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Abstract

The punishment  of steel of sanctions swizzle in usein

the era Umayyad period for reasons several no matter what

if this is the penalty approval  of Islamic law or not,and  for
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age of reasons  were used in which,we took  first meaning

of steel in the term and language   addressed to the causes
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of  reasons of personal other.seal find in conclusion found

in which to the most important result.
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:المقدمة

أكدت الشرائع السماویة جمیعها على حمایة النفس البشریة وصیانتها ، والسیما 
الشریعة اإلسالمیة التي قدست هذه النفس وصانتها ، وجعلت االعتداء علیها من 
الجرائم الكبرى ، لكونها قیمة عظمى ، لذلك نجد أن الشارع المقدس انزل في القرآن 

أجل حمایة بني البشر من اعتداء بعضهم على بعضهمالكریم جملة من الحدود من 
، ومن ، إذ أن هذا االعتداء یلحق الضرر بالطرفین المعتدي والمعتدى علیهاآلخر

ِإنََّما َجَزاُء الَِّذیَن ُیَحاِرُبوَن اللََّه ((: ، إذ قال تعالىهذه العقوبات عقوبة الصلب
ا َأْن ُیَقتَُّلوا َأْو ُیَصلَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْیِدیِهْم َوَأْرُجُلُهْم َوَرُسوَلُه َوَیْسَعْوَن ِفي اْألَْرِض َفَسادً 

ِمْن ِخَالٍف َأْو ُیْنَفْوا ِمَن اْألَْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَیا َوَلُهْم ِفي اْآلَِخَرِة َعَذاٌب 
لك استخدمت وألن اإلسالم أقر هذه العقوبة ووضع حدود تطبیقها ، لذ. )١())َعِظیٌم 

غیر أن السؤال الذي یطرح هنا هل أن استخدام . )٢(في عصر النبوة والخالفة الراشدة
عقوبة الصلب في العصر األموي كان وفقًا للشریعة اإلسالمیة ؟ إذا ما علمنا أن 
األمویین كانوا قد أفرطوا في استخدام العقوبات ألسباب عدة تجاه الرعیة ، ومن أجل 

ث لیسلط الضوء على هذه العقوبة في هذا العصر واألسباب التي ذلك جاء هذا البح
.استخدمت فیها 

ُقسِّم البحث على مقدمة ومجموعة من النقاط الرئیسة ، إذ تناولنا فیه أوًال معنى 
الصلب في اللغة واالصطالح ، كذلك تم التطرق الى أسباب عقوبة الصلب في 

الدینیة ، واألسبابالسیاسیةاألسباب: العصر األموي، وقد اشتملت هذه األسباب على
، فضًال عن األسباب األخرى المتمثلة باألسباباالجتماعیة، واألسبابوالمذهبیة

وختم البحث بخاتمة أجملت فیها أهم النتائج التي تم التوصل . الشخصیة وغیرها
.إلیها

اعتمد البحث على مجموعة من المصادر األولیة والمراجع الثانویة التي
. أجملت جمیعها في نهایة البحث



)٢٠١٨األولكانون (العدد الخامس العشرون

الساعديیسرإیمان حسن مج. د.م

٤٢٦

الصلب لغة واصطالحاً 

، واصله من الصلیب وهو الودك ، وبها سمي المصلوب اً َصَلَب َیصُلب َصْلب
، الن ودكه وصدیدهلب القتلة المعروفة، مشتق من ذلكلما یسیل من ودكه والص

لبه، شدد للتكثیر. یسیل إذا حرقته صلبته الشمس تصلبه وتصلبه صلبًا :، ویقال.وصَّ
یتضح مما تقدم أن الصلب بوصفه عقوبة مشتق من سیل . )٣(فهو مصلوب مّحرق

الودك والصدید من جسم المعاقب بهذه العقوبة ، كما یالحظ في الوقت نفسه أن 
سیالن الودك والصدید یأتي بفعل تأثیر أشعة الشمس المحرقة التي تذیب هذه المواد 

.)٤(أن المعاقب یعلق تحت أشعة الشمسمن جسم المعاقب فیجعلها تسیل ، إذ

منتصب القامة ممدود الیدین )٥(أما الصلب في االصطالح فهو تعلیق اإلنسان
اإلشخاص ، وقیل هو الشد على الخشبة أو ما جرى مجراها من)٦(قتًال أو تعذیبًا 

، أو على جذوع )٨(، كالتعلیق على شجرة ، أو محل مرتفع لیراه الناس)٧(البارزة
نخل بداللة ما ورد في القرآن الكریم في قوله تعالى على لسان فرعون مهددًا السحرة ال

.)٩())َوَألَُصلَِّبنَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخلِ ((: بقوله

عقوبة الصلب في العصر األموي

استخدمت عقوبة الصلب في الدولة العربیة اإلسالمیة ضد كل من یشكل 
) (یزت بأنها ذات طابع شرعي في عهد الرسول وقد تم، خطرا على سلطة الدولة 

ِانََّما َجَزاُء الَِّذیَن ((: وعهد بعض الخلفاء الراشدین ،مستندین في ذلك الى قوله تعالى 
ُیَحاِرُبوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَیْسَعْوَن ِفي اْألَْرِض َفَساًدا َأْن ُیَقتَُّلوا َأْو ُیَصلَُّبوا َأْو ُتَقطََّع 

ْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخَالٍف َأْو ُیْنَفْوا ِمَن اْألَْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَیا َوَلُهْم ِفي َأْیِدیهِ 
لكنها كانت في كثیر من األحیان قد اتسمت بغیر الشرعیة . )١٠())اْآلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظیمٌ 

تداء بعهد واب، في العصر األموي من أجل حفاظ أصحاب السلطـة على سلطتهم 
الذي ساس األمة اإلسالمیة سیاسة اتسمت بالبطش والجبروت ) ه٦٠-٤١(معاویة 

واهللا : ((ألنه استولى على السلطة دون رضا األمة ومشورتها وهو ما صرح عنه قائالً 
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بمحبة علمتها منكم وال مسرة بوالیتي ، ولكن جالدتكم بسیفي -أي الخالفة–ما ولیتها 

.)١١())هذا مجالدة 

خطابًا أعلن فیه عن استهانته )١٢(لما استقامت له األمور خطب في النخیلةو 
واهللا أني ما قاتلتكم لتصلوا وال لتصوموا ، وال :(( باألمة واالستهتار بحقوقها جاء فیه 

لتحجوا وال لتزكوا ، أنكم لتفعلون ذلك وٕانما قاتلتكم ألتأمر علیكم وقد أعطاني اهللا ذلك 
.)١٣())وانتم له كارهون 

نحن الزمان من : (( كما أدلى بتصریح عّبر فیه عن كبریائه وجبروته قائًال 
.)١٤(...))رفعناه ارتفع ومن وضعناه أتضع

وانتهج هذه السیاسة ملوك بني أمیة ووالتهم من بعده ،إذ یذكر ان عبد الملك 
یف ال أداري هذه األمة إال بالس: ((عندما خطب بالمدینة قال) ه٨٦-ه٦٥(بن مروان

حتى تستقیم لي قناتكم، وال یأمرني احد بتقوى اهللا بعد مقامي هذا إال ضربت 
.)١٥())عنقه

):ه١٢٦-ه١٢٥(وایضًا یقول الولید بن یزید

فــــــــدع عنك ادكارك آل سعدى         فنحن االكثرون حصى وماال

ــاالـذلــة والنــكــــــالمنسومـهمس قســـرًا   ونحن المالكون النا

)١٦(وما نـــــــــــالوهــــم إال خبــــــــــــاالونــوردهم حیاض الخسف ذًال        

وهذه النصوص توضح مدى استهتار ملوك بني أمیة بالمسلمین ومدى 
من اضطهادهم لألمة، وال سیما الموالین آلل البیت علیهم السالم الذین قوبلوا بمزید 

العنف والشدة ، وقد صور اإلمام الباقر علیه السالم مدى بطش األمویین بشیعة آل 
وقتلت شیعتنا بكل بلدة ، وقطعت األیدي واألرجل على : ((البیت علیهم السالم بقوله

.)١٧())الظنة وكان من یذكر بحبنا واالنقطاع إلینا ُسجن أو نهب ماله أو ُهدمت داره
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ال یتهیبون من اإلقدام على اقتراف أیة جریمة من لقد كان ملوك بني أمیة 
، فاستعملوا أعنف الوسائل وأشدها قسوة من اجل نوا ملكهم وسلطانهمأجل أن یضم

القضاء على كل َمن َیقف بوجوههم بقول أو بفعل ، ومن بین هذه العقوبات التي 
وحد ، بالرغم من أنها عقوبة شرعیة، موها ضد معارضیهم هي عقوبة الصلباستخد

من حدود اهللا تعالى ، لكنهم استخدموها حسب أهوائهم ولم یوظفوها في الجانب 
، وٕانما استخدموها كوسیلة من وسائل اإلعالم جلهالشرعي الذي فرضت من أ

والتشهیر، من أجل زرع الرهبة والرعب في قلوب األمة وٕاعالم الناس بأن َمن یحاول 
اختلفت أسباب عقوبة الصلب في وقد . الخروج عن السلطة یلقى نفس المصیر

- :العصر األموي ، ویمكن أن تقسم على اآلتي 

األسباب السیاسیة:اوالً 

یالحظ اختالف العصر األموي كثیرًا عن العصور التي سبقته في استخدام 
العقوبات الشرعیة  في غیر اإلطار الشرعي الذي حدد لها أو التي جاءت ألجله، وال 

، ویبدو أن ذلك یعود إلى كثرة الصراعات السیاسیة التي سیما األسباب السیاسیة
ظهرت في هذا العصر على أثر ظهور الكثیر من القوى والحركات السیاسیة 

، إذ كان األمویون ووالتهم أشداء بالفكرسواء أكان ذلك بالسیف أم، المناهضة للسلطة
نت األسباب وكا. في استخدام هذه العقوبة ضد مناوئیهم والخارجین عن طاعتهم

السیاسیة واحدة من أهم األسباب التي دفعت أرباب السلطة األمویة إلى إصدار 
عقوبة الصلب ومنذ ابتداء العصر األموي ضد الثائرین على نظام الحكم ، سواء 
أكانوا من القادة أم من المشتركین في الثورات واالنتفاضات ، وكذلك شملت الناقمین 

وموا بثورة ضدهم ، وأول من مارسه معاویة بن أبي على السلطة أیضا وٕان لم یق
، الذي واله البصرة ، ومع )١٨(سفیان والذي أوكل هذه المهمة إلى عامله زیاد بن أبیه

تولیه تصاعدت عملیات القمع ضد المناوئین للسلطة وال سیما الخوارج الذین فرضت 
سماؤهم من سجالت ، وشطب أ)١٩(علیهم عقوبات شتى من التسییر واإلقامة الجبریة

باإلضافة إلى القتل والتمثیل بالمقتولین وصلبهم في -حرمانهم من العطاء-)٢٠(الدیوان
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ه خرج سهم بن غالب الهجیمي ، من ٤٥األماكن العامة ، أو في دورهم ،  ففي سنة 

زعماء الخوارج الثائرین على معاویة ، وقاتل حتى فني أكثر أصحابه ، فاستخفى ، ثم 
ه زیاد ابن أبیه ، فتوارى ، وما زال كذلك حتى قبض علیه زیاد وقتله ظهر ، فطلب

.)٢١(وصلبه في داره

الذي كان من مجتهدي )٢٣(أبي الوازع الراسبي)٢٢(كما صلب عبید اهللا بن زیاد
الخوارج ونساكها ، وكان یذم نفسه ویلومها على القعود ، ویدعو إلى جهاد بني أمیة ، 

:)٢٤(الشعریة التي قالهاوهذا یتضح من األبیات

عسى اهللا أن یجزى غوى بنى حرب فجاهد أناسا حاربوا اهللا واصطبر   

شحاذ السیوف-وقیل إن سبب صلبه من قبل عبید اهللا هو قتله صیقالً 
، ویبدو أن هذا لیس )٢٦(، الذي كان یذم الخوارج ، ویدل على عوراتهم)٢٥(-وجّالؤها

یس لصلبه وٕانما هذا كان سببًا ثانویًا ، وأن السبب األساس هو أنه  هو السبب الرئ
.-كما ُذِكر في أعاله-كان یعظ أصحابه ویحثهم على جهاد بني أمیة 

)٢٧(ه خرج الخوارج على األمویین بمكة ، بزعامة أبو حمزة الشاري١٣٠وفي سنة 

موي من محاصرتهم فتمكن الجیش األ)٢٩(وعلي بن الحصین)٢٨(وٕابرهة بن الصّباح
مع رجلین من أصحابهم ، ولم یزالوا مصلَّبین )٣٠(وألقى القبض علیهم وقتلهم وصلبهم

، هل الهجیمّي في خالفة أبي العباسحتى أفضى األمر إلى بني العباس ، وحّج مهل
، الهجیمي وما صلته بهؤالء الخوارجوال یعرف من هو المهلهل . )٣١(فأنزلهم ودفنهم
كما إننا لم نعثر على ترجمة له في المصادر المتوفرة بین ! یًا ایضًا؟فهل كان خارج

.أیدینا

واستخدمت عقوبة الصلب كذلك مع شیعة أمیر المؤمنین علي بن أبي 
أن )٣٢(الثائرین على نظام الحكم األموي، إذ ذكر الخوارزمي) علیه السالم(طالب

عبید اهللا بن زیاد في العراق عقوبة الصلب كانت واحدة من العقوبات التي استخدمها 
الدعي ابن الدعي عبید اهللا بن -یقصد الشیعة–سلط علیهم : ((إبان والیته علیه قائالً 
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، ویقتلهم ألوان القتل حتى اجتث اهللا دابره ، ثقیل زیاد یصلبهم على جذوع النخل
لك ومما یؤید ذ...)). الظهر بدمائهم التي سفك ، عظیم التبعة بجریمهم الذي انتهك

، تجاه أهله، ألقى خطبة أوضح فیها سیاستهالعراقان عبید اهللا بن زیاد عند وصوله 
أما بعد فأن أمیر المؤمنین أصلحه اهللا ، والني مصركم وثغركم ، وأمرني :((وهي 

كم ، وبالشدة بإنصاف مظلومكم وٕاعطاء محرومكم ، وباإلحسان إلى سامعكم ومطیع
نا لمحسنكم ، فأیكم أمره، ومنفذ فیكم عهده، وأنا متبع فعلى مریبكم وعاصیكم

، وسوطي وسیفي على من ترك أمري وخالف عهدي فلیبق امرؤ ومطیعكم كالوالد البر
. )٣٣(...))على نفسه الصدق ینبي عنك إال الوعید 

علیه (ومن بین الشخصیات الذین صلبهم عبید اهللا بن زیاد رسل اإلمام الحسین
ن اإلمام الحسین علیه السالم قد كتب إلى جماعة من ، إذ كاألهل العراق) السالم

والذي وشى به )٣٤(أشراف البصرة كتابا مع مولى له اسمه سلیمان ویكنى أبا رزین
وجاء به وبالكتاب إلى عبید اهللا بن زیاد في اللیلة التي یرید )٣٥(المنذر بن الجارود

كما . )٣٦(الرسول وصلبهابن زیاد أن یذهب في صبیحتها إلى الكوفة ، فأخذ عبید اهللا
صلب عبید اهللا رسول اإلمام الحسین علیه السالم إلى أهل الكوفة وهو ابن عمه 

الذي أجار مسلمًا وحماه وآواه )٣٨(، وهانئ بن عروة)٣٧(مسلم بن عقیل علیه السالم
في داره وبذل له تمام النصرة وامتنع من تسلیمه إلى ابن زیاد واختار القتل على ذلك 

.)٣٩(حب إلى الكناسة وصلب هناكفس

ولم یقف أسلوب عبید اهللا بن زیاد على ممارسة هذه العقوبة على الثائرین 
وبقیة أفراد المجتمع )٤٠(والمناوئین من الشیعة والخوارج، وٕانما تعدى ذلك إلى العرفاء

، ممن تستروا على الغرباء ، سواء كانوا من الخوارج أم غیرهم من المناوئین للسلطة 
ثم نزل واخذ العرفاء والناس :((ذلك قائًال )٤١(ال سیما في الكوفة ، إذ ذكر أبو مخنف

اكتبوا إلي الغرباء ، ومن فیكم او مستعد للثورة ، من طلبة أمیر : أخذًا شدیدًا فقال
. ، وأهل الریب الذین رأیهم الخالف والشقاق )٤٢(المؤمنین ، ومن فیكم من الحرورویة

ريء ، ومن لم یكتب لنا أحدًا فیضمن لنا من في عرافته إال یخالفنا فمن كتب لنا فب
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منهم مخالف ، وال یبغي علینا منهم باغ ، فمن لم یفعل برئت منه الذمة ، وحالل لنا 
ماله وسفك دمه ، وأیما عریف وجد في عرافته من بغیة أمیر المؤمنین أحدًا لم یرفعه 

العرافة من العطاء وسیر إلى موضع بعمان على باب داره ، وألغینا تلك صلبإلینا
یتضح من ذلك أن ابن زیاد وهو في أول عهده لم یستخدم في حدیثه سوى )). الزارة

لغة التهدید والوعید ، وأن دل ذلك على شيء فأنه یدل على واقع الوضع االجتماعي 
د والسیاسي، وهو أن ذلك الوضع لم یكن لصالح السلطة بل هو واقع ثائر أو مستع

للثورة ، لذلك نجده یستخدم أسلوب التهدید والوعید، فالعقوبة التي فرضها ابن زیاد هي 
براءة الذمة من المال والدم ، وعقوبة الصلب للعریف الذي لم یفعل ما أمر به ابن 

.زیاد 

واستخدمت عقوبة الصلب كذلك ضد قادة الحركات والثورات وزعماء القبائل 
نفسه حاكمًا على )٤٣(ویة ، فعندما أعلن عبد اهللا بن الزبیرالخارجین على السلطة األم

الحجاز والعراق وخراسان والیمن ، بعد موت یزید بن معاویة واستمر كذلك حتى 
)٤٥(، إذ أمر األخیر والیه الحجاج بن یوسف الثقفي)٤٤(مجيء عبد الملك بن مروان

حجاج من قتل ابن الزبیر أن یقضي على ابن الزبیر ، فدارت الحرب بینهما وتمكن ال
.)٤٦(ه٧٣وصلبه سنة 

على عبد الملك بن مروان ) ه٨٣( سنة )٤٧(وعند خروج عبد الرحمن األشعث
أرسل إلیه الحجاج للقضاء علیه ، فدارت بینهما وقائع كثیرة انهزم في معظمها 
الحجاج وجیشه إال انه في النهایة تمكن من القضاء على حركة ابن األشعث ، واخذ 

الذي كان على مقدمة جیوش عبد الرحمن إلى العراق )٤٨(یة بن عمرو العنبريعط
.)٤٩(وصلبه

وعندما اجتمعت القبائل من أهل الكوفة والبصرة بزعامة عبد اهللا بن 
الذي كان رأس عبد القیس لقتال الحجاج الذي أمر بإلغاء الزیادة التي)٥٠(الجارود

ان الحجاج استطاع الظفر بهم ، واخذ عبد ، إال زادها مصعب بن الزبیر في العطاء
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٤٣٢

، ثم أمر بصلب أتباعه وهم عبد اهللا بن حكیم )٥١(اهللا بن الجارود وصلبه
.)٥٤)(٥٣(والهذیل بن عمران بن الفضیل البرجمي)٥٢(المجاشعي

ضّد كل الذین رفضوا الخضوع استمر الوالة األمویون بسیاسة االضطهاد
في خنق إرادة الخروج لدى قسم كبیر من الثائرین لكنهم فشلوا ، للسلطة األمویة 

ضدهم في مختلف األقالیم والثوراتوالمناوئین، وهو ما یفسر عودة االنتفاضات
والمناطق غیر العربیة التي حاولت السلطة األمویة فتحها، فاستخدموا شتى األسالیب 

هد الولید بن عبد لقمعها ومعاقبة قادتها بشتى العقوبات ومنها عقوبة الصلب ، ففي ع
، إذ ان ملكها باذام قد )٥٦(إلى الطالقان)٥٥(تقدم قتیبة بن مسلم) ه٩٦-ه٨٦(الملك 

عصى وتغلب على البلد ، وكان ابن باذام مع قتیبة ، فلما بلغه أن باذام قد تحصن 
. )٥٧(وعصى وارتد أخذ ابنه ، فقتله ، وصلبه وجماعة معه ففتحها

- احد الملوك–نیزك ه استأذنه ٩١والطالقان سنة )٥٨(ولما فتح قتیبة بخارى
، فعصى ، وكاتب األعاجم ، وجمع الجموع ، )٥٩(في الرجوع إلى بالده طخارستان

. )٦٠(فزحف إلیه قتیبة ، والقى القبض علیه ثم ضرب عنقه وعنق ابني اخیه وصلبهم
تیبة ابنین له بذلك هرب فأخذ ق)٦٢(فلما علم مرزبانها)٦١(ثم سار قتیبة إلى مرورود

. )٦٣(فقتلهما وصلبهما

كذلك استخدمت عقوبة الصلب من قبل حكام بني أمیة ضد بعض قادتهم 
ووالتهم الذین خلعوا طاعتهم وعدم االعتراف بسلطتهم ، فعند تولي سلیمان بن عبد 

، سرعان ما دارت الدائرة على قتیبة بن مسلم الذي ) ه ٩٩-ه٩٦(الملك دفة الحكم 
لسلیمان وعدم مبایعته له ، فألقى القبض علیه هو وأحد عشر رجًال من أعلن خلعه 

وبعد قتل قتیبة بن مسلم ولى سلیمان بن عبد . )٦٤(بني مسلم فقتلهم وصلبهم بخراسان
لكن األمر لم یدم طویًال حتى أعلن األخیر )٦٥(الملك على خراسان یزید بن المهلب

.)٦٦(ه، فأمر یزید بن عبد الملك بصلبهخلع طاعة بني مروان،األمر الذي كلفه حیات
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،وقوي أمره ظفر بإبراهیم بن الولید الذي ) ه١٣٢-ه١٢٧(لما بویع لمروان بن محمد

ثم ظفر بعبد العزیز بن . )٦٧(بویع للخالفة قبله من قبل یزید الناقص فقتله وصلبه
ى ثابت بن ودع.)٦٩(ولي العهد من بعد إبراهیم فقتله وصلبه ایضًا بدمشق)٦٨(الحجاج

اهل حمص لخلع طاعة مروان بن محمد فقام أهل -والي فلسطین -)٧٠(نعیم
وأوالده ، )٧٢(من كلب ، فأتاهم األصبغ بن ذؤالة الكلبي)٧١(حمص بمراسلة من بتدمر

، فقاتلهم مروان بن محمد )٧٣(في نحو ألف من فرسانهم وبایعوا السمط بن ثابت
، )٧٤(، وصلب خمسمائة من القتلى حول المدینةوهزمهم ، وقتل جماعة من أشرافهم

ایضًا أما ثابت بن نعیم فقد القي القبض علیه. )٧٥(وكذلك صلب األصبغ وابنیه
وكذلك أوالده الثالثة فأرسلوا إلى مروان بن محمد فأمر بقطع أیدیهم وأرجلهم ثم 

.)٧٦(صلبهم على أبواب دمشق

، كانت قد استخدمت لردع اسیةأن عقوبة الصلب ألسباب سیكما یالحظ أیضاً 
أعداء الدولة من القیام بأي نشاط من شأنه أن یؤدي إلى إضعافها وسقوطها ال سیما 

في عهد )٧٧(ظفر أسد بن عبد اهللا القسري، هـ  ١١٧دعاة بني العباس ففي سنة  
بجماعة من دعاة بني العباس بخراسان ) ه١٢٥-ه ١٠٥(هشام بن عبد الملك 

خالعًا طاعة بني مروان )٧٩(هـ  خرج الحارث بن سریج١١٨سنة وفي . )٧٨(فصلبهم
، فغلب على )٨١(ویدعو البیعة للرضا)٨٠(الذي كان صاحب الرایات السود

، لكنه سرعان ما ُهزم على ید أسد بن عبداهللا القسري الذي )٨٣(ومرو)٨٢(الجوزجان
جلهم ، وثلث أخذ جماعة من أصحاب الحارث ، ثلث صلبهم ، وثلث قطع أیدیهم وأر 

یالحظ هنا أن أسد بن عبد اهللا . )٨٤(قطع أیدیهم ، وكان الذین قتلهم وصلبهم أربعمائة
القسري كان قد لعب دورا كبیرا في مواجهة الدعوة العباسیة ، ویبدو أن هذا الدور جاء 
نتیجة كونه واٍل على خراسان ، حیث كانت األخیرة مركز النشاط العباسي خالل هذه 

ما یالحظ مدى تعسف والة بني أمیة وتجاوزهم في استخدام العقوبة في غیر ك. المدة 
.اإلطار الشرعي المخصص لها
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٤٣٤

وفي السنوات األخیرة من عمر الدولة األمویة نشطت الثورات الشیعیة من 
ه ثار زید بن علي بن الحسین علیهما ١٢١جدید ضد الدولة األمویة ، ففي سنة 

)٨٥(ك في الكوفة في والیة یوسف بن عمر الثقفيالسالم على هشام بن عبد المل

هو وجماعة منهم معاویة بن . )٨٦(فتمكن األخیر من قتله وصلبه بالكناسة عریاناً 
وفي عهد الولید بن ) ٩٠()٨٩(ونصر بن خزیمة العبسي)٨٨(، وزیاد النهدي)٨٧(إسحاق

سنة خرج یحیى بن زید ثائرًا بالجوزجان) ه١٢٦-ه١٢٥(یزید بن عبد الملك 
جل یقال له عیسى احد ، وبعد قتال دام ثالثة ایام سقط یحیى قتیًال على ید ر ه١٢٥

على باب مدینة )٩١(، ثم صلب على ید رجل یقال له سورة بن محمدموالي عنزة 
فأقتص ) ٩٣(، لكن األمر لم یدم طویًال ، إذ أدركهما أبو مسلم الخراساني)٩٢(الجوزجان

.)٩٤(ا وأرجلهما وقتلهما وصلبهما،  فقام بقطع أیدیهممنهما

كما أن بعضهم لم یكونوا قد شكلوا حركة سیاسیة لإلطاحة بنظام الحكم 
وٕانما كانوا قد فضحوا مساوئ ذلك الحكم ورجاالته ، من خالل ألسنتهم التي ،األموي

أطلقوا لها العنان في ذلك ، وَمن َثَم قامت الدولة األمویة بمعاقبة هؤالء وفي مقدمتهم
األمویة فقد انطلق أعالم هذه الطائفة إلى مقارعة الظلم ووقفوا بوجه السلطة ،الشیعة

، وتالعبت بأموال المسلمین وطالبوها بالعدل حینما زاغت عن طریق الحق
ومن بین هؤالء عبد اهللا بن عفیف االزدي ، الذي تصدى لعبید اهللا بن ،واالستقامة

الحمد هللا الذي اظهر الحق (( :زت الموالین وهي زیاد أثناء إلقاء خطبته التي استف
الكذاب بن الكذاب ، وقتل)٩٥(، ونصر أمیر المؤمنین یزید بن معاویة وحزبهوأهله

الحسین بن علي وشیعته ، فلم یفرغ ابن زیاد من مقالته حتى وثب إلیه عبد اهللا بن 
ابن مرجانة أن یا: عفیف االزدي ، وكان من شیعة اإلمام علي علیه السالم ، وقال

أتقتلون أبناء النبیین وتكلمون : ، والذي والك وأبوه ، یا ابن مرجانة الكذاب أنت وأبوك
علّي به ، فوثبت علیه الجالوزة فأتوا به فقتله : بكالم الصدیقین ، فقال ابن زیاد 

.  )٩٦())وصلبه في السبخة
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تلكه الشعراء من وكان الشعر إحدى أبرز الوسائل اإلعالمیة عند العرب لما یم

تأثیر في المجتمع اإلسالمي  ولعل من بین أبرز هؤالء الشعراء الذین تحدوا وناهضوا 
ن له دور في مناهضة الذي كا)٩٧(السلطة األمویة في ذلك الوقت هو الكمیت

، وقد حفظ الناس ما قاله األمویین، فقد هجا حكامهم، وعدد مثالبهم وأبرزها في شعره
، ولعل أبرز أشعاره في ذم قموا على حكمهم وسلطانهمبني أمیة ، ونفیهم ، فزهدوا في

:بني أمیة قوله

وٕان خفت المهند والقطیعافقل لبني أمیة حیث حلوا    

اائعا لكم مطیــعـــــــــهدانا طت فیه     ــــأال أف لدهر كن

اوأشبع من بجوركم أجیعــــعتموه    أجاع اهللا من أشب

اا ساس البریة والــخلیعــإذهارا     ــــویــلعن فذ أمته ج

اون حیا ألمته ربیعـــــــــــیكبمرضي السیاسة هاشمي  

عـــــاقویم البریة مستطیـــلتولــیثا في المشاهد غیر نكس  

)٩٨(ــاویترك جدبها أبدا مریعـــــــیقیم أمورها ویذب عنها     

لقد لعن الكمیت بهذه األبیات األمویین وتمنى زوال حكمهم ، كما تمنى أن 
یلي أمور المسلمین رجل من الهاشمیین لیقیم ما أعوج من أمور دینهم ودنیاهم ویبسط 

.العدل 

علیه (لك قصیدته الالمیة أمام اإلمام أبي جعفر الباقروأنشد الكمیت كذ
الذي عرض فیها إلى األحداث السیاسیة المؤلمة في ذلك العصر ، وما حّل ،)السالم

:    من صنوف التنكیل واإلرهاق ، یقول في مطلعها ) علیهم السالم(بأهل البیت 
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ـلـر بعــــد اإلســـاءة مقبــوهل مدبـــأال هـــل عم في رأیه متأمل     

فیكشف عنه النعســــــــة المتزملل أمة مستیقظـــــون لرشدهم    وه

)٩٩(مساویهم لو كان ذا المیل یعدلفقد طال هذا النوم واستخرج الكرى  

بیات المسلمین إلى الیقظة من سباتهم ، وأهاب بهم من ودعا الكمیت بهذا األ
الجمود والخمول ، وقد حفزهم على الثورة للتخلص من ظلم األمویین وجورهم فقد 

.جهدوا على االستبداد بشؤون الناس وٕارغامهم على ما یكرهون

-:وكانت القشة التي قصمت ظهر البعیر هو لهجائه هشام بن عبد الملك  قائالً 

عــــام ـواء ورعیـــة األنـــــــــسســـاسة ال كمن یرعى النــاس    

)١٠٠(أو كسلیمان بعد أو كهشامید     ــبد المــلیك أو كولــــــال كـــع

، )١٠١(، فأمر هشام بإلقاء القبض على الكمیت وقتله وقطع یدیه ورجلیه ولسانه وصلبه
.)١٠٢(الهرب من السجن بمساعدة زوجته ونجا من تلك العقوبةإال انه استطاع

یاسیة على ملوك بني ولم یقف األمر في المعاقبة بعقوبة الصلب ألسباب س
،، إنما تعدى ذلك إلى خصومهم أیضًا من المتغلبین على بعض األماكنأمیة ووالتهم

بن الزبیر من صلب واتبعت تلك السیاسة تجاه الموالین لألمویین ، فتمكن عبد اهللا 
الذي أرسل لغزو مكة )١٠٣(حبیش بن دلجة) ه٦٥-٦٤(قائد جیش مروان بن الحكم 

، وهذا ال )١٠٤(والقضاء على ابن الزبیر ، فقیل إنه كان أول مصلوب في اإلسالم
أن أول مصلوب في )١٠٥(یصح إذ اختلفت الروایات بهذا الشأن ، فقد ذكر ابن حبیب

صلبه رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم ، وذكر )١٠٦(یطاإلسالم عقبة بن أبي مع
أن أول مصلوب في اإلسالم رجل تآمر على قتل رسول اهللا )١٠٧(في روایة أخرى

أن أول مصلوب في )١٠٨(صلى اهللا علیه وآله وسلم ، في حین ذكرت روایة أخرى
صلوب في اإلسالم كان في العهد الراشدي في عهد عمر بن الخطاب ، وقیل أول م
، وعند )١٠٩(اإلسالم كان في عهد عثمان بن عفان وصلب من قبل والیه على الكوفة



)٢٠١٨األولكانون (العشرون الخامسالعدد 
٤٣٧

األمويعقوبة الصلب في العصر 
التمعن في هذا الموضوع یجعلنا نرجح أن أول مصلوب في اإلسالم كان في عهد 

ِانََّما َجزَاُء الَِّذیَن ((الرسول صلى اهللا علیه وآله وسلم بداللة نزول النص القرآني ،
َوَرُسوَلُه َوَیْسَعْوَن ِفي اْألَْرِض َفَساًدا َأْن ُیَقتَُّلوا َأْو ُیَصلَُّبوا َأْو ُتَقطََّع ُیَحاِرُبوَن اللَّهَ 

َأْیِدیِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخَالٍف َأْو ُیْنَفْوا ِمَن اْألَْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَیا َوَلُهْم ِفي 
ذي جعل اهللا فیه عقوبة الصلب من الحدود ، فال بد أن ،ال)١١٠())اْآلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظیمٌ 

یكون هناك سبب لنزول النص یتعلق بأحد العقوبات الواردة فیه ، وال بد أن یكون 
الرسول صلى اهللا علیه وآله وسلم قد عاقب بهذه العقوبة ، وهذا ما أكدته المصادر 

في اإلسالم في العصور التاریخیة ، ومن َثَم فأنه من المستبعد أن یكون أول مصلوب 
.)١١١(الالحقة لعصر الرسالة

جعل یتتبع ) ه٦٧-ه٦٦(على الكوفة سنة )١١٢(وعندما غلب المختار الثقفي
وولده ألنه )١١٣(قتلة اإلمام الحسین علیه السالم  فقیل إنه قام بصلب عمر بن سعد

.)١١٤(أول من رمى في سرادق الحسین علیه السالم

العباسي في خالفة مروان بن محمد وهو بفلسطین ثمانین رجًال وقتل عبد اهللا بن علي
من األمویین وصلبهم ومما یدل على ذلك هو األبیات الشعریة التي قالها حفص 

:یرثیهم)١١٥(األموي

أیــــن روقا عبد شمس ؟ این هم ؟     این اهل الباع منهم والحسب

بجثث تلمع من فــــوق الخشـم انهـــم      قـــــــل لـــــمن یسأل عنه

.)١١٦(احلبوا ما شئتم في صحنكم

رجل من ولد كیسان مولى كلب قیل إنه رمى یضاف إلى ذلك قیل إنه أخذ 
.)١١٧(زیدًا علیه السالم فأخذه عبد اهللا بن علي العباسي بالشام فقتله وصلبه

. طار العام لمعاقبتهم كان سیاسیًا أكثر مما هو دینيوبالتالي فأن اإل
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٤٣٨

األسباب الدینیة والمذهبیة:ثانیاً 

لم ترد إشارات في المصادر التاریخیة تدل على معاقبة الرسول صلى اهللا علیه 
وآله وسلم والخلفاء الراشدین بعقوبة الصلب ألسباب دینیة أو مذهبیة، وذلك ألن الفرق 

، ولم تكن الصراعات مدةم تكن قد تبلورت وظهرت خالل هذه الالدینیة والمذهبیة ل
الفكریة قد ظهرت بعد فیما بینها،غیر أن المالحظ ومنذ بدایة العصر األموي تعددت 
التیارات الفكریة والعقائدیة وأصبحت ذات أتباع وأنصار ، فاستخدم األمویون عقوبة 

التي لم یتوافق فكرها مع فكر الصلب ألصحاب الفرق والمذاهب الدینیة ، السیما تلك
األمویین فقد نالت أصحابها عقوبة الصلب ، وقد اعتمد األمویین على والة أشداء من 
أجل تنفیذ تلك المهمة وبخاصة في األمصار اإلسالمیة التي ینتشر فیها أصحاب 

من الفرق التي نال أصحابها عقوبة )١١٨(، وفرقة القدریةالبصرة والكوفةتلك الفرق ك
لصلب لمحاربتهم فكر األمویین السیاسي والدیني ، ومن جملة الذین عوقبوا بتلك ا

هشام وكان. )١٢٠(والذي أمر عبد الملك بن مروان بصلبه)١١٩(العقوبة معبد الجهني
بن عبد الملك من أشد األمویین على القائلین بالقدر ، إذ عاقبهم بعقوبات مختلفة 

بهذه العقوبة أیضًا ألنه )١٢١(غیالن الدمشقيوكان من جملتها الصلب ، فقد عاقب
.)١٢٢(كان یرى القدر

ولما ظهر عدد من مدعي النبوة واإلمامة في العصر األموي ، وقفت السلطة 
األمویة موقفًا متشددًا تجاه هؤالء باستخدام عقوبة الصلب ومنهم الحارث بن 

ومن مدعي النبوة في .)١٢٤(الذي ادعى أنه نبي فأمر عبد الملك بصلبه)١٢٣(سعید
في الكوفة الذي أمر بصلبه خالد )١٢٥(عهد هشام بن عبد الملك المغیرة بن سعید

كما أمر بصلب رجل تنبأ بالكوفة وقال إنه قد أنزل علي قرآن فقال له . )١٢٦(القسري
إنا أعطیناك القاهر ، فصل لربك وجاهر ، وال تطع كل : قال . ما قرآنك؟ : خالد

.)١٢٧(فأمر به خالد فضرب حتى أثخن ، ثم أمر به فصلب. للَّه كافرفاجر، مغتر با

الذي ادعى )١٢٨(كما صلب خالد القسري بیان بن سمعان التمیمي الیمني
أصحابه انتقال اإلمامة من أبي هاشم بن محمد بن الحنفیة إلیه ، وزعم أن جزءًا إلهیًا 
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األمويعقوبة الصلب في العصر 
ي بنوع من التناسخ  وزعم أنه حل في علي بن أبي طالب ، ثم انتقل إلیه الجزء اإلله

َهَذا ((: یعرف االسم األعظم ، كما زعم أنه هو المذكور في القرآن في قوله تعالى
، كما زعم أنه نبي وكتب كتابًا إلى اإلمام )١٢٩())َبَیاٌن ِللنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة ِلْلُمتَِّقینَ 

.)١٣٠(الباقر علیه السالم ودعاه لنفسه

ي عهد هشام بن عبد الملك المنصوریة أصحاب أبي منصور وظهر أیضًا ف
،أحد الذین اّدعوا اإلمامة ، وزعم أنه عّرج إلى السماء ورأى معبوده )١٣١(العجلي

یا بنّي ، انزل فبلَّغ عني ، ثم أهبطه إلى األرض ، فهو : فمسح بیده رأسه وقال له 
والي العراق على الكسف الساقط من السماء ، وقد وقف یوسف بن عمر الثقفي

. )١٣٢(قصته وخبث دعوته فأخذه وصلبه

أحد الزنادقة في الكوفة والذي زعم أن اهللا لم یتخذ )١٣٣(وكان الجعد بن درهم
إبراهیم خلیال ولم یكلم موسى تكلیما ، ونسب الصفات من العلم والكالم هللا تعالى 

الذي أظهر )١٣٥(اشوظفر أسد بن عبد اهللا القسري بخد. )١٣٤(فصلبه خالد القسري
دین الخرمیة ، والذي یرخص لبعضهم في نساء بعض، فكتب أسد إلى عامله على 

.)١٣٦(آمد بخراسان بقتله فتم القبض علیه وقتله ثم صلبه

فكانت من األسباب التي اتخذها األمویون وسیلة لفرض األسباب المذهبیةأما 
علیهم السالم خارجًا عن عقوبة الصلب ، إذ عدت كل من یوالي أهل بیت الرسول

سلطتها، وخشیة أن یشكل هؤالء خطرًا علیها رغم عدم قیامهم بأي نشاط سیاسي 
لقوى المفكرة سوى مواالتهم آلل البیت علیهم السالم، لذلك عمد معاویة إلى إبادة هذه ا

، عالم والتشهیر التي استخدمها، وساق زمرا منهم إلى ساحات اإلوالواعیة من الشیعة
، بن أبیه وضم إلیه الكوفة والبصرة، فاستعمل زیاد ان الثكل والحداد في بیوتهموأسك

فجعل یتتبع الشیعة وهو بهم عارف ، یقتلهم تحت كل حجر ومدر وأخافهم ، وقطع 
األیدي واألرجل،وصلبهم على جذوع النخل،وسمل أعینهم، وطردهم وشردهم،حتى 

، مقتول أو مصلوب ، أو طریدشهور،إالانتزعوا عن العراق فلم یبق بالعراقیین أحد م
، الذي أرسل إلیه زیاد بن ابیه )١٣٨(فمن بین هؤالء جویریة بن مسهر، )١٣٧(أو هارب
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كما صلب زیاد بن أبیه . )١٣٩(، وقطع یدیه ورجلیه وصلبه على جذعفأحضره
نا على أبوابهما بالكوفة ، وكا)١٤١(و عبد اهللا بن نجي)١٤٠(الحضرمیین مسلم بن زیمر
وقد عدهما اإلمام الحسین علیه السالم على معاویة )١٤٢(شیعیین، وذلك بأمر معاویة

الست صاحب حجر والحضرمیین اللذین كتب إلیك ابن سمیة : ((في كتابه إلیه قائالً 
أنهما على دین علي ورأیه فكتبت إلیه من كان على دین علي ورأیه فاقتله وامثلي به 

الذي كان من )١٤٤(وكذلك رشید الهجري.)١٤٣(...))فقتلهما ومثل بأمرك بهما ؟
خواص اإلمام علي علیه السالم ، فأمر زیاد بن أبیه بقطع یدیه ورجلیه ولسانه 

.)١٤٥(وصلبه

ومن جملة الموالین ألمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیه السالم الذین 
ا مزرع بن عبد صلبوا بسبب اتهامهم من السلطة األمویة أنهم خارجون عن طاعته

الذي كان من خواص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیه السالم ، )١٤٦(اهللا
. )١٤٧(والذي أخبره بمقتله فأخذه عبید اهللا بن زیاد فقتله وصلبه بین الشرفتین بالكوفة

وكذلك میثم التمار الذي صلبه عبید اهللا بن زیاد أیضًا ، الذي كان من آثر الناس 
وقیل إن میثمًا هو أحد األربعة المصلوبین الذین . )١٤٨(علي علیه السالمعند اإلمام 

)١٥٠(وخالد بن مسعود)١٤٩(صلبوا على نفس النخلة التي صلب علیها محمد بن أكثم

وهذا ال یصح ، إذ : (( ورد على ذلك أحد الباحثین قائالً .)١٥٢()١٥١(وحجر بن عدي
٥٠قتلهم معاویة بن أبي سفیان سنة أن حجر بن عدي وأصحابه قتلوا بمرج عذراء

ه على قطعة من ٦١ه فكیف یمكن أن یصلب مع میثم التمار سنة ٥٣او ٥١او 
جذع نخلة بالكوفة بعد أن مات معاویة واستخلف یزید الذي استعمل عبید اهللا بن زیاد 
على الكوفة فأخذ میثم وأصحابه فصلبهم على تلك الجذوع  ،إن ُأرید بحجر فیه غیر 

ندي المعروف فكیف ُأهمل في التاریخ وفي كتب الرجال ؟ وكذلك كیف ُأهمل الك
كما أن . )١٥٣())صاحباه  محّمد بن أكثم  وخالد بن مسعود  في التاریخ والرجال ؟

، ومن جانب آخر یالحظ أن محمد بن بن عدي لم یصلب وٕانما قتل صبرًا حجرًا 
مصادر التي بین أیدینا ، وتذكر أكثم وخالد بن مسعود لم نعثر على ترجمتهم في ال
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األمويعقوبة الصلب في العصر 
فقط أنهم كانوا من الموالیین لإلمام علي علیه السالم وأنهم من األربعة الذین صلبوا 

.)١٥٤(لوالئهم وحبهم لإلمام علي علیه السالم

عهد بني مروان ال سیما في عهد عبد الملك عانت الشیعة كثیرا وفي ذلك وفي
ا خلت البالد آلل مروان سلطوا الحجاج على فلم((:قائالً )١٥٥(یصفه الخوارزمي

واتصل ...، وقتل شیعة علي ومحا أثار بیت النبي ،... الحجازیین ثم على العراقیین 
یتضح من قول الخوارزمي كیف. ...))البالء مدة ملك المروانیة إلى األیام العباسیة

تفنن في سلط عبد الملك بن مروان الحجاج بن یوسف الثقفي على العراق الذي 
استخدام القتل والتعذیب ال سیما ضد الموالین ألهل البیت علیهم السالم، ومما ینقل 

الصیف ، وال من لم یكن لسجنه سقف یستر الناس من الشمس في: (( في ذلك أنه
: من العذاب ، وقیل، بل كان مبنیا من الرخام ، وكان له غیر ذلك المطر في الشتاء

... ثمانون ألفا : كم عدة من قتلنا في التهمة ؟ فقال : ل إنه سأل كاتبه یوما ، فقا
المحبوسون یضجون :ما هذا ؟ فقیل : وركب یوم جمعة، فسمع ضجة ، فقال

اخسؤوا فیها : ویشتكون مما هم فیه من العذاب والجوع ، فالتفت إلى ناحیتهم وقال 
زیز خبث ولؤم ، وذكر عمر بن عبد الع)١٥٦())وال یتكلمون ، فما صلى جمعة بعدها 

، كانت )١٥٧())لو جاءت كل أمة بخبیثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم: ((الحجاج قائالً 
جاء الحجاج : (( تهمة التشیع مبررا للقتل من قبل الحجاج ، فعن اإلمام الباقر قال

زندیق : كل قتلة ، وأخذهم بكل ظنة وتهمة ، حتى أن الرجل لیقال له -الشیعة-فقتلهم
، فأخذ مولیین لإلمام علي علیه )١٥٨())إلیه من أن یقال شیعة عليأو كافر أحب 

السالم وطلب منهما أن یبرءا منه فرفضا فأمر بقطع أیدیهما وأرجلهما وضرب 
والمالحظ هنا أن المصادر لم تذكر أسماء هؤالء اللذین . )١٥٩(أعناقهم وصلبهما

ذلك هو لكثرة المعاقبین صلبهما الحجاج  ومن أیة قبیلة هم ، ویبدو أن السبب في 
على یدیه بهذه العقوبة حتى أغفلت  المصادر ذكر األسماء ،ال سیما وأن التعذیب 

.كان سمة ممیزة لعصره
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، ولم یذكر السبب الذي صلب من )١٦١()١٦٠(كما أمر الحجاج بصلب ماهان الحنفي
ضح انه كان أجله سوى أنه كان من المسبحین إال انه من خالل الرجوع إلى سیرته یت

.من أصحاب اإلمام علي علیه السالم ، فیتضح السبب الرئیس لصلبه 

فأنه صلب أیضًا عددًا من ) ه١٠٥-ه١٠١(وفي عهد یزید بن عبد الملك 
طرفًا من سیاسته )١٦٢(محبي أهل البیت علیهم السالم ، وقد روى ابن قتیبة الدینوري

نفرًا بالخلع -أي من قریش -هم واتهم من:(( في األمة وتجبره في الرعیة بقوله 
والخروج ، فأخذهم عمه محمد بن مروان بن الحكم فأسكنهم السجن عشرین شهرًا ثم 
دس لهم السم فماتوا جمیعًا ، وأقصى من سائر قریش ثالثین رجًال بعد أن أغرمهم 
منه ألف ألف وباع عقر أموالهم ورباعهم ، وحمل العذاب علیهم والنكال حتى 

لة یتكففون الناس، متفرقین في كور الشام وآفاق البالد ، وصلب من أصارهم عا
)). الناس جملة ممن ألف هؤالء القوم ، وأتهم بمصانعتهم ومصاحبتهم

الذي كان أحد جلساء هشام بن عبد الملك )١٦٣(وقیل مر خالد بن صفوان
سبب ولم یذكر . )١٦٤(أنبتته الطاعة وحصدته المعصیة:برجل صلبه الخلیفة فقال

صلبه لكنه من المحتمل أنه كان من الموالیین آلل البیت علیهم السالم وهذا ما 
وحصدته ! نستشفه من قول خالد بن صفوان وهو أنبتته الطاعة ، طاعة من یا ترى؟

المعصیة ، أي معصیة بني أمیة ،إذ أنهم كانوا یعدون كل موالي ألهل البیت عاصیًا 
.لهم

من السلطة األمویة وشملتهم عقوبة الصلب وكان الخوارج مالحقین ایضاً 
ألسباب مذهبیة ، فبعضهم لم یخرج وٕانما كان یالحق لكونه خارجیًا ، ومن ذلك ما 
قام به عبید اهللا بن زیاد عند تولیه العراق، فانه زاد على أبیه في قمع الخوارج بفرضه 

ر خروجهم علیه العقوبات على الجمیع المعلن والمسر على حد سواء ، ولم یكن ینتظ
بل كان یبحث عنهم مستخدمًا كل الوسائل فأمر نائبه على البصرة وهو عبید اهللا بن 

أن یتبعهم ، ففعل ذلك وجعل یأخذهم ، فإذا شفع في أحدهم ضمنه إلى )١٦٥(ابي بكرة
:فأطلقه وقال)١٦٦(أن یقدم ابن زیاد ، ومن لم یكفله أحد حبسه ، وأتي بعروة بن أدیة
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األمويعقوبة الصلب في العصر 
وعند مجيء ابن زیاد أخذ من في الحبس من الخوارج فقتلهم وطلب . كفیلكأنا

الكفالء بمن كفلوا به فمن أتى بخارجي أطلقه وقتل الخارجي ، ومن لم یأت بالخارجي 
قتله ، ثم طلب عبید اهللا بن زیاد نائبه على البصرة بن أبي بكرة بعروة بن أدیة ألنه 

. )١٦٧(به فقطعت یداه ورجاله وصلبهكان قد كفله، فأحضره عند ابن زیاد ، فأمر
ومما یؤكد أن عروة بن أدیة لم یكن خارجا على السلطة األمویة وكان سبب صلبه 

یقصد عبید اهللا بن -فلما أقیم عروة بین یدیه: ((لكونه خارجیًا فقط هو النص اآلتي
واهللا لقد كنت به : لم جهزت أخاك على ؟ یعنى أبا بالل ، فقال : ، قال -زیاد
وكان لي عزا ، ولقد أردت له ما أرید لنفسي ،فعزم عزما فمضى علیه ، وما ،نیناض

.)١٦٨(...))،إال المقام وترك الخروجأحب لنفسي 

سببه أن استمرار مطاردة الدولة األمویة للخوارجأن)١٦٩(ویرى أحد الباحثین
دًا في ذلك إلى ، راسل اإلمام الحسین علیه السالم، مستن)١٧٠(مرداس بن أدیة الخارجي

، وتزعم أنه كتب إلى الحسین -مرداس-والشیعة تنتحله: ((، إذ قال)١٧١(ما ذكره المبرد
،))إني لست أرى رأي الخوارج، وما أنا إال على دین أبیك: بن علي صلوات اهللا علیه

یرون رأي الشیعة في الخروج -أي الخوارج–معلًال ذلك بما ذكره الشوكاني من أنهم 
، ثم افترض الباحث أن هذا الكتاب قد وقع )١٧٢(ام الجائر ، خدمة لإلسالمعلى اإلم

،بید ابن زیاد لذلك تابعهم في البصرة بشدة فنجده تارة یحبسهم وتارة أخرى یأمر بقتلهم
ولم یتح لهم الفرصة لممارسة أعمالهم السیاسیة لذلك نجدهم مكثوا في البصرة طوال 

لذلك . هروب إلى خارجها في الظروف الحرجة بهم فترة وجود ابن زیاد لسهولة ال
. )١٧٣(فأنهم بقوا مطاردین من قبل الدولة األمویة

ونحن ال نتفق مع كون أن الخوارج راسلوا اإلمام الحسین علیه السالم وذلك 
-:لعدة أسباب منها

إن الخوارج كانوا ناقمین على الشیعة أیضًا ، ویتضح ذلك من تمردهم المتكرر -١
.م منذ عهد اإلمام علي علیه السالم علیه
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وتزعم الشیعة ، وهذا القول : ال یوجد نص لكتاب المراسلة ، وٕانما ذكر المبرد قائالً -٢
ثم ما هو مصلحة الشیعة من انتحال ذلك ، بالذات یشكك بوجود الكتاب المزعوم

!الكتاب ؟

! تاب ورده علیه ؟أنه لم یشر إلى موقف اإلمام الحسین علیه السالم من ذلك الك-٣

یضاف إلى ذلك أن المبرد تفرد بذكر ذلك الكتاب ، الذي لم نجد له أیة إشارة في -٤
المصادر اإلسالمیة األخرى التي سبقته وبخاصة تلك التي أشارت إلى مقتل اإلمام 

.الحسین علیه السالم 

ما یشیر إلى رغم أن الخوارج كانوا یرون الخروج على اإلمام الجائر لكننا لم نجد-٥
.مساندتهم لإلمام الحسین علیه السالم في واقعة الطف 

وعلیه یمكن القول إن استخدام بني أمیة العقوبة هنا رغم أن اإلطار العام لها 
.مذهبي ، إال انه في الحقیقة كان سیاسیًا أكثر مما هو دینیاً 

األسباب االجتماعیة:ثالثاً 

االجتماعي وغیره من الجوانب األخرى في اهتمت الشریعة اإلسالمیة بالجانب 
المجتمع العربي اإلسالمي من أجل بناء مجتمع خال من المفسدین والعابثین، لذلك 
نزلت الكثیر من اآلیات القرآنیة التي تنص على معاقبة المخالفین للحدود التي 

ومن األسباب االجتماعیة هي قطع .وضعها اهللا عز وجل لتطهیر المجتمع منهم 
، ولما جاء )١٧٤(ریق فقد كان صلب قاطع الطریق معروفًا عند العرب قبل اإلسالمالط

عند العرب قبل -اإلسالم أقر هذه العقوبة بشروط تختلف عما عمل فیها سابقاً 
ِإنََّما َجزَاُء الَِّذیَن ُیَحاِرُبوَن اللََّه (( :وشدد علیها ، استنادًا إلى قوله تعالى-اإلسالم

ْسَعْوَن ِفي اْألَْرِض َفَساًدا َأْن ُیَقتَُّلوا َأْو ُیَصلَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْیِدیِهْم َوَأْرُجُلُهْم َوَرُسوَلُه َویَ 
ِمْن ِخَالٍف َأْو ُیْنَفْوا ِمَن اْألَْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَیا َوَلُهْم ِفي اْآلَِخَرِة َعَذاٌب 
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األمويعقوبة الصلب في العصر 
نیة أن سبب عقوبة الصلب ال یكون بمجرد قطع وفسرت اآلیة القرآ. )١٧٥())َعِظیٌم 

.)١٧٦(الطریق وٕانما اتحاد السرقة والقتل معهاً 

فقد روي وفي العصر األموي استخدمت هذه العقوبة ألسباب اجتماعیة ایضًا ، 
ویالحظ هنا التالعب في .)١٧٧(-ریسرق القبو-عن عبید اهللا بن زیاد أنه صلب نباشا 

ة بني أمیة واستخدامه حسب أهوائهم وبحسب ما یرونه تطبیق الحكم الشرعي من وال
َوالسَّاِرُق : ((أنه مناسب ، إذ أن عقوبة السارق هي قطع الید بناًء على قوله تعالى 
.)١٧٨())َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْیِدَیُهَما َجزَاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًال ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِزیٌز َحِكیمٌ 

عهد عبد الملك بن مروان فقد قام خالد بن عبد اهللا بن أسید األموي أما في 
، فأفسدوا، عامل عبد الملك بقتل بعض الزنوج وصلبهم بعد تجمعهم بفرات البصرة 

وتناولوا الثمار فشكا الناس ما نالهم منهم، فجمع لهم جیشًا كثیفًا، فلما بلغهم ذلك 
.)١٧٩(تفرقوا، وقدر على بعضهم فقتلوا وصلبوا

وكذلك قام الحجاج بن یوسف الثقفي بصلب شظاظ اللص في البصرة ، لكنه 
یبدو من قراءة النص أن سبب عقوبة الصلب لم یكن لممارسته السرقة وٕانما لقول قاله 

فأمر الحجاج على أثر ذلك )طال ما ركبت فأعقب(شظاظ لرجل صلبه الحجاج وهو
ذكر من هو ذلك الشخص الذي ، ولم ی)١٨٠(إنزال المصلوب وصلب شظاظ مكانه

كان مصلوبًا قبل شظاظ ؟ وما هو جرمه حتى استحق عقوبة الصلب؟ هذا باإلضافة 
، فهل )١٨١(إلى أنه ورد أن شظاظ هذا كان ممن اشتهر بالسرقة في العصر الجاهلي

كما یالحظ أن شظاظ صلب لیس للسرقة وٕانما لقول قاله ! عمر إلى هذا الوقت؟
القول جرم یستحق علیه عقوبة الصلب ، كما أن عقوبة الصلب لمصلوب ـ فهل هذا 

قة هي قطع الید حسب النص ، وعقوبة السر قب بها كل من سرق وقتل في آن وحدیعا
، یضاف إلى ذلك كله أنه لم یعرف معنى قول شظاظ ، إذ عند الرجوع إلى القرآني

. كتب اللغة  وكتب األمثال لم نجد معنى هذا القول
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. )١٨٢(قتیبة بن مسلم الطالقان قیل إنه وجد بها لصوص فصلبهموعندما دخل 
الذي كان )١٨٣(وفي والیة خالد القسري للعراق ، صلب مالك بن المنذر بن الجارود

، إذ أجمع من )١٨٥(وُصلب صدقة.)١٨٤(على شرطة البصرة السارق فضیل بن برجان
ریق فأخذ الفساد والسرقة وصحبة اللصوص وكان آخر ذلك أنه قطع الط

أي من والتهم تم وال تذكر الروایة في عهد أي من حكام بني أمیة أو. )١٨٦(وصلب
، وال المكان الذي صلب فیه ،لكنه یمكن االستدالل على ذلك من الروایة أنه صلبه

صلب في عهد هشام بن عبد الملك،إذ ذكرت أنه صلب بعد وفاة عبد الرحمن بن 
حمن كان حیًا في أیام والیة خالد القسري على ، وعبد الر )١٨٧(عنبسة الذي تبناه

الذي أنشد فیه )١٨٩(، ویستدل على ذلك أیضًا أن حمزة بن بیض الشاعر)١٨٨(العراق
األبیات الشعریة التي ذكر فیها ما سیؤول إلیه أمر صدقة بعد وفاة عبد الرحمن توفي 

.، فیتضح أنه صلب في عهد هشام بن عبد الملك)١٩٠()ه١٢٠(سنة 

أسباب أخرى:ابعاً ر 

، ومما یذكر في هذا المجال أن معاویة حیانًا شخصیةقد تكون أسباب العقوبة أ
الذي أراد قتله وٕانما أمر بقطع یده ورجله وبقي إلى أن )١٩١(لم یقتل البرك بن عبد اهللا

یولد : ولي زیاد بن أبیه البصرة ، وكان البرك قد صار إلیها وولد له ، فقال له زیاد 
ولعل زیاد قام بذلك ألنه . )١٩٢(تركت أمیر المؤمنین ال یولد له ؟ فقتله وصلبهلك و 

.عد نفسه أخا معاویة بعدما استلحقه به

ما تقول فَي وفي أمیر المؤمنین ؟ : كما أُوتي زیاد برجل من الخوارج فقال له
ي رجل أما الذي تسمیه أمیر المؤمنین فهو أمیر المشركین ، وأما أنت فما أقول ف:قال

.)١٩٣(أوله لزنیة وآخره لدعوة ؟ فأمر به فقتل وصلب

بتولیة زیاد وفي عهد سلیمان بن عبد الملك الذي قرب آل المهلب الیه ؛ فأمر
ردًا على ،)١٩٤(، فقام األخیر بصلب الخیار بن سبرة المجاشعيبن المهلب على عمان

لخیار بن سبرة على عمان ؛ إذ یذكر أن الحجاج كان قد ولى ا)١٩٥(سیاسته تجاه االزد
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وهكذا یالحظ أن سبب صلب زیاد بن المهلب للخیار هو سبب . )١٩٦(فأضر باألزد

شخصي یتعلق بطریقة المعاملة التي تعامل بها األخیر مع األزد ، وألن زیاد بن 
.المهلب من االزد لذلك عاقبه بمثل هذه العقوبة

بعمان، وكان الحجاج واله وصلب زیاد بن المهلب الخیار بن سبرة المجاشعي 
إیاها فأضر باالزد ، وفي والیة سلیمان بن عبد الملك قرب آل المهلب إلیه ، فأمر 
بتولیة زیاد بن المهلب على عمان، فقام األخیر بصلب الخیار بن سبرة ، ردًا على 

سیاسته تجاه األزد 

)١٩٧(ان بن جابروفي والیة مصعب بن الزبیر للعراق ُصلب مزید وعبد اهللا ابنا خیر 

. )١٩٨(من قبل القاسم بن محمد بن األشعث لكونهما ادعیا قتل والده محمد بن األشعث

وقد یكون سبب العقوبة اقتصادیًا ، ومما یدل على ذلك هو أمر الحجاج عامله 
بعقوبة الصلب وذلك ألنه كسر الخراج )١٩٩(على بالد فارس بمعاقبة أحد الدهاقین

. )٢٠٠(راجفافسد بذلك أهل الخ
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:الخاتمة 
-:توصل البحث الى جملة من النتائج التي یمكن إجمالها باآلتي

إن العقوبة في العصر األموي وظفت في غیر إطارها الشرعي ، واستخدمت ـ ١

كوسیلة إعالمیة إرهابیة لمنع الثائرین والمجاهدین من الخروج على سلطتهم ، وتكمیم 

لى السكوت ، وعدم تألیب المجتمع اإلسالمي ضدهم بسبب أفواه األحرار وٕاجبارهم ع

.سیاستهم الرعناء تجاه الرعیة واضطهادهم لهم 

یالحظ كثرة استخدام العقوبة في الجانب السیاسي ، وذلك لكثرة الثورات ـ ٢

والحركات المناهضة للدولة األمویة ، فقد استخدمت ضد قادة الحركات والثورات 

.الیهم ، وضد رجاالت الدولة أیضًا ممن خلعوا طاعتها وزعماء القبائل ومن یو 

شملت عقوبة الصلب كل من أطلق للسانه العنان في ذم الدولة األمویة ـ ٣

وفضح مساوئها ، رغم أن هؤالء لم یكونوا قادة حركات وٕانما حاربوا الدولة األمویة 

.فكریاً 

من جانب وفي الجانب الدیني ، استخدمت العقوبة في بعض األحیان ـ ٤

.شرعي، واتضح ذلك عند محاربة الزنادقة ومن أدعوا النبوة واإلمامة
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األمويعقوبة الصلب في العصر 
الذي لم یكن لهم أي -الشیعة والخوارج–معاقبة بعضهم إلنتمائهم المذهبي ـ ٥

.نشاط سیاسي ، لكنه رغم ذلك طالتهم عقوبة األمویین

من قبل لم یقتصر استخدام هذه العقوبة على األمویین فقط ، وٕانما استخدمتـ ٦

خصومهم المتغلبین على بعض األماكن، واتبعت في الوقت نفسه تجاه الموالیین 

.لألمویین 

كذلك استخدمت عقوبة الصلب في عهد الدولة األمویة ألسباب اجتماعیة، ـ ٧

لكنه یالحظ في كثیر من األحیان أن استخدامها في هذا الجانب كان في غیر إطارها 

ارق بناءًا على ما جاء في القرآن الكریم تقطع یده وال الشرعي كصلب السارق ، فالس

.یصلب 

.أسباب أخرى كانت غالبیتها أسباب شخصیة وأخرى اقتصادیةـ ٨
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الهوامش
.١/٥٣٠ابن منظور، لسان العرب،)١(
الدراجي ، الساعدي ، عقوبة الصلب من التاریخ القدیم حتى نهایة العصر الراشدي ، ) ٢(

.٣٨ص
.٢٨٤األصفهاني ، مفردات غریب القرآن ، صالراغب)٣(
.٧/٤٧٨سید سابق، فقه السنة، ) ٤(
.٤/٥١٠الطوسي، التبیان، ) ٥(
.٥/٥٨٥جواد علي ، المفصل،)٦(
.٧١سورة طه،) ٧(
.٣٣،سورة المائدة) ٨(
.٢/١٣٩ابن عبد ربه ، العقد الفرید،) ٩(
وت الحموي ، معجم البلدان ، ینظر، یاق.موضع قرب الكوفة: النخیلة  تصغیر نخلة ) ١٠(
٥/٢٧٨.
؛ابن ٤٥؛ أبو الفرج األصفهاني، مقاتل الطالبیین،ص٧/٢٥١ابن ابي شیبة،المصنف،)١١(

.١٦/٤٦أبي الحدید، شرح نهج البالغة،
.٦/٧النویري ، نهایة اإلرب،)١٢(
؛النویري ، نهایة ٤/٣٩١؛ابن األثیر،الكامل،١٩/١٤٠الصفدي، الوافي بالوفیات،)١٣(

.٢١/٢٢٣،األرب
.٣٨٤ابن قتیبة الدینوري ، األخبار الطوال،ص)١٤(
.١١/٤٣ابن ابي الحدید،شرح نهج البالغة،)١٥(
زیاد بن أبیه ویقال زیاد بن سمیة وزیاد بن أّمه،وكان یقال له قبل االستلحاق زیاد بن )١٦(

ینظر،ابن .قهـ وواله البصرة والكوفة وسائر العرا٤٤عبید الثقفي استلحقه معاویة بنسبه سنة 
.٢١٦-٢/٢١٥؛ ابن االثیر ،اسد الغابة ،٢/٥٢٣عبد البر، االستیعاب ،

.٣/٤٥٤؛ ابن االثیر ، الكامل ،٤/١٧٢الطبري ، تاریخ ، ) ١٧(
.٣/٤٦٣؛ ابن االثیر، الكامل ،٤/١٧٧الطبري ، تاریخ ،)١٨(
لبر، ؛ ابن عبد ا٤/١٧٢؛ الطبري، تاریخ، ١٥٣خلیفة بن خیاط، تاریخ خلیفة ، ص)١٩(

.٣/٤١٨؛ ابن االثیر، الكامل، ٢/٨٠٩االستیعاب ، 
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األمويعقوبة الصلب في العصر 
هـ وله ٥٥عبید اهللا بن زیاد بن أبیه ، أمیر العراق لألمویین ، ولي البصرة والكوفة سنة )٢٠(

قتل عبید اهللا -علیهما السالم -سنة ، ابغضه المسلمون لقتله اإلمام الحسین بن علي ٢٢
.٥٤٩-٣/٥٤٦النبالء ،الذهبي ، سیر أعالم:ینظر . هـ٦٧سنة 

،، المزيینظر. ابو الوازع جابر بن عمرو الراسبي بصري ویقال كوفي من الخوارج)٢١(
.٤/٤٥٥تهذیب الكمال ، 

/ ٥؛ ابن ابي الحدید، شرح نهج البالغة ، ٣٩٣-٥/٣٩٢البالذري ، انساب األشراف ، )٢٢(
١٠٣- ١٠٢.

.١١/٣٨٠ابن منظور، لسان العرب ،)٢٣(
.٢/٣٣٦، انساب االشراف ، البالذري )٢٤(
.ابو حمزة الخارجي واسمه یحیى بن المختار ، وهو أحد نساك األباضیة وخطبائهم)٢٥(

.٢٧٥ینظر ،الجاحظ ، البیان والتبیین ، ص
ابرهة بن الصباح بن مرثد بن ینكف بن نیف بن معدي كرب بن عبداهللا بن عمرو بن )٢٦(

عوف بن زهیربن أیمن بن حمیر بن بن عوف بن حمیر بن قطن بن... ذي أصبح 
.٥٠/١١٢ابن عساكر،تاریخ دمشق،.ینظر.سبأ

.علي بن الحصین بن مالك بن الخشخاش العنبري التمیمي  ابن أبي الحر كان خارجیاً )٢٧(
.٤/٢٢٦ینظر ، ابن حجر، لسان المیزان ،

.٥/١٢٣ابن ابي الحدید ، شرح نهج البالغة ، ) ٢٨(
.١٧/٣٦٠؛ الصفدي ، الوافي بالوفیات ،٢/١٧٧ي،األغاني، ابو الفرج األصفهان)٢٩(
.١٣٢صالخوارزمي، رسائل الخوارزمي ، )٣٠(
؛ابو الفرج ٤/٢٦٧؛الطبري ، تاریخ ،٢٧، ص) ع(ابو مخنف ، مقتل الحسین ) ٣١(

.٦٣االصفهاني ، مقاتل الطالبیین ، ص
، عد من شهداء أبو رزین سلیمان بن أبي رزین مسعود بن مالك األسدي الكوفي )٣٢(

.٤/١١٩ینظر ، الشاهرودي، مستدركات علم رجال الحدیث ، .الطف 
المنذر بن الجارود العبدي ، الذي كانت ابنته زوجة لعبید اهللا بن زیاد قد كان من أكرم )٣٣(

ّنفه اإلمام علي الناس على ابن زیاد ، كما أنه كان قریبًا إلى معاویة ، ویحضر مجلسه ، ع
،ینظر، ابو الفرج األصفهاني.ه التالعب في بیت المالألّنه أباح لنفس)علیه السالم (

.١٣/١٧األغاني،
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٤٤المجلسي، بحار األنوار،؛٢٩- ٢٦صاللهوف في قتلى الطفوف،ابن طاووس،)٣٤(
/٣٣٩- ٣٣٨.
.٣/١٤٧النعمان المغربي،شرح االخبار،)٣٥(
ان من خواص اإلمام علي هاني بن عروة بن الفضفاض المرادي ، سكن الكوفة ، وك)٣٦(

علیه (، وهو الذي نزل عنده مسلم بن عقیل بن أبي طالب ) علیه السالم(بن أبي طالب 
ینظر ابن حجر ، ) . علیه السالم(لما بایعه أهل الكوفة لإلمام الحسین بن علي ) السالم

.  ٦/٤٤٥اإلصابة ،
.٨/١٦٩؛ابن كثیر،البدایة والنهایة،٤/٢٦٠الطبري، تاریخ،)٣٧(
جمع عریف ، وهو القیم بأمور القبیلة أو الجماعة من الناس یلي أمورهم : العرفاء)٣٨(

ابن االثیر، النهایة في غریب :ینظر.عمله : ویتعرف األمیر منه أحوالهم ، والعرافة 
.٣/٢١٨الحدیث،

.٢٧-٢٦، ص) ع(أبو مخنف ، مقتل الحسین )٣٩(
ظاهر الكوفة تنسب ِإلیه الَحُروِریَُّة من موضع ب: نسبة الى َحُروراُء : الحرورویة )٤٠(

ل اجتماعهم بها وتحكیمه ،المسعودي: ینظ. م حین خالفوا  اإلمام علّي الخوارج َألنه كان َأوَّ
.٢/٣٩٥مروج الذهب ، 

عبد اهللا بن الزبیر بن العّوام بن خویلد بن أسد بن عبد العّزى بن قصّي القرشي )٤١(
بكر ، وشهد الجمل مع أبیه وخالته ، كان بخیال ، ضّیق امه اسماء بنت ابي،األسدي

العطاء ، سئ الخلق ، حسودا ، كثیر الخالف ، أخرج محمد ابن الحنفیة ، ونفى عبد اهللا بن 
أهل البیت -ما زال الزبیر یعّد مّنا : قال اإلمام علي علي علیه السالم .عّباس إلى الطائف 

.٩٠٦-٣/٩٠٥البر ،االستیعاب ،ینظر ، ابن عبد .حتى نشأ عبد اهللا-
.٣/١٦٣ابن األثیر، أسد الغابة ، )٤٢(
الحجاج بن یوسف بن الحكم بن أبي عقیل الثقفي ، لم یكن یذكر بخیر إلفراطه في )٤٣(

هـ ومات ٧٥الظلم، ولي الحجاز ثالث سنین ، وولي العراق عشرین سنة ، قدم علیهم سنة 
.٧-١٠/٦،ابن عبدالبر، التمهید : ینظر.هـ ٩٥سنة 

.٥/٤٣٦،٤٤٧؛الذهبي، تاریخ اإلسالم ،٦/١٣٨ابن الجوزي ،المنتظم،)٤٤(
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األمويعقوبة الصلب في العصر 
ابن األشعث بن قیس الكندي ، في سنة ثمانین بعثه الحجاج عبد الرحمن بن محمد )٤٥(

: ینظر . على إمرة سجستان ، فلما استقر بها ، خلع الحجاج ، وخرج ، وبایعه خلق عظیم 
.٤/٥٠٣،الذهبي ، سیر اعالم النبالء

لم نعثر له على ترجمة في المصادر المتوفرة بین ایدینا ، وانما یرد ذكره في هذه )٤٦(
.الروایة فقط

.١٣/١٠البالذري،انساب األشراف ،)٤٧(
عبد اهللا بن الجارود واسم الجارود بشر بن عمرو بن حنش بن المعلى العبدي ، كان )٤٨(

ینظر ، ابن عساكر ، تاریخ دمشق ، . الملكعامًال على البصرة من قبل سلیمان بن عبد
٢٧/٢٣٨.

؛ ابن ٢٠٨؛ خلیفة بن خیاط ، تاریخ خلیفة ، ص٢/٢٣٦البخاري ، التاریخ الكبیر، )٤٩(
.٣٤٤قتیبة الدینوري ، األخبار الطوال، ص

بن زیاد بن حري بن سفیان بن مجاشع بن دارم  التمیمي السعدي عبد اهللا بن حكیم )٥٠(
.٤١٢- ٤١١/ ٢٧ابن عساكر ،تاریخ دمشق،: ینظر . جوه أهل البصرة البصري ، من و 

بن الفضیل البرجمي ، وكان من أشراف أهل البصرة ، وكان ینادم الهذیل بن عمران )٥١(
بشر بن مروان ، وكانت له منه منزلة ، كان على میمنة ابن الجارود ، البالذري، انساب 

.٢٨٢،٢٨٨/ ٧األشراف ،
؛ ٢٩١- ٧/٢٩٠؛ البالذري ، انساب األشراف ، ٤٨٢ص:حبرابن حبیب،الم)٥٢(

.٤/١٣٨األنساب ، ، السمعاني
كان أبوه كبیر القدر . بن مسلم  بن عمرو بن الحصین الباهلي ، أبو حفص،قتیبة )٥٣(

فولي الري في أیام عبد الملك ابن . ونشأ هو في الدولة المروانیة . عند یزید بن معاویة 
وافتتح . ووثب لغزو ما وراء النهر ، فتوغل فیها . أیام ابنه الولید مروان ، وخراسان في 

الذهبي،سیر :كثیرا من المدائن ، واشتهرت فتوحاته ، فاستمرت والیته ثالث عشرة سنة ،ینظر
.٤/٤١٠أعالم النبالء،

ینظر،ابن االثیر، اللباب في تهذیب .الطالقان بخراسان وهي بلدة بین مرو الروذ وبلخ )٥٤(
.٢/٢٦٩ساب،االن

.٦/٣٧؛ الذهبي ، تاریخ اإلسالم ، ٢/٢٨٦:تاریخ:لیعقوبيا)٥٥(
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من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها ، مدینة قدیمة نزهة كثیرة البساتین : بخارى )٥٦(
.٣٥٤-١/٣٥٣یاقوت الحموي ، معجم البلدان ،: ینظر .واسعة الفواكه 

. ى عدة بالد ، وهي من نواحي خراسان هي والیة واسعة كبیرة تشتمل عل:طخارستان)٥٧(
٤/٢٣یاقوت الحموي، معجم البلدان،:ینظر

؛ ابن األثیر، الكامل، ٥/٢٣٨؛ الطبري، تاریخ ، ٢/٢٨٦الیعقوبي ، تاریخ ، )٥٨(
٤٥٢-٤/٤٥١
هي احد كور خراسان افتتحها األحنف بن قیس في زمن عثمان بن عفان : مرورود )٥٩(

.٢٥،الیعقوبي ،البلدان ،صینظر.  سنة إحدى وثالثین 
.٣٣٦ینظر،الزمحشري ، اساس البالغة،ص. الرئیس او االمیر :المرزبان)٦٠(
.٥/٢٣٥تاریخ،:الطبري)٦١(
.٥/٢٣٧الطبري ، تاریخ ،)٦٢(
یزید بن المهلب ابن أبي صفرة ، ولي المشرق بعد أبیه ، ثم ولي البصرة لسلیمان بن )٦٣(

ابن : ینظر.عبد العزیز بعدي بن أرطاة ، وطلبه عمر وسجنه عبد الملك ، ثم عزله عمر بن 
.٢٦/١١٨عساكر، تاریخ مدینة دمشق،

.٤٨٢ابن حبیب، المحبر، ص)٦٤(
.٩/٢٠١البالذري ، انساب االشراف ،)٦٥(
عبد العزیز بن الحجاج بن عبد الملك بن مروان ، كان وجیها عند یزید بن الولید )٦٦(

ه الولید بن یزید ، وهو الذي تولى قتال الولید حتى قتل وجعله الناقص لقیامه معه في محارب
،، تاریخ دمشقینظر، ابن عساكر. م بن الولیدیزید بن الولید ولي عهده بعد أخیه إبراهی

٣٦/٢٦٩.
.٣٦/٢٧٠؛ ابن عساكر ، تاریخ دمشق،٩/٢٠١البالذري، انساب االشراف،)٦٧(
، واله مروان بن محمد فلسطین ، ثم أن ثابت بن نعیم الجذامي ، من أهل فلسطین ) ٦٨(

ینظر، ابن عساكر ، تاریخ دمشق، .ثابتا كاتب الیمانیة وراسلهمحتى خلعوا مروان 
١١/١٤٤.

.٢/١٧ینظر،یاقوت الحموي ، معجم البلدان ،.مدینة قدیمة مشهورة في الشام ) ٦٩(
وكان أبوه ممن قام وهو ذؤالة بن األصبغ بن ذؤالة الكلبي أحد فرسان كلب المشهورین) ٧٠(

مع یزید بن الولید الناقص ثم إن
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األمويعقوبة الصلب في العصر 
،ینظر، ابن عساكر ، تاریخ مدینة دمشق.بني األصبغ خلعوا مروان بن محمدذؤالة وبعض

١٧/٣٢٦.
لسمط بن ثابت بن یزید بن شرحبیل بن السمط بن األسود الكندي من أشراف أهل ا)٧١(

ولید ابن یزید فهزم الجیش بقرب حمص قدم دمشق في عسكر من أهل حمص للطلب بدم ال
عذراء ودخل السمط دمشق فبایع یزید بن الولید الناقص وقیل إن أهل حمص ولوه علیهم لما 

.١٥/٢٧٥الصفدي، الوافي بالوفیات ،ینظر،.خلعوا مروان بن محمد
٥/٦٠٨:تاریخ:الطبري) ٧٢(
.٩/٢٢٧انساب االشراف،البالذري،؛ ٤٨٤ابن حبیب، المحبر، ص)٧٣(
.٢/٤٦٠الكامل،:ابن االثیر)٧٤(
ه أخاه خالد خراسان سنة اسد بن عبد اهللا القسري )٧٥( توفي في . ه ١٠٨البجلي ، والَّ

.٢٦٣خلیفة بن خیاط ، تاریخ خلیفة ، ص :ینظر . ه ١٢٠بلخ سنة 
.٩/٢٧١ابن كثیر، البدایة والنهایة ، )٧٦(
، خالعا طاعة بني مروان ، الحارث بن سریج من سكان خراسان ، خرج على أمیرها)٧٧(

.٥/٤٢٨الطبري ، تاریخ ،: ینظر. والخلیفة یومئذ هشام بن عبد الملك 
.٦/٣الطبري، تاریخ ، )٧٨(
.٣/٧٦ابن مسكویه ،تجارب األمم، )٧٩(
یاقوت الحموي ، : ینظر.اسم كورة واسعة من كور بلخ ، في بالد خراسان: الجوزجان )٨٠(

.٢/١٨٢معجم البلدان ،
.١٠٩المقدسي، احسن التقاسیم ، ص: ینظر.المقدسي.ناحیة من نواحي خراسان:مرو ) ٨١(
.٥/١٩٨؛ ابن األثیر ، الكامل ، ٥/٤٤٢الطبري، تاریخ ،)٨٢(
یوسف بن عمر بن محمد بن الحكم بن أبي عقیل بن مسعود الثقفي هو ابن عم ) ٨٣(

ست ومائة ولم یزل بها الى ،واله هشام بن عبد الملك الیمن سنة الحجاج بن یوسف الثقفي
.٢٩/١١٧ینظر، الصفدي ، الوافي بالوفیات،.ان واله العراق وذلك سنة إحدى وعشرین ومائة

.١١ص:مسند زید) ٨٤(
ابن الكلبي ، نسب : ینظر . معاویة بن اسحاق بن َزْید بن َجاِریة بن عامر االنصاري ) ٨٥(

.٨٥/  ١معد والیمن الكبیر ، 
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لم نعثر على ترجمته ، واشارت كتب التراجم الى ابي زیاد النهدي احد : زیاد النهدي) ٨٦(
أصحاب االمام الصادق  والذي یروي بالواسطة عن زید بن علي علیهما السالم ، فیستبعد 

؛المازندراني،منتهى ١/٣٢٧االردبیلي،جامع الرواة،:ینظر.ان یكون االخیر هو نفسه األول
؛الخوئي ،معجم رجال الحدیث ، ١/٦٣٩لمقال ،؛البروجردي ، طرائف ا٧/١٧٤المقال ،

٢٢/١٧٣.
نصر بن خزیمة العبسي الذي قتل مع زید بن علي وصلب معه بالكوفة، ونزل معه )٨٧(

من خاصة قومه أحد وسبعون رجال وحملت علیهم الخوارج فقاتلتهم قتاال شدیدا ، ثم إن 
الطبري، : ینظر .الناس انكشفوا عنه فبقى في عصابة من أهل الصبر ثبتوا معه

.٥/٤٧تاریخ،
؛ ابو الفرج االصفهاني، ٥/٤٧؛ الطبري، تاریخ،٣/٢٥١البالذري، انساب االشراف،)٨٨(

.٩٧مقاتل الطالبیین ، ص
بن عبد اهللا بن عزیز الكندي كان على میمنة الجیش الذي ارسله سورة بن محمد )٨٩(

.٣/٢٦٢انساب االشراف،البالذري،: ینظر . نصر بن سیار للقضاء على یحیى بن زید 
؛ الطبري ، ٣/٢٦٣؛ البالذري ، انساب االشراف ، ٤٨٤ابن حبیب ، المحبر ، ص)٩٠(

؛ ابن حمدون ، التذكرة الحمدونیة ، ٣/٢١٢؛ المسعودي ، مروج الذهب ، ٥/٥٣٨تاریخ ، 
.٦٤/٢٢٨؛ ابن عساكر ، تاریخ مدینة دمشق ، ٩/٢٤٠
عبد الرحمن بن عثمان بن : ن بن مسلم ، ویقال ابو مسلم الخراساني اسمه عبد الرحم)٩١(

: ینظر .یسار الخراساني ، األمیر ، صاحب الدعوة العباسیة ، والقائم بإنشاء الدولة العباسیة 
.٦/٤٨الذهبي ، سیر اعالم النبالء ،

.٤٨٤ابن حبیب ، المحبر ، ص)٩٢(
نت عینه الیسرى ذهبت وكا. كان من خیار الشیعة وزهادها :عبد اهللا بن عفیف االزدي )٩٣(

الشاهرودي ، مستدركات علم رجال : ینظر.في یوم الجمل ، واألخرى في یوم صفین 
.٥/٥٦الحدیث ،

. ٤/٣٥١؛الطبري ، تاریخ ، ٢٠٧، ص) ع(ابو مخنف، مقتل الحسین )٩٤(
عد في أصحاب الباقر علیه السالم ،وأخرى في أصحاب : كمیت بن زید األسدي )٩٥(

.١٥/١٨٢الخوئي ، معجم رجال الحدیث ،: ینظر.م الصادق علیه السال
. ٨٠كمیت بن زید ،الروضة المختارة ،ص)٩٦(
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.٦١كمیت بن زید ، الروضة المختارة ، ص)٩٧(
.١٤كمیت بن زید ، الروضة المختارة ، ص) ٩٨(
.١٧/١٥؛ ابو الفرج االصفهاني ، األغاني ، ٨/٢٦٨ابن اعثم الكوفي ، الفتوح ، ) ٩٩(
.٧٨باني ، مختصر اخبار شعراء الشیعة ، صالمرز )١٠٠(
أحد وجوه أهل الشام من أهل األردن وشهد صفین مع معاویة ، وواله :حبیش بن دلجة)١٠١(

یزید بن معاویة على أهل األردن یوم وجههم إلى الحرة ، قاتل حبیش بن دلجة ابن الزبیر 
.٨٧-١٢/٨٦ابن عساكر،تاریخ مدینة دمشق ، :ینظر .بالربذة وقتل 

.٢٥ابن الجراح ، من اسمه عمرو من الشعراء ،ص)١٠٢(
.٤٧٩- ٤٧٨المحبر ، ص)١٠٣(
عقبة بن ابي معیط بن أبي عمرو بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشّي )١٠٤(

.٢/٤٣٢ینظر،ابن عبد البر،االستیعاب،.األموي
.٨/٣٣٠ابن ابي شیبة ،المصنف، )١٠٥(
؛ابن االثیر ، اسد ٤٧/٤١عساكر ،تاریخ دمشق، ؛ ابن ١/١٤٢ابو داود،السنن ،)١٠٦(

.٥/٦٢٦الغابة ،
.٧/١٩٥؛ ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، ١٢٥خلیفة بن خیاط ، تاریخ خلیفة ، ص)١٠٧(
.٣٣،سورة المائدة)١٠٨(
الدراجي ، الساعدي ،عقوبة الصلب من التاریخ القدیم حتى نهایة العصر الراشدي ، )١٠٩(

.٥٠ص
بن أبي عبید بن مسعود الثقفي ، یكنى أبا إسحاق ، كان أبوه من جلة ار المخت)١١٠(

فاجتمع علیه بشر كثیر من -علیه السالم–الصحابة ، خرج للطلب بثأر اإلمام الحسین 
.٢٧٧- ٦/٢٧٥ابن حجر،اإلصابة،:ینظر.الشیعة بالكوفة فغلب علیها 

ة ، كان بالكوفة ، عمر بن سعد بن أبي وقاص بن أهیب بن عبد مناف بن زهر )١١١(
استعمله عبید اهللا بن زیاد على الري وهمذان ، كان على خیل عبید اهللا بن زیاد في كربالء ، 

/ ٥؛ الطبري ، تاریخ ، ٥/١٦٩ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، : ینظر.الذي وعده والیة الري 
٤١٠- ٤٠٩.

.٤٥/٥٤تاریخ دمشق،:؛ابن عساكر١/١٧٨التاریخ الصغیر،:البخاري)١١٢(
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حفص األموي شاعر من شعراء الدولة األمویة، كان هجاء لبني هاشم قي حتى )١١٣(
ینظر ، ابن عساكر ، تاریخ . أدرك دولة بني العباس ولحق بعبد اهللا بن علي فاستأمنه فأمنه

.١٤/٤٥٠دمشق ، 
.٤٨٥المحبر، ص)١١٤(
.٣/٢٥٣البالذري، انساب االشراف،) ١١٥(
إلسالمیة ، إذ صنف الشهرستاني الفرق اإلسالمیة الى وهي احدى اكبر الفرق ا)١١٦(

.١/١٥ینظر ، الشهرستاني ، الملل والنحل ،. أربعة فرق رئیسیة كانت القدریة منها
. أول من قال بالقدر في البصرة : معبد بن عبد اهللا بن علیم الجهني البصري ) ١١٧(

ینظر ، . هـ ٨٠عبد الملك سنة فقتله. وانتقل من البصرة إلى المدینة ، فنشر فیها مذهبه 
.٤/٤٥٦ابن االثیر، الكامل ،

.٣/١٠٠؛ المقریزي ، المواعظ واالعتبار ، ٢/١٧٩الشریف المرتضى ، الرسائل ، )١١٨(
ابو مروان غیالن الدمشقّي كان قبطّیا ، قدرّیا ، لم یتكلم أحد في القدر قبله ودعا ) ١١٩(

.٤٨٤ة الدینوري، المعارف ،صابن قتیب:ینظر .إلیه إال معبد الجهنّي 
- ٩/٤٢؛ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، ٤٨/٢٠٩ابن عساكر ، تاریخ مدینة دمشق ، )١٢٠(

٤٣.
الحارث بن سعید الكذاب ، ویقال الحارث بن عبد الرحمن بن سعد المتنبي دمشقي )١٢١(

عساكر ، ینظر ،ابن . مولى أبي الجالس العبدري القرشي ، ویقال مولى مروان بن الحكم
.١١/٤٢٧تاریخ دمشق ، 

.٩/٣٦ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، )١٢٢(
ابو عبد اهللا المغیرة بن سعید العجلي الكوفي ، من القائلین بالتجسیم أي أن اهللا على )١٢٣(

صورة رجل على رأسه تاج ، وٕان أعضاءه على عدد حروف الهجاء، ادعي االتصال بأبي 
) علیه السالم ( ویروي عنه األحادیث المكذوبة ، فأعلن اإلمام ) علیه السالم ( جعفر الباقر 

؛ ابن حجر ، ٢٠٧ینظر ، الفرق بین الفرق، عبد القاهر البغدادي ، ص. كذبه والبراءة منه 
. ٦/٧٦لسان المیزان ،

.٤/١٨٥ابن حزم ، الفصل في الملل، )١٢٤(
.٩/٨٩البالذري،انساب االشراف،)١٢٥(
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التمیمي النهدي ، كان من الغالة في االمام علي علیه السالم حتى بیان بن سمعان ) ١٢٦(

قال هو إله وحل فیه جزء إلهي ، وأن روح اإلله تعالى حلت في علي ثم من بعده في ابنه 
محمد بن الحنفیة ثم من بعده في ابنه أبي هاشم ثم من بعده في بیان نفسه ، وذهب الى ان  

عضوا وأنه یهلك إال وجهه لقوله تعالى كل شيء هالك اهللا تعالى على صورة إنسان عضوا ف
.١٠/٢٠٥ینظر ، الصفدي ، الوافي بالوفیات ، . إال وجهه تعالى

.١٣٨،آل عمران)١٢٧(
.٤/١٨٥ابن حزم ، الفصل في الملل ،)١٢٨(
من اهل الكوفة من عبد القیس وله فیها دار ، نشأ بالبادیة ، وكان ُأّمّیًا ال یقرأ ) ١٢٩(

، ض إلیه أمره وجعله وصّیه من بعدهأّنه فوّ ) علیه السالم (بعد وفاة أبي جعفر الباقرفاّدعى
كان علّي نبّیًا ورسوال ، وكذا الحسن والحسین وعلّي بن : ثّم ترقى به األمر إلى أن قال 

الحسین ومحّمد بن علّي وأنا نبّي ورسول ، والنّبوة في سّتة من ولدي یكونون بعدي أنبیاء 
ینظر،التستري، قاموس الرجال ، .لقائم ، وكان یأمر أصحابه بحنِق من خالفهم وقتلهمآخرهم ا

١١/٥٢٥.
.٤/١٨٥؛ ابن حزم ، الفصل في الملل، ١/١٧٩الشهرستاني ، الملل والنحل ، ) ١٣٠(
وأصله من حران مؤدب مروان بن محمد الحمار ، كان أول من : الجعد بن درهم ) ١٣١(

إن الجهم بن صفوان أخذ عنه مقالة : ویقال . ، وقد هرب من الشام تفوه بأن اهللا ال یتكلم
.٧/٣٣٧خلق القرآن ، ینظر ،الذهبي ، تاریخ االسالم ، 

.٩/٣٨٣ابن كثیر ، البدایة والنهایة ، ) ١٣٢(
خداش وهو عمار بن یزید ارسله بكیر بن ماهان الى خراسان والیا على شیعة بني ) ١٣٣(

اسمه وتسمى بخداش، ودعا إلى محمد بن علي فسارع إلیه الناس العباس ، فنزل مرو وغیر
. وقبلوا ما جاءهم به وسمعوا إلیه وأطاعوا ثم غیر ما دعاهم إلیه وتكذب وأظهر دین الخرمیة

.١٠/٣٨٩ینظر ، ابن عساكر ، تاریخ دمشق ، 
.٥/٤٤٠الطبري ، تاریخ ، )١٣٤(
.٣١٦سلیم بن قیس، كتاب سلیم بن قیس ،ص)١٣٥(
من أصحاب أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب صلوات :العبدي جویریة بن مسهر ) ١٣٦(

: ینظر.اهللا علیه وعده أمیر المؤمنین من ثقاته العشر الذین امر باحضارهم وسماهم 
.٢/٢٤٨الشاهرودي، مستدركات علم رجال الحدیث،
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-١/٣٢٢، ؛ المفید ، االرشاد ٤٥١-٤٥٠/ ٢النعمان المغربي، شرح االخبار، )١٣٧(
؛ ٧٨؛الحلي ، كشف الیقین ، ص٢/٢٩١؛ابن ابي الحدید ، شرح نهج البالغة ، ٣٢٣

.٣٢١البراقي ، تاریخ الكوفة ، ص
.مسلم بن زیمر لم نعثر على ترجمته في المصادر المتوفرة بین ایدینا )١٣٨(
جي عبد اهللا بن نعبد اهللا بن نجي بن سلمة بن جشم بن خلیفة الكوفي الحضرمي ،)١٣٩(

واخوته مسلم والحسین . صحب علیا رضي اهللا عنه ، وروى عنه وعن ابنه الحسین وعمار 
وعمران واألسقع وهو عقبة ونعیم وعلي وحمزة بنو نجي قتلوا كلهم مع علي رضي اهللا عنه 

وكثیر بن نجي وٕابراهیم بن نجي درجا فولد عبد اهللا بن نجي محمد بن . بصفین وهم سبعة 
؛ محمد حیاة االنصاري ، معجم الرجال ٧/١٩٠اكوال، اكمال الكمال ، عبد اهللا ، ابن م

.١/١٢١والحدیث ، 
.٤٧٩ابن حبیب ، المحبر ، ص)١٤٠(
.٤٧٩ابن حبیب، المحبر ،ص)١٤١(
من أصحاب اإلمام علي  والحسن والحسین وعلي بن الحسین علیهم :رشید الهجري )١٤٢(

.٢/٢٤٣التفرشي، نقد الرجال،: ینظر . السالم 
؛ ٢٨٩؛ الفتال النیسابوري، روضة الواعظین ،ص٣٢٦- ١/٣٢٥المفید ، االرشاد ، )١٤٣(

.٢/٢٩٥ابن ابي الحدید ، شرح نهج البالغة ، 
من اصحاب أمیر المؤمنین علیه السالم والمقربین منه، والذي : مزرع بن عبد اهللا ) ١٤٤(

.  ٧/٤٠٠رجال الحدیث،الشاهرودي، مستدركات علم: ینظر .أخبره علیه السالم بمقتله
.٢٢٨-٢/٢٢٧؛ الدیلمي ، ارشاد القلوب ، ١/٣٢٦المفید ، االرشاد ،)١٤٥(
، ؛ المفید٥٥رضي ،خصائص االئمة ،ص؛ الشریف ال٢/٧٩٨الثقفي ، الغارات ،)١٤٦(

.١/٣٢٥االرشاد ،
لم نعثر على ترجمته في المصادر المتوفرة بین ایدینا ، وذكرت فقط انه احد ) ١٤٧(

، ینظر، الطوسي، اختیار معرفة الرجال. م وصلبوا في حبهالیین لإلمام علي علیه السالالمو 
؛ الشاهرودي ، مستدركات علم ١٦/١٢٢؛ الخوئي ، معجم رجال الحدیث ، ١/٢٩٧

.٦/٤٧٢رجال الحدیث ، 
لم نعثر على ترجمته في المصادر المتوفرة بین ایدینا ، وذكرت فقط انه احد ) ١٤٨(

ینظر ، الطوسي ، اختیار معرفة . لإلمام علي علیه السالم وصلبوا في حبهالموالیین
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؛ الشاهرودي ، مستدركات ١٦/١٢٢؛ الخوئي ، معجم رجال الحدیث ، ١/٢٩٧،الرجال

.٦/٤٧٢علم رجال الحدیث ، 
حجر بن عدي بن جبلة الكندي ، یكنى أبا عبد الرحمن ، كوفي ، كان حجر من ) ١٤٩(

، وكان على كندة یوم صّفین وكان على المیسرة یوم الّنهروان ، ولما ولى فضالء الصحابة
معاویة زیاد العراق وما وراءها ، وأظهر من الغلظة وسوء السیرة ما أظهر خلعه حجر ولم 
یخلع معاویة ، وتابعه جماعة من أصحاب على وشیعته ، وحصبه یوما في تأخیر الصالة 

معاویة فأمره أن یبعث به إلیه،فقتله في مرج عذراء هو وأصحابه ، فكتب فیه زیاد إلى
.١/٣٢٩ینظر ، ابن عبد البر ، االستیعاب ، .بالشام

؛ الفتال ١/٢٩٧؛ الطوسي ،اختیار معرفة الرجال ،١/٣٢٣المفید ، االرشاد ،) ١٥٠(
. ٢٨٨النیسابوري ، روضة الواعظین ، ص

.١٠/٣١٧التستري ، قاموس الرجال ، )١٥١(
١٦؛ الخوئي ، معجم رجال الحدیث ، ١/٢٩٧سي ، اختیار معرفة الرجال ، الطو ) ١٥٢(
.٦/٤٧٢؛ الشاهرودي ، مستدركات علم رجال الحدیث ، ١٢٢/
.١٣٣ص- ١٣٢صرسائل الخوارزمي ، ) ١٥٣(
.٣/١٦٧المسعودي ، مروج الذهب ، ) ١٥٤(
.٢/١٨٥ب ،؛ ابن حجر ، تهذیب التهذی١٢/١٨٦ابن عساكر ، تاریخ مدینة دمشق ،)١٥٥(
.٣/٢٧٨؛ القندوزي ، ینابیع المودة ،١١/٤٤ابن ابي الحدید ، شرح نهج البالغة ، )١٥٦(
.٤٦/١٤٠؛ المجلسي ، بحار االنوار ، ٣٧٩الصدوق ، االمالي ، ص)١٥٧(
ابو صالح عبد الرحمن بن قیس ویقال ماهان ، كوفي تابعي ثقة : ماهان الحنفي ) ١٥٨(

،ابن ٢/٨٥العجلي ، معرفة الثقات ،: ینظر .اإلمام علي من خیار التابعین من أصحاب 
.٨/٤٠٦؛ الشاهرودي،مستدركات علم رجال الحدیث،٦/٢٣١حجر، تهذیب التهذیب،

، ؛ابن حبان، الثقات١/١٩٥داود ،السؤاالت ،؛ابي٢/٢٨٣، المصنف ،ابن ابي شیبة)١٥٩(
.٢٧/١٧٠؛المزي، تهذیب الكمال ،٦/١٩٣؛ الذهبي ، تاریخ اإلسالم ، ٥/٤٥٨
.٢/١٠٤اإلمامة والسیاسة،) ١٦٠(
خالد بن صفوان بن عبد اهللا بن عمرو بن األهتم  المنقري البصري،أحد فصحاء )١٦١(

العرب وفد على عمر بن عبد العزیز وهشام بن عبد الملك وسمي األهتم ألنه ضرب بقوس 
.٩٥-١٦/٩٤ینظر،ابن عساكر، تاریخ دمشق،.على فیه فهتمت أسنانه
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٤٦٢

.١/١٧٦:العقد الفرید:عبد ربهابن)١٦٢(
عبید اهللا بن ابي بكرة الثقفي نائب عبید اهللا بن زیاد على البصرة، ثم اصبح والیًا على )١٦٣(

؛ ٤/٩٥ینظر ، ابن األثیر ، الكامل ، .سجستان بإمرة الحجاج ، توفي سنة تسعة وسبعین
.٥/٤٧٩الذهبي ، تاریخ االسالم ، 

حد بني ربیعة بن حنظلة بن مالك بن زید مناة بن تمیم، عروة بن حدیر ابن عمرو أ)١٦٤(
.٥/٣٩٣البالذري ، انساب األشراف ،: ینظر.أدیة امه 

؛عبد ١/٦٥ابن عبد ربه،العقد الفرید،؛ ١/٤٥٩ابن قتیبة الدینوري ، عیون األخبار ،)١٦٥(
د، شرح ؛ ابن أبي الحدی٤/٩٥؛ ابن األثیر،الكامل،٩٤القاهر البغدادي،الفرق بین الفرق،ص

.٥/١٠٢نهج البالغة ، 
؛ ابن ابي الحدید ، شرح نهج البالغة ، ١/٢٥٧المبرد، الكامل في اللغة واألدب ،)١٦٦(
٥/١٠٢.
.٩٣الشریفي ، األوضاع السیاسیة في العراق والحجاز ،ص) ١٦٧(
أبو بالل مرداس بن أدّیة ، وهي أّمه ، وأبوه حدیر بن عمرو بن عبید بن كعب ، ) ١٦٨(

ني ربیعة بن حنظلة ، وكان مجتهدا عظیم القدر في الخوارج ، وشهد مع  اإلمام علّي أحد ب
ه  ینظر، .صّفین فأنكر التحكیم ، وشهد مع الخوارج الّنهروان ، وكانت الخوارج كلَّها تتوالَّ

.٥/١٨٠البالذري ، انساب األشراف ، 
.١/٢٤٤المبرد ، الكامل في اللغة واالدب ،) ١٦٩(
.١٩٧٣دار الجیل،بیروت، .٧/٣٤١ي، نیل االوطار،الشوكان)١٧٠(
.٩٣الشریفي ، االوضاع السیاسیة في العراق والحجاز ،ص)١٧١(
؛جواد علي، ٢/٢٤٩؛الشهرستاني، الملل والنحل،٣٢٧ابن حبیب ، المحبر،ص)١٧٢(

.٥/٦٥٢المفصل ،
.٣٣المائدة،آیة ،)١٧٣(
،؛ عبد اهللا بن قدامة٩/٢٤٧، الحلي، مختلف الشیعة؛ ٦/١٤٦، األم ،الشافعي)١٧٤(

.٣٠٦-١٠/٣٠٤المغني ،



)٢٠١٨األولكانون (العشرون الخامسالعدد 
٤٦٣

األمويعقوبة الصلب في العصر 
.٧/٥٢٦ابن عبد البر، االستذكار ،)١٧٥(
.٣٨المائدة، )١٧٦(
.٤٧٢/ ٢البالذري، أنساب األشراف ، ) ١٧٧(
.٢٢/٤٧٤ابو الفرج االصفهاني ، األغاني ، )١٧٨(
.٤٩٢الزمخشري ، اساس البالغة ، ص) ١٧٩(
.٢١/٢٩٠نویري، نهایة االرب ، ال؛ ٥/٢٣٥الطبري ، تاریخ ، )١٨٠(
مالك بن المنذر بن الجارود واسمه بشر بن حنش بن المعلى ابن الحارث بن زید بن )١٨١(

.٥٦/٥٠٠ینظر ، ابن عساكر ، تاریخ دمشق ،.حارثة أبو غسان العبدي 
. ٢/٢٤٣؛الشریف المرتضى، رسائل،٣٤الصفدي ، تصحیح التصحیف ،ص) ١٨٢(
لرحمن بن عنبسة ، كان من أحسن الغلمان وجها ، كان عبد صدقة غالم عبد ا) ١٨٣(

الرحمن قد رآه فسأل عنه فقیل له یتیم من أهل الشام قدم أبوه في بعث فقتل وبقي الغالم 
.١٦/١٧٦ینظر، الصفدي ، الوافي بالوفیات ، .فضمه ابن عنبسة

الصفدي،؛٨/٣٧؛ ابن حمدون، التذكرة،١٦/٤٠٢ابو الفرج االصفهاني، االغاني ،) ١٨٤(
.١٦/١٧٦،الوافي بالوفیات

.١٦/١٧٦الصفدي،الوافي بالوفیات،)١٨٥(
.٨/٤٠١البالذري، انساب االشراف، )١٨٦(
شاعر إسالمي من شعراء الدولة األمویة ، كوفّي خلیع : حمزة بن بیض الحنفّي )١٨٧(

ثم إلى أبان وكان كالمنقطع إلى المهلَّب بن أبي صفرة وولده ،. ماجن ، من فحول طبقته 
ینظر،ابو الفرج .واكتسب بالشعر من هؤالء ماال عظیما. بن الولید ، وبالل بن أبي بردة 

.١٦/٤٠٠االصفهاني،االغاني،
.١٣/١١٣الصفدي،الوافي بالوفیات ،)١٨٨(
ینظر، .البرك بن عبد اهللا الخارجي الذي اراد قتل معاویة فضربه بالسیف ففلق الیته )١٨٩(

.٥٩/١٤٣دمشق،ابن عساكر ،تاریح
.٣/٣٩٣ابن األثیر ، الكامل ، )١٩٠(
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٤٦٤

.١/٤٧١ابن عبد ربه ، العقد الفرید،)١٩١(
الخیار بن سبرة بن ذؤیب بن ناجیة بن عقال بن محمد بن سفیان بن مجاشع بن )١٩٢(

.٢٧٩،٣٥٠/ ٨،انساب األشراف ،ینظر ، البالذري. كان من رجال المهلب وخاصته،دارم
.٣٨٢حبر ، صابن حبیب، الم)١٩٣(
.٣٨٢ابن حبیب، المحبر ، ص)١٩٤(
ینظر ،ابن ماكوال ، . مزید بن خیران بن جابر من بنى جنجود ابن جندب بن العنبر ) ١٩٥(

اما عبد اهللا فلم نجد له ذكر في المصادر المتوفرة بین ایدینا ، . ١/٢٥٦اكمال الكمال ، 
.ویذكر فقط في هذه الروایة

.٤٨١ص:المحبر)١٩٦(
ینظر،ابن منظور،لسان .الدهقان التاجر وزعیم فالحي العجم ورئیس اإلقلیم معرب )١٩٧(

.١٣/١٦٣،العرب
.٤/٣٢٥البالذري،انساب األشراف،)١٩٨(
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قائمة المصادر والمراجع

القران الكریم: أوال
المصادر األولیة: ثانیاً 

)م ١٢٣٢/هـ٦٣٠ت (ابن األثیر ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشیباني*
.م ١٩٩٦الكامل في التاریخ ، دار صادر ، بیروت ،- ١
.ت.في معرفة الصحابة ،دار الكتاب العربي، بیروت ، لبنان،داسد الغابة-٢
)م١٢١٠-هـ٦٠٦(مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد:ابن األثیر*
، محمود محمد طاهر أحمد الزاوي :النهایة في غریب الحدیث واألثر،تحقیق- ٣

. ش١٣٦٤، مؤسسة إسماعیلیان للطباعة والنشر والتوزیع ، قم، إیران،٤الطناحي،ط
)    م٨٦٩/هـ٢٥٦ت( البخاري ، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل * 
.ت.التاریخ الكبیر،المكتبة اإلسالمیة،دیار بكر،د-٤
، وتبیر فة،، دار المعر ١محمود إبراهیم زاید ، ط:التاریخ الصغیر، تحقیق- ٥

.م١٩٨٦لبنان،
)ه٤٢٩ت(البغدادي ، عبد القاهر بن طاهر بن محمد *
.م١٩٩٤لبنان،بیروت ،إبراهیم رمضان، دار المعرفة،: الَفرق بین الِفرق،تحقیق- ٦
)م٩٠١/هـ ٢٧٩ت( البالذري ، یحیى بن جابر *
.م١٩٥٩الدكتور محمد حمید اهللا ، دار المعارف ، مصر،:أنساب األشراف،تحقیق- ٧

)م٨٩٦/هـ٢٨٣ت(الثقفي ، أبو إسحاق إبراهیم بن محمد * 
.ت.الغارات ، تحقیق جالل الدین المحدث ، إیران ،د- ٨
)م٩٠٩/ه٢٩٦ت(ابن الجراح ،محمد بن داود *
م١٩٩٠م،.من سمى عمرو من الشعراء في الجاهلیة واإلسالم، د- ٩

ي بن محمد ابن الجوزي ، أبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن عل* 
)م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت(

،دار ١محمد ومصطفى عبد القادر عطار،ط:المنتظم في تاریخ األمم والملوك،تحقیق-١٠
.١٩٩٢الكتب العلمیة ،بیروت، 

)م٩٦٥/هـ٣٥٤ت(ابن حبان ، أبو حاتم محمد بن حبان التمیمي البستي * 
.م١٩٧٣، حیدر آباد الدكن ،الهند ، ١الثقات ،ط-١١
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٤٦٦

)م٨٥٩/هـ٢٤٥ت(و جعفر محمد ابن حبیب ، أب* 
.ه١٣٦١كتاب المحبر، مطبعة الدائرة،-١٢
)م ١٤٤٨/هـ٨٥٢ت( ابن حجر العسقالني ، أبو الفضل احمد بن علي * 

عادل احمد عبد الموجود ،علي محمد عوض، : اإلصابة في تمییز الصحابة ،تحقیق-١٣
.ه١٤١٥،دار الكتب العلمیة ، بیروت١ط

.م١٩٨٤یروت،دار الفكر،ب،١تهذیب التهذیب ،ط-١٤
.م١٩٧١، مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، بیروت ، لبنان،٢لسان المیزان،ط-١٥
)م١٢٨٥/هـ٦٥٦ت(ابن ابي الحدید ، أبو حامد عبد الحمید بن هبة اهللا* 
محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار الجیل ، بیروت ، : شرح نهج البالغة ، تحقیق-١٦

.م١٩٨٧
)م ١٠٦٣/هـ٤٥٦ت( ي ، أبو محمد علي بن احمد ابن حزم األندلس* 
.ه١٣١٧، دار صادر ، بیروت ،١طالفصل في الملل واألهواء والنحل ،-١٧
)ه٧٢٦ت(الحلي ، الحسن بن یوسف بن المطهر * 
.م١٩٩١، ایران ، ١حسین الدرگاهي،ط:كشف الیقین في فضائل امیر المؤمنین ،تحقیق-١٨
)ه٥٦٢ت(حّمد بن عليابن حمدون،محّمد بن الحسن بن م*

دار صادر،،١طاحسان عّباس و بكر عّباس،تحقیق،التذكرة الحمدونیة ،-١٩
.م١٩٩٦بیروت،

)م ١٢٨٢/ه٦٨١ت (ابن خلكان ، شمس الدین احمد بن محمد *
إحسان عباس، المطبع، لبنان دار الثقافة،:وأنباء أبناء الزمان، تحقیقوفیات األعیان-٢٠

. ت.د
)ه٣٨٠ت(، ابو بكر الخوارزمي *

.١٢٩٧، مطبعة الجوائب ، القسطنطینیة ،١، طالرسائل-٢١
)م٨٥٤/هـ٢٤٠ت(ابن خیاط ، أبو عمرو خلیفة * 
–تاریخ خلیفة،تحقیق،سهیل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت -٢٢

.ت.لبنان،د
).م٨٨٨-هـ٢٧٥(أبو داود،سلیمان بن األشعث السجستاني*

.م١٩٩٧، بیروت ، لبنان،١عبد العلیم عبد العظیم البستوي،ط:لسؤاالت  ،تحقیقا-٢٣
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.)ه٢٨٢( الدینوري ،ابو حنیفة أحمد بن داوود *

،، دار إحیاء الكتب العربي،القاهرة١، طعبد المنعم عامر:األخبار الطوال،تحقیق-٢٤
.م١٩٦٠

)ه٢٧٦ت(الدینوري ، ابو محمد عبد اهللا بن مسلم * 
.ه١٤١٣،انتشارات الشریف الرضي،قم،١مامة والسیاسة،تحقیق،علي شیري ، طاإل-٢٥
.م٢٠٠٣، دار الكتب العلمیة، بیروت ،٣یوسف علي طویل،ط: عیون األخبار،تحقیق-٢٦
.م١٩٦٩، دار المعارف ،مصر،٢ثروت عكاشة،ط: المعارف ،تحقیق -٢٧
)م ١٣٤٧/هـ٧٤٨ت( الذهبي ، أبو عبد اهللا محمد بن احمد بن عثمان * 
،دار ٢عمر عبد السالم تدمري،ط:تحقیقتاریخ االسالم ووفیات المشاهیر واألعالم،-٢٨

.م١٩٩٨الكتاب العربي ،بیروت ،
، مؤسسة ٩سیر أعالم النبالء،تحقیق شعیب االرنؤوط ومأمون الصاغرجي ، ط-٢٩

.م١٩٩٣الرسالة ، بیروت، 
).مه٥٠٢ت(أبى القاسم الحسین بن محمد:الراغب األصفهاني *

.ه١٤٠٤دفتر نشر الكتاب،:،الناشر٢المفردات في غریب القرآن، ط-٣٠
)ه٥٣٨ت(الزمخشري ، محمود بن عمر بن محمد *

.م١٩٦٠أساس البالغة ، دار ومطابع الشعب ، القاهرة،-٣١
)ه١٢٢ت( زید بن علي بن الحسین * 
.ت.روت ، لبنان،دمسند اإلمام زید بن علي ، منشورات دار مكتبة الحیاة ، بی-٣٢
)م ٨٤٤/هـ٢٣٠ت(ابن سعد ، محمد بن منیع البصري * 
.ت.،دار صادر ،بیروت ، د٢زیاد محمد منصور ،ط: الطبقات  الكبرى ، تحقیق-٣٣
)ه١ت ق(سلیم بن قیس * 
، ایران ، ١محمد باقر األنصاري الزنجاني،ط: كتاب سلیم بن قیس ،تحقیق -٣٤
.ه١٤٢٢قم،
(ه٥٦٢ت (عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني ،ابو سعد*

، دار الجنان للطباعة والنشر والتوزیع،١األنساب،تحقیق،عبد اهللا عمر البارودي،ط-٣٥
.م١٩٨٨لبنان،بیروت ،



)٢٠١٨األولكانون (العدد الخامس العشرون

الساعديیسرإیمان حسن مج. د.م

٤٦٨

)ه٤٠٦ت (الشریف الرضي،أبي الحسن محمد بن الحسین *
یني، مشهد ، محمد هادي األم:،تحقیق وتعلیق خصائص األئمة علیهم السالم-٣٦

.ه١٤٠٦ایران،
)ه٤٣٦ت(الشریف المرتضى *

،السید أحمد الحسیني، مطبعة سید الشهداء:رسائل الشریف المرتضى ،تحقیق -٣٧
. هـ١٤٠٥قم،
)هـ٥٤٨ت( الشهرستاني ، أبو الفتح محمد بن عبد الكریم * 
.ت.محمد سید كیالني ، دار المعرفة ، بیروت ، د: الملل والنحل ، تحقیق-٣٨
)م١٨٣٩/هـ١٢٥٥ت( الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد * 
.م١٩٧٣نیل األوطار من أحادیث سید األخیار ، دار الجیل ، بیروت ، -٣٩
) م ٨٤٩/هـ٢٣٥ت( ابن أبي شیبة الكوفي ، عبد اهللا بن محمد *

،دار الفكر، ١سعید اللحام،ط: مصنف ابن أبي شیبة في األحادیث واآلثار،تحقیق -٤٠
.م١٩٨٩ت ، بیرو 

)ه٣٨١ت(الصدوق،ابو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویه القمي *
.ه١٤١٧، قم،١مؤسسة البعثة،ط-قسم الدراسات اإلسالمیة :االمالي ،تحقیق-٤١

).م١٣٦٣-ه٧٦٤ت( صالح الدین خلیل بن ایبك:الصفدي*
ء التراث، ط،دار إحیا.أحمد االرناؤوط،تركي مصطفى ،د:الوافي بالوفیات،تحقیق-٤٢

.م٢٠٠٠بیروت،
.ت.ط ، د.تصحیح التصحیف ، د-٤٣
(.ه٦٦٤ت(ابن طاووس،علي بن موسى بن جعفر بن محمد*

.ه١٤١٧،قم،ایران،١،طاللهوف في قتلى الطفوف-٤٤
)م ٩٢٢/هـ٣١٠ت( الطبري ، أبو جعفر محمد بن جریر * 
األعلمي ، بیروت ، ، مؤسسة ٤نخبة من العلماء ، ط: تاریخ األمم والملوك ، تحقیق-٤٥

.م١٩٨٣
)م ١٠٦٧/هـ٤٦٠ت( الطوسي ، محمد بن الحسن * 
میر داماد األسترابادي ومهدي الرجائي، بعثت ، : اختیار معرفة الرجال، تحقیق -٤٦
.ه١٤٠٤قم،



)٢٠١٨األولكانون (العشرون الخامسالعدد 
٤٦٩

األمويعقوبة الصلب في العصر 
،مطبعة ١احمد حبیب قصیر العاملي ،ط:التبیان في تفسیر القرآن، تحقیق وتصحیح-٤٧

.هـ ١٤٠٩مكتب اإلعالم اإلسالمي ، 
)م ١٠٧٠/هـ٤٦٣ت( ابن عبد البر النمري ، یوسف بن عبد اهللا * 
،دار ١علي محمد البجاوي ، ط:االستیعاب في معرفة أسماء األصحاب ، تحقیق-٤٨

.م٢٠٠٢الجیل ، بیروت ، 
، دار الكتب ١محمد علي معوض،ط-سالم محمد عطا: تحقیق ،االستذكار-٤٩

.م٢٠٠٠العلمیة،بیروت، 
مصطفى بن أحمد ومحمد بن عبد الكبیر، وزارة األوقاف والشؤون :قیقالتمهید،تح-٥٠

.ه١٣٨٧اإلسالمیة،المغرب،
)م ٩٣٩/هـ٣٢٨ت( ابن عبد ربه االندلسي ، شهاب الدین احمد *

العقد الفرید ، تقدیم األستاذ خلیل شرف الدین ، منشورات دار الهالل ، بیروت ، -٥١
.م١٩٨٦

( بن الحسن ابن هبة اهللا بن عبد اهللا ابن عساكر ، أبو القاسم علي * 
)م ١١٧٥/هـ٥٧١ت

.م١٩٩٥علي شیري ، دار الفكر ، بیروت ، : تاریخ مدینة دمشق ، تحقیق-٥٢
)ه٢٦١ت(العجلي،ابو الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح *

.م١٩٨٥، مطبعة الدار ، المدینة المنورة،١معرفة الثقات ، ط-٥٣
)ه٥٠٨ت(الفتال النیسابوري *

.ت.السید محمد مهدي السید حسن الخرسان،قم ،د: روضة الواعظین،تحقیق -٥٤
)م٩٦٥/هـ ٣٥٦ت( أبو الفرج األصفهاني * 
. ت .، دار الفكر ، بیروت ، د٢سمیر جابر ، ط: األغاني ، تحقیق-٥٥
،مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر،قم ٢مقاتل الطالبیین ،قدم له كاظم المظفر،ط-٥٦
.م١٩٦٥ران، ،إی
)ه١٢٩٤ت(القندوزي،سلیمان بن إبراهیم *

،،دار اسوة١سید علي جمال أشرف الحسیني، ط: نابیع المودة لذوي القربى ،تحقیقی-٥٧
.ه١٤١٦

)م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت(ابن كثیر ،أبو الفدا إسماعیل بن عمر* 



)٢٠١٨األولكانون (العدد الخامس العشرون

الساعديیسرإیمان حسن مج. د.م

٤٧٠

.م١٩٨٨، مكتبة المعارف ،بیروت،١علي شیري، ط: البدایة والنهایة ، تحقیق-٥٨
)ه٢٠٤ت(الكلبي، ابي المنذر هشام بن محمد * 
نسب معّد والیمن الكبیر ،تحقیق ناجي حسن،طبعة عالم الكتب ومكتبة النهضة العربیة، -٥٩

.م ١٩٨٨بیروت ، 
)ه١٢٦ت(كمیت بن زید *

، مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، بیروت،)شرح القصائد الهاشمیات( الروضة المختارة -٦٠
.ت.د
)م١٠٨٢/هـ٤٧٥ت(كوال ،أبو نصر علي بن هبة اهللا ابن ما*

اإلكمال في رفع االرتیاب عن المؤتلف والمختلف من األسماء والكنى واألنساب،دار -٦١
.ت.الكتاب اإلسالمي ،القاهرة،د

)ه٢٨٥ت(محمد بن یزیدابو العباس،المبرد*
.م٢٠٠٣،،دار احیاء التراث العربي ،بیروت ١الكامل في اللغة واألدب،ط-٦٢
)ه٤١٣ت (المفید ، أبي عبد اهللا محمد بن محمد بن النعمان *

مؤسسة آل البیت لتحقیق :اإلرشاد في معرفة حجج اهللا علي العباد،تحقیق-٦٣
.م١٩٩٣،بیروت ، لبنان ،٢التراث،ط

)ه٣٨٤ت(المرزباني ،ألبي عبد اهللا محمد بن عمران *
محمد هادي األمیني،شركة الكتبي للطباعة ، تحقیق وتعلیق ٢أخبار شعراء الشیعة ، ط-٦٤

.م١٩٩٣والنشر،بیروت ، لبنان،
)م١٦٩٩/هـ١١١١ت(المجلسي ،محمد باقر * 
،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، نشر مؤسسة الوفاء-٦٥

.م١٩٨٣بیروت،
)ه١٥٧ت(ابو مخنف ، لوط بن یحیى بن سعید *

.ت.حسین الغفاري ، مطبعة العلمیة ، قم،د: یق تعل: ، تحقیق )ع(مقتل الحسین-٦٦
) م ١٣٤١/هـ٧٤٢ت( المزي ، جمال الدین أبو الحجاج یوسف* 
،نشر مؤسسة ٣بشار عواد معروف ،ط: تهذیب الكمال في أسماء الرجال ، تحقیق-٦٧

.م١٩٨٨الرسالة،بیروت ، 
)م ٩٥٧/هـ٣٤٦ت( المسعودي ، أبو الحسن علي بن الحسین * 
.م١٩٨٤، منشورات دار الهجرة ایران ، قم،٢لذهب ومعادن الجوهر ، طمروج ا-٦٨



)٢٠١٨األولكانون (العشرون الخامسالعدد 
٤٧١

األمويعقوبة الصلب في العصر 
)ه٤٢١ت(ابن مسكویه، ابو علي احمد بن محمد *

.م٢٠٠١،دار سروش ، طهران ،٢الدكتور أبو القاسم امامي ،ط: تجارب األمم،تحقیق -٦٩
)م٩٧٣/هـ٣٦٣ت( المغربي ، النعمان بن محمد بن منصور * 
ئل األئمة األطهار، تحقیق، محمد الحسیني الجاللي ،مؤسسة شرح األخبار في فضا-٧٠

.ه١٤١٤النشر االسالمي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة، 
)م ١٤٤١/هـ٨٤٥ت (المقریزي ، تقي الدین احمد بن علي * 
.ت.ط، د.المواعظ واالعتبار ، د-٧١
)ه٣٨٠ت (المقدسي ، محمد بن احمد *

.ت.االقالیم ، داحسن التقاسیم في معرفة-٧٢
)م ١٣١١/هـ٧١١ت( ابن منظور ، محمد بن مكرم 

.ه١٤٠٥لسان العرب ، نشر أدب الحوزة، قم ، إیران ،-٧٣
)هـ٧٣٣ت(النویري،شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب*

نهایة األرب في فنون األدب، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة -٧٤
.ت.والنشر،القاهرة،د

).م١٢٢٩-ه٦٢٦ت( أبو عبد اهللا :یاقوت الحموي*

.م١٩٧٩ط،دار احیاء التراث العربي،بیروت،.معجم البلدان،د-٧٥

)م ٩٠٤/هـ٢٩٢ت( الیعقوبي ، احمد بن أبي یعقوب بن جعفر * 
.ت.تاریخ الیعقوبي ، دار صادر ، بیروت ، د-٧٦
ت.ط، د.البلدان،د-٧٧

المراجع :ثالثاً 
علياالردبیلي،محمد بن*

.ت.وٕازاحة االشتباهات عن الطرق واالسناد، مكتبة المحمدي،دجامع الرواة-٧٨
األنصاري، أبي أسد اهللا محمد حیاة بن الحافظ محمد عبد اهللا * 
.ت.ط،د.معجم الرجال والحدیث ،د-٧٩
البراقي *

.ه١٤٢٤، انتشارات المكتبة الحیدریة،١ماجد أحمد العطیة،ط: تاریخ الكوفة ، تحقیق -٧٨



)٢٠١٨األولكانون (العدد الخامس العشرون

الساعديیسرإیمان حسن مج. د.م

٤٧٢

علي أصغرالبروجردي،*
،بهمن،قم ١السید مهدي الرجائي،ط: طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال،تحقیق-٧٩

.ه١٤١٠،
التستري،محمد تقي*

.ه١٤١٩،قم،١قاموس الرجال ، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین، ط-٨٠
التفرشي،مصطفى بن الحسین*

.ه١٤١٨،قم ،١ة آل البیت علیهم السالم الحیاء التراث،طمؤسس:نقد الرجال ،تحقیق-٨١
الخوئي،ابو القاسم *

.م٥،١٩٩٢وتفصیل طبقات الرواة،طمعجم رجال الحدیث-٨٢
الدراجي والساعدي ،هاشم داخل ، إیمان حسن*

،مجلة -دراسة تاریخیة–عقوبة الصلب من التاریخ القدیم حتى نهایة العصر الراشدي -٨٣
.م٢٠١٧لمجلد الثالث عشر ، العدد الخامس والعشرون ،أبحاث میسان ،ا

الدیلمي، الحسن بن محمد *
.ت.،انتشارات الشریف الرضي ،قم،د٢إرشاد القلوب،ط-٨٤
سابق، سید*

.ت.فقه السنة ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، د-٨٥
.هـ١٤٠٥علي النمازي ت:الشاهرودي*

.هـ١٤١٢،،شفق،طهران١مستدركات علم رجال الحدیث،ط-٨٦
علي ، جواد* 
.م١٩٩٣،جامعة بغداد،٢المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم،ط-٨٧
المازندراني ،محمد بن اسماعیل*

مؤسسة آل البیت علیهم السالم إلحیاء :منتهى المقال في أحوال الرجال،تحقیق-٨٨
.ه١٤١٦،قم،١الّتراث،ط

الرسائل الجامعیة:رابعاً 
الشریفي ،حیدر حسین حمزة*

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، ) ه٦٥- ٦٠(األوضاع السیاسیة في العراق والحجاز-٨٩
.م٢٠٠٦جامعة بابل، كلیة التربیة، 


