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 الرؤية االستذراقية لكنية اإلمام علي )عليه الدالم( )أبو تراب (
 م. د. نزار ناجي دمحم

 تربية محافظة البررة  المديرية 

 ملخص    ال
أثارت كشية اإلماـ عمي )عميو الدالـ ( )أبؾ تراب ( اىتساـ السدتذرقيؽ كحاكلؾا فييا اعادة       

قراءة الركاية اإلسالمية مدتشديؽ في ذلػ عمى الجدؿ الؾاسع في السرادر اإلسالمية حؾؿ تمػ 
ؽ أحب يا, أك مؽ اطمقيا عميو حتى باتت كاحدة مفيالكشية كأسباب أطالقيا, أك السشاسبة التي قيمت 

كبات أنراره كمحبيو يشدبؾف إلى تمػ الكشية لتسييزىؼ عؽ غيرىؼ, لذا ستحاكؿ الدراسة  كشاه إليو,
الؾقؾؼ عمى االىتساـ االستذراقي بتمػ الكشية كبعدىا محاكلة الؾصؾؿ إلى رأؼ سميؼ يتؾافق مع 

 سبب تمػ الكشية. 
 أبؾ تراب – اإلماـ عمي )عميو الدالـ ( –الكمسات السفتاحية: االستذراؽ 
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Orientalist vision of the nickname of Imam Ali (peace be upon him) 

(Abu Turab) 

Dr. Nazar  Naji  Mohammed 

Head Directorate of Education in Basrah 

Abstract 

         The nickname of Imam Ali (peace be upon him) (Abu Turab) aroused 

the interest of orientalists and they tried to re-read the Islamic narration 

based on the wide debate in Islamic sources about that nickname, and the 

reasons for its release, or the occasion on which it was said, or who called it 

until it became one. Whoever loved his nickname to him, and his supporters 

and lovers became attributed to that nickname to distinguish them from 

others, so the study will try to identify the Orientalist interest in that 

nickname and then try to reach a sound opinion that matches the reason for 

that nickname. 

Key words : Orientalism - Imam Ali - Abu Turab . 
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 السقدمة 
لحادثة كاحدة تشبو الفكر االستذراقي في دراستو لمتاريخ اإلسالمي كثرة السركيات اإلسالمية        

فحاكؿ استغالؿ ذلػ التعدد في خدمة التؾجيات البحثية لدػ بعض السدتذرقيؽ فتؾجيؾا بأخذ ما 
يركنو مشاسبًا لتؾجياتيؼ كنبذ كل ما ال يتفق معيا , فالتدكيؽ التاريخي اإلسالمي انتقل عبر محظات 

تعرض فييا ىذا السدكف سردية متعددة طيمة فترة زمشية طؾيمة تقدر بأكثر مؽ قرف مؽ الزماف ,ك 
لذتى ضركب التغيير كالتحؾؿ ابتدأ مؽ تأثير األحداث الدياسية كما خمفتو تمػ األحداث مركرًا 
بالسيؾؿ كاألىؾاء التي طالت التدكيؽ التاريخي كأثرت في مدار األحداث كحقائقيا التاريخية , مسا 

يسكؽ اف يقؾـ بو طرؼ لو الييسشة  أحدث تغييرًا في السؾاقف كاألحداث كتغييب بعزيا اآلخر, كما 
كالدظؾة عمى ذلػ التدكيؽ مؽ مراقبة فكرية عمى ذلػ السدكف فيحذؼ أك يغير كل ما يراه ال يتؾافق 

كىذا التغيير كالتحؾؿ لؼ يكؽ كليد الدراسات االستذراقية بل ىؾ نتاج الفكر  مع سياستيا كتؾجياتيا,
ي السركيات التاريخية الحجر األساس في رؤية الفكر اإلسالمي , فذكمت تمػ االختالفات كالتعدد ف

 االستذراقي كىذا ما ستعسل الدراسة عمى نقده كتحميمو كفق الرؤية االستذراقية لتمػ الكشية .  
 أكاًل : أبؾ تراب كشية اإلماـ عمي )عميو الدالـ( في الفكر االستذراقي 

امًا كجداًل  في األكساط االستذراقية , ككاف شكمت دراسة كشية اإلماـ عمي )عميو الدالـ ( اىتس     
الدافع لذلػ الجدؿ السعرفي ىؾ لسعرفة سبب تمػ الكشية , أك مردريتيا, أك السشاسبة التي قيمت فييا, 
كىل ىي مؽ باب السدح أك مؽ باب الذـ ؟, كما ىؾ تأثير نتائج الرراع الكالمي بيؽ األمؾييؽ 

 السترتبة عمى تمػ الكشية في السدرستيؽ الدشية كالذيعية .  كالعمؾييؽ عمى تمػ الكشية , كاألثار
في مجمة الجسعية الذرقية  :(ٔ)  Theodor  Noldekeذكر السدتذرؽ تيؾدكر نؾلدكو:      

( كتعرؼ  Zeitschrift  der Deutschen  Morgenländischen  Gesellschaftاأللسانية )
لسانية حي  ذكر: "انو ربسا تؼ اختراع الكثير مؽ أجل ( كالتي تردر بالمغة األ( ZDMG اخترارًا بػ 

تسجيد عمي أكثر مسا تؼ اختراعو مؽ أجل تسجيد دمحم , كسأقدـ فقط بعض السداىسات إللقاء الزؾء 
)أبؾ  عمى ىذه االختراعات , أؼ ما يتعمق بيذه األشياء التي أصبحت جزء مؽ الركاية الدشية ,

ارضيو لمتحقير عمى طريقة عكس اسؼ اإلساءة إلى  مدح , ىؾ اسؼ خرص لعمي مؽ قبل مع تراب(
كاف اعداءه ىؼ الذيؽ اطمقؾا عميو ذلػ االسؼ , إال انو  يقاؿ اف دمحمًا نفدو سسى صيره بيذا االسؼ 
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, كىشاؾ ندخة (ٕ)عشدما كاف ىشاؾ الكثير مؽ التراب قد الترق بو عشدما كاف ممقى عمى األرض
,كىذه الركاية (ٖ)ذخريات مختمفة كحادثة مغايرة نقميا ابؽ ىذاـ مختمفة مؽ ىذه الركاية كلكؽ ب

األخيرة ليا تفدير مختمف تسامًا كمؤثر ,إذ كاف عمي كزكجتو ابشة الشبي قد أثارت غزبو في شيء 
ما فمؼ يؾبخيا بل كضع التراب عمى نفدو لمداللة عمى حزنو, كمؽ ىذا خاطبو دمحم بانو )أبؾ تراب (, 

, كيسكشػ اف (ٗ)ًا قد كعد صيره انو عشد الكيامة سؾؼ ييز األرض التي ناـ عميياكاخيرًا قيل اف دمحم
ترػ كل انؾاع السحاكالت الزعيفة لتحؾيل اسؼ اإلساءة إلى اسؼ شرؼ أك مدح, كلكشيا نجحت في 

 .(٘)األخير كليذا اطمق العديد مؽ اآلباء الذيعة فيسا بعد عمى ابشائيؼ أبؾ تراب"
فقد ذكر في كتابة )عقائد كفقو الذيعة   (ٙ)Etan Kohlbergؽ إيتاف كؾىمبرغ: اما السدتذر       

( كالكتاب عبارة عؽ مجسؾعة مقاالت   Belief  and  low in Imami Shi'ismاالمامية ()
كبحؾث بمغ عددىا سبع عذر مقااًل كبحثًا حؾؿ عقائد كفقو الذيعة االمامية كمؽ ضسشيا كاف ىشاؾ 

( جاء فيو: "اف )أبؾ  ABU TURABإلماـ عمي )عميو الدالـ ( أبؾ تراب )مقاؿ متعمق بكشية ا
مؽ التدسيات التي تدسى بيا عمي بؽ أبي طالب كقد اثار ىذا المقب اىتسامًا كجداًل في  تراب(

السرادر السدمسة كغير السدمسة ,كمثاؿ عمى األخير الرسالة التي ُيزعؼ اف االمبراطؾر البيزنظي ليؾ 
, كيزيف بعدىا (ٛ)بعثيا إلى عسر بؽ عبد العزيز كتغير فيو كشية أبؾ تراب مرتيؽ  (ٚ)الثال 

فيقؾؿ: تؼ اخذ السعشى األصمي لذلػ االسؼ بذكل عاـ مؽ قبل العمساء في  Kohlbergكؾىمبرغ : 
جسيع السشاسبات التي فييا تؼ استخداـ )أبي تراب( كتقدير عمى عكس السعشى األصمي لمكمسة , 

ذلػ فدرت عمى انيا محاكالت شيعية الحقة إلعادة تأىيل كمييسا االسؼ كضسشًا حاممُو , كبشاء عمى 
, كقد أخذ آخركف قبمو كبعده نفس الرأؼ , (ٜ)دفاع بميغ ليذا الرأؼ   Noldekeككاف لشؾلدكو : 

 فتحاكؿ األسظر التالية أكال اعادة تقييؼ ىذا الرأؼ كثانيا: سرد بعض السفاليؼ الذيعية حؾؿ أصل
 .(ٓٔ)كشية )أبؾ تراب (" 

  Noldekeحؾؿ رأؼ نؾلدكو فيقؾؿ: "يدتشد رأؼ نؾلدكو:  Kohlbergكيزيف بعدىا كؾىمبرغ:     
اف اسؼ  Noldeke  عمى االدلة السعجسية ككذلػ عمى بعض السرادر التاريخية , فقد قرد نؾلدكو:

اة بالتراب ,كىذه القراءة دقيقة ابي تراب مذتق مؽ التفدير المغؾؼ لمكمسة فيؾ كالذؼ يجعل يديو مغظ
في حد ذاتيا لتدكيؽ آراء بعض القؾاعد المغؾية التي اعتبركىا مؽ تربت يداه كشؾع مؽ أنؾاع السدح , 
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عمى الرغؼ مؽ اف السعشى الغاىر ىؾ المؾـ ,كسا اف االسؼ غامض إلى حد ما  فيسكؽ ترجستو اما 
 .(ٔٔ) الرأييؽ ليسا دعاة كمؤيدكف"بذكل مييب , أك بذكل اقل تؾاضعًا ,ككسا سيغير كال

 Noldeke عمى نتائج بح  السدتذرؽ نؾلدكو: Kohlbergكيعمق السدتذرؽ كؾىمبرغ:        
فيذكر: "إذا كانت األدلة السعجسية غير حاسسة فيل يسكششا اف نأمل في الحرؾؿ عمى إجابات 

السؼ ألكؿ مرة ؟, تتكؾف أكضح مؽ خالؿ الركايات التي ترؾر الغركؼ التي استخدـ فييا ذلػ ا
ىذه الركايات عسؾمًا مؽ جزأيؽ )مشفرالف في األصل( غالبًا ما يشظؾؼ عمى داللة نقد أك ازدراء أك 
كمييسا لػ )أبي تراب( ,كعشاصر يغير فييا االشارة إلى االسؼ نفدو لمتعبير عؽ السديح , ككقرة 

التي سبقت معركة بدر, فقد (ٕٔ)يرة نسؾذجية مؽ ىذا الشؾع نجدىا مؽ خالؿ ما كرد في حسمة العذ
كاف عمي كمعو عسار بؽ ياسر الذؼ كاف يرافقو في السيسة ناما عمى األرض بيشسا كانا يراقبا الشاس 
الذيؽ كانؾا يزرعؾف اشجار الشخيل , فايقع الشبي عمي بقدمو كقاؿ لو قؼ يا ابا تراب , ىشا ربسا كاف 

التي أحدثتيا الرياح كالتراب ,كلكؽ في نفس الدياؽ قد الشبي يذير ببداطة إلى حالة عمي الستربة 
يذير االسؼ ايزًا إلى لؾـ عمي باعتباره نائسًا في لحغة غير مشاسبة في خزؼ عسمية عدكرية ,كمع 
ذلػ تشتقل القرة عمى الفؾر لتخبر عمي اف أكثر السخمؾقات شقاء يؾـ الكيامة ىسا الثسؾدؼ الذؼ 

ب عمي عمى رأسو , فتديل الدماء عمى لحيتو كىي اشاره إلى قاتمو ذبح الشاقة , كالرجل الذؼ يزر 
, كىذا الكالـ يعد مؽ اعالـ الشبؾة ,كفي الؾقت نفدو يغير عميًا شخرًا مسيزًا جدًا ,إذ (ٖٔ)ابؽ ممجؼ 

 .(ٗٔ)اف قاتمو يجب اف يعاقب أكثر مؽ أؼ مذنب آخر " 
حؾؿ تمػ الكشية فيذكر: "بالشدبة لمركاية الذيعية  Kohlbergكيزيد بعدىا السدتذرؽ كؾىمبرغ:      

يكتذف مؽ غير قرد اف اسؼ ابي تراب صاغو الشاس كليس دمحم ,كاف عمي نفدو اعتبر ىذا االسؼ 
.اف مثل ىذه الشرؾص ىي التي تدعى إلى مؾاجية (٘ٔ)مديئًا ككاف البد مؽ مؾاساتو مؽ قبل الشبي 
لو بعد خالؼ مع زكجتو فاطسة ,كاستمقى عمى األرض ركاية أخرػ إذ يرد فييا مغادرة عمي مشز 

الستربة في السدجد ,فؾجده الشبي ىشاؾ فإزاؿ التراب عشو كقاؿ لو اجمس ابا تراب , كتقؾؿ الركاية اف 
عميًا عشدما كاف غاضبًا مؽ فاطسة لؼ يكؽ ليفعل شيء قد يزايقيا , فيقؾـ بإىالة التراب عمى رأسو 

. في كال الشدختيؽ ليس كاضحا ما كاف (ٙٔ)خاطبو الشبي بأبي تراب كعالمة عمى محشتو , كليذا 
يدكر في ذىؽ الشبي , فربسا كاف يرف الحالة التي كجد فييا صيره ,كدكف اف يرغب في تؾجيو 
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المؾـ لو , كيبدك اف الخؾؼ مؽ التفديرات السييشة دفع الذيؽ استذيدكا بالقرة إلى االصرار عمى 
, حتى جعمت ىذه الكشية )أبا تراب( السحببة لعمي إلى ابعد الحدكد ,  انيا تثبت عكس ذلػ تساماً 

كمؽ الرعب التؾفيق بيؽ ىذا التبرير كبيؽ القرة التي تقؾـ عمييا , كربسا تكؾف الفكرة االساسية 
ىي تعسد الشبي مؽ ذكر ىذه الكشية ىي مؾاساة عمي الذؼ كاف يذعر بالحزف كقتيا , كميسا كاف 

لمركاية فالسعشى االساسي كاضح بسا فيو الكفاية , فعمي ىؾ زكج خانع كفاطسة التفدير الرحيح  
ىي الزكجة السزعجة التي ال تتؾانى عؽ الذجار معو ,كبالتالي فإف أىل البيت ليدؾا أناسًا كامميؽ 

ـ( لؼ تعجبو ىذه ٜٜٔق/ ٖٔٛ]الذيخ الردكؽ[ )ت  ,كليس غريبًا أف العالؼ الذيعي ابؽ بابؾيو
فقد اعاد الشبي  (ٛٔ), كالركايتاف التي يدتذيد بيسا تشتيياف بشياية سعيدة (ٚٔ)كػ في سشدىا الركاية كش

 .(ٜٔ)التشاغؼ الزكجي بيشيسا ثؼ يخرج مبتدسًا " 
بعدىا بالقؾؿ: " قد يكؾف لػ) أبؾ تراب ( معشى مدح  Kohlbergكيزيد السدتذرؽ كؾىمبرغ :       

مؽ تمػ الركايات ترجع إلى اآلراء األمؾية السعادية في األصل أك عمى األقل معشى محايد كجزء 
لعمي  كالتي تيدؼ إلى قسع ىذا السعشى مؽ خالؿ نذر تمػ القرص السييشة عشُو , في مثل ىذه 
الحالة تسثل العشاصر األخرػ مؽ السركيات السحاكالت العمؾية لمحفاظ عمى الدالالت األصمية لذلػ 

فييا استخداـ كشية )أبؾ تراب( لإلشارة إلى عمي بعد كفاتو ال االسؼ, كاف فحص السشاسبات التي تؼ 
يفزي إلى أبعد مؽ ذلػ بكثير , صحيح اف االمؾييؽ كأنرارىؼ اعتبركا ذلػ االسؼ مييشًا ,كقد 
يشظبق ىذا أيزا عمى السرادر السديحية التي تحدثت عؽ ذلػ المقب , كمع ذلػ يقاؿ اف مشاصرؼ 

لسديح ,كليس مؽ الؾاضح بأؼ حاؿ ما إذا كاف مؾقفيؼ يعكس السعشى عمي قد رأكا فيو تعبيرًا عؽ ا
األصمي , أك ما إذا كاف مجرد فعل انعكاسي نسؾذجي لمتيكؼ عمى ما ذكره األمؾيؾف , كيؾجد 
غسؾض مذابو فيسا يتعمق بسرظمح الترابية الذؼ عرؼ بو اتباع عمي أحيانًا , لذا استشتج اف 

, كمؽ السحتسل (ٕٓ)قد عل غير معركؼ تسامًا بدبب الجدؿ الحزبي السعشى األصمي لػ )أبؾ تراب ( 
 .(ٕٔ)اف يغل مجيؾاًل إلى األبد " 

استفيامًا في كيفية اثبات صحة التفديرات الذيعية  Kohlbergكيظرح السدتذرؽ كؾىمبرغ :       
فكسا   فيذكر في ىذا الجانب: " يبقى الدؤاؿ كيف يحاكؿ الذيعة إثبات صحة تفديراتيؼ لالسؼ ,

ذكرنا سابقًا اف بعض االحادي  الذيعية تفدره بتقؾػ عمي ,كىشاؾ تفدير آخر اعظى التأكيد عمى 
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التقارب بيؽ آدـ كعمي فكالىسا خمق مؽ تراب ,كفي تفدير آخر مدتشد الى قؾلو تعالى )ياليتشي كشت 
كاستدالميؼ لذكر فالتراب في اآلية يقرد مشو الذيعة ألنيا تذبو األرض في تؾاضعيؼ  (ٕٕ)ترابا (

عمي , كبسا اف عميًا كاف سيدىؼ كقائدىؼ فقد كاف ُيدعى عمى ىذا الشحؾ )أبؾ تراب ( )أبؾ الذيعة( 
, كيغير اسؼ ابؾ تراب بذكل بارز في التقميد الرؾفي عشد (ٖٕ),كتعشي يا ليتشي كشت مؽ اتباع عمي 

كعمق عميو العديد مؽ العمساء الذيعة الالحقيؽ, ككفقًا  (ٕٗ)ىػ (ٖٔٛالحافع رجب البرسي )ت 
كفي مثل ىذه  ,(ٕ٘)لسفدرؼ ىذا الرأؼ فيؾ يذير إلى طبيعة عمي البذرية أك إلى )الظبيعة اإلليية( 

الحالة يفدر أبؾ تراب عمى انو سيد الجشس البذرؼ , كعمي ليس الذخص الذيعي الؾحيد السرتبط 
ئة بالتفاصيل السؤثرة عؽ معاناتو كػ)قرة استذياد الحديؽ ( عمى في العقؾؿ الذيعية بظريقة ممي

تراب كربالء فقد مات كىؾ  مغظى بالتراب , كلؼ يرد اسؼ ابؾ تراب فقط في األدب الذيعي االمامي 
, كقد ثبتت شعبية ذلػ المقب مؽ (ٕٙ), كلكؽ أيزًا في اعساؿ الظؾائف الستظرفة مثل الشريرية 

 .      (ٕٚ)ديد مؽ العمساء كالكتاب الذيعة خالؿ مشح ذلػ المقب لمع
كتشقل دائرة السعارؼ اإلسالمية )مؾسؾعة اإلسالـ( عؽ تمػ الكشية فيذكر صاحب السقاؿ:        

"أبؾ تراب ىي كشية الخميفة عمي بؽ أبي طالب ,كيقاؿ أف الشبي أطمقيا عميو , كمع أف الذيعة 
يذىب إلى أف اعداءه اطمقؾىا عميو لمتحقير  Noldekeيعتبركنيا مؽ ألقاب الذرؼ , فإف نؾلدكو: 

,كيذاركو ىذا الرأؼ سرسؽ ,كلسا كاف الذيعة يركف أف ىذه الكشية تظمق لمتعغيؼ فإنا نجد أناسًا قد 
ـ ,... كاف شيعة ٜ٘ٛىػ / ٕ٘ٗالستؾفى عاـ  (ٕٛ)كشؾا بيا مثل الرؾفي الذيير أبي تراب الشخذي

,كلؼ تذكر مؾسؾعة اإلسالـ في طبعتيا الثانية عؽ  (ٜٕ)ية( "عمي كاف يظمق عمييؼ أحيانًا )التراب
 .(ٖٓ)الكشية سؾػ انيا كشية اإلماـ عميو الدالـ 

في مقالو عؽ اإلماـ عمي )عميو الدالـ ( في ( ٖٔ) CI. HUARTكذكر السدتذرؽ ىؾرات:      
 .(ٕٖ)دمحم"  الظبعة األكلى مؽ مؾسؾعة اإلسالـ "اف لقب أبؾ تراب تحرل عميو ]اإلماـ عمي[ مؽ 

في مقالتيا عؽ اإلماـ  (ٖٖ)L . VECCIA VAGLIERIكتذير السدتذرقة لؾرا فيذيا فاجميرؼ:      
عمي )عميو الدالـ( في مؾسؾعة اإلسالـ في طبعتيا الثانية فتذكر فيو: "اف  أبؾ تراب كىؾ اسؼ ربسا 
اطمقُو عميو أعداءه بازدراء , كلكؽ تؼ تفديره الحقًا عمى انو اسؼ شرفي مؽ خالؿ الركايات السخترعة" 

(ٖٗ). 
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جل التراب( الذؼ اطمق عمى عمي لُو مؽ بيؽ كفي مقاؿ آخر تقؾؿ: "اف اسؼ أبؾ تراب )ر     
تفديرات اخرػ تفدير يربظُو بالخالفات بيؽ عمي كفاطسة , فبداًل مؽ الرد عمى زكجتو بغزب كاف 

 . (ٖ٘)يخرج مؽ السشزؿ كيزع التراب عمى رأسُو , فمسا رآه دمحم يفعل ذلػ اطمق عميو ىذا المقب"
 ثانيًا : مشاقذة اآلراء االستذراقية 

لعل الفكر االستذراقي تشبو إلى كثرة السركيات كالتفديرات التاريخية الستعارضة في السرادر      
اإلسالمية حؾؿ تمػ الكشية كحاكؿ جسعيا كانتقاء ما يخدـ تؾجياتو الفكرية , كمحاكلة ابراز  الفرقة 

 مة اإلسالمية .بيؽ الفرؽ اإلسالمية أك اعيار مثل ذلػ الخالؼ لبياف االنقداـ كالتذرذـ في جدد األ
كال شػ اف سخؾنة االحداث الدياسية كتبدالتيا  كصراعاتيا طيمة فترة زمشية طؾيمة كانت        

الدبب  الرئيس في الكتابة التاريخية التي تسيل لظرؼ عمى حداب الظرؼ اآلخر , زيادة عمى قدرة 
و كل ما يتعمق بالظرؼ الظرؼ السييسؽ عمى كتابة االحداث التاريخية لرالحو كسا يرغب ,كتذؾي

السشافس فيكؾف التدكيؽ ىشا كفق رغبات كمرالح الدمظة السييسشة عمى ذلػ التدكيؽ , لذا فعسميات 
التدكيؽ التاريخي في األعؼ األغمب تعرضت لعسميات تذؾيو كتمفيق  لتمػ االحداث التاريخية أك 

يخ , كزيادة عمى ذلػ ساىؼ  الذخريات كالسؾاقف , أك محاكلة طسديا كتغييبيا مؽ صفحات التار 
الشقل الذفاىي الذؼ سبق عسمية التدكيؽ كما رافقو مؽ خزؾعو لمسيؾؿ كاألىؾاء في تغييب الكثير 
مؽ احداثيا كتحريف الستبقي مشيا , ككذلػ اختالؼ القدرات الذىشية بيؽ راكؼ كآخر  فتكؾف ىشاؾ 

االفراح عؽ ما يخالف رأؼ الدمظة   أك تكؾف ىشاؾ عدـ القدرة عمى زيادة أك نقص  في السركيات,
الحاكسة في كقتيا , أك ما يخالف جسيؾر العامة لذا يسيل الكاتب إلى الخزؾع لتمػ الزغؾطات 

كلؼ يكؽ مثل ىذا التذؾيو كالتغيير كالتغييب التي خزعت  كالرغبات عشد تدكيشو ألؼ حادثة تاريخية ,
ا ىؾ نتاج التدكيؽ االسالمي الذؼ تعرض لكل تمػ لو الكتابة التاريخية نتاج الفكر االستذراقي إنس

الزغؾطات أك التغيرات كالتذؾييات كقت الكتابة التاريخية كىؾ ما شكل الحجر األساس في نقل 
 السدتذرقيؽ مثل تمػ الركايات كتؾجيييا بالرؾرة التي تخدـ تمػ التؾجيات  .

ة كانت يذؾبيا الكثير مؽ الشقد كالذػ فالركايات التاريخية التي نقمت لشا خبر تمػ الكشي        
, عؽ  ىػ (ٔ٘ٔىػ ( نقاًل عؽ ابؽ اسحاؽ )ت  ٕٛٔكالركاية األكلى التي نقميا لشا ابؽ ىذاـ )ت 

عسار بؽ ياسر ، قاؿ : " كشت أنا كعمي بؽ أبي طالب رفيقيؽ في غزكة العذيرة ، فمسا نزليا رسؾؿ 
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اسا مؽ بشى مدلج يعسمؾف في عيؽ ليؼ كفى نخل ، فقاؿ هللا صمى هللا عميو كسمؼ كأقاـ بيا ، رأيشا أن
لي عمي بؽ أبي طالب ، يا أبا اليقغاف ، ىل لػ في أف نأتى ىؤالء القؾـ ، فششغر كيف يعسمؾف ؟ 
قاؿ : قمت : إف شئت ، قاؿ : فجئشاىؼ ، فشغرنا إلى عسميؼ ساعة ، ثؼ غذيشا الشؾـ ، فانظمقت أنا 

مؽ التراب فشسشا ، فؾ هللا ما أىبشا إال  (ٖٙ)شخل ، كفى دقعاءكعمي حتى اضظجعشا في صؾر مؽ ال
رسؾؿ هللا صمى هللا عميو كسمؼ يحركشا برجمو كقد تتربشا مؽ تمػ الدقعاء التي نسشا فييا ، فيؾمئذ قاؿ 
رسؾؿ هللا صمى هللا عميو كسمؼ لعمي بؽ أبي طالب : مالػ يا أبا تراب ، لسا يرػ عميو مؽ التراب ، 

اؿ: أحيسر ثسؾد الذؼ عقر لشاس رجميؽ ؟ قمشا : بمى يا رسؾؿ هللا ، قثؼ قاؿ : أال أحدثكسا بأشقى ا
 .(ٖٚ)"، كالذؼ يزربػ يا عمي عمى ىذه ككضع يده عمى قرنو حتى يبل مشيا ىذه ، كأخذ بمحيتوالشاقة
ىػ ( في الركاية التي نقميا ابؽ ىذاـ عؽ ابؽ اسحاؽ كفي سساع ٕٙ٘كقد شكػ البخارؼ)ت        

 .(ٖٛ)مؽ اآلخر  سمدمة الدشد أحدىؼ
حدثشي بعض أىل العمؼ : أف كالركاية الثانية التي نقميا ابؽ ىذاـ عؽ ابؽ اسحاؽ جاء فييا: "       

رسؾؿ هللا صمى هللا عميو كسمؼ إنسا سسى عميا أبا تراب أنو كاف إذا عتب عمى فاطسة في شئ لؼ 
رأسو ، قاؿ : فكاف رسؾؿ هللا صمى يكمسيا كلؼ يقل ليا شيئا تكرىو ، إال أنو يأخذ ترابا فيزعو عمى 

هللا عميو كسمؼ إذا رأػ عميو التراب عرؼ أنو عاتب عمى فاطسة ، فيقؾؿ : مالػ يا أبا تراب ؟ فاهلل 
 . (ٜٖ)أعمؼ أؼ ذلػ كاف "

كالركاية الثانية كسا يشقميا ابؽ اسحاؽ مجيؾلة الركاة  فال يعرؼ مؽ ىؼ أىل العمؼ الذيؽ نقل       
كصمت إلييؼ؟ كالعبارة األخيرة مؽ ابؽ اسحاؽ تدلل عمى عدـ معرفتو بأؼ الخبريؽ عشيؼ , أك كيف 

 مسكؽ اف يكؾف ىؾ الركاية االصدؽ , كىؾ ما يمقي مزيدًا مؽ الذػ عمى تمػ السركيتيؽ .
كالركيتاف التي يشقميسا ابؽ ىذاـ عؽ ابؽ اسحاؽ مختمفتاف مؽ حي  الحدث التاريخي الذؼ         

بدببو تؼ اطالؽ تمػ الكشية , فركاية تقؾؿ ىي في غزكة العذيرة , كالثانية تقؾؿ الحادثة بعد زكاج 
لزمؽ , كىذا التعدد اإلماـ عمي )عميو الدالـ ( مؽ الديدة فاطسة الزىراء )عمييا الدالـ( بفترة مؽ ا

ىؾ اآلخر يثير الذػ في حكيقة السركيتيؽ ,فيي اما اف تكؾف في حادثة غزكة العذيرة التي بدببيا 
تؼ اطالؽ الكشية بعد الشـؾ عمى األرض في خزؼ عسمية عدكرية, أك اف الكشية كانت بدبب 

ال أف يكؾف رسؾؿ هللا إالخالفات الزكجية بيؽ اإلماـ عمي كالديدة فاطسة )عمييسا الدالـ(؟!! , 
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)صمى هللا عميو كالو كسمؼ (كشاه بيا مرتيؽ ، مرًة في السدجد كمرة في غزكة العذيرة كسا ذىب لذلػ 
 ,كىذا ما لؼ تؾضحو الشرؾص الركائية. (ٓٗ)ىػ ( ٔٛ٘الدييمي )ت 

األكلى ال كإذا ما دققشا في متؽ الركايتيؽ المتيؽ نقميسا ابؽ ىذاـ نجد اف ما جاء في الركاية       
يتشاسب  فييا فعل الشبي )صمى هللا عميو كالو كسمؼ( بتحريػ اإلماـ عمي )عميو الدالـ( بقدمو كىؾ 

, كزيادة عمى ذلػ كاف (ٔٗ)نائؼ مع ما جاء في القراف الكريؼ مؽ كصفو بانو صاحب الخمق العغيؼ 
ل تمػ الكشية عمى تترب عسار بؽ ياسر مع اإلماـ عمي )عميو الدالـ( في الحادثة فمؼ يظمق مث

عسار بؽ ياسر عمى اعتبار اف نؾميسا كتتربيسا كاف معًا في تمػ الحادثة , كسا اف سؤاؿ الشبي 
)صمى هللا عميو كالو كسمؼ ( إلى اإلماـ عمي )عميو الدالـ( كاالستفياـ عؽ حالتو بعبارة )مالػ يا أبا 

مؽ ؛ ألنو مؽ غير السعقؾؿ مخاطبة تراب ( تدؿ عمى اطالؽ الكشية قبل ىذه الحادثة بفترة مؽ الز 
اإلماـ عمي )عميو الدالـ ( بتمػ الكشية كىؾ ال يعمؼ معشاىا , أك حتى مقرد الشبي)صمى هللا عميو 
كالو كسمؼ( مؽ تمػ الكشية , ناليػ عؽ االنتقاؿ مؽ حدث إلى حدث آخر كىؾ مقتل اإلماـ عمي 

 )عميو الدالـ ( . 
راؽ السذاكل الزكجية بيؽ اإلماـ عمي )عميو الدالـ ( كزكجو الديدة كالركاية الثانية تحاكؿ ال      

فاطسة )عمييا الدالـ( كتجعميا سببًا في تمػ الكشية ,كتؤكد الركاية تكرار حاالت الخالؼ بيؽ 
الظرفيؽ ؛ ألنو بتكرارىا عرؼ عشو ذلػ الفعل كما يدؿ عميو مؽ عدـ اندجاـ بيؽ الظرفيؽ كىؾ ما 

كىي تدلل  كنجد العبارة نفديا السؾجؾدة في الركاية األكلى )مالػ يا أبا تراب( , تحدثت بو الركاية ,
عؽ تمػ الكشية أك معشاىا؟!,  عمى معرفة مدبقة بتمػ الكشية, لذا لؼ يدتفيؼ اإلماـ عمي )عميو الدالـ(

عمى الرغؼ مؽ اف الشرؾص الؾاردة عؽ اإلماـ عمي )عميو الدالـ( عؽ حياتو مع الديدة فاطسة 
,كىؾما يدلل عمى (ٕٗ)الزىراء )عمييا الدالـ( يؤكد فييا عمى عدـ كجؾد مثل تمػ الخالفات بيشيسا 

عسق العالقة كاالندجاـ التاـ بيؽ الظرفيؽ خالؼ الشرؾص الؾاردة عؽ كجؾد مثل تمػ الخالفات 
,زيادة عمى ذلػ كضع التراب عمى الرأس كمسا حدث خالؼ زكجي بيشيسا ال يردر مؽ رجل حكيؼ 

 . (ٖٗ)لبيب عاقل
كنجد في مركية ابؽ اسحاؽ عؽ ابؽ ىذاـ )الركاية الثانية( اف حالة الغزب أك عدـ الرضى        

لإلماـ عمي )عميو الدالـ ( كانت بدبب الديدة فاطسة )عمييا الدالـ( , كفي نص آخر  في غير 
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 سيرة ابؽ ىذاـ نجد سبب السذكمة أك الغزب كانت معكؾسة فكاف اإلماـ عمي)عميو الدالـ ( ىؾ
, كجاء في بعض الشرؾص الحادثة كانت (ٗٗ)مؽ يقؾـ بإغزاب الديدة فاطسة )عمييا الدالـ ( 

,  كىذا اف دؿ عمى شيء فيؾ يدؿ (٘ٗ)خالية مؽ تمػ الخالفات أك مؽ كاف سببًا في غزب اآلخر
 عمى تخبط السركيات في سبب تمػ الكشية .

سحاؽ ىسا اقدـ السركيات التي كصمت إليشا , كالركايتاف التي قدميسا ابؽ ىذاـ نقاًل عؽ ابؽ ا       
لؼ يدتشد في ىذا الرأؼ عمى كال السركيتيؽ بل عمى العكس ابدػ   Noldekeكالسدتذرؽ نؾلدكو : 

شكؾكو فييسا كيرػ فييسا كفي غيرىسا مؽ السركيات محاكالت ضعيفة لتسجيد اإلماـ عمي )عميو 
ؾلدكو عمى ماذا اعتسد فيو ىذا الرأؼ؛ فسثل ىذا الدالـ ( كقمب اسؼ االساءة إلى مدح ,كلؼ يؾضح ن

الرأؼ يحتاج الؾقؾؼ عمى الدبب الذؼ دفعو التخاذ ىذا الرأؼ ال سيسا كاف عددًا مؽ السدتذرقيؽ قد 
ايد ىذا الرأؼ ,باستثشاء اعتساده عمى بعض الكمسات المغؾية السأخؾذة مؽ كمسة )ترب / تربت 

دـ اصابو الخير, مع اف ليا معشى مغاير لسعشى الذـ كىؾ التي قد تدلل عمى الدعاء بع (ٙٗ)يداه(
 . (ٚٗ)السدح كسا كرد في السرادر السعجسية المغؾية  

كقد نتفق مع رأؼ نؾلدكو في تخبط السركيات فيي ال تعظي صؾرة حكيكية عؽ سبب ىذه        
ة الدبب الرئيس في الكشية ,ككسا بيشا فقد كاف لمرراعات كالشزاعات كالخالفات الدياسية كالعقائدي

التدكيؽ التاريخي الخاضع لمسيؾؿ كاألىؾاء لذا نجدىا متشاقزة كمتعارضة في كثير مؽ االحياف , 
فيي تخزع خزؾعًا تامًا لدمظة التدكيؽ السييسشة عمى نؾع كشكل ذلػ السدكف, فتدسية العديد مؽ 

اط الذيعية ال عمى اعتباره اسؼ اآلباء الذيعة ابشاءىؼ بذلػ االسؼ يدؿ عمى مقبؾلية االسؼ في االكس
فيو ذـ   أك ازدراء لإلماـ عمي )عميو الدالـ( فيذا يعكس رأؼ نؾلدكو تسامًا كال يؤيده , فمؾ كانؾا 

 يعمسؾف في ذلػ االسؼ ذـ أك اساءه إلماميؼ لسا اطمقؾا عمى العديد مؽ ابشاءىؼ ذلػ االسؼ . 
فيؾ  رل لرأؼ قاطع كحاسؼ في سبب تمػ الكشيةفيؾ لؼ ي  Kohlberg اما ما ذكره كؾىمبرغ :      

يرػ أف السعشى الحكيقي ألبي تراب في كالـ الشبي )صمى هللا عميو كالو كسمؼ ( بقي غامض كربسا 
, كلعمو كاف يسيل لرأؼ نؾلدكو  باف استخداـ كشية )أبي تراب ( كتقدير عمى  سيبقى ىكذا إلى األبد

ؽ انو يرػ اف االدلة السعجسية غير حاسسة في بياف عكس السعشى األصمي لمكمسة عمى الرغؼ م
معشى تمػ الكشية لذا يحاكؿ الؾصؾؿ إلى رأؼ حاسؼ مدتشدا إلى الركايات , فبعد استعراض رأؼ 
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نؾلدكو  كركاية ابؽ ىذاـ )الركاية األكلى ( حؾؿ سبب تمػ الكشية , يشتقل لرأؼ الذيعة فيشقل ركاية 
ألمر ككاف الذيعة ىؼ الؾحيديؽ مؽ ذكركا ىذا الخبر كالركاية ىػ( حؾؿ ذلػ أٖٛالذيخ الردكؽ )ت
حي  جاء فييا: "بيشا أنا مع الشبي صمى هللا عميو كآلو في نخيل السديشة كىؾ  (ٛٗ)عؽ ابؽ عسر 

يظمب عميا عميو الدالـ إذا إنتيى إلى حايط فاطمع فيو فشغر إلى عمي )عميو الدالـ( كىؾ يعسل في 
ما ألـؾ الشاس إف يكشؾؾ أبا تراب ، فمقد رأيت عميا تسعر كجيو كتغير لؾنو  األرض كقد اغبار ، فقاؿ

كاشتد ذلػ عميو فقاؿ الشبي صمى هللا عميو كآلو أال أرضيػ يا عمي قاؿ : نعؼ يا رسؾؿ هللا فأخذ بيده 
فقاؿ : أنت أخي ككزيرؼ كخميفتي في أىمي تقزى ديشي كتبرغ ذمتي ، مؽ أحبػ في حياة مشي فقد 

و بالجشة ، كمؽ أحبػ في حياة مشػ بعدػ ختؼ هللا لو باألمؽ ، كااليساف ، كمؽ أحبػ بعدؾ قزى ل
كلؼ يرؾ ختؼ هللا لو باألمؽ كااليساف كآمشو يؾـ الفزع األكبر ، كمؽ مات كىؾ يبغزػ يا عمي مات 

مى ,فالركاية الدابقة لؼ تقترر ع(ٜٗ) ميتة جاىمية يحاسبو هللا عز كجل بسا عسل في االسالـ "
بشفس مردر  (ٓ٘)ىػ(ٖٓٙالسرادر الذيعية كسا حاكؿ كؾىمبرغ تؾصيفيا, فقد اكردىا الظبراني)ت 

الركاية اعاله مع االختالؼ في بعض تفاصيميا كقزية التترب , ففي ركاية الذيخ الردكؽ كاف 
ة مشيسا التترب جراء العسل , كركاية الظبراني كاف التترب جراء الشؾـ عمى التراب ,كفي ركاية مقارب

إذ لؼ تتعرض لسدألة التترب جراء الشؾـ  (ٔ٘) عؽ اإلماـ عمي )عميو الدالـ ( نفدو في مرادر أخرػ 
 –كىذه السركيات لؼ تكؽ ضسؽ السرادر الذيعية كسا حاكؿ كؾىمبرغ الراقيا كتفردىا بيا, كال ىي 

دعي كؾىمبرغ  لسا تدعى لسؾاجية ركايتيا بركايات أخرػ ,كلؾ كانت كسا ي  -أؼ الركاية الذيعية 
 كاف ليا الغيؾر خارج السرادر الذيعية . 

اما عؽ ركايات الخالفات بيؽ اإلماـ عمي كالديدة فاطسة )عمييسا الدالـ (  المتاف اشار الييا        
كؾىمبرغ  عؽ ابؽ ىذاـ , أك عشد الذيخ الردكؽ  المتاف حاكؿ مؽ خالليسا االستذياد بيسا بردؽ 

مؽ التفديرات  داللة تمػ الكشية عمى المـؾ أك الذـ لإلماـ عمي )عميو لدالـ( كالتي كاف الخؾؼ
السييشة دفعتيؼ ألثبات معشاىا عكس ذلػ , فقد ذكر الذيخ الردكؽ عؽ مثل تمػ الركايات التي 
حاكؿ كؾىمبرغ التعكز عمييا انو: " ليس ىذا الخبر عشدؼ بسعتسد كال ىؾ لي بسعتقد في ىذه العمة 

تاج رسؾؿ هللا صمى هللا ألف عميًا عميو الدالـ كفاطسة عمييا الدالـ ما كاف ليقع بيشيسا كالـ يح
عميو كآلو إلى االصالح بيشيسا ألنو )عميو الدالـ(  سيد الؾصييؽ كىي سيدة نداء العالسيؽ مقتدياف 
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, ليذا شكػ في كل الركايات التي تتحدث عؽ  (ٕ٘)بشبي هللا صمى هللا عميو كآلو في حدؽ الخمق"
 كجؾد خالفات زكجية بيؽ الظرفيؽ .

د مؽ استعراض الركايات التي تذير إلى كجؾد الخالفات الزكجية دلياًل عمى كلعل كؾىمبرغ أرا       
عدـ عرسة أىل البيت كىؾما ذكره في حديثو , كالذيخ الردكؽ لؼ يذكػ في سشد الركاية فقط كانسا 
شكػ في كل الركايات التي تذكر فييا كجؾد الخالفات الزكجية بيؽ اإلماـ عمي كالديدة فاطسة 

 ( كسا ىؾ كاضح مؽ كالـ الذيخ الردكؽ الدابق الذكر.)عمييسا الدالـ
كلؼ يقف كؾىمبرغ عشد رأؼ معيؽ , لذا يرػ كل تمػ السركيات ىي محاكالت لتحديؽ الرؾرة       

تمػ كىي بفعل العمؾييؽ لمحفاظ عمى الدالالت االصمية لذلػ االسؼ , كال ُيشدى اف األمؾييؽ كانؾا 
لسديحية التي يدتخدمؾف تمػ الكشية لذـ اإلماـ عمي )عميو الدالـ( كىذا ما دفعو العتبار السرادر ا

ذكرت ذلػ المقب تشحى مشحى األمؾييؽ في معشى ذلػ المقب , مع اف اتباعو يركف فيو تعبيرًا عمى 
السديح كيراه ىؾ فعل انعكاسي جراء ازدراء األمؾييؽ , فمؾ كاف فعل انعكاسي فعاًل ما الذؼ دفعيؼ 

مػ السدألة , كلؾ كانت تمػ الستخداـ نفس المقب لمسدح ؟!! ,فسؽ السسكؽ نفي تمػ الكشية كتشتيي ت
الكشية ىي فعل انعكاسي لعسل األمؾييؽ لسا تدسى بعض اتباعو بالترابية لتأكيد مقبؾلية تمػ الكشية  , 

,  (ٖ٘)كلسا تدسى العديد مؽ الذيعة بتمػ التدسية , كلسا تكشى بعض السؾاليؽ لبشي أمية بيذه الكشية 
 كشية كلؼ يرل ألمر قاطع في معشاىا . ليذا انتيى كؾىمبرغ إلى مجيؾلية معشى تمػ ال

اما محاكالت الذيعة كسا يذكر كؾىمبرغ إثبات صحة تفديراتيؼ لتمػ الكشية , فالسركيات       
الذيعية كغيرىا مؽ السركيات اإلسالمية تحاكؿ فيؼ الشص كفيؼ تمػ الكشية كسا يحاكؿ كؾىمبرغ 

لإلماـ عمي )عميو الدالـ( , كلذا ذىبؾا فييا كغيره مؽ السدتذرقيؽ فيؼ كبياف سبب اطالقيا ككشيو 
إلى جسمة مؽ اآلراء الستعارضة كالسختمفة فيسا بيشيسا ,كحاكؿ كؾىمبرغ استغالؿ ىذا األمر كلؼ يرل 

 إلى نتيجة حاسسة في بحثو عؽ الكشية .
مؽ الذيؽ كما ذكرتو دائرة السعارؼ اإلسالمية  في مقاالتيا عؽ تمػ الكشية ىؾ اجترار  لسا سبقيا    

 تظرقؾا لذلػ االسؼ كرأؼ نؾلدكو ,كلؼ ترل ألبعد مؽ ذلػ . 
يبقى الدؤاؿ الجؾىرؼ عؽ تمػ الكشية ماذا يقرد مشيا ؟,كمؽ اطمقيا ؟ , كىل ىي فعاًل مؽ كشى     

 اإلماـ عمي )عميو الدالـ ( ؟, أك ىي مؽ اختراع األمؾييؽ ؟ .
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الؼ حؾؿ معشى الكشية ,كسبب اطالقيا , أك مؽ لعل السركيات التاريخية زادت مؽ حدة الخ      
اطمقيا , فالخالؼ بيشيا كبير , فيشاؾ خالؼ حؾؿ مؽ اطمق الكشية , كزمشية عيؾرىا , كالحادثة التي 

( ,أك في الفترات الالحقة الشبي )صمى هللا عميو كالو كسمؼ قيمت فييا ,كىل كانت معركفة في عيد
 ات كالخالفات الدياسية ؟لعيد الرسالة , أك ىي نتيجة الرراع

 (ٗ٘)عشدما نتحدث عؽ تمػ الكشية قباؿ باقي الكشى التي تكشى بيا اإلماـ عمي )عميو الدالـ(      
نجد اف األماـ عمي)عميو الدالـ ( لؼ يذكرىا متفاخرًا كباقي كشاه , التي كاف يتفاخر بيا عمى غيره 

الشبي )صمى هللا عميو كالو  ل انيا كانت عؽ,كلؼ يرد انو تحدث متفاخرًا بتمػ الكشية التي قي(٘٘)
, فمؾ كانت كذلػ لذكرىا ضسؽ الكشى (ٙ٘)(, السيسا كىي مؽ أحب كشاه كسا تذكر السرادر كسمؼ

التي تكشى بيا ككانت مدعاة لمفخر ؛ألنيا صادرة مؽ خاتؼ الشبييؽ )صمى هللا عميو كالو كسمؼ (, كلؾ 
 ؟!! (ٚ٘)عمى السشابر بتمػ الكشية كانت كذلػ فكيف يقؾـ األمؾيؾف بمعشو بيا 

بعض الشرؾص صرحت بعدـ معرفة تمػ الكشية كإحدػ كشى اإلماـ عمي )عميو الدالـ(        
و مؽ قبل عشدما القي الكبض عمي(ٛ٘)حتى مؽ اتباعو كمحبيو فسثاًل ما كرد في قرة حجر بؽ عدؼ

: ما قاؿ: ما أعرؼ أبا تراب , قاؿتقؾؿ في أبى تراب , يا عدك هللا ما  : "الدمظة األمؾية فقيل لو
أعرفػ بو , قاؿ : ما أعرفو , قاؿ:  أما تعرؼ عمي بؽ أبي طالب ,قاؿ:  بمى , قاؿ:  فذاؾ أبؾ 
تراب ,قاؿ:  كال ذاؾ أبؾ الحدؽ كالحديؽ عميو الدالـ , فقاؿ لو صاحب الذرطة يقؾؿ لػ األمير 

أتريد أف أكذب كأشيد لو عمى باطل كسا شيد , ىؾ أبؾ تراب كتقؾؿ أنت ال , قاؿ : كإف كذب األمير 
..." فقاؿ ما قؾلػ قاؿ أحدؽ قؾؿ أنا قائل زا مع ذنبػ عمى بالعرا فأتى بيا,قاؿ لو زياد كىذا أي

, فكيف ال يعرؼ حجر بؽ عدؼ كشية )أبؾ تراب( كىؾ السقرب مؽ اإلماـ عمي )عميو الدالـ( (ٜ٘)
 كيعد مؽ اتباعو  ؟!! .  

مع بعض اآلراء االستذراقية التي تذكر اف الكشية كانت بفعل األمؾييؽ ؛ ألف كقد نتفق        
السرادر التاريخية تذير لسثل ذلػ األمر  ,فقد كرد اف بشي أمية كانؾا يمعشؾف اإلماـ عمي )عميو 

, فسؽ غير السعقؾؿ اف األمؾييؽ يريدكف ذـ اإلماـ عمي )عميو (ٓٙ)الدالـ ( بتمػ الكشية عمى السشابر  
لدالـ( عمى السشابر كيحثؾف الشاس عمى ذمو بتمػ الكشية التي فييا داللة عمى السدح , فمؾ كانت ا

تدلل عمى السدح لسا كاف األمؾيؾف يدعؾف الشاس إلى ذمو بيا . كىشا كجب الؾقؾؼ عمى معشى 



 

 اإلمام علي )عليه الشالم( )أبو تراب (الرؤية االستشراقية لكهية 

                                                                       م. د. نزار ناجي حمند                                                                                                  

 

   م(2222كانون االول  – 33العدد )  لة دراسا  تاريخيةجم 
338 

 

338 

مى الكشية ,كلساذا عدىا األمؾيؾف مدعاة لمذـ ,كيعدىا الظرؼ اآلخر مدعاة لمسدح حتى اطمقؾا ع
, كتدسى (ٔٙ))بالترابية ( ندبة إلى تمػ الكشية   -أؼ اتباع اإلماـ عمي )عميو الدالـ(  –انفديؼ 

العديد مؽ العمساء الذيعة بتمػ الكشية , مع اف األمؾييؽ ىؼ أكؿ مؽ اطمق مرظمح الترابية)ترابي ( 
 . (ٕٙ)عمى السؾاليؽ لألماـ عمي )عميو الدالـ ( 

، إال َأنيؼ إذا َأنَُّثؾا قالؾا كقيل التُّْرُب كالتُّراُب كاحد ,التِّراُب ىؾ جسع َتْربٍ  معشى التراب لغؾيًا:       
كَتَترََّب: َلِزَؽ بو  ,َتَترََّب َأؼ َتَمظََّخ بالتراب، فَ َكَضَع عميو الترابَ : كَأْتَرَب الذيءُ  التُّْربة كىي األرض ,

َث , كَتَترََّب فالف التراب يقاؿ  ,َر كاْفَتَقَر فَمِزَؽ بالتُّراب: َخدِ كَتِرَب َتَربًا كَمْتَربةً  ,بالترابَتْتريبًا إذا َتَمؾَّ
كقيل إفَّ قؾليؼ َتِرَبْت يداَؾ يريد بو  لمرجل ، إذا قلَّ ماُلو : قد َتِرَب َأؼ اْفَتَقَر ، حتى َلِرَق بالتُّراِب ,

لقاؿ : َأْتَرَبْت يداَؾ , يقاؿ  ف كسا ذكرجؾز في الكالـ ، كلؾ كااْسَتْغَشْت يداَؾ . فقيل : كىذا خظٌأ ال ي
َأْتَرَب الرجُل ، فيؾ ُمْتِرٌب ، إذا كثر ماُلو ، فإذا َأرادكا الَفْقَر قالؾا : َتِرَب َيْتَرُب , كرجل َتِرٌب : فقيٌر  , 

 .(ٖٙ)كرجل َتِرٌب : الِزٌؽ بالتُّراب مؽ الحاجة ليس بيشو كبيؽ اأَلرض شيٌء  
لقرآف الكريؼ المغؾؼ لكمسة ترب يدتدؿ اف  ليا عالقة بالفقر , ليذا نجد ا مؽ خالؿ السعشى        

,أؼ انو افتقر كأنو لرق بالتراب مؽ شدة الفقر  (ٗٙ)((يذكر في قؾلو تعالى: ))أك مدكيشًا ذا َمْتربةٍ 
كسا مر مؽ معشاىا لغؾيًا, كاغمب الركايات التي تشقل لشا اطالؽ تمػ الكشية تذكر  نؾـ اإلماـ عمي 
)عميو الدالـ ( عمى التراب كالتراؽ ذرات التراب فيو , أك استخداـ التراب في تركيبة الركاية مع 
التحفع عمى ما كرد في كل تمػ السركيات , فيحتسل أف تمػ الكشية التي نجدىا في السرادر ىي 

ات الدنيا ىؾ بفعل األمؾييؽ كشؾع مؽ انؾاع التذشيع عمى اإلماـ )عميو الدالـ ( لفقره كزىده في ممذ
,كشؾع (٘ٙ)كاتباعو , كليذا كانؾا يدعؾف الشاس إلى نعتو بتمػ الكشية ,  كنعتؾا كذلػ اتباعو بالترابية 

 مؽ أنؾاع التذشيع عمى اتباعو أك السؾاليؽ لو في فترات الحقة .
الفقر كلعل الدمظة األمؾية كانت تريد بيذه الكشية كصف اإلماـ عمي )عميو الدالـ ( كاتباعو ب      

كقمة الساؿ , كمعاكية كالدمظة األمؾية تسمػ اسباب الدمظاف كالساؿ معًا, ليذا كانؾا يثمبؾف اإلماـ 
)عميو الدالـ( كاتباعو بالفقر كقمة الساؿ ,خالفًا لسعاكية كالدمظة األمؾية التي كانت تبذليا ألنرارىا 

كرد )عميو الدالـ ( باألمؾاؿ كسا ,كتحاكؿ برؾرة مدتسرة استسالو انرار اإلماـ عمي (ٙٙ)كمؤيدييا 
عمي ، كألقدسؽ فييؼ الساؿ حتى  في قؾؿ معاكية بؽ أبي سفياف: "وهللا ألستسيمؽ باألمؾاؿ ثقات
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, كقد اشار إلى ذلػ اإلماـ عمي )عميو الدالـ ( بتمػ الظريقة التي انتيجيا  (ٚٙ)تغمب دنياؼ آخرتو"
َفَقْد َبَمَغِشي سالة إلى عاممو في السديشة بقؾلو: "ؽ في ر معاكية باستسالة اتباعو كانراره مؽ قبل األمؾيي

ُب َعْشَػ ِمْؽ َأفَّ ِرَجااًل ِمسَّْؽ ِقَبَمَػ َيَتَدمَُّمؾَف ِإَلى ُمَعاِكَيَة َفاَل َتْأَسْف َعَمى َما َيُفؾُتَػ ِمْؽ َعَدِدِىْؼ , كَيْذىَ 
ِفَراُرُىْؼ ِمَؽ اْلُيَدػ كاْلَحقِّ , كِإيَزاُعُيْؼ ِإَلى اْلَعَسى كاْلَجْيِل ,  َمَدِدِىْؼ , َفَكَفى َلُيْؼ َغّيًا , كَلَػ ِمْشُيْؼ َشاِفياً 

َعْؾه , كَعِمُسؾا َأفَّ َفِإنََّسا ُىْؼ أَْىُل ُدْنَيا ُمْقِبُمؾَف َعَمْيَيا كُمْيِظُعؾَف ِإَلْيَيا ,  كَقْد َعَرُفؾا اْلَعْدَؿ كَرَأْكه كَسِسُعؾه ككَ 
, لذا كاف اإلماـ عمي )عميو (ٛٙ)ْلَحقِّ ُأْسَؾٌة , َفَيَرُبؾا ِإَلى اأَلَثَرِة , َفُبْعدًا َلُيْؼ كُسْحقًا "الشَّاَس ِعْشَدَنا ِفي ا

الدالـ ( يتعامل مع الجسيع بالتداكؼ , كىؾما دفع  بعض مؽ غرتو الدنيا اف يتجو لمجية صاحبة 
, كال عيب أتباعو جميؼ مؽ الفقراءميو كؾف الساؿ الكثير , ليذا كانت الكشية كشؾع مؽ أنؾاع التذشيع ع

في كؾف اإلنداف فقيرًا أك ال ماؿ لو , لكشيا نغرة أصحاب الدنيا أك أصحاب الشغرة السادية لألمؾر 
ىي مؽ دفعتيؼ لثمب اإلماـ بتمػ الكشية , كأسس األمؾيؾف ركايات في تثبيتيا عمى انيا أحدػ 

البذؿ في األمؾاؿ مؽ اإلماـ عمي )عميو الدالـ(  فزائمو أك كشاه , لذا كاف التذشيع  القرد مشو قمة
الدياسة السالية الستبعة في عيد اإلماـ عمي )عميو الدالـ(   باعو كمشاصريو ,كىذا يدلل عمى افألت

ال تجامل أحد عمى حداب عامة الشاس خالؼ الدياسة األمؾية التي بذلت األمؾاؿ لكدب الكبائل 
يذا كاف يعدىا اتباع اإلماـ عمي )عميو الدالـ ( تدؿ عمى السدح كاألفراد لدياستيا أك لتأييدىا ,كل
 ,كيعتبرىا األمؾييؽ مدعاة لمذـ .

كفي القرآف الكريؼ نجد مثل تمػ الشغرة لمساؿ  في كؾنو معيارًا الختيار مؽ يقؾد السجتسع عشد     
بكيادة  الشاس أك مؽ  الذيؽ ال يعمسؾف, لذا كاف يشغر إلى مؽ ال ماؿ لو أك قميل الساؿ بعدـ احقيتو

تكؾف لو الديادة عمييؼ كسا كرد في قؾلو تعالى : ))َكَقاَؿ َلُيْؼ َنِبيُُّيْؼ ِإفَّ َّللاََّ َقْد َبَعَ  َلُكْؼ َطاُلؾَت َمِمًكا 
اْلَساِؿ َقاَؿ ِإفَّ َّللاََّ اْصَظَفاُه َقاُلؾا َأنَّى َيُكؾُف َلُو اْلُسْمُػ َعَمْيَشا َكَنْحُؽ َأَحقُّ ِباْلُسْمِػ ِمْشُو َكَلْؼ ُيْؤَت َسَعًة ِمَؽ 

َعَمْيُكْؼ َكَزاَدُه َبْدَظًة ِفي اْلِعْمِؼ َكاْلِجْدِؼ َوَّللاَُّ ُيْؤِتي ُمْمَكُو َمْؽ َيَذاُء َوَّللاَُّ َكاِسٌع َعِميٌؼ(( 
,كداللة (ٜٙ)
لكيادة السجتسع االصظفاء في اآلية تعشي اختيار هللا , كارد هللا عز كجل اف يبيؽ ليؼ ميزاف اختيارىؼ 

ىؾ اختيار غير صحيح إذ جعمؾا مؽ الساؿ معيارًا لالختيار  ,كىذا ما حذر مشو البارؼ عز كجل 
 كبيؽ أف سعة العمؼ كالسعرفة ىي األقدر عمى الكيادة .
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لذا عد األمؾيؾف تمػ الرفة مدعاة لمذـ كالتذشيع عمى اإلماـ عمي )عميو الدالـ( كسار عمى       
ؾف في ىذا السشحى ,كعدىا اتباع اإلماـ عمي )عميو الدالـ ( كالسؾاليؽ لو مؽ نيجيؼ السدتذرق

 الرفات الحسيدة في شخريتو , ليذا يعدكنيا  صفو لسدح اإلماـ عمي )عميو الدالـ ( ال لذموِ  .
 

 الخاتمة
ريق اف انتذار السركيات اإلسالمية  بؾاسظة التشاقل الذفاىي كانتقاليا مؽ جيل إلى آخر عؽ ط     

الذاكرة أكثر مؽ انتقاليا بالظرؽ الكتابية , ففي  مثل ىذا الشؾع مؽ الشقل عادة ما يتخمل ذلػ االنتقاؿ 
إلى التغيير كالتزييف كالتعديل سؾاء كاف ذلػ بقرد أك بغير قرد , كيتؼ تشاقل ذلػ التغيير مؽ جيل 

اإلسالمي تحت سمظة مييسشة  آلخر عمى انو الؾجو الؾحيد لمحادثة التاريخية ,كطالسا كاف الخظاب
عمى أىميتو ذلػ الخظاب بؾصفو الؾاقع الظبيعي أك السشظقي لمحادثة التاريخية فؾجب التدقيق 
بسقاصد ذلػ الخظاب ,كىذا ما بدا كاضحًا في كثرة السركيات حؾؿ كشية أبؾ تراب كمعشى تمػ الكشية 

 مي )عميو الدالـ ( ., أك مؽ اطمقيا ,أك الحادثة التي ذكرت بيا ككشية لإلماـ ع
كسا اف الخظاب الدمظؾؼ لو دكر كبير في الييسشة التي يسارسيا في أؼ حقل معرفي فيؾ     

ال يبدك في عاىرِه حرًا السدؤكؿ عمى أىمية الستحدث كصحة خظابة , كالسؾرث الركائي اإلسالمي قد 
مؤسداتو كقؾاعده  , فالخظاب اإلسالمي السؾركث في غالبيتو خظاب تشامى كاكتدبأك بريئاً 

, لذا كجب فيؼ السييسشة كالراعية لذلػ التدكيؽكمتخرريو في عل ليسشة كسيظرة الدمظة الدياسية 
مقاصد الشص كنذؾئو كانتذاره في عل الرراعات الديشية كالدياسية التي تخممتيا مراحل نذؾء الدكلة 

التحريف في الحقائق التاريخية العربية اإلسالمية ,ككانت الدبب الرئيس في الكثير مؽ التزييف ك 
,كىذا ما بدا كاضحًا مؽ قمب اسؼ االساءة إلى مدح مؽ خالؿ الشرؾص التي تدعؼ ذلػ كالتي قد ال 

 ترسد أماـ الشقد العمسي .
االرباؾ في السدكف اإلسالمي كالتعدد في الرؤػ بالحادثة الؾاحدة , كىؾ  الفكر االستذراقياستغل     

في طعشو كتذكيكو كتأييده لبعض األحداث دكف غيرىا أك بعض الشرؾص ما شكل الحجر األساس 
دكف سؾاىا فيؾ يسارس عسمية انتقاء الشرؾص التي تخدـ تؾجياتو , كمارس عمييا ىؾ اآلخر سمظتو 

 السعرفية بقبؾؿ أك كرد ما يراه ال يتفق مع تؾجياتو كاىدافو االستذراقية . 
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 اليؾامش

                                                           

ـ ( , مدتذرؽ الساني كلد في ىامبؾرج , كتعمؼ المغات  ٖٜٓٔ- ٖٙٛٔ)  Th.Noldekeتيؾدكر نؾلدكو:( ٔ)
ـ( , كناؿ جائزة مجسع السكتبات ك اآلداب  ٙ٘ٛٔالدامية , كالفارسية , كالتركية كالدشدكريتية , ناؿ الدكتؾراه عاـ )

نذرىا بعشؾاف ) تاريخ في باريس عمى رسالتو) أصل كتركيب القراف( , ثؼ اعاد الشغر فييا كترجسيا إلى االلسانية ك 
 ٗٙٛٔـ( , كفي سبيل فيؼ الذعر الجاىمي ) ٖٙٛٔ-الشص القرآني( , كلديو كتاب فكرة عامة عؽ حياة دمحم )ىانؾفر

 – ٙٛٛٔـ (, كاسيؼ في نذر )تاريخ البمداف لمظبرؼ( )ليدف  ٘ٚٛٔـ( , كقؾاعد احدػ الميجات اآلرامية)ىالو 
, بيركت ,  ٖ)طبدكؼ , مؾسؾعة السدتذرقيؽ عبد الرحسؽ  لتفاصيل يشغر : ـ ( كغيرىا الكثير . لمسزيد مؽ ا ٜٔٓٔ

, القاىرة, دار السعارؼ ,  ٗ؛ نجيب العكيقي , السدتذرقؾف, )ط ٜٛ٘- ٜ٘٘, صـ(ٖٜٜٔدار العمؼ لمسالييؽ , 
سعيد  ؛يؾىاف فؾؾ , الدراسات العربية في أكربا حتى مظمع القرف العذريؽ ترجسة: ٕٖٛ – ٜٖٚ/ ص  ٕد.ت.( , ج

 . ٖٚ٘ – ٕٖ٘ـ( , ص ٕٙٓٓ, القاىرة , زىرة الذرؽ ,  ٔحدؽ بحيرؼ كمحدؽ الدمرداش ,) ط
تح ( , الديرة الشبؾية  , ىػ ٕٛٔأبؾ دمحم عبد السمػ بؽ ىذاـ بؽ أيؾب الحسيرؼ  ) ت ( يشغر نص الركاية عشد : ٕ)

 .  ٖٗٗ/ ص ٕ,جـ( ٖٜٙٔ, القاىرة , مظبعة السدني, ٔ: دمحم محي الديؽ عبد الحسيد,)ط
 .  ٖٗٗ/ ص ٕ( يشغر نص الركاية عشد : ابؽ ىذاـ , الديرة الشبؾية ,جٖ)
,   ىػ(ٖٔٛأبؾ جعفر دمحم بؽ عمي بؽ الحديؽ بؽ مؾسى بؽ بابؾيو القسي السعركؼ بالذيخ الردكؽ  )ت(  ٗ)

؛  ٕٓٔ, ص ـ (ٜٜ٘ٔترحيح كتعميق : عمي أكبر الغفارؼ, )د. ط., قؼ, مؤسدة الشذر اإلسالمي, معاني األخبار 
، )د. ط. , الشجف, السكتبة الحيدرية ,  عمل الذرائع  /  ص ٔ, جـ(ٜٙٙٔ, تحقيق كتقديؼ: دمحم صادؽ بحر العمـؾ

ٔ٘ٙ   . 
(5 (   Theodor  Noldeke  , Zur  tendenziosen  Gestaltung der Urgeschiehte des Islams ,  
Zeitschrift  der Deutschen  Morgenländischen  Gesellschaft ( ZDMG ) ,  Vol. 52, 
Leipzig,   (1898)  ,P.P 28 – 31  .  

ـ , كالده الدكتؾر يؾشع ٖٜٗٔ,مدتذرؽ صييؾني مؾلؾد في تل أبيب عاـ  Etan Kohlbergإيتاف كؾىمبرغ :  (ٙ)
كؾىمبرغ  كىؾ أحد الشاشظيؽ الريايشة ,ككالدتو الدكتؾره إرما كؾىمبرغ , لذا فيؾ يرجع ألسرة متعمسة تعميؼ جيد ,كىي 

ـ , درس السؾسيقى ٖٜٚٔمؽ أصؾؿ أكربية في األرضي بيؽ السانيا كاككرانيا , استؾطشت ىذه األسرة فمدظيؽ عاـ 
كالعمـؾ االندانية كبعد اكسالو الثانؾية كانيائو الخدمة العدكرية التحق بإحدػ الجامعات العبرية كتحرل عمى شيادة 

ـ كالتي كانت تحت اشراؼ السدتذرؽ الرييؾني كابرز دعاة ٜٛٙٔـ كالساجدتير عاـ ٜٙٙٔالبكمؾريؾس عاـ 
كثيرًا ككاف لو األثر الكبير في دراساتو السدتقبمية , ثؼ كاصل الدراسة في  الحركة الرييؾنية  )كاستر ( الذؼ تأثر بو
ـ تحت اشراؼ السدتذرؽ )شتيرف( الذؼ تؾفي بعد فترة قريرة مؽ ٜٔٚٔجامعة أككدفؾرد كناؿ شيادة الدكتؾراه عاـ 

ية حؾؿ الرحابة (, بدأ اشرافو عمى اطركحتو ,تؾلى بعده السدتذرؽ فالدتر كالتي كاف عشؾانيا )أراء الذيعة اإلمام
ـ , ٜٜٔٔالتدريس في احدػ الجامعات العبرية برفة معيد كبعد أربع سشؾات أصبح أستاذ مداعد ,كأستاذ مشذ عاـ 

ـ ,ككاصل بعدىا نذاطو التدريدي كأستاذ متسرس , تؾلى العديد مؽ السشاصب مشيا ٕٙٓٓاحيل إلى التقاعد عاـ 
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كناؿ عزؾيو األكاديسية الؾطشية اإلسرائيمية لمعمـؾ كمؽ ثؼ انتدب لتسثيميا في رئاسة الدراسات اآلسيؾية كاألفريكية ,
المجشة الدائسة لمعمـؾ االندانية التابعة لرشدكؽ العمـؾ األكربي ,كسا كانت لو نذاطات في معاىد كلجاف عديدة 

إلسالمية ,كتتركز بالتحديد عمى ,كتتسحؾر نذاطاتو العمسية حؾؿ دراسة الفكر اإلسالمي كالتعاليؼ الديشية في العرؾر ا
اإلسالـ الذيعي , دكف الكثير مؽ السقاالت تظرؽ فييا إلى األصؾؿ العقائدية لدػ الذيعة كالفرؽ الذيعية ,نذرت لو 
عدة مقاالت في السؾسؾعات العالسية مثل مؾسؾعة إيرانيكا كدائرة السعارؼ اإلسالمية )مؾسؾعة اإلسالـ(. لمسزيد مؽ 

 ٔمرظفى مظيرؼ , السدتذرؽ إيتاف كؾىمبرغ كحدي  اإلمامية , ترجسة : أسعد مشدؼ الكعبي , )ط التفاصيل يشغر:
 .  ٛٙ -ٖٛـ( , ص ٕٗٔٓ, العراؽ , دار الكفيل , 

ـ ( لقب باإليدؾرؼ ندبة إلقميؼ إيدؾريا في آسيا الرغرػ مؽ أبؾييؽ ٔٗٚ -ٚٔٚ( ليؾ الثال  ) ليؾ اإليدؾرؼ ( )ٚ)
ه مؽ ىشاؾ إلى السشاطق السعرضة لمغزك طبقًا لمدياسة البيزنظية في نقل الدكاف إلى السشاطق أرمشييؽ ثؼ انتقل كالد

السعرضة لمغزك العدكرؼ, انخرط في سمػ الجشدية ثؼ ما لب  اف اصبح جشديًا في حرس القرر االمبراطؾرؼ, ثؼ 
ب التشفيذ ,ككاف ليؾ الثال  سياسيًا محشكًا قائدًا لفيمق األناضؾؿ, ثؼ اختارىا لجيش امبراطؾرًا ,ككاف اختيار الجيش كاج

كىب إلى االمبراطؾرية البيزنظية االستقرار كطبق القؾانيؽ العادلة ,كقاـ  بإصالح نغاـ الزرائب , ككاف لو دكر كبير 
ة في انقاذ القدظشظيشية مؽ السد اإلسالمي. لمسزيد مؽ التفاصيل يشغر: محسؾد سعيد عسراف ,معالؼ تاريخ االمبراطؾري

   يشغر نص الرسالة :                                           .ٜٛ -ٜٔـ(, صٕٓٓٓالبيزنظية, ) د. ط, مرر, دار السعرفة الجامعية, 
(8 ( Arthur Jeffery, Ghevond's Textof the Correspondence Between Umar II and Leo III, 
1944, Harvard Theological Review, Harvard University Press Cabridge, P.P. 292- 298. 
كىشاؾ العديد مؽ الذكؾؾ كالسالحغات حؾؿ تمػ الرسالة كالكثير مؽ االخظاء التاريخية حي  يذكر فييا اف الحجاج 
بؽ يؾسف الثقفي كاف احد عساؿ عسر بؽ عبد العزيز كسا جاء بشص الرسالة  مع انو تؾفي قبل ذلػ ,كتحتؾؼ عمى 

كاالت الغير مشظكية حي  تذكر الرسالة أف القراف مؽ تأليف أبؾ تراب كسمساف الفارسي , حتى الكثير مؽ االش
السؤلف غير مقتشع بفحؾاىا فيذكرىا تحت خانة الذػ فابتدأ حديثو عشيا بزعؼ مؽ يدعي انيا رسالة مبعؾثة مؽ 

  االمبراطؾر كليؼ الثال  لسا فييا مؽ السغالظات التاريخية  .  
 ىشا إيتاف كؾىمبرغ لرأؼ نؾلكو الدابق الذكر : (   يذير ٜ)

Theodor  Noldeke  , Zur  tendenziosen  Gestaltung der Urgeschiehte des Islams ,  
Zeitschrift  der Deutschen  Morgenländischen  Gesellschaft ( ZDMG ) ,  Vol. 52, 
Leipzig,   (1898)  ,P.P 28 – 31  . 
(10   (   Etan Kohlberg  , Belief and Law in Imami Shi'ism ,Variorum Gower House , 
Great Britain , 1991 ,( Abu Turab) , Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies 41 , London , 1978 , P. 347  . 
(11   Etan Kohlberg  , Belief and Law in Imami Shi'ism , P.P. 347- 348  . 

كىي مؽ ناحية يشبع بيؽ مكة كالسديشة ، كقيل : العذيرة حرؽ  صغير بيؽ يشبع كذؼ السركة  يفزل تسره (   ٕٔ)
عمى سائر تسؾر الحجاز , كسسيت تمػ الغزكة باسسيا , كحدثت في  جسادؼ األخرة عمى رأس ستة عذر شيرًا مؽ 

, فخرج في مائة كخسديؽ رجاًل كقيل مائتيؽ بعد ىجرتو , كذكر انو خرج ليعترض احدػ القؾافل التجارية لقريش 
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 بؽ سساعو بتحرؾ القافمة باتجاه الذاـ كخرج كلؼ  يدرؾ القافمة كلؼ يمقى كيدا . لمسزيد مؽ التفاصيل  يشغر :  دمحم
 ٕٔ/ ص ٔـ(,جٜٗٛٔ, بيركت , عالؼ الكتب , ٖىػ(, السغازؼ , تح: مارسدف جؾنس , )طٕٚٓعسر الؾاقدؼ ) ت 

 اقؾت بؽ عبد هللا البغدادؼشياب الديؽ أبؾ عبد هللا ي؛ ٖٗٗ -ٖٖٗ/ صٕ, الديرة الشبؾية, جىذاـ ابؽ؛ ٖٔ –
 .ٕٚٔ/ص ٗ, ج ـ(ٜٜٚٔدار احياء التراث العربي ,  )د. ط. , بيركت , (, معجؼ البمدافىػٕٙٙالحسؾؼ )ت

 .  ٖٗٗ/ ص ٕ(   يشغر نص الركاية عشد : ابؽ ىذاـ , الديرة الشبؾية ,جٖٔ)
(14 )    Etan Kohlberg  , Belief and Law in Imami Shi'ism , P. 348  . 

 . ٚ٘ٔ/ ص  ٔ(   يشغر لشص الركاية ,الذيخ الردكؽ , عمل الذرائع ,ج٘ٔ)
 .   ٖٗٗ/ ص ٕ(     كيقرد ىشا ركاية ابؽ ىذاـ , الديرة الشبؾية , جٙٔ)
 . ٙ٘ٔ/ ص ٔ(   يشغر لكالـ الذيخ الردكؽ , عمل الذرائع , جٚٔ)
 . ٙ٘ٔ -٘٘ٔ/ ص ٔيشغر لشص الركايتيؽ : الذيخ الردكؽ , عمل الذرائع ,ج (  ٛٔ)

(19 (   Etan Kohlberg  , Belief and Law in Imami Shi'ism , P. 349  . 
 الرراع بيؽ العمؾييؽ كاألمؾييؽ .     Kohlberg(  كيقرد ىشا السدتذرؽ كؾىمبرغ :  ٕٓ)

(21 )   Etan Kohlberg  , Belief and Law in Imami Shi'ism , P.P. 349- 350   . 
 .    ٓٗ(    سؾرة الشبا , اآلية : ٕٕ)
 .  ٙ٘ٔ/ ص ٔ(   يشغر عمى سبيل السثاؿ الركاية عشد الذيخ الردكؽ , عمل الذرائع , جٖٕ)
(   الحافع رجب بؽ دمحم بؽ رجب البرسي الحمي سسي بالبرسي ندبة إلى  قرية )برس( كىي  بيؽ الكؾفة كالحمة ٕٗ)

اف مؽ عرفاء عمساء اإلمامية السذاركيؽ في العمـؾ , كلو في حب أىل البيت آراء كنغريات ال يرتزييا لفيف , كك
مؽ الشاس لذلػ تؼ رميو بالغمؾ ,كلو العديد مؽ اآلثار السيسة كمشيا مذارؽ أنؾار اليقيؽ في حقائق أسرار أمير 

الدر الثسيؽ في خسدسائة  آية نزلت في مؾالنا أمير السؤمشيؽ , رسالة في الرمؾات عمى الشبي كآلو السعرؾميؽ , 
ىػ ( , مذارؽ آنؾار اليقيؽ  ٖٔٛالسؤمشيؽ . لمسزيد مؽ التفاصيل يشغر : رجب بؽ دمحم بؽ رجب البرسي )ت بحدكد 

ـ ( ٜٜٜٔ, بيركت , األعمسي لمسظبؾعات ,  ٔفي أسرار أمير السؤمشيؽ )عميو الدالـ ( ,تحقيق : عمي عاشؾر , )ط
 . )ترجسة السحقق ( .   ٜ -ٖ,ص 
 . ٖٕ٘ -ٕٖٕ,   ٗٗ -ٖٗىػ( ,مذارؽ أنؾار اليقيؽ , ص ٖٔٛ(   الحافع رجب البرسي )ت ٕ٘)
(   كىي احدػ فرؽ الغالة مؽ الذيعة  . لمسزيد مؽ التفاصيل يشغر :  أبؾ الفتح دمحم بؽ عبد الكريؼ بؽ أبي بكر ٕٙ)

ح : دمحم سيد كيالني ,) د. ط. , بيركت ,دار السعرفة , د.ت.( , ىػ( , السمل كالشحل , ت ٛٗ٘أحسد  الذيرستاني )ت 
 . ٜٛٔ -ٛٛٔ/ ص ٔج

(27 (   Etan Kohlberg  , Belief and Law in Imami Shiism  , P.P. 350 – 352  .  
حاتٍؼ (   أبؾ تراب الشخذبي  كاسسو َعْدَكر بُؽ ُحَريؽ ؛ كيقاؿ : َعْدَكر ابُؽ دمحم بؽ ُحَريؽ . َصِحب أبا ٕٛ)

ل ، العظاَر الَبْرِرؼَّ ، كحاتسًا اأَلَصؼَّ الَبْمِخيَّ . كىؾ مؽ ِجمَِّة مذايخ ُخراساَف ، كالسذكؾريؽ بالعمؼ ، كالُفُتؾَِّة ، كالت ؾكُّ
ىػ (  ,طبقات الرؾفية , تح: نؾر الديؽ شريبة ,  ٕٔٗكالزُّىد ، كالؾرع . يشغر :  أبؾعبد الرحسؽ الدمسي ) ت بحدكد 

 .  ٙٗٔـ( , ص ٜٜٙٔاىرة , دار التأليف , , القٕ) ط
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(29 (  NO EDITOR ,  (ABU TURAB) , The Encyclopaedia of Islam , 1ed ., Leiden , E. J. 
Brill , 1913 , V. I  / P.P. 111- 112 . 

السعارؼ  كيشغر الترجسة العربية في دائرة السعارؼ اإلسالمية :   السقاؿ بال محرر , مادة )أبؾ تراب ( , دائرة
, القاىرة , د.ف ,  ٔإبراليؼ زكي خؾرشيد ك أحسد الذشتشاكؼ ك عبد الحسيد يؾنس كآخركف ,  )طاإلسالمية , ترجسة : 

, القاىرة , دار الذعب  ٕ)ط؛ كيشغر الظبعة الثانية مؽ دائرة السعارؼ اإلسالمية :   ٜٖٔ/ ص  ٔ, مج ـ ( ٖٖٜٔ
  . ٖٛٗ/ ص  ٔـ(, مج ٜٜٙٔ, 

(30 (   (ABU TURAB) ,The Encyclopaedia of Islam , 2 nd. ed ., Leiden , E. J. Brill , 
1986 , V.I  / P.155 . 

ـ( ,مدتذرؽ فرندي كلد في باريس ك تخرج مؽ ٕٜٚٔ -ٗ٘ٛٔ) CL. Huart(   كميساف ليار)ىؾارت( : ٖٔ)
ـ( ٘ٚٛٔة الفرندية في دمذق )مدرسة المغات الذرقية كمدرسة الدراسات العميا ,كعيؽ مترجسًا مبتدئًا في القشرمي

ـ( , استدعي إلى ٜٚٛٔـ( ,كعيؽ قشراًل )٘ٛٛٔـ( ,كمترجسًا ثانيًا )ٛٚٛٔ,كعيؽ مترجسًا ثالثًا في سفارة االستانة )
ـ( ,كعيؽ أميؽ سر كمترجؼ في كزارة الخارجية , أصبح أستاذًا لمعربية كالفارسية ك التركية في ٜٛٛٔباريس عاـ) 

,كمديرًا لسدرسة الدراسات العميا , حي  كاف يمقي محاضراتو في تفدير القرآف بالعربية  مدرسة المغات الذرقية
الفرحى ,  مؽ آثاره : التقاليد الييؾدية كالسديحية في اليسؽ , ككجو الذبة بيؽ القرآف كشعر أمية بؽ أبي الرمت 

؛ يحيى مراد , معجؼ   ٕٙٔ – ٕٕٔ/ ص ٔـ( . لمسزيد مؽ التفاصيل يشغر : العكيقي , السدتذرقؾف , جٜٗٓٔ)
 . ٖٔٚ-ٔٔٚ, ص ـ(ٕٗٓٓ, بيركت , دار الكتب العمسية ,  ٔ)طأسساء السدتذرقيؽ , 

(32 (    CI. HUART , (ALI  B. ABI  TALIB ) ,The Encyclopaedia of Islam, 1ed . , Leiden 
, E. J. Brill ,1913 , V. I  / P.283  .  

, مدتذرقة ايظالية , بحاثة انررفت إلى    L . Veccia Vaglieri(   لؾرا فيذيا فاغميرؼ )فاجميرؼ ( : ٖٖ)
التاريخ اإلسالمي قديسًا كحديثًا , كإلى فقو العربية ك آدابيا , مؽ أثارىا رحمة حاج عبر ليبيا في القرف الدابع 

 الفاسي , مع سرد بسرشفاتو ) مجمس طرابمس ( , كترجسة الذيخ أبي عبد هللا ٕ٘ – ٕٜٗٔعذر)مجمة طرابمس 
ـ( , كنبذه عؽ ابؽ مدعؾد كاإلماـ يحيى ك اليسؽ )الذرؽ ٕٜ٘ٔ, كقد زاد عمييا جؾيدؼ في السجمة نفديا ,  ٕٜٗٔ

,  ٓٔـ( , تقاليد رمزاف في متعدد البمداف االسالمية ) حؾليات السعيد الذرقي بشابؾلي , ٖٜٗٔ,  ٗٔالحدي  , 
 ٕ٘ – ٕٖٜٔ( , الخالؼ بيؽ عمي كمعاكية كتسرد الخؾارج ) حؾليات السعيد الذرقي بشابؾلي ,  ـٖٜٛٔـ , ٖٜٚٔ

/ص ٔـ ( لمسزيد مؽ التفاصيل يشغر : العكيقي , السدتذرقؾف , جٜٚ٘ٔ,  ٕـ , جٜٔ٘ٔ, كمؤتسر السدتذرقيؽ 
   . ٖٛٚ؛ مراد , معج أسساء السدتذرقيؽ , ص   ٙٙٗ

(34 (   L. VECCIA VAGLIERI , (ALI  B. ABI  TALIB) , The Encyclopaedia of Islam , 2 
nd. ed .,  Leiden , E. J. Brill ,1986 ,  V.I  /P. 385 .    
(35 (   L. VECCIA VAGLIERI , (FATIMA) , The Encyclopaedia of Islam , 2 nd. ed ., 
Leiden , E. J. Brill , 1986 ,  V.II  /P.843 .  

قيق عمى كجو اأَلرض , كقيل ىي اأَلْرَض التي  ال َنَباَت بيا. (    دقعاء : عامَّ ٖٙ) ُة التراِب ، كقيل : التراُب الدَّ
,  ـ (ٜ٘ٛٔ)د. ط. , قؼ ,ادب الحؾزة , , لداف العرب , ىػ(ٔٔٚجساؿ الديؽ دمحم بؽ مكـر  ابؽ مشغؾر )تيشغر :  
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في جؾاىر تاج العركس ىػ ( , ٕ٘ٓٔ)ت محب الديؽ ابؾ الفيض الديد مرتزى الحديشي الزبيدؼ ؛   ٜٛ/ ص ٛج
 . ٛٔٔ/ ص ٔٔ, ج(  ٜٜٗٔالقامؾس, تح : عمي شيرؼ , )د. ط, بيركت , دار الفكر , 

 .  ٖٗٗ/ ص ٕ(   ابؽ ىذاـ , الديرة الشبؾية ,جٖٚ)
يا ,  ىػ ( , التاريخ الكبير ,) د.ط . , تركٕٙ٘(   أبؾعبد هللا دمحم بؽ إسساعيل بؽ إبراليؼ الجعفي البخارؼ ) تٖٛ)

ابؽ إسحاؽ :  قاؿ حدثشي يزيد بؽ دمحم كالركاية عؽ .  ٔٚ/ ص ٔالسكتبة اإلسالمية  , د.ت. ( , التاريخ الكبير , ج
 بؽ خيثؼ السحاربي , عؽ دمحم بؽ كعب القرعي,  عؽ دمحم بؽ خيثؼ أبى يزيد , عؽ عسار بؽ ياسر .

 .  ٖٗٗ/ ص ٕ(   ابؽ ىذاـ , الديرة الشبؾية ,جٜٖ)
قدـ  ( , الركض األنف ,ىػ ٔٛ٘الرحسؽ بؽ عبد هللا بؽ احسد بؽ ابي الحدؽ الخثعسي  الدييمي ) عبد(    ٓٗ)

 .  ٕٛ/ ص ٖج ـ(, ٜٜٛٔكعمق عميو: طو عبد الرؤكؼ سعد, ) د. ط. , بيركت, دار الفكر, 
 .    ٗ(   سؾرة القمؼ , اآلية :  ٔٗ)
, قؼ  ٕػ ( , السشاقب ,  تح : مالػ السحسؾدؼ ,) طى ٛٙ٘(   السؾفق  بؽ أحسد بؽ دمحم السكي الخؾارزمي ) ت ٕٗ)

ىػ(, ٖٜٙ؛  أبؾ الحدؽ عمي بؽ عيدى بؽ أبي الفتح اإلربمي )ت   ٖٗ٘ -ٖٖ٘ـ (, ص ٖٜٜٔ, الشذر اإلسالمي, 
. كيشغر ما ذكرتو  ٖٖٚ/ ص ٔـ(  , ج ٜ٘ٛٔ, بيركت , دار األضؾاء ,  ٕكذف الغسة في معرفة األئسة , ) ط

ىػ (, ركضة الؾاعغيؽ , ٛٓ٘ا الدالـ ( حؾؿ عسق تمػ العالقة . دمحم بؽ الفتاؿ الشيدابؾرؼ )ت الديدة فاطسة )عميي
 , بحار األنؾار ىػ( ٔٔٔٔدمحم باقر السجمدي  )ت ؛   ٔ٘ٔ)د.ط. , قؼ .مشذؾرات الذريف الرضي , د.ت. ( , ص 

, بيركت, مؤسدة الؾفاء , ٕالبيبؾدؼ, )طالجامعة لدرر اخبار األئسة األطيار, تح : إبراليؼ السيانجي ودمحم الباقر 
 .  ٜٔٔ/ صٖٗ,ج ـ(ٖٜٛٔ

, قؼ , كالء السشتغر ,  ٔ)ط الرحيح مؽ سيرة اإلماـ عمي )عميو الدالـ ( ,جعفر مرتزى العاممي, (    ٖٗ)
 . ٕٚٗ/ ص ٕ,جـ(ٜٕٓٓ

)صحيح مدمؼ(, الجامع الرحيح ( , ىػٕٔٙأبؾ الحديؽ بؽ الحجاج بؽ مدمؼ القذيرؼ مدمؼ الشيدابؾرؼ)ت(   ٗٗ)
( , الدشؽ ىػ ٛ٘ٗأبؾ بكر أحسد بؽ الحدؽ البييقي  )؛  ٕٗٔ/ صٚ,ج  )د. ط. , بيركت , دار الفكر , د.ت. (

؛  كاكردىا البخارؼ بحذؼ مقدمة الركاية    يشغر:  ٙٗٗ/ ص ٕالكبرػ  ,)د.ط., د. ـ.,  دار الفكر , د.ت.(, ج
ـ(  ٜٔٛٔ)د. ط. , القاىرة , دار الفكر ,  , صحيح البخارؼ ,(ىػٕٙ٘تالبخارؼ )أبؾ عبد هللا دمحم بؽ اسساعيل  

 .   ٓٗٔ/ ص ٚ,ج
ابؾ جعفر دمحم بؽ جرير الظبرؼ  ؛   ٕٛٓ/ ص ٗ(   يشغر عمى سبيل السثاؿ :البخارؼ , صحيح البخارؼ ,ج٘ٗ)
, بيركت , ٗء , )طىػ(  , تاريخ األمؼ كالسمؾؾ )تاريخ الرسل كالسمؾؾ ( )تاريخ الظبرؼ(, تح : نخبة مؽ العمسآٖٔ)ت

( ىػٖٙٗالسعركؼ بابؽ عبد البر )تؾ عسر يؾسف بؽ عبد هللا بؽ دمحم أب؛ ٕٗٔ/ صٕ,جـ(ٖٜٛٔمؤسدة االعمسي, 
 ٛٔٔٔ/ ص ٖـ ( , جٕٜٜٔار الجيل, , بيركت, دٔ, االستيعاب في معرفة األصحاب، تح : عمي دمحم البجاكؼ, )ط

(46  Theodor  Noldeke, Zur tendenziosen Gestaltung der Urgeschiehte des Islams, 
P.30 

  - ٕٖٔ/ صٔبيدؼ, تاج العركس, ج؛ الز ٖٕٓ-ٕٕٚيشغر مادة )ترب(: ابؽ مشغؾر, لداف العرب, ج/ ص (ٚٗ)
ٖٕٙ . 
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(أبؾ عبد الرحسؽ عبد هللا بؽ عسر بؽ الخظاب بؽ نفيل بؽ عبد العزػ العدكؼ القرشي , أمو زيشب بشت مغعؾف ٛٗ)
بؽ حبيب بؽ الجسحي , كلد في مكة بعد البعثة الشبؾية كاختمف في تحديد سشة الؾالدة , اسمؼ مع أبيو كىؾ صغير لؼ 

كاختمف في شيؾده أحد , كذكر أف أكؿ مذاىدة الخشدؽ ,  يبمغ الحمؼ , ىاجر مع أبيو إلى السديشة , لؼ يذيد بدر ,
, تؾفي في مكة سشة ثالث كسبعيؽ بعد مقتل ابؽ الزبير , كقيل تؾفي سشة اربع  كاف كثير االتباع آلثار الرسؾؿ 

كسبعيؽ , كذكر أف الحجاج قد أمر رجال بدؼ زج رمح ك كضعو في عير قدمة بعد مزاحستو بالظريق في مؾسؼ 
تؾفي عمى اثرىا , كنقل عشو قؾلو : ما آسى عمى شيء إال تركي قتاؿ الفئة الباغية مع عمي )عميو الدالـ (  الحج , ك 

دمحم بؽ سعد بؽ مشيع الزىرؼ ابؽ  , كعمى ما يبدك تعرضو لمترفية الدياسية مؽ قبل الدمظات األمؾية . يشغر : 
؛ ابؽ عبد البر  ٛٛٔ -ٕٗٔ/ ص ٗ, جادر , د.ت(,) د. ط. , بيركت , دار ص(  , الظبقات الكبرػ ىػٖٕٓسعد  )

ىػ (, أسد  ٖٓٙ؛  أبؾ الحدؽ عمي بؽ أبي الكـر دمحم الذيباني  ابؽ األثير )ت ٖٜ٘ – ٜٓ٘/ص ٖ, االستيعاب , ج
 . ٖٕٔ -ٕٕٚ/ صٖالغابة في معرفة الرحابة , )د. ط. , بيركت , دار الكتاب العربي , د. ت( , ج

؛ ككردت مختررة عشد أبؾ عبد هللا دمحم بؽ عمي ابؽ شير   ٚ٘ٔ/ ص  ٔ(   الذيخ الردكؽ , عمل الذرائع ,جٜٗ)
؛  ٕ٘ٓ/ ص ٕـ ( ,جٜٙ٘ٔىػ( , مشاقب آؿ ابي طالب , ) د. ط. , الشجف , السظبعة الحيدرية , ٛٛ٘آشؾب )ت 

 .  ٓ٘/ ص ٖ٘كيشغر : السجمدي , بحار األنؾار , ج
تح : حسدؼ بؽ عبد السجيد الدمفي , ( , السعجؼ الكبير ,ىػ ٖٓٙميساف بؽ أحسد  الظبراني )ت أبؾ القاسؼ س (   ٓ٘)

 .  ٕٖٔ/ ص ٕٔ, ج ـ ( ٜ٘ٛٔ, بيركت, دار احياء التراث العربي , ٕ) ط
ىػ( , مدشد أبي يعمى السؾصمي , تح  :  ٖٚٓ(    أبؾ يعمى السؾصمي , أحسد بؽ عمي بؽ السثشى التسيسي ) ت ٔ٘)

أبؾ ؛ كيشغر كذلػ :  ٖٓٗ -ٕٓٗ/ ص ٔـ ( , جٜٚٛٔ, د. ـ. , دار السأمؾف لمتراث,  ٔيؼ أسد , )طحديؽ سم
ىػ (,تاريخ مديشة دمذق , تح : عمي ٔٚ٘القاسؼ عمي بؽ الحدؽ بؽ لبة هللا بؽ عبد هللا الذافعي ابؽ عداكر )ت

 . ٘٘/ ص ٕٗ, جـ( ٜٜٙٔشيرؼ, )د. ط. , بيركت,  دار الفكر , 
 .ٙ٘ٔ/ ص  ٔلردكؽ , عمل الذرائع , ج(   الذيخ إ٘)
( يشغر ما ذكر عؽ كشية أحد عساؿ بشي أمية )سميساف بؽ يدار ( حي  كاف يكشى بأبي تراب . يشغر  :  ابؽ ٖ٘)

 .  ٘ٚٔ/ ص  ٘سعد , الظبقات الكبرػ , ج
الرابع اليجرؼ مؤلف مجيؾؿ )مؽ قدماء السحدثيؽ( )ت القرف  (  يشغر عمى سبيل السثاؿ عؽ كشاه عميو الدالـ:ٗ٘)

 .  ٖٛ – ٕٓـ ( , ص ٜٙٛٔ( ,  القاب الرسؾؿ كعترتو , )د. ط., قؼ , مكتب آية هللا العغسى السرعذي الشجفي , 
 ٖٕ/ ص ٕ(  يشغر عمى سبيل السثاؿ  تفاخره بانو عبد هللا كأخؾ رسؾلو . ابؽ سعد , الظبقات الكبرػ ,ج٘٘)

األمة التي اطمقيؽ عميو الشبي )صمى هللا عميو كالو كسمؼ ( : ابؽ  .كيشغر تفاخره بمقب الرديق األكبر أك فاركؽ ىذه
. كتفاخره عمى غير يشغر :  ٕٚٛ/ ص ٘؛ ابؽ األثير , أسد الغابة , ج ٗٗٚٔ/ ص ٗعبد البر , االستيعاب , ج 
دتدرؾ عمى ىػ( , الس٘ٓٗ؛ أبؾ عبد هللا دمحم بؽ دمحم الحاكؼ الشيدابؾرؼ  ) ت  ٙ٘/ ص ٕالظبرؼ , تاريخ الظبرؼ ,ج

؛     ٕٔٔ/ ص ٖالرحيحيؽ , تح : يؾسف عبد الرحسؽ السرعذمي ,) د. ط. , بيركت ,دار السعرفة ,د.ت.(  , ج
ىػ( , الكامل في التاريخ , ) د. ط. , بيركت , دار  ٖٓٙأبؾ الحدؽ عمي بؽ أبي الكـر دمحم الذيباني  ابؽ األثير)ت

 .  ٚ٘/ص ٕـ( ,  جٜ٘ٙٔصادر , 
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؛ الظبرؼ, تاريخ ٓٗٔ/ ص ٚ؛ جٕٛٓ -ٕٚٓ/ ص ٗج ,البخارؼ, صحيح البخارؼ ل السثاؿ:  ( يشغر عمى سبيٙ٘)
  ٖٛص  , , السشاقب , السؾفق الخؾارزمي ؛  ٙٗٗ/ ص ٕ, الدشؽ الكبرػ ,ج البييقي  ؛   ٕٗٔ/ ص ٕالظبرؼ ,ج

 .  ٙٙ – ٖٙ/ ص ٖ٘؛    السجمدي  ,بحار األنؾار ,ج ٚٔ/ ص ٕٗ؛  ابؽ عداكر, تاريخ مديشة دمذق , ج
ىا البخارؼ بحذؼ ؛  كاكرد ٙٗٗ/ ص ٕ؛ البييقي , الدشؽ الكبرػ , ج ٕٗٔ/ صٚ,ج مدمؼ , صحيح مدمؼ  (ٚ٘)

تاريخ مديشة دمذق  . كيشغر كذلػ : ابؽ عداكر ,ٓٗٔ/ ص ٚخارؼ , صحيح البخارؼ ,جيشغر: الب .مقدمة الركاية
,  , شرح نيج البالغة(ىػٙ٘ٙابؽ أبي الحديد )تلحسيد لبة هللا عز الديؽ عبد ا. كيشغر ما ذكره : ٛٔ/ ص ٕٗ, ج

 .    ٚ٘ -ٙ٘/ ص ٗ, جـ( ٜٜ٘ٔ, د. ـ. , دار احياء الكتب العربية ,  ٔ)ط تح: دمحم أبؾ الفزل إبراليؼ
أبؾ عبد الرحسؽ حجر بؽ عدؼ بؽ ربيعة بؽ معاكية بؽ ثؾر بؽ مرتع بؽ الكشدؼ  , كىؾ جاىميا إسالميا ذكر  (ٛ٘)
صمى هللا عميو كالو كسمؼ مع أخيو ىانئ بؽ عدؼ كشيد حجر القادسية كىؾ الذؼ كفد إلى الشبي ض ركاة العمؼ أنو بع

افتتح مرج عذرػ ككاف في ألفيؽ كخسدسائة مؽ العظاء ككاف مؽ أصحاب اإلماـ عمي بؽ أبي طالب)عميو الدالـ ( 
ية ككالتيا مسا دفع الى اعتقالو كارسالو كشيد معو الجسل كصفيؽ فمسا قدـ كالي معاكية العراؽ اخذ يشتقد الدياسة األمؾ 

. يشغر ابؽ ج عذراء بالذاـ سشة احدػ كخسديؽإلى معاكية بؽ ابي سفياف حي  قتمو مع جساعة مؽ اتباعو في مر 
 . ٕٖٖ -ٜٕٖ/ صٔ؛ ابؽ عبد البر , االستيعاب , ج ٕٕٓ -ٕٚٔ/ ص ٙالكبرػ, جسعد , الظبقات 

 .  ٜٛٔ/ ص ٗج( الظبرؼ , تاريخ الظبرؼ , ٜ٘)
مؽ قبل األمؾييؽ مؽ عمى  بتمػ الكشية كلعشو ما ذكرتو السرادر في ذـ اإلماـ عمي )عميو الدالـ( يشغر (ٓٙ)

؛ البييقي ,  ٕٗٔ/ صٚ,ج  صحيح مدمؼ, تو بتمػ الكشية ىؾ السدح . يشغر: مدمؼفمؼ يكؽ القرد مؽ تكشيالسشابر, 
/ ٚيشغر: البخارؼ , صحيح البخارؼ ,ج .ة الركاية؛  كاكردىا البخارؼ بحذؼ مقدم ٙٗٗ/ ص ٕالدشؽ الكبرػ , ج

, ابؽ أبي الحديد . كيشغر ما ذكره : ٛٔ/ ص ٕٗتاريخ مديشة دمذق , ج . كيشغر كذلػ : ابؽ عداكر ,  ٓٗٔص 
 .    ٚ٘ -ٙ٘/ ص ٗشرح نيج البالغة , ج

, قؼ , ٕالجؾىر ,)طكمعادف , مركج الذىب  ىػ(ٖٙٗأبؾ الحدؽ عمي بؽ الحديؽ بؽ عمي السدعؾدؼ   )ت (   ٔٙ)
 .  ٜ٘ -ٜٗ/ ص ٖ, جـ( ٜٗٛٔدار اليجرة , 

ىػ(, المباب في تيذيب األنداب ,)د.ط. ,  ٖٓٙ(  أبؾ الحدؽ عمي بؽ أبي الكـر دمحم الذيباني  ابؽ األثير)تٕٙ)
 .  ٕٓٔ/ ص ٔبيركت ,دار صادر , د.ت ( ,  ج

 .. )مادة ترب(ٖٕٖ -ٕٖٔ/ صٔالعركس, جدؼ, تاج ؛ الزبيٜٕٕ -ٕٕٚ/ صٔابؽ مشغؾر, لداف العرب,ج (ٖٙ)
 .   ٙٔسؾرة البمد , اآلية :   (ٗٙ)
 . ٜ٘ -ٜٗ/ ص ٖ, مركج الذىب,ج السدعؾدؼ   (٘ٙ)
 ؛ كيشغر بذلو األمؾاؿ لألفراد :  ٓٛٔ/ ص ٗيشغر بذؿ معاكية لزعساء الكبائل : الظبرؼ , تاريخ الظبرؼ , ج   (ٙٙ)

تح :  دمحم حسيد هللا , )د. ط. , مرر , دار أنداب األشراؼ ,  ,  ىػ (ٜٕٚأحسد بؽ يحيى بؽ جابر البالذرؼ)
/ ٗ. كيشغر استخداـ الساؿ لمتخمص مؽ اعداءه . الظبرؼ ,تاريخ الظبرؼ , ج ٕٛٛ/ ص ٕ, جـ(.ٜٜ٘ٔالسعارؼ , 

 مى مرر كاعظاء األمؾاؿ  لقاتميوفي قرة غدره  بسالػ األشتر عامل اإلماـ عمي )عميو الدالـ ( ع ٕٚ- ٔٚص 
, القاىرة ,  ٕتح : عبد الدالـ دمحم ىاركف , ) ط ( , كقعة صفيؽ ,ىػ ٕٕٔنرر بؽ مزاحؼ السشقرؼ ) ت (   ٚٙ)

 .   ٖٙٗص  ـ ( ,  ٕٜٙٔالسؤسدة العربية الحديثة لمظباعة كالشذر , 
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,  ٔىػ( , نيج البالغة , تح : صبحي الرالح , ) طٙٓٗ(   أبؾ الحدؽ دمحم بؽ الحديؽ الذريف الرضي )ت ٛٙ)
 .  ٔٙٗـ (  , ص  ٜٚٙٔ, د. نا. , بيركت 

 .  ٕٚٗ(   سؾرة البقرة, اآلية : ٜٙ)
 

 قائمة المرادر والمراجع 
 القرآف الكريؼ -

 المرادر األولية 
 ـ(ٕٖٕٔىػ/ ٖٓٙالكـر دمحم الذيباني  )ت , عز الديؽ أبؾ الحدؽ عمي بؽ أبيابؽ األثير.  
 دار الكتاب العربي , د. ت.(.أسد الغابة في معرفة الرحابة , )د. ط. , بيركت ,  -1
 ـ(  .ٜ٘ٙٔالكامل في التاريخ , ) د. ط. , بيركت , دار صادر ,  -2
 المباب في تيذيب األنداب ,)د. ط. , بيركت ,دار صادر , د. ت. ( . -3
  ـ( .ٖٜٕٔىػ/ ٖٜٙاألربمي , أبؾ الحدؽ عمي بؽ عيدى بؽ أبي الفتح )ت 
 ـ( . ٜ٘ٛٔدار األضؾاء , , بيركت ,  ٕكذف الغسة في معرفة األئسة , ) ط -4
 (  ٜٙٛىػ /ٕٙ٘البخارؼ , ابؾ عبد هللا دمحم بؽ اسساعيل . ) ـ 
 التاريخ الكبير ,) د. ط . , تركيا ,  السكتبة اإلسالمية  , د.ت. ( -5
 ـ( .ٜٔٛٔصحيح البخارؼ , )د. ط. , القاىرة , دار الفكر ,   -6
  ( .ـ  ٓٔٗٔىػ /  ٖٔٛالبرسي , رجب بؽ دمحم بؽ رجب  )ت بحدكد 
مذارؽ آنؾار اليقيؽ في أسرار أمير السؤمشيؽ )عميو الدالـ ( ,تحقيق : عمي عاشؾر ,   -7

 . ـ (ٜٜٜٔ, بيركت , األعمسي لمسظبؾعات ,  ٔ)ط
 (ٕٜٛىػ / ٜٕٚالبالذرؼ , أحسد بؽ يحيى بؽ جابر . )  ـ 
 ـ(. ٜٜ٘ٔأنداب األشراؼ , تح :  دمحم حسيد هللا , )د. ط. , مرر , دار السعارؼ ,  -8
 (  ٘ٙٓٔىػ / ٛ٘ٗالبييقي , أبؾ بكر أحسد بؽ الحدؽ . ) ـ 
 ,)د. ط., د. ـ.,  دار الفكر , د.ت.( .الدشؽ الكبرػ ,  -9
  ـ ( .ٗٔٓٔىػ / ٘ٓٗالحاكؼ الشيدابؾرؼ , أبؾ عبد هللا دمحم بؽ دمحم ) ت 
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السدتدرؾ عمى الرحيحيؽ , تح : يؾسف عبد الرحسؽ السرعذمي ,) د. ط. , بيركت ,دار  -11
 ,د.ت.( . السعرفة

  ـ ( . ٕٛ٘ٔىػ / ٙ٘ٙابؽ أبي الحديد , عز الديؽ عبد الحسيد لبة هللا ) ت 
, د. ـ. , دار احياء الكتب العربية  ٔتح : دمحم أبؾ الفزل إبراليؼ , )طشرح نيج البالغة ,  -11

 ـ( .ٜٜ٘ٔ, 
  ـ ( .ٜٓٚٔىػ/  ٕ٘ٓٔالزبيدؼ, محب الديؽ ابؾ الفيض الديد مرتزى الحديشي )ت 
 (.  ٜٜٗٔس في جؾاىر القامؾس, تح : عمي شيرؼ)د. ط, بيركت , دار الفكر , تاج العرك  -12
 ( ٜٔٗىػ/ ٖٕٓابؽ سعد , دمحم بؽ سعد بؽ مشيع الزىرؼ. ) ـ 
 الظبقات الكبرػ ,) د. ط. , بيركت , دار صادر , د.ت(. -13
  , ـ  (  . ٕٔٓٔىػ/  ٕٔٗأبؾعبد الرحسؽ  ) ت بحدكد الدمسي 
 ـ( . ٜٜٙٔ, القاىرة , دار التأليف , ٕطبقات الرؾفية , تح: نؾر الديؽ شريبة , ) ط  -14
 ( ىػ ٔٛ٘الدييمي , عبد الرحسؽ بؽ عبد هللا بؽ احسد بؽ ابي الحدؽ الخثعسي /ٔٔٛ٘ ) ـ 
بيركت, دار الفكر,  يو: طو عبد الرؤكؼ سعد, ) د. ط.قدـ كعمق عم ,الركض األنف  -15

 ـ(.ٜٜٛٔ
  , ـ ( . ٘ٔٓٔىػ / ٙٓٗأبؾ الحدؽ دمحم بؽ الحديؽ )ت الذريف الرضي 
 ـ ( . ٜٚٙٔ, بيركت , د. نا. ,  ٔنيج البالغة  , تح : صبحي الرالح , ) ط  -16
  ـ ( .ٜٔٔٔىػ / ٛٛ٘ابؽ شير اشؾب , أبؾ عبد هللا دمحم بؽ عمي )ت 
 ـ ( .ٜٙ٘ٔمشاقب آؿ أبي طالب , ) د. ط. , الشجف , السظبعة الحيدرية ,   -17
 ـ ( . ٖ٘ٔٔىػ/  ٛٗ٘, أبؾ الفتح دمحم بؽ عبد الكريؼ بؽ أبي بكر أحسد )ت  الذيرستاني 
 . السمل كالشحل , تح : دمحم سيد كيالني ,) د. ط. , بيركت ,دار السعرفة , د.ت.(  -18
 ىػ/ ٖٔٛالذيخ الردكؽ, أبؾ جعفر دمحم بؽ عمي بؽ الحديؽ بؽ مؾسى بؽ بابؾيو القسي  )ت

 ـ( . ٜٗٛ
، )د. ط. , الشجف, السكتبة الحيدرية , عمل الذرايع , تحقيق ك  -19 تقديؼ: دمحم صادؽ بحر العمـؾ

 ـ(.ٜٙٙٔ
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معاني األخبار, ترحيح كتعميق: عمي أكبر الغفارؼ, )د. ط., قؼ, مؤسدة الشذر اإلسالمي,  -21
 ـ (.ٜٜ٘ٔ

  ـ ( . ٜٔٚىػ / ٖٓٙالظبراني , أبؾ القاسؼ سميساف بؽ أحسد )ت 
, بيركت, دار احياء التراث  ٕلسجيد الدمفي , ) طالسعجؼ الكبير ,  تح : حسدؼ بؽ عبد ا  -21

 ـ (. ٜ٘ٛٔالعربي ,
 ـ ( . ٕٕٜىػ/ ٖٓٔالظبرؼ, ابؾ جعفر دمحم بؽ جرير  )ت 
تاريخ األمؼ كالسمؾؾ )تاريخ الرسل كالسمؾؾ ( )تاريخ الظبرؼ(, تح : نخبة مؽ العمساء ,   -22

 ـ(.ٖٜٛٔ, بيركت , مؤسدة االعمسي, ٗ)ط
  ـ ( . ٓٚٓٔىػ / ٖٙٗيؾسف بؽ عبد هللا بؽ دمحم )تابؽ عبد البر , أبؾ عسر 
, بيركت, دار الجيل, ٔ: عمي دمحم البجاكؼ, )طاالستيعاب في معرفة األصحاب، تح -23

 ـ(.ٕٜٜٔ
 ىػ/ ٔٚ٘, أبؾ القاسؼ عمي بؽ الحدؽ بؽ لبة هللا بؽ عبد هللا الذافعي  )تابؽ عداكر

 ـ ( . ٘ٚٔٔ
 ـ(. ٜٜٙٔبيركت,  دار الفكر ,  تاريخ مديشة دمذق, تح : عمي شيرؼ, )د. ط. , -24
  ـ   (.  ٘ٔٔٔىػ /  ٛٓ٘الفتاؿ الشيدابؾرؼ , دمحم )ت 
 ركضة الؾاعغيؽ , )د. ط. , قؼ .مشذؾرات الذريف الرضي , د.ت. ( .  -25
 (  ٜٜٙٔىػ/ ٔٔٔٔالسجمدي, دمحم باقر .) ـ 
 الباقر بحار األنؾار الجامعة لدرر اخبار األئسة األطيار, تح : إبراليؼ السيانجي ودمحم  -26

 ـ(.ٖٜٛٔ, بيركت, مؤسدة الؾفاء , ٕالبيبؾدؼ, )ط
 ـ (. ٜٚ٘ىػ/ ٖٙٗالسدعؾدؼ, أبؾ الحدؽ عمي بؽ الحديؽ بؽ عمي  )ت 
 ـ(.ٜٗٛٔ, قؼ , دار اليجرة , ٕمركج الذىب كمعادف الجؾىر ,)ط -27
 ـ ( . ٗٚٛىػ/ ٕٔٙمدمؼ , أبؾ الحديؽ بؽ الحجاج بؽ مدمؼ القذيرؼ الشيدابؾرؼ)ت 
 الرحيح )صحيح مدمؼ(, )د. ط. , بيركت , دار الفكر , د.ت. (.الجامع  -28
 ـ ( . ٖٔٔٔىػ/ ٔٔٚابؽ مشغؾر, جساؿ الديؽ دمحم بؽ مكـر  )ت 
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 ـ (.ٜ٘ٛٔلداف العرب , )د. ط. , قؼ ,ادب الحؾزة ,  -29
  ـ ( . ٕٚٛىػ / ٕٕٔالسشقرؼ , نرر بؽ مزاحؼ ) ت 
القاىرة , السؤسدة العربية الحديثة  , ,  ٕكقعة صفيؽ ,  تح : عبد الدالـ دمحم ىاركف , ) ط -31

 ـ ( . ٕٜٙٔ
  ـ (ٖٚٔٔىػ /  ٛٙ٘السؾفق الخؾارزمي ,   أحسد بؽ دمحم السكي  ) ت . 
 ـ (.ٖٜٜٔ, قؼ , الشذر اإلسالمي,  ٕتح : مالػ السحسؾدؼ ,) ط السشاقب ,  -31
 . ) مؤلف مجيؾؿ )مؽ قدماء السحدثيؽ ( ) ت القرف الرابع اليجرؼ 
 .ـ(ٜٙٛٔآية هللا العغسى السرعذي الشجفي,  , مكتبعترتو, )د. ط., قؼالقاب الرسؾؿ ك    -32
  ـ  ( . ٖٖٛىػ/  ٕٛٔابؽ ىذاـ, أبؾ دمحم عبد السمػ بؽ ىذاـ بؽ أيؾب الحسيرؼ  ) ت 
 ـ(.ٖٜٙٔ, القاىرة , مظبعة السدني, ٔ: دمحم محي الديؽ عبد الحسيد,)طالديرة الشبؾية, تح  -33
  ـ( . ٕٕٛ/  ىػٕٚٓالؾاقدؼ , دمحم بؽ عسر ) ت 
 ـ ( . ٜٗٛٔ, بيركت , عالؼ الكتب ,  ٖكتاب السغازؼ , تح : مارسدف جؾنس , )ط -34
  ـ(ٕٕٛٔىػ / ٕٙٙياقؾت بؽ عبد هللا البغدادؼ)تياقؾت الحسؾؼ, شياب الديؽ أبؾ عبد هللا 
 ـ(. ٜٜٚٔمعجؼ البمداف , )د. ط. , بيركت , دار احياء التراث العربي ,   -35
 ـ( .ٜٛٔىػ /  ٖٚٓبؽ عمي بؽ السثشى التسيسي ) ت  أبؾ يعمى السؾصمي , أحسد 
, دار السأمؾف لمتراث, , د. ـ.ٔمدشد أبي يعمى السؾصمي, تح: حديؽ سميؼ أسد, )ط -36

 ـ( .ٜٚٛٔ
 المراجع الثانوية 

 ـ(ٖٜٜٔ, بيركت , دار العمؼ لمسالييؽ ,  ٖ)طمؾسؾعة السدتذرقيؽ  بدكؼ , عبد الرحسؽ: -37
, قؼ ,  ٔعميو الدالـ (, )ط( العاممي , جعفر مرتزى : الرحيح مؽ سيرة اإلماـ عمي  -38

 ـ(.ٜٕٓٓكالء السشتغر , 
 , القاىرة, دار السعارؼ , د.ت.( . ٗالعكيقي , نجيب  :  السدتذرقؾف, )ط  -39
عسراف , محسؾد سعيد : معالؼ تاريخ االمبراطؾرية البيزنظية , ) د. ط ., مرر , دار   -41

 ـ( . ٕٓٓٓالسعرفة الجامعية, 
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