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  الدكتوراهالشهادة :           التخصص : تارٌخ اسالمً ، السٌرة النبوٌة            

 عنوان الرسالة او االطروحة :

السٌرة النبوٌة دراسة فً الرواٌة الكوفٌة حتى منتصف القرن الثالث الهجري دراسة 
 تحلٌلٌة نقدٌة 

 ملخص الرسالة او االطروحة :

اإلسالمية التي أنشئت في العراق الى جانب البصرة في صدر اإلسالم جاءت كنتيجة طبيعية لكوفة من أوائل االمصار تعد ا
لرغبة العرب المسممين في رفع لواء الجياد ونشره في سبيل اهلل تعالى، فوقع عمى عاتقيا مسؤولية تحرير األراضي الشرقية 

 يأتي، ومجالسيا حمقاتيا في ورواده العمم رجال جذب عمى عممت عدة فكري اشعاع مراكز الكوفة ضمت .اإلسالمية  خالفةلم
 المركزي الثقافي الدور والبصرة المدينة في الجامعة المساجد شأن شأنو الجامع المسجد أدى حيث الجامع المسجد مقدمتيا في
 االسالمية لمدولة عاصمة الكوفة واتخاذه السالم عميو عمي االمام بقدوم األثر ذلك وتعزز االسالم من المبكرة الحقبة تمك في
 ورواية السيرة النبوية الصحيحة من خالل القاء بعض  العممية الحركة تنمية عمى السالم عميو عمل اذ( م353/ىـ63) سنة

 الكوفة مسجد في البالغة نيج ضميا التي البميغة خطبو
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         Title of Thesis 

Biography of the Prophet Study in the novel Kufic until the middle of the 
third century AH analytical critical study      

Abstract of Thesis 

Kufa is one of the first Islamic sites established in Iraq alongside Basra in the early 
days of Islam. It came as a natural result of the desire of Arab Muslims to raise the 
banner of Jihad and spread it in the name of Allah. Kufa included several intellectual 
radiation centers that worked to attract scholars and their leaders in their workshops 
and councils. The mosque is the most important of which is the mosque where the 
mosque, like the mosques in the city and Basra, played the central cultural role in 
the early era of Islam. Kufa is the capital of the Islamic state in the year (36 AH / 656 
AD) as he worked on him to develop the scientific movement and the story of the 
correct prophetic biography by delivering some of the eloquent speeches included 

by the approach of rhetoric in the mosque of Kufa                       .         . 

 



        


