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الزهري وأثره يف التدوين التارخيي
د .زمان عبيد وناس
لقد كاف تاريخ الرسوؿ األعظـ (صمى اهلل عميه وآله وسمـ ) ورسالته مف أهػـ مػا أواله الػرواة

والمؤرخػػوف األوا ػػؿ عهػػايتقـ س كقػػد سػػمكوا كيػػه مسػػمؾ التدمػػؽ والتتقػػا الػػد يؽ س اذ هقمػوا كػػؿ مػػا يتصػػؿ

وسيره ومغازيه س ومف قيف هؤالء الرواة اقف شقاب الزهري س الذي يدد مف المؤسسيف
قحياته الشريفة ّ
السػير كػي المديهػة
لدمـ التاريخ كي المديهة المهورة س قؿ يدد هػو المؤسػس الحقيقػي لمدرسػة المغػازي و ّ

س وواحدا مف أهـ مصادرها .

ومف اجؿ إظقار أثره كي التدويف التاريخي درسها الزهري مهذ هشأته وطمقه الدمـ وثقاكته ثـ قياف أثره

السير والمغازي ومهقجه كي رواية التاريخ.
كي التدويف التاريخ الداـ و ّ

الزىري أثره في التدوين التاريخي -:

1ـ حياتو-:

أـ اسمو وكنيتو ولقبو:

هػو اإلمػاـ محػمد قف مسمـ قف عقد اهلل قف شقاب الزهري القرشي المدهي)1(.وكهيتهس أقو قكرس كمػا

يدرؼ قػ :اقف شقاب هسقة الػى جػده شػقاب قػف عقػد اهلل س امػا الزهػري كقػو هسػقة الػى قهػي زهػرة وهػـ

قطف مف قطوف قيمة ريش التي تهتسب الى مدد قػف عػدهاف )2( .واذا أطمػؽ الدممػاء لفػظ الزهػري أو

لفظ اقف شقاب كال يهصرؼ هذاف المفظاف اال اليه سلغمقتقما عميه دوف غيره .

كاف لمزهري اخ واحد اسمه عقد اهلل وتوكي قمهس الهه كاف أسف مههسو د لقي عقد اهلل قف عمر وروى
عهه وعف غيره سوكاف ثقة ميؿ الحديث .

()3

ب ػ والدته وهشأته وأوؿ طمقه الدمـ -:

ولد الزهري كي المديهة المهورة س و د اختمؼ القوؿ كي سهة والدته سكقيؿ اهه ولد سهة  55هػ
س وذهب قدضقـ إلى أف والدته كاهت سهة  51هػ و يػؿ سػهة  56ه ػ سو ػاؿ آخػروف سػهة 58ه ػ ()4
س والثاقت مف القوؿ هو اهه ولد سهة 51هػ وذلؾ لمواكقػة مػدة حياتػه سػهة وكاتػه ساذ اهػه تػوكي وعمػره
اثهيف وسقديف سهة س عاـ 124هػ س كالفرؽ قػيف سػهة الػوالدة س51ه ػ سوالوكػاة124ه ػ سيظقػر 72سػهة

.اما هشأة الزهري االولى كال يدرؼ عهه اكثر مف اهه ولد قالمديهة المهورة سالمركػز الدممػي كػي اوا ػؿ

دولة قهي امية س وهي تدج قالصحاقة وخيرة عمماء الدصر سكولّد له هذا داكدا وهاجسػا مػف اف يهقػؿ
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مف عمومقا س كقادر متوجقا هحو المدركة وطمب الدمـ س وقيهما هو كذلؾ توكي والده سوال يدرؼ عمى
وجه التحديد عمر الزهري عهد وكاة والده س وال السهة التي توكي كيقاس اال اهه كاف عهد وكػاة والػده مػا

يػزاؿ كػي اوا ػػؿ م ارحػؿ طمقػه الدمػػـ ولػـ يتػرؾ لػػه والػده وال الخوتػه شػػي ا مػف المػاؿ ليديػػهقـ ويديهػه كػػي

سوروي عه ػػه اه ػػه ك ػػاف يق ػػوؿ ( هش ػػأت واه ػػا غ ػػالـ ال م ػػاؿ ل ػػي مقطد ػػا م ػػف ال ػػديواف )
تحص ػػيؿ عمم ػػه
ّ
()5وعمى ما يذك ار لمؤرخوف كاف أوؿ شيء اتجه إليه الزهري مف طمقه الدمـ هػو القػرآف الكػريـ سو ػد
روي عف اقف أخي اقف شقاب وله( اهه اخذ القرآف كػي
اتـ حفظه كي ا ؿ مف ثالث شقور()6س كقد ّ
ثمػػاهيف ليمػػة )( )7س وقدػػدها توجػػه الزهػػري لمدركػػة األهسػػابس عم ػى يػػد شػػيخه الصػػحاقي عقػػد اهلل قػػف
ػي عمػى
ثدمقة قف صغيرس كظؿ مالزما له الى اف جػاء سػا ؿ يسػأؿ كػي شػيء مػف الطػالؽس كاستدص ّ
شيخه الجوابس كاشارعميه قالذهاب الى سديد قف المسػيبسكمما رأى الزهػري هػذا س قػادر هػو قالػذهاب
الى سديد قف المسػيب كجالسػه وكػاف يػتدمـ مهػه الحػديث والفقػه)8(.وكػي روايػة اخػرى اف اقػف شػقاب
كاف يجالس عقد اهلل قف ثدمقة و د تدمـ مهه الهسب وغير ذلؾس كسأله شي ا كي الفقه كقاؿ  :اف كهػت

تريد الفقه كدميؾ قسديد قف المسيب )9(.

وققذا يكوف الزهري د اهتقؿ مف مرحمة دراسة وتدمـ االهساب عمى يد عقد اهلل قف ثدمقة الى

دراسة السهة ومدركة الحالؿ والحراـ س ثـ جالس عروة قػف الزقيػر وعقيػد اهلل قػف عقػد اهلل وتتممػذ عمػى
يد اهس قف مالؾ ثماف سهوات )15(.

استفاد الزهري مف أساتذته كيما قدد حتػى اهتقػى مػا اهتقػى إليػه كػي هػذا السػقيؿس وكػي تفو ػه

روي عهػه اهػه حفػظ
عمى أ راهه كي طمب الدمـ كقيؿ كيه اهه كاف شػديد الػذكاء والفطهػةس كقػد سػقؽ اف ّ
القػرآف قثمػػاهيف ليمػة س وروى عهػػه الميػث اهػػه ػاؿ (( مػػا اسػتودعت مقػػي شػي ا ػػط كهسػػيته )) ( )11س
وعهه كاف يقوؿ (( ما استددت حديثا ط )))12( .

كاهت لمزهري طريقته كػي طمػب الدمػـس ككػاف الػى جاهػب اعتمػاده عمػى ذاكرتػه و ػوة إد اركػه س

استداف قالكتاقة س كدػف عكرمػة اهػه ػاؿ كهػا هػأتي األعػرج ويأتيػه اقػف شػقاب سكقػاؿ كهكتػب وال يكتػب
اقػػف شػػقاب س ػػاؿ كرقمػػا الحػػديث كيػػه طػػوؿ س ػػاؿ كيأخػػذ اقػػف شػػقاب ور ػػة مػػف ورؽ األعػػرج سوكػػاف

االعرج يكتب المصاحؼ كيكتب اقف شقاب الحديث كي تمؾ القطدة س ثـ يق أر ثـ يمحو مكاهه  .وكي

رواية اخرى  :ثـ يأخذ طدة ورؽ كيكتب كيقا ثـ يحفظ الحديث كإذا حفظه مزؽ الور ة )13( .

ومهقػػا أيضػػا اهػػه يكتػػب كػػؿ مػػا سػػما س ػواء أكػػاف حػػالال وح ارمػػا أـ غي ػره مػػف أخقػػار السػػيرة

الهقوية او الصحاقةس كيروى عف صالح قف كيساف كاف يقوؿ (( كهػت اطمػب الدمػـ اهػا والزهػري فقـال
تعال نكتب السنن ،قال  :فكتبنا ما جاء عن النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمم ،ثم قال :تعاال نكتب
ما جاء عن الصحابة قال  :فكتب ولم نكتب فانجح وضيعت )) .
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اؿ اقف كثيػر (( وكان يدور عمى مشايخ الحديث ومعو الواح يكتب فييا عنيم الحـديث ،

ويكتب عـنيم كـل مـا سـمه مـنيم حتـى صـار مـن اعمـم النـاس واعمـم اىـل زمانـو وقـد احتـاج اىـل

عصره اليو )) .

()15

وعػػف يدقػػوب قػػف اقػراهيـ اهػػه ػػاؿ  :ػػاؿ لػػي اقػػي مػػا سػػققها اقػػف شػػقاب كػػي الدمػػـ اال اهػػا كهػػا

هػػاتي المجػػالس كيسػػتققؿ ويشػػد ثوقػػه عمػػى صػػدره ويسػػاؿ عمػػا يريػػد وكهػػا تمهدهػػا الحداثػػة

()16

س وعػػف

اقراهيـ قف سديد قف اقراهيـ ػاؿ (( قمت البي بما فاتكم ابـن شـياب قـال :كـان يـاتي المجـالس مـن
صدورىا وال يمقي في المجمس كيال اال سـللو وال شـابا اال سـللو ثـم يـاتي الـدار مـن دور االنصـار

فال يمقي فييا شابا اال سللو وال كيال وال عجو از وال كيمة اال سللو حتى يحاول ربات الحجـال )) .

()17

وكاف الزهري اذا كرغ مف تمقي الدمـ عف شيوخه وأسػاتذته يسػتديد مػا تمقػاه مػهقـ س ويسػتذكر

ما رواه عهقـ رغقة كي حفظه س ككاف يذاكر ذلؾ ما هفسه ويستغرؽ غالب و ته كي المذاكرة س وعػف

الميث قف سديد اهه اؿ ((:جمس الزىري ذات ليمة يذاكر الحديث فما زال ذلـك مجمسـو حتـى اصـبح

))

()18

سوكي رواية عف مػرواف قػف محمػد ػاؿ ((:تـذكر ابــن شيــاب ليمـة بــعد العشـاء حديــثا وىـو

جالـس يتوضل ،قـال  :فما زال ذلك مجمسو حتى اصبح  ،قال :فجعل يتذاكر ذلك الحديث )).

()19

2ـ شيوخ الزىري -:

ال يتسػػا المجػػاؿ لػػذكر جميػػا مػػف تتممػػذ عمػػيقـ الزهػػري س لػػذا سهقتصػػر عمػػى ذكػػر مػػف اخػػذ

عهقـ وتتممذ عميقـ مف الصحاقة ومف اكثر عهقـ الرواية والحديث مف كقار التاقديف .

أـ اساتذتو من الصحابة -:

1ػ ػ اسػػدد قػػف سػػقؿ قػػف حهيػػؼ االهصػػاري س اقػػو امامػػة س كػػاف ممػػف ادرؾ الهقػػي (صــمى اهلل

عميــو وآلــو وســمم) كسػػماه الرسػػوؿ االكػػرـ قاسػػـ جػػده المػػه اسػػدد قػػف ز اررة س تػػوكي وهػػو اقػػف هيػػؼ
وتسديف سهة .

()25

2ػ ػ اهػػس قػػف مالػػؾ قػػف الهضػػر االهصػػاري الخزرجػػي س خػػادـ الهقػػي (صــمى اهلل عميــو وآلــو

وسمم) واحد المكثريف عهه س وهػو مػف اخػذ عػهقـ الزهػري راءتػه س مػات قالقصػرة سػهة 95ه ػ س و يػؿ
سهة 91هػ و يؿ سهة 92هػ و 93هػ وله مف الدمر ما ة سهة او تزيد .

()21

3ػ ػ جػػاقر ق ػف عقػػد اهلل قػػف عمػػرو االهصػػاري سكهيتػػه اقػػو عقػػد اهلل احػػد المكث ػريف عػػف الهقػػي

(صمى اهلل عميو وآلو وسمم) مات قالمديهة سهة 78هػ .
4ػ رقيدػة قػف عقػاد الػدؤلي
َع ّمر طويال .
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 5ػ السػػا ب قػػف يزيػػد قػػف سػػديد قػػف ثمامػػة قػػف االسػػود س اختمػػؼ كػػي هسػػقه كقيػػؿ كهػػاهي و يػػؿ

كهدي س و يؿ غير ذلؾ س ولد سهة 2هػ س و يػؿ سػهة 3ه ػ س تػوكي سػهة 85ه ػ و يػؿ سػهة 86ه ػ و يػؿ
سهة 91هػ .

()25

6ػ سهيف اقو جميمة الصػخري س ويقػاؿ السػممي س ػاؿ اقػف شػقاب الزهػري (( اخبرنـي سـنين

ابو جميمة انو ادرك النبي عام الفتح )) .

()26

7ػ سقؿ قف سدد قف مالؾ قف خالد قف ثدمقػة السػاعدي االهصػاري مػف مشػاهير الصػحاقة س

وهو مف أواخر مف ققي مف الصػحاقة كػي المديهػة واختمػؼ كػي وكاتػه س كقيػؿ سػهة 88ه ػ و يػؿ سػهة
91هػ سو يؿ مات وعمره ما ة سهة .

()27

8ػ عامر قف واثمة قف عقد اهلل قف عمرو قف جحش الميثي س ولد عػاـ احػدس 3هػػس تػوكي عػاـ

115هػ س عمر طويال س وهو أخر الصحاقة .

()28

9ػ عقد الرحمف قف ازهر قف عوؼ الزهري يكهػى اقػا جػاقر س لػه صػحقةسعاش الػى كتهػة اقػف

الزقير س وتوكي قالحرة.

()29

15ػ عقد اهلل قف ثدمقة قف صغير س حميؼ قهػي زهػرة س ولػد قػؿ القجػرة و يػؿ قدػدها س وكػاف

عالما قاالهساب توكي سهة 87هػ او 89هػ .

()35

ب ـ أساتذتو من التابعين -:

1ػ ػ سػػديد قػػف المسػػيب قػػف حػػزف قػػف اقػػي وهػػب القرشػػي المخزومػػي س احػػد االعػػالـ الزمػػه

الزهري كثي ار وجالسه طويال وهو ممف راء عميه القػرآف س كػاف مػف اشػقر كققػاء المديهػة س تػوكي قدػد

التسديف .

()32

 2ػ عمػػى قػػف الحسػػيف قػػف عمػػي قػػف اقػػي طالػػب ( عمــييم الســالم ) زيػػف الداقػػديف س ػػاؿ عهػػه

الزهري (( ما رايت قرشيا افضل منو )) وهو اعمـ اهؿ زماهه واشركقـ هسقاس توكي سهة 93هػ .

()33

3ػ عروة قف الزقير قف الدواـ االسدي س مدهي الزمه الزهري دهػ ار واخػذ عهػه كثيػ ار س ومدظػـ

رواياته التاريخية اخذها عهه س توكي سهة 94هػ .

()35

 4ػ عقد اهلل قف عقد اهلل قف عتقة قف مسدود القذلي س احػد الفققػاء السػقدة كػي المديهػة س ثقػة

س الزمه الزهري كثي ار س توكي سهة 94هػ و يؿ 98هػ .

()34

5ػ سالـ قف عقد اهلل قػف عمػر قػف الخطػاب القرشػي الدػدويس اقػو عمػر المػدهيس احػد الفققػاء

السقدة الزمه الزهري كثي ار توكي آخر سهة 156هػ .

()31

و د ذكر الذهقي اف الزهري د روى عف طققة كقار التاقديف س لذا كقو يدد مف اواسط طققة

التاقديف .
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3ـ تميزه العممي -:

تميز الزهري عمميا عف قا ي عمماء المديهة قددة أمورس مهقا اهه يدد اوؿ مف اسػهد الحػديث

ودوهػػه س ويتضػػح هػػذا مػػف خػػالؿ تفحػػص سالسػػؿ أسػػاهيد األحاديػػث س اف اسػػـ الزهػػري يحتػػؿ عهػػد
ّ
مدظمقػـ االسػـ الثػػاهي قدػد رسػػوؿ اهلل (صـمى اهلل عميــو وآلــو وســمم) وقدقػارة أخػػرى اف اسػمه يتكػػرر
كثي ار كي االسهاد قحيث يحتؿ المرتقة الثاهية قدد الرسػوؿ االكػرـ س ولػيس المقصػود ههػا اهػه يػروي او

ياتي اسمه قدد الهقي مقاشرة كي سمسمة الحديث .

ولػـ يكػف االسػهاد مجقػوال عهػد غيػره مػػف الدممػاء او عهػد شػيوخه حػيف درس عمػيقـ س اال اهػػه

اهتـ قسالسؿ اسػاهيد لدػدد كقيػر مػف االحاديػث والتػي لػـ يكػف اسػهادها ضػروريا قػؿ ذلػؾ س اذ كاهػت

هذه االحاديث اما مدوهة او تروى شفويا كي الدالـ االسالمي اهذاؾ س لقذا كػاف عميػه اف يقحػث عػف
كقار الصحاقة والتاقديف ليدوف عهقـ ما سػمدوه عػف الهقػي (صـمى اهلل عميـو وآلـو وسـمم) كمػا اجػاز

الزهػػري قروايػػة الحػػديث دوف سػػماع مػػف شػػيخ او ػراءة عميػػه س وهػػذا مػػا اطمػػؽ عميػػه كيمػػا قدػػد اسػػـ

(االجازة والكتابة) .

اما اثػره الثػاهي كقػو اوؿ مػف دوف الحػديث س أي اهػه ػد وضػا لػه أساسػا ومهقجػا كػي عمميػة

التدويف س وليس المقصود هها اهه اوؿ مف اثقت االحاديث قصورة مكتوقة س واهمػا اف هػذه االحاديػث
كاهػػت مكتوقػػة ولكهقػػا مقدث ػرة ومهتش ػرة كػػي مهػػاطؽ مختمفػػة كمػػـ يكػػف عمػػى الزهػػري اال اف جمػػا هػػذه

الهصوص المدوهة وكؽ مهقج مديف
العمــم نشــري ))

()37

()36

س ومما يدؿ عمى هذا ولػه (( ما نشر احـد مـن النـاس ىـذا

س وعػػف مدمػػر قػػف ارشػػد ػػاؿ (( كنــا نــرا انــا قــد اكثرنــا عــن الزىــري حتــى قتــل

الوليد فاذا الدفاتر قد حـممت عـمى الدواب من خـزانتو من عمم الزىري )).

()38

اما كي التاريخ كقد كاف الزهري ار ػدا س كقػو اوؿ مػف كتػب السػيرة واخقػار الصػحاقة ومػا دار

مف احداث قدد وكػاة الهقػي (صـمى اهلل عميـو وآلـو وسـمم) كمػا وضػا لقػا ترتيققػا الزمهػي وكػؽ مػهقج
مدروس اساسه تتاقا االحاديث التاريخية كؿ حسػب دورهػا التػاريخي الػذي حػدثت كيػه س لػذا يدػد مػف
اوا ؿ مف دوف السهة والسيرة والمغازي ووضا لقا التواريخ .

()39

امػػا ػػوؿ ا ارهػػه وطالقػػه كػػي تميػزه كقػػي كثيػرة س كقػػد حػ ّػدث اقػػف سػػدد اذ ػػاؿ (( :قــالوا وكــان
الزىري ثقة كثير الحـديث والعمـم والروايـة فقييـا جامعـا )) ( )45س امػا الهسػا ي كقػاؿ  :احسػف اسػاهيد

تروى عف رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) ارقدة مف قيهقـ الزهري .

()41

وعػف اقػف عييهػة عػف عمػرو قػف ديهػار ػاؿ ((:مـا رأيـت انـص لمحـديث مـن الزىــري ))

(،)42

و اؿ الميث (( قمـت لعـراك بـن مالـك  ،مـن افقـو اىـل المدينـة فـذكر سـعيد بـن المسـيب وعـروة بـن

الزبير وعبيد اهلل بن عبد اهلل  ،وقال اعمميـم عنـدي ابـن شـياب النـو جمـه عمميـم الـى عممـو ))

(.)43
مجلة جامعة كربالء

المجلد الثالث
47

العدد /11أب 2005

د .زمان عبيد وناس

الزهري وأثره في التدوين التاريخي

الزهػري

ويػػروى اف عمػػر قػػف عقػػد الدزيػػز كػػاف يقػػوؿ لجمسػػا ه لػػـ يقػػؽ احػػدا اعمػػـ قسػػهة ماضػػيه مػػف

()44

س وعهػػه ايضػػا يػػؿ قاهػػه كػػاف يكتػػب الػػى االكػػاؽ كيقػػوؿ (( عمــيكم بــابن شــياب فــانكم ال

تجدون احدا اعمم بالسنة الماضية منو)) .

()45

وعف اقف مكحوؿ اؿ  (( :ما بقي عمـى ظيرىـا اعمـم بسـنة ماضـيو مـن الزىـري ))

()46

س

وعف سدة عممه ومشاركته الكثر مف عمـ اؿ اقف الميث (( مـا رايـت عالمـا اجمـه مـن ابـن شـياب

وال اكثر عمما منو لو سمعتو يحدث في الترغيب لقمـت ال يحسـن اال ىـذا واذا حـدث عـن االنسـاب

لقمت اليعرف اال ىذا وان حدث في القرآن والسنة كان حديثو نوعا جامعا )) .
4ـ ثقافتو -:

كاف لمزهري مشاركة كي عدة عموـ س وههاؾ دراسات ساققة

()48

()47

د تطر ػت قشػيء مػف التفصػيؿ

لمكاهته مهقا س لذا سوؼ هاتي الى ذكر اسقاماته كي هذه الدمػوـ قشػيء مػف االختصػار وهػذه الدمػوـ
هي :

أـ عموم القرآن :
لمزهػػري مهزلػػة مشػػقورة كػػي عمػػوـ الق ػرآف المختمفػػة س مػػف تفسػػير وسػػقب الهػػزوؿ وجمػػا الق ػرآف

وهاسخه ومهسوخه س وسور مكية ومدهية كضال عف راءته التي رويت عهه س ووجدت رواياته مقثوثة

كي كتب التفسير وغيرها مف كتب مدهية قكذا أمور .
 1ـ مشاركتو في التفسير :

ما جاء عهه كي مدهى وله تدالى (( فمن تطوع خي ار فيو خير لو ))

ان من صام مه الفدية فيو خير لو ))

()49

.

(*)

س واهه اؿ (( يريد

 2ـ مشاركتو في القراءات :

روى حػػديث اه ػزاؿ القػرآف عمػػى سػػقدة احػػرؼ مػػف طػػرؽ كثي ػرة مهقػػا  :عػػف اقػػف شػػقاب عػػف

عقيد اهلل قف عقد اهلل عف اقف عقاس عف رسػوؿ اهلل (صمى اهلل عميو والـو وسـمم) و ػاؿ  (( :أقرأنـي

جبريل القرآن عمى حرف  ،فاستزدتو فزادني ثم استزدتو فزادني حتى انتيى الى سبعة احـرف )) .

()55

و اؿ الزهري كي مدهى الحديث (( بمغني ان تمك السبعة االحرف انما ىي االمـر الـذي يكـون

واحدا ال يختمف في حالل وال حرام )) .

()51

3ـ مشاركتو في سبب النزول :
رويت عهه روايات عػدة كػي سػقب هػزوؿ الكثيػر مػف االيػات سكمػف الروايػات كػي سػقب هػزوؿ

وله تدالى (( فال وربك ال يؤمـنون حتى يحكـموك فيـما شجـر بينيم ))

أبي اختصما الى النبي في ماء)) .
الزبير بن العوام وحاطب بن ّ
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 4ـ في اول وآخر ما نزل من القرآن :

وروي عهػػه كػػي اوؿ مػػا هػػزؿ اهػػه ػػاؿ(:ان النبــي كــان بح ـراء اذ اتــى ممــك بخــط مــن ديبــاج
ّ
(***)
,وروي عهػه اهػه ػاؿ :حػدثهي سػديد قػف المسػيب اهػه
مكتوب فيـو (اقـ أر باسـم ربـك الـذي خمـق))
ّ
قمغه اف آخر ما هزؿ مف القرآف (آية الديف ))53(.
5ـ الناسخ والمنسوخ :

روي عهه قياف هاسخ وله تدالى (( يسئمونك عـن
ولمزهري مشاركة كقيرة كي هذا الدمـ كقد ّ
الشير الحرام قتال فيو قل قتال فيو كبير ))(****) .
كقاؿ الزهري اف هاسخ هذه االية هي (( وقاتموا المشركين كافة كما يقاتمونكم كافة واعممـوا

ان اهلل مه المتقين ))

(*****)

.

()54

2ـ الحديث -:

ال جداؿ اف لمزهري كي الحديث مكاهة كقيرة سيما واهه د روى عف الهقي (صمى اهلل عميو وآلـو

الفي حديث س و اؿ مدمر (( كنا نرا انا قد اكثرنا عن الزىري حتى قتل الوليد بـن
وسمم) اكثر مف ّ
()55
يزيد فلذا الدفاتر قد حممت عمى الدواب من خزانتو من عمم الزىري )) .

وروي عف عمرو قف ديهار اهه اؿ (( ما رأيت احد انص لمحديث من الزىري )) .
ّ
3ـ الفقو -:

()56

كاف الزهري مف اعػالـ الفقػه وممػف اكتػوا قدػد رسػوؿ اهلل (صـمى اهلل عميـو وآلـو وسـمم) حتػى اف

احدهـ د جما كققه .

()57

و اؿ كيػه مالػؾ (( مـا ادركـت بالمدينـة فقييـا محـدثا غيـر واحـد  ،فقيـل

من ىو قال ابن شـياب الزىـري ))

()58

والزىري  ،وعندي الزىري أفقييم )) .

س و ػاؿ اقػف المػدهي (( افتـى اربعـة  ،الحكـم وحمـاد وقتـادة

()59

4ـ مشاركتو في المغة واالدب -:
كػػاف الزهػػري عالمػػا قالمغػػة حاذ ػػا لقػػا س عاركػػا قمػػدلوالت الفاظقػػا ومداهيقػػا س كمػػا كػػاف كصػػيحا

وروي اهػػه جػػاءه شػػيخ كقػػاؿ  (( :حــدثني ،فقــال انــك ال تعــرف المغــة ،
يضػػرب المثػػؿ كػػي كصػػاحتهس
ّ
فقال الشيخ لعمي اعرفيا  ،قال ما تقول في الشعر)) :

صريا هدامى يركا الشرب رأسه
المفصؿ اؿ :المساف .
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ـي مــن الفصــاحة ))( )61س كمػػا كاهػػت
وعهػػه اهػػه ػػاؿ (( :مــا احــدث النــاس مــروءة اعجــب الـ ّ
لمزهري ميوال ادقية س كقاؿ مدمر سمدت الزهري و تادة يهشػداف الشػدر س وممػا هسػب اليػه مػف الشػدر
وله لدقد اهلل قف عقد الممؾ قف مرواف:

و وله :

يسير قأعمى الر تيف مشر ا

ا وؿ لدقد اهلل لما لقيته

ذهب الشقاب كال يدود جماها

ىـ ـ مصنفاتو :ـ

 1ػ كتػػاب المغػػازي

()64

()62

وكأف ما د كػاف لـ يؾ كها

()63

س ذكػره اقػف سػػدد كػػي طققاتػػه الجػزء السػػاقا مػػف ص 175طقدػػة قيػػروت س

والس ػػخاوي ك ػػي االع ػػالف ق ػػالتوقيخ م ػػف ص 88وح ػػاجي خميف ػػة كػ ػي كش ػػؼ الظه ػػوف ج 2ص1747
سوحققه الدكتور سقيؿ زكار سػهة 1981ـ طقدػة دمشػؽ س وتهػاوؿ كػي مقدمػة الكتػاب حيػاة المؤلػؼ

واسقاماته الكقيرة كي المغازي س لكهه لـ يقدـ دراسة مفصمة عف حقيقػة وجػود هػذا الكتػاب او عدمػه
قاالستدالؿ والرجوع الى المصػادر التػي تشػير الػى الكتػاب صػراحة س كمػا اهػه اغفػؿ مػف التحقػؽ مػف
وجود مخطوط اـ ال س الهه د جما مادته س كتػاب المغػازي الػذي حققػه س مػف قطػوف الكتػب المدهيػة

قالسػرة الهقويػػة الشػريفة والتػػارخ س سػػيما واف هػػذا الكتػػاب مخطػػوط قالظاهريػػة تحػػت ر ػػـ 92س  174أ
ذكره كؤاد سزكيف كي ج 2ص. 78

()65

2ػ هسب ريش :ػ

مػػف المدمػػوـ اف لمزهػػري اهتمػػاـ قاهسػػاب الدػػرب خاصػػة اهسػػاب ومػػه س لكػػف ههػػاؾ شػػؾ كػػي

مسألة هؿ اف لمزهري كتاب قمدهى الكتاب المصهؼ كي هسب ريش س اذ لػـ تػذكره المصػادر سػوى

الػذهقي كػػي تػػذكرة الحفػاظ ج1سص111س لكػػف مػػف المدمػوـ اف لػػه مرويػػات عديػدة كػػي اهسػػاب ػريش
وليس كتاقا .

()66

 3ػ يػػذكر كػؤاد سػػزكيف اف لمزهػػري سػػجال و ػػد أسػػماه سػػجؿ اسػػهاف الخمفػػاء مدتمػػدا كػػي كالمػػه

هذا عمى وؿ الطقري والذي هصه (( حدثني عمر قال حدثنا محمد بن يحيى  ،قال اخبرنـي ىشـام
بن الوليد قال  :قال ابن شياب الزىري قال سللني الوليد عن اعمار الخمفاء  ،فاخبرتو ان معاوية

مــات وىــو ابــن خمــس وســبعين ))

()67

س ولكػػف مػػف الواضػػح اهػػه لػػيس اكثػػر مػػف مدمومػػات كاهػػت

لمزهػػريس عػػف قدػػض اخقػػار قهػػي اميػػة واعمػػارهـ رواهػػا لموليػػد عهػػدما طمػػب مهػػه ذلػػؾ س وهػػي كسػػا ر
اخقاره االخرى وليس اكثر س سيما واهه مشقور قأهتمامه قرواية التاريخ .
4ـ الناسخ والمنسوخ :ـ

هذقػػه الحسػػيف قػػف محمػػد الممػػي ت412هػ ػ س مخطػػوط محفػػوظ كػػي مكتقػػة قايزيػػد تحػػت ر ػػـ

 445قرهستوف مجموعة يقوذا . 2/228

5ـ احاديث :ـ
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رواها اقو محمد الحسف قف عمي قف محمد الجوهري ت454ه ػ س مخطػوط كػي ليقػزؾ تحػػت

ر ـ  2/325ومهه مػختارات قالظػاهرية مجػموع تحػت ر ـ 15/83

()69

6ـ تنزيل القرآن :ـ

كتاب مخطوط كي مكتقة قرهستوف مجموعة يقوذا تحت ر ـ . 288

()75

5ـ تالميذه :ـ
اخػذ عػػف الزهػري عػػدد كثيػػر مػف الطػػالب مػف مختمػػؼ الطققػػات س مػهقـ مػػف كػاف مػػف طققتػػه

وقدضقـ مف طققة صغار التاقديف ومف قيهقـ :

1ػ عمر قف عقػد الدزيػز قػف مػرواف قػف الحكػـ س وهػو مػف ا ػراف الزهػري س روى عهػه  ,تػوكي
سهة 151هػ .

()74

 2ػ تػػادة قػػف دعامػػة السدوسػػي س اقػػو الخطػػاب القصػػري س كقيػػه س حػػاكظ ومفسػػر ستػػوكي قدػػد
155هػ .

()75

3ػ موسى قف عققة قف اقي عقاس االسدي مولى آؿ الزقير س توكي سهة 141هػ .

()78

4ػ جدفر قف محمد قف عمي قف الحسيف قف عمي قف اقػي طالػب (عمـييم السـالم) القاشػمي
مدروؼ كقير الشأف غزير الدمـ س أعمـ اهؿ زماهه س توكي سهة 148هػ .

()71

5ػ ػ محمػػد قػػف اسػػحاؽ قػػف يسػػار س اقػػو قكػػر المطمقػػي م ػوالهـ س المػػدهي س هزيػػؿ الد ػراؽ امػػاـ

المغازي واوثققـ رواية س توكي سهة 155هػ .

(77

6ػ عقد الرحمف قف عمر االو ازعػي س اقو عمرو س كقيه ستوكي سهػة 157هػ .

()73

7ػ مالؾ قف اهس قػف مالػؾ قػف اقػي عػامر قػف عمػر االصػقحي س اقػو عقػد اهلل المػدهي سكقيػه
سوهو اثقت صحاقة الزهري ستوكي سهة 179هػ .

()76

8ػ سفياف قف عييهة قف اقي عمراف س اقو محمد الكوكي ثـ المكػي س حػاكظ كقيػه س غهػي عػف

التدريؼ س توكي سهة 199هػ .

()72

امػػا كػػي مسػػالة اوثققػػـ صػػمة كيػػه كقػػـ متقػػايهيف كيػػه ػػوة وضػػدفا كمػػا اهقػػـ متقػػايهيف كػػي كث ػرة

الروايات عهه و متقا سوكي طوؿ صحقتقـ له و صرها لذا كقد سموا الى خمس طققات س وذلؾ لقياف
التفاوت الحاصؿ قيف الرواة مف حيث القوة والضدؼ واعتمادهـ كي الرواية عميه س وطققاتقـ هي :

ػ الطققة االولى  :جمدت حفظ واتقاف وطوؿ الصحقة لمزهري س والدمـ قحديثه والضػقط لػه س

مثؿ مالؾ قف عييهة وعقيد اهلل قف عمر ومدمر قف راشد ويوهس وعقيؿ وشديب وموسى قف عققة .
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ػ الطققة الثاهيػة  :اهػؿ حفػظ واتقػاف لكػف لػـ تطػؿ صػحقتقـ لمزهػري واهمػا صػحقوه مػدة يسػيرة

ولػػـ يحػػدثوا عهػػه س وهػػـ كػػي اتقاهػػه دوف الطققػػة االولػػى س مػػهقـ االو ازعػػي س والميػػث وعقػػد الػػرحمف قػػف
خالد قف مساكر والهدماف قف راشد .

ػ الطققػػة الثالثػػة  :مػػهقـ مػػف الزـ الزهػػري وصػػحقه وروى عهػػه لكػػف يػػؿ كػػي حفظقػػـ س مػػهقـ

:سفياف قف حسيف ومحمد قف اسحاؽ وصالح قف اقي االخضر وركدة قف صالح وهحوهـ .

ػ الطققػػة الراقدػػة  :ػػوـ رووا عػػف الزهػػري مػػف غيػػر مالزمػػة وال طػػوؿ صػػحقة ومػػا ذلػػؾ يػػؿ

كيقـ س مثؿ اسحاؽ قف يحيى المطمقي ومداوية قف يحيى الصدكي واسحاؽ قف اقي كروة واقراهيـ قف
يزيد المكي .

ػ الطققة الخامسة  :وـ مف المتروكيف والمجقوليف س مػهقـ :الحكػـ االيمػي وعقػد القػدوس قػف

حقيب ومحمد قف سديد المطموب وغيرهـ .
ػ أطولقـ صحقة له :

اختمػػؼ طالق ػػه كػػي ص ػػحقتقـ لػػه كم ػػهقـ م ػػف صػػاحقه ك ػػي حمػػه وترحال ػػه مػػهقـ م ػػف ص ػػرت

مدة طويمة محمد قف الوليد الزهري س وشديب اقف اقي حمزة وعقيؿ قف
صحقته س وكاف ممف صحقه ّ
خالػػد االيمػػي س ويػػوهس قػػف يزيػػد ومدمػػر قػػف ارشػػد ومالػػؾ قػػف اهػػس واقػػف اقػػي كدػػب وزيػػاد قػػف سػػدد

الخرساهي .

ػ أكثرهـ رواية عهه :
أكثرهـ رواية عهه كما يظقر :يوهس قف عقيؿ ومدمر قف راشد والزقيدي ومالؾ وسفياف قف

عييهة وزياد قف سدد واكثرهـ رواية عهه أرقدة  :يوهس قف عقيؿ ومدمر والزقيدي وموسى قف عققػة

.

ػ اثقت تالميذه و أوثققـ :
اما أثقتقـ واوثققـ كمالؾ قف اهس ومدمر قف راشد واقف عييهة ثـ عقيؿ قف يوهس .

ػ ضدفا قـ كيه :

واضػػدفقـ كي ػػه  :اقػػف اق ػػي ذ ػػب ومحمػػد ق ػػف اس ػػحاؽ وجدفػػر ق ػػف قر ػػاف واسػػحاؽ ق ػػف ارش ػػد

الجزري .

()79
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6ـ منيج الزىري في تدوين الروايات التاريخية :ـ

ـ اثر الزىري في التاريخ العام والسير والمغازي :

أـ في التاريخ العام وتاريخ ما قبل االسالم :

لـ تقتصر دراسة الزهري لمسير والمغػازي س واهمػا تطر ػت ايضػا الػى اهسػاب الدػرب والتػاريخ

الدػػالمي وتػػاريخ صػػدر االسػػالـ س كقػػو يػػذكر اخقػػار يػػوـ خمػػؽ آدـ ( يــوم الجمعــة ) ودخولػػه الجهػػة

وخروجػػه مهقػػا( )85س وقػػدء التػػاريخ مػػف هقػػوط آدـ (ع) عمػػى االرض س ثػػـ يػػذكر تػواريخ االمػػـ القديمػػة
حتى يهتقي قمقدث الرسوؿ (صمى اهلل عميو وآلو وسمم)

اقها ػه وذريتػػه كػي االرض
قداـ الفيػؿ

()83

()82

()81

س ثـ يذكر هػوح عميػه السػالـ واهتشػار

س ثػػـ تقػػويـ اقهػاء اسػػماعيؿ والدػرب واقتػػدأ مػػف هػار اقػراهيـ (ع) واهتقػػى

س ثػـ التقػويـ القجػري

()84

س ثػـ اخقػار و صػص االهقيػاء ()85س اقػراهيـ واسػماعيؿ س

وخقر ذقح اسحاؽ س ومصدر اخقاره هذه كػدب االحقار .
ذكر صة ياجوج و مأجوج

()87

()86

س ثـ قدض اياـ ريش واهساققا

()88

س حمػؼ الفضػوؿ

()89

س

وقدػػدها ذكػػر سػػيرة ومغػػازي رسػػوؿ اهلل (صـــمى اهلل عميـــو وآلـــو وســـمم) اذ يدػػد مػػف اقػػرز المػػؤرخيف
المسػػمميف الػػذيف أرخ ػوا لحيػػاة الهقػػي االكػػرـ س والواضػػح مػػف كث ػرة االخقػػار التػػي رويػػت عهػػه عهػػد اقػػف
اسحاؽ والوا دي وغيػرهـ س اهػه مػف اجػؿ عممػاء السػيرة س ويقػدو اهػه اوؿ مػف جمػا مػا رواه التػاقديوف

مف السيرة واضاؼ اليقا ما رواه هو ايضا س وقدػد ذلػؾ رتػب هػذه االخقػار عمػى غػرار السػيرة الهقويػة

عهػػد اقػػف اسػػحاؽ وغي ػره مػػف رجػػاؿ السػػيرة س وهػػذا مػػا جدػػؿ الكثيػػر مػػف القػػاحثيف يقػػروف لػػه قالفضػػؿ
والتقدـ ققذا الشأف

()95

س كقد وضا هيكؿ المغازي واتقا اسموب التسمسؿ الزمهي كي دراستقا وثقػت

احداثقا عمى اسس مهقجية لـ يسققه اليقا احد .

يقػػوؿ الػػدوري اثهػػاء كالمػػه عػػف اقػػف اسػػحاؽ (( يجــب ان نالحــظ مبــدئيا ان ابــن اســحاق لــم

يكن واضه ىيكل المغازي بل استاذه الزىري سبقو الى ذلك في دراستو الواسعة وفـي االطـار الـذي

رسمو لمسـيرة وفـي التسمسـل الزمنـي الـذي اتبعـو ))

()91

س و يمكههػا القػوؿ اف اطػار السػيرة قمدهػى

اي ػراد المدمومػػات عػػف حيػػاة الرسػػوؿ االكػػرـ (صــمى اهلل عميــو وآلــو وســمم) قػػؿ القدثػػة وقدػػدها كػػاف
واضحا لدى الزهري .

وعمػػى هػػذا االسػػاس كػػاف االطػػار الػػذي وضػػده الزهػػري لسػػيرة الهقػػي (صــمى اهلل عميــو وآلــو

وسمم) ومغازيه تكوف وكؽ الشكؿ االتي :
()94

أ ػ اخقػار ما قػؿ القدثػة الهقويػة ػ قدػض اخقػار الهقػي
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ب ـ دور الرسالةـ
1ػ الفترة المكية :قداية الرؤيا الصاد ة

الػػى خديجػػة (ع) واخقارهػػا

()96

()95

س وهزوؿ الوحي واضػطراب الرسػوؿ ورجوعػه

س ذهػػاققـ الػػى ور ػػة قػػف هوكػػؿ

()97

(صمى اهلل عميو وآلو وسمم)( )98س ذكر اوؿ اآليات هزوال عميه
2ػ هظرة ريش إلى اإلسالـ

الققا ؿ مثؿ كهدة

()152

()151

س اد اركػػه لهقػػوة محمػػد قػػف عقػػد اهلل

()99

س ذكر اوؿ الهاس اسالما .

()155

س وكداليات الرسوؿ كي هشر االسالـ ومحاولػة قثػه قػيف

وقهي عامر قف صدصدة خالؿ المواسـ .

3ػ حديثه كي اإلسراء والمدراج وتفاصيمه .

()153

()154

4ػ امر رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميـو وآلـو وسـمم) المسػمميف قػالقجرة الػى الحقشػة

()155

س

ومو ػػؼ الهجاشػػي مػػهقـ سومو ػػؼ ػريش مػػف هجػرة المسػػمميف وارسػػالقـ الوكػػود الػػى الهجاشػػي ال هاعػػه

قإعادة المسمميف اليقـ كي مكة .

()156

5ػ مػقاطدة ريش لقهي هػاشـ وقهي عقد المطمب ووكاة اقو طالب(ع)

6ػ قيدة الدققة وقداية االسالـ كي المديهة .

()157

()158

ج ـ فترة المدينة :
المػسجد

()159

1ػ حدث القجرة الى المديهة س واهتظار المقاجريف واالهصار الهقػي وخػػقر وصػوله وقهػاء
س ثـ تػأثر المقاجريف قجو المػديهة ومرضقـ.

()115

2ػ سرية عقد اهلل قف حجر سعددهـ وهوية المشاركيف .

()111

ػي مػػف
3ػ ػ هظ ػرة اليقػػود الػػى الهقػػي (صػػمى اهلل عميػػه وآلػػه وسػػمـ) ومو ػػؼ عقػػد اهلل قػػف اقػ ّ
الرسوؿ س وخقر تحويؿ الققمة الى مكة وتاريخقا ( )112س وكرض الصياـ وكرض زكاة الفطر وتاريخػه

.

()113

4ػ ػ غػػزوة قػػدرس تفاصػػيؿ الغػػزوة

()114

وعميػػر قػػف وهػػب مػػف عيػػوف ػريش يتحػػدث عػػف

هظاـ المسمميف ويهصح قالرجوع ويؤيػده عتقػة قػف رقيدػة سولكػف اقػا جقػؿ يػركض

تفاص ػػيمه

()116

المشركيف .

س ذك ػػر اوؿ مػػػف استش ػػقد مػػػف المس ػػمميف س ج ػػدوؿ قد ػػددهـ

()118

5ػ غزوة السويؽ وتاريخقا .

()115

()117

س قػدء القتػاؿ س

س وجرح ػػى و تمػػػى

()119

6ػ غزوة قهي يهقاع عمى اثر هزوؿ االية الكريمػة (( :واما تخافن من قوم خيانـة فانبـذ

عمييم عمى سواء

))(******)

تفاصيؿ الغزوة وتاريخقا .

()125

7ػ غػزوة ػ اررة الكػدر ضػد قهػي سػميـ وغطفػاف قدػد القجػرة ق ػ  12شػقر

قهي سميـ قحراف قدد القجرة قػ  17شقر .
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 8ػ ػ مدرك ػػة اح ػػد وتفاص ػػيمقا ودور المه ػػاكقيف كيق ػػا س ق ػػدء المدرك ػػة وتفاص ػػيمقا واستش ػػقاد

الحمزة (ع) .

()123

9ػ ػ اخ ػراج قهػػي الهضػػير س وهػػـ قيمػػة يقوديػػة مػػف المديهػػة وظػػروؼ ذلػػؾ وتاريخػػه وذكػػر

الشروط التي قموجققا تـ االتفاؽ مدقـ .

()124

 15ػ غػػزوة الخهػػدؽ وتفاصػػيمقا س مفاوضػػات الرسػػوؿ (صــمى اهلل عميــو وآلــو وســمم ) مػػا

قدػػض رؤسػػاء الدشػػا ر كػػي االهسػػحاب مػػف المدركػػة

()125

س محاولػػة المشػػركيف ا تحػػاـ الخهػػدؽ

هقاية الحصار وهزوؿ جقريؿ (ع) يحث الهقي عمى تاؿ قهي ريضة .
11ػ ارساؿ سرية ضد قهي لحياف .
12ػ حديث االكؾ .

()127

()126

س

()128

()129

13ػ سرية زيد قف حارثة عمى اـ ركة .

()135

 14ػ صػػمح الحديقيػػة س مسػػير الرسػػوؿ (صــمى اهلل عميــو وآلــو وســمم) لمحػػج س عػػدد الػػذيف

ذهقػوا مدػػه

()131

س مهػػا ػريش لمرسػػوؿ س ارسػػاؿ السػػفارات لمتفػػاوض ساالتفػػاؽ عمػػى هػػص الصػػمح قدػػد

مجيء سقيؿ قف عمرو لممفاوضة .
.

()134

()132

15ػ ػ كػػتح خيقػػر س تاريخ ػػه س واالتفػػاؽ مدقػػـ عمػػى الخػػراج
 16ػ ػ الح ػػديث ع ػػف ع ػػدة غ ػػزوات  :مؤت ػػة س القض ػػية

ومداممة كدؾ .

()136

 17ػ ػ ك ػػتح مك ػػة واح ػػداث ما ػ ػػقؿ الفتػ ػػح

الرسوؿ لمحممة وتاريخقا

()139

()137

()135

()133

س غػػزوة قهػػي المص ػػطمؽ

س سػ ػرية اق ػػو القيج ػػاء الس ػػممي

س اسػ ػػقاب الف ػػتح المقاشػ ػرة

س دخوؿ مكة س مدة الققاء كيقا ورجوعه الى المديهة .

18ػ الغػزوات التاليػة قدػد الفػتح  :غػزوة هػوازف

الجزية عمى آيمة س اذرج س اذرعات س تقالة جرش

()143

()141

()138
()145

س الحممػة عمػى تقػوؾ

س الحممة عمى دومة الجهدؿ .

س اس ػػتدداد

()142
()144

س كػرض

 19ػ محاولػػة الرسػػوؿ (صــمى اهلل عميــو وآلــو وســمم) كػػي ارض الجزيػرة وارسػػاؿ السػػفارات

الى المموؾ .

()145

25ػ ارساؿ خالد ضد قهي حارث كي هجراف ودخولقـ االسالـ.
21ػ ذكر ازواج الرسوؿ .
22ػ حجة الوداع .

()147

()148

23ػ مرض الرسوؿ (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) وخقر وكاته.

مجلة جامعة كربالء
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وققػػذا يمك ػػف القػػوؿ اف الزه ػػري هػػو اوؿ م ػػف اعطػػى الس ػػيرة هػػيكال مح ػػددا ورسػػـ خطوطق ػػا

قجالء سوما كاف عمى الذيف جاءوا مف قدػده اال تقػديـ قدػض التفاصػيؿ الموضػحة والزيػادة كػي عمػؿ
التهسيؽ والتد يؽ .
ح ـ فترة ما بعد الرسول االكرم ( العيد الراشدي ) .
ويقدأ كيقا الزهري مهذ حادثة السقيفة وقيدة اقي قكر(رض)

()155

س وقدض اخقاره ومطالقة

()151

ثػـ حػديث اقػو قكػر(رض)

كاطمة ( عمييا السالم ) إياه قارثقا مف اقيقا محمػد (صمى اهلل عميو وآلـو وسـمم) كػدؾ س ثػـ مقايدػة
االماـ عمي ( عميو السالم ) له قدد وكاة كاطػػمة ( عمييـا السـالم )
قتولية عمر قف الخطاب(رض) الخالكة

قكر وقدض اخقاره

عمػػر

()156

()153

()152

س واجالء اليقود

()154

س ثـ خقر وكاته س ثـ تولي عمر (رض) االمر قدد اقػي
س وخقر وكاته

()155

ثـ تولي االمر عثماف (رض) قدد

س اخقػػار الفتهػػة واقتدػػاد اإلمػػاـ عمػػي ( عميــو الســالم ) عهقػػا

ومقايدػة اميػػر المػػؤمهيف عمػي( عميــو الســالم ) لمخالكػة

عمػػى امػػامقـ س وخقػػر مو دػػة الجمػػؿ
تفاصيؿ وا دة صفيف

()165

()159

س ثػػـ ثػػـ يػذكر خػػروج قدػػض القرشػػييف

س ثػػـ يػػذكر تػػاؿ اميػػر المػػؤمهيف لمداويػػة ثػػـ يتحػػدث عػػف

س ثـ يذكر الخوارج

()161

وتػػولي االمػػاـ الحسػػف (عميــو الســالم ) الخالكػػة
اخقاره س أي قحدود سهة 41هػ .

()158

()157

س ثػػـ خقػػر مقتػػؿ عثمػػاف

س وقددها خقر استشػقاد االمػاـ ( عميـو السـالم )

()162

()164

س ثػػـ تهازلػػه عهقػػا لمداويػػة

()163

س وققػػا يهقػػي

امػػا دولػػة قهػػي اميػػة كمػػيس لديػػه اخقػػار عهقػػا ساال ذكػػر اعمػػار قدػػض الخمفػػاء اذ وردت عهػػد

الطقري مرتيف .

()165

يقوؿ الدكتور شاكر محمود عقد المػهدـ (( ان الذي اسس المدرسـة التاريخيـة فـي المدينـة

المنورة وفي الشام ىو الزىري اذ كـان عالمـا باالنسـاب وعالمـا باخبـار الرسـالة والعيـد الراشـدي ،

حيــث تنــاول اخبــار الراشــدين ومطمــه ايــام االمويــة باســموب تقصــى فيــو االخبــار مــن اصــحابيا
ومحص الروايات وجمـه اسـنادىا وراعـى التسمسـل الزمنـي التـاريخي وابـرز االحـداث اليامـة واقـل

من الشعر والقصص  ،أي انو كتب التاريخ )).

()166

منيج الزىري في كتابة التاريخ:ـ
اف وجقػػة الزهػػري االساسػػية كػػي روايػػة اخقػاره التاريخيػػة هػػي وجقػػة محػػدث س اذ اعتمػػد عمػػى
االسػػاهيد كػػي ذكػػر اخقػػاره ورواياتػػه س أي اف طريقتػػه كػػي تحقيػػؽ الحػوادث التاريخيػػة والروايػػات تدتمػػد

عمى السهد س و د جاء استخدامه لمسهد قددة طرؽ هي :
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أ ػ السػػهد الكامػػؿس المسػػتمر  :أي ذكػػر سػػهد الخقػػر كػػامال س مهقػػا كػػي خقػره عػػف الكتػػاب الػػذي

قدثه الرسوؿ (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) الى هر ؿ عظيـ الروـ س وكػاف كػي مػدة صػمح الحديقيػة س
كػػروى الزهػػري الخقػػر قالسػػهد عػػف طريػػؽ عقيػػد اهلل قػػف عقػػد اهلل عػػف اقػػف عقػػاس عػػف اقػػي سػػفياف قػػف
حرب .

()167

وكذا كي خقر الحديقية س رواه عف طريؽ عروة قف الزقير عف المسور قف مخرمة .

()161

 2ػ السػهد الجمدػي  :لجػأ الزهػري احياهػا الػى اسػتخداـ السػهد الجمدػي كفػي قدػض اخقػاره اثهػاء صػػمح
الحديقية يدتمد كيقا سمسمتيف مف الرواة س ومكر ار الرواية ايضا س كقػد روى عػف عػروة قػف الزقيػر عػف

مسػػور قػػف مخرمػػة س وعػػف عػػروة قػػف الزقيػػر عػػف مػػرواف قػػف الحكػػـ س كمػػا كررهػػا عمػػى لسػػاف اسػػقؼ

لمهصارى كي دمشؽ س والخقر خاص قرسالة الرسػوؿ (صـمى اهلل عميـو وآلـو وسـمم) الػى هر ػؿ اثهػاء
صمح الحديقية س و د ا تقس الطقػري مف هذه االخػقار أرقا مػرات كي أرقدة مواضا.

()169

واسػتخدمه ايضػػا س أي السػػهد الجمدػػي س عهػػد حديثػه عػػف غػػزوة قهػػي المصػػطمؽ اذ روى عػػف

طريؽ عمقمة قف و اص الميثي س وعف سديد قف المسيب وعف عروة قف الزقيروعػف عقيد اهلل قػف عقد

اهلل و ػاؿ  ((:كل قد حدثني بعض ىذا الحديث ))

()175

3ػ السهد المهقطا س الها ص  :ذهب الزهري كػي قدػض االحيػاف الػى سػرد احداثػه ها صػة السػهد مهقػا
كي قدض رواياته عف غزوة قدر اذ اكتفى قالرواية عف عروة قف الزقير .
وايضا عف القتاؿ كي قدر اكتفى قالرواية عف سديد قف المسيب

رواية عف احد اسرى المشركيف .

()173

()171

()172

س ومرة اخرى عهه كي

4ػ روايات دوف سهد  :و يظقر كي قدض رواياته اهقا عديمة السهد اذ جاء قخقرها مقاشرة دوف ذكر
سمسمة رواتقا س مهقا كما كي روايته عف توجه رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميـو وآلـو وسـمم) الػى تقػوؾ س
اذ يرويقا اقف اسحاؽ عف الزهري دوف سهد .

()174

وكػػذا كػػي قدػػض اخقػػاره عػػف مدركػػة الخهػػدؽ س اذ يػػروي احػػداث تفػػاوض الرسػػوؿ (صــمى اهلل

عميو وآلو وسمم) ما رؤساء الدشا ر ومحاولته االتفاؽ مدقـ لترؾ المدركة واالهسحاب مػف حصػار

المديهة

()175

س وايضا كي حديثه عف حث جقريؿ (ع) الهقػي(صمى اهلل عميو وآلو وسـمم) كػي التوجػه

لغزوة قهي ريضة قدد الخهدؽ س رواها دوف سهد .

()176

ب ـ ما تضمنتو مادتو التاريخية :ـ
1ػ ػ الق ػرآف الك ػريـ  :اكثػػر الزهػػري مػػف ذكػػر االيػػات القرآهيػػة والتػػي كػػاف سػػقب هزولقػػا قدػػض
االحداث التاريخية التي حدثت كي عقد الرسوؿ س والتي يرويقػا س كقػو يػذكر عمػى سػقيؿ المثػاؿ اوؿ

آية هزلت عمى الهقي االكرـ هي (( اق أر باسم ربك الذي خمق ))(*******)ثـ يذكر السورة الثاهية التي
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هزل ػػت الهق ػػي (صـــمى اهلل عميـــو وآلـــو وســـمم) قد ػػد س ػػورة الفم ػػؽ وه ػػي (( ن والقمـــم ومـــا يســـطّرون

))(********)

.

()177

وايضا يذكر ما هزؿ كي قهي الهضير قدد غزوة الخهػدؽ (( ألم تـر الـى الـذين أوتـوا نصـيبا

مــن الكتــاب يؤمنــون بالجبــت والطــاغوت ويقولــون لمــذين كفــروا ىــؤالء أىــدا مــن الــذين آمنــوا

سبيال))(*********)

الػى ػوله تدػالى (( وكفـى بجينـم سعي ار ))

(**********)

.

()178

2ػ الشػدر  :مػف المدػروؼ عػف الزهػري اهػه مقػؿ مػف ذكػر االقيػات الشػدرية كػي احداثػه التاريخيػة لػذا
كأهقا جاءت ميمة ومتهاثرة كي كتب السير والتاريخ ومما تضمهته مادته مف أقيات شدرية :ػ
ما ذكره عهد حديثه عف غزوة السويؽ وهي عمى لساف اقي سفياف .

سقاهي كرواهي كميتا مدامةً

عمى ظمأ مهي سالـ قف مشكـ

()179

وايضا كي خقره عف مقتؿ اقف االشرؼ س وهو شاعر كاف يقجو رسوؿ اهلل (صـمى اهلل عميـو وسـمم)
اذ روى صيدة القف االشرؼ يرثي كيقا تمى ريش قدد مدركة قدر مطمدقا :
طحهت رحى قدر لمقمؾ اهمه

واجاقه حساف ققصيدة مطمدقا :

اقكي لكدب ثـ عؿ قدقرة

ولمثؿ قدر تستقؿ وتدما

مجدعا ال يسما
مهه وعاش ّ

()185

()181

وكي صيدة لحساف وهو يذكر مقتؿ كدب قف االشرؼ وسالـ قف اقي الحقيؽ س مطمدقا :
هلل در عصاقة ال يتـ

ياقف الحقيؽ واهت ياقف االشرؼ

()182

3ػ ذكره قدض الوثا ؽ المقمة  :تضمهت رواياته ذكر قدض الرسا ؿ والكتب التي رويت له شفويا س
مهقا روايته عف كتاب رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميـو وآلـو وسـمم) لدقػد اهلل قػف جحػش عهػدما قدثػه كػي

سرية الى مكة كامره اال يهظر كيه حتى يسير يوميف وما جاء كي هذا الكتاب:

(( واذا نظرت في كتابي ىذا فسر حتى تنزل بنخمة بين مكة والطائف فترصد نيا قريش وتعمم لنا
من امرىم )) .

()183

ويذكر الطقري ايضا اف يزيد قف اقي حقيب المصري وجد كتاقا كيه تسمية مف قدثه رسوؿ

اهلل (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) الى مموؾ االرض س وما اله الصحاقه حيف قدثقـ س كرواه لمزهػري
س ذكر الرسؿ اقف اسحاؽ وهـ ستة رسؿ س ارسمقـ الرسوؿ االكرـ (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) إلى

مهاطؽ مختمفة .
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وكتػػاب هر ػػؿ الػػذي ارسػػمه الهقػػي (صــمى اهلل عميــو وآلــو وســمم) مػػا دحيػػة قػػف خميفػػة الكمقػػي

سجاء كيه (( بسم اهلل الرحمن الرحيم  ،السـالم عمى من اتـبه اليدا  ،امــا بــعد اسـمم تســمم يؤتـك
اهلل اجـرك مـرتين وان تتـول فان اثم االكاريين عميك )) .

()185

امػػا رواياتػػه ككمقػػا شػػفوية و ػػد ارعػػى كيقػػا تتاقدقػػا الزمهػػي كقػػي قصػػورة عامػػة تدطػػي احػػداثا

وا ديػة قاسػػموب قسػػيط تتخممقػػا قدػػض القصػػص الشػدقية واالسػػاطير واإلسػ ار يميات س مثػػؿ خمػػؽ آدـ س
وخروجه مف الجهة س و صة يأجوج ومأجوج س وغيرها .

وكػي هقايػػة المطػاؼ يمكػػف القػوؿ قدػػد اف توضػح لهػػا مػهقج الزهػػري ومادتػه كػػي التػػاريخ س اف

لمزهري حس تاريخي عد كيما قدد مف اهـ الركا ز التي شػكمت قدايػة ظقػور مدرسػة عمػـ التػارخ كػي
المديهة المهورة .

المصادر والمراجه

 1ػ الهػػووي ساقػػو زكريػػا محيػػي الػػديف ست676هػ ػ س تقػػذيب االسػػماء والمغػػات س المطقدػػة المهيريػػة س
ج(1الق ػػاهرة:د/ت)ص 95س ال ػػذهقي سش ػػمس ال ػػديف محم ػػد ق ػػف احم ػػدست748ه ػػسسير اع ػػالـ اله ػػقالء

سمؤسسػ ػ ػػة الرسػ ػ ػػالةسج (5قيػ ػ ػػروت1981:ـ )ص326سالػ ػ ػػذهقي ستػ ػ ػػذكرة الحفػ ػ ػػاظس دا ػ ػ ػرة المدػ ػ ػػارؼ
الدثماهيةسط4سج (1القهد 1975:ـ ).

 2ػ الزقيػري س اقػو عقػد اهلل مصػدب قػف عقػد اهلل ست236ه ػ سهسػب ػريش س هشػر ليفػي قروكهسػاؿ س

دا ػ ػرة المدػػػارؼسج ( 8القػ ػػاهرة :د/ت )ص 261س القخاريسمحم ػػدقف اسػػػماعيؿست256ه ػ ػػس التػػػاريخ
الكقير س حيػدر آقاد س دا رة المدارؼ الدثماهية س ط1س ج1س ؽ (1القهد :د/ت )ص225ػ. 221

 3ػ القسػػتي س اقػػو حػػاتـ محمػػد قػػف حيػػاف س 354هػ ػ س الثقػػاتس دا ػرة المدػػارؼ الدثماهيػػة س س ج5
(حيدر آقاد/القهد 1399:هػ ) ص. 47

 4ػاقف الجػػوزي س ت579ه ػ سصػػفوة الصػػفوة س مطقدػػة دا ػرة المدػػارؼ الدثماهيػػة س حيػػدر آقػػادسط1س
ج ( 2القهد 1335:ـ )ص 72سالذهقي س سير اعالـ الهقالء سج5سص 326س اقف كثير ت774هػ
س القداي ػػة والهقاي ػػة س مطقد ػػة الس ػػدادة سج ( 9الق ػػاهرة 1351 :ه ػ ػ )ص 341س اق ػػف حج ػػر س ش ػػقاب

الديف احمد قف عمي الدسقالهي ت852هػ ستقذيب التقذيب س مطقدة دا رة المدارؼ الدثماهيػة سج 9

(حيدر آقاد/القهد 1326 :هػ ) ص. 455

 5ػ الذهقي س سير اعالـ الهقالء سج 5س ص. 335

 6ػ القخاري س التاريخ الكقير س ص ج 1س ص . 225
 7ػ ـ  .ف س ج 1س ص 225س الهووي س تقذيب االسماء والمغات س ج 1س ص . 92
 8ػ الذهقي س سير اعالـ الهقالء س ج  5س ص . 95

 9ػ اقف حجر ساالصاقة كي تمييز الصحاقةس مطقدة االزهر سج (1القاهرة 1976 :ـ )ص . 285
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 15ػ الػػذهقي س سػػير اعػػالـ الهػػقالء س ج 5س ص  25س الصػػفدي سصػػالح الػػديف خميػػؿ قػػف ايقػػؾ

(ت764هػ)الواكي قالوكياتسقأعتهاء س  .ديدريهغ سدارصادرسج(5قيروت1975:ـ) ص . 26
 11ػ اقف حجر س تقذيب التقذيب س ج 9س ص . 449
 12ػ ـ  .ف س ج 9س . 448

 13ػ اقف عساكر س اقو القاسـ عمي قف الحسيف قػف هقػة قػف عقػد اهلل س االمػاـ الزهػري س مػأخوذ مػف
كتاب تاريخ مديهة دمشؽ س عهاية قشػر اهلل قػف هدمػة وجػا يس مؤسس ػػة الرس ػػالة (قيػروت 1982 :ـ

)ص . 11

 14ػ اقف حجر س تقذيب التقذيب س ج 9س ص . 448
 15ػ اقف كثير س القداية والهقاية س ج 9س ص . 341

 16ػ الضاري سحارث س الزهري ومهقجه كي السهة ( القاهرة 1985 :ـ ) ص . 79
 17ػ اقف حجر س تقذيب التقذيب س ج 9س ص . 449
 18ػ ـ  .ف س ج 15س ص 95ػ. 96

 19ػ ـ  .ف س ج  15س ص 95ػ . 96

 25ػ اقف عقد القرس اقي عمر يوسؼ قف عقػد اهلل س االسػتيداب كػي مدركػة االصػحاب س تحقيػؽ طػه
محمد الزيفسوهو ققامش كتاب االصاقةسمطقدة االزهرسج(1القاهرة1976 :ـ) ص . 157

 21ػ اقػف االثيػر س اسػد الغاقػة س ج 1س ص  89س اقػف حجػر س االصػاقة س ج 1س ص  112س اقػف
عقػػد القػػر س االسػػتيداب س ج 1س  2255س الجػػزري س شػػمس الػػديف محمػػد قػػف محمػػد (ت833ه ػػ)
غاية الهقاية كي طققات القراء س مكتقة الخاهجي سج ( 2القاهرة 1933:ـ ) ص. 262

 22ػ اقف حجر س تقذيب التقذيب س ج 2س ص 4س اإلصاقة س ج 2س ص 159ػ. 111

 23ػ رأى الهقي (ص) كي سوؽ ذي المجاز قؿ اف يسمـ س واسػمـ ثػـ شػقد اليرمػوؾ س ػاؿ القخػاري س

له صحقة س والريب كي سماعه مف الهقي (ص)  .الذهقيس سير اعالـ الهقالء س ج 3س ص. 517
 24ػ اقف عقد القر س االستيداب س ج 1س ص 559ساقف حجر االصاقة س ج1س ص. 559
 25ػ ـ.فس ج 4س117ػ 118س ـ  .ف .
 26ػ ـ  .ف س ج 4س ص . 269
 27ػ ـ  .ف س ج 4س ص . 275

 28ػ اقف حجر س تقذيب التقذيب س ج 5س ص . 82
 29ػ اقف حجرس االصاقة س ج 6س ص . 265
 35ػ ـ  .ف س ج  6س ص . 31

 31ػ الجزري س غاية الهقاية س ج 3س . 358
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 32ػ الذهقي س تذكرة الحفاظ س ج 1س  74س اقف حجر س تقريب التقذيب س ج 2س . 35
 33ػ ـ  .ف س ج 1س . 158
 34ػ ـ .ف س ج 1س . 78

 35ػ اقف حجر س تقذيب التقػذيب س ج 3س ص  436س تقريػب التقػذيب س تحقيػؽ عقػد الوهػاب عقػد
المطيؼ س هشر المكتقة الدممية سج( 1المديهة المهورة  :د/ت ) ص . 355

 36ػ كؤاد سزكيف س تػاريخ التػراث الدرقػي س ترجمػة محمػود كقمػي وآخػروف مػج 2سج  ( 2الريػاض:
1983ـ )  78س الضاري ومهقجه كي السهة س ص  176وما قددها.
 37ػ اقف حجر س تقذيب التقذيب س ج 9س ص . 449
 38ػ الذهقي س تذكرة الحفاظ س ج 1س. 112

 39ػ شاكرسمصطفى س التارخ الدرقي والمؤرخوف ( قيروت 1979:ـ ) ص  175س الحػديثي سهػزار
عقد المطيؼ س عمـ التاريخ عهد الدرب ( قغداد 2551 :ـ ) ص 61ػ . 62

 45ػ اقف حجر س تقذيب التقذيب س ج 9س ص . 448
 41ػ ـ  .ف س ج 9س ص . 448
 42ػ ـ  .ف س ج 9س ص . 448

 43ػ ـ  .ف س ج 9س ص . 448
 44ػ الػذهقي س الدقػر كػي خقػر مػف غقرستحقيػؽ صػالح الػديف المهجػد ج  ( 1الكويػت 1965 :ـ )

ص . 784

 45ػ اقف حجر س تقذيب التقذيب س ج 9س ص . 449

 46ػ اقػػف خمكػػاف ساقػػو الدقػػاس شػػمس الػػديف احمػػد قػػف محمػػد (ت681هػػ) وكيػػات االعيػػاف ستحقيػػؽ
احساف عقاس س دار صادر ج ( 4قيروت  :د/ت ) ص . 177

 47ػ اقف حجر س تقذيب التقذيب س ج  9س ص . 449
 48ػ الضػػاري س الزهػػري ومهقجػػه كػػي السػػهة س حقػػي اسػػماعيؿ س كقػػه االمػػاـ الزهػػري ومهقجػػه كيػػهس
رسػػالة ماجسػػتير مقدمػػة ال ػى كميػػة الدمػػوـ االسػػالمية سجامدػػة قغػػداد 1994ـ سالػػدوري س محمػػد يػػاس
خضرس راءة االماـ الزهري دراسة لغوية هحوية س رسالة ماجستير مقدمة الى كميػة الدمػوـ االسػالمية

سجامدة قغداد 1995ـ .
* ػ الققرة س آية . 184

 49ػ القخػػاري س صػػحيح القخػػاري س ج  6س ص  155س الطقػػري ساقػػو جدف ػر محمػػد قػػف جريػػر س
جاما القياف عف تأويؿ القرآف سط2س ج  ( 2القاهرة 1954 :ـ ) ص . 143

 55ػ الطقري س جاما القياف س ج  1س ص . 14
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 51ػ ـ  .ف س ج 1س . 14
** ػ الهساء س آية . 65

 52ػ الرازي ساقف اقي حاتـ محمد قػف عقػد الػرحمف (ت327هػػ) عمػؿ الحػديث س المطقدػة السػمفية ج
 ( 2القاهرة 1343 :هػ )  293س الواحدي ساقو الحسف عمي قف محمد (ت468هػ) ساسقاب الهزوؿ
سمطقدة القاقي الحمقي ( القاهرة 1968 :ـ ) ص  93ػ . 94
*** ػ الدمؽ س آية . 1

 53ػ السػػيوطي سجػػالؿ الػػديف (ت911ه ػػ)س االتقػػاف كػػي عمػػوـ الق ػرآفسدار الكتػػاب الدمميػػة س ج( 1
قيروت 1987 :ـ ) ص 24س . 27
**** ػ الققرة س آية . 217

***** ػ التوقة س آية . 37

 54ػ القرطقي س اقو عقد اهلل محمد قف احمد االهصاريس جاما احكػاـ القػرآف س دار الكتػب المصػرية

سط3س ج ( 3القاهرة 1967 :ـ ) ص . 43

 55ػ الذهقي س تذكرة الحفاظ س ج 1س . 112

 56ػ الحهقمػػي س اقػػو الفػػالح عقػػد الحػػي قػػف الدمػػاد سشػػذرات الػػذهب كػػي اخقػػار مػػف ذهػػب س مطقدػػة

الميسرة سج ( 1قيروت  :د/ت ) ص . 163

 57ػ جمدة القاضي ساقف المفرج سوهو عقد اهلل محمد قف احمد االموي س موالهـ االهدلسي س

ت 385هػ  .الذهقي س تذكرة الحفاظ س ج 3س ص . 1557

58ػ اقف الجوزي (ت597هػ)س صػفوة الصػفوة س مطقدػة دار المدػارؼ الدثماهيػة سط 1س ج( 2قحيػدر
آقاد /القهد 1335 :هػ ) ص . 77

 59ػ الذهقي س سير اعالـ الهقالء س ج  5س ص . 336
 65ػ االصققاهي س اقو هديـ احمد قػف عقػد اهلل (ت435هػػ)س حميػة االوليػاء وطققػات االصػفياء سدار

الكتاب الدرقػي سط1س ج ( 3قيػروت 1967 :ـ ) ص  375س اقػف كثيػر س القدايػة والهقايػة س ج 9س

ص . 347

 61ػ ـ  .ف س ج 3س ص  364س ـ  .ف س ج 9س ص . 345
 62ػ الضاري س الزهري ومهقجه كي السهة س ص. 184
 63ػ اقف كثير س القداية والهقاية س ج  9س ص . 347

 64ػ اقػػف سػػدد (ت235ه ػػ) سالطققػػات الكقػػرى س د ارسػػة وتحقيػػؽ زيػػاد محمػػد س طقػػا مكتقػػة الدمػػوـ
ومطقد ػػة المديه ػػة المه ػػورة ط 2سج  ( 7المديه ػػة المه ػػورة 1978 :ـ )ص  175س الس ػػخاوي س ش ػػمس

الديف محمد قف عقد الرحمف س االعػالف قػالتوقيخ لمػػف ذـ التػاريخ ( دمشػؽ 1349 :ه ػ ) ص  88س

حػػاجي خميفػػة سمصػػطفى قػػف عقػػد اهلل (ت1567ه ػػ) س كشػػؼ الظهػػوف عػػف اسػػماء الكتػػب والفهػػوف س
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مطقدة المثهى سج ( 2قغداد  :د/ت ) ص  1747س كؤاد سزكيف س تاريخ التراث الدرقي مج سج 2

س ص . 78

 65ػ الزهري سمحمد قف مسمـ (ت124هػ)س المغازي س تحقيؽ سقيؿ زكار(دمشؽ.)1981 :
 66ػ الذهقي س تذكرة الحفاظ س ج 1س ص . 111

 67ػ الطقػػري ساقػػو جدفػػر محمػػد قػػف جريػػر (ت315هػػ) تػػاريخ األمػػـ والممػػوؾ س تحقيػػؽ اقػػو الفضػػؿ
اق ػراهيـ س دار المدػػارؼ سط5سج ( 3القػػاهرة 1979 :ـ ) ص  325س ك ػؤاد سػػزكيف س تػػاريخ الت ػراث

الدرقي س مج 1س ج 2سص . 78

 68ػ كؤاد سزكيف س تاريخ التراث الدرقي س مج  1س ج 2س . 78
 69ػ ـ  .ف س مج  2س ص . 78

 75ػ ـ  .ف س مج  2س ص . 78
 71ػ الذهقي ستذكرة الحفاظ س ج 1س ص . 118
 72ػ ـ  .ف س ج 1س ص . 122
 73ػ ـ  .ف س ج 1س ص . 148

 74ػ اقف حجر تقريب التقذيب س ج 1س ص . 132
 75ػ ـ  .ف س ج 2س ص . 144

 76ػ الذهقي س تذكرة الحفاظ س ج 1س . 178

 77ػ الػذهقي س تػذكرة الحفػاظ س ج 1س ص  257س اقػف حجػر ستقريػب التقػذيب س ج 2س ص 232
.

 78ػ الذهقي س تذكرة الحفاظ س ج 1س ص . 262

 79ػ اقف رجب الحهقمػي س شػرح عمػؿ الترمػذي ستحقيػؽ همػاـ عقػد الػرحيـ س هشػر مكتقػة المهػار ج2
(االردف1987:ـ) 675ػ 676سالضاري سالزهري ومهقجه كي السهةسص 165ػ . 162
 85ػ الطقري س تاريخ االمـ والمموؾ س ج 1س . 144
 81ػ ـ  .ف س ج 1س ص  192ػ . 193
 82ػ ـ  .ف س ج 1س ص  192ػ . 193

 83ػ ـ  .ف س ج 1س ص  247ػ  265س ج 2س ص . 395
 84ػ ـ  .ف س ج 2س ص . 388
 85ػ ـ  .ف س ج 1س ص . 247
 86ػ ـ  .ف س ج 1س ص . 265

 87ػ الػذهقي سشػمس الػديف محمػد قػف احمػد س تػاريخ االسػالـ ووكيػات المشػاهير واالعػالـ س تحقيػؽ

عمر عقد السالـ س دار الكتاب الدرقي سط 1سج ( 1قيروت 1975 :ـ ) ص . 1
المجلد الثالث
مجلة جامعة كربالء
77

العدد /11أب 2005

د .زمان عبيد وناس

الزهري وأثره في التدوين التاريخي

 88ػ القغػدادي سمحمػد قػف حقيػب (ت445هػػ) س المتحػؼ كػي اخقػار ػريش س تدميػؽ خورشػيد احمػػد
كاروؽ س دا رة المدارؼ الدثماهية (قحيػدر آقػاد /القهػد 1384 :ه ػ ) 225س اقػف سػيد الهػاس س عيػوف
االثر كػي كهػوف المغػازي والشػما ؿ والسػير س مهشػورات اآلكػاؽ الجديػػدة س ج ( 1قيػروت 1977 :ـ )

ص . 34

 89ػ ـ  .ف س . 225
 95ػ هيػروكتس س يوسػؼ سالمغػازي االولػى ومؤلفوهػا س ترجمػة حسػيف هصػار ( القػاهرة 1949 :ـ )

ص 48س الدوري س قحث كي هشأة عمـ التاريخ س ص 76س شاكر مصطفىس التاريخ الدرقي س 157
س الضاري س الزهري ومهقجه كي السهة س  176وما قددها .

 91ػ الدوري س قحث كي هشأة عمـ التاريخ س ص. 11

 92ػ المقريػػزي ستقػػي الػػديف عمػػي قػػف احمػػد (ت845هػػ) س امتػػاع االسػػماع س تحقيػػؽ محمػػود محمػػد
شاكر س مطقدة لجهة التأليؼ والترجمة ج ( 1القاهرة 1941 :ـ ) ص. 13

 93ػ الطقري ستاريخ االمـ والمموؾ سج2سص 281ساقف سيد الهاس سعيوف االثػر س ج 1سص  65ػ
. 63

 94ػ الوا دي سمحمد قف عمر قف وا د (ت257هػ) المغازي س تحقيؽ مارسف جوهس سمطقدة جامدة
اكسفورد سج( 1لهػدف 1966:ـ) ص 15س الطقػري س تػاريخ االمػـ والممػوؾ س ج 2س ص 299س اقػف
عقػػد القػػر القرطقػػيس الػػدرركي اخقػػار المغػػازي والسػػير ستحقيػػؽ شػػو ي ضػػيؼ ( القػػاهرة 1966 :ـ )

ص  33ػ . 35

 95ػ اقػف هشػاـ س محمػد قػف عقػد الممػؾ(ت 218هػػ) السػيرة س تحقيػؽ مصػطفى السػقا س دار الوكػاؽ

سج ( 1قي ػ ػػروت 1955 :ـ )ص  134س الطقريست ػ ػػاريخ االم ػ ػػـ والمم ػ ػػوؾس ج2سص229سالمقري ػ ػػزي
سامتاع االسماعسج1س ص . 15

 96ػ اقف هشاـ س السيرة س ج 1سص . 134

 97ػ الطقري س تاريخ االمـ والمموؾس ج 2ص. 229
 98ػ ـ  .فس ج 2س ص . 299

 99ػ اقف عقد القر س الدرر س ص  36ػ . 37
155

ػ الطق ػػري س ت ػػاريخ االم ػػـ والمم ػػوؾ س ج 2س ص 316س اق ػػف س ػػيد اله ػػاس س عي ػػوف االث ػػر س

ج1سص. 114

 151ػ اقف عقد القرس الدرر س ص  56ػ . 65
 152ػ الطقري س تاريخ االمـ والمموؾ س ج 2س ص . 349
 153ػ ـ  .ف س ج 2س ص . 355

 154ػ المقريزي س اإلمتاع س ج 1س ص . 41
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 155ػ اقف عقد القر س الدرر س ص  55ػ . 55
 156ػ ـ  .ف س ص. 39

 157ػ ـ  .ف س ص  56ػ  65س اقف سيد الهاس س عيوف االثر س ج 1سص . 16
 158ػ الطقري س تاريخ االمـ والمموؾ س ج 2س ص . 356
 159ػ ـ .ف س ج 2س ص . 393

 115ػ اقف سيد الهاس س عيوف االثر س ج 1س . 284

 111ػ الطقري س تاريخ االمـ والمموؾ س ج 2س ص . 441
 112ػ ـ .ف س ج 2س ص. 287
 113ػ ـ .ف س ج 2س ص. 287

 114ػ ـ .ف س ج 2س ص . 449
 115ػ الوا دي س المغازي س ج 19 1وما وقددها .
 116ػ ـ  .ف س ج 1س ص  19ػ . 128

 117ػ ـ  .ف س ج 1س ص  145ػ . 146

 118ػ ـ  .ف س ج 1س ص  147وما قددها .
 119ػ ـ  .ف س ج 1س ص 181ػ. 182
(******) ػ سورة االهفاؿ س آية . 58
 125ػ الطقري س تاريخ االمـ والمموؾ س ج 2س ص . 485
 121ػ الوا دي س المغازي س ج 1س  182ػ . 184
 122ػ ـ  .ف س ج 1س . 196

 123ػ الطقري س تاريخه س ج 2س ص 449ساقف عقد القر س الدرر س ص  157س اقف سيد الهاس س
عيوف االثر س ج 1سص. 5

 124ػ ـ  .ف س ج 1س  554س المقريزي س امتاع االسماع س ج 2س . 319

 125ػ الوا ديسالمغازي س ج 2س  442ػ  443سالطقريستاريخ االمـ والمموؾ س ج 2س ص . 635
 126ػ ـ  .ف س ج  2س ص  442س ـ  .ف س ج 2س ص . 635
 127ػ اقف سيد الهاس س عيوف االثر س ج 1س . 94
128ػ الوا دي سالمغازي س 481.

 129ػ ـ  .ف س ج 2س  435س اقف سيد الهاس س عيوف االثر س ج 2س ص . 139
 135ػ اقف سيد الهاس س عيوف األثر س ج 2س ص . 139

 131ػ الوا دي س المغازي س ج 2س  631س الطقري س تاريخ االمـ والمموؾ س ج 2س ص . 625
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 132ػ الذهقي س تاريخ اإلسالـ س ج 2س . 348
 133ػ الوا دي س المغازي س ج 2س ص . 693

 134ػ اقػػف حػػزـ ساقػػو محمػػد قػػف احمػػد (ت456هػػ) س جوامػػا السػػير وخمػػس رسػػا ؿ أخػػر س تحقيػػؽ
احساف عقاس س دا رة المدارؼ ( القاهرة  :د/ت ) ص . 256

 135ػ الوا دي س المغازي س ج 2س ص . 731
 136ػ ـ  .ف س ج 2س ص . 725

 137ػ ـ  .ف س ج 2س ص  795س الطقري س تاريخ االمـ والمموؾ س ج 3س ص . 69
 138ػ الطقري س تاريخ االمـ والمموؾ س ج 3س ص  43ػ . 44

 139ػ الوا دي س المغازي س ج 2س ص  295سالطقري س تاريخ االمـ والمموؾ س ج 3س ص . 69
 145ػ ـ  .ف س ج 2س ص  795س ـ  .ف س ج 3س . 69
 141ػ ـ  .ف س ج 2س ص  884س ـ  .ف س ج 3س . 75

 142ػ الطقري س تاريخ االمـ والمموؾسج 3سص 151ساقف سيد الهاسسعيوف االثرسج 2س ص. 97
 143ػ القػالذري س احػمد قػف يحيػى قػف جػاقر (ت279هػػ)س كتػوح القمػداف ( القػاهرة :د/ت) ص  71ػ
. 72

 144ػ ـ  .ف س ص  73ػ . 74
 145ػ الطقري س تاريخ االمـ والمموؾ س ج 2س ص . 649
 146ػ الذهقي س تاريخ اإلسالـ س ج 2س . 82
 147ػ القخاري س الصحيح س ج 5س ص . 17

 148ػ الوا دي س المغازي س ج 3س  1159ػ . 1115

 149ػ الطقري س تاريخ االمـ والمموؾ س ج 2س ص  198ػ . 215
 155ػ ـ  .ف س ج  3سص  256س  257س . 245
 151ػ الذهقي س تاريخ االسالـ س ج 2س ص. 21
 152ػ ـ  .ف س ج  2س ص . 14

 153ػ الطقري س تاريخ االمـ والمموؾ س ج 3س ص . 433
 154ػ ـ  .ف س ج 3س . 423

 155ػ الوا دي س المغازي س ج 2س ص. 717

 156ػ الطقري س تاريخ االمـ والمموؾ س ج 4س ص . 194
 157ػ ـ  .ف س ج 4س ص . 292

 158ػ ـ  .ف س ج 4س ص  417س  419س . 429

 159ػ ـ  .ف س ج 4س ص. 429
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 165ػ ـ  .ف س ج 4س ص. 252

 161ػ ـ  .ف س ج 5س ص  56ػ . 59
 162ػ ـ  .ف س ج 5س ص 57ػ . 59
 163ػ ـ  .ف س ج 5س ص. 158

 164ػ ـ  .ف س ج 5س ص  162ػ . 163
 165ػ ـ  .ف س ج 5س ص . 498

 166ػ الحديثي س التاريخ الدرقي والمؤرخيف س . 157
 167ػ الطقري س تاريخ االمـ والمموؾ س ج 2س ص . 649
 168ػ ـ  .ف س ج 2س ص . 677

 169ػ ـ  .ف س ج 2س ص625ػ . 637
 175ػ ـ  .ف س ج 2س ص . 611
 171ػ الوا دي س المغازي س ج 1س ص . 595
 172ػ ـ  .ف س ج 1س ص . 113
 173ػ ـ  .ف س ج 1س ص . 111
 174ػ اقف هشاـ س السيرة س ج 1س ص . 522

 175ػ الطقري س تاريخ االمـ والمموؾ س ج 2س ص . 572
 176ػ ـ  .ف س ج 2س ص . 581
(*******)ػ سورة العمق  ،آية . 1
(********)ػ سورة القمم  ،آية . 1

 177ػ ـ  .ف س ج 2س ص  298ػ . 299
(*********)ػ سورة النساء  ،آية . 51
(**********)ػ سورة النساء  ،آية . 55

 178ػ ـ  .ف س ج 2س ص . 565
 179ػ الوا دي س المغازي س ج 1س ص . 182
 185ػ ـ  .ف س ج 1س ص  185ػ . 186
 181ػ ـ .ف س ج 1س ص . 186

 182ػ الطقري س تاريخ االمـ والمموؾ س ج 2س ص . 497
 183ػ ـ  .ف س ج 2س ص . 411

 184ػ ـ  .ف س ج 2س ص  645ػ . 646
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 185ػ ـ  .ف س ج 2س ص . 649
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