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 :الممخص
تعد المساجد والجوامع مؤسسات تربوية ودينية وعممية متكاممة اذ لم        

تكن مكانا لمعبادة فقط بل كانت مركز لمحياة السياسية والتعميمية 
المعيد االول لتعميم واالجتماعية في الدولة العربية االسالمية لذ كانت تمثل 

المسممين القراءة والكتابة وتفقييم بأمور دينيم القويم وتخرج منيا الرواد 
االوائل من الصحابة االجالء بناة الحضارة العربية االسالمية الزاىرة واول 
مكان اتخذه المسممون في التربية والتعميم ىو مسجد الرسول صمى اهلل عميو 

 وسمم .
سي فد بني المنصور اول مسجد في بغداد وىو اما في العصر العبا

المسجد الجامع الكبير وسط العاصمة بغداد ، وكان الجامع الكبير مركزا 
لمتدريس وتمقي العموم. وىناك مساجد عدة في العصر العباسي بمغت )اثنى 
عشر( جامعا اما المساجد فقد بالغ المؤرخين في عددىا ذكر بعضيم انيا 

سجد وىو عدد مبالغ فيو وىذا يدل عمى االىتمام بمغت )ثالثون( الف م
 بالجوانب الدينية والتربوية والعممية .                            

تكمن اىمية البحث في كون المساجد والجوامع ليا دور كبير في جميع 
العصور واالماكن االسالمية ولمبحث عن العبادات والتربية والتعميم وغيرىا 
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Abstract: 

The research sheds light on baths in Arabic Islamic city 

and its effect on public life that every civilization contain 

this phenomenon  specially Arabic  one , many Arabic 

sources signs to Arabic recent through pre-Islamic 

centuries then , it had developed through two Amway 

and Abbasid centuries as well as it became part of civil 

planning for the Arabic Islamic city sited in the nearest 

market of mosque as it sited in towns , it planned by 

division around three halls ,cool, warm and hot   .  

The most baths in cities is a guide on social ,economic 

developing for these cities , the importance of this 

organizations dose not return to religious reasons related 

to cleaning , but return to more ones as ,investment , and 

encouraging the authority owners as a role of recovering 

various types of sick 
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 المقدمة :
تمثل المساجد والجوامع بيوت اهلل تعالى التي تؤدى فييما الصالة وىي احدى االركان 
االساسية في االسالم ، اضافة الى اغراض اخرى متعددة مثل بعض المناسبات الدينية 

                                   ،والتربية والتعميم وظير ، ذلك في بداية العصور االسالمية االولى .                                      
اول مسجد بني عمى االرض ىو المسجد الحرام ، ونستدل عمى ذلك عن رواية ابو    

ذر الغفاري الذي قال ))قمت يا رسول اهلل اي مسجد وضع في االرض اوال ؟ قال المسجد 
ببناء المسجد ،  الحرام (( .وبعد ىجرتو صمى اهلل عميو وسمم ووصولو الى المدينة قام مباشرة

 والذي يشكل احدى ركائز قيام الدولة االسالمية . 
فالمسجد ىو المكان الذي تؤدى فيو صالة الجمعة زيادة الى الصموات الخمس 

 االخرى ، ويؤدى فيو اعتكاف ، وسمي بالجامع ألنو يجمع الناس إلداء صالة الجمعة .     
بيا الدولة االموية ، وقد اىتم الخمفاء  وكان التعميم من الجوانب االساسية التي اىتمت

 االمويين و االمراء والوزراء وغيرىم بالتعميم وحث وتشجيع المسممين عميو.
اما في العصر العباسي لم يكن المسجد مكانا لمعبادة فحسب بل اتسع كذلك ليكون 

 مركزا لمحياة االجتماعية والسياسية والتعميمية لمدولة العربية االسالمية .
ستمر بناء المساجد في الدولة العربية االسالمية، وعند مجيئ بني العباسي وتسمموا وا

 -ىـ 221السمطة ، فأول مسجد بناه الخميفة ابو جعفر المنصور عند بناء مدينة بغداد )
ىـ( ىو مسجد المنصور الذي سمى عمى اسم الخميفة، وصار ىذا المسجد قبمة انظار 221

لعصر ، وتتابع بناء المساجد في عيد الخمفاء العباسيين فيما بعد العمماء والشيوخ في ذلك ا
وعدت المساجد والجوامع في العصر العباسي مركز الحياة العامة زيادة الى كونيا مركزا 
 لمعبادات والتعمم والجوانب السياسية وغيرىا .                                               

البحث في كون المساجد والجوامع ليا دور كبير في  تكمن اىمية المبحث االول:
جميع العصور ومختمف االماكن لمحث عمى العبادات والتعميم والثقافة ومراكز لمتوعية 
االجتماعية عمى الرغم من تطور وسائل االعالم في الوقت الحاضر ، وحماية الدين من 

آلداب االسالمية والمجتمعية بشكميا الضياع ودفع الشباب خاصة لاللتزام بالدين والعمم وتعمم ا
 الصحيح.                                                          
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ييدف البحث الى حماية المساجد والجوامع التي اسست منذ  اليدف من البحث :
قرون عدة من االىمال وابراز اىميتيا كونيا مركز اساسي لمدين االسالمي والمحافظة عمى 

 التراث العممي العربي االسالمي من خالليا.
فالمساجد والجوامع ىي مشعال لمنور والصالح واليداية واالستقامة وكونو مؤسسة 

 ينية متكاممة لتوعية المسممين في امور دينيم ودنياىم .تربوية د
واخيرا يتضمن البحث محاور عدة منيا : ممخص البحث بالمغة العربية واالنكميزية ، 
المقدمة ،تحديد المفاىيم ،لمحة عن المساجد والجوامع ودورىا في التربية والتعميم عبر التاريخ، 

لتعميم في العصر العباسي ،الخاتمة ،اليوامش المساجد والجوامع ودورىا في التربية وا
 ،المصادر والمراجع.

 تحديد المفاهيم المبحث االول:
بما ان التعميم سبق وجود المساجد والجوامع ال بدلنا من تقديم التعميم عمى المساجد 

 والجوامع في تحديد المفاىيم
 

 التربية والتعميم: 
تعد التربية والتعميم مصطمح واسع يدل في معناه عمى الطرق والسبل التي تمكن 
االفراد من اكتساب المعارف والميارات التي يتوصمون من خالليا الى فيم صحيح ألنفسيم  
ولألخرين ، ويشار الى انو بين التربية والتعميم عموم وخصوص ، فيما ليستا كممتين 

بمفيوميا اشمل من التعميم الذي يعد جزءا من التربية: اذ يقتصر مترادفتين : اذ ان التربية 
التعميم عمى المعمومات المتقدمة من قبل زيادة الى عدد من االتجاىات والميارات داخل 

وغيره ،  المعممالصف ، اما التربية فانيا تتواجد داخل الصف وخارجو ويقوم بميمة التربية 
  ( 2)واشملوليذا فان مفيوم التربية يعد اعم 

فمعنى التربية والتعميم يمثل الكل والجزء وما ينطبق عمى الكل ينطبق عمى الجزء 
 وليس كل ما ينطبق عمى الجزء ينطبق عمى الكل ىذا الفرق بين التربية والتعميم.

ىي وسيمة اساسية من وسائل االستمرار والبقاء . وضرورة اجتماعية ىدفيا  التربية :
واالىتمام بو، ايضا ضرورة من ضرورات االنسان ، اذ تكون شخصيتو  تمبية حاجات المجتمع

 وتصقل قدراتو وثقافتو ليكون عمى تفاعل منظم مع المجتمع المحيط بو ليساىم فيو بفعالية.
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 التربية:
يعرف الجوىري التربية لغة بانيا الربيتو تربيو وتربية اي تخذ بو ، قال :ىذا لكل 

  (8)ماتنمي كالولد والزرع ونحوه
ىي العمل المنسق المقصود اليادف الى نقل المعرفة وخمق القابميات ، وتكوين 

 (3)االنسان والسعي بو في طريق الكمال مع جميع النواحي وعمى مدى الحياة

 التعميم:
ىو الثقافة او تطوير الممكات والقدرات وتكوين الشخصية وغالبا ما يعرف عمى    

 (2)اساس ثقافي وفمسفي .

 القاموس التربوي التعميم بانو:ويعرف 
تقدم المجتمع الذي عن طريقة يتأثر الناس بمختمف الموضوعات المحاطة          

بيم داخل البيئة التي يعيشون بيا وىذا بدوره يمكن ان يؤدي الى تطور قدرة الفرد ومكانتو 
 (1)االجتماعية نحو االفضل

كونيا عممية مقدسة ىادفة ميدانيا  ان اىمية العممية التربوية في االسالم تكمن في
 .(3)الكون ومحورىا االنسان وىدفيا الحياة المؤمنة

 تعريف المسجد والجامع:
 ال بد من القول ان ىناك اختالف بين الكممتين لما ذكر االزىري:

بكسر الجيم لغًة: ىو اسم مكان مشتق من الفعل الثالثي سجد اي انحنى المسجد: 
 الرض وىو الموضع الذي يتعبد فيو وجمعو مساجد.وخضع ووضع جبيتو عمى ا

 :اما اصطالحا
فالمسجد ىو بيت من بيوت اهلل سبحانو وتعالى ، بناه العباد بفضل اهلل ،         

إلداء الصموات الخمسة المفروضة يوميا ، وقد وجيت قبمتو نحو مكة المكرمة، ولممسجد 
لغناء والبيع والشراء ، ودخول االنجاس، حرمة سائر اماكن العبادة فال يجوز منو الميو وا

وتجدر االشارة الى ان المسجد شرعيا يشترط ان يكون موقوفا لجميع المسممين اما لو خصص 
 (0)بو فئة منيم دون غيرىم فال يسمى مسجدا.

 واول مسجد بني في المدينة ىو مسجد قباء.
 (2)اليوم.ويدعى لمصالة في المسجد عن طريق االذان ، وذلك خمس مرات في 
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 اما الجامع لغة:
معنى جامع في معجم المعاني: جامع )فعل(، جامع يجامع، جماعا ومجامعو 

 والمفعول مجامعو عمى امر 
جامع :اسم الجمع جامعون وجوامع ،المؤنث جامعة ،والجمع المؤنث جامعات وجوامع 

جامع المسجد الجامع :من اسماء اهلل الحسنى المسجد الجامع :الذي تصمي فيو الجمعة 
 (1)الحرام: جامع مكة.

اما المسجد الجامع فيو اشمل بالتعريف :اذ انو مسجد مخصص لمصالة وجامع ألنو 
يجمع الناس فيجتمعون فيو إلداء الصموات الخمسة زيادة الى صالة الجمعة والعيدين 

عتكاف واالستسقاء، كما انو يشيد اقامة حدود اهلل عمى من اعتدى عمى حرماتو ، ويشيد اال
في الميالي المباركة، والقاء المواعظ والدروس الدينية والدنيوية ، والتشاور في االمور الخاصة 
والعامة بما فييم جميع افراد االمة ، وتجدر االشارة الى ان اول مسجد جامع في االسالم بني 

 .(22)في المدينة المنورة، ىو المسجد النبوي
 ىو مسجد، ولكن ليس كل مسجد ىو جامع.ومما تقدم يمكن القول ان كل جامع 

 لمحة تاريخية المبحث الثاني:
العمم نور من اهلل بو عمى البشرية جمعاء منذ ان خمق الكون فالعمم سبق خمقو 

ومن الدالالت  (28). وىذا يعني ان اهلل تعالى خمق العمم(22)االنسان واول ما خمق اهلل القمم
ْنساَن ِمْن 2القرانية عمى مكانة العمم قال اهلل تعالى:)) اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَمَق ) ( َخَمَق اإْلِ

 ( 23)( الَِّذي َعمََّم ِباْلَقَمِم((3( اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم )8َعَمٍق )
عمم(اي الذي تعمم من اهلل واول من تعمم ىو ابونا ادم عميو السالم وكان يسمى )بالم

 .(22)عز وجل
وال بد لنا ان نوضح اىمية التعميم في المجتمع العربي قبل االسالم وعبر المراحل 
التاريخية سريعة ثم في عصر صدر االسالم اذ ظيرت اىمية العمم واخذت المساجد والجوامع 

ر االموي الذي تطورت دورا بذلك زيادة الى االماكن االخرى كالكتاتيب وغيرىا ، كذلك العص
فيو الدولة العربية االسالمية ، واعطى لمعمم والعمماء مكانة اجتماعية عالية وكان لممساجد 
والجوامع دور في ذلك ، حتى نصل الى موضوع بحثنا دور الجوامع والمساجد التي تطورت 

 لمدولة.                                                                                                 بشكل كبير في العصر العباسي في مجال التربية والتعميم كبقية الجوانب االخرى
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عرف العرب الكتابة ومارسوىا قبل االسالم بوقت طويل ، اذ بدأت الكتابة في      
يين في القسم العراق قبل البمدان االخرى منذ االلف الرابع قبل الميالد، ثم تطور في عيد االكد

 االوسط من العراق منتصف االلف الثالث قبل الميالد، كذلك في العصرين البابمي واالشوري.
اما مصر فقد ظيرت الكتابة فييا في االلف الثالث قبل الميالد، اال انيا تطورت عند 

عثر الكنعانيين في بالد الشام، اذ بدأت الكتابة اليجائية، والدليل عمى ذلك الكتابات التي 
عمييا العمماء مثل النقوش التي وجدت في احجار سرابيط الخام في شبو جزيرة سيناء ، وتعود 

( قبل الميالد ، اذ كان لكل عالمة منيا صوتا خاصا 2122-2322اصال الى المدة ما بين )
بيا وترجع ىذه الى العمال العرب الكنعانيين الذي كانوا يعممون في مناجم سيناء. كما عثر 

بعض النقوش االثرية في مدينة اوغاريت ، راس الثمرة الواقعة في بالد الشام، التي كتب عمى 
بنوع من العالمات المسمارية بسبب نوع القمم الذي كتبت فيو، وىو نفس القمم الذي استعممو 
في العراق من قبل، وىذا يدل عمى انو قد يكون انتقل من العراق الى تمك المدن، وتعود ىذه 

( قبل الميالد ، وكذلك النقوش الكتابية التي وجدت في مدينة جبيل 2222ت الى )الكتابا
        الواقعة في شمال بيروت ، ويعود عيدىا الى االلف الثاني قبل الميالد.                                                            

وعشرون( حرفا انتقمت منيا  وال بد ان نذكر ان ىذه الكتابة كانت تتألف من )اثنين
 وغيرىا. (21)الكتابات االخرى مثل االرامية والعربية والجنوبية والنبطية 

ىذا ما يمثل الكتابة عند العرب قبل الميالد ، واستمرت الكتابة بالتطور عمى مر 
وعمى ىذا االساس بني نفر  (23)العصور اذ بتأثير منطقة االنباط واليمن والكتابات االخرى 

الخط العربي ومنيم مرار بن مرة ، واسمم بن سدرة ، وعامر بن جدرة من  (20)قبيمة طئمن 
                 . ومن االنبار تعمم الكتابة اناس من اىل الحيرة وسائر عرب العراق .                                                             (22)اىل االنبار

التي تعممت وعممت الكتابة والتعميم ومنيا انتشرت الى باقي فالعراق من اوائل المدن 
التي كانت  (21)المدن العربية ، اذ انتقمت فيما بعد الى شمال نجد والطائف لتشمل الحجاز

عمى اتصال بمراكز الحضارة في الشام واليمن والحيرة ، وكانت الحيرة قد قطعت شوطا كبيرا 
. كما انيم (82)ن اخبار مموكيم في كنائسيم واسفارىمفي مجال الثقافة، اذ كان اىميا يدونو 

 . (82)حرصوا وارسال ابنائيم الى الكتاتيب ليعمموىم القراءة والكتابة . القراءة والكتابة
شاركت الحيرة في نقل بعض المعارف الى المدن العربية ومنيا مكة التي انتقمت الييا 

 الى بقية الناس. ومنيا انتشرت (88)الخط العربي من الحيرة واالنبار
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وذكر البالذري ان بشر بن عبدالممك ىو الذي نقل الخط من الحيرة الى مكة وعممو 
 .(82). واكد عمى ذلك ابن النديم(83)الى اىل مكة

وعن عدد الذين كانوا يكتبون في قريش قبل االسالم منيم من قال سبعة عشر رجال، 
 .(81)والقمقشندي ذكر انيم بضعة عشر

ومع ذلك يمكن التسميم ليذه الروايات من حيث دقة العدد، وذلك ان مكة مدينة تجارية 
والبد ان نذكر ان القراءة والكتابة لم  (83)، وتحتاج الى عدد اكبر من الذين يعرفون الكتابة 

تكن مقتصرة عمى الرجال فحسب ، بل كان ىناك عدد من النساء وممن تعممن القراءة والكتابة 
 . (80)بداهلل بن قياض نوعا من الكتاتيب لمتعميم كانت موجوده جوار الكعبة،ويرجح ع

اما في المدينة المنورة فاالىتمام بالكتاب المقدس وشرحو جعل من البداىة القول ان 
 (82)ىناك كتاتيب تولت ذلك 

تؤكد عمى ان ىنالك شريحة من القوم كانت عمى  (81)ان وجود عبارة )اىل العمم(،
 والكتابة والقراءة ومثمت ىذه الشريحة مثقفي ذلك العصر . عمم بالمعرفة

 اذا فالعمم في الحياة العربية كان وسيمة لتيذيب االخالق ووسيمة لنيل ابعد المقاصد
 عصر صدر االسالم والخالفة الراشدة ،

وعند مجيء االسالم اصبح االىتمام بالمجتمع ومؤسساتو وافراده والسيما العمم ، اذ 
ْنساَن 2ياتو لتؤكد عمى العمم، قال اهلل تعالى } اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَمَق )نزلت اول آ ( َخَمَق اإْلِ
ْنساَن َما َلْم َيْعَمْم )2( الَِّذي َعمََّم ِباْلَقَمِم )3( اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم )8ِمْن َعَمٍق )  .(32) { (1( َعمََّم اإْلِ

لرعاية في عصر صدر االسالم وظير ىذا االىتمام في كان العمم احد اىم اوجو ا
  (32 )( مرة212توجييات القران الكريم . اذ وردت فيو )مادة عمم(ومشتقاتيا قرابة)

اذ خمق القران الكريم دوافع ومحفزات كثيرة ألفاق التفكير والدراسة لممجتمع لم تكن 
الكريم قاعدة االنطالق في اوسع : وبذلك شكل القران (38)موجوده  في مرحمة ما قبل االسالم 

 حركة عممية فكرية في الحياة العربية .
اما عن الرسول محمد )صمى اهلل عميو وسمم( بعثو اهلل تعالى الى الناس كافو بشيرا 

. وحث الرسول )صمى اهلل عميو وسمم ( عمى  (33)ونذيرا ومعمما ، قال) وانما بعثت معمما(
مم ومنزلة العمماء كقولو )صمى اهلل عميو وسمم( في طمب العمم العمم والتعميم وطمبو وتبميغ الع
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))العمم حياة االسالم وعماد الدين ، ومن عمم عمما اتم اهلل عميو اجره، ومن تعمم فعمل عممو 
 (32)اهلل مالم يعمم (( 

 وجعل صمى اهلل عميو وسمم العمم الزاميا عمى المسممين كقولو )وطمب العمم فريضة ،
كما اكد صمى اهلل عميو وسمم عمى تعميم الناس بقولو )تعمموا العمم وعمموه   (31)عمى كل مسمم(

وىناك العديد من كتب الحديث والسنن تتطرق الى  (33)وتعمموا الفرائض وعمموىا لمناس(( ، 
 االحاديث النبوية الشريفة في ىذا المجال .

رص ليمارس ميمتو كان الرسول صمى اهلل عميو وسمم معمم المسممين فقد استثمر الف
التعميمية من خالل الوفود التي كانت تأتي في موسم الحج وفي مواسم اخرى ، فيو يقوم 
بتعميميم وشرح ما انزل اهلل تعالى عميو والعمل بيا وارسال البعثات مع الوفود ليقوموا بدور 

 (30)المعممين :

والكتابة اوال  واىم ما ركز عميو صمى اهلل عميو وسمم ىو تعميم الصحابة القراءة
،ليسيل عمييم قراءة القران الكريم كونو المادة االساسية في التعميم االسالمي ، وبذلك ظيرت 
دراسات ليا صمة بالقران الكريم ، منيا الدراسات المغوية ، والتفسير والناسخ والمنسوخ واسباب 

 (32)النزول وعمم القراءات والرسم القراني وغيرىا من الدراسات ... 

وكان اليدف من التعميم عند الرسول صمى اهلل  عميو وسمم اوال لكتابة ما ينزل عميو 
من آيات قرآنية ثانيا  ألرسال الرسائل الى المموك ليدعوىم الى االسالم وكتابة المواثيق 
والعيود الى عمالو عند تولييم لوظيفة معينة في الدولة العربية االسالمية وبيذا احتاج الرسول 

 هلل عميو وسمم الى كتاب لتنفيذ ذلك ومن اشيرىم عمى سبيل المثال :صمى ا
عثمان بن عفان )رض(.،عمي بن ابي طالب )رض(. وابي بن كعب ، وزيد بن 

الذي طمب منو الرسول صمى اهلل عميو وسمم في السنة الرابعة لميجرة ان يتعمم  ،،،(31)ثابت
وكان زيد بن ثابت االنصاري من   (22) ((كتابة ييود وقال )) انى ال امن ان يبدلوا كتابي 

 (22)اعظم التراجمة مقدرة في وقت قصير  : 

كذلك كان لالحاديث النبوية دور في التشجيع عمى التربية والتعميم والتأكيد عمى 
اىميتيا  ، وعمى ىذي اآليات القرآنية واالحاديث النبوية الشريفة سار الخمفاء الراشدون وغيرىم 

 االىتمام بالتربية والتعميم في المجتمع االسالمي.                                                                          من الصحابة عمى 
 اما عن اىم مراكز التعميم في عيد الرسول صمى اهلل عميو وسمم .
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ر كانت اوال دور القراء  واول بيت لمتعميم في مكة كان يجتمع فيو المسممون ىو دا
ىـ ( ليقرا عمييم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ما نزل  11االرقم بن االرقم المخزومي )ت 

من القران الكريم ، ويشرح ليم آياتو ويجيب عمى اسئمتيم ، وعند اعالن الدعوة زاد عدد 
                                                        اصبحت الدار ال تسعيم  انتقموا الى مكان اوسع   .         (28)المسممين حتى وصل اربعين شخصا 

 38اما في المدينة فكان ىناك دور متعددة لمقراء مثل دار عبداهلل بن مسعود ) ت 
 . وغيرىم .. (23)ه (  1ىـ( ودار مخرمة بن نوفل )ت ع 

الرسول اال ان المسجد اخذ المكانة االولى في التربية والتعميم في المدينة عندما اسس 
 صمى اهلل عميو وسمم دولتو فييا ،

 
 

 المسجد:
نيض المسجد الذي كان مقرا لمعبادة ومعيد لمتربية والتعميم ، ودار لمندوة ، وكان 
الرسول صمى اهلل عميو وسمم والصحابة يعممون  المسممين مختمف االمور الشرعية ، اذ كان 

ية ، اذ قال رسول اهلل صمى اهلل عميو تمقي العموم في المسجد عمى وفق نظام الحمقات العمم
 .(22)وسمم   )) من جاء مسجدي ىذا لم يأتو اال لخير يتعممو او يعممو ((

وفي رواية عن الييثمي قال : ان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ) كان اذ جمس ، 
 (21)جمس اليو اصحابو حمقا ( 

ؤون القران ويتعممون الفرائض وعن انس قولو : )كانوا اذا صموا الغداة قعدوا حمقا يقر 
 .(23)والسنن ( 

وروى عبداهلل بن عباس )رضي اهلل عنو ( ان الرسول صمى اهلل عميو وسمم كان 
 ، كذلك يعمميم الحديث واالجابة عمى االسئمة في المسجد .                                                 (20)يعمميم القران والتشيد

العديد من احاديث الرسول صمى اهلل عميو وسمم وجموسو  وتذكر كتب الصحاح 
 لمناس في المسجد .

ولم يكن صمى اهلل عميو وسمم معمما في المسجد فحسب بل كان يجمس ويستمع الى 
 الصحابة وىم يحدثون ويقرؤون القران الكريم ، ويذكر انو دخل المسجد في المدينة ، 
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لقران ويدعون اهلل واالخرى يتعممون )فوجد في المسجد حمقتين احدىما يقرؤون ا
ويعممون ، فقال النبي صمى اهلل عميو وسمم كل عمى خير ىؤالء يقرؤون القران ويدعون اهلل ، 

 .(22)فان شاء منعيم، وىؤالء يتعممون ويعممون، وانما بعثت معمما فجمس معيم ( 
ين في فالمسجد كان في عيد الرسول صمى اهلل عميو وسمم مدرسة مفتوحة لممسمم

 التربية والتعميم والتعمم واالستزادة في مختمف العموم الدينية والدنيوية .
 اما الخمفاء الراشدين

رغم ان الصحابة ساروا عمى نيج الرسول صمى اهلل عميو وسمم في جميع خطواتو 
والتربية والتعميم واحدة منيا اال انيم قد توسعوا في ىذا المجال السيما وان الدولة العربية 
االسالمية قد اتسعت بعد الفتوحات االسالمية ومخالقة العديد من الشعوب في مشرق االرض 

بيم واثرو فييم وصارت الحاجو ماسة الى االتساع في طمب العمم ، واىم  ومغربيا اذ تأثروا
                                مركز لطمب العمم كان المسجد لتجمع الناس فيو السيما وقت الصموات الخمسة  .                                                      

د التي تعقد فييا زيادة الى الصالة حمقات التعميم لذا اىتم الخمفاء الراشدون بالمساج
 ومجالس العمماء والقضاء والقصاصين  ، وىي مفتوحة لكل المسممين في مختمف العموم .

وكان لمخمفاء الراشدين والصحابة والتابعين دور ميم في حث المسممين عمى التربية 
ميفة ابو بكر الصديق )رضي اهلل والتعميم في حمقات التعميم والمجالس والخطب . اذ خطب الخ

 عنو( في المسجد قال:
، وىذا ما يبين ان  (21))الزموا المساجد واستبشروا القران والزموا الجماعة ....(  

الخمفاء الراشدين )رضي اهلل عنيم ( كانوا يحثون المسممين عمى تواجدىم في المساجد ،بين 
                                                                                               الحمقات ومجالس العمماء لالستفادة من عمميم.   

ولم يقتصر التعميم عمى الرجال فحسب بل شمل المرأة ايضا في تمك المرحمة 
  (12)المبكرة

اما عن اعمار الطمبة في الخالفة الراشدة والعيد االموي كانت متفاوتة بسبب اتساع 
ة االقبال عمى التعميم لتشمل كبار السن والصغار بعمر عشرة سنين وىناك اشارات تذكر دائر 

 . (12)ان الدخول الى الكتاب يبدا من السنة الخامسة او السادسة من العمر
وما يخص نفقات الدراسة  فكان التعميم في صدر االسالم تطوعا طمبا لمثواب ذلك ان 

. ولما انتشر االسالم وتوسعت الدولة العربية االسالمية  (18)التعميم يقتصر عمى العموم الدينية
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اتجو المسممون الى اتخاذ معممين ألوالدىم مقابل اجر . وبيذا اصبح التعميم مسؤولية ، من 
 جية واالباء من جية اخرى .                    
 اهم المواد المستعممة في التعميم فهي :

القمم الذي ورد ذكره في آيات قرانيو عدة والموح ، والرق والعسب ،والكتف ، والدواة ، 
ثم تطورت عصر بعد االخر حتى وصمت الى ما وصمت اليو   (13)والصحف .. وغيرىا 

 التربية والتعميم في العصر االموي . االن. 
قد شاركت في كانت المساجد وحوانيت الوراقين والمكتبات وقصور الخمفاء وبيوتيم 

 التربية والتعميم في العصرين االموي والعباسي .
في العصر االموي اصبح التعميم واجبا دينيا بعد ان اكد عميو القران الكريم والسنة 
النبوية الشريفة ، وقد تطور اكثر واصبح مصمحة دنيوية واجتماعية  ، فاقبل الناس عمى 

ت جماعات من الناس اوقفت نفسيا لمتعميم التعميم حيثما وجدوا الى ذلك سبيال ، وظير 
. زيادة الى الذين اتخذوا (11)وىي تحتسب ذلك الى اهلل وال تأخذ من تعميم الغممان شيئا (12)

 التعميم مصدر لكسبيم .                                                
تاتيب اىتم الخمفاء االمويين بتخصيص اماكن معروفة لتعميم الطالب مثل الك

 ومجالس الخمفاء ، ودور العمماء واىميا المساجد.
فالمساجد في العصر االموي كانت محط انظار الخمفاء االمويين واىتماميم يذكر 

 بعضا منيم عمى سبيل المثال ال الحصر :
قبل خالفتو .  (13)الخميفة عبدالممك بن مروان كان عالما متعبدا ناسا فقييا واسع العمم 

ل المجتمع من غضاضة البداوة الى رونق الحضارة ومن سذاجة االمية الى ففي خالفتو حو 
وقال عنو ابن عساكر اول من احدث الدراسة في دمشق . وكان نظام التعميم  (10)حذق الكتابة

في العصر االموي ىو )التعميم المزدوج( اي ينقسم الى قسمين االول: عن طريق الكتاب 
     عن طريق مؤدب القصر ال بناء الخاصة .                                                                                           والمسجد ألبناء العامة ،والثاني:

وشجع عمى طمب المعرفة الدينية والدنيوية عمى حدا سواء وجمع بين الثقافتين العربية 
ممية االخرى ىي تنقيط الحروف ، وقام بذلك التقميدية والدينية لمناشئة . ومن اىتماماتو الع

الحجاج بن يوسف الثقفي، مما ادى الى تطور العموم وانتشار المغة العربية عمى مستوى واسع 
لمداومتو عمى تالوة القران . وكان   (12)، وكان يسمى عبد الممك بن مروان حمامة المسجد 
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و بيم لولعو وحبو في مجالستيم سواء في لمفقياء والعمماء والمحدثين منزلتيم ، فقد اكتظ مجمس
 المسجد او في دار الخالفة .

اما في خالفة الوليد بن عبد الممك . الذي اعاد بناء جامع دمشق ووسعو بين عامي 
، لم يقتصر (11)ه ( ألجل توفير مكانا لممعممين لعقد حمقاتيم ومجالسيم  18ه _  20) 

الناس بل شمل جميع الفئات واعتنى باأليتام جميعا  التعميم في خالفتو عمى فئو معينة من 
وتعميميم ورتب ليم المؤدبين كي يحصموا عمى التعميم الكافي ، وتعيدىم بدفع جميع 

 (32)نفقاتيم.

وكان الوليد يعطي قطع الفضة )قصع الفضة( قسميا عمى قراء مسجد بيت 
ارستو وكانت مساجد المدينة .ويمكن القول ان الوليد قد عني بالقران الكريم ومد(32)المقدس

ومكة ودمشق والكوفة والبصرة والفسطاط اماكن لدراسة القران الكريم وتفسيره وفيم معانيو 
 ، وىو اول من اجرى الرواتب عمى القراء             (38)وقراءتو

 وكان الوليد دائما يتفقد حمقات التدريس التي تعقد في المساجد والكتاتيب،
ت الوليد عمى رعاية العموم الدينية بل شممت الجانب العممي ولم تقتصر اىتماما

 .(33)كرعايتو لميندسة والعمارة ، واحتواء مكتبتو عمى كتب الكيمياء والعموم التطبيقية 
الخميفة عمر بن عبد العزيز ويسمى بالخميفة الخامس كانت لو اىتمامات بالعمم ونشره 

جعفر بن برقان اذ يقول:)فمر اىل الفقو والعمم  وتطويره بقول ابن الجوزي ... كتب كتاب الى
 .(32)ومن عندك فمينشروا ما عمميم اهلل في مجالسيم ومساجدىم ...(

كما اىتم عمر بن عبد العزيز  بطرق التدريس فأوصى مؤدب ولده بان يمتزم االحترام 
اضافة الى واالتزان باالبتعاد عن ممذات الدنيا ألنيا من عمل ابميس واوصى بتعميم القران 

 .(31)التربية البدنية والرماية وتعميم الشعر وغيرىا 
اما بالنسبة لألجور فقد اىتم عمر بإعطاء االجور لممعممين والعمماء وطمب من والتو 

 (33)ان  يعطوا لمعمماء من بيت المال لينصرفوا الى التعميم في المساجد .
د ليس في دمشق فحسب بل في ولو مواقف كثيره في مجال التربية والتعميم في المساج

 بقية البالد العربية.
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وسنتطرق بشيء من االختصار عن موقف الخمفاء االمويين بالتربية والتعميم في  
العراق بشكل خاص وىناك العديد من الخمفاء االمويين ممن اىتم بالتربية والتعميم في المساجد 

 والجوامع .
را بالنيضة العممية واالدبية ، في العصر ففي العراق كان لممساجد والجوامع دورا كبي

االموي ، اذ كانت المساجد والجوامع بمثابة مدارس يقصدىا طالب العمم ،وكانت تعقد في 
.. وكان  (30)المساجد حمقات التعميم لعموم مختمفة كالقران والحديث والنحو والشعر وغيرىا

جد والجوامع لمجموس في حمقاتيا ، عامة الناس ممن يريدون تعميم اوالدىم يرسمونيم الى المسا
وابرز ممن ظير من العمماء واىل الفكر في العراق من المترددين الى المساجد واصبحوا 
مقصدا لطمبة العمم من كل انحاء الدولة العربية االسالمية ، واشيرىم الحسن البصري اذ 

فييا الشعبي فكانت لو  ، اما بالكوفة فقد اشتير (32)اشتير بحمقتو العممية المعروفة بالبصرة
حمقة عممية بارزة في الكوفة ازدحمت بطمبة العمم ، ومن عمماء الكوفة الكميت بن زيد  الذي 

.  (31)كان لو عمما واسعا في ايام العرب واشعارىا ، وكانت لو مجالس ادبيو في مسجد الكوفة
اك العديد من العمماء وىناك مساجد اخرى في واسط واالنبار وغيرىا تمارس فييا التعميم . وىن

العراقيين الذين ذاع  صيتيم في البالد االسالمية في مجال التربية والتعميم في المساجد 
والجوامع والكتاتيب ومجالس الخمفاء واالمراء وغيرىا في العصر االموي .  ىذا وان المساجد 

 ن والقضاة.لم تقتصر في العصر االموي عمى التربية والتعميم بل كانت اماكن لمقصاصي
 وىكذا ساعدت المساجد في تطوير وازدىار ونشر التعميم في الدولة العربية .

وال يفوتني ان اذكر سبب عدم ذكر المساجد والجوامع في بغداد بالعصر االموي 
وذلك ان مدينة بغداد لم تكن قد اسست بغداد اذ تم تأسيسيا في العصر العباسي والتي سياتي 

 ذكرىا فيما بعد .
 دور المساجد والجوامع البغدادية في التربية والتعميم بالعصر العباسي المبحث الثالث :     

بغداد مدينة العمم والعمماء بناىا الخميفة العباسي ابو جعفر المنصور وبدا ببنائيا 
 ه(  220ه _  221عام)

 وجعميا مدورة وىو سماىا مدينة السالم وقطعت شوطا كبيرا من الحضارة وشاركت
الخاصة والعامة فييا فقال عنيا الخطيب البغدادي : )) لم يكن  لبغداد نظير في الدنيا في 
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جالل قدرىا وفخامة امرىا وكثرة عممائيا واعالميا وتميز خواصيا وعواميا ... ، وكثرة منازليا 
 (02)وشوارعيا ومساجدىا ...((

جوانب الحياة  فبغداد بنيت بعناية تامة من قبل ابو جعفر المنصور ومن جميع
 السياسية واالجتماعية والثقافية والدينية والعسكرية والصحية والتربوية وغيرىا .

 المسجد الجامع الكبير -2
اما بالنسبة لمجوانب الدينية والتربوية والتعميمية ، اذ بنى المنصور اول مسجد في 

ه المسمى )قصر بغداد وىو المسجد الجامع الكبير في وسط العاصمة بغداد مالصقا لقصر 
الذىب( وتميز بنائو بجدار من المبن واعمده من الخشب وشكمو مربع طول ضمعو )مئتي( 
ذراع ، وفي خالفة المعتضد العباسي اضاف الصحن ووصمو بالجامع وجرى عميو اضافات 
وزيادات وفي ازمان مختمفة فيو اول جامع شيد ببغداد وبقي عمى ما ىو عميو حتى خالفة 

ه( وبقي 213ه( وتم تجديده عام )218د الذي امر بنقضو واعادة بنائو عام )ىارون الرشي
ىذا الجامع قائما حتى القرن الثاني اليجري وكان ليذا الجامع )الجامع الكبير( مركزا لمتدريس 
وتمقي العموم وكان التدريس في جامع المنصور امنية كبيره من قبل العمماء والفقياء وبقي 

ه وقال ان ىذا المسجد ال يزال  080من الرحالة ) ابن بطوطة عام جامع المنصور في ز 
 (02)قائما تقام فيو صالة الجمعة.

: وعندما انشا المنصور قصر الرصافة في الجانب الشرقي  _  مسجد الرصافة8
الحق بو مسجد جامعا ، وفي خالفة الميدي صارت تقام فيو الجمع ، ولم تكن تقام الجمع في 

 (08)بغداد  ذالك الحين اال في مسجد المنصور ومسجد الرصافة الى وقت خالفو المعتضد .

المعتصم الى القصر الحسيني)الذي _اما مسجد دار الخالفة عندما انتقل الخميفة 3
 عرف بقصر الخالفة ( اذن لمناس بإقامة الجمعة داخل ىذا القصر .

كان يؤذن لممصمين في الدخول وقت الصالة ويخرجون عند انقضائيا ، وحينما 
ه  ترك القصر وامر ان يقام فيو مسجد جامع يصمى فيو الناس  821استخمف المكتفي سنة 
ن الى المسجد الجامع في الدار ايام الجمع ، وال يمنعون من دخولو ، وكان الناس يباكرو 

ويقيمون فيو الى اخر النيار واستقرت صالة الجمعة ببغداد في المساجد الثالثة من وقت 
 (03)خالفة المتقي .
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_ مسجد الحربية : بناه ابو بكر عبد العزيز الياشمي في عيد الخميفة المطيع هلل 3
، فمنع المطيع من ذلك بناء عمى القول بان الجمعة ال تقام بأكثر  ليكون جامعا يخطب فيو

من موضع واحد في البمد الواحد ، وبقي المسجد عمى تمك الحال حتى استخمف القادر باهلل ، 
فاستقضى الفقياء في امره فاتفقوا بجواز اقامة الجمعة فيو وكان ذلك في شير ربيع االخر عام 

                                      ه .                   323
وىناك مساجد اخرى كانت تصمى بيا صالة الجمعة مثل مسجد براثو ومسجد قطيعة 

ه ثم تعطمت الصالة  212ام جعفر وغيرىا ، واستمرت الصالة فييا لحين خربت بغداد عام 
 في بعضيا مثل مسجد براثو. 

ددىا واختمف االقدمون في التقدير اما عن المساجد غير الجامعة فال يمكن احصاء ع
وذكروا انيا تبميغ عدة مئات من االلوف مما ال يمكن تصديقو ،قال عنيا بن بطوطة : ))و 
ببغداد من المساجد التي يخطب فييا ، وتقام فييا الجمعة احد عشر مسجدا منيا بالجانب 

. من المساجد التي  (02)(الغربي ثمانية ، والجانب الشرقي ثالثة فالمساجد سواىا كثيرة جدا (
ذكرىا المؤرخين مثل الخطيب البغدادي اليوم اثر او عين ليم اال مسجد دار الخالفة ، وصار 
سوق الغزل حاليا .. فمم يبقى من تمك المساجد العظيمة التي عمرت بالمصمين حينا من 

اليوم في  الدىر اال مضاجع االقدمين التي اسموىا باألضرحة نذكر اشيرىا التي بقيت لحد
الجانب الشرقي والتي كان ليا دور في التربية والتعميم نذكر بعضا منيا عمى سبيل المثال ال 

 الحصر .            
: المعروف اليوم بجامع االمام االعظم ، يقع في منطقة  _ جامع ابي حنيفة2

صمة بيا تعد االعظمية وان كانت منفصمة عن بغداد حينا من الدىر اال انيا اصبحت اليوم مت
جزءا منيا كما كانت في صدر الدولة العباسية ، والى يسار المحراب من ىذا المسجد قبر 

ه(وقد ذكر المقدسي انو زار ىذا القبر سنة 212االمام ابي حنيفة النعمان المتوفي سنة) 
 ه .                                                                301

ه ، 211ابو سعيد وزير ممك شاه السمجوقي واوقف لو اوقاف وفي اول من عمره 
اقام ابو سعيد الخوارزمي احد عمال ممكشاه السمجوقي عمى ىذا القبر قبو شامخو وبنى الى 

ه  201جوارىا مدرسة لمحنفية ، ثم اقتطع من تمك المدرسة مسجدا جامعا ، زاره عام 
ه ، وكذلك زاره  122مك ، وزاره ابن جبير سنة والسمطان ممك شاه السمجوقي ووزيره نظام الم
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اما عن  (01)ابن بطوطة وتم تعميره من قبل السالطين واالن كامل العمارة تعرف بمده بالمعظم
جمادي االخر من نفس  20ه ، فمما تم البناء في  211\صفر\22تأسيس المدرسة فكان في 

ذه المدرسة اول مدرسة انشات في السنة انزل بيا الفقياء ورتب ليم مدرسا ورواتب فكانت ى
 (03)العراق ، وفتحت قبل نظاميو بغداد بحوالي اربعة شيور وثالثة عشر يوما عمى االقل

              (00)وبذلك يمكن القول ان ابا سعد بنى المشيد والمدرسة ، نيابة عن الب ارسالن
ال ال مدرسو المدرسة في العصر العباسي . نذكر بعضا منيم عمى سبيل المث

 الحصر 
_ الفقيو ابو طاىر الياس ابن ناصر بن ابراىيم الديممي الحنفي ، درس الفقو بمشيد 2

ابي حنفية وىو اول من درس فيو ، ووصف بحسن الفيم ودقو الفكر . توفي يوم الخميس 
 (02)ه ودفن بمقبرة الخيزران. 232( من جمادي االخر سنة 88ودفن يوم الجمعة) 

المعروف بنور اليدى  (01)بن نظام بن الخضر عمي الزيني _ ابو طالب الحسين8
ه( بدار 128وتولى التدريس بمدرسة ابي حنفيو مدة خمسين سنة . توفي في صفر سنة) 

 (22)الخالفة ببغداد ودفن عند ابي حنفية.

_وىناك مدرس اخر ىو قاضي القضاة عمي بن الحسين بن محمد بن عمي الزينبي، 3
ه ودرس بمدرسة ابي حنفية في حياة 202الممقب باالكمل ولد سنة  ابو القاسم بن ابي طالب

سنة ، ودفن في مشيد ابي 03ه بعمر 123ابيو وبعد وفاتو . توفي يوم عيد النحر سنة 
وناب في التدريس عمى ايامو الفقيو محمد بن الحسين ابو الفضل العزيز المعروف  (22)حنيفة

    .28))بزين االئمة وذلك قبل تدريسو بالغائية

_ كذلك الفقيو ابو الغنائم شجاع بن الحسن بن الفضل البغدادي وقال عنو ابن 2
الجوزي ))كان مدرسا في مشيد ابي حنيفة جيد الكالم في النظر قرا عميو جماعة مذىب ابي 

 (23)ه. 100حنيفة (( ، توفي في ذي القعدة سنة 

مي ابو الفضل _ واما الفقيو االشير فيو ضياء الدين احمد بن مسعود بن ع1
التركستاني ، نزل بغداد وسكنيا وسمع منو جماعة من الفقياء ، ولما عزل عن الوزارة سنة 

ه رتب ابن التركستاني مدرسا بمشيد ابي حنيفة وجعل اليو النظر في اوقافو والرياسة 322
زا عمى اصحابو  وخمع عميو خمعة سوداء بطرحو كما قد رتبا قدره عشرة دنانير  وثالثين قفي

من كيل الحنطة شيرا وقد ذكر ابن الساعي نص التوقيع بتعيينو ىذا او شروطو ، كما ذكر 
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ه ودفن في الغد في  321شعبان سنة  23توفي في  (22)اىم واجبات المدرس ونوعية دروسو
                                                                    الخيزرانية  وىنالك العديد من المدرسين في ىذه المدرسة ال يسعنا ذكرىم جميعا .                     

 ـــ   جامع السمطان ومدرستو   8
يقع ىذا الجامع في محمة المحزم قرب دار السمطنة السمجوقية ظاىر بغداد ويقع اليوم 

 في منطقة العموازية عند المقبرة السيمية المعروفة بمقبرة الشيداء .
ه اذ امر السمطان ممك شاه  221جامع والمدرسة كان  في محرم عام اما عن بناء ال

االول بن ابي ارسالن عمى اعادة تعمير دار السمطنة وانشاء االسواق والخانات ودور الضرب 
وامر بناء جامع فخم كبير قرب قصره سمية فيما بعد بجامع المدينة او جامع السمطان وعند 

ه(  اكمل تعميره  128توقف بناء الجامع ، وفي عام ) (  221وفاة السمطان ممكشاه في ) 
واتم بناؤه واصمحو بيروز ابو الحسن الخادم االبيض ، وانشا منو مدرسة كبرى لتدريس الفقو 

 . (21)الحنفي وحسب الطريقة االسالمية المتبعة
درس في ىذه المدرسة عدد كبير من العمماء والقضاة ورجال الدين نذكر بعضا منيم 

 سبيل المثال ال الحصر :عمى 
 الشمس البغدادي  -2
(  102_  121مسعود بن الحسين بن سعد القاضي ابو الحسن اليزدي  ) -8

 المدرس في مدرسة ابي حنيفة والمغيثية ايضا .
القاضي الحنفي عزالدين ابو عبداهلل الحسين بن ابراىيم بن منصور المعروف ابن  -3

ق ابن الفوطي )) قدم بغداد واشتغل بالفقو واالصول ورتب زريق الكوفي ، قال عنو عبد الرزا
معيدا بالمدرسة المستنصرية  ثم رتب مدرسا بمدرسة جامع السمطان ، ظاىر مدينة السالم 
..... . وجرت اموره عمى احسن نظام لنزاىتو وعفتو وزىده ولين كمماتو وىو حسن السيرة قبل 

 . (23)عمى شانو((
وافتى ودرس وكان من اعيان الفقياء الحنفية ولو  وقال عنو المنذري : )حدث

رحمو اهلل  321وتوفي في ثالث عشرين من ذي الحجة سنة  133مصنفات ، مولوده سنة 
 (20)تعالى.

 جامع السيروردي و مدرستو )ابي نجيب السيرودي( -3
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وال يزال بنائو ماثال ليومنا ىذا فيو  (22)يقع جامع السيرودي في داخل بغداد     
سة لمتصوف بناىا ابي نجيب السيروردي التي اسسيا واقام فييا مدة من الزمان يدرس مدر 

 الفقو ويتنسك ويتعبد.
تقع ىذه المدرسة قريبا من دجمة قرب نادي الضباط بمحمو جديد حسن باشا    

الحالية ، وىي حاليا مسجد يعرف بمسجد نجيب الدين وصفو االستاذ محمود شكري االلوسي 
مسجد قديم العيد في جانب الرصافة ، وبينو وبين دجمة طريق عام وبعض  بقولو )) ىو

االبنية الحكومية .. وىو في الجية الغربية من بغداد واسع المساحة فيو مدرسة وحجر وفيو 
امام ومؤذن وخدم ، وفيو قبر الشيخ نجيب الدين السيروردي الصديقي .دفن في ىذا المسجد 

 (21)عمى جدرانو شيئا من الكتابات ((وكان يومئذ مدرسة لو ولم ار 

وكما ىو واضح ان مدرسة السيروردي كانت اوسع من ارض المسجد ىذا بكثير ،    
 وكانت تشمل المسجد الحالي والقسم المواجية لو من نادي الضباط حتى شاطئ نير دجمة .

مؤسس ىذه المدرسة ىو ابو نجيب عبد القاىر بن عبد اهلل بن محمد بن عموية    
بن سعد وينتيي نسبة الى عمر بن ابي بكر الصديق )رض( ، درس بالمدرسة النظامية سنة 

ىـ ( ، كانت لو خربة عمى دجمة وبني تمك الخربة رباطا وبنى الى جانبيا  120 -ىـ  121
مدرسة فصار امنا لمن التجا اليو من الخائفين من السمطان والخميفة وافمح بسببو خمق واممى 

 .  (12)نفاتمجالس وصنف مص

ىــ ودفن في مدرستو حسب قول ابن الجوزي اوفى رباطو عمى ما  133توفي سنة    
 جاء في طبقات السبكي والوفيات وغيرىا من المصادر 

 اىم المدرسين في ىذه المدرسة عمى سبيل المثال ال الحصر :
سنة محمد بن عبد اهلل الممقب بالنظام وبابن ظريف البمخي الواعظ ولد ببمخ  -2

ىــ قدم بغداد فوعظ في المدرسة النظامية وبباب بدر وبمدرسة ابن النجيب المذكورة  183
 ىــ  . 113وغيرىا ، وكان فصيحا مميح الصوت متشيعا يقول الشعر ، توفي سنة 

الشيخ شياب الدين ابو حفص عمر بن محمد بن عبد اهلل البكري السيروردي  -8
ىــ في سير ورد  131بي النجيب السيروردي . ولد سنة الصوفي الواعظ ، ابن اخي الشيخ ا

ونشا بيا، وقدم بغداد واستوطنيا ، وعظ ودرس بمنظرة باب بدر وبمدرسة عمو )السيروردية( 
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عمى دجمة وصنف كتابا شرع فيو احوال الصوفية ، سماه العوارف وكان مالزما لمذكر واالوراد 
 (12)في المقبرة الوردية ىــ ودفن  338والحج حتى وفاتو في محرم سنة 

وىناك العديد من المساجد والجوامع التي احتوت عمى المدارس ذات الصمة    
 بالتربية والتعميم في العصر العباسي وال يسعنا البحث لذكرىا جميعا .

 التدريس في المساجد والجوامع في العصر العباسي :
والعصر العباسي خاصة اىتمت الجوامع والمساجد في العصور االسالمية عامة    

بمختمف العموم وانواع المعارف ، ولم تقتصر عمى العموم الدينية فحسب اذ كانت تعقد فييا 
مجالس لمعمماء واالدباء والشعراء الجل المذاكرة والحوار وقد وصفت المساجد بانيا ) مجالس 

  (18)الكرام(
قد تعددت واستمرت حتى اما اىم نظام لمتعميم في االسالم فيو حمقات التعميم ، ف   

وقتنا الحاضر اذ تعقد الحمقات في المساجد ، واول حمقة عمم ظيرت كانت في المسجد النبوي 
حول الرسول ) صمى اهلل عميو وسمم ( ، واستمر ىذا النظام في عيد الخمفاء الراشدين 

في  والصحابة ، وكان عدد الحضور يختمف من حمقة ألخرى ، يردع ذلك الى ميارة العالم
تشويق وتوصيل المادة الى الطالب كذلك الشيرة التي يكتسبيا العالم او الشيخ في مدينتو 

 .(13)والمدن االخرى 
ففي بغداد كان ىناك الكثير من الفقياء والعمماء وطالب والشعراء واالدباء    

، (12)د ((واالطباء ، وذكر اليعقوبي في كتابو البمدان : )) انو وجد في بغداد ثالثين الف مسج
                 ىذا العدد اعتقد مبالغ فيو كثيرا ، ولكن كثرتيا تشير الى كثرة عدد طمبة العمم واالدب .                                          

وبخصوص حمقات العمم في بغداد كانت تعقد في المساجد ومن اىميا حمقة االمام    
مسجد من مساجد بغداد ، ولم يذكر عدد الحضور  ىــ ( تعقد في 212ابي حنيفة ) ت 

 .(11)فيو
ىــ ( في مسجد الرصافة ببغداد وبمغ عدد  882اما حمقة عاصم بن عمي ) ت    
، وعمى الرغم من شيرة عاصم بن عمي العممية اال ان ىذا (13)( الف طالب222الحضور )

العدد من الطمبة في حمقتو كبير وغير معقول كون جامع الرصافة ال يستوعب ىذا العدد ، 
ىــ(،  822ومع ان عدد الطالب يزيد عند بقاء العالم في بغداد ، اما االمام احمد بن حنبل )ت

اد بين العامة والطالب تقريبا خمسة االف كان عدد الحضور في حمقتو بالمسجد في بغد



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)3218 ) 
 

، فاألعداد الكبيرة والمبالغ بيا من الطمبة في تواجدىا بالمساجد في وقت واحد ، (10)ويزيدون 
 ففي اغمب الظن انيا كانت تتواجد عمى شكل دفعات متتالية في اليوم الواحد .                 

لكبر سن الشيخ احتاج الناس الى من ولكثرة اعداد طمبة العمم وعامة الناس او    
يممي عمييم المحاضرة لعدم قدرتيم عمى استماع صوت الشيخ ، وكان يسمى المستممي يختاره 

. (12)الشيخ لالستمالء عمى ان يكون فصيح المسان واضح البيان وحسن العبارة وجيد االداء
                                                                                             اما اذا كان العدد قميل يقوم الشيخ بنفسو باإلمالء عمى الطمبة .

 كيفية جموس الشيخ في المسجد :
كان يختار الشيخ مكانا بارزا لمجموس عميو قد يكون منارة او جدار او منبرا او   

ام لو منبر يرجع سبب ذلك جذع شجرة كما كان الرسول في بداية الدعوة يفعل ذلك الى ان اق
 . (11)ليستمع اليو الطالب ويروا وجيو

كان ابو حنيفة يستند الى المحراب في المسجد في حمقتو في بغداد مقبال وجيو    
  .(222)الى الحضور
وكما ىو معروف ان عمماء بغداد وفقيائيا وطالب العمم كانوا ييتمون بالشيوخ    

قد حمقاتيم والتعميم في مساجدىم ، وبسبب كثرة الحضور القادمين الى مدينتيم ) بغداد ( لع
، وىناك مساند اخرى في (222)فقد نصب منبرا في مسجد الرصافة البي بكر بن ابي شيبة
 مساجد البصرة عمى شكل اسطوانة وغيرىا في الكوفة وواسط 

                             طبيعة التعميم في الحمقات الدراسية                                            
كانت لمجالس العمم في المساجد خاصة ليا ضوابط عديدة منذ عصر صدر    

االسالم وحتى العصر العباسي اذ تميزت الحمقة الدراسية بالصمت واالنصات الى العالم 
 .(228)وكانوا يستمعون وكان عمى رؤوسيم الطير

 . (223)الوقار والسكينة في المجالس
وكانت المعاممة في ىذه المجالس متساوية ليس ىناك فرق بين غني او فقير وقال 

 (222)االمام مالك في ذلك )) ... انما ىي مجالس العمم السابق احق بيا ... (( 

 (221)اما في العصر العباسي كان جموس الطمبة عمى شكل حمقة يتصدرىم شيخيم   
ا اذ كانت تستعمل في عيد الرسول )صمى اهلل . ويجمب الطمبة معيم المواد التي يكتبون فيي

عميو وسمم( القمم الذي ورد ذكره في القران الكريم والموح والرق ، والعسف والكتف والدواة 
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والقراطيس ظير ما يسمى  (223)والصحف ، اما عند العباسيين بعد ان مرت مرحمة الصحف 
 رس عن ظير قمب .                                                                                       بالكاغد ) الورق ( اخذو باستعمالو وىناك من كان يحفظ الد

في حين بعض الشيوخ ال يسمح بالكتابة في حمقاتيم لعدم رغبتيم في االمالء    
مالء والكتابة ، او لعدم توفر مواد الكتابة ، او بسبب كثرة طالبيم الذي قد يسبب الخطأ باإل

في بعض نصوص الحديث مما يوقع بالوىم ويفقد الحديث قدسيتو ، لذا وضع بعض الشيوخ 
 .(220)مراقبا لمنع الطمبة من الكتابة في حمقاتيم 

كما ان حمقة العمم في المسجد لم تكن تقتصر عمى طالبي العمم فحسب بل لطالبي    
يكتبون والقسم االخر يتعممون االدب فقد كان يحضر في حمقة االمام احمد بن حنبل ) قسم 

وىذا يرشدنا الى ان الحمقات العممية ال تقتصر عمى العمم (222)حسن االدب وحسن الصمت( 
 والتعمم بل تعمم آداب الجموس في المجالس العممية .

زيادة الى ذلك كان في المسجد مقرئ يقرا لمشيخ في الحمقة ، وقد اختمف عدد    
د القراء في الحمقات العممية يشير الى االىتمام بقراءة القران القراء من حمقة ألخرى . ووجو 

 الكريم وتذكير المستمعين سواء الطمبة منيم او شيوخيم بأوامر اهلل من خالل القران وبره .  
                                                            

 اوقات الدراسة في المسجد :
اذ حرص عمى تحديد اوقات الموعظة  في عيد الرسول )صمى اهلل عميو وسمم(      

، وكان بعض المشايخ  (221)والتعميم كراىة منو من الممل الذي تترتب عميو كثر المجالس 
يعقدون حمقاتيم الدراسية في المسجد بعد صالة الفجر وىذا ما يجعل طالب العمم الحضور 

لرسول ) صمى اهلل عميو وسمم ( عمى طمب العمم باكرا بقولو : مبكرين وذلك بما حث عميو ا
 (222)))اغدوا في طمب العمم فاني سئمت ربي يبارك المتي بكورىا ((

اما في العصر العباسي فظل ىذا النظام سائدا في المباكرة بحضور حمقات العمم    
في المساجد من العمماء والفقياء من يجمس بعد صالة الفجر الى الغروب بين اوقات الصالة 

، وكان (222)لطالبي العمم والناس العامة ، كما كان يفعل االمام ابو حنيفة في مسجد بغداد
من اماكن بعيدة ألجل الحضور في حمقات العمماء في المسجد ، وبعض طالب العمم يأتون 

العمماء كانوا يجمسون في حمقاتيم بعد شروق الشمس ، والبعض االخر يعقد جمساتو بعد 
 صالة العصر وتستمر حتى صالة المغرب .                                            
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في الصباح الباكر كون عقل االنسان يتقبل وفي الغالب كان اوقات التعميم تقام    
العموم التي يدرسيا لصفائو ونشاطو وكما ذكر االصبياني)الن العقل اجم لقرب عيدة 

 228)بالصمت بعد جوارحو من المعاصي( 
وكانت تعقد حمقات الدراسة في المساجد بالعصر العباسي اما يوما في االسبوع او    

امة ،وكان طالب العمم يحرصون عمى الحضور في ىذه مرتين او ثالث مرات مخافة من الس
الحمقات ألجل لقاء شيوخيا ليعرضوا استفساراتيم وليحصموا عمى اجوبتيا من شيوخيم كل 

 . (223)حسب تخصصو وبراعتو 
وكان بعض الطالب ينتقمون من حمقة الى اخرى في المسجد وذلك بعد االنتياء    

ة لدى الطمبة لالستزادة من العمم وفنونو المختمفة . او من الدرس، يدل ذلك عمى الرغبة الشديد
 االستقرار عند الشيخ او المحدث الذي تتوفر فيو الموسوعية في المعرفة .                                                      

 العموم التي كانت تدرس في المساجد
لعموم الدينية فحسب بل شممت ان رعاية االسالم لمتربية والتعميم لم تقتصر عمى ا

 العديد من العموم االخرى والتي يمكن تصنيفيا الى ثالث مجاميع ىي:
 العموم التي افتضاىا االسالم وىي عموم القران والحديث والمغة والفقو والتاريخ. -2
 العموم التي كانت قبل االسالم وارتقت في االسالم وىي الشعر والخطابة. -8
كالطب واليندسة والفمسفة والفمك وسائر العموم الطبيعية العموم االخرى  -3
وىذا ما يؤكد  ، وال سيما في العصر العباسي الذي تطورت فيو جميع العموم(222)والرياضية

 تعدد حمقات العموم في المساجد وحرية اختيار الطالب العمم الذي يرى امكانيتو وقدرتو فيو. 
مماء والفقياء لممناقشات وتدارس العموم في فالمسجد كان المكان الذي يمتقي فيو الع

الحمقات، ويجتمع حوليم طالب العمم وعامة الناس ال ينيموا من عموميم، وكان العمماء يحثون 
طالبيم عمى التربية وتعمم العموم التي تدرس في المساجد كقول االمام الشافعي :)من تعمم 

حجتو، ومن تعمم النحو ىيب ، ومن القران جمل في عيون الناس، ومن تعمم الحديث قويت 
  (221)تعمم العربية رق قمبو، ومن تعمم الحساب جل رايو، ومن تعمم الفقو نبل قدره....( 

وبذلك بدأت التربية والتعميم تتطور وتزدىر في المساجد فضال عن الفمسفة والعموم 
 االخرى. 

 اما عن نفقات دراسة الطمبة:
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سالم تطوعا طمبا لألجر والثواب ذلك ان التعميم فكان التربية والتعميم في صدر اال
 . (223)اقتصر عمى العموم الدينية 

وعند انتشار االسالم وتوسعت الدولة العربية االسالمية وال سيما في العصر العباسي 
. وبيذا الصدد يقول ابن خمدون (220)اتجو المسممون الى اتخاذ معممين ال والدىم مقابل اجر

 (222)حتاج الى التعمم فاصبح من جممة الصنائع والحرف( :)صار التعميم ممكة ي

ويمكن القول ان التعمم اصبح مسؤولية السمطات من جية واالباء من جية اخرى. 
وتوكيد لرعاية التربية والتعميم وطالبيا فقد جوز بعض الفقياء اخذ الزكاة واعطائيا لممتعمم 

تكسب اذا كان التكسب مانعا عن مادام مواظبا عمى طمب العمم، ولو كان قادرا عمى ال
االشتعال او موجبا لمنفور في التحصيل ، كذلك كانت الجراية يمنح لمفقراء والمحتاجين من 

 (. (221اىل العمم
 النتائج:

تعد المساجد والجوامع ماىي اال مشعل نور وىداية وصالح واستقامة ومؤسسة تربوية 
دينية وعممية متكاممة وصفيا اهلل تعالى بقولو: )انما يعمر مساجد اهلل من امن باهلل واليوم 

                                            (.                                222االخر واقام الصالة واتى الزكاة ولم يخشى اال اهلل()التوبة 
فالمسجد لم يكن مكانا لمعبادة فحسب بل كان مركزا لمحياة السياسية والتعميمية 
واالجتماعية لمدولة العربية االسالمية، وكان المسجد المعيد االول لتعميم المسممين الفراءة 

الرواد االوائل من الصحابة االجالء ،  والكتابة وتفقييم بأمور دينيم القويم. وبذلك تخرج منو
 بناة الحضارة االسالمية الزاىرة.                           

واول مكان اتخذه المسممون لمتربية والتعميم ىو مسجد الرسول صمى اهلل عميو وسمم 
 وكان الرسول صمى اهلل عميو وسمم فيو مرشدا ومعمما في جميع امور حياتيم.

بالمساجد والجوامع في جميع العصور االسالمية لألغراض ذاتيا  واستمر االىتمام
وعند قيام الدولة العباسية فأول مسجد بني فييا كان مسجد المنصور الذي بناه ابو جعفر 
المنصور عند انشاء مدينة بغداد. وكان ىذا المسجد محط انظار الشيوخ والعمماء في ذلك 

ساجد بصفتيا مراكز لمحياة العامة ال سيما كونيا مركزا الوقت . واستمر االىتمام بالجوامع والم
 لمتربية والتعميم والعبادة. زيادة الى الجانب السياسي ليا.                
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ولم تقتصر المساجد عمى تعميم عمم من العموم بل اىتمت بمختمف العموم وانواع 
جالس لمعمماء واالدباء والشعراء المعرفة ، ولم تقتصر عمى العموم الدينية اذا كانت تعقد فييا م

واالطباء وغيرىم لممذاكرة والمحاورة وقد وصفت من قبل احد العمماء بقولو )المساجد مجالس 
 الكرام(                                             

فالمساجد كان ليا دور كبير وال سيما في العصر العباسي في تطوير التربية والتعميم 
مماء منيا وتربية الناشئة عمى اكمل وجو وعمى ايدي افضل العمماء والمدرسين في وتخريج الع

جميع العموم الدينية منيا والدنيوية والعممية منيا واالدبية ،و كانت تمارس ىذه االنشطة 
العممية في المساجد والجوامع في العصر العباسي التي بمغ اعدادىا حسب قول بعض 

جامع وىو عدد مبالغ فيو ، والمساجد قد وصل عددىا الى) اثني  المؤرخين الى)ثالثين الف(
عشر( مسجد تمارس فييا جميع الطقوس الدينية العممية واالجتماعية والسياسية وغيرىا. وفي 

                                     الختام يمكن ان نستنتج ان كل جامع ىو مسجد، بينما ليس كل مسجد ىو جامع.                                               
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،  2ىـ ( ، تاريخ الرسل والمموك ، مطبعة بريل ، ح 322الطبري ، ابو جعفر محمد بن جرير ) ت  (11)

    22، ص  2201
 –ىـ ( االعالق النفسية في تصنيف ، ايدن  812ابن رستو  : ابو عمي احمد بن عمر ) ت بعد (13)

   212، ص  0م ، م  2212مطبعة بريل ، 
 (  1 -2آية ) –سورة العمق  (12)
 .   212، ص  0ابن رستو ، االعالق النفسية ، م(14)
 322، ص  2122ر الحرية لمطباعة ، دا –، بغداد  1سوسة ، احمد ، العرب والييود في التاريخ ، ط (15)
، : وينظر : باقر ، طو ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ، مطبعة شركة التجارة والطباعة  322 –

                                                                                          211 – 212، ص  8، ج 2113المحدودة ، 
(16)  
ىـ ( ، نياية االدب في معرفة انساب العرب ، تحقيق : عمي  282القمقشندي ، احمد بن عمي ) ت (10)

                                                                                               322 – 322، ص  2112مطبعة النجاح ،  –الخاقاني ، بغداد 
دار مكتبة اليالل ،  –، بيروت  2ىـ ( ، فتوح البمدان ، ط 801حيى ) ت البالذري ، احمد بن ي(18)

 ـ    213، ص  2123
، 2133ىـ(، عيون االخبار ،مصر نسخة عن طبعة دار الكتب، 803ابن قتيبة، عبد اهلل بن مسمم) ت  (19)
 ـ  33، ص 2ج
                                                212 – 212، ص  2، ج 2131الطبري ، تاريخ الرسل والمموك ، القاىرة ، (37)
 ـ   21، ص 8ىـ ، ج  2383االصفياني ، ابو الفرج ، االغاني ، القاىرة ، (31)
      212، ص  0عالق النفسية ، م رستة ، اال(33)
                              .                                                              200 – 203البالذري ، فتوح، ص (32)
                                                                                                                   20ابن النديم، الفيرست: ص(34)
القاىرة، ىــ( ، صبح االعشى في صناعة االنشا ، 282ابو العباس احمد بن عمي )ت  القمقشندي، (35)

 21،    ص2120مطبعة كوستاتومة 
، بغداد ـ مطبعة  2ية ، طعبد اهلل ، محاضرة في تاريخ صدر االسالم ، والدولة االمو  الفياض، (36)

     2 2،ص2130، االرشاد
                                                                                                         21نفسو ص  المصدر(30)
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                                                                                                               23المصدرنفسو،ص(38)
ىـ ، 2301دار صادر ،  –ىـ (، تاريخ اليعقوبي، بيروت 822اليعقوبي، احمد بن ابي يعقوب) ت (39)

  22،ص8م،م2132
 (     1 – 2العمق / اية ) سورة (27)
 2123ىـ ،  2223، دار الفكر، 2القران الكريم، ط أللفاظعبد الباقي، محمد فؤاد، المعجم المفيرس  (21)

    222 – 231م، ص 
العمي ، صالح ، الرواية و االسانيد واثرىا في تطور الحركة الفكرية ، مجمة المجمع العممي العراقي م (23)
        21،ص2،ج2122( لسنة 32)
ىـ ( ، سنن ابن ماجة ، نفقة : محمد فؤاد عبد الباقي ،  801ابن ماجة ، ابي عبد اهلل محمد ،) ت  (22)

    23، ص  2م ، ج 2118دار احياء الكتب العربية ،  –القاىرة 
ىـ ( ، كنز العمال في سنن االقوال  2101المتقي اليندي ، عالء الدين المتقي بن حسام الدين ) ت   (24)

    238، ص  22م ، ج2121مؤسسة الرسالة ،  –واالفعال ، بيروت 
     22، ص  2ابن ماجة ، سنن ، ج(25)
ة المنيرية ، بال . ت ، ىـ( ، جامع بيان العمم وفضمو ، المطبع233يوسف بن عبد اهلل القرطبي ) ت  (26)
ىــ( ، جامع بيان العمم وفضمو ، 233ابن عبد البر ، يوسف بن عبد اهلل القرطبي )ت   212، ص  2ج

     21،ص2المطبعة ، المطبعة المنيرية ،بال ،ت،ج
ىـ  2311، دائرة المصارف االسالمية ، حيدر اباد ،  2ىـ ، صفة الصفوة ، ط 110ابن الجوزي ، ت  (20)

 .    223،  218ص  ، 2، ج
الفراجي ، كرموشي ، عدنان عمي ، الحياة الفكرية في المدينة المنورة والقرنيين االول والثاني اليجري ، (28)

  28، ص  2118رسالة دكتوراه ) جامعة بغداد / كمية االداب ، 
م ، االصابة في تمييز الصحابة طبع  2222 -ىـ  218ابن حجر العسقالني ، احمد بن عمي ، ) ت (29)

 .   83، ص  2م ، ج  2131مطبعة مصطفى محمد ،  –عمى ىامشة االستيعاب البن عصفور ، القاىرة 
    2212، ص  3الطبري ، تاريخ ، ج(47)
،  2121المطبعة االصمية ،  –دين ، بيروت حركات ، ابراىيم ، السياسة والمجتمع في عصر الراش(41)

   203ص 
  233، ص  3ابن سعد ، الطبقات ، ج (43)
ىـ ( االستيعاب في معرفة الصحاب تحقيق :  233ابن عبد البر القرطبي ، يوسف بن عبد البر ) ت (42)

 ا 110، ص  3مطبعة النيضة ، بال. ت ، قسم  –عمي محمد البخاري ،مصر  
    23 – 28، ص  2، جابن ماجة ، سنن (44)
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مكتبة  –ىـ ( ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، القاىرة  220الييثمي : نور الدين عمي بن ابي بكر ) ت (45)
  238، ص  2ىـ ،ج 2318القدس ، 

 المصدر نفسة   (46)
 ،2112ىـ(،تاريخ جرجان ،حيدر ابادي ، 280السيمي ،ابو القاسم حمزة بن يوسف بن ابراىيم )ت  (40)

    821ص
    23، ص  2ابن ماجة ، سنن ، ج(48)
مصر ،  –ىـ( ،عيون االخبار ،نسخة عن طبعة دار الكتب803ابن قتيبة ،عبد اهلل بن مسمم )ت (49)

    833، ص 8،ج 2133
،  3الكروي ، ابراىيم سممان وعبد التواب شرف الدين ، مرجع في الحضارة العربية االسالمية ، ط (57)

  300م ، ص  2120ىـ ،  2220السالسل ،  مطبعة ذات –الكويت 
    283المصدر نفسو ، ص (51)
     33المكتبة التجارية ، بال . ت ، ص  –طوطح ، خميل ، التربية عند العرب ، القدس (53)
ىـ 2313تنوير المقياس من تفسير ابن عباس ،القاىرة ،  –الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب ،القدس(52)

   212،ص 
بن مزاحم وكذلك الحارث بن يمجد االشعري وغيرىم ، تيذيب التيذيب والمعارف ، ابن حجر كالضحاك (54)

،  322ىـ ، ص  2380اليند ، قطعة دار المعارف العثمانية ، حيدر اباد ،  –، الدكن 2العقسالني ، ط
332  ،310    

دار الكتاب العربي ،  –ىـ( ،عيون االخبار ، بيروت803ابن قتيبة ،عبد اهلل بن مسمم الدينوري )ت (55)
    232، ص 8ج
ىـ ( ، كتاب دول االسالم ، تحقيق : فييم محمد  022الذىبي ، محمد بن احمد بن عثمان ) ت (56)

  12ص ،  2م ، ج 2102شمتوت ومصطفى ابراىيم ، مكتبة النيضة المصرية لمكتاب ، 
     238ابن خمدون ، المقدمة ، ص (50)
، تحقيق : محمد محي  2ىـ ( ، وفيات االعيان ، ط 322ابن خمكان ، ابو العباس شمس الدين ) ت (58)

   211، ص  2ىـ ، ج 2330الدين عبد الحميد ، القاىرة ، مكتبة النيضة المصرية ، 
    823، ص  2112فميا وزن ، تاريخ الدولة العربية ، طبعة القاىرة ، (59)
مطبعة –ىـ(تاريخ الخمفاء ،تحقيق:محمد محي الدين،بغداد122السيوطي جالل الدين عبد الرحمن)ت (67)

   883،ص 2123منبر، 
    883المصدر نفسو ، ص (61)
    2802، ص  2الطبري ، تاريخ ، ج(63)
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مطبعة روضة الشام،  –ىـ(،التاريخ الكبير،دمشق102لحسن بن ىبة اهلل)ت،ابن عساكر،عمي بن ا(62)
   232،ص 3ىـ ، ج2381

، مكتبة البابي الحمبي –، القاىرة صفوت ، احمد زكي ، جميرة رسائل العرب في عصور العربية الزاىرة (64)
     12، عن ابن الجوزي سيرة عمر ، ص  310، ص  8م ، ج 2130

مكتبة دار الفكر،  –، دمشق3و محمد عبد اهلل ،سيرة عمر بن عبد العزيز، طابن عبد الحكم، اب(65)
    810م،ص2132ىـ/ 2322

    332ص  8صفوت ، جميرة رسائل العرب ، ج(66)
   288، ص  8، قسم  8ابن سعد ، الطبقات ، ج (60)
 المصدر نفسة ،   (68)
      381، ص  23م ، م  2111ابو الفرج االصفياني ، كتاب االغاني ، بيروت ، (69)
دار الكتاب  –ىـ( ، تاريخ بغداد مدينة السالم ، بيروت233الخطيب البغدادي، احمد بن عمي )ت (07)

   81، ص2العربي ، ج
  28ابن بطوطة ، تحت النظار في غرائب االمصار وعجائب االسفار ، ص (01)
، واول طبعة لو في 8221الراوي، طو ،بغداد مدينة السالم ،صدرت ىذه النسخة عن مؤسسة ىنداوي، (03)

 .   221،ص 2121
 ا  882. المصدر نفسو ، ص (02)
   28بن بطوطة ، تحفة النظار ، ص  (04)
الخطيب الموصمي ، ياسين خير اهلل العمري ، غاية المرام في تاريخ محاسن بغداد دار السالم ، (05)

   33م ، ص  2132 – 2122دار البصري ،   –منشورات البصري ، بغداد 
 -ىـ2323دار البصري ، –،بغداد 2رؤوف ،عماد عبد السالم ،مدارس بغداد في العصر العباسي ،ط(06)

   32،31م،ص2131
 المصدر نفسو . (00)
القرشي ، محي الدين ابو الوفاء ، الجواىر المعنية في طبقات الحنفية ، حيدر اباد مطبعة مجمس دائرة (08)

  233، ص  2ىـ ، ج2338المعارف النظامية،
المقدسي، محمد بن طاىر، االنساب المتفقة في الخط المؤتمفة بالنقط والضبط تحقيق :دور نت وال، (09)

   02-02 ىـ ، ص  2213طبقة ليدن، ىولندا ، 
   821، ص  2القرشي ، الجواىر المضيئة ، ج(87)
ىـ ( المنتظم في تاريخ المموك واالمم ، تحقيق : فريتس  110ابن الجوزي ، عبد الرحمن ) ت  (81)

  231، ص  22ىـ ، ج  2311مطبعة الجامعة العثمانية ،    –كرنكوري ، حيدر اباد 
 . المصدر نفسو   (83)
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 –الجامع المحنة عيون التواريخ واعين السير ، تحقيق: مصطفى جواد ، بغداد  الساقي،عمي بن نجب ،(82)
 .  830 – 838المطبعة اسويانية ،  ص 

    831، ص  22ابن الجوزي ، المنتظم ، ج(84)
  222ص  2تمخيص مجمع االداب ، ج (85)
    822، ص  8القرشي ، الجواىر المعنية ، ج (86)
    31العمري ، ياسين خير اهلل ، غاية المرام ، ص (80)
االلوسي ، محمود شكري ، مساجد بغداد واثارىا ، تحقيق : محمد بيجت االثري ، بغداد ، بال . ت ،  (88)

   01ص 
ىـ ، ج  2382ىـ ( ، طبقات الشافعية الكبرى ، طبعة مصر ،  022ابن السبكي ، عبد الوىاب ) ت (89)
    813، ص  2
ىـ ( ، مرأة الزمان في تاريخ االعيان ، تحقيق : فربس فربتس  312ط ابن الجوزي ، يوسف ) ت سب(97)

  202، ص  2كرنكو ، مطبعة حيدر   آباد ، بال . ت ، ج
ابن الفوطي ، الحوادث ، المسمى بالحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة ، تحقيق : (91)

    31ىـ ، ص  2312بة العربية ، د.مصطفى جواد ، مطبعة المكت
   323،  321، ص  2ابن قتيبة ، عيون االخبار ، ج (93)
    02، ص  2الذىبي ، تذكرة الحفاظ ، ج(92)
    812، ص  2218ليون ،  –ىـ ( ، البمدان مطبعة بريل  822اليعقوبي ، احمد بن يعقوب ) ت (94)
 –، حيدر اباد الدكن  2المام ابي حنفية ، طىـ ( ، مناقب ا 132الموفق المكي ، بن احمد ) ت (95)

    10،  822، ص  8ىـ ، ج 2382مجمس دائرة المعارف االسالمية ، 
    822 – 820، ص  28الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، م (96)
 32،ص  12منصور ، فاروق ،المنيج عند االمام احمد بن حنبل ،مجمة التربية القطرية ،العدد (90)

 م   2128،الدوحة ،
ىـ ( ، اداب االمالء واالستمالء ، بأعتناء ماكس ديويمير ،  230السمعاني ، عبد الكريم بن محمد ) ت (98)

    20 – 23م ، ص  2118ليدن ، -مطبعة بريل
ىـ(صحيح مسمم بشرح النووي ،المطبعة المصرية ،بال .ت 832مسمم ،ابو الحسين مسمم بن حجاج )ت (99)

    212،ص 22،ج 
، مطبعة مجمس  2ىـ ( ، مناقب االمام االعظم ابو حنيفة ، ط  132الموفق المكي ، ابو المؤيد ) ت (177)

   228، ص  8م ، ج 2123ىـ /  2382دائرة المعارف ، حيدر    آباد ، 
 ،  22الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، م (171)
   218م ، ص  2123الخطيب البغدادي ، الجامع الخالق الراوي واداب السامع ، الرياض ، (173)
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فضمو ما ينبغي في روايتو وحممو ىـ ( جامع بيان العمم و  233ابن عبد البر ، ابو عمر يوسف ) ت (172)
   231، ص  2المكتبة العممية بالمدينة المنورة ، بال . ت ، ج)
ىـ(، ، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعالم 122اليحصبي )تالقاضي عياض ،ابن موسى  (174)

 .  20،ص 8،ج 2112مذىب مالك ،دار  الكتب العممية ،
    212، ص  3ابن حجر العسقالني ، االصابة في معرفة الصبة ، ج(175)
، ص  ىـ 2313الفيروز ابادي ، محمد بن يعقوب ، تنوير المقياس بن تفسير ابن عباس ، القاىرة (176)

212   . 
    833، ص  2الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، م (170)
    23، ص  8المقدسي ، الحنبمي ، االداب الشرعية ، ج (178)
  11عمارة ، مصطفى ، جواىر البخاري وشرح القسطالني ، المكتبة التجارية الكبرى، بال . ت ، ص (179)
    38، ص  2ابن ماجة ، سنن ، ج (117)
    832، ص  2ي ، مناقب االمام ابي حنيفة ، جالموفق المك(111)
    30االصفياني ، في محاضرات االستمالء ، ص (113)
   223، ص  22م ، م  2111االصفياني ، ابو الفرج ، االغاني ، بيروت (112)
زيدان ، جرحى ، تاريخ التمدن االسالمي ، عمق عميو حسين مؤنس ، مطبعة دار اليالل -222(114)

    23، ص  3م ، ج  2112
  282، ص  1ابو نعيم االصفياني ، حمية االولياء ، م    (115)
      2المكتبة التجارية ، بال . ت ص –طوطح ، خميل ، التربية عند العرب ، القدس  (116)
ىـ ( ، الرسالة المفصمة الحوال  223و الحسن عمي بن محمد خمف القيرواني ) ت لقابسي ، اب (110)

، ممحق مع كتاب التربية في االسالم لالىواني، القاىرة ،  8المعممين واحكام المعممين   والمتعممين ، ط 
    831، ص  2111

     32ابن خمدون ، المقدمة ، ص  (118)
( م 2812/  2221ىـ /  323 – 222ات العامة في بغداد ) الرحيم ، عبد الحسين ميدي ، الخدم(119)

 22م ، ص 2122ىـ / 2222رسالة دكتوراه ، 
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