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 :الممخص
اف االسالـ ىك ديف العمـ كالمعرفة كقد نصت اآليات كاالحاديث النبكية 
عمى ذلؾ, كقد مارس الصحابة العمـ كحثكا عمى تعممو كجمسكا لإلفادة 
كارشاد الناس, ككاف الخمفاء ىـ الطبقة االكلى مف الصحابة في العمـ 

القراف الكريـ ىك االصؿ في التشريع فقد قاـ الصحابة كالتعمـ . كلما كاف 
بحفظو كتدارسو كالعمؿ بنصكصو, فكانكا القدكة لمف جاء بعدىـ في 

 القراءات كالتفسير كما تضمنو القراف مف احكاـ.
كذلؾ يعد الحديث االصؿ الثاني في التشريع, فكانت اقكاؿ الرسكؿ)صمى 

ة عمى اصؿ القراف, كما تضمف اهلل عميو كسمـ( كافعالو كقراراتو مبني
الحديث كثيران مف االمكر التي لـ ينص عمييا القراف, فحفظ الصحابة الكراـ 
تمؾ االحاديث كعممكا بيا كاكصمكىا الى مف جاء بعدىـ. كبعد الفقو كالذم 
يعني الفيـ, ىك ما فيمو الصحابة مف نصي الشريعة الكتاب كالسنة, كما 

ادات كالمعامالت كالتي استنبطيا الفقياء مف يجب العمؿ بو في مسائؿ العب
 الكتاب كالسنة.
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Abstract: 

Islam is the religion of knowledge and knowledge. The 

verses and hadiths of the Prophet stipulated this, and the 

Companions practiced knowledge and urged to learn it 

and sat to benefit and guide people, and the caliphs were 

the first layer of companions in science and learning. 

And since the Holy Qur’an was the original in the 

legislation, the Companions memorized it, studied it and 

worked with its texts, so they were role models for those 

who came after them in the readings and interpretation 

and the provisions of the Qur’an                     . 

The hadith is also the second original in the legislation, 

so the sayings of the Messenger (may God bless him and 

grant him peace) and his actions and reports were based 

on the most beautiful of the Qur’an. The hadith also 

included many things that were not stipulated in the 

Qur’an, so the honorable companions preserved those 

hadiths and worked on them and communicated to those 

who came after them. And after jurisprudence, which 

means understanding, is what the companions 

understood from the text of the law, the book and    the 

Sunnah, and what must be done in matters of acts of 

worship and transactions that were drawn up by the 

jurists from the book and the Sunnah. 
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 المقدمة
يعد مكضكع الحياة العممية مف المكاضيع الميمة كالكاسعة كالمتشعبة كألىمية العمـ في 
حياة االنساف, فقد كردت في القراف الكريـ الكثير مف اآليات القرآنية التي تؤكد عمى العمـ, كقد 

 الرسكؿ الكريـ محمد)صمى اهلل عميو كسمـ( عمى طمب العمـ.حث 
فقد سار الخمفاء الراشديف عمى منيج الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( عمى طمب العمـ 
كالتعمـ فجدكا كتنافسكا في تحصيؿ العمـك الدينية المختمفة حتى ظيرت منيـ عبقريات كرمكز 

خمفاء كالصحابة مدرسة عرؼ بيا فيما بعد. يشار ليا بالبناف كاصبح كؿ كاحد مف ىؤالء ال
كبذلؾ اتسعت الحياة العممية في العصر الراشدم, ففتحت الكتاتيب كدرست فييا العمكـ الدينية 
كعمـ القراءات كالحديث كالفقو كالشعر كاالنساب, ككانت طرؽ تمقي العمـ تتمثؿ في السماع 

بياف تطكر الحياة العممية في العصر كالعرض كالمذاكرة, كاصبح لكؿ عمـ بذرتو كنشأتو, كل
 الراشدم سكؼ يتـ تناكليا في المحاكر التالية . 

 -عمم القراءات :-1
يعد عمـ القراءات مف العمكـ التي اىتـ بيا الخمفاء الراشديف, فيك عمـ يبحث عف 

الف , كلمقراف الكريـ سبع قراءات (2)احكاؿ القراف الكريـ مف حيث ضبط ألفاظو ككيفية ادائيا 
رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( سمع لمعرب بقراءة القراف حسب ليجاتيـ, كعمـ القراءات 
ترجع جذكره الى عممية جمع القراف الكريـ في عيد الخميفة ابي بكر الصديؽ )رضي اهلل عنو( 
كلقصر مدة خالفة ابك بكر الصديؽ )رضي اهلل عنو( كعدـ استقرار االحكاؿ فييا فأف 

تمدنا اال بالنزر اليسير عف الحياة العممية في تمؾ المدة, فعندما تسمـ ابك بكر  المصادر ال
الصديؽ )رضي اهلل عنو( امكر المسمميف بعد كفاة الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( انشغؿ 
باألخطار التي كاجيت االمة االسالمية اذ " ارتدت العرب, كتضرمت االرض ناران, كارتدَّ مف 

 .(2)ك خاصة اال قريشان كثقيفان " كؿ قبيمة عامة ا
فعـز ابك بكر الصديؽ )رضي اهلل عنو( اف يجابو القبائؿ بالحـز كالجد فكتب اهلل 
النصر لممسمميف كاعادكا المرتديف الى ديف االسالـ, كدكف شؾ اف اصحاب الرسكؿ )صمى 

دما اخذ ابك بكر العيد اهلل عميو كسمـ( اتبعكا سنة الرسكؿ في تعميـ المسمميف القراف الكريـ, فعن
عمى بني اسد كغطفاف بعد ردتيـ, حثيـ عمى تعمـ القراف الكريـ فقاؿ ليـ " عميكـ عقد اهلل 
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كميثاقو اف تقكمكا بالقراف آناء الميؿ كالنيار, كتعممكه اكالدكـ كنسائكـ, كال تمنعكا فرائض اهلل 
 . (4)في امكالكـ, قالك. نعـ ... " 

اىتـ الخميفة ابك بكر الصديؽ )رضي اهلل عنو( في جمع كبعد انتياء حركب الردة 
القراف الف كثيران مف حفظة القراف قد قتمكا, كقد اشار عمر ابف الخطاب )رضي اهلل عنو( عمى 
ابي بكر )رضي اهلل عنو( بضركرة جمع القراف خكفان مف ضياعو بعد مكت القراء, كقد كمؼ 

 . (4)ي بيذا العمؿ زيد بف ثابت ألنو مف كتاب الكح
اف ابا بكر )رضي اهلل عنو( : " أجمس خمسة كعشركف رجالن  (5)كقد ركل اليعقكبي 

 (6)مف قريش كخمسيف رجالن مف االنصار كقاؿ اكتبكا القرآف كأعرضكا عمى سعيد بف العاص 
 كىذا يدؿ عمى قياـ نشاط عممي كبير في حقؿ الدراسات القرآنية .

كتميز العصر الراشدم كخاصة زمف خالفة عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو( 
بالتنظيـ كالتخطيط فيك اكؿ مف امر بأنشاء المكاتب لتعميـ القرآف كعيف ليا معمميف كرصد 

:" فقد كانكا  (7)نفقاتيـ كتحديد اماكف المكاتب اضافة الى تحديد اياـ التعميـ, يقكؿ الكتاني 
السبكع كمو, فمما فتح عمر الشاـ كرجع قافالن لممدينة تمقاه اىميا كمعيـ يسردكف القراءة في ا

الصبياف, ككاف اليكـ الذم ال قكه فيو يكـ االربعاء, فظمكا معو عشية االربعاء كيـك الخميس 
 كصدر يـك الجمعة , فجعؿ ذلؾ لصبياف المكاتب كأكجب ليـ سنو لالستراحة " .

رضي اهلل عنو( الى تعميـ القراءات الى قراء كقد عيد الخميفة عمر بف الخطاب )
الصحابة مثؿ ابي بف كعب, كمعاذ بف جبؿ, كزيد بف ثابت, كعباده بف الصامت, كابي 
مكسى االشعرم, كعبداهلل بف سالـ, كغيرىـ مف الصحابة, اف يقكمكا بأقراء الصحابة كالتابعيف 

, كيقضي بيف الناس حيث ادركو ككاف عمر )رضي اهلل عنو( " يطكؼ باألسكاؽ, كيقرأ القرآف
 . (8)الخصـك " 

كقد حرص الصحابة عمى تمقيف الناس القراءات الصحيحة كنطقو نطقان سميمان خاليان 
رجالن  (9)مف المحف, كاغتنمكا مكسـ الحج ليؤكدكا عمى ىذا االمر, فقد رأل المسكر بف مخرمة 

ه فغضب الرجؿ المؤخر كأتى عمر بف فأخره كقدـ رجالن غير  (20)مف االنصار يـؤ الناس "الثغ" 
الخطاب )رضي اهلل عنو( فقاؿ : " يا امير المؤمنيف اف المسكر أخرني كقدـ رجالن, فغضب 
عمر كجعؿ يقكؿ كاعجبا لؾ يا مسكر, كجعؿ يرسؿ الى بيتو فمما قدـ المسكر... فقاؿ ال 

ىذا فقاؿ اف سكؽ  تعجؿ يا امير المؤمنيف, فكاهلل ما اردت اال الخير, فقاؿ كام خير في
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عكاظ اجتمع فيو ناس كثير, عامتيـ لـ يسمع القرآف ككاف الرجؿ الثغ فخشيت اف يتفرقكا 
 . (22)بالقرآف عمى لسانو, فأخرتو كقدمت رجالن عربيان بينان فقاؿ عمر جزاؾ اهلل خيران " 

كحرص الخميفة عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو( في تعميـ الناس القراءات, كيبدك 
اف بعض الصحابة تصدل لألقراء مف عند نفسو كتجاكز االقراء الى قص بعض االخبار اك 
االساطير اثناء قراءتو لتفسير بعض اآليات, مما اخذ عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو( 

 ال اعممف ما قاؿ احدكـ: اف عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو( مكقفان حاسمان منيـ فقاؿ " اال
منعنا اف نقرأ كتاب اهلل , اني ليس لذلؾ امنعكـ, كلكف احدكـ يقكـ لكتاب اهلل كالناس 
يستمعكف اليو, ثـ يأتي بالحديث مف قبؿ نفسو, اف حديثكـ ىك شر الحديث, كاف كالمكـ ىك 

 كاال فميجمس, فأنكـ حدثتـ الناس حتى قيؿ: قاؿ شر الكالـ, مف قاـ منكـ فميقـ بكتاب اهلل
 .  (22)فالف كقاؿ فالف, كترؾ كتاب اهلل" 

كمف المرتكزات االساسية لسياسة الخميفة عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو( بعد اف 
تكطدت قكة االسالـ في الجزيرة العربية, كأخذ نشر الدعكة خارج جزيرة العرب فبيف انو مف 

الـ اف يعرفو حؽ المعرفة, كال يمكف معرفتو اال مف دراسة كتاب اهلل كسنف يريد نشر االس
رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( ففي خطبة لو عمى منبر الجمعة قاؿ " الميـ اشيدؾ عمى 
امراء االمصار فأني انما بعثتيـ ليعممكا الناس دينيـ كسنة نبييـ )صمى اهلل عميو كسمـ( 

 .(24)لكا عمييـ..." كيقسمكا فييـ فيأىـ كيعد
كقد اتبع الخمفاء الراشدكف ارساؿ المعمميف الى االمصار كالبالد المفتكحة ألقراء اىميا 
القرآف كتفقييـ في الديف, فأرسؿ عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو( أبا مكسى االشعرم عمى 

مسجد  . فكاف يطكؼ عمى الناس في(24)البصرة ككاف مف فقياء الصحابة كمف احسنيـ قراءة 
. كارسؿ معو عدد مف الفقياء منيـ عبداهلل بف المغفؿ المزني (25)القرآف  يعمميـالبصرة 

. ككاف الخميفة عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو( يتفقد احكاليـ, (26)كعمراف بف حصيف 
فعندما جاء انس بف مالؾ مف البصرة, سألو الخميفة عمر )رضي اهلل عنو( : "كيؼ تركت 

 . (27)االشعرم؟ فقمت لو, تركتو يعمـ الناس القرآف" 
 كقد ارسؿ الخميفة عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو( عبداهلل بف مسعكد الى حمص
ثـ الى الككفة, كىك مف اعمـ الصحابة بالقرآف, ككتب الى اىؿ الككفة قائالن : "كجعمت عبداهلل 

 (28)بف مسعكد معممان ككزيران, اني كاهلل الذم ال الو اال ىك اثرتكـ بو عمى نفسي فخذكا منو" 
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 كتككنت في الككفة طبقة مف طالب ابف مسعكد يسمكف القراء, كعندما تكجو ابف مسعكد الى
المدينة شكره اىؿ الككفة فقالكا لو " ُجزيت خيران, فمقد عممت جاىمنا, كثبت عالمنا كأقرأتنا 

كارسؿ معاذ بف جبؿ كمعو  (29)القرآف كفقيتنا في الديف, فنعـ اخك االسالـ انت كنعـ الخميؿ " 
الديف  في عبادة بف الصامت, كابا الدرداء الى المقاتميف في الشاـ ليعممكىـ القرآف كيتفقيكا

 (20)كاحد الى دمشؽ كاخر الى فمسطيف ": " ابدؤكا بحمص فاذا رضيتـ منيـ فميخرج كقاؿ ليـ
كبيذا نشطت الحركة العممية في ىذه االمصار التي تمثمت بالدركس القرآنية, فتربى شبابيا 

 عمى ايدم مف تربكا عمى يد رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( .
ي اهلل عنو( بالناحية العممية, ككاف لقاءه العممي في كقد اىتـ عثماف بف عفاف )رض

اقراء القرآف في مكسـ الحج كقد استطاع الصحابة كالتابعيف اف يتمقكا منو كيأخذكف القراءة 
عنو, رغـ انشغالو بالخالفة يقكؿ ابك عبدالرحمف السممي " قرأت القرآف عمى عثماف )رضي 

نظر في امكر الناس فأمض فعميؾ بزيد بف ثابت اهلل عنو( فقاؿ لي. انؾ اذف تشغمني عف ال
فظؿ زيد بف ثابت  (22)فأنو يجمس لمناس, كيتفرغ ليـ, كلست اخالفو في شيء مف القرآف " 

 .(22)بالمدينة في القضاء كالفتكل كالقراءة كالفرائض  اسامتر 
كقد حصؿ خالؼ في قراءة القراف بيف اىؿ االمصار, كذلؾ لتعدد المقرئيف في 

فرأل عثماف بف عفاف )رضي اهلل عنو( اف يككف لممسمميف مصحؼ كاحد يجتمعكف  االمصار,
 .(24)حؼ االخرل كاتمفياعميو فأمر بكتابة المصحؼ كارسؿ نسخة الى االمصار كجمع المصا

اما االماـ عمي بف ابي طالب )رضي اهلل عنو( فقد اىتـ بالحياة العممية فقد امتاز 
اؽ القمب, كذلؾ لصمتو الكثيقة بالرسكؿ )صمى اهلل عميو بخصكبة الفكر كغزارة العمـ كاشر 

كسمـ( كقرابتو كصيارتو لو, كرأل االماـ عمي بف ابي طالب )رضي اهلل عنو( رجالن يسألو 
عشيو عرفو فقاؿ : " كيحؾ تسأؿ في ىذا اليكـ غير اهلل ", كركم عنو فقاؿ " يا معشر الفتياف 

كاف اذا انصرؼ مف صالتو اقبؿ عمى الناس بكجيو حصنكا اعراضكـ باألدب كدينكـ بالعمـ, ك 
فقاؿ ككنكا مصابيح اليدل كال تككنكا اعالـ ضاللة كاكرىكا المزاح بما يسخط اهلل, كلييف 
عميكـ الذـ فيما يرضي اهلل, عممكا الناس الخير بعبر ألسنتكـ, كككنكا دعاة ليـ بفعمكـ كالزمكا 

لسممي كنت ألقي عميان )رضي اهلل عنو( فأسالو كيقكؿ ابك عبدالرحمف ا (24)الصدؽ كالكرع "
 .  (25)فيخبرني كيقكؿ : عميؾ بزيد, فأقبمت عمى زيد, فقرأت عميو القرآف ثالثة عشر مرة 

  -عمم التفسير :
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التفسير لغة: التبيف كااليضاح قاؿ تعالى " كال يأتكنؾ بمثؿ اال جئناؾ بالحؽ كاحسف 
 . (27)ام تبينان كايضاحان  (26)تفسيرا " 

اما اصطالحان: فيك عمـ يبحث فيو عف احكاؿ القرآف الكريـ مف حيث داللتو عمى 
 . (28)مراد اهلل تعالى بقدر الطاقة البشرية 

: "اف القرآف انما نزؿ بمساف عربي  (29)كفي بياف الحاجة الى التفسير قاؿ السيكطي 
نو فإنما كاف يظير ليـ في زمف افصح العرب, ككانكا يعممكف ظكاىره كاحكامو, اما دقائؽ باط

بعد البحث كالنظر, مع سؤاليـ النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( في االكثر كسؤاليـ لما نزؿ قكلو 
فقالك كاينا لـ يظمـ نفسو ففسره النبي )صمى اهلل عميو  (40)تعالى )كلـ يمبسكا ايمانيـ بظمـ( " 

 . (42)" كسمـ( بالشرؾ كاستدؿ عميو بقكلو تعالى " اف الشرؾ لظمـ عظيـ 
كاجتيد الصحابة كالتابعيف في تفسير آيات القرآف الكريـ كاشتير بالتفسير مف 
الصحابة عشرة, الخمفاء االربعة, كابف مسعكد, كابف عباس كابي بف كعب, كزيد بف ثابت, 
كابك مكسى االشعرم, كعبداهلل بف الزبير, اما الخمفاء فأكثر مف ركل عنو االماـ عمي بف ابي 

 .(42)اهلل عنو( طالب )رضي 
اف ما نقؿ عف االماـ عمي بف ابي طالب )رضي اهلل عنو( اكثر مما نقؿ عف غيره 
مف الصحابة, كذلؾ النو عاش بعدىـ حتى اشتدت حاجة الناس في زمانو الى مف يفسر ليـ 
القرآف كاتساع رقعة البالد كنشأ جيؿ مف ابناء الصحابة كاف في حاجة الى عمـ الصحابة, 

تو الكثيقة برسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( كقرابتو كصيارتو لو, كقد ركل عنو كايضان لصم
انو قاؿ " كاهلل ما نزلت آية اال كقد عممت فيـ انزلت كايف انزلت اف ربي كىب لي قمبان عقكالن, 

 . (44)كلسانان سؤكالن " 
الكالـ.  ككاف لمخميفة ابك بكر الصديؽ )رم اهلل عنو( لباقة في الخطاب, كبالغة في

كفقو في الديف كاستيعاب القرآف كمو, كىك عمى دراية بما استكعب مف معانيو عف فيـ كعف 
سماع ممف نزؿ عميو القرآف الكريـ, يركم انو قرأ يكمان قكلو تعالى : "يا اييا الذيف آمنكا عميكـ 

غير  ثـ قاؿ اف الناس يضعكف ىذه اآلية عمى (44)انفسكـ ال يضركـ مف ضؿ اذا اىتديتـ" 
مكضعيا اال كاني سمعت رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( يقكؿ اف القكـ اذا رأكا الظالـ فمـ 

 . (45)يأخذكا عمى يديو كالمنكر فمـ يغيركه عميـ اهلل بعقابو" 
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كيذكر اف البداية الحقيقية لحمقات العمـ في التفسير كالفقو كانت مرتبطة بعبداهلل بف 
عباس )رضي اهلل عنو( فذكر الفاكيي قائالن : "انما فقو اىؿ مكة حيف نزؿ ابف عباس رضي 

. كاشتير ابف عباس في تفسير اآليات كالسكر في المكاسـ مما كاف (46)اهلل عنيما بأظيرىـ" 
سكخ ىذ العمـ في اىؿ مكة, كعف مجاىد قاؿ : " لقد عرضت القرآف عمى ابف لو اثر في ر 

 .(47)عباس رضي اهلل عنيما, ثالث عرضات اقؼ عند كؿ اية اسألو فيـ انزلت, كفيـ كانت " 
كقد ركم عف ابف عباس انو, قرأ سكرة النكر ثـ اخذ يفسرىا فقاؿ رجؿ " لك سمعت 

يضان انو قاؿ " مكثت سنة كانا اريد اف اسأؿ عمر بف . كركم عنو ا(48)ىذا الديمـ ألسممت " 
الخطاب )رضي اهلل عنو( عف اية, فما استطيع اف اسألو ىيبة لو, حتى خرج صاجان, فخرجت 
معو, فمما رجع فكنا ببعض الطريؽ, عدؿ الى االراؾ لحاجة لو فكقفت لو حتى فرغ, ثـ سرت 

عمى رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( مف معو, فقمت أيا امير المؤمنيف مف المتاف تظاىرتا 
ازكاجو فقاؿ تمؾ حفصة كعائشة, قاؿ : " فقمت لو كاهلل  اف كنت اريد اف أسألؾ عف ىذا منذ 
سنة فما استطيع ىيبو لؾ, قاؿ فال تفعؿ, ما ظننت اف عندم مف عمـ فسمني عنو, فإف كنت 

 . (49)اعممو اخبرتؾ" 
 -عمم الحديث:

ي مف اصكؿ التشريع االسالمي, كالحديث اك السنة النبكية الحديث ىك االصؿ الثان
يقصد بيا ما اثر كصدر عف النبي محمد )صمى اهلل عميو كسمـ( مف قكؿ اك فعؿ اك تقرير اك 

قاؿ تعالى " يا اييا الذيف امنكا اطيعكا اهلل كاطيعكا الرسكؿ كاكلي االمر منكـ فإف  (40)صفة 
 . (42)رسكؿ " تنازعتـ في شيء فردكه الى اهلل كال

اف الحديث النبكم الشريؼ لو اىمية كبيرة في حياة المسمميف كاذا كاف القرآف ىك كالـ 
اهلل عز كجؿ فإف الحديث ىك كالـ الرسكؿ محمد )صمى اهلل عميو كسمـ(, لكف الحديث لـ 
يسجؿ في حياة الرسكؿ مثمما دكف القرآف الف الرسكؿ محمد )صمى اهلل عميو كسمـ( نيى عف 

ينو حتى ال يخمط بالقرآف, كمف ذلؾ قكلو )صمى اهلل عميو كسمـ( " اال تكتبكا عني, كمف تدك 
كتب عني غير القرآف فميمحو كحدثكا عني كال حرج, كمف كذب عمي متعمدان فميتبكأ مقعده مف 

 . (42)النار " 
حرص صحابة الرسكؿ محمد )صمى اهلل عميو كسمـ( عمى االىتماـ بالحديث بعد كفاة 

ؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( ألنيا المصدر الثاني بعد القرآف لمتشريع االسالمي, كلـ تكف الرسك 
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اقاليـ الجزيرة العربية عمى درجة كاحدة مف حيث حفظ سنة الرسكؿ محمد )صمى اهلل عميو 
كسمـ( كاالىتماـ بيا, فكانت المدينة المنكرة اكثر اىتماـ بسنة المصطفى )صمى اهلل عميو 

تقر فييا كانشأ دكلتو, ثـ تأتي مكة بعد المدينة, فكانت عممية التعميـ في المدينة كسمـ( ألنو اس
عمى عيد الخمفاء الراشديف تعقد عمى شكؿ حمقات في المسجد كتككف ىذه الحمقات القراء 
القرآف كتذكر حديث الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ(, كالمقصكد بالحمقات ىنا احاطة الطالب 

عكد الى العصر النبكم, فيي صفكؼ دراسية دائمة ذات عدد غير محدكد بشيخيـ كىك نظاـ ي
 . (44)مف الطالب, كلـ يدكف الحديث اال في مطمع القرف الثاني اليجرم 

كعف ابف عباس )رضي اهلل عنو( قاؿ " كاف يبمغني الحديث عف الرجؿ مف اصحاب 
النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( فمك اشاء اف ارسؿ اليو حتى يجيء فيحدثني فعمت كلكني كنت 

 . (44)اذىب اليو فأقبؿ عمى بابو حتى يخرج الي فيحدثني " 
الرسكؿ محمد )صمى اهلل  ككاف ابا ىريرة )رضي اهلل عنو( مف المكثريف الحديث عف

ككذلؾ كعب االحبار كىك ييكدم اسمـ بعد كفاة الرسكؿ محمد )صمى اهلل  (45)عميو كسمـ( 
عميو كسمـ(. فكاف يكثر مف ركاية الحديث كقصص االمـ الماضية, ككاف يجالس صحابة 

ر بف . فتذمر منو بس(46)الرسكؿ محمد )صمى اهلل عميو كسمـ( كيحدثيـ عف الكتب االسرائيمية 
سعيد كىك مف التابعيف كذلؾ خكفان مف خمط الناس بيف حديث ابي ىريرة كقصص كعب فقاؿ 
" اتقكا اهلل, كتحفظكا مف الحديث, فك اهلل  لقد رأيتنا نجالس ابا ىريرة, فيحدث عف رسكؿ اهلل 
)صمى اهلل عميو كسمـ( كيحدثنا كعب, ثـ يقكـ, فأسمع بعض مف كاف معنا يجعؿ حديث 

 . (47)عف كعب كيحمؿ حديث كعب عف رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( "  رسكؿ اهلل
كلكثرة الركاية عف الرسكؿ محمد )صمى اهلل عميو كسمـ( مف ابا ىريرة ككعب اتخذ 
عمر بف الخطاب)رضي اهلل عنو( مكقفان حاسمان فقاؿ البي ىريرة " لتتركف الحديث عف رسكؿ 

ؾ بأرض دكس كقاؿ لكعب : لتتركف الحديث, اك اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( اك أللحقن
فقاؿ ابك ىريرة " ما كنا نستطيع اف نقكؿ : قاؿ رسكؿ اهلل )صمى  (48)أللحقنؾ بأرض القردة " 

 . (49)اهلل عميو كسمـ(, حتى قبض عمر )رضي اهلل عنو( كنا نخاؼ السياط " 
الصحابة في  ككاف الصحابي زيد بف ثابت )رضي اهلل عنو( يحتؿ مكانة متميزة بيف

عيد الخمفية عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو( فكاف يركل انو " كاف عالـ الناس في خالفة 
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عمر كحبرىا, فرقيـ عمر في البمداف كنياىـ اف يفتكا برأييـ كجمس زيد بف ثابت يفتي اىؿ 
 . (50)المدينة " 

كف, كعندما كاحتؿ معاذ بف جبؿ مكانة متميزة في العيد الراشدم فكاف لو طالب كثير 
حضرتو الكفاة طمب منو طالبو اف يكصييـ, فكانت كصيتو ليـ " التمسكا العمـ عند ابي 

. كيركل اف ابك الدرداء )رضي اهلل عنو( (52)الدرداء كسمماف, كابف مسعكد كعبداهلل بف سالـ " 
كمعو مف االتباع مثؿ السمطاف, فمف سائؿ عف  -صمى اهلل عميو كسمـ–" دخؿ مسجد النبي 

 . (52)ريضو, كمف سائؿ عف حساب, كسائؿ عف حديث... " ف
 -عمم الفقه والتشريع:

. كفي االصطالح ىك العمـ باألحكاـ (54)الفقو في المغة العمـ بالشيء كالفيـ لو 
الشرعية العممية المكتسب مف ادلتيا التفصيمية, كىك عمـ مستنبط بالرأم كاالجتياد, كيحتاج 

 .  (54)المسمى بعمـ الحالؿ كالحراـ كالشرائع كاالحكاـفيو الى النظر كالتأمؿ, كىك 
بقكلو : "الفقو معرفة احكاـ اهلل تعالى في افعاؿ المكمفيف  (55)كعرفو ابف خمدكف 

بالكجكب كالخطر كالندب كالكراىة كاالباحة, كىي متمقاة مف الكتاب كالسنة, كما نصبو الشارع 
 لمعرفتيا مف االدلة, فاذا استخرجت االحكاـ مف تمؾ االدلة قيؿ ليا فقو". 

ان, كبذلؾ ينظـ سائر النشاط الفردم يشمؿ الفقو عمى احكاـ العبادات كالمعامالت مع
كالجماعي في ذلؾ العصر, كمصادره الكتاب كالسنة كاالجماع كالقياس, كقد برز عدد مف 

 . (56)الفقياء الالمعيف الذيف ترككا ثركة فقيية يأخذ عنيا الفقياء المعاصركف
ؼ , اف الذيف حفظت عنيـ الفتكل مف الصحابة مائة كني(57)يذكر ابف قيـ الجكزية 

كثالثكف صحابيان, بيف رجؿ كامرأة, كاف المكثريف منيـ سبعة ىـ " عمر بف الخطاب, كعمي 
بف ابي طالب, كعبداهلل بف مسعكد, كعائشة اـ المؤمنيف, كزيد بف ثابت, كعبداهلل بف عباس, 

 كعبداهلل بف عمر )رضي اهلل عنيـ( " 
 عنو(, "عمي بف ممف كاف يؤخذ عنو الفقو في خالفة ابي بكر الصديؽ )رضي اهلل

كزيد بف ثابت كعبداهلل بف  ابي طالب كعمر بف الخطاب كمعاذ بف جبؿ كابي بف كعب
 (58)" مسعكد

ككاف عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو( يذاكر بالفقو, كيأمر بتعميـ السنف كالفرائض 
كقد الـز الناس عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو( كتعممكا منو الكرع  (59)كالتفقو في السنة 
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ككاف عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو( يعمـ الناس اىمية االتباع كخطكرة االبتداع في  (60)
قاؿ خرجنا مع عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو( في  (62)ديف اهلل, فعف معركر بف سكيد 

ادركف الى مكاف فساؿ عف ذلؾ فقالكا ىذا مسجد حجة حجيا, فمما انصرؼ رأل الناس يتب
صمى فيو النبي )صمى اهلل عميو كسمـ(, فقاؿ مف عرضت لو الصالة فميصؿ كاال فميمض 

 . (62)فإنما ىمؾ اىؿ الكتاب النيـ تتبعكا اثار انبيائيـ فاتخذكىا كنائس كبيعان 
لصدقات ككاف لدل االماـ عمي بف ابي طالب )رضي اهلل عنو( صحيفة تتناكؿ ا

كالديات كحـر المدينة, كقد كرثيا عف النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( كدكنت بعض اقضية 
  (64)كفتاكم االماـ عمي بف ابي طالب )رضي اهلل عنو( 

ككاف ال يتصدل لمتعميـ كاالفتاء احد اال بأذف مف الخميفة, كقد زاد عدد الصحابة 
ثماف بف عفاف )رضي اهلل عنو( كمنيـ " ابف الذيف كانكا يتصدكف لإلفتاء بعد كفاة الخميفة ع

عباس كابك ىريرة كجابر, كرافع بف خديج, كسممة بف االككع...يفتكف بالمدينة كيحدثكف... الى 
 (64)اف تكفكا " 

كاحتؿ الصحابي ابف عباس )رضي اهلل عنو( مكانة متميزة في العصر الراشدم في 
ي مكسـ الحج كيشاركو عبداهلل بف عمر )رضي الفقو كالتفقو, فقد ىيأ اىؿ مكة مف قبؿ كذلؾ ف

اهلل عنو(. يركم نافع مكلى عبداهلل بف عمر اف ابف عمر كابف عباس كانا يجمياف لمناس عند 
قدكـ الحاج, قاؿ: كنت اجمس الى ىذا يكمان كالى ىذا يكمان, فكاف ابف عباس يحدث كيفتي في 

 .  (65) كؿ ما قاؿ عنو, ككاف ابف عمر ما يرد اكثر مما يفتي
كقد مارس الخمفاء الراشدكف دكر المعمميف لمناس في الفقو كلـ يترؾ االسالـ جانبان مف 

 جكانب الحياة الخاصة كالعامة اال كشرع لو . 
  -الشعر:

كاف الشعر مف اىـ العمكـ التي نبغ فييا العرب فقد كانكا ييتمكف بو يعممكنو ألكالدىـ 
فمقد كاف فيو الحكمة كالعبرة, كالتاريخ كاالياـ كفيو مقاييسيـ لممجد كالخيالء كالفخر كالمكانة, 

ر قائالن " ككانت العرب تقيـ الشع (66)كيعمـ المغة العربية الفصحى, كقد بيف ذلؾ اليعقكبي 
مقاـ الحكمة ككثير العمـ ... كلـ يكف ليـ شيء يرجعكف اليو مف احكاميـ كافعاليـ اال الشعر, 

 فيو كانكا يختصمكف... كبو يتقاسمكف, كبو يتفاضمكف, كبو يمدحكف كيعابكف " .
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ككاف العرب يجمسكف في االندية يتناشدكف الشعر كاخبارىـ كاياميـ, كاىـ ما جرل في 
" اف الشعر لجاللتو يرفع مف قدر الخامؿ اذا مدح بو,  (67)ابف رشيؽ  سالؼ زمانيـ. كيقكؿ

 مثؿ ما يضع مف قدر الشريؼ اذا اتخذه مكسبان " فيك يرفع قكمان كيخفض اخريف .
ككاف اصحاب الرسكؿ محمد )صمى اهلل عميو كسمـ( كثيران ما يجمسكف يتناشدكف 

كيبتسـ الييـ فعف جابر بف سمرة قاؿ : الشعر كاياـ العرب, كرسكؿ اهلل جالسان بينيـ, يسمع 
اكثر مف مائة مرة ككاف اصحابو يتناشدكف الشعر  -صمى اهلل عميو كسمـ–جالست النبي 

 . (68)كيتذاكركف اشياء مف امر الجاىمية كىك ساكت كربما يبتسـ معيـ 
اما في عيد الخمفاء الراشديف, فكانكا يتناشدكف الشعر في المدينة, الذم يمثؿ القيـ 
االسالمية, فقد كردت االخبار عف اىتماـ الخميفة عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو( بالشعر, 
فكتب الى ابي مكسى االشعرم قائالن " مر مف قبمؾ بتعمـ الشعر, فأنو يدؿ عمى معالي 

. ككاف حساف بف ثابت ينشد الشعر في حمقة (69)االخالؽ كصكاب الرأم, كمعرفة االنساب " 
كقد نيى عمر بف خطاب )رضي اهلل عنو( اف ينشد الشعر في مسجد رسكؿ . (70)في المسجد 

)صمى اهلل عميو كسمـ(, كلكف حساف قاؿ كنت انشده بحضكر الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( 
لكف عمر )رضي اهلل عنو( اراد اف يمغي انشاء الشعر في مسجد رسكؿ اهلل  (72)فتركو عمر 

" ببناء رحبو في ناحية المسجد تسمى البطيحاء كقاؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( في عيده فقاـ 
 . (72)مف كاف يريد اف يمغط اك ينشد شعران اك يرفع صكتو فميخرج الى ىذه الرحبة " 

, اف ابف عباس كاف يؤكد دائمان عمى اىمية الشعر بالنسبة (74)كيركل ابف سعد 
قكؿ ابف عباس " الشعر ديكاف العرب, فإذا اخفي عمينا  (74)لتفسير القرآف, كنقؿ السيكطي 

الحرؼ مف القرآف الذم انزلو اهلل بمغة العرب رجعنا الى ديكانيا فالتمسنا معرفة ذلؾ منو " 
ككاف يقكؿ ألصحابو " اذا سألتمكني عف عربية القرآف, فالتمسكه بالشعر فإف الشعر ديكاف 

. ككذلؾ زيد (76)كامالن مف حمقات تعميمة لمشعر ككاف ابف عباس يخصص يكمان  (75)العرب " 
. (77)بف ثابت فقاؿ عنو كثيريف افمح اخر مجمس جالسنا فيو زيد بف ثابت تناشدنا فيو الشعر 

 . (78)ككاف ابف عباس مف ابرز الصحابة عممان كادبان ككاف يسمى )ترجماف القرآف( 
 مف شعره كنبغ في الشعر الخميفة ابي بكر الصديؽ )رضي اهلل عنو( ك 

 رسكؿ اهلل اتاىـ صادؽ فتكذبكا ... عميو, قالكا: لست فينا بماكث
 اذا ما دعكناىـ الى الحؽ ادبركا... كىركا ىرير المجحرات الميكاىث
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 (79)فكـ قد متتنا فييـ بقرابة... كترؾ التقى شيء ليـ غير كارث 
 كاىتـ بالشعر الخميفة عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو( كمف شعر:

 عميؾ فاف االمكر.... بكؼ االلو مقاديرىاىكف 
 .(80)فميس يأتيػػػػػؾ منيييػػػػػػػػػػػػػا.... كال قاصر عنؾ مأمكرىا 

 كمف شعر الخميفة عثماف بف عفاف )رضي اهلل عنو( ايضان 
 .(82)غنى النفس يغني حتى يكفيا... كاف عضيا حتى يضر بيا الفقر 

ب )رضي اهلل عنو( فقد كاف ينشد كنبغ بالشعر ايضان االماـ عمي بف ابي طال 
الشعر كييتـ بو, كمف شعره لما ساكمكه اف يقر بالكفر حتى يسيركا معو الى الشاـ, فأنشد 

 قائالن :
 (82)يا شاىد اهلل عمي فأشيد .... اني عمى ديف النبي احمد 

 كمف شعره ما قالو يكـ صفيف يذكر ىمداف كنصرىـ اياه قائالن :
 بالقنػػػػػػػػػػػػػػػا ... نكصييا حمر النمكر دكاميكلما رأيت الخيؿ ترجـ 

 كاعرض نقع في السماء كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو.... عجاجة دجف ممبس بقتاـ
 كنادل ابف ىند في الكالع كحمير... ككندة في لخـ كحي جذاـ

 جنتي كسيامي-تيممت ىمداف الذيف ىـ ىـ .....   اذا ناب دىر
 .(84)فجاكبني مف خيؿ ىمداف عصبة... فكارس مف ىمداف غير لئاـ 

  -عمم االنساب:
كىك عمـ مشيكر عند العرب, كبيف االسالـ اليدؼ مف عمـ االنساب ىك لمتعارؼ, 

قاؿ  (84)كسمـ الى التكاصؿ, بو تتعاطؼ االرحاـ الكاشجة, كعميو تحافظ االكاصر القريبة 
 . (85)كـ مف ذكر كانثى كجعمناكـ شعكبان كقبائؿ لتعارفكا ... " تعالى " يا اييا الناس انا خمقنا

كقد استمر االىتماـ بعمـ االنساب في عصر الرسالة كالخالفة الراشدة لضركرات دينية 
كاجتماعية كعسكرية كادارية, كقد امر الرسكؿ محمد )صمى اهلل عميو كسمـ( بتعمـ االنساب 

كقاؿ " اعرفكا انسابكـ تصمكا  (86)ارحامكـ "  فقاؿ " تعممكا مف انسابكـ ما تصمكف بو
 . (87)ارحامكـ... " 
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كتميز العرب بالنسب كاف اغمب االمـ التي كانت حكليـ ال يعرؼ الرجؿ اال اباه اك 
جده, لكف العربي يستطيع اف يصؿ نسبو بكؿ القبائؿ كال ينتسب الرجؿ الى غير قكمو, كبيذه 

 . (88)ر مع السيرة الذاتية لألبناء كاآلباء كاالجداد الطريقة حفظكا نسبيـ كاصبح النسب يسي
كقد اىتـ الخمفاء الراشديف بعمـ االنساب, ككاف الخميفة ابك بكر الصديؽ خبيران بعمـ 
االنساب, كاعمـ قريش بأنسابيا ككاف رجاؿ قريش يأتكنو لطمب عممو كيتعممكف منو النسب 

مطعـ بف عدم فصار مف انسب قريش  كالتاريخ, كممف عمميـ باألنساب الصحابي جبير بو
ككاف النسب ينقؿ كيتعمـ مف االب الى االبف, كمف معمـ الى تمميذ ككاف  (89)لقريش كلمعرب 

عف الخطاب كالخطاب اخذه مف  عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو( قد اخذ عمـ النسب
 . (92)كمف جبير اخذ سعيد بف المسيب النسب كتعممو  (90)نفيؿ

ككاف عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو( يحث الناس عمى تعمـ النسب كيقكؿ " فرب 
كقاؿ ايضان: ارككا مف الشعر اعفو, كمف الحديث ( 92)رحـ مجيكلة قد كصمت بنسبيا " 

. كقاؿ " تعممكا النسب كال تككنكا (94)احسنو, كمف النسب ما تكاصمكف عميو كتعرفكف بو " 
كيمكف اف نعتبر ديكاف  (94)عف اصمو قاؿ : مف قرية كذا ككذا" كنبيط السكاد: اذا سئؿ احدىـ

كعندما  (95)الجند في خالفة عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو( اكؿ تدكيف شامؿ لألنساب 
اراد عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو( اف يكتب الناس في الديكاف لمعطاء كمؼ ثالثة مف 

الب كمخرمة بف نكفؿ )رضي اهلل عنيما( نسابي قريش كىـ جبير بف مطعـ كعقيؿ بف ابي ط
 . (96)فكتبكا الناس عمى منازليـ, فبدءكا ببني ىاشـ 

ككاف عقيؿ بف ابي طالب )رضي اهلل عنو( عالمان بأنساب قريش كماثرىا كمثالبيا 
كمف االشخاص الذيف كانكا عمى معرفة  (97)ككاف الناس يأخذكف ذلؾ عنو بمسجد المدينة 

فتعمـ النسب مف خالؿ االجتماع بأىؿ العمـ مف العرب, ككاف  (98)ة باألنساب دغفؿ النساب
مقربان مف معاكية بف ابي سفياف فكاف يسألو عف انساب الناس فطمب منو اف يعمـ يزيد انساب 

 .(99)العرب 
كبيذا العمـ استطاع العرب المحافظة عمى انسابيـ كاصبح بإمكاف الشخص العربي 

 اف يصؿ نسبو لكؿ القبائؿ .
 الخاتمة
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بعد االنتياء بعكف اهلل تعالى مف كتابة البحث المعنكف الحياة العممية في العصر 
 -الراشدم, فقد تكصمت الى ابرز النقاط التالية :

اىتـ الخمفاء الراشديف بعمـ القراءات كجمع القرآف كىذ يدؿ عمى قياـ نشاط عممي -2
 في حقؿ الدراسات القرآنية في تمؾ الفترة .

لصحابة بعمـ الحديث باعتباره االصؿ الثاني مف اصكؿ التشريع االسالمي, اىتـ ا-2
 ككقؼ الصحابة مكاقؼ متباينة مف كتابة الحديث فمنيـ مف كره الكتابة كمنيـ مف اجازىا .

فتح االسالـ باب االجتياد اماـ عمماء المسمميف فقد استنبطكا عف طريؽ االجتياد -4
 قيؽ مصالح المسمميف .ما ال يمكف حصره مف االحكاـ لتح

برز في العصر الراشدم عدد مف الفقياء الالمعيف الذيف ترككا ثركة فقيية يأخذ -4
 منيا الفقياء المعاصركف .

اىتـ الخمفاء الراشديف بعمـ االنساب كقد تميزت العرب بالنسب فمف لـ يعرؼ -5
كال ينتسب الرجؿ  النسب لـ يعرؼ الناس كاصبح بإمكاف العربي اف يصؿ نسبو بكؿ القبائؿ

 الى غير قكمو .
  اىتـ الصحابة بالشعر ألنو يدؿ عمى معالي االخالؽ كصكاب الرأم .-6

 

                                                 

 الهوامش 
دار الكتاب  2( الزرقاني, محمد عبدالعظيـ: مناىؿ العرفاف في عمـك القراف, تحقيؽ فكاز احمد زمرلي ط2)

 .  6ص 2ـ( ج2995-العربي )بيركت
ق( 2407-, دار الكتب العممية )بيركت2ق(: تاريخ الرسؿ كالممكؾ, ط420( الطبرم, محمد بف جرير )ت2)
؛ ابف االثير, عزالديف ابي الحسف عمي بف ابي الكـر بف محمد بف عبدالكريـ بف عبدالكاحد 245ص 2ج

-العربي )بيركت دار الكتاب 4ق(: الكامؿ في التاريخ, تحقيؽ عمر عبدالسالـ تدمرم, ط640الشيباني )ت
 . 202ص2ـ( ج2004

ق(: االكتفاء بما تضمنو مف 644( الكالعي, ابي الربيع سميماف بف مكسى بف سالـ الحميرم االندلسي )ت4)
دار الكتب  2مغازم رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( كالثالثة الخمفاء, تحقيؽ محمد عبدالقادر عطا, ط

 .  209-208ص 2ـ( ج2000-العممية )بيركت
, دار 2ق(: الجامع الصحيح ط256البخارم, ابك عبداهلل محمد بف اسماعيؿ بف ابراىيـ بف المغيرة )ت (4)

؛ الذىبي, ابك عبداهلل 482ص 2؛ ابف االثير , الكامؿ في التاريخ, ج225ص 6ـ( ج2987-الشعب )القاىرة
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 2ـ( ج2006-لقاىرةق(, سير اعالـ النبالء, دار الحديث )ا748شمس الديف محمد بف احمد بف عثماف )ت
 . 494ص

ق ( : تاريخ اليعقكبي, دار  292اليعقكبي, احمد بف ابي يعقكب بف جعفر بف كىب بف كاضح )ت  (5)
  .245ص2بال.ت( ج-صادر )بيركت

( سعيد بف العاص بف سيد بف العاص بف امية بف عبد شمس بف مناؼ القرشي االمكم ينظر. ابف االثير: 6)
دار الكتب العممية  2حابة, تحقيؽ عمي محمد معكض كعمدؿ احمد عبد المكجكد, طاسد الغابة في معرفة الص

 .  482ص 2ـ( ج2994-)بيركت
, االدارية التراتيب(: ق2282ت) االدريسي الحسني محمد بف عبدالكريـ بف عبدالحي محمد, الكتاني( 7)

 .200ص 2ج( ت.بال-بيركت) االرقـ دار, 2ط,الخالدم عبداهلل تحقيؽ
ق( 2407-, دار الكتب العممية )بيركت2ق(: تاريخ الرسؿ كالممكؾ, ط420( الطبرم, محمد بف جرير )ت8)
 . 572ص 2ج
( المسكر بف مخرمة بف نكفؿ بف اىيب بف عبد مناؼ بف زىرة, امو عاتكة بنت عكؼ. ركل عف الرسكؿ 9)

مف اىؿ الفضؿ كالديف :  )صمى اهلل عميو كسمـ( , ككاف يالـز عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو( ككاف
ق(: المنتظـ في تاريخ االمـ 597ينظر, ابف الجكزم, جماؿ الديف ابك الفرج عبدالرحمف بف عمي )ت

ـ( 2992-دار الكتب العممية )بيركت 2كالممكؾ, تحقيؽ محمد عبدالقادر عطا كمصطفى عبدالقادر عطا, ط
 . 42ص6ج
ء. ينظر: الزمخشرم, ابك القاسـ محمكد بف عمرك بف احمد ( الثغ, ىي قمب الراء غينان اك ياء, كالسيف ثا20)

 2ـ( ج2998-دار الكتب العممية )بيركت 2ق(: اساس البالغة, تحقيؽ محمد باسؿ عيكف السكد, ط528)ت
 . 258ص

ق(: تاريخ مدينة دمشؽ, تحقيؽ 572( ابف عساكر, ابي القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل بف عبداهلل )ت22)
 . 266ص 58ـ( ج2995-سعيد, دار الفكر )بيركت محب الديف ابي

ق(: تاريخ المدينة, تحقيؽ فييـ محمد شمتكت, 262( ابف شبو, عمر بف شبو زيد بف عبيد بف ربطة )ت22)
 . 800ص 4ق( ج2499-بال.ط , عالـ النشر )جدة

ق(: الخراج, تحقيؽ طو عبد الرؤكؼ , 282ابك يكسؼ, يعقكب بف ابراىيـ بف حبيب بف سعد )ت (24)
  . 24المكتبة االزىرية لمتراث ص

, مكتبة 2ق(: الطبقات الكبرل, تحقيؽ عمي محمد عمر ط240ابف سعد, محمد بف سعد بف منبع )ت (24)
  . 297ص 2ـ( ج2002-الخانجي )القاىرة

ق(: انساب االشراؼ, تحقيؽ سييؿ زكار كرياض الزركمي, 279يحيى بف جابر )ت ( البالذرم, احمد بف25)
 . 220ص 2ـ( ج2996-دار الفكر )بيركت 2ط
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ق(: سير اعالـ النبالء, 748؛ الذىبي, شمس الديف ابك عبداهلل )ت245ص 5ابف سعد, الطبقات ج (26)
  .  508ص 2ـ, ج2985مؤسسة الرسالة  4ط

 . 298ص 2( ابف سعد, الطبقات ج27)
 . 542ص 2؛ الطبرم, تاريخ الرسؿ كالممكؾ, ج245ص 4( ابف سعد, الطبقات ج28)
  .  524ص 5البالذرم, انساب االشراؼ ج (29)

  .  6ص 2الذىبي, سير اعالـ النبالء ج (20)

  . 270ص 4الذىبي, سير اعالـ النبالء ج (22)

  . 420ص 2ابف سعد, الطبقات ج (22)

  .482ص 2؛ ابف االثير: الكامؿ في التاريخ ج270ص 2اليعقكبي, تاريخ اليعقكبي ج (24)
 . 246ص 2( اليعقكبي, تاريخ اليعقكبي ج24)
 .  270ص 4( الذىبي: سير اعالـ النبالء ج25)
 . 44( سكرة الفرقاف : اآلية 26)
ق( 2424-ركتدار صادر )بي 4ق(: لساف العرب, ط722( ابف منظكر, محمد بف مكـر بف عمي )ت27)
 . 55ص 5ج
 . 6ص 2( الزرقاني, مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف ج28)
ق(: االتقاف في عمـك القرآف تحقيؽ, محمد ابك 922( السيكطي, عبدالرحمف بف ابي بكر جالؿ الديف )ت29)

 . 296ص 4ـ ج2974الفضؿ ابراىيـ, الييئة المصرية العامة لمكتاب, 
 .82( سكرة االنعاـ : اآلية 40)
 .24( سكرة لقماف : اآلية 42)
 . 244ص 4( السيكطي : االتقاف في معرفة القرآف ج42)
 . 244ص 4؛ السيكطي, االتقاف ج292ص 2ابف سعد, الطبقات ج (44)
 . 208( سكرة المائدة : اآلية 44)
 .  4ص 40( ابف عساكر: تاريخ مدينة دمشؽ ج45)
ق(: اخبار مكة في قديـ الدىر كحديثو, 272( الفاكيي, ابك عبداهلل محمد بف اسحاؽ بف العباس )ت46)

 .  422ص 2ق( ج2424-دار خضر )بيركت 2تحقيؽ, عبدالممؾ عبداهلل دىيش, ط
ق(: سنف الدارمي, تحقيؽ, حسيف سميـ اسد 255( الدارمي, ابك محمد عبداهلل بف عبدالرحمف )ت47)

 . 725ص 2ـ( ج2000-المفتي لمنشر كالتكزيع )السعكدية دار 2الداراني, ط
ق(: االصابة في تميز 852( ابف حجر العسقالني, ابك الفضؿ احمد بف عمي بف محمد بف احمد )ت48)

ق( 2425-دار الكتب العممية )بيركت 2الصحابة, تحقيؽ عادؿ احمد عبد المكجكد كعمي محمد معكض, ط
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ق(: المعرفة كالتاريخ, تحقيؽ, اكـر ضياء 277بف جكاف )ت؛ الفسكم, يعقكب بف سفياف 228ص 4ج
 . 495ـ( ص2928-مؤسسة الرسالة )بيركت 2العمرم, ط

ق(: صحيح مسمـ, ر, 262( ابف مسمـ, ابك الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسابكرم )ت49)
 . 290ص 2بال. ت( ج-دار االفاؽ الجديد )بيركت

 . 5ـ( ص2994-مكتبة العمـ )القاىرة 2ح بف محمد: مصطمح الحديث, ط( العثيميف, محمد بف صال40)
 . 59( سكرة النساء : اآلية 42)
 . 229ص 8( ابف مسمـ, صحيح مسمـ ج42)
( احمد منير الديف: تاريخ التعميـ عند المسمميف كالمكانة االجتماعية لعممائيـ حتى القرف الخامس 44)

.؛الكركم, ابراىيـ سمماف: المرجع في 54ـ( ص2982-)الرياضاليجرم, ترجمة سامي الصفار, دار المريخ 
 228( ص2007الحضارة العربية االسالمية, مركز االسكندرية لمكتاب,) االسكندرية 

 بياف جامع(: ق464ت) القرطبي النمرم عاصـ بف محمد بف عبداهلل بف يكسؼ عمر ابك, البر عبد ( ابف44)
 .494ص 2ج( ـ2992-السعكدية) الجكزم ابف دار 2ط, الزىيرم االشباؿ ابك تحقيؽ, كفضمو العمـ

 .  604ص 2؛ الذىبي: سير اعالـ النبالء ج449ص 20( البالذرم: انساب االشراؼ ج45)
 .489ص 4( الذىبي, سير اعالـ النبالء ج46)
  . 606ص 2الذىبي, سير اعالـ النبالء ج (47)

 . 602-600ص 2( الذىبي, سير اعالـ النبالء ج48)
 . 602ص 2الذىبي, سير اعالـ النبالء ج( 49)
 .  422ص 2( ابف سعد, الطبقات ج50)
؛ 522ص 2ـ( ج2005-دار الرشد )الرياض 2( البخارم: التاريخ االكسط, تحقيؽ, تيسير بف سعد, ط52)

 . 428ص 2الذىبي, سير اعالـ النبالء ج
  .  447ص 2الذىبي, سير اعالـ النبالء ج (52)

؛ الرازم, زيد الديف ابك عبداهلل محمد بف ابي بكر بف 522ص 24رب ج( ابف منظكر: لساف الع54)
, الدار النمكذجية 5ق(: مختار الصحاح , تحقيؽ, يكسؼ الشيخ محمد, ط666عبدالقادر الحنفي )ت

 . 242ـ( ص2999-)بيركت
دار الكتب العممية  2ق(: التعريفات, ط826( الجرجاني, عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ )ت54)
 . 268ـ( ص2984-بيركت)
دار الفجر لمتراث  2( ابف خمدكف, عبدالرحمف بف محمد, مقدمة ابف خمدكف, تحقيؽ حامد احمد الطاىر ط55)

 . 547ـ( ص2020-)القاىرة
  . 422العمرم, اكـر ضياء, عصر الخالفة الراشدة, مكتبة العبيكاف, بال. ت ص (56)
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ق(: اعالـ المكقعيف عف 752بف سعد شمس الديف )ت ( ابف قيـ الجكزية, محمد بف ابي بكر بف ايكب57)
 . 20ص 2ـ( ج2992-دار الكتب العممية )بيركت 2رب العالميف, تحقيؽ, محمد عبدالسالـ ابراىيـ ط

 . 248ص 2( اليعقكبي: تاريخ اليعقكبي ج58)
ق(: 975( المتقي اليندم, عالء الديف عمي بف حساـ الديف ابف قاضي خاف القادرم الشاذلي اليندم )ت59)

 . 252ص 20ـ ج2982مؤسسة الرسالة  5كنز العماؿ في سنف االقكاؿ كاالفعاؿ, تحقيؽ بكر حياني ط
 . 270ص 4( ابف سعد: الطبقات ج60)
( معركر بف سكيد, الككفي سمح عمر بف الخطاب كابا ذر )رضي اهلل عنيما( ركل عنيـ, عاش مائة 62)

 8بال. ت( ج-كعشريف سنة ينظر: البخارم, التاريخ الكبير, تحقيؽ السيد ىاشـ الندكم, دار الفكر )بيركت
 .  49ص

؛ 569ص 2ـ( ج2479-كت( ابف حجر العسقالني: فتح البارم شرح صحيح البخارم, دار المعرفة )بير 62)
ابف رجب, زيف الديف ابي الفرج عبدالرحمف ابف شياب الديف البغدادم, فتح البارم, تحقيؽ ابك معاذ طارؽ 

 . 485ص 2ق( ج2422-دار ابف الجكزم )السعكدية 2بف عكض اهلل بف محمد, ط
ق(: 975ي اليندم )ت( المتقي اليندم, عالء الديف عمي بف حساـ الديف ابف قاضي خاف القادرم الشاذل64)

 . 252ص 20ـ ج2982-مؤسسة الرسالة 5كنز العماؿ في سنف االقكاؿ كاالفعاؿ, تحقيؽ بكر حياتي, ط
 .  442-440ص 4( الذىبي, سير اعالـ النبالء ج64)
 . 267ص 42( ابف عساكر, تاريخ مدينة دمشؽ ج65)
 . 262ص 2( اليعقكبي: تاريخ اليعقكبي ج66)
ق(: العمدة في محاسف الشعر كآدابو, تحقيؽ 464بك عمي الحسف االزدم )ت( ابف رشيؽ القيركاني ا67)

 . 40ص 2ـ ج2982دار الجبؿ  5محمد محي الديف عبدالحميد, ط
, ط2407( القنكجي, ابك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف )ت68) دار ابف حـز  2ق( : ابجد العمـك

 . 277ص 2ـ, ج2002
  .28ص 2( ابف رشؽ القيركاني: العمدة ج69)
دار الفكر  2ق(: االغاني, تحقيؽ سمير جابر ط456( االصفياني, عمي بف الحسيف بف محمد )ت70)

 . 250ص 4بال. ت( ج-)بيركت
 .  250ص 2( االصبياني: االغاني ج72)
ق(: المكطأ, ركاية يحيى الميثي, تحقيؽ, محمد فؤاد عبد 279( مالؾ بف انس, ابك عبداهلل االصبحي )ت72)

 .  275ص 2بال. ت( ج-التراث )مصر الباقي, دار احياء
 . 427ص 2( ابف سعد, الطبقات ج74)
  . 447ـ( ص2996-السيكطي, االتقاف في عمـك القرآف, تحقيؽ سعيد المندكب, دار الفكر )لبناف (74)
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( الخطيب البغدادم, الجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع, تحقيؽ, محمكد الطحاف, مكتبة المعارؼ 75)
 .  298ص 2بال. ت( ج-)الرياض

 .  427ص 2( ابف سعد, الطبقات ج76)
 . 242ص 2الخطيب البغدادم: الجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع, ج (77)

دار ابف  2ؽ , ابك عبدالرحمف عادؿ بف يكسؼ الفرازم, ط( الخطيب البغدادم, الفقيو كالمتفقو, تحقي78)
 .  292ص 2ق( ج2422-الجكزم )السعكدية

 . 44-42ص 2(ابف رشيؽ  القيركاف: العمدة في محاسف الشعر كآدابو, ج79)
-دار ابف كثير )بيركت 4ق(: اعراب القرآف كبيانو, ط2402( دركيش, محي الديف بف احمد )ت80)

 . 254ص 7ق( ج2425
 .255ص 7ركيش: اعراب القرآف كبيانو, ج( د82)
ق(: الكامؿ في المغة كاالدب تحقيؽ, محمد ابك الفضؿ 285( المبرد, ابك العباس محمد بف يزيد )ت82)

 . 240ص 4ـ( ج2997-دار الفكر العربي )القاىرة 4ابراىيـ, ط
 .  255ص 7( دركيش, اعراب القرآف كبيانو, ج84)
 2ق(: العقد الفريد, ط228ديف احمد بف محمد ابف حبيب االندلسي )ت( ابف عبد ربو, ابك عمر شياب ال84)

 . 265ص 4ق( ج2404-دار الكتب العممية )بيركت
 . 24( الحجرات: اآلية 85)
ق(: سنف الترمذم, تحقيؽ بشار عكاد معركؼ, دار 279الترمذم, ابي عيسى محمد بف عيسى )ت (86)

  . 429ص 4ـ( ج2998-الغرب االسالمي )بيركت

ق(: المستدرؾ 405الحاكـ النيسابكرم, ابك عبداهلل الحاكـ محمد بف عبداهلل بف محمد بف حمدكية )ت (87)
؛ 265ص 2ـ( ج2990-دار الكتب العممية )بيركت 2عمى الصحيحيف , تحقيؽ مصطفى عبدالقادر عطا ط

يات الدينية, ق(: االحكاـ السمطانية كالكال450الماكردم, ابك الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصرم )ت
؛ الطيالسي, ابك داكد سميماف بف داكد بف الجاركد 208ـ( ص2985-دار الكتب العممية )بيركت

دار حجر لمطباعة كالنشر  2ق(: مسند ابي داكد الطيالسي, تحقيؽ محمد بف عبدالمحسف, ط204)ت
  . 474ص 4ـ( ج2999-)مصر

( حراشة, يحيى عبدالسالـ متعب: الحياة العممية في نجد كالحجاز حتى عصر الخمفاء الراشديف, اطركحة 88)
 . 242ـ ص2004-دكتكراه. غير منشكرة, جامعة اليرمكؾ/ كمية اآلداب االردف

ق(: االستيعاب 464( ابف عبد البر, ابك عمر يكسؼ بف عبداهلل بف محمد بف عاصـ النمرم القرطبي )ت89)
 . 242ص 2ـ( ج2992-دار الجبؿ )بيركت 2معرفة االصحاب, تحقيؽ عمي محمد البجاكم, طفي 

 7ق  ( : البياف كالتبيف, تحقيؽ عبدالسالـ ىاركف, ط 255( الجاحظ, ابك عثماف عمرك بف بحر )ت 90)
 . 404ص 2ـ( ج2988-مكتبة الخانجي لمنشر )القاىرة
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 .  404ص 2( الجاحظ: البياف كالتبيف ج92)
-ق(: عيكف االخبار دار الكتب العممية )بيركت276ف قتيبة, ابك محمد عبداهلل بف مسمـ الدينكرم )ت( اب92)

 .  422ص 2ق( ج2428
ق(: جميرة اشعار العرب, تحقيؽ, عمي محمد 270القرشي, ابك زيد محمد بف ابي الخطاب )ت (94)

  . 42البجارم, النيضة مصر لمطباعة كالنشر بال. ت ص

 .  265ص 4العقد الفريد ج ( ابف عبد ربو:94)
 . 425العمرم, اكـر ضياء, عصر الخالفة الراشدة ص (95)
ـ( ؛ االسد, ناصر الديف: مصادر الشعر الجاىمي 2988-( البالذرم: فتكح البمداف, عالـ النشر )بيركت96)
 . 229ـ( ص2988-, دار المعارؼ )مصر7ط
  .   426؛ العمرم: عصر الخالفة الراشدة ص448ص 4ابف حجر: االصابة في تميز الصحابة ج (97)

ق( كاف عالمان باألنساب: ينظر الزركمي, خير الديف: االعالـ, 65( دغفؿ بف حنظمة الذىمي الشيباني )ت98)
 .  440ص 2ـ ج2002دار العمـ لممالييف  25ط
 . 200ص 2حابة ,ج( ابف االثير, اسد الغابة في معرفة الص99)

 المصادرقائمة 
 2الزرقاني, محمد عبدالعظيـ: مناىؿ العرفاف في عمـك القراف, تحقيؽ فكاز احمد زمرلي ط 

 ـ(2995-دار الكتاب العربي )بيركت
 دار الكتب العممية 2ق(: تاريخ الرسؿ كالممكؾ, ط420الطبرم, محمد بف جرير )ت ,

 ق( 2407-)بيركت
  ابف االثير, عزالديف ابي الحسف عمي بف ابي الكـر بف محمد بف عبدالكريـ بف عبدالكاحد

دار الكتاب  4ق(: الكامؿ في التاريخ, تحقيؽ عمر عبدالسالـ تدمرم, ط640الشيباني )ت
 ـ( 2004-العربي )بيركت

 اء ق(: االكتف644الكالعي, ابي الربيع سميماف بف مكسى بف سالـ الحميرم االندلسي )ت
بما تضمنو مف مغازم رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( كالثالثة الخمفاء, تحقيؽ محمد 

 ـ(. 2000-دار الكتب العممية )بيركت 2عبدالقادر عطا, ط
 ق(: الجامع 256البخارم, ابك عبداهلل محمد بف اسماعيؿ بف ابراىيـ بف المغيرة )ت

 ـ( 2987-, دار الشعب )القاىرة2الصحيح ط
 ق(, سير اعالـ النبالء, 748بك عبداهلل شمس الديف محمد بف احمد بف عثماف )تالذىبي, ا

 ـ( 2006-دار الحديث )القاىرة
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  ق ( : تاريخ  292اليعقكبي, احمد بف ابي يعقكب بف جعفر بف كىب بف كاضح )ت
 بال.ت( -اليعقكبي, دار صادر )بيركت

 مد معكض كعادؿ احمد عبد ابف االثير: اسد الغابة في معرفة الصحابة, تحقيؽ عمي مح
 ـ( 2994-دار الكتب العممية )بيركت 2المكجكد, ط

 التراتيب(: ق2282ت) االدريسي الحسني محمد بف عبدالكريـ بف عبدالحي محمد, الكتاني 
 ( ت.بال-بيركت) االرقـ دار, 2ط,الخالدم عبداهلل تحقيؽ, االدارية

 ق(: المنتظـ في تاريخ 597ابف الجكزم, جماؿ الديف ابك الفرج عبدالرحمف بف عمي )ت
دار الكتب  2االمـ كالممكؾ, تحقيؽ محمد عبدالقادر عطا كمصطفى عبدالقادر عطا, ط

 ـ(. 2992-العممية )بيركت
 ق(: اساس البالغة, تحقيؽ 528الزمخشرم, ابك القاسـ محمكد بف عمرك بف احمد )ت

 ـ( 2998-دار الكتب العممية )بيركت 2عيكف السكد, ط محمد باسؿ
 ق(: تاريخ مدينة 572ابف عساكر, ابي القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل بف عبداهلل )ت

 ـ( 2995-دمشؽ, تحقيؽ محب الديف ابي سعيد, دار الفكر )بيركت
 ييـ ق(: تاريخ المدينة, تحقيؽ ف262ابف شبو, عمر بف شبو زيد بف عبيد بف ربطة )ت

 ق( 2499-محمد شمتكت, بال.ط , عالـ النشر )جدة
 ق(: الخراج, تحقيؽ طو عبد 282ابك يكسؼ, يعقكب بف ابراىيـ بف حبيب بف سعد )ت

 الرؤكؼ , المكتبة االزىرية لمتراث 

 ق(: الطبقات الكبرل, تحقيؽ عمي محمد عمر 240ابف سعد, محمد بف سعد بف منبع )ت
 ـ( 2002-, مكتبة الخانجي )القاىرة2ط

 ق(: انساب االشراؼ, تحقيؽ سييؿ زكار 279البالذرم, احمد بف يحيى بف جابر )ت
 ـ( 2996-دار الفكر )بيركت 2كرياض الزركمي, ط

 دار صادر )بيركت 4ق(: لساف العرب, ط722ابف منظكر, محمد بف مكـر بف عمي )ت-
 ق( 2424

 ق(: االتقاف في عمـك القرآف 922السيكطي, عبدالرحمف بف ابي بكر جالؿ الديف )ت
 ـ. 2974تحقيؽ, محمد ابك الفضؿ ابراىيـ, الييئة المصرية العامة لمكتاب, 

 يـ الدىر ق(: اخبار مكة في قد272الفاكيي, ابك عبداهلل محمد بف اسحاؽ بف العباس )ت
 ق( 2424-دار خضر )بيركت 2كحديثو, تحقيؽ, عبدالممؾ عبداهلل دىيش, ط
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 ق(: سنف الدارمي, تحقيؽ, حسيف سميـ 255الدارمي, ابك محمد عبداهلل بف عبدالرحمف )ت
 ـ( 2000-دار المفتي لمنشر كالتكزيع )السعكدية 2اسد الداراني, ط

  ق(: االصابة 852محمد بف احمد )تابف حجر العسقالني, ابك الفضؿ احمد بف عمي بف
دار الكتب  2في تميز الصحابة, تحقيؽ عادؿ احمد عبد المكجكد كعمي محمد معكض, ط

 ق( 2425-العممية )بيركت
 ق(: المعرفة كالتاريخ, تحقيؽ, اكـر ضياء 277الفسكم, يعقكب بف سفياف بف جكاف )ت

 . 495ـ( ص2928-مؤسسة الرسالة )بيركت 2العمرم, ط
 ق(: صحيح 262, ابك الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسابكرم )تابف مسمـ

 . 290ص 2بال. ت( ج-مسمـ, ر, دار االفاؽ الجديد )بيركت
 ـ( 2994-مكتبة العمـ )القاىرة 2العثيميف, محمد بف صالح بف محمد: مصطمح الحديث, ط

 . . 5ص
 ة االجتماعية لعممائيـ حتى القرف احمد منير الديف: تاريخ التعميـ عند المسمميف كالمكان

 ـ( 2982-الخامس اليجرم, ترجمة سامي الصفار, دار المريخ )الرياض
  (,الكركم, ابراىيـ سمماف: المرجع في الحضارة العربية االسالمية, مركز االسكندرية لمكتاب

 (2007االسكندرية 
 القرطبي النمرم عاصـ بف محمد بف عبداهلل بف يكسؼ عمر ابك, البر عبد ابف 

 الجكزم ابف دار 2ط, الزىيرم االشباؿ ابك تحقيؽ, كفضمو العمـ بياف جامع(: ق464ت)
 (ـ2992-السعكدية)

 ـ(. 2005-دار الرشد )الرياض 2البخارم: التاريخ االكسط, تحقيؽ, تيسير بف سعد, ط 
 ار ق(: مخت666الرازم, زيد الديف ابك عبداهلل محمد بف ابي بكر بف عبدالقادر الحنفي )ت

 ـ( 2999-, الدار النمكذجية )بيركت5الصحاح , تحقيؽ, يكسؼ الشيخ محمد, ط
 دار الكتب  2ق(: التعريفات, ط826الجرجاني, عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ )ت

 ـ( 2984-العممية )بيركت
 دار  2ابف خمدكف, عبدالرحمف بف محمد, مقدمة ابف خمدكف, تحقيؽ حامد احمد الطاىر ط

 ـ( 2020-اث )القاىرةالفجر لمتر 
 ق(: اعالـ 752ابف قيـ الجكزية, محمد بف ابي بكر بف ايكب بف سعد شمس الديف )ت

دار الكتب العممية  2المكقعيف عف رب العالميف, تحقيؽ, محمد عبدالسالـ ابراىيـ ط
 ـ( 2992-)بيركت
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  المتقي اليندم, عالء الديف عمي بف حساـ الديف ابف قاضي خاف القادرم الشاذلي اليندم
ـ 2982مؤسسة الرسالة  5كاالفعاؿ, تحقيؽ بكر حياني طق(: كنز العماؿ في سنف االقكاؿ 975)ت

 . 252ص 20ج
 * Zarqani, Mohamed Abdel Azim: manahel Al-Arfan in Quranic Sciences, 

investigation Fawaz Ahmed zamerly i1 Dar Al-Kitab al-Arabi (Beirut-1995) 

 * Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir (d. 310h): the history of the apostles and Kings, 

1st floor, scientific books House (Beirut-1407h) 

 * Ibn al-Athir, Izz al-Din Abi Al-Hassan Ali ibn Abi Al-Karm al-Shaybani (d. 630 

ah): the complete history, the investigation of Omar Abdulsalam tadmouri, 4th 

floor Dar Al-Kitab al-Arabi (Beirut-2004 ad) 

 * Al-Kalai, Abu al-Rabee Suleiman ibn Musa al-Andalusi (P.634h): content with 

what it contains of the meanings of the messenger of Allah (peace and blessings of 

Allah be upon him) and the three caliphs, the investigation of Muhammad Abdul 

Qader Atta, Vol. 1, Dar Al-Kitab al-Naameh (Beirut-2000). 

 * Al-Bukhari, Abu Abdullah Mohammed bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughira 

(t256h): Al-Sahih mosque, 1st floor, Dar Al-Shaab (Cairo-1987) 

 * Al-dhahabi, Abu Abdullah Shams al-Din Mohammed bin Ahmed bin Othman (d. 

748h), biography of the nobility media, Dar Al-Hadith (Cairo-2006) 

 • Al-Yaqoubi, Ahmad ibn Abi Yaqoub Ibn Jaafar Ibn Wahb Ibn clear (d. 292 ah): 

the history of Al-Yaqoubi, Dar Sadr (Beirut-PLA.C) 

 * Ibn al-Athir: The Lion of the forest in the knowledge of the companions, an 

investigation by Ali Mohammed Moawad and Adel Ahmed Abdel-gaoud, 1st floor 

of the scientific books House(Beirut-1994) 

 * Al-Katani, Mohammed abdulhi bin Abdulkarim Al-Idrisi (d.1282h): 

administrative arrangements, Abdullah Al-Khalidi investigation,2nd floor, Dar Al-

Arqam (Beirut-BLA.C) 

 * Ibn al-Jawzi, Jamal al-Din Abu Al-Faraj Abdulrahman ibn Ali (d597h): 

systematic in the history of nations and Kings, the investigation of Mohammed 

Abdulqader Atta and Mustafa Abdulqader Atta, 1st floor of the scientific books 

House (Beirut-1992). 

 * Al-zamakhshari, Abu Al-Qasim Mahmoud bin Amr bin Ahmed (P. 528h): the 

basis of eloquence, the investigation of Mohammed Basil Ayoun Al-Sudd, P. 1 

Dar Al-Kitab al-Naameh (Beirut-1998) 

 * Ibn Asaker, Abu Al-Qasim Ali ibn al-Hassan Ibn Hibatullah ibn Abdullah (d. 

571h): the history of the city of Damascus, the investigation of mohebeddin Abu 

said, Dar Al-Fikr (Beirut-1995) 

 * Ibn Sheba, Omar Ibn Sheba Zaid Ibn Obaid Ibn rabatah (d. 262h): the history of 

the city, the investigation of Fahim Muhammad Shaltut, no.I, publishing world 

(Jeddah-1399H) 

 * Abu Yusuf, Yacoub bin Ibrahim bin Habib bin Saad (d182h): Al-Kharaj, Taha 

Abdul Raouf investigation, al-Azhari Heritage Library 

 * Ibn Saad, Mohammed bin Saad bin manbou (d. 230h): the great classes, the 

investigation of Ali Mohammed Omar i1, Al-Khanji library (Cairo-2001) 

 * Al-balathari, Ahmed bin Yahya bin Jaber (P. 279h): genealogy of supervision, 

investigation of Suhail zakkar and Riyad al-zerkli, P. 1 Dar Al-Fikr (Beirut-1996) 
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 * Ibn Manzoor, Muhammad ibn Makram ibn Ali (d. 711h): tongue of the Arabs, 

3rd floor Dar Sadr (Beirut-1414h) 

 * Al-Suyuti, Abdulrahman Bin Abu Bakr Jalal al-Din (d. 911h): mastery in the 

sciences of the Qur'an is an achievement, Mohammed Abu al-Fadl Ibrahim, 

Egyptian General Authority for writers, 1974. 

 * Al-Fakhi, Abu Abdullah Mohammed bin Ishaq bin Abbas (t272h): news of 

Mecca in ancient and Modern Times, investigation, Abdulmalik Abdullah dheish, 

T2 Dar Khader (Beirut-1414h) 

 * Al-darmi, Abu Mohammed Abdullah bin Abdulrahman (t255h): Sunan Al-

darmi, investigation, Hussein Salim Asad Al-Darani, T1 Dar Al-Mufti for 

publishing and distribution (Saudi Arabia-2000) 

 * Ibn Hajar al-Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali (d. 852h): injury in the 

excellence of the companions, investigation of Adel Ahmed Abdul-gaoud and Ali 

Mohammed Mouawad, 1st floor of the scientific books House(Beirut-1415h) 

 * Al-fassawi, Yaacoub Ibn Sufyan Ibn jawan (d. 277h): knowledge and History, 

investigation, Akram Dia al-Omari, i2 Al-Resala Foundation (Beirut-1918) P.495. 

 * Ibn Muslim, Abu al-Hussein Muslim Ibn Al-Hajjaj al-nisaburi (d. 261h): Sahih 

Muslim, t, Dar Al-Afaq al-Jadeed (Beirut-PLA. (C) C1, P190. 

 * Al-Othaimeen, Mohammed bin Saleh: term of Hadith, i1 library of Science 

(Cairo-1994). . 

 * Ahmed Munir al-Din: the history of education among Muslims and the social 

status of their scholars until the fifth century Hijri, translated by Sami Al-Saffar, 

Dar Al-Mars (Riyadh-1981) 

 * Al-Karoui, Ibrahim Salman: the reference in the Arab-Islamic Civilization, 

Alexandria Book Center, (Alexandria 2007) 

 * Ibn Abd al-Bar, Abu Omar Yousef bin Abdullah al-Qurtubi (t463h): the 

statement of Science and its virtues, the investigation of Abu al-Ashbal al-Zuhairi, 

T1 Dar Ibn al-Jawzi (Saudi Arabia-1992) 

 * Al-Bukhari: middle history, Tayseer bin Saad investigation, 1st floor Dar Al-

roshd (Riyadh-2005). 

 * Al-Razi, Zeid al-Din Abu Abdullah Mohammed bin Abu Bakr (d666h): Mokhtar 

Al-Sahah, investigation, Youssef Sheikh Mohammed, 5th floor, model 

house(Beirut-1999) 

 * Al-gurjani, Ali bin Mohammed (d816h): definitions, 1st floor of the scientific 

books House(Beirut-1983) 

 * Ibn Khaldun, Abdulrahman bin Mohammed, introduction by Ibn Khaldun, 

investigation by Hamed Ahmed Al-Taher i2 Dar Al-Fajr for heritage (Cairo-2010) 

 * Ibn Qayyim Al-jawziya, Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub (P. 751h): 

informing the signatories about the Lord of the worlds, Investigation, Muhammad 

Abdulsalam Ibrahim i1 scientific books House (Beirut-1991) 

 The pious Indian, Alauddin Ali bin Hussam al-Din ibn Qazi al-Hindi (d975 ah): 

the treasure of the workers in the Sunnah of words and deeds, the investigation of 

Bakr Hayani i5 message Foundation 1981 C10. 

 
 


