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 كلية االداب - جامعة البصرة
 الملخص

كاف الشز التاريخي كال يداؿ أسيخًا أليجيػلػجية مؤرخِو كناقمِو ؛ يػجيُو حيث يذاء،   فالسؤرخ       
ىػ الالعب االساس في ميجاف "صشاعة الشز"  كتدػيقو، فتارة يشتج لشا تشريرًا ذاتيًا ييجؼ مغ 

قجه كمحلبو مغ خالؿ خاللو الى مشح قيسة اعمى لحاتو اك ألسختو اك لقبيمتو، كتارة يكػف داعسا لسعت
ما يكتب اك يشتقي، اما الشز الدياسي فيػ ناتج عغ تأييج لدمصة حاكسة تدلفًا ليا كتقخبًا مشيا 

 ،شسعا في اُعصياتيا اك خػفا ك إتقاءًا لبصذيا .
ىحه كغيخىا مغ السؤثخات كانت ىي الفاعمة في انتاج نرػص ُصشعت  بعيجا عغ       

احثيغ كقفة تذخيرية ناقجة لمػقػؼ عمى خمفيات كل نز كالبيئة السػضػعية، مسا يتصمب مغ الب
 الفكخية التي اسيست في انتاجو.

  -بػصفو نرًا تأسيديًا  -كُيخكد بحثشا ىشا عمى "نز الديخة الشبػية" بػصفو ميجانا خربًا        
الف في لتذخيز السؤثخات التي فعمت فعميا في ادلجتو كإعادة ترشيعو بالذكل الحؼ ىػ عميو ا

مطاف السجكنات . كسيختكد عسمشا عمى ثالث جػانب ىامة مغ تمظ السؤثخات كىي العقائجية 
 كالدياسية كالشدبية ُمعدزًة بالذػاىج التاريخية.
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Effects In the manufacture of the text of the Prophet's biography  

Assist Prof. Dr.Intisar Adnan Abdel Wahed  

University of Basra - College of Arts 

 Abstract  

    The historical text was and still is captive to the ideology of its historian 

and transmitter. He directs it wherever he wants, as the historian is the main 

player in the field of “text making” and marketing it. Sometimes he 

produces a self-quotation for us through which he aims to give a higher 

value to himself, his family or his tribe, and sometimes he is supportive of 

his belief and doctrine through what he writes or selects. As for the political 

text, it is Resulting from support for a ruling authority, ingratiating itself 

with it and drawing near to it, in the hope of its gifts or out of fear and in 

order to avoid its tyranny.  

    These and other influences were effective in producing texts that were 

made away from objectivity, which requires researchers to take a critical 

diagnostic pause to find out the backgrounds of each text and the intellectual 

environment that contributed to its production. 

     Our research here focuses on the "text of the Prophet's biography" as a 

fertile field - as a foundational text - for diagnosing the influences that did 

its work in its ideology and remaking it in the way it is now in the 

perspective of blogs. 

     Our work will focus on three important aspects of these influences, 

which are ideological, political and relativistic, supported by historical 

evidence.   

 
 المقدمة
كاف الشز التاريخي كال يداؿ أسيخًا أليجيػلػجية مؤرخِو كناقمِو ؛ يػجيُو حيث يذاء،   فالسؤرخ       

رة يشتج لشا تشريرًا ذاتيًا ييجؼ مغ ىػ الالعب االساس في ميجاف "صشاعة الشز"  كتدػيقو، فتا
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خاللو الى مشح قيسة اعمى لحاتو اك ألسختو اك لقبيمتو، كتارة يكػف داعسا لسعتقجه كمحلبو مغ خالؿ 
ما يكتب اك يشتقي، اما الشز الدياسي فيػ ناتج عغ تأييج لدمصة حاكسة تدلفًا ليا كتقخبًا مشيا 

 ذيا .،شسعا في اُعصياتيا اك خػفا ك إتقاءًا لبص
ىحه كغيخىا مغ السؤثخات كانت ىي الفاعمة في انتاج نرػص ُصشعت  بعيجا عغ       

السػضػعية، مسا يتصمب مغ الباحثيغ كقفة تذخيرية ناقجة لمػقػؼ عمى خمفيات كل نز كالبيئة 
 الفكخية التي اسيست في انتاجو.

  -بػصفو نرًا تأسيديًا  -كُيخكد بحثشا ىشا عمى "نز الديخة الشبػية" بػصفو ميجانا خربًا        
لتذخيز السؤثخات التي فعمت فعميا في ادلجتو كإعادة ترشيعو بالذكل الحؼ ىػ عميو االف في 
مطاف السجكنات . كسيختكد عسمشا عمى ثالث جػانب ىامة مغ تمظ السؤثخات كىي العقائجية 

 كالدياسية كالشدبية ُمعدزًة بالذػاىج التاريخية.
 المؤثرات

باىتساـ مشقصع الشطيخ عمى ُبعجؼ  )صمى هللا عميو كالو كسمع(تحطى سيخة الشبي االعطع           
الدماف كالسكاف، لسا ليحه الذخرية العطيسة مغ اثخ فاعل بػصفو نبيا مخسال بل خاتسًا لألنبياء 

 كالخسل، كبػصفو اندانًا عطيسا شكل عالمة فارقة في تاريخ البذخية.
لحا شسمت مؤلفات  فكانت سيختو محل استقصاب اقالـ السؤرخيغ كالباحثيغ مشح ازمشة بعيجة،       

الديخة الكثيخ مغ التفاصيل بأدقيا عغ حياتو الذخيفة الى الحج الحؼ يثيخ الججؿ؛ إذ كيف تع ذلظ 
رغع الفاصل الدمشي الكبيخ بيغ كقػع الحجث كتجكيشو؛ فالديخة الشبػية لع تجكف إال بعج مخكر قخف 

ىػ   151ابغ اسحاؽ ت كنرف مغ الدماف عمى ايجؼ مؤرخي الديخ كالسغازؼ الحيغ يتدعسيع 
رغع اف  )صمى هللا عميو كالو كسمع(ىػ كغيخىسا مسغ اىتع بتجكيغ مفاصل سيختو 207كالػاقجؼ ت

، لكشو لع يرمشا إال كخكايات مترمة الدشج بدمغ الحجث. كىحا ىػ 1االىتساـ قج سبق ذلظ بدمغ
لسجكنات كانت شػع  مػضع االشكاؿ؛ فتمظ الخكايات السشقػلة شفاىا حتى استقخارىا في بصػف ا

مجارؾ الخكاة كأىػائيع، كثسة مؤثخات تحكّست في تجكيغ الشرػص التاريخية عغ تمظ الحكبة الدمشية 
اليامة، فكاف الخكاة يجتدئػف الشرػص اك يزيفػف عمييا اك يغيبػف جدءا مشيا اك يرصشعػىا كفقا 

، كبسا ُيثقمو مغ مغالصات كتّذػىات لسيػليع، مكخسيغ نسصا تاريخيا الزاؿ يعاد انتاجو بالرػرة نفديا
كمغ ىع حػلو، كمع ذلظ الزاؿ كثيخ مغ  )صمى هللا عميو كالو كسمع(شالت شخز الشبي االعطع 

 ىحه الشرػص قج ادخمت حيد القجاسة فال يدسح بشقجىا اك مشاقذتيا.
اكلشا اذف ثسة ركايات خزعت لمُرشعة عمى حداب السػضػعية كاألمانة العمسية. كلػ ح        

تذخيز مكامغ الخمل في كل نز سيخؼ نتعكبو تاريخيا نالحع أف ىحه الديخة اثقمت بكثيخ مغ 
)صمى هللا عميو التشاقزات كالسغالصات التاريخية التي لع يخل مشيا جانب مغ جػانب حياة الشبي 
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لية الجقة ، كرغع ُحب السدمسيغ لشبييع كحخصيع عمى تقفي أثخه ، كنقل التفاصيل الستشاكالو كسمع(
عغ حياتو إال أف الكثيخ مشيع كقع في فخ الّرشعة التي شػىت أك غيخت الحكيقة حتى كإف كاف 
مقرج الخاكؼ حدشًا إال انو ربسا كاف ساذجا اك جاىال كتقبل نقل ىكحا احجاث اساءت لشبيو، اما 

 ب. لقرػر في فيسو كإدراكو اك ألنو لع يفيع اصال معشى الشبػة اك لغيخىا مغ االسبا
اما ما ُنقل عسجا كعغ قرج مغ ِقبل بعس الخكاة ككاف بقرج االساءة فيحا ال كالـ فيو، كىحا        

 كغيخىا. 2االنسػذج قج اتخع الديخة بشرػص ُمديئة كاإلسخائيميات
فكل راٍك صاحب ايجيػلػجية فيسا نقل اك كتب اك فّدخ، كىػ يعتسج معصيات مشيجو السدتشج          
يػلػجية فيو ، كىحا ال يقترخ عمى الخكاة كالسؤرخيغ بل حتى الشاقميغ عشيع مسغ يحاكؿ لتمظ االيج

فيع كفحز الشز فأنو ال يدتصيع مجانبة أيجيػلػجيتو الحاتية فشججه يفّدخ بسا يػافقيا كيحمل كفق 
ىا مشيجو كفيسو، كيرب قشاعاتو السدبقة في قالب تحميمو لمشز لتكػف رؤيتو ىي الدائجة داعسا ايا

 بالجالئل كالحجج التي يخاىا.
كقبل الخػض في تمظ السؤثخات التي صشعت نرػص الديخة بذكميا الحالي في مطاف         

السرادر االكلية السعتسجة كحتى الستأخخة مشيا، يجب عميشا اكال اف نقف عمى اسباب االستحجاث 
 كالرشعة في نز الديخة بذكل مخكد كمكثف قياسا بغيخىا.

كعمى الخغع مسا تذكمو الديخة مغ مػقعية ىامة في تاريخ الفكخ االسالمي، إال اف االىتساـ         
بتجكيشيا انسا جاء في عرخ متأخخ ججا عغ عرخ كقػع احجاثيا، كفي ضل بيئة فكخية كسمصػية 
كاجتساعية مغايخة، كالسؤرخ في ضميا يػاجو تحجيات تاريخية حيشسا يرصجـ الساضي مع عرخه، 

الى اعادة بشاء الحاكخة التاريخية كتقػيتيا بالتجكيغ، كي يكػف مدتعجا لسػاجية الحاكخة فيحتاج 
الحاضخة بػصفيا نتاجا لػعي الحاضخ، فأحيانا تغيب ىحه الحاكخة كتتحػؿ الى ذاكخة انتقائية تحفع 

كل شيئا كتشدى شيئا اخخ " فالساضي ال يحزخ إال باستجعاء الحاضخ لو، ىحا االستجعاء الحؼ يذ
 . 3اشارا فكخيا تتػاجو داخمو الكيع كتتشازع الجالالت "

كمغ اجل انعاش ىحه الحاكخة كجب تغحيتيا بسحخكات سخدية اذ " مغ الرعب الحفاظ عمى          
حساس الجحكر " ال سيسا كاف الديخة الشبػية ىي كاحجة مغ اىع الشرػص السخجعية التأسيدية التي 

ػية التي يقػؿ عشيا ادكرد سعيج متػرشة باستسخار في الدخد، سخد شكمت اليػية االسالمية، الي
ماضي االمة، كسخد اججادىا السؤسديغ، كسخد الػثائق كالػقائع األصمية بسا حسمت تمظ الديخة مغ 
صػرة لثقافة عرخ الشبي كشبيعتو الجيشية كاالجتساعية، االمخ الحؼ دعا الى أىسية التعالق معيا 

  4 عبخ تشقيتيا كتيحيبيا مغ التخاكسات التي لحقت بيا.بإيجاد صالت ثقافية 
تحتل الديخة الشبػية مػقعا مخكديا في التخاث االسالمي اذ تذكل نرا مخجعيا مؤسدا في            

الحزارة العخبية االسالمية، تمظ الحزارة التي ُكصفت بأنيا  " حزارة الشز" بسعشى أنيا انبتت 
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. كحزػر الشز  5تيا عمى اساس ال يسكغ تجاىل مخكد الشز فيو"اسديا كأقامت عمػميا كثقاف
الديخؼ الشبػؼ في السخكيات يسشح االمة ىػيتيا، كيؤكج كجػدىا، فقج " تساىت الديخة الشبػية الذخيفة 
مع الخسالة السحسجية، مسا جعل اخبارىا تعكذ تسّثل االمة مدار الخسالة ذاتيا االمخ الحؼ دفع 

، كىحا االحياء يشيس  6خبار الشبي االعطع، بيجؼ احياء العرخ الشبػؼ الذخيف"الديخة الى ركاية ا
عمى سخد كقائعو كاعادة انتاجيا نريًا، كرتق فجػاتيا بالتحبيظ الدخدؼ، فالتاريخ يدتعيغ بالدخد 

 .7لتحريغ نفدو
ا يكتبو كاف الشز كبشاء لغػؼ ىػ معبخ  عغ رؤية السؤرخ  كإسمػبو ، كركحو مغ خالؿ م          

في أؼ حكبة زمشية، لكغ يبجك الشز كػحجة اشسل ك اعع مغ مجخد تخكيب لغػؼ، سيل اـ معقج، 
كيطيخ امامشا ُبشية متساسكة تحػؼ بجاخميا مكػناتو كمذتسالتو، اؼ بشاء لغػؼ ُمعبخ عغ كاقع مميء 

عج السؤرخ بالتشاقزات في حالة ججلية دائسة مغ حيث ىػ مرجر لالخبار عغ ذلظ الػاقع؛ لحلظ ي
الفخندي ىشخؼ مارك: " اف الشز التاريخي ىػ كل مرجر لالخبار، يتسكغ مغ خاللو السؤرخ مغ 
استخالص شيء ما مغ اجل معخفة الساضي البذخؼ، فيػ كثيقة مكتػبة تداعج عمى قخاءة كفيع 

ضي" ؛ الطخكؼ التاريخية التي افخزتيا كتعبخ عغ نتاج  فكخؼ اصيل شاىج عمى فتخة مغ فتخات السا
لحا فكاف عمى السؤرخ ليذ فقط كتابتو كشخح رؤيتو بل تمظ الخؤية تدتمـد الػلػج داخل كاقع ىحا 
الشز كسبخ اغػار مكشػناتو كىي البشاء االقترادؼ كاالجتساعي كآثاره الدياسية كالثقافية كالسعخفية 

  8 لكي يتسكغ مغ حكيقة عسمو كىي الشفاذ ما كراء الشز.
 -باحث أف يكػف متشبيا لمبيئة الحاضشة لمشز كالػقػؼ عمى الطخكؼ التاريخية فعمى ال          

ليحا الشز عغ شخيق تحجيج الفارؽ الدمشي بيغ تجكيغ الشز ككقت كقػع  -الدياؽ التاريخي 
الحادثة، فزال عغ التعخؼ عمى صاحب الشز كاستحزار خمفياتو الفكخية كانتسائو السحىبي ك 

شز كالسؤثخات في تبشيو لمشدق الثقافي الحؼ في ضمو انتج الشز برػرتو مقجار اترالو بسػضػع ال
 الحالية السجكنة عمييا .

اف االستحجاث كالرشعة في نز الديخة مخجعو الى عػامل كثيخة يقف في مقجمتيا ما لمديخة       
انب الشبػية كما يترل بيا مغ شخػص كاحجاث مغ اثخ ذا شابع قجسي عمى مخ االجياؿ ، ففي الج

الدياسي كاالجتساعي كحتى الثقافي كالعقائجؼ يترجر السذيج معيار "الدابقة في االسالـ"  ، فكٌل 
 يبحث عغ سبب اك ندب يػصمو الى ذلظ العرخ  مغ االجياؿ الالحقة .

)صمى هللا عميو ىحا السعيار كاف سببا في اثارة الججؿ كالحجاج بيغ السدمسيغ بعج رسػؿ هللا        
كمغ ثع اتخح شخيقو في التجكيغ التاريخي كالحجيثي كالفقيي كفي تدجيل ككتابة الديخة  ع(كالو كسم

الشبػية. ككاف لمدياسة اثخ فاعل في التذجيج عمى فاعمية ىحا السعيار كإعسامو، كىػ امخ في غاية 
االىسية مغ جانب، كفي غاية الخصػرة مغ الجانب االخخ سيسا كانو صار كسيمة في تذجيع 
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ديغ كالكحابيغ كالسدكريغ الدخاؿ اك  زج مغ يخيجكنو اف يكػف في ىحه الدابقة كاألفزمية، اك السجل
 . 9ابعاد كإقراء مغ ال يخيجكنو اف يكػف في الئحة األسبكية

ىحه االسبكية ىي التي جعمت شيخا عالسا بسغازؼ رسػؿ هللا اعتسادا عمى ركاية سفياف بغ        
. عمى التدكيخ في ىحا  12،إذ اقجـ شخحبيل بغ سعج 11كالتخخيب يقجـ عمى عسمية الجس 10عييشة

سػاء كاف ذلظ في ادخاؿ  13الباب فجعل مغ ال سابقة لو في احجاث الديخة الشبػية لو ىحه الدابقة
اسساء مسغ لع يذيجكا فعال معخكة بجر، اك احج، اك اليجخة الى ارض الحبذة، اك الى السجيشة مقابل 

 . 14مشفعة مادية شخرية 
كخصػرة ىحا التدكيخ كغيخه مغ اعساؿ الجس كالتذػيو الكثيخة في الخبع االكؿ مغ القخف الثاني       

اليجخؼ/ الثامغ لمسيالد ال تشجرج فقط تحت باب السشفعة السادية فحدب بسعشى انشا اذا سحبشا ىحه 
ية بيغ العػائل كالعذائخ العسمية الى االياـ التي كاف يػزع فييا العصاء عمى كفق ىحه الدابقة كاألفزم

القخشية ذكػرا كإناثا انسا الخصػرة االشج اثخًا تمظ الخصػرة التي افزت الى استحجاث احجاث 
كمشاسبات ككقائع دخمت التجكيغ التاريخي في كتابة الديخة الشبػية كمغ ثع تخسخت كتثبتت كخصػرتيا 

ة السؤمشة لسجتسع الرحابة اكلئظ االخخػ االكثخ كقعا ىي ادخاؿ مخكيات لعميا تعكخ سسػ الرفػ 
الحيغ قجمػا اركاحيع عمى االكف بجافع صيانة العقيجة االسالمية الحقة كالجفاع عشيا كفي بشاء 
مجتسع امة مجاىجة كعاممة في السياديغ كافة. كخصػرتيا السيسة االخخػ ىي ما تزفي عمى تمظ 

مػؼ كالعباسي، اذ استخجـ الحكاـ االمػييغ زعامات االسخ كالجكلة التي تػارثت الحكع في العيجيغ اال
، كاالىع مغ تمظ  15كالعباسييغ شتى االساليب لالستحػاذ عمى الدمصة ما بيغ تخغيب كتخىيب

االساليب التعدفية انيع راحػ يديفػف الكتابة التاريخية كصشاعة ركاية امػية كعباسية تخفع مغ مكانة 
يع حقجا كحدجا، كبحلػا جيػدا كبيخة في تقخيب اججادىع كتصسذ مغ دكر كمكانو الحيغ يبغزػن

كاحتزاف الخكاة كالسؤرخيغ كالعمساء في الخكاية كاألخبار مذجعيغ اياىع في ىحه العسمية التي شػىت 
 .  16مغ تاريخ الديخة الشبػية

 : أوال: المؤثرات العقائدية 
اف لمجانب العقائجؼ اثخه الكبيخ في تػجيو الكتابة التاريخية ، حتى أنو عج الجافع االكؿ        

كالعساد االخيخ، إذ أف اخبار الشبػة كإسالـ كبار الرحابة، تع تأليفيا بيحا الجافع دكف سػاه، بل أف 
خ اك فعل ىحا الجافع، تكامل السشصق ليحه االخبار كغياب الخمل في الرػرة العامة انسا يعػد لتأثي

 .17كليذ الى الجيج العمسي في التاريخ
ية لسعطع مغ كتب في كاف اىع ما يسيد االتجاه العقجؼ كاثخه عمى السؤرخ ، انو يستاز بالذسػل       

، كايزا في مجػ قػة تأثيخه عمى السؤرخ كما يكاد يشفظ عغ اثخه مؤرخ اك باحث ، فالمجاؿ التاريخ
نرػص، كاف كانت االتجاىات االخخػ الدياسية كالعمسية كحتى االجتساعية  يعتسجه اك يشقمو مغ
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، فاف االتجاه العقجؼ يستاز بالثبات اف لع نقل ؿ بسخكر الدمغ تبعا لتغيخ الطخكؼقابمة لمتغييخ كالتبج
 . 18بالجسػد
السيسا  كلعل السدمسيغ كانػا يشطخكف لمتاريخ كداحة مغ ساحات الرخاع الجيشي بيغ الفخؽ،        

في السػاد الخالفية كىي اكثخ السػاد في التاريخ االسالمي عسػما، فالسعتقجات الذخرية لمسؤرخ ال 
تتجمى بخأيو في نػع السادة التي يصخحيا، بل في السػاد التي يغيبيا اك يسارس كامل حخيتو في ححفيا 

لسجخد كػنيا متشاسقة مع كإسقاشيا. إف ىحه الحخية التي كانت تدعفو في اختيار مرادره الخاصة 
الرػرة العامة التي رسسيا لمقزية التاريخية التي يخكؼ عشيا، ىحه الرػرة التي مغ الرعػبة 

 . 20، لكثخة ما تعخضت لزغػط العقيجة كنساذجيا الجاىدة19كصفيا بالتاريخية
كاإلشكالية ال تتعمق برجؽ السؤرخ كال حتى بسزاميغ السادة التي يعخضيا، فيشاؾ بعس        

االدلة عمى صحتيا كسالمتيا، لكغ االشكالية تكسغ في الخيط الحؼ اراده السؤرخ ناضسا لكل االخبار 
 كالػقائع التي ساقيا كألفيا. اف ىحا الخيط ىػ صشاعة شخرية، كالذخرية ىشا ىي التعبيخ

 .21الخارجي لمعقيجة التي يحسميا كل مؤرخ
كتختبط قزية اصصشاع الشرػص ذات البعج العقجؼ بأكؿ بػادر عسمية الػضع كالتدكيخ في        

)صمى هللا التاريخ االسالمي متسثمة بالػضع في الحجيث الشبػؼ الذخيف كالحؼ كاف في عيج الشبي 
، 22كحب عمي متعسجا فميتبؤ مقعجه مغ الشار ..." مغاذ ركؼ عشو الحجيث الذييخ " عميو كالو كسمع(

اذ تصمب مشو قػال  )صمى هللا عميو كالو كسمع(كفيو داللة كاضحو عمى كقػع ىحا الفعل في زمشو 
رادعا مستجا عِبخ الدمغ بعقػبة مغ يتجخأ عمى الكحب عميو كندبة احاديث لو لع يقميا ،ألىجاؼ 

 )صمى هللا عميو كالو كسمع(كل حيدا كبيخا مغ سيخة الشبي كبسا اف الحجيث الشبػؼ يذ 23كغايات شتى.
 كجدءا ىاما ذا ُبعج  تذخيعي باعتبار الدشو الشبػية تعج السرجر الثاني لمتذخيع في الفكخ االسالمي .

)صمى كازداد االمخ سػءا في مدألة الػضع كالكحب في الحجيث بل كأحجاث الديخة بعج رحيمو       
االمامة -كذلظ مع بخكز الخالؼ بيغ السدمسيغ حػؿ قزية الخالفة  (هللا عميو كالو كسمع

كىشا بجء كل اتجاه سياسي يتذبث بالعقيجة انترارَا لخؤاه مغ اجل شخعشو ادعاؤه الحق  -24الدياسية
)صمى هللا كذلظ باالتكاء عمى احاديث ُندبت لمشبي  )صمى هللا عميو كالو كسمع(في خالفة رسػؿ هللا 

، فػ "الػاقع اف الشداعات الدياسية التي حجثت بعج الرجر االكؿ مغ االسالـ  ادت ع(عميو كالو كسم
     25الى اختالؽ كثيخ مغ الخكايات كاألحاديث تأييجا ليا"

كعمى اثخ ذلظ الخراـ الدياسي السؤشخ ديشيا ابتجغ نذػء الفخؽ االسالمية التي كانت          
كتذخيع قتل الخرع كٌل يخيج اثبات احقيتو فكخا كعقيجة ككٌل تترارع فيسا بيشيا الى حج كقػع الديف 

كالحؼ كاف كال زاؿ يسثل محل افتخاؽ  )صمى هللا عميو كالو كسمع(يتكيء عمى الحجيث السشدػب لمشبي 
كالغخيب اف كل فخقة قج  26كاحتخاب بيغ السدمسيغ كىػ الحجيث السعخكؼ بػ"حجيث الفخقة الشاجية"
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و الفاضا تجؿ داللة بيّشة عمى الرشعة فيو اذ كانت تمظ االلفاظ تتساشى احجثت في نز الحجيث نفد
 . 27كسا اشار الباحثػف لحلظمع رؤية كادعاء كل فخقة حتى اختمفت كتبايشت الفاضو 

لقج كاف الدعي الجؤكب عشج اصحاب الفخؽ لتعييغ الفخقة  الشاجية، اك الصائفة السحقة، اك         
أثيخ عمى الجسيع. فسغ جية كاف السؤمشػف بفخقتيع اك شائفتيع، اك السحىب الرحيح، بالغ الت

محىبيع، ُيدجمػف الػقائع الخاصة عمى حداب الػقائع العامة، كيذكمػف السدارات الخاصة عمى 
  28حداب السدارات العامة، ثع يرشّفػف الخجاالت كفق معاييخىع في الترحيح كالتفديق كالتكفيخ

كاف ىحا االمخ قج شاؿ كبار الرحابة  قبل ائسة الفخؽ؛ كمثاؿ ذلظ مػقف الشطاـ السعتدلي مغ       
. كسا ككضع  االحشاؼ حجيثا ندبػه  29االماـ عمي )ع( كالخمفاء ابي بكخ كعسخ بغ الخصاب كعثساف

 بغ ادريذ في ذـ الذافعي نرو: "يكػف في امتي رجل يقاؿ لو دمحم )صمى هللا عميو كالو كسمع(لمشبي 
ايزا في  )صمى هللا عميو كالو كسمع(. فيسا رّكجػا لحجيث ندبػه لمشبي 30اضخ عمى امتي مغ ابميذ"

 . 31مجح اماميع ابػ حشيفة  اذ ركؼ :" يكػف في امتي رجل يقاؿ لو ابػ حشيفة ىػ سخاج امتي "
ية تحت مطمة كال نشدى اف ىشاؾ ُبعجا اخخ في تػضيف الحجيث الشبػؼ إلغخاض فقي         

الخالؼ العقائجؼ بيغ الفخؽ، اذ كاف لمفقياء دكرا في تػجيو الحجيث الشبػؼ مغ خالؿ الػضع فيو بسا 
 32 يتشاغع كمرمحة مغ يشتسػف لو عقائجيًا.

كيخػ باحثػف اف مغ االسباب التي دعت الى استشباط كضع االحاديث كندبتيا الى الشبي          
لكي تتفق كآراء العرخ التالي اف السحاىب اخحت تدتفخغ كل كسعيا  )صمى هللا عميو كالو كسمع(

 . 33إلثبات صحة مػاقفيا السيسا بعج فتح باب السجادلة كالسشاضخة
اف ىحه االحاديث ديغ فانطخكا عسغ تأخحكف ديشكع "كمغ امثمة ذلظ ما قالو احج قادة الخػارج         

 . 34فانا كشا اذا ىػيشا امخًا صّيخناه حجيثا "
كمع اف عجد مغ السدمسيغ قج تخؾ عقيجتو الدابقة )اإلسخائيميات( كاعتشق االسالـ،  لكغ        

)صمى هللا عميو كالو رجاالتيع لع يتخمرػا مغ ركاسب عقائجىع، كانعكذ ذلظ في رؤيتيع لمشبي دمحم 
 لحا خمصػا ما بيغ عقائجىع كاالسالـ.  كسمع(
صصشاع الشرػص التي اعصت لمييػد كاحبارىع دكرا فاعال بل فكاف اثخ العقيجة الييػدية في ا     

كعبج هللا بغ  35، امثاؿ كعب االحبار)صمى هللا عميو كالو كسمع(كفزال ممحػضا عمى االسالـ كنبيو 
كدكرىع الكبيخ في افتعاؿ احاديث كأحجاث سيخية ال تست لمػاقع برمة تع ُصشعيا بجافع  36سالـ

. بل كندبة مفتخيات لمشبي 37)صمى هللا عميو كالو كسمع(العطيع عقجؼ حقػد عمى االسالـ كنبيو 
كالتي بحدب  38مغ قبيل حادثة القتل الجسعي السدعػـ ألسخػ بشي قخيطة )صمى هللا عميو كالو كسمع(

، كقج تع حبظ الشز بأسمػب قرري )صمى هللا عميو كالو كسمع(نز السػركث تست بأمخ الشبي 
)صمى هللا غ إال مغ تشبو كأعسل عقمو كاثبت بصالف ندبتيا لمشبي تقبمو اغمب السدمسػف بقبػؿ حد
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لسا فييا مغ مخالفة لمشز القخآني فزال عغ ركايتيا مغ قبل راكييغ ييػدييغ تخفيا  عميو كالو كسمع(
   39بإسالميسا الطاىخؼ 

كالو )صمى هللا عميو أما عغ الشرارػ فشجج دكرىع في إعصائيع دكر الفزل عمى الشبي         
في بجايات حياتو ببحيخا الخاىب كالحؼ  )صمى هللا عميو كالو كسمع(كسا في حادثة لقاء الشبي  كسمع(

، ككحلظ دعػػ أف كرقة بغ نػفل ىػ مغ أنقح الشبي 40بشبػتو )صمى هللا عميو كالو كسمع(عّخؼ الشبي 
             41مغ حيختو في لقاءه األكؿ بالػحي.  )صمى هللا عميو كالو كسمع(

مغ  )صمى هللا عميو كالو كسمع(كثسة مخكيات في الديخة تعكذ عقيجة الخكاة بعجـ عرسة الشبي      
انو كاف يخصئ كيديػ كبعس الرحابة يرحح لو  )صمى هللا عميو كالو كسمع(قبيل تػصيف الشبي 

بدعع  ، فزال عغ التعارض في افعاؿ ندبػىا لو 43بل انو ترجر مشو افعاؿ مشافية لسقاـ نبػتو 42
. كلكغ ىحا التحخيف في سيختو يقف  44انو قج فعميا مختيغ كعمى كجييغ لتبخيخ االختالؼ كالتشاقس

 كرائو دعع معتقج محىب ما عمى حداب الػاقع كالحكيقة التاريخية بل كعمى حداب مقاـ الشبػة.
 ثانيا: المؤثرات السياسية:

ة االكبخ في ىحا السجاؿ بل كتتجاخل مع اما عغ السؤثخات الدياسية فانيا تحتل السداح         
باقي السؤثخات كعشرخ فاعل في صشاعة الشرػص ، كتدػيقيا لرالح الدمصات الحاكسة ، ككسا ال 

)صمى هللا عميو يخفى عمى السختريغ اف ذلظ تدامغ مع بجاية الرخاع الدياسي بعج رحيل الشبي 
)صمى هللا عميو اختالفيع بعج كفاة الشبي : كمغ الحق اف السدمسيغ بمغ  45، يقػؿ ليكلكالو كسمع(
 دعا الجعاة الى اختالؽ االالؼ السؤلفة مغ االحاديث كالخكايات.   كالو كسمع(

اذ اقجمت الدمصات مغ اجل تحريل الجعع كالسذخكعية ليا عمى ترشيع كتخكيب نرػص تتكئ    
الغمبة عمى الخرع في ميجاف عمييا بجعميا تتػافق مع احجاث التشافذ الدياسي بسا يزسغ ليا 

الرخاعات الدياسية فباتت اغمب الشرػص تزسخ تاريخا سياسيا متخفيا، كسخخت آليات الجعع مغ 
جانب الفقو كالحجيث ، حتى غجا ىحيغ السيجانيغ جدءا ال يتجدأ مغ جدج السشطػمة الفكخية التي 

الجػ السذحػف بالعجاء تدتطل بيا كل فخقة بل كل حكػمة تعتمي مشرة الحكع. كفي ضل ىحا 
اعتسجت كل جية عمى مخخجات تػضيف التشريز الدياسي بزع احاديث سياسية بعج اف تع 

              ً  تغصيتيا سشجيا .
كىشا قج انتج لشا التشريز الدياسي السجعع فقييا الكثيخ مغ الخكايات السختبصة بعرخ           

 . )صمى هللا عميو كالو كسمع(الشبي 
مت في ىحا االمخ كأثخت فيو تأثيخا بالغا فدخختو ليؤيجىا في حكسيا، كجعمتو فالدياسة قج دخ      

مغ اقػػ الجعائع إلقامة بشائيا، كقج عال مػج ىحا الػضع  الدياسي كشغى ماؤه في عيج معاكية 
 46 كساعجه بشفػذه كمالو . الحؼ اعاف عميو
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فمع تذأ الدياسة انحاؾ اف تجع الثقافة تجخؼ بعيجا عغ سمصانيا، بل بدصت عمييا           
سمصانيا كسا بدصتو عمى شؤكف االدارة كاالجشاد، فخسست ليا مدارا ال تتعجاه كقج تست معالع ىحا 

صانو السدار مبكخا عمى يج معاكية بغ ابي سفياف، الحؼ كاف قج انجد مشيا شػشا ميسا في حجكد سم
 .47اياـ كاليتو عمى الذاـ

كمغ خالؿ متابعة فاحرة لخكاة الديخة الشبػية نجج اف بعزا مغ الخكاة االكائل كانػا ذا كالء          
ككحلظ االحاديث  )صمى هللا عميو كالو كسمع(سياسي تخؾ اثخه الفاعل في ركاياتيع عغ سيخة الشبي 

بجءا مغ عرخ الرحابة كالتابعيغ  كخكايات كأحاديث   ،)صمى هللا عميو كالو كسمع(التي ندبػىا لو 
شفػية تتشاقميا االلدغ اعتسادا عمى ذاكختيع، كحتى استقخار ىحه الشرػص في السجكنات في اكائل 
العرخ العباسي اك قبل ذلظ. بل اف بعزيع قج حاز مشاصبا سياسية كإدارية ميسة في الجكلة، كمغ 

، ككانت ركاياتو في خجمة االمػييغ بجءا 48كاف كاليًا لبشي اميةامثاؿ ذلظ الرحابي ابي ىخيخة الحؼ 
. 49مغ معاكية الحؼ جعمو احج االعزاء الحيغ انتخبيع لسيسة تدييف الحقائق كالتالعب بالشرػص

الالفت انشا نجج في مخكيات ابي ىخيخة ما يجعع حكع العباسييغ مغ قبيل ركايتو حجيثا عغ  كمغ
رغع انو لع يعاصخىع!  50انو قاؿ لمعباس:" فيكع الشبػة كالسسمكة" كسمع()صمى هللا عميو كالو الشبي 

 فكيف يسكغ تفديخ ندبة ىحا الحجيث ذك الرشعة الدياسية؟
كىشا يأتيشا احسج اميغ بجػاب يبجك مشصكيا ألمثاؿ ىحه االحاديث  بقػلو: حيشسا يخد جدءا             

ي ىخيخة الى عسل الػضاع الحيغ انتيدكا فخصة مغ ىحه الخكايات كاألحاديث التي اسشجت الى اب
 51اكثاره فدكركا عميو احاديث ال ُتعج.

ق  الحؼ كاف ذا عالقة كشيجة بالجكلة  93بغ الدبيخ ت 52كمغ اىع ركاة الديخة ايزا عخكة        
االمػييغ كنقج خرػميع مغ الكثخة  كمخكياتو في دعع كاسشاداالمػية كىػ مغ فقياء البالط االمػؼ ،

 .53في ىحا الجانب
ق كالحؼ حاز مشرب كالية السجيشة لعبج السمظ بغ مخكاف  105ت  54كاما اباف بغ عثساف          
, فاف لو حادثة كاضحة البرسات في ىحا السجاؿ ،اذ ركؼ انو لسا قجـ سميساف بغ عبج  55سبع سشيغ

)صمى هللا عميو كالو ق، امخ اباف بغ عثساف اف يكتب لو سيخة الشبي 82السمظ أميخا لمحج سشة 
كمغازيو، فقاؿ لو اباف: ىي عشجؼ قج اخحتيا مرححة مسغ اثق بو. فأمخ سميساف عذخة مغ  كسمع(

الكتاب بشدخيا، فكتبػىا في رؽ، فمسا صارت اليو نطخ فإذا فييا ذكخ االنرار في العقبتيغ كفي 
يتي غسرػا عمييع، كإما اف بجر، فقاؿ: ما كشت ارػ ليؤالء القػـ ىحا الفزل، فإما اف يكػف اىل ب

 يكػنػا ليذ ىكحا! 
فقاؿ اباف: اييا األميخ ال يسشعشا ما صشعػا بالذييج السطمػـ مغ خحالنو اف نقػؿ بالحق ، ىع       

 عمى ما كصفشا في كتابشا ىحا.
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فقاؿ سميساف: ما حاجتي الى اف اندخ ذاؾ حتى اذكخه ألميخ السؤمشيغ، لعمو يخالفو، ثع امخ       
لكتاب فُخّخؽ، كرجع فأخبخ اباه عبج السمظ بغ مخكاف بحلظ الكتاب، فقاؿ عبج السمظ: كما حاجتظ با

اف تقجـ بكتاب ليذ لشا فيو فزل، ُتعّخؼ اىل الذاـ امػرا ال نخيج اف يعخفػىا ؟!  قاؿ سميساف : 
 .56لحلظ امخُت بتخخيق ما ندختو

يو االمػيػف في عدؿ بيئة الذاـ فكخيا كأنيع كيتزح مغ الحادثة اعاله السشيج الحؼ دأب عم        
في سبيل الحكع ال يتػرعػف عغ تدكيخ  كشسذ الحقائق، كاالىع مغ ذلظ اخفاء مشاقب كدكر 

 االنرار في اىع احجاث الديخة الشبػية.
ق  كىػ الحؼ عسل قاضيا  114اك  110ت   57كمسغ عسل لمجكلة االمػية كىب بغ مشبو      

   59. ككاف دكره كاضحا في ركاية االسخائيميات. 58لألمػييغ في صشعاء 
امخه عسخ بغ عبج العديد اف يجمذ في  60ىػ120ككاف عاصع بغ عسخ بغ قتادة ت            

 .61السدجج االمػؼ بجمذق فيحجث الشاس بالسغازؼ كمشاقب الرحابة
بشي امية، ق كاف لو كتابا بالسغازؼ ككاف صاحب شخشة 124ت 62اما ابغ شياب الدىخؼ         

كركاية لو ذات مغدػ  63كلع يدؿ مع عبج السمظ كاكالده ثع استعسمو يديج بغ عبج السمظ عمى القزاء
: اكتب لي الديخة، فقمت لو: يسخ بي الذيء مغ سيخ عمي 64كاضح اذ يقػؿ: قاؿ لي خالج القدخؼ 

كفي نز آخخ كقج ُسئل الدىخؼ عغ  65بغ ابي شالب فأذكخه؟ قاؿ: ال إال اف تخاه في قعخ الجحيع.
يعشي بشي -كاتب الكتاب يػـ الحجيبية؟ فزحظ، كقاؿ: ىػ عمي بغ ابي شالب، كلػ سألت ىؤالء 

 66 لقالػا عثساف. -أمية 
كىحه الخكاية كاشفة عغ اثخ السػقف العقائجؼ ك الدياسي مغ االماـ عمي )ع( بػصفو خرسًا        

 و بل كسمبيا مشو كندبتيا لغيخه.ليع، اذ لع يكتفػا بكتساف فزائم
كلتالمحة عخكة كالدىخؼ مسغ اىتع بالسغازؼ كالديخ نريب في التشريز الدياسي نحكخ مثال        

كالحؼ يخكؼ عغ عخكة في قرة مياجخؼ الحبذة كحجيث الشجاشي معيع، فقاؿ:   67يديج بغ ركماف
ذ كحلظ انسا كاف يكمسو جعفخ بغ انسا كاف يكمع الشجاشي عثساف بغ عفاف. قاؿ ابغ اسحاؽ: كلي

، اما ركاية يديج بغ 69كالحؼ ذكخه ابغ اسحاؽ ىػ الحؼ عميو سائخ اصحاب الديخة 68ابي شالب.
 .70ركماف عغ عخكة فيي مغ جشذ ما ذكخه الدىخؼ عغ بشي امية في حجيث الكتاب يػـ الحجيبية

خكايات السجح كاستذخاؼ اف أحاديث ك ركايات تجعيع سمصة االمػييغ كثيخة ججا ، ف         
قج غيخت كثيخ مغ  )صمى هللا عميو كالو كسمع(السدتقبل كشخعشة حكسيع  كالتي ندبػىا لمشبي 

ّ                                                                 الحقائق كاستبجلت فرػال كح خفت مدارات في تجكيغ الديخة الشبػية كآثار الػضع كالرشعة الدياسية                         
ييا كبيشػا كيف كلساذا كاضحة فييا . كقج تشاكليا الباحثػف كاشفيغ نقاط الزعف كالديف ف

 .71صشعت
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السحجثيغ كالفقياء  شي العباس في تػضيف افػاه كأقالـكعمى ذات السشػاؿ سار خمفاء ب       
كالسؤرخيغ لجعع مذخكعية سمصانيع بجءا بشدبة االحاديث كحجيث ابي ىخيخة  الحؼ مخ انفا. 
كأحاديث ابغ عباس، كالبج مغ االشارة ىشا الى رأؼ يصخحو السدتذخقػف بأف التخكيد الدياسي عمى 

كالصبقات كانػا كاقعيغ شخريتو كندبة االحاديث اليو كإبخاز عمسيتو، راجع الى اف عمساء الخجاؿ 
تحت تأثيخ سياسي ذلظ ألنو ابػ الخالفة العباسية كعمييع اف يرػركنو ترػيخا بصػليا كاف يطيخكه 
ليذ بسطيخ العالع كالحبخ فحدب انسا بسطيخ القائج العدكخؼ الحؼ اسيع في مياديغ القتاؿ 

عس السدتذخقيغ قج اتيسػه كالسدتذار االميغ في زمغ الخمفاء عسخ كعثساف كاإلماـ عمي، بل اف ب
 72بالػضع في الحجيث كالديخة الشبػية إلبخاز دكر ابيو العباس بغ عبج السصمب.

كقج تكػف رؤية السدتذخقيغ صحيحة اذ اف التجكيغ قج كاف تحت مطمة بشي العباس مغ        
ج اف يكػنػا قج عغ التدييف كإبخاز دكر العباس الجج االكبخ ليع ، كليذ ببعي الخمفاء كىع السدؤكليغ

كضعػا تمظ االحاديث كالخكايات عمى لداف ابغ عباس لسكانتو الكبيخة في الفكخ االسالمي ، كفي 
كال الحاليغ ىع السدتفيجكف فاف ابخاز دكر العباس االيجابي مغ احجاث الديخة الشبػية مغ جانب 

)صمى هللا ة مخكياتو عشو كابخاز دكر ابغ عباس عمى مدتػػ السكانة العمسية كالقخب مغ البشي ككثخ 
 ، يجعع السػقف الدياسي لمعباسييغ عمى حداب خرػميع مغ العمػييغ .عميو كالو كسمع(

كيسكششا التػقف عشج ما فعمو ابغ اسحاؽ في سيختو كالتي قجميا لمسشرػر بعج اف غّيب الحكيقة       
و :"يجب اف نعمع اف ، كقج شخز احج الباحثيغ ذلظ بقػل73بسا يخز اسخ العباس في معخكة بجر

ابغ اسحاؽ كاف يكتب الديخة في زمغ بشي العباس كبصمب مغ الخميفة العباسي، ذلظ ىػ 
)السشرػر( مؤسذ الجكلة العباسية ليجؼ مخسػـ بجقة، ذلظ اف تكػف الديخة نجيع قػة، كحافد اعتداز 

رة مغ )السشرػر( ذات كمشبع دليل البشو السيجؼ، بل لمجكلة العباسية بالحات. كفي الحكيقة ىي اشا
ندعة باششية، كال يخف جػىخىا عمى ابغ اسحاؽ الحكي الفصغ، اذف يجب معالجو صجػ االسخ ىحا، 
معالجة مدتحقاتو، ىسيساتو في داخل السجتسع، كقج كاف العباسيػف يعسمػف عمى تأسيذ ممكيع اك 

، بيغ الشبي 74شػ االب(اعصاء ممكيع صفة شخعية مدتسجة مغ عالقة مسيدة بيغ دمحم كعسو )العع ص
 .75الكخيع كعسو، كذلظ عبخ ركايات مختمقة، كمػاقف تعالج كل ما سجمو التاريخ في حق العباس"

كمغ امثمة ذلظ اف التشريز الدياسي انتج ركاية حػلت حتى قزية اسخ العباس الى كخامة لو، فمع 
. 76"قج آزرؾ هللا بسمظ كخيع" مظ مغ السالئكة ، اذ ندبػا لمشبييأسخ العباس رجل عادؼ ، بل أسخه م

  .77يادة بحقو انو انسا شارؾ مدتكخىاكركاية اخخػ بخرت مذاركتو بالحخب كندبػا لمشبي ش
معالجات لػقائع تاريخية مزت يبجك فييا  يغ اماـ خرػميع سياسيا بحاجة الىاف العباسي    

، اما خرػميع 78الخرع اقػػ حجة مشيع كسا ىػ الحاؿ مع العمػييغ الحيغ نافدػىع عمى الدمصة
مغ االمػييغ فقج تست ايزا معالجة سياسية لمشرػص مغ قبيل ما ركاه السعترع عغ آبائو عغ ابغ 
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ختخكف في مذييع فُعخؼ الغزب في كجيو عباس عغ ابيو اف الشبي نطخ الى قػـ مغ بشي فالف يتب
فقيل لو اؼ الذجخ ىي يا رسػؿ هللا حتى نتجشبيا فقاؿ ىي   79 ثع قخأ ) كالذجخة السمعػنة في القخآف(

ػا، ثع ضخب بيجه عمى ضيخ ليدت شجخة نبات ، انسا ىع بشػ فالف ، اذا ممكػا جاركا كاذا ائتسشػا خان
. كفي ىحا نقج كتجخيع 80 يكػف ىالكيع عمى يجيو: يخخج مغ ضيخؾ يا عع رجالالعباس، فقاؿ

 لخرػميع االمػييغ كاف نيايتيع كانت عمى يج العباسييغ بسباركة نبػية.
. اف معطع  81الخالفة في كلج عسي كصشػ ابي حتى يدمسػىا الى السديح"كفي نز آخخ "     

عيػد تأجج فييا الشداع  السؤرخيغ الحيغ صاغػا ىحا التاريخ ىع مغ السػاليغ لمدمصات سياسيا، في
الدياسي كازدادت حجتو حتى امتج الى كل مياديغ الحياة، فكاف اقل ما يفعمو السؤرخػف ىػ تبخيخ 

ذكخ ما يدعجيع مغ حقائق  اعساؿ الخمفاء كاألمخاء أيًا كانػا، كميسا كانت اعساليع، كالكف عغ
ايزا مػاليغ لمدمصات محىبيا في  كسا اف معطع السؤرخيغ كانػا ، كما ال يأذنػف بكتابتو،التاريخ

 82عيػد كاف فييا الشداع السحىبي عمى اشجه.
دافع سياسي مخة كعقائجؼ كىشا ال بأس مغ ذكخ اصصشاع يتكخر في الشرػص يقف كرائو         

              ً  تع تأشيخه ديشيا   )صمى هللا عميو كالو كسمع(، كىشا يستدج الجافعاف الف الحكع بعج الشبي مخة اخخػ 
السدجج كضع لبشة ثع دعا  ، ففي ركاية تأسيدية اف الشبي ص لسا شخع ببشاءشخعية كحرانةليكتدب 
عثساف فػضع لبشة بجانب لبشتو ص ثع دعا عسخ فػضع لبشتو بجانب لبشة ابي بكخ ثع جاء  ابا بكخ

 . 83فػضع لبشتو بجانب لبشة عسخ
كقاؿ البي بكخ : ضع حجخؾ  كفي ركاية اخخػ لسا بشى رسػؿ هللا السدجج كضع البشاء حجخا      

اؿ لعثساف ضع حجخؾ الى جانب حجخؼ  ثع قاؿ لعسخ ضع حجخؾ الى جانب حجخ ابي بكخ ، ثع ق
 . 84: ىؤالء الخمفاء مغ بعجؼبجانب حجخ عسخ، ثع قاؿ

كبذكل الفت ىل كانت محس صجفة اـ انيا  85ىحه التخاتبية الستكخرة في مخكيات الديخة         
ذكل الحؼ تع عميو االمخ فيسا اقخىع بعجه بال )صمى هللا عميو كالو كسمع(ي كضعت بقرج اف الشب

             ُ    ؟! اـ انو است بعج 86ىحا الشز في زمغ الخميفة الثالث ! كلكغ ايغ االماـ الخميفة الخابع ىل كضعبعج
 .87    ً                                 عسجا  الف ىشاؾ مغ لع يقخ بذخعية خالفتو!

 ثالثا: المؤثرات النسبية
الشدبية ذات الحزػر الفاعل في ترشيع الخكايات كادلجتيا، كقج حجد باحث كانت السؤثخات        
الخرائز كالسحجدات السذتخكة التي تداعج في تػجيو مشيج الستتبع الى رصج السذتخؾ  88معاصخ

 مغ الخكايات كاألسانيج ثع مػّضعتو في اشار ىحا السفيـػ ، كمغ بيغ ىحه السحجدات السذتخكة : 
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ة لالسساء الػاردة ضسغ سالسل االسشاد كالتي تخجع انتساءاتيا االجتساعية الكثخة العجدي -1  
، اك مػلى عخكة زسشيع السػالي بسعشى مػلى الدبيخكالعائمية ككالءاتيا الى ىحه العذيخة اك تمظ ب

 كغيخ ذلظ .
نيج كمخكيات يجسعيا بالفعل ميجاف، ، اك الذخريات في سالسل اساتخدد اسساء ىحه االعالـ -2  

 ، اك متخابط في احجاثو .اك مػضػع كاحج متذابو
كالسالحع كجػد اسساء لخكاة آخخيغ ُيعتقج الكؿ كىمة انيع بعيجكف عغ ىحا التػصيف كعغ ىحه  -3  

االسخة اك تمظ، اال انو كبعج دراسة تخاجع ىحه االعالـ يتكذف مغ خالليا اف ليا عالقة كشيجة بيحه 
أف يكػف ىحا العمع اك ىحا الخاكؼ مغ االقارب. كلشكغ اكثخ مباشخة االسخة اك العائمة اك العذيخة. ك

فاالكثخية العطسى مثال في سشج ركاية عخكة بغ الدبيخ مغ العائمة الدبيخية كتشتيي حمقتيا الخئيدة 
بخالتو اـ السؤمشيغ الديجة عائذة. ككاف عخكة يصمق عمييا تعبيخ )امي(، كىي داللة ركحانية، اك 

، اك في احياف يكػف كىب بغ كيداف حمقتو االساس كىػ ؤمشيغ بالديجة عائذة امواحج الس لكػنو
مػلى آؿ الدبيخ يرل سشجه الى اـ السؤمشيغ، اك اف يكػف اسشاده عغ افخاد آؿ الدبيخ ثع عغ اسساء 

 بشت ابي بكخ.
ػرد االساسي ىشاؾ اتفاؽ اف لع يكغ اجساع لخكاة اسانيج ىحه الخكايات في السشبع ، اك الس -4       

بسعشى السرجر السباشخ لمحمقة السػصمة الى حجيث رسػؿ االمة ، فزال عغ اجساعيا كاتفاقيا في 
 الػقت نفدو عمى الشديج الجاخمي كالشػاة السخكدية لستغ الخكاية ، اك ألحجاث ىحه الخكاية اك تمظ .

سشادىا تسيل ، اك تشاصخ ىحه كيفيع الستتبع في اكثخ مغ مشاسبة بأف الخكاية الستفق عمى ا -5      
العائمة اما بريغة مغ صيغ الجعع ، اك امتجاح مػقف ، اك مػاقف ادتيا عشاصخ ىحه االسخة ، اك 

 القبيمة التي تشتسي الييا .
 89ككسثاؿ كاقعي في مرادر التخاث كباألخز ركايات الديخة الشبػية قجـ باحث معاصخ          

اف احرى الحزػر العجدؼ الكبيخ لعشاصخ ىحه االسخة كمػالييع  ما اسساه بالخكاية الدبيخية بعج
كأثخىع الػاضح في تحخيظ مدار الشز الديخؼ كفق رؤية زبيخية خاصة بحدب كالءات كقشاعات 
كاعتقادات ىحه االسخة مسا انتج نرػصا كاضحو االىجاؼ في دعع الدمصات كالسعتقجات بحدب 

بالشرػص باصصشاع السػاقف االيجابية لسغ يػالػف كالدمبية الػالء ليؤالء الخكاة فاجادكا التالعب 
 لسغ يبغزػف كايزا خمق االعحار كمبادلة االدكار كالتي تعج بحق جشاية كاضحة السقاصج.

كنقف عشج مثاؿ اخخ لمسؤثخ الشدبي في صشاعة الشرػص ركاية تطيخ دكر عبج هللا بغ         
ل اف ُتّذخع مغ قبل الدساء كجاء فعمو مصابق لسا ندؿ في تقديع الغشائع في تمظ الدخية قب  90جحر

السرادر االكلى التي نقمت الحادثة مغ  ة لالسانيج الػاردة في، فاف نطخة فاحر91بو الػحي بعج ذلظ
قبيل ركاية الػاقجؼ: جاء في الدشج "حجثشي عسخ بغ عثساف الجحذي، عغ ابيو، عغ دمحم بغ عبج هللا 
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بخكايتو عغ ابغ اسحاؽ نججىا كردت بريغة اخخػ: " كقج  93ىذاـ، كعشج ابغ 92 بغ جحر ..."
ذكخ بعس آؿ عبج هللا بغ جحر اف عبج هللا..."، فالػاضح اف ركاة الخكاية ىع بشػ جحر مسا يثيخ 
الذظ فييا، فقج تكػف سيقت لسجح كتعطيع الجج، خاصة كىػ قج أخل بػصية الشبي الكخيع، كمغ 

بيغ مػقف الجج عبج هللا بغ جحر كبيغ الػحي فيسا بعج، كىشا نقصة  الػاضح اف الخكاية تشتج تصابقا
تديج مغ الذظ! كىػ ما كاف يذيخ اليو آؿ جحر فعال عمى نحػ االفتخار، ففي سيخة ابغ ىذاـ:" 
قاؿ ابغ اسحاؽ: كقج ذكخ بعس آؿ عبج هللا بغ  جحر اف هللا عد كجل قدع الفيء حيغ احمو، 

كخسدا الى هللا كرسػلو، فػقع عمى ما كاف عبج هللا بغ جحر صشع  فجعل اربعة اخساس لسغ افاءه 
، كبالتالي يجعمشا ىحا نذظ في مالبدات تػزيع الغشيسة، مغ الرعب ىشا تكػيغ 94في تمظ العيخ"

 95 نتيجة تاريخية في ىحا الخرػص.
الؿ ة التسجيج الػاضحة مغ خكفي ركايات اسالـ عبج هللا بغ سالـ مثاؿ كاضح عغ برس        

كيدػؽ لشا نرا  96: " ركػ دمحم بغ حسدة بغ يػسف بغ عبج هللا بغ سالـ عغ ابيو عغ ججه ..."الدشج
. كبريغة اخخػ جاء التعبيخ 97في قرة اسالمو السميئة بالرشعة كالسبالغات كالتسجيج لذخز الجج

عغ ثشي بعس اىمو عشو ك ككاف مغ حجيث عبج هللا بغ سالـ كسا حجلخكاية ذاتيا: "عغ سشج ا
 .98"اسالمو...
ككحلظ ركاية ارضاع الشبي مغ قبل حميسة الدعجية نجج حزػرا كاضحا لخاٍك مغ بشي سعج         

كربسا يعػد افتعاؿ ىحه الخكاية مغ باب رفع شأف قبيمة بشي  99ىػ زكخيا بغ يحيى الدعجؼ عغ ابيو
 .100ل كالرالت سعج بعج اف تشافدت الكبائل عمى فزيمة القخب مغ رسػؿ هللا بذتى الػسائ

كيػاجيشا تشريز ُأسخؼ اخخ في قرة االرضاع مغ قبل امخأة اخخػ ىي ثػيبة مػالة ابػ ليب     
كممخز القرة اف بعس اىل ابي ليب رآه في السشاـ بعج  )صمى هللا عميو كالو كسمع(عع الشبي 

 عميو كالو )صمى هللامػتو كقج خفف عشو العحاب كذلظ اكخاما لعتقو لثػيبة التي ارضعت الشبي 
سيرمى }. كىحا الشز يرصجـ بالحكيقة التي اثبتيا القخآف الكخيع عغ كصف حاؿ ابي ليب كسمع(

كفي أكثخ أما مدألة تخفيف العحاب فيي مخفػضة بالشز القخآني كبال استثشاء،  101{ليبنارا ذات 
يخفف عشيع مغ عحابيا كالحيغ كفخكا ليع نار جيشع ال يقزي عمييع فيسػتػا كال }مغ آية، قاؿ تعالى 

كإذا رأػ الحيغ ضمسػا العحاب فال يخفف عشيع كال ىع }. كقاؿ أيزا: (102){كحلظ نجدؼ كل كفػر
، كقاؿ تعالى: (104){خكف خالجيغ فييا ال يخفف عشيع العحاب كال ىع يشط}، كقاؿ تعالى: (103){خكف يشط

، كالعيج (105){الخحسغ عيجا كندػؽ السجخميغ إلى جيشع كردا، ال يسمكػف الذفاعة إال مغ اتخح عشج}
  (106)ىشا شيادة ال الو إال هللا كالكياـ بحقيا.

كعشج مالحطة سشج الخكاية نجج حزػرا الحج احفاد ابي ليب كىػ القاسع بغ العباس بغ دمحم        
 108كىحا ما يفدخ اليجؼ مغ كضع الخكاية؟ 107بغ متعب بغ ابي ليب الميبي
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يؤسذ  110اذ نجج اف احج ركاتيا أنذ بغ مالظ 109كفي حجث آخخ مختبط بحادثة بئخ معػنة       
لتاريخ مختبط بذخز مقخب لو كىػ خالو حخاـ بغ ممحاف" فيػ عرب الخكاية كقمبيا كصمبيا، 
يذخز شييجا متسيدا شاغيا عمى الحجث التخاجيجؼ بكل تفاصيمو السخعبة. لقج غاب الجسيع كذكػ 

ػ حخاـ بغ ممحاف الحؼ تحيخ بو العقػؿ كسط ىحا الكع اليائل مغ السفارقات بدخد راك صيتيع سػ 
  111كاحج، ذلظ ىػ ابغ اختو انذ بغ مالظ"

لقج غيبت ركاية انذ بغ مالظ الدبعػف مغ الرحابة القخاء فمع يكغ ليع ذكخ اك مػقف سػػ        
شى السػقف ككاف سيجه " اف الشبي صمى انيع قتمػا جسيعا ، كابخزت بذكل ممحػظ دكر خالو الحؼ تب

...  هللا عميو كسمع بعث خالو ككاف اسسو حخاـ اخا اـ سميع في سبعيغ رجال فقتمػا يـػ بئخ معػنة
رجالف معو رجل اعخج كرجل مغ بشي فالف ، فقاؿ كػنا قخيبا مشي حتى فانصمق حخاـ اخػ اـ سميع  ك 

صحابكع، فأتاىع حخاـ فقاؿ اتؤمشػني ابمغكع رسالة اتييع فأف أمشػني كشت كحا كاف قتمػني اتيتع ا
اكمػا الى رجل فأتاه مغ خمفو فصعشو، ، ك قالػا نعع، فجعل يحجثيع (صمى هللا عميو كسمع)رسػؿ هللا 

، فال ترخيح بأسع احج 112قاؿ ىساـ: كاحدبو قاؿ: فانفحه بالخمح فقاؿ هللا اكبخ فدت كرب الكعبة "
يكتِف انذ بحلظ بل ندب قػؿ االماـ عمي ع يػـ ضخبو ابغ ممجع غيخه فالكل مجيػلة ىػيتو! كلع 

، بل حتى الخمح الحؼ ُشعغ بو 113الى خالو! كالسعخكؼ اف ألنذ مػقفا سمبيا مغ االماـ عمي )ع(
كفي  115 ، فسالظ تارة يقػؿ: " اتى رجل خالي مغ خمفو فصعشو بالخمح..."114خالو يجخل عالع االلغاز

، كال يفػتشا حزػر القخبى في الدشج :دمحم بغ عبج 116شيع بخمح فانفحه بو"ركاية اخخػ:"فاستقبمو رجل م
 هللا بغ حفز بغ ىاشع بغ زيج بغ انذ بغ مالظ االنرارؼ في الخكايات اعاله .

كختاما يتبيغ أف نز الديخة عمى الخغع مغ أىسيتو لع يدمع مغ السؤثخات العقائجية          
 كاضحا في صياغة مخكياتو.  كالدياسية كالشدبية التي تخكت أثخا
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  318ػ  13، االشيخ: السػاجية بيغ القخاف كاالسخائيميات ص181

 .294-257جر:نقج اخبار الديخة :ص ،الذابش 111-3/106،الصبخؼ:تاريخ :373-365الػاقجؼ:السغازؼ : 38
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الديخة الشبػية كالخالفة الخاشجة : كىسا كل مغ دمحم بغ كعب القخضي كعصية القخضي، يشطخ :السالح :الػسيط في  39

 . 282ص
،ابغ سيج الشاس: عيػف األثخ   34-2/32.الصبخؼ : تاريخ :118-1/116يشطخ: ابغ ىذاـ: الديخة :  40
 .130-1/115،كلسديج مغ التحميل كالشقج يشطخ : الذابشجر :نقج اخبار الديخة : 1/105-111:

، كلسديج  50-2/46.الصبخؼ: تاريخ :  157-1/153الديخة :، ابغ ىذاـ:  7-1/2يشطخ: البخارؼ: الرحيح : 41
 .         230ػ  193مغ الجراسة كالتحميل يشطخ: الشرخهللا: إقخأ ما أنا بقارغ كحي أـ كابػس؟  ص

 . 302-267صالح الػرداني :دفاع عغ الخسػؿ ضج الفقياء كالسحجثيغ : ص  42
 . 343-303، 122-61الػرداني: دفاع عغ الخسػؿ ص  43
 . 164حسدة :الحجيث الشبػؼ كمكانتو :ص   44
 . 68-67ليكل: حياة دمحم، ص   45
 . 130ابػ ريو : اضػاء عمى الدشة الشبػية : ص  46
 . 109عبج الحسيج : تاريخ اإلسالـ الثقافي كالدياسي : ص   47
 .4/69ابغ ابي الحجيج: شخح نيج البالغة   48
 132الشرخ هللا: فزائل اميخ السؤمشيغ عمي السشدػبة لغيخه ص. 4/63ابغ ابي الحجيج: شخح نيج البالغة   49
 .117ػ  89، ليأة كتابة التاريخ بخئاسة معاكية ص144ػ

. كقج عج ابغ عجؼ الحجيث في 5/192، الييثسي: مجسع الدكائج 26/347ابغ عداكخ: تاريخ مجيشة دمذق  50
 .4/262الزعفاء. يشطخ: الكامل في الزعفاء 

 .240فجخ االسالـ ص 51
ىػ عخكة بغ الدبيخ بغ العػاـ، يعج مغ فقياء التابعيغ، لع يذيج معخكة الجسل مع ابيو لرغخه، كاف نجيسا لمخميفة   52

األمػؼ عبج السمظ بغ مخكاف في الػقت التي كانت جيػش عبج السمظ بكيادة الحجاج تحاصخ أخػه عبج هللا في مكة 
األحاديث السشدػبة الـ السؤمشيغ عائذة تسخ عغ شخيقو.  كتحبحو في جػؼ الكعبة، كيالحع إف ىشاؾ ندبة كبيخة مغ

عخؼ ببغزو لإلماـ عمي )ع(، كقج افتعل خبخ كالدة حكيع بغ حداـ في الكعبة مقابل كالدة اإلماـ عمي )ع(. يشطخ: 
جي: نقج الخكاية نا .102، 69، 64-4/63ابغ أبي الحجيج: شخح نيج البالغة . 130ابغ قتيبة: السعارؼ ص

 . 140ػ  139: فزائل أميخ السؤمشيغ السشدػبة لغيخه.  صالشرخهللا ،198-155ة صالتاريخي
السؤمشيغ السشدػبة لغيخه، الشرخهللا: فزائل أميخ . 102، 69، 64-4/63ابغ أبي الحجيج: شخح نيج البالغة  53

 54-40الدبيخ التاريخية: ص : الديخة الشبػية في مخكيات كمجكنات عخكة بغ. الفارس284، 139،140ص
ىػ ابػ سعيج اباف بغ الخميفة عثساف بغ عفاف مغ كبار تابعي كفقياء السجيشة ، ك يقاؿ انو اكؿ مغ حجث في  54 

الديخة الشبػية كلكغ ليذ في صػرة سخدية كانسا في صػرة احاديث تتشاكؿ سيخة الشبي ص ، شارؾ الى جانب 
،ابغ  5/116ق .ابغ سعج : الصبقات الكبخػ : 105ق كتػفي عاـ  75ة اصحاب الجسل ،تػلى امارة السجيشة سش

 .                             17/297عداكخ: تاريخ مجيشة دمذق 
 .                             17/297،ابغ عداكخ: تاريخ مجيشة دمذق  5/116ابغ سعج : الصبقات الكبخػ : 55
 . 276-275ات : ص الدبيخ بغ بكار : األخبار السػفكي 56
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ابػ عبج هللا كىب بغ مشبو الرشعاني، كاف كثيخ الشقل مغ كتب االسخائميات متأثخا بيا، كلج في اخخ خالفة   57

ق ، كقج كُضع فيو حجيث ُندب لمشبي )صمى هللا عميو كالو كسمع( " يكػف في امتي رجالف  112عثساف كتػفي سشة 
يالف فتشتو عمى االمة اشج مغ فتشو الذيصاف "،يشطخ :ابغ سعج الصبقات احبيسا كىب ييب هللا لو الحكسة كاالخخ غ

 . 162-140،السدؼ: تيحيب الكساؿ 5/543:
 . 2/345العجمي :معخفة الثقات : 58
 .155ػ 154ابػ ريو: اضػاء عمى الدشة الشبػية ص 59
ؼ تابعي سكغ السجيشة كاف ىػ ابػ عسخ عاصع بغ عسخ حفيج الرحابي قتادة بغ الشعساف بغ زيج االكسي االنرار  60

عالسا بالديخ كالسغازؼ ، كفج عمى عسخ بغ عبج العديد في خالفتو في ديغ لدمو ،فزاه عشو ،كامخ لو بسعػنو ، لو 
،ابغ ابي حاتع  235-5/234ركايات في تسجيج ججه قتادة كندبة مشاقب لو ،يشطخ تخجستو :ابغ حباف :الثقات :

 . 282-25/274خ :تاريخ مجيشو دمذق :،ابغ عداك 6/346:الجخح كالتعجيل :
 . 25/277ابغ عداكخ :تاريخ مجيشو دمذق : 61

خالفة معاكية،لو كتاب في ىػ ابػ بكخ دمحم بغ مدمع بغ شياب الدىخؼ القخشي السجني نديل الذاـ ،كلج في اخخ 62  
مؤيجا ليع، لع يجخخ جيجا في  كتبيا بأمخ الػالي االمػؼ، كاف ذا حطػة في البالط االمػؼ مقخبا مغ الخمفاء السغازؼ 

/ 1، الحىبي: تحكخة الحفاظ 387ػ  294/ 55ق ،يشطخ :  ابغ عداكخ: تاريخ مجيشة دمذق  124نرختيع،تػفي 
 .350ػ  5/326، سيخ اعالـ الشبالء 112ػ 108

 .1/625، الحىبي: ميداف االعتجاؿ 4/178ابغ خمكاف: كفيات االعياف  63
ىػ، يعج مغ أمخاء ككالة الجكلة األمػية في العخاؽ اياـ 66 بغ يديج القدخؼ، كلج سشة أبػ الييثع خالج بغ عبج هللا ىػ 64

ىػ، ككلى مكانو يػسف بغ عسخك الحؼ سجشو كعحبو بأمخ ىذاـ حتى مات سشة  120ػ 105ىذاـ بغ عبج السمظ سشة 
دؼ: تيحيب الكساؿ ، الس16/135ىػ، كقيل كاف يخمى بالدنجقة. يشطخ: ابغ عداكخ: تاريخ مجيشة دمذق 126

8/107 . 
 . 22/281ابػ الفخج االصفياني :االغاني :  65
 . 5/343الرشعاني : السرشف :  66

، ابغ كثيخ: البجاية كالشياية 1/195. الحىبي: تاريخ االسالـ : 218-217ابغ اسحاؽ :الديخ كالسغازؼ :ص 67  
 .  2/27،الديخة الشبػية : 3/97:

 . 2/27،الديخة الشبػية : 3/97.ابغ كثيخ : البجاية كالشياية : 218-217ابغ اسحاؽ :الديخ كالسغازؼ :ص  68
 .2/12، ابغ كثيخ: الديخة الشبػية 2/299، البييقي: دالئل الشبػة 1/222ابغ ىذاـ: الديخة الشبػية  69
 . 89-88عبج الحسيج : تاريخ االسالـ الثقافي كالدياسي ص   70
 . 193-136مغ التحميل يشطخ : الكشاني :البشاء الفكخؼ كالدياسي االمػؼ في بالد الذاـ، صلسديج  71
 .97ػ  90لسديج مغ التفاصيل يشطخ: ناجي: نقج الخكاية التاريخية ص 72
في ندخة ابغ اسحاؽ التي اعتسجىا ابغ ىذاـ ال نجج ذكخ اسع العباس ضسغ قائسة اسخػ بجر مغ بشي ىاشع،  73

 .   2/532ة الديخة الشبػي
اشارة الى حجيث الشبي )صمى هللا عميو كالو كسمع( في حق العباس: "اف عع الخجل صشػ ابيو" ،مدمع :الرحيح  74
 . 6/303. الستقي اليشجؼ :كشد العساؿ : 6/164،البييقي : الدشغ الكبخػ: 2/107،الجار قصشي :الدشغ : 3/68:
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 .428الذابشجر: نقج اخبار الديخة : ص  75

 ، 6/85،الييثسي :مجسع الدكائج : 2/81،الحىبي : سيخ اعالـ الشبالء : 4/283غ حشبل : السدشج :اب 76   
 3/511،ابغ حجخ :  االصابة : 2/96، 1/218،الحىبي :سيخ اعالـ الشبالء : 389ابغ حبيب : السشسق :ص  77
، 

، مؤلف مجيػؿ: 135ػ 2/75 يشطخ مخاسالت دمحم ذك الشفذ الدكية مع السشرػر . البالذرؼ: انداب االشخاؼ 78
. كلسديج مغ التحميل: الشرخهللا: 200ػ  157، ابػ الفخج: مقاتل الصالبييغ ص389ػ 385اخبار العباس ككلجه ص

 .136ػ  131االماـ عمي )ع( في فكخ معتدلة بغجاد ص
 . 60سػرة السخاء :   79
 . 4/113الخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد:  80
 .  706/ 11ساؿ :الستقي اليشجؼ :كشد الع 81
 . 122-121عبج الحسيج : تاريخ االسالـ ص    82
 . 39/172.ابغ عداكخ:تاريخ مجيشة دمذق : 1/196الصبخاني :السعجع الكبيخ : 83
 . 2/253.الحمبي : الديخة : 10/141،الحىبي : تاريخ االسالـ : 1/297العقيمي : الزعفاء : 84
،ابغ  3/286،الحاكع :السدتجرؾ : 3/164،11/203السعجع االكسط، الصبخاني: 20/299: ابػ داكد: الدشغيشطخ 85

،الييثسي :مجسع الدكائج  6/222، 6/146،ابغ كثيخ :البجاية كالشياية : 358-5/357عداكخ :تاريخ مجيشو دمذق :
 .12/386.الستقي اليشجؼ :كشد العساؿ : 5/78،السقخيدؼ :امتاع االسساع : 9/96، 2/53:

 . 360-357، كلو مؤاخحات عمى سشج الحجيث  :نقج اخبار الديخة : ص رجح ذلظ الذابشجر    86
، الشرخهللا: 60ػ 59كسا ذىب الى ذلظ االصع مغ معتدلة البرخة. يشطخ: الشاشئ االكبخ: مدائل االمامة ص  87

 .91ػ 87االماـ عمي )ع( في فكخ معتدلة البرخة ص
 .118-117ناجي: نقج الخكاية التاريخية : ص   88
 . 154-103: نقج الخكاية التاريخية : ص ناجي  89
ىػ عبج هللا بغ جحر بغ رئاب بغ يعسخ األسجؼ، مغ السياجخيغ إلى الحبذة ثع إلى السجيشة، استذيج يـػ أحج   90

 .  4/31، ابغ حجخ: اإلصابة 3/131ىػ.  ،يشطخ: ابغ األثيخ: أسج الغابة 3سشة 
,الصبخؼ  478-2/472،ابغ شبو : تاريخ السجيشة : 50-46عغ تفاصيل الدخية يشطخ : الػاقجؼ: السغازؼ:  ص 91

 . 308-3/304.ابغ كثيخ :البجاية كالشياية : 127-2/124: تاريخ :
 . 49السغازؼ : ص  92
 ، 3/305،ابغ كثيخ :البجاية كالشياية : 2/126، الصبخؼ :تاريخ :  2/439الديخة :   93
94  2/439 . 
 , 306/ 1الذابشجر : نقج اخبار الديخة :  95
 .  541 – 2/540ابغ كثيخ: تفديخ القخآف العطيع   96
 . 5ػ -2ىػ قخاءة نقجية لخكايات إسالمو ص43يشطخ لسديج مغ التحميل: الشرخهللا ككامل: عبج هللا بغ سالـ ت  97

 .96– 2/95ابغ ىذاـ: الديخة الشبػية  98
 .1/52ابغ سعج: الصبقات الكبخػ  99
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لسديج مغ التفاصيل عغ ىحه الخكايات كالسؤاخحات عمييا سشجا كمتشا يشطخ الشرخ هللا: قرة رضاعة الشبي بيغ  100

 . 117-30خياؿ الخاكؼ كالػاقع التاريخي
 .3سػرة السدج آية 101  

 .36:  سػرة فاشخ 102
 .85سػرة الشحل:  103
 .88اف ، سػرة آؿ عسخ 162سػرة البقخة  104
 .87-86سػرة مخيع  105
 . 3/138. ابغ كثيخ: تفديخ القخآف العطيع 2/40. البيزاكؼ: تفديخ البيزاكؼ 11/154القخشبي: الجامع  106
 .7/162. البييقي: الدشغ الكبخػ 1/51ابغ سعج: الصبقات الكبخػ  107 
 . 29-21لسديج مغ التفاصيل يشطخ الشرخ هللا : قرة رضاعة الشبي ص  108
،ابغ االثيخ  223- 2/219،الصبخؼ : تاريخ :73- 2/72،اليعقػبي : تاريخ : 43-5/40البخارؼ : الرحيح : 109

 , 140 -3/139كثيخ : الديخة الشبػية :،ابغ  173-2/171: الكامل في التاريخ :
ىػ الرحابي أنذ بغ مالظ األنرارؼ، كاف خادما لخسػؿ هللا )صمى هللا عميو كالو كسمع( كبعج كفاتو سكغ  110

 . 3/353، السدؼ: تيحيب الكساؿ 1/131ىػ. يشطخ: ابغ األثيخ: أسج الغابة  93البرخة حتى مات فييا سشة 
 . 1/569:  الذابشجر : نقج اخبار الديخة 111
 5/42،البخارؼ :الرحيح : 3/515، كيشطخ :ابغ سعج: الصبقات الكبخػ :9/225البييقي : الدشغ الكبخػ : 112

،الحىبي :  2/171،ابغ االثيخ : الكامل في التاريخ : 223-2/222،الصبخؼ: تاريخ : 6/45،مدمع : الرحيح :
 ، 240-2/238تاريخ االسالـ :

 .4/74، ابغ ابي الحجيج: شخح نيج البالغة 150الجاحع: العثسانية ص 113
 . 1/569الذابشجر :نقج اخبار الديخة : 114
 .  2/238الحىبي :تاريخ االسالـ : 115
 .  4/52الصبخاني: السعجع الكبيخ  116
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 ـ. 1978ػ الرخاع بيغ االمػييغ كمبادؼء االسالـ، القاىخة، 
 ىػ ( . 597-510ابغ الجػزؼ : جساؿ الجيغ أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ عمي ) ػ 
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 ـ. 1966، السكتبة الدمفية، السجيشة السشػرة، 1ػ السػضػعات، تح: عبج الخحسغ دمحم عثساف، ط
 الجياشي: أكـخ حاتع.ػ 

اآلداب ػ جامعة ذؼ  ػ  اإلماـ عمي )ع( في فكخ الشطاـ السعتدلي، رسالة ماجدتيخ قجمت إلى كمية
 . 2022قار، 

 ىػ . 327ابغ أبي حاتع : أبػ دمحم عبج الخحسغ الخازؼ ت ػ 
 ـ. 1952، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، 1ػ كتاب الجخح كالتعجيل، ط

 ىػ ( . 405-321ػ الحاكع الشيدابػرؼ: أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا ) 
 ىػ. 1406ػ السدتجرؾ عمى الرحيحيغ، تح: يػسف السخعذمي، بيخكت، 

 .  354ػ ابغ حباف : أبي حاتع دمحم ت
 ـ.1973، مط  دائخة السعارؼ العثسانية ، نذخ مؤسدة الكتب الثقافية ،  1ػ الثقات ، ط

 ـ.1991، دار الػفاء ، ب.مكا ،  1ػ مذاىيخ عمساء األمرار ، تح : مخزكؽ عمي ، ط
 ىػ . 279حبيب: دمحم البغجادؼ ت ما بعج ػ ابغ 

 ـ . 1964، اليشج، 1ػ السشسق في أخبار قخير، تح: خػر شيج احسج، ط
 ىػ ( . 852-773ػ ابغ حجخ : أبػ الفزل احسج بغ عمي بغ دمحم ) 

 ػ اإلصابة في تسييد الرحابة ، ب.ط ، دار الفكخ ، ب.مكا ، ب.ت . 
 ـ .1971، بيخكت ،  ، مؤسدة االعمسي 2ػ لداف السيداف ، ط

 ىػ ( . 656-586ػ ابغ أبي الحجيج : عد الجيغ عبج الحسيج بغ لبة هللا السجائشي ) 
 .1987، دار الجيل ، بيخكت ،  1ػ شخح نيج البالغة ، تح : دمحم أبػ الفزل ، ط

 ـ ( . 1635-1567ىػ / 1044-975ػ الحمبي: عمي بغ بياء الجيغ الذافعي ) 
 .  2006، بيخكت ،  2ػ الديخة الحمبية ،ترحيح : عبج هللا الخميمي ، ط

 حسدة: دمحم.ػ 
 ـ.2005، بيخكت، 1ػ الحجيث كمكانتو في الفكخ االسالمي الحجيث، السؤسدة العخبية، ط

 ىػ ( . 241-164ابغ حشبل : أبػ عبج هللا احسج بغ دمحم ) ػ 
 . ػ السدشج ، ب.محق ، دار صادر ، بيخكت ، ب.ت 

 ىػ . 463ػ الخصيب البغجادؼ : أبػ بكخ احسج بغ عمي ت 
 ـ.1997، دار الكتب العمسية ، بيخكت ،  1ػ تاريخ بغجاد، تح :مرصفى عبج القادر، ط

 ىػ681ابغ خمكاف: شسذ الجيغ أبػ العباس أحسج بغ دمحم ت ػ 
 ػ كفيات األعياف ، تح : إحداف عباس، دار الثقافة، بيخكت، ب.ت.
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 .  385ي : أبػ الحدغ عمي بغ عسخ ت الجارقصشػ 
 ـ . 1996، دار الكتب العمسية ، بيخكت ،  1ػ سشغ الجار قصشي، تح : مججؼ بغ مشرػر ، ط

 ( .  255ػ الجارمي : أبػ دمحم عبج هللا بغ بيخاـ ) ت
 ػ الدشغ ، ب.محق ، ب.ط ، الشاشخ : مصبعة االعتجاؿ ، دمذق ، ب.ت . 

 ىػ.275عث الدجدتاني ت .ابػ داكد : سميساف بغ األش
 ـ.1990، دار الفكخ،  1,سشغ أبي داكد، تح: سعيج دمحم، ط

 الجكرؼ: عبج العديد.ػ 
 ـ..2007، بيخكت،2ػ نذأة عمع التاريخ عشج العخب، مخكد دراسات الػحجة العخبية، ط

 ـ ( . 1347ىػ / 748الحىبي: أبػ عبج هللا شسذ الجيغ دمحم بغ احسج ) ػ 
 .  1987، دار الكتاب العخبي ، بيخكت ،  1: تح عسخ عبج الدالـ ، طػ تاريخ االسالـ 

 ػ تحكخة الحفاظ ، ب.محق ، ب.ط ، الشاشخ : مكتبة الحـخ السكي ، ب.مكا ، ب.ت . 
 ـ.1993، مؤسدة الخسالة، بيخكت، 9ػ سيخ أعالـ الشبالء، تح: شعيب االرنؤكط، ط

 ىػ. 1382، دار السعخفة، بيخكت، 1ػ ميداف االعتجاؿ في نقج الخجاؿ، تح: عمي دمحم البجاكؼ، ط
 ركزنثاؿ: فخاند.ػ 

 ػ عمع التاريخ عشج السدمسيغ، تخجسة: صالح احسج العمي، مؤسدة الخسالة، ب,ت.
 ػ ريكػر: بػؿ. 

،عيغ لمجراسات كالبحػث، 1طػ مغ الشز الى الفعل ابحاث التأكيل، تخجسة:دمحم بخادة،حداف بػرقية،
 ـ. 2001القاىخة،

 ػ ابػ رية: محسػد.
 ـ. 1999، قع، 2ػ اضػاء عمى الدشة السحسجية، ط

 ػ الدبيجؼ : غانع حسيج.
 ـ. 2020، دار الخسػؿ االعطع، كخبالء،1ػ سخدية الشز الديخؼ،سيخة ابغ ىذاـ انسػذجا ، ط

 ػ أبػ زيج: نرخ  حامج: 
 ـ.2005، بيخكت، 6الثقافي العخبي، طمفيـػ الشز : السخكد 

 ىػ . 230ابغ سعج : دمحم ت ػ 
 ػ الصبقات الكبخػ ، ب.ط ، دار صادر ، بيخكت ، ب.مكا . 

 ػ الدمصاف: عقيل يػسف.
 2018، كخبالء، 1ػ كعب األحبار كاثخ مخكياتو الييػدية في الفكخ االسالمي، ط
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 ػ  سميب : حدغ.
 ـ.2011، ، بيخكت1ػ عمع الكالـ كالتاريخ، ط

 ػ سميع: رضػاف.
،مخكد دراسات الػحجة العخبية، 1ػ نطاـ الدماف العخبي دراسة في التاريخيات العخبية اإلسالمية، ط

 ـ.  .2006بيخكت، 
 ىػ ( . 734-671ابغ سيج الشاس : دمحم بغ عبج هللا بغ يحيى ) ػ 

 .  1986ػ عيػف األثخ ، مؤسدة عد الجيغ ، ب.ط ، بيخكت ، 
 ر: غالب حدغ.الذابشج ػ 

 ـ.2017، دار الخسالة، بيخكت، 1ػ نقج أخبار الديخة الشبػية، ط
 ىػ ( . 262-173ابغ شبة : أبػ زيج عسخ ) ػ 

 ىػ .1410ػ تاريخ السجيشة السشػرة، تح: فييع دمحم شمتػت، مط: قجس، دار الفكخ، قع، 
 الذخيفيغ : دمحم .

 . https://alghad.com، 2018، .حجيث الفخقة الشاجية سشة اـ سياسة ، جخيجة الغج
 ىػ . 548ػ الذيخستاني : أبػ الفتح دمحم بغ عبج الكخيع ت 

 ـ . 2002، دار الفكخ ، بيخكت ،  2ػ السمل كالشحل، قجـ لو :صجقي العصار ، ط
 الرالح: صبحي.ػ 

 ىػ.1428، ذكؼ القخبى، قع، 1ػ عمـػ الحجيث، ط
 ىػ . 381الرجكؽ: أبػ جعفخ دمحم بغ عمي بغ الحدغ بغ بابػيو القسي ت ػ 

 ىػ.1403ػ الخراؿ، تح: عمي اكبخ الغفارؼ، جساعة السجرسيغ في الحػزة العمسية، قع، 
 . 764ػ الرفجؼ: خميل أيبظ ت 

 ـ.2000ػ الػافي بالػفيات: تح: احسج االرناؤكط ػ تخكي مرصفى، دار احياء التخاث، بيخكت، 
 ـ . 827ىػ / 211ػ الرشعاني: أبػ بكخ عبج الخزاؽ بغ ىساـ ت 

 ػ السرشف، تح: حبيب الخحسغ االعطسي، الشاشخ : السجمذ العمسي ، ب.مكا ، ب.ت . 
 ىػ ( . 360-260ػ الصبخاني : أبػ القاسع سميساف بغ احسج ) 

 ـ.1995.السعجع االكسط، تح: قدع التحقيق بجار الحخميغ، دار الحخميغ، 
 ، دار إحياء التخاث العخبي، القاىخة، ب.ت. 2السعجع الكبيخ، تح: حسجؼ عبج السجيج، طػ 

 ىػ . 310ػ الصبخؼ: أبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ ت 
 ـ.2002، دار الفكخ، بيخكت، 2ػ تاريخ الخسل كالسمػؾ، راجعو: صجقي جسيل العصار، ط
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 عباس: لؤؼ حسدة. ػ 
يخ، كسا كردت في كتاب )نذػار السحاضخة كاخبار السحاكخة( ػ بالغة التدكيخ، دراسة في اخبار التدك 

 .  2009، 4، العجد  36، مجمة السػرد العخاقية ، مجمج  384لمقاضي التشػخي ت 
 .  463ابغ عبج البخ : أبػ عسخ يػسف بغ عبج هللا بغ دمحم الشسخؼ القخشبي تػ 

 ار الفكخ، ب.ت .ػ االستيعاب في أسساء األصحاب، بيامر كتاب اإلصابة، ب.ط، د
 ػ عبج الحسيج: صائب. 

 ـ.2005ػ تاريخ االسالـ الثقافي كالدياسي، مؤسدة دار السعارؼ، قع، 
 ـ.   2010ػ عمع التاريخ كمشاىج السؤرخيغ، السخكد العمسي العخاقي، بيخكت، 

 ىػ . 261العجمي : الحافع احسج بغ عبج هللا ت ػ 
 ىػ . 1405جيشة السشػرة ، ، مكتبة الجار بالس 1ػ معخفة الثقات ، ط

 ىػ . 365ػ ابغ عجؼ: أبػ احسج عبج هللا الجخجاني 
 . 1998، دار الفكخ، بيخكت ،  3ػ الكامل في ضعفاء الخجاؿ ، تح:سييل زكار ، ط

 ػ العخكؼ : عبج هللا.
 ـ. 2006، بيخكت، 5ػ العخب كالفكخ التاريخي، ط

 ىػ ( . 571-499ابغ عداكخ : أبػ القاسع عمي بغ الحدغ ابغ لبة هللا الذافعي ) ػ 
 ـ .1995ػ تاريخ مجيشة دمذق ، تح : عمي شيخؼ ، ب.ط ، دار الفكخ ، بيخكت ، 

 .  322ػ العقيمي : أبػ جعفخ دمحم بغ عسخك بغ مػسى بغ حساد السكي ت
 ىػ . 1418بيخكت ، ،  2ػ الزعفاء الكبيخ ، تح : عبج السعصي أميغ ، ط

 ػ الفارس: دمحم خزيخ.
ػ الديخة الشبػية في مخكيات كمجكنات عخكة بغ الدبيخ التاريخية، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة في 

 . 2010كمية اآلداب، البرخة، 
 ىػ . 356ػ أبػ الفخج االصفياني : عمي بغ الحديغ ت 

 ب.ت.ػ األغاني، ب.محق، دار إحياء التخاث العخبي،  ب.مكا، 
 ىػ1423، مط شخيعت ، السكتبة الحيجرية،1مقاتل الصالبييغ ، تح: احسج صقخ، طػ 

 ىػ . 276ػ ابغ قتيبة : أبػ دمحم عبج هللا بغ مدمع ت 
 ـ.2003، بيخكت،  2ػ السعارؼ، ط

 ـ . 1273ىػ / 671ػ القخشبي: أبػ عبج عمو دمحم بغ احسج األنرارؼ ت 
 ىػ .1405ء التخاث العخبي ، بيخكت ، ػ الجامع ألحكاـ القخآف ، دار إحيا
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 كامل: عمي مرصفى.ػ 
ىػ كدكره في الحخكة الفكخية، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية اآلداب، 43ػ عبج هللا بغ سالـ ت

 ـ.2022جامعة البرخة، 
 ىػ . 774ابغ كثيخ: عساد الجيغ أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ القخشي ت ػ 

 ـ . 1988، بيخكت ،  1ػ البجاية كالشياية ، تح : عمي شيخؼ ، ط
 ىػ . 1412ػ تفديخ القخآف العطيع، ب.ط ، مط : دار السعخفة ، بيخكت ، 

 . 1971، دار السعخفة ، بيخكت ،  1ػ الديخة الشبػية ، تح : مرصفى عبج الػاحج ، ط
 ىػ . 329ػ الكميشي : أبػ جعفخ دمحم بغ يعقػب بغ إسحاؽ الخازؼ ت 

 ىػ.1388، دار الكتب اإلسالمية، شيخاف، 3ػ الكافي، صححو كعمق عميو: عمي اكبخ الغفارؼ، ط
 .الكشاني :مرصفى سالع حاـز .

ـ(، أشخكحة دكتػراه غيخ 749-661ق/132-41.البشاء الدياسي كالفكخؼ االمػؼ في بالد الذاـ )
 .2019مشذػره، كمية اآلداب، جامعة البرخة، 

 ىػ ( . 275 –ىػ 270: دمحم بغ يديج القد كيشي ، ) ػ ابغ ماجة 
 ػ سشغ بغ ماجة ، تح : دمحم فؤاد عبج الباقي ، ب.ط ، دار الفكخ ، بيخكت ، ب.ت .

 ماؿ هللا: حيجر لفتة.ػ 
ػ اساليب الجكلة االمػية في تثبيت الدمصة دراسة تاريخية، اشخكحة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية 

 ـ. 2011اآلداب، جامعة البرخة، 
 ىػ . 975الستقي اليشجؼ : عالء الجيغ بغ عمي ت ػ 

 ـ . 1989صفػة الدقا ، ب.ط ، مؤسدة الخسالة ، بيخكت ،  –ػ كشد العساؿ، تح : بكخؼ حياني 
 ىػ  742: ابػ الحجاج يػسف ت  ػ السدؼ 

 ـ . 1980، مؤسدة الخسالة ، 1تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ، تح: بذار عػاد معخكؼ، طػ 
 ىػ . 261ػ مدمع بغ الحجاج الشيدأبػرؼ ت 

 ػ الجامع الرحيح، ب.تح، ب.ط ، دار الفكخ ، بيخكت ، ب.ت . 
 ىػ.845.السقخيدؼ : أبػ العباس أحسج بغ عمي ت 
 ـ.1999، دار الكتب العمسية، بيخكت،  1ػ إمتاع األسساع ، تح: دمحم عبج الحسيج، ط

 السالح: ىاشع يحيى. ػ 
 ـ. 1991، السػصل، 1ػ الػسيط في الديخة الشبػية كالخالفة الخاشجة، ط

 ػ مؤلف مجيػؿ: )القخف الثالث اليجخؼ(.
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ػ أخبار العباس ككلجه )أخبار الجكلة العباسية(، تح: عبج العديد الجكرؼ ػ عبج الجبار السصمبي، دار 
 .1971الصميعة، بيخكت، 

 ػ ناجي: عبج الجبار.
 ـ.2011، دار السحجة البيزاء، 1ريخية ،عرخ الخسالة انسػذجا، طػ نقج الخكاية التا

 ـ.906ىػ/ 293ػ الشاشئ األكبخ: ابػ العباس عبج هللا بغ دمحم ت
 ـ.1971مدائل اإلمامة، تح: يػسف فاف آس، بيخكت،

 ػ نبيل: ايياب.
   . 2018ػ الشز التاريخي بيغ التشطيخ كسصػة االيجيػلػجيا، الحػار الستسجف،  

https://m.ahewar.org/s.asp?aid=622424&r=0 
 ػ الشرخ هللا: جػاد كاضع .

 .  2021،  22ػ  إقخأ ما أنا بقارغ  كحي أـ كابػس، مجمة العقيجة،  ع
 ـ.2013، دار الفيحاء، بيخكت، 1ػ اإلماـ عمي في فكخ معتدلة البرخة، ط

 ـ.2017، كخبالء، 1ػ اإلماـ عمي )ع( في فكخ معتدلة بغجاد، ط
  . 2009، مخكد األبحاث العقائجية، الشجف، 1ائل أميخ السؤمشيغ السشدػبة لغيخه، حػ فز

، دار أمل 1ػ قرة رضاعة الشبي )صمى هللا عميو كالو كسمع( بيغ خياؿ الخاكؼ كالػاقع التاريخي، ط
 .2020الججيجة، دمذق، 

 ـ.2008 ليأة كتابة التاريخ بخئاسة معاكية، مجمة رسالة الخافجيغ، العجد الخامذ،
 الشرخ هللا: جػاد كاضع ككامل : عمي مرصفى.

 ـ.2022ىػ قخاءة نقجية لخكايات إسالمو، مجمة دراسات تاريخية ،  43ػ عبج هللا بغ سالـ ت
 ىػ .430أبػ نعيع : احسج بغ عبج هللا االصبياني ت ػ 

 ػ كتاب الزعفاء ، تح : فاركؽ حسادة ، الجار البيزاء ، السغخب ، ب.ت . 
 ىػ . 218ىذاـ : عبج السمظ ت ػ ابغ 

 ـ . 2004، دار الفجخ لمتخاث ، القاىخة ،  2ػ الديخة الشبػية ، ط
 ىػ . 807ػ الييثسي : نػر الجيغ عمي بغ أبي بكخ ت 

 ـ . 1988ػ مجسع الدكائج كمشبع الفػائج ، ب.ط ، دار الكتب العمسية ، بيخكت ، 
 ليكل: دمحم حديغ.ػ 

 السعارؼ، القاىخة، ب.ت.، دار 14ػ حياة دمحم، ط
 ىػ. 207الػاقجؼ :دمحم بغ عسخ بغ كاقج ت  -
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   م(2222كانون االول  – 33العدد )  ةلة درااات ااريخةةجم 
212 

 

212 

                                                                                                                                                                            

 ـ. 2006، عالع الكتب، بيخكت، 1ػ السغازؼ، تح : مارسجف جػنذ، ط
 صالح.ػ الػرداني: 

 ىػ..1432،  1ػ دفاع عغ الخسػؿ ضج الفقياء كالسحجثيغ، ط
 ػ كلفشدػف: اسخائيل بغ زئيف.

 ـ.2011، دار كمكتبة بيبيمػف ، جبيل، لبشاف، 2صميبا، طكعب االحبار ، مخاجعة : لػيذ 
 ىػ . 292اليعقػبي : احسج بغ إسحاؽ بغ جعفخ بغ كىب بغ كاضح ت بعج -

 ىػ . 1425، مط : ميخ ، الشاشخ : دار االعتراـ ،  1ػ التاريخ، عمق عميو: خميل السشرػر، ط


