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 جملة آداب الفراهيدي

 االسالم دوره يف قيس بن األحنف
 دراسة تارخيية

 د. أحمد خضير رميض

 ملخص البحث
تاريخ الدولة العربية االسالمية مميء بالشخصػيا  المىمػة التػي اخػذ  ًىػدا  
ًمػػػف هاسػػػىا مسػػػؤولية بهػػػاء الدولػػػة   و تاممػػػ  اًبػػػاء وػػػذا البهػػػاء الشػػػامخ ب ىودوػػػا 

 المتميزة و بالتضاية ال سيمة المستمرة .
باثها وذا يتهاوؿ أاد تمؾ الشخصيا  العربية االسالمية أال ووػو احاهػؼ و 

بف قيس التميمي   فقد ولد في زمف الرسوؿ ) صمف اهلل ًميه و آله و سمـ ( لكهه لػـ 
 يره .

فقد شارؾ في كثير مف الاتواا  االسػالمية   و يمتػاز بالشػ اًة و الامػـ   
ا  ذكيا  اكيما  صبورا .  فكاف وًر
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 املقذمة
الامػػػػد هلل رع العػػػػالميف والصػػػػالة والسػػػػالـ ًمػػػػف أشػػػػرؼ أالهبيػػػػاء والمرسػػػػميف 

مف آله وصابه أ معيف أما بعد :  -ًو
فتػػػاريخ الدولػػػة العربيػػػة احسػػػالمية ممػػػث بشخصػػػيا  فػػػذه كثيػػػرة أخػػػذ  ًمػػػف 
ًاتقىا مسؤولية بهاء الدولة وتامم  أًباء البهاء الشامخ فظىر صرح تػاريخي متميػز 

 د تمؾ الشخصيا  احسالمية العربية التاريخية .باضؿ  ىو 
وباثها وذا يتهاوؿ أاد تمؾ الشخصيا  احسالمية أال ووو احاهؼ بػف قػيس 

ه  والذي ا) صمف اهلل ًميه وآله وسمـ ( لكهه لـ ير  مامد التميمي ولد في زمف الرسوؿ
وا بػػ دع يعػػد مػػف أؤللػػؾ الشخصػػيا  الػػذيف شػػىدوا اقبػػة تاريخيػػة إسػػالمية مىمػػة فتػػ دب

االسالـ وتقمصوا شخصيا  مف ًاشوا معىـ في الش اًة واالقداـ والامـ والاتواػا  
 االسالمية .

ومػػػػػف خػػػػػالؿ اطالًهػػػػػا ًمػػػػػف المصػػػػػادر الت ريخيػػػػػة المىمػػػػػة تبػػػػػيف اف وهػػػػػاؾ 
شخصػػػيا  تركػػػ  بصػػػما  أساسػػػية مػػػؤثرة رفػػػد  تاريخهػػػا االسػػػالمي بمػػػ ثر البطولػػػة 

لهصػػػػر ل سػػػػالـ والمسػػػػمميف   فظىػػػػر  وػػػػذه والشػػػػ اًة وهكػػػػراف الػػػػذا  ال يىمىػػػػا إال ا
الشخصػػػية العربيػػػة احسػػػالمية ) احاهػػػؼ بػػػف قػػػيس ( فكػػػاف إهموذ ػػػا  طيبػػػا  فػػػي الامػػػـ 
والػػػذكاء والػػػدواء والبطولػػػة  شخصػػػية قػػػؿ مثيمىػػػا فػػػي كػػػؿ شػػػث   كػػػاف ياكػػػر بعقمػػػه ال 
ػا  اكيمػ ا  بعاطاته   فىو أاد الدواة العظماء الامماء   الش عاف الااتايف   وكػاف وًر
صػػػػبورا    فكػػػػاف ذا خمػػػػؽإ وذا مهزلػػػػة إ تماًيػػػػة ًاليػػػػة ولػػػػه دور بػػػػارز فػػػػي الاتواػػػػا  

 .احسالمية المىمة
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 أسمه وحياته :
أبػػف  ًبػػاده  بػػف قػػيس بػػف معاويػػة بػػف اصػػيف بػػف (1)وػػو أبومعاويػػة احاهػػؼ

ااػػص بػػف ًبػػاده بػػف الهػػزاؿ بػػف مػػرة السػػعدي المهقػػري التميمػػي   ابػػو باػػر البصػػري   
العظمػػػاء الػػػدواة   الاصػػػااء   الشػػػ عاف   الاػػػاتايف   أاػػػد أشػػػرؼ سػػػيد تمػػػيـ وأاػػػد 

واالاهػػؼ ب تاػػاؽ أكثػػر المػػؤرخيف   لقػػع لػػه   واهمػػا أسػػمه  (2)بالبصػػرة ممالىػػاالعػػرع وا
أدرؾ  (3)كوس ا   الضااؾ  وقيؿ صخر   وكاف اًور   أاهؼ الر ميف ذميما  قصيرا  

الميػؿ ويبكػي اتػف الصػباح    ال اومية ثـ أسمـ   وكاف يسرج المصباح   ويصمي كؿ
وكػػاف يضػػب أصػػبعه فػػي المصػػباح ويقػػوؿ : اػػسم يػػا أاهػػؼ مػػا اممػػؾ ًمػػف كػػذا   مػػا 

قاؿ سمماف بف ابي شيخ : كاف أاهػؼ الػر ميف  ميعػا    ولػـ يكػف  (4)اممؾ ًمف كذا 
لػػه اال بيضػػه وااػػده   واسػػمه صػػخر بػػف قػػيس أاػػد بهػػي سػػعد   وأمػػه باوميػػة   فكاهػػ  

 ترقصه وتقوؿ :
ٌٌ ررلهه      وله  أااهاا من فلههواهلل   وو  ا حف

 (٘)ما كان من هتيافكم من مثهه 
أسػػمـ فػػي ايػػاة الهبػػي صػػمف اهلل ًميػػه وسػػمـ ولػػـ يػػره   و  ػػاء فػػي اػػدي  أف 
الهبي دًا له   كػاف سػيدا  شػرياا  مطاًػا  مؤمهػا    ًمػيـ المسػاف   وكػاف يضػرع باممػه  

اؿ ًهه ًمر رضي اهلل ًهه وو مؤمفم ًميـ المثؿ   وله اخبار سار  بىا الركباف   ق
 . (6)المساف 

كاف احاهؼ صديقا  لمصعع بػف الزبيػر ) أميػر العػراؽ ( فوفػد ًميػه بالكوفػة 
  فتػػولف فيىػػا ووػػو ًهػػده أخبػػار احاهػػؼ كثيػػرة  ػػدا  وخطبػػه وكمماتػػه متارقػػة فػػي كتػػع 

ًهػػه ( ًهػػػده قػػاؿ االاهػػؼ : ابسػػهي ًمػػر ) رضػػي اهلل  (7)التػػ ريخ واالداع والبمػػداف 
سػػهة   يػػ تيهي فػػي كػػؿ يػػـو وليمػػة   ثػػـ دًػػاهي فقػػاؿ : يػػا أاهػػؼ وػػؿ تػػدري لػػـ ابسػػتؾ 
ًهػػػدي  قمػػػ  : ال يػػػا أميػػػر المػػػؤمهيف   قػػػاؿ : أف رسػػػوؿ اهلل ) صػػػمف اهلل ًميػػػه وآلػػػه 
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.  (8)وسمـ( اذَر مف كؿ مهافؽ ًميـ   فخشي  أف تكوف مػهىـ   أامػد اهلل يػا أاهػؼ 
كروػػا امػػادًف بػػف  ػػدًاف   ًػػف الاسػػف   ًػػف احاهػػؼ وفػػي روايػػة ت ريخيػػة أخػػر  ذ

قػػاؿ : اابسػػهي ًمػػر ًهػػده اػػوال    وقػػاؿ : قػػد بموتػػؾ وخبرتػػؾ فرأيػػ  ًالهيتػػؾ اسػػهة 
وأها أر و أف تكوف سريرتؾ مثؿ ًالهيتؾ   وأهػا كهػا هتاػد    أهمػا يىمػؾ وػذه احمػة  

 . (9)كؿ مهافؽ ًميـ 
  ًػػف احاهػػؼ بػػف واػػد  امػػاد بػػف سػػممه ًػػف ًمػػي بػػف زيػػد   ًػػف الاسػػف 

قيس   قاؿ : بيهما أها اطوؼ بالبي  في زمف ًثماف بف ًااف ) رضي اهلل ًهه ( أذ 
لقيهػػي ر ػػؿ مػػف بهػػي ليػػ    ف خػػذ بيػػدي   فقػػاؿ : أال أبشػػرؾ   قمػػ  بمػػف   قػػاؿ : أمػػا 
تذكر أذ بعثهي رسوؿ اهلل ) صمف اهلل ًميه وآله وسمـ ( إلػف قومػؾ بهػي سػعد أدًػووـ 

عم  أخبروـ وأًرض ًميىـ   فقم  : أهه يدًو الف خير وما أسمب الف احسالـ   ف 
اال اسػػها    فػػذكر  ذلػػؾ لمهبػػي ) صػػمف اهلل ًميػػه وآلػػه وسػػمـ ( فقػػاؿ الهبػػي : ) المىػػـ 

 .( 10)أغار ل اهؼ   فكاف احاهؼ يقوؿ : فما شث أر ف ًهدي مف ذلؾ
ده وقػػػد تقػػػدم  اكايػػػة ) ذكػػػر الواقػػػدي اهػػػه قػػػدـ االاهػػػؼ ًمػػػف معاويػػػه فو ػػػ

غضػػباف ًمػػف ابهػػه يزيػػد   وأهػػه أصػػمم بيهىمػػا بكػػالـ   قػػاؿ : فبعػػ  معاويػػه الػػف يزيػػد 
.  (11)بمػػاؿ  زيػػؿ وقمػػاش كثيػػر   فػػ ًطف يزيػػد هصػػاه لالاهػػؼ واهلل سػػبااهه أًمػػـ (

 . (12)وقيؿ لالاهؼ : اهؾ كبير والصـو يضعاؾ   قاؿ : أهي أًده لسار طويؿ
 -فرذه هي رعض هضائل تميم :

مه ًريقه لىا دور بارز بيف القبالؿ العربية فقد اه ب  ابطػاال  و قبيمه تميـ قبي
شعراء  و بكافه العموـ االخر  و الف وقتها الااضر وممػا يػرو  اف الشػاًر الاػرزدؽ 
ػؤكه لكثػرة بػاوه  و فخػره  ) أي لكثػرة فخػره (  دخؿ ًمف سميماف بف ًبػد الممػؾ و كػاف َيهشه

ـك لػَؾ :قػاؿ : أو مػػا فت ىمػه و تهكػر لػه و اغمػظ فػي خطابػه اتػف  قػاؿ : مػف أهػ  ال أ
تعرفهي يا أمير المؤمهيف   أها مف اي وـ اوفف العرع و أامـ العرع و اسود العرع 
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و أ ػػود العػػرع و اشػػ ب العػػرع و اشػػعر العػػرع   فقػػاؿ سػػميماف : واهلل لتاػػت فك لمػػا 
ذكػػػر  و حو عػػػفك ظىػػػرَؾ و حبعػػػدَف دارؾ   قػػػاؿ : و أمػػػا أوفػػػف العػػػرع فاا ػػػع بػػػف 
زراره   روػػف قوسػػه ًػػف العػػرع كمىػػا و أوفػػف   و امػػا اامػػـ العػػرع فػػاالاهؼ بػػف قػػيس 
يضػػرع بػػه المثػػؿ اممػػا    و أمػػا اسػػود العػػرع فقػػيس بػػف ًاصػػـ : قػػاؿ لػػهك رسػػوؿ اهلل 
صمف اهلل ًميه و ىمه وسمـ " وذا سيد اوػؿ الػوبر " و أمػا اشػ ب العػرع فػالاريش بػف 

ًتػػاع بػػف ورقػػاء الريػػااي و امػػا اشػػعر  وػػالؿ السػػعدي و أمػػا ا ػػود العػػرع فخالػػد بػػف
العرع فىا أهذا ًهدؾ فقاؿ سميماف : فما  اء بؾ   ال شيء لؾ ًهدها   فػار ب ًمػف 

 ًقبؾ   و غمه ما سمب مف ًزه ولـ يستطب لهك ردا  فقاؿ الارزدؽ في ابيا  :
 (13)أتيفاك  ا من حال  عرضت وفا        اويك و ا من لهٍه هي ملالعِ 

وػ( في كتابه  الكامؿ فػي المةػة و االدع اف 285المبرد )   فرو  ابو ًباس
معاويه قاؿ لالاهؼ بف قيس و  اريه بف قدامه و ر ػاؿ مػف بهػي سػعد معىمػا كالمػا  
اااظىـ فردوا ًميه  وابا  مقذًا  و أمرأتهك فاخته بف قرظه في بي  يقػركع مػهىـ و وػي 

: يػػا أميػػر المػػؤمهيف   لقػػد  أـ ًبػػد اهلل بػػف معاويػػة فسػػمع  ذلػػؾ   فممػػا خر ػػوا قالػػ 
سػػػمع ك مػػػف وػػػؤالء اح ػػػالؼ كالمػػػا  تمقػػػوؾ بػػػه   فمػػػـ تهكػػػر   فكػػػد ك أف اخػػػرج الػػػيىـ 
فاسػػػطوا بىػػػـ   فقػػػاؿ معاويػػػة : أف مضػػػر كاوػػػؿ العػػػرع   و تميمػػػا  كاوػػػؿ مضػػػر   و 

 .(14)سعدا  كاوؿ تميـ   و وؤالء كاوؿ سعد 
روا المربػد فػي ًقػع و ًف أبػي العبػاس المبػرد : قػاؿ : لمػا اتػف زيػاد بػف ًمػ

قتؿ مسعود بف ًمر العتكي و  اء زياد بػف ًمػر ابػف االشػرؼ العتكػي ليثػ ر بػه  مػف 
بهي تميـ صؼ اصاابه   ف عؿ في الميمهه بكر بف والػؿ و فػي الميسػره ًبػد القػيس 
ووػػـ لكيػػز بػػف افصػػف بػػف دًمػػي بػػف  ديمػػه بػػف اسػػد بػػف ربيعػػه وكػػاف زيػػاد بػػف ًمػػر 

الاهػػؼ بػػف قػػيس فقػػاؿ وػػذا غػػالـم اػػد  شػػ هه الشػػىره   العتكػػي فػػي القمػػع فبمػػ  ذلػػؾ ا
ارثػػه بػػف بػػدر الةػػداهي    (15)ولػػيس يبػػالي أيػػف قػػذؼ بهاسػػه    فهػػدع اصػػاابه   ف ػػاءه
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وقػػد ا تمعػػ  بهػػو تمػػيـ فممػػا اتػػف قػػاؿ : قومػػوا الػػف سػػيدكـ ثػػـ ا مسػػه مهػػاظره ف عمػػوا 
كىمػس  سعدا  و الرباع فػي القمػع و رليسػىـ ًػبس بػف طمػؽ الطعػاف المعػروؼ بػاخي

ووو ااػد بهػي صػريـ ابػف يربػوع فكػاهوا باػذاء زيػاد بػف ًمػر ومػف معػه مػف االزد   و 
 عؿ اارثه ابف بدر الةداهي في بهي اهظمه باذاء بكر بف والؿ   و  عؿ ًمرو بف 

 تميـ باذاء ًبد القيس   فمذلؾ يقوؿ اارثه بف بدر لالاهؼ :
 اوِمْرَرـــــــدِ سيكفيَك عرٌس أاو َكاَمٍس       ُمقارعَ  األزِد ر

 تكفيك عمرو عهى رسهاــا       ُوكيَز رن أهصى وما ّعددوا
 (16) و تكفيك ركرًا إذا ألرهـــــت       رضرٍب يليُب وُه األمــــَردُ 
ـك ًبػػد القػػيس قػػاؿ : فممػػا توافقػػو  ا بعػػَ  الػػيىـ االاهػػؼ و لككيػػز بػػف أفصػػف تعػػ

اهػػتـ واهلل ااػػع اليهػػا مػػف تمػػيـ : يػػا معشػػر االزد مػػف الػػيمف و ربيعػػه مػػف البصػػرة فقػػاؿ
الكوفة   و اهتـ  يراهها في الدار و يدها ًمف العدو و اهػتـ بػدأتموها بػاالمس و وطلػتـ 
اريمهػػا   و اػػرقتـ ًميهػػا   فػػدفعها ًػػف اهاسػػها وال اا ػػه لهػػا فػػي الشػػر مػػا طمبهػػا فػػي 

مػػػف يػػػه زيػػاد بػػػف ًمػػرو تخيرخمػػػه الخيػػر مسػػػمكا  فتيممػػوا بهػػػا بطريقػػة مسػػػتقيمة فو ػػه ال
: أف شل  فاهزؿ اهػَ  و قومػَؾ ًمػف اكمهػا و أف شػل  فخػؿك لهػا ًػف البصػرة و ثال 

أراؿ اه  و قومؾ الف اي  شلتـ و إال فدوا قتالها و اوػدروا دمػاءكـ و ليػوَد مسػعود 
 ديه المشعرة .

و قاؿ ابػو العبػاس المبػرد : و ت ويػؿ قولػه ) ديػه المشػعرة ( يريػد أمػر الممػوؾ 
لر ؿ اذا قتؿ ووو فػي بيػ  اوػؿ المممكػه اودي اليػه ًشػر ديػا  في ال اوميه و كاف ا

فاهصػػرفوا فػػي يػػومكـ   فىػػز القػػـو رايػػاتىـ و اهصػػرفوا  (17)فبعػػ  اليػػه االاهػػؼ سػػهختار
فممػػا كػػاف الةػػد بعػػ  االاهػػؼ الػػيىـ أهكػػـ خيرتموهػػا خػػالال  لػػيس لهػػا فيىػػا خيػػار   أمػػا 

طػر و امػا تػرؾ ديارهػا فىػو الهزوؿ ًمف اكمكـ فكيؼ يكوف و الكمػـ )أي ال ػرح (  يق
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و لى انا كتبنا عليهم أن اقتلىا أنفسكم أو أخرجىا من دياركم ما فعلىه إال  اخو القتؿ   قػاؿ اهلل تعػالف )
 ( .66( ) الهساء : قليل 

ولكف الثالثه اهما وي امؿم ًمف الماؿ   فهاف هكبطؿ دماءها   و هدي قتالكـ 
 اذوع اهلل ًز و  ؿ امر ال اوميه .و أهما مسعودم ر ؿ مف المسمميف   و قد 

فػػا تمب القػػـو ًمػػف اف يعاػػوا أمػػر مسػػعود و يةمػػدوا السػػيؼ   و تػػودي سػػالر 
القتمف مف احزد و ربيعة فضمف ذلؾ االاهؼ و دفب اليىـ اياس بػف قتػاده الم اشػعي 

 .(18)رويهه اتف يؤدي وذا الماؿ فرضي به القـو 
 فاخر بذلؾ الارزدؽ فقاؿ ل رير :

 ي اعطى يديه رهيفًه        ِوغاري معّد يوَم ضرب اولمالــمومفا اوذ
 عليه ساَل اومِرردان كالهمــا        علالَ  موٍت راوسيوٌ اوصوارم
 (19) هفاوك وو ترغي ُكهيرًا ولدتاـا        أذل من اوقِردان تحَت اومفاســـــمِ 

اورة و الزط و و يكقاؿ اف تميما  في ذلؾ الوق  مب باديتىا و اماالىا مف االس
 السباي ة و غيروـ كاهوا زواء سبعيف الاا  وفي ذلؾ يقوؿ  رير .

 سائل ذوي يمٍن و َرهٍط محرٍق          و األزِد إذ َفدروا وفا مسعودا
 (20) هأتاهُم سرعون اوٌ مدلـــــــج          متسررهين يالمقًا و حديـــدا

دوا فػػػي ااضػػػرة تمػػػيـ قػػاؿ احاهػػػؼ بػػػف قػػػيس : فكثػػر  ًمػػػَي الػػػديا  فمػػػـ ا ػػ
فخر ػ  هاػوا يبػريف الػف باديػه تمػيـ فسػالم  ًػف المقصػود وهػاؾ   فارشػد  الػف قبػػه 
فاذا شيخم  الس باهالىا مؤتزر بشممه   مكاتػعإ بابػؿ   فسػمم ك ًميػه و اهتسػب  لػه   
فقاؿ لي : ما فعؿ رسوؿ اهلل صمف اهلل ًميه و آلػه وسػمـ   قمػ  : تػوفي . قػاؿ : فمػا 

لخطػػاع الػػذي كػػاف يااػػظ العػػرع و ياوطىػػا   قمػػ  : تػػوفي . قػػاؿ : فعػػؿ ًمػػر بػػف ا
فاي خبر في ااضرتكـ بعدوما   قاؿ : فذكر  له الديا  التػي لزمتهػا لػ زد و ربيعػه 
قاؿ: فقاؿ لي : أقـ   فإذا راعإ قد اراح ًميه الؼ بعير   فقاؿ : خذوا   ثـ اراح ًميه 
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ا قاؿ : فاهصرف  بااللؼ ًهه   و واهلل اخر مثمىا فقاؿ : خذوا فقم  : ال ااتاج اليى
 . (21)ما ادري مف وو الف الساًة 
 حهمه ومفزوته ا التماعي  :
به ويدهيه   فمما ما  زياد وولػف ابهػه ًبيػد  ع احاهؼ كاف زياد بف أبيه يقر 

اهلل لػػػـ يرفػػػب بػػػه رأسػػػا    فتػػػ خر  ًهػػػده مهزلتػػػه   فممػػػا وفػػػد برؤسػػػاء أوػػػؿ العػػػراؽ ًمػػػف 
ًميه ًمف مراتبىـ ًهده   فكاف احاهؼ آخر مف أدخمه ًميه   فمما  معاوية   أدخمىـ

رآه معاويػػة أ مػػه واًظمػػه وادهػػاه واكرمػػه   وا مسػػه معػػه ًمػػف الاػػراش   ثػػـ أقبػػؿ ًميػػه 
ياادثة دوهىـ   ثـ شرع الااضروف في الثهاء ًمف أبػف زيػاد واحاهػؼ سػاك  . فقػاؿ 

مػػػ  خػػػالاتىـ   فقػػػاؿ معاويػػػة : كمتلػػػه معاويػػػة : مالػػػؾ ال تػػػتكمـ   قػػػاؿ احاهػػػؼ : أف 
اشػػىدتىـ اهػػي قػػد ًزلتػػه ًػػف العػػراؽ   ثػػـ قػػاؿ لىػػـ : اهظػػروا لكػػـ هالبػػا    وأ مىػػـ ثالثػػة 
  أيػػاـ   فػػ ختماوا بيػػهىـ أختالفػػا  كثيػػرا    ولػػـ يػػذكر أاػػدا  مػػهىـ بعػػد ثالثػػة ايػػاـ   فتػػ خروا

ؼ سػاك  فقػاؿ في ذلؾ الكالـ وكثر المةط ) أي الصراخ ( وأرتاع  احصوا  واحاه
له معاوية : تكمـ   فقاؿ له : اف كه  تريد اف تولي فيىا أادا  مف أوؿ بيتػؾ   فمػيس 
فيىـ مف وو أًمـ بقرابتؾ   فرده معاوية الف الوالية   ثػـ قػاؿ معاويػة لعبيػد اهلل بكػالـ 
بيهػػه وبيهػػه : كيػػؼ  ىمػػ  مثػػؿ احاهػػؼ   اهػػه وػػو الػػذي ًزلػػؾ ووالؾ ووػػو سػػاك    

) احاهػػؼ ( بعػػد ذلػػؾ ًهػػد ابػػف زيػػاد  ػػدا  ووػػو الػػذي صػػالم أوػػؿ بمػػخ فعظمػػ  مهزلتػػه 
وقػػوؿ الشػػعراء ( .22)ًمػػف اربعمالػػة الػػؼ ديهػػار كػػؿ سػػهة   ولػػه وقػػالب مشػػىوده ومشػػىوره

 في امـ احاهؼ قاؿ أبو تماـ يمدح خالؾ بف طوؽ :
 لل  ارن طوق مرحى سعد اذا حفرطت         حوادث اودهر أعالها وأسفهاا

 (23) اــــا         حهمًا وكيساا عهمًا ودغفهاــــــــــــا لودًا وأحففااصرحت حاتما
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 حهمه وفراهته ورالغته :
كػػاف احاهػػؼ ذا امػػـ ودوػػاء   اتػػف ضػػرع بػػه المثػػؿ فػػي الامػػـ   وقيػػؿ ًهػػه 
اهػػػػه ووأاػػػػد العممػػػػاء الػػػػدواة   العظمػػػػاء الشػػػػ عاف الاػػػػاتايف   وأاػػػػد أشػػػػراؼ العػػػػرع 

المثػػػؿ فػػػي الامػػػـ وسػػػؤدده   احميػػػر الكبيػػػر   العػػػالـ واممالىػػػا بالبصػػػرة   يضػػػرع بػػػه 
الهبيؿ   وكاف سيدا  شرياا    مطاًا  مؤمها    ًميـ المسػاف ولػه أخبػار فػي اممػه سػار  

 .( 24)به الركباف
وقػػػاؿ ًهػػػه ابػػػف سػػػعد ايضػػػا  فػػػي طبقاتػػػه : كػػػاف االاهػػػؼ ثقػػػة م موهػػػا    قميػػػؿ 

ًمػر بػف الخطػاع رضػي اهلل وقاؿ ًهه  ( 25)الادي  وكاف صديقا  لمصعع بف الزبير
ًهػػه : وػػو مػػؤمف  ًمػػيـ المسػػاف   وقػػاؿ ًهػػه الاسػػف البصػػري : مػػا رأيػػ  شػػريؼ قػػوـ  
مثمه قط   وقاؿ أامد بف ًبداهلل الع مي : احاهؼ بصري   تابعي ثقػة   وكػاف سػيد 

 .( 27)كوس ا   ( 26)قومه وكاف أًور أاهؼ الر ميف ذميما قصيرأ
هلل أامػػػـ مػػػف احاهػػػؼ بػػػف قػػػيس  فقػػػاؿ وقػػػاؿ ر ػػػؿ ليايػػػف البرمكػػػي : أهػػػ  وا

يايف : ما يقرع اليها مػف أًطاهػا فػوؽ اقهػا   ولعبػد العزيػز بػف يايػف ال مػوي كتػاع 
اسمه ) أخبار احاهؼ ( لكهه لـ يصمها . وقيػؿ اهػه خطػع ًهػد ًمػر ف ً بػه مهطقػه 
  وقاؿ يعقوع بف ساياف : كاف احاهؼ  وادا  اميما    وكاف الهاس مف اممه يقوؿ : 
واهلل إهي ال د ما ي دوف   ولكهي صبور   وقاؿ و د  الامـ أهصػرك لػي مػف الر ػاؿ 
  وقػػد اهتىػػف اليػػه الامػػـ والسػػؤدد  وقػػاؿ : أايػػي معروفػػؾ ب مهػػه ذكػػره   وقػػاؿ ً بػػ  
لمف ي ري م ر  البوؿ مرتيف كيؼ يتكبر     وقاؿ :ما أتي  باع أاد وػؤالء إال اف 

يدخالهي بيهىمػا   وقيػؿ لػه بمػف سػدد  قومػؾ يػا أدًف   وال دخم  بيف اثهيف إال اف 
أاهؼ   قاؿ: بتركي احمر ما ال يعهيهي   كما ًهاؾ مف أمري ما ال يعهيؾ . وأغمظ 
له ر ؿ في الكالـ وقاؿ : واهلل يا أاهؼ للف قمػ  لػي وااػده   لتسػمعف بػدلىا ًشػرا    

ف يقػػوؿ : فػػي فقػػاؿ لػػه احاهػػؼ : إهػػؾ اف قمػػ  لػػي ًشػػرا  ال تسػػمب مهػػي وااػػدة . وكػػا
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فه تةاػػر لػػي فاهػػ  أوػػؿم لػػذلؾ . ًػػف  (28)دًالػػه : المىػػـ إفه تعػػذبهي فاهػػا أوػػؿم لػػذلؾ   واف
معمر بف قتاده قاؿ : قدـ االاهؼ فخطع ف ً به ًمػر مهطقػه   قػاؿ : كهػ  أخشػف 
ػػف  اف تكػػوف مهافقػػا  ًالمػػا    ف هاػػدر الػػف مصػػرؾ   فػػ هي ار ػػو اف تكػػوف مؤمهػػا  . ًو

واادة   س لهي ًمر ًف ثػوع: بكػـ أخذتػه  ف سػقط  ثمثػي احاهؼ قاؿ : كذب  مرة 
ػػف يػػوهس بػػف بكيػػر : اػػدثها السػػري بػػف اسػػماًيؿ   ًػػف الشػػعبي قػػاؿ : ( 29)الػػثمف .ًو

وفػد ابػو موسػف وفػدا  مػف البصػرة الػف ًمػػر مػهىـ احاهػؼ بػف قػيس   فػتكمـ كػؿ ر ػػؿ 
ـ قاؿ:أما ًف خاصة هاسه   وكاف االاهؼ في آخر القـو   فامد اهلل وأثهف ًميه   ث

ػوف وأصػاابه   وأف أوػؿ الشػاـ  بعد يا أمير المؤمهيف ف ف أوؿ مصػر هزلػوا مهػازؿ فًر
هزلػػػوا مهػػػازؿ قيصػػػر وأصػػػاابه   واف أوػػػؿ الكوفػػػه هزلػػػوا مهػػػازؿ كسػػػر  ومصػػػاهعة فػػػي 

. وفػي السػمف تػاتيىـ ثمػاروـ قبػؿ  (30)االهىار وال هاف وفي مثؿ ًيف البعيػر وكػالاوار
قه   هشاشػه ال ي ػؼ ترابىػا وال  اف تبم    واف اوؿ البصرة هزلوا في ارض سبخه   ًز

اوػػا   طرفىػا فػػي باػر ا ػػاج وطػرؼ فػػالة   ال ي تيهػا شػػث اال فػي مثػػؿ وري  يهبػ  مًر
الهعامة ف ر ب خسيستها وكيستها وزد في ًيالها   وفػي ر الهػا ر ػاال   وصػةمر درومهػا 

 . (31)قـو الهعامة وكبر قايرها   فما زل  اسمعىا بعد وفي روايه : في مثؿ ام
ربعػػػيف سػػػهة وفيػػػه قػػػاؿ وقيػػػؿ : ًاشػػػ  بهػػػو تمػػػيـ بامػػػـ احاهػػػؼ بػػػف قػػػيس أ

 :الشاًر
 (32) اــــاذا األرصار أرصرت ارن ليس          ظههن ماا رٌ  مفه الوع

 وقوؿ أبي تماـ :
 (33)هي حهم أحفٌ هي ذكاء أياسِ     اتٍم      ــإلدام عمرو هي سماح  ح

 -:وقد قاؿ احاهؼ بف قيس 
 وذي ِضعٍن أَمّت اوقوَل عفُه         رحهمي واستمّر عهى اومقـالِ 
 (ٖٗ)ومن َيحُهم وويس وُه سفيـٌه          ُيالِق اومعضالِت من اورلالِ 
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 ورعه وحكمته وصرره :
يمتػػاز احاهػػؼ ب مػػده وصػػبره   سػػؤؿ معاويػػه ًػػف صػػبره   فقػػاؿ : وػػذا الػػذي 

 . (35)عإذا غضع غضع له مالة الؼ ال يدروف فيـ غض
ف صبره قاؿ المةيرة : ذوب  ًيف احاهؼ فقاؿ : ذوب  قبؿ أربعيف سهة  ًو

 . (36)ما شكوتىا حاد 
وقػػاؿ ًبػػد اهلل بػػف بكػػر المزهػػي ًػػف مػػرواف احصػػةر : سػػمب احاهػػؼ يقػػوؿ : 

 . (37)المىـ إف تةار لي ف ه  أوؿك ذاؾ   واف تعذبهي   ف ها أوؿ ذاؾ
هي أاػد أال ف االاهؼ قاؿ : مػا هػاًز اخػذ ك أمػري بػ مور   أف كػاف فػوقي  ًو

هػه  ًرض  له وأف كػاف دوهػي رفعػ  قػدري ًهػه   وأف كػاف مثمػي تاضػم  ًميػه   ًو
 . (38)أيضا قاؿ : لس  باميـ ولكهي أتاالـ 

وقيػػؿ اف ر ػػال  قػػػاؿ لالاهػػؼ : بػػػـ سكػػد    وأراد اف يعيبػػػه   قػػاؿ احاهػػػؼ : 
 .(39)يعهيؾ بتركي مف أمرؾ ما ال يعهيهي كما ًهاؾ مف أمري ما ال

ًػػف احاهػػؼ : ثالثػػة ال يهتصػػاوف مػػف ثالثػػة : شػػريؼ مػػف دهػػث   وبػػرم مػػف 
فا ر   واميـ مف أامؽ   وقاؿ : مف أسرع الف الهاس بما يكرووف   قػالوا فيػه مػا ال 

هه سؤؿ : ما المروءة   قاؿ : كتماف هه قاؿ يعمموف   ًو : السر والبعد مف الشث   ًو
ًكد  سقطاته  . (40)الكامؿ مف 

ؿ وشػػاـ : ًػػف الاسػػف   قػػاؿ : رأ  احاهػػؼ فػػي يػػد ر ػػؿ درومػػا    فقػػاؿ : قػػا
لمػػف وػػذا   قػػاؿ : لػػي   قػػاؿ : لػػيس وػػو لػػؾ اتػػف تخر ػػه فػػي أ ػػر وأكتسػػاع شػػكر 

 . (41)وتمثؿ 
 (42) أفت وهمال إذا أمسكتُه            وأذا أففقته هاومال وكفقاؿ : 

ػف احاهػػؼ قػػاؿ : رأس الدع آلػػه المهطػػؽ   وال خيػػر فػػ ي قػػوؿ بػػال فعػػؿ   ًو
وال فػي مهظػػر بػػال مخبػػر   وال فػػي مػػاؿ بػال  ػػود   وال فػػي صػػديؽ بػػال وفػػاء   وال فػػي 
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هػه قػاؿ :  فقه بال ورع   وال في صدقه اال هبميه   وال في اياة إال بصػاة   وأمػف   ًو
العتػػػاع ماتػػػاح الثقػػػالف   والعتػػػاع خيػػػره مػػػف الاقػػػد
. وقيػػػؿ إهػػػه كمػػػـ مصػػػعبا  فػػػي  (43)

أصمم اهلل احمير   أف كاهوا ابسوا في باطػؿ فالعػدؿ يسػعىـ   واف  مابوسيف وقاؿ  
هػه قػاؿ : ال يهبةػي ل ميػر الةضػع   الفم  كاهوا ابسوا في اػؽ   فػالعاو يسػعىـ   ًو
ف احصمعي قاؿ : قاؿ : ًبد الممؾ بػف  الةضع في القدرة لقاح السيؼ والهدامة   ًو

عع   فمػػا رأيػػ  صػػاة تػػذـ اال ًميػػر  قػػاؿ : قػػدـ ًميهػػا احاهػػؼ فػػي الكوفػػة مػػب مصػػ
رأيتىػػا فيػػه   كػػاف ضػػليال    صػػعؿ الػػرأس   متراكػػع احسػػهاف   مالػػؿ الػػذقف   هػػاتيء 
الو هػػه   بػػاخؽ العػػيف خايػػؼ العارضػػيف   أاهػػؼ الػػر ميف   فكػػاف أذا تكمػػـ  ػػال ًػػف 

 .( 44)هاسه 
ه أهه قاؿ : ال يتـ أمر السمطاف اال بػالوزراء واحًػواف   وال  ومف اكمه ووًر

هاػػب الػػوزراء واحًػػواف اال بػػالمودة والهصػػياة   وال تهاػػب المػػودة والهصػػياة اال بػػالرأي ي
 . (45)والعاة 

ف صػبره كػاف احاهػؼ يسػرج المصػباح   ويصػمي ويبكػي اتػف الصػباح    ًو
وكػػاف يضػػب إصػػبعه فػػي المصػػباح ويقػػوؿ اػػس يػػا أاهػػؼ   مػػا اممػػؾ ًمػػف كػػذا   مػػا 

صػػبر ًمػػف المصػػباح فكيػػؼ تصػػبر ًمػػف اممػػؾ ًمػػف كػػذا   ويقػػوؿ لهاسػػه : أذا لػػـ ت
 . (46)الهار الكبر  

 اهقه ومفزوته ا التماعي  :
ًػػف ابػػف ًميػػه : ًػػف أيػػوع ًػػف مامػػد قػػاؿ : هبلػػ  أف ًمػػر ذكػػر بهػػي تمػػيـ 
فػػذمىـ   فقػػاـ احاهػػؼ فقػػاؿ : يػػا أميػػر المػػؤمهيف أتػػاذف لػػي قػػاؿ : تكمػػـ   قػػاؿ : أهػػؾ 

: فقػاؿهاس   فيىـ الصالم والطػالم   ذكر  بهي تميـ فعممتىـ بالذـ   وأهما وـ مف ال
فقػػاؿ: يػػا أميػر المػػؤمهيف أتػ ذف لػػي فالتكمػػـ :  –وكػػاف يهػاؤه  –صػدق    فقػػاـ الاتػا  

 . (47)قاؿ : أ مس فقد كااكـ سيدكـ احاهؼ
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وروي اف ابا  دًاف   ًف الاسف   أف ًمرا  كتع إلف أبي موسف احشعري 
 .(48)  إلذف ل اهؼ بف قيس وشاروره وأسمب مهه 

ًف قتاده ًف الاسػف قػاؿ : مػا رأيػ  شػريؼ قػـو أفضػؿ مػف االاهػؼ   قػاؿ 
 . (49)ابف المبارؾ : قيؿ ل اهؼ بـ سودوؾ   قاؿ : لو ًاع الهاس الماء لـ اشربه 

ػػػف مهزلتػػػه ومكاهتػػػه اح تماًيػػػة : أهػػػه صػػػااع راي وسػػػمعة كبيػػػرة   يقػػػوؿ  ًو
يػه رأي غيػره   فػدس إلػف ال ااظ : لما خرج قطري بف الَا اءة أاع أف ي مب الػف رأ

احاهؼ أبف قيس ر ال  لي ري ذكره في م مسه   ويااظ ًهػه مػا يقػوؿ   فممػا فعػؿ . 
قػػػاؿ االاهػػػؼ فػػػي الخػػػوارج ) أمػػػا اهىػػػـ اف  هبػػػوا بهػػػا  الصػػػىاؿ وركبػػػوا بهػػػا  الهىػػػاؽ 

 .(50)وامسوا ب رض  واصباوا ب رض طاؿ امروـ 
ػػػف مهزلتػػػه اح تماًيػػػة : ًػػػف احصػػػمعي : ًػػػف معتمػػػر  بػػػف ايػػػاف   ًػػػف ًو

شىد  احاهؼ بف قيس وقد  اء إلػف قػـو فػي )وشاـ بف ًقبه أخي ذي الرمة قاؿ : 
دـ   فػػتكمـ فيػػه  وقػػاؿ: أاتكمػػوا   قػػالوا هاػػتكـ بػػديتيف   قػػاؿ : ذاؾ لكػػـ   فممػػا سػػكتوا 
قاؿ : أها أًطيكـ ما س لتـ   فاسػمعوا : اف اهلل قضػف بديػة وااػدة واف الهبػي ) صػمف 

َف العػػرع تعػػاطف بيهىػػا ديػػه وااػػدة   وأهػػتـ اهلل ًميػػه وآلػػه  وسػػمـ ( قضػػف بديػػه وااػػدة واف
اليوـ تطالبوف   واخشػف اف تكوهػوا غػدا  مطمػوبيف   فػال ترضػف الهػاس مػهكـ إال بمثػؿ 

 .( 51) (ما سههتـ . فقالوا : ركدوا إلف ديه
وقيؿ : كاف احاهؼ إذا أتاه ر ؿ وَسب له   واف لـ يكف لػه سػعة   أراه كاهػه 

ػػػف احاهػػػؼ قػػػاؿ :  هبػػػوا م السػػػكـ ذكػػػر الهسػػػاء والطعػػػاـ   اهػػػي ( 52)لػػػه يوسػػػب  . ًو
 . (53)أبةضك الر ؿ يكوف وصافا  لار ه وبطهه 

 : ملاركتِه هي اوفتوحات 
إَف ل اهؼ دورا  بارزا  في فتواا  كثيرة مف المهاطؽ وخاصة في بالد فارس 

ىد صػػايف مػػب ًمػػي ايػػ  شػػىد فتػػوح خراسػػاف واًتػػزؿ الاتهػػة يػػـو ال مػػؿ   كمػػا أهػػه شػػ
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. قػػاؿ خمياػة : تو ػػه ابػػف ًػامر إلػػف خراسػػاف ( 54) أبػف ابػػي طالػػع ) رضػي اهلل ًهػػه (
مػػف مقدمتػػه احاهػػؼ   فمقػػي أوػػؿ وػػراة  فىػػزمىـ   فػػ فتتم ابػػف ًػػامر أبرشػػىر   (55)ًو

وبع  احاهؼ في اربعة الؼ فت معوا له مػب طوقػاف شػاه    –ويقاؿ ًهوة  –صماا  
فىػـز اهلل المشػركيف   وكػاف احاهػؼ فػي قػواد  ػيش ًمػي بػف ابػي فاقتتموا قتاال  شديدا  

طالع ) رضي اهلل ًهه ( يوـ صايف   قاؿ أبف سعد : كاف احاهؼ ثقػة م موهػا  قميػؿ 
 . (56)الادي  

 كاف احاهؼ يامؿ ويقوؿ :  وقاؿ أبف  سيريف :
 (57) إن عهى كل رئيٍس حقًا       أن ياضب اوقفاة أو تفدلاً 

ؼ الف بمخ   فصالاوه ًمف اربعمالة ألؼ   ثـ أتػف خػوارـز   وقيؿ ساراحاه
فمػػػـ يطقىػػػا   فر ػػػب احاهػػػؼ   و مػػػب أوػػػؿ خراسػػػاف  معػػػا  كبيػػػرا   وت معػػػوا بمػػػرو   

 .(58)فالتقاوـ احاهؼ فىزمىـ وكاف ذلؾ ال مب لـ يسمب بمثمه
ػػػػف مسػػػػمـ بػػػػف إبػػػػراويـ   اػػػػدثها أبػػػػو كعػػػػع صػػػػااع الاريػػػػر   اػػػػدثها أبػػػػو  ًو

 اهؼ استعمؿ ًمف خراساف .احصةر   اف اح
واز   أقبػؿ ًمػر ًمػف الىرمػزاف وقػاؿ : خػدًتهي ال واهلل اال اأما في فتم اح

اف تكسمـ : ف سمـ   فارض له في ألاػيف واهزلػه المديهػة وأسػت ذهه احاهػؼ بػف قػيس فػي 
االهسياح في بالد فارس   وقاؿ : ال يزالوف في احهتااض اتف يىمؾ ممكىـ  ف ذف له 

 اء احاهؼ بف قيس بالىرمزاف إلف ًمر قػاؿ لػه : يػا أميػر المػؤمهيف ال يػزاؿ   ولما 
أوػػؿ فػػارس يقػػاتموف مػػا داـ ممكىػػـ فػػيىـ   فمػػو أذهػػ  باالهسػػياح فػػي بالدوػػـ   فاهزلهػػا 
ممكىـ إهقطب ر ػاؤوـ   فػامر أبػو موسػف اف يسػير مػف البصػرة غيػر بعيػد ويقػيـ اتػف 

ب لويػة احمػراء الػذيف يسػيروف فػي بػالد  يػ تي أمػره   ثػـ بعػ  اليػه مػب سػىيؿ بػف ًػدي
هػػػدما ظاػػػر سػػػعد بػػػف أبػػػي وقػػػاص (59)الع ػػػـ : فمػػػواء خراسػػػاف ل اهػػػؼ بػػػف قػػػيس  . ًو

هػدما خػرج  بالقادسية   أراد أف يؤثر في الارس   فهدع الهػاس الػف فػارس ف  ػابوه   ًو
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 المسمموف هاو البصرة   أخػذوا الاػرس ًمػيىـ الطػرؽ   فعسػكروا وامتهعػوا   وبمػ  ذلػؾ
ًمر بف الخطاع ) رضػي اهلل ًهػه ( فارسػؿ الػف ًتبػة بالبصػرة   يػ مره ب هقػاذ  ػيش 
كثيؼ الف المسمميف باارس قبؿ أف يىمكوا وأمػر العػالء باالهصػراؼ ًػف الباػريف إلػف 
سعد بمف معه   فارسؿ ًتبػه ال هػود بػ ثهي ًشػر الػؼ مقاتػؿ فػيىـ ًاصػـ بػف ًمػرو 

رف ة بف ورثمة واحاهؼ بف قيس وأمثال  . (60)ىـ ًو
وروي ًػف مسػػمـ بػػف إبػػراويـ : اػػدثها أبػػو كعػػع صػػااع الاريػػر   اػػدثها أبػػو 
احصةر أف احاهؼ أستعمؿ ًمف خراساف ف  هػع فػي ليمػة بػاردة   فمػـ يػوقط غمماهػه 

. وقد أثبت  الروايا  التاريخية ًف فتواػا  وػذه الشخصػية  (61)وكسر ثم ا  واغتسؿ 
وػػ قػاؿ : لمػا ًقػد  احلويػة ل هسػياح فػي  808احسالمية   فقد ذكر ابػف خمػدوف   

بػػالد فػػارس كػػاف احاهػػؼ بػػف قػػيس مػػهىـ بخراسػػاف   وقػػد تقػػدـ أف يزد ػػر دوسػػا بعػػد 
 مػوالء الػف الػري   وكتػع الضػػااؾ بمػا اقتػرح مػف ذخػػالر يزد ػرد وخػتـ ًميىػا وبعػػ  
بىا إلف سعد   فردوا ًميه ًمف اكـ الصمم الذي ًقػد لػه . ثػـ سػار يزد ػرد والهػاس 

عػػه إلػػف أصػػبىاف ثػػـ الػػف كرمػػاف ثػػـ ر ػػب الػػف مػػرو مػػف خراسػػاف   فهزلىػػا وامػػف مػػف م
العرع   وكاتع الىرمزاف وأوؿ فارس باحوواز والايرزاف وأوؿ ال باؿ   فهكثػوا  ميعػا 
ووزمىـ اهلل تعالف وخذلىـ وأذف ًمر رضي اهلل ًهػه لممسػمميف باحهسػياح فػي بالدوػـ 

قد لىـ احلوية   فسػار احاهػؼ الػف خراسػاف سػهة ثمػاف    وأمَر احمراء  كما أسماها ًو
شػػريف فػدخمىا مػب الطبسػيف. وافتػػتم وػراة ًهػوة واسػتخمؼ ًميىػػا  ًشػرة وقيػؿ اثهتػيف ًو

العبػػدي   ثػػـ سػػار إلػػف مػػرو الشػػاو اف   وأرسػػؿ إلػػف هيسػػابور  (62)صػػاار بػػف فػػالف 
رو الػروذ مطرؼ بف ًبد اهلل بف احاهؼ ولاقه مدد أوؿ الكوفة وهػاؾ   فسػار إلػف مػ

واسػػتخمؼ ًمػػف الشػػاو اف اارثػػه بػػف الهعمػػاف البػػاومي   و عػػؿ مػػدد أوػػؿ الكوفػػة فػػي 
بػر الهىػػر فماقىػـ احاهػؼ وقػد فػػتم  مقدمتػه   والتقػوا وػـ وازد ػرد ًمػػف بمػخ فىزمػوه ًو

خراسػػػاف فػػػي الصػػػمم   بػػػيف هيسػػػابور وطخارسػػػتاف   اهلل تعػػػالف ًمػػػيىـ   ودخػػػؿ أوػػػؿ 
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ػػاد الػػف مػػرو الػػروذ   وكػػاف يزد ػػرد قػػد  وولػػف ًمػػف طخارسػػتاف ربعػػي بػػف ًػػامر   ًو
لػػػف ممػػػؾ  لػػػف خاقػػػاف ممػػػؾ التػػػرؾ   واف اسػػػته د ممػػػوؾ احمػػػـ وكتػػػع إلػػػف ممػػػؾ الصػػػيف واف
 الصةد   فمما ًبر يزد رد الهىر مىزوما  أه ده خاقػاف التػرؾ وأوػؿ فرغاهػة والصػةد  
فر ب يزد رد وخاقاف إلف خراساف   فهزالبمخ   ور ب أوؿ الكوفة إلػف احاهػؼ وقػاموا 
يقاتموف اياما  وصابىـ االاهػؼ ليمػة وقػد خػرج فػارس مػف التػرؾ يضػرع بطبمػه ويتمػوه 
إثهػػاف كػػذلؾ ثػػـ يخػػرج العسػػكر بعػػدوـ ًػػادة لىػػـ   فقتػػؿ احاهػػؼ االوؿ ثػػـ الثػػاهي ثػػـ 

اد إلف بمخ   وبم  الثال    فمما مر بىـ خاقاف تشا ءـ وتطير ور ب أدرا ه فارتاؿ ًو
الخبر إلف يزد رد وكاف ًمف مرو الشػاو اف مااصػرا لاارثػة بػف الهعمػاف ومػف معػه 
م مب خزالهه وا مب المااؽ بخاقاف ًمف بمخ   فمهعه أوؿ فػارس واممػوا ًمػف صػمم 

قػاتمىـ فىزمػوه المسمميف والركوف اليىـ   واهىـ اوفف ذمة مػف التػرؾ   فػابف مػف ذلػؾ و 
مف الخزالف بروا الهىر إلف فرغاهػه   وقػاـ يزد ػرد ببمػد  (63)واستولًو . ولاؽ بخاقاف ًو

التػػرؾ أيػػاـ ًمػػر ) رضػػي اهلل ًهػػه ( كمىػػا الػػف اف كاػػر أوػػؿ خراسػػاف أيػػاـ ًثمػػاف بػػف 
ًاػػػاف ) رضػػػي اهلل ًهػػػه ( . ثػػػـ  ػػػاء أوػػػؿ فػػػارس إلػػػف احاهػػػؼ ودفعػػػوا اليػػػه الخػػػزالف 

غتبطوا بممكة المسمميف وقسـ االاهؼ الةهالـ فاصاع الاارس ما واحمواؿ وصالاوه وا
اصػػابه يػػـو القادسػػية . ثػػـ بعػػد ذلػػؾ هػػزؿ احاهػػؼ بمػػخ واهػػزؿ أوػػؿ الكوفػػة فػػي كوروػػا 
االربػػب ور ػػب الػػف مػػرو الػػروذ فهزلىػػا   وكتػػع بػػالاتم الػػف ًمػػر ) رضػػي اهلل ًهػػه (   

ؾ الصػػيف   قػػد رده اليػػه وكػػاف يزد ػػر لمػػا ًبػػر الهىػػر لقػػي رسػػوله الػػذي بعثػػه الػػف ممػػ
يسػػػ له أف يصػػػؼ اليػػػه المسػػػمميف الػػػذيف فعمػػػوا بػػػه وػػػذه االفاًيػػػؿ   مػػػب قمػػػة ًػػػددوـ   
ويس ؿ ًف وفػالىـ ودًػوتىـ وطاًػة أمػرالىـ ووقػوفىـ ًهػد الاػدود ومػ كمىـ ومشػاربىـ 
ومالبسػػىـ   ومػػراكبىـ   فكتػػع اليػػه بػػذلؾ كمػػه . وكتػػع اليػػه ممػػؾ الصػػيف اف يسػػالمىـ 

. ف قػػاـ يزد ػػرد بارغاهػػه بعىػػد مػػف خاقػػاف .  (64)لىػػـ شػػث بمػػا قػػاـ هردبػػؿفػػاهىـ ال يقػػـو 
ولمػػا وصػػؿ الخبػػر الػػف ًمػػر ) رضػػي اهلل ًهػػه ( خطػػع الهػػاس وقػػاؿ : اال واف ممػػؾ 
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الم وسية قد ذوع فميسوا يممكوف مف بالدوـ شبرا يضػر بمسػمـ أال واف اهلل تعػالف قػد 
يػؼ تعممػوف فػال تبػدلوا فيسػتبدؿ اهلل أورثكـ أرضىـ ودياروـ وأموالىـ وأبهػاَءوـ ليهظػر ك

. وقػػد بعػػ  (65)بكػػـ غيػػركـ   فػػاهي ال أخػػاؼ ًمػػف وػػذه احمػػة أف تػػؤتي إال مػػف قػػبمكـ 
االاهؼ بف قيس الف طخارستاف فصالم في طريقه رستاقا ًمف ثمثمالة الؼ ًمف اف 
يػػدخؿ ر ػػؿ يػػؤذف مهػػه ويقػػيـ اتػػف يهصػػرؼ ومػػر الػػف مروالػػروذ   وزاػػؼ اليػػه اومىػػا 

ااصػػػػروـ وكػػػػاف مرزباهىػػػػا مػػػػف أقػػػػارع بػػػػاذاـ صػػػػااع الػػػػيمف   فكتػػػػع الػػػػف فىػػػػزمىـ و 
احاهػػػؼ متوسػػػال بػػػذلؾ فػػػي الصػػػمم   فصػػػالاه ًمػػػف سػػػتمالة الػػػؼ . ثػػػـ ا تمػػػب أوػػػؿ 
ال وز ػاف والطالقػاف والقاريػػاع فػي  مػب ًظػػيـ ولقػيىـ االاهػؼ   فقػػاتمىـ قتػاال شػػديدا 

الػػػروذ ثػػػـ فػػػتم االاهػػػؼ ثػػػـ اهىزمػػػوا   فقتمػػػوا قػػػتال ذريعػػػا   ور ػػػب االاهػػػؼ الػػػف مػػػرو و 
الطالقاف صماا  والقارياع   وقيؿ فتاىا أمير بف أامد ثـ سار احاهؼ إلف بمخ ووي 
مديهة طخارستاف فصالاوه ًمف اربعمالة الؼ وقيؿ سبعمالة واستعمؿ ًميىا اسيد بف 

.   (66)المهشمر ثـ سار الف خوارـز ًمف هىر  ياوف فامتهع  ًميه   فر ب الف بمخ 
)ًالشػػة رضػػي اهلل ًهىػػا ( كتابػػا  بيػػد ًبػػداهلل بػػف  السػػيدة ال مػػؿ أرسػػم  وفػػي معركػػة

وسػػػػارة وأمثػػػػالىـ   وأقامػػػػ  ًػػػػامر الػػػػف ر ػػػػاؿ مػػػػف البصػػػػرة إلػػػػف احاهػػػػؼ بػػػػف قػػػػيس 
تهتظر ال واع   ولما بمػ  ذلػؾ أوػؿ البصػرة   دًػا ًثمػاف بػف اهيػؼ بػف  (67)بالاايف

صػة   وقػاال اهطمقػا الػف اصيف وكػاف ر ػال  ًامػة وابػا االسػود الػدؤلي وكػاف ر ػال خا
مـ مف معىا   ف اءوا بالاايف    وقاال : أف أميرها بعثها  وذه المرأة ف ًممىا ًممىا ًو
هسػػػ لؾ ًػػػف مسػػػيرؾ . فقالػػػ  : إف الةوغػػػاء وهػػػزاع القبالػػػؿ فعمػػػوا مػػػا فعمػػػوا   فخر ػػػ  
بالمسػػػػمميف اًممىػػػػـ بػػػػذلؾ وبالػػػػذي فيػػػػه الهػػػػاس وراءهػػػػا ومػػػػا يهبةػػػػي مػػػػف اصػػػػالح وػػػػذا 

وكػػػاف أوػػػؿ البصػػػرة ًمػػػف ثػػػال  فػػػرؽ متاػػػرقيف مػػػب وػػػؤالء ووػػػؤالء وثالثػػػة . (68)االمػػػر
ًمػػي رضػػي اهلل ًهػػه مػػف الموقعػػه االمػػاـ  . ولمػػا فػػرغ (69)إًتزلػػ  كػػاحاهؼ بػػف قػػيس

 ػػاءه االاهػػؼ فػػي بهػػي سػػعد فقػػاؿ لػػه : تربصػػ    فقػػاؿ : مػػا أراهػػي إال قػػد أاسػػه  
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اوج مهؾ أمس فػال تقػؿ وي مرؾ كاف ما كاف   فارؽ ف ف طريقؾ بعيد وأه  إلي غدا  ا
لي مثؿ وذا فاهي لـ أزؿ لؾ هاصاا  ثـ دخؿ البصػرة يػوـ احثهػيف فبايعػه أومىػا واتػف 

 .(70)ال راف 
ًمػػي )رضػػي اهلل  االمػػاـ  أمػػا فػػي موقعػػة صػػايف طمػػع احاهػػؼ بػػف قػػيس مػػف

ًهػػه( إف ي عمػػه مػػب أبػػي موسػػف احشػػعري فػػ بف الهػػاس مػػف ذلػػؾ واضػػر ًمػػرو بػػف 
 ًهػػه( لتكتػػع القضػػية باضػػوره   فكتبػػوا بعػػد البسػػممة : العػػاص ًهػػد ًمػػي )رضػػي اهلل

 ميرهػػػا : فقػػػاؿ لػػػه بوػػػذا امػػػا تقاضػػػف ًميػػػه أميػػػر المػػػؤمهيف   فقػػػاؿ ًمػػػرو لػػػيس وػػػو 
 .(71): ال تماىا ف هي اتطير بمواىا   فمك  مميا  اهؼاح

وأمػػا فػػي امػػر الخػػوارج وقتػػالىـ فػػرأ  ًمػػي) رضػػي اهلل ًهػػه ( أف يمضػػي إلػػف 
فػػي الهػػػاس يارضػػػىـ لػػذلؾ وكتػػػع إلػػػف ابػػف ًبػػػاس مػػػف معسػػػكره الشػػاـ ويػػػدًىـ وقػػػاـ 

بالهخيمة ي مره بالشخوص بالعسػاكر والمقػاـ إلػف أفه يػ تي أمػره   ف شػخص أبػف ًبػاس 
االاهػػؼ بػػف قػػيس فػػي ألػػؼ وخمسػػمالة ثػػـ خطػػع ثاهيػػة وهػػدع الهػػاس   وقػػاؿ : كيػػؼ 

ير مػب  اريػة يهصر وذا العدد القميؿ وأهػتـ سػتوف ألػؼ مقاتػؿ ثػـ تىػددوـ وأمػروـ بػالتة
 .(72)بف قدامة السعدي فخرج معه ألؼ وستمالة ووافوا ًميا  في ثالثة الؼ ويزيدوف 

ووهػػاؾ مصػػادر تاريخيػػة تؤيػػد بػػ ف ل اهػػؼ وقػػالب مشػػىودة ومشػػىورة   فىػػو 
الذي افتتم مرو الروذ . وكاف الاسف وابف سيريف في  يشه ووو الذي افتػتم سػمرقهد 

خراسػػػاف خمقػػػا  كثيػػػرا  فػػػي القتػػػاؿ بيهىمػػػا واهتصػػػر وغيروػػػا مػػػف الػػػبالد وقتػػػؿ مػػػف أوػػػؿ 
 . (73)ًميىـ

هػػػدما اقبػػػؿ  أمػػا فػػػي ذكػػػر مسػػػير مصػػعع بػػػف الزبيػػػر إلػػػف المختػػار وقتمػػػه   ًو
المىمػػع معػػه ب مػػوع كثيػػرة وأمػػواؿ ًظيمػػة فقػػدـ البصػػرة وأمػػر مصػػعع بالعسػػكر ًهػػد 
ػػة ًمػػف قبػػالمىـ  هصػػرة لمصػػعع   فارسػػؿ االاهػػؼ بػػف  ال سػػر االكبػػر وارسػػؿ م مًو

 .(74)قيس ًمف تميـ 
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المىمػة أف يػاقو  الامػوي قػاؿ : اهاػذه  ال ةرافيػةوقد ذكر  بعض المصػادر 
وػ لةزو خراسػاف   فػدخمىا وتممػؾ مػدهىا فبػدأ بالطبسػيف ثػـ وػراة ومػرو  18ًمر سهة 

 . (75)الشاو اف خافقاف ممؾ الترؾ بما وراء الهىر 
ف العالء بف الاضؿ المهقري : ادثها العالء بػف  ريػر    اػدثهي ًمػر بػف ًو

مصعع أبف الزبير ًف ًمه ًػروة   اػدثهي احاهػؼ أهػه قػدـ ًمػف ًمػر) رضػي اهلل 
ًهه( باتم ) تسػتر ( فقػاؿ فػتم اهلل ًمػيكـ تسػتر ووػي مػف أرض البصػرة   فقػاؿ ر ػؿ 

الذي كؼ ًها بهي مره  –احاهؼ  –مف المىا ريف يا أمير المؤمهيف   أف وذا يعهي 
فػػي صػػدقاتىـ   وقػػد كػػاهو ومػػوا اهلل ًميػػه وآلػػه وسػػمـ (  اػػيف بعثهػػا رسػػوؿ اهلل )صػػمف

  خراساف ثـ البصرة. ووهاؾ معمومة ت ريخية اثهاء والية ًبيد اهلل بف زياد ًمف ( 76)بها
 .(77)اي  كاف له زخوؼ ًمف خراساف وكاف أربعة مهىا ل اهؼ بف قيس

ومػػف اخبػػار يػػوـ صػػايف   تبػػيف أف ًسػػكر االمػػاـ ًمػػي بػػف أبػػي طالػػع ًميػػه 
لسالـ بمو ع ما رواه لها ًمرو بف شمر   ًف  ابر ًف مامد بف ًمي و زيػد بػف ا

الػه  اسف و مامد بف ًبد المطمع أهه  عؿ ًمف الخيؿ ًمار بف ياسػر و ًمػف الر ك
ًبد اهلل بف بكػديؿ بػف ورقػاء الخزاًػي   و ًمػف الميمهػه سػميماف بػف صػرد الخزاًػي و 

 .(78)قمع مضر الكوفة و البصرةًمف ر اله الميسره الاار  بف مره و  عؿ ال
و ًقد الويه القبالؿ   و اًطاوا قوما  مهىـ ب ًياهىـ   و  عمىـ رؤساءوـ و 
مػف كهػده ا ػر بػف  أمراءوـ و  عؿ ًمف قريش و أسد و كهاهه ًبػد اهلل بػف ًبػاس ًو
مػف تمػيـ البصػرة  ًدي الكهدي و ًمف بكر البصرة الاكصػيف بػف المهػذر الرقاشػي   ًو

 . (79)احاهؼ بف قيس
و اػػدثهي الكمبػػي   ًػػف ابػػي  -ومػػف اخبػػاره يػػـو ال مػػؿ : قػػاؿ ابػػو ماهػػؼ :

ا ( السػير بعالشػة    صالم ًف ابػف ًبػاس   اف الزبيػر و طماػه أغػذكا بمعهػف ) اسػًر
اتػػػف اهتىػػػوا الػػػف ااػػػر ابػػػي موسػػػف االشػػػعري   ووػػػو قريػػػع مػػػف البصػػػرة و كتػػػع الػػػف 
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ًمف البصرة : أف أخػؿ  لهػا  ًثماف بف اهيؼ االهصاري ووو ًامؿ ًمي ًميه السالـ
دار االمػػاره   فممػػا وصػػؿ كتابىمػػا اليػػه بعػػ  االاهػػؼ بػػف قػػيس   فقػػاؿ لػػه : إف وػػؤالء 
القوـ قدموا ًميها ومعىـ زو ة رسوؿ اهلل )صمف اهلل ًميه وسمـ( و الهاس اليىػا سػراع 
كمػا تػر    فقػػاؿ االاهػؼ : اهىػـ  ػػاءوؾ بىػا الػف الطمػػع بػدـ ًثمػاف ووػػـ الػذيف الكبػػوا 
ًمف ًثماف الهاس   و ساكوا دمه   و اراوػـ واهلل اليزالػوف اتػف يمقػوا العػداوه بيههػا و 
يساؾ دماءها   و اظهىـ واهلل سيركبوف مهؾ خاصة  ما ال قيػَؿ لػؾ بػه   إف لػـ تتاوػع 
لىػػـ بػػالهىوض الػػيىـ فػػيمف  عػػؿ مػػف اوػػؿ البصػػرة   فاهػػؾ اليػػـو الػػوالي ًمػػيىـ و اهػػ  

هاس و بادروـ قبؿ اف يكوهوا معؾ في دارإ واادة   فيكوف فيىـ مطاع   فسر اليىـ بال
الهاس لىـ اطوع مهىـ لؾ   فقاؿ ًثماف بف اهيؼ : الرأي ما رأي  لكههػي اكػره الشػر 
و أف ابػػدأوـ بػػه  و ار ػػوا العافيػػه و السػػالمة الػػف أف يػػاتيهي أميػػر المػػؤمهيف و رايػػه فػػا 

ه العبػدي ومػف بهػي ًمػر بػف اًمؿ به   ثػـ أتػاه بعػد االاهػؼ بػف قػيس اكػيـ بػف  بمػ
وديعػه فػاقرأه كتػاع طماػه و الزبيػر   فقػاؿ لػه مثػؿ قػوؿ االاهػؼ و أ ابػه ًثمػا بمثػػؿ 

و ادثها احشع  بف سوار ًف مامد بف سيريف ًف ابػي الخميػؿ  (80) واع لالاهؼ 
قػػػػاؿ : لمػػػػا هػػػػزؿ طماػػػػة و الزبيػػػػر المربػػػػد اتيتىمػػػػا فو ػػػػدتىما م تمعػػػػيف فقمػػػػ  لىمػػػػا : 

صابة رسوؿ اهلل :مػا الػذي اقػدمكما ارضػها وػذه   فمػـ يتكممػا فاًػد ك  هاشدتكما اهلل و
ًميىمػػا فقػػاال : بمةهػػا أف بارضػػكـ وػػذه دهيػػا ف لهػػا هطمبىػػا . و روي مامػػد بػػف سػػيريف 
ًػػف االاهػػؼ بػػف قػػيس اهػػه لقيىمػػا فقػػاال لػػه مثػػؿ مقالتىمػػا االولػػف : اهمػػا  لهػػا هطمػػع 

 . (81)الدهيا 
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 وهاته :
يػػة بوفاتػػه   فقػػد ذكػػر أبػػف احثيػػر اف وفاتػػه بالكوفػػة أختماػػ  المصػػادر التاريخ

ًاـ سػبب وسػتيف مػب مصػعع بػف الزبيػر   وقيػؿ مػا  سػهة إاػد  وسػبعيف بالكوفػة   
 .(82)لما سار مصعع الف قتاؿ ًبد الممؾ بف مرواف 

وقيؿ اهه توفي  سهة سبعة وستيف وقيؿ غير ذلؾ   ًف سبعيف سػهة   وقيػؿ 
بف الزبير ومشػف فػي  مصععبالكوفة وصمف ًميه  أكثر مف ذلؾ وقيؿ توفي احاهؼ

 .(83) هازته 
ويقاؿ اهه تػوفي سػهة اثهتػيف وسػبعيف احميػر أبػو باػر االاهػؼ بػف قػيس ااػد 

 . (84)أشراؼ العرع واممالىا بالبصرة وله سبعوف أو أكثر 
ولطالما هاف بصدد وفاة وذه الشخصية االسالمية التاريخيػة   فقػد ذكػر ًبػد 

سـ المصري الاقيه   ًف أبي  رير المعػافري   ًػف ًبػد الػرامف بػف الرامف أبف القا
ًمارة بف ًقبة   قاؿ : اضر   هازة احاهؼ بالكوفة   فكه  فيمف هزؿ قبره   فمما 
سػػويته   رأيتػػه قػػد فسػػم لػػه مػػد بصػػري فػػ خبر  بػػذلؾ أصػػاابه   فمػػـ يػػروا مػػا رأيػػ    

اهلل بػف أبػي غضػهار   فممػا وقاؿ أبو ًمػر بػف العػالء   تػوفي احاهػؼ فػي دار ًبيػد 
بهػػ  الوس السػػعدي ووػػي ًمػػف راامتىػػا ً ػػوز   فوقاػػ    دكلػػي فػػي اضػػرته   اقبمػػ

ًميه   وقال  مف الموافي به اضرته لوق  امامه   قيؿ لىا احاهؼ بف قيس قالػ  
واهلل   للف كهتـ سبقتموها الف االستماع بػه فػي اياتػه ال تسػبقوها الػف الثهػاء ًميػه بعػد 

ػػدرج فػػي كاػػف   واهػػا هلل واهػػا اليػػه  وفاتػػه ثػػـ قالػػ  : هلل  درؾ مػػف َم ػػف فػػي  ػػهف   ومك
را عػػوف   هسػػ ؿ مػػف ابتالهػػا بموتػػؾ   وف عهػػا باقػػدؾ   أف يوسػػب لػػؾ فػػي قبػػرؾ   واف 
يةار لؾ يوـ اشرؾ   ايىا الهاس   إف اولياء اهلل في بالده وـ مشىوده ًمف ًباده   

ػػف تػػاريخ اياتػػه (85)وػػو أوػػؿك لاسػػف الثهػػاءواهػػا لقػػالموف اقػػا    ومثهػػوف صػػدقا    و  . ًو
اخبرها قرة أبف خالد   ادثها ابو الضااؾ أهه أبصر مصعبا  يمشي في  هازة احاهؼ 
بةير رداء   وقاؿ الاسو  : ما  احاهؼ سهة سبب وستيف . وقاؿ غيره : تػوفي سػهة 

امػه إاد  وسبعيف   وقاؿ  ماًة : ما  في أمرة مصػعع بػف الزبيػر ًمػف العػراؽ ر 
 . (86)اهلل 



 
 

   

 

 قيس بن األحنف 
 االدالم دوره في

 د. أحمد خضير رميض
  ٕٕٔٓ      أيلول(  ٕٔالعـــدد   ) 

  232 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 اخلامتة :
مػػف الػػه وصػػابه ا معػػيف الامػػد اهلل رع العػػالميف   والصػػالة والسػػالـ ًمػػف ًو

هبيهػػا مامػػد ) صػػمف اهلل ًميػػه آلػػه وسػػمـ (.  فػػي هىايػػة باثهػػا  وػػذا فقػػد توصػػمها الػػف 
ة مف الهتالج المىمة التي يمكف اصروا ًمف الشكؿ التالي :  م مًو

الرسػوؿ) صػمف اهلل ًميػػه وآلػه وسػمـ( ولكهػػه  إف والدة احاهػؼ بػف قػيس فػػي زمػف -1
 لـ يَر الرسوؿ )صمف اهلل ًميه وآله وسمـ(.

 تبيف مف خالؿ المصادر التاريخية أهه أدرؾ ال اومية ثـ أسمـ . -2

مػػف خػػالؿ كتػػع التػػاريخ إتضػػم أف احاهػػؼ بػػف قػػيس أًػػور   أاهػػؼ الػػر ميف    -3
سػمه الضػااؾ سػيد ذميما  قصيرا    كوس ا  وكاف اسمه صخر بػف قػيس   وقيػؿ ا

 اء الدواة .متميـ أاد العظ

تبػيف أف شخصػػية احاهػػؼ مػػف ايػػ  مواقاػه المتميػػزة لهصػػرة االسػػالـ والمسػػمميف  -4
قد اضػي  بثقػة ًاليػة مػف قبػؿ المسػمميف وال سػيما بػيف أشػراؼ قومػه مػف ايػ  

ه  ومهزلته اح تماًية .  ش اًته   واممه   ودواله وصبره ووًر

ةالمىمة بتاريخ وفاته   فمهىـ مف قاؿ : اهه توفي سهة اختما  المصادر التاريخي -5
 سبب وستيف لمى رة   ومهىـ مف قاؿ اهه توفي سهة أثهتيف وسبعيف .

تبيف اف ل اهؼ دورا  بارزا  في فتواا  كثيرة وخاصة في بالد فارس اي  شىد  -6
فتواا  خراساف   واًتزؿ الاتهة يـو ال مػؿ   وقػد شػىد صػايف مػب احمػاـ ًمػي 

بي طالع )رضي اهلل ًهه وارضاه (  فاتم وراة   وبمػخ   ومػرو   واالوػواز بف ا
   وهيسابو   ومهاطؽ أخر  . اقػا  اهىػا شخصػية يسػتاؽ الوقػوؼ ًميىػا   فىػو 
ػػػدبر فػػػي صػػػهب القػػػرار  قػػػؿ مك رمػػػزم بػػػارزم مػػػف رمػػػوز التػػػاريخ االسػػػالمي العربػػػي ًو

هظيػػره فػػي التػػاريخ  والكممػػة المعبػػرة الصػػادقة ًػػف الػػذا    فىػػو ًهػػواف مبػػارؾ قػػؿ
فػػػي كيايػػػة صػػػياغة ال ممػػػة المػػػؤثرة والكػػػالـ ال ميػػػؿ فػػػي اح ابػػػة ًػػػف أي سػػػؤاؿ 

 يطرح .

فسأل اهلل تعاوى ان يوهقفا وما هيه اواير واوفصرة وديففا ا اسالمي اوحفيٌ وتاريخ 
 امتفا اوزاهر راورطو ات واومآثر اوطير  اوصادل  .
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 اهلوامش:

                                                      

الاهؼ في القدميف  اقباؿ كؿ واادة مهىما ًمف االخػر  ب بىامىػا   وكػذلؾ وػو   (1)
فػػػي الاػػػافر وفػػػي اليػػػد والر ػػػؿ وقيػػػؿ وػػػو ميػػػؿ كػػػؿ وااػػػدة مػػػف االبىػػػاميف ًمػػػف 
صاابتىا  وقيؿ : وو اهقالع القدـ اتػف يصػير بطهىػا ظىرواوقيػؿ : ميػؿ فػي 

هاػاء وبػه سػمي احاهػؼ بػف قػيس   صدر القدـ   وقيؿ : ر ػؿ أاهػؼ وأمػرأة ا
وػػ   711يهظر أبف مهظور   ماؿ الديف مامد بف مكـر   لسػاف العػرع     

طبعػػػػػة ورا عػػػػػة وصػػػػػااة بمعرفػػػػػة هخبػػػػػة مػػػػػف االسػػػػػاتذة المتخصصػػػػػيف   دار 
 الادي    القاورة ) مادة اهؼ (.

وػػػػ ( الطبقػػػا  الكبػػػر    دار صػػػادر    230ابػػػف سػػػعد   مامػػػد بػػػف سػػػعد )     (2)
وػػ ( اخبػار اصػبىاف   430  د .   . أبو هعػيـ اامػد بػف ًبػداهلل )   بيرو 

. وابػػف خمكػػاف   ابػػو العبػػاس  شػػمس   1/224ـ   1934مطبعػػة بريػػؿ/ ليػػدف 
وػػ   وفيػا  االًيػاف وأهبػاء أبهػاء الزمػاف   681الديف اامد بػف ابػي بكػر     

واحصػػػػػبىاهي  . والػػػػػذوبي   ابػػػػػو ًبػػػػػداهلل شػػػػػػمس الػػػػػديف مامػػػػػد بػػػػػف اامػػػػػػد ) 
وػػػػ( سػػػير اًػػػالـ الهػػػبالء   تاقيػػػؽ مامػػػود شػػػاكر   دار اايػػػاء التػػػرا  748 

.  3/129  والػػػػػذوبي  تػػػػاريخ االسػػػػػالـ  3/428العربػػػػي   بيػػػػػرو    لبهػػػػاف   
والػديار بكػري   االمػاـ الشػيخ اسػيف بػػف مامػد بػف الاسػف تاريخ الخمػيس فػػي 

 2/309ااواؿ أهاس هايس دار صادر  بيرو  د.  
ـ تهب  له لاية وال شعر ًمف ًارضيه   لسػاف العػرع ) مػادة الكوسج   الذي ل  (3)

كسج ( وابف كثير ابو الادا ًماد الديف اسماًيؿ بػف ًمػر القرشػي الدمشػقي   
 . 8/331البداية والهىاية 
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وػ ( البداية والهىاية   دار  774ابف كثير   ًماد الديف اسماًيؿ بف ًمر )    (4)
 8/331الاكر   بيرو  

   1و ابػف مهظػور   لسػاف العػرع   ج 3/428  سػير اًػالـ الهػبالء    الذوبي  (5)
 . 630ص 

 . 8/331و ابف كثير   البداية و الهىاية    1/34ابف االثير   أسد الةابة     (6)
 . 1/230  ابف خمكاف   وفيا  االًياف  7/66ابف سعد   الطبقا    (7)
 . 3/429الذوبي   سير اًالـ الهبالء   (8)
 . 8/331بف كثير   البداية والهىاية ا  (9)
 3/2/7( والاػػػػػػاكـ فػػػػػػي المسػػػػػػتدرؾ  22605اخر ػػػػػػه اامػػػػػػد  فػػػػػػي مسػػػػػػهده )   (10)

(   الػذوبي   سػير اًػالـ 149)2/50( والبخاري في التاريخ الكبير   6573)
 . 3/428الهبالء 

 . 8/332ابف كثير   البداية والهىاية     (11)
 . 1/430 الذوبي   سير االًالـ الهبالء  (12)
شػػرح ديػػواف المتهبػػي   تاقيػػؽ ًبػػد الػػرامف البرقػػوقي   دار الكتػػاع العربػػي     (13)

 . 112   ص  1979بيرو  
 . 99  ص 8  م مد  15ابف ابي الاديد   شرح هىج البالغة    ػ  (14)
 . 82  ص15المصدر هاسه ج  (15)
 . 82  ص 1المبرد   الكامؿ     ػ  (16)
 . 82  ص 1المبرد   الكامؿ   ػ  (17)
 . 100  ص 8  م مد  15ابف ابي الاديد   شرح هىج البالغة    ػ   (18)
 . 83  ص 1المبرد   الكامؿ    ػ  (19)
 . 83  ص 1المبرد   الكامؿ    ػ  (20)
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  ابػف ابػي  الاديػد   هىػج البالغػة    83  ص 1المصدر هاسػه  الكامػؿ    ػػ  (21)
 . 101  ص 8  م مد  15 ػ

 3/22  ابف خمدوف   تاريخ ابف خمدوف  8/332اية والهىاية ابف كثير   البد  (22)
  والبيػ   4/84وػػ   رسػالؿ ال ػااظ  255ال ااظ   ًمرو بف ًثماف       (23)

 . 236في ديواف ابي تماـ 
  ابػػف  8/331  وابػػف كثيػػر   البدايػػة والهىايػػة  7/66ابػػف سػػعد   الطبقػػا      (24)

يـ االصػػػبىاهي   تػػاريخ اصػػػبىاف   وابػػػو هعػػ 1/230خمكػػاف   وفيػػػا  االًيػػاف 
 . 3/129  والذوبي   تاريخ االسالـ    1/224

  وابػػػػػف كثيػػػػػر   البدايػػػػػة والهىايػػػػػة  2/309الػػػػػديار بكػػػػػري   تػػػػػاريخ  الخمػػػػػيس   (25)
8/331 . 

 . 7/66ابف سعد  الطبقا      (26)
كوسػػػج   الػػػذي لػػػـ تهبػػػ  لػػػه لايػػػة وال شػػػعر ًمػػػف ًارضػػػيه   ابػػػف مهظػػػور     (27)

 دة ) َكَسَج(  .المساف   ما
 . 8/332ابف كثير   البداية والهىاية     (28)
 . 1/430الذوبي   سير اًالـ الهبالء     (29)
الاػوار : ولػد الهاقػػة مػف ايػ  يوظػػب الػف اف ياطػـ وياصػػؿ   وقيػؿ وػو اػػوار   (30)

 ساًة تضعه امه خاصة ابف مهظور   لساف العرع   مادة ) اور ( .
 . 1/430هبالء الذوبي   سير أًالـ ال  (31)
 . 1/430البي  مف بار الواقر   الذوبي   سير اًالـ الهبالء   (32)
   والبي  في ديواف أبي تميـ 4/84ال ااظ    رسالؿ ال ااظ     (33)
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وػػ (   الكامػؿ فػي المةػة 285المبرد   العالمة أبي العبػاس مامػد بػف يزيػد  )  (34)
وػػػ 1386الريػػاض   سػػهة و احدع   مكتبػػة المعػػارؼ بيػػرو    مكتبػػة الهصػػر 

 .82 ص 1  ػ
 . 2/309الديار بكري   تاريخ الخميس     (35)
 .1/431الذوبي   سير اًالـ الهبالء     (36)
 . 434/ص1المصدر هاسه ج  (37)
 436/ص1المصدر هاسه ج  (38)
 . 1/437المصدر هاسه ج  (39)
 .438/ص1المصدر هاسه ج  (40)
 .1/431الذوبي   سير اًالـ الهبالء     (41)
 .440/ص1المصدر هاسه ج  (42)
 .1/440المصدر هاسه  ج  (43)
 المصدر هاسه   الصعؿ : صةر الراس   والبخؽ : اهخساؼ العيهيف .  (44)
 . 1/430الذوبي   سير اًالـ الهبالء     (45)
 . 8/331ابف كثير   البداية والهىاية     (46)
 . 1/430الذوبي   سير اًالـ الهبالء    (47)
 . 7/66عد   الطبقا    ابف س  (48)
 .69/ص7المصدر هاسه ج  (49)
وػػػ   رسػػالؿ ال ػػااظ   تاقيػػؽ وشػػرح 255ال ػػااظ   ًمػػرو بػػف ًثمػػاف       (50)

ًبد السالـ مامد واروف   مكتبػة ال ػااظ   الهاشػر مكتبػة الخػاه ي   القػاورة 
 . 4/84  دار ال يؿ لمطبب   مصر    1  ط

 . 1/431الذوبي   سير اًالـ الهبالء     (51)
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 . 1/432المصدر هاسه    (52)
 .1/433المصدر هاسه ج  (53)
 . 2/309الديار بكري   تاريخ الخميس     (54)
ابرشىد: هاتم الىمزة وسكوف الباء وفػتم الػراء وسػكوف الىػاء   مديهػة باػارس     (55)

 . 1/65يهظر ياقو  الاموي   مع ـ البمداف   
 . 3/428  سير اًالـ الهبالء   والذوبي  7/66ابف سعد   الطبقا    (56)
البيػػ  مػػف باػػر الر ػػز   ووػػو االاهػػؼ   يهظػػر ابػػف مهظػػور   لسػػاف العػػرع     (57)

 . 1/430مادة ) صعد ( يهظر الذوبي   سير اًالـ الهبالء   
 . 1/430الذوبي   سير اًالـ الهبالء     (58)
 . 553 – 2/552ابف خمدوف   تاريخ ابف خمدوف     (59)
 .2/549اسه جالمصدر ه  (60)
 . 1/431الذوبي   سير اًالـ الهبالء    (61)
 2/564ابف خمدوف   تاريخ ابف خمدوف    (62)
 .2/564المصدر هاسه ج  (63)
" وكتع ممؾ الصيؼ  37ص  3كذا في االصؿ : وفي الكامؿ البف االثير  ج (64)

صيف الف يزد رد "" )) اهه لـ يمهعهي  اف ابع  اليؾ ب هد اوله بمرو واخره بال
ال ىالػػػة بمػػػا ياػػػؽ ًمػػػي . ولكػػػف وػػػؤالء القػػػـو الػػػذيف وصػػػؼ لػػػي رسػػػولؾ لػػػػو 
يااولوف ال باؿ لىدووا ولو خال لـ سريىـ ازالػوهي مػا دامػوا ًمػف مػا وصػؼ . 
فسػػػػػالىـ وارض مػػػػػهىـ بالمسػػػػػالمة وال تىػػػػػي ىـ بمػػػػػا ال يىي ػػػػػوؾ    ورد  وػػػػػذه 

 . 3/37المعمومة في الكامؿ البف االثير ج
 . 2/564ريخ ابف خمدوف ابف خمدوف   تا  (65)
 . 579 – 578/ص 2المصدر هاسه ج  (66)
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ػػف ابػػف دريػػد   يقػػوؿ : اهػػه مكػػاف   (67) الااػػيف : ووػػو موضػػب بػػيف مكػػة والمديهػػة ًو
 بيف مكة والبصرة   ياقو  الاموي   مع ـ البمداف .

 609  - 2/608ابف خمدوف   تاريخ ابف خمدوف     (68)
 . 2/617المصدر هاسه      (69)
 . 2/620المصدر هاسه     (70)
 . 2/633المصدر هاسه     (71)
  وابػف خمػدوف   تػاريخ ابػف خمػدوف    3/428الذوبي   سير اًالـ الهػبالء     (72)

 . 8/331.  ابف كثير   البداية والهىاية   139 – 2/138
مرو: مديهة مف اًظـ مدف خراساف   يهظر ياقو  الاموي   مع ـ البمداف     (73)

5/112 . 
 . 1/770ابف االثير   الكامؿ في التاريخ     (74)
وػػراة : مديهػػة باػػارس ارضػػىا خصػػبه و هبتىػػا المقػػاح و الهػػر س و الخيػػرا       (75)

  الهػووي   ابػػو بكػػر زكريػػا  تاقيػػؽ  5/397يػاقو  الامػػوي   مع ػػـ البمػػداف   
وػػػ   1408سػػهة  1ًبػػد الةهػػي   تاريػػر الماػػاظ التهبيػػه   دار القمػػـ دمشػػؽ   ط

  الطبسيف : مديهة فارسية في اواهػي خراسػاف   البكػري   ًبػد اهلل     1/261
مع ػػـ مػػا اسػػتع ـ مػػف اسػػماء الػػبالد تاقيػػؽ مصػػطاف السػػقا   ًػػالـ الكتػػع   

.مػػػرو الشػػػاو اف : باػػػتم الشػػػيف و  101ص 2وػػػػ   ج1403   3بيػػػرو    ط
مػا كسر الىاء بعدوا  يـ مف بالد فارس مديهة كبيرة  ميمػة   البكػري   مع ػـ 

 .4/1403استع ـ   
 . 3/429الذوبي   سير اًالـ الهبالء     (76)
 . 3/18ابف خمدوف   تاريخ ابف خمدوف     (77)

 18/ص3المصدر هاسه  -4
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وػػػػػػ( شرح هىػػػػػج البالغػػػػػه تاقيؽ مامػػػػػد ابوالاضػػػػػؿ  340ابػػػػػف ابػػػػػي الاديػػػػػد )  (78)
 .281/ص4( ج2008ابراويـ )بيرو  

 .18/ص3ابف خمدوف تاريخ ابف خمدوف  (79)
 . 228  ص 5  م مد 9أبف ابي الاديد   شرح هىج البالغة   ػ  (80)
 . 232المصدر هاسه   ص  (81)
 . 1/775ابف االثير   الكامؿ في التاريخ     (82)
 . 8/331ابف كثير   البداية والهىاية     (83)
 . 2/309الديار بكري   تاريخ الخميس     (84)
 . 1/433الذوبي   سير اًالـ الهبالء     (85)
 3/428المصدر هاسه ج  (86)
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 :ر املصاد
وػػ  630  )أبف احثير   ًز الديف إبي الاسف ًمي بف أبي الكـر الشيباهي   -1

 . 1970 دار صادر  بيرو  سهة  أسد الةابة في معرفة الصاابة   (
 . 1969ابف االثير   الكامؿ في التاريخ   دار صادر   بيرو   -2

وػػػػ(   مع ػػػـ مػػػا اسػػػتع ـ مػػػف اسػػػماء 487بػػػف ًبػػػد العزيػػػز) البكػػػري ًبػػػد اهلل  -3
  ًػػػالـ الكتػػػع   بيػػػرو   3الػػػبالد و المواضػػػب   تاقيػػػؽ مصػػػطاف السػػػقا   ط

 وػ .1408

  مسػػػػهد احمػػػػاـ أامػػػػد   مؤسسػػػػة قرطبػػػػة   (وػػػػػ  241  )أامػػػػد بػػػػف اهبػػػػؿ    -4
 .وػ 1419سهةمصر 

خبػػػػار   ذكػػػػر أ (وػػػػػ 430  )احصػػػػبىاهي   أبػػػػوهعيـ    أامػػػػد بػػػػف ًبػػػػد اهلل    -5
 ـ . 1934أصبىاف   مطبعة بريؿ / ليدف سهة 

   التػاريخ الكبيػر  (وػػ  256  )البخاري   أبو ًبد اهلل مامد بف أسػماًيؿ    -6
 وػ .1409بيرو  سهة 

 رسالؿ ال ااظ تاقيؽ وشرح ًبد  (وػ 255 )بف ًثماف    وال ااظ   ًمر  -7
القػػػاورة    السػػالـ مامػػد وػػاروف   مكتبػػة ال ػػػااظ   الهاشػػر مكتبػػة الخػػاه ي  

 دار ال بؿ لمطبب   مصر.

وػػػػ(   تاقيػػػؽ  655أبػػػف أبػػػي الاديػػػد   ًػػػز الػػػديف ابػػػو اامػػػد المػػػدالهي   )   -8
 ـ . 2008مامد ابو الاضؿ المكتبة العصرية   بيرو  

وػػػػ( مرا عػػػة الػػػدكتور سػػػىيؿ 808  ًبػػػد الػػػرامف بػػػف خمػػػدوف )  ابػػػف خمػػػدوف  -9
 .ـ  2001زكار   دار الاكر   بيرو  لبهاف 

   1ط  المسػػػتدرؾ   (وػػػػ  405  )  مامػػػد بػػػف ًػػػداهلل الهيسػػػابوري   الاػػػاكـ  -10
 . وػ 1411بيرو  سهة 
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وفيػا  ( وػػ 681  )ابف خمكاف   أبو العباس شمس الديف اامػد بػف مامػد    -11
احًياف وأبهاء أبهاء الزماف   تاقيؽ مامد ماي الديف اميد   مكتبػة الهىضػة 

 . 1948  القاورة سهة  1المصرية   ط 

فػػػي خمػػيس بكػػري   احمػػاـ الشػػيخ اسػػيف مامػػد بػػف الاسػػف   تػػاريخ ال الػػديار -12
 أاواؿ أهاس هايس   دار صادر   بيرو  د .  

وػػ   سػير أًػالـ 748الذوبي   أبو ًبد اهلل شمس الديف مامد بف اامد      -13
الهبالء   تاقيؽ مامود شػاكر   دار اايػاء التػرا  العربػي   بيػرو    لبهػاف   

 د .   .

ريخ احسػالـ   تاقيػؽ مامػود شػاكر   دار أايػاء التػرا  العربػي   الذوبي   تػا -14
 بيرو    لبهاف   د .   .

وػػػ   الطبقػػا  الكبػػر    دار صػػادر    230ابػػف سػػعد   مامػػد بػػف سػػعد      -15
 برو    د .  

الهووي   يايػف بػف شػرؼ   تاريػر الماػاظ التهبيػه   تاقيػؽ ًبػد الةهػي الػدقر    -16
 وػ .1408   دار القمـ   دمشؽ   سهة 1ط

  البدايػة والهىايػة (وػػ  774  )ابػف كثيػر   ًمػاد الػديف إسػماًيؿ بػف ًمػر    -17
 في التاريخ   دار الاكر   بيرو    د .   .

وػ(   الكامؿ في المةة و 285المبرد   العالمة  ابي العباس مامد بف يزيد )  -18
 وػ .1386االدع مكتبة المعارؼ بيرو  و مكتبة الهصر الرياض سهة 

/ مع ػـ البمػداف    (وػػ 626  )الاموي   شىاع الػديف أبػو ًبػد اهلل    ياقو  -19
 وػ .1374دار صادر   بيرو  سهة 

  لسػػاف العػػرع ػ  (وػػػ711  )ابػػف مهظػػور   مػػاؿ الػػديف مامػػد بػػف مكػػـر    -20
ة مف المتخصصيف   القاورة  . ـ 2003طبعة ومرا عة مصااة / م مًو
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Alahnaf Bin Kais : A study in his Life and Role in Islam: 
The history of the Islamic Arab state is full of important 

figures who took the responsibility of building the state and with 

their great sacrifice and remarkable efforts . 

This study, there fore, deals with one of the major Islamic 

Arab figures, called al-ahnaf bin kais al-timeemy . 

Al ahnaf was born in the age of the prophet Mohammed 

(Allah blessings and peace be upon him  ) , but he didn’t see 

him. 

He took part in several Islamic conquests because of his 

courage, intelligence, wisdom and patience. 


