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 امللخص
 الحمددد ر رب اللددنلمال الالوددسة الالىددست  اددب اددنحت اً واددنا محمدددا  ال اددب الدد 

 الأوحنو  الىات
 بعد: أما

مددن إل ا حتاددت الاسلددش الرا دددة مددل المدا ددش الم ددالرة إلددب اللددرا  لدد    ددد ا مددنت 
افش ملنالاش ودل أود  ىدفانل الولدد الاا ( ثت إلب دم   ل    د)  ا  ول أو  طنلب

إلددب واددداد لدد    ددد الااافددش أوددال  لفددر الم وددالر ححددب ودددأت مدرىددش المدا ددش اتدد   ذلدد 
 ادددب اللمدددس مدددل مدرىدددش ال دددنت المددددارس اللدددرا  وددددا ، إ حن  دددن اللامددد  وودددالرة  نمدددش

ال والي ال راف الالحدنرا  ا ىدسم  وف د   انوش حدالال الحداثال إ حن  ن اللام  ازداد 
أالال الرا   لالات الاللامنا الحطالار الىنئ  الحددالال الحدنراا  ل دس  دل الحن دش  الاافنا

مدرىدش وادداد حىددحتطب  لوددأت، المنىدش لحددالال الحدداث ال وددالي الالحدنرا   ادب حدد ىددالاا
وادداد أ  دن أت  المددارس ودسد لدنرس ححدب عاد   دل  امنا مدرىش المدا ش المدرىدش ال دنت

  .الد ان
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الرىددنلش ال والاددش  ىددار الالحددداث ال وددالي الم دد   اددبالوفلدد  الحن ددش المنىددش لاحف
ال ددرافش أمثددر مددل عددر ال ظ ددر حدددالال الحددداث ال وددالي الالحفىددار الحدددالال الحددنراا   اددب 

اًمددر الددذي اظ ددر  الانوددش ولددد أل ااددحاط الحنودد  ونل نودد  ونلحددداث الالحددنرا  ،حددد ىددالا
لددد   فدددس  أئمدددش ال دددرح الالحلددددا  لمدددن الا مدددؤراال المحددددثال الحن دددش إلدددب ماحودددال لددد 

 هدد( هدال مدؤرخ الاحدد أئمدش ال درح الالحلددا 222، الالعت للاب ىوا  المثن  المددائ   )ت
هدد( 222، هد( الالوادنري )ت242، ت)احمد ول ح و  ال هد( 222، الاحاب ول ملال )ت

 هد( الغارهت مل اللامنا الف سا.222، المىات )ت

 فشمل البحث ثالث فصول رئيسية:
الحدددنراا  لددد  ال ودددف اًال  مدددل التدددرل   دددم  الفوددد  اًال  مراحددد  الحددددالال

أمددن الفودد  الثددن   لتددد رمددز  اددب مراحدد  الحدددالال ، الثنلددث لا  ددرة لدد  مدرىددش المدا ددش
الحدددنراا  لدددد  ال ودددف اًال  مددددل التدددرل الثنلددددث لا  دددرة لدددد  مددددارس اللددددرا  )مدرىددددش 

أمدن الفود  الثنلدث لمدنل دراىدش ، (مدرىش الوورة المدرىش واداد المدرىدش الاىدط، الماللش
 تنر ش وال مدارس اللرا  المدرىش المدا ش.م

 منل ه نل  موندر المرا ع م مش ل ن الدالر الرئاى  ل  حتالات الوحث.
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 الفصل األول
 مراحل التدوين التارخيي

 يف النصف األول من القرن الثالث للهجرة يف مدرسة املدينة.
طدع  دالطن اىحتر الحدالال الحنراا  الححراري ل  الترل الثنلدث لا  درة ولدد أل ع

حاث اىدحتر ال ظدنت الحدالل  الال ظدنت  وال ال د الال ذب ل  التر ال اًال  الالثن   طالاس
الحددالال الحدنراا  الححرادري  الأودو ، المال ل  ل  الحدالال الحنراا  الدذي  لرلد  ا ل

أوددو  ىدددون  وددال المدددؤراال لدد  محنودددنح ت المددنل الاافدددنا اللونىددال امدددنلؤل ال وددد    ددنئع
مدد  ذالدد   دد ع ظ ددالر الحدددالال  ،و ت ونلددذهب أال الموددنلن ال تداددشالمؤلفددالل  اددب الزل محدد

 . الححراري
لظ ر  امنا ل دسا لد  ال ودف اًال  مدل التدرل الثنلدث لا  درة أمثدن  الهدب 

، المحمد ول ىلد )ت هد( 222، )ت هد( المحمد ول  مر الالاعدي 222، )ت ول الهب
، ت)مىدددددات هدددددد( ال 222، )ت هدددددد( الالوادددددنري 242، ت)هدددددد( الاحمدددددد ودددددل ح وددددد   222
 الغارهت مل اللامنا الم نهار. هد(222

الهب ودل الهدب ودل مثادر ودل  ودد  ظ ر ل    نانت الترل الثن   لا  رة المؤرخ
 ىددددنوش  مددددنل لتا ددددن إاونراددددن، التن دددد  (هددددد222، أوددددال الوححددددري )ت (0)ار وددددل اًىددددالد

 222-هدد 222الل   اب ا لمدا ش الم الرة ل    د الااافش هنرالل الر داد )، (2)ملرالف
الالاله الر ددداد الت دددنا  ادددب  (دهددد221 -هدددد 222( ال دددز  لددد    دددد الااافدددش اًمدددال )دهددد

 .(2)ثت الت نا  اب واداد  ىمر الم دي
الاودال ل  أل هدذه الح مدش ال ححمن دب مدع ، (4)منل الهب مح ت   د أه  الحداث

ذا مدددنل مح مدددن لمادددف  ا ددد  الااافدددش  ،مدددن حودددالا مدددل م نودددب الم دددنت لددد    دددد الر ددداد الا 
لر دداد  اددب مرمددز أ ددلنع الدددال ا ىددسم  المدا ددش الم ددالرة ثددت ولددد ذلدد   اددب هددنرالل ا
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مرمددز عددرار الاسلددش ا ىددسماش واددداد مددع اللاددت إل الااافددش هددنرالل الر دداد احددد  امددنا 
 الحداث.

محدنب  ( دد ودس محدنب ودفش ال ود )ال أمن مؤلفنح  محنب الراانت محنب طىدت 
اححدالي ال  ىدب اللدد إىدمن ا  ودل إودراهاتل نئ  اً ونر محنب الف نئ  الموادر محدنب  

 .(2) اب عطلش مل اًحنداث الالتوص
هددددد( 222، ثددددت ظ ددددر  وددددد ار وددددل محمددددد وددددل  مددددنرة أودددد  محمددددد التددددداح )ت

مدنل  نلمدن  ىدنوش إاونرادن مالثد  ود  ححدب أل ودل ح در اللىدتس    (2)اً ونري المد  
محدنب اىدمب محدنب لد  ، (2)ال دنس و ىدب اً ودنر هد( الوف  وأ د  مدنل ا ادت122، )ت

 .(1)اً ونر
عن د   هدد(222، ار )ت أو   ود ثت محمد ول  مر الالاعدي المد   االىام 

الحددداث الالفتدد  ال  -  نلمددن ونلماددنزي الالىددار الالفحددالح، (2)واددداد لدد    ددد الااافددش المددأمالل
هددد( ااددف الالاعدددي ولددد  222، عددن    دد  محمددد وددل إىددحن  )ت، (22)اًاوددنرال الاًحمددنت 

المددنل لدد  غسمددنل ، ر اددال مدد  عمطددر م  ددن حمدد  مددل المحددب (22)ئش عمطددراللنحدد  ىددحمن
ذلد  الالعدت ل دال  ا   ونع محنودن لد  ودألف  دا دنر لد  العا ، مماالمنل امحونل الاا  الال  نر

 .(22)ع   أ الام  الثسثال اًاارة ل  واداد
مددددنل أهدددد  الحددددداث ال اتواددددالل مدددد  التوددددال  وددددنلالا عدددددي  اددددب اللمددددس مددددل إل 

 .(22)االثتال   المؤراال من الا
أمددن المىح ددرعالل لاددرالل لادد  وىددوب حدعاتدد  الزم دد  الال ارالدد  الا حمددنده الالثددنئ  

 .(24)ل  مؤلفنح  المؤلف اًال  ل  الحنرا  ا ىسم 
محدددنب ال محدددنب أاودددنر ممدددش ال لددد  مدددل المحدددب محدددنب الحدددنرا  الالمادددنزي الالمولدددث 

متحدد  الحىددال  محددنبال الطوتددنت المحددنب لحددالح ال ددنت المحددنب لحددالح اللددرا  المحددنب ال مدد  
()  ال المحدددنب الىدددارة(  محدددنب أزالاج ال ودددد)  محددددنب اًالس محدددنب الدددردة الالددددار ال ال
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المحددنب  محددنب أمددر الحو ددش الالفادد ال  (محددنب اللددنة ال ودد  )ال محددنب وددفال ال الالاددزرج 
محنب ىارة أو  ومر الاللنح  ال المحنب ذمر الترال  محنب الىتافش الوالش أو  ومرال الم نم  

الدددالاالال الحودد اف  (ر لدد  التطددنئع الال ددع  مددر )اً وددنال محددنب مدددا   عددراش ال 
محدنب ال المحدنب حدنرا  الفت دنا  محدنب  درب الدد ن ار الالددراهتال أ ىدنو ن ال التونئ  المراحو دن 

ال من ددش الذت ال ددال  ال محدنب الىدد ش ال محدنب غاددط الحددداث ال محدنب الحددنرا  المواددر ال اًدب 
 .(22)االاحسف محنبال الحر  الاالارج ل  الفحل 

 -:يمينستنتج من ذالك ما 
 . أل اغاب مؤلفنح  حنراااش مؤمدا  اب الحنرا  ا ىسم  -2
ًل المأمالل ال اممل إل ،  ال عن    اب واداد الهذا من اوط  مل حمات     -2

 . الال عن   لواداد  لاف   د أئمش ال رح الالحلدا 
اول ال دات  أمثر ممن دال ت   د مؤلفنح  أل مل اس  من عنل  ول إىحن  اح   -2

 الغاره.
هد( ومحب الالاعدي الانوش محنب  222، ت)حاماذه المنحو  محمد ول ىلد  حأثر -4

المانزي ذال الح ظات اللنل  الاللرض الىاس الالوىاط الالمحنلظ  اب الحىاى  
 . الحنراا  حاث ظ ر وال   ل  محنب الطوتنت المور  الول ىلد

( أودال  ودد ار حامادذ دهد222، ت) ثت محمد ول ىلد ودل م ادع ال ن دم  الحدنلظ
ححدب الودف  اودل ال ددات  الالحدداث الالرالاادش منل مل أه  اللادت الالف د  ،منحب الالاعديال 

 الاطاددب لامددن عددن    دد ، هددد( ثتددش مىددحالرا  نلمددن وأاوددنر الوددحنوش الالحددنولال224 ،)ت
 .(07)هد( منل مل أه  اللات الالف   الالف ت الاللد 422، )ت (22)الوادادي

نت الموددر  الاححددالي  اددب محددنب الطوتدد (أمددن مودد فنح  محددنب أاوددنر ال ودد )
الدددامل  أاودددنر طوتدددنت الودددحنوش مدددل أهددد  المدا دددش طوتدددنت أهددد  ممدددش طوتدددنت الطدددنئف
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الامنمدددش الوحدددرال الماللدددش الوودددرة ال دددنت ال زادددرة مودددر اً ددددلس الاىدددط المددددائل وادددداد 
 .(21)اراىنل المحنب الطوتنت الوار  المحنب الحا 

( ىدداد الحفددنظ هددد222، ثددت أودد  زمراددنا احاددب وددل ملددال وددل  ددالل وددل زاددند )ت
 (( ال احدد مدل لددل ادت )ده 224، عا      المدا   )ت (22)الأمنت ال رح الالحلدا 

المحنودنل ، (00)الل  محنونل الحدنرا  الاللاد  ،(22)محب مل الحداث من محب احاب ول ملال
أمن محنب الحدنرا  لتدد  ملد  أودحنو  لد  مدل ،  مس  اب أىنس موطا   ات الحداث

محدنب اللاد  لادت اود   أمدن، المل ت العد أ اف ل  الهذب م   الرحب  اب حرالف ولده
 .(00)ألا ن ىالاا ال زااال اًال  الالثن  

 الفصل الثاني
 لتدوين التارخييمراحل ا

 يف النصف األول من القرن الثالث للهجرة يف مدراس العراق
مدددن أل اىدددحتر ت الاسلدددش اللروادددش ا ىدددسماش لددد    دددد الاافدددنا اللونىدددال لددد  

لات واداد مرمدزا لااسلدش اللونىداش ححدب وددا الحددالال اؤادذ  دما  ال  دنئ  لد  واداد ال 
الحدالارا   لودا االاحودنص الدعدش لد  ،منلش الم نالت اللاماش الانوش الحطالر الحنراا 

حظ ر  اان ل  مؤلفنت المؤراال الانوش ولد الحرامت الحنراا  الحنو   حا دش ا  حدنج 
 . لا  رة ل  التر ال اًال  الالثن   الحنراا 

لنلااافدددش هدددنرالل الر دددداد ،  ددد ع اافدددنا و ددد  اللودددنس الحدددددالال ومنلدددش م نالحددد 
( مدنل  سمدش الراالي لاحدداث ال ودالي ال دراف ححدب ا د  أمدر  دسل دهد222 -هدد  222)

( دهدد 221 - دهدد 221)أمددن الااافددش المددأمالل  ،و ىدد  مددن لدد  واددت الحممددش لدد  (22)الددالرا 
لم ددنالت اللاماددش ححددب ا دد  طددالر واددت الحممددش مددنل  سمددش لتادد  لدادد  درااددش لدد  منلددش ا

الط  مل الدذهب ز دش مدن ا تاد  مدل )الذي أوو  مرمز  ذب لم   امنا ا ىست المنل
 .(04)المحب إلب اللرواش مثس ومث (
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أد  هددذا اللمدد  إلددب حطددالر  اددت الحددنرا   ددن   م ددأل اللاددالت اًاددر  لدد  واددداد 
  .الاىطال الالوورة الالماللش 

ال اثت ول  دي ول  ود الرحمل ودل زادد  الثنلث اللسمشظ ر ل  وداانت الترل 
 هددددد(  ددددنلت ال ددددلر الاًاوددددنر الالمثنلددددب الالم نعددددب الالمددددد ثر 222، الطددددنئ  المددددالل  )ت

، )ت ، عددن  وددل حوددنل،(22)الاً ىددنب المددنل ا اددت ال ددنس ونلىددار الاًاددنت الأاوددنر اللددرب
 .(22)  الحداثغار عالي   د أه، (06)    منل  نلمن وحنرا  الملرلش الر ن  هد(224

أمددن أهددت مودد فنح  ل دد  محددنب المثنلددب محددنب الملمددرال محددنب واالحددن ت عددراش 
محنب الداللش محنب واالحنت اللرب محنب هوالط ادت الالحرا  اللرب ال زالل ن م نزل ن محنب 
 ددزال  اللددرب ونلىددالاد الاراىددنل محددنب  ىددب طدد  محددنب مدددا  أهدد  ال ددنت محددنب حاددف 

محنب حنرا  الل ت الو   أماش محدنب المثنلدب  دمااب الحمات الحاف ذه  الحاف ط  الأى
محددنب أاوددنر طدد  ال زالل ددن ال واددال  الودداار محددنب المثنلددب المواددر محددنب مثنلددب روالددش

الحاف ذه  الثل  محنب مدا   أه  ال نت محنب ال الال  محنب زاند اول أوا  محنب مدل 
أىددمنا  محددنب ال ددنمع محددنب الاللددالد محددنب حددزالج مددل المددالال  لدد  اللددرب محددنب ال  ددنب

 وانان عراش ل  ال نهااش الأىمنا
مل اللدل محنب اطط الماللش محنب الالة الماللش محدنب ال ىدنا ال مدد محدنب لادر 
أهددد  الماللدددش  ادددب أهددد  الوودددرة محدددنب حدددنرا  ا  دددراف الموادددر محدددنب حدددنرا  ا  دددراف 
الودداار محددنب طوتددنت الفت ددنا الالمحدددثال محددنب م ددب ا  ددراف محددنب اددالاحات الاافددنا 

رف المحدددنب محدددنب حدددرس الاافدددنا محدددنب  دددرط الاافدددنا محدددنب ع دددنة الماللدددش محدددنب ا ددد
محدنب أمدراا اراىدنل الالدامل  الوورة محنب  من  ال رط ًمدراا اللدرا  محدنب المالاىداتال 

محنب حنرا  الاافدنا محدنب الادراج محدنب الودالائف محدنب الادالارج محدنب ال دالادر محدنب 
ا الالمحدددثال محددنب الحددنرا   اددب محددنب حىددماش الفت ددن مددل رال   ددل ال ودد  مددل أوددحنو 

الىدد ال محددنب ىدد   ال ددالاهر محددنب إاوددنر الحىددل الاللنحدد  محددنب الىددمار محددنب إاوددنر 
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الفددرس محددنب اطددب الم ددرس وممددش الالمدا ددش محددنب متطلددنت ا  ددراب محددنب المحوددر 
 .(21) ود ار محنب متح  انلد ول  ود ار التىري الالاللاد ول ازاد الازاد ول ااف ول

 -ن ذالك:يستنتج مو 
ا فحنح  اب الحنرا  اللنلم  ل ال ا نعش ل  محو  أاونر الفرس ثت ا حت  إلب  -2

 اراىنل الولد ذال  الالد إلب أاونر الاافنا ثت الالد إلب حنرا  الل ت الو   أماش.
 . احمات ومثرة  ل المثنلب -2
 . لدا  إلمنت  نل  ونل ىب ل ال اذمر ا ىنب التونئ  اللرواش وحفنواا ن الواارة -2
لمدا ش الماللش مل منلش  ادت أىاالب  داد ل  الحنرا  لدرس الحنرا  المحا اىح -4

لمحب محنب اطط الماللش المحنب الالة الماللش المحنب ع نة الماللش  ، الا و ن
امالل عد درس مدا ش  الالوورة المحنب لار أه  الماللش  اب أه  الوورة الوذال 

 ش الال ىواش. مل منلش  الا و ن اللمرا اش الا داراش الاًثراش الالت نئا
 ... اىحادت محب ال الادر ل ال اىحادت محنب ال ىنا محنب ال الادر محنب ال  نب -2

 ال .
منل لدا  حرماز  اب محب الحنرا  لألف محنب الحنرا  المرحب  اب الى ال حنرا   -2

 . حنرا  الل ت الو   أماش ا  راف حنرا  الاافنا
داال  اًىنطار الالتوص  ممن ى  ، منل اهحمنم  عاا  ونلى د الالحدعا  ور نل  -2

الارالاش  اب الرغت مل هذا ما  إال أل الطوري ا حمد  اا  مثارا ل  حنرا  
 الرى . 

مؤلفنح  الح  ح نالزت الامىال مؤلف حلط  رواد لاحنرا  اللرو  ا ىسم  الال  -1
 منل ا الب ملظم من ال لف الال حال . 
ال حدالي الاادالي  الوودري (دهد222، )ت ثت ملمدر ودل المث دب أودال  واددة الحامد 

( دهد 222، )ت الودف  ال دنحظ، (09)ا اونري منل لداد  ملرلدش ودنًدب الال دلر  سمدش
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 الالودف  اودل ال ددات، (32)لت امل ل  اًرض انر   الال  نمل  ا ات و ماع اللاالت م  
 .(30)( ل   ات ا ىست الال نهااشده 214، )ت

 لونع  ل  الحنرا  الالدالمحنب أمثر مل ال وف ل  الااش الا222إمن محو  ل   حح نالز 
 -:(22)الاممل أل حتىت محو  إلب أرولش أعىنت

محنب م نعب وأهاش محنب المالال   محنب م ثر اللرب المثنلب الالم ثر ... القسم األول
 محنب المثنلب محنب لوالص اللرب محنب ل نئ  الفرس.

اىنل محنب الفحالح ... محنب لحالح اًهالاز محنب لحالح أرما اش محنب ار  القسم الثاني
 الىالاد اللحح .

اونرهت ... القسم الثالث محنب مانرت عاس الالامل محنب واالحنت اللرب  أانت اللرب الا 
اًانت محنب أانت و   ا مر محنب و   منزل الأاونرهت محنب الحمس مل  محنب

 . عراش محنب الانرت محنب التونئ 
نمش محنب مرالج راهط محنب الحنرا  اللنت ... محنب االارج الوحرال الالام القسم الرابع

الم نل محنب متنح  الفرىنل محنب متنح  اً راف محنب الحمد الوفال محنب 
الالازرج محنب  متح   ثمنل محنب أاونر الح نج محنب عوش الملوش محنب اًالس

  ع نة الوورة محنب ممش الالحرت.
، )ت (22)ثددت  ودددر ودددل مدددزاحت ودددل ىدددانر الم تدددري المدددالل  أودددال الف ددد  اللطدددنر

( ىدددمل وادددداد مدددنل  سمدددش ون اودددنر الانودددش الحدددنرا  ا ىدددسم  لدددألف محدددنب هددد 222
الانرات المحنب وفال محنب ال م  محدنب متحد  ح در ودل  ددي المحدنب متحد  الحىدال 

 .(24)(رضي اهلل عنهماول  ا  )
  ددد الحأمدد  لدد  مؤلفنحدد    دددهن حدددالر حددال  اىح دد ند الحىددال الاًمددنت  اددب وددل 

الهذا ادل   اب ا   لدا  ماال   حدال أحدداث اًمدنت  اد  أال  (رضي اهلل عنهما) أو  طنلب
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الهددذا مددن اتالد ددن إلددب الحطددنو  مددع الددذي اتاللددالل وأ دد  لدادد  ماددال  مددع أوددحنب  أوددحنو 
  .(اًمنت  ا  )

، )ت، (22)ثت اًومل   ود الما  ول عرادب ودل  ودد الماد  الودنها  أودال ىدلاد
لد  ، (22)ل دلر  سمدش ونل ىدبا  دد ا الوودري ال حدالي ا اودنري مدنل هدد( 222 -222

 . مؤلفنت مثارة اغاو ن ل  الااش
أمن الح  ل  اًاونر الاً ىنب الالحنرا  اللنت ل   محنب ال ىب محنب الادالارج 

الال  ماددع هددذه المحددب  ،محددنب الفحددالح محددنب ال ددالادر محددنب حددنرا  ماددال  اللددرب اًاللاددش
، )ت اددذ   دد  الطوددريلتدددت اللددت اودد  غاددر محددنب حددنرا  ماددال  اللددرب اًاللاددش الددذي ا

 .(37)مرة (22) ( ل  أاونر ذي عنر أمثر ملده 222
أاودددنري  (دهدد 222، )ت (38)ثددت اللوددنس ودددل ومددنر أودددال الاللاددد ال ددو  الوودددري

ملدرالف لد  أاودنر الالالددال مددل الر دن  مدل أهد  الماللدش الالووددرة  ادب ملنالادش ودل أودد  
رحنل ال  اددددددددب ملنالاددددددددش الهمددددددددن ماطالطحددددددددنل ودددددددداا الالدددددددد  ااوددددددددنر الالالدددددددددات ،ىددددددددفانل
 .(22)ل  المححف االىون   الرع  الهمن22حح نالز

 زاد  وادداد  ل  أالائ  الترل الثنلث لا  رة(، ثت  سل ول متوالد ال لالو  )ت
هال راالاش  نرلن ون اونر الاًانت الاً ىدنب الالمثنلدب الالم دنلرات ا ىد  لد  وادت الحممدش 

للرواش حاث طلدل و ىدب ، منل اطلل و ىب التونئ  ا(42)لار اد ثت لاوراممش ثت لامأمالل
 (.)عوااش ال و  محمد (42)عوااش  رواش ومن لا ن عراش 22أمثر مل 

أمن محو  محنب المادال ل  المثنلب المحنب الحااش المحنب المثنلب الهدال اادحص 
ومثنلب التونئ  اللرواش المحنب ل نئ  م ن ش المحنب  ىب ال مر ول عنىط المحدنب  ىدب 

 .(42)حنب الم نلرةحااب ول الائ  محنب ل نئ  روالش م
 -ويستنتج من ذالك:
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  ل   اب ذال  حاث اظ ر مثنلب  منل ونر ن ونلمثنلب الال   أل  ىو  الفنرى  -2
 . عوااش  رواش 22أمثر 

ال حااالا محو  مل ملاالمنت  دادة ل  الحنرا  اللرو  ا ىسم  الانوش الأ   منل  -2
لااسلش اللونىاش الوراممش الهمن مرمز عرار م ت ال ا ى  ل  وات الحممش لااافنا 

 . ل  العح ت
( مددنل حنلظددن دهدد224، ثددت التنىددت وددل ىددست وددل مىددمال وددل زاددد أودد   واددد )ت

، (43)لاحددداث ال اادد   نرلددن ونلفتدد  الااحسلنحدد  أمنمددن لدد  التددرااات حددالل  وممددش الهددال حن ددن
ل  محب ل  الحنرا  م  ن محنب اًمالا  ، ثت  اب واداد ،(44)الل  الت نا  اب طرىالس

 هال المحنب الاراج ًو  االىف مل أهت الأعدتالذي الحور 
المحدددب الحددد  الوددداح ن لددد  ملنل دددش الحدددداالالت الاللمدددست ال تدادددش ا ىدددسماش اللددد  

 .(45)أا ن محنب ال ىب المحنب اًمثن 
هددد( 221 -224،  ادد  ودل محمددد وددل  وددد ار ودل أودد  ىدداف )ت ثدت المدددائ  

لمؤلفددالل أ حن ددن لددد  الهددال مؤلددف م دد الر الدددد أمثددر ا ،(42)هددال  سمددش إاوددنري ملدددرالف
العددد عىددم ن مرغااددالث إلددب  محنوددن 222ال وددف اًال  مددل ذلدد  التددرل أذ ح ددنالزت محودد  

، ح دت مدد  م مال دش عىددت (42)  در م مال ددنت حىدب مددن ذمدره المددؤرخ  دنمر موددطفب
 -مل مؤلفنح  اله :

 محددنب أاوددنر الم ددنلتال محددنب أم ددنت ال ودد  محددنب وددفش ال ودد  ،لدد  أاوددنر ال ودد  -2
 حىماش الم نلتال. محنب   الد ال و  محنب

مثدد   ىددب عددراش محدنب اللوددنس وددل  وددد المطاددب محددنب أاوددنر ، لد  أاوددنر عددراش -2
 أو  طنلب الاللده ... ال 

 . ال مال ن ل  الدال ،م نم  اً راف الأاونر ال ىنا -2
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محددنب مددل حددزالج مددل  ىددنا الاافددنا محددنب حىددماش الاافددنا الم ددنهت  ،أاوددنر الاافددنا -4
ب حاب الاافنا محنب الاافنا الموار الذي اوحدأه مل أو  ومر الاحم  محن الأ منرهت
 . ونلملحوت

محدددنب  محدددنب ال مددد  محدددنب ال  دددرالال محدددنب الادددالارج ،أحدددداث م مدددش لددد  ا ىدددست -2
اطوش اًمدنت  اد  ودل أود  طنلدب المحود  إلدب  منلد  محدنب أاودنر الح دنج الاللنحد  

 . المحنب الداللش اللونىاش
ال دنت م دذ أادنت أود  ومدر الححدب أادنت  ثمدنل محدنب لحدالح  محنب لحدالح ،أاونر الفحالح -2

محددنب ثاددالر ال  ددد  اللدرا  إلددب أاددر أادنت  مددر محددنب لحدالح اراىددنل الأاوددنر أمرائ دن
 . محنب أ من  ال  د

إلب أم  محدنب مدل ىدم  ونىدت أمد  محدنب الااد   محنب مل  ىب ،اًاونر الاراوش -2
 . محنب و نا الملوش الالرهنل

 . مؤلفنح  ل  ال لر الالااش ،يأاونر الحنرا  ال لر  -1
محددنب ع ددنة أهدد  الووددرة محددنب ع ددنة أهدد  المدا ددش  ،محددب لدد  الحددنرا  الح ددنري -2

 . محنب  رب الدراهت الالورف محنب المدا ش محنب ممش
 م  ن متنلش ل  المالر ال وناح ن.. محب أاسعاش ال ارالاش -22

دادي ( ال ىدنئ  الواددهد224، )ت ثت ظ ر ولده زهار ودل حدرب ودل أود  ااثمدش
 .(41)اللسمش ا اونري ل  مل المحب محنب اللات المحنب المى د

 ثت مولب ول  ود ار ول مولب ول ثنوت ول  ودد ار ودل الزوادر ودل اللدالات
أداوددن المحددثن ال دن را ال ىددنوش لد  محنوددنل ال (  زاد  واددداد الهدال راالادش دهد222اال 222، )ت

 ن مححالانت المحب حات  اتال  موطفب من، (42)محنب ال ىب الموار المحنب  ىب عراش
 دددددالاا انودددددن  ادددددب الححدددددالالت لددددد  الدددددرالاوط التواادددددش ال ادددددب الحودددددداست لددددد  اطدددددالط 
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الالط  الزواري ون  نلش إلب ذل  أاونرا  ل ولدض ال اودانت ال نمدش ، (22)اً ىنب
 ل  ال نهااش الا ىست.

ثت الحىل ول مامالل مل و    ور ول علال الووري ا اونري ل  مل المحدب 
 .(22)لش المحنب الم ثرمحنب الدال 

( الحنلظ مل أه  الوودرة ده242، )ت (22)ثت ااافش ول اانط  ونب اللوفري
 ددا  ا مددنت الواددنري لدد  مددل المحددب محددنب الطوتددنت محددنب الحددنرا  محددنب طوتددنت التددراا 

أىدون   ال الأ  دنره  محنب حنرا  الزم   الاللر نل الالمر ب الاللمادنل محدنب أ دزاا التدرال
 .(22)آانح ال 

أمثددر المحدب رالا ددن مدل ودال محودد  لد  اللددنلت  نب الطوتددنت الالحدنرا  مدلالالدد محد
الحىاىددد  الحدددنراا  مدددل   دددش المدددل   دددش ثن ادددش  ا ىدددسم  الانودددش الا ددد  احدددنلظ  ادددب

  .لمؤلفنح  حلد مل المؤلفنت التدامش حنراان
 الفصل الثالث

 دراسة مقارنة بني مدرسة املدينة
 ثالث للهجرة.ومدارس العراق يف النصف األول من القرن ال

  دددد ال ظدددر إلدددب مدرىدددش المدا دددش المددددارس اللدددرا    دددد ااحسلدددنت مثادددرة ودددال 
المدرىدددحال لمدرىدددش المدا دددش م دددذ دادددال  التدددرل الثنلدددث لا  دددرة وددددأت ح دددلف لددد  منلدددش 
الم ددنالت  اددب اللمددس مددل مدددارس اللددرا  ودددأت حتددال  حدددرا ان لدد  الحددداث الالحددنرا  

 نلدد  ر ناددش لالاددت ومنلددش ودد الل  مددل عودد  اافددنا المنلددش الماددندال اللاماددش الانوددش الال ه
الطدد  مددل الددذهب ز ددش مددن ) و دد  اللوددنس للاددب ىددوا  المثددن  أل الااافددش المددأمالل مددنل

مددددل منلددددش الح ددددنرات إلددددب الح ددددنرة  (24)ا تدددد  مددددل المحددددب إلددددب اللرواددددش مثدددد  ومثدددد (
 ا ىسماش الانوش المحر مش م  ن.

درىدددش المدا دددش المدرىدددش ممدددش مددددارس اللدددرا  وددددأت ح دددحخ أ حدددنج حنراادددن افدددال  م
مثاددرا للاددب ىددوا  المثددن   ادد  وددل محمددد المدددائ    مدرىددش الددامل المدرىددش وددسد لددنرسال 
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 ثاث حا  المحب ل  الحدنرا  المح دالع محنب 222احد رالاد مدرىش اللرا  لدا  من اتنرب 
مرمزا  ادب الحدنرا  ا ىدسم  الأودال  واددة ملمدر ودل المث دب ل دال أا دن عدد ح دنالزه محود  

 22ح ددنالزت محودد   محددنب  وددف ن لدد  الحددنرا  الالوددنع  لدد  الااددش الال اددثت وددل  دددي 222
محنون اغاو ن ل  الحنرا  الالالاعدي الم ىالب ل  ولض اًحادنل إلدب مددارس اللدرا  ً د  

الثسثدال مدل  مدره  الل  الت نا ل    د الااافش المأمالل  اب واداد لحرة عاااش الاع د 
الوذال  امالل مؤلفال مدرىح  اللرا  عد  ملالا وال  ،محنب 22ح نالز اًاارة ل  واداد

 . الحنرا  الالااش الالحداث ال والي ال راف
ظ ددر لدد  ال وددف اًال  مددل التددرل الثنلددث لا  ددرة لدد  مدددارس اللددرا  المثنلددب 
الال ا  مل ال اوانت اللرواش ا ىسماش الالتونئ  اللرواش الموارة  ددا حادث أ دن   دسل 

ال دن  ال ادثت ودل  ،() ش ومن لا ن عراش عوااش ال و  محمددعوااش  روا 22 ال لالو  مل
 ممدن اللدت حاادالا محدب أود   وادد،  دي ل  محنب المثنلب مدل  اودانت أىدسماش مثادرة

ملمددر مددل المثنلددب الالح دد ار و اوددانت ا ىددسماش اللراتددش ححددب ا دد    دددمن حدداللب لددت 
لامن من دت المثنلدب ، (22)   لت اىات احد مل ح  اره ل  زمن  ا اارج ل  نزح  المثار أال

 ل  مدرىش المدا ش. الالح  ار ماحفاش
ا فردت مدارس اللرا   ل مدرىش المدا دش لمددارس اللدرا  أظ درت  ال دن  دادد 
مددل الدراىددش المنلاددش الا داراددش الاالعحوددنداش الاللمرا اددش الاال حمن اددش للاددب ىددوا  المثددن  

اراددش الالت ددنئاش الال ىددواش ( درس الماللددش مددل ال نحاددش ا ددهدد222، ال اددثت وددل  دددي )ت
المحاد  لدامل الا دع الاو دش  الاللمرا اش الوذال  امالل ال اثت ول  دي عدد اادحص ونلحدنرا 

هددد( درس لدد  محددنب اًمددالا  224، التنىددت وددل ىددست )ت أمددن، اًاللددب لاحددنرا  المحادد 
 الوددذال  ا ىددسماش ال تداددش دراىددش دعاتددش اًمددالر المنلاددش الالموددرلاش الالحددداالالت الاللمددست

امالل التنىت ول ىست مل الرالاد اًالائ  الذي درس اًمالر المنلاش الهال وذال  امالل عدد 
 ددنف وددواش  دادددة إلددب الحدددالال الحددنراا  لاوددو  الحدددالال الحددنراا  المددنل  رماددزة ال 

 . اممل االىحا نا    ن ل  الحنرا  ا ىسم 
اًال  مدل التدرل أمن الثتش ال دت الثتش لد  الىد د الالرالاادش الحنرااادش لد  ال ودف 

لنل مدرىش المدا دش وتدت محمىدمش و ظنم دن الدذي ظ در لد  التدر ال اًال   الثنلث لا  رة
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الالثن   لا  رة الذي اؤمد  اب ثتدش الىد د الاحودنل  مدل الدراالي إلدب الرالاادش ملحورحدن احدد 
ممدددن  دددا  دادددال  اًىدددنطار الارالادددش الالتودددص   دددرالط الرالادددش الحنرااادددش اًىنىددداش

أمددن مدددارس اللددرا  لحتواددت  ددرالط الىدد د الوددحح  ووددرالد عاادد   ،ب الحددنرا ا ىددرائاااش إلدد
ملااش ذال  الورالد ونل الحدث الحنراا  اممل ال ظدر ألاد  مدل  ددة  الا دب الال الل ل دش 
ححلب التنرئ الحما  ممن ى   داال  التوص الارالاش الالرالاانت ا ىرائاااش الاالىحطراد 

 المم  إلب الحنرا  ا ىسم .
ص مدرىش المدا ش منل اددالر حدال  اح دنهال رئاىدال أالل مدن مادنزي أل ااحون
أمن ، ( الثن ا ن الىار الوحنوش الالحنولال الرومن حنول  الحنولال) دداللحالح الرىال  محم

مدارس اللرا  لتد أظ رت ل ن  دة اح نهنت م  ن اال فحنح  حال الحنرا  اللنلم  لنل اثت 
المحدب أودال ، أمادش المحدب إاودنر الفدرس محب حدنرا  الل دت الو د  (ده222، )ت ول  دي

( محددب هددد222، ال وددر وددل مددزاحت )ت هددد( محددنب لحددالح أرما اددش222،  واددد ملمددر )ت
 . هد( محب ثاالر ال  د224، لحالح اراىنل الالمدائ   )ت

را  المحادد  حاددث أل المن ددت مدددارس اللددرا  عددد ىددوتت مدرىددش المدا ددش لدد  الحددن
مددد  مدددن اددددالر حالل دددن مدددل اًمدددالر هدددد( محدددب  دددل الماللدددش 222، )ت ال ادددثت ودددل  ددددي

 ل   دة مؤلفنت. اللمرا اش
ا  ح ددنه ملددال للاددب ىددوا مدددارس اللددرا  ا ددالو ن الححددزب إلددب طنئفددش أال تمن دد

 . المل مل  (الحىال ول  ا  ) المثن  منل ال اثت ول  دي ل  ماال   حال
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 اخلامتـة
 -:من خالل ذلك كمه ما يأتي يستنتج

س اللدرا  حادث ظ در ال ادثت ودل  ددي   ددمن ظ ر وددا الحددالال المحاد  لد  مددار  -2
درس الماللددش الحددذا حددذاله مؤراددالل موددنر أمثددن  االزدي الددذي محددب حددنرا  المالودد  
لددد  التدددرل الراودددع لا  دددرة الالاطادددب الواددددادي الدددذي محدددب حدددنرا  وادددداد لددد  التدددرل 

   .الانمس لا  رة
ىددست  ظ ددالر الحدددالال المددنل  لدد  ودددانت التددرل الثنلددث لا  ددرة  اددب اددد التنىددت وددل -2

 . الذي الحور ال الاة اًاللب لاحدالال المنل 
ا  حدنج اللامدد  الحددنراا  لدد  التددرل الثنلددث لا  درة لدد  مدددارس اللددرا  افددال  إ حددنج  -2

 مدرىش المدا ش ل  ذال  الترل.
ظ ددالر المثنلددب ال ادد  مددل ال اوددانت ا ىددسماش لدد  مدددارس اللددرا  ومثددرة للاددب  -4

عوااش  رواش ومدن لاد  عواادش 22ثنلب مل ىوا  المثن   سل ال لالو   ن  ومحنب الم
 . عراش

 وتات مدرىش المدا ش ماحزمش ونلى د لامن حىنهات مدارس اللرا  ونلى د. -2
 ددلف الحدددالال الحددنراا  لدد  ال وددف اًال  مددل التددرل الثنلددث لا  ددرة لدد  مدرىددش  -2

 . المدا ش  اب اللمس مل مدارس اللرا  وداا اتال  أمثر لأمثر
اافددنا  اللددرا  را ددع لىددووال رئاىددال أالل مددن ح دد اع الحطددالر الحنودد  لدد  مدددارس -2

و دددد  اللوددددنس لاحدددددالال الثن ا مددددن اًرض الاوددددوش الالرغوددددش المال ددددالدة  اددددب ارض 
 .  اللرا 

 هذا ما جهذ عليه الباحث ومه اهلل العىن والتىفيق.

  الباحث
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 اهلىامش
                                                      

ال ن ددر دار  الطوتددنت الموددر ، هددد(،222ع )ت، محمددد وددل ىددلد وددل م ودد اوددل ىددلد، (2)
محمدددد ودددل إىدددحن  أودددال  اودددل ال ددددات، ؛ 222ص2ج  )ت، ودددس(، ودددندر، وادددرالت

 -ت 2221واددددددرالت) ال ن ددددددر دار الملددددددنرف، هددددددد( الف رىددددددت، 224)ت،  الفددددددرج،
أوددددال ومددددر احمددددد وددددل  ادددد  )ت،  ؛ الاطاددددب الوادددددادي،242ص 2ج (،دهدددد2421
)ت،  واددرالت ال ن در دار المحددب اللامادش، ست،حدنرا  واددداد أال مدا دش الىدد (،دهد422
 .211ص 1ج وس(،

 .242ص 2ج الف رىت، اول ال دات، (2)

الحدنرا ، ال ن در دار  (،دهد242)ت،  أوال  ونب اللوفري الااث ، ااافش ول اانط، (2)
 .222ص2(، جده 2222 -ت  2222دم   الوارالت) التات المؤىىش الرىنلش،

 .211ص 1ج داد،حنرا  وا الاطاب الوادادي، (4)

 .242ص  2ج الف رىت، اول ال دات، (2)

حدددنرا  ا ىدددست الاللادددنت  (،دهددد 241 دددمس الددددال محمدددد ودددل احمدددد )ت،  الدددذهو ، (2)
؛ اودددل 2242ص 2ج  )ت، ودددس(، ال ن دددر الممحودددش الحالالتادددش الم دددنهار الاً دددست،

ححتاددد  دائدددرة  لىدددنل المادددزال، (،دهددد122احمدددد اودددل  اددد  ودددل محمدددد )ت،  ح دددر،
 وادددددرالت ، ال ن دددددر مؤىىدددددش اال امددددد  لامطوال دددددنت،2طولدددددش ف ال ظنمادددددش،الملدددددر 

 .222ص 2ج (،ده2422 -ت 2212)

االىدحالنب  (،دهد422أوال  مر االىدف ودل  ودد ار ودل محمدد )ت،  اول  ود الور، (2)
ال ن ددددر دار ال ادددد   ،2ححتادددد  محمددددد الو ددددنالي، طولددددش  لدددد  ملرلددددش اًوددددحنب،

 .22ص  2ج وارالت)ت، وس(،

 .22 2ص 2ج  لىنل المازال، اول ح ر، (1)
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ححتادد   الحددنرا  المواددر، (،دهدد222محمددد وددل إىددمن ا  وددل إوددراهات )ت،  الواددنري، (2)
؛ الحدددنرا  221ص 2ج لو دددنل)ت، وددس(، ال ن دددر دار الفمددر، الىدداد هن دددت ال دددالي،

، ال ن ددر دار الددال   الممحوددش دار 2طولددش  ححتادد  محمددالد إوددراهات زااددد، الودداار،
 وددد  ؛ اوددل  دددي،222ص 2هددد(، ج 2222 -ت 2222هرة )الحددراث، حاددب الالتددن

ححتاد  احادب ماحدنر  المنم  ل  ال لفنا، (،224ار ول  دي ول  ود ار )ت، 
 2ج (،دهددددددد2422-ت 2211) وادددددددرالت ، ا ل ن دددددددر دار الفمددددددر،2طولدددددددش  غددددددزاالي،

 .242ص

 .224ص 2ج الف رىت، اول ال دات، (22)

محمدددد ودددل أوددد  ومدددر ودددل  ودددد  ي،الدددراز  عمطدددر: التمطدددر مدددن اودددنل لاددد  المحدددب، (22)
 ال ن ددر ممحوددش لو ددنل  ن ددرالال، ححتادد  محمددالد ادنطر، ماحددنر الوددحنح، التدندر،
 .222ص 2ج (،ده2422 -ت 2222وارالت)

 .224ص 2الف رىت، ج اول ال دات، (22)

ال ن دددددر دار اللادددددت  ،2طولدددددش  الحدددددنرا  اللروددددد  الالمؤرادددددالل،  دددددنمر، مودددددطفب، (22)
 .222-222ص 2( جده2222 -ت 2222وارالت) لامسال،

 .222 -222ص 2ت. ل. ج (24)

 .224ص 2ج الف رىت، اول ال دات، (22)

 .242ص 2ت. ل. ج (22)

-ت 2214واددرالت ) ، ال ن ددر دار الفمددر،2طولددش  ح ددذاب الح ددذاب، اوددل ح ددر، (22)
الرىددددنلش المىددددحطرلش  ؛ المحددددن  ، محمددددد وددددل  لفددددر،222ص  2هددددد(، ج 2424

د الم حودددر محمدددد الزمزمددد  المحدددن  ، ححتاددد  محمددد لوادددنل محدددب الىدددحش الموددد فش،
 2ج (،دهدددد2422-ت 2212واددددرالت) ال ن ددددر دار الو ددددنئر ا ىددددسماش، ،4طولددددش 

 .222ص
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 2ج الرىددددددنلش المىددددددحطرلش، ؛ المحددددددن  ،242ص 2ج  الف رىددددددت، اوددددددل ال دددددددات، (21)
 .222ص

 2ج الرىدددنلش المىدددحطرلش، ؛ المحددن  ،224ص 2ج الطوتددنت المودددر ، اوددل ىدددلد، (22)
 .222ص

 .224ص 2. جت. ل (22)

 .222 ص 2ج الف رىت، اول ال دات، (22)
 .222ص 2ج  الالمؤراالل، الحنرا  اللرو  موطفب، (22)
 دددسل الدددالرا : هدددال  دددسل ودددل متودددالد ال دددلالو  )ت، لددد  أالائددد  التدددرل الثنلدددث  (22)

مدددنل اطلدددل  الوراممدددش،ال لا  دددرة( مدددنل ا ىددد  لددد  وادددت الحممدددش لار ددداد الالمدددأمالل 
حدنرا  اللرود   ؛ مودطفب،222ص 2ج الف رىدت، ،اودل ال ددات ونلتونئ  اللرواش،

 .222ص 2ج الالمؤراالل،

، 2الدددالال  ونلاللادددنت، طولدددش  هدددد(،224ودددسح الددددال اااددد  اواددد  )ت الودددفدي، (24)
 .2122ص 2ج ال ن ر مراحز  حناز)ت، وس(،

ححتاد  محمدالد  (، الم درالحال،دهد 224محمد ول حونل ول احمدد )ت اول حونل، (22)
 .22ص2ج  حاب)ت، وس(، دار الال  ،إوراهات زااد، ال ن ر 

 .22-22ص2ت. ل. ج  (22)
 .22ص 2ج لىنل المازال، اول ح ر، (22)

 .242ص 2ج الف رىت، اول ال دات، (21)
 -ت 2222، )2طولددددش ححتادددد  الىدددداد  ددددرف الدددددال احمددددد، الثتددددنت، اوددددل حوددددنل، (22)

 ححتادد  محمددد  الامددش، حتراددب الح ددذاب، ؛ اوددل ح ددر،222ص 2ج هددد(،2222
 .242ص 2ج ىالران)ت، وس(، ل ن ر دار الر اد،، ا2طولش

 .222ص22ج  الاطاب الوادادي، حنرا  واداد، (22)
 .22ص 2ج الف رىت، اول ال دات، (22)
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 .222-222ص 2ج الحنرا  اللرو  الالمؤراالل، موطفب، (22)

حدددنرا  وادددداد، ج  ؛ الاطادددب الواددددادي،222ص 1ج الحدددنرا  الموادددر، الوادددنري، (22)
 (،دهدد 221  وددد الددرحمل وددل  ادد  وددل محمددد )ت، زي،؛ اوددل ال ددال 212ص 22

، ال ن دددر دار المحدددب 2طولدددش  ححتاددد   ودددد ار التن ددد ، ال دددلفنا الالمحدددرالمال،
لىددددددنل  ؛ اوددددددل ح ددددددر،222ص 2ج (،دهدددددد2422 -ت 2212اللاماددددددش، واددددددرالت)

 .222ص 2المازال، ج

 .222ص  2ج الف رىت، اول ال دات، (24)

 ححتا  محمد  الامش، اش ل  المحب الىحش،المن ف ل  ملرلش مل ل  رالا الذهو ، (22)
 2(، جدهددددددد2422 -ت 2222)  ددددددددة ال ن دددددددر دار التوادددددددش الثتنلادددددددش ا ىدددددددسماش،

 .224ص 2ج لىنل المازال، ؛ ول ح ر،221ص

 .12ص 2ج الف رىت، اول ال دات، (22)

 .222ص 2ج الحنرا  اللرو  الالمؤراال، موطفب، (22)
ححتا   ودد  ال لفنا المونر، هد(،222محمد ول  مر ول مالىب )ت،  اللتاا ، (21)

 2(، جدهدد2424 -ت 2214لو ددنل) ، ال ن ددر دار المحددب،2طولددش الملطدد  أمددال،
ال ددددرح  هددددد(،222)ت،  محمددددد وددددل إدراددددس الددددرازي ؛ اوددددل أودددد  حددددنحت،222ص

(، دهددد2222-ت  222 2) وادددرالت ال ن دددر دار أحادددنا الحدددراث اللروددد ، الالحلددددا ،
المنمددددد  لددددد   اودددددل  ددددددي، ؛222ص 1ج الثتدددددنت، ؛ اودددددل حودددددنل،222ص 2ج

 .2ص 2ال لفنا، ج
 .222ص 2ج الحنرا  اللرو  الالمؤراال، موطفب، (22)

 .224-222ص 2ج الف رىت، اول ال دات، (42)

 .222ص  2ج الحنرا  اللرو  الالمؤراال، موطفب، (42)

 .224-222ص 2ج الف رىت، اول ال دات، (42)

 .222ص 2ج الطوتنت المور ، اول ىلد، (42)
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 اددنعالت وددل  وددد ار اددنعالت الحمددالي، د ونل ددنت م ددرلش  اددب الوحددر،طرىددالس: وادد (44)
 4ج )ت، ودس(، وارالت ال ن ر دار الفمر اللرو ، مل ت الوادال، هد(،222)ت، 
 .22ص

 .222ص 2ج الف رىت، اول ال دات، (42)
ال ن ددر  حددنرا  الرىدد  الالماددال ، هددد(،222محمددد وددل  راددر وددل ازاددد )ت الطوددري، (42)

 ؛ اودددددل مثادددددر،224ص 2ج هدددددد(،2422 -ت 2212الت)وادددددر  ممحودددددش الملدددددنرف،
ال ن ددددر ممحوددددش  الودااددددش الال  ناددددش، (،دهدددد224إىددددمن ا  وددددل  مددددر وددددل مثاددددر)ت، 

 .222ص 22وارالت)ت، وس(، ج الملنرف،

 .212-212ص 2ج الحنرا  اللرو  الالمؤراالل، (42)

 ؛222ص 2الف رىدددت، ج ودددل ال ددددات، ؛422ص 2ج الحدددنرا  الموادددر، الواددنري، (41)
الحلددا  الالح درا  لمدل ادرج  هدد(،424ىداامنل ودل اادف ودل ىدلد )ت،  الون  ،

ال ن در دار  ،2طولدش ححتاد  أودال لونودش حىدال، ل  الوانري ل  ال نمع الودحا ،
 .412ص 1ج (،ده2422-ت 2212) الرانض الاالاا،

 2ج ؛ اوددددددل ال دددددددات، الف رىددددددت،422ص  2الطوتددددددنت الموددددددر ، ج اوددددددل ىددددددلد، (42)
 .211ص 2ال، ج؛ اول ح ر، لىنل الماز 222ص

 .222ص  2الحنرا  اللرو  الالمؤراالل، ج (22)
 2ج ؛ موطفب، الحنرا  اللرو  الالمؤراالل،221ص 2اول ال دات، الف رىت، ج (22)

 .222ص

 2الرىددددددددددنلش المىددددددددددحطرلش، ج المحددددددددددن  ، ؛ 222ص  2ج الددددددددددذهو ، المن ددددددددددف، (22)
 .222ص

 .224ص  2اول ال دات، الف رىت، ج (22)
 .2122ص 2انت جالوفدي، الالال  ونلالل (24)

 22ص  2الف رىت، ج اول ال دات، (22)
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 جملة آداب الفزاهيذي

                                                                                                                                       
While transmission success from Al-madina Al-munawara 

to Iraq in reign of imam Ali Ibn Aby Taleb (consent god of him) 

after that to Demascus in reign of Moawya bn Aby Suffian after 

that to Baghdad in reign of Abo jaafer Al-Mansor untill began 

school of Al-madina decrease scientific production commonly,on 

reflex Al-sham school and Iraq school started scientific 

production increase specially notation of conversation of onal 

prophet and Islamic history.By successors,in that period Baghdad 

school bring scientists of Al-madina,Al-sham and faris schools 

until said about Baghdad in world mother. 

And by urgent needed for dictinerate &conversation of 

prophet and pass tow century notation of prophet 

conversation,explaining and historical notation specially mixed 

the right to the fouls head to appearance of emams Al-jareh 

repairment which are historicans&conversation in same time 

example madaine,he is historical and one of emam Al-jareh 

repairment,Yahya bn moean, Ahmed bn hanble , Al-bokhary and 

Muslim &others of the best. 


