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البدايات األولى في التأليف حول الصحابة
ّنــا معــى الصحــايب، والصفــة الــي يّتســم هبــا، يف دروس الوحدتــني الســابقتني.آن لنــا أن نلــج  بعــد أن بيـّ
إىل موضــوع: املؤلفــات يف الصحابــة. كــي نكشــف عّمــا ُألِّــف يف هــذا اجملــال، ومــا هــي املصــادر الــي ميكــن 

أن يلجــأ إليهــا مــن يريــد التعــرف علــى أصحــاب رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســّلم..

للِعْلــم فــإّن كّل ِعْلــٍم مل َيْســَتِو علــى ُســوقه إاّل بالتــدرّج عــر مراحــل، مــن النشــأة إىل التدويــن، فالنقــد 
والتمحيــص، مث النضــج ..

وهذا الفّن نشأ مع تدوين علم احلديث، ومجع الّسّنة الّنبوية، ألّن رواهتا هم الّصحابة األبرار.. فاحملّدثون 
نن كانوا الّسباقني إىل االحتفال بأمساء الصحابة من خالل ما مجعوا من األحاديث، واآلثار .. وحفاظ السُّ

فمالــك بــن أنــس األصبحــي )ت179هـــ( مجــع كتابــه املوّطــأ، وأورد فيــه حنــو 1900 حديــث بــني مرفــوع 
)مــن كالم رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســّلم(، وموقــوف )مــن كالم الصحــايب(..

ــُه بامُلَصنَّــف، وفيــه أكثــر مــن 21033  وعبــد الــرّزاق بــن مّهــام الصنعــاين )ت211هـــ( صّنــف كتابــا َوَومسَ
حديــث كذلــك بــني مرفــوع وموقــوف، واملوقوفــات أكثــر.. ولــه كتــاب آخــر امســه: األمــايل يف آثــار الصحابــة. 

واآلثــار هــي أقــوال الصحابــة.

وأبــو بكــر عبــداهلل ابــن أيب َشــْيَبة الَعْبســي )ت235هـــ( كذلــك لــه: املصّنــف، وأودع فيــه مــا يقــارب 
37000 حديــث بــني مرفــوع وموقــوف، واملوقوفــات أكثــر..

وأمحــد بــن حنبــل الشــيباين )ت241هـــ( الــذي رّتــب كتابــه علــى أمســاء الّصحابــة، فعنــد ذكــر اســم 
صحــايب يــورد حتتــه األحاديــث املســندة املرويــة مــن طريقــه، وقــد بلغــت عــدد أحاديثــه 30000 حديــث، عــن 
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700 صحــايب..

مث  هبديه،  وتأّسيهم  وسّلم،  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  حلديث  بروايتهم  الصحابة  ُعِرف  وهكذا 
أنظارهم فيما استجّد من أمور يف حياة النيب صلى اهلل عليه وسّلم، وبعد مماته.. كّل هذا حفلت به كتب 
نن، دون إحصاء ألمساء الصحابة، أو اقتصار على ما خيّصهم يف سريهم.. احلديث دجما ومزجا مع السُّ

وأّما من اهتموا بتدوين سري الّرجال، واالطالع على أحواهلم، فهم كذلك ترمجوا للصحابة يف سياق 
ْلَق الّنيب صلى اهلل عليه وسّلم(، مثل: غريهم من التابعني )والتابعي هو الذي َلِقَي الصحايب، ومل يـَ

حممد بن سعد )ت230هـ( يف كتابه الطبقات الكرى.	 
خليفة بن خّياط الُعْصُفري )ت240هـ( يف الطبقات.	 
حممد بن إمساعيل البخاري )ت256هـ( يف توارخيه الثالثة الكبري والصغري واألوسط.	 
يعقوب بن ُسفيان الَفَسِوي )ت 277هـ( يف املعرفة والتاريخ.	 
أبو بكر أمحد بن أيب َخْيَثَمة )ت279هـ( يف التاريخ الكبري.	 

ْفَردالصحابــة بكتــاب ســوى البخــاري يف ِســْفٍر مســاه: أســامي  وخــالل هــذه الفــرة )القــرن الثالــث( مل يـُ
الصحابــة. مل يصلنــا خــر عــن وجــوده.

ويف القرن املوايل )الرابع( سيتصدى جلمع تراجم الصحابة أعالم، منهم:

أبو منصور حممد بن سعد الباوردي )ت301هـ( يف كتابه: معرفة الصحابة.	 
َغــوي )ت317هـــ( يف كتابــه: معجــم الصحابــة، طبــع مــا ُوجــد منــه 	  أبــو القاســم عبــداهلل بــن حممــد البـَ

يف مخــس جملــدات.
أبــو عروبــة احلســني بــن حممــد احَلــّراين )ت318هـــ( يف كتابــه: طبقــات الصحابــة. اختصــره عبدالغــي 	 

املقدســي )ت600هـــ( يف جــزء صغــري مســاه: املنتقــى. مطبــوع.
أبــو احلســني عبــد الباقــي بــن قانــع )ت351هـــ( يف كتابــه: معجــم الصحابــة، املطبــوع يف ثــالث 	 

جملــدات.
َكن )ت353هـ( يف كتابه: معرفة الصحابة، وُيسمى احلروف.	  أبو علي سعيد بن عثمان ابن السَّ
أبــو عبــداهلل حممــد بــن إســحاق بــن َمْنــَده األصبهــاين )ت395هـــ( يف كتابــه: معرفــة الصحابــة. الــذي 	 

مل تصلنــا منــه ســوى قطعــة صغــرية مطبوعــة.
أبو نعيم أمحد بن عبداهلل األصبهاين )ت403هـ(. يف كتابه: معرفة الصحابة.	 
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وابتــداًء مــن القــرن اخلامــس فمــا فــوق، ســتظهر الكتــب اجلامعــة الــي ســعت إىل إحصــاء صحابــة رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وســّلم، وختصيصهــا برامجهــم، حــى يتمّيــزوا عــن غريهــم، مثــل:

ّر النََّمري )ت463هـ(..	  االستيعاب يف معرفة األصحاب أليب عمر يوسف بن عبداهلل ابن عبد البـَ

يُول واالستدراكات والتعقيبات، مثل: َوفِّ ابن عبد الر بشرطه يف االستيعاب، توالت عليه الذُّ ومّلا مل يـُ

ْتحــون اأُلوْرُيــويل )ت520هـــ(، لــه: كتــاب يف أوهــام االســتيعاب، 	  أبــو بكــر حممــد بــن خلــف بــن فـَ
وآخــر يف االســتدراك عليــه.

َلْيُطلــي )ت544هـــ(، لــه: االســتدراك علــى االســتيعاب، طبــع 	  أبــو إســحاق إبراهيــم ابــن األمــني الطُّ
يف جزءيــن.

وهكذا اغتنت مكتبة الّصحابة، وسنوضح مصادرها يف الدرس املوايل.

)ُينظر: اإلصابة يف متييز الصحابة 5/1	10. علم الرجال للشيخ عبد الرمحن املعلِّمي اليماين(.

واهلل املوفق للخري واهلادي.

واحلمد هلل رب العاملني.


