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 الدس والتزوير في الرواية التاريخية
 م.م  إفيام غالب عبد المطيف  

 جامعة البررة –كمية التربية لمبنات 
 الممخص

واليجف مغ الجس معشاه خمق روايات تاريخية مع ايجاد سمدمة رواة غيخ مصعػن في نداىتيع     
ذلظ رفع شأن احجػ الذخريات الدياسية او الجيشية او العمسية أو شائفة أو محىب أو قػمية أو 

، او الحط مغ شأن بعس الذخريات مغ خالل مديختيا يع أو مجيشة مغ السجناقميع مغ االقال
 التاريخية لجوافع كثيخة .

أما التدويخ اليجف مشو التالعب بالخوايات التاريخية واسانيجىا بسا يخجم الغخض مغ ذلظ    
التالعب واىجافو ودوافعو ، بحيث يقػم بعس االخباريػن او الخواة بتبجيل اسساء صحابة أو قادة أو 

التي خمفاء أو مجن أو تػاريخ أو بعس مجخيات احجاث الػاقعة التاريخية بسا يخجم اغخاض الخواة 
 يخمػن الييا . 

تغييخ نطخة  لسجسػسة والسديفة كان اليجف مشياوالتاريخ العخبي االسالمي ممئ بالخوايات ا   
السجتسع االسالمي الى الخمفاء الخاشجيغ والخمفاء االمػييغ والعباسييغ الى نطخة مميئة بالقجسية 

خونة بصاعة هللا ورسػلو والتعطيع بأعتبارىع خمفاء هللا عمى االرض وحتى تكػن شاعتيع مق
 وعريانيع والتسخد عمييع عريان وتسخد عمى هللا ورسػلو . 

وبحلظ نحغ بحاجة الى تصييخ تمظ الخوايات مغ الخواسب واالدران بسا يشدجع مع تعاليع القخآن       
الكخيع والدشة الشبػية الذخيفة السخوية عغ اىل بيتو الصاىخيغ ، وميسة ىحا البحث الستػاضع البحث 

 غ االسباب التي دفعت ىؤالء االخباريػن والخواة الى ذلظ.  ع
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                 Placing and forgery in  the  historical novel                                                                                                                                                                                                    
Assist Lecturer. Efham Galleb Abd Alteef                                                                                                                        
College of Education for Women – University of Basrah.                                                                                                                                                                                               
Abstract : 
    Potting  means  creating  historical  novels  with  the ceation  of    a 
series  of  narrators  who  are  not  challenged  in their  integrity. The  aim  
is to raise  the  status  of  a political , religious , or  scientific  figure , a 
sect , a nationality , a region or a city . As for  forgery  , the  aim  is to  
manipulate  the  historical  narratives  and  their  chains  of  transmission  
to serve  the  purpose of  that  manipulation , its  goals  and  motives  , so  
that  some  newsmen  or  pioneers  change  the  names  of  companions ,  
leaders , caliphs , cities , dates , or some  of  the  courese  of  historical  
events  to serve  the purposes  of  the  narrators . Arab and islamic  
history  is  full  of  misrepresented  and  falsified  narratives  , the  aim  of  
which  was  to change  the  islamic  community s view  of the  Rightly  
Guided  Caliphs , the Umayyad  Caliphs  and  the Abbasids to  a view  full 
of  sanctity  and veneration  as  God s Caliphs on  earth  and  to  make  
their  obedience  coupled  with  obedience  to God and  His Messenger  
and  their  disobedience to God and his  Messenger .Thus  , we need  to 
purify  these  narrations  of  sediment  in a manner  consistent with  the  
teachings  of  the  Noble  Qur an  and the  honorable Sunnah  of  the 
Prophet, which  is  narrated  on the authority  of  the  pure Ahl al – Bayt.   
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 المقدمة
، يتشاول ىحا البحث نبيشا دمحم وعمى آلو وصحبو وسمع هلل رب العالسيغ والرالة عمى الحسج    

الستػاضع ضاىخة الجس والتدويخ والتحخيف الحؼ شال الخوايات التاريخية وعػامل واسباب ىحا 
، وصحيح ان ىحا السػضػع ليذ ججيجا ، ولكغ لكل عمى مرادرنا عغ االسالم وتاريخو التحخيف

. فالتاريخ االسالمي مميء بالخوايات السجسػسة البحث والتسحيز والتحقيق والصخح باحث شخيقتو في
ار والتي تعج داءًا عزااًل اليػجج لو دواء يذؽيو وان ىحه الخوايات كان ليا تأثيخ بالغ في بمػرة افك

 العجيج مغ السدمسيغ وغيخ السدمسيغ .
سباب عخفشا الجس والتدويخ واالختالف في تعخيف ىحيغ السرصمحيغ لجػ السؤرخيغ وتشاولشا اال

، ومغ اىع ىحه االسباب ، الرخاع والتشافذ الدياسي ، حيث اثخ ىحا الحؿيؿية التي ادت الى ذلظ
زا في افكار الشاس االعتقادية ، واوجج لشا العامل عمى مختمف شؤون الحياة االجتساعية واثخ اي

مجسػعة مغ الخواة الساىخيغ في خمق القرز والخخافات بتػجيو مغ الدمصة الحاكسة لبمػرة 
اتجاىات سياسية اسالمية تتساشى مع سياسات الشطام الحاكع ومغ اسباب التحخيف ايزا التعرب 

ىب اوشائفة او مجيشة او اقميع . فطيخ لشا الصائفي والشداعات السحىبية مغ اجل رفع شأن ومقام مح
الكثيخ مغ الخواة السأجػريغ والحؼ استصاع خمفاء بشي امية وبشي العباس مغ شخاء ذمسيع مغ اجل 
تخويج دعاياتيع االعالمية مقابل مبالغ زىيجة . وايزا تشاولشا في ىحا البحث القراصػن وقرريع 

اجل محاربة الفكخ االسالمي وتذػييو فقج اجتاحت وكحلظ دور الدنادقة في تحخيف الخوايات مغ 
الخخافات واالساشيخ االسخائيمية التخاث الفكخؼ االسالمي بجعع مغ الخمفاء اوبعس الرحابة والحيغ 
كانت لجييع عالقات وشيجة مع السديح والييػد . ارجػ ان اكػن قج وفقت في ايرال الفكخة 

ىحا البحث الى الشػر وخاصة اخي دمحم كان لو دور  الستػاضعة ، واشكخ كل مغ ساعجني في اخخاج
في اغشاء البحث بسجسػعة ؾيسة مغ السرادر الحجيثة والسداىسة ايزا في وضع خصة البحث  ، 

  والحسج هلل رب العالسيغ .
 الدس والتزوير في الرواية التاريخية

ث ، وفي الحجيودساهدسو يجسو دسا فانجس ودسدو  ،ادخال الذئ مغ تحتو : في المغة الجس     
دسا اؼ ادخمو  ، ودسو يجسواؼ دخال ألنو يشدع في خفاء ولصف ،استجيجوا الخال فأن العخق دساس

ودساىا اؼ جعميا  ﴾ازكاىا وخاب من دساى وقد أفمح من﴿، وفي القخان الكخيع في الذئ بقػة وقيخ
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خديدة قميمة بالعسل القميل . ويقال ايزا الجس دسظ شيئا تحت شئ وىػ االخفاء ودس الذئ في 
  (1)التخاب ، أؼ دفشو 

الجس اصصالحًا : يعشي خمق روايات تاريخية مع ايجاد سمدمة رواة غيخ مصعػن في نداىتيع واليجف 
شية أو العمسية أو شائفة محىبية أو قػمية أو مغ ذلظ رفع شأن أحج الذخريات  الدياسية أو الجي

وأحيانا ييجف الجس لمحط مغ شأن بعس الذخريات  ----اقميع مغ االقاليع أو مجيشة مغ السجن 
 خالل مديختيا التاريخية لجوافع متبايشة سشحكخىا الحقا .

 (2)ل أن يتكمع بو التدويخ لغة : تييئة الكالم وتقجيخه ، واالندان يدور كالما أؼ يقػمو ويتقشو قب

  (3)والتدويخ ايزا اصالح الكالم وتييئتو ، والسدور مغ الكالم يدسى السدوق اؼ كالمو محدغ

التدويخ اصصالحًا التالعب بالخوايات التأريخية وأسانيجىا بسا يخجم الغخض مغ ذلظ التالعب 
ة أو قادة أو خمفاء أو وأىجافو ودوافعو بحيث يقػم بعس األخباريػن أو الخواة بتبجيل أسساء صحاب

مجن أو تػاريخ أو بعس مجخيات احجاث الػاقعة التأريخية بسا يخجم أغخاض الخواة أو األخباريػن 
 الحيغ يخمػن الييا .

والتاريخ العخبي االسالمي ممئ بالخوايات السجسػسة والسديفة وتعج بحق الجاء العزال الحؼ لع يجج 
، وال ريب أن تمظ الخوايات كان ليا تأثيخ كبيخ في بمػرة أفكار  لو مغ يذؽيو أو يجج لو الجواء الشاجح

العجيج مغ السدمسيغ وصياغتيا وفقا لميجف الحؼ حخفو مغ أجمو فشخػ نطخت جل السدمسيغ الى 
والتبجيل كأنيع ضل الخمفاء الخاشجيغ والخمفاء االمػييغ والعباسييغ مميئة بالقجسية واألحتخام والتعطيع 

والدبب في ذلظ كسا نخػ تمظ الخوايات التأريخية التي تجعل شاعتيع مقخونة بصاعة  ،هللا في األرض
، وعريانيع والتسخد عمييع عريان وتسخد عمى هللا ورسػلو ، وحاشا هللا ورسػلو أن يكػنا  ورسػلوهللا

 كحلظ . 
ت العخبية النخيج أن نديب في ذكخ أثخ تمظ الخوايات في تكػيغ السفاـيع والخؤػ الفكخية في الحا

واألسالمية التي بجورىا تحتاج الى التصييخ مغ تمظ الخواسب واألدران بسا يشدجع مع ماجاء بو 
القخآن والدشة الشبػية الذخيفة السخوية عغ العتخة الصاىخة السصيخة فدػف نتحجث عشيا بعج أن نبيغ 

 :الكتابة التاريخية وىي كسا يمي األسباب التي أدت الى الجس والتدويخفي 
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 الرراع والتنافس الدياسي :
أعتقج أن ىحا العامل وأفخازاتو عمى مختمف شؤون الحياة األجتساعية  وأثخىا عمى أفكار الشاس 
األعتقادية ، ساىع وبذكل فعال في ايجاد عجد كبيخ مغ الخواة واألخباريػن الحيغ يحبكػن القرز 

إتجاه فكخؼ سياسي إسالمي ، يرب في  )ان صح التعبيخ( والخخافات بتػجيو مغ الداسة ، لبمػرة
 قالب الشطام الحاكع خالل العيػد االسالمية الثالث الخاشجة واالمػية والعباسية .

إن بعس الخواة واالخباريػن والسؤرخيغ كانػا اتباعا مخمريغ لمشطام الدياسي الحاكع لمجولة العخبية 
  .لتقػية اركانو ، وديسػمة بقاءه كاره والداعػن االسالمية ، وكانػا الشاشقيغ عمى لدانو والستحجثيغ بأف

لحلظ أرتبط بقائيع بالسشاصب التي شغمػىا ببقاء ممػك آل أمية أو ممػك آل العباس ، اذن فالتخابط 
مريخؼ بيغ ىؤالء وسالشيشيع ومغ الصبيعي أن يعسمػا كل شئ دون خجل أو وجل أو خذية مغ 

لؿيع والسبادغ والسعتقجات فقج ندػا هللا فأنداىع انفديع هللا ، ألن ارادة الدمصان فػق جسيع تمظ ا
وأشتخوا الطاللة باليجػ وباعػا ضسائخىع مغ أجل أرضاء السخمػق وعريان الخالق ، فال شظ إن 
ىحا التخابط السريخؼ الدياسي بيغ الخمفاء واالخباريػن والخواة ، خمق لشا كسًا ىائاًل مغ السخويات 

لسغدػ الدياسي ، والحؼ ييجف بجوره مغ رفع مكانة بعس الخمفاء والحط مغ التأريخية السدورة ذات ا
مشدلة أعجائيع مغ الثػار والسعارضيغ سػاء كانػا شخريات أو أقػام أو شػائف محىبية أو قػمية أو 

 قبمية .
، نالحع في ىحه الخواية دور بعس الداسة عجيجة ترػب آرائشا في ىحا الذأن ولشا شػاىج تأريخية

ؼ، عغ كاتب الكتاب يػم الحجيبية، فزحظ : سألت الدىخ قال معسخ)) ػييغ في التحخيف والجساالم
وبالفعل كان ( 4(()لقالػا: عثسان  -يعشي بشي أمية  –ىؤالء ، ولػسألت وقال: ىػ عمي بغ أبي شالب

ثع كتب ))  :أمخ بيا معاوية بغ أبي سؽيان، فتحجث السجائشي عغ ذلظ قائالٍ  ماقالو الدىخؼ سشة
خبخا يخويو أحجًا مغ السدمسيغ في أبي تخاب اال وتأتػني بسشاقس  وال تتخكػا ----)) معاوية الى عسالو 

لو في الرحابة ، فأن ىحا أحب الي وأقخلعيشي وادحس لحجة أبي تخاب وشيعتو ، وأشج عمييع مغ 
تأريخية ، عغ شخيق وىحا بال شظ خيخ شاىج عمى تدويخ االحجاث ال (5(( )مشاقب عثسان وفزائمو 

حجب مشاقب أبصاليا ولرق اخخيغ بيا بحيث تمفطيع الػقائع واالحجاث والتدتؿيع الخواية التأريخية 
 بحكخىع ويربحػن عالة عمييا . 
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ويدتسخ كيج ممػك بشي أمية لحجب الحؿيقة التأريخية ، فالدىخؼ يحجثشا ، بالخغع مغ أنو اشيخ رواة 
إن الحيغ جاؤوا   ))إن الخميفة الػليج بغ عبج السمظ يقخأ، والدىخؼ عشجه )) بشي أمية ، بخواية مفادىا 

فالتفت إلي وقال : (( والحؼ تػلى ِكبخه مشيع لُو عحاب عطيع –الى قػلو تعالى –باالفظ ُعربة مشكع 
. ولو مثل ىحا ايزًا مع (6(( )الحؼ تػلى كبخه مشيع عمي ! قال الدىخؼ : قمت : ال ، عبجهللا بغ إبي 

فقال لو ىذام :الحؼ (  7)ذام بغ عبج السمظ وقج سعى الدعي نفدو إذ دخل عميو سميسان بغ يدارى
تػلى كبخه مغ ىػ؟ قال : ابغ أبي. قال ىذام : كحبت ، ىػ عمي ! قال ابغ يدار : أميخ السؤمشيغ 

التدييف ولكغ الدىخؼ نفدو أخح يدايخ خمفاء بشي أمية في التمفيق والجس و ( 8(( )أعمع بسا يقػل !
والتغييب لالمام عمي )عميو الدالم( ألنو ُيعج السثل االسالمي االساس الحؼ يعتخض االشساع 
الجاىمية االمػية التي تدعى الى اتخاذ السمظ مدارًا لغخبمة السدايا الذخعية واالخالؾية لخمفاء الخسػل 

دشة ، وشسذ تمظ الحقائق )عميو الرالة والدالم والو( الحؿيقيػن والسشرػص عمييع في القخان وال
تعشي ليع لبذ غصاء الذخعية االسالمية في حكسيع لمسدمسيغ مغ خالل خمق وتدويخ نرػص 
حجيثة وتأريخية تبخر اعساليع وأفعاليع ، وقج وججوا ضالتيع مغ خالل وعاظ الدالشيغ ، فقج اصبح 

مع عبج السمظ بغ  الدىخؼ مغ أبخز ىؤالء بعج أن تػلى مشرب صاحب شخشة بشي أمية ، ولع يدل
 .( 9)مخوان واوالده : ىذام وسميسان ويديج ثع أستعسمو يديج بغ عبج السمظ عمى القزاء 

أن الستتبع لخوايات الدىخؼ في الديخ والسغازؼ التجج لعمي بغ أبي شالب ذكخًا اال حيغ اليشصػؼ 
ول مغ أسمع نقل ذكخه عمى فزيمة تسيده عمى غيخه ، وحيغ ٌسئل عغ فزيمة لو جحجىا ففي ذكخ أ

لكغ الدىخؼ قال :  (11)عبج الخزاق مانقمو معسخ عغ الدىخؼ : إن أول مغ أسمع عمي بغ ابي شالب 
في حيغ اليكاد يعخف ىحا عغ احج غيخ الدىخؼ ، ثع (  11)ماعمسشا احجًا أسمع قبل زيج بغ حارثة 

يسزي في ذكخ الديخة  يػاصل الدىخؼ ذكخ مغ أسمع فال يحكخ أسالم عمي والاحج مغ بشي ىاشع ثع
والسغازؼ فال تجج عميا فييا اال رجاًل غخيبًا ليذ لو فييا خبخ وال أثخ مع انو اليسخ عمى أثخ البي 
بكخ وعسخ اال قيل ؼيو وزيشو ، اما عمي فال ذكخ لو ، ال في العيج السكي ، وال في اليجخة ، وال في 

الخ  ----ق ، وال في خيبخ ، وال في فتح مكة السؤاخاة ، وال في بجر ، وال في أحج ، وال في الخشج
. لع يكتف رجال البالط مغ االخبارييغ والخواة بأختالق األخبار والخوايات التأريخية عغ االمام ( 12)

عمي فحدب بل سمكػا الدبيل نفدو نحػ الخسػل األعطع )صمى هللا عميو وسمع( وآلو بأعتباره األسػة 
ديخ عمييا جسيع السدمسػن في عباداتيع ومعامالتيع وأعساليع ، فقج الحدشة والقجوة السخشجة التي ي
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حخفػا وزوروا بعس الخوايات التاريخية التي تتحجث عغ سيختو ومغازيو وسشتو ، واليجف مغ ذلظ 
التقميل مغ مكانتو الخسالية ، وانو مثل بؿية البذخ يخصئ ويريب ، وبسا انو يخصئ ويريب اذن 

ئػا ويريبػا فيع مجتيجون مثل الخسػل )صمى هللا عميو وسمع( وآلو فأن فاالولى بخمفائو ان يخص
أصابػا فميع أجخيغ وأن أخصئػا فميع أجخ وأنيع يعتبخوا الخسػل )صمى هللا عميو وسمع( وآلو  مثميع 
االعمى في التصبيق العسمي لحكع االمة االسالمية ، ومغ اجل ذلظ خمقػا وزيفػا ودسػا الكثيخ مغ 

 لتأريخية في سيخة رسػل هللا )صمى هللا عميو وسمع( وآلو  .   االحاديث ا
ومغ الخوايات السشدػبة الى الشبي االعطع ، أن الشبي )صمى هللا عميو وسمع( وآلو ، كان يتكمع مع 

وكان أعسى فجعل يدتقخغ الشبي )عميو الرالة  (13)بعس زعساء قخير فجاؤه عبجهللا بغ ام مكتػم
القخآن ، فأعخض عشو رسػل هللا وعبذ في وجيو وتػلى ، وكخه كالمو ،وأقبل  والدالم وألو( آية مغ

، فأندل هللا (14)عمى أولئظ الحيغ كان الشبي )صمى هللا عميو وسمع( وآلو ، قج شسع في اسالميع 
عبس وتهلى ان جاءه االعمى ، ومايدريك لعمو يزكى ، او يذكر فتنفعو الذكرى ، أما من )) تعالى 

استغنى فأنت لو تردى ، وماعميك اال يزكى ، وأما من جاءه يدعى ، وىه يخذى فأنت عنو 
( ... ان ىحه الخواية تخالف ماجاء بو القخآن الكخيع مغ الثشاء والتدكية 11-1)عبذ /  ((تميى 

انسا يخيج هللا )) وقػلو تعالى  ((وانظ لعمى خمٌق عطيع )) بي االعطع حيث قال عد وجل ألخالق الش
...  ((ولػ كشت فع غميع القمب ألنفزػا مغ حػلظ  ))وقػلو تعالى (( ليحىب عشكع الخجذ اىل البيت 

عغ والعجيج مغ اآليات القخآنية الكخيسة التي تبخغ ساحة الخسػل االعطع . ولكغ يجب ان نتدائل 
الذخز السعشي الحؼ اراد رواة ذلظ الحجيث الراق تمظ التيسة السديفة بذخز الخسػل الكخيع 

ان االيات ندلت  )))صمى هللا عميو وسمع( وآلو  ، فأخبخنا عشو االمام الرادق )عميو الدالم( قائاًل 
في وجيو في رجل مغ بشي أمية كان عشج الشبي فجاءه ابغ ام مكتػم فمسا تقخب تقحر مشو وعبذ 

وجسع نفدو وأعخض عشو ، فأخبخنا هللا سبحانو ذلظ عشو وانكخ عميو وان الذخز ىحا ىػ عثسان 
وكحلظ روؼ ان رسػل هللا )صمى هللا عميو وسمع( وآلو ، قال : الميع انسا دمحم بذخ  (15)بغ عفان 

تقخبو بيا اليظ  يغزب كسا يغزب البذخ فأيسا مؤمغ آذيتو أو سببتو أو جمجتو فأجعميا كفارة وقخبة
لقج فشج القخأن الكخيع ىحا الحجيث التاريخي السػضػع الحؼ وضع لمصعغ بالخسػل ( 16)يػم الؿيامة 

وأخالقو الكخيسة وانو كسا في ىحا الحجيث يدتخجم كافة انػاع وسائل القسع مع االبخياء لمشيل مشيع 
عل تقخبيع الى هللا كفارة خصأ نبيو ، وجعميع شػع بشانو واذا كان عمى خصأ في ىحه السعاممة فاهلل يج
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ارسمناك اال رحمة  وما))في ىحا الحجيث السشقػل الحؼ اليقخه العقل وال الشقل فاهلل تعالى يقػل لشبيو 
لقد جاءكم رسهل من انفدكم عزيز عميو ماعنتم حريص عميكم بالمؤمنين )) وقهلو ((لمعالمين

لع يكغ رسػل هللا فاحذا وال متفحذا والصخابا في  ))كحلظ يخوؼ أنذ أنو قال  ((رؤوف رحيم
  (17) ((االسػاق واليجدؼ الديئة مثميا ولكغ يعفػ ويرفح 

أما األئسة االثشي عذخ فقج اصاب سيختيع العصخة شئ مغ التحخيف والتدييف والتمفيق في كتب 
التأريخ ، واليجف مشيا كسا ىػ مع أججادىع ، الحط مغ مقاميع الجميل وترغيخ ذلظ السقام في 
أنطارالعامة مغ الشاس وكحلظ اضيارىع وكأنيع اناس يدعػن وراء السشاصب واالمػال ، ؼيحجثشا 

عالمة أسج حيجر في كتابو االمام الرادق والسحاىب األربعة عغ بعس مغ ىحه الخوايات التاريخية ال
خالل عيج بشي امية ، نقل األولى مشيا عغ كتاب سسط الشجػم العػالي لمسكي اذ يقػل : ان عسخ 

فتقجم بغ عبجالعديد صعج السشبخ ذات يػم بسكة فقال : أييا الشاس مغ كانت لو ضالمة فميتقجم . 
عمي بغ الحديغ بغ عمي ) عميو الدالم ( فقال : ان لي ضالمة عشجك . فقال : وما ضالمتظ ؟ فقال 
عمي بغ الحديغ : مقامظ ىحا الحؼ انت ؼيو . فقال عسخ : اني الاعمع ذلظ ولكغ لػ عمست ان 

غ النشكخ اعتخاف ويعمق اسج حيجر عغ تمظ الخواية قائال : ونح( 18) ((الشاس يتخكػنو لظ وهللا لتخكتو 
عسخبغ عبجالعديد بأحؿية اىل البيت لالمخ ، وال نشكخ مصالبة اىل البيت بحقيع عشجما تدشح الفخص 
، وانيع مطمػميغ ..... ولكششا نشكخ اتخاذ امثال ىحه الػسائل عغ امام عرخه وسيج اىل البيت زيغ 

طخوف ومشاسباتيا ىحا مغ جية العابجيغ )عميو الدالم( فيػ اعخف باالوضاع الدائجة واعمسيع بال
ومغ جية أخخػ ان التاريخ اليقخ ذلظ ، فأن وفاة االمام زيغ العابجيغ )عميو الدالم( كانت في عام 

 ىجخية فكيف يرح ذلظ .     99ىجخية ووالية عسخ بغ عبج العديد في عام 95
يغ )عميو الدالم ( أقتخض عمي بغ الحد ))أما الخواية السديفة الثانية فيشقميا ابغ كثيخ وتتحجث بأن 

مغ مخوان بغ الحكع اربعة آالف ديشار ، فمع يتعخض لو أحج مغ بشي مخوان حتى أستخمف ىذام ، 
فقال لعمي بغ الحديغ : مافعل حقشا قبمظ ؟ فقال )عميو الدالم ( مػفػر ومذكػر . فقال ىذام : ىػ 

ة  ، ان خالفة ىذام كانت عام وىحا اليرح مغ جي )) ويعمق الذيخ أسج حيجر قائال( 19) ((لظ 
 ىجخية اؼ قبل ان يمي االمخ ىذام بعذخ سشػات95ىجخية ووفاة عمي بغ الحديغ كانت عام 115

وىشاك شػاىج تاريخية اخخػ تتحجث عغ حجب الحؿيقة التأريخية التي اليحبحىا أمخاء وخمفاء (  21) ((
ي نرخة االسالم وأىمو وكان االمػيػن بشي أمية ، فكانت تمظ الحؿيقة الجور الحؼ لعبو االنرار ف
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يحقجون عمييع بدبب مػاقفيع االسالمية الحقة وعجم نرخت االمػييغ في نداعاتيع ضج رمػز 
وزار السجيشة  –عشجما كان اميخا  –االسالم ودولة الخسػل العطيسة ، لحلظ أمخ سميسان بغ عبج السمظ 

وبجر وقج استحدغ ذلظ االمخ ابيو عشجما كان بحخق الخق الحؼ وجج ؼيو ذكخ لالنرار في العقبتيغ 
وكان ىجفيع ليذ حجب اخبار االنرار بل تدويخ االحجاث في تمظ الذػاىج ( 21)ممظ لبشي امية 

   التأريخية عشجما تغيب أخبارىا الحؿيؿية بتسديق الكتب الحؼ دونت ؼيو
العباسي وتحتسل احتساليغ  ولػ اخحنا نسػذج مغ الخوايات التأريخية التي حجثت وقائعيا في العرخ

حجثشي ابػ الحدغ بغ ابي عباد  ))الجس في الخواية وكحلظ التدويخ فييا ، فقج روػ اليعقػبي قائال : 
قال : رأيت السأمػن يسذي في جشازة الخضا حاسخًا في مبصشًة بيزاء وىػ بيغ قائستي الشعر يقػل : 

الثة ايام يؤتى كل يػم بخغيف وممح ، ؼيأكمو ، الى مغ أروح بعجك يا أبا الحدغ ! وأقام عشج قبخه ث
ان اليجف مغ ىحه  ( 22) ((ثع انرخف في اليػم الخابع ، وكانت سغ الخضى اربعا واربعيغ سشة 

الخواية اضيار بخاءة السأمػن مغ قتل االمام الخضا )عميو الدالم ( ولمعباسييغ الكثيخ مغ الخوايات 
جيشيع وفي السقابل تتحجث عغ خالعتيع ومجػنيع وشخبيع التي تتحجث عغ مآثخىع واندانيتيع وت

لمخسخ وسفكيع لمجماء فكيف يدتؿيع ىحا بحاك ، الريب ان ىحه الخوايات الستشاقزة التي فييا الذئ 
الكثيخ مغ التدويخ والجس ، مخدىا الى شبيعة العقمية العخبية في العرػر االسالمية السختمفة ، 

ػن االرادة اآلليية ، اذ تعتبخ تمظ العقمية الجامجة ان الجخائع التي يختكبيا والتي تعتبخ اولي االمخ يسثم
 –وحاشى لمعمي القجيخ ان يكػن كحلظ  –اولئظ السمػك بحق السدمسيغ تسثل ارادة الخحسغ عمى خمقو 

ولحلظ يعتبخون انفديع مأجػرون في اعساليع تمظ حدب العقمية الجامجة الدمؽية التي التسثل روح 
م والتي صاغت رؤية فكخية لكتابة التأريخ االسالمي مغ وجية نطخ واحجة ىي وجية نطخ االسال

الدمصان . وعمى ضػء ذلظ ندتصيع ان نقػل ، ونطخًا لتػاتخ الخوايات التأريخية التي تؤكج سيخ 
دية السأمػن خمف جشازة االمام الخضا ) عميو الدالم ( حاؼيًا حاسخًا وغيخىا مغ تيػيالت الحالة الشف

التي تجل عمى حدن الخميفة واسفو وتحدخه عمى مػت االمام ، فأنيا مبالغ بيا وتعتبخ شئ مغ الجس 
 الحؼ أضافو الخواة حتى يبخؤا ساحة الخميفة مغ القتل . 

ولكششا يسكغ ان نصعغ برحة تمظ الخوايات التي دونتيا االقالم العباسية عشجما ندتعخض بعس 
ت التي تسثل الحالة الرحية والرحيحة ألخح االخبار مشيا النيا السخويات عغ مجرسة أىل البي

مرجر العرسة التي اليعتخييا اؼ ريب أو ضغ فيشاك بعس الخوايات التي تؤكج عمى ان الخميفة 
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السأمػن قج أمخ بجفغ األمام الخضا ) عميو الدالم ( سخًا خػفًا مغ ثػرة العامة مغ أنرار األمام ، 
فخخج  --- )) في كتابو عيػن أخبار الخضا رواية تؤكج ىحا السدار اذ يقػل فقج روػ الذيخ الرجوق 

دمحم بغ جعفخ )عع االمام ( الى الشاس ، فقال : أييا الشاس تفخقػا فأن ابا الحدغ )عميو الدالم( 
يع  اليخخج اليػم ، فتفخق الشاس وغدل ابػ الحدغ )عميو الدالم( في الميل ودفغ ، قال عمي بغ ابخـا

وىحه الخواية أن صحت تؤكج ان الخواية العباسية  (23(()ثشي ياسخ بسا لع احب ذكخه في الكتاب : وحج
 الخاصة بديخ السأمػن مدورة وضعيا وعاض الدالشيغ التابعيغ لحكع ممػك بشػ العباس .

 التعرب والنزاع المذىبي :
ليذ مشا مغ كان عمى  ))وقال رسػلو األميغ  ((تنازعها فتفذمها وتذىب ريحكم وال))قال تعالى 

ولكغ جسع غفيخ مغ السدمسيغ سمكػا عكذ ىحا الدبيل الحؼ امخىع بو هللا ورسػلو وبحلظ  ((عربية 
ضمػا الرخاط القػيع ، واخصخىع في ىحا الذأن عمسائيع ألنيع سبب فداد االمة ولحلظ قال الخسػل ) 

إنسا يخذى هللا مغ عباده  ))قال تعالى و  ((اذا فدج العالع فدج العالع ))صمى هللا عميو وسمع ( وآلو 
فخالل تاريخ االمة االسالمية بخز مجسػعة كبيخة مغ العمساء السػسػعيػن ومغ جسمة  ((العمساء 

اختراصيع االىتسام بالتاريخ رواية ودراية ولكشيع خانػا تمظ االمانة بجعػا التعرب والتشافذ 
او ؾبائميع او اقاليسيع او ديانتيع القجيسة ولحلظ  الصائفي ومغ اجل رفع شأن ومقام محىبيع او قػميع

سمكػا سبيل االنحخاف العمسي في كتابة ورواية التاريخ مغ خالل اختخاع او تدييف اوتمفيق او الجس 
---في كتابة الخوايات التاريخية ، والغخض مغ ذلظ رفع شأن ومقام محاىبيع او ؾبائميع او اقػاميع 

يخة الصػائف االخخػ وىحا بال شظ مخده الى التعرب االعسى دون والحط مغ مقام ومكانة وس -
 وعي تاريخي يأخح في حدبانو السػضػعية العمسية في كتابة التاريخ االسالمي . 

ان الشداع السحىبي بيغ السحاىب االسالمية كان نداعًا عمسيًا مغ جية وعدكخيًا مغ جية اخخػ ، 
حؼ يتعمق بػضع االحاديث الشبػية والخوايات التاريخية ، والحؼ ييسشا في ىحا البحث ىػ الشداع ال

فكانت كثيخة ججًا ولمذيخ األميشي إحرائية بعجد الػضاعيغ والكحابيغ في التخاث التاريخي والدشة 
الشبػية ، ؼيقػل بأن عجدىع يبمغ ستسائة وعذخيغ ومجسػع ماوضعػه مغ االحاديث وما قمبػا اسانيجه 

، ولعل أشيخ االساشيخ حجيثا نبػيا وتأريخياً  (24)418324دعات فكان عمى أختالف االىػاء والش
التي وضعيا الخواة بجاعي التعرب السحىبي لمشيل مغ محىب أىل البيت مغ الشاحية العقائجية 
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التي اثخت عمى اقالم الباحثيغ والسفكخيغ في دراساتيع العقائجية او العقجية  (25)أسصػرة أبغ سبأ 
 لسحىب أىل البيت .والتاريخ الدياسي 

أما السحاىب االسالمية االخخػ فميا مثل ذلظ ولكغ مغ أجل رفع شأن ومقام محاىبيا وجعميا تديخ 
وفقًا لسبادغ الذخع والجيغ االسالمي الرحيح ، فالسالكية يزعػن روايات تأريخية بجافع التعرب 

التي ابتجعػىا نذأتو وبقائو في لسحىبيع ولخفع شأن ومقام اماميع مالظ بغ أنذ ، فسغ تمظ الخخافات 
بصغ امو قيل اربعة سشيغ وقيل ثالث وقيل سشتيغ وقال ابغ سعج في الصبقة الدادسة مغ تابعي اىل 

. كحلظ (26)السجيشة : اخبخنا الػاقجؼ قال : سسعت مالظ بغ أنذ يقػل قج يكػن الحسل ثالث سشيغ 
وأن دمحمًا ذكخه بأسسو وبيغ أنو سخاج االمة  الستعربػن لسحىب أبي حشيفة قالػا إن التػراة بذخت بو

، اما االخخيغ الحيغ ناصبػا ابػحشيفة او مالظ العجاء بجعػػ التعرب ليحا االمام او ذاك فقج (27)
وضعػا روايات تأريخية عجيجة تشتقز مشيع وتدئ الى سيختيع ومكانتيع العمسية ، وحتى اخالقيع . 

ر كبيخ في الجس والتدويخ والتذػيو ، ويخجع ذلظ في األعع وكان لكتاب تاريخ الفخق والسحاىب دو 
األغمب الى تعربيع وأىػائيع السحىبية ، والسحػر السشيجي االساسي لجييع في التسييد بيغ السحاىب 

افتخقت الييػد  ))االسالمية واىل البجع كسا يدعسػن  ، الحجيث الشبػؼ السشدػب الى الخسػل االعطع 
ة ، وتفخقت الشرارػ عمى اثشتيغ وسبعيغ فخقة ، وتفتخق امتي عمى ثالث عمى احجػ وسبعيغ فخق

وبعج ذلظ الحجيث يزاف اليو الفخقة الػحيجة الشاجية مغ أمة الخسػل وىع اىل  (27) (( وسبعيغ فخقة
الدشة والجساعة . وأنبخػ كتاب الفخق والسحاىب عمى ضػء ىحا الحجيث وبجا عميو التعرب األعسى 

لفخق والسحاىب االسالمية ماعجا محىب الدمصان الحاكع والستسثل بسحىب الدشة بتكفيخ جسيع ا
والجساعة وحتى تتحقق غايتيع البحثية استشجوا في تعديد اراءىع عمى الكثيخ مغ الخوايات التأريخية 
السػضػعة والسدورة والسذػىة والسمفقة عغ السحاىب والفخق االسالمية ولعل أشيخ السحاىب التي ناليا 
ذلظ التذػيو محىب الذيعة ألنو السحىب السعارض لمدمصة الحاكسة مغ جية والسخالف في الكثيخ 
مغ اصػلو وفخوعو لسحاىب تمظ الدمصة ، ومغ جسمة ذلظ التذػيو ارجاع الكثيخ مغ الفخق االسالمية 

وقج ضيخ ىحا الى اصػل غخيبة عمى االسالم ، كالييػدية والشرخانية والسجػسية واليػنانية واليشجية ، 
االتجاه قجيسًا في كتاب السمل والشحل ، ومزى عميو إبغ تيسية وتصخق ؼيو وأخح بو الكثيخ مغ 

 . (28)الستأخخيغ وأكثخ السدتذخقيغ 
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وأشيخ كتب الفخق والسحاىب ىػ كتاب السمل والشحل لمذيخستاني وابغ حدم الطاىخؼ صاحب كتاب 
كتاب الفخق بيغ الفخق وقج حػت تمظ الكتب عمى اباشيل السمل واالىػاء والشحل ، والبغجادؼ صاحب 

ممفقة تخز شخائح كبيخة مغ السدمسيغ لمصعغ بسحىبيع ، ومغ جسمة الخوايات السجسػسة الحؼ شعشػا 
الذيعة بيا الخواية التي تذيخ الى مبجأ ، أن الػصاية مشقػل مغ ذلظ الييػدؼ الحؼ أسمع حجيثًا في 

جميل أبػ ذر الغفارؼ اال وىػ عبجهللا بغ سبأ ولشا جسمة مالحطات عيج عثسان ولقشو لمرحابي ال
 عمى تمظ الخواية السجسػسة مشيا :

وأجعل لي   ))أن مبجأ الػصية لع يكغ بجعة وانسا يدتشج الى الكثيخ مغ االدلة ، حيث قال تعالى  -1
رسػل هللا عشجما قال  وأكج ىحا السبجأ ((وزيخًا مغ أىمي ىارون أخي أشجد بو أزرؼ وأشخكو في أمخؼ 

 .((أنت مشي بسشدلة ىارون مغ مػسى اال أنو النبي بعجؼ  ))  لعمي )عميو الدالم (
إن مبجأ الػصية لع يختز بو الييػد إذا عخفشا ان االصػل االعتقادية لمجيانات الدساوية واحجة  -2

ا واذا كان الييػد مػحجون ىل وغيخى–، ندلت عمى أنبياء هللا سبحانو وتعالى كالتػحيج والشبػة والسعاد 
يعشي ان السدمسيغ الحيغ يؤمشػن بحلظ السبجأ قج اقتبدػه مغ الييػد ، ولكغ الجيانات  الدساوية السشدلة 

 عبارة عغ سمدمة احجىا يكسل االخخػ وقج كسمت تمظ الجيانات باالسالم . 
في اسالمو وعجالتو السصعػن  (29)إن صاحب رواية الدبأئية في الػصاية ىػ سيف بغ عسخ  -3

 والحؼ بجوره اعتسج عميو جل السؤرخيغ ومشيع كتاب الفخق والسمل واالىػاء والشحل .
أما مايعخف بالتعرب القػمي أو الحخكة الذعػبية فقج ساىع العجيج مغ عمسائيا ومفكخييا بقجر وافي 

ميل مغ مكانتيع مغ الجس والتدويخ ضج تاريخ العخب ودورىع االنداني ؼيو واليجف مغ ذلظ التق
والشيل مغ حزارتيع وقج سمظ الذعػبيػن ىحا االتجاه كخد فعل عمى السعاممة العشرخية التي كان 
بعس مغ العخب يعاممػنيع بيا وارتفع شأن ىحه الحخكة في العرخ العباسي وضيخ بيا مجسػعة مغ 

سمظ شخيق رواية  الكتاب الحيغ كتبػا في التاريخ االسالمي واالدب العخبي والبعس مشيع ربسا
الخبخوالحجيث الشبػؼ ، والندعع بأن كل ماقالو الذعػبيػن ليذ لو أساس مغ الرحة ولكشيع غالػا 
وتجاوزوا الحجود عشجما يتعخضػا في كتاباتيع عغ الحزارة العخبية ووصف عقمية العخبي ، فبخز مغ 

الػراق ا لسعخوف بعالن  ىؤالء الذعػبيػن جسيخة مغ الكتاب أشيخىع صالح بغ عبج الخحسغ وعالن
وغيخىع كثيخ . اما سكشى العخب واختالشيع مع االعاجع في السجن ( 31)وإبغ السقفع( 31)الذعػبي

ومخور أجيال وسشػات عمى ذلظ ساىع في ايجاد رابصة اجتساعية ججيجة أوىشت الخابصة القبمية اال 
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غ التعرب لمسجن التي عاشػا فييا وىي صمة االنتداب لالقميع الحؼ سكشػا ؼيو وىحا ما افخز نػع م
وجخػ ىحا التعرب حتى عمى بعس الكتاب مغ السؤرخيغ ورواة االخبار ، فبخزت الكثيخ مغ 
الخوايات التأريخية السػضػعة والسدورة التي تذيج بسجنيع وتجعل ليا مشاقب اشاد بيا الخسػل )عميو 

ثع تغمغل بشا الكالم والحجيث  ))قائال   (32)الرالة والدالم وآلو( فيحكخ السدعػدؼ رواية عغ ابغ دأب
سمظ رواة الؿبائل او الخواة  نفديا وعمى الذاكمة(. 33(( )الى اخبار مرخ عيػبيا وفزائميا ....

التأريخيػن الحيغ يتعربػن لؿبائميع ضج ؾبائل اخخػ بأختالق روايات تأريخية ىجفيا رفع مقام 
 مثل ذلظ بيغ الؿبائل العجنانية والقحصانية وغيخىا . ؾبائميع والحط مغ الؿبائل االخخػ وقج جخػ 

 رواة مأجهرون 
لقج قام بعس مغ خمفاء بشي أمية والعباس بذخاء ذمع بعس الخواة واالخباريػن مغ أجل تخويج 
الجعايات االعالمية  ليؤالء الدالشيغ ، وخجمة وتخويج ألفكارىع وبالفعل قام بعس العمساء بخجمة 

ف مغ أجل حفشة مغ الجراىع والجنانيخ ولألسف  نجحػا في تدييف صفحات كثيخة ذلظ السدار السشحخ 
 مغ التاريخ االسالمي . إذ اصبح ذلظ التدييف حؿيقة واقعة الغبار عمييا .  

وىشاك نساذج تخبخنا عشيع كتب التاريخ وكيف أستفادوا مغ عمسيع ووضفػه في كدب السال أو الجاه 
أستقجم السيجؼ أبا معذخ الدشجؼ  ))يحكخ أسج حيجر بعس مغ الخوايات نقاًل عغ تاريخ بغجاد مشيا 

ع بػض وكان ابػ معذخ ماىخاً  (34(()ال : تكػن بحزختشا تفقو مغ حػلشاوأشخرو الى بغجاد ، وق
سغازؼ : ابػ معذخ أكحب مغ تحت الدساء وصشف كتاب الاالحاديث والقرز، قال أبغ جدرة

وقج نعع في بغجاد بخضا كثيخ مغ رجال البالط العباسي وقج استسج  (35)وروػ عشو الػاقجؼ وابغ سعج
الى  مشو الصبخؼ معمػمات عغ التاريخ االنجيمي كسا استسج مشو بشػع خاص معمػمات تاريخية تشتيي

: روؼ ان معاوية بحل لدسخة ابغ جشجب ابغ ابي الحجيج عغ شيخو أبي جعفخونقل  (36) عام وفاتو
ومَن الناس َمن ُيعجبَك )) بسائة الف درىع حتى يخوؼ ان ىحه االية ندلت في عمي بغ أبي شالب 

ى في االرض * واذا تهلى سععمى مافي َقمبو وُىه الد الخرام قهلو في الحياة الدنيا ويذيُد هللا
، وىػ االية الثانية ندلت في ابغ ممجع وان(( لحرَث والندل وهللا اليحب الفدادليفدَد فييا وييمك ا

فبحل لو مائتي الف درىع ، فمع يقبل ((من يذري نفدو ابتغاء مرضات هللا ومن الناس)) قػلو تعالى 
                                                                                                       (37(()فقبل وروػ ذلظ، فمع يقبل فبحل لو اربعسائة الف فمع يقبل، فبحل لو ثالثسائة الف
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 القراصهن وقرريم
وقج استحجث رواة القرز في صجر االسالم ، فقج روؼ ابغ شياب إن أول مغ قز في مدجج 

تسيع الجارؼ ، استأذن عسخ أن ُيحكخ الشاس فأبى عميو ،  رسػل هللا )صمى هللا عميو وسمع( وآلو ، ىػ
حتى كان آخخ واليتو فأذن لو ان يحكخ الشاس في يػم الجسعة قبل أن يخخج عسخ ، وقيل عغ الحدغ 
البرخؼ سئل : متى أحجث القرز ؟ قال في خالفة عثسان ، فدئل  : مغ أول مغ قز قال : 

سالم في التاسع مغ اليجخة صاحب قرة الجداسة التي تسيع الجارؼ وتسيع ىحا نرخانيا أعتشق اال
 (38)يخوييا عشو مدمع وأحسج .

أن يجمذ القاص في مدجج وحػلو الشاس فيحكخىع باهلل ويقز عمييع  ،وصػرت ىحه القرز
يعتسج حكايات وأحاديث وقررًا عغ األمع األخخػ واساشيخ ونحػ ذلظ اليعتسج فييا الرجق بقجر ما

: والتخىيب، قال الميث بغ سعج: ىسا قرران: قرز العامة وقرز الخاصةفييا عمى التخغيب 
فأما قرز العامة فيػ الحؼ يجتسع اليو الشفخ مغ الشاس يعطيع ويحكخىع ، واما قرز الخاصة 

 (39.)فيػ الحؼ جعمو معاوية  
لظ ولكغ ىشاك باحث آخخ يعتسج عمى أدلة أكثخ مشصؿية ومرجاؾية مغ أدلة أحسج أميغ إذ يحكخ ذ

وكان الحاكع االمػؼ مشح لحطاتو االولى يخصط لكدب األكثخية مغ الشاس وإييام الخعية  )) الباحث
بذخعية سمصانيع فمجأوا الى أساليب كثيخة أىسيا الجعايات السمفقة ، ومغ صػر الجعاية التي 

كي ابتكخوىا كان تجشيج القراص لتخسيخ دعائع حكسيع عمى حداب مكانة الخسػل وأصحابو ، ول
يزسغ االمػييغ االفادة مغ جيػد القراص الدمػا الشاس بمدوم االستساع الييع .... كسا اتخحت 
الدمصات في العيج االمػؼ استخجام القراص وسيمة لتذػيو مبادغ االسالم وتعزيج حكسيع 
وأختالق الشرػص والقرز بسا يشدجع مع سياستيع في العشف والتحكع واخساد حخية الخأؼ.... 

لقراص غاية جيجىع في تذػيو الحقائق والدساح ليع بأختالق الخوايات ووضع الحجيث فبحل ا
انيع قالػا : لع يقز  –مغ أىل العمع  –...وأخخج الدبيخ بغ بكار في أخبار السجيشة عغ نافع وغيخه 

خ والزمان عسخ وأنسا القرز في زمان الشبي )صمى هللا عميو وسمع ( والو ، وال زمان أبي بك
، وىكحا اصبحت تمظ الخوايات واالقاصيز الخخاؼية (41)، أحجثيا معاوية حيغ كانت الفتشة محجثة

بسخور الدمغ تتشاقميا ألدشة الخواة وكأنيا حؿيقة واقعة الغبار عمييا نقميا الرحابة الرالحػن 
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وخمفائيع التابعػن بأحدان فأصبحت جدء مغ التخاث الفكخؼ العخبي االسالمي والحؼ نقمو لشا 
 لسحجثيغ واالخبارييغ دون تثبت وتجقيق في كتب التاريخ التخاثية وصحاح االحاديث الشبػية . ا

وىكحا نجح معاوية في اىجافو عغ شخيق  القراصػن فشذخ بيغ الشاس مشاقب عثسان بغ عفان 
السػضػعة ومشاقب بعس البالد ومشاقب بعس الخجال والعذائخ كسا انو استصاع أن يختمق 

لعمي بغ  أبخزىا في قالب االبتكار والخيال الػاسع وتسكغ بيحه القػة ، أن يخوؼ ما لخرػمو مثالب
ابي شالب )عميو الدالم( مغ مشاقب وماروؼ ؼيو مغ أحاديث صحاح ، فكان بحكع تمظ الجعايات 
التي ىي كأوامخ رسسية أن اصبح الخصباء يقػمػن بدب عمي بغ ابي شالب )عميو الدالم( وكان 

، وأصبح معاوية عميع ابشاءىع سب االمام، وفخض عمييع تبأعالن سبو والبخاءة مشوم الشاس يمد 
بسقتزى تمظ االساليب وبتمظ االكاذيب ىػ أميغ االمة ، وكاتب الػحي ، وخال السؤمشيغ ، الى آخخ 

 .(41)ماىشالظ مغ اساشيخ
اخخج مدمع  ))وأدناه بعس القرز التي حاكتيا األيجؼ األمػية ، لصعغ خرػميع ورفع رمػزىع 

في صحيحو ، في فزائل الرحابة ، عغ ابغ عباس : كان السدمسػن اليشطخون الى أبي سؽيان 
ب وأجسمو واليقاعجونو ، فقال لمشبي : يانبي هللا ثالث أعصشييغ ؟ قال نعع ، قال : عشجؼ أحدغ العخ 

بيغ يجيظ ؟ قال : نعع  : نعع ، قال : ومعاوية تجعمو كاتباً أم حبيبة بشت أبي سؽيان، أزوجكيا ؟ قال
، قال : وتؤمخني حتى ٌأقاتل الكفار كسا كشت أقاتل السدمسيغ ؟ قال ابػ زميل: ولػال انو شمب ذلظ 

  (.42)مغ الشبي  صمى هللا عميو وسمع وآلو مااعصاه ذلظ ، ألنو لع يكغ يدأل شيئًا اال قال نعع 
خ االسالمي ان ىحا الحجيث مػضػع يحكخ جعفخ الدبحاني : الشظ انو اؼ باحث متزمع في التاري

مغ قبل اذناب  الدمصة االمػية وسساسخة أىػاءىع الحيغ كانػا يحسمػن ندعات أمػية ، وذلظ التفاق 
السدمسيغ عمى أن الشبي صمى هللا عميو وسمع  وألو تدوج بأم حبيبة قبل فتح مكة ، وأن أبا سؽيان 

ع وآلو قبل اسالمو وكانت ام حبيبة زوجتو ، وانسا دخل السجيشة بػية لقاء الشبي صمى هللا عميو وسم
 . (43)أسمع ابػ سؽيان بعجما اجتثت جحور الذخك في جديخة العخب وفتحت معاقمو 

وحجث بعزيع عغ األعسر بال سشج قال : خخجت في ليمة مقسخة أريج السدجج فإذا أنا بذئ  )) 
فقال : بل مؤمغ ، فقمت أمغ االنذ  عارضشي ، فأقذعخ مشو جمجؼ ، فقمت : أمؤمغ أنت أم كافخ ؟

أنت أم مغ الجغ ؟ قال : بل مغ الجغ . فقمت : ؼيكع مغ ىحه االىػاء والبجع شئ ؟ قال : نعع ، ثع 
قال : وقع بيشي وبيغ عفخيت مغ الجغ أختالف في أبي بكخ وعسخ فأحتكسشا إلبميذ . قال العفخيت: 
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اؼ الحيغ يقػلػن ىحا  –بميذ فزحظ وقال : ىؤالء انيسا ضمسا عميًا وأعتجيا عميو ، فحكيشا ذلظ ال
: بحجيث ؟ قمشا : بال ، قال ابميذ مغ شيعتي وأنرارؼ وأىل مػدتي ، ثع قال : أال احجثكع –الكالم 

اني عبجت هللا في سساء الجنيا الف عام ، ثع رفعت الى الخابعة ، ورأيت فييا سبعيغ ألف صف مغ 
وعسخ ، ثع رفعت الى الخامدة فخأيت سبعيغ الف ممظ يمعشػن السالئكة يدتغفخون لسحبي أبي بكخ 

 .(44) (( مبغزي أبي بكخ وعسخ
ىكحا يعيج الى القراص بتػجيو السجتسع حدب رغبات الجولة واؼ خجمة اعطع مغ ىحه ، وىي 
ابخاز خرػم الجولة وىع شيعة عمي بسطيخ يذسئد مشو الجسيع واتيسػىع بأنيع يمعشػن الذيخيغ 

 ويبغزػنيسا وشاع ذلظ في السجتسع بجون معخفة الحؿيقة . 
 الزنادقة ودورىم في التحريف: 

مسة فارسية ومعشاىا الزيق وقيل الدنجيق ىػ الحؼ ضيق عمى نفدو والدنجقة معشاىا انو الدنجق : ك
اليؤمغ باالخخة ووحجانية الخالق ، وليذ في كالم العخب زنجيق وانسا يقػلػن رجل زنجق وزنجيقي اذا 

مخ واشمقت الدنجقة في بادغ اال  (45) السالحجة كان شجيج البخل ، واالغمب تصمق عمى السمحج أو
عمى اتباع ماني ، والسانػية القائميغ بأن لمعالع اصميغ ازلييغ ىسا الشػر والطمسة ، ثع اشمقت عمى 
الجىخية مشكخؼ وجػد هللا والشبػة والكتب السشدلة والقائميغ بقجم العالع وأنكار الحياة اآلخخة ، ثع اشمقت 

ن أىجاف ىؤالء الدنادقة تحخيف عمى كل مغ يحيى حياة السجػن مغ الذعخاء والكتاب ومغ شاكميع وأ
 الخوايات التاريخية ويتسثل التحخيف بسا يمي :

محاربة الفكخ االسالمي الحؼ ازاح تخاثيع الفكخؼ مغ العخاق والسذخق اذ أخحت الجيانات الفارسية  -1
القجيسة تشحدخ وتتالشى امام السج االسالمي الججيج الحؼ يعج البجيل السقشع لمفخاغ الخوحي التي 

 تعيذو االندانية في ذلظ الػقت ومشيع شعػب السذخق االسالمي . 
ودس وتدويخ روايات تاريخية واحاديث نبػية  تخوػ مغ قبل الدنادقة واليجف مغ خمق وتحخيف  -2

   ذلظ تذػيو الفكخ العقائجؼ او العقجؼ االسالمي وايزا لتذػيو االسالم فكخًا ومشيجًا وتصبيقًا                      
حاديث الشبػية  اثارة الفخقة والتشاحخ بيغ السدمسيغ عغ شخيق نذخ الخوايات التاريخية واال -3

لتقػيس دعائع دولتيع والستسثمة بالجيغ االسالمي ، وان اشيخ الدنادقة الػضاعيغ الحيغ كتبػا بعس 
كتاب الفتػح الكبيخ والخدة ( و السؤلفات التاريخية االسالمية الدنجيق سيف بغ عسخ فقج ألف ) 

غ السدمسيغ ومشيع الصبخؼ ، ( واعتسج عمى مؤلفاتو الكثيخ مغ السؤرخي)الجسل ومديخ عائذة وعمي
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والحىبي ، وأبغ األثيخ وكتاب التخاجع الحؼ دون سيخة الرحابة أعتسادا عمى رواياتو وكتبو امثال ابغ 
عبج ربو ، وأبغ االثيخ ، وأبغ حجخ ، والحىبي وكحلظ كتاب الفخق والسحاىب والبمجانيات وغيخىع كثيخ 

قج قال عشو الحاكع متخوك اتيع بالدنجقة وقال ، وقج ضعف وشعغ في رواياتو معطع كتب الخجال ف
عشو العالمة مختزى العدكخؼ بعج دراسة تأريخية حققت وقارنت ومحرت وتثبتت مغ رواياتو بأنو 
اختمق الكثيخ مغ اسساء الرحابة الحيغ الوجػد ليع وكحلظ اختمق أسساء مجن ومعارك الوجػد ليا 

حلظ قام بأختالق شعخاء لمعخب وقادة لمفخس والخومان وأختمق عذخات الخواة وروػ عشيع أخبارًا ، ك
وحخف سشيغ بعس الحػادث التأريخية ونذخ الخخافات بيغ السدمسيغ ؼيسا أختمق مغ أحاديث وأختمق 
حخوب في الخدة والفتػح لع تقع ، وذكخ مئات األلػف مسغ قتميع السدمسػن قتال فزيعا في تمظ 

ي أكثخ مغ سبعيغ مرجرًا مغ كتب التاريخ والحجيث الحخوب ، وانتذخت رواياتو السػضػعة ف
 ))واالدب وغيخىا مغ مرادر الجراسات االسالمية ، وقج نقل عشو الصبخؼ مجسػعة مغ االخبار مشيا 

تكميع االبقار لعاصع بغ عسخو التسيسي الرحابي السختمق في حخب القادسية بمدان عخبي فريح ، 
أراد ان يعبخه بعجئح ) ثبي اشالل ( فشصقت وقالت : ) وثبا وان بكيخًا قال لفخسو اشالل عشج نيخ 

 (46) ((وسػرة البقخة ( اؼ انيا اقدست برػرة البقخة 
 انفتاح مدرسة الخمفاء عمى األسرائيميات :

لقج أجتاحت الخخافات واألساشيخ األسخائيمية في العقائج والتأريخ لمتخاث الفكخؼ لسجرسة الخمفاء التي 
مرخاعيو وبجعع مغ الخمفاء الخاشجيغ او بعس الرحابة لمييػد والسديحييغ الحيغ فتحت الباب عمى 

أسمسػا في فتخات متأخخة مغ صجر االسالم ،  وأن ىحا االنفتاح الفكخؼ رغع السحاذيخ الذخعية يخجع 
الى سج الفخاغ الفكخؼ الػاسع الحؼ عانى مشو الرحابة ومشيع الخمفاء الخاشجيغ بعج وفاة الخسػل 

عطع ) صمى هللا عميو وسمع وآلو ( وتجاىل اىل بيتو االشيار االبخار مغ اجل االنفخاد بالدمصة اال
 والحكع .

إن مجرسة الخمفاء تبشت بعس الخواة ذوؼ الجيانات الكتابيو وسسحت ليع بخواية أحاديثيع التػراتية 
لييػدؼ ووىب بغ مشبو واالنجيمية ولعل مغ أشيخىع تسيع الجارؼ الخاىب الشرخاني وكعب األحبار ا

وكانػا قج أضيخوا االسالم بعج انتذاره وتقخبػا الى الخمفاء بعج الخسػل ) صمى هللا عميو وسمع وآلو ( 
ففدحت مجرسة الخمفاء ليع السجال ان يبثػا االحاديث االسخائمية بيغ السدمسيغ كسا يذاؤون وقج 
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بػع يتحجث فييا قبل صالة الجسعة خرز الخميفة عسخ بغ الخصاب لتسيع الجارؼ ساعة في كل اس
 بسدجج الخسػل )صمى هللا عميو وسمع وآلو ( وجعميا عثسان بغ عفان عمى عيجه ساعتيغ كل يػميغ.

أما كعب االحبار فكان الخمفاء عسخ بغ الخصاب وعثسان بغ عفان ومعاوية بغ ابي سؽيان يدألػنو 
يخ ذلظ وروػ عشيع بعس الرحابة أمثال عغ مبجأ الخمق وقزايا السعاد وتفديخ القخآن ... الى غ

أنذ بغ مالظ ، وأبي ىخيخة ، وعبجهللا بغ عسخبغ الخصاب ، وعبجهللا بغ الدبيخ ومعاوية ونطخائيع مغ 
 الرحابة والتابعيغ .

ولع يقترخ نقل االسخائيميات عمى ىؤالء الثالثة مغ عمساء اىل الكتاب وتالميحىع فحدب ، بل قام 
حلظ ، وأمتج حتى عيج الخالفة العباسية ماعجا فتخة االمام عمي ) عميو الدالم بو اخخيغ مغ بعجىع ك

( الحؼ شخدىع مغ مداجج السدمسيغ ، وأثخوا بخواياتيع السجسػسة والخخاؼية والسمفقة عمى الفكخ 
االسالمي تاريخا وحجيثًا وتفديخًا وصب ذلظ في قالب مجرسة الخمفاء وكان لو أثخًا عطيسًا ، ومغ ثع 

مت الثقافة االسخائيمية في االسالم وصبغتو في جانب مشيا بمػنيا ، ومغ ثع انتذخ بسجرسة الخمفاء دخ
االعتقاد بأن هللا جدع وأن االنبياء ترجر عشيع السعاصي ، ونطختيع الى السبجأ والسعاد الى غيخىا 

ية بغ ابي مغ االفكار االسخائمية ، وعطع نفػذ ىؤالء في العرخ االمػؼ وخاصة في حكع معاو 
سؽيان حيث اتخح بصانة مغ الشرارػ أمثال كاتبو سخجػن وشبيبو ابغ آثال وشاعخه االخصل مغ 
نرارػ عرخه  ومغ السعمػم ان ىؤالء عشجما شكمػا البالط االمػؼ لع يتخكػا افكارىع السديحية 

معاوية بغ  واعخافيع خمفيع بل حسمػىا معيع الى بالط الخالفة االمػية ، اضف الى ىحا ان عاصسة
  (47)ابي سؽيان ، الذام كانت عاصسة لشرارػ الخوم البيدنصييغ وكانت ذات حزارة عخيقة 

لسا  ))وىحا نسػذج مغ الخوايات االسخائمية وىي حادثة شق الرجر السديفة ، جاء في الخواية السختمقة 
عغ البيػت اذ اتى  كان بعس االيام ورسػل هللا )صمى هللا عميو وسمع( مع أخيو في الخضاع خارجا

ابغ حميسة امو وقال ليا : ذلظ القخشي قج اخحه رجالن عمييسا ثياب بيس فأضجعاه وشقا بصشو ، 
فخخجت حميسة وزوجيا نحػه ، فػججاه قائسا ، فقاال : مالظ يابشي ؟ قال : جاءني رجالن فأضجعاني 

ؿيو بأىمو فأحتسمتو حميسة وشقا بصشي ، فقال زوج حميسة : قج حدبت ان ىحا الغالم قج اصيب فألح
وقجمت بو الى امو آمشة ، ما اقجمظ بو وكشت حخيرة عميو ، فأبجت حميسة عحرا لع تقبمو آمشة مشيا 
، وسألتيا عغ الرحيح ، فقالت حميسة : اتخػف عميو مغ الذيصان ، قالت أمشة : كال وهللا 

 (48) (( مالمذيصان عميو مغ سبيل ان البشي شأناً 
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تعميق الجكتػر نجاح الصائي قائال : اليحتاج الخالق سبحانو وتعالى لعسمية جخاحية ونحغ نتفق مع 
لتصييخ قمب نبيو وأزالة مابو مغ غل ! واال لحتاج االنبياء واألوصياء لحلظ . ورواية شق الرجور 

  (49)مغ الخوايات االسخائمية واالمػية التي لفقيا قراص السدمسيغ 
 اسمهب المحدثين : المؤرخهن المدممهن واستخدام

ان االخباريػن األوائل استخجمػا اسمػب السحجثيغ كسشيج بحث في التقري مغ صحة الخوايات 
التأريخية عمى اساس سالمة الدشج مغ الصعغ أو الجخح فكان ىحا االسمػب لو محاسشو ومداوئو 

وبحلظ نجح ىؤالء  والستسثل بأختالق أسانيج حدشة لبعس الخوايات التأريخية حتى اليصعغ في متشيا
الخواة التاريخييغ بالسيسة التي كمفػا بيا ، بػضع الكثيخ مغ االحاديث والخوايات التأريخية بجعػة 

وسسع االعسر أحج  ))سالمة سشجىا ، وىحه رواية لمديػشي تجل عمى اختخاع الدشج إذ يقػل 
، فقال القاص :  القراص يقػل : حجثشا االعسر ، فقام وتػسط الحمقة وجعل يشتف شعخ إبصو

ياشيخ ، اال تدتحي نحغ في حمقة عمع ، وانت تفعل مثل ىحا ؟ ! فقال االعسر : الحؼ نحغ ؼيو 
خيخ مغ الحؼ انت ؼيو . فقال : كيف . قال : إني في ُسشة ، وأنت في كحب . انا االعسر 

يا تحتاج بحث . وىشاك امثمة كثيخة ترب في ىحا السزسار االان (51(( )ماحجثتظ مسا تقػل شيئًا 
 خاص ومتكامل .

 
 اليهامش

 . 29/ 6ابغ مشطػر ، لدان العخب ،  -1
               .   347/ 2الدبيجؼ ، تاج العخوس ،  -2
 .                                             242/ 2ابغ سالم ، غخيب الحجيث ،  -3 
، ابغ شيخ آشػب ، مشاقب آل ابي 127الشداع والتخاصع ، ، السقخيدؼ ،    78/ 6الديػشي ، الجر السشثػر ،   -4

، 221/ 38،  السجمدي ، بحار االنػار ، 343/ 5، عبج الخزاق الرشعاني ، السرشف ، 315/ 1شالب ، 
 51،  صائب عبج الحسيج ، تاريخ االسالم الثقافي والدياسي ،   84/ 2االحسجؼ ، مكاتيب الخسػل 

، الذيخ االميشي ، الغجيخ ، 489. الدبحاني ، كميات في عمع الخجال45/ 11غة ، ابغ ابي الحجيج ، نيج البال -5
 .  195، الحخاني ،  28/ 1العاممي ، وسائل الذيعة  52/  2، العدكخؼ ، معالع السجرستيغ  29/  11
 .  52/ 2، الرشعاني ، تفديخ القخآن ،  336/  7ابغ حجخ العدقالني ، فتح البارؼ ،  -6
: مجني تابعي ثقة وكان فقييا ، وىػ مػلى ميسػنة بشت الحارث بغ حدن وىػ اخػ عصاء بغ بغ يدارسميسان  -7

، وروؼ عشو الدىخؼ ، ان بغ ثابت وابغ عباس وابي ىخيخة، وابغ عسخ، وام سمسةيدار ويكشى أبا ايػب روؼ عشو حد
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 43، وكان مػلجه عام 4/149تعجيل، ، الخازؼ، الجخح وال435/ 1وعسخ بغ ديشار وقتادة. العجمي، معخفة الثقات، 
 .4/444، الحىبي، سيخ اعالم الشبالء 116ىجخية، ابغ حبان، مذاىيخ عمساء االمرار،  119ىجخية ووفاتو عام 

 ،         15/ 4، الذػكاني ، فتح القجيخ  337/ 7ابغ حجخ العدقالني ، فتح البارؼ ،  -8
 .  53والدياسي  صائب عبج الحسيج ، تاريخ االسالم الثقافي  -9

، الحػيدؼ ، تفديخ نػر  53عذخ  ، آل نػح ، شخق حجيث االئسة االثشا 82الشيدابػرؼ ، روضة الػاعطيغ  -11
 . 256/ 2الثقميغ 

 . 38عثسان بغ عبج الخحسغ ، مقجمة ابغ صالح   -11
 . 83صائب عبج الحسيج ، تاريخ االسالم    -12
 –اسسيا عاتكة  –نو عسخو وىػ ابغ ؾيذ مغ بشي عامخ بغ لؤؼ وام مكتػم عبجهللا بغ أم مكتػم وقال بعزيع ا -13

مخدومية ، قجم السجيشة بعج بجر وقج ذىب برخه وكان الخسػل استخمفو عمى السجيشة يرمي بالشاس في عامة غدوان 
ا حتى يؤذن ابغ ويؤذن في مدجج رسػل هللا في بعس اوقاتو ، وقال عميو الدالم : ان بالال يؤذن بميل فكمػا واشخبػ 

 . 191/ 1الدسعاني ، االنداب   ((عبذ وتػلى ان جاءه االعسى  ))مكتػم ، وؼيو ندلت 
 ، الحيجرؼ ، السجخل الى دراسة166، الذخيف الخضي ، تشديو االنبياء   224الخػئي ، مشية الدائل ،  -14

 .                        51مرادر الديخة الشبػية 
 .                                         117/ 3قف الذيعة االحسجؼ ، مػا - 15
 .      17/ 6مختزى ، الرحيح مغ الديخة ،  -16
 .   93الديج شخف الجيغ ، ابػ ىخيخة     -17
 . 138/ 1أسج حيجر ، االمام الرادق والسحاىب االربعة ،  -18
  . 384/  9ابغ كثيخ ، البجاية والشياية ،  -19
 .182/ 1يجر ، االمام الرادق ، اسج ح -21
 . 77صائب عبج الحسيج ، تاريخ االسالم ،  -21
 . 453/ 2اليعقػبي ، تاريخ اليعقػبي ،  -22
،   267/ 1، الذيخ الرجوق ، عيػن اخبار الخضا )عميو الدالم( ،  316/ 2الشػرؼ ، مدتجرك الػسائل ،  -23

 . 435مختزى ، حياة االمام الخضا )عميو الدالم( 
 . 11-5االميشي ، الغجيخ ، كل االجداء   -24
 . 33العدكخؼ ، عبجهللا بغ سبأ ،  -25
 . 646/ 2، الحىبي ، ميدان االعتجال ،  443/  7البييقي ، الدشغ الكبخػ ،  -26
 . 122محسػد ابػ رية ، اضػاء عمى الدشغ السحسجية ،  -27
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، صائب عبج الحسيج ، تاريخ  62/ 2الجر السشثػر ، ، الديػشي ،  379الصباشبائي ، تفديخ السيدان ،  -28
 . 29االسالم ،  

  91. االصبياني ، كتاب الزعفاء ،  12/ 1العدكخؼ ، مختزى العدكخؼ ،  -29
اصمو مغ الفخس وكان لو عالقة باالنداب والسثالب والسشافخات مشقصعا الى البخامكة ويشدخ في بيت الحكسة  -31

 .1631/ 4كة . الحسػؼ ، معجع البمجان ، لمخشيج والسأمػن والبخام
 219/ 6الحىبي ، سيخ اعالم الشبالء ،  -31
ابغ دأب : ىػ عيدى بغ يديج بغ دأب الميثي الكشاني ، اديب وراوية مغ رواة االخبار واالشعار وحفاضيع ،  -32

                                 2144/  5ىجخية . الحسػؼ ، معجع االدباء ، 171وعالع باالنداب ، ومعمع مغ عمساء الحجاز، تػفي عام 
 .                                            372السدعػدؼ ، مخوج الحىب ،  -33

  331/ 29السدؼ ، تيحيب الكسال ،   431/  12ابغ الخصيب ، تاريخ بغجاد ،  -34 
ابػ معذخ الدشجؼ : ىػ نجيح بغ عبج الخحسغ الدشجؼ ، ابػ معذخ فؿيو لو معخفة بالتاريخ ، اصمو مغ الدشج  -35

ىجخية 161ي السجيشة الى ان اصصحبو السيجؼ العباسي معو الى العخاق عام ، كان الكغ ، يقمب الكاف قاف اقام ف
وأمخ لو بالف ديشار تػفي في بغجاد ، صمى عميو ىارون الخشيج لو كتاب السغازؼ نقل عشو الػاقجؼ وابغ سعج ، 

 .14/  8الدركمي ، االعالم ، 
 . 283/  1اسج حيجر ، االمام الرادق والسحاىب االربعة ،  -36
/  1، ناصخ مكارم القػاعج الفقيية ،  29/  3. القسي ، الكشى وااللقاب ، 97/ 1الحائخؼ ، شجخة شػبى ،    -37
 73/ 4. ابغ ابي الحجيج ، شخح نيج البالغة  31
 11/  1، ابغ شبة ، تاريخ السجيشة ،  442/  2الحىبي ، سيخ اعالم الشبالء ،  – 38
 115صائب عبج الحسيج ، تاريخ االسالم ، ،  158احسج اميغ ، فجخ االسالم ،  -39
  . 65/ 4اسج حيجر ، االمام الرمجق ،  -41
 . 67/  4اسج حيجر ، السرجر نفدو ،  -41
 181، شخف الجيغ، ابػ ىخيخة ، 141/ 7، ، البييقي، الدشغ الكبخػ 171/ 7الشيدابػرؼ، صحيح مدمع،  -42
 .67الدبحاني ، السرجر الدابق ،  -43
 .125/ 1، الجر السشثػر ، الديػشي  -44
 .147/  11ابغ مشطػر ، لدان العخب ،  -45
 .322/ 1العدكخؼ ، عبجهللا بغ سبأ ،  -46
 .322العدكخؼ ، السرجر نفدو ، ا/  -47
، الييثسي ، مػارد الطسآن ، 246/  14، ابغ حبان ، صحيح ابغ حبان ، 14/ 1ابغ االثيخ ، اسج الغابة ،  -48

 .574/  1خ الخسل والسمػك ، ، الصبخؼ ، تاري513
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 .                                     292نجاح الصائي ، فقو الديخة الشبػية ،  -49
 .                      76الديػشي ، تححيخ الخػاص مغ اكاذيب القراص ،  -51 
 

 والمراجعقائمة المرادر  

 القخآن الكخيع 
 المرادر االولية 

الفزل  : دمحم ابػىجخية(، شخح نيج البالغة، تحقيق656عدالجيغ ـبة هللا )ت ابغ ابي الحجيج:  -1
يع ، مصبعة مشذػرات مكتبة                   .الشاشخ دار احياء الكتب العخبية، اية هللا العطسى السخعذي الشجفي ابخـا

لعخبي، ، مصبعة دار الكتاب ا4ىجخية(، الغجيخ، ط1392االميشي: عبج الحديغ بغ احسج )ت -2
 ، الشاشخ : دار الكتاب العخبي ، بيخوت .ىجخية 1397بيخوت، 

ىجخية ( ، كتاب الزعفاء ، تحقيق : د. 431االصبياني : ابػ نعيع احسج بغ اسحق ، )ت  -3
 فاروق حسادة ، مصبعة دار الثقافة ، الشاشخ الجار البيزاء ، السغخب .

ىجخية ( ، اسج الغابة في 631ابغ االثيخ : عد الجيغ ابي الحدغ الجدرؼ السػصمي ، )ت  -4
 معخفة الرحابة ، الشاشخ انتذارات اسساعميان ، شيخان .                

 م الشاشخ مؤسدة ىشجاوؼ .2111اميغ : احسج ، فجخ االسالم ، مصبعة ىشجاوؼ ، عام  -5
شة ىجخية ( ، مشاقب آل ابي شالب تحقيق : لج588اشػب ، )ت آشػب : دمحم بغ عمي ابغ شيخ  -6

ىجخية ، مصبعة دمحم كاضع الحيجرؼ ، السصبعة 1367، عام 1مغ اساتحة الشجف االشخف ، ط
  الحيجرية ، الشجف االشخف . 

ىجخية ( ، شخق حجيث األمة االثشا 1379آل نػح : كاضع بغ ىدمسان الكعبي الكاضسي ، ) ت  -7
 السعارف ، بغجاد . عذخ ، مصبعة

االحدان في تقخيب  ،ىجخية(729غ ابػ الحدغ عمي الفارسي الحشفي )ت : عالء الجيبمبانابغ  -8
م، 1993-ىجخية 1414، 2ة، ط، مؤسدة الخسالصحيح ابغ حبان، التحقيق: شعيب االرنؤوط

 .الشاشخ مؤسدة الخسالة
صبعة دار الفكخ، الشاشخ: دار ىجخية(، الدشغ الكبخػ، م458البييقي: احسج بغ حديغ )ت  -9

 بيخوت .  ،الفكخ
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: ىجخية، مصبعة السكتبة الحيجرية، الشاشخ1385، 5الحائخؼ: دمحم ميجؼ، شجخة شػبى، ط -11
 السكتبة الحيجرية .

ىجخية ( ، مذاىيخ عمساء 354ابغ حبان الدبتي : ابي حاتع دمحم التسيسي الدبتي ، )ت  -11
يع ، طاالمرار واعالم فقياء االقصار  ىجخية ، مصبعة دار 1411،  1، تحقيق : مخزوق عمي ابخـا
 الػفاء ، الشاشخ : دار الػفاء .

الحخاني : الحدغ بغ عمي بغ الحديغ بغ شعبة ، )ت في القخن الخابع ( ، تحف العقػل مغ  -12
، الشاشخ مؤسدة الشذخ االسالمي  1414 -1263،  2ال الخسػل )صمى هللا عميو وسمع( ، ط

 ة السجرسيغ .لجساع
ىجخية ( معجع االدباء ، الشاشخ ، دار 626الحسػؼ : شياب الجيغ ياقػت بغ عبجهللا ، )ت  -13

 م .1971الكتب العمسية ، اسديا دمحم عمي بيزػن  بيخوت عام 
( ، تفديخ نػر الثقميغ ، تحقيق : 1113الحػيدؼ : الذيخ عبج عمي بغ جسعة العخيبي ، )ت  – 15

ىجخية ، مصبعة مؤسدة اسساعيميان ، الشاشخ : 1412، عام  4لي السحالتي ، طالديج ىاشع الخسػ 
 مؤسدة اسساعميان ، قع ، ايخان.

 الشجف االشخف . 1حيجر : اسج ، االمام الرادق والسحاىب االربعة ، مكتبة مجرسة الفقو ، ط -16
ه. ق  1427، 2االسالمي ،طالحيجرؼ : سامي ، السجخل الى دراسة الديخة الشبػية والتاريخ  -17

 ، مصبعة بخىان ، مؤسدة شػر سيشيغ لالبحاث الجيشية والتاريخية بغجاد .
ىجخية ( ، تاريخ بغجاد أو مجيشة 462)ت  ؼ )ابغ الخصيب(: احسج بغ عميالخصيب البغجاد -18

،  ىجخية ، السصبعة دار الكتب العمسية1417،  1الدالم ، تحقيق : مرصفى عبج القادر عصا ، ط
 ، بيخوت  عمي بيزػن، دار الكتب العمسيةالشاشخ دمحم

الخػئي : اية هللا العطسى ابي القاسع ، مشية الدائل ، جسع وتختيب مػسى مفيجالجيغ عاصي  -19
 م ، بيخوت .1991 –ىجخية 1412

( ، سيخ اعالم الشبالء تحقيق : 748الحىبي  :دمحم بغ احسج بغ عثسان شسذ الجيغ ، )ت  -21
 ، الشاشخ مؤسدة الخسالة ، بيخوت . 1413،  9ومأمػن صاغخجي ، ط –الرنؤوط شعيب ا

،  1( ، الجخح والتعجيل ، ط327الخازؼ : عبج الخحسغ بغ ابي حاتع التسيسي الحشطمي ،)ت  -21
 ىجخية ، الشاشخ داراحياء التخاث العخبي ، بيخوت ، مصبعة دائخة السعارف العثسانية  ، اليشج .1371
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ية : محسػد ، اضػاء عمى الدشة السحسجية ، مشذػرات مؤسدة االعمسي لمسصبػعات  ، ابػ ر  -22
 م .1996بيخوت ، لبشان . تاريخ الشذخ 

ىجخية( ، تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس الشاشخمكتبة  1215الدبيجؼ : دمحم مختزى )ت  -23
الدركمي : خيخ  -24         الحياة ، بيخوت .                                               

ىجخية( ، االعالم ، قامػس تخاجع ، السصبعة دارالعمع لمسالييغ ، الشاشخ : دار العمع 1411الجيغ ، )
 ، بيخوت . 5لمسالييغ ، ط

ىجخية ، الشاشخ 1414،  3الدبحاني : جعفخ بغ دمحم بغ حديغ ، كميات في عمع الخجال ، ط -25
 مؤسدة الشذخ االسالمية .

ىجخية ( ، االنداب ، تقجيع وتعميق : عبجهللا بغ 562الدسعاني : عبج الكخيع بغ دمحم ، )ت  -26
 ، مصبعة دار الجشان ، الشاشخ : دار الجشان بيخوت ، لبشان . 1418،  1عسخ البارودؼ ، ط

ىجخية( تححيخ الخػاص مغ 911الديػشي : جالل الجيغ عبج الخحسغ بغ ابي بكخ ،)ت  -27
، مشذػرات دمحم عمي بيزػن ، نذخ كتب الدشة والجساعة ، دار الكتب العمسية ،  اكاذيب القراص
 بيخوت ، لبشان .

 ، الشاشخ دار السعخفة . 1365، عام  1الديػشي ، الجر السشثػر ، ط -28
،  2ىجخية ( ،تشديو االنبياء ، ط436الذخيف الخضي : دمحم بغ حديغ بغ مػسى ، )ت  -29

 يخوت .، دار االضػاء ، ب 1419
ىجخية ( ، مقجمة ابغ صالح في عمػم 643الذيخزوؼ: االمام عثسان بغ عبج الخحسغ ، )ت  -31

، مصبعة دار الكتب 1416،  2الحجيث ، تحقيق : ابػ عبج الخحسغ صالح دمحم بغ عخيزة ، ط 
 العمسية ، الشاشخ دار الكتب العمسية .

( ، فتح القجيخ ، مصبعة عالع الكتب ،  ىجخية125الذػكاني : دمحم بغ عمي بغ دمحم ، ) ت  -31
 الشاشخ عالع الكتب .

ىجخية ( 381الذيخ الرجوق :دمحم بغ عمي بغ بابػيو القسي السعخوف )الذيخ الرجوق ( )ت  -32
، الشاشخ 1414،  1، عيػن اخبارالخضا )ع( ، مصبعة مؤسدة االعمسي لمسصبػعات بيخوت ، ط 

 مؤسدة االعمسي لمسصبػعات ، بيخوت .
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ىجخية ( ، تفديخ القخآن ، تحقيق د. مرصفى 211الرشعاني : عبج الخزاق بغ ىسام ، )ت  -33
 ، مصبعة مكتبة الخشيج ، الشاشخ مكتبة الخشيج الخياض .1411،  1مدمع دمحم ، ط 

الصائي : نجاح عصا بغ دمحم ، فقو الديخة الشبػية ، مصبعة دار اليجػ الحياء التخاث العخبي ،  -34
 ؤسدة البالغ .الشاشخ م

ىجخية ( ، السيدان في تفديخ القخآن ، الشاشخ: مؤسدة 1412الصبا شبائي : دمحم حديغ ، )ت  -35
 الشذخ االسالمي ، التابعة لجساعة السجرسيغ ، قع السذخفة .

ىجخية ( ، مدتجرك الػسائل ومدتشبط 1321الصبخسي : حديغ بغ دمحم تقي الشػرؼ ، )ت  -36
ؤسدة أل البيت )ع( الحياء التخاث ، الشاشخ مؤسدة آل البيت الحياء التخاث ، الػسائل ، تحقيق : م

 ىجخية . 1418،  2ط 
ىجخية ( ، تاريخ االمع والسمػك ، تحقيق : نخبة مغ 311الصبخؼ : دمحم بغ جخيخ، ) ت  -37

 العمساء االجالء ، مصبعة مؤسدة االعمسي ، الشاشخ مؤسدة االعمسي ، بيخوت .
ىجخية ( تفريل وسائل 1114: دمحم بغ الحدغ بغ عمي الحخ)الحخ العاممي( )ت العاممي  -38

، قع ، جسادؼ  2الذيعة ) آل البيت ( تحقيق ونذخ مؤسدة آل البيت )ع( الحياء التخاث ، ط 
 ىجخية ، مصبعة ميخ قع .1414االخخة ، 

االعطع ،  العاممي : جعفخ بغ مرصفى بغ مختزى الحديشي ، الرحيح  مغ سيخة الشبي -39
 ، الشاشخ دار اليادؼ ، بيخوت .    1415،  4مصبعة دار اليادؼ ، ط 

العاممي : جعفخ بغ مرصفى بغ مختزى ، حياة االمام الخضا )ع( ، مصبعة دار التبميغ  -41
 م ، الشاشخ دار التبميغ االسالمي 1978 –ىجخية 1398االسالمي ، عام 

الثقافي والدياسي ، مصبعة دائخة معارف الفقو االسالمي عبج الحسيج : صائب ، تاريخ االسالم  -41
 ، الشاشخ دائخة معارف الفقو االسالمي . 2115. نذخ في عام 

ىجخية ( ، مرشف عبج الخزاق ، تحقيق حبيب الخحسغ 211عبج الخزاق : ابي بكخ ، )ت  -42
 االعطسي ، الشاشخ السجمذ العمسي .

ىجخية 1415 1ىجخية ( ، معخفة الثقات ، ط 261، )ت  العجيمي : الحافع احسج بغ عبجهللا -43
 ، الشاشخ مكتبة الجار ، السجيشة السشػرة . 
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ىجخية ( ،فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ السصبعة دار 852العدقالني : ابغ حجخ ، )ت  -44
 ت .، الشاشخ دار السعخفة لمصباعة والشذخ ، بيخو  2السعخفة لمصباعة والشذخ ، بيخوت لبشان ، ط 

م ، 1993 –ىجخية 1413،  6العدكخؼ : مختزى ، عبجهللا بغ سبأ واساشيخ اخخػ ، ط  -45
 الشاشخ نذخ التػحيج .

م ، الشاشخ مؤسدة الشعسان ، 1991 –ىجخية 1411،  1العدكخؼ : معالع السجرستيغ ، ط  – 46
 بيخوت .

اب ، مشذػرات بيجار  قع ىجخية (، الكشى وااللق1411القسي : عباس بغ دمحم بغ رضا ،  )ت  -47
 مجمجات .  4ايخان ، 

ىجخية ( ، البجاية والشياية ، تحقيق عمي شيخؼ ، 774ابغ كثيخ : ابي الفجاء اسساعيل ، )ت  -48
 ىجخية ، مصبعة دار احياء التخاث العخبي ، الشاشخ دار احياء التخاث العخبي .  1418،  1ط 
، الصبعة السرححة ،  2، بحار االنػار ، ط  ىجخية (1111السجمدي : دمحم باقخ ، )ت  -49

 م ، الشاشخ مؤسدة الػفاء ، بيخوت ، لبشان .1983 -1413
ىجخية ( ، تيحيب الكسال في اسساء الخجال ، 743السدؼ :جسال الجيغ ابػ الحجاج ، )ت  -51

 ىجخية ، الشاشخ مؤسدة الخسالة . 1413،  1تحقيق : بذار عػاد معخوف ، ط 
ىجخية ( ،الشداع والتخاصع بيغ بشي امية وبشي 841السقخيدؼ : تقي الجيغ احسج بغ عمي ، )ت  -51

 ىاشع ، اعجاد وتعميق صالح الػرداني ، اليجف لالعالن والشذخ ، كتب مكتبة االسكشجرية . 
ىجخية ( ، مخوج الحىب ومعادن الجػىخ ، تاريخ  345السدعػدؼ : عمي بغ الحديغ ، )ت  -52

 ، الصبعة السرخية ، القاىخة . 1927االنذاء 
ىجخية ( ، ابػ ىخيخة ، مصبعة بيسغ  ،  1377السػسػؼ : عبج الحديغ شخف الجيغ ، )ت  -53

 ، الشاشخ انتذارات انراريان ، قع .  11السجمجات 
ىجخية ،  1415، 1ىجخية ( ، لدان العخب ، ط 711جسال الجيغ دمحم االنرارؼ ، )ت  -54

 ر احياء التخاث العخبي ، الشاشخ نذخ ادب الحػزة .مصبعة دا
مكارم : ناصخ ، القػاعج الفقيية ، الشاشخ مجرسة االمام اميخ السؤمشيغ )ع(، السصبعة مجرسة  -55

 ىجخية .1411، عام  3االمام اميخ السؤمشيغ )ع( ، ط 
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السصبعة دار السيانجي : عمي بغ االحسجؼ ، مكاتيب الخسػل )صمى هللا عميو وسمع( ،  -56
 الحجيث ، الشاشخ دار الحجيث .

ىجخية ، 1416،  1السيانجي ، مػاقف الذيعة ، مصبعة مؤسدة الشذخ االسالمية ، ط  - 57
 الشاشخ مؤسدة الشذخ االسالمية التابعة لجساعة السجرسيغ ، قع السذخفة . 

قيق : فييع دمحم شمتػت ىجخية ( ، تاريخ السجيشة السشػرة ، تح262الشسيخؼ : عسخبغ شبة ،)ت  -58
 ، مصبعة قجس ، الشاشخ قع ، دار الفكخ .

، الشاشخ دار  8 ىجخية ( ، صحيح مدمع ، السجمج261الشيدابػرؼ : مدمع بغ حجاج ، )ت  -59
 الفكخ ، بيخوت .

، مػارد الزسآن الى زوائج ابغ حبان ، تحقيق : ىجخية(817الييثسي :عمي بغ ابي بكخ )ت  -61
 ق حسدة ، الشاشخ دار الكتب العمسية العمسية ، بيخوت ، لبشان .دمحم عبج الخزا

ىجخية ( ، غخيب الحجيث ، التحقيق دمحم بغ السعيج خان 224اليخوؼ : القاسع بغ سالم ، )ت  -61
 ، مصبعة مجمذ دائخة السعارف العثسانية ، اليشج الشاشخ دار الكتاب العخبي .  1، ط 
ىجخية ( ، مصبعة دار صادر بيخوت ، 284ػب بغ وىب ، )ت اليعقػبي : احسج بغ ابي يعق -62

 .ة نذخ فخىشظ اىل البيت )ع( ، قعالشاشخ مؤسد


