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 ملخص 
هللا بن مسعود معلماً ملدة طويلة يف  نشأت مدرسة الكوفة السنية إثر بقاء الصحايب اجلليل عبد  

الكوفة، وكان لطريقته يف االستنباط األثر العظيم عليها. وقد أثري حول هذه املدرسة وطريقتها يف التعامل  
مع النصوص جدالً عريضاً. وهذا املقال مقصده دراسة هذه االهتامات ومناقشتها وبيان أن منهج هذه 

ى إال أن هناك من الظروف البيئية ما أدى إىل االختالف يف التعامل  املدرس ال خيتلف عن املدارس األخر 
مع النصوص اختالفاً ليس جذرايً. ويبني هذا املقال أسباب االختالف ويبني أشهر رجال هذه املدرسة.  

 : مدرسة الكوفة؛ احلديث؛ التاريخ اإلسالمي؛ الرواة؛ املذاهب. الكلمات املفتاحية 

 

Abstract 

The Sunnī Kūfan school emerged in pursuant of the teachings of ʿ Abd 

Allāh ibn Masʿūd, the companion of the Prophet who resided there for a long 

period of time. His methodology has left a huge impact on the practices and 

views of this school of thought. Many issues have been raised concerning 

this school and its methodology. This study aims at exploring these issues 

and examining their contexts. It explains the reasons behind the emergence 

of those issues. The study will also trace the most prominent figures of this 

school.  
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  املقدمة
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد؛ 

لقد أنزل هللا سبحانه وتعاىل هذا الدين القومي وقيض له رجاالً جهابذة يقوم به حق 
حتريف الغالني وأتويل املبطلني وينقلونه من جيل إىل جيل. ولقد القيام ويذبون عنه كل من  

أسس رجال مدارسا للعلم كان هلا الفضل يف نشأة العلوم يف هذه األمة، ومنها هذه املدرسة 
اليت كانت من أوائل املدارس وجمالس العلم اليت كان هلا أتثرياً عظيماً يف اإلسالم، واليت اتضح 

 ا مل تفرد بدراسة خاصة حتيط هبا من مجيع جوانبها.لنا عند دراستنا هلا أهن
وعندما تعمقنا يف اتريخ هذه املدرسة وقفنا على كثري من اإلشكاليات اليت أوردت   

يهتم جبمع هذه  تفرعت عنها. فكان البد من حبث متخصص  اليت  املدارس  حوهلا وحول 
سباب حىت أاثرهتا وأدت اإلشكاليات حسب املستطاع ويبني األسباب اليت أحاطت هبذه األ

إىل االختالف، سواء كانت هذه اإلشكاليات حول هذه املدرسة بذاهتا أو كانت حول ما 
املدرسة رجاال كانوا من  العلم أبن يف هذه  فقهية وحنوية. وهذا مع  تفرع عنها من مدارس 

اية مؤسسي علم التفسري كذلك، وأن منهم رجاال كانوا يهتمون ابحلديث النبوي الشريف رو 
 ودراية.

فمن اإلشكاليات اليت أثريت حول هذه املدرسة أن املذهب احلنفي الذي كان نتاج 
ابلفقه  ابلتوسع  واهتم  القياس،  من حيث  الفقهية  االستنباط  ابلتوسع يف  أهتم  املدرسة  هذه 

الرأي االفرتاضي أي فرضهم املسائل قبل أن تقع، وكثرة التفريع من املسألة الواحدة، وإعمال  
دون احلديث. واهتموا على إثر ذلك أبهنم قليلي البضاعة يف احلديث. وأما ابلنسبة للنحو، 

 فقد ذكروا أبن مدرسة النحو الكوفية كانت جمرد فرعا ملدرسة البصرة. 
فكان منهجنا أن قمنا ابتداء ابلبحث يف أصل تسمية املدينة اليت مسيت عليها املدرسة 

ما هي األصول اليت متيز هبا ورجاهلا وغري ذلك مما جيعلنا نعرفها من قبل اإلسالم، مث نشأهتا و 
مجيع جوانبها ويف شىت اجملاالت. ومل نسهب يف التفاصيل الدقيقة حىت ال يطول البحث، بل  
اكتفينا ابملعلومات الرئيسية وما ينبين عليها. وحاولنا يف هذا البحث أن جنمع ما استطعنا من 
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مدرسة الكوفة واليت مسيت كذلك مبدرسة الرأي ومدرسة العراق. مث   هذه املادة للتعرف على 
حاولنا أن نبني الظروف اليت أحاطت بكل فن واليت كان هلا دور كبري يف تكوين طابع هلذا  
الفن خيتلف عما كان عليه هذا الفن يف املدارس األخرى. وحاولنا أن نعاجل اإلشكاليات كل 

ت نقيض ما اهتمت املدرسة به، أو بذكر األسباب اليت واحدة على حدة، إما بنقل ما يثب
أجربهتم على اختاذ هذا املسلك. فجمعنا كل ما قيل عن هذه املدرسة وحاولنا أن يكون أكثر  
املعلومات من الكتب األقدم فاألقدم. فإذا كان االختالف يف مسألة اختالفاً يتضح منه أن 

خمتلفة فقد ال نرجح. وأما إن كان االختالف   كل واحد من املختلفني قد نظر إليه من زوااي
اختالف تناقض، فكان ال بد لنا من الرتجيح، مع العلم أبننا مل جند دراسات خمتصة يف هذا  
املبحث أو يف جزء منه، ومع العلم أبن املعلومات اليت أوردانها يف هذا املبحث هي نتاج ما 

 وقفنا عليه مبعثراً عند املؤرخني واملفسرين.  
 

 سم الكوفة قدمياً وسببها .1
إن مما وقفنا عليه وأاثر اهتمامنا هو أن هذه املدينة مل تكن ابسم الكوفة قدمياً، بل 
كانت هلا عدة أمساء حبسب احلضارات واللغات اليت عايشتها هذه املدينة. فقد كان امسها 

وكذلك  (Al-Labābīdī)،خدر العذراء. وكذلك مسيت ابحلدابء، واملوصل، وفريوزآابد، ونطاة
وأما ابلنسبة لتسميتها  (Yāqūt Al-Ḥamawī, 1995, 4/490).قيل أبهنا قد مسيت بسورستان 

وقيل الزدحام ابلكوفة، فقد قيل أبهنا تلك اليت كوَّفها سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه.  
وقيل إهنا مسيت بذلك الستدارهتا، أخذاً من  (ʾIbn Al-Anbārī, 1992/1412, 7).الناس هبا

للرملة املستديرة. ويقال: مسيت   -بضم الكاف وفتحها -قول العرب "رأيت ُكوفاانً، وَكوفاانً،"  
الكوفة كوفة الجتماع الناس هبا. وذلك من قوهلم "قد تكَّوف الرمل يتكّوف تكّوفاً" إذا ركب 
العرب "قد  البالد. وهو من قول  الكوفة كوفة ألهنا قطعة من  بعضاً. ويقال: مسيت  بعضه 

 ,ʾIbn Al-Anbārī).ت فالانً كيفه،" أي قْطعة. ويقال "كفت أكيف كيفاً" إذا قطعتأعطي

1992/1412, 1/107) (ʾIbn Faris, 1979/1399, 5/147)  الرملة تعين  الكوفة  وقيل 
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وقيل مسيت بذلك ألن سعداً اراتدها هلم وقال "تكوَّفوا   (Al-Jūharī, 1407, 4/1424).احلمراء
 وقال أبو القاسم:  ( Al-Rāzī,  1420/ 1999, 275).عوايف هذا املكان" أي اجتم

"قد ذهبت مجاعة إىل أهنا مسيت كوفة مبوضعها من األرض، وذلك أن كل 
رملة خيالطها حصباء تسمى كوفة. وقال آخرون: مسيت كوفة ألن جبل 

حييط هبا كالكفاف عليها.  (ʾIbn Al-Mustawfā, 1980, 2/46)َساتِيَدما
مسيت جببل صغري يف وسطها كان يقال له كوفان، وعليه وقال ابن الكليب: 

اختطت مهرة موضعها، وكان هذا اجلبل مرتفعاً عليها فسّميت به، فهذا يف 
اجلند  الطبيب كوفة  بن  عبدة  مسّاها  وقد  -Yāqūt Al).اشتقاقها كاف، 

Ḥamawī, 1995, 4/490) 
ء، وكان سبب الرتجيح هو ألن واألقرب فيما اتضح لنا أهنا مسيت هبذا االسم ألن رماهلا محرا

َ سبب التسمية أرجع السبب إىل رماهلا، وهللا اعلم.  أكثر من َبنيَّ
 

 نشأة الكوفة ومدرستها.  .2
 نشأة مدينة الكوفة  2.1

عنوة وسىب  أخذ خالد كربالء  عندما  عنه  عهد عمر رضي هللا  الكوفة يف  نشأت 
فكتب إليه عمر أن حّوهلم،  أهلها. فقّسمها سعد بني أصحابه. فكتب بذلك سعد إىل عمر  

فحّوهلم إىل سوق حكمة، ويقال إىل كويفة ابن عمر دون الكوفة، فنقضوا فكتب سعد إىل 
عمر بذلك. فكتب إليه: إن العرب ال يصلحها من البلدان إال ما أصلح الشاة والبعري، فال 

أرض احندرت عن جتعل بيين وبينهم حبراً وعليك ابلريف. فأاته ابن بقيلة فقال له: أدلك على  
 ,Yāqūt Al-Ḥamawī).الفالة وارتفعت عن املبّقة؟ قال: نعم. فدلّه على موضع الكوفة اليوم

1995, 4/490) 

 
 نشأة مدرسة الكوفة:   2 .2
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يرجع املؤرخون نشأة مدرسة الكوفة إىل آاثر تعليم الصحايب اجلليل ذي اهلجرتني، 
ه اخلليف ة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه إىل الكوفة عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه الذي سريَّ

ليعلم الناس أمور دينهم. مث أمَّره اخلليفة عثمان رضي هللا عنه على الكوفة، وتويف هناك سنة 
وثالثني ثالث  أو  -Al) (Al-Khaṭīb Al-Baghdādī, 1422/ 2002, 1/482).اثنتني 

Zahrānī, 1996/ 1417, 312) 
ود رضي هللا عنه قد سار على طريقة عمر، وأتثر وذكر الباحثون أن عبد هللا بن مسع

العلم أعشار  بتسعة  ذهب  عمر  "إين ألحسب  قال:  أنه  عنه  وروي  وآبرائه.  -Al ) ".به 

Ṭabrānī, 1415/ 1994, 9/162-8808)   وجاء يف إعالم املوقعني أن ابن مسعود كان ال يكاد
 (ʾIbn Al-Qayim Al-Jawziyyah,1991/ 1411, 1/16)،خيالف عمر يف شيء من مذهبه

وأنه قال: "لو أن الناس سلكوا وادايً وشعباً، وسلك عمر وادايً وشعباً، لسلكت وادي عمر 
 Abū Jʿafar)وشعبه." وقال الشعيب: كان عبد هللا ال يقنت، ولو قنت عمر لقنت عبد هللا. 

Al-Ṭabarī, 1/272-653)  مر فقد سار عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه على منهج سيدان ع
رضي هللا عنه يف التفكري واالستنباط والرأي إذا مل يوجد النص ولو أنه خالفه يف كثري من 
املسائل. فرمبا كان عمر بن اخلطاب أكثر الصحابة فهماً لدالالت النصوص وما يستنبط منها 
واستخراج احلكم على املسائل اليت مل يرد فيها نص. فعن الشعيب قال: كانت القضية ترفع إىل 

 ,Al-Sarkhasī )مر بن اخلطاب رضي هللا عنه، فرمبا أتمل يف ذلك شهرا، ويستشري أصحابه.ع

1421/ 2000, 16/162) 
ولقد روي عن إبراهيم النخعي أنه كان ال يعدل بقول عمر وابن مسعود إذا اجتمعا، فإذا  

-ʾIbn Ḥanbal, 2001/1422, 2/91)اختلفا كان قول عبد هللا أعجب، ألنه كان ألطف.  

وقد عرف من قبل أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أرسل عبد هللا بن مسعود إىل  (1659
أهل الكوفة ليعلمهم، وكانت حركته واسعة، وهنج تالميذه من بعده هنجه، فاعتربت مدرسة 

 )."ابن مسعود ابلعراق نواة ملدرسة الكوفة، حىت نسب إليها بعض التابعني فقيل "ربيعة الرأي 

Al-Qṭān, 1421/2000, 289) 
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ومما جيدر ابلذكر أن الكوفة نزهلا عدد كبري من الصحابة. فقد قيل أبنه نزهلا ثالمثائة  
من أصحاب بيعة الرضوان، وسبعون بدرايً من أشهرهم علي بن أيب طالب، وسعد بن أيب 
وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد هللا بن مسعود الذي آثر به عمر بن اخلطاب 

 (Al-Shīkh Nājī, 207 ).الكوفة على نفسهأهل  
وابلرغم من دخول كثري من الصحابة الكوفة إال أن عبد هللا بن مسعود كان أكثرهم 
أتثرياً على أهل الكوفة. وذلك لعدة أسباب منها أنه دخلها معلماً، فكان طالبه قريب األربعة 

ذلك كفيالً أبن يكون له آالف طالباً. وكذلك أنه مكث فيها قريبا من مخس عشرة سنة. ف 
 أتثري أكثر من غريه من الصحابة الباقني رضي هللا عنهم أمجعني.

 
 أصول مدرسة الكوفة .3

كان لعبد هللا بن مسعود أتثرياً واضحاً على أهل الكوفة وكانت قلوهبم أميل شيء 
 إىل أصحابه. ومما يوضح ذلك ما قاله علقمة ملسروق: "هل أحد منهم أثبت من عبد هللا؟"

وكذلك قول أيب حنيفة: "إبراهيم أفقه من سامل، ولوال فضل الصحبة لقلت علقمة أفقه من 
 ابن عمر، وعبد هللا هو عبد هللا." 

ومما يوضح األصول اليت كان يسري عليها أهل هذه املدرسة هو ما ذكره ابن حجر 
 حيث قال: 

تيّسر وقد مجعوا من فتاوى ابن مسعود وقضااي علي وفتاواه وكل ما  
هلم مجعه، وصنعوا يف آاثر أصحاهبم كما صنع أهل املدينة، وخرجوا كما خرج 
هؤالء ومل يكن عندهم من األحاديث واآلاثر ما يقدرون به على استنباط الفقه 
على األصول اليت اختارها أهل احلديث، ومل تنشرح صدورهم للّنظر يف أقوال  

نة واحلدس وسرعة انتقال الّذهن علماء البلدان ومجعها، وكان عندهم من الفطا
أقوال  على  املسائل  على ختريج جواب  به  يقدرون  ممّا  إىل شيء  من شيء 

 (ʾIbn Ḥajar,  1415, 1/58 )أصحاهبم  
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األحاديث  قلة  هو  واآلاثر  األحاديث  على  اعتمادهم  قلة  أسباب  من  ولقد كان 
املؤرخون ذلك إىل ما روي أن عمر رضي هللا عنه   من عندهم. ويرجع  حينما بعث رهطاً 

األنصار إىل الكوفة هناهم عن كثرة الّتحديث، وقال هلم: "إنكم أتتون قوماً هلم أزيز ابلقرآن، 
فيأتونكم فيقولون: قدم أصحاب حممد، فيأتونكم فيسألونكم عن احلديث، فأقّلوا الّرواية عن 

األحاديث إال مع شديد رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم." وكذلك من األسباب أهنم مل أيخذوا  
الشديد  احلرص والتثبت مما أدى إىل قلة األحاديث عندهم. ولقد كان سبب هذا احلرص 
والتثبت هو شيوع الوضع يف العراق من جانب املبتدعني وغريهم، وهتيبهم من رواية احلديث، 

يف جّو   فبالّتايل كانت ذخرية األحاديث عندهم قليلة. ونظراً لكون هذه املدرسة كانت تقوم 
أوسع من جّو الّتقليد املدين، فاحلياة يف العراق مزدمحة ابلعمران واحلضارات متشّعبة من رومانّية 
وفارسّية، واملسائل متشابكة كان ال بد من استعمال الرّأي كثرياً وكثرياً جّدا. وكانوا ال يكرهون 

فرتضوا وأجابوا وساروا يف املسائل وال يهابون الفتيا، فخرجوا املسائل على أقوال أصحاهبم وا
 هذا االجّتاه شوطاً طويالً. 

 
 أسباب انتشار منهج الرأي يف العراق .4

مل جند دراسة خاصة عن هذه األسباب اليت أدت إىل انتشار مدرسة الرأي يف العراق 
إال أن املؤرخني وبعض أهل العلم الذي عرف عنهم االستقراء مثل ابن حجر أرجع انتشارها 

 ها: إىل أسباب ومن
أتثر أهل العراق ابلصحايب اجلليل عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه، الذي كان  -1

واطالعهم على   -كما عرفنا-ينحى منحى عمر بن اخلطاب، وأستاذ الكوفة  
 قضااي علي بن أيب طالب واجتهاداته مدة خالفته بينهم.

لرسول كان احلديث يف العراق قلياًل إذا قيس إىل ما لدى أهل احلجاز موطن ا -2
صلى هللا عليه وسلم وكبار الصحابة؛ فإن عدد الصحابة الذين وفدوا على العراق 

 كان قليالً ابلنسبة إىل الصحابة الذي ظلوا يف احلجاز. 
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والعراق متاخم للفرس، واتصل ابحلضارة الفارسية اتصااًل وثيقاً؛ وذلك من شأنه  -3
املتعدد واملشاكل  اجلزئية،  املسائل  من  إعمال أن حيدث كثرياً  إىل  اليت حتتاج  ة 

احلديث  "إين ألمسع  قال:  أنه  النخعي  إبراهيم  عن  روي  القياس.  وكثرة  الرأي 
 (Al-Qurṭbī, 1424/2003, 2/139 )الواحد فأقيس عليه مئة شيء.  

شاع  -4 مث  التنازعات،  دارت  أرضه  وعلى  واخلوارج،  الشيعة  موطن  العراق  وكان 
ة، وهذا جعل علماءه يف مدرسته الوضع يف احلديث أتييداً للمذاهب السياسي

األحاديث  يف  الوقوع  من  حترزا  فيها،  ويتحفظون  احلديث،  رواية  من  يقلون 
املوضوعة؛ فكانت األحاديث اليت يعول عليها لديهم قليلة، وهذا يدعوهم عند 

 النظر يف املسائل إىل القول ابلرأي حيث ال نص. 
 

 مميزات مدرسة أهل الرأي وأهم رجاهلا  .5
 مميزات مدرسة أهل الرأي  5.1

كانت هلذه املدرسة بعض السمات اليت اتسمت هبا وكان هلا دور يف خدمة اإلسالم 
اليت مل تكن هلا حاجة يف عهدهم، ولكن كتبت هلذه  فيما بعد خاصة يف افرتاض املسائل 
املسائل أن تكون هلا حاجة فيمن كان بعدهم حلدوث هذه االفرتاضات اليت احتاجت إىل 

 االجتهاد فيها. ومن هذه املميزات ما أييت:  
وقد  -1 لتحضرهم،  نظراً  احلوادث  من  هلم  يعرض  ما  لكثرة  الفروع  تفريعهم  كثرة 

ساقهم هذا إىل فرض املسائل قبل أن تقع؛ فأكثروا من" أرأيت لو كان كذا؟" 
فيسألون عن املسألة ويبدون فيها ُحكماً، مث يفرعوهنا بقوهلم: "أرأيت لو كان 
كذا؟" ويقلبوهنا على سائر وجوهها املمكنة وغري املمكنة أحياانً، حىت مساهم 
ابلفقه  منهجهم  ومتيز  "األرأيتيني،"  احلديث  أبهل  عرفوا  الذين  منافسوهم 

 االفرتاضي.
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ومما يدل على ذلك هذه القصة اليت فيها أن أسد بن الفرات قدم على مالك 
ال؛ فقال أسد: فكنت أسأله بن أنس، وكان أصحاب مالك يهابونه يف السؤ 

عن املسألة؛ فإذا أجاب يقولون: قل له فإن كان كذا؟ فأقول له؛ فضاق علي 
إن أردت هذا  (Al-Zubydī, 29/218)يوماً، فقال: هذه سليسلة بنت سليسلة،  

 (Al-Shaybānī, 1433/ 2012, 41 )فعليك ابلعراق. 

معها إال القليل، وانتهاجهم  قلة روايتهم للحديث، واشرتاطهم فيه شروطاً ال يسلم   -2
هنج عمر بن اخلطاب وعبد هللا بن مسعود فيما روي عنهما من التثبت يف الرواية  
وعدم اإلكثار يف التحديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فكانوا يتهيبون 

 ,Al-Qṭān )من الرواية عن الرسول صلى هللا عليه وسلم وال يتهيبون من الرأي.  

1422/2001, 289) 
 أهم رجال مدرسة الكوفة  5.2

ملا كان مكوث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه يف الكوفة مدة طويلة قرابة مخس  
األوفر من  له احلظ  نتج عن ذلك أن كان  التعليم،  الشغل هو  عشرة سنة، وملا كان شغله 

 التالميذ الذين أفتوا بفتواه وقرؤوا بقراءته، وكانوا سبباً لتأسيس املدرسة. 
 ابن املديين: قال  

ويذهبون  بفتواه،  يفتون  الذين  مسعود  بن  هللا  عبد  "فأصحاب 
 مذهبه، ويقرؤون بقراءته:

 علقمة بن قيس النخعي )مات بعد سنة ستني للهجرة(.  -1
 األسود بن يزيد النخعي )تويف سنة أربع أو مخس وسبعني(.  -2
 مسروق بن األجدع اهلْمداين )تويف سنة اثنني أو ثالث وستني(. -3
 بن عمرو السلماين )املتوىف قبل سنة سبعني(.   -بفتح املهملة   -بيدة عَ  -4
 احلارث بن قيس اجلعفي، قتل بصفني، وقيل: مات بعد علي رضي هللا عنه.  -5
 هـ(.   63عمرو بن شرحبيل اهلمداين )تويف سنة  -6
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 ستة عدَّهم إبراهيم النخعي. 
مث أصحاب هؤالء الستة من أصحاب عبد هللا، ممن يقول بقوهلم  

 فيت بفتواهم:وي
النخعي )تويف سنة   -1 يزيد  بن  قريب من اخلمسني   96إبراهيم  هـ(، وعمره 

 سنة.
لقي من هؤالء: األسود وعلقمة ومسروق وَعبيدة، ومل يسمع من احلارث 

 ʾIbn)".بن قيس وال من عمرو بن شرحبيل، وروى عن مهام بن احلارث عنه

Al-Madinī,1980, 42) 
إبراهيم النخعي شيخ حلماد بن أيب سلمة، وأن ومما هو جدير ابلذكر أن  

هـ على املشهور، وانتهت 80محاداً شيخ لإلمام أيب حنيفة الذي ولد يف الكوفة يف
برائسته مدرسة الكوفة، وأصبح الناس بعد ذلك عيال يف الفقه على أيب حنيفة 

 (Al-Shaybānī, 1433/ 2012, 42)كما قال الشافعي.   

 

)تويف بعد سنة مئة( مسع منهم كلهم إال احلارث بن   عامر بن شراحيل الشعيب  -2
 قيس. 

وقال يف موضع آخر: "كان أعلم أهل الكوفة أبصحاب عبد هللا بن مسعود 
وطريقتهم ومذهبهم: إبراهيم النخعي وعامر الشعيب، إال أن الشعيب كان يذهب 
يذهب مذهب  إبراهيم  املدينة، وكان  وأهل  مذهب مسروق، أيخذ عن علي 

 (ʾIbn Al-Madinī,1980, 46) ".أصحابه، أصحاب عبد هللا هؤالء

 مث قال رمحه هللا: 
"وكان أعلم الناس هبؤالء من أهل الكوفة ممن يفيت بفتواهم ويذهب 

 مذهبهم: 
 هـ(.   148)ت   - سليمان بن مهران    - األعمش    - 1
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 هـ(.   129)ت    - عمرو بن عبد هللا السبيعي    - أبو إسحاق    - 2
 التابعني هؤالء: ومن بعد  

الثوري )ت   هـ(، وكان يذهب مذهبهم    161سفيان بن سعيد 
 ويفيت بفتواهم.

مذهب  يذهب  القطان، كان  سعيد  بن  سفيان: حيىي  بعد  ومن 
 سفيان الثوري وأصحاب عبد هللا بن مسعود." 

 
وقال يف موضع: "كان أبو إسحاق وسليمان األعمش أعلم أهل الكوفة مبذهب عبد 

هـ( بعد هذين، وكان سفيان بن سعيد أعلم الناس  115واحلكم بن عتيبة )ت هللا وطريقته، 
هبذين وحبديثهم وبطريقهم، وكان حيىي بن سعيد حيب سفيان، وحيب هذا الطريق وال يقدم 

 (ʾIbn Al-Madinī,1980, 45)عليه أحداً. 

 
 نشأة العلوم املختلفة يف هذه املدرسة  .6

اإلسالم على هيئة صحف كتب فيها القرآن واحلديث، نشأ تدوين العلم يف صدر  
مث مجعوا القرآن، مث مجعوا احلديث، مث بدأت مرحلة التصنيف، مث أخرج كل علم على حدة 

 على حسب احلاجة اليت ظهرت يف ذلك العصر. 
اإلسالم  العجم  بعد دخول كثري من  النحو  علم  إىل أتسيس  احلاجة  ولقد جاءت 

اللحن على ألسنة العرب. وكان أول من وضع قواعد وضوابط   واختالطهم ابلعرب وظهور 
للنحو هم البصريون. وأما الكوفيون، فقد كانوا يف شغل عن التقعيد للنحو. فقد كانوا مشغولني 
عن وضع نقاط اإلعراب يف الذكر احلكيم ووضع نقط اإلعجام واألنظار النحوية والصرفية 

ومقاي أصوله  ووضع  ابلفقه  لشغلهم  مما األوىل  دقيقة  رواية  وروايتها  وابلقراءات  وفتاواه،  يسه 
جعلها حتظى مبذهب فقهي هو مذهب أيب حنيفة، وبثالثة من القراء السبعة الذين شاعت 
قراءاهتم يف العامل العريب، وهم: عاصم ومحزة والكسائي. وُعنيت جبانب ذلك عناية واسعة برواية  
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انت مل تعن ابلتحري والتثبت فيما مجعت من األشعار القدمية وصنعة دواوين الشعر، وإن ك 
النحو،   يف  ألف  أول كويف  الرؤاسي  أبو جعفر  ولقد كان   ,Al-Fayrūz ʾābādī )أشعار. 

ولكن هذا العلم بدأ يف الكوفة بدءاً حقيقياً على يد الكسائي وتلميذه   (10 ,1421/2000
 (ʿAbd Al-Salām, 153)الفراء.  

ُعرف به من أهل العراق كثري من التابعني. اشتهر    وأما ابلنسبة لعلم التفسري، فقد 
منهم علقمة بن قيس، ومسروق، واألسود بن يزيد، ومرة اهلمذاين، وعامر الشعيب، واحلسن 

السدوسي.   دعامة  بن  وقتادة   ,Al-Qṭān) (ʾIbn ʿAtiyah, 1422, 18 )البصري، 

1421/2000, 350) 

ن حممد بن احلارث الفزاري صاحب وأما علم السرية واملغازي، فعرف به: إبراهيم ب
كتاب السري يف األخبار، وكان قد قدم بغداد، وسعيد بن حيي بن سعيد األموي صاحب 

 كتاب املغازي الذي سكن بغداد وتويف هبا. 
ويف علم التاريخ والنسب: اشتهر لقيط احملاريب، وهشام بن حممد ابن السائب الكليب 

 (ʾIbn Saʿad, 1408, 24 )كثرية يف األخبار. صاحب )مجهرة أنساب العرب( وله كتب  

ولعل اإلمام عامر بن شراحيل الشعيب الكويف يعترب من مؤسسي مدرسة العراق يف 
سليمان.   بن  وقحذم  التميمي  عمر  بن  سيف  منهم  وكذلك   ,Al-Barzanjī )التأريخ، 

1428/2007, 1/13) 

 أشهر أسانيد أهل الكوفة وأشهر مؤلفاهتا  .7
مد  لنا  يتضح  أن وحىت  لنا  البد  النبوية، كان  ابألحاديث  الكوفة  أهل  اهتمام  ى 

نستعرض األسانيد اليت أشتهر هبا بعض حمدثيها. وابلطبع، إن من أشهر األسانيد ما خرج يف 
 الصحاح ملا للصحاح من القبول والشرف عند األمة. 

 وميكن هنا أن نعرض بعض األسانيد املخرجة يف الصحاح: 
-Al)نخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود رضي هللا عنه.  األعمش، عن إبراهيم ال -1

ʿAynī, 11/487) 
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ابن معني.   قاله   ,Al-Sakhāwī )وقيل: إن هذا اإلسناد هو أصح األسانيد، 

1424/ 2003, 1/24) 

أبو أسامة محاد بن أسامة، عن بُريد بن عبد هللا، عن أيب بردة، عن أيب موسى  -2
 (Al-ʿAynī, 3/71)رضي هللا عنه. 

 ,Al-ʿAynī)منصور بن املعتمر، عن الشعيب، عن الرباء بن عازب رضي هللا عنه.   -3

10/274) 

 .زهري بن معاوية، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة رضي هللا عنه -4
(Al-ʿAynī, 17/297) 

قضية ولقد كان لقلم التأليف حضوره الواضح عند علماء احلديث ابلكوفة، بل كانت  
التأليف عندهم مبكرة جداً. فهم من أوائل الذين دونوا احلديث وكتبوا اآلاثر. ومن املؤلفات 

 اليت جادت هبا املكتبة الكوفية واحملربة احلديثية لديهم: 
املسند ليحىي احِلمَّاين. قال ابن عدي: "يقال: إن أول من صنف املسند ابلكوفة  -1

 (ʾIbn Rajab Al-Ḥanbalī, 1/119)حيىي احِلمَّاين."  
وذكر  (Al-Kitānī, 1406/1986, 6)املسند لعبيد هللا بن موسى العبسي الكويف.   -2

 ʾIbn)احلاكم أنه أول من صنف املسند يف اإلسالم هو وأبو داود الطيالسي.  

Al-Bayʿ, 30) 
    Kitānī, 1406/1986, 40 )-(Alمصنف وكيع بن اجلراح. -3

 ( Al-Kitānī, 1406/1986, 40)مصنف أيب بكر بن أيب شيبة.   -4

 ( Al-Kitānī, 1406/1986, 43)جامع سفيان الثوري.    -5
 (Al-Ramhirmzī, 1404, 612)وهو أيضاً من أوائل الذين صنفوا يف احلديث. 

 ,Al-Kitānī, 1406/1986)كتاب الصالة أليب نعيم الفضل بن دكني الكويف.  -6

45 ) 

 ( Al-Kitānī, 1406/1986, 51)كتاب الزهد هلناد بن السري.    -7

 
 اخلامتة
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وهبذا يكون قد مت هذا البحث، ويكون بذلك قد توصلنا إىل أن مدرسة الكوفة تسري 
على األصول اليت عليها مدرسة املدينة واملدارس األخرى إال أن البيئة احمليطة اضطرت هذه 

عنه وطريقته يف املدرسة إىل أن يكون هلا طابع معني لتأثرها بعبد هللا بن مسعود رضي هللا  
الفتوى واالستنباط يف املسائل املستحدثة. وكذلك وجودها على حدود الفرس وكوهنا ملتقى 
لكثري من الثقافات أدى إىل كثرة املسائل اليت مل تكن هلا سابقة بعكس املدارس األخرى اليت 

ذا اكتفت ابلتقليد لعدم ورود مسائل جديدة عليهم إال ما ندر. ولقد اتضح من خالل ه 
املبحث أن هذه املدرسة مثل املدارس األخرى يف تقدمي االحتجاج ابحلديث يف املسائل إال 
البيئة احمليطة هبا أدت إىل شدة االحتياط يف األخذ ابحلديث. والكوفة   الوضع يف  أن كثرة 
بعلوم أخرى وأهنا كان هلا  الكوفية النشغاهلا  النحو  البصرة يف أتسيس مدرسة  أتخرت عن 

دة يف النحو مل تكن للبصريني. ونوصي يف هناية هذا البحث أن يكون هناك اهتمام بصمة جدي 
الشامية ومدرسة  بكل مدرسة على حدة، والبحث فيها والظروف احمليطة هبا مثل املدرسة 
املدينة وغريها. وكذلك أن تكون هناك دراسة خاصة للمقارنة بني املدارس مجيعها من حيث 

ية أخذها للعلم. وتضاف هذه الدراسات إىل ما يسمى بعلم أتريخ الظروف احمليطة هبا وكيف
الدراسات احلديثية حىت يعني الطلبة والباحثني للوقوف على اتريخ السنة النبوية والبحوث فيها 
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