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 إصصشاع السحجثيغ في العرخ العباسي
 / جامعة البرخةمخكد دراسات البرخة والخميج العخبي -د. رشا عبج الكخيع فالح الشػرم.
 سمخزال

بدبب الصابع  ،تعخض التخاث االسبلمي لمعجيج مغ محاوالت لمديصخة عمى رواية الحجيث    
فمع يكغ اليجؼ مغ ،فقج كاف الحجيث الشبػي يعج مكػف اساسي في شخعية الجولة  ،الجيشي لمجولة 

بقجر ما ىجفت  مغ  الديفالديصخة عمى رواية الحجيث الشبػي مجخد الحفاظ عميو مغ محاوالت 
 عجـ اصصجاـ السخويات بسرالح الدمصة الحاكسة االقترادية واالجتساعية والدياسية .

ىحا االضصخاب في التعامل مع السخويات عغ الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع واضصخارىع    
عيع لمقػؿ لتصبيق قػاعج عمع الجخح والتعجيل بشاء عمى السػاقف الدياسية الستغيخة لمدمصة قج دف

بإمكانية ندخ الدشة السشدػبة لمشبي صمى هللا عميو والو وسمع لآليات القخآنية في محاولة لمتػفيق 
 بيغ األحاديث الرحيحة والشرػص القخآنية التي ترصجـ بيا.

 ،الجولة االمػية  ،الجولة االسبلمية  ،محجث  ،حجيث   ،اصصشاع  ،التخاث  ،السفاتيح : الحجيث 
 اسية .الجولة العب
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The fabrication of Hadith narrators in the Abbasid era 
Dr.Rasha Ab. Al Noor - Center of Basra and Arabian Gulf Studies 
Abstract 
     The Islamic heritage has been subjected to many attempts to control 
the hadith narration، due to the religious nature of the state، as the 
hadith of the Prophet was considered an essential component in the 
legitimacy of the state. The ruling economic، social and political 
authority. 
   This confusion in dealing with the narrations from the Prophet، may 
God’s prayers and peace be upon him and his family, and their 
compelling them to apply the rules of the science of wound and 
modification based on the changing political positions of the authority, 
led them to say that the Sunnah attributed to the Prophet, may God’s 
prayers and peace be upon him and his family، can be copied to the 
Qur'an verses in an attempt to reconcile the authentic hadiths with the 
Qur'an texts that clash out.. 
Keys: Hadith, heritage, synthesis, hadith, updated, Islamic state, 
Umayyad state, Abbasid state.  
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 سقجمة ال
بالخغع مغ السكانة الكبخى التي أحخزىا عمع الحجيث في التخاث اإلسبلمي بذكل عاـ ، نطخًا      

لكػنو السرجر الثاني لمتذخيع بعج الشز القخآني ، فسغ الػاضح أف الدمصات الحاكسة في الجولة 
سة اإلسبلمية لع تشطخ إليو بشفذ ىحا القجر مغ القجسية التي حطي بيا لجى الجساىيخ السدم

 وحتى ىحه المحطة ، وإنسا تعاممت معو بقجر كبيخ مغ االنتيازية الدياسية .
لقج شيج التخاث اإلسبلمي محاوالت متعجدة لمديصخة عمى رواية الحجيث ، نطخًا لمصابع الجيشي    

لمجولة والحي يعج الحجيث الشبػي مكػف أساسي في شخعيتيا ؛ وكانت بجايتيا بعج وفاة الشبي   
بالتخافق مع بجاية الرخاعات بيغ السذخوعات االجتساعية التي كػنت رؤيتيا في حياة  )ص والو(

الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع وسعت النتياز الفخصة لسشحيا الديادة عمى الػاقع اإلسبلمي ، 
وبالتالي فمع يكغ اليجؼ مغ الديصخة عمى رواية الحجيث الشبػي مجخد الحفاظ عميو مغ محاوالت 

يف بقجر ما ىجفت إلى التيقغ مغ عجـ اصصجاـ السخويات بسرالح الدمصة الحاكسة التدي
 االقترادية واالجتساعية والدياسية.

وقج اتخحت ىحه السحاوالت أشكااًل متشػعة ما بيغ مشع الخواية عغ الشبي صمى هللا عميو وآلو    
حقًا إلى محاوالت وسمع ومشع تجويشيا، أو حرخ الخواية عمى أشخاص معيشيغ ، لتتصػر ال

تحخيف الخواية ، ثع محاوالت تمفيق السخويات واختبلقيا متخافقة مع تصػر الستشاقزات في 
 السجتسع اإلسبلمي ذاتو .

والػاقع أف التشػع في أساليب الديصخة عمى السخويات ارتبصت بحالة التصػر االقترادي    
بالحالة القبمية والعذائخية الدابقة عمى  واالجتساعي لمجولة اإلسبلمية والتي تأثخت في بجايتيا

الجعػة ، قبل أف تتحػؿ لئلقصاع السخكدي في العيج األمػي ثع اإلقصاع القػمي في العيج 
العباسي ، وخبلؿ ىحه التصػرات كانت الحاجة لمتعامل مع الحجيث الشبػي تختمف عغ سابقتيا 

اعي لكل سمصة ، أو في مػاجية سػاء في الدعي لتثبيت شخعية السذخوع االقترادي واالجتس
السعارضيغ الدياسييغ واالجتساعييغ ليحا السذخوع والحيغ اتخحوا في كل أحػاليع شكبًل ديشيًا 
وسعػا كحلظ لتكػيغ مذخوعيتيع الجيشية مدتخجميغ سبلح الحجيث عغ الشبي صمى هللا عميو وآلو 

 وسمع في صياغة أيجولػجيتيع البجيمة .
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في كػنو يدمط الزػء إصصشاع السحجثيغ في العرخ العباسي " لبحث " وتبجو أىسية ىحا ا   
عمى أىع أساليب الديصخة عمى السخويات التي استخجمت في العرخ العباسي مغ أجل تخسيخ 
مذخوع الجولة العباسي ونفي الذخعية الجيشية عغ االتجاىات الدياسية واالجتساعية السعارضة 

 مع ىحا السذخوع . (ٔ) والستشاقزة
وسػؼ يزع البحث سبعة فرػؿ ، يشاقر عبخىا شبيعة الجولة اإلسبلمية مشح صياغتيا بعج    

وفاة الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع ، ويدتعخض تعخيف الحجيث والسحجثيغ في المغة 
" السعشػف بو البحث . كسا يشاقر وضع الحجيث  إصصشاعواالصصبلح ، وتعخيف مرصمح " 

جولة العباسية ، وكيفية تعامل الدمصة سػاء في العيج الخاشجي أو العيج والسحجثيغ فيسا قبل ال
 األمػي معيسا .

كسا يشاقر البحث الجولة العباسية ومذخوعيا ومشيجيتيا في الديصخة عمى السحجثيغ    
واصصشاعيع ، ثع تصػر أسمػبيا في تحقيق ىحه الغاية ونتائجيا االقترادية واالجتساعية 

 والدياسية .
إف الغاية مغ محاوالت استخجاـ السشاىج البحثية في إعادة قخاءة التاريخ والتخاث اإلسبلمي    

تتثسل في القجرة عمى التخمز مغ مؤثخات ىحا العرخ الدابق ومحاوالت ابشائو الستعدفة لتحكية 
حا نتاجيع الفكخي والجيشي ، وبالتالي القجرة عمى استكذاؼ الحكيقي ، السذػه والسختمق مغ ى

 التخاث .
وتبخز قيسة ىحه السحاوالت في الفتخة الحالية بعج أف سعت بعس السجسػعات الجيشية الخجعية    

التخاث اإلسبلمي الدابق ، بالخغع مغ كػنيا تتعارض بذكل مغ النتاج مجسػعة أفكار مدتقاة 
عمى  ممحػظ مع السشجد الحزاري الزخع ليحا التخاث في مخحمة تػىجو وصعػده ، بسا يفخض

الباحثيغ السيتسيغ ضخورة إعادة قخاءة التخاث لسعخفة ما يختبط مشو بالجيغ ونرػصو ، وما يختبط 
 مشيا بسحاوالت الدمصة صياغة مفيـػ يشاسبيا مغ الجيغ .

 تعخيف السحجثيغ في المغة واالصصبلح  -ٔ   
اريخية الستساسة تعج عسمية ضبط معاني السفخدات والسرصمحات السدتخجمة في األبحاث الت     

مع الجيغ ميسة لمغاية ، خاصة أف األلفاظ السدتخجمة في المغة دائسًا ما تكػف أكثخ اتداعًا في 
معانييا مغ األلفاظ السدتخجمة لسرصمحات ديشية وتدعى في األساس إلى تحجيج داللتيا ، 
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ػن مغ ما اتفق عميو السحجثفالسرصمح إذف كسا يخد في معجع السرصمحات الفقيية ىػ : 
لفع أو شيء إتفقت شائفة وفي معجع المغة العخبية السعاصخ ، ىػ : قػاعج وأصػل . 

. والسرصمح في مخرػصة عمى وضعو في عمع معيغ ، ولكل عمع أو ميجان إصصبلحاتو 
 . (ٕ) كل كمسة ليا داللة معيشة ، متفق عمييا بيغ العمساء في عمع ماالعمـػ ىػ : 

ؽ بيغ السعاجع في تعخيفاتيا لمفارؽ بيغ داللة الكمسة السدتخجمة في ومغ الػاضح أف ىشاؾ اتفا   
المغة وبيغ داللة السرصمح ، وىػ ما يفخض عمى الباحث تػضيح السخاد مغ السرصمحات 

 السدتخجمة سػاء التاريخية أو الجيشية .
وفي ىحا البحث ىشاؾ مفخدات ليا معاف مختمفة في المغة واالصصبلح مغ الزخوري    

، والتي تسثل السػضػع األساسي الحي حجيث ، محجث واصصشاع يحيا ، وىي مفخدات تػض
 يدعى البحث لتػضيحو .

( في المغة العخبية بسعشى كل ما يتحجث بو مغ كبلـ وخبخ ، كسا يعشي حجيثتخد مخادفة الػ)   
ويعمسظ : "  الرػت السدسػع لمقػـ . وفي القخآف الكخيع وردت ىحه السفخدة بسعشى الحمع في اآلية

فجعمشاىع أحاديث ومدقشاىع كل " ، وفي آية أخخى بسعشى العبخة والعطة " مغ تأويل األحاديث 
 . (ٖ) "مسدق 

وثسة معاف أخخى ليحه السفخدة حيث تخد بسعشى ججيج أو قخيب العيج كسا يقاؿ : حجيث البشاء    
 . (ٗ) أو حجيث العيج بالذيء

ما أضيف إلى الشبي صمى هللا عميو وفي معجع السرصمحات الفقيية يعخؼ الحجيث بأنو : "    
وسمع مغ قػل أو فعل أو تقخيخ أو وصف خمقي أو خمقي حكيقة أو حكسًا حتى الحخكات 

 . (٘) "والدكشات في اليقطة والسشام 
حكخىا السعجع ، ويتفخع عغ ىحا التعخيف لسرصمح الحجيث عجة مرصمحات مختبصة بيا ي   

العمع الحي يختز بشقل أقػال الشبي وافعالو وروايتيسا فيشاؾ عمع الحجيث رواية وىػ : 
العمع بأصػل وقػاعج يعخف بيا وىشاؾ عمع مرصمح الحجيث وىػ : وضبصيسا وتحخيخىسا . 

 . (ٙ) أحػال الدشج والستغ مغ حيث القبػل والخد
مية تقديع الحجيث إلى عجة أنػاع مغ حيث عسوأيزًا مرصمح درجات الحجيث ويعشي :    

ذكخ مغ خخج الحجيث مغ أصحاب . وعدو الحجيث بسعشى :  الرحة والحدغ والزعف
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ما وقع في متغ الحجيث مغ ألفاظ غامزة . وغخيب الحجيث وىػ :  السرشفات في الحجيث
ػال الدشج السيتسػن بسعخفة أحأما عمساء الحجيث فيع : بعيجة عغ الفيع لقمة استعساليا . 

 . (ٚ) والستغ مغ حيث القبػل والخد
وىػ الفاعل مغ َحجَّث ، وفي اإلصصبلح محجث أما مفخدة السحجثػف ، فيي الجسع مغ    

ىػ ما لع يكغ معخوفًا الُسْحَجث . و راوي أحاديث الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمعىػ : السحجث 
 . (ٛ) في كتاب وال سشة وال إجساع

فيي فعل خساسي الـز متعج بحخؼ ، وليا استخجمات مختمفة ، يقاؿ صشع إصأما مفخدة    
أمخ أف إصصشع آلة : : قجمو . وإصصشع الخزق أعج شعامًا في سبيل هللا . وإصصشع السحدغ : 

: اختاره واصصفاه كسا يخد  اصصشعو لشفدوأحدغ إليو . وإصصشع عشجه صشيعة : ترشع لو . 
 .(ٜ)" جئت عمى قجر يا مػسى . واصصشعتظ لشفدي ثع مغ سػرة شو : "  ٔٗفي اآلية 

السدتخجـ في مػضػع ىحا البحث  " إصصشاع السحجثيغوالشتيجة فإف السقرػد مغ تعبيخ "    
: إختيار الدمصة الدياسية في التاريخ اإلسبلمي لسجسػعة محجدة مغ رواة الحجيث الشبػي ىػ

االقترادي واالجتساعي والدياسي ليحه الدمصة السػاليغ ليا بيجؼ تجويغ مخويات تخجـ السذخوع 
، يخجمػف ىحا السذخوع أو يعارضػنو مغ جية وتجاىل أو التذكيظ في السخويات والخواة الحيغ ال

 مقابل مكافآت مالية أو نفػذ ديشي ومشاصب كبخى بإدارة الجولة .
 تصػر الجولة اإلسبلمية وعبلقتيا بالسحاىب الجيشية -ٕ   
اإلسبلمية التي نذأت عقب وفاة الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع عجة تغيخات  شيجت الجولة   

في صػرتيا الدياسية نتيجة تغيخ أوضاعيا االقترادية واالجتساعية ، فقج عبخت السخحمة األولى 
مغ الجولة اإلسبلمية ، والتي شسمت فتخة حكع الخميفتيغ األوؿ والثاني ، عغ شسػحات الصبقة 

بلمية والتي تكػنت مغ أبشاء السدمسيغ السشتسيغ لعذائخ قخشية متػسصة وضعيفة التجارية اإلس
بيغ القخشييغ ، وخبلؿ ىحه الفتخة كاف ىشاؾ تحالف مع األرستقخاشية القخشية القجيسة ، وخاصة 

، ومغ السسكغ اعتبار أف تػلي عثساف بغ عفاف  (ٓٔ) في عيج الخميفة الثاني عسخ بغ الخصاب
بشي أمية األرستقخاشية لمخبلفة عقب اغتياؿ الخميفة الثاني انقبلب عمى ىحه  السشتسي لعذيخة

التجخبة ونجاح ليحه االرستقخاشية في االستيبلء عمى الحكع وإزاحة الصبقة التجارية لتبجأ بعجىا في 
، وىػ نتج عشو ردود أفعاؿ مغ أنرار الصبقة التجارية ،  (ٔٔ) تصػيخ أوضاعيا ناحية اإلقصاع
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امات الكبائل العخبية التي أدركت أف ىحا التصػر قج يقػد وضعيا القبمي ويسشح القخشييغ ومغ زع
الديصخة بذكل كامل عمى الحكع ، كسا كانت مخفػضة مغ السدتزعفيغ الحيغ خزعػا لدعامة 

 . (ٕٔ) اإلماـ عمي عميو الدبلـ
تجاىات الدابقة التي كاف انترار الثػرة عمى عثساف بجاية بخوز الخبلؼ واالنقداـ بيغ اال   

رفزت القبػؿ بالتصػر اإلقصاعي ، مقابل تخاص األرستقخاشية القجيسة خمف معاوية بغ أبي 
سفياف في الذاـ ، ما أنحر برخاعات داخمية بيغ ىحه االتجاىات كانت مغ عػامل تقػية مػقف 

عى خبلؿ فتخة حكسة ، وىػ ما أدركو اإلماـ عمي عميو الدبلـ في حيشو ، إال أنو س (ٖٔ) األمػييغ
، التي تعج اعتخاضية ججًا في مدار التاريخ اإلسبلمي ، لدرع بحور الثػرة عمى الػاقع القادـ عبخ 
تػعية الجساىيخ والكادحيغ في عيجه بحقػقيع ، وىػ ما عبخ عشو معاوية بغ أبي سفياف بسشتيى 

طكع ابغ أبي شالب الجخأة عمى لقج لس: " اره مع سػدة بشت عساره اليسجانيةاالستياء الحقًا في حػ 
ىييات ىييات يا أىل " ، كسا قالو لعكخشة بشت األشخش : " الدمصان فبصيئًا ما تفصسػن 

 . (ٗٔ) "العخاق ، فقيكع ابغ أبي شالب ، فمغ تصاقػا 
اإلقصاع لقج شيجت السخحمة األمػية محاوالت األسخة الحاكسة تصبيق ما يسكغ تدسيتو "    

حيث سعت لديصخة دولتيا بكيادة الخميفة عمى كافة األراضي الدراعية ، مع  ، (٘ٔ) "السخكدي 
الدساح لمسػاليغ ليا مغ زعامات الكبائل العخبية أو األرستقخاشيات القجيسة في البمجاف السفتػحة 
بالديصخة عمى إقصاعيات بحدب درجة اشسئشانيا لػالئيع ، وبجييي أف مثل ىحا السذخوع كاف 

وىػ ما فجخ العجيج مغ االنتفاضات والثػرات في  (ٙٔ) وة بذكل كبيخ في دمذقيعشي تخكد الثخ 
السشاشق الذخقية وخاصة بالعخاؽ وإيخاف دعسيا اإلقصاع السحمي في ىحه السشاشق والصبقة 
التجارية ، التي دعست األمػييغ في البجاية ، لكشيا بجأت في اتخاذ مػاقف سياسية معارضة بعج 

كثيخ مغ ذوي األصػؿ غيخ العخبية إلييا عبخ الخقاب السحخرة أو اعتشاؽ اتداعيا وانزساـ ال
 . (ٚٔ) اإلسبلـ

إف ىحا الخصأ الحي ارتكبو األمػييغ أدى النزساـ العجيج مغ االقصاعييغ السحمييغ وكبار    
التجار في أقاليع الجولة اإلسبلمية إلى صفػؼ السعارضة الذيعية والخارجية ، كسا نجحت الجعػة 

عباسية في اجتحاب الكثيخيغ مشيع بعج أف أعمشت عغ تبشييا لسذخوعات تداوي بيغ كل ال
السدمسيغ في الحقػؽ والػاجبات ، وقجمت الػعػد لبلقصاعييغ السحمييغ وكبار التجار بالدساح 
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ليع بقجر مغ االستقبللية في إدارة والياتيع ، وقج التدمت الجولة العباسية في بجاية نذأتيا بيحه 
عػد حتى عيج الستػكل عمى األقل ، وىي الفتخة التي شيجت التصػر الكبيخ لمصبقة التجارية الػ 

 . (ٛٔ) وصعػد الخؤى الفكخية الستشػعة
لقج ألقت التصػرات االقترادية واالجتساعية سالفة الحكخ بطبلليا عمى السحاىب الشاشئة ،    

ية حيث احتاج كل محىب لمشرػص الجيشية والتي اعتبخت إنعكاسًا ثقافيًا ليحه الصبقات االجتساع
كي يسشح رؤيتو الدياسية الذخعية البلزمة ، وبالتالي صاغت ىحه السحاىب تفديخىا لمشرػص 
القخآنية والسخويات التي تخاىا صحيحة ومعبخة بالفعل عغ الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع بشاء 

 ي .عمى احتياجاتيا خبلؿ ىحا الرخاع االقترادي واالجتساع
وقج اختمفت صػرة الجولة اإلسبلمية لجى السحاىب التي نذأت عقب وفاة الشبي صمى هللا عميو    

 وآلو وسمع كرػرة ديشية ليحه السذخوعات االقترادية واالجتساعية الستشاقزة والسترارعة .
كاف السذخوع الذيعي يسثل شسػحات الصبقات السدتزعفة والكادحة برػرة أساسية ،    

فة لبعس أسخ األرستقخاشية العخبية السؤمشة بعجالة ىحا السذخوع والخافزة لديصخة باإلضا
 .(ٜٔ)األمػييغ عمى الدمصة واحتكارىع وتابعييع لمثخوة 

وبالخغع مغ أف ىحا السذخوع يتيع مغ قبل بعس الباحثيغ بكػنو معبخ عغ األرستقخاشيات    
، فالػاقع  (ٕٓ) سػاء في مدائل الدياسة أو الجيغالقجيسة عبخ مشحو الذخعية لؤلسخة العمػية حرخًا 

أف السذخوع الذيعي بسحالبو واتجاىاتو السختمفة ربط بيغ العجؿ ، برػره السختمفة ومغ بيشيا 
العجؿ االجتساعي ، واإلمامة بحيث ال يسكغ الفرل بيشيسا ، كسا أنو ، أي التذيع ، حتى في 

يجي لع يسشح الذخعية لكل مشتع لؤلسخة العمػية وإنسا أكثخ صػرة يسيشية والستسثمة في السحىب الد 
وضعت عجة شخوط بمغت أربعة عذخ شخشًا لسدتحق اإلمامة ، مغ أىسيا الػرع والعجؿ والخخوج 

 . (ٕٔ) عمى الطالسيغ بالديف
أما السحىبيغ اآلخخيغ ، وىسا اإلثشاعذخية واإلسساعيمية فإف الشز اإلليي ىػ القاعجة    

األساسية لئلمامة ، وبالتالي فإف التيارات الذيعية الثبلث اصصجمت ببعس التقاليج اإلقصاعية 
سكغ والتي تقػـ عمى حق البكػرية الذييخ )وراثة االبغ الحكخ البكخ( ، ووالية العيج ، بحيث ال ي

 . (ٕٕ) وصفيسا باتباع التقاليج األرستقخاشية
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في السقابل عبخ الخػارج عغ مذخوع الكبائل الشدارية واليسشية الخافزة لديصخة قخير كقبيمة    
عمى السذيجيغ الدياسي والجيشي ، وقج تصػر الخأي الدياسي ليحه الجساعات مع احتياجاتيا أثشاء 

يث سعت في البجاية لفتح السجاؿ أماـ كل الكبائل العخبية الرخاع مع األمػييغ والعباسييغ ؛ ح
لتػلي مشرب اإلمامة ، ومع تصػرات صخاعيا ضج األمػييغ واضصخارىا لمتػاجج في أوساط غيخ 
عخبية ، فارسية وكخدية ، فقج وججت نفديا مزصخة لفتح السجاؿ أماـ السدمسيغ مغ غيخ العخب 

 .(ٖٕ)لرفػفيا السقاتمة  لتػلي اإلمامة في محاولة لجحب األتباع
عمى أف التصػر اإلقصاعي لبعس شػائف الخػارج كالرفخية واإلباضية في العيج العباسي ،    

ونجاح الصائفتيغ في تذكيل دوؿ ذات شبيعة إقصاعية مشفتحة )تذبو في مذخوعيا السذخوع 
ية العيج وحرخ العباسي في بجاياتو( أدى لتغيخ في مذخوعيا الخاص بالجولة ، حيث قبمت بػال

اإلمامة في أسخة مالكة كبشي رستع اإلباضييغ أو بشي مجرار الرفخييغ ، وقج استسخ ىحا التعجيل 
 .(ٕٗ)سائجًا في الخؤية الػاقعية لبلمامة اإلباضية التي سيصخت الحقًا عمى عساف 

في  شيج السحىب الدشي ، العجيج مغ التصػرات واالنجماجات قبل أف يطيخ برػرتو األخيخة  
العيج العباسي ، ولكغ حتى قبل ضيػره في صػرتو األخيخة مغ الشاحية الفقيية والعقائجية ، فقج 
كاف مختبصًا بالدمصة اإلقصاعية ، وىػ ما بخز بػضػح في رؤيتو حػؿ اإلمامة ، والتي اشتخط 

رى خبلليا أف يكػف اإلماـ قخشي الشدب ، وأجاز مغ خبلليا تػلي الدمصة عبخ عجة وسائل كذػ 
أىل العقج والحل ، أو والية العيج ، باإلضافة إلى قبػلو بالغمبة كػسيمة واقعية لتػلي الدمصة 
نتيجة الرجامات العدكخية الجاخمية في الجولة ، وىػ األسمػب الحي تػلى الدمصة بو عجد مغ 

 (ٕ٘) احالخمفاء كسعاوية بغ أبي سفياف وعبجهللا بغ الدبيخ ومخواف بغ الحكع وأبػ العباس الدف
 ...الخ 

وبالخغع مغ تكخار استخجاـ مرصمح أىل الحل و العقج في الكتب التخاثية ، فإف أيًا مشيا لع    
يػضح كيفية اختيارىع أو عجدىع ، كسا أف التخاث اإلسبلمي لع يذيج أبجًا تصبيق مثل ىحه 

ف يكػف رؤية التجخبة . ومغ الػاضح أف صياغة مثل ىحا الذكل في اختيار اإلماـ ال يعجو أ
 مثالية لبعس مثقفي العرخ العباسي لسعالجة الدمبيات التي عانت مشيا الدمصة .

وتبقى الػسيمتاف المتيغ تع استخجاميسا بالفعل في أغمب فتخات التاريخ اإلسبلمي ، وىسا :    
كتابو والية العيج ، والغمبة ، وأماميسا تع التخمي عغ كثيخ مغ الترػرات التي شخحيا الساوردي ب
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األحكاـ الدمصانية والتي وضع مغ خبلليا ترػراتو السثالية لسا يجب أف تكػف عميو الدمصة . بل 
أف السشطػمة الدشية اضصخت لمتخمي عغ أحج أىع شخوط اإلمامة وىػ قخشية اإلماـ عشجما تغمب 

الدمفية عغ األتخاؾ العثسانييغ عمى السساليظ في مرخ وحسمػا لقب الخبلفة ، كسا تخمت التيارات 
 ىحا الذخط في تأسيديا لمجولة الدعػدية بسخاحميا الثبلث .

إف جسع السشطػمة الدشية ، في صػرتيا الشيائية، بيغ أساليب متعارضة في اختيار اإلماـ نتج    
باألساس عغ خزػعيا لسذخوع الجولة العباسية والحي نجح في دمج عجد مغ التيارات السختمفة 
ديشيًا واجتساعيًا عقب سيصختو عمى الدمصة كأىل الحجيث والسخجئة وكبلىسا ارتبط بالدمصتيغ 
األمػية ثع العباسية وإف كانت السخجئة تعج تيارًا إصبلحيًا ومشفتحًا داخل االقصاع وىػ ما جعميا 

مع الفتخة العباسية األولى حتى عيج السأمػف ، بيشسا كاف أىل الحجيث أكثخ  (ٕٙ) أكثخ تسالياً 
ة التجارية السسثمة التراقًا بالجولة العباسية في مخحمة الخميفة الستػكل وما بعجىا ، وأخيخًا الصبق

في تيارات االعتداؿ ، وكانت كالسخجئة مختبصة بالجولة في بجاياتيا وخاصة في عيج الخمفاء 
 . (ٕٚ) الثبلثة السأمػف والسعترع والػاثق

وبالخغع مغ أف ىحه التيارات عسمت تحت سقف الػالء لؤلسخة العباسية ، فسغ الػاضح أنيا    
خب مغ الدمصة العباسية والتعبيخ عغ مرالحيا ، وتبادلت ىحه دخمت في مشافدة حادة بيجؼ التق

التيارات االزدىار والتخاجع بحدب التغيخات االقترادية واالجتساعية ، إال أنيا بذكل عاـ سعت 
لمتعبيخ عغ مرالح الجولة العباسية مدتخجمة اآلليات الجيشية وخاصة الخواية عغ الشبي صمى هللا 

خضت لقجر كبيخ مغ التدييذ نطخًا لعسق الرخاع بيغ االتجاىات عميو وآلو وسمع والتي تع
الدابقة في الجائخة العباسية ، باإلضافة لمرخاع بيشيا وبيغ السحاىب السعادية لمعباسييغ مغ 

 الشاحيتيغ الجيشية واالجتساعية .
 الحجيث والسحجثيغ قبل الجولة العباسية. ٕ

حجيث الشبػي ورواتو نتاجًا خاصًا بالعيج العباسي ، لع تكغ مذكمة العبلقة بيغ الدمصة وال     
وإنسا بجأت ىحه السذكمة مشح وفاة الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع ، حيث انفجخ الرخاع 
االجتساعي بيغ الصبقة التجارية اإلسبلمية والتي مثميا ندبة مغ السياجخيغ وأقمية مغ األنرار 

في مػاجية كبار السبلؾ مغ األنرار بكيادة سعج  بدعامة أبػ بكخ الرجيق وعسخ بغ الخصاب ،
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بغ عبادة ، وكحلظ في مػاجية التيار السشاصخ لمسدتزعفيغ والكادحيغ بكيادة اإلماـ عمي بغ 
 .(ٕٛ)سقجاد بغ األسػد وأبػ ذر الغفاري أبي شالب وبعس أقصاب الرحابة كدمساف الفارسي وال

ية الدكيفة مدتغبًل عجـ تساسظ األنرار وبالخغع مغ انترار الحدب السياجخي في مػاج   
، فقج بخزت سخيعًا مذكمة  (ٜٕ) وتخىل تحالفيع نتيجة الحدازيات القبمية القجيسة بيغ األوس والخدرج

العسل بدشة الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع ومجى عبلقتيا بالقخآف الكخيع ، وبيشسا تع االتفاؽ بيغ 
، فإف وضع الدشة الشبػية كاف غامزًا في عيج الخميفة  (ٖٓ) الجسيع عمى مخجعية القخآف الكخيع

لئغ أخحتسػني ابػ بكخ الحي اعتخؼ برخاحة أنو غيخ قادر عمى العسل بيا بذكل متكامل : " 
بدشة نبيكع ما أشيقيا ، إن كان لسعرػمًا مغ الذيصان ، وإن كان ليشدل عميو الػحي مغ 

، وبالتالي فقج كاف الخميفة األوؿ يدعى لمحرػؿ عمى مداحة أكبخ مغ حخية  (ٖٔ) " الدساء
 العسل وعجـ التقيج بالدشة الشبػية .

عمى أف مذكمة رواية الحجيث بخزت بػضػح عشجما اكتذف الخميفة أف االتجاىات الخافزة لو    
ري بعج فذل تشريب سيسا السختبصة باإلماـ عمي عميو الدبلـ ، والحي اتجو إليو الحدب األنرا

، تستمظ العجيج مغ الشرػص الشبػية التي تثبت شخعيتيا وأحقيتيا بالدمصة ،  (ٕٖ) سعج بغ عبادة
وىػ ما دفعو إلى محاولة إيجاد سياسة محجدة لمتعامل مع السخويات السشقػلة عغ الشبي صمى هللا 

 عميو وآلو وسمع ومغ يخوونيا .
ث الديج فاشسة الدىخاء عميو الدبلـ ، حيث رفس الخميفة كانت البجاية مع قزية نحمة وميخا   

ة لمشبي صمى هللا عميو أف يدمع ابشة الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع ميخاثو مدتجاًل بسخوية مشدػب
ليذ  - يعشي ماؿ هللا -ال نػرث ما تخكشا صجقة إنسا يأكل آل دمحم مغ ىحا السال : " وآلو وسمع

، وقج رفزت الديجة فاشسة الدىخاء عميو الدبلـ ىحا الحجيث  (ٖٖ) " لليع أن يديجوا عمى السأك
متيسة أبي بكخ باختبلقو ومدتجلة بعجد مغ اآليات القخآنية التي ال يسكغ أف يخالفيا الشبي صمى 

 . (ٖٗ) هللا عميو وآلو وسمع ، وانتيى األمخ بسخاصستيا إياه
خ في مػقع الخبلفة ، وشيجت عجة أحجاث عمى أف الفتخة القريخة التي تػاجج بيا أبي بك   

كحخوب الخدة ، وبجاية الفتػحات اإلسبلمية ، ربسا لع تدسح لو بإيجاد ىحه الدياسة السصمػبة ، 
 وقج تكفل خميفتو عسخ بغ الخصاب برياغتيا .
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اتخح الخميفة عسخ مجسػعة مغ االجخاءات التي كفمت لو التحكع فيسا يتجاوؿ مغ السخويات    
يا كاف الكياـ بإحخاؽ ما قاـ بعس الرحابة بالفعل بتجويشو مغ أحاديث الشبي صمى هللا لعل أىس

لجى الييػد ، فيخوي  (ٖ٘) عميو وآلو وسمع بجعػى أف تجويغ الدشة سيحػليا لسا يذبو كتاب السذشاة
أن األحاديث كثخت عمى عيج عسخ بغ الخصاب فأنذج الشاس ابغ سعج في الصبقات الكبخى : " 

 .(ٖٙ)"  تػه بيا فمسا أتػه بيا أمخ بتحخيقيا ثع قال مذشاة كسذشاة أىل الكتابأن يأ
وقج تسكغ الخميفة بيحا الترخؼ مغ القزاء عمى أي مخوية قج تعيقو عغ مذخوعاتو ، كسا    

قزى تسامًا عمى أي تجويغ يسكغ أف يسشح االتجاىات السعارضة شخعية بشاء عمى قػؿ أو فعل 
 عميو وآلو وسمع ، وذلظ بشاء عمى تبخيخ غخيب لمغاية .مغ الشبي صمى هللا 

كاف اإلجخاء الثاني الحي اتخحه الخميفة ىػ مشع الخواية عغ الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع    
وىػ ما يدتفاد مغ عجة مخويات لعل أىسيا ما نقمو ابغ كثيخ في تاريخو عمى لداف عسخ بغ 

، وقج  (ٖٚ) "خواية عغ رسػل هللا إال في ما يعسل بو أقمػا الالخصاب في قػلو لمرحابة : " 
بغ كعب األنراري الخدرجي ، وىػ تصػر ىحا السػقف إلى السشع الكامل كسا يخوى عغ قخضة 

أحج العذخة الحيغ وجييع عسخ بغ الخصاب مع عسار بغ ياسخ رضي هللا عشو حيغ واله الكػفة ، 
ا عسخ إلى صخار ، ثع قال : أتجرون لع شيعتكع لسا سيخنا عسخ إلى العخاق مذى معشأنو قاؿ : 

؟ قمشا : أردت أن تذيعشا وتكخمشا ، قال : إن مع ذلظ لحاجة ، إنكع تأتػن أىل قخية ليع دوي 
بالقخآن كجوي الشحل فبل ترجوىع باألحاديث عغ رسػل هللا وأنا شخيككع ، قال قخضة : فسا 

 . (ٖٛ) " آلو وسمعحجثت بعجه حجيثًا عغ رسػل هللا صمى هللا عميو و 
وتذيخ احجى مرادر الدشة إلى أف عسخ بغ الخصاب تشػع في عقابو لمسخالفيغ ليحا القخار    

ما مات عسخ بغ مغ الرحابة ، ففي كشد العساؿ رواية عغ عبجالخحسغ بغ عػؼ قاؿ : " 
الخصاب حتى بعث إلى أصحاب رسػل هللا فجسعيع مغ اآلفاق عبجهللا بغ ححيفة وأبا الجرداء 
وأبا ذر وعكبة بغ عامخ ، فقال : ما ىحه األحاديث التي أفذيتع عغ رسػل هللا في اآلفاق ؟ 

أعمع نأخح  قالػا : تشيانا ؟ قال : ال ، أقيسػا عشجي ، ال وهللا ال تفارقػني ما عذت ، فشحغ
. وتذيخ ىحه السخوية إلى رغبة الخميفة في  (ٜٖ) "مشكع ونخد عميكع ، فسا فارقػه حتى مات 

الديصخة عمى حجود انتذار السخويات السشقػلة عمى لداف ىؤالء الرحابة ، إال أف بعس 
عغ  يالرحابة كحلظ تعخضػا لبلعتقاؿ نتيجة مخالفتيع لقخار الخميفة الثاني ، مثمسا رواه الحىب
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قياـ عسخ بغ الخصاب بحبذ ثبلثة ابغ مدعػد وأبا الجرداء وأبا مدعػد األنراري فقاؿ : " 
 . (ٓٗ) أكثختع الخواية عغ رسػل هللا "

وثسة عقاب آخخ استخجمو عسخ بغ الخصاب مع الرحابي أبي ىخيخة الجوسي ، حيث يخوي    
: إني ألحجث أحاديث ، لػ تكمست بيا أن أبا ىخيخة كان يقػل الحىبي في سيخ أعبلـ الشببلء : " 

عغ أبي ىخيخة ، قال : . ونقل كحلظ عمى لداف أبي ىخيخة : "  (ٔٗ) "في زمغ عسخ ، لذج رأسي 
ما كشا ندتصيع أن نقػل : قال رسػل هللا صمى هللا عميو وآلو وسمع حتى قبس عسخ ، كشا 

جدًا مغ بعس الذخريات الرحابية ، ويبجو أف الخميفة كاف يتخح مػقفًا متذ (ٕٗ) " نخاف الدياط
مقابل إبجائو بعس السخونة تجاه شخريات أخخى ، حيث سسح الخميفة لبعس الرحابة كعبجهللا 
بغ عباس وعبجالخحسغ بغ عػؼ وعثساف بغ عفاف والديجة عائذة أـ السؤمشيغ بالخواية عغ الشبي 

 .(ٖٗ) صمى هللا عميو وآلو وسمع في حجود معيشة وتحت مخاقبتو
وبالخغع مغ أف الخميفة عثساف بغ عفاف أعمغ عقب تػليو الدمصة عغ والئو لمشسػذج الحي    

اتبعو الخميفتيغ الدابقيغ ، وأكج عمى مشع رواية أي حجيث عغ الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع 
ال يحل ألحج يخوي حجيثًا لع يدسع بو عمى عيج أبي إال ما كاف قج تع قبػلو في عيجىسا : " 

، وقج تعخض الرحابي أبي ذر الغفاري لمشفي أكثخ مغ مخه في  (ٗٗ) "خ وال عمى عيج عسخ بك
 .(٘ٗ)عيج الخميفة الثالث نطخًا لخفزو االمتثاؿ ليحا القخار 

ويبجو مغ السخويات التاريخية أف فكخة تحخيف مقػالت الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع قج    
مػية وذلظ في خزع الرخاع بيغ اإلماـ عمي بغ أبي استخجمت سياسيًا حتى قبل الجولة األ

شالب عميو الدبلـ وخرػمو ، وقج لجأ إلييا الرحابي أبػ مػسى األشعخي الحي كاف واليًا 
لمكػفة في عيج الخميفة الثالثة واحتفع بػاليتو في بجاية عيج اإلماـ عمي عميو الدبلـ ، وسعى في 

السؤمشيغ عائذة والرحابياف شمحة والدبيخ لتحييج  أثشاء الرجاـ األوؿ بيغ اإلماـ وبيغ أـ
ستكػن بعجي فتشٌة الكػفييغ مدتخجمًا مقػلة ندبيا لمشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع تقػؿ : " 

وقج فزح الرحابي عسار بغ ياسخ ىحا التحخيف لسقػلة الشبي  القاعج فييا خيٌخ مغ القائع " ،
ي مػسى األشعخي مػضحًا أف ىحا الحجيث كاف خاصًا صمى هللا عميو وآلو وسمع في مشاضختو ألب

" ،  ستكػن فتشة أنت فييا يا أبا مػسى قاعج خيخ مشظ قائساً بأبي مػسى حيث قاؿ الشبي لو " 
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واتيع عسار أبػ مػسى األشعخي ، بكل صخاحة ، بأنو تعسج تحخيف نز الحجيث لسحاولة إقشاع 
 . (ٙٗ) ـ(الكػفييغ بعجـ االنزساـ لبلماـ عمي)عميو الدبل

عمى أف ىحه الفتخة )حكع عسخ بغ الخصاب وعثساف بغ عفاف( شيجت كحلظ بجاية سياسة    
اصصشاع السحجثيغ ، والتي اعتسجت عمى تقخيب شخريات محجدة ميستيا التخويج لدياسات 
الخميفة ، وكاف مغ أىع ىحه الذخريات كل مغ كعب األحبار ذو األصػؿ الييػدية ، وتسيع 

 األصل السديحي .الجاري ذو 
بعج  (ٚٗ) ٖٗأو  ٕٖوتحكخ كتب الخجاؿ أف األوؿ وىػ كعب بغ ماتع الحسيخي الستػفي سشة    

عامًا ، وقج عاصخ الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع وىػ أكبخ مشو  ٗٓٔاليجخة عغ عسخ يشاىد 
وسمع كانت سشًا بدبعة عذخ عامًا قسخية ، أي أف سشة وقت ىجخة الشبي صمى هللا عميو وآلو 

، ومع ذلظ فمع يعتشق اإلسبلـ في عيج الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع ،  (ٛٗ) سبعيغ عاماً 
وتختمف السخويات حػؿ تاريخ اعتشاقو اإلسبلـ ما بيغ عيج الخميفة األوؿ أو الخميفة الثاني ، لكغ 

ريبة العباس بغ الغالبية تذيخ إلى أنو اعتشق اإلسبلـ في عيج عسخ بغ الخصاب ، وىػ ما أثار 
عبجالسصمب الياشسي عع الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع ، فدألو عغ الدبب الحي مغ أجمو 

: إجابة كعب األحبار غامزة لمغاية تأخخ اعتشاقو لئلسبلـ حتى عيج عسخ بغ الخصاب ، وكانت
كتبو وأخح  إن أبي كتب لي كتابًا مغ التػراة ودفعو إلي ، وقال : اعسل بيحا وختع عمى سائخ" 

عمي بحق الػالج عمى ولجه أال أفس الخاتع ، فمسا كان اآلن ورأيت اإلسبلم يطيخ ولع أر باسًا 
، قالت لي نفدي : لعل أباك غيب عشظ عمسًا كتسظ فمػ قخأتو . ففزت الخاتع ، فقخأتو فػججت 

 .(ٜٗ)" فيو صفة دمحم صمى هللا عميو وسمع وأمتو، فجئت اآلن مدمسًا ، فػالى العباس 
ويبجو مغ رد فعل العباس عمى ما ذكخه كعب األحبار عجـ االقتشاع ، خاصة مع الحطػة    

 الكبيخة التي حرل عمييا في عيج الخميفة الثاني رغع كػنو حجيث العيج باإلسبلـ .
سبلـ في الدشة التاسعة مغ أما تسيع الجاري فيػ قذ مديحي مغ قبيمة لخع ، اعتشق اإل   

لغخيب أف عمساء الحجيث يذيخوف إلى أف الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع روى عغ ، ومغ االيجخة
تسيع الجاري حجيث الجداسة حيث تشقمب األوضاع تسامًا ويربح الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع 

 . (ٓ٘) ىػ الشاقل وليذ العكذ



 إصطهاع احملدثني يف العصر العباسي
  د. رشا عبد الكريم فاحل الهورم.                                                                                                   

 

   م(4243كانون األول  – 53ةل  دراسا  ااريخة  ملةلق  العدد جم 
449 

 

449 

، فاألوؿ كاف عسخ  وكبل الذخريغ كانت ليسا مكانة بارزة في عيج الخميفتيغ الثاني والثالث   
بغ الخصاب يدسح لو بالتحجث إلى السدمسيغ قبل صبلة الجسعة ، بيشسا كاف الثاني مدتذارًا ديشيًا 
لكل مغ الخميفتيغ في مدائل عقائجية كسبجأ الخمق والسعاد وحتى تفديخ بعػػػس آيات القخآف 

 . (ٔ٘) الكخيع
حبار كاف إشبلؽ لقب ميدياني عمى عمى أف الجور األساسي لكل مغ تسيع الجاري وكعب األ   

" وىػ لقب يصمقو السديحييغ الدخياف الفاروق الخميفة الثاني عسخ بغ الخصاب ، وىػ لقب " 
عمى الديج السديح باعتباره يعشي السخمز ، يقػؿ البصخيخؾ مار أغشاشيػس أفخاـ بخسػـ األوؿ 

والفاروق في عخفشا السديحي ىػ السخمز ": "اظ الدخيانية في السعاجع العخبيةاأللففي كتابو " 
والسشقح وىػ سيجنا السديح : جاء في مرحف الشامػس لمخوم في فرل )حقػق هللا( : ] ىكحا 
يقػل سيجنا السديح ووسيصشا وفاروقشا [ وورد الفاروق أيزًا بسعشى الػاقي والسشجي مغ 

 forouqoلكمسة سخيانية واويزيف البصخيخؾ مار أغشاشيػس في أصل الكمسة : " اليبلك " . 
الحي يعشي : فخق ، فرل وخمز ونجى . وبيحا السعشى جاء  fraqوىي أسع فاعل مغ فعل 

 .(ٕ٘)الفاروق في عخفشا " 
وبالخغع مغ أف بعس السخويات تذيخ إلى تدسية الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع لعسخ    

ريخ عسخ بغ الخصاب تؤكج أف التدسية ، فإف ىشاؾ نرػص تبجو أكثخ اتداقًا مع تا (ٖ٘) بالفاروؽ 
جاءت مغ شخؼ أىل الكتاب ، فيخوي عسخ بغ شبة في تاريخ السجيشة عع ابغ شياب الدىخي : " 
بمغشا أن أىل الكتاب كانػا أول مغ قال لعسخ : الفاروق ، وكان السدمسػن يؤثخون ذلظ مغ 

 . (ٗ٘) قػليع "
يحكخ أسسو( قج استخجـ ىحه الكمسة في وصف  ويحكخ الصبخي في تاريخو أف أحج الييػد )لع   

لسا دخل عسخ عسخ بغ الخصاب أثشاء تػاججه في الذاـ متػجيًا إلى بيت السقجس )إيمياء( : " 
الذام تمقاه رجل مغ ييػد دمذق ، فقال : الدبلم عميظ يا فاروق ! أنت صاحب إيمياء ال وهللا 

أف ىحا الخجل الييػدي السجيػؿ كاف حاضخًا أثشاء . والغخيب  (٘٘) "ال تخجع حتى يفتح هللا إيمياء 
 . (ٙ٘) تػقيع الرمح بيغ عسخ بغ الخصاب وأىل إيمياء بل وسألو عسخ بغ الخصاب عغ الججاؿ

" ما يذيخ إلى أف ىحا الييػدي ىػ كعب األحبار ، وىػ  فتػح الذامأما األزدي فيحكخ في "    
قمت و دورًا كسخمز بالشدبة لمييػد ، فيقػؿ : " ما يثبت محاولتو إقشاع الخميفة الثاني بأف ل
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، رضي هللا عشو ، وىػ بالذام عشج انرخافو ، يا أميخ السؤمشيغ ، إنو مكتػب في كتاب لعسخ
هللا تعالى ، إن ىحه الببلد التي كان فييا بشػ إسخائيل ، وكانػا أىميا ، مفتػحة عمى رجل مغ 

كافخيغ ، سخه مثل عبلنيتو ، وعبلنيتو مثل سخه ، الرالحيغ ، رحيع بالسؤمشيغ ، شجيج عمى ال
وقػلو ال يخالف قمبو ، والقخيب والبعيج عشجه في الحق سػاء ، وأتباعو رلبان بالميل ، وأسج 
بالشيار ، متخاحسػن ، متػاصمػن ، متشازلػن . فقال لو عسخ رضي هللا عشو : ثكمتظ أمظ ، 

ة عمى مػسى ، والحي يدسع ما أقػل ، إنو لحق أحق ما تقػل ؟ قال : إي ، والحي أندل التػرا
فالحسج هلل الحي أعدنا وأكخمشا وشخفشا ، ورحسشا بسحسج ،  –رحسة هللا عميو  –. فقال عسخ 

 .  (ٚ٘) " صمى هللا عميو وسمع ، وبخحستو التي وسعت كل شيء
لقج شيجت الفتخة األمػية التي بجأىا معاوية بغ أبي سفياف إجخاءات مختمفة في محاولة    

الديصخة عمى السخويات السشقػلة عغ الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع ، وبخزت أىسية ىحه 
، (ٛ٘)بة ليربح فجأة زياد بغ أبي سفيافالسحاوالت عشجما قخر الخميفة إستمحاؽ زياد بغ أبيو بشد

يا معاوية ، قزى رسػل هللا أن الػلج : " تخاضات مغ يػنذ بغ عبيج الحي قاؿػجيء باعوف
مفخاش ، مخالفة لكتاب هللا لمفخاش ولمعاىخ الحجخ ، وقزيت أنت أن لمعاىخ وأن الحجخ ل

، وانرخافًا عغ سشة رسػل هللا ، بذيادة أبي مخيع عمى زنا أبي سفيان ، فقال معاوية : تعالى
 . (ٜ٘)ػنذ لتشتييغ أو ألشيخن بظ شيخة بصيئًا وقػعيا " وهللا يا ي

لقػػج أدرؾ مؤسذ األسخة األمػية أف مذخوعاتو الدياسية سػؼ ترصجـ كثيخًا بالدشة الشبػية   
وبالتالي فقج بادر بتبشي القاعجة التقميجية بحرخ السخويات الستجاولة في إشار ما كاف يخوى في 

ا الشاس إياكع وأحاديث رسػل هللا صمى هللا عميو وآلو وسمع إال أييعيػػج الخميفة الثاني : " 
حجيثــًا كـان يـــحكخ عمـــى عيج عسخ رضي هللا عشو فإن عسخ كان يخيف الشاس في هللا عد 

  . (ٓٙ) "وجل 
ثسة إجخاء آخخ اتخحه معاوية بغ أبي سفياف نطخًا لصبيعة السػقف الدياسي ، وىػ مشع أي    

مة لئلماـ عمي بغ أبي شالب عميو الدبلـ والحي مثل إليو مشاقزًا ديشيًا رواية تبخز فزي
كتب معاوية ندخة واحجة إلى عسالو بعج عام واجتساعيًا في آف واحج ، ويخوي السجائشي : " 

الجساعة : أن بخئت الحمة مسغ روى شيئًا مغ فزل أبي تخاب وأىل بيتو وكان أشج الببلء 
 . (ٔٙ) حيشئح أىل الكػفة "
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ومغ الػاضح أف اإلجخاء الثاني عمى وجو الخرػص تع اتخاذه لسػاجية حالة الػعي التي تسكغ  
اإلماـ عمي بغ أبي شالب عميو الدبلـ مغ وضع بحرتيا في الكػفة وىػ ما أثار غزب معاوية 

 . (ٕٙ) وعبخ عشو أكثخ مغ مخه في محاوراتو مع نداء كػفيات متذيعات لئلماـ عمي عميو الدبلـ
مغ ناحية أخخى فقج كاف لتاريخ معاوية بغ أبي سفياف وأسختو في العجاء لمجعػة اإلسبلمية أثخ    

سمبي كاف بإمكاف السعارضة الذيعية عمى وجو الخرػص ، والتي تدتشج في السقابل لقػة عبلقة 
 اإلماـ عمي عميو الدبلـ بالشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع وجياده برحبتو ، أف تدتغمو مغ

الشاحية اإلعبلمية ، وقج أبجت بعس الذخريات الذيعية نػايا مغ ىحا الشػع خبلؿ الرخاع في 
صفيغ ، فقج أرسل معاوية كل مغ الرحابياف أبي ىخيخة وأبي الجرداء إلى اإلماـ عمي عميو 

وأي الدبلـ وجخت محادثة بيشيسا وبيغ عبجالخحسغ بغ غشع األشعخي ، الحي رد عمييسا بقػلو : " 
خل لسعاوية في الذػرى ؟! وىػ مغ الصمقاء الحيغ ال تجػز ليع الخبلفة ! وىػ وأبػه مغ مج

رؤوس األحداب ، وكيف يدتقخ لو األمخ بعج قػل عسخ : ىحا األمخ في أىل بجر ما بقي مشيع 
 أحج ، ثع في أىل أحج ، ثع في كحا وكحا ، وليذ فييا لصميق وال لػلج شميق وال لسدمسة الفتح

كسا ىاجع الرحابي عسار بغ ياسخ معاوية أثشاء حخب صفيغ مذيخًا إلى تاريخو وتاريخ . (ٖٙ)"
يا أىل اإلسبلم ! أتخيجون أن تشطخوا أسختو الديء في العجاء لمشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع : " 

إلى مغ عادى هللا ورسػلو وجاىجىسا ، وبغي عمى السدمسيغ ، وضاىخ السذخكيغ ، فمسا أراد 
ن يطيخ ديشو ، ويشرخ رسػلو ، أتى الشبي فأسمع ، وىػ وهللا فيسا يخى راىب غيخ راغب ، هللا أ

وقبس هللا رسػلو صمى هللا عميو وآلو وإنا وهللا لشعخفو بعجاوة السدمع ، ومػدة السجخم ؟ أال 
 .(ٗٙ) " وإنو معاوية ، فالعشػه ، لعشو هللا ، وقاتمػه فإنو مسغ يصفئ نػر هللا ، ويطاىخ أعجاء هللا

وقج نقل ابغ أبي الحجيج في شخحو لشيج الببلغة مخوية ألبي الحدغ السجائشي يدخد فييا    
تفاصيل الدياسة التي تبشاىا معاوية بغ أبي سفياف لتحقيق ىجفو في تدييف الػعي والقزاء عمى 

أن لو : " مؤثخات فتخة خبلفة اإلماـ عمي عميو الدبلـ ، فيحكخ السجائشي أف معاوية كتب إلى عسا
مغ شيعة عثسان ومحبيو وأىل واليتو والحيغ يخوون فزائمو ومشاقبو فأدنػا  قبمكعانطخوا مغ 

مجالديع ، وقخبػىع وأكخمػىع واكتبػ إلي بكل ما يخوي كل رجل مشيع واسسو واسع أبيو 
وعذيختو . ففعمػا ذلظ حتى أكثخوا في فزائل عثسان ومشاقبو لسا كان يبعث إلييع معاوية مغ 
الربلت والكداء والحباء والقصائع ويفيزو في العخب مشيع والسػالي ؛ فكثخ ذلظ في كل مرخ 
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، وتشافدػا في السشازل والجنيا ، فميذ يجيء أحج مخدود مغ الشاس عامبًل مغ عسال معاوية 
.  (٘ٙ) فيخوي في عثسان فزيمة أو مشكبة إال كتب اسسو وقخبو وشفعو . فمبثػا بحلظ حيشًا "

نتياء ىحه السخحمة مغ محاوالت تثبيت فزائل الخميفة الثالث والحي تدتشج الجولة األمػية وعقب ا
لذخعيتو ، بجأ معاوية بغ أبي سفياف محاوالت تسييع فزائل اإلماـ عمي بغ أبي شالب عميو 
الدبلـ بحيث يسكغ اعتباره عمى أقرى تقجيخ مجخد صحابيًا مغ بيغ آالؼ الرحابة الحيغ رويت 

ثع كتب إلى عسالو أن الحجيث في عثسان قج كثخ ، وفذا في كل مرخ ، في مشاقبيع : " الكثيخ 
وفي كل وجو وناحية ، فإذا جاءكع كتابي ىحا فادعػا الشاس إلى الخواية في فزائل الرحابة 
والخمفاء األوليغ ، وال تتخكػا خبخا يخويو أحج مغ السدمسيغ في أبي تخاب إال وأتػني بسشاقس 

الرحابة فإن ىحا أحب إلي وأقخ إلى عيشي ، وأدحس لحجة أبي تخاب وشيعتو ، وأشج لو في 
عمييع مغ مشاقب عثسان وفزمو فقخئت كتبو عمى الشاس ، فخويت أخبار كثيخة في مشاقب 
الرحابة مفتعمة ال حكيقة ليا ، وجخى الشاس في رواية ما يجخي ىحا السجخى حتى أشادوا 

لقي إلى معمسي الكتاتيب ، فعمسػا صبيانيع وغمسانيع مغ ذلظ الكثيخ بحكخ ذلظ عمى السشابخ ، وأ
والػاسع ، حتى رووه وتعمسػه كسا يتعمسػن القخآن ، وحتى عمسػه بشاتيع ونداءىع وخجميع 

ديث كثيخة مػضػعة ، وبيتان وحذسيع ، فمبثػا بحلظ إلى ما شاء هللا . . ، فطيخت أحا
 . (ٙٙ) قزاءة والػالة "، ومزى عمى ذلظ الفقياء ، والمشتذخ

وقج اقتزت ىحه الدياسة التي تبشاىا معاوية بغ أبي سفياف تقخيب بعس الذخريات    
السشدػبة لمرحابة وبعس الخواة مغ أجل روايتيع لمسخويات التي تخجـ مذخوع تثبيت وضع 

ة بغ ىخيخة وعسخو بغ العاص والسغيخة بغ شعبة وسسخة بغ جشجب وعخو  الجولة األمػية مثل أبػ
 .  (ٚٙ)  الدبيخ

وقج نقمت السجونات التاريخية والحجيثية الكثيخ مغ السخويات التي ذكختيا ىحه الذخريات    
وندبتيا لمشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع والتي ترب بػضػح في صالح األمػييغ ؛ فخوى 

الجساعة ، جاء لسا قجم أبػ ىخيخة العخاق مع معاوية عام األعسر فيسا يتعمق بأبي ىخيخة : " 
إلى مدجج الكػفة ، فمسا رأى كثخة مغ استقبمو مغ الشاس ، جثا عمى ركبتيو ، ثع ضخب 
صمعتو مخارًا ، وقال : يا أىل العخاق ! أتدعسػن أني أكحب عمى هللا وعمى رسػلو وأحخق نفدي 

وان حخمي بالشار ! ؟ وهللا لقج سسعت رسػل هللا صمى هللا عميو وآلو يقػل : إن لكل نبي حخما 
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شة هللا والسبلئكة والشاس أجسعيغ، ، فعميو لععيخ إلى ثػر فسغ أحجث فييا حجثا بالسجيشة ما بيغ
 . (ٛٙ) ، وواله السجيشة "وأشيج باهلل أن عميا أحجث فييا. فمسا بمغ معاوية قػلو، أجازه، وأكخمو

آلو وسمع تصعغ وروى البخاري عغ عسخو بغ العاص مخوية مشدػبة لمشبي صمى هللا عميو و    
سسعت رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع جيارًا غيخ سخ يقػل أن آل أبي في بشي ىاشع : " 

ليدػا بأوليائي وإنسا ولي هللا وصالح السؤمشيغ . زاد عشبدة بغ  يقرج بشي عبجالسصمب()
عبجالػاحج عغ بيان عغ قيذ عغ عسخو بغ العاص قال سسعت الشبي صمى هللا عميو وسمع 

 .(ٜٙ)يع رحع أبميا بببلليا يعشي أصميا برمتيا " ولكغ ل
ونقل ابغ أبي الحجيج عغ أبي جعفخ اإلسكافي أف معاوية ساوـ سسخة بغ جشجب كي يخوي أف    

ْنَيا َوُيْذِيُج ّللّاَ َعَمى َما ِفي َقْمِبِو َوُىَػ َألَ  اآلية ] جُّ َوِمَغ الشَّاِس َمغ ُيْعِجُبَظ َقْػُلُو ِفي اْلَحَياِة الجُّ
[  َدادَ اْلِخَراِم * َوِإَذا َتَػلَّى َسَعى ِفي اأَلْرِض ِلُيْفِدَج ِفِيَيا َوُيْيِمَظ اْلَحْخَث َوالشَّْدَل َوّللّاُ اَل ُيِحبُّ الفَ 

] َوِمَغ الشَّاِس َمغ َيْذِخي ( قج ندلت في اإلماـ عمي بغ أبي شالب ، وأف اآلية ٕٕٓ/ٕٔٓ)البقخة 
( قج ندلت في عبجالخحسغ بغ ممجع قاتل اإلماـ ، ولع ٕٗٓ[ )البقخة /  اِت ّللّاِ َنْفَدُو اْبِتَغاء َمْخَض 

 . (ٓٚ) يقبل سسخة بغ جشجب إال بعج أف مشحو معاوية أربعسائة ألف درىع
وقج ساىع صحابة آخخوف في دعع سياسات معاوية واألمػييغ لفتخة بالخغع مغ تغيخ مػقفيع    

األنراري والحي ندب لمديجة عائذة مخوية في فزل الخميفة  الحقًا ومغ بيشيع الشعساف بغ بذيخ
كتب معاوية كتابا إلى عائذة قال : فقجمت عمى عائذة ، فجفعت الثالث وفي صحة خبلفتو : " 

إلييا كتاب معاوية ، فقالت : يا بشي أال أحجثظ بذئ سسعتو مغ رسػل هللا صمى هللا عميو وآلو 
وحفرة يػما ذاك عشج رسػل هللا صمى هللا عميو وآلو فقال ، قمت : بمى ، قالت فإني كشت أنا 

لظ إلى أبي بكخ ؟ فدكت ، ثع  : لػ كان عشجنا رجل يحجثشا ، فقمت : يا رسػل هللا أال أبعث
: لػ كان عشجنا رجل يحجثشا ، فقالت حفرة : أال أرسل لظ إلى عسخ ؟ فدكت ، ثع قال : ال قال

ال أن أقبل عثسان ، فأقبل عميو بػجيو ، وحجثو ، ، ثع دعا رجبل فداره بذئ فسا كان إ
فدسعتو يقػل لو : يا عثسان إن هللا عد وجل لعمو يقسرظ قسيرا فإن أرادوك عمى خمعو فبل 
تخمعو ) ثبلث مخات ( فقمت : يا أم السؤمشيغ ! فأيغ كشت عغ ىحا الحجيث ؟ فقالت : يا بشي 

 .(ٔٚ)"  وهللا لقج أنديتو حتى ما ضششت أني سسعتو
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وبغس الشطخ عغ مجى صحة ندبة ىحا الحجيث ألـ السؤمشيغ عائذة ، فالػاقع أف الحجيث    
يدعى بػضػح لتبخيخ ترخفات الخميفة الثالث والتي جخت عميو غزب الكثيخ مغ السدمسيغ بيشسا 
لع يقع الخميفة وال أي مغ الرحابة وال حتى أـ السؤمشيغ عائذة أو أـ السؤمشيغ حفرة باستخجامو 
إلنقاذ حياة الخميفة ، كسا أف أـ السؤمشيغ حتى في أثشاء مصالبتيا بثأر الخميفة الثالث في معخكة 

 الجسل لع تذخ ليحا الحجيث عمى اإلشبلؽ .
مغ ناحية أخخى فقج واصل معاوية بغ أبي سفياف االستعانة بخجمات تسيع الجاري ذو األصػؿ    

ىجخية ، وقج  ٓٗية في الذاـ حتى وفاتو سشة السديحية ، والحي نذخ أقاصيرو بسشتيى الحخ 
سعت السخويات األمػية إلى إضياره برػرة العابج ذو الكخامات إلى درجة مػاجية البخاكيغ ، 

قجمت عمى عسخ فقمت يا أميخ السؤمشيغ تائب مغ قبل أن يقجر : "  (ٕٚ) فيحكخ معاوية بغ حخمل
قال اذىب فاندل عمى خيخ أىل  عمي فقال مغ أنت فقمت معاوية بغ حخمل ختغ مديمسة

السجيشة قال فشدلت عمى تيسع الجاري فبيشا نحغ نتحجث إذ خخجت نار بالحخة فجاء عسخ إلى 
تسيع فقل يا تسيع أخخج فقال وما أنا وما تخذى أن يبمغ مغ أمخي فرغخ نفدو ثع قام فحاشيا 

 .(ٖٚ)"  خهحتى أدخميا الباب الحي خخجت مشو ثع اقتحع في أثخىا ثع خخج فمع تز
لقج استعانت الجولة في مخحمة الحقة بخجمات عخوة بغ الدبيخ الحي نقل عغ الديجة عائذة    

حجثتشي عائذة ، حجيثيغ فيسا يتعمق باإلماـ عمي بغ أبي شالب عميو الدبلـ يقػؿ األوؿ : " 
ان عمى قالت : كشت عشج رسػل هللا إذ أقبل العباس وعمي ، فقال : يا عائذة ! إن ىحيغ يسػت

 .  (ٗٚ) " غيخ ممتي ، أو قال : ديشي
والسخوية الثانية ال تختمف كثيخًا عغ األولى في فكختيا ، حيث ندب عخوة لمديجة عائذة أنيا    

كشت عشج الشبي صمى هللا عميو وآلو إذ أقبل العباس وعمي ، فقال : يا عائذة ! قالت لو : " 
فانطخي إلى ىحيغ قج شمعا ، فشطخت فإذا العباس إن سخك أن تشطخي إلى رجميغ مغ أىل الشار 

 . (٘ٚ) " وعمي بغ أبي شالب
إال أف أبخز شخريتيغ تع االستعانة بيسا في فتخة الجولة األمػية ىسا : عامخ بغ شخاحيل    

 الذعبي ، ودمحم بغ شياب الدىخي .
، وقج بجأ  (ٙٚ) الءبالشدبة لؤلوؿ فقج ولج في عيج الخميفة عسخ بغ الخصاب وأمو مغ سبي جمػ    

حياتو مغ السػاليغ لئلماـ عمي بغ أبي شالب عميو الدبلـ ككثيخ مغ أىل الكػفة ، بل أنو شارؾ 
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، ومغ  (ٚٚ) في ثػرة السختار بغ أبي عبيج الثقفي لمسصالبة بثأر اإلماـ الحديغ عميو الدبلـ
 (ٛٚ) نطخًا لرجامو مع السختار الػاضح أف والئياتو تغيخت الحقًا لجعع الدبيخييغ بعج ىخوبو لمسجيشة

، كسا شارؾ بعجىا في ثػرة أىل العخاؽ بكيادة ابغ األشعث ضج األمػييغ وكاف لو كمسة تحخيزية 
يا أىل اإلسبلم ، قاتمػىع وال يأخحكع حخج مغ قتاليع ، وهللا ضجىع في مػقعة ديخ الجساجع : " 

. (ٜٚ)ع ، فميكغ بيع البجار " ما أعمع قػمًا عمى بديط األرض أعسل بطمع ، و أجػر مشي
والغخيب أنو كاف مغ القبلئل الحيغ عفا عشيع الحجاج بغ يػسف الثقفي ، بعج أف أقخ بخصأ 
مذاركتو في الثػرة ، وبعجىا اصبح نجيسًا لمخميفة األمػي عبجالسمظ بغ مخواف والحي استخجمو 

 . (ٓٛ) حتى في بعس السياـ الجبمػماسية مع دولة البيدنصية
في مقابل ىحا االنقبلب في التػجيات الدياسية فقج استخجـ الذعبي نفػذه الجيشي أكثخ مغ و    

مخه كسا يتزح مغ مخوياتو ، فيشقل السدي في تيحيب الكساؿ مخوية عشو تدعى لجعع الدبيخييغ : 
أدركت خسذ مئة مغ أصحاب رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع ، يقػلػن : عمي وشمحة " 

. وىي مخوية تدعى لتجاوز حكيقة الذخعية العمػية لسخحمة مشح الذخعية  (ٔٛ) "جشة والدبيخ في ال
لمجسيع بغس الشطخ عغ السعتجي والسعتجى عميو ، وبالتأكيج فسثل ىحه الدياسة كانت تخجـ 

 الدبيخييغ الحي أصبحػا بسػجبيا قادريغ عمى تػلي الدمصة .
غ الخمفاء األربعة األوائل عبخ وضعيع في ولمذعبي مخوية شبيية تدعى لتسييع الخبلؼ بي   

، َقاَل: َأْدَرْكُت َخْسَذ إشار واحج مع جعل اإلماـ عمي عميو الدبلـ أدناىع مختبة : "   ْعِبيِّ َعِغ الذَّ
، َوُعَسُخ، َوُعْثَساُن، َوَعِميّّ  ، َأْو َأْكَثَخ، َيُقْػُلْػَن: َأُبػ َبْكخٍّ  .(ٕٛ)"  ماَئِة َصَحاِبيٍّّ

ألمػييغ تكفل الذعبي بسحاولة تذػيو خرػميع وعمى رأسيع السختار بغ أبي عبيج وفي عيج ا   
، كسا  (ٖٛ) الثقفي حيث ندب لو إدعاء العمع بالغيب والكحب عمى دمحم بغ عمي بغ أبي شالب

، َقاَل: َأْقَخَأِني اأَلْحَشُف ِكَتاَب ندب إليو إدعاء الشبػة : "  ْعِبيِّ الُسْخَتاِر ِإَلْيِو َرَوى: ُمَجاِلٌج، َعِغ الذَّ
ْسَخ بَغ ِذي الَجْػِشِغ، " ، ويزيف :  َيْدُعُع َأنَُّو َنِبيّّ  " َفَقَتَل َجَساَعًة ِمسَّْغ َقاَتَل الُحَدْيَغ، َوَقَتَل الذِّ

، َوَقاَل: ِإنَّ ِجْبِخْيَل َيْشِدُل َعَميَّ ِبالَػْحيِ   .  (ٗٛ) " َوُعَسَخ بَغ َسْعجٍّ
مدمع بغ شياب الدىخي ، وىشاؾ خبلؼ عمى تاريخي مػلجه ووفاتو ،  أما الثاني فيػ دمحم بغ   

، أما وفاتو فيي ما  (٘ٛ) ىجخية ٙ٘ىجخية وحتى سشة  ٓ٘فاألقػاؿ حػؿ مػلجه تختمف مغ سشة 
، ويبجو مغ ندبو عجاءه لؤلمػييغ حيث كاف والجه مغ  (ٙٛ) ىجخية ٕ٘ٔإلى سشة  ٖٕٔبيغ سشة 
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لكغ ىحا التخاث لع يسشع عبجالسمظ بغ مخواف مغ تقخيبو وقزاء  ، (ٚٛ) أصحاب عبجهللا بغ الدبيخ
 . (ٛٛ) ديػنو بل وأجخى لو راتبًا كأحج أصحابو ، وقج استسخ والئو لؤلمػييغ حتى وفاتو

أف السػقف الدياسي لمدىخي كاف لو تأثيخًا في األحاديث التي رواىا ، فقج تػلى نقل السخويتيغ    
بغ الدبيخ والسشدػبتيغ لمديجة عائذة وتصعغ فييسا باإلماـ عمي بغ المتيغ سبق ذكخىسا عغ عخوة 

أبي شالب عميو الدبلـ والعباس بغ عبجالسصمب رضي هللا عشو . كسا ندب مخوية لئلماـ عمي 
بغ الحديغ عميو الدبلـ تتحجث عغ سعي اإلماـ عمي بغ أبي شالب عميو الدبلـ لمدواج بإبشة 

حجثشي عمي بغ الحديغ أن السدػر بغ مخخمة قال : إن  عغ الدىخي ، قال :أبي جيل : " 
عميًا خصب بشت أبي جيل ، فدسعت بحلظ فاشسة ، فأتت رسػل هللا صمى هللا عميو ]وآلو[ 
وسّمع فقالت : يدعع قػمظ أنظ ال تغزب لبشاتظ ، وىحا عمي ناكح بشت أبي جيل .  فقام رسػل 

ذيج يقػل : أما بعج ، أنكحت أبا العاص بغ هللا صمى هللا عميو ]وآلو[ وسّمع فدسعتو حيغ ت
الخبيع فحّجثشي وصجقشي ، وإن فاشسة بزعة مشي ، وإني أكخه أن يدؤىا ، وهللا ال تجتسع بشت 

. وىي مخوية تصعغ في  (ٜٛ) " رسػل هللا وبشت عجو هللا عشج رجل واحج.  فتخك عمي الخصبة
ية مع الديجة فاشسة عميو الدبلـ والشبي اإلماـ عمي بغ أبي شالب عميو الدبلـ وتجعمو في مػاج

صمى هللا عميو وآلو وسمع ، ومغ الغخيب أف راوي ىحه القرة وىػ السدػر بغ مخخمة الدىخي 
سشػات قسخية عشجما تػفي الشبي صمى هللا عميو وآلو  ٛوالحي نقل عشو ابغ شياب ، كاف عسخه 

 . (ٜٓ) ةوسمع ، ولع يحكخ في مخويتو متى تست ىحه الخصبة السدعػم
وىشاؾ مخويات أخخى ذكخىا ابغ شياب كانت تصعغ بػضػح في الياشسييغ لعل أسػأىا ما    

نقمو عشو البخاري والحي يطيخ فيو حسدة عع الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع كدكيخ ال يجري ما 
يقػلو ويديء لمشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع ولئلماـ عمي عميو الدبلـ ويرفيسا بأنيسا عبيج 

عغ الدىخي قال أخبخني عمي بغ الحديغ أن الحديغ بغ عمي عمييسا الدبلم أخبخه أن : "  أبيو
عميًا قال كانت لي شارف مغ نريبي مغ السغشع يػم بجر وكان الشبي صمى هللا عميو وسمع 
أعصاني شارفا مغ الخسذ فمسا أردت أن أبتشي بفاشسة بشت رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع 

ا مغ بشي قيشقاع أن يختحل معي فشأتي بإذخخ أردت أن أبيعو الرػاغيغ واعجت رجبل صػاغ
وأستعيغ بو في وليسة عخسي فبيشا أنا أجسع لذارفي متاعا مغ األقتاب والغخائخ والحبال 
وشارفاي مشاختان إلى جشب حجخة رجل مغ األنرار رجعت حيغ جسعت ما جسعت فإذا شارفاي 
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أخح مغ أكبادىسا فمع أممظ عيشي حيغ رأيت ذلظ السشطخ قج اجتب أسشستيسا وبقخت خػاصخىسا و 
مشيسا فقمت مغ فعل ىحا فقالػا فعل حسدة بغ عبج السصمب وىػ في ىحا البيت في شخب مغ 
األنرار فانصمقت حتى أدخل عمى الشبي صمى هللا عميو وسمع وعشجه زيج بغ حارثة فعخف الشبي 

لشبي صمى هللا عميو وسمع ما لظ فقمت يا صمى هللا عميو وسمع في وجيي الحي لقيت فقال ا
رسػل هللا ما رأيت كاليػم قط عجا حسدة عمى ناقتي فأجب أسشستيسا وبقخ خػاصخىسا وىا ىػ ذا 
في بيت معو شخب فجعا الشبي صمى هللا عميو وسمع بخدائو فارتجى ثع انصمق يسذي واتبعتو أنا 

ن فأذنػا ليع فإذا ىع شخب فصفق رسػل وزيج بغ حارثة حتى جاء البيت الحي فيو حسدة فاستأذ
هللا صمى هللا عميو وسمع يمػم حسدة فيسا فعل فإذا حسدة قج ثسل محسخة عيشاه فشطخ حسدة إلى 
رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع ثع صعج الشطخ فشطخ إلى ركبتو ثع صعج الشطخ فشطخ إلى سختو 

عبيج ألبي فعخف رسػل هللا صمى هللا ثع صعج الشطخ فشطخ إلى وجيو ثع قال حسدة ىل أنتع إال 
عميو وسمع أنو قج ثسل فشكز رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع عمى عقبيو القيقخى وخخجشا 

 . (ٜٔ) معو "
وقج استخجـ الدىخي بعس مخوياتو لمخد عمى مصالب العمػييغ وخاصة ما يتعمق بفيء الشبي    

عغ ابغ شياب عغ مالظ بغ ه السخوية : " صمى هللا عميو وآلو وسمع ، فيشقل البخاري عشو ىح
أوس بغ الحجثان وكان دمحم بغ جبيخ ذكخ لي ذكخا مغ حجيثو ذلظ فانصمقت حتى أدخل عمى 
مالظ بغ أوس فدألتو عغ ذلظ الحجيث فقال مالظ بيشا أنا جالذ في أىمي حيغ متع الشيار إذا 

معو حتى أدخل عمى عسخ  رسػل عسخ بغ الخصاب يأتيشي فقال أجب أميخ السؤمشيغ فانصمقت
فإذا ىػ جالذ عمى رمال سخيخ ليذ بيشو وبيشو فخاش متكئ عمى وسادة مغ أدم فدمست عميو 
ثع جمدت فقال يا مال إنو قجم عميشا مغ قػمظ أىل أبيات وقج أمخت فييع بخضخ فاقبزو 

ا أنا جالذ فاقدسو بيشيع فقمت يا أميخ السؤمشيغ لػ أمخت بو غيخي قال اقبزو أييا السخء فبيش
عشجه أتاه حاجبو يخفا فقال ىل لظ في عثسان وعبج الخحسغ بغ عػف والدبيخ وسعج بغ أبي 
وقاص يدتأذنػن قال نعع فأذن ليع فجخمػا فدمسػا وجمدػا ثع جمذ يخفا يديخا ثع قال ىل لظ 
في عمي وعباس قال نعع فأذن ليسا فجخبل فدمسا فجمدا فقال عباس يا أميخ السؤمشيغ اقس 

شي وبيغ ىحا وىسا يخترسان فيسا أفاء هللا عمى رسػلو صمى هللا عميو وسمع مغ مال بشي بي
الشزيخ فقال الخىط عثسان وأصحابو يا أميخ السؤمشيغ اقس بيشيسا وأرح أحجىسا مغ اآلخخ قال 
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عسخ تيجكع أنذجكع باهلل الحي بإذنو تقػم الدساء واألرض ىل تعمسػن أن رسػل هللا صمى هللا 
سمع قال ال نػرث ما تخكشا صجقة يخيج رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع نفدو قال الخىط عميو و 

قج قال ذلظ فأقبل عسخ عمى عمي وعباس فقال أنذجكسا هللا أتعمسان أن رسػل هللا صمى هللا 
عميو وسمع قج قال ذلظ قاال قج قال ذلظ قال عسخ فإني أحجثكع عغ ىحا األمخ إن هللا قج خز 

هللا عميو وسمع في ىحا الفيء بذيء لع يعصو أحجا غيخه ثع قخأ وما أفاء هللا عمى رسػلو صمى 
رسػلو مشيع إلى قػلو قجيخ فكانت ىحه خالرة لخسػل هللا صمى هللا عميو وسمع وهللا ما 
احتازىا دونكع وال استأثخ بيا عميكع قج أعصاكسػىا وبثيا فيكع حتى بقي مشيا ىحا السال فكان 

هللا عميو وسمع يشفق عمى أىمو نفقة سشتيع مغ ىحا السال ثع يأخح ما بقي  رسػل هللا صمى
فيجعمو مجعل مال هللا فعسل رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع بحلظ حياتو أنذجكع باهلل ىل 
تعمسػن ذلظ قالػا نعع ثع قال لعمي وعباس أنذجكسا باهلل ىل تعمسان ذلظ قال عسخ ثع تػفى هللا 

و وسمع فقال أبػ بكخ أنا ولي رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع فكبزيا أبػ نبيو صمى هللا عمي
بكخ فعسل فييا بسا عسل رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع وهللا يعمع إنو فييا لرادق بار راشج 
تابع لمحق ثع تػفى هللا أبا بكخ فكشت أنا ولي أبي بكخ فكبزتيا سشتيغ مغ إمارتي أعسل فييا 

 صمى هللا عميو وسمع وما عسل فييا أبػ بكخ وهللا يعمع إني فييا لرادق بسا عسل رسػل هللا
بار راشج تابع لمحق ثع جئتساني تكمساني وكمستكسا واحجة وأمخكسا واحج جئتشي يا عباس 
تدألشي نريبظ مغ ابغ أخيظ وجاءني ىحا يخيج عميا يخيج نريب امخأتو مغ أبييا فقمت لكسا 

وسمع قال ال نػرث ما تخكشا صجقة فمسا بجا لي أن أدفعو إليكسا  إن رسػل هللا صمى هللا عميو
قمت إن شئتسا دفعتيا إليكسا عمى أن عميكسا عيج هللا وميثاقو لتعسبلن فييا بسا عسل فييا 
رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع وبسا عسل فييا أبػ بكخ وبسا عسمت فييا مشح وليتيا فقمتسا 

يكسا فأنذجكع باهلل ىل دفعتيا إلييسا بحلظ قال الخىط نعع ثع أقبل ادفعيا إليشا فبحلظ دفعتيا إل
عمى عمي وعباس فقال أنذجكسا باهلل ىل دفعتيا إليكسا بحلظ قاال نعع قال فتمتسدان مشي 
قزاء غيخ ذلظ فوهللا الحي بإذنو تقػم الدساء واألرض ال أقزي فييا قزاء غيخ ذلظ فإن 

 .(ٕٜ)فيكساىا " عجدتسا عشيا فادفعاىا إلي فإني أك
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ومغ السخويات التي انفخد بيا الدىخي وسعى لمصعغ في أسبكية اإلماـ عمي عميو الدبلـ في    
" ، وقج ذكخ ابغ عبجالبخ في ما عمسشا أحج أسمع قبل زيج بغ حارثة اإلسبلـ ما روي عشو : " 

 . (ٖٜ) و الدبلـاالستيعاب أنو قاؿ كحلظ في مػاضع أخخى أف أوؿ مغ أسمع ىي الديج خجيجة عمي
وقج انتبو بعس رواة الحجيث وعمساء الخجاؿ إلى أف التحاؽ الدىخي بالخمفاء األمػييغ قج دفعو    

 "أي رجل ىػ ؟! لػال أنو أفدج نفدو برحبة السمػك لسجاممتيع فقاؿ مكحػؿ اليحلي عشو : " 
عسر أن يكػن مثل بخئت مغ األ. كسا شكظ يحيى بغ معيغ فيو كسا يشقل الحاكع عشو : "  (ٜٗ)

الدىخي؛ الدىخي يخى العخض واالجازة ويعسل لبشي أمية، واألعسر فقيخ صبػر مجانب لمدمصان 
 . (ٜ٘) " ورع عالع بالقخآن

إف ما يسكغ استشتاجو مغ ىحا االستعخاض لتاريخ التعامل مع الدشة الشبػية والسحجثيغ بيا مغ    
بي صمى هللا عميو وآلو وسمع لسحاوالت الديصخة قبل الدمصة يؤكج عمى أنيا خزعت مشح وفاة الش

والتي تخاوحت ما بيغ اإللغاء أو اإلخفاء ثع تصػرت إلى الديصخة عمى السحجثيغ في عيج 
الخميفتيغ الثاني والثالث بل واالستعانة بالسدمسيغ مغ ذوي الخمفيتيغ الييػدية والسديحية في 

 العيج األمػي .مدائل االعتقاد ، وأخيخًا إصصشاع السحجثيغ في 
وقج أتت ىحه اإلجخاءات مغ الدمصة الحاكسة ضسغ الرخاع االجتساعي الحي بخز بيغ    

السذخوعات السختمفة لمصبقات والذخائح االجتساعية الستػاججة في السجيشة بعج وفاة الشبي صمى هللا 
ديشية فقج  عميو وآلو وسمع ، ونطخًا ألف ىحه السذخوعات بذكل عاـ كانت تدتشج إلى دعامات

اعتسجت الدمصة عمى ىحه اإلجخاءات لتسخيخ مذخوعاتيا االقترادية واالجتساعية والتي كانت 
 تجرؾ تسامًا أنيا ليدت عمى تػافق مع ما ىػ معخوؼ عغ الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع .

 مشيج العباسييغ في تججيغ السحجثيغ واصصشاعيع  -
مثمت الثػرة االجتساعية التي قادىا العباسيػف في القخف الثاني السيبلدي مذخوعًا مدتقبًل عغ    

سابقو األمػي والحي اعتسج عمى السخكدية اإلقصاعية ، وفي السقابل فقج مشح العباسيػف 
ة مغ اإلقصاعييغ السحمييغ في الػاليات نػعًا أكبخ مغ الحخية والتقجيخ متجاوزة العشرخية الػاضح

قبل األمػييغ ، كسا شيجت الصبقة التجارية حالة مغ االنتعاش سسحت ليا بكيادة حالة مغ 
السعخفة والتشػيخ في السجتسع اإلسبلمي بمغ ذروتو في عيج السأمػف العباسي عبخ مذخوع 

 . (ٜٙ) التخجسة
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افية ومع ىحا التصػر الػاضح في الػضع االقترادي واالجتساعي فقج شيجت الحالة الثق   
والجيشية والدياسية كحلظ نػعًا مغ الشذاط ، وبخزت العجيج مغ االتجاىات الجيشية التي عبخت عغ 
السذخوعات االجتساعية الدالفة ، وانعكذ ضيػر ىحه االتجاىات عمى الداحة الثقافية كحلظ عبخ 

نت كسا ىػ الرخاع ما بيغ السحاىب السختمفة ، وىػ ما ألقى بطبللو عمى رواية الحجيث التي كا
 معخوؼ السشيل الحي سعت ىحه السحاىب إلثبات وجاىتيا عبخه .

لع يكغ الخمفاء العباسييغ بعيجيغ عغ مخاقبة ىحه األوضاع وال غافميغ عغ أىسية الديصخة عمى    
رواية الحجيث ، ولكغ مع وعييع الكامل بػجػد متغيخ أساسي عغ السخحمة األمػية ، وىػ وفاة 

صمى هللا عميو وآلو وسمع الحيغ يخووف عشو بذكل مباشخ ، باإلضافة لػفاة كافة أصحاب الشبي 
عجد كبيخ مغ الصبقة األولى لمتابعيغ ، وبالتالي فقج وجج العباسييغ أف السشيجية التي ورثػىا عغ 
األمػييغ في السشع مغ رواية الحجيث لع تعج صالحة في عرخىع ، بل ربسا تتخؾ السجاؿ 

سخالفيغ كالعمػييغ )خاصة في العخاؽ( وكحلظ بشي أمية لمخواج بسا ييجد لمسخويات الجاعسة لم
 .(ٜٚ)سمصتيع خاصة في شساؿ أفخيكيا القخيب مغ األنجلذ ذو اليػى األمػي 

لقج اتخح العباسيػف عجة إجخاءات بيجؼ الديصخة السخويات الحجيثية وكحلظ تججيغ واصصشاع    
 رواة الحجيث ومشيا :

بالخغع مغ السخويات الستعجدة التي استشج إلييا الخمفاء الثبلثة األوائل ثع ث : تجويغ الحجي -ٔ   
خمفاء الجولة األمػية في تبخيخ رفس كتابة الحجيث عغ الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع ، فقج 

، وكاف مغ  (ٜٛ) ٖٗٔقخر الخميفة العباسي أبػ جعفخ السشرػر قياـ العمساء بتجويغ العمػـ سشة 
جويغ السخويات عغ الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع ، وىشا فقج تجخل الخميفة بشفدو اذ امخ بيشيا ت

يا أبا عبج هللا ضع ىحا ىجخية : "  ٖٙٔاإلماـ مالظ بغ أنذ الكياـ بتأليف كتابو السػشأ سشة 
، العمع ودّونُو، ودّون مشو ُكتبًا، وتجّشب شجائج عبج هللا بغ عسخ، ورخز عبج هللا بغ عّباس

وشػاذ عبج هللا بغ مدعػد، واقرج إلى أواسط األمػر، وما اجتسع عميو األئّسة والرحابة 
)رضي هللا عشيع(، لشحسل الشاس إن شاء هللا عمى عمسظ وُكتبظ، ونبّثيا في األمرار، ونعيج 

. والغخيب أف اإلماـ مالظ بغ أنذ اعتخؼ في  (ٜٜ) " إلييع أن ال يخالفػىا وال يقزػا بدػاىا
يتو ليحه السقابمة أف الخميفة تعيج إليو بأف يكخه عمساء العخاؽ وباقي األمرار عمى إتباع روا

فقمت لو: أصمح هللا األميخ، إّن أىل العخاق ال يخضػن السخويات التي ذكخىا في كتابو : " 
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عمسشا، وال يخوَن في عسميع رأَيَشا . فقال أبػ جعفخ: ُيحسمػن عميو، ونزخب عميو ىاماِتيع 
 .(ٓٓٔ)" لديف، ونقصع شي ضيػرىع بالّدياط، فتعّجل بحلظ وضعيا با

وبحلظ فقج وضع الخميفة العباسي السشرػر لئلماـ مالظ ما يجب عميو أف يجونو مغ السخويات    
 في كتاب السػشأ الحي أراد مشو تألفيو ليجعمو األساس الجيشي الحي تقػـ عميو دولتو العباسية .

بالخغع مغ أف عمع الجخح والتعجيل ، أو عمع رجاؿ جيل )عمع الخجال( : عمع الجخح والتع – ٕ   
الحجيث ، قج نذأ بذكل فعمي في العرخ األمػي ، ضسغ الرخاعات التي شيجتيا ىحه السخحمة 
سػاء بيغ االتجاىات الجيشية السختمفة أو حتى في صخاع التقخب مغ األمػييغ ، فقج تأخخ التأليف 

 حتى القخف الثالث اليجخي .  في عمع الجخح والتعجيل
كانت البجاية بتأليف كتب الصبقات والتي عشت بحكخ شبقات الرحابة وشبقات التابعيغ ،    

شبقات ىجخية( ، ثع كتاب "  ٕٚٓ" لسحسج بغ عسخ الػاقجي )ت/ الصبقات وكاف أقجميا كتاب " 
ىػ( ، ولو  ٕٚٓ " لمييثع بغ عجي )ت مغ روى عغ الشبي صمى هللا عميو وسمع مغ أصحابو

أيزًا شبقات الفقياء والسحجثيغ ، أما كتب الجخح والتعجيل فقج تأخخت لمقخف الثالث ألف اإلماـ 
 ٕٕٔ" والحي بجأ بتأليفو حدب قػلو في سشة التاريخ الكبيخ دمحم بغ إسساعيل البخاري كتابو " 

الجخح كتابو " ىجخية(  ٕٖٚ، كسا ألف عبجالخحسغ بغ أبي حاتع الخازي )ت/ (ٔٓٔ) ىجخية
معخفة السجخوحيغ مغ " و " الثقات ىجخية( كتابيو "  ٖٗ٘" وألف ابغ حباف )ت/ والتعجيل 
 . (ٖٓٔ) "أحػال الخجال ىجخية( كتابو "  ٕٙ٘، كسا ألف الجػزجاني )ت/ (ٕٓٔ)" السحجثيغ 

يث مشيع ومغ الػاضح أف ىحا العمع قج تع اتخاذه كػسيمة لتحجيج الخجاؿ الحيغ يجب أخح الحج   
مسغ ال يذكمػف خصػرة حكيكية عمى الجولة العباسية ، وبالتالي فقج تغيخ السػقف عغ الجولة 
األمػية والتي كاف الذتع الستبادؿ بيغ رجاؿ الحجيث شيئًا شبيعيًا ال يؤدي إلسقاط أي مشيسا كسا 

شخعي عشج جاء عغ األعسر انو قال: ُذكخ ابخاليع الحجث بيغ الذعبي وإبخاليع الشخعي : " 
الذعبي فقال: ذاك األعػر الحي يدتفتيشي بالميل ويجمذ يفتي الشاس بالشيار، قال فحكخت ذلظ 

. بل أف ىحا الػضع إمتج  (ٗٓٔ) " البخاليع، فقال ذاك الكحاب لع يدسع مغ مدخوق شيئًا قط
لمفتخة األولى مغ الجولة العباسية وبخز في العبلقة بيغ اإلماـ أبي حشيفة الشعساف واإلماميغ مالظ 
بغ أنذ وسفياف الثػرة وكبلىسا شعغ في أبي حشيفة ، بل أف الثػري اعتبخه شيصاف وكل إليو 

قج كان يشقس عخى اإلسبلم الحسج هلل الحي أراح السدمسيغ مشو ؛ لنقس عخى اإلسبلـ : " 
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استتيب " ، وقاؿ أيزًا : "  عخوة عخوة، وما ولج في اإلسبلم مػلػد أشأم عمى أىل اإلسبلم مشو
الجاء العزال اليبلك " ، وروي عغ مالظ أنو قاؿ عغ أبي حشيفة : "  أبػ حشيفة مغ الكفخ مختيغ

 . (٘ٓٔ) "في الجيغ وأبػ حشيفة مغ الجاء العزال 
ج في ىحه الفتخة مغ الجولة العباسية ىػ بجاية تجويغ الصعػف عمى السخالفيغ لمدمصة لكغ الججي   

الحاكسة واتجاىاتيا بذكل ثابت ، خاصة أنو في أواخخ القخف الثاني اليجخي والقخف الثالث كاف 
مغ الػاضح أف الذيعة كسحىب ديشي وتيار إجتساعي ىػ اإلشكاؿ الحكيقي الحي يػاجو العباسييغ 

تحت وشأة (ٙٓٔ)بجأت الجولة العباسية تتجو تجريجيًا نحػ قجر أكبخ مغ اإلقصاع العدكخي ، كسا 
الثػرات االجتساعية الكبخى التي اشتعمت ضجىا في الذخؽ والغخب اإلسبلمييغ كثػرة بابظ 

ىجخية وثػرة البذسػرييغ في مرخ والتي اشتعمت  ٕٗٓالخخمي في آذربيجاف والتي اشتعمت في 
 . (ٚٓٔ) ىجخية ٕٙٔفي 
ومغ ىشا فقج ضيخت الحاجة لسحاولة مػاكبة ىحه التصػرات االقترادية واالجتساعية ، ولع يعج    

مغ السقبػؿ أف يتع التعخيف فقط بخجاؿ الحجيث ، لكغ بخزت الحاجة إلى مشحيع ألقاب التعجيل 
تػثيق الذيعة والتجخيح بشاء عمى مػاقفيع الدياسية ، وعمى سبيل السثاؿ فقج رفس رجاؿ الحجيث 

إن البجعة ضخبان كغمػ مسغ وصػفيع بالغمػ في التذيع كسا يذيخ الحىبي بسيداف االعتجاؿ : " 
وتابعييع مع الجيغ والػرع التذيع أو التذيع ببل غمػ وال تحخق فيحا أكثخ في التابعيغ 

ة كبخى، ثع بجع.  ، فمػ ورد حجيث ىؤالء لحىبت جسمة اآلثار الشبػية وىحه مفدجة بيشةوالرجق
كالخفس الكامل والغمػ فيو، والحط عمى أبي بكخ وعسخ رضي هللا عشيسا، والجعاء إلى ذلظ، 

" . ويعخؼ الحىبي مقرػده مغ الغمػ في التذيع في زمانو  فيحا الشػع ال يحتج بيع وال كخامة
خ فالذيعي الغالي في زمان الدمف وعخفيع ىػ مغ تكمع في عثسان والدبيوفي زماف الدمف : " 

وشمحة ومعاوية وشائفة مسغ حارب عميا رضي هللا عشو ، وتعخض لدبيع . والغالي في زمانشا 
 .(ٛٓٔ)"  وعخفشا ىػ الحي يكفخ ىؤالء الدادة، ويتبخأ مغ الذيخيغ أيزًا، فيحا ضال معثخ

وبالتالي فقج قخر عمساء الجخح والتعجيل قبػؿ الستذيعيغ الحيغ ال يسثمػف خصػرة عمى شخعية    
جولة العباسية والسحىب الجيشي الحي اتخحتو ، أي الحيغ يتبعػف تذيعًا عاشفيًا ال أكثخ ، كسا أف ال

مجخد اتخاذ مػقف سمبي مغ معاوية أو الدبيخ وشمحة أو حتى الخميفة الثالث لع يكغ ليسثل 
بلمي مذكمة حكيكية بالشدبة لمدمصة العباسية فتػجياتيا الدياسية لع تعج ناشصة في الػاقع اإلس
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سمبًا أو إيجابًا ، بل أف التػجو األمػي لكل مغ عثساف بغ عفاف ومعاوية بغ أبي سفياف كاف بكل 
تأكيج مدتيجغ في الػسط العباسي ، أما الذيعة الحيغ اتخحوا مػقفًا سمبيًا مغ القاعجة التخاثية التي 

لسقبػؿ في ىحه السخحمة قاـ عمييا التجيغ العباسي وىي الخميفتيغ األوؿ والثاني ، فمع يكغ مغ ا
االعتساد عمى مخوياتيع ، كػف تذيعيع ليذ عاشفيًا فقط وإنسا محىبيًا كحلظ بسا يحسمو ىحا 

 السحىب مغ ترػرات ديشية ليا مخدود إقترادي واجتساعي يتشاقس مع السذخوع العباسي .
ة الخمفاء الثبلثة والغخيب أف مثل ىحا التذجد في التعامل مع الذيعة الستيسيغ بالخفس وكخالي   

، لع يطيخ بشفذ القػة في مػاجية الستيسيغ بالشرب بسعشى بغس اإلماـ عمي بغ أبي شالب 
ىجخية( الحي يػصف بالثقة  ٕٙ٘عميو الدبلـ مغ السحجثيغ مثل أبػ إسحاؽ الجػزجاني )ت/ 

 . (ٜٓٔ) والثبت والستقغ
نسػذجًا واضحًا ليحا التغيخ في إف السػقف مغ السحجث الذيعي جابخ بغ يديج الجعفي يسثل    

السػاقف ، وبالخغع مغ أف عمساء الخجاؿ كانػا يػثقػنو كسا يبجو في الفتخة األمػية والفتخة األولى 
، جابخ : حجثشا ، وأخبخنا . فحاك"إذا قال مغ الجولة العباسية ، حيث يقػؿ عشو سفياف الثػري : " 

: " ي الحجيث مشو " . ويقػل عشو وكيعيت أورع فكان جابخ ورعًا في الحجيث ، ما رأويقػؿ : " 
جابخ صجوق في وقاؿ عشو شعبة : " . " ميسا شككتع في شيء ، فبل تذكػا في أن جابخ ثقة 

لئغ تكمست في . بل أف الذافعي يخوي أنو سسع سفياف الثػري ييجد شعبة : "  (ٓٔٔ) "الحجيث 
 .(ٔٔٔ)جابخ الجعفي ألتكمسغ فيظ ! " 

إال أف ىحا السػقف تغيخ الحقًا واتيع جابخ بغ يديج الجعفي بالكحب في العيج العباسي ، ومغ    
قال لي أبػ معاوية : بيغ مغ نيى الشاس عغ االستساع ألحاديثو ىسا سفياف الثػري وشعبة : " 

كان سفيان وشعبة يشيياني عغ جابخ الجعفي ، وكشت أدخل عميو ، فأقػل : مغ كان عشجك ؟ 
 . (ٕٔٔ) ": شعبة وسفيان !  فيقػل

 (ٖٔٔ) ومغ الػاضح أف مػقف جابخ بغ يديج الجعفي كسحجث شيعي يشتسي لمشسػذج الخافزي   
بحدب ترشيف الحىبي كاف لو دور كبيخ في ىحا التحػؿ مغ روايتو ، خاصة فيسا يتعمق بسػقف 

 سفياف الثػري السؤيج لمعباسييغ .
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ث العباسيػف شخيقة تقخيب السحجثيغ عبخ السشح السالية مغ ور السشح السالية والتقخيب :  – ٖ   
األمػييغ ، والحيغ اشخنا إلى شخيقتيع في اصصشاع كل مغ الذعبي والدىخي وكل مشيسا كاف 

 معارضًا ليسا باألساس وذلظ عبخ السشح السالية والسشاصب .
وفي محاولة لقج استخجـ أبػ جعفخ السشرػر ىحه الصخيقة في التعامل مع السحجثيغ    

اصصشاعيع وضسيع إلى السؤيجيغ لو ، وكاف مغ أىع الحيغ اصصشعيع الخميفة أبػ جعفخ 
وكاف  (ٗٔٔ) السشرػر عبخ الساؿ مالظ بغ أنذ ودمحم بغ أبي ذئب وعبجهللا بغ زياد بغ سسعاف

ىشاؾ مقابل سياسي ليحه العصايا ، فدبقت اإلشارة لتكميف أبػ جعفخ السشرػر لسالظ بغ أنذ 
أليف السػشأ ، كسا أف دمحم بغ أبي ذئب كاف لو مػقف سمبي مغ ثػرة العمػييغ بالسجيشة ورفس بت

. وبالخغع مغ كػنيع جسيعًا كانػا يعسمػف في خجمة الجولة العباسية لكغ الرخاع  (٘ٔٔ) دعسيا
 (ٙٔٔ) اديثوبيشيع كاف كبيخًا ، وافتا ابغ أبي ذئب باستتابة مالظ أو قتمة نطخًا ألنو لع يأخح بأحج أح

وقج تصػر األمخ في بعس اإلحياف إلى محاولة تأليف األحاديث السشكخة والػاضحة الكحب    
وقج ذكخ السيجي مغ ولج العباس عسي " ، إلرضاء الخمفاء العباسييغ وىػ ما رواه الديػشي : " 

الحجيث في  الديػشي إلى أف راوي ىحا الحجيث دمحم بغ الػليج وىػ مػلى لمعباسييغ واتيسو بػضع
، ومغ السؤكج أف ىؤالء السحجثيغ لع يكػنػا  (ٚٔٔ) إشارة لمغخض الدياسي خمف ىحا الػضع

 يزعػف أحاديث بيحا الذكل السشحاز لمعباسييغ دوف أوامخ مغ الدمصة ودوف مكافأتيا .
كسا استغل غياث بغ إبخاليع شغف الخميفة السيجي العباسي بالحساـ فخوى لو حجث ندبو    

ال سبق إال في حافخ أو نرل أو جشاح " ، ألبي ىخيخة عغ الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع : " 
 . (ٛٔٔ) والغخيب أف الخميفة مشحو عذخة آالؼ درىع عمى ىحه السخوية رغع معخفتو بأنو كحاب

 ٕٕ٘غ أىع الخواة الحيغ خجمػا الببلط العباسي كاف أبػ الحدغ عمي بغ دمحم السجائشي )ت/ وم   
ىجخية( ، وقج ولج في البرخة ثع عاش لفتخة في السجائغ وندب إلييا ، قبل أف يشتقل لئلقامة في 
بغجاد ويتعخؼ عمى إسحاؽ بغ إبخاليع السػصمي الحي ورث عغ أبيو ميسة الغشاء لمخمفاء 

َأْحَسج ْبغ زىيخ ْبغ حخب والحي كاف كسا ، يعتخؼ بشفدو ، يغجؽ عميو األمػاؿ : "  (ٜٔٔ) ييغالعباس
َقاَل: كان َأِبي، ويحيى ْبغ معيغ، ومرعب الدبيخي يجمدػن بالعذيات عمى باب مرعب، َقاَل 
فسخ عذية مغ العذيات رجل عمى حسار فاره، وبدة حدشة، فدمع وخز بسدائمو َيْحَيى ْبغ 

فقال لو َيْحَيى: ِإَلى أيغ يا أبا الحدغ؟ فقال: ِإَلى ىحا الكخيع الحي يسؤل كسي مغ أعبله معيغ، 



 إصطهاع احملدثني يف العصر العباسي
  د. رشا عبد الكريم فاحل الهورم.                                                                                                   

 

   م(4243كانون األول  – 53ةل  دراسا  ااريخة  ملةلق  العدد جم 
465 

 

465 

ِإَلى أسفمو دنانيخ ودراىع. فقال: ومغ ىػ يا أبا الحدغ؟ فقال: َأُبػ ُمَحسَّج ِإْسَحاق ْبغ ِإْبَخاِليع 
فدألت َأِبي فقمت مغ ىحا  السػصمي، َقاَل فمسا ولي َقاَل َيْحَيى ْبغ معيغ: ثقة، ثقة، ثقة. َقاَل:

 . (ٕٓٔ) " الخجل؟ َقاَل: السجائشي
ومغ الغخيب أف يعتبخه يحيى بغ معيغ ثقة بالخغع مغ اعتخافو بإغجاؽ السػصمي األمػاؿ عميو    

، وىػ بكل تأكيج كشجيع لمخمفاء العباسييغ ال يغجؽ عميو األمػاؿ إال ليجوف السخويات التاريخية بسا 
اسييغ ، ولحلظ فقج ساىع في تذػيو الثػرات الذيعية كثػرة السختار بغ أبي يخضي الخمفاء العب

 . (ٕٔٔ) عبيج الثقفي
وقال أبػ  كسا كاف ىػ مرجر السخويات التي تتيع اإلماـ الحدغ عميو الدبلـ بكثخة الدواج : "   

ياد الحدغ السجائشي : كان الحدغ عميو الدبلم كثيخ التدويج : تدوج خػلة بشت مشطػر بغ ز 
الفدارية ، فػلجت لو الحدغ بغ الحدغ وام إسحاق بشت شمحة ابغ عبيج هللا فػلجت لو ابشا 
سساه شمحة ، وام بذخ بشت أبي مدعػد األنراري فػلجت لو زيجا ، وجعجة بشت األشعث ، وىي 
التي سستو ، وىشجا بشت سييل بغ عسخو وحفرة ابشة عبج الخحسغ بغ أبي بكخ ، وامخأة مغ 

مخأة مغ بشات عسخو ابغ األليع السشقخي ، وامخأة مغ ثكيف فػلجت لو عسخ ، وامخأة كمب ، وا
مغ بشات عمقسة ابغ زرارة ، وامخأة مغ بشي شيبان مغ آل ىسام بغ مخة فقيل لو : إنيا تخى 

" . وروى رأي الخػارج فصمقيا ، وقال : إني أكخه أن أضع إلى نحخي جسخة مغ جسخ جيشع 
جل فدوجو وقال لو : إني مدوجظ وأعمع أنظ ممق شمق غمق ، ولكشظ وخصب إلى ر : " كحلظ

: احرى زوجات الحدغ عميو الدبلم فكغ سبعيغ اس ندبا وأرفعيع ججا وأبا . وقالخيخ الش
تدوج عميو الدبلم سبعيغ : " يحكخ عجد الدوجات والجػاري كحلظ " . وفي رواية أخخى  امخأة
 .(ٕٕٔ)"  ه وكان أوالده خسدة عذخ، وممظ مائة وستيغ أمة في سائخ عسخ حخة
وبعيجًا عغ مجى مرجاقية ىحا االتياـ ، فإف عجد أبشاء اإلماـ الحدغ عميو الدبلـ ال يتشاسب    

مع ىحا العجد الكبيخ مغ الدوجات والجػاري ، لكغ يبجو أف مداع السجائشي لتذػيو اإلماـ الحدغ 
عميو الدبلـ الحيغ اصصجمػا بالعباسييغ مشح عميو الدبلـ قج التقت مع العجاء العباسي ألبشائو 

 . (ٖٕٔ) بجاية دولتيع ، باإلضافة لعجائو لمذيعة بذكل عاـ
عمى أف الخميفة الستػكل العباسي تسكغ مغ استقصاب شخرية حجيثية تشتسي لؤلسخة األمػية    

يمتقي مع ىجخية( ، وىحا ما يبجو غخيبًا لمغاية وإف كاف  ٕٗٗوىػ دمحم بغ أبي الذػارب )ت/ 
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، السذخوعيغ وخاصة في عيج الستػكل الػالء لبلنتساء اإلقصاعي لجى األسختيغ وبالتالي تذابو
ُل َعِغ الَكبَلِم ِفي الُقْخآِن، حكخ الحىبي في سيخ أعبلـ الشببلء: "في : َنَيى الُسَتَػكِّ ْػِليُّ َقاَل الرُّ

ِثْيَغ ِإَلى َساَمخَّاءَ  ُثػا، َوَأجَدَل َوَأشَخَز الُفَقَياَء َوالُسَحجِّ َػاِرِب، َوَأَمَخُىْع َأْن ُيَحجِّ ، ِمْشُيُع اْبُغ َأِبي الذَّ
بَلتِ  ، ولع يقترخ االستقصاب عمى األب بل امتج ألبشائو كحلظ كالحدغ بغ دمحم بغ أبي "َلُيُع الرِّ
، وأخيو قاضي القزاة عمي بغ دمحم بغ أبي ي تع تعييشو قاضيًا في حياة أبيوالذػارب الح

 . (ٕٗٔ)اربالذػ 
ومغ بيغ السحجثيغ الحيغ استقصبيع الستػكل العباسي في انقبلبو عمى السعتدلة كاف السحجث    

قال إبخاليع نفصػيو : في ىجخية( ، ويحكخ الحىبي : "  ٖٕ٘الذييخ أبػ بكخ بغ أبي شيبة )ت/ 
غ عبج سشة أربع وثبلثيغ ومائتيغ أشخز الستػكل الفقياء والسحجثيغ ، فكان فييع مرعب ب

هللا الدبيخي ، وإسحاق بغ أبي إسخائيل ، وإبخاليع بغ عبج هللا اليخوي ، وأبػ بكخ وعثسان ابشا 
أبي شيبة ، وكانا مغ الحفاظ . فقدست بيشيع الجػائد ، وأمخىع الستػكل أن يحجثػا باألحاديث 

واجتسع  التي فييا الخد عمى السعتدلة والجيسية ، قال : فجمذ عثسان في مجيشة السشرػر ،
عميو نحػ مغ ثبلثيغ ألفا ، وجمذ أبػ بكخ في مدجج الخصافة ، وكان أشج تقجما مغ أخيو ، 

 . (ٕ٘ٔ) " اجتسع عميو نحػ مغ ثبلثيغ ألفا
وبشاء عمى ىحه األعصيات فقج روى عشو البدار حجيثًا ندبو إلى أبي ىخيخة ، أف الشبي صمى    

 .(ٕٙٔ)"  ِفيُكُع الشُُّبػَُّة َواْلَسْسَمَكةُ هللا عميو وآلو وسمع قاؿ لمعباس : " 
مخوية (ٕٚٔ)وقج صاغ أحج الخواة الحيغ اجتحبيع العباسيػف وىػ إبخاليع بغ سعيج الجػىخي    

سياسية بامتياز مغ أجل العباسييغ ليجعميع أصحاب كداء كأىل البيت عميو الدبلـ ، فيخوى 
َثَشا َعْبُج اْلػَ عشو التخمحي قػلو : "  ىَّاِب ْبُغ َعَصاءٍّ ، َعْغ َثْػِر ْبِغ َيِديَج ، َعْغ َمْكُحػلٍّ ، َعْغ َحجَّ

َغَجاَة  ُكَخْيبٍّ ، َعِغ اْبِغ َعبَّاسٍّ ، َقاَل : َقاَل َرُسػُل ّللاَِّ َصمَّى ّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع ِلْمَعبَّاِس : " ِإَذا َكانَ 
ْثَشْيِغ َفْأِتِشي َأْنَت َوَوَلُجَك َحتَّى أَ  ْدُعَػ َلُيْع ِبَجْعَػةٍّ َيْشَفُعَظ ّللاَُّ ِبَيا َوَوَلَجَك " ، َفَغَجا َوَغَجْوَنا َمَعُو ااِل

َوَباِشَشًة اَل ُتَغاِدُر َذْنًبا ،  ،َوَأْلَبَدَشا ِكَداًء ، ُثعَّ َقاَل : " المَُّيعَّ اْغِفْخ ِلْمَعبَّاِس َوَوَلِجِه َمْغِفَخًة َضاِىَخًة 
. وكاف السحجثيغ السػاليغ لمعباسييغ لع يكفيع ىحه السخوية فقاـ  (ٕٛٔ) " ي َوَلِجهِ المَُّيعَّ اْحَفْطُو فِ 

 . (ٜٕٔ) " َواْجَعِل اْلِخبَلَفَة َباِقَيًة ِفي َعِكِبوِ رزيغ العبجري بإضافة عبارة أخخى : " 
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عغ دمحم بغ إسساعيل بغ عػن ي: "وروى الصبخاني عغ محجث آخخ وىػ أحسج بغ داود السك   
الشبمي عغ الحارث بغ معاوية بغ الحارث عغ أبيو عغ ججه أبي أمو عغ أم سمسة رضي هللا 

. وقج  (ٖٓٔ) " عشيا مخفػعا : ] الخبلفة في ولج عسي و صشػ أبي حتى يدمسػىا إلى السديح [
، ثاني كحلظ بريغة أخخى وبشفذ الدشج: "نقميا الصبخ  َثَشا َأْحَسُج ْبُغ َداُوَد اْلَسكِّيُّ شا ُمَحسَُّج ْبُغ َحجَّ

ِو، َأنَُّو كَ  ِه َأِبي ُأمِّ ، ثشا اْلَحاِرُث ْبُغ ُمَعاِوَيَة ْبِغ اْلَحاِرِث، َعْغ َججِّ اَن ِإْسَساِعيَل ْبِغ َعْػنٍّ الشِّيِميُّ
ْنَيا أَلََكْمُتَيا، َوَلِكْغ اَل َيْدأَ  ُلِشي هللُا َعْغ َحِجيثٍّ َيُقػُل: ِإنَّ ِعْشِجي َلَحِجيًثا َلْػ َأَرْدُت َأْن آُكَل ِبِو الجُّ

ْمَصاِن، َقاَل َأِبي: َفُقْمُت: َما ُىَػ؟ َفَقاَل: َلسَّا َخَخَج َزْيٌج َأَتْيُت َخاَلِتي اْلَغَج َفُقمْ  ُت َلَيا: َيا َأْرَفُعُو ِإَلى الدُّ
َلَيا: ِإنَُّو َخَخَج َمَعُو َذُوو اْلِحَجى،  ُأمَُّو َقْج َخَخَج َزْيٌج، َفَقاَلْت: اْلِسْدِكيُغ ُيْقُتُل َكَسا ُقِتَل آَباُؤُه، َفُقْمتُ 

ْت ُأمُّ َسَمَسَة: َفَقاَلْت: ُكْشُت ِعْشَج ُأمِّ َسَمَسَة َزْوِج الشَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َفَتَحاَكُخوا اْلِخبَلَفَة، َفَقالَ 
ُخوا اْلِخبَلَفَة َبْعَجُه َفَقاُلػا: َوَلُج َفاِشَسَة، َفَقاَل َرُسػُل هللِا ُكْشُت ِعْشَج الشَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع َفَتَحاكَ 

ي ِصْشِػ َأِبي َحتَّى ُيْدِمُسػَىا ِإَلى »َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع:  َلْغ َيِرُمػا ِإَلْيَيا َأَبًجا َوَلِكشََّيا ِفي َوَلِج َعسِّ
الِ  جَّ  . (ٖٔٔ) " الجَّ

" بيحيغ الحجيثيغ عمى عجـ صحة تاريخ الخمفاء جيغ الديػشي في كتابو " وقج استجؿ جبلؿ ال  
الخمفاء الفاشسييغ معتبخًا أنيع مغتربيغ لمخبلفة ، وبغس الشطخ عغ تدميع الخبلفة لمسديح عميو 
الدبلـ أو الججاؿ ، فإف كبل الذخريتيغ يتػقع ضيػرىسا في آخخ الدماف بسا يسشح الخمفاء 

ستيبلء عمى الدمصة حتى ىحا الػقت ، وىحا االستجالؿ الغخيب مغ الديػشي العباسييغ شخعية اال
 يذيخ إلى أي مجى حقق الحجيثيغ الغخض مشيسا .

ومغ أىع السحجثيغ الحيغ التحقػا بخجمة الببلط العباسي ، أبػ يػسف يعقػب بغ إبخاليع    
ات مالية مغ أبي حشيفة ىجخية( ، وكاف والجه فقيخًا وعاش لفتخة عمى إعان ٕٛٔاألنراري )ت/ 

الشعساف حتى يتسكغ مغ مػاصمة التػاجج في حمقة عمسو ، والحقًا تسكغ مغ التقخب مغ الخمفاء 
العباسييغ السيجي ثع اليادي وتػلى القزاء ليسا، لكشو كاف أكثخ اقتخابًا مغ الخميفة ىاروف 

ِشْيِج، وَ الخشيج : "  وِ َوَكاَن َقاِضَي اآلَفاِق، َوَوِزْيَخ الخَّ ، وقج استحجث الخشيج  (ٕٖٔ) " َزِمْيَمُو ِفي َحجِّ
، لكغ ىشاؾ مخوية أخخى يشقميا ابغ خمكاف تذيخ إلى أف  (ٖٖٔ) مغ أجمو مشرب قاضي القزاة

حكى عمي بغ السحدغ التشػخي عغ أبي عغ ججه قال: بجايتو كانت في عيج الخميفة الخشيج : " 
جم بغجاد بعج مػت أبي حشيفة رحسو هللا تعالى كان سبب اترال أبي يػسف بالخشيج أنو كان ق
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فحشث بعس القػاد في يسيغ، فصمب فقييًا يدتفتيو، فجيء بأبي يػسف فأفتاه أنو لع يحشث، 
فػىب لو دنانيخ وأخح لو دارًا بالقخب مشو. ودخل القائج يػمًا عمى الخشيج فػججه مغسػمًا، فدألو 

ي فاشمب فقييًا كي أستفتيو، فجاءه بأبي عغ سبب غسو فقال: شيء مغ أمخ الجيغ قج حدنش
يػسف. قال أبػ يػسف: فمسا دخمت إلى مسخ بيغ الجور رأيت فتى حدشًا عميو أثخ السمظ، وىػ 
في حجخة محبػس، فأومأ إلي بأصبعو مدتغيثًا فمع أفيع مشو إرادتو، وأدخمت إلى الخشيج، فمسا 

عقػب أصمح هللا أميخ السؤمشيغ، مثمت بيغ يجيو سمست ووقفت فقال لي: ما اسسظ فقمت: ي
قال: ما تقػل في إمام شاىج رجبًل يدني ىل يحجه قمت: ال، فحيغ قمتيا سجج الخشيج، فػقع لي 
أنو قج رأى بعس أىمو عمى ذلظ وأن الحي أشار إلي باالستغاثة ىػ الداني. ثع قال الخشيج: مغ 

رأوا الحجود بالذبيات " وىحه أيغ قمت ىحا قمت: ألن الشبي صمى هللا عميو وسمع قال: " اد
شبية يدقط الحج معيا، قال: وأي شبية في السعايشة قمت: ليذ تػجب السعايشة لحلظ أكثخ مغ 
العمع بسا جخى، والحجود ال تكػن إال بالعمع، وليذ ألحج أخح حقو بعمسو، فدجج مخة أخخى، 

تى وىجية أمو وجساعتو، وأمخ لي بسال جديل وأن ألدم الجار، فسا خخجت حتى جاءتشي ىجية الف
وصار ذلظ أصبًل لمشعسة، ولدمت الجار، فكان ىحا الخادم يدتفتيشي وىحا يذاورني، ولع يدل 

، وبحدب ىحه السخوية فإف أبػ يػسف تسكغ  (ٖٗٔ) " حالي يقػى عشج الخشيج حتى قمجني القزاء
الجيشية التي يدقصػف  مغ التػاصل مع الخميفة وقػاده عبخ التحايل عمى الذخيعة إلقالة العثخات

 فييا ، وفي السقابل تسكغ مغ تحقيق ثخوة مغ العصايا التي كانت ترمو مشيع .
وقال بذخ بغ الػليج وثسة قرة أخخى تبخز ىحا الجور ألبي يػسف ذكخىا ابغ خمكاف : "    

باب الكشجي، قال لي القاضي أبػ يػسف : بيشا أنا البارحة قج أويت إلى فخاشي فإذا داق يجق ال
دقًا شجيجًا، فأخحت عمي إزاري وخخجت، فإذا ىخثسة بغ أعيغ، فدمست عميو، فقال: أجب أميخ 
السؤمشيغ ..... فجئت ففعمت ذلظ فقال: مغ ىحا، فقمت: يعقػب، فقال: ادخل، فجخمت فإذا ىػ 
جال وعغ يسيشو عيدى بغ جعفخ، فدمست فخد الدبلم عمي وقال: أضششا روعشاك فقمت: إي 

لظ مغ خمفي، فقال: اجمذ، فجمدت حتى سكغ روعي، ثع التفت إلي وقال: يا وهللا وكح
يعقػب، تجري لع دعػتظ قمت: ال، قال: دعػتظ ألشيجك عمى ىحا إن عشجه جارية سألتو أن 
ييبيا لي فامتشع، وسألتو أن يبيعيا فأبى، وهللا لئغ لع يفعل ألقتمشو، قال أبػ يػسف: فالتفت 

مغ هللا بجارية تسشعيا أميخ السؤمشيغ وتشدل نفدظ ىحه السشدلة قال إلى عيدى فقمت لو: وما ب
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فقال لي: عجمت عمي في القػل قبل أن تعخف ما عشجي، قمت: وما في ىحا مغ الجػاب قال: 
إن عمي يسيشًا بالصبلق والعتاق وصجقة ما أممظ أن ال أبيع في ىحه الجارية وال أىبيا، فالتفت 

ذلظ مغ مخخج قمت: نعع، قال: وما ىػ قمت: ييب لظ نرفيا إلي الخشيج فقال: ىل لو في 
ويبيعظ نرفيا، فيكػن لع ييب ولع يبع، فقال عيدى: ويجػز ذلظ قمت: نعع، قال: فأشيجك 
أني قج وىبت لو نرفيا وبعتو نرفيا الباقي بسائة ألف ديشار، فقال لو الخشيج: قبمت اليبة 

الجارية ، فأتى بالجارية وبالسال، فقال: خحىا  واشتخيت نرفيا بسائة ألف ديشار، ثع شمب مشو
يا أميخ السؤمشيغ بارك هللا لظ فييا، فقال الخشيج: يا يعقػب قيت واحجة، فقمت: وما ىي فقال: 
ىي مسمػكة وال بج أن تدتبخأ، ووهللا لئغ لع أبت معيا ليمتي ىحه إني ألضغ أن نفدي ستخخج، 

، فإن الحخة ال تدتبخأ، قال: فإني قج أعتقتيا فسغ فقمت: يا أميخ السؤمشيغ تعتقيا وتتدوجيا
يدوجشييا فقمت: أنا. فجعا بسدخور وحديغ، فخصبت وحسجت هللا تعالى ثع زوجتو إياىا عمى 
عذخيغ ألف ديشار، ودعا بالسال فجفعو إلييا، ثع قال لي: يا يعقػب انرخف، ورفع رأسو إلى 

إلى يعقػب مائتي ألف درىع وعذخيغ تختًا  مدخور فقال: يا مدخور، فقال: لبيظ، فقال: احسل
ثيابًا، فحسل ذلظ معي. قال بذخ بغ الػليج: فالتفت إلي أبػ يػسف وقال: ىل رأيت بأسًا فيسا 
فعمت فقمت: ال، فقال: خح حقظ مشيا، قمت: وما حقي فقال: العذخ، قال بذخ: فذكختو ودعػت 

يػسف إن بشتظ تقخئظ الدبلم وتقػل لظ: لو وذىبت ألقػم، فإذا بعجػز قج دخمت فقالت: يا أبا 
وهللا ما وصل إلي في ليمتي ىحه مغ أميخ السؤمشيغ إال السيخ الحي قج عخفتو، وقج حسمت إليظ 
الشرف مشو وخمفت الباق لسا أحتاج إليو، فقال: رديو فوهللا ال قبمتيا؛ أخخجتيا مغ الخق 

دل نصمب إليو أنا وعسػمتي حتى وزوجتيا أميخ السؤمشيغ وتخضى لي بيحا! قال بذخ: فمع ن
 . (ٖ٘ٔ) " قبميا، وأمخ لي مشيا بألف ديشار

وبالخغع مغ كػنو تمسيحًا ألبي حشيفة إماـ مجرسة الخأي إلى أنو كاف أكثخ قخبًا مغ أىل الحجيث    
َلسَّا َقِجَم َأُبػ ، وقج تسكغ مغ عقج مرالحة بيغ الفقياء والسحجثػف كسا يخوي الحىبي : " (ٖٙٔ)

ُثػَن َعَمى َباِبِو، َفَأشَخَف َعَمْيِيع، َوَقاَل: َأنَ  ِشْيِج، اْجَتَسَع الُفَقَياُء َوالُسَحجِّ ا ِمَغ ُيْػُسَف الَبْرَخَة َمَع الخَّ
ُم ِفخَقًة َعَمى ِفخَقةٍّ  ، ومغ السؤكج أف محاولتو التقخيب بيغ الفقياء  (ٖٚٔ) " الَفِخْيَقْيِغ َجِسْيعًا، َواَل ُأقجِّ

 غ ال يعػد لسا تعمسو مغ أبػ حشيفة وإنسا لقخارات الدمصة العباسية ومرالحيا .والسحجثي
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كاف ىشاؾ كحلظ السخويات ذات البعجيغ الدياسي والصائفي في آف ، والػاقع أف خمفاء الجولة    
العباسية برػرة عامة ، قج سعػا إلى محاولة خمق مشطػمة ديشية مخضية لكل التيارات اليسيشية 

بحيث تسشحيع الذخعية الجيشية والدياسية وفي نفذ الػقت تدمبيا مغ اآلخخيغ وكخاصة  الستػاججة
 العمػييغ والخػارج .

 ٓ٘ٔوقج تكفل بعس الخواة باختبلؽ مثل ىحه السخويات وعمى رأسيع مقاتل بغ سميساف )ت/    
َثَشا حَ ىجخية( ، حيث يشقل صاحب تاريخ بغجاد عشو مخوية تحسل الغخضيغ في آف واحج : "  جَّ

اِك َعِغ اْبِغ َعبَّاسٍّ َقاَل: َقاُلػا ِلمشَِّبيِّ َصمَّى ّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: َيا َرُسػَل ّللاَِّ  حَّ  ُمَقاِتٌل َعِغ الزَّ
ِإِن ». َفَقاَل: اْسَتْخِمْف َعَمْيَشا َبْعَجَك َرُجبل َنْعِخُفُو َوُنْشِيي ِإَلْيِو َأْمَخَنا، َفِإنَّا ال َنْجِري َما َيُكػُن َبْعَجكَ 

َمْعِرَيُة اْسَتْعَسْمُت َعَمْيُكْع َرُجبل َفَأَمَخُكْع ِبَصاَعِة ّللاَِّ َفَعَرْيُتُسػُه َكاَن َمْعِرَيُتُو َمْعِرَيِتي، َوَمْعِرَيِتي 
ةُ  َعَميَّ َيْػَم اْلِكَياَمِة، َوَلِكْغ َأِكُمُكْع  ّللاَِّ َعدَّ َوَجلَّ، َوِإْن َأَمَخُكْع ِبَسْعِرَيِة ّللاَِّ َفَأَشْعُتُسػُه َكاَنْت َلُكُع اْلُحجَّ

 . (ٖٛٔ) " ِإَلى ّللاَِّ َعدَّ َوَجلَّ 
لخسيذ السشقػلة عغ ابغ عباس كحلظ: وتبجو ىحه السخوية محاولة لتحصيع مخوية رزية يػـ ا   

عغ الدىخي عغ عبيج هللا بغ عبج هللا عغ ابغ عباس قال لسا حزخ الشبي صمى هللا عميو "
ع قال وفي البيت رجال فييع عسخ بغ الخصاب قال ىمع اكتب لكع كتابا لغ تزمػا بعجه قال وسم

عسخ ان الشبي صمى هللا عميو وسمع غمبو الػجع وعشجكع القخآن فحدبشا كتاب هللا واختمف أىل 
البيت واخترسػا فسشيع مغ يقػل قخبػا يكتب لكع رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع كتابا لغ 

جه ومشيع مغ يقػل ما قال عسخ فمسا أكثخوا المغط واالختبلف عشج الشبي صمى هللا تزمػا بع
عميو وسمع قال قػمػا عشي قال عبيج هللا فكان ابغ عباس يقػل إن الخزية كل الخزية ما حال 

 (ٜٖٔ)"بيغ رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع وبيغ ان يكتب ليع ذلظ الكتاب مغ اختبلفيع ولغصيع
ة أخخى نقميا البغجادي عغ مقاتل بغ سميساف وىي مخوية تدعى لجعع السشطػمة ثسة مخوي   

َثَشا عمي الدشية الستذكمة في تمظ الفتخة والتي تقػـ عمى االعتخاؼ بالخمفاء األربعة األوائل : "  َحجَّ
يُل َوصاِلُح بغ الجعج َقاَل: سسعت مقاتل بغ سميسان في قػل هللا: َفِإنَّ ّللاََّ ُىَػ َمْػالُه َوِجْبخِ 

 .(ٓٗٔ)"  [ َقاَل: َأُبػ بكخ، وعسخ، وعميٗاْلُسْؤِمِشيَغ ]التحخيع 
، لكغ مغ الغخيب أنيع  (ٔٗٔ) وبالخغع مغ أف عمساء الخجاؿ شعشػا في مخوياتو بذكل عاـ   

، بل أف البعس اتيع عمساء الخجاؿ بأف شعشيع  (ٕٗٔ) جعمػا لو شأنًا كبيخًا في تفديخ القخآف الكخيع
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؛ ودافع عشو ابغ تيسية واتيع السعتدلة بتمفيق تيع  (ٖٗٔ) مقاتل بغ سميساف ليذ سػى حدجًا لو في
َأمَّا ُمَقاِتٌل َفاهللَُّ َأْعَمُع ِبَحِكيَقِة َحاِلِو. َواأْلَْشَعِخيُّ َيْشُقُل َىِحِه اْلَسَقااَلِت ِمْغ ُكُتِب التجديع لو : " 

َعَمى ُمَقاِتِل ْبِغ ُسَمْيَساَن، َفَمَعمَُّيْع زَاُدوا ِفي الشَّْقِل َعْشُو، َأْو َنْقُمػا َعْشُو، َأْو  اْلُسْعَتِدَلِة، َوِفيِيُع اْنِحَخافٌ 
: َمْغ َأَراَد  اِفِعيُّ التَّْفِديَخ َفُيَػ َنَقُمػا َعْغ َغْيِخ ِثَقةٍّ، َوِإالَّ َفَسا َأُضشُُّو َيِرُل ِإَلى َىَحا اْلَحجِّ . َوَقْج َقاَل الذَّ

، َوَمْغ َأَراَد اْلِفْقَو َفُيَػ ِعَياٌل َعَمى َأِبي َحِشيَفَة . َوُمَقاِتُل ْبُغ ُسَمْيَساَن، َوِإْن َلعْ ِعَيا  ٌل َعَمى ُمَقاِتلٍّ
 َلِكْغ اَل َرْيَب ِفي ِعْمِسوِ  -ِبِخبَلِف ُمَقاِتِل ْبِغ َحيَّاَن َفِإنَُّو ِثَقٌة  -َيُكْغ ِمسَّْغ ُيْحَتجُّ ِبِو ِفي اْلَحِجيِث 

بَلِعِو ، َكَسا َأنَّ َأَبا َحِشيَفَة َوِإْن َكاَن الشَّاُس َخاَلُفػُه ِفي َأْشَياَء َوَأْنكَ  ُخوَىا َعَمْيِو ِبالتَّْفِديِخ َوَغْيخِِه َواشِّ
َشاَعَة َعَمْيِو، َفبَل َيْدَتِخيُب َأَحٌج ِفي ِفْقِيِو َوَفْيِسِو َوِعْمِسِو، َوَقْج َنَقُمػا َعْشُو َأْشَياَء َيْقِرُجوَن ِبَيا ال ذَّ

َعْغ ُمَقاِتلٍّ  َوِىَي َكِحٌب َعَمْيِو َقْصًعا، ِمْثَل َمْدَأَلِة اْلِخْشِديِخ اْلَبخِّيِّ َوَنْحِػَىا، َوَما َيْبُعُج َأْن َيُكػَن الشَّْقلُ 
 . (ٗٗٔ) " ِمْغ َىَحا اْلَباِب 

سي أبػ جعفخ السشرػػػر ، وتذيخ مخويات البغجادي إلى حجع العبلقة بيشو وبيغ الخميفة العبا   
أن أبــــا ع خميفة معخوؼ بػػالرخامة والبصر: "إلى درجػػػة أنيػػػا تخوي مػػػػجى جػػػػخأتو فػػػي الكػػػػبلـ م

جعفخ السشرػر كـــان جالدا فألح عميو ذباب يقع عمى وجيو، وألح في الػقػع مخارا حتـــى 
ل بغ سميسان فقال عمي بو، فمسا دخل عميو َقاَل أضجخه. فقال: انطـــخوا مغ بالباب؟ فقيل مقات

لو: ىل تعمع لساذا خمق هللا تعالى الحبـــاب؟ َقاَل: نعـــع، ليحل هللا بــو الجباريغ. فدكت 
 .(٘ٗٔ)"السشرػر

وبالخغع مغ السبالغة الػاضحة في ترػيخ مجى جخأة مقاتل في الكبلـ مع الخميفة العباسي ،    
اـ تؤكج عمى قػة العبلقة بيغ الصخفيغ إلى درجة التي تدسح لسقاتل بسثل إال أف السخوية بذكل ع

ىحه الميجة ، باإلضافة إلى حالة االعتقاد الكبيخة لجى الخميفة بسجى عمع مقاتل بغ سميساف 
 بالقخآف الكخيع وىػ ما أرادت ترػيخه السخوية .

، عباسية بتقخيبة واصصشاعولدمصة الثسة عشرخ آخخ قامت االسخويات الدياسية البغ سعج :    
وىع مػالي األسخة العباسية ذاتيا ، وبالخغع مغ كػف ىؤالء السػالي قج تع تحخيخىع مغ العبػدية 
لكشيع استسخوا في الػالء لؤلسخة العباسية واىتسػا بتجويغ السخويات التي تسجج فييا ومغ بيشيع 

" ، وىػ " شبقات الكبخى ىجخية( مؤلف كتاب  ٖٕٓالسحجث دمحم بغ سعج بغ مشيع )ت / 
باألساس مػلى الحديغ بغ عبجهللا بغ عبيجهللا بغ العباس بغ عبجالسصمب ، وقج عسل كاتبًا 
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لمػاقجي ، وبالخغع مغ أف عمساء الخجاؿ يتخحوف مػقفًا سمبيًا مغ الػاقجي لكغ ليع مػقف مختمف 
 لمغاية مغ كاتبة .

لبشي العباس ، حيث سعى لمتأكيج عمى أنيع  وقج اتخح ابغ سعج مػقفًا واضحًا في محاباتو   
َعْغ ِعْكِخَمَة َقاَل: قال أبػ رافع مػلى رسػل هللا. اعتشقػا اإلسبلـ سخًا وىػ ما نقمو عغ عكخمة : " 

اْلَعبَّاُس ص: ُكْشُت ُغبلًما ِلْمَعبَّاِس ْبِغ َعْبِج اْلُسصَِّمِب َوَكاَن اإِلْسبلُم َقْج َدَخَمَشا َأْىَل اْلَبْيِت َفَأْسَمَع 
َمُو. َوَكاَن َوَأْسَمَسْت ُأمُّ اْلَفْزِل َوَأْسَمْسُت. َفَكاَن اْلَعبَّاُس َيَياُب َقْػَمُو َوَيْكَخُه ِخبلَفُيْع َفَكاَن َيْكُتُع ِإْسبل

قٍّ ِفي َقْػِمِو َفَخَخَج َمَعُيْع ِإَلى َبْجرٍّ َوُىَػ َعَمى َذِلَظ  واية مذابية ، كسا نقل ر  (ٙٗٔ) "َذا َمالٍّ ُمَتَفخِّ
اِئِب اْلَكْمِبيُّ َعْغ َأِبيِو َعْغ َأِبي َصاِلحٍّ َعِغ اْبِغ َعبَّاسٍّ عغ ابغ عباس : "  ِىَذاُم ْبُغ ُمَحسَِّج ْبِغ الدَّ

ػَن َقاَل: َقْج َكاَن َمْغ َكاَن ِمشَّا ِبَسكََّة ِمْغ َبِشي َىاِشعٍّ َقْج َأْسَمُسػا َفَكاُنػا َيْكُتُسػَن ِإْسبلَمُيْع َوَيَخافُ 
َمَسَة ُيْطِيُخوَن َذِلَظ َفَخًقا ِمْغ َأْن َيِثَب َعَمْيِيْع َأُبػ َلَيبٍّ َوُقَخْيٌر َفُيػَثُقػا َكَسا َأْوَثَقْت َبُشػ َمْخُدومٍّ سَ 

أَلْصَحاِبِو  -مََّع َصمَّى ّللاَُّ َعَمْيِو َوسَ  -ْبَغ ِىَذامٍّ َوَعبَّاَس ْبَغ َأِبي َرِبيَعَة َوَغْيَخُىَسا َفِمَحِلَظ ]َقاَل الشَِّبيُّ 
: َمْغ َلِقَي ِمْشُكُع اْلَعبَّاَس َوَشاِلًبا َوَعِكيبل َوَنْػَفبل َوَأَبا ُسْفَياَن َفبل َتْقُتُمػُىْع َفِإنَّيُ  ْع ُأْخِخُجػا َيْػَم َبْجرٍّ

 . (ٚٗٔ) " ُمْكَخِىيَغ[
والػاقع أنو بالخغع مغ مرجاقية االدعاء بأف ىؤالء الياشسييغ قج خخجػا لحخب الشبي صمى هللا    

، لكغ ىحا ال غ الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمععميو وآلو وسمع مكخىيغ بالفعل نطخًا لقخابتيع م
، وقج  يعشي أنيع كانػا مدمسيغ سخًا ، خاصة أف السخويات لع تفدخ سبب عجـ ىجختيع لمسجيشة

هللا عشو بأنو كاف لو ماؿ  سعت السخويات التي نقميا ابغ سعج لبلعتحار عغ العباس رضي
حابة ىاجخوا وتخمػا عغ ، وبالخغع مغ أنو ال يسكغ اعتباره عحرا خاصة أف ىشاؾ صمتفخؽ 
 .ثخواتيع

ي لقج أرادت ىحه السخويات إخفاء حكيقة أف العربية العذائخية ىي التي دفعت عجد مغ بش   
ىاشع كالعباس رضي هللا عشو لجعع الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع في البجاية وليذ اإليساف 
بخسالتو ، كسا أف رفس العباس وبعس الياشسييغ اليجخة لمسجيشة حفاضًا عمى مرالحيع السالية 

 ليذ مجااًل لمسجح بكل حاؿ كسا أراد ابغ سعج .
اية عغ ابغ عباس تجعي أف العباس رضي هللا عشو والغخيب أف يشقل ابغ الدائب  الكمبي رو    

اِئِب َعْغ َأِبيِو اقبل مياجخًا لمسجيشة بخفقة الياشسييغ بعج معخكة بجر: "  ِىَذاُم ْبُغ ُمَحسَِّج ْبِغ الدَّ
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َبِشي َىاِشعٍّ. َعْغ َأِبي َصاِلحٍّ َعِغ اْبِغ َعبَّاسٍّ َقاَل: َأْسَمُع ُكلُّ َمْغ َشِيَج َبْجًرا َمَع اْلُسْذِخِكيَغ ِمْغ 
 ُمَياِجِخيغَ  َفاَدى اْلَعبَّاُس َنْفَدُو َواْبَغ َأِخيِو َعِكيبل ُثعَّ َرَجُعػا َجِسيًعا ِإَلى َمكََّة ُثعَّ َأْقَبُمػا ِإَلى اْلَسِجيَشةِ 

. كسا نقل مخوية أخخى عغ العباسييغ تذيخ إلى أف العباس أسمع أثشاء معخكة الخشجؽ : "  (ٛٗٔ) "
َثَشا َأْخَبَخَنا عَ  ِميُّ ْبُغ ِعيَدى ْبِغ َعْبِج ّللاَِّ َعْغ َأِخيِو اْلَعبَّاِس ْبِغ ِعيَدى ْبِغ َعْبِج ّللاَِّ َقاَل: َحجَّ

ْيِبيُّػَن َوَغْيُخُىْع َأنَّ َقُجوَم اْلَعبَّاِس ْبِغ َعْبِج اْلُسصَِّمِب َوَنْػَفِل ْبغِ    اْلَحاِرِث ْبغِ اْلُقَخِشيُّػَن اْلَسكِّيُّػَن الذَّ
مغ َمكََّة َكاَن َأيَّاَم اْلَخْشَجِق. َوَشيََّعُيَسا  -صمى هللا عميو وسمع  -َعْبِج اْلُسصَِّمِب َعَمى رسػل هللا 

َرِبيَعُة ْبُغ اْلَحاِرِث ْبِغ َعْبِج اْلُسصَِّمِب ِفي َمْخَخِجِيَسا ِإَلى األبػاء ثع أراد الخجػع إلى مكة فقال َلُو 
َصمَّى ّللاَُّ  -ػُه َنْػَفُل ْبُغ اْلَحاِرِث: أيغ تخجع إلى دار الذخك يقاتمػن رسػل ّللاَِّ َعسُُّو اْلَعبَّاُس َوَأخُ 

ُبػَنُو َوَقْج َعدَّ َرُسػُل ّللاَِّ  -َعَمْيِو َوَسمََّع  َوَكُثَف َأْصَحاُبُو. اْمِس  -َصمَّى ّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع  -َوُيَكحِّ
مدمسيغ  -َصمَّى ّللاَُّ عميو وسمع  -َسا َحتَّى َقِجُمػا ِإَلى َرُسػِل ّللاَِّ َمَعَشا. َفَداَر َرِبيَعُة َمَعيُ 

. وكمتا السخويتيغ غيخ تاريخيتيغ عمى اإلشبلؽ ، فسغ السعخوؼ أف العباس كاف (ٜٗٔ)"  مياجخيغ
ىجخية والتقى الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع حيغ مخوره بالطيخاف ،  ٛخارج وقت فتح مكة سشة 

اقتخف بإسبلمو عجة أحجاث مغ بيشيا األماف الحي مشحو الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع  وقج
 . (ٓ٘ٔ) لمقخشييغ وأبي سفياف

كسا نقل مخوية أخخى تجعل العباس في نفذ درجة الديجة فاشسة واإلماـ عمي )عمييسا    
َثَشا َعْبُج اْلَػىَّاِب ْبُغ َعَصاءٍّ َعْغ ُشْعَبةَ الدبلـ( : "  َعْغ ُعَساَرَة ْبِغ َأِبي َحْفَرَة َعْغ َأِبي ِمْجَمدٍّ  َحجَّ

. وىػ (ٔ٘ٔ)"  َقاَل: ]َقاَل رسػل هللا. ص: ِإنََّسا اْلَعبَّاُس ِصْشُػ َأِبي َفَسْغ آَذى اْلَعبَّاَس َفَقْج آَذاِني[
ء حجيث يبجو أنو روي في مػاجية حجيث الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع عغ الديجة فاشسة الدىخا

عسخو بغ ديشار    عغ    إبغ عييشة    حجثشا    أبػ الػليج    حجثشا عميو الدبلـ والحي نقمو البخاري : " 
قال    صمى هللا عميو وآلو وسمع   أن رسػل هللا   السدػر بغ مخخمة    عغ    إبغ أبي مميكة    عغ    

عغ الشبي صمى هللا عميو وآلو ، كسا روي  (ٕ٘ٔ) " بزعة مشي فسغ أغزبيا أغزبشي   فاشسة   : 
أبان بغ صالح حجثشي الفزل وسمع حجيث آخخ حػؿ اإلماـ عمي عميو الدبلـ بيحا السعشى : " 

بغ معقل عغ عبج هللا بغ نيار األسمسي عغ عسخو بغ شاس األسمسي وكان مغ أصحاب 
لسجيشة الحجيبية قال خخجت مع عمي بغ أبي شالب إلى اليسغ فجفاني في سفخي ذلظ فأتيت ا

فذكػتو في السدجج فبمغ ذلظ الشبي )صمى هللا عميو وسمع( فجخمت السدجج ذات غجاة ورسػل 
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هللا )صمى هللا عميو وسمع( جالذ في أصحابو مادا إلي عيشو أي حجد إلي الشطخ ثع قال أما 
 .(ٖ٘ٔ)"  وهللا لقج اذيتشي قمت أعػذ باهلل مغ أن أؤذيظ قال بمى مغ أذى عميا فقج اذاني

عمى أف أكثخ السخويات التي ذكخىا ابغ سعج إثارة لمجىذة ىي مخوية تػسل عسخ بغ الخصاب    
َثَشا َعْسُخو ْبُغ َأِبي اْلِسْقَجاِم َعْغ بالعباس لبلستدقاء : "  َأْخَبَخَنا َعْبُج اْلَػىَّاِب ْبُغ َعَصاءٍّ َقاَل: َحجَّ

َسَخ َقاَل: َأَصاَب الشَّاَس َقْحٌط َفَخَخَج ُعَسُخ ْبُغ اْلَخصَّاِب َيْحَيى ْبِغ ُمْقَمةٍّ َعْغ َأِبيِو َعْغ ُمػَسى ْبِغ عُ 
ُل ِبِو ِإَلْيَظ  َيْدَتْدِقي َفَأَخَح ِبَيِج اْلَعبَّاِس َفاْسَتْقَبَل بو القبمة فقال: ىحا عع نبيظ. ع. ِجْئَشا َنَتَػسَّ

 . (ٗ٘ٔ) " َفاْسِقَشا. َقاَل َفَسا رجعػا حتى سقػا
في رسالتو إلى دمحم بغ عبجهللا الشفذ الحكية  (٘٘ٔ) جعفخ السشرػر ىحه الذائعةوقج استغل أبػ    

ولقج قحط ىجخية ، محتجًا عميو بكػنيا فزيمة وكخامة لمعباس : "  ٘ٗٔعشجما خخج عميو سشة 
أىل السجيشة فمع يتػسل عسخ إلى ربو ولع يتقخب إليو إال بأبيشا ، حتى نعذيع هللا وسقاىع 

. مسا يذيخ لمغخض  (ٙ٘ٔ) "يقرج عمي بغ أبي شالب "ع"( حاضخ لع يتػسل بو الغيث ، وأبػك )
 الدياسي خمف تأكيج ابغ سعج عمى ىحه السخوية .

ومغ الغخيب أف أبػ جعفخ السشرػر لع يدتجؿ عمى اإلشبلؽ بسخوية أخخى رواىا ابغ سعج في    
غ العباسييغ والعمػييغ الصبقات كاف مغ السسكغ في حاؿ صحتيا أف تحدع الخبلؼ الدياسي بي

َأْخَبَخَنا ُمَحسَُّج ْبُغ ُعَسَخ ، َقاَل تسامًا لسرمحة األوليغ وتسشح العباسييغ الذخعية التي يفتقجونيا : " 
: َأْخَبَخَنا ُعَسُخ ْبُغ ُعْكَبَة المَّْيِثيُّ ، َعْغ ُشْعَبَة َمْػَلى اْبِغ َعبَّاسٍّ ، َعِغ اْبِغ َعبَّاسٍّ ، َقاَل : " 

ُه َل اْلَعبَّاُس ْبُغ َعْبِج اْلُسصَِّمِب ِإَلى َبِشي َعْبِج اْلُسصَِّمِب َفَجَسَعُيْع ِعْشَجُه ، َقاَل : َوَكاَن َعِميُّ ِعْشجَ َأْرسَ 
َأْقَصَع ِفيِو  ِبَسْشِدَلةٍّ َلْع َيُكْغ َأَحٌج ِبَيا ، َفَقاَل اْلَعبَّاُس : َيا اْبَغ َأِخي ، ِإنِّي َقْج َرَأْيُت َرْأَيا َلْع ُأِحبُّ َأنْ 

مََّع َشْيًئا َحتَّى َأْسَتِذيَخَك ، َفَقاَل َعِميّّ : َوَما ُىَػ ؟ ، َقاَل : َنْجُخُل َعَمى الشَِّبيِّ َصمَّى ّللاَُّ َعَمْيِو َوسَ 
َي ِمشَّا ِفي اأَلْرِض َفَشْدَأُلُو ِإَلى َمْغ َىَحا اأَلْمُخ ِمْغ َبْعِجِه ، َفِإْن َكاَن ِفيَشا َلْع ُنَدمِّْسُو َوّللاَِّ َما َبقِ 

ِإال ِإَلْيَظ َشاِرٌف ، َوِإْن َكاَن ِفي َغْيِخَنا َلْع َنْصُمْبَيا َبْعَجُه َأَبًجا ! َفَقاَل َعِميّّ : َيا َععِّ ، َوَىْل َىَحا اأَلْمُخ 
ُقػا ، َوَلْع َيْجخُ  ُمػا َعَمى الشَِّبيِّ َصمَّى ّللاَُّ َعَمْيِو ، َوَىْل ِمْغ َأَحجٍّ ُيَشاِزُعُكْع ِفي َىَحا اأَلْمِخ ؟ َقاَل : َفَتَفخَّ

 . (ٚ٘ٔ) "َوَسمََّع 
وبالخغع مغ أف حالة الػضع والتمفيق واضحة تسامًا في ىحه السخوية التي تتعارض مع كل    

سياؽ وحخكة التاريخ اإلسبلمي ، بل ومع تخاث العباسييغ ذاتيع الحي كانػا تابعيغ لمعمػييغ في 
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تاريخ البجاية ، فإف الديػشي لع يفكخ في نقج السخوية أو في نقج سشجىا ، وتخكيا في كتابو 
 . (ٛ٘ٔ) دوف تعميقالخمفاء 

وثسة مخوية غخيبة لمغاية رواىا عغ تحميل الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع لدقاية العباسييغ    
َثَشا ِمْشَجُل ْبُغ الشبيح لمحجاج بل وتشاولو مغ ىحا الشبيح كحلظ : "  َأْخَبَخَنا اْلَفْزُل ْبُغ ُدَكْيغٍّ َقاَل: َحجَّ

َثِشي َجْعَفُخ ْبُغ َتَسامٍّ َقاَل: َجاَء َرُجٌل  َعِميٍّّ َعْغ ُحَدْيِغ ْبغِ  َعْبِج ّللاَِّ ْبِغ ُعَبْيِج ّللاَِّ ْبِغ َعبَّاسٍّ َقاَل: َحجَّ
َتِجُجوَن  ِإَلى اْبِغ َعبَّاسٍّ َفَقاَل: َأَرَأْيَت َما َتْدُقػَن الشَّاَس ِمْغ َنِبيِح َىَحا الدَِّبيِب. َأُسشٌَّة َتتَِّبُعػَنَيا َأمْ 

: ]ِإنَّ َرُسػَل ّللاَِّ َىَحا أَ  َصمَّى ّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع  -ْىَػَن َعَمْيُكْع ِمَغ المََّبِغ َواْلَعَدِل؟ َفَقاَل اْبُغ َعبَّاسٍّ
َأَتى اْلَعبَّاَس َوُىَػ َيْدِقي الشَّاَس َفَقاَل اْسِقِشي. َفَجَعا اْلَعبَّاُس ِبِعَداسٍّ ِمْغ َنِبيحٍّ َفَتَشاَوَل َرُسػُل  -
ا ِمْشَيا َفَذِخَب ُثعَّ َقاَل: َأْحَدْشُتْع. َىَكَحا اْصَشُعػا. َقاَل اْبُغ  -َصمَّى ّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع  - ّللاَِّ  ُعدِّ

ِني َأنَّ ِسَقاَيَتَيا َجَخْت َعَميَّ َلَبًشا َوَعَدبل َمَكاَن َقْػَل َرُسػِل ّللاَِّ  : َفَسا َيُدخُّ ْيِو َصمَّى ّللاَُّ َعمَ  -َعبَّاسٍّ
 .(ٜ٘ٔ)"  أحدشتع ىكحا افعمػا[ -َوَسمََّع 

إف السخويات الدالفة تذيخ بػضػح إلى الػضع الدياسي لؤلسخة العباسية أثشاء صخاعيا مع    
العمػييغ ، وىػ ما استمـد أف يقػـ الخواة بسحاولة مشح مؤسذ األسخة الذخعية البلزمة في مػاجية 

مػييغ لع تيجأ مشح بجاية الجولة العباسية واستشدفت الكثيخ الذخعية العمػية ، خاصة أف حخكات الع
مغ شاقة وجيج الخبلفة ، بسا يجعمشا نفيع سبب ىحا الحخص الحثيث مغ قبل الدمصة في اختبلؽ 
مخويات معارضة لمسخويات التي رواىا الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع ألىل البيت كحجيث 

 لع يدعػا إلييا يػمًا ولع يصالبػا بيا عمى اإلشبلؽ .الكداء ، والتي تخمق حقػؽ لمعباسييغ 
 تصػر أساليب التججيغ واالصصشاع )التحػؿ لمسؤسدة(  -
شيجت نيايات القخف الثالث اليجخي وبجايات القخف الخابع عجة تغيخات اقترادية واجتساعية ،    

أجبخت الجولة العباسية الحقًا ، ودوؿ اإلقصاع العدكخي التابعة ليا عمى تغييخ شخيقة تعامميع مع 
 السحجثيغ .

اسية نتيجة كاف التغيخ االقترادي واالجتساعي ناتج عغ تجىػر أوضاع الجولة العب   
، وىػ ما مشح الكيادات العدكخية أىسية بالغة في  (ٓٙٔ) االنتفاضات اإلجتساعية التي شيجتيا

الجولة ، كسا مشح الخميفة العباسي السعترع الفخصة لبلعتساد عمى العشرخ التخكي الحي تشتسي 
عشي اقترار الجشج في مقابل قخاره بتدخيح العشرخ العخبي بسا ي (ٔٙٔ) لو والجتو وتجشيجىع بالجير
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، كسا قاـ باتخاذ مجيشة سامخاء كعاصسة ججيجة (ٕٙٔ)العباسي عمى العشرخيغ الفارسي والتخكي 
ومقخ لدكشى جشػده األتخاؾ ، وكبل اإلجخاءيغ إشارة واضحة إلى مجى تػجذ الخميفة مغ والء 

 . (ٖٙٔ) الكيادات العدكخية العخبية ، والفارسية بجرجة أقل
يػش العباسية ذات الغالبية التخكية في قسع االنتفاضات الجاخمية والحفاظ عمى وكاف نجاح الج  

أثخ بالغ في إحكاـ سيصختيع عمى  (ٗٙٔ) حجود الجولة العباسية الستخامية مغ االعتجاءات الخارجية
الجير والتي لع تمبث أف تحػلت إلى محاولة لمديصخة عمى الجولة بذكل تجريجي وصل إلى درجة 

وىي الحادثة التي شكمت بجاية تدمط (٘ٙٔ)غتياؿ الخميفة الستػكل بغ السعترع العباسي الكياـ با
 العشرخ التخكي عمى الخبلفة العباسية بذكل صخيح .

ومع ىحه الديصخة لمعدكخية التخكية عمى الجولة ، سعى الخمفاء العباسييغ مشح عيج الستػكل    
ىحه الكيادات العدكخية في محاولة لزساف والئيا إلى استخجاـ األراض الدراعية كػسيمة لسكافأة 

 وىػ ما أدى لبخوز اإلقصاع العدكخي وسيصختو كشسط إقترادي عمى الجولة . (ٙٙٔ) لمجولة
وبجييي أف ىحه اإلجخاءات االقترادية لع تسخ دوف ردود أفعاؿ إجتساعية وسياسية ، وىػ ما    

مثمو التغيخ الثاني ، والحي تسثل في بخوز حخكات إجتساعية اتخحت شكبًل ديشيًا لعل أىسيا 
الحخكة اإلسساعيمية والتي عبخت عغ بعس الشخب الذيعية التي تأثخت بالفمدفة اليػنانية وبخز 

" ، رسائل إخػان الرفا وخبلن الػفا ذلظ بػضػح في رسائل الجعاة اإلسساعيمية السدساة " 
في التأسيذ لجولة  (ٚٙٔ) ونجحت ىحه الحخكة عبخ استخجاميا لمتعميع والتشػيخ الجيشي والفمدفي

 وشكمت تيجيجاً  (ٛٙٔ) شيعية كبخى في شساؿ إفخيكيا ىي الجولة الفاشسية مشح أواخخ القخف الثالث
 كبيخًا لدمصة الجولة العباسية .

أما التغييخ الثالث فكاف عمسيًا حيث شيجت ىحه السخحمة إكتساؿ تجويغ غالبية السخويات    
الستجاولة بيغ السدمسيغ بسختمف فخقيع الجيشية في مػسػعات حجيثية كبيخة بالفعل ، بسا فييا 

ىجخية( الكثيخ مشيا في  ٕٖٛي )ت/ السخويات الذيعية التي دوف دمحم بغ يعقػب الكميشي الخاز 
" ألبي جعفخ دمحم بغ عمي بغ بابػيو مغ ال يحزخه الفكيو ، وتبله كتاب "  (ٜٙٔ) "الكافي كتابو " 

ىجخية( كتابيو "  ٙٗ٘ىجخية( ، وفي القخف الدادس ألف الذيخ الصػسي )ت/  ٖٔٛالقسي )ت/ 
 .(ٓٚٔ)" االستبرار فيسا اختمف مغ األخبار " و "  تيحيب األحكام
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ىحه التغيخات مع وجػد السشافذ الجيشي والدياسي دفعت الجولة العباسية والجوؿ اإلقصاعية    
التابعة ليا لسحاولة مػاجية الجعػى اإلسساعيمية بشفذ الصخيقة التي تبشتيا عبخ مأسدة التعميع 

حجيثية الكبخى الجيشي وجعمو بالكامل تحت سيصخة الجولة مدتخجميغ تأسيذ السجارس الفقيية وال
السخررة لتجريذ السحاىب الدشية األربعة في الفقو ، باإلضافة لتجريذ محىب األشعخي في 

 . األصػؿ ، باإلضافة إلى تثبيت وضع الدمصة القائسة
والػاقع أف فكخة تأسيذ السجارس كانت متػاججة سابقًا ، لكشيا كانت تعبخ عغ إجتيادات فخدية    

 وكانت أىع السجارس التي إنذئت في العرخ العباسي : ولع تسثل حخكة مؤسدية ، 
 ىـ( .ٕٚٔ -ىـ ٓ٘ٔمجرسة اإلمام أبي حفز الفكيو البخاري ) - ٔ
ىـ شيج أبػ حاتع ٖ٘ٓمجرسة ابغ حيان، في بجاية القخن الخابع اليجخي وفي حػالي سشة  - ٕ

 . بغ حيان البدتي دارًا في بمجه بدت وجعل فييا خدانة كتب وبيػتًا لمصمبة
ىـ( أنذئت مجرسة أبي الػليج حدان بغ أحسج ٜٖٗمجرسة أبي الػليج، قبل سشة ) - ٖ

 ىـ( ويحكخ أنو كان كثيخ السبلزمة ليا .ٜٖٗالشيدابػري الذافعي )ت 
ىـ( الحي وصفو الدبكي بأنو كان إلى أن خخج ٖٛٛمجرسة دمحم بغ عبج هللا بغ حساد )ت  - ٗ

 رستو .مغ دار الجنيا وىػ مبلزم لسدججه ومج
ىـ في ٜٖٔالسجرسة الرادرية التي أنذأىا األميخ شجاع الجولة صادر بغ عبج هللا سشة  - ٘

 مجيشة دمذق . 
وقج ولج سشة -السجرسة البييكية بشيدابػر والتي أنذئت قبل أن يػلج نطام السمظ  - ٙ

 فتكػن ىحه السجرسة أنذئت قبل ىحا التاريخ . -ىـٛٓٗ
ىـ( والتي بشاىا ألىل العمع بشيدابػر عمى باب داره ٜٕٗتمجرسة أبي بكخ البدتي ) - ٚ

 ووقف جسمة مغ مالو عمييا وكان ىحا الخجل مغ كبار السجرسيغ والشاضخيغ بشيدابػر .
مجرسة اإلمام أبي حشيفة التي أنذئت بجػار مذيج أبي حشيفة وأسديا أبػ سعج ابغ  - ٛ

 . (ٔٚٔ) امية بخسدة شيػرالسدتػفي حيث تع افتتاحيا قبل افتتاح السجرسة الشط
وبالخغع مغ أف ىحه السحاوالت الفخدية كانت تدعى لجعع السحاىب الخسسية السعتسجة في الجولة    

العباسية ، فإنيا لع تكغ معبخة عغ مخصط سياسي محجد ؛ وقج تغيخ األمخ في عيج الػزيخ 
كسة الحيغ أسديسا الفاشسييغ الدمجػقي نطاـ السمظ الحي تابع بجقة تأثيخ الجامع األزىخ ودار الح
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بالقاىخة في نذخ التذيع اإلسساعيمي والحي بمغ حج تيجيج سمصة العباسييغ في بغجاد ذاتيا وعدؿ 
 . (ٕٚٔ) الخميفة عمى يج القائج البػييي البداسيخي 

ويحكخ الجكتػر الربلبي أف فكخة تأسيذ السجارس نذأت مع اعتبلء الدمصاف الدمجػقي ألب    
ىجخية عمى يج وزيخه الحدغ بغ عمي الصػسي ،  ٗٗ٘أرسبلف عخش الجولة الدمجػقية عاـ 

فخأى ىحا الػزيخ أن االقترار عمى مقاومة الذيعة اإلمامية السمقب بشطاـ السمظ : " 
شية سياسيًا لغ يكتب لو الشجاح إال إذا وازى ىحه السقاومة الدياسية مقاومة واإلسساعيمية الباش

نذصػا في ىحه الفتخة وما قبميا إلى  -إمامية كانػا أو إسساعيمية -فكخية، ذلظ أن الذيعة 
الجعػة لسحىبيع بػسائل فكخية متعجدة، وىحا الشذاط الفكخي ما كان يشجح في مقاومتو إال 

جى لو بالحجة والبخىان، خاصة أن الدبلجقة ورثػا في فارس والعخاق نذاط سشي مساثل يتر
نفػذ بشي بػيو الذيعييغ، وىؤالء لع يألػا جيجًا في تذجيع اإلمامية عمى نذخ فكخىع، كسا 
غزػا الصخف عغ نذاط دعاة اإلسساعيمية في فارس والعخاق وتختب عمى ذلظ كمو تدايج نفػذ 

الذيعة إلى إنذاء مؤسدات تعميسية تتػلى التخويج الذيعة فييسا، خاصة بعج أن لجأ 
لعقائجىع، وتعسل عمى نذخىا، فقج أنذاء أبػ عمي بغ ِسػار الكاتب أحج رجال عزج الجولة )ت 

ىـ( دار كتب في مجيشة البرخة وأخخى في مجيشة رام ىخمد وجعل فييا إجخاء عمى مغ ٕٖٚ
شيخ يجرس عميو عمع الكبلم عمى محىب  قرجىسا، ولدم القخاءة والشدخ وكان في األولى مشيسا

ىـ( دارًا لمعسل ٙٔٗالسعتدلة ، كسا أسذ أبػ نرخ سابػر بغ أرد شيخ وزيخ بياء الجولة )ت 
ىـ، ووقف فييا كتًبا كثيخة، ذكخ ابغ األثيخ أنيا بمغت عذخة آالف ٖٖٛفي الكخخ في عام 

يتيا إلى رجميغ مغ العمػييغ وأربعسائة مجمج في أصشاف العمػم، وأسشج الشطخ في أمخىا ورعا
وبعج وفاة سابػر آلت مخاعاة ىحه الجار إلى الذخيف الخضى نقيب ،  يعاونيسا أحج القزاة

ىـ( الذاعخ اإلمامي السذيػر داًرا أسساىا دار ٙٓٗالصالبييغ كحلظ اتخح الذخيف الخضي )ت 
جخد اسع ىحه العمع، وفتحيا لصبلب العمع، وعيغ ليع جسيع ما يحتاجػن إليو . ويجل م

السؤسدات عمى الفخق بيشيا وبيغ دور الكتب القجيسة، فكانت دار الكتب تدسى قجيسًا خدانة 
الحكسة، وىي خدانة كتب ليذ غيخ، أما السؤسدات الججيجة فتدسى دور العمع، وخدانة الكتب 

 .(ٖٚٔ)جدء مشيا . وىحا يذيخ إلى أن ىحه الجور الججيجة كانت ليا وضيفة تعميسية أيزًا " 
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لقج بجأ نطاـ السمظ بتأسيذ السجارس الشطامية ، واشتخط فييا أف يكػف السجرس شافعيًا اصبًل    
وفخعًا ، بحيث يتسكغ مغ الديصخة عمى السعتقجات السشتذخة بيغ الشاس والتي مغ الزخوري أف 

 . (ٗٚٔ) ترب في مرمحة الدمصة الدياسية
لتأسيذ مجارسو الشطامية ىػ حجع الشذاط الذيعي  ومغ الػاضح مغ األماكغ التي تع اختيارىا   

السشتذخ بيا بسا يؤكج أف الغخض األساسي ليحه السجارس ىػ مػاجية السعارضة الذيعية وىي 
السعارضة الػحيجة التي احتفطت بتػىجيا في السخحمة بعج أفػؿ نجع السعتدلة والخػارج ، فقج بشى 

قػل الدبكي عغ نطام السمظ: إنو بشى مجرسة ببغجاد ينطاـ السمظ مجارسة في السجف التالية : " 
ومجرسة ببمخ، ومجرسة بشيدابػر، ومجرسة بيخاة، ومجرسة بأصفيان، ومجرسة بالبرخة، 

 . (٘ٚٔ) " ومجرسة بسخو، ومجرسة بآمل شبخستان ومجرسة بالسػصل
الػحيج  وقج خزعت ىحه السجارس الشطامية لديصخة الػزيخ نطاـ السمظ السصمقة ، وكاف ىػ   

وكان بابو مجسع الحي يقػـ بتعييغ السجرسيغ بيا وىػ ما يذيخ إليو العساد األصفياني : " 
الفزبلء، وممجأ العمساء، وكان نافحا بريخًا يشقب عغ أحػال كل مشيع، فسغ تفخس فيو 
صبلحية الػالية واله .. ومغ رأى االنتفاع بعمسو أغشاه، ورتب لو ما يكفيو حتى يشقصع إلى 

دة العمع ونذخه وتجريدو، وربسا سيخه إلى إقميع خال مغ العمع ليحمِّي بو عاشمو، ويحيي بو إفا
 . (ٙٚٔ) حقو، ويسيت بو باشمو "

وقج أدت شيخة ىحه السجارس العمسية وما كاف معمسػىا يحرمػف عميو مغ أمػاؿ وقيسة ومكانة    
ذ في مجارسة مثل أبي بكخ دمحم بغ إلى نجاح نطاـ السمظ في استقصاب العجيج مغ العمساء لمتجري

ثابت الخجشجي الحي عيشو نطاـ السمظ مجرسًا في نطامية أصفياف ، والذخيف العمػي الجبػسي 
 . (ٚٚٔ) الحيغ استجعاه لمتجريذ في نطامية بغجاد

ولع يبخل نطاـ السمظ في الشفقات عمى ىحه السجارس كي تتسكغ مغ اجتحاب الصبلب لرفػفيا    
نطاميتو ببغجاد ضياعًا وأمبلكًا ، كسا قجرت نفقات نطاميتو بأصفياف وقيسة أوقافيا  ، فأوقف عمى

 .(ٛٚٔ)بعذخة آالؼ ديشار ، وىػ ما يشصبق عمى باقي نطامياتو 
في السقابل اقتجى حكاـ الذاـ ومرخ بسثل ىحه الخصػة التي لجأ إلييا نطاـ السمظ ، فبشى نػر    

تجريذ السحىبيغ الذافعي والحشفي ، وواصل صبلح الجيغ الجيغ زنكي في الذاـ عجة مجارس ل
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األيػبي ىحه الدياسة في مرخ والذاـ لشفذ األىجاؼ السختبصة بسحاولة دعع سمصتو الحاكسة 
 .(ٜٚٔ)وبالدعي لمقزاء عمى السحىب الذيعي ، حيث اتخح قخاره بإغبلؽ كل السداجج الفاشسية 

يخ مغ الذيخة لسا كاف يغجقو صبلح الجيغ مغ وقج تسكشت ىحه السجارس مغ تحقيق قجر كب   
أمػاؿ ضخسة عمى السجارس وشمبتيا والسجرسيغ بيا ، وقج بمغت مختبات الفقياء والسجرسيغ 
بجمذق ثبلثسائة ألف ديشار ، وكاف عجدىع ستسائة فكيو ومجرس ، كسا أوقف عمى ىحه السجارس 

 . (ٓٛٔ) والسجرسيغ أوقافًا كي يزسغ دخبًل ثابتًا ليا يكفي إلعاشة الصبلب
عمى أف التسيد األساسي كسا يبجو لجى صبلح الجيغ وآؿ زنكي ىػ عجـ تعربيع لمسحىب    

 الذافعي وبشائيع السجارس لكافة السحاىب . ومغ أىع السجارس التي أنذأىا صبلح الجيغ األيػبي:
ـ ، وكاف ٓٚٔٔىػ/ ٙٙ٘السجرسة الشاصخية: بشاىا صبلح الجيغ في مرخ )الفدصاط( سشة    

 في ذلظ الػقت وزيخًا لمفاشسييغ ، وخررة لتجريذ السحىب الذافعي . 
السجرسة القسحية: وىي كحلظ تع بشائيا أثشاء تػلي صبلح الجيغ الػزارة لمفاشسييغ ، وخرريا 

 لجراسة السحىب السالكي . 
مرخ ، السجرسة الربلحية: ىي أوؿ مجرسة تع إنذائيا بعج انفخاد صبلح الجيغ بالحكع في 

وأقيست بجػار قبخ اإلماـ الذافعي بالقخافة ، وخرريا لتجريذ السحىب الذافعي، وأوؿ مغ درس 
ـ( ، وقج مشحو صبلح الجيغ في كل ٜٔٔٔىػ/ ٚٛ٘بيا الفكيو الداىج نجع الجيغ الخبػشاني )ت:

مغ شيخ أربعيغ ديشارًا عغ التجريذ ، وعذخة دنانيخ عغ الشطخ في أوقاؼ السجرسة ، ورّتب لو 
 الخبد في كل يػـ ووقف ستيغ رشبًل، ورواتيغ مغ ماء الشيل . وأوقف عمييا حّساما وحػانيت .

السجرسة الديفية: أسديا صبلح الجيغ بعج أف أصبح ممكًا عمى مرخ، وخرريا لتجرس  
السحىب الحشفي ، وعّيغ لمتجريذ فييا الذيخ مجج الجيغ دمحم بغ دمحم الجيشي . ورّتب لو في كل 

حج عذخ ديشارًا. وباقي ريع وقفيا ، يرخفو عمى ما يخاه لصمبة الحشفية السقخريغ عشجه ، شيخ أ
 . (ٔٛٔ) عمى قجر شبقاتيع

وىشاؾ مجارس أخخى أسديا صبلح الجيغ األيػبي في الذاـ لعل أىسيا : السجرسة الربلحية    
ع في القجس في دمذق التي خرريا لتجريذ السحىب الذافعي ، كسا أنذأ مجرسة بشفذ اإلس

 .(ٕٛٔ)وجعل التجريذ فييا عمى السحىب الذافعي كحلظ 



 إصطهاع احملدثني يف العصر العباسي
  د. رشا عبد الكريم فاحل الهورم.                                                                                                   

 

   م(4243كانون األول  – 53ةل  دراسا  ااريخة  ملةلق  العدد جم 
481 

 

481 

ومغ السثيخ أف رجاؿ الجولة األيػبية قج واصمػا ىحه الدياسة في إنذاء السجارس السخررة    
لجراسة السحاىب األربعة خاصة في مرخ الحي استسخ التذيع قائسًا بيا لفتخات شػيمة بعج سقػط 

، فأنذأ جساؿ الجيغ بغ جساؿ الجولة خادـ صبلح الجيغ السجرسة الفاشسييغ خاصة في الرعيج 
اإلقبالية في مرخ وخرريا لجراسة السحىبيغ الذافعي والحشفي ، كسا أنذأ األميخ تقي الجيغ بغ 
عسخ شاىشذاه بغ أيػب مجرسة مشازؿ العد وخرريا لجراسة السحىب الذافعي ، وقج بشى ىحا 

 .(ٖٛٔ)والفيـػ لمذافعية والسالكية  األميخ مجارس أخخى في حساة ودمذق
لقج كاف المجػء إلى السؤسدات التعميسية ضخوريًا مغ أجل مػاجية السشطػمة التعميسية الذيعية    

السعبخة عغ شسػحات الصبقتيغ التجارية والكادحة ، بسشطػمة تعميسية أخخى تقػـ عمى السحىب 
جماف كسا ىػ واضح شسػحات اإلقصاع الذافعي في الفخوع واألشعخي في األصػؿ وكبلىسا يخ

العدكخي الججيج الحي سيصخ عمى األوضاع في الػاليات اإلسبلمية مشح عيج الستػكل العباسي ، 
وقج فخض ىحا االنتذار الزخع لمتذيع أف تذخؼ الجوؿ ذاتيا عمى عسمية التعميع وعجـ الدساح 

 بأي تدخب ألي معتقج أو فكخة يسكغ أف تيجد كيانيا .
أثخت ىحه السجارس واألىجاؼ التي بشيت مغ أجميا في الحىشية التي يعتسج عمييا الفقياء  وقج   

الحديغ في تعامميع مع السخويات الحجيثية، إلى درجة قػؿ ابغ العخبي: "في استشباط األحكاـ و 
وىي مقػلة تػضح تسامًا حكيقة الحىشية التي ساىست ىحه السجارس الجيشية  (ٗٛٔ) "قتل بذخع ججه 

 في تذكيميا ودرجة رسػخ االستغخاؽ في العربية السحىبية .
مغ ناحية أخخى فقج شيج عمع الجخح والتعجيل ، تغيخات أخخى معتسجة عمى السحىب ، فبالخغع    

مغ اتفاؽ عمساء الخجاؿ الدابقيغ عمى رفس مخويات اإلخباري سيف بغ عسخ التسيسي ، واتيسو 
عات عغ األثبات وأنو يزع الحجيث ، كسا وصف يحيى أبػ حاتع بغ حباف بأنو يخوي السػضػ 

" ؛ فقج حاوؿ الحىبي في ميداف االعتجاؿ أف يخفف فمذ خيخ مشو بغ معيغ بصخيقة تحقيخية : " 
" وذلظ بالخغع مغ أنو يخوي إخباريًا عارفًا مغ وقع ىحه االتيامات لديف عبخ وصفو بأنو : " 

 .(٘ٛٔ)عتشاؽ الدنجقة ذات االتيامات ويزيف عمييا باتياـ آخخ با
وسػؼ يتزح اليجؼ الحي دفع الحىبي إلى ىحا التخفيف مغ وقع مػاقف عمساء الخجاؿ  

الدابقيغ مغ سيف عشجما يتحجث عغ إخباري آخخ وىػ أبػ مخشف لػط بغ يحيى الستيع لجى 
 .(ٙٛٔ)"  لػط بغ يحيى ، أبػ مخشف، أخباري تالف ، ال يػثق بوحيث يقػؿ : "  ،الحىبي بالتذيع



 إصطهاع احملدثني يف العصر العباسي
  د. رشا عبد الكريم فاحل الهورم.                                                                                                   

 

   م(4243كانون األول  – 53ةل  دراسا  ااريخة  ملةلق  العدد جم 
482 

 

482 

وبالخغع مغ أف أقػاؿ عمساء الخجاؿ في أبػ مخشف أقل كثيخًا مغ أقػاليع في سيف بغ عسخ    
التسيسي ، حيث لع يتيع مغ قبميع بالدنجقة أو بػضع الحجيث ، فابغ معيغ وصفو بأنو ليذ بثقة 

الف ، بيشسا وصفو الجراقصشي بالزعف ، فقج أضاؼ الحىبي مغ عشجه عبارة ججيجة بأنو إخباري ت
، ومغ الػاضح تسامًا أف الفارؽ الجػىخي بيغ اإلخبارييغ ىػ أف لػط بغ يحيى (ٚٛٔ)وال يػثق بو 

شيعي بيشسا سيف بغ عسخ التسيسي ليذ شيعيًا ، فتع وصف األوؿ بالتالف والثاني بالعارؼ رغع 
 االتيامات السػجية لو بػضع السخويات عمى لداف الثقاة والدنجقة .

السؤسدي ألقى بطبللو عمى شخيقة التعامل مع السخويات التي يػجج في سشجىا إف ىحا التغيخ    
رواة شيعة ، وبجييي أف ىحه السخويات شيجت تذجدًا سشيًا في التعامل معيا بشاء عمى ىحا 

 السػقف الغخيب مغ الحىبي .
    
 خاتسةال

 ثسة عشاصخ مغ السسكغ صياغتيا كشتائج ليحا البحث :   
أف التعامل مع الدشة الشبػية قج شيج تشػعًا عقب وفاة الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع  -ٔ

لجى االتجاىات السخالفة لمتذيع ، وتخاوح ما بيغ رفس الدشة الشبػية واالكتفاء بالقخآف الكخيع ، 
ثع تصػر لخفس تجويغ الدشة وحخؽ ما دوف مشيا ، وتع دعع ىحا السػقف بالسشع مغ الخواية 

الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع ومعاقبة السخالفيغ ، ثع تع تعجيمو عبخ الدساح لذخريات عغ 
 معيشة بالخواية عغ الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع وفي حجود ضيقة. 

كاف ىشاؾ دور واضح لمسدمسيغ السشتسيغ ألصػؿ ييػدية أو مديحية في صياغة بعس  -ٕ
مغ أنيع لع يكػنػا ضسغ صحابة الشبي صمى هللا عميو السعتقجات الجيشية لجى السدمسيغ بالخغع 

وآلو وسمع أو لع يكػنػا مغ الرحابة السقخبيغ ، لكغ سسح ليع الخمفاء بعج الشبي صمى هللا 
 عميو وآلو وسمع بخواية ترػراتيع وأقاصيريع ، واستسخ ىحا السػقف في ضل الحكع األمػي .

غ أولى محاوالت تدييف السخويات وقاـ بيا شيج الرخاع الدياسي في فتخة الخمفاء الخاشجي -ٖ
الرحابي أبػ مػسى الذعخي أثشاء محاولتو إقشاع الكػفييغ بعجـ االنزساـ لئلماـ عمي عميو 

 الدبلـ في حخب الجسل .
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شيجت السخحمة األمػية أولى السحاوالت السشيجية لمديصخة عمى مدارات رواية الحجيث  -ٗ
ت أثشاء حكع اإلماـ عمي عميو الدبلـ ، واعتسجت عمى وذلظ ردًا عمى حخكة الػعي التي انتذخ 

نذخ مخويات تصعغ في اإلماـ عميو الدبلـ وإغخاء الخواة بالسكافآت السالية كأبي ىخيخة وسسخة 
 بغ جشجب وعخوة بغ الدبيخ .

كسا شيجت السخحمة السخوانية مغ الجولة األمػية محاوالت تججيغ عجد مغ الخواة الحيغ  -٘
معارضة سابقة مغ األمػييغ كعامخ بغ شخاحيل الذعبي ، ودمحم بغ شياب كانت ليع مػاقف 

 الدىخي .
في العرخ العباسي حجثت بعس التغيخات التي دفعتيع إليجاد مشيجية ججيجة لعل  -ٙ

أىسيا وفاة كل صحابة الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع وعجد كبيخ مغ الصبقة األولى مغ 
سية الستعمقة بالسعارضة األمػية والعمػية والخارجية ، وىشا التابعيغ ، باالضافة لمطخوؼ الديا

قخر الخمفاء العباسييغ تجويغ الحجيث الشبػي عبخ اإلماـ مالظ وفخضو عمى السدمسيغ في كل 
واليات الخبلفة ، كسا قخروا استخجاـ األمػاؿ والسكانة االجتساعية والسشاصب لتججيشيع 

 الظ وابغ أبي ذئب وأبػ يػسف .واستقصابيع ، وىػ ما حجث مع اإلماـ م
بخزت في العرخ العباسي في أواخخ القخف الثاني ضخورة تحجيج الخجاؿ الحيغ مغ  -ٚ

السسكغ قبػؿ أحاديثيع ، بسا يعشي الشفي الجيشي لكل مغ يخالف محىب ومرالح الجولة 
اف مػثقًا العباسية ، وبالتالي فقج شيجنا تغيخ السػقف مغ رواة كجابخ بغ يديج الجعفي والحي ك

 في البجاية ، ثع تحػؿ السػقف مشو لمصعغ فيو واتيامو بالكحب نطخًا لتذيعو .
واصل العباسيػف محاولة تججيغ بعس العمساء السعاديغ ليع مثل ابغ أبي الذػارب  -ٛ

وأبشائو الحيغ تػلػا القزاء في عيج الستػكل ومغ بعجه مغ الخمفاء ، وساعجه األب في إيقاؼ 
 ة حػؿ خمق القخآف .السعخكة العقائجي

في مخحمة الحقة سعت الجولة العباسية والجوؿ اإلقصاعية العدكخية التابعة ليا إلى  -ٜ
مأسدة الػضع الجيشي ومغ بيشو السػقف مغ الحجيث فتع إنذاء السجارس الشطامية وغيخىا 

لة لسػاجية السشطػمة الفكخية الذيعية بذكل عاـ واإلسساعيمية بذكل خاص ، وىػ ما سسح لمجو 
بالديصخة أكثخ عمى تػجيات ومدارات الحجيث الشبػي والعمػـ السختبصة بو وحتى الفتاوى 
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الفقيية نطخًا لسا كانت تسشحو لسجرسي ىحه السجارس وشبلبيا مغ مختبات كبيخة باالضافة 
 لمذيخة والسكانة االجتساعية .

إلى سيصخة أكبخ أدى محاولة تحػيل الجراسة الجيشية إلى مؤسدة رسسية تابعة لمدمصة  -ٓٔ
لمجوؿ القائسة عمى دواع ديشية ومحىبية عمى الػضع الجيشي وبالتالي فقج تست تحػالت أخخى في 
التعامل مع الخواة الحيغ أصبحػا مسجوحيغ أو محمػميغ لسجخد مػقفيع مغ التذيع وليذ 

 لػثاقتيع أو صجقيع .
شاصخ الدابقة ، فالسدار الحي إال أف ىشاؾ نتيجة أخخى مغ الزخوري مشاقذتيا بشاء عمى الع  

اتخحه السعتقج الجيشي لمسحاىب السختبصة بالدمصة سػاء األمػية أو العباسية ، والحي تمقى كل 
ىحه السخويات السديفة والستدسة بالتشاقس والتعارض نتيجة تغيخ الدمصة وتبجؿ مرالحيا ، 

إلسبلـ والشبي صمى هللا البج وأف يكػف ىشاؾ تداؤالت حػؿ مجى مرجاقيتو في التعبيخ عغ ا
 عميو وآلو وسمع .

إف ىحا االضصخاب في التعامل مع السخويات عغ الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع واضصخارىع    
لتصبيق قػاعج عمع الجخح والتعجيل بشاء عمى السػاقف الدياسية الستغيخة لمدمصة قج دفعيع لمقػؿ 

عميو وآلو وسمع لآليات القخآنية في محاولة  بإمكانية ندخ الدشة السشدػبة لمشبي صمى هللا
لمتػفيق بيغ األحاديث الرحيحة والشرػص القخآنية التي ترصجـ بيا ، فيقػؿ ابغ قتيبة : " 
وإذا جاز أن يشدخ الكتاب بالكتاب جاز أن يشدخ الكتاب بالدشة ألن الدشة يأتيو بيا جبخيل 

مغ كبلم هللا تعالى الحي ىػ قخآن بشاسخ عميو الدبلم عغ هللا تبارك وتعالى فيكػن السشدػخ 
مغ وحي هللا عد وجل الحي ليذ بقخآن ولحلظ قال رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع أوتيت 
الكتاب ومثمو معو يخيج أنو أوتي الكتاب ومثل الكتاب مغ الدشة ولحلظ قال هللا عد وجل وما 

ثع فقج وججت بعس السخويات التي  ، ومغ (ٛٛٔ) آتاكع الخسػل فخحوه وما نياكع عشو فانتيػا "
قيل أنيا صحيحة السجاؿ لمعقائج اإلسبلمية بالخغع مغ كػنيا تجديجية واضحة مثل مخوية 

الَّ ُتْجِرُكُو اأْلَْبَراُر َوُىَػ ُيْجِرُك اأْلَْبَراَر َوُىَػ رؤية هللا تعالى التي تتعارض مع اآلية القخآنية : " 
( ، ولع يجج ابغ قتيبة في محاولتو فس الخبلؼ بيغ الحجيث ٖٓٔ" )األنعاـ /  المَِّصيُف اْلَخِبيخُ 

" في محاولة حجيث رسػل هللا قاض عمى الكتاب ومبيغ لو واآلية القخآنية سػى القػؿ بأف : " 
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عبثية لمبحث عغ وسيمة تجسع بيغ الحجيثيغ كي يتػصل في الشياية إلى أف هللا ال تجركو 
 .(ٜٛٔ)لظ دوف االستجالؿ بأي دليل عمى ىحا االستشتاج األبرار في الجنيا وذ

لقج أكج ىحا البحث عمى أف ىشاؾ حالة مغ التدييف الستخاكع التي تدخبت لمجدج اإلسبلمي    
نتيجة الرخاعات االقترادية واالجتساعية التي حجثت بعج وفاة الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع 

، وفي الػقت الحي كاف ىشاؾ اتجاه يجرؾ تسامًا أف  وبخزت في صػرة صخاعات ديشية وسياسية
مرالحو تتعارض مع سيخة الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع وبالتالي فقج اضصخ شػاؿ مديختو 
الستشػعة إلى تدييف األحاديث ومحاولة تحريغ مرالحو بشاء عمى ىحا التدييف ، كاف ىشاؾ 

شاء عمى سيخة الشبي صمى هللا عميو وآلو اتجاه آخخ صاغ مرالحو االقترادية واالجتساعية ب
وسمع والشرػص القخآنية ، واضعًا قاعجة أساسية لقبػؿ السخويات وىي التػافق مع القخآف الكخيع 

(ٜٔٓ). 
 

 اليػامر
ىشاؾ اختبلؼ بيغ السذخوع السعارض والسذخوع الستشاقس مع الدمصة مغ الشػاح االقترادية واالجتساعية .ٔ

ع السعارض يقترخ عمى الخبلؼ الدياسي مع الدمصة مع خبلفات شكمية وإجخائية في والدياسية ، فالسذخو 
الشػاح االقترادية وتجاعياتيا االجتساعية ، أما السذخوع السشاقس فيػ الحي يختمف مع مذخوع الدمصة في الشػاح 

 بقة إجتساعية مختمفة .االقترادية وتجاعياتيا االجتساعية وبالتالي الدياسية كػنو يسثل مذخوعًا معبخًا عغ ش
 ( .ٕٙٔٓأكتػبخ  ٕٕ)بتاريخ  http://www.almaany.comمػقع معجع السعاني . مفخدة )إصصبلح( . . ٕ
 ( .ٕٙٔٓأكتػبخ  ٕٕ)بتاريخ  http://www.almaany.comـ . س . مفخدة )حجيث( . مػقع . ٖ
 ( .ٕٙٔٓأكتػبخ  ٕٕ)بتاريخ  http://www.almaany.comـ . س . مػقع .ٗ
 ( .ٕٙٔٓأكتػبخ  ٕٕ)بتاريخ  http://www.almaany.comـ . س . مػقع .٘
مخاجعة، د. عبجالدتار  ب(. يجٕٙٔٓأكتػبخ  ٕٕ)بتاريخ  http://www.almaany.com. مػقع ـ. س.ٙ

 . ٔٗ. ص  ٜٓٛٔ. بغجاد حامج. مباحث في عمـػ القخآف
 ( .ٕٙٔٓأكتػبخ  ٕٕ)بتاريخ  http://www.almaany.comمػقع .ـ . س . ٚ
 ( .ٕٙٔٓأكتػبخ  ٕٕ)بتاريخ  http://www.almaany.comـ . س . مفخدة )محجث( . مػقع .ٛ
 ( .ٕٙٔٓأكتػبخ  ٕٕ)بتاريخ  http://www.almaany.comـ . س . مفخدة )إصصشع( . مػقع . ٜ

. ص  ٕٛٓٓ. أحسج صبخي الديج عمي . الجحور الصبكية لثػرة اإلماـ الحديغ . شبعة دار الحسخاء . بيخوت ٓٔ
ٖٕ – ٖٜ . 
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 . ٘ٗ،  ٗٗ. ـ . س . ص ٔٔ
 . ٜٗ،  ٛٗ. ـ . س . ص ٕٔ
 . ٔ٘،  ٓ٘. ـ . س . ص ٖٔ
. تاريخ دمذق . تحقيق / عسخو بغ غخامة العسخوي . شبعة دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع ابغ عداكخ. ٗٔ

 . ٕٜٕ،  ٕٕٙص  ٜٙ. ج  ٜٜ٘ٔ. بيخوت 
 . ٛٗٔ،  ٚٗٔالصبكية . ـ . س . ص  أحسج صبخي الديج عمي . الجحور. ٘ٔ
 . ٛٗٔـ . س . ص . ٙٔ
 . ٛٗٔ،  ٕ٘ٔ. ـ . س . ص ٚٔ
 . ٛٗٔ،  ٚٗٔ،  ٕ٘ٔـ . س . ص . ٛٔ
 . ٕٔٔ،  ٕٓٔ،  ٚٗـ . س . ص . ٜٔ
 . ٕٕٔ،  ٕٔٔـ . س . ص . ٕٓ
.  http://www.shiaweb.orgدمحم بيػمي ميخاف . اإلمامة وأىل البيت . مػقع شبكة الذيعة العالسية . ٕٔ

 . ٜٙ – ٙٙ. ص  ٕٙٔٓنػفسبخ  ٔبتاريخ 
. مجونة اكتب  ٜٜٚٔليشيغ . تصػر الخاسسالية في روسيا . تخجسة فػاز شخابمدي . دار الصميعة . بيخوت . ٕٕ

 . ٕٙٔٓنػفسبخ  ٔ. بتاريخ  https://ayman1970.wordpress.comلكي ال تكػف وحيجًا 
 ٜٛ٘ٔلخػارج والذيعة . تخجسة / عبجالخحسغ بجوي . مكتبة الشيزة السرخية . القاىخة يػليػس فمياوزف . ا. ٖٕ

 . ٕٜ،  ٜٔ. ص 
. محسػد إسساعيل . الخػارج في ببلد السغخب حتى مشترف القخف الخابع اليجخي . دار الثقافة . الجار ٕٗ

 . ٙ٘ٔ،  ٕ٘ٔ،  ٕٗٔ. ص  ٜ٘ٛٔالبيزاء 
 . ٖٕ – ٕٓشبعة دار الحجيث . القاىخة )بجوف ذكخ سشة الشذخ( . ص  السارودي . األحكاـ الدمصانية .. ٕ٘
دار االنتذار العخبي . بيخوت . ص  –محسػد إسساعيل . الحخكات الدخية في اإلسبلـ . دار سيشا لمشذخ . ٕٙ
ٜٗ – ٘ٗ . 
بيخوت . بشجلي جػزي . مغ تاريخ الحخكات الفكخية في اإلسبلـ . مصبعة اليشاء .  ٙٓٔـ . س . ص . ٕٚ

 . ٕٖ. ص  ٜٛٚٔ
 . ٖ٘ – ٕٖ. أحسج صبخي الديجعمي . الجحور الصبكية لثػرة اإلماـ الحديغ . ـ . س . ص ٕٛ
 . ٕٖ. ـ . س . ص ٜٕ
. أكج الخميفة عسخ في فتخة مخض الشبي )ص( عمى أف السخجعية األساسية ىي لمقخآف فقط ، بحدب ما يخويو ٖٓ

الخسيذ : " لسا حزخ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع وفي البيت  البخاري عغ عبجهللا بغ عباس في رزية يـػ
رجاؿ فييع عسخ بغ الخصاب قاؿ الشبي صمى هللا عميو وسمع ىمع أكتب لكع كتابا ال تزمػا بعجه فقاؿ عسخ إف 



 إصطهاع احملدثني يف العصر العباسي
  د. رشا عبد الكريم فاحل الهورم.                                                                                                   

 

   م(4243كانون األول  – 53ةل  دراسا  ااريخة  ملةلق  العدد جم 
487 

 

487 

الشبي صمى هللا عميو وسمع قج غمب عميو الػجع وعشجكع القخآف حدبشا كتاب هللا فاختمف أىل البيت فاخترسػا 
مشيع مغ يقػؿ قخبػا يكتب لكع الشبي صمى هللا عميو وسمع كتابا لغ تزمػا بعجه ومشيع مغ يقػؿ ما قاؿ عسخ فمسا 
أكثخوا المغػ واالختبلؼ عشج الشبي صمى هللا عميو وسمع قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع قػمػا قاؿ عبيج هللا 

غ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع وبيغ أف يكتب ليع ذلظ فكاف ابغ عباس يقػؿ إف الخزية كل الخزية ما حاؿ بي
الكتاب مغ اختبلفيع ولغصيع " . )دمحم بغ إسساعيل البخاري . صحيح البخاري . شبعة مخكد الجراسات واإلعبلـ 

 ( .ٜص  ٚ. ج  ٜٜٚٔ)دار إشبيميا( . الخياض 
 . ٙٙ. ص  ٜٗٚٔ جبلؿ الجيغ الديػشي . تاريخ الخمفاء . شبعة دار الفكخ . بيخوت. ٖٔ
دمحم بغ جخيخ الصبخي . تاريخ الخسل والسمػؾ . تحقيق / دمحم أبػ الفزل إبخاليع . دار السعارؼ . القاىخة . ٕٖ

 . ٕٕٓص  ٖ. ج  ٜٜٚٔ
( تخخيج حجيث عائذة مع ذكخ شخقو . مػقع شخيق ٔعثساف بغ دمحم الخسيذ . حجيث عائذة وقرة فجؾ ). ٖٖ

 ( .ٕٙٔٓأكتػبخ  ٕ٘. بتاريخ ) http://ar.islamway.netاإلسبلـ 
أحسج بغ عبجالعديد الجػىخي . الدكيفة وفجؾ . تحقيق / دمحم ىادي األميشي . شبعة مكتبة نيشػى الحجيثة . . ٖٗ

 . ٕٗٔشيخاف )بجوف ذكخ تاريخ الشذخ( ص 
عقيجة غيخ السذشا" مجسػعة مغ تفديخات الذخيعة حدب تقميج الخبييغ )معمسي الييػد(.  وىي تعتبخ ال. ٖ٘

ششا" بسعشى يكخر أو يتعمع أو يعمع، وىي مكػنة مغ : " שנהالسكتػبة، وتفديخىا. وكمسة "مذشة" مأخػذة مغ الفعل 
)أ( كل الشامػس غيخ السكتػب الحي ضيخ إلى حيِّد الػجػد حتى نياية القخف الثاني السيبلدي. )ب( تعميع أحج 

لمسيبلد. )ج( قج يصمق االسع عمى إحجى العقائج أو مجسػعة مغ الحاخامات الحيغ عاشػا خبلؿ القخنيغ األوليغ 
 Rabbi Yehudahالعقائج. )د( ُيْصَمق االسع بذكل خاص عمى السجسػعة التي جسعيا الحاخاـ ييػذا الشاسي 

HaNasi (הנשיא יהודה  ) في نياية القخف الثاني السيبلدي. )قامػس الكتاب السقجس . تعخيف " السذشا " . مػقع
 ( .ٕٙٔٓأكتػبخ  ٕ٘. بتاريخ ) http://st-takla.orgاألنبا تكبل ليسانػت الكبصي األرثػذكدي 

سية . بيخوت دمحم بغ سعج بغ مشيع . الصبقات الكبخى . تحقيق / دمحم عبجالقادر عصا . شبعة دار الكتب العم. ٖٙ
 . ٖٗٔص  ٘ج .  ٜٜٓٔ

الديج مختزى العدكخي . معالع السجرستيغ . نذخ السجسع العالسي ألىل البيت عميو الدبلـ . الصبعة الثالثة . ٖٚ
 . ٖ٘ص  ٕىجخية قسخية . ج  ٖٓٗٔ. بيخوت 

 . ٓ٘ص  ٕـ . س . ج . ٖٛ
 . ٕ٘ـ . س . ص . ٜٖ
 . ٕ٘ـ . س . ص . ٓٗ
سيخ أعبلـ الشببلء . تحقيق بإشخاؼ / الذيخ شعيب األرناؤوط . شبعة مؤسدة شسذ الجيغ الحىبي . . ٔٗ

 . ٔٓٙص  ٕ. ج ٜ٘ٛٔالخسالة . بيخوت 
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 . ٖٓٙ،  ٕٓٙص  ٕـ . س . ج . ٕٗ
. أحسج بغ واضح  ٚٛص  ٔ. ج  ٜٜٜٔمختزى العدكخي . أحاديث أـ السؤمشيغ عائذة . شيخاف . ٖٗ

 .  ٜ٘ٔص  ٕج  ذكخ تاريخ الشذخ( . بيخوت )بجوف اليعقػبي . تاريخ اليعقػبي . 
 . ٖ٘ص  ٕمختزى العدكخي . معالع السجرستيغ . ـ . س . ج . ٗٗ
 . ٗ٘ص  ٕـ . س . ج . ٘ٗ
تحقيق / الديج عمي ميخ شخيفي . شبعة دار السفيج . بيخوت .دمحم بغ الشعساف )السفيج( . كتاب الجسل . ٙٗ

 . ٕٕ٘. ص  ٖٜٜٔ
الكساؿ . تحقيق / دكتػر بذار عػاد معخوؼ . شبعة مؤسدة الخسالة . بيخوت . جساؿ الجيغ السدي . تيحيب ٚٗ

 . ٖٜٔ،  ٕٜٔص  ٕٗ. ج  ٕٜٜٔ
 ٗ٘عامًا مغ البعثة أي أف سشو كانت  ٖٔىاجخ الشبي )ص( إلى السجيشة بحدب ما ذكخه اليعقػبي بعج . ٛٗ

 ( .ٜٖص  ٕعامًا وقت اليجخة . )اليعقػبي . ـ . س . ج 
 . ٜٔٔ. ص  ٕٗسدي . ـ . س . ج جساؿ الجيغ ال. ٜٗ
 . ٕٖٚ،  ٕٖٙص  ٗـ . س . ج . ٓ٘
 . ٛ٘،  ٚ٘ص  ٕمختزى العدكخي . معالع السجرستيغ . ـ . س . ج . ٔ٘
البصخيخؾ مار أغشاشيػس أفخاـ بخسـػ . األلفاظ الدخيانية في السعاجع العخبية . مجمة السجسع العمسي العخبي . ٕ٘

 . ٜٖٖ،  ٖٖٛص  ٕٗمجمج . دمذق .  ٜٜٗٔتسػز  ٔ. عجد 
. عسخ بغ شبة . أخبار السجيشة الشبػية . تحقيق / الذيخ عبجهللا بغ دمحم بغ أحسج الجوير . أشخؼ عمى ٖ٘

 . ٕٕٚص  ٕ. ج  ٜٜٓٔترحيحيا / عبجالعديد أحسج السذيقح . دار العمياف . الخياض 
 . ٕٕٚص  ٕ. ـ . س . ج ٗ٘
 . ٛٓٙص  ٖ. الصبخي . ـ . س . ج ٘٘
 . ٛٓٙص  ٖ. س . ج  . ـٙ٘
. دمحم بغ عبجهللا األزدي . فتػح الذاـ . تحقيق / عبجالسشعع عبجهللا عامخ . مؤسدة سجل العخب . القاىخة ٚ٘

. ىشاؾ مخويات عغ الشبي )ص( تذيخ إلى أف لقبي الرجيق والفاروؽ ىسا مغ ألقاب اإلماـ  ٕٕٙ. ص  ٜٓٚٔ
َثَشا اْبغ عمي بغ أبي شالب عميو الدبلـ لكغ عمساء الحجي َثَشا عباد ْبغ َيْعُقػب َحجَّ ث الدشة يزعفػنيا مثل : " َحجَّ

ه أبي َرافع َعْغ أبي َذر َعغ الشَِّبي َأنَّ  َثَشا ُمَحسَّج ْبغ ُعَبْيج هللا ْبِغ َأِبي َراِفٍع َعغ َأِبيِو َعغ ججِّ ُو َقاَؿ ِلَعِميِّ ْبِغ َىاشع َحجَّ
ُؿ َمْغ آمَ  يُق اأَلْكَبُخ َوَأْنَت اْلَفاُروُؽ ُتَفخُِّؽ َأِبي َشاِلٍب: َأْنَت َأوَّ جِّ ُؿ َمْغ ُيَراِفُحِشي َيْػـَ اْلِكَياَمِة َوَأْنَت الرِّ َغ ِبي َوَأْنَت َأوَّ

اِر، َمْػُضػع: ُمَحسَّج ْبغ ُعَبيْ   َلْيَذ ِبَذْيء َوعباد ج هللاَبْيَغ اْلَحقِّ َواْلَباِشِل َوَأْنَت َيْعُدػُب اْلُسْؤِمِشيَغ َواْلَساُؿ َيْعُدػُب اْلُكفَّ
َمْتُخوؾ " ، وقج أضاؼ الديػشي تعقيبًا البغ حجخ عمى الحكع بتخؾ عباد بقػلو : " َقاَؿ اْلَحاِفع اْبغ حجخ ِفي 

مع " . َزَواِئج اْلَبدَّار: َىَحا ِإْسَشاد واه َوُمَحسَّج ُمتَّيع َوعباد مغ كبار الخوافس َوِإف َكاَف َصُجوًقا ِفي الَحِجيث َوهللا أع
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جبلؿ الجيغ الديػشي . الآللىء السرشػعة في األحاديث السػضػعة . تحقيق /  أبػ عبج الخحسغ صبلح بغ دمحم 
 . ٜٕٚص  ٔ. ج  ٜٜٙٔبغ عػيزة . شبعة دار الكتب العمسية . بيخوت 

في كاف زياد بغ أبيو أحج عساؿ اإلماـ عمي عميو الدبلـ عمى فارس ثع عمى اصصخخ وقج رفس الجخػؿ . ٛ٘
شاعة معاوية بغ أبي سفياف عقب الرمح بيشو وبيغ اإلماـ الحدغ عميو الدبلـ ، ولع يجج معاوية وسيمة إلجباره 
عمى الجخػؿ في شاعتو سػى وعجه بأف يمحقو بشدبة ، إال أف محاوالت معاوية الستسالة زياد بغ أبيو بجأت في 

د يححره مغ أالعيب معاوية : " وقج عخفت أف عيج اإلماـ عمي بغ أبي شالب عميو الدبلـ والحي كتب لديا
معاوية كتب إليظ يدتدؿ لبظ ، ويدتفل غخبظ ، فاححره فإنسا ىػ الذيصاف يأتي السؤمغ مغ بيغ يجيو ومغ خمفو ، 
وعغ يسيشو وعغ شسالو ، ليقتحع غفمتو ، ويدتمب غختو . وقج كاف مغ أبي سفياف ، في زمغ عسخ ، فمتة مغ 

مغ ندغات الذيصاف ، ال يثبت بيا ندب ، وال يدتحق بيا إرث ، والستعمق بيا كػاغل حجيث الشفذ ، وندغة 
السجفع ، والشػط السحبحب " . )اإلماـ عمي بغ أبي شالب عميو الدبلـ . نيج الببلغة . شخح الذيخ دمحم عبجه . 

. مخاجعة /  . السدعػدي . مخوج الحىب ومعادف الجػىخ ٖٖٛ،  ٕٖٛ. ص  ٕٓٔٓمشذػرات الفجخ . لبشاف 
 ( . ٘ٔ،  ٗٔص  ٖ. ج ٕ٘ٓٓكساؿ حدغ مخعي . شبعة السكتبة العرخية . صيجا 

 . ٘ٔ،  ٗٔص  ٖالسدعػدي . ـ . س . ج. ٜ٘
 . ٘٘ص  ٕمختزى العدكخي . معالع السجرستيغ . ـ . س . ج . ٓٙ
 . ٙ٘ص  ٕـ . س . ج . ٔٙ
صجـ معاوية بغ أبي سفياف بكل مغ . اص ٕٜٕ،  ٕٕٙص  ٜٙابغ عداكخ . تاريخ دمذق . ـ . س . ج . ٕٙ

سػدة بشت عسارة اليسجانية وعكخشة بشت األشخش وفػجيء بسا تستمكانو مغ وعي وجخأة في مػاجيتو واعتبخ أف ما 
اىتساـ اإلماـ عمي بغ أبي شالب عميو الدبلـ بشذخ العمع والػعي بيغ الكػفييغ سمبية غيخ محتسمة وكاف رده عمى 

ابغ أبي شالب الجخأة عمى الدمصاف فبصيئًا ما تفصسػف " ، كساؿ قاؿ لمثانية : " ىييات  األولى : " " لقج لسطكع
ىييات يا أىل العخاؽ ، فقيكع ابغ أبي شالب ، فمغ تصاقػا " . وكبل السقػلتيغ تذيخاف إلى اندعاج واضح مغ قبل 

 معاوية ليحا الػعي بسا يقتجي ضخورة تدييفو مغ أجل إعادة الديصخة عميو .
 . ٖٖٗ،  ٕٖٗص  ٚٔ. السدي . ـ . س . ج ٖٙ
. نرخ بغ مداحع السشقخي . وقعة صفيغ . تحقيق / عبجالدبلـ دمحم ىاروف . شبعة السؤسدة العخبية الحجيثة ٗٙ

 . ٕٗٔ. ص  ٕٖٛٔلمصبع والشذخ . القاىخة 
 . ٕٙص  ٕـ . س . ج  . مختزى العدكخي . ٘ٙ
 . ٖٙ،  ٕٙص  ٕـ . س . ج . ٙٙ
 . ٜٛٔ. ص  ٜٜٗٔرية . أضػاء عمى الدشة السحسجية . دار السعارؼ . القاىخة محسػد أبػ . ٚٙ
 . ٜٛٔـ . س . ص . ٛٙ
 . ٖٚص  ٚدمحم بغ إسساعيل البخاري . صحيح البخاري . ـ . س . ج . ٜٙ
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 ابغ أبي الحجيج . شخح نيج الببلغة . تحقيق / دمحم أبػ الفزل إبخاليع . شبعة دار إحياء الكتب العخبية .. ٓٚ
 . ٖٚص  ٗالقاىخة )بجوف ذكخ سشة الشذخ( . ج 

. ابغ كثيخ الجمذقي . البجاية والشياية . تحقيق / عبجهللا بغ عبجالسحدغ التخكي . شبعة دار عالع الكتب . ٔٚ
 . ٜٕٙ،  ٜٕ٘ص  ٓٔ. ج  ٖٕٓٓالخياض 

دتو بعج وفاة معاوية بغ حخمل الحشفي ، ىػ صيخ مديمسة الكحاب ويرشف ضسغ الرحابة بالخغع مغ ر . ٕٚ
الشبي )ص( قج جاء إلى عسخ بغ الخصاب تائبًا فشرحو بأف يتػجو إلى تسيع الجاري ويبقى في بيتو . وىي مخوية 

 غخيبة لمغاية فسغ السعخوؼ أف تسخد مديمسة الكحاب قج إنتيى في عيج أبي بكخ . 
البجاوي . شبعة دار الجيل . ابغ حجخ العدقبلني . اإلصابة في تسييد الرحابة . تحقيق / عمي دمحم . ٖٚ

 . ٕٖٓص  ٙىجخية . ج  ٕٔٗٔبيخوت 
 . ٗٙ،  ٖٙص  ٗابغ أبي الحجيج . ـ . س . ج . ٗٚ
 . ٗٙص  ٗـ . س . ج .٘ٚ
 . ٕٛص  ٗٔالسدي . ـ . س . ج . ٙٚ
 . ٘ٔص  ٙالصبخي . ـ . س . ج . ٚٚ
 . ٜٕٚص  ٗالحىبي . ـ . س . ج . ٛٚ
 . ٖٛ٘،  ٖٚ٘ص  ٙـ . س . ج . ٜٚ
 . ٓٓٔ،  ٜٜ،  ٔٛص  ٖ، السدعػدي . ـ . س . ج  ٖ٘ٚص  ٙـ . س . ج . ٓٛ
 . ٖٗص  ٗٔالسدي . ـ . س . ج . ٔٛ
 . ٖٔٓص  ٗ. الحىبي . ـ . س . ج ٕٛ
 . ٕٜ،  ٚٔص  ٙالصبخي . ـ . س . ج . ٖٛ
 . ٔٗ٘،  ٜٖ٘ص  ٖ. الحىبي . ـ . س . ج ٗٛ
 . ٕٖٙص  ٘ـ . س . ج . ٘ٛ
 . ٕٗٗ – ٓٗٗص  ٕٙالسدي . ـ . س . ج . ٙٛ
 . ٖٖٓص  ٘الحىبي . ـ . س . ج . ٚٛ
 . ٖٖٔص  ٘ـ . س . ج . ٛٛ
بتاريخ  http://imamali.netالديج عمي السيبلني . رسالة خصبة عمي بشت أبي جيل . مػقع اإلماـ عمي . ٜٛ
 . ٕٙٔٓنػفسبخ  ٕ

 . ٖٛ٘،  ٕٛ٘ص  ٕٚالسدي . ـ . س . ج . ٜٓ
 . ٕٗ،  ٔٗص  ٗالبخاري . ـ . س . ج . ٜٔ
 . ٗٗ – ٕٗص  ٗـ . س . ج . ٕٜ
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ابغ عبجالبخ . االستيعاب في معخفة األصحاب . تحقيق / عمي دمحم البجاوي . شبعة دار الجيل . بيخوت . ٖٜ
 . ٙٗ٘ص  ٕ. ج  ٕٜٜٔ

 . ٜٖٖص  ٘ـ . س . ج . ٜٗ
 . ٕٕ٘ص  ٗ. ج  ٕٖٙٔابغ حجخ العدقبلني . تيحيب التيحيب . شبعة دائخة السعارؼ الشطامية . اليشج . ٜ٘
 ٔ. ج  ٜٛٛٔمحسػد إسساعيل عبجالخازؽ . سػسيػلػجيا الفكخ اإلسبلمي . شبعة دار مجبػلي . القاىخة . ٜٙ

 . ٙ٘ٔص 
ىجخية ، بيشسا تػفي الذعبي  ٓٔٔكاف آخخ مغ تػفي مغ الرحابة ىػ أبػ الصفيل عامخ بغ واثمة سشة . ٜٚ

،  ٖٛٔص  ٗ، ج  ٓٚٗص  ٖس . ج عمى األقرى )الحىبي . ـ .  ٕ٘ٔوتػفي الدىخي سشة  ٙٓٔسشة 
( . ابغ قتيبة الجيشػري . اإلمامة والدياسة )تاريخ الخمفاء( . مصبعة ٕٗٗ – ٓٗٗص  ٕٙالسدي . ـ . س . ج 

. ابغ عحاري . البياف السغخب في أخبار األنجلذ والسغخب .  ٕٙٛ،  ٕٖٕص  ٕ. ج  ٜٗٓٔالشيل . القاىخة 
 . ٚٗ - ٓٗ. ص  ٕ. ج  ٖٜٛٔدار الثقافة . بيخوت  تحقيق / ليفي بخوفشداؿ ، كػالف . شبعة

 . ٖٕٗ. ص  ٜٗٚٔجبلؿ الجيغ الديػشي . تاريخ الخمفاء . شبعة دار الفكخ . بيخوت . ٜٛ
 . ٕٙٛص  ٕابغ قتيبة الجيشػري . ـ . س . ج . ٜٜ

 . ٕٙٛص  ٕـ . س . ج .ٓٓٔ
األوؿ إلى القخف التاسع . شبعة دار اليجخة . دمحم بغ مصخ الدىخاني . عمع الخجاؿ نذأتو وتصػره مغ القخف .ٔٓٔ

 . ٙٗٔ،  ٘ٗٔ ٙٙ،  ٘ٙ. ص  ٜٜٙٔالخياض 
 . ٔٙٔ،  ٘٘ٔ،  ٔ٘ٔ،  ٓ٘ٔـ . س . ص . ٕٓٔ
. دمحم جعفخ الصبدي . رجاؿ الذيعة في اسانيج الدشة . شبعة مؤسدة السعارؼ اإلسبلمية . قع السقجسة ٖٓٔ

 . ٛٔ،  ٚٔ)بجوف ذكخ تاريخ الشذخ( . ص 
. بتاريخ  http://fahmaldin.comيحيى دمحم . الحجيث الدشي والتدامح في التػثيق . مػقع فيع الجيغ . ٗٓٔ

 . ٕٙٔٓنػفسبخ  ٗ
 . ٕٙٔٓنػفسبخ  ٗ. بتاريخ  http://fahmaldin.comـ . س . مػقع فيع الجيغ .٘ٓٔ
ئلنتاج . شبعة دار االقترادي في ضػء الشسط األسيػي ل –. أحسج صادؽ سعج . تاريخ مرخ االجتساعي ٙٓٔ

 . ٔٙٔ. ص  ٜٜٚٔابغ خمجوف . بيخوت 
، حديغ نرار . الثػرات الذعبية في مرخ اإلسبلمية . شبعة  ٕ٘ص  ٗالسدعػدي . ـ . س . ج . ٚٓٔ

 . ٜٙ – ٗٙ. ص  ٕٕٓٓالييئة العامة لقرػر الثقافة . القاىخة 
عمي دمحم البجاوي . شبعة دار السعخفة .  شسذ الجيغ الحىبي . ميداف االعتجاؿ في نقج الخجاؿ . تحقيق /.ٛٓٔ

 . ٙ،  ٘ص  ٔ. ج  ٖٜٙٔبيخوت 
 . ٕٓ – ٛٔدمحم جعفخ الصبدي . ـ . س . ص . ٜٓٔ
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 . ٚٙٗص  ٗالسدي . ـ . س . ج . ٓٔٔ
 . ٚٙٗص  ٗـ . س . ج . ٔٔٔ
 . ٛٙٗص  ٗـ . س . ج . ٕٔٔ
 يساف بالخجعة .. كاف أقرى ما اتيع بو جابخ بغ يديج ىػ اإل ٜٙٗص  ٗـ . س . ج . ٖٔٔ
 . ٕٗٔ – ٓٗٔص  ٚ. الحىبي . ـ . س . ج  ٕٚٛ،  ٕٛٚص  ٕابغ قتيبة . ـ . س . ج . ٗٔٔ
 . ٔٗٔص  ٚالحىبي . ـ . س . ج . ٘ٔٔ
 . ٕٗٔص  ٚـ . س . ج . ٙٔٔ
 . ٖٕ٘الديػشي . ـ . س . ص . ٚٔٔ
 . ٕٙ٘ـ . س . ص . ٛٔٔ
حداف عباس . شبعة دار صادر . بيخوت )بجوف شسذ الجيغ بغ خمكاف . وفيات األعياف . تحقيق / إ. ٜٔٔ

 . ٕٕٓ،  ٕٗص  ٔذكخ سشة الصبع( . ج 
الخصيب البغجادي . تاريخ بغجاد . تحقيق / مرصفى عبجالقادر عصا . دار الكتب العمسية . بيخوت . ٕٓٔ

 . ٘٘ص  ٕٔ. ج  ٚٔٗٔ
/ http://ahmadsabryali.blogspot.comأحسج صبخي الديج عمي . أصػؿ الكيدانية . مجونة بيداد ؟ ٕٔٔ

 . ٕٙٔٓنػفسبخ  ٗ. بتاريخ 
الذيخ حديغ الخاضي . مغ التيع التي ألرقت باإلماـ الحدغ عميو الدبلـ : كثيخ الدواج و الصبلؽ! . . ٕٕٔ

 . ٕٙٔٓنػفسبخ  ٗ. بتاريخ  https://www.islam4u.comمػقع مخكد اإلشعاع اإلسبلمي 
ي . السشتطع في تاريخ السمػؾ واألمع . تحقيق / دمحم عبجالقادر عصا ومرصفى أبػ الفخج بغ الجػز . ٖٕٔ

 . ٙٙ – ٖٙص  ٛ. ج  ٕٜٜٔعبجالقادر عصا . شبعة دار الكتب العمسية . بيخوت 
 . ٛٔ٘،  ٗٓٔص  ٔٔالحىبي . ـ . س . ج . ٕٗٔ
 . ٕ٘ٔص  ٔٔـ . س . ج . ٕ٘ٔ
 . ٙٔجبلؿ الجيغ الديػشي . ـ . س . ص . ٕٙٔ
ىجخية وىػ مغ أصػؿ فارسية مغ  ٓٚٔ. ولج بعج سشة  ٔ٘ٔ،  ٜٗٔص  ٕٔحىبي . ـ . س . ج ال. ٕٚٔ

شبخستاف وتػفي أثشاء مذاركتو مع الجير العباسي في عيغ زربة )العاصسة األرمشية القجيسة( ولع يحجد سشة 
 ىجخية . ٖٕ٘إلى  ٕٗٗوفاتو بجقة ليحا الدبب وىي ما بيغ 

 .  ٙٔ. الديػشي . ـ . س . ص ٕٛٔ
 . ٙٔ. ـ . س . ص ٜٕٔ
 . ٛٔ. ـ . س . ص ٖٓٔ
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. سميساف بغ أحسج الصبخاني . السعجع الكبيخ . تحقيق / حسجي بغ عبجالسجيج الدمفي . شبعة مكتبة ابغ ٖٔٔ
 . ٕٓٗص  ٖٕ. ج  ٜٜٗٔتيسية . القاىخة 

 . ٖٛ٘ص  ٛـ . س . ج . الحىبي . ٕٖٔ
 . ٖٓٛص  ٙ. ابغ خمكاف . ـ . س . ج ٖٖٔ
 . ٖٔٛص  ٙخمكاف . ـ . س . ج . ابغ ٖٗٔ
 . ٖٙٛ – ٖٗٛص  ٙ. ـ . س . ج ٖ٘ٔ
 . ٖٚ٘،  ٖٙ٘ص  ٛالحىبي . ـ . س . ج . ٖٙٔ
 . ٖٛ٘ص  ٛـ . س . ج . ٖٚٔ
 . ٕٙٔص  ٖٔالخصيب البغجادي . ـ . س . ج . ٖٛٔ
 . ٔٙٔص  ٛ. البخاري . ـ . س . ج ٜٖٔ
 . ٕٙٔص  ٖٔ. البغجادي . ـ . س . ج ٓٗٔ
. دمحم عمي رضائي مشاىج التفديخ واتجاىاتو . تعخيب / قاسع  ٓٚٔ – ٛٙٔص  ٖٔ. ـ . س . ج ٔٗٔ

 . ٖٛٔ. ص  ٕٔٔٓالبيزائي . مخكد الحزارة لتشسية الفكخ اإلسبلمي . بيخوت 
 . ٖٙٔص  ٖٔ. ـ . س . ج ٕٗٔ
 . ٗٙٔص  ٖٔ. ـ . س . ج ٖٗٔ
شاد سالع . شبعة جامعة اإلماـ دمحم بغ . أحسج بغ تيسية الحخاني . مشياج الدشة الشبػية . تحقيق / دمحم ر ٗٗٔ

 . ٕٓٙ – ٛٔٙص  ٕ. ج  ٜٙٛٔسعػد اإلسبلمية . الخياض 
. لع تحكخ السخوية األسباب التي دفعت مقاتل بغ سميساف لديارة الخميفة  ٕٙٔص  ٖٔ. ـ . س . ج ٘ٗٔ

 العباسي . 
شبعة دار الكتب العمسية . بيخوت دمحم بغ سعج . الصبقات الكبخى . تحقيق / دمحم عبجالقادر عصا . . ٙٗٔ

 . ٚص  ٗ. ج  ٜٜٓٔ
 . ٚص  ٗـ . س . ج . ٚٗٔ
 . ٔٔص  ٗـ . س . ج . ٛٗٔ
 . ٕٔص  ٗـ . س . ج . ٜٗٔ
. البج مغ اإلشارة إلى أف ىحه السخوية نقميا الصبخي عغ ابغ  ٖ٘،  ٕ٘ص  ٖالصبخي . ـ . س . ج . ٓ٘ٔ

 بغ عبيجهللا بغ العباس عع عكخمة عغ عبجهللا بغ عباس . اسحاؽ والحي نقميا بجوره عغ الحديغ بغ عبجهللا
 . ٜٔص  ٗ. ابغ سعج . ـ . س . ج ٔ٘ٔ
شبعة مخكد الجراسات واإلعبلـ )دار إشبيميا( . الخياض دمحم بغ إسساعيل البخاري . صحيح البخاري . . ٕ٘ٔ

 . ٕٓٔص  ٗج .  ٜٜٚٔ
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لعسخوي . شبعة دار الفكخ لمصباعة والشذخ ابغ عداكخ . تاريخ دمذق . تحقيق / عسخو بغ غخامة ا. ٖ٘ٔ
 . ٕٕٓص  ٕٗ. ج  ٜٜ٘ٔوالتػزيع . بيخوت 

 . ٕٔص  ٗ. ابغ سعج . ـ . س . ج ٗ٘ٔ
،  ٕٛٔ. ص  ٜٜٗٔ. محسػد أبػ رية . أضػاء عمى الدشة السحسجية . شبعة دار السعارؼ . القاىخة ٘٘ٔ
السجخبلت الييػدية لكعب األحبار عمى اإلسبلـ  . شعغ الذيخ محسػد أبػ رية في ىحه السخوية واعتبخىا مغ ٜٕٔ

، كسا روى عجد مغ األخبار التي تكحب استدقاء عسخ بغ الخصاب بالعباس ، مسا يجؿ عمى أنيا ليدت مغ 
 مجخبلت كعب وأنسا مغ مجخبلت العباسييغ التي استخجمػىا بذكل سياسي .

 . ٔٚ٘ص  ٚ. الصبخي . ـ . س . ج ٙ٘ٔ
 . ٜٛٔص  ٕ. ج . ابغ سعج . ـ . س ٚ٘ٔ
 . ٜٔ. جبلؿ الجيغ الديػشي . ـ . س . ص ٛ٘ٔ
 . ٜٔص  ٗابغ سعج . ـ . س . ج . ٜ٘ٔ
 . سبقت اإلشارة في الفرل الدابق إلى ثػرتي الخخمييغ والبذسػرييغ .ٓٙٔ
 . ٖٚٙ،  ٖٙٙص  ٕمحسػد إسساعيل . ـ . س . ج .ٔٙٔ
.  ٜٜٚٔـ . مؤسدة االنتذار العخبي . بيخوت محسػد إسساعيل عبج الخازؽ . الحخكات الدخية في اإلسبل.ٕٙٔ
 . ٕ٘ٔص 
.  ٙٗ - ٗٗص  ٗ، السدعػدي . ـ . س . ج  ٖٚٗ،  ٕٚٗص  ٕابغ واضح اليعقػبي . ـ . س . ج  .ٖٙٔ

بالخغع مغ أف السعترع لع يدقط الفخس مغ ديػاف الجشج إال أف بشاؤه لسجيشة سامخاء واتخاذه ليا كعاصسة ججيجة 
 لو مغ األتخاؾ يذيخ إلى ضعف ثقتو في الكيادات الفارسية كحلظ .ُجيدت باألساس لخجا

 . ٔ٘ - ٙٗص  ٗالسدعػدي . ـ . س . ج .ٗٙٔ
 . ٕٜٗ،  ٙٙٗص  ٕابغ واضح اليعقػبي . ـ . س . ج .٘ٙٔ
 . ٙٙٗ،  ٜٖٗ،  ٖٛٗص  ٕلسدعػدي . ـ . س . ج .اٙٙٔ
سج فيسي دمحم . دار الكتب العمسية . بيخوت . أبػ الفتح الذيخستاني . السمل والشحل . ترحيح وتعميق / أحٚٙٔ

عمي دمحم الربلبي . دولة الدبلجقة وبخوز مذخوع إسبلمي لسقاومة التغمغل ،  ٕٕٓص  ٔ.  ج  ٕٜٜٔ
. ص  ٕٙٔٓنػفسبخ  ٘. بتاريخ ٕٙٓٓالباششي والغدو الرميبي . مؤسدة إقخأ لمشذخ والتػزيع والتخجسة . القاىخة 

ٕٜٚ . 
 . ٕٕٙ،  ٕٕ٘،  ٔٗٔ – ٖٛٔص  ٔس . ج  . عارؼ تامخ . ـ .ٛٙٔ
.  http://www.hawzah.netعبجاليادي الفزمي . تجويغ الحجيث عشج الذيعة . مػقع حػزه دوت نت . ٜٙٔ

 . ٕٙٔٓنػفسبخ  ٘بتاريخ 
 .  ٕٙٔٓنػفسبخ  ٘. بتاريخ  http://www.hawzah.netـ . س . مػقع حػزه دوت نت . ٓٚٔ
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 . ٜٕٚ. ص عمي دمحم الربلبي . ـ . س .ٔٚٔ
 .  ٜٕٚـ . س . ص . ٕٚٔ
 . ٕٔٛ،  ٕٓٛـ . س .  ص . ٖٚٔ
 . ٕٕٛـ . س .  ص .ٗٚٔ
 . ٕ٘ٛ،  ٕٗٛـ . س .  ص . ٘ٚٔ
 . ٕ٘ٛـ . س .  ص .ٙٚٔ
 . ٕ٘ٛـ . س .  ص . ٚٚٔ
 . ٕٚٛـ . س .  ص .ٛٚٔ
ـ . مػقع التشػيخ دمحم رحيل غخايبة . جيػد صبلح الجيغ األيػبي في إحياء السحىب الدّشي في مرخ والذا. ٜٚٔ

http://www.altanweer.net  ٕٙٔٓنػفسبخ  ٘. بتاريخ . 
 . ٕٙٔٓنػفسبخ  ٘. بتاريخ  http://www.altanweer.netـ . س . مػقع التشػيخ .ٓٛٔ
 . ٕٙٔٓنػفسبخ  ٘. بتاريخ  http://www.altanweer.netـ . س . مػقع التشػيخ . ٔٛٔ
 . ٕٙٔٓنػفسبخ  ٘. بتاريخ  http://www.altanweer.netـ . س . مػقع التشػيخ . ٕٛٔ
 . ٕٙٔٓنػفسبخ  ٘. بتاريخ  http://www.altanweer.netـ . س . مػقع التشػيخ .ٖٛٔ
إدريذ الحديشي السغخبي . الخبلفة السغتربة . ندخة كػمبيػتخية . مػقع السكتبة الحيجرية . ٗٛٔ

http://www.haydarya.com  نقبًل عغ تاريخ ابغ خمجوف . ٚٛٔ. ص  ٕٙٔٓنػفسبخ  ٘. بتاريخ . 
 . ٕٙ٘،  ٕ٘٘ص  ٕ. الحىبي . ـ . س . ج  ٕٖٚ،  ٕٖٙص  ٕٔالسدي . ـ . س . ج . ٘ٛٔ
 . ٜٔٗص  ٖالحىبي . ـ . س . ج . ٙٛٔ
 . ٕٓٗص  ٖـ . س . ج . ٚٛٔ
عبج هللا بغ مدمع بغ قتيبة . تأويل مختمف الحجيث . تحقيق دمحم محي الجيغ األصفخ . شبعة مؤسدة .ٛٛٔ

 .  ٕٕٛ. ص  ٜٜٜٔاإلشخاؽ . الجوحة 
. وقج تشاسى ابغ قتيبة حكيقة أف السخويات الستجاولة كتبت بعج وفاة الشبي )ص(  ٜٜٕـ . س . ص . ٜٛٔ

 رف بالقخآف الكخيع .بأكثخ مغ قخف وبالتالي ال يسكغ ليا أف تقا
 . ٖٕٖ،  ٕٕٖص  ٖمختزى العدكخي . معالع السجرستيغ . ج  ٜٓٔ

 
 السرادر والسخاجع 

 ىــ(ٙ٘ٙابغ أبي الحجيج )عبجالحسيج بغ لبة هللا( )ت - ٔ
شخح نيج الببلغة . تحقيق / دمحم أبػ الفزل إبخاليع . شبعة دار إحياء الكتب العخبية . القاىخة )بجون 

 الشذخ(ذكخ سشة 
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 ىـــ(ٕ٘ٛابغ تيسية )أحسج بغ عبجالحميع( )ت -ٕ
/ دمحم رشاد سالع . شبعة جامعة اإلمام دمحم بغ سعػد اإلسبلمية . . تحقيقمشياج الدشة الشبػية

 ٜٙٛٔالخياض 
 ابغ حجخ العدقبلني )أحسج بغ عمي(  - ٖ

 ٕٔٗٔ. بيخوت  اإلصابة في تسييد الرحابة . تحقيق / عمي دمحم البجاوي . شبعة دار الجيل
 ٕٖٙٔتيحيب التيحيب . شبعة دائخة السعارف الشطامية . اليشج 

 ىـــ(ٖٙٗابغ عبجالبخ )يػسف بغ عبجهللا الشسخي( )ت  - ٗ
 ٕٜٜٔ. بيخوت االستيعاب في اسساء األصحاب. تحقيق/ عمي دمحم البجاوي. شبعة دار الجيل

 ىـــ(ٕٔٚابغ عحاري )أحسج بغ دمحم( )ت  - ٘
خب في أخبار األنجلذ والسغخب . تحقيق / ليفي بخوفشدال ، كػالن . شبعة دار الثقافة . البيان السغ

 ٖٜٛٔبيخوت 
 ىـــ(ٔٚ٘ابغ عداكخ )عمي بغ الحدغ بغ لبة هللا( )ت  -ٙ

تاريخ دمذق . تحقيق / عسخو بغ غخامة العسخوي . شبعة دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع . 
 ٜٜ٘ٔبيخوت 

 ىــ(ٕٙٚلجيشػري )عبجهللا بغ عبجالسجيج بغ مدمع()ت ابغ قتيبة ا - ٚ
 ٜٗٓٔاإلمامة والدياسة )تاريخ الخمفاء( . مصبعة الشيل . القاىخة 

 ٜٜٜٔ. الجوحة . تحقيق دمحم محي الجيغ األصفخ. شبعة مؤسدة اإلشخاقتأويل مختمف الحجيث
 ىــ(ٗٚٚابغ كثيخ الجمذقي )إسساعيل بغ عسخ( )ت - ٛ

 ٖٕٓٓ. الخياض شبعة دار عالع الكتب .. تحقيق/ عبجهللا بغ عبجالسحدغ التخكيالبجاية والشياية
 ىــــ(ٛٗ٘أبػ الفتح الذيخستاني )دمحم بغ عبجالكخيع( )ت - ٜ

 ٕٜٜٔالسمل والشحل . ترحيح وتعميق / أحسج فيسي دمحم . دار الكتب العمسية . بيخوت 
 ىــــ(ٜٚ٘القخشي()تأبػ الفخج بغ الجػزي )عبجالخحسغ بغ عمي التيسي  - ٓٔ

السشتطع في تاريخ السمػك واألمع . تحقيق / دمحم عبجالقادر عصا ومرصفى عبجالقادر عصا . شبعة دار 
 ٕٜٜٔالكتب العمسية . بيخوت 

 الديج عمي أحسج صبخي  - ٔٔ
 ٕٛٓٓالجحور الصبكية لثػرة اإلمام الحديغ . شبعة دار الحسخاء . بيخوت 

 أحسج صادق سعج  - ٕٔ
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االقترادي في ضػء الشسط األسيػي لئلنتاج . شبعة دار ابغ خمجون .  –مرخ االجتساعي  تاريخ
 ٜٜٚٔبيخوت 

 ىـــ(ٖٕٖأحسج بغ عبجالعديد الجػىخي )ت  - ٖٔ
الدكيفة وفجك . تحقيق / دمحم ىادي األميشي . شبعة مكتبة نيشػى الحجيثة . شيخان )بجون ذكخ تاريخ 

 الشذخ(
 ىـــ(ٕٜٕبي )تاليعقػ أحسج بغ واضح  - ٗٔ

 بيخوت )بجون ذكخ تاريخ الشذخ( .تاريخ اليعقػبي . دار صادر . 
 بشجلي جػزي  - ٘ٔ

 ٜٛٚٔمغ تاريخ الحخكات الفكخية في اإلسبلم . مصبعة اليشاء . بيخوت 
 ىــ(ٜٔٔجبلل الجيغ الديػشي )ت - ٙٔ

 ٜٗٚٔتاريخ الخمفاء . شبعة دار الفكخ . بيخوت 
اديث السػضػعة . تحقيق /  أبػ عبج الخحسغ صبلح بغ دمحم بغ عػيزة . الآللىء السرشػعة في األح

 ٜٜٙٔشبعة دار الكتب العمسية . بيخوت 
 ىـــ(ٕٗٚجسال الجيغ السدي )ت  - ٚٔ

 ٕٜٜٔتيحيب الكسال . تحقيق / دكتػر بذار عػاد معخوف . شبعة مؤسدة الخسالة . بيخوت 
 حديغ نرار  - ٛٔ

 ٕٕٓٓبلمية . شبعة الييئة العامة لقرػر الثقافة . القاىخة الثػرات الذعبية في مرخ اإلس
 ىــــ(ٖٙٗالخصيب البغجادي )ت  - ٜٔ

 ٚٔٗٔتاريخ بغجاد . تحقيق / مرصفى عبجالقادر عصا . دار الكتب العمسية . بيخوت 
 ىـــ(ٖٓٙسميسان بغ أحسج الصبخاني )ت - ٕٓ

 ٜٜٗٔشبعة مكتبة ابغ تيسية . القاىخة السعجع الكبيخ . تحقيق / حسجي بغ عبجالسجيج الدمفي . 
 ىــــ(ٔٛٙشسذ الجيغ بغ خمكان )ت - ٕٔ

 وفيات األعيان . تحقيق / إحدان عباس . شبعة دار صادر . بيخوت )بجون ذكخ سشة الصبع(
 ىـــ(ٛٗٚشسذ الجيغ الحىبي)ت - ٕٕ

 ٜ٘ٛٔ. بيخوت ة. تحقيق بإشخاف/ الذيخ شعيب األرناؤوط. شبعة مؤسدة الخسالسيخ أعبلم الشببلء
 ٖٜٙٔ. بيخوت نقج الخجال. تحقيق/ عمي دمحم البجاوي. شبعة دار السعخفةميدان االعتجال في 

 عبجالدتار حامج  - ٖٕ
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 ٜٓٛٔمباحث في عمػم القخآن . بغجاد 
 اإلمام عمي بغ أبي شالب عميو الدبلم  - ٕٗ

 ٕٓٔٓنيج الببلغة . شخح الذيخ دمحم عبجه . مشذػرات الفجخ . بيخوت 
 عمي دمحم الربلبي  - ٕ٘

دولة الدبلجقة وبخوز مذخوع إسبلمي لسقاومة التغمغل الباششي والغدو الرميبي . مؤسدة إقخأ لمشذخ 
 ٕٙٓٓوالتػزيع والتخجسة . القاىخة 

 ىــــ(ٕٕٙعسخ بغ شبة )ت - ٕٙ
ترحيحيا / أخبار السجيشة الشبػية . تحقيق / الذيخ عبجهللا بغ دمحم بغ أحسج الجوير . أشخف عمى 

 ٜٜٓٔعبجالعديد أحسج السذيقح . دار العميان . الخياض 
 ىــ(ٓ٘ٗالسارودي )عمي بغ دمحم بغ حبيب البرخي(  )ت - ٕٚ

 األحكام الدمصانية . شبعة دار الحجيث . القاىخة )بجون ذكخ سشة الشذخ(
 ىـــ(ٕٙ٘دمحم بغ إسساعيل البخاري  )ت - ٕٛ

  ٜٜٚٔواإلعبلم )دار إشبيميا( . الخياض  صحيح البخاري . شبعة مخكد الجراسات
 ىـــ(ٖٓٔدمحم بغ جخيخ الصبخي )ت - ٜٕ

 ٜٜٚٔتاريخ الخسل والسمػك . تحقيق / دمحم أبػ الفزل إبخاليع . دار السعارف . القاىخة 
 دمحم جعفخ الصبدي - ٖٓ

ذكخ تاريخ  رجال الذيعة في اسانيج الدشة . شبعة مؤسدة السعارف اإلسبلمية . قع السقجسة )بجون 
 الشذخ(

 دمحم بغ سعج بغ مشيع  - ٖٔ
  ٜٜٓٔالصبقات الكبخى . تحقيق / دمحم عبجالقادر عصا . شبعة دار الكتب العمسية . بيخوت 

 دمحم بغ عبجهللا األزدي  - ٕٖ
 ٜٓٚٔفتػح الذام . تحقيق / عبجالسشعع عبجهللا عامخ . مؤسدة سجل العخب . القاىخة 

 دمحم عمي رضائي  - ٖٖ
اىج التفديخ واتجاىاتو . تعخيب / قاسع البيزائي . مخكد الحزارة لتشسية الفكخ اإلسبلمي . بيخوت مش

ٕٓٔٔ  
 دمحم بغ مصخ الدىخاني  - ٖٗ

 ٜٜٙٔعمع الخجال نذأتو وتصػره مغ القخن األول إلى القخن التاسع . شبعة دار اليجخة . الخياض 



 إصطهاع احملدثني يف العصر العباسي
  د. رشا عبد الكريم فاحل الهورم.                                                                                                   

 

   م(4243كانون األول  – 53ةل  دراسا  ااريخة  ملةلق  العدد جم 
499 

 

499 

 دمحم بغ الشعسان )السفيج(  - ٖ٘
 ٖٜٜٔتحقيق / الديج عمي ميخ شخيفي . شبعة دار السفيج . بيخوت كتاب الجسل . 

 محسػد أبػ رية  – ٖٙ
 ٜٜٗٔأضػاء عمى الدشة السحسجية . شبعة دار السعارف . القاىخة 

 محسػد إسساعيل عبجالخازق  - ٖٚ
 ٜ٘ٛٔالخػارج في ببلد السغخب حتى مشترف القخن الخابع اليجخي . دار الثقافة . الجار البيزاء 

  ٜٜٚٔدار االنتذار العخبي . بيخوت  –الحخكات الدخية في اإلسبلم . دار سيشا لمشذخ 
 ٜٛٛٔسػسيػلػجيا الفكخ اإلسبلمي . شبعة دار مجبػلي . القاىخة 

 الديج مختزى العدكخي  - ٖٛ
  ٖٓٗٔمعالع السجرستيغ . نذخ السجسع العالسي ألىل البيت عميو الدبلم . الصبعة الثالثة . بيخوت 

 ٜٜٜٔحاديث أم السؤمشيغ عائذة . السجسع العمسي اإلسبلمي . شيخان أ
 السدعػدي )عمي بغ الحديغ( - ٜٖ

 ٕ٘ٓٓ. شبعة السكتبة العرخية . صيجا مخوج الحىب ومعادن الجػىخ. مخاجعة/ كسال حدغ مخعي
 نرخ بغ مداحع السشقخي  - ٓٗ

العخبية الحجيثة لمصبع والشذخ .  وقعة صفيغ . تحقيق / عبجالدبلم دمحم ىارون . شبعة السؤسدة
 ٕٖٛٔالقاىخة 

 يػليػس فمياوزن   - ٔٗ
 ٜٛ٘ٔالخػارج والذيعة . تخجسة / عبجالخحسغ بجوي . مكتبة الشيزة السرخية . القاىخة 

 مرادر ومخاجع ألكتخونية 
 أحسج صبخي الديج عمي  - ٔ

 /http://ahmadsabryali.blogspot.comأصػل الكيدانية . مجونة بيداد 
 إدريذ الحديشي السغخبي  - ٕ

 http://www.haydarya.comالخبلفة السغتربة . مػقع السكتبة الحيجرية 
 حديغ الخاضي  - ٖ

مغ التيع التي ألرقت باإلمام الحدغ عميو الدبلم : كثيخ الدواج و الصبلق! . مػقع مخكد اإلشعاع 
 https://www.islam4u.comاإلسبلمي 
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-http://stقامػس الكتاب السقجس . مػقع األنبا تكبل ليسانػت الكبصي األرثػذكدي  - ٗ
takla.org 

 عبجاليادي الفزمي  - ٘
 http://www.hawzah.netتجويغ الحجيث عشج الذيعة . مػقع حػزه دوت نت 

 عمي السيبلني  - ٙ
 http://imamali.netرسالة خصبة عمي بشت أبي جيل . مػقع اإلمام عمي 

 ليشيغ )فبلديسيخ إليانػف إيميتر(  - ٚ
. مجونة اكتب لكي  ٜٜٚٔتصػر الخاسسالية في روسيا . تخجسة فػاز شخابمدي . دار الصميعة . بيخوت 

 https://ayman1970.wordpress.comال تكػن وحيجًا 
 دمحم بيػمي ميخان  - ٛ

 http://www.shiaweb.orgاإلمامة وأىل البيت . مػقع شبكة الذيعة العالسية 
 دمحم رحيل غخايبة  - ٜ

جيػد صبلح الجيغ األيػبي في إحياء السحىب الدّشي في مرخ والذام . مػقع التشػيخ 
http://www.altanweer.net 

   http://www.almaany.comمػقع معجع السعاني .  – ٓٔ
 يحيى دمحم  – ٔٔ

  http://fahmaldin.comالحجيث الدشي والتدامح في التػثيق . مػقع فيع الجيغ 


