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 :الممخص
عمى الرغـ مف المكانة الكبيرة التي تمتع بيا العمماء في الدكلة العربية 

العباسي، حيث كاف خمفاء ىذه الدكلة اإلسالمية، كخاصة في العصر 
ميتميف بالعمـك كالعمماء، كبمغت الثقافة اإلسالمية ذركتيا في ىذا العصر، 
إال أف العديد مف العمماء تعرضكا لإلقصاء كاالضطياد في العصر 
العباسي، كالدكافع التي كانت كثيرة أدت إلى استبعادىـ، ككانت الدكافع 

تي أدت إلى إقصاء العمماء. كتفاكتت قرارات السياسية مف أىـ الدكافع ال
استبعاد العمماء بيف الصكاب كالباطؿ، كما ترتب عمى ذلؾ مف آثار 
إيجابية أك سمبية. كانت القرارات الخاطئة كثيرة عند مقارنتيا باإليجابية. 
فقدت الدكلة العربية اإلسالمية الكثير مف العمماء نتيجة اإلقصاء السياسي، 

الكفاءات اإلدارية التي كاف مف المفترض أف يتـ التعامؿ ككذلؾ فقداف 
معيا بحكمتو أكثر مف أجؿ االستفادة مف ىذه الكفاءات في إدارة الدكلة 
بسبب الخبرات التي يمتمككنيا كالتي مف شأنيا أف ترفع مستكل الدكلة إلى 

 أعمى المستكيات.
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Abstract: 

Despite the great position that the scholars enjoyed in the 

Arab Islamic state, especially in the Abbasid era, where 

the successors of this state were interested in science and 

scholars, and Islamic culture reached its peak in this era, 

but many scholars were subjected to exclusion and 

persecution in the Abbasid era, and the motives that were 

many It led to their exclusion, and political motives were 

one of the most important motives that led to the 

exclusion of scholars. The decisions to exclude the 

scholars varied between right and wrong, and in the 

effects that resulted from it, whether positive or negative. 

The wrong decisions were many when compared to the 

positive ones. The Arab Islamic state lost many scholars 

as a result of political exclusion, as well as the loss of 

administrative competencies that were supposed to be 

dealt with with his wisdom more in order to benefit from 

these competencies in managing the state because of the 

experiences they possess that would raise State level to 

the highest levels. 
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 المقدمة
الحمد هلل القديـ بال بداية، كالباقي بال نياية كاصمي كاسمـ عمى المبعكث رحمة 
لمعالميف، اشرؼ الخمؽ كخاتـ االنبياء كالمرسميف محمد )صمى اهلل عميو كسمـ( كعمى الو 

 كصحبو كسمـ اما بعد.
المجتمع االسالمي في العصر العباسي  تناكلت دراستنا شريحة ميمة مف شرائح

ـ( حيث بحثت ىذه الدراسة في "االسباب كالدكافع السياسية 1258-749ق/656-ق132)
لظاىرة اقصاء العمماء في الدكلة العربية االسالمية في العصر العباسي"؛ كتكمف اىمية ىذه 

يـ بالخالفة العباسية الدراسة بالنسبة لمدراسات السابقة بتسميط الضكء عمى العمماء كعالقت
كتتبع ظاىرة اقصاؤىـ فأغمب الدراسات السابقة تركز عمى العالقة الجيدة لمخمفاء العباسييف 
بالعمماء كاىتماميـ بالعمـ كلكف دراستنا ركزت عمى الجانب االخر مف عالقة خمفاء الدكلة 

العباسية في العصر العباسية بالعمماء. كمف تمؾ الدراسات السابقة عالقة العمماء بالخالفة 
ـ( لمباحث محمد عبداهلل احمد المكلى كىي 1258-1179ق/656-575العباسي االخير)

جامعة المكصؿ ؛ككذلؾ ظاىرة االقصاء كاثرىا في الدكلة -رسالة ماجستير في كمية اآلداب
العربية االسالمية لمباحث بشير صباح عكاد غزكاف الدليمي كىي اطركحة دكتكراه في كمية 

ب جامعة االنبار كالتي تناكلت االقصاء بشكؿ عاـ مع ذكر اقصاء العمماء كلكف بشكؿ اآلدا
مختصر كجاءت دراستنا إلكماؿ ما كصمت اليو ىذه الدراسة فيما يخص العمماء كتناكؿ ىذه 

 الفئة بشيء مف التفصيؿ.
ككرد في ذىف الباحث عدة تساؤالت منيا: لماذا تعرض العمماء الى االقصاء؟ كىؿ 

افع السياسي كاف ضمف دكافع االقصاء؟ كىؿ جميع حاالت االقصاء كانت قرارات صائبة؟ الد
 اـ منيا كانت خاطئة؟ سيحاكؿ الباحث االجابة عمى ىذه التساؤالت مف خالؿ دراستو.

تضمف بحثنا مقدمة كبياف مفيكـ االقصاء لغة كاصطالحان، كذكر االسباب كالدكافع 
عصر العباسي كانقسمت الدكافع السياسية الى اكالن: معارضة السياسية ألقصاء العمماء في ال

السمطة كالخركج عنيا كثانيان: فتاكم كاراء تتعارض مع سياسة السمطة الحاكمة كثالثان: الكشاية 
 كالحسد كالضغينة ؛كخاتمة كمف ثـ قائمة لممصادر كالمراجع.

تحميميا تحميالن دقيقان كخالؿ دراستنا اتبعنا اسمكب جمع الركايات التاريخية كمف ثـ 
 لمكصكؿ الى الحقائؽ التاريخية.
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كابرز الصعكبات التي كاجيتنا في ىذه الدراسة طكؿ الفترة التاريخية لمدراسة، 
باإلضافة الى كثرة حاالت االقصاء التي تعرض ليا العمماء، كحاكؿ الباحث بذؿ جيدان كبيران 

 لتذليؿ تمؾ الصعكبات.
 مفهوم االقصاء

 االقصاء لغة:-اواًل:
كردت لفظة االقصاء في المعاجـ العربية بصيغ متعددة كمختمفة لكنيا تحمؿ معنى 

كاقصي الرجؿ اقصاه ام:  (1)كاحد، كىي االقصاء، كاقصيَّ كاقصيتو عني، ام باعدتُو 
 (2)باعده

 (3) كقصا المكاف يقُصك ُقُصّكَا: َابُعَد، كالقصي كالقاصي: ىك البعيُد، كالجمع اقصاء
اذ اتفقت معاجـ المغة عمى الداللة المغكية لإلقصاء بمعنى االبعاد عمى  (4)كاقصيتو ابعدتو 

  (5)الرغـ مف اختالؼ الصيغ 
 االقصاء اصطالحًا:-ثانيًا:

ال يبعد تعريؼ لفظة االقصاء كثيران مف الناحية االصطالحية عنو مف الناحية المغكية 
 (6)و مف افكار كاشخاص، الى مكاف بعيد مف مكانو فيك استبعاد كؿ ما ىك غير مرغكب في

 كالتخمص منو بطرؽ كاساليب مختمفة كمتنكعة.
 -ثالثا: االسباب والدوافع السياسية ألقصاء العمماء في العصر العباسي:

لـ يشيد عصر النبكة كالعصر الراشدم أية حالة مف حاالت العزؿ بسبب المنافسة 
عمى السمطة ، كيبدك أف ذلؾ عائد إلى طبيعة ىذيف العصريف التي اكتسبت أىمية خاصة في 
طبيعة رجاالت الحكـ التي حكمت الدكلة ، فمـ يكف ىميـ الحكـ بمقدار ما كاف جيدىـ إرساء 

سالـ في أرجاء المعمكرة ، لذا لـ يشيد عزالن سياسيان بمختمؼ أنكاعو ، قكاعد الدكلة كنشر اإل
 إال أف العصريف األمكم كالعباسي شيدا الكثير مف حاالت العزؿ 

ـ( اقصاءات عدة لمعمماء، ممف 1258-749ق/656-132شيد العصر العباسي)
مطة لمعاقبة العمماء، ليـ شأف كبير ككاف الدافع السياسي احد الدكافع الرئيسية التي دفعت الس

منيجو عمى و ت فتاويهأك ممَّف ُفسرفقد يككف االقصاء لمعارضة السمطة اك الخركج عمييا، 
 ،، أك ممَّف تعرض لممنافسة أك الحسد،العباسيةأنَّو تحريض كمعارضة ضد السمطة 
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كىي سياسة اتبعيا أكثر الخمفاء  اك قد يككف ألسباب كاىية كالسعاية كالكشاية.
ييف الذيف ال يسمحكف بمخالفة سياستيـ كسمطتيـ كالتي مف شأنيا التأثير عمى األكضاع العباس

 الداخمية لمخالفة . كسناتي عمى ذكرىا بشيء مف التفصيؿ:
 -معارضة السمطة والخروج عنها: -8

ـ( الخالفة 753-749ق/136-132بعد سقكط االمكييف كتكلي ابك العباس السفاح)
-127الذم كاف كاتبان لمركاف بف محمد) (7)ذؽ عبدالحميد الكاتب عمد الى قتؿ الكاتب الحا

ـ( آخر خمفاء بني امية، كلـ يكتؼ السفاح بقتمو بؿ عذبو ايضان. ككاف 749-744ق/132
،كذلؾ لخبرتو في الشؤكف االدارية فيرل (8)االجدر بالسفاح التياكف مع الكاتب كاالستفادة منو 

لو عبد الحميد الكاتب كاف قراران خاطئان كمتسرعا مف  الباحث اف قرار األقصاء الذم تعرض
الخميفة ابك العباس السفاح ، ككانت لو نتائج سمبية عمى الدكلة العربية االسالمية حيث 

 خسرت الدكلة عالمان كبيران ككفاءة ادارية كاف مف االكجب التعامؿ معيا بحكمة اكثر.
تـ قتؿ االديب كالشاعر ـ( 774-753ق/158-ق136كفي عيد الخميفة المنصكر)

. (10)كالسبب في ذلؾ انو ماَؿ الى اعداء المنصكر فأمر بقتمو كدفف حيان  (9)سديؼ بف ميمكف 
كيعد قرار االقصاء ىذا صائبان كذلؾ مف اجؿ اعادة ىيبة الخالفة مف خالؿ التخمص مف 

 الخارجيف عمى الدكلة .
في بغداد، ككاف  (11)لكاظـكما قاـ الخميفة الميدم بحبس االماـ مكسى بف جعفر ا

مف اشد المعارضيف لمحكـ العباسي ،ثـ اخرجو مف السجف بعد اف اخذ عميو التعيدات بعدـ 
 (12)الخركج عميو اك عمى ام مف اكالده
-227فكاف احد الذيف ثاركا عمى الخميفة الكاثؽ) (13)اما الشاعر ابف ُقّطاب

،ككاف قرار (14)مف الخميفة الكاثؽ ـ( في المدينة كتـ اقصاؤه كصمبو بأمر 846-841ق/232
 االقصاء صائبان كذلؾ لحفظ امف الدكلة كىيبتيا كضرب كؿ مف يحاكؿ الخركج كالثكرة عمييا .

لإلقصاء ايضان مف قبؿ الخميفة  (15)كما تعرض عالـ المغة كالنحك الكزير ابف الزيات 
لمقصي كاف ـ( اذ نكبو كصادر امكالو، كسبب ذلؾ اف ا861-846ق/247-232المتككؿ)

مستأثرا بالسمطة اياـ الخميفة الكاثؽ ككاف المتككؿ قبؿ اف يستمـ الخالفة يطمب منو في 
التكسط لحؿ المشاكؿ بينو كبيف اخيو الخميفة الكاثؽ ليرضى عنو اخكه الكاثؽ لكنو يقابؿ 

ية ابف بالتيديد كاالساءة كاالىانة لذلؾ اضمر المتككؿ العداء البف الزيات سيما انو اشار بتكل
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ـ( بعد اف تكلى 848ق/233الكاثؽ الخالفة فغضب المتككؿ عميو كعذبو حتى المكت سنة)
؛ كيعتبر قرار اقصاء الكزير ابف الزيات خاطئان كذلؾ لخسارة كفاءة ادارية كاف (16)الخالفة  

 مف المفترض استغالليا في ادارة شؤكف الدكلة.
الذم عينو  (17)اضي بكار بف قتيبة كما طاؿ االقصاء العالـ كالفقيو ك المحدث كالق

ـ( 869ق/256ـ( كفي سنة )860ق/246الخميفة المتككؿ عمى اهلل قاضيا عمى مصر سنة) 
كاليا عمى مصر فقاـ  بسجف القاضي بكار  (18)عيف الخميفة المتككؿ احمد بف طكلكف

اف  كصكدرت جميع امكالو، كيعكد السبب في ذلؾ لرفضو خمع المكفؽ مف كالية العيد فبعد
ـ( 869ق/256ـ( الخالفة سنة)883-869ق/270-256تكلى الخميفة المعتمد عمى اهلل)

كعقد الخميفة المعتمد كالية العيد ألخيو طمحو كسماه المكفؽ باهلل فممؾ االمر كاحبو الناس 
كاطاعكه كطفح الكيؿ بالخميفة المعتمد باهلل لسيطرة المكفؽ عمى مقاليد كامكر الخالفة اذ لـ 

مف الخالفة سكل اسميا فكتب سرا الى احمد بف طكلكف يشكك لو حالو فاتفقا عمى يكف لو 
خمع المكفؽ طمحة كجمع جميع اعياف الدكلة كمتنفذيو كشيدكا عمى خمعو اال القاضي بكار بف 
قتيبة رفض ذلؾ فعزلو ابف طكلكف عف منصب القضاء كحبسو ذلؾ كاخذ عطاياه البالغة الؼ 

، كلـ يكف قرار اقصاؤه صائبان ألنو كفاءة (19) ـ(882ق/269سنة )دينار كؿ سنة ككاف ذلؾ 
 ادارية كبأبعاده خسرت الدكلة عالما كقاضيان ذم كفاءة كبيرة .

كبعد اف خمع احمد بف طكلكف ابي احمد المكفؽ ،كصؿ الخبر لألخير فكتب كتبان امر 
الذم دفع ابف طكلكف  فييا كافة عمالو بمعف احمد بف طكلكف عمى المنابر في العراؽ، االمر

 (21)ككاف ابك زرعة القاضي (20)إلصدار امران ىك األخر بمعف المكفؽ عمى منابر الشاـ كمصر
ممف خمع المكفؽ كلعنو فقاؿ: "اييا الناس! اشيدكـ اني قد خمعت ابا احمد كما يخمع الخاتـ 

 (22)مف االصبع فالعنكه"
-279بالمعتضد باهلل)كلما عاد احمد بف المكفؽ الذم تكلى الخالفة كلقب 

التي حدثت بينو  (23)ـ(،الى دمشؽ كاستكلى عمييا بعد كقعة الطكاحيف901-892ق/289
،امر بإحضار مف كافؽ عمى خمع ابيو المكفؽ ككاف بينيـ ابك زرعو القاضي (24)كبيف خماركيو

خير فجئ بو كرجميو مقيدة بالقيكد ؛كلما استفسر عما قالو ابك زرعو حيف خمع كالده فأنكر اال
 (25)ما نسب اليو مف قكؿ كتحايؿ عمى ابف المكفؽ حتى اطمؽ سراحو
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ـ( كالشاعر البميغ االديب 920-908ق/320-295كما قتؿ الخميفة المقتدر باهلل)
كذلؾ التفاقو مع جماعة مف كجكه الكتاب كرؤساء الجند عمى خمع  (26)عبداهلل بف المعتز 

تمكف اعكاف الخميفة المقتدر مف اعادة االخير  المقتدر كمبايعتو كبعد يكـ كاحد مف مبايعتو
، كعمى الرغـ مف االثار السمبية ألقصاء (27)الى الخالفة كاستخفى ابف المعتز ثـ ظير فقتؿ 

ابف المعتز حيث خسرت الدكلة عالمان كشاعران اديبان اال اف في الكقت ذاتو كاف قرار االقصاء 
 باهلل كذلؾ بإعادتو الى دست الخالفة.  قد عاد بنتائج ايجابية عمى الخميفة المقتدر

 (28)كبعد اف انكر اإلحساف كاف مصير االديب كالشاعر المشيكر ابف عمار االندلسي
ـ( 1095-1040ق/488-431االقصاء فبعد اف قربو الخميفة المعتمد عمى اهلل ابف عباد)

 (29)الى تدمير  صاحب العيد غرب االندلس كاحسف اليو كاستكزره كاستشاره كخمع عميو كارسمو
كلما ممكيا انقمب عمى مستكجب شكره كنكر حقو، كىجائو مما دفع المعتمد عمى التحيؿ 

ـ(، كباإلضافة الى ما تقدـ 1084ق/477كالتكدد لو حتى تمكف منو كقتمو بيده كذلؾ سنة )
االقصاء ، كيرل الباحث اف قرار (30)فقد كاف ليجائو لممعتمد كابيو كاـ بنيو سببان كبيران في قتمو 

صائبان فمف باب الكفاء استمرار التبعية كعدـ الخركج عف ظؿ الخميفة ككؿ مف يخرج عف 
طاعة الخميفة ألسباب شخصية يككف قرار اقصاؤه صائبا كال سيما اف الخميفة كاف عمى 

 عالقة حسنة باألديب ابف عمار االندلسي.
الى  (31)بف الزبير  كما تعرض الطبيب كالفقيو كالنحكم كالمغكم كالقاضي الرشيد

فتـ قتمو  (33)كالسبب في ذلؾ لميمو الى اسد الديف شيرككه  (32)االقصاء فقد قتؿ عمى يد شاكر 
كخسرت الدكلة االسالمية عالما فقييا كبيرا اال اف ىذا االقصاء  (34)ـ(1167ق/563سنة )

الفة كاف مف اجؿ محاكلة الحفاظ عمى زماـ االمكر في مصر كعدـ ميؿ الكفة فييا لمخ
 العباسية .

فقد تأمر مع سبعة مف المقربيف لمحكـ  (35)اما المؤرخ كالكاتب كالشاعر عمارة اليمني 
الفاطمي ككاف ىك عمى رأسيـ، إلعادة الحكـ لمفاطمييف في مصر كتأمركا مع الصميبيف 
كاستدعكىـ مف اجؿ مساعدتيـ لطرد صالح الديف االيكبي بعد اف اسقط الحكـ الفاطمي 

تميـ سنة فعرؼ صالح الديف بمؤامرتيـ كامر بقتميـ بعد اف افتى العمماء فأفتكا بق
كيعد ىذا االقصاء عيف الصكاب مف اجؿ المحافظة عمى كجكد  (36)ـ(1173ق/569)

 الخالفة العباسية في
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 -فتاوي واراء تتعارض مع سياسة السمطة الحاكمة: -0
ىػ 179ـ( أقصػػػػػػػػػي اإلماـ مالؾ بف أنس )ت762ىػ/145كفي سنػػػة)       

، في عيد الخميفة أبي جعفر  (38)مف قبؿ كالي المدينة جعفر بف سميماف (37)ـ(795/
اما الجريرة التي اقصّي بيا فمـ تكف حقيقية انما جاءت بناءن عمى استنتاجات المنصكر ؛ 

كذلؾ لفتاكل كانت ال تتكافؽ مع الكضع السياسي الذم تعيشو سمطة فسرت بشكؿ خاطئ، 
فقد استفتّي بيا كفسرت  (39)ليا كمنيا ثكرة محمد النفس الزكيةالدكلة متمثالن بالحركات المناكئة 

عمى انيا تحريض لمعامة ضد العباسييف كمما جاء في فتكاه "اف في اعناقنا بيعو البي جعفر، 
فقد فسرت ىذه الفتكل عمى انيا دعكة  (40)فقاؿ: انما بايعتـ مكرىيف، كليس عمى مكره يميف" 

؛ كعمى ما يبدك ىي فتكل لـ يقصد بيا شخص محمد لنقض البيعة البي جعفر المنصكر.
 . (41)النفس الزكية ، بؿ كانت ترتبط في فتاكاه التي كانت ال تجيز ألحد البيعة باإلكراه

أثارت فتكل اإلماـ مالؾ بف أنس غضب جعفر بف سميماف فاستدعى مالؾ بف أنس 
باإلضافة . (42)غشي عميو"كضربو ضربان قاسيان ، كمدت يداه كضرب عمييا حتى انخمع كتفاه كأ

الى ىذه الفتكل ىناؾ فتكل اخرل كانت سببان ايضان في اقصاء االماـ مالؾ كىي اف طالؽ 
 .(43)المكره ال يجكز 

كيبدك أف الخميفة أبا جعفر المنصكر لـ يكف عمى عمـ باألسمكب كالطريقة التي أقصي 
ؿ ىذا اإلجراء التقرب مف بيا اإلماـ مالؾ بف أنس، كيبدك أف كالي المدينة أراد مف خال

الخميفة أبي جعفر المنصكر، كعند قدكـ الخميفة ألداء فريضة الحج استدعى مالؾ بف أنس 
كاعتذر منو، إذ قاؿ : " لما دخمت عمى أبي جعفر كقد عيد الى أف آتيو بالمكسـ فقاؿ لي كاهلل 

نو اليزاؿ أىؿ ا لحرميف بخير ما كنت بيف الذم ال إلو إال ىك ما أمرت بالذم كاف كال عممتو كا 
ني أخالؾ أمانان ليـ مف عذاب اهلل ، كقد رفع اهلل بؾ عنيـ سطكة عظيمة..." ، (44)أظيرىـ  كا 

كيدؿ ىذا عمى المكانة التي كاف يحظى بيا اإلماـ مالؾ عند الخميفة أبي جعفر المنصكر فإفَّ 
 اإلجراءات كانت مف غير دراية الخميفة كمعرفتو.

كادخؿ السجف ألنو خرج مع محمد  (45)لفقيو المحدث ابف ابي سبره كقد اقصي العالـ ا
ذك النفس الزكية، كبعد قتؿ األخير ُسجف ابف ابي سبرة؛ بيد اف المنصكر امر بأطالؽ سراحو 

 (46)كقاؿ: اطمقكه فبيننا كبينو رحمان 
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لإلقصاء مف قبؿ الخميفة المتككؿ كذلؾ  (47)كما تعرض العالـ النحكم ابف السكيت 
عندما سألو الخميفة مف احب اليؾ اكالدم المعتز كالمؤيد اـ الحسف كالحسيف ابنا عمي؟ فأجابو 
اف خادـ عمي خيران منؾ كمف كلديؾ. االمر الذم اغضب المتككؿ فأمر جنكده بضربو كسؿ 

،كادل ىذا االقصاء الى خسارة كبيرة (48)لسانو مف قفاه، ففعمكا ذلؾ مما ادل الى كفاتو بالحاؿ 
لمدكلة االسالمية فقد خسرت عالما كبيرا في النحك الذم راح ضحية لغضب الخميفة المتككؿ 

 عمى امران ال يدعك الى االقصاء بيذه الطريقة البشعة.
بعد اف غضب عميو خماركيو بف طكلكف  (49)كقد اقصي االماـ المحدث بناف الحماؿ

اقصائو اف بناف الحماؿ رأل كزير خماركيو راكبان الخيؿ ككاف ىذا صاحب مصر ككاف سبب 
كلما بمغ  (50)نصرانيان فأنزلو كقاؿ لو :"ال تركب الخيؿ كعّير، كما ىك مأخكذ عميكـ في الذمة"

خماركيو ذلؾ حبسو كرماه لمسبع بعد تجكيعو، كلكف لكرامتو لـ يفترسو بؿ كاف يشمو كال 
بع درر. كلما سؤؿ عما كاف يدكر في ذىنو عندما كاف يضره، ثـ اخرج بعد اف ُضرب س

 (51)يشمو السبع ؛اجاب: كنت افكر في سؤر السباع كلعابيا
فقد نقـ عضد الدكلة  (52)اما العالـ كاالديب النابغة ابراىيـ بف ىالؿ الصابي 

ا عميو كذلؾ بسبب المكاتبات الفجة التي كاف يكتبيا الصابئ لمعز الدكلة ليرسمي (53)البكييي
الى عضد الدكلة، فسجنو ثـ  كطمب منو اف يضع كتابان في اخبار الدكلة اؿ بكيو كيطمؽ 
سراحو فألؼ "الكتاب التاجي" كبعد ذلؾ كشي احد اصدقائو لعضد الدكلة بأنو قاؿ عف الكتاب 
انو اباطيؿ انمقيا كاكاذيب الفقيا فامر عضد الدكلة بقتمو برميو تحت اقداـ الفيمة فتكسط لو 

 . (54)ـ( 994ق/384لمقربيف فعفا عنو كامر بنفيو مف البالد الى اف  تكفي سنة )بعض ا
ـ( تكمـ 1160-1136ق/555-530كلما صارت الخالفة الى المقتفي ألمر اهلل)

فيو بما ال يميؽ بو فعاقبو بالسجف لمدة عشرة اعكاـ  (55)الشاعر المؤيد ابك سعيد االلكسي 
 .(56)باهلل كبقي في السجف حتى خالفة المستنجد 

     الوشاية والحسد والضغينة: -3
تعرض العديد مف العمماء الى االقصاء كذلؾ لمكشاية اكقد تككف بسبب الغيرة كالحسد لممكانة 
المرمكقة التي بمغيا العالـ فينتج عف ذلؾ الحسد كالضغينة االقصاء مف اجؿ النيؿ مف ذلؾ 

االماـ مكسى بف جعفر الكاظـ في العالـ كمف الشكاىد التاريخية عمى ذلؾ اقصاء 
ـ(اذ امر بو الخميفة ىاركف الرشيد فسجف كطاؿ سجنو مدة مف الزمف حتى 785ق/169سنة)
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، كسبب حبسو اف الخميفة ىاركف الرشيد ذىب معتمران (57)ـ(799ق/183مات فيو سنة)
السالـ رمضاف كلما كصؿ عند قبر النبي محمد)صمى اهلل عميو كسمـ(سمـ عميو بافتخار كقاؿ: 

عميؾ يأبف عـ ،كلما كصؿ مكسى بف جعفر قاؿ :السالـ عميؾ يا ابو ،فاستشاط الخميفة 
 (58)غضبان كتغير كجيو كقاؿ: ىذا الفخر يا ابا الحسف، ثـ ساقو معو الى بغداد كحبسو ىناؾ

كيرل الباحث اف الخميفة ىاركف الرشيد قد بالغ في ردة فعمو ىذه ككاف اقصاء االماـ مكسى 
قراران خاطئان حيث لـ يكف ىناؾ ما يستكجب اقصائو كادخالو لمسجف لمدة طكيمة مف  الكاظـ
 الزمف.

ككانت شيرة العالـ كحب الناس لو كشرؼ النسب مدعاة لمحسد كالمنافسة كالغيرة 
سنة  مف االقصاء ايضان، (59)( ـ 819ىػ/204)ت. فمـ يسمـ االماـ الشافعيالمذمكمة

. بسبب (60)ـ(808-786ق/193-170ىاركف الرشيد) ـ( في عيد الخميفة799ىػ/183)
كفي غاية الخطكرة مف قبؿ القاضي مطرؼ بف الحسد كالضغينة اذ ارسمت كشاية كاذبة 

الى الخميفة ىاركف الرشيد مفادىا: اف الشافعي يتطمع لمخالفة كينكم قمب السمطة  (61)مازف
مقيد بالحديد كاألغالؿ مف عمى بغؿ اإلماـ الشافعي فحُمؿ  (62)عمى العباسييف ،في اليمف

.ككاف الخميفة ينكم ضرب عنقو لكال (63)اليمف الى مقر إقامة الخميفة ىاركف الرشيد في الرقة
،كبعد مناظرتو َأماـ الخميفة ىاركف الرشيد أظير اإلماـ الشافعي براعة تكسط المقربيف لو 

اءات التي حيكت ظيرت براءتو كزيؼ االدععممية كبالغة كبيرة كثباتو في بياف الحؽ ف
كعدـ صحة االفتراءات التي اتيـ بيا ففرضت عمى االماـ الشافعي االقامة الجبرية  .(64)ضده

الذم  ككاف قرار االقصاء (65)في بغداد كلمدة خمس سنكات حتى التأكد مف مكقفو السياسي .
 تعرض لو االماـ الشافعي نابعان مف حرص الخالفة عمى بسط نفكذىا كسيطرتيا عمى كافة
المناطؽ التابعة لمخالفة العباسية، كعمى الرغـ مف اف قرار االقصاء كاف غير صائبان ألنو ُبني 
عمى اساس الكشايات الكاذبة التي كجييا القاضي مطرؼ بف مازف لمخميفة ىاركف الرشيد؛ بيد 
اف ىذا االقصاء كاف لو اثاران ايجابية عمى بغداد خاصة كاىؿ العراؽ عامة كذلؾ بعد اف 

ضت االقامة الجبرية عمى االماـ الشافعي الذم تعرض لو االماـ الشافعي نابعان مف حرص فر 
عمى بسط نفكذىا كسيطرتيا عمى كافة المناطؽ التابعة لمخالفة العباسية، كعمى الرغـ الخالفة 

لمدة خمس سنكات في بغداد استفاد اىميا خالؿ ىذه المدة مف عممو كفضمو فقد مف اف قرار 
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كفضمو كاقبؿ طمبة العمـ كالناس عميو حتى قاؿ العراقيكف عنو "ما تركنا بدعتنا نشر عممو 
 (66)حتى رأينا الشافعي"

الى االقصاء ايضان، حيث عمؿ ىذا في  (67)كما تعرض الفقيو كاالديب ابك منصكر 
ككشي بو ( 69)لمدة عشريف عامان حتى جاء الكزير ابف الميدم  (68)الكتابة لألمير طاشتكيف 

 (70)ق(603ى حبس في دار طاشتكيف كبقي في الحبس حتى كفاتو سنة )حت
 الخاتمة

الحمد هلل الذم بحمده تتـ الصالحات، كشكره تدكـ النعـ، كالصالة كالسالـ عمى النبي 
 محمد كعمى الو كصحبو اجمعيف.

بعد اف كصمنا الى نياية دراستنا المكسكمة بػ)االسباب كالدكافع السياسية لظاىرة 
العمماء في الدكلة العربية االسالمية في العصر العباسي( اتضحت لنا عدة نتائج مف  اقصاء

 -خالؿ دراستنا السابقة كلعؿ ابرز تمؾ النتائج:
 اف مفرده االقصاء مف المصطمحات كالمفردات الحديثة كتعني العقكبة كاالبعاد.-1
مفكركف كانت عمى أف أكثر تمؾ اإلقصاءات التي تعرض ليا العمماء كالفقياء كال -2

األغمب األعـ؛ بسبب فتاكم كآرائيـ تتعارض كشؤكف السمطة الحاكمة ، فكاف أكثرىـ يتمتع 
بشعبية كبيرة كلو كممة مسمكعة عمييـ ، كىذا ما تخشاه السمطة الحاكمة فتعمد عمى التخمص 

اجاتيـ منيـ باإلقصاء ، كالذم أفقدىا الكثير مف جيكد ىؤالء العمماء الذيف كاف ليـ كلنت
 العممية األثر البارز كالكبير في الحركة العممية كازدىارىا .

في بعض االحياف كاف قرار االقصاء صائبان مف اجؿ اعادة ىيبة الخالفة -3
 كالتخمص مف االخطار المحدقة بيا.

خسارة الكفاءات االدارية نتيجة اقصاؤىـ، ككاف مف المفترض المحافظة عمى ىذه -4
 دة منيا في ادارة الدكلة.الكفاءات كاالستفا

تعرض بعض العمماء الى االقصاء نتيجة الحسد كالضغينة فأقصكا نتيجة لكشايات -5
 كاذبة.

خسرت الدكلة االسالمية العديد مف العمماء كنتيجة تمؾ االقصاءات ككاف -6
 لخسارتيـ اثران عمى الدكلة العربية االسالمية.
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ناطقيـ فكاف نزكليـ في ىذه المناطؽ تعرض بعض العمماء لمنفي كاالبعاد عف م-7
 لو اثار ايجابية عمى تمؾ المناطؽ بعد اف استفادكا مف عمـ ىؤالء العمماء كفضميـ.

_بينما نجد أف البعض مف العمماء كالفقياء مف الذيف أقصكا كأبعدكا مف االحتكاؾ 8
ا، كبالمقابؿ تفرغ بالسمطة كقاعدتيـ الشعبية قد ُأستفيد مف عمكميـ مف قبؿ المدف التي قدمكى

 البعض منيـ الى التأليؼ بحرية دكف ضغط كقيكد السمطة.
  االحاالت

  
 

                                                 
، دار 1ـ(، اصالح المنطؽ، تح: محمد مرعب، ط858ق/244ابف السكيت، ابك يعقكب اسحاؽ )ت  (1(

 .175ـ، ص2002احياء التراث، بيركت، 
، دار 3ـ(، لساف العرب، ط1311ق/711ابف منظكر، ابك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر )ت  (2)

 .15/184، 1993صادر، بيركت، 
 .15/183ابف منظكر، لساف العرب، (3)
، دار 1ـ(، جميرة المغة، تح: رمزم منير بعمبكي، ط933ق/321ابف دريد، ابك بكر محمد بف الحسف )ت (4)

 .2/896ـ، 1987ت، العمـ لممالييف، بيرك 
ـ(، معجـ مقاييس المغة، تح: 1004ق/395ابف فارس، ابك الحسيف احمد بف فارس بف زكريا )ت ( 5)

؛ الفيركز ابادم، مجد الديف ابك طاىر محمد 5/94ـ، 1979، دار الفكر، د.ـ، 1عبدالسالـ محمد ىاركف، ط
، 8راث في مؤسسة الرسالة، طـ(، القامكس المحيط، تح: مكتب تحقيؽ الت1414ق/817بف يعقكب )ت 

؛ الزبيدم، ابك الفيض محمد بف عبد الرزاؽ )ت 1/1325ـ، 2005مؤسسة الرسالة لمنشر كالتكزيع، بيركت، 
، دار اليداية، د.ـ، 1ـ(، تاج العركس مف جكاىر القامكس، تح: مجمكعة مف المحققيف، ط1790ق/1205
 .39/304د.ت، 

، عالـ الكتب، 1ـ(، معجـ المغة العربية المعاصرة، ط2003ق/1424عمر، احمد مختار عبدالحميد )ت ( 6)
 .1/225ـ، 2008د .ـ، 

( عبدالحميد الكاتب: عبدالحميد بف يحيى بف سعد. كاف امامان في الكتابة حتى قيؿ فتحت الرسائؿ بعبد 7)
عياف ـ(، كفيات اال1282ق/681الحميد كختمت بأبف العميد. ابف خمكاف ،شمس الديف احمد بف محمد)ت

 . 3/228ـ، 1900كانباء ابناء الزماف ،تح: احساف عباس ،دار صادر،بيركت،
،دار 1ـ(، البداية كالنياية،ط1372ق/774( ابف كثير ،ابك الفداء اسماعيؿ بف عمر)ت8)

 .10/55ـ، 1986الفكر،د.ـ،
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ف االمكية ( سديؼ بف ميمكف: مكلى بني العباس كشاعرىـ، كىك مف الشعراء المخضرميف، عاصر الدكلتي9)
كالعباسية كىك الذم حرض المنصكر عمى قتؿ االمكييف. الدينكرم، ابك محمد عبداهلل بف مسمـ بف قتيبة )ت 

 .2/749ـ، 2002، دار الحديث، القاىرة، 1الشعر كالشعراء، ط ـ(،889ق/276

ـ(، الكافي بالكفيات ،تح: 1362ق/764( الصفدم ،صالح الديف خميؿ بف ايبؾ بف عبداهلل)ت10)
 . 15/79ـ، 2002،دار احياء التراث،بيركت،1الرناؤكط_ تركي مصطفى،طا
(مكسى بف جعفر الكاظـ :ىك ابك الحسف الياشمي مكسى بف جعفر بف محمد الصادؽ بف عمي بف 11)

الحسيف بف عمي بف ابي طالب )رضي اهلل عنو(،كسمي بالكاظـ لشدة ما كظـ مف الغيظ، عالما صالحا ركل 
 .10/183ركف .ابف كثير ،البداية كالنياية،الحديث عف ابيو كاخ

 .10/183(ابف كثير، البداية كالنياية،12)
 
 
ق(.الزركمية، خير الديف بف 230(ابف قطاب: عذيرة بف قطاب السممي ،احد شعراء العصر العباسي )ت 13)

 .4/222ـ،2002،دار العمـ لممالييف،د.ـ،15ـ(،االعالـ،ط1976ق/1396محمكد بف محمد)ت
، دار اسامة لمنشر كالتكزيع، عماف، 1الركضاف، عبد عكف، مكسكعة شعراء العصر العباسي، ط( 14)

 .1/27ـ، 2001
( ابف الزيات: ابك جعفر محمد بف عبدالممؾ، كاف عالمان بالمغة كالنحك، استكزره المعتصـ ثـ الكاثؽ ثـ 15)

 .99-/5/94المتككؿ. ابف خمكاف، كفيات االعياف، 
،دار الكتب 2ـ(،تاريخ الطبرم،ط922ق/310فر محمد بف جرير)ت( الطبرم، ابك جع16)

 .10/311؛ابف كثير، البداية كالنياية، 5/294ـ،مج2003العممية،بيركت،
( بكار بف قتيبة: مف كبار المحدثيف الحفاظ في زمانو اشتير بالزىد كالعمـ كالكرع  قاضي ديار مصر مف 17)

كندم، ابك عمر محمد بف يكسؼ )ت: بعد ق( في السجف. ال270قبؿ الخميفة المتككؿ )ت 
احمد فريد المزيدم، -ـ(، كتاب الكالة ككتاب القضاة، تح: محمد حسف محمد حسف اسماعيؿ965ق/بعد355

 .341-340ـ، 2003، دار الكتب العممية، بيركت، 1ط
دمشؽ ( احمد بف طكلكف: االمير العباسي احمد بف طكلكف، كاله المعتز باهلل مصر ثـ استكلى عمى 18)

 . 174-1/173ق(. ابف خمكاف، كفيات االعياف، 270كالشاـ كانطاكية كالثغكر )ت 
،دار 1ـ( ، سير اعالـ النبالء،ط1347ق/748(الذىبي، شمس الديف بف محمد بف عثماف)ت19)

 .11/43؛ ابف كثير، البداية كالنياية،  12/599ـ،1998الحديث،القاىرة،
ـ(،تاريخ دمشؽ ،تح: عمرك بف 1175ق/571سف بف ىبة اهلل)ت( ابف عساكر ،ابك القاسـ عمي بف الح20)

 .54/191ـ،1995،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع،د.ـ،1غرامة العمركم،ط
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( ابك زرعة القاضي: محمد بف عثماف بف ابراىيـ بف زرعة الثقفي ،الراكية االماـ الكبير ،تكلى قضاء 21)
ق(.ابف عساكر 302خؿ مذىب الشافعي الى دمشؽ،)تدمشؽ ككذلؾ الديار المصرية ،كىك اكؿ مف اد

 .142_11/141؛الذىبي،سير اعالـ النبالء،194_54/190،تاريخ دمشؽ ،
،دار الفكر لمطباعة كالتكزيع 1( ابف منظكر، مختصر تاريخ دمشؽ، تح: ركحية النحاس ، ،ط22)

 .11/142؛الذىبي،سير اعالـ النبالء،23/46ـ،1984كالنشر،دمشؽ،
ق(ككانت الغمبة في بادئ 171طكاحيف: حدثت ىذه الكقعة بيف ابف المكفؽ كبيف خماركيو سنة)(كقعة ال23) 

االمر البف المكفؽ كانيـز خماركيو؛ كلكف كقع عسكر ابف المكفؽ بكميف لعسكر خماركيو فأنيـز ابف المكفؽ 
ابف كثير، البداية  ،كاستمرت المعركة دكف امير لكال الطرفيف كانتيت بانتصار المصرييف عمى العراقييف.

 .11/49كالنياية،
 
 
( خماركيو: ابك الجيش خمار بف احمد بف طكلكف، كلي امرة دمشؽ كمصر بعد ابيو .ابف عساكر،  24)

 .17/45تاريخ دمشؽ،
؛السبكي،تاج الديف 11/142؛الذىبي، سير اعالـ النبالء،192_54/191( ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، 25)

ـ(،طبقات الشافعية الكبرل، تح: محمكد محمد الطناجي كعبد 1369ق/771عبد الكىاب بف تقي الديف)ت
 .3/197ـ،1992،دار ىجر لمطباعة كالنشر،د.ـ،2الفتاح محمد الحمك،ط

( عبداهلل بف المعتز: ابك العباس عبداهلل بف المعتز بف المتككؿ، بميغان شاعران ادبيان، تكلى الخالفة يـك 26)
 . 3/76كاحد ثـ قتؿ. ابف خمكاف، كفيات االعياف، 

ـ(، تاريخ 1070ق/463( الخطيب البغدادم ،ابك بكر احمد بف عمي بف ثابت بف احمد بف ميدم)ت27)
 .99-10/97ـ، 1996،دار الكتب العممية،بيركت،1ادر عطا،طبغداد ،تح: مصطفى عبد الق

( ابف عمار االندلسي: ابك بكر بف عمار الميرم االندلسي، شاعر مشيكر، ممكؾ االندلس تخشاه لنباغة 28)
؛ الصفدم، 2/425لسانو كبراعة احسانو كالسيما عندما قربو المعتمد عمى اهلل. ابف خمكاف، كفيات االعياف، 

 .162-161بالكفيات، الكافي 
( تدمير: ككرة باألندلس تقع شرقي قرطبة، كثيرة المعادف كالمعامؿ. ياقكت الحمكم، ابك عبداهلل ياقكت 29)

 .2/19ـ، 1995،دار صادر،بيركت،2(، معجـ البمداف،ط1228ق/626بف عبداهلل )ت
 . 428-425( ابف خمكاف، كفيات االعياف، 30)
رشيد احمد بف عمي، الغساني المصرم، عارفان بعدة عمـك كالطب كالفقو ( الرشيد بف الزبير: القاضي ال31)

 . 163-1/161كالنحك كالمغة. ابف خمكاف، كفيات االعياف، 
ق. ابف 564( شاكر: ابك شجاع شاكر بف محير، كزير العاضد بمصر قتمو اسد الديف شيرككه سنو 32)

 .440-2/439خمكاف، كفيات االعياف، 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)4183 ) 
 

                                                                                                                                        

: ابك الحارث شيرككه بف شاذم، عـ صالح الديف االيكبي تكلى الكزارة في مصر سنة ( اسد الديف شيرككه33)
 .16/126ق( ثـ تكفي بعدىا بشيريف. الصفدم، الكافي بالكفيات، 564)
-402ـ، 1993،دار الغرب االسالمي،بيركت،1( ياقكت الحمكم، معجـ االدباء، تح :احساف عباس،ط34)

403. 
ابك محمد عمارة بف ابي الحسف اليمني مف تيامة ، شاعر فقيو كاديب كمؤرخ ( عمارة اليمني: نجـ الديف 35)

ثقو كلو عدة مؤلفات منيا "ارض اليمف كتاريخيا" عرؼ بارتباطو بالحكاـ الفاطمييف في مصر . ابك شامة، 
ـ(، عيكف الركضتيف في اخبار الدكلتيف 1266ق/665ابك القاسـ شياب الديف عبدالرحمف بف اسماعيؿ )ت 

؛الزركمي، 284-2/282، 1997، مؤسسة الرسالة، بيركت، 1نكرية كالصالحية، تح: ابراىيـ الزيبؽ، طال
 .5/37االعالـ، 

 .284-2/282( ابك شامة، ، عيكف الركضتيف، 36)
مالؾ بف أنس : أبكعبد اهلل بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك بف الحارث األصبحي الحميرم المدني، (37) 

اة ، احد األئمة األربعة ، صاحب المذىب المالكي ، كصاحب كتاب المكطأ ، ابف فقيو كمحدث كمف الرك 
ـ(، الطبقات الكبرل ،تح: محمد عبد القادر 844ق/230سعد ،ابك عبداهلل محمد بف سعد بف منيع)ت

؛ ابف حباف ،ابك حاتـ محمد بف حباف بف  466-5/465ـ ، 1990،دار الكتب العممية،بيركت،1عطا،ط
،دار المعارؼ العثمانية ،حيدر 1ـ( ، الثقات ،تح :محمد عبد المعيد خاف،ط965ق/354احمد )ت

؛ ابف حجر العسقالني ،ابك الفضؿ احمد  7/150؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  7/459ـ ، 1973اباد،
،مطبعة دار المعارؼ 1ـ( ، تيذيب التيذيب،ط1448ق/852بف عمي بف محمد بف احمد)ت

  10/5،  ـ1908النظامية،اليند،
جعفر بف سميماف : بف عمي بف عبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب الياشمي ، ابف عـ الخميفة أبك  (38)

جعفر المنصكر ، كلي عدة كاليات لممنصكر ثـ لمرشيد ككاف لو مآثر كثيرة ، ابف عساكر ، تاريخ دمشؽ ، 
 .7/271ر أعالـ النبالء ، ؛ الذىبي ، سي 6/330؛ ابف خمكاف ، كفيات األعياف ،  118_72/117

محمد النفس الزكية : ىك محمد بف عبد اهلل بف حسف بف حسف بف عمي بف أبي طالب ، كاف قد خرج (39) 
ـ ، ابف سعد ، 762ىػ/145كأخكه إبراىيـ عمى الخميفة أبي جعفر المنصكر بعد حبس أبييما ، كقتال سنة 

ـ(، أنساب 892ق/279حيى بف جابر بف داكد)ت؛ البالذرم ،احمد بف ي 386-5/385الطبقات الكبرل ، 
؛ الصفدم ، الكافي  4/146ـ، 1996،دار الفكر ،بيركت ،1األشراؼ ،تح: سييؿ زكار_ رياض الزركمي،ط

 . 3/242بالكفيات ،
)ت40) ـ(، الكامؿ في التاريخ، تح 1232ق/630( ابف االثير ،عز الديف ابك الحسف عمي بف ابي الكـر

 .5/111ـ،1994،دار الكتاب العربي،بيركت،1ط:عمر عبد السالـ تدمرم،
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ـ( ، ترتيب المدارؾ 1149ق/ 544القاضي عياض ، أبك الفضؿ بف مكسى بف عياض بف عمركف)ت(41) 
ـ ( ، 1970المحمدية، )المغرب ،  -، مطبعة فضالة  1كتقريب المسالؾ ، تح: عبد القادر الصحراكم ، ط

2/130 . 
؛ ابف الجكزم ،ابك الفرج  4/427؛ الطبرم ، تاريخ الطبرم،مج 5/468ابف سعد ، الطبقات الكبرل ،  (42)

ـ( ، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاالمـ ،تح :محمد عبد القادر عطا_ 1200ق/597عبد الرحمف بف عمي)ت
 . 9/44ـ، 1992،دار الكتب العممية،بيركت،1مصطفى عبد القادر عطا،ط

ـ(، حمية االكلياء كطبقات 1038ق/430حمد )ت ( ابك نعيـ االصبياني، احمد بف عبداهلل بف ا43)
 .6/316ـ، 1974االصفياء، السعادة، مصر، 

 . 132-2/131القاضي عياض ، ترتيب المدارؾ ، (44) 
(ابف ابي سبرة: ابك بكر عبداهلل بف محمد ،فقيو محدث عالـ كبير مف عمماء قريش كمفتي اىؿ المدينة،  45)

 .31-7/30ق(.الذىبي، سير اعالـ النبالء،162سنة)كاله ابك جعفر المنصكر القضاء، تكفي 
 .3/120(البالذرم، انساب االشراؼ، 46)
( ابف السكيت: ابك يكسؼ يعقكب بف اسحاؽ. البغدادم النحكم، صاحب كتاب "اصالح المنطؽ" )ت 47)

 .9/436ق(. الذىبي، سير اعالـ النبالء، 244
ـ(، المختصر في اخبار 1331ق/732عمي )ت  (ابك الفداء ،الممؾ المؤيد عماد الديف اسماعيؿ بف48)

 .41-2/40، المطبعة الحسينية المصرية، د. ـ، د.ت، 1البشر، ط
( بناف الحماؿ: بناف بف محمد بف حمداف الحماؿ، كاسطي االصؿ كنشأ ببغداد ،ثـ نزؿ بمصر كىك مف  49)

ح: احمد بف عمي، دار ق(.ابف الجكزم ،صفة الصفكة، ت316جمة المشايخ كذا كرامات عديدة تكفي سنة)
؛ابف تغرم بردم، ابك المحاسف جماؿ 10/183؛الصفدم،الكافي بالكفيات،1/553ـ،2000الحديث،القاىرة،
ـ(،النجـك الزاىرة في اخبار مصر كالقاىرة ،كزارة الثقافة كاإلرشاد ،دار الكتب 1469ق/874الديف يكسؼ)ت

 .3/222المصرية،مصر،د.ت،
؛ابف العماد، ابك الفالح عبد الحي بف احمد بف 11/299ء،( الذىبي ،سير اعالـ النبال 50)

،دار ابف 1ـ(،شذرات الذىب في اخبار مف ذىب، تح: محمكد االرناؤكط،ط1678ق/1089محمد)ت
 .4/78ـ،1986كثير،دمشؽ_بيركت،

ـ(،االنساب ،تح: عبد الرحمف 1166ق/562(السمعاني ،ابك اسعد عبد الكريـ بف محمد بف منصكر)ت 51)
؛ابف الجكزم 4/231ـ، 1962،مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر اباد،1المعممي كاخركف،طبف يحيى 

 .1/536،صفة الصفكة،
( ابراىيـ الصابئ: ابك اسحاؽ ابراىيـ بف ىالؿ الصابئ، يعكد نسبو الى الى الصابئة الحرانيف مف انبغ 52)

يات كالفمؾ، تقمد ديكاف الرسائؿ كالمظالـ في كتاب جيمو، كاف شاعرا كفيمسكفا كعالما بالطب كليندسة كالرياض
اياـ  الخميفة المطيع العباسي ثـ ديكاف الرسائؿ لمعز الدكلة كعز الدكلة البكييي. مسككيو ، ابك عمي احمد بف 
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ـ(، تجارب االمـ كتعاقب اليمـ، تح: ابك القاسـ امامي 1030ق/421محمد بف يعقكب )ت:
ـ( 1248ق/646،  جماؿ الديف ابك الحسف عمي بف يكسؼ)ت؛ القفطي1/33، 2000،سركش،طيراف،2،ط

 .62ـ،ص2005،دار الكتب العممية،بيركت،1، تح: ابراىيـ شمس الديف،ط
( عضد الدكلة: ابك شجاع فناخسرك بف ركف الدكلة ثاني سالطيف اؿ بكيو كاكؿ مف خطب باسمو عمى 53)

اسي  تزكج ابنة الخميفة كلو كاف محبا لمعمماء مكرما المنا برفي بغداد الى جانب  اسـ الخميفة المطيع باهلل العب
؛ ابف االثير ، 14/289ىػ .ابف الجكزم ، المنتظـ،372ليـ كبنى المستشفى العضدم في بغداد تكفي سنة 

 . 7/379الكامؿ في التاريخ،
 .12/461؛الذىبي، سير اعالـ النبالء، 62( القفطي، اخبار العمماء،ص54)
سعيد المؤيد بف عطاؼ بف محمد، ابك سعيد االلكسي، مف اعياف شعراء عصره  ( المؤيد االلكسي: ابك55)

 .5/346ق(. ابف خمكاف، كفيات االعياف، 557في العصر العباسي المتأخر)ت 
 .6/2737( ياقكت الحمكم، معجـ االدباء، 56)
 .10/183(ابف كثير ،البداية كالنياية،57)
 .5/232(ابف االثير، الكامؿ في التاريخ،58)
 
 
( الشافعي: ابك عبداهلل محمد بف ادريس بف العباس الشافعي، احد االئمة االربعة، نشأ بمكة كتعمـ بيا 59)

كبمدينة رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ(. صاحب المذىب الشافعي في الفقو اإلسالمي ، كمؤسس عمـ 
ماـ عمـ التفسير كعمـ الحديث ، عمؿ في القضاء كتميز  بالعدؿ كالذكاء ككاف فصيحان كشاعران أصكؿ الفقو ، كا 

-8/20؛ السمعاني ، األنساب ،  54/ 2؛ الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد   9/30. ابف حباف ، الثقات ، 
 .165-4/163؛ ابف خمكاف، كفيات االعياف، 23
 .10/252؛ ابف كثير، البداية كالنياية، 8/273( الذىبي، سير اعالـ النبالء، 60)

ازف : أبك أيكب اليماني الصنعاني ، كلي القضاء في اليمف ، ذكر أنو ليس بثقة ، ابف مطرؼ بف م(61) 
؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،   5/210؛ ابف خمكاف ، كفيات األعياف ،  6/74سعد ، الطبقات الكبرل ،

8/273 . 
 . 8/273،   ؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء 9/70أبك نعيـ األصبياني ، حمية األكلياء ، (62) 
الرقة : كىي مدينة مشيكرة عمى نير الفرات مف جانبو الشرقي ، معدكدة في بالد الجزيرة بيف العراؽ (63) 

ـ(، صكرة 977ق/367كالشاـ ، بينيا كبيف حراف ثالثة أياـ ، ابف حكقؿ ،ابك القاسـ محمد المكصمي)ت
 .   3/59ـ البمداف ، ؛ ياقكت الحمكم ، معج 1/225ـ ، 1938،دار صادر،بيركت،1األرض،ط

 .10/252( ابف كثير، البداية كالنياية، 64)
 .8/273؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،   9/84أبك نعيـ األصبياني ، حمية األكلياء ، (65) 
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 . 9/103(ابك نعيـ االصبياني ،حمية االكلياء كطبقات االصفياء، 66) 
النعماني، كيعرؼ بشريح ادبيان فاضالن، كلي قضاء  ( ابك منصكر: عبدالرحمف بف الحسيف بف عبداهلل67)

 .18/82النيؿ ككتب االنشاء لطاشتكسيف كسجف بعد كفاة االخير. الصفدم، الكافي بالكفيات، 
( طاشتكيف: االمير الكبير مجد الديف ابك سعيد المستنجدم، كلي اسرة حجاج العراؽ سنيف طكيمة، ككلي 68)

 .16/221ق(. الصفدم، الكافي بالكفيات، 602، شجاعان، حميمان )ت تستر كخكزستاف، ككاف حسف السيرة
ق( مف مازندراف ككزر لمخميفة 292( ابف ميدم: ناصر بف ميدم، نصر الديف العجمي، قدـ سنة )69)

 .7/139ق(. ابف العماد، شذرات الذىب، 617الناصر ثـ قبض عميو كبقي في السجف كتكفي سنة )
 .13/46نياية، ( ابف كثير، البداية كال70)
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