
      

 ح اٌٍغح اٌؼشت١ح تأع١ٛطــو١ٍ
 ـحـح اٌؼ١ٍّـاجملـٍ       
      ---------- 

 
 

 ـٓ ٘ثـظ تـــل١
 
ؾ
ْ
ى
َ
 ــٛغ ادلــريج ادل

 
 شادٞ

 ظ١ٍـــاتــصؽ
 
 ِفــٟ

ٌ
 ٗـــرتٜ ػ١ٍـــً

 

 إعداد

 ٓـذ ؼغـاي زلّـذ اٌؼــذ ػثـــزلّ د/
 أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية المساعد

 العربية بأسيوطكليــة اللغة ب
 

 
 

 

 



  

 ٖٜٛ 

 ـٓ ٘ثـظ تـــل١
 
ؾ
ْ
ى
َ
 ــٛغ ادلــريج ادل

 
 ظ١ٍـاتــصؽ شادٞ

 
 ِفـٟ

ٌ
 ٗــرتٜ ػ١ٍــً

 محمد عبد العاؿ محمد حسف
 .مصر فرع أسيوط،  األزىر، جامعة  كمية المغة العربية، قسـ التاريخ والحضارة،
 mohamedhassan.47@azhar.edu.egاٌرب٠ذ االٌىرتٟٚٔ: 

  ص:ادلٍخ
المكشوح بف عبد يغوث المرادّي يتناوؿ ىذا البحث سيرة الّصحابّي قيس بف ىبيرة 

والّرواة المتعّصبيف لمّتشويو مف قبؿ الوّضاعيف ض تاريخو اليمنّي اّلذي تعرّ 
ويحّرر البحث نسب قيس المرادّي، ، اريخّيةالتّ  عمى حساب الحقيقةلقبائميـ 

وكنيتو، ويفصؿ بينو وبيف سمّيو البجمّي، ويرّد عنو تيمة الّرّدة، ويثبت لو شرؼ 
كثير مف  اّلتي طالما عمؿ بعض الّرواة عمى سمبيا منو مع صحبة الّنبّي 

 منو. وفر ويحذ الخمفاء واألمراءيرتاب منو ، دينوا في فضائمو، وجعموه مّتيم  
دوره مرور ا ب، و ، منذ وفادتو عمى الّنبّي تاريخ الّرجؿ المشّرؼالبحث ويتتّبع 

اـ، والعراؽ، وفارس، الجيادّي العظيـ، في محاربة المرتّديف، وفي فتوح الشّ 
ويؤّكد ، عظيمة، كاليرموؾ، والقادسّية، ونياوندونجدتو لممسمميف في مواطف 

ائو الكبار في الّشاـ والعراؽ لقيس وأمر  البحث عمى تأمير الفاروؽ عمر 
المرادّي عمى الجيوش والفرؽ الكبيرة، بما يقطع بصحبتو وثقة المسمميف فيو؛ 

قد اعتمدت الّدراسة عمى و ألّنيـ في ذلؾ الّزماف كانوا ال يؤّمروف إاّل الّصحابة، 
  .وطرحت أقواؿ المّتيميف بالوضع والعصبّية القبمّية، الّروايات األكثر وثوق ا
المرادّي، مذحج، ، عبد يغوث، المكشوح، قيس بف ىبيرة اٌىٍّاخ ادلفراؼ١ح:

تنقية ، تاريخ الخمفاءة، بويّ يرة النّ ، السّ الّصحابة، اليمنّية، الفرساف، األبطاؿ، الّردة
 .الّتاريخ اإلسالميّ 
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Qais bin Hubayrah al-Maqshouh al-Muradi, a great 

companion, got slandered 
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Abstract:  
This research deals with the biography of Qais bin Hubaira al-Maqshouh 

bin Abd Yaghuth al-Muradi  al-Yemeni whose history was distorted by the 

liars fanatical narrators of their tribes at the expense of the historical 

truth. The research edits the lineage of Qais al-Muradi, his nickname and 

separates him from his named after Al-Bajali, and refutes the charge of 

apostasy from him. Also , to prove the honor  of the companionship of the 

Prophet, peace and blessings be upon him, which some of the narrators 

have long tried to take away from him, along with many of his virtues . 

They made him accused of his religion, being suspicious by the caliphs 

and princes and warn against him. The research follows the history of the 

honorable man, since his coming to the Prophet, and through his great 

Jihad role, in fighting the apostates, in Fottouh al-Sham, Iraq and Persia, 

and his aid to Muslims in great situations, such as Yarmouk, Qadisiyah, 

and Nahawand. The research confirms that al-Faruq Umar, may God be 

pleased with him, and his great princes in al-Sham and Iraq gave Qais al-

Muradi the power to take over the armies and large groups  . That assures 

of his companionship to the Prophet and the confidence of Muslims in 

him. As at that time they were only gave the power to the Companions. 

The study has relied on the most reliable narrations and eliminated the 

statements of those accused of lying and tribal fanaticism. 

Keywords: 

 Qais Bin Hubaira, Abd Yaghouth Al-Maqshouh Al-Muradi, Madhhaj, 
Yemeni, Brave Knights, Apostasy, Companions, The Prophet's 

Biography, History Of The Caliphs, Purification Of Islamic History. 
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 ٛٗٔ 

 
 

ِـح
 
 ادلمـذ

الحمػد   رّب العػالميف، والّصػالة والّسػالـ عمػػى سػيدنا محّمػد، خػاتـ الّنبّيػػيف، 
ماـ   ، ورحمة ا  لمعالميف، وسّيد األّوليف واآلخريف.المرسميفوا 

 ٚتؼـذ،
مصػػػادر تػػػاريخ صػػػدر اإلسػػػالـ مميئػػػة  أفّ المتخّصصػػػيف  فمػػػف المقػػػّرر عنػػػد

ّلتي يستنكرىا القػارئ ويستشػنعيا الّسػامع، بالّروايات المتضاربة واألخبار الموضوعة ا
فػي ـ( ٖٕٜىػػ/ ٖٓٔ)ت:  بػريّ بف جرير الطّ محّمد كما نّبو عمى ذلؾ شيخ المؤّرخيف 

 مقّدمة موسوعتو الّشييرة: "تاريخ األمـ والمموؾ".
ال تزاؿ في حاجػة ماّسػة إلػى  ولذا فإّف كثير ا مف موضوعات تاريخنا اإلسالميّ 

ومػف تمػؾ ، ّدة حّتى نصؿ إلى أكبر قدر مف الحقيقػة الّتاريخّيػةراسات الجامزيد مف الدّ 
الموضوعات: سيرة الّصحابّي الجميػؿ قػيس بػف ىبيػرة المكشػوح المػرادّي اليمنػّي؛ فقػد 
تعّرض تاريخو لمػّدس والّتزويػر مػف قبػؿ الػّرواة المجػروحيف اّلػذيف يحّرفػوف الكمػـ عػف 

الّشخصػػػّية، وتزيػػػد مػػػف مناقػػػب  مواضػػػعو، ويختمقػػػوف األخبػػػار اّلتػػػي توافػػػؽ أىػػػواءىـ
 عشائرىـ القبمّية.

وقػػػد تتّبعػػػت تػػػاريخ قػػػيس بػػػف المكشػػػوح المػػػرادّي فوجدتػػػو مميئ ػػػا بػػػالّتخميط 
فػي تنقيػة سػيرتو،  -قػدر اإلمكػاف  -والمغالطات منذ إسالمو حتّػى وفاتػو، فاجتيػدت 

فػي  فحّررت اسمو، ونسبو، وكنيتو، مف المشتبو معو في االسـ واّلمقب، والمختمط بػو
، وصحبتو لو، وبراءتو مػف تيمػة الػّرّدة اّلتػي الكنية، وأثبّت وفادتو عمى رسوؿ ا  

ألصػقت بػػو كػػذب ا وبيتان ػا، وفّصػػمت القػػوؿ فػػي تاريخػو المشػػّرؼ، فعرضػػت دوره الّرائػػع 
فػي مواجيػة األسػود العنسػّي الكػّذاب والقضػاء عميػو، وأظيػرت دوره الجيػادّي العظػيـ 

قادسّية، وجموالء، ونياونػد، ورّكػزت عمػى المػواطف اّلتػي تقطػع في موقعة اليرموؾ، وال
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بصحبتو وثقة الّصّديؽ والفاروؽ وقادة الّصحابة الكبػار فػي الّرجػؿ العظػيـ، وتػأميرىـ 
خالصػو  لو عمى الجيوش العاّمة والفرؽ الكبيرة، بما يقطػع بصػحبتو، وقػّوة إيمانػو، وا 

 .لدينو
الّروايات األكثِر وثوق ا واألشدّْ تثبيت ػا،  وقد عرضت أقواؿ الّرواة المّتيميف عمى

فظير الكذب والػّدّس والّتزويػر اّلػذي شػّوه صػورة الّصػحابّي الجميػؿ، ولػذا جػاء عنػواف 
الّدراسػة داال  عمػى محتواىػػا، وىػو: "قػيس بػػف ىبيػرة المكشػوح المػػرادّي صػحابيّّ جميػػؿ  

تنقيػػة تػػاريخ  فػػي -ولػػو بشػػيء قميػػؿ  -مفتػػرع عميػػو"، وأرجػػو أف أكػػوف قػػد أسػػيمت 
رجػػؿ مػػف أشػػراؼ العػػرب وأبطػػاؿ اإلسػػالـ قػػاـ بػػدور كبيػػر فػػي الجيػػاد فػػي سػػبيؿ ا  

 والّدعوة إلى ا .
   

ىالْ
 
ٛف١ك، ٚ٘ٛ ادلغرؼاْ، ٚػ١ٍٗ اٌر

 
 اٌر

 
 ٚاهلل ذؼاىل ٚيل

                                              
 اٌثاؼس 

       
  



  

 ٖٛٗ 

 ٔغة ل١ظ تٓ ادلىؾٛغ
 (ٕ)(وحش ػَمكْ )ال قػيس  بػف ىبيػرةفيػو  ؛اليمنّيػة (ٔ)"رادم ػ"قبيمػة  إلػىقيس  ينسب

 .(ٖ)بف مراد ،بف زاىر ،ربف عام ،ّداءبف بَ  ،بف سممة ،بف الغ َزيّْؿ ،بف عبد يغوثَ ا

                                         

بػف  ،بػف أدد ،و مالػؾبػف مػذحج، وىػ ،بطف مف مذحج، مف القحطانية، وىػـ: بنػو مػراد( مراد: ٔ)
جانػب زبيػػد مػػف بػػالد  إلػػىكانػت بالدىػػـ  ،بػػف كيػػالف ،بػػف زيػد ،بػف عريػػب ،بػػف يشػػجب، زيػد

"،  ،اليمف  ثخنػتأوقد دارت بينيـ وبػيف ىْمػداف وقعػة عنػد ظيػور اإلسػالـ عرفػت بيػـو "الػّرـز
: جميػرة أنسػاب العػرب، دار الكتػب العمميػة، بيػروت، الطبعػ. مراد بنيفييا ىمداف  ة ابف حـز

معجػػػـ قبائػػػؿ العػػػرب القديمػػػة عمػػػر رضػػػا كحالػػػة: ؛ ٘ٓٗـ، صٖٜٛٔىػػػػ/ٖٓٗٔاألولػػػى، 
 .ٙٙٓٔ، صٖـ، جػٜٜٗٔوالحديثة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، 

( تختمؼ األقواؿ في اسـ المكشوح، فيرع ابف الكمبي أّنو ىبيرة بف عبد يغوث. وقيؿ: ىبيرة ابف ٕ)
ة، بػف ىػالؿ، والمكشػوح: لقػب لوالػد قػيس؛ ألّنػو كػوي أو ىالؿ، وقيػؿ: عبػد يغػوث، بػف ىبيػر 

ضرب عمى كشحو، وىو جنبو، فسػّمي بػذلؾ. النػووي: تيػذيب األسػماء والمغػات، دار الفكػر، 
ويوافػؽ المرزبػاني ابػف الكمبػي فػي القػوؿ  .ٖٗٚ، صٕـ، جػػٜٜٙٔبيروت، الطبعة األولى، 

عراء، دار الكتب العمميػة، بيػروت، بأف المكشوح اسـ ىبيرة بف عبد يغوث المرادي. معجـ الش
 . ٖٕٖـ، صٕٜٛٔىػ/ٕٓٗٔالطبعة الثانية، 

ىػػػ/ ٛٓٗٔ( ابػػف الكمبػػي: نسػػب معػػّد والػػيمف الكبيػػر، عػػالـ الكتػػب، بيػػروت، الطبعػػة األولػػى، ٖ)
؛ ابػػف سػػعد: الطبقػػات الكبيػػر، تحقيػػؽ/ عمػػي محمػػد ٖٖ٘، صٔ؛ جػػػٖٓ، صٔـ، جػػػٜٛٛٔ

؛ ٘ٛ، صٛـ، جػػػػػٕٔٓٓىػػػػػ/ٕٔٗٔاألولػػػػى، عمػػػػر، مكتبػػػػة الخػػػػانجي، القػػػػاىرة، الطبعػػػػة 
الدارقطني: المؤتمؼ والمختمػؼ، تحقيػؽ/ موفػؽ عبػد ا  عبػد القػادر، دار الغػرب اإلسػالمي، 

: جميػػرة أنسػػاب ٕٖٚٔ، صٖـ، جػػػٜٙٛٔىػػػ/ٙٓٗٔبيػػروت، الطبعػػة األولػػى،  ؛ ابػػف حػػـز
ائرة ؛ السمعاني: األنساب، تحقيؽ/ عبد الرحمف المعممي، وآخريف، مجمس دٚٓٗالعرب، ص

، ٜٖ، صٓٔـ، جػػٕٜٙٔىػػ/ٕٖٛٔالمعارؼ العثمانية، حيدر آبػاد، الينػد، الطبعػة األولػى، 
، ٕ؛ ابف األثير: المباب في تيذيب األنسػاب، دار صػادر، بيػروت، بػدوف تػاريخ طبػع، جػػٓٗ
. كما ينسبو ابف عبد ربو إلى بني زاىر بف مراد. العقػد الفريػد، دار الكتػب العمميػة، ٖٔٛص

 .ٖٚٗ، ٖٙٗ، صٖـ، جػٜٗٛٔىػ/ٗٓٗٔة األولى، بيروت، الطبع
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 معػػد يكػػربعمػػرو بػػف يير البطػػؿ الفػػارس الّشػػىػػو ابػػف أخػػت المػػرادّي قػػيس و 
 .(ٔ)المذحجيّ  الّزبيديّ 

، وقػػيس المكشػػوح المػػراديّ ىبيػػرة بػػف يف قػػيس بػػ ويخمػػط لالبّيػػة رواة األخبػػار
بػػف  ،بػػف ىػػالؿ ،بػػف المكشػػوح ،قػػيس البجمػػّي األحمسػػّي، واسػػـ اآلخػػر: ابػػف المكشػػوح

 ،(ٕ)يففّْ قتػؿ يػوـ ِصػ ،بػف أحمػس ،بػف أسػمـ ،يّ مػعبػف  ،بف عػامر ،بف عمرو ،الحارث
 .(ٖ) بف أبي طالب عميّ أمير المؤمنيف مع 

إلػػػػى قػػػيس بػػػػف ىبيػػػرة  ـ(ٔٚٓٔىػػػػ/ٖٙٗ)ت: ابػػػػف عبػػػد البػػػػّر  وقػػػد نسػػػب
ابػف الحػافظ ، والمػرّج  عنػدي أّف (٘)، وذكر أّنو حميؼ لمراد، وأّف عداده فييـ(ٗ)بجيمة

   بيف األقواؿ المختمفة. توفيق ا جعمو حميف ا لمرادعبد البّر 

                                         

؛ ابف عبد البر: االستيعاب في معرفة األصحاب، تحقيؽ/ ٖٕٖ( المرزباني: معجـ الشعراء، صٔ)
، ٖـ، جػػػػٕٜٜٔىػػػػ/ٕٔٗٔعمػػػي محمػػػد البّجػػػاوي، دار الجيػػػؿ، بيػػػروت، الطبعػػػة األولػػػى، 

 .ٖٓٓٔص
بيف الّرّقة  ،الفرات مف الجانب الغربي قرب الّرّقة عمى شاطئبالجزيرة الفراتية موضع  ( صّفيف:ٕ)

سػنة لػّرة صػفر،  -رضػي ا  عنيمػا  - ومعاويػة وقعة صػّفيف بػيف عمػيّ بو وبالس، وكانت 
ـ. يػػػػاقوت الحمػػػػوي: معجػػػػـ البمػػػػداف، دار صػػػػادر، بيػػػػروت، الطبعػػػػة الثانيػػػػة، ٚ٘ٙىػػػػػ/ٖٚ

 .ٗٔٗ، صٖـ، جػٜٜ٘ٔىػ/ٙٔٗٔ
؛ ابف ماكوال: اإلكماؿ فػي رفػع االرتيػاب ٖٖ٘ص ،ٔ( ابف الكمبي: نسب معّد واليمف الكبير، جػٖ)

عػػف المختمػػؼ والمؤتمػػؼ فػػي األسػػماء والكنػػى، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػروت، الطبعػػة األولػػى، 
؛ الحازمي: الفيصؿ في متشابو النسػبة، )الفيصػؿ فػي عمػـ ٖٗ، صٔـ، جػٜٜٓٔىػ/ٔٔٗٔ

لرشػد، الريػاض، الطبعػة الحديث(، تحقيؽ/ سعود عبد ا  بػردي المطيػري الػديحاني، مكتبػة ا
 .ٓٔٔ، صٔـ، جػٕٚٓٓىػ/ٕٛٗٔاألولى، 

( بجيمػػة: بطػػف عظػػيـ ينتسػػب إلػػى أّميػػـ بجيمػػة، وىػػـ بنػػو أنمػػار، بػػف أراش، بػػف كيػػالف، مػػف ٗ)
: جميرة أنساب العرب، ص ؛ عمر رضا كحالػة: معجػـ قبائػؿ العػرب ٖٚٛالقحطانية. ابف حـز

 .ٖٙ، صٔالقديمة والحديثة، جػ
 .ٜٜٕٔ، صٖاالستيعاب في معرفة األصحاب، جػ ( ابف عبد البر:٘)



  

 ٛٗ٘ 

الّنسػػب فػػي  ا المػػرادّي صػػري   ويؤّكػػد الفصػػؿ بػػيف الػػّرجميف والقطػػع بػػأّف قيس ػػ
جرير بػف عبػد ا  البجمػّي  وفجعمأئّمة أىؿ الّسير والمغازي ي أفّ  ،فييـ صميبة   "،مراد"
 وقػػػػيس بػػػػف ىبيػػػػرة المكشػػػػوح المػػػػرادّي عمػػػػى (ٔ)عمػػػػى ميمنػػػػة جػػػػيش القادسػػػػّية ،

 .مجّنبتي الجيش آنذاؾقبيمة واحدة  ، ولـ يعيد أف توّلت(ٕ)الميسرة
  بػف الخّطػاب عمػر الخميفةقد استأذف  رير بف عبد ا  البجمّي وكاف جَ 

إلػػى عّمالػػو الّسػػعاة فػػي  وكتػػببجيمػػة مػػف بػػيف قبائػػؿ العػػرب فػػأذف لػػو، بنػػي ي جمػػع فػػ
مػػة فػػي الجاىمّيػػة، وثبػػت عميػػو فػػي يمػػف كػػاف فيػػو أحػػد  ي نسػػب إلػػى َبجالعػػرب كّميػػـ: "

 ،راِؽ والمدينػػةعػووعػدىـ جريػػر  مكان ػا بػيف ال ،اإلسػالـ يعػِرؼ ذلػؾ فػػأخرجوه إلػى جريػر
ـّ ت ،"اتتاّمو حّتى ، فأ خرجوا لو بعػد محػاورة مػع  إلػى فتػوح العػراؽ جريػر  وّجػو بيػـ ثػ

أمير المؤمنيف عمر 
ا النضـّ إلػى قومػو بجميِّ بف ىبيرة المكشوح مو كاف قيس ف. (ٖ)

 .، وألخرجو العّماؿ إلى قبيمتوآنذاؾ
عمػى عمػرو بػف معػد لمػا افتخػر  "مػرادقبيمػة "ولو لـ يكػف صػري  الّنسػب فػي 

 :(ٗ)في قولوا، وذلؾ ع  بأعمامو وأخوالو م بيديّ الزّ  يكرب

                                         

لى الجنػوب مػف كػربالء، ٔ) ( القادسية: تقع بيف النجؼ والحيرة إلى الشماؿ الغربي مف الكوفة، وا 
. يػاقوت: وفييا انتصر المسمموف انتصػارا عظيمػا عمػى جمػوع الفػرس فػي عيػد الفػاروؽ 

جػػـ المعػػالـ الجغرافيػػة فػػي عػػاتؽ ليػػث الػػبالدي الحربػػي: مع؛ ٜٕٔ، صٗمعجػػـ البمػػداف، جػػػ
ـ، ٕٜٛٔىػػ/ٕٓٗٔالسيرة النبوية، دار مكة لمنشر والتوزيع، مكة المكرمة، الطبعػة األولػى، 

 .ٕٙٗ، ٕ٘ٗص
؛ الطبري: تاريخ األمـ والمموؾ، دار الكتب العممية، ٜٕٛ، صٙ( ابف سعد: الطبقات الكبير، جػٕ)

واية إمػاـ السػير والمغػازي . مف ر ٖٓٗ، صٕـ، جػٕٔٓٓىػ/ٕٕٗٔبيروت، الطبعة األولى، 
 محمد بف إسحاؽ.

 .ٜٖٙ، صٕ( الطبري: تاريخ األمـ والمموؾ، جػٖ)
 .ٖٕٖ( المرزباني: معجـ الشعراء، صٗ)
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ْـّ َوخػػػػػػػػػػاؿ    ِكػػػػػػػػػػال َأَبػػػػػػػػػػَوّي ِمػػػػػػػػػػْف َعػػػػػػػػػػ
 ارن ػػػػػػػػػػػػولػػػػػػػػػػػػو القيتنػػػػػػػػػػػػي القيػػػػػػػػػػػػت قِ 
 بيػػػػػػػػػػػػدلعّمػػػػػػػػػػػػؾ موعػػػػػػػػػػػػدي ببنػػػػػػػػػػػػي ز  

 

** 
** 
** 

 كمػػػػػػػػػػػا أبنيت ػػػػػػػػػػػو لممجػػػػػػػػػػػِد نػػػػػػػػػػػاِمي
 ووّدعػػػػػػػػػػػػت الحبائػػػػػػػػػػػػب بالّسػػػػػػػػػػػػالـ

 لئػػػػػػاـ (ٔ)ومػػػػػػا جّمعػػػػػػت مػػػػػػف نػػػػػػوكى
 

، (ٕ)وقد جرت بيف عمرو وابف أختو قيس مساجالت  شػعرّية ومناقضػات كثيػرة
مع ذلؾ فالثّابػت عػف عمػرو بػف معػد يكػرب الّزبيػدّي أّنػو كػاف يعتػرؼ لقػيس بسػيادة و 

 ، ولو كاف حميف ا فييا لعّيره بذلؾ وتنّقصو.(ٖ)قبيمة مراد ورئاستيا
قػػيس بػػف ىبيػػرة المكشػػوح فػػي  (ٗ) ـ(٘ٗٛىػػػ/ٖٕٓ)ت:  ابػػف سػػعد أدرج كمػػا
 .(٘)ابعة مف قبيمة "مراد"الّطبقة الرّ 

نسػػبو فػي قبيمػة مػػراد المزحجّيػة اليمنّيػػة ويؤّكػد وقػػوع وكػّؿ ىػذا يقطػػع بصػّحة 
 الغمط في نسبتو إلى قبيمة بجيمة.

                                         

ـ، ٜٜٗٔ( الّنوكى: الحمقى. ابف منظور: لسػاف العػرب، دار صػادر، بيػروت، الطبعػة الثالثػة، ٔ)
 .ٔٓ٘، صٓٔجػ

ي، تحقيػػؽ/ عبػػد العزيػػز الميمنػػي، دار الكتػػب ( البكػػري: سػػمط الفلػػي فػػي شػػرح أمػػالي القػػالٕ)
 .ٗٙ، صٔـ، جػٜٜٚٔىػ/ٚٔٗٔالعممية، بيروت، 

( ابف ىشاـ: السيرة النبوية، تحقيؽ/ مصطفى السقا، وآخَرْيف، مكتبة مصطفى البابي الحمبي، ٖ)
؛ ابػػف سػػعد: الطبقػػات الكبيػػر، ٖٛ٘، صٕـ، جػػػٜ٘٘ٔىػػػ/ٖ٘ٚٔالقػػاىرة، الطبعػػة الثانيػػة، 

 .ٖٕٙ، صٙجػ
 .٘ٛ، صٛالطبقات الكبير، جػ (ٗ)
، تحقيػػػػؽ/ عمػػػػرو لرامػػػػة العمػػػػروي، دار الفكػػػػر، بيػػػػروت، تػػػػاريخ دمشػػػػؽ( ابػػػػف عسػػػػاكر: ٘)

؛ سبط ابػف الجػوزي: مػرآة الزمػاف فػي تػواريخ األعيػاف، ٔٛٗ، صٜٗـ، جػٜٜ٘ٔىػ/٘ٔٗٔ
تحقيػػػػؽ/ عمػػػػار ريحػػػػػاوي، وآخػػػػريف، دار الرسػػػػالة العالميػػػػػة، دمشػػػػؽ، الطبعػػػػة األولػػػػػى، 

 .ٖٔٙ، صٙجػ ـ،ٖٕٔٓىػ/ٖٗٗٔ



  

 ٛٗٚ 

 و١ٕح ل١ظ ٚأٚالدٖ
، (ٔ)يكنػى أبػا شػّداد أّف قػيس بػف ىبيػرة المكشػوح المػراديّ  ذكر بعض العممػاء

؛ وىو لمط   ذي اّلػ التّػابعيّ  مّيو قيس بػف المكشػوح البجمػيّ كنية سَ  أبا شّدادألّف  محض 
 ابػف دريػدالعاّلمػة ، وقػد فػّرؽ قيس بف المكشػوح المػرادّي الّصػحابيّ  بينو وبيفخمطوا 
الػػّرجميف، وجعػػؿ صػػاحب الّدراسػػة فػػي قبيمػػة مػػراد صػػميبة،  بػػيف ـ(ٖٖٜىػػػ/ٕٖٔ)ت: 

 .(ٕ)خالص الّنسب فييـ
أىػػؿ  لػػّزاء، مػػف مجاىػػد اكػػاف و بػػف المكشػػوح ولػػد  يسػػّمى عبػػد ا ، ولقػػيس 

ردّف، ويغػػزو الػػّروـ مػػع ، وكػػاف يسػػكف األ  لحػػرباسياسػػة عفػػاؼ و الجػػدة و نّ الة و فروسػيّ ال
 .، ولكف لـ يرد أّف قيس ا اكتنى بو(ٖ)جندىا زمف بني أمّية

                                         

البكػري: سػمط الفلػي فػي  ؛ٜٜٕٔ، صٖ( ابف عبد البر: االستيعاب في معرفة األصػحاب، جػػٔ)
؛ السػػييمي: الػػروض األنػػؼ، تحقيػػؽ/ عمػػر عبػػد السػػالـ ٗٙ، صٔشػػرح أمػػالي القػػالي، جػػػ

، ٔـ، جػػػػٕٓٓٓىػػػػ/ٕٔٗٔالسػػالمي، دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي، بيػػػروت، الطبعػػػة األولػػػى، 
أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيػؽ/ عمػي محمػد معػوض، وعػادؿ  ؛ ابف األثير:ٕٖٔص

، ٗـ، جػػٜٜٗٔىػػ/ ٘ٔٗٔأحمد عبد الموجود، دار الكتب العمميػة، بيػروت، الطبعػة األولػى، 
؛ الصػػفدي: الػػوافي بالوفيػػات، ٖٗٚ، صٕ؛ النػػووي: تيػػذيب األسػػماء والمغػػات، جػػػٕ٘ٗص

التػػػػػراث العربػػػػػي، بيػػػػػروت، تحقيػػػػػؽ/ أحمػػػػػد األرنػػػػػاؤوط، وتركػػػػػي مصػػػػػطفى، دار إحيػػػػػاء 
؛ ابف حجر: اإلصابة في تمييز الصحابة، تحقيؽ/ عادؿ ٕٚٔ، صٕٗـ، جػٕٓٓٓىػ/ٕٓٗٔ

أحمػػد عبػػد الموجػػود، وعمػػي محمػػد معػػوض، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػروت، الطبعػػة األولػػى، 
؛ الزركمي: األعالـ، دار العمػـ لمماليػيف، بيػروت، الطبعػة ٗٓٗ، ص٘ـ، جػٜٜ٘ٔىػ/ ٘ٔٗٔ

 .ٜٕٓ، ص٘ـ، جػٕٕٓٓىػ/ٖٕٗٔعشرة، الخامسة 
( االشػتقاؽ، تحقيػؽ/ عبػػد السػالـ محمػد ىػػاروف، دار الجيػؿ، بيػروت، لبنػػاف، الطبعػة األولػػى، ٕ)

، ٘. وينظػػػر ابػػػف حجػػػر: اإلصػػػابة فػػػي تمييػػػز الصػػػحابة، جػػػػٗٔٗـ، صٜٜٔٔىػػػػ/ٔٔٗٔ
 .ٙٓٗص

 .ٛٓٔ، صٕٖ، جػٗٗ، صٕٔ( ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، جػٖ)
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 ابػػف عبػػد يغػػوث المػػراديّ  مكشػػوحىبيػػرة القػػيس بػػف  والّصػػحي  المشػػيور أفّ 
ـ( أّنػو ٜٛٛىػػ/ٕٙٚ، وقػد ذكػر اإلمػاـ ابػف قتيبػة الػّدينورّي )ت: (ٔ)أبي حّسػافيكنى ب
ا أسدأبي يكنى ب  .(ٕ)بؿ قّدـ كنيتو "أبا أسد"، عمى كنيتو "أبي حّساف" ،أيض 

ولـ أقؼ عمى سبب ىاتيف الكنيتيف، وىػؿ لقػيس بػف المكشػوح ولػداف بيػذيف 
   االسميف أـ ال.

                                         

ـ، دار صادر، بيروت، بدوف تاريخ طبػع، ٕٜٛٔؽ النفيسة، مطبعة بريؿ، ( ابف رستة: األعال ٔ)
؛ ابػػف قتيبػػة: المعػػارؼ، تحقيػػؽ/ ثػػروت عكاشػػة، الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب، ٕٕٔص

؛ ٕٛٗ، صٜٗ؛ ابف عسػاكر: تػاريخ دمشػؽ، جػػٓٓٙـ، صٕٜٜٔالقاىرة، الطبعة الثانية، 
يف المنجػػد، مطبعػػة حكومػػة الكويػػت، الػػذىبي: العبػػر فػػي خبػػر مػػف لبػػر، تحقيػػؽ/ صػػالح الػػد

تحقيػؽ/ شػعيب األرنػاؤوط وآخػػريف، ؛ سػير أعػالـ النػبالء، ٜٖ، صٔـ، جػػٜ٘ٛٔىػػ/٘ٓٗٔ
؛ ابػف العمػاد: ٕٓ٘، صٖ، جػػـٜ٘ٛٔىػػ/٘ٓٗٔمؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعػة الثالثػة، 

عة شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، تحقيؽ/ محمود األرناؤوط، دار ابف كثير، دمشؽ، الطب
؛ عبد السالـ محمػد ىػاروف: نػوادر المخطوطػات، ٕٗٔ، صٔـ، جػٜٙٛٔىػ/ٙٓٗٔاألولى، 

ـ، ٖٜٚٔىػػ/ٖٜٖٔشركة مكتبة ومطبعة مصػطفى البػابي الحمبػي، القػاىرة، الطبعػة الثانيػة، 
 .ٖٜٕ، صٕجػ

ػا يكنػى بػأبي أسػد، وأبػي حّسػاف، وأدرج ذلػؾ ٓٓٙ( المعارؼ، صٕ) . وقد ذكر ابف قتيبة أف قيس 
 "المكّنوف بكنيتيف وثالث".في باب: 



  

 ٜٛٗ 

 ِىأح ل١ظ ٚؽعاػرٗ 
" المذحجّيػة مػرادقبيمة "أشرؼ بيوت  -والد قيس  -بيت ىبيرة المكشوح كاف 
ومػػف مشػػاىير ، (ٕ)فػػي الجاىمّيػػة م ػػراد   سػػّيد كػػاف المكشػػوحىبيػػرة  ؛ ألفّ (ٔ)القحطانّيػػة
فػػي الّشػػرؼ، وسػػاد قومػػو المكشػػوح أبػػاه  ؼ قػػيس  خَمػػقػػد و ، (ٗ)اليمنّيػػيف (ٖ)الجػػّراريف

، واجتمعػت لػو صػػفات (ٚ)وأشػرافيـ مػف وجػوه العػرب كػاف، ف(ٙ)، وتػرّأس عمػييـ(٘)بعػده
ا، بطػػػػال   ،رأي فػػػػي الحػػػػربذا القيػػػػادة والفروسػػػػّية، فكػػػػاف  نجػػػػدة بػػػػأس، و ، ذا شػػػػجاع 

ـ"َقػعرؼ بػػ "الم  معتدؿ سيؼ  وكاف لو ،(ٜ)كّميا ِحج  ذْ فارس مَ  ، بؿ كاف(ٛ)وبسالة ، (ٓٔ)وَّ
 .(ٔٔ)ولـ يذكر أّف قيس ا ىرب مّرة واحدة

                                         

ػػحاري العػػوتبي اإلباضػػي: األنسػػاب، تحقيػػؽ/ محمػػد إحسػػاف الػػنص، طبعػػة وزارة التػػراث ٔ) ( الص 
 . ٖٖٙ، صٔـ، جػٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔوالثقافة، سمطنة عماف، الطبعة الرابعة، 

 .٘ٛ، صٛ( ابف سعد: الطبقات الكبير، جػٕ)
 إيمػزةحتى يقود ألفػا. ابػف حبيػب: المحبػر، تحقيػؽ/ ( الجّرار: مف كاف يرأس ألفا، وال يعّد جرارا ٖ)

 .ٖٕ٘، ٕٙٗص ، دار اآلفاؽ الجديدة، بيروت، بدوف تاريخ طبع،شتيتر ليختف
 .ٕٕ٘( المصدر السابؽ، صٗ)
 .ٖٕٖ( المرزباني: معجـ الشعراء، ص٘)
( الجػػػاحظ: البرصػػػاف والعرجػػػاف والعميػػػاف والحػػػوالف، دار الجيػػػؿ، بيػػػروت، الطبعػػػة األولػػػى، ٙ)

 .ٜٛـ، صٜٜٛٔىػ/ٓٔٗٔ
 .ٚـ، صٗ٘ٛٔ( األزدي: فتوح الشاـ، طبعة َكْمَكت و، اليند، ٚ)
 .ٖٓٓٔ، صٖ( ابف عبد البر: االستيعاب في معرفة األصحاب، جػٛ)
 .٘ٛ، صٛ( ابف سعد: الطبقات الكبير، جػٜ)
( اآلبػػي: نثػػر الػػّدر فػػي المحاضػػرات، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػروت، لبنػػاف، الطبعػػة األولػػى، ٓٔ)

؛ الصػغاني: التكممػة والػذيؿ والصػمة، تحقيػؽ/ محمػد أبػو ٕٛٛ، صٙـ، جػػٕٗٓٓىػ/ٕٗٗٔ
؛ زيػد عبػد ٜٕٔ، صٙـ، جػػٜٜٚٔالفضؿ إبراىيـ، وآخريف، دار الكتػب المصػرية، القػاىرة، 

ا  الزيػػػػػد: معجػػػػػػـ أسػػػػػماء سػػػػػػيوؼ العػػػػػرب وأصػػػػػػحابيا، مؤسسػػػػػة الرسػػػػػػالة، بيػػػػػػروت، 
 .ٓٗٔ، ٜٖٔـ، صٜٕٓٓىػ/ٖٓٗٔ

 .ٕٔٛ، صٕنساب، جػ( الصحاري: األ ٔٔ)
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ػػا بػػذلؾ فػػي  ،الػػّدار  ، (ٔ)اكػػاف فاتك ػػلكػػّف قيس ػػا  مػػف أقتػػؿ الّنػػاس وأشػػّدىـ اىتمام 
، فمّمػا رأع سػيفو (ٕ)الّزبيدّي بَتْثِميػث كربمعد يالجاىمّية، حّتى أّنو زار خالو عمرو بف 

ـّ  "الّصمصامة" معمق ا في قّبة لو، اسػتأذنو أف ينظػر إليػو، فمّمػا قػبض عميػو مصػمت ا ىػ
، بقتؿ خالو، وصػارحو بأّنػو لػـ يعػدؿ عػف قتمػو إاّل لحسػف جوابػو، وحػّؽ الػّرحـ بينيمػا

 .  (ٖ)ها بعدأحد   سيفو ف مفمكّ ي أالّ ونصحو 
الخػػالؼ بػػيف عمػػرو بػػف معػػد يكػػرب وابػػف سػػبب ا فػػي وقػػوع وكػاف ىػػذا الموقػػؼ 

ـّ كثػػرت الّنقػػائض الّشػػعرّية بػػيف الػػّرجميف (ٗ)أختػػو قػػيس بػػف ىبيػػرة البطمػػيف ، ومػػف ثػػ
 .(٘)الّشاعريف في الجاىمّية الفارسيف

مػا مشػيت خمػؼ : "قاؿ ألمير المؤمنيف عمر بف الخّطػاب  وي روع أّف قيس ا
، مّمػا (ٙ)، ولكػّف ذلػؾ لػـ يتجػاوز منػو حػديث الػّنفسممؾ قّط إاّل حػدثتني نفسػي بقتمػو"

 بعد إسالمو. ذي حدث لقيسر الّ يدّؿ عمى مدع الّتغيّ 
إاّل عػػّزا، وأّف شػػيرتو وسػػنرع أّف اإلسػػالـ لػػـ يػػزد قػػيس بػػف ىبيػػرة المكشػػوح 

، وذوي (ٚ)"أحػد شػجعاف العػربأّنػو "ب عػرؼ قػيس   قدونجدتو وبطولتو ستبمغ اآلفاؽ، و 
 .(ٛ)رأييـ

                                         

 .ٕٔٛ، صٕ( الصحاري: األنساب، جػٔ)
( تثميث: موضع بالحجاز قرب مكة، ويـو تثميث مف أيػاـ العػرب بػيف بنػي سػميـ ومػراد. يػاقوت ٕ)

 .٘ٔ، صٕالحموي: معجـ البمداف، جػ
 .ٔٔٛ، ٓٔٛ، صٕ( الصحاري: األنساب، جػٖ)
 .ٕٔٛ، صٕ( المصدر السابؽ، جػٗ)
 .ٖٓٓٔ، صٖتيعاب في معرفة األصحاب، جػ( ابف عبد البر: االس٘)
 .٘ٓٗ، ص٘( ابف حجر: اإلصابة في تمييز الصحابة، جػٙ)
 .ٓٛٗ، صٜٗ( ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، جػٚ)
 .ٕٔ( األزدي: فتوح الشاـ، صٛ)



  

 ٛ٘ٔ 

 ل١ظ ٚصؽثرٗإعالَ 
معػد وأىؿ الػيمف عمػد عمػرو بػف  (ٔ)يدبني ز بَ  لّما بمغت أخبار دعوة الّنبّي 

بيػدّي إلػى سػّيد قومػو وابػف أختػػو قػيس بػف  يكػرب وطمػػب  المػرادّي، المكشػوحىبيػرة الزُّ
ومقابمتػػو، ليعممػػوا عممػػو،   رسػػوؿ ا منػػو أف ينطمػػؽ معػػو فػػي وفػػد قومػػو لمقػػاء 

مػف تحػّوؿ رئاسػة قومػو إلػى ليػره مػف الّسػابقيف خّوفػو و ، (ٕ)ويّتبعوه إف تبّينػوا صػدقو
، فركػب عمػرو  (٘)، وعصػاه(ٗ)، وسػّفو رأيػوى خالػو، ولكػّف قيس ػا أبػى عمػ(ٖ)إلى اإلسالـ

فقػدموا عمػى الّنبػّي  -بني ز بيػد  - (ٙ)في عشرة مف قومو
، (ٛ)فػأعمنوا إسػالميـ ،(ٚ)

 لمخالفتػػو رأيػػو، فػػرّد عميػػو عمػػرو  أوعػػد عمػػر ا، وتحّطػػـ عميػػو،  خبػػر ىـفمّمػػا بمػػغ قيس ػػا 
 .(ٜ)شأنومف بشعر يتوّعده فيو ويحّقر 

                                         

( زبيد: بطف مف مذحج، يعرؼ بزبيد األكبر، وىو منّبو األكبػر، بػف صػعب، بػف سػعد العشػيرة، ٔ)
مف القحطانية، ومنيـ الفػارس الشػيير عمػرو بػف معػد يكػرب الزبيػدي.  ابف زيد، بف كيالف،

 .٘ٙٗ، صٕعمر رضا كحالة: معجـ قبائؿ العرب القديمة والحديثة، جػ
 .ٖٛ٘، صٕ( ابف ىشاـ: السيرة النبوية، جػٕ)
 .ٖٕٙ، صٙ( ابف سعد: الطبقات الكبير، جػٖ)
 .ٖٕٙ، صٙبقات الكبير، جػ؛ ابف سعد: الطٖٛ٘، صٕ( ابف ىشاـ: السيرة النبوية، جػٗ)
 .ٖٕٖ( المرزباني: معجـ الشعراء، ص٘)
 .ٔٛٗ، صٜٗابف عساكر: تاريخ دمشؽ، جػ( ٙ)
 ( يختمؼ أىؿ السير في تأريخ وفادة عمرو بف معد يكػرب الّزبيػدي وقومػو عمػى رسػوؿ ا  ٚ)

ة ابػػف عبػػد البػػر: االسػػتيعاب فػػي معرفػػبػػيف السػػنة التاسػػعة والسػػنة العاشػػرة مػػف اليجػػرة. 
 .ٕٕٓٔ، صٖاألصحاب، جػ

، ٜٗ؛ ابػػف عسػػاكر: تػػاريخ دمشػػؽ، جػػػٕٗٙ، ٖٕٙ، صٙ( ابػػف سػػعد: الطبقػػات الكبيػػر، جػػػٛ)
 .ٔٛٗص

 .ٖٕٙ، صٙ؛ ابف سعد: الطبقات الكبير، جػٖٛ٘، صٕ( ابف ىشاـ: السيرة النبوية، جػٜ)
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فأسػػمـ، فػػأّمره عمػػى   رسػػوؿ ا قػػدـ عمػػى  سػػيؾ المػػراديّ وكػػاف فػػروة بػػف م  
وأمػره  ،(ٖ)، واستعممو عمى صدقات مف أسمـ مػف قومػو(ٕ)اكّمي (ٔ)َوَمْذِحج   ،ز َبْيد  و  ،اد  م ر 

عمػػى الّسػػمع   بػػف مسػػيؾ بنػػو ز بيػػد مػػع فػػروةفأقػػاـ بػػالغزو والػػّدعوة إلػػى اإلسػػالـ، 
المكشػوح  ىبيػرة وكاف قػيس بػف، يصيب مف يخالفوفيجاىدوف معو،  وكانوا والّطاعة،

قػيس  يطمبػو كػّؿ الّطمػب، حتّػى ىػرب  مف المخالفيف لفروة والمسمميف، فجعؿ فػروة 
 أسمـ بعد ذلؾ.، و (ٗ)مف بالده

 المكشػوحىبيػرة ة قػيس بػف وقػد اختمفػت أقػواؿ أىػؿ العمػـ باألخبػار فػي صػحب
، فمػػنيـ مػػف نفػػي صػػحبتو، ومػػنيـ مػػف أثبػػت لػػو الّصػػحبة باّلمقػػاء والّروايػػة، مّنبػػّي ل

، وقد جـز ابف سعد بأّنو وفد عمػى (٘)لكف لـ يقؼ لو الحافظ ابف عبد البّر عمى رواية
، وتابعػػو عمػػى ذلػػؾ ابػػف (ٚ)أّنػػو صػػحابيّ  الّطبػػريّ ابػػف جريػػر ، وذكػػر (ٙ)فأسػػمـ الّنبػػّي 

فػػت   عبػػد البػػّر؛ فصػػّرح بأّنػػو أحػػد الّصػػحابة اّلػػذيف شػػيدوا مػػع الّنعمػػاف بػػف مقػػّرف 
 .(ٜ)، وأّرخ إسالمو بالّسنة العاشرة مف اليجرة(ٛ)الفارسّية "نياوند"

                                         

يػرة. ( مذحج: ىو مالؾ بف أدد، بطف عظػيـ مػف كيػالف، مػف القحطانيػة، تتفػرع منػو بطػوف كثٔ)
 .ٕٙٓٔ، صٖعمر رضا كحالة: معجـ قبائؿ العرب القديمة والحديثة، جػ

 .ٖٛ٘، صٕ( ابف ىشاـ: السيرة النبوية، جػٕ)
 .ٕٛٗ، صٜٗ( ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، جػٖ)
 .ٜٕٙ، صٙ( ابف سعد: الطبقات الكبير، جػٗ)
 .ٜٜٕٔ، صٖ( االستيعاب في معرفة األصحاب، جػ٘)
 . ٖٖٚ، صٔ؛ الص حاري: األنساب، جػ٘ٛ، صٛير، جػ( ابف سعد: الطبقات الكبٙ)
 .ٖٗٚ، صٕ( النووي: تيذيب األسماء والمغات، جػٚ)
 .ٖٓٓٔ، صٖ( االستيعاب في معرفة األصحاب، جػٛ)
( الدرر فػي اختصػار المغػازي والسػير، تحقيػؽ/ شػوقي ضػيؼ، دار المعػارؼ، القػاىرة، الطبعػة ٜ)

 .ٕٚ٘ـ، صٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔالثانية، 



  

 ٖٛ٘ 

، ومػنيـ مػف  أّنػو أسػمـ فػي عيػد الّصػّديؽة قػيس الّنافوف لصػحبقد زعـ و 
ألّف اشػتراؾ قػيس فػي  ؛(ٕ)"باطؿ  " ىذا قوؿ  لكّف ، (ٔ) أّخر إسالمو إلى عيد الفاروؽ

الّنبّي  في حياةيدّؿ عمى أّنو أسمـ  (ٖ)األسود العنسيّ  قتؿ
(ٗ). 

، وسػعد بػف أبػي (ٙ)، وخالد بػف الوليػد(٘)عمر بف الخّطابالفاروؽ وسنرع أّف 
قيػػادة الجيػػوش العاّمػػة، وِفػػرؽ الجنػػد  وف قيس ػػايوّلػػ (ٚ)-رضػػي ا  عػػنيـ  - وّقػػاص
 ح بػػالد الّشػػاـ، والعػػراؽ، وفػػارس، وقػػد نػػّص الحػػافظ ابػػف حجػػر، وذلػػؾ فػػي فتػػو الكبيػػرة

ثالثيف موضع ا مف كتابو "اإلصػابة" عمػى أّنيػـ  ـ( فيٛٗٗٔىػ/ٕ٘ٛ)ت:  العسقالنيّ 
 . (ٛ)في ذلؾ الّزماف "كانوا ال يؤّمروف إاّل الّصحابة"

                                         

 .ٖٓٓٔ، صٖد البر: االستيعاب في معرفة األصحاب، جػ( ابف عبٔ)
 .ٖٗٚ، صٕ( النووي: تيذيب األسماء والمغات، جػٕ)
( األسود: عبيمة بف كعػب بػف عػوؼ العنسػي المػذحجي، يعػرؼ بػذي الخمػار، أو ذي الحمػار، ٖ)

اّدعى النبوة في آخر العيػد النبػوي، فتبعتػو قبيمتػو عػنس، واسػتغوع ناسػا مػف عػواـ الػيمف، 
، وذلؾ قبؿ وفاتو جتمع ضّده زعماء اليمف المستمسكوف باإلسالـ فقتموه بأمر مف النبّي فا

ـ، ٜٛٛٔبأّيػػاـ عمػػى الػػراج  مػػف األخبػػار. الػػبالذري: فتػػوح البمػػداف، دار اليػػالؿ، بيػػروت، 
 .ٔٔٔ -ٜٓٔص

 .ٖٓٓٔ، صٖ( ابف عبد البر: االستيعاب في معرفة األصحاب، جػٗ)
 . مف رواية محمد بف إسحاؽ.ٜٔ٘، صٕالمموؾ، جػ( الطبري: تاريخ األمـ و ٘)
؛ الكالعػػػي: ٓ٘ٔ، صٕ؛ ابػػػف عسػػػاكر: تػػػاريخ دمشػػػؽ، جػػػػٜٛٔ( األزدي: فتػػػوح الشػػػاـ، صٙ)

والثالثػة الخمفػاء، دار الكتػب العمميػة، بيػروت،  االكتفاء بما تضمنو مف مغازي رسوؿ ا  
 .ٖٕٛ، صٕـ، جػٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔالطبعة األولى، 

 .ٙٓٗ، ص٘صابة في تمييز الصحابة، جػ( ابف حجر: اإلٚ)
، ٕٕٕ، ٜٔٔ، ٖٔٔ، ٗٚ، ٘ٗ، صٕ، جػػػػػػػػٔٓٚ، ٕ٘٘، ٗٗٗ، ٖٔٗ، ٜ٘ٔ، صٔ( جػػػػػػػػٛ)

، ٗ، جػػػػػػػٕٓٗ، ٜٖٗ، ٜٕ٘، ٜ٘ٔ، ٜٚ، ٖٗ، ٘، صٖ، جػػػػػػػٛٔٗ، ٖٛٚ، ٖٕٖ، ٕٛٛ
 .ٖٜٖ، صٙ، جػٜٜٗ، ٕٚٗ، ٕٖٚ، ص٘، جػٚ٘٘، ٕٚٗ، ٔٓٗ، ٕٓٚ، ٓٔٔص
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 دٚس ل١ظ يف اٌمضاء ػٍٝ األعٛد اٌؼٕغٟ
ة عقب فػت  مّكػة ظػّف نفػر  مػف لعربيّ عندما انتشر اإلسالـ في أرجاء الجزيرة ا

المتطّمعيف لمّزعامة أّنيـ يستطيعوف الّسيطرة عمػى قبػائميـ وتكػويف دوؿ وكيانػات ليػـ 
، عػف طريػػؽ اّدعػػاء الّنبػػّوة، وليػذا ظيػػر ليػػر واحػػد مػف المتنّبئػػيف فػػي حيػػاة الّنبػػّي 

 ، فػي(ٕ)اليمف، فقػد اّدعػى الّنبػّوة بػ(ٔ)منيـ: عبيمة بف كعػب الّشػيير باألسػود العنسػيّ 
أّوؿ الّناس، وافتتف بو قػوـ   (ٖ)فتبعتو قبيمتو "عنس"، ةاليجر  ة مفالعاشر  الّسنةأواخر 

 .(٘)عمى صنعاء، واستولى عمييا ف مف قتؿ عامؿ الّنبّي وتمكّ ، (ٗ)مف األعراب
 (تقريب ػا ـٜٙٚىػػ/ٓٛٔ)ت: األخبارّي سػيؼ بػف عمػر الّتميمػّي  وتنّص رواية
مكشوح المرادّي ارتػّد، وكفػر بعػد إسػالمو، ووثػب عمػى فػروة بػف بأّف قيس بف ىبيرة ال

األسػػػود  ، واّتبػػػع(ٙ)فػػػأجاله، ونػػػزؿ منزلػػػو - عامػػػؿ الّنبػػػّي  - مسػػػيؾ المػػػرادّي 
مػا بػيف عندئػذ قػّوة األسػود، وامتػّد ممكػو  الكّذاب، فواّله قيادة جنده، فتعاظمت العنسيّ 

                                         

؛ النػويري: نيايػة األرب فػي ٕٙٙٔ، صٖألصػحاب، جػػ( ابف عبد البر: االستيعاب في معرفة أ)
فنػػوف األدب، تحقيػػؽ/ مفيػػد قميحػػة، وآخػػريف، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػروت، الطبعػػة األولػػى، 

 .ٖٓ، صٜٔـ، جػٕٗٓٓىػ/ٕٗٗٔ
 .ٜٗ، صٛ( ابف سعد: الطبقات الكبير، جػٕ)
يقطنوف اليمف.  ( عنس: بطف مف مذحج، وىو مالؾ بف أدد، مف كيالف، مف القحطانية، كانواٖ)

 .ٚٗٛ، صٕعمر رضا كحالة: معجـ قبائؿ العرب القديمة والحديثة، جػ
 .ٖٓٔ( البالذري: فتوح البمداف، صٗ)
 .ٛٗٔ، ٕٚٗ، صٕ؛ الطبري: تاريخ األمـ والمموؾ، جػٖٓٔ( البالذري: فتوح البمداف، ص٘)
؛ ٖٛٗ، صٜٗجػ؛ ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، ٕٕ٘، صٕ( الطبري: تاريخ األمـ والمموؾ، جػٙ)

مػػف األحػػواؿ واألمػػواؿ والحفػػدة والمتػػاع، دار الكتػػب  المقريػزي: إمتػػاع األسػػماع بمػػا لمنبػػي 
 .ٖٕ٘، صٗٔـ، جػٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔالعممية، بيروت، الطبعة األولى، 



  

 ٛ٘٘ 

، الػيمفقبائػؿ وطابقػت عميػو  ،(ٖ)إلػى البحػريف (ٕ)ائؼإلى عمؿ الطّ  (ٔ)مفازة حضرموت
 .(٘)، وصفا لو ممؾ اليمف!(ٗ)وجعؿ أمره يستطير استطارة الحريؽ

 وال يمكػػف قبػػوؿ روايػػة سػػيؼ بػػف عمػػر الّتميمػػّي دوف بحػػث وتحقيػػؽ؛ ألّنػػػو
عمػى  ،(ٙ)بػالغ مبالغػة شػديدة فػي أعمػاؿ قومػو ومػ ثرىـوقػد بالعصبّية القبمّيػة،  متأّثر  

                                         

( حضرموت: إقميـ عظيـ مف أقاليـ الجزيرة العربية، وىو معػدود مػف الػيمف، يحػده شػماال رمػؿ ٔ)
ربع الخالي، وجنوبا بحر العرب المتصؿ بالمحيط اليندي، وشرقا عماف األحقاؼ المعروؼ بال

، ٕوبحر العػرب أيضػا، ولربػا مقاطعػة عػدف أبػيف وفضػاء مػأرب. يػاقوت: معجػـ البمػداف، جػػ
؛ عاتؽ ليث البالدي الحربػي: معجػـ المعػالـ الجغرافيػة فػي السػيرة النبويػة، ٕٓٚ، ٜٕٙص
 .ٔٓٔص

كػـ تقريبػا،  ٜٓالجنوب الشرقي مف مكػة المكرمػة عمػى ب عػد ( الطائؼ: تقع مدينة الطائؼ في ٕ)
؛ عبػػد الحكػػػيـ ٜ، ٛ، صٗكػػػـ. يػػاقوت: معجػػػـ البمػػداف، جػػػػ ٓٙٔوتبعػػد عػػف جػػػّدة حػػوالي 

العفيفػػي: موسػػوعة ألػػؼ مدينػػة إسػػالمية، أوراؽ شػػرقية لمطباعػػة والنشػػر، بيػػروت، الطبعػػة 
األطمػػس التػػاريخي  ؛ سػػامي عبػػد ا  أحمػػد المغمػػوث:ٕٖٗـ، صٕٓٓٓىػػػ/ٕٔٗٔاألولػػى، 

 .ٓٔٔـ، صٕ٘ٓٓىػ/ٕٙٗٔ، مكتبة العبيكاف، الرياض، الطبعة الرابعة، لسيرة الرسوؿ 
( البحريف: اسـ جامع لمبمػداف الواقعػة عمػى سػاحؿ الخمػيج العربػي بػيف البصػرة شػماال وعمػاف ٖ)

 جنوبا، ويتمفظ بيا باليػاء والنػوف فػي جميػع األحػواؿ عمػى األلمػب المشػيور. يػاقوت: معجػـ
 .ٖٚٗ، ٖٙٗ، صٔالبمداف، جػ

، ٗٛٗ، صٜٗ؛ ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، جػٕٛٗ، صٕ( الطبري: تاريخ األمـ والمموؾ، جػٗ)
ٗٛ٘. 

 .ٕٕ٘، صٕ( الطبري: تاريخ األمـ والمموؾ، جػ٘)
( محمد ياسيف مظير صديقي: اليجمات المغرضة عمى التاريخ اإلسالمي، ترجمو عف األردية/ ٙ)

ـ، ٜٛٛٔىػػػػ/ ٛٓٗٔاىيـ، دار الصػػػحوة، القػػاىرة، الطبعػػػة األولػػى، سػػمير عبػػد الحميػػػد إبػػر 
 .ٓٔ،ٜص
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ال ولػػذا فػػ ،(ٕ)والّزندقػة ،(ٔ)بالوضػػع مػػّتيـكمػػا أّنػو ، عربّيػػةمػػف القبائػؿ ال حسػاب ليػػرىـ
 .خاّصة تي تقدح في اليمنّيةعميو في مثؿ ىذه الّروايات الّ  يعتمد

ليػػػر  -عػػػف جمػػػع مػػػف رواة األخبػػػار  ـ(ٕٜٛىػػػػ/ٜٕٚ)ت: وعنػػػد الػػػبالذرّي 
قػػيس بػػف ىبيػػرة المكشػػوح  و رسػػوؿ الّمػػو وّجػػأمػػر العنسػػّي  لّمػػا ظيػػرأّنػػو  -سػػيؼ 
 وصػال ا، فممّ وبعث معو فروة بف مسيؾ  ،(ٖ)لقتالو، وأمره باستمالة األبناء يّ المراد

ى بينػو وبػيف خمّ ف ،(ٗ)و عمى رأيولألسود أنّ  فأظير قيس   ، الّنبيّ اليمف بمغتيما وفاة 
ـّ اسػتماؿ فيػروز بػ ،وليػرىـ ،(٘)وىمػداف ،فدخميا فػي جماعػة مػف مػذحج ،صنعاء ف ثػ

                                         

( ابف حّباف: المجروحيف مف المحّدثيف والضعفاء والمتروكيف، تحقيؽ/ محمود إبراىيـ زايد، دار ٔ)
؛ ابػػػػػف الجػػػػػوزي: ٖٙٗ، صٔـ، جػػػػػػٜٙٚٔىػػػػػػ/ٜٖٙٔالػػػػػوعي، حمػػػػػب، الطبعػػػػػة األولػػػػػى، 

ف، المكتبة السمفية، المدينػة المنػورة، الطبعػة الموضوعات، تحقيؽ/ عبد الرحمف محمد عثما
؛ مغمطػػاي: إكمػػاؿ تيػػذيب الكمػػاؿ فػػي أسػػػماء ٖٕٕ، صٔـ، جػػػٜٙٙٔىػػػ/ٕٙٛٔاألولػػى، 

الرجػػاؿ، تحقيػػؽ/ عػػادؿ محمػػد، وأسػػامة إبػػراىيـ، مكتبػػة الفػػاروؽ الحديثػػة، القػػاىرة، الطبعػػة 
 .ٜٗٔ، صٙـ، جػٕٔٓٓىػ/ٕٕٗٔاألولى، 

؛ الحاكـ: ٖٙٗ، ٖ٘ٗ، صٔلمحّدثيف والضعفاء والمتروكيف، جػ( ابف حّباف: المجروحيف مف إ)
، مؤسسػػة الرسػػالة، بيػػروت، الطبعػػة المػػدخميالمػػدخؿ إلػػى الصػػحي ، تحقيػػؽ/ ربيػػع ىػػادي 

؛ أبػػو نعػػيـ: الضػػعفاء، تحقيػػؽ/ فػػاروؽ حمػػادة، دار ٘ٗٔـ، صٜٗٛٔىػػػ/ٗٓٗٔاألولػػى، 
 .ٜٔـ، صٜٗٛٔىػ/٘ٓٗٔالثقافة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة األولى، 

( األبناء: ىـ أوالد أىؿ فارس الذيف وجييـ كسرع إلػى الػيمف مػع سػيؼ بػف ذي يػزف وعمػييـ ٖ)
 .ٖٚٛ، صٔ؛ الصحاري: األنساب، جػٓٔٔوىرز. البالذري: فتوح البمداف، ص

( تنّص رواية سيؼ عمى أّف المسمميف عامموا األسود العنسّي بالتَِّقّية، وأظيروا أّنيـ عمى رأيو. ٗ)
 .٘ٛٗ، صٜٗ؛ ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، جػٕٛٗ، صٕي: تاريخ األمـ والمموؾ، جػالطبر 

( ىمداف: بطف عظيـ مف كيالف، مف القحطانية، كانت ديارىـ في الشرؽ مف اليمف، ثـ تفرقوا ٘)
: جميػػرة أنسػػاب العػػرب، ص ؛ عمػػر رضػػا كحالػػة: معجػػـ ٕٜٖفػػي الكوفػػة، ومصػػر. ابػػف حػػـز

 .ٕٕ٘ٔ، صٖجػقبائؿ العرب القديمة والحديثة، 



  

 ٛ٘ٚ 

ى قتػػػػؿ األسػػػػود عمػػػػ وا، فتطػػػػابق(ٔ)األبنػػػػاء، وزعمػػػػاء الفارسػػػػّي األبنػػػػاوّي  يمميّ الػػػػدّ 
ودّلػتيـ  ، فػوافقتيـ،وكانت شػانئة لػوفي أمرىـ،  (ٕ)امرأتو المرزبانة وراسموا ،والتيالو

عمػػػى طريػػػؽ يوّصػػػميـ إليػػػو، فػػػدخموا عميػػػو فػػػي الّسػػػحر وىػػػو نػػػائـ مخمػػػور بصػػػنيع 
ػػ فذبحػػو قػػيس   المرزبانػػة، ذلػػؾ حرسػػو، ى أفػػزع حتّػػ ،ورفجعػػؿ يخػػور خػػوار الثّػػ ،اذبح 

 ،فسػػكنوا ،وِ ؿ عميػػنػػزّ تالػػوحي ي فػػأخبرتيـ أفّ  وىرعػػوا يستكشػػفوف أمػػره مػػف المرزبانػػة،
 ،و أكبػػرالّمػػ"فقػػاؿ:  ،عػػال سػػور المدينػػة حػػيف أصػػب  ثػػـّ  ،رأسػػو قػػيس   واحتػػزّ  ،وأمسػػكوا

 اب عػدوّ األسود كػذّ  وأفّ  ،وِ ا رسوؿ المّ د  محمّ  وأشيد أفّ  ،والمّ  أشيد أف ال إالّ  ،و أكبرالمّ 
، وخػػرج أصػػحاب قػػيس قمػػيال   قػػوا إالّ أصػػحاب األسػػود فتفرّ  وألقػػى الػػّرأس عمػػى، "والّمػػ

مػػف أسػػمـ  إالّ  فمػػـ يػػنج، ة أصػػحاب العنسػػيّ فػػي بقّيػػالّسػػيؼ ووضػػعوا  ،ففتحػػوا البػػاب
 .(ٖ)منيـ

والّصػػحي  عنػػػدي روايػػػة الػػػبالذرّي اّلتػػػي رواىػػا عػػػف جمػػػع مػػػف رواة األخبػػػار 
 "،عمػـيرويػو إذا خػالؼ ذلػؾ قػوؿ أىػؿ ال فيمػا وليس سيؼ بف عمر حّجة  المتقّدميف؛ "

                                         

( تنص رواية الحافظ يعقوب بف سفياف الفسوي عمى أّف قيسػا أتػى زعمػاء األبنػاء ثػالث مػرات ٔ)
يحرضيـ عمى قتؿ األسود العنسي، وىـ يظنوف ذلؾ لدرا منو. ابػف عسػاكر: تػاريخ دمشػؽ، 

كتػػب إلػػى الثػػابتيف عمػػى اإلسػػالـ مػػف عػػرب  . وفػػي روايػػة سػػيؼ أّف الّنبػػّي ٕٔ، صٜٗجػػػ
ألبناء فأجابوه، وأبمغوا قيس بػف ىبيػرة، فكأّنمػا وقعػوا عميػو مػف السػماء، وذلػؾ ألّنػو اليمف وا

رادتػو قتمػو.  ـّ وضػيؽ لتغّيػر األسػود عميػو وا  ، ٕالطبػري: تػاريخ األمػـ والممػوؾ، جػػكاف في لػ
 .  ٘ٛٗ، صٜٗ؛ ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، جػٕٛٗص

عمػى الػيمف فأخػذىا العنسػي قسػرا،  بػّي ( المرزبانة: امػرأة بػاذاـ الفارسػي الػذي اسػتعممو النّ ٕ)
الطبػػري: تػاريخ األمػػـ ؛ ٓٔٔالػبالذري: فتػػوح البمػداف، صويقػاؿ إنيػػا امػرأة شػػير بػف بػػاذاـ. 

 . ٖٖٔ، صٕ؛ ابف حجر: اإلصابة في تمييز الصحابة، جػٕٛٗ، صٕوالمموؾ، جػ
شػاـ بػف . وقػد أورد الصػحاري نحػو ىػذه الروايػة مػف طريػؽ ىٓٔٔ، ٜٓٔ( فتوح البمداف، صٖ)

 .ٙٔٛ، صٕالمنذر الكمبي عف أبي مخنؼ األزدي الشيعي. األنساب، جػ
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 وال شػػبية عنػػد كػػؿّ " ،(ٔ)ـ(ٕٚٓٔىػػػ/ٖٙٗ)ت: كمػػا قػػّرره الحػػافظ الخطيػػب البغػػدادّي 
 .(ٕ)"يبطالخأبي بكر عمى  المتأّخريف مف أصحاب الحِديث عياؿ   لبيب أفّ 

 اس ػػػقياب أّف العنسػػػّي الكػػػذّ األسػػػود وايػػػات فػػػي قتػػػؿ مػػػف مجمػػػوع الرّ  والثّابػػػت
دخمػػوا عميػػو، فحطػػـ  -كالىمػػا مػػف األبنػػاء  -الفارسػػّييف  وِ داذويػػو  وزَ ر وفيػػ المػػراديّ 

، واحتّز رأسو، (ٖ)فيروز عنقو ، وقد جـز محّمد بػف عمػر الواقػدّي (ٗ)وأجيز عميو قيس 
 .(٘)بقتمو عمى يد فيروز، وحّز قيس رأسو ـ(ٖٕٛىػ/ٕٚٓت: )

ز قػػيس وفيػػرو  ـ( اّتفػػاؽٛٙٚىػػػ/ٔ٘ٔإسػػحاؽ )ت: وتؤّيػػد روايػػة محّمػػد بػػف 
العنسػّي األسػود بػف كعػب  عمى الّتخّمص مف العنسّي واشػتراكيما فػي ذلػؾ، ففييػا: أفّ 

ابنػػة  "بيرانػػة" كمػػا سػػبى أخػػت قػػيس،، المػػراديّ  المكشػػوح بنػػت "عمػػرة" كػػاف قػػد سػػبى
                                         

ػ  أوىػػاـ الجمػػع والتفريػػؽ، تحقيػػؽ/ عبػد المعطػػي أمػػيف قمعجػػي، دار المعرفػػة، بيػػروت، ٔ) ( م َوضّْ
 .ٖٕٙ، صٔـ، جػٜٙٛٔىػ/ٚٓٗٔالطبعة األولى، 

ـّ القػرع، ابف نقطة: إكماؿ اإلكماؿ البف ماكوال، تحقيؽ/ عبد القيـو عبػد ( ٕ) رب النبػي، جامعػة أ
 . ٖٓٔ، صٔـ، جػٜٜٛٔىػ/ٓٔٗٔمكة المكرمة، 

( خميفة بف خياط: تاريخ خميفة، تحقيؽ/ أكـر ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة ٖ)
. ورواياتػػو مػػف طريػػؽ المػػدائني وابػػف شػػياب الزىػػري. ٚٔٔـ، صٜٚٚٔىػػػ/ٜٖٚٔالثانيػػة، 

ْرج اليمػػاني التػػابعي المشػػاىد وتؤيػػد روايػػة يعقػػوب بػػف سػػفياف الفسػػ وي عػػف النعمػػاف بػػف ب ػػز 
لألحػػداث أف فيػػروز الػػديممي ىػػو الػػذي عصػػر عنػػؽ األسػػود ودقيػػا. البييقػػي: دالئػػؿ النبػػوة 

تحقيػؽ/ عبػد المعطػي قمعجػي، دار الكتػب العمميػة، بيػروت، ومعرفة أحواؿ صاحب الشػريعة، 
، ٜٗاريخ دمشػػؽ، جػػػ؛ ابػػف عسػػاكر: تػػٖٖٙ، ص٘، جػػػـٜٛٛٔىػػػ/ٛٓٗٔالطبعػػة األولػػى، 

 .ٖٖٔ، صٕ؛ ابف حجر: اإلصابة في تمييز الصحابة، جػٖٔص
؛ المطيػػر بػػف ٔٔٔ؛ الػػبالذري: فتػػوح البمػػداف، ص٘ٛ، صٛالطبقػػات الكبيػػر، جػػػ( ابػػف سػػعد: ٗ)

، ٕـ، مػجٕٓٔٓطاىر المقدسي: البدء والتػاريخ، الييئػة المصػرية العامػة لمكتػاب، القػاىرة، 
والثالثػة الخمفػاء،  بمػا تضػمنو مػف مغػازي رسػوؿ ا   ؛ الكالعػي: االكتفػاء٘٘ٔ، ص٘جػ
 .ٚ٘ٔ، صٕجػ

 .ٜٔٗ، صٜٗابف عساكر: تاريخ دمشؽ، جػ( ٘)



  

 ٜٛ٘ 

وكػاف قػيس  ،ييمػاعميو لمكػاف أخت فيدخال  قيس  و كاف فيروز ف، أخت فيروز ّي،يممالدّ 
خاّصػة وأّنػو قتػؿ  فطمػع فػي قتمػو،بقتػؿ األسػود، لممسػمميف  قد سمع بشػارة الّنبػّي 

 فيروز أخبػره الخبػر، وأطمعػو فػي قتػؿقيس   ا لقيممّ أخاه عمرو بف ىبيرة المكشوح، ف
الفارسػّي فػي األمػر، وقػاـ قػػيس  فاّتفقػا عميػو، ودخػؿ معيػـ داذويػو األبنػاويّ  ،العنسػيّ 

ثػػػأرىـ منػػػو، بتحػػػريض أختػػػو عمػػػى الػػػّتخّمص مػػػف العنسػػػّي والتمػػػاس لّرتػػػو، ليأخػػػذوا 
ػػا،  ويحػػوزوا مػػأثرة قتػػؿ الكػػّذاب، فوافقتػػو، كمػػا اّتفػػؽ فيػػروز مػػع أختػػو عمػػى ذلػػؾ أيض 

، ونيضػػوا فػػي التّػػدبير عمػػى األسػػود حتّػػى دخمػػوا عميػػو فػػي بيػػت الفارسػػّية، فػػائتمروا
، العنسػيّ  جػثـ فيػروز عمػى صػدرفكفاىـ داذويػو أمػر البػاب لػئاّل يػدخؿ عمػييـ أحػد، و 

 .(ٔ)رأسو و، فقتمو، واحتزّ بسيف وضبطو، وضربو قيس  
بقتػػؿ فيػػروز الػػّديممّي لألسػػود  (ٕ)وقػػد جػػـز التّػػابعّي عبيػػد ا  اليػػذلّي المػػدنيّ 

   ، وىو ما يؤّكد قيامو بالّدور األكبر في الّتخّمص مف األسود.  (ٖ)العنسيّ 
ويػػػت أشػػػعار  يمنّيػػػة كثيػػػرة فػػػي اختصػػػاص قػػػيس بػػػف ىبيػػػرة المكشػػػوح  وقػػػد ر 

. والمػػػرّج  عنػػػدي أّف تمػػػؾ األشػػػعار (ٗ)سػػػود العنسػػػّي الكػػػّذابالمػػػرادّي وحػػػده بقتػػػؿ األ

                                         

مختصػػر تػػاريخ دمشػػؽ البػػف ؛ ابػػف منظػػور: ٜٓٗ، ٜٛٗ، صٜٗ( ابػػف عسػػاكر: تػػاريخ دمشػػؽ، جػػػٔ)
ـ، ٜٗٛٔىػػ/ٕٓٗٔعساكر، تحقيؽ/ روحية النحاس، وآخػريف، دار الفكػر، دمشػؽ، الطبعػة األولػى، 

 . ٕ٘ٔ، ٕٗٔ، صٕٔجػ
( عبيد ا  اليذلي: ىو عبيد ا  بف عبد ا  بف عتبة بف مسعود اليذلّي، حميؼ بني زىرة،  ثقػة فقيػو ٕ)

ابف حباف: مشاىير عمماء األمصار وأعالـ فقياء ـ. ٚٔٚىػ/ٜٛثبت، عارؼ بأياـ الناس، مات سنة 
صػػػػػورة، مصػػػػػر، الطبعػػػػػة األولػػػػػى، األقطػػػػػار، تحقيػػػػػؽ/ مػػػػػرزوؽ عمػػػػػي إبػػػػػراىيـ، دار الوفػػػػػاء، المن

، ٔ، جػـٖٕٓٓالمكتبة التوفيقية، القاىرة، ؛ ابف حجر: تقريب التيذيب، ٙٓٔـ، صٜٜٔٔىػ/ٔٔٗٔ
 .ٕٗٗص

( البخاري: الصحي ، )كتاب المغازي، باب قصة األسود العنسي(، تحقيػؽ/ محمػد زىيػر ناصػر الناصػر، ٖ)
 .ٜٖٚٗ، حٔٚٔ، ص٘، جػـٕٔٓٓىػ/ٕٕٗٔدار طوؽ النجاة، بيروت، الطبعة األولى، 

( المسػػػػػػعودي: التنبيػػػػػػو واإلشػػػػػػراؼ، تحقيػػػػػػؽ/ عبػػػػػػد ا  الصػػػػػػاوي، المكتبػػػػػػة التاريخيػػػػػػة، القػػػػػػاىرة، ٗ)
 . ٛٔٛ، ٚٔٛ، صٕاألنساب، جػ؛ الصحاري: ٕٔٗـ، صٖٜٛٔىػ/ٖٚ٘ٔ
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موضوعة مف الّرواة اليمنّييف المتعّصبيف؛ ليجعموا شرؼ قتؿ العنسّي اليمنّي عمػى يػد 
صػػػاحبيـ اليمنػػػّي المػػػرادّي، ويجػػػّردوا أبنػػػاء الفػػػرس مػػػف القيػػػاـ بيػػػذا العمػػػؿ العظػػػيـ 

 واالشتراؾ فيو.
المػرادّي كمػا يتبػّيف مػف المصػادر ة قيس ذي توّلدت عنو إشاعة ردّ والّسبب الّ 

ـ عميػو، ويرصػد لػو عمى نفسو، فجعػؿ يأتيػو ويسػمّ  ، خافو قيس  ا ظير العنسيّ لمّ أّنو "
 .(ٔ)"في نفسو ما يريد، وال يبوح بو إلى أحد

وال شّؾ أّف كثرة ترداد قيس بف ىبيرة المكشوح عمى األسود دوف عمػـ الّنػاس 
 لكالـ حولو.بما يبّيتو لو يؤّدي إلى كثرة ا

 ، وأظيػػر أفّ اسالّنػػوخطػب ، (ٕ)وقػد أّذف قػػيس  بعػد قتػػؿ األسػػود بصػالة الفجػػر
، أتبػاع األسػود الكػّذابا   ففػّض ، ا رسوؿ ا د  محمّ  تؿ بكذبو عمى ا ، وأفّ اب ق  الكذّ 

 واألبنػػاء وأىػػؿ صػػنعاء عمػػى اإلسػػالـ، إالّ  ثبػػت قػػيس  و  ،ةّلػػوالذّ  يوألقػػى عمػػييـ الخػػز 
 .(ٖ)أصحاب األسود

وعندما تخّمص قيس  وزعماء األبناء مف األسود العنسػّي دّب الخػالؼ بيػنيـ، 
وعػػـز قػػيس  عمػػى طػػردىـ مػػف الػػيمف. وتنحصػػر أقػػواؿ المػػؤّرخيف فػػي سػػبب ذلػػؾ إلػػى 
رلبة الّزعيـ اليمنّي قيس بػف ىبيػرة المكشػوح المػرادّي فػي الػّتخّمص مػف نفػوذ األبنػاء 

، وتقّربػو مػف قبيمػة العنسػّي (٘)مػف ناحيػة ، وطمعػو فػي االنفػراد بحكػـ الػيمف(ٗ)الفرس
 .(ٙ)بمعادة األبناء الفرس وطردىـ مف ناحية أخرع

                                         

 . ٕٗٙ، صٙالطبقات الكبير، جػ( ابف سعد: ٔ)
 .٘٘ٔ، ص٘، جػٕالمطير بف طاىر المقدسي: البدء والتاريخ، مج( ٕ)
 .ٚ٘ٔ، صٕوالثالثة الخمفاء، جػ الكالعي: االكتفاء بما تضمنو مف مغازي رسوؿ ا  ( ٖ)
 . ٜٓٗ، صٜٗ( ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، جػٗ)
 .ٚ٘ٔ، صٕوالثالثة الخمفاء، جػ الكالعي: االكتفاء بما تضمنو مف مغازي رسوؿ ا  ( ٘)
 . ٕٗٙ، صٙالطبقات الكبير، جػ( ابف سعد: ٙ)



  

 ٛٙٔ 

ولّمػػا دخمػػت خّطػػة قػػيس حّيػػز الّتنفيػػذ كتػػب إلػػى زعمػػاء العػػرب بػػبالد الػػيمف 
خراجيـ مف بالدىـ،  ،يمػالئوه فمػـ وا،ءتبرّ ولكّنيـ " يحّثيـ عمى طرد األبناء المحتّميف وا 

 .(ٕ)فأىؿ اليم اـّ تابعو عو ، ف(ٔ)"اعتزلواوا األبناء، و ولـ ينصر 
فمػـ "مػف صػنعاء، األبنػاء  وأخػرجوقد نجحت حركة قيس بف ىبيرة المكشػوح، 

 .(ٖ)"جوار يف إالّ  يبؽ بيا أحد  
ولـ يتػرؾ سػيؼ  الّتميمػّي فرصػة بغػي قػيس بػف ىبيػرة المكشػوح عمػى األبنػاء 

، ولكّنو اىتبميا، وزعـ أّف قيس ا  خراجو ليـ تضيع سدع  ارتّد عف اإلسالـ عقب وفػاة وا 
خبػػر رّدة  (ـٖٚٗٔ/ىػػػٛٗٚ)ت:  ىبيّ الػػذّ الحػػافظ  وقػػد نقػػؿ، (ٗ)مػػّرة أخػػرع الّنبػػّي 
بقولػو: "فيمػا عػف سػيؼ وارتػاب فييػا فمّرضػيا  بعد وفاة الّنبػّي بف المكشوح قيس 
 .(٘)قيؿ"

وتّتفؽ روايػة ابػف إسػحاؽ والواقػدّي عمػى أّف قيس ػا عمػؿ عمػى التيػاؿ فيػروز 
فيػورد الػبالذرّي ، لكػف يخػالفيـ (ٙ)يو، وتمّكف مف قتؿ األخير، ونذر فيروز فيربوداذو 

ء األبنػاء أّنػو عمػى إجػال ، وبمػغ أبػا بكػر (ٚ)بقتؿ داذويػويـ أّف قيس ا اتُّ برواية جمع 

                                         

 . ٜٕٙ، صٕتاريخ األمـ والمموؾ، جػبري: ( الطٔ)
تحقيؽ/ عمي شػيري، دار إحيػاء التػراث العربػي، بيػروت، الطبعػة البداية والنياية، ( ابف كثير: ٕ)

 . ٖٗٙ، صٙ، جػـٜٛٛٔىػ/ٛٓٗٔاألولى، 
 .ٚ٘ٔ، صٕوالثالثة الخمفاء، جػ الكالعي: االكتفاء بما تضمنو مف مغازي رسوؿ ا  ( ٖ)
؛ ٖٜٗ، صٜٗ؛ ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، جػٜٕٙ، صٕريخ األمـ والمموؾ، جػتا( الطبري: ٗ)

 .ٜٙٔ، صٕابف األثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة، جػ
( الذىبي: تاريخ اإلسالـ، تحقيؽ/ بشار عواد معػروؼ، دار الغػرب اإلسػالمي، بيػروت، الطبعػة ٘)

 .ٖٖٔ، صٕـ، جػٖٕٓٓاألولى، 
 . ٜٓٗ، صٜٗ؛ ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، جػٕٗٙ، صٙجػ ( ابف سعد: الطبقات الكبير،ٙ)
ابػف سػعد: الطبقػات ( يروي الواقدي أف قيسا خػاؼ مػف "عػنس" فقتػؿ داذويػو ليرضػييـ بػذلؾ. ٚ)

 .ٕٔٗ. ويوافقو عمى ذلؾ المسعودي. التنبيو واإلشراؼ، صٕٗٙ، صٙالكبير، جػ
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حػيف دخػؿ صػنعاء  (ٔ) وكتب إلى المياجر بف أبي أمّيػةعف صنعاء فألضبو ذلؾ، 
ا ، فمّمػا قػػدـ بػػو عميػو أحمفػػو خمسػػيف يمين ػػيػػوإل وىػو عاممػػو عمييػػا يػأمره بحمػػؿ قػػيس

 .(ٕ)أّنو ما قتؿ داذويو، فحمؼ، فخّمى سبيمو عند منبر رسوؿ الّمو 
نػػػزع يػػػده مػػػف ، ولكّنػػػو (ٖ)لػػػـ يرتػػػّد عػػػف اإلسػػػالـ قيس ػػػا أفّ حي  عنػػػدي والّصػػػ

، عامػةإلػى الزّ ، وطمػ  الفارسػيّ  األبنػاويّ  الػوالي فيػروز وخرج عمى سػمطة ،(ٗ)اعةالطّ 

                                         

ـّ المؤمنيف المياجر: ىو الصحابي الجميؿ المياجر بف أبي أمية المخزوم( ٔ) ي القرشي، شقيؽ أ
ـّ سممة، و  كنػدة فسػماه الميػاجر، واسػتعممو عمػى صػدقات   النبيره فغيّ  ،كاف اسمو الوليدأ

إلى قتػاؿ المرتػديف بػاليمف،  ولـ يسر إلييا فبعثو أبو بكر  ، وتوفى رسوؿ ا  والصدؼ
؛ ٕ٘ٗٔ، صٗجػػ . ابف عبد البر: االسػتيعاب فػي معرفػة األصػحاب،فمما فرغ سار إلى عممو

 .ٔٛٔ، صٙابف حجر: اإلصابة في تمييز الصحابة، جػ
خػػالء الصػػديؽ سػػبيمو فػػي المصػػادر اآلتيػػة. ٔٔٔ، ص( فتػػوح البمػػدافٕ) . وانظػػر حمػػؼ قػػيس وا 

؛ ابػػف عبػػػد البػػػر: ٖٛ، صٚـ، جػػػػٜٜٓٔىػػػػ/ٓٔٗٔالشػػافعي: األـّ، دار المعرفػػػة، بيػػروت، 
قيػؽ/ مصػطفى أحمػد العمػوي، ومحمػد عبػد التمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد، تح

ـ، ٜٚٙٔىػػػػ/ ٖٚٛٔالكبيػػر البكػػري، وزارة عمػػـو األوقػػػاؼ والشػػؤوف اإلسػػالمية، المغػػرب، 
والثالثػة الخمفػاء،  ؛ الكالعػي: االكتفػاء بمػا تضػمنو مػف مغػازي رسػوؿ ا  ٙٛ، صٕٕجػ
كػر رّدد عمػى . وقد ذكر ابػف حجػر أّف الواقػدي روع فػي كتػاب "الػردة" أّف أبػا بٛ٘ٔ، صٕجػ

قػػيس خمسػػيف يمينػػا أّنػػو مػػا قتمػػو، وال يعمػػـ لػػو قػػاتال. الدرايػػة فػػي تخػػريج أحاديػػث اليدايػػة، 
، ٕتحقيؽ/ السيد عبد ا  ىاشـ اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت، بدوف تاريخ طبع، جػػ

. وال توجػػد ىػػذه الروايػػة فػػي الكتػػاب المنسػػوب لمحمػػد بػػف عمػػر الواقػػدي، والمطبػػوع ٕٙٛص
 سـ "الردة".با

يدؿ عمى ذلؾ معاممػة كبػار الصػحابة لػو، وجيػاده فػي عيػد أبػي بكػر الػذي لػـ يػأذف لمرتػد، ( ٖ)
وتأميره عمى الجند الكثير لير مّرة، ولـ يحدث ىذا مع المرتديف، كما سيتبيف مف خػالؿ دوره 

 اآلتي في فتوح الشاـ والعراؽ وفارس.
وجػدير بالػذكر أف ابػف كثيػر ينقػؿ أخبػار قػيس  .ٖٚٗ، صٙابف كثير: البدايػة والنيايػة، جػػ( ٗ)

 وردتو عف سيؼ التميمي.



  

 ٖٛٙ 

، وتعّصػػب لػػو بعػػض أبنػػاء القبائػػؿ العربّيػػة (ٔ)عاف بفمػػوؿ حركػػة األسػػود العنسػػيّ اسػػتو 
 .(ٕ)باليمف؛ ألّف حّكاـ اليمف األبناء ليست أصوليـ عربّية

ويستشّؼ مف رواية لسيؼ بف عمر الّتميمّي ثبػات  قػيس بػف ىبيػرة المكشػوح 
 ـ عمػى أبػي بكػرقػدعمى اإلسػالـ، وبغيػو عمػى األبنػاء فقػط دوف رّدتػو؛ وذلػؾ أّنػو لّمػا 

أعػػدوت عمػػى عبػػاد ا   ،يػػا قػػيس" لػػو: قػػاؿأّنبػػو عمػػى مػػا بمغػػو عنػػو، و   الّصػػّديؽ
بقتمػػو لػػو وجػػد  وىػػـّ  ،يف المشػػركيف وليجػػة مػػف دوف المػػؤمنيفخػػذ المرتػػدّ وتتّ  ،فقتمػػتيـ

 وكػاف ذلػؾ عمػال   ،امػف أف يكػوف قػارؼ مػف أمػر داذويػو شػيئ   ى قػيس  فػوانت ،اا جميِّ أمر  
 .(ٖ)"فتجافى لو عف دمو ،نةف بو بيّ لـ يك عمؿ في سرّ 

ذا كانػػت "الوليجػػة" ىػػي بطانػػة الّرجػػؿ ودخػػالؤه وخاّصػػتو ، فكػػالـ الخميفػػة (ٗ)وا 
ينفػػي عػػف قػػيس الػػّرّدة، ويّتيمػػو بمػػوالة المرتػػّديف واالّتحػػاد معيػػـ فػػي  أبػػي بكػػر 

ا بأّف الخميفػة لػـ يجػد بّينػة يػديف بيػا قيس ػ ا فػي محاربة األبناء، كما تفيد الّرواية أيض 
 قضّية اّتيامو بقتػؿ داذويػو، ورضػي منػو باأليمػاف المغّمظػة فػوؽ منبػر رسػوؿ ا  

عمى براءتػو مػف دـ داذويػو وعػدـ عممػو بمػف قتمػو، ولػذا نقػوؿ: مػف أيػف توّصػؿ أىػؿ 
 األخبار إلى العمـ الجاـز بالتياؿ قيس داذويو ولـ يتوّصؿ إليو الخميفة ورجالو؟ 

 خالد بف سعيد بػف العػاص يس ا دخؿ عمى الواليوتشير بعض الّروايات بأّف ق
، فأجابػو الػوالي ةالجاىميّ  يقد أصاب أشياء فواعترؼ لو أّنو  ،في صنعاء  األمويّ 
لّمػا و مػع األميػر، الة خػرج إلػى الّصػو ، عندئػذ اإلسػالـ ىػدـ مػا قبمػو، فأسػمـ قػيسبأّف 

مػػور جػػرت فػػي لػػـ يقبػػؿ منػػو ذلػػؾ؛ ألّنيػػا أ عمػػى قػػيس اخالػػد   اسػػتعدع فيػػروز األميػػر

                                         

مكتبػػة العبيكػػاف، الريػػاض، الطبعػػة األولػػى، أكػػـر ضػػياء العمػػري: عصػػر الخالفػػة الراشػػدة، ( ٔ)
 .ٖٓٗ، صـٜٕٓٓىػ/ٖٓٗٔ

 .ٕٔٗالمرجع السابؽ، ص( ٕ)
 . ٜٗٗ، صٜٗ( ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، جػٖ)
 . ٓٓٗ، صٕجػ ( ابف منظور: لساف العرب،ٗ)
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مػػؿ إلػػى أبػػي بكػػر ، الجاىمّيػػة ـّ ح  ا، وال شػػيئ   داذويػػو مػػف أمػػر يفحمػػؼ لػػو مػػا يػػدر  ثػػ
 .(ٔ)مف قتمو ييدر 

ػػا  بعػػث أبػػاف بػػف سػػعيد بػػف العػػاص بػػف  الّصػػّديؽ أبػػا بكػػر أّف وي ػػروع أيض 
بػػف ىبيػػرة  قػػيسأبػػاف  فأحضػػر، ويػػوذ، فكّممػػو فيػػروز فػػي دـ داإلػػى الػػيمف أمّيػػة 

أف يكػوف  فػأنكر قػيس   قتمػو داذويػو، وىػو رجػؿ مػف المسػمميف،المكشوح، وسألو عػف 
وأخبػرىـ  فػي الّنػاس، فخطػب أبػاف ما قتمو بأبيو وعّمػو،و إنّ أنّ اعترؼ ا، و ويو مسمم  ذدا
بمػػا  وأّنػو لػػف يعاقػب أحػػد ا إالّ ة، قػد وضػػع كػّؿ دـ كػػاف فػي الجاىمّيػػ و رسػوؿ الّمػػ أفّ 

 إلػى عمػركتػب و ،  مػؤمنيف عمػرحػؽ بػأمير الأف يم اقيس ػ وأمػر، أحدث في اإلسػالـ
 .(ٕ)فأمضاه ،مايبين ىقض وأنّ 

 ـ( وأكثػرٛ٘ٚىػ/ٔٗٔبف عقبة )ت: والثّابت عند إماـ المغازي الّثقة موسى 
أىػػؿ العمػػـ بالّنسػػب أّف أبػػاف بػػف سػػعيد بػػف العػػاص األمػػوّي كػػاف بػػالبحريف عنػػد وفػػاة 

ـّ قدـ عمى أبي بكر الّنبّي  واستشػيد بالّشػاـ فػي  فوّجيو إلى الّشاـ مجاىػد ا، ، ث
خالفة عمر 

(ٖ). 
ومثػؿ ىػذه الّروايػات الّسػابقة اّلتػػي تػروع عػف القّصاصػيف وأمثػاليـ ال ينبغػػي 
االلتفات إلييا؛ ويكفي ما فييا مف تناقضات في األقواؿ، واألحداث، واألشػخاص، ولػـ 

ف عمػى يعرؼ عف جيؿ الّصحابة والّتابعيف زمف الّشيخيف أّنيـ مالئوا الجناة والمجػرمي
 تعطيؿ حدود ا  تعالى، أو كتموا الحقيقة عف الخمفاء الّراشديف!

                                         

، ٚ٘ٔ، صٕوالثالثػة الخمفػاء، جػػ ( الكالعي: االكتفػاء بمػا تضػمنو مػف مغػازي رسػوؿ ا  ٔ)
ٔ٘ٛ . 

وقد أوردىػا الحػافظ مػف طريػؽ ابػف  .ٓٚٔ، صٔ( ابف حجر: اإلصابة في تمييز الصحابة، جػٕ)
 أبي داود والبغوي، ولـ يذكر ليا إسنادا.

 .ٓٚٔ، صٔ( ابف حجر: اإلصابة، جػٖ)



  

 ٛٙ٘ 

مضػي مػا ذي يسػكت عػف مثػؿ ىػذه القضػّية وي  باّلػ ولـ يكف الفاروؽ عمر 
لػوال مػا كػاف " ، والمنقػوؿ عػف الفػاروؽ أّنػو توّعػد قيس ػا فقػاؿ:وتحقيػؽ فييا دوف نظر

، (ٔ)ا أميػر المػؤمنيف، أشػعرتنيي"قيس:  "، فقاؿمف عفو أبي بكر عنؾ لقتمتؾ بداذويو
بعػد عػف  وأنا بريء مف قتمو، فكػاف ع َمػر يكػؼّ  ،اجترأ عميّ  إالّ  ما يسمع ىذا منؾ أحد  

   .(ٕ)"ذكره
رضػي  -أبػي بكػر وعمػر الّشػيخيف وكاف األولى بأىؿ األخبار أف يقبموا عفػو 

براءتػو  وأيمانػو المغّمظػة عمػى بف ىبيرة المكشوح المرادّي عف قيس  -ا  عنيما 
 قتؿ داذويو.تيمة مف 

داذويػػػو  سػػػأؿ فيػػػروز بػػػف الػػػّديممّي عػػػف قاتػػػؿ عمػػػر الفػػػاروؽ  أفّ  وي ػػػروع
، كمػا سػأؿ عمػرو بػف معػد يكػرب (ٖ)فأخبره أّنو قػيس بػف المكشػوح ،الفارسيّ األبناوّي 

ا، فأجابو كما أجاب فيروز . ولو ثبت ذلؾ عػف ىػذيف (ٗ)الّزبيدّي عف قاتؿ داذويو أيض 
 .ما تركو الفاروؽ عمر الّشاىديف ل

قػػد ظمػػـ مػػف أكثػػر أىػػؿ  ويتبػػّيف مّمػػا ذ كػػر أّف قػػيس بػػف ىبيػػرة المكشػػوح 
األخبار، فمنيـ مف كذب عميو صراحة كسػيؼ بػف عمػر الّتميمػّي، ومػنيـ مػف تسػاىؿ 

 .في الّنقؿ ولـ يتحّقؽ مف صّحة ما يرويو

                                         

، ٗأشعرتني: أي جعمت لي عالمة أعرؼ بيا وشّيرتني بقولؾ. ابف منظور: لساف العرب، جػػ (ٔ)
 .ٗٔٗص

. ٜ٘ٗ، صٜٗ؛ ابػف عسػاكر: تػاريخ دمشػؽ، جػػٕٗٙ، صٙابف سعد: الطبقػات الكبيػر، جػػ( ٕ)
 والخبر مف طريؽ الواقدي بسند منقطع.

 واقدي.. مف طريؽ ال٘ٓٗ، ص٘ابف حجر: اإلصابة في تمييز الصحابة، جػ( ٖ)
 .ٖٖٔ، صٕالمصدر السابؽ، جػ( ٗ)
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 دٚس ل١ظ يف فرٛغ اٌؾاَ
لفػػت  توجيػػو الجيػػوش  عػػـز عمػػىة مػػف حػػروب الػػّردّ  عنػػدما فػػرغ الّصػػّديؽ  

وجػػوه الميػػاجريف واألنصػػار، فأصػػدر أمػػره بػػإعالف عمػػى ذلػػؾ ، ووافقػػو (ٔ)الّشػػاـ بػػالد
اسػػتنفر رفػػض االسػػتعانة بالمرتػػّديف، و ، ولكػػّف الّصػػّديؽ (ٕ)الّنفيػػر العػػاـ لجيػػاد الػػّروـ

كػّؿ جميع العرب اّلػذيف ثبتػوا عمػى اإلسػالـ لجيػاد الػّروـ، فتقػاطروا عمػى المدينػة مػف 
 .     (ٗ)ـٖٗٙىػ/ٖٔ، وذلؾ طواؿ شير المحّرـ سنة (ٖ)أْوب

ـّ الّصػػّديؽ   فبعػػث -ذوي الكثػػرة العددّيػػة  -باسػػتنفار أىػؿ الػػيمف  وقػد اىػػت
والّمحػوؽ بػإخوانيـ اّلػذيف سػبقوىـ إليػو،  الجيػاد إلى يدعوىـ بف مالؾ أنس  إلييـ

فػي  الجيػاد فػي رلبػة أوالدىػـ،و  بنسػائيـفأجابوه خفاف ػا وثقػاال  بأعػداد ىائمػة، وأقبمػوا 
 .(٘)سبيؿ ا 

ومبالغتػو الّشػديدة سػيؼ بػف عمػر الّتميمػّي األخبػارّي ض  لنا تيويػؿ وبيذا يتّ 
مػا بػيف مفػازة  األسود العنسّي الكػّذاب قػد امتػدّ  مؾفي رّدة أىؿ اليمف عندما زعـ أّف م  

ره يسػتطير ، وجعػؿ أمػوطابقت عميو الػيمف ،ائؼ إلى البحريفحضرموت إلى عمؿ الطّ 
 .(ٙ)استطارة الحريؽ

                                         

 .ٕٖٔ( البالذري: فتوح البمداف، صٔ)
؛ الكالعػي: االكتفػاء بمػا تضػمنو مػف مغػازي ٗٙ، ٖٙ، صٕ( ابف عساكر: تاريخ دمشػؽ، جػػٕ)

 .ٓٚٔ، صٕوالثالثة الخمفاء، جػ رسوؿ ا  
 .ٕٖٔ( البالذري: فتوح البمداف، صٖ)
 .ٖٖٔ( المصدر السابؽ، صٗ)
 .ٙٙ، ٘ٙ، صٕ؛ ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، جػٜ، ٛزدي: فتوح الشاـ، ص( األ ٘)
 .ٗٛٗ، صٜٗ؛ ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، جػٕٛٗ، صٕ( الطبري: تاريخ األمـ والمموؾ، جػٙ)



  

 ٛٙٚ 

مػػف الّصػػحابة الثّػػابتيف عمػػى  المػػراديّ  مكشػػوحىبيػػرة ال بػػف قػػيسكػػاف ولّمػػا 
مػف مواليػو، وىػو يقػدـ كتائػب مػذحج ، (ٔ)كثيػر جمع اإلسالـ فقد جاء إلى المدينة في
قػػد ضػػاؽ عػػف  المسػػمميف معسػػكررأع  ، وعنػػدما(ٕ)بخيوليػػا العتػػاؽ ورماحيػػا الػػّدقاؽ

 الخميفػة بأّنػو ، فأجابػوالجنػود واسػتعجمو ببعػث  الّصػّديؽ أتػى خيوؿتحّمؿ اإلبؿ وال
، وجزاه خير ا عمى طاعتو وقدومو بقبيمتو(ٖ)وقدوم إالّ  نتظري فاك ما

(ٗ). 
جنػػد المخّصػػص لفػػت  بػػالد الّشػػاـ إلػػى أربعػػة البتقسػػيـ  وقػػد قػػاـ الّصػػّديؽ 

فر سػػػنة ، وذلػػػؾ فػػػي مسػػػتيّؿ شػػػير صػػػ(٘)قائػػػد امنيػػػا لكػػػّؿ جػػػيش  فعػػػيّ جيػػػوش، و 
ذي المكشػوح وقبيمتػو فػي الجػيش الثّالػث، اّلػىبيػرة ، وجعػؿ قػيس بػف (ٙ)ـٖٗٙىػػ/ٖٔ

أسػػند قيادتػػو ألبػػي عبيػػدة بػػف الجػػػّراح 
ـّ إليػػو كثيػػر ا مػػف أ(ٚ)  العػػػرب، شػػراؼ، وضػػ

 اهأوصػو  ،(ٜ)و ناحيػة حمػصعبيػدة بالّتوّجػ أبا أمرو  ،(ٛ)المسمميف وصمحاءوساداتيـ، 
مػػف  رؼ، فػػارسقػػد صػػحبؾ رجػػؿ  عظػػيـ الّشػػ"اؿ: وقػػ ،سػػفره قبػػؿ بػػف المكشػػوحبقػػيس 

                                         

( وقد ذكر الحافظ ابف حجر عف ابف الكمبي فػي "فتػوح الشػاـ" أّف قػيس بػف المكشػوح قػدـ مػف ٔ)
 .ٙٓٗ، ص٘د في خالفة الصديؽ. اإلصابة، جػاليمف مع قومو لّما استنفروا لمجيا

( الواقػػػدي: فتػػػوح الشػػػاـ، )منسػػػوب إليػػػػو(، دار الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػروت، الطبعػػػة األولػػػػى، ٕ)
 .ٙ، صٔـ، جػٜٜٚٔىػ/ٚٔٗٔ

والثالثػة  ؛ الكالعي: االكتفاء بما تضمنو مف مغازي رسوؿ ا  ٚ( األزدي: فتوح الشاـ، صٖ)
 .ٖٚٔ، ٕٚٔ، صٕالخمفاء، جػ

 .ٙ، صٔالواقدي: فتوح الشاـ، جػ (ٗ)
 .ٖٖٔ، صٕ؛ الطبري: تاريخ األمـ والمموؾ، جػٜٕٔ( خميفة بف خياط: تاريخ خميفة، ص٘)
 .ٖٖٔ( البالذري: فتوح البمداف، صٙ)
 .ٕٕ، ٕٔ( األزدي: فتوح الشاـ، صٚ)
 .٘ٚٔ، صٕ؛ الكالعي: االكتفاء، جػٕٔ( األزدي: فتوح الشاـ، صٛ)
 .ٙ، صٚ؛ ابف كثير: البداية والنياية، جػٖٖ٘، صٕمـ والمموؾ، جػ( الطبري: تاريخ األٜ)



   

 868 

 ، كمػا أوصػى قيس ػا بطاعػة أبػي عبيػدةومشػورتو رأيو ونصحو بأخذ، (ٔ)"العرب فرساف
بذلؾه فوعد المشركيف،في قتاؿ  ، وبذؿ جيده(ٕ). 

عقػػب  "العػػراؽ"إلػػى  افػػي القػػوؿ ببعػػث الّصػػّديؽ قيس ػػ الّروايػػاتوتخطػػئ بعػػض 
والّصػحي  أّنػو وّجيػو إلػى الّشػاـ مػع مػف انتػدب  ،(ٖ)ة قتػؿ داذويػوعفوه عنو في قضيّ 

ويمكننػا  .فػي خالفػة عمػر  بعػث إلػى العػراؽ إالّ لـ ي  ، و (ٗ)لغزو الّروـ مف المسمميف
 معرفة دور قيس الجيادّي في بالد الّشاـ مف خالؿ اآلتي:

 ( ظٙاد ل١ظ يف ِٛلؼح اٌريِٛن:1)
ؾ اّلتػػػي وقعػػػت بػػػيف كانػػػت أعظػػػـ المعػػػار  (٘)مػػػف المعمػػػوـ أّف موقعػػػة اليرمػػػوؾ   

 ىرقػؿف فػي الّشػاـ بجمػع يالمسػممجند ، ولّما عمـ (ٙ)المسمميف والّروـ في فتوح الّشاـ
جيوشػػػو، وعزمػػػو عمػػػى طػػػردىـ مػػػف الّشػػػاـ تراجعػػػوا عػػػف األمػػػاكف  -ممػػػؾ الػػػّروـ  -

الّشػػػاـ، المتقّدمػػػة، وتشػػػاوروا فػػػي األمػػػر، فػػػرأع بعػػػض القػػػادة أف يخرجػػػوا مػػػف بػػػالد 

                                         

؛ سػبط ابػف الجػوزي: مػرآة الزمػاف فػي تػواريخ ٜٙٗ، صٜٗ( ابف عسػاكر: تػاريخ دمشػؽ، جػػٔ)
 .ٕٖٙ، صٙاألعياف، جػ

 .ٜٙٗ، صٜٗ؛ ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، جػٕٕ، ٕٔ( األزدي: فتوح الشاـ، صٕ)
 .ٜٗ، صٛ( ابف سعد: الطبقات الكبير، جػٖ)
 .ٔٔٔ( البالذري: فتوح الشاـ، صٗ)
 ٚٔكيمػو متػرا، منيػا  ٚ٘( اليرموؾ: نير مف أنيار الشاـ، ينبع مف مرتفعات حػوراف، وطولػو ٘)

في فمسطيف، والباقي في الحّد الفاصؿ بيف سورية واألردّف، وىو مف أكبر روافد نير األردّف. 
ش ػّراب: المعػالـ األثيػرة فػي الّسػّنة ؛ محمد محمد حسػف ٖٗ٘، ص٘ياقوت: معجـ البمداف، جػ

ـ، ٜٜٓٔىػػػ/ٔٔٗٔوالسػػيرة، دار القمػػـ، دمشػػؽ، الػػدار الشػػامية، بيػػروت، الطبعػػة األولػػى، 
 .ٜٕٚص

( البكري: معجـ ما استعجـ مف أسماء البالد والمواضع، عالـ الكتب، بيػروت، الطبعػة الثالثػة، ٙ)
 .ٖٜٖٔ، صٗـ، جػٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔ



  

 ٜٛٙ 

أكثػػر المسػػمميف وكػػاف  ،قػػيس بػػف المكشػػوح المػػراديّ  اعترضفػػ، (ٔ)ويعسػػكروا بػػالحجر
ا نػا ا  إذ  ال ردّ " قػاؿ:أعمػف رأيػو ف، و (ٕ)جمػوع ىرقػؿة تمّسكا بالبقاء في الّشاـ ومواجيػ
عوف ىػػذه العيػػوف ا خرجنػػا ليػػـ عنػػو، أتػػدَ اـ أكثػػر مّمػػإلييػػا إف خرجنػػا ليػػـ عػػف الّشػػ

ة والحريػر، وترجعػوف ىب والفّضػوالػذّ روع واألعنػاب، ردة، والزّ رة، واألنيار المطّ المتفجّ 
تػؿ مػػنكـ مػف ق   وأنػتـ تعممػوف أفّ  ،قاءوالّشػ ،والبػػؤس ،س العبػاءبولػ ،بػاءظّ إلػى أكػؿ ال

ة وتيربػوف منيػا؟ عوف الجّنػا ال يشػاكمو نعػيـ، فػأيف تػدَ ة وأصػاب نعيم ػصار إلى الجّنػ
قػاؿ ف ،وال حفظػو ،ال صػحب ا  مػف سػار إلػى الحجػر ،وتزىدوف فييػا وتػأتوف الحجػر

 .(ٖ)"يرأيؾ موافؽ لرأي ا يا قيس، فإفّ : جزاؾ ا  خير   لو خالد بف الوليد
، فمّمػا ات الفردّيػةوكانت الحروب فػي ذلػؾ العصػر تبػدأ بػيف الّطػرفيف بالمبػارز 

يسػأؿ  مػف شػجعاف الػّروـ (ٗ)ريػؽطْ خػرج بِ خيػؿ الػّروـ مػف خيػؿ المسػمميف يومئػذ  دنت
تبػاطئيـ عػف الخػروج إليػو، فنػدب ّبخيـ عمى ، ويو المبارزة، ويتعّرض لخيؿ المسمميف

جنده لمبارزة ذلؾ البطريؽ، وأعمف أّنو سػيخرج إليػو بنفسػو إف لػـ   بف الوليد خالد
 .(٘)منيـ يخرج إليو أحد  

فػأراد نفػر مػف  المسمميف، لخيؿ ضتعرّ يو  ممبارزة،ل وجعؿ البطريؽ يكّرر طمبو
عجػزىـ عػف ـ مف ذلؾ، خوف ا مف منعي فرساف المسمميف أف يبارزوه، ولكّف خالد ا 

                                         

فػي طريقػو إلػى تبػوؾ، وىػو واد  بػيف المدينػة والشػاـ، نزلػو النبػي  ( الحجر: اسـ ديار ثمودٔ)
يأخذ مياه مدائف صال ، ويصب في صعيد وادي القػرع، فيمػر سػيمو بمدينػة العػال المعروفػة، 

، ٕكيمػػو متػػرا نحػػو الشػػماؿ. يػػاقوت: معجػػـ البمػػداف، جػػػ ٕٕوتبعػػد الحجػػر عػػف العػػال حػػوالي 
 .ٜٚألثيرة في الّسّنة والسيرة، ص؛ محمد محمد حسف ش ّراب: المعالـ إٕٔص

 .ٕٓٛ، صٕ؛ الصحاري: األنساب، جػٖ٘ٔ، ٕ٘ٔ، صٔ( الواقدي: فتوح الشاـ، جػٕ)
 .ٕٓٙ، صٕوالثالثة الخمفاء، جػ ( الكالعي: االكتفاء بما تضمنو مف مغازي رسوؿ ا  ٖ)
وأمورىػا. ابػف  ( البطريؽ: يطمؽ لفظ البطريؽ عند الػرـو والشػواـ عمػى القائػد الحػاذؽ بػالحربٗ)

 .ٕٔ، صٓٔمنظور: لساف العرب، جػ
 .ٔٚٔ( األزدي: فتوح الشاـ، ص٘)
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الّرومّي، وتأثير ذلؾ عمى معنوّيات المسػمميف، ففطػف لػذلؾ قػيس بػف ىبيػرة المكشػوح 
أحػػد أشػػّداء المسػػمميف وأبطػػاليـ، فػػدنا مػػف  لمبػػارزة الّرومػػّي، وكػػاف قػػيس   ، وخػػرج

فقطػػػع مػػا عميػػػو مػػف الّسػػػالح، وفمػػػؽ  ،البطريػػؽ، وضػػػربو ضػػربة شػػػديدة عمػػى رأسػػػو
 .(ٔ)يف يدي فرسو قتيال ، وكّبر المسمموفىامتو، فسقط ب

وا  وقد أثّػرت ىػذه المبػارزة عمػى المسػمميف، فارتفعػت معنوّيػاتيـ، وتنػادوا: "
الخّيالػة  وعمدوا إلى مطاردة الّروـ، فقّسـ خالد بػف الوليػد  ،(ٕ)"صرالنّ  ما بعدىا إالّ 

إلػى قػيس بػف ىبيػرة إلى ثالث فرؽ، قاد إحػداىا بنفسػو، وعيػد بقيػادة الفرقػة الثّانيػة 
الفرسػاف فحمػؿ عمػى الػّروـ  المرادّي، وجعؿ الثّالثة قبالة صّؼ الّروـ، وسبؽ خالد 

فخرجوا لو في الخيػوؿ والّرجػاؿ، فػارتفع عمػييـ، وىػزميـ، حتّػى انتيػى إلػى ميمنػتيـ، 
وحمؿ قيس  المرادّي مف المجّنبػة األخػرع، فػأخرجوا لػو خػيال   وقتؿ منيـ سبعيف رجال ،

ػػػا، وىػػػزميـ، وانتيػػػى إلػػػى ميسػػػرتيـ فقتػػػؿ مػػػنيـ مقتمػػػة ورجػػػاال   ، فػػػارتفع عمػػػييـ أيض 
ـّ ويكشفوا خيؿ الّروـ واستطاع الخّيالة المسمموف أف ي، عظيمة محقػوىـ بالّصػفوؼ، ثػ

 .(ٖ)رجعوا إلى جماعة المسمميف
وعندما أرسػؿ الػّروـ خػيال  عظيمػة لتػأتي المسػمميف مػف خمفيػـ بقيػادة عظػيـ 

راجػػؿ،  يوألفػػ فػػارس يألفػػ يفػػ فاعترضػػو  خالػػد بػػف الوليػد لػػوخػػرج ، مػف بطػػارقتيـ
الخيػؿ، فحمػؿ عمػييـ  يجالػة، وبعػث قػيس بػف ىبيػرة فػالرّ  يا استقبمو نزؿ خالد ففممّ 

                                         

؛ ٙٛٔ -ٕٛٔ، صٔ؛ الواقػػػدي: فتػػػػوح الشػػػاـ، جػػػػػٕٚٔ، ٔٚٔ( األزدي: فتػػػوح الشػػػػاـ، صٔ)
 .ٕٔٛ، ٕٓٛ، صٕالصحاري: األنساب، جػ

روض ؛ الحميػري: الػٖٜٖٔ، صٗ( البكري: معجـ ما استعجـ مف أسماء البالد والمواضػع، جػػٕ)
المعطار في خبر األقطار، تحقيؽ/ إحسػاف عبػاس، مؤسسػة ناصػر لمثقافػة، بيػروت، الطبعػة 

 .ٛٔٙـ، صٜٓٛٔالثانية، 
 ؛ الكالعػػي: االكتفػػاء بمػػا تضػػمنو مػػف مغػػازي رسػػوؿ ا  ٕٚٔ( األزدي: فتػػوح الشػػاـ، صٖ)

 .ٖٕٙ -ٖٕٗ، صٕوالثالثة الخمفاء، جػ



  

 ٛٚٔ 

عمػػييـ  شػػدّ فجالػػة الرّ  يى ىػػزميـ ا ، ومشػػى خالػػد فػػا حتّػػشػػديد   ، فػػاقتتموا قتػػاال  قػػيس  
 .(ٔ)نيـ مقتمة عظيمةوا، وقتموا مى تبددّ يوؼ حتّ معو، فضاربوىـ بالسّ  بمف

ػػػ اِبْطِريقػػػالمكشػػػوح ىبيػػػرة قػػػيس بػػػف قػػػد بػػػارز و  وـ يػػػوـ مػػػف الػػػرّ  ا آخػػػرعظيم 
ا اليرموؾ فقتمو قػيس س ػّر ب أبػو بكػر الّصػّديؽ لّمػا عمػـ بػذلؾ و ، أيض 

: ، وقػاؿ(ٕ)
 .(ٖ)"ىووفّ  وبّر، ،قيس   صدؽ"

ببػػذؿ وسػػعو فػػي جيػػاد الػػّروـ،  بكػػر  اأبػػالخميفػػة  قػػد وعػػد وكػػاف قػػيس  
   .  (ٗ)، والحيطة عمييـص  لممسمميفنّ وال

، (٘)أّف الػػّروـ قػػد اجتمعػػوا لممسػػمميف خالػػد بػػف الوليػػد  سػػيؼ ا  ولّمػػا رأع
فسػػّدوا أقطػػار تمػػؾ البقعػػة فػػي سػػيميا ووعرىػػا، كػػأّنيـ  ،(ٙ)وأقبمػػوا فػػي أعػػداد ىائمػػة

 ضػػعلػػذلؾ و و توّقػػع التػػرارىـ بأعػػدادىـ واسػػتيانتيـ بالمسػػمميف، ، (ٚ)لمامػػة سػػوداء
 تتضعضػع ىحتّػ الػّروـ ىجمػات أماـ المسمموف يثبت أف أساس عمى ةالعسكريّ  توخطّ 

 مود،الّصػ عػف المسػمميف عجػز إمكػاف حسبانو في وأخذ يـ،صفوف   عوتتصدّ  يـىجمات  

                                         

، ٖٕٙ، صٕوالثالثػة الخمفػاء، جػػ رسػوؿ ا   ( الكالعي: االكتفػاء بمػا تضػمنو مػف مغػازئ)
ٕٙٗ. 

 .ٕٖٙ، صٙ( سبط ابف الجوزي: مرآة الزماف في تواريخ األعياف، جػٕ)
 .ٕٕ، ٕٔ( األزدي: فتوح الشاـ، صٖ)
 .ٜٙٗ، صٜٗ؛ ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، جػٕٕ( األزدي: فتوح الشاـ، صٗ)
، الشيباني، دار الكتب العممية، بيروت ( السرخسي: شرح السير الكبير لإلماـ محمد بف الحسف٘)

 .ٖٚ، صٔجػـ، ٜٜٙٔىػ/ٚٔٗٔالطبعة األولى، 
 .ٜٗٔ( األزدي: فتوح الشاـ، صٙ)
 .ٕٔ، صٚ( ابف كثير: البداية والنياية، جػٚ)
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 لمقيػاـ مناسػب ا الوقت يكوف وىنا حاؿ، أيّ  عمى الّروـ صفوؼ نظاـ يختؿّ  سوؼ ولكف
 .(ٔ)مضاد بيجوـ

فػػي جماعػػة مػػف الخّيالػػة وراء الميمنػػة،   ؼ خالػػدوقػػ وتنفيػػذ ا ليػػذه الخّطػػة
عبيػػدة بػػف  اأبػػ أمػػرالم ػػرادّي بخيػػؿ وراء الميسػػرة، و المكشػػوح وأوقػػؼ قػػيس بػػف ىبيػػرة 

، خمؼ القمػب أف يستخمؼ مكانو أحد الّصحابة ويقؼالجّراح  ، ليسػتحيي منػو المنيػـز
 .(ٕ)ويكوف ردء ا لعاّمة المسمميف
ت القتػاؿ أّف ميسػػرة الػّروـ قػػد اخترقػػت وىػػو يراقػب جػػوال ولّمػا أبصػػر خالػد 

ا وكػػادوا أف معسػػكر المسػػمميف حتّػػى جػػاؤوا مػػف وراء الميمنػػة فػػي نحػػو عشػػريف ألف ػػ
فقصؼ بعضػيـ يمتّفوا عمى الثّابتيف لمقتاؿ حمؿ عمييـ حممة قوّية مف وراء الميمنة، 

 المػراديّ  ىبيػرة بػف قػيس، واعترضػيـ (ٖ)فقتؿ مف الّروـ نحو عشرة آالؼعمى بعض، 
 فقصػػؼ بعضػػيـ عمػػى بعػػض كمػػا صػػنع خالػػد  فػػي خيمػػو مػػف وراء الميسػػرة

(ٗ) ،
ػ ا أمػػاـ واضػطربت ميمنػة المسػمميف حتّػى اختمطػت بالقمػب، فركػب الػّروـ بعضػيـ بعض 

خالػػػد وقػػػيس، واشػػػتّد المسػػػمموف لشػػػّدة خالػػػد، فانتصػػػفوا مػػػف ميسػػػرة الػػػّروـ، وقتمػػػوا 
 .(٘)، وتابعوا الّشّدة عمييـ حّتى ىزموىـقائدىا

                                         

؛ محمػػد سػػييؿ طقػػوش: تػػاريخ الخمفػػاء ٔ٘ٔ، ٓ٘ٔ، صٕ( ابػػف عسػػاكر: تػػاريخ دمشػػؽ، جػػػٔ)
؛ أحمػد ٕٚ٘، ٕٙ٘ـ، صٖٕٓٓىػػ/ٕٗٗٔة األولى، الراشديف، دار النفائس، بيروت، الطبع

 .ٕٗٗـ، صٕٙٓٓعادؿ كماؿ: الطريؽ إلى دمشؽ، الشركة الدولية لمطباعة، القاىرة، 
؛ الكالعػػػي: ٓ٘ٔ، صٕ؛ ابػػػف عسػػػاكر: تػػػاريخ دمشػػػؽ، جػػػػٜٛٔ( األزدي: فتػػػوح الشػػػاـ، صٕ)

ابػف كثيػر: ؛ ٖٕٛ، صٕوالثالثػة الخمفػاء، جػػ االكتفاء بما تضمنو مف مغػازي رسػوؿ ا  
 .ٕٔ، صٚالبداية والنياية، جػ

 .ٖ٘ٔ، صٕ؛ ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، جػٕٕٓ( األزدي: فتوح الشاـ، صٖ)
 ؛ الكالعػػي: االكتفػػاء بمػػا تضػػمنو مػػف مغػػازي رسػػوؿ ا  ٕٙٓ( األزدي: فتػػوح الشػػاـ، صٗ)

 .ٕٚٛ، صٕوالثالثة الخمفاء، جػ
 .ٗ٘ٔ، ٖ٘ٔ، صٕتاريخ دمشؽ، جػ؛ ابف عساكر: ٕٚٓ، ٕٙٓ( األزدي: فتوح الشاـ، ص٘)



  

 ٖٛٚ 

يوـ اليرمػوؾ بػالء حسػن ا، وبػذؿ وسػعو  قد أبمى قيس بف ىبيرة المكشوح و 
ػا عينػو فقئػت ، و (ٔ)في قتاؿ الّروـ، وقطع يومئذ ثالثة أسياؼ، ودّؽ بضػعة عشػر رمح 

 .  (ٕ)ئذفي الحرب يوم
فػػي آخػػر المعركػػة، وحػػدث أف مػػّر بطريػػؽ رومػػّي يػػركض ىارب ػػا أمػػاـ قػػيس 

ىْمػػدانّي مػػف واؿ اليػػوـ، فأشػػار عمػػى رجػػؿ مػػف الَعػػْدو طػػوكانػػت فػػرس قػػيس قػػد تعبػػت 
أدركو، فاضػطربا بسػيفييما، واعتنػؽ حّتى فحمؿ عميو  أصحابو باّتباع الّرومّي وقتمو،

ـ  صػرع و واحد منيما صاحبو، فوقعا إلى األرض، فاعتركػا سػاعة،  كؿّ  ، الّرومػيّ  المسػم
ولػـ يػزؿ  ؾ،بيديػو، فمػـ يسػتطع يتحػرّ  يػو، وأمسػؾ يدبػيف سػاقيوو البطريؽ ضػمّ ولكّف 

قػػاـ ف، وانطمػؽ فقطػع إحػػدع يديػو البطريػؽ فضػػرب ى جػاء قػيس حتّػػأمرىمػا كػذلؾ 
فأشػار  ا عف قاتؿ البطريؽقيس   فسأؿ خالد  ى قتمو، ومرّ فضربو بسيفو حتّ  المسمـ
 .(ٖ)و معوعي، ولـ يخبره بصنصاحبو اليْمدانيّ  لو إلى

كشػوح عمػى ألػؼ لقيس بػف ىبيػرة الم وال شّؾ أّف استعماؿ خالد بف الوليد 
مػػف خّيالػػة المسػػمميف مػػّرة، وعمػػى ثمػػث الخّيالػػة المسػػمميف مػػّرة ثانيػػة، وعمػػى نصػػؼ 
الخيػػػؿ مػػػّرة أخػػػرع َلَيػػػدؿُّ عمػػػى صػػػحبتو وعػػػدـ ارتػػػداده؛ ألّنيػػػـ "كػػػانوا ال يػػػؤّمروف إاّل 

                                         

؛ ٖٕٚ، صٕوالثالثػة الخمفػاء، جػػ ( الكالعي: االكتفػاء بمػا تضػمنو مػف مغػازي رسػوؿ ا  ٔ)
 .ٜٔ، صٕالصحاري: األنساب، جػ

؛ ٛٙ٘؛ الجػػاحظ: البرصػاف والعرجػػاف والعميػػاف والحػػوالف، صٕٔٙ( ابػف حبيػػب: المحّبػػر، صٕ)
ابػػف عسػػاكر: تػػاريخ  ؛ٖٚٔح البمػػداف، ص؛ الػػبالذري: فتػػو ٚٛ٘ابػػف قتيبػػة: المعػػارؼ، ص

 .ٜٚٗ، صٜٗدمشؽ، جػ
؛ ٕٗٙ، صٕوالثالثػة الخمفػاء، جػػ ( الكالعي: االكتفػاء بمػا تضػمنو مػف مغػازي رسػوؿ ا  ٖ)

 .ٕٓٛ، صٕالصحاري: األنساب، جػ
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أمػر قادتػو أف ال يوّلػوا  الّصحابة"، كما يتبّيف كػذب الّروايػة اّلتػي تػزعـ أّف أبػا بكػر 
 .(ٔ)لمكشوح شيئ ا، ويقتصروا عمى استشارتو في الحربقيس بف ا

اليرمػوؾ أّنػػو أبمػػى معركػػة فػػي  وخالصػة القػػوؿ فػي دور قػػيس بػػف ىبيػرة 
ليػـ بعػد  المباشرةو  األعداء، وكاف مف أشّد الّناس بأس ا ونكاية في (ٕ)فييا بالء حسن ا

 .(ٖ) ا  المسموؿ خالد بف الوليد سيؼ
 اٌؾاَ: ( ظٙاد ل١ظ يف تم١ح فرٛغ2)

فػػػي كثيػػػر مػػػف فتػػػوح الّشػػػاـ، قبػػػؿ اليرمػػػوؾ وبعػػػدىا،  لقػػػد شػػػارؾ قػػػيس  
، لكػف لػـ تسػعفني المصػادر عػف تفاصػيؿ بطوالتػو (ٙ)، وليرىمػا(٘)، وِفْحػؿ(ٗ)كإجناديف

 وجياده في تمؾ المواطف.

                                         

 .ٜٗ، صٛ( ابف سعد: الطبقات الكبير، جػٔ)
 .ٗ٘ٔ، ٖ٘ٔ، صٕ( ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، جػٕ)
 .ٕٔٔفتوح الشاـ، ص ( األزدي:ٖ)
( أجناديف: بفت  اليمزة وكسرىا، وفت  الّداؿ وكسرىا، بمفظ التثنية والجمع، وىو بمػد بفمسػطيف ٗ)

. وانظػػر ٖٙٗ، صٕبػيف الرممػة وبيػػت جبػريف كمػػا حػدده الطبػري. تػػاريخ األمػـ والممػػوؾ، جػػ
 .ٖٓٔ، صٔياقوت: معجـ البمداف، جػ

؛ الطبػػري: تػػاريخ األمػػـ ٜٚألزدي: فتػػوح الشػػاـ، ص( فحػػؿ: موضػػع بالشػػاـ مػػف بػػالد األردف. ا٘)
، ٗ. ولػػـ يحػػدد يػػاقوت مكانيػػا فػي أقػػاليـ الشػػاـ. معجػػـ البمػػداف، جػػػٖ٘٘، صٕوالممػوؾ، جػػػ

 .ٖٕٚص
( عبد الػرزاؽ: المصػنؼ، تحقيػؽ/ حبيػب الػرحمف األعظمػي، المجمػس العممػي، الينػد، الطبعػة ٙ)

 .ٗٛٗ، ص٘ـ، جػٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔالثانية، 



  

 ٛٚ٘ 

 دٚس ل١ظ يف ِٛلؼح اٌمادع١ح
ى وأعجبيػػا عمػػػال يخفػػى أّف موقعػػة القادسػػّية كانػػت أعظػػػـ فتػػوح المسػػمميف 

اب عيد الخميفة عمر بف الخطّ  خالؿ (ٔ)أرض العراؽ
أمػاـ ريؽ ؛ حيث فتحت الطّ (ٕ)

 .لمحكـ اإلسالميّ رسّية، وخضوع الّدولة كّميا الفا المسمميف لدخوؿ العاصمة
أربعػػػة أّيػػػاـ بػػػيف القادسػػػّية اسػػػتمّرت موقعػػػة أّف  (ٖ)ويشػػػتير عنػػػد المػػػؤّرخيف

، والثّػاني "أرمػاث"يوـ اليوـ األّوؿ منيا  (ٗ)ميميّ التّ  يسّمي سيؼ  المسمميف والمجوس، 
، ويعرؼ اليوـ األخير عنػد أىػؿ األخبػار كاّفػة بػػ (٘)"َعماس"، والثّالث يوـ "ألواث"يوـ 

                                         

 .ٓ٘، صٚالبداية والنياية، جػ ( ابف كثير:ٔ)
( اختمؼ المؤرخوف في تأريخ وقعة القادسية، فأرخيا سيؼ بف عمر التميمي في المحـر سنة ٕ)

ـ. الطبػري: تػاريخ األمػـ والممػوؾ، ٖٙٙىػػ/٘ٔـ. واختار ابف إسػحاؽ آخػر سػنة ٖ٘ٙىػ/ٗٔ
ح ـ. الػػػبالذري: فتػػػو ٖٚٙىػػػػ/ٙٔ. وجعميػػػا الواقػػػدي فػػػي أواخػػػر سػػػنة ٕٛٗ، ٔٔٗ، صٕجػػػػ

ـ. تػػاريخ خميفػػة، ٖٙٙىػػػ/٘ٔ. ورّجػػ  خميفػػة بػػف خيػػاط آخػػر شػػواؿ سػػنة ٕٚٚالبمػػداف، ص
 .ٕٖٔص

؛ ابػف عبػد البػر: ٕ٘٘؛ البالذري: فتوح البمداف، صٕٖٔ( خميفة بف خياط: تاريخ خميفة، صٖ)
؛ الكالعي: االكتفاء بما تضمنو مػف مغػازي ٚٗٚٔ، صٗاالستيعاب في معرفة األصحاب، جػ

 .ٚٚٗ، صٕثة الخمفاء، جػوالثال  رسوؿ ا  
؛ ابػػف الجػػوزي: المنػػتظـ فػػي تػػاريخ الممػػوؾ ٙٓٗ، صٕ( الطبػػري: تػػاريخ األمػػـ والممػػوؾ، جػػػٗ)

واألمػػـ، تحقيػػؽ/ محمػػد عبػػد القػػادر عطػػا، ومصػػطفى عبػػد القػػادر عطػػا، دار الكتػػب العمميػػة، 
، ٔ؛ يػػاقوت: معجػػـ البمػػداف، جػػػٓٚٔ، صٗـ، جػػػٕٜٜٔىػػػ/ٕٔٗٔبيػػروت، الطبعػػة األولػػى، 

؛ ابػػف األثيػػر: الكامػػؿ فػػي التػػاريخ، تحقيػػؽ/ عمػػر عبػػد السػػالـ تػػدمري، دار الكتػػاب ٕٕ٘ص
 .ٕٖٓ، صٕـ، جػٜٜٚٔىػ/ٚٔٗٔالعربي، بيروت، الطبعة األولى، 

( لػـ يعػػرؼ يػػاقوت الحمػػوي المػػراد بأسػػماء تمػػؾ األيػاـ، وىػػؿ ىػػي أسػػماء مواضػػع، أـ ىػػي مػػف ٘)
 .ٕٕ٘، صٔالرمث، والغوث، والعمس. معجـ البمداف، جػ
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، وبيف األّياـ األربعة ثالث لياؿ، عرفت عمى الّتوالي بػ "اليدأة"، و"الّسػواد"، "القادسّية"
 .(ٔ)و"اليرير"

ذا كػػاف حػػديثنا عػػف دور قػػيس بػػف ى فػػي ىػػذه  بيػػرة المكشػػوح المػػرادّي وا 
الموقعػػة الكبػػرع، فػػإّف الباحػػث ال يسػػتطيع أف يغفػػؿ عػػداوة األخبػػارّي سػػيؼ بػػف عمػػر 

، وتعّمػده تشػويو صػورتو، ولارتػو عمػى تاريخػو وسػيرتو؛ فقػد زعػـ الّتميمّي لقػيس 
ّنمػػػػا جػػػػاء مػػػػع المػػػػدد الّشػػػػامّي   بدايػػػػة أّف قيس ػػػػا لػػػػـ يشػػػػيد اليػػػػوـ األّوؿ "أرمػػػػاث"، وا 

، وذلػؾ بعػد مػا (ٕ)فأدرؾ اليوـ الثّاني مػف موقعػة القادسػّية "ألػواث" -عد اليرموؾ ب -
ا، وأّكد عمى رّدتو؛ إذ قػاؿ بعػد حديثػو عػف تػوّلى  حرمو مف المشاركة في اليرموؾ أيض 

 ،أوب ا مػف كػؿّ فػأقبموا سػراع   ،ةدّ ندب أىؿ الرّ الخالفة: " الفاروؽ عمر بف الخّطاب 
عمػػيكـ أبػػا عبيػػدة بػػف  وكتػػب إلػػى أىػػؿ اليرمػػوؾ بػػأفّ  ،راؽأـ والعػػفرمػػى بيػػـ فػػي الّشػػ

فإف أظفرؾ ا  فاصػرؼ أىػؿ العػراؽ إلػى العػراؽ  ،اسؾ عمى النّ وكتب إليو إنّ  ،احالجرّ 
عمػػى  ،ؿ فػػت  أتػػاه اليرمػػوؾفكػػاف أوّ  ،مػػف أمػػدادكـ إذا ىػػـ قػػدموا عمػػيكـ ومػػف أحػػبّ 

وؾ فػي زمػف عمػر قػيس وكاف في األمداد إلى اليرمػ ،ى أبي بكرعشريف ليمة مف متوفّ 
نّ  ،ولػػـ يكػػف مػػنيـ ،ورجػػع مػػع أىػػؿ العػػراؽ ،بػػف ىبيػػرة مػػا لػػزا حػػيف أذف عمػػر ألىػػؿ وا 

 .(ٖ)"ة في الغزودّ الرّ 
فػي األمػداد  فنرع ىا ىنا أّف سػيف ا يخػالؼ ثقػات المػؤّرخيف، ويجعػؿ قيس ػا 

 لػػـ يػػأذف إلػػى الّشػػاـ عقػػب وفػػاة الّصػػديؽ وتػػوّلى الفػػاروؽ الخالفػػة، ألّف الّصػػّديؽ 
لممرتػّديف فػي الجيػاد طػواؿ خالفتػو، وىػذا يعنػي أّف قيس ػا لػـ يشػيد اليرمػوؾ وال شػػيئ ا 

الّتميمػّي وأكاذيبػو، كمػا يغمػػط  مػف أّيػاـ فتػوح الّشػاـ قبميػا، وذلػؾ حسػب مػزاعـ سػيؼ

                                         

، ٘ٙٗ، صٕوالثالثػة الخمفػاء، جػػ ( الكالعي: االكتفػاء بمػا تضػمنو مػف مغػازي رسػوؿ ا  ٔ)
 وما بعدىا.

 .ٖٔٗ، صٕ( الطبري: تاريخ األمـ والمموؾ، جػٕ)
 .ٖٖٙ، صٕ( المصدر السابؽ، جػٖ)



  

 ٛٚٚ 

ا، ولذا ال بّد مف إظيػار الحػّؽ، وكشػؼ الّزيػؼ والّتزويػر،  قيس ا حّقو في القادسّية أيض 
 :وذلؾ مف خالؿ اآلتي

 ( ؽٙٛد ل١ظ اٌمادع١ح ِٓ أٚذلا:1)
فػػي توّجػػو قػػػيس إلػػى القادسػػّية مػػػف المدينػػة أو مػػػف  العممػػػاء تختمػػؼ أقػػواؿ

وي عف اإلمػاـ الّشػعبّي )ت:  اـ؛الشّ  لػـ  بػف المكشػوحأّف قػيس  ـ(ٕٔٚىػػ/ٖٓٔفقد ر 
يحضػػر قتػػاؿ القادسػػّية، وأّنػػو قػػدميا فػػيمف انتػػدب مػػف الّشػػاـ عقػػب اليرمػػوؾ، فقػػدـ 

سػبعمائة بعػدما فػرغ المسػمموف مػف القتػاؿ، وسػألوه الغنيمػة، فتوّقػؼ فػي في  متعّجال  
 .(ٔ)أف يسيـ لمف حضر قبؿ دفف القتمى أمرىـ، حّتى أتاه جواب الخميفة عمر 

لكّف ىذه الّرواية منكرة، تخالؼ ما أطبؽ عميو جميػور أىػؿ العمػـ مػف شػيود 
 .(ٕ)ليرىا قيس وقعة القادسّية، وقد مّرضيا البالذرّي، وأّخرىا عمى

ونّصت رواية إماـ المغازي محّمد بف إسحاؽ بف يسار عمى أف سعد بػف أبػي 
لػػـ يتحػػّرؾ إلػػى القادسػػّية إاّل عنػػدما لحػػؽ بػػو قػػيس بػػف ىبيػػرة المكشػػوح  وّقػػاص 

 .(ٖ)في أربع مائة المرادّي في سبعمائة، والمغيرة بف شعبة 
ػػػحارّي و  وقعػػػة انقضػػػت  أّنػػػو لّمػػػاـ( ٖٙٔٔىػػػػ/ٖٓ٘اإلباضػػػّي )ت: يػػػرع الصُّ

اـ، قػػدـ قػػيس بػػف ىبيػػرة إلػػى عمػػر بػػف وـ عػػف الّشػػالػػرّ  ى المسػػمموفاليرمػػوؾ وأجمػػ
فػألحقيـ  ،في سبعمائة فارس مف مػراد، والمغيػرة بػف شػعبة فػي أربعمائػة اب الخطّ 

 .(ٗ)، وال ي قصواقيس  يو أف ينظر كتب عمر إلعمر بجند سعد، و 

                                         

 .ٖٕ٘( البالذري: فتوح البمداف، صٔ)
 .ٕ٘٘( المصدر السابؽ، صٕ)
 . ٜٕٗ، صٕ؛ الطبري: تاريخ األمـ والمموؾ، جػٕٖٔيفة، ص( خميفة بف خياط: تاريخ خمٖ)
 .ٛٔٛ، صٕ( األنساب، جػٗ)
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ا والمغيػرة أّف قيس ػبػ ـ(ٕٖٚٔىػ/ٗٚٚ)ت: ابف كثير قد جـز الحافظ المؤّرخ و 
 ا مػف عنػد أبػي عبيػدةمػدد    بػف أبػي وّقػاص قدما عمى سعد -رضي ا  عنيما  -

فأدركػػا القادسػػّية، وكانػػا مػػف قػػادة  وقعػػة اليرمػػوؾ اـ بعػػدما شػػيدابالّشػػ  بػػف الجػػّراح
 .(ٔ)الجند الكبار

ف والّصواب شيود قيس المرادّي الوقعة مف أّوليا؛ ألّف رواية أىػؿ الحػديث عػ
مػػف  اإلمػػاـ الّشػػعبّي أشػػّد تثبيت ػػا ووثوق ػػا، وأكثػػر تفصػػيال ؛ فيػػي تثبػػت تعّجػػؿ قػػيس 

ـّ قػدوـ بقّيػة أصػحابو عقيػب  الّشاـ في جماعة مف أصحابو، وشيوده الوقعػة كّميػا، ثػ
بشػػأنيـ إلػػى الفػػاروؽ عمػػر  الوقعػػة، وسػػؤاليـ الّشػػركة فػػي الغنيمػػة، وكتابػػة سػػعد 

ر قبؿ دفف قتمى فارس، وجوابو عميو باإلسياـ لمف حض(ٕ).   
وبيػذا يتبػػّيف أّنػػو ال خػػالؼ بػيف الّثقػػات فػػي شػػيود قػيس بػػف ىبيػػرة المكشػػوح 

 .(ٖ)المرادّي وقعة القادسّية، وىو ما أجمع عميو أىؿ العمـ باألخبار
 ( ِؾاسوح ل١ظ يف اعرغالع أخثاس اٌفشط لثً ادلؼشوح:2) 

يفػػو لموقػػائع، فإّنػػو عمػػى عػػادة سػػيؼ الّتميمػػّي فػػي عػػدـ إحكػػاـ تزويػػره وتحر 
 أخبػار جػيش الفػرس قبػؿ المعركػة،يخالؼ نفسو، ويجعؿ قيس ا فيمف قاموا باسػتطالع 

 وانزلػ بعث طالئعػو الستكشػاؼ أمػر الفػرس عنػدما فيروي أّف سعد بف أبي وّقاص 

                                         

 .ٓ٘، صٚ( البداية والنياية، جػٔ)
( سعيد بف منصور: السنف، تحقيؽ/ حبيػب الػرحمف األعظمػي، الػدار السػمفية، الينػد، الطبعػة ٕ)

 .ٜٕٗٚ، حٖٖٖ، صٕـ، جػٕٜٛٔىػ/ٖٓٗٔاألولى، 
؛ ابف األثير: أسد الغابة فػي ٖٓٓٔ، صٖاب في معرفة األصحاب، جػ( ابف عبد البر: االستيعٖ)

؛ ابػػف ٖٗٚ، صٕ؛ النػػووي: تيػػذيب األسػػماء والمغػػات، جػػػٕ٘ٗ، صٗمعرفػػة الصػػحابة، جػػػ
، ٘؛ ابػػػف حجػػر: اإلصػػػابة فػػي تمييػػػز الصػػحابة، جػػػػٓ٘، صٚكثيػػر: البدايػػة والنيايػػػة، جػػػ

 .٘ٓٗص
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بػػػف ليسػػػألو عػػػف أىػػػؿ فػػػارس، فػػػأخرج طميحػػػة  يصػػػيبوا رجػػػال  ، وأمػػػرىـ أف (ٔ)جػػػؼالنّ 
ى رأوا حتّػ طػويال  خمسػة، فمػـ يسػيروا  يفػ معػد يكػرببػف خمسة، وعمرو  يف (ٕ)خويمد
، فبعػث قػيس بػف الخبػر بتحػّرؾ الفػرس وبمػغ سػعد ا ، (ٗ)حيـالفرس وسػرْ  (ٖ)مسال 
فسػػار حتّػػى لقػػي ، وعيػػد إليػػو بػػاإلمرة عمييمػػا، المكشػػوح خمػػؼ عمػػرو وطميحػػة ىبيػػرة

أّمػػا ، و شورجػع بػػو إلػى الجػػي عمػر ا وىػػو يريػد أف يغيػػر عمػى الفػػرس، فكّفػػو عػف ذلػػؾ،
ونج  في أخذ فػارس مػف المجػوس، ، الفرسى دخؿ عسكر مضى حتّ طميحة فكاف قد 

ورجع بو حّتى أدخمو عمى سعد 
(٘). 

ذا كاف سيؼ   نػاقض نفسػو، وأثبػت لقػيس شػيود القادسػّية مػف الّتميمّي قد  وا 
ػػا ليحػػوؿ بػػيف قػػيس  بػػف المكشػػوح أّوليػػا بيػػذه الّطميعػػة، فقػػد حػػّرؼ ىػػذه الّروايػػة أيض 

حكـ أمػر رّدتػو، فأىمػؿ ذكػر عػدد الجنػد اّلػذيف أّمػره ، وي   بتو لرسوؿ ا صحوشرؼ 

                                         

يف النجػؼ والحيػرة، إلػى الشػماؿ الغربػي مػف ( النجؼ: موضع بظير الكوفة، وتقػع القادسػّية بػٔ)
لى الجنوب مف كربالء. ياقوت: معجـ البمداف، جػ ؛ محمد محمػد حسػف ٕٔٚ، ص٘الكوفة، وا 

 .٘ٓٔش ّراب: المعالـ األثيرة في الّسّنة والسيرة، ص
( طميحة: ىو طميحة بف خويمد األسدي، مف مشاىير فرساف العرب، كاف يعدؿ بألؼ رجؿ، وفد ٕ)

، في العاـ التاسع فأعمف إسالمو، ثـ رجع فاّدعى النبوة في حياة النبي  ؿ ا  عمى رسو
ـّ عػػاود اإلسػػالـ، وأسػػمـ  وقػد ىػػـز عمػػى يػد خالػػد  فػػي خالفػػة الصػديؽ، وفػػّر إلػػى الشػػاـ، ثػ

إسالما صحيحا، وأبمى بالء حسنا في القادسية وما بعدىا. ابف األثير: أسد الغابة في معرفة 
 .ٓٗٗ، صٖ؛ ابف حجر: اإلصابة في تمييز الصحابة، جػٜٗ، صٖالصحابة، جػ

( مسال : جمع مسمحة، وىـ الجند المعػّدوف لرصػد العػدّو فػي منػاطؽ الثغػور أو الحػدود. ابػف ٖ)
 .ٚٛٗ، صٕمنظور: لساف العرب، جػ

، ٕ( سرح الفرس: يقصد بيا ماشيتيـ التػي ترعػى وتسػرح فػي المراعػي. المصػدر السػابؽ، جػػٗ)
 .ٛٚٗص

 .ٜٖٚ، صٕطبري: تاريخ األمـ والمموؾ، جػ( ال٘)
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ره عمػى أّمػ  أّف سػعد ا (ٔ)عمييـ، بينمػا صػّرحت روايػة أبػي عثمػاف الّنيػديّ  سعد 
 .(ٕ)الجندمف  مائة

بعػث طميحػة  ا سػعد  وقد حّرؼ سيؼ  ىذا الخبر في موضع آخػر، فػذكر أّف 
خشػية أف يأتيػػو  ؛ضػة أسػػفؿ مػف العسػػكر ليقومػا عمييػػاإلػػى مخا "اليريػر"ا ليمػػة وعمػر  
ي رؤسػاء أىػؿ يػولّ  قد عيد إلى سػعد أالّ "  بف الخّطاب عمر ، وذكر أفّ منيا الفرس

وخشػي " ،فافترقػا اختمفػاا انتييا إلى المخاضػة لمّ وأّف عمر ا وطميحة  "،دة عمى مائةالرّ 
وكػاف  ،فػي سػبعيف رجػال  فبعث قيس بف المكشػوح فػي آثارىمػا  ،ذي كافمنيما الّ  سعد  

 .(ٖ)"ييـ المائةذيف نيى عنيـ أف يولّ ؤساء الّ مف أولئؾ الرّ 
بيذه الّروايػة؛ حيػث رّحػؿ حادثػة االسػتطالع إلػى مػا  وقد أصاب سيؼ  ىدفيف

بعػػد اليػػوـ الثّالػػث مػػف أّيػػاـ القادسػػّية "ليمػػة اليريػػر"، وأّمػػر قػػيس بػػف المكشػػوح عمػػى 
و بػػػاإلمرة عمػػػى مائػػػة مػػػف الجنػػػد العتػػػرؼ لػػػو سػػػبعيف جنػػػديِّا فقػػػط؛ ألّنػػػو لػػػو أقػػػّر لػػػ

 بالّصحبة، ولنفى عنو الّرّدة.
 ( إِاسج ل١ظ ػٍٝ أؼذ أسواْ اجل١ؼ:3)

، وال تسػم  يّ يضّف عمى قيس باإلمارة عمى مائة جنػد الّتميميّ  إذا كاف سيؼ  
يجزمػوف بأّنػو  والمحّدثيف وليرىـخيف المؤرّ  جميرةسبعيف، فإّف ل توبقياد لو نفسو إالّ 

اإلمػػاـ  الفرسػػاف( عنػد)سػالح  الخيػؿ عمػػى، فيػو قػادة جػيش القادسػػّيةمػف كبػػار  كػاف

                                         

. ابف حجػر: ٗٔٚىػ/ٜ٘( النيدي: عبد الرحمف بف م ّؿ النيدي، تابعي، ثقة، عابد، مات سنة ٔ)
 .ٜٖٙ، صٔتقريب التيذيب، جػ

 .ٖ٘ٗ، صٕوالثالثة الخمفاء، جػ ( الكالعي: االكتفاء بما تضمنو مف مغازي رسوؿ ا  ٕ)
 .ٕٔٗ، صٕلمموؾ، جػ( الطبري: تاريخ األمـ واٖ)



  

 ٛٛٔ 

)ت:  المػػػدائنيّ وعمػػػّي بػػػف محّمػػػد  ،(ٔ)ـ(ٕٚٛىػػػػ/ٕٔٔ)ت:  عبػػػد الػػػّرّزاؽ الّصػػػنعانيّ 
 .(ٗ)ومؤّرخ مجيوؿ ،(ٖ)ـ(ٜٙٛىػ/ٕ٘٘)ت:  الجاحظو  ،(ٕ)ـ(ٓٗٛىػ/ٕٕ٘

والحافظ محّمد ابػف  ،(ٙ)، والواقديّ (٘)وىو قائد ميسرة الجيش عند ابف إسحاؽ 
 .(ٛ)، والحافظ ابف كثير(ٚ)ـ(ٜ٘ٙىػ/ٖٗ٘)ت: حّباف البستّي 

عمػى كػاف المػرادّي  اقيس ػأّف اإلباضػّي الع مػانّي لص حارّي ا وقد وقع في أنساب
 . (ٜ)الّنقؿ مف جيةخطأ  ، ويبدو أّنوةميمنة جيش القادسيّ 

ع ػػا، ويجعػػؿ ىػػؤالء جمي ـ(ٜ٘ٛىػػػ/ٕٕٛ)ت: الػػّدينورّي أبػػو حنيفػػة ويخػػالؼ  
 ، فػػي حػػيف يجعمػػو اإلمػػاـ الّنػػوويّ (ٓٔ)قائػػد ا لقمػػب الجػػيش فػػي القادسػػّيةالمػػرادّي  اقيس ػػ
مػػف أّوؿ مسػػيره مػػف  عمػػى مقّدمػػة سػػعد بػػف أبػػي وّقػػاص  (ـٕٚٚٔ/ػىػػٙٚٙ)ت: 

ا، واإلماـ الّنووّي عمى جاللتو ال يعارض أىؿ األخبار.(ٔٔ)المدينة  ، وىذا بعيد أيض 

                                         

 .ٜٓٛٚ، حٗٛٗ، ص٘( مصنؼ عبد الرزاؽ، جػٔ)
 .ٙٙٗ، صٕوالثالثة الخمفاء، جػ ( الكالعي: االكتفاء بما تضمنو مف مغازي رسوؿ ا  ٕ)
( العثمانيػة، تحقيػؽ/ عبػػد السػالـ محمػػد ىػاروف، دار الجيػػؿ، بيػروت، لبنػػاف، الطبعػة األولػػى، ٖ)

 .ٕٗٔـ، صٜٜٔٔىػ/ٔٔٗٔ
وؿ )عػاش فػػي القػرف الثػاني اليجػري(: نيايػػة األرب فػي أخبػار الفػرس والعػػرب، ( مػؤرخ مجيػٗ)

 .ٙ٘ٗـ، صٜٜ٘ٔىػ/ٚٔٗٔمجمع اآلثار، طيراف، الطبعة األولى، 
 .ٖٓٗ، صٕ( الطبري: تاريخ األمـ والمموؾ، جػ٘)
 .ٜٕٛ، صٙ( ابف سعد: الطبقات الكبير، جػٙ)
 .ٜٕٓ، صٕـ، جػٖٜٚٔة األولى، ( الثقات، دائرة المعارؼ العثمانية، اليند، الطبعٚ)
 .ٓ٘، صٚ( البداية والنياية، جػٛ)
 .ٜٔٛ، صٕ( جػٜ)
( األخبار الطواؿ، تحقيؽ/ عبد المنعـ عامر، مكتبػة عيسػى البػابي الحمبػي، القػاىرة، الطبعػة ٓٔ)

 .ٕٔٔـ، صٜٓٙٔاألولى، 
 .ٖٗٚ، صٕ( تيذيب األسماء والمغات، جػٔٔ)
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فػػػي  أقػػػواؿ الّسػػػابقيف فػػػي تعيػػػيف إمػػػارة قػػػيس وعمػػػى الػػػّرلـ مػػػف اخػػػتالؼ  
، وال يعيػد (ٔ)القادسّية فإّنيـ جميع ػا مّتفقػوف عمػى أّنػو كػاف قائػد ا ألحػد أركػاف الجػيش

 بمثؿ ىذه اإلمارة في ذلؾ الّزماف إاّل لصحابّي جميؿ.
وليػػذا فػػإّنني أجػػـز بكػػذب الّروايػػة اّلتػػي تػػزعـ بػػأّف أميػػر المػػؤمنيف عمػػر بػػف 

قادة جيوشو باالكتفػاء بمشػاورة قػيس بػف ىبيػرة المكشػوح المػرادّي، أمر  الخّطاب 
الحروب فقط، وعدـ تأميره عمى الجند، بحّجػة أّنػو عػالـ بػالحرب،  وأخذ رأيو في تدبير
 .(ٕ)ولكّنو لير مأموف

وجػػدير بالػػّذكر أّف سػػيف ا الّتميمػػّي لػػـ يحػػـر قيس ػػا المػػرادّي مػػف اإلمػػارة مطمق ػػا، 
عادتػػو، واختمػػؽ مػػا يوافػػؽ ىػػواه وعصػػبّيتو القبمّيػػة، حيػػث جعػػؿ ولكّنػػو حػػّرؼ األخبػػار ك

قيس ا أمير ا عمى إحدع مجّنبتػّي المػدد الّشػامّي اّلػذي قػدـ مػف الّشػاـ بقيػادة ىاشػـ بػف 
وذلػؾ فػي اليػوـ الثّػاني  -ابػف أخػي سػيدنا سػعد  - عتبة بف أبػي وّقػاص الّزىػرّي 

 .(ٖ)مف القادسّية، ولـ يزد المدد كّمو عمى ستمائة
 ( ِٛالف ل١ظ ٚتغٛالذٗ يف اٌمادع١ح:4)

عمى الػّرلـ مػف شػجاعة قػيس بػف ىبيػرة المكشػوح وبطوالتػو الّسػابقة وبصػره 
بالحروب فقد كبػا ىػذه المػّرة، ووقػع فػي خطػأ كبيػر عنػدما عػايف جمػوع الفػرس وكثػرة 
ا كاد أف يؤّثر سػمب ا عمػى معنوّيػات المسػمميف، ويزعػزع ثقػتيـ أمػاـ  عددىـ، وقاؿ كالم 

ـّ قػاؿ: ،ويػوـ فحػؿ، وليرىػا ،وأجنػاديف ،ذكػر أّنػو شػيد اليرمػوؾقػد ف فرس؛ال ـْ َأَر " ثػ َلػ
، َوالمَّػِو َمػا ي ػَرع َطَرَفػاى ـْ  ولكػّف المغيػرة بػف ، "َكاْلَيْوـِ َعِديد ا، َوال َحِديد ا، َوال َصػْنَعة  ِلِقتَػاؿ 

نَّػا َلػْو َقػْد َحَمَمَنػا ِإفَّ َىَذا َزَبد  ِمػْف َزَبػِد ااستدرؾ عميو لمّتو فقاؿ: " شعبة  لشَّػْيَطاِف، َواِ 
                                         

القمػػب، الميمنػػة، الميسػػرة، والسػػاقة، ولػػذلؾ قيػػؿ  ( يتكػوف الجػػيش مػػف خمػػس فػػرؽ: المقدمػػة،ٔ)
 .ٓٚ، صٙلمجيش الخميس. ابف منظور: لساف العرب، جػ

 .ٜ٘ٗ، صٜٗ؛ ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، جػٕٗٙ، صٙ( ابف سعد: الطبقات الكبير، جػٕ)
 .ٖٔٗ، صٕ( الطبري: تاريخ األمـ والمموؾ، جػٖ)
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ػػاَلِتي َأْف  ـْ ِبَرجَّ ، َفػػال أ ْلِفَينَّػػَؾ ِإَذا َحَمَمػػت  َعَمػػْيِي ـْ َعَمػػى َبْعػػض  ـْ َقػػْد َجَعػػَؿ المَّػػو  َبْعَضػػي  َعَمػػْيِي
، َوَلِكػْف َتك ػؼُّ َعنَّػا َخْيَمػؾَ  ـْ ـْ ِبَخْيِمػَؾ ِفػي َأْقِفَيػِتِي ، (ٔ)َعَمػى َمػْف َيِميػَؾ" َواْحِمػؿْ  ،َتْحِمَؿ َعَمػْيِي

فػي رفػع معنوّيػات  ، فكػاف لصػنيعو أثػر  كبيػر  (ٕ)الّنػاس عمػى القتػاؿ وحّض المغيرة 
، واسػتفّز (ٖ)"ِإنّْػي أَلَرع اأَلْرَض ِمػْف َوَراِئِيػـْ المسمميف، وقاـ رجػؿ بجػواره فكّبػر، وقػاؿ: "

مػػػؿ، حا ياحمػػػؿ يػػػا قػػيس فػػػإنّ مشػػػاعر قػػيس واسػػػتنيض ىّمتػػػو، فقػػاؿ: " المغيػػرة 
ؾ ف تجاوزىػػػا خيمػػػؾ، فػػػإذا عّضػػػأفػػػييـ  يرجػػػال ؾ إذا لمبػػػتْ خيمػػػؾ، ال أعرفّنػػػ يبنػػػونكّ 
 .(ٗ)"ىـعمييـ مف عدوّ  ، فيكوف أشدّ يوجوه رجال يالح رددتيا عمى أعقابيا فالسّ 

قػد أخطػػأ   بػػف ىبيػرة المكشػوح المػػراديّ  قػيسالفػارس المغػػوار وال شػّؾ أّف 
 ب، وكاف المناسب آنئػذي ذلؾ الموقؼ العصيفي الّتدبير الحربّي وتعظيـ أمر العجـ ف

لتقوع عػزائـ المسػمميف، وترتفػع  ،مف أقدارىـ حطّ يو  ،ف شأنيـيجّ يو ، ر أمرىـصغّ أف ي
 .(٘)اتيـمعنويّ 

يشػػرؼ عمػػى المعركػػة مػػف قصػػر خمػػؼ  ولّمػػا كػػاف سػػعد بػػف أبػػي وّقػػاص 
جػدة معسكر المسمميف بسبب مرضو الّشػديد، فقػد أرسػؿ إلػى أشػراؼ الّنػاس وذوي النّ 

المػرادّي أّوؿ الّنػاس قيس  فييـ أف يقوموا في الّناس، ويحّضوىـ عمى القتاؿ، فنيض
اس، احمػدوا ا  عمػى مػا ىػداكـ لػو وأبالكػـ يػزدكـ، واذكػروا آالء ا ، يػا الّنػأيّ ": فقاؿ

ّنػالجّنػ عادتو، فػإفّ  يوارلبوا إليو ف  و لػيس وراء ىػذا القصػر إالّ ة والغنيمػة أمػامكـ، وا 
 .(ٚ)"ةال تقطعيا األدلّ  يتف، والفموات الّ ش  الخ   (ٙ)راباألرض القفر، والظّ العراء، و 

                                         

 .ٗٛٗ، ص٘( عبد الرزاؽ: المصنؼ، جػٔ)
 .ٗٚٗ، صٕوالثالثة الخمفاء، جػ ي: االكتفاء بما تضمنو مف مغازي رسوؿ ا  ( الكالعٕ)
 .ٗٛٗ، ص٘( عبد الرزاؽ: المصنؼ، جػٖ)
 .٘ٚٗ، صٕوالثالثة الخمفاء، جػ ( الكالعي: االكتفاء بما تضمنو مف مغازي رسوؿ ا  ٗ)
 .ٕٗٔ( الجاحظ: العثمانية، ص٘)
 .ٜٙ٘، صٔالصغيرة. ابف منظور: لساف العرب، جػ( الظراب: الروابي الصغار، أو الجباؿ ٙ)
 .ٛٙٗ، صٕوالثالثة الخمفاء، جػ ( الكالعي: االكتفاء بما تضمنو مف مغازي رسوؿ ا  ٚ)
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يتقػّدموا  أمػر قػادة المسػمميف أالّ   بف أبػي وّقػاص أّف سعد يذكر المدائنيّ و 
طػاؿ وقػوفيـ ولػـ و ىـ وف لعػدوّ ر إذنو وىـ مصافّ لمالقاة الفرس حّتى يأمرىـ، فمّما تأخّ 

اس بػاليجوـ ، ونػادع فػي الّنػ البجمػيّ  بػد ا جريػر بػف ع تعّجؿ، أميرىـيأتيـ إذف 
عنػػد ذلػػؾ  قػػيس بػػف مكشػػوحعمػػى الفػػرس، وسػػبقيـ إلػػييـ بقومػػو بنػػي بجيمػػة، فنػػادع 

 ال يسػبؽ أحػد  " وأقسػـ ليػـ أّنػو، يفالبجمّيػـ يإخػوانوأمرىـ أف يسػابقوا مذحج، عشائر 
مػػذحج خمػػؼ قبائػػؿ "، فانطمقػػت نياالػػدّ  يا عمػػى قػػدر سػػبقو فػػأعطػػاه ا  لػػد   اليػػوـ إالّ 

تقػػّدميـ إلػػى   بػػف أبػػي وّقػػاص مّمػػا رأع سػػعدف، األخػػرع تتابعػػت القبائػػؿ بجيمػػة، ثػػـّ 
 .(ٔ)صرالمجوس دوف انتظار إذنو لفر ليـ ذلؾ، ودعا ا  أف يقضي ليـ بالنّ 

اّلػػذي صػػدر منػػو قبػػؿ بػػدء الموقػػؼ  مػػف تػػأّثر قػػيس بػػف المكشػػوح وقػػد 
وىػػػو ييػػػدر ميف كاألسػػػد الباسػػػؿ، وعمػػػؿ عمػػػى تالفيػػػو، فتقػػػّدـ أمػػػاـ المسػػػمالمعركػػػة، 

وأعمف لمجند أّنو سيكوف أماميـ عندما تدليـّ الخطوب، كالّرعد
(ٕ). 

، فزحػؼ إلػييـ قبؿ نشػوب الحػرب وكاف المسمموف قد تعّبوا في ثالثة صفوؼ
ا ، فمّمػػصػػّفا، ورشػػقوىـ بالّنّشػػاب حتّػػى فشػػت فػػييـ الجراحػػات عشػػرَ  الفػػرس فػػي ثالثػػةَ 

خالػد بػف  - أميػر األمػراء -نائب سػعد أشار عمى ذلؾ، المكشوح قيس بف ىبيرة  رأع
ة طػػف  رْ ع  

ػػ (ٖ) ، فتطػػاعف ا لمفػػرسأف يحمػػؿ بالّنػػاس حممػػة واحػػدة، وال يتػػركيـ لرض 
 .(ٗ)برأي قيس يوؼالسّ  إلىأفضوا  ا، ثـّ ماح مميِّ اس بالرّ النّ 

                                         

. مػف ٗٚٗ، ٖٚٗ، صٕ، جػػ والثالثة الخمفػاء rالكالعي: االكتفاء بما تضمنو مف مغازي رسوؿ ا  (ٔ)
 طريؽ عمّي بف محمد المدائني.

 .ٙ٘ٗؿ: نياية األرب في أخبار الفرس والعرب، ص( مؤرخ مجيوٕ)
( ابف عرفطة: خالد بف عرفطة بف صغير العذري القضاعي، حميؼ بني زىرة، لػو صػحبة، وروايػة، وقػد ٖ)

ـّ اسػتخمفو عمػى الكوفػة،  شيد فتوح العراؽ، وأّمره سعد  عمػى الجػيش نيابػة عنػو يػوـ القادسػية، ثػ
؛ ابػف حجػر: اإلصػابة ٖٗٔ، صٛد: الطبقػات الكبيػر، جػػ. ابػف سػعفتوفي بيا سنة مقتؿ الحسيف 

 .ٜٓٔ، صٕفي تمييز الصحابة، جػ
 .ٕٕٔ( الدينوري: األخبار الطواؿ، صٗ)
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وتقػػّدـ فحمػػؿ عمػػى الفػػرس، كالمػػو بالفعػػاؿ،   بػػف المكشػػوح قػػيسوقػػد أّكػػد 
الّزبيػػدّي، وطميحػػة بػػف  معػػد يكػػربوكػػاف عمػػرو بػػف بطػػاليـ، أالعػػرب و  فأتبعػػو فرسػػاف

ا خويمد األسدّي مف الّسابقيف في اليجوـ عمى الفرس فحمموا عمى العجـ حممػة ، أيض 
يومئػذ بػالء حسػن ا،  وأبمى قيس  ، (ٔ)،يوؼماح، وتجالدوا بالسّ واحدة، فتطاعنوا بالرّ 

 .(ٕ)مف الفرسىـز مف يميو و 
حػػّض الّنػػاس   ف المكشػػوحأف قػػيس بػػسػػيؼ الّتميمػػّي  وي ػػروع مػػف طريػػؽ

و الّمػ يا معشر العرب، إفّ عمى القتاؿ ومنازلة الفرس في اليوـ الثّاني )ألواث( فقاؿ: "
دعػػوتكـ  ،او إخوان ػػ، فأصػػبحتـ بنعمػػة الّمػػد عمػػيكـ باإلسػػالـ، وأكػػرمكـ بمحّمػػ قػػد مػػفّ 

عػػدو األسػػد، ويختطػػؼ واحػػدة، وأمػػركـ واحػػد، بعػػد إذ أنػػتـ يعػػدو بعضػػكـ عمػػى بعػػض 
و فػت  فػارس، زوا مػف الّمػ، وتنجّ ئاب، فانصروا الّمو ينصركـا اختطاؼ الذّ بعضكـ بعض  

 ،(ٖ)اـ، وانتثػاؿ القصػور الحمػرو ليـ فػت  الّشػاـ قد أنجز المّ إخوانكـ مف أىؿ الشّ  فإفّ 
 .(ٗ)"والحصوف الحمر

                                         

 .ٙ٘ٗ( مؤرخ مجيوؿ: نياية األرب في أخبار الفرس والعرب، صٔ)
 .ٜٔٛ، صٕ( الصحاري: األنساب، جػٕ)
قصػور الشػاـ. الّنسػائي: السػنف  أصػحابو أيػاـ حفػر الخنػدؽ بفػت  ( يشير إلى بشارة النبي ٖ)

تحقيػػؽ/ عبػػد الغفػػار سػػميماف البنػػداري، وسػػيد كسػػروي حسػػف، دار الكتػػب العمميػػة، الكبػػرع، 
، ٘)كتػػػاب السػػػير، بػػػاب حفػػػر الخنػػػدؽ(، جػػػػـ، ٜٜٔٔىػػػػ/ٔٔٗٔبيػػػروت، الطبعػػػة األولػػػى، 

؛ أحمد بف حنبؿ: المسند، تحقيػؽ/ شػعيب األرنػاؤوط، وآخػريف، مؤسسػة ٛ٘ٛٛ، حٜٕٙص
. ٜٗٙٛٔ، حٕٙٙ، ٕ٘ٙ، صٖٓـ، جػػٕٔٓٓىػػ/ٕٔٗٔة، بيروت، الطبعػة األولػى، الرسال

وحّسف ابف حجر إسناد حديث البشارة. فت  الباري شرح صحي  البخاري، تحقيؽ/ محمد فؤاد 
، ٚـ، جػػػػٜٜ٘ٔىػػػػ/ ٜٖٚٔعبػػػد البػػػاقي، ومحػػػب الػػػديف الخطيػػػب، دار المعرفػػػة، بيػػػروت، 

 . ٜٖٚص
؛ ٜٚٗ، صٜٗ؛ ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، جػٜٔٗ، صٕػ( الطبري: تاريخ األمـ والمموؾ، جٗ)

 .٘ٛٗ، صٕوالثالثة الخمفاء، جػ الكالعي: االكتفاء بما تضمنو مف مغازي رسوؿ ا  
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يش فػػي جػػػ الػػػث "َعمػػاس" انغمػػػر عمػػرو بػػػف معػػد يكػػػربولّمػػا كػػػاف اليػػوـ الثّ 
الفرس، وانقطع عف أصػحابو، وأحػاط بػو الفػرس فأسػقطوه عػف فرسػو، فقػاتميـ راجػال  

، فػي الّنػاس المكشػوح ا، وأوشػؾ عمػى اليػالؾ، فصػاح قػيس بػف ىبيػرة شديد   قتاال  
 وشػػّقوا جمػػوع الفػػرس فػػأدركوه،رجػػؿ واحػػد، أف يػػدركوه، وحمػػؿ معيػػـ حممػػة  وأمػػرىـ

 .  (ٔ)ومئذأحد األفياؿ ي وحمموا معو حّتى قتؿ عمرو  
 الفػػرسد وجػػدّ ولّمػػا كانػػت ليمػػة "اليريػػر" اّلتػػي أعقبػػت اليػػوـ الثّالػػث )َعمػػاس( 

خػػرج أبطػػاؿ المسػػمميف كعػػادتيـ فػػي أّوؿ اّلمقػػاء لممبػػارزة والمطػػاردة، وفػػي ، تيـتعبئػػ
ولكػػّف المجػػوس لػػـ يخرجػػوا ليػػـ، وعزمػػوا عمػػى ، المػػرادعّ  قػػيس بػػف ىبيػػرةمقػػّدمتيـ 

إلػى المسػمميف، وأخبػرىـ أّف الفػرس قػد أبػوا إاّل  الّزحؼ جممة واحػدة، فرجػع قػيس 
إذا زحفػػػوا وأعمميػػػـ بػػػأّنيـ ، وطمػػػب مػػػف الّرّجالػػػة أف يحممػػػوا مػػػع الخيػػػؿ، المزاحفػػػة

ىـ عمى الخيؿ ال رجاؿ معيـ عقروا بيـ، ولـ يطيقوا أف يقػدموا عمػييـ، وطاردىـ عدوّ 
أبػي وّقػاص  وأمر رجالو باالستعداد لمحممة، حّتى يأتييـ رأي أميػرىـ سػعد بػف

(ٕ) ،
ـّ قاتؿ قتاال  شديد ا، وكاف مف أشجع الّناس ث
(ٖ). 

يػا "ف مكشػوح: قػاؿ قػيس بػولّما كاف اليوـ الّرابع اّلذي عرؼ بيوـ "القادسّية" 
ا بر وأسػػخى نفس ػػأولػػى بالّصػػ (ٗ)ؼْمػػىػػؤالء الق   منايػػا الكػػراـ القتػػؿ فػػال يكػػونفّ  قػػوـ إفّ 

 .(٘)"بالموت منكـ
فػػي جػيش الفػرس مػػع يومئػذ المكشػػوح المػرادّي  ةىبيػر  وقػد انغمػس قػػيس بػف

                                         

 .ٖٙٗ، ٖ٘ٗ، صٔ( الصحاري: األنساب، جػٔ)
 .ٚٛٗ، صٕوالثالثة الخمفاء، جػ ( الكالعي: االكتفاء بما تضمنو مف مغازي رسوؿ ا  ٕ)
 .ٕٔٚ، صٙالطبقات الكبير، جػ( ابف سعد: ٖ)
، ٜ( القمػػؼ: الػػذيف ال يختتنػػوف، يقػػاؿ ليػػـ: الغػػرؿ، والقمػػؼ. ابػػف منظػػور: لسػػاف العػػرب، جػػػٗ)

 .ٜٓٗ، صٔٔ، جػٜٕٓص
 .ٕ٘٘( البالذري: فتوح البمداف، ص٘)



  

 ٛٛٚ 

: ووّطػػف نفسػػو عمػػى الّشػػيادة، ونػػادع فػػي المسػػمميف ،(ٔ)طائفػػة مػػف األبطػػاؿ الفرسػػاف
 قاتػػؿ قتػػاال  و ، (ٕ)"آخػر نفػػس و لػػـ يبػػؽ إالّ احممػوا عمػػى القػػوـ، فإّنػو ة، حػوا بنػػا الجّنػػو ر  "

 .(ٖ)المجوس، وانيـز "رستـقائد الفرس "، حّتى قتؿ ا  اشديد  
خروجػػو مػػف الػػيمف مػػع قومػػو  المكشػػوح شػػعر  يػػذكر فيػػوىبيػػرة قػػيس بػػف لو 

خاّصػػة، ة القادسػػيّ  يفػػ هبػػالءاـ والعػػراؽ، ويػػذكر الّشػػبػػالد لمجيػػاد فػػي سػػبيؿ ا  فػػي 
 :(ٗ)فيقوؿتمؾ المعارؾ،  يقتؿ رستـ قائد الفرس فويصّرح بأّنو 

 (٘)يجمبػػػػت الخيػػػػؿ مػػػػف صػػػػنعاء تػػػػرد
 القػػػػػػػػػرع فػػػػػػػػػديار كمػػػػػػػػػب يإلػػػػػػػػػى واد
 قادسػػػػػػػػػػّية بعػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػيرال اوجئنػػػػػػػػػػ

 فناىضػػػػػػػػنا ىنالػػػػػػػػػؾ جمػػػػػػػػع كسػػػػػػػػػرع
 داتؽ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػاميـ بميّنػػػػػػػػػػػػػػػػػنفّمػػػػػػػػػػػػػػػػػ

** 
** 
** 
** 

 يامحػػػػػػػػػميػػػػػػػػػث مػػػػػػػػػدّجج كالّ  بكػػػػػػػػػؿّ 
 ي مإلػػػػػػػػى اليرمػػػػػػػػوؾ فالبمػػػػػػػػد الّشػػػػػػػػ

 يدوامػػػػػػػػػػػػػ (ٙ)مسػػػػػػػػػػػػػّومة دوابرىػػػػػػػػػػػػػا
 اـعظػػػػػػػػػػػػػال (ٚ)وأبنػػػػػػػػػػػػػاء المرازبػػػػػػػػػػػػػة

 عػػػػػػػػاـالنّ  (ٛ)فراشػػػػػػػػيا قػػػػػػػػيض فّ أكػػػػػػػػ

                                         

ـ، ٜٔٛٔ( قدامػػة بػػف جعفػػر: الخػػراج وصػػنعة الكتابػػة، دار الرشػػيد، بغػػداد، الطبعػػة األولػػى، ٔ)
 .ٖٓٙص

 .ٖٙٗ، صٔحاري: األنساب، جػ( الصٕ)
 .ٕ٘٘( البالذري: فتوح البمداف، صٖ)
؛ ابػف عسػاكر: تػاريخ ٕ٘ٔ؛ الدينوري: األخبار الطواؿ، صٕٚ٘( البالذري: فتوح البمداف، صٗ)

 . والبيت الخامس عند الدينوري فقط.ٖٛٗ، صٜٗدمشؽ، جػ
اىيـ األبيػػاري، الييئػػة ( تػػردي: تجػػري جريػػا سػػريعا. أبػػو عمػػرو الشػػيباني: الجػػيـ، تحقيػػؽ/ إبػػر ٘)

 .ٕٓ، صٕـ، جػٜٗٚٔىػ/ٜٖٗٔالعامة لشؤوف المطابع األميرية، القاىرة، 
. والمػراد ٜٕٙ، صٗ( دوابرىا: جمع دابرة، وىي مؤخرة الحافر. ابف منظور: لسػاف العػرب، جػػٙ)

 أّف حوافرىا معممة بالدماء.
، ( المرازبػػة: جمػػع مرزبػػاف، أمػػراء األطػػراؼ، وَمػػف وراء الممػػوؾ. ٚ) الخػػوارزمي: مفػػاتي  العمػػـو

 .ٖٚٔـ، صٜٜٛٔتحقيؽ/ إبراىيـ األبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 
 .ٕٕٗ، صٚ( قيض: قشرة البيض العميا اليابسة. ابف منظور: لساف العرب، جػٛ)
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 ا أف رأيػػػػػػػػػػت الخيػػػػػػػػػػؿ جالػػػػػػػػػػتفمّمػػػػػػػػػػ
 افأضػػػػػػػػػرب رأسػػػػػػػػػو فيػػػػػػػػػوع صػػػػػػػػػريع  
  اوقػػػػػػػػد أبمػػػػػػػػى اإللػػػػػػػػو ىنػػػػػػػػاؾ خيػػػػػػػػر  

 

** 
** 
** 

 قصػػػػػػػدت لموقػػػػػػػؼ الممػػػػػػػؾ اليمػػػػػػػاـ
 (ٕ)وال كيػػػػػػػػػػاـ (ٔ)بسػػػػػػػػػػيؼ ال أفػػػػػػػػػػؿّ 

 يوفعػػػػػػػػؿ الخيػػػػػػػػر عنػػػػػػػػد ا  نػػػػػػػػام
 

 ،رسػتـ تنػازعوا فػي دـقػد  عراءطائفة مف كبار الفرساف الّشػوجدير بالّذكر أّف 
 معػد يكػرب، مثػؿ عمػرو بػف ون سب إلى كّؿ واحد منيـ شعر  يذكر فيو مقتمو عمى يػده

فػة ، وىػالؿ بػف عمّ األسػديّ  طميحػة بػف خويمػدو ، المراديّ  مكشوحال، وقيس بف بيديّ الزّ 
، وال مػانع (ٖ)، وقرط بف جماح العبدّي، وزىير بف عبػد شػمس البجمػّي، وليػرىـيميّ التّ 

 ،اا وطعن ػا ضػرب  بدنو مممػوء   مف اشتراؾ طائفة مف األبطاؿ في قتؿ رستـ؛ ألّنيـ وجدوا
 .(ٗ)فمـ يعمـ مف قاتمو

وزعػػػـ الػػػّدينورّي أّف قػػػيس بػػػف المكشػػػوح المػػػرادّي شػػػّد عمػػػى رأس مسػػػتميتة 
، قائػد (ٙ)، والّصػحي  أّف زىػرة بػف الَحِوّيػة الّتميمػيّ (٘)الفرس فقتمو، ويسػميو "جميػوس"

بتتّبػع الفػاّريف، فػانطمؽ خمفيػػـ  وكّمفػ ا أّف سػعد  المقّدمػة ىػو اّلػذي قتمػو؛ فقػد ثبػػت 

                                         

 .ٖٓ٘، صٔٔ( أفّؿ: فيو ثممة، أو كسر. المصدر السابؽ، جػٔ)
 .ٜٕ٘، صٕٔال يقطع. المصدر السابؽ، جػ ( كياـ: كِميؿ عف الضربةٕ)
( النعمػػاف عبػػد المتعػػاؿ القاضػػي: شػػعر الفتػػوح اإلسػػالمية فػػي صػػدر اإلسػػالـ، مكتبػػة الثقافػػة ٖ)

 .ٕٓٔـ، صٕ٘ٓٓىػ/ٕٙٗٔالدينية، مصر، الطبعة األولى، 
 .ٕ٘٘( البالذري: فتوح البمداف، صٗ)
 .ٖٕٔ( األخبار الطواؿ، ص٘)
فأسػمـ،  ة األعرجّي الّسعدي التميمي، وّفده ممؾ ىجػر عمػى الّنبػّي ( زىرة: ىو زىرة بف الحويّ ٙ)

وكاف عمى مقدمة جيش القادسّية، ولو فييا ذكر  جميؿ، وقد عاش إلى زمػف الحجػاج، ومػات 
، ٕ؛ ابف األثير: أسد الغابة، جػ٘ٙ٘ص ،ٕـ. ابف عبد البر: االستيعاب، جػٜٙٙىػ/ٚٚسنة 
 .ٕٚٗ، صٕ؛ ابف حجر: اإلصابة، جػٕٖٔص



  

 ٜٛٛ 

 ،فقتمػػو زىػػرةعميػػو  فشػػدّ  ،يحمػػييـ آخػػرىـ فػػي "الينوسالجػػالقائػػد "وكػػاف  حتّػػى لحقيػػـ،
   .(ٕ)اهإيّ  مونفّ  سعد، إلى بالّسَمب جاء مما، ف(ٔ)بومَ سَ  وأخذ

 ػثٛس ل١ظ ٔٙش دظٍح ِغ ادلغٍّني ٚدخٌٛٗ ادلذائٓ:
يجاىػػد مػػع المسػػمميف فػػي العػػراؽ  ظػػّؿ قػػيس بػػف ىبيػػرة المكشػػوح المػػرادّي  

، وكػػاف مػػف الّسػػابقيف فػػي (ٖ)إلػػى المػػدائفبعػػد فػػت  القادسػػّية حتّػػى عبػػروا نيػػر دجمػػة 
ـّ دخػػؿ المسػػػمموف (ٗ)اقتحػػاـ الّنيػػر، وقػػد ىػػػرب الفػػرس أمػػاميـ، فنزلػػوا عسػػػكرىـ ، ثػػ

 عاصمة الّدولة الفارسّية، وقصر كسرع.
  

                                         

. مف ٖٔٗ، صٕ؛ الطبري: تاريخ األمـ والمموؾ، جػٕٖٔ( خميفة بف خياط: تاريخ خميفة، صٔ)
 رواية ابف إسحاؽ.

 .ٜٔٗ، صٕوالثالثة الخمفاء، جػ ( الكالعي: االكتفاء بما تضمنو مف مغازي رسوؿ ا  ٕ)
ة المكرمػة، ( الاللكائي: كرامات األولياء، تحقيػؽ/ أحمػد سػعد حمػداف الغامػدي، دار طيبػة، مكػٖ)

 .ٗٙٔ، صٜـ، جػٖٕٓٓىػ/ٖٕٗٔالطبعة الثامنة، 
 .٘ٙٔ، ٗٙٔ، صٜ( المصدر السابؽ، جػٗ)
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 ظٍٛالء ِٛلؼحدٚس ل١ظ يف 
فػي   لـ يكف دخوؿ عاصمة الفرس نيايػة مطػاؼ قػيس بػف ىبيػرة المػرادّي 

، بػػػؿ ظػػػّؿ يجاىػػػد فػػػي سػػػبيؿ ا  ويشػػػارؾ فػػػي فتػػػوح البمػػػداف فتػػػوح الجبيػػػة الّشػػػرقّية
 الفارسّية، ويقوـ كعادتو بنجدة المسمميف في المواقؼ الّصعبة.

، (ٔ)جمػػوالءالفػػرس قػػد اجتمعػػوا بأعػػداد لفيػػرة لمقاومػػة المسػػمميف فػػي وكػػاف 
عمى أنفسيـ، وتعاىػدوا عمػى  واخندقو  ،(ٕ)بقيادة خّرزاد بف ىرمز، أخي رستـ المقتوؿ

، بقيػادة ابػف (ٖ)اثني عشر ألػؼ مقاتػؿ  بف أبي وّقاص سعد  ، فسّير إلييـ وايفرّ  أالّ 
 حتّػى اضػطرّ ، ودار بػيف الفػريقيف قتػاؿ شػديد (ٗ)بف أبي وّقػاص أخيو ىاشـ بف عتبة

 .(٘)طمب المدد مف عّمولىاشـ 
وقػػػد انتيػػػز الفػػػرس توافػػػد األمػػػداد عمػػػييـ، وقّمػػػة عػػػدد المسػػػمميف فعػػػاجموىـ 

، وظّمػت كتائػب الفػرس تطمػع عمػييـ واحػدة تمػو (ٙ)وانكشػفوا ،المسمموفالقتاؿ، فجاؿ 
 إذ ذلػػؾ عمػػى ىػػـ فبينػػا ،عمػػى أنفسػػيـ مػػف اليزيمػػة المسػػمموف أشػػفؽاألخػػرع، حتّػػى 

 جػػاءىـ قػدالمكشػوح المػػرادّي  ىبيػػرة بػف قػيس فػػإذا وراءىػـ، لممسػػمميف اتكبيػر   سػمعوا
ا   يصػػؿ أف قبػػؿ المشػػركوف ـفػػانيز  راجػػؿ، مائةوسػػتّ  فػػارس وأربعمائػػة ألػػؼ يفػػمسػػرع 

                                         

 .ٙ٘ٔ، صٕ( جموالء: بمدة عراقية في طريؽ خراساف. ياقوت: معجـ البمداف، جػٔ)
؛ الػػّدينوري: ٕ٘ٛ؛ الػػبالذري: فتػػوح البمػػداف، صٖٙٔص، تػػاريخ خميفػػةخميفػػة بػػف خيػػاط:  (ٕ)

 .ٕٚٔاألخبار الطواؿ، ص
بما تضمنو . وعند المدائني أربعة آالؼ. الكالعي: االكتفاء ٕ٘ٛالبالذري: فتوح البمداف، ص( ٖ)

 .ٕٚ٘، صٕجػ والثالثة الخمفاء، مف مغازي رسوؿ ا  
 .ٕ٘ٛ؛ البالذري: فتوح البمداف، صٖٚٔ، ٖٙٔص، تاريخ خميفة( خميفة بف خياط: ٗ)
 .ٕٛٔ، ٕٚٔالّدينوري: األخبار الطواؿ، ص( ٘)
الكالعػي: االكتفػاء بمػا تضػمنو مػف مغػازي رسػوؿ ؛ ٖٚٔص، تاريخ خميفة( خميفة بف خياط: ٙ)

 .ٕٛ٘، صٕوالثالثة الخمفاء، جػ ا  



  

 ٜٛٔ 

ػػػ ا  وبعػػػث، إلػػػييـ وا فيػػػو، وركػػػب فتيػػػافتأعمػػػت الفػػػرس عػػػف خنػػػدقيـ  مظممػػػة اريح 
 .(ٔ)المسمموف أكتافيـ

فػي بػف ىبيػرة المكشػوح المػرادّي وكاف لوصػوؿ المػدد اإلسػالمّي بقيػادة قػيس 
 المسمميف بعدما أوشكوا عمى اليزيمة. انتصارالوقت المناسب أعظـ األثر في 

دة قيس بف ىبيرة المكشوح المرادّي لمػدد مػف ألفػي مقاتػؿ دليػؿ  آخػر وفي قيا
 عمى حسف صحبتو وثقة الخميفة وأمرائو في قيادتو وديانتو.

 
 

 

                                         

 ؛ الكالعي: االكتفاء بما تضمنو مف مغازي رسوؿ ا  ٕٛٔ( الدينوري: األخبار الطواؿ، صٔ)
 . مف رواية المدائني.ٕٛ٘، صٕوالثالثة الخمفاء، جػ
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 دٚس ل١ظ يف ِٛلؼح ٔٙاٚٔذ
لـ يكف ضياع بالد العراؽ وتتابع ىزائـ الّساسانّييف يسػير ا عمػى أمػراء الفػرس 

دجػػػرد" واستنيضػػػوه لمقتػػػاؿ مػػػف جديػػػد ولػػػذلؾ أثػػػاروا ممكيػػػـ اليػػػارب "يز  ،وأعيػػػانيـ
العاّمػػة فػػي أقػػاليـ الّدولػػة  عبئػػةالتّ  إلػػى دعػػا، و (ٔ)وأّمػػر عمػػييـ ذا الحػػاجبيف ،فأجػػابيـ

 إلػػػػػى جميع ػػػػػا رىـوسػػػػػيّ ، (ٖ)أو يزيػػػػػدوف ،(ٕ)مقاتػػػػؿ أربعػػػػػيف ألػػػػػؼ وحشػػػػػد ،الفارسػػػػّية
 ِِ  .(٘)ـٔٗٙىػ/ٕٔ، سنة (ٗ)ىاوندَف

 بػف الّزبيػرالعػرب، مػنيـ: الجيش جماعػة مػف الّصػحابة وأبطػاؿ  وقد ضـّ ىذا
 ، وجريػػر بػػف عبػػد ا (ٙ)، وحذيفػػة بػػف اليمػػاف، وعبػػد ا  بػػف عمػػر بػػف الخّطػػابالعػػّواـ
بػف ا، وقيس بػف ىبيػرة المكشػوح المػرادّي، وطميحػة الّثقفيّ  ، والمغيرة بف شعبةالبجميّ 

                                         

ف أبي شيبة: المصنؼ في األحاديث واآلثار، تحقيؽ/ محمد عّوامة، مؤسسة عمـو القػرآف، ( ابٔ)
؛ الػبالذري: فتػػوح ٖ٘ٛٗٗ، حٕٛٛ، صٛٔـ، جػػٕٙٓٓىػػ/ٕٚٗٔبيػروت، الطبعػة األولػى، 

؛ الحػاكـ: المسػتدرؾ عمػى ٖٖ٘، صٕ؛ الطبػري: تػاريخ األمػـ والممػوؾ؛ جػػٖٕٖالبمداف، ص
دار الفكػػػػر، بيػػػػروت، لبنػػػػاف، الطبعػػػػة األولػػػػى، الصػػػػحيحيف، تحقيػػػػؽ/ محمػػػػود مطرجػػػػي، 

. ونّص ابف حجر عمى أّف ذا الحاجبيف لقب خرازاد ٖٚ٘٘، حٜ، صٗـ، جػٕٕٓٓىػ/ٕٕٗٔ
بػف ىرمػػز. نزىػػة األلبػاب فػػي األلقػػاب، تحقيػؽ/ عبػػد العزيػػز صػال  السػػديري، مكتبػػة الرشػػد، 

 .ٕ٘ٛ، صٔـ، جػٜٜٛٔىػ/ٜٓٗٔالرياض، الطبعة األولى، 
، ٜٚ، صٗصػػػحي ، )كتػػػاب الجزيػػػة والموادعػػػة، بػػػاب الجزيػػػة والموادعػػػة(، جػػػػ( البخػػػاري: الٕ)

 .ٜٖ٘ٔح
 .ٕٕٖ( يذكر البالذري أّنيـ اجتمعوا في ستيف ألفا، أو مائة ألؼ. فتوح البمداف، صٖ)
 .ٖٗٔ، ٖٖٔ؛ الدينوري: األخبار الطواؿ، صٚٗٔ( خميفة بف خياط: تاريخ خميفة، صٗ)
ىػػ. الطبػري: ٛٔر والواقػدي، أمػا سػيؼ فيجعميػا فػي سػنة ( ىذا تأريخ ابف إسحاؽ وأبػي معشػ٘)

 .ٛٔ٘، صٕتاريخ األمـ والمموؾ، جػ
؛ الحػػاكـ: ٖ٘ٛٗٗ، حٕٛٛ، صٛٔ( ابػػف أبػػي شػػيبة: المصػػّنؼ فػػي األحاديػػث واآلثػػار، جػػػٙ)

 .ٖٚ٘٘، حٜ، صٗالمستدرؾ عمى الصحيحيف، جػ
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، (ٕ)الّزبيػػديّ  معػػد يكػػرب بػػف وعمػػرو ،الكنػػديّ  قػػيس بػػف واألشػػعث، (ٔ)خويمػػد األسػػديّ 
أف يشػػاور  المزنػػّي  الّنعمػػاَف بػػف مقػػّرفأميػػَر الجػػيش  عمػػر وصػػى الخميفػػة  وأ

يجعميمػػػا مػػػف أف و  ،فػػػي أمػػػر الحػػػرب بػػػف خويمػػػد وطميحػػػة ،معػػػد يكػػػرب بػػػف عمػػػرو
 .(ٗ)، وأاّل يوّلييما شيئ ا مف اإلمارة(ٖ)خّواّصو

 ا لصػػعوبة المعركػػة المنتظػػرة فػػي نياونػػد فقػػد عيػػد الفػػاروؽ عمػػر ونظػػر  
جريػر بػف عبػد ا  إلػى بعػده مػف إلى حذيفة بف اليماف بعد الّنعمػاف، و بقيادة الجيش 

 .(ٙ)المكشوح المراديّ ىبيرة فالقيادة لقيس بف األخير ، فإف أصيب (٘)البجميّ 
قػيس بػف بتػأمير  ولي عمـ أّف الّنص عمى عيػد الفػاروؽ عمػر بػف الخّطػاب 

الّصػػػحابّييف بعػػػد فػػػي نياونػػػد عمػػػى جػػػيش المسػػػمميف كّمػػػو  المكشػػػوح المػػػراديّ ىبيػػػرة 
                                         

 إسحاؽ.. مف رواية محمد بف ٛٔ٘، صٕ( الطبري: تاريخ األمـ والمموؾ، جػٔ)
؛ الحػػاكـ: ٖ٘ٛٗٗ، حٕٛٛ، صٛٔ( ابػػف أبػػي شػػيبة: المصػػّنؼ فػػي األحاديػػث واآلثػػار، جػػػٕ)

 .ٖٚ٘٘، حٜ، صٗالمستدرؾ عمى الصحيحيف، جػ
 .ٖ٘ٔ؛ الدينوري: األخبار الطواؿ، صٕٔٚ، صٙ( ابف سعد: الطبقات الكبير، جػٖ)
. وقػد ذكػر ابػف ٖٜٖٗٗ، حٜٕ٘، صٛٔ( ابف أبي شيبة: المصنؼ في األحاديث واآلثار، جػػٗ)

أوصى النعماف أف يستعيف بطميحة وعمر وال يولييما شيئا مف  عبد ربو أّف الفاروؽ عمر 
. وذكر أبو إسحاؽ الفزاري أّف الفاروؽ عمر بعث سمماف ٜٓٔ، صٔاإلمارة. العقد الفريد، جػ

رجػع بف ربيعة في جيش وأوصاه أف يقّرب عمرا وطميحة ويستمع ليما لعمميما بالحرب، فإذا 
إلػػى بػػالد المسػػمميف أنزليمػػا منزلتيمػػا. السػػير، تحقيػػؽ/ فػػاروؽ حمػػادة، مؤسسػػة الرسػػالة، 

. وال شػؾ أف تعػدد المصػػادر عمػى ذكػر االرتيػػاب ٖٛٔـ، صٜٚٛٔبيػروت، الطبعػة األولػػى، 
مػػف طميحػػة وعمػػرو خاصػػة دوف ذكػػر قػػيس مػػع شػػيرتو يؤّكػػد ثقػػة أبػػي بكػػر وعمػػر وبقيػػة 

الػػردة التػي ألصػقيا بػػو األخبػاري الكػذوب سػػيؼ بػف عمػػر الصػحابة فيػو، وبراءتػػو مػف تيمػة 
 التميمي.

 .ٛٗٔ( خميفة بف خياط: تاريخ خميفة، ص٘)
؛ ابػف ٕ٘ٔ، صٕ؛ الذىبي: تاريخ اإلسػالـ، جػػٜٔ٘، صٕ( الطبري: تاريخ األمـ والمموؾ، جػٙ)

 . والخبر مف رواية محمد بف إسحاؽ.ٖٕٔ، صٚكثير: البداية والنياية، جػ
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مػػف  –رضػػي ا  عنيمػػا  - جريػػر بػػف عبػػد ا  البجمػيّ الجميمػيف: حذيفػػة بػػف اليمػاف و 
وىو ال يّتيـ بالّتحّيز لقبيمة مػراد، وال ، بف يساربف إسحاؽ رواية إماـ المغازي محّمد 

تيمة االرتػداد عػف مف   دليال  ميّما في تبرئة قيس لميمنّية، مّما يجعؿ ىذه الّرواية
ػػو لػػـ يسػػتعمؿ أحػػد  أّنػػ "فػػإف المعػػروؼ مػػف عمػػر ؛ سػػالـاإل وكػػاف ، (ٔ)ف ارتػػّد"ا مم 

ا عمى اختيار أمرائو مّمف ال تحوـ حوليـ شائبة،  العيد بالّتوليػة ىذا قد صدر و حريص 
 معػد يكػرببعػدـ تػأمير عمػرو بػف  فيػو في الوقػت اّلػذي أوصػى مف الفاروؽ عمر 

   .ةبف خويمد األسدّي خاصّ  وطميحةالّزبيدّي 
، واستشػػيد (ٕ)وقػد دارت معركػػة شػػديدة بػيف المسػػمميف والمجػػوس فػي نياونػػد

فييػػا الّنعمػػاف بػػف مقػػّرف المزنػػّي 
ـّ فػػت   حذيفػػة بػػف اليمػػاف  فأخػػذ الّرايػػة ،(ٖ) فػػت

 .(ٗ)نياوند عمى يديو

 

                                         

 .ٛ٘٘، صٕوالثالثة الخمفاء، جػ االكتفاء بما تضمنو مف مغازي رسوؿ ا  ( الكالعي: ٔ)
 .ٛٗٔ( خميفة بف خياط: تاريخ خميفة، صٕ)
 .ٙٗٔ، ص٘( ابف سعد: الطبقات الكبير، جػٖ)
 .ٖٚٔ، ٖٙٔ؛ الدينوري: األخبار الطواؿ، صٜٕٛ( البالذري: فتوح البمداف، صٗ)
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 ٚفاج ل١ظ تٓ ادلىؾٛغ ادلشادٞ
فػػي موقعػػة دوره يػػرة المكشػػوح عمػػى يتوّقػػؼ التّػػاريخ المفّصػػؿ لحيػػاة قػػيس بػػف ىب

 .الفاروؽ عمر بف الخطاب  زمفنياوند، 
عمػػى ذكػػر آثػػار لػػو صػػالحات فػػي فتػػوح البمػػداف زمػػف  (ٔ)وتػػنّص بعػػض المصػػادر

 .مفّصؿلـ أقؼ لو عمى ذكر ولكّني ، الخميفة عثماف 
ـ( فػػيمف قتػػؿ فػػي ٗ٘ٛىػػػ/ٕٓٗوأّمػػا وفاتػػو فقػػد سػػّماه خميفػػة بػػف خّيػػاط )ت:  

 .(ٕ)ـٚ٘ٙىػ/ٖٚسنة ، وذلؾ  عمّي بف أبي طالب يف معموقعة صفّ 
مكشػوح المػرادّي وقػػيس ىبيػرة البػيف وفػاة قػيس بػف  (ٖ)ويخمػط لالبّيػة المػؤّرخيف

تقػّدـ يػوـ صػّفيف، ف ؛ ألّف األخيػر كانػت بيػده رايػة بجيمػةاألحمسػيّ  بف مكشوح البجمػيّ 
 .(ٗ)فقتؿ، فأخذ الّراية رجؿ آخر مف أحمس بقومو نحو معاوية 

الخبػػر عػػف ابػػف عبػػد البػػّر فػػي وفػػاة قػػيس بػػف ىبيػػرة  ىػػذا (٘)روقػػد نقػػؿ ابػػف حجػػ
فػّرؽ بػيف قػيس بػػف  اّلػػذي كػالـ ابػف دريػد وصػػّوب وصػّرح بغمطػو،المػرادّي، المكشػوح 
اّلػػذي  اّلػػذي قتػػؿ األسػػود العنسػػّي، وبػػيف قػػيس بػػف مكشػػوح البجمػػيّ  المػػراديّ  المكشػػوح

 .شيد صّفيف

                                         

؛ النػووي: تيػذيب األسػماء ٖٓٓٔ، صٖألصػحاب، جػػ( ابف عبد البر: االستيعاب فػي معرفػة أ)
 .ٖٗٚ، صٕوالصفات، جػ

 .ٜٚٗ، صٜٗ( ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، جػٕ)
؛ ابػف األثيػر: أسػد ٖٔٓٔ، ٖٓٓٔ، صٖ( ابف عبد البر: االستيعاب في معرفة األصحاب، جػػٖ)

 .ٕٓ٘، صٖ؛ الذىبي: سير أعالـ النبالء، جػٕ٘ٗ، صٗالغابة في معرفة الصحابة، جػ
( ذكر ابف مزاحـ ىذه الحادثة عػف قػيس بػف ىبيػرة األحمسػّي األنمػاري البجمػّي. وقعػة صػفيف، ٗ)

تحقيػػؽ/ عبػػد السػػالـ محمػػد ىػػاروف، المؤسسػػة العربيػػة الحديثػػة، القػػاىرة، الطبعػػة الثانيػػة، 
 .ٜٕ٘، ٕٛ٘ـ، صٖٜٙٔىػ/ٕٖٛٔ

 .ٙٓٗ، ص٘( ابف حجر: اإلصابة في تمييز الصحابة، جػ٘)



   

 896 

 اخلامتح
ـّ الّصػػالحات، فقػػد   -تعػػالى  -انتييػػت بعػػوف ا  الحمػػد   اّلػػذي بنعمتػػو تػػت

وتوفيقو مف كتابة ىذا البحث اّلذي تعّرضت فيو لدراسة تاريخ الّصحابّي الجميؿ قػيس 
بف ىبيرة المكشوح المرادّي المفترع عميو، وقد أمكف الّتوّصؿ خالؿ ىػذه الّدراسػة إلػى 

 عدد مف الّنتائج، لعّؿ مف أىّميا:

األمػػػـ تػػػاريخ "الّتاريخّيػػػة وعمػػػى رأسػػػيا  فػػػي المصػػػادر ةالػػػّردة المروّيػػػ أخبػػػار* أّف 
حتػػاج إلػػى مزيػػد مػػف البحػػث تبصػػورة كبيػػرة، و  امشػػكوؾ فييػػ بػػريّ الطّ والممػػوؾ" لإلمػػاـ 

 ات المقارنة.راسوالدّ والّتحقيؽ 
* ال يعّد صنيع اإلماـ الّطبرّي في "تاريخ األمـ والمموؾ" انتخاب ػا لمّروايػات الّصػحيحة، 

ألّنو نّص في مقّدمتػو عمػى اشػتماؿ كتابػو عمػى الّروايػات وال اختيار ا لمكتب الموثوقة؛ 
 الغريبة والّشنيعة، واّتيـ الّرواة الذيف نقؿ عنيـ بذلؾ.

ظػر فػي ضػاربة والنّ وايػات المتّ * يحتاج تاريخ صدر اإلسالـ إلػى مزيػد مػف تحقيػؽ الرّ 
، وتنقيػػة المصػػادر مػػف الّروايػػات الموضػػوعة عػػديؿواة مػػف كتػػب الجػػرح والتّ حػػاؿ الػػرّ 

 .واألباطيؿ التي افتراىا األخبارّيوف المجروحوف والمفعموف بالعصبّية القبمّية
، صػراحةالّتاريخّيػة ، يكػذب فػي روايػة األخبػار األخبارّي سيؼ بف عمر الّتميمػيّ  * أفّ 

يء ونقيضػو، وىػػو ذكػر الّشػػمػػف ، وال يسػتحي ويخػالؼ جمػاىير أىػػؿ العمػـ الموثػػوقيف
التو ودينو، وينبغي أخػذ الحػذر عنػد االعتمػاد عمػى مّتيـ مف قبؿ كبار العمماء في عد

 رواياتو، وعرضيا عمى ليرىا مف روايات المعاصريف لو.
ال  واّتسػاع رقعتيػا فػي بػالد الػيمف خاّصػةّدة رّ انتشار الػ تبالغ فيتي أّف الّروايات الّ  *

، وطبيعػة األحػداث فػي حيحةمواجيػة األخبػار الّصػعمػى يمكف الوثػوؽ بيػا، وال تقػوع 
في الفتوح عمى الكثرة العددية ألىؿ اليمف الثّابتيف عمػى  ماد أبي بكر الّصّديؽ اعت

 .اإلسالـ وتركو لممرتّديف ترّدىا ردِّا قاطع ا
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مف قبيمة مراد صميبة، وأّف أىؿ األخبػار  المكشوحىبيرة * ثبت بالّدراسة أّف قيس بف 
 يخمطوف بينو وبيف سمّي لو مف قبيمة بجيمة.

األخبارّييف لطبيعة الّدور اّلذي قاـ بو قيس بف ىبيرة المكشػوح فػي * لـ يفطف بعض 
ظياره متابعتو لو حّتى يتمكف منو.  مواجية األسود العنسّي وا 

* حارب قػيس بػف ىبيػرة المكشػوح المػرادّي األبنػاء الفػرس المسػمميف فػي الػيمف بعػد 
 عصبّية وبغي ا عمييـ، وليس رّدة عف اإلسالـ. وفاة الّنبّي 

ىبيػػػرة تػػػي شػػػارؾ فييػػػا قػػػيس بػػػف ة الّ اريخّيػػػالتّ  األحػػػداث  روايػػػات  األثبػػػاِت و ؼ * تكشػػػ
ػػا فيػػو، ولػػيس متّ موثوق ػػ ا جمػػيال  المكشػػوح المػػرادّي أّنػػو كػػاف صػػحابيِّ  ا فيػػو ا مشػػكوك  يم 

 ة.ف تمّبسوا بالّردّ كغيره ممّ 
ووصػػػمو بػػػالّرّدة عػػػف  المػػػرادّي المكشػػػوح ىبيػػػرة * أّدع تشػػػويو تػػػاريخ قػػػيس بػػػف 

يخو المشّرؼ وآثػاره الجميمػة فػي خيف بتار إلى عدـ اىتماـ لالبّية المؤرّ  مّرتيفاإلسالـ 
 .البمداف وليرىا فتوح

* كاف قيس بف ىبيرة المكشػوح المػرادّي شػديد البػأس فػي الحػروب، يعػّوؿ عميػو فػي 
الخطػػوب، وىػػو أحػػد الفرسػػاف الّشػػجعاف األبطػػاؿ، ولػػـ يػػؤت المسػػمموف مػػف قبمػػو فػػي 

 ّنصر حميفيـ في جميع المواطف اّلتي شارؾ فييا أّياـ الفتوح.معركة قط، بؿ كاف ال
؛ ألّف أىػػؿ األخبػػار المػػراديّ  * لػػـ يقػػؼ الباحػػث عمػػى تػػاريخ وفػػاة قػػيس بػػف المكشػػوح

 وفاة قيس البجمّي، وليس صاحبنا المرادّي.في ترجمتيـ لو يذكروف 
 

ٟ أعأي اهلل ذؼاىل أْ جيؼً ػٍّٟ ٘زا صٛاتا ؼغٕا، 
 
ا،،،، فإٔ

ً
ا ٚأخري

ً
خاٌص
.ٓ٠

 
ػ ؼغٕاذٟ ٠َٛ اٌذ

 
 ٌٛظٙٗ اٌىش٠ُ، ٚأْ ٠ٕفغ تٗ عالب اٌؼٍُ ٚاٌثاؼصني، ٚأْ ٠شظ
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 (1)غـــادس ٚادلشاظـــادلص
 أٚال: ادلصـادس: 

  ،ٞاص
 
 .َ(1131٘ـ/421)خ: ا٢تٟ: أتٛ عؼذ ِٕصٛس تٓ احلغني اٌش

"نثػػػػػر الػػػػػػّدّر فػػػػػي المحاضػػػػػػرات"، دار الكتػػػػػب العمميػػػػػػة، بيػػػػػروت، الطبعػػػػػػة األولػػػػػػى،  -ٔ
 ـ.ٕٗٓٓىػ/ٕٗٗٔ

  :خ( ،
 
١ثأٟ

 
ذ اٌؾ

 
٠ٓ ػٍٟ تٓ زلّ

 
 اٌذ

 
 َ(.1232٘ـ/631اتٓ األشري: ػض

عػػادؿ أحمػػد عبػػد و "أسػػد الغابػػة فػػي معرفػػة الصػػحابة"، تحقيػػؽ/ عمػػي محمػػد معػػوض،  -8
 ـ.ٜٜٗٔىػ/٘ٔٗٔالموجود، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة األولى، 

دمري، دار الكتػاب العربػي، بيػروت، "الكامػؿ فػي التّػاريخ"، تحقيػؽ/ عمػر عبػد الّسػالـ تػ -3
 ـ.ٜٜٚٔىػ/ٚٔٗٔالطبعة األولى، 

 ـ.ٜٓٛٔىػ/ٓٓٗٔالمباب في تيذيب األنساب"، دار صادر، بيروت، " -4

  :ٛذ تٓ ػثذ اهلل اٌثصشٞ، )ذٛيف حن
 
 َ(.782٘ـ/165األصدٞ: زلّ

 ـ.ٗ٘ٛٔ"فتوح الشاـ"، طبعة كمكتو، اليند،  -٘

  :ذ تٓ إمساػ١ً تٓ إتشا١ُ٘، )خ
 
: زلّ

 
 َ(.871٘ـ/256اٌثخاسٞ

وسػننو وأّيامػو"، تحقيػؽ/  "الجامع المسػند الّصػحي  المختصػر مػف أمػور رسػوؿ ا   -ٙ
 ـ.ٕٔٓٓىػ/ٕٕٗٔمحمد زىير ناصر الناصر، دار طوؽ النجاة، الطبعة األولى، 

  :خ( ،
 
: أمحذ تٓ حي١ٝ تٓ ظاتش اٌثغذادٞ

 
 . َ(892٘ـ/279اٌثالرسٞ

 ـ.ٜٛٛٔ"فتوح البمداف"، دار ومكتبة اليالؿ، بيروت،  -ٚ

 ( ،ٟ1194٘ـ/487اٌثىشٞ: أتٛ ػث١ذ ػثذ اهلل تٓ ػثذ اٌؼض٠ض األٔذٌغ.)َ 

                                         
 لفي المصادر ىجائي ا، وبدوف اعتبار لمممحقات )أؿ، أبو، ابف(. ( رتبت أسماء مؤ ٔ) 
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سػػػمط الفلػػػي فػػػي شػػػرح أمػػػالي القػػػالي"، تحقيػػػؽ/ عبػػػد العزيػػػز الميمنػػػي، دار الكتػػػب " -ٛ
 ـ.ٜٜٚٔىػ/ٚٔٗٔالعممية، بيروت، 

، عػالـ الكتػب، بيػروت، الطبعػة الثالثػة، "ضػعمعجـ ما استعجـ مف أسماء البالد والموا" -ٜ
 .ـٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔ

 (.1166٘ـ/458، )خ: ٟ: أتٛ تىش أمحذ تٓ احلغنياٌث١ٙمَ 
"، تحقيػػؽ/ عبػػد المعطػػي قمعجػػي، دار ومعرفػػة أحػػواؿ صػػاحب الشػػريعة "دالئػػؿ النبػػوة -ٓٔ

 ـ.ٜٛٛٔىػ/ٛٓٗٔالكتب العممية، بيروت، الطبعة األولى، 

 (.869٘ـ/255، )خ: تٓ زلثٛب أتٛ ػصّاْ ػّشٚ تٓ حبش: اجلاؼظَ 

البرصػػػػاف والعرجػػػػاف والعميػػػػاف والحػػػػوالف"، دار الجيػػػػؿ، بيػػػػروت، الطبعػػػػة األولػػػػى، " -ٔٔ
 .ـٜٜٛٔىػ/ٓٔٗٔ

، الطبعػة األولػى، د ىػاروف، دار الجيػؿ، بيػروتتحقيؽ/ عبد السػالـ محمػ "العثمانية"، -ٕٔ
 .  ـٜٜٔٔىػ/ٔٔٗٔ

  :(.1211٘ـ/597اتٓ اجلٛصٞ: أتٛ اٌفشض ػثذ اٌشمحٓ تٓ ػٍٟ، )خَ 
المنػػتظـ فػػي تػػاريخ الممػػوؾ واألمػػـ"، تحقيػػؽ/ محمػػد عبػػد القػػادر عطػػا، دار الكتػػب " -ٖٔ

 .ـٕٜٜٔىػ/ٕٔٗٔالعممية، بيروت، الطبعة األولى، 

تحقيػػػؽ/ عبػػػد الػػػرحمف محمػػػد عثمػػػاف، المكتبػػػة السػػػمفية، المدينػػػة "الموضػػػوعات"،  -ٗٔ
 ـ.ٜٙٙٔىػ/ٕٙٛٔالمنورة، الطبعة األولى، 

 ِٟ(.1188٘ـ/584، )خ: ذأٟزلّذ تٓ ِٛعٝ اذلّ: احلاصَ 

، )الفيصػؿ فػي عمػـ الحػديث(، تحقيػؽ/ سػعود عبػد ا  "الفيصػؿ فػي متشػابو النسػبة" -٘ٔ
بػػػػػػػػردي المطيػػػػػػػػري الػػػػػػػػديحاني، مكتبػػػػػػػػة الرشػػػػػػػػد، الريػػػػػػػػاض، الطبعػػػػػػػػة األولػػػػػػػػى، 

 .ـٕٚٓٓىػ/ٕٛٗٔ

  :ُ(.1114٘ـ/415زلّذ تٓ ػثذ اهلل ا١ٌٕغاتٛسٞ، )خ: احلاوَ 
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، مؤسسػػة الرسػػالة، بيػػروت، المػػدخميىػػادي  المػػدخؿ إلػػى الصػػحي "، تحقيػػؽ/ ربيػػع" -ٙٔ
   ـ.ٜٗٛٔىػ/ٗٓٗٔالطبعة األولى، 

تحقيػػؽ/ محمػػود مطرجػػي، دار الفكػػر، بيػػروت، لبنػػاف، المسػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحيف"، " -ٚٔ
 .ـٕٕٓٓىػ/ٕٕٗٔالطبعة األولى، 

 (.965٘ـ/354اٌر١ّّٟ، ) ْ: أتٛ ؼامت زلّذ تٓ ؼثاْاتٓ ؼثاَ 
ف، طبعػػة وزارة المعػارؼ الحكوميػة الينديػػة، "الثقػات"، تحقيػؽ/ محمػد عبػػد المعيػد خػا -ٛٔ

 ـ.ٖٜٚٔىػ/ٖٜٖٔالطبعة األولى، 

المجروحيف مف المحدثيف والضعفاء والمتػروكيف"، تحقيػؽ/ محمػود إبػراىيـ زايػد، دار " -ٜٔ
 .ـٜٙٚٔىػ/ٜٖٙٔالوعي، حمب، الطبعة األولى، 

مشػػػاىير عممػػػاء األمصػػػار وأعػػػالـ فقيػػػاء األقطػػػار"، تحقيػػػؽ/ مػػػرزوؽ عمػػػي " -ٕٓ
 ـ.ٜٜٔٔىػ/ٔٔٗٔدار الوفاء، مصر، الطبعة األولى،  إبراىيـ،

 ( ،ٞ859٘ـ/245اتٓ ؼث١ة: أتٛ ظؼفش زلّذ تٓ ؼث١ة اٌثغذاد .)َ 

 . تاريخبدوف ، دار اآلفاؽ الجديدة، بيروت، شتيتر ليختف إيمزةتحقيؽ/ "، الم َحّبر" -ٕٔ
 :(.1448٘ـ/852أمحذ تٓ ػٍٟ اٌؼغمالٟٔ، )خ:  اتٓ ؼعشَ 

ابة"، تحقيػػؽ/ عػػادؿ أحمػػد عبػػد الموجػػود، وعمػػي محمػػد "اإلصػػابة فػػي تمييػػز الّصػػح -ٕٕ
 ـ.ٜٜ٘ٔىػ/ ٘ٔٗٔمعوض، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة األولى، 

الدراية في تخريج أحاديث اليداية"، تحقيؽ/ السػيد عبػد ا  ىاشػـ اليمػاني المػدني، " -ٖٕ
 دار المعرفة، بيروت، بدوف تاريخ طبع.

 ـ.ٖٕٓٓالمكتبة التوفيقية، القاىرة،  "تقريب التيذيب"، تحقيؽ/ أيمف عرفة، -ٕٗ

"فت  البػاري شػرح صػحي  البخػاري"، تحقيػؽ/ محمػد فػؤاد عبػد البػاقي، ومحػّب الػّديف  -ٕ٘
 ـ.ٜٜ٘ٔىػ/ٜٖٚٔالخطيب، دار المعرفة، بيروت، 

نزىة األلباب في األلقاب، تحقيؽ/ عبد العزيز محمد صال  السػديري، مكتبػة الرشػد، " -ٕٙ
 .ـٜٜٛٔ/ىػٜٓٗٔالرياض، الطبعة األولى، 



  

 ٜٓٔ 

  :(.1164٘ـ/456اتٓ ؼضَ: ػٍٟ تٓ أمحذ تٓ عؼ١ذ األٔذٌغٟ، )خَ 

 ـ.ٖٜٛٔ"جميرة أنساب العرب"، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة األولى،  -ٕٚ

  :(.855٘ـ/241اتٓ ؼٕثً: أمحذ تٓ زلّذ تٓ ؼٕثً اٌزٍٟ٘، )خَ 

بعػػة وآخػػريف، مؤسسػػة الرسػػالة، بيػػروت، الط ،"المسػػند"، تحقيػػؽ/ شػػعيب األرنػػاؤوط -ٕٛ
 ـ.ٕٔٓٓىػ/ٕٔٗٔاألولى، 

 (1327٘ـ/727، )ٓ زلّذ تٓ ػثذ اهللزلّذ ت: ّريٞاحلَ . 

تحقيؽ/ إحساف عباس، مؤسسػة ناصػر لمثقافػة، "، الروض المعطار في خبر األقطار" -ٜٕ
 .  ـٜٓٛٔبيروت، الطبعة الثانية، 

  :تٓ شاتد اٌثغذادٞ، )خ 
 
 َ(. 1172٘ـ/463اخلغ١ة: أمحذ تٓ ػٍٟ

ػػ  أوىػػاـ الج" -ٖٓ مػػع والتفريػػؽ"، تحقيػػؽ/ عبػػد المعطػػي أمػػيف قمعجػػي، دار المعرفػػة، م َوضّْ
 .ـٜٙٛٔىػ/ٚٓٗٔبيروت، الطبعة األولى، 

  
 
 َ(.854٘ـ/241اط تٓ خ١ٍفح اٌؼصفشٞ، )خ: خ١ٍفح: خ١ٍفح تٓ خ١

"تػػػاريخ خميفػػػة"، تحقيػػػؽ/ أكػػػـر ضػػػياء العمػػػري، مؤسسػػػة الرسػػػالة، بيػػػروت، الطبعػػػة  -ٖٔ
 ـ.ٜٚٚٔىػ/ٜٖٚٔالثانية، 

  :ِٟ(.997٘ـ/387اٌىاذة، )خ:  ذ تٓ أمحذزلّاخلٛاسصَ 
"، تحقيػػػؽ/ إبػػػراىيـ األبيػػػاري، دار الكتػػػاب العربػػػي، بيػػػروت، الطبعػػػة " -ٕٖ مفػػػاتي  العمػػػـو

 .ـٜٜٛٔالثانية، 

 (.995٘ـ/385، )خ: ٕٟ: أتٛ احلغٓ ػٍٟ تٓ ػّشاٌذاسلغَ 

تحقيػػؽ/ موفػػؽ عبػػد ا  عبػػد القػػادر، دار الغػػرب اإلسػػالمي، المؤتمػػؼ والمختمػػؼ"، " -ٖٖ
 ـ.ٜٙٛٔىػ/ٙٓٗٔالطبعة األولى، بيروت، 

  :(.933٘ـ/321اتٓ دس٠ذ: أتٛ تىش زلّذ تٓ احلغني األصدٞ، )خَ 
االشتقاؽ"، تحقيؽ/ عبد السالـ محمػد ىػاروف، دار الجيػؿ، بيػروت، الطبعػة األولػى، " -ٖٗ

 .ـٜٜٔٔىػ/ٔٔٗٔ
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  :ٞ(.895٘ـ/282، )خ: أتٛ ؼ١ٕفح أمحذ تٓ داٚداٌذ٠ٕٛسَ 

يسػى البػابي الحمبػي، القػاىرة، المػنعـ عػامر، مكتبػة عتحقيؽ/ عبػد "، األخبار الطواؿ" -ٖ٘
 .ـٜٓٙٔالطبعة األولى، 

 :
 
٘ثٟ

 
 َ(.1347٘ـ/748زلّذ تٓ أمحذ تٓ ػصّاْ، )خ:  اٌز

تحقيػػؽ/ صػػالح الػػديف المنجػػد، مطبعػػة حكومػػة الكويػػت،  العبػػر فػػي خبػػر مػػف لبػػر"،" -ٖٙ
 ـ.ٜ٘ٛٔىػ/٘ٓٗٔ

اد معػروؼ، دار الغػرب ار عػوّ تحقيؽ/ بشّ "، ووفيات المشاىير واألعالـ تاريخ اإلسالـ" -ٖٚ
 .ـٖٕٓٓاإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 

وآخػريف، مؤسسػة الرسػالة، بيػروت،  ،"سير أعالـ الّنبالء"، تحقيؽ/ شعيب األرنػاؤوط -ٖٛ
 ـ.ٜ٘ٛٔىػ/٘ٓٗٔالطبعة الثالثة، 

 (918٘ـ/295أتٛ ػٍٟ أمحذ تٓ ػّش، )خ: : اتٓ سعرحَ  . 

   دار صادر، بيروت، بدوف تاريخ طبع. ـ،ٕٜٛٔ"األعالؽ النفيسة"، مطبعة بريؿ،  -ٜٖ

 ٞٚغٍٟ تٓ ٠ٛعف: عثظ اتٓ اجلٛص أ 
ْ
 َ(.1256٘ـ/654، )خ: لِض

ار ريحػػاوي، وآخػػريف، دار الرسػػالة ، تحقيػػؽ/ عّمػػ""مػػرآة الزمػػاف فػػي تػػواريخ األعيػػاف -ٓٗ
 .ـٖٕٔٓىػ/ٖٗٗٔالعالمية، دمشؽ، الطبعة األولى، 

 :ٟ(.1191٘ـ/483زلّذ تٓ أمحذ تٓ عًٙ، )خ:  اٌغشخغَ 

"شرح السير الكبير لمحمد بف الحسف الشيباني"، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعػة  -ٔٗ
 ـ.ٜٜٙٔىػ/ٚٔٗٔاألولى، 

  :(. 845٘ـ/231اتٓ عؼذ: زلّذ تٓ عؼذ تٓ ١ِٕغ اٌثصشٞ، )خَ 
"الطبقػػػات الكبيػػػر"، تحقيػػػؽ/ عمػػػي محمػػػد عمػػػر، مكتبػػػة الخػػػانجي، القػػػاىرة، الطبعػػػة  -ٕٗ

 ـ.ٕٔٓٓىػ/ٕٔٗٔاألولى، 

 ِٕ ٓ(.842٘ـ/227)خ: عؼ١ذ تٓ ِٕصٛس تٓ ؽؼثح،  صٛس:عؼ١ذ تَ 



  

 ٜٖٓ 

سنف سػعيد بػف منصػور"، تحقيػؽ/ حبيػب الػرحمف األعظمػي، الػدار السػمفية، الينػد، " -ٖٗ
 ـ.ٕٜٛٔىػ/ٖٓٗٔالطبعة األولى، 

  :ٟٔ(.1167٘ـ/562، )خ: أتٛ عؼذ ػثذ اٌىش٠ُ تٓ زلّذاٌغّؼاَ 
ة المعػارؼ العثمانيػة، األنساب"، تحقيؽ/ عبد الرحمف المعممي، وآخريف، مجمس دائر " -ٗٗ

 .ـٕٜٙٔىػ/ٕٖٛٔحيدر آباد، اليند، الطبعة األولى، 

 ٍٟ(. 1185٘ـ/581ػثذ اٌشمحٓ تٓ ػثذ اهلل اخلصؼّٟ، )خ:  :اٌغ١َٙ 
الػػروض األنػػؼ"، تحقيػػؽ/ عمػػر عبػػد السػػالـ السػػالمي، دار إحيػػاء التػػراث العربػػي، " -٘ٗ

 .ـٕٓٓٓىػ/ٕٔٗٔبيروت، الطبعة األولى، 

 ٟافؼ
 
 َ(.821٘ـ/214، )خ: ٠ظ تٓ ؽافغزلّذ تٓ إدس: اٌؾ

 ـ.ٜٜٓٔىػ/ٓٔٗٔاألـّ"، دار المعرفة، بيروت، " -ٙٗ

 ٟٔاس ِٛىل ؽ١ثاْ :اٌؾ١ثا
 
 َ(.821٘ـ/216)خ: ، إعؽاق تٓ ِش

تحقيؽ/ إبراىيـ األبيػاري، الييئػة العامػة لشػؤوف المطػابع األميريػة، القػاىرة، "، الجيـ" -ٚٗ
 .ـٜٗٚٔىػ/ٜٖٗٔ

 :(.849٘ـ/235، )خ: ّذأتٛ تىش ػثذ اهلل تٓ زل اتٓ أتٟ ؽ١ثحَ 

"المصػػػنؼ فػػػي األحاديػػػث واآلثػػػار"، تحقيػػػؽ/ كمػػػاؿ يوسػػػؼ الحػػػوت، مكتبػػػة الرشػػػد،  -ٛٗ
 ـ.ٜٜٓٔىػ/ٜٓٗٔالرياض، الطبعة األولى، 

  
 
 َ(.1117٘ـ/511)خ: ، أتٛ ادلٕزس عٍّح تٓ ِغٍُ ؽاسٞ:اٌص

األنساب"، تحقيؽ/ محمد إحساف النص، طبعة وزارة التراث والثقافة، سػمطنة عمػاف، " -ٜٗ
 .ـٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔطبعة الرابعة، ال

 ٔ(.1252٘ـ/651، )خ: سضٟ اٌذ٠ٓ احلغٓ تٓ زلّذٟ: اٌصغاَ 
"، تحقيؽ/ محمد أبػو الفضػؿ لكتاب تاج المغة وصحاح العربية التكممة والذيؿ والصمة" -ٓ٘

 .ـٜٜٚٔإبراىيـ، وآخريف، دار الكتب المصرية، القاىرة، 
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  :(.1363٘ـ/764اٌصفذٞ: صالغ اٌذ٠ٓ خ١ًٍ تٓ أ٠ثه، )خَ 
وتركػػػي مصػػػطفى، دار إحيػػػاء التػػػراث  ،"الػػوافي بالوفيػػػات"، تحقيػػػؽ/ أحمػػػد األرنػػاؤوط -ٔ٘

 ـ.ٕٓٓٓىػ/ٕٓٗٔالعربي، بيروت، 

 رب
 
ٟ، )خ:  ٞ: أتٛ ظؼفش زلّذ تٓ ظش٠شاٌغ

 
ٍ
 
 َ(.923٘ـ/311ا٢ِ

الطبعػػػػة األولػػػػى، لبنػػػػاف، "تػػػػاريخ األمػػػػـ والممػػػػوؾ"، دار الكتػػػػب العمميػػػػة، بيػػػػروت،  -ٕ٘
 ـ.ٕٔٓٓىػ/ٕٕٗٔ

  (.1171٘ـ/463أتٛ ػّش ٠ٛعف تٓ ػثذ اهلل، )خ: اٌرب: اتٓ ػثذَ 

"االستيعاب في معرفة األصحاب"، تحقيؽ/ عمي محمػد البّجػاوي، دار الجيػؿ، بيػروت،  -ٖ٘
 ـ.ٕٜٜٔىػ/ٕٔٗٔالطبعة األولى، 

، تحقيػػؽ/ مصػػطفى أحمػػد العمػػوي، "التمييػػد لمػػا فػػي الموطػػأ مػػف المعػػاني واألسػػانيد" -ٗ٘
عمػػػـو األوقػػػاؼ والشػػػؤوف اإلسػػػالمية، المغػػػرب، ومحمػػػد عبػػػد الكبيػػػر البكػػػري، وزارة 

   ـ.ٜٚٙٔىػ/ٖٚٛٔ

"الدرر في اختصار المغازي والسػير"، تحقيػؽ/ شػوقي ضػيؼ، دار المعػارؼ، القػاىرة،  -٘٘
 ـ.ٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔالطبعة الثانية، 

  ٗاتٓ ػثذ
 
 َ(.941٘ـ/328األٔذٌغٟ، )خ:  أمحذ تٓ زلّذ: ست

 .ـٜٗٛٔىػ/ٗٓٗٔطبعة األولى، العقد الفريد"، دار الكتب العممية، بيروت، ال" -ٙ٘

  :(.827٘ـ/211ػثذ اٌشصاق: أتٛ تىش ػثذ اٌشصاق تٓ ّ٘اَ اٌصٕؼأٟ، )خَ 

المصػػػنؼ"، تحقيػػػؽ/ حبيػػػب الػػػرحمف األعظمػػػي، المجمػػػس العممػػػي، الينػػػد، الطبعػػػة " -ٚ٘
 ـ.ٕٜٛٔىػ/ٖٓٗٔالثانية، 

 :اتٓ ػغاوش  
 
 َ(.1176٘ـ/571، )خ: تٓ ٘ثح اهلل تٓ احلغٓ ػٍٟ

يػػػػػػػؽ/ عمػػػػػػػرو لرامػػػػػػػة العمػػػػػػػروي، دار الفكػػػػػػػر، بيػػػػػػػروت، "تػػػػػػػاريخ دمشػػػػػػػؽ"، تحق -ٛ٘
 ـ.ٜٜ٘ٔىػ/٘ٔٗٔ

 اتٓ اٌؼّاد:  
 
 .َ(1679٘ـ/1189تٓ أمحذ احلٕثٍٟ )خ:  ػثذ احلٟ



  

 ٜٓ٘ 

شػػذرات الػػذىب فػػي أخبػػار مػػف ذىػػب"، تحقيػػؽ/ محمػػود األرنػػاؤوط، دار ابػػف كثيػػر، " -ٜ٘
 .ـٜٙٛٔىػ/ٙٓٗٔدمشؽ، الطبعة األولى، 

 ٛ(.814٘ـ/188 )خ:، إعؽاق إتشا١ُ٘ تٓ زلّذ اٌفضاسٞ: أتَ  

 ـ.ٜٚٛٔ"الّسير"، تحقيؽ/ فاروؽ حمادة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى،  -ٓٙ

 :(.889٘ـ/276ػثذ اهلل تٓ ِغٍُ اٌذ٠ٕٛسٞ، )خ:  اتٓ لر١ثحَ 

"المعارؼ"، تحقيؽ/ ثروت عكاشة، الييئػة المصػرية العامػة لمكتػاب، القػاىرة، الطبعػة  -ٔٙ
 ـ.ٕٜٜٔالثانية، 

  :(.948٘ـ/337ٌفشض لذاِح تٓ ظؼفش اٌىاذة، )خ: أتٛ الذاِح تٓ ظؼفشَ 

 ـ.ٜٔٛٔ"الخراج وصناعة الكتابة"، دار الرشيد، بغداد، الطبعة األولى،  -ٕٙ

 :(.1372٘ـ/774إمساػ١ً تٓ ػّش اٌمشؽٟ، )خ:  اتٓ وصريَ 
"البدايػػة والنيايػػة"، تحقيػػؽ/ عمػػي شػػيري، دار إحيػػاء التػػراث العربػػي، بيػػروت، الطبعػػة  -ٖٙ

 ـ.ٜٛٛٔىػ/ٛٓٗٔاألولى، 

  :ٟ(.1237٘ـ/634أتٛ اٌشت١غ ع١ٍّاْ تٓ ِٛعٝ األٔذٌغٟ، )خ: اٌىالػَ 

والثالثة الخمفػاء"، دار الكتػب العمميػة،  "االكتفاء بما تضمنو مف مغازي رسوؿ ا   -ٗٙ
 ـ.ٕٓٓٓىػ/ٕٓٗٔبيروت، الطبعة األولى، 

 :ٟ(.819٘ـ/214٘ؾاَ تٓ زلّذ تٓ اٌغائة، )خ:  اتٓ اٌىٍثَ 

يػػػر"، تحقيػػؽ/ نػػاجي حسػػف، عػػػالـ الكتػػب، بيػػروت، الطبعػػػة "نسػػب مَعػػّد والػػيمف الكب -٘ٙ
 ـ.ٜٛٛٔىػ/ ٛٓٗٔاألولى، 

 (.1127٘ـ/418، )خ: ٘ثح اهلل تٓ احلغني تٓ ِٕصٛس ٟ:اٌالٌىائَ 

كرامػػات األوليػػاء"، تحقيػػؽ/ أحمػػد سػػعد حمػػداف الغامػػدي، دار طيبػػة، مكػػة المكرمػػة، " -ٙٙ
 .ـٖٕٓٓىػ/ٖٕٗٔالطبعة الثامنة، 

  تٓ ٘ثح 
 
 َ(.1182٘ـ/475اهلل تٓ أتٟ ٔصش، )خ: اتٓ ِاوٛال: ػٍٟ
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"، واألنسػػاب اإلكمػاؿ فػػي رفػع االرتيػػاب عػػف المختمػؼ والمؤتمػػؼ فػػي األسػماء والكنػػى" -ٚٙ
 ـ.ٜٜٓٔىػ/ٔٔٗٔدار الكتب العممية، بيروت، الطبعة األولى، 

 :أً٘ اٌمشْ اٌصأٟ اذلعشٞ. رلٙٛي ِٓ 

الثقافيػػة، طيػػراف،  "نيايػػة األرب فػػي أخبػػار الفػػرس والعػػرب"، مجمػػع اآلثػػار والمفػػاخر -ٛٙ
 ـ.ٜٜ٘ٔىػ/ٚٔٗٔالطبعة األولى، 

 :ٟٔ(.994٘ـ/384، )خ: تٓ ِٛعٝ زلّذ تٓ ػّشاْ ادلشصتاَ 

 .ـٕٜٛٔىػ/ٕٓٗٔمعجـ الشعراء، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة الثانية، " -ٜٙ

 ُخ:  :اتٓ ِضاؼ( ،
 
 َ(.827٘ـ/212ٔصش تٓ ِضاؼُ ادلٕمشٞ اٌؾ١ؼٟ

محمػػػد ىػػػاروف، المؤسسػػػة العربيػػػة الحديثػػػة،  وقعػػػة صػػػفيف، تحقيػػػؽ/ عبػػػد السػػػالـ" -ٓٚ
 .ـٖٜٙٔىػ/ٕٖٛٔالقاىرة، الطبعة الثانية، 

 :ٞادلغؼٛد  
 
  ػٍٟ

 
 َ(.957٘ـ/346، )خ: تٓ احلغٓ تٓ ػٍٟ

، تحقيػػػػؽ/ عبػػػػػد ا  الصػػػػاوي، المكتبػػػػة التاريخيػػػػة، القػػػػػاىرة، "التنبيػػػػو واإلشػػػػراؼ" -ٔٚ
 .ـٖٜٛٔىػ/ٖٚ٘ٔ

 (.1361ـ/762٘، )خ: اٞ تٓ ل١ٍطِغٍغاٞ: ػالء اٌذ٠ٓ ِغٍغَ 

"إكمػػاؿ تيػػذيب الكمػػاؿ فػػي أسػػماء الرجػػاؿ"، تحقيػػؽ/ عػػادؿ محمػػد، وأسػػامة إبػػراىيـ،  -ٕٚ
 ـ.ٕٔٓٓىػ/ٕٕٗٔمكتبة الفاروؽ الحديثة، القاىرة، الطبعة األولى، 

 ٟ(.966٘ـ/355: ٛيف تؼذ، )ذادلغٙش تٓ عا٘ش ادلمذعٟ: ادلمذعَ 
 .ـٕٓٔٓالبدء والتاريخ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، " -ٖٚ

  :٠ٓ أمحذ تٓ ػٍٟ، )خ
 
 َ(.1441٘ـ/845ادلمش٠ضٞ: ذمٟ اٌذ

مػػف األحػػواؿ واألمػػواؿ والحفػػدة والمتػػاع"، دار الكتػػب  إمتػػاع األسػػماع بمػػا لمنبػػي " -ٗٚ
 .ـٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔالعممية، بيروت، الطبعة األولى، 

 :اتٓ ِٕظٛس  
 
 زلّذ تٓ ِ
َ
 ى
 
 َ(.1311٘ـ/711، )خ: اإلفش٠مٟ َش



  

 ٜٓٚ 

 ـ.ٜٜٗٔدر، بيروت، الطبعة الثالثة، "لساف العرب"، دار صا  -٘ٚ

مختصر تاريخ دمشؽ البف عساكر"، تحقيؽ/ روحيػة النحػاس، وآخػريف، دار الفكػر، " -ٙٚ
 ـ.ٜٗٛٔىػ/ٕٓٗٔدمشؽ، الطبعة األولى، 

  :غائٟ: أتٛ ػثذ اٌشمحٓ أمحذ تٓ ؽؼ١ة، )خ
 
 َ(.915٘ـ/313إٌ

حسػػف، دار  السػػنف الكبػػرع، تحقيػػؽ/ عبػػد الغفػػار سػػميماف البنػػداري، وسػػيد كسػػروي" -ٚٚ
 .ـٜٜٔٔىػ/ٔٔٗٔالكتب العممية، بيروت، الطبعة األولى، 

 (.1138٘ـ/431تٓ إعؽاق، )خ:  ٛ ٔؼ١ُ: أمحذ تٓ ػثذ اهللأتَ 
الضػػعفاء"، تحقيػػؽ/ فػػاروؽ حمػػادة، دار الثقافػػة، الػػدار البيضػػاء، المغػػرب، الطبعػػة " -ٛٚ

 .ـٜٗٛٔىػ/٘ٓٗٔاألولى، 

 (.1231٘ـ/629، )خ: زلّذ تٓ ػثذ اٌغٕٟ احلٕثٍٟ: اتٓ ٔمغحَ 
ـّ القػػرع، " -ٜٚ إكمػاؿ اإلكمػاؿ البػف مػاكوال"، تحقيػؽ/ عبػد القيػـو عبػد رب النبػي، جامعػة أ

 .ـٜٜٛٔىػ/ٓٔٗٔمكة المكرمة، 

 :ٌٕٞٚٛ(.1277٘ـ/676، )خ: اٌؾاِٟ حي١ٝ تٓ ؽشف اَ 
 ـ.ٜٜٙٔالطبعة األولى، لبناف، "تيذيب األسماء والمغات"، دار الفكر، بيروت،  -ٓٛ

 :ٞ(.1332٘ـ/733، )خ: ادلصشٞ ٌٛ٘ابأمحذ تٓ ػثذ ا ا٠ٌٕٛشَ 

، تحقيػػؽ/ مفيػد قميحػػة، وآخػريف، دار الكتػػب العمميػػة، "نيايػة األرب فػػي فنػوف األدب" -ٔٛ
 .ـٕٗٓٓىػ/ٕٗٗٔبيروت، الطبعة األولى، 

  :(.833أٚ  828٘ـ/ 218أٚ  213اتٓ ٘ؾاَ: ػثذ ادلٍه تٓ ٘ؾاَ، )خَ 
ة مصػطفى البػابي الحمبػي، وآخػَرْيف، مكتبػ ،"السيرة النبوية"، تحقيػؽ/ مصػطفى السػقا -ٕٛ

 ـ.ٜ٘٘ٔىػ/ٖ٘ٚٔالقاىرة، الطبعة الثانية، 

  :ٞ(.823٘ـ/217أتٛ ػثذ اهلل زلّذ تٓ ػّش تٓ ٚالذ، )خ: اٌٛالذَ 

"فتػػػػوح الشػػػػاـ"، )منسػػػػوب إليػػػػو(، دار الكتػػػػب العمميػػػػة، بيػػػػروت، الطبعػػػػة األولػػػػى،  -ٖٛ
 ـ.ٜٜٚٔىػ/ٚٔٗٔ
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  :(.1229٘ـ/٠626الٛخ: ؽٙاب اٌذ٠ٓ ٠الٛخ تٓ ػثذ اهلل احلّٛٞ، )خَ 
 ـ.ٜٜ٘ٔىػ/ٙٔٗٔدار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية،  "،معجـ البمداف" -ٗٛ

 شا١ٔا: ادلشاظغ:

 :أمحذ ػادي وّاي  

 .ـٕٙٓٓالطريؽ إلى دمشؽ"، الشركة الدولية لمطباعة، القاىرة، " -٘ٛ

 )أوشَ ض١اء اٌؼّشٞ: )دورٛس 

، مكتبػػػػػػػة العبيكػػػػػػػاف، الريػػػػػػػاض، الطبعػػػػػػػة األولػػػػػػػى، "عصػػػػػػػر الخالفػػػػػػػة الراشػػػػػػػدة" -ٙٛ
 .ـٜٕٓٓىػ/ٖٓٗٔ

  :اٌذِؾمٟ )خ ٍٟ
ْ
سِو
ِّ
 َ(1976٘ـ/1396خري اٌذ٠ٓ تٓ زلّٛد تٓ زلّذ اٌض

 .ـٕٕٓٓىػ/ٖٕٗٔاألعالـ"، دار العمـ لممالييف، بيروت، الطبعة الخامسة عشرة، " -ٚٛ

 :عاِٟ ػثذ اهلل أمحذ ادلغٍٛز 

، مكتبػػة العبيكػػاف، الريػػاض، الطبعػػة الرابعػػة، "األطمػػس التػػاريخي لسػػيرة الرسػػوؿ " -ٛٛ
 .ـٕ٘ٓٓىػ/ٕٙٗٔ

  :
 
 احلشتٟ

 
 ػاذك غ١س اٌثالدٞ

"معجـ المعالـ الجغرافية في السيرة النبوّية"، دار مّكة، مّكػة المكرمػة، الطبعػة األولػى،  -ٜٛ
 ـ.ٕٜٛٔىػ/ٕٓٗٔ

 :ٟدورٛس( ػثذ احلى١ُ اٌؼف١ف( 

"موسػػوعة ألػػػؼ مدينػػػة إسػػػالمية"، أوراؽ شػػرقية لمطباعػػػة والنشػػػر، بيػػػروت، الطبعػػػة  -ٜٓ
 ـ.ٕٓٓٓىػ/ٕٔٗٔاألولى، 

  َدورٛس(زلّذ ٘اسْٚػثذ اٌغال( : 

، شركة مكتبة ومطبعػة مصػطفى البػابي الحمبػي، القػاىرة، الطبعػة "نوادر المخطوطات" -ٜٔ
 .ـٖٜٚٔىػ/ٖٜٖٔالثانية، 

 دورٛس( :ػّش سضا وؽاٌح( 



  

 ٜٜٓ 

، مؤسسػة الرسػالة، بيػػروت، الطبعػة السػػابعة، "معجػـ قبائػؿ العػػرب القديمػة والحديثػػة" -ٕٜ
 .ـٜٜٗٔىػ/ٗٔٗٔ

  دورٛس( :ع١ًٙ عمٛػزلّذ( 

 .ـٖٕٓٓىػ/ٕٗٗٔ، دار النفائس، بيروت، الطبعة األولى، "تاريخ الخمفاء الراشديف" -ٖٜ

  :اب
 
ش
 
 زلّذ زلّذ ؼغٓ ؽ

"المعػػالـ األثيػػػرة فػػػي السػػػنة والسػػػيرة"، دار القمػػػـ، دمشػػػؽ، الػػػدار الشػػػامية، بيػػػروت،  -ٜٗ
 ـ.ٜٜٓٔىػ/ٔٔٗٔالطبعة األولى، 

 ٟدورٛس( :إٌؼّاْ ػثذ ادلرؼاي اٌماض( 

، مكتبػػة الثقافػػة الدينيػػة، مصػػر، الطبعػػة "وح اإلسػػالمية فػػي صػػدر اإلسػػالـشػػعر الفتػػ" -ٜ٘
 .ـٕ٘ٓٓىػ/ٕٙٗٔاألولى، 

 شاٌصا: ادلشاظغ ادلرتمجح:

  ٠مٟ: زلّذ
 
 )دورٛس(٠اعني ِظٙش صذ

عػف األرديػة/ سػمير عبدالحميػد  "، ترجمػواليجمات المغرضة عمى التػاريخ اإلسػالمي" -ٜٙ
 .ـٜٛٛٔىػ/ ٛٓٗٔولى، إبراىيـ، دار الصحوة، القاىرة، الطبعة األ 
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 فٙشط ادلٛضٛػاخ

 اٌصفؽح ادلٛضٛع

 ٜٖٛ ٍِخص اٌثؽس تاٌؼشت١ح

 ٓٗٛ ٍِخص اٌثؽس تاإلجن١ٍض٠ح

 ٔٗٛ ادلمذِـح

 ٖٗٛ ٔغة ل١ظ تٓ ادلىؾٛغ

 ٚٗٛ و١ٕح ل١ظ ٚأٚالدٖ

 ٜٗٛ ِىأح ل١ظ ٚؽعاػرٗ

 ٔ٘ٛ إعالَ ل١ظ ٚصؽثرٗ

 ٗ٘ٛ دٚس ل١ظ يف اٌمضاء ػٍٝ األعٛد اٌؼٕغٟ

 ٙٙٛ ل١ظ يف فرٛغ اٌؾاَدٚس 

 ٛٙٛ اليرموؾ في موقعةجياد قيس 

 ٗٚٛ جياد قيس في بقية فتوح الشاـ

 ٘ٚٛ دٚس ل١ظ يف ِٛلؼح اٌمادع١ح

 ٚٚٛ شيود قيس القادسية مف أوليا

 ٛٚٛ مشاركة قيس في استطالع أخبار الفرس قبؿ المعركة

 ٓٛٛ إمارة قيس عمى أحد أركاف الجيش

 ٕٛٛ ي القادسيةقيس وبطوالتو ف مواقؼ

 ٜٛٛ عبور قيس نير دجمة مع المسمميف ودخولو المدائف

 ٜٓٛ دٚس ل١ظ يف ِٛلؼح ظٍٛالء



  

 ٜٔٔ 

 اٌصفؽح ادلٛضٛع

 ٕٜٛ دٚس ل١ظ يف ِٛلؼح ٔٙاٚٔذ

 ٜ٘ٛ ٚفاج ل١ظ تٓ ادلىؾٛغ ادلشادٞ

 ٜٙٛ اخلامتح

 ٜٛٛ ادلصادس ٚادلشاظغ

 ٜٓٔ فٙشط ادلٛضٛػاخ

 

 


