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احلمد هلل الذي رفع بعض خلقه على بعض درجات، وميز بني اخلبيث والطيب 

احملكمات، وتفرد ابمللك فإليه منتهى الطلبات والرغبات، وأشهد أن ال إله  ابلدالئل
احلكم العدل، فال يظلم  إال هللا وحده ال شريك له ذو األمساء احلسىن والصفات،

 األرض والسموات. مثقال ذرة، وال خيفى عنه مقدار ذلك يف
وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله املبعوث ابآلايت البينات، واحلجج النريات، اآلمر 
بتنزيل الناس ما يليق هبم من املنازل واملقامات، صلى هللا وسلم عليه وعلى آله 

 ،أما بعد : (1)وصحبه السادة األجناب الكرماء الثقات
تراث جيل من األجيال وتقومه وتبني أن حتكم على وأشدها   فإن من أصعب األمور

ابع يف العلم ، واطالع واسع ،  اتم ، وطول استقراءهمة حتتاج إىل خصائصه، فهذه م
ملا كان البد من سلوك هذا املهيع ، لكن وابلنسبة يل  فدون ذلك خرط القتاد !! ، و 

ما تيسر من املراجع   -حسب قدريت  – فجمعت  استعنت ابهلل ، (2)وخوض غماره
جت هبذه اإلشارات الوجيزة ، والعبارات اليسرية ، اليت ، فخر  حول هذا املوضوع

 . (3)تناولت مدرسة احلديث ابلكوفة 
 وقد قسمت هذا العمل إىل ستة مباحث ، وهي كالتايل :

 املبحث األول: نشأة مدرسة احلديث ابلكوفة.
 املبحث الثاين: خصائص مدرسة احلديث ابلكوفة.

 شهر اصطالحاهتا.املبحث الثالث: أ
 املبحث الرابع: أشهر احملدثني ابلكوفة.

 املبحث اخلامس : أشهر أسانيدها.
                           

 ( ابختصار.13صمقدمة تقريب التهذيب )  (1)
 .حيث طلب مين كبحث جامعي   (2)
 . أخذ هذا العنوان كرسالة دكتوراة (3)
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 املبحث السادس: أشهر مؤلفاهتا.
غنمها وعلي غرمها ، تطفلت فيه على  ملك أعرضها عليكم ،بضاعة مزجاة ،فهذه 

 احلديث ، ولسان حايل يقول : موائد أهل
 .عوج من قيت ال ما كشف  الً مؤم...  عرج ذا النجب ركاب أسريخلف 

 .فرج من ذاك يف الورى لرب فكم...  قواـسب ما بعد من هبم حلقت فإن
 .رجـح من ذاك يف عرج على فما...  عاً ـمنقط األرض بظهر بقيت وإن
 

وجعلنا من أهله العاملني ، إنه جواد  فرحم هللا أهل احلديث ،  وحشران يف زمرهتم ، 
 كرمي.
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 األولاملبحث 
 نشأة مدرسة احلديث ابلكوفة :

واملكانة الثقافية اليت وصلت ،ملا كانت النهضة العلمية اليت شهدهتا مدينة الكوفة
ًً إليها هذه ا  بنزول الصحابة الكرام  وثيقاً  ارتبطا ملدينة اإلسالمية العريقة  مرتبطًة

اشدين عمر بن , واالهتمام الكبري الذي حظيت به من قبل اخلليفتني  الر أوالً هبا 
كان من املناسب أن نتحدث إبجياز عن اثنيًا , اخلطاب وعلي بن أيب طالب 

 نشأة هذه املدينة ومتصريها .
 أواًل :معىن الكوفة يف اللغة :

ّيت قال ابن دريد : ا لتكّوف: التجّمع؛ هكذا يقول األصمعي، قال: وبه مسم
 .)1(الكوفة

م َيدمورون يف كموفان أي يف الكوفة رملة مستديرة وموقال ابن قتيبة : نه يقال كأَّنه
ها  .(2)شيء ممْستدير بَنْصِب الكاف وَضمِّ

 اثنياً: سبب التسمية :
 يف ذلك عدة أقوال :

من قوهلم تكوف الرمل إذا ركب بعضه  قيل الجتماع الناس أخذاً  -1
 .(3)بعضا

إذا رأوا رملة  من قول العرب رأيت كوفاانً  الستدارهتا أخذاً  قيل و  -2
 .(4)رةمستدي

                           
 .(46/  2) -مجهرة اللغة (1)

 

 (.476/  1) -غريب احلديث البن قتيبة (2)
 صمعي كما نقلة ابن دريد .وهذا قول األ  (3)
 .(337/  4) -صبح األعشى (4)
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 .(1)وقيل بل مسيت جببيل صغري كان فيها يسمى كوفان اختطته مهرة -3

  قيل مسيت كوفة ألَّنا قطعة من البالد من قول العرب قد أعطيت فالانً  -4
 .)2(كيفة أي قطعة

 
 للكوفة ونزول املسلمني هبا : اثلثاً: متصري عمر 

وقعة العظيمة تلك امل-بعد أن حتقق النصر الكبري للمسلمني يف معركة القادسية 
توجه قائد املسلمني الصحايب اجلليل  –اليت مهدت للفتح اإلسالمي يف جهة املشرق 

إىل متصري هذه املدينة أبمر من أمري املؤمنني عمر بن   سعد بن أيب وقاص 
 . اخلطاب 

ن عمر بن اخلطاب كتب إىل سعد بن أىب وقاص أيمره أن أ :فقد نقل البالذري  
نبار وأراد أن فأتى األ، ة، وأن ال جيعل بينه وبينهم حبرار هجر يتخذ للمسلمني دا

فكثر على الناس الذابب، فتحول إىل موضع آخر فلم يصلح، فتحول ، يتخذها منزال
إىل الكوفة فاختطها وأقطع الناس املنازل، وأنزل القبائل منازهلم، وبىن مسجدها وذلك 

عمرو بن مالك بن  األسديياج ووىل االختطاط للناس أاب اهل، يف سنة سبع عشرة
 .(3) جنادة.

 
 
 
 

                           
 .(1142/  4) -معجم ما استعجم (1)

 

 .(491/  4) -معجم البلدان (2)
 .(338/  2) -فتوح البلدان (3)
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 : ابلكوفة رابعاً : النشاط العلمي عموماً واحلديثي خصوصاً 

 
 حضارايً  ومشعالً عدة عوامل وأسباب ساعدت على جعل الكوفة مركزًا علميًا هناك 

، ومن ذلك علم احلديث مما جعلها حمط رحال العلماء واحملدثني  يف كافة فروع العلم
 طالب األسانيد واآلاثر ، فمن هذه العوامل : وقبلة

 
العناية الكبرية اليت حظيت هبا هذه املدينة من قبل أمري املؤمنني  عمر بن اخلطاب -1
  حيث أمر سعد بن أيب وقاص  وكان يعلي من شأن  –كما تقدم   –مبتصريها

ل إىل أه   الشعيب قال: كتب عمر بن اخلطابأهلها ويعرف هلم قدرهم فعن 
قام كذلك  و ،  (2) الناس وجوه الكوفة، ويقول  (1)الكوفة إىل رأس أهل اإلسالم

وكان على  إىل هذه املدينة لتعليم املسلمني ونشر العلم إبرسال مجع من الصحابة 
 أهل إىل  اخلطاب بن عمَمر كتبو   رأسهم عبد هللا بن مسعود وعمار بن ايسر 

 و عبد هللا بن مسعود معلما و وزيراً  ايسر أمرياً  إين قد بعثت إليكم عمار بن) الكوفة
و قد جعلت ابن مسعود   و مها من النجباء من أصحاب حممد من أهل بدر فامسعوا 

بعبد هللا على  آثرتكمعلى بيت مالكم فامسعوا فتعلموا منهما و اقتدوا هبما و قد 
 . (3)(نفسي

 

                           
 .(5/  6) -الطبقات الكربى البن سعد (1)

 

 .املرجع السابق   (2)
 

 .الذهيب ووافقهرط الشيخني و مل خيرجاه صحيح على ش وقال(438/  3) -املستدرك احلاكم يف   (3)
. 
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زاد من مكانة  (1)فتهن خالالكوفة مقرًا له  إاب  إختاذ علي بن أيب طالب  -2

 ل: أنه كان يقو  وجاء عنه  الكوفة وأعلى من شأَّنا وأضفى عليها أمهية ابلغة
الكوفة نزل معه مجلة من  ل علي ما نز وكذلك عند ،(2)الكوفة مججمة اإلسالم

فلذلك رحل إليها العلماء لالستفادة من علم هؤالء الصحب  الصحابة الكرام 
 . الكرام 
ممن نزهلا واستقر هبا مما  حظيت الكوفة بعدد كبري من أصحاب النيب لقد  -3

جعلها من احلواضر العلمية املهمة يف ذلك الوقت ، وقد اختلفت املصادر يف حتديد 
عن إبراهيم النخعي قال: هبط الكوفة ثالمثائة عدد الصحابة الذين نزلوا ابلكوفة ، ف

وقال قتادة نزل الكوفة من الصحابة ، (3) من أصحاب الشجرة وسبعون من أهل بدر
، وقال العجلي نزل الكوفة ألف (4)أربعة وعشرون بدريون مألف ومخسون منه

 . (5)ومخسمائة من أصحاب النيب 
ومسروق  واألسود بن يزيد ، كأمثال علقمة بن قيس   أصحاب ابن مسعود  -4

املسامهة يف احلراك و يف نشر العلم ابلكوفة  كان هلم دور عظيم  وغريهم  بن األجدع 

                           
 (91/  2) -الكامل يف التاريخ (1)

 
 (6/6الطبقات الكربى البن سعد )(2)

 (9/  6) -الطبقات الكربى البن سعد (3)

 
 (2/533اإلرشاد للخليلي ) (4)

 
 (448/  2) -الثقات للعجلي   (5)
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، فعن عن سعيد بن جمَبرْي ، قال : كان أصحاب َعْبد هللا سمرمج أهل هذه  العلمي هبا 
 .(1)القرية ؛ يعين : الكوفة

وكل هذه العوامل وغريها ساهم يف نشأة املدارس العلمية ومن ضمنها مدرسة 
 . (2)، اليت كثر روادها وزادت أعدادهم  احلديث ابلكوفة

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                           
 .(386/  4) -اتريخ ابن أيب خيثمة (1)

 

/ الثالث القرن حىت ودراسة رواية: ابلكوفة احلديث درسةمدة يف هذا املبحث ) رسالة ينظر للفائ (2)
) لكنه مل يرتب العناصر، وأيضًا ترك  29إىل ص 20ص – دكتوراه - اجلاسم أمحد بن عبدالعزيز
 بعضها (.
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 املبحث الثاين
 (1)خصائص مدرسة احلديث ابلكوفة

فهنـاك مثـة أمـور متيـز هبـا السـند الكـويف  ، درسة الكوفيـة كانـت رـاهرة وجليـة مالمح امل
 وأعلته اترة ، وحطت من قدره اترات !! اليت رفعت من شأنهو عن غريه ،

 وميكن إمجاهلا يف األمور الرئيسة اآلتية :
ة مقراً _ كما تقدم _ ووقوف أهلها معه يف للكوف كان الختاذ علي  -1

حروبه يف صفني واجلمل والنهروان وغريها ، دور كبري يف انتشار التشيع يف 
 .(2)((ي ابلتشيع وتفورلكوفة تغلالكوفة ، حىت وصفها الذهيب بقوله ))ا

 ،وآل البيت انتشر الوضع يف احلديث ابلكوفة ، وخصوصًا يف فضائل علي  -2
الكوفة يف فضائل علي وأهل بيته فزاد  أهلاحلفاظ أتملت ما وضعه قال بعض  حىت

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد أن ذكر أهل املدينة  ، (3)!!!علي ثالمثائة الف
وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب يف أهل )) وأهل البصرة وأهل الشام وأحاديثهم: 

ق كثريون منهم ، معروفون ففي زمن التابعني كان هبا خل ،كثر منه فيهم أ بلد
 .(4)((ابتفاق أهل العلم  ابلكذب ، ال سيما الشيعة فإَّنم أكثر الطوائف كذابً 

حىت قال يزيد تعد الكوفة من أكثر األمصار اإلسالمية اشتهاراً ابلتدليس ،  -3
( :)) قدمت الكوفة فما رأيت هبا أحداً 206بن هارون الواسطي ) ت 

  .(5)م وشريكاً ((إال وهو يدلس إال مسعر بن كدا

                           
( فقد ذكر بعض هذه 459ينظر يف هذا املبحث كتاب  الوهم يف رواايت خمتلفي األمصار ) ص  (1)

 اخلصائص وترك بعضها  .
 .(840/  3) -تذكرة احلفاظ (2)
 .(420/  1) - للخليلي اإلرشاد، (3)

 .(316/  20جمموع الفتاوى  )(4)
 
 .(361/  1) -الكفاية يف علم الرواية (5)
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وقال احلاكم يف معرفة علوم احلديث )) أكثر  احملدثني تدليساً أهل الكوفة 
))(1). 

 اههم الفقهي إىل الرأي ، وهم كباقي أهل العراقينزع أهل الكوفة يف اجت -4
انفردوا ببعض املسائل الفقهية اليت مل يشاركهم فيها أهل  ، حيثبوجه عام

جيتنب أو يرتك من قول أهل  م األوزاعي : ، قال اإلما خرىاألمصار األ
مث ذكر بعض املسائل اليت اشتهر هبا أهل الكوفة مثل مسألة  -العراق

 .(2)شرب النبيذ ، وغريها

 
غري أن رواايهتم كثرية الدغل قليلة  أهل الكوفة من املكثرين جداً يف الرواية ، -5

،   كثرياً الكوفة دغال أهليف حديث  , قال الزهري : السالمة من العلل
 . )3( لمدخو  الكوفة أهل حديث : ديمه بن الرمحن عبدوقال 

 
 وتقدمي حفظ القرآن على غريه ، كان هلذه املدرسة منهج رائع يف التلقي -6

أهل  إنقيل  قال اخلطيب البغدادي : )) لعلم والعمل ,  ،واجلمع بني ا
ن سنة بعد استكماله عشري إالالكوفة مل يكن الواحد منهم يسمع احلديث 

 .(4) ((ويشتغل قبل ذلك حبفظ القرآن وابلتعبد
مل يكن أهل احلديث ابلكوفة أهل متحيص يف الرواية ، وتدقيق يف الشيوخ  -7

بل يروون عن كل أحد ، لذلك كثرة املنكرات يف مروايهتم ، والواهيات يف 

                           
 .(111املعرفة ) ص  (1)
 .(65املرجع السابق ) ص  (2)
 .(287/  2) -اجلامع ألخالق الراوي (3)

 
 .(54/  1) -علم الرواية  الكفاية يف(4)
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حدثين حممد بن املثىن، قال، قال يل أخبارهم , قال اإلمام مسلم : 
، (1) مهدي: اي أاب موسى أهل الكوفة حيدثون عن كل أحد عبدالرمحن بن

يذكر عن مالك وغريه من أهل املدينة أَّنم مل ))  وقال شيخ اإلسالم :
يكونوا حيتجون بعامة أحاديث أهل العراق ، ألَّنم قد علموا أن فيهم  

  . (2)((كذابني ومل يكونوا مييزون بني الصادق والكاذب
كان   لذلكوبه متيزت ،  الكوفة ، فهي من منابعه ، بلكر الفقه ذكرت إذا ذ    -8 

 إذا الفقه أن ريب الأساطني احملدثني من أهل الكوفة على علم ابلفقه ودراية به ، و 
 األعمش: إليكم أحب أميا: ألصحابه وكيع قال،  للتقدمي مزية فهو احلفظ إىل انضم
 ابن عن علقمة عن إبراهيم عن منصور عن سفيان أو مسعود ابن عن وائل أيب عن

 عن وسفيان شيخ، عن شيخ: وائل أيب عن األعمش: فقال األول،: فقالوا مسعود؟
 يتداوله وحديث فقيه، عن فقيه: مسعود ابن عن علقمة عن إبراهيم عن منصور
 .(3)الشيوخ يتداوله مما خري الفقهاء
 

 
 
 
ن فتحوا كان للكوفة أتثري واضح يف اخلراسانيني ، ألن أهل الكوفة هم الذي-9

هذه البالد ، وعلموا أهلها القرآن واحلديث ، فانتقلت مناهجهم وطرائقهم يف 
 .(4)التفكري والتحديث إليها ، وقلما جتد إسناداً خراسانياً إال وأصله كويف 

                           
 .(15 ص) -التمييز لإلمام مسلم (1)

 

 .(316/  20جمموع الفتاوى )(2)
 

 .(95/  1) للبيهقي املدخل إىل السنن الكربى (3)
 

 .(461الوهم يف رواايت خمتلفي األمصار  ) ص  (4)
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 املبحث الثالث
 أشهر اصطالحاهتا

فلهــم  اإلصـالح ،حـدد علمـاء احلـديث ابلكوفـة مـوقفهم مــن قواعـد الروايـة وقضـااي 
رأي واضح ، وافقوا فيه غريهم من احملدثني يف بعض املسائل وخالفوهم يف غريهـا ، 
وقــد ترمجــوا ذلــك واقعــاً عمليــاً زخــرت بــه مــروايهتم ، وامــتنت بــه مصــنفاهتم ، وهنــا 
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 القـالدة مـن وحسـبكأشري إىل أبرز املسائل االصطالحية ، اليت تدل على غريها ، 
  : ابلعنق أحاط ما
 :القراءة على الشيخ -1
  يقرؤه ما الشيخ على يعرض القارئ إن حيث من )العرض ( يسموَّنا احملدثني أكثر
، قال احلافظ  غريك قرأ أو القارئ أنت كنت  وسواء املقرئ على القرآن يعرض كما

وهي  ,والرواية هبا سائغة عند العلماء، إال عند شمذاذ ال يعتمد خبالفهمابن كثري ))
وعن مالك وأيب حنيفة وابن أيب ذئب: أَّنا أقوى. ، لفظ الشيخ دون السماع من

وقيل: مها سواء، ويعزى ذلك إىل أهل احلجاز والكوفة، وإىل مالك أيضاً وأشياخه من 
وقال احلافظ العراقي  ، (1)((أهل املدينة، وإىل اختيار البخاري. والصحيح األول

 التسوية إىل لبخاريوا والكوفة احلجاز علماء ومعظم وأصحابه مالك فذهب
 .)3(قراءتك على العامل وقراءته عليك سواء: قال سفيان الثوري ، (2)بينهما

 
 

 الرواية ابملعىن : -2
كان ، قال الذهيب ) أنه كان يشدد يف الرواية ابملعىن جاء عن عبد هللا بن مسعود 

ممن يتحرى يف األداء ويشدد يف الرواية ويزجر تالمذته عن التهاون يف ضبط 
ذلك فقد ذهب كبار احملدثني ابلكوفة إىل جواز الرواية ابملعىن  , ورغم (4)(أللفاظا

 هلك فقد واسعاً  املعىن يكن مل إن : وكيع قال الثوريو ،النخعي وإبراهيم  كالشعيب

                           
 ابختصار . (114ص ) -اختصار علوم احلديث (1)

 

 .(130/  1) -شرح التبصرة والتذكرة  (2)

 .(268/  1) -الكفاية يف علم الرواية (3)
 
 .(14/  1) -تذكرة احلفاظ (4)
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 جوز ذلك مجهور الناس سلفاً وخلفاً وعليه العمل، قال احلافظ ابن كثري  (1)الناس
(2). 

 : االحتجاج ابحلديث املرسل -3
وقد استدل كثري من الفقهاء ابملرسل وهو الذي ذكره قال احلافظ ابن رجب ))

حتجاج الوهو قول أيب حنيفة ، وحكى ا، أصحابنا أنه الصحيح عن اإلمام أمحد 
 .(( (3)ابملرسل عن أهل الكوفة ، وعن أهل العراق مجلة

 : حد املرسل عندهم -4
رسل احلديث عن التابعني وأتباع احلاكم : فأما مشايخ أهل الكوفة فكل من أ قال  

 . (4) التابعني ومن بعدهم من العلماء فإنه عندهم مرسل حمتج به وليس كذلك عندان
 
 

 املبحث الرابع
 أشهر احملدثني ابلكوفة

من طالب احلديث من أبنائها أو من  فكانت الكوفة تعج ابملئات بل ابآلل
قدمت الكوفة  ابن سريين: قال ومساع احلديث ،غريهم ممن قدم الكوفة لطلب العلم 

 .(5)قبل اجلماجم فرأيت فيها أربعة آالف يطلبون احلديث
،  فسوف أذكر أشهر احملدثني هبا وألنه  ال ميكن اإلحاطة هبم يف هذه العجالة   

                           
 .(2/45فتح املغيث )(1)
 .(18 ص) -اختصار علوم احلديث (2)
 .(196/  1) -شرح علل الرتمذي البن رجب (3)

 .(67ص ) -معرفة علوم احلديث (4)
 
 .(408ص ) -احملدث الفاصل (5)
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 وهم على النحو التايل : 
 

 أواًل : طبقة الصحابة : 
 . علي بن أيب طالب  -1

 . عبد هللا بن مسعود  -2
 . ألشعري أبو موسى ا -3

  .(1)املغرية بن شعبة  -4

 
 :  (2)اثنياً : طبقة التابعني

 األسود بن يزيد النخعي . -1
 علقمة بن قيس . -2

 مسروق بن األجدع . -3

 .  عامر بن شراحيل الشعيب  -4

 
 اثلثاً : طبقة أتباع التابعني :

 .سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري -1
 .مسعر بن كدام اهلاليل -2

 .اجلعفي زهري بن معاوية أبو خيثمة -3

 (3).وكيع بن اجلراح -4

 

                           
 .(65-6/5) سعدالطبقات الكربى البن (1)
 .(66/  6)  الطبقات الكربى البن سعد  (2)
 (.55-54ص ) -ل األخبار وتصحيح الرواايت رسالة ابن منده يف بيان فض(3)
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 :(1)تـََبع األتباع رابعاً : طبقة 
 . أيب شيبة بن  أبو بكر -1
 . وهناد بن السري -2

 . وأبو كريب حممد بن العالء -3

 .(2)داينوحممد بن عبد هللا بن منري اهلمْ  -4

 
بعد هذه الطبقة ضعف احلديث ابلكوفة جداً ، فنهاية القرن الثالث يعترب احلد و 

 احلديث ابلكوفة  يف أوج قوهتا وازدهارها بة زمنية كانت فيها مدرسةل بني حقالفاص
، وتعطلت فيها تلك املعاهد _ إال وبني أخرى  تلتها خبت فيها تلك املصابيح   ،

كنا )): قوله  املنادي بن احلسني أيب فقد نقل اخلطيب البغدادي عن –ما رحم ربك 
ث الكوفة مبوت موسى بن نسمع شيوخ أهل احلديث وكهوهلم يقولون مات حدي

 )أي اخلطيب( إسحاق وحممد بن عثمان وأىب جعفر احلضرمي وعبيد بن غنام قلت
.وقد كانت وفاة هؤالء العلماء يف  سنة سبع (3)( وكانت وفاة هؤالء األربعة يف سنة

 هـ( .297وتسعني ومائتني )
 
 

 

                           
خري الناس بعد أتباع التابعني القرن الرابع الذين شافهوهم وصحبوهم  فائدة : قال احلافظ ابن حبان : (1)

 -الثقات البن حبان .) واألسفار وأمعنوا يف طلب العلم واألخباروهم تبع األتباع الذين جدوا يف الرحل 
(8  /1). 

 

 .(56ص ) -األخبار وتصحيح الرواايت  رسالة ابن منده يف بيان فضل(2)
 
 .(46/  3) -اتريخ بغداد (3)
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 املبحث اخلامس :
 أشهر أسانيدها

 وفة كثرية جدًا ، وميكن هنا أن نعرض ألشهر تلك األسانيدأسانيد أهل الك
 املخرجه يف الصحاح :

 . (1)األعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود  -1

                           
 (.11487عمدة القاري )  (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 17 

 
 .(1)وقيل  أن هذا اإلسناد هو أصح األسانيد ، قاله ابن معني 

 
 ابو أسامة محاد بن أسامة عن بمريد بن عبد هللا عن أيب بردة عن أيب موسى -2


(2) 

 
 . (3)منصور بن املعتمر عن الشعيب عن الرباء بن عازب  -3

 
 
 . (4)زهري بن معاوية عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة  -4

 
 

 
 املبحث السادس
 أشهر مؤلفاهتا

لكوفة ، بل كانت اب احلديث كان لقلم التأليف حضوره الواضح عند علماء
ل الذين دونوا احلديث وكتبوا اآلاثر , فهم من أوائ رة جداَ ،مبك عندهم قضية التأليف

 : لديهم  ومن املؤلفات اليت جادت هبا املكتبة الكوفية واحملربة احلديثية
قال ابن عدي : )) يقال : إن أول من صنف املسند ليحىي احِلمهاين ،  -1

                           
 .(24/  1) -فتح املغيث (1)

 

 (.3/71عمدة القاري )(2)

 (.10/274)  عمدة القاري   (3)
 ( .17/297عمدة القاري )  (4)
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 .(1)((املسند ابلكوفة حيىي احِلمهاين
احلاكم أنه أول من  ، وذكر(2)هللا بن موسى العبسي الكويف املسند لعبيد -2

 .)3(هو وأبو داود الطيالسي يف اإلسالم  صنف املسند

 
 .(4)مصنف  وكيع بن اجلراح -3

 
 .(5) أيب شيبة بنمصنف أيب بكر   -4
  (7)وهو أيضاً من أوائل الذين صنفوا يف احلديث .(6)جامع  سفيان الثوري   -5
 

 .(8)أليب نعيم الفضل بن دكني الكويف  ((الصالة)) كتاب-6
 .(9)يناد بن السر هل كتاب )) الزهد ((  -7
 
 

                           
 .(119/  1) -شرح علل الرتمذي البن رجب (1)

 

 . (6 ص) -الرسالة املستطرفة (2)
 .(30 ص) -املدخل إىل كتاب اإلكليل (3)

 .(40 ص) -الرسالة املستطرفة (4)
 .(40 ص) -الرسالة املستطرفة (5)

 

 .(43 ص) -الرسالة املستطرفة (6)
 

 .(612 ص) -لفاصل احملدث ا(7)
 
 .(45 ص) -الة املستطرفة الرس(8)
  
 .(51 ص) -الرسالة املستطرفة (9)
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ات أعمالنا ، حل، وَّناية الرحلة ، ختم هللا ابلصا وإىل هنا وصلنا إىل خامتة املطاف
وابرك هللا لنا يف أعماران ، وجعلنا من حزبه املفلحني ، وأوليائه املقربني ، سبحان ربك 

 العاملني .رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب 
 
 

 بقلم / أبو عبد الرمحن القحطاين
Altee396@gmail.com 
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