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 ملخص
يعد المسعودي من الكّتاب البارزين الذين ظهروا في العصر العباسي الذهبي الذي 

وتطّورت حركة  ،ات على بعضهاشهد نهضة ثقافية وعلمية هائلة، حيث انفتحت الثقاف
في هذا العصر  وقد انعكس وجوده .اليونانية والفارسية إلى اللغة العربية تينالترجمة من اللغ

وفي هذا البحث  .فاعتُبر من أبرز المؤّرخين والكتاب العباسيين ،على ثقافته ومؤلفاته
لمعارض الذي أزعج التيار ا بصفتهمسأحاول إلقاء الضوء على الخوارج في العهد األموي 

 المسعودي التاريخية.  كتابات الدولة األموية زمًنا طويًًل وذلك من خًلل
 العصر األموي. ،الخوارج ،: المسعوديالكلمات المفتاحية

Abstract 
Al-mas‘ūdī is one of the most prominent writers in the Abbasside 

Golden Era which witnessed a vast cultural and scientific renaissance, 

and the flourishment of translation from Greek and Persian to Arabic. 

Living in this age, Al-mas‘ūdī's writings were greatly influenced by 

the products of the translation movement, which made him one of the 

most influential historians of the Abbasside era. In the present paper, I 

shall try to shed light on Alkhawārij, the opposing movement that long 

annoyed the Umayyad State, in light of Al-mas‘ūdī's writings. 
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 هم مؤلفاتهالتعريف بالمسعودي وأ
من ذرية عبد اهلل  ،هو علي بن الحسين بن علي بن عبد اهلل المسعودي

ا عًّلمة صاحب كان إخباري   .بحاثة من أهل بغدادو رحالة، و مؤرخ،  .بن مسعودا
يذكر هو  حسب ماولد المسعودي في بابل في العراق  .(1)غرائب وملح ونوادر

ن كانت األيام أنأت بيننا وأوسط األقاليم اإلقليم الذي ول”فيقول: نفسه  دنا به، وا 
وبينه، وساحقت مسافتنا عنه، وولدت في قلوبنا الحنين إليه، إذ كان وطننا 

ويبدو أن الجميع متفق على مولده العراقي ما  .(2)“ومسقطنا، وهو إقليم بابل
 (3) في كتابه الفهرست أنه مولود بالمغرب العربيالذي يذكر خًل ابن النديم 

 (4)م بالفسطاط في مصر ودفن فيها 957ه/346توفي سنة  .ستبعدوهو رأي مُ 
 .(5)م956ه/345بينما يذهب الذهبي إلى أنه مات قبل ذلك سنة 

من ، نذكر أما المؤلفات التي تركها لنا المسعودي فهي كثيرة ومتعددة
الذي يعد من أنفس الكتب « مروج الذهب ومعادن الجوهر»كتاب  :أهمها

وجعلته تحفة ”بحسب صاحبه: كان الغرض من تأليفه  قدو  ،وأكثرها قيمةً 
لألشراف من الملوك وأهل الدرايات لما قد ضمنته من جمل ما تدعو الحاجة 

وكتاب  ،(6)“إليه، وتنازع النفوس إلى علمه من دراية ما سلف وغبر في الزمان
وقد فرغ منه سنة  ،فهاوهو من آخر الكتب التي أل  « التنبيه واإلشراف»

نذكر في هذا الكتاب لمًعا وجوامع ”وكانت الغاية من تأليفه:  ،م956ه/345
وله كتاب في  .(7)“منبهين بذلك على ما تقدم من كتبنا وسبق من تصنيفنا

أخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب » بعنوانالعمران والظواهر الجغرافية 
دنيا وبدء الخلق فيه على ذكر عمر ال أتى« البلدان والغامر بالماء والعمران

واألقوام السابقة وتاريخ الرسل وأخبار العرب قبل البعثة النبوية وأخبار 
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بعض الكتب المفقودة التي ال مجال لذكرها  كما ذكرت له .(8) األهرامات وغيرها
 هنا.

ومنهم  ،وال بد من المرور ببعض الشيوخ الذين تتلمذ على يدهم المسعودي
والعالم الملقب بوكيع وهو  ،(9) م(918ه/306أبو العباس أحمد بن سريج )ت

أحمد بن سعيد  كذلكو  ،(10) م(918ه/306ان )تمحمد بن خلف بن حي  
وابن  (12) م(923ه/311اج )سحق الزج  إ، وأبو (11) م(919ه/307الدمشقي )ت

 .(14) م(934ه/323ونفطويه )ت  (13) م(933ه/321دريد )ت
 جمن الخوار  موقفه

يتفق عدد من  حيث ة موجزة عن الخوارج،بدايًة ال بد من إعطاء فكر 
الباحثين على أن الخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، في 

، أما الشهرستاني في كتابه الملل (15)حروراء والنهروان ومن انتمى إليهم بعد
والنحل فيأتي بتعرف عام فيقول: " كل من خرج على اإلمام الحق الذي اتفقت 

خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على األئمة  الجماعة عليه يسمى
 الراشدين؛ أو كان بعدهم على التابعين بإحسان، واألئمة في كل زمان.

يربط بعض المؤرخين نشأة الخوارج بحادثة االعتراض على توزيع غنائم 
سود للنبي صلى اهلل عليه وسلم :" ما عدلت منذ اليوم، فقال أخيبر، وقول رجل 

صلى اهلل عليه وسلم: سيكون لهذا وأصحابه نبأ، وفي رواية أخرى أن  النبي
، ويورد المبرد حادثة (16)النبي قال : لو قتل هذا ما اختلف اثنان في دين اهلل
فقال النبي: "إنه سيكون  ،أخرى حيث اعترض على النبي صلى اهلل عليه وسلم

رمية، تنظر في من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من ال
النصل فًل ترى شيًئا، وتنظر في الرصاف فًل ترى شيًئا، وتتمارى في 

، ويضيف المبرد أن النبي قد وصف هؤالء القوم أن سيماهم التحليق، (17)الفوق
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، وقد بحث علي (18)ون القرآن  ال يجاوز تراقيهم، عًلمتهم رجل مخدج اليدأيقر 
ران، فلما لم يجده قال : واهلل ما بن أبي طالب عن هذا المخدج في وقعة النها

 .(19)ساجًدا بت إلى أن وجده فخر  كذبت وال كذ  
ولكن المعترض هنا  ،وذكر الشهرستاني حادثة االعتراض على النبي

، وقد قال النبي عن أهل النهروان حسب ما يورد (20)ى بأبي الخويصرةُيكن  
حدكم في جنب الشهرستاني: " تحقر صًلة أحدكم في جنب صًلتهم، وصوم أ

، ويضيف الشهرستاني أن ذا (21) صيامهم، ولكن ال يجاوز إيمانهم تراقيهم" 
لى هذا يشير البغدادي في قوله:  الثدية هو حرقوص بن زهير البجلي، وا 

، وقد بحث عنه (22)حرقوص بن زهير البجلي العرني المعروف بذي الثدية
ا تحت يده عند االبط أصحاب علي بعد وقعة النهروان فوجدوه تحت دالية ورأو 

أما بالنسبة ، (23) مثل ثدى المرأة فقال صدق اهلل ورسوله وأمر فقتل.........."
فيعتبر نايف معروف أن حركة الخوارج هي امتداد للثورة  ،للمؤرخين المحدثين

على الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان، وبخاصة بعد أن أدرك الثائرون 
، وجاء شوقي ضيف ليؤيد نفس الفكرة (24)ألهوائهم أن علًيا لن يكون مطيةً 

السابقة قائًًل: ) فالذين ثاروا على عثمان من أهل العراق وشاركوا في قتله 
، أما المستشرق فلهاوزن (25) يمكن أن نعّدهم مقدمة هذا الحزب ونواته األولى(

ي فيرى أن طبقة القّراء هم التربة التي نبتت فيها فكرة الخوارج وأن قصة ذ
 .(26)الثدية أسطورة ال أساس لها من الصحة

، (27)ق للخوارج وعلمائهملع على كتب المسعودي يجد أنه تطر  إن من يط  
كما أنه جاء على ذكر بعض فرقهم مثل األزارقة والنجدات والحمزية والصفرية 

تطرق لحادثة التحكيم إثر موقعة صفين سنة كما  .(28)واألباضية والخلفية
بن أبي طالب قدم للكوفة ومعه ما  اكر المسعودي أن عليً فيذ ،م658ه/38
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هؤالء كان و  .(29)اء وانشق عنهم مجموعة أخرىعشر ألًفا من القر   ايقرب من اثن
وعثمان  اروا عليً وكف   ،مة أو الشراةوا بالمحك  ممن لم يقبلوا بالتحكيم وسم  

 يعددهم الثنويورد المسعودي أن القّراء وصل  .(30)وأصحاب الجمل والحكمين
مامهم في الصًلة عبد اهلل بن  ،(31)عشر ألًفا يقودهم شبيب بن ربعي التميمي وا 

بن أبي طالب بالتنازل  هموا علي  أن الخوارج ات   كذلكويذكر  .(32)اء اليشكريالكو  
ا وصل للكوفة نادوه وهو على المنبر إذ لم   ،عن الخًلفة لكونه قبل بالتحكيم

ية، ورضيت بالقضية، وقبلت الدنية، ال حكم إال جزعت من البل”قائلين: 
أنهم أقدموا على قتل والي علي بن أبي طالب على  أيًضاوذكر  .(33)“اهلل

 ر.وقتلوا زوجته بطريقة وحشية وكانت حامًًل وقتلوا معها نساًء كث ،المدائن
لحوار إال إلى ابن أبي طالب دعوة قادتهم للعودة علي  حاولوبالرغم من ذلك 

 .(34)ضهم على الجهادفنزل على األنبار ودعا الناس وحر   ،رفضواأنهم 
ويثبت المسعودي أن قرار علي يأتي انسجاًما مع الحديث الشريف المروي 

أمرني بقتال ثًلثة الناكثين، والقاسطين، ”عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
لما ُبعث إليهم ابن و  .(35) “والمارقين، فقد قاتلت الناكثين، وقاتلت القاسطين.....

 ،دخل علي قوم لم أر قوًما أشد اجتهاًدا منهم”عباس ليحاورهم قال عنهم: 
ويلقي  .(36)“وجوههم معلمة من آثار السجود ،أيديهم كأنها نطق اإلبل

المسعودي بالًلئمة عليهم ألنهم هم من قتلوا مبعوث علي بن أبي طالب 
ن ت”وقولهم له:  ،(37)الحارث بن مرة العبدي بت من حكومتك وشهدت على وا 
وكان علي بن أبي طالب قد طلب منهم أن يبعثوا إليهم  .“نفسك بالكفر بايعناك
وكلنا مستحل  ،كلنا قتلة أصحابك”فرفضوا ذلك وقالوا:  ،(38)بالقتلة فيقتص منهم

 . (39) ”لدمائهم مشتركين في قتلهم
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 ثم يأتي المسعودي على ذكر أحداث المعركة التي ُقضي فيها على
ل بن أبي طالب لم يبدأ القتا ى  أن عل فأخبر ،الخوارج وهي معركة النهروان

وهو يأمر  ،وأخذ الخوارج يرمون السهام على جيش علي  عنه. أصحابه  ونهى
 فأمر علي   ،ُقتلقد حتى جيء برجل من أصحابه  ،جنده بالكف عن القتال
 .(40)“لوا على القوماحم ،قتالهم اآلن حل   ،اهلل أكبر”عندها بمهاجمتهم قائًًل: 

ويصف القلقشندي أن من تبقى مع ابن وهب الراسبي أقل من أربعة آالف من 
أن الخوارج قاتلوا بشراسة إلى وُيشير المسعودي  .(41)الغوغاء الذين ال رأس لهم

لكنهم لقوا مصيرهم المحتوم وقتلوا فلم ينُج منهم إال القليل  ،المعركة تلكفي 
بن أبي طالب بإعادة  ويأتي الموقف النبيل لعلي   .ركةالذين فّروا من أرض المع

عادة اإلماء  الجرحى إلى عشائرهم وتقسيم الدواب والسًلح بين المسلمين وا 
 . (42)موالعبيد إلى أصحابه

من الخوارج من خًلل إيراده لما ذكره ابن  ن لنا المسعودي موقف علي  يبي  
س من يالخوارج بعدى، فلال تقاتلوا ” قال:الذي أبي الحديد على لسان علي 

 وقال في موضع آخر: .(43)“طلب الحق فأخطأه، كمن طلب الباطل فأدركه
وهذا يناقض موقف المسلمين إذ  ،(44)“د دعوتهموصى بقتل من يرد  أأن علًيا ”

وكانت موقعة النهروان ذات أثر أليم في النفوس  .أنهم أجمعوا على حربهم
 ،والبصرة ذات االتجاه العثماني ،اه العلويوتحديًدا في مدينتي الكوفة ذات االتج

 .(45)فمعظم الخوارج ينتسبون لهاتين المدينتين
م 660ه/40وُيرجع المسعودي سبب استشهاد علي بن أبي طالب سنة 

ومعاوية وعمرو بن  قادتهم في مكة لتباحث االنتقام من علي   اجتماع إلى
 فيتم اغتيال علي   ثم تتوالى األحداث التاريخية كما هو معروف .(46)العاص

دم ابن ملجم وأصحابه قإذ أ ،على يد عبد الرحمن بن ملجم أثناء صًلة الفجر
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وهنا نجد المسعودي يتفق مع  .“الحكم هلل ال لك” :وهم يتصايحون على علي  
ابن سعد والمبرد على أن ابن ملجم ما كان إال وسيلة لتنفيذ  أمثالمؤرخين 

من ناحية أخرى يذكر المسعودي و  .(47)عملاالغتيال، وأنه لم يكن يخطط لهذا ال
نصيحة ال وقد أسديت، (48)أن عبد الملك بن مروان باغت الخوارج في البصرة

أن القضاء على الخوارج ال يتم إال بالقائد المهلب حينها بعبد الملك بن مروان ل
الذي وجد صعوبًة بالغة في بادئ األمر فأرسل إلى عبد الملك  بن أبي صفرةا

ما خليت نإ”: يقول ه ليس عندي رجال أقاتل بهم، فإما بعثت إلي الرجال وا 
سيكون هو القائد الذي يستحق وصف عبد  وبالفعل، (49)“بينهم وبين البصرة

الميمون النقيبة، الحسن السياسة، البصير بالحرب، المقاسي ”: نالملك بن مروا
عمل بأقصى ما أن الحجاج  كذلك ن المسعوديوبي   .(50)“لها، ابنها وابن أبنائها

لديه من طاقة وسرعة، وأعلن ما يشبه حالة الطوارئ في وقتنا الحالي، ليواجه 
ويحارب الحجاج حركة  .(51)ياتهم على أرض السوادفتنة الخوارج الداخلية وتعد  

ويورد المسعودي جانًبا من هذه الحركة  .(52)م696ه/77شبيب الخارجي سنة 
الحجاج  فرارثم  ،(53)جد الكوفةمن خًلل صًلة غزالة زوجة شبيب في مس

، ومجيء نجدات من الشام بقيادة سفيان (54)نه في دار اإلمارة في الكوفةوتحص  
 . (55)بن األزد الكلبي الذي استطاع هزيمة شبيب الخارجي على نهر الدجيل ا

ف الحجاج المتمثل بشق بطن شبيب وفي تعليق المسعودي على تصر  
ئمة عليه ويحّمله ما حدث من وقائع قاسية كان يلقي بالًلنجده واستخراج قلبه، 
 .(57)المسعودي يرفض سياسة األمويين وال يقبلها مطلًقا ، وكأن  (56)لها وقع سيء

والحجاج هو القائد الذي اعتمد عليه الخليفة عبد الملك بن مروان لمواجهة 
ة ه اليمن ومكحركات المعارضة في الحجاز والعراق، وكانت مكافأته بأن وال  

 .(58)والمدينة واليمامة ثًلث سنوات 
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أن الحركات المناوئة للدولة األموية ظلت مستمرة إلى ويشير المسعودي 
بقيادة الخوارج، ومنها ثورة شوذب الخارجي التي خرجت من الجزيرة الفراتية 

 (59)وزادت قوتها زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي أرسل رجلين لشوذب
وهذا الحوار مثبت في كتاب سيرة عمر بن عبد  .(60)خوارجلمناقشته في أمر ال

وكان من  (62)، ومثبت كذلك في تاريخ اليعقوبي(61)العزيز البن القيم الجوزي
أ الخليفة من األمويين وأن يلعنهم، لكنه رفض ذلك طلبات الخوارج أن يتبر  

من قتل الخوارج  هة الشرعية على حرمة ذلك، وذّكرهم بما صنعمستدال  باألدل  
لقاء األطفال في القدور وهي تغلي، ومع ذلك لم يلعنهم  وبقر بطون الحبالى، وا 

لم ال تلعن فرعون وهو ”: بقول الخليفةوكان الحوار قد انتهى  .أ منهمولم يتبر  
أخبث الخلق ويسعني فيما زعمت لعن أهل بيتي والتبرؤ منهم، ويحكم، إنكم قوم 

نتم تردون على الناس ما قبله منهم رسول اهلل جهال، أردتم أمًرا فأخطأتموه، فأ
صلى اهلل عليه وسلم ويأمن عندكم من خاف عنده، ويخاف عندكم من أمن 

 .(63)“عنده
ما سمعت ”ال لعمر بن عبد العزيز:  ويذكر المسعودي أن أحد الرجلين

كاليوم قط حجة أبين وأقرب مأخًذا من حجتك، أما أنا فأشهد أنك على الحق 
رجع فأما الرجل اآلخر  .(64)، فأمر له عمر بعطاء“ممن بريء منكوأنا بريء 

إلى أصحابه يعرض عليهم ما قاله عمر بن عبد العزيز، ولكن دون نتيجة، ثم 
ويؤكد المسعودي  .(65)كان أن قتل مع أصحابه بعد موت عمر بن عبد العزيز

رأيه بالمسعودي  يدليو  .(66)أن عمر بن عبد العزيز حاورهم وراسلهم مرات عدة
أنهم ظلموا فقتلوا، بفي سياسة عمر بن عبد العزيز التي اّتخذها مع الخوارج 

 .(67)وأنهم كانوا يبتغون الحق ولكنهم ضلوا عن سبيله
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اك بن إن المسعودي يؤكد أن انقسام البيت األموي أدى إلى خروج الضح  
بوا ج وتغل  الكثير من الخوار  لهافي إشارة إلى حركته التي انضم  (68)قيس الشيباني
ويذكر المسعودي أيًضا أن الظروف الصعبة التي أحدقت  .(69)على العراق

عصيان ألهل مصر البالخليفة األموي مروان بن محمد من كل طرف قد مّهدت 
ال فيما وخلع طاعته فاضطر إلخضاعهم، وكذلك انقسم العراق وتحارب العم  

إلى وان بن محمد يسير لكن مر  .(70)أهل مصر  فخلعوا طاعتهب وابينهم، ولحق
ثم يلتف الخوارج حول قائد جديد هو  .(71) ة الشيبانيويقضي على حرك العراق

ويشير المسعودي إلى حركة أبي حمزة المختار بن عوف  .(72)الجنيدي الشيباني
التي سيطر فيها على مكة والمدينة، وكان يلّقب نفسه بأمير  (73)األزدي

أطلق عليه وقد لمذهب األباضي، المؤمنين، وطالب الحق، وكان على ا
أما عن معاملة الخوارج ألهل  .(74)من باب التندرال خصومه لقب األعور الدج  

نهم إمكة فقد أسقطها المسعودي ربما عن غير قصد، فأكملها اليعقوبي وقال 
أرعبوا الناس وأخافوهم عندما وقفوا بعرفة، وكان الناس يعيدون صًلتهم إذا 

 .(75)وا خلف أبي حمزة الخارجيصل  
ويذكر المسعودي أن أبا حمزة الخارجي سار نحو المدينة، والتقى جيش 
عبد الواحد لكنه هزمه، ودخل الخوارج المدينة ثًلثة أشهر في صفر من سنة 

م، عندها أرسل مروان بن محمد جيًشا بقيادة عبد الملك بن محمد 747ه/130
حمزة الخارجي وقضى  اى مكة والتقى أب، الذي مضى إل(76)بن عطية السعديا

ى أما المدينة فقد وثب أهلها على من تبق   .عليه ومن كان معه من األباضية
 .(77)من الخوارج وقتلوهم عندما علموا بنصر عبد الملك السعدي عليهم

وبعد أن أخذ عبد الملك بن محمد بن عطية السعدي قسًطا من الراحة، 
وا منه تعتبر مقر ا للخوارج، فدخل إلى صنعاء ففر   جه إلى اليمن التي كانتات  
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 ويذكر المسعودي أن األباضية لم ُيقض   .(78)إلى حضرموت والمناطق النائية 
 . (79)هناك  أتباعهاعليها في اليمن، وانتشرت في حضرموت وزاد 

إن مما ُيًلحظ على كتابات المسعودي عن الخوارج أنه ال يسند روايته 
نه ُيحيل القارئ إلى كتبه هو، والتي نعّدها مفقودة إلى إ، ثم (80)ولم ُيشر إليها

ص لدراسة فرق الخوارج، وكتاب المخص  « االنتصار»هذا الوقت مثل كتاب 
فق المسعودي مع الكثير من المصادر التي تطّرقت إلى ويت   .(81)«االستبصار»

مّثل بداية حركة الخوارج، ويعتبر أن هذه الحركات العسكرية المعارضة كانت ت
حيث تعتبر حركات  ؛، وهو ما كان بالفعلهالنهاية لحكم الدولة األموية وزوال

الخوارج من أقوى األسباب التي ساهمت في إضعاف الدولة األموية وانهيارها 
 في أوائل القرن الثاني الهجري/ الثامن الميًلدي.

 الخاتمة
 اهيلإ انر شأالتي جاء المسعودي على ذكر الخوارج في مؤلفاته التاريخية 

في ثنايا هذا البحث، واعتبرهم أبرز تيارات المعارضة التي أّرقت مضجع الدولة 
ه بن أبي طالب، لكن   لهم دم اإلمام علي  عليهم حملة شنعاء، وحم   شنّ األموية، ف
إن المسعودي  .حمل على األمويين وبعًضا من خلفائهم ووالتهمذاته في الوقت 

رهم، ومراسًلتهم مع عمر بن عبد العزيز، وكذلك أتى على ذكر الخوارج وأخبا
حروبهم ونتائجها مع األمويين، وفي كل هذا كان المسعودي ُيحيل القارئ إلى 
كتبه هو، ولم يعتمد على سند معين، ولعل هذه نقطة أو مثلبة ُتحسب على 

 المسعودي.
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 الهوامش:
                                                 

، 3، ج1م( فيييوات الوفييييات، ط1364ه/764الكتبيييي، محميييد بييين شييياكر بييين أحميييد )ت (1)
. الصفدي، خلييل 12. 13-12ص ،1974تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت 

، تحقيييييق أحميييييد 21م( الييييوافي بالوفييييييات،  ج1364ه/764بيييين أيبيييييك بيييين عبيييييد اهلل )ت
 . 5ص ،2000األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت 

، 5م( مييروج الييذهب ومعييادن الجييوهر، ط957ه/346المسييعودي، علييي بيين الحسييين )ت( 2)
 ،1973مكتبيييية الرييييياض الحديثيييية، الرييييياض تحقيييييق محمييييد محييييي الييييدين عبييييد الحميييييد، 

 .195ص

، تحقيييييق يوسييييف 1م( الفهرسييييت، ط1046ه/438سييييحق )تإابيييين النييييديم، محمييييد بيييين (  3)
 . 248ص، 1996الطويل، دار الكتب العلمية، بيروت 

؛ 5، ص21. الصييفدي، الييوافي بالوفيييات، ج13-12، ص3الكتبييي، فييوات بالوفيييات، ج( 4)
م( معجيييم األدبييياء " إرشيياد األرييييب إليييى 1229ه/626الحمييوي، يييياقوت بييين عبييد اهلل )ت

، تحقييييييق إحسيييييان عبييييياس، دار الغيييييرب اإلسيييييًلمي، بييييييروت 4، ج1معرفييييية األدييييييب"، ط
 .1705ص ،1993

، 3م( سيييير أعيييًلم النيييبًلء، ط1347ه/748اليييذهبي، محميييد بييين أحميييد بييين عثميييان )ت( 5)
سسة الرسيالة، ، تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤ 15ج

 .569ص، 1985بيروت 

 المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، المقدمة.( 6)

م( التنبيييه واإلشييراف، تصييحيح عبييد اهلل 957ه/346المسييعودي، علييي بيين الحسييين )ت( 7)
 .130ص ،2000إسماعيل الصاوي، دار الصاوي، القاهرة 

ومييين أبييياده الحيييدثان، م( أخبيييار الزميييان 957ه/346المسيييعودي، عليييي بييين الحسيييين )ت( 8)
 .83ص ،1996وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران، دار األندلس، بيروت 

. ابيييين كثييييير، أبييييو الفييييداء 308، ص4المسييييعودي، مييييروج الييييذهب ومعييييادن الجييييوهر، ج(  9)
، تحقيييييق علييييي 11، ج1م( البداييييية والنهاييييية، ط1374ه/774إسييييماعيل بيييين عميييير )ت

 .147ص ،1988، بيروت شيري، دار إحياء التراث العربي
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. المسييعودي، مييروج الييذهب ومعييادن الجييوهر، 266، ص1( الحمييوي، معجييم األدبيياء، ج10)
 .308، ص4ج

 .308، ص4(  المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج11)

 .52، ص1( الحموي، معجم األدباء، ج12)

وأنبيياء م( وفيييات األعيييان 1281ه/681(  ابيين خلكييان، أحمييد بيين محمييد بيين إبييراهيم )ت13)
-323ص ،1971، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت 4، ج1أبناء الزمان، ط

327. 

 .49-47، ص1( ابن خلكان، وفيات األعيان، ج14)

 .470-469، ص8( الشنتاوي، دائرة المعارف اإلسًلمية، ج15)

م( الكامل في اللغة واألدب، 899ه/286( المبرد، محمد بن يزيد بن عبد األكبر )ت16)

 .140ص 1997تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة ، 3، ج3ط

 .141، ص3( المبرد، الكامل في اللغة واألدب، ج17)

 .162، ص3( المبرد، الكامل في اللغة واألدب، ج18)

 .163، ص3( المبرد، الكامل في اللغة واألدب، ج19)

، 1( الملل والنحل، جم1153ه/548( الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم بن أحمد )ت20)

 .116ص ،1976مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة 

 .115، ص1( الشهرستاني، الملل والنحل، ج21)

م( الفرق بين الفرق، دار 1037ه/429( البغدادي، عبد القاهر بن طاهر بن محمد )ت22)

 .57ص ،1977، بيروت 2اآلفاق الجديدة، ط

 .61( البغدادي، الفرق بين الفرق، ص23)
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، دار الطليعة، بيروت 4معروف، نايف محمود، الخوارج في العصر األموي، ط (24)

 .55ص ،1994

، دار المعارف، القاهرة 6( ضيف، شوقي، التطور والتجديد في الشعر األموي، ط25)

 .87ص ، 1977

( يوليوس فلهاوزن، الخوارج والشيعة" المعارضة السياسية الدينية، ترجمة وتقديم عبد 26)

 وما بعدها. 36ص ،1958مكتبة النهضة المصرية القاهرة الرحمن بدوي، 

التنبيه  ؛ المسعودي،146-108، ص3(  المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج27)
 .282-257-256، صواإلشراف

 .199، صالتنبيه واإلشراف (  المسعودي،28)

 .405، ص2(  المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج29)

 .146، ص3الذهب ومعادن الجوهر، ج( المسعودي، مروج 30)

 .59، ص16(  الصفدي، الوافي بالوفيات، ج31)

، تحقييق عليي شييري، 4، ج1م( الفتيوح، ط926ه/314( ابن أعثم، أحمد بن محميد )ت32)
 .254ص ،1991دار األضواء، بيروت 

 .406، ص2( المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج33)

 .415، ص2الجوهر، ج( المسعودي، مروج الذهب ومعادن 34)

، 4، ج2م( المعجيم الكبيير، ط971ه/360(  الطبراني، سليمان بن أحميد بين أييوب )ت35)
 .172ص ،1994تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة 

، دار 1م( تييياريخ خليفييية بييين خيييياط، ط854ه/240(  ابييين خيييياط، خليفييية بييين خيييياط )ت36)
 .192ص 1995الكتب العلمية، بيروت 

 .415، ص2(  المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج37)

 .416، ص2(  المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج38)
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 .419، ص2( المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج39)

 .416، ص2(  المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج40)

ح األعشيى فيي صيناعة اإلنشياء، م( صب1418ه/821(  القلقشندي، أحمد بن علي )ت41)
 .225ص ،1995 ،، دار الكتب العلمية، بيروت13ج

حمييد أ. اليعقييوبي، 419-418، ص2(  المسييعودي، مييروج الييذهب ومعييادن الجييوهر، ج42)
، مؤسسييية األعلميييي، بييييروت 2، ج1م( تييياريخ اليعقيييوبي، ط905ه/292)ت سيييحقإبييين 

 .147ص 1993

م( شييرح نهييج البًلغيية، 1258ه/656اهلل )ت(  ابيين أبييي الحديييد، عبييد الحميييد بيين هبيية 43)
، 1985  ،بيييراهيم، دار احيييياء الكتيييب العربيييية، سيييورياإ، تحقييييق محميييد أبيييو الفضيييل 5ج

 .78ص

 .123، ص8بي الحديد، شرح نهج البًلغة، جأ(  ابن 44)

 ،1996، مكتبية العبيكيان، الريياض 1( العمري، أكرم ضياء، عصر الخًلفة الراشيدة، ط45)
 .488ص

 .423، ص2دي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج(  المسعو 46)

، دار 3م( الطبقييات الكبييرى،  ج845ه/230( ابيين سييعد، محمييد بيين سييعد بيين منيييع )ت47)
. 147، ص3. المبيييرد، الكاميييل فيييي اللغييية واألدب، ج35ص  ،1985صيييادر، بييييروت 

 .425، ص2المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج

 .132، ص3الجوهر، ج(  المسعودي، مروج الذهب ومعادن 48)

 .133، ص3(  المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج49)

م( تييياريخ الرسيييل والمليييوك وصيييلة تييياريخ 923ه/310(  الطبيييري، محميييد بييين جريييير )ت50)
. ابن األثير، علي بن محمد بين 171ص  ،1977، دار التراث، بيروت 6، ج2الطبري، ط

، تحقييق عمير عبيد 3، ج1التياريخ، ط م( الكاميل فيي1233ه/630عبد الكريم الشييباني )ت
 .394ص ،1997السًلم تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت 

 .138-133، ص3(  المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج51)
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، تحقيييق 2م( المعييارف، ط889ه/276(  ابيين قتيبيية، أبييو محمييد عبييد اهلل بيين مسييلم )ت52)
 .410ص ،1992قاهرة ثروت عكاشة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ال

 .147-146، ص3(  المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج53)

 .147، ص3(  المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج54)

 .463، ص3(  ابن األثير، الكامل في التاريخ، ج55)

 .147، ص3(  المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج56)

 .147، ص3جوهر، ج(  المسعودي، مروج الذهب ومعادن ال57)

 .122، ص3( )المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج58)

 .577، ص6(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج59)

 .201-200، ص3(  المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج60)

م( سيرة ومناقب عمير بين عبيد 1200ه/597(  ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج )ت61)
 .62ص ،1984، دار الكتب العلمية، بيروت 1عيم زرزور، طالعزيز، تعليق ن

 .147، ص2(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج62)

 .201، ص3(  المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج63)

 .202، ص3(  المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج64)

، أحمييد بيين . ابين عبييد ربيه201، ص3(  المسيعودي، مييروج اليذهب ومعييادن الجييوهر، ج65)
 ،1985، دار الكتيب العلميية، بييروت 2، ج1م( العقيد الفرييد، ط940ه/328محمد )ت

 .244-242ص

 .202، ص3(  المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج66)

 .203-202، ص3(  المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج67)

، دار 1يييين، جم( البيييان والتب869ه/255(  الجيياحظ، عمييرو بيين بحيير بيين محبييوب )ت68)
 .278ص، 2003ومكتبة الهًلل، بيروت 

 .282، صالتنبيه واإلشراف (  المسعودي،69)

 .283-282، صالتنبيه واإلشراف (  المسعودي،70)

 .278، ص1(  الجاحظ، البيان والتبيين، ج71)
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 .256، ص3(  المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج72)

 .282، صالتنبيه واإلشراف (  المسعودي،73)

التنبييييييه  ؛ المسيييييعودي،257، ص3(  المسيييييعودي، ميييييروج اليييييذهب ومعيييييادن الجيييييوهر، ج74)
 .282، صواإلشراف

 .340-339، ص2(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج75)

 .257، ص3(  المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج76)

 .385، ص4(  ابن األثير، الكامل في التاريخ، ج77)

 .258، ص3معادن الجوهر، ج(  المسعودي، مروج الذهب و 78)

 .258، ص3المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج ( 79)
 .149، ص3المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج ( 80)

 .203، ص3المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج ( 81)
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 قائمة المصادر
 

م( 1233ه/630ابن األثير، علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني )ت (1
، تحقيق عمر عبد السًلم تدمري، دار الكتاب 1الكامل في التاريخ، ط

 .1997العربي، بيروت 
، تحقيق علي 1م( الفتوح، ط926ه/314ابن أعثم، أحمد بن محمد )ت (2

 .1991شيري، دار األضواء، بيروت 
م( الفرق 1037ه/429محمد )ت بن طاهر بن القاهر البغدادي، عبد (3

 .1977، بيروت 2الجديدة، ط فاقاآل بين الفرق، دار
م( البيان والتبيين، 869ه/255الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب )ت (4

 .2003دار ومكتبة الهًلل، بيروت 
م( سيرة ومناقب 1200ه/597ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج )ت (5

، دار الكتب العلمية، 1عمر بن عبد العزيز، تعليق نعيم زرزور، ط
 .1984بيروت 

م( معجم األدباء "إرشاد 1229ه/626ي، ياقوت بن عبد اهلل )تالحمو  (6
، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب 1األريب إلى معرفة األديب"، ط

 .1993اإلسًلمي، بيروت 
م( شرح نهج 1258ه/656ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة اهلل )ت (7

ية، حياء الكتب العربإالبًلغة، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، دار 
 .1985سوريا  
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م( وفيات 1281ه/681ابن خلكان، أحمد بن محمد بن إبراهيم )ت (8
، تحقيق إحسان عباس، دار 4، ج1األعيان وأنباء أبناء الزمان، ط

 .1971صادر، بيروت 
م( تاريخ خليفة بن خياط، 854ه/240ابن خياط، خليفة بن خياط )ت (9

 .1995، دار الكتب العلمية، بيروت 1ط
م( سير أعًلم 1347ه/748ن أحمد بن عثمان )تالذهبي، محمد ب (10

، تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 3النبًلء، ط
 .1985األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت 

، دار العلم للمًليين، 15الزركلي، خير الدين بن محمود، األعًلم، ط (11
 .2002بيروت 

ات الكبرى،  م( الطبق845ه/230ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع )ت (12
 . 1985دار صادر، بيروت 

م( الملل 1153ه/548أحمد )ت بن الكريم عبد بن الشهرستاني، محمد (13
 .1976والنحل، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة 

م( الوافي 1364ه/764الصفدي، خليل بن أيبك بن عبد اهلل )ت (14
اث، بالوفيات،  تحقيق أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التر 

 . 2000بيروت 
م( المعجم الكبير، 971ه/360الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب )ت (15

، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة 2ط
1994. 
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م( تاريخ الرسل والملوك، 923ه/310الطبري، محمد بن جرير )ت (16
 .1977، دار التراث، بيروت 2وصلة تاريخ الطبري، ط

، دار 1م( العقد الفريد، ط940ه/328ربه، أحمد بن محمد )تابن عبد  (17
 .1985الكتب العلمية، بيروت 

م( المعارف، 889ه/276ابن قتيبة، أبو محمد عبد اهلل بن مسلم )ت (18
، تحقيق ثروت عكاشة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 2ط

1992. 
م( صبح األعشى في 1418ه/821القلقشندي، أحمد بن علي )ت (19

 .1995صناعة اإلنشاء، دار الكتب العلمية، بيروت 
م( فوات الوفيات، 1364ه/764الكتبي، محمد بن شاكر بن أحمد )ت (20

 .1974، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت 1ط
م( البداية 1374ه/774ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر )ت (21

بي، بيروت ، تحقيق علي شيري، دار إحياء التراث العر 1والنهاية، ط
1988. 

م( الكامل في 899ه/286المبرد، محمد بن يزيد بن عبد األكبر )ت (22
، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، 3اللغة واألدب، ط

 .1997القاهرة 
م( أخبار الزمان ومن أباده 957ه/346المسعودي، علي بن الحسين )ت (23

عمران، دار األندلس، بيروت الحدثان، وعجائب البلدان والغامر بالماء وال
1996. 
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===، التنبيه واإلشراف، تصحيح عبد اهلل إسماعيل الصاوي، دار  (24
 .2000الصاوي، القاهرة 

، تحقيق محمد محي الدين 5===، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ط (25
 .1973عبد الحميد، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض 

، تحقيق 1فهرست، طم( ال1046ه/438سحق )تإابن النديم، محمد بن  (26
 .1996يوسف الطويل، دار الكتب العلمية، بيروت 

، 1م( تاريخ اليعقوبي، ط905ه/292)ت سحقإاليعقوبي، احمد بن  (27
 .1993مؤسسة األعلمي، بيروت 

 المراجع
، مكتبة العبيكان، 1العمري، أكرم ضياء، عصر الخًلفة الراشدة، ط (28

 .1996الرياض 
 دائرة المعارف اإلسًلمية. (29
، دار المعارف، 6وقي، التطور والتجديد في الشعر األموي، طضيف، ش (30

 1977القاهرة 
، دار الطليعة، 4معروف، نايف محمود، الخوارج في العصر األموي، ط (31

 .1994بيروت 
يوليوس فلهاوزن، الخوارج والشيعة: المعارضة السياسية الدينية، ترجمة  (32

 .1958هرة وتقديم عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية القا
 


