان، . وعائشة

  .)محمد بن سعد(عن  )الواقدي( 188ص  ،6ج  تاريخ،الطبري،  1
حـوادث   تـاريخ،  الـذهبي، . 134، ص 21ج نهايـة،  النويري، . 352، ص4ج الكامل، ابن األثير،  :للمقارنةانظر  -

   .332، ص 3ج العقد، الفاسي، ). 314-313(، ص)هـ80-61(ووفيات
  168ص التاريخ، شاكر، محمود، . 146ص  ،تاريخ األدب فروخ، عمر، :انظر أيضاً -
  ).بدون سند(120، ص 3ج مروج،المسعودي، . )الواقدي( 133، ص 7ج انساب، البالذري،  2
تاريخ، الطبري، . )بدون سند)(187– 186(، ص2ج تاريخ،اليعقوبي، .)قالوا()124-123(، ص7ج انساب، البالذري،  3

  .)بدون سند( )121-120(،ص 3ج مروج، المسعودي، . )محمد بن سعد(عن  )الواقدي()189-188(، ص6ج 
  . 123ص الفخري، ابن الطقطقا، . )354- 352(، ص4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة -
 ).324-323(صعبد اهللا، الخربوطلي، علي، . 184، ص 1ج مختصر،  دروزة، محمد، :انظر أيضاً -
. )محمد بن سـعد ( عن )الواقدي( 190، ص 6ج تاريخ،الطبري، . )قالوا() 127- 126(، ص7ج انساب، البالذري،  4

  . )بدون سند( 122، ص 3ج  مروج،دي، المسعو
   ).139-138(، ص21ج نهاية، النويري، ). 355-354(، ص4ج  الكامل،ابن األثير،  :انظر للمقارنة -
 ).137 – 136(صالحجاج، العمد، إحسان،  :انظر أيضاً -
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، وانفرد البالذري بتحديد قبيلة قاتـل  1الزبير بحجر في رأسه أثناء القتال وسقوطه على األرض
   .2لى الحجاجإابن الزبير دون ذكر اسمه وهو رجل من قبيلة مراد، حيث قطع رأسه وحمله 

 ،4، ألربعة عشر3وأجمعت مصادر الدراسة عدا اليعقوبي على أن قتله كان يوم الثالثاء
ين أجمعت مصـادر  ، في ح7، وقيل جمادى اآلخرة6، من شهر جمادى األولى5وقيل سبعة عشر

  . 8)م692/هـ73(الدراسة على أن قتله كان سنة 
                                                

 )192- 191(، ص 6ج  تـاريخ، الطبـري،  . )محمد بـن سـعد  (عن  )الواقدي( 128، ص 7ج  انسـاب، البالذري،  1
  .)بدون سند( 122، ص 3ج مروج، المسعودي، . )محمد بن سعد(عن  )الواقدي(

  .140، ص 21ج نهاية، النويري، . 356، ص4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة -
  . )محمد بن سعد(عن  )الواقدي( 128، ص 7ج انساب، البالذري،  2
  .141ص  ،21ج  نهاية،النويري، . 356، ص 4ج الكامل، ابن األثير، : انظر للمقارنة -
، 6ج تـاريخ،  الطبري، . )بدون سند( 187، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي، ). الواقدي( 128، ص 7ج انساب، البالذري،  3

  ). بدون سند( 122، ص3ج مروج، المسعودي، . )محمد بن سعد(عن  )الواقدي) (192-191(ص
حـوادث  تـاريخ،  الـذهبي،  . 356، ص 4ج الكامل، ابن األثير، . 411، ص 2ج الفتوح، ابن اعثم،  :انظر للمقارنة -

   .314، ص )هـ80-61(ووفيات 
 .388ص األمويون، الوكيل، محمد،  :انظر أيضاً -
   .)بدون سند( 122ص  ،3ج مروج، المسعودي،  4
 226 صعبد اهللا، الخربوطلي، علي،  :انظر أيضاً -
  . )محمد بن سعد(عن  )الواقدي( 191، ص 6ج تاريخ، الطبري،  5
. 366، ص 8جالبدايـة،  ابن كثير، . 24صالمحبر، ابن حبيب، . 255، ص 8ج الطبقات، ابن سعد،  :انظر للمقارنة -

  .314، ص )هـ80-61(حوادث ووفيات تاريخ، الذهبي، 
   ).بدون سند( 122، ص 3ج ج، مروالمسعودي، ). محمد بن سعد(عن  )الواقدي( 191، ص 6ج تاريخ، الطبري،  6
. 412، ص 2ج الفتـوح، ابن أعثم، . 24ص المحبر، ابن حبيب، . 255، ص 8ج الطبقات، ابن سعد،  :انظر للمقارنة -

   .366ص ،8ج البداية، ابن كثير، 
 . 226ص عبد اهللا، الخربوطلي، علي، . 388ص  األمويون،الوكيل، محمد،  :انظر أيضاً -
  ).بدون سند( 99، ص 3ج مروج، المسعودي، . )الواقدي( 128، ص 7ج انساب، البالذري،  7
  . 141، ص 21ج نهاية، النويري، . 356، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة -
 .91ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -
، 6جتـاريخ،  الطبـري،  . )ن سندبدو( 187، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي، . )الواقدي( 128، ص 7ج انساب، البالذري،  8

  ).بدون سند( 122، ص 3جمروج، المسعودي، ). محمد بن سعد(عن  )الواقدي( 191ص 
ابـن  . 24ص  المحبر،ابن حبيب، . 269ص تاريخ، ابن خليفة، . 455، ص 8ج الطبقات، ابن سعد،  :انظر للمقارنة -

البدايـة،  ابن كثير، . 356ص  ،4ج الكامل، ابن األثير، . 553، ص 1ج المعرفة، البسوي، . 356ص المعارف، قتيبة، 
   .123صالفخري، ابن الطقطقا، . 366، ص 8ج
فـروخ،  . 56ص ،8ج  ،أعـالم  .263ص  ،الحياةخفاجي، محمد، . 91ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -

  .226ص عبد اهللا، الخربوطلي، علي، . 550، ص1جتاريخ األدب،  عمر،
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واختلف البالذري واليعقوبي في تحديد عمره عند مقتله، فقد ذكر البالذري أنه قتل وهو 
، ولـم يـذكر   2، بينما ذكر اليعقوبي أن عمره كان إحدى وسبعين سـنة 1ابن ثالث وسبعين سنة

   .الطبري والمسعودي ذلك

، وقيل أنـه  3باستثناء الطبري قيام الحجاج بصلب ابن الزبير في مكة وأبرز المؤرخون
فهل أراد خصوم الحجاج من ذلك تشويه صورته الدينية أو  ،4ميتة وقيل هرةً ميتاً قرن بجثته كلباً

نتقامية ضد أعداء السلطة، أم أن األحداث هي واقعية، إلنسانية، والمبالغة في ذكر أعماله اإلأو ا
المؤكد أن الطبري أعرض عن هذه التفاصـيل احترامـاً لألمـوات،     وتعبر عما حصل؟ ومن

   .واعتراضاً على مثل هذه األمور

لى الحجاج يأمره بإنزال ابن الزبير إوذكر البالذري توجيه عبد الملك بن مروان بكتاب 
وأشار الطبري إلى تعيين الخليفة عبـد  . 5من أجل الصالة عليه تمهيداً لدفنه ،عن خشبة الصلب

ـ 74(ليه والية المدينة سنة إللحجاج على والية مكة، ثم أضاف  لك بن مروانالم ، 6)م693/هـ
  ،7وانفرد البالذري باإلشارة إلى تكليف الحجاج لجنده بتنظيف المسجد الحرام من الحجارة والدم

                                                
  . )الواقدي( 128، ص 7ج انساب، البالذري،  1
ابـن  . 553ص ،1جالمعرفـة،  البسـوي،  . 24ص المحبر، ابن حبيب، . 269ص تاريخ، ابن خليفة،  :انظر للمقارنة -

 .141ص  ،21جنهاية، النويري، . 356، ص 4ج الكامل، األثير، 
 .)بدون سند( 187، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي،  2
ج مـروج،  المسعودي، . )بدون سند( 187، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي، . )المدائني( 131، ص 7ج  انساب،البالذري،  3
   .)بدون سند( 122ص  ،3
   .189صالمحبر، ابن حبيب،  :انظر للمقارنة -
، 7ج دائرة،  الشنتاوي، احمد،. 227ص عبد اهللا، الخربوطلي، علي، . 263ص  ،الحياةخفاجي، محمد،  :انظر أيضاً -

  .314 ص
   .)عوانة بن الحكم() 131-129(، ص7ج انساب، البالذري،  4
 .246، ص1ج الحيوان، الجاحظ،  :انظر للمقارنة -
   .)الواقدي( 133، ص 7ج انساب، البالذري،  5
 .)142-141(ص ،21ج نهاية، النويري، . 358صالكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة -
   .)أبو جعفر الطبري( 195ص  ،6ج  تاريخ،الطبري،  6
، 2ج  مـآثر، القلقشـندي،  . 145ص  ،21ج  نهايـة، النويري، . 358، ص 4ج  الكامل،ابن األثير،  :انظر للمقارنة -

 .34ص
   .)الواقدي( 134، ص 7ج انساب، البالذري،  7
 .145 ، ص21ج نهاية، النويري، . 358، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة -
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قيام الحجاج بهدم الزيادة التي أحدثها ابن الزبير في الكعبة  وأشار اليعقوبي والطبري إلى

لـى  إوأورد الطبري توجه الحجاج بعد ذلـك  . 1لى بنائها األولإأثناء تحصنه في مكة، وأعادها 

، وذكر المؤرخون موضوع الدراسـة  2وأقامته بها مدة ثالثة شهور) م693/هـ74(المدينة سنة 

، أو على أيدي بعضهم بالرصاص، ومنهم 3ق بعض الصحابةباستثناء المسعودي قيامه بختم أعنا

. ب( **بن سعد السـاعدي  وأنس بن مالك، وسهل )م697/هـ78. ت( *بن عبد اهللا ومنهم جابر

ليـه  إوانفرد الطبري بذكر بناء الحجاج مسجداً في بني سـلمه و . 4لهم واستخفافا بهم ذالالًإ) ت

   .5نسب

   )م 695- 694/ هـ76- 75(ثورات الخوارج  -2

أجمعت مصادر الدراسة علـى تعيـين    )م694/هـ75) (قطري بن الفجاءة(ثورة األزارقة  -أ

  ، بعد وفاة أخيه)م694/هـ75(نة ـالعراق س فة عبد الملك بن مروان الحجاج على واليةـالخلي
                                                

   .)بدون سند( 195، ص 6ج  تاريخ، الطبري،. )بدون سند( 190، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي،  1
الـذهبي،  . 117صآثار، القزويني، . 356ص المعارف، ابن قتيبة، . 289، ص 1ج أخبار، االزرقي،  :انظر للمقارنة -

  .315، ص )هـ80-61(حوادث ووفيات تاريخ، 
   .)بدون سند( 195، ص 6ج تاريخ، الطبري،  2
 .332ص  ،3ج العقد،  الفاسي،. 359، ص 4ج  الكامل، ابن األثير، :انظر للمقارنة -
). بـدون سـند  ( 190، ص2جتاريخ، اليعقوبي، ). محمد بن سعد(عن  )الواقدي( 399، ص 13ج انساب، البالذري،  3

   ).بدون سند( 195ص  ،6ج تاريخ، الطبري، 
  .332ص ،3جالعقد، الفاسي، . 318، ص )هـ80-61(حوادث ووفيات تاريخ، الذهبي،  :انظر للمقارنة -
صحابي، أمه أم جابر بنت زهير بن ثعلبة بن عبيد من بني سلمه، أول من أسـلم  ): م697/هـ78. ت(جابر بن عبد اهللا  *

توفي وعمره أربع ) ص(، روى عن النبي)م626/هـ5(والخندق ) م624/هـ3(وأحد) م623/هـ2(من األنصار، شهد بدر
سير، الذهبي، . 202، ص 6ج المنتظم،ابن الجوزي، . 574، ص 3ج الطبقات، ابن سعد، . وتسعون سنة وليس له عقب

 .)193 -189(ص
فسـماه النبـي    يكنى أبا العباس وقيل أبو يحيى، خزرجي أنصاري، كان اسمه حزناً): ت. ب(سهل بن سعد الساعدي **
وهـو   )م709/هـ 91(وقيل  )م706 /هـ 88(،، وهو آخر من مات من الصحابة في المدينة، توفي فيها سنة سهالً) ص(

  .238، ص 1ج  تهذيب،النووي، . 320، ص 2ج أسد،ابن األثير، . 92، 87، ص 3ج معجم، البغوي، . ابن مائة سنة
   .)بدون سند( 195ص ،6ج تاريخ، الطبري، ). محمد بن سعد(عن ) الواقدي( 399، ص 13ج انساب، البالذري،  4
ج  البداية،ابن كثير، . 146، ص 21ج نهاية، النويري، ). 359 -358(، ص4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة -
  .3، ص 9
   .)بدون سند( 195، ص 6ج تاريخ، الطبري،  5
 .3، ص 9ج البداية، ير، ابن كث :انظر للمقارنة -
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  : ودخوله الكوفة، وإلقائه خطبةً طويلةً في مسجدها الجامع ومطلعها 1بشر بن مروان

ــال    ــن ج ــا اب ــا أن ــاع الثّناي   وطلّ
  

ــوني     ــة تعرف ــع العمام ــى أض   2مت
  

وحملت في طياتها التهديد والوعيد ألهل العراق في وقت كان فيه الخـوارج يشـكلون   
باسـتثناء   -وذكر البالذري والطبري. مصدر خطرٍ وإزعاجٍ كبيرين يهددان كيان الدولة األموية

 وعبد الرحمن) م702/هـ 83.ت(تكليف الحجاج للمهلب بن أبي صفرة  -اليعقوبي والمسعودي 
، 3)م697/هـ78.ت( زارقة، بزعامة قطري بن الفجاءةألبقتال ا) م695/هـ75.ت( *بن مخنف

حداث التي حصـلت بـين   أل، وأشارا إلى ا4وجاعالً قيادة الجيش األموي للمهلب بن أبي صفرة
، وذكر البالذري 5**الفجاءة، في معركة كازرونجيش المهلب بن أبي صفرة وجيش قطري بن 

                                                
، 3جمـروج،  المسعودي، . )بدون سند( 191، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي، . )روي( 135، ص 7ج انساب، البالذري،  1

   .)عبد اهللا بن أبي عبيدة( 202، ص 6ج تاريخ، الطبري، . )بدون سند( 122ص 
. 332، ص 3ج العقـد،  الفاسـي،  . 146، ص 21ج نهاية، النويري، . 260ص البلدان، ابن الفقيه،  :انظر للمقارنة –

   .378ص  ،1ج  شذرات،الحنبلي، 
 .117صتاريخ، أ، . سيديو، ل 392صاألمويون، الوكيل، محمد، . 184، ص1جمختصر،دروزة، محمد،  :انظر أيضاً -
 191، ص2ج تـاريخ، اليعقـوبي،  ). لوط بن يحيى(عن  )عوانة بن الحكم() 275- 273(، ص7ج انساب، البالذري،  2
عبد اهللا بـن أبـي   ( )204-202(، ص6جتاريخ،الطبري، ). المنقري( 134، ص 3ج مروج، المسعودي، . )بدون سند(

   ).محمد بن يحيى(عن  )عبيدة
العقـد،  ابن عبد ربه، ). 284-282(، ص 1جالكامل، المبرد، . )266-265(، ص2جعيون، ابن قتيبة،  :انظر للمقارنة 

   .122-119، ص 4ج 
األدب، أبو ذياب، خليل، ). 99-98(صالحجاج، أبو النصر، عمر، . 131ص المختصر، زيدان، جرجي،  :ظر أيضاًان -

 . )122-121(صالوسيط، االسكندري، احمد، . )348-347(ص
من ألزد، انتهت إليه سيادة أزد عمان، اشترك مع المهلب في قتال األزارقة  :)م695/هـ75. ت(عبد الرحمن بن مخنف  *

 .366، ص 3ج األعالم، الزركلي، . وقتل في كازرون
هشـام  (عن ) لوط ابن يحيى)(213-211(، ص6ج تاريخ،الطبري، . )قالوا() 425-423(، ص7ج  انساب،البالذري،  3

   ).الكلبي
 .123، ص1ج العقد،  ابن عبد ربه،. 253، ص 1ج  البيان،الجاحظ،  :انظر للمقارنة -
   .)بدون سند( 213، ص6ج تاريخ، الطبري، . )المدائني( 427، ص 7ج انساب، البالذري،  4
 .259، ص 3ج الكامل،  المبرد،. 415ص  المعارف،ابن قتيبة،  :انظر للمقارنة -
مدينة إيرانية، تقع بين شيراز شرقا والخليج العربي غربا، أطلق عليها قديما دمياط األعاجم، فيها قصور  :كازرون **

الحميري، . 1143، ص 3ج مراصد، البغدادي، . 429، ص 4ج معجم البلدان، الحموي، . وبساتين ونخيل وأسواق
 .279ص  ،موسوعة، يحيى ،شامي. 490ص  الروض،

عـن  ) لوط ابن يحيى() 215-211(ص ،6ج تاريخ، الطبري، . )المدائني) (427-425(، ص7ج انساب، البالذري،  5
   .)هشام الكلبي(
 .12، ص9ج البداية،ابن كثير، . 152، ص 21ج نهاية، النويري، . 252، ص 3ج  الكامل،المبرد،  :انظر للمقارنة -
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، وتـم خـالل هـذه    2كاملةً ، وقال الطبري سنة1ًاستمرار المهلب بقتالهم مدة ثمانية عشر شهراً
المعارك قتل عبد الرحمن بن مخنف، واتفق البالذري والطبري على إرسال الحجـاج بقـوات   

وأشار البالذري إلى اتهام الحجـاج   ،3)م696/هـ77.ت(بن ورقاء  إضافية للمهلب بقيادة عتاب
  .4للمهلب بالتقاعس عن قتال الخوارج لدرجة تهديده له بالقتل

ولم تتناول مصادر الدراسة ما ذكرته المصادر التاريخية واألدبية من رد المهلب عليـه  

وأضاف البالذري اتهـام  ، 5"يملكه دون من يبصره ن من البلية أن يكون الرأي بيد منإ: "بالقول

لى استعجاله، ألنه يريـد  إاألمر الذي دفعه  6نشغال بجباية الخراج عن القتالإلبا الحجاج للمهلب

لـى  إمـن والهـدوء   ألعادة اإتتمثل بالقضاء على الثورة وقتل زعيمها و نتائج سريعة وحاسمة

  .مويةألأراضي الدولة ا

م باالضاقة الى ذلك فقد أكد البالذري حصول خالف بين جنود قطـري، حيـث تـركه   

ختالف أشد عليهم وأسرع في هالكهـم فـال تشـغلوهم    إلا: "المهلب مدة شهرين دون قتال قائالً

واتفق البالذري واليعقوبي على حدوث خالفات بين قطري وأصحابه فـي  . 7"بالقتال عن الجدال

عنه، وانحياز كل واحـد  ) ت. ب(وعبد ربه الصغير) ت.ب(ثم انشقاق عبد ربه الكبير 8كرمان

                                                
 .)قالوا( )430-429(، ص7ج انساب، البالذري،  1
 .)بدون سند(215، ص 6ج تاريخ، الطبري،  2
 . )بدون سند(213ص  ،6ج  ،تاريخ ،الطبري). المدائني(427ص  ،7ج ،أنساب ،البالذري 3
  . )الهيثم بن عدي)(425-424(، ص7ج انساب، البالذري،  4
 .200ص سرح، ابن نباته،  :انظر للمقارنة -
األصـفهاني،  . 123،ص 1ج العقد، ابن عبد ربه، . 86، ص 1ج عيون، ابن قتيبة، . 253، ص 1ج البيان، الجاحظ،  5

 .200ص سرح، ابن نباته، ). 283-282(، ص14ج  األغاني،
  .)المدائني( 425، ص 7ج انساب، البالذري،  6
 .)247-246(، ص7ج نهاية، النويري، . 253، ص 3ج الكامل، المبرد،  :انظر للمقارنة -
   .)قالوا( 430ص  ،7ج انساب، البالذري،  7
   .200ص سرح، ابن نباته، . 156، ص 21ج  نهاية،النويري،  :انظر للمقارنة -
  .271ص الخالفة، فوزي، فاروق، . 35ص حركات، الفراجي، عدنان،  :انظر أيضاً -
 .)بدون سند( 192، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي، . )قالوا( 439، ص 7ج انساب، البالذري،  8
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آلخر في جيش مستقل، فاستطاع المهلب القضاء عليهما منفردين، وتفرد اليعقـوبي  منهما عن ا

  .1بعد ذلك إلى طبرستان ومعه اثنان وعشرين ألف مقاتل بذكر توجه قطري

رسال الحجاج لسفيان بن األبرد الكلبي لقتال قطري في إلى إوأشار البالذري واليعقوبي 

لى قطري دور بارز إلسفيان في الوصول ) ت. ب(صبهبذ أل، وكان لمساعدة ملكها ا2طبرستان

. ب( *بن أبـي الصـلت   وذكر البالذري قاتل قطري وهو عثمان، 3في تمكنه من القضاء عليه

لى السنة التي قتل فيهـا  إ، في حين أشار اليعقوبي والطبري باستثناء البالذري والمسعودي 4)ت

 ، بينمـا ذكـر اليعقـوبي سـنة    5)م696/هـ 77(فقد قال الطبري أنها سنة  ،قطري بن الفجاءة

  .6)م698/هـ79(

ـ 76(ثورة شبيب بن يزيد الشيباني  -ب باسـتثناء   -أجمـع مصـادر الدراسـة    )م695/هـ

على الخليفة عبد الملك ) م696/هـ77.ت(الشيباني  على أن خروج شبيب بن يزيد -المسعودي

إلى ذكر تحـالف   ، وأشار البالذري والطبري7)م695/هـ76(بن مروان والحجاج كان في سنة 

في مقاومة الدولة األموية، حيث دعا كـل منهمـا   ) م695/هـ67.ت(شبيب وصالح بن مسرح 
                                                

   .)بدون سند( 193ص  ،2ج تاريخ، اليعقوبي،  1
  .159ص  ،21ج نهاية،النويري، . 442، ص4جالكامل، ابن األثير، . 499، ص2جالفتوح، ابن أعثم،  :انظر للمقارنة -
 .258ص أخبار، مهنا، مرتضى،  :انظر أيضاً -
  . )بدون سند( 193ص  ،2ج تاريخ، اليعقوبي، . )قالوا( 439ص  ،7ج انساب، البالذري،  2
   .499ص ،2ج الفتوح، ابن أعثم، . 280ص األخبار، الدينوري، . 411ص المعارف، ابن قتيبة، : انظر للمقارنة -
  ).259-258(صأخبار، مهنا، مرتضى، . 238ص الحجاج، العمد، إحسان، : انظر أيضاً -
 .)بدون سند( 193، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي، . )قالوا( 439، ص 7ج  انساب،البالذري،  3
 .لم أعثر له على ترجمة ):ت. ب(عثمان بن أبي الصلت  *
 .)قيل( 441، ص 7ج  انساب،البالذري،  4
   .)أبو جعفر الطبري( 308ص  ،6ج تاريخ، الطبري،  5
   .159ص  ،21ج نهاية، النويري، . 441، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة -
 .258صأخبار، مهنا، مرتضى،  :انظر أيضاً -
  . )بدون سند( 193، ص2ج تاريخ، اليعقوبي،  6
 .238ص الحجاج، العمد، إحسان، : انظر أيضاً -
بـدون  ( 192، ص 2ج تـاريخ،  اليعقـوبي،  ). لوط بن يحيى(عن ) هشام الكلبي()11-8(، ص8ج  انساب، البالذري، 7

  ). لوط بن يحيى() 223- 221(، ص6ج تاريخ، الطبري، ). سند
 .241ص  الحجاج،العمد، إحسان، . 222ص  تاريخ،فلهاوزن، يوليوس،  :انظر أيضاً -
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 ،1وأتباعه للخروج على الخليفة عبد الملك بن مروان في شهر صفر من نفـس السـنة   أنصاره

اسـمه   بن مروان وهو إسقاط وانفرد البالذري بذكر سبب خروج شبيب على الخليفة عبد الملك

وان العطاء بسبب كثرة غيابه عن المشاركة في الخدمة العسكرية، وعندما حاول إثبـات  من دي

ن بكر بن وائل إ:" إسمه في الديوان، قيل أن الخليفة عبد الملك بن مروان رفض ذلك معلالً بقوله

، وعندما علم شبيب بالرد، توعد 2"وبني تميم حيان كثير شرهما وما أحب أن يكثروا بهذه البالد

   .3ليفة عبد الملك بن مروان بأن يسوءه ويقف ضدهالخ

وأشار الطبري إلى أن شبيبًأ كان يفكر بقتل الخليفة عبد الملك بن مروان أثنـاء موسـم   

، وبعد انتهاء الموسم طلب الخليفة من الحجاج مالحقة شبيب وصالح )م694/هـ75(الحج سنة 

والطبري بداية خروج شبيب وصـالح مـن   ، وذكر البالذري 4بن مسرح وأتباعهم من الخوارج

بعد أن تمكنا من االنتصار علـى   *لى الموصل ثم الدسكرةإ أرض الجزيرة الفراتية، ووصولهما

عامل الخليفة عبد الملـك بـن مـروان علـى     ) م720/هـ101.ت( **بن مروان قوات محمد

  .ة موجزة، فيما أهمل اليعقوبي والمسعودي ذلك حيث تناوال ثورة شبيب بصور5الجزيرة

                                                
-221(، ص6ج تاريخ،الطبري، ). لوط بن يحيى(عن ) هشام بن محمد الكلبي() 11- 8(، ص8ج انساب، البالذري،  1

  ). لوط بن يحيى) (223
  .274ص تاريخ، ابن خياط،  :انظر للمقارنة -
 ).108-107(صالعراق، طه، عبد الواحد، . 207ص  التاريخ،شاكر، محمود،  :انظر أيضاً -
   ).هشام الكلبي)(19 -17(، ص8ج انساب، البالذري،  2
 .108ص العراق، طه، عبد الواحد، . 240ص الحجاج،  ،العمد، إحسان :انظر أيضاً -
 ).هشام الكلبي)(19-17(، ص8ج انساب، البالذري،  3
  ).بدون سند( 215ص  ،6ج تاريخ، الطبري،  4
، 2جالبلدان،  معجمالحموي، . قرية تقع إلى الغرب من مدينة بغداد، والدسكرة في اللغة تعني األرض المستوية :الدسكرة *

 .272ص الروض، الحميري، . 615، ص 2ج مراصد، البغدادي، . 455ص 
واله الخليفة عبد الملك بن مـروان   ،أمير أموي، أمه أم ولد :)م720/هـ101. ت(محمد بن مروان بن الحكم األموي  **

. 355صالمعـارف،  ابـن قتيبـة،   . كان شجاعا، وكانت له غزوات كثيرة في بالد الـروم  ،الجزيرة وأرمينية وأذربيجان
  .148ص  ،5ج سير، . 254، ص )ه 120-101(حوادث ووفيات تاريخ، الذهبي، 

) 223-221(ص  ،6ج تـاريخ،  الطبـري،  ). يحيى لوط بن(عن ) هشام الكلبي() 9- 8(، ص8ج انساب، البالذري،  5
   ).لوط بن يحيى(
 .15، ص 9ج البداية، ابن كثير، . 274ص تاريخ، ابن خياط، : انظر للمقارنة -
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واختلف البالذري والطبري في تسمية الوالي الذي بعث بثالثة آالف مقاتل مـن أهـل   
، في حين 1الكوفة لقتال شبيب بن يزيد وصالح بن مسرح، فقد ذكر البالذري أنه بشر بن مروان

، وأشار البالذري والطبري إلى تكليف الحجاج قيادة الجـيش إلـى   2لى الحجاجإ أشار الطبري
، وانفرد الطبري بـذكر الموقعـة بـين الطـرفين فـي      3)ت. ب( *األزدي بن عميرة الحارث
، وتم خاللها قتل صالح ابن مسرح، في حين ذكر البالذري والطبري تمكن شبيب من 4**المدبج

 عليهم، ثم رجع لـيالً  نسحاب ببقية الخوارج من أرض المعركة، وبايعه أصحاب صالح أميراًإلا
انتصر عليهم وقتل الحارث بن عميره، فكان ذلك أول انتصار لجـيش  إليهم وبقي يقاتلهم حتى 
  .5شبيب على جيش الحجاج

بـن أبـي    وذكر البالذري والطبري قيام الحجاج بإعادة واليه على طبرسـتان سـفيان  
بـن   لى الموصل لقتال شبيب، وأرسل إليه قوات إضـافية بقيـادة سـورة   إ) ت. ب( ***العالية
ليه قيادة الجيش األموي، إال أن جيش شبيب تمكـن مـن هزيمـة    ، وأسند إ)ت. ب( ****أبجر

، مما ساهم في رفع الناحية المعنوية عند الخوارج، ودفعهم إلى اإلستمرار فـي قتـال   6غريمه
   .القوات األموية

                                                
  .)لوط بن يحيى( عن  )هشام الكلبي( 8، ص 8ج انساب، البالذري،  1
   .)لوط بن يحيى( 222 ، ص6ج تاريخ، الطبري،  2
   .15، ص 9ج البداية، ابن كثير،  :انظر للمقارنة -
التاريخ، شاكر، محمود، . 241صالحجاج، العمد، إحسان، ). 113-112(صالحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -

  .207ص
  .لم أعثر له على ترجمة :)ت. ب(الحارث بن عميرة األزدي  *
لوط بن ( )223 -221(، ص6ج تاريخ، طبري، ال. )لوط بن يحيى(عن  )هشام الكلبي( 9، ص8ج انساب، البالذري،  3

  . )يحيى
  .291ص الخالفة، دكسن، عبد األمير،  :انظر أيضاً -
  .لم أعثر له على ترجمة :المدبج **

 .)لوط بن يحيى( 222، ص 6ج تاريخ، الطبري،  4
  ). لوط بن يحيى()223-221(، ص 6جتاريخ، الطبري، . )هشام الكلبي)(10-9(، ص8ج انساب، البالذري،  5
   .)16-15(، ص9ج البداية، ابن كثير، . 274ص التاريخ، ابن خياط،  :انظر للمقارنة -
 ).292-291(صالخالفة، دكسن، عبد األمير، . 113ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -

  .لم أعثر له على ترجمة :)ت. ب(سفيان بن أبي العاليه  ***
 .لم أعثر له على ترجمة :)ت. ب(سورة بن أبجر  ****

  ).لوط بن يحيى() 228-226(، ص6ج تاريخ، الطبري، ).هشام الكلبي( 20، ص8ج انساب، البالذري،  6
 ).242-241(ص  الحجاج،العمد، إحسان، ). 114- 113(صالحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً –
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علـى رأس  ) ت. ب( *بن سـعيد  وأشار البالذري والطبري الى توجيه الحجاج عثمان

بـن   ، ثم دعمه بقوات إضافية بقيـادة سـعيد  **جوخى لى شبيب في أرضإأربعة آالف مقاتل 

، والتقى الطرفان في راز الروز، وتمكنت خاللها قوات شبيب من هزيمـة  )ت. ب( ***المجالد

، ويالحظ مما سبق وجود صعوبة بالغـة لـدى   1قوات عثمان ابن سعيد وقتل سعيد بن المجالد

على كيان السلطة األموية في  يقياًحق الحجاج في إخماده ثورة شبيب، حيث أصبحت تشكل خطراً

  . العراق

 وأبرز البالذري والطبري محاوالت شبيب دخول الكوفة، حيث حاول دخولها مسـتغالً 

لى الكوفة عندما علم بذلك، ووصـلها قبـل   إ لى البصرة، فأقبل الحجاج مسرعاًإخروج الحجاج 

) ت. ب(فقته زوجته غزالة، وبر، وأجمعت مصادر الدراسة على دخول شبيب الكوفة ليال2ًشبيب

لـى  إشبيب وأتباعـه   مارة، ثم توجهإلوكان الحجاج قد تحصن في دار ا) ت. ب(وأمه جهيزة 

فكانـت هـذه المـرة     3جامع الكوفة، وجلست غزالة على المنبر وأخذت تذم الحجاج وبني أمية

عواقـب   مما دل على جرأته وأتباعه من غير النظر إلـى  ،األولى التي يدخل بها شبيب الكوفة

  .األمور

وأشار الطبري إلى الهيئة التي كان عليها الحجاج عندما علم باقتراب شبيب من الكوفة، 
رسال قوات شامية، مبرراً ذلك عجز إلى عبد الملك بن مروان يحثه فيه على إحيث بعث بكتاب 

                                                
  .لم أعثر له على ترجمة :)ت. ب(عثمان بن سعيد  *

، ص 2ج معجـم البلـدان،  الحموي، . 403، ص 2ج معجم، البكري، . لى نهر جوخىإبلد بالعراق، وينسب : جوخى **
 .181صالروض، الحميري، . 178

 .لم أعثر له على ترجمة): ت. ب(سعيد بن المجالد  ***
  . )بن يحيىلوط ( )235 – 234(، ص6ج تاريخ،  الطبري،. )لوط بن يحيى() 22-20(، ص8ج انساب، البالذري،  1
  .16 ، ص9ج البداية، ابن كثير،  :انظر للمقارنة -
 .292ص الخالفة، دكسن، عبد األمير، ). 115 -114(صالحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -
   ).لوط بن يحيى()240 – 239(، ص6ج  تاريخ،الطبري، . )بدون سند() 23 -22(، ص8جانساب،البالذري،  2
 .174، ص 21 جنهاية، النويري، . 202، ص 1ج عيون، ابن قتيبة،  :انظر للمقارنة -
 ،تـاريخ الطبري،  ).بدون سند(192، ص 2ج  تاريخ،اليعقوبي، . )قال بعضهم() 23-22(، ص8ج انساب، البالذري،  3

  ). بدون سند() 147-146(، ص3ج  مروج،المسعودي، ). لوط بن يحيى() 240 -239(، ص6ج 
 ،الحجاجالعمد، إحسان، : انظر أيضاً - .6، ص 3ج الفتوح،  ،ابن أعثم. 274ص التاريخ،  ،ابن خياط :انظر للمقارنة -

 . 380ص  دراسة،بطاينة، محمد، . 35صحركات، الفراجي، عدنان، . 207ص  التاريخ،شاكر، محمود، . 244ص 
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بـن   ، وأورد كل من البالذري والطبري بعث الحجاج لزحر1أهل الكوفة عن الدفاع عن بالدهم
وأضافا أنه تمكن شـبيب مـن    ،في ألف وثمانمائة فارس في أثر شبيب) ت. ب( *قيس الجعفي

 .2االنتصار على جيش زحر وقتله

ـ 84.ت(وذكر البالذري والطبري تكليف الحجاج لعبد الرحمن بن األشعث   )م703/هـ
حـذر فـي   ، وتوخى القائد الجديد الدقـة وال 4، أو ستة آالف فارس3بقتال شبيب ومعه خمسمائة

. ب(لى شبيب، فلم تعجب خطته الحجاج، وقام بعزله وتعيين عثمان بن قطن الحـارثي  إطريقه 
 . 5مكانه، والتقى األخير شبيباً في معركة جواليا، فانتصر األخير، وتمكن من قتل غريمه) ت

وذكر البالذري والطبري إمداد عبد الملك بن مروان للحجاج بأربعة آالف جندي علـى  
في ألفين، ) ت. ب( **بن عبد الرحمن الحكمي ، وحبيب)ت. ب( يان بن األبرد الكلبيرأسهم سف

لى شبيب، وكان مع األخير ستمائة مـن  إفأصبحوا ستة آالف، ثم بعث الحجاج عتاب بن ورقاء 
، وذكر البالذري والطبري توجه شبيب إلى الكوفة للمرة الثانية 6أصحابه، فقاتله عتاب حتى قتل

                                                
   .)هشام الكلبي(عن ) لوط بن يحيى)(259-257(، ص6ج  تاريخ،الطبري،  1
  . 420، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :للمقارنةانظر  -
 . 354ص  الدولة،الخضري، محمد، . 377ص الوثائق، حمادة، محمد،  :انظر أيضاً -
 فارساً ، كان شريفاً)م657 /هـ 37(شهد معه صفين ،احد أصحاب علي بن أبي طالب ):ت. ب( زحر بن قيس الجعفي *

ص  ،14ج الـوافي،  الصـفدي،  . 3783، ص 8ج بغية، ابن العديم، . 516، ص 9ج تاريخ، البغدادي، . بليغاً وخطيباً
127. 

  ). هشام الكلبي) (244-243(، ص6ج تاريخ،الطبري، ). قال بعضهم)(24- 23(، ص8ج انساب، البالذري،  2
  ).176-175(، ص21ج نهاية،النويري، ). 409-408(، ص4ج الكامل،ابن األثير، : انظر للمقارنة -
 .293ص الخالفة، دكسن، عبد األمير، ). 117-116(ص الحجاج،أبو النصر، عمر، : انظر أيضاً -
  ).لوط بن يحيى( )251-249(، ص6ج  تاريخ، الطبري،). قال بعضهم( 26- 23ص  ،8، ج أنساب البالذري، 3
 ).182-179(، ص21ج  نهاية،النوبري،  :انظر للمقارنة -
 ).لوط بن يحيى() 251 – 249(ص  ،6ج  ،تاريخ ،الطبري 4
   ).لوط بن يحيى(، )255-252(، ص6ج  تاريخ،الطبري، ). قال بعضهم( 26 -23، ص 8ج  انساب،البالذري،  5
  . )415-413(، ص4ج  الكامل،ابن األثير،  :انظر للمقارنة -
 . 294ص الخالفة، دكسن، عبد األمير، . 117صالحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -
 .لم أعثر له على ترجمة: )ت. ب(حبيب بن عبد الرحمن الحكمي  **
  ).هشام الكلبي(عن ) لوط بن يحيى() 259 -257(، ص6جتاريخ،الطبري، ). بدون سند( 26،ص8جانساب، البالذري،  6
  .420، ص 4ج  الكامل،ابن األثير،  :انظر للمقارنة -
  .314،ص1ج تاريخ،حسن، حسن، . 208صالتاريخ،مود، شاكر، مح. 118صالحجاج،أبو النصر، عمر، : انظر أيضاً -
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، وأجمعت مصادر الدراسة على خروج الحجاج مـع  1في محاولة لدخولها) م696 /هـ77( سنة
 *بـن عتـاب بـن ورقـاء     سفيان بن األبرد لقتاله، وقاتل معهم أهل الكوفة ومن أبرزهم خالد

أخ شبيب وأمه جهيزة، وفر شبيب ) ت. ب(مصاد الشيباني  ، فاستطاعوا قتل)م696/هـ77.ت(
الدراسة على تكليف الحجاج لسفيان بن األبرد الكلبـي  ، واتفقت مصادر 2لى كرمانإوأصحابه 

بمالحقة شبيب في بالد كرمان، وقد حدثت بين الطرفين معركة مصيرية بالقرب من جسر نهر 
، وانتصرت فيها قوات سفيان الكلبي علـى قـوات   )م696/هـ77(سنة  ***في األهواز **دجيل

  .3)م696/هـ77(شبيب، وغرق األخير في النهر سنة 

شبيب قد أرقت الدولة األموية، وجعلت مركز الحجـاج فـي    يالحظ مما سبق أن ثورة

لى تجنيد القوات الشامية مع العراقية من أجل القضاء عليها، وقد إخطر حقيقي، األمر الذي دفعه 

 .رفع إخماد الحجاج لها من مكانته عند الخليفة عبد الملك بن مروان وازدادت ثقة األخير به

                                                
هشـام  (عـن  ) لوط بن يحيى( )270-267(، ص6ج تاريخ، الطبري، ). بدون سند( 27، ص 8ج انساب، البالذري،  1

 ).الكلبي
أمه أم ولد، من أشراف الكوفة، كان شجاعاً، استعمله الحجـاج   :)م696/هـ77. ت(خالد بن عتاب بن ورقاء الرياحي  *

  .297، ص2ج  األعالم،الزركلي، . 73، ص 6ج تاريخ، ابن عساكر، . على الري
ج تاريخ، الطبري، ). بدون سند(192، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي، ). بدون سند() 28-27(، ص8ج انساب، البالذري،  2
   .)بدون سند(147، ص 3ج مروج، لمسعودي، ا). لوط بن يحيى( 271-270، ص 6
، 21ج نهايـة، النـويري،  . 427، ص 4ج الكامـل،  ابـن األثيـر،   . 7، ص 3ج الفتوح، ابن أعثم،  :انظر للمقارنة -

  ). 190-188(ص
  .35ص حركات،الفراجي، عدنان، . 209صالتاريخ،شاكر، محمود، . 120صالحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -
نهر باألهواز، حفره أردشير أحد ملوك فارس، يخرج من أعلى أصبهان ويصب في بحـر فـارس قـرب     :دجيلنهر  **

 .255صالروض، الحميري، . 516، ص2جمراصد، البغدادي، . 443، ص 2ج معجم البلدان، الحموي، . عبدان
رانية، تنتشـر فيهـا واحـات النخيـل     في منطقة خوزستان المحاذية للحدود العراقية االي مدينة إيرانية، تقع :األهواز ***

 ،شامي، يحيى. 61ص الروض، الحميري، . 135ص مراصد، البغدادي، . 206، ص 1جمعجم، البكري، . والمستنقعات
 .258ص  ،موسوعة

، 6ج تـاريخ،  الطبري، ). بدون سند( 192، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي، ). بدون سند( 28، ص 8ج انساب، البالذري،  3
  . )بدون سند(147، ص 3، ج مروجالمسعودي، ). لوط بن يحيى() 281-280( ص
-191(ص ،21جنهايـة، النـويري،  . 432، ص4جالكامل،ابن األثير، . 274صالتاريخ، ابن خياط،  :انظر للمقارنة -

192 .(  
ص  التـاريخ، شاكر، محمود، . 22ص، تاريخ، فلهاوزن، يوليوس. 121ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -

. 172ص تـاريخ،  أ، . سـيديو، ل . 314، ص 1ج تـاريخ،  حسن، حسن، . 35ص حركات، الفراجي، عدنان، . 210
 .314، ص 7ج دائرة، الشنتاوي، احمد، 
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 )م695/هـ76(عبد اهللا بن الجارود ثورة  - 3

مـع اختصـار   ) م695/هـ76. ت(ذكر البالذري والطبري ثورة عبد اهللا بن الجارود 

األخير لها، بينما لم يتطرق إليها كل من اليعقوبي والمسعودي، وأشارا إلى توجه الحجاج مـن  

الخوارج، وخطب الحجـاج  لى رستقباذ من أجل مساعدة المهلب بن أبي صفرة في قتاله إالكوفة 

، 1"إن الزيادة التي زادكم ابن الزبير في أعطياتكم زيادة فاسق منافق، ولست أجيزها: "فيهم قائال

لى الحكم األمـوي، وقـد   إلى زيادة مصعب بن الزبير عطاء الناس بعد عودة العراق إشارة إلبا

نين عبد الملك بن مروان، فما بأنها زيادة أمير المؤم احتج عبد اهللا بن الجارود على ذلك مبرراً

 .2ال أن هدده بالقتل إن لم يسكتإكان من الحجاج 

، حيث أخـذ يـدعو   3وأشار إلى بداية تفكير عبد اهللا بن الجارود الخروج على الحجاج

بعض وجوه أهل العراق لالنضمام إليه، وحدد البالذري زمن خروجه في األول من شهر ربيع 

  .5 )م694/هـ75(حين ذكر الطبري األول من شهر شعبان سنة، في 4)م695/هـ76(اآلخر سنة

                                                
هشـام  (عـن   )لوط بـن يحيـى  () 211-210(ص ،6ج  تاريخ،الطبري، ). قالوا( 282، ص 7ج انساب، البالذري،  1

  ). الكلبي
  .214، ص 21ج نهاية، النويري، . 381، ص 4ج الكامل،  ر،ابن األثي :انظر للمقارنة -
أخبـار،  مهنا، مرتضى، ). 109-108(صتراجم، النمر، إحسان، . 100ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -

  .158ص 
هشـام  ( عـن  )لوط بـن يحيـى  () 211-210(، ص6، ج تاريخالطبري، ). قالوا( 283، ص 7ج انساب، البالذري،  2

   .)الكلبي
   .214، ص 21ج نهاية، النويري، . 381، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة -
 . 65ص تنظيمات،  ،الجنابي، خالد. 100ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً -
   .)قالوا( 283، ص 7ج انساب، البالذري،  3
 .382، ص 4ج  ، الكامل،ابن األثير :انظر للمقارنة -
   .)قالوا( 283، ص 7ج  انساب،البالذري،  4
 . 215، ص 21ج نهاية، النويري، . 382، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة -
   .)هشام الكلبي(عن  )لوط بن يحيى() 211-210(، ص6ج  تاريخ،الطبري،  5
  .272ص التاريخ، ابن خياط،  :انظر للمقارنة -
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لى محاولة الحجاج لقاء ابن الجارود للتفاوض معه غيـر أن األخيـر   إوأشار البالذري 
 ،2والـدواب  ، ثم قام بمهاجمة خيامه، ونهب المتاع والسـالح 1يذاء رسولهإرفض ذلك وحاول 

بقيام أهل اليمن بحماية زوجة الحجاج ابنة وأضاف حدوث انشقاق بين أتباع ابن الجارود، تمثل 
يذائها، وقيام قبيلة مضر بحماية زوجته األخرى أم سلمه إمن  النعمان بن بشير األنصاري خوفاً

لى تخوف النـاس مـن عقـاب    إ، وربما يعود تفكك جبهة عبد اهللا بن الجارود 3مخافة السفهاء
ة الدولة األموية، كما فعل في الثورات الحجاج لهم، وخاصة تحذيره بمعاقبة الخارجين على سلط

 .السابقة

وانفرد البالذري بذكر استشارة الحجاج ألصحابه بأمر عبد اهللا بن الجارود، فقد أشـار  
عبيـد بـن طـارق     عليه عثمان بن قطن الحارثي بالقتال، في حين حثه عبـد الـرحمن بـن   

ال أن رد إفي من السالح لقتالهم، بعدم القتال بحجة أنهم قلة، وليس لديهم ما يك) ت. ب(*العبشمي
ا مـا  ن القليل الطيب خير من الكثير الخبيث، وكثيرإ"  :، فقال لهومؤثراً الحجاج عليه كان قوياً

بربه رغـم قلـة عـدده     ويدل ذلك على ثقة الحجاج. 4"القليل على الكثير) عز وجل(ينصر اهللا 
 . وعدته

لعبد ) ت. ب( **بن القبعثري الشيباني بانوفي المقابل فقد أورد البالذري استشارة الغض

، وأرسل الحجاج يطلب المـدد  5اهللا بن الجارود باإلسراع في مهاجمة الحجاج قبل ازدياد أتباعه
                                                

   ).المدائني) (285-284(،ص7جانساب، البالذري،  1
   ).216- 215(، ص21ج نهاية، النويري، . 382، ص 4ج الكامل، ابن األثير، : انظر للمقارنة -
  .215ص الحجاج، العمد، إحسان، : انظر أيضاً -
  . )قالوا( 285، ص 7ج انساب، البالذري،  2
  .382، ص 4ج الكامل، ابن األثير، : انظر للمقارنة -
   .)قالوا( 285، ص 7ج انساب، البالذري،  3
 .216، ص 21ج نهاية، النويري، ). 383-382(، ص4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة -
 .لم أعثر له على ترجمة: )ت. ب(عبد الرحمن بن عبيد بن طارق العبشمي  *
   .)المدائني( 286ص  ،7ج انساب، البالذري،  4
   ).217-216(، ص21ج نهاية، النويري، . 383، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
  ).160-159(صأخبار، مهنا، مرتضى، ). 217-216(صالحجاج، العمد، إحسان، : انظر أيضاً –
  .لم أعثر له على ترجمة :)ت. ب(الغضبان بن القبعثري الشيباني **

  ) هشام الكلبي() 286-285(، ص7ج انساب،البالذري،  5
  . 382، ص 4، ج الكاملابن األثير،  :انظر للمقارنة -
  .159ص  أخبار،مهنا، مرتضى،  :انظر أيضاً -
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ومعه  ،)م705/هـ 85. ت( *بن الحصين الحبطي من زعماء القبائل المجاورة، فقدم عليه عباد

لقتال عبد اهللا بـن   آالف مقاتل، ثم خرجيزداد حتى بلغ ستة  مائة فارس، فأصبح جيش الحجاج

 ، وأضاف البالذري منح الحجاج األمان للناس1)م695/هـ76(الجارود حيث تمكن من قتله سنة 

وعبد ) ت. ب( **بن عمران البرجمي بعد قضائه على ثورة عبد اهللا بن الجارود باستثناء الهذيل

فأمر الحجـاج   ،في التحريض عليه دورهما المباشر بسبب) ت. ب( ***بن حكيم المجاشعي اهللا

 من قيام الحجاج) م859/هـ 245. ت(، ولم تذكر مصادر الدراسة ما ذكره ابن حبيب 2بقتلهما

 .3بصلبهما

لـى انضـمام   إوربما يعود ضعف جبهة عبد اهللا بن الجارود وفشل ثورته ضد الحجاج 

فكانت  ،والمدروس من جهة أخرىبعض القبائل الموالية لألخير من جهة، وعدم التخطيط الجيد 

النتيجة إخماد ثورته ثم مقتله، مما أضفى صورة إيجابية على شخصية الحجاج عند الخليفة عبد 

  .الملك بن مروان وتعزيز مكانته عنده

 )م695/هـ76(ثورة الزنج  -4

، ًاحيث أوردها بشكل مقتضـب جـد   ،انفرد البالذري بالحديث عن ثورة الزنج بالبصرة

لى أسبابها وأهدافها، وربما يعود ذلك لعدم خطورتها المباشرة على كيان الدولـة  إ رةشاإلدون ا

 .األموية من ناحية، أو بسبب مدتها القصيرة وسرعة القضاء عليها من ناحية أخرى

                                                
يكنى أبا جهضم، من بني تميم، سيد قبيلته، ولي شرطة البصـرة أيـام    :)م705 /هـ 85.ت(عباد بن الحصين الحبطي  *

الزركلي، . 414ص المعارف، قتيبة، ابن . لى كابل وقتل هناكإعبد اهللا بن الزبير، وبعد ثورة عبد الرحمن بن األشعث فر 
  .257، ص 3ج األعالم، 

 .)قالوا() 288-287(، ص7ج انساب، البالذري،  1
 .لم أعثر له على ترجمة ):ت. ب(الهذيل بن عمران البرجمي  **

  .لم أعثر له على ترجمة :)ت. ب(عبد اهللا بن حكيم المجاشعي  ***
   .)قالوا() 288-287(، ص7ج  انساب،البالذري،  2
 .218، ص 21ج نهاية، النويري، . 385، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
 .482ص المحبر، ابن حبيب،  3



107 

وقد أوضح البالذري استغالل الزنج فرصة انشغال الحجاج بمحاربة عبد اهللا بن الجارود 

" ريـاح شـيرزنجي  " يقال له ج بمنطقة الفرات ونصبوا عليهم رجالًفي رستقباذ، وقاموا بالخرو

بـن عمـرو    ، مما اضطر قائد الشرطة فيها زياد1بمعنى أسد وسيطروا على ضواحي البصرة

 .2ال أنهم هزموه و قتلوهإلقتالهم ) ت. ب(لى توجيه ابنه حفص إ) ت. ب( *العتكي

الزنوج ويقضوا على ثـورتهم، ممـا   وذكر تحذير الحجاج ألهل البصرة إن لم يقاتلوا 

، واستطاعوا هـزيمتهم  )ت. ب( **بن مالك السلمي للخروج ضدهم، وجعلوا عليهم كراز دفعهم

  .3حيث قتل شيرزنجي وقضي على ثورته ***لى مناطق دورقإومالحقتهم 

تعـود   يالحظ عدم تناول البالذري أسباب خروج الزنج على الدولة األموية، والتي ربما

جتماعية الصعبة التي عاشوها من جهة، ونظام العبودية الذي إلقتصادية واإليعة ظروفهم الى طبإ

رسـال  إعانوا منه فترة من الزمن من جهة أخرى، فحاولوا بذلك تحسين أوضاعهم، ومن ثـم  

 .لى سلطة الدولة األمويةإشارة واضحة وقوية إ

  )م696/هـ 77(ثورة مطرف بن المغيرة بن شعبة  -5

البالذري والطبري باستثناء اليعقوبي والمسعودي ثورة مطرف بن المغيرة بن استعرض 

 .)م696/هـ77.ت(شعبة 

                                                
  .)روح بن عبد المؤمن( 299، ص 7ج  انساب،البالذري،  1
  . 222، ص 21ج نهاية، النويري، . 388، ص 4، ج الكاملابن األثير،  :انظر للمقارنة –
 .224ص  ،الحجاج ،إحسان ،العمد :أنظر أيضاً -
 .لم أعثر له على ترجمة :)ت. ب(زياد بن عمرو العتكي  *
  ).أبو اليقظان(عن ) روح بن عبد المؤمن( 300، ص 7، ج انسابالبالذري،  2
   .222، ص 21ج نهاية، النويري، . 388، ص 4ج  الكامل،ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
 .225ص  الحجاج،العمد، إحسان،  :انظر أيضاً –
 .لم أعثر له على ترجمة): ت. ب(كراز بن مالك السلمي  **

الحميـري،  . 540، ص 2ج مراصـد،  البغدادي، . 483، ص 2ج معجم البلـدان،  الحموي، . بلد بخوزستان :دورق ***
 .247ص الروض، 

  . )ذمروح بن الوليد بن هشام بن قح() 301-300(، ص7ج  انساب،البالذري،  3
  .225ص الحجاج، العمد، إحسان،  :انظر أيضاً –



108 

وأشار البالذري والطبري إلى قيام الحجاج بتولية مطرف بن المغيرة على المدائن، ثـم  

، وانفرد البالذري بذكر روايتين 1على همذان) ت. ب( توليته إلخويه عروة على الكوفة، وحمزة

ن إ: " األولى سماعه الحجاج وهـو يقـول   :سبب خروج مطرف بن المغيرة على الحجاجحول 

أنه محاولة من خصوم  -أعتقد -وهو رأي. 2"عبد الملك خليفة اهللا وهو أكرم على اهللا من رسله

ظل اهللا علـى   –الحجاج لتشويه صورته الدينية من خالل اعتباره الخليفة عبد الملك بن مروان 

الحجاج بتفضيل الخليفة على األنبياء والرسل، وهو أمر ال يمكن قبوله دينياً أو  واتهام -األرض 

 .منطقياً

والرواية الثانية تفيد بأن الحجاج قد ضرب بالسياط حتى الموت أخاً لمطرف بن المغيرة 

لى عبد الملك بن مروان كتاباً يذم فيه الحجاج ويتهمه إبسبب كتابته  ،أثناء استعماله على الكوفة

 .3بالتعجل والتسرع بالقتل

، لدرجة 4وأورد الطبري العالقة الجيدة التي جمعت الحجاج بمطرف قبيل خروجه عليه

ليه بالمدد حينما علم بخروج شبيب بن يزيد الشـيباني عليـه واقترابـه مـن     إأن مطرف بعث 

وأشار البالذري والطبري إلى اتصال مطرف بشبيب في محاولة منه إلقناع األخيـر   ،5المدائن

بخروج اإلثنين معاً على عبد الملك بن مروان والحجاج، إال أنها انتهت بالفشل، مقتنعاً في الوقت 

                                                
  . )لوط بن يحيى( 284، ص 6ج تاريخ، الطبري، ).هشام الكلبي()398-397(، ص7ج انساب،  البالذري، 1

   .434، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة
  .244ص الخالفة، فوزي، فاروق، . 251ص  الحجاج،العمد، إحسان،  :انظر أيضاً –
عبـد اهللا بـن صـالح    ( عـن  )حمزة الزيات( 379، ص 13ج ). الهيثم بن عدي( 397، ص 7ج انساب، البالذري،  2

   .)العجلي
  .252ص  الحجاج،العمد، إحسان،  :انظر أيضاً -
   .)هشام الكلبي(عن  )لوط بن يحيى() 398-397(، ص7ج انساب، البالذري،  3
  .252ص الحجاج، العمد، إحسان،  :انظر أيضاً –
   .)هشام الكلبي(عن  )لوط بن يحيى( 284، ص 6ج تاريخ، الطبري،  4
   ).434-433(، ص4ج الكامل،  ابن األثير، :انظر للمقارنة –
  .151ص  الحجاج،أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً –
   .)لوط بن يحيى( 285، ص 6ج تاريخ، الطبري،  5
  .434، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
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، غيـر أن  1نفسه باألسباب التي خرج من أجلها والمتمثلة بظلم الحجاج وتعسفه وتعطيله للحدود

لجميـع   ختلف معهم بشأن خالفة المسلمين، حيث طالب أصحاب شبيب بان تكون حقـاً مطرفاً ا

: " وقال) م644/هـ 23ت(المسلمين، في حين أرادها مطرف شورى كما فعلها عمر بن الخطاب

 . 2"ذا علمت أنه يراد الرضا من قريش رضوا وقنعواإن العرب إ

وج على الحجاج، ثـم أوردا  وأضافا قيام مطرف بجمع أصحابه واستشارتهم بشأن الخر
فكان ممن حثه على ذلك، مـواله   ،تصميمهم على خلع الحجاج مع الخليفة عبد الملك بن مروان

 .3لى الجبالإلى الدسكرة ومنها إ، ثم توجه مطرف )ت. ب( *بن أبي زياد يزيد

وأشار البالذري والطبري إلى طلب مطرف من أخيه حمزة أثناء والية األخيـر علـى   
ال أن الحجاج علم بذلك، فطلـب  إما طلبه،  ًاليه األخير سرإداده بالمال والسالح، فبعث همذان إم

من المالحظ وجود أزمة حقيقية عند مطـرف بـن   . 4من قائد شرطته على همذان حبس حمزة
 ،المغيرة، تتمثل بنقص السالح والمال، وهذا مؤشر خطير على ضعف حركتـه منـذ بـدايتها   

 . وبالتالي إمكانية فشلها فيما بعد

 )ت. ب(وذكر البالذري والطبري أن عامل الحجاج على أصبهان البراء بـن قبيصـة   
مـدادات  إللى الحجاج يخبره فيه بخطر ثورة مطرف بن المغيرة، ويطلـب منـه ا  إبعث بكتاب 

  .6، وانفرد البالذري بذكر إمداد الحجاج له بألف مقاتل5العاجلة

                                                
   ).لوط بن يحيى()287-286(، ص6، ج تاريخالطبري، ). هشام الكلبي( 399، ص7ج انساب، البالذري،  1
  .434، ص 4ج الكامل، ابن األثير، . 467، ص 1ج جمهرة، ابن حزم،  :انظر للمقارنة –
 ).لوط بن يحيى() 287 – 286(، ص6ج تاريخ، الطبري، . )قالوا( 399، ص 7ج  انساب،البالذري،  2
 .لم أعثر له على ترجمة: )ت. ب(يزيد بن أبي زياد  *
  . )لوط بن يحيى()289 -288(، ص6،ج تاريخالطبري، . )قالوا( 400، ص 7ج انساب، البالذري،  3
   .)435-434(، ص4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
 .244صالخالفة،  زي، فاروق،فو. 152ص  الحجاج،أبو النصر، عمر،  :انظر ايضا –
 ).لوط بن يحيى( )292- 291(، ص6ج تاريخ، الطبري، . )بدون سند( 401، ص 7، ج انسابالبالذري،  4
   ).لوط بن يحيى( )294 – 293(، ص 6 تاريخ،الطبري، ). بدون سند() 402-401(، ص7ج  انساب،البالذري،  5
   .435، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
 . 387ص الوثائق، حمادة، محمد، . 255ص  الحجاج،العمد، إحسان،  :انظر أيضاً –
  .)بدون سند( 401، ص 7ج  انساب،البالذري،  6
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لى البراء بن قبيصة ينصحه فيـه  إي والطبري على إرسال الحجاج كتاباً واتفق البالذر

، **واليه علـى الـري  ) ت. ب( *بن وتاد األيادي ضافية بقيادة عديإبالتريث حتى تصله قوات 

 .2، وقدر الطبري أعداد الجيشين بستة آالف مقاتل1قيادة الجيشين لعدي بن وتاد جاعالً

، فوصف الـبالذري  3بري بالحديث عن اقتتال الطرفينواستطرد كٌُل من البالذري والط

ـ  77(، واتفق مع الطبري على تحديد زمن مقتل مطرف سنة 4القتال بالشديد أثنـاء  ) م696/هـ

، حيث بعث )م728/هـ 110. ت( ***بن هبيرة المعركة، وأكدا على أن قاتله رجل يدعى عمر

 .5لى الحجاجإبرأسه 

 ) م700/هـ 81(ثورة عبد الرحمن بن محمد بن األشعث  -6

أشارت المصادر موضوع الدراسة إلى قيام الحجاج بتعيين عبد الرحمن بن محمد بـن  

، وتناولت تلك المصادر باستثناء المسـعودي  6)م697/هـ78(األشعث على والية سجستان سنة 

 مقاتل، وقيل اثنا عشر ألف مقاتل، أطلقتجهيز الحجاج له بجيش كثيف بلغ تعداده عشرة آالف 

                                                
 .لم أعثر له على ترجمة: )ت. ب(عدي بن وتاد األيادي  *

 مراصد،البغدادي، . 116، ص 13ج معجم البلدان، الحموي، . وهي كثيرة الخيرات ،مدينة بالقرب من خراسان :الري **
 .278ص الروض، الحميري، . 615، ص 2ج 

  .)لوط بن يحيى( 295، ص 6ج تاريخ، الطبري، . )بدون سند( 402، ص 7ج انساب، البالذري،  1
 .)لوط بن يحيى( 296، ص 6ج تاريخ، الطبري،  2
 .)لوط بن يحيى( )298 -297(، ص6 جتاريخ، الطبري، . )بدون سند( )403 -402(، ص7ج  انساب،البالذري،  3
   .)بدون سند( 403، ص 7ج انساب، البالذري،  4
  .436، ص 4، ج الكاملابن األثير،  :انظر للمقارنة –
ت ( يكنى أبا المثنى، أمير، داهية، ولي العراقين ليزيد بن عبد الملـك  :)م728 /هـ110. ت(عمر بن هبيرة الفزاري  **

المعـارف،  ابن قتيبة، . ، مات بالشام)م696/هـ77ت(في محاربة مطرف بن المغيرة  ست سنين، شارك )م683/هـ 64
 .68، ص 5ج األعالم، الزركلي، . 562، ص4جسير، الذهبي، . 408ص

  .)لوط بن يحيى( 298، ص 6ج تاريخ، الطبري، . )بدون سند( 403، ص 7ج انساب، البالذري،  5
 .436ص ، 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
، 6ج تـاريخ،  الطبـري،  . )بدون سـند ( 192، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي، . )قالوا( 310، ص 7ج انساب، البالذري،  6

  . )بدون سند( 138، ص 3ج مروج، المسعودي، . )لوط بن يحيى() 329 -328(ص
  .244ص المحبر، ابن حبيب،  :انظر للمقارنة –
 .244ص الخالفة، فوزي، فاروق، . 231ص تاريخ، نبيلة، محمد، . 154ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً –



111 

لـى بـالد   إحيث قاده واليه الجديد وسـيره   ،عليه جيش الطواويس، إلكتمال كل ما يلزم جيشه

لى العالقة الحميدة التي ربطت الحجاج بعبد الـرحمن بـن   إ، وأشار البالذري والطبري 1الترك

ن إ" :لهـم  سجسـتان، قـائالً   األشعث قبيل إعالن األخير ثورته، فقد خطب جنوده لدى وصوله

، فيمـا  2"األمير الحجاج ولّاني ثغركم، وأمرني بجهاد عدوكم الذي استباح بالدكم وأباد خيـاركم 

أهمل اليعقوبي والمسعودي ذلك، ربما لعدم رغبتهما إظهار عبارات حسنة تقال بحق الحجاج، أو 

ل على عكس ما هو عليه بسبب إيرادهما لألحداث بصورة مختصرة ومقتضبة بعيداً عن التفصي

 .عند البالذري والطبري

وأشارا إلى دخول عبد الرحمن بن األشعث إلى بالد الترك، فكان يفتح كل منطقة ويضع 

بمـا   ، واتفقا على توقفه عن مواصلة الفتوح مكتفيا3ًالعيون وفرق الرصد فوق الجبال والشعاب

ال أن ذلك لـم يعجـب   إ ،4عليهم اًمنه على قواته وخوف حققه من انتصارات وإنجازات، حرصاً

وتناول البالذري والطبري إرهاصات ما قبل الخالف . 5ومهادنةً لألعداء الحجاج، واعتبره جبناً

لى الكراهية المتبادلة بينهما، فكان ابن األشعث ذا نخـوة  إبين الحجاج وابن األشعث، فقد أشارا 

لي منه، ومـا  إما بالعراق رجل أبغض  "وكثيراً ما يفخر بنفسه، مما أزعج الحجاج، فكان يقول

، وفي المقابل فقد أوردا شعور ابـن األشـعث تجـاه    6"ال أحببت قتلهإ أو راكباً رأيته قط ماشياً

، ويتبين مما سبق 7"ن طال بي وبه العمرإزالة سلطانه إواهللا ألحاولن : " بقوله الحجاج مستشهداً

وهـو أمـر    ،طاحة بحكم الحجاجإلبا جدياًمدى حقد الطرفين على اآلخر، وتفكير ابن األشعث 

                                                
ج تـاريخ،  الطبري،  .)بدون سند( 194، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي، . )قالوا() 310-309(، ص7ج انساب، البالذري،  1
  .)لوط بن يحيى( 329ص  ،6
  . 287ص التنبيه، المسعودي،  :انظر للمقارنة –
 .302ص التاريخ، حسن، علي، . 244ص الخالفة، األمير، دكسن، عبد  :انظر أيضاً –
  .)لوط بن يحيى( 328، ص 6ج  ،تاريخالطبري، . )لوط بن يحيى()311-310(، ص7ج انساب، البالذري،  2
  .)329 - 328(ص  ،الوثائق ،محمد ،حمادة :أنظر أيضاً -
 ).بدون سند() 327-326(، ص6ج تاريخ، الطبري، . )المدائني( 312، ص 7ج انساب، البالذري،  3
 .)لوط بن يحيى( 329ص  ،6، ج تاريخ الطبري،. )المدائني( 312، ص 7ج ن ، . م  4
 .)لوط بن يحيى()335-334(، ص6ج تاريخ، الطبري، ). المدائني( 312ص ،  7ن ، ج. م  5
 .)بدون سند( 327، ص 6ج تاريخ، الطبري، . )قالوا( 309، ص 7ج ، ن . م  6
 .)بدون سند( 327، ص 6ج تاريخ، الطبري، . )عامر الشعبي( 309، ص 7ج  ،ن . م  7
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يستدعي التفكير ملياً، إذ أن البالذري والطبري قد أشارا في روايات سابقة إلـى احتـرام ابـن    

 .األشعث للحجاج

للحجاج من مغبة تولية ابن أخيه قيادة ) ت. ب(لى تحذير إسماعيل بن األشعث إ وأشارا

ني واهللا أخاف خالفه، واهللا ماجـاز جسـر   إ" :له من الخروج عليه قائالً جيش الطواويس خوفاً

ال أن الحجاج رفض ذلك ولم يلق له باالً، مما يـدّل  إ، 1"الفرات قط، فرأى أن ألحد عليه سلطاناً

 .ذلك على ثقة الحجاج المطلقة بابن األشعث، واستبعاد خروج األخير عليه

ج في بالد الترك وأكدت مصادر الدراسة على خلع عبد الرحمن بن األشعث طاعة الحجا

بعد أن ألقى خطبة في الناس وحرض عليه من خالل اتهامه الحجاج بمحاولته تعريض جيشـه  

لى موادعة عبد الـرحمن بـن األشـعث    إوأضافت باستثناء المسعودي . 2للهالك في بالد العدو

مايته في يتضمن إعفاء ابن األشعث له من دفع الجزية السنوية مقابل ح وعقده معه اتفاقاً ،رتبيل

، مما يدل على توقع عبد الرحمن بن األشعث فشل ثورته حيـث  3حال فشل ثورته ضد الحجاج

 .أراد ضمان سالمته الشخصية حتى عند أعداء الدولة األموية من غير العرب

واختلف البالذري والطبري في تحديد السنة التي خرج فيها ابن األشعث على الحجـاج،  

 /هـ81(األولى سنة : ، في حين أورد الطبري روايتين4 )م701/هـ82(فقال البالذري أنها سنة 

 /هـ81(

                                                
  . )لوط بن يحيى( 328، ص 6ج تاريخ، الطبري، . )قالوا( 310ص  ،7ج  ن ،  ،م  1
 . 197ص التاريخ، شاكر، محمود، ). 269-268(صالحجاج، العمد، إحسان،  :انظر أيضاً –
، ص 6جتاريخ، الطبري، . )بدون سند(194، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي، . )المدائني( 313، ص 7ج انساب، البالذري،  2

  ).بدون سند( 138، ص3ج مروج، المسعودي، . )الكلبي هشام(عن  )لوط بن يحيى( 335
ج  البدايـة، ابن كثير، . 234، ص 21ج نهاية، النويري، ). 462-461(، ص4ج الكامل، ابن األثير، : انظر للمقارنة –
 .40ص  ،9

 ).330-329(صالوثائق، حمادة، محمد، . 155ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :أيضاًانظر  -
تـاريخ،  اليعقوبي، ). لوط بن يحيى( 336، ص6ج تاريخ، الطبري، . )قالوا() 315-314(، ص6ج انساب، البالذري،  3

  . )بدون سند( 194، ص 2ج 
 .41، ص9ج البداية، ابن كثير، . 463، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
   .)عوانة بن الحكم( 357، ص 7ج انساب، البالذري،  4
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 .، بينما لم يتطرق اليعقوبي والمسعودي لذلك2)م701/هـ 82(، والثانية سنة 1)م700

بـالد  لى العراق، ومـروره  إوأورد البالذري والطبري مسير عبد الرحمن بن األشعث 

الخليفة عبد الملك بن مـروان وكـذلك   ، وأشارا إلى إجماعهم مع ابن األشعث على خلع *فارس

 .3من بني تيم اهللا بن ثعلبة) ت. ب( **بن أبجر فكان ممن خلعه تيحان ،الحجاج

ليـه،  إلى دعوة ابن األشعث للمهلب بن أبي صفرة لالنضمام إشارة إلوانفرد البالذري با

ألشـعث  ، وذكر البالذري والطبري حث المهلب بن أبي صفرة ابن ا4إال أن األخير رفض ذلك

 . 5على حقن دماء المسلمين، طالباً منه أن يتقي اهللا في دمائهم

 :سبق وجود إشارتين على محاولة ابن األشعث ضم المهلـب الـى ثورتـه    يالحظ مما

والثانيـة   األولى تدل نصيحة المهلب البن األشعث على خوفه الشديد على إراقة دماء المسلمين،

لى سلطة الدولة األموية مـن أجـل تحقيـق أهـدافها     ابن األشعث توسيع ثورته ع هي محاولة

وأجمعـت مصـادر    ،طاحة بالخليفة عبد الملك بن مروان والحجاج والي العـراق إلوالمتمثلة با

لى الخليفة عبد الملك بن مروان يحذره إ على إرسال الحجاج كتاباً -باستثناء اليعقوبي -الدراسة 

                                                                                                                                          

  .357ص المعارف، ابن قتيبة،  :انظر للمقارنة –
 .66ص الفقهاء، عطوان، حسين،  :انظر أيضاً –
 .)لوط بن يحيى( 334، ص6ج تاريخ، الطبري،  1
  .)الواقدي( 334، ص 6ن، ج . م 2
حكمتها عـدة  . وهي والية واسعة أصلها بالفارسية بارس، تقع غرب قارة آسيا ،جمهورية إيران االسالمية :فارسبالد   *

البغـدادي،  . 227، ص 4ج معجم البلـدان،  الحموي،  .سالالت منها البويهيين والغزنويين والمغول والصفويين وغيرهم
 .253ص  ،موسوعة ،يحيى ،شامي. 254ص الروض، الحميري، ). 1013-1012(، ص3ج مراصد، 

 .لم أعثر له على ترجمة :)ت. ب(تيحان بن أبجر  **
   .)لوط بن يحيى( 338، ص 6ج تاريخ، الطبري، . )قالوا( 319ص  ،7ج انساب، البالذري،  3
  .)236 -235(، ص21ج نهاية، النويري، . 464، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
 . 330ص الوثائق، حمادة، محمد،  :انظر أيضاً –
 .)احمد بن إبراهيم(و  )خلف بن سالم البزاز( 316، ص 7ج انساب، البالذري،  4
  . )لوط بن يحيى( 338، ص 6ج تاريخ،  ،الطبري. )عبد اهللا بن صالح العجلي() 320-319(، ص7ن، ج . م 5
   .41، ص 9ج البداية، ابن كثير،  :انظر للمقارنة –
 .383ص الوثائق، حمادة، محمد،  :انظر أيضاً –
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، وذكروا 1رسال قوات إضافية دون تأخيرإمنه  طالباًمن خطورة الثورة وتهديدها المباشر لهما 

 . 2مدادات له بالعشرات، وقيل بالمئات من الجنود الشاميينإلإرسال عبد الملك بن مروان ا

وذكر البالذري والطبري وصول الحجاج مع جنوده إلى موضع يقال له تستر لمالقـاة  
باستثناء المسـعودي إلـى    ، وأشارت مصادر الدراسة3)م700/هـ81(جيش ابن األشعث سنة 

التقاء الطرفين عند نهر دجيل، وهي أول معركة تجري بينهما، وقد انتصـر فيهـا جنـد ابـن     
 .4لى البصرةإاألشعث، ثم توجه الحجاج بعد هزيمة جيشه 

 واختلف البالذري والطبري في تحديد عدد قتلى جند الحجاج، فذكر البالذري أنهم ألفان،
، 6في حين ذكر الطبري أن أعدادهم قاربت األلف وخمسـمائة قتيـل   ،5وقيل ثمانية آالف قتيل

لى قوة المعركة بين الطـرفين مـن جهـة،    إوربما يعود اختالف الروايات في تحديد أعدادهم 
ومحاولة من البالذري المعروف بميوله العباسية والمعادية لألمويين تضخيم خسائر الحجاج من 

  .جهة أخرى
                                                

لـوط ابـن   ( 338ص  ،6ج تاريخ، الطبري، . )عوانة بن الحكم(و )لوط بن يحيى( 321، ص 7، ج انسابالبالذري،  1
  .)بدون سند( 139-138، ص 3ج مروج، المسعودي، . )يحيى

   .41ص ، 9ج البداية، ابن كثير، . )465-464(، ص4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
، 1ج تـاريخ،  حسن، حسن، . 131ص تنظيمات، الجنابي، خالد، . 249ص الخالفة، دكسن، عبد األمير،  :انظر أيضاً –

 . 242ص 
، 3ج مروج، المسعودي، . )لوط بن يحيى( 339 ، ص6ج تاريخ، الطبري، . )قالوا( 322، ص 7ج انساب، البالذري،  2

  . )بدون سند() 139-138(ص
سـرح،  ابـن نباتـه،   . 236، ص 21ج نهاية، النويري، . )465-464(، ص4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –

   .178ص
 . 278ص الحجاج، العمد، إحسان،  :انظر أيضاً –
، 6ج  تـاريخ، الطبـري،  . )بدون سـند ( 194، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي، . )قالوا( 323، ص 7ج انساب، البالذري،  3

  . )يحيىلوط بن () 340-339(ص
 .42ص  ،9ج البداية، ابن كثير، . 465، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
، ص 6ج تاريخ، الطبري، . )بدون سند( 194، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي، . )قالوا( 323، ص 7ج انساب، البالذري،  4

  .)لوط بن يحيى( 339-340
  .42، ص 9ج البداية، ابن كثير، . 465، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
  .)الهيثم بن عدي( 323، ص 7ج انساب، البالذري،  5
   .)بدون سند)(341-340(، ص6، ج تاريخالطبري،  6
  .42ص  ،9ج البداية، ابن كثير،  :انظر للمقارنة –
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خول ابن األشعث للبصرة بعد خروج الحجاج منها، ومبايعـة  وأكد البالذري والطبري د

أهلها له على خلع عبد الملك بن مروان والحجاج، وكان من ضمنهم الشيوخ والقـراء، وذكـرا   

، فيما أغفل ذلـك اليعقـوبي   1 )م700/هـ 81(في آخر ذي الحجة سنة  نزول الحجاج الزاوية

 .بشكل مختصرحتى ال يشعر القارئ بالمللهتمامهما بتناول األحداث إلوالمسعودي، ربما 

وانفرد البالذري بذكر سبب خروج الحجاج من البصرة قبيل دخول ابن األشعث اليهـا،  

ن منعتهم من إنك إ" :والذي يرجع إلى نصيحة كاتبه زادان فروخ بن ببري الذي أشار عليه بقوله

أنـت تنحيـت وتـركتهم     نإدخول البصرة حاربوك بجد واجتهاد لطول غيبتهم عن أوطانهم، و

، يالحظ من خالل الرواية السابقة َأخْذ الحجاج بنصيحة 2"لى أهليهم قّل من يحارب منهمإفرجعوا 

 .كاتبه من أجل المصلحة العسكرية، األمر الذي انعكست نتائجه بصورة ايجابية فيما بعد

لـى  إان عبد الملك بن مرو الخليفة مدادات منإللى وصول اإوأشار البالذري والطبري 

وأظهرا صورة الحجاج أثناء  )م701/هـ 82(، والتقاء الطرفين في معركة الزاوية سنة 3الحجاج

، 4المعركة، حيث جثى على ركبتيه وهو يحرض أصحابه بشدة في قتال جـيش ابـن األشـعث   

وتعكس تلك الصورة مدى خطورة المعركة وشدتها من جهة، ودور الحجاج في تشـجيع جنـده   

  .في قلب المعركة من جهة ثانيةورفع معنوياتهم 

 انتصـار الحجـاج علـى     -باستثناء المسعودي -وعززت المصادر موضوع الدراسة 

 لى صموده، ومهـارة قائـده سـفيان بـن األبـرد      إجند بن األشعث بهذه المعركة، وأرجعتها 

                                                
   .)حيىلوط بن ي( 341، ص 6ج تاريخ، الطبري، . )قال( 324، ص 7ج انساب، البالذري،  1
-336(، ص21ج نهاية،النويري، . 465، ص 4ج الكامل، ابن األثير، . 334ص المعارف، ابن قتيبة،  :انظر للمقارنة –

337 .(  
 . 245ص الخالفة، فوزي، فاروق، . 233ص تاريخ، محمد، نبيلة، . 280 صالحجاج،العمد، إحسان،  :انظر أيضاً -
 .)قال( 324، ص 7ج انساب، البالذري،  2
 ).هشام الكلبي(عن )لوط بن يحيى( 342، ص 6ج تاريخ، الطبري، . )قالوا( 325، ص 7ج ، ن. م 3
  .)هشام الكلبي( عن)لوط بن يحيى(342، ص 6ج تاريخ، الطبري، . )قالوا() 326-325(، ص7، ج انسابالبالذري،  4
، 9ج البدايـة،  ابـن كثيـر،   . 237، ص21ج نهاية، النويري، . 467، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –

  .45ص
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لـى البصـرة   إلى الكوفة، في حين اتجـه الحجـاج   إوأجمعوا على توجه ابن األشعث  .1الكلبي

فيها،  -خليفة ابن األشعث  –) ت. ب( *بن عباس بن ربيعة الستعادتها، وقام بقتال عبد الرحمن

، وأورد البالذري منح الحجاج األمان ألهل البصرة مـن خـالل   2فهزمه ثم دخل مدينة البصرة

، على عكس ما أورده الطبـري مـن   3جنوده الشاميين من التعرض ألهلها خطبته فيها وتحذيره

ويالحظ على هذه الرواية ابتعادها عن التصديق  4ج بأهلها، وقيامه بقتل أحد عشر ألفاًغدر الحجا

فهل أراد خصـومه  . والواقع، وربما حملت بين طياتها تشويهاً مبطناً ألخالق الحجاج العسكرية

منها إظهاره بصورة القائد المنتقم من غريمه بتضخيم عدد قتاله؟ اعتقد أن العدد ال يخلـو مـن   

 .ةمبالغ

، ونزول عبـد الـرحمن بـن    **قرة وأشار البالذري والطبري إلى نزول الحجاج بدير

، وذكرا إجماع أهل مدينتي الكوفة والبصرة وأهل الثغور والقرآء علـى  5األشعث بدير الجماجم

                                                
الطبـري،  ). بـدون سـند  (194، ص 2، ج تاريخاليعقوبي،  .)هشام الكلبي()328-326(، ص7، ج انسابالبالذري،  1

  .)هشام الكلبي(عن  )لوط بن يحيى( 342، ص 6، ج تاريخ
  .45، ص 9ج ، البدايةابن كثير، . 467، ص 4، ج الكاملابن األثير،  :انظر للمقارنة –
 . 198ص التاريخ، شاكر، محمود، . 157ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضا –
 .لم أعثر له على ترجمة): ت. ب(عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة  *
ج تـاريخ،  الطبري، . )بدون سند( 194، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي، . )هشام الكلبي( 328، ص 7ج انساب، البالذري،  2
  . )لوط بن يحيى( 345، ص 6
   .238، ص 21ج نهاية، النويري، . 467، ص 4، ج الكاملابن األثير،  :انظر للمقارنة –
  .282ص الحجاج، العمد، إحسان،  :انظر أيضاً –
 .)هشام الكلبي( 329، ص 7، ج انسابالبالذري،  3
  . )ضمرة بن ربيعة(عن  )الشيباني( 381، ص 6ج تاريخ، الطبري،  4
 .238، ص 21ج نهاية، النويري، . 469، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
. وهو رجل من قبيلة إياد، كان يسمى بذلك موضع بالقرب من الكوفة، وهو بإزاء دير الجماجم، نسبة إلى قرة: دير قرة **

 .571، ص 2ج مراصد، البغدادي، . 526، ص 2ج معجم البلدان، الحموي، . 592، ص 2ج معجم، البكري، 

 هشام(عن  )لوط بن يحيى() 347-346(ص ،6ج  تاريخ،الطبري، . )قالوا() 336-335(، ص7ج انساب،  البالذري، 5
   .)الكلبي

، ص 9ج البدايـة،  ابن كثير، . 239 ص ،21ج نهاية، النويري، . 469، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
46 . 
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، وقدر الطبري أعدادهم بمائة ألف مقاتل ممن يأخذ العطاء ومثلهم مـن المـوالي   1قتال الحجاج

  .2والتابعين

أبرز اليعقوبي والمسعودي صورة حية الستغاثة الحجاج بالخليفة عبد الملك بن مروان، و

فيا غوثاه، ثم يـا غوثـاه،   " :طالباً منه إرسال المزيد من الجنود الشاميين، حيث ختم كتابه قائالً

لبيك، يـا  فيا لبيك، يا " :فأجابه عبد الملك بن مروان إلى طلبه، ورد عليه بقوله" واغوثاه يا اهللا 

لى إمداده من قبل إشارة فقط إل، بينما لم يذكر البالذري والطبري شيئاً من ذلك، واكتفيا با3"لبيك

  .الخليفة بالجنود، ويبدو أنهما أرادا من ذلك إظهار الحجاج بصورة الخائف الجبان

. ت( *اهللا وذكر البالذري والطبري إرسال الخليفة عبد الملك بـن مـروان ابنـه عبـد    

ومعـه   من أهل الشام، وأخاه محمد بن مروان لى الحجاج ومعه عشرون ألفاًإ) م718 /هـ100

لى إجماع أهل المشورة مع عبد الملك بن مروان علـى  إعدداً مماثالً من أهل الجزيرة، وأشارا 

 تكليف ابنه عبد اهللا وأخيه محمد بتقديم عرض على وجوه أهل العراق، يتضمن عزل الحجـاج 

قابل تعيين الخليفة البن األشعث على أي والية يريدها، وتقديم األعطيات لهم عن والية العراق م

مثل أهل الشام، وفي حال رفْض ابن األشعث ذلك العرض، يكون الحجاج صاحب الكلمة األولى 

  . 4والرأي األخير، ويصبح قائداً عاماً على جميع القوات األموية

                                                
 ).الكلبي هشام(عن )لوط بن يحيى( 347ص ،6ج تاريخ، الطبري، . )قالوا( 336، ص7جانساب، البالذري،  1
  .)هشام الكلبي(عن )لوط بن يحيى( 347، ص 6ج تاريخ، الطبري،  2
 ).بدون سند(139،ص 3ج مروج، المسعودي، . )بدون سند( 194، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي،  3
 96.ت( أمه أم ولد، ولي مصر ألخيه الوليد بن عبـد الملـك   ):م718/هـ 100. ت(عبد اهللا بن عبد الملك بن مروان  *

المنتظم، ابن الجوزي، . ، قيل أنه كان يختم القرآن كل جمعة)م703/هـ 84(غزا الروم وفتح المصيصة سنة ) م715/هـ
 .161، ص 17ج الوافي، الصفدي، . 22، ص 13ج مختصر، ابن منظور، . 256، ص 6ج
 ).هشام الكلبي( عن) لوط بن يحيى()348-347(، ص6، ج تاريخالطبري، . )قالوا( 336، ص 7ج  انساب،البالذري،  4
 ،ابن كثيـر ). 240 -239(ص  ،21ج  ،نهاية ،النويري). 470 -469(ص  ،4ج  ،الكامل ،ابن االثير :انظر للمقارنة -

   ).47 -46(ص  ،9ج  ،البداية
 ،الخالفـة فـوزي، فـاروق،   . 233، ص تاريخ محمد، نبيلة،. )199-198(ص التاريخ،شاكر، محمود،  :انظر أيضاً –

  .)246-245(ص
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محاولة عبد الملك بن مروان إخماد  يتضح من خالل دراسة روايتي البالذري والطبري

لى الحل العسـكري،  إالثورة من خالل طرحه الحل السياسي على وجوه أهل العراق قبل لجوئه 

  .لى نتائج كارثية وغير محمودة عند الطرفينإوالذي سيؤدي في نهاية المطاف 

شد مـا  وذكر البالذري والطبري انزعاج الحجاج من فكرة عزله واصفاً إياها بأنها من أ

ال أن الخليفـة  إلى عبد الملك بن مروان يحثه على العدول عن موقفـه،  إسمعه وأثر فيه، فكتب 

رغـم   ،، وقد أكدا على رفض أهل العراق شروط الخليفة عبد الملك بن مروان1صمم على رأيه

، و يستدل من ذلـك قبـول ابـن    2نصيحة ابن األشعث لهم بقبولها، وأجمعوا على خلع الخليفة

وأجمعت مصادر الدراسة على اقتتال  ،األشعث العرض رغم إصرار أتباعه على مواصلة القتال

، وذكر البالذري والطبري اشتداد أزمة التموين عنـد جـيش   3الطرفين في موقعة دير الجماجم

واتفق البالذري والطبري .4الحجاج، وفي المقابل كان لدى خصمه ما يكفي من الطعام والشراب

                                                
 هشـام ( عـن  )لوط بـن يحيـى  () 348-347(، ص6ج تاريخ، الطبري، . )قالوا( 337، ص 7ج انساب، البالذري،  1

   .)الكلبي
  .47، ص 4ج البداية، ابن كثير، ). 470-469(، ص4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
 .199ص التاريخ، شاكر، محمود، . 251ص الخالفة، دكسن، عبد األمير،  :انظر أيضاً –
هشـام  ( عـن  )لوط بـن يحيـى  () 348-347(، ص6، ج تاريخ الطبري،. )قالوا( 337، ص 7ج  انساب، البالذري، 2

   .)الكلبي
   .47، ص 4ج  ،البداية ابن كثير،). 470-469(، ص4ج  الكامل،ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
 199ص  التاريخ،شاكر، محمود، . 251، ص الخالفةدكسن، عبد األمير،  :انظر أيضاً –
ج تـاريخ،  الطبري، ). بدون سند(194، ص2، ج تاريخاليعقوبي، . )قالوا() 340 - 339(، ص7ج انساب، البالذري،  3
   ).سندبدون ( 139ص  ،3ج مروج، المسعودي، . )لوط بن يحيى() 350-349(، ص6
، 9ج البدايـة،  ابـن كثيـر،   . 242، ص 21ج نهاية، النويري، . 478، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –

   .48ص
العصـر،  الحسـين، قصـي،   . 242، ص 1ج تـاريخ،  حسن، حسن، . 109ص تراجم، النمر، إحسان،  :انظر أيضاً –

 .303ص ، التاريخ حسن، علي،. 233ص  تاريخ،محمد، نبيلة، . 220ص
محمـد  ( عـن ) لوط بن يحيى( 350، ص 6ج تاريخ، الطبري، . )الهيثم بن عدي( 338، ص 7ج انساب، البالذري،  4

  . )الكلبي
، 9ج البدايـة،  ابـن كثيـر،  . 242، ص 21ج نهاية، النويري، . 478، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –

   .48ص
  ).200-199(صالتاريخ، شاكر، محمود، . 286ص الحجاج، العمد، إحسان،  :انظر أيضاً –
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 )م702/هـ83(دة القتال بين الطرفين والتي امتدت من شهر ربيع األول من سنة على تحديد م

  .1لى الرابع من شهر جمادى اآلخرة من العام نفسهإ

، 2لى عدد الوقعات بينهما، والتي بلغت أكثر من ثمانين وقعةإشارة إلوانفرد المسعودي با

شعث، وإظهار ضـعف الحجـاج   وربما أراد المسعودي من خالل هذه الرواية إبراز قوة ابن األ

  .وعجزه عن تحقيق النصر

وأجمعت مصادر الدراسة على هزيمة عبد الرحمن بن األشعث بوقعة ديـر الجمـاجم   
إلى دخوله مدينة الكوفة وقيامه بـوداع   ، وأشار البالذري والطبري3وفراره من أرض المعركة

الكوفة بعد انتصاره فـي ديـر   وأشار البالذري والمسعودي إلى توجه الحجاج إلى مدينة . 4أهله
الجماجم، وإلقائه خطبة في أهلها، تحمل في ثناياها التهديد والوعيد ألهل العراق، وفي المقابـل  

، وأورد البالذري منح الحجاج األمان ألهـل  5بأهل الشام الذين قاتلوا معه أظهر تقديره وإعجابه

                                                
أبـو المخـارق   ( 342، ص)الكلبي هشام(عن  )عوانة بن الحكم(و  )لوط بن يحيى( 340، ص 7ج انساب، البالذري،  1

   .)أبو المخارق الراسبي( 363، ص 6ج  تاريخ،الطبري، . )الراسبي
  .480، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
  .)بدون سند( 139، ص 3ج مروج، المسعودي،  2
  . 54، ص 9ج البداية، ابن كثير، . 398، ص 1ج  كنز،الدواداري،  :انظر للمقارنة –
  .242ص  ،1ج تاريخ، حسن، حسن، . 160ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً –
بـدون  ( )195-194(،ص 2ج تاريخ، اليعقوبي، . )أبو المخارق الراسبي() 343 -342(، ص7ج انساب، البالذري،  3

  .)بدون سند( 139، ص 3ج مروج، المسعودي، . )أبو المخارق الراسبي() 364-363(ص ،6ج تاريخ، الطبري، . )سند
سـرح،  ابـن نباتـه،   . 245، ص21ج نهاية، النويري، ). 481-480(، ص4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –

  . 178ص
. 21صأدب، ابو زيد، سامي، . 220ص العصر، الحسين، قصي، . 160ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً –

  .303ص التاريخ، حسن، علي، . 245ص الخالفة، فوزي، فاروق، 
   .)أبو المخارق الراسبي( 364، ص 6ج تاريخ، الطبري، . )الهيثم بن عدي( 343، ص 7ج انساب، البالذري،  4
 .252ص الخالفة، دكسن، عبد األمير،  :أيضاًانظر  –
  )بدون سند() 141-139(، ص3ج مروج، المسعودي، . )قالوا() 345-344(، ص7ج انساب، البالذري،  5
  ).246-245(، ص7ج نهاية، النويري، ). 140-138(، ص2ج البيان، الجاحظ،  :انظر للمقارنة –
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أسراهم إلقـرار   مدة شهر، داعياً، وذكر الطبري مكوثه فيها 1الكوفة، وقدر عددهم بألف شخص
  .2والئهم للخليفة عبد الملك بن مروان، وتهديدهم بالقتل في حال الرفض

وانفرد المسعودي من مصادر الدراسة بذكر إسراف الحجاج في قتـل أسـرى ديـر      
لى معاتبة عبد الملك بن مروان له على ذلك، وأمره إالجماجم، وقيامه بمصادرة أموالهم، وأشار 

، وربما حملت رواية المسعودي بين جنباتهـا  3لى أصحابهاإبدفع الديات ورد الحقوق واألموال 
صورة مشوهة للحجاج من الناحية اإلنسانية، ورسم من خاللها صورة الحجاج كقائد عسـكري  

  .ير مراعاة منه لحرمة النفس أو المالمن غ تجرد من أخالقه العسكرية، وهو قاتل لألسرى

إلى اقتتال الطـرفين فـي    -باستثناء المسعودي -وأشار البالذري واليعقوبي والطبري
. 4لى بالد كرمـان وسجسـتان  إوتمكن الحجاج فيها من هزيمة غريمه الذي فر  ،موقعة مسكن

تفاق إلعلى ما تم ا ناء، ب5وأشار البالذري والطبري إلى استقبال رتبيل ملك الترك البن األشعث
  . ، والذي تضمن لجوءه إليه في حال فشل ثورته ضد الدولة األمويةعليه بينهما سابقاً

                                                
 .)قالوا( 345، ص 7ج  انساب،البالذري،  1
   .)محمد الكلبي(عن  )لوط بن يحيى( 365، ص 6ج تاريخ، الطبري،  2
   .178ص سرح، ابن نباته، . 246، ص 21ج نهاية، النويري، . 482، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
  .220ص العصر، ، الحسين، قصي، 291ص الحجاج، العمد، إحسان،  :انظر أيضاً –
   .)بدون سند() 142-141(، ص3ج مروج، المسعودي،  3
   ).36 -35(، ص2ج وفيات، ابن خلكان،  :انظر للمقارنة –
تـاريخ،  حسن، حسـن،  . 119صاألمويون، عطوان، حسين، ). 341-339(صالوثائق، حمادة، محمد،  :انظر أيضاً –
  .243، ص 1ج
ج تاريخ، الطبري، . )بدون سند(195، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي، . )الهيثم بن عدي( 346، ص 7ج انساب، البالذري،  4
   .)هشام الكلبي(عن  )لوط بن يحيى( 366، ص 6
   ).248-247(، ص21ج نهاية، النويري، . 482، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
 .291ص الحجاج، العمد، إحسان،  :انظر أيضاً –
لـوط بـن   ( )373 – 368(، ص 6ج تـاريخ،  الطبري، . )الهيثم بن عدي()348-347(، ص7ج انساب، البالذري،  5

  . )يحيى
  ).250-249(، ص21ج نهاية، النويري، . 438، ص 4جالكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
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لـى رتبيـل   إتوجيه الحجاج عدة كتب  -باستثناء المسعودي -وأبرزت مصادر الدراسة
 تهديد ، و ذكر البالذري1عثـلم إليه عبد الرحمن بن األشـذا لم يسإن التهديد والوعيد، ـتتضم

  .3بينما ذكر الطبري ألف مقاتل ،2الحجاج له بإرسال مائتي ألف مقاتل لغزو بالده

وأورد البالذري والطبري اشتراط الحجاج على رتبيل مقابل تسليمه ابن األشعث إسقاط 

، وكان الوسـيط بينهمـا   5، وعدم غزو بالده4الخراج عنه مدة تتراوح بين سبع إلى عشر سنين

  .6 )ت. ب( *التميميبن سبيع  عبيد

تناول البالذري واليعقوبي والطبري باستثناء المسعودي، الطريقة التي مات بهـا عبـد   

الرحمن ابن األشعث، فذكروا قيام رتبيل بتقييده وإرساله إلى الحجاج، وفي الطريق ألقى بنفسـه  

فقطـع   فمات على الفـور،  من فوق سطح أحد القصور التي استراح فيها الجند الذي يحرسونه

مع رجل من بني ربيعة في سلسلة واحدة وعندما  لى الحجاج، وقيل أنه كان مقيداًإرأسه وأرسله 

، رمى ابن األشعث بنفسه من فوق جبل، فمات مع صاحبه وحمل رأسه بعد **لى الرخجإوصال 

وقيل أنه أصيب بمرض السل فمات، فأمر الملك بقطع رأسه قبـل أن يـدفن   . 7لى الحجاجإذلك 

                                                
، ص 6ج تاريخ، الطبري، . )بدون سند( 195، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي، . )قالوا( 352، ص 7ج انساب، البالذري،  1

   .)الكلبيهشام (عن  )لوط بن يحيى( 389
  . 501، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
  .254ص الخالفة، دكسن، عبد األمير،  :انظر أيضاً –
  .)قالوا( 352، ص 7ج انساب، البالذري،  2
  . )قال( 389، ص 6ج تاريخ، الطبري،  3
 . 60، ص 9ج البداية، ابن كثير، . 501، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
) 390-389( ، ص6ج تـاريخ،  الطبـري،  ). المدائني(357ص  ،)الهيثم بن عدي( 353، ص7ج انساب، البالذري،  4
 .)قال(
 .)قال()390-389(ص  ،6ج تاريخ، الطبري، . )قالوا( )353 - 352(، ص7ج انساب، البالذري،  5
 .لم أعثر له على ترجمة ):ت. ب(عبيد بن سبيع التميمي *
  .)قال( 389، ص 6ج تاريخ، الطبري، . )الهيثم بن عدي( 353، ص 7ج انساب، البالذري،  6

 .38، ص 3، ج معجم البلدانالحموي، . تعريب رخو، كورة ومدينة من نواحي كابل :الرخج **
       195ص  ،2، ج تـاريخ اليعقـوبي،  . )المـدائني ( 355، ص )الهيثم بـن عـدي  ( 354، ص 7ج انساب، البالذري،  7
  .)معمر بن المثنى( 391ص . )قال( 390، ص 6، ج تاريخالطبري، . )بدون سند(
 . 60، ص 9ج البداية، ابن كثير، . 502، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
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، يالحظ مما سبق اختالف الروايات التي تناولت الطريقة التي مات بها عبد 1لى الحجاجإه وأرسل

  .الرحمن بن األشعث

واختلفت مصادر الدراسة في تحديد السنة التي مات فيها ابن األشعث، فذكر المسعودي 

 84(، بينما أورد اليعقوبي سنة 3)م702/هـ83(، وقال البالذري سنة 2)م701/هـ82(أنها سنة 

  .5)م704/هـ 85(أو سنة ) م03/هـ84(، في حين ذكر الطبري أنها سنة 4)م703 /هـ

   

                                                
 .)لوط بن يحيى() 391 – 390(، ص6، ج تاريخالطبري، . )قالوا( 353، ص7، ج انسابالبالذري،  1
 .)بدون سند( 139، ص 3ج مروج، المسعودي،  2
  .)عوانة بن الحكم( 375، ص 7ج انساب، البالذري،  3
   .)بدون سند( 195ص  ،2ج تاريخ، اليعقوبي،  4
 .502، ص 4ج الكامل، ابن األثير، :انظر للمقارنة -
  .)بدون سند( 389ص  ،)قيل( 393ص ، 6، ج تاريخالطبري،  5
  . 62، 60، ص 9ج البداية، ابن كثير، . 256، ص 21ج نهاية، النويري،  :انظر للمقارنة –
 .103ص  ،الخالفة ،فاروق ،فوزي :أنظر أيضاً -



123 

  

  

  

  الفصل الرابع

في  دارية واالقتصاديةإلصورة التنظيمات ا
  عهد الحجاج بن يوسف الثقفي
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  الفصل الرابع

  الثقفيدارية واالقتصادية في عهد الحجاج بن يوسف إلصورة التنظيمات ا

  داريإلالتنظيم ا :أوالً

   . دور الحجاج بن يوسف في تعيين العمال وعزلهم -أ 

دور الحجاج بن يوسف في تعيين العمـال   -موضع الدراسة  -استعرض المؤرخون 

لى توليـة الحجـاج   إ -باستثناء المسعودي  -، فقد أشار البالذري واليعقوبي والطبريوعزلهم

، ألنه سديد الرأي، وعاقل حذر، فهو )م697/هـ 78(المهلب ابن أبي صفرة على خراسان سنة 

   .1ال يدع االحتراس والسؤال

لى استخالف الحجاج يزيد إ -باستثناء البالذري والمسعودي -وأشار اليعقوبي والطبري

 82(علـى خراسـان بعـد وفـاة أبيـه سـنة       ) م720/هـ102ت (بن المهلب بن أبي صفرة 

لسـوء   منه نظـراً  ، وأكد اليعقوبي على أن استخالف الحجاج يزيد كان على كره2)م701/هـ

  .3طبعه وتهوره

وأورد الطبري أربع روايات حول عزل الحجاج عامله، فذكرت الرواية األولى أن عزله 

اسمه يزيد سـيغدر   خاللها بأن شخصاًجاء بعد مقابلة الحجاج مع راهب تنبأ بالغيب، أخبره من 

   .4به، فوقع ذلك في نفسه وعزله على الفور

                                                
، 6ج تـاريخ،  الطبـري،  . )بدون سـند ( 193، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي، . )قالوا( 438، ص 7ج انساب، البالذري،  1

   .)هشام الكلبي(عن  )لوط بن يحيى() 320- 319(ص
  . 454ص فتوح، البالذري، . 294ص التاريخ، ابن خياط،  :انظر للمقارنة –
 .162ص العصر، ضيف، شوقي، . 196ص التاريخ، شاكر، محمود،  :انظر أيضاً –
   .)بدون سند( 355، ص 6ج تاريخ، الطبري، . )بدون سند( 193، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي،  2
 .280ص األخبار، الدينوري، . 400ص معارف، الابن قتيبة، . 294ص التاريخ، ابن خياط،  :انظر للمقارنة –
  .)بدون سند( 193، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي،  3
  . )المدائني( 393، ص 6ج تاريخ، الطبري،  4
 ).265 -264(، ص21ج  نهاية،النويري، . 502، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
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 *بن أبي سبره الثانية فأشارت إلى أن عملية العزل جاءت بعد أن قدم الخيار أما الرواية

أحد فرسان المهلب بن أبي صفرة إجابة غامضة عن شخصية يزيد، فوقع الخوف في ) ت. ب(

قد عزله بعـد انتهـاء    وأما الرواية الثالثة فأفادت بأن الحجاج. 1ملهقلب الحجاج، وقام بعزل عا

   .2من قيامه بثورة مشابهة لثورة األخير ثورة عبد الرحمن بن األشعث خوفاً

وذكرت الرواية الرابعة أن عزله يزيد جاء بناء على رفض األخير طلباً للحجاج بغـزو  

حجاج، إال أن يزيد رفض ذلك، ثم ما لبث أن قـرر  بالد خوارزم كونها قليلة الغنائم، فاستدعاه ال

يزيد الغزو، وأصاب جيشه برد شديد في تلك البالد لدرجة أنهم لبسوا ثياب األسرى، فكان ذلك 

، وربما أراد الطبري من عرض جميع الروايات التي أدت إلى عزل يزيد بن 3مما أوجب عزله

  . سبباً على آخر أن يترك للقارئ مهمة االختيار دون أن يرجح المهلب

 وذكر اليعقوبي والطبري قيام الحجاج بحبس يزيد بن المهلب وإخوته المفضـل وعبـد  

بعد مطالبته لهم بدفع ما عليهم من مبالغ قدرت بستة ماليين درهم ) م720/هـ102. ت( **الملك

وأشارا إلى قيامه بتعيين المفضل بن المهلب على خراسان مكان أخيـه  ، 4)م705/هـ86(سنة 

 .ت(، وأضافا توليتـه قتيبـة بـن مسـلم     5لحكمته وحنكته السياسية) م704/هـ85(يزيد سنة 

، دون أن يحددا سـبب التعيـين،   6المفضل ابن المهلب خراسان بعد عزله على) م715/ـه96
                                                

 .لم أعثر له على ترجمة ):ت. ب(الخيار بن أبي سبرة  *
 .)المدائني( 394، ص 6ج تاريخ، الطبري،  1
 .)هشام الكلبي(عن  )لوط بن يحيى() 397-396(، ص6ج  ن،. م 2
  .)المدائني( 396، ص 6ج تاريخ، الطبري،  3

 .لم أعثر له على ترجمة :)م720 /هـ 102. ت(عبد الملك بن المهلب  **
  . )بدون سند( 426، ص 6ج تاريخ، الطبري، . )بدون سند( 200، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي،  4
       ،21ج  نهايـة، النـويري،  . 524، ص 4ج الكامـل،  ابن األثيـر،  . 96، ص 3ج الفتوح، ابن أعثم،  :انظر للمقارنة –

 .313ص 
  . )المدائني( 395، ص 6ج  تاريخ،الطبري، . )بدون سند() 200-199(، ص2ج تاريخ، اليعقوبي،  5
   .503، ص 4ج الكامل، ابن األثير، . 455ص فتوح، البالذري،  :للمقارنةانظر  -
 -162(ص العصـر، ضيف، شوقي، . 196ص التاريخ، شاكر، محمود، . 109ص عصر، طلس، محمد،  :انظر أيضاً –

163(.  
   .)المدائني( 424، ص 6ج تاريخ، الطبري، . )بدون سند( 200، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي،  6
  .280صاألخبار، الدينوري، . 400ص المعارف، ابن قتيبة، . 294ص التاريخ، ابن خياط،  :انظر للمقارنة –
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وانفرد الطبري بذكر تولية الحجاج عبيد  ،1واكتفى الطبري بتحديد مدة والية األخير بتسعة أشهر

ولـم   ، 2لمعرفته الواسعة بها في نفس السنة على سجستان) م696/هـ80. ت( كرةاهللا بن أبي ب

من أسباب حـبس  ) م999/هـ390 .ت(تتناول مصادر الدراسة ما ذكره األصفهاني والجريري 

، والتي تعود التهامه بسـرقة  )م718/هـ100.ت( *أسماء بن خارجة الفزاري الحجاج مالك بن

 ، يستدل من ذلك على حرص الحجاج فـي 3أصفهان ولشربه الخموراألموال أثناء واليته على 

مما  ،محاسبة عماله عن األموال المستحقة لخزينة الدولة ومراقبة عماله ومتابعتهم مالياً وإدارياً

  . يعكس صورة األمانة والنزاهة التي اتسمت بها شخصية الحجاج

  ، 4مغيـرة علـى همـذان   لى استعمال الحجاج حمزة ابـن ال إوأشار البالذري والطبري 

  ثم عزله وحبسه، بعدما علم بمساعدته السرية ألخيـه مطـرف أثنـاء قيـام األخيـر بثورتـه       

  ، وانفـرد الـبالذري بـذكر توليـة     5 )م696/هـ 77(على الخليفة عبد الملك ابن مروان سنة

  ) ت. ب(والمغيرة بـن عبـد اهللا الثقفـي    ) م744/هـ127.ت(الحجاج عمير بن هانئ العنسي

  بـن أيـوب    ، وأورد أيضاً قيام الحجاج بتوليـة الحكـم  6الكوفة، ولم يذكر سبب تعيينهما على

                                                
   .)المدائني( 397، ص 6ج تاريخ، الطبري،  1
 . 183ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً –
   .)لمدائنيا( 320، ص )هشام الكلبي(عن  )لوط بن يحيى() 320 -319(، ص6ج تاريخ، الطبري،  2
   .289ص المعارف، ابن قتيبة، . 277ص التاريخ، ابن خياط،  :انظر للمقارنة –
 .82ص الوالة، عياش، حسن، . 196ص التاريخ، شاكر، محمود،  :انظر أيضاً –
شاعر غزل ظريف، كان من أشراف الكوفة، تزوج الحجـاج   )م718/هـ100. ت(مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري  *

، ص 27ج الوافي، الصفدي، . 389، ص5ج الثقات، ابن حبان، . ابن يوسف الثقفي أخته هند، ولي له خوارزم وأصبهان
  .257، ص 5ج األعالم، الزركلي، . 2، ص 5ج لسان، ابن حجر، . 232

  .159، ص 2ج لجليس، االجريري، . 231، ص17ج األغاني، األصفهاني،  3
 ).لوط بن يحيى() 292 -291(، ص6ج تاريخ، الطبري، . )هشام الكلبي( 398، ص 7ج انساب، البالذري،  4
  . )لوط بن يحيى() 294-293(، ص6ج تاريخ، الطبري، . )قالوا( 401، ص 7ج انساب، البالذري،  5
  .373ص الحجاج، العمد، إحسان،  :انظر أيضاً –
   .)المدائني( 374، ص 13ج انساب، البالذري،  6
   .114، ص 1ج عيون، ابن قتيبة،  :انظر للمقارنة –
  .282ص الحضارة، أبو خليل، شوقي،  :انظر أيضاً –
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، دون اإلشارة إلى دوافع 2على البصرة) ت. ب( **بن مدرك الكالبي ، وقطن1 )ت. ب( *الثقفي

بن  تعينهما، وأشار البالذري إلى قيام الحجاج بتأنيب الحكم بن أيوب الثقفي، بسبب توليته محمد

   .، ولم يحدد مكان واليته3"جافياً وليته أعرابياً" : فقال له ،)ت. ب( ***الفقيميرباط 

ولم  ،على الفلوجة) ت. ب(وانفرد المسعودي بذكر تعيين الحجاج عبيد بن أبي المخارق 

، ولم تذكر مصادر الدراسة ما ذكره ابن قتيبة من تولية الحجـاج  4يتطرق إلى ذكر سبب التعيين

علـى  ) ت. ب( ****بن أبي األسود الـدؤلي  الرياحي على المدائن، وأبا حربعتاب بن ورقاء 

   .5جوخى، حيث بقي في منصبه حتى وفاة الحجاج

يتضح مما سبق حرص الحجاج على تحري الدقة واألمانة في اختيـار المـوظفين، وال   

طق التابعة لـه،  سيما عماله ووالته وقادته، وكان تعيينه أفرادًأ من قبيلته عماالً على بعض المنا

  . نابعاً من ثقته بهم، ومن أجل أن يضمن والءهم التام لشبكة الدولة األموية

   .دوره في حركة الفتوحات على الجبهة الشرقية للدولة األموية - ب

سالمية التـي  إلأشار اليعقوبي والطبري إلى دور الحجاج الرئيس في حركة الفتوحات ا

  .الشرقية للدولة األمويةتمت خالل فترة واليته على الجبهة 

                                                
، 1ج ميزان،. 183ص  المغني،الذهبي، . له على البصرة ابن عم الحجاج، كان عامالً :)ت. ب(الثقفي  الحكم بن أيوب *

  .331، ص 2، ج لسانابن حجر، . 570ص 
   .)قالوا( 412، ص 13، ج انسابالبالذري،  1
 . 212، ص 6ج األغاني، األصفهاني،  :انظر للمقارنة –
  .لم أعثر له على ترجمة ):ت. ب(قطن بن مدرك الكالبي  **

  . )قالوا( 409، ص 13ج  انساب،البالذري،  2
 . 310ص تاريخ، ابن خياط،  :انظر للمقارنة –

  .لم أعثر له على ترجمة ):ت. ب(الفقيمي محمد بن رباط  ***
 .)بدون سند( 401، ص 13ج انساب، البالذري،  3
   .)الهيثم بن عدي( 154، ص 3ج مروج، المسعودي،  4
  .376ص الحجاج، العمد، إحسان،  :انظر أيضاً –

 .لم أعثر له على ترجمة ):ت. ب(أبو حرب بن األسود الدؤلي  ****
  .435 صالمعارف، ابن قتيبة،  5
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وانفرد الطبري بـذكر غـزو الحجـاج لعبيـد اهللا بـن أبـي بكـرة لـبالد التـرك          
واتفـق  ، 1، وتمكنه من الحصول على الغنائم، وقيامه بهدم قالعها وحصونها)م698/هـ79(سنة

 لـى بـالد الصـغد سـنة    إاليعقوبي والطبري على توجيه الحجاج للمهلب بـن أبـي صـفرة    
لى المهلب طالبـاً  إ *وحصاره مدينة كش، وأكدا على قدوم ابن عم ملك الختل، )م699/هـ80(

منه غزوها، فوجه إليه المهلب ابنه يزيد، حيث قام بحصارها حتى استسلمت له، وذلك بعـد أن  
  . 2صالحه أهلها على فدية يدفعونها له

بـري  ، وأورد الط3)م701/هـ82(لى مدينة مرو سنة إوأشار الطبري إلى رحيله عنها 
، وأشـار إلـى تكليـف    )م703 /هـ 84(سنة  **بباذغيس قيام يزيد بن المهلب بفتح قلعة نيزك

الحجاج المفضل بن المهلب غزو باذغيس، ففتحها وأصاب منها غنائم كثيرة، ثـم وجهـه إلـى    
  .4)م704/هـ85(وغنم منهما سنة  ***آخرونشومان و

 بن مسلم الباهلي على خراسان سنةواتفق اليعقوبي والطبري على استعمال الحجاج قتيبة 

حيث استقبله ملكها بهدايا ومفاتيح من  ،، وانفرد الطبري بذكر غزوه للطالقان5)م705/هـ 86(

                                                
  .)هشام الكلبي(عن  )لوط بن يحيى( )324 -322(، ص6ج تاريخ، الطبري،  1
   .197، ص21جنهاية، النويري، . 450، ص4جالكامل، ابن األثير، ).440-439(صفتوح، البالذري،  :انظر للمقارنة –
  .249ص دوافع، الجبوري، عدي، . 177صتنظيمات، الجنابي، خالد، . 108ص عصر، طلس، محمد،  :انظر أيضاً –
 .لم أعثر له على ترجمة :ملك الختل *
  . )المدائني( )326-325(، ص6ج تاريخ، الطبري، . )بدون سند( 193، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي،  2
  ).454 -453(، ص4ج الكامل، ابن األثير، . 279ص تاريخ، ابن خياط،  :انظر للمقارنة –
  .223ص دراسة، بطاينة، محمد، . 243، ص1جتاريخ، حسن، حسن، . 108صعصر، طلس، محمد،  :انظر أيضاً –
  .)المدائني( )353 -352(، ص6ج تاريخ، الطبري،  3

ص  ،1ج معجـم البلـدان،   الحمـوي،  . ناحية في خراسان تشتمل على عدة قرى وأعمال هراة ومرو الروذ :باذغيس **
 .73ص الروض، الحميري، . 149، ص 1ج مراصد، البغدادي، . 318

  .لم أعثر لها على ترجمة :شومان وآخرون ***
   .)المدائني( 397، ص 6، ج تاريخالطبري،  4
   .204، ص 21ج نهاية، النويري، . 505، ص 4ج الكامل، ابن األثير، . 455ص فتوح، البالذري،  :انظر للمقارنة –
  .205ص التاريخ، شاكر، محمود، . 109ص عصر، طلس، محمد،  :انظر أيضاً –
  . )المدائني( 424، ص 6ج  تاريخ،الطبري، . )بدون سند( 200، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي،  5
  . 283، ص 21ج نهاية، النويري، . 457ص فتوح، البالذري،  :انظر للمقارنة –
  .115ص عصر، طلس، محمد، . 192ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً –
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ليه، وقيل إنه فعل ذلك ألن ملكي شومان وآخرون كانا يسيئان إوسلمها  لى بالدهإذهب، ثم دعاه 

والمنتصر من جهة، ورهبـة بعـض   تعكس هذه الرواية صورة الجيش األموي الفاتح . 1جواره

مما يؤثر ذلك من ناحية ايجابية علـى معنويـات الجـيش     ،ملوك خراسان منه من جهة أخرى

  .ويستمر في فتوحاته ، وتتعزز انتصاراته الفاتح،

         وأورد الطبري قيام قتيبة بن مسلم بغزو بيكند والتي يقـال لهـا مدينـة التجـار سـنة     

حتـى   شـديداً  ب منها استنصر أهلها قبائل الصغد، واقتتلوا قتـاالً ، ولما اقتر)م705/هـ 87(

انقطعت تصاالته بالحجاج قرابة الشهرين، فأشفق الحجاج عليهم، وأمر الناس بالدعاء لهم فـي  

المساجد حتى كتب اهللا لهم النصر، وطلب أهلها الصلح من قتيبة فصالحهم، وغنم منها الكثير من 

   .2الذهب والفضة

 88(الطبري تكليف الحجاج قتيبة بن مسلم بغزو بالد نومشكث وراميثنة سـنة وأضاف 

، واتفق اليعقوبي معه على تكليف الحجاج قتيبة بن مسـلم بفـتح   3ومصالحة أهلها )م706 /هـ

وأوضح الطبري طريقة فتحها، حيث استعصـت المدينـة فـي    . 4)م707/هـ 89(بخارى سنة 

ليه بتصور لطبيعة المنطقة إا، فطلب الحجاج منه أن يبعث البداية على قتيبة ولم يتمكن من فتحه

فبعث إليه قتيبة ما أراد، ونصحه الحجـاج بالمداومـة    ،من الناحية الجغرافية من جميع جوانبها

                                                
   .)المدائني) (425 -424(، ص6ج تاريخ، الطبري،  1
  .283ص  ،21ج نهاية، النويري، . 523، ص 4ج الكامل، ابن األثير، . 457ص فتوح، البالذري،  :انظر للمقارنة -
 .232صزعماء، حسن، حسن، . 115ص عصر، طلس، محمد، . 192ص الحجاج، أبو النصر،عمر،  :انظر أيضاً –
  . )المدائني() 431 -429(، ص6ج تاريخ،  الطبري، 2
   .528، ص4ج الكامل،ابن األثير، . 107، ص 3ج الفتوح، ابن أعثم، . 300ص تاريخ، ابن خياط،  :انظر للمقارنة –
، ، تـاريخ صـدر  فـروخ، عمـر  . 116ص عصر، طلس، محمد، . 192ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً –

 . 65ص تاريخ، السيد، محمود، . 107ص تنظيمات، الجنابي، خالد، . 151ص
   .)المدائني( 436، ص 6ج تاريخ، الطبري،  3
  .457ص فتوح، البالذري، . 301ص تاريخ، ابن خياط،  :انظر للمقارنة –
 .)المدائني) (440 -439(، ص6ج تاريخ، الطبري، . )بدون سند( 200، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي،  4
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بالطريقة المناسبة لفتحها، فدخلها قتيبة  ليهإخالص بالتوبة إلى اهللا، ثم بعث إلعلى االستغفار، وا

  . 1)م708/هـ90(فاتحاً سنة 

، وذكر الطبري بعـث  2لى فتح قتيبة للطالقان في نفس السنةإوأشار اليعقوبي والطبري 
، على عكس ما ذكره ابن 3)م09/هـ91(الحجاج قتيبة بن مسلم لغزو شومان وكش ونسف سنة 

  .4)م710/هـ 92(وابن كثير من غزوه لها سنة خياط
ـ  92(انفرد اليعقوبي باإلشارة إلى توجه قتيبة بن مسلم سـنة   لـى أرض  إ) م710/هـ

 *بن عبد اهللا الليثـي  واستعماله عليها رجالً من أتباعه يدعى عبد ربه ،سجستان ومصالحة أهلها
، واتفق اليعقوبي والطبري 5لى خوارزم، وتمكنه من فتحهاإ، وأشار إلى سيره بعد ذلك )ت. ب(

ومصالحة أهلها على أن ) م711/هـ 93(على تكليف الحجاج قتيبة بن مسلم بفتح سمرقند سنة 
  . 6ليه في كل سنة ثالثة آالف درهمإيؤدوا 

ـ  94(وأورد الطبري توجيه الحجاج لقتيبة لغزو بالد الشاش وفرغانة سنة  ، )م712/هـ

، وذكر بأنه أثناء مسـيره بفتوحاتـه فـي    7عاصمة فرغانة ***وكاشان **وتمكنه من فتح خجندة
                                                

   .)المدائني( )440 -439(، ص6ج تاريخ، الطبري،  1
نهايـة،  النـويري،  ). 536 -535(، ص4ج الكامـل،  ابن األثير، . 109، ص 3ج الفتوح، ابن أعثم،  :انظر للمقارنة –
   .85، ص 9ج البداية، ابن كثير، . 286، ص 21ج
شـاكر، محمـود،   . 151ص تاريخ صـدر،  فروخ، عمر، ). 414 -413(صتاريخ، فلهاوزن، يوليوس،  :انظر أيضاً –

  .226ص التاريخ، 
 .)بدون سند( 447، ص 6ج تاريخ، الطبري، . )بدون سند( 200، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي،  2
  .)المدائني( )463 -461(، ص 6ج تاريخ، الطبري،  3
 .93، ص 9ج البداية، ابن كثير، . 304ص تاريخ، ابن خياط،  4
 .لم أعثر له على ترجمة :)ت. ب(عبد ربه بن عبد اهللا الليثي  *
 .)بدون سند() 201 – 200(، ص 2ج يخ، تاراليعقوبي،  5
   .)المدائني)(480 -472(، ص6ج تاريخ، الطبري، . )بدون سند( 201، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي،  6
النويري، . 126ص  ،3ج الفتوح، ابن أعثم، . 458ص فتوح، البالذري، . 305ص تاريخ، ابن خياط،  :انظر للمقارنة –

   ).299 -296(، ص21ج نهاية، 
  .396ص الوثائق، حمادة، محمد، ). 117 -116(صعصر، طلس، محمد،  :انظر أيضاً –
ج معجم البلدان، الحموي، .بلده مشهورة ما وراء النهر على شاطئ نهر سيحون، بينها وبين سمرقند عشرة أيام :خجندة **
  .453، ص 1ج مراصد، البغدادي، . 347، ص 2

 .1143ص  ،3ج مراصد، البغدادي، . 430، ص 4ج معجم البلدان، الحموي، . مدينة ماوراء النهر :كاشان ***
   .)المدائني()484 -483(، ص6، ج تاريخالطبري،  7
 . 459ص فتوح، البالذري، . 306ص التاريخ، ابن خياط،  :انظر للمقارنة –



131 

 نعي الحجاج بن يوسف، فلم يكمل الفتوح وعاد مسرعاًجاءه ) م714/هـ95(مناطق الشاش سنة 

وانفرد اليعقوبي بتناول الفتوحات التي قام بها محمـد بـن القاسـم    . 1لى مركزه في مدينة مروإ

، في حين اكتفـى الطبـري   2في مناطق بالد السند في عهد الحجاج) م717/هـ98. ت(الثقفي 

ملك السند بتكليف من الحجاج سنة ) ت. ب( *بن صصة بذكر قتل محمد بن القاسم الثقفي داهر

 .ت( وابن األثير -في الفتوح-ولم تذكر مصادر الدراسة ما ذكره البالذري . 3)م708 /هـ 90(

للقيام بالفتوحات ) ت. ب( **بن سعر التميمي من توجيه الحجاج مجاعة) م1232/هـ630 .ت(

، وأشار اليعقـوبي الـى   4****نثم توفي بمكرا ***في بالد السند، وتمكن خاللها من فتح قندابيل

، حيـث  )م710/هـ92( لى السند الستكمال الفتوح سنةإتوجيه الحجاج محمد بن القاسم الثقفي 

لى فنزبور ففتحها إثم انطلق منها  ،لى مكرانإستة أشهر ثم توجه بعد ذلك  *****عسكر بشيراز

  .5وغنم منها

بكل ما  محمد بن القاسم الثقفيجيش  إلى تجهيز الحجاج -في الفتوح  -وأشار البالذري 

، ويستدل من ذلك حرص الحجاج علـى  6بر والقطن المنقوع بالخل وغيرهاإللزم من الخيوط وا

                                                
  . )المدائني( 492، ص 6ج تاريخ، الطبري،  1
  .583، ص 4ج الكامل، ابن األثير، . 307ص التاريخ، ابن خياط،  :انظر للمقارنة -
 ).بدون سند( 202، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي،  2
 .لم أعثر له على ترجمة :)ت. ب(داهر بن صصة  *
   .)بدون سند( 422، ص 6ج تاريخ، الطبري،  3
  .536، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
  .لم أعثر له على ترجمة): ت. ب(ميمي مجاعة بن سعر الت **

 مراصـد، البغدادي، . 402، ص 4ج معجم البلدان،الحموي، . مدينة في بالد السند، وهي قصبة لوالية الندهة :قندابيل ***

 .419ص الروض، الحميري، . 1125، ص 3ج 
الحميري، . 1301، ص 3ج مراصد، البغدادي، . والية واسعة من أعمال السند، تشتمل على عدة مدن وقرى :مكران ****

 .544ص الروض، 
 .380، ص 4ج الكامل، ابن األثير، . 471ص فتوح، البالذري،  4

 /هـ98. ت(، بناها محمد بن القاسم الثقفيمدينة في بالد فارس، بينها وبين نيسابور مائتان وعشرون فرسخاً :شيراز *****
  .351ص الروض، الحميري، . 824، ص 2ج مراصد، دادي، البغ. 380، ص 3ج معجم البلدان، الحموي، ). م717

 .)بدون سند( 202، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي،  5
   .471، ص فتوحالبالذري،  6
  .358ص تاريخ، سالم، السيد،  :انظر أيضاً –
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وخاصة أنهم في مناطق نائية وبعيدة عن مركز الدولـة   ،تجهيز أفراد الجيش الفاتح بكل ما يلزم

  . األموية

وقيامه بفتحها، ثم حصـاره   *للى أرمائيإوأورد اليعقوبي توجه محمد بن القاسم الثقفي 

 ، وإصابته منهـا أمـواالً  )م711/هـ 93(وضربها بالمنجنيق حتى استطاع فتحها سنة **الديبل

  .1بعد ذلك وفتحها صلحاً كثيرة، ثم تناول غزوه النيرون

 لى طلبـه، إوذكر اليعقوبي استئذان محمد بن القاسم الحجاج في مواصلة الفتوح، فأجابه 

، ثم كتب "سر، فأنت أمير على ما فتحته" :ليه قائالًإالتقدم، وكتب الحجاج وشجعه على مواصلة 

أيكما أسبق : " لى عامله على خراسان قتيبة بن مسلم الباهلي يشجعه على مواصلة الفتح وقال لهإ

   .2"لى الصين فهو عامل عليهاإ

السند وفـتح  وأضاف اليعقوبي مواصلة محمد بن القاسم الثقفي فتوحاته، حيث عبر نهر 

، ودارت معركة شديدة بينه وبين داهر بن صصـة،  ****مهران لى شطإ، ثم وصوله ***سهبان

لى مدينة الـرور،  إانتهت بمقتل األخير، وتمكن من فتح بالد السند، ثم تابع فتوحاته حتى وصل 

  .3وهي من أعظم مدائن السند، وفتحها صلحاً

                                                
، 1ج مراصـد، البغدادي، . 159، ص1جمعجم البلدان، الحموي، . مدينة بين مكران والديبل من أراضي السند :ارمائيل *

 .60ص
، 2ج  مراصـد، البغـدادي،  . 495، ص 2ج معجم البلـدان،  الحموي، . مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند :الديبل **

 .548ص
   .)بدون سند( 202، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي،  1
 .536، ص4 جالكامل، ابن األثير، ). 473 -472(صفتوح، البالذري، . 304ص تاريخ، ابن خياط،  :انظر للمقارنة –
 .)بدون سند( 202، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي،  2

 .لم أعثر لها على ترجمة :سهبان ***
  لم أعثر له على ترجمة :شط مهران ****

   .)بدون سند( 202، ص 2، ج تاريخاليعقوبي،  3
   .538، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
  .238ص دراسة، بطاينة، محمد،  :انظر أيضاً –
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من تكليف الحجاج محمد بن  -في الفتوح  -ولم تذكر مصادر الدراسة ما ذكره البالذري

 ، وأصاب المسلمون منها غنائم كثيرة وأمـواالً )م712/هـ 94(سنة  *القاسم الثقفي بفتح الملتان

تقتصر الصورة التي رسمها كل من اليعقوبي والطبري . 1"بيت الذهب"تدعى  فصارت ،عظيمة

ازم، ويحقق النصـر علـى   للحجاج على شخصيته العسكرية وبالئه في الحروب، فهو رجل ح

أعداء الدولة األموية، ويالحظ في المجال المالي تحقيقه دخالً كبيراً لبيت المال، لكثـرة الغنـائم   

  . التي حصل عليها من فتوحاته

   دوره في ضبط األمن -ت

 دور الحجاج في ضبط األمن، -باستثناء اليعقوبي والطبري -أورد البالذري والمسعودي

وأوضح البالذري مالمح السياسـة التـي اتبعهـا    ، وإجراءاته التي قام بها من أجل تحقيق ذلك

ستالمه والية العراق من خالل خطبته في أهل الكوفة، والتي بين من إلالحجاج منذ اليوم األول 

ال إال أعاقبهم " :إياهم خاللها الخطوط العريضة لسياسته في معاقبة العصاة بالسيف، فقال محذراً

وأضاف أنه . 2"ن المعصية لو ساغت ألهلها ما قتل عدو، وال جبي فيء، وال عز دينإبالسيف، 

أما سـمعت   :إياه قائالً لمعاقبته أحد العصاة مؤنباً ، وضرب مثال3ًأول من ضرب أعناق العصاة

  :يقول جريراً

  ذا ظفــرت يــداه بحبــل عــاص   إ
  

ــا     ــل اقترب ــن األج ــي م   رأى العاص
  

                                                
مراصد،  البغدادي،. 189، ص5ج معجم البلدان، الحموي، . مدينة في آخر بالد السند، وهي محاذية لبالد الهند :الملتان *

  .546ص الروض، الحميري، . 1336، ص 3ج 
   .474ص فتوح، البالذري،  1
دراسـة،  نـة، محمـد،   بطاي. 251، ص1ج تاريخ، حسن، حسن، . 195ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً –

 .361ص تاريخ، سالم، السيد، . 238ص
  . )قالوا( 423، ص )المدائني( 275، ص 7ج انساب، البالذري،  2
   .250، ص 3ج الكامل، المبرد،  :انظر للمقارنة –
  .72ص بحوث، كالس، ناظم، . 99ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً –
   .)لوط بن يحيى( 279، ص 7ج انساب، البالذري،  3
 .67ص تنظيمات، الجنابي، خالد،  :انظر أيضاً –
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تظهر روايات البالذري صورة الحجاج وهو يضرب بسيف اهللا فـي  . 1ثم ضرب عنقه

الفتن، ويتتبع مثيريها والمارقين والعصاة، ويقطع شأفتهم، من أجل توفير األمن واألمان لرعيته، 

وأبرز البالذري حرص الحجاج عند اختياره صاحب شرطته في واليته، فكان يشترط فيه عـدة  

العبوس، طويل الجلوس، وشـديداً علـى أهـل الريـب      شديد أن يكون رجالً: مواصفات منها

ليه شـرطة البصـرة مـع    إفوقع اختياره على عبد الرحمن بن عبيد العبشمي، وضم  ،والدعارة

  . 2الكوفة

وأشار الطبري إلى تمكن الحجاج خالل يومين من معرفة الوجهة التي قصدها يزيد بن 

 -96(جأ إلى سـليمان بـن عبـد الملـك     المهلب بعد فراره من سجنه إلى بالد الشام، حيث الت

، فكان الحجاج يستعين بمجموعـة كبيـرة مـن العيـون     3في فلسطين) م717 – 715/هـ99

أخبار الناس للحفاظ على أمن الدولة من المتربصـين بهـا ومـدبري الفـتن      المخبرين لمعرفة

  . 4والدسائس ضدها

ميدانية نهارية وليلية بـين  وانفرد البالذري بالحديث عن تَنكّر الحجاج وقيامه بجوالت 

لى إذن الحجاج للناس عندما سكن مدينته واسط بمقابلته كل يـوم  إ، وأشار 5الناس لتفقد أحوالهم

   .7، وقيل أنه كان يأمر بمنع التجوال فيها بعد صالة العشاء وحتى مطلع الفجر6مرة أو أكثر

                                                
  .)الحرمازي( 395، ص 13ج . )قالوا() 278 -277(، ص7ج انساب، البالذري،  1
   .)قالوا( 412، ص 13ج انساب،البالذري،  2
، 5جالعقـد،  ابن عبد ربه، . 20، ص 3ج الفتوح، ابن أعثم، ). 70 -69(، ص1ج عيون، ابن قتيبة،  :انظر للمقارنة –

  . 19ص 
 ). 74 -73(صبحوث، كالس، ناظم، ). 313 -312(صالحضارة، أبو خليل، شوقي،  :انظر أيضاً –
  . )هشام الكلبي(عن  )لوط بن يحيى() 450 -449(، ص6ج تاريخ، الطبري،  3
 .74ص بحوث، كالس، ناظم، . 392ص الحجاج، العمد، إحسان،  :انظر أيضاً –
  .392ص الحجاج، العمد، إحسان،  4
   .)أبو إسماعيل الثقفي( 391، ص 13، ج انسابالبالذري،  5
 ابن دقمـاق، ). 40 -39(، ص2ج وفيات، ابن خلكان، ). 478 -477(، ص3ج  العقد،ابن عبد ربه،  :انظر للمقارنة –

 .88، ص1ج الجوهر، 
  .)عبديرقبة بن مصقلة ال( 373، ص 13ج انساب، البالذري،  6
  .162ص تاريخ صدر، فروخ، عمر،  7
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ج بحفظ األمن علـى  ولم تذكر مصادر الدراسة ما ذكره ابن عبد ربه من اهتمام الحجا

الطرق الرئيسة وبين المدن ضمن حدود واليته، فكان يعهد بهذه المسؤولية في بعض األحيـان  

كما حصل عندما سمع بأن جماعة من بني عمرو بن تميم كانوا  ،إلى القبائل القريبة من الطرق

   .1األعمال حال استمرارهم بتلك يقطعون الطرق ويتعرضون للمارة، فتوعدهم بأشد العقوبات في

ولم تتناول مصادر الدراسة ما ذكرته بعض المصادر الحديثة من إقامة الحجاج مراكـز  

فـي   للشرطة على مفارق الطرق الرئيسة، خاصة تلك التي تربط بين الواليات، فأقـام مركـزاً  

ينزله المجيزون الذين يحفظون الطريق ويجيزون السابلة، وأقام آخر علـى الطريـق    *سفوان

، وذكر البالذري حبس الحجاج للرجـال المخـالفين والعصـاة    2**بين العراق والرقةالواصل 

إبراز المصادر حرص الحجاج على تحقيق األمـن   يالحظ. 3بالبصرة في سجن يدعى الديماس

حديد على أيدي الداخلي من خالل عنايته الفائقة باختيار أصحاب شرطته، فكان يضرب بيد من 

  .العصاة والمخالفين

المسعودي أوضاع السجناء داخل السجن، وذكر قيامه بحبس الرجال والنساء في وصور 

مكان واحد، وأشار إلى أن السجن لم يكن له غطاء يقي السجناء حر الشمس في الصيف والبرد 

 بتناول أحوال السجناء وطعامهم، فذكر أنهم كانوا يربطـون  انفرد البالذري. 4والمطر في الشتاء

                                                
  .51، ص 1ج العقد، ابن عبد ربه،  1
 ). 360 -359(صالوثائق، حمادة، محمد،  :انظر أيضاً –
 .719، ص 2ج مراصد، البغدادي، . 225، ص 3ج معجم البلدان، الحموي، . ماء على بعد مرحلة من البصرة :سفوان *

، 3جمعجـم البلـدان،   الحموي، . مدينة بالعراق تقع على الفرات من جانبها الشرقي، بينها وبين حران ثالثة أيام :الرقة **
  .270ص الروض، الحميري، . 6206، ص 2ج مراصد، البغدادي، . 59ص

  .74ص  بحوث،كالس، ناظم،  2
   .)المدائني( )404- 403(، ص)المعلى بن زياد)(386 -384(، ص13ج انساب، البالذري،  3
   .296، ص 2ج جمهرة، ابن حزم، . 339ص المعارف، ابن قتيبة،  :انظر للمقارنة –
 .145ص  العراق،طه، عبد الواحد،  :انظر أيضاً –
  . )بدون سند( 176، ص 3ج مروج، المسعودي،  4
  . 180ص سرح، ابن نباته،  :انظر للمقارنة -
 األمويـون، الوكيـل، محمـد،   . 166ص تـاريخ،  خنفر، خلقي، . 222ص الحجاج، أبو النصر، عمر،  :انظر أيضاً –

 .459ص
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، وصف طعام السجناء الذي كان يتكون عادة من خبز الشعير والرمـاد  1حدةكل اثنين بسلسلة وا

، بينما لم تتناول مصادر الدراسة ما ذكـره  2لى الماءإكان يتم إضافة الملح  المخلوطين، وأحياناً

  . 3المبرد من تفقد الحجاج السجون في كل يوم

، فـي  4بعد وفاتهلى وجود قرابة ستين ألف محبوس في سجن الحجاج إوأشار البالذري 

 حين ذكر المسعودي أنهم خمسون ألف رجل، وثالثون ألف امرأة، مـنهن سـت عشـرة ألفـاً    

   .6، ولم تذكر مصادر الدراسة ما ذكرته المصادر التاريخية من بلوغهم ثالثة وثالثين ألفا5ًمجردة

   .6ألفاً

يالحظ من خالل دراسة روايات البالذري والمسعودي وجود مبالغة واضحة في رسـم  

بشعة للحجاج، و يتضح ذلك من خالل إظهاره بعدم توفير الظروف المالئمة للسـجناء،   صورة

وقسوته في التعامل  وكذلك الطعام والشراب، واعتقد أنها محاولة للتأكيد على إبراز ظلم الحجاج

  .مع أهل السجون

  دوره في تعريب الدواوين  -ث

، في حـين أشـارت إليـه    الدواويندور الحجاج في تعريب لم تتناول مصادر الدراسة 

لى إفقد أشارت المصادر التاريخية واألدبية ، المصادر التاريخية األخرى بشكل مختصر ومحدود

بنقل لغة الـدواوين فـي العـراق مـن     ) ت. ب( *بن عبد الرحمن تكليف الحجاج كاتبه صالح
                                                

  .)المدائني()404 -403(، ص13ج انساب، البالذري،  1
 .258، ص 15ج دائرة، االعلمي، محمد،  :انظر أيضاً –
  .)المدائني) (404 -403(، ص13، ج )المدائني( 384، ص 7ج انساب، البالذري،  2
  .252، ص 3ج الكامل، المبرد،  3
  .)المدائني(عن  )عوانة بن الحكم( 399، ص 13ج انساب، البالذري،  4
  . )بدون سند( 175، ص 3ج مروج، المسعودي،  5
 .105ص مختصر، علي، سيد أمير،  :انظر أيضاً –
 .382، ص1ج شذرات، الحنبلي، . 478ص آثار، القزويني، . 46، ص 5ج  العقد،ابن عبد ربه،  6
، واله سليمان بن عبد الملك خراج العراق، وأقره جميالً من أهل البصرة، كان فصيحاً :)ت. ب(صالح بن عبد الرحمن  *

. 606، ص 1ج المعرفـة،  البسـوي،  . استعفاه فأعفاه ويقال أنه عزلـه  سنة ثم) م720/هـ101ت (عمر بن عبد العزيز
  .343، ص 23ج تاريخ، ابن عساكر، . 38ص الوزراء، الجهشياري، 
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         العملية تمت في سنة على أن ) م942/هـ331.ت(الجهشياري  ، وأكد1لى اللغة العربيةإالفارسية 

  .2)م696/هـ 78(

وأضافت تلك المصادر أن سجالت ديوان الخراج في العراق أشرف عليها كاتب الحجاج 

زادان فروخ بن بيري، وساعده صالح بن عبد الرحمن الذي أتقن الفارسية أثناء عمله مع زادان، 

  . 3من زادان وبعد تعلمه عينه الحجاج بدالً

ثنـي  ) ت. ب(وذكرت المصادر التاريخية واألدبية محاولة مردنشاه بن زادان فـروخ  

صالح عن قبول عرض الحجاج نقل دواوين العراق إلى اللغة العربية، ومحاولته تقديم الرشوة له 

ال أنه رفض كل المحاوالت إبمائة ألف درهم مقابل إظهاره عجزه عن نقل الدواوين،  بمبلغ قدر

هللا در صالح ما أعظم " :بقوله) م750 /هـ132.ت( *الكاتب أثنى عليه عبد الحميد السابقة، وقد

  .4"منته على الكتاب

يالحظ مما سبق عدم اهتمام مصادر الدراسة بتناول دور الحجاج األساسي في عمليـة  

تعريب الدواوين، وربما يعود ذلك الهتمامهم بإبراز دور الخليفة عبد الملك بن مـروان بشـكل   

صـاحب المشـروع    أو أن إهمالها له كان متعمداً، لعدم إظهاره بصورة الرجل المثـالي  اكبر،

   .اإلصالحي في الدولة األموية
                                                

، 1ج صبح،القلقشندي، . 303ص مقدمة، ابن خلدون، . 253ص األحكام، المارودي، . 432، ص 2ج الكامل، المبرد،  1
   .481ص 

السـيد،  . 550، ص 1ج تـاريخ صـدر،   فروخ، عمـر،  . 148ص محاضرات، الطيباوي، عبد اللطيف،  :انظر أيضاً –
  .26 صمقدمة، الدوري، عبد العزيز، . 62ص تاريخ، محمود، 

 .38ص  الوزراء،الجهشياري،  2
   .303ص مقدمة، ابن خلدون، . 253ص األحكام، الماوردي، . 344ص فتوح، البالذري،  3
 .)88 -87(صالنظم، الرفاعي، أنور، . 112ص تاريخ، خنفر، خلقي،  :انظر أيضاً –
يكنى أبا يحيى، مولى بني عامر بن لؤي بن غالب، من أهـل الشـام، عـالم    ): م750/هـ132. ت(عبد الحميد الكاتب  *

باألدب، من أئمة الكتاب، يضرب به المثل بالبالغة، أول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات في فصول الكتـب، قيـل   
، 3ج  وفيات،ابن خلكان، . "فتحت الرسائل بعبد الحميد وختمت بابن العميد" بلغت مجموع رسائله مقدار ألف ورقة، وقيل 

  .52، ص 18ج الوافي، الصفدي، . 228ص
   .303ص مقدمة، ابن خلدون، . 253ص األحكام، الماوردي، . 344ص فتوح، البالذري،  4
  ).88 -87(صالنظم، الرفاعي، أنور، . 112ص تاريخ، خنفر، خلقي،  :انظر أيضاً –
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  عنايته بالقرآن الكريم  -ج

وبشكل محدود في تناول عناية الحجاج بالقرآن  -من مصادر الدراسة  -انفرد البالذري 

للقرآن، ومداومتـه علـى    لى حبهإعجامه، فقد أشار إالكريم من خالل إبراز دوره في تنقيطه و

، ولـم تـذكر   1"الحجاج يتلو القرآن تالوة أزرقـي " :قراءته، وأورد قول الحسن البصري عنه

، ومن إشادة الـذهبي  2مصادر الدراسة ما ذكره ابن كثير من ختمه القرآن كل ليلة ثالث ختمات

من ) م868/هـ255.ت(سة ما ذكره الجاحظ ولم تذكر مصادر الدرا. 3لتعظيمه القرآن الكريم له

   تقدير الحجاج أهل القران

وتشجيعه لهم على حفظه، ومما يؤكد ذلك قول عبد الرحمن بن األشعث قبـل خروجـه   

يدل ذلك على اهتمام الحجاج بـالقرآن   ، و4"أنه حفظه في سنة: "على الحجاج واصفاً تشجيعه له

  .هم، وتشجيعه على حفظهوحبه له، وتعظيمه أهله وتقديم األعطيات ل

ولم تشر مصادر الدراسة إلى ما ذكره ابن خلكان من دور الحجاج في تنقـيط القـرآن   

لى كثرة الداخلين إوتشكيله، مبرراً ذلك بظهور التصحيف وانتشاره في العراق، وربما يعود ذلك 

عجـام أي  إللى استحداث اإسالم من غير العرب، واختالف األلسن واللهجات، مما دفعهم إلفي ا

 *بـن عاصـم الليثـي    ، وقيل أنه كلف بهذا العمل نصر5التمييز بين الحروف المتشابهة بالنقط

                                                
  .)الحسن البصري( 415، ص 13ج انساب، البالذري،  1
  .131، ص 9ج البداية، ابن كثير،  2
  .343، ص 4ج سير، الذهبي،  3
 .195، ص 5ج الحيوان، الجاحظ،  4
   .32، ص 2ج وفيات، ابن خلكان،  5
ص  ،األمويـون  ،محمد ،الوكيل. 477ص الحجاج، العمد، إحسان، . 162ص تاريخ صدر، فروخ، عمر،  :انظر أيضاً –

460. 
من أهل البصرة، كان فقيها وعالما بالعربية والقراءات السبع، له كتاب في  ):م708/هـ 89. ت(نصر بن عاصم الليثي  *

، 27ج الـوافي،  الصفدي، . 39ص معرفة، الذهبي، . 2749، ص 6، ج معجم األدباءالحموي، . العربية، مات بالبصرة
  .44ص
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، وخالف بين أماكنها بتوقيع بعضها فوق وأزواجاً حيث وضع النقط أفراداً ،)م708/هـ 89.ت(

  .1الحروف وتحتها

ـ  257.ت(ولم تذكر مصادر الدراسة ما ذكره ابن عبد الحكم  ـ  ) م870 /هـ ام مـن قي
، 2لى األمصار األخرى ومنها مصرإالحجاج بنسخ عدة مصاحف من مصحف عثمان، وإرسالها 

ولعل حرص الحجاج على أن يتلى كتاب اهللا تالوة صحيحة خالية من التحريف واألخطاء، دفعه 
إلى القيام بتنقيطه وإعجامه، وبالتالي قدم خدمة كبيرة لإلسالم والمسلمين، فهل انعكست نتائجـه  

  . ربما ؟قية العلوم والمعارف األخرى في الفترات الالحقةعلى ب

من المالحظ إهمال مصادر الدراسة دور الحجاج في عملية تنقيط القرآن، فهل تعمـدت  
مصادر الدراسة إسقاط الروايات في وقت الحق للفترة موضع الحدث لترسيخ الصورة التي سبق 

إذ ال يعقل تركيز بعض مصادر الدراسة على دور الحجاج في النواحي اإلدارية  ؟الحديث عنها
   .وفي المقابل يتم تجاهل الجانب الديني المكمل لها ألهميته خالل هذه الفترة ،واالقتصادية

  بناؤه مدينة واسط -ح

بناء الحجـاج مدينـة    –باستثناء المسعودي  –استعرض البالذري واليعقوبي والطبري 
بشكل عرضي ومحدود، فقد أوضح الطبري أن بناءه للمدينة جاء بعد محاولة أحد جنوده واسط 

الشاميين اإلعتداء على أحد بيوت الكوفة وانتهاك حرمته، وقام صاحب البيت بقتله، وعندما علم 
بالخروج من المدينة، ثم وقع اختياره على موضع  الحجاج بالخبر، أمر جنوده من القوات الشامية

  .3"واسط" ن الكوفة، وبنى فيها مدينة سماها قريب م

                                                
   .32، ص 2ج وفيات، ابن خلكان،  1
. 167ص دراسـة،  بطاينة، محمـد،  . 263ص الحياة، خفاجي، محمد، . 221ص عصر، طلس، محمد،  :انظر أيضاً –

  .223ص بحث، حسين، فالح، 
   .217ص  فتوح،ابن عبد الحكم،  2
الوسـيط،  االسكندري، احمـد،  .263، ص 8ج أعالم، ، خفاجي، محمد، 110ص تراجم، النمر، إحسان،  :أيضاً انظر -

 .120ص
   .)بدون سند( )384 -383(، ص6ج تاريخ، الطبري،  3
  .262، ص 21ج نهاية، النويري، . 495، ص 4ج الكامل، ابن األثير،  :انظر للمقارنة –
  ).450 -449(صاألمويون، الوكيل، محمد، . 112ص عصر، طلس، محمد،  :انظر أيضاً –
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لـه   مقـراً " *لعلع" وذكر البالذري اتخاذ الحجاج بن يوسف قبل واسط موضعاً يقال له 

، وعندما علم بنبأ خروج عبد الرحمن بن األشعث عليه وهو في هذا ، و بنى فيه مسجداًومسكناً

، ثم ابتنى فيه فنزله وبنى فيه مسجداًلى موضع آخر كثير القصب، إالمكان تشاءم منه، ثم انتقل 

ألنها تقع في منتصف " واسط"وأرجع البالذري و اليعقوبي سبب تسميتها . 1بعد ذلك مدينة واسط

هدف الحجـاج مـن    ، وربما كان2واحداً المسافة ما بين الكوفة والبصرة، حيث تبعد عنهما بعداً

تنقل بينهما، ومن ثم مراقبة األوضاع فيهما من المدينتين، بحيث يسهل عليه ال ذلك أن يكون قريباً

وأشار المؤرخون موضوع الدراسة باستثناء المسعودي إلى السنة التي بنيت فيها ، بيسر وسهولة

ـ 84(، أو سنة 3)م702/هـ 83(واسط، فذكر البالذري والطبري أنها سنة  بينمـا   ،4)م703/هـ

عبد الرحمن بن األشـعث بعـد فشـل    اكتفى اليعقوبي باإلشارة إلى أن بناءها كان بعد هروب 

وهذا أقرب إلى الصحة، ألنه يؤيد التاريخ األول الذي اتفق ) م702/هـ83(، أي بعد سنة 5ثورته

لى السنة التي انتهى الحجاج فيها من بنـاء  إعليه معظم المؤرخين، ولم تتطرق مصادر الدراسة 

                                                
البغدادي، . 18، ص 5ج معجم البلدان،  الحموي،. 1106، ص 4ج معجم،البكري، . موضع بين البصرة والكوفة :لعلع *

  .1205، ص 3ج مراصد، 
  .)قالوا() 373 – 372(، ص13ج انساب، البالذري،  1
  .353، ص 5ج معجم البلدان، الحموي، . 263ص البلدان، ابن الفقيه،  :انظر للمقارنة –
  .214ص الخراج، الريس، محمد،  :انظر أيضاً –
   .)بدون سند( 195، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي، . )قالوا( 373، ص 13ج انساب، البالذري،  2
القرمـاني،  . 50، ص2ج وفيات، ابن خلكان، . 260ص البلدان، ابن الفقيه، . 38، ص تاريخبحشل،  :انظر للمقارنة –

   .497، ص 3ج أخبار، 
الطيبـاوي، عبـد اللطيـف،    . 110ص تـراجم،  النمر، إحسـان،  . 162ص  ،تاريخ صدرفروخ، عمر،  :انظر أيضاً –

مصطفى،  .168، ص2ج األعالم، الزركلي، خير الدين، . 551ص الحضارة، أبو خليل، شوقي، . 137ص محاضرات، 
  .269، ص 1ج المدن، شاكر، 

   .)بدون سند( 383، ص 6ج تاريخ، الطبري، . )قالوا(373، ص 13ج انساب، البالذري،  3
، ابـن  478ص  آثـار، القزويني، . 495، ص 4ج الكامل، ابن األثير، . 357ص المعارف، ابن قتيبة،  :انظر للمقارنة –

  . 397، ص 3ج أخبار، القرماني، . 50، ص 2ج وفيات، خلكان، 
الحضـارة،  أبو خليل، شـوقي،  . 196ص التاريخ، شاكر، محمود، . 241ص تاريخ، فلهاوزن، يوليوس،  :انظر أيضاً –

 . 315، ص 7ج دائرة، الشنتاوي، احمد، . 551ص
   .)قالوا( 373، ص 13ج انساب، البالذري،  4
  .397، ص3ج أخبار، القرماني، . 50، ص 2ج وفيات، ، ابن خلكان، 478ص آثار، القزويني،  :انظر للمقارنة –
 .)بدون سند( 195، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي،  5
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، ويسـتدل  1)م705/هـ86(سنة مدينته، في حين ذكرت المصادر التاريخية والجغرافية األخرى 

  .لى ثالث سنواتإمن ذلك أن مدة البناء امتدت من سنتين 

صاحب كتاب تاريخ  - )م905/هـ 292.ت(ولم تذكر مصادر الدراسة ما ذكره بحشل 
ـ 78(ونهايته في سنة) م694/هـ75(من ذكر بدء عملية البناء سنة -واسط ، ومـن  2)م697/هـ

ذلك ال يتفق مع الوقائع واألحداث التاريخية لتلك الفتـرة، ألن  المالحظ أنه وقع في الخطأ، ألن 
له، باإلضافة لذلك لم تؤيد المصادر التاريخية األخـرى   الحجاج وقتها كان يتخذ من الكوفة مقراً

  .بحشالً بهذا التاريخ

ولم تتناول مصادر الدراسة شراء الحجاج أرض واسط من دهقان بمبلغ عشـرة آالف  
، ويدل ذلك علـى  3خراج العراق مدة خمس سنين لإلنفاق على عملية البناءدرهم، وتخصيصه 

النفقات الباهظة التي َأنفقت في عملية البناء، وانفرد البالذري بذكر مرافق المدينة، فقد أشار إلى 
  .4فيها بناء الحجاج المسجد والقصر والقبة الخضراء

ين والخندق اللذين يحيطـان  ما ذكره بحشل عن السور إلى مصادر الدراسة تتطرقولم 
، ويبدو أنه أراد حماية المدينـة مـن   6، وذكر انه بنى في الجانب الغربي منها السجن5بالمدينة

  .العابثين، وفرض األمن والنظام فيها

                                                
القزوينـي،  . 50ص ،2ج وفيات، ابن خلكان، . 348، ص 5ج معجم البلدان، الحموي، . 260ص البلدان، ابن الفقيه،  1

 .187صالنقود، المقريزي، . 325ص ). ه 100 - 81(حوادث ووفيات تاريخ، الذهبي، . 478ص آثار، 
 .38، ص تاريخبحشل،  2
   .38ص  ،ن. م 3
  .)448 - 445(صالحجاج، العمد، إحسان،  :انظر أيضاً –
  . )الواق( 373، ص 13ج انساب، البالذري،  4
   .158، ص البلداناليعقوبي، . 38ص تاريخ، بحشل،  :انظر للمقارنة –
العـراق،  طـه، عبـد الواحـد،    . 340ص دراسة، بطاينة، محمد، . 450ص األمويون، الوكيل، محمد،  :انظر أيضاً –

 . 171ص
   .38، ص تاريخبحشل،  5
دراسـة،  بطاينة، محمـد،  . 268، ص 1ج المدن، مصطفى، شاكر، . 157ص تنظيمات، الجنابي، خالد،  :انظر أيضاً -

 . 340ص
  . 38ص تاريخ، بحشل،  6
 .447ص الحجاج، العمد، إحسان،  :انظر أيضاً –
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لى ذلك فلم تذكر مصادر الدراسة ما أورده بحشل من قيام الحجاج بنقل بعض إضافة إلبا

فـي   -وكتب الـبالذري  . 1من أتباعه من أهل الشام عضاًوجوه أهل الكوفة والبصرة إليها، وب

قـد  ) ت. ب( *بن أبي زيـاد  ليها جماعات من أهل بخارى كان عبيد اهللاإنقل الحجاج  –الفتوح 

   .2"بخارية ابن زياد"ب جلبهم من بخارى وأسكنهم إحدى مناطق البصرة، وكانوا يدعون أيضاً

قيام الحجاج بتنظيم أسواق المدينة، حيـث  ولم تذكر مصادر الدراسة ما ذكره بحشل من 

خصص أماكن محدودة ألصحاب المهن واألعمال ال يخالطهم فيها أحـد، وأمـر بتخصـيص    

لى ما ذكره الجاحظ من قيام الحجاج بمنع النـبط  إ، ولم تشر مصادر الدراسة 3صيرفي لكل فئة

   .4من دخول المدينة

وأشار إلى معاقبته بالسجن كل شـخص   ،وأورد البالذري اهتمام الحجاج بنظافة المدينة

، ولم تذكر مصادر الدراسة ما ذكره ابن قتيبـة مـن   5يضبط وهو يبول أو يحدث في شوارعها

ويالحظ مما سبق حرص الحجاج الشـديد علـى    6إصدار الحجاج أمراً بقتل الكالب الضالة فيها

   .نظافة المدينة وحسن هيئتها وجمالها

للحجاج عند فراغه من ) ت. ب( **المحاربي ى مقولة جامعوانفرد البالذري باإلشارة إل

تقف خلـف الروايـات   ، و7"في غير بلدك وتدعها لغير ولدك بنيتها" :بناء مدينة واسط قائالً له
                                                

  .39ص تاريخ، بحشل،  1
 .لم أعثر له على ترجمة :)ت. ب(عبيد اهللا بن أبي زياد  *
  . 419، ص فتوح البالذري، 2
 . 124ص تنظيمات، الجنابي، خالد،  :انظر أيضاً –
  . 39ص تاريخ، بحشل،  3
  ).341 – 340(صدراسة، بطاينة، محمد،  :انظر أيضاً –
  . 275، ص 1ج البيان، الجاحظ،  4
 .172ص العراق، طه، عبد الواحد،  :انظر أيضاً –
   .)قالوا( 354، ص 13ج انساب، البالذري،  5
 . 162ص  ،تاريخ صدرفروخ، عمر،  :انظر أيضاً –
 ).374 – 373(، ص1ج عيون، ابن قتيبة،  6

 .لم أعثر له على ترجمة :)ت. ب(جامع المحاربي  **

  . )قالوا( 361، ص 13ج انساب، البالذري،  7
  .976، ص4ج زهر، الحصري، . 114، ص 4ج العقد، ابن عبد ربه، . 135، ص2جالبيان، الجاحظ،  :انظر للمقارنة –
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تقديم تبرير لبناء الحجاج المدينة وهي محاولة منع اعتداءات جنوده  :السابقة ملحوظتان، األولى

لعلها رغبة الحجاج في عزلهم عن أهل : الشاميين على سكان المدن وخاصة المجاورة، والثانية

   .العراق، حتى ال يؤثروا أو يتأثروا بهم وليكونوا أداة طيعة له

  التنظيم االقتصادي  -ثانياً

   وتعريب العملة دوره في سك النقود -أ

باستثناء روايـة   دور الحجاج في سك النقود وتعريب العملةلم تتناول مصادر الدراسة 

بضرب الدراهم والدنانير بالعربية زمن الخليفة عبد الملك ابن  ذكرها اليعقوبي حول قيام الحجاج

أول مـن  ، في حين اكتفى الطبري باإلشارة إلى أن الخليفة عبد الملك بن مروان هـو  1مروان

من غير اإلشارة إلى دور الحجاج فـي  . 2)م695/هـ76(ضرب الدراهم والدنانير المعربة سنة 

  . عملية التعريب

ولم تشر مصادر الدراسة إلى اختالف المصادر التاريخية األخرى في تحديد السنة التي 

ـ  ) م844/هـ230.ت(بدأت فيها عملية تعريب العملة، فقد ذكر ابن سعد  ذهبي والـبالذري وال

والمارودي ) م895 /هـ282.ت(، في حين أورد كل من الدينوري 3)م694/هـ75(بدايتها سنة 

ــارودي  ـــ450.ت(والم ــر ) م1058/ه ــن األثي ـــ630.ت(واب ــزي ) م1232/ه المقري

  . 4)م695/هـ76(سنة ) م1332/هـ733.ت(والنويري ) م1441/هـ845.ت(

                                                
  .)بدون سند( 196، ص 2ج تاريخ، اليعقوبي،  1
  . )الواقدي( 256، ص 6ج تاريخ، الطبري،  2
  . 62ص النقود، المقريزي، . 389، ص 1ج كنز، الداوداري، . 316، ص األخبارالدينوري،  :انظر للمقارنة –
  .110ص عصر، طلس، محمد،  :انظر أيضاً –
ص  ،)ه 80 - 61(حوادث ووفيات تاريخ، الذهبي، . 502ص فتوح، البالذري، . 229، ص 5ج الطبقات، ابن سعد،  3

326.   
  .333ص دراسة، بطاينة، محمد،  :انظر أيضاً –
النقـود،  المقريزي، . 416، ص 4ج الكامل، ابن األثير، . 196ص األحكام، الماوردي، . 316ص األخبار، الدينوري،  4

  . 223، ص 21ج نهاية، النويري، . 62ص 
 .46ص  مسكوكات،القسوس، نايف، . 454ص الحجاج، العمد، إحسان،  :انظر أيضاً –
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ولم تتناول مصادر الدراسة الدوافع التي جعلت الخليفة عبد الملك بن مروان والحجـاج  

إلى القيام بعملية سك النقود وتعريب العملة، في حين تطرقت إليها المصادر التاريخية األخرى، 

 فقد أشار ابن األثير والنويري والمقريزي أن ما دفع الخليفة للقيام بذلك هو تهديد ملك الروم لـه 

ساءة إللى بالده، وتهديده باإبمحو اآليات القرآنية التي أمر الخليفة بطباعتها على النقود المرسلة 

ـ  90.ت( *بن يزيد بن معاوية ، فقام الخليفة باستشارة خالد)ص(لى النبي محمد إ ، )م708/هـ

  .1فنصحه بعدم التعامل مع دنانيرهم البيزنطية، وسك نقود عربية جديدة بدالً منها

سببا آخر للتعريب يعود إلى تفشـي الغـش   ) م1406/هـ808. ت(وأورد ابن خلدون 

والتزييف في الدراهم والدنانير البيزنطية، األمر الذي دفع الحجاج إلى ضرب الدراهم وتمييـز  

مـن حرصـه علـى مصـالح المسـلمين       ، وأعتقد أن ذلك يأتي منطلقا2ًالمغشوش من الصالح

   .االقتصادية

الدراسة أنواع الدراهم الجديدة التي ضربها الحجاج، في حين أشارت  ولم تذكر مصادر

والماوردي والمقريزي وابن  -في الفتوح  –إليها المصادر التاريخية األخرى، فقد ذكر البالذري 

لكراهة المسلمين  ، وقيل أنها سميت بذلك"المكروهة "  باألثير قيامه بضرب نقود جديدة سميت 

أو ،من أن يحملها الجنب والمحدث على غير طهارة مله من آيات قرآنية خوفاًالتعامل بها لما تح

  .3ألن األعاجم كرهوا نقصانها

                                                
بالطب والكيمياء، اتصف بالفصـاحة   ، وعالماًيكنى أبا هاشم، كان شاعراً :)م709/هـ90.ت(خالد بن يزيد بن معاوية  *

 -301( ، ص16ج  تـاريخ،  ابن عسـاكر، . )م715/هـ 96. ت(والحكمة، قيل صلى عليه الخليفة الوليد بن عبد الملك 
  .)208 -201(، ص8ج تهذيب، المزي، ). 241 -230(، ص3ج معجم األدباء، الحموي، ). 315

   .63ص  النقود،المقريزي، . )224 -223(، ص21ج نهاية، النويري، ). 417 -416(، ص4ج الكامل، ابن األثير،  1
 . 150ص تاريخ صدر، فروخ، عمر، . 110ص عصر، طلس، محمد،  :انظر أيضاً –
  .323ص مقدمة، ابن خلدون،  2
، 4جالكامـل،  ابـن األثيـر،   . 67صالنقود،  المقريزي،. 196ص األحكام، الماوردي، . 503ص فتوح، البالذري،  3

   .417ص
 .110ص عصر، طلس، محمد، . 386ص الحضارة، أبو خليل، شوقي،  :انظر أيضاً –
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 120.ت( *بـن سـيرين   ويبدو أن الرأي األول هو الذي دفع أنس بن مالـك ومحمـد  

 بآخر من النقـود دعيـت    وذكر البالذري والمقريزي نوعاً. 1لى عدم التعامل بهاإ )م737/هـ

   .2الذي يعتبر أول من قام بضربها) ت. ب( سمير اليهودي لىإ، نسبة "السميرية"

يالحظ مما سبق إهمال مصادر الدراسة دور الحجاج الرئيس في عملية اإلصالح النقدي 

فهل هدفت من وراء ذلك  التي نفذتها الدولة األموية، مما ساهم في إضفاء الصبغة العربية عليها،

دوره المباشر في عملية سك النقود وتعريبها  إيجابية من خالل جاج بصورةإلى عدم إظهار الح

   .أم أن هذا التجاهل كان بغير قصد ؟أثناء واليته على العراق

   اإلصالحات الزراعية -ب

انفرد البالذري من مصادر الدراسة بتناول اإلصالحات الزراعية التي قام بها الحجـاج  

فقد أورد البالذري قيام الحجاج بمنع الناس في العراق ، محدودأثناء واليته على العراق وبشكل 

، في حين لم تذكر مصادر الدراسة مـا  3من ذبح البقر حتى تكثر وتستغل في األعمال الزراعية

ولم تذكر مصـادر   .4من قيام الحجاج بمسح أراضي العراق) م890/هـ277.ت(ذكره البسوي 

من إرسال عامل الحجاج على السند محمد ) م940/هـ328.ت( الدراسة ما ذكره قدامه بن جعفر

، من أجل تـوفير الحيوانـات الالزمـة لألعمـال     5لى العراقإبن القاسم الثقفي ألفي جاموس 

                                                
لعلم والورع، عـالم بـالفرائض   مولى انس بن مالك، تابعي، فقيه، ثقة، كثير ا :)م737/هـ 120. ت(محمد بن سيرين  *

ابـن حجـر،   . 606، ص 4ج سير، الذهبي، . والقضاء في البصرة، قيل انه حبس ألنه أكل أموال الناس ومات بالسجن
 .138، ص 1ج شذرات، الحنبلي، . 190، ص 9ج تهذيب، 

  .49، ص 5ج العقد، ابن عبد ربه،  1
 .63ص النقود، المقريزي، . 503ص فتوح، البالذري،  2
   .)المدائني( 360، ص 13ج انساب، البالذري،  3
  .327ص دراسة، بطاينة، محمد، . 244ص تاريخ، فلهاوزن، يوليوس،  :انظر أيضاً –
   .267، ص 2ج المعرفة، البسوي،  4
  ).162 -161(صتاريخ صدر، فروخ، عمر،  :انظر أيضاً –
  . 309، ص الخراجقدامة بن جعفر،  5
  .64ص تاريخ، السيد، محمد، . 215، صالخراجالريس، محمد، . 217ص تاريخ، فلهاوزن، يوليوس،  :انظر أيضاً –
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قيام الحجاج بجلب جماعات من زط السند مع أسرهم  -في الفتوح  -وذكر البالذري. الزراعية

  . 1*من كسكر وقام بإسكانهم بالقرب ،وأوالدهم وجواميسهم إلى العراق

وقدامه بن جعفر مـن   -في الفتوح  –ولم تشر مصادر الدراسة إلى ما ذكره البالذري 

قيام الحجاج بتجفيف المستنقعات، وسد البثوق التي انفجرت في األراضي الزراعية بالعراق، فقد 

ة آالف ألف لى الوليد بن عبد الملك بشأن تكاليف نفقاتها والتي قدرت بثالثإقيامه بالكتابة  أوردا

مقابل ) م738/هـ121.ت( **بن عبد الملك درهم، إال أن األخير استكثرها، وتعهد المبلغ مسلمة

  . 2حصوله على خراج األراضي المنخفضة في العراق

وأضاف البالذري قيام الحجاج بحفر العديد من األنهار واآلبار في العراق، مثـل نهـر   

بنيل مصر، ونهر الزابـي   النيل الذي دعاه بذلك تيمناًالعين قرب كسكر قبل بنائه واسط، ونهر 

لتجمع فيه مياه األمطار، وليتم استغالله باألعمال  وكذلك حفره صهريج ماء بالبصرة ،3في واسط

، مما سـاهم ذلـك فـي إحيـاء     5، وذكر إقامة الحجاج للجسور على األنهار والترع4الزراعية

  .بالتالي زيادة كمية اإلنتاج الزراعياألراضي الزراعية التي تقع على جوانبها، و

                                                
 .500ص الروض، الحميري، . 1128، ص 4ج معجم، البكري، . كوره من أعمال واسط العراق :كسكر *
   .418ص  ،فتوحالبالذري،  1
 . 469ص الحجاج، العمد، إحسان،  :انظر أيضاً -
أمير وقائد أموي، ولي الموسم في أيام الوليد بن عبد الملك،  ،يكنى أبا سعيد :)م738/هـ121. ت(مسلمة بن عبد الملك  **

، كان يلقب الجرادة الصفراء، ولـي العـراق   هـ96غزى بالد الروم وحاصر مدينة القسطنطينية ثم بنى مسجدا فيها سنة 
المزي، . 263، ص 24ج مختصر، ابن منظور، . مينية، مات بالشامثم أر) م724/هـ105.ت(ألخيه يزيد بن عبد الملك 

 .224ص  ،7ج  ،االعالم ،الزركلي. 144، ص 10ج تهذيب، ابن حجر، ). 565 -562(، ص27ج  تهذيب،
  . )170 -169(، صالخراجقدامة بن جعفر، . )عوانة بن الحكم( 338ص فتوح، البالذري،  2
الـنظم،  الرفـاعي، أنـور،   . 129ص الـنظم،  الدوري، عبد العزيز، . 130ص الدولة، الحديثي، نزار،  :انظر أيضاً –

 .239ص
  .)بدون سند( 333ص  فتوح، البالذري، 3
  .)167 -166(صدراسة، بطاينة، محمد، . 470، ص الحجاجالعمد، إحسان،  :انظر أيضاً –
 .)قالوا( 413، ص فتوحالبالذري،  4
 ).المدائني( 401، ص 13، ج انساب ،البالذري 5
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ولم تذكر مصادر الدراسة ما ذكره الجاحظ من سؤال الحجاج الوفود التي تقدم عليه من 

األمصار األخرى عن أحوالهم المالية والزراعية وعن األمطار عندهم، وخاصـة فـي أوقـات    

   .1الجفاف وانحباس األمطار

بتناول اإلصالحات الزراعية، وربما يعود مصادر الدراسة  يتضح مما سبق عدم اهتمام

ذلك لتركيزها على تناول األحداث والوقائع التاريخية خاصة السياسية منها أكثر من اهتمامهـا  

 بالحديث عن الجوانب الزراعية، ويالحظ اهتمام الحجاج بأوضاع الفالحين الزراعية، من خالل

ه بالعديد من المشاريع المائية، وقد هـدفت  كبيرة لتعمير األراضي الزراعية، وقيامبذله جهوداً 

  .هذه اإلصالحات إلى زيادة رقعة األراضي الزراعية واإلنتاج الزراعي

  الخراج والجزية -ت

واجهت الدولة األموية أزمة اقتصادية خانقة هددت خزينتهـا الماليـة بسـبب انكسـار     

الخراج، وخاصة خالل والية الحجاج على العراق، حيث سمح بعض الخلفاء األمـويين كعبـد   

الملك بن مروان وابنه الوليد بشراء األراضي الخراجية، ودفع العشر وحده على الحاصـالت،  

 -، وقد استعرض كل من البالذري واليعقـوبي والطبـري  2ار الخراجلى انخفاض مقدإمما أدى 

موضوع الخراج خالل والية الحجاج علـى العـراق بشـكل مقتضـب      -باستثناء المسعودي 

  .ومحدود

لى انكسار الخراج في عهد الحجاج، وذكرا كتابة عمـال  إفقد أشار البالذري والطبري 

، ويدل ذلك على 3"ذمة قد أسلموا ولحقوا باألمصارن الخراج انكسر، وأن أهل الإ"  :الخراج إليه

 وجود أزمة اقتصادية خانقة واجهت الحجاج، تتمثل بانكسار الخراج في العراق، الذي يعد رافداً

  . لخزينة الدولة األموية رئيساً
                                                

   .162، ص 2ج البيان، الجاحظ،  1
 .)213 – 212(ص  ،العراق ،عبد الواحد ،طه :أنظر أيضاً -
  .126ص ، النظم، الدوري، عبد العزيز 2
  . 381، ص6جتاريخ، الطبري، . )عمر بن شبة( 380، )المدائني( 360، ص 13ج انساب، البالذري،  3
 .127ص النظم، الدوري، عبد العزيز، . 218ص الخراج، الريس، محمد،  :انظر أيضاً –
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ال خمسـة  إإنه لم يحمل من جميع والية العراق من الخـراج  " :وانفرد اليعقوبي بالقول

محاولة  -باستثناء اليعقوبي والمسعودي -وأورد البالذري والطبري 1"درهموعشرين ألف ألف 

لى إمنها إرجاع أهل الذمة الذين أسلموا وهاجروا  ،الحجاج التغلب على األزمة المالية بعدة طرق

أن من كان له أصـل  "  :لى عماله بنواحي واليتهإلى قراهم وتشدده في ذلك، حيث كتب إالمدن 

  . 2"ليهاإفي قرية فليخرج 

وذكر البالذري قيامه بإخراج الدهاقين والمـزارعين مـن المـدن، وأمـر بإلحـاقهم      

، ولم تذكر مصادر الدراسة ما ذكرته المصادر التاريخية واألدبية األخرى من نفـي  3بأراضيهم

بـنقش   ، ثم قيامـه "أنتم علوج وعجم، وقراكم أولى بكم " :لى قراهم، قائالً لهمإالحجاج الموالي 

  ،4ء القرى على أيديهمأسما

ولم تتناول مصادر الدراسة ما ذكره ابن الفقيه من وسم الحجاج علـى أيـدي النـبط،    

لى الخليفة عبد الملـك  إ رسال الحجاج كتاباًإوما أورده الماوردي من . 5لتمييزهم عن بقية الناس

لـك اإلجـراء،   ال أن األخير منعه من ذإبن مروان يستأذنه فيه بأخذ الفضل من أموال السواد، 

 ال تكن على درهمك المأخوذ أحرص منك على درهمك المتروك، وأبق لهـم لحومـاً  :" وقال له

   .6"يعقدون بها شحوماً

من قيام الحجاج بإرجاع  -الفتوح -إلى ما ذكره البالذري في  ولم تشر مصادر الدراسة

لى إ -ة باألصلوكانت قبل ذلك خراجي -األراضي في منطقة الفرات من كونها أراض عشرية 

                                                
   .)بدون سند( 204، ص 2ج  تاريخ،اليعقوبي،  1
  .386، ص 1ج تاريخ، حسن، حسن، . 42ص ، فلوتن، فان، السيادة :انظر أيضاً –
  .)ضمرة بن ربيعة(381، ص6، جتاريخالطبري، ). عمر بن شبة( 380، ص 13ج انساب، البالذري،  2
  .127صالنظم، الدوري، عبد العزيز، . 275ص تاريخ، فلهاوزن، يوليوس،  :انظر أيضاً –
 .)المدائني( 355، ص 13ج انساب، البالذري،  3
 .416، ص 3ج  العقد،ابن عبد ربه، ). 366 -362(، ص2ج  الكامل،المبرد،  4
 .307ص البلدان، ابن الفقيه،  5
 . 190ص األحكام، الماوردي،  6
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جراء هو إيجاد مورد ثابت ودائـم  إلوربما كان هدف الحجاج من وراء هذا ا ،1أراض خراجية

وانفـرد الطبـري    .لخزينة الدولة األموية، يمكن من خالله إنقاذها ورفع قيمة الخراج ومقداره

مصادر ، ولم تشر 2باإلشارة إلى قيام الحجاج بإعادة فرض الجزية على من أسلم من أهل الذمة

  . 3الدراسة إلى ما أورده الجهشياري من قيامه بفرض الخراج عليهم ولم يتطرق إلى الجزية

 يالحظ مما سبق اتخاذ الحجاج قراراً إدارياً حازماً لمنع تسيب السكان، والحد من هجرة

أهل الريف إلى المدن للحفاظ على األراضي الزراعية من الخراب، وليستمر اإلنتاج الزراعـي  

ويبـدو أن   ،والغذاء الالزم لألمة، والحفاظ على أراضي الخراج إلنقاذ الدولة من أزمتها المالية،

رات األحـداث الجاريـة لتلـك    إجراءاته التي قام بها في هذا المجال منطقية و تتمشى مع تطو

   .الفترة

   

                                                
   .411ص فتوح، البالذري،  1
 . 167ص دراسة، بطاينة، محمد،  :انظر أيضاً –
   .)بدون سند( 617، ص 6، ج تاريخالطبري،  2
   .272ص  فتوح،ابن عبد الحكم،). 40 -39(، ص3ج غريب، أبو عبيد،  :انظر للمقارنة –
  .159ص  مرويات،كيوان، باسل،  .139ص الخراج، كاتبي، غيداء،  :انظر أيضاً –
  .57ص الوزراء، الجهشياري،  3
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  نتائج الدراسة

والفتـرات بسـبب   يزداد تقييم المصادر التاريخية أهمية في دراسة بعض الموضوعات 

اختالف الروايات حولها، ولتصارع ميول واتجاهات كتابها، مما يتعذر معه البحث الجاد فيهـا  

دون هذا التقييم، وهذا ما يصدق بصورة خاصة على موضوع صورة الحجاج بن يوسف الثقفي 

العاشـر المـيالدي،   / عند المؤرخين المسلمين حتى القرن الرابع الهجري) م714 /هـ95.ت(

راسة تاريخية منهجية، وهو جهد علمي هدفه تسليط االضواء على قيمة المصـادر التاريخيـة   د

الـبالذري،   :األولى عند مؤرخين يعتبرون من الصف األول في كتابة التاريخ اإلسالمي وهـم 

   .اليعقوبي، الطبري، والمسعودي

ويتصـل   أجمع المؤرخون على أن اسمه الحجاج بن يوسف الثقفي، وكنيته أبو محمـد، 

صفاته الخلقية واألخالقية مثـل   وتناولت المصادر دائماً ،نسبه بقبيلة ثقيف احدى قبائل الطائف

وبالغوا فيما أوردوا من روايات حول شخصيته، فاختلطـت فيهـا    ،قصر قامته وضعف بصره،

ـ   راه الحقيقة بالخيال، والكذب بالصدق، فتارة نجده ذلك السفاح القاتل المتعطش للدماء، وتـارة ن

كما أشارت مصـادر   ذلك الرجل الهادئ الوقور الذي يفعل الخير، و يحب القرآن ويقرب أهله،

الدراسة إلى ثقافة الحجاج، وأبرزت دوره في تعليم الصبيان في الطائف، ممـا سـاعده علـى    

  . اكتساب ثروة لغوية وأدبية واسعة

عبد الملك بن مـروان   اهتمت مصادر الدراسة بالعالقة التي جمعت الحجاج بالخليفتين

، فقد عينـه  )م715 -705/هـ96 -86(وابنه الوليد بن عبد الملك ) م705-685/هـ65-86(

األول على واليتي الحجاز والعراق، ثم أقره األخير على والية العراق واسـتمر عليهـا حتـى    

ودوره في عزلـه عـن   ) م720/هـ101.ت(وفاته، وأشارت إلى عالقته بعمر بن عبد العزيز 

 -705 /هـ96 -86(ية المدينة لوشاية قام بها الحجاج ضده عند الخليفة الوليد بن عبد الملك وال

  .)م715
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وأوردت مصادر الدراسة روايات متعددة حول وفاة الحجاج، واتفقوا على انها كانت في 

، وحرصوا على تصويره عند احتضاره بصورة بشعة، وقرنت )م714/هـ95(مدينة واسط سنة 

  ). م714 /هـ95. ت(رضه وموته بموت سعيد بن جبيربعضها سر م

وأظهر المؤرخون اهتماماً مميزاً بدور الحجاج في القضاء على الثورات التي قامت ضد 

الدولة األموية في كل من الحجاز والعراق، وأشاروا إلى تمكنه بقوة السيف من القضاء عليهـا  

فقد تناولوا  ،وبالغوا في إبراز تعامل الحجاج مع هذه الثورات ،وإعادتها الى سلطة الدولة االموية

ـ 72(دوره في القضاء على ثورة عبد اهللا بن الزبير في الحجاز سـنة  مـن خـالل   ) م691/هـ

وأظهروا انتقاداً واضحاً له لضربه الكعبـة   ،استعراض األحداث التي رافقت عملية حصار مكة

موقفه من ثـورات الخـوارج، قطـري بـن الفجـاءة       بالمنجنيق وقتله ابن الزبير، ثم تناولوا

، وأظهروا حنكته العسكرية في التغلب )م695 /هـ76(وشبيب بن يزيد الشيباني) م694/هـ75(

ـ 76(عليهما، وتتبع البالذري والطبري ثورة عبد اهللا بن الجارود مشـيرين إلـى    )م695 /هـ

الذري بالحديث عن ثـورة الـزنج   وانفرد الب. قضائه عليها األحداث التي مرت بها الثورة حتى

، حيث أوردها بشكل مختصر دون اإلشارة إلى أسبابها أوأهدافها، )م695/هـ76(بالبصرة سنة 

، حيـث  )م696 /هـ77.ت(واستعرض البالذري والطبري ثورة مطرف بن المغيرة بن شعبة 

اهتم المؤرخون  تناوال دوافعها واألحداث التي مرت بها، وطريقة الحجاج في التعامل معها، كما

وأشاروا الى أنها كانت من أخطر الثورات التي واجهت الدولة  ،بثورة عبد الرحمن بن األشعث

واظهروا قدرة الحجاج على إخمادها، وبذلك استطاع الحجاج تثبيـت أركـان الدولـة     ،االموية

  . األموية في المناطق الشرقية خالل فترة واليته

لعمال وعزلهم، فقد كان شديد الحرص عند أختيـار  كان للحجاج دور مميز في تعيين ا

ومن جهة ثانية أكدوا على عدم تهاونه في محاسبتهم على تقصـيرهم فـي    ،عماله في والياتهم

وفي مجال حركة الفتوحات التي قامت على الجبهة الشرقية للدولة األموية، فقـد   ،بعض األحيان

 ،ق جديدة إلى أراضي الدولة األمويـة تمثلت في ضم مناط ،تمكن من تحقيق انجازات عسكرية

  .وتحقيقه مكاسب مالية جديدة شكلت مورداً مالياً جديدة إلى بيت المال
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اهتم البالذري والمسعودي بشكٍل واضح باالجراءات التي قام بها الحجاج لضبط األمـن  

 وأظهر عناية فائقة في اختيار أصحاب شرطته، وبالغت بعض مصادر الدراسة فـي  في واليته،

وقد ساهمت إجراءاته في اسـتتباب األمـن داخـل     ،تناولها معاقبة الحجاج العصاة والمجرمين

  .واليته

لم تتطرق مصادر الدراسة إلى دور الحجاج في تعريب الدواوين، على الرغم من قيامه 

مما انعكست نتائجـه علـى مختلـف     .بنقل دواوين العراق من اللغة الفارسية الى اللغة العربية

وكذلك إقبال سكان تلك الـبالد   ،سرعة انتشار اللغة العربية في البالد المفتوحة :منها ،ةاألصعد

وخاصة أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، باإلضافة الى ذلك  ،على اعتناق الدين االسالمي

على  ومن أهم االعمال التي قام بها الحجاج .فقد صبغت الدولة األموية بالصبغة العربية المحضة

  . وبناؤه مدينة واسط ،الصعيد االداري تنقيطه القرآن الكريم

نفذها خالل واليته على العراق،  ويرجع الفضل للحجاج في عملية اإلصالح النقدي الذي

حيث تولى بنفسه االشراف على عملية سك النقود وتعريبها في جميع مرحلهـا حتـى تكللـت    

وكان  ،تصادي لم يعرفه العرب والمسلمون من قبلواستطاع بذلك تحقيق أول انجاز اق ،بالنجاح

حيث أدى ذلك إلـى   ،واليته إلجراءاته االدارية في مجال اإلصالحات الزراعية أثر واضح في

وقيامـه بحفـر    ،تعمير واستصالح األراضي الزراعية، من خالل العمل على زيادة مسـاحتها 

وعمل أيضاً  ،واهتمامه بأحوال الفالحين واقامة الجسور على األنهار، ،األنهار والقنوات المائية

   .على توفير الحيوانات الالزمة من أجل استخدامها في مختلف األعمال الزراعية

تمثلـت   ،وقام الحجاج بدور هام من أجل انقاذ خزينة الدولة األمويـة مـن االنهيـار   

من خالل إعادة الفالحين إلـى قـراهم    ،بإجراءاته اإلدارية الحازمة في معالجة انكسار الخراج

وهـو بهـذا    ،ثم قيامه بإرجاع األراضي التي كانت عشرية باألصل إلى خراجية ،وربطهم بها

   .العمل قد عوض كسر الخراج، وحقق لخزينة الدولة األموية إيراداً ثابتاً
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  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر  :أوالً

  .القرآن الكريم

لحسـن، علـي بـن أبـي الكـرم محمـد بـن عبـد الكـريم الشـيباني،           ابن األثير، أبـو ا 

، دار الفكر، بيروت، )أجزاء 6( أسد الغابة في معرفة الصحابة،، )م1232/هـ630.ت(

  ). م1989/هـ1409(، )ط. ب( لبنان،

 1399( ،)ط. ب(، دار صـادر، بيـروت، لبنـان،    )جـزء  13( الكامل في التـاريخ، 

  ). م1979/هـ

أخبار مكة وما جـاء  ، )م867/هـ 250. ت(األزرقي، أبو الوليد، محمد بن عبد اهللا بن أحمد، 

رشدي الصالح ملحس، دار األنـدلس للطباعـة والنشـر،    : تح )جزآن( فيها من اآلثار،

  ). م1983/هـ 1403(، )3ط (بيروت، لبنان، 

، شـرحه  )جزء 24(،ياألغان، )م967/هـ 356. ت(األصفهاني، أبو الفرج، علي بن الحسين، 

  ). ت. د(، )2ط (وعلي مهنا، دار الفكر، بيروت، لبنان، . عبد أ

. ب( السيد أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصـر، : تح مقاتل الطالبين،

  ).م1949/هـ 1368(، )ط

ـ  314. ت(ابن أعثم، أبو محمد، أحمد بن محمد بـن علـي الكـوفي،      الفتـوح، ، )م926/هـ

  ).م1992/هـ 1412(، )1ط (سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، لبنان، : تح ،)جلداتم3(

كـوركيس  : تحتاريخ واسط، ، )م905/هـ 292. ت(بحشل، أسلم بن سهل الرزاز الواسطي، 

  ).م1986/هـ 1406(، )1ط (عواد، عالم الكتب، بيروت، لبنان، 
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التاريخ الصـغير،  ، )م869/هـ 256. ت(البخاري، أبو عبد اهللا، إسماعيل بن إبراهيم الجعفي، 

  ). م1982/هـ 1402(، )4ط (إدارة ترجمان السنة، الهور، باكستان، 

  ). م1991 /هـ 1411(، )2ط (، دار الفكر، بيروت، لبنان، )جزء 12(التاريخ الكبير، 

 ،)جـزء 13(المعرفة والتاريخ، ، )م890/هـ 277.ت(البسوي، أبو يوسف، يعقوب بن يوسف، 

  ). م1981/هـ 1401(، )2ط (أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، : تح

، )جـزء  16(تاريخ بغداد، ، )م1070/هـ 463.ت(البغدادي، أبو بكر، أحمد بن علي الخطيب، 

 1422(، )1ط (عواد معروف، دار الغـرب اإلسـالمي، بيـروت، لبنـان،      بشار: تح

  ).م2002/هـ

مراصد اإلطالع علـى  ، )م1338/هـ739.ت(البغدادي، صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق، 

ــاع،  ــة والبق ــماء األمكن ــزاء 3(أس ــان، )أج ــروت، لبن ــل، بي ، )1ط (، دار الجي

   ).م1991/هـ1412(

معجـم  ، )م929/هـ 317.ت(اهللا بن محمد بن عبد العزيز بن سابور، البغوي، أبو القاسم، عبد

محمد األمين بن محمد الجكني، مكتبة دار البيـان، الكويـت،   : ، تح)أجزاء 5( الصحابة،

  ). م1991/هـ 1412(، )1ط ( الكويت،

: تـح  ،)جزء13(أنساب األشراف،، )م892/هـ 279. ت(البالذري، أحمد بن يحيى بن جابر، 

  ). م1996/هـ 1417(، )1ط (سهيل زكار ورياض زركلي، دار الفكر، بيروت، لبنان، 

 ،)ط. ب(أيمن محمد عرفة، دار التوفيقية للطباعة، القاهرة، مصـر،   :تحفتوح البلدان، 

  . )ت.د(

النجوم ، )م1469/هـ 874. ت(ابن تغري بردي، أبو المحاسن، جمال الدين يوسف األتابكي، 

، وزارة الثقافـة واإلرشـاد القـومي، دار    )جزء 16(لوك مصر والقاهرة، الزاهرة في م

  ). ت. د(، )ط. ب(الكتب، القاهرة، مصر، 
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ـ  430. ت(الثعالبي، أبو منصور، عبد الملك بن محمد بن إسـماعيل،   خـاص  ، )م1038/هـ

 1386(، )ط. ب(حسن األمين، دار مكتبة الحيـاة، بيـروت، لبنـان،     :قدم لهالخاص، 
  ). م1966/هـ

، )1ط (دار إحياء التـراث العربـي،    عبد الرزاق المهدي،: تحفقه اللغة وسر العربية، 
  ). م2002/هـ 1422(

: تح ،)أجزاء 4(البيان والتبيين، ، )م868/هـ 255. ت(الجاحظ، أبو عثمان، عمرو بن بحر، 
  ). ت. د(،)ط. ب(عبد السالم محمد هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، 

، )2ط (عبد السالم محمد هارون، دار الجيل، بيروت، لبنـان،  : ، تح)أجزاء7(الحيوان، 
  ). م1996/هـ 1416(

ـ  390. ت(الجريري، أبو الفرج، معافى بن زكريا النهرواني،  الجلـيس الصـالح   ، )م99/هـ

محمد مرسي الخـولي، عـالم الكتـب،    : ، تح)جزآن(الكافي واألنيس الناصح الشافي، 
  ). م1983/هـ 1403( ،)1ط ( بيروت، لبنان،

غاية النهايـة  ، )م1429 /هـ 833. ت(ابن الجزري، أبو الخير، شمس الدين محمد بن محمد، 

ـ 1401(، )2ط (، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان،  )جزآن(في طبقات القرآء،   /هـ
  ). م1980

: تـح  الوزراء والكتـاب، ، )م942/هـ 331. ت(الجهشياري، أبو عبد اهللا، محمد بن عبدوس، 
مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ شلبي، مطبعة مصـطفى البـابي الحلبـي    

  ). م1938/هـ 1357(، )1ط (وأوالده، القاهرة، مصر، 

المكتـب  األذكيـاء،  ، )م1200 /هـ 597.ت( ،ابن الجوزي، أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي
  ). ت. د(، )ط. ب(التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد : ، تح)جزء 19(المنتظم في تاريخ األمم والملوك، 
  ).م1992 /هـ 1412(، )1ط (القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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ـ  354.ت(مد البسـتي،  ابن حبان، أبو حاتم، محمد بن حبان بن أح  19( الثقـات، ، )م965/هـ

  ). م1973/هـ1393(، )1ط (، دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن، الهند، )جزء

ـ  245.ت(ابن حبيب، أبو جعفر، محمد بن حبيب بن أمية البغـدادي،   المحبـر،  ، )م859/هـ

  ).ت.د(،)ط. ب(ايلزة ليختن شتيتر، دار األفاق الجديدة، بيروت، لبنان، : تصحيح

اإلصابة ، )م1448/هـ 852.ت(ابن حجر، أبو الفضل، شهاب الدين أحمد بن علي العسقالني، 

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار : ، تح)أجزاء 8(في تمييز الصحابة، 

  ). م1994/هـ 1415(، )1ط (الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

محمد علي النجار، المكتبـة العلميـة،   : ، تح)جزاءأ 4(تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، 

   ).ت. د(، )ط. ب(بيروت، لبنان، 

ط ( عبد الوهاب عبد اللطيف، دار المعرفة، بيروت، لبنان،: ، تح)جزآن(تقريب التهذيب، 

  ). م1975/هـ 1395(، )2

، )1ط (، دار الفكـر للطباعـة والنشـر، بيـروت، لبنـان،      )جزء 14(تهذيب التهذيب،

  ). م1984 /هـ404(

  ). م1971/هـ1390(، )2ط(، مؤسسة األعلمي، بيروت، لبنان، )أجزاء7(لسان الميزان،

شرح  ،)م1252/هـ 656. ت(ابن أبي الحديد، أبو حامد، عز الدين بن عبد الحميد بن هبة اهللا، 

 ،)ط. ب(حسن تميم، دار مكتبة الحياة، بيـروت، لبنـان،  : ، تح)أجزاء 5(نهج البالغة، 

  ). م1964/هـ 1384(

ـ  456.ت(ابن حزم، أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد األندلسـي الظـاهري،   ، )م1063 /هـ

عبد السالم محمد هارون، دار المعارف، القـاهرة،  : ، تح)جزآن(جمهرة أنساب العرب، 

  ). ت. د(، )5ط(مصر، 
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ثمر زهر اآلداب و، )م1061/هـ 453. ت(الحصري، أبو إسحاق، إبراهيم بن علي القيرواني، 

ــاب، ــح)أجــزاء 4(األلب ــان،: ، ت ــروت، لبن ــل، بي ــارك، دار الجي ، )4ط(زكــي مب
   ).م1972/هـ1392(

ـ  626. ت(الحموي، أبو عبد اهللا، ياقوت بن عبد اهللا الرومي البغدادي،  معجـم  ، )م1228/هـ

، )1ط (إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنـان،  : ، تح)أجزاء 7(األدباء، 
  ). م1993/هـ1414(

  ). م1995/هـ 1416(، )2ط (، دار صادر، بيروت، لبنان، )أجزاء 7(معجم البلدان، 

الروض المعطار في خبر األقطـار،  ، )م1461/هـ 866. ت(الحميري، محمد بن عبد المنعم، 

  ). م1980 /هـ1401(، )2ط (إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، لبنان، : تح

شـذرات  ، )م1678/هـ 1089. ت(الحنبلي، ابن العماد، عبد الحي أحمد بن محمد العسكري، 

 عبد القادر األرناؤوط ومحمود األرنـاؤوط، : ، تح)جزء 11(الذهب في أخبار من ذهب، 
  ). م1986/هـ 1406(، )1ط (دار ابن كثير، دمشق، سوريا، 

العبر و ديوان المبتـدأ  ، )م1406/هـ 808. ت(ابن خلدون، أبو زيد، عبد الرحمن ولي الدين، 

مقدمـة ابـن    -والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر

ضبطه خليل شحاده، وراجعه سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ، -خلدون
  ).م1996/هـ1417(، )3ط (لبنان، 

وفيات األعيان  ،)م1282/هـ 681.ت(بكر،ابن خلكان، أبو العباس، شمس الدين أحمد بن أبي 

. ب( إحسان عباس، دار الثقافة، بيـروت، لبنـان،  : ، تح)أجزاء 8(وأنباء أبناء الزمان، 
  ). ت. د(، )ط

ـ  240.ت(ابن خياط، أبو عمرو، خليفة بن خياط الشيباني العصفري،   التـاريخ، ، )م872/هـ

ط (دار القلم، دمشق، سـوريا،  أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، :تح
  ). م1977/هـ1397(، )2
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: تـح  ،)جزآن(اإلشتقاق، ، )م933/هـ321.ت(ابن دريد، أبو بكر، محمد بن الحسن األزدي، 

  ). م1979/هـ1399(، )2ط (عبد السالم محمد هارون، مكتبة المثنى، بغداد، العراق، 

الجوهر الثمين في سير الملـوك  ، )م933/هـ 321.ت(ابن دقماق، إبراهيم بن محمد العالني، 

محمد كمال الدين عز الدين علي، عالم الكتب، بيروت، لبنان، : ، تح)جزآن(، والسالطين

  ). م1985/هـ 1405(، )1ط (

         كنز الـدرر وجـامع الغـرر،   ، )م1432/هـ836. ت(الداوداري، أبو بكر، عبد اهللا بن أيبك، 

  ). م1982/هـ 1402(، )ط. ب(رة، مصر، ، دار الكتاب اإلسالمي، القاه)أجزاء 9(

عبـد المـنعم   : تحاألخبار الطوال، ، )م895/هـ 282.ت(الدينوري، أبو حنيفة، أحمد بن داود، 
  ).ت. د(،)ط. ب(عامر، ومراجعة جمال الدين الشيال، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،

ـ  748.ت(عبد اهللا، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان،  أبوالذهبي،  تـاريخ  ، )م1374/هـ

عمر عبـد السـالم تـدمري، دار    : ، تح)جزء 52(اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، 
  ). م1990/هـ 1410(، )1ط (الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 

ـ 1419(، )1ط (، دار الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان،   )أجزاء 4(تذكرة الحفاظ،   /هـ
  .)م985

 شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،: ، تح)جزء 25(سير أعالم النبالء، 
  ). م1990 /هـ 1410(، )7ط (

دار  أبو هاجر، محمد السعيد بن بسيوني زغلول،: ، تح)أجزاء 4(العبر في خبر من غبر، 
  . )ت. د(، )ط. ب(الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

  ). ت. د(، )ط. ب(نورالدين عتر،  :تحفي الضعفاء، المغني 

علي محمـد البجـاوي، دار المعرفـة،    : ، تح)أجزاء 4(ميزان االعتدال في نقد الرجال، 
  ). م1963/هـ 1382(، )1ط (بيروت، لبنان، 
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     الجرح والتعديل،، )م938/هـ 327.ت(الرازي، أبو محمد، عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان، 

 ). م1952 /هـ1372(، )1ط (دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  ،)أجزاء 9(

تـاج  ، )م1790/ هـ1205.ت(الزبيدي، أبو فيض، محب الدين السيد محمد مرتضى الحسيني 

، )ط. ب(، دار الهداية،الرياض، السـعودية،  )جزء 40(العروس من جواهر القاموس، 

  ). ت.د(

تاريخ أبـي  ، )م894/هـ 281. ت(أبو زرعة، عبد الرحمن بن عمرو بن عبد اهللا بن صفوان، 

شكر اهللا بن نعمة اهللا القوجاني، مجمع اللغـة العربيـة،   : ، تح)جزآن(زرعة الدمشقي، 

  ).م1980/هـ 1400(، )ط. ب(دمشق، سوريا، 

ـ  771.ت(السبكي، أبو نصر، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الـدين،   طبقـات  ، )م1369/هـ

محمود محمد الطناجي وعبد الفتاح محمـد الحلـو،   : ، تح)أجزاء 10(الشافعية الكبرى، 

   ).م1992/هـ 1413(، )2ط (هجر للطباعة والنشر، 

 902. ت( السخاوي، أبو الخير، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بـن عثمـان،  

، دار الكتب العلميـة،  )جزآن(التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، ، )م1496/هـ

  ). م1993/هـ 1414(، )1ط (بيروت، لبنان، 

ـ  230. ت(ابن سعد، محمد بن سعد بن منيـع البصـري،    الطبقـات الكبـرى،   ، )م844/هـ

  ).م1968/هـ 1388(، )1ط (، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، )أجزاء8(

، )م1166/هـ562. ت(اني، أبوسعد، عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي المروزي،السمع

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، الناشر محمـد  : ، تح)جزء 12(األنساب، 

  ). م1980/هـ 1401(، )2ط (أمين دمج، بيروت، لبنان، 

علي محمد : تح المفسرين،طبقات ، )م1505/هـ 911.ت(السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن، 

  ). م1976/هـ 1396(، )1ط (عمر، مكتبة وهبي، 
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ـ  548.ت(الشهرستاني، أبو الفتح، محمد بن عبد الكريم،   3( الملـل والنحـل،  ، )م1153/هـ

ط (، صححه وعلق عليه أحمد فهمي محمد، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان،   )أجزاء

   ).م1992/هـ 1413(، )2

نكت الهميان ، )م1362 /هـ 764.ت(الصفدي، خليل بن أيبك بن عبد اهللا األديب صالح الدين، 

     مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان،   : تحفي نكت العميان، 

  ). م2007/هـ 1428(، )1ط (

التراث، أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء : ، تح)جزء 29(الوافي بالوفيات، 

   ).م2000/هـ 1420(، )ط. ب(بيروت، لبنان، 

تح محمـد   تاريخ األمم والملوك،، )م923/هـ 310. ت(الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير، 

  ). ت. د(، )ط. ب(، بيروت، لبنان، )جزء 11(أبو الفضل إبراهيم، 

انية والدول الفخري في اآلداب السلط، )م1309/هـ 709.ت(ابن الطقطقي، محمد بن طباطبا، 

  ). م1966/هـ 1386(، )ط. ب(دار صادر، بيروت، لبنان،  ،اإلسالمية

ابن عبد الحكم، أبو القاسم، عبد الرحم بن عبـد اهللا بـن عبـد الحكـم القرشـي المصـري،       

محمد الحجيري، دار الفكر، بيـروت،  : تحفتوح مصر وأخبارها، ، )م870/هـ257.ت(

  ). م1996/هـ 1416(، )1ط(لبنان، 

ـ  328. ت(ابن عبد ربه، أحمد بن محمد بن عبد اهللا األندلسي،          العقـد الفريـد،  ، )م939/هـ

أحمد أمين، أحمد الزين، إبراهيم األبياري، مطبعة لجنة التأليف والترجمة : ، تح)أجزاء 7(

  ). م1962/هـ 1381(، )2ط (والنشر، القاهرة، مصر، 

: تـح  ،)أجـزاء  4(غريب الحديث، ، )م838/هـ 224. ت(أبو عبيد، القاسم بن سالم الهروي، 

ـ 84(،)1ط(محمد عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمانية، حيدر أبـاد، الـدكن،    /هـ

  ). م1964
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تاريخ الثقات، ، )م874 /هـ 261.ت(العجلي، أبو الحسن، أحمد بن عبد اهللا بن صالح الكوفي، 

   ).م1984/هـ 1405(، )1ط (دار ألباز، مكة المكرمة، السعودية، 

بغيـة  ، )م1261/هـ 660. ت(ابن العديم، الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة، 

. ب(سهيل زكار، دار الفكر، بيـروت، لبنـان،   : ، تح)جزء 12(الطلب في تاريخ حلب، 

   ).م1988/هـ1409(، )ط

تاريخ ، )م1176/هـ 571.ت(ابن عساكر، أبو القاسم، علي بن الحسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا، 

محب الدين أبي سعيد عمر بـن غرامـة العمـري، دار    : ، تح)جزء 80(مدينة دمشق، 

  ).م1995/هـ 1415(، )ط.ب(الفكر، بيروت، لبنان، 

العقد الثمين في تاريخ البلـد  ، )م1428/هـ 832. ت(الفاسي، محمد بن أحمد الحسني المكي، 

د عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، محمد عبد القادر أحم: ، تح)أجزاء 7(األمين، 

  ). م1998/هـ 1419(، )1ط (

البلـدان،  ، )م951/هـ 340. ت(ابن الفقيه، أبو عبد اهللا، أحمد بن محمد بن إسحاق الهمذاني، 

  ). م1996/هـ 1416(، )1ط (يوسف الهاوي، عالم الكتب، بيروت، لبنان،  :تح

ـ 817. ت(د بن يعقـوب  الفيروز أبادي، أبو طاهر، مجد الدين محم القـاموس  ، )م1414/هـ

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة محمد نعـيم العرقسوسي،مؤسسـة    :تحالمحيط، 

  .)م2005/ ه  1426(، )ط. ب(الرسالة، بيروت، لبنان، 

   ، )جلـدات م3(األمالي، ، )م966/هـ 356. ت(القالي، أبو علي، إسماعيل بن القاسم البغدادي، 

  ). م1996/هـ 1416(، )1ط (

، )أجـزاء  4(عيون األخبـار،  ، )م889/هـ 276. ت(ابن قتيبة، أبو محمد، عبد اهللا بن مسلم، 

   ).م1986/هـ 1406(، )1ط (دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

   .)ت. د(، )4ط (ثروت عكاشة، دار المعارف، القاهرة، مصر،  :تحالمعارف، 
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 الخراج وصناعة الكتابـة، ، )م940/هـ 328. ت(قدامه بن جعفر، ابو الفرج، زياد البغدادي، 

محمد حسين الزبيدي، وزارة الثقافة واإلعالم العراقية، دار الرشيد، بغداد، العـراق،   :تح
   ).م1981/هـ1402(، )ط. ب(

ـ  1019. ت(القرماني، أبو العباس، أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي،  أخبـار  ، )م1960/هـ

فهمي سعد، عـالم  . أحمد حطيط، د. د :، تح)جلداتم3( الدول وآثار األول في التـاريخ، 
  ). م1992/هـ 1412(، )1ط (الكتب، بيروت، لبنان، 

دار  آثار البالد وأخبار العباد،، )م1283/هـ 682. ت(القزويني، زكريا بن محمد بن محمود، 
   ).ت. د(، )ط. ب(صادر، بيروت، لبنان، 

صبح األعشـى فـي صـناعة     ،)م1418/هـ 821.ت(القلقشندي، أبو العباس، أحمد بن علي، 

  ). ت. د(، )ط. ب(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )أجزاء 5(اإلنشا، 

، اختار النصوص وعلق عليها شوقي أبو خليـل،  )جزآن(مآثر اإلنافة في معالم الخالفة، 
  ). م1985/هـ 1405(، )ط. ب(ا، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوري

 5( فـوات الوفيـات،  ، )م1362/هـ764. ت( ،الكتبي، صالح الدين، محمد بن شاكر بن أحمد
  ).م1973/هـ 1393(، )ط. ب(إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، :، تح)أجزاء

، )م1372 /هـ 772.ت(ابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي، 
حامد أحمد الطاهر، دار الفجر للتراث، القاهرة، مصر،  :، تح)جزء 14(البداية والنهاية، 

  ). م2003/هـ 1424(، )1ط (

رفـن   :تح الوالة وكتاب القضاة،، )م977/هـ 355. ت(الكندي، أبو عمرو، محمد بن يوسف، 
  ). ت. د(، )ط. ب(كست، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، مصر، 

ـ  450. ت(وردي، أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب البغدادي، الما األحكـام  ، )م1058/هـ

ــة،  ــات الديني ــلطانية والوالي ــان،  الس ــروت، لبن ــة، بي ــب العلمي ، )1ط (دار الكت
   ).م1985/هـ1405(
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ـ  286. ت(المبرد، أبو العباس، محمد بن يزيـد،   الكامـل فـي اللغـة واألدب،    ، )م899/هـ

             ،)1ط (بو الفضل إبراهيم، المكتبة العصـرية، بيـروت، لبنـان،    محمد أ :، تح)أجزاء4(
  ). م1997/هـ 1418(

محمد مصطفى  :تحالعلل، ، )م848/هـ 234. ت(المديني، علي بن عبد اهللا بن جعفر السعوي، 
  ). م1980/هـ 1401(، )2ط (األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت، لبنان، 

. ت( الـدين ابـن الزكـي أبـي محمـد القضـاعي الكلبـي،       المزي، أبو الحجـاج، جمـال   
بشـار عـواد   : ، تـح )جزء 35(تهذيب الكمال في أسماء الرجـال،  ، )م1341/هـ742

  ). م1980/هـ 1400(، )1ط (معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 

التنبيه واإلشـراف،  ، )م957/هـ 346. ت(المسعودي، أبو الحسن، علي بن الحسين بن علي، 

  ).م1981/هـ 1402(، )ط. ب(لجنة التراث، دار ومكتبة الهالل، بيروت، لبنان،  :تح

، مطبعـة  )أجزاء 4(محمد محي الدين عبد الحميد، : تحمروج الذهب ومعادن الجـوهر،  
  ). م1964/هـ 1384(، )4ط (السعادة، القاهرة، مصر، 

سالمية المسمى بشذور النقود اإل، )م1441 /هـ 845.ت(المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي، 

، )6ط (محمد بحر العلوم، دار الزهراء، بيـروت، لبنـان،   : تحالعقود في ذكر النقود، 
  ). م1988/هـ1408(

 29( مختصر تـاريخ دمشـق،  ، )م1311/هـ 711.ت(ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، 
مشـق،  روحية النحاس، رياض عبد الحميد، مراد ومحمد مطيع، دار الفكر، د :، تح)جزء

  ). م1984/هـ 1402(، )1ط(سوريا، 

  ). م1993/هـ1414(، )3ط(، دار صادر، بيروت، لبنان، )جزء 15(لسان العرب، 

سرح العيون في شرح رسالة ابـن  ، )م1366/هـ 768.ت(ابن نباته، جمال الدين المصري، 

، )ط. ب(محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعـة المـدني، القـاهرة، مصـر،      :تحزيدون، 
   ).م1964/هـ1383(
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ـ  380.ت(ابن النديم، أبو الفرج، محمد بن أبي يعقوب إسحاق،  دار  الفهرسـت، ، )م990/هـ
   ).م1997 /هـ 1417(، )2ط (المعرفة، بيروت، لبنان، 

ـ  676.ت(النووي، أبو زكريا، محي الدين يحيى بن شرف،  تهـذيب األسـماء   ، )م1277/هـ

   ).ت. د(، )ط. ب(بيروت، لبنان، ، دار الكتب العلمية، )أجزاء 4(واللغات، 

نهاية األرب فـي فنـون   ، )م1332/هـ 733.ت(النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب، 

علي محمد البجاوي، الهيئة المصرية العامة للكتـاب، القـاهرة،    :، تح)جزء 31(األدب، 
  ). م1976/هـ 1396(، )ط. ب(     مصر،

، عالم الكتب، )أجزاء 3(أخبار القضاة، ، )م918/هـ 306.ت(وكيع، محمد بن خلف بن حيان، 
  ). ت. د(، )ط. ب(بيروت، لبنان، 

مرآة ، )م1366 /هـ768. ت(اليافعي، أبو محمد، عبد اهللا بن أسعد بن علي بن سليمان المكي، 

، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعـات، بيـروت،   )أجزاء 4(الجنان وعبرة اليقظان، 
  ). م1970/ـه 1390(، )2ط (لبنان، 

دار الكتـب  البلـدان،  ، )م904/هـ 292.ت(اليعقوبي، أبو يعقوب، أحمد بن إسحاق بن جعفر، 
  ). م2001/هـ 1422(، )1ط (العلمية، بيروت، لبنان، 

، علق عليه ووضع هوامشه خليل المنصور، دار الكتب العلمية، )جزآن(تاريخ اليعقوبي، 
  ). م2002/هـ 1423(، )2ط (بيروت، لبنان، 

محمد كمال الدين عز الدين،  :تحمشاكلة الناس لزمانهم وما يغلب عليهم في كل عصر، 
  ). ت. د(، )ط. ب(عالم الكتب، القاهرة، مصر، 

   المراجع العربية :ثانياّ

 ،)ط. ب(دار البيان العربي، جدة، السعودية، الرحلة والرحالة المسلمين، أحمد، أحمد رمضان، 
  ). ت. د(
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دار المعارف، القاهرة، الوسيط في األدب العربي وتاريخه، اإلسكندري، أحمد وعناني مصطفى، 

  ). ت. د(، )18ط (مصر، 

، مؤسسـة األعلمـي   )جـزء  30(دائـرة المعـارف،   األعلمي، محمد حسين الشيخ سـليمان،  

  ). م1966/هـ 1386(، )1ط (للمطبوعات، بيروت، لبنان، 

    ، )ط. ب(مكتبة جزيرة الورد، القاهرة، مصر، م المؤرخين، أعالبخيت، رجب محمود إبراهيم، 

  ). ت. د(

دار الفرقان للنشـر والتوزيـع،   دراسة في تاريخ الخلفاء األمويين، بطاينة، محمد ضيف اهللا، 

  ). م1999/هـ 1420(، )1ط (عمان، األردن، 

لدراسة والنشر، دمشق، ، دار طالس ل)جزآن(أحداث التاريخ اإلسالمي، الترمانيني، عبد السالم، 

  ). م1988/هـ 1408(، )2ط (سوريا، 

دوافع الفتوحات اإلسالمية في العصرين الراشدي واألموي، الجبوري، عدي سالم عبد اهللا حمد، 

  ). م2012/هـ 1433(، )1ط (دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

دار الشـؤون  تنظيمات الجيش العربي اإلسالمي في العصـر األمـوي،   الجنابي، خالد جاسم، 

  ). م1986/هـ 1407(، )2ط (الثقافية، بغداد، العراق، 

دار  ه، 132 -41الدولة العربية اإلسـالمية ورسـالة اإلسـالم    الحديثي، نزار عبد اللطيف، 

  ). م2013/هـ 1434(، )1ط(المسيرة، عمان، األردن، 

 ،)2ط (مكتبة النهضـة المصـرية، القـاهرة، مصـر،     ماء اإلسالم، زعحسن، إبراهيم حسن، 

  ). م1966/هـ1386(

دار  ،)أجـزاء  4(تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي، حسن، حسن إبراهيم، 

  ). م1991/هـ 1411(، )13ط (الجيل، بيروت، لبنان، 
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. ب( ضة المصرية، القـاهرة، مصـر،  مكتبة النهالتاريخ اإلسالمي العام، حسن، علي إبراهيم، 

  ). ت. د(، )ط

    مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنـان، بحث في نشأة الدولة اإلسالمية، حسين، فالح، 

  ). م2010/هـ 1431(، )1ط (

، )1ط(منشـورات دار ومكتبـة الهـالل، بيـروت، لبنـان،      العصر األموي، الحسين، قصي، 

  ). م1998/هـ1419(

دراسة وثقية للتاريخ اإلسالمي ومصادره من عهد بني أمية حتى الفـتح  حمادة، محمد ماهر، 

مؤسسة الرسـالة، بيـروت،   ، )م1561-661/هـ 922 -40(العثماني لسورية ومصر 

  ). م1408/1988(، )1ط ( لبنان،

ـ  132 -40(الوثائق السياسية واإلدارية العائدة للعصـر األمـوي     ،)م750-661/هـ

  ). م1974/هـ 1394(، )1ط (رسالة، بيروت، لبنان، مؤسسة ال

، )2ط (دار الفكـر، دمشـق، سـوريا،    أعـالم الجغـرافيين العـرب،    حميدة، عبد الرحمن، 

  ). م1980/هـ1400(

  ).ت.د(،)ط. ب(المؤسسة المصرية العامة،عبد اهللا بن الزبير، الخربوطلي، علي حسني، 

  ).ت. د(، )ط. ب(، )2ط (دار المعارف، القاهرة، مصر، المسعودي، 

، )2ط (، دار المعرفـة، بيـروت، لبنـان،    )جـزآن (الدولـة األمويـة،   الخضري، محمـد،  

  ). م1996/هـ1417(

، دار الجيـل، بيـروت،   )جزآن(أعالم األدب في عصر بني أمية، خفاجي، محمد عبد المنعم، 

  ). م1993/هـ 1414(، )1ط (لبنان، 
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، )2ط (الكتـاب اللبنـاني، بيـروت، لبنـان،     دار عصر بنـي أميـة،    -الحياة األدبية

       ،أطلس التـاريخ العربـي االسـالمي   أبو خليل، شوقي،  - ).م1980/هـ1401(

  .)م2002/هـ1423(، )5ط ( ،سوريا ،دمشق ،دار الفكر

  ). م1994/هـ1415(، )1ط (دار الفكر، دمشق، سوريا، الحضارة العربية اإلسالمية، 

 ،)1ط ( االعتصـام للطباعـة والنشـر،    داراإلسـالمية،  تـاريخ الحضـارة   خنفر، خلقـي،  

  ). م1991/هـ1412(

    ، المطبعة السلفية، القاهرة، مصر، )جزآن(مختصر تاريخ العرب واإلسالم، دروزة، محمد عزة، 

  ). م1925/هـ 1344(، )3ط (

ـ  86-65(الخالفة األموية دكسن، عبد األمير عبد حسين،  ، دار النهضـة  )م705 -684/هـ

  ). م1973/هـ 1393(، )1ط (العربية، بيروت، لبنان، 

بيـة،  مركز دراسات الوحدة العرمقدمة في التاريخ االقتصادي العربـي،  الدوري، عبد العزيز، 

  ). م2007/هـ1428(، )1ط (بيروت، لبنان، 

ربيـة  مركز زايد للتراث والتاريخ، العين، اإلمـارات الع نشأة علم التاريخ عند العرب، 

  ). م2000/هـ1420(، )ط. ب(المتحدة، 

، )1ط (مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، لبنــان، الــنظم اإلســالمية، 

  ). م2007/هـ1428(

  ).م2006/هـ1426(،)1ط(دار عمار، عمان، األردن،األدب األموي، أبو ذياب، خليل، 

   ).ت. د(، )ط. ب(دار الفكر، بيروت، لبنان، النظم اإلسالمي، الرفاعي، أنور، 

ترجمة صالح أحمد العلـي، مؤسسـة الرسـالة،    علم التاريخ عند المسلمين، روزنثال، فرانز، 

  ). م1983/هـ 1403(، )2ط (بيروت، لبنان، 
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، )ط. ب(دار األندلس، بيروت، لبنان، جبار ثقيف الحجاج بن يوسف، رويحة، رياض محمود، 

  . )ت. د(

دار التـراث، القـاهرة،   الخراج والنظم المالية للدولة اإلسـالمية،  محمد ضياء الدين،  الريس،

  ). م1985/هـ 1406(، )5ط (مصر، 

األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمسـتعربين  الزركلي، خير الدين، 

ط (، دار العلـــم للماليـــين، بيـــروت، لبنـــان،)أجـــزاء 8(والمستشـــرقين، 

  ). م1997/هـ1417(،)12

  ). ت.د(،)26ط (دار الثقافة، بيروت، لبنان،تاريخ األدب العربي، الزيات، أحمد حسن، 

مكتبة أدب صدر اإلسالم والدولة األموية، أبو زيد، سامي، ومنذر كفافي، وعبد الرحمن زهدي، 

  ). م2007/هـ 1428(، )1ط (الفالح، الكويت، الكويت، 

. ب( مطبعة الهالل، القاهرة، مصـر، المختصر في تاريخ آداب اللغة العربية، زيدان، جرجي، 

  ). م1924/هـ 1343(، )ط

مؤسسة شـباب الجامعـة، اإلسـكندرية،    التاريخ والمؤرخين العرب، سالم، السيد عبد العزيز، 

  ). م2008/هـ 1429(، )ط. ب(مصر، 

  ).ت. د(، )ط. ب(مصر، مؤسسة شباب الجامعة، القاهرة، تاريخ الدولة العربية، 

، )ط. ب(مؤسسة شباب الجامعة، اإلسـكندرية، مصـر،   تاريخ الدولة األموية، السيد، محمود، 

   ).م2007/هـ 1428(

نقله إلى العربية عادل زعيتر، دار العالم العربـي، القـاهرة،   تاريخ العرب العام، أ، . سيديو، ل

  ). م2010/هـ 1431(، )1ط (مصر، 
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، مكتبة آية اهللا العظمـى المرعشـي النجفـي    )أجزاء 5(خ التراث العربي، تاريسزكين، فؤاد، 

  ). م1991/هـ 1412(، )2ط (العامة، قم، إيران، 

، )1ط (المكتب اإلسالمي، بيروت، لبنـان،  العهد األموي، -التاريخ اإلسالمي شاكر، محمود، 

  ). م1982/هـ 1402(

، )1ط(لبنـان،  ،ار الفكر العربي، بيروتد ،موسوعة المدن العربية واالسالميةشامي، يحيى، 

  .)م1993/هـ1414(

 ،)1ط( ،لبنان ،بيروت ،دار الجيل ،الموسوعة الجغرافية للوطن العربي ،كمال موريس ،شربل

   .)م1998 /هـ1418(

دار أجا،  الحجاج بن يوسف الثقفي وجه حضاري في تاريخ اإلسالم،الشمري، هزاع بن عيد، 

  ). م1993/هـ 1414(، )2ط (الرياض، السعودية، 

دار الوفاء لدنيا الطباعـة  في أدب صدر اإلسالم والعصر األموي، أبوشوارب، محمد مصطفى، 

   ).م2006/هـ 1427(، )1ط (والنشر، اإلسكندرية، مصر، 

ب والنشـر،  ، الدار العالمية للكت)جلداتم3(موسوعة تاريخ اإلسالم، الصاوي، الصاوي محمد، 

  ). م2011/هـ 1433(، )1ط (الجيزة، مصر، 

  ). ت. د(، )4ط (دار المعارف، القاهرة، مصر، العصر اإلسالمي، ضيف، شوقي، 

دار األنـدلس،   ،تاريخ بنـي أميـة   -تاريخ األمة العربية عصر االتساق طلس، محمد أسعد، 

   ).م1958/هـ 1378(، )1ط (بيروت، لبنان، 

     دار األندلس، بيـروت، لبنـان،  محاضرات في تاريخ العرب واإلسالم، الطيباوي، عبد اللطيف، 

  ). م1982/هـ 1402(، )3ط (

  ). م1992/هـ 1413(، )1ط (دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، اليعقوبي، عاصي، حسين، 
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 ،االسـكندرية  ،معـة مؤسسة شباب الجا ،في التاريخ العباسي والفاطميأحمد مختار،  ،العبادي

  .)ت. د(،)ت. ب( ،مصر

دار  معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر الهجـري، عبد اهللا، يسري عبد الغني، 

  ). م1991/هـ 1411(، )1ط (الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

     دار أسامة للنشر والتوزيـع، عمـان، األردن،  تاريخ آداب اللغة العربية، العدل، حسن توفيق، 

  ). م2002/هـ 1423(، )ط. ب(

ـ 1425( ،)1ط( ،سـوريا  ،دمشـق  ،دار النفـائس  ،األعشاب في كتاب ،هاني ،عرموش  /هـ

  .)م2004

ــش ــف ،الع ــية  ،يوس ــة العباس ــر الخالف ــاريخ عص ــر ،ت ــق ،دار الفك ــوريا، ،دمش  س

  .)م1998/هـ1419(،)1ط(

  ). م1986/هـ1407(، )1ط (دار الجيل، بيروت، لبنان، األمويون والخالفة، عطوان، حسين، 

، )1ط (دار الجيــل، بيــروت، لبنــان، الفقهــاء والخالفــة فــي العصــر األمــوي، 

   ).م1991/هـ1411(

دار الكتب العلميـة،  الحجاج بن يوسف الثقفي حاكماً فذاً وخطيباً المعاً، عطوي، علي نجيب، 

  ). م1993/هـ 1413(، )1ط (بيروت، لبنان، 

ترجمة عفيف البعلبكي، دار العلم للماليـين، بيـروت،   مختصر تاريخ العرب، علي، سيد أمير، 

  ). م1977/هـ 1398(، )2ط (لبنان، 

 ،)1ط(مصـر،   ،مكتبة جزيرة الورد، المنصـورة  ،المعتمد في األدوية المفردة ،علي، يوسف

   .)ت.د(
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، )2ط (دار الثقافـة، بيـروت، لبنـان،    أدب الرحلـة، تاريخـه وأعالمـه،    ،غريب، جـورج 

  ). م1972/هـ1392(

ط ( المكتبة األموية، بغداد، العراق،حركات المعارضة للخالفة األموية، الفراجي، عدنان علي، 

  ). م1990/هـ 1411(، )1

  ، )6ط (، دار العلم للماليين، بيـروت، لبنـان،   )أجزاء 6(تاريخ األدب العربي، فروخ، عمر، 

  ).م1992/هـ 1412(

     ،)ط. ب(دار العلم للماليـين، بيـروت، لبنـان،    ة األموية، تاريخ صدر اإلسالم والدول

  ). م1972/هـ 1392(

ترجمـة  تاريخ الدولة العربية من ظهور اإلسالم إلى نهاية الدولة األموية، فلهاوزن، يوليوس، 

محمد عبد الهادي أبو ريده، و حسين مؤنس، لجنة التأليف والترجمة والنشـر، القـاهرة،   

  ). م1958/هـ 1378(، )ط. ب( مصر،

ترجمة حسن إبـراهيم  السيادة العربية والشيعة واإلسرائيليات في عهد بني أمية، فلوتن، فان، 

ــر،    ــاهرة، مص ــعادة، الق ــة الس ــراهيم، مطبع ــي إب ــد زك ــن و محم ، )1ط (حس

  ). م1934/هـ1353(

، )1ط (دار الشروق للنشر والتوزيع، عمـان، األردن،  الخالفة األموية، فوزي، فاروق عمر، 

  ). م2009/هـ 1430(

كوميديا للتصميم والطباعة، عمان، األردن، مسكوكات األمويين في بالد الشام، القسوس، نايف، 

  ). م1996/هـ 1417(، )1ط (

–الخراج منذ الفتح اإلسالمي حتى أواسـط القـرن الثالـث الهجـري     كاتبي، غيداء خزنة، 

، )2ط(بيـروت، لبنـان،    مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة،    مارسات والنظرية، الم

  ). م1997/هـ1418(
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  ). ت. د(، )ط. ب(، مكتبة المثنى، بيروت، لبنان، )جزء 13(معجم المؤلفين، كحالة، عمر، 

، ترجمة صالح الدين عثمان )جزآن(تاريخ األدب الجغرافي العربي، كراتشوفسكي، أغناطيوس، 

التأليف والترجمة والنشـر، جامعـة الـدول العربيـة، القـاهرة، مصـر،        هاشم، لجنة

  ). م1957/هـ1377(

دار شمال للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، بحوث ودراسات في التاريخ العربي، كالس، ناظم، 

  ). ت. د(، )ط. ب(

، ترجمة حسين نصار، دار الثقافة، بيروتدراسات عن المؤرخين العـرب،  مارغوليوت، دافيد، 

  ). ت. د(، )ط. ب(لبنان، 

، )ط. ب(دار المعرفة الجامعية، القاهرة، مصر، في تاريخ الدولة العربية، محمد، نبيلة حسن، 

  ). م1999/هـ 1420(

موارد البالذري عن األسرة األموية في أنسـاب األشـراف،   المشهداني، محمد جاسم حمادي، 

  ). م1986/هـ1407(، )ط. ب(المكرمة،السعودية، ، مكتبة الطالب الجامعي، مكة )جزآن(

 1423( ،)1ط(دار المعرفة، بيروت، لبنـان،  شخصيات لها تاريخ، المصطاوي، عبد الرحمن، 

  ). م2003/هـ

 ، دار العلم للماليين، بيـروت، لبنـان،  )جزآن(، التاريخ العربي والمؤرخونمصطفى، شاكر، 

  ). م1979/هـ 1400(، )1ط(

 ،)2ط (، دار طـالس، دمشـق، سـوريا،    حتـى العصـر العثمـاني   المدن في اإلسالم 

  ). م1997/هـ1418(

 ،)1ط (دار الطليعة، بيـروت، لبنـان،  المؤرخون العرب والفتنة الكبرى، ملحم، عدنان محمد، 

  ). م1998/هـ 1419(
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مؤسسة التراث العربي، بيـروت،  أعالم التاريخ والجغرافيا عند العرب، المنجد، صالح الدين، 
  ). م1959/هـ 1379(، )ط. ب(لبنان، 

األمـوي   أخبار المصلوبين وقصص المعذبين في العصرينمهنا، عبد األمير ومرتضى حسين، 

  ). م1990/هـ 1411(، )1ط (دار الفكر، بيروت، لبنان،  ،والعباسي

الجامعة اللبنانيـة، طـرابلس،   مكتبة الغرر في سيرة المؤرخين وأخبارهم، نجا، فاطمة هدى، 
  ). م1985/هـ1406(، )1ط (لبنان، 

، )1ط (مطبعة الكشاف، بيروت، لبنـان،  الحجاج بن يوسف حاكم العراقين، أبو النصر، عمر، 
  ). م1983/هـ 1404(

مطبعـة جمعيـة عمـال المطـابع     تراجم عظماء الدولتين األموية والعباسية، النمر، إحسان، 
  ). م1979/هـ 1399(، )ط. ب(سطين، التعاونية، نابلس، فل

دار القلم، دمشق، سوريا، والدار الشامية، األمويون بين الشرق والغـرب،  الوكيل، محمد السيد، 
  ).م1995/هـ 1416(، )1ط (بيروت، لبنان، 

  الدوائر والبحوث  :ثالثاً

لترجمة العربية أصدر باأللمانية واإلنجليزية والفرنسية واعتمد في ا(دائرة المعارف اإلسالمية 

، أصدرها بالعربيـة أحمـد الشـنتاوي،    )أجزاء 5( ،)على األصلين اإلنجليزي والفرنسي
وإبراهيم زكي خورشيد وعبد الحميد يونس، راجعها محمد مهدي عـالم، دار المعرفـة،   

   ).ت. د( ،)ط. ب(بيروت، لبنان، 

  الرسائل الجامعية  :رابعاً

 /هـ 346ت (اإلمامة عند علي بن الحسين المسعودي حاج محمد، ماهر تحسين عبد الرحيم، 

رسالة ماجستيرغير منشـورة، جامعـة النجـاح الوطنيـة نـابلس، فلسـطين،       ، )م957
  ). م1425/2004(
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عند المؤرخين ) م720/هـ 101ت (صورة عمر بن عبد العزيز عبوشي، فاطمة محمد أحمد، 

رسالة ماجستير غيـر  دي، الثاني عشر الميال/ المسلمين حتى القرن السادس الهجري 

   ).م2009/هـ 1430(نابلس، فلسطين، / منشورة، جامعة النجاح 

الوالة والعمال في الجهاز اإلداري في صدر اإلسالم منـذ فتـرة   عياش، حسن حسين عبد اهللا، 

، رسـالة ماجسـتير غيـر    )هـ132-هـ1(وحتى نهاية الدولة األموية  )ص(الرسول 

  ). م2002/هـ 1423(س، فلسطين، نابل/ منشورة، جامعة النجاح 

مرويات الجزية والخراج، دراسة تاريخية في اإلدارة المالية في صدر كيوان، باسل أمين كامل، 

 نـابلس، فلسـطين،  / رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجـاح الوطنيـة   اإلسالم، 

 .)م2013/هـ1434(
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Image of Hajjaj Bin Yousuf AL-Thaqafi (d 95 AH/ 713 AD) in the 

Works of Muslim Historians. Through Fourth Century (H)/Tenth – 

Century AD, A Historical StudyBy 

Nour AL-Deen Mohammad Fares 

Supervised by 

Dr. Adnan Mohammad Melhem 

Abstract 

The researcher discussed the image of AL-Hajaj bin –Yousuf AL-

Thaqafi according to four historians who lived in the third and fourth 

centuries A.H/the ninth and tenth centuries A.D ‚ They are: ALbalathry, 

Abu-Bakr and Ahmad bin-Yahya (d.279A.H/842A.D), AL-Ya'goubi, 

Ahmed bin-Ishaq, Ibn-Ja'far (d. 292 A.H/ 904A.D), AL-Tabari, Abu ja'far, 

Mohammad bin Jareer (d. 310A.H/921A.D), AL-Masoudi, Abu AL-Hasan 

and Ali bin AL-Hassein (d. 346 A.H /957 A.D). 

The researcher discussed their lives and their political, social. He 

aimed at drawing an accurate image of AL-Hajaj as it came from the 

historical resources. 

The historians discussed the life of AL-Hajaj and his bringing up and 

they all agreed that his name was AL-Hajaj bin-Yousuf AL-Thaqafi and his 

nickname was "Abu Mohammad" and he belonged to the tribe of 

"Thaqeef" in AL-Taif but they neglected the date of his birth, while the 

other resources mentioned that his birth was between (40- 45 A.H / 660 -

665 A.D).They emphasized that his birth was in AL-Taif. 



c 

The researchers talked about his family and mentioned his mother 

and father. He had seven wives and he had five children. He also had three 

brothers and one sister. 

They talked about his appearance‚ They all agreed that he was short 

with weakness in sight‚ They also talked about his manners. He didn't eat 

much, especially in Ramadan.They also mentioned that he liked certain 

kinds of food. They were interested in his character and mentioned his 

punishment of the people who disagreed with him. They also talked about 

his education and they emphasized that he was interested in teaching the 

kids in AL-Taif and his ability of an effective and eloquent style in his 

orations. 

They talked about his contact with the Umayyad Caliphs and 

emphasized his participation with his father with Umayyad army in 

fighting the enemies of the Umayyads, They also mentioned Abdul-Malik 

bin-Marwan's appointment for him as a leader for Iraq and Hijaz in (65- 86 

A.H/685-705 A.D) and the continuation of leadership in Iraq until the 

period of AL-Waleed bin- Abdul Malik (86-96 A.H /705- 714 A.D). They 

also mentioned his role in stepping down Omar bin-Abdul Azis for ruling 

AL-Madina. 

The historians discussed his attitude towards the revolutions against 

the Umayyad state in Iraq and Hijaz‚ They emphasized his role in 

destroying Abdulah bin AL-Zubair(d.73 A.H / 692 A.D) and AL-Khawarij 



d 

revolutions between (75-76 A.H/ 694-695 A.D) ‚ They also referred to the 

revolution of bin AL-Mugheera (77 A.H / 696 A.D). 

They also talked about the administrative and economic 

organizations that were set up during AL-Hajaj era and they also talked 

about his role in appointing workers. They also talked about his battles on 

the eastern part of the Umayyad state and they mentioned his role in 

security and his concern and his great interest in the Holy Quran and his 

role in punctuating it.  

They also talked about his interest in agriculture and his role in 

widening the farming areas in Iraq‚ They also emphasized his role facing 

the economic crisis that the Umayyad Caliphate suffered from and his role 

of in rescuing it from financial collapse. They also talked about his death‚ 

They said that he had died because of pain in his belly and they emphasized 

that his death was in a city called "wasitt" in (95 A.H /714 A.D). 




