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ABSTRACT
The research deals with the narrations of Imam Hanash bin Abdullah Al-Sanani (may God have
mercy on him) in the book of the Great Classes of Ibn Saad, and the value of these narrations in form
and subject lies in the abundance of their material, and if they are Its importance, and published from the
book of Tabaqat by Ibn Saad, it will change the image in the minds of students of knowledge about its
value among the followers.Also, by producing a paper represented by historical issues from the
masterpieces of our huge Islamic heritage, so perhaps we will have done some duty, serving knowledge,
in pursuit of reward and reward from God Almighty.
The researchers adopted the analytical method and the descriptive method in this study, and they
reached conclusions that can be summarized by saying that these narrations represent a basic foundation
in the field of biography and history for ancient and modern scholars, and the outcome of those who
wrote about the life of Hanash al-San`ani over the ages and the diversity of places is that he has This
Imam Al-Tabi'i held a high position in the novel and its arts, and he has a reputation in other sciences.
Key words: The follower, Narration, Hanash Al-Sanaani , Layered Book .

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)
39

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.7, January 2022

الملخص
يتناول البحث مرويات األمام حنش بن عبدهللا الصنعاني(رحمه هللا) في كتاب الطبقات الكبرى البن سعد ،وتكمن قيمة هذه
المرويات شكالً وموضوعًا في أهميتها ،وإن استخراجها ونشرها من كتاب الطبقات البن سعد ،سُيغيّر من الصورة في أذهان طالب العلم
عن قيمتها عند التابعين ،كما إ ن قيامنا بإخراج بحث متمثل بقضايا تأريخية من روائع تراثنا اإلسالمي الضخم ،لعلنا بذلك نكون قد قمنا
ببعض الواجب ،خدمة للعلم ،وابتغا ًء لألجر والمثوبة من هللا تعالى.
واعتمد الباحثان المنهج التحليلي الوصفي في هذه الدراسة ،وتوصال إلى نتائج يمكن تلخيصها بالقول ،إن هذه المرويات تمثل
مرتكزاً أساسيا ً في مجال السيرة والتاريخ عند العلماء القدامى والمحدثين ،كما أن حصيلة الذين كتبوا عن حياة حنش الصنعاني على مر
األزمنة ،وتنوع األمكنة ،أن له المكانة العالية التي تبوأها هذا اإلمام التابعي في الرواية وفنونها ،وله باعا ً في علوم أخرى وقد درسنا
جهوده في المرويات ولم ندرس جهوده الفقهية في كتب الحديث والفقه والتفسير.
كلمات مفتاحية :التابعي ،مرويات ،حنش الصنعاني ،كتاب الطبقات .
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المقدمة:
لقد حفلت مرويات التابعين (رضي هللا عنهم ) وسيرهم بأنواع من المرويات الهادفة ،ولهذا اهتم األئمة األعالم بتتبع طرق وجمع
هذه المرويات ،ودراسة أحوال الرواة في أزمان مختلفة من أعمارهم ،لمعرفة التغيرات التي قد تطرأ على ذاكرتهم ومحفوظاتهم ،وبذلوا
في ذلك جهداً عظيماً ،حتى إنهم لذمتهم وشديد عنايتهم ،يميزون الخطأ اليسير النادر في مرويات الثقات ،ويعرفون الصحيح النادر في
أحاديث الضعفاء ،وهذه المرويات هي من نسيج اإلسالم المتين ،وسيرة النبي األمين وبها صاغ المسلمون حياتهم في ضوء النصوص
الشرعية ،فتوحدوا في العبادة والمعاملة ،واآلداب والسلوك ،وهي المنطلق التراثي والحضاري الرائع لألمة.
وقد استجمعنا العناصر األولى لقراءة مرويات األمام حنش بن عبدهللا الصنعاني(رحمه هللا) ،كي نقوم بدراسة المرويات ،خدمة
لجهد األئمة األعالم ،ولما لهذه المرويات من ميّزات وفوائد في العبادات واألحكام ،وستكون ذات وقع طيب على نفوس الباحثين
والمربين .من هنا جاء اختيارنا لهذه الدراسة لتبصير القارئ بقيمة هذه المرويات وإدراك الثروة العلمية التي تضمها في ثناياها ،سيما وإن
التابعي األمام حنش الصنعاني قد ذاع صيته في كتب السير والتراجم والتاريخ ،واحتل ساحة المتعلمين في زمانه ،وموضع اهتمام العلماء
في بالد المشرق والمغرب ،فضالً عن إنها تمثل أضافة طيبة لما بدأ به اآلخرون من الباحثين والمهتمين بدراسة سير الصحابة والتابعين،
ومروياتهم عن رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) وصحابته الغر الميامين .
س ّمت الدراسة إلى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة:
قُ ِ
تناول المبحث األول :حياة اإلمام حنش الصنعاني وكل ما يتعلق بها ،وأبرز مشاهده ،في حين اشتمل المبحث الثاني :على مطلبين
بينَّا فيهما تعريف موجز لحياة ابن سعد وكتابه الطبقات الكبرى ،أما المبحث الثالث واألخير :فقد جاء ليحقق لنا المختارات من مرويات
اإلمام حنش الصنعاني التي أوردها ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى ،وتحليلها ،ثم ذيّلنا الدراسة بخاتمة عرضنا فيها أهم االستنتاجات
التي توصلنا إليها بفضل هللا تبارك وتعالى ،وإن كان البحث كله نتيجة لصاحبه ،لنصل في نهاية الدراسة إلى قائمة المصادر والمراجع
المعتمدة.
أهمية الدراسة :تنبثق أهمية هذه الدراسة من كونها تستعرض حياة تابعي جليل وما أورده المؤرخ الكبير ابن سعد في كتابه الشهير
الطبقات الكبرى ،من مرويات له عن الرسول الكريم محمد (صلى هللا عليه وسلم) وبعض الصحابة (رضي هللا عنهم) والتابعين الكرام،
ولما لهذه المرويات من ميّزات وفوائد في العبادات واألحكام ،وما تتركه من وقع طيب على نفوس الباحثين والمربين .
هدف الدراسة :تهدف الدراسة إلى تبصير الباحثين والمربين والمهتمين بهذه المرويات كونها من نسيج اإلسالم المتين ،وسيرة النبي
األمين وبها صاغ المسلمون حياتهم في ضوء النصوص الشرعية ،فتوحدوا في العبادة والمعاملة ،واآلداب والسلوك ،وهي المنطلق
التراثي والحضاري الرائع لألمة.
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مشكلة الدراسة :تتحدد مشكلة الدراسة في أن بعض طبعات كتاب الطبقات الكبرى البن سعد يعتريها التصحيف والتحريف ،لذا وجب
علينا كباحثين ومهتمين أن نميز بين الغث والسمين،عن طريق البحث والتمحيص.
المبحث األول
صنعانيَ :حياته ُ وأبرز مشاهده
َحنش ال َ
اولا  -:اسمه ونسبه :هو التابعي الجليل حنش

[ ]1

بن عبد هللا بن عمرو بن حنظلة بن فهد بن قنان بن ثعلبة بن عبدهللا بن ثامر السبائي

الصنعان ّي (رحمه هللا) تعالى ،المتوفى سنة (100هـ) ،وقد اختلف المؤرخون والفقهاء واختلط األمر على بعضهم في إسمه ،وذلك لتشابه
وتطابق بعض األسماء مع أسمه .فقد أورد الضبي عن البخاري (( :إنه جعل حنش بن عبدهللا -حنش بن علي -وجعلهما رجالً واحد،
وجعل الخلف في اسم ابيه)) [  ،]2ويبرر الضبي هذا الخلط بقوله ...)):وقد وجدنا حنشين آخرين عن علي (رضي هللا عنه) ،أحدهما حنش
بن المعتمر الكناني صاحب علي(رضي هللا عنه) وحنش بن ربيعة الذي ص َّل خلف علي (رضي هللا عنه) صالة الكسوف[ .]3ويرد
السهيلي على البخاري ويرى أنه قد اختلط عليه األمر حينما جعل حنش ابن علي ،بينما االختالف في اسم أبيه ،وقد فرَّق بينهما علي بن
المدني ،فقال :حنش بن علي السبائي من صنعاء الشام[  ،]4ويضيف ال ُم َّزي حنشا ً ثالثا ً بقوله )):وال حنش صاحب التميمي)) [  .]5أما ابن
حجر فكان اكثر توفيقا ً في فك هذا الخلط بقوله ((:وقال ابن المدني حنش الذي روى عن فضالة هو حنش بن علي الصنعاني وليس حنش
بن المعتمر الكناني صاحب علي ،وال حنش بن ربيعة الذي ص َّل خلف علي ،وال حنش صاحب التمكيمي)) [ ،]6ويُنهي هذا الخالف
والجدل،الفقيه علي بن المديني والبكري بقولهما((:ويقال حنش بن علي ،والصواب ابن عبدهللا)) [  ،]7وطائفة كانت تصومهما تأكيداً على
صلَّى َّ
هللاُ َعلَيْه َو َسلَّ َم) يَوْ َم مما حدا
ش ال َّ
س َقا َل :نُبِّ َئ نَبيُّ ُك ْم ( َ
ص ْن َعان ِّي عَن ابْن َعبَّا ٍ
لزوم ذلك وهللا أعلم ونبئ يوم االثنين وهذا مارواه َحنَ ٍ
بهؤالء بالمؤرخين والفقهاء إلى ضبطه لغويا ً لفك هذا االختالط .
أما نسبه فيعود إلى قرية من قرى دمشق وتعرف بصنعاء دمشق مما اختلط األمر على بعض المؤرخين والفقهاء حينما ينسبه
البعض إلى صنعاء اليمن مستندين إلى جده األخير الذي حمل اسم السبائي[  .]8ويذكر الحموي[ ]9في معجمه أثناء تعريفه لموطن حنش بن
عبدهللا ،قوله ...(( :وصنعاء موطنان أحدهما باليمن وهي العظمى ،وأخرى قرية بالغوطة من دمشق ...وصنعاء ...قرية على دون الم ّز َة
مقابل مسجد خاتون خربت وهي اليوم مزرعة وبساتين))
ثانيا ا -:كنيته ولقبه :أُطلق على حنش بن عبدهللا أكثر من لقب وكنية ،فقيل أبو رشدين والصنعاني

[ ]10

واألفريقي

[ ]11

وأبو راشد

[ ]12

وأبو

رشيد[ . ]13أما اسم السبائي فهو اسم لجده ،ويؤكد هذا القول ابن ماكوال[  ]14بقوله ((:حنش بن عبدهللا الصنعاني السبائي إلى سبأ بن يشجب
ورهطه يرجعون إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان)) .وينفرد ابن الفرضي[ ]15بكنيته ،بقوله((:ويكنى أبا رشيق ،وهو ال يتالئم مع
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مكانة حنش ،وذلك لرشده وعقله)) .بينما ينقل لنا المقري

[ ]16

ما يخالف كل هؤالء ،عن اسمه وكنيته بقوله (( :اسمه حسين بن عبدهللا

وكنيته ابوعلي)).
ثالثا ا :ولدته -:لم تذكر المصادر التاريخية وكتب السير والتراجم التي تناولت سيرة وحياة اإلمام حنش الصنعاني ،تاريخ ومكان والدته،
سوى أنها أكدت بأنه من صنعاء دمشق ،وقد أُضفي عليه هذا المكان حتى بات يتلقب به[.]17
رابعا ا :سماته وأبرز مشاهده-:
تابعي شجاع ،ومن القادة الفاتحين السابقين،
لقد ذكرت كتب السير والتراجم ذات العالقة ،أن من سماته أنه
ّ

كان ذا فراسة ونباهة

وعلم ،كثير العبادة والصدقة ،شجاعا ً جريئا ً ،يدور مع الحق حيث دار ،ولم يكن يخشى في هللا لومة الئم ،كان من أصحاب اإلمام علي بن
أبي طالب (كرم هللا وجهه) وانحاز إليه أثناء الفتنة بينه وبين معاوية ،ونزل الكوفة أنذاك ،وشارك في قتال الخوارج ،وبعد مقتل األمام
علي ،سنة  04هـ ،واستقرار األمر لمعاوية ،قدم مصر ،وغزا المغرب ،مع رويفع بن ثابت ،سنة 04هـ ،وشارك في فتح جزيرة جربة في
تونس ،ثم كان مع معاوبة بن حديج ،وشارك في فتح جلوالء سنة 04هـ ،ثم كان مع عقبة بن نافع الفهري ،ولما قتل عقبة ،سنة 40هـ،
وتغلب كسيلة ،على أفريقية ،وكثرت جموعه ،كان حنش الصنعاني ،هو الذي قاد الناس للعودة إلى مشرقهم ،حتى ال يستأصلهم كسيلة،
وكان ذلك ،في ذروة الحرب بين ابن الزبير وعبد الملك بن مروان ،على الخالفة.
ولم يتردد حنش في مبايعة ابن الزبير ،فواله ابن الزبير على صنعاء ،ولكن واليته عليها لم تطل ،فقد قُتل ابن الزبير سنة 47هـ ،بعد
واليته عليها بحوالي أربعة أشهر ،ووصل أصحاب الحجاج إليها ،فأسروه ،وجاءوا به مكبالً إلى الخليفة الجديد عبد الملك بن مروان،
الذي صحت خالفته ،بعد مقتل ابن الزبير ،فعفا عنه عبد الملك ،ولم يمسه بسوء ،لصدق لهجته ،فانتجع مصر ،ثم دخل أفريقية غازيا ً،
ي عُشور
للمرة الثانية ،فشارك في فتوحاتها ،وسكن القيروان ،داعية إلى هللا ،ومعلما ً ومربيا ً ،واختط بها داراً ومسجداً ،وهو أول من ول َّ
[ ]18
صلَّى َّ
ْس َعلَى ْال ُمسْلمينَ ُع ُشورٌ ،إنَّ َما ْال ُع ُشو ُر َعلَى أَ ْهل ال ِّذ َّمة
هللا ُ َعلَيْه َو َسلَّ َم) في العشور ((:لَي َ
إفريقية في اإلسالم  .فقد قَا َل َرسُو ُل هللا ( َ

))[ ،]19كما تولى جمع الصدقات من مسلمي أفريقية عندما كلفه الوالي حسان بن النعمان الغساني بذلك[ ،]20وبنو حنش دخلوا في بني
ضُبيعة بن زيد [ . ]21
ثم غزا األندلس مع موسى بن نصير واشترك معه في فتح مدنها ،وقسمة غنائمها ،وسار معه مجاهداً إلى أقصى الشمال ،قبل أن
يستقر في سرقسطة[  ،]22وكان من التابعين الذين لعبوا دوراً مهما ً ،ومؤثراً ،في الحياة الدينية ،والفكرية ،واألخالقية ،والروحية ،في
المغرب واألندلس ،بعد فتحهما[ . ]23
وقد أشتهر الصنعاني ،بصورة خاصة ،بتخطيط المساجد ،وتحديد قبلتها ،ووضع محاريبها ،في حواضر المغرب واألندلس ،أثناء
الفتح ،ولذلك فقد أطلق عليه الدكتور عبد الرحمن الحجي لقب "مهندس المساجد" في الغرب اإلسالمي أثناء الفتح[ ،]24ففي األندلس ،كان
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له الدور األبرز ،في تأسيس وتحديد قبلة العديد من المساجد ونصب محاريبها ،في حواضره الكبرى ،فهو الذي ابتنى جامع سرقسطة من
ص ْن َعان ُّي َكانَ َوال َي إ ْفريقيَّةَ َوب َالد ا ْل َم ْغرب،
أقصى ثغور األندلس ،وأسس مسجد قرطبة الجامع[  ]25يقول عنه ابن كثيرَ ((:حنَشُ بْن َع ْم ٍرو ال َّ
َوبإ ْفريقيَّةَ تُ َوفِّ َي غَازيًاَ ،ولَهُ ر َوا َي ٌ
ص َحا َبة))
ات َكثي َرةٌ ع َْن َج َما َع ٍة منَ ال َّ

[ ]26

 ،ومن أبناءه روح بن الحارث الذي روى عن أبيه وهللا اعلم

[ .]27
وقد ذكر أصحاب السير في ترجمته أن من روى عنه ( أي عن الصنعاني) قيس بن الحجاج الحميري ،وعامر بن يحيى المعافري،
وخالد بن أبي عمران التجيبي ،والحارث بن يزيد الحضرمي[  ،]28وغيرهم ،كما روى هو عن ابن عباس ،وابن مسعود ،ورويفع بن ثابت،
وفضالة بن عبيد (رضي هللا عنهم) ،وغيرهم ،وسنقف عند هذه النقطة في المبحث الثالث بشئ من التفصيل.
وقد ذكر ابن بدران أن حنش بن عبدهللا الصنعاني ،قد ترك دمشق مبكراً ،ولهذا السبب نجد أهل الشام لم ير ّووا عنه أي حديث ،بل
كان المصريون هم أكثر من ر ّووا عنه ،حسبما روى رجاء عن ابن عساكر بقوله...((:احسب أنه خرج من الشام قديما ً ألني ال أعرف
للشاميين عنه رواية ،وإنما يروي عنه وهذا المصريون[  ،]29وهذا يعني أن حنش بن عبدهللا الصنعاني قد ذاع صيته في مصر وأخذوا عنه
علم الحديث ووثقوه في كتبهم لما وجدوا فيه من ثقة في نقل الحديث.
ويعلق الحميدي على ذلك بقوله ...((:انه ابن عبدهللا وقد ذكروه كذلك في تاريخ مصر ،وحققوا نسبه في رواياتهم ،وذكروا مشاهده
وتصرفه وانتقاله ،وهم أعلم بمن سلك بالدهم ،وتصرف في جهاتهم وسكن في أعمالهم أو كان من عمالهم))

[ . ]30

ولثقته فقد ذكره ابن حبّان في ترجمة من وثق بهم في نقلهم الحديث النبوي الشريف[  ، ]31وزاد ال ُم ّزي قوله ((:بأنه ثقة وصالح)) [ ،]32
وع ّدهُ ابن سعد من الطبقة الثانية[  ،]33وأجمع أهل العلم بأنه ثقة[  .]34أما صاحب الرسالة الشريفية فقال عنه ((:كان من خيار التابعين))

[ ] 35

.

في حين أكد المقري أنه ((:تابعي جليل)) [  .] 36وقد ع ّدهُ المصريين في الطبقة االولى للتابعي من صحابة رسول هللا( صلى هللا عليه
وسلم) لثقته وصدقه وهي صفات تحلّى بها حنش الصنعاني .
((...وقال ابن عساكر هو من الطبقة األولى من أهل مصر بعد أصحاب الرسول محمد(صلى هللا عليه وسلم)[ .]37وجاء عند الصفدي
انه :أي حنش((مصري تابعي)) [  .] 38وذكر الحموي

[ ] 39

عدد من علماء صنعاء دمشق الذين رووّا الحديث النبوي الشريف ،مما يدلل

على أن هذه المحلة الدمشقية كانت متميزة في هذا الجانب عن سواها من محالت دمشق األخرى آنذاك.
خامسا ا :وفاته -:
ص ْن َعان ُّي))[ ،] 40وهناك خالف بين المؤرخين حول مكان وفاة
قال الذهبي(( :سنة مائة من الهجرة (044هـ) ،وفيها توفي حنش ال َّ
حنش الصنعاني ،فمنهم من يؤكد أنه توفي باألندلس وأقبر بها ،أمثال ابن الفرضي الذي يقولَ (( :و َج ْد ُ
ي
ت في كتابي عن أبي ُم َح َّمد ال َباج َّ
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أو غيره :حنش بن َعبْد هللا من التَّابعين ،دخ َل األندلُس ،وكان بسرقُ ْسطَةَ وأ َسس جامعها وبها مات ،وقَب َْرهُ معروف بها إلى اليوم .أخبرنا أبو
ُم َح َّمد َعبْدهللا بن ُم َح َّمد بن القَاسم الثغري قال :لنَا أبو بكر ُم َح َّمد بن الشبْلَّ :
أن حنش بن َعبْد هللا دخل األندلُس وهو من التَّابعين .قال لنا أبو
ُم َح َّمد الثّغريَ (( :ر ُ
أيت قبر حنش بسرقُ ْسطَةَ وقَ ْبرُه بها عند باب اليهُود بغَربي ال َمدينة َمعْر ُوف إلى اليوم)) [.] 41

المبحث الثاني
كتاب الطبقات الكبرى لبن سعد
وفيه مطلبان :المطلب األول :حياة المصنِف وآثاره:
ابن سعد اسمه ونسبه:
هو أبو عبدهللا محمد بن سعد بن َمنيع الهاشمي ،البصري الزهري ،المعروف بابن سعد[ ،]42ويُعرف بكاتب الواقدي وصاحب
الواقدي ،واألول أكثر استعماالً ،لكونه الزم شيخه محمد بن عمر الواقدي زمنا ً طويالً ،وكتب له [ ،]43وقد ظهر بين المصادر خالف في
هللا بْن ُعبَيْد َّ
نسبه ،فورد في بعضها أن والءه لبني هاشم  ]44 [،حيث كان مولَّى للحسين بْنُ َعبْد َّ
هللا بْن العباس [ ،]45أو أن أحد أجداده مولى
الحسين [  ،]46وذكرت بعض المصادر أنه ُزهريّ الوالء [  ]47نسبةً إلى زهرة بنت كالب من قبيلة قريش.
هللا بْن ُعبَيْد َّ
كما جردته مصادر أخرى من عهدة الوالء على أنه ُزهري النسب ،وعندما ُوصف بصفة الوالء للحسين بْنُ َعبْد َّ
هللا بْن
العباسي الهاشمي ،فإن ذلك ال يعني أنه هو نفسه كان مولًى له ،وإنما جده ،وربما أبوه أيضا ً [ ،]48ألن حسين بن عبد هللا توفي سنة أربعين
ومائة للهجرة ،أو إحدى وأربعين ومائة .وكان مولد محمد بن سعد سنة ثمان وستين ومائة أي بعد وفاة الحسين بن عبد هللا بن عبد هللا
العباسي بسبع وعشرين سنة ،باإلضافة إلى أن الحسين ابن عبد هللا لم يكن له ولد غير عبد هللا الذي مات ولم يعقب ،فورثته زوجته أ ُ َّم
عي َسى ب ْنتَ عَل ِّي بْن َعبْد َّ
هللا بن العباس [ .]49
من ذلك يتضح أن هذا الفرع الهاشمي الذي كان ابن سعد ينتمي بالوالء إليه قد انقرض ،ولعله قد انتسب هو أو أبوه قبله إلى بني
ُزهرة من قريش ،وعلى العموم فإن هذا الخالف الذي أوردته المصادر حول نسبه ال يهمنا كثيراً بقدر ما تهمنا تلك المعلومات التي تعطينا
صورة واضحة عن حياة ابن سعد ،فلم نجد مصدراً من المصادر الكثيرة التي ترجمت له يعطينا معلومات غزيرة نستطيع خاللها إبراز
حياة المؤلف إبرازاً يتناسب مع سعة علمه وتدفق مخزونه ،والحق أن هذه المالحظة تنطبق أيضا ً على الكثيرين من المؤلفين المعاصرين
له أو القريبين من عصره[ .]50
أما ولدته :فقد أجمعت بعض المصادر التي تناولت سيرته ،أنها كانت في البصرة سنة ثمان وستين ومائة من الهجرة ،بينما
التزمت مصادر أخرى الصمت حيال ذلك[  .]51نشأ ابن سعد في البصرة ،التي كانت مركزاً علميا ً هاما ً في ذلك العصر ،وقد ازدانت بعدد
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كبير من العلماء والمفكرين واللغويين واألدباء والشعراء ،ف ًشبَّ في تلك البيئة العلمية ،وأفاد من علماء عصره ،فسمع من الكثيرين منهم،
ثم قدم بغداد وسكن فيها مالزما ً لشيخه محمد بن عمر الواقدي (ت744:هـ)  ،يكتب له مدة طويلة من الزمن فعُرف به.
كما قدم الكوفة سعيا ً في طلب العلم [  ،]52وكانت له رحلة إلى المدينة المنورة ،وأخرى إلى مكة ،غير أن الترتيب الزمني لهذه
الرحالت كان غامضاً ،فلم نقف على دراسة بحثت رحالته العلمية ،وفي هذا المقام تجدر اإلشارة إلى الحركة العلمية التي شهدتها هذه
المدن ،لنتعرف على البيئة العلمية التي نشأ فيها ابن سعد ،وعلى األوساط الثقافية التي ارتحل إليها.
لقد شهدت مدن الحجاز والمدن الهامة في األمصار اإلسالمية األخرى كالمدينة المنورة والكوفة والبصرة وبغداد ودمشق
والفسطاط ،حركة فكرية واسعة ،شملت العلوم اإلسالمية واللغوية ،والعلوم والعقلية أيضاً ،ومن الصعب اإلحاطة بجوانب هذه الحركة،
ألن القصد التعريف باألوساط الفكرية التي تأثر بها ابن سعد ،ومن ذلك نبين أن ابن سعد انحدر في ترحاله إلى مكة ،والحركة العلمية
فيها محدودة النشاط إذا قيست بزميالتها من المراكز العليمة األخرى وعندما صار زمام األمر بيد العباسيين انتقلت الريادة العلمية إلى
العراق في البصرة ،والكوفة ،وبغداد معقل بني العباس.

[ ]53

ومهما يكن من أمر ،فقد كانت مكة الكرمة والمدينة المنورة من أغنى مصادر روايات التشريع اإلسالمي ألن األولى دار نشأة النبي
(صلى هللا عليه وسلم) ،والثانية دار هجرته ،وكالهما منشأ المهاجرين واألنصار ،الذين عاشروا النبي (صلى هللا عليه وسلم) ،وحدثوا
عنه ،وتناقل التابعون ومن بعدهم ما سمعوا منه[  ،]54ولو تصفحنا مجلداً واحداً من طبقاته الكبرى ،لتعرّفنا على عدد كبير من شيوخه،
ومروياته عنهم ،ولو لم يحسن العشرة ،ويجيد الخلطة ويرتحل سعيا ً في طلب العلم ،لقلَّت مشيخته وتقلَّصت مدرسته ،وبالتالي ما كانت
لتتوفر لديه هذه المعلومات المتنوعة التي ألف منها كتابه الحافل بمواد مختلفة من أنساب ،وأخبار ،وحديث ،ونقد للرجال .كما أفاد ابن
سعد من علماء عصره في البصرة وبغداد والكوفة والمدينة ومكة ،هذه المدن التي كانت صاحبة الريادة العلمية في تلك الحقبة الزمنية
التي عاشها ،فال شك أنه نهل من معينها الصافي ،ورشف من تراثها اإلسالمي العريق ،وظهر أثر ذلك في كتابه (الطبقات الكبرى) الذي
يوضح كثيراً من جوانب ثقافته.
ولقد شهد له من عاصره ،ومن بعده من العلماء ،بالعلم والفضل ،وبمعرفته بالحديث وغيره ،فقال عنه تلميذه وراوي كتابه
(الطبقات) الحسين بن فَهُم((:كان كثيرالعلم كثير الحديث والرواية كثير الكتب ،كتب الحديث وغيره من كتب الغريب والفقه)) .قال عنه
ابن النديم(:ت 780هـ)(( :كان عالما ً بأخبار الصحابة والتابعين وقد عاشر الشيوخ فأفاد منهم ،وخالطه التالميذ فأفادوا منه ،ولم يكن
منطويا ً على نفسه)) [ .]55
واختلفت المصادر في تأريخ وفاة ابن سعد ،حيث جاءت على ثالثة أقوال :األول ما ذكره الصفدي بقوله(( :توفي ببغداد يوم األحد
رابع جمادى اآلخرة سنة اثنتين وعشرين ومائتين ،على اختالف في ذلك ،وهو ابن اثنين وستين عاما ً))[  ،]56أما الثاني :ما قاله ابن أبي
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حاتم(( :إنه مات سنة ست وثالثين ومائتين)) [  ،]57والثالث :ما أرخه الحسين بن فَهُم حيث قال(( :توفي ببغداد يوم األحد ألربع خلون من
جمادى اآلخرة سنة ثالثين ومائتين ،ودفن في مقبرة باب الشام وهو ابن اثنتين وستين سنة كما رواه الخطيب بسنده عن ابن فَهُم
أيضا ً .باإلضافة إلى أن أكثر المصادر على أنه توفي في تلك السنة أي سنة ثالثين ومائتين .وهذا هو الراجح في وفاته ألن تلميذه الحسين
بن فَهُم هو أعرف به وهللا أعلم[ .]58
المطلب الثاني :كتاب الطبقات الكبرى:
َّ
إن علوم التا ريخ كثيرة ومختلفة ،منها ما يتعلق باألسانيد ،كعلم الطبقات والجرح والتعديل والكنى واأللقاب وغيرها ،ومنها ما
يتعلق بدراسة الحدث والمتون ،وكان من بين رجال األسانيد المتقدمين ،محمد بن سعد مؤلف (الطبقات الكبرى) ،وقد استعمل فيه ألفاظ
الجرح والتعديل عند إرادته الحكم على الرجال ،فاشتمل على مادة جيدة في علم الجرح والتعديل ،وكذلك في التراجم والتأريخ واالنساب،
واحتوى كذلك على روايات كثيرة في العقائد واألحكام ،والسنن واآلداب ،والزهد واألخالق ،ولم يهمل الجوانب الحضارية اإلسالمية،
كنظم اإلدارة والمال والسياسة ،والصناعة والتجارة والعمارة ،والتخطيط والمعايير والمكاييل وغير ذلك.
ي كالم ابن سعد في نقد الرجال كالما ً جيداً مقبوالً [  ،]59إالَّ أن المعلومات المتعلقة بما َد ْت َي النسب ،والتاريخ
ويعتبر اإلمام السخاو ّ
الثقافي والحضاري ،طغت على الكتاب لسعتها وغزارتها على مادة الجرح والتعديل ،فاشتهر الكتاب في أوساط المؤرخين أكثر من
المحدثين .
ويعتبر مصنف (الطبقات الكبرى) البن سعد من أقدم ما وصل إلينا من كتب الطبقات ،ألن المصنفات التي دونت قبله على نظام
الطبقات مازالت مفقودة(  ، )60كما تظهر أهمية الكتاب في تنوع وغزارة مادته ،وفي دقة المؤلف بذكر األسانيد وفق منهج المحدثين
للروايات الحديثية ،والتاريخية ،وحتى األخبار المتعلقة باألوصاف الشخصية ،ولعل أهمية الكتاب تكمن أيضا ً في حسن اختيار المؤلف
لمعلوماته المتنوعة من مصادرها المتخصصة ،بأمانة علمية متناهية الدقة ،واهتمام المؤرخين والباحثين بدراسته وتحليل مروياته ،فهو
بحق من أهم هذه التصانيف ،وأولها في معرفة الرجال  ،وقد نال ثناء العلماء ،لشموله وحسن تصنيفه ،قال فيه الخطيب البغدادي(( :صنَّف
كتابا ً كبيراً في طبقات الصحابة والتابعين ،والخالفين إلى وقته فأجاد فيه وأحسن)) [.]61
أما حاجي خليفة فقد ذكر أن(( :كتاب الطبقات أعظم ما صُنف في طبقات الرواة)) [ ،]62وورد في دائرة المعارف عن ابن سعد
وطبقاته أنه(( :أهم تصانيفه الطبقات)) [ .]63
وهكذا حظي الكتاب بقسط وافر من ثناء العلماء حتى عُرف ابن سعد به ،قال عنه الذهبي(( :صاحب الطبقات والتاريخ))[  ،]64وقد
اهتم ابن سعد في ترجمة الرجل بذكر نسبه ألبيه وأمه ،وبتعدا د أوالده من بنين وبنات ،مع ذكر أمهاتهم وسرد نسبهن ،فتجده يرجع بسلسلة
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النسب إلى ما قبل اإلسالم ،لذلك كان كتابه غنيا ً بعلم األنساب ،مما يدل على تضلعه بهذا الفن ،إضافة إلى ذلك فإنه غالبا ً ما يذكر كنية
الرجال ،ولقبهم ،وقد يذكر المهنة التي يزاولونها.
وفي كثير من األحيان يقدم معلومات دقيقة عن الشخص مبينا ً فيها بعض الجوانب المتعلقة بصفاته ال ُخلُقية ،أو بأحواله الدالة على
مكانته العلمية أو على عقيدته ،وقد يستعرض األحداث الهامة التي وقعت له ،ويهتم بوصف المظهر الخارجي لصاحب الترجمة ليتمكن
القارئ من تصوره قدر اإلمكان ،فيبّين نوع الخضاب الذي يخضب به شعره ولحيته ،ويتحدث عن نوع ولون الثياب التي يرتديها،
والعمامة التي يعتم بها ،وعن نوع الخاتم الذي يتختم به ،وعن صيغة نقشه إن وجد .وكذلك يشير أحيانا ً إلى الوظائف اإلدارية التي كان
يشغلها الرجل من والية أوقضاء ،وقد يحدد المكان الذي سكن فيه من المدينة ،أو من ضاحيتها ،فيعطي بذلك معلومات مشتتة عن خطط
المدينة ،ثم يتتبع خطاه في رحالته إلى األمصار[ .]65
لقد استقى ابن سعد روايات حنش بن عبدهللا الصنعاني من عدد كبير ينيف على أربعين شيخاً ،من مشاهير العلماء ،أفاد منهم حسب
الف نون التي تميزوا بها ،مما يدل على حسن اختياره لمرويات كتابه من مظانها المتخصصة ،وتكمن أهمية المرويات من كتاب الطبقات
بسبب فقدان المؤلفات األولى من التواريخ التي تناولت تاريخ علماء ورواة المدينة المنورة في القرنين األول والثاني الهجريين ،كما
تتضح أهميته أيضا ً بنقول المؤلفين عنه في كتبهم المختلفة

[ . ]66

وتجدر اإلشارة إلى أن نذكر من نقل منه ،فقد نقل عنه الطبري (ت704 :هـ) في (تاريخ األمم والملوك) ،ووكيع بن حيان (ت:
744هـ) في (أخبار القضاة) ؛ واألصبهاني(ت 074:هـ) في (حلية األولياء)؛ وابن ماكوال (ت040 :هـ) في اإلكمال؛ والخطيب البغدادي
(ت047 :هـ) في (تاريخ بغداد)؛ وابن عساكر (ت040 :هـ) في (تاريخ مدينة دمشق) والذهبي (ت408 :هـ) في (تاريخ اإلسالم) و(سير
أعالم النبالء) و(تذكرة الحفاظ) و(ميزان االعتدال)؛ وابن حجر (ت807 :هـ) في (تهذيب التهذيب) و(تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة
األربعة) ،و(تبصير المنتبه) ،والسيوطي (ت100 :هـ) في (طبقات الحفاظ) ،كما يتضح من حواشي التحقيقات التي ُذيل بها هذا القسم من
الطبقات ،ومما يزيد في أهميته ،احتواؤه على بعض التراجم التي ال وجود لها في كتب التراجم التي بين أيدينا ،وهذا يعطينا إضافة علمية
جديدة قدمها لنا ابن سعد.
خالصة القول كان ابن سعد إماما ً فاضالً عالما ً حسن التصانيف ،نقل عنه الكثيرمن المؤرخين ،وقد اجمعت المصادر على نسبة كتاب
الطبقات الكبرى إليه ،وأصله يقع في خمسة عشر مجلداً ،وقد طبع في ليدن بثمان مجلدات وأضيفت إليه الفهارس في مجلد تاسع ،ثم طبع
في بيروت على ضوء طبعة ليدن وجرد من التحقيقات والشروح.
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ويذكر كل من ابن النديم (ت780 :هـ)  ،وإسماعيل البغدادي (ت0771:هـ)  ،أن البن سعد كتاب أسمه( :أخبار النبي صلى هللا
عليه وسلم) ،وهذا الكتاب ليس إال َّ المجلد األول والقسم األكبر من المجلد الثاني من كتاب الطبقات الكبرى ،حيث يختمه ابن سعد بقوله:
((آخر خبر النبي صلى هللا عليه وسلم)) [  ،]67مما يعني التباس األمر على ابن النديم والبغدادي.
المبحث الثالث
مرويات اإلمام حنش الصنعاني في الطبقات الكبرى
أورد ابن سعد في طبقاته عدداً من المرويات وفي موضوعات مختلفة ،لحنش بن عبدهللا الصنعاني ،عن صحابة رسول هللا( صلى هللا
عليه وسلم) ،أولى هذه الروايات ما جاء عن حنش عن علي بن ابي طالب "رضي هللا عنه" قال ((:رأيت عليا ً "رضي هللا عنه" يضحي
بكبشين ،فقلت له ما هذا؟ قال أوصاني رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم" أن اضحي عنه)) [ .]68يتضح من خالل هذا الحديث إن صح  ،أن
رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) يوصي اإلمام علي بن أبي طالب(رضي هللا عنه) بأن يضحي عنه بعد مماته بكبشين ،ففعل.
وعن حنش عن ابن عباس"رضي هللا عنه" (( ما من عب ٍد أذهب هللا كريمتيه إال كان ثوابه الجنة ،قالوا وما كريمتاه؟ قال:عيناه))

[ ]69

 .وهذا إن د ّل على شيء إنما يدل على الصبر واإلبتالء واالختبار واالمتحان من هللا تبارك وتعالى للعبد المسلم بنزول األمراض وفقد
البص ر كي يصيبه بالجنة ،فما ابتلي عبد بعد ذهاب دينه بأشد من ذهاب بصره ،ومن ابتلي ببصره فصبر حتى يلقى هللا ،لقي هللا تعالى وال
حساب عليه.
س[  ]70قَا َلُ :ول َد نَبيُّ ُك ْم
ش ال َّ
ص ْن َعان ِّي عَن ابْن َعبَّا ٍ
وع َْن خَالد بْن أَبي ع ْم َرانَ ع َْن َح َن ٍ

[ ]71

يَوْ َم اال ْثنَيْن [.]72ع َْن أَبي قَتَا َدةَ ْ َ
صاريِّ  ،عَن
األ ْن َ

ال لَهُ َر ُج ٌلَ :يا َرسُو َل َّ
صوْ ُم يَوْ م اال ْثنَيْن ،قَا َل« :فيه ُول ْد ُ
صلَّى هللا ُ
ي َ
ي ا ْلقُرْ آنُ » و قَ َ
هللاَ ،
صلَّى هللاُ َعلَيْه َو َسلَّ َم قَ َ
النَّب ِّي َ
ال النَّب َّ
ت َوفيه أ ُ ْنز َل َعلَ َّ
ك ب َّ
س فَيُ ْغفَ ُر ل ُك ِّل َع ْب ٍد َال يُ ْشر ُ
الَ " :فيُقَا ُل:
اَّلل َش ْيئًا إ َّال ا ْم َرأً بَ ْينَهُ َوبَيْنَ أَخيه َشحْ نَا ُء»  ،قَ َ
َعلَيْه َو َسلَّ َم« :تُ ْفتَ ُح أَ ْب َوابُ ال َّس َماء في ُك ِّل اثنين َو َخمي ٍ
ا ْنتَظرْ هَ َذيْن َحتَّى يَصْ طَل َحا وفيه دليل على فضل يوم االثنين والخميس على غيرهما من األيام وكان رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم)
يصومهما ويندب أمته إلى صيامهما وكان يتحراهما بالصيام وأظن هذا الخبر إنما توجه إلى أمة ،وطائفة كانت تصومهما تأكيداً على
صلَّى َّ
هللاُ َعلَيْه َو َسلَّ َم) يَوْ َم اال ْثنَيْن
َش ال َّ
َّاس َقا َل :نُب َِّئ نَبيُّ ُك ْم ( َ
ص ْن َعان ِّي عَن ابْن َعب ٍ
لزوم ذلك وهللا أعلم ونبئ يوم االثنين وهذا مارواه َحن ٍ

[ . ]73

ب :أن رسول هللا ( صلى هللا عليه وسلم ) تُ ُوفِّ َي يَوْ َم اال ْثنَيْن حينَ زَاغَت ال َّش ْمسُ  .أ َ ْخبَ َرنَا
وفي موطن آخر من الطبقات عَن ابْن شهَا ٍ
صلَّى َّ
هللاُ َعلَيْه َو َسلَّ َم ) يَوْ َم
ش ال َّ
ُمو َسى بْنُ دَا ُو َد ال َّ
س قَا َل :تُ ُوفِّ َي نَب ُّي ُك ْم ( َ
ص ْن َعان ِّي عَن ابْن َعبَّا ٍ
ضبِّ ّي ع َْن خَالد بْن أَبي ع ْم َرانَ ع َْن َحنَ ٍ
اال ْثنَيْن[ ،]74ودخل المدينة يوم االثنين ،واألعمال تعرض على هللا في يوم األثنين والخميس كما جاء ذلك صريحا ً في حديث أسامة بن
[ ]75
هللاُ َعلَيْه َو َسلَّ َم ) يَوْ َم ْ
صلَّى َّ
االثنَيْن .
س قَا َل :ا ْستَ ْنبَأ َ النَّب ُّي ( َ
س ْال ُكوف ُّي ع َْن ُمسْل ٍم ع َْن أَنَ ٍ
زيد  ،وعن ُمو َسى بْنُ دَا ُو َد أَ ْخبَ َرنَا عَل ُّي بْنُ عَاب ٍ

ق بْن َعبْد َّ
أَ ْخ َب َرنَا ُم َح َّم ُد بْنُ ُع َم َر بْن َواق ٍد قَا َلَ :ح َّدثَني أَبُو َب ْكر بْنُ َعبْد َّ
ال :نَزَ َل
هللا بْن أَبي َس ْب َرةَ ع َْن إ ْس َحا َ
هللا بْن أَبي فَرْ َوةَ ع َْن أَبي َج ْع َف ٍر قَ َ
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ضانَ َو َرسُو ُل َّ
ك َعلَى َرسُول َّ
هللا بح َرا ٍء يَوْ َم اال ْثنَيْن ل َس ْب َع َع ْش َرةَ َخلَ ْ
ا ْل َملَ ُ
هللا يَوْ َمئ ٍذ ابْنُ أَرْ بَعينَ َسنَةً َوجبْري ُل الَّذي َكانَ يَ ْنزلُ
ت م ْن َشهْر َر َم َ
صلَّى َّ
ُول َّ
هللا بْنُ لَهي َعةَ ع َْن َعبْد َّ
َعلَيْه با ْل َوحْ ي ،و َع ْب ُد َّ
هللا ُ َعلَيْه َو َسلَّ َم)[ َكانَ يَ ْخ ُر ُج لهري ُ
ق
هللا ( َ
س أَ َّن َرس َ
هللا بْن هُبَ ْي َرةَ ع َْن َحنَشٍ عَن ابْن َعبَّا ٍ
ا ْل َما َء فَيَتَ َم َّس ُح بالتُّ َراب فَأَقُو ُل :يَا َرسُو َل َّ
هللا إ َّن ا ْل َما َء م ْنكَ قَريبٌ ! فَيَقُو ُلَ :و َما أَ ْدري لَ َعلِّي ال أَ ْبلُ ُغهُ][. ]76
من خالل ما تقدم يتضح لنا مدى أهمية وعظم يومي االثنين والخميس عند هللا تبارك وتعالى ،ورسوله الكريم محمد (صلى هللا عليه
وسلم) ولهذا ندب أمته الى صيامهما ،وفيهما تصعد األعمال إلى هللا .ففي يوم االثنين وحسب الروايات التي أوردها ابن سعد في طبقاته
عن الصنع اني ،ولد رسولنا األعظم عليه أفضل الصالة وأتم التسليم ،وفيه كذلك توفاه هللا تبارك وتعالى ،كما إن هجرته إلى المدينة
ودخوله إليها كان كذلك في يوم االثنين وهللا أعلى وأعلم .
ش
ويبدو أن التابعي َحنَ ًشا ً ال َّ
ص ْن َعان ّي قد شارك في بعض الغزوات مع عدد من صحابة رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) ،فَع ْن َح َن ٍ
[ ]78
[ ]77
صلَّى َّ
ت فَ ْت َح َخ ْيبَ َر َم َع َرسُول َّ
ت[ َ ]79قا َل فَخَ طَبَنَا فَ َقا َلَ :شه ْد ُ
ت فَ ْت َح َجرْ بَةَ
الَ :شه ْد ُ
هللاُ َعلَيْه َو َسلَّ َم ) فَ َسم ْعتُهُ
َم َع ُر َويْفع بْن ثَاب ٍ
هللا( َ
قَ َ

اَّلل َوا ْليَوْ م اآلخر فَال يَسْق َما َءهُ زَرْ َع َغيْره(،يعني إتيان الحبالى من الفئ) َو َم ْن َكانَ ي ُْؤمنُ ب َّ
[يَقُو ُلَ :م ْن َكانَ ي ُْؤمنُ ب َّ
اَّلل َوا ْليَوْ م اآلخر فَال
ام َرأَ ٍة منَ ال َّسبْي َحتَّى يَ ْستَبْرئَ َها
يَ ْقض َعلَى ْ
اآلخر فَال يَرْ َكبْ دَابَّةً م ْن فَ ْيء

[ ]81

[ ]80

اَّلل َوا ْليَوْ م اآلخر فَال يَب ْع َم ْغنَ ًما َحتَّى يُ ْق َس َمَ ،و َم ْن َكانَ ي ُْؤمنُ ب َّ
َو َم ْن َكانَ ي ُْؤمنُ ب َّ
اَّلل َوا ْليَوْ م

س ثَوْ بًا َحتَّى إ َذا أَ ْخلَقَهُ َر َّدهُ في فَ ْيء
ا ْل ُمسْلمينَ َحتَّى إ َذا أَ ْع َجفَهَا َر َّدهَا في فَ ْيء ا ْل ُمسْلمينَ  ،أَ ْو يَ ْلبَ َ

ا ْل ُمسْلمينَ ][ .]82في هذا الحديث يأمر رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) أصحابه بالوقوف عند حدود هللا أثناء الخروج إلى المعارك
والغزوات وما يصادفهم من أحداث ومواقف ،أي من كان يؤمن اإليمان الكامل المنجي من عذاب هللا الموصل إلى رضوان هللا ،فليتق هللا
وليقف عند حدوده.
ت ا ْلبَلَويِّ  ،فأفتتحنا قرية
ش الصنعانيَ ،قا َل :غزونا َم َع ُر َويْفع بْن ثَاب ٍ
وفي رواية أخرى ،ح ّدث أبو مرزوق مولى أبو تُجيب ،ع َْن َحنَ ٍ
هللا (صلّى هللا عليه وسلم) ،فَ َسم ْعتُه ُ يَقُو ُلَ « :م ْن َكانَ ي ُْؤمنُ ب َّ
ت فَ ْت َح َخ ْيبَ َر َم َع َرسُول َّ
يُقال لها َجرْ بَةَ قَا َل :فَ َخطَبَنَا فَقَا َلَ :شه ْد ُ
اَّلل َوا ْليَوْ م ْاآلخر
اَّلل َوا ْليَوْ م ْاآلخر فَ َال َي ْقض َعلَى ا ْم َرأَ ٍة منَ ال َّسبْي َحتَّى يَ ْستَبْرئَهَاَ ،و َم ْن َكانَ ي ُْؤمنُ ب َّ
فَ َال يَسْق َما َءهُ زَرْ َع َغيْرهَ ،و َم ْن َكانَ ي ُْؤمنُ ب َّ
اَّلل َوا ْليَوْ م
ْاآلخر فَ َال يَب ْع َم ْغنَ ًما َحتَّى يُ ْق َس َمَ ،و َم ْن َكانَ ي ُْؤمنُ ب َّ
اَّلل َوا ْليَوْ م ْاآلخر فَ َال َيرْ َكبْ دَابَّةً م ْن فَ ْيء ا ْل ُمسْلمينَ َحتَّى إ َذا أَ ْع َجفَهَا َر َّدهَا في فَ ْيء
س ثَوْ بًا َحتَّى إ َذا أَ ْخلَقَهُ َر َّدهُ في فَ ْيء ْال ُمسْلمينَ ».
ْال ُمسْلمينَ أَوْ يَ ْلبَ َ
صلَّى َّ
وفي رواية عنه قَا َل :أَ ْخبَ َرنَا ا ْل َفضْ ُل بْنُ ُد َك ْي ٍن َقا َلَ :ح َّدثَنَا َحنَشٌ قَا َلَ :سمع ُ
هللاُ َعلَيْه َو َسلَّ َم ) أ ُ َسا َمةَ بْنَ
ْت أَبي يَقُو ُل:ا ْستَ ْع َم َل النَّب ُّي ( َ
زَ ْي ٍد وهو ابن ثماني عشرة سنة [  ، ]83وفي ذلك تأكيد وأشارة إلى السرية التي قادها الصحابي أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي ،وهي آخر
سرايا رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) وكانت وجهتها إلى أهل ابنى ،وهي أرض السراة ناحية البلقاء في الشام.
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وفي رواية َعفَّانُ بْنُ ُمسْل ٍم قَا َلَ :ح َّدثَنَا أَبُو ع ََوانَةَ ع َْن َعبْد َّ
ش قَا َلَ :رأَي ُ
ْت َعلَى ابْن ُع َم َر بُرْ َديْن ُم َعافريَّيْن ورأيت إزاره إلى
هللا بْن َحنَ ٍ
نصف ساقه .وهذا يدل على التزامه بسنة رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) فيما يخص مسألة تقصير الثياب.
ص ْن َعان ِّي ،ع َْن َعبْد َّ
وع َْن َع ْمرو بْن َش َراحي َل ،ع َْن َحنَش بْن َعبْد َّ
ال:
هللا ال َّ
هللا بْن ُز َري ٍْر ا ْلغَافق ِّيَ ،وقَ ْد َكانَ َشه َد صفِّينَ َم َع اإلمام عَلي ،قَ َ
هللاُ َّ
صائحًا َيصي ُحَ :يا َم ْع َش َر ا ْل ُمسْلمينَ َّ ،
" لَقَ ْد َرأَ ْيتُنَا يَوْ ًما َوا ْلتَقَ ْينَا نَحْ نُ َوأَ ْه ُل ال َّشام ،فَا ْقتَتَ ْلنَا َحتَّى ظَنَ ْن ُ
هللاُ َم ْن للنِّ َساء
ت أَنَّهُ َال َي ْبقَى أَ َح ٌدَ ،فأ َ ْس َم ُع َ
هللا ُ َّ
َوا ْلو ْلدَان منَ ال ُّرومَ ،م ْن للتُّرْ كَ ،م ْن لل َّد ْيلَمَّ ،
هللا ُ َوا ْلبُ ْق َيا ،فَأ َ ْس َم ُع َح َر َك ًة م ْن َخ ْلفي ،فَا ْلتَفَ ُ
ت ،فَإ َذا عَل ٌّي َي ْعدُو بالرَّا َية يُ َهرْ و ُل ب َها َحتَّى أَقَا َم َها،
ي ،ا ْل َز ْم َرأَ ْيتَكَ ؛ فَإ ِّني ُمتَقَ ِّد ٌم في ا ْلقَوْ م ،فَأ َ ْنظُرْ إ َليْه يَضْ ربُ بال َّسيْف َحتَّى يُ ْف َر َج لَهُ ،ثُ َّم يَرْ ج ُع فيه ْم "
َولَحقَهُ ا ْبنُهُ ُم َح َّم ٌد ،فَأ َ ْس َم ُعه ُ يَقُو ُل :يَا بُنَ َّ
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ص ْن َعان ِّي ع َْن َعبْد َّ
أَ ْخ َب َرنَا ُم َح َّم ُد بْنُ ُع َم َر قَا َلَ :ح َّدثَني أَحْ َم ُد بْنُ خَاز ٍم ع َْن َع ْمرو بْن َش َراحي َل ع َْن َحنَش بْن َعبْد َّ
هللا بْن ُز َري ٍْر
هللا ال َّ
ا ْلغَافق ِّيَ ،وقَ ْد َكانَ َشه َد صفِّينَ َم َع عَلي ،قَا َل :لَقَ ْد َرأَ ْيتُنَا يَوْ ًما َوا ْلتَقَ ْينَا نَحْ نُ َوأَ ْه ُل ال َّشام فَا ْقتَ َت ْلنَا َحتَّى ظَنَ ْن ُ
صائحً ا
ت أَنَّهُ ال يَ ْبقَى أَ َح ٌد ،فَأ َ ْس َم ُع َ
هللاُ َّ
هللاَُ ،م ْن للنِّ َساء َوا ْلو ْلدَان؟ َم ْن لل ُّروم؟ َم ْن للتُّرْ ك؟ َم ْن لل َّد ْيلَم؟ َّ
هللا ُ َّ
يَصي ُح :يَا َم ْع َش َر ا ْل ُمسْلمينَ َّ
هللاُ َوا ْلبُ ْقيَا ،فَأ َ ْس َم ُع َح َر َكةً م ْن خَ ْلفي فَا ْلتَفَ ُّ
ت
ك فَإنِّي ُمتَقَ ِّد ٌم في ا ْلقَوْ م ،فَأ َ ْنظُرْ إ َليْه يَضْ ربُ
ي ا ْلزَ ْم َرأَ ْيتَ َ
فَإ َذا عَل ٌّي يَ ْعدُو بالرَّايَة يُهَرْ و ُل بهَا َحتَّى أَ َقا َمهَاَ .ولَحقَهُ ا ْبنُهُ ُم َح َّم ٌد فَأ َ ْس َم ُعه ُ يَقُو ُل :يَا بُنَ َّ
بال َّسيْف َحتَّى يُ ْف َر َج لَهُ ثُ َّم يَرْ ج ُع فيه ْم[  . ]85وهذه إشارة أخرى على الرأفة بالنساء والولدان عندما يشتد الوطيس.
ي عنه " أي عن الصنعاني" قوله (( :جئت إلى أبي سعيد ال ُخدري وقد عمي ،فقلت :اخبرني عن الخوارج ؟ فقال " :تأتوني
وقد رو ّ
فأخبركم ثم ترفعون ذلك إلى معاوية فيبعث إلينا بالكالم الشديد" ،فقال له" :حنش" فقال " :تعال مرحبا ً بك ياحنش المصري ،سمعت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول " :يخرج ناس يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيهم ،يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية،
تنظر في نَصْ له فال ترى شيئا ً ،وتنظر في قَذذه[  ،]86فال ترى شيئا ً سبق الفرث والدم ،يصلى بقتالهم أولى الطائفتين باَّلل))

[ . ]87

في هذا

الحديث إشارة إلى المتسترين بالدين من الخوارج ومرتديه عباءته وهللا أعلم .
[ ،]88
ار ْ
ضالَةَ
ت لي وألصحابي قال َدةٌ(أي وقعت لنا من الغنائم) فيها ذهبٌ وورق
في غَزوة ،فَطَ َ
ومما يؤثر عنه قولهُ «:كنَّا مع فَ َ

ُ
ُ
فسألت فَضالة بنَ عُبيد ،فقال :ا ْنز ْع ذهبها فاجْ َع ْله في كفَّة واجْ َعل ذهبك في كفَّ ٍة ،ثم ال تأ ُخ َّ
فأردت ْ
ذن إال مثالً بمثل،
أن أشتريَها،
و َجوْ هر،
سمعت رسول هللا – صلّى هللا عليه وسلّم – يقولَ « :م ْن كان يؤمن باَّلل واليوم اآلخر فال يأ ُخ َذنَ إال ً
ُ
مثال بمثل»»
فإنِّي

[ ]89

 .ومعنى ذلك

أن الرسول الكريم محمد (صلى هللا عليه وسلم) أوصاه بأن يفصل بعضها عن بعض ثم يبيعها كيف يشاء ،إن كان يخشى هللا ويسعى إلى
جنته .
هذا ما تيسر لنا جمعه وشرحه وتحليله من مرويات اإلمام التابعي حنش بن عبدهللا الصنعاني في كتاب الطبقات الكبرى ألبن سعد،
نسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا ً لوجه الكريم وأن يُثيبنا عليه ،إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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الخــاتمــــــــة:
ال بد في نهاية كل بحث من خاتمة تذكر فيها النتائج التي انتهى إليها البحث بفضل هللا تعالى ومعونته ،وإن كان البحث كله نتيجة
لصاحبه ،وفيما يلي أهم هذه االستنتاجات:
 قدم كتاب الطبقات وعلو أسانيده .
 لدى ابن سعد صاحب الطبقات تصورات فكرية ،رغم اتساع عمله في مجال معرفة الرجال ولم يغادر حقيقة ترى (مراد الشرع أخص من
مراد السيرة ) وكان هذا االتجاه مصباحه الكبير الذي استهدى به في فسحة عمله تحت وطأة التراث اإلسالمي الجم الذي تعامل معه ،وانتفع
منه  -رحمه هللا تعالى  ،وأجزل له العطاء .
 بعد أن استعرضنا مرويات الصنعاني(رحمه هللا) في كتاب الطبقات الكبرى البن سعد ،ومن خالل ما كتب عنه على مر األزمنة ،وتنوع
األمكنة ،أن له المكانة العالية التي تبوأها هذا اإلمام التابعي في الرواية وفنونها ،وله باعا ً في علوم أخرى وقد درسنا جهوده في المرويات
ولم ندرس جهوده الفقهية في كتب الحديث والفقه والتفسير.
 تنوع مسائل المرويات لإلمام الصنعاني في كتاب الطبقات ،ليثبت للدارسين أنه صاحب ملكة تا َّمة ،ودرْ بة كافية ،وتجارب وثيقة ،وح ْدس
ثاقب صائب ،واستحضار قريب عن قوَّة تبصرة ،ونفاذ فكر ،و َسدَاد رأي ،وهذه ال يستغنى عنها أَحد من الباحثين والدارسين؛ فإن نتائج
األَفكار ال تقف عند َح ّد ،بل لك ّل عالم ومتعلِّم منها حظّ ،وهؤالء أَحسنوا إلى الناس ،كما أَحسن هللا إليهم ،زكاة لعلومهم ،وإبقا ًء لل ِّذكر الجميل
فى ال ُّدنيا ،واألَجر الجزيل فى اآلخره .
 أبان البحث َّ
أن المرويات من أجل العلوم في السيرة والتاريخ ورأينا صاحب الطبقات يسلك منهج القراء في النقل وقد اعتنى عناية فائقة
بذكر األسانيد في جل أبواب كتابه ،وذكر األحاديث واآلراء واآلثار المدعمة لك ِّل حُكم َيسوقه ،وتعود دقته في ذلك إلى دقة النقل من العلماء
وقد أثبت البحث ذلك.
هذه النتائج المستخلصة من دراستنا لمرويات حنش الصنعاني التي اوردها ابن سعد في طبقاته ،وهي خطوط وال يمكن أن تكون نهائية
فباب الدراسة فيها مفتوح لدراسات قادمة تسهم في إضاءة لعلم من علوم الشريعة ،ومن غير الزاوية التي نظرنا منها ،والسيما ما يتعلق
بجهوده في علوم الفقه والحديث وجهوده في مجال الفتوحات .
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[ ]38صالح الدين الصفدي ،الوافي بالوفيات ،ط  7دار النشر فرانز شتاينر بفيسيادن 0780،هـ ،0140 /ج ،07ص. 070
[ ]39الحموي ،معجم البلدان ،ج ،7ص ص.748-744
[ ]40الذهبي ،تاريخ اإلسالم ،تحقيق :عبد السالم تدمري ،د،م ،د،ت ،ج،4ص . 74
[ ]41ابن الفرضي ،تاريخ علماء األندلس،ج،0ص (000-004رقم)710 :؛ المقري ،نفح الطيب،ج ، 7ص. 4
[ ]42اسماعيل باشا البغدادي ،هدية العارفين أسماء المؤلفين واثار المصنفين بضميمة ذيل كشف الظنون ،ط  7باألوفست  ،طهران،
المكتبة اإلسالمية 0784 ،هـ ، 0144 /ج ،7ص .00
[ ]43الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد أو مدينة السالم ،تحقيق :بشار عواد معروف،ط ،0بيروت ،دار الغرب ،7440،ج ،0ص770؛ ابن
خلكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،بيروت ،دار الثقافة ،د،ت ،ج ،0ص700؛ الزركلي ،االعالم،ج  ،4ص4؛ محمد بن
جعفرالكتاني ،الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ،تحقيق :محمد المنتصر الكتاني ،ط ،0بيروت ،دار البشائر االسالمية،
 ،0117ص .078
ّ
[ ]44الخطيننب البغنندادي ،تنناريخ بغننداد أو مدينننة السننالم  ،ج ،0ص770؛ ال ُمنزي ،تهننذيب الكمننال،ج،7ص،744ج ،4ص ،444؛ الننذهبي،
تننذكرة الحفننناظ ،بينننروت،دار إحيننناء التنننراث العريننى،0181،ج،7ص 070؛ الصنننفدي ،النننوافي بالوفينننات ،ج  ،7ص88؛ ابنننن حجنننر
العسننقالني ،تهننذيب التهننذيب ،ج ،1ص087؛ ابننن تغننري بننردى ،النجننوم الزاهننرة فنني ملننوك مصننر والقنناهرة ،الق ناهرة  ،دار الكتننب
المصرية ،المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر،0171 ،ج ،7ص 708؛ الكتاني ،الرسالة المسنتطرفة  ،ص
.078
[ ]45انظر :ابن سعد ،الطبقات الكبرى،ج  ،4ص740؛ الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد أو مدينة السالم  ،ج  ،0ص.700
[ ]46يوسف هوروفنتس،المغازي االولى ومؤلفوها ،ترجمة :حسين نصار ،ط ،7القاهرة ،مكتبة الخانجي ،7440 ،ص.074
[ ]47عبد الكريم السمعاني ،االنساب ،تحقيق :عبد الرحمن بن المعلمي اليماني واخرون ،حيدر اباد الدكن ،دائرة المعارف
العثمانية ،7404،ج ،04ص744؛ ابن خلكان ،وفيات االعيان ،ج ،0ص700؛ حاجي خليفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،
تحقيق :محمد شرف الدين بالتقايا،ورفعت بيلكة الكليسي ،طبعة وكالة المعارف باستانبول 0747هـ ،0107، /ج ،7ص . 070
[ ]48انظر :ابن خلكان ،وفيات االعيان ،ج ،0ص700؛ حاجي خليفة ،كشف الظنون ،ج ،7ص0411؛ اسماعيل باشا البغدادي ،هدية
العارفين ،ج ،7ص00؛ كارل بروكلمان ،تاريخ األدب العربي ،تحقيق :عبد الحليم النجار،ورمضان عبد التواب ،ط ،0بيروت ،دار
المعارف ،0144 ،ج ،7ص01؛ فؤاد سزكين ،تاريخ الترات العربي ،تعريب:محمود فهمي حجازي ،السعودية،جامعة االمام محمد
بن سعود االسالمية ،0110،ج ،0ص .084
[ ]49ابن حجر العسقالني ،تهذيب التهذيب ،ص 718؛ الزركلي ،االعالم ،ج  ،4ص4؛ سزكين ،تاريخ التراث العربي ،ج  ،0ص.084
[ ]50هوروفتس ،المغازي االولى ومؤلفوها ،ص074؛ الطبقات الكبرى  -متمم التابعين – محققاً ،ص .01
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[ ]51ابن العماد الحنبلي ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،بيروت ،المكتب التجاري للطباعة والنشر ،0180 ،ج ،7ص41؛ عز الدين
بن األثيرالجزري ،الكامل في التاريخ  ،بيروت ،دار صادر 0780 ،هـ ،0140 /ج  ،4ص08؛ جالل الدين السيوطي ،طبقات
الحفاظ،ط ،0بيروت ،دار الكتب العلمية0047،هـ ص.087
[ ]52انظر :ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج ،7ص  70مقدمة ساخاو ،طبعة دار التحرير  ،ومقدمة إحسان عباس للطبقات ،ج ،0ص 4طبعة
بيروت ،د،ت  -متمم التابعين – محققاً ،ص .74
[]53ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،ط ،0بيروت ،تصوير دار الكتب العلمية عن دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن0740 ،هـ/
 ،0107طبعة محققة ،ج ،7ص. 747
[ ]54ابن النديم ،الفهرست ،تحقيق :ابراهيم رمضان  ،ط ،7بيروت ،دار المعرفة،0114 ،ص000؛ سزكين ،تاريخ التراث-044/0 :
.040
[ ]55ابن النديم ،الفهرست،ص000؛ وانظر كذلك  :محمد بن أحمد الذهبي ،ميزان االعتدال،ط ،0بيروت ،دار المعرفة للطباعة والنشر،
 ،0147ج ،0ص000؛ ابن سعد ،الطبقات الكبرى،ج ،4ص.740
[ ]56الصفدي ،الوافي بالوفيات،ج ،7ص.88
[ ]57انظر :الخطيب البغدادي،تاريخ بغداد او مدينة السالم،ج ،0ص،770ج ،8ص 17؛الذهبي،ميزان االعتدال ،ج،،0ص000؛ ابن
سعد ،الطبقات الكبرى ،ج ،،4ص740؛ ابن النديم ،الفهرست ،ص .000
[ ]58ابن سعد ،الطبقات الكبرى،ج،4ص740؛ ابن االثير ،الكامل في التاريخ ،ج ،4ص08؛ عبدهللا بن اسعد اليافعي ،مرآة الجنان وعبرة
اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ،تحقيق :خليل المنصور ،ط ،0بيروت ،دار الكتب العلمية ،0114 ،ج ،7ص.044
[ ]59انظر :شمس الدين السخاوي ،اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ،بيروت ،دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ،0181 ،ص.707
[ ]60انظر:اكرم ضياء العمري ،بحوث في تاريخ السنة المشرفة  ،ط ،0المدينة المنورة ،مكتبة العلوم والحكم0000 ،هـ ، ،ص.44-40
[ ]61الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد او مدينة السالم ،ج ،0ص.777
[ ]62حاجي خليفة ،كشف الظنون،ج  ،7ص.0411
[ ]63خورشيد زكي وابراهيم خورشيد زكي ،دائرة المعارف اإلسالمية ،القاهرة ،مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر،0147 ،
ج ،0ص014؛ وينظر :ابن االثير،الكامل في التاريخ ،ج ،4ص08؛ اليافعي ،مرآة الجنان ،ج ،7ص044؛ابن تغري بردى ،النجوم
الزاهرة ،ج  ،7ص708؛ السيوطي ،طبقات الحفاظ  ،ص087؛ ابن العماد الحنبلي ،شذرات الذهب  ،ج ،7ص. 41
[ ]64انظر :الذهبي ،تذكرة الحفاظ.070/7 :
[ ]65الذهبي ،تذكرة الحفاظ.074/7 :
[ ]66الذهبي ،تذكرة الحفاظ. 071/7 :
[ ]67ابن النديم ،الفهرست ص000؛ الخطيب البغدادي،تاريخ بغداد او مدينة السالم ،ج ،7ص00؛ وينظر كذلك :ابن سعد ،الطبقات
الكبرى ،ج ،7ص ،777ج ،4ص( ،740حيث ذكر ذلك راوي الكتاب).
[ ]68رواه الترمذي برقم( )0087في باب ما جاء في االضحية عن الميت.
[ ]69رواه الباري في صحيحه برقم (. )0407
[ ]70ابن عبَّاس :هوعبد هللا بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي( 7ق هـ  48 -هـ ) ،أبو العباس :حبر االمة ،الصحابي الجليل،
ولد بمكة ،ونشأ في بدء عصر النبوّة .انظر :الزركلي ،الزركلي ،ج ،0ص. 10
[ ]71االمام ابو بكر البيهقي ،كتاب فضائل األوقات،ط ،0بيروت ،منشورات محمد علي بيضون_دار الكتب العلمية ،0114،ص .000
[ ]72ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج ،0ص. 80
[ ]73ابن سعد ،الطبقات الكبرى  ،ج ،0ص.007
[ ]74ابن سعد  ،الطبقات الكبرى  ،ج ،0ص. 01
[ ]75البيهقي ،فضائل األوقات ،ص004 ،؛ ابن سعد ،الطبقات الكبرى،ص ج ،7ص . 704
[ ]76انظر :االمام الغزالي ،إحياء علوم الدين ،ط ،0بيروت -لبنان ،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ،7440 ،ج،0ص ، 074
محمد الحسيني الزبيدي ،إتحاف السادة المتقين بشرح احياء علوم الدين ،مصر ،المطبعة الميمنية0700،هـ  ،ج ،04ص 074؛ ابن سعد،
الطبقات الكبرى،ج ،0ص.710
[ ]77هنا لم يذكر ابن سعد كنيته الصنعاني ينظر  :الطبقات الكبرى ،ط العلمية ،ج ،7ص.88
[ ]78وفي طبعات اخرى جزية ،وهي تصحيف صوابه جربة ،قرية بالمغرب االدنى وهي اليوم بلدة تونسية مشهورة ، ،لها ذكر كثير في
الفتوح ،وفي حديث حنش :غزونا مع رُويفع بن ثابت قَرْ يَة بالمغرب ،يُقَا ُل لها جربة فقام فينا خطيباً ،والجربة في اللغة الكتيبة من حمر
الوحش ،والجربتان من قرى جهران باليمن  ،ما اتفق لفظه وافترق مسماه  .انظر :الحموي ،معجم البلدان ،ج ،7ص.008
[ ]79رويفع بن ثابت(ت 04 :هـ) وهو رويفع بن ثابت بن السكن النجاري األنصاري المدني ،من الفاتحين نزل بمصر ،وأ ّمر على
طرابلس الغرب سنة  04هـ  ،فغزا إفريقية ،وتوفي ببرقة وهو أمير عليها من ق َبل مسلمة بن مخلد ،وقبره مشهور في الجبل األخضر
(ببرقة) .انظر :الزركلي ،االعالم ،ج ،7ص.74
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ضةً  .انظر :الموسوعة الفقهية الكويتية ،طبعة الكويت  ،وزارة االوقاف والشؤون االسالمية،
يض ع ْن َدهُ َح ْي َ
[ ]80يَ ْستَبْرئَهَا ،بأ َ ْن تَح َ
 ،7448مج ،77ص . 08
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
َّ
ُ
ب أ َّما الفَ ْي ُء فَ َم ْعنَاهُ في األصْ ل :ال ُّرجُوعَُ ،ول َذلكَ
ال َم ْنقو ٍل أخ َذ منَ ال ُكفار ب َغيْر قتَا ٍلَ ،وبالَ إي َجاف َخ ْي ٍل َوالَ ر َكا ٍ
[ ]81ا ْلفَ ْي ُءَ :وه ُ َو ُكل َم ٍ
يُ َس َّمى الظِّل الَّذي َي ُكونُ َب ْع َد ال َّز َوال فَ ْي ًئا؛ ألنَّهُ َر َج َع منَ ا ْل َم ْغرب إلَى ا ْل َم ْشرق الموسوعة الفقهية الكويتية ،ج ،8ص.704
[ ]82ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج ،7ص.000
[]83اخرجه ابن عساكر،تهذيب تاريخ دمشق،ج،7ص،481من طريق ابن سعد،الطبقات الكبرى ج ،0ص.077
[ ]84ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج ،0ص.17
[ ]85ابن سعد ،الطبقات الكبرى  ،ج ،0ص . 41
[ ]86ابن سعد ،الطبقات الكبرى  ،ج ،0ص . 41
[ ]87ابن سعد ،الطبقات الكبرى  ،ج ،0ص . 41
[ ]88يعني الصحابي الجليل فضالة بن عبيد األنصاري.انظرترجمته في سير أعالم النبالء ج ،0ص.)004-007
[ ]89رواه مسلم برقم(  ، )0010ج ،00ص  ،747باب القالدة فيها خرز وذهب .
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