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ملخص
ل م تك ن ھن اك فرق ة اس المية خرج ت عل ى الس لطة مث ل فرق ة الخ وارج الت ي ارت بط فع ل
الخ روج عل ى الس لطة باس مھا ،واس تمرت ھ ذه الفرق ة بلع ب دور العنص ر الم زعج للس لطة ف ي
العصر االموي والعباسي ،وقد انبثقت منھا فرقة الشبيبية الت ي اس تمرت فت رة م ن ال زمن خارج ة
وث ائرة عل ى الس لطة االموي ة الممثل ة بش خص الخليف ة عب دالملك ب ن م روان وواليھ ا الحج اج ب ن
يوس ف الثقف ي .ورغ م بداي ة ث ورة ش بيب انتص ارا لمب اديء الخ وارج الديني ة خاص ة عل ى ي د
مؤسسھا االول صالح بن مسرح اال انھا اتخذت شكال قبليا اقتص اديا بزعام ة قبيل ة ش يبان خاص ة
بعد اسقاط ھذه القبيلة من دي وان العط اء ف ي العص ر االم وي .واس تطاع ش بيب بحنكت ه العس كرية
وش جاعته ان يحق ق العدي د م ن االنتص ارات رغ م الع دد القلي ل ال ذي واج ه ب ه الجي وش االموي ة.
ومما يميز فرقة الخوارج بشكل عام والشبيبية بشكل خاص ھو المش اركة الفاعل ة للم رأة .ل م يك ن
شبيب وحده القائد لجماعته ،بل كان ھناك قائ د اخ ر تغن ى المؤرخ ون بش جاعته وفروس يته ،ول م
يكن رجال  ،بل كانت الغزالة امراة شبيب نفسه .ولم تكن الغزالة وحيدة بل كانت معھا ام ش بيب
تش اركھا القت ال .وق د اس تطاعت الغزال ة ان تفع ل م ا عج ز عن ه اق وى المتم ردين عل ى الس لطة
االموي ة ،وھ و تح دي الحج اج ب ن يوس ف الثقف ي .واس تطاعت الغزال ة دخ ول الكوف ة مم ا اجب ر
واليھ ا الحج اج عل ى الف رار امامھ ا .ويب دو ان ھ ذه المش اركة جعل ت ش بيبا يط رح احقي ة والي ة
المرأة وال يجد ضررا في ذلك مما يجعل ھذه الفرق ة منف ردة ف ي ھ ذا الط رح مم ا ال ري ب في ه ان
مشاركة المرأة العسكرية لم تبدأ بالش بيبية ف الخوارج بش كل ع ام افس حوا مج اال كبي را للم رأة من ذ
بدايات العصر االموي حتى ان بعض المؤرخين كانوا يتحدثون عن جيش للنساء في بع ض ف رق
الخوارج .ولربما ان ما نادت به فرقة الشبيبية من إمامة المرأة فضال عن شھرة بعض نسائھا م ن
خالل مشاركتھن في الحروب كغزالة وجھيزة قد س اھم ف ي اس تقطاب العدي د م ن النس اء حت ى ان
المصادر تتحدث عن جيش من النساء كان يرافق شبيبا وامرأته الغزالة.
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Abstract
No Islamic school departed the power such as Kharijites، which its
action of departing out of power was linked to its name. This school
continued playing the role of disturbing factor to the authority in the
Umayyad and Abbasid periods.
From this group emerged "alShabeebieh" which lasted a period of time، a departing and rebellious
power against the Umayyad authority، represented by the Caliphate
Abdul Malik bin Marwan and its governor al-Hajjaj bin Yusuf alThaqafi. Despite the beginning of the revolution of Shabeeb، as a victory
for the religious principles of Kharijites، especially by its first founder
Saleh bin Musarrah، but it took the tribal economic form، led by Shiban
tribe، especially after dropping this tribe from the grants fund in the
Umayyad period. Shabib، with his military experience and courage،
could achieve many victories، despite the small number facing the
Umayyad armies. What distinguishes the Kharijites in general and alShabeebieh in particular is the active participation of women. Shabib is
not the sole leader of his group، but there were another commander،
whose courage knighthood was sung by historians. This co-leader was
not a man، but al-Ghazlah، the woman of Shabeeb. Al-Ghazalah was
not alone، but the mother Shabeeb was with her sharing fighting. AlGhazalah was able to do what the strongest rebels failed to do against the
Umayyad power، which was to challenge al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi.
Al-Ghazalah was able to enter Kufa، forcing its governor، al-Hajjaj، to
flee before her. It seems that this participation made Shabeeb raise the
legitimacy of woman's right in governorship، having no harm in this
opinion، which made Kharijites the only school in this proposal.
Women's military participation did not start with al-Shabeebieh، since
Kharijites generally paved a vast area for women since the beginning of
the Umayyad period، as some historians talked about an army of women
in some Kharijites groups. Perhaps what al-Shabeebieh group advocated
of women's governorship, in addition to the fame of some of their
women، through their participation in wars, such as al-Ghazalah and
Jaheezah، has contributed to attract many women. Some sources talk
about an army of women was accompanying Shabeeb and his wife alGhazalah.
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مقدمة
إن فرقة الخوارج من أقدم الفرق اإلسالمية ،وقد ظھرت ف ي الت اريخ بمس ميات مختلف ة ،وال
ري ب أن أش ھر مس مياتھم االس م ال ذي عرف وا ب ه ،وھ و الخ وارج ،وال ذي يعن ي ف ي اللغ ة "جم ع
خ ارج" ،وخ ارجي اس م مش تق م ن الخ روج ،وق د أطل ق علم اء اللغ ة كلم ة الخ وارج ف ي آخ ر
تعريفاتھم اللغوية في مادة خرج على ھذه الطائفة من الناس؛ معللين ذلك بخ روجھم ع ن ال دين أو
على اإلمام علي ،أو لخروجھم عل ى الن اس )االزھ ري1967 ،؛ الس كندري .(1)(1999 ،أم ا ف ي
االصطالح فھي "كل من خرج على اإلمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياً ،س واء
كان الخ روج ف ي أي ام الص حابة عل ى األئم ة الراش دين أو ك ان بع دھم عل ى الت ابعين لھ م بإحس ان
واألئمة في كل زمان" )الشھرستاني .(2) (1951 ،ولم يكن الخوارج يرون ف ي ھ ذا االس م تقل يالً
اجراً
من شأنھم بل على العكس من ذلك فھ م يربطون ه بك الم ﷲ تع الى " َو َم ْن يَ ْخ رُجْ ِم ْن بَ ْيتِ ِه ُمھَ ِ
إلى ﱠ
ت فَقَ ْد َوقَ َع أَجْ ُرهُ َعلَ ى ﱠ
ﷲِ َو َرسُولِ ِه ثُ ﱠم يُ ْد ِر ْكهُ ْال َموْ ُ
ﷲِ" )النس اء .(3) (100،ورغ م أن أع داءھم
يريدون بھذه التسمية خروج الخ وارج ع ن ال دين واإلم ام الح ق ،ف إن الخ وارج ال يحفل ون ب ذلك،
ويؤك دون أن الس بب ف ي ھ ذه التس مية ھ و خ روجھم ف ي س بيل ﷲ "ث م لم ا كث ر ب ذل نفوس ھم ف ي
رضى ربھم وكانوا يخرجون للجھاد طوائ ف – ُس ﱡموا خ وارج ،وھ و جم ع خارج ة وھ ي الطائف ة
التي تخرج في سبيل ﷲ")معمر.(4) (1964،
من مسميات الخوارج األخرى ،مسمى الحرورية الذي أطلقه علي بن أب ي طال ب عل ى أھ ل
حروراء ")المبرد ،(5) (1997،وھو نسبة إلى المكان الذي خ رج ب ه الخ وارج األوائ ل عل ى عل ي
بن أبي طالب .وقد وردت ھذه التسمية على لسان السيدة عائش ة عن دما قال ت الم رأة" :أحروري ة
أن ت؟"" )اب ن حنب ل ،(6) (1996 ،قالت ه للم رأة الت ي استش كلت قض اء الح ائض والص وم دون
الصالة.
ومن تسمياتھم المشھورة أيضا )الشراة( والتي يفتخر بھا الخوارج كثيراً من خالل رجوعھم
إلى قول ﷲ تعالى" :إِ ﱠن ﱠ
يل
ﷲَ ا ْشتَ َرى ِمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ أَ ْنفُ َسھُ ْم َوأَ ْم َوالَھُ ْم بِأ َ ﱠن لَھُ ُم ْال َجنﱠةَ يُقَاتِلُونَ فِ ي َس بِ ِ
) (1
)(2
) (3
) (4
) (5
) (6

األزھري ،أبو منصور محمد بن أحمد ،تھذيب اللغة ،ج ،7تحقيق عبد السالم ھارون ،ط ،1الدار المصرية
للتأليف والترجمة ،القاھرة ،1967 ،ص .50ابن عطاء السكندري ،أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبدالكريم،
تاج العروس ،ج ،2ط ،1دار القيم ،دمشق ،1999 ،ص.30
الشھرستاني ،أبو الفتح تاج الدين عبد الكريم أبو بكر ،الملل والنحل ،ج ،1تحقيق محمد سيد الكيالني ،المطبعة
األزھرية ،القاھرة ،1951 ،ص .114
النساء ،آية .100
معمر ،علي يحيى ،األباضية في موكب التاريخ ،ط ،1مكتبة وھبة ،القاھرة ،1964 ،ص.384
المبرد محمد بن يزيد أبو العباس ،الكامل في اللغة واألدب ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم ،ج ،3ط ،3دار
الفكر العربي ،القاھرة ،1997 ،ص.30
ابن حنبل ،أحمد ،المسند،ج ،6تحقيق شعيب األرناؤوط وآخرون ،ط ،1996 ،1ص.97
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ﱠ
ﷲِ" )التوبة ،(1) (111،وبھذه التسمية يرى الخوارج أنھم لم يخرجوا طمعا ً في ال دنيا كغي رھم م ن
معاصريھم.
كذلك تم تسمية الخوارج بالفرقة المارقة ،وھي تسمية من خصومھم وتبعھا تسمية النواصب
لمناص بتھم الع داء لعل ي ب ن أب ي طال ب ،فض الً ع ن المحكم ة ،والت ي ارتبط ت بح دث رفض ھم
للتحكيم.
وھناك العديد من األسماء التي أطلقت على الخوارج والتي كانت في معرض الھجوم عل يھم
كالفرقة الباغية لخروجھم على علي بن أبي طال ب وأص حابه ،ومرجعي ة ھ ذه التس مية نج دھا ف ي
اآلية القرآنية "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينھما ،فأن بغت إحداھما على األخ رى
فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر ﷲ ،فإن فاءت فأصلحوا بينھما بالعدل")الحجرات.(2) (9،
تعتبر فرق ة الخ وارج م ن الف رق الت ي أظھ رت تم رداً عل ى الس لطة ف ي ت اريخ اإلس الم .فق د
واكبت موقفھا المعارض النظري بالخروج وحمل الس الح عملي ا ً ،س واء ف ي العص ر الراش دي أو
العصر األموي أو العصر العباسي .بل إن ال بعض ي رى أن نزع ة التم رد ل دى الخ وارج ابت دأت
منذ عصر مبكر عندما "أتى رجل اسمه حرقوص بن زھير ويكنى بذي الخويص رة التميم ي ج اء
إلى رسول ﷲ وھو يقسم غنائم ھوازن يوم حنين فق ال" :اع دل ي ا رس ول ﷲ .فق ال :ويح ك وم ن
عدل إذا لم أعدل" )ابن االثير.(3) (1993،
إن ما يجب أن يجعلنا نتوقف ھنا ھو االسم األشھر لھ ذه الفرق ة وھ و الخ وارج ،فكم ا أس لفنا
فالخوارج من الخ روج ،وال ربط الت اريخي ھن ا يتعل ق ب الخروج عل ى الس لطة السياس ية لمب ررات
تنوع ت ف ي ك ل مرحل ة سياس ية ولك ن ھ ذا التن وع ال يع دو أن يك ون تجلي ات لبني ة نظ ام خ ارجي
معين ،وھذه البنية قد تقع إرھاصاتھا قبل اإلسالم.
الخوارج ونزعة التمرد
لق د حص لت فرق ة الخ وارج عل ى نص يب األس د م ن اس مھا ،فق د تم ردت ھ ذه الفرق ة عل ى
السلطان لعدم أھليته في قي ادة األم ة اإلس المية ،ب ل وتم ردوا ك ذلك عل ى المجتم ع إلتباع ه الس مع
والطاعة لھذا السلطان.
ونزعة التمرد ترجع إلى فترة مبكرة في التاريخ اإلسالمي كم ا أوردن ا ف ي حادث ة حرق وص
بن زھي ر ،ث م إن الخ وارج لق ي بعض ھم بعض ا ً واجتمع وا ف ي من زل عب د ﷲ ب ن وھ ب الراس بي،
فخطبھم فزھدھم في الدنيا وأمرھم باألمر بالمعروف والنھي عن المنكر ،ثم قال :اخرجوا بن ا م ن
ھ ذه القري ة الظ الم أھلھ ا إل ى بع ض ك ور الجب ال أو إل ى بع ض ھ ذه الم دائن منك رين لھ ذه الب دع
المضلة .فقال له حرق وص ب ن زھي ر" :إن المت اع بھ ذه ال دنيا قلي ل ،وإن الف راق لھ ا وش يك ،ف ال
) (1التوبة ،اآلية111
) (2الحجرات ،اآلية .9
) (3ابن األثير ،علي بن محمد ،أسد الغابة ،ج ،1دار الفكر ،بيروت ،1993 ،ص.341
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تدعوكم زينتھا وبھجتھا إل ى المق ام بھ ا ،وال تلفت نكم ع ن طل ب الح ق وإنك ار الظل م) ،اب ن االثي ر،
) (1) (1993إن ﷲ مع الذين اتقوا والذين ھم محسنون(" )النحل.(2) (128 ،
واستمر الخوارج في لع ب دور العنص ر الم زعج للس لطة ف ي العص ر الراش دي خاص ة ف ي
عھد الخليفة الراشدي الرابع علي بن أبي طالب ،إذ بع د حادث ة التحك يم المش ھورة اتج ه الخ وارج
إلى منطقة حروراء والذي أشعل فتيل المعركة ھو قتل الخوارج لعب دﷲ ب ن الخب اب ب ن األرت إذ
وجدوه وسألوه عن حديث سمعه أبوه من الرسول )صلى ﷲ عليه وسلم( فقال" :تكون فتنة يم وت
فيھا قلب الرجل كما يم وت فيھ ا بدن ه ،يمس ي فيھ ا مؤمن ا ً ويص بح ك افراً ،ويص بح ك افراً ويمس ي
مؤمنا ً .قالوا :لھذا الحديث سألناك ،فما تقول في أبي بكر وعم ر؟ ف أثنى عليھم ا خي راً .ق الوا :م ا
تقول في عثمان في أول خالفته وفي آخرھا؟ قال :إنه كان محقا ً في أولھا وفي آخرھا .ق الوا :فم ا
تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ قال :إن ه أعل م ب ا م نكم وأش د توقي ا ً عل ى دين ه وأنف ذ بص يرة.
فقالوا :إنك تتبع الھوى وتوالي الرجال عل ى أس مائھا ال عل ى أفعالھ ا ،وﷲ لنقتلن ك قتل ةً م ا قتلناھ ا
أحداً" )ابن االثير .(3) (1979،فقتلوه وقتلوا امرأته وھذا كان س بب معرك ة النھ روان )اليعق وبي،
 (4)(1993التي انتصر فيھا علي بن أبي طالب.
استمر الخ وارج ف ي التم رد عل ى الس لطة ف ي العص ر األم وي والعص ر العباس ي ،وق د ك ان
معظم الخوارج من عرب البادية وعرفوا بالتعصب والحماسة واالندفاع الس ريع ف ي آرائھ م ،وق د
عرف عنھم تشددھم في العبادة ويروي عبدﷲ بن العباس حينما ناقشھم رأى منھم جباه قرحة م ن
طول السجود ،وأيدي كثنفات اإلبل عليھا قمص مرحضة )أي طاھرة( )المبرد.(5) (1997 ،
ي ذكر زي اد اب ن أبي ه )اب ن االثي ر1979 ،؛ ال ذھبي (6) (1963 ،ف ي مواجھت ه للخ وارج:
"العجب م ن الخ وارج إن ك تج دھم م ن أھ ل البي وت والش رف وذوي الغن اء وحمل ة الق ران وأھ ل
الزھ د ،وم ا أش كل عل ي أم ر نظ رت في ه غي ر أم رھم" )ال بالذري .(7) (1996 ،م ن ھن ا نج د أن
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6

) (7

ابن األثير ،أسد الغابة ،ج ،1ص.304
النحل.128 ،
ابن األثير ،علي بن محمد ،الكامل في التاريخ ،ج ،2دار صادر ،بيروت ،1979 ،ص.88
معركة النھروان :حدثت المعركة في النھروان وھي كورة واسعة بين بغداد وواسط في عام  38ھجري بين
علي بن ابي طالب والخوارج .انظر تاريخ اليعقوبي ،ج،2ص .193الطبري،ج،5ص.86
المبرد ،الكامل في اللغة واألدب ،ج ،2ط ،3دار الفكر العربي ،القاھرة ،1997 ،ص.143
أمير ،من الدھاة ،القادة الفاتحين ،الوالة .من أھل الطائف .اختلفوا في اسم أبيه ،فقيل عبيد الثقفي وقيل أبو
سفيان .ولدته أمه سمية )جارية الحارث بن كلدة الثقفي( في الطائف ،وتبناه عبيد الثقفي )مولى الحارث بن
كلدة( وأدرك النبي صلى ﷲ عليه وسلم ولم يره ،وأسلم في عھد أبي بكر .وكان كاتبا للمغيرة بن شعبة ،ثم ل
أبي موسى االشعري أيام إمرته على البصرة  .انظر ميزان االعتدال،ج،1ص .355ابن االثير ،الكامل في
التاريخ ،ج،3ص.195
البالذري ،أحمد بن يحيى ،أنساب األشراف ،ج ،3تحقيق سھيل زكار ورياض زركلي ،ط ،1دار الفكر،
بيروت ،1996 ،ص.212
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السمعة المنتشرة عن الخوارج أنھم شديدو االلت زام ب الطقوس الديني ة ولك ن الح رب الش عواء الت ي
شنت عليھم كانت بسبب الجانب السياسي الذي شكل خطورة على السلطة السياسية.
ثورة شبيب الخارجي
جرت العادة في التأريخ اإلسالمي التركيز على البنى الفوقية في حركة التاريخ ،ول ذلك نج د
أن ثورات الخوارج )وغيرھم( في العصر األموي عرفت بأسماء القادة لھذه الثورات كعب دﷲ ب ن
وھب الراسبي ،نافع بن األزرق ،قطري بن الفجاءة ،صالح بن مسرح ،شبيب بن يزيد الخارجي.
وآخرون.
تع ددت الث ورات ف ي العص ر األم وي ،ويمكنن ا الق ول أن العص ر األم وي مث ل الفت رة الت ي
احتضنت أقوى الثورات الخارجية ،وقد انتصرت السلطة األموية في كل ھذه الحروب.
ويرجع السبب ال ذي جع ل الس لطة األموي ة تس خر ك ل إمكانياتھ ا المادي ة والمعنوي ة للقض اء
على الخوارج ليس لكونھم حزبا ً سياس يا ً معارض ا ً فق ط ب ل لك ونھم أول ح زب مع ارض انفص الي
في تاريخ اإلسالم)ابو سعدة.(1) (1998 ،
ل م تك ن حرك ات الخ وارج متسلس لة أفقي ا ً ف ي الت اريخ ،ب ل نتيج ة الخ الف واالخ تالف ال ذي
حدث بين منظري الخوارج تعددت وتشعبت أفك ارھم  ،وظھ رت ع دة ف رق تنس ب إل ى الخ وارج
كاألزارقة )ابن كثير ،(2) (1990 ،األباضية )اب ن كثي ر ،(3) (1990 ،الص فارية )حنف ي(1993 ،
) ،(4النجدات )المقدسي ،د.ت( ) ،(5العجاردة )البغدادي ،(6) (1977 ،الميموني ة )موس وعة الف رق،
) (1
) (2
) (3

) (4

) (5

) (6

أبو سعدة ،محمد ،الخوارج في ميزان الفكر اإلسالمي ،ط ،2القاھرة ،1998 ،ص.132
االزارقة :ھم اتباع نافع من االزرق وھم اشد فرق الخوارج ،ظھروا بعد معركة النھروان .ابن كثير،
إسماعيل بن عمر ،البداية والنھاية ،ج ،9دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،1990،ص.15
االباضية :من فرق الخوارج وليسوا من غالتھم كاألزارقة ،ولكنّھم يتّفقون مع الخوارج في أصول عديدة
منھا :تعطيل الصّفات ،والقول بخلق القرآن ،وتجويز الخروج على أئمة الجور وغيرھا ،وتنسب اإلباضية
إلى مؤسﱢسھا عبد ﷲ بن إباض التميمي الذي يعتبر نفسه امتدادا لل ُم َح ﱢكمة األولى من الخوارج .ابن كثير،
البداية والنھاية ،ج،9ص.112
الصفارية :الصفرية ،فرقة من الخوارج .قيل سموا الصفرية نسبة إلى زياد بن األصفر ،وقيل نسبة إلى عبد
صف ٌر من
ﷲ بن صفار أو النعمان بن صفر ،وقيل بل ھم الصﱢ فرية لخلوھم من الدين فقد كان يقال لھم أنتم ِ
الدين ،وقيل سموا الصفرية إشارة إلى صفرة وجوھھم من أثر ما تكلفوه من السھر والعبادة .حنفي ،عبد
المنعم ،الفرق والجماعات والمذاھب اإلسالمية ،دار الرشاد،القاھرة-ط ،1993 ،1ص.277:
النجدات :وھم أصحاب نجدة الحنفي كان من نافع بن األزرق فلما أخذ نافع الناس بالبراءة والمحنة فارقه وقال
إذا أخطأ الرجل في حكم من األحكام من جھله فھو معذور وإذا أذنب رجل منھم خرج من اإليمان وإن كان
إصرار فھو
من غيرھم كفر ومن نظر نظرة أو كذب كذبة بإصرار فھو مشرك وإن زنا أو سرق من غير
ٍ
مسلم قالوا وأطفال المشركين في الجنة وھذا ال يقبله من الخوارج غيرھم .المقدسي ،البدء والتاريخ،
ج،5ص.139
العجاردة :العجاردة من فرق الخوارج ،والعجاردة نسبة إلى عبدالكريم بن عجرد ،وقيل :عبدﷲ ،وھو من
أتباع أتباع عطية بن األسود الحنفي .البغدادي ،عبد القاھر بن طاھر ،الفرق بين الفرق ،دار االفاق ،ط،2
بيروت  1977ص.111
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الف رق...(1) (2005 ،إل خ .وك ان الج دل الكبي ر يكم ن ف ي مس ألة اإلمام ة حت ى أن بع ض ف رق
الخوارج رأت بعدم الحاجة إلى إمام ،وھي فرقة النجدات الخارجية التي ترى" :أنھم ال يحت اجون
إلى إمام وإنما عليھم أن يعلموا كتاب ﷲ سبحانه فيما بينھم" )االشعري.(2) (2005 ،
وقد اصطدمت حركات الخوارج بوالة عرفوا بالش دة والقس وة كزي اد ب ن أبي ه وابن ه عبي دﷲ
بن زياد والحجاج بن يوسف الثقفي.
ضمن تلك األوضاع الصعبة اس تمر الخ وارج ف ي التم رد فق د ب رزت أس ماء تح دت الس لطة
األموية بل وأثارت الرعب لديھم ،وأشھر ھذه األسماء كان شبيب بن يزيد الشيباني.
بيعة شبيب
ھو أبو الضحاك شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس بن عمرو بن الصلب بن ق يس ب ن ش راحيل
بن مرة بن ھمام بن ذھل بن ش يبان ب ن ثعلب ة  -وبقي ة النس بة مع روف  -الش يباني الخ ارجي )اب ن
خلكان.(3) (1994 ،
ويبدو أن ش بيبا ً ك ان قائ داً لمجموع ة م ن الفرس ان ولك ن ل م يك ن ق د وص ل إل ى مرتب ة رأس
لفرقة من فرق الخوارج.
وق د لعب ت الظ روف السياس ية واالجتماعي ة واالقتص ادية ف ي أن يتج اوز الت ذمر األش خاص
المع روفين بنزع ة التم رد إل ى آخ رين ذوي شخص يات مس المة ،ناس كة ،زاھ دة ،متفرغ ة للعل وم
الدينية دراسةً وتعليما ً.
ومن ھذه الشخصيات كان صالح بن مسرح الذي كان س ببا ً ف ي ب روز ش بيب ب ن يزي د كقائ د
ألقوى ثورة خارجية في تاريخ األمويين.
لم يكن صالح متمرداً أو رجالً راغبا ً في السلطة ،بل كان ناسكا ً ،كثير العب ادة ،زاھ داً ،فقيھ ا ً
)ابن ماكوال1978 ،؛ األُبﱢي1994 ،؛ الذھبي؛ 1990؛ الطبري1939 ،؛ ابن الجوزي1995 ،؛

) (1الميمونية :اتباع ميمون بن خالد وقد خالفت العجاردة في القدر واالرادة واالستطاعة .موسوعة الفرق ،ج،4
،2005ص.233
) (2األشعري ،أبو الحسن علي بن اسماعيل ،مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين ،ج ،1تحقيق ھلموت ريتر،
كالوس شفارتس فرالغ برلين ،بيروت ،2005 ،ص.31
)) (3ابن خلكان ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ،وفيات األعيان وأنباء أبناء زمان ،ج،2
تحقيق إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت ،1994 ،ص .454
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اب ن تغ ري ب ردي1992 ،؛ اب ن كثي ر1990 ،؛ اب ن خي اط1995 ،؛ الن ويري ،(1) (1956 ،دفع ه
إحساسه بالظلم السياسي واالجتماعي واالقتصادي إلى الدخول في مغامرة الخروج على الس لطة.
والحقيقة أنھا ليست مغامرة بل ھي أقرب ما تك ون التض حية ب النفس ف ي س بيل فك ر مع ين ،وھ ذا
واض ح م ن خ الل الع دد ال ذي ش كل ن واة جيش ه ،فل م يتج اوز المائ ة وعش رة أو مائ ة وعش رين
)الطبري1939 ،؛ العصامي.(2)(1998 ،
وقد خرج صالح بن مسرح بعد أن صاغ بيانا ً سياسيا ً في كتاب أرسله ألصحابه بيّن به سبب
خروجه يقول به" :الحمد الذي خلق السموات واألرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كف روا
بربھم يعدلون اللھم إن ا ال نع دل ب ك وال نحف د إال إلي ك وال نعب د إال إي اك ل ك الخل ق واألم ر ومن ك
النف ع والض ر والي ك المص ير ونش ھد أن محم داً عب دك ال ذي اص طفيته ورس ولك ال ذي اخترت ه
وارتضيته لتبلي غ رس االتك ونص يحة عب ادك ونش ھد أن ه ق د بل غ الرس الة ونص ح لألم ة ودع ا إل ى
الحق وقام بالقسط ونص ر ال دين وجاھ د المش ركين حت ى توف اه ﷲ ص لى ﷲ علي ه وس لم أوص يكم
بتق وى ﷲ والزھ د ف ي ال دنيا والرغب ة ف ي اآلخ رة وكث رة ذك ر الم وت وف راق الفاس قين وح ب
المؤمنين فإن الزھادة في ال دنيا ترغ ب العب د فيم ا عن د ﷲ وتف رغ بدن ه لطاع ة ﷲ وإن كث رة ذك ر
الموت يخيف العبد من ربه حتى يجأره إليه ويس تكين ل ه وإن ف راق الفاس قين ح ق عل ى الم ؤمنين
قال ﷲ في كتابه )وال تصل على أحد منھم مات أبداً وال تق م عل ى قب ره إنھ م كف روا ب ا ورس وله
وماتوا وھم فاسقون )التوبة .(3)(84 ،وإن حب المؤمنين للسبب الذي ين ال ب ه كرام ة ﷲ ورحمت ه
وجنته جعلنا ﷲ وإياكم من الصادقين الصابرين ،أال إن من نعمة ﷲ على الم ؤمنين أن بع ث ف يھم
رسوالً من أنفسھم فعلمھم الكتاب والحكم ة وزك اھم وطھ رھم ووفقھ م ف ي دي نھم وك ان ب المؤمنين
رؤوفا ً رحيما ً حتى قبضه ﷲ صلوات ﷲ عليه ثم ولى األمر من بعده التق ى الص ديق عل ى الرض ا
) (1ابن ماكوال ،علي بن ھبة ﷲ بن أبي نصر ،اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف من األسماء
والكنى ،ج ،2ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت ،1978 ،ص .73األُبﱢي ،محمد بن خليفة ،إكمال إكمال المعلم،
ج ،7ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت ،1994 ،ص  .257الذھبي ،شمس الدين محمد بن احمد ،سير أعالم
النبالء ،ج ،4تحقيق شعيب أرناؤوط ،حسين األسد ،ط ،7مؤسسة الرسالة ،بيروت ،1990 ،ص.148
الطبري ،محمد بن جرير ،تاريخ األمم والملوك ،ج ،5مطبعة االستقامة ،القاھرة ،1939 ،ص.50ابن
الجوزي ،عبد الرحمن بن علي ،المنتظم في تواريخ الملوك واألمم ،ج ،2تحقيق سھيل زكار ،دار الفكر
بيروت ،1995 ،ص .269ابن تغري البردي ،يوسف جمال الدين ،النجوم الزاھرة ،ج ،1تحقيق محمد حسين
شمس الدين ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت ،1992 ،ص .77الذھبي ،شمس الدين ،تاريخ اإلسالم ،ج،2
تحقيق عمر تدمري ،ط ،2دار الكتاب العربي ،بيروت ،1989 ،ص .125ابن كثير ،البداية والنھاية ،ج،9
ص .18ابن خياط ،خليفة بن خياط العصفري ،تاريخ خليفة بن خياط ،تحقيق مصطفى فواز وحكمت فواز،
ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت ،1995 ،ص .210النويري ،أبو العباس احمد بن علي ،نھاية اإلرب في
فنون األدب ،ج ،6تحقيق إبراھيم األبياري ،ط ،1الشركة العربية للطباعة والنشر ،القاھرة ،1956 ،ص.20
) (2العصامي ،عبد الملك بن حسين بن عبد الملك  ،النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي ،ج ،2دار الكتب
العلمية ،بيروت1998 ،ص .127الطبري ،تاريخ الطبري ،ج ،5ص.56
) (3التوبة.84:
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من المسلمين فاقتدى بھديه واس تن بس نته حت ى لح ق ب ا -رحم ه ﷲ ،-واس تخلف عم ر ف واله ﷲ
أمر ھذه الرعية فعمل بكتاب ﷲ وأحيا سنة رسول ﷲ ولم يحنق في الحق عل ى جرت ه ،ول م يخ ف
في ﷲ لومة الئم حتى لحق به رحم ة ﷲ علي ه وول ى المس لمين م ن بع ده عثم ان فاس تأثر ب الفيء،
وعطل الحدود وجار في الحكم ،واستذل المؤمن وعزز المجرم فسار إليه المسلمون فقتل وه فب رئ
ﷲ منه ورسوله وص الح الم ؤمنين ،وول ى أم ر الن اس م ن بع ده عل ي ب ن أب ي طال ب فل م ينش ب -
يلبث -أن حكم في أمر ﷲ الرجال وشك في أھل الضالل ورك ن وأدھ ن ف نحن م ن عل ي وأش ياعه
براء ،فتيسروا رحمكم ﷲ لجھاد ھذه األحزاب المتحزبة وأئمة الضالل الظلمة وللخ روج م ن دار
الفن اء إل ى دار البق اء ،واللح اق بإخوانن ا الم ؤمنين الم وقنين ال ذين ب اعوا ال دنيا ب اآلخرة وأنفق وا
أموالھم التماس رضوان ﷲ في العاقبة وال تجزعوا من القتل في ﷲ ف إن القت ل أيس ر م ن الم وت،
والموت نازل بكم غير ما ترجم الظنون فمفرق بينكم وبين أبائكم وأبن ائكم وحالئلك م ودني اكم وإن
اشتد لذلك كرھكم وجزعكم أال فبيعوا ﷲ أنفسكم ط ائعين وأم والكم ت دخلوا الجن ة آمن ين ،وتع انقوا
الحور العين جعلنا ﷲ وإياكم من الشاكرين الذاكرين الذين يھ دون ب الحق وب ه يع دلون")الطب ري،
1939؛ ابن الجوزي.(1) (1995 ،
كان ال بد لصالح أن يحاول جلب مراكز الق وى المعارض ة م ن الخ وارج إل ى جانب ه ،ووج د
ضالته ف ي ش بيب ب ن يزي د ال ذي تغن ى الن اس بش جاعته وفروس يته وحيك ت حول ه القص ص الت ي
تصل إلى المبالغة ،بل وإن ھذه القصص رجعت إلى يوم والدت ه حي ث ي روى أن "يزي د ب ن نع يم
بن قيس بن عمرو بن قيس بن شراحيل بن ھمام بن م رة ب ن ذھ ل ب ن ش يبان ب ن ثعلب ة ب ن عكاب ة
غزا الروم فابتاع جارية من السبي ووقع عليھا فولدت له شبيب بن يزيد في سنة خمسة وعش رين
في يوم النحر ،فقال أبوه :ولد في اليوم الذي تراق فيه الدماء وأحسبه سيكون صاحب دماء ،وكان
اسم أم شبيب جميرة وقيل جھيزة")البالذري.(2) (1996 ،
نُ َعيم:

ب ب ن يزي د ب ن
وينشد الش اعر أب و عم ٍرو ال ّش
يباني لرج ٍل م ن الخ وارج يص ف ص يحة ش بي ِ
ﱡ

ﱠخر منح ِدراً
ْ
حسبتَ الص َ
إن صاح يوما ً ِ

ﱢري َح عاص
وال
)الجاحظ(2001،

فةً والم

و َج يل

تط ُم

وكان شبيب صاحب فتك وغارات وكان يبيت األكراد ،فقال الشاعر)":على الخفيف(
ول م أ َر ل يالً مث ل لي ل ش
ٍك
ام مال
ا ً كأي
م أر أيام
ل

بيب

)(3

) (1الطبري ،تاريخ األمم والملوك ،ج ،5ص .51ابن الجوزي ،المنتظم في تواريخ الملوك واألمم ،ج،2
ص.268
) (2البالذري ،أنساب األشراف ،ج ،3ص.26
) (3الجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر ،البيان والتبيين ،تحقيق عبد السالم ھارون ،ج ،1ط ،1وزارة الثقافة
السورية ،دمشق ،2001 ،ص.41
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مما الريب فيه أن صالحا ً كان على علم بشجاعة ش بيب ومعرفت ه ك ذلك بنزع ة التم رد الت ي
احتواھا ضد السلطة األموية ،فكتب له يدعوه إلى الخروج معه.
لم يطل شبيب في رده على صالح بل على العكس ربما كان يستعجل ھ ذا الخط اب للخ روج
تح ت راي ة متم ردة عل ى الس لطة األموي ة ،فأرس ل كتاب ا ً ل ه م ع رج ل ي دعى المحل ل ب ن وائ ل
اليشكري يقول فيه" :أما بع د فق د علم ت أن ك كن ت أردت الش خوص وق د كن ت دع وتني إل ى ذل ك
فاستجبت لك فإن كان ذلك اليوم من شأنك فأنت شيخ المسلمين ولن نعدل ب ك من ا أح داً وإن أردت
ت أخير ذل ك الي وم أعلمتن ي ف إن اآلج ال غادي ة ورائح ة وال آم ن أن تخت ر من ى المني ة ولم ا أجاھ د
الظالمين فيا له غبنا ً ويا له فضالً متروكا ً جعلنا ً ﷲ وإياك مم ن يري د بعمل ه ﷲ ورض وانه والنظ ر
إلى وجھه ومرافق ة الص الحين ف ي دار الس الم والس الم علي ك" )الطب ري ،1939 ،اب ن الج وزي،
.(1) (1995
ونجد ھنا أن شبيبا ً يوضح عدم اھتمامه في الرياس ة والقي ادة ،فھ و يعت رف بالزعام ة لص الح
بن مسرح الذي لم يت أخر بإرس ال رده القائ ل" :أم ا بع د فق د ك ان كتاب ك وخب رك أبط أ عن ى حت ى
أھمني ذلك ثم إن أمراء من المسلمين نبأني بنبأ مخرجك ومقدمك فنحمد ﷲ على قض اء ربن ا وق د
قدم على رسولك بكتابك فكل ما فيه قد فھمته ونحن في جھاز واس تعداد للخ روج ول م يمنعن ي م ن
الخروج إال انتظارك فأقبل إلينا ،ثم اخرج بنا متى ما أحببت ،فإنك ممن ال يستغنى عن رأي ه ،وال
تقض ى دون ه األم ور والس الم علي ك" )الطب ري ،1939 ،اب ن األثي ر1993 ،؛ اب ن الج وزي،
.(2) (1995
لم يكن شبيبا ً غريبا ً على صالح بل تشير الروايات التاريخية على أنھما سبق أن تالقي ا وذل ك
عندما أتى شبيب بعد تأديته مناسك الحج إلى الكوفة "فنزل على القعقاع بن شور الذھلي في بدأت ه
فبره وأكرمه ،ثم سار فلما قضى حجته وصار بالربذة )الحموي (3) (1995 ،أيدع به وانقطع بقوم
معه أيضا ً فمرت بھم ھند بنت أسماء بن خارج ة الف زاري فق اموا إليھ ا فس ألوھا ف أمرت لھ م ب زاد
وحم الن .ث م أن ش بيبا ً ق دم الكوف ة فجع ل يس أل ع ن أھ ل العب ادة والص يام ف دل عل ى ص الح ب ن
مسرح ،فسمع منه وقبل قوله ومضى شبيب بعد أن لقي صالحا ً إلى الموص ل ،وس ار ص الح يري د
نصيبين )الحموي (4) (1995 ،للقاء أصحاب له ھناك ،ثم أتى داراً ومضى ش بيب إل ى عب د المل ك
بن مروان وقد كان اسمه سقط من الديوان لكثرة غيبته وتخلفه عن االعتراض من العراض فحلق
على اسمه فكلم الناس عبد الملك في الف ك ع ن اس مه وإدرار أرزاق ه علي ه ف أبى وق ال إن بك ر ب ن
) (1
) (2
) (3
) (4

الطبري ،تاريخ الطبري ،ص .52ابن الجوزي ،المنتظم ،ج ،2ص.269
الطبري ،تاريخ الطبري ،ص .52ابن األثير ،الكامل في التاريخ ،ج ،2ص .288ابن الجوزي ،المنتظم،
ص.269
الربذة:من قرى المدينة وبھا قبر ابي ذر الغفاري .انظر الحموي ،ياقوت بن عبد ﷲ ،معجم البلدان ،ط ،2دار
صادر ،بيروت  1995ج ،3ص.24
نصيبين :وھي مدينة عامرة من بالد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام وفيھا وفي قراھا على
ما يذكر أھلھا أربعون ألف بستان .انظر الحموي ،معجم البلدان ،ج ،5ص.289
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وائل وبني تميم حيان كثير شرھما وما أحب أن يكثروا بھذه البالد .فأخبر شبيب بقول عبد المل ك
فق ال :وﷲ ألس وأنه ،ف أبلغوه عن ي فل ه من ي ي وم أرون ان" )ال بالذري -(1) (1996 ،ويقص د يوم ا
شديدا..-
يتبين لنا ھنا أن السلطة األموية كانت تش مل بالعطاي ا قبائ ل دون أخ رى ،وھ ذا يتوق ف عل ى
الموقف السياسي لھن ،كما أن ھن اك نظام ا ً آخ راً ي نص عل ى أن م ن يتخل ف ويتغي ب ع ن اس تالم
العطاي ا ي تم إلغ اء اس مه .ويج ب أن نتنب ه ھن ا إل ى نقط ة ھام ة ،وھ ي أن ش بيبا ً ل م يك ن مھتم ا ً
بالحصول على األرزاق لنفسه والدليل أنه لم يكن يحضر س ابقا ً ،إذن ف إن غض به ك ان لم ا وص له
من كالم الخليفة عبد الملك بن مروان بأن بكر بن وائل وبن ي تم يم حي ان كثي ر ش رھما وم ا أح ب
أن يكثروا بھذه البالد.
تحرك ت العص بية القبلي ة ل دى ش بيب مم ا جعل ه يھ دد رأس الس لطة األموي ة بي وم ش ديد
وعصيب .لذلك من الممكن أن شبيبا ً كان يبحث ع ن المش روعية للخ روج ،والت ي وج دھا ف ي م ا
دعا إليه صالح بن مسرح.
بعد اجتماع شبيب بصالح بن مسرح في منطق ة الم دائن ،أخ ذا ال رأي ف ي الخ روج وكيفيت ه،
فصالح رجل غلب عليه النسك والزھد ال عل م ل ه ب الحرب كش بيب وغي ره م ن المق اتلين .وكان ت
اغلب الثورات الخارجية قد خسرت تأييدھا م ن المجتم ع اإلس المي رغ م دعوتھ ا لتحقي ق العدال ة
االجتماعية واالقتصادية ،والسبب يرجع إلى عنف الخوارج وقس وتھم ف ي التعام ل م ع مخ الفيھم،
حت ى إن مص طلح )االس تعراض( -أي قت ل مخ الفينھم ومع املتھم باحك ام المش ركين -ك ان ق د
أظھروه وطبقته العديد من فرق الخوارج ،والذي يعني قتل مخالفيھم من المسلمين.
بعد طرح ھذه القضية للحوار قال فروة ب ن لق يط األزدي" :وﷲ إن ي لم ع ش بيب بالم دائن إذ
حدثنا عن مخرجھم قال لما ھممنا بالخروج اجتمعنا إلى صالح ب ن مس رح ليل ة خ رج فك ان رأي ي
استعراض الناس لما رأيت من المنكر والعدوان والفساد في األرض.
فقمت إليه فقلت يا أمير المؤمنين كيف ترى في السيرة في ھؤالء الظلمة أنق تلھم قب ل ال دعاء
أم ندعوھم قبل القتال وسأخبرك برأيي فيھم قبل أن تخبرني فيھم برأيك أما أنا ف أرى أن نقت ل ك ل
من ال يرى رأينا قريبا ً كان أو بعيداً فأنا نخرج على قوم غ اوين ط اغين ب اغين ق د ترك وا أم ر ﷲ
واستحوذ عل يھم الش يطان")الطب ري ،(2) (1939 ،ويق ول ش بيب ب ن ص الح" :أرى أن نس تعرض
الناس فإن الكفر قد عال وإن الظلم قد فشا )البالذري.(3) (1996 ،

) (1البالذري ،أنساب األشراف ،ج ،3ص.26
) (2الطبري ،تاريخ الطبري ،ج ،5ص.56
) (3البالذري ،انساب األشراف ،ج ،3ص26
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يجيب صالح فروة بقوله" :ال بل ندعوھم فلعمري ال يجيبك إال من يرى رأيك وليقاتلن ك م ن
يزرى علي ك وال دعاء أقط ع لحج تھم وأبل غ ف ي الحج ة عل يھم" )ال بالذري .(1) (1996 ،فيتس اءل
فروة" :فكيف ترى فيمن قاتلنا فظفرنا به ما تق ول ف ي دم ائھم وأم والھم" )ال بالذري.(2) (1996 ،
فيجيب ه ص الح" :إن قاتلن ا وغنمن ا فلن ا وإن تجاوزن ا وعفون ا فموس ع علين ا ولن ا" )ال بالذري،
.(3)(1996
يتجمع حوالي مائة وعشرون رجالً جاھزون للخروج بأرض جوخى المقدسة لدى الخ وارج
)البكري ،(4)(1990 ،ويصادفون دوابا ً لوالي أم وي ھ و محم د ب ن م روان في رى ص الح بوج وب
امتالكھ ا فيق ول" :اتق وا ﷲ عب اد ﷲ وال تعجل وا إل ى قت ال أح د م ن الن اس إال أن يكون وا قوم ا ً
يريدونكم وينصبون لكم فإنكم إنما خرجتم غض با ً حي ث انتھك ت محارم ه وعص ى ف ي األرض
فسفكت الدماء بغير حلھا وأخذت األموال بغير حقھا فال تعيبوا على قوم أعماالً ثم تعملوا بھ ا ف إن
كل ما أنتم عاملون أنتم عنه مسؤولون وإن عظمكم رجالة وھذه دواب لمحمد ب ن م روان ف ي ھ ذا
الرس تاق )اب ن منظ ور (5)(1994 ،فاب دؤا بھ ا فش دوا عليھ ا ف احملوا أرجلك م وتق ووا بھ ا عل ى
عدوكم" )الطبري.(6) (1939 ،
وھكذا بدأت الحرب بين جماعة صالح والجيوش األموية ،فبعد عدة انتصارات حققھا صالح
تم إرسال جيشين أمويين في وقت واحد .فقد "دعا محمد بن مروان خالد ب ن ج زء الس لمى فبعث ه
في ألف وخمسمائة ودعا الحارث بن جعونة من بني ربيعة بن عامر بن صعصعة فبعثه ف ي أل ف
وخمسمائة ودعاھما فقال أخرج ا إل ى ھ ذه الخارج ة القليل ة الخبيث ة وعج ال الخ روج وأغ ذا الس ير
)اسرعا( فأيكما سبق فھو األمير على صاحبه" )الطبري1939 ،؛ ابن األثير.(7) (1993 ،
تحمل بداية اللقاء انتصار جيش صالح عل ى الجيش ين إذ ي روي أح د الخ وارج" :انتھ وا إلين ا
في أول وقت العصر فصلى بنا صالح العصر ثم عبأنا لھم فاقتتلنا كأشد قتال اقتتله قوم قط وجعلنا
وﷲ ن رى الظف ر يحم ل الرج ل من ا عل ى العش رة م نھم فيھ زمھم وعل ى العش رين فك ذلك وجعل ت
خيلھم ال تثبت لخيلنا * فلما رأى أميراھم ذلك ترجال وأمرا جل من معھما فترجل فعند ذلك جعلنا
ال نقدر منھم على الذي نريد إذا حملنا عل يھم اس تقبلتنا رج التھم بالرم اح ونض حتنا رم اتھم بالنب ل
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
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البالذري ،انساب األشراف ،ج ،5ص.56
البالذري ،انساب األشراف ،ج ،5ص.56
البالذري ،انساب األشراف ،ج ،5ص.56
جوخى :بلدة في العراق.البكري ،عبدﷲ بن عبدالعزيز ،معجم ما استعجم من اسماء البالد والمواضع،ج،2
ط ،3عالم الكتب ،بيروت.1990 ،
الرستاق :اھل القرى البعيدة او الحصن الذي يحتوي على بيوت منغلقة .ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان
العرب،ج ،3دار صادر  ،بيروت .1994
الطبري ،تاريخ الطبري ،ص.57
الطبري ،تاريخ الطبري ،ج ،5ص .58ابن األثير ،الكامل في التاريخ ،ج ،2ص.289
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وخيلھم تطاردنا في خالل ذلك فقاتلن اھم إل ى المس اء حت ى ح ال اللي ل بينن ا وبي نھم وق د أفش وا فين ا
الجراحة وأفشيناھا فيھم وﷲ ما أمسينا حتى كرھناھم وكرھونا وقد قتل وا من ا ثالث ين رج الً وقتلن ا
م نھم أكث ر م ن س بعين فوقفن ا مق ابلھم م ا يق دمون علين ا وم ا نق دم عل يھم فلم ا أمس وا رجع وا إل ى
عسكرھم ورجعنا إلى عسكرنا فصلينا وتروحنا وأكلنا من الكس ر" )الطب ري1939 ،؛ اب ن كثي ر،
.(1) (1990
بعد أن شھد صالح ھول اللقاء وإصرار الجيش األموي عل ى القت ال واالنتص ار ،خاص ة م ع
جيشه القليل العدد كان ال بد من استشارة ذوي الخبرة الحربية وفي مق دمتھم ش بيب ،فيس ألھم" :ي ا
أخالئى ماذا ترون فقال شبيب أرى أنا قد لقين ا ھ ؤالء الق وم فقاتلن اھم وق د اعتص موا بخن دقھم ف ال
أرى أن نق يم عل يھم ،فق ال ص الح وأن ا أرى ذل ك فخرج وا م ن تح ت ليل تھم س ائرين فمض وا حت ى
قطعوا أرض الجزيرة ،ثم دخلوا أرض الموصل فساروا فيھا حتى قطعوھ ا ومض وا حت ى قطع وا
الدسكرة" )الطبري1939 ،؛ ابن كثير.(2) (1990 ،
استمرت السلطة األموية بمالحقة اتباع صالح ،فأرسلت لھم جيشا يقارب العش رة آالف ،ف ي
ح ين ،إن جماع ة ص الح ل م تك ن تتج اوز تس عين رج الً .وك ان قائ د الج يش األم وي الح ارث ب ن
عميرة ،وفي ھذه المعركة قتل صالح بن مسرح )الطبري1939 ،؛ البالذري.(3) (1996 ،
ض من ھ ذا الموق ف الص عب يش ير عل يھم ش بيب باالنس حاب إل ى حص ن خلفھ م ث م يع رض
عليھم قيادته لھم فيقول" :إن الليل أخفى للويل بايعوني أو من شئتم منكم ثم اخرجوا بن ا حت ى نش د
عل يھم ف ي عس كرھم ف إنھم ل ذلك م نكم آمن ون وأن ا أرج و أن ينص ركم ﷲ عل يھم" )الطب ري،
.(4)(1939
اس تطاع ش بيب أخ ذ البيع ة لنفس ه ف ي ذاك الوق ت العص يب ،وم ن الغري ب ذل ك الطل ب م ن
شبيب ،فلم يكن له منافسا ً في جماعته بع د مقت ل ص الح خاص ة ف ي ذاك الموق ف ال ذي يحت اج إل ى
قائد متمرس في الحرب والقتال ،وھذه الصفة مشھود له بھا.
انتصارات شبيب
استطاع شبيب النجاة بجيشه القليل الع دد م ن حص ار الح ارث ب ن عمي رة ،ب ل قل ب الھزيم ة
إلى نصر ،فقد تجاوز ب اب الحص ن ال ذي ك ان مش تعالً "ول م يش عر ج يش الح ارث ب ن عمي رة إال
بھجم ات الخ وارج فح اول الح ارث الثب ات لكن ه ص رع فأخ ذوه أص حابه ،وكان ت ھ ذه المفاج أة
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) (4

الطبري ،تاريخ الطبري ،ج ،5ص .58ابن كثير ،البداية والنھاية،ج،9ص.17
الطبري ،تاريخ الطبري ،ج ،5ص .58ابن كثير ،البداية والنھاية،ج،9ص.17
الطبري ،تاريخ الطبري ،ج ،5ص .59البالذري ،انساب االشراف ،ج ،3ص.26
الطبري ،تاريخ الطبري ،ص.60

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد 2014 ،(11) 28

 2632ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ثورة شبيب بن يزيد الخارجي"

لصالح الخوارج فانتصروا انتصاراً كاسحا ً وقتلوا من جيش الحارث مقتلة عظيمة واس تولوا عل ى
معسكرھم )الطبري ،(1) (1939 ،وكان ھذا أول جيش يھزمه شبيب.
ولم يلبث أن انتشر صيت شبيب وسطوته فتقاعس العديد عن مواجھته مما جعل الحجاج ب ن
يوسف الثقفي يكتب إلى أحد والته وھو سورة بن ابحر يحثه عل ى مواجھ ة ش بيب بقول ه :أم ا بع د
في ا ب ن أم س ورة ،م ا كن ت خليق ا ً أن تجت رئ عل ى ت رك عھ دي وخ ذالن جن دي ،ف إذا أت اك كت ابي
فابعث رجالً ممن معك صليبا ً إلى الخيل الت ي بالم دائن ،فلينتخ ب م نھم خمس مائة رج ل ،ث م ليق دم
بھم عليك ،ثم سر بھم حتى تلق ى ھ ذه المارق ة .واح زم ف ي أم رك ،وك د ع دوك ،ف إن أفض ل أم ر
الحرب حسن المكيدة .والسالم) .الطبري (2) (1939 ،وھنا نلحظ تجنب العديد مواجھة شبيب من
خالل موقف سورة ،بل إن ھناك قناع ة داخلي ة ل دى الحج اج ب أن ش بيب م ن الص عب ھزيمت ه إال
بالحيلة ،ولھذا ينصح س ورة بھ ا ،وبالفع ل يجھ ز س ورة جيش ه ويح اول مفاج أة ش بيب ف ي منطق ة
النھروان التي حملت ذكرى أليمة لدى شبيب وجيش ه وھ ي مقت ل الخ وارج عل ى ي د عل ي ب ن أب ي
طالب كرم ﷲ وجھة واتخذ شبيب المكان كذريعة لتحفيز جيشه ،فلم ينجح س ورة ف ي أخ ذھم عل ى
حين غرة بل إن شبيبا ً استطاع الوصول إلى المدائن ،فقام الحجاج بعزل سورة بن ابح ر ووض عه
ف ي الس جن ،ث م اخت ار قائ داً آخ راً ھ و الج زل ب ن س عيد ب ن ش رحبيل ب ن عم رو الكن دي )اب ن
االثير1993،؛ القلقش ندي ،(3) (1980 ،ال ذي ل م يك ن مص يره بأفض ل مم ن س بقه ،مم ا س اھم ف ي
تعزيز قوة شبيب مما جعل الحجاج يرس ل قائ داً آخ راً ليس اعد الج زل وھ و س عيد ب ن المجال د وق د
أوص اه بأن ه" :إن لقي ت المارق ة ف ازحف إل يھم وال تن اظرھم وال تط اولھم وواقفھ م واس تعن ب ا
عليھم ،وال تصنع صنيع الجزل ،واطلبھم طلب السبع ،وحد عنھم حيدان الض بع" )اب ن الج وزي،
1995؛ ابن كثير1990 ،؛ القلقشندي .(4) (1980 ،ويبدو أن القائدين لم يكونا متفق ين ف ي طريق ة
القتال ،فالجزل أراد البقاء محتميا ً بأسوار المدينة في حين أن سعيد بن المجالد أراد الخروج وھ ذا
واضح م ن خطبت ه بالعس كر وق ت وص وله" ،ي ا أھ ل الكوف ة ،إنك م ق د عج زتم ووھن تم وأغض بتم
عل يكم أمي ركم .وكس روا خ راجكم ،وأن تم ح اذرون ف ي ج وف ھ ذه الخن ادق ال تزايلونھ ا إال أن
ي بلغكم أنھ م ق د ارتحل وا ع نكم ،ونزل وا بل داً س وى بل دكم ،ف أخرجوا عل ى اس م ﷲ إل يھم" )اب ن
الجوزي1995 ،؛ ابن كثير1990 ،؛ القلقشندي .(5) (1980 ،وكان ت النتيج ة كم ا توقعھ ا الج زل
فقد استطاع شبيب قتل سعيد بن المجالد بل حتى الجزل أصيب في ھ ذه المعرك ة وحم ل مجروح ا ً
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الطبري ،تاريخ الطبري ،ص.60
الطبري ،تاريخ الطبري ،ص.61
ابن األثير ،الكامل في التاريخ ،ج ،2ص .289القلقلشندي ،أبو العباس أحمد بن علي ،نھاية األرب في معرفة
أنساب العرب ،ج ،6تحقيق إبراھيم األبياري ، ،ج ،6ط ،2دار الناشر ،بيروت ،1980 ،ص.22
ابن الجوزي ،المتظم في تاريخ األمم والملوك ،ج ،2ص  .271ابن كثير ،البداية والنھاية ،ج ،9ص.19
القلقلشندي ،نھاية األرب في معرفة انساب العرب ،ج ،6ص.23
ابن الجوزي ،المتظم في تاريخ األمم والملوك ،ج ،2ص  .271ابن كثير،،البداية والنھاية ،ج ،9ص.19
القلقلشندي ،نھاية األرب في معرفة انساب العرب ،ج ،6ص.23
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بعد الھزيمة .وانتقل شبيب بعد ھذا االنتصار من حالة الدفاع إلى الھجوم ،حتى انه خطط ل دخول
الكوفة مقر الحجاج بن يوسف .وبالفعل استطاع شبيب دخول الكوفة حتى وصل إلى القصر وقام
بضربه بعمود كان في يده وقد وصف أحدھم ذلك بقوله:
وكأن حافرھا بكل خميلة  ...كيل يكيل به شحيح معدم
عبد دعى من ثمود أصله  ...ال بل يقال أبو أيھم يقدم )الطبري(1939 ،

)(1

وتم اختيار زائدة بن قدامة لمحاربة ش بيب ول م يك ن حظ ه بأفض ل م ن س ابقيه إذ قتل ه ش بيب
وشتت جيش ه )ال ذھبي1985 ،؛ اب ن عس اكر1988 ،؛ اب ن األثي ر1993 ،؛ الي افعي1997 ،؛ اب ن
خل دون ،(2) (2010 ،وق د أتبع ه الحج اج بج يش آخ ر مك ون م ن س تة آالف مقات ل عل ى رأس ھم
عبدالرحمن بن محمد بن األشعث ومع ه عثم ان ب ن قط ن ،ودخ ل عب دالرحمن عل ى الج زل يس أله
عن شبيب وجيشه ألن الجزل سبق له قتاله كما أسلفنا ،فقال له الجزل" :يا بن عم :إن ك تس ير إل ى
فرس ان الع رب وأبن اء الح رب ،وأح الس الخي ل ،وﷲ لكأنم ا خلق وا م ن ض لوعھا ،ث م بن وا عل ى
ظھورھا ،ثم ھم أسد األجم ،الفارس منھم أشد من مائة ،إن لم تبدأ ب ه ب دأ ،وإن ھجھ ج أق دم ،ف إني
قد قاتلتھم وبلوتھم ،فإذا أص حرت لھ م إنتص فوا من ي ،وك ان لھ م الفض ل عل ي ،وإذا خن دقت عل ي
وقاتلتھم في مدينة نلت منھم بعض ما أحب ،وكان ل ي عل يھم الظف ر ،ف ال تلقھ م وأن ت تس تطيع إال
في تعبية أو في خندق" )العصامي1998 ،؛ الطبري1939 ،؛ ابن األثير1979 ،؛ اب ن الج وزي،
1995؛ اب ن خل دون2010 ،؛ القلقش ندي .(3) (1980 ،ونالح ظ م ن ھ ذه النص يحة نوعي ة ج يش
ش بيب ال ذي يمت از بالفروس ية ومھ ارة القت ال ،ولك ن حت ى ھ ذه النص يحة ل م تجل ب الفائ دة عل ى
عبدالرحمن وعثم ان فبمائ ة وثم انين مق اتالً اس تطاع ش بيب االنتص ار عليھم ا )الطب ري1939 ،؛
ابن األثير1979 ،؛ ابن الجوزي.(4) (1995 ،

) (1
) (2

) (3

) (4

الطبري ،تاريخ الطبري ،ج ،3ص.440
الذھبي ،محمد بن أحمد بن عثمان ،العبر في خبر من غبر ،ج ،1تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول
زغلول أبو ھاجر ،ط ،1دار الكتب العلمية ،1985 ،ص .15الذھبي ،سير أعالم النبالء ،ج،4ص  .148ابن
عساكر ،محمد بن مكرم ،تاريخ مدينة دمشق ،ج ،18تحقيق أحمد راتب حموش ومحمد ناجي عمر ،ط،1
دار الفكر ،دمشق .296 ،1988 ،ابن األثير ،الكامل في التاريخ ،ج ،2ص .292اليافعي ،أبو محمد عبدﷲ بن أسعد،
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ،ط ،1دار الكتب العلمية،1997 ،
ص .71ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد ،تاريخ ابن خلدون ،ج ،3تحقيق عادل بن سعد ،ط ،3دار الكتب
العلمية ،بيروت ،2010 ،ص.155
العصامي ،سمط النجوم العوالي في أنباء االوائل والتوالي،ج ،2ص  .125الطبري ،تاريخ الطبري ،ج،3
ص .481ابن األثير ،الكامل في التاريخ ،ج ،2ص .292ابن الجوزي ،المتظم في تاريخ األمم والملوك ،ج،2
ص  .272ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون ،ج ،3ص .155القلقلشندي ،نھاية األرب في معرفة انساب
العرب ،ج ،6ص.26
الطبري ،تاريخ الطبري ،ج ،3ص .481ابن األثير ،الكامل في التاريخ ،ج ،2ص .292ابن الجوزي ،المتظم في
تاريخ األمم والملوك ،ج ،2ص .272
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بعد ھذه االنتصارات أدرك الحجاج أنه أمام مشكلة كبيرة ،وقد أحس بذلك أيضا ً أھ ل الكوف ة
فطالبوا بالقضاء على شبيب وجيشه والتقى وفد من األھ الي الحج اج وك ان بھ م ش يخ كبي ر ي دعى
زھرة بن حوية فق ال" :أص لح ﷲ األمي ر! إن ك إنم ا تبع ث إل يھم الن اس متقطع ين ،فاس تنفر الن اس
إليھم كافة فلينفروا إليھم كافة ،وأبعث عليھم رج الً ثبت ا ً ش جاعا ً مجرب ا ً للح رب مم ن ي رى الف رار
ھض ما ً وع اراً والص بر مج داً وكرم ا ً" )العس قالني2008 ،؛ اب ن األثي ر1979 ،؛ اب ن خل دون،
 .(1) (2010وحدث االختالف فيمن يقود الجيش ،وكاد أن يكون القائد عبدالرحمن بن مخنف لكن
األخير قتل على يد خارجي آخر ھو قطري بن الفجاءة ،فوقع االختيار في النھاية عل ى عت اب ب ن
الورقاء وكان ھذا اختيار الحجاج بن يوسف نفسه .وحدثت تعبئة عامة لالنضمام للجيش حتى أن
بعض المؤرخين تحدثوا عن خمسين ألفا ً )ابن األثي ر ،(2) (1979 ،ف ي ح ين أن ج يش ش بيب ك ان
ألف ا ً م ن المق اتلين )اب ن األثي ر ،(3) (1979 ،واس تطاع ش بيب تك رار انتص اراته وقت ل عت اب ب ن
ورقاء وزھرة بن حوية وحقق له ذلك النصر أن دخل الكوفة للمرة الثانية )الطب ري1939 ،؛ اب ن
األثير1979 ،؛ ابن الجوزي1995 ،؛ ابن خلدون2010 ،؛ القلقشندي.(4) (1980 ،
ويبدو أن شبيبا ً قد ألقى الرعب في ص در الحج اج حت ى أن ھن اك رواي ات تش ير إل ى اختي ار
الحج اج ألش خاص يلبس ون لباس ه ويتنك رون بھيئت ه ،وق د دف ع غ الم الحج اج طھم ان")ال ذھبي،
1985؛ العصامي (5) (1998 ،حياته نتيجة ھذا التنكر.
نتيجة عجز الحجاج عن تحقيق النصر على شبيب أدى ذلك إلى ت دخل الخليف ة عب دالملك ب ن
مروان ،فأرسل إليه سفيان بن االبرد الكلبي على رأس جي وش كثي رة الع دد ،فوص ل إل ى الكوف ة،
"وتكاثر الحجاج وعساكر الشام على شبيب ،فانھزم وقتلت غزال ه وأم ه ونج ا ش بيب ف ي ف وارس
من أصحابه ،وتبع ه س فيان فلحق ه ب األھواز ،ف ولى ش بيب ،فلم ا حص ل عل ى جس ر دجي ل نف ر ب ه
فرسه وعليه الحديد الثقيل م ن درع ومغف ر وغيرھم ا ،فألق اه ف ي الم اء ،فق ال ل ه بع ض أص حابه:
أغرقا ً يا أمير المؤمنين؟ فقال" :ذلك تقدير العزيز العليم "فألقاه دجيل في ساحله ميت ا ً" )الص فدي،
.(6) (2000
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6

ابن حجر العسقالني ،احمد بن علي ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،ج ،2تحقيق عبد ﷲ بن عبد المحسن
التركي ،ط ،1مركز ھجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية ،2008 ،ص .452ابن األثير ،الكامل في
التاريخ ،ج ،2ص.295ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون ،ج ،3ص.156
ابن األثير ،الكامل في التاريخ  ،ج ،2ص.295
ابن األثير ،الكامل في التاريخ  ،ج ،2ص.295
الطبري ،تاريخ الطبري ،ج ،3ص .481ابن األثير ،الكامل في التاريخ ،ص .292ابن الجوزي ،المتظم في
تاريخ األمم والملوك ،ج ،2ص  .272ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون ،ص .155القلقلشندي ،نھاية األرب في
معرفة انساب العرب ،ج ،6ص.26
الذھبي ،العبر في خبر من غبر ،ج ،1ص .15العصامي ،سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل
والتوالي،ج ،2ص.127
الصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك ،الوافي بالوفيات ،ج ،5تحقيق احمد األرناؤوط وتركي مصطفى ،دار
إحياء التراث ،بيروت ،2000 ،ص.192
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ولم تمر رواية موت شبيب غرقا ً دون تعليق فقد كان شبيب ينعى ألمه فيقال لھ ا" :قت ل ،ف ال
تقبل ذلك .فلما قيل لھا غرق صدقت ذلك ،وقال ت :إن ي رأي ت ح ين ولدت ه أن ه خ رج من ي ش ھاب
ن ار ،فعلم ت أن ه ال يطفئ ه إال الم اء" )الطب ري1939 ،؛ اب ن األثي ر1979 ،؛ العص امي1998 ،؛
الذھبي1985 ،؛ ابن الجوزي.(1) (1995 ،
ويبدو أن شبيبا ً ق د احت ل مكان ا ً ف ي االس اطير العربي ة ،فق د دارت العدي د م ن الرواي ات الت ي
وصفته بإنسان مختل ف ع ن غي ره فعن دما ت م حم ل جثت ه إل ى الحج اج" ،أم ر الحج اج بش ق بطن ه
واستخراج قلبه ،فاستخرج فإذا ھو ك الحجر ،إذا ض رب األرض نب ا عنھ ا ،فش ق فك ان ف ي داخل ه
قل ب ص غير ك الكرة" )ال ذھبي1985 ،؛ الطب ري1939 ،؛ اب ن األثي ر1979 ،؛ اب ن الج وزي،
 .(2) (1995ولربم ا وج دت ھ ذه الرواي ات للدالل ة عل ى ش جاعة ش بيب األس طورية كتحج ر قلب ه
بطريقة مختلفة عن المألوف.
ويصف أحدھم قتال شبيب بقوله :وﷲ ما رأيت أشجع من ه إنس انا ً ق ط وال م ن العص ابة الت ي
كان فيھم ولقد رأيته يوم عين الوردة يقاتل قتاالً شديداً ما ظننت أن رج الً واح داً يق در أن يبل ي م ا
أبلى وال ينكأ في عدوه مثل ما نكأ ولقد قتل رجاالً قال وسمعته يقول قبل أن يقتل وھو يقاتلھم:

قد علمت ميالة الذوائب واضحة اللبات والترائب
أني غداة الروع والتغالب أشجع من ذي لبد مواثب
قطاع أقران مخوف الجانب)) (3الطبري(1939 ،
وتتع دد الرواي ات ف ي وص ف ش بيب وجماعت ه ت ارةً نث راً وت ارةً ش عراً ومم ا قي ل ش عراً ف ي
شبيب ورجاله وشدتھم في القتال

إني أعيذك بالرحمن من نفر

حمر السبال كأسد الغابة السود

فرسان شيبان لم يسمع بمثلھم

أبناء كل كريم النجر صنديد
وغادروه صريعا ً ليلة العيد

شدوا على ابن حصين في كتيبته
وابن المجالد إذ أودت رماحھم
) (1
) (2
) (3
) (4

)(4

كأنما ز ّل عن خلفاء منجود

)االصفھاني(1969 ،

العصامي ،سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي ،ج ،2ط ،1ص .129الذھبي ،سير إعالم النبالء،
ج،4ص  .148الطبري ،تاريخ الطبري ،ج ،3ص .491ابن األثير ،الكامل في التاريخ ،ج ،2ص .274ابن
الجوزي ،المتظم في تاريخ األمم والملوك ،ج ،2ص .274
الذھبي ،سير إعالم النبالء ،ج،4ص  .148الطبري ،تاريخ الطبري ،ج ،3ص .491ابن األثير ،الكامل في
التاريخ  ،ج ،2ص .274ابن الجوزي ،المتظم في تاريخ األمم والملوك ،ج ،2ص .274
الطبري ،تاريخ الطبري ،ج،3ص .357
األصفھاني ،أبو الفرج علي بن الحسين ،األغاني ،ج ،12تحقيق إبراھيم األبياري ،ط ،1دار الشعب ،القاھرة،
 ،1969ص.44
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إن ما يميز ھذه الفرقة ھو رأيھا في اإلمامة .فقد انفردت في القول بج واز امام ة الم رأة م ن
بين الفرق االسالمية .ورغم ھذا الرأي الھام في ت اريخ الثقاف ة اإلس المية ،فس وف أتج اوزه ألم ر
ليس بأقل أھمية ،وھو دور المرأة في تاريخ ھذه الفرقة.
ل م يك ن ش بيب وح ده القائ د لجماعت ه ،ب ل ك ان ھن اك قائ د آخ ر تغن ى المؤرخ ون بش جاعته
وفروسيته ،ولم يكن رجالً ،بل كانت الغزالة امرأة شبيب نفسه .ولم تكن الغزالة وحيدة ب ل كان ت
معھا أم شبيب تش اركھا القت ال .وق د اس تطاعت الغزال ة أن تفع ل م ا عج ز عن ه أق وى المتم ردين
على السلطة األموية ،وھو تحدي الحجاج بن يوسف الثقفي.
لقد نذرت الغزالة بأن تصلي في مسجد الحجاج في الكوفة ،وھ ي عاص مة ع دوھا .وبالفع ل
فقد دخل شبيب وأمه وزوجته َغزَالة الكوفَةَ عند الصباح ،وقد كانت غزالة نذرت أن تدخل مس جد
الكوفة فتصلي فيه ركعتين تقرأ فيھما سورة البق رة وآل عم ران ،ف أتوا الج امع ف ي س بعين رج الً،
فصلوا به ال َغدَاةَ ،وخرجت غزالة مما كانت أوجبته على نفسھا.
فقال الناس بالكوفة في تلك السنة:
وفت الغزالة نَذ َرھا  .. .يا َر ﱢب ال تغفر لھا
وكان ت الغزال ة م ن الش جاعة والفروس ية بالموض ع العظ يم ،وك ذلك أم ش بيب )المس عودي،
 ،(1)(1991ولم يستطع الحجاج الصمود أمامھا فھرب الحجاج منھا ،فعيره بعض الناس بقوله:
أسد علي وفي الحروب نعامة ...

فتخاء تنفر من صفير الصافر
)(2

ھال برزت إلى غزالة في الوغى  ...بل كان قلبك في جناحي طائر )الذھبي(1977 ،

وفي رواية أخرى أن غزالة لما دخلت على الحجاج ھي وشبيب الكوفة تحصن منھ ا وأغل ق
عليه قصره فكتب إليه عمران بن حطان وقد كان الحجاج لج في طلبه قال:
أس ٌد علي وفي الحروب نعامةٌ ربداء تجفل من صفير الصافر
ھال برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائر
س تركت مدابره كأمس الدابر )المسعودي(1991 ،
صدعت غزالة قلبه بفوار ٍ

)(3

) (1المسعودي ،علي بن الحسين بن علي ،مروج الذھب ومعادن الجوھر ،تحقيق عبد األمير مھنا ،ج ،1ط،1
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بيروت ،1991 ،ص.409
) (2الذھبي ،محمد بن أحمد بن عثمان ،تاريخ اإلسالم ،تحقيق بشار عواد معروف ،ج ،2القاھرة،1977 ،
ص.152
) (3المسعودي ،األغاني ،ج ،5ص.24
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد  2014 ،(11) 28ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد العيسى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2637

واستمرت الغزالة في القتال جانب زوجھ ا حت ى س قطت قتيل ة قتلھ ا ف روة ب ن ال دفان الكلب ي
)الطبري1939 ،؛ اليافعي.(1)(1997 ،
ولم تكن الغزالة وحدھا المقاتلة في فرقة الشبيبية ،فھناك جھيزة أو جھبرة أو جميرة وھي أم
ش بيب نفس ه وكان ت جميل ة ،وكان ت م ن أش جع النس اء ،تقات ل م ع ابنھ ا ف ي الح روب )اب ن كثي ر،
.(2)(1993
وعند مقتل شبيب قاموا بنعيه إلى أمه وأخبروھا أن موته كان غرقا ً قالت :ص دقتم إن ي كن ت
رأيت في المنام وأنا حامل به أنه قد خرج منھا شھاب من نار فعلمت أن النار ال يطفئھا إال الماء،
وأنه ال يطفئه إال الماء )ابن كثير.(3) (1993 ،
ولربما أن ما ن ادت ب ه فرق ة الش بيبية م ن إمام ة الم رأة فض الً ع ن ش ھرة بع ض نس ائھا م ن
خالل مشاركتھن في الحروب كغزالة وجھيزة قد س اھم ف ي اس تقطاب العدي د م ن النس اء حت ى أن
المصادر تتحدث عن جيش من النساء كان يرافق شبيبا ً وامرأته الغزالة )الكوفي.(4) (1978 ،
الخاتمة
إن فرقة الخوارج من الفرق التي تمردت بشكل كبير عل ى الس لطة ف ي العص ور اإلس المية،
واتخذت ذلك سلوكا ً متأصالً أصبح جزءاً من بنيتھا الفكرية.
ظھر شبيب في فت رة امت ازت بكثاف ة ف ي ث ورات الخ وارج بع د أن تفرع ت إل ى ف رق عدي دة
كاألزارقة والصفارية واألباضية والنجدات ،وتم اتصال شبيب بأحد قادة الخوارج وھو صالح ب ن
مس رح ،فقات ل تح ت إمرت ه واس تمر ش بيب بع د مقت ل ص الح بخروج ه عل ى الس لطة األموي ة
ومحاربته للحجاج بن يوسف الثقفي.
بعد انتصارات عديدة لشبيب استطاع الحجاج االنتصار عليه وقتل ه ،ف تم القض اء عل ى فرق ة
الشبيبية التي ارتبطت بشكل كبير بشخصية شبيب نفسه.
تميزت ھذه الفرقة بنظرتھ ا نح و الم رأة وقولھ ا بج واز إمامتھ ا ،ولربم ا ك ان ذل ك ب أثر ق وة
شخصية أم شبيب من ناحية وزوجته الغزال ة م ن ناحي ة أخ رى واللت ان كانت ا تش اركان ف ي القت ال
جنبا ً إلى جنب مع شبيب.

) (1
) (2
) (3
) (4

الطبري ،تاريخ الطبري ،ج ،3ص .454اليافعي ،مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من
حوادث الزمان ،ج ،1ص.71
ابن كثير ،البداية والنھاية ،ج ،9ص.26
ابن كثير ،البداية والنھاية ،ج ،9ص.26
الكوفي ،ابن أعثم ،الفتوح ،ج ،7دار الكتب العلمية ،بيروت ،1978 ،ص .187
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مم ا ال ري ب في ه أن مش اركة الم رأة العس كرية ل م تب دأ بفرق ة ش بيب ف الخوارج بش كل ع ام
افسحوا مجاالً كبيراً للمرأة من ذ ب دايات العص ر األم وي حت ى أن بع ض الم ؤرخين ك ان يتح دثون
.عن جيش للنساء في بعض فرق الخوارج
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