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ليية بيغ الجبخ العشاية ال ة في ضػء نطخي م(ٓٛٙىــ/ٔٙـػي عام )األمـ ــي ــالرــخاع الحديش
 تفػيس وأثخىسا عمى حخكة التاريخ دراسة تاريخية فمدفيةوال

 الالمي حخيجة محيدغ عباس.د. م
  ميدانفي  تخبيةال مجيخية

 السمخز
 ضػء في( ـ686/ىػػ66) عاـ األمػػػػػػػػي  الحديشػػػػي الرػػػػػػخاع)بػػ السػسػمة الجراسة تبحث

( فمدفية تاريخية دراسة ػػػ التاريخ حخكة عمى وأثخىسا والتفػيس الجبخ بيغ اإلليية العشاية نطخية
 الجولة تبشي بيغ االليية العشاية نطخية تصبيق في ومعصياتو ونتائجو الفكخي  الفمدفي الرخاع خمفية

 عمى هللا مغ مفػضة وانيا العميا الجيشية الدمصة لشفديا وتسشح وقخاراتيا سمػكيا وحتسية جبخية األمػية
 التخصيط حخية سمب تعشي ال اليي تػفيق إنيا عمى االليية العشاية الحديشية الثػرة حخكة تفدخ حيغ

 مع والتفاعل االستجابة في وقجراتيع االفخاد مؤىالت وفق التاريخية الحخكة رسع ما بقجر والتشفيح
 االتجاه فيو نجح فمدفيا   ديشيا   صخاعا   بيشيسا ولج الستشاقزاف التفديخاف ىاذيغ ضػء وفي االحجاث

 وفيسا ، الحديشية الثػرة حميف السدتقبمي الشجاح كاف حيغ عمى محجود مخحمي نجاح السادي األمػي 
 فمدفي تحميمي والثاني تاريخي سخدي األوؿ اساسييغ مشيجيغ عمى اعتسج فقج راسةالج مشيج يخز
 .  الجراسة مػضع الشطخية ضػء في التاريخية الشرػص وتفديخ لتفكيظ
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The Husseini-Umayyad struggle in (61 AH / 680 AD) in the light of the theory 

of divine providence between reparation and delegation and their impact on 

the movement of history, a historical-philosophical study 

M. Dr. Abbas Muhaisen Harijeh Al-Lami 

Directorate of Education in Maysan 

Abstract 

The study, tagged with (the Husseini-Umayyad conflict in (61 AH / 

680 AD) in the light of the theory of divine providence between reparation 

and delegation and their impact on the movement of history - a historical-

philosophical study) examines the background of the intellectual 

philosophical conflict and its results and data in the application of the theory 

of divine care between the adoption of the Umayyad state's determinism and 

the inevitability of its behavior Its decisions grant itself the supreme 

religious authority and that it is authorized by God, while the Hussainian 

revolution movement is interpreted as divine providence as a divine 

conciliation. Religiously and philosophically, the materialistic Umayyad 

trend succeeded in a limited phase While the future success was an ally of 

the Husseini revolution, and with regard to the study method, it relied on 

two basic approaches, the first is a historical narrative and the second is a 

philosophical analysis to dismantle and interpret the historical texts in the 

light of the theory under study  
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 السقجمة 

أف دراسة االحجاث التاريخية في ضػء الشطخيات الفمدفية يكذف لشا العجيج مغ جػىخىا ومكامشيا     
مشيا بياف حخكتيا وماىيتيا فزال  عسا يزفي عمييا مغ العمسية والسشيجية ، ويدتشبط مشيا قػانيشا  

الت واالنتقادات تاريخية مفيجة فزال  عغ يػسع مغ دائخة البحث في العمل واألسباب وشخح االحتسا
والسيسا إذ ما كانت تبحث تمظ الجراسة في صخاع  لو عػاممو وتاريخو وجحوره وفمدفتو وأفكاره ورؤاه 

 آخخ جانب مغصخاعا  ماديا  يقابمو مثاليا  و أال وىػ الرخاع األمػي الحديشي الحي ىػ في حكيقتو 
 شيصانيا . قابمو  ديشيا  ي

وعمى ضػء تمظ السعصيات السشيجية فقج بحثت الثػرة الحديشية وصخاعيا مع االتجاه          
األمػية فمدفة تشع عغ الجبخية  جولةاألمػي الحي تع تػضيفو سياسيا  ، فقج تبشت الالسادي الجبخي 

ة الدالبة السذيئة اإلليياإلليية في الجانب الدياسي واصبح الحاكع في نطخىا يتحخؾ تاريخيا  وفق 
  .   إلرادتو السخصصة ليا جبخيا  

 فخضية الجراسة 
مغ  شكالية فيع نطخية العشاية االليية في ضػء كل مغ الثػرة الحديشية التيإالجراسة تبحث في       

 يجؼ إلىت فكانتمػية الجولة األ أما ، وصالحيع في الجنيا واآلخخة ىجاية البذخية واستقامتيع خالليا
في سبيل تسخيخ مذخوعيع الدياسي وبقائيع في الدمصة بيجؼ التأثيخ عمى  سياسيا   تػضيف الجيغ

ضػء فمدفة  فيمػية ساليب الجولة األأفيع  إلىتيجؼ الجراسة الخأي العاـ بػصفيع خمفاء هللا ، كسا 
التدمط والقسع الدياسي  ت في ضميامارسو  التي تبشتيا في حكسيا ؛ نطخية الغاية تبخر الػسيمة

 . ية االستبجادشكاؿ المغ ا اواالجتساعي وغيخى
 مشيج الجراسة

، األوؿ سخدي تاريخي مغ خالؿ أيخاد  يافأساس افت سج في دراسة ىحا السػضػع مشيجأع        
ب وفيو تع تحميل أغم فمدفي، والثاني السشيج التحميمي الالخوايات التاريخية  مغ مرادرىا االساسية 

والسصابقة  شاقذةفزال  عغ استعساؿ أسمػب الس ا السرادر ونقجىا نقجا  عمسيا  ،الخوايات التي ذكختي
وتحميل  بيغ نرػص الشطخيات الفمدفية والشرػص التاريخية بغية الػصل إلى تفديخ فمدفي تاريخي

 . السحتػى التاريخي
 ليكمية الجراسة
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الستػفخة تقديسو عمى مبحثيغ أساسييغ سبقتا بسقجمة فخضت شبيعة السػضػع والسادة العمسية       
الرخاع لغة  )وختستا بخاتسة الستخالص أىع الشتائج ، بخرػص السبحث األوؿ الحي كاف عشػانو 

وفيو تع بحث مفخدة الرخاع مغ الشاحية المغػية واالصصالحية وتذعباتيا ومجلػالتيا  (واصصالحا  
 األمػػػػػػػػي  ػػػػ الحديشػػػػي الرػػػػػػخاعسػاء الفمدفية أـ الفكخية ، عمى حيغ خرز السبحث الثاني لجراسة 

فمدفيا  وتصبيقيا  لييةنطخية العشاية اإل إذ درس اإلليية العشاية نطخية ضػء في (ـ686/ىػػ66) عاـ
مػية وكيف كل مشيسا فدخ تمظ الشطخية كل مغ الثػرة الحديشة والدمصة األ اتجاهو عمى رؤى وفكخ 

يا بسا يخجـ فمدفتو الدياسية والفكخية وما يتبشاه مغ فكخ ديشي عقجي وما نتج عغ ذلظ مغ وشبق
 نتائج واثار وفي مختمف الجػانب . 

   الرخاع لغة واصصالحا   السبحث األول
 -:أوال  / لغة 

، إذ أشار الفخاىيجي إلى أف وتجحيخ ىحه السفخدة بذكل مدتفيس تعخض المغػيػف لبياف 
"صخع : صخعو صخعا  ، أي : شخحو باألرض ، والرخاع : معالجتيسا أييسا الرخاع مذتق مغ 

 . ٔيرخع صاحبو"
و في :"صخع : الر  عمى حيغ فرل ابغ مشطػر أكثخ بقػلو  رَّ ْخُع : الصَّْخُح باأل رض ، وخ 

خ ع   ْخعا  وِصْخعا  التيحيب باِلندان ، صار ع و فر  ...فيػ مرخوٌع وصِخيٌع ، والجسع و ي ْرخ ُعو ص 
ُتيسا أ يُُّيسا ي ْرخ ُع صاِحب و ، وفي الحجيث : مث ُل السؤِمغ  خاُع : ُمعال ج  ْخع ى ؛ والُسرار عُة والرِّ ص 

 . ْٕرِع ت ْرخ ُعيا الخيُح مخة وت ْعِجُليا ُأْخخى أ ي ُتِسيُميا وت ْخِمييا مغ جانب ِإلى جانب"كالخامِة مغ الدَّ 
والحي ندتذفو مغ السفيـػ المغػي ىػ أف مفخدة الرخاع قرج مشيا الشداع والترارع بيغ 

ما ضجيغ أو شيئيغ أحجىسا يرخع أو يحاوؿ صخع اآلخخ أو االشاحة بو ، وىحا السفيػـ قخيب إلى 
  . عشتو الجراسة ىحه

 -: صصالحا  اثانيا  / 
تعجدت مفاليع استعساؿ ىحا السرصمح بذكل كبيخ سػاء في الجراسات التاريخية أو الفمدفية  

وىػ مػضػع دراستشا أو حتى الجيشية ؛ لسا لو مغ دالالت وتأويالت كثيخة ، والحي ييسشا ما يخز 
واألمػي مغ جية ثانية ، فقج أشار أحج الباحثيغ  الرخاع التاريخي بيغ الجانب الحديشي مغ جية

إلى أنو ال يعمع عمى وجو الجقة تاريخ بجء الرخاعات ال في التاريخ السعمػـ أو غيخ السعمػـ ؛ كػنو 
صخاع مدتسخ في التاريخ ، ومغ يشادي بشياية الرخاع فيػ يشادي بشياية التاريخ ، إذ ليذ ىشاؾ 

 . 3ف صخاعتاريخ معمـػ أو غيخ معمػـ مغ دو 
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تغحي نفديا بشفديا "ويذيخ أحج الباحثيغ إلى أزلية الرخاع بػصفو سسة إندانية سخمجية  
 .ٗفي حخكة دائخية مفتػحة ىي دورة العجوان ، ودورة العجوان ضخورة لمتحكع والزبط االجتساعي "

، فيسا صػر الرخاع بأشكاؿ وصػر مختمفة بحدب ضخوفيا الدمانية والسكانية وشبيعتيا وحاالتيا ، 
 مغ األول اليػم مشح التاريخي الرخاع يدل "لعوالتي تتدع بجحرية وتاريخية الرخاع االنداني إذ 

 تسثل بسعدكخيغ وقج ، والذخ الخيخ وبيغ ، والطالم الشػر وبيغ ، الحق والباشل بيغ قائسا الخمقة
 والسعدكخ ، هللا نبي آدم يجدجه السعدكخ األول وكان ، الذيصان ومعدكخ ، الخحسغ معدكخ: 

ىحيغ  مغ ولكل ، والكفخ اليسان بيغ قائع الرخاع ىحا يدال ، وال هللا عجو بإبميذ يتسثل الثاني
 . ٘واألحقاب" العرػر مخ عمى أتباع السعدكخيغ

وفي حجود دراستشا ىحه تتزح لشا رؤية الرخاع واضحة بيغ االتجاه والفكخ الحديشي والحي  
يتجدج باألحكية والخحسانية والخيخ ، عمى حيغ يسثل الخط األمػي بكل متبشياتو العقجية والدياسية 

قجي حجوث بالسادية والطالمية الذيصانية ، مسا نتج عغ ىحا التقاشع التاريخي والفكخي والفمدفي والع
التي كذفت الرػرة الحكيكية لمخط األمػي ومغ يديخ بخكبو ىػػ في كخبالء 66واقعة الصف عاـ 

           ويعتقج بفكخه . 
نطخ فمدفية  الرخاع مغ وجية بياف مفيػـلى عمى حيغ ذىب الفيمدػؼ دمحم باقخ الرجر إ  

، عغ تشازع األفكار العمسية والفمدفية"تعبخ فكخة الرخاع عغ نفديا في  :عمسية حزارية قائال  
، أو عغ تسية الرخاع الصبقي داخل السجتسع، أو عغ حالبقاء كقانػن شبيعي بيغ األحياء

: األشخوحة ونكيزيا والسخكب الشاجع عغ الرخاع بيغ لجيالكتيظ وتفديخ الكػن عمى أساسا
ىي قبل كل شيء تعبيخ  - ذات الصابع العمسي أو الفمدفي -الشكيزيغ . إن كل ىحه االتجاىات 

، ويذيخ كارؿ ماركذ ٙعغ واقع نفدي عام وشعػر حاد لجى إندان الحزارة الحجيثة بالرخاع..."
"السشافدة بيغ إلى أف مجسل الرخاعات والسشافدات بيغ البذخ يحجدىا العامل االقترادي قائال  

 . ٚرادية ..."االفخاد والجساعات والجول عمى الصعام والسػاد الخام والقػة االقت
فيسا شجد العتابي عمى ضخورة دراسة الرخاعات البذخية والػقػؼ عمى عػامميا ونتائجيا ؛ 

"دراسة أي صخاع وتتبع مداراتو السيسا الفكخية يشتج لشا معخفة ججيجة لمتعامل مع معمال  ذلظ بأف 
وفي  . ٛ..." الػاقع ، وحيشسا نعخف جحور االفكار نعخف كيف نػاجييا أو نرحح مديخنا معيا

"مغ البجيييات التي ألنياضػء ذلظ ندتذف أف فمدفة الرخاع مغ السدتمدمات التاريخية في الحياة 
 . ٜال يجادل فييا في حتسية وقػعيا وىػ سشة مغ سشغ هللا في الخمق والكػن"
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ومالزمة  وخالصة لسا تقجـ ندتشتج أف فمدفة الرخاع البذخي صفة دائسيو بيغ بشي البذخ 
غحييا عػامل ودوافع شتى مشيا الدياسية والشفدية والجيشية واالقترادية وحتى االجتساعية بحكع ت ليع

 الفػارؽ في الرفات واالخالقيات والسبادئ االندانية مغ شخرا  آلخخ ، وقج فدخ مفيػـ الرخاع
فكخية وبعزيا  خخى أو فمدفية و  ديشية بالجرجة األساس مغ جػانب عجة مشيا األمػي  -الحديشي 
واقترادية ، وفي ضػء ذلظ تيجؼ دراستشا ىحه إلى تدميط االضػاء عمى جحرية الرخاع تاريخية 

الفمدفي الجيشي بيغ تػضيف الجولة األمػية لشطخية العشاية اإلليية في مذخوعيا الدياسي السبخمج 
شاية عمى أنيا حخية اختيار عمى سمب اإلرادة والحخية مع الثػرة الحديشية وفمدفتيا في فيع نطخية الع

التخصيط الدياسي واالصالحي ونجاحو مغ عجمو يعتسج بجرجة كبيخة عمى قجرة السخصط مع التػفيق 
 اإلليي في ضػء تمظ الشطخية .   

 التاريخ حخكة عمى وأثخىسا والتفػيس الجبخ بيغ الليية ثاني: العشايةالسبحث ال
مفيػميا في  عصياتيا التاريخية البج مغ بيافمو  العشاية نطخية مػضػع قبل الجخػؿ في صمب      

ضػء دراستشا ىحه والتي يقرج مشيا أف رسع االحجاث وتحجيج مداراتيا وحخكتيا تكػف ضسغ التجخل 
، أما ما يقرج  االليي ولكغ دوف سمب الحخية واالختيار في حخكة االنداف واستجاباتو وقجراتو

سفكخيغ والباحثيغ وال سؤرخيغالالتي شغمت باؿ  سعقجةالالسدائل مغ فيسا  ؛ الجبخ والتفػيس يسفيػمب
شسذ  بدغت إلى أف والتفديخ والتحقيق عمى بداط البحث شخحت إذ، قجيسا  وحجيثا   عمى حجا  سػاء

عمساءه و اإلسالـ  مفكخي بيغ  حيث انتقمت تمظ التعقيجات والتأويالت والتفديخات فيسااإلسالـ 
فسغ  تارة أخخى ، والتفخيط تارة اإلفخاطب اتدستآراء ونطخيات عشيا ضيػر وفالسفتو والتي تسخس 

مخمػقة هلل تبارؾ وتعالى، كخمق أجداميع وشبائعيع،  بذخال وسمػكيات ىب إلى الجبخ وأف أفعاؿذ
مفػضة إلييع  ندافاالآخخ إلى التفػيس وأف أفعاؿ  عمى حيغ ذىب فخيقوليذ لمعباد فييا صشع ، 

سػى أنو أقجر العبج عمى العسل، وليذ لو تعالى إرادة  وتعالى صمة ليا باهلل سبحانو ، ال مخمػقة ليع
جالئل ب فخيقيغالكل مغ  أستجؿوقج  ، ومذيئة متعمقة بأفعاليع بل ىي خارجة عغ نصاؽ إرادتو

  .  66وقخائغ عمسية وتاريخية وديشية مختمفة ليثبت ويدشج نطخيتو ويجعع اراءه  واشخوحاتو وبخاىيغ
ليية مداحة واسعة مغ تاريخ الفكخ االنداني ، شغمت نطخية العشاية اإلوعمى ىحا الزػء فقج      

والسيسا في حاكسيتيا عمى الحخكة التاريخية االندانية ػػ أي تحكع هللا في التاريخ ػػ وأثخ تمظ الفمدفة 
فالشػف في مقجمة حجاث وكاف مغ نتائجيا أف أىسمت دور االنداف بذكل واضح ، ويبجوا أف افي األ

 .66مغ نطخ وروج ليحه الفمدفة الجبخية إذ أشار أف العشاية ىي مغ تديصخ عمى شؤوف الشاس
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ال تحػي تشاقزات بقجر ما تػضيفيا وتصبيقيا والغايات التي قج  أف تمظ الشطخية بحج ذاتيا
نيع خمفاء هللا أية و لينيع يسثمػف الدمصة اإلأتحخكيا تجعميا سمبية وذات نتائج سيئة فاألمػييغ ادعػا 

وشبقػا تمظ الشطخية في السجتسعات واعتقج بيا جسيػر مغ الشاس ، ولكغ ليذ غايتيع سعادة الشاس 
وحكسيع وفق تمظ الخؤية بقجر ما استغالليع واستعبادىع والتحكع فييع فيشا حرل االختالؼ في غاية 

ئسة أىل أالشطخية في فكخ  وىجؼ الشطخية وليذ في ذاتيا وشبيعتيا ، ومغ محػر أخخ نجج تمظ
البيت )عمييع الدالـ( وبػصف اإلماـ الحديغ )عميو الدالـ( أحج ىؤالء االئسة )عمييع الدالـ( فقج 

"أولئظ خمفاء هللا في أرضو ، اعتقجوا بخالفتيع االليية أيزا  لقػؿ اإلماـ عمي )عميو الدالـ( 
"األئسة خمفاء هللا عد وجل في )عميو الدالـ( لقػلو أف  الـ اإلماـ الخضاوك والجعاة إلى ديشو"

سػء تػضيف في مزاميشيسا فأىل البيت اتيغ الشطخيتيغ حرل صخاع بيشيسا وفي أشار ى.62أرضو"
)عمييع الدالـ( اعتقجوا بأنيع خمفاء هللا وىجفيع ىجاية وسعادة االنداف بػصفيع امتجاد لمخسالة 

خمفاء هللا في أنيع  خخ اعتقج األمػييغ أيزا  ، ومغ جانب آ  شظ فيووخمفاء هللا وىػ امخا  ال السحسجية
ليية الدياسي وفق السذيئة اإل سيعاالرض وقج مشحيع هللا الدمصة والحكع في الجنيا وىع يعسمػف بحك

وال يجػز نقجىع أو االعتخاض عمييع وأف جسيع اعساليع وافعاليع وقخاراتيع التي يتخحونيا ىع مجبخيغ 
 .      لتػضيف الجيشي في الجانب الدياسيبا ما يرصمح عميووىحا عمييا ، 

وفي ضػء تمظ الفمدفتيغ تتجدج تمظ العشاية بديصختيا عمى مجخى التاريخ كقجرة ربانية  
عاشفة أو ساخصة ، فكاف البج مغ خذيتيا أو التزخع إلييا بال انقصاع ، وبيحا وصف التاريخ بأنو 

ماركػس اوريميػس دراسة مدتفيزة عغ حخكة التاريخ  الخوماني يمدػؼ، ويقجـ الف63ذو عشاية ربانية
األول : أن كل شيء وليج حخكة التاريخ تديخ وفق ثالث عػامل جػىخية "  إلى أف فييا ، ويخمز

الرجفة السحزة ، والعامل الثاني : أن كل شيء تحجده ) ضخورة محتػمة ( ، والعامل الثالث : 
 . ٗٔ"تكغ إلى عشاية شفػية رحيسة محدشةد إلى حخية االندان يخ أن كل شيء باستثشاء ما يعػ 

مرصمح العشاية عمى  ٘ٔ"أن استخجام فيكػويج جخي إلى  ألباف االنكميدي  الفيمدػؼ ويذيخ
ليو عمع الالىػت حيث جعميا عشاية عامة وعشاية خاصة ، فالعشاية إوجييغ يساثالن ما أشار 

العامة تعسل في التاريخ مدتقخة متأصمة في جسيع عسميات الصبيعة ومديصخة عمى جسيع الذعػب 
، والتاريخ في رأيو ال يخمقُو الشاس وحجىع ؛ وذلظ الن العشاية تقتاد احيانا  نحػ غايات أخخى تمظ 

لى عسمية يجخي بسػجب إ"أن التاريخ يتحػل وفي ضػء فمدفة ليجل ، ٙٔال"لييا الخجإالتي رمى 
، ٚٔالعشاية االليية ، حيث كل حجث مغ االحجاث التاريخية كانت ارادة هللا قج تشبأت بو مدبقا  ...."

 - ـ 6627) بػسيؤيو كاتب والفيمدػؼ الدياسي الفخندي جاؾ بيشيغوقخيب مغ ىحا السعشى يذيخ ال
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 في ضػءو ، ٛٔ"هللا ىػ الحي يعيغ مرائخ العالع وىػ الحي ييتع بسريخ البذخية"بأف  (ـ 6764
  ىحا السعشى سار األمػييغ بدياستيع وحكسيع.

ومغ خالؿ مجسل تمظ اآلراء الفمدفية والشطخيات التي تذيخ إلى تجخل هللا في التاريخ        
ندتذف أف العشاية االليية تتجخل بشدبة معيشة إلى حجا  ما ووفق الشػاميذ الصبيعة بػصف هللا ىػ 

أىل البيت ئسة أالخالق والسقجر والستحكع مع وجػد أرادة وحخية ندبية لإلنداف وىحا ما ذىب إليو 
)عمييع الدالـ( ودليل ذلظ ما أشار إليو اإلماـ الرادؽ )عميو الدالـ( وىػ يفدخ لشا حخكة االنداف 

"ال جبخ وال تفػيس بل أمخ بيغ التاريخية ومجى حخيتو وقجرتو في تحخيكيا ورسع معالسيا بقػلو : 
إن الشاس االنداف بقػلو : "  ، أو قػلو الحي فيو يبيغ السداحة التاريخية التي يتحخؾ فييا ٜٔأمخيغ"

في القجر عمى ثالثة أوجو : رجل يدعع أن هللا عد وجل أجبخ الشاس عمى السعاصي فيحا قج ضمع 
هللا في حكسو فيػ كافخ ، ورجل يدعع أن األمخ مفػض إلييع فيحا قج أوىغ هللا في سمصانو فيػ 

ما ال يصيقػن وإذا أحدغ حسج هللا ، كافخ ، ورجل يدعع أن هللا كمف العباد ما يصيقػن ولع يكمفيع 
وفي مػرد أخخ يشفي اإلماـ الرادؽ )عميو الدالـ( ، ٕٓوإذا أساء استغفخ هللا ، فيحا مدمع بالغ"

جبخية حخكة االنداف بذكل واضح ، وندتذف ذلظ مغ خالؿ اشكاال  وجو إليو مغ أحج اصحابو 
عبج هللا عميو الدالم : فػض هللا األمخ إلى العباد ؟ فقال : هللا أكخم مغ أن  -ألبي  قمت "بقػلو 

يفػض إلييع ، قمت : فأجبخ هللا العباد عمى أفعاليع ؟ فقال : هللا أعجل مغ أن يجبخ عبجا عمى 
خكة . أو حيشسا وجو سؤاال  لإلماميغ الباقخ والرادؽ )عمييسا الدالـ( عغ ح ٕٔفعل ثع يعحبو عميو"

"ىل بيغ الجبخ والقجر مشدلة ثالثة ؟ قاال : نعع ، أوسع مسا بيغ الدساء القجر والجبخ ونز ذلظ 
أف الحكع وفق تمظ الشطخية يعشي و  يحه الفمدفةلمػييغ وعمى الخالؼ مغ ذلظ في تبشي األ ٕٕواألرض"

ميخ عمى في عمييع صفة العرسة والقجاسة فيتحكع فييا األزليي لمحاكسيغ مسا ي"التفػيس ال 
عية أن يخالفو أو يخاجعو في ليي وال يجػز ألحج مغ الخ الخعية بسقتزى ذلظ التفػيس ال 

الحتسية الالىػتية الجبخية الجيشية التي تقػؿ بزخورة متعالية  "لى الفمدفة إوىع بيحا أقخب ،ٖٕ"حكسو
دؽ أ، ويػضح لشا أحج الباحثيغ ىحه الشطخية بذكل 24تعبخ عغ خزػع اإلنداف لإلرادة اإلليية ..."

، بحيث أنو البج أن  عمى هللا " تفتخض أن الشذاط النداني متػقف تسام ا  :  أف ىحه الحتسية بقػلو
يكػن ثسة تعارض بيغ الحخية الندانية والقجرة الليية، وىشا تتحػل الحتسية إلى جبخية تقػل 

ا  بالقزاء والقجر، إذ أن مجخد وجػد ا تحجيج  هللا يدتتبعو بالزخورة أن يكػن مريخ الندان محجد 
ا، بغس الشطخ عسا سػف تتجو إليو إرادة الندان وثسة ارتباط كبيخ بيغ الحتسية الالىػتية  سابق 

 . ٕ٘والجبخية، والجبخ ىػ نفي الفعل عغ الندان  أو العبج..."
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واالفعاؿ واالرادات إلى هللا بشدبة معيشة  وفي ضػء تمظ الشطخية التي تشدب كل السسارسات 
األمػية تػضيف تمظ الشطخية بسا يالئع سياستيا وفمدفتيا ؛ ولتبخيخ غاياتيا الفاسجة  جولةفقج تبشت ال ،

ومرالحيا الذخرية الزيقة وخجاعيا لمخأي العاـ بدمػكياتيا السشحخفة والسيسا في صخاعيا مع 
مذخوعيا االجخامي ضج اؿ البيت )عمييع الدالـ( بأف ترفيتيع  اإلماـ الحديغ )عميو الدالـ( وتبخر

مػييغ لفمدفة الجبخ كػنيع شعخوا وقتميع كانت وفق السذيئة االليية ، ويبجوا أف الدبب وراء تبشي األ
فعالة  مغ بأف ما روجػه مغ أنيع استػجبػا الخالفة بقخابتيع مغ عثساف بغ عفاف ال يذكل ليع نطخية

ؿ الشطخيات األخخى الدائجة آنحاؾ مشيا نطخية الذػرى لمخػارج ونطخية الشز في قبا ومػازية
لمعمػييغ أو نطخية وراثة الشبي )ص( لمعباسييغ أو نطخية السخجئة أو غيخىا ، وليحا اشار أحج 

"إلى محىب الجبخية وعػلػا عميو ألثبات حقيع فييا ، وتعمقػا بو الباحثيغ بأف األمػييغ مالػا 
ازىع ليا ، فقج استقخوا عمى أن هللا اختارىع لمخالفة ، واتاىع السمظ ،وأنيع يحكسػن لترحيح احتي

بإرادتو ويترخفػن واحاشػا خالفتيع بيالة مغ القجاسة واسبغػا عمى انفديع كثيخا  مغ االلقاب 
"لع يعتقجوا في  إلى أف األمػييغ كخوف  باتخيذيا ة االمخيكيةالسدتذخق توكسا ذىب. ٕٙالجيشية..."

     . ٕٚرادة الحخة..."ال 
التي يدتجؿ بيا عمى تبشي ىؤالء الحكاـ األمػييغ فمدفة الجبخية  خخى األومغ بيغ األدلة 

"األرض َّللَّ وأنا خميفة هللا فسا أخحت فمي ، وما تخكتو ليية في إدارة دفة الحكع ما قالو معاوية اإل
 ةياستباح، فيشا معاوية يحاوؿ أف يفدخ خالفتو ػػ وفق رأيو ونطخيتو ػػ بانيا 28لمشاس فبالفزل مّشي"

بسعشى مغ حقو أف يأخح أو يسمظ أي شيء بال وجو حق كػنو خميفة هللا ، وىحا مفيػـ مغالط 
وتػضيف سياسي سمصػي ىجفو الييسشة واالستحػاذ عمى الذعػب في ضػء ىحه الشطخية وخجاع لمخأي 

"إّن معاوية بغ أبي سفيان كان عبجا مغ عبيج بيحه الشطخية بقػلو : يديج ولجه  عمشا  العاـ ، كسا صخح 
 . 29هللا أكخمو هللا واستخمفو وخّػلو ومكَّغ لو فعاش بقجر ومات بأجل..."

"إن هللا تعالى يقػل :)وإن مغ شيء إال عشجنا خدائشو  معاوية واألكثخ تشطيخا  مغ ذلظ قػؿ
فعالم تمػمػني إذا قرخت في عصاياكع فقال لو األحشف : وإنا وهللا ال ٖٓ(وما نشدلو إال بقجر معمػم

نمػمظ عمى ما قي خدائغ هللا ولكغ عمى ما أندلو هللا لشا مغ خدائشو فجعمتو في خدائشظ وحمت بيششا 
ليية قج تجخمت في وفي مشاسبة أخخى أشارة معاوية وبذكل صخيح إلى أف العشاية اإل، ٖٔوبيشو"

"إن أمخ يديج قزاء مغ القزاء ،  الدياسية وتذخيرا  في أمخ بيعة يديج بغ معاوية قائال  الذؤوف 
وىحه الػفػد السبايعة ليديج ،ٕٖوليذ لمعباد الخيخة مغ أمخىع ، وقج أكج الشاس بيعتيع في أعشاقيع"
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ما رزئت ولجيششا قػ  "أصحبت يا أميخ السؤمشيغ إماما   في تػليو الحكع بعج أبيو تشعتو بخميفة هللا
 . 33خالفة هللا..." خميفة هللا وأعصيت

الػالي زياد بغ أبيو إلى نفذ الفمدفة تمظ القائسة عمى أسذ الجبخية في  وروج نطخقج و 
أّييا الشاس اّنا أصبحشا لكع ساسة وعشكع ذادة ، ندػسكع بدمصان هللا  "خصابو أماـ الشاس بقػلو :

شا فمشا عميكع الدسع والصاعة فيسا أحببشا ولكع عميشا الحي أعصانا ، ونحود عشكع بالفيء الحي خّػل
 . ٖٗالعجل فيسا وليشا فاستػجبػا عجلشا وفيئشا بسشاصحتكع لشا "

مغ  أحجى الباحثات مغ أف تبشي العقيجة الجبخية تمظلى تحميل إومغ السشاسب ىشا االشارة 
"كان المام الحديغ )عميو الدالم( عمى عمع ودراية ألثار  كل مغ معاوية ومغ بعجه ولجه يديج قبل

ذلظ االنحخاف ومحاولة تخسيخو في ذىشية االمة االسالمية ، مسا شكل دافعا  قػيا  لخخوجو واعالن 
 ٖ٘ثػرتو لصالح ذلظ االنحخاف والحفاظ عمى السفاليع االساسية لمجيغ"

حاولت الدمصة الحاكسة آنحاؾ أف ونمسذ تمظ الفمدفة بذكل واضح في واقعة الصف حيث  
تشدب عسمية قتل اؿ الخسػؿ )ص( هلل سبحانو وتعالى إذ أدخل اإلماـ عمي بغ الحديغ )الدجاد( 

"فقال لو : ما أسسظ ؟ قال : عمي بغ الحديغ .  )عميو الدالـ( عمى الػالي عبيج هللا بغ زياد أسيخا  
أخي يقال لو : عمي بغ الحديغ وإنسا قتمو  قال : ألع يقتل هللا عمي بغ الحديغ ؟ ! فقال : كان

الشاس . قال : بل قتمو هللا   )فأمخ المعيغ بقتمو ، فراحت زيشب بشت عمي يا ابغ زياد حدبظ مغ 
وفي مػقف آخخ يفرح يديج بغ معاوية عغ اعتقاده ، ٖٙدمائشا فإن قتمتو فاقتمشي معو ! فتخكو"

اـ الدجاد )عميو الدالـ( والتي أكج فييا لألماـ أف الخاسخ بتمظ الشطخية مغ خالؿ محاورتو مع اإلم
يديج بعمي  " ثع دعا الحي حجث وحرل ليع ىػ مغ صشع وتقجيخ هللا سبحانو وتعالى ، ونز ذلظ

بغ الحديغ وصبيان الحديغ وندائو ، فأدخمػا عميو فقال لعمي : يا عمي ، أبػك الَّحي قصع 
رحسي ، وجيل حقي ، ونازعشي أسمصاني ، فرشع هللا بو ما رأيت . فقال عمي :) ما أ صاب  مغ 

خ أ ىا إن ذلظ عمى هللا يديخ لكيال ُمِريب ٍة في األ ْرِض وال في أ ْنُفِدُكْع ِإالَّ في ِكتاٍب مغ ق ْبِل أ ْن ن بْ 
تأسػا عمى ما فاتكع وال تفخحػا بسا آتاكع وهللا ال يحب كّل مختال فخػر ( . فقال يديج : ) ما 

 . ٖٚ("ابكع مغ مريبة فبسا كدبت أيجيكعأص
الديجة زيشب )عمييا الدالـ( عبخ محاورتيا مع عبيج هللا بغ زياد كحب الشطخية  تكذفو   

زيف وبصالف تمظ  تبيشالسشحخفة هلل سبحانو وتعالى ، و  مة في ندب الدمػكياتالجبخية السدعػ 
فقال ابغ  " وتخجيخه ، ونز ذلظ 38الفمدفة التي تحاوؿ مغ خالليا الدمصة التأثيخ عمى الخأي العاـ

زياد : كيف رأيت صشع هللا بأخيظ وأىل بيتظ ؟ فقالت زيشب رضي هللا عشيا : ما رأيت إال جسيال ، 
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القػم كتب هللا عمييع القتل فبخزوا إلى مزاجعيع ، وسيجسع هللا بيشظ وبيشيع يا بغ زياد ، ىؤالء 
 . ٜٖفتحاجػن وتخاصسػن ، فانطخ لسغ الفمح يػمئح ! ثكمتظ أمظ يا بغ مخجانة..."

 الديجة عمى نفدو الػقت في وخصيخا   معقجا   تداؤال   شخح عبيج هللا بغ زياد أف الشز مغ ويفيع 
 البيت اىل اوضاع إليو الت ماؿ اتجاه هللا صشع عغ االستفياـ حاوؿ حيشسا( الدالـ عمييا) زيشب
 صشع مغ وأنو الحديشية الثػرة  تجاه وقخاراتو فعمو بجبخية اعتقاده عمى يجلل مسا آنحاؾ الدالـ عمييع

 بيغ فخقت حيث عمسي بجػاب زيشب الديجة ردت ولكغ ، لمتشفيح اداة  وىػ وعال جل هللا وتخصيط
 وصػره حاالتو كل في جسيال   هللا صشع رأت إذ األمػية الجولة وكيج تخصيط وبيغ هللا أرادة أو صشع

 ليـػ وارجاءه والسحاججة بالسخاصسة فػصفتو الصف واقعة في مػيةاأل الجولة عميو اقجمت ما أما
 . لمدمصة األمػية السحجود والشرخ ليع السدتقبمي الفالح أف إلى مذيخة لمسحاسبة الكيامة

األمػية حاولت تػضيف تمظ الشطخية لتخجيخ الخأي  جولةالحي يدتشتج مغ ذلظ كمو أف الو  
العاـ واقشاعو وتيجيع السجتسعات وتػضيف الجيغ سياسيا  ، وفي ىحا الذأف عمل أحج الباحثيغ مغ أف 
الشطخية بحج ذاتيا ليدت السدؤولة عغ االعتقاد الحي تبشتو الجولة األمػية الخاشئ والتػضيفي 

"سياساتيا القسعية ليدت عقيجة القزاء والقجر ىي السدؤولة  واالستغاللي لمجيغ وإنسا يعػد إلى
عغ التخخيب الحي لحق السجتسع السالمي مبكِّخا ، بل ىػ االستغالل الدياسي لمجولة األمػية 
وتػضيفيا السكّثف ليحا السعتقج وغيخه لسا يخجم السػقع الدياسي ألسخة بشي أمّية ومرالحيا 

ا ضّج معارضييا، ويػّفخ ليا ستارا  فزفاضا  مغ الذخعية الجيشية في االقترادية، ولسا يعّدز مكانتي
االستغالل مػاجية مشاوئييا واالستسخار بدياسة التشكيل والبصر ضّج مغ ال يرست مشيع، إّن 

،ووفق ىحا التػضيف ولتبخيخ ما قامت بو مغ مذخوع مادي ٓٗوليذ الجيغ" الدياسي الدمصػي لمجيغ
بيت )عمييع الدالـ( ضج مذخوع اؿ البيت االليي والحي نتج عغ تفعيل شيصاني ىجفو ترفية اؿ ال

رادية لألفعاؿ واالختيارات بكل ليسة التي مثمت الحخية اإلالسذخوعيغ واصصجاميسا واقعة كخبالء األ
  مدتػياتيا سػاء أكانت العقجية أو الدياسية أو االجتساعية وغيخىا . 

الدياسي ىػ األبخز في تبشي األمػييغ ىحه الشطخية  فيسا رجحت أحجى الباحثات بأف الجافع 
 ىي "إنسا وسمػكياتيع اعساليع فبأ ويػىسػىع الشاس يقشعػا اف بالجبخ القػؿ خالؿ مغ ػاحاولحيث 

 هللا لسذيئة صػرة اال اعساليع فميدت السعارضة، عمى يقزػا أن يدتصيعػن  وبحلظ هللا، مغ قجر
 مفيػم شخح عمى وركدوا( االمػيػن ) حخص لحلظ ، بو القبػل الشاس وعمى لو، مخد ال الحي وقجره
 .ٔٗضجىع" السعارضة حخكات مػاجية في واستخجمػه الستأخخة الدشػات في سيسا وال الجبخ
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خا  مغايخا  لسا فيسا تخكدت فمدفة الثػرة الحديشية في أشار نطخية العشاية االليية في تقجيع تفدي
،  قخاراتوو األمػية في جبخيتيا وسمبيا إلرادة وحخية واختيارية االنداف لدمػكياتو  جولةذىبت إليو ال

خخ آ)عميو الدالـ( تمظ الشطخية بذكل الحديغ عمى العكذ تساما  مغ تمظ الفمدفة فقج وضف اإلماـو 
وما كتبو هللا مغ السريخ السقخر  42تع مغ خالليا ربط العشاية بفمدفة نطخية القزاء والقجر

يات الثػرة الحديشية ورجاالتيا وندائيا واشفاليا وجسيع العشاصخ السذاركة فييا وحخكة لذخر
أخبخىع اإلماـ )عميو الدالـ( بسا ستؤوؿ إليو مرائخىع ومريخه معيع )عميو  إذ،  ومعصياتيا احجاثيا

 شظ ( ، ومسا المغ حيث )الدماف والسكاف والفاعلالدالـ( وأنو كاف عمى عمع بحلظ وبذكل تفريمي 
فيو أف فمدفة أو نطخية القزاء والقجر مغ األمػر الذائكة عمسيا  ومشيجيا  إذ أنيا تديخ باتجاىيغ 

رادي اختياري يقع ضسغ حخية الفخد تحت إاألوؿ ضاىخي حتسي مغ ناحية تحقق الػقػع والثاني 
ة التاريخية لمثػرة والحي يعشيشا في مػضػع دراستشا بقجر ما يتعمق في تفديخ الحخك ليية ،السذيئة اإل

خ الحديشية وفق تمظ الفمدفة ومجى تفاعل محخؾ الحجث مع تمظ الفمدفة سػاء أكانت ارادية أو غي
، فزال  عغ ذلظ رفع بعس القخاءات الدصحية التي تجعل مغ فمدفة القزاء والقجر عامال   أراديو

لتػقف عغ الشذاط ، وىحا مخالف سمبيا  في حخكة التاريخ إذ تفدخه عمى أنو  يعشي التدميع السصمق وا
ويتعارض مع حكيقة تمظ الشطخية جسمة وتفريال  ، وفي ىحا الخرػص أشار أحج الباحثيغ إلى أف 
"ليذ القجر والقزاء أكثخ مغ كػنيسا جدءا  مغ قانػن الدببية، وليدا شيئا  وراء الدشغ الليية 

ّل عمى ضػئيا إشكالية التعارض بيغ الجارية في الػجػد. ىحا ىػ جػىخ نطخية التفديخ التي تشح
حّخية الندان في الرادة واالختيار وتحجيج السريخ مغ خالل فعمو وبيغ اليسان بالقجر والقزاء، 
بحيث ال يغجو ىحا اليسان غيخ متقاشع مع الفعل النداني وحدب ، وإّنسا يتحّػل إلى محّفد 

انيغ السػدعة في الصبيعة، ووعي العالئق لإلندان عمى بحل السديج مغ الجيج عبخ اكتذاف القػ 
ووفق تمظ الفمدفة فاف فكخة القزاء والقجر ال  .ٖٗالعقالنية التي تشتطع الحياة والػجػد النداني..."

تدمب فييا حخية الفخد بذكل مصمق كسا يترػرىا البعس ويشطخ ليا ويدتدمع فييا ألمخ الػاقع مسا 
شيا ، بل عمى الشكيس مغ ذلظ تساما  إذ يتحػؿ القجر إلى يعشي الحتسية التاريخية التي ال مفخ م

 محخؾ لمشذاط االنداني ودافعا  لو نحػ تحقيق ما تع قزاءه. 
وفي ضػء ذلظ تثبت فاعمية وحخكة اإلنداف في حجود اإلرادة اإلليية مغ دوف إبصاؿ لمفعل  

في ضػء مبجأ الدببية ونطاـ  اإلنداني أو تقييجه والحي يتحّخؾ بجوره ضسغ دائخة القجر والقزاء؛ أي
اء  َّللاَُّ{الدشغ، ومغ ثّع ىػ ال يتقاشع مع مبجأ:  خِّا ِإالَّ م ا ش  عمى  ٗٗ}ُقْل ال  أ ْمِمُظ ِلش ْفِدي ن ْفع ا و ال  ض 

أّف ذلظ ال يعشي تقييجا  في اإلرادة والسذيئة اإلليية، كسا ال يعشي حّجا  مغ قجرتو السصمقة جّل وعال، 
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تي أبت أف تجخي األمػر إال عمى أسبابيا، وحكستو ىي التي اقتزت أف يكػف نطاـ فإرادتو ىي ال
الخميقة وعالع الػجػد عمى ىحا السشػاؿ، ومغ ثّع فإّف ما يجخي ىػ تحقيق إلرادتو ومذيئتو، دائخ في 

 غيخ متعارضيغ مع أّف القجر والقزاء اإلليّييغ ليذنصاؽ قجرتو جّل وعال. ىحا السعشى الحي يفيج ب
، بل يؤّكجانو ويجعالنو ضخورّيا  حيث ال يعقل صجور فعل مغ اإلنداف  االختيار اإلنداني فحدب

 . 45مغ غيخ اختياره
رادة أو اختيارية االنداف في افعالو إكسا وذكخ الصباشبائي أف فمدفة ىحه الشطخية ال تدمب 

تعالى ىجايتيا تكػيشا إلى "مغ حق األشياء عمى هللا وسمػكياتو وسائخ حخكاتو التاريخية إذ أف 
كساليا السقجر ليا وىجايتيا إلى كساليا السذخع ليا وقج عخفت فيسا مخ مغ مباحث الشبػة أن 
التذخيع كيف يجخل في التكػيغ وكيف يحيط بو القزاء والقجر فإن الشػع االنداني لو نػع وجػد 

 تقع إال عغ اعتقادات نطخية وعسمية ال يتع أمخه إال بدمدمة مغ األفعال االختيارية الرادية التي ال
فال بج أن يعير تحت قػانيغ حقة أو باشمة جيجة أو ردية فال بج لدائق التكػيغ أن يييئ لو 
سمدمة مغ األوامخ والشػاىي الذخيعة وسمدمة أخخى مغ الحػادث االجتساعية والفخدية حتى يخخج 

طيخ ما في مكسغ وجػده وعشج ذلظ بتالقيو معيسا ما في قػتو إلى الفعل فيدعج أو يذقى وي
 . ٙٗيشصبق عمى ىحه الحػادث وىحا التذخيع اسع السحشة والبالء ونحػىسا"

وتعخض الجكتػر عساد الجيغ خميل إلى فمدفة القزاء والقجر أيزا  في ضػء السفيـػ القخآني 
" تػغل بعيجا  في ىحه السدألة حيث أنو تجاوز محاىب التاريخي وتػصل إلى أف القخاف الكخيع قج 

لى االنعكاسات السادية إونطخيات التفديخ وتحجيجا  السادية التاريخية في رد كل ترخفات االندان 
التحتية أو السثالية الييغيمية في جعميا كل ترخفاتو تخزع لسديخة العقل السشطع الكمي ، أن 

خضو لسدالة الحخية االندانية مخكدا  مستازا  لمجور البذخي في القخان يتيح مشح البجء مغ خالل ع
االرض فيػ مغ جية خميفة هللا في االرض والحي قجر لُو أن يرشع احجاث تاريخو بإرادتو واختياره 

وأشار أيزا  بأف الفمدفة القخآنية تمظ لع تكغ فخدية بل خخجت إلى دائخة . ٚٗسمبا  وايجابا  ..."
مع والذعػب وليذ االفخاد الفمدفية والشفدية واالخالقية الجساعية بسعشى شسمت األ التأويالت والدوايا

مع والذعػب وليذ وىحا يعشي أف فمدفة القزاء والقجر يسكغ أف تتحخؾ مغ خالليا األ ،48فحدب
 االفخاد فقط مسا يعشي اترافيا بالرفة الجسعية والذسػلية. 

ات التي تذيخ لفمدفة القزاء والقجر والتي مغ وإلثبات ذلظ تاريخيا  سشػرد عجد مغ الخواي
 –السسكغ ضاىخيا  أف تفدخ عمى أنيا حتسية ومريخية وليذ لإلماـ الحديغ )عميو الدالـ( دور فييا 
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لحا سشقـػ بشقميا بشرػصيا ومغ ثع نشاقذيا ونعمق عمييا  -أي بسعشى مدمػب الحخكة التاريخية فييا 
 -، ومغ أبخزىا :

: "ال تخخج إلى العخاق فقج سسعت رسػل هللا الـ( لسا أراد العخاؽ قالت لو أـ سمسة /"أنو )عميو الد6
ـ أرض العخاق وعشجي تخبة دفعيا إلي في قارورة .  صمى هللا عميو وآلو يقػل : يقتل ابشي الحديغ ب

فقال : وهللا إني مقتػل كحلظ ، وإن لع أخخج إلى العخاق يقتمػنشي أيزا ، وإن أحببت أن أريظ 
مزجعي  ومرخع أصحابي . ثع مدح بيجه عمى وجييا ، ففدح هللا في برخىا حتى أراىا ذلظ 
كمو ، وأخح تخبة فأعصاىا مغ تمظ التخبة أيزا في قارورة أخخى ، وقال عميو الدالم : فإذا فاضتا 
 دما ، فاعمسي أني قج قتمت . فقالت أم سمسة : فمسا كان يػم عاشػراء نطخت إلى القارورتيغ بعج

 . ٜٗالطيخ فإذا ىسا قج فاضتا دما"
"فاستيقع وىػ أف رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع اضصجع ذات يػـ لمشـػ  /  ما ورد عغ أـ سمسة2

خائخ الشفذ فاضصجع فخقج فاستيقع وفي يجه تخبة حسخاء يقبميا فقمت ما ىحه التخبة يا رسػل هللا 
فقمت لجبخيل أرني تخبة األرض التي يقتل قال أخبخني جبخيل أن ىحا يقتل بأرض العخاق لحديغ 

 . ٓ٘فييا فيحه تخبتيا"
"وهللا لتقتمغ ىحه األمة ابغ نبييا في السحخم لعذخ ميثع التسار )رحسو هللا( قػلو :  / ما ورد عغ3

يسزيغ مشو ، وليتخحن أعجاء هللا ذلظ اليػم يػم بخكة ، وإن ذلظ لكائغ ، قج سبق في عمع هللا 
ذلظ بعيج عيجه إلي مػالي أميخ السؤمشيغ ) صمػات هللا عميو ( ، ولقج أخبخني  تعالى ذكخه ، أعمع

 . ٔ٘أنو يبكي عميو كل شيء"
"يا أماه / وقج خاشب اإلماـ الحديغ )عميو الدالـ( أمو الديجة فاشسة الدىخاء )عمييا الدالـ( قائال  4

قج شاء أن يخى حخمي ورىصي ، و  وعجوانا   ضمسا   محبػحا   قج شاء هللا عد وجل أن يخاني مقتػال  
وندائي مذخديغ ، وأشفالي محبػحيغ مطمػميغ ، مأسػريغ مقيجيغ ، وىع يدتغيثػن فال يججون 

      52ناصخا وال معيشا"
باف أحج مرادره في بياف مريخ  ضػء تمظ الفمدفة القجرية/ ويذخز اإلماـ )عميو الدالـ( في 5

ماما  معرػما  مشرػصا  عميو ونجج ذلظ إليي الحي مشح لو بػصفو شخريات الثػرة ىػ العمع اإل
"لقيت الحديغ بغ عمي وىػ يخخج فيسا ذكخه عبج هللا بغ عباس عشج لقائو بو )عميو الدالـ( قائال  

إلى العخاق ، فقمت لو : يا بغ رسػل هللا ، ال تخخج قال : فقال لي : يا بغ عباس ، أما عمست أن 
أن مرارع أصحابي ىشاك ؟ ! فقمت لو : فأنى لظ ذلظ ؟ قال : بدخ سخ لي ، مشيتي مغ ىشاك ، و 
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، وىحا ما اشارت إليو أحجى الباحثات مغ أف السرجرية االخبارية ليحه الحادثة  .ٖ٘وعمع أعصيتو"
 . 54ىػ مرجر سساوي وفق الخؤية الفكخية والػاقع الحجيثي التصبيقي

"حتى بمغ كخبالء وكان الجقيق لدماف ومكاف الحادثة / وتتزح فمدفة القزاء والقجر في التحجيج 6
ذلظ في اليػم الثاني مغ السحخم فمسا وصميا قال ما اسع ىحه األرض فقيل كخبالء فقال عميو 
الدالم الميع إني أعػذ بظ مغ الكخب والبالء ثع قال ىحا مػضع كخب وبالء إندلػا ىاىشا محط 

ا حجثشي ججي رسػل هللا صمى هللا عميو وآلو وسمع رحالشا ومدفظ دمائشا وىشا محل قبػرنا بيح
 . ٘٘فشدلػا جسيعا"

ومغ الججيخ أف نذيخ ىشا إلى ما وقفت عميو أحجى الباحثات مغ بياف التعرب العقجي  
والفكخي لجى بعس السؤرخيغ في بياف مػقفيع مغ يديج بغ معاوية ، رغع التأكيجات الحتسية االليية 

جسل إلى حجوث واقعة الصف وتحجيج تفاصيميا والجية القاتمة  والستسثمة أنفة الحكخ والتي تذيخ بالس
بالدمصة األمػية وعمى رأسيا يديج بغ معاوية ، إال أف بعس السؤرخيغ وبجوافع عقجية مطمة 
وتػجيات فكخية سكيسة أمثاؿ ابغ العخبي وابغ تيسية وابغ قيع الجػزية والحىبي وابغ خمجوف قامػا 

ره بالرػرة  الحدشة واعصائو الذخعية واالحكية في جخيستو تمظ متجاوزيغ االخبارات بتبخئة يديج واضيا
اإلليية الحتسية التي فرمت وبيشت دور يديج في قتل اإلماـ الحديغ )عميو الدالـ( وسبي عائمتو 

 . 56السباركة
الجبخي ليية في اشارييا مغ خالؿ دراسة الخوايات أنفة الحكخ وربصيسا مع فمدفة العشاية اإل 

األمػي والػسصي نطخية أىل البيت )عمييع الدالـ( وفمدفتيع ، ندتصيع أف ندجل عجد مغ 
السشاقذات والسالحطات والشتائج السفيجة ، ونخفع بعس االشكاالت التي قج مغ السحتسل أف  تصخح 

 . وتفديخات تأويالتيات ؛ كػنيا تحتسل عجة في حاؿ كانت القخاءة سصحية لتمظ الخوا
مغ خالؿ قخاءة الخوايات انفا  قخاءة أولية  الثػرة الحديشية حخكة الجبخية فيالشطخية لية اشكا 

وسصحية وبسعدؿ عغ القخائغ األخخى نججىا انيا أشارت إلى أف اإلماـ الحديغ )عميو الدالـ( ومغ 
سبقو زمانيا  سػاء ججه الخسػؿ األعطع )صمى هللا عميو والو( أو أبيو أميخ السؤمشيغ)عميو الدالـ( قج 

عسا سيحجث لو  وألىل بيتو وألنراره في واقعة  –س السػاقف في بع -تحجثػا وبذكل دقيق ومفرل 
الصف وجاءت تمظ االخبار مصابقة تساما  لسا وقع تاريخيا  عمى أرض الػاقع فيحا نػع مغ الجبخية 
واف هللا ىػ مغ قجر ىحه الحخكة ، واإلماـ الحديغ )عميو الدالـ( وأىل بيتو وأصحابو ما ىع إال أداة 

ليية ومغ ثع سمب أرادتيع وحخيتيع في حخكتيع التاريخية في واقعة الصف ،ولخفع تشفيحية لمسذيئة اإل
 -ىحا االشكاؿ نػرد عجد مغ الشقاط واألدلة الجػىخية ، ومشيا:
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/ مسا يجحس نطخية الجبخية في الثػرة الحديشية أو سمب الحخية التاريخية لمثػرة أو أف هللا ىػ 6
ولع يكغ لذخرياتيا آنحاؾ أي أثخ أو دور فعاؿ في رسع  الحي قجر ليحه الثػرة وخصط ألحجاثيا

احجاثيا ومجخياتيا ىػ أف اإلماـ الحديغ )عميو الدالـ( قج تعامل مع األحجاث وفق نػاميديا 
مكاف الحجث واالنتقاؿ مغ مكة  الختيارالصبيعة بجء  مغ مكاتبة أىل الكػفة إلى ايفاد سفيخه لمعخاؽ 

لخصابات التي القاىا في كل مخاحل الثػرة ومشازليا وغيخىا مغ التحخكات إلى السجيشة ثع العخاؽ إلى ا
يعمع مريخه ولكغ تحخكاتو كانت  أف اإلماـ عمى  مظ تجؿ داللة واضحة والتفاعالت األخخى التي ت

نو واجو السدتججات أخخ آبسعشى  –وفق القػانيغ التاريخية الصبيعية ووفق التحجيات التي تػاجيو 
ولػ كاف اإلماـ )عميو الدالـ( يديخ وفق نطخية الجبخ أو سمب  -جيات مقابمة ليا الدياسية بتح

وأف هللا مقجر كل شيء ومخصط لو لبقى)عميو الدالـ( في مكانو في مكة أو  واالختياراإلرادة 
السجيشة وقتمتو الدمصة ىشاؾ وأنتيى األمخ ولكغ الحي حرل خالؼ ذلظ حيث تعامل اإلماـ )عميو 

الحجث وفق ضخوفو وقػانيشو الصبيعة التاريخية أي وفق نطخية التحجي واالستجابة لمػاقع  الدالـ( مع
 والطخوؼ . 

/ ومغ القخائغ واألدلة التي تؤكج مجى فاعميو اإلماـ الحديغ )عميو الدالـ( مع الحجث التاريخي 2
مع الكيادات  آنحاؾ وفق نػاميدو الصبيعة مدالة السفاوضات التي عقجىا اإلماـ )عميو الدالـ(

والتي تجؿ بذكل كبيخ عمى مجى تفاعل اإلماـ ) عميو  57األمػية سػاء أكانت سياسية أو عدكخية
الدالـ( مع الطخوؼ والػقائع الخاىشة في حيشيا ، وأف تكػف التحجيات بسدتػى االستجابة ليا ، في 

 ضػء الشػاميذ الصبيعية والدشغ التاريخية الحاكسة . 
 آخخ يجحس الجبخية والتدمع السصمق لمسقجر مغ هللا ىػ االستعانة ويزاؼ إلى ذلظ دليال  

بالسػارد البذخية وزجيا في السعخكة بيجؼ تحقيق الغمبة ومغ ثع الشرخ ، وىحا ما نججه واضحا  في 
بعج أف أخح مػافقة اإلماـ  لشرخة الثػرة دور القائج حبيب بغ مطاىخ األسجي في حث بشي قػمو

"وقال حبيب بغ مطيخ الحديغ )عميو الدالـ( لتمظ الفكخة وأشخاكيع في السعخكة السختكبة ونز ذلظ 
لمحديغ : إن ىا ىشا حيا مغ بشي أسج أعخابا يشدلػن الشيخيغ ، وليذ بيششا وبيشيع إال روحة 

نفعا أو يجفع عشظ مكخوىا . فأذن لو  أفتأذن لي في إتيانيع ودعائيع ؟ ! لعل هللا أن يجخبيع إليظ
في ذلظ فأتاىع فقال ليع : إني أدعػكع إلى شخف اآلخخة وفزميا وجديع ثػابيا أنا أدعػكع إلى 
نرخ ابغ بشت نبيكع فقج أصبح مطمػما ، دعاه أىل الكػفة ليشرخوه ، فمسا أتاىع خحلػه وعجوا 

جبمة بغ سعج رجل مسغ ىشاك يقال لو : عمية ليقتمػه ! فخخج معو مشيع سبعػن فارسا  وأتى عسخ
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بغ عسخو فأخبخه خبخىع ! فػجو عسخ أزرق بغ الحخث الريجاوي في جيل فحالػا بيشيع وبيغ 
 .ٛ٘الحديغ ورجع حبيب بغ مطيخ إلى الحديغ فأخبخه الخبخ فقال الحديغ الحسج َّللَّ كثيخا"

التحجيات التي كانت  فيحه االحجاث تذيخ بذكل واضح مجى االستجابات الفاعمة في قباؿ 
تػاجييا الثػرة الحديشية بإشارىا الػاقعي وتعامالتيا وفق التحخكات والسػاقف الصبيعية بعيجا  عغ 

 الشطخيات السقيجة أو الدالبة لمحخكة التاريخية. 
/ اف تحخؾ الثػرة الحديشية وتحجييا لمدمصة الحاكسة آنحاؾ التي كانت تستمظ العجة والعجد الحي 3

لمثػرة الحديشية بذكل كبيخ ، مع تػافخ السعمػمات السدتقبمية ببعس الشتائج التي ستؤوؿ  يفػؽ ما
إليو آنحاؾ األوضاع مغ مريخ السػت أو الدبي لمعائمة وعجـ استدالميا وفق كل تمظ السعصيات 

انييع ومجى يفدخ لشا السثالية العالية التي عسمت وفقيا الثػرة الحديشية ورجاالتيا وقادتيا وأنرارىا وتف
اخالصيع لعقيجتيع ولجيشيع يجلل عمى أف تمظ الحخكة قج سارت وفق مبادئ الشطخية السثالية وجدجتيا 

 وبذكل واقعي وعسمي.  
تمظ تكػف مغ باب االبالغ عسا في السدتقبل وفق العمع الغيبي السدسػح لمسعرـػ ر أف االخبا/4

 . ظ مرجره الميي وبسذيئة ربانية ش)عميو الدالـ( لحلظ جاءت مصابقة لمػاقع وىػ بال
عسا سيحجث في السدتقبل وىػ ما اصصمحشا عميو في دراستشا ىحه فمدفة القزاء  خبار/ أف اإل5 

رادة االختيارية في قباؿ حخكة الفعل ال يشفي الحخية واإل لتي تشاولشيا بذيء مغ التفريلوالقجر وا
 (عميو الدالـ)ماـ اإل باختياريشي الحي ىػ التاريخي ، بسعشى أنو في عمع هللا ورد التحخؾ الحد

كانت حخكتو التاريخية والسػاقف التي سجميا قج عمع هللا بيا فشقميا إلى الخسػؿ االكـخ  تووبحخي
سيحجث في السدتقبل في ضػء فمدفة القزاء والقجر ونطخية  ،فزال  عغ أف ما)صمى هللا عميو والو(

بشفي الجبخية والقجرية في الفعل  -في ىحه الجراسة انفا   ليا التي تعخضشا-( أىل البيت )عمييع الدالـ
االنداني ، ال يتعارض أشالقا  مع حخية الحخكة الحديشية في أفعاليا ومػاقفيا ومجسل تحخكاتيا مسا 
يعشي أف الحخكة الحديشية كانت بذخية بعػامل قياميا وتفريالتيا األخخى  ولكغ ىحا ال يعشي أف 

 .  ذاتوحاضخة ومصمعة ومخصصة بالػقت  كانتليية اإلرادة اإل
ايقاؼ التحخؾ / مغ خالؿ الشرػص أنفة الحكخ يالحظ أف العجيج مغ الذخريات قج حاولت 7

وؼ الدياسية )عميو الدالـ( رفس ذلظ بسعشى قبل التحجي واالستجابة لمطخ الحديشي لكغ الحديغ
مع الحجث وفق الطخوؼ الخاىشة آنحاؾ وىحا األمػية وىحا ما يفدخ لشا تفاعمو  جولةآنحاؾ متحجيا  ال

)عميو الدالـ( كاف يديخ وفق الشػاميذ الصبيعة والعػامل السدتججة في ماـ الحديغيثبت أف اإل
 حيشيا.   
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الحي ندتخمرو مغ ذلظ كمو أف الثػرة الحديشية لع تديخ وفق الشطخية الجبخية أو أنيا   
ب حخكتيا وتفاعميا مع االحجاث بل عمى العكذ مغ مغ فمدفة القزاء والقجر عشػانا  لدم اتخحت

خخ تجج استجابة مػازية لكل تحجي آذلظ تساما  نججىا تتفاعل مع كل مػقف وحجث وضخؼ بسعشى 
 .    معو يقابميا وتتفاعل

األمػية آنحاؾ إذ أنيا سارت وفق مدتججات  جولةال وىحا عمى الشكيس تساما  مغ فمدفة
لعقجي واالجتساعي آنحاؾ ووفق نطخية الػسصية بيغ السقجر والسخصط الطخوؼ والػاقع الدياسي وا

مغ هللا وفعل وحخكة اإلرادة االختيارية لذخريات الثػرة آنحاؾ وفاعميتيا مع االحجاث ومجى 
)عميو الدالـ( التي تشاولشاىا انفا  ال جبخ وال ماـ الرادؽاستجابتيا وتحجييا لمحجث أي وفق نطخية اإل

ية بيغ السفيػميغ ووقائع الثػرة التي اشخنا إلييا في ىحه الجراسة تثبت ىحه الفمدفة تفػيس ولكغ وسص
 وتؤكج مزاميشيا وغاياتيا. 

 الخاتسة 
 نطخية ضػء في وتحمييا فمدفي بصابع التاريخية الشرػص تتشاوؿ أف جاىجة الجراسة حاولت/ 6 

 .الجراسة مػضع عمى تاريخيا   واسقاشيسا وفمدفتيسا مزاميشيسا واستخالص اإلليية العشاية
 حخكتيا مجخيات كل في الجبخية الشطخية تتبشى لع الحديشية الثػرة أف إلى الجراسة تػصمت فيسا/ 2

 الدياسي والػاقع الطخوؼ مدتججات وفق تحخكت وإنسا األمػية الجولة تتبشاىا كانت التي التاريخية
 وفعل اإلليية العشاية مغ والسخصط السقجر بيغ الػسصية نطخية ووفق آنحاؾ واالجتساعي والعقجي
 وتحجييا استجابتيا ومجى األحجاث مع وفاعميتيا آنحاؾ الثػرة لذخريات االختيارية اإلرادة وحخكة
 ولكغ تفػيس وال جبخ ال انفا   تشاولشاىا التي(الدالـ عميو)الرادؽ اإلماـ نطخية وفق أي لمحجث
 وتؤكج الفمدفة ىحه تثبت الجراسة ىحه في إلييا أشخنا التي الثػرة ووقائع السفيػميغ بيغ وسصية

 .وغاياتيا مزاميشيا
 بسا االليية العشاية نطخية تػضيف في األمػية الجولة دور مدتفيس وبذكل الجراسة ركدت وقج/ 3

 لمجسيػر وخجاعيا الزيقة الذخرية ومرالحيا الفاسجة غاياتيا ؛ولتبخيخ وفمدفتيا سياستيا يالئع
 عميو) الحديغ اإلماـ مع صخاعيا في والسيسا السشحخفة بدمػكياتيا الذامي الجسيػر وتذخيرا   العاـ

 (الدالـ عمييع) البيت اؿ ضج اإلقرائي مذخوعيا وتبخر (الدالـ
 تمظ تػضيف حاولت األمػية الجولة أف ىػ أيزا   الجراسة استشتجيا التي الشتائج جسمة ومغ/ 4

 الذخرية لسرالحيا سياسيا   الجيغ وتػضيف السجتسعات وتيجيع واقشاعو العاـ الخأي لتخجيخ الشطخية
 .محجود مخحمي نجاح بأنو في ذلظ والشظ فيو معيغ حجا   إلى نجت وقج والخاصة
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/ استصاع اإلعالـ الحديشي ومغ خالؿ اإلماـ زيغ العابجيغ والديجة زيشب )عمييسا الدالـ( عبخ 5
اـ وتحجيجا  الذامي عمى كحب اشخوحة الجولة األمػية بأنيا خصبيسا ومحاوراتيسا بتعخيف الخأي الع

صاحبة الحق اإلليي وليا الحق في قتل اؿ البيت )عمييع الدالـ( وأنيع تحخكػا وفق السذيئة اإلليية 
 مدتغمة بداشة السجتسع الذامي وانغالقو الفكخي والجيشي بفعل سياسة معاوية بغ أبي سفياف سابقا  .  

 يػامر ال
                                                           

 . 299، ص 6الفخاىيجي ، العيغ ، ج 6
 . 697، ص  8ابغ مشطػر ، لداف العخب ، ج 2
 . 7الشقيب ، في البجء كاف الرخاع ، ص  3
 . 7الشقيب ، في البجء كاف الرخاع ، ص  4
 . 626الذاكخي ، عقخ الجسل ، ص  5
 . 37اقترادنا ، ص  6
 . 665ديػرانت ، دروس التاريخ ، ص  7
 . 7أثخ الرخاع الفكخي ، ص  8
 . 65الخشيجي ، الرخاع الحزاري ، ص 9

لمسديج مغ التفاصيل عغ ىحا السػضػع ومعصياتو ، يشطخ : بخغر ، الجبخية في الفكخ العخاقي القجيع ، ص ص  66
؛ الحيجري ، االنداف بيغ الجبخ  623-66؛ الدبحاني ، لب االثخ في الجبخ والقجر ، ص ص  345-347

 .    666، ص 67؛ روزنتاؿ ، السػسػعة الفمدفية ، ص 677-66والتفػيس ، ص ص 
 . 26، ص2ويج جيخي ، التاريخ وكيف يفدخونو ، ج66
 . 693، ص  6الكميشي ، الكافي ، ج 62
 . 56فمدفة التاريخ ،ص ؛ غػستاؼ لػبػف ،  643ىػايتج ، كيف يتكػف الجيغ ، ص  63
 . 628، ص 6ويج جيخي ، التاريخ وكيف يفدخونو ، ج 64
 مؤرخ ايصالي ، صاحب الشتفديخ الجوري لمتاريخ .  65
 . 25، ص  2ريخ وكيف يفدخونو ، جالتا 66
 .627غميديخماف ، قػانيغ التصػر االجتساعي ، ص 67
 . 627غميديخماف ، قػانيغ التصػر االجتساعي ، ص 68
 . 68الرجوؽ ، اليجاية ، ص  69
 . 366الرجوؽ ، التػحيج ، ص  26
 .366الرجوؽ ، التػحيج ، ص  26
 .  366؛ الرجوؽ ، التػحيج ، ص  659، ص  6الكميشي ، الكافي ، ج 22
 . 36الجيب ، ماذا تعخؼ عغ ىحه السرصمحات ، ص 23
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 .78حدغ قيمي ، الدشغ التاريخية ، ص  24
 .78حدغ قيمي ، الدشغ التاريخية ، ص  25
 . 69عصػاف ، األمػيػف والخالفة ، ص 26
 . 228خميفة هللا ،  27
 26، ص  5االشخاؼ ، جالبالذري ، انداب  28
 .  66، ص  5؛ ابغ اعثع الكػفي ، الفتػح ، ج 256، ص  4الصبخي ، تاريخ ، ج 29
 . 26الحجخ :  36
 . 666، ص 6االبذييي ، السدتصخؼ ، ج 36
 . 658، ص  6ابغ قتيبة الجيشػري ، االمامة والدياسة ، ج 32
 . 246، ص  46؛ ابغ عداكخ ، تاريخ مجيشة دمذق ، ج 363الجاحظ ، البياف والتبيغ ، ص   33
 666، ص4؛ الصبخي، تاريخ، ج268، ص 5البالذري، انداب االشخاؼ، ج؛ 244الجاحظ، البياف والتبيغ، ص  34
 . 66سشجس الحدغ ، الثػرة الحديشية في الخواية الدمفية ، ص  35
 . 267، ص  3البالذري ، انداب االشخاؼ ، ج 36
 . 87، ص 4؛ ابغ االثيخ ، الكامل في التاريخ ، ج 343، ص 5ابغ الجػزي ، السشتطع ، ج 37
اصصالح شائع لجى الكتاب والسفكخيغ ورجاؿ الدياسية ، وىػ يتخدد عمى ألدشة العامة في احاديثيع مغ خالؿ  38

 . 62أو ايجابا  سخصا  أو رضى، يشطخ، االلػسي، الخأي العاـ، صما سمبا   االحكاـ التي ترجرىا الجساىيخ عمى عسل
 .  622، ص 5ابغ أعثع الكػفي ، الفتػح ، ج 39
 . 653الحيجري ، القزاء والقجر ، ص 46
 . 676نياد الجبػري ، القجرية وتصػرىا في العرخ األمػي ، ص  46
خ ، الحيجري ، القزاء الستذعبة فكخيا  وفمدفيا  وتاريخيا  ، يشطلمسديج مغ التفاصيل عغ ىحه الشطخية الفمدفية  42

 . 278ػػ 86ص ػنتجسخي وات ، القزاء والقجر ، ؛ م 666ػػػ  43ص  والقجر ،
 . 44الحيجري ، القزاء والقجر ، ص  43
 . 688األعخاؼ:  44
 . 63الحيجري ، القزاء والقجر ، ص 45
 . 32، ص  4تفديخ السيداف ، ج 46
 . 653التفديخ االسالمي لمتاريخ ، ص 47
 . 644التفديخ االسالمي لمتاريخ ، ص 48
 . 254، ص  6قصب الجيغ الخاونجي ، الخخائج والجخائح ، ج 49
 . 368، ص 23الصبخاني ، السعجع الكبيخ ، ج 56
 . 689الرجوؽ ، االمالي ، ص  56
 . 336، ص  44السجمدي ، بحار االنػار ، ج 52
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 . 682، دالئل االمامة ، ص الصبخي ) الذيعي ( 53
 .  38سشجس الحدغ ، الثػرة الحديشية في الخواية الدمفية ، ص 54
 . 49ابغ شاووس ، الميػؼ في قتمى الصفػؼ ، ص  55
لمسديج مغ التفاصيل عغ دور بعس السؤرخيغ في تبخئة وشخعشة جخيسة يديج بغ معاوية والجوافع التي تقف وراء ذلظ ، يشطخ ، سشجس  56

 .  686،  679،  678، 677، 666، 639، 636الحدغ ، الثػرة الحديشية في الخواية الدمفية ، ص 
 -253تيبة الجيشػري ، االخبار الصػاؿ ، ص ص لمسديج مغ التفاصيل عغ تمظ السفاوضات ، يشطخ ، ابغ ق 57

 . 336، ص  5وما بعجىا ، ابغ الجػزي ، السشتطع ، ج 366، ص  4؛ الصبخي ، تاريخ ، ج 254
 . 686، ص  3البالذري ، انداب االشخاؼ ، ج 58

 
   والسخاجع السرادر قائسة

   األولية السرادر/  أوال  
 (.ـ926/ ىػ356بعج تػفي)  الكػفي أعثع بغ أحسج دمحم أبػ ، أعثع ابغ

 (.ـ6996: بيخوت) ، االضػاء دار ، شيخي  عمي:  تحقيق ، الفتػح -6
 (.ـ892/ىػ 279 ت)  جابخ بغ يحيى بغ احسج البالذري،

 ( .ت. د) ، بسرخ السعارؼ دار ، هللا حسيج دمحم:  تحقيق ، االشخاؼ انداب ػػ2
 (ـ983/ ػ ل 386ت) القسي بابػيو بغ الحديغ بغ عمي بغ دمحم ، الرجوؽ 

 ػػ السقجسة قع) – البعثة مؤسدة  ، 6ط ، اإلسالمية الجراسات قدع:  تحقيق ، االمالي -3
 (.ىػػ6467

 (ـ6987/ ىػػ6468 ػػ السقجسة قع)  ، 4ط ،( ع) اليادي اإلماـ مؤسدة:  تحقيق ، اليجاية -4
 (.ـ 868/  ىػ255 ت) محبػب بغ بحخ بغ عسخو ، الجاحظ

 (ـ 6926ػػ القاىخة) الكبخى، التجارية السكتبة ، 6ط ، والتبييغ البياف ػػ5
 (.ـ6266/  ىػ 597 ت) دمحم بغ عمي بغ الخحسغ عبج الجػزي، ابغ

 العمسية الكتب دار ،6ط ، عصا القادر عبج مرصفى:  تحقيق ، واألمع السمػؾ تاريخ في السشتطع ػػ6
 ( .ـ6996 – بيخوت) ،

 (. ـ962/ ىػػ366 ت) أحسج بغ سميساف ، الصبخاني
 (ت.د ػػ بيخوت) ، 2ط ، الدمفي السجيج عبج حسجي:  تحقيق ، الكبيخ السعجع -7
 (ـ922/ ىػ366ت) جخيخ بغ دمحم جعفخ أبػ, الصبخي -
 (.6983 -بيخوت, )االعمسي مؤسدة( العمساء مغ نخبة) تحقيق, والسمػؾ الخسل تاريخ-8
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 العاشخ/  اليجخي  الخابع القخف  في تػفي( )الذيعي) الصبخي  رستع بغ جخيخ جعفخ أبػ, الصبخي 
 (.السيالدي

 ىػػ6463 ػػ قع) – البعثة مؤسدة - ، 6ط ، اإلسالمية الجراسات قدع:  تحقيق ، اإلمامة دالئل -9
 (ـ6992/ 

 ( .ـ6265/  ىػ664 ت) مػسى بغ عمي الجيغ رضي ، شاووس ابغ
 (.ـ6996/  ىػػ6467 السقجسة قع)  ،6،ط الصفػؼ قتمى عمى الميػؼ -66

 (. ـ796/ ىػ675ت) احسج بغ الخميل الخحسغ عبج ابػ, الفخاىيجي
 -اليجخة مؤسدة, )صجر مصبعة(, الدامخائي ابخاليع -السخدومي ميجي) تحقيق, 2ط ، العيغ-66

 (.ـ6989/ ىػ6469
 ( ـ889/  ىػ276ت,) مدمع بغ هللا عبج دمحم أبػ,  قتيبة ابغ
 (.ت6د,)الحمبي مؤسدة, ط6د, الديشي دمحم تحقيق, والدياسة اإلمامة -62

 ( .ـ946/  ىػ329 ت) الخازي  يعقػب بغ دمحم ، الكميشي
 (.ش6363 شيخاف) ، االسالمية الكتب دار ،5ط ، غفاري  اكبخ عمي:  ،تحقيق الكافي-63 

 ( .  ـ6363/  ىػػ766 ت) مكـخ بغ دمحم الجيغ جساؿ ، مشطػر ابغ
 (ـ6985/  ىػػ6465 ػػ السقجسة قع) ، العخب لداف -64

  العخبية السخاجع/  ثانيا  
  كساؿ ، الحيجري 

 ت.د ، بالط ، االنداني الفعل تعصيل وإشكالية والقجر القزاء/ 6
 (ـ2664- بيخوت)  ، والثقافة لمفكخ( ع) الجػاد االماـ مؤسدة ، والتفػيس الجبخ بيغ االنداف/ 2

  الجيغ عساد ، خميل
 (.ـ6996 ػػػػ لبشاف) ، 5ط ، لمسالييغ العمع دار ، لمتاريخ االسالمي التفديخ/3

  الحدغ بغ حاتع ، الجيب
 مرخػػػ) ، 6ط ، والتػزيع والشذخ لمصبع الرحابة مؤسدة ، السرصمحات ىحه عغ تعخؼ ماذا/ 4

 (.ـ2666
 الخشيجي ، رشجي أبػ شبانة عمي 

 ـ. 2668،  6/ الرخاع الحزاري بيغ الذخؽ والغخب ، دار اليقيغ ، ط5
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  جعفخ ، الدبحاني
 (ىػػػػ6468-قع) ، 6ط ، والقجر الجبخ في األثخ لب/ 6
 الذاكخي ، حديغ  

 (6997،  )ايخاف ػػػػ6/ ثع عقخ الجسل ، ط7
 الرجر ، دمحم باقخ 

 مخكد)  قع كتاب بػستاف مؤسدةف ، خخاسا فخع - اإلسالمي اإلعالـ مكتب:  تحقيق / اقترادنا ،8
 ىػػ( 6425-، )ايخاف  2، ط ( اإلسالمي اإلعالـ لسكتب التابع الشذخ

  حديغ دمحم ، الصباشبائي
 . ت.د ، بالط ، السقجسة قع في العمسية الحػزة في السجرسيغ جساعة مشذػرات ، السيداف تفديخ/ 9

 العتابي ، عبج اليادي شعسة عفات 
، تسػز لمصباعة والشذخ ،   6الرخاع الفكخي الداساني البيدنصي عمى حزارة العخب ، ط/ أثخ 66

 ـ(2662-)دمذق 
  حديغ ، عصػاف

 . ـ6986 ،6ط ، الجيل دار ، والخالفة األمػيػف / 66
  حدغ سميساف حدغ ، قيمي
 كمية ، الخخشػـ جامعة ، مشذػرة غيخ دكتػراه  اشخوحة ، الكخيع القخاف في التاريخية الدشغ/ 62

 .  ـ2668 ، الفمدفة قدع ، اآلداب
 االلػسي ، د. عادؿ محي الجيغ 

-، )بغجاد 6ـ ، ط967ػ-ػ863ىػػػػػ /295-ىػػػػ 698/ الخأي العاـ في القخف الثالث اليجخي 63
 ـ(. 6987

 الشقيب ، خمجوف حدغ 
،  6العخب ، دار الداقي ، ط/ في البجء كاف الرخاع ججؿ الجيغ واالثشية ، األمة والصبكية عشج 64

 ـ(6997-)بيخوت 
  واالبحاث الجراسات/  ثالثا  

 اليادي عبج سعجوف  ، بخغر
 (23) العجد ، االندانية لمعمػـ واسط مجمة في مشذػر بحث ، القجيع العخاقي الفكخ في الجبخية/ 6
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 شياب عباس نيادالجبػري ، 
، اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ، كمية اآلداب ،  جامعة  األمػي  العرخ في وتصػرىا القجرية /2

 ـ. 2666بغجاد ، 
/ الحدغ ، سشجس صبيح دمحم ، الثػرة الحديشية في الخواية الدمفية حتى القخف التاسع اليجخي / 3

الخامذ عذخ السيالدي ، دراسة تحميمية ، اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ، كمية التخبية لمبشات ، 
 ـ. 2626ة ، جامعة البرخ 

  السعخبة االجشبية السخاجع/  رابعا  
 واريل وؿ ديػرانت

 (ـ2626ػػػ القاىخة) ، والتػزيع لمشذخ الكتب عريخ ، ربيع يػسف:  تخجسة ، التاريخ مغ دروس/ 6
  ميشػج وكيشيث انصػاف ، كخسبشي دي

 السرخية الييئة ، هللا عبج نرار. د:  وتقجيع تخجسة ، العذخيغ القخف  في الدياسة فالسفة مغ/ 2
 .    لمكتاب العامة

  يخماف غميد-
 . التقجـ دار ،( ـ6983 ػػػػ مػسكػ)  ، واستخجاميا شبيعتيا االجتساعي التصػر قػانيغ/ 3

 فخاند ، روزنتاؿ
 .  ط بال ، بيخوت ، الصميعة دار ، كـخ سسيخ:  تخجسة ، الفمدفية السػسػعة/ 4

  غػستاؼ ، لػبػف 
 السعارؼ دار( ـ6954 ػػػػ مرخ) ، زعيتخ عادؿ:  تخجسة ، التاريخ فمدفة/ 5
  نػرث الفخد ، ىػايتج-
 لمشذخ الججاوؿ( ـ6967 ػػػػ بيخوت)  ، 6ط ، الديج رضػاف:  وتقجيع تخجسة ، الجيغ يتكػف  كيف/ 6

 .  والتػزيع والتخجسة
 مػنتجسخي  ، وات

 عبج. د:  ودراسة تخجسة(  االولى الثالثة القخوف ) وضحاه االسالـ فجخ في والقجر القزاء/ 7
 (.ـ6998 ػػػػ مرخ)  ، الذيخ هللا عبج الخحسغ

 . ج. الباف ، جخي  ويج
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 ، 2ط ، جاويج تػفيق العديد عبج:  تخجسة ، تػيشبي إلى كشفػشيػس مغ يفدخونو وكيف التاريخ/ 8
 .  مرخ


