EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 20 Sayı: 66 (Bahar 2016)

73

كالثاني
الحديثية في
كة الحديثية
الحركة
الحر
األكؿكالثاني
نين األكؿ
القررنين
في الق
كاسط في
في كاسط
Ali MUSTAFA (*)

AliMUSTAFA
MUSTAFA 
Ali

ملخص
ملخص
كاسط
هذا بحث مختصر يلقي
مدينةكاسط
الحديثيةفيفيمدينة
الركاية الحديثية
كاقع الركاية
على كاقع
ضوء على
ضوءن
هذا بحث مختصر يلقي ن
حجم
األكؿ كالثاني؛
نين األكؿ
فيفي القالقررنين
يتكلمعنعنحجم
ثميتكلم،فيها
ثم،العلمية فيها
كالحياة العلمية
كالثاني؛ فيتتبع نشأتها كالحياة
الركاةفيفي
الحركة
في الحر
الصحابة في
تأثير الصحابة
تأثير
طبقاتالركاة
افيا طبقات
ببيلوجررافيا
البحث ببيلوج
 كفي البحث،كة الركائية فيها

العلمية
،كأسانيدهم المشهورة
كاسط كأسانيدهم
كاسط
كعالقاتهم العلمية
كاسط كعالقاتهم
حفاظ كاسط
عن حفاظ
 كفيه مطلب عن،المشهورة
كاسط كمحاكلة
ركاة كاسط
عند ركاة
الحديثية عند
البحث أهم المشكالت الحديثية
كمحاكلة
 ثمثم يُيُظظِهِهرر البحث،خارجها
،خارجها
.الحديثيةفيها
كة الحديثية
الحركة
بها الحر
السمات البارزة التي تتصف بها
.فيها
أهم السمات
استخالصأهم
استخالص
مدينة.كاسط
.مدينة كاسط
في مدينة
الحديث في
علم الحديث
 علم،المدارس الحديثية
مدينة
 المد::المفتاحية
الكلمات المفتاحية
الكلمات
.طبقات المحدثين
.المحدثين
 طبقات،الحديث
،يخ الحديث
تاتارريخ،كاسط
،كاسط
Hicri Birinci ve Ikinci Yüzyilda Vasit Şehrinde Hadis Hareketleri
Hicri Birinci ve Ikinci Yüzyilda Vasit Şehrinde Hadis Hareketleri
Hicri
Birinci ve Ikinci YüzyildaÖz
Vasit Şehrinde Hadis Hareketleri

Öz
Bu araştırma, hicri birinci ve ikinci yüzyılda
Vasıt şehrindeki hadis rivayeti olgusuÖz
Bu araştırma,
hicri birinci
ve ikinci
yüzyılda
Vasıt ve
şehrindeki
hadis
na ışık tutmaktadır.
Bu
itibarla,
öncelikle
şehrin
gelişiminin
şehrindeki
ilmirivayeti
hayatın
Bu araştırma, hicri birinci ve ikinci yüzyılda
Vasıt şehrindeki
hadis
rivayeti
olgusuna
ışık tutmaktadır.
Bu itibarla,
öncelikle
şehrin
gelişiminin ve şehrindeki
ilmi
izlerini
sürmekte
ve
daha
sonra
şehirdeki
rivayet
hareketineSahabenin
etkisinin
boyutolgusuna
ışık tutmaktadır.
Bu
itibarla,
öncelikle rivayet
şehrin hareketine
gelişimininSahabenin
ve şehrindeki
ilmi
hayatın
izlerini
sürmekte
ve
daha
sonra
şehirdeki
etkisinin
larını incelemektedir.
Çalışmamız,Vasıt’takiravi
tabakalarına
dair bir
bibliyografya
ve
hayatın
izlerini
sürmekte
ve
daha
sonra
şehirdeki
rivayet
hareketine
Sahabenin
etkisinin
boyutlarını incelemektedir. Çalışmamız, Vasıt’taki ravi tabakalarına dair bir
bu
ravilerin
meşhur
senetlerini,
ayrıca
Vasıt’taki
hafızları
ve
bu
hafızların
dışarıyla
olan
boyutlarını
incelemektedir.
Vasıt’taki
raviVasıt’taki
tabakalarına
bir
bibliyografya
ve bu ravilerinÇalışmamız,
meşhur senetlerini,
ayrıca
hafızlarıdair
ve bu
bibliyografya
ve bu olan
ravilerin
meşhur senetlerini,
ayrıca
Vasıt’taki
hafızları hadis
ve bu
hafızların dışarıyla
münasebetlerini
içermektedir.
Son olarak
ise, Vasıt’taki
hafızların
dışarıyla
olan
münasebetlerini
içermektedir.
Son
olarak
*) Yrd. Doç.
Dr., Harran
Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Hadis Ana
Bilim
Dalı ise, Vasıt’taki hadis
(e-posta: abuowys@gmail.com)



Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
Yrd.
Doç. Dr., Harran Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
(abuowys@gmail.com).
(abuowys@gmail.com).


74 / Yrd. Doç. Dr. Ali MUSTAFA

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

münasebetlerini içermektedir.Son olarak ise,Vasıt’taki hadis rivayetinin sorunlarını ele
almakta ve sorunlarını
buradaki hadis
hareketinin
önemli hususiyetlerini
serdetmeye
rivayetinin
ele almakta
ve buradaki
hadis hareketinin
önemli çalışmaktadır.
hususiyetlerini
serdetmeye
çalışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: HadisEkolleri,VasitŞehrindeHadis İlmi,Vasit Şehri,Hadis Tarihi,
Kelimeler:HadisEkolleri,VasitŞehrindeHadis İlmi,Vasit Şehri,Hadis
RaviAnahtar
Tabakati.
Tarihi, Ravi Tabakati.
The Movements Hadiths in the City of Vasitduring First and Second Hijra
The Movements Hadiths in the City of Vasitduring First and Second Hijra
Abstract
Century
The research puts a light on the fact ofAbstract
hadith relating in the city of Vasit during first
andThe
second
hıjra century.
İn this
it primarily
the development
the city
and
research
puts a light
on term
the fact
of hadithtrails
relating
in the city ofofVasit
during
first
and second
hıjracity
century.
İn this
term itdimensions
primarily trails
development of the city
scholarly
life in the
and then
examines
and ofthecompanions’influence
on
and
life in in
thethe city
and research
then examines
dimensions onand
of
hadithscholarly
relating movements
city. Our
contains a bibliograpy
hadith
companions’influence
on
hadith
relating
movements
in
the
city.
Our
research
contains
relators’(narrators) orders end these relators’ vellknovn bonds hafızs (one who has
amemorized
bibliograpy
hadithbyrelators’(narrators)
orders end
these
relators’
vellknovn
bonds
theonquran
heard) and thair relations
with
outside
world.
Consequently
hafızs
(one
who
has
memorized
the
quran
by
heard)
and
thair
relations
with
outside
this research deals whit the problems of hadith relating and tries to present crucial
world. Consequently this research deals whit the problems of hadith relating and tries
characteristics of hadith movement this city.
to present crucial characteristics of hadith movement this city.
Keywords: Hadith
Hadith Schools,
Schools, Science
Science of
of Hdith
Hdith in
in the
the City
City of
of Wasit,The
Wasit,The City
City of
of
Keywords:
Wasit,Hadith History.
Wasit,Hadith
History. Hadith
Hadith Narrators
Narrators Layers.
Layers.

مقدمة
ه ػػذا بحػ ػث مختص ػػر يلق ػػي ض ػػوءان عل ػػى كاق ػػع الركاي ػػة الحديثي ػػة ف ػػي مدين ػػة

 ث ػػم يتب ػػع ه ػػذا محاكل ػػة اس ػػتخالص أه ػػم، فيتتب ػػع نش ػػأتها كركاته ػػا كأس ػػانيدها،كاس ػػط
.السمات البارزة التي تتصف بها الحركة الحديثية فيها
كقػػد حاكل ػ فػػي هػػذة الدراسػػة بيػػاف المكانػػة العلميػػة لمدينػػة كاسػػط بػػين
المػػدارس الحديثيػػة التػػي حولهػػا كمدرسػػة الحػػديث فػػي الكوفػػة كمدرسػػة الحػػديث فػػي
 كسبب إهمػاؿ اممػامين الػذهبي كالسػخاكم لػذكر هػذة المدينػة فػي كتابيهمػا،البصرة
األمصػػار ذكات ااثػػار لػػإلكؿ كامعػػالف بػػالتوبيخ لمػػن ذـ التػػوريخ للثػػاني علػػى الػػر م
مػػن انتسػػاد عػػدد مػػن المحػػدثين إلػػى هػػذة المدينػػة كعلػػى رأسػػهم ػػعبة بػػن الحجػػاج
.كيزيد بن هاركف
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الكلمات المفتاحية :المدارس الحديثية ،علم الحديث في مدينة كاسط .مدينة

تمهيد

كاسط ،تاريخ الحديث ،طبقات المحدثين.

التعريف بمدينة كاسط

Birinci ve Ikinci Yüzyilda Vasit Şehrinde Hadis Hareketleri
Hicriػي
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ض ػ ػ ػػوءان عل ػ ػ ػػى نش ػ ػ ػػأة مدين ػ ػ ػػة كا
olgusuna ışık tutmaktadır. Bu itibarla, öncelikle şehrin gelişiminin ve şehrindeki ilmi
hayatın izlerini sürmekte ve daha sonra şehirdeki rivayet hareketine Sahabenin etkisinin
boyutlarını incelemektedir. Çalışmamız, Vasıt’taki ravi tabakalarına dair bir
bibliyografya ve bu ravilerin meşhur senetlerini, ayrıca Vasıt’taki hafızları ve bu
hafızların dışarıyla olan münasebetlerini içermektedir. Son olarak ise, Vasıt’taki hadis

كالس ػػكانية،كإبراز االتجاه ػػات الفكري ػػة الت ػػي كانػ ػ س ػػائدة ف ػػي المجتم ػػع الواس ػػطي

آنذاؾ؛ كال يخفى أف هذة العوامل لها تأثير على عقلية المحػدث كاتجاهػه الحػديثي،
كمعرفتها تعين على إدراؾ الخصائص الحديثية كبياف أسبابها كنتائجها.
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كهاؾ أهم هذة الظركؼ مل ّخصة:
()1

أكالن :بناء مدينة كاسط

()1ػ انظر ،ابن عساكر ،تاريخ دمشق ( ،)192/12ابن األثير ،الكامل في التاريخ (،)514/3
1

ابن كثير ،البداية كالنهاية ( ،)137/9الذهبي ،تاريخ امسالـ (،)774/2ابن تغرم بردم،

النجوـ الزاهرة في ملوؾ مصر كالقاهرة ( ،)78/1ابن خلكاف ،كفيات األعياف (،)50/2
العصامي ،سمط النجوـ العوالي في أخبار األكائل كالتوالي (.)273/3
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اتفػق المررخػوف علػى أف الحجػاج بػن يوسػف الثقفػي هػو الػذم بنػى مدينػة

كاسػػط ،لكػػنهم اختلفػػوا فػػي تػػاريخ بنائهػػا ،كأقػػدـ تػػاريخ قيػػل فػػي ذل ػ ()78هػ ػ ،أمػػا
أكثرة فهو سنة ( )88هػ ،كتػذكر كتػب التػاريخ سػبب بنػاء المدينػة ،كهػو أف الحجػاج
كػػاف ينػػزؿ الجػػي

الػػذم يتجهػػز للغػػزك فػػي الكوفػػة ،فلمػا كػػاف بعػػث خراسػػاف تحػػرش

أحػػد الشػػاميين السػػكارل ببي ػ أحػػد الكػػوفيين؛ فقتػػل؛ فأهػػدر الحجػػاج دمػػه ،كأمػػر
ببن ػػاء مدين ػػة له ػػم ،فكانػ ػ كاس ػػط ،كه ػػي أكؿ مدين ػػة تبن ػػى ف ػػي امس ػػالـ بع ػػد عه ػػد
الصػػحابة ،كإنمػػا سػػمي كاسػػط بهػػذا االسػػم لتوسػػط موقعهػػا بػػين مص ػرين عظيمػػين
البصرة كالكوفة.
ثانيان :فة المدينة كأهلها
قػ ػػاؿ ػ ػػاحب أحسػ ػػن التقاسػ ػػيم(" :)2كاسػ ػػط :قصػ ػػبة عظيمػ ػػة ذات جػ ػػانبين
كجػػامعين كجسػػر بينهمػػا ،كثيػػرة الخيػػر كمعػػدف السػػم  ،جػػامع الحجػػاج كقبتػػه فػػي
الغربي في طرؼ األسػواؽ بعيػد عػن الشػط متشػعث عػامر بػالقرآف ،اختطهػا الحجػاج
كسمي كاسػط ألنهػا بػين قصػبات العػراؽ كبػين األهػواز ،رفقػة ػحيحة الهػواء عذبػة
المػػاء حسػػنة األسػػواؽ كاسػػعة السػػواد ،كقػػد جعػػل فػػي طرفػػي الجسػػر موضػػعاف يػػدخل
فيهما السفن ،كفيهم ظرؼ .كسائر مدنها غار مختلػة أعمرهػا الطيػب كقرقػود ،إال
أف ناحيتها جيدة".

( )2ػ المقدسي البشارم ،أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ،ص (.)118
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فقي ػػل ل ػػه :إف الحج ػػاج أم ػػر بقت ػػل الك ػالد ،كلم ػػا م ػػات Öz
ػجنه
الحجػػاج أطلػػق مػػن سػ
Bu araştırma, hicri birinci ve ikinci yüzyılda Vasıt şehrindeki hadis rivayeti

olgusuna ışık tutmaktadır. Bu itibarla, öncelikle şehrin gelişiminin
)5( ve şehrindeki ilmi
hayatın izlerini sürmekte ve daha sonra şehirdeki rivayet hareketine Sahabenin etkisinin
boyutlarını incelemektedir. Çalışmamız, Vasıt’taki ravi tabakalarına dair bir
bibliyografya ve bu ravilerin meşhur senetlerini, ayrıca Vasıt’taki hafızları ve bu
hafızların dışarıyla olan münasebetlerini içermektedir. Son olarak ise, Vasıt’taki hadis

ثمانوف ألف أسير منهم ثالثوف ألفان بال تهمة !
رابعان :المكانة العلمية للمدينة

يبػػدك أف هػػذة المدينػػة كانػ تتمتػػع بمكانػػة علميػػة رفيعػػة خا ػػة فػػي ػػدر
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الدكلػػة العباسػػية ،كلعػػل سػػبب هػػذا قربهػػا مػػن حواضػػر العلػػم ،كنػػزكؿ أهػػل العلػػم بهػػا.
كيستدعي انتباة الباحث بعض الحوادث التي تدؿ على كجود بعض أئمػة أهػل السػنة
كالجماعػ ػػة فيهػ ػػا ،ممػ ػػا يجعلهػ ػػم يشػ ػػكلوف قػ ػػوة دافعػ ػػة للبػ ػػدع يرهبهػ ػػا الخلفػ ػػاء فػ ػػي
حواضرهم.
1

()3ػ انظر ،البالذرم ،فتوح البلداف (.)463/2

()4ػ انظر ،ابن عساكر ،تاريخ دمشق (.)184/12
( )5ػ انظر ،المصدر السابق (.)185/12
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قاؿ أبو عبيد القاسػم بػن سػالـ ":هػذة تسػمية مػن كػاف يقػوؿ :اميمػاف قػوؿ
كعمل ،يزيد كينقص ....كمن أهل كاسط :هشػيم بػن بشػير ،خالػد بػن عبػد اه ،علػي
بػػن عا ػػم ،يزيػػد بػػن هػػاركف ،ػػالن بػػن عمػػر ،عا ػػم بػػن علػػي .....هػػرالء كلهػػم
يقولػػوف :اميمػػاف قػػوؿ كعمػػل ،يزيػػد كيػػنقص ،كهػػو قػػوؿ أهػػل السػػنة ،كالمعمػػوؿ بػػه

عندنا .كباه التوفيق"(.)6

كتكل ػػم داكد الج ػػواربي( )7ف ػػي التش ػػبيه ف ػػاجتمع فيه ػػا أه ػػل كاس ػػط ،م ػػنهم

محمػػد ابػػن يزيػػد ،كخالػػد الطحػػاف ،كهشػػيم ،ك يػػرهم ،فػػأتوا األميػػر كأخبػػركة بمقالتػػه،
()8

فأجمعوا على سف دمه ،فمات في أيامه ،فلم يصل عليه علماء أهل كاسط.

كقػػاؿ المػػأموف" :لػػوال مكػػاف يزيػػد بػػن هػػاركف ألظهػػرت أف القػػرآف مخلػػوؽ،
فقػاؿ بعػض جلسػائه :يػا أميػػر المػرمنين ،كمػن يزيػد حتػػى يتقػى ق فقػاؿ :كيحػ ! إنػػي
أخػػاؼ إف أظهرتػػه فيػػرد علػػي يختلػػف النػػاس ،كتكػػوف فتنػػة ،كأنػػا أكػػرة الفتنػػة.فقاؿ
الرجل :فأنا أخبر ذل منه ،قاؿ له :نعم .فخرج إلى كاسط ،فجاء إلػى يزيػد ،كقػاؿ:
يػا أبػا خالػػد ،إف أميػر المػػرمنين يقرئػ السػػالـ ،كيقػوؿ لػ  :إنػي أريػػد أف أظهػر خلػػق
القرآف ،فقاؿ :كػذب علػى أميػر المػرمنين،أمير المػرمنين ال يحمػل النػاس علػى مػا ال
يعرفونه ،فإف كنػ

ػادقا ،فاقعػد،فإذا اجتمػع النػاس فػي المجلػ  ،فقػل.قػاؿ :فلمػا

أف كاف الغد ،اجتمعوا ،فقاـ ،فقاؿ كمقالته ،فقػاؿ يزيػد :كػذب علػى أميػر المػرمنين،

( )6ػ ابن بطة ،امبانة الكبرل (.)814/2

( - )7رأس في الرفض كالتجسيم ،انظر ،الذهبي ،لساف الميزاف (.)382/1
()8ػ الاللكائي ،رح أ وؿ اعتقاد أهل السنة كالجماعة (.)586/3
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MUSTAFAػهAli،كمػا لػػم يقػػل بػػه أحػػد.قاؿ :فقػػدـ ،كقػػاؿ :يػػا
إنػػه ال يحمػػل النػػاس علػػى مػػا ال يعرفونػ
أمير المرمنين ،كن أعلم ،كقص

ملخص

()9

كاقع! .
على "
يلعب ب
عليه ،قاؿ :كيح
الركاية الحديثية في مدينة كاسط
ضوء
هذا بحث مختصر يلقي ن

يتكلمػىعن حجم
العلمية
هذاالقر
في
فيها،ثم ،كعل
ػود أي ػا
كالحياة كج
نشأتهاػاف لهػا
فيتتبعػرل ك
كالثاني؛األخ
األكؿالفػرؽ
كلهنين فػإف

كعلى الر م من
ن
رأس ه ػػذة الف ػػرؽ الش ػػيعة ،كال راب ػػة؛ ف ػػإف الش ػػيعة يجاكركنه ػػا ف ػػي ك ػػل مك ػػاف ،فم ػػا
كاسط كأسانيدهم المشهورة ،كفيه مطلب عن حفاظ كاسط كعالقاتهم العلمية
تأثير الصحابة في الحركة الركائية فيها ،كفي البحث ببيلوجرافيا طبقات الركاة في

يم ػػنعهم كق ػػد زاؿ س ػػلطاف
يتشيعوف "(.)10

كقد أرخ عدد
ذل :

الحديثيةػػة أعنده ػػلركاةكاس ػ
المشكالتػاف عام
البحثػاـأهمأحم ػػد":كك ػ
ػاؿ امم ػ
خارجها،ػاج!
الحج ػ
ػط كمحاكلة
كاسط
ثم يقُ ػظ ِهر
استخالص أهم السمات البارزة التي تتصف بها الحركة الحديثية فيها.

الحديثمػافيكمدينةػلنا مػن
علمػط ،كم
الحديثية،كاس
العلميػة فػي
المفتاحية :ة
الكلماتالعلم للنه
من أهل
كاسط .مدينة
المدارس
كاسط ،تاريخ الحديث ،طبقات المحدثين.

( )1

ػركؼ
تػ ػ ػػاريخ كاسػ ػ ػػط ،أسػ ػ ػػلم بػ ػ ػػن سػ ػ ػػهل الػ ػ ػػرزاز الواسػ ػ ػػطي ،المعػ ػ ػ
Hicri Birinci ve Ikinci Yüzyilda Vasit Şehrinde Hadis Hareketleri

ػب
د"بحشػػل"،ت()292هػ ػػ ،انتق ػػى فيػػه المرل ػػف ركاي ػػات ألهÖzػػل كاس ػػط رتبه ػػا حس ػ
Bu araştırma, hicri birinci ve ikinci yüzyılda Vasıt şehrindeki hadis rivayeti
المركم عنهم ،كلي
( )2

olgusuna ışık tutmaktadır. Bu itibarla, öncelikle şehrin gelişiminin ve şehrindeki ilmi
hayatın izlerini sürmekte ve daha sonra şehirdeki rivayet hareketine Sahabenin etkisinin
boyutlarını incelemektedir. Çalışmamız, Vasıt’taki ravi tabakalarına dair bir
bibliyografya ve bu ravilerin meşhur senetlerini, ayrıca Vasıt’taki hafızları ve bu
hafızların dışarıyla olan münasebetlerini içermektedir. Son olarak ise, Vasıt’taki hadis

فيه جرح كال تعديل.

سػػراالت الحػػاف السػػلفي لخمػػي

كاسط ،ت( )515هػ ،كهو خاص بتراجم القرف الخام
( )3

الحػػوزم عػػن جماعػػة مػػن أهػػل
الهجرم من أهل كاسط.
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تػ ػػاريخ كاسػ ػػط ،ابػ ػػن الػ ػػدبيثي ،ت ( )673ه ػ ػػ ،الػ ػػذم ك ػ ػػلنا هػ ػػو

مختصر الذهبي ،كعنايته بالتراجم المتأخرة كسابقه.
كلػػم يػػذكر الػػذهبي مدينػػة كاسػػط فػػي كتابػػه "األمصػػار ذكات ااثػػار" ،كال
السخاكم أضافها على تلخيصه في كتاد "امعالف بالتوبيخ لمن ذـ التػاريخ" ،كلعػل
هذا البحث يكشف عن سبب ذل إف اء اه.
1

( )9ػ الذهبي ،سير أعالـ النبالء.)273/11( ،
( )10ػ الخالؿ ،السنة (.)394/2
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المطلب األكؿ
ح كاسط من الصحابة
تػػأخر بنػػاء كاسػػط إلػػى نهايػػة العقػػد السػػابع مػػن العػػاـ األكؿ الهجػػرم؛ ممػػا
حاؿ دكف نزكؿ الصحابة فيها؛ فخسرت مدرسة كاسػط جيػل الصػحابة الػذين أسسػوا
مدارسهم الحديثية في األمصار التػي تقػدـ بناؤهػا فػي زمػنهم؛ ففقػدت مدرسػة كاسػط
األ الة ،ك ارت متفرعة عن المدارس المجاكرة متأثرة بها.

قػػاؿ ابػػن حبػػاف( " :)11لػػم يسػػكنها ػػحابي ،كبعػػد أف ُمص ػرت مػػا سػػكنها
تػػابعي ،كإنمػػا قطنهػػا مػػن ِ
المصػػرين اللػػذين همػػا البصػػرة كالكوفػػة ك يرهمػػا مػػن المػػدف
المتاخمة لها من أتباع التابعين".
لكػػن أسػػلم بػػن سػػهل المعػػركؼ ببحشػػل ذكػػر فػػي تػػاريخ كاسػػط عػػددان مػػن

ػػغار الصػػحابة دخلوهػػا ،ثػػم سػػاؽ ركايػػات تػػدؿ علػػى دخػػوؿ أن ػ

بػػن مال ػ خػػادـ

رسػػوؿ اه ػػلى اه عليػػه كسػػلم كاسػػطان ،فقػػاؿ( " :)12تسػػمية القػػرف األكؿ القػػادمين

مدينػػة كاسػػط مػػن ػػحابة رسػػوؿ اه ح ػػلى اه عليػػه كسػػلم ح ممػػن خدمػػه كرآة
كنقل حديثه كسمع كالمه ،منهم أن

بن مال ( ،)13كنافع ()14مولى رسوؿ اه ػلى

اه علي ػػه كس ػػلم كأب ػػي ب ػػن مالػ ػ ( ،)15كأب ػػو الغادي ػػة( ،)16كم ػػن النس ػػاء س ػػمراء بنػ ػ

()11ػ ابن حباف ،مشاهير علماء األمصار (.)279/1
()12ػ بحشل ،تاريخ كاسط ،ص ()42

()13ػ حابي مشهور نزؿ البصرة ،انظر ام ابة (.)42/1
()14ػ له حديث كاحد ،ام ابة (.)183/3

()15ػ القشيرم ،له حبة ،ركل عنه البصريوف ،انظر ام ابة (.)6/1
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ملخصأة عتبػػة بػػن فرقػػد الػػذم
نهي ػ ( ،)17كأـ مال ػ البهزيػػة( ،)18كأـ عا ػػم (()19كهػػي ام ػر

كالة عم ػػر ب ػػن الخط ػػاد حرض ػػي

الحديثيةػن رافي ػػد
الركايةػالء ب ػ
على ج ػكاقعػدة الع ػ
ضوءه ػػي
بحث ح كس
هذا عن ػػه
اه
مدينة كاسط
مختصرػ يلقي
ػكر) ،كن

في القرنين األكؿ كالثاني؛ فيتتبع نشأتها كالحياة (
)20فيها،ثم يتكلم عن حجم
العلمية

الواسطي (كهي التي أعتق زاذاف جد يزيد ابن هاركف ) ،كأـ عياش
لرقية بن

باسػػتثناء أن ػ
لي

(ككان أمػة

كفي البحث ببيلوجرافيا طبقات الركاة في
فيها)21،
تأثير الصحابة في الحركة الركائية (
.
"
ينة)
ز
ر
لها
كيقاؿ
(
كسلم ) ،كأـ
كاسطعليه
رسوؿ اه لى اه
المشهورة،أمةكفيهاهمطلب عن حفاظ كاسط كعالقاتهم العلمية
كأسانيدهم
كاسطح كمحاكلة
المشكالت
الحديثيةكاسػعندػط،ركاةفهػػم
ػذكر فػػي
البحثهػػمأهمتػػأثير يػ
خارجها،ػرالءثم ليػُظػمِهريكػػن ل
لكػػن ال يخفػػى أف هػ
استخالص أهم السمات البارزة التي تتصف بها الحركة الحديثية فيها.
كجلهػػم
بػػن مال ػ ح مػػن يػػر المكثػرين ،كال يعرفػػوف باالهتمػػاـ بالفقػػه،

لػه إال ركايػة كاحػدة،

عدـ ذكر ابن حباف لهم.

مدينةسػبب
الحديثػلفيهػذا
ػيالن  .كلع
ارسهػا كػاف
ػوثهم في
الكلماتػى أف م
إضػافة إل
كاسط .مدينة
الحديثية،قلعلم
ك :المد
المفتاحية
كاسط ،تاريخ الحديث ،طبقات المحدثين.

Hicri Birinci ve Ikinci Yüzyilda Vasit Şehrinde Hadis Hareketleri
Öz
Bu araştırma, hicri birinci ve ikinci yüzyılda Vasıt şehrindeki hadis rivayeti
olgusuna ışık tutmaktadır. Bu itibarla, öncelikle şehrin gelişiminin ve şehrindeki ilmi
hayatın izlerini sürmekte ve daha sonra şehirdeki rivayet hareketine Sahabenin etkisinin
boyutlarını incelemektedir. Çalışmamız, Vasıt’taki ravi tabakalarına dair bir
bibliyografya ve bu ravilerin meşhur senetlerini, ayrıca Vasıt’taki hafızları ve bu
hafızların dışarıyla olan münasebetlerini içermektedir. Son olarak ise, Vasıt’taki hadis

()16ػالجهني ،سكن الشاـ كنزؿ في كاسط يعد في الشاميين ،كهو قاتػل عمػار ،انظػر االسػتيعاد
(.)1725/4
()17ػ "سمراء بن
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نهي األسدية أدرك

رسوؿ اه لى اه عليه كسلم كعمرت ،ككان

في األسواؽ ،كتأمر بالمعركؼ كتنهى عن المنكر كت رد الناس على ذل
االستيعاد (.)1863/4
()18ػ ام ابة (.)121/4
()19ػام ابة (.)233/2

()20ػ ام ابة (.)133/2

()21ػ ام ابة (.)486/3

1

تمر

بسوط كاف معها"
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المطلب الثاني
طبقات المحدثين في كاسط

أف ػػرد خليف ػػة ب ػػن خي ػػاط( )22كمحم ػػد ب ػػن س ػػعد( )23ف ػػي الطبق ػػات كاب ػػن

حبػػاف( )24فػػي مشػػاهير علمػػاء األمصػػار محػػدثي كاسػػط بفصػػل خػػاص ،كتميػػز خليفػػة
بترتيبهم حسب الطبقة الزمانية ،كزاد ابػن سػعد عػددان مػن ال ػعفاء كقليلػي الحػديث،

فبلغ مجموعهم كاحدا كأربعين راكيا ،كهذا سياقهم مع ترجمة مختصرة:
الطبقة األكلى
.1

أبو بلج الكوفي الواسطي الكبير ،اسمه يحيى بن سػليم أك ابػن أبػي
()25

مخرج في السنن األربعة.
سليم أك ابن أبي األسود ،دكؽ ربما أخطأ ،حديثة ّ
.2

أبو ها م الرّماني الواسطي ،اسمه يحيى بن دينار كقيل ابن األسػود

كقيل ابن نافع ،ثقة ،مات سنة اثنتين كعشرين كمائة كقيل سنة خم
()26

كأربعػين كمائػة،

مخرج في الكتب الستة.
حديثه ّ
.3

جعفػر بػػن إيػػاس أبػػو بشػػر بػػن أبػي ك ِ
حشػية ،ثقػػة مػػن أثبػ النػػاس فػػي

سػػعيد بػػن جبيػػر ،كضػػعفه ػػعبة فػػي حبيػػب بػػن سػػالم كفػػي مجاهػػد ،مػػات سػػنة خمػ
()27

كمائة كقيل سنة س كعشرين كمائة ،حديثه في الكتب الستة.
()22ػ خليفة بن خياط ،الطبقات (.)611-607/1

()23ػ محمد بن سعد ،الطبقات الكبرل(-310/7ػ.)316

()24ػ ابن حباف ،مشاهير علماء األمصار(.)282-279/1
()25ػ ابن حجر ،تقريب التهذيب (.)370/2
 23ػ نفسه(.)482/2

()27ػ نفسه(.)160/1
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الواسطي أبو المغيرة الثقفي ،ثقة ثب عابػد ،مػات
منصور بن زاذاف

سنة تسع كعشرين كمائة على
.5

ثقة،

ها م بن

ملخص

()28

الصحين ،حديثه في
الستة.الركاية الحديثية في مدينة كاسط
الكتبعلى كاقع
ضوء
هذا بحث مختصر يلقي ن

يتكلمػط،عن حجم
نشأتها كالحياة
األكؿبنكالثاني؛
بالؿالقرنين
في
فيها،ثم كاس
العلميةقاضى
الدمشقي،
فيتتبع عقيل
سالـ أبو
كيقاؿ ا

الركائية فيها ،كفي البحث ببيلوجرافيا طبقات الركاة في
تأثير الصحابة في الحركة ()29
أخرج حديثه أبو داكد كالنسائي كابن ماجه.
كاسط كأسانيدهم المشهورة ،كفيه مطلب عن حفاظ كاسط كعالقاتهم العلمية
عند ثقركاةػة ،كك
الحديثيةككػاف
المشكالتعػاص،
عمرك بػن ال
عبدر اه
يعلى بن عطاء
.6
ػافكمحاكلة
كاسط
بن أهم
البحث
مولى يُظ ِه
خارجها ،ثم

الحديثيةسػفيها.
تتصف بها
استخالص
ػمع منػػه
الحرػيكة أميػة،
ػلطاف بنػ
التيػر س
البارزةآخػ
السمات فػي
أهمقػاـ بهػػا
ػط كأ
مػن أهػػل الطػائف ،ككػػاف قػدـ كاسػ

عبة بن الحجاج كأبو
.7

()30

كهشيم كأ
حابهم.ارس الحديثية ،علم الحديث في مدينة كاسط .مدينة
المفتاحية :المد
عوانة الكلمات

األسدمطبقات
أيود الحديث،
كاسط ،تاريخ
المحدثين.سػطي ،أ ػبهاني األ ػل،
األعرج الوا
القاسم بن أبي
()32

ثقة،أخرج حديثه النسائي كابن ماجه في التفسير( ،)31ككاف ثقة قليل الحديث.

Hicri Birinci ve Ikinci Yüzyilda Vasit Şehrinde Hadis Hareketleri

الطبقة الثانية

Öz
Bu araştırma, hicri birinci ve ikinci yüzyılda Vasıt şehrindeki hadis rivayeti
olgusuna ışık tutmaktadır. Bu itibarla, öncelikle şehrin gelişiminin ve şehrindeki ilmi
hayatın izlerini sürmekte ve daha sonra şehirdeki rivayet hareketine Sahabenin etkisinin
boyutlarını incelemektedir. Çalışmamız, Vasıt’taki ravi tabakalarına dair bir
bibliyografya ve bu ravilerin meşhur senetlerini, ayrıca Vasıt’taki hafızları ve bu
hafızların dışarıyla olan münasebetlerini içermektedir. Son olarak ise, Vasıt’taki hadis

 .1أب ػػو خال ػػد ال ػػداالني األس ػػدم الك ػػوفي ،اس ػػمه يزي ػػد ب ػػن عب ػػد ال ػػرحمن،

مخرج في الكتب الستة(.)33
دكؽ يخطئ كثيرا ككاف يدل  ،حديثه ّ
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()28ػ نفسه(.)214/2
()29ػ نفسه(.)261/2

()30ػ ابن سعد ،الطبقات(.)310/7
.)18
()31ػ ابن حجر ،التقريب (/2
1

()32ػ ابن سعد ،الطبقات (.)311/7
()33ػ ابن حجر ،التقريب (.)390/2
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 .2أ ػػبغ بػػن زيػػد الػػوراؽ مػػولى لجهينػػة،ك كػػاف يكتػػب المصػػاحف ،ككػػاف
ضعيفا في الحديث ،كيكنػى أ ػبغ أبػا عبػد اه ،مػات سػنة تسػع كخمسػين كمائػة فػي
()34

خالفة المهدم.

 .3أيػػود بػػن مسػػكين أبػػو العػػالء القصػػاد الػػذم يقػػاؿ لػػه أيػػود بػػن أبػػى
()35

مسكين ،مات سنة أربع كأربعين كمائة ككاف يهم كيخالف.

 .4سركر بن المغيرة بن زاذاف ،ابن اخى منصػور بػن زاذاف أبػو عػامر ،أ ػله

بصرل ،سكن كاسط ،ركل عن عباد بن منصور ،ركل عنػه أبػو سػعيد احمػد بػن داكد
()36

الحداد ،يخ.

 .5س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفياف ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن حس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػين ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن حس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن أب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو محم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد أك

أبو الحسن الواسطي ،ثقػة فػي يػر الزهػرم باتفػاقهم ،مػات بػالرم مػع المهػدم كقيػل
فػ ػػي أكؿ خالفػ ػػة الر ػ ػػيد ،أخػ ػػرج لػ ػػه البخػ ػػارم تعليقػ ػػا كمسػ ػػلم كأ ػ ػػحاد السػ ػػنن
()37

األربعة.

 .6العػػواـ بػػن حو ػػب بػػن يزيػػد الشػػيباني أبػػو عيسػػى الواسػػطي ،ثقػػة ثب ػ
()38

مخرج في الكتب الستة.
فاضل ،مات سنة ثماف كأربعين كمائة ،حديثه ّ

()34ػ ابن سعد ،الطبقات(.)312/7

()35ػ ابن حباف ،مشاهير علماء األمصار(.)280/1
()36ػ ابن أبي حاتم ،الجرح كالتعديل(.)325/4
()37ػ ابن حجر ،التقريب(.)370/1
()38ػ نفسه(.)759/1
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مولى بنى عتي ،كنيته أبو بسطاـ ،كػاف مولػدة
 .7عبة بن الحجاج بن كرد

سػػنة ثػػالث كثمػػانين ،ككػػاف ممػػن
درسػػها ،كداكـ علػػى الرحلػػة

ملخص

الحديثيةػبفيعلػػى
الركاية ككاظػ
علىػيكاقعطلبهػػا،
ضوءػعى فػ
عنػػى بعلػػم السػػنن ،كسػ
مدينة كاسط
هذا بحث مختصر يلقي ن

ػعفاءعن حجم
يتكلم
فيها،ثمال ػ
العلميةجػػرح
كالحياةػات ،ك
نشأتهاػن الثقػ
فيتتبعػاء مػ
كالثاني؛األقويػ
األكؿ علػػى
نينعػػرج
فيفيهػػاالق،ر ك
تأثير الصحابة في الحركة الركائية فيها ،كفي البحث ببيلوجرافيا طبقات الركاة في

في الركايات ،ككاف يسػكن البصػرة زمانػا ككاسػط حينػا ،مػات سػنة سػتين كمائػة ،ككػاف
قػ ػػد رأل الحسػ ػػن كعليػ ػػه
أ حابه(.)39

 .8إب ػراهيم بػػن

كاسط كأسانيدهم المشهورة ،كفيه مطلب عن حفاظ كاسط كعالقاتهم العلمية
ركاة جملػ ػ
الحديثيةلػ ػػهعندفػ ػػي
المشكالت ال تدخ
أهمػغير رؤيػ ػػة
البحث ػ ػ
ػوداءر كهػ ػػو
خارجها،سػ ػ
عمامػ ػػة
كاسطػةكمحاكلة
ثم يُظ ِه
استخالص أهم السمات البارزة التي تتصف بها الحركة الحديثية فيها.

مدينةشػػهور
الحديثسػفيػط ،م
علمضػػي كا
الحديثية ،،قا
المدػيبةارسالكػػوفي
المفتاحية:ػو ػ
العبسػػي أبػ
عثمػػاف
كاسط .مدينة
الكلمات

طبقات
كاسط،
المحدثين.ػرج حػديث الترمػذم كابػن
كمائػة ،أخ
الحديث،ػتين
سنةتارتيخسػع كس
بكنيته ،متركؾ الحديث ،مات

ماجه.)40(.

Hicri Birinci ve Ikinci Yüzyilda Vasit Şehrinde Hadis Hareketleri

araştırma,قػ ػBuػة
ػهورhicriبكنيتػ ػػه ،ث
ض ػ ػاح اليشػ ػػكرم الواسػ ػػطي الب ػ ػزاز أبػ ػػو عوانػ ػÖzػة ،مشػ ػ
 .9ك ّ
birinci ve ikinci yüzyılda Vasıt şehrindeki hadis rivayeti

ثب ،م ػ ػػات س ػ ػػنة خمػ ػ ػ

olgusuna ışık tutmaktadır. Bu itibarla, öncelikle şehrin gelişiminin ve şehrindeki ilmi
hayatın izlerini sürmekte ve daha sonra şehirdeki rivayet hareketine Sahabenin etkisinin
boyutlarını incelemektedir. Çalışmamız, Vasıt’taki ravi tabakalarına dair bir
bibliyografya ve bu ravilerin
)42( meşhur senetlerini, ayrıca Vasıt’taki hafızları ve bu
hafızların dışarıyla olan münasebetlerini içermektedir. Son olarak ise, Vasıt’taki hadis

أك سػ ػ ػ كس ػ ػػبعين كمائ ػ ػػة ،حديث ػ ػػه مخ ػ ػ ّػرج ف ػ ػػي الكت ػ ػػب

الستة(.)41من أهل كاسط ،ثم انتقل إلى البصرة ،فنػزلها حتى مات بها
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الطبقة الثالثة

()39ػ ابن حباف ،مشاهير(.)280/1
1

()40ػ ابن حجر ،التقريب (.)61/1
()41ػ ابن حجر (.)282/2

()42ػ ابن حجر ،تهذيب (.)106/11
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يزيػد بػػن عطػػاء بػػن يزيػػد اليشػػكرم ،كيقػاؿ يػػر ذلػ فػػي نسػػبه ،أبػػو

خالػػد الواسػػطي البػزاز ،لػػين الحػػديث ،مػػات سػػنة تسػػع كسػػبعين كمائػػة ،أخػػرج حديثػػه
()43

أبو داكد كالبخارم في خلق أفعاؿ العباد.
.2

عبد الحكيم بػن منصػور الهػدم أبػو سػهل أك أبػو سػفياف الواسػطي،
()44

متركؾ ،كذبه ابن معين ،أخرج حديثه الترمذم.
.3

ُهشػيم بػػن بشػػير بػػن القاسػػم بػػن دينػػار السػػلمي ،أبػػو معاكيػػة بػػن أبػػي

خازـ الواسطي ،ثقة ثب  ،كثير التػدلي

كامرسػاؿ الخفػي ،مػات سػنة ثػالث كثمػانين

مخرج في الكتب الستة)45(،كقاؿ الخطيب :انتقػل
كمائة كقد قارد الثمانين ،حديثه ّ
هشيم عن كاسط إلى بغداد قديمان ،فسكنها ،كبها كان كفاته(.)46
.4

خلػػف بػػن خليفػػة بػػن ػػاعد األ ػػجعي مػػوالهم أبػػو أحمػػد الكػػوفي،

نػػزؿ كاسػػط ثػػم بغػػداد ،ػػدكؽ اخػػتلط فػػي ااخػػر ،كادعػػى أنػػه رأل عمػػرك بػػن حريػػث
الصحابي؛ فأنكر عليه ذل ابن عيينة كأحمد ،مػات سػنة إحػدل كثمػانين كمائػة علػى
الصػ ػػحين ،أخػ ػػرج حديثػ ػػه مسػ ػػلم كالبخػ ػػارم فػ ػػي األدد المفػ ػػرد كأ ػ ػػحاد السػ ػػنن
()47

األربعة.

()43ػ التقريب(.)329/2
()44ػ نفسه(.)553/1
()45ػ نفسه(.)269/2

()46ػ الخطيب ،تاريخ بغداد(.)648/4
()47ػ التقريب(.)271/1
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عبد الرحمن بن يزيد الطحاف الواسطي المزنػي
خالد بن عبد اه بن

مػػوالهم ،ثقػػة ثب ػ  ،مػػات سػػنة
حديثه في الكتب
.6
.7

ملخص

كمائػػة،
الركايةػنة عشػػر
ػدة سػ
اثنتػػين كثمػػانين كمائػػة ككػ
مدينة كاسط
الحديثية في
ضوءػافعلىمولػكاقع
هذا بحث مختصر يلقي ن

الستة)48(.في القرنين األكؿ كالثاني؛ فيتتبع نشأتها كالحياة العلمية فيها،ثم يتكلم عن حجم

)49كفي البحث ببيلوجرافيا طبقات الركاة في
فيها،
تأثير الصحابة في الحركة الركائية (
قرة بن عيسى،كقد ركل عن األعم .
كاسط كأسانيدهم المشهورة ،كفيه مطلب عن حفاظ كاسط كعالقاتهم العلمية
ركاة ،أ ػ
الحديثيةالقاعندض ػػي
المشكالتس ػػطي
المزن ػػي الوا
خارجها،س ػ ثمػن يبُػظ ِهػنر عمػ ػر
محم ػػد ب ػػن الح
كاسطػلهكمحاكلة
اف أهم
البحث

استخالص أهم السمات البارزة التي تتصف بها الحركة الحديثية (
فيها.)50.
امي ،ثقة ،أخرج حديثه البخارم كأبو داكد في المسائل كالترمذم كابن ماجه

.8

عباد بن

سنة س كثمانين
.9

ػات بهػا
الحديثية،نػيعلمالواسػطي
ارس مػن متق
المفتاحيةػو :سالمدػهل،
الكالبي أب
العواـ
كاسط .مدينة
ين ،ممدينة
الحديث في
الكلمات

كمائة(.)51كاسط ،تاريخ الحديث ،طبقات المحدثين.

ػواف
ػػالن بػػن عمػػر ،مػػن متقن ػي الواسػػطيين ،كػػاف يج ػيء إلػػى حلػ
Hicri Birinci ve Ikinci Yüzyilda Vasit Şehrinde Hadis Hareketleri

كيحدثهم بها ،مات سنة س أك سبع كثمانين كمائة(.)52

Öz
Bu araştırma, hicri birinci ve ikinci yüzyılda Vasıt şehrindeki hadis rivayeti
olgusuna ışık tutmaktadır. Bu itibarla, öncelikle şehrin gelişiminin ve şehrindeki ilmi
hayatın izlerini sürmekte ve daha sonra şehirdeki rivayet hareketine Sahabenin etkisinin
boyutlarını incelemektedir. Çalışmamız, Vasıt’taki ravi tabakalarına dair bir
bibliyografya ve
)53bu( ravilerin meşhur senetlerini, ayrıca Vasıt’taki hafızları ve bu
hafızların dışarıyla olan münasebetlerini içermektedir. Son olarak ise, Vasıt’taki hadis

.15

حصػػين بػػن نُميػػر الواسػػطي أبػػو محصػػن ال ػرير ،كػػوفي األ ػػل ،ال

.11

علي بن عا م بن هيب الواسطي التيمي موالهم ،دكؽ يخطػئ

بأس به ،رمي بالنصب ،أخرج حديثه البخارم كأبو داكد كالترمذم كالنسائي

.

Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
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كيصر ،كرمػي بالتشػيع ،مػات سػنة إحػدل كمػائتين كقػد جػاكز التسػعين ،أخػرج حديثػه
ّ
()54

أبو داكد كالترمذم كابن ماجه.

()48ػ نفسه (.)259/1

()49ػ ابن سعد ،الطبقات (.)314/7
()50ػ ابن حجر ،التقريب (.)67/2
1

()51ػ ابن حباف ،مشاهير علماء األمصار(.)281/1
()52ػ نفسه.



()53ػ ابن حجر ،التقريب (.)224/1
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يزيد بن هاركف بن زاذاف السػلمي مػوالهم ،أبػو خالػد الواسػطي ،ثقػة

مػػتقن عابػػد ،مػات سػػنة سػ كمػػائتين كمائػػة كقػػد قػػارد التسػػعين ،حديثػػه فػػي الكتػػب
()55

الستة.

.13

إسػ ػػحاؽ بػ ػػن يوسػ ػػف بػ ػػن مػ ػػرداس المخزكمػ ػػي الواسػ ػػطي المعػ ػػركؼ

بػػاألزرؽ ،ثقػػة ،مػػات سػػنة خم ػ
()56

كتسػػعين كمائػػة كلػػه ثمػػاف كسػػبعوف سػػنة ،حديثػػه فػػي

الكتب الستة.
.14

محمد بن يزيد الكالعي كيكنػى أبػا سػعيد ،ككػاف ثقػة ،تػوفي بواسػط
()57

سنة ثماف كثمانين كمائة في خالفة هاركف.
.15

محمد بن يزيد الكالعي مولى خػوالف أبػو سػعيد أك أبػو يزيػد أك أبػو

إسػحاؽ الواسػػطي ،أ ػػله ػامي ،ثقػػة ثبػ عابػػد،مات سػنة تسػػعين كمائػػة أك قبلهػػا أك

بعدها ،أخرج حديثه أبو داكد كالترمذم كالنسائي(.)58
.16

أبػ ػػاف بػ ػػن عم ػ ػراف الطحػ ػػاف ،مػ ػػن خيػ ػػار الواسػ ػػطيين ،كالػ ػػد عم ػ ػراف

كمحمد ،مات سنة ثالث كتسعين كمائة(.)59

()54ػ نفسه (.)697/1
()55ػ نفسه(.)333/2
()56ػ نفسه(.)87/1

()57ػ ابن سعد ،الطبقات (.)341/7
()58ػ ابن حجر (.)148/2

()59ػ ابن حباف ،مشاهير علماء األمصار(.)282/1
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Aliػدم بػػن عبػػد الػػرحمن أبػػو سػػفياف الحميػػرم
MUSTAFAمهػ
سػػعيد بػػن يحيػػى بػػن

الحػػذاء الواسػػطي ،ػػدكؽ
حديثه البخارم
.18

كل ػػي

تأثير الصحابة في الحركة الركائية فيها ،كفي البحث ببيلوجرافيا طبقات الركاة في

الف ػػل بػػن عنبسػػة الخػزاز الواسػػطي ،ثقػػة ،انفػػرد ابػػن قػػانع بت ػػعيفه

()61

كالنسائي.

كمائتين(.)62

الحديثية أفيخػػرج
ػعين سػػنة،
كاقعسػ
ػائتينعلىعػػن ت
كسػػط،مات سػػنة اثنتػػين كمػ
مدينة كاسط
الركاية
ضوء
هذا بحث مختصر يلقي ن

()60
في القرنين األكؿ كالثاني؛ فيتتبع نشأتها كالحياة العلمية فيها،ثم يتكلم عن حجم
كالترمذم.

اب ػػن ق ػػانع بمقن ػػع،
.19

ملخص

كاسط كأسانيدهم المشهورة ،كفيه مطلب عن حفاظ كاسط كعالقاتهم العلمية
الحديثيةحديث ػ
المشكالتخ ػػرج
أهم قبله ػػا ،أ
البحثكقي ػػل
خارجها،ػػدثم اليُظم ػِهرػائتين
م ػػات بع
ػارم كمحاكلة
البخ ػكاسط
عندػه ركاة

عمراف بن

استخالص أهم السمات البارزة التي تتصف بها الحركة الحديثية فيها.

المتقنين،
ارس ،من
المفتاحية:بنالمدأباف
أخو محمد
أباف
خمػكاسط .مدينة
مات فيسنةمدينة
الحديث
الحديثية ،علم
الكلمات
كاسط ،تاريخ الحديث ،طبقات المحدثين.

الطبقة الرابعة
.1

Hicri Birinci ve Ikinci Yüzyilda Vasit Şehrinde Hadis Hareketleri
Öz
Bu araştırma, hicri birinci ve ikinci yüzyılda Vasıt şehrindeki hadis rivayeti
olgusuna ışık tutmaktadır. Bu itibarla, öncelikle şehrin gelişiminin ve şehrindeki ilmi
hayatın izlerini sürmekte ve daha sonra şehirdeki rivayet hareketine Sahabenin etkisinin
boyutlarını incelemektedir. Çalışmamız, Vasıt’taki ravi tabakalarına dair bir
bibliyografya ve bu ravilerin meşhur senetlerini, ayrıca Vasıt’taki hafızları ve bu
hafızların dışarıyla olan münasebetlerini içermektedir. Son olarak ise, Vasıt’taki hadis

ػػلة بػػن سػػليماف العطػػار ،أبػػو زيػػد الواسػػطي عػػن ابػػن جػريج ك يػػرة،

ركل عباس عن يحيػى :لػي

بثقػة ،كركل معاكيػة بػن ػالن عػن يحيػى :ضػعيف،كقاؿ

النسائي :متركؾ،كقاؿ الدارقطني :يترؾ حديثه عن ابػن جػريج ك ػعبة ،كيعتبػر بحديثػه

Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
(abuowys@gmail.com).

()63

عن أ عث الحمراني.

()60ػ ابن حجر ،التقريب (.)367/1
()61ػ نفسه(.)12/2



1

()62ػ ابن حباف ،مشاهير علماء األمصار (.)282/1
()63ػ الذهبي ،ميزاف االعتداؿ (.)320/2
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.2

بشػػر بػػن مبشػػر الواسػػطي ،يػػركل عػػن الحكػػم بػػن ف ػػيل ،ركل عنػػه

.3

عا م بن علي بن عا ػم بػن ػهيب الواسػطي أبػو الحسػن التيمػي

()65

محمد بن موسى الواسطي ،مات سنة تسع كتسعين كمائة)64(.ضعفه األزدم.

م ػػوالهم ،ػػدكؽ ربم ػػا كهم،م ػػات س ػػنة إح ػػدل كعشػ ػرين ،أخ ػػرج حديث ػػه البخ ػػارم
()66

كالترمذم كابن ماجه.
.4

عمػػرك بػػن عػػوف بػػن أكس الواسػػطي أبػػو عثمػػاف الب ػزاز البصػػرم ،ثقػػة

ثب ،مات سنة خم
.5

()67

كعشرين كمائة ،حديثه في الكتب الستة.

سػعيد بػػن سػػليماف ال ػبي أبػػو عثمػػاف الواسػطي ،نزيػػل بغػػداد البػزاز،

لقبه سعدكيه ،ثقة حاف ،مات سنة خم
()68

كعشرين كله مائػة سػنة ،حديثػه فػي الكتػب

الستة.

.6

لي

بشيء(.)69

رحمػػة بػػن مصػػعب الواسػػطي ،عػػن عثمػػاف بػػن سػػعد،قاؿ ابػػن معػػين:

()64ػ ابن حباف ،الثقات (.)138/8
()65ػ الذهبي ،الميزاف (.)324/1
()66ػ نفسه(.)458/1
()67ػ نفسه(.)742/1
()68ػ نفسه(.)355/1
()69ػ نفسه(.)47/2
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المطلب الثالث

حفاظ
بعػػد تأمػػل أهػػم

ملخص

كاسط كعالقاتهم
الخارجيةعلى كاقع الركاية الحديثية في مدينة كاسط
ضوء
هذا بحث مختصر يلقي ن

ػذينعن حجم
يتكلم
فيها،ثم
العلمية
في الق
ين الػ
المبػػرز
كالحياةػاظ
نشأتهاػز الحفػ
فيتتبع تمييػ
كالثاني؛يمكػػن
األكؿػطيين
اجمرنينالواسػ
ت ػر
تأثير الصحابة في الحركة الركائية فيها ،كفي البحث ببيلوجرافيا طبقات الركاة في

تػػدكر علػػيهم الركايػػة ،لكػػن أ لػػب هػػرالء الحفػػاظ نسػػبوا إلػػى كاسػػط إمػػا ألنهػػم كلػػدكا
فيهػػا ،أك أقػػاموا للسػػماع

كاسط كأسانيدهم المشهورة ،كفيه مطلب عن حفاظ كاسط كعالقاتهم العلمية
ػاطهمركاةالعلمػ
المشكالت ،أمػػا ن
البحثأكأهمدفنػػوا فيهػػا
خارجها،م ػ ّثمدةيُظقِهرصػػيرة،
أك لغيػػرة
كاسطػيكمحاكلة
الحديثيةشػعند

تتصف بها
ص ػ التي
البارزة
استخالص
فيها.فف ػػي
الحديثية ػ
الحركةالطويل ػػة
كامقام ػػة
ػنيف،
السماتكالت
كالم ػأهمػذاكرة،
كالس ػػماع ،كالتح ػػديث ،كالنق ػػد،

مدرس ػػة البص ػػرة أك الكوف ػػة
كعدكا أركاف الركاية

ػدارس،
الحديث فيالم ػ
علمل ػػى تلػ ػ
الحديثية،ػاظ إ
ػرالء الحف ػ
المفتاحية:ػب ه ػ
ػداد؛ فنس ػ
أك بغ ػ
كاسط .مدينة
مدينة
المدارس
الكلمات

كاسط .،تاريخ الحديث ،طبقات المحدثين.
كالدراية فيها

(71
Hicriػة
 Birinciعوان
 ve،)Ikinciكأبػو
Yüzyildaػوف
Vasitبػن ع
كعمرك
كمن أهم األمثلة :عبة بن الحجاج(،)70
Şehrinde Hadis Hareketleri

Öz
araştırma,ػرة،Bu
hicriػوا البصػ
birinciػم نزلػ
ikinciإال veأنهػ
yüzyıldaشػػأة
Vasıtسػػط ن
şehrindekiػن كا
hadisكػػانوا مػ
rivayetiكإف
الوضػػاح اليشػػكرم( ،)72فهػػرالء

olgusuna ışık tutmaktadır. Bu itibarla, öncelikle şehrin gelişiminin ve şehrindeki ilmi
hayatın izlerini sürmekte ve daha sonra şehirdeki rivayet hareketine Sahabenin etkisinin
boyutlarını incelemektedir. Çalışmamız, Vasıt’taki ravi tabakalarına dair bir
bibliyografya ve bu ravilerin
ayrıca Vasıt’taki hafızları ve bu
)74( meşhur senetlerini,
()73
hafızların dışarıyla olan münasebetlerini içermektedir. Son olarak ise, Vasıt’taki hadis

كأقاموا فيها ،كمارسوا نشاطهم العلمي فيها :تػأثران كتػأثيران؛ فكػاف لزامػان أف ينسػبوا إلػى
المدرس ػػة الت ػػي أثػ ػرتهم كأثركه ػػا ،أم ػػا أب ػػو عثم ػػاف ال ػػبي

بغداد ،فيقاؿ فيهما كذل .

 ،كهش ػػيم

فق ػػد ن ػػزال
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()70ػ ابن حباف،مشاهير علماء األمصار(.)280/1
()71ػ السيوطي ،طبقات الحفاظ (.)34/1
1

()72ػ ابن سعد ،الطبقات (.)288/7

( )73ػ السيوطي ،طبقات الحفاظ (.)179
()74ػ الخطيب ،تاريخ بغداد (.)648/4
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إال أف هشيم بن بشير كاف له نشاط بارز فػي كاسػط ،ال يقػل عػن نشػاطه

فػػي المراكػػز العلميػػة المجػػاكرة ()75؛ فعػػد علمػان مػػن أعػػالـ كاسػػط علػػى الػػر م مػػن أنػػه
انتقل إلى بغداد قديمان ،كما سبق في ترجمته ،كيدؿ على ذلػ أف علػى ابػن المػديني

عندما ذكر حفاظ األمصار عد هشػيمان رأسػان فػي كاسػط ( ،)76كعػدة خليفػة( ،)77كابػن
حباف( ،)78كابن عدم( )79كاسطيان ،كترجمه ابن سعد()80مػرة فػي أهػل بغػداد،كمرة فػي
أهػل كاسػػط ،أمػػا الػػذهبي فقػػد عػػدة مػػن أهػػل بغػػداد ،فقػػاؿ" :محػػدث بغػػداد كحافظهػػا
أبػ ػػو معاكيػ ػػة السػ ػػلمي مػ ػػوالهم الواسػ ػػطي ...سػ ػػكن بغػ ػػداد ،كنشػ ػػر العلػ ػػم ،ك ػ ػػنف
()81

التصانيف".

كمما يدؿ على تأثير هشيم في كاسط ك يرها من حواضػر العلػم المجػاكرة
أف الحفػػاظ كػػانوا يعقػػدكف المقارنػػات بينػػه كبػػين حفػػاظ األمصػػار المختلفػػة كالكوفػػة

كالبصػػرة ك يرهمػػا( ،)82كمػػن المعلػػوـ أف مػػن أسػػباد إجػػراء هػػذة المقارنػػات ا ػػتراؾ
هرالء الػركاة فػي الشػيوخ ،كالبلػد ،فػإذا علمنػا أف النقػاد كػانوا يقػارنوف هشػيمان بأركػاف
()75ػ بمراجعة ترجمته في تػاريخ بغػداد( )130/16يتبػين مػن بعػض الحػوادث المػذكورة النشػاط
الحديثي المميز له في كاسط ك يرها.

()76ػ علي بن المديني ،العلل ،ص(.)40 ،17
()77ػ خليفة بن خياط ،الطبقات (.)609/1

()78ػ ابن حباف ،مشاهير علماء األمصار(.)280/1
()79ػ الكامل ،ابن عدم (.)168/3

()80ػ ابن سعد ،الطبقات (.)325،313/7
()81ػ الذهبي ،السير(.)288/8

()82ػ انظر ،المزم ،تهذيب الكماؿ (282/30ػ.)283

الحركة الحديثية في كاسط في القرنين األكؿ كالثاني

93


Ali MUSTAFA
الكوفػة ،ك ػعبة فػي البصػرة ،كيزيػد بػن هػاركف
الركاية في كل بلد كسػفياف الثػورم فػي

في كاسط ػ علمنا مقدار نشاطه
أم ػػا إس ػػحاؽ

ملخص

ضوءفيها
في هذة األمصار كتأثيرة
على.كاقع الركاية الحديثية في مدينة كاسط
هذا بحث مختصر يلقي ن

كالثاني؛ فيتتبع نشأتها كالحياة (
يتكلمػنعن حجم
العلمية
نين األكؿ
ب ػػن في
فيها،ثم ػػد اب ػ
 ،)84كيزي
األزرؽ( ،)83كمنص ػػور ب ػػن زاذاف
يوس ػالقرػف

تأثير الصحابة في الحركة الركائية فيها ،كفي البحث ببيلوجرافيا طبقات الركاة في

()85
ػتها
ػ
ػ
س
مدر
ركاد
ػن
ػ
ػ
م
ػم
ػ
ػ
ه
ف
؛
ػي
ػ
ػ
م
العل
ػاطهم
ػ
ػ
ش
ن
ػز
ػ
ػ
ك
مر
ػط
ػ
ػ
س
كا
ػ
ػ
ن
كا
ػد
ػ
ػ
ق
ف
،
هػ ػػاركف
كاسط كأسانيدهم المشهورة ،كفيه مطلب عن حفاظ كاسط كعالقاتهم

الحديثية.

العلمية

خارجها ،ثم يُظ ِهر البحث أهم المشكالت الحديثية عند ركاة كاسط كمحاكلة
 التيالبارزة
ػيوخ السمات
استخالص أهم
فيها.علػى
الحديثية ػرا
كة  -مر
تتصفػذبهاخاالحرػة
كالتالمي
كالتالميػذ
هويػة الش

كيمكن أف نعػد
ن
مدينة فػإذا
ػأثيرةفيفيهػا،
الحديثية،ػى معلمػدل ت
ارسػدؿ عل
المدػد ي
المفتاحية:ػي بل
الكلماتلػراكم ف
هوية الػراكم ،فحجػم انتشػار ركايػة ا
كاسط .مدينة
الحديث

كاسط ،تار
المحدثين.سػػطيين فػػيهم قليلػػين ،كال
طبقاتػنجد الوا
الحديث،ػيم سػ
ػعبةيخأك هشػ
أحصػػينا ػػيوخ أحػػد الحفػػاظ كشػ

Hicriػن
Birinciػم م
Ikinciػل ،veكأه
ػديثهم قلي
رابة في ذل ؛ ألف حػ كاسػط مػن الحفػاظ الػذين يجمػع ح
Yüzyilda Vasit Şehrinde Hadis Hareketleri
ذل أف تالميذة من أهل كاسط قليلوف نسبة إلى تالميذة من أهػل البصػرة مػثالن ،ممػا

Öz
Bu araştırma, hicri birinci ve ikinci yüzyılda Vasıt şehrindeki hadis rivayeti
olgusuna ışık tutmaktadır. Bu itibarla, öncelikle şehrin gelişiminin ve şehrindeki ilmi
hayatın izlerini sürmekte ve daha sonra şehirdeki rivayet hareketine Sahabenin etkisinin
boyutlarını incelemektedir. Çalışmamız, Vasıt’taki ravi tabakalarına dair bir
bibliyografya ve bu ravilerin meşhur senetlerini, ayrıca Vasıt’taki hafızları ve bu
hafızların dışarıyla olan münasebetlerini içermektedir. Son olarak ise, Vasıt’taki hadis

يػدؿ علػػى أف علمػػه اسػتقر فػػي تلػ الػبالد ،كإف بقػػي النػػاس يقولػوف فػػالف الواسػػطي،
نسبة إلى منشئه.

مما سبق يتبين اتساع ظاهرة هجرة العقوؿ كالكفػاءات العلميػة مػن كاسػط
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إل ػػى حواض ػػر العل ػػم المج ػػاكرة ،كه ػػي ظ ػػاهرة تس ػػتحق الدراس ػػة م ػػن حي ػػث األس ػػباد
كالنتائج.

1

()83ػ ابن حباف ،مشاهير علماء األمصار (.)281/1
()84ػ الذهبي ،سير أعالـ النبالء (.)442/5
()85ػ الخطيب ،تاريخ بغداد (.)493/16
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كأه ػػم األس ػػباد -ف ػػي ظن ػػي -ق ػػرد حواض ػػر العل ػػم الكب ػػرل؛ مم ػػا جع ػػل
النابهين من أهل كاسط يخرجوف إليها بحثان عن البيئات التي تلبي طمػوحهم العلمػي،

كتستوعب نشاطهم الحديثي ،فهم يركف مدينتهم أ غر من علمهم.

كبالمقابػػل فػػإف أهػػل العلػػم هنػػاؾ كػػانوا يقػػدركف الواسػػطيين الػراحلين إلػػيهم
قدرهم ،كينػزلونهم منازلهم التي يستحقونها ،فماذا يريد العالم أكثر من ذل ق
"قػػاؿ حمػػاد بػػن زيػػد :قػػاؿ لنػػا أيػػود :ااف يقػػدـ علػػيكم رجػػل مػػن أهػػل
كاسػػط يقػػاؿ لػػه ػػعبة كهػػو فػػارس فػػي الحػػديث ،فػػإذا قػػدـ فخػػذكا عنػػه ،قػػاؿ حمػػاد:
فلما قدـ عبة أخذنا عنه"(.)86
كل ػػم يحػ ػ

ػػعبة بتق ػػدير أه ػػل البص ػػرة فق ػػط ،كإنم ػػا ك ػػاف أه ػػل الم ػػدارس

األخرل كذل " ،قاؿ أبو قتيبة :قدم الكوفة فأتي سفياف الثػورم ،فقػاؿ :مػن أيػن
أن ق فقل  :من أهل البصرة ،فقاؿ :ما فعل أستاذنا عبة ق"(.)87

كقد أدل ذل إلى فقر كاسط مػن الحفػاظ ،كخمػوؿ ذكرهػا بػين البلػداف؛
فالسػػمعة العلميػػة للكوفػػة كالبصػػرة كبغػػداد لػػم تسػػمن لواسػػط بػػالظهور ،كلعػػل هػػذا
سبب إهماؿ الذهبي كالسخاكم ك يرهما ذكر كاسط في حواضر العلم.

()86ػ ابن حباف ،المجركحين (.)47/1
()87ػ المصدر السابق.
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تتميػز أسػػانيد

Ali MUSTAFA
المطلب الرابع

ملخص

أسانيد كاسط المشهورة
ضوء على كاقع الركاية الحديثية في مدينة كاسط
هذا بحث مختصر يلقي ن

ػطيعن حجم
يتكلم
كالثاني؛ػرفيتتبع
فيها،ثمكاسػ
العلميةإسػػناد
نشأتهالػػيكالحياةهنػػاؾ
كاملػػة ،ف
األكؿػانيد ي
نينػا أسػ
كاسػفيػطالقربأنهػ
تأثير الصحابة في الحركة الركائية فيها ،كفي البحث ببيلوجرافيا طبقات الركاة في

م ػػن أكل ػػه إل ػػى منته ػػاة ،فطبق ػػة الص ػػحابة ي ػػر موج ػػودة ف ػػي األس ػػانيد ،كك ػػذل كب ػػار
التابعين ،كال يوجد إال

كاسط كأسانيدهم المشهورة ،كفيه مطلب عن حفاظ كاسط كعالقاتهم العلمية
ركاةهػم ع
الحديثيةػذكاعندعلم
المشكالتػرالء أخ
البحث بعأهمػدهم ،كه
ػابعين كمػن
ػغار ال
كاسطػن كمحاكلة
ثمت يُظ ِهر
بعػضخارجها،

تتصفلػ بها
البارزة التي
استخالصػ أهم
فيها .مػػن
الحديثيةتبػػدأ
الحرػكةػانيدهم
ػب أس
ػدأت ،فغا
السماتمػػا بػ
ػانيدهم ك
يػػر أهػػل كاسػػط الب ػان ،كتنتهػػي أس

الكوفة أك البصرة ،ثم ترجع
بياف السبب في المطلب

مدينة سػبق
الحديثثػة،في كقػد
علم أك ثال
طبقتػين
ارس فػي
المدسػط
مركرها :بوا
إليها
كاسط .مدينة
الحديثية،
بعدالمفتاحية
الكلمات

كاسط .،تاريخ الحديث ،طبقات المحدثين.
السابق

Hicriػع
ػط ،مػ
كفيمػػا يػػأتي أ ػػهر األسػػانيد الواسػػطية الصػػرفة أل ػػهر حفػػاظ كاسػ
Birinci ve Ikinci Yüzyilda Vasit Şehrinde Hadis Hareketleri
عدـ إهماؿ األسانيد الواسطية لشعبة كأبي عوانة كونهم كاسطيين نشأة كنسبة.
( )1
زاذاف.

Öz
Bu araştırma, hicri birinci ve ikinci yüzyılda Vasıt şehrindeki hadis rivayeti
olgusuna ışık tutmaktadır. Bu itibarla, öncelikle şehrin gelişiminin ve şehrindeki ilmi
hayatın izlerini sürmekte ve daha sonra şehirdeki rivayet hareketine Sahabenin etkisinin
boyutlarını incelemektedir. Çalışmamız, Vasıt’taki ravi tabakalarına dair bir
bibliyografya ve bu ravilerin meşhur senetlerini, ayrıca Vasıt’taki hafızları ve bu
hafızların dışarıyla olan münasebetlerini içermektedir. Son olarak ise, Vasıt’taki hadis

أبػػو عوانػػة كهشػػيم ك ػػعبة كخلػػف بػػن خليفػػة كلهػػم عػػن منصػػور ابػػن

( )2

هشيم كيزيد بن هاركف ك عبة كلهم عن العواـ بن حو ب.

( )3

هشػػيم كيزيػػد بػػن هػػاركف كعبػػاد بػػن العػػواـ كمحمػػد بػػن يزيػػد ك ػػعبة

Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
(abuowys@gmail.com).

كلهم عن سفياف بن حسين.
( )4

هشػػيم ك ػػعبة كأبػػو عوانػػة ثالثػػتهم عػػن يعلػػى بػػن عطػػاء كأبػػي بشػػر

جعفر بن إياس.
( )5

عن عبة.

( )6



هشػػيم كيزيػػد بػػن هػػاركف كعلػػي بػػن عا ػػم كالف ػػل بػػن عنبسػػة كلهػػم
1

عمرك بن عوف ك عبة كالهما عن أبي عوانة.
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عمػػرك بػػن عػػوف كيزيػػد بػػن هػػاركف كأبػػو عثمػػاف ال ػػبي ثالثػػتهم عػػن

هشيم.
( )8

عمرك بن عوف عن إسحاؽ األزرؽ كخالد بن عبد اه الطحاف.
المطلب الخام
عيود الركاية في كاسط

تػػأثرت كاسػػط بمدرسػػتي الكوفػػة كالبصػػرة المجػػاكرتين لهػػا إلػػى درجػػة أف
فقدت مدرسة كاسط خصيتها كحفاظها؛ فصارت ػورة عنهمػا كأثػران لهمػا؛ كلػذل

تػ ػػأثرت كاسػ ػػط بعيػ ػػود الركايػ ػػة التػ ػػي ػ ػػاع هنػ ػػاؾ كالتػ ػػدلي

كامرسػ ػػاؿ كالوضػ ػػع

كالتشػػيع ،كسػػيتبيّن أف تػػأثر كاسػػط بالكوفػػة أكثػػر مػػن يرهػػا مػػن خػػالؿ تسػ ّػرد عيػػود
الركاية الكوفية إلى كاسط بشكل أكبر.
( )1أمػا التػدلي

كامرسػاؿ فقػد ك ػف بهمػا -اجتماعػان كانفػرادان  -عػػدد

مػن الواسػطيين أ ػهرهم هشػػيم بػن بشػير ،كقػػد اختلػف العالئػي كابػػن حجػر فػي طبقػػة
تدليسه كحكمه.

فجعلػػه الحػػاف العالئػػي( )88فػػي المرتبػػة الثانيػػة مػػن مراتػػب المدلسػػين،

كهػػم الػػذين احتمػػل األئمػػة تدليسػػهم ،كخرجػػوا لهػػم فػػي الصػػحين كإف لػػم يصػػرحوا
بالسػػماع؛ كذل ػ إمػػا ممػػامتهم ،أك لقلػػة تدليسػػهم فػػي جنػػب مػػا رككا ،أك ألنهػػم ال
يدلسوف إال عن الثقات.

()88ػ العالئي ،جامع التحصيل في أحكاـ المراسيل ،ص (.)113
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ملخصكهػػم الػػذين أكثػػركا مػػن
كجعلػػه الحػػاف ابػػن حجػػر( )89فػػي المرتبػػة الثالثػػة،

التدلي ؛ فلم يحتج األئمة

قبلهم.
كمنهم
بحث إذا
بأحاديثهم إال
في مدينة كاسط
الركايةمنالحديثية
بالسماع،كاقع
ضوء على
مختصر يلقي
هذا
رحوا ن

األكؿ)90
في القرنين (
كالثاني؛ فيتتبع نشأتها كالحياة العلمية فيها،ثم يتكلم عن حجم

قػػاؿ ابػػن حجػػر فػػي ترجمت ػػه
النسػػائي ك
تػػدل

لنػػا

 ":مشػػهور بالتػػدلي

مػػع ثقتػػه ،ك ػػفه

تأثير الصحابة في الحركة الركائية فيها ،كفي البحث ببيلوجرافيا طبقات الركاة في

كاسطريػػد أف
حفاظلػػه :ن
ػحابهعنقػػالوا
كفيه أ ػ
المشهورة ،أف
كأسانيدهم التػػدلي
عجائبػػه فػػي
ال العلمية
كعالقاتهم
مطلب
يػػرة بػػذل  ،كمػػنكاسط
خارجها ،أثم ػ يُظ ِ
كاسطػلكمحاكلة
عندػيركاةأكؿ كػ
الحديثيةػوؿ فػ
المشكالتسػػا؛ يقػ
أهمػيهم مجل
البحث علػ
ػبنهر ،أملػػى
ػػيئا ،فواعػػدهم ،فلمػػا

استخالص أهم السمات البارزة التي تتصف بها
الحديثيةػوـفيها .ػيئاق
دلسالحركةلكم الي
حديث منه :ثنا فالف كفالف عن فالف ،فلما فرغ ،قاؿ :هل

ػدثتكم عػػن
الحديثية ،ككػعلمػل ػيء
المدكؿارسسػػمعته،
المفتاحيةػن :األ
ػدثتكم عػ
ػيء حػ
كاسط .مدينة
الحديث حػفي مدينة
الكلمات

قػػالوا :ال ،قػػاؿ :فػإف كػػل

كاسط ،تاريخ
المحدثين.العطف ".
طبقات تدلي
الحديث،يسمي
ينبغي أف
الثاني فلم أسمعه منه .قل  :فهذا

ػيم،
Birinciش
ve Ikinciعلػى ه
الحكػم
 Vasitفػي
تقدمػه
مسل Hadisمن
كيبدكا أف ابن حجر قد سل
Hicri
Yüzyilda
Şehrinde
Hareketleri

ػذا
فق ػ ػػد ك ػ ػػفه امم ػ ػػاـ أحم ػ ػػد( )91بكثػ ػ ػػرة الت ػ ػػدلي ع ػ ػػن ال Özػ ػػعفاء ك ي ػ ػػرهم ،ككػ ػ ػ
Bu araştırma, hicri birinci ve ikinci yüzyılda Vasıt şehrindeki hadis rivayeti

olgusuna ışık tutmaktadır. Bu itibarla, öncelikle şehrin gelişiminin ve şehrindeki ilmi
()94
()93
hayatın izlerini sürmekte ve daha sonra şehirdeki rivayet hareketine Sahabenin etkisinin
boyutlarını incelemektedir. Çalışmamız, Vasıt’taki ravi tabakalarına dair bir
bibliyografya ve bu ravilerin meşhur senetlerini, ayrıca Vasıt’taki hafızları ve bu
hafızların dışarıyla olan münasebetlerini içermektedir. Son olarak ise, Vasıt’taki hadis

الخطيب( ،)92كابن عدم

 ،كالذهبي

 ،ك يرهم؛ فهذا يرجن كالـ ابن حجر.

( )2كأمػػا الوضػػع فكيػػف تسػػلم منػػه كاسػػط كمنبػػع الكػػذد (الكوفػػة)بالقرد

منها ،كبينهما هذة العالقات الوطيدة ق كقد ك ف بهذة التهمػة عػدد مػن الواسػطيين



Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı
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()95

مػػن أ ػػهرهم أبػػو هػػاركف العبػػدم ،كذبػػه يػػر كاحػػد

 ،قػػاؿ فيػػه ػػعبة " :ألف أقػػدـ

()89ػ ابن حجر ،طبقات المدلسين ،ص (.)13
()90ػ المصدر السابق ،ص (.)47

()91ػ ابن حجر ،تهذيب التهذيب ( ،)56/11كالذهبي ،سير أعالـ النبالء (.)289/8
()92ػ الخطيب البغدادم ،تاريخ بغداد (.)131/16
1

( )93ػ ابن عدم ،الكامل (.)138/ 7

( )94ػ الذهبي ،سير أعالـ النبالء (.)289/ 8
( )95ػ انظر ،ابن حجر ،التهذيب (.)361/7
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في ػػرد عنقػػي أحػػب إلػػى مػػن أف أحػػدث عػػن أبػػي هػػاركف العبػػدم"( ،)96كقػػاؿ فيػػه
أي ان " :لو ئ لحدثني أبو هاركف العبدم عن أبي سعيد الخػدرم بكػل ػيء أرل

أهل كاسط ( يفعلونه)"( ،)97كمن أعالـ الكذد فػي كاسػط أي ػان محمػد بػن الحجػاج
اللخمي الكذاد كاضع حديث الهريسة(.)98

( )3كالتشيع أي ان كاف منتشران هناؾ زاحفان من الكوفة ،كقد ك ف عدد مػن

الواسطيين بالتشيع ،كقد أك ل الغلو بالتشيع إلى الكذد علػى رسػوؿ اه ػلى اه
عليػػه كسػػلم كمػػا فعػػل أبػػو هػػاركف كابػػن الحجػػاج السػػابق ذكرهمػػا ،كقػػد ك ػػف اممػػاـ
أحمد فشو التشيع في كاسط فقاؿ":ككاف عامة أهل كاسط يتشيعوف "(.)99
الخاتمة
بعد هذة الجولػة القصػيرة ،يمكػن تسػجيل أهػم مػا يميػز الحركػة الحديثيػة
في مدينة كاسػط في النقاط التالية:
( )1

حرمػ كاسػػط مػػن طبقػػة الصػػحابة؛ بسػػبب تػػأخر بنائهػػا فػػي النصػػف

الثاني من العقد السابع من العاـ األكؿ الهجرم ،فلم يػنػزؿ بهػا إال عػدد محػدكد مػن
المغمورين منهم ،لم يكن لهم دكر حديثي يذكر.
( )2

يالح الباحث قلة عدد ركاة كاسػط فػي الطبقػات المختلفػة مقارنػة

بالمدارس األخرل ،كالكوفة كالبصرة مثالن.
()96ػ العقيلي ،ال عفاء (.)313/3
()97ػ المرجع السابق.

()98ػ الذهبي ،ميزاف االعتداؿ (.)509/3
( )99ػ الخالؿ ،السنة (.)100/2
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Aliث ػرين مػػن أهػػل كاسػػط ،كهػػذة نتيجػػة مبا ػػرة
MUSTAFAالمك
قلػػة عػػدد الحفػػاظ
ملخص

لقلة عدد الركاة أ الن.
يتكلمل ػػمعن حجم
كالثاني؛
كالكف ػاألكؿ
ػوؿالقرنين
هجػػرة العق ػفي
فيها،ثمػر الع
العلميةحواضػ
كالحياة إلػػى
نشأتهاكاسػػط
فيتتبع مػػن
العلميػػة
ػاءات
( )4
ضوء على كاقع الركاية الحديثية في مدينة كاسط
هذا بحث مختصر يلقي ن

تأثير الصحابة في الحركة الركائية فيها ،كفي البحث ببيلوجرافيا طبقات الركاة في

المجاكرة كالبصػرة كبغػداد؛ بسػبب تواضػع الحركػة العلميػة فػي كاسػط ،فهػم يعتقػدكف
أف علمهم أكسع ،كأف
( )5

كاسط كأسانيدهم المشهورة ،كفيه مطلب عن حفاظ كاسط كعالقاتهم العلمية
كاسط ت
بعلمهم.البحث أهم المشكالت الحديثية عند ركاة كاسط كمحاكلة
خارجها،يقثم يُظ ِهر

ػعبة ببهاػنالحر
التي تتصف
استخالص أهم
فيها.النقػد
الحديثيةمػاـ
الحكةجػاج إ
البارزةسػط
السماتمن كا
المهاجرة
من أ هر العقوؿ

في البصرة ،كنزلها أي ان من
أما هشيم بن بشير  ,كأبو
( )6

مدينةػكرم،
الحديثػاحفياليش
الحديثية،عوانعلمػة الوض
ارس ،كأبػو
المدػوف
المفتاحيةب:ػن ع
الحفاظ عمرك
كاسط .مدينة
الكلمات

المحدثين.
طبقاتبغداد.
الحديث ،نزال
كاسط ،تاالريخبي فقد
عثماف

Hicriػدة
Birinciػي عػ
حديveثػػه فػ
يتميػػز هشػػيم باتسػػاع نشػػاطه الحػػديثي ،فقػػد انتشػػر
Ikinci Yüzyilda Vasit Şehrinde Hadis Hareketleri

ػرة
أمصػػار؛ األمػػر الػػذم جعػػل النقػػاد يعدكنػػه ركػػن الحف ػ فػػيÖzكاسػػط كالكوفػػة كالبصػ
Bu araştırma, hicri birinci ve ikinci yüzyılda Vasıt şehrindeki hadis rivayeti
كبغداد.

( )7

olgusuna ışık tutmaktadır. Bu itibarla, öncelikle şehrin gelişiminin ve şehrindeki ilmi
hayatın izlerini sürmekte ve daha sonra şehirdeki rivayet hareketine Sahabenin etkisinin
boyutlarını incelemektedir. Çalışmamız, Vasıt’taki ravi tabakalarına dair bir
bibliyografya ve bu ravilerin meşhur senetlerini, ayrıca Vasıt’taki hafızları ve bu
hafızların dışarıyla olan münasebetlerini içermektedir. Son olarak ise, Vasıt’taki hadis

يمكن أف يعد يزيػد بػن هػاركف ،كإسػحق األزرؽ ،كمنصػور ابػن زاذاف

من أهم حفاظ كاسط الخلّص.
( )8
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فقػػر كاسػػط مػػن طبقػػة الصػػحابة ،كظػػاهرة هجػػرة العقػػوؿ سػػاهمتا فػػي

إيجاد ظاهرة أخرل ،كهػي عػدـ كجػود أسػانيد كاسػطية مح ػة ،فاألسػانيد فػي كاسػط
البان تبدأ خارجها بصرية أك كوفية أك بغدادية ،كتعود إلى تلػ األمصػار ،بعػد المػركر

بواسط في طبقة أك طبقتين ،أك ثالثة.
( )9

كقوع كاسط بالقرد من حواضر العلم المشهورة أدل إلػى أف تخبػو

1
فالنجوـ ال تظهر كالشم
سمعة كاسط العلمية؛

مشرقة.
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( )15تأخرت رتبة كاسط من الناحية الحديثية عن حواضر العلم األخػرل؛
ألسػػباد ذاتيػػة تتعلػػق بالحركػػة الحديثيػػة فيهػػا ،كأسػػباد يريػػة ،حيػػث ط ػ سػػمعة
المػ ػػدارس المجػ ػػاكرة عل ػ ػػى سػ ػػمعتها؛ مم ػ ػػا أدل إلػ ػػى إهمػ ػػاؿ ذكره ػ ػػا عنػ ػػد ال ػ ػػذهبي
كالسخاكم مثالن.
( )11لم أجد للحركة الحديثية فػي كاسػط مػا يميزهػا عػن يرهػا؛ فيجعلهػا
مدرسػػة حديثيػػة مسػػتقلة ،كإنمػػا هػػي تابعػػة لمػػا جاكرهػػا متػػأثرة بهػػا إلػػى درجػػة الػػذكباف
خا ة الكوفة؛ فكاف إطالؽ مصطلن مدرسة حديثية في كاسط فيه مجازفة.
( )12انتقلػ ػ عي ػػود الركاي ػػة الت ػػي س ػػادت ف ػػي حواض ػػر العل ػػم المج ػػاكرة
لواسط خا ة الكوفة -إليها كالتدلي

كامرساؿ كالوضع كالتشػيع ،كإف كانػ أقػل

حدة مما هي عليه هناؾ.
فهرس المراجع
ابن األثير ،عز الدين الجزرم ،الكامل في التاريخ ،تحقيق عمر عبد السالـ ،دار
الكتاد العربي ،بيركت ،ط1113،1هػ.
بحشل ،أسلم بن سهل الرزاز الواسطي ،تاريخ كاسط ،تحقيق كوري

عواد ،عالم

الكتب ،بيركت ،الطبعة األكلى 1042هػ1542 ،ـ.
ابن بطة العكبرم ،عبيد اه بن محمد ،امبانة الكبرل ،تحقيق عثماف عبد اه
األثيوبي ،دار الراية ،الرياض ،ط1041 ،1هػ.
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Ali MUSTAFA
أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ،مكتبة
البشارم ،محمد بن أحمد المقدسي،

مدبولي ،القاهرة ،ط،1
البالذرم ،فتوح

ملخص

ضوء على كاقع الركاية الحديثية في مدينة كاسط
هذا
1011ه
بحثػ.مختصر يلقي ن

في القرنين األكؿ كالثاني؛ فيتتبع نشأتها كالحياة العلمية فيها،ثم يتكلم عن حجم

القاهرة.كفي البحث ببيلوجرافيا طبقات الركاة في
الركائية فيها،
البيافالحر
الصحابة في
العكةربي،
تأثير لجنة
البلداف،مطبعة
كاسط كأسانيدهم المشهورة ،كفيه مطلب عن حفاظ كاسط كعالقاتهم العلمية
خارجها ،ثم يُظ ِهر البحث أهم المشكالت الحديثية عند ركاة كاسط كمحاكلة

ابن تغرم بردم ،النجوـ الزاهرة في ملوؾ مصر كالقاهرة ،كزارة الثقافة ،دار الكتب،
مصر.

استخالص أهم السمات البارزة التي تتصف بها الحركة الحديثية فيها.

الكلمات المفتاحية :المدارس الحديثية ،علم الحديث في مدينة كاسط .مدينة

المحدثين.
كالتعديل،الحديث،
ابن أبي حاتم الرازم ،الجرحكاسط ،تاريخ
بمطبعة مجل
طبقاتكلى
الطبعة األ

دائرة

دار
1952
 Yüzyildaهػ
سنة1271Vasit
الهند،
الدكن،
المعارؼ العثمانية بحيدر آباد
ـHicri،
Birinci
ve Ikinci
Şehrinde
Hadis
Hareketleri
Öz
Bu araştırma, hicri birinci ve ikinci yüzyılda Vasıt şehrindeki hadis rivayeti
olgusuna ışık tutmaktadır. Bu itibarla, öncelikle şehrin gelişiminin ve şehrindeki ilmi
hayatın izlerini sürmekte ve daha sonra şehirdeki rivayet hareketine Sahabenin etkisinin
boyutlarını incelemektedir. Çalışmamız, Vasıt’taki ravi tabakalarına dair bir
bibliyografya ve bu ravilerin meşhur senetlerini, ayrıca Vasıt’taki hafızları ve bu
hafızların dışarıyla olan münasebetlerini içermektedir. Son olarak ise, Vasıt’taki hadis

إحياء ال تراث العربي ،بيركت.

ابن حباف ،الثقات،دائرة المعارؼ العثمانية الطبعةاألكلى بمطبعة مجل

دائرة

المعارؼ العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند  1151هػ1531،ـ.
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ابن حباف ،البستي،كتاد المجركحين من المحدثين كال عفاء كالمترككين ،تحقيق
محمود إبراهيم زايد ،دار الوعي ،حلب.
ابن حباف ،مشاهير علماء األمصار ،حققه ككثقه كعلق عليه مرزكؽ على إبراهيم،
الطبعةاألكلى  1011ق  1551ـ،دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع،
1

مصر.
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ابن حجر العسقالني ،ام ابة في تمييز الصحابة ،تحقيق علي البجاكم ،دار
الجيل ،بيركت ،الطبعة األكلى1014،هػ1554 ،ـ.
ابن حجر العسقالني ،تقريب التهذيب،دراسة كتحقيق مصطفى عبد القادر عطا،
دار الكتب العلمية بيركت ،الطبعة الثانية  1011هػ 1551،ـ.
ابن حجر العسقالني ،تهذيب التهذيب ،دار الفكر ،الطبعة األكلى  1404هػ،
1984ـ.
ابن حجر العسقالني ،العسقالني طبقات المدلسين ،تحقيق عا م القريوتي ،مكتبة
المنار ،الزرقاء ،الطبعة األكلى.
الخالؿ ،أبو بكر ،السنة ،تحقيق عطية الزهراني ،دار الراية ،الرياض ،ط،1
1014هػ.
ابن خلكاف ،كفيات األعياف ،تحقيق إحساف عباس ،دار ادر ،بيركت ،طبعة عاـ
0011ـ.
خليفة بن خياط العصفرم ،الطبقات،تحقيق سهيل زكار ،دار الفكر ،بيركت،
 1414هػ1993 ،ـ.
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MUSTAFA
بن Aliثاب  ،تاريخ بغداد ،تحقيق بشار عواد
الخطيب البغدادم ،أحمد بن علي

معركؼ ،دار الغرد
الذهبي ،محمد بن أحمد،
عواد معركؼ ،دار

ملخص

ضوءػ .على كاقع الركاية الحديثية في مدينة كاسط
مختصر يلقي
هذا
بحثط،1
امسالمي،
1044ه ن

في القرنين األكؿ كالثاني؛ فيتتبع نشأتها كالحياة العلمية فيها،ثم يتكلم عن حجم

بشار الركاة في
تحقيقطبقات
كاألعالـ،ببيلوجرافيا
المشاهيركفي البحث
ياتالركائية فيها،
الحركة
يخالصحابة
تأثير
امسالـفي ككف
تار
كاسط كأسانيدهم المشهورة ،كفيه مطلب عن حفاظ كاسط كعالقاتهم العلمية
البحث،1أهم4441
امسالمي ،ط
الغرد
ـ .الحديثية عند ركاة كاسط كمحاكلة
المشكالت
خارجها ،ثم يُظ ِهر
استخالص أهم السمات البارزة التي تتصف بها الحركة الحديثية فيها.

الذهبي ،سير أعالـ النبالء ،تحقيق مجموعة بإ راؼ الشيخ عيب األرنركط،

الكلمات المفتاحية :المدارس الحديثية ،علم الحديث في مدينة كاسط .مدينة

المحدثين 1993 .ـ.
 1413هػ
مرسسة الرسالة ،بيركت ،الطبعة التاسعة
كاسط ،تاريخ الحديث ،طبقات

الذهبي ،مختصر تاريخ ابن الدبيثي ،دراسة كتحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار

Hicri Birinci ve Ikinci Yüzyilda Vasit Şehrinde Hadis Hareketleri

Öz
Bu araştırma, hicri birinci ve ikinci yüzyılda Vasıt şehrindeki hadis rivayeti
olgusuna ışık tutmaktadır. Bu itibarla, öncelikle şehrin gelişiminin ve şehrindeki ilmi
hayatın izlerini sürmekte ve daha sonra şehirdeki rivayet hareketine Sahabenin etkisinin
boyutlarını incelemektedir. Çalışmamız, Vasıt’taki ravi tabakalarına dair bir
bibliyografya ve bu ravilerin meşhur senetlerini, ayrıca Vasıt’taki hafızları ve bu
hafızların dışarıyla olan münasebetlerini içermektedir. Son olarak ise, Vasıt’taki hadis

الكتب العلمية بيركت – لبناف الطبعة األكلى 1417هػ1997ـ.

الذهبي ،ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ،تحقيق علي محمد البجاكم ،دار المعرفة،
بيركت.
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ابن سعد ،محمد بن سعد الزهرم  ،الطبقات الكبرل ،تحقيق إحساف عباس ،دار
ادر ،بيركت ،الطبعة األكلى1524،ـ.
السلفي ،سراالت الحاف السلفي لخمي

الحوزم عن جماعة من أهل كاسط،

تحقيق مطاع الطرابيشي ،مطبعة الحجاز بدمشق 1152هػ1532 ،ـ.
1
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السيوطي ،جالؿ الدين ،طبقات الحفاظ ،دار الكتب العلمية ،بيركت ،ط،1
104هػ.
ابن عبد البر ،يوسف بن عبد اه ،االستيعاد في معرفة األ حاد ،تحقيق علي
البجاكم ،دار الجيل ،بيركت ،ط1014 ،1هػ.
ابن عدم ،الجرجاني ،الكامل في ضعفاء الرجاؿ ،دققها على المخطوطات يحيى
مختار زاكم ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة 1409،هػ1998 ،ـ.
ابن عساكر ،تاريخ دمشق،دراسة كتحقيق علي يرم ،دار الفكر للطباعة كالنشر
كالتوزيع ،الطبعة األكلى1015 ،هػ1554 ،ـ.
العصامي ،عبد المل بن حسين ،سمط النجوـ العوالي في أخبار األكائل كالتوالي،
تحقيق عادؿ أحمد كعلي معوض ،دار الكتب العلمية ،بيركت ،ط،1
1015هػ.
العقيلي ،محمد بن عمرك ،ال عفاء الكبير ،تحقيق عبد المعطي قلعجي ،دار
الكتب العلمية ،بيركت ،ط1040 ،1هػ.
العالئي ،الح الدين ،جامع التحصيل في أحكاـ المراسيل ،تحقيق حمدم
السلفي ،عالم الكتب ،الطبعة الثانية1043،هػ1542،ـ.
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MUSTAFA
 دار إحياء، وله كعلق حوا يه علي يرمAliكدقق أ
 حققه، البداية كالنهاية،ابن كثير

ملخص

على كاقع الركاية الحديثية في مدينة كاسط.ضوءـ
مختصر يلقي
هذا بحث
،هػ1044
األكلى
 ن1554

الطبعة،التراث العربي

ثم يتكلم عن حجم،في القرنين األكؿ كالثاني؛ فيتتبع نشأتها كالحياة العلمية فيها

افيا طبقات الركاة في
تحقيقببيلوجر
 البحث،كفي
،الركائية فيها
وؿالصحابة
أ تأثير
أحمد
كالجماعة
الحركةالسنة
اعتقادفيأهل

 رح، هبة اه،الاللكائي

 كفيه مطلب عن حفاظ كاسط كعالقاتهم العلمية،كاسط كأسانيدهم المشهورة
.هػ1041
4 ط،طيبة
البحث أهم المشكالت الحديثية عند ركاة كاسط كمحاكلة
 ثم يُظ ِهر،،خارجها

 دار،الغامدم

.استخالص أهم السمات البارزة التي تتصف بها الحركة الحديثية فيها
Kaynakça
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ĠbnEbîHâtim

er-Râzî,

1
AbdurrahmanĠbnMuhammad

(327/938),

el-

El-Hallâl, Ebubekir Ahmed b.Muhammed (311/923), es-Sünne, tah. Atiyyeez-Zehrânî,
Cerhuve’t-ta‘dil,
Dairetu’l-maarifi’l-Ġslamiyye, Haydarabad,
Dâru’r-raye, Riyad, h. 1410.
İbnHulkân,
Ahmed b.Muhamedel-Erbilî
(618/1282), Vefayâtu’l-A‘yân,
tah. İhsan Abbas,
Hindistan
(1271/1952), Daruihyaiturasi’l-arabî,
Beyrut.
Dar sadr, Beyrut, m. 1900.
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Halife b. Hayyât, Ebu Amr el-Usfurî (240/854), et-Tabakât, tah. Süheyl Zekkâr, Dâru’lfikr, Beyrut (1414/1993).

Hatîb el-Bağdadî, Ahmed b. Ali (463/1072), Târîhubağdâd, tah. Beşşar‘Avvâd, Dâru’lğarbi’l-İslâmî, h. 1422.

Ez-Zehebî, Muhammed b. Ahmed (748/1347), Târîhu’l-İslâm vevefâyâtu’l-meşâhîrive’la‘lâm, tah. Beşşar ‘Avvâd, Dâru’l-ğarbi’l-İslâmî, m. 2003, Siyerua‘lâmi’n-nubelâ, tah. Şuayb el-arnaût, Muessesetu’r-risâle, Beyrut, 1413h. Muhtasarutârîhi İbned-Debîsî, tah. Mustafa Abdulkadir, Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, Beyrut
(1417/1997). Mizanu’l-i‘tidâl fî nakdi’r-ricâl, tah. Ali el-Bicâvî, Dâru’l-ma‘rife,
Beyrut.

İbnSa‘d, Muhammed b.  Sa‘d ez-Zûrî (230/844), et-Tabakâtu’l-kubrâ, tah. İhsan Abbas,
Dâr sâdır, Beyrut, m. 1968.

Es-Suyûtî, Celaluddin Abdur rahman b. Ebibekr (911/1505), Tabakatu’l-huffâz, Dâru’lkutubi’l-ilmiyye, Beyrut, h. 1400.

Ebu Tâhir es-Silefî, Ahmed b. Muhammed (576/1180), Suâlâtu’l-hafizi’s-silefî li hamîs
el-hevzî ‘an cemaatinmin ehli Vâsıt, tah. Muta‘et-tarâbişî, Matba‘atu’l-hicazbi
Dımeşk (1396/1976).
İbnAbdiber, Yusuf b. Abdilleh (463/1071), el-isti‘ab fîma‘rifeti’l-ashâb, tah. Ali el-Bicâvî, Dâru’l-cîl, Beyrut, h. 1412.

İbn‘Adiy, Abdullah b. Adiyec-Curcânî (365/976), el-Kâmil fî du‘afâi’r-ricâl, tah. Yahya
Muhtar, Dâru’l-fikr, 1. Baskı,(1409/1998).

İbn Asâkir, Ebu’l-kâsım Ali b. Huseyn (571/1176), Tarihu Dimeşk, tah. Ali Şîrî, Dâru’lfikr (1419/1998).

El-İsâmî, Abdulmelik b. Huseyn (1111/1699), Simti’n-nucûmi’l-‘avâlî fî Ahbâri’levailive’t-tevâlî, tah. ‘Âdil Ahmed ve Ali Muevved, Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye,
Beyrut, h. 1419.
El-Ukaylî, Muhammed b. ‘Amr (322/934) ed-Du‘afau’l-kebîr, tah. Abdulmu‘tî Kal‘acî,
Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, Beyrut, h. 1404.

El-‘Alâî, Salâhuddîn Halil b. Keykeldî (761/1359), Câmi’u’t-tahsîl fî ahkâmi’l-merâsîl,
tah. Hamdîes-Selefî, ‘Âlemu’l-kutub (1407/1986).

İbn Kesîr, Ebu’l-Fidâ İsmâîl (774/1372), el-Bidâye ve’n-nihâye, tah. Ali Şîrî, Dâruihyai’tturâsi’l-‘Arabî (1408/1998).

El-Lâlakâî, Hibetullah b. Hasan (418/1027), Şarhui‘tikadiehli’s-sünneti ve’l-cama‘a, tah.
Ahmed el-Ğâmidî, Dârutaybe, h. 1423.
El-Makdisî, Muhammed b. Ahmed (380/990), Ahsenu’t-tekasim fîma‘rifeti’l-ekâlîm,
Mektebetumedbûlî, Kahire, h. 1411.

