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١٨/١٢/٢٠٠٨تاریخ قبول النشر :  ؛ ١٨/٦/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
سـي ومنهجـه فـي الروایـات التاریخیـة فضـًال عـن تناول البحث حیاة قتادة بـن دعامـة السدو 

مذهبه وعقیدتـه إذ اتهمـه عـدد مـن القـدامى بشـيء مـن القـدر ثـم رجوعـه عنـه وأثبـت البحـث عكـس 

ذلك ، إذ ان قتادة كان مـن أهـل السـنة والجماعـة ودلیلنـا علـى ذلـك اعتمـاد أصـحاب الكتـب السـتة 

ا ذهبوا إلى صحة روایته والنقل عنه.على روایته وأخذهم بها وٕاجماعهم على انه كان ثقة كم

تمیز قتادة بمتابعته للحادثة التاریخیة وذكره التفاصیل الكاملة عنهـا، امـا موقفـه مـن السـند 

فكان كغیره من المحدثین القدامى الذین لم یعتمـدوا السـند روایـة الحـدیث النبـوي الشـریف فـي بدایـة 

وُبّلغت عن عمـر وعـن علـي رضـي اهللا عنهمـا أمره فكان یقول قتادة : ُبّلغت عن رسول اهللا 

إلــى ان قتـــادة مـــا لبـــث أن اعتمـــد الســـند فـــي روایتـــه فكـــان یقـــول: ســـألت مطرفـــًا وســـألت ســـعید بـــن 

المسیب وحدثنا انس بن مالك رضي اهللا عنه فكان یذكره االسناد في روایته .

ر التاریخي ، قال قتادة كان قتادة یستشهد كثیرًا باآلیات القرآنیة في روایة الحدیث او الخب

: ما في القرآن آیة إال وقد سمعت فیها شیئًا.

Kuttade Bin Da'ama Al- Sadoosy (died in 117 A.H.) : His
Life, and Method in Narrating Historical Events.

Dr. Abdullh Taha Abdullah Al-Salmany
University of Mosul/ College of Education

Abstract:

The research tackled the biography of Kuttada Bin Da'ama Al-

Sadoosy including his method of historical narration, his own believe

and doctrine. Some of the traditional scholars accused him of being

follower of Al Qadaria Doctrine, the fact that forced him to give up

some of his thoughts related to that doctrine. The research proved that
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he hadnir hadn't been a follower of Al Qadaria, but had been a

follower of Ahl –Alsunna Wal Jama'a, and our evidence for this is that

the six famous his narration and trusted him. They were unanimously

agreed upon his owners of the books depended credibility of narrating

Al Hadith. Kuttada was distinguished of being persistant of following

up detaik. As for his attitude about AL-Isnad, he didn’t depend on it at

the beginning, as the traditional narrators. He used to say: I was told

that Umar Bin Al-Khattab was that prophet Mohammed had said ----

etc. Then, he adopted Al-Isand in his narration by saying: "I asked

Mutraf and I asked Sa'ed Bin Al-Mussayab, and Anass Bin Malik had

told us ---- etc. Thus, documentation of Al- Hadith was installed.

Kuttada used to cite Quranic verses when narrating Al-Hadith

and historical events, and he himself had said:- "There is no verse in

the Holly Quran but I heard its interpretation in on of the Hadith or

historical narration.
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التاریخیة

ـ اسمھ ونسبھ وكنیتُھ 
هو قتادة بن دعامة بن عزیز بن عمـرو بـن ربیعـة بـن الحـارث بـن سـدوس بـن شـیبان بـن 

ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صـعب بـن علـي بـن بكـر بـن وائـل بـن ربیعـة بـن قاسـط بـن هنـب بـن 

: هــ)٢٧٦. وقـال ابـن قتیبـة (ت)١(لة بن أسد بـن ربیعـة بـن نـزار بـن معـد بـن عـدنانأقصى بن جدی

الدعامیـة أعرابیـا أمـا أمـه فمـن مولـدات األعـراب وقـال مـنكان قتادة بن دعامة من سدوس، وأبـوه 

:)٢(الشاعر

أمست دعامیة االنقاء موحشة                وقـــد تكـون علیها أم كلثوم

؛ النـووي ،  ١٠٦٥/  ٣البـاجي ، ابـو الولیـد ، التعـدیل والتخـریج: ؛ ٨٢٧، رقـم الترجمـة / ١٨٥/  ٧) البخاري ، التـاریخ: ١(

. ٥٨ـ  ٥٧/ ٢تهذیب األسماء واللغات :

.١٠ـ١٧/٩:االدباءمعجموت ، قالحموي ، یا ؛، وایضاً  ٤٢٦ :ابن قتیبة ، المعارف )٢(
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كمــا اتضــح ذلـك مــن سلسـلة النســب التــي أوردهـا المؤرخــون عنــه، إذن هـو عربــي النسـب

هــ) وغیـرهم ٦٩٩هــ) والمـزي (ت٦٨١ت(هـ)، وابن خلكـان ٦٣٠من أمثال ابن األثیر الجزري (ت 

، وقــال االمــام أحمــد بــن حنبــل )٢(هـــ ٦٠هـــ) : ولــد قتــادة ســنة ٢٣٣وقــال یحیــى بــن معــین (ت)١(.

هــ وكـان قتـادة قـد ولـد ٦١وقـال غیـرهم ولـد سـنة )٣(.هـ) مولـد قتـادة واالعمـش وقـت واحـد ٢٤١(ت

)٤(وهو اعمى .

هــ) ، واحمـد ٢٣٣هـ، بداللة قول األئمة یحیى بن معـین (ت٦٠والراجح لدینا أنه ولد سنة 

  هـ) .٢٤١بن حنبل (ت

، وذكـــر ابـــن حبیـــب (ت )٥(أمـــا كنیتـــه : فهـــي ابـــو الخطـــاب قتـــادة بـــن دعامـــة البصـــري السدوســـي

)٦(ل .كان قتادة من اشراف العمیان.هـ)عنه : انه قا٢٤٥

ـ وفاتھ:
لم یختلف المؤرخون والمحدثون في سنة وفاة قتادة كما اختلفوا في سنة والدتـه فـذهب كـل 

وابـن )٩(هــ )٣٥٤، وابن حبان (ت)٨(هـ )٢٤٠وخلیفة بن خیاط (ت) ٧(هـ )٢٣٠ت( من ابن سعد 

)١٢(هــ ) ٦٧٦ت(والنـووي ،)١١()هــ٦٢٦ت(حمـوي ، ویـاقوت ال)١٠(هـ)٦٣١ت(وابن االثیر الجزري 

. وابـن العمـاد )١٥(هــ )٨٠٩ت(، وابـن قنفـذ )١٤(هــ )  ٧٦٨ت(والیافعي )١٣(هـ ) ٧٤٨ت( والذهبي

یــات االعیــان فكــان ، و لابــن خ ؛ ٢/١٠٩:اب فــي تهــذیب االنســاببــابــن االثیــر الجــزري ، الل ؛انظــر عــن نســبه ایضــًا ) ١(

.  ٦/٩٩: في أسماء الرجال المزي، تهذیب الكمال؛ ٤/٨٥:

. ٤/٨٥:، وفیات االعیانخلكانابن  ؛ ٢١٧/  ٥: النبالاعالم  ر، سیبيالذه) ٢(

. ٢٧١/ ٥: النبالءاعالم  ر، سی يالذهب) ٣(

. ٢٧٠/  ٥:ء ، سیر اعالم النبال يالذهب ؛ ٩٦ :ان مشاهیر علماء االمصاربابن ح ) ٤(

. ١٢٠ :، ابن قنفذ، الوفیات٨٥/  ٤:ابن خلكان، وفیات االعیان :١/١٦٦:االسماءالكنى و الدوالبي،  )٥(

. ٤/٢٢٤:، ابن االثیر ، الكامل في التاریخ ٢٩٨ : المحبرابن حبیب ،  )٦(

. ٣٣٠/  ٩:ابن سعد ، الطبقات  )٧(

.   ٢٢٥ :، التاریخ خیاطخلیفة بن  )٨(

. ٩٦ :ران ، مشاهیر علماء االمصابابن ح )٩(

. ٢/١٠٩:ابن االثیر الجزري ، اللباب في تهذیب االسماء) ١٠(

. ١٠ـ٩/ ١٧:یاقوت الحموي، معجم االدباء ،  )١١(

.  ٥٨/  ٥٧/  ٢:النووي ، تهذیب االسماء واللغات  )١٢(

.  ٨١/ ١:الذهبي ، دول االسالم  )١٣(

. ٢٥١، ١:) الیافعي ، مرآة الجنان، ١٤(

.  ١٢٠:ابن قنفذ ، الوفیات  )١٥(
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هـــ ، وانــه ١١٧: إلــى أن وفــاة قتــادة بــن دعامــة السدوســي : كانــت ســنة )١(هـــ ) ١٠٨٩(الحنبلــي 

.)٢(ماً ) عا٥٦انه عاش (توفي في مدینة واسط بالطاعون ، وذكر ابن األثیر 

مذھبھ وعقیدتھ : -
، وكـان اقـدم مـن اتهمـه بالقـدر )٣(هــ) بانـه كـان قـدریاً ١١٧اتهم قتادة بن دعامة السدوسي (ت 

هــــ) الـــذي ذكـــر عنـــه حنظلـــة بـــن ابـــي ســـفیان قـــال: ((كنـــت ارى ١٠٦هـــو طـــاووس بـــن كیســـان (ت

)٤( طاووس اذا أتاه قتادة یسأله یفر منه، وقال عنه كان یتهم بالقدر))

هـــ) ((ســألت ابــا عمــر بــن العــالء عــن قولــه تعــالى، ((مــا كنــا  ١٥٣ل معمــر بــن راشــد (ت وقـا

، فلــم یجبنــي فقــال لــه: ســمعت قتــادة یقــول: مطبقــین، فســكت، فقلــت لــه: مــا تقــول یاأبــا )٥( مقــرنین))

: اذا ذكر القدر فأمسكوا عمرو: فقال: حسبك قتادة فلوال كالمه في القدر، وقد قال رسول اهللا 

.)٦(عدلت به احد من اهل وحده))لما 

.)٧( هـ) عن قتادة: ((كان یقول بشيء من القدر))٢٣٠وقال محمد بن سعد (ت

، وقــال )٨(هـــ) عــن قتــادة : (كـان یقــول بالقــدر ویكتمــه))٢٤١وقـال االمــام احمــد بــن حنبـل (ت 

یـه والیـتكلم هـ): عن قتادة: (وكان یتهم بالقدر وكـان ال یـدعو إل٢٦١عبد اهللا بن صالح العجلي (ت

.)٩( به))

ان قتادة كان حجة في االجماع اذا بین السـماع ، وكـان ((هـ)  ٧٤٨ت (وقال االمام الذهبي 

. ومـع هـذا فمـا توقـف احـد فـي صـدقه وعدالتـه وحفظـه ، ولعـل اهللا  لـه القدر، نسال اهللا العفـوبیرى 

حكــیم لطیــف بعبــاده ، وال یعفــوا عمــن تلــبس ببدعــة یریــد بهــا تعظــیم اهللا وتنزیهــه وبــذل وســعه واهللا

یسال عما فعل ، ثم ان الكبیر من ائمـة العلـم ، اذ اكثـر صـوابه ، وعلـم تحریـه للعلـم، واتسـع علمـه 

. ١٥٣٠/  ١:ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب  )١(

.  ١٥٣/  ١:ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب  ؛ ٢٢٤/  ٤: ،ابن االثیر، الكامل في التاریخ )٢(

القدریــة مشــتركًا: ولفــظ القدریــة یســمون اصــحاب العــدل والتوحیــد، ویلقبــون بالقدریــة والعدلیــة وهــم قــد جعلــوا لفــظ القدریــة: )٣(

یطلق على من یقول بالقدر خیـره وشـره مـن اهللا تعـالى احتـرازًا مـن وصـمة اللقـب وهـم أسـالف المعتزلـة، الشهرسـتاني ، 

.١٦٩ :، الخالفة ونشأة األحزاب السیاسیةعمارةمحمد ،  ٤٣/ ١الملل والنحل : 

.٦/١٠٢یب الكمال: ؛ المزي، تهذ٢٧٥/ ٥الذهبي، سیر اعالم النبالء: )٤(

.١٧القران الكریم، سورة اإلسراء، اآلیة/ ) ٥(

.٨٥/ ٤ابن خلكان، وفیات االعیان:) ٦(

.٢٢٨/ ٩ابن سعد، الطبقات:) ٧(

.١٤؛ أنظر ایضًا، ابن قتیبة، تأویل مختلف الحدیث:٦٢٠ابن قتیبة، المعارف: ) ٨(

.٢١٥/ ٢العجلي، معرفة التقات: ) ٩(
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ه وننسى محاسنه نم ال نقتدي به في حه وورعه واتباعه، ال نظلله ونطر حوظهر ذكائه وعرف صال

.)١())رجوا له التوبهنبدعته وخطئه و 

، وسـعید بـن )هــ ١٥٤ي (ت ئهشـام الدسـتواكـل مـنن تالمیذ قتـادة یع بن الجراح: كاكوقال و 

وقـال )٢())كل شـيء بقـدر اال المعاصـي((هـ) كانا یقوالن: كان قتادة یقول:  ١٥٦ابي عروبة (ت 

یغلب على الظن ان القـدر الـذي نعـاه قتـادة رحمـه ((شعیب االرناؤوط معلقا على هذا الكالم بقوله 

ِمـنالَّـِذینَ َكـذَّبَ َكـَذِلكَ فـي قولـه تعـالى ")٣(ه وتعـالى عـن المشـركیناهللا الذي حكاه اهللا سـبحان

َوإِنْ الظَّـنَّ ِإالَّ َتتَِّبُعـونَ ِإنَلَنـاَفُتْخِرُجوهُ ِعْلمٍ مِّنْ ِعنَدُكمَهلْ ُقلْ َبْأَسَناَذاُقواْ َحتَّىَقْبِلِهم

)٤())َتْخُرُصونَ َإالَّ َأنُتمْ 

ن قتادة كان موضـع ثقـة جمهـرة المحـدثین، وان اتهامـه بالقـدر ا((وقال عبد الحمید بخیت 

فــي المعاصــي حســب، لــم یمنــع كثیــر مــن ائمــة الحــدیث فــي الروایــة عنــه واعتمــاد روایتــه وتوثیقــه، 

ومهما یكن مـن شـيء فـان قتـاده حـافظ حجـة، وقـد ال یثبـت اتهامـه بالقـدر، وان ثبـت فقـد یكـون لـه 

رض الـذي قـدمناه عـن عـومـن خـالل هـذا ال)٥())ن باالسـالمتاویل بما ال یتناقض مع صریح االیمـا

اتهام قتادة بن دعامة السدوسي، بانه كان قدریا وال یوجد دلیل یؤكد على اتهامه بالقدر وبانه كان 

ولـم نالحـظ أي اشـارة  رمن اهل القدر، ومـن خـالل دراسـتنا للمصـادر التـي كتبـت عـن حیاتـه لـم نـ

علــى كالمنــا هــذا هـــو اعتمــاد كبــار المحــدثین والفقهــاء علـــى ســوى كــالم انــه كــان قـــدریا، والــدلیل

هـ) من مسنده اكثر من  ٢٤١االحادیث التي یرویها قتادة فقد نقل عنه االمام احمد بن حنبل (ت 

روایــة فــي ســندها قتــادة بــن دعامــة السدوســي، اضــافة الــى ذلــك االمــام محمــد بــن اســماعیل  ٣٠٠

(ت  السجستانيهـ) وابو داود  ٢١٦القشیري (ت لحجاجاهـ) واالمام مسلم بن  ٢٥٦(ت  البخاري

هــ) هـؤالء الـذین  ٢٧٣(ت  هــ) وابـن ماجـة ٣٠٣هــ) والنسـائي (ت  ٢٧٩هـ) والترمـذي (ت  ٢٧٥

ذكرنـاهم هـم اصـحاب الكتـب الســتة وهـذا دلیـل علـى انـه احادیثــه صـحیحة ومخرجـة عنـد اصــحاب 

لفكریة، ومن خالل هذا العـرض نقطـع ونجـزم ه ائالسنن، والمؤرخین القدامى الذي اعتمدوا على ارا

ان قتادة لم یكن قدریا وانما كان له وجهة نظر في القدر فقط. 

توثیقھ :  -

.٢٧١/ ٥ :م النبالء) الذهبي، سیر اعال١(

.٥/٢٧٧، الذهبي ، سیر اعالم النبالء :  ٤٥٥هـ ،  ١٢١هـ  ١٠١حوادث سنة :) الذهبي ، تاریخ االسالم٢(

.٥/٢٧٧شیة التي كتبها االرناؤوط في تعلیقه على كتاب الذهبي، سیر أعالم النبالء: الحا) انظر ٣(

.١٤٨القران الكریم، سورة األنعام، اآلیة:  )٤(

.٤٨بد الحمید، بخیت، دراسات تاریخیة في رجال الحدیث: ع) ٥(
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: فقــد قــال عنــه : اجمــع علمــاء الجــرح والتعــدیل علــى توثیــق قتــادة بــن دعامــة السدوســي 

خه محمد بن سیرین فقد وثقه شی.)١())عراقي احفظ منهأتانيما (( هـ) ٩٥(ت سعید بن المسیب 

اراد ان ((مــن ال ابــو بكــر بــن عبــد اهللا المزنــي : )٢().قتــادة احفــظ النــاس(هـــ) قــال عنــه ١١٠(ت 

ینظر الى احفظ من رأینا ما رأینا الـذي هـو احفـظ منـه وال أحـرى أن یـأتي بالحـدیث سـمعه فلینظـر 

ادة اعلـم عنــدك أم تــ((قهــ)  ١٢٤هــ) قیــل للزهـري  (ت١٥٣وقــال معمـر بـن راشــد ()٣())الـى قتـادة

تكریـــر ((وقـــال قتـــادة :)٤(.))مكحـــول ؟  قـــال : بـــل قتـــادة ، مـــا كـــان عنـــد مكحـــول الشـــئ الیســـیر

وهــذا یــدل علــى قــوة الــذاكرة عنــد )٥(.))الحــدیث فــي المجلــس یــذهب نــوره ، مــا قلــت ألحــد عــد علــي

فظـه وقـد ذكـر قتادة وانه یحفظ الحدیث عند سماعه ألول مرة ، أنه كان یكـرر الحـدیث الـى ان یح

ســمع الحــدیث یحفظــه احتفاظــًا، وكــان إذا ســمع  إذاهـــ) ((كــان قتــادة  ٤٦٣الخطیــب البغــدادي (ت

والزویـــل حتـــى یحفظـــه، أي معنـــى العویـــل والزویـــل رفــــع )٦(الحـــدیث ولـــم یحفظـــه اخـــذه العویـــل))

الصوت.  

صصــت علــى قتــادة ســبعین حــدیثًا كلهــا یقــول ســمعت انــس بــن ((قوقــال شــعبة بــن الحجاج

كان قتادة یختم ((یقصد اّال أربعة أحادیث فقط. وقال سالم بن أبي مطیع :)٧())لك إال األربعةما

 )٨(.))یختم القرآن في سبع ، واذا جاء رمضان ، خـتم كـل ثـالث. فـإذا جـاء العشـر ، خـتم كـل لیلـة

وقال یحیى بن معین )٩(.))كان قتادة ثقة مأمونًا حجة في الحدیث((هـ):  ٢٣٠ت(وقال ابن سعد 

)١٠(.ة))أنه قال: قتادة ثق ((هـ): ٢٣٣ت(معین 

وأضاف یحیى بن معین اثبـت النـاس فـي قتـادة سـعید بـن ابـي عروبـة، وهشـام الدسـتوائي، 

.  قال علـي )١١(وشعبة بن الحجاج ، فمن حدث من هؤالء بحدیث فال تبالي ان تسمعه من غیرهم

هــري، وعمــرو بــن دینــار، هـــ) ((نظــرت فــي اإلســناد فــإذا یــدور علــى ســتة، الز ٢٣٤بــن المــدیني (ت

وقتادة، ویحیى بن ابي كثیر، وأبي إسـحاق السـبیعي، واألعمـش، ثـم صـار علـم هـؤالء السـتة، إلـى 

، النــووي تهــذیب  ١٣٣/  ٣/  ٢:دیل تعــابــن أبــي حــاتم ، الجــرح وال،٨٢٧، رقــم الترجمــة: ١٨٥/ ٧البخــاري، التــاریخ: ) ١(

.    ٥٤١/  ٤: ، تهذیب التهذیب ر. ابن حج ٥٨ – ٥٧/  ٢:األسماء واللغات 

.   ٢٧١/  ٥:الذهبي ، سیر اعالم النبالء  ؛ ١٩٣/  ١:برالعبر في خبر من غالذهبي ،  )٢(

  ٥٤١/  ٤:ابن حجر ، تهذیب التهذیب  ؛ ١٣٣/  ٣/ ٧/٢عدیل . ابن أبي حاتم  ، الجرح والت )٣(

.  ١٨٥/  ٧:الكبیرالبخاري ، التاریخ  ؛ ٢٢٩/  ٩:ابن سعد ، الطبقات  )٤(

.  ١٨٥/  ٧:البخاري ، التاریخ الكبیر )٥(

. ٢٧٥/  ٥:سیر األعالم النبالء،وانظر ایضًا  الذهبي  ؛ ٣٦١/ ١ :یب ، البغدادي . الجامع ألخالق الراوي الخط )٦(

.  ١٤٣/ ١:، تذكره الحفاظ  يالذهب )٧(

.  ٢٧٦/  ٥:الذهبي ، سیر اعالم النبالء  )٨(

الـــذهبي ، تـــاریخ األســــالم،  ؛ ٥٨- ٥٧/  ٢:النــــووي ، تهـــذیب األســـماء  اللغــــات  ؛ ٢٢٨/  ٩:ابـــن ســـعد ، الطبقـــات  )٩(

.٤٤ – ٤٣ودي،  طبقات المفسرین، / داال ؛٤٥٤، ١٢٠- ١٠١حوادث سنة 

  ١٠٣/ ٦:تهذیب الكمال ،المزي ؛ ١٣٥/  ٣/  ٢/  ٧:ابن ابي حاتم ، الجرح والتعدیل  )١٠(

 ١٠٣/  ٦:المزي ، تهذیب الكمال  )١١(



…هـ) حیاته ومنهجه١١٧قتادة بن دعامة السدوسي (ت 
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)١(أصــحاب األصــناف ممــن صــنف فــي البصــرة ، شــعبة بــن الحجــاج ، وســعید بــن أبــي عروبــة)).

هـؤالء هــ) كـان یقـول: لـم یكـن مـن ١٦١سـمعت سـفیان الثـوري (ت((وقال علي بـن المـدیني، قـال: 

الفقهاء افقه من الزهري وحماد، وقتادة، وكان یحیى بن سعید القطـان یقـول: قتـادة حـافظ، كـان إذا 

)٢(.))سمع الشئ عقله

وأضاف على بن المدیني : ((سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال: حماد بن زیـد عـن أبـي 

سـأل فاسـأل فالنـًا،  سلمه.  قال: سمعت أبا قالبـه، سـأله رجـل عـن شـيء، فلـم یقـل فیـه شـیئًا، مـن أ

وقـال اإلمـام أحمـد بـن )٣(قال:ال،  فأسال فالنًا، قال: ال قال: اسأل قتادة، قـال: نعـم سـل قتـادة)).

كــان قتــادة مــن أحفــظ أهـل البصــرة ، ال یســمع شــيء إال حفظــه، وقــرٌى علیــه ((هـــ): ٢٤١حنبـل (ت

ي، یحتـاجون إلـى حفظـه صحیفة جابر مرة واحدة فحفظها، وكان سلیمان التیمـي، وأیـوب السـختیان

وقـــــــــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــــــــاتم الـــــــــــــــــــــــــرازي)٤(.))ویســـــــــــــــــــــــــألونه وكـــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــن العلمـــــــــــــــــــــــــاء

اذا ذكـر قتـادة، فاطنـب فـي ذكـره فجعـل بنشـر ((هـ): ٢٤١هـ): سمعت أحمد بن حنبل (ت٢٧٧ت(

علمــــه وفقهــــه ومعرفتــــه بــــاالختالف، والتفســــیر وغیــــر ذلــــك، وجعــــل یقــــول: عــــالم بتفســــیر القــــرآن، 

هــ) ٣٥٤وقال ابن حبـان (ت)٥(.))لحفظ والفقه، وقال : قلما تجد مثلهواختالف العلماء، ووصفه با

كــان قتـــادة: مـــن علمـــاء النـــاس بــالقرآن والفقـــه ومـــن حفـــاظ أهـــل ((هـــ) فـــي كتابـــه الثقـــات: ٣٥٤(ت

هـ) ((كان قتادة من االئمة الثقـات المشـهورین ومـن ٤٣٠وقال الحاكم ابو عبد اهللا (ت)٦(.))زمانه

مــع حــدیثهم للحفــظ والمــذاكرة والتبــرك فــیهم مــن الشــرق إلــى ومــن التــابعین، واتبــاع حــدیثهم ممــن یج

:قــال ابــي، إن عمــرو بــن علــي. قــال((هـــ)، ٣٢٧قــال عبــد الــرحمن بــن أبــي حــاتم (ت)٧(الغــرب)).

هـــ): حمیــد الطویــل فــي حدیثــه ، فقــال : قتــادة أحفــظ مــن ٢٣٨قلــت لعبــد الــرحمن بــن مهــدي (ت 

وأضاف عبد الرحمن بـن أبـي حـاتم )٨())خمسین مثل حمید، سمعت أبي یقول : صدق ابن مهدي

ســـمعت أبـــي یقـــول : أكثـــر أصـــحاب الحســـن : قتـــادة .  وأثبـــت أصـــحاب أنـــس الزهـــري ((حـــاتم : 

. ٢٦٨ :یضا االعظمي ، دراسات في الحدیث النبوي وأ ؛ ١٢٩ :ابن أبي حاتم ، تقدمه الجرح والتعدیل ) ١(

.   ١٣٤/  ٣/ ٢/ ٧:ابن أبي حاتم ، الجرح والتعدیل )٢(

. ٥٨ـ  ٥٧/  ٢ :ي ، تهذیب األسماء . واللغاتوو وانظر أیضا الن ؛ ٣٣/ ٧/٢/٣:ابن أبي حاتم ، الجرح والتعدیل  )٣(

ابـن حجـر ،  ؛ ١٢٠ــ ١٠١حوادث سـنة :لذهبي ، تاریخ االسالما ؛ ١٣٤/  ٣/ ٢/ ٧ :ابن أبي حاتم ، الجرح والتعدیل )٤(

.٤٤ـ  ٤٣:الداودي ، طبقات المفسرین ؛  ١٢٠:ابن قنفذ ، الوفیات ؛ ٥٤١/  ٤ :، تهذیب التهذیب

الـذهبي العبـر فـي  ؛٥٨ــ ٥٧/ ٢:النووي ، تهـذیب االسـماء واللغـات ؛١٣٤/  ٣/ ٢/ ٧:ابن ابي حاتم ، الجرح والتعدیل  )٥(

.   ٥٤١/  ٤:ابن حجر، تهذیب التهذیب  ؛ ١١٣ر:خبر من غب

. ٥٤١/  ٤:تهذیب التهذیب.  ،ابن حجر ؛٣٤١/  ٧:ابن حجر ، لسان المیزان  )٦(

. ٢٤٨،  ٢٤٠:الحاكم ، معرفة علوم الحدیث  )٧(

. ١٣٤/  ٣/  ٢/  ٧:دیل . عابن أبي حاتم ، الجرح والت )٨(
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قتادة من أعلى أصحاب الحسـن ، فقیـل لـه ((هـ) كان یقول:  ٢٦٤قال أبو زرعة (ت)١(.))وقتادة

)٢(.))یونس بن  عبید ؟ قال : ثم یونس بن عبید

)٣(.))علــى جاللتــه وحفظــه وأتقانــه  وفضــله واأجمعــ(: (هـــ) ٦٧٦(ت  يو وقــال األمــام النــو 

وقـال الیـافعي )٤(.))حـافظ ثقـة ثبـت متفـق علیـه واحـد األعـالم((هـ):  ٧٤٨وقال األمام الذهبي (ت

قـال ابـن )٥(الحافظ أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي . عالم اهل البصرة.(( هـ): ٧٦٨(ت 

ولـد وهـو أكمـه ، ورأس الطبقـة الرابعـة ، متفـق علیـه أي معنـى ثقـة ثبـت((هـ): ٨٥٢ت(ابن حجر 

قتادة بن ): ((هـ ٩٨٢وقال عنه الدیار بكري  (ت )٦(.))مخرج أحادیثه عند أصحاب الكتب الستة

هــ).  ١٠٨٩وقال ابن العمـاد الحنبلـي(ت)٧(.))بن دعامة السدوسي . عالم البصرة ، والمفسر فیها

أمـا الـذین اتهمـوه بأنـه حاطـب )٨(عامة السدوسي عالم البصرة)).((الحافظ أبو الخطاب قتادة بن د

هــ). حیــث قـال: ســفیان بــن ١٠٤ت(احـدة : تنســب الــى أالمـام  الشــعبي لیـل . فلــم نجـد إال روایــة و 

هـــ) قــال الشــعبي: ((عــن قتــادة حاطــب لیــل، قــال ســفیان: لــي عبــد الكــریم ١٩٨عیینــة الهاللــي (ت 

ال  اّال أن تخبرنــي، قــال: هــو الرجــل الــذي یخــرج  باللیــل الجــزري. تــدري مــا حاطــب لیــل، قلــُت: 

فیحتطب فتقع یده على أفعى فتقتلُه. هذا مثل یضرب لطالب العلم، ان طالب العلم  أذا حمل مـن 

)٩(العلم ما ال یطیقه قتلُه علمُه كما قتلت األفعى حاطب اللیل)).

الروایــة التــي التقلــل مــن ولــم نعثــر فــي المصــادر التاریخیــة وكتــب التــراجم علــى غیــر هــذه 

قیمـة ومســتوى العلــم الــذي یحملــه قتــادة ، وأنمــا قیــل عنـه هــذا الكــالم، مــن كثــرة مــا یحملــه مــن علــم 

ســواء علــم حــدیث ، أو علــوم قــرآن ، وتفســیر ، وأنســاب، وتــاریخ، ولغــة عربیــة، وفــي روایــة أخــرى 

لــم أر فــي ((فیــه: هـــ ): الــذي یقــول  ١٥٣ت (ینقــل ســفیان بــن عینــة عــن شــیخة معمــر بــن راشــد 

وهـذا تأكیــد مــن معمـر بــن راشــد الـذي هــو تلمیــذ قتــادة )١٠(.))هـؤالء أفقــه مــن الزهـري وقتــادة وحمــاد

ویصف مدى العلم الذي یحمله قتادة ، ومن خالل هـذا العـرض الـذي قـدمناه عـن توثیـق قتـادة بـن 

وایضــًا، والبــاجي ، أبــو ولیــد ، التعــدیل والتجــریح لمــن خــّرج لــه  :١٣٥/  ٣/  ٢/  ٧:دیل عــابــن أبــي حــاتم ، الجــرح والت )١(

.   ١٠٦٥/  ٣:البخاري

وأیضـًا البـاجي ، ابـو الولیـد . التعـدیل والتجـریح . لمـن خـرج ؛ ١٣٥/  ٣/ جــ ٢/ ق ٧:) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعـدیل ٢(

.١٠٦٥/  ٣:له البخاري 

.  ٣٤١/  ٧.  ٥٨ – ٥٧/  ٢ :ت ي ، تهذیب األسماء واللغاو النو  )٣(

. ١٢٢/  ١:الذهبي تذكرة الحفاظ  ؛ ٣٨٥/ ٣:تدال الذهبي ، میزان األع )٤(

.  ٢٥١/  ١ :الجنان ، مرآة يالیافع )٥(

.  ٥٢٨ :التهذیب تقریبابن حجر ،  )٦(

.  ٣١٩/  ٢:الدیار بكري ، تاریخ الخمیس  )٧(

.  ١٥٣/  ١ :، شذرات الذهبابن العماد الحنبلي )٨(

.  ١٠٢/  ٦:المزي ، تهذیب الكمال ؛ ٢٧٢/  ٥:الذهبي ، سیر أعالم النبالء  )٩(

.  ٢٧٣/  ٥:الذهبي ، سیر أعالم النبالء  )١٠(



…هـ) حیاته ومنهجه١١٧قتادة بن دعامة السدوسي (ت 

٢٠٧

ثقـة وهـو صـاحب دعامة السدوسي نستطسع ان نقول: انه باتفاق علمـاء الجـرح والتعـدیل انـه كـان 

علــم وداللــة علــى ذلــك مــدى توثیقــه عنــد تالمیــذه الــذین جــاؤوا مــن بعــده كلهــم وثقــوه توثیقــًا علمیــًا 

صـحیحًا، وال نجــد مــن جمیــع المحــدثین القــدامى والمحـدثین مــن قــدح بقتــادة السدوســي، فضــًال عــن 

ســانید كلهــا ذلــك احادیثــه وروایتــه منقولــة ومحفوظــة لــدى اصــحاب الصــحاح والســنن والمعــاجم والم

تزخر بروایته.

مؤلفاتھ :-
-ذكر عدد من المؤرخین أن لقتادة بن دعامة السدوسي عددًا من الكتب منها :

)١(كتاب تفسیر القرآن ..١

الناســخ والمنســوخ ، والتــزال منــه نســخة خطیــة بــدار الكتــب الظاهریــة بدمشــق، وقــد طبــع أخیــرًا .٢

)٢(بتحقیق صالح الظامن.

)٣(عواشر القرآن ..٣

ومن میزة قتادة أنه كان یحث على الكتابة ، قال أبو هالل : ((قیل لقتادة أیا أبا الخطاب 

أنـه قـد كتـب )٤(أنكتب ما نسمع؟ قال : وما یمنعك أحد من أن تكتب . وقد أنبأنا الخبیر اللطیـف 

یكتـب الـى ((وكـان قتـادة )٥(َینَسـى )).َوَال َربِّـيَیِضـلُّ الَّ ِكتَـابٍ ، وقـرأ))، فـي قولـه تعـالى ((ِفـي

فــرد علیــه أبــراهیم ذاكــرًا ،والرضــاعة ،الخاصــة بالحصــانةإبــراهیم النخعــي ســائًال بعــض المســائل

وقـد ألـف فـي التفسـیر، كـل مـن الصـحابة )٦(.))وأقوال الصحابة فیهـااألحادیث عن الرسول 

ألـف تالمیـذهم تفسـیرًا هـ) (رضي اهللا عنه). ثـم ٦٨أبي بن كعب (رضي اهللا عنه) وابن عباس (ت

والحسن البصــري هـــ).١٠٤هـــ) . ومجاهــد بــن جبــر(ت٩٤تللقــرآن الكــریم . مــنهم ســعد بــن جبیــر (

ان جریــرًا ((هـــ): ٢٧٧. وقــال البســوي (ت )٧(هـــ)١١٧هـــ) وقتــادة بــن دعامــة السدوســي (ت١١٠(ت

أئـت سـعید بـن كتب الى یعلي بن حكیم : أن أسأل قتادة عـن حـدیث ثـم أكتبـه الـّي فأتیتـُه : فقـال: 

أبــي عروبــة ، فقــد أخــذ الحــدیث ، حتــى یملــي علیــك أثــم أئتنــي بــه، فأتیــت ســعیدًا فــأماله علــي، ثــم 

من خالل هـذا العـرض الـذي قـدمناه عـن مؤلفـات قتـادة )٨(.))جئت قتادة فما غیر فیهما اال حرفین

.   ٢٢٩/  ٩:ابن سعد ، الطبقات ، )١(

هـ.١٤٠٤السدوسي، قتادة بن دعامة، الناسخ والمنسوخ، مؤسسة الرسالة، بیروت،  )٢(

.  ٢٢٩/  ٩:ابن سعد ، الطبقات  )٣(

.  ١٠١/  ٦ :، المزي ، تهذیب الكمال ٧٥/  ٥:الذهبي ، سیر أعالم النبالء  ؛ ٢٢٩/ ٩:ابن سعد . الطبقات  )٤(

.  ٥٢ :یم ، سورة طه ، األیة  القرآن الكر  )٥(

.  ١٤٣ :األعظمي دراسات في الحدیث النبوي  )٦(

.  ٥٨ :األعظمي ، دراسات في الحدیث النبوي ) ٧(

.  ٢٤/ ٣:خ والتاریالمعرفةوي ، سالب)٨(



عبد اهللا طه عبد اهللا 

٢٠٨

وعـن الناسـخ بن دعامة السدوسي، یبدو أنه كان لدیه بعـض المؤلفـات عـن تفسـیر القـرآن الكـریم .

والمنسوخ وكلها مجموعة من الكتب حفظها من شیوخه وألفها على شكل كتـب تتنـاول موضـوعات 

معینة في علوم القرآن الكریم. 

شیوخھ:-
ـــادة بـــن دعامـــة السدوســـي (ت  ـــم قت ـــر مـــن الشـــیوخ ١١٧درس وتعل ـــد عـــدد كبی هــــ) علـــى ی

 عـنهم، وقـد اوردت المصـادر ان والعلماء، وبعض من هؤالء الشیوخ كانوا من الصحابة رضـي اهللا

ونقـل عـنهم كثیـر مـن الروایـات التـي تخـص علـوم القـران، مـن قـراءات )١(لقتادة أكثر من مئة شیخ

وتفســیر ، وحــدیث نبــوي، وعلــوم اللغــة العربیــة، والســیر والتــراجم والتــاریخ، فقــد روى عــن الصــحابة 

یبدو ان قتادة من اكثر التالمیـذ و  )٢( هـ)٩٣كل من: انس بن مالك االنصاري رضي اهللا عنه (ت 

التالمیذ المالزمین للصحابي الجلیل تعلم واستفاد منه ونقل عنه الروایات.

ویكـــاد ان یتفـــق المؤرخـــون )٣( والصـــحابي اآلخـــر الـــذي اســـتفاد منـــه عبـــد اهللا بـــن ســـرجس

والمحدثون الذین ترجموا لحیاة قتادة انه لم یكن یرى من الصحابة غیر هؤالء االثنین فقط.

وقـد  )٤( هــ)٩٥النسبة للتابعین فقد تتلمذ قتادة على ید كل من سعید بـن المسـیب (ت اما ب

روي عــن قتــادة انــه قــال: ((أقمــت عنــد ســعید بــن المســیب، ثمانیــة أیــام أســأله، فقــال مــا تســألني اال 

)٥(عن شيء یختلف فیه ، قال قلت: نعم، انما اسالك عما یختلف منه))

بــن المســیب فجعــل یســاله ایامــًا واكثــر فقــال لــه ســعید بــن وقیــل لمــا قــدم قتــادة علــى ســعید 

المسیب، ((أكل ما سألتني عنه حفظته، قال: نعم، قـال: سـألتك عـن كـذا، فقلـت فیـه كـذا، وسـألتك 

عن كذا، فقلت فیـه كـذا، وقـال فیـه الحسـن، حتـى رد كثیـرًا ، قـال : یقـول سـعید: مـا كنـت اظـن ان 

)٦( اهللا خالق مثلك))

.١٠٠-٩٩/ ٦المزي ، تهذیب الكمال في اسماء الرجال: ،)  راجع عن شیوخه بالتفصیل ١(

؛ الیـــافعي، مـــراة ٣٧، وابــن حبـــان، مشــاهیر علمـــاء االمصــار/ ٢٠-١٧/ ٩)  راجــع عـــن ترجمتــه، ابـــن ســعد، الطبقـــات: ٢(

. ١/٧١صحابة: ؛ ابن حجر االصابة في تمییز ال٢١٨٣/ ١الجنان: 

.  ١٠٠-٩٩/ ٦)  المزي، تهذیب الكمال: ٣(

؛ ابــن ٦٣؛ ابــن حبـان ، مشــاهیر علمـاء االمصــار: ١٢٠-١١٩/ ٧)  راجـع عــن ترجمتـه كــل مـن: ابــن ســعد ، الطبقـات: ٤(

؛ ابــن حجـر، تقریــب التهــذیب: ٢٢٦ -٢٢٥/ ٢؛ ابــن حجـر ، تهــذیب التهـذیب: ٨٤ -٨٣/ ١كثیـر ، البدایــة والنهایـة: 

. ١٤مفتي ، نازدار، سعید بن المسیب: ؛ ال٢٨٧

.٢١٠١/ ٦)  المزي، تهذیب الكمال: ٥(

؛ ١٠١/ ٦؛ المــزي، تهــذیب الكمــال: ٥٨٠٥/ ٢؛ النــووي، تهــذیب االســماء واللغــات: ٣٣٣/ ٢)  ابــو نعــم حلیــة االولیــاء: ٦(

.٥٤١/ ٤ابن حجر ، تهذیب التهذیب: 



…هـ) حیاته ومنهجه١١٧قتادة بن دعامة السدوسي (ت 

٢٠٩

هـــ) : ســمعت معمــر بــن راشــد یحــدث عــن ٢١١بــن همــام الصــنعاني (ت وقــال عبــدالرزاق

قتادة: ((انه اقام عند سعید بن المسـیب ثمانیـة ایـام فقـال لـه فـي الیـوم الثـامن ارتحـل یـا أعمـى فقـد 

)١( انزفتني))

ومـن هــذه الروایــة یــدل علــى مــدى اســتفادة قتــادة مــن شــیخه ســعید بــن المســیب، ومــن كثــرة 

، شــیخه وأخــذه المعلومــات عنــه مباشــرة، فیمــا یخــص حــدیث الرســول االســئلة الموجهــة الــى 

وعــن الســـنن النبویـــة الشـــریفة، وعـــن اقـــوال الصــحابة وأقـــوالهم رضـــي اهللا عـــنهم جمیعـــًا، وكـــل هـــذه 

المسائل كان قتادة یسـأل شـیخه سـعید بـن المسـیب مباشـرة، فیجیـب الثـاني عنهـا، وهـذا تاكیـد علـى 

وخه.العلم الذي یحمله قتادة عن شی

ومن شیوخه الكبار المكثرین الذي نقل عنه واستفاد منه قتـادة : هـو الحسـن البصـري (ت 

وقد قال قتادة عن شیخه الحسن البصري وهو یصفه بقوله: ((كان الحسن اعلم الناس )٢(هـ)١١٠

وأضـاف قتـادة بأنـه قـال : ((ماجمعـت الـى علـم الحسـن علـم احـد مـن العلمـاء )٣(بالحالل والحرام))

وقال قتـادة: )٤(وجدت علیه فضًال، غیر انه اذا اشكل علیه شیئًا كتب الى سعید بن المسیب)) إال

قتــادة: ((جالســت الحســن البصــري اثنتــي عشــر ســنة اصــلي معــه الصــبح ثــالث ســنین ومثلــي یلــزم 

)٥( مثله))

هــــ) یصـــف علـــم هـــؤالء العلمـــاء بقولـــه: ((ان لـــم تجـــد مثـــل ٧٤٨وقـــال االمـــام الـــذهبي (ت 

فظ قتادة ، وورع ابن سیرین ، علم الحسن، وزهد مالـك بـن دینـار، التطلـب العلـم)عبادة ثابت، وح
)٦(

ومـــن خـــالل هـــذه الروایـــات تبـــین مـــدى العلـــم الـــذي یحملـــه هـــؤالء العلمـــاء ومـــنهم الحســـن 

البصــري، فتلمیــذه قتــادة كــان بجالســه فــي معظــم االوقــات حتــى كــان فــي صــالة الصــبح ال یفارقــه، 

دیث الشریف، والتاریخ وباقي العلوم، وتأییدًا لكالمنا قال ابو حاتم الرازي فكان قتادة یسمع منه الح

)٧( هـ) ((كان قتادة من اكبر اصحاب الحسن واثبت اصحاب انس، الزهري، ثم قتادة))٢٧٥(ت 

؛ المزي، تهـذیب الكمـال: ١٢٣/ ١؛ الذهبي ، تذكرة الحفاظ: ٤٥٤ /١٢٠ -١٠١)  الذهبي، تاریخ االسالم حوادث سنة: ١(

١٠١/ ٦.

؛ ابــن حبــان، مشــاهیر علمــاء االمصــار: ٢١٩ط: یــا؛ خلیفــة بــن خ١٥٧/ ٩)  راجــع عــن ترجمتــه: ابــن ســعد ، الطبقــات: ٢(

مــرآة ؛ الیــافعي،٢٦٩ -٢٦٧/ ١؛ ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة: ٤٨١/ ١٠، ابــن حجــر ، تهــذیب التهــذیب: ٨٨

.٤٣؛ بخیت، عبد الحمید، دراسات في الحدیث النبوي : ٢٣٢ -٢٩٩/ ١الجنان: 

.١٦٣/ ٩)  ابن سعد، الطبقات: ٣(

.١٨٦ -١٨٥/ ١)  الیافعي، مرآة الجنان: ٤(

.٥٨ -٥٧/ ٢؛ وأیضًا النووي، تهذیب االسماء واللغات: ١٨٥/ ٧)  البخاري، محمد بن اسماعیل، التاریخ الكبیر: ٥(

.٤٨١/ ١٠بن حجر، تهذیب التهذیب: )  ا٦(

.١٠٦٥/ ٣: والتجریح)  ابو الولید الباجي، التعدیل ٧(



عبد اهللا طه عبد اهللا 

٢١٠

وقــال الــدكتور عبــد الحمیــد بخیــت یصــف احــد شــیوخ قتــادة وهــو الحســن البصــري بقولــه: 

مثال العالم الفاضل المشفق علـى األمـة مـن تمزقهـا، وتفتـت كان الحسن البصري طول حیاته ،((

وحدتها، كما كان شدید التمسك بحبل الدین الخالص في األصول الفروع، ولم یهتم بآراء ومـذاهب 

،بل كـان علمـًا فـي ترسـیم سـبل الرسـول تنافي كتاب اهللا سبحانه وتعالى وسنة رسوله الكریم 

ًا، ولقــي اهللا ســبحانه وتعــالى علــى الحقیقــة البیضــاء الحجــة وصــحابته األوائــل، فعــاش كریمــ

الواضـحة،  وكــان لــه مجلــس علــم یحاضــر فیــه النــاس ویبــین ویوضــح لهــم كتــاب اهللا القــرآن الكــریم 

، یوثــق تلمیــذه قتــادة هـــ)١١٠(ت كــان اإلمــام محمــد بــن ســیرین )١(.))وســنة الرســول محمــد 

مامــة التقمــت لؤلــؤة فخرجــت أعظــم ممــا دخلــت فیــه، فكــان یقــول عنــه ابــن ســیرین قــال: ((رأیــت ح

ورأیـت حمامــة أخــرى التقمــت لؤلــؤة فخرجــت اصــغر ممــا دخلــت ورأیــت حمامــة اخــرى التقمــت لؤلــؤة 

فخرجــت كمــا دخلــت ،قــال ایــن ســیرین: امــا التــي خرجــت أعظــم ممــا دخلــت فــذلك الحســن یســمع 

وخرجت اصغر مما دخلـت الحدیث فیجوده بمنطقه حتى یصل فیه من مواعظه، واما التي دخلت

فـذلك محمــد بــن ســیرین ینــتقص منــه ویشــك، وامــا التــي خرجــت كمــا دخلــت فهــو قتــادة، وهــو احفــظ 

.)٢(الناس))

ومن خالل هذه الروایة یتبین مدى الصدق والحفظ الذي كان یتمیز به قتـادة حسـبما ذكـر 

جــة عنــد أصــحاب شــیخه ابــن ســیرین. وان مــا یمیــز قتــادة أن معظــم شــیوخه كانــت أحــادیثهم مخر 

الكتب الستة فبعضهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة في كتـبهم، والـبعض اآلخـر خـرج لهـم أربعـة 

مـن األئمــة األربعـة أو ثالثــة أو واحــد مـنهم. وكــل هــذا یـدل علــى أن المعلومــات التـي اســتفاد قتــادة 

إال مــن مــن هــؤالء الشــیوخ كانــت معلومــات صــحیحة وموثقــة وهــذا تأكیــد علــى ان قتــادة لــم ینقــل

الثقات في نقل األخبار التاریخیة والحدیث النبوي الشریف وغیرها من  العلوم.

تالمیذه :-
هـــ) ، عــدد كبیــر مــن التالمیــذ وطــالب ١١٧تتلمــذ علــى یــد قتــادة بــن دعامــة السدوســي (ت

العلـم الـذین اصـبحوا فیمــا بعـد مـن اعـالم الفكــر االسـالمي اذ اسـتفادوا مـن شــیخهم قتـادة فـي علــوم 

لقــران الكــریم، وبخاصــة التفســیر ، وعلــوم الحــدیث وعلــوم اللغــة العربیــة، واالنســاب، والتــاریخ ومــا ا

یمیز تالمیذ قتادة ان احادیثهم قد خرجت عنـد اصـحاب الكتـب السـتة، واصـحاب السـنن والمسـانید 

. فمـــن تالمیـــذ قتـــادة المشـــهورین)٣(تلمیـــذاً )٧٠، وقـــد بلـــغ عـــددهم حســـبما ذكـــرتهم كتـــب التـــراجم (

 ٣٨: ) بخیت، عبد الحمید، دراسات تاریخیة في رجال الحدیث١(

.١٠١/ ٦؛ المزي، تهذیب الكمال: ٥٨-٥٧/ ٢)  النووي، تهذیب اللغات: ٢(

؛ ٢٧٠/ ٥؛ الـــذهبي، ســـیر اعـــالم النـــبالء: ١٨٥/ ٣الكمـــال: راجـــع عـــن تالمیذتـــه واعـــدادهم كـــل مـــن المـــزي، تهـــذیب )  ٣(

٤٥٤٠/ ١٢٠ -١٠١الذهبي ، تاریخ االسالم: حوادث سنة 



…هـ) حیاته ومنهجه١١٧قتادة بن دعامة السدوسي (ت 

٢١١

ومـن خـالل الروایـات التـي نقلهـا )١(هــ)١٣١والمعروفین كان ایوب بن ابي تمیمة السخسـتاني (ت 

ایوب السخستاني عن قتادة تبین انه من اكثر طالب العلم المالزمـین لـه ومـن الـذین اسـتفادوا مـن 

علم قتادة.

فقـد  ،، لقد استفاد معمـر مـن شـیخه قتـادة)٢(هـ)١٥٣بن راشد االزدي البصري (تومعمر 

هـ)، عـن معمـر نفسـه انـه قـال : ((طلبـت العلـم سـنة ٢١١ذكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت

هــــ) ، وقـــال : جلســـت الـــى قتـــادة وانـــا ابـــن اربـــع عشـــر ســـنة فمـــا ١١٠مـــات الحســـن البصـــري (ت 

)٣(سمعت منه حدیثًا اال كأنه نقش في صدري)) 

عــن قتــادة، وان دل علـى شــيء فقــد وكـان معمــر بـن راشــد مــن المكثـرین فــي النقــل والروایـة 

)٤(دل على مدى استفادة معمر عن قتادة اثناء وجوده في البصرة قبل ان ینتقل الى الیمن

درس وتعلم على ید قتادة فقـد قـال شـعبة بـن ) ٥(هـ) ١٥٤وهشام بن عبد اهللا الدستوائي (ت 

.)٦(الحجاج ((هشام الدستوائي اعلم بقتادة وأكثر مجالسة مني)) 

ابــن هشــام الدســتوائي یصــف لقــاءه مـــع قتــادة واخــذ العلــم منــه مباشــرة، فیــروي عـــن  وذكــر

نفســه: ((كنــا اذا رجعنــا مــن قتــادة بــنص الحــدیث یحــدثنا بالحــدیث فنــتحفظ نصــفه ثــم نعــود فنــتحفظ 

.)٧(نصفه من الغد)) 

وكان هشام الدستوائي قد كتب كثیرًا عن قتادة وذكر انه وحـده كتـب اكثـر مـن عشـرة االف 

.)٨(یثحد

كان من تالمیذ قتادة المشهورین والمعـروفین )٩(هـ) ١٥٦وسعید بن ابي عروبة البصري (ت 

هــ) ، عـن معمـر بـن راشـد ٢١١والمعروفین بكثرة المالزمة لـه، فقـد روى عبـد الـرزاق الصـنعاني (ت

هـــ) ((ان قتــادة قــال لســعید بــن ابــي عروبــة: یــا ابــا النضــر خــذ المصــحف ، فعــرض علیــه ١٥٣(ت 

؛ ابـــن حجـــر ، تهـــذیب ٢٤٦/ ٩؛ ابـــن ســـعد، الطبقـــات: ٢٢٦للمزیـــد عـــن ترجمتـــه انظـــر: خلیفـــة بـــن خیـــاط، التـــاریخ: )  ١(

.١٤٧؛ ابن حجر، تهذیب التهذیب: ٢٥١/ ١التهذیب: 

؛ ابـــن حبـــان، مشـــاهیر علمـــاء ٢٨٠؛ خلیفـــة بـــن خیـــاط، التـــاریخ: ١٠٥/ ٨ن ترجمتـــه، ابـــن ســـعد ، الطبقـــات: راجــع عـــ)  ٢(

.٦٢٩؛ ابن حجر ، تقریب التهذیب: ٥/٥٠٥؛ ابن حجر ، تهذیب التهذیب: ١٩٢االمصار: 

.١٩٢ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار: )  ٣(

.١٩٢ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار: )  ٤(

البغـدادي، الجـامع ؛ الخطیـب ٢٧٨/ ٦؛ ابـو نعـیم ، حلیـة االولیـاء: ٢٨جع عـن ترجمتـه: خلیفـة بـن خیـاط ، التـاریخ: را)  ٥(

.٣٢٣/ ١؛ الیافعي، مرأة الجنان:٦٩٨/ ٢ن رجب الحنبلي، شرح علل الترمذي:اب؛٣٦٢ -١/٣٦١الخالق الراوي:

.٣٦٢ -٣٦١/ ١ابن رجب الحنبلي، شرح علل الترمذي: )  ٦(

.٢٦٠طیب البغدادي، جامع اخالق الرازي: الخ)  ٧(

.٣٢/ ٦ابن حجر، تهذیب التهذیب: )  ٨(

/ ٧؛ ابــن ابــي حـاتم، الجــرح والتعــدیل: ٥٨٣؛ ابــن قتیبــة، المعـارف: ٢٦٥/ ٩انظـر عــن ترجمتـه: ابــن ســعد، الطبقـات: )  ٩(

/ ١لیـافعي، مـرآة الجنـان: ؛ ا١٨٦/ ٣؛ المزي، تهذیب الكمـال: ٤١٤/ ٤؛ الذهبي، سیر اعالم النبالء: ٦٦-١/٦٥/ ٢

٣٣٢.



عبد اهللا طه عبد اهللا 

٢١٢

م یخطــأ فیهــا حرفــًا واحــدًا فقــال: یــا ابــا النضــر أحكمــت؟ قــال: نعــم قــال: الن صــحیفة ســورة البقــرة فلــ

.)١(جابر بن عبد اهللا أحفظ مني لسورة البقرة، فقال: وكانت قرئت علیه

، وقـال )٢(هــ) ((اثبـت النـاس فـي قتـادة سـعید بـن أبـي عروبـة))٢٣٣قال یحیى بن معین (ت 

ســعید بــن ابــي عروبــة، وهشــام الدســتوائي ، وشــعبة بــن ایضــًا ابــن معــین ((اثبــت النــاس فــي قتــادة

.)٣(الحجاج ، فمن حدثك من هؤالء یعني عن قتادة ، فقال: ال تبالي ان سمعته من غیره))

وقال ابن رجب الحنبلي : ((شعبة، وهشام، وسعید بن ابي عروبة، عن أنس ، صحیح ، فإذا 

م وشـــعبة، ُحكـــم لشـــعبة وهشـــام علـــى ورد حـــدیث ســـعید عـــن قتـــادة عـــن انـــس مرفوعـــًا، وخالفـــه هشـــا

.)٤(سعید))

وقــال ســعید بــن ابــي عروبــة عــن قتــادة قــال: ((اذا اجتمــع لــي اربعــة لــم التفــت الــى غیــرهم ولــم 

أباِل مـن خـالفهم، الحسـن البصـري، وابـن المسـیب، وٕابـراهیم الجعفـي، وعطـاء بـن ابـي ربـاح، هـؤالء 

)٥(هم ائمة االمصار.

تادة ، عن الحسن، عن سـمرة قـال: ((سـكتتان حفظتهمـا عـن وقال سعید بن ابي عروبة عن ق

فذكرت لعمران بن حصین، قال: حفظنا سكتة، فكتبنا الى ابي بن كعب بالمدینـة، رسول اهللا 

فكتب ان سمرة قد حفـظ، قـال سـعید: قلنـا لقتـادة : مـا هاتـان السـكتتان؟ قـال: اذا دخـل فـي صـالته، 

هـذا العـرض تبـین ان سـعید بـن ابـي عروبـة كـان راویـة قتـادة ، ومـن خـالل)٦(واذا فـرغ مـن القـراءة))

أي معنى انه كان من التالمیذ المكثرین في النقل عن قتادة، فضًال عن ذلك كان یأخذ برأي شیخه 

قتادة في كثیر من االحادیث واألقوال التي تنسب الى قتادة.

ة المعروفین والمشـهورین كان من تالمیذ قتاد)٧( هـ)١٦٠وكان شعبة بن الحجاج العتكي (ت 

والمشــهورین بالنقــل عنــه، فقــد قــال شــعبة: ((كنــت اتفقــد فــم قتــادة، فــإذا قــال: ســمعت ، أو أخبــرت 

.)٨( حفظت، واذ قال:حدثنا فالن عن فالن تركته))

.١٠١/ ٦؛ المزي، تهذیب الكمال: ٣٣٠/ ٩ابن سعد، الطبقات: )  ١(

.٤١٤/ ٦الذهبي، سیر اعالم النبالء:  )٢(

.١٧٧/ ١؛ الذهبي، تذكرة الحفاظ: ١٥١/ ٢؛ الذهبي، میزان االعتدال: ١٨٥/ ٣المزي، تهذیب الكمال:  )٣(

.٦٩٥/ ٢مذي: ابن رجب الحنبلي، شرح علل التر  )٤(

.٦٩٥/ ٢الذهبي، سیر اعالم النبالء:  )٥(

.٢٤الهیثمي، موارد الظمان:  )٦(

؛ ابن حبـان، مشـاهیر ٢/١/٣٦٩/ ٤ابن أبي حاتم ، الجرح والتعدیل: ؛ ٩/٢٨٠راجع عن ترجمته: ابن سعد، الطبقات: )٧(

  .١٧٢؛ أمین، القضاة، مدرسة الحدیث في البصرة: ٧٧مشاهیر علماء األمصار: 

  .٢/١/٣٦٩/ ٤ن أبي حاتم، الجرح والتعدیل: اب)٨(



…هـ) حیاته ومنهجه١١٧قتادة بن دعامة السدوسي (ت 

٢١٣

وقـــال شـــعبة: ((قصصـــت علـــى قتـــادة ســـبعین حـــدیثًا كلهـــا یقـــول: ســـمعت انـــس بـــن مالـــك اال 

المكثـرین مـن شـیخه الصـحابي الجلیـل انـس بـن مالـك . وذا یدل علـى ان قتـادة كـان مـن)١( اربعة))

رضي اهللا عنه.

هــ) عـن شـعبة انـه قـال: ((كـان قتـادة یغضـب إذا وقفتـه علـى ١٩٨وقال وكیع بن الجراح (ت 

االسناد، فحدثته یومًا بحدیث اعجبه، فقال: مـن حـدثك ذا ؟ قـال: قلـت: فـالن عـن فـالن، قـال كـان 

ر ما نختم كالمنا عـن شـعبة حیـث ذكـر ((ان قتـادة كـان یسـأل . أي یذكر السند، وخی)٢( بعد ذلك))

.)٣( شعبة عن حدیث))

وبعد ان استعرضنا الكالم عن بعض هؤالء التالمیذ الذین درسوا وتعلموا علـى یـد قتـادة فكـان 

له دور كبیر في تعلیم هؤالء التالمیذ ثم یصلح فیما بعد مـن األعـالم فـي الحـدیث النبـوي الشـریف، 

ران، والتاریخ، وكان لهم دور في الحضارة اإلسالمیة.وعلوم الق

منھج قتادة بن دعامة السدوسي في روایة األخبار التاریخیة .-
نحاول ان ندرس منهجیة قتادة بن دعامة في روایة االخبار التاریخیة من خالل الروایـات 

ذهــب  جملــةالعلــم  . فقــال: مــن طلــبالخبــرقتــادة عــن منهجــه فــي روایــة فقــد تحــدثالتــي وردتنــا. 

لمجلــس اوقــال ایضــًا: إعــادة الحــدیث فــي )٤(وحــدیثین.اً منــه جملــة وانمــا كنــا نطلــب العلــم حــدیث

مـن خـالل )٥(شیئًا، إّالوعـاه قلبـي.أذناي، وما سمعت أعد عليتذهب نوره، وما قلت لمحدث قط 

اكرة والحفـظ لـدى قتـادة نفسه تبین لنا مدى القابلیة وقوة الذقتادة عنویهمارین الذي یر بهذین الخ

وانمـا كـان عنـدما یسـمع الحـدیث فـي أذنیـه فـي المحدثین اعد على الحـدیثن مانه ما قال ال حد 

لعبد الـرزاق بـن المصنفنفس الوقت یستطع قلبه ان یحفظ الحدیث. وقد حاولنا ان ندرس كتاب 

راشـد االزدي اخـذ علمـه مـن شـیخه معمـر بـنهـذا ن عبـد الـرزاق الهــ)، ٢١١(ت الصنعانيام مه

هــ)، وكـان معمـر قـد درس ١١٧ن شـیخ معمـر بـن راشـد ، هـو قتـادة بـن دعامـة (تإ هـ) و ١٥٢(ت

للشـیخ عبـد الـرزاق بـن المصـنفوقـد قمنـا بدراسـة كتـاب )٦(على ید قتادة وعمره أربـع عشـرة سـنة.

الروایـات التـي یرویهـا عـن قتـادة بـن دعامـةفي المصنفوجدنا وقد هـ)، ٢١١(ت الضعانيهمام 

إلى األرض.  آدمیة عن هبوط تتناول روا) روایة، ٧٢٥بلغ عددها (الشيء الكثیر، إذالسدوسي، 

ثــم عــن الخلفــاء الراشــدین أبــي بكــر الصــدیق ، وعمــر بــن وروایــات كثیــرة جــدًا عــن الرســول 

  .٤٤-٤٣/ ١الداؤودي ، طبقات المفسرین: )١(

  .٣٦٩/ ١/ ٤ابن ابي حاتم، الجرح والتعدیل: )٢(

  .٢/٥٠١ابن حجر ، تهذیب التهذیب: )٣(

.  ١٠٢:المزي ، تهذیب الكمال  )٤(

.  ٦/١٠٢:المزي ، تهذیب الكمال  )٥(

. ٥/٥٠١:ابن جر تهذیب التهذیب  )٦(



عبد اهللا طه عبد اهللا 

٢١٤

رضـي معاویة بن أبي سفیان:الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعن الصحابة

ــــاهللا عنــــه،  ــــن عبــــاسوعب ــــهد اهللا ب ــــن همــــام رضــــي اهللا عن ــــرزاق ب ــــد ال ــــا إن عب وغیــــرهم. والحظن

، كــان ینقــل عــن قتــادة إال انــه توقــف عنــد خالفــة عبــد الملــك بــن مــروان، ولــم نجــد أي الصــنعاني

مـن روایة أخرى فـي الكتـاب كلـه لغیـر عبـد الملـك بـن مـروان، امـا الخلفـاء االمویـون الـذین جـاءوا 

یة روایة تخصهم او تخـص خالفـتهم. وسـوف نـدرس مـنهج قتـادة بـن دعامـة بعده فلم نعثر على ا

:اآلتيالسدوسي على النحو 

أسلوبه . .أ

.السندموقفه من  .ب

استشهاده باآلیات القرآنیة .. ج

المساحة الزمانیة والمكانیة لمرویات قتادة بن دعامة السدوسي .  .د

أسلوبھ :.أ
صـور عـدة لتنوع من خالل ایراده المحادثة التاریخیـة علـى یتمیز أسلوب قتادة بالتعددیة وا

اإلسالميجوانب من  التاریخ یاته التي صورت ا، ومن ذلك رو الیهیهدف من أجل تحقیق ماكان

  وهي: 

قــال عبــد الــرزاق ، أخبرنــا معمــر ، عــن قتــادة ، ان ابــا قتــادة ، قــال لــي رســول اهللا 

، ، وأنخنــارســول اهللا وأنــاخح عــن الطریــق وأنــخ، ونحــن نســیر لیلــة وأخــذه النــوم ، فقــال: تــن

ومـا اسـتیقظنا اال بصـوت ،كل رجل منا ذراع دابته ، فما استیقظنا ، حتى أشرقت الشـمسفتوسد

ان ظـوانما تفوت الیق، ، ان الصالة ال تفوت النائماتهلكو مْ الصرد، فقلنا یارسول اهللا: هلكنا، فقال لِ 

أخـر ، فأقــام لنــا الــى ، فـأذن وصــلى ركعتـین ثــم تحـول عــن مكانـه . فقـال . فتوضــأ ، وأمـر بــالالً 

)١(الصبح .

، وهـي قضـیة وروایة أخرى یضیف لنا قتادة حادثة وقعـت فـي عهـد الرسـول محمـد 

تحریم الخمر فذكرت القصـة بالسـند األتـي: أخبرنـا عبـد الـرزاق أخبرنـا معمـر عـن قتـادة عـن أنـس 

قــال: أنــي یومئــذ ألســقي احــد عشــر رجــًال، فــأمروني فكفأتهــا بــن مالــك  قــال: لمــا حرمــت الخمــر، 

ومــا خمــرهم :النــاس أنیــتهم بمــا فیهــا، حتــى كــادت الســكك، ان تمنــع مــن ریحهــا، فقــال انــس كفــأو 

، فقــال: انــه كــان عنــدي مــال یتــیم ســر والتمــر مخلــوطین. فجــاء رجــل الــى النبــيبیومئــذ اّال ال

: قاتـل اهللا الیهـود فقـال النبـي ،ارد علـى الیتـیم مالـهفاشتریت به خمرًا افتأذن لي ان ابیعه، فـ

)١(في بیع الخمر.فباعوها وأكلو أثمانها، ولم یأذن النبي )٢(حرمت علیهم الثروب.

.  ٣٤٢/  ١:ابن همام ، المصنف  )١(

. ١٢٧/  ٩: المصنف،انظر ابن همام ؛الثروب  : تعني الشحم  )٢(



…هـ) حیاته ومنهجه١١٧قتادة بن دعامة السدوسي (ت 

٢١٥

هـــا او یقطعهـــا زمنیـــًا فـــي ســـنة كاملـــة ؤ ویمیـــز اســـلوب قتـــادة بـــإیراد الروایـــة كاملـــة، وال یجز 

طریقـة الروایـة التـي تحـافظ علـى اسـتعملویبـدو انـه الخبـر التـاریخي ،سـلمحددة، وانما كان یسل

 ئونتائجـه. ویظهـر للقـار وأسـبابهالوحدة الموضوعیة، للحدث التاریخي، ویحاول توضیح ارتباطـه 

قـال عبـد توضـح ذلـك.التـيهـذه الروایـة كالمنـا ومما یؤید )٢(.األبعادوحدة موضوعیة متماسكة 

زیـد بـن جـدعان  رواه عـن سـعید بـن مسـیب، یقـول: الرزاق، عن معمر، أخبرني قتادة، وعلى بـن

لمــا خــرج الــى تبــوك، اســتخلف علــى بــن ابــي حــدثني ســعد بــن ابــي وقــاص: ان رســول اهللا 

وجهـــًا اّال وأنـــا معـــك، فقـــال لـــه الرســـول تخـــرجیارســـول اهللا مـــا كنـــت أحـــب أن  علـــي:طالـــب فقـــال 

 ،٣(النبي بعدي .أنه إال: أما ترضا أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى(

:موقفھ من السند.ب
. وهـي الطریقـة العلمیـة التـي اتبعهـا المحـدثون )٤(بالسند الطریق الموصل الى المتنیقصد

نطاقسناد في االولقد اثر منهج المحدثین على االلتزام ب، وأخبارهفي نقل أحادیث الرسول 

األســــانید تتقــــدم الروایــــات األدبیــــة وعلــــى نطــــاق اإلخبــــاریین والمــــؤرخین فقــــد أصــــبحت، الحــــدیث

، هـ). كنا نأتي إلى قتادة فیقول بلغنا عن النبي ١٦٧وقال حماد بن سلمة (ت)٥(والتاریخیة .

أبــي ســلیمان البصــرة ، بــن ، وال یكــاد یســند ، فلمــا قــدم حمــاد  علــيوبلغنــا عــن عمــر، وبلغنــا عــن 

، وســألت اً قتــادة، فجعـل یقــول: ســألت مطرفــفبلــغ فیقـول : حــدثنا إبــراهیم النخمــي، وفـالن، وفــالن .

من بعـد ذلـك . ومـن الروایـات )٦(سعید بن أبي المسیب، وحدثنا انس بن مالك، فأخبرنا باالسناد.

-المسندة لقتادة هذه الروایة:

عبد الرزاق ، عن معمر عـن قتـادة ، عـن انـس بـن مالـك : ان نفـرًا مـن عكـل وعرینـة قال 

، فـاخبروه انهــم كـانوا أهـل ضـرع ولــم یكونـوا أهـل ریــف ، ا النبـي فــأتو ، فـي االسـالم  واتكلمـ

 ا، وأمـرهم ان یخرجـو ود ، وأمـر لهـم بـراعٍ ذبـفاجتووا المدینة وشكوا حماهـا، وامـر رسـول اهللا 

والها . فانطلقوا حتى اذا كان بناحیة الحرة كفـروا بعـد اسـالمهم بمن المدینة ، فیشربوا من البانها وا

وبعث الطلب فـي طلـبهم ، ، ود ، فبلغ ذلك النبي ذ، وساقواالاعي رسول اهللا ، وقتلوا ر 

. ٢١٧/  ٣:سند مال ،أحمد،وانظر ایضًا ابن حنبل  ؛ ١٢٦/ ٩:المصنفابن همام ،  )١(

.  ١٩٣ : اإلسالميخلیل ، عماد الدین ، دراسات في التاریخ  )٢(

. ٢٧٩/  ٥:المصنفابن همام ،   )٣(

. ٤٥ :العمري أكرم ، بحوث في السنة المشرفة )٤(

. ٣٠:انظر الفصل الذي كتبه عبد الحمید العبادي مترجم الكتاب  ؛شو ، علم التاریخ نُ ر ه )٥(

.  ٣٣٠/  ٩:ابن سعد ، الطبقات  )٦(



عبد اهللا طه عبد اهللا 

٢١٦

قـال قتـادة : وبلغنـا ان )١(. ایة الحـرة حتـى مـاتو حفأتي بهم فسمل اعینهم ، وقطع ایدیهم وتركوا بنا

)٢(هذه االیة نزلت فیهم ، قوله تعالى ((انما جزاء الذین یحاربون اهللا ورسوله)).

اده باآلیات القرآنیة : استشھ.ج
د كبیر من االیات القرآنیة ، ویحاول في بعضـها تفسـیر كثیـر مـن آیـات دبعاستشهد قتادة

كـــان مفســـرًا مشـــهورًا فـــي ذلـــك وقـــد القـــرآن الكـــریم، وهـــذا دلیـــل علـــى معرفتـــه الكبیـــرة فـــي التفســـیر ، 

لقــرآن آیـة اال وقــد ن معمـر بــن راشـد ، ســمعت قتـادة یقــول : مـافي ا، عــالعصـر قـال ســفیان الثـوري

)٣(سمعت فیها شیئًا .

وقال قتـادة : مـا سـمعت شـیئًا فنسـیته ، ومـا فـي القـرآن آیـة اال وقـد سـمعت فیهـا شـیئًا مـن 

)) قـال الیطیقونـهقال عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: في قوله تعـالى ((وعلـى الـذین)٤( كتنال

: كانــت فــي الشــیخ الكبیــر والمــرآة الكبیــرة ، الیطیقــان الصــوم وهــو شــدید علیهمــا فــرخص لهمــا ان 

وروایــة )٦(مــن شــهد مــنكم الشــهر فلیصــمه))(ونــزل قــول اهللا تعــالى ()٥(ســخ بعــد ذلــك،نیفطــر ، ثــم 

عــن ابــن عبــاس : ،بــن حوشــبعــن قتــادة عــن شــهر،اخــرى : اخبرنــا عبــد الــرزاق ، اخبرنــا معمــر

أي عجلت .)٨(ان كنتم ایاه تعبدون))(()٧(قال : لرجل سجد في االولى 

((واتقـو حقـه یـوم :وروایة اخرى: روى عبد الرزاق عن معمر عن قتـادة : فـي قولـه تعـالى

وروایــة أخــرى یــتكلم فیهــا قتــادة عــن اهــل الكتــاب ومــا )١٠(قــال: یعنــي ذلــك: الزكــاة .)٩(حصــادة))

-صف موقفهم واعمال السوء التي قاموا فیها :انزل فیهم من القرآن الكریم ی

أخبرنـي اسـحاق بــن الحسـن، قــال: حـدثنا حســن بـن محمـد، قــال: أخبرنـا ســنان، عـن قتــادة 

في هذه االیة قال: لما أنبئكم اهللا یضـیع أهـل الكتـاب قـبلكم ، بأعمـالهم أعمـال السـوء . وبحكمهـم 

ة بلیغــة شــافیة، فلــیعلم مــن ولــي ظــؤمنین موعیــر مــا أنــزل اهللا،  وعــد اهللا نبیــه علیــه الســالم والمــغب

اال  اً شیئًا من هذا الحكم انه لیس شيء بین العباد وبین اهللا یعطیهم به خیرًا، وال یـدفع عـنهم سـوء

وللمــؤمنین صــنع أهــل الكتــاب، وجــورهم، بطاعتــه والعمــل بمــا یرضــاه ، فلمــا بــین اهللا للنبــي 

.  ٤٣٠/  ٩:ابن همام ، المصنف  )١(

.  ٣٣ :سورة المائدة اآلیة،القرآن الكریم  )٢(

. ١٠٣/  ٦:، المزي ، تهذیب الكمال  ٨١/  ١:دول االسالم ، الذهبي )٣(

.   ١٥٣/  ١: شذرات الذهب، الحنبليابن العماد  ؛ ٣١٩/  ٢:الدیار بكري ، تاریخ الخمیس  )٤(

. ١٢٧ـ  ١٧١/ ٤: ابن همام ، المصنف )٥(

.  ١٨٥  :القرآن الكریم ، سورة البقرة  االیة  )٦(

.  ٢٠٢/ ٣:همام ، المصنف ابن )٧(

. ٣٧ :سورة فصلت اآلیة ،القرآن الكریم )٨(

. ١٤١:اآلیة ،القرآن الكریم ، سورة االنعام )٩(

. ١١٢/  ٤:ابن همام ، المصنف  )١٠(



…هـ) حیاته ومنهجه١١٧قتادة بن دعامة السدوسي (ت 

٢١٧

ویقول : الكتـب التـي قـد )١(َیَدْیِه))َبْینَ لَِّماُمَصدًِّقااْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِإَلْیكَ قال سبحانه وتعالى ((َوَأنَزْلَنا

)٢(لت قبله ومهیمنا علیه. وقال : شاهد على الكتب التي خلت قبله.خقد 

المساحة الزمانیة والمكانیة لمرویات قتادة بن دعامة السدوسي : .د
ي االســالمي مــن ناحیــة المســاحة الزمانیــة أهــتم قتــادة بــن دعامــة السدوســي بالتــاریخ العربــ

شــیر إلــى تأقــدم روایــة زمنیــة إن المصــادر قــد قــدمت، والــدلیل علــى ذلــك اتوالمكانیــة لهــذه الروایــ

الخلفاء الراشدین وعن ، )٤( ، ثم تحدث عن سیرة الرسول )٣(إلى األرض. نزول أدم 

حـظ انـه انتهـى فـي ونال)٥(.وعلـي بـن أبـي طالـب الراشدین مـنهم عمـر بـن الخطـاب 

)٦(خالفة عبد الملك بن مروان.

عــن فیقــول عبــد الــرزاق بیــت اهللا الحــرام مــع ادم وضــعفمــثًال یصــف قتــادة مســألة

وكـان  ، اهـبط اهللا آدم إلـى األرضحـینت الحـرام مـع آدم یـعـن قتـادة، قـال: وضـع اهللا البمعمر 

األرض . فكانــت المالئكــة تهابـــه، مهبطــه فــي ارض الهنــد، وكــان رأســه فـــي الســماء ورجلیــه فــي 

فشـــكا ذلـــك الـــى اهللا ، نقص الـــى ســـتین ذراعـــًا ، فحـــزن آدم اذ فقـــد صـــوت المالئكـــة وتســـبیحهمفـــ

 ، فقــال اهللا : یــا آدم انــي قــد أهبطــت لــك بیتــًا ، فطــف بــه كمــا یطــاف حــول عرشــي وصــل

، مفـازةخطـوة ، فكان بین كـلخطوةعنده كما یصل عند عرشي ، فخرج الیه آدم وحده في خطوة

.)٧(آدم إلى البیت فطاف به ومن بعده األنبیاء ىاوز، بعد ذلك ، وأتففلم تزل تلك الم

ثــم خطــب الخلفــاء الراشــدین تــادة خطبــة الرســول محمــد قوفــي روایــة اخــرى یضــیف 

 یقــول عبــد الــرزاق ، عــن معمــر ، عــن قتــادة ، ان رســول اهللا :بكــر ، وعمــر ا، وابــ ،

فكـان  الجلـوسحتـى شـق علیـه ، نوا یخطبون یوم الجمعة قیامًا ، ثم فعل ذلك عثمانوعثمان ، كا

.)٨(. ثـم یقـوم فیخطـب االخـرة قائمـاً یخطب قائما . فلمّا كان كان معاویـة . خطـب األولـى جالسـاً 

فیــتكلم فــي البدایــة عــن خطبــة الرســول ،ل الخبــر التــاریخي تسلســًال زمنیــًا لســنالحــظ ان قتــادة یس

، ثم خطبة عمر، ثم خطبة عثمان، ثـم یخـتم كالمـه عـن ، ثم خطبة ابي بكر محمد 

خطبة معاویة.

.٤٨القرآن الكریم ، سورة المائدة ، اآلیة :  )١(

.  ٤٤ـ  ٤٣/  ١:كیع ، اخبار القضاة و  )٢(

.  ٦٨/ ٥: ابن همام ، المصنف )٣(

. ١٣١/  ٤:بن همام ، المصنف ) ٤(

. ٨٤/ ٣:بن همام ، المصنف ) ٥(

. ٣٠٦/  ٨:بن همام ، المصنف ) ٦(

. ٦٨/  ٥:ابن همام ، المصنف )٧(

. ٨٤/  ٣:ابن همام ، المصنف  )٨(



عبد اهللا طه عبد اهللا 

٢١٨

 لــىإلــى عاملــه عوفــي روایــة أخــرى یصــف قتــادة : كیــف یكتــب عمــر بــن الخطــاب 

العراق أبي موسى األشعري ویعلمه مواقیت الصالة . قال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، 

عمـر بـن الخطـاب كتـب إلـى أبـي موسـى األشـعري : ان صـل الظهـر عن أبي علي الریاحي: إن

اذا زالــت الشـــمس عــن بطـــن الســماء ، وصـــل العصـــر إذا تصــوبت الشـــمس وهــي بیضـــاء نقیـــة ، 

، إلــى غــاب الشــفقوٕاذا وصــل المغــرب اذا ذهبــت الشــمس ، وصــل العشــاء اذا غابــت الشــمس ، 

اض . وصل الصبح والنجـوم بادیـة وما بعد ذلك أقر ،حیث شئت ، فیقال : ان نصف اللیل درك 

ویــورد )١(وأعلــم ان جمعــا بــین صــالتین مــن غیــر عــذر مــن الكبــائر . ، مشــتبكة ، وأطــل القــراءة

یوصــي عمالــه علــى العــراق كیــف رضــي اهللا عنــهقتــادة قصــة معروفــة كیــف عمــر بــن الخطــاب

والخـراج علیهـا وعـن مسـح األراضـي الزراعیـة ووضـع الجزیـة ، التعامل مع أهل الذمة في العـراق

.فمثالً 

عـــن قتـــادة ، عــن أبـــي مجلـــز ، ان عمـــر بـــن ،أخبرنــا عبـــد الـــرزاق ، قـــال : اخبرنــا معمـــر

بعث عمار بن یاسر ، وعبد اهللا بن مسعود ، وعثمان بن حنیـف الـى الكوفـة . فجعـل ، الخطاب

عل عثمان وج، عمارًا على الصالة والقتال . وجعل عبد اهللا بن مسعود على القضاء وبیت المال

، وربعهــا البــن یــوم شــاة ، نصــفها وســواقطها لعمــاربــن حنیــف علــى مســاحة االرض ، وجعــل كــل

وربعهــا لعثمــان بــن حنیــف ، ثــم قــال : مــا أرى قریــة یؤخــذ منهــا كــل یــوم شــاة اّالسیســرع ، مســعود

 ففعذلك فیها ، ثم قال : اني انزلتكم ونفسـي فـي هـذا المـال كـوالي الیتـیم، ((مـن كـان غنیـًا فلیسـت

قــال : فقســم عثمــان علــى كــل رأس مــن أهــل الذمــة أربعــة )٢())ومــن كــان فقیــرًا فلیأكــل بــالمعروف

ولم یضرب على الصبیان من ذلك شیئًا . ومسح سواد الكوفة عـن اهـل ، وعشرین درهمًا كل عام

هـم ، وعلـى الجریـب مـن العنـب ثمانیـة دراهـم، االذمة، فجعل على كـل جریـب مـن النخـل عشـرة در 

لجریب من القصب ستة دراهم، وعلى الجریب مـن البـر أربعـة دراهـم ، وعلـى الجریـب مـن وعلى ا

الشعیر درهمین، وأخـذ مـن تجـار أهـل الذمـة عـن كـل عشـرین درهمـاً  فرفـع ذلـك الـى عمـر فـرض 

فـــي  مـــن خــالل هـــذه الروایــة التـــي تبــین لنـــا مــدى معرفـــة وخبــرة عمـــر بــن الخطـــاب )٣(بــه.

هم على مهمة في إدارة شـؤون الكوفـة، فمـثًال كـان قـد ولـى عمـار بـن الصحابة فیعین كل واحد من

یاسر على الصالة والقتال، وولى عبد اهللا بن مسعود على القضاء بین المسلمین واالشراف علـى 

بیـــت مـــال المســـلمین. ثـــم اوكـــل مهمـــة مســـح ارض الكوفـــة الـــى عثمـــان بـــن حنیـــف وذلـــك لخبرتـــه 

ة على أهل الذمة على كل رجـل أربعـة وعشـرین درهمـًا الواسعة في مجال المساحة، وفرض الجزی

اخبرنا ، حیث ذكر،ثم ینتقل قتادة الى صفة صالة اإلمام علي بن ابي طالب ، في السنة

عبد الرزاق ، قال اخبرنا معمر ، عن قتادة ، وغیره : عن مطرف بن عبـد اهللا بـن شـخیر ، قـال: 

ن ابي طالب ، فكبر هذا التكبیر حـین ركـع ، صلیت انا وعمران بن حصین بالكوفة خلف علي ب

. ٣٩٦/ ١:ابن همام ، المصنف  )١(

. ٦ :اآلیة، سورة النساء) القرآن الكریم، ٢(

.  ٥٨٥/ ٩:یضاً أو  ؛ ٨٠/ ٦:، المصنف ابن همام  )٣(



…هـ) حیاته ومنهجه١١٧قتادة بن دعامة السدوسي (ت 

٢١٩

، فلمــا أنصــرفنا قــال لــي عمــران  ، مــا صــلیت منــذ حــین، او منــذ كــذا كلــهوحــین یســجد ، فیكبــره 

وینقـل قتـادة روایـة أخـرى )١(من هذه الصالة یعني صالة علـي.شبه صالة رسول اهللا  وكذا

بـانهم یقولـون كلمـة حـق اهللا عنـه رضـي صـفهم بـه اإلمـام علـي بـن أبـي طالـب و عن الخوارج وما 

یریدون بها الباطل ، حیث ذكر : 

روى عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة لما سمع علي بالمحّكمة ، قال : من هؤالء قیل لـه 

قــال : انهــم یقولــون : الحكــم اّال هللا ، قــال كلمــة حــق القــراء ؟ قــال : بــل هــم الخیــابون والعیــابون

ما : فلما قتلهم . قال: رجل الحمد هللا الذي ابادهم واراحنا منهم : فقـال ي بها الباطل. قال : فلعز 

علــي : كــال والــذي نفســه بیــده : ان مــنهم لمــن فــي اصــالب الرجــال لــم تحملــه النســاء ، ولیكــونن 

)٢(ًا جرادین .صآخرهم لصا

خاتمة البحث 
ار التاریخیــة فــي روایــة االخبــمــن خــالل دراســتنا لحیــاة قتــادة بــن دعامــة السدوســي منهجــه 

:اآلتیةتوصلنا إلى النتائج 

بكر بن وائل وهي من قبیلةنسب قتادة بن دعامة السدوسي یرجع الى قبیلة سدوس العربیة ، .١

عـراب : إذن هـو عربـي النسـب ، وان والده كان من اإلعراب ، أما أمه فكانت من مولـدات األ

.

ء مــن القــدر ، ثــم انــه رجــع عنــه . اتهامــه بشــيبعضــهمامــا بالنســبة لعقیدتــه ومذهبــه ، فحــاول .٢

ومع هذا كان قتادة حجة باإلجماع. وقد ال تثبت اتهامه بالقدر ، وان ثبت فقد یكون من بـاب 

تأویله ، بما ال یتناقض مع صریح األیمان باإلسالم . 

المســیبأجمــع علمــاء الجــرح والتعــدیل علــى توثیقــه ، فقــد وثقــه كبــار شــیوخه مثــل ســعید بــن .٣

، )هـ١١٠آتاني عراقي أحفظ منه ، وشیخه محمد بن سیرین (تما قال عنه: هـ) الذي ٩٥(ت

) الــذي قــال عنــه: ثقــة ویحیــى بــن معــین هـــ٢٣٠ت(قــال قتــادة احفــظ النــاس ، ووثقــه ابــن ســعد 

هـ) الذي قال عنه : قتادة ٢٤١ت(  ) الذي قال عنه : ثقة ، واالمام أحمد بن حنبلهـ٢٣٣ت(

قال عنه : كـان مـن الثقـات ومـن علمـاء   ) الذيهـ٣٥٤( نبااحفظ أهل البصرة ، وقال ابن ح

) : ثقـة ثبـت هــ٨٥٢ت(وغیـرهم ، وقـال ابـن حجـر الناس بالقرآن والفقه ومن حفاظ أهل زمانه

.الستة، أخرج احادیثه أصحاب الكتب 

كتـاب تفسـیر القـرآن ، وهـو مشـهور بتفسـیر منهـامؤلفـات عـدة ذكر عدد مـن المـؤرخین ان لـه .٤

الناسـخ المنسـوخ فـي القـرآن الكـریم ، وكتـاب عواشـر القـرآن الكـریم ، هـذه ثالثـة قتادة ، وكتاب

. ٤٠/  ٢:ابن همام ، المصنف  )١(

. ٣٠٦/  ٨:ابن همام ، المصنف  )٢(



عبد اهللا طه عبد اهللا 

٢٢٠

منه فـي مخطوطاً كتب نسبت الى قتادة ، وبعض من هذه الكتب ال یزال الى الوقت الحاضر 

.وبعضها طبع مؤخراً المكتبة الظاهریة بدمشق

یوخ والعلماء في ذلك توصلنا من خالل الدراسة عنه ان قتادة درس على ید عدد كبیر من الش.٥

هـــ ) ، وهــو ٩٣ت(، مــنهم انــس بــن مالــك مــن صــحابة الرســول وعلــى بعــضالعصــر 

ــــم خــــادم رســــول اهللا  ــــة. ومــــن ث ــــر بقی ــــد اكث ــــى ی ــــه درس عل ــــابعین ، وذكــــر ان ــــار الت كب

توصلنا من و  ) شیخ أفاد منهم في الحدیث النبوي الشریف واللغة العربیة واألنساب .١٠٠(من

فیمــا بعــد  اأصــبحو قــد تتلمــذ علــى یــد قتــادة و مــن التالمیــذ اً كبیــر اً ســة عنــه ان عــددخــالل الدرا

) تلمیــذًا ، ومــا یمیــز هــؤالء التالمیــذ ان معظــم أحــادیثهم مخرجــة  ٧٠(شــیوخًا وقــد بلــغ عــددهم 

السنن والمعاجم والمسانید والكتب التاریخیة واألدبیة .و عند أصحاب الكتب الستة 

من اجل تحقیق أسالیبالمحادثة التاریخیة على إیرادهوالتنوع من خالل یتمیز قتادة بالتعددیة .٦

دة موقفـه مـن السـند ، یتمیـز قتـاأمـا فـي مختلـف جوانـب التـاریخ اإلسـالمي.إلیـهماكان یهـدف 

، فكـان فـي روایـة الحـدیث النبـويالـذین لـم یكـن السـند متـداوالً عن غیـره مـن المحـدثین القدامى،

، وبلغُت عن عمر بـن الخطـاب ، وبلغـت عـن علـي بـن رسول قتادة یقول: بلغُت عن ال

بن ابي سلیمان البصرة ، فكان یقول : حدثنا  دماح. ولكنه لما قدم رضي اهللا عنه ابي طالب 

بــن عبــد اهللا بــن ي وفــالن وفــالن ، فبلــغ قتــادة ، فجعــل یقــول : ســألت مطــرف خعــالنإبــراهیم

بن مالك ، فأخبر باالسناد من بعد ذلك . سیب ، وحدثنا أنسم، وسألت سعید بن الشخیر

ن قتادة كان من المكثرین باالستشهاد باآلیات القرآنیة أثناء روایته الحدیث او الخبر أنالحظ .٧

كان مفسرًا مشهورًا في ذلك الوقت . قال قتادة عن نفسه : مافي القـرآن ألنهالتاریخي ، وذلك 

وقد سمعُت فیها شیئًا . إالآیة 

لروایات التي وردت ادة بالتاریخ االسالمي من ناحیة المساحة الزمانیة والمكانیة ، هتم قتاا

ـــى نـــزول أدم  ـــة تشـــیر ال ـــة زمنی ـــك ، وأوردت المصـــادر أقـــدم روای ـــى ذل ـــه دلیـــل عل ـــى  عن ال

، وعن الخلفاء الراشدین منهم عمر بن االرض فأوردها قتادة ، ثم یتحدث عن سیرة الرسول 

عنـد انهـا توقفـتفي روایات قتادة  ه، والذي نالحظرضي اهللا عنهابي طالب الخطاب ، وعلي بن

خالفــة عبــد الملــك بــن مــروان ، لــم نعثــر علــى أیــة روایــة أخــرى فــي مصــنف عبــد الــرزاق بــن همــام 

.إلیهاهـ ) الذي قمنا بدراسته عن قتادة غیر هذه الروایات التي اشرنا ٢١١ت(اني نعالص



…هـ) حیاته ومنهجه١١٧قتادة بن دعامة السدوسي (ت 

٢٢١

قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكریم ..١

أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــریم الشــیباني علــي بــن ابــن االثیــر ، ابــي الحســن -

  هـ ).٦٣٠ت (

  م .١٩٧٨هـ / ١٣٩٨الكامل في التاریخ . دار الفكر ، بیروت ، .٢

اللباب في تهذیب االنساب . اعادت طبعه مكتبة المثنى ، بغداد ، بال تاریخ ..٣

  ).هـ ٤٣٠(أحمد بن عبد اهللا نعیمالحافظ ابي،األصبهاني-

حلیة االولیاء وطبقات االصفیاء ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، بال تاریخ .٤

األعظمي ، مصطفى -

هــ / ١٤١٣٠بیـروت .المكتب االسالمي تدوینهوتاریخ تدریسه.دراسات في الحدیث النبوي.٥

م.١٩٩٢

الباجي ، ابو الولید سلیمان بن خلف بن سعد-

له البخاري فـي الجـامع الصـحیح ، تحقیـق د.ابـو لبابـة حسـین دار خرجل والتجریح لمن التعدی.٦

  م .١٩٨٦هـ /١٤٠٦اللواء للنشر والتوزیع ، الریاض ، 

  هـ ) ٢٥٦ت( الجغفيالبخاري ، محمد بن اسماعیل بن ابراهیم -

  م .١٩٦٣التاریخ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، .٧

  هـ ) ٢٧٧ت(سوي ، ابي یعقوب بن سفیان بال-

م . ١٩٧٥عرفة والتاریخ ، تحقیق أكرم ضیاء العمري ، بغداد ، مال.٨

  هـ ) ٨٧٤ت(، جمال الدین ابي المحاسن یوسف األتابكى برديابن تغري -

، مصـر ، القـاهرة ، بـال القوميالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، وزارة الثقافة واالرشاد .٩

.تاریخ 

عبــــد الــــرحمن أبــــي حــــاتم محمــــد بــــن ادریــــس التمیمــــي ابــــن ابــــي حــــاتم ، ابــــي محمــــد-

  هـ) ٣٢٧لي(تظالحن

  هـ ١٣٦١الجرح والتعدیل ، حیدر اباد الركن ، جمعیة المعارف االسالمیة / .١٠

  هـ ) ٤٣٠ت(الحاكم ، ابي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن الحافظ النیسابوري -

دي/فــل ،ألحســن . المكتــب -معرفــة علــوم الحــدیث ، اعتنــى بنشــره ، الســید معظــم ، ام ، الــى.١١

م . ١٩٧٧التجاري للطباعة  والنشر ، بیروت ، 

  هـ ) ٣٥٤ت( البستي،ابن حبان ، محمد بن حیان -

  م .١٩٥٩هـ / ١٣١٧تحقیق .م.فالشهمر ، القاهرة ، ،مشاهیر علماء االمصار.١٢



عبد اهللا طه عبد اهللا 

٢٢٢

  ) هـ٢٤٥ت(ابن حبیب ، ابي جعفر محمد بن حبیب بن أمیة بن عمر الهاشمي البغدادي -

المكتب التجاري ، بیروت ، بال تاریخ . بر،المح.١٣

  هـ ) . ٨٥٢ت(م شهاب الدین أحمد بن علي ماالني ، االقابن حجر العس-

  م .١٩٩٣هـ / ١٤١٣تهذیب التهذیب ، دار احیاء التراث العربي ،بیروت .١٤

م . ١٩٨٦هـ / ١٤٠٦لسان المیزان ، مؤسسة االعلمي للمطبوعات ، بیروت ، .١٥

هــ / ١٤٠٣ االردن ،،مكتبة المنـارالقرویتيیق د.عاصم بن عبد اهللا طبقات المدلسین ، تحق.١٦

م.١٩٨٣

هـ . ١٣٢٨ة في تمیز الصحابة ، مصر اباإلص.١٧

م . ١٩٩٩هـ / ١٤٢، دار ابن حزم ، عزامتقریب التهذیب ، تحقیق محمد .١٨

   )هـ٢٤١احمد بن حنبل الشیباني (تابن حنبل ، ابي عبد اهللا -

الهــــادي ، دار الكتــــاب العربــــي ، بیــــروت ،عبــــد عبــــد اهللا المســــند ، اعــــداد وترتیــــب ریــــاض .١٩

  م .١٩٩٤هـ / ١٤١٥

 )هـ٤٦٣ت(بن علي بن ثابت البغدادي، احمد الخطیب -

الجــامع الخــالق الــراوي واداب الســامع ، تحقیــق، محمــد عجــاج الخطیــب، مؤسســة الرســالة، .٢٠

م ١٩٩٦هـ/ ١٤١٧

خلیل ، عماد الدین -

  . م١٩٨٥عة الزهراء ، الموصل ، دراسات في التاریخ االسالمي ، مطب.٢١

بشــبابالمعــروف العصـفريیثــي لابـن خیــاط ، ابـو عمــر خلیفــة بـن خیــاط بــن ابـي هییــرة ال-

  ) ـه٢٤٠ ت( 

فــــــواز ،  يالتــــــاریخ، راجعــــــه وطبعــــــه ووثقــــــه ، د.مصــــــطفى نجیــــــب فــــــواز ، د.حكمــــــت كشــــــل.٢٢

  م . ١٩٩٥هـ / ١٤١٥ ،دار الكتب العلمیة ، لبنان ، بیروت

) هـ ٦٨١العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابي بكر (ت ابن خلكان، ابي -

 م.١٩٧١وفیات االعیان وانباء اهل الزمان، تحقیق، د.احسان عباس، دار صادر، .٢٣

   )هـ٣١٠ت (الدوالبي احمد بن حمادالدوالبي، ابي البشر محمد بن -

  هـ .١٣٢٢كن ، دنى واالسماء ، دار المعارف النظامیة ، حیدر ایاد اللكا.٢٤

   )هـ٩٤٥ت(اودي . شمس الدین محمد بن علي بن أحمد دال-

، شـارع الجمهوریـة . عابـدین ،وهیبـةطبقات المفسـرین ، تحقیـق علـي محمـد عمـر ، مكتبـة .٢٥

  . م١٩٧٢/هـ١٣٩٢

   )هـ٩٦٦ت(الدیار بكري ، حسین بن محمد بن الحسن -

تاریخ الخمیس في أحوال أنفس ونفیس ، مؤسسة شعبان ، بیروت ، بال تاریخ ..٢٦



…هـ) حیاته ومنهجه١١٧قتادة بن دعامة السدوسي (ت 

٢٢٣

   )هـ٧٤٨ت(لذهبي ، االمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان ا-

ســیر اعــالم النــبالء ، تحقیــق ، نعــیم العرقــوس ومــأمون صــاغرجي ، أشــرف علــى التحقیــق ..٢٧

  م .٢٠٠١هـ / ١٤٢٢شعیب االرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، ناشدون ، 

ة المصـــریة دول االســـالم ، تحقیـــق فهـــیم محمـــد شـــلتوت ، ومحمـــد مصـــطفى ابـــراهیم ، الهیئـــ.٢٨

  م.١٩٧٤للكتاب ، 

الكتـابتاریخ االسالم ووفیات مشاهیر االعالم ، تحقیـق د.عمـر عبـد السـالم التـدمري ، دار.٢٩

  م . ١٩٩٠هـ / ١٤١٠العربي، 

العبر في خبر من غبر ، تحقیق ابو المهاجر محمد بن بسیوني زغلـول، دار الكتـب العلمیـة .٣٠

  م . ١٩٨٥بیروت ، 

التراث العربي ، لبنان، بیروت ، بال تاریخ .تذكرة الحفاظ ، دار احیاء .٣١

میــــزان االعتــــدال فــــي نقــــد الرجــــال ، تحقیــــق محمــــد علــــي البجــــاوي ، دار المعرفــــة ، بیــــروت .٣٢

  م .١٩٦٣هـ / ١٣٨٢

  هـ) ٧٩٥، (تالحنبليابن رجب -

شــرح علــل الترمــذي ، تحقیــق د.همــام عبــد الــرحمن ســعید ، مكتبــة المنــار ، االردن، الزرقــاء، .٣٣

م ١٩٨٧هـ / ١٤٠٧

   )هـ٢٣٠ت(منیع سعد بن ابن سعد، محمد بن -

م ٢٠٠١الطبقات الكبرى، تحقیق علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة ، .٣٤

هـ)٥٤٨الشهرستاني، ابي الفتح محمد بن عبد الكریم بن ابي بكر (ت -

  م.١٩٧٥الملل والنحل، دار المعرفة، لبنان، بیروت، .٣٥

بخیتعبد الحمید ، -

ة ، بال تاریخ هر ، القاالمصریةفي رجال الحدیث ، مكتبة االنجلو دراسات تاریخیة .٣٦

   )هـ٢٦١ت(العجلي ، أحمد بن عبد اهللا بن صالح -

معرفة الثقات ، تحقیق عبد العلیم بـن عبـد العظـیم البسـتوي ، مكتبـة الـدار ، المدینـة المنـورة، .٣٧

 م٩٨٥هـ / ١٤٠٥

العالئي ، ابو سعید بن خلیل الكیكلدي -

هـــ ١٤٠٧احكــام المراســیل ، تحقیــق حمــدي الســلفي، عــالم الكتــب ، بیــروت ، التحصــیل فــي .٣٨

  م . ١٩٨٦

بـــن یوســـف بـــن عبـــد اهللا بـــن محمـــد النمـــري القرطبـــي عمـــرابـــن عبـــد البـــر ، ابـــي عمـــر-

   )هـ٤٦٣ت(

هـ .١٣٢٨االصحاب . مصدر ، معرفةفي  االستیعاب.٣٩
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٢٢٤

العمري ، أكرم ضیاء -

م .١٩٧٥، بیروت ، بحوث في السنة المشرفة ، مؤسسة الرسالة.٤٠

عمارة، محمد -

  م.١٩٨٤الخالفة ونشأة االحزاب السیاسیة، المؤسسة العربیة للنشر، بغداد، .٤١

   )هـ١٠٨٩ت(ه المؤرخ ابي الفالح عبد الحي یالفق الحنبليابن العماد -

  هـ .١٣٥٠،  ينشر مكتبة القدس،شذرات الذهب في أخبار من ذهب.٤٢

   )هـ٢٧٦ت(بن مسلم بد اهللا محمد بن عابن قتیبة ، ابي عبد اهللا -

  . ١٩٦٢المعارف ، تحقیق د.ثروت عكاشة ، دار المعارف ، القاهرة ، .٤٣

   )هـ٨٠٩ت(ابن قنفذ ، ابي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطیب -

  م .١٩٧١، بیروت  ضالوفیات ، حققه عادل نویه.٤٤

القضاة ، أمین -

هــ / ١٤١٩، ار ابن حزم ، بیـروتمدرسة الحدیث في البصرة حتى القرن الثالث الهجري ، د.٤٥

  م .١٩٩٨

   )هـ٧٧٤ت(ابي الفداء اسماعیل بن كثیر الدمشقي بنابن كثیر ، عماد الدین-

ــیم ، .٤٦ البدایــة والنهایــة ، خــرج أحادیثــه أحمــد بــن شــعبان بــن أحمــد ، ومحمــد عبــاوي عبــد الحل

  م .٢٠٠٢هـ / ١٤٢٣مكتبة الصفا ، مصر 

   )هـ٢٣٣ت(ا ابن معین ، یحیى بن معین ابو زكری-

  هـ .١٤٠٠التاریخ ، روایة عثمان الدرامي ، دار المأمون ، دمشق / .٤٧

   ).هـ ٦٩٩(تالمزي ، الحافظ المتقن جمال الدین ابي الحجاج یوسف-

، واد معــروف ، مؤسســة الرســالة بیــروتتهــذیب الكمــال فــي أســماء الرجــال، تحقیــق، بشــار عــ.٤٨

  م ١٩٩٨هـ/ ١٤١٨

ید،المفتي، نازدار عبد اهللا محمد سع.٤٩

سعید بن المسیب حیاته ومساهمته في التدوین التاریخي العربي االسالمي، رسالة ماجستیر، .٥٠

  م.٢٠٠٧هـ/ ١٤٢٨الموصل، 

   )هـ٦٧٦ت(حي الدین بن شرف مي ، ابي زكریا و النو -

تهذیب األسماء واللغات ، المطبعة المنیریة ، بال تاریخ . .٥١

شو رنه-

  م .١٩٨٢ي ، دار الحوادث ، بیروت ، علم التاریخ ، ترجمة عبد الحمید العباد.٥٢



…هـ) حیاته ومنهجه١١٧قتادة بن دعامة السدوسي (ت 

٢٢٥

   )هـ٨٠٧ت(الهیثمي ، نور الدین علي بن ابي بكر سلیمان -

بـال موارد الظمان الى زوائد ابن حیان ، تحقیق محمد عبد الرزاق حمزة ، المطبعة السلفیة ،.٥٣

تاریخ .

   )ـه٢١١ت(ام الحافظ ابي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني م، األالصنعانيابن همام -

  م.٢٠٠٠المصنف ، دار الكتب العلمیة ، لبنان ، بیروت .٥٤

   )هـ٣٠٦ت(وكیع ، محمد بن خلف بن حیان -

هــ ١٣٦٦ ،أخبار القضاة ، تحقیق عبـد النـذیر مصـطفى المراغـي ، مطبعـة السـعادة ، مصـر.٥٥

  م .١٩٤٧/ 

   )هـ٦٢٦ت(عبد اهللا بن یاقوت بن عبد اهللا أبيشهاب الدین اإلمامي ، و یاقوت الحم-

  م .١٩٨٠هـ / ١٤٠٠، دار الفكر، األدباءجم مع.٥٦

   )هـ٧٦٨ت (الیافعي، ابي محمد عبد اهللا بن أسعد بن علي بن سلیمان التیمي -

مؤسســــة االعلمــــي ، رة الیقظــــان فــــي مــــا یعتبــــر بــــه مــــن حــــوادث الزمــــان،بــــمــــرآة الجنــــان وع.٥٧

  .١٩٧٠/ هـ١٣٩٠بیروت،


