
 م0220/تموز    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     8العدد/
 

114 

 معدن الجواهر في تاريخ مؤدبي البصرة األوائل
 أ.م.د. أسماء عواد الدوري      أ.د. ماجدة إبراهيم الباوي        

 الجامعة المستنصرية/ كمية التربية األساسية  ابن الهيثم    -جامعة بغداد/ كمية التربية
 المقدمة

ياة شبو الجزيرة العربية قبؿ اإلسالـ مثمما كاف لدولة المناذرة والغساسنة دورًا في عالقتيما كاف لمبصرة أثر ميـ في ح
مع اإلمبراطورية البيزنطية والساسانية، فقد كانت غارات مجموعة مف األعراب في صحرائيـ المجاورة والمتصمة بالقرى 

نتصار الكبير الذي حققو العرب في موقعة )ذي قار( والحاميات الفارسية في المنطقة، فقد أخذت شكاًل منظمًا بعد اال
ـ( حيف ىزموا القوات الساسانية في ميداف المعركة واخذوا يغيروف عمى األطراؼ الغربية مف ٔٔٙحوالي عاـ )

 إمبراطورتييـ وما أف تضخـ عداد المحاربيف ومف انضـ ألييـ مف رجاؿ القبائؿ حتى بدأ التفكير في إقامة مصر دائـ لتمبية
 حاجات المحاربيف المتزايدة وتنظيـ أمورىـ. 

شيد القرف األوؿ اليجري مف التاريخ العربي اإلسالمي أحداثا ميمة يأتي في مقدمتيا تمركز المسمميف وزيادة نفوذىـ 
مييـ أف واتساع رقعة الدولة العربية اإلسالمية، وأماـ ىذه اإلحداث اندفع المسمموف خارج الجزيرة العربية، وكاف لزامًا ع

يثبتوا صحة دينيـ وجدارة أدارتيـ عف طريؽ القدرة العسكرية، وصحة المبادئ الجديدة، وقد تطمبت أعماؿ الفتوح والتحرير 
 وحماية الدولة ومصالح الناس تأسيس العديد مف المدف ذات الطابع العسكري، وكانت البصرة أحدى ىذه المدف. 

البداية فكاف أقراء القرآف وتعميـ مبادئ اإلسالـ مف ضرورات الدعوة لتكويف لقد عني اإلسالـ بالتربية والتعميـ منذ 
أالمو الناشئة، فبدأ االىتماـ بالتربية والتعميـ في مكة وازداد واتسع بعد اليجرة إلى المدينة، ثـ انتشرت بعد ذلؾ في بقية 

و المركز األوؿ لمتعميـ والتربية، إلى جانب البنيف أقاليـ الدولة العربية اإلسالمية، وقد شمؿ الرجاؿ والنساء في المسجد وى
 والبنات في الكتاتيب والدور. 

تطمب انتشار اإلسالـ إرساؿ معمميف مف الصحابة الكراـ إلى بقية المناطؽ لتعميميـ القرآف وفرائض اإلسالـ، فبعد 
صار لتعميـ القبائؿ شؤوف دينيـ، فكاف عممية الفتح اإلسالمي أرسؿ الخمفاء الراشدوف معمميف ومؤدبيف لكؿ مصر مف األم

 أقراء القرآف والتفقو فيو، ورواية الحديث مف صميـ أعماليـ. 
أف القرآف الكريـ ىو المنيؿ الصافي والماء الذي ال ينضب، والقوة الدافعة لمحياة العممية، ومف خاللو ترعرعت وتمت 

ف العوامؿ التي ساعدت عمى نمو ىذه الحركة ىي وحدة األمة وانطمقت الحركة العممية في البالد العربية اإلسالمية، وم
اإلسالمية في العقيدة والشريعة واألرض، فالجميع ينتقموف في البالد اإلسالمية مف شرقيا إلى مغربيا والعكس صحيح بكؿ 

رآف وسيمة التفاىـ في كؿ حرية دوف قيد أو شرط، ألنيا بالده أينما حؿ وارتحؿ، وسكاف البالد العربية أخوانو في الديف، والق
 مكاف يمجأ إليو. 

 تمهيد: 
طالُقو عمى ُعُموـِ الَعَرِبيَّة، واأَلَدُب َأَدُب النَّْفِس والدَّرْ  ِس، واأَلَدُب َأدب اأَلَدُب في المغة: ُحْسُف اأَلخالؽ وِفْعُؿ الَمَكاِرـ واِ 

ُبُزْرج: َلَقْد َأُدْبت أدب َأَدبًا حَسنًا وَأْنت َأِديٌب وَأدََّبو َأي َعّممو َفَتَأدَّب  الرَُّجُؿ َكحُسَف َيْأُدُب َأَدبًا فيو َأديٌب ُأدباُء، وقاؿ ابفُ 
 . (ٔ)تعّمـ

                                                 

بيدي: محّمد بف  ٔ ىػ(، تاج العروس مف جواىر القاموس، دار إحياء ٕ٘ٓٔمحّمد بف عبد الرّزاؽ الحسيني )ت:  الزَّ
 . ٕٙٚ/ٔـ، جٜٗٛٔالتراث العربي، بيروت، 
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َي َأَدبًا أَلنو يؤدب الناَس ِإلى الَمحاِمد  أما األدب اصطالحًا: فيو اأَلَدُب الذي َيَتَأدَُّب بو اأَلديُب مف الناس، ُسمِّ
ْدِب الداععاُء، واستعممو الزجاج في الّمو عز وجؿ فقاؿ وىذا ما َأدََّب الّمُو تعالى بو َنِبيَّو صمى وَيْنياىـ عف المَقاِبح، وَأصؿ األَ 

 . (ٕ)لقب كاف يمقب بو مف يختار لتربية الناشئ وتعميمو، والمؤدب (ٔ)الّمو عميو وسمـ
ف يقمؿ مف شأنيـ أو يضع مف حظيت ىذه الفئة مف المؤدبيف بكثير مف اإلجالؿ والتقدير، وال يكاد اإلنساف يجد م

أقدارىـ، فقد كاف المسجد المكاف المالئـ لتعميـ الناس، وفضاًل عف دور التعميـ فقد نيض المسجد الذي كاف محاًل لمعبادة، 
يدرسوف فيو المسمميف مختمؼ العمـو القرآنية والسنة،  والصحابة الكراـ  وميدًا لمعمـ، ودارًا لمندوة، وكاف الرسوؿ محمد 

" مف جاء مسجدي ىذا لـ يأتو إال لخير يتعممو أو يعممو  كما تعقد فيو المجالس والحمقات العممية، إذ قاؿ رسوؿ اهلل 
 . (ٖ)فيو بمنزلة المجاىد في سبيؿ اهلل. ومف جاء لغير ذلؾ فيو بمنزلة الرجؿ ينظر إلى متاع غيره " 

نما كاف يجمس يستم ولـ يكف رسوؿ اهلل  ع إلى الصحابة وىـ يحدثوف ويقرؤوف القرآف الكريـ، معممًا فحسب، وا 
 . (ٗ) ىػ(ٕٖفمثاًل كاف يسمع القرآف مف عبد اهلل بف مسعود )ت: 

قد دخؿ المسجد في المدينة المنورة فوجد حمقتيف، أحداىما يقرؤوف القرآف  كما يذكر أف الرسوؿ الكريـ محمد 
" كؿ عمى خير، ىؤالء يقرؤوف القرآف ويدعوف اهلل، فأف شاء  ي ويدعوف اهلل، واألخرى يتعمموف ويعمموف، فقاؿ النب

نما بعثت معممًا "   فجمس معيـ. ( ٘)أعطاىـ واف شاء منعيـ، وىؤالء يتعمموف ويعمموف، وا 
لقد حظي المودييف بمكانة متميزة مف قبؿ خمفائيـ، فقد كانوا يحترمونيـ ويكرمونيـ، ويحسنوف إلييـ وال سيما عندما 

، (ٙ)ىػ( يصب الماء عمى يد أبي معاوية الضريرٓٛٔجالسيـ، ومثاؿ عمى ذلؾ كاف الخميفة ىاروف الرشيد )ت: يدخموف م
عندما أكؿ معو، فقاؿ لو: " يا أبا معاوية أتدري مف يصب عمى يديؾ ؟ قاؿ: ال!، قاؿ أنا، قاؿ أنت يا أمير المؤمنيف؟ 

 . (ٚ)قاؿ: نعـ إجالال لممعمـ " 
ىػ( يتنازعوف بتقديـ نعؿ مؤدبيـ الفراء عندما ينيض، ويقدـ كؿ واحد منيما ٜٛٔفة المأموف )ت: كما كاف أوالد الخمي

، ويقربو مف مجمسو لما قاـ بتعميمو منذ (ٜ)ىػ(، فقد كاف يكـر مؤدبو ابف زيادٕٕٚ، أما الخميفة الواثؽ باهلل )ت: (ٛ)فردة نعؿ
 . (ٔ) ناني مف رحمة اهلل "منذ الصغر، فقاؿ: " ىذا أوؿ مف فتؽ لساني بذكر اهلل، وأد

                                                 

ـ، ٜ٘٘ٔىػ(، لساف العرب، دار صادر، بيروت، ٔٔٚمحمد بف مكـر بف منظور األفريقي المصري )ت: ابف منظور:  ٔ
 . ٕٙٓ/ٔج
دار الدعوة لمطباعة والنشر والتوزيع، تركيا، معجـ الوسيط، تحقيؽ: مجمع المغة العربية، مصطفى: إبراىيـ وآخروف، ال  ٕ

 . ٕٔ/ٔجـ، ٜٜٛٔ
 . ٕٛ/ٔىػ(، سنف ابف ماجو، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، جٕ٘ٚابف ماجو: محمد بف يزيد القز ويني )ت:  ٖ
 . ٗٔ/ٔـ، جٜٛٙٔ، مطبعة حيدر أباد الدكف، ٗ(، تذكرة الحفاظ، طىػٛٗٚالذىبي: محمد بف احمد بف عثماف )ت:   ٗ
 . ٖٛ/ٔابف ماجو: سنف ابف ماجو، ج  ٘
ىػ(، ٜٛٓٔىػ(. ابف العماد الحنبمي: أبو الفالح عبد الحي )ت: ٜ٘ٔوىو محمد بف معاوية، محدث في الكوفة )ت:  ٙ

 . ٖٖٗ/ٔبيروت، د. ت، جشذرات الذىب في أخبار مف ذىب، المكتب التجاري لمطباعة والنشر، 
مطبعة دار الكتاب، بيروت، د. تاريخ بغداد مدينة السالـ، ىػ(، ٖٙٗأبو بكر احمد بف عمي )ت: الخطيب البغدادي:   ٚ

 . ٛ/ٗٔت، ج
تحقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد، ىػ(، وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف، ٔٛٙابف خمكاف: احمد بف محمد )ت:  ٛ

 . ٕٕٚ/ٕج، ـٜٛٗٔضة المصرية، القاىرة، مكتبة الني
 . ٖٙٗ/ٗٔىاروف بف زياد، محدث مف واسط. الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج  ٜ
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وميما تكف ىذه الصور التي رويت عف احتراـ الخمفاء وأبنائيـ لمؤدبييـ، فيي بال شؾ صورة متألقة في احتراـ العمـ 
وأىمو، وقد جاءت مف عمية القـو وأولي األمر، وىذا بالتأكيد ينسجـ مع تفضيؿ العمماء عمى غيرىـ مف الرعية في القرآف 

 الشريؼ.  الكريـ والحديث
كما اىتـ رجاؿ اإلدارة مف األمراء باتخاذ المؤدبيف ألبنائيـ، ممف تجمعت فييـ عمـو عديدة لإلفادة منيـ بتعميـ 

عندما جاء إلى الكوفة وطمب مؤدب ألوالده لتعميميـ كتاب اهلل والحديث والفقو والنحو  (ٕ)أبنائيـ، كما فعؿ محمد بف قحطبو
 . (ٗ)ود الطائي، وقد اختير لو داو (ٖ)والشعر

إف اىتماـ رجاؿ الدولة العربية اإلسالمية بالعمـ والعمماء، وفنوف المعرفة المختمفة، أنما كاف بتأثير وتوجيو رسوليا 
 وتبني الدولة العربية لمعمـ والعمماء ودعميـ المادي والمعنوي.  والخمفاء الراشديف  الكريـ محمد 

 مدينة البصرة.  المبحث األول: المؤسسات التعميمية في
نما كاف الطالب يتمقوف العمـ في أي مكاف  كاف العمـ والتعميـ ال يقتصر عمى مكاف معيف في بداية اإلسالـ، وا 
صادؼ وجود المؤدب، سواء كاف في الجامع أو الدار أو في األسواؽ وحتى في الطرقات، وكما ىو معروؼ بناء المساجد 

عندما بني المسجد النبوي والذي  ية، وىو اقتداء باألثر تيمنًا بإعماؿ الرسوؿ مف الميمات األولى في كؿ مدينة إسالم
كاف أوؿ األعماؿ التي قاـ بيا في المدينة المنورة، وىذا يشير إلى المكانة السامية لممسجد في أداء الميمة العممية في أوؿ 

 يـو أسس في اإلسالـ. 
فية في صدر اإلسالـ، وقد أريد ليذه المدينة أف تكوف مدينة استراتيجية، البصرة تعد مف المدف العربية اإلسالمية الثقاو 

وقاعدة لمجيوش العربية لمجناح الشرقي لألمة العربية، إال أف خصائص ومميزات ىذه المدينة قد جعمت منيا مركز جذب 
 والعالمي.  واستقطاب لكثير مف العمماء، مما جعميا تحتؿ مكانًا بارزًا في التراث العربي واإلسالمي

، ولعؿ ىذا السبب يعزى إلى فقداف البصرة ألي (ٔ)بغير عتبة بف غزواف  لـ تحظ البصرة مف صحابة رسوؿ اهلل 
 قيادة دينية فعالة تنير لمناس طريقيـ وتوجييـ لمواجية األزمات الكثيرة التي تعرضت ليا المدينة. 

األحواؿ، فصورة البصرة التي مزقتيا الخالفات السياسية لقد تبيف أف التطور االجتماعي لـ يكف متساويًا في كؿ 
 والقبمية، والتي تمثؿ جوىرىا قبضة الحياة التقميدية البدوية عمى حياة المدينة، وشدىا إلى الوراء لمدة طويمة مف الزمف. 

                                                                                                                                                        

 . ٚٚٔ/ٗٔالخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ج ٔ
التاريخ،  ىػ(، البداية والنياية فيٗٚٚىػ. ابف كثير: إسماعيؿ بف عمر)ت: ٖٕ٘مؤدب واحد الكتاب في زمف المأموف توفي سنة  ٕ

 . ٜٕٗ/ٔٔـ، جٕٖٜٔمطبعة المعارؼ، القاىرة، 
 . ٖٓ/ٕابف خمكاف: وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف، ج ٖ
ىػ. ابف العماد الحنبمي: شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، ٕٙٔالزاىد داوود بف نصير الكوفي الطائي، عالمًا بالفقو، توفي سنة  ٗ

 . ٕٙ٘/ٔج
ف غزواف مدينة البصرة مع عدد مف أفراد قواتو، وانضـ أليو قـو مف األعراب وأىؿ البوادي، فنزليا في شير أقبؿ القائد عتبة ب (ٔ)

ىػ، وأقاـ فييا نحو شير فخرج اليو أىؿ االبمة، وكاف بيا خمسمائة مف االساورة الفرس يحمونيا، حيث كانت ٗٔربيع األوؿ سنة 
لمدينة وذلؾ في رجب أو شعباف مف السنة المذكورة، ولما فرغ عتبة مف تحرير مرفأ السفف مف الصيف، فقاتميـ حتى تـ تحرير ا

يستأذنو في تمصير البصرة وقاؿ: " ال بد لممسمميف مف منزؿ أذا شتى شتوا فيو،  االبمة كتب إلى الخميفة عمر بف الخطاب 
ذا رجعوا مف غزوىـ لجاءا إليو " فكتب اليو بنزوليا، ليذا بدأ بتخطيط المدين ىػ(، تاريخ ٖٓٔة. الطبري: محمد بف جرير )ت: وا 

؛ ابف الفقيو: احمد بف محمد )ت: في القرف الثالث اليجري(، مختصر كتاب البمداف، ٜ٘٘/ٖـ، جٖٜٙٔالرسؿ والمموؾ، القاىرة، 
 . ٙٙٔـ، صٜٗٔٔطبعة ليدف، 
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ىػ، حيث كاف ٜٕ ىػ إلى عاـٚٔولعؿ تعميـ القرآف الكريـ الذي بدأ بوالية أبي موسى األشعري والتي امتدت مف عاـ 
اجتماع كؿ ىذه القبائؿ في مكاف حضري واحد تجربة مثيرة، بما تنطوي عميو احتماالت الصداـ والشقاؽ بيف ىذه 
الجماعات المتنافرة، والواقع أف حدة النزاع قد بدأت ترتفع قبؿ وصوؿ أبي موسى األشعري إلى المصر، كما يفيـ مف 

ي موسى األشعري وىو يعينو واليًا عمى البصرة قائاًل: " أني أبعثؾ إلى أرض قد ألب  الكممات التي ذكرىا الخميفة عمر
 . (ٔ)باض الشيطاف بيا وفرخ، فألـز ما تعرؼ، وال تستبدؿ فيستبدؿ اهلل بؾ " 

يعتبر تعميـ القرآف الكريـ والذي بدأ في وقت مبكر ىو مف أىـ أوجو النشاط الثقافي بالبصرة، وقد أخذت ىذه الحركة 
، وكاف مف أشير قراء البصرة (ٕ)اد بازدياد تطور المصر، وقد بمغ عدد القراء حوالي الثالثمائة قبؿ أف يغادر أبو موسىتزد

ىػ( ويعقوب بف ٕٕٓىػ( ويحيى بف المبارؾ )ت: ٗ٘ٔىػ( وأبو عمرو بف العالء )ت: ٓٔٔىو الحسف البصري )ت: 
 . (ٖ)ىػ(ٕ٘ٓإسحاؽ بف زيد الحضرمي )ت: 

ذلؾ الدراسات القرآنية الخاصة بالقرآف وأعرابو وناسخة ومنسوخة وتأويمو وتفسيره، وأما الحديث فأف لقد كثرت بعد 
لمبصرة جيدًا ال يقؿ عف جيد عممائيا في الدراسات القرآنية وتوجيييا في ىذا المضمار، فقد قاـ المحدثوف بوضع أبوابو 

والدراسات المغوية والنحوية حتى كثرت التصانيؼ، وكثر وشرحو، واختصوا وجمعوا بيف دراسة الحديث ودراسة القرآف 
 الطالب وتوسعت حمقات الدراسة في ىذا المصر. 

لقد كاف لمعمماء نشاط بارز في العطاء العممي الذي كاف لو المكانة المتميزة في الفكر العربي اإلسالمي، فقد اشتير 
: "وروي عف أبي األسود، قاؿ: دخمت عمى أمير المؤمنيف (ٗ)يىػ(، إذ قاؿ القفطٜٙعدد كبير منيـ )أبو األسود الدؤلي ت 

فأخرج لي رقعة فييا، الكالـ كمو اسـ وفعؿ وحرؼ جاء لمعنى، قمت: ما دعاؾ إلى ىذا ؟ قاؿ:  عمي بف أبي طالب 
ف عمي رأيت فسادًا في كالـ بعض أىمي، فأحببت أف ارسـ رسمًا يعرؼ بو الصواب مف الخطأ، فأخذ أبو األسود النحو ع

  ." ولـ يظيره ألحد 
نما في مجاالت شتى، فقد أشار  لـ ينحصر أسياـ عمماء البصرة عمى العطاء في المجاالت اإلنسانية والعممية فقط، وا 
الحريري في مقاماتو المشيورة مخاطبًا أىالي البصرة قائاًل: "يا أىؿ البصرة بمدكـ أوفى البالد طيره، وأزكاىا فطرة، وأوسعيا 

منكـ مف استنبط عمـ النحو ووضعو، والذي ابتدع ميزاف الشعر واخترعو، وما مف فخر أال  …وأكثرىا نيرًا ونخؿ. دجمة، 
 . (ٔ)ولكـ فيو اليد الطولى، والقدـ المعمى"

لقد قطعت البصرة شوطًا بعيدًا في الحضارة والرقي نبغ فييا عدد كبير مف فحوؿ العمماء وفقيائيـ واشتير منيـ عمى 
أئمة المعتزلة، كما اشتيرت البصرة بفكرىا المعتزلي، وكاف لعمماء الكالـ فييا الفضؿ الكبير عمى صعيد اآلراء  الخصوص

 ىػ( الذي عرض أراء فمسفية في مسائؿ تتعمؽ باهلل والعالـ. ٕٕ٘والمناقشات، ومنيـ العالـ والفيمسوؼ الكندي )ت: 

                                                 

 . ٓٚ/ٗالطبري: المصدر السابؽ، ج (ٔ)
ـ، ٜ٘ٛٔبياف والتبييف، تحقيؽ عبد السالـ ىاروف، ط، مصر، ىػ( الٕ٘٘الجاحظ: أبو عمرو بف بحر )ت:  (ٕ)

 . ٖٙٓ/ٔج
 . ٛ٘/ٔـ، جٜٚٚٔسزكيف: فؤاد، تراث اإلسالـ، حمب،  (ٖ)
ىػ( أنباه الرواة عمى أنباء النحاة، تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ، ٙٗٙجماؿ الديف أبو الحسف عمي بف يوسؼ )ت:  (ٗ)

 . ٘/ٔـ، جٜٓ٘ٔ ، القاىرة،مطبعة دار الكتب المصرية
شرح مقامات الحريري، تحقيؽ مجمد أبو الفضؿ، (، ىػٜٔٙأحمد بف عبد المؤمف بف موسى األندلسي )ت: الشريشي:  (ٔ)

 .ٖٗٗ/٘القاىرة، د. ت، ج
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منيا المسجد الجامع والمربد والمجالس األدبية والشعرية، وقد ال  وقد وجدت في مدينة البصرة عدد مف المراكز الفكرية
 تعدو الحقيقة إذا ما قمنا بأف قسمًا منيا، وخاصة المساجد، كانت تؤدي أدوارا ثقافية إضافًة ألىميتيا الدينية.   

 ويمكف تحديد أماكف التعميـ بما يأتي: 
 

 أوال: المساجد
سالـ بمثابة المعاىد التي تؤدي خدمة التعميـ إلى جانب وظيفتيا الدينية كانت المساجد التي أقيمت في صدر اإل

نما كاف مسجد الرسوؿ  الرئيسية، إذ لـ يكف لممسمميف في عصر الرسوؿ  في  أماكف مخصصة لمتعميـ والدراسة، وا 
قوف فيو مبادئ كانوا يتم المدينة ممتقى الصحابة حيث يؤدوف فيو الصموات ويستمعوف إلى تعميمات الرسوؿ وتوجيياتو، كما

إذ يتمقوف منو القرآف الكريـ وحديثو، ويجيبيـ عف كؿ  كاف المسمموف يشكموف حمقو حوؿ الرسوؿ محمد ، و القراءة والكتابة
األمور التي تدور في خمدىـ، وعميو فأف المسجد ىو دائرة الضوء المشعة لتأدية الفرائض وتبميغ تعاليـ اإلسالـ إلى الناس، 

وبعد عممية الفتح العربي اإلسالمي ، (ٔ)عف دراسة المسائؿ الفقيية، ويعد المسجد مكاف لمشورى وتقاضي الناسفضاًل 
كثرت المساجد وزاد انتشارىا، وأصبح مف المتبع أف يبنى مسجد أو أكثر في كؿ مكاف فتحو المسمموف، أو في كؿ مدينة 

 . (ٕ)أو قرية أسسوىا
في غاياتيا، وتنوعت في مناىجيا وطرقيا، واختمفت أحجاميا، تبعًا لمقاصد الناس تباينت حمقات العمـ في المساجد 

، وكانت تمؾ الحمقات في الواقع عبارة عف (ٖ)ورغباتيـ، وما ىو عميو العالـ مف خصاؿ تجذب الناس إليو أو تبعدىـ عنو
، وقراءة القرآف وذلؾ لدخوؿ (ٗ)مدارس ساىمت في نشر الحركة العممية، كما حفمت المساجد بمجالس الوعظ والتذكير

 . (٘)عناصر غير عربية إلى الديف اإلسالمي، مف اجؿ معرفة مبادئ الديف الجديد وأصولو
أما وقت انعقاد الحمقات فكانت تجري يومًا في األسبوع حتى ال يصيب الحضور الضجر، فعف ابف عباس )ت: 

 . (ٙ)اف أتيت فثالث مرات وال تمؿ الناس"ىػ( قاؿ: "حدث الناس كؿ جمعو مرة، فأف أتيت فمرتيف، فٛٙ
كاف لممساجد األثر الكبير في نشاط الحركة الثقافية اإلسالمية والتي أضاءت األرض بيدييا وتعاليميا، والمسجد 
نما  الجامع في البصرة كاف عمى رأس المراكز الثقافية، فمـ يكف مقصورًا عمى أداء فريضة الصالة والصالة الجامعة، وا 

الحمقات العممية بعد كؿ فريضة مف فرائض الصالة لنشر العمـ والثقافة،  إقامةلحياة العممية تدب فيو، عف طريؽ بدأت ا
فكانت ىناؾ حمقة ابف عباس خاصة في مسائؿ القرآف الكريـ وتفسيره، وحمقة الحسف البصري، والتي اىتمت كذلؾ في 

ىػ( وكانت ىذه الحمقات ٕ٘ٗىػ( وابف حبيب)ت: ٕٙٔي )ت: ىػ( واألصمع٘ٚٔتفسير القرآف والحديث، والفراىيدي )ت: 
: أف محمد بف بشير كاف ذات يـو حاضرًا في (ٔ)، وقد ذكر لنا أبو الفرج األصفياني(ٚ)مف أكثر الحمقات الثقافية ازدىاراً 

                                                 

 . ٚٙـ، صٕٜ٘ٔىػ(، أدب اإلمالء واالستمالء، القاىرة، ٕٙ٘السمعاني: عبد الكريـ بف محمد )ت:   ٔ
 . ٔٗٗ/ٖٔىػ، جٙٓٗٔ، بيروت، ٗء، تحقيؽ: شعيب االرناؤوط، مؤسسة الرسالة، طالذىبي: سير أعالـ النبال ٕ
 . ٖٔٔ/ٕالقفطي: أنباه الرواة عمى أنباه النحاة، ج ٖ
ىػ(، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيؽ: عبد الفتاح محمد الحمو ٔٚٚألسبكي: تاج الديف عبد الوىاب بف عمي )ت:  ٗ

 . ٖٔٓ/ٗـ، جٜٗٙٔلبابي الحمبي وشركاه، القاىرة، ومحمود محمد الطناحي، مطبعة عيسى أ
 . ٕٗٔ/ٔـ، جٜ٘ٚٔالسمعاني: التحبير في المعجـ الكبير، تحقيؽ: منيرة ناجي سالـ، مطبعة اإلرشاد، بغداد،  ٘
 . ٚٙالسمعاني: أدب اإلمالء واالستمالء، ص ٙ
ـ، ٜٛٙٔرى، دار صادر، بيروت، ىػ(، الطبقات الكبٖٕٓابف سعد: أبو عبد اهلل محمد بف منيع البصري )ت:  ٚ

 . ٕٛ/ٔج
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مف أىؿ ىػ( في جامع البصرة، وكاف إلى جوار حمقتو ىذه جماعة ٕٚ٘شي )ت: قة المغوي النحوي المعروؼ بالرياحم
 الجدؿ، وكانوا يتصايحوف ويتجادلوف في المقاالت والحجج. 

  ثانيًا: الكتاتيب. 
تعد الكتاتيب المدرسة األولى لتعميـ الصبياف، وذلؾ ألنيـ يتمقوف فييا تعميميـ األوؿ مف القراءة والكتابة، ودراسة 

كيؼ كاف المؤدبوف عمى  العربية، وقد سأؿ أنس العمـو المختمفة كالقرآف الكريـ والحديث النبوي الشريؼ، وعمـو المغة 
عيد األئمة أبا بكر، وعمر، وعثماف، وعمي رضي اهلل عنيـ أجمعيف، قاؿ أنس: كاف المؤدب لو أجانو وكؿ صبي يأتي 

ىو أوؿ مف  كؿ يـو توثقو ماء طاىرًا فيصبونو فييا، فيحموف بيا ألواحيـ، وفييا يذكر أف الخميفة عمر بف الخطاب 
 . (ٕ)األوالد في المكتب، وأمر عامر بف عبد اهلل الخزاعي أف يالزميـ لمتعميـ، وجعؿ رزقو مف بيت الماؿ جمع

أصبح المكتب المؤسسة التعميمية األولى لتعميـ النشء الجديد مف المسمميف، بعد أف وردت توصيات تعكس وجية 
سأؿ مالؾ بف انس عف تعميـ الصبياف في المسجد، فقاؿ: نظر بعض الفقياء بعدـ اتخاذ المسجد مكانا لتعمـ الصبياف، فقد 

 . (ٖ)أال أرى ذلؾ يجوز ألنيـ ال يحفظوف مف النجاسة
ْبَياِف ِفي اْلَمَساِجِد، أِلَفَّ النَِّبيَّ  (ٗ)وقاؿ الشيرازي ـُ اْلَخطِّ ِلمصِّ ـْ َتْعِمي َأَمَر ِبَتْنِزيِو  أيضا عف مؤدبي الصبياف اَل َيُجوُز َلُي

ُسوَف َأْرَضَيا، َبْؿ َيتَِّخُذوَف ِلماْلَمَسا ُدوَف ِحيَطاَنَيا، َوُيَنجِّ ـْ ُيَسوِّ ْبَياِف َواْلَمَجاِنيِف، أِلَنَُّي تَّْعِميـِ َحَواِنيَت ِفي الداعُروِب ِجِد ِمْف الصِّ
 َوَأْطَراِؼ اأْلَْسَواِؽ. 

ا بتأسيس مكاتب مختمفة خاصة بيـ، وظيرت مالمح الكتاتيب بالظيور بعد أف توفر عدد مف المعمميف الذيف بدءو 
وكاف يطمؽ عمى ىذه المكاتب بالمكاتب األولية التي تعتني باألطفاؿ، فاألطفاؿ أوؿ تعميميـ يدفعوف إلى المكتب لمتعميـ 
بعد أف اكتسبوا مف األسرة والمجتمع ما شاء ليـ مف المعرفة، والى جانب المكاتب األولية فأف ىناؾ بعض المكاتب التي 

 . (٘)ي بتعميـ األطفاؿ النابييف، والشباف عمـو المغة واآلدابتعتن
أما في العصر األموي فقد روي عف بعض التابعيف الذيف تمقوا تعميميـ في الكتاب، إال وىو عثماف بف عبد اهلل )ت: 

تيب في عيد األموييف، ىػ( قولو: رأيت أبا سيد وأبا ىريرة وأبا قتادة يمروف بنا ونحف في الكتاب وقد ازداد عدد الكتاٛٔٔ
، (ٙ)وقد اشتممت الدراسة في الكتاب إلى القرآف الكريـ وأحاديث األخبار، وبعض األحكاـ الدينية والشعر، ومياديف الحساب

فضال عف تعمـ قصص األنبياء والمرسميف، واألحاديث النبوية الشريفة، والقواعد األساسية في الرياضيات، وكانت طريقة 
 . (ٚ)مى الحفظ والتمقيف وقوة الذاكرةالتدريس قائمة ع

                                                                                                                                                        

 . ٖٛٔ/ٕ، د. ت، جٕىػ( األغاني، تحقيؽ سمير جابر، دار الفكر، بيروت، طٖٙ٘عمي بف الحسيف )ت:  ٔ
 
 
، مكتبة ألجمبي، القاىرة، ٕالكردي: محمد طاىر بف عبد القادر الخطاط الممكي، تاريخ القراف وغرائب رسمو، ط ٕ

 . ٕٕٔـ، صٖٜ٘ٔ
، تحقيؽ: ألباز ألعريني، الظريفة في طمب الحسبة الشريفةىػ(، نياية الرتبة ٜٛ٘عبد الرحمف بف نصر)ت: الشيرازي:  ٖ

 . ٜٙبيروت، د. ت، ص
 . ٖٓٔ، صالظريفة في طمب الحسبة الشريفةنياية الرتبة  ٗ
 . ٜٙص، ٜٙ٘ٔطمس: محمد أسعد، التربية والتعميـ في اإلسالـ، دار العمـ لممالييف، بيروت،   ٘
 . ٛٛٔـ، صٕٓٓٓ، عماف، ٕالعمايرة: محمد حسف، أصوؿ التربية، دار السيرة، ط  ٙ
 . ٓٛٗـ، صٜٗٚٔ، بيروت، ٕحتي: فيميب وآخروف، تاريخ العرب المطوؿ، دار غندـ لمطباعة والنشر، ط  ٚ
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 ثالثا: المربد. 
تميزت البصرة بوجود مركز ثقافي أخر ال يقؿ أىمية في نشر العمـ والمعرفة والثقافة عف المسجد الجامع، ذلؾ 

 الموضع الذي تطور ليكوف سمة البصرة التي صارت تعرؼ بو لشيرتو، أنو سوؽ المربد. 
ي: المربد كؿ شيء حبست بو اإلبؿ، وليذا قيؿ مربد النعـ الذي بالمدينة، وبو سمي : " قاؿ األصمع(ٔ)قاؿ اليروي

نو أذا حبست بو اإلبؿ فيو مربد البصرة، أنما كاف موضع سوؽ اإلبؿ، وكذلؾ كؿ ما كاف مف غير ىذه المواضع أيضا، ا
الراء الميممة وفتح الباء الموحدة ثـ داؿ  : " وبالبصرة محمة يقاؿ ليا المربد، بكسر الميـ وسكوف(ٕ)وقاؿ القمقشندى، مربد"

 ميممة، وىي محمة عظيمة مف جية البرية، كانت العرب تجتمع فييا مف األقطار، ويتناشدوف األشعار، ويبيعوف ويشتروف". 
ء والمربد كبقية أسواؽ العرب قبؿ اإلسالـ، حيث كانت األسواؽ العربية مركزًا تمتقي فيو معظـ القبائؿ العربية، سوا

كانت لمتجارة أو لنشر التراث الفكري لتمؾ القبائؿ، ومنتجع لمشعراء والخطباء يتفاخروف بقبائميـ وأنسابيـ، فقد ذكره الجار 
مو البصر، ويجمب الخير حيث كاف يجمع فيو بيف ربيعو ومضر، حيث يقوؿ ليـ عميكـ بالمربد فأنو يطرد الفكر، ويج (ٖ)ود

(ٖ)الخير ويجمع بكـ
ىػ( ٓٔٔىػ( والفرزدؽ )ت: ٜٓ: " وكاف لراعي اإلبؿ النميري )ت: (ٗ)ألصفيانيقاؿ أبو الفرج ا، و

يتناشدوف األشعار وكاف الناس يحضروف المربد و وقاؿ أيضا: "، أعمى المربد بالبصرة يجمسوف فييا"وجمسائيما حمقة ب
 . (ٗ)"ويتحادثوف ساعة

 رابعا: المجالس األدبية والشعرية. 
ـ، والتعميـ في جميع المدف اإلسالمية يكوف عمى نوعيف التعميـ العاـ والتعميـ الخاص، لممجالس أثر كبير في التعمي

فالتعميـ العاـ يشمؿ جميع طبقات المجتمع اإلسالمي، أما التعميـ الخاص وىو تعميـ أوالد المموؾ واألمراء والقادة وغيرىـ، 
ة واألدب في البصرة، فكانت ىذه المجالس تضـ كثيرًا مف لقد أدت المجالس األدبية والشعرية دورًا في توسيع دائرة الثقاف

 القراء والمفسريف واألدباء والنحاة. 
لقد صارت ىذه المجالس مراكز أشعاع ثقافي كبير، حيث كانت المساجالت والمناقشات تجري فييا بيف الشعراء أىؿ 

ًا عمى البصرة سنة عشرة ومائة لميجرة، عرؼ بحبو : أف بالؿ بف أبي بردة الذي كاف والي(٘)المغة والنحو، فقد ذكر الزجاجي
 بحبو لعقد المجالس األدبية. 

                                                 

مطبعة مجمس معيد خاف، ىػ(، غريب الحديث، طبع تحت مراقبة الدكتور محمد عبد الٕٕٗاليروي: أبو عبيد القاسـ بف سالـ )ت:  ٔ
 . ٕٚٗ/ٔجـ، ٜٗٙٔدائرة المعارؼ العثمانية، حيدر آباد الدكف، اليند، 

 . ٖٖٚ/ٗـ، جٜٚٛٔىػ(، صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، دار الكتب العممية، بيروت، ٕٔٛأبو العباس احمد بف عمي )ت:   ٕ
في سنة عشر،  ًا في بني عبد ألقيس، قدـ عمى رسوؿ اهلل ىو الجار ود بف المعمى بف العالء، وكاف سيدالجار ود ألعبدي:   ٖ

وكاف قدومو مع المنذر بف ساوى في جماعة مف عبد ألقيس، وكاف نصرانيًا فأسمـ وحسف إسالمو، وقيؿ لو الجار ود ألنو أغار 
بأرض فارس، وقيؿ إنو في الجاىمية عمى بكر بف وائؿ فأصابيـ فجارىـ، فغمب عميو الجار ود وعرؼ بو، ثـ سكف البصرة وقتؿ 

قتؿ بنياوند مع النعماف بف مقرف، وقيؿ إف عثماف بف أبي العاص بعث الجار ود في بعث نحو ساحؿ فارس فقتؿ بموضع يعرؼ 
أبو عمر يوسؼ بف بعقبة الجار ود وذلؾ سنة إحدى وعشريف، وقد كاف سكف البحريف ولكنو يعد في البصرييف. ابف عبد البر: 

ىػ(، االستيعاب في معرفة األصحاب، تحقيؽ: طو محمد الزيني، مكتبة الكميات األزىرية، مصر، د. ٖٙٗ)ت: عبد اهلل بف محمد 
 . ٛٚت، ص

 . ٕٓ/ٔابف سعد: الطبقات الكبرى، ج (ٖ)
 . ٖٖ/ٛاألغاني: ج (ٗ)
 ٕٕٙ/ٕٕاألصفياني: األغاني، ج ٗ
 . ٖٕٗـ، صٕٜٙٔـ ىاروف، الكويت، ىػ(، مجالس العمماء، تحقيؽ عبد السالٜٖٖعبد الرحمف بف إسحاؽ )ت:  ٘
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كما ارتاد األدباء والشعراء والمغوييف والنحوييف، أمثاؿ األخفش واألصمعي ىذا المربد، وقيؿ أف والي البصرة كاف 
 . (ٔ)زيت خيرًا" يمحف فنصحو االخفش األكبر، وشكره الوالي عمى ىذه النصيحة قائاًل: " قد نصحت ونبيت فج

ىػ( أحد القراء السبعة المعروفيف، كاف نحويًا لو عدة أراء في المغة والنحو، وكانت ٗ٘ٔوكانت دار أبي عمرو )ت: 
، وكذلؾ مجموعة  داره مف المجالس العممية المشيورة في البصرة، وقد التقى بيا العديد مف األدباء والمحبيف لجميع العمـو

 ، وكاف ىناؾ الكثير مف ىذه المجالس في البصرة. (ٕ)مف المفكريف والفالسفة
 المبحث الثاني: مؤدبي أهل البصرة. 

المسمميف عمى العمـ  ، وقد حث الرسوؿ (ٖ)بشيرا ونذيرا ومعمما، قاؿ تعالى: أنما بعثت معمما بعث الرسوؿ محمد 
مف يرد اهلل بو خير يفقو في  : ولو والتعمـ وطمبو والتحمؿ مف اجمو، كما حث عمى طمب التعميـ وتبميغ العمـ كق

الديف
 . (٘) طمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ ومسممو : ، وجعؿ العمـ إلزاميا عمى المسمميف كقولو(ٗ)

في غزوة بدر مف أسرى قريش تعميـ عشرة مف المسمميف ليطمؽ سراحيـ، وقد بيف  كما طمب رسولنا الكريـ محمد 
سائر الناس  العالـ والمتعمـ شريكاف في الخير، وال خير في: مـ كقولو فضؿ العالـ والمتع الرسوؿ 

(ٙ) . 
، مما كاف يقدمو الخمفاء واألمراء لقد تمتع المؤدبوف بارتفاع المستوى ألمعاشي بسبب تعامميـ مع أغنياء القـو
لحؿ مشاكمو وضايقتو المادية، وذلؾ واألغنياء عندما يختاروف مؤدبا لولدىـ، فقد كاف فاتحة خير عميو وعمى أىمو، وفرصة 

 بتخصيص راتب شيري مجزي يتفؽ عميو.  
قدره ألؼ درىـ  (ٛ)واألحمر (ٚ)فقد أعطى الخميفة ىاروف الرشيد راتبا إلى مؤدبي أوالده إال وىو ألكسائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 يـ مف الماؿ واليدايا. ، وال شؾ انو عاؿ بمقداره فضاًل عما كاف يغدقو عمي(ٜ)شيريا
 وروي باف ألكسائي كاف يؤدب األميف، فكتب إلى الرشيد: 

 أمسى أليػؾ بحرمة يدلي  قؿ لمخػميفة ما تقػوؿ لمف    
 عبدي يدي ومطيتي رجمي  ما زلت منذ صار األميف معي    

                                                 

 . ٗ٘، صالمصدر نفسو: الزجاجي ٔ
 . ٔ، صالمصدر نفسو: الزجاجي ٕ
 . ٕسورة التوبة: اآلية  ٖ
 . ٗٚ/ٔـ، جٖٜٓٔىػ(، سنف الدار مي، دمشؽ، ٕ٘٘الدار مي: أبو محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف)ت:  ٗ
 . ٔٛ/ٔابف ماجو: سنف ابف ماجو، ج ٘
ىػ(، المعجـ الكبير، تحقيؽ: حمدي بف عبد المجيد السمفي، مطبعة ٖٓٙف بف أحمد بف أيوب أبو القاسـ)ت: الطبراني: سميما ٙ

 . ٕٕٓ/ٛـ، جٖٜٛٔ، الموصؿ، ٕالزىراء الحديثة، ط
 ىو أبو الحسف عمّي بف حمزة بف عبد اهلل بف بيمف بف فيروز، مولى بني أسد، قيؿ لو: لـ ُسميت ألكسائي؟ قاؿ: ألني أحرمت في ٚ

كساء، وىو إماـ أىؿ الكوفة في النحو والقراءة، أستاذ الفراء وعمّي بف المبارؾ األحمر، ورد بغداد وأدب محّمد بف الرشيد، قاؿ 
ىػ(، نور القبس المختصر مف المقتبس في أخبار ٖٗٛالمرزباني: عبد اهلل بف محمد )ت: الجاحظ: تعّمـ ألكسائي النحو بعد الكبر. 

 . ٗٓٔ، صٜٗٙٔشعراء والعمماء، حققو: رودلؼ زليايـ، فرانكفورت، النجاة واألدباء وال
أبو الحسف عمّي بف المبارؾ، كاف مؤدب محّمد بف زبيدة بعد ألكسائي، ألف ألكسائي كاف قد أصابو وضٌح، فقالت لو أـّ جعفر:  ٛ

األحمر سنة أربع وتسعيف ومائة.  أجمس بعض أصحابؾ مع ابني لمعمَّة التي كانت بو لئال ُيعديو! فأجمس معو األحمر، توفي
 . ٔٔٔالمرزباني: نور القبس، ص

 . ٛ/ٖٔ، د. ت، جٖىػ(، معجـ األدباء، دار المأموف، طٙٚٙياقوت الحموي: شياب الديف ياقوت بف عبد اهلل )ت:   ٜ
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عشرة أالؼ أخرى وىو قائـ ، وقد كرر لو اليدية ب(ٔ)ضحؾ الرشيد وأرسؿ إليو بعشرة أالؼ درىـ وجارية وخادمو
 . (ٕ)بتأديب المأموف، وقد أخبره بحسف أدبو

واختمفت أراء الفقياء والعمماء بشأف اخذ األجور لقاء التعميـ، فمنيـ مف ذىب إلى جواز ذلؾ، ومنيـ مف نيى عنو، 
إذ يقوؿ ما  الرسوؿ الكريـ فأبو حامد الغزالي عندما منع المعمـ مف أخذ األجور عف التعميـ مف طالب العمـ إنما اقتدى ب

فال يطمب عمى إفادة العمـ أجرا، وال يقصد بو جزاء وشكرا بؿ يعمـ لوجو اهلل، وطمبًا  نصو: " أف يقتدي بصاحب الرسالة 
ف كانت المنة الزمة عمييـ، بؿ يرى الفضؿ ليـ إذ ىذبوا قموبيـ ألف تتقرب إلى لمتقرب إليو، وال يرى لنفسو منة عمييـ،  وا 

تعالى بزراعة العمـو فييا كالذي يعيرؾ األرض لتزرع فييا لنفسؾ زراعة فمنفعتؾ بيا تزيد عمى منفعة صاحب األرض،  اهلل
فكيؼ تقمده منة وثوابؾ في التعميـ أكثر مف ثواب المتعمـ عند اهلل تعالى، ولوال المتعمـ ما نمت ىذا الثواب، فال تطمب األجر 

 . (ٖ)إال مف اهلل تعالى"
مف كالـ الغزالي أف التعميـ يجب أف يكوف مجاني ابتغاء لمرضاة اهلل وثوابو في بث التعميـ بيف المسمميف، والواضح 

 وعمى الرغـ مف ذلؾ فأف بعض المعمميف والعمماء اتخذوا مف التعميـ حرفة يقتاتوف عمييا. 
ا أو رفضيا، مما تسبب في وبيذا فأف األجرة كانت مباحة ومختمفة بحسب حالة الطالب وطبيعة معممو في قبولي

 تبايف الحالة االجتماعية واالقتصادية لممعمميف والمؤدبيف. 
 وسنستعرض بعض مؤدبي البصرة، الذيف أسيموا في بمورة الفكر العممي والتربوي في مدينة البصرة. 

 بن عمي بن عبد اهلل البصري المؤدب.  (4)ـ الحسن1
حفص الكتاني وأبا طاىر المخمص وعيسى بف عمي بف عيسى الوزير، المقرئ المؤدب األقرع، سمع أبا أبو عمي، 

سماعيؿ بف ىشاـ الصرصري  وأبا القاسـ بف الصيدالني ومحمد بف جعفر بف النجار الكوفي ومحمد بف بكراف بف الرازي، وا 
رسوؿ اهلل صمى  ومف بعدىـ، لـ يكف بو بأس، أخبرنا الحسف بف عمي األقرع قاؿ: سمعت أبا أمامو الباىمي يقوؿ: سمعت

ذا وعد فال  اهلل عميو وسمـ يقوؿ:  ذا أؤتمف فال يخف، وا  أكفموا لي ستا أكفؿ لكـ الجنة، إذا حدث أحدكـ فال يكذب، وا 
، قاؿ الحسف: ليس عندي عف أبي حفص الكتاني سوى ىذا يخمؼ، غضوا أبصاركـ وكفوا أيديكـ واحفظوا فروجكـ 

السبت التاسع عشر مف صفر سنة سبع وأربعيف وأربعمائة، ودفف في مقبرة باب  الحديث، مات أبو عمي األقرع في ليمة
 حرب. 

 بن ذكوان العوذي البصري.  (5)ـ حسين2

                                                 

 . ٕ٘ٛالمرزباني: نور القبس، ص ٔ
 . ٜٗـ، صٜٙٗٔىػ(، النبراس، بغداد، ٖٖٙابف دحيو الكمبي: حسف بف عمي )ت:  ٕ
 . ٙ٘/ٔىػ، جٕٔٗٔإحياء عمـو الديف، دار المعرفة، بيروت، ىػ(، ٘ٓ٘الطوسي)ت:  الغزالي: أبو حامد محمد بف محمد ٖ

 . ٙ٘/ٔج
ىػ(، الوافي ٗٙٚألصفدي: صالح الديف بف أيبؾ )ت: ؛ ٕٜٖ/ٚالخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، جينظر ترجمته:  ٗ

ـ، ٕٓٓٓ، بيروت، ٔالمصطفى، دار إحياء التراث العربي، ط بالوفيات، تحقيؽ: احمد االرنأووط وتركي فرحاف
 . ٖٚٔ/ٗج

ىػ(، الضعفاء الكبير، تحقيؽ: عبد المعطي أميف قمعجي، ٕٕٕالعقيمي: أبو جعفر محمد بف عمر بف موسى)ت: ينظر ترجمته:  ٘
أبو عبد اهلل محمد بف اري: ؛ البخٕٓٚ/ٚ؛ ابف سعد: الطبقات الكبرى، جٕٓٔ/ٕجـ، ٜٗٛٔ، بيروت، ٔدار المكتبة العممية، ط
 . ٖٚٛ/ٕج، التاريخ الكبير، تحقيؽ: السيد ىاشـ الندوي، دار الفكر، بيروت، د. تىػ(، ٕٙ٘إسماعيؿ الجعفي)ت: 
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أبو عبد اهلل المعمـ المكتب المؤدب البصري العوذي، سمع عبد اهلل بف بريده ويحيى بف أبى كثير، سمع منو شعبة 
بصري، ضعيؼ مضطرب الحديث، حدثنا عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ قاؿ: وعبد الوارث وابف المبارؾ، وكاف ثقة لمعمـ 

حدثنا أبو بكر بف خالد قاؿ: سمعت يحيى وذكر أحاديث لحسيف المعمـ فقاؿ: فيو اضطراب، حدثنا محمد بف عيسى قاؿ: 
و بف شعيب حدثنا صالح قاؿ: حدثنا عمي قاؿ: قمت ليحيى بف سعيد إف يزيد بف ىاروف روى عف حسيف المعمـ عف عمر 

 عف أبيو عف جده، أف رجال تزوج امرأة عمى عمتيا، فقاؿ يحيى: كنا نعرؼ حسينا، يعني المعمـ بيذا الحديث المرسؿ. 
 بن زياد البصري المؤدب.  (2)ـ سفيان3

أبو سعيد، سفياف بف زياد البصري، المعروؼ بالرأس، سمع عف حماد بف زيد وابف عيينة، وقد عظـ أبو حاتـ شأنو 
 ؿ: كاف أحد الحفاظ. فقا

مات بعد المائتيف شابًا وليس ذا شيخ، وذكره بف حباف في الثقات فقاؿ: عاجمو الموت قبؿ المائتيف بدىر فمـ ينتفع بو 
 وكاف صديقًا لعيينة بف سعيد. 

 بن عبد الرحمن التميمي البصري.  (0)ـ شيبان4
لكوفة ثـ بغداد، أحد األئمة المتفننيف، أدب بالكوفة أوالد التميمي موالىـ النحوي، نزيؿ اأبو معاوية البصري المؤدب، 

األمير داود بف عمي العباس، وقيؿ في نسبتو إلى النحو: إنما ىو إلى نحو بف شمس بطف مف األزد، قرأ عمى عاصـ بف 
 أبي النجود، وأبي إسحاؽ السبيعي، وعطاء بف أبي السائب. 

 ة، وعنو زائدة وابف ميدي وأبو النضر وآخروف. روى عف الحسف وابف سيريف وقتادة ومنصور وعد
 وقاؿ أحمد: ثبت في كؿ المشايخ، وقاؿ ابف معيف: ثقة في كؿ شيء مات سنة أربع وستيف ومائة. 

 بن ميسرة ألمنقري البصري المؤدب.  (3)ـ عباد5
زيد بف جدعاف عباد بف ميسرة ألمنقري، بصري كاف مف العباد، روى عف الحسف البصري وابف سيريف وعمي بف 

 ومحمد بف المنكد ري وقتادة وزرارة بف أوفى. 
روى عنو حميد بف أبى زياد، وأبو داود الطيالسى، وصدقة بف عمرو الغساني، وعبأه بف كميب، وىشيـ بف بشير، 

 ووكيع بف الجراح، وعباد بف أبى عوف القصاب بصري يقاؿ لو أبو جناب، وآخروف مف أىؿ البصرة. 

                                                 

ىػ(، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، تحقيؽ: يحيى مختار ٖ٘ٙابف عدي: أبي أحمد عبد اهلل بف عدي الجرجاني)ت: ينظر ترجمته:  ٔ
بف  جماؿ الديف أبي الحجاج يوسؼ: المزي؛ ٖٔٔ/ٔجـ، ٜٜٛٔ، ٖمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، طغزاوي، دار الفكر ل

ـ، ٜٓٛٔ، بيروت، ٔىػ(، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، تحقيؽ: بشار عواد معروؼ، مؤسسة الرسالة، طٕٗٚالزكي)ت: 
، بيروت، ٕاف الميزاف، مؤسسة األعممي، طىػ(، لسٕ٘ٛابف حجر العسقالني: شياب الديف احمد بف عمي )ت:  ؛ٕٙٗ/ٕٕج

 . ٜٖٗ/ٔجـ، ٜٔٚٔ
جالؿ الديف عبد الرحمف ؛ السيوطي: ٕٓٔ/ٖ؛ ابف حجر: لساف الميزاف، جٕٙٔ/٘ألصفدي: الوافي بالوفيات، جينظر ترجمته:  ٕ

 . ٚٔصـ، ٖٜٚٔ، مطبعة االستقالؿ، ٔتحقيؽ عمي محمد عمر، ططبقات الحفاظ، ىػ(، ٜٔٔ)ت: 
ىػ(، ٖٗ٘ابف حباف: محمد بف حباف بف أحمد أبو حاتـ التميمي ألبستي)ت: ؛ ٖٛ/ٙالبخاري: التاريخ الكبير، جته: ينظر ترجم  ٖ

، في نقد الرجاؿ ميزاف االعتداؿ؛ الذىبي: ٔٙٔ/ٚج، ـٜ٘ٚٔالثقات، تحقيؽ: السيد شرؼ الديف أحمد، دار الفكر، بيروت، 
أبو محمد محمود بف أحمد بف العيني: ؛ ٖٛٚ/ٕجلنشر، بيروت، د. ت، دار المعرفة لمطباعة وا، تحقيؽ عمي محمد البجاوي

، تحقيؽ: محمد فارس، مطبعة دار اإلشاعة، اليند، د. في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار ىػ(، مغاني األخيار٘٘ٛ)ت:  موسى
 . ٗ٘/ٖ، جت
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ماعيؿ عف الربيع بف عبد اهلل قاؿ: كاف عباد ألمنقري قد عاىد اهلل ليقرآف كؿ ليمة بألؼ آية، فاف لـ قاؿ موسى بف إس
يقرأ أصبح صائما، فاشتد عميو فأتينا بو ابف سيريف فقاؿ: ال أقوؿ اعيد اهلل شيئا ليوؼ بعيد اهلل، وقاؿ الحسف: ال يكمؼ 

 اهلل نفسا أال ما أطاقت ليكفر يمينو. 
باد المجتيديف، وعف يحيى بف معيف: ليس بو بأس. وقاؿ عباس الدوري عف ابف معيف: عباد بف ميسرة، وكاف مف الع

وعباد بف راشد، وعباد بف كثير، وعباد بف منصور، كميـ ليس حديثيـ بالقوى، ولكف يكتب، وقاؿ أبو داود: ليس بالقوى، 
 روى لو النسائي، وابف ماجو في التفسير، وأبو جعفر الطحاوى. 

 بن عبيد الحميري البصري المؤدب.  (1)ـ عبد اهلل 6
عبد اهلل بف عبيد الحميري البصري مؤذف مسجد المسارح، وىو مسجد عتبة بف غزواف ويعرؼ بمسجد جرا دار ويقاؿ 

 شرا دار المسا رج، ثقة مف السابعة. 
عمية، ويزيد بف زريع  روى عف أبي بكر بف النضر بف أنس، وعديسة بنت اىباف بف صيفي، وعنو إسماعيؿ بف

 والنضر بف شميؿ، وأبو عبيدة الحداد وصفواف بف عيسى، وعثماف ابف الييثـ وغيرىـ. 
 قاؿ ابف معيف ثقة، وقاؿ أبو حاتـ صالح ما بو بأس، روى لو الترمذي والنسائي وبف ماجة. 

 بن سعد أبو بكر البصري المؤدب.  (2)ـ عثمان7
 مع انس بف مالؾ رضي اهلل عنو، وابف سيريف، وعكرمة مولى ابف عباس. الكاتب التميمي أبو بكر البصري، س

روى عنو شعبة، وأبو عبيدة الحداد، وأبو عاصـ النبيؿ، ويحيى بف كثير بف درىـ، قاؿ محمد حدثنا أبو عاصـ: أخ 
 شيخ مف قريش عثماف بف سعد. 

سائي: ليس بالقوى. وقاؿ الترمذي: تكمـ يحيى قاؿ ابف حباف: ال يجوز االحتجاج بو. وقاؿ أبو زرعو: ليف. وقاؿ الن
 القطاف في عثماف بف سعد الكاتب وضعفو مف ِقبؿ حفظو. روى لو أبو داود، والترمذي. 

 بن عبد العزيز النايتي البصري المؤدب.  (3)ـ عمي8
 اني. عمي بف عبد العزيز النايتي البصري المؤدب، روى عف فاروؽ الخطابي، وروى عنو محمد بف اأَلْشنَ 

 بن ثروان البصري المؤدب.  (4)ـ موسى9
 ألعجمي، المعمـ، الَبْصِرّي، المؤدب، ويقاؿ بف سرواف، ويقاؿ بف فرواف ألعجمي. 

روى عف بديؿ بف ميسرة وجابر بف رممو وطمحة بف عبيد اهلل بف كريز ومورؽ ألعجمي ويزيد الرقاشي وأبي الطاىر بف 
 يحيى وأبي المتوكؿ الناجي. 

                                                 

رواية في الكتب الستة، تحقيؽ:  الكاشؼ في معرفة مف لو؛ الذىبي: ٕٕٙ/٘ٔالمزي: تيذيب الكماؿ، جينظر ترجمته:  ٔ
؛ ٔٚ٘/ٔ، جـٕٜٜٔمحمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبمة لمثقافة اإلسالمية مؤسسة عمـو القرآف، جدة، 

 . ٕٓٚ/٘، جـٜٗٛٔتيذيب التيذيب، دار الفكر، بيروت، ابف حجر: 
؛ العيني: مغاني األخيار، ٖٗ/ٖداؿ، ج؛ الذىبي: ميزاف االعتٕٕ٘/ٙالبخاري: التاريخ الكبير، جينظر ترجمته:  ٕ

 . ٖٙٗ/ٖج
ىػ(، توضيح المشتبو في ضبط أسماء الرواة ٕٗٛابف ناصر الديف الدمشقي: محمد بف عبد اهلل )ت: ينظر ترجمته:  ٖ

؛ ابف حجر: ٛٗ/ٕجـ، ٖٜٜٔوأنسابيـ وألقابيـ وكناىـ، تحقيؽ: محمد نعيـ العرؽ سوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
 . ٙ٘/ٔج، مطبعة دار صادر، بيروت، د. ت، تبو بتحرير المشتبوتبصير المن

 . ٕٖٓ/ٕ؛ الذىبي: الكاشؼ، جٓٗ/ٜٕ؛ المزي: تيذيب الكماؿ، جٕٔٛ/ٚالبخاري: التاريخ الكبير، جينظر ترجمته:  ٗ
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أمية بف خالد وشعبة بف الحجاج وعبد اهلل بف المبارؾ وعبد الصمد بف عبد الوارث وعمر بف أبي وىب  روى عنو
الخزاعي البصري ومحمد بف سواء والنضر بف شميؿ وىالؿ بف فياض المعروؼ بشاذ ووكيع بف الجراح وأبو عبيدة الحداد، 

بف حباف في كتاب الثقات، روى لو مسمـ متابعة  قاؿ إسحاؽ بف منصور وعباس الدوري عف يحيى بف معيف ثقة، وذكره
 وأبو داود والنسائي. 

 الخاتمة
آدابًا وأخالقيات، وأصواًل ينبغي أف يتبعيا العالـ  لقد اىتـ المربوف المسمموف بمجالس الدرس في المساجد فوضعوا ليا

العممية  مى بناء جسور الثقة والمحبة بيف قطبينظيفة تسودىا العالقات اإلنسانية، والقائمة ع والمتعمـ، مما يخمؽ أجواء نقية
   التعميمية والتعممية. 

األساسية ىي المغة العربية لغة القرآف  أما لغة التدريس التي كاف يستخدميا العمماء في المسجد، فال شؾ في أف المغة
عوب مختمفة منيـ الفارسي والرومي الكثير مف الناس في اإلسالـ، وىـ مف ش الكريـ، إال أنو بعد الفتوحات اإلسالمية دخؿ

وخاصة إذا كانت  , والزنجي. . . الخ، مما حتـ عمى الفقيو أو المحدث أتباع شتى الوسائؿ إليصاؿ المعارؼ ألصحابيا
 أداتيا المغة. 

وكذلؾ فتح  بالديف وكونو مكانًا لمعبادة، وكاف المسجد مركزًا لمتعميـ العالي، وقد أثر في نمو العمـو وانتشارىا التصالو
اعتبار أف بيوت اهلل ليس ألحد عمييا سمطاف، وال يحتاج الدخوؿ إلييا إلى استئذاف،  أبوابو ليتمقى الجميع العمـ فيو، عمى

 ويشعر الطالب فييا بالحرية، ولقد عدَّ المسجد بمثابة مدرسة عالية. 
راجـ، بؿ يكاد ال يخمو تاريخ عالـ مف العمماء توالى ذكرىا في كتب التاريخ والت أما الحمقات العممية في المساجد فقد

منتشرة منذ العصور األولى في  أو شيخ مف الشيوخ، مف اإلشارة إلى )حمقة( لو بمسجد مف المساجد، وكانت تمؾ الحمقات
ا والقيرواف وقرطبة وغيرىا مف المناطؽ والممالؾ اإلسالمية وعواصمي المساجد الجامعة بالحجاز والشاـ والعراؽ ومصر

وكانت الحمقة  الدرس )حمقة( ألف الطالب كانوا )يتحمقوف( أي ينتظموف في شبو عقد أو حمقة حوؿ شيخيـ ومدنيا، وسمي
 تضيؽ أو تتسع أو تتضاعؼ تبعًا لعدد الطالب. 

بنظافة الصبياف في المكتب بأف أوجبوا عمييـ أف يكوف لمسح األلواح مكاف طاىر  ووصمت عناية المربيف المسمميف
ؼ، وأف يستخدموا الخرؽ الطاىرة لمسح األلواح، وال يستخدموا البصاؽ بؿ الماء الطاىر، ألف البصاؽ فيو القذارة وعدـ نظي

 االحتراـ لممادة المكتوبة عمى األلواح. 
الكتاب، فنصحوا بعزؿ الصبي المريض عف  والممفت لمنظر اىتماـ الفقياء المربيف المسمميف بصحة الصبياف في

 ال ينتشر المرض بينيـ. رفاقو حتى 
والمعروضة مف قبؿ الباعة الجواليف فال يدع  وطمب إلى معمـ الصبياف منعيـ مف أكؿ الطعاـ والحموى المكشوفة

 المكتب ليبيع لمصبياف، إذ فيو المفاسد إف اشترى منو.  المعمـ أحدًا مف البياعيف يقؼ عمى
اإلسالمي، وثانييما لتعميـ  دىما لتعميـ القرآف، ومبادئ الديفمف ىذا أنو كاف ىناؾ نوعاف مف الكتاتيب، أح نستنتج

القراءة والكتابة والحساب، إال أف ىذا ال يمكف تعميمو، حيث كاف ثمة كتاتيب تجمع بيف تعميـ ىذه المواد، لكف نستطيع 
كريـ، وكثرة الفتوحات القرآنية قد انتشرت بشكؿ واسع وبارز، نتيجة تحمس الناس الشديد لمقرآف ال القوؿ إف الكتاتيب

 اإلسالمية، وبالتالي اتساع رقعة الدولة.
نزوؿ  التربوية اإلسالمية، فقد عرؼ اإلسالـ المؤسسة التربوية منذ المحظات األولى لبدء أما بالنسبة لممؤسسات

مع القمة القميمة كاف المعمـ األعظـ يج الوحي عمى قمب محمد، فكانت دار األرقـ بف أبي األرقـ أوؿ مؤسسة تربوية، فقد
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نفوسيا، ويعمميا آيات القرآف التي يتنزؿ بيا الروح األميف عمى قمبو، ويشكميا  التي آمنت بو سرًا في ىذه الدار، ويستخمص
 عقائديًا بما يتفؽ وتعاليـ اإلسالـ الحنيؼ.

 لمسجد، والمكتبة، وبيوتاإلسالمية مقتصرة عمى المدرسة فقط، بؿ تعدتيا إلى الكتاب، وا ولـ تكف المؤسسة التربوية
الحكمة، ودور العمـ، وحوانيت الوراقيف، ومجالس العمـ والمناظرة، ومنازؿ العمماء، ومجالس الفتوى، والبيمارستانات، 

 والمراكز الصوفية، والعتبات المقدسة وغيرىا.
لمجتمع اإلسالمي حاجات ا ولقد كانت ىذه المؤسسات التربوية اإلسالمية، نتاج بيئة معينة، نابعة مف صميـ

نما ىي نتاج نمو  وتطوراتو، مصبوغة بالروح اإلسالمية، حيث اىتدت بتعاليـ وأغراض اإلسالـ، إنيا ليست بالدخيمة، وا 
 العامة، نشأت في أمكنة معينة وأزماف معينة، وظروؼ معينة ، وضمف أغراض معينة أممتيا وتطور في الحياة اإلسالمية

   مية المتطورة. حاجات المجتمع اإلسالمي النا
 قائمة المصادر والمراجع

 أوال: المصادر. 
 ىػ(. ٖٙ٘األصفياني: أبو الفرج عمي بف الحسيف )ت: 

 . ، د. تٕػ األغاني، تحقيؽ سمير جابر، دار الفكر، بيروت، طٔ
 ىػ(. ٕٙ٘أبو عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ الجعفي)ت: البخاري: 

 الندوي، دار الفكر، بيروت، د. ت. ػ التاريخ الكبير، تحقيؽ: السيد ىاشـ ٕ
 ىػ(. ٕ٘٘الجاحظ: أبو عمرو بف بحر )ت: 

 ـ. ٜ٘ٛٔػ البياف والتبييف، تحقيؽ عبد السالـ ىاروف، ط، مصر، ٖ
 ىػ(. ٖٗ٘ابف حباف: محمد بف حباف بف أحمد أبو حاتـ التميمي ألبستي)ت: 

 ـ. ٜ٘ٚٔػ الثقات، تحقيؽ: السيد شرؼ الديف أحمد، دار الفكر، بيروت، ٗ
 ىػ(. ٕ٘ٛابف حجر العسقالني: شياب الديف احمد بف عمي )ت: 

 ، مطبعة دار صادر، بيروت، د. ت. ػ تبصير المنتبو بتحرير المشتبو٘
 ـ. ٜٗٛٔ، بيروت، ٔػ تيذيب التيذيب، دار الفكر، طٙ
 ـ. ٜٔٚٔ، بيروت، ٕػ لساف الميزاف، مؤسسة األعممي، طٚ

 ىػ(. ٖٙٗعمي )ت:  أبو بكر احمد بفالخطيب البغدادي: 
 مطبعة دار الكتاب، بيروت، د. ت. تاريخ بغداد مدينة السالـ، ػ ٛ

 ىػ(. ٔٛٙابف خمكاف: احمد بف محمد )ت: 
 ـ. ٜٛٗٔتحقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، ػ وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف، ٜ

 ىػ(. ٕ٘٘عبد الرحمف)ت:  الدارمي: أبو محمد عبد اهلل بف
 ـ. ٖٜٓٔػ سنف الدار مي، دمشؽ، ٓٔ

 ىػ(. ٖٖٙابف دحيو الكمبي: حسف بف عمي )ت: 
 ـ. ٜٙٗٔػ النبراس، بغداد، د. مط. ، ٔٔ

 ىػ(. ٛٗٚالذىبي: محمد بف احمد بف عثماف )ت: 
 ـ. ٜٛٙٔ، مطبعة حيدر أباد الدكف، ٗػ تذكرة الحفاظ، طٕٔ
 ىػ. ٙٓٗٔ، بيروت، ٗيؽ: شعيب االرناؤوط، مؤسسة الرسالة، طػ سير أعالـ النبالء، تحقٖٔ
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ػ الكاشؼ في معرفة مف لو رواية في الكتب الستة، تحقيؽ: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبمة لمثقافة ٗٔ
 ـ. ٕٜٜٔ، جدة، ٔاإلسالمية مؤسسة عمـو القرآف، ط

 دار المعرفة لمطباعة والنشر، بيروت، د. ت. ، البجاوي تحقيؽ عمي محمد، في نقد الرجاؿ ػ ميزاف االعتداؿ٘ٔ
بيدي: محّمد بف محّمد بف عبد الرّزاؽ الحسيني )ت:   ىػ(. ٕ٘ٓٔالزَّ

 ـ. ٜٗٛٔػ تاج العروس مف جواىر القاموس، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٙٔ
 ىػ(. ٜٖٖالزجاجي: عبد الرحمف بف إسحاؽ )ت: 

 ـ. ٕٜٙٔبد السالـ ىاروف، الكويت، ػ مجالس العمماء، تحقيؽ عٚٔ
 ىػ(. ٔٚٚألسبكي: تاج الديف عبد الوىاب بف عمي )ت: 

ػ طبقات الشافعية الكبرى، تحقيؽ: عبد الفتاح محمد الحمو ومحمود محمد الطناحي، مطبعة عيسى ألبابي الحمبي ٛٔ
 ـ. ٜٗٙٔوشركاه، القاىرة، 

 ىػ(. ٖٕٓابف سعد: أبو عبد اهلل محمد بف منيع البصري )ت: 
 . ٕٛ/ٔـ، جٜٛٙٔػ الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت، ٜٔ

 ىػ(. ٕٙ٘السمعاني: عبد الكريـ بف محمد )ت: 
 ـ. ٕٜ٘ٔ، القاىرة، ٔػ أدب اإلمالء واالستمالء، طٕٓ
 ـ. ٜ٘ٚٔػ التحبير في المعجـ الكبير، تحقيؽ: منيرة ناجي سالـ، مطبعة اإلرشاد، بغداد، ٕٔ

 ىػ(. ٜٔٔبد الرحمف )ت: جالؿ الديف عالسيوطي: 
 . ـٖٜٚٔ، مطبعة االستقالؿ، ٔتحقيؽ عمي محمد عمر، طػ طبقات الحفاظ، ٕٕ

 ىػ(، ٜٔٙأحمد بف عبد المؤمف بف موسى األندلسي )ت: الشر يشي: 
 ػ شرح مقامات الحريري، تحقيؽ مجمد أبو الفضؿ، القاىرة، د. ت. ٖٕ

 ىػ(. ٜٛ٘الشيرازي: عبد الرحمف بف نصر)ت: 
 ، تحقيؽ: ألباز ألعريني، بيروت، د. ت. الظريفة في طمب الحسبة الشريفةياية الرتبة ػ نٕٗ

 ىػ(. ٗٙٚألصفدي: صالح الديف بف أيبؾ )ت: 
 ـ. ٕٓٓٓػ الوافي بالوفيات، تحقيؽ: احمد االرنأووط وتركي فرحاف المصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٕ٘

 ىػ(. ٖٓٙأبو القاسـ)ت: الطبراني: سميماف بف أحمد بف أيوب 
 ـ. ٖٜٛٔ، الموصؿ، ٕػ المعجـ الكبير، تحقيؽ: حمدي بف عبد المجيد السمفي، مطبعة الزىراء الحديثة، طٕٙ

 ىػ(. ٖٓٔالطبري: محمد بف جرير )ت 
 ـ. ٖٜٙٔػ تاريخ الرسؿ والمموؾ، القاىرة، ٕٚ

 ىػ(. ٖٙٗأبو عمر يوسؼ بف عبد اهلل بف محمد )ت: ابف عبد البر: 
 ػ االستيعاب في معرفة األصحاب، تحقيؽ: طو محمد الزيني، مكتبة الكميات األزىرية، مصر، د. ت. ٕٛ

 ىػ(، ٜٛٓٔابف العماد الحنبمي: أبو الفالح عبد الحي )ت: 
 ػ شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، المكتب التجاري لمطباعة والنشر، بيروت، د. ت. ٜٕ

 ىػ(. ٘٘ٛ)ت:  وسىأبو محمد محمود بف أحمد بف مالعيني: 
 . ، تحقيؽ: محمد فارس، مطبعة دار اإلشاعة، اليند، د. تفي شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار ػ مغاني األخيارٖٓ

 ىػ(. ٘ٓ٘الطوسي)ت:  الغزالي: أبو حامد محمد بف محمد
 ىػ. ٕٔٗٔػ إحياء عمـو الديف، دار المعرفة، بيروت، ٖٔ
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 الثالث اليجري(. ابف الفقيو: احمد بف محمد )ت في القرف 
 ـ. ٜٗٔٔػ مختصر كتاب البمداف، طبعة ليدف، ٕٖ

 ىػ(. ٙٗٙ)ت:  بف يوسؼ القفطي: جماؿ الديف أبو الحسف عمي
 ـ. ٜٓ٘ٔ، مطبعة دار الكتب المصرية، القاىرةػ أنباه الرواة عمى أنباء النحاة، تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ، ٖٖ

 ىػ(. ٕٔٛت: القمقشندى: أبو العباس احمد بف عمي )
 . ـٜٚٛٔػ صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، دار الكتب العممية، بيروت، ٖٗ

 ىػ(. ٗٚٚابف كثير: إسماعيؿ بف عمر)ت: 
 ـ. ٕٖٜٔػ البداية والنياية في التاريخ، مطبعة المعارؼ، القاىرة، ٖ٘

 ىػ(. ٕ٘ٚابف ماجو: محمد بف يزيد القز ويني )ت: 
 فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، د. ت.  ػ سنف ابف ماجو، تحقيؽ: محمدٖٙ

 ىػ(. ٖٗٛالمرزباني: عبد اهلل بف محمد )ت: 
 . ٜٗٙٔػ نور القبس المختصر مف المقتبس في أخبار النجاة واألدباء والشعراء والعمماء، حققو: رودلؼ زليايـ، فرانكفورت، ٖٚ

 ىػ(. ٕٗٚبف الزكي)ت:  جماؿ الديف أبي الحجاج يوسؼ: المزي
 ـ. ٜٓٛٔػ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، تحقيؽ: بشار عواد معروؼ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٖٛ

 ىػ(. ٔٔٚمحمد بف مكـر بف منظور األفريقي المصري )ت: ابف منظور: 
 ـ. ٜ٘٘ٔ، بيروت، ٔػ لساف العرب، دار صادر، طٜٖ

 ىػ(. ٕٗٛابف ناصر الديف الدمشقي: محمد بف عبد اهلل )ت: 
المشتبو في ضبط أسماء الرواة وأنسابيـ وألقابيـ وكناىـ، تحقيؽ: محمد نعيـ العرؽ سوسي، مؤسسة الرسالة،  ػ توضيحٓٗ

 ـ. ٖٜٜٔ، بيروت، ٔط
 ىػ(. ٕٕٗاليروي: أبو عبيد القاسـ بف سالـ )ت: 

ية، حيدر آباد مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانػ غريب الحديث، طبع تحت مراقبة الدكتور محمد عبد المعيد خاف، ٔٗ
 ـ. ٜٗٙٔالدكف، اليند، 

 ىػ(. ٙٚٙياقوت الحموي: شياب الديف ياقوت بف عبد اهلل )ت: 
 ، د. ت. ٖػ معجـ األدباء، دار المأموف، طٕٗ

 ثانيًا: المراجع. 
 حتي: فيميب وآخروف. 

 ـ. ٜٗٚٔ، بيروت، ٕػ تاريخ العرب المطوؿ، دار غندـ لمطباعة والنشر، طٖٗ
 سزكيف: فؤاد. 

 . ـٜٚٚٔػ تراث اإلسالـ، حمب، ٗٗ
 طمس: محمد أسعد.  

 . ٜٙ٘ٔػ التربية والتعميـ في اإلسالـ، دار العمـ لممالييف، بيروت، ٘ٗ
 العمايرة: محمد حسف. 

 ـ. ٕٓٓٓ، عماف، ٕػ أصوؿ التربية، دار السيرة، طٙٗ
 الكردي: محمد طاىر بف عبد القادر الخطاط الممكي. 

 ـ. ٖٜ٘ٔ، مكتبة ألجمبي، القاىرة، ٕسمو، طػ تاريخ القرآف وغرائب ر ٚٗ
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 مصطفى: إبراىيـ وآخروف. 
 ـ. ٜٜٛٔدار الدعوة لمطباعة والنشر والتوزيع، تركيا، ػ المعجـ الوسيط، تحقيؽ: مجمع المغة العربية، ٛٗ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


