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إقدام اخللفاء العباسيني وأوالدهم
على انتهال العلم والتعلم

د.عطا نعمة حممد النداوي

وزارة الخارجية العراقية

(خالصة البحث)

الحمد هلل رب العلمين والصالة والسالم على الصادق الوعد األمين سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،ومن سار على هديه الى يوم الدين.
يحتل موضوووووووا اهتمام الالعاا العباسوووووويين وأوهده على انت ا العل
والتعل أهمية كبيرة ومؤثرة ليس في تاريخ الحضووارة والع ر االسووالمي ،ل في
تاريخ االنسوووانية وال ي اللبيلة السوووامية ،وكاا اهتمام ورعايت للعلماا وت دي
المسوووواعدة والدع والت ووووبي من ئبل العان الاين لوووووعوا العل والمعرفة ألا
العلماا م ما لوت م انت العلمية وعال لووهن ه يسووتايعوا ال يام م مة التعلي
ون ر العل والمعرفة وممارسة دوره العاعل في ن ضة المبتم وإرساا أُسس
حضارته ما ل يتل وا الرعاية والمساعدة.
وأا ال رآا ال ري يُعد المل ل للعلوم والمعارف كافة ،وللالعاا العباسووويين
دور م وووووورف م العل والعلموواا وكيا التاموا تعووالي ديل الحليا وسوووووولوة
رسول ال ري في الحعاظ على ال لوز الثميلة التي جاا ا االسالم وهي العلوم
والمعارف وتاوير ما ورثوه من ثروة علمية لملت ماتلا فلوا العل ومياديله
وما حصوووولوا عليه من الحضووووارا األُارا وهلا اهتمام من ئبل العاا الدولة
العر ية االسوووالمية في العصوووور التي سوووب ت العصووور العباسوووي العل ور بت
الح ة في التعل  ،مما ال ت حالة من التواصل والتوافق ين العصر العباسي وما
سب ه في ميداا اههتمام العل .
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أ .اخللفاء من ذوي العلم:

لووووو د الدولة العر ية اهسوووووالمية في العصووووور العباسوووووي تاور الحركة
العلمية وازدهارها حضووواريا ذ و لن ها العاا العصووور العباسوووي احتضووولوا العل
والعلماا ولوعوا ماتلا فلوا العل والمعرفة ،ألن انحدروا من ساللة لريعة
نبتَ العل في اصووووووول ا ،وجدير من دعى له رسووووووو ن بهذ اا ي وا اا
المسووووووتوا العلمي الرفي ا ئا بهذ داعيا ذ لبده بعبد ن ن العبا ذ ب1ذ:
ببالل ف هذذ ب2ذ ،ك ما ئا رسووووووو ن بهذ :ببالل عل مه الح مة و تهو يل
ال تابذذ ب7ذ.
وفي ضوا لن تميا الالعاا العباسيين في ميادين العل والمعرفة ،كعلماا
وراعين للعل واهله وم درين ج ود رجا العل في لن ،ا كاا الاليعة العباسي
اهو ا و العبا السعاح ب 171-172هـوووووو 357-347مذ :ببمن لبة اهل العل
في عصره..ذذ ب4ذ ،وو صعه الماوردي انه ببظاهر الاهد كثير العضل والعل ذذ
ب5ذ.
وكاا هاا الاليعة فصوووووويحا ذ ليوا ذ يعتلي الملا ر ةيل ي الااا ا المعاني
والدهه ال يمة ،ومن امثلة لن اابته التي ال اها علد تولية الاالفة ا ئا
في ا :ببالحمد هلل احمده واسوووتعيله ،وا من ه واتوكل عليه ،والووو د اا ه اله اه
ن وحده ه لوووورين له ،والوووو د اا محمداذ بهذ عبده ورسوووووله ارسووووله ال دا
ودين الحق ليظ ره على الدين كله ولو كره الم ووركوا ،عباد ن ،لو راذ لو راذ،
انا ون ما ارجلا للحت ر في ن راذ ،وه للبتلي ئصراذ ،وه للسير سيرة الببا رة
الاين سووووواموك الاسوووووا ،وملعوك اللصوووووا ...فارا عاد اهمر الى نصوووووا ه،
وطلعت ال وووومس من مالع ا ،وااا ال ة اري ا ،وصووووار السوووو الى اللاعة،
ورج الحق الى مست ره ،الى اهل يت نبي اهل الرأفة والرحمةذذ ب1ذ.
يم لا اا نلمس من اابة الاليعة ا ي العبا السووووووعاح ام اناته وكعااته
العلم ية و ال ته التي اهل ته لئن ي وا ااي با ذ معو هاذ ،واا ااب ته ت لن و ير ها
توحي لسامع ا انه يحا العل والتعل  ،وانه ما اصبح على هاه الدرجة وال ا لية
اه عد اا ئا الواطا ذ طويلة في رحلة التعل  ،والمعروف اا لالمامة والااا ة
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اثر عظي في اهسالم ا هي من م ام اللبي بهذ والعانه برضذ فال ي وم ما
اه الاليعة او من يلوب عله ولالن نا هاا الملصوووووووا الرفي الوهة واهمراا،
وعلى هاا كاا الاايا الاي يلتاا ل اه الم مة موضوو علاية المسوولمين ،لالن
ه ياتار اه من وي العضوول والعل والالق الحسوون واهسووت امة والع ه واللااهة
وال رامة وفصوووووواحة اللسوووووواا و ال ة ال المب3ذ ،و لا ذا على لن فاا هاا الاليعة
تحلى صوووعا الاايا اللاجح البليف ،فضوووالذ عما اتصوووا ه من الحل والوئار
والع ل وحسوووووون اهاالقب3ذ ،ومما يعاز ما هبلا اليه ئو ا ن كثير في الاليعة
السعاح  :ببفصيح ال الم ،حسن الرأي ،جيد البدي ةذذ ب7ذ.
ويتمثل اهتمام الالعاا العباسوويين العل والتعل و ل واضووح في لووا
الاليعة ا ي جععر الملصور ب153-171هـوووو 334-357مذ الاي كاا رانداذ للعل
ووصوووعه الباحا انه ببداهية ،اريباذ ،مصووويبا ذ في رأيه ،سوووديداذ ،وكاا م دما ذ في
عل ال الم ،وم ثراذ من كتوواب ارثووار ،ول المووه كتوواب يوودور في ايوودي الوارئين
معروف علده ذذ ب10ذ.
يوحي للا ن الباحا الم ووار اليه تواذ اا للاليعة الملصووور كتا ا ذ يتداوله
الوارئوا ،ول ن من المؤسووووووا اا الباحا ل يبين مضووووووموا ال تاب الاي العه
الاليعة وه محتوياته ،وم لن نسووووووتاي اا نرجح اا كتا ه هاا تلاو ئضووووووايا
عض اهمور اهدارية ،و كر با ن ئتيبة الدنيوريذ :بب...
ديلية ،ور ما تا
اا ا ا جععر امير المؤملين ...ارج حاجا ذ الى م ة و لن في سوووولة ثماا وار عين
ومانة فلما كاا ملى اتاه اللا يسوووولموا عليه ...وجاا رجا الحباز من ئري
و يره وف ان وعلمان  ،ممن صووووووواحبه وجامعه على طلا العل ومااكرة
الع ه ،ورواية الحديث...ذذب11ذ .اا ن ا ن ئتيبة يؤكد اا الاليعة الملصووور كاا
ئد تعل على يد علماا اعالم ،واكتسووووووا مل العل والمعرفة ،ولوووووواطره عض
اصوووحا ه الاين كانوا ئد وفدوا عليه علدما جاا حاجا ذ سووولة ثماا وار عين ومانة،
وهاا يد اا ا ا جععر الملصووووور ئد تعل العل وانتظ في حل ة طلبته فتااكر في
الع ه ورواية الحديث من كبار اساتاته وهاه الصلة ل تل ا عد اا ت لد الاالفة،
فظل لووفا ذ العل والتاود مله.
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وكما يبدو اا الاالفا السووياسووية ين اهمويين والعباسوويين ل ت ا حانالذ
امام ر بة الملصوووور البامحة في حضوووور حل ا العل حتى واا كلعه اهمر اا
يحضوووورها مسووووتتراذ ببا دال مسووووتتراذ ف اا يبلس في حل ة ازهرب12ذ السووووماا
المحدثذذب17ذ.
ويم ن ال و اا حا الالي عة للعل نا من كو نه ببن وووووووه وترعرا في
الوسووا الديلي وتعل ال رآا وال تا ة في اطوار حياته لووهنه لووها ائرانه ...فلمت
اكرته واتسووووووعت مداركه وهو ه ياا صووووووويراذ...ذذ ب14ذ ،وه ياعى عليلا اا
لرحالته العلمية اهثر ال بير في صوووو ل مواهبه وتوسووووي أفق ث افته ،ا الووووار
اللصوووووه الى رحال الملصووووور في طلا العل  ،وافادنا ا ن عسوووواكر في هاا
ال صدد ا ئا  :بباا ا ا جععر المل صور كاا يرحل في طلا العل ئبل الاالفةذذ
ب15ذ ،واضاف بعبد الرحمن ن زياد ن انع اهفري يذ ب11ذ ،ئوله :ببكلت اطلا
العل م ا ي جععر امير المؤملين ئبل الاالفةذذ ب13ذ.
ول ي ل الاليعة ب117-153هـ و 335-334مذ عن والده الاليعة الملصور
من حيث توج ه العلمي ،وحبه للعلماا ا كاا هاا الاليعة حريصوووووووا ذ اا يلت ي
هفاضووووول علماا زمانه واسوووووت دام من ماتلا اهصووووو اا ،مت عالذ نع ا رحلة
هؤها العلماا من لدان وموافات م ر الاالفة بوداد ،لمحاورت وملائ وووووت
واهسووووتعادة من علوم  ،فهصووووبحت وداد في ع ده مركااذ علميا ذ م ماذ ،ومتل ى
لرواد العل والمعرفة ،مما كاا له اهثر في ا لاا التراث الحضووواري العر ي في
ع ده ،ولوووو د على لن احد علماا عصووووره وهو با ا زيد اللحويذ ب13ذ ا ئا :
بب ...اتيووت وووداد حين ئووام الم وودي محموود فوافوواهووا العلموواا من كوول لوود ووانواا
العل ...ذذ ب17ذ .اا المسووووتوا العلمي الرفي الاي لوته الدولة العر ية اهسووووالمية
في ع د الاليعة الم دي نا من كوا هاا الاليعة ببجواداذ عالما ذ حليماذ ...صاحا
نسووووون وورا ..ع اللا هفاضووووول العد والمعروف وكاا يسووووومى راها لي
العبا للس ه وديانتهذذ ب20ذ.
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وسار الاليعة ال ادي ب130-117هـوووو 331-335مذ على ملوا من سب ه
من الالعاا في مواصوولة المسوويرة العلمية ،ا وصووعه الاهبي هنه كاا :ببفصوويحا ذ
ئادراذ على ال الم ،اديباذ ،تعلوه هيبة وله ساوة ول امةذذ ب21ذ.
يتبين للا من ن الاهبي اا الاليعة ال ادي كاا رجل عل اتسوو عصوواحة
اللسووووووواا واهتمووامووه وواهدب وفلوا العل  ،اهمر الوواي احوواطووه ووالووة من ال يبوة
والوئار ،هيبة العلماا ،فضالذ عن هيبة الالعاا.
وكاا الاليعة الرليد ب177-130هـ و 303-331مذ متضلعا ذ في العل ان
ال صيت وال رة فيه ،ي صح اا نالق عليه تعبير بامام عل ذ ا تمت هاا الاليعة
مؤهال علمية ممياة ،و لن ح التل ووووووئة التي ن ووووووهها ،و ح ج وده التي
ال ا ليصوووول الى ما وصوووول اليه ،ا كاا هاا الاليعة ه يهلوا ج داذ من اجل الل اا
هعالم العلماا وهسيما انه ل ي تصر على مبالسة علماا العراق حسا ل كاا
ي وود الرحا الى اماكن تواجد الصووعوة الماتارة من العلماا ،كما اا تواض و هاا
الاليعة للعلماا كاا له اهثر ال بير في اهسوووتعادة من علم  ،وكسوووا وده على
نحو ما فعل م بالعضوويل ن عياضذ ب22ذ لن انه ما اا سووم بب عضوولة وعبادته
وورعه فهلووووووت ى اللظر اليه ،وتائت نعسووووووه الى ر يته ،فتوجه من العراق الى
الحباز ئاصداذ اليه...ذذ ب27ذ.
وفضووووالذ عن لن كاا ناوا الاليعة الرلوووويد العلمي ،وتل يه المعارف من
مضووووان ا الق لديه مل ة الااا ة وال درة على ارتبا الااا على البدي ةب24ذ،
ومن المعروف اا هاه اهم انا ه يمتل ا اه عال م تدر ،وللا اا نتصووووووور
الم انة العلمية التي وصووولت الي ا الدولة العر ية اهسوووالمية ايام الاليعة الرلووويد
لن اا ملو اهم اهارا كانت ترسل اليه في طلا العلماا واصحاب الحديث
ليهااوا عل العل على نحو ما فعل ملن بالصووووووودذ ب25ذ ا ببكتا الى الاليعة
ب21ذ
يسوووووهله اا يبعث اليه من يعلمه الدين ...ووجه عض اصوووووحاب الحديث...ذذ
وهاا يعصح للا اا عظماا كانوا على دراية كافية من اا الالعاا العباسيين كانوا
يرعوا العلماا وي ر ون ويسووتمعوا الى آران اهمر الاي جعل اولئن الملو
يعت دوا اا عض الال عاا كا نت لدي اا طوي لة ولوووووو رة كبيرة في م يادين
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متعددة من المعرفة ،ومن الالعاا الاين اكتسووووووبوا هاه السوووووومعة الاليعة هاروا
الرليد الاي كاا ببف ي اذ ،اديباذ ،لاعراذ حلو اللظ ...ذذ ب23ذ.
ويبدو اا الم انة العلمية التي تميا ا الاليعة الرلووويد ل ي تصووور تهثيرها
في ملو اهم حسا ،ل نبد اا ز يدة زوجته هي اهارا سار على توج ه
العلمي نعسووووووه و لف حد تهثرها ان ا كانت تمتلن بب ...مانة جارية يحعظن ال رآا
ول ل واحدة ورد ع وور ال رآا وكاا يسووم في ئصووورها كدوي اللحل من ئرااة
ال رآا...ذذ ب23ذ.
وكاا الاليعة اهمين ب173-177هـوووو 317-303مذ رجل مث ا ا معرفة
علميوة عواليوة ،ومموا يعاز ئوللوا موا كره ا ن كثير الواي ئوا في ح وه :ببكثير
اهدب فصوويحا ذ ي و ال ووعر ويعاي عليه البوانا ال ثيرة...ذذ ب27ذ ،واتعق الديار
ري م ما ها ال يه ا ن كثير ا ئا ف يه :بب ا ...معرفة وفصوووووووا حة وأدب
وفضوووووويلة و ال ةذذ ب70ذ ،ومن المؤكد اا العلماا ئد هئوا رعاية عالية علد هاا
الاليعة وامثاله فهين الوا ج وداذ مضوووووولية حتال لووا الم انة العلمية المرموئة
التي لووها.
وأس مت المصادر في الثلاا على الاليعة المهموا ب213-173هـووو -322
377مذ فعدته فريد عصوووووره في ميداا العل والمعرفة ،واحسوووووا اا المصوووووادر
انصووووعت هاا الاليعة الاي ئا لوووووطا ذ كبيراذ ،ا فاق يره من الالعاا في طلا
العل وت ريا اهله ،وه را ة في لن ا كاا لوواصووية اتسوومت سوومة الوائعية
العلم ية ،ا ما علم يا ذ ف ال نل ه الال عاا ا لاين يم ن موازت ه من ح يث علم
وحب للمعرفة وت بي طلا العل والبحثب71ذ.
ووصعه بالبي يذ ب72ذ ب 720هـوووووو 772مذ ف ا انه :ببنسيج وحده علما ذ
وع الذ ومرواة ،مسووووووتبما ذ ل ل ما يلبوي اا يتحلى ه العظماا والسووووووراة..ذذ،
واضاف ا ن حمدوا ف ا  :ببافضل العاا لي العبا علما ذ وحلما ذ و يانا ذ وسياسة
وجوداذذذب77ذ.
وت ووووووير اللصوووووووه اا الاليعة المهموا اولى اهتمامه صوووووولوف العلوم
الماتلعة وه سيما عل العل سعة التي ئرب اليه علمااها ،كما تميا حبه وت بيعه
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للعلوم اهارا كالع ه والعر ية وا يام ال لا ب74ذ ،وال اا وال ووووووعر والعرانض
وعل ال الم و ريا الحديث وعل اللبومب75ذ.
يتبين للا مما سووووووبق اا ائدام الاليعة المهموا على تعل تلن العلوم كاا
عضل ما امتل ه من ال ا ليا التي مثلت حافااذ له للعل والتعل .
وكاا للاليعة المعتص اهلل ب223-213هـوووووو 341-377مذ اهتماما ذ العل
والمعرفة ،وناوا لوووووووديد للعمراا الاي يمثل مظ راذ مميااذ من م ظاهر الرئي
والحضووووووارة ،ويعاو الاليعة سووووووبا اهتمامه العمرااب71ذ ئوله بباا في ا اموراذ
محمودة فاول ا عمراا اهرض التي يحي ا العال  ،علي ا ياكو الاراج وت ثر
اهموا وتعي الب ان  ،وترا اهسووووعار وي ثر ال سووووا ،ويتسوووو المعا ذذ
ب73ذ ،كما اا هاا الاليعة اكد على أهمية العل وفاندته ال صوووووا للع و واللعو
ويتمثل لن في ئوله :ببا ا لووووووولت اهلباب اهداب ،والع و التععلي تلب ت
اللعو على محمود امرها ،وا رز التحرين ح ان ا...ذذ ب73ذ.
ومن اال اسووت راا اللصوووه التارياية نلمس اهتمام الاليعة الواثق اهلل
ب272-223هـووووووو 341-341مذ العل والمعرفة ،ا عرف عله :ببولوعه العل
واهله ،وتعظيم ومبالسوت واهسوت ثار مل ...ذذ ب77ذ ،وهاا ي وير الى اا هاا
الاليعووة كوواا على ئوودر كبير من المعرفووة والوودرايووة في ميووادين العل والمعرفووة،
فهدر ثائا صره فضل العلماا ودوره في ن ضة المبتم ورئيه ،لالن ائدم
على تعظيم واهسووووووت ثار مل مما يد على ان تبو ا ملالة رفيعة وم انة
ب40ذ
عالية علد هاا الاليعة ومما يعاز ما هبلا اليه ويؤكده ئو با ن العمرانيذ
في حق الاليعة الواثق اهلل :ببكاا الواثق لوووووواعراذ اديبا ذ كريما ذ حليماذ ... ،حافظا ذ
هلعار العرب ،عارفا ذ الولاا...ذذ.
وكاا الاليعة المتوكل على ن ب243-272هـ 311-341مذ واس الث افة
والمعرفة العلمية ومما زاد في معارفه هو حبه لل رااة ور بته في اهطالا على
ال تووا العلميووة الماتلعووة ،وحتى كتووا المالح كووانووت لووديووه ر بووة في ئراات ووا
والتعرف على ما تتضمله من احداثب41ذ ،ويبدو اا جانبا ذ كبيراذ من اهتمامه كاا
موج ا ذ نحو اهدب ا ببحظي في زمانه اهل اهدب...ذذ ب42ذ م انة مرموئة.
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وكاا الاليعة الملتصر اهلل ب243-243هـوو 312-311مذ :ببراسخ الع ل
كثر المعروف ...ادي باذ...ذذ ب47ذ ،ك ما وصووووووا ا نه :ببعظي الحل  ..را با ذ في
الاير جواداذ ،كثير اهنصاف ،حسن الع رة..ذذ ب44ذ.
لعل هاه الصعا التي اتصا ا الاليعة الملتصر اهلل هي نتيبة للتل ئة
والتر ية التي حظي ا من ئبل والده الاي كاا ئد حره على تعليمه ،فع د
وواه الم مووة الى ايرة اللعلمين وال وووووويوي اهمر الوواي ادا الى ظ وره وواا
المظ ر ،واتصافه تلن الصعا العلمية ،واا كانت مدة االفته ئصيرة جداذ.
وعرف عن الاليعة المستعين اهلل ب252-243هـوووووو 311-312مذ انه من
وي ارراا والتدا ير السوووووديدة وله ال درة على ارتبا ال وووووعرب45ذ ،ولعل ئدرة
الاليعة على ئرض ال عر ناتبة كونه عر ي هسيما اا العرب عرفوا العصاحة
والبال ة ،فضووووووالذ عن لن كاا على معرفة جيدة األدب متحليا ذ العضوووووووانل
الحسلةب41ذ.
وتحلى الاليعة المعتا اهلل ب255-252هـووووو 313-311مذ ااالق العلماا
ا كاا ببكامالذ في العضووول واهدب والاال الحميدةذذ ب43ذ ،ول ي ل عله الاليعة
الم تدي اهلل ب251-255هـوووووووو 317-313مذ في لن ا كاا ا ببسوويرة حسوولة
ومووااهووا محمودة ..ا اوول المالهي ،وئوودم اهوول العل ....ذذ ب43ذ ،وت وواد اا تتعق
اللصوووووووه التي ين ايديلا على حا الاليعة الم تدي اهلل للعل وت ريبه للعلماا
وما اتسووو ه من الاكاا والعالة والبدية في حياته ،والورا والتدين الاي كاا له
اهثر ال بير في ا راز لوووواصووووية متمياة ل ا موئع ا وم انت ا ،ومن اللصوووووه
التي تؤيد ما هبلا اليه ئو بالبي يذ ب47ذ فيه :ببكاا الم تدي فصوووويحا ذ لووووباعا ذ
فالا ذ عارفا ذ التد ير...ذذ واكد لن با ن اهثيرذ ب50ذ ا ئا  :ببكاا الم تدي ...من
أحسن الالعاا ماهبا ذ وعمل طري ة واكثره عبادةذذ.
وامتلن الاليعة المعتمد على ن ب237-251هـوووووووووووو 372-317مذ ئاليا
علمية متمياة ظ ر من اال اجادته لعن الااا ة وتحليه ووووووروط الاايا
اللاجح من البال ة والع ه والعصوواحة...الخ ،ومما يؤيد لن ما ورده ا ن العدي ا
ئا  :ببكاا المعتمد ج يراذ فصوويحا ذ صوويتا ذ ا ا ااا اسووم ائصووى اللا ذذ ب51ذ.
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ويبدو اا الاليعة المعتمد على ن كانت لديه علاية ااصة ال عر ،كما انه يمتلن
ئريحة لعرية ممياة ،ا حره على كتا ة العاره ماا الاها وهسيما انه كاا
ببله وراق ،ي تا لعره ماا الاهاذذ ب52ذ .وهاا ي ير وضوح الى اعتااز هاا
الاليعة عره ف اا ي تبه مادة ثميلة جداذ.
ب57ذ
وكاا الاليعة المعتضد اهلل ب237-237هـوووو 701-372مذ وافر الع ل
متوا ضعا ذ ههل العل  ،جالس العلماا واهل الع ضل والدينب54ذ ،ادراكا ذ مله ههمية
وئيمة تلن المبالسووووة وهسوووويما ان ا تعود اللع العمي على الاليعة نعسووووه وعلى
رعيته فاين يعتدوا ه ،وه عبا فاا الاليعة المعتضووووووود اهلل بئد حلا الدهر
الاريه وتهدب صروف الاماا ،وكاا من اكمل الالعاا المتهارين ...من اكمل
اللاسع الذ ،واعاله همة ،م داماذ ،عالماذ ،ساياذذذ ب55ذ.
وكاا الاليعة الم تعي اهلل ب275-237هـوووو 703-701مذ مرلداذ وموج ا ذ
نحو ما يلبوي تعلمه ا ئا  :ببما يلبوي لعائل اا يدعي ما ه يحسوووووون ،ويلبوي
للعائل اا يالا ما ه يحسن حتى يتعلمهذذ ب51ذ.
وفي ضوا لن ئام الاليعة دور المعل المرلد اللاصح ل ل ي لا سلي ،
اا يبتعد عن التظاهر واهدعاا معرفة ما ه يعل  ،و دهذ من لن اولى ه اا
يتعل ما ه يعل  ،لي وا عالما ذ ه ،وهاه ح مة ليوة توضووووووح ام انا الاليعة
العلمية.
وواصوووووول الاليعة الم تدر اهلل ب720-275هـوووووووووووو 772-703مذ اهتمامه
السوويرة العلمية لمن سووب ه ،ي در العل ويعرف ئيمة التعل ا كاا ا ببع ل جيد،
وف وافر ،و هن صووحيح...ذذ ب53ذ وتمت هاا الاليعة هصووالة الرأيب53ذ ،متم لا ذ
من ئو ال ووووووعر ،اماما ذ في البال ة ،وكاا يضوووووورب المثل ه في ميداني اهب
وال عرب57ذ.
كما كاا الاليعة ال اهر اهلل ب722-720هـوووووووووووو 774-772مذ :ببم يبا ذ
م داماذ...ذذ ب10ذ ،وئد امر بب تحري ال ياا والامر...ذذ ب11ذ.
وتحلى الاليعة الراضي اهلل ب727-722هـ 740-774مذ صعا العال ،
واتسوووووو عوواو ووة اهاالق وكرم اللعس ،وممووا يؤيوود مووا هبلووا اليووه ئو با ن
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العمرانيذب12ذ في الاليعة الراضووووي اهلل :ببكاا اديباذ ،فاضووووالذ لوووواعراذ ،احسوووون
الالق ____ ،متواضووعاذ ،كري الاب  ،سووايا ذ له وفاا و مة ،وانما ادركته حرفة
اهدبذذ واتعق با ن البوزيذ ب17ذ معه مؤكداذ اا الاليعة الراضوووووي بب ..حسووووون
البيوواا والعصووووووواحووة يحووا محووادثووة العلموواا ...ذذ ،و ين با ن البوزيذ ب14ذ في
موضو آار اا الاليعة الراضووي ببفضووانل كثيرة ،وات الالعاا في امور عدة،
فمل ووا انووه اار اليعووة لووه لووووووعر موودوا ...واار اليعووة ااووا على ملبر يوم
البمعة..ذذ.
وكاا توجه الاليعة المت ي اهلل ب 777-727هـ 744-740مذ توج ا ذ ديليا ذ
حتاذ ،ا عرف عله ببصووووالح وكثرة صوووويام وصووووالةذذ ب15ذ ،ومما يعصووووح عن
ورعه وتمس ه ديله ئوله :ببه اريد نديما ذ ير المصحاذذ ب11ذ.
وه يعوتلا اا نبين لوووووووارا من التوجه العلمي للاليعة المسووووووت عي اهلل
ب745-744 774-777مذ الوواي كوواا بب كيوواذ ،لايعوواذ ...وكوواا ي و ال ووووووعر
الحسن...ذذ ب13ذ.
ب .رغبة اخللفاء يف تعليم اوالدهم:

ظ ر في بالبالطذ العباسووووووي اهتمام كبير من لدا الالعاا لتعلي اوهده
ماتلا فلوا العل والمعرفة على يد ايرة لوووووويوي زمان  ،ولعل هاا اههتمام
متووه من حووا الالعوواا للعل والتعل  ،واداك ئيمووة العل التي ه ت وودر ثمن،
ومعرفت اههميوة والعوانودة ال بيرة من تعلي اوهده وتعريع عضووووووول العل ،
فضوووووالذ عن اا الالعاا كانوا يرئوا اوهده لتولي الم ام العليا في ادارة الدولة،
ومل ا ملصا الاالفة الاي ي وا للعل والتعمق فيه من اولى متالباته ،وتر يت
تر ية سوووووليمة ت وم على م ارم اهاالق التي يتحلى ا العلماا ليل وووووهوا ن وووووهة
صالحة ،ويعرفوا ئيمة ما ين ايدي من تراث عر ي ،وحضارة عر ية اصيلة،
يمتد عمرها اهف السلين ليحافظوا علي ا وياوروا ما ورثوه ،ومن هاا الملالق
اولى الالعاا تر ية اه لاا الف اههتمام والرعاية وهسوووووويما ان يمثلوا امتداداذ
ل .
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ومن الالعاا الاين تمياوا في هاا التوجه الاليعة الملصووووووور الاي كاا
حريصووووا ذ على تر ية ا لانه وتعليم ملا الصووووور لي ونوا مسووووتوا هنق هوهد
الالعاا ولي ونوا رجاهذ صوووووالحين من ج ة اارا ،ا كاا هاا الاليعة يعد ا لااه
ويدر لي ونوا ااباا امام اللا  ،معلما ذ اياه البرأة والبال ة والعصوووواحة في
ال و ملا الصووووووور لي بر علم مع ت دم عمره على نحو ما فعل م ولده
صالح ،ا اوئعه اايبا ذ الى حد آثار اعباب رجا العل ال ته بك يا ن ليبةذ
ب13ذ الاي اثلى عليه ئانالذ :ببما رأيت كاليوم ا ين يانا ذ ،وه اجود لسووووووواناذ ،وه
ار ا جلاناذ ،وه ا ل ري اذ ،وه احسوون طري اذ ،وه ا مض عروئا ذ من صووالح...ذذ
ب17ذ.
ويبدو اا الاليعة الملصووووووور حافا على ما ورثه من عل ا انه واراد اا
يسوووول تلن التركة العلمية هوهده وه سوووويما محمد الم دي ،موصوووويا ذ اياه الحعاظ
علي ا ،واهعتماد على ما تحتويه من كلوز العل في جمي اموره ،ويظ ر لن
جليا ذ من اال وصوويته للم دي ئانالذ له :ببسووهوصووين اصووا  ...وكاا له سووعا
فيه دفاتر علمه ،وعليه ئعل فانظر في هاا السوووعا فاحتعا ه ،فاا فيه عل آ انن،
ما كاا هو كانن الى يوم ال يامة ،فاا احانن امراذ فانظر في ا لدفتر اهكبر فاا
اصبت فيه ما تريد ،واه فالثاني والثالث حتى لف سبعة ،فاا ث ل علين فال راسة
الصويرة فانن واجد في ا ما تريدذذ ب30ذ.
واكد الاليعة الملصووور على اوهده ضوورورة كبالسووة اهل العل وهسوويما
المحدثين مبيلا ذ ل اا مبالس الحديث ه يحب ا اه من كاا رجالذ توسوووووو فيه
سما الرجولةب31ذ.
ول ي تصووووور الاليعة الملصوووووور في تعليمه هوهده على اسوووووداا اللصوووووح
واهرلوواد والوصووايا من ئبله حسووا ،ل ااتار لتهديب وتعليم افضوول الرجا
علما ذ وفضووووووالذ ،ادراكا ذ مله مدا تهثر المتعل ووووووياه لالن وئ ااتياره على
بال وووووورئي ن ئااميذ ب32ذ لتعلي و لده محمد الم دي هنه كاا ببعالما ذ ..وافر
اهدبذذ ب37ذ  ،لاا نبد اا التر ية الصووووووحيحة التي ر ا ا الاليعة الملصووووووور
اوهده ئد اا اثرها في وه سوويما محمد الم دي لن انه علدما الا والده سووار
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على هواا التوجوه م اوهده ،ا زرا في موا زرعوه والوده فيوه ،من حوا العل
وا لحث على طلبه ،ا كاا الاليعة الم دي يلصووووووح اوهده اا يتااوا اهل العل
والع ه من البلداا الماتلعة لي ونوا جيرانا ذ وم وووواورين وسوووومار ل ب34ذ .تي لا ذ مله
عظي العاندة من مباورة العلماا والتوصووووووول الى افضووووووول اهراا وم ووووووواورة
اللصحاا.
ومن اال اسووووووت رانلا لللصوووووووه التارياية تلمسوووووولا تحلي ا لاا الالعاا
اهدب وحسووووون الالق م معلمي علد مسوووووانلت واحترام ل  ،فضوووووالذ عن
التاام المعلمين اهمانة والصووووووودق واللااهة في تعامل م طال  ،ا تواوا
مصوووولحة طال من اوهد الالعاا حتى واا اتبعوا اسوووولوب ال وووودة مع  ،ومما
ب35ذ
يؤيد ما هبلا اليه موئا احد اوهد الاليعة الم دي علدما ئدم الى بلوووووورينذ
ليسووهله عن حديث ا بباسووتلد الى الحانا وسووهله عن حديث فل يلتعت اليه ،فاعاد
عليه المسووووووهلة فل يعبه ه ،ف ا  :كهنن تسووووووتاا اوهد الالعاا ك ف ا  :ه ول ن
العل اجل علد اهله من اا ضووويعوه ...فبثا على ركبتيه ث سوووهله ،ف ا له :ه اا
يالا العل ذذ ب31ذ.
اا لوووووووودة حره الالعوواا على تعلي اوهده دفع اا ه يوكلوا م مووة
تعليم وتهديب هي كاا ،ل كانوا ياتاروا افاضووووووول علماا زمان  ،وممن
يتوسووووووموا فيه العل والمعرفة و لن عد اا ياضووووووعوه لالاتبار لمعرفة كعااته
العلمية على نحو ما ائدم عليه الاليعة الم دي م من اراد اا ياتاره ليؤدب ولده
هاروا الرلووووويد ،فهئبل الاليعة عليه و دا سوووووؤاله ف ا له ماتبراذ :ببكيا تهمر
من السوا ك  ...فل يعببه جوا ه ف ا الم دي :انا هلل وانا اليه راجعوا ،ث ئا :
التمسوووووووا ل لا من هو اف من هاا الر جل ف الوا :ر جل ي ا له علي ن حماة
ال سانيب33ذ من اهل ال وفة ...ف تا ازعاجه باي الااصهذ من ال وفة فساعة
دال عليه ،ئا  :يا علي ن حماة...كيا تهمر من السووووا ك ف ا  :سووون يا امير
المؤملين ..وامر له ع ووورة اهف دره ذذ ب33ذ ،وهاا يد على نضوووج الاليعة في
عل اللوة وتبحره في اعاياها فاراد اا ي وا اوهده مثله وفي الوئت نعسووه الووار
الل الى اا الاليعة كاا ي در العلماا ويرعاه ويبا ل العااا سااا.
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اا اهتمام الاليعة الم دي تر ية اوهدهب37ذ كاا ظاهراذ وواضحا ذ للعياا ا
كانت بعلية لت الم ديذ ،ببفاضووولة ل ا ديواا لوووعرذذ ب30ذ كما اا با راهي ن
الم ديذ كاا فصيحا ذ ليوا ذ وعالما ذ واديبا ذ ولاعراذ ورأسا ذ في فن الموسي ىب31ذ.
وه يعوتلووا اا نوواكر اا ر بووة الاليعووة الم وودي في تعلي اوهده ل تملع وا
طو المسوووافا  ،و عد اماكن تواجد الصوووعوة من العلماا كاهمام بمالن ن انسذ
ب32ذ ،ا رحل الاليعة ولديه موسى وهاروا الى المديلة ليسمعاا ملهب37ذ.
وسووووار اوهد الاليعة الم دي علدما كبروا واصووووبحوا رجاهذ مل الالعاا
سوووووويرة والده في حرصوووووو على تعلي اوهده ا نبد اا ال ادي علدما تولى
الاالفووة ورزق وواه لوواا حره على تعليم فضوووووو الي افضوووووووول المؤد ين
والمعلمين ممن توسوو في الث ة واهمانة ،وكاا يبل وي رم ا تمتعوا الباه
والحظوة علد الاليعة ال ادي واوهدهب34ذ.
اما الاليعة الرلووويد فاا لووو رته العلمية لية عن التعريا ،لن اا اسووومه
كاا علما ذ ارزاذ في هاا اهتباه ،وكاا هاا الاليعة حريصوووووووا ذ اا يبعل اوهده
يسيروا على اااه في حا العل والمعرفة فبار في حا العل ومالزمة العلماا
ملا الصوووووور ا كاا ببيبعث المهموا و محمد الى الع اا والمحدثين فيسووووومعاا
مل  ،يحضر ل ما اهل ال الم واللظر...ذذ ب35ذ.
ومما هو جدير الاكر اا الاليعة الرلووويد ا ا ما اراد ااتيار مؤد ا ذ هوهده
في صوووولا معين من صوووولوف العل  ،يتولى ااتباره في العرا الاي يتاصوووو
لتعليمه هوهده على ما نحو فعل من ااتير ليعل ا له المعتصوووووو اللوة العر ية
ليتعرف على مدا ام انه في هاا الح ل من المعرفة ببفسووووووئل ليلظر ما م داره
في العر ية ...فارتضوووى وائعد م المعتصووو ذذ ب31ذ ،كما اا الاليعة الرلووويد حدد
لمؤد ي اوهده المل وواج التعليمي الوواي يلبوي اا يسوووووويروا عليووه في تعلي اوهد
الاليعة ،وكاا مل اجا ذ مميااذ الى حد اثار اعباب المؤراين مل به هاا ،ويتبين
للا الل ج الاي اراده لتعلي اوهده من وصوووويته بلالا اهحمرذ ب33ذ ئانالذ له :ببيا
احمر اا امير المؤملين ئد دف الين م بة نعسوووووه ،وئرة ئلبه ،فصوووووير يد عليه
مبسوووووووطة ،وطاعتن عليه واجبة ف ن له حيث وضووووووعن امير المؤملين ائرنه
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ال رآا ،وعرفه اهثار ،وروه اهلعار ،وعلمه السلن ،و صره وائ ال الم ،و دأه
واملعه الضووووحن اه في اوئاته ،وااه تعظي م ووووايخ لي هالوووو ا ا دالوا اليه،
ورف مبالس ال واد ا ا حضروا مبلسه ،وه تمرا ن ساعة اه وانت تعل في ا
فا ندة تع يده ا يا ها من ير اا تارق ه فتم يت ه له وه تمعن في مسوووووووامحته
فيسووووتعلي العراأ ويهلعه ،وئومه ما اسووووتاعت ال رب والماليلة فاا ا اهما فعلين
ال دة والولظةذذ ب33ذ.
يتبين للا من الل السا ق اا ا سلوب الاليعة الرليد في التعلي ي وم على
اسوووووووا تعلي العلوم الديلية وفي م دمت ا ال رآا ،وكالن التاام البد والبعد ما
ام ن عن ال ا واتباا اللين في التعامل وعدم اسووووووتادام ال ووووووودة اه اا ت وا
الوسيلة الوحيدة في لن.
وتتبلى اماملا صووورة من صووور تعظي الاليعة الرلوويد للعل والعلماا من
اال وصوووووويته ه له اهمين ا ل يوصوووووووه بم ما او الحعاظ على ملن ،ل
اوصاه ما هو اير له في امر ديله ودنياه ،اوصاه التمسن ما يدله على الرلاد
وطريق الحق ئانالذ :ببيا لي ا ا اسووووووتادمت احداذ فاسووووووتادم اهل الع ل واهدب
فانن اا اسوووتادمت سووورو  ،واا اسوووتعلت اعانو ..ذذ ب37ذ ،ويظ ر اا عملية
تر ية وتعلي الاليعة الرلوووووويد هوهده ئد ادا كل ا لن ان تحلوا اهدب الب
وم ارم اهاالق من احترام واجال معلمي والتواضوووووو ل على نحو ما فعل
اهمين والمهموا م مؤد ما بال سانيذ ب70ذ ا ببئام ال ساني ليلبس نعله لحاجة
يريدها فا تدرها اهمين والمهموا ،م اا مؤد ما ئوضووووووعاها ركن ا ه ،ف بل
ر سووو ما ...ث ائسووو علي ما اه يعودا...ذذ ب71ذ ،وه عبا اا يععل اوهد الاليعة
الرليد اه الصعا وهاا اهدب ولعل هاا كله حصيلة الب ود التي ن ل ا الاليعة
الرليد هوهده ل ي ي ونوا على هاا ال در من اهاالق.
وسووووووار الاليعة المهموا على الل ج الاي اتبعه الاليعة الرلوووووويد معه وم
ااوته ،وكاا هاا الاليعة يتولى تعلي اوهده ونصووح وحث على مبالسووة اهل
العل مبيلا ذ ل العاندة من مبال ست ئانالذ :ببارجعوا فيما ا لتبه علي من التد ير
الى رأي الحامة المبر ين ،والبررة المث عين ،فان مراني يرون ماه تروا
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وي ووووعوا ل ا اية ما ه تعلموا ،ف د صووووحبوا ل الدهور ومارسوووووا الدو ،
وكلوك التبارب والعبر ،وعرفوا حوادث اهزملة وا راض و ا وائبال ا واد ارها
والعلل التي يسوو ن ا ال انج فبضووارب ،وي تاج ل ا السوواكن المامئن فرضوووا
انعسوووووو ل  ،وتبرعوا مرارت ف د ئيل اا من جرعن مراذ لتبرأ الووووووعق علين
ممن جرعن حلواذ لتسوووووو  ،ومن اوفن لتهمن ____ املن حتى تاافذذ ب72ذ،
وكاا لتعلي الاليعة المهموا ألوهده اهثر ال بير في ر حا العل في نعوس
وادراك ل يمته ،ا كانوا يعدوا مالزمة ال تاب انيس من الوح ووووووة وزيادة في
العالة والاكاا مما كاا له اهثر في عث الامهنيلة في نعس الاليعة المهموا لما
الة اليه ،ومما يؤيد ما هبلا اليه ما اورده بالرا ا اهصووووووع انيذ ب77ذ ا ئا :
ببنظر ال مهموا الى عض اوهده وفي يده ك تاب ف ا  :ما هااك ئا  :عض ما
ي ووووحا العالة ويؤنس الوح ووووة ،ف ا  :الحمد هلل الاي جعل في اوهدي من يلظر
اليه ____ اكثر مما يلظر اليه حسبهذذ.
ول ي ل الاليعة المعتصووو عن الاليعة المهموا في ر بته واصوووراره على
تعلي اوهده لدرجة انه كاا يسووووتادم ال وووودة مع لورض تعليم  ،ا ل يسوووومح
الت اوا في هاا اهمر لن بباا المعل ل و ا الى المعتص و اا الواثق ه يتعل ...
فهمر المعتص  ...ها عيوب الواثق ار م اراذذ ب74ذ ،وه اا نبد اا ل ل اليعة
اسووولو ه الاي يلت به م اوهده لحمل على العل والتعل  ،واا الاليعة المعتصووو
اهلل ئد عل اوهده على افضووول المعلمين وايره كهاتياره بليع وب ن اسوووحاق
ال لديذ ب75ذ لن انه كاا ببمعببا ذ سوووووعة اطالعه وتعدد معارفه وئد اتاا مؤد ا ذ
ه له ...حتى ئيل اا دولة المعتص كانت تعمل ه و مصلعاته ال ثيرة جداذذذ ب71ذ.
اا اور العل التي زرع ا الاليعة المعتصوووووو في ا لانه جلى ثمارها في
وهسوووويما ا له الواثق الاي سووووعى جاهداذ لتعلي اوهده وت وووودد في مسووووهلة انت اا
الصوووعوة من اهعالم الاين يتولوا تعلي اوهده لي ونوا مسوووتوا علمي هنق ما
كاا عليه ا ا ه  ،ا كاا هاا الاليعة يمتحن معلمي اوهده ليامئن على ما تحمله
ع ول من ثروة علمية ،او ي وم صرف وا عاده ا ا تبين له االف لنب73ذ.
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ول ي وول الاليعووة المتوكوول في توج ووه نحو تعلي اوهده عمن سووووووب ووه من
الالعاا ،ل بده ئد وفق في ااتياره لمؤد ي اوهده ،لن انه ااتار صعة الصعوة
من العلماا ومن اولئن العلماا ناكر ااتياره العالمة اللووي بيع وب ن اسحاقذ
الم وووو ور ـووووووووووبا ن السوووو يتذ ب73ذ الاي طالما كاا عالما ذ ال رآا ال ري ونحو
ال وفيين ،فضووووالذ عن ال ووووعر ا ئا عض العلماا :ببما عبر على جسوووور وداد
كاتا في اللوة مثل اصالح الملاق ه ن الس يتذذ ب77ذ.
ونظراذ ل اه الم انة المتمياة التي احتل ا با ن الس و يتذ ف د ااتاره الاليعة
المتوكوول على ن مؤد وا ذ ألوهده ،كمووا كوواا يحضوووووور مبلس الاليعووة ولووه معووه
اابارب100ذ.
وكاا اللاوا العلمي للاليعة المعتا اهلل هو الاي دفعه نحو تعلي اوهده
ماتلا العلوم ،واا هوواا التعلي كوواا لووه اهثر البووالف في ا لووه عبوود ن ا كوواا
بباديباذ ،ليواذ ،لاعراذ ،مابوعاذ ،مبوداذ ،م تدراذ على ال عر ئريا المهاا ،س ل
اللعا ،جيد ال ريحة حسن اهاتراا للمعانيذذ ب101ذ.
اا ر بة الاليعة المعتا اهلل وا صراره على تعلي اوهده الق لدي ر بة
كبيرة للتاود العل  ،ويم ن للا اا نلمس تلن الر بة و لن التوجه ه لاا الاليعة
المعتا من ئو احد ا لانه :ببعل الرجل ولده المالدذذ ب102ذ.
فضووالذ عن لن للا اا نتصووور الدئة التي كاا يتعل ا اوهد الالعاا على
يد مؤدي ومعلمي لن اا المعلمين ل ي تعوا مبرد اا يحعظوه سور ال رآا
ال ري  ،ل حتى تسوولسوول السووور وترتيب ا من حيث الت دي والتهاير الى حد اثار
اعباب الالعاا اا اهسوووووولوب الدئيق من لدا المعلمين وكافؤه على لن ،ا
يروا اا بمحموود ن عمراا ال وفيذ ب107ذ وكوواا مؤدب عبوود ن ن الاليعووة
المعتا انه ببحعظه ..وهو يرد ه سووووووورة اللازعا  ،وئا له :ا ا سوووووووهلن امير
المؤملين في أي لووويا انت ف ل انا في السوووورة التي تلي عبس ،فسوووهله عن لن
ف ا  :في السووورة التي تلي عبس ،ف ا له من علمن هاا ك ف ا  :مؤد ي ،فهمر له
ع رة دره ذذ ب104ذ.
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ومن م وووووووواهير اهعالم الوواين ع وود الي الاليعووة المعتا تووهديووا اوهده
بالبال ريذب105ذ ا الوووار اللصووووه اا البال ري كاا من الم ر ين اليه ،واا
الاليعووة المعتا ع وود اليووه تعلي ا لووه عبوود نب101ذ ،وي ووووووير بال عايذ ب103ذ اا
البال ري اسووووووتمر تعلي عبد ن ن المعتا حتى عد اا ئتل الاليعة المعتا اهلل،
واا عبد ن كاا يلظ ال عر في مدح البال ري اعترافا ذ عضله وعلمه ،ويبدو اا
م انة البال ري تعاز في البالط العباسي على الر من حصو ظاهرة تبد
الالعاا التي ل دت ا الح بة التي عال ا البال ري.
وافلح الاليعة الم تدي اهلل في تعلي اوهده واكسوووووووا الابرة والمعرفة
العلميووة م كثرت ا تمياوا ووالم وودرة وال عووااة والبال ووة التي اهلت لي ونوا
ااباا فصووووووحاا ،وافانا ال تبي في هاا الصووووووودد ،ا ئا في الاليعة الم تدي:
ببالا من الولد سوووووبعة ع ووووور كراذ ...واوهده اعياا اهل وداد ،وه الااباا
البوام والعدو ذذ ب103ذ.
وكواا للاليعوة المعتمود على ن الودور العواعول في تعلي اوهده ول وحتى
اوهد ااوته وهسووويما ا ن اايه المعتضووود اهلل ،ويبدو اا حا المعتضووود لمعلميه
كاا كبيراذ جداذ الى درجة اا عضوووووو ل ي تصوووووور على التعلي ل كاا يثق ه
ويعضي اليه هسرارهب107ذ ،مما يع س للا عمق الروا ا اهجتماعية التي ر ات
اوهد الالعاا معلمي  ،كما اا المعتضوووود للعل ملا الصووووور ادا دوراذ كبيراذ في
تعليمه هوهده وااتياره افضل المؤد ين ل ب110ذ ،لاا نبد اا الم تعي ن الاليعة
المعتضوووود ن ووووه وترعرا في ظل الرعاية العلمية لوالده والتي كبر معه فت ل ا
الى اوهده الاين اصبحوا على مستوا علمي عا لن ان الموا تى صلوف
العل والمعرفة وافادنا بال عايذ ب111ذ من اال وصعه لبععر ن الاليعة الم تعي
اهلل ا ئا  :ببفاضووول كبير ال در علوم متعددة من علوم اهوانل متح ق الن ات
تح يق يرفعه التبا في تعليمه ما هو عليه من علوم اللسوووا وكانت له في العلوم
ال دي مة ت عاليق جمي لة ومعرفة ها بار اهوا نل من الح ماا و ها بار الم حدثين
مل و هحوال ...ذذ.
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وكاا الاليعة الم تدر اهلل على ئدم المسووواواة م اايه الاليعة الم تعي اهلل
ف ي تعلي اوهده وتهديب على ايرة ال وووووويوي والمؤد ين ،ا كاا ياتار هوهده
من كاا ببفاضل ،حسن الااكرة ،اير اهدب من يت فضل وعل ...ذذ ب112ذ.
يم ن ال و اا ج ود الاليعة الم تدر اهلل لتعلي اوهده ل تاها سوووودا ل
وفق في تعليم وارلوواده الى التصوورف الصووحيح الصووانا واحترام عضوو
عضاذ ،ا كر ا ن كثير ما يؤيد ما هبلا اليه في ئوله :ببومن الاا اهعتاارا
ما كتا ه الراضووووووي الى اايه المت ي وهما في الم تا وكاا المت ي ئد اعتدا
على الراضووووي والراضووووي هو ال بير مل ما ،ف تا سوووو ن الرحمن الرحي انا
معترف لن العبودية فرضوووووواذ ،وانت معترف لي اهاوة فضووووووالذ والعبد يانا
والمولى يععو ...فبووواا اليوووه ااوه المت ي فوووهن وووا عليوووه ي بووول يوووديوووه وتعوووان وووا
واصووووووال حاذذ ب117ذ .م ما يع س ل لا عمق التر ية التي تر ى ا اوهد الال عاا
واهاالق الحميدة التي ن وووهوا علي ا ،ا أصوووبح عضووو معلما ذ ل ار وناصووحا ذ
ومرلووووداذ لسوووولو الاريق الصووووحيح ،وهاا كله عضوووول ج ود ا ان من الالعاا
الاين كانوا لووووووووفين تعليم انواا العلوم والمعارف ،ف انوا حريصووووووين في
دفع نحو هوواا التوجووه ،وكووانوا ي يئوا ل كوول ام ووانووا التعل والتعلي  ،كي
يصوووبحوا في ملالة تؤهل ها يتبو ا مراكا حسووواسوووة في الدولة ،ومل ا دسوووت
الاالفة الاي كانوا حريصين على اا ه يارج من ين ايدي وايدي ا لان .
اخلالصة :

من اال استعراضلا لموضوا بائدام الالعاا واوهده على انت ا العل
والتعل ذ تبين للا ما يهتي :
 تهكيد ال ريعة الوراا متمثلة ال رآا ال ري والسلة اللبوية ال ريعة اا السعي
في طلا العل والتعل مدعاة للعوز رضا ن ورسوله ،ها لن يعد سعيا ذ في
تلعيا واجا لرعي فرضه ن وحث عليه رسوله ال ري بهذ ،لما في العل
من أثر في ت ايا اللعو وت وي اهاالق ،وهو السووووووبيل لمعرفة ح وق ن
وواجباته على العباد ،و ه تعمر ال لوب وتلور اه هاا ،ويلت وووووول المرا من
ظاللة الب ل الى نور المعرفة وال داية ،لاا اسووووووتحق العلماا الملالة الرفيعة
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التي وضووع ا ل رسووو ن بهذ ،ا فضوول في الملالة على العباد ادراكا ذ
مله بهذ اا العل هو سووووبيل ال داية الى عبادة ن على اير وجه واحسووووله،
كما جعل ورثة لألنبياا ،تي لا ذ مله بهذ.
 تمسووون الالعاا الرالووودوا برضذ المل ج العلمي الاي أمره ه رسوووو ن
بهذ سووووووواا في ط لا العل ألنعسوووووو او لرعيت  ،ف ا نت ل ان بازات
الم ودة في سعر التاريخ ،وفي م دمت ا جم ال رآا ال ري الاي يعد المل ل
ل ل العلوم والمعارف ،وحث المسوووووولمين على تعل العل والعمل ه لي ونوا
جديرين حمله ،وت صدي لل صرة العل والعتيا ضد اعداا اه سالم ،وهاا كله
تهثير صحبت لر سو ن بهذ وأهمية المبدأ الاي تولوا الاالفة من اجله،
اه وهو ن ر اهسالم وتعلي مبادئ الدين الحليا.
 وأظ ر هاه الدراسوووة مواصووولة اهتمام الالعاا العباسووويين المسووويرة العلمية
التي ووودأهوووا رسووووووو ن بهذ ،واا ا لب كوووانوا ملووودفعين لتعل العلوم
والمعارف ،ومما زاد في ر بت تلن ان ن وووووهوا في وسوووووا ديلي ،وتعلموا
العل ملا واكير حيات  ،فلمت اكرت واتسوووووعت ميادين معارف  ،كما كاا
للرحال العلمية أثر في صوووووو ل مواهب  ،واسووووووت دام العلماا من ماتلا
اهصوووووو اا للتاود من فيض معارف  ،ور بت البامحة في اهطالا على
المؤلعا العلمية ومحاولة التعرف على م لون ا ،مما زاده فالة و كاااذ،
وتضلعا ذ في الواا المعرفة ،فادركوا أهمية العل وعرفوا ئيمة اصحا ه.
 اا لوووووووا الال عاا الع باسوووووويين العل دفع الى تعلي اوهده  ،كي ي ونوا
جووديرين تولي الم ووام العليووا التي هيووهوه ل ووا ومل ووا دسوووووووت الاالفووة ،كمووا
حرصووووا اا يعرفوه أهمية العل وم انة حملته التي ه ت در ثمن ،ليحافظوا
على ما ورثوه من علوم اجداده وليوظعوها في سووبيل تاوير ون ضووة أمت
الث افية ،فااتاروا الصوووووعوة من العلماا لتعليم وتهديب  ،ورسوووووموا لمعلمي
اوهده المل ج اهمثل للتعلي  ،وتا عوا عملية التعلي هنعسوووووو  ،كما اكرموا
مؤد ي اوهده  ،ت بيعا ذ وت ديراذ لب وده في تر ية وتعلي اوهده واعداده
لي ونوا افراداذ صالحين في المبتم .
725

مجلة التراث العلمي العربي

فصلية ،علمية ،محكمة

العدد الرابع – 2015م

اهلوامش:
( )1عبد ن ن العبا ن عبد المالا ن هال ن عبد ملاف ،ي لى ا ا العبا  ،امه لبا ة
لت الحارث ،اات ميمونة زوج اللبي بهذ ،ولد م ة في لوووعا لي هالووو ئبل ال برة
ثالث سلين ،توفي سلة ثماا و ستين وهو ا ن احدا و سبعين سلة .بيلظر :الترماي ،ا و
عيسووى ،محمد ن عيسووى ا و سووورة ب 237هـوووووووو 372مذ ،البام الصووحيح وهو سوولن
الترموواي ،تح يق ولوووووورح :احموود محموود لووووووواكر ،ب يرو  ،دار احيوواا التراث العر ي،
1753هـووووو 1773مذ ج ،5ه 137وما عدها؛ الاايا البودادي ،ا و ر احمد ن علي
ب 417هـوووووووو 1030مذ ،تاريخ وداد او مديلة السووالم ،ب يرو  ،دار ال تاب العر ي ،ال
ذ ،م ،1ص 134-137؛ ا ن عساكر ،تاريخ دم ق ،ه.135
( )2مسل  ،ا و الحسين ،مسل ن الحباج ب 211هـووووووو 334مذ ،صحيح مسل  ،ب يرو ،
دار ال تا العلمية ،ال ذ ،ج ،2ه.770
( )3ا ن موواجووة ،سوووووولن ،ج ،1ه53؛ يلظر :مؤلا مب و من ال را الثووالووث ال بري،
اابار الدولة العبا سية وفيه اابار العبا وولده ،تح يق :عبد العايا الدوري وعبد الببار
المالبي ،ب يرو  ،دار الاليعة1733 ،هـ 1731مذ ،ص .21-25
( )4ا ن اعث ال وفي ،ا و محمد احمد ن اعث ب 714هـووو 721مذ ،كتاب العتوح ،تح يق:
عظي الدين ،ب يرو  :دار اللدوة1775 ،هـ 1735مذ ،ج ،3ه.175
( )5الداوردي ،ا و الحسن علي ن محمد ن حبيا بتن450هـ 1053مذ ،نصيحة الملو ،
تح يق :محمد جاسوووووو الحديثي ،ب وداد ،دار الحرية للاباعة1401 ،هـوووووووووووو 1731مذ،
ه.171
( )6الاما ري ،محمود ن عمر ب 573هـ 1147مذ ،ر ي اه رار ونصوه اهابار،
تح يق :سلي اللعيمي ،ب وداد ،مابعة العاني1402 ،هـ 1732مذ ،ج ،4ه.231
( )7الدرو ي ،ا راهي عبد الولي ،البوداديوا ااباره ومبالسو  ،مراجعة :اسووامة ناصوور
الل وووووبلدي ،ط ،2ب وداد ،مابعة دار ال وووووؤوا الث افية العامة1422 ،هـووووووووووو 2001مذ،
ص .771-775
( )8ناجي ،عبد الببار وااروا ،الدولة العر ية في العصوووووور العباسووووووي ،ب وداد ،ماا
التعلي العالي1420 ،هـ 1737مذ ،ه.23
( )9ا ن كثير ،ا و العداا ،عماد الدين اسوووماعيل ب 334هـووووووووو 1732مذ ،البداية والل اية،
ب يرو  ،دار الع ر1773 ،هـ 1733مذ ،ج ،10ه.53
( )11الباحا ،ا و عثماا ،عمرو ن حر ب 255هـ و 313مذ ،البياا والتبيين ،تح يق :عبد
السالم محمد هاروا ،ط 5بال اهرة ،م تبة الاانبي1405 ،هـ 1735مذ ،ج ،7ه.713
( )11ا ن ئتيبة الدنيوري ،ا و محمد عبد ن ن مسوووووول ب 231هـوووووووووووو 337مذ ،اهمامة
والسياسة ،تح يق :طه محمد الايلي ،ب يرو  ،دار المعرفة ،ال ذ ،ج ،2ه.142
( )12ا و ر ،ازهر ن سووووعد السووووماا الباهلي الوها البصووووري ،كاا يصووووحا ا ا جععر
الملصووووور ئبل االفته روي عله اهل العراق ،وله وئان وح ايا م وووو ورة ،ولد سوووولة
احدا ع رة ومانة ،وتوفي سلة ثالث ومانتين وئيل سلة ومانتين .بيلظر :ا ن ال اا ،ا و
العبا  ،لوومس الدين احمد ن محمد ب 131هـوووووووو 1232مذ ،وفيا اهعياا وانباا ا لاا
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الاماا ،تح يق :احسوووووواا عبا  ،ب يرو  ،دار صووووووادر1773 ،هـوووووووووووو 1733مذ ،ج،1
ص 175-174ذ.
( )13ا ن عبد ر ة ،الع د العريد ،ج ،1ه.140
( )14العاني ،حسن فاضل زعين ،سياسة الملصور ا ي جععر الداالية والاارجية ،ب وداد،
دار الرليد1402 ،هـ 1731مذ ،ه.43
( )15ا ن عساكر ،تاريخ دم ق ،ب يرو 1411 ،هـ 1771مذ ،ج ،72ه.703
( )16هو عبد الرحمن ن زياد ن انع  ،ا و االد اهفري ي ال اضووووووي ،ولي ئضوووووواا افري ية
للاليعة مرواا ن محمد ،كاا رجالذ صووالحا ذ وث ة صوودوئاذ ،ولد سوولة ار وسووبعين ،وما
افري ية سولة سوت وامسوين وئيل سولة احدا وسوتين ومانة بيلظر :ا ن حبر العسو الني،
ت وووايوووا الت وووايوووا ،ط 1بحيووودر ا ووواد الووودكن ،مابعوووة دانرة المعوووارف اللظووواميوووة،
1721هـ 1703مذ ،ج ،1ه137ذ.
( )17يائو الحموي ،ل و اب الدين ا ي عبد ن يائو ن عبد ن ب 121هـوووووووو 1223مذ،
معب اهنبوواا ،ط 2بال وواهرة ،دار المووهموا1755 ،هـوووووووووووو 1771مذ ،ج ،12ه271؛
السوووويوطي ،جال الدين عبد الرحمن ن ا ي ر ب 711هـووووووووو 1505مذ ،تاريخ الالعاا
ب يرو  ،دار الع ر1774 ،هـ 1734مذ ،ه.250
( )18هو سوووعيد ن او اهنصووواري ،صوووري ،كاا عالما ذ اللحو واللوة واهدب ،ث ة ثبتاذ،
توفي البصووورة سووولة ار ع ووورة وئيل سووولة امس ع ووورة ومانتين ،وله مصووولعا عدة.
بيلظ ر :يائو  ،معب اهد اا ،ج ،11ه212؛ ا ن حبر ،ت ريا الت ايا ،ح ه وعلق
حوالووووووويوووه وئووودم لوووه :عبووود الوهووواب عبووود اللايا ،ط 2ب يرو  ،دار المعرفوووة،
1775هـ 1735مذ ،ج ،1ه271ذ.
( )19ا ن اللدي  ،ا و العرج محمد ن ا ي يع وب ب 735هـوووووووو 1775مذ ،كتاب الع رسووت،
تح يق :رضا تبدد بط راا1771 ،هـ 1731مذ ،ه.10
( )21ا ن ال ازروني ،ظ ير الدين علي ن محمد البودادي ب 173هـوووو 1273مذ ،ماتصر
التاريخ من او الاماا الى ملت ى دولة لي العبا  ،تح يق :مصوووووواعى جواد ،ب وداد،
مابعة الح ومة1770 ،هـووووووو 1730مذ ،ص 117-113؛ اهر لي ،عبد الرحمن سلبا
ئليتو ب 313هـوووووو 1713مذ ،االصة الاها المسبو ماتصر من سير الملو  ،تح يق:
م ي السيد جاس  ،ب وداد ،م تبة المثلى ،ال ذ ،ص .71-70
( )21الاهبي ،لمس الدين محمد ن احمد ن عثماا ب 343هـوووووو 1743مذ ،تاريخ اهسالم
ووفيا الم وواهير واهعالم ،تح يق :عمر عبد السووالم تدمري ،ط 2ب يرو  ،دار ال تاب
العر ي1414 ،هـ 1772مذ ،حوادث ب130-111هـذ ،ه.430
( )22هو العضوويل ن عياض ن ملصووور ا و علي ،ولد سوومرئلد ،وترعرا بيورد ،ون ووه
ال وفة و ا كتا الحديث ث انت ل الى م ة فباور البيت العتيق م لاوم الورا ال ووووووديد
والب د الب يد ودوام الاوف ،الى اا ما سووولة سوووب وثمانين ومانة وئبره م ووو ور ياار
بيلظر :ا ن ئتيبة ا لدنيوري ،المعارف ،تح يق :ثرو ع الوووووووة ،بال اهرة ،مابعة دار
ال تا1733 ،هـوووووووووووو 1710مذ ه511؛ ا ن حياا ،ا و حات  ،محمد ن حباا البسووووووتي
ب 754هـوووووووو 751مذ ،كتاب م ووواهير علماا اهمصوووار ،علي تصوووحيحه :م.فالي ووو مر،
بال اهرة ،مابعة لبلة التهليا والترجمة والل ووور1737 ،هـووووووووو 1757مذ ،ه147؛ ا ن
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عساكر ،تاريخ دم ق ،ط 1ب يرو 1413 ،هـوووووو 1773مذ ،ج ،43ه735؛ ا و العداا،
عماد الدين اسوماعيل ب 372هـووووووو 1771مذ ،الماتصور في اابار الب ور ،ط 1بال اهرة،
المابعة الحسيلية المصرية ،ال ذ ،ج ،2ه13ذ.
( )23ا ن ئتيبة الديلوري ،اهمامة والسياسة ،ج ،2ه.151
( )24العس ري ،ا و هال الحسن ن عبد ن ن س ل ب 775هـ 1004مذ ،اهوانل ،وض
حوالووووووويوووه :عبووود ا لرزاق وووالوووا ا لم ووودي ،ط 1ب يرو  ،دار ا ل توووا ا لع لميوووة،
1413هـ 1773مذ ،ه.175
( )25الصوووود :كورة عبيبة ئصوووبت ا سووومرئلد وئيل هما صووووداا صوووود سووومرئلد وصوووود
اارا ،وهي من اطيا ارض ن ،كثيرة اهلبار رياة اهن ار ،ونسا الي ا طانعة من
العلماا بيلظر :الم دسووووي ،لوووومس الدين ا و عبد ن محمد ن احمد المعروف الب وووواري
ب 733هـووووووووووو 773مذ ،احسوووووون الت اسووووووي في معرفة اهئالي  ،ط 2بليدا ،مابعة ريل،
1424هـووووو 1701مذ ،ه214؛ يائو  ،معب البلداا ،ب يرو  ،دار ال تاب العر ي ،ال
ذ ،ج ،7ه 407؛ البوووودادي ،صووووووعي الووودين عبووود المؤمن ن عبووود الحق البوووودادي
ب 377هـوووووو 1773مذ ،مراصد اهطالا على اسماا اهم لة والب اا ،تح يق :علي محمد
البباوي ،ط 1ب يرو  ،دار المعرفة1737 ،هـ 1754مذ ،م ،2ه342ذ.
( )26الرا ا اهصع اني ،ا و ال اس حسين ن محمد ب 502هـووووووو 1103مذ ،محاضرا
اهد اا ومحاورا ال ووعراا والبلواا ،ب يرو  ،دار م تبة الحياة1731 ،هـووووووو 1711مذ،
ج ،1ص .73-73
( )27ا ن العمراني ،محمد ن علي ن محمد ب 530هـوووووووووووو 1134مذ ،اهنباا في تاريخ
الالعاا ،تح يق :ئاس السامراني ،بهيدا1777 ،هـ 1737مذ ،ه.33
( )28ا ن ال اا ،وفيا اهعياا ،ج ،2ه.714
( )29ا ن كثير ،البداية والل اية ،ج ،10ه.242
( )31الديار ري ،حسوون ن محمد ن الحسوون ب 770هـوووووووو 1532مذ ،تاريخ الاميس في
احوا انعس  ،ط 1ب ال م ،مابعووة عثموواا عبوود الرزاق1702 ،هـوووووووووووو 1334مذ ،ج،2
ه732؛ ئا ي احمد ،في ئصوووور الالعاا العباسووويين بال اهرة ،م تبة اهنبلو المصووورية،
1734هـ 1754مذ ،ه.122
( )31محمد ماهر ،الوثانق السووووووياسووووووية واهدارية العاندة للعصوووووور العباسووووووي اهو  ،ط،1
ب يرو  ،مؤسسة الرسالة1777 ،هـ 1737مذ ،ه.53
( )32المحاسن المسا ا ،ب يرو  ،دار صادر1730 ،هـ 1710مذ ،ه.577
( )33ا ن حمدوا  ،محمد ن الحسوون ن محمد ب 512هـووووووو 1111مذ ،التاكرة الحمدونية،
تح يق :إحسووواا عبا  ،ط 1ب يرو  ،مع د اهنماا العر ي1404 ،هـووووووووو 1737مذ ،م،1
ه.411
( )34السب ي ،تاج الدين ا و نصر عبد الوهاب ن ت ي الدين ب 331هـووو 1717مذ ،طب ا
ال افعية ،ط 2ب يرو  ،دار المعرفة للاباعة والل ر ،ال ذ ،ج ،1ه.213
( )35أ ن كثير  ،البداية والل اية ،ج ،10ه.235
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( )36عمر ،فاروق ،تاريخ العراق في عصووووووور الاالفة العر ية ،اهسووووووالمية ،ط 1ب وداد،
م تبة الل ضة1404 ،هـ 1733مذ ،ه.123
( )37ا ن عساكر ،تاريخ دم ق ،ب يرو 1421 ،هـ 2001مذ ،ج ،37ه.245
( )38م.ا ،ج.241 ،37
( )39الداوردي ،نصيحة الملو  ،ه.140
( )41اهنباا في تاريخ الالعاا ،ه.111
( )41ا ن ال اا ،وفيا اهعياا ،ج ،1ه.750
( )42ال ل ووولدي ،احمد ن عبد ن ب 321هـوووووووو 1413مذ ،مآثر اهنافة في معال الاالفة،
تح يق :عبد السووتار احمد فراج بال ويت ،مابعة ح ومة ال ويت1734 ،هـوووووووو 1714مذ،
ج ،1ه.270
( )43المسووووووعودي ،مروج ا لاها ومعادا البوهر ،تح يق :محمد محي الدين عبد الحميد،
ط 4بال اهرة ،مابعة السعادة1735 ،هـ 1715مذ ،ج ،4ص .175-174
( )44ا ن اهثير ،عا الووودين ا و الحسوووووون علي ن محمووود ن عبووود ال ري ال وووووويبووواني
ب 170ه ـ 1272مذ ،ال امل في التاريخ ب يرو  ،دار صادر1735 ،ه ـ 1715مذ ،م،3
ه.111
( )45ا ن ال ازروني ،ماتصر التاريخ ،ه.152
( )46الاهبي ،سووير اعالم اللبالا ،تح يق :صووالح السوومر ،ط 1ب يرو  ،مؤسووسووة الرسووالة،
1407هـ 1737مذ ،ج ،12ه.41
( )47ا ن ال ازروني ،ماتصر التاريخ ،ه.154
( )48اليع و ي ،احمد ن ا ي يع وب ن جععر ن وها ن واضوووح ب 272هـوووووووو 704مذ،
تاريخ اليع و ي ب يرو  ،دار صادر ،ال ذ ،م ،2ه.505
( )49المحاسن والمساواا ،ه.577
( )51ال وواموول في التوواريخ ،م ،2ه277؛ اللميل  ،عبوود العايا محموود ،نعو اهترا في
الاالفوووة العبووواسوووووويوووة وأثره في ئيوووام موووديلوووة سوووووووووامراا من 237-221هـوووووووووووو ،ب ال،
1407هـ 1737م|ذ ،ه.33
( )51ا ن اللدي  ،الصاحا كما الدين عمر ن احمد ن ا ي جرادة ب 110هـووووو 1211مذ،
وية الالا في تاريخ حلا ،ب يرو  ،دار الع ر ،ال ذ ،ج ،2ه.12
( )52السيوطي ،تاريخ الالعاا ،ه.741
( )53ال تبي ،محمد ن لاكر ب 314هـوو 1712مذ ،فوا الوفيا والايل علي ا ،ب يرو ،
دار الث افة1777 ،هـ 1737مذ ،م ،1ه.32
( )54أ ن دئماق ،البوهر الثمين ،ه.170
( )55ا ن العماد الحلبلي ،ا و العالح عبد الحي ب 1037هـووووو 1131مذ ،لارا الاها في
اابار من ها ،ط 1ب يرو  ،دار الع ر1777 ،هـ 1737مذ ،ج ،2ه.177
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( )56الاايووا البووودادي ،توواريخ وووداد ،ه713؛ ا ن البوزي ،عبوود الرحمن ن علي
ب 573هـ و 1200مذ ،المصباح المضيا في االفة المستضيا ب وداد ،مابعة اهوئاف،
1771هـ 1731مذ ،ج ،1ه.517
( )57ا ن كثير ،البداية والل اية ،ج ،11ه130؛ ال بيسووووووي ،حمداا عبد المبيد ،عصوووووور
الاليعة الم تدر اهلل ،باللبا ،مابعة اللعماا1774 ،هـ 1734مذ ،ه.23
( )58ال تبي ،فوا الوفيا  ،م ،1ص .235-234
( )59ال ل لدي ،مآثر اهنافة ،ج ،1ص .233-231
( )61ا ن الا ا ي ،محمد ن علي ن طباطبا ب 307هـوووووووو 1707مذ ،العاري في اهداب
السلاانية ب يرو  ،دار صادر1731 ،هـ 1711مذ ،ه.231
( )61السيوطي ،تاريخ الالعاا ،ه.753
( )62اهنباا في تاريخ الالعاا ،ه.115
( )63الملتظ في تاريخ الملو واهم  ،تصووحيح :هال و اللدوي وااروا بحيدر ا اد الدكن،
مابعة دانرة المعارف العثمانية1753 ،هـ 1773مذ ،ج ،1ه.211
( )64المصباح المضيا ،ج ،1ه.533
( )65الاهبي ،تاريخ اهسالم ،ط ،2ب يرو 1415 ،هـ 1774مذ ،حوادث ب740-771هـذ،
ه.37
( )66السيوطي ،تاريخ الالعاا ،ه.714
( )67ا ن ال ازروني ،ماتصر التاريخ ،ه.131
ذ
ذ
ذ
( )68هو ليا ن ليبة ن عبد ن ن عمرو ،ي لى ا ا معمر ،ااباريا ،اديبا ،لاعرا ،ما
عد المانتينبيلظر :البال ري ،انسوواب اهلووراف ،ج ،12ه704؛ يائو  ،معب اهد اا،
ج ،11ص 217-213؛ الاهبي ،تاريخ اهسالم ،حوادث ب130-111هـووووووذ ،ه253؛
ا ن حبر ،ت ريا الت ايا ،ج ،1ه741ذ.
( )69الباحا ،البياا والتبيين ،ج ،1ص .752-751
( )71الابري ،ا و جععر محمد ن جرير ب 710هـوووووووووو 722مذ ،تاريخ الرسوووول والملو ،
تح يق :محمد ا و العضل ا راهي  ،ط 2بال اهرة ،دار المعارف1733 ،هـ 1713مذ ،ج،3
107؛ التلواي ،أ و علي المحسن ن علي ب 734هـ 774مذ ،ن وار المحاضرة واابار
المااكرة ب يرو  ،دار صوووادر1777 ،هـووووووووو 1737مذ ،ج ،1ه11؛ اهر لي ،االصوووة
الاها  ،ه37؛ ا ن الدوا ،عبد الرحمن ن محمد ب 303هـووووووووو 1405مذ ،تاريخ ا ن
___ المسوومى ديواا المبتدأ والابر في تاريخ العرب والعب والبر ر ومن عاصووره من
وي ال ها اهكبر ب يرو  ،دار الع ر1401 ،هـ 1731مذ ،ج ،7ه.253
( )71الابري ،تاريخ الرسوووووول ،ج ،3ه32؛ ا ن عبد البر ،جام ياا العل وفضووووووله وما
يلبوي في روايته وعلمه بال اهرة ،ادارة الاباعة المليرية ،ال ذ ،ج ،2ه75؛ العاني،
سياسة الملصور اب جععر الداالية والاارجية ،ص .770-737
( )72هو الوليد ن الاصيا ،كوفي اهصل ،كاا عالما ذ ائدمه الاليعة الملصور وداد وض
اليوووه الم ووودي___ ل وووا اطلق عليوووه بيلظر :الاايوووا البوووودادي ،تووواريخ ووووداد ،م،7
ص 237-233ذ.
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( )73ا.م ،م ،7ه 233؛ اهنبوواري ،ا و البركووا كمووا الوودين عبوود الرحمن ن محموود
ب 533هـوو 1141مذ ،ناهة اهلباا في طب ا اهد اا ،تح يق :محمد ا و العضل ا راهي ،
بال اهرة ،دار ن ضة مصر1731 ،هـ 1713مذ ،ه.74
( )74ا ن عبد ر ة ،الع د العريد ،ج ،1ه.111
( )75هو لرين ن عبد ن ن ا ي لرين ،ي لى ا ا عبد ن ،ولد باارا ارض اراساا،
توفي ال وفة عن سووووب وسووووبعين ومانة ،وكاا ث ة مهموناذ ،كثير الحديث ،عادهذ فاضووووالذ،
عا داذ لووووووديداذ على اهل البدا ،وئيل له من اد ن ف ا اد تلي نعسووووووي بيلظر :ا ن سووووووعد،
الاب ا  ،ج ،1صوووووو 737-733؛ ا ن عياا ،م وووووواهير علماا اهمصووووووار ،ه130؛
الاهبي ،سوووير اعالم التلبالا ،تح يق :ناير حمداا ب يرو 1401 ،هـووووووووو 1731مذ ،ج،3
ه133؛ ا ن ال يا  ،ا و البركا محمد ن احمد ب777هـووووو 1572مذ ،ال واكا الليرا
في م عرفووة من ااتلا من الرواة الث ووا  ،تح يق ودراسوووووووة :عبوود ال يوم بوود رب اللبي،
ب يرو  ،دار المهموا للتراث 1401هـ 1731مذ ،ه.250
( )76السمعاني ،ا و سعد ،عبد ال ري ن محمد ن ملصور التميمي ب 512هـووو 1111مذ،
ادب اهي عاا واهسووووووتمالا ،ط 1ب يرو  ،دار ال تا العلم ية 1401 ،هـوووووووووووو 1731مذ،
ه177؛ ا لاهبي ،سووووووير اعالم اللبالا ،ج ،3ه134؛ السووووووم ودي ،علي ن عبد ن
الحسوويلي ب 711هـووووووو 1505مذ ،جواهر الع دين في فضوول ال وورفين لوورف العل البلي
واللسووا العلي ،تح يق :موسووى لاي ب وداد ،مابعة العاني1405 ،هـوووووووو 1734مذ ،ق،1
ه.773
( )77ال سوووواني ،علي ن حماة ن عبد ن من ال راا السووووبعة من اهل ال وفة ،ومل ووووهه ا
وكاا من ئراا مديلة السالم ،وسمي ال ساني هنه كاا يحضر واللا علي الحلل وعليه
كساا ،وئيل هنه ام في كساا ،كاا امام في اللحو واللوة وال رااا  ،ااتلا في موته ف يل
ما او سلة اثلتين او ثالث وثمانين وئيل سلة تس وثمانين ومانة بيلظر :ا ن اللدي ،
الع رسوووووووت ،ه72؛ الاايووا البووودادي ،توواريخ وووداد ،م ،11ه407؛ ا ن البوزي،
الملتظ  ،ج ،1ه27؛ يائو  ،معب اهد اا ،ج ،12ه113؛ ا ن البوزي ،ا و الاير
لمس الدين محمد ن محمد ب 377هـوووووو 1427مذ ،اية الل اية في طب ا ال راا ،علي
ل ره :ج .رجستراسر بال اهرة ،م تبة الاانبي1715 ،هـ 1772مذ ،ه575ذ.
( )78اهنباري ،ناهة اهلباا ،ه.31
( )79البلا ي ،عبمي محمود اااب ،هاروا الرلوووووويد ومؤسووووووسووووووا الاالفة في ع ده،
بالموصل ،مابعة التعلي العالي1410 ،هـ 1737مذ ،ه.23
( )81اهز لي ،االصة الاها المسبو  ،ه.71
( )81ا لاهبي ،سووووووير اعالم اللبالا ،ج ،10ه553؛ الاركلي ،اير ا لدين ،اهعالم ،ط4
ب يرو  ،دار العل للماليين0هـ 1427 ،177مذ ،ج ،1ه.10
( )82هو مالن ن انس ن مالن اهصوبحي ،ولد سولة ثالث او ار وتسوعين وكليته ا و عبد
ن ،من سادا اتباا التا عين وجلة الع اا والصالحين ،ممن كثر علايته السلن وجمعه
ل ا ،امام دار ال برة ،ورأ المت ين وكاا اماما ذ في الحديث ،ما سووووولة تسووووو وسوووووبعين
ومانة بيلظر :ا ن ئتيبة الديلوري ،المعارف ،صوووووو 477-473؛ ا ن حياا ،م وووووواهير
علماا اهم صار ،ه140؛ الع س ري ،اهوانل ،ه217؛ الاهبي ،سي سر اعالم اللبالا،
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ج ،3ه530؛ الصووووعدي ،صووووالح الدين اليل ن ايباد ب 314هـوووووووووو 1717مذ ،الوافي
ووالوفيووا  ،اعتلوواا :محموود الحبيري ،ط 1ب يرو  ،مابعووة ال ووووووركووة المتحوودة للتوزي ،
1420هـ 1777مذ ،ج ،25ه77ذ.
( )83الووواهبي ،سووووووير اعالم اللبالا ،ج ،3ه53؛ السووووووم ودي ،جواهر الع ووودين ،ق،1
ه255؛ احمد ،عبد الحسين علي ،موائا الالعاا العباسيين من انمة اهل السلة اهر عة
ومااهب واثره في الحياة السياسية في الدولة العباسية ،بالدوحة ،دار ئاري ن العبااة،
1405هـ 1735مذ ،ص .210-207
( )84يلظر :ا ن ا ي اصوووويبعة ،ا و العبا موفق الدين احمد ن ال اسوووو ن اليعة السووووعدي
الاارجي ب 113هـوووووو 1217مذ ،عيوا اهنباا في طب ا اهطباا ،تح يق :ناار رضا،
ب يرو  ،دار م تبة الحياة ،ال ذ ،ص .221-220
( )85اليع و ي ،تاريخ ،م ،2ه <415ناجي ،الدولة العر ية ،ه.75
( )86الاجاجي ،ا و ال اس عبد الرحمن ن اسحاق ب 740هـووووووو 751مذ ،مبالس العلماا،
تح يق :عبد السوووووالم هاروا ،بال ويت ،مابعة ح ومة ال ويت1732 ،هـووووووووووو 1712مذ،
ه.12
( )87هو الا ن ح ياا ،ا و محرز البصووووووري المعروف اهحمر ،كاا من افر ال لا
واصووووووودئ لسوووووووانواذ ،توفي في حوودود الثمووانين ومووانووة بيلظر :اهنبوواري ،ناهووة اهلبوواا،
صوووووو 57-53؛ يائو  ،معب اهنباا ،ج ،11ه11؛ الاهبي ،تاريخ اهسووووووالم ،ط7
ب يرو 1417 ،هـ 1773مذ ،حوادث ب130-131هـذ ،ص 103-103ذ.
( )88ا ن اعث  ،العتوح ،ج ،3ص 213-213؛ البي ي ،المحاسن والمساواا ،ه535؛
المسووووووعودي ،مروج الاها ،ج ،7ه712؛ ا ن الدوا ،ب وداد ،م تبة المثلى ،ال ذ،
ه.541
( )89ا ن اعث  ،العتوح ،ج ،3ه.232
( )91ت دمت ترجمته في ه.72
( )91يائو  ،معب اهد اا ،ج17؛ ال مي ،عبا ب 1757هـوووووو 1740مذ ،ال لى واهل اب
باللبا ،المابعة الحيدرية1731 ،هـ 1751مذ ،ج ،7ه.73
( )92اهسووو افي  ،محمد ن عبد ن الاايا ب 421هـووووووووو 1070مذ ،كتاب لاا التد ير،
تح يق وتعليق :احمد عبد البائي ب وداد ،م تبة المثلى1734 ،هـووووو 1714مذ ،ص 7-2؛
الثعالبي ،ا و ملصوووور ،عبد الملن ن محمد ن اسوووماعيل ب 427هـووووووووو 1073مذ ،تحعة
الوزراا ،تح يق :حبيا علي الراوي وا تسوووووام مرهوا الصوووووعار ،ب وداد ،مابعة العاني،
1773هـ 1733مذ ،ه.33
( )93محاضرا اهد اا ،ج ،1ه.113
( )94البيراي ،ن وار المحاضرة ،ج ،3ه.13
( )95ا و يوسا يع وب ن اسحاق ،فيلسوف العرب واحد ا لاا ملوك ا ،كاا عظي الملالة
علد الالعاا ،وله صعا جليلة ورسانل كثيرة جداذ في جمي العلوم ،مولده واسا ،وتوفي
يع وب وئد جاوز المانة بيلظر :ا ن ا ي اصبيعة ،عيوا اه لاا ،ص 231-235ذ.
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( )96عبد البائي ،احمد ،معال الحضووووووارة العر ية في ال را الثالث ال بري ،ط 1ب يرو ،
مركا دراسا الوحدة العر ية1412 ،هـ 1771مذ ،ه.473
( )97يائو  ،معب اهد اا ،ج ،7ه.223
( )98الس و يت ل ا ا يه ،وكاا ا وه احد اصووحاب ال سوواني ،كاا رواية ث ة ،ااتلا في سوولة
وفاته ف يل توفي عد ار عين ومانتين ،وئيل سوولة ثالث وار عين ،وئيل سوولة ار وار عين
وئيل سوووووولة سوووووووت وار عين بيلظر :الاايا البودادي ،تاريخ وداد ،م ،14ه237؛
اهنباري ،ناهة اهلباا ،ه ،133يائو  ،معب اهد اا ،ج ،20ص 51-50ذ.
( )99ا ن ال اا ،وفيا اهعياا ،ج ،5ه.442
()111م.ا ،ج ،5ه473؛ ا ن العماد الحلبلي ،لارا الاها ،ج ،2ه.101
()111المسعودي ،مروج الاها ،ج ،4ه.277
()112الثعالبي ،التوائيت في عض الموائيت في مدح ال وووووويا و مه ،تح يق :محمد جاسوووووو
الحديثي ،ب وداد ،دار الحرية للاباعة1410 ،هـ 1770مذ ،ه.31
()113محمد ن عمراا ال وفي اللحوي ،ا و جععر ،كاا نحويا ذ عارفاذ ال رااة والعر ية عيد
اللظر في البوادر ،كمووا كوواا ا و جععر عووالم وا ذ ووالحووديووث واهثر بيلظر :يووائو  ،معب
اهد اا ،ج ،13ه232ذ.
( )114الاايا البودادي ،تاريخ وداد ،م ،7ه177؛ اهنباري ،ناهة اهلباا ،ه201؛
يائو  ،معب اهد اا ،ج ،13ه.232
( )115احموود ن يحيى ن جووا ر ن داود ،ا و الحسوووووون ،وي ووا ا و جععر ،وي ووا ا و ر
البودادي ،كاا اديبا ذ راوية ،له كتا جياد ،توفي في ايام الاليعة المعتمد على ن .بيلظر:
ا ن عسووواكر ،تاريخ دم وووق ب يرو 1415 ،هـوووووووو 1775ذ ،ج ،1ه34؛ يائو  ،معب
اهد اا ،ج ،5ه37؛ ا ن كثير ،البداية والل اية ،ج ،11ه15ذ.
()116ا ن العدي  ،وية الالا ،ج ،4ه1220؛ زيداا ،جرجي ،تاريخ اداب اللوة العر ية،
مراجعة وتعليق :لوئي ضيا بال اهرة ،دار ال ال 1733 ،هـ 1753مذ ،ج ،2ه.224
( )117انباا الرواة على انباه اللحاة ،تح يق :محمد ا و العضووول ا راهي  ،بال اهرة ،مابعة دار
ال تا المصرية1734 ،هـ 1755مذ ،ج ،1ه.44
()118ال تبي ،فوا الوفيا  ،م ،4ه.51
()119ا ن اللدي  ،الع رست ،ه.720
()111م.ا ،ه.11
()111اابار العلماا اابار الح ماا ،ب يرو  ،دار اهثار ،ال ذ ،ه.103
()112ال عاي ،انباه الرواة ،ج ،7ه.173
()113ا ن كثير ،البداية والل اية ،ج ،11ه.173
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املصادر:

 .1ا ن ا ي اصوويبعة ،ا و العبا موفق الدين احمد ن ال اسوو ن اليعة السووعدي
الاارجي ب 113هـوووووو 1217مذ ،عيوا اهنباا في طب ا اهطباا ،تح يق:
ناار رضا ،ب يرو  ،دار م تبة الحياة ،ال ذ.
 .2ا ن اعث ال وفي ،ا و محمد احمد ن اعث ب 714هـ 721مذ ،كتاب العتوح،
تح يق :عظي الدين ،ب يرو  :دار اللدوة1775 ،هـ 1735مذ ،ج.3
 .7ا ن اهثير ،عا الدين ا و الحسوووووون علي ن محمد ن عبد ال ري ال وووووويباني
ب 170هـوووووووووووو 1272مذ ،ال وووامووول في التووواريخ ب يرو  ،دار صوووووووووادر،
1735هـ 1715مذ ،م.3
 .4ا ن البوزي ،ا و الاير لمس الدين محمد ن محمد ب 377هـوووووو 1427مذ،
اية الل اية في طب ا ال راا ،علي ل ره :ج .رجستراسر بال اهرة ،م تبة
الاانبي1715 ،هـ 1772مذ.
 .5ا ن البوزي ،الملتظ  ،ج. 1
 .1ا ن الا ا ي ،محمد ن علي ن طباطبا ب 307هـووووو 1707مذ ،العاري في
اهداب السلاانية ب يرو  ،دار صادر1731 ،هـ 1711مذ.
 .3ا ن العدي  ،وية الالا ،ج.4
 .3ا ن العماد الحلبلي ،ا و العالح عبد الحي ب 1037هـوووووووو 1131مذ ،لووارا
الاها في اابار من ها ،ط 1ب يرو  ،دار الع ر1777 ،هـووووووو 1737مذ،
ج.2
 .7ا ن العمراني ،محمد ن علي ن محمد ب 530هـوووووووووووو 1134مذ ،اهنباا في
تاريخ الالعاا ،تح يق :ئاس السامراني ،بهيدا1777 ،هـ 1737مذ.
 .10ا ن ال ازروني ،ظ ير الدين علي ن محمد البودادي ب 173هـ 1273مذ،
ماتصوووووور التوواريخ من او الاموواا الى ملت ى دولووة لي العبووا  ،تح يق:
مصاعى جواد ،ب وداد ،مابعة الح ومة1770 ،هـ 1730مذ.
 .11ا ن ال ازروني ،ماتصر التاريخ.
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 .12ا ن ال يا  ،ا و البركا محمد ن احمد ب777هـوووووووووووو 1572مذ ،ال واكا
الليرا في معرفة من ااتلا من الرواة الث ا  ،تح يق ودراسوووووة :عبد ال يوم
عبد رب اللبي ،ب يرو  ،دار المهموا للتراث 1401هـ 1731مذ.
 .17ا ن اللدي  ،ا و العرج محمد ن ا ي يع وب ب 735هـووووووووووو 1775مذ ،كتاب
الع رست ،تح يق :رضا تبدد بط راا1771 ،هـ 1731مذ.
 .14ا ن اللووودي  ،الصووووووووواحوووا كموووا الووودين عمر ن احمووود ن ا ي جرادة
ب 110هـووو 1211مذ ،وية الالا في تاريخ حلا ،ب يرو  ،دار الع ر ،ال
ذ ،ج.2
 .15ا ن حبر العس و الني ،ت ايا الت ايا ،ط 1بحيدر ا اد الدكن ،مابعة دانرة
المعارف اللظامية1721 ،هـ 1703مذ ،ج.1
 .11ا ن حبر ،ت ريا الت ايا ،ج.1
 .13ا ن حمدوا ،محمد ن الحسوووون ن محمد ب 512هـوووووووووو 1111مذ ،التاكرة
الحمودونيوة ،تح يق :إحسووووووواا عبوا  ،ط 1ب يرو  ،مع ود اهنمواا العر ي،
1404هـ 1737مذ ،م1
 .13ا ن حياا ،ا و حات  ،محمد ن حباا البسوووتي ب 754هـووووووووو 751مذ ،كتاب
م ووواهير علماا اهمصوووار ،علي تصوووحيحه :م.فالي ووو مر ،بال اهرة ،مابعة
لبلة التهليا والترجمة والل ر1737 ،هـ 1757مذ
 .17ا ن حياا ،م اهير علماا اهمصار
 .20ا ن الدوا ،ب وداد ،م تبة المثلى ،ال ذ.
 .21ا ن الدوا ،عبد الرحمن ن محمد ب 303هـوووو 1405مذ ،تاريخ ا ن ___
المسوووووومى ديواا المبتووودأ والابر في تووواريخ العرب والعب والبر ر ومن
عاصره من وي ال ها اهكبر ب يرو  ،دار الع ر1401 ،هـوووووو 1731مذ،
ج.7
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 .22ا ن ال اا ،ا و العبا  ،لمس الدين احمد ن محمد ب 131هـوو 1232مذ،
وفيا اهعياا وانباا ا لاا الاماا ،تح يق :احسووووووواا عبا  ،ب يرو  ،دار
صادر1773 ،هـ 1733مذ ،ج.1
 .27ا ن ال اا ،وفيا اهعياا ،ج.1
 .24أ ن دئماق ،البوهر الثمين.
 .25ا ن سعد ،الاب ا  ،ج.1
 .21ا ن عبوود البر ،جووام يوواا العل وفضوووووولووه ومووا يلبوي في روايتووه وعلمووه
بال اهرة ،ادارة الاباعة المليرية ،ال ذ ،ج.2
 .23ا ن عبد ر ة ،الع د العريد ،ج.1
 .23ا ن عساكر ،تاريخ دم ق ب يرو 1415 ،هـ 1775ذ ،ج.1
 .27ا ن عياا ،م اهير علماا اهمصار
 .70ا ن ئتيبة الدنيوري ،ا و محمد عبد ن ن مسل ب 231هـ 337مذ ،اهمامة
والسياسة ،تح يق :طه محمد الايلي ،ب يرو  ،دار المعرفة ،ال ذ ،ج.2
 .71ا ن ئتيبة الدنيوري ،المعارف ،تح يق :ثرو ع الوووووووة ،بال اهرة ،مابعة
دار ال تا1733 ،هـ 1710مذ
 .72ا ن ئتيبة الديلوري ،اهمامة والسياسة ،ج.2
 .77ا ن ئتيبة الديلوري ،المعارف
 .74أ ن كثير  ،البداية والل اية ،ج.10
 .75ا ن كثير ،ا و العداا ،عماد الدين اسووماعيل ب 334هـوووووووو 1732مذ ،البداية
والل اية ،ب يرو  ،دار الع ر1773 ،هـ 1733مذ ،ج.10
 .71ا ن كثير ،البداية والل اية ،ج ،11ه130؛ ال بيسوووي ،حمداا عبد المبيد،
عصر الاليعة الم تدر اهلل ،باللبا ،مابعة اللعماا1774 ،هـ 1734مذ.
 .73ا و العداا ،عماد الدين اسماعيل ب 372هـ و 1771مذ ،الماتصر في اابار
الب ر ،ط 1بال اهرة ،المابعة الحسيلية المصرية ،ال ذ ،ج.2
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 .73احمد ن يحيى ن جا ر ن داود ،ا و الحسوووووون ،وي ا ا و جععر ،وي ا ا و
ر البودادي ،كاا اديبا ذ راوية ،له كتا جياد ،توفي في ايام الاليعة المعتمد
على ن.
 .77احمد ،عبد الحسوووووين علي ،موائا الالعاا العباسووووويين من انمة اهل السووووولة
اهر عة ومااهب واثره في الحياة السوووياسوووية في الدولة العباسوووية ،بالدوحة،
دار ئاري ن العبااة1405 ،هـ 1735مذ
 .40اابار العلماا اابار الح ماا ،ب يرو  ،دار اهثار ،ال ذ.
 .41اهر لي ،عبد الرحمن سلبا ئليتو ب 313هـووووووو 1713مذ ،االصة الاها
المسبو ماتصر من سير الملو  ،تح يق :م ي السيد جاس  ،ب وداد ،م تبة
المثلى ،ال ذ.
 .42اهس افي  ،محمد ن عبد ن الاايا ب 421هـووووووو 1070مذ ،كتاب لاا
التووود ير ،تح يق وتعليق :احمووود عبووود البوووائي ب ووووداد ،م تبوووة المثلى،
1734هـ 1714مذ.
 .47انباا الرواة على انباه اللحاة ،تح يق :محمد ا و العضووووول ا راهي  ،بال اهرة،
مابعة دار ال تا المصرية1734 ،هـ 1755مذ ،ج.1
 .44اهنووبووواري ،ا ووو الووبووركوووا كووموووا الوووديوون عووبووود الوورحووموون وون مووحوومووود
ب 533هـووووووووووو 1141مذ ،ناهة اهلباا في طب ا اهد اا ،تح يق :محمد ا و
العضل ا راهي  ،بال اهرة ،دار ن ضة مصر1731 ،هـ 1713مذ.
 .45اهنباري ،ناهة اهلباا ،ص

57-53؛ يائو  ،معب اهنباا ،ج.11

 .41ا ل بوووودادي ،صووووووو عي الووود ين عبووود ا ل مؤ من ن عبووود ا ل حق ا ل بوووودادي
ب 377هـووو 1773مذ ،مراصد اهطالا على اسماا اهم لة والب اا ،تح يق:
علي محمد البباوي ،ط 1ب يرو  ،دار المعرفة1737 ،هـ 1754مذ ،م.2
 .43البال ري ،انساب اهلراف ،ج.12
 .43البيراي ،ن وار المحاضرة ،ج.3

773

مجلة التراث العلمي العربي

فصلية ،علمية ،محكمة

العدد الرابع – 2015م

 .47الترماي ،ا و عيسوووى ،محمد ن عيسوووى ا و سوووورة ب 237هـوووووووو 372مذ،
البام الصووووحيح وهو سوووولن الترماي ،تح يق ولوووورح :احمد محمد لوووواكر،
ب يرو  ،دار احياا التراث العر ي1753 ،هـ 1773مذ ج.5
 .50التلواي ،أ و علي المحسن ن علي ب 734هـ 774مذ ،ن وار المحاضرة
واابار المااكرة ب يرو  ،دار صادر1777 ،هـ 1737مذ ،ج.1
 .51الثعوووالبي ،ا و ملصوووووووور ،عبووود الملووون ن محمووود ن اسووووووومووواعيووول
ب 427هـوووووووو 1073مذ ،تحعة الوزراا ،تح يق :حبيا علي الراوي وا تسووام
مرهوا الصعار ،ب وداد ،مابعة العاني1773 ،هـ 1733مذ.
 .52الثعالبي ،التوائيت في عض الموائيت في مدح ال يا و مه ،تح يق :محمد
جاس الحديثي ،ب وداد ،دار الحرية للاباعة1410 ،هـ 1770مذ
 .57الباحا ،ا و عثماا ،عمرو ن حر ب 255هـوووووو 313مذ ،البياا والتبيين،
تح يق :عبووود السووووووالم محمووود هووواروا ،ط 5بال ووواهرة ،م تبوووة الاوووانبي،
1405هـ 1735مذ ،ج.7
 .54الباحا ،البياا والتبيين ،ج.1
 .55البلا ي ،عبمي محمود اااب ،هاروا الرلوووويد ومؤسووووسووووا الاالفة في
ع ده ،بالموصل ،مابعة التعلي العالي1410 ،هـ 1737مذ.
 .51الاايا البودادي ،ا و ر احمد ن علي ب 417هـوووووووووووو 1030مذ ،تاريخ
وداد او مديلة السالم ،ب يرو  ،دار ال تاب العر ي ،ال ذ ،م1
 .53الاايا البودادي ،تاريخ وداد ،ه713؛ ا ن البوزي ،عبد الرحمن ن
علي ب 573هـ 1200مذ ،المصباح المضيا في االفة المستضيا ب وداد،
مابعة اهوئاف1771 ،هـ 1731مذ ،ج.1
 .53الاايا البودادي ،تاريخ وداد ،م ،14ه237؛ اهنباري ،ناهة اهلباا
 .57الداوردي ،ا و الحسوووون علي ن محمد ن حبيا بتن450هـوووووووووو 1053مذ،
نصوويحة الملو  ،تح يق :محمد جاس و الحديثي ،ب وداد ،دار الحرية للاباعة،
1401هـ 1731مذ.
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 .10الدرو ي ،ا راهي عبد الولي ،البوداديوا ااباره ومبالسوووووو  ،مراجعة:
اسوووامة ناصووور الل وووبلدي ،ط ،2ب وداد ،مابعة دار ال وووؤوا الث افية العامة،
1422هـ 2001مذ.
 .11الديار ري ،حسووون ن محمد ن الحسووون ب 770هـووووووووو 1532مذ ،تاريخ
الاميس في احوا انعس  ،ط 1ب ال م ،مابعوووة عثمووواا عبووود الرزاق،
1702هـ 1334مذ ،ج2
 .12الاهبي ،تاريخ اهسالم ،حوادث ب130-111هـذ
 .17الاهبي ،تاريخ اهسووووووالم ،ط ،2ب يرو 1415 ،هـوووووووووووو 1774مذ ،حوادث
ب740-771هـذ.
 .14الووواهووبووي ،سووووووويوور اعووالم الووتوولووبووالا ،تووحو وويووق :نوووايوور حووموووداا ب وويوورو ،
1401هـ 1731مذ ،ج3
 .15الاهبي ،سووير اعالم اللبالا ،تح يق :صووالح السوومر ،ط 1ب يرو  ،مؤسووسووة
الرسالة1407 ،هـ 1737مذ ،ج.12
 .11الاهبي ،سير اعالم اللبالا ،ج،10
 .13الاهبي ،لمس الدين محمد ن احمد ن عثماا ب 343هـ 1743مذ ،تاريخ
اهسووالم ووفيا الم وواهير واهعالم ،تح يق :عمر عبد السووالم تدمري ،ط2
ب يرو  ،دار ال تاب العر ي1414 ،هـ 1772مذ ،حوادث ب130-111هـذ.
 .13الرا ا اهصووع اني ،ا و ال اس و حسووين ن محمد ب 502هـوووووووو 1103مذ،
محاضرا اهد اا ومحاورا ال عراا والبلواا ،ب يرو  ،دار م تبة الحياة،
1731هـ 1711مذ ،ج.1
 .17الاجاجي ،ا و ال اس عبد الرحمن ن اسحاق ب 740هـوووو 751مذ ،مبالس
العل ماا ،تح يق :ع بد السووووووالم هاروا ،بال و يت ،ماب عة ح و مة ال و يت،
1732هـ 1712مذ
 .30الاركلي ،اير الدين ،اهعالم ،ط 4ب يرو  ،دار العل للماليين0هـ و ،177
1427مذ ،ج.1
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 .31الاما ووووووري ،محمود ن عمر ب 573هـوووووووووووو 1147مذ ،ر ي اه رار
ونصوووووووه اهابوووار ،تح يق :سوووووولي اللعيمي ،ب ووووداد ،مابعوووة العووواني،
1402هـ 1732مذ ،ج.4
 .32زيداا ،جرجي ،تاريخ اداب اللوة العر ية ،مراجعة وتعليق :لوووئي ضوويا
بال اهرة ،دار ال ال 1733 ،هـ 1753مذ ،ج.2
 .37السوووووووبو ووي ،تووواج الوووديوون ا ووو نصووووووور عووبووود الوووهووواب وون تو ووي الوووديوون
ب 331هـوووو 1717مذ ،طب ا ال افعية ،ط 2ب يرو  ،دار المعرفة للاباعة
والل ر ،ال ذ ،ج.1
 .34السوووووومعووواني ،ا و سووووووعووود ،عبووود ال ري ن محمووود ن ملصووووووور التميمي
ب 512هـووووووووو 1111مذ ،ادب اهيعاا واهسوووتمالا ،ط 1ب يرو  ،دار ال تا
العلمية 1401 ،هـ 1731مذ.
 .35السم ودي ،جواهر الع دين ،ق،1
 .31السووووم ودي ،علي ن عبد ن الحسوووويلي ب 711هـوووووووووو 1505مذ ،جواهر
الع دين في فضل ال رفين لرف العل البلي واللسا العلي ،تح يق :موسى
لاي ب وداد ،مابعة العاني1405 ،هـ 1734مذ ،ق.1
 .33السيوطي ،تاريخ الالعاا.
 .33السووويوطي ،جال الدين عبد الرحمن ن ا ي ر ب 711هـووووووووو 1505مذ،
تاريخ الالعاا ب يرو  ،دار الع ر1774 ،هـ 1734مذ.
 .37الصوووووعدي ،صوووووالح الدين اليل ن ايباد ب 314هـووووووووووو 1717مذ ،الوافي
الوفيا  ،اعتلاا :محمد الحبيري ،ط 1ب يرو  ،مابعة ال ووووووركة المتحدة
للتوزي 1420 ،هـ 1777مذ ،ج25
 .30الابري ،ا و جععر محمد ن جرير ب 710هـووووووووو 722مذ ،تاريخ الرسوووول
والملو  ،تح يق :محمد ا و العضووووووول ا راهي  ،ط 2بال اهرة ،دار المعارف،
1733هـ 1713مذ ،ج.3
 .31الابري ،تاريخ الرسل ،ج.3
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 .32العاني ،حسوووووون فاضوووووول زعين ،سووووووياسووووووة الملصووووووور ا ي جععر الداالية
والاارجية ،ب وداد ،دار الرليد1402 ،هـ 1731مذ.
 .37العاني ،سياسة الملصور اب جععر الداالية والاارجية.
 .34عبد البائي ،احمد ،معال الحضوووووارة العر ية في ال را الثالث ال بري ،ط1
ب يرو  ،مركا دراسا الوحدة العر ية1412 ،هـ 1771مذ.
 .35العس و ري ،ا و هال الحسوون ن عبد ن ن س و ل ب 775هـوووووووو 1004مذ،
اهوانل ،وض حواليه :عبد الرزاق الا الم دي ،ط 1ب يرو  ،دار ال تا
العلمية1413 ،هـ 1773مذ.
 .31عمر ،فاروق ،تاريخ العراق في عصوووور الاالفة العر ية ،اهسوووالمية ،ط1
ب وداد ،م تبة الل ضة1404 ،هـ 1733مذ.
 .33ئا ي احمد ،في ئصور الالعاا العباسيين بال اهرة ،م تبة اهنبلو المصرية،
1734هـ 1754مذ.
 .33ال ل لدي ،احمد ن عبد ن ب 321هـووووووو 1413مذ ،مآثر اهنافة في معال
الاالفة ،تح يق :عبد السووووووتار احمد فراج بال ويت ،مابعة ح ومة ال ويت،
1734هـ 1714مذ ،ج.1
 .37ال ل لدي ،مآثر اهنافة ،ج.1
 .70ال امل في التاريخ ،م.2
 .71ال تبي ،محمد ن لاكر ب 314هـ 1712مذ ،فوا الوفيا والايل علي ا،
ب يرو  ،دار الث افة1777 ،هـ 1737مذ ،م.1
 .72اللميل  ،عبد العايا محمد ،نعو اهترا في الاالفة العباسووية وأثره في ئيام
مديلة سامراا من 237-221هـ ،ب ال1407 ،هـ 1737م1ذ.
 .77مؤلا مب و من ال را الثالث ال بري ،اابار الدولة العباسية وفيه اابار
العبا وولده ،تح يق :عبد العايا الدوري وعبد الببار المالبي ،ب يرو ،
دار الاليعة1733 ،هـ 1731مذ.
 .74المحاسن المسا ا ،ب يرو  ،دار صادر1730 ،هـ 1710مذ.
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 .75محمد ماهر ،الوثانق السوووياسوووية واهدارية العاندة للعصووور العباسوووي اهو ،
ط ،1ب يرو  ،مؤسسة الرسالة1777 ،هـ 1737مذ.
 .71المسووووعودي ،مروج الاها ومعادا البوهر ،تح يق :محمد محي الدين عبد
الحميد ،ط 4بال اهرة ،مابعة السعادة1735 ،هـ 1715مذ ،ج.4
 .73مسل  ،ا و الحسين ،مسل ن الحباج ب 211هـووووووو 334مذ ،صحيح مسل ،
ب يرو  ،دار ال تا العلمية ،ال ذ ،ج.2
 .73المصباح المضيا ،ج.1
 .77الم دسوووووي ،لووووومس الدين ا و عبد ن محمد ن احمد المعروف الب ووووواري
ب 733هـووووووو 773مذ ،احسن الت اسي في معرفة اهئالي  ،ط 2بليدا ،مابعة
ريل1424 ،هـ 1701مذ
 .100الملتظ في تاريخ الملو واهم  ،تصووووووحيح :هالوووووو اللدوي وااروا
بحيدر ا اد الدكن ،مابعة دانرة المعارف العثمانية1753 ،هـووووووووووو 1773مذ،
ج.1
 .101ناجي ،عبد الببار وااروا ،الدولة العر ية في العصوووووور العباسووووووي،
ب وداد ،ماا التعلي العالي1420 ،هـ 1737مذ.
 .102يوووائو الحموي ،لوووووو ووواب الووودين ا ي عبووود ن يوووائو ن عبووود ن
ب  121هـوووووووووووو 1223مذ ،معب اهنبووواا ،ط 2بال ووواهرة ،دار الموووهموا،
1755هـ 1771مذ ،ج12
 .107يائو  ،معب اهد اا ،ج.11
 .104يووائو  ،معب اهد وواا ،ج ،11ه212؛ ا ن حبر ،ت ريووا الت ووايووا،
ح ه وعلق حوالوووووويه وئدم له :عبد الوهاب عبد اللايا ،ط 2ب يرو  ،دار
المعرفة1775 ،هـ 1735مذ ،ج.1
 .105يائو  ،معب اهد اا ،ج. 12
 .101يائو  ،معب اهد اا ،ج17؛ ال مي ،عبا ب 1757هـووووووووو 1740مذ،
ال لى واهل اب باللبا ،المابعة الحيدرية1731 ،هـ 1751مذ ،ج.7
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 .103يائو  ،معب اهد ااج ،7ج ،5ج ،13ج20
 .103يائو  ،معب البلداا ،ب يرو  ،دار ال تاب العر ي ،ال ذ ،ج.7
 .107اليع و ي ،احمووود ن ا ي يع وب ن جععر ن وهوووا ن واضووووووح
ب 272هـ 704مذ ،تاريخ اليع و ي ب يرو  ،دار صادر ،ال ذ ،م.2
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The resolution of the Abbasid caliphs and their
children on the invocation
of science and learning
Dr. Atta Neama M. Al-Nedawi
(Abstract)
The theme of the Abbasid Caliph and their children
great interest in the knowledge and effective not only in the
history of civilization but in the history of the humanity and
the sublime values. Their interest and care for the scholar
ulamaa and rendering help and encouragement by their
caliphs were keen for science and knowledge because
whatever the scholars have a status they cannot give help
without and knowledge and the practice of their role in the
interest and the care.
The Holy Quran is regarded as source of the science.
The Abbasid Caliphs had a role with the scientists and the
scholars who were abide to the teachings of the prophet peace
be upon him in maintaining the treasures which Islamic has
come up with them. These are the scientists and the wealth
which included various branches of knowledge and fields,
and what they got from other civilizations and their desire to
learn. This created a state of continuation and harmony
between the Abbasid era and the previous ones as far as the
care for science is concerned.
The Caliphs’ interest in science and scholars was
continual along ages, we find that when Caliphate shifted to
the Umayyad they continued the mission of those before them
in the field of learning and education even though the
beginning of the Umayyad era witnessed turmoil.
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