الجهود المبكرة للمدرسة العراقية
السيرة النبوية
في رواية وتدوين ِّ
أ.د .عمار عبودي نصَّار
حسن عبد الزهرة كَيطان اإلبراهيمي
(*)

المقدمة:
عندم��ا تو َّجهت الجيوش اإلس�لامية خارج
الجزي��رة العربي��ة لتحطي��م الق��وى التي تحول
بي��ن الناس وبين دخولهم في دين هللا ،ولتبليغهم
اإلس�لام ليكونوا بع��د ذلك أحرارا ً ف��ي اختيار
العقي��دة التي يريدونها ،خ��رج مع هذ ِه الجيوش
المئ��ات م��ن الصحاب��ة ُمجاهدي��ن ف��ي س��بيل
علّمين ِل َمن آمن من أهل تلك البالد،
هللا( ،)و ُم ِ
ولَ ِحق بهم بع��ض كبار الصحابة للقيام بواجبهم
ف��ي تبليغ اإلس�لام وتعليم��ه للمس��لمين ال ُجدد،
وكان بعضهم مبعوثين رسميين من قبل الخليفة
علّمين ،وكان كثير منهم طاب
ك��والةٍ وقضاةٍ و ُم ِ
لهم ال ُمقام في هذ ِه البالد فاس��تقروا فيها إلى آخر
حياتهم ،وهكذا تش�� َّكلت في ك ِّل مدين ٍة مجموعة
من الصحابة كانوا المرجع في ك ِّل ما يُشكل من
أم��ور ،ومع مرور الزمن أصبح لك ِّل مدينة من
هذ ِه المدن لمحات تميزها عن غيرها.

(**)

َّ
الخط��اب( )يُدرك
كان الخليف��ة عمر بن
َّ
أن الواج��ب األس��اس للعرب الذين اس��توطنوا
هذ ِه األمصار هو القتال من أجل توس��يع الدولة
الجدي��دة ،وأدرك َّ
أن تحقيق ه��ذا الهدف يتطلَّب
ُمراع��اة األح��وال الخاص��ة ل ُمس��توطني ه��ذ ِه
األمص��ار م��ن تأصل ال��روح البدوي��ة وتنوع
الرواب��ط القبلي��ة ،وانطالق��ا ً من ه��ذا المبدأ ت َّم
س��س قبلية م��ع ُمراعاة
تنظي��م األمصار على أ ُ ٍ
تثبي��ت اإلس�لام والوح��دة الجامع��ة فجعله��ا
خططاً ،لك ِّل عش��يرة َّ
خطة تُقيم فيها وتُنشئ لها
مس��جدا ً بجميع أفرادها إلقام��ة الصلوات وعقد
االجتماع��ات ،وراع��ى الخليفة أهمية الس��لطة
فأقر إنش��اء مسجد
العليا الجامعة ألهل المصرَّ ،
ُ
سست
جامع واحد يجمعهم ،ووفق هذ ِه المعايير أ ِ ّ
األمصار(.)1
وقد س��اهمت هذ ِه األمصار مساهمةً واسعة
ب
في تطور علم المغازي وال ّ
سِير( ،)2ولكن بنس ٍ

(*) (**) جامعة الكوفة  /كلية اآلداب.

ةربملا دوهجلا
يوبنلا ةريِّسلا نيودتو ةياور يف ةيقارعلا ةسردملل ك
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متفاوت��ة تبع��ا ً ألعداد الصحابة الس��اكنين فيها،
والذين انساحوا مع موجات الفتح اإلسالمي مع
ي ٍ ومشاركته في حوادث
خصوصي ِة ك ِّل صحاب ّ
سِير والمغازي ،أو قربها أو بعدها من أحداث
ال ّ
المصرين
ال ّ
سِيرة  ،وإننا في هذا البحث سنتناول ِ
البص��رة والكوفة اللتين س��اهمتا وش��اركتا في
سِيرة  ،سوا ٌء من
توسع مس��احة انتشار أخبار ال ّ
خالل روايتها أو تدوينها بحس��ب ثقلها المعرفي
ومدى حجم الروايات التي حدَّثت بها ومكانتها.
اقتضت طبيعة البحث تقس��يمه إلى مبحثين،
تناولن��ا في المبح��ث األول مكان��ة البصرة في
سِ��يرة النبوي��ة ،وفي المبحث
رواي��ة وتدوين ال ّ
سِ��يرة النبوي��ة روايةً
الثان��ي اس��تعرضنا فيه ال ّ
وتدوينا ً في الكوفة.
أ َّم��ا المصادر والمراجع الت��ي اعتمد عليها
البحث فهي كثيرة ومتنوعة ،ش َِملت الكتب الدينيَّة
تفس��ير وحدي ٍ
ث وفقه ،وكت��ب التاريخ العام
من
ٍ
َّ
والطبقات،
واألنس��اب وكتب الرجال والتراجم
وكت��ب األدب وكت��ب البُل��دان والجغرافي��ة،
والمعاجم اللغوية والمراجع الحديثة.
المبحث األول :مكانة البصرة
السيرة النبوية.
في رواية وتدوين ِّ
()3

احتضن��ت البص��رة ع��ددا ً م��ن الصحاب��ة
والصالحي��ن ،وتولَّ��ى واليته��ا والة وع َّم��ال
وقضاة نعموا ب ُمعاصرتهم الرس��ول (ﷺ) ،فقد
نزلها( )149صحابيا ً( ،)4ونجد العدد يزيد على
المئات في إش��ارةٍ إلى من دخل مع اإلمام علي
بن أبي طالب ( )من الصحاب ِة( ،)5وصارت
مح َّل إقام ِة عد ٍد غير قليل من التابعين وال ُمحدِّثين
سِ��رين والقُ َّراء ،ولهذا السبب َّ
فإن البصرة
وال ُمف ّ
أضحت بم��رور الزمن مدرس��ةً يتواف��د عليها
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العلماء وال ُمهتمون بجمع األحاديث الشريفة من
أفوا ِه هؤالء الصحاب ِة والتابعين.

أوالً :الصحابة الرواة.

سلّط الضوء
ومن هؤالء الصحابة س��وف نُ ِ
عل��ى البع��ض م َّم��ن كان لهم الثق��ل األكبر في
سِ��يرة النبوية ،الس��يَّما َّ
وأن العديد من
رواية ال ّ
ي رواي ٍة
الذي��ن نزل البصرة لم تذكر المصادر أ َّ
سِيرة النبوية سوا ٌء قبل نزولهم البصرة
لهم في ال ّ
أم بعدها ،ولع َّل مردَّ ذلك إلى َّ
أن أغلبهم قد أسلم
َّ
يتس��ن
في ع��ام الوفود مع قبائلهم ورجعوا ولم
له��م ْ
سِ��يرة النبوية،
أن يُس��اهموا في رواي�� ِة ال ّ
والصحابة الرواة هم:
روي
 .1أبو موسى األش��عري(ت52هـ672/م)(،)6
َ
عنه في البصرة ع��دَّة روايات :رؤية النبي (ﷺ)
أرض فيها
ف��ي المن��ام أنَّه يُهاجر م��ن م َّكة إل��ى
ٍ
نخ��ل( ،)7ومش��اركته مع رس��ول هللا ف��ي غزوةِ
تبوك( ،)8وخبر َّ
أن قدومه من اليمن على رس��ول
هللا (ﷺ) كان متزامن��ا ً مع قدوم م َّمن كان بقي في
الحبش��ة( ،)9ورواية عن أدام رسول هللا (ﷺ)(،)10
وأخرى أنَّ��ه كان مع رس��ول هللا (ﷺ) في حائطٍ
وهو يمن��ع دخول الصحابة عليه حتَّى يأذن النبي
لهم(.)11
 .2عبد هللا ب��ن المغفل(ت59ه��ـ679/م)،
وهو أحد النَّفر العشرة الذين بعثهم الخليفة عمر
َّ
الخطاب ( )ليُفقهوا أهل البصرة( ،)12حدَّث
بن
سِ��يرة النبوية،
أهل البصرة عن بعض أحداث ال ّ
()13
وه��ي :خبر عن غ��زوة خيب��ر  ،ورواية أنَّه
ي (ﷺ) راكبا ً على ناقت ِه العضباء يوم
رأى النَّب�� َّ
فتح م َّكة وهو يقرأ سورة الفتح(.)14
 .3أبو برزة األسلمي ،نضلة بن عبيد(تو ِفّي
ش ِهد مع اإلمام علي بن أبي
بعد 65هـ684/م)َ :

طال��ب( )قتال أه��ل النَّه��روان( .)15حدَّث
ف��ي البصرة أنَّه قتل عبد الع��زى بن خطل(،)16
متعلّق بأس��تار الكعب��ة( ،)17وأنَّه غزا مع
وه��و ِ
النبي(ﷺ) سب َع غزوا ٍ
ت(.)18

اإلسالم فيش��هد تلك األحداث وخاصةً المكيَّة،
ب��ل أغلبهم م َّمن كان من أصح��اب الوفود ،لذا
ج��اءت رواياته��م تمثل ص��ورة مبسَّ��طة عن
سِيرة النبوية.
ال ّ

 .4أن��س ب��ن مالك(ت92ه��ـ711/م وقيل
93هـ712/م) :صاحب رسول هللا(ﷺ) ،مولده
بالمدينة ،وأس��لم صغيراً ،وخدم النبي(ﷺ) إلى
ْ
سِيرةِ النبوية،
أن قُبض( ،)19له عدَّة روايات في ال ّ
وهي :خبر طرح الرس��ول قتلى ُمشركي قريش
في القليب بعد انتهاء غزوة بدر( ،)20ورواية عن
حال الرسول(ﷺ) في معرك ِة أُحد بعدما أُصيب
في وجه ِه(َّ ،)21
وأن رس��ول هللا(ﷺ) كان يُمسك
أن يغ��زو قوم��ا ً ليالً حتَّ��ى يُصبحْ ،
إذا أراد ْ
فإن
()22
س ِمع أذانا ً أمسكْ ،
وإن لم يسمع أذانا ً أغار .
َ

ثانياً :الرواة البصري���ون في القرن األول
الهجري.

وهن��اك الكثير م��ن الصحابة الذي��ن نزلوا
البصرة ،وألهلها عنه روايات ،منهم :األسود بن
سريع(ت42هـ562/م) ،ولهم عنه روايتان(،)23
وأبو بكرة الثقفي(ت51ه��ـ671/م) ،ولهم عنه
خمس روايات(.)24
َّ
إن تواج��د هؤالء الصحاب��ة في البصرة له
سِيرة النبوية بصورتها
األثر في تشكيل رواية ال ّ
َّ
ف��إن أهل البصرة
الش��فهية ،وكباقي األمصار
كانوا مش��دودين لس��ماع أخبار الرس��ول(ﷺ)
س��نَّت ِه فيتَّبعوه��ا ،وعلى الرغم
ويتعرفوا على ُ
م��ن أنَّهم نقلوا الرواية التاريخية التي حدَّث بها
رواة البص��رة فيما بع��د ،إلاَّ َّ
أن تلك الروايات
ل��م تك��ن بحجم أكث��ر وأعم��ق في نق��ل وقائع
سِ��يرة النبوي��ة على الرغم م��ن َّ
أن أغلبهم قد
ال ّ
شَ�� ِهد عن كث��ب المواق��ف مع الرس��ول(ﷺ)
وكانوا جز ًء منها ،إلاَّ َّ
أن رواياتهم لم تستوعب
أب��رز األح��داث ،ولع َّل مردَّ ذل��ك أنَّه ال يوجد
م��ن بين ه��ؤالء مهاجر واحد أو له س��ابقة في

ومن أشهر رواة البصرة في هذا القرن:
 .1زرارة ب��ن أوف��ى العام��ري ،قاض��ي
البصرة(ت73ه��ـ692/م) :له عدَّة روايات في
والمعراج(،)25
ال ّ
سِ��يرة النبوية ،وهي اإلس��راء ِ
()26
ورواية عن شمائل الرسول(ﷺ) .
 .2رفي��ع ب��ن مه��ران ،أب��و العالي��ة
الرياحي(ت90هـ709/م وقيل 93هـ712/م):
بالحفظ والتفس��ير( ،)27وم��ن روايات ِه:
اش��تهر ِ
()28
والمع��راج  ،ورواية عن عدد
خبر اإلس��راء ِ
ُ ()29
شهداء األنصار والمهاجرين في غزوةِ أحد ،
ورواية َّ
أن رجل م��ن األنصار رأى النبي(ﷺ)
واقفا ً مع جبرائيل(.)30()
ُ .3مسلم بن يسار المزني(ت100هـ718/م)(:)31
له بعض األخبار الواردة بش��أن سيرة الرسول(ﷺ)،
منه��ا :مقدار ما للنبي(ﷺ) من األغن��ام( ،)32وأخرى
ع��ن لقاء اليه��ود بالنبي(ﷺ) وهم يس��ألونه عن ذي
القرني��ن( ،)33ورواية تُب ِيّ��ن منزلة اإلمام علي بن أبي
طالب( )ف��ي ظ ِّل رس��ول هللا( ،)34ومن روايات

المغازي خبر عن حصار الطائف(.)35

وهن��اك عدد م��ن رواة ه��ذا الق��رن ،منهم
أب��و الج��وزاء أوس ب��ن عب��د هللا الربع��ي
(ت83هـ702/م) ،وله روايتان( ،)36والعالء بن
زياد بن مطر الع��دوي (ت95هـ713/م) ،وله
ثالثة روايات(.)37

ةربملا دوهجلا
يوبنلا ةريِّسلا نيودتو ةياور يف ةيقارعلا ةسردملل ك
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كان ه��ؤالء ال��رواة وغيرهم ن��واة الرواية
سِ��يرة النبوي��ة ف��ي بيئ�� ِة البصرة
البصري��ة لل ّ
التاريخي��ة ،وكان مص��در معلوماتهم الصحابة
الذي��ن نزلوها ،وكان��ت رواياتهم بصورةٍ عامة
أخب��ار فردي��ة متنوعة له��ا أثرها ف��ي االتجاه
التاريخي ،ونجدها تح��وي أكثر من موضوع،
وهذا بال ش��ك إش��ارة إلى جهود ال��راوي فيما
نقل وحدَّث ب�� ِه ،وتُعطي وزنا ً خاصا ً عن نتاج ِه
ونزعت ِه فيما روى.

ثالثاً :الرواة البصري���ون في القرن الثاني
الهجري و ُمصنَّفاتهم.
ومن أشهر رواة هذا القرن:

 .1ثاب��ت بن أس��لم(ت123هـ741/م وقيل
ص ِحب أنس بن مالك أربعين
127ه��ـ745/م)َ :
()38
س��نة وكان م��ن أعب��د أه��ل البص��رة  ،ل��ه
مجموعة من الروايات في المصادر األساس��ية
والمختلف��ة ،ومن جملتها :رك��وب النبي البُراق
ث�� َّم الوصول إل��ى س��درة ال ُمنته��ى( ،)39وحالة
النبي(ﷺ) في غزوة أُح��د( ،)40وطلب وفد أهل
أن يبع��ث معهم رجالً
اليمن من الرس��ول(ﷺ) ْ
ُعلّمهم السُّنة واإلس�لام( ،)41ووالدة إبراهيم بن
ي ِ
الرسول الكريم(ﷺ) وأنَّه س َّماه بهذا االسم تيمنا ً
بأبي�� ِه إبراهيم( ،)42()وفتح م َّكة( ،)43ورواية
تُش��ير إلى َّ
أن فاطم��ة الزهراء(عليها الس�لام)
قد ض َّم��ت النبي ُمح َّمد(ﷺ) إل��ى صدرها حين
وفات ِه(.)44
 .2أي��وب الس��ختياني(ت131هـ748/م):
س��يد فقهاء عص��ره ،من النُسَّ��اك الز َّه��اد(،)45
سِ��يرة النبوي��ة ،وهي:
ل��ه ع��دَّة روايات ف��ي ال ّ
()46
اعتراف مش��ركي قريش بإعج��از القرآن ،
و ُمعاقبة الرس��ول (ﷺ) لرهطٍ م��ن عكل كانوا
ق��د أعلنوا إس�لامهم إلاَّ أنَّهم غدروا بالرس��ول
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والمسلمين( ،)47ودور النبي (ﷺ) في ليل ِة زفاف
فاطمة( ،)48ودخول الرس��ول داخ��ل الكعبة في
ع��ام الفت��ح( ،)49وهناك رواية تُش��ير إلى َّ
أن أبا
س��فيان أتى إلى النبي يس��تغيث من الجوع فدعا
فرج هللا عن قريش(.)50
لهم الرسول (ﷺ) حتَّى َّ
 .3س��ليمان ب��ن طرخ��ان التيم��ي ،أب��و
ال ُمعتم��ر البصري(ت143ه��ـ760/م) :كان
ثقة كثير الحديث ،وم��ن العبَّاد ال ُمجتهدين(،)51
سِ��يرة النبوي��ة ،رواه عنه
صنَّ��ف كتاب��ا ً ف��ي ال ّ
ابن��ه ُمعتمر(ت182ه��ـ798/م) ،وق��د حصل
الخطي��ب البغ��دادي ف��ي دمش��ق عل��ى إجازةٍ
بروايت�� ِه( ،)52وهن��اك قطعتان مهمت��ان منه في
تاريخ َّ
الطبري( ،)53و ُمقتبس��ات منه في صحيح
البُخاري في القسم الخاص بالمغازي(.)54
أش��ار أح��د الباحثي��ن إل��ى َّ
أن ال ُمستش��رق
النمس��اوي ألفرد ف��ون كريم��ر Alfred von
1889-1828(Kremerم) وج��د مخطوط��ا ً
يحت��وي عل��ى مغ��ازي الواقدي الت��ي ال تصل
إلاَّ إل��ى إجالء بني النضير م��ن المدينة ،بعدها
أكم��ل هذ ِه المغازي بجزءٍ من مغازي س��ليمان
سِيرة الصحيحة كما
بن طرخان ،ال ُمس�� َّماة« :ال ّ
يقول الناس��خ» ،وهي تتألَّف م��ن( )77صفحة
من النس��خة المطبوعة ،ويرى َّ
سِ��يرة
أن هذ ِه ال ّ
قد اس��توعبت الفترة المكيَّة من حياة رسول هللا
إضافةً إل��ى مغازيه( ،)55وأض��اف الباحث بأنَّه
يورد أخبارا ً عن العباس ال نجدها عند غيره من
المؤرخي��ن ،وهي كلَّها ف��ي جانب العباس ،م َّما
جعل الباحث يرى بأنَّها من وحي العباسيين(.)56
َّ
القطان(ت198ه��ـ/
 .4يحي��ى ب��ن س��عيد
813م) :م��ن حفَّاظ الحدي��ث ،وكان ثقةً مأمونا ً
رفيعا ً( ،)57ل��ه مجموعة من الرواي��ات الواردة
عمر
بش��أن ال ّ
سِ��يرة النبوية ،منها :رواي��ة عن ُ

النبي (ﷺ) حين نزول القرآن عليه وعمره حين
وفاته( ،)58وزواجه (ﷺ) من السيدة عائشة(،)59
وع��دد قتلى األنصار في غ��زوةِ أُحد( ،)60وذكر
صلح ال ُحديبية( ،)61وغ��زوة ُحنين( ،)62وذكرت
ُ
()63
بعض المراجع له كتاب «المغازي» .
وهن��اك العدي��د م��ن رواة ه��ذا الق��رن،
وه��م :الحس��ن البصري(ت110ه��ـ728/م)،
ول��ه س��تَّة رواي��ات( ،)64و ُمح َّم��د ب��ن
سيرين(ت110هـ728/م) ،وله اثنتان وأربعون
رواية حس��ب ما ذكرت إحدى الدراس��ات(،)65
وغيرهم.
هؤالء كانوا أش��هر من مثَّ��ل رواة البصرة
سِ��يرة النبوي��ة ضم��ن ِحقب��ة الق��رن الثاني،
لل ّ
فش�� َّكلوا مادة ً يمك��ن االعتماد عليه��ا في توثيق
حي��اة الرس��ول (ﷺ) ،والوق��وف أيض��ا ً على
أث��ر النص��وص التاريخي��ة الفكري��ة من حيث
المضمونَّ ،
وأن أثره��م كان واضحا ً في رواية
سِيرة ،فبعضهم اعتمد على الرواية التي كانت
ال ّ
متداول��ة في بيئة البص��رة الفكرية ضمن القرن
األول من الهج��رة ،وأ َّما ُمصنَّفاته��م فإنَّها ْ
وإن
كانت مقتصرة على مغازي سليمان بن طرخان
قدر من األهمية إذ حفظت لنا
لكنه��ا كانت على ٍ
جزءا ً من سيرة الرسول من الضياع.

رابعاً :مدوَّ نات البصريين في القرن الثالث
الهجري و ُمصنَّفاتهم.

 .1أب��و عبيدة ُمع َّمر ب��ن ال ُمثنَّى(ت210هـ
ب كبي��ر من الثقافة
 825/م) :وكان عل��ى جان�� ٍ
ِّ
واالط�لاع ،إذ جم��ع بي��ن الثقاف��ات الفارس��ية
()66
واليهودية والعربي��ة  ،له مجموعة ُمصنَّفات
في مختل��ف العلوم ،حتَّى قيل عن��ه :ك َّل ديوان
العرب ف��ي بيت ِه( ،)67له كتاب بعنوان «تس��مية

أزواج النب��ي وأوالده»(ُ ،)68
طبع س��نة 1969م
ف��ي مطبع��ة ح��دَّاد ،وبتحقيق ناص��ر حلاَّ وي،
والقيمة التاريخية لهذا ال ُمصنَّف وما احتواه من
سِ��يرة النبوية أنَّ��ه قدَّم صورة ً
معلوم��ا ٍ
ت في ال ّ
تاريخي��ة اهت َّمت بزوجات الرس��ول (ﷺ) دون
ْ
أن يخلطه باألحداث األخرى ،وأنَّه يكش��ف عن
ب م��ن التوثي��ق التاريخي ال ُمتَّب��ع في تلك
جان�� ٍ
الفترة.
 .2ابن س��عد كات��ب الواق��دي (ت230هـ/
844م) :قدَّم ابن س��عد س��يرة ً ُمكتملة للرس��ول
األعظم ،فلم يقتصر على بعض معلوماتها ،ولم
يكت��ف ببعض مباحثها بل ق��دَّم صورة ً كاملة ال
ِ
سِير والمغازي الذين
تقل عن كتابات أصحاب ال ّ
تصدَّوا لهذا الغرض ،كما يتجلَّى ذلك في كتابي ِه
َّ
َّ
(الطبقات الصغير) اللذين
(الطبقات الكبرى) و
َّ
كتاب(الطبقات الكبرى) من
وص�لا إلينا ،يُعتبر
َّ
ب الطبقات؛ َّ
ألن الكتب
أقدم ما وصل إلينا من كت ِ
دون��ت قبله على نظام َّ
الطبق��ات ما زالت
الت��ي ّ ِ

مفقودة( ،)69كما تظهر أهمية الكتاب بأنَّه يحتوي
عل��ى مادةٍ نفيس��ة في علوم الحديث واألنس��اب
والتاري��خ ،ونق��د الرجال ،فنلتمس فيه مس��احةً
علمية م َّما يمنح ابن سعد صفة المؤرخ الشمولي
عمدة ً
ف��ي ثقافت ِه ومعارف ِه ،وهذا م��ا جعل كتابه ُ
ن��وه بقيمت ِه
ف��ي عالم الت��راث اإلس�لامي ،وقد َّ
وأهميت��ه كثير من األئ َّمة والمؤرخين ،فقد أورد
الخطي��ب البغ��دادي (463-392ه��ـ-1002/
بأن ابن سعد صنَّف كتابا ً
1071م) بهذا الش��أن َّ
كبي��را ً في طبقات الصحابة والتابعين والخالفين
إل��ى وقت�� ِه ،فأجاد فيه وأحس��ن( ،)70ومنهم ابن
الص�لاح (ت643ه��ـ1245/م)( ،)71بقول�� ِه:
«كت��ابٌ حفي��ل ،كثير الفوائ��د» ،وبنح��و ِه قال
الن��ووي (ت676ه��ـ1277/م)(« :)72وطبقات
اب��ن س��عد عظي��م ،كثي��ر الفوائ��د» ،ووصف��ه
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السَّخاوي(()73ت902هـ1496/م) بأنَّه« :كتابٌ
حفيل ،جليل ،كثير الفائدة».
ول��ذا فهو كت��ابٌ ال يس��تغني عن��ه ُمحدِّث
وال فقي��ه وال م��ؤرخ ،لكن لي��س ك َّل ما فيه من
ع
الرواي��ات قوياً ،بل بين أس��انيده ما هو مقطو ٌ
أو ُمرس��ل ،وإنَّم��ا فعل ذلك ليس��توفي جميع ما
ورد في الموضوع الذي يبحث عنه ،وتمحيص
هذ ِه األسانيد هيِّ ٌن عند أهل ال ِعلم ،هذا َّ
وأن الذين
جاؤوا من بع��د ِه م َّمن كتب في الرجال هم عالةٌ
عل��ى علم ِه ،ومع ذلك فقد فاتهم ترتيبه وس��ياق
أس��انيده بسبب اختصارهم( ،)74وقد تناول سيرة ً
مفصلة للنب��ي(ﷺ) ،حتَّى قيل أنَّه أعطى بعض
المواضيع تفاصيل أوفى من ابن إس��حاق(-85
151هـ768-703/م)(.)75
وذك��ر اب��ن النديم(ت438ه��ـ1047/م)
م َّما يُفهم منه َّ
سِ��يرة النبوية
أن ابن س��عد أفرد ال ّ
َّ
ب مس��تقل غير كت��اب الطبق��ات الكبرى،
بكتا ٍ
()76
ألنَّ��ه ذكر له(كتاب أخب��ار النَّبي(ﷺ))  ،وقد
اغت��ر هوروفتس بذكر ابن النديم على أنَّه كتاب
َّ
مس��تقل ،حينم��ا قال« :ويب��دو َّ
سِ��يرة
أن هذ ِه ال ّ
وحدها كتبها ابن سعد بالصورةِ التي شاعت بها
فيما بعد ،ورواه��ا لتالميذ ِه ليرووها عنه ،على
حي��ن ُح ِفظت(الطبق��ات) بصورته��ا المعروفة
للم��رةِ األولى على ي ِد ال ُحس��ين ب��ن فهم(-211
289ه��ـ) ،وجم��ع اب��ن مع��روف الكتابين في
تؤلّف س��يرة النب��ي الجزء األول
ب واحدِ ،
كت��ا ٍ
منه ،حوالي عام 300هـ»(.)77
ُصرح موس��ى في قول ِه« :يبدو َّ
أن
وبنحو ِه ي ِ ّ
َّ
الطبقات الكبرى المطبوع اآلن كان في األصل
كتاب��ان ُجمعا ف��ي وق ٍ
ب واحد
ت الحق في كت��ا ٍ
كونت سيرة النبي»(.)78
َّ
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َّ
وإن ه��ذا ال��رأي يمي��ل إل��ى الضع��ف في
أن هذا التصرف ْ
االجتهاد ،ث�� َّم َّ
إن ص َّح من ابن
النديم فممكن ْ
أن نس��تفاد من��ه َّ
أن ظاهرة تنتيف
الكتب واالكتفاء ببع��ض أجزائها ظاهرة قديمة
الوراقين والنُسَّ��اخ ،ومنهم انتقلت العدوى
عن��د َّ
إلى الناشرين ال ُمعاصرينَّ ،
وأن هذا الكتاب ليس
إلاَّ الجزء األول والقسم األكبر من الجزء الثاني
َّ
كتاب(الطبقات الكبرى) ،يقول السَّ��خاوي:
من
َّ
«وفي أول الطبقات الكبرى لكاتب ِه ...ابن س��عد
مطولة»(َّ ،)79
سِيرة النبوية
وأن ال ّ
البغدادي سيرة ٌ َّ
عند ابن سعد في َّ
الطبقات في الواقع شبه مفردة
تأخ��ذ من بداية الج��زء األول ،ويب��دأ بعنوان:
«ذكر من انتمى إليه رس��ول هللا»( ،)80ويستمر
في سر ِد أحداثها حتَّى الجزء الثاني ،وفي نهاية
ذلك تجد عبارة «آخر خبر النَّبي»(.)81
 .3خليف��ة ب��ن خيَّ��اط العُصف��ري
سِيرة
(ت240هـ854/م) :جاء أثره في مجال ال ّ
صص
النبوية من خالل كتاب�� ِه (التاريخ) ،إذ خ َّ
فيه ح ِيّزا ً كبيرا ً لس��يرة الرس��ول (ﷺ) وأحوال ِه
مقارنةً بحجم الكتاب البس��يط وأوراقه اليسيرة،
ال��ذي تحدَّث فيه كذلك عن الح��وادث التي تلت
المؤلّف ،ويُم ِث ّل كتابه مرحلةً
سِيرة إلى عصر
ال ّ
ِ
جدي��دة في الكتاب��ة التاريخي��ة ،باعتبار ِه وضع
األُسس والثوابت األولى لعرض الخبر التاريخي
بصورةٍ مختص��رة ُمعبِّرة و ُمقتضبة ،وتُعد أول
تجرب��ة فري��دة في التدوي��ن التاريخ��ي الحولي
والشامل لحقب ِة رسول هللا (ﷺ) منذ هجرت ِه حتَّى
وفاته ،دون ْ
أن يُغرق القارئ والباحث بك ٍ ّم هائل
من األس��انيد الطويلة والرواي��ات الكثيرة ،وقد
ابتدأ كتابه من مولد الرسول (ﷺ) ،ث َّم انتقل إلى
موض��وع هجرة النبي (ﷺ) إلى المدينة وابتداء
بالحقبة
ي
اهتمام ِ
ٍ
التاريخ الهجري ،فهو لم يو ِل أ َّ
التاريخية التي سبقت الدعوة اإلسالمية ،ويرى

البعض َّ
س��ق ال ُمتَّب��ع من قبل خليفة ما
أن هذا النَّ َ
ه��و إلاَّ منهجه في تفس��ير التاريخ ،وبأنَّه يُعادل
أن يكون تاريخا ً عربيا ً
الوقت ،فأراد من تاريخ ِه ْ
إس�لاميا ً يبتدئ بهجرة الرسول(ﷺ) ،من حيث
َّ
أن الهجرة آخر َحدَث مهم في تاريخ العرب(.)82
سِ��يرة
نُالح��ظ من خالل دراس��تنا لرواية ال ّ
النبوية في المدرس��ة البصرية ْ
أن نجد المعلومة
التاريخي��ة الواردة في القرن األول من الهجرة،
نفس��ها ق��د ذكره��ا رواة القرن الثان��ي والثالث
للهجرة ،لكن هناك اختالف في عرض المعلومة،
ونج��د أيضا ً َّ
أن رواة القرن الثاني قد فاقوا رواة
سِ��يرة النبوية ،وعليه
الق��رن األول في رواي ِة ال ّ
َّ
يمكن ْ
أن نلمس بعض اآلث��ار الجديدة كلما تقدم
الزم��ن ،وهذا األمر راجع إلى تعمق الرواة في
سِ��يرة النبوية ،وبداية ظهور االهتمام
أحداث ال ّ
بحفظ المعلومات التاريخية المتمثلة بال ُمصنَّفات
ِ
الت��ي أخذت على عاتقها نش��ر تل��ك األحداث،
َّ
مرت
وأن الرواي��ة البصري��ة لل ّ
سِ��يرة النبوي��ة َّ
بمرحلتين ،المرحلة األولى هي الرواية الشفوية
قبل عصر التدوين والتجميع ،وهذا النوع س��اد
في القرن األول م��ن الهجرة ،في حين النصف
المدونة
األول م��ن الق��رن الثاني مثَّل الرواي��ة
َّ
بشكلها النهائي والتي قدمها سليمان بن طرخان.
المبحث الثاني :مكانة الكوفة
السيرة النبوية.
في رواية وتدوين ِّ
س��دَن ِة
اس��تقر في الكوفة م��ن َح َمل ِة ال ِعلم و َ
الدي��ن أكثر م��ن ثالثمائ��ة وس��بعين صحابي،
منه��م س��بعون بدري��ا ً وثالثمائة م��ن أصحاب
الش��جرة( ،)83وقد ترجم ابن سعد لمائ ٍة وخمسين
صحابي م َّم��ن نزل الكوفة( ،)84وكان لهذا العدد
كبير في نش��ر علوم
أثر ٌ
الكبي��ر من الصحاب��ة ٌ
سِ��يرة النبوية وعل��وم العربية وغيرها
الدين وال ّ

م��ن العلوم ،وكان��وا من العلم��اء األوائل الذين
أُخذ منهم ال ِعلم ،فكانت الكوفة بذلك منزالً لرأس
العرب وجمجمتها( ،)85وقد قطعت شوطا ً طويالً
م��ن ال ِعلم حتَّى صارت المنب��ع للعلوم أكثر من
غيرها من المدن اإلسالمية ،وكانت هي السبب
المباشر في الحركة العلمية الثقافية التي ظهرت
في البصرة(.)86
ويُعد استئثار مدينة الكوفة بنزول عد ٍد كبير
من الصحاب��ة أمرا ً بالغ األهمية م��ن الناحيتين
الدينيَّة والفكري��ة للمدينة ،إلى درج ِة َّ
أن الخليفة
َّ
الخطاب( )أشار مرة ً قائالً ما نصه:
عمر بن
"بالكوف�� ِة وجوه الن��اس"( ،)87وتميَّ��زت الفترة
األولى من االس��تقرار في الكوف��ة بقلَّ ِة الرواية
عن الرس��ول(ﷺ) ،فقد أوصى الخليفة عمر بن
َّ
الخطاب( )أصحابه الذين بعث بهم إلى الكوفة
باإلق�لال من رواي��ة الحديث ،فق��ال لهم" :إنَّكم
ي بالقرآن كدوي النحل،
تأتون أهل قري ٍة لهم دو ٌ
ف�لا تصدوه��م باألحادي��ث فتش��غلوهم فجردوا
القرآن ،وأقلوا الرواية عن الرسول"(.)88
وقد أصبح��ت وصية الخليف��ة ألهل الكوفة
س��بب تميزها بقلَّ�� ِة الرواية في تل��ك الفترة ،إلاَّ
أنَّه بعد ش��يوع ظاهرة الوضع في الحديث شعر
الصحابة َّ
بأن هناك حاجةً ماسَّ��ة لنشر الدروس
صحبتهم للرس��ول(ﷺ)
الت��ي تعلَّموه��ا أثن��اء ُ
وتلقيه��م ال ِعل��م عن��ه بص��ورةٍ مباش��رة ،وتلك
مسؤولية فيها نف ٌع للمصلح ِة العامة( ,)89فانصبَّ
اهتمامهم على الحديث ،وبدأ عبد هللا بن مسعود
(ت32هـ652/م) يضع األُسس لرواية الحديث
في الكوفة ،ف��روى ثمانمائة وأربعين حديثا ً كما
جاء ف��ي كتب الحديث( ،)90رغم تميزه بحرص ِه
صحبة
الش��ديد ف��ي روايات�� ِه( ،)91وقد أغن��ت ال ُّ
ووسَّ��عت تجاربهم بما عاصروه وش��اهدوه من
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ممارس��ات النَّبي(ﷺ) ،فيم��ا عرضت عليه من
المس��ائل العامة والخاصة في اإلسالم ،فعَمدوا
إلى عقد الحلقات العلمية التي تهدف إلى تحقيق
هذ ِه األهداف السامية ،وتُعد هذ ِه الحلقات أساس
سِ��يرة بح��ق ،إذ تخرج منها كثير
بداية ظهور ال ّ
م��ن التابعين وتابعي التابعين الذين ش�� َّكلوا نواة
سِيرة.
ال ّ

أوالً :الصحابة الرواة ألحاديث ال ّ
سِيرة.
 .1عب��د هللا ب��ن مس��عود ال ُهذلي(ت32ه��ـ
652/م) :من الس��ابقين إلى اإلسالم ،وأول من
جهر بق��راءة القرآن بم َّك��ة( ،)92روى عنه أهل
سِ��يرة النبوية ،وهي:
الكوفة عدَّة روايات في ال ّ
ما ج��اء ف��ي أذى قريش لرس��ول هللا(ﷺ)(،)93
والمع��راج( ،)94وخبر هجرة
ورواية اإلس��راء ِ
الرس��ول(ﷺ) وأب��ي بك��ر( )من م َّك��ة إلى
المدين��ة( ،)95وما ج��اء في مقتل أب��ي جهل في
معرك�� ِة ب��در( ،)96ورواية عن وف��اة الصحابي
عبد هللا ذي البجادي��ن المزني في أرض تبوك،
وتولّي الرسول(ﷺ) وبعض الصحابة دفنه(.)97
ِ
ُ .2حذيف��ة ب��ن اليمان(ت36ه��ـ656/م):
ش ِهد
سر رس��ول هللا(ﷺ) في المنافقينَ ،
صاحب ِ ّ
ُ
م��ع النَّب��ي(ﷺ) غ��زوة أح��د هو وأبوه ،وس��كن
الكوفة بع��د قتل عثمان بأربعين يوم��ا ً( ،)98حدَّث
عنه أه��ل الكوفة عدَّة رواي��ات ،منها :صفة أكل
رس��ول هللا(ﷺ) ،وما جاء في صف��ة إزارهِ(ﷺ)
( ،)99وخبر إرس��اله من قبل رس��ول هللا(ﷺ) إلى
عس��كر ال ُمش��ركين في غ��زوةِ األح��زاب(،)100
ورجوع النَّب��ي(ﷺ) من تبوك ومكر المنافقين ب ِه
في الطريق( ،)101ومجيء وفد نجران وطلبهم من
النَّب��ي(ﷺ) ْ
أن يبعث معهم رجالً أمين��ا ً( ،)102وما
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روي أنَّه اس��تأذن ربَّه
جاء في رؤيت ِه الملك الذي
َ
()103
في التسليم على رسول هللا(ﷺ) .
 .3اإلم��ام عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب()
(ت40ه��ـ660/م)َّ :
إن انتقاله( )إلى الكوفة
حينم��ا بُوي��ع بالخالف��ة ،وانتقال ُج�� َّل أصحاب ِه
معه أعطى زخم��ا ً علميا ً كبيرا ً ألهل الكوفة في
ِّ
سِيرة النبوية ،وقراءتها بطريق ٍة
االطالع على ال ّ
معاصرة تتالءم وشمائل الرسول(ﷺ) وخصاله
الحمي��دة ،وق��د امتازت ه��ذ ِه المرحل��ة بظهور
تي��ارا ٍ
ت عقائدية ممثَّل��ةً بالنَّاكثين والقاس��طين
والمارقين ،وهذا يس��تلزم تتب��ع دقيق ألحاديث
رس��ول هللا وهدي�� ِه(ﷺ)؛ ك��ي يتم َّكن المس��لم
من النج��اة ،ولذا نجده( )اتخ��ذ منهجا ً لهذ ِه
المرحلة الحسَّاس��ة في مصير األ َّمة اإلسالمية،
م��ن خالل تذكيره بهدي رس��ول هللا(ﷺ) لواقع
ال ُمجتم��ع ،إذ ق��ام اإلم��ام عل��ي( )بتذكي��ر
الصحابة م َّما قام ب ِه رس��ول هللا(ﷺ) من جهو ٍد
عظيم��ة لتغييرهم وتعليمهم ،أي إعادة تس��جيل
سِ��يرة في أذه��ان الناس وه��م الصحابة
ه��ذ ِه ال ّ
الذي��ن قَدِموا إلى الكوفة م��ع إخبار ِه أهل الكوفة
بتفاصيلها ،بوصفهم كان��وا األبعد جغرافيا ً عن
المدين��ة المن��ورة ،فكانت له خطب ف��ي إحياء
سِيرة النبوية ،منها قوله" :بعثه والناس ضالل
ال ّ
َّ
ف��ي حيرة ،وخابطون في فتنة ...فبالغ صلى هللا
علي ِه وآل ِه في النصيحة ،ومضى على الطريقة،
ودع��ا إلى الحكم��ة والموعظة الحس��نة"(،)104
وكذلك ق��ام اإلم��ام بإظهار ما يتعلَّق بش��خص
رس��ول هللا(ﷺ) ،بقول ِه" :ولقد قرن هللا ب ِه(ﷺ)
م��ن لدن ْ
أن كان فطيما ً أعظ��م ملك من مالئكت ِه
يس��لك ب ِه طريق المكارم ...ولقد كان يجاور في
ك ِّل س��ن ٍة بحراء ...ولقد س��معت رنَّة الش��يطان
حين نزل الوحي عليه(ﷺ)"(.)105

 .4أبو موسى األش��عري(ت52هـ672/م):
قَ��دِم الكوف��ة على أث��ر عزل ِه م��ن البصرة زمن
َّ
الخط��اب( ,)روى عن��ه
الخليف��ة عم��ر ب��ن
الكوفي��ون عدَّة روايات ،وه��ي :ما جاء في بعث ِه
إلى بالد قوم ِه من قبل الرسول(ﷺ)( ،)106وغزوة
ذات الرقاع وما عاناه المسلمون فيها( ،)107وخبر
إرسال رس��ول هللا(ﷺ) أبو عامر األشعري إلى
وادي(اوط��اس) ل ُمطاردةِ فلول مش��ركي ثقيف،
ومقتل دريد بن الص َّمة(ت8هـ630/م)(.)108
 .5أب��و جحيفة الس��وائي ،وهب بن عبد هللا
بن ُمس��لم(ت64هـ683/م) :وهو آخر من مات
بالكوفة من الصحاب��ة( ،)109له عدَّة روايات في
سِ��يرة النبوي��ة رواها عنه الكوفي��ون ،وهي:
ال ّ
خبر قدوم ِه مع جم��عٍ من قبيلت ِه بني عامر على
رسول هللا(ﷺ)( ،)110وقدوم قوم من مضر كانوا
شديدي الفاقة فطلب الرسول(ﷺ) من المسلمين
إعطاءهم الصدق��ة تطوع��ا ً( ،)111ورواية قدوم
جعف��ر بن أب��ي طال��ب( )من الحبش��ة(،)112
وروايت��ان في ش��مائل رس��ول هللا ،واحدة عن
جم��ال ُخلُق�� ِه(ﷺ)( ،)113وأخ��رى ع��ن صف�� ِة
شعرهِ(ﷺ)(.)114
وم��ن الصحاب��ة اآلخري��ن الذي��ن كان��ت
سِ��يرة النبوي��ة ،وحدَّث��وا
له��م رواي��ات ف��ي ال ّ
به��ا أه��ل الكوف��ة ،الصحاب��ي أب��و اليقظ��ان
ع َّم��ار ب��ن ياس��ر(ت37هـ657/م) ،وله��م
عنه(تس��عة رواي��ات)( ،)115وس��ليمان ب��ن
ص��رد الخزاعي(ت65هـ684/م)(روايت��ان)
َّ
()116
األول��ى ع��ن غ��زوات الرس��ول  ،والثانية
ع��ن معيش�� ِة رس��ول هللا(ﷺ)( ،)117والبراء بن
عازب(ت72هـ691/م)(خمسة روايات)(،)118
وسويد بن قيس األنصاري(لم أعثر على تاريخ
وفات��ه) ،ويُس�� َّمى( َمر َحب) وقيل(أبو َمر َحب)،

أو(اب��ن أبي َمر َحب) ،روى خب��ر تجهيز النَّبي
ودفن�� ِه(ﷺ)( ،)119وزي��د بن أوف��ى ،روى عن
الرسول(ﷺ) حديث المؤاخاة( ،)120وغيرهم.

ثانياً :ال���رواة الكوفيون ف���ي القرن األول
الهجري و ُمصنَّفاتهم.

وهؤالء يمثل��ون التَّابعين وتابع��ي التَّابعين
الذين لم يكونوا ق��د اقتصروا في تل ِقّي رواياتهم
عن الصحاب��ة من أهل الكوفة ،بل كانوا يتلقون
الحدي��ث ع��ن الصحابة في الحج��از ويرحلون
طلبا ً لذلك ،فقد أورد ابن س��عد أسما ًء عديدة من
التَّابعين الكوفيين الذي رووا عن ِكبار الصحابة
في م َّكة والمدينة( ،)121ومن هؤالء:
 .1شقيق بن س��لمة(ت82هـ701/م) :شيخ
الكوف��ة وعالمه��ا( ،)122روى خطب��ة رس��ول
هللا(ﷺ) يوم غدير خم(.)123
 .2س��عيد ب��ن ُجبير(ت95ه��ـ713/م):
قُت��ل م��ن قب��ل الح َّج��اج ب��ن يوس��ف الثقف��ي
(ت95ه��ـ714/م) بعد ثورة عب��د الرحمن بن
األش��عث (ت85هـ704/م) ،ق��ال اإلمام أحمد
بن حنبل (()ت241هـ855/م) :قتل الح َّجاج
س��عيداً ،وما عل��ى وجه األرض أح��د إلاَّ وهو
سِيرة
مفتقر إلى علم ِه( ،)124له عدَّة روايات في ال ّ
النبوي��ة اعتمده��ا الب�لاذري ،والروايات هي:
اإلذن الربَّاني بتبليغ الرسول (ﷺ) بطون قريش
الدعوة اإلسالمية في م َّكة( ،)125وقتل النَّضر بن
الحارث بعد أسر ِه في معركة بدر وسماع رسول
هللا (ﷺ) رث��اء ابنته( ،)126وخب��ر الثالثة الذين
قُتلوا صب��را ً في معركة بدر بعد أس��رهم(،)127
{و َمن خَ ْ
ي ُر ْج ِمن َب ْيتِ ِه
وخب��ر نزول اآلية الكريمةَ :
ُم َه ِ
مْ
َ
اجر ًا إِ ىَل اللهِّ َو َر ُس�ولِ ِه ُث َّم ُيدْ ِركْ� ُه ال ْو ُت َف َقدْ َو َق َع
َان اللهُّ َغ ُفور ًا َّر ِحيم ًا}( ،)128أنَّها
َأ ْج ُ�ر ُه َعلى اللهِّ َوك َ
نزلت ف��ي العيص بن ضمرة ب��ن زنباع(،)129

ةربملا دوهجلا
يوبنلا ةريِّسلا نيودتو ةياور يف ةيقارعلا ةسردملل ك
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وم��ا ج��اء في أول آي�� ٍة نزلت في الجه��اد(،)130
وتبليغ س��ورة براءة من قبل اإلمام علي بن أبي
بك��ر الصديق(،)131()
طال��ب( )بدل أبي
ٍ
ورزيَّة ي��وم الخمي��س( ،)132وروى له َّ
الطبري
ع��دَّة روايات ،وهي :مولد الرس��ول(ﷺ)(،)133
وال َّجهر بالدعوة اإلسالمية( ،)134و ُمطالبة قريش
من أبي طالب(ْ )
أن َّ
يكف النَّبي(ﷺ) عن سبّ ِ
آلهتهم(.)135
عبي��د هللا ب��ن أب��ي رافع(ل��م أعثر على
ُ .3
تاريخ وفات ِه) :وهو أحد الش��خصيات الفذَّة التي
أدَّت دورا ً ف��ي ال ُمس��اعد ِة على ظه��ور الرواية
صحبته لإلمام
التاريخي��ة ،وذلك بحكم عمل�� ِه و ُ
علي بن أبي طالب( ،)إذ قضى حياته يكتب
ش ِهد مع أمير
له( ،)136له كتاب في «تس��مية من َ
المؤمنين( )الجم��ل وص ِفّين والنَّهروان من
الصحاب ِة رض��ي هللا عنهم"( ،)137وكان قد كتبه
في عصر أمير المؤمنين( ،)وهو ما أعطى
سِ��يرة
زخما ً كبيرا ً لحركة وتدوين المغازي وال ّ
النبوية في الكوفةْ ،
وإن كانت أحداث هذا الكتاب
ال صل��ة لها بأحداث س��يرة الرس��ول(ﷺ) ،إلاَّ
من خالل س��يرة بعض صحابة الرس��ول(ﷺ)
سِ��يرة النبوية ،وهو يُعد
ودورهم ف��ي أحداث ال ّ
سِ��ير والمغازي
بذل��ك أول ُمص ِنّف ف��ي ِعلم ال ّ
والرج��ال ،ول��م يُع��رف م��ن س��بقه ف��ي ه��ذا
التخصص(.)138
وكانت لعُبي��د هللا بن أبي رافع عدَّة روايات
سِيرة النبوية ،وهي :طلب رسول هللا(ﷺ)
في ال ّ
ُ
م��ن اإلمام علي في معرك ِة أح��د بعد ْ
أن يُبصر
ي تجم��عٍ ل ُمش��ركي قريش أثن��اء المعركة ْ
أن
أ َّ
()139
يحم��ل عليه��م  ،وخبر مولد اإلمام الحس��ن
َّ
وأن الرس��ول(ﷺ) قد أذَّن في أُذن ِه( ،)140وبعث
والمقداد بن
رس��ول هللا(ﷺ) اإلمام علي(ِ )
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األس��ود إلى روض�� ِة خ��اخ( )141وأخذهم كتاب
كان قد خبَّأته امرأة ٌ قد أرس��لها س��را ً حاطب بن
أبي بلتعة إلى قريش يُخبرهم بقدوم رس��ول هللا
إليهم(.)142
 .4عام��ر ال ُّ
ش��عبي (ت103ه��ـ721/م):
يُض��رب ب�� ِه المث��ل ف��ي حفظ�� ِه ،اتص��ل بعبد
المل��ك ب��ن مروان(ت86ه��ـ705/م) ،ف��كان
نديمه وس��ميره ورس��وله إلى ملك الروم ،كان
فقيه��اً ،وتولَّ��ى القض��اء زم��ن عم��ر ب��ن عبد
العزيز(ت101ه��ـ720/م)( ،)143يُع��د من بين
أكث��ر مص��ادر الب�لاذري اعتم��ادا ً علي��ه في
سِ��يرة ،كخبر تعذيب خبَّاب
أخب��ار المغازي وال ّ
ب��ن األرت(ت37هـ657/م) من قبل ُمش��ركي
قريش ف��ي بداية الدعوة اإلس�لامية( ،)144وقتل
الرس��ول(ﷺ) لعقب��ة ب��ن معيط بعد أس��ر ِه في
معركة بدر( ،)145ور ِدّ رسول هللا(ﷺ) ابنته زينب
على ابن الع��اص بالن��كاح األول( ،)146وحادثة
اإلفك( ،)147وفتح خيب��ر( ،)148ومدَّة مكوث ِه(ﷺ)
عمرة القضاء( ،)149وبعث رسول
في م َّكة ألداء ُ
هللا(ﷺ) اإلمام علي إلى م َّكة بسورةِ براءة(،)150
وس��هم الرسول من الغنائم( ،)151وأسماء مؤذِّني
رسول هللا(ﷺ)( ،)152وما جاء في تغسيل رسول
هللا(ﷺ)(.)153
أن لل ُّ
أش��ار س��زكين َّ
ش��عبي كتاب��ا ً ف��ي
المغ��ازي( ،)154وكان س��زكين ق��د اعتمد على
اس��تقاء معلومت ِه ،ولكنني
الخطيب البغدادي في
ِ
ل��م أعثر على هذ ِه اإلش��ارة عن��د الخطيب ،بل
أش��ار إلى أنَّ��ه كان يقرأ المغ��ازي ،وذكر نصا ً
«مر ابن عمر
ع��ن عبد الملك بن ُ
عمير ،بقول ِهَّ :
بال ُّ
ش��عبي وهو يقرأ المغ��ازي ،فقال :ابن عمر:
كأنَّه كان شاهدٌ معنا»( ،)155وما يُعزز ذلك ذكر
أن عامر ال ُّ
الخطي��ب البغ��دادي َّ
ش��عبي كان من

الذين يميلون إلى الحفظ بدالً من التدوين ،وذلك
بقول�� ِه« :ما كتبت س��وداء في بيضاء إلى يومي
ه��ذا ،وال حدَّثني رج ٌل بحدي�� ٍ
ث قط إلاَّ حفظته،
وال أحببت ْ
ي»(.)156
أن يُعيده عل ًّ

ثالثاً :ال���رواة الكوفيون في القرنين الثاني
والثالث الهجريين و ُمصنَّفاتهم.

 .1إبَّ��ان بن عثمان األحم��ر البجلي (تو ِفّي
حوال��ي 170ه��ـ786/م)  :كان م��ن كب��ار
الفقه��اء ،ومن أصحاب اإلم��ام جعفر بن ُمح َّمد
الصادق( )ورواة حديث ِه ،وله كذلك روايات
عديدة عن اإلمام موسى بن جعفر الكاظم()
( ،)157أ َّك��دت المصادر عل��ى َّ
أن إبَّان بن عثمان
سِ��يرة يجمع(المبتدأ
األحم��ر ل��ه كت��ابٌ ف��ي ال ّ
والمبع��ث والمغازي والوفاة والس��قيفة والردَّة)
( ،)158ويتألَّ��ف كتابه من قس��مين ،القس��م األول
بب��دء الخليق��ة وأخبار األنبياء ،والقس��م
خاص
ِ
سِ��يرة النبوي��ة واألح��داث
الثان��ي خ��اص بال ّ
التي أعقب��ت وفاة النَّبي(ﷺ) ،وق��د قام الباحث
اإليراني رس��ول جعفري��ان بجمع أخب��ار إبَّان
سِ��يرة من مصادرها ،واقتصر على القسم
في ال ّ
الثان��ي ،وحم��ل عن��وان" :المبع��ث والمغازي
والوفاة والس��قيفة وال��ردَّة"( ،)159وكذلك تناول
أحد الباحثين دراس��ة مكانت�� ِه العلمية ومرويات ِه
سِ��يرة( ،)160وكان كتاب إبَّان هو المصدر
في ال ّ
األول للش��يخ ِ ّ
الطبرس��ي (ت548هـ1153/م)
في قسم مغازي الرسول(ﷺ) من كتاب ِه( :إعالم
الورى بأعالم الهدى)(.)161
وكان��ت م��وارد إبَّ��ان ف��ي كتاب�� ِه متعددة،
وهي :اإلم��ام علي بن ال ُحس��ين ال ُملقَّب بـ(زين

العابدي��ن(( )ت93ه��ـ711/م) بواس��طة
األجلح عن زيد بن علي( ،)162واإلمام ُمح َّمد بن
علي الباقر(ت114هـ732/م) بواس��طة زرارة

ب��ن أعين ،وأب��ي بصير ،وعب��د هللا بن عطاء،
و ُمح َّمد بن مس��لم ،وأبي الجارود ،وعبد هللا بن
ميمون القدَّاح ،وغيرهم( ،)163واإلمام جعفر بن
ُمح َّم��د الصادق(()ت148هـ765/م) ،وقد
حدَّث عنه مباشرةً ،أو بواسطة بعض أصحاب ِه،
جعفر الصادق من
وقد أصبحت رواية إبَّان عن
ٍ
()164
أه ِ ّم موارد تاريخ اليعقوبي .
ومن م��وارد إبَّان كذلك عب��د هللا بن عباس
(ت68ه��ـ687/م) بواس��طة إبَّ��ان ب��ن تغل��ب
ع��ن عكرم��ة ،وأب��ي بصي��ر ع��ن عكرم��ة،
واألجل��ح ع��ن أبي صال��ح( ،)165ومن م��وارد ِه
األعم��ش (ت148ه��ـ765/م)( ،)166والحس��ن
البصري(ت110هـ786/م) بواس��طة الحس��ن
بن دينار(.)167
 .2زي��اد ب��ن عبد هللا ب��ن الطفي��ل البكائي
(ت183هـ799/م) :صاحب نس��خة من سيرة
ابن إس��حق ،وهي نس��خة كوفي��ة بغدادية كتبها
البكائ��ي ف��ي الكوفة ،وقَ��دِم بغ��داد فحدَّثهم بها
فرواه��ا عنه أكابر الكوفيي��ن والبغداديين ،أثنى
علي��ه طائفة م��ن العلم��اء ،وأجمع��وا على َّ
أن
روايته لكتاب المغازي عن ابن إسحاق هي من
أص ّحِ الروايات(.)168
الحقبة جم ٌع من ال ُمحدِّثين
وقد ظهر في هذ ِه ِ
الحفَّ��اظ كانت مهامه��م جمع ورواي��ة الحديث
ق��در كبير من
النَّب��وي ،وكان��ت أحاديثهم على
ٍ
األهمي��ة والقب��ول ،وذلك من خ�لال ما احتوت
سِ��يرة النبويةَّ ،
وأن رواياتهم
عليه من مادةٍ في ال ّ
وردت في كتب الحديث النبوي الش��ريف أكثر
من وروده��ا في المصادر التاريخية ،وهذا م َّما
يزي��د من قوة ومكانة مروياته��م؛ َّ
ألن ال ُمحدِّثين
وضع��وا ضوابط دقيقة وصارمة في نقل الخبر
والتأك��د من ص َّحت�� ِه ،س��وا ٌء من ناحية السَّ��ند
وإن أب��رز م��ا يمك��ن ْ
أو المت��نَّ ،
أن نُالحظ��ه
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سِ��عة والش��مول والقصر
على مروياتهم هي ال ّ
واالختص��ار ،حيث أنَّه يذك��ر تفاصيل الرواية
بش��ك ٍل مختصر ودقيق ،وكذلك َّ
أن رواياتهم لم
ب
تتواف��ر لها الفرصة الكافية لكي تُجمع في كتا ٍ
واح��د خاص بها ،كما هو الحال في س��يرة ابن
إسحق وسيرة ابن هشام ،ومن هؤالء:
 .3س��ليمان بن مهران األعمش (ت148هـ
765/م) :كان م��ن أبرز ُمحدِّثي أهل الكوفة في
زمان�� ِه( ،)169له أربع��ة آالف حديث ولم يكن له
كتاب( ،)170وتوجد دراسة وافيه عن مرويات ِه في
سِيرة النبوية(.)171
ال ّ
 .4حف��ص ب��ن غيَّ��اث ب��ن طل��ق النُّخعي
وولّ��ي
(ت194ه��ـ809/م) :قاض��ي الكوف��ةِ ،
القض��اء ببغداد من قبل الخليفة هارون الرش��يد
عدَّ من أفضل
(ت193هـ809/م) لمدَّة س��نتينُ ،
ثالث ٍة م��ن أصحاب الحديث في الكوفة ،وكتبوا
عن��ه ثالث��ة آالف أو أربع��ة آالف حدي��ث من
دون فيه ما
حفظ�� ِه( ،)172ل��ه كتابان ،أحدهم��اَّ :
س��معهُ من أحاديث ،وكان يُحدِّث ب ِه بعد ْ
أن سا َء
حفظه( ،)173وثانيهما :كت��ابٌ جمع ب ِه األحاديث
��معها من اإلم��ام الص��ادق ( )من
س ِ
الت��ي َ
()174
مالزمت�� ِه له خ�لال وجود ِه في الكوف��ة  ،له
سِ��يرة النبوية ،وكانت
العديد من الروايات في ال ّ
َ��ملت شمائل الرسول (ﷺ)
في مواضيع عدَّة ش ِ
ودوره ف��ي تبليغ الرس��الة اإلس�لامية بعهديها
الم ِ ّك��ي والمدن��ي ،تنظيمات��ه (ﷺ) اإلداري��ة
واالقتصادية ،وعالقته (ﷺ) مع الملوك وأمراء
الق��وى ال ُمج��اورة ،ومغازي��ه وس��راياه (ﷺ)،
وغيرها م��ن المواضيع األخ��رى ،وقد تناولت
إحدى الدراس��ات مرويات حفص بن غيَّات في
سِ��يرة فكانت ما يقرب المائة وأربعون رواية
ال ّ
سِيرة النبوية(.)175
في جوانب متعددة من ال ّ
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 .5الفض��ل ب��ن دكين ،أب��و نعي��م ال ُملاَّ ئى
(ت219هـ 843/م) :ش��يخ البخاري ومس��لم،
ومن مش��اهير حفَّاظ الكوفة و ُمحدِّثيها ،وحدَّث
سِ��يرة
كذلك ف��ي بغداد( ,)176وقد غلبت أخبار ال ّ
النبوي��ة ومغازيه��ا عند اب��ن دكين عل��ى باقي
سِ��ير في ذكر جمل ٍة
األخبار ،فقد ش��ارك أهل ال ّ
غن��ى عنه��ا في معرف�� ِة حياة الرس��ول(ﷺ)
ال
ً
وأيام ِه وغزوات�� ِه وإنجازات ِه في المجتمع الم ِ ّكي
والمدن��ي ،وفي منهج ِه كان يحرص على رواية
الش��عر؛ َّ
ألن فيه كثيرا ً من الدالالت التاريخية،
وم��ن خالل ِه يمكن اإلفصاح ع��ن جوانب مهمة
من المعاني والوقائع( ،)177وفي منهج ِه تبيَّن أنَّه
قد أدخل نصوص بعض مكاتيب الرسول(ﷺ)،
حيث ذكر نص كتاب النبي (ﷺ) إلى أهل اليمن
عندم��ا بعث إليهم معاذ بن جبل ليكون له عامالً
عليهم( ،)178وقد بلغت مرويات الفضل بن دكين
سِ��يرة النبوية س��بعا ً وتسعين رواية حسب
في ال ّ
()179
إحدى الدراسات .
 .6يون��س ب��ن بكير ب��ن واصل(ت199هـ
814/م) :مؤرخ ،م��ن حفَّاظ الحديث وصاحب
والّس��ير ،له نسخة مش��هورة عن ابن
المغازي ِ
()180
إس��حاق  ،ورغ��م كثرة النس��خ الكوفية من
نس��خة ابن إس��حق ،لكن نس��خة يونس بن بكير
تم ِث ّ��ل النس��خة الكوفي��ة األول��ى ،إذ ه��ي ذات
ش��هرةٍ وامتياز عل��ى غيره��ا ،اعتمدها الحاكم
النيس��ابوري(ت405هـ1014/م) ف��ي الفصل
وصرح ابن األثير في
الخاص بالمغ��ازي(،)181
َّ
مقدم ِة كتاب ِه َّ
أن نس��خته ال ُمعتم��دة في المغازي
هي نسخة يونس بن بكير(.)182
الحقب��ة بع��ض الرواة
وظه��ر خالل ه��ذ ِه ِ
كان��وا يمثلون َّ
الطور النهائي للرواية الش��فاهية
يدونون
التي ظه��رت بين رواة الكوفة فب��دؤوا ّ ِ

سِ��يرة ف��ي ُمصنَّف��ا ٍ
ت ُمدمجة ضمن
روايات ال ّ
رواي��ات الحدي��ث ،فكانت ه��ذ ِه ال ُمصنَّفات لها
الدور في ِحفظ رواية الكوفيين ووصولها إلينا،
ومن أبرزهم:
 .7أبو بكر بن أبي ش��يبة ،عبد هللا بن ُمحمد
ب��ن أبي ش��يبة العبس��ي (ت235ه��ـ849/م):
كان ُمحدِّثا ً وحافظ��ا ً بالدرجة األولى ،ومؤرخا ً
لألحداث التاريخية بالدرج��ة الثانية( ،)183له من
الكتب :كتاب المغازي( )184لم يصلنا منه ش��يء،
ول��ه كت��اب (ال ُمصنَّف) أو ما يُعرف بـ(ال ُمس��نَد)
( ،)185وأحيانا ً يجعله البعض ككتابين منفصلين،
إلاَّ أنَّهم��ا كت��ابٌ واحد؛ وذلك لكون��ه قد جمع فيه
أحاديث الرس��ول(ﷺ) ،فهو مسند و ُمصنَّف بنفس
الوق��ت ،فظنوا أنَّهما كتاب��ان ،وفيه روايات في
سِ��يرة النبوية( ،)186وله كذلك كتاب (التاريخ)
ال ّ
عثر عليه مخطوط لنس��خ ٍة فريدة في
( ،)187وقد ُ
مكتب�� ِة برلي��ن Staatsbibliothek zu Berlin
بالمكتب��ة الملكية ،تحت رقم ( ،)188()9409وقد
قام أحد الباحثين ال ُمعاصرين بدراست ِه وتحقيق ِه،
وهو يحت��وي على أحادي��ث نبوية بأس��انيدها،
صص المؤلف
ورتَّبه على األب��واب الفقهية .خ َّ
سِ��يرة النبوي��ة ،فابتدأ من
ج��زءا ً كبيرا ً من��ه لل ّ
الفت��رة الت��ي س��بقت ظه��ور اإلس�لام بقلي��ل
إل��ى وفاة النب��ي(ﷺ) ،تن��اول فيه��ا على وجه
الخص��وص ع��ددا ً من غ��زوات الرس��ول ،إلاَّ
َّ
المؤلّ��ف لم يُراعِ الترتي��ب الزمني الخاص
أن
ِ
لبعض الموضوع��ات ،وعلى وج ِه الخصوص
فيم��ا يتعلَّق بأوائل المس��لمين والمعارك ،إذ قدَّم
ذك��ر بعضها على بعض ،فنراه يرتبها بحس��ب
اجتهاد ِه الخاص(.)189
سِ��يرة
وبذلك س��اعدت الكوفة على تطور ال ّ
النبوي��ة وش��اركت مش��اركةً فعَّالة ف��ي حرك ِة

تدوينها ،وكانت قد احتضنت عددا ً من ال ُمحدِّثين
كان له��م أث��ر ف��ي ْ
أن يكونوا مص��ادر الرواية
التاريخي��ة ُمس��ندة ً باألحاديث النبوي��ة ،كما هو
الحال في روايات األعمش ،وحفص بن غيَّاث،
والفضل بن دكين ،وابن أبي ش��يبةَّ ،
وإن هؤالء
ال ُمحدِّثي��ن ص��اروا مص��ادر أس��اس رواي��ات
سِيرة ،وال يختلفون عن دور إبَّان بن عثمان أو
ال ّ
عروة بن الزبير وابنه هش��ام أو عن ابن شهاب
الزه��ري إلاَّ بالش��يء النزي��رَّ ،
وإن االختالف
الوحي��د َّ
أن علماء الرجال أش��ادوا بهؤالء الذين
تربطه��م بالب�لاط األموي روابط وثيق��ة ،بينما
عزفت أقالمهم عن اإلش��ارةِ إلى ُمحدِّثي الكوفة
إلاَّ نادراً.
َّ
وإن مدرسة العراق ال ُمتمثلة بالبصرة والكوفة
قد تأثرت بمنهج وأسلوب مدرسة المدينة المنورة
ل َّما نزل في هذين المصرين المئات من الصحابة
وأث��ر بالغ في
دور كبي��ر
ٌ
المدنيي��ن ،وكان له��م ٌ
سِيرة
تواصل الحلقات العلمية ،وانتقال روايات ال ّ
دونت في ال ُمصنَّفات ،بعد
لألجيال المتتالية حتَّى ّ ِ
أن حافظ��ت على تواصل حلق��ات الرواية جيالً
ْ
إث��ر جيل ،األم��ر الذي جعلنا ن��رى في أحاديث
أس��انيدها بصريون وكوفيونَّ ،
وأن التمازج فيما
بين األمص��ار الذي أفرز العامل المش��ترك في
تحديد مس��ارات االهتمامات بالسير والمغازي،
ث َّم أظهر في الوقت نفس�� ِه نوع��ا ً من التخصص
بالمعرف��ة ف��ي ه��ذ ِه المدينة م��ن دون األخرى،
وهذا التخص��ص في واقع الحال ه��و الذي دفع
ب الرحلة؛ للوقوف
كثيرا ً من أهل ال ِعلم إل��ى طل ِ
عل��ى ما اختصت ب ِه ه��ذ ِه المدينة من معرف ٍة من
دون غيرها ،وهكذا تش��عَّبت األس��انيد وكثُرت،
قرب وجهات النظر وضيَّ��ق الفجوات بين
م َّم��ا َّ
سِيرة.
األمصار في كتاب ِة ال ّ
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ولقد واجهت البص��رة والكوفة تحديا ً تمدنيا ً
قويا ً من��ذ منتصف القرن الثان��ي للهجرة ،وهو
المتمث��ل بب��روز العاصم��ة بغداد التي أسَّس��ها
المنصور(158-136ه��ـ-753/
الخليف��ة
َّ
774م) ،وعلى اعتبار أنَّها منذ تأسيس��ها مثلت
المحور المركزي للدولة العباسية ضمن الرقعة
الجغرافية ،فقد ش�� َّكلت تحديا ً بالنسبة لألمصار
العربية اإلس�لامية ،فكان انتقال الثقل السياسي
امت��ص الطاقات الفكرية
والثقاف��ي إلى بغداد قد
َّ
ف��ي المراكز األخرى ومنه��ا البصرة والكوفة،
فقد خفت��ت لح ٍدّ ما الفعاليات العلمية في البصرة
والكوفة لحساب بغداد.
الهوامش:
( )1للمزي��د ع��ن تاريخ األمص��ار العربية اإلس�لامية،
يُنظر :ناجي ،عبد الجبار ،دراسات في تاريخ المدن
العربية اإلس�ل�امية(،بيروت ،ش��ركة المطبوعات
للتوزيع والنشر1990 ،م).
سِ��يرة مفهوم��ان
( )2التس��مية بالمغ��ازي والتس��مية بال ّ
بمعنى واح��د نحو كثير
ُمترادف��ان ،كانا يُس��تعمالن
ً
نفر من المؤرخين
من اإلخباريي��ن المتقدمين ،وعند ٍ
المتأخرين ،ومنهم اب��ن كثير(ت774هـ1372/م)،
فق��د نقل س��يرة اب��ن إس��حق(ت151هـ768/م) ما
وقع في الس��نة الثانية من الهجرة ،فقال“ :قال اإلمام
سِيرة” ،وفي
ُمح َّمد بن إس��حق بن يس��ار في كتاب ال ّ
موضعٍ آخر“ :وقال ُمح َّمد بن إسحق(رحمه هللا) في
المغازي” ،وليس معنى ذلك َّ
أن العلماء جميعا ً خلطوا
بين اللفظتين ولم يميزوا بينهماَّ ،
فإن طائفةً من رجال
القرن الثاني منهم فصل��وا بينهما فصالً دقيقا ً فأطلق
بعِلم المغازي على غزوات الرسول(ﷺ) وحروبهِ،
كما يظه��ر ف��ي كتاب(المغازي) للواق��دي ،وأطلق
سِ��يرة عل��ى جميع حيات��هِ(ﷺ) كما يظهر
بعضهم ال ّ
سِ��يرة البن إس��حق .يُنظر :اب��ن كثير،
ف��ي كتاب ال ّ
أبو الفداء إس��ماعيل ب��ن كثير(ت774هـ1372/م)،
البداي���ة والنهاية ،تحقيق :عبد هللا بن عبد المحس��ن
التركي(،دار هجر2002 ،م) ،ج ،5ص ،5ص.21
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سِ��يرة النبوية في
(ُ )3كتب��ت دراس��ة ُمس��تفيضة ع��ن ال ّ
البصرة .يُنظر :اللاَّ مي ،عالء حسن مردان ،ال ّ
سِيرة
النبوية دراس���ة في الرواية البصرية حتَّى منتصف
الق���رن الثالث الهج���ري ،أطروحة دكت��وراه غير
منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة البصرة2015 ،م.
( )4ابن سعدُ ،مح َّمد بن سعد بن منيع(ت230هـ844/م)،
َّ
الطبق���ات الكب���رى ،تحقي��ق :محم��د عب��د الق��ادر
عطا(،بي��روت ،دار الكتب العلمية1990 ،م) ،ج،7
ص ص.61-3
( )5يُنظ��ر :الش��يخ المفي��دُ ،مح َّم��د ب��ن ُمح َّم��د ب��ن
النعمان(ت413ه��ـ1022/م) ،الفصول المختارة،
تحقي��ق :عل��ي مي��ر ش��ريفي(،بيروت ،دار المفيد،
1993م) ،ص.216
( )6يُنظر :ابن س��عدَّ ،
الطبق���ات الكبرى ،ج ،4ص78؛
ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل(،بيروت ،دار إحياء
الت��راث1952 ،م) ،ج ،5ص138؛ اب��ن عبد البر،
االس���تيعاب في معرفة األصحاب ،تحقيق :علي بن
محم��د البجاوي(،بي��روت ،دار الجي��ل1992 ،م)،
ج ،3ص.979
سِ��يرة النبوية ،تحقي��ق :مصطفى عبد
( )7اب��ن كثير ،ال ّ
الواح��د(،دار المعرف��ة ،بي��روت1976 ،م) ،ج،2
ص.213
( )8البيهق��ي ،أحم��د ب��ن ال ُحس��ين ب��ن
علي(ت458ه��ـ1065/م) ،دالئ���ل النبوة ومعرفة
أصح���اب التش���ريع ،تحقي��ق :عب��د ال ُمعط��ي
قلعجي(،بي��روت ،دار الكت��ب العلمي��ة1988 ،م)،
ج ،5ص.216
( )9ابن كثير ،ال ّ
سِيرة النبوية ،ج ،3ص.389
( )10الترم��ذيُ ،مح َّم��د ب��ن عيس��ى ب��ن
س��ورة(ت279هـ892/م) ،ال َّ
ش���مائل المُحمَّدي���ة
َ
والخصائ���ل المصطفوي���ة ،تحقيق :س��يد بن عباس
الجليمي(،م َّك��ة المكرم��ة ،المكتب��ة التجاري��ة،
1993م) ،ص.132
( )11ابن ش��بَّة ،عمر بن شبَّة(ت262هـ875/م) ،تاريخ
المدينة المنورة ،تحقيق :فهيم محمد ش��لتوت(،جدَّة،
1399هـ)،ج ،3ص.1070

( )12اب��ن س��عدَّ ،
الطبق���ات الكب���رى ،ج ،7ص9؛ ابن
حبَّ��انُ ،مح َّمد بن حبَّان بن احمد(ت354هـ965/م)،
مش���اهير علماء األمص���ار ،تحقيق :م .فاليش��همر
(،Manfred Fleischhauerبي��روت ،دار الكتب
العلمية1959 ،م) ،ص38؛ الشيرازي ،أبو إسحاق
إبراهي��م ب��ن علي(ت476ه��ـ1083/م) ،طبق���ات
الفقهاء ،تحقيق :إحسان عباس(،بيروت ،دار الرائد
العربي1970 ،م) ،ص.51
( )13أبو داود ،سليمان بن األشعث(ت275هـ888/م)،
سُ���نن أبي داود ،تحقي��ق :محمد محي��ي الدين عبد
الحميد(،بي��روت ،المكتبة العصري��ة ،د.ت ،).ج،3
ص.65
( )14البخاري ،صحيح البخاري ،تحقيق :مصطفى ديب
البغا ،ط(،3بيروت ،دار ابن كثير1987 ،م) ،ج،4
ص.1560
( )15اب��ن س��عدَّ ،
الطبقات الكبرى ،ج ،7ص6؛ ابن أبي
حاتم ،الجرح والتعديل ،ج ،8ص.89
( )16عبد العزى بن خطل :منس��وب إلى األدرم ،س�� َّماه
رس��ول هللا(ﷺ)(عب��د هللا) بعد دخول ِه في اإلس�لام،
وبعثه(ﷺ) ساعياً ،وبعث معه رجالً من خزاعة ،فقتل
من بعثه معه الرسول وارتدَّ عن اإلسالم ،وكانت له
قينتان يغنيان بهجاء المسلمين ،فأهدر الرسول دمه،
وكان أحد الذين توعده الرسول بالقتل ولو كان معلَّق
بأس��تار الكعبة ،وفي فتح م َّكة أُخرج من تحت ستار
الكعب��ة وقُتل .يُنظر :ابن عبد الب��ر ،التمهيد ِل َما في
َّ
الموطأ من المعاني واألسانيد ،تحقيق :مصطفى بن
أحم��د العلوي ومحمد عبد الكبير البكري(،المغرب،
وزارة عم��وم األوق��اف والش��ؤون اإلس�لامية،
1387ه��ـ) ،ج ،6ص157؛ الن��ووي ،أب��و زكريا
ُمحي��ي الدي��ن يحيى(ت676ه��ـ1277/م) ،تهذيب
األس���ماء واللغات ،نش��ر وتصحيح وتعليق :شركة
العلماء بمس��اعدة إدارة الطباعة ال ُمنيرية(،بيروت،
دار الكتب العلمية ،د.ت ،).ج ،2ص.298
( )17اب��ن األثي��ر ،عل��ي ب��ن ُمح َّم��د ب��ن عب��د
الكريم(ت630ه��ـ1232/م) ،أُسد الغابة في معرفة
الصحاب���ة ،تحقي��ق :عل��ي محمد مع��وض وعادل
أحمد عب��د الموجود(،بيروت ،دار الكت��ب العلمية،

1994م) ،ج ،5ص.305
( )18البخاري ،التاريخ الصغير ،تحقيق :محمود إبراهيم
زايد(،القاهرة ،مكتب��ة دار التراث1977 ،م) ،ج،1
ص.130
( )19اب��ن س��عدَّ ،
الطبق���ات الكب���رى ،ج ،7ص25؛
أب��و نعي��م األصبهان��ي ،أحم��د ب��ن عب��د هللا ب��ن
أحمد(ت430ه��ـ1038/م) ،معرف���ة الصحاب���ة،
تحقي��ق :عادل بن يوس��ف العزازي(،الرياض ،دار
الوطن1988 ،م) ،ج ،4ص.1749
( )20اب��ن هش��ام ،عب��د المل��ك ب��ن هش��ام ب��ن
أيوب(ت218ه��ـ833/م) ،ال ّ
سِيرة النبوية ،تحقيق:
مصطفى الس��قَّا وآخ��رون ،ط(،2القاهرة ،مصطفى
البابي الحلبي1955 ،م) ،ج ،1ص.639
( )21ابن هشام ،ال ّ
سِيرة النبوية ،ج ،2ص79؛ البالذري،
أحم��د ب��ن يحي��ى ب��ن جابر(ت279ه��ـ892/م)،
أنس���اب األش���راف ،تحقيق :س��هيل ز َّكار ورياض
الزركلي(،بي��روت ،دار الفك��ر1996 ،م) ،ج،1
ص.320
( )22ابن هشام ،ال ّ
سِيرة النبوية ،ج ،2ص.329
( )23اب��ن حبَّان ،صحيح ابن حبَّ���ان بترتيب ابن بلبان،
تحقيق :ش��عيب األرنؤوط ،ط( ،2بيروت ،مؤسَّس��ة
الرسالة1993 ،م) ،ج ،1ص ،341ج ،16ص.356
( )24اب��ن حنب��ل ،أحمد بن ُمح َّمد ب��ن حنبل (ت241هـ
855/م) ،مس���ند أحم���د بن حنبل ،تحقيق :ش��عيب
األرن��اؤوط وآخ��رون ،إش��راف :عب��د هللا بن عبد
المحس��ن الترك��ي( ،بي��روت ،مؤسَّس��ة الرس��الة،
1421ه��ـ) ،ج ،34ص ،74ص ،98ص140؛
البخاري ،صحيح البخ���اري ،ج ،5ص2290؛ أبو
داود ،سُنن أبي داود ،ج ،3ص.205
( )25ابن حنبل ،المُسنَد ،ج ،5ص.28
( )26ابن سعدَّ ،
الطبقات الكبرى ،ج ،1ص.273
ُمح َّم��د ب��ن أحم��د ب��ن
( )27الذهب��ي،
عثمان(ت748ه��ـ1347/م) ،سِ���يَر أعالم النبالء،
تحقيق :مجموعة من ال ُمحققين ،بإش��راف :ش��عيب
األرن��اؤوط ،ط(،3بي��روت ،مؤسَّس��ة الرس��الة،
1985م) ،ج ،5ص.117
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( )28البيهقي ،دالئل النبوَّ ة ،ج ،2ص.386
( )29المصدر نفسه ،ج ،3ص.289
( )30ابن األثير ،أُسد الغابة ،ج ،6ص.372
( )31ابن س��عدَّ ،
الطبق���ات الكبرى ،ج ،5ص231؛ ابن
أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،ج ،8ص.198
( )32البالذري ،أنساب األشراف ،ج ،1ص.514
( )33الراون��دي ،قط��ب الدي��ن س��عيد ب��ن هب��ة
هللا(ت573ه��ـ1177/م) ،قصص األنبياء ،تحقيق:
غ�لام رض��ا عرفاني��ان اليزدي(،ق��م ،دار الهادي،
د.ت ،).ج ،2ص.293
( )34ابن المغازلي ،علي بن ُمح َّمد(ت483هـ1090/م)،
مناقب أمي���ر المؤمنين علي بن أب���ي طالب(،)
تحقي��ق وتعلي��ق :أبو عب��د الرحمن ترك��ي بن عبد
هللا الوادعي(،صنع��اء ،دار اآلث��ار2003 ،ه��ـ)،
ص.305
( )35البالذري ،أنساب األشراف ،ج ،1ص.367
( )36اب��ن حنب��ل ،الُمس���نَد ،ج ،29ص ،140ج،38
ص.126
( )37اب��ن س��عدَّ ،
الطبق���ات الكب���رى ،ج ،1ص،149
ج ،2ص235؛ اب��ن كثي��ر ،البداية والنهاية ،ج،9
ص.435
( )38اب��ن س��عدَّ ،
الطبق���ات الكب���رى ،ج ،7ص173؛
البخ��اري ،التاري���خ الكبي���ر ،تحقي��ق :هاش��م
الندوي(،بي��روت ،دار الفك��ر ،د.ت ،).ج،2
ص159؛ ابن حبَّان ،الثقات ،تحقيق :الس��يد ش��رف
الدي��ن احمد(،بيروت ،دار الفك��ر1975 ،م) ،ج،4
ص.89

المل���وك واألُم���م ،تحقيق :محم��د عبد الق��ادر عطا
ومصطفى عبد القادر(،بيروت ،دار الكتب العلمية،
1992م) ،ج ،3ص.345
( )43المصدر نفسه ،ج ،5ص.28
( )44البالذري ،أنساب األشراف ،ج ،1ص.552
( )45يُنظ��ر :اب��ن س��عدَّ ،
الطبقات الكب���رى ،ج ،7ص
ص187-183؛ اب��ن قتيب��ة ،أبو ُمح َّم��د عبد هللا بن
ُمسلم(ت276هـ889/م) ،المعارف ،تحقيق :ثروت
عكاش��ة ،ط(،2القاه��رة ،الهيئ��ة المصري��ة العامة
للكتاب1992 ،م) ،ص.471
( )46البيهقي ،دالئل النبوَّ ة ،ج ،2ص.198
( )47المصدر نفسه ،ج ،4ص.87
( )48الكوفيُ ،مح َّمد بن س��ليمان(من أعالم القرن الثالث
الهجري) ،مناقب اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب ،تحقي��ق :محمد باق��ر المحمودي(،قمَ ،مج َمع
إحياء الثقافة اإلسالمية1412 ،هـ) ،ج ،2ص.178
( )49األزرق��ي ،أب��و الولي��د ُمح َّم��د ب��ن عب��د
هللا(ت247ه��ـ861/م) ،أخبار م َّك���ة وما جاء فيها
من اآلثار ،تحقيق :رشدي الصالح ملحس(،بيروت،
دار األندلس ،د.ت ،).ج ،1ص.268
( )50البيهقي ،دالئل النبوَّ ة ،ج ،2ص.328
( )51يُنظ��ر :اب��ن س��عدَّ ،
الطبق���ات الكب���رى ،ج،7
ص188؛ العجل��ي ،احم��د ب��ن عب��د هللا ب��ن
صالح(ت261ه��ـ874/م) ،معرفة الثقات(،المدينة
المن��ورة ،مكتب��ة ال��دار1985 ،م) ،ج ،1ص
ص.431-430
( )52ال ُحس��يني ،نبيل ،الشيعة وال ّ
سِ���يرة النبوية ..بين
التدوين واالضطهاد(،كربالء ،األمانة العامة للعتبة
ال ُحسينية2009 ،م) ،ص.273

َّ
الطب��ري ،أب��و جعف��ر ُمح َّم��د ب��ن
()39
جرير(ت310هـ922/م) ،جام���ع البيان في تأويل
آي القرآن ،تحقي��ق :احمد محمد ش��اكر(،بيروت،
مؤسَّسة الرسالة2000 ،م) ،ج ،22ص.516

( )53تاري���خ الرس���ل والمل���وك ،ط(،2بي��روت ،دار
التراث1387 ،هـ) ،ج ،1ص ،14ج ،2ص.415

( )40البالذري ،أنساب األشراف ،ج ،1ص.320

( )54صحيح البخاري ،ج ،2ص.923

( )41البالذري ،أنساب األشراف ،ج ،11ص.71

ص��ار ،حس��ن ،نش���أة التدوي���ن التاريخي عند
( )55ن َّ
العرب(،القاهرة ،مكتب��ة النهضة المصرية ،د.ت،).
ص.52

( )42اب��ن الج��وزي ،عب��د الرحم��ن ب��ن
ُمح َّمد(ت597ه��ـ1200/م) ،المُنتظ���م ف���ي تاريخ
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( )56المرجع نفسه ،ص ص.54-53
( )57ابن س��عدَّ ،
الطبق���ات الكبرى ،ج ،7ص215؛ ابن
حبَّان ،مشاهير علماء األمصار ،ص.161
( )58المس��عودي ،أب��و الحس��ن عل��ي ب��ن
ال ُحس��ين(ت346هـ957/م) ،مروج الذهب ومعادن
الجوهر ،تحقيق :أس��عد داغ��ر ،ط(،2بيروت ،دار
األندلس1973 ،م) ،ج ،2ص.284
(َّ )59
الطبري ،تاريخ الرسل والملوك ،ج ،3ص.162
( )60الواق��ديُ ،مح َّم��د ب��ن عمر(ت207ه��ـ822/م)،
المغ���ازي ،تحقي��ق :مارس��دن جون��س John
-1920(Marsden Beaumont Jones
1992م) ،ط(،3بي��روت ،دار األعلمي1989 ،م)،
ج ،1ص.300
(َّ )61
الطبري ،تاريخ الرسل والملوك ،ج ،2ص.621
( )62الواقدي ،المغازي ،ج ،3ص.918
( )63البغدادي ،إسماعيل باش��ا(ت1339هـ1920/م)،
َهديَ���ة العارفي���ن ف���ي أس���ماء المؤلِّفي���ن وآثار
المُصنِّفين(،إس��تانبول ،وكالة المعارف1951 ،م)،
ج ،4ص64؛ غفَّ��اري ،عل��ي أكب��ر ،دراس���ات
في عل���م الدراي���ة ،تلخي��ص وتحقيق :عل��ي أكبر
الغفَّاري(،طه��ران ،جامع��ة اإلم��ام الص��ادق،
1993م) ،ص239؛ كحَّال��ة ،عل��ي رض��ا ،معجم
المؤلِّفين(،بي��روت ،مكتب��ة المثن��ى  -دار إحي��اء
التراث ،د.ت ،).ج ،13ص.199
( )64اب��ن هش��ام ،ال ّ
سِ���يرة النبوي���ة ،ج ،1ص،396
ص486؛ َّ
الطب��ري ،تاري���خ الرس���ل والمل���وك،
ج ،3ص226؛ الس��هيلي ،عب��د الرحم��ن ب��ن عبد
هللا(ت581ه��ـ1185/م) ،ال���روض اآلن���ف ف���ي
شرح ال ّ
سِ���يرة النبوية البن هش���ام ،تحقيق :عمر
عبد الس�لام الس�لامي(،بيروت ،دار إحياء التراث،
2000م) ،ج ،7ص568؛ ابن األثير ،أُس���د الغابة،
ج ،3ص324؛ اب��ن كثي��ر ،البداية والنهاية ،ج،8
ص.117
( )65الج��ادري ،رافع عبد الحس��ن ماه��ود ،المرويات
التاريخية عن���د ابن س���يرين(ت110هـ728/م)،
رس��الة ماجس��تير غير منش��ورة ،كلية التربية(ابن

رشد) ،جامعة بغداد2012 ،م ،ص ص.111-86
( )66الخطي��ب البغ��دادي ،احم��د ب��ن عل��ي ب��ن
ثابت(ت463ه��ـ1070/م) ،تاري���خ بغداد ،تحقيق:
مصطف��ى عب��د الق��ادر عطا(،بي��روت ،دار الكتب
العلمي��ة1997 ،م) ،ج ،15ص338؛ ياق��وت
الحم��وي ،ياقوت بن عب��د هللا(ت626هـ1228/م)،
معجم األدباء ،تحقيق :إحس��ان عباس(،بيروت ،دار
الغرب اإلسالمي1993 ،م) ،ج ،6ص ص-2704
2709؛ س��الم ،عب��د العزي��ز الس��يد ،التاري���خ
والمؤرخون العرب(،اإلس��كندرية ،مؤسَّس��ة شباب
الجامعة2008 ،م) ،ص.50
( )67مصطف��ى ،ش��اكر ،التاريخ العربي والمؤرخون،
ط(،3بيروت ،دار العل��م للماليين1983 ،م) ،ج،1
ص198؛ ناجي ،المدارس التاريخية اإلس�ل�امية..
مدرس���ة البص���رة أنموذجا ً(،بي��روت ،المرك��ز
األكاديمي لألبحاث2013 ،م) ،ص.323
( )68الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،8ص.220
( )69العم��ري ،أك��رم ضياء ،بحوث في تاريخ السُّ���نَّة
المُش���رَّ فة ،ط(،4بي��روت ،بس��اط ،د.ت ،).ص
ص.78-77
( )70تاريخ بغداد ،ج ،5ص.321
( )71عثم��ان ب��ن عبد الرحم��ن ،معرفة أن���واع علوم
الحدي���ث ،تحقيق :ن��ور الدي��ن عتر(،س��وريا ،دار
الفكر1986 ،م) ،ص.398
( )72التقريب والتيسير لمعرف ِة سُنن البشير النذير في
أصول الحديث ،تقديم وتحقيق وتعليق :محمد عثمان
الخش��ت(،بيروت ،دار الكت��اب العربي1985 ،م)،
ص.121
(ُ )73مح َّمد بن عبد الرحمن بن ُمح َّمد ،فتح المغيث بشرح
ألفيَّ���ة الحديث ،تحقيق :علي حس��ين علي(،مصر،
سنَّة2003 ،م) ،ج ،4ص.392
مكتبة ال ُّ
( )74الزه��و ،محم��د محم��د ،الحدي���ث والمحدثون أو
عناية األمَّة اإلسالمية بالسُّ���نَّ ِة النبوية(،الرياض،
1984م) ،ص.350
( )75هوروفيتس ،يوس��ف ،المغ���ازي األولى ومؤلِّفوها،
(القاهرة ،مصطفى البابي الحلبي1949 ،م) ،ص.128
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( )76أبو الفرج ُمح َّمد بن إس��حاق ،الفهرست(،بيروت،
دار المعرفة1978 ،م) ،ص.145

( )94ابن هشام ،ال ّ
سِيرة النبوية ،ج ،1ص.396
( )95البيهقي ،دالئل النبوَّ ة ،ج ،2ص.171

( )77المغازي األولى ومؤلِّفوها ،ص.127

( )96ابن هشام ،ال ّ
سِيرة النبوية ،ج ،1ص.635

( )78عز الدين عمر ،ابن س���عد وطبقاته(،بيروت ،دار
الغرب اإلسالمي1407 ،هـ) ،ص.24

( )97المصدر نفسه ،ج ،2ص.527

( )79اإللم���ام ف���ي ختم س���يرة اب���ن هش���ام ،تحقيق:
الحس��ين الحدادي(،بيروت ،دار البشائر اإلسالمية،
1424هـ) ،ص.30
(َّ )80
الطبقات الكبرى ،ج ،1ص.17
( )81المصدر نفسه ،ج ،2ص.253
( )82ناج��ي ،الم���دارس التاريخي���ة اإلس�ل�امية ،ص
ص.228-225
( )83ابن سعدَّ ،
الطبقات الكبرى ،ج ،6ص.89

( )98يُنظر :أبو نعيم األصبهاني ،حِ لية األولياء وطبقات
األصفياء(،بيروت ،دار الكتب العلمية1409 ،هـ)،
ج ،1ص354؛ ابن األثير ،أُس���د الغابة ،ج ،1ص
ص.707-706
( )99الترم��ذي ،الش���مائل المُحمَّدي���ة والخصائ���ل
المصطفوية ،ص.110
( )100البيهقي ،دالئل النبوَّ ة ،ج ،3ص.449
( )101المصدر نفسه ،ج ،5ص260؛ ابن كثير ،ال ّ
سِيرة
النبوية ،ج ،4ص.37

( )84المصدر نفسه ،ج ،6ص ص.130-91

( )102البيهقي ،دالئل النبوَّ ة ،ج ،5ص.392

( )85المصدر نفسه ،ج ،6ص.88

( )103المصدر نفسه ،ج ،7ص.78

( )86ماسينيون ،لويس ،خطط الكوفة وشرح خريطتها،
ترجمة :تقي محمد المصعبي ،تحقيق :كامل س��لمان
الجبوري(،النج��ف ،مطبع��ة الغ��ري1979 ،م)،
ص.54

( )104اب��ن أب��ي الحديد ال ُمعتزلي ،عب��د الحميد بن هبة
هللا(ت656ه��ـ1258/م) ،ش���رح نه���ج البالغة،
تحقي��ق :محمد أبو الفض��ل إبراهيم(،بي��روت ،دار
إحياء التراث العربي1959 ،م) ،ج ،7ص.66

( )87البالذري ،فت���وح البلدان(،بي��روت ،دار ومكتبة
الهالل1988 ،م) ،ص.283

( )105المصدر نفسه ،ج ،13ص.197

( )88ابن سعدَّ ،
الطبقات الكبرى ،ج ،6ص.87
( )89يُنظر :أبو زهو ،الحديث والمُحدِّثون ،ص.114
( )90الدي��ار بك��ري ،حس��ين ب��ن ُمح َّم��د ب��ن
الحس��ن(ت966هـ1558/م) ،تاري���خ الخميس في
أحوال أنفس نفيس(،بي��روت ،دار صادر ،د.ت،).
ج ،2ص.258
( )91أبو زه��و ،الحدي���ث والمُحدِّثون ،ص ص-146
.147
( )92اب��ن س��عدَّ ،
الطبقات الكبرى ،ج ،3ص ص-111
118؛ ابن قتيبة ،المعارف ،ص.249
( )93ابن إسحاقُ ،مح َّمد بن إسحاق(ت151هـ768/م)،
سيرة ابن إسحاق(السير والمغازي) ،تحقيق :سهيل
ز َّكار(،بيروت ،دار الفكر1978 ،م) ،ص.211
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( )106البيهقي ،دالئل النبوَّ ة ،ج ،5ص.404
( )107اب��ن عس��اكر ،أب��و القاس��م عل��ي ب��ن
الحس��ن(ت571هـ1175/م) ،تاريخ مدينة دمشق،
تحقيق :عل��ي ش��يري(،بيروت ،دار الفكر للطباعة
والنش��ر والتوزي��ع1998 ،م) ،ج ،32ص ص-35
.36
( )108ابن عساكر ،تاريخ دمشق ،ج ،32ص ص-37
 .38ودريد بن الص َّمة :هو س��يد وفارس بني جشم،
وه��م بط��ن من ه��وازن .غزا نح��و مائة غ��زوة لم
يهزم في واح��دةٍ منها ،وكانت هوازن خرجت لقتال
المس��لمين فاس��تصحبته معها تيمنا ً بهِ ،وهو أعمى،
وقد أدرك اإلسالم ولم يُسلم .يُنظر :ابن حبيبُ ،مح َّمد
ب��ن حبي��ب ب��ن أميَّة(ت245ه��ـ859/م) ،ال َمحبر،
تحقي��ق :ايلزة ليخت��ن ش��تيتر(،بيروت ،دار اآلفاق
الجديدة ،د.ت ،).ص298؛ النووي ،تهذيب األسماء

واللغات ،ج ،1ص.185
( )109ابن س��عدَّ ،
الطبقات الكبرى ،ج ،5ص326؛ ابن
حجر ،أحمد بن علي بن ُمح َّمد(ت852هـ1448/م)،
اإلصابة ف���ي تمييز الصحابة ،تحقي��ق :عادل أحمد
عبد الموج��ود وعلي محم��د معوض(،بيروت ،دار
الكتب العلمية1415 ،هـ) ،ج ،6ص.626
( )110اب��ن أب��ي عاص��م ،أحم��د ب��ن عم��رو ب��ن
الضحَّاك(ت287ه��ـ900/م) ،اآلح���اد والمثاني،
تحقيق :باس��م فيصل أحمد الجوابرة(،الرياض ،دار
الراية1991 ،م) ،ج ،3ص.131
( )111البيهق��ي ،السُ���نن الكبرى ،تحقي��ق :محمد عبد
القادر عطا(،بيروت ،دار الكتب العلمية2003 ،م)،
ج ،4ص.175
( )112ابن أبي عاصم ،اآلحاد والمثاني ،ج ،1ص.277
( )113ابن شبَّة ،تاريخ المدينة المنورة ،ج ،2ص.615
(َّ )114
الطبري ،تاريخ الرسل والملوك ،ج ،3ص.181
( )115يُنظ��ر :اب��ن هش��ام ،ال ّ
سِ���يرة النبوي���ة ،ج،1
ص ،496ص599؛ اب��ن عدي ،عب��د هللا بن عدي
الجرجاني(ت365ه��ـ975/م) ،الكامل في ضعفاء
الرجال ،تحقيق :يحيى مختار غزاوي ،ط(،3بيروت،
دار الفك��ر1988 ،م) ،ج ،2ص ،307ج،3
ص ،207ج ،5ص ،120ص ،126ص،186
ج ،6ص ،113ج ،7ص.79
( )116ابن حنبل ،المُسنَد ،ج ،45ص.184
( )117اب��ن ماجةُ ،مح َّمد ب��ن يزيد(ت273هـ886/م)،
سُ���نن اب���ن ماج���ة ،تحقي��ق :محم��د ف��ؤاد عب��د
الباقي(،القاه��رة ،دار إحياء الكت��ب العربية(فيصل
عيسى البابي الحلبي) ،د.ت ،).ج ،2ص.1389
( )118اب��ن س��عدَّ ،
الطبق���ات الكب���رى ،ج ،1ص،22
ص ،111ج ،2ص87؛ ِ ّ
الطبرسي ،أبو علي الفضل
بن ال ُحس��ين(من أع�لام القرن الس��ادس الهجري)،
َمج َمع البي���ان في تفس���ير القرآن(،بي��روت ،دار
العلوم للتحقيق والطباعة والنش��ر2005 ،م) ،ج،7
ص ،356ج ،8ص.129
(َّ )119
الطبري ،تاريخ الرسل والملوك ،ج ،3ص.181
( )120المصدر نفسه ،ج ،3ص.181

( )121ابن سعدَّ ،
الطبقات الكبرى ،ج ،6ص ص-131
.369
( )122ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،ج ،4ص371؛
أبو نعيم ،معرفة الصحابة ،ج ،3ص.1494
( )123البالذري ،أنساب األشراف ،ج ،2ص.156
( )124ابن سعدَّ ،
الطبقات الكبرى ،ج ،6ص ص-267
276؛ ابن حبَّان ،مشاهير علماء األمصار ،ص82؛
ابن حجر ،تهذي���ب التهذيب(،بي��روت ،دار الفكر،
1984م) ،ج ،4ص ص.12-11
( )125البالذري ،أنساب األشراف ،ج ،1ص.121
( )126المصدر نفسه ،ج ،1ص ص.143-142
( )127المصدر نفسه ،ج ،1ص.148
( )128سورة النساء ،اآلية.100 :
( )129البالذري ،أنساب األشراف ،ج ،1ص.265
( )130المصدر نفسه ،ج ،1ص.268
( )131المصدر نفسه ،ج ،1ص.383
( )132المصدر نفسه ،ج ،1ص.562
(َّ )133
الطب��ري  ،تاري���خ الرس���ل والمل���وك ،ج،2
ص.155
( )134المصدر نفسه ،ج ،2ص ص.318-317
( )135المصدر نفسه ،ج ،2ص.325
( )136اب��ن س��عدَّ ،
الطبقات الكب���رى ،ج ،5ص215؛
الخطي��ب البغ��دادي ،تاريخ بغ���داد ،ج ،12ص5؛
طبيبي ،ناصر ،أبو رافع مولى رس���ول هللا(,مشهد،
1992م) ,ص ص.108-85
( )137الطوس��يُ ،مح َّم��د ب��ن الحس��ن ب��ن عل��ي
(ت460ه��ـ1067/م) ،الفهرس���ت ،تحقي��ق :جواد
القيومي( ،قم ،مؤسَّس��ة نش��ر الفقاه��ة1417 ،هـ)،
ص175؛ َّ
الطهران��ي ،آغ��ا ب��زرك ،الذريع���ة إلى
تصاني���ف الش���يعة ،ط( ،3بي��روت ،دار األضواء
للطباعة والنشر1983 ،م) ،ج ،10ص.83
( )138مصطف��ى ،التاري���خ العربي والمؤرخون ،ج،1
ص.170
( )139الطبري ،تاريخ الرسل والملوك ،ج ،2ص.514
( )140اب��ن حجر ،أط���راف المُس���نَد المُعتلى بأطراف
المُس���نَد الحنبلي(،دمش��ق ،دار ابن كثي��ر ،د.ت،).
ج ،6ص.218
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( )141روض��ة خاخ :وه��و موضع قريب م��ن المدينة
المنورة بقرب حمراء األسد .يُنظر :ياقوت الحموي،
معج���م البلدان(،بيروت ،دار الفك��ر ،د.ت ،).ج،2
ص.335
( )142أب��و الش��يخ األصبهان��ي ،عب��د هللا ب��ن
ُمح َّمد(ت369ه��ـ979/م) ،أخ�ل�اق النبي وآدابه،
تحقيق :صال��ح بن محم��د الونيان(،الري��اض ،دار
المسلم للنشر والتوزيع1998 ،م) ،ج ،1ص.262
( )143يُنظ��ر :ابن س��عدَّ ،
الطبق���ات الكبرى ،ج ،6ص
ص267-259؛ العجل��ي ،معرفة الثقات ،ج ،2ص
ص13-12؛ اب��ن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،ج،6
ص ص.324-322
( )144البالذري ،أنساب األشراف ،ج ،1ص.176
( )145المصدر نفسه ،ج ،1ص.148
( )146المصدر نفسه ،ج ،1ص.400
( )147المصدر نفسه ،ج ،1ص.342
( )148البالذري ،فتوح البلدان ،ص.36
( )149البالذري ،أنساب األشراف ،ج ،1ص.445
( )150المصدر نفسه ،ج ،1ص .383
( )151المصدر نفسه ،ج ،1ص.342
( )152المصدر نفسه ،ج ،1ص.527
( )153المصدر نفسه ،ج ،1ص.571
( )154ف��ؤاد ،تاريخ التراث العرب���ي ،ترجمة :محمود
فهم��ي حجازي(،الرياض ،جامعة ُمح َّمد بن س��عود
اإلسالمية1991 ،م) ،مج ،1ج ،2ص.24
( )155الخطي��ب البغ��دادي ،تاري���خ بغ���داد ,ج،12
ص.230
( )156المصدر نفسه ،ج ،6ص.351
( )157يُنظ��ر :النجاش��ي ،أب��و العب��اس أحم��د ب��ن
علي(ت450هـ1058/م) ،رجال النجاشي ،تحقيق:
موس��ى الش��بيري الزنجان��ي ،ط(،5ق��م ،مؤسَّس��ة
النش��ر اإلس�لامي1416 ،هـ) ،ص13؛ الطوسي،
الفهرست ،ص.62
( )158النجاش��ي ،رجال النجاشي ،ص13؛ الطوسي،
الفهرس���ت ،ص62؛ ياق��وت الحم��وي ،معج���م
صف��دي  ،ص�لاح الدين
األدب���اء ،ج ،1ص39؛ ال َّ
خليل(ت764ه��ـ1362/م) ،الواف���ي بالوفي���ات،
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تحقيق :أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى(،بيروت،
دار إحياء التراث2000 ،م) ،ج ،5ص.200
( )159يُنظ��ر :األحم��ر ،إبَّ��ان ب��ن عثم��ان ،المبع���ث
والمغازي والوفاة والسقيفة والردَّة ،إعداد :رسول
جعفريان(،قم ،مركز النش��ر التاب��ع لمكتب اإلعالم
اإلسالمي1417 ،هـ).
( )160يُنظ��ر :النص��ر هللا ،ج��واد كاظ��م منش��د ،إبَّان
بن عثمان األحمر البجل���ي الكوفي البصري ،كلية
اآلداب ،جامعة البصرة.
( )161أبو علي الفضل بن الحسن ،إعالم الورى بأعالم
الهدى ،تحقيق :مؤسَّسة آل البيت إلحياء التراث(،قم،
مطبعة س��تارة ،هـ ،)1417ج ،1الصفحات،179 :
،517 ،251 ،246 ،213 ،212 ،193 ،183
ج ،2ص.173
( )162األحم��ر ،المبعث والمغازي والوفاة والس���قيفة
والردَّة ،ص.126
( )163المص��در نفس��ه ،الصفح��ات،85 ،45 ،31 :
.139 ،138 ،128 ،108
( )164تاريخ اليعقوبي ،ج ،2ص.2
( )165األحم��ر ،المبعث والمغازي والوفاة والس���قيفة
والردَّة ،الصفحات.143 ،85 ،62 ،50 :
( )166المصدر نفسه ،ص.112
( )167المصدر نفسه ،ص.115
( )168ابن سعدَّ ،
الطبقات الكبرى ،ج ،6ص ص-365
366؛ البخ��اري ،التاري���خ الكبير ،ج ،3ص360؛
ابن أب��ي حاتم ،الجرح والتعدي���ل ،ج ،3ص537؛
الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،9ص.499
( )169ابن سعدَّ ،
الطبقات الكبرى ،ج ،6ص ص-331
333؛ البخ��اري ،التاري���خ الصغير ،ج ،2ص91؛
مس��لم ،أبو الحس��ن القش��يري(ت261هـ874/م)،
الكنى واألس���ماء ،تحقيق :عبد الرحي��م محمد احمد
القش��قري(،المدينة المن��ورة ،الجامعة اإلس�لامية،
َّ
الم��زي ،يوس��ف ب��ن
1984م) ج ،2ص723؛
عب��د الرحمن(ت742ه��ـ1341/م) ،تهذي���ب
الكمال في أس���ماء الرج���ال ،تحقيق :بش��ار عواد
معروف(،بي��روت ،مؤسَّس��ة الرس��الة1980 ،م)،
ج ،12ص ص.91-76
( )170العجلي ،معرفة الثقات ،ج ،1ص.432
( )171يُنظ��ر :صالح ،غصون عبد ،سليمان بن مهران
األعمش ومروياته التاريخية ،رسالة ماجستير غير

منش��ورة ،كلية التربية ،جامعة ديالى2006 ،م ،ص
ص.332-175
( )172اب��ن س��عدَّ ،
الطبقات الكب���رى ،ج ،6ص362؛
اب��ن خياط ،أب��و عمرو خليف��ة بن خياط ب��ن خليفة
الش��يباني(ت240هـ854/م) ،طبق���ات خليف���ة بن
خياط ،تحقيق :س��هيل ز َّكار(،دمشق ،مكتبة المدينة
 دار الفك��ر ،د.ت ،).ص290؛ النجاش��ي ،رج���الالنجاشي ،ص ص135-134؛ الخطي��ب البغدادي،
تاريخ بغداد ،ج ،8ص.195
( )173ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،ج ،3ص186؛
الباجي ،س��ليمان ب��ن خلف(ت474ه��ـ1091/م)،
التعديل والتجريح ،تحقيق :أبو لبابة حسين(،الرياض،
دار اللواء1986 ،م) ،ج ،2ص.511
( )174النجاشي ،رجال النجاشي ،ص.135
( )175يُنظر :اإلبراهيمي ،حس��ن عب��د الزهرة كَيطان،
حفص بن غيَّاث ودوره في الحياة الفكرية ،رس��الة
ماجستير غير منشورة ،معهد التاريخ العربي والبحث
العلمي ،بغداد2011 ،م ،ص ص.191-145
( )176ابن سعدَّ ،
الطبقات الكبرى ،ج ،6ص ص-368
369؛ الخطي��ب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،12ص
ص.356-346
َّ
( )177ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج ،6ص ص-368
369؛ الخطي��ب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،12ص
ص.356-346
( )178ابن سعدَّ ،
الطبقات الكبرى ،ج ،6ص ص-368
369؛ الخطي��ب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،12ص
ص.356-346
( )179يُنظ��ر :الش��كري ،رياض كري��م ،وعلي ،انتصار
حي��در ،الفضل ب���ن دكين المتوفَّ���ى 219هـ ..حياته
ومروياته في ال ّ
سِ���يرة النبوي���ة والفضائل(،بغداد،
مؤسَّس��ة مص��ر مرتض��ى2010 ،م) ،ص ص-92
.144
( )180اب��ن س��عدَّ ،
الطبقات الكب���رى ،ج ،6ص368؛
الذهبي ،تذكرة الحفَّاظ ،تحقيق :زكريا عميرات(،دار
الكت��ب العلمي��ة ،بي��روت1998 ،م) ،ج ،1ص
ص239-238؛ الطرابيش��ي ،مط��اع ،رواة مُحمَّد
بن إس���حق بن يس���ار في المغازي وال ّ
سِير وسائر

تحقي��ق :مصطفى عب��د القادر عطا(،بي��روت ،دار
الكتب العلمية1990 ،م) ،ج ،3ص ص.64-21
( )182ابن األثير ،أُسد الغابة ،ص.18
( )183الذهب��ي ،تذكرة الحفَّاظ ،ج ،2ص ص17-16؛
ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،ج ،6ص ص.4-3
( )184روزنثال ،فرانز -1914(Franz Rosenthal
2003م) ،عل���م التاريخ عند المس���لمين ،ترجمة:
صالح أحمد العلي ،ط(،2بيروت ،مؤسَّسة الرسالة،
1983م) ،ص.528
( )185اب��ن الندي��م ،الفهرس���ت ،ص281؛ الخطي��ب
البغ��دادي ،تاري���خ بغ���داد ،ج ،10ص66؛ حاجي
خليفة ،مصطفى بن عبد هللا(ت1067هـ1656/م)،
كشف الظنون عن أس���امي الكتب والفنون(،بغداد،
مكتبة المثنى1941 ،م) ،ج ،2ص.1711
( )186يُنظ��ر :مُصنَّ���ف ابن أبي ش���يبة ،تحقيق :كمال
يوسف الحوت(،الرياض ،مكتبة الرشيد1409 ،هـ).
( )187اب��ن الندي��م ،الفهرس���ت ،ص281؛ ابن حجر،
المعج���م المفه���رس أو(تجري���د أس���انيد الكت���ب
المش���هورة واألج���زاء المنثورة) ،تحقي��ق :محمد
ش��كور المياديني(،بي��روت ،مؤسَّس��ة الرس��الة،
1988م) ،ص171؛ البغ��داديَ ،هديَ���ة العارفين،
ج ،1ص488؛ حاج��ي خليفة ،كشف الظنون ،ج،2
ص1711؛ كحَّالة ،معجم المؤلِّفين ،ج ،6ص.107
( )188بروكلم��ان ،كارل Carl Brockelmann
(1956-1868م) ،تاري���خ األدب العربي ،ترجمة:
عب��د الحليم النج��ار ،ط(،3القاه��رة ،دار المعارف،
1974م) ،ج ،3ص.40
( )189يُنظر :زعين ،إسراء حسن فاضل ،كتاب التاريخ
ألب���ي بكر عبد هللا ب���ن مُحمَّد ب���ن إبراهيم الكوفي
المع���روف بـ(اب���ن أبي ش���يبة)(235-159هـ)..
دراس���ة وتحقيق ،أطروحة دكتوراه غير منشورة،
كلية التربية(ابن رشد) ،جامعة بغداد2003 ،م.

المرويات(،بيروت ،دار الفكر المعاصر1994 ،م)،
ص.57
(ُ )181مح َّمد بن عبد هللا ،المُس���تدرك على الصحيحين،
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Abstract:

W

hen the Islamic armies went
outside the Arabian Peninsula
to destroy the forces that prevent people
from entering the religion of Allah and to
inform them of Islam and then to be free
to choose the doctrine they want, came out
with these armies hundreds of companions
Mujahideen in the way of Allah, Some of
them were official envoys by the Caliph
Kulah, judges and teachers. Many of them
had been assigned to them in this country
and settled in their last lives. Thus, in each
city, a group of companions were formed.
Reference relented in all forms of things,
and with the passage of time has become a
city for each of these cities, to distinguish
it from other profiles.
The Caliph Umar ibn al-Khattab (may
Allah be pleased with him) was aware
that the basic duty of the Arabs who
settled in these areas was to fight for the
expansion of the new state and realize that
the achievement of this objective requires
consideration of the special conditions of
the inhabitants of these areas. The clan
was organized on a tribal basis, taking
into account the consolidation of Islam
and the unity of the university, making it
a plan for each clan to plan and establish a
mosque for all its members to hold prayers
and hold meetings. The Caliph took
into consideration the importance of the
supreme authority of the people of Egypt.
Standards established Alomassar.

These have contributed greatly to the
evolution of the science of Maghazi and
Sir, but in varying proportions depending
on the numbers of the Sahaabah dwellers
in it and those who settled with the waves
of Islamic conquest with the specificity of
each Sahabi and his participation in traffic
accidents and Maghazi, or near or after
the creation of biography, and that in this
research We will deal with the Egyptians
Basra and Kufa, who contributed and
participated in the expansion of the spread
of news biography, whether through the
novel or codified according to the weight
of knowledge and the extent of the stories
that occurred and their status.
The nature of the research necessitated
its division into two sections. In the first
topic we dealt with the status of Basra
in the narration and codification of the
Prophet’s biography. In the second section
we reviewed the biography of the Prophet,
narrated and recorded in Kufa.
The sources and references relied on by
the research are many and varied, including
religious books of interpretation and
modern jurisprudence, books of general
history and genealogies and books of men
and translations and classes, and books
of literature and books of countries and
geography, and dictionaries and modern
references.
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