
  

الذّؽٌ إمكيٌ 

 

 

 :إمكيكف بيف القكة كالضعؼ

 64 إلٍ 41يتككف تارير الدكلٌ إمكيٌ مف عشريف للقكة؛ امتد إكؿ مف عاـ 

كامتد . َ كابنى يزيد معاكيٌ بف أبً زؾياف: هػَ كسمؿ عشر ذليؾتيف هما

الكليد بف عبد الملؾ بف : هػَ كسمؿ ذمزٌ ذلؾاء هـ125 إلٍ 86الثانً مف عاـ 

مركافَ كزليماف بف عبد الملؾَ كعمر بف عبد العزيز بف مركافَ كيزيد بف عبد 

 .الملؾَ كهساـ بف عبد الملؾ

 إلٍ زقكط الدكلٌ ؽً 125كما كاف هناؾ عشر ضعؼ قشير امتد مف عاـ 

 .هػَ كسمؿ عددنا مف الذلؾاء132

ككاف هناؾ عشر ؽتنٌَ كشراعات بيف المزلميفَ كقتاؿ علٍ الخكـ مف عاـ 

ا بمركاف بف الخكـَ 86هػ إلٍ 64 هػَ بدأ بمعاكيٌ بف يزيد بف أبً زؾيافَ مركرن

 .ثـ ابنى عبد الملؾ بف مركاف

 :الذليؾٌ المؤزس كالبدايٌ القكيٌ

أٌما بالنزبٌ لعود القكة إكؿَ ؽقد بدأ مع أكؿ ذليؾٌ أمكمَ كهك معاكيٌ بف أبً 

إنى أزلـ قبؿ أبيى : َ كقد قيؿ زؾياف رضً هللا عنوماَ كهك شور رزكؿ هللا

بزبب أبيىَ    هػَ كبقً يذاؼ مف اللخاؽ بالنب7ًكقت عمرة القضاء زنٌ 

ـي الخديبيٌ : "كلكف ما ظور إزّمى إِ يكـ الؾتدَ ؽييركل عنى أنى قاؿ لما كاف عا

دٓكا رزكؿ هللا عف البيتَ ككتبكا بينوـ القضيٌ كقع اَزّـ ؽً قلبًَ   كشى

ؽأذؾيتي إزّمًَ ؽكهللا لقد رخؿ . إياؾ أف تذالؼ أباؾ: ؽذكرت ٕمًَ ؽقالت

مف الخديبيٌ كإنً مشدؽ بىَ كدذؿ مكٌ عاـ عمرة القضيٌ كأنا   رزكؿ هللا

ا لكْف أذاؾ ذير منؾَ كهك علٍ : مزلـَ كعلـ أبك زؾياف بإزّمًَ ؽقاؿ لً يكمن

ْخبى بً : ؽقلت. دينً اَ كأظورتي إزّمً يكـ الؾتدَ ؽرى لـ آؿي نؾزً ذيرن

ركل   ؛ ؽمعاكيٌ كقد كاف مف ركاة خديث رزكؿ هللا. ككتبتي لى  النبً

أخاديث كثيرة ؽً الشخيخيف كغيرهما مف الزنف كالمزانيدَ   عف رزكؿ هللا

ًٌ )كركل عنى جماعٌ مف الشخابٌ كالتابعيفَ كمزندق ؽً  ماٌُ كثّثٌ  (مزند بق

كزتكف خديثناَ كاتؾؽ البذارم كمزلـ علٍ أربعٌ منواَ كانؾرد البذارم بأربعٌ 

 .كمزلـ بذمزٌَ كقد عمؿ إهكازم مزندق ؽً مجلد



 

 :سوادات المؤرذيف مف الزنٌ كالسيعٌ

تكلٍ معاكيٌ الذّؽٌ ككراءق تجربٌ طكيلٌ ؽً الخكـ كاَدارة كزيازٌ الناسَ 

اَ أكزبتى ذبرة كبيرة  ؽكِيتى علٍ الساـ قبؿ الذّؽٌ لمدة تزيد عف العسريف عامن

كاف يتمتع بشؾات عاليٌ   كالخقيقٌ أف معاكيٌ. هيأت لى النجاح ؽً ذّؽتى

كقد . ترسخى ٕف يككف رجؿ الدكلٌ إكؿَ كتجعلى ذليقنا بوذا المنشب الذطير

نٌْ بناءن علٍ رأم الشخابٌ الذيف عاشركقَ يقكؿ ابف  سود لى بذلؾ مؤرذك الزي

ا مف معاكيٌَ إذا نيًزبىٍت أيامى إلٍ : "تيميٌ ؽلـ يكف مف ملكؾ المزلميف ملؾ ذيرن

 ."أياـ مف بعدقَ أٌما إذا نيًزبىٍت إلٍ أياـ أبً بكر كعمر ظور التؾاضؿ

كمنوـ - رغـ عداكتوـ السديدة لبنً أميٌ-كما سود لى عدد مف المؤرذيف السيعٌ 

 .ابف الطقطقا كاليعقكبً كالمزعكدم

كهكذا يكاد إجماعي علماء إمٌ مف الشخابٌ كالتابعيف كمف تّهـ ينعقد علٍ 

ٍزًف زيازتى كعدلىَ مما مْكف لى ؽً   الثناء علٍ معاكيٌ كجدارتى بالذّؽٌَ كخي

قلكب الناسَ كجعلوـ يجمعكف علٍ مخبتىَ كقد ثبت ؽً الشخيخيف عف 

ـٍ " :أنى قاؿ  النبً لىٍيكي لٓكفى عى ييشى َ كى ـٍ ييًخبٓكنىكي ـٍ كى ـي الًْذيفى تيًخبٓكنىوي ًذيىاري أىًُْمتًكي

ـٍ  نيكنىوي تىٍلعى َ كى ـٍ كنىكي ييٍبًػضي ـٍ كى كنىوي ـي الًْذيفى تيٍبًػضي اري أىًُْمتًكي ًسرى َ كى ـٍ لىٍيًو لٓكفى عى تيشى كى

ـٍ  نيكنىكي يىٍلعى  .ركاق مزلـ ."كى

اَ   كاف معاكيٌ مجاهدنا ؽً زبيؿ هللا مخبنٌا للجوادَ كما كاف إدارينٌا بارعن

ا؛ لذا سود عودق أعظـ الرذاء للمزلميفَ ككاف المزلمكف زعداء  كاقتشادينٌا ذبيرن

 .بخكمى

 

 :ذّؽٌ يزيد بيعٌ أـ كراثٌ

كبرت زف معاكيٌَ كرأل أنى إف مات دكف تخديد الذليؾٌ القادـَ ؽزتيًطٓؿ الؾتنٌ 

برأزوا مف جديد؛ ؽأذذ يؾكر ؽيمف يشلد لترسيخى للذّؽٌ مف بعدقَ كبعد تؾكير 

اهتدل معاكيٌ إلٍ أْف مف يشلد للذّؽٌ بعدقَ كيملؾ مقكماتواَ كؽً ذات الكقت 

يجمع اذتيارق إمٌَ كيمنع اذتّؽوـَ هك ابنى يزيد بف معاكيٌ الذم أعدْق 

ٌن ِ يملكوا الكثيركف مف المرسخيف   معاكيٌ إعدادنا خزنناَ كما أنى يملؾ مزيْ

َ كعبد هللا بف عمرَ  ًٍّ الذيف هـ أؽضؿ منى ؽً ميزاف اَزّـ كالخزيف بف عل

ا؛ ٕنى يتمتع بأنشار كيثير يؤيدكنىَ كيقاكمكف مف   كعبد هللا ابف الزبير جميعن

يؾكر ؽً الذركج عليىَ كهـ بنك أميٌ أشخاب السككٌ كالقكة ؽً هذا العود؛ لذا 

عود معاكيٌ بالذّؽٌ ِبنى يزيد مف بعدقَ كأذذ البيعٌ مف المزلميف علٍ ذلؾ 



ؽيما عدا البعض الذيف رؽضكا أف يبايعكاَ كمنوـ الخزيف كعبد هللا بف 

ا  الزبير  .جميعن

كانت هذق البيعٌ نقطٌ ؽارقٌ ؽً خياة الدكلٌ إمكيٌَ كؽً مزيرة الدكلٌ 

اَزّميٌ ككؿ؛ إذ رغـ أنوا كانت ذات ظركؼ ذاشٌَ ذسً ؽيوا 

مف اذتّؼ إمٌَ كتجدد الؾتنٌ مرةن أذرلَ إِ أْف مف أتٍ مف   معاكيٌ

ازتػلْوا ؽً غير غرضواَ ؽكاف كؿ كاخد منوـ يزتذلؼ  الذلؾاء بعد معاكيٌ

ٌن علٍ السكرل منذ  أبناءق مف بعدقَ ؽتخكلت الذّؽٌ اَزّميٌ التً كانت قاُم

لؾو عضكضَ يرث ؽيى إبناء  عود الرزكؿ َ كعود الذلؾاء الراسديف إلٍ مي

ف كاف معاكيٌ ف جاء   الملؾ عف اآلباءَ كلُى ا كمجتودنا ؽيما ؽعلىَ ؽإف مى معذكرن

لؾ ؽً عقبى عف غير زبب؛ ؽإف الؾتنٌ  بعدق لـ يكف كذلؾَ بؿ زعٍ إلٍ جعؿ المي

قد شارت بعيدة العودَ كيمكف رد أمر الذّؽٌ ؽً هذق إكقات   بعد معاكيٌ

 .إلٍ السكرلَ كلكف سوكة الزلطٌ غيرت مزار الذّؽٌ

 

 

 :أخداث ذطيرة ؽً أكؿ عود يزيد

ؽًٔ معاكيٌ دٔدىت البيعٌ ليزيد بعد كؽاة 60بدمسؽ ؽً رجب زنٌ   تيكي  هػَ كجي

أبيىَ كلـ يىًسذٌ عف ذلؾ إِ الخزيف بف علً كعبد هللا بف الزبير رضً هللا 

عنوماَ كزيككف لكؿ منوما مع يزيد سأف كما زنرلَ أما بقيٌ الشخابٌ ؽقد 

ا للكلمٌَ كخؾظنا لكخدة إمٌَ كذكؼ الؾتنٌ مثؿ عبد هللا بف : بايعكا ليزيد جمعن

 .عباسَ كعبد هللا بف عمر

كؽً عشر يزيد خدثت عدة أخداث ذطيرة جعلت المزلميف ينظركف إليى نظرة 

اتواـَ كلك لـ يكف هك مذطُنا ؽيواَ كمف ذلؾ ذركج الخزيف بف علً رضً هللا 

ًجد مف الشخابٌ لذلؾ؛  ف كي ٌن ٕهؿ الككؽٌَ رغـ رؽض مى عنوما علٍ يزيد ازتجاب

ذكؽنا مف سؽ عشا المزلميفَ كلكف الخزيف أشْرَ ككاف ما كاف مف أمر تذلًٔ 

أهؿ الككؽٌ عنى كما تذلكا عف أبيى مف قبؿَ ثـ قتالى بأهؿ بيتى كأنشارق الذيف لـ 

يبلػكا الثمانيف عددنا ضد قكات الكالً عبيد هللا بف زياد بقيادة عمر بف زعد بف 

 .َ كمف معى مف الرجاؿ أبً كقاص ؽً كربّءَ ثـ ازتسوادق

 

 :يزيد يبكً الخزيف كيكرـ أهلى

ـى عبيدي هللا بف زياد علٍ قتلى الخزيفَ كبكٍ يزيد بف معاكيٌ لٌما أتاق  كقد نىًد

كنت أرضٍ مف طاعتكـ بدكف قتؿ الخزيفَ لعف هللا ابف : الذبرَ كقاؿ للرزكؿ

ـى هللاي (عبيد هللا بف زياد)زميٌ  ًخ ا كهللًا لك أنً شاخبيى لعؾكت عنىَ كرى َ أىمى



ثـ أكرـ يزيد بف معاكيٌ نزاء الخزيف كأهلىَ كأدذلوْف علٍ نزاء آؿ . الخزيف

معاكيٌ كهيْف يبكيف كيىنيٍخفى علٍ الخزيف كأهلىَ كازتمر ذلؾ ثّثٌ أياـَ ثـ أرزؿ 

يزيد بف معاكيٌ إليوف يزأؿ كؿ امرأة عما أيًذذى منوا؟ ؽليس منوْف امرأةه تدْعً 

ا ما بلؼ إِ أضعؾى لوا  .سيُنا بالػن

ثـ أمر يزيد بف معاكيٌ النعماف بف بسير أف يبعث معوْف رجّن أميننا معى رجاؿ 

 .كذيؿ يشخبوف أثناء الزؾر إلٍ المدينٌ

قبْد هللا ابف زميٌَ : (علً إشػر)كعندما كدعوف يزيد قاؿ لعلً بف الخزيف 

أما كهللا لك أنً شاخب أبيؾ ما زألنً ذشلٌ إِ أعطيتى إياهاَ كلدؽعت الختؼ 

ثـ جوْزق . عنى بكؿ ما ازتطعت كلك بوّؾ بعض كلدمَ كلكْف هللا قضٍ ما رأيت

اَ ككزاهـ كأكشٍ بوـ ذلؾ الرزكؿَ كقاؿ لعلً كاتًٍبنًً بكؿ : كأعطاق ماِن كثيرن

 .خاجٌ تككف لؾ

 :الخرة بالمدينٌَ كخشار الكعبٌ بالمجانيؽ

ا زيازيٌ  كانت خادثٌ كربّء السرارة التً أسعلت الخربَ كما تركت آثارن

ذطيرة ؽً العالـ اَزّمًَ ؽعندما كشؿ ذبر مقتؿ الخزيف بف علً رضً هللا 

عنوما إلٍ الخجاز أعلف عبد هللا بف الزبير رضً هللا عنوما ذلع يزيدَ كبدأ 

يأذذ البيعٌ لنؾزى مف الناس ؽً مكٌَ ككاف ذلؾ زببنا ؽً عزؿ عمرك بف زعيد 

بف العاص عف الخجازَ كتكليٌ الكليد بف عتبٌ بف أبً زؾياف مكانىَ ثـ لـ يلبث 

أف عزلى كأىْمر عثماف بف مخمد بف أبً زؾيافَ ككىثيرى الخديث ؽً المدينٌ عف 

يزيدَ ؽأرزؿ إليوـ النعماف ابف بسير يخذرهـ الؾتنٌَ كيذكرهـ الطاعٌَ ؽأبكا 

عليىَ ثـ أعلنكا ذلع يزيدَ كبايعكا عبد هللا بف خنظلٌ الػزيؿَ ككثبكا علٍ 

عثماف بف مخمد بف أبً زؾيافَ كالً يزيدَ ثـ خاشركا بنً أميٌ ؽً دار مركاف 

 .بف الخكـَ ككاف عددهـ خكالً إلؼ سذص

ا عليى مزلـ بف عقبٌ المرمَ كإف  ؽلما علـ يزيد بف معاكيٌ بذلؾ أرزؿ إليوـ جيسن

خدث لى خدث ؽإمير مف بعدق الخشيف بف نمير الزككنًَ كأقبؿ مزلـ بف عقبٌ 

 .بالجيشَ كالتقٍ ببنً أميٌ بكادم القرلَ كقد أذرجوـ أهؿ المدينٌ

كشؿ مزلـ بف عقبٌ المرم إلٍ المدينٌ ؽأموؿ أهلوا ثّثٌ أياـ ؽأبكا إِ القتاؿَ 

عبد هللا بف خنظلٌ الػزيؿ إنشارمَ كعبد هللا بف مطيعَ كمعقؿ : ككاف عليوـ

بف زنافَ كعبد الرخمف بف زهير بف عكؼ الزهرم ابف أخ عبد الرخمف بف 



عكؼَ ككاف مجًء مزلـ عف طريؽ الخرة السرقيٌَ ككقعت الكقعٌ ككانت ؽً 

أكاذر ذم الخجٌ مف زنٌ ثّث كزتيف للوجرةَ كقيتًؿى أكثر زادة أهؿ المدينٌ ؽً 

 .هذق الكقعٌ

كعندما انتوٍ مزلـ بف عقبٌ المرم مف المدينٌ اتجى بجندق نخك مكٌ يريد عبد 

هللا بف الزبيرَ كذلؼ علٍ المدينٌ ركح بف زنباع الجذامًَ كلـ يقطع مزلـ 

مزاؽٌ ختٍ نزؿ بى المكتَ ؽتكلٍ أمر الجند بعدق الخشيف بف نمير الزككنً 

خزب كشيٌ يزيد بف معاكيٌ ؽزار إلٍ مكٌَ كقد بايع أهلوا كالخجاز كلى عبد 

هللا بف الزبيرَ ؽقاكمى ابف الزبير كقيتًؿى مف أشخابى المزكر بف مذرمٌَ 

كمشعب بف عبد الرخمف بف عكؼَ كأذكق المنذر بف الزبيرَ كازتمر القتاؿ 

بقيٌ المخرـ كشؾر مف زنٌ أربع كزتيفَ كؽً أكاُؿ ربيع إكؿ قيًذؼى البيت 

بالمنجنيؽَ كأيٍخًرؽى بالنارَ ثـ جاءهـ نعً يزيد ؽً مطلع ربيع الثانًَ كقد تكؽً 

 . هػ64مف ربيع إكؿ عاـ 14ؽً 

 :مبايعٌ عبد هللا بف الزبير علٍ الذّؽٌ

تكؽً يزيد كأهؿ الساـ يخاشركف أهؿ مكٌ كابف الزبيرَ ككشؿ الذبر إلٍ ابف 

لماذا تقاتلكف؟ لقد هلؾ : الزبير قبؿ أف يشؿ إلٍ أهؿ الساـَ ؽناداهـ أهؿ مكٌ

 .ؽلـ يشدقكهـَ كازتمركا ؽً قتالوـَ ؽلما تأكدكا مف النبأ تكقؾكا عف القتاؿ. يزيد

إف يؾي هذا : بعث الخشيف بف نمير إلٍ عبد هللا بف الزبيرَ كالتقٍ معىَ كقاؿ لى

ـْ ؽلنبايعؾَ ثـ اذرج معً إلٍ  الرجؿ قد هلؾ ؽأنت أخؽ الناس بوذا إمرَ هىلي

الساـ؛ ؽإف هذا الجند الذيف معً هـ كجكق أهؿ الساـ كؽرزانوـَ ؽكهللا ِ يذتلؼ 

ٔمف الناسَ كتودر هذق الدماء التً كانت بيننا كبينؾَ كالتً كانت  عليؾ اثنافَ كتيؤى

كلكف ابف الزبير ذسً مف الذهاب إلٍ الساـَ كلـ يرغب . بيننا كبيف أهؿ الخرة

ؽً مػادرة مكٌ التً اختمٍ بواَ ككاف رأم الخشيف أف هناؾ بالساـ مف يطالب 

بالذّؽٌ ؽماذا يككف مكقؾى؟ أٌما إذا ذهب عبد هللا بف الزبير ؽإنى لف يطالب ؽيوا 

أخد لمكانٌ ابف الزبير أكَِن كلعدـ كجكد أبناء كبار ليزيد أك أخد مف أزرتى يؾكر 

 .ؽً هذا إمر

كلما لـ يتؾؽ ابف الزبير كالخشيف بف نمير زار جيش الساـ إلٍ بلدهـ تاركيف 

ا ِبف الزبير  .الخجاز مبايعن



اعترض بعض علماء المدينٌ علٍ ذلع يزيد بف معاكيٌَ كالذركج عليىَ كلـ 

يؤيدكا مف قاـ بالذركجَ كقامكا بنشد إذكانوـ كاعتزلكا الؾتنٌَ ككاف أغلب هذا 

الرأم مف أهؿ العلـ كالؾقى ؽً الديفَ كؽً مقدمٌ هؤِء الشخابً الجليؿ كاَماـ 

ابف )القدكة عبد هللا بف عمر بف الذطابَ كمخمد بف علً ابف أبً طالب 

َ كالنعماف بف بسير إنشارمَ كعبد هللا بف جعؾر بف أبً (الخنؾيٌ

اَ كزعيد بف المزيب زيد التابعيف رخمى هللا  طالب  .جميعن

 

 :ذرجكا علٍ اَماـ رغـ عظمتوـ

كاف مقتؿ الخزيفَ ككقعٌ الخرة بالمدينٌَ كخشار الكعبٌ بالمجانيؽ مف أهـ ما 

أزاء لشكرة يزيد بف معاكيٌ رخمى هللاَ كلكف الرجؿ معذكر؛ ؽقد كاف الذليؾٌ 

رغـ ًعظـى مكانتوـ ؽً اَزّـَ كزابقتوـ ؽيىَ بؿ -السرعًَ كمف ذرجكا عليى 

اَ ككذلؾ عبد هللا   كأؽضليتوـ علٍ يزيد بمراخؿَ كالخزيف كابف الزبير جميعن

بايىع مف - بف خنظلٌ ؽً هذا المكقؼ كانكا ذارجيف علٍ اَماـ السرعً المي

 .جموكر المزلميف إعظـ

 

 :عوداف مف القكة كالجواد

كانت تلؾ هً ؽترة القكة إكلٍ ؽً العشر إمكمَ بينما جاءت الؾترة الثانيٌ 

ٌن مف عود الكليد بف عبد الملؾَ كانتواءن بعود هساـ بف عبد الملؾ  .بداي

كقد تميز هذاف العوداف بزيادة ركح الجواد؛ إذ خاؽظت الدكلٌ ؽً العشر 

ٌن مجاهدة؛ ؽأبقت القزـ إكبر مف مكاردها الماليٌ  إمكم علٍ أف تظؿ أيْم

كإضاؽٌ إلٍ إذراج الركاتب للجندَ كإرزاؽ . ييشرؼ ؽً المجاؿ العزكرم

للذريٌَ كالمعكنٌ للمقاتلٌ عملت الدكلٌ علٍ تكؽير كزاُؿ القكة ككجكق المنعٌ 

للجيش؛ ؽأقامت المدف العزكريٌ ؽً جميع جبوات القتاؿَ كعبأتوا بالجنكدَ 

كسجعت الناس علٍ اِنتقاؿ إليوا كاَقامٌ بواَ كأقطعتوـ إراضً الزراعيٌ 

يزتػلكنواَ كالمنازؿ يزكنكنواَ ككؽرت بوا الطعاـ كمذازف إزلخٌ كالكزكةَ 

َ كأقامًت المناظرى  ْشنتوا بإزكار كالذنادؽَ كبىنىًت القّعى كالخشكفى كخى

كالمنارات علٍ طكؿ الطريؽ بيف الثػكر كالداذؿَ كجعلت المكاقد عليوا لتككف 

 .أذبار الثػكر خاضرة علٍ الدكاـ عندها



كقد تخكؿ كثير مف هذق المدف العزكريٌ إلٍ مراكز مدنيٌ خاؽلٌ بالبناء كأماكف 

العبادة كمراكز الثقاؽٌ كأزكاؽ التجارةَ كأذذت تسود نوضٌ طيبٌ ؽً الكجكق 

 .المذتلؾٌ مف النساط البسرم

كما عززت الدكلٌ القكة العزكريٌ بإنساء زّح البخريٌَ كأقامت دكر شناعٌ 

كر مف بّد الساـَ كؽً جزيرة الركضٌ  الزؾف ؽً عكاَ ثـ مف بعدها ؽً شي

ٔكدىٍت هذق المشانع بما يلزـ مف المكاد  كالؾزطاط مف بّد مشرَ كؽً تكنسَ كزي

 .كالشناع

 

 :اتزاع رقعٌ الدكلٌ اَزّميٌ

لقد امتدت الؾتكخات اَزّميٌ علٍ يد إمكييف إلٍ آؽاؽ لـ يعرؽوا عشر 

الراسديفَ خيث سملت دكلٌ اَزّـ ما بيف الشيف سرقنا كبّد إندلس كجنكبً 

كطرقت أبكاب القزطنطينيٌَ كضيْقت عليوا الذناؽَ كخاشرتوا . ؽرنزا غربنا

ثّث مراتَ كتخكؿ بخر الركـ إلٍ بخيرة إزّميٌَ كنسرت أعّـ اَزّـ ؽً 

القارات الثّث المعركؽات آنذاؾ آزيا كإؽريقيا كأكركباَ كدذلت أعداد غؾيرة 

مف البسر بذلؾ ؽً ديف هللاَ كأشبخت لػٌ العرب ؽً أكج قكتوا كثراُواَ 

كأضخت لزاننا لكثير مف زكاف هذق البّدَ كتخققت ألكاف ؽذة مف البطكلٌ 

كالتضخيٌَ كطلب السوادة ؽً زبيؿ هللا ذلْؾت ذكرياتو مجيدةَ ظلت غذاء 

كمددنا علٍ امتداد التارير كتكالً إجياؿ ختٍ اليكـَ كِ تزاؿ مزامع الدنيا تعً 

أزماء مثؿ المولب بف أبً شؾرةَ كيزيد بف المولبَ كقتيبٌ بف مزلـَ كمخمد بف 

القازـ الثقؾًَ كمكزٍ بف نشيرَ كطارؽ بف زيادَ كمزلمٌ بف عبد الملؾَ 

 .كغيرهـ

 :عشر العلماء ك الؾقواء

زذر العشر إمكم بكثير مف العلماء علٍ امتدادق الزمانً كالمكانًَ يأتً ؽً 

ا كاضخٌ علٍ  طليعتوـ جيؿ الشخابٌ الذيف عاشركا هذق الدكلٌَ كترككا آثارن

الخياة الزيازيٌ كاِجتماعيٌ ؽيواَ كجيؿ التابعيف الذيف أذذكا عنوـَ ككرثكا 

 .منوـَ كنسركا علكموـ كتراثوـ



كنّخظ أف أبرز الذلؾاء إمكييف كانكا مف العلماءَ بؿ مف كبارهـ كزادتوـ 

الشخابً الجليؿ كاتب الكخًَ كمف ِ يينكىر علمى   معاكيٌ بف أبً زؾياف: مثؿ

ىَ كعمر بف عبد العزيز كغيرهـ  .كًخلمي

ككاف كثير ممف يخكط هؤِء الذلؾاء مف العلماء كالؾقواء الذيف لـ يقتشر دكرهـ 

علٍ تعليـ العلـ كتدريزىَ بؿ مارزكا الزيازٌَ كعرؽكا طرقواَ ؽقلْؿ ذلؾ مف 

سورتوـ ؽً مجاؿ الؾقى كالدرسَ كإف ظىْؿ بعضوـ يختؾظ بمكانتى ؽً ذلؾ 

الميدافَ كمف هؤِء العلماء بعض الشخابٌ الذيف كانكا قريبيف مف 

خبيب بف مزلمٌ الؾورمَ كالنعماف بف بسير : أثناء خكمىَ مثؿ  معاكيٌ

إنشارمَ كالمػيرة بف سعبٌَ كعمرك بف العاصَ كمزلمٌ بف مذلد 

إنشارمَ كؽضالٌ بف عبيد إنشارمَ كغيرهـ رضكاف هللا عليوـَ كما كاف 

الخزف كالخزيف ابنً : مف القريبيف مف معاكيٌ بعض أبناء الشخابٌ إعّـ مثؿ

ا  علً بف أبً طالبَ كعبد هللا بف عباسَ كعبد هللا بف الزبير  .جميعن

 

 :نوضٌ علميٌ كمعرؽيٌ

أثبتت الدرازات الخديثٌ أف المزلميف ؽً العشر إمكم عرؽكا الكتابٌَ كتأليؼ 

الكتب كتشنيؼ العلكـَ بؿ إنوـ اهتمكا بالترجمٌ إلٍ لػتوـَ كالتؾتكا إلٍ معارؼ 

 .اآلذريف ينولكف منوا

كما أثبتت هذق الدرازات أف بنً أميٌ كاف لوـ نشيب كبير ؽً تسجيع ذلؾ 

كرعايتىَ كضربكا بزوـ كاؽر ؽً النوضٌ الثقاؽيٌ كالمعرؽيٌ لألمٌ اَزّميٌَ 

كأف هذق النوضٌ لـ تكف قاشرة علٍ ركايٌ السعر أك خؾظ إمثاؿ أك معرؽٌ 

القرآف كالخديث ؽقطَ بؿ امتدت لتسمؿ جكانب ستٍ مف العلكـ النظريٌ 

 .كالطبيعيٌ علٍ الزكاء

ؽقد سود عشر القكة ؽً الدكلٌ إمكيٌ نوضٌ كبيرة ؽً التؾزير كعلكـ القرآف 

كالؾقى كالعقيدة كعلـ الكّـَ كتألْؽ ؽيى نجـ عديد مف العلماء الذيف ظْؿ المزلمكف 

بعد ذلؾ يأذذكف مف علكموـَ كيزتسودكف بأقكالوـ كاجتواداتوـَ أمثاؿ ابف 

عباس كتّميذق كزعيد بف جبيرَ كمجاهد بف جبرَ كسريد بف الخارث الكندم 

القاضًَ كقبيشٌ بف ذؤيب الذزاعً الذم تكلٍ الكتابٌ لعبد الملؾ بف مركاف 

ككاف مقربنا منىَ كإبراهيـ النذعًَ كمكخكؿ بف أبً مزلـ الدمسقًَ كغيرهـ 

 .كثير

 



 :تقدـ ملخكظ ؽً مذتلؼ الشناعات

لقد أخزف المزلمكف اِزتؾادة مف ثركاتوـ المعدنيٌَ كالطبيعيٌ المذتلؾٌَ كأتقنكا 

الكثير مف الشناعات كاستوركا بواَ زاعد علٍ ذلؾ تكاؽر المكاد الذاـ 

 :للشناعٌ ؽً البّد المؾتكخٌَ كمف أسور الشناعات ؽً الذّؽٌ إمكيٌ

كمف . شناعٌ إزلخٌَ كشناعٌ الزؾف العربيٌَ كالشناعات النزيجيٌ

كمف . الشناعات المعدنيٌ تكؾيت المعادف البركنز أك النخاس بالذهب أك الؾضٌ

. الزكر ؽً إهكاز كبّد الساـَ كماء الكردَ كالعطكر: الشناعات الػذاُيٌ

ت ؽارس كمشر  ت بّد الساـ كمشر بشناعٌ الزجاجَ كما استيًورى كاستيًورى

 .بالؾذار كالذزؼَ كالمػرب العربً كبّد الساـ كالعراؽ بشناعٌ الجلكد

ـْ تشنيعوا ؽً الدكلٌ إمكيٌ مقاييس النيؿ لمعرؽٌ مبلؼ  كمف إدكات التً ت

 .الزيادة كالنقشاف ؽً ماء النيؿَ ككاف ؽً جزيرة الركضٌ

ش الشكؽيٌَ كشناعٌ : كمف الشناعات كذلؾ شناعٌ الزكرَ كشناعٌ الؾيري

الخشرَ كشناعٌ تجؾيؼ الزمؾَ كشناعٌ إذسابَ كشناعٌ الركاُد العطرة 

ؽً إقليـ ؽارسَ كماء الكرد بمدينٌ جكر التً تقع جنكب ؽارسَ كالطكاخيفَ 

كإرخاء الوكاُيٌَ كشناعٌ كرؽ البردمَ كآِت القياس مثؿ 

كغيرها مف اآلِت الرياضيٌ الدقيقٌَ ككانت شخٌ مكازيف أهؿ "اَزطرِبات"

 .خراف مضرب إمثاؿ

 :تقدـ ؽً التجارة كالذدمات

ككاف مف مظاهر عود القكة اهتماـ الذّؽٌ إمكيٌ ببناء إزكاؽ ؽً المدف التً 

القيركاف كتكنس ككازط كالمنشكرة كالرشاؽٌ : أنسُت ؽً ذلؾ العشر مثؿ

 .كغيرهاَ كبدأ تذطيط هذق إزكاؽ كتشنيؾوا ؽً هذا العشر

كما عيٌنت الدكلٌ إمكيٌ المسرؽيف علٍ هذق إزكاؽَ ككاف الكاخد منوـ يعرؼ 

َ كقد اذتيركا "عامؿ الزكؽ"ككاف يعرؼ أياـ الراسديف بػ " المختزب"بازـ 

مف أهؿ العدالٌ كالموابٌ كالشرامٌ كالذسكنٌ ؽً الديف كالعؾٌ عف أمكاؿ 

الناسَ كالمعرؽٌ بالمنكرات الظاهرةَ كالعلـ بأخكاـ السريعٌَ ككاف يدذؿ ؽً 

نطاؽ عملوـ مراقبٌ العبادات مف شّة الجمعٌ كشّة الجماعٌ ؽً المزاجدَ 

كإقامٌ إذاف كشياـ رمضافَ كالمعامّت مف التجارة كما يتشؿ بوا مف 

المكازيف كالمكاييؿ كالنقكدَ كما يدذؿ ؽيوا مف الػش كالبيكع الؾازدة كالتدليسَ 



كمراقبٌ إطعمٌ كإسربٌ كمخّت تخضيرها كبيعواَ كالمّبس كالثياب 

كإقمسٌَ كمخّت الشياغٌ كالشراؽٌَ كنظاـ المركرَ كمنع المضايقٌ 

كالتعدم علٍ الطرؽ كالؾنادؽ كالخماماتَ كغير ذلؾ مما يتشؿ بالمعايش 

كالمشالد العامٌ للناس ؽً المدينٌَ ؽكانكا يأمركف بالمعركؼ إذا ظور تركىَ 

 .كينوكف عف المنكر إذا ظور ؽعلىَ كيأذذ الناس بذلؾ

ـْ ؽً  كمف أبرز عوكد القكة ؽً الدكلٌ إمكيٌ عود الكليد بف عبد الملؾ؛ إذ ت

كتكزعتى مف جميع النكاخًَ كإدذاؿ  ذّؽتى إعادة بناء مزجد الرزكؿ

ؽيىَ كلـ يبذؿ ؽً زبيؿ ذلؾ بماؿَ ليككف المزجد ؽً   خجرات أزكاج النبً

أعظـ كأبوٍ شكرةَ كعود بوذق المومٌ إلٍ ابف عمى ككاليى علٍ المدينٌ عمر 

بف عبد العزيزَ ؽأككؿ عمر مومٌ اَسراؼ علٍ بناء المزجد إلٍ شالد بف 

ا مف الركـ  كيزافَ كبعث إليى الكليد بإمكاؿ كالرذاـ كالؾزيؾزاء كثمانيف شانعن

 .كالقبط مف أهؿ الساـ كمشر

أما مزجد دمسؽ ؽقد جعلى الكليد آيٌ مف آيات العمارة اَزّميٌَ كبالؼ ؽً 

ا مف مظاهر عظمٌ اَزّـَ كأنؾؽ عليى أمكاِن طاُلٌ  تزيينى كأبوتى ليككف مظورن

يا أهؿ : ختٍ إف الناس انتقدكق علٍ كثرة النؾقات علٍ بناء المزجدَ ؽقاؿ لوـ

ا كقد ازتػرؽ . الساـَ لكـ أربعٌ أسياء تؾذركف بواَ ؽأردت أف أجعؿ لكـ ذامزن

ـْ بناءق أذكق زليماف بف عبد الملؾ مف بعدق  .بناء مزجد دمسؽ كؿ عود الكليدَ كأت

 :أقكل الذلؾاء

 

 :الكليد بف عبد الملؾ

ا ببناء المزاجدَ ؽقد اعتنٍ بتعبيد الطرؽ كبذاشٌ تلؾ التً  ككما كاف الكليد موتمنٌ

تؤدم إلٍ الخجاز لتيزير الزؾر علٍ الخجاج إلٍ بيت هللا الخراـَ ؽكتب إلٍ 

عمر بف عبد العزيز ؽً تزويؿ الثنايا كخؾر اآلبارَ كعمؿ الؾكارة ؽً المدينٌَ 

 .كأمر لوا بقيْكاـ يقكمكف عليواَ كأف ييزقىٍ منوا أهؿ المزجد

كإذا كاف عود الكليد بف عبد الملؾ قد اتزـ باَشّح كالتعمير ؽً الداذؿَ ؽؾً 

- الذارج سود أعظـ الؾتكخات ؽً الدكلٌ إمكيٌَ بؿ ؽً التارير اَزّمً كلى 

كقد برز ؽً عودق عدد مف القكاد العظاـ الذيف - بعد ؽتكخات الذلؾاء الراسديف 

اتشؾكا بالجزارة كاَقداـ كالتضخيٌ ؽً زبيؿ هللاَ ؽاضطلعكا بعبء الؾتكخات 

ا جناخيى إلٍ  ؽً السرؽ كالػرب؛ ؽؾً المسرؽ كقؼ الخجاج ؽً العراؽ ناسرن



الجنكب السرقًَ إلٍ إقليـ الزندَ ؽأرزؿ مخمد بف القازـ الثقؾً ؽؾتد هذا 

اَقليـَ كإلٍ السماؿ السرقً ؽيما كراء النورَ أرزؿ قتيبٌ بف مزلـ الذم ؽتد 

 .هذا اَقليـ السازع كأدذلى تخت رايٌ اَزّـ

مكزٍ بف نشيرَ كطارؽ بف زيادَ : أما ؽً المػرب ؽقد تألؽ قاُداف عظيماف هما

اللذاف ؽتخا إندلسَ كما اضطلع أذكق مزلمٌ بف عبد الملؾ كأبناؤق بمنازلٌ 

الدكلٌ البيزنطيٌ كالضػط عليواَ كاِزتيّء علٍ الكثير مف خشكنوا كقّعوا 

 .ؽً مناطؽ الخدكد

ـى الناسي  كالذّشٌ أف عود الكليد كاف عود الرذاء الكازع كاِزدهار العظيـَ نىًع

ؽيى بالودكء كاِزتقرارَ كالبناء كالعمراف ؽً الداذؿَ ككشلت ؽيى خدكد الدكلٌ 

اَزّميٌ مف مسارؼ بّد الشيف ختٍ إندلسَ كأشبخت بخؽ أقكل دكلٌ ؽً 

 .العالـ كقتُذو 

ؽًٔ الكليد بف عبد الملؾ ؽً منتشؼ جمادل اآلذرة زنٌ   هػَ ؽذلؾى 96كقد تيكي

 .أذكق زليماف بف عبد الملؾ

 :زليماف بف عبد الملؾ

ا تقينٌاَ كيتضد ذلؾ مف  كعلٍ نؾس النوح كاف زليماف بف عبد الملؾ؛ إذ كاف كًرعن

ذطبى ؽّ تكاد ذطبٌ مف ذطبى تذلك مف خث الناس علٍ التقكل كالذكؼ مف 

كتتضد هذق الزيرة الطيبٌ مف هذق الذطبٌ؛ ؽعف جابر بف . هللا كمدارزٌ القرآف

الخمد هلل : "أكؿ ما تكلْـ بى زليماف خيف كلً الذّؽٌ أف قاؿ: عكف إزدمَ قاؿ

الذم ما ساء شنعَ كما ساء رؽعَ كما ساء كضعَ كمف ساء أعطٍَ كمف ساء 

اَ كارضكا بى . إْف الدنيا دار غركر. منع يا عباد هللاَ اتذذكا كتاب هللا إمامن

اَ كاجعلكق لكـ قاُدناَ ؽإنى نازر لما قبلىَ كلف ينزذى كتاب بعدق  .« خكمن

كما اتذذ زليماف بف عبد الملؾ بطانٌ مف شلخاء الرجاؿ أمثاؿ عمر بف عبد 

ا  العزيز كرجاء بف خيكة كغيرهماَ كقد أثر ذلؾ ؽً زليماف بف عبد الملؾ تأثيرن

اَ ؽقد كاف عمر بف عبد العزيز داُـ التذكير بمزُكليتى نخك رعيتى؛ ؽييركل  كبيرن

 هػ كهك ذليؾٌَ ؽلما رأل الناس 97أف زليماف بف عبد الملؾ خح بالناس زنٌ 

أِ ترل هذا الذلؽ الذم ِ يخًشً عددهـ إِ : بالمكزـ قاؿ لعمر بف عبد العزيز

يا أمير المؤمنيفَ هؤِء رعيتؾ اليكـَ كهـ : ؽقاؿ. هللاَ كِ يزع رزقوـ غيرق

 .باهلل أزتعيف: ؽبكٍ زليماف بكاءن سديدناَ ثـ قاؿ. غدنا ذشماؤؾ عند هللا



اؽتتد ذّؽتى : ككاف مخمد بف زيريف يترخـ علٍ زليماف بف عبد الملؾَ كيقكؿ

بذير كذتموا بذيرَ اؽتتخوا بإجابٌ الشّة لمكاقيتواَ كذتموا بازتذّؽى عمر بف 

 .عبد العزيز

ؾىر  ؽًٔ زليماف بف عبد الملؾ ؽً مرج دابؽَ مرابطنا ؽً زبيؿ هللا ؽً سور شى كتيكي

 . هػَ كبيكيًعى ؽً اليكـ نؾزى ِبف عمى عمر بف عبد العزيز99زنٌ 

 :(غرة الذلؾاء)عمر بف عبد العزيز 

ْرة ذلؾاء بنً أميٌَ ؽقد كاف عمر بف عبد العزيز رخمى هللا  رغـ قشر – أٌما غي

 هػَ كانتوت بمكتى رخمى هللا ؽً سور رجب زنٌ 99إذ بدأها ؽً شؾر – مدتى 

 . هػَ أم أنوا ازتمرت خكالً زنتيف كذمزٌ أسور101

 :منوح مميز يخمؿ علٍ العمؿ 

كمف أهـ ما يميز منوح عمر ؽً زيازتى ؽً الذّؽٌَ خرشى علٍ العمؿ بالكتاب 

كالزنٌَ كنسر العلـ بيف رعيتىَ كتؾقيووـ ؽً الديف كتعريؾوـ بالزنٌَ كمنطلؽ 

عمر ؽً ذلؾ ؽومى لمومٌ الذّؽٌَ ؽوً خؾظ الديف كزيازٌ الدنيا بىَ ؽوك يرل 

أف مف أهـ كاجباتى تعريؼ رعيتى بمبادئ دينوـَ كخملوـ علٍ العمؿ بواَ ؽكرد 

إف لُزّـ خدكدنا كسراُع كزننناَ ؽمف عمؿ بوا : عنى أنى قاؿ ؽً إخدل ذطبى

ازتكمؿ اَيمافَ كمف لـ يعمؿ بوا لـ يزتكمؿ اَيمافَ ؽلُف أعش أعلمكمكها 

كما أمر عمالى أف . كأخملكـ عليواَ كإف أىًمٍت ؽما أنا علٍ شخبتكـ بخريص

يجركا الركاتب علٍ العلماء؛ ليتؾرغكا لنسر العلـَ كانتدب العديد مف العلماء 

لتؾقيى الناس ؽً الديفَ ؽبعث يزيد بف أبً مالؾ ليؾقى بنً نمير كييٍقًرُىوـَ كبعث 

ناؽع مكلٍ ابف عمر إلٍ أهؿ مشر ليعلموـ الزنفَ ككاف قد بعث عسرة مف 

 .الؾقواء إلٍ إؽريقيٌ يؾقوكف أهلوا

 :اهتمامى بالعلماء كإخزازى بالؾقراء 

كلـ تنخشر مومٌ هؤِء العلماء ؽً التعليـ ؽخزبَ بؿ منوـ مف أزند إليى بعض 

– باَضاؽٌ إلٍ نسر العلـ – الكِياتَ كمنوـ مف تكلٍ القضاء كأزوـ أكثرهـ 

ؽً مجاؿ الدعكة كالجواد ؽً زبيؿ هللاَ كهذا اِهتماـ الذم تميز بى منوح عمر 

لتعليـ الناسَ كتؾقيووـ بأمكر دينوـ لى أبعاد زيازيٌ كآثار أمنيٌَ ذلؾ أف نسر 

الكعً الدينً الشخيد كالؾقى بيف أؽراد الرعيٌ لى أثر ؽً خمايٌ عقكؿ أبناء 



إمٌ مف عبث إؽكار التً ينعكس ذطرها علٍ اِزتقرار الزيازً كإمنًَ 

 .كأؽكار الذكارج كغيرهـ

كاف عمر بف عبد العزيز يدرؾ عظـ إمانٌ الملقاة علٍ عاتقىَ كأنى مزُكؿ عف 

كؿ ؽرد ؽً رعيتى؛ ؽلذلؾ نجدق داُـ التؾكير ؽيما يشلخوـَ ؽقد أهمى كقكؽى بيف 

أف زكجتى : يدم ربىَ كماذا يقكؿ لى إذا زألى عنوـ يكـ القيامٌَ ؽيذكر ابف كثير

ا ذدق علٍ  ا عليى كهك جالس ؽً مشّق كاضعن ؽاطمٌ بنت عبد الملؾ دذلت يكمن

قد كليت ! كيخؾ يا ؽاطمٌ: ما لؾ؟ ؽقاؿ: يدق كدمكعى تزيؿ علٍ ذديىَ ؽقالت لى

مف أمر هذق إمٌ ما كليتَ ؽتؾكرت ؽً الؾقير الجاُعَ كالمريض الضاُعَ 

كالعارم المجوكدَ كاليتيـ المكزكرَ كإرملٌ الكخيدةَ كالمظلكـ المقوكرَ 

كالػريب إزيرَ كالسير الكبيرَ كذم العياؿ الكثير كالماؿ القليؿَ كأسباهوـ ؽً 

زيزألنً عنوـ يكـ القيامٌَ   أقطار إرض كأطراؼ البّدَ ؽعلمت أف ربً

؛ ؽذسيت أف ِ تثبت لً خجٌ عند ذشكمتىَ  كأف ذشمً دكنوـ مخمد

 .ؽرخمت نؾزً ؽبكيت

 

 :إدارم متمٔرس يخزف التشرؼ 

تعتبر زيازٌ عمر بف عبد العزيز الداذليٌ مف أهـ الجكانب ؽً ذّؽتىَ ؽقد كاف 

عمر بف عبد العزيز إدارينٌا ؽذنٌاَ كِ عجب ؽً ذلؾ ؽقد عركتى تجربٌ اَدارة منذ 

أف كاف كالينا علٍ ذناشرة كالمدينٌَ ثـ تكاملت عناشر التجربٌ بعد أف أشبد 

مف أقرب الناس إلٍ زليماف بف عبد الملؾَ يرقب الخكادث عف قربَ كيتمرس 

علٍ سُكف الدكلٌَ كتزيير دؽٌْ الخكـ ؽيواَ كما أف تكلٍ مقاليد الذّؽٌ ختٍ 

ذهب يبذؿ كؿ جودقَ كييؾنً ما تبقٍ مف عمرق ؽً إشّح أمكر الدكلٌَ 

كازتقرار إمف كالرذاء ؽً ربكعواَ كتخقيؽ العدالٌ كالكؾايٌ ؽً كؿ أرجاُواَ 

ا كاف مف أبرز معالمى الخرص علٍ ماؿ المزلميفَ  كقد اتذذ لذلؾ منوجن

كالمخاؽظٌ علٍ الكقت كالجودَ كزرعٌ التشرؼ ؽً إمكرَ كخزف اذتيار 

القضاة كالكِة كالمكظؾيفَ كإزالٌ آثار كؿ عمؿ ِ يزاير ركح اَزّـَ 

كتخقيؽ التكازف بيف الناسَ كمجادلٌ الذارجيف علٍ الدكلٌ بالخزنٍ َقناعوـ 

كردهـ إلٍ خظيرة الجماعٌَ كما كاف الطابع لوذا المنوح هك العدؿ كاَنشاؼ 

 .كالرخمٌ كاَخزاف

كما كاف لعمر بف عبد العزيز كقؾتى ؽً الزيازٌ الداذليٌ؛ ليعيد ما أعكْج مف 

إمكر إلٍ نشابىَ كيخاكؿ إشّح ما رآق انخراؽنا عف الجادة زكاء ؽً الناخيٌ 



اَداريٌ أك الماليٌ أك غيرهاَ كذلؾ كانت لى كقؾٌ مماثلٌ ؽً الزيازٌ الذارجيٌَ 

ؽقد رأل أف مزاخٌ الدكلٌ قد اتزعتَ كأف أطراؽوا قد ترامت كتباعدتَ كلعؿ 

ا مف المساكؿ كإذطاء التً كقع ؽيوا بعض الكِة قد نسأت عف هذا  كثيرن

اِتزاع الكبير ؽً مزاخٌ الدكلٌَ ؽكؿ إقليـ كاف يضيؼ إلٍ مساكؿ الدكلٌ عبُنا 

جديدناَ ؽرأل أنى مف الخكمٌ إيقاؼ الؾتكخاتَ أك الخد منوا علٍ إقؿ؛ ٕف 

ٔؿ مساكلواَ كعرض  التكقؼ عند خدكد ما ؽيتد مف بّد كأقاليـَ كالعمؿ علٍ خى

اَزّـ عليوا بأزلكب خكيـ دقيؽَ كقدكة خزنٌَ زكؼ يككف أجدل مف المضً 

ؽً الؾتكخاتَ بؿ ربما ِ تككف هناؾ خاجٌ بعد ذلؾ إلٍ ؽتد جديد؛ ٕف الناس 

زيقبلكف علٍ اَزّـ مف تلقاء أنؾزوـَ ٕنوـ زيجدكف ؽيى كؿ ما يرضيوـَ 

ركخينٌا كمادينٌاَ كما يخقؽ زعادتوـ ؽً الدنيا كاآلذرةَ كقد تخقؽ ما تشكرق ؽً 

ذلؾ كزادت خركٌ اَقباؿ علٍ اَزّـ ؽً البّد المؾتكخٌ ؽً عودق زيادة 

ة العلماء ليدعكا الناس إلٍ اَزّـَ  كبيرةَ كأذذ عمر ؽً إرزاؿ الدعاة مف ًذيرى

بدِن مف إرزاؿ الجيكش للؾتدَ كما بدأ يرزؿ الكتب إلٍ الملكؾ كإمراء 

المعاشريف يدعكهـ إلٍ اَزّـَ ؽأرزؿ إلٍ أمراء ما كراء النورَ كإلٍ ملكؾ 

الزندَ يدعكهـ إلٍ اَزّـ كالطاعٌ علٍ أف يملكوـ علٍ بّدهـَ كيككف لوـ ما 

للمزلميف كعليوـ ما عليوـَ ؽلما كشلتوـ رزاُلى ككانت قد بلػتوـ زيرتى كعدلى؛ 

 .ؽقبلكا كأزلمكاَ كتزْمكا بأزماء عربيٌ

نيكف كلـ يتجاكز  لـ تطؿ خياة عمر بف عبد العزيز طكيَّن ؽقد اذتطؾتى يد المى

إربعيف مف عمرقَ كيبدك أف انوماكى ؽً أمكر المزلميف كمتابعٌ الزور كالعمؿ 

ؽً سُكف الدكلٌَ كعدـ اهتمامى بأمر طعامى كسرابىَ قد أثْر ؽً شختى ؽلـ يعد 

 .جزمى يقكل علٍ المقاكمٌ كاِختماؿ

هػَ كتكلٍ الذّؽٌ بعدق 101كقد تيكؽًٔ عمر بف عبد العزيز ؽً سور رجب زنٌ 

 .ابف عمى يزيد بف عبد الملؾ

  

 :مركاف بف الخكـ

كانت هذق هً مميزات عود القكة ؽً الدكلٌ إمكيٌَ أٌما عود الؾتنٌ الذم تذلْؿ 

عودم القكة ؽقد بدأ بمكت يزيد بف معاكيٌَ ثـ تنازؿ ابنى معاكيٌ بف يزيد عف 

الذّؽٌ؛ لرؽضى مبدأ التكريثَ كاعتزالى الكامؿ ؽً بيتى ختٍ تكؽً بعد أياـ أك 



أسورَ كمف هنا خدث ؽراغ ؽً الخكـ أزؾر عف العديد مف الشراعات بيف 

أجنخٌ البيت إمكم بينوـ كبيف بعضَ ؽً الكقت الذم أعلف عبد هللا بف الزبير 

ٌنَ كبايعى أغلب الكِيات اَزّميٌ؛ ختٍ ازتطاع  رضً هللا عنوما نؾزى ذليؾ

إمكيكف اِتؾاؽ ؽيما بينوـَ كبايعكا مركاف بف الخكـ بالذّؽٌ ؽً مؤتمر الجابيٌ 

 .هػ64ؽً ذم القعدة زنٌ 

كاف مركاف بف الخكـ مف زادات قريش كؽضُّواَ كقد قاتؿ يكـ الدار قتاِن 

سديدناَ كقىتىؿى بعض الذكارجَ ككاف علٍ الميزرة يكـ الجمؿَ ككاف علً بف أبً 

يكثر الزؤاؿ عف مركاف خيف انوزـ الناس يكـ الجمؿَ يذسٍ عليى مف   طالب

ًُؿى عف ذلؾ قاؿ إنى يعطؾنً عليى رخـ ماْزٌَ كهك زيد مف سباب : القتؿَ ؽلما زي

 .قريش

بعد أف ازتقرت إمكر لمركاف ؽً بّد الساـَ تكجى نخك مشر ِزتردادها مف 

الزبيرييفَ ؽدانت لى بالطاعٌَ كأقاـ مركاف بف الخكـ ؽً مشر نخك سوريف ثـ 

هػ بعد أف كطْد أمكرها كأعادها ثانيٌ للخكـ 65غادرها ؽً أكؿ رجب زنٌ 

ا  إمكمَ كما كلٍْ عليوا ابنى عبد العزيز كزْكدق بالنشاُد المومٌَ ثـ قؾؿ راجعن

 .إلٍ بّد الساـ

  

 :عبد الملؾ بف مركاف

هػَ 65كقد تكؽً مركاف بف الخكـ بدمسؽ لثّثو ذلكف مف سور رمضاف زنٌ 

كهك ابف ثّث كزتيف زنٌَ كذلؾ بعد عكدتى مف مشرَ كتكلٍ ابنى عبد الملؾ 

 .الذّؽٌ مف بعدق

مخؿ ذّؼ بيف علماء - كما زالت–كانت سرعيٌ ذّؽٌ عبد الملؾ بف مركاف  

المزلميفَ إذ ؽً خيف يعتبرها بعضوـ سرعيٌَ كأنى هك الذليؾٌ السرعًَ يراها 

كثير منوـ غير سرعيٌ؛ ٕف أغلب المزلميف قد بايعكا ابف الزبير قبلىَ ؽضّن عف 

أؽضليٌ عبد هللا بف الزبير الشخابً الجليؿ عليىَ كخزب هذا الرأم ييعتىبىر عبد 

ا علٍ الذليؾٌ السرعً كمف العلماء مف تكْزط ؽً إمر . الملؾ ذارجن

كالزيكطًَ ؽاعتبر ابف الزبير الذليؾٌ السرعًَ ؽلما قيتًؿ شخت ذّؽٌ عبد 

 .الملؾ

 



 :الخجاج يضرب الخرـ بالمجانيؽ 

ٌن علٍ عبد الملؾ؛ إذ كاجى ثكرات عديدةَ كاف أهموا ثكرة  كانت بدايٌ الخكـ شعب

التكابيفَ كالتً ازتطاع أف يقضً عليوا ؽً معركٌ غير متكاؽٌُ ؽً عيف 

الكردةَ قيتًؿى ؽيوا معظـ التكابيفَ كزعيموـ زليماف بف شردَ ككاف ذلؾ ؽً ربيع 

هػَ ثـ كاجى ثكرة المذتار الثقؾًَ كتمكف المذتار مف هزيمٌ عبيد 65اآلذر زنٌ 

هللا بف زياد كقتلىَ ؽتريث عبد الملؾ ؽً مكاجوتى مرةن أذرلَ كترؾ ِبف الزبير 

تلؾ المومٌ ختٍ ييضًعؼ الطرؽيفَ كبالؾعؿ خاشرق مشعب بف الزبير ؽً قشرق 

بعد ذلؾ خانت المكاجوٌ بيف عبد الملؾ كعبد هللا بف . هػ67بالككؽٌَ كقتلى زنٌ 

الزبيرَ كتمكف عبد الملؾ مف اِنتشار علٍ مشعب بف الزبير أكَِن ثـ أرزؿ 

جيسى بقيادة الخجاج بف يكزؼ الثقؾً كخاشر عبد هللا بف الزبير ؽً مكٌَ 

ا أف ابف الزبير بالتجاُى إلٍ  كتجْرأ الخجاج ؽضرب الخرـ بالمجانيؽ؛ معتبرن

ْجاج  اَ كلـ يتكقؼ إِ ٕداء الخي الخرـ ممف يلخدكف ؽيىَ كظؿ القشؼ مزتمرنٌ

للمنازؾَ ثـ عاد مرةن أذرلَ ختٍ ازتزلـ كثير مف أتباع ابف الزبيرَ كتذلْكا 

ْجاجَ ؽأعطاهـ إياقَ ثـ ازتيسًود ابف الزبير ؽً   عنىَ كطلبكا إماف مف الخى

 هػَ كبذلؾ انتوت دكلتى التً ازتمرت 73الزابع عسر مف جمادل إكلٍ زنٌ 

 .خكالً تزع زنيف

 

 :جوكد اقتشاديٌ غير مزبكقٌ 

كاف عبد الملؾ إدارينٌا نابػٌَ ككانت ذّؽتى نقلٌ عظيمٌ ؽً تارير المزلميف مف 

خيث عكدة اِزتقرارَ كإعادة الكخدة إلٍ ربكع الذّؽٌَ كاِرتقاء بزيازٌ 

 .الدكلٌ اَزّميٌَ كتككيف مؤززاتَ كنسر اَزّـ علٍ نطاؽ كازع

ككاف مف جوكد عبد الملؾ ؽً إرزاء دعاُـ الكخدة كاِزتقرار ؽً الدكلٌ 

 .اَزّميٌَ إشدار عملٌ إزّميٌ ٕكؿ مرة كتكخيد أكزانواَ ضماننا للعدالٌ

ككانت هذق ذطكة خضاريٌ كبيرةَ ؽقد خررت اقتشاد الدكلٌ اَزّميٌ مف 

 .اِعتماد علٍ العمّت إجنبيٌَ كبشؾٌ ذاشٌ الدينار البيزنطً

كمف إعماؿ الباهرة لعبد الملؾ تعريب دكاكيف الذراجَ كالذم كاف العمؿ ؽيى 

ا ساذنٌاَ ؽجاءت ذطكة عبد الملؾ  ا علٍ غير العربَ ككاف هذا كضعن خكرن

لتشخد الكضعَ كتؾتد المجاؿ أماـ العرب المزلميف للعمؿ ؽً هذا الديكافَ 

كالتدريب علٍ سُكف الماؿ كاِقتشادَ ككانت تلؾ الذطكة ذات أثر خضارم 

 .كبير ؽً التارير اَزّمً



ؽًٔ عبد الملؾ ؽً النشؼ مف سكاؿ عاـ   هػَ كازتذلؼ مف بعدق ابنى 86كقد تيكي

 .الكليدَ ثـ مف بعدق ابنى الثانً زليماف

 :ضعؼ كزقكط الدكلٌ إمكيٌ 

بقً أف نتخدث عف عود الضعؼ الذم ازتمر آذر زبع زنكات مف عمر الدكلٌَ 

ؽقد تميز بالشراع بيف أمراء البيت إمكمَ إمر الذم كشؿ لذركج بعضوـ 

علٍ بعضَ كتدبير المؤامراتَ كقد أثمر ذلؾ إهماؿ مراؽؽ الدكلٌ كالجيشَ 

كبالتالً تكقؼ خركٌ الجوادَ كؽزاد إكضاع ؽً أنخاء الدكلٌ السازعٌَ 

كاِنسػاؿ عف إجواض تخركات العبازييف؛ ختٍ زقطت الدكلٌ علٍ أيديوـ 

 .هػ132بمقتؿ مركاف بف مخمد آذر الذلؾاء إمكييف زنٌ 

كؽً نوايٌ القشٌ ِ بد مف معرؽٌ أزباب زقكط الدكلٌ إمكيٌ بعد قكتواَ كمف 

 :هذق إزباب 
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 .تذلًٔ ذلؾاء بنً أميٌ عف القيادة الدينيٌ -4

 .النزاع بيف أبناء البيت إمكم -5

الذّؽات المذهبيٌ بيف أنشار بنً أميٌ كأغلبيتوـ مف الزنٌَ كأنشار  -6

 .العلكييف مف السيعٌَ كجماعٌ الذكارجَ كجماعٌ العبازييف
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