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ه( من خالل كتاب المنتظم في تاريخ المموك واألمم البن 385مرويات االمام أبو الوفا البغدادي) ت
 ه(395الجوزي)ت

 د. اسماعيل مجبل حمد أ.م.
  كمية التربية لمبنات  -جامعة األنبار
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 :الممخص
ال يخمك التاريخ االسالمي مف شخصيات ذات بصمات في مجاؿ العمـك 
كالمعرفة كالذيف رفدكا المكتبة الحضارية االسالمية بمؤلفاتيـ التي حممت 
في طياتيا افكارىـ كعمكميـ التي افادت المجتمع االسالمي كمف ىذه 
الشخصيات ابك الكفا بف عقيؿ لذلؾ اردنا تسميط الضكء عمى ىذه 

مستعرضيف جزء مف حياتو  كالمحف التي مر بيا كدكره العممي  الشخصية
كمركياتو  في مجاؿ العمـ كالتاريخ كمكاقفة كرسائمو التي كاف يرسميا الى 
كالة االمكر كما تضمنتو تمؾ الرسائؿ كمكاقفة تجاه بعض االحداث التي 

 حدثت في عصره.
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Abstract: 

Islamic history is not without perosnolities with 

fingerprints in the tiled of science and knowledge a d 

who provided the Islamic civilization library with their 

books that  that carried within the their ideas and 

sciences that benefited the Islamic community and 

among these figures Abu al-wafa bin aqil  and his 

scientific role and his narrations in the field of science 

and history and his stance and message that he used to 

send to the governors of matters and what was included 

in those letters and his stance towards some of events 

that occurred in his time  
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 المقدمة:
الطكيؿ ظيكر العديد مف العمماء ممف شيدت العصكر االسالمية عمى مدل تاريخيا 

كانت ليـ بصمات عممية كاضحة كرفدكا المكتبة االسالمية بالعديد مف المؤلفات القيمة التي 
حممت في ثناياىا عصارة عقكؿ اكلئؾ العمماء كمف ىؤالء العمماء ابك الكفا عمي بف عقيؿ 

طمبة لمعمـ كحياتو كالمحف التي كقسـ البحث الى عدة محاكر تناكلنا فييا اسمو كنسبة كنشأتو ك 
مر بيا فضالن عف مركياتو في مجاؿ العمـ كالتاريخ كمكاقفة كرسائمو التي كاف يرسميا الى كالة 

 االمكر كما تضمنتو تمؾ الرسائؿ كمكاقفة تجاه بعض االحداث التي حدثت في عصره.
 اسمو ونسبو ومولده وصفاتو: -8

أبك الكفا عمي بف عقيؿ بف محمد بف عقيؿ بف عبداهلل البغدادم الحنبمي كلد سنة 
، كمف  (3)كلو مسجد معركؼ باسمو ىناؾ (2)، كاف يسكف في منطقة الظفرية  (1)ىػ 431

 .(5)مميح المحاكرة حسف العشرة كمأمكف الصحبة  (4)صفاتو انو حسف الصكرة ظاىر المحاسف 
 حياتو ونشاتو العممية :  -0

نشأ أبك الكفا عمي بف عقيؿ في بيت جميـ ارباب أقالـ كعمـ كمعرفة ككتابة كشعر 
كآداب فترعرع في كنؼ عائمة عممية  كذات اىتمامات  ثقافية فضالن عف ككنيـ مف اىؿ 
المناصب المرمكقة في ذلؾ الكقت، اذ كاف جده محمد بف عقيؿ يعمؿ كاتبا لدل بياء الدكلة 

 (8) كتكلي الخميفة القادر (7)كىك الذم أككمت اليو ميمة كتابة رسالة العزؿ الخميفة الطائع (6)
، اما كالده فكاف مف انظر أقرانو كأحسنيـ كأجزليـ عممان ، أما كالدتو فيي (9)بدالن عنو الخالفة 

 .(13)افى مذىب االماـ ابي حنيفة النعممف بيت الزىيرم كىـ مف حممة العمـ كاىؿ التدريس عم
لـ يكف  أبك الكفا  مف اىؿ الثراء كيسر الحاؿ اذ كاف فقيران فعمؿ  في مجاؿ نسخ 
الكتب لقاء االجر مف عممو ىذا ليسد بو رمؽ عيشو كلـ تزحزحو ىذه الفاقة عف التمسؾ بعفة 

  (12)كالزىد فضالن عف ككنو مف أصحاب الكرع (11) النفس كالتقى
 طمبو لمعمم وشيوخو وتالمذتو: -5
ف أبك الكفا بف عقيؿ احد االعالـ البارزيف الذيف شيدىـ العالـ اإلسالمي فتميز كا

احب االتصاؿ بالعمماء فاقتصرت صحبتو عمييـ كلـ  (13)بحدة الذكاء كاىتمامو بالعمـ كالتعمـ 
ككاف ال يتكانى عف التكاضع مف اجؿ الحصكؿ عمى  (14)يعاشر مف اقرانو اال طمبة العمـ 

كلـ تطمح نفسو الى أم رتبة عممية اك يزاحـ أم فقيو في الحمقات العممية مما العمـ كالمعرفة 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 األولكانون 

 

)4192 ) 
 

قد يترتب عمى ذلؾ فقدانو لفرصة الفائدة مما يطرح في تمؾ الحمقات مف معمكمات تعزز 
، تتممذ أبك الكفا عمى يد العديد مف العمماء في شتى مجاالت المعرفة  (15)رصيده العممي 

ف الكريـ بالقراءات عمى ابي الفتح عبدالكاحد بف الحسيف بف عمي بف المتنكعة ، اذ قرأ القرا
كاخذ الفقو عف ابي يعمى محمد بف الحسيف بف الفراء كمحمد بف رزؽ بف  (16)شنيتا 

كقد رافؽ أبك يعمى كلـ يفارؽ مجالستو كالمشي معو كفي ركابو الى  (17)عبدالكىاب التميمي 
اف كافاه االجؿ فحظي بصحبتو كمرافقتو لو مالـ يحظ بو احد مف أصحابو رغـ حداثة سنو 

كنفيـ مف ىذا التاريخ انو تعمـ أصكؿ الفقو في سف  (19)ىػ 447اذ تعمـ الفقو في سنة  (18)
دسة عشر مف عمره ، اخذ االدب كالنحك عف ابي القاسـ مبكر كفي طراكة عكده كىك في السا

كنيؿ عمـ الحديث مف ابف النكرم كأبك بكر بف بشراف كالجكىرم كغيرىـ  (23)بف برىاف 
،كآداب التصكؼ مف ابي منصكر صاحب الزيادة العطار كاخذ الزىد عف ابي بكر الدينكرم 

ؿ كما اخذ  عمـ العقميات كالكالـ كابي بكر بف زيداف كآخركف كتعمـ أصكؿ الشعر مف ابف سب
كممف ركل عنو أبك حفص المغازلي كأبك  (21)عف ابي عمي بف الكليد كابي القاسـ بف التياف 

المعمر االنصارم كمحمد بف ابي بكر السنجي كأبك بكر السمعاني كأبك طاىر السمفي 
 . (22)كآخركف كثير

كر حمقات العمـ لمعمماء كاف أبك الكفا شديد الحرص عمى العمـ اذ حرص عمى حض
كي ال تضيع عمية فرصة التقاط الفكائد العممية ككاف يعيب عمى أصحابو الحنابمة عندما 
طمبكا منو ىجراف بعض العمماء ألفكارىـ االعتزالية ألنو يرل في ىذه المقاطعة قد تحرمو مف 

ف ذلؾ بؿ ازداد ،كاستمر لديو  ىذا االىتماـ كالحرص فمـ يثنيو كبر السف ع (23)عمـ نافع 
، قكالن البك الكفا (24)ىمةن كنشاطان دكف اف يضيع كقتو مف غير فائدة ف اذ ذكر ابف الجكزم 

كتبو بخط يده ما نصو ) اني ال يحؿ اف اضيع ساعة مف عمرم حتى اذا تعطؿ لساني عف 
مذاكرة كمناظره كبصرم عف مطالعة اعمؿ فكرم في حاؿ راحتي كانا مستطرح فال انيض اال 
كقد خطر لي ما اسطره كاني ألجد حرصي عمى العمـ كانا ابف عشر الثمانيف اشد ما كنت 
اجده كانا ابف عشريف(، كىذا اف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى مدل اىتمامو كحرصو عمى 
استغالؿ الكقت كعدـ تضيع أم ساعو مف العمر دكف استغالليا في خدمة العمـ كتقديـ ما فيو 

حرصو كاىتمامو ايضان نابع مف المعرفة  بالشيء كتككف لديو اجابو لكؿ  فائدة لمناس ، كجاء
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مسألة كسؤاؿ يصادفو كىك يقكؿ في ذلؾ ) انا لي اجتياد متى طالبني خصمي بحجة كاف 
 .(25)عندم ما ادفع بو عف نفسي كأقـك لو بحجتي (

 قصة زواجو : -4
يرسييا فاثناء اداءة لقصة زكاجو مفارقة طريفة جرت فييا األقدار ما شاء اهلل اف 

فريضة الحج كجد عقدأن مف المؤلؤ فيو خيط احمر فتفاجأ بشيخ ضرير يبحث عف ذلؾ العقد 
كقد خصص مبمغان مف الماؿ لمف يجده كيسممو اليو قدره مائة الؼ دينار ، فرد أبك الكفا  ذلؾ 

كجرت األياـ كقدر  العقد الى الرجؿ الضرير فكافأه الشيخ فامتنع أبك الكفا عف قبكؿ المكافأة ،
اهلل اف يزكر أبك الكفا مدينة حمب ، فأكل الى مسجدىا فقدمو أىؿ المدينة لإلمامة بيـ ، 
فصمى بيـ ككاف ذلؾ اليـك اكؿ أياـ شير رمضاف ، كذكركا لو اف اماميـ قد تكفي كطمبكا منو 

فتزكج  اف يصمي بيـ أياـ شير رمضاف  فكافؽ كذكركا لو اف ألماـ مسجدىـ المتكفي بنت
منيا كاذا بيا تحمؿ نفس العقد الذم كجده كرده الى الشيخ الضرير فذكر ليا قصتو معو فبكت 
كذكرت لو اف كالدىا كاف يبكي كيجير بالدعاء كيقكؿ:) الميـ ارزؽ ابنتي مثؿ الذم رد العقد 

الى  عمي (، تكفت زكجة أبك الكفا في نفاسيا بعد اف رزقو اهلل منيا بمكلكد ذكر فقفؿ عائدا
 .(26)بغداد 

 منزلتو العممية ومؤلفاتو: -3
، فما كاف احد  (27)كاف أبك الكفا احد االعالـ كفرد زمانو عممان كنقالن كذكاء كتفننان 

، اذ كاف امامان مبرزان (28)يقدر اف يتكمـ معو لغزارة عممو كبالغة كالمو كحسف ايراده كقكة حجتو
، حاد الخاطر بعيد الغكر  (29)الكالـ ككثير العمكـ مناظران كثير العمـ لو اليد الطكلى في عمـ

، فضالن عف براعتو في الفقو كاصكلو كلو في ذلؾ (33)جيد الفكرة باحثان عما ىك غامض 
، صنؼ العديد مف الكتب كالمؤلفات القيمة في األصكؿ كالفركع   (31)استنباطات عظيمة حسنة

ؤلفاتو ، دكف فيو مف خكاطره ككاقعاتو كالخالؼ كجمع كتابان سماه الفنكف كىك مف اضخـ م
فيو فكائد جمو في الكعظ كالتفسير كالفقو كاألصكؿ كالنحك  (32)كمناظراتو كممتقطاتو شيئان كثيران 

كىك مؤلؼ ضخـ  (33)كالمغة كالتاريخ كالحكايات كمدكنان فيو كؿ ما جاء مف نتاجات أفكاره 
مصنفات األخرل منيا الكاضح في أصكؿ الفقو كلو العديد مف ال   (34)يزيد عمى ثالثمائة مجمد

كلو كتاب آخر في الفقو كىك كتاب  (35)ثالث مجمدات كىك كتاب جامع ألصكؿ الفقو 
كمف مؤلفاتو االخرل االشاره في  (36)الفصكؿ كيسمى كفاية المفتي في عشر مجمدات 
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يب النفس، األصكؿ كاالنتصار ألىؿ الحديث ، تفصيؿ العبادات عمى نعيـ الجنات ، تيذ
 .(37)شمائؿ الزىاد، كتاب المنثكر

 ىيبتو وحياتو المينية:-6
ق  بعد تقديمو مف قبؿ أبك منصكر بف 458جمس لمفتكل في جامع المنصكرة سنة 

، كما دىرسى كتقمد (38)يكسؼ بالرغـ مف كجكد مف ىـ اكبر منو سنان اذ حظي بمكانة كبيرة لديو
( ، كتكمـ عمى المنبر 39ق ( )453-ق422القائـ باهلل) اإلفتاء في الديكاف في زمف الخميفة 

ق التي جرت فييا الفتنو بيف الحنابمة 475بمساف الكعظ مدة مف الزمف فمما كانت سنة 
كاالشاعرة ترؾ الكعظ كاقتصر عمى التدريس مستغالن بما متعو اهلل بو مف حدة البصر كالسمع 

يو كلـ يخمؼ سكل كتبو كثياب بدنو كالتي كالجكارح فضالن عف ككنو كريمان ينفؽ ما بيف يد
 .(43)كانت بمقدار ثمف كفنو

كاف ألبك الكفا بف عقيؿ  مكانةن كميابةن لدل الخمفاء كالممكؾ كال يخشى في الحؽ 
لكمة الئـ مكاجيان االكابر باإلنكار بمفظو كخطو عند خطأىـ ككتب مرةن الى الكزير عميد 

كاالنكار كالتكبيخ لما بدر مف العكاـ العامميف في بناء  الدكلة بف جيير رسالةن شديدة الميجة
 .(41)سكر بغداد مف اعماؿ منكره 

 المحن التي واجيتو في مسيرة حياتو:-5
مف المحف مر بيا اثناء حياتو عالقتو بالمعتزلة فقد اشتغؿ بمذىب المعتزلة في حداثة 

الكليد كابف التياف شيخي المعتزلة ، فنقـ عميو أصحابو الحنابمة لترده عمى ابك عمي بف (42)سنو
اذا كاف يقرا عمييـ سران عمـ الكالـ كيظير  منو في بعض األحياف نكع مف االنحراؼ عف 

ق كجدكا لو كتب فييا 461السنة كتأكيؿ لبعض الصفات بما يؤمف بيا المعتزلة ففي سنة 
رل عف األنظار لفترة شيء مف تعظيـ المعتزلة كشيكخيـ فطمبكه كأرادكا قتمو كىدركا دمو فتكا

ق اذ اعمف براءتو مف المعتزلة كافكارىـ 465مف الزمف كلـ يزؿ امره عمى ىذه الحاؿ الى سنة
 (44)كعف حالو مع المعتزلة يذكر ابف تيميو (43)كشيكخيـ معمنان التكبة عف كؿ ما بدر منو

كيقكؿ إنما ىي  كصفان لذلؾ بقكلو)تارة يسمؾ مسمؾ نفاة الخبرية كينكر عمى مف يسمييا صفات
إضافات مكافقة لممعتزلة كما فعمو في كتابو ذـ التشبيو كاثبات التنزيو ... كتارة يثبت الصفات 
الخبرية كيرد عمى النفاة كالمعتزلة بأنكاع مف األدلة كتارة يكجب التأكيؿ كما فعمو في الكاضح 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 األولكانون 

 

)4195 ) 
 

تصار ألصحاب الحديث ، كغيره كتارة يحـر التأكيؿ كيذمو كينيي عنو كما فعمو في كتابو االن
 فيكجد في كالمو الحسف البميغ ... كمف الكالـ المخالؼ لمسنة كالحؽ(  .

كمف المحف األخرل التي مر بيا كفاة كلديو االثنتيف ، فاظير الصبر كالجمد كىما ابنو 
كالثاني أبك  (45)األكبر أبك منصكر ىبة اهلل الذم مرض كتكفي في مرضو قبؿ سف البمكغ 

 .(46)يؿ ، تكفي كلو مف العمر سبع كعشريف سنوالحسف عق
 وفاتو:  -ثامناً  

لما قدر اهلل سبحانو كتعالى المكت عمى أبك الكفا كىك في نزعات االحتضار بكت 
، تكفي أبك الكفا بف (47)النساء فانكر عمييف بقكلو:)قد كقفت خمسيف سنة فدعكني أتينأ بمقائو(

، كقد بمغ مف العمر (48)ق513جمادم األكلى سنة  عقيؿ في يكـ الجمعة في الثاني عشر مف
كقد شيع جثمانو جمع غفير كحمؿ الى جامع المنصكر فيصمي عميو  (49)اثناف كثمانكف سنو

 . (53)كدفف قريبان مف قبر االماـ احمد بف حنبؿ 
 رسائل أبو الوفا البغدادي الى والة  األمور -تاسعاً 

د مف الرسائؿ الى اكلي االمر تحمؿ في طياتيا كجو أبك الكفا بف عقيؿ البغدادم العدي
نصائح كتكجييات بسبب أفعاؿ بدرت منيـ خارجة عف جادة الحؽ كالصكاب اك لتكضيح أمكر 

 غائبو عنيـ مف أمكر دينيـ .
 رسالتو الى الكزير عميد الدكلة بف جيير: -1

العكاـ مف كتب أبك الكفا الى الكزير عميد الدكلة لما بنى سكر بغداد ألمكر بدرت مف 
المنكرات اثناء االشتغاؿ  بأعماؿ البناء، ينصحو كيكجو الى جادة الصكاب جاء فييا ) لكال 
اعتقاد صحة البعث كاف لنا دار ككف فييا عمى حاؿ احمدىا لما نصيت نفسي الى مالؾ 
عصرم كعمى اهلل اعتمد في جميع ما أكرده بعد اف اشيده اني محب متعصب لكف اذا تقابؿ 

د كدكلة بني جيير فكاهلل ما اردت ىذه بيذه كلك كنت كذلؾ كنت كافران فقمت اف ىذا ديف محم
الخرؽ الذم جرل بالشريعة لمناصبة كاصفيا فما بالنا نعقد الختمات كركاية االحاديث فاذا 
نزلت بنا الحكادث تقدمنا بجميع الختمات كالدعاء عقبييا ثـ بعد ذلؾ طبكؿ كصكاني كمخانيث 

كرات الرجاؿ مع حضكر النساء اسقاط لحكـ اهلل تعالى كما عندم يا شرؼ كخباؿ ككشؼ ع
الديف اف تقكـ بسخطو مف سخطات اهلل تعالى، ترل بام كجو تمقى محمد صمى اهلل عمية 
كسمـ ، بؿ لك رايتو في المناـ ... كاف ذلؾ يزعجؾ في يقظتؾ كام حرمة تبقى لكجكىنا كايدينا 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 األولكانون 

 

)4196 ) 
 

الجباه ساجده لو ، ثـ كيؼ تطالب االجناد بتقبيؿ كلثـ ترابيا كتقيـ كألسنتنا عند اهلل اذا كضعنا 
الحد في دىميز الحريـ صباحان كمساء عمى قدح نبيذ مختمؼ ثـ تمرح العكاـ في المسكر 
المجتمع عمى تحريمو ىذا يضاؼ الى الزنا الظاىر ، يا شرؼ الديف اتؽ سخط اهلل  تعالى 

 . (51).(فاف سخطو ال يقاكمو سماء كال ارض ..
 رسالتو الى السمطاف جالؿ الدكلة ممؾ شاه:_ -2

فييا تنبيو الى ما يظيره  (52)كتب ابف عقيؿ الى السمطاف جالؿ الدكلة ممؾ شاه
كاتباعيـ مف فساد في العقيدة كجاء في مضمكنيا) أييا الممؾ اعمـ اف ىؤالء  (53)الباطنية

العكاـ كالجياؿ يطمبكف اهلل مف طريؽ الحكاس فاذا ففدكه جحدكه كىذا ال يحسف بأرباب العقكؿ 
الصحيحة كذلؾ اف لنا مكجكدات ما ناليا الحس كلـ يجحدىا العقؿ كال يمكننا جحدىا لقياـ 

...( كقد ارسؿ ىذا الكتاب الى السمطاف مع بعض خكاصو فاستحسنو  العقؿ عمى اثباتيا
 .(54)السمطاف كلعف أكلئؾ الباطنية

 -:(56)كزير الخميفة المقتدم باهلل (55)رسالتو الى الكزير ابي شجاع  -3
كتب ابف عقيؿ الى الكزير ابي شجاع الذم كاف كثير التعبد اال اف اصابتو كسكسة 

ما يبعد ىذه الكسكسة جاء فييا) فأف اجؿ تحصيؿ العقالء بإجماع في عباداتو أكضح لو فييا 
العمماء الكقت فيك غنيمة تنتيز فييا الفرص فالتكاليؼ كثيرة كاآلداب خاطفة... كمف أطمع 
عمى اسرار الشريعة عمـ قدر التخفيؼ ... كمعمكـ حاؿ االعراب الذيف باف مف احدىـ االقداـ 

رة نصرانية كما احترز تعميمان لنا كتشريعان كاعممنا اف عمى البكؿ في المسجد كتكضأ مف ج
الماء اصمو الطيارة كتكضأ مف غدير كاف ماؤه نقاعة الحناء فأما قكلو تنزىكا مف البكؿ فاف 

 .(57)لمتنزه حدان معمكمان... (
 -: (58)رسالتو الى قاضي القضاة ابي الحسف بف الدامغاني -4

ة رسالة بعثيا اليو لتقصير بدر منو في حقو كتب أبك ألكفا بف عقيؿ الى قاض القضا
جاء فييا ) مكاتبة سنحيا الخاطر لتكصؿ الى ابي الحسف الدامغاني  قاضي القضاة يتضمف 
تنبييا لو  عمى خالؿ سكلت لو نفسو استعماليا فيدت مف مجد منصبو ما ال يتالفاه عمى 

ؼ رأيو كسكء خمقو الذم طكؿ الكقت في مستقبؿ  عمره لما خمره في نفكس العقالء مف ضع
ككتب يكبخ ايضان)  (59)لـ يكفؽ لعالجو ككاف مستعمالن نعمة اهلل تعالى في مداكاة نقائضو ...(

كمف عذيرم ممف خص بكالية االحكاـ كقضاء القضاة كالحكـ في جميع بالد االسالـ فكاف 
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تكجبيا  احؽ الناس باإلنصاؼ كاالنصاؼ ال يختص بأحكاـ الشرع بؿ بحقكؽ الناس التي
قكانيف السياسة كآداب الرئاسة مما يقتضي اعطاء كؿ ذم حؽ حقو كيجب اف يككف ىك 
المعيار لمقادير الناس ال سيما اىؿ العمـ الذم ىك صاحب منصبيـ كنراه عمى استمرار عادتو 
يعظـ االعاجـ الكارديف مف الخراسانية تعظيمان بالمفظ كبالنيكض ليـ كينفتح فييـ بالمدح حاؿ 

رىـ ... كيتقاعد عف عمماء بمده كمشيخة دار السالـ  الذيف قد انكشفت  لو عمكميـ حضك 
عمى طكؿ الزماف ... كأكثر مف يخصيـ بالتعظيـ ... ليس عندىـ مف الركايات كالفرعيات 

                (63)خبر ، مفمسكف مف أصػػػػػكؿ الفقو كالديف ال يعتمدكف اال عمى األلقاب الفارغة...(. 
ء تنبيو أبك الكفاء بف عقيؿ لمقاضي أبي الحسف الدامغاني في عدة أمكر نجمميا جا
 بما يأتي:
 االبتعاد عف الخالؿ الني ال تميؽ بو كتيدد مكانتو العممية كمنصبو اإلدارم . -1
عطاء كؿ ذم حؽو حقو ، كاف يككف  -2 حثو عمى اإلنصاؼ في حقكؽ الناس كا 

 ان مع أىؿ العمـ.ىذا المبدأ ىك المعيار الذم يستعممو أيض
أنكر عميو تعظيمو لألعاجـ الكارديف مف خراساف سكاء بالمفظ اـ بالنيكض  -3

ليـ ،كأكد إف الذيف يعظميـ ما ىـ إال أناسه مفمسكف ال يممككف مف أصكؿ الفقو كالديف مف 
شئ كال يعتمدكف إال عمى ألقاب فارغة ، كما أنكر عميو إىمالو لعمماء بمده ال سيما معرفتو 

 عمميـ كمكانتيـ.مدل 
 مروياتو العممية : -عاشراً   
 عمـ الفمؾ: -1

ذكر ابك الكفا بف عقيؿ اف اصحاب عمـك اليندسة يؤكدكف اف االرض تبعد عف 
الشمس باربعة آالؼ كثمانمائة الؼ ميؿ كنصؼ كاف جـر القمر جزء مف تسعة كثالثيف جزءان 

االرض مائتيف كثمانيف مرة  مف االرض كاف المشترم اعظـ مف االرض يزيد جرمو عمى جـر
كنصؼ كربع ، إما زحؿ فاعظـ مف االرض بتسعة كسبعيف مرة كنصؼ ، كاما الككاكب الثابتو 
فاعظميا الخمسة عشر مثؿ الشعرل كالسماؾ كقمب االسد يككف حجـ كؿ كككب منيا اعظـ 

 . (61)مف االرض باربع كسبعيف مرةن كنصؼ
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 ابي حنيفة: ركايتو عف مشيد قبر االماـ -ثانيان 
ىػ  شاىد 436ركل ابك الكفا بف عقيؿ انو عندما كاف عمرة خمس سنكات في سنة 

كضع اساس مسجد بيف يدم ضريح االماـ ابي حنيفة عمؿ بالكمس كالنكرة ككاف المنفؽ عميو 
رجؿ تركي اما قبر االماـ فكاف تحت سقؼ عممو بعض االمراء التركماف ، فمما قدـ ابك سعد 

عـز عمى بناء الضريح فيدـ جميع ابنية المسجد كما يحيط  (62)مقب شرؼ الممؾ المستكفي الم
بالقبر كبنى ىذا المشيد فاستقدـ الميندسيف كالقطاعيف كابتاع الدكر التي بجكار المشيد كامر 
بحفر اساس القبو لمكصكؿ الى االرض الصمبة كلـ يبمغكىا اال بعد حفر سبعة عشر ذراعا في 

خرج مف ىذا الحفر عظاـ االمكات الذيف دفنكا بجكار قبر االماـ كنقمت الى ستة عشر يكمان فا
 . (63)مكاف آخر كبعد اكماؿ بناء مشيد القبر عمؿ المدرسة بجكاره كانزليا الفقياء

 -غرائب القصص:-ثالثان 
ركل االماـ ابك الكفا بف عقيؿ قصة عف دار في الظفرية التي كاف يقطف بيا كليذه 
الدار حكاية غريبة ما سكنيا اناس اال كاصبحكا مكتى فجاء  في يكـ مف االياـ رجؿ مقرئ 
صاحب ديف فاشتراىا بعد اف عرؼ حاؿ الدار فبات فييا كاصبح سالمان لـ يمسو سكء فتعجب 

ييا مدة مف الزمف  ثـ انتقؿ عنيا كسألو الناس عف حالو كامر الدار اناس مف امره فأقاـ ف
فذكر ليـ انو لما دخؿ الدار صمى العشاء كقرأ شيئان مف القرآف الكريـ فكجئ بشاب يخرج مف 
البئر التي في الدار فسمـ عمية فبيت فطمب منو الشاب اف يعممو شيئان مف القرآف الكريـ فشرع 

ذه الدار كما امرىا فذكر لو بانيـ قكـ مف الجف مسمميف كاف ىذه يعممو كسألو الرجؿ عف ى
الدار كاف يشترييا اناس فساؽ يجتمعكف عمى شرب الخمر فيقكمكف بخنقيـ ، كذكر لو الرجؿ 
اف قدكمو عميو في الميؿ يثير في قمبو الخكؼ كطمب منو اف يأتيو في النيار ففعؿ كاستمر 

حد االياـ بينما ىما جالساف اذ سمعا شخص مرقي عمى ذلؾ كالؼ بعضيما عمى بعض كفي ا
ينادم )مرقي مف الدبيب كمف العيف كمف الجف( فسألو الشاب عف ىذا فرده عمية الرجؿ قاؿ 
كما سمعت عند ذلؾ طمب الشاب مف الرجؿ اف ينادم عمى الرجؿ المرقي فنادل عميو كادخمو  

أ الرجؿ المرقي يقرأ فسقط الثعباف الى الدار فتحكؿ الشاب الى ثعباف كتعمؽ في السقؼ كبد
فمنعو الرجؿ فأعطاه الماؿ كاخرجو فانتفض الثعباف  (64)فاراد المرقي اخذه ككضعو في الزنبيؿ 

كخرج الجني الشاب كقد اصفر لكنو كضعؼ حالو فقاؿ) قتمني ىذا الرجؿ بيذه االسامي كما 
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( فسمع الرجؿ ذلؾ النعي اظنني افمح فاجعؿ بالؾ الميمة متى سمعت مف البئر صراخان فا نيـز
 . (65)فخرج مف الدار كلـ يسكنيا احد مف بعده 

 ق ( 487-ق467)(66)زكاج الخميفة المقتدم باهلل  -رابعان 
ركل االماـ ابك الكفا حدث زكاج الخميفة المتقدم باهلل قائالن) ففي يكـ االحد الخامس 

ينة ألجؿ زفاؼ خاتكف بنت ممؾ شاه بتعميؽ الز  (67)كالعشريف مف شير محـر امر نظاـ الممؾ 
الى الخميفة المقتدم باهلل ككاف الزفاؼ في مستيؿ صفر كنقؿ الجياز عمى مائة كثالثيف جمالن 
كبيف يدية البكقات كالطبكؿ كالخدـ في نحك ثالثة آالؼ فارس كبيف يدييا ثالثة كثالثكف فارس 

كجة السمطاف فقاؿ:) اف اهلل فمما كاف عشية الجمعة ركب الكزير ابك شجاع الى خاتكف ز 
 :يأمركـ اف تؤدكا االمانات الى اىميا كقد أذف في نقؿ الكديعة الى الدار العزيزة (   فقالت

)السمع كالطاعة لممراسـ الشريفة( ... ثـ جاءت خاتكف الخميفة مف كراء ذلؾ في ميفو 
يفة فأىديت الية مرصعة بالجكاىر كقد احاط بيا مائتا جارية مف خكاصيا ككصمت الى الخم

 .(69)ق 483ككاف زكاج الخميفة في عاـ  (68)تمؾ الميمة 
 -ردوده ومواقفو: -احدى عشر

كاف البك الكفا بف عقيؿ اراء كردكد عمى اقكاؿ كافعاؿ صدرت مف اشخاص    
معركفو في المجتمع كىذه اآلراء كاالقكاؿ خارجو عف جادة الصكاب محاكالن تكضيح السميـ مف 

يـ عمى الطريؽ الصحيح ال سيما اذا ما تعمقت ىذه االخطاء باأليماف السميـ الخطأ ككضع
 كالعالقة مع الخالؽ كمف ىذه الردكد

 .(73)رده عمى ابك العالء المعرم احمد بف عبداهلل التنكخي المعرم -1
قاؿ ابف عقيؿ) مف العجائب اف المعرم اظير ما اظير مف الكفر البارد الذم ال يبمغ 

ت الممحديف  بؿ قصر فيو كؿ التقصير كسقط مف عيكف الكؿ ثـ اعتذر باف فيو مبمغ شبيا
لقكلو باطنان كانو مسمـ في الباطف فال عقؿ لو كال ديف ألنو تظاىر بالكفر كزعـ انو مسمـ في 
الباطف  كىذا عكس قضايا المنافقيف كالزنادقو  حيث تظاىركا باإلسالـ كابطنكا الكفر  فيؿ 

تى يحتاج الى اف يبطف االسالـ فال اسخؼ عقالن ممف سمؾ ىذه كاف في بالد الكفار ح
الطريقة التي ىي اخس مف طريقة الزنادقة كالمنافقيف اذا كاف المتديف يطمب نجاة اآلخرة 
كالزنديؽ يطمب النجاة في الدنيا كىك جعؿ نفسو  عرضو إلىالكيما في الدنيا حيف طعف في 

 . (71)اىمؾ نفسو في المعاد فال عقؿ لو كال ديف(االسالـ في بالد االسالـ كابطف الكفر ك 
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 )اماـ الحرميف( (72)رده عمى ابكالمعالي الجكيني -2
تكمـ الجكيني في بعض كتبو بما خالؼ اجماع االمو باف اهلل تعالى يعمـ المعمكمات 
مف طريؽ الجممة ال مف طريؽ التفصيؿ فرد عميو ابف عقيؿ بقكلو:) يا ىذا تخالؼ نص كتاب 

الى )كما تسقط مف كرقة اال يعمميا كال حبة في ظممات االرض كال رطب كال يابس اال اهلل تع
)كيعمـ السر  (75))كيعمـ ما في االرحاـ( (74))يعمـ ما في انفسكـ( (73)في كتاب مبيف (

... كىذا مف جية السمع اما مف جية العقؿ فانو خمؽ  (77))كىك بكؿ شيء عميـ( (76)كاخفى(
ميات كالجزئيات كىذا غاية الدليؿ عمى االحاطة بتفاصيؿ احكاليا كمعمكـ اف جميع االشياء الك

دقائؽ حكمتو المدفكنة في النحؿ .... مف سمع كبصر الى دقائؽ االتقاف في عمؿ البيكت 
 . (78)كاالدخار لألقكات ما يبطؿ ىذا ....(

 النتائج 
كالمعرفة كالذم يشار يعد ابك الكفا بف عقيؿ مف العمماء االفذاذ الغزيرم العمـ  -1

 اليو بالبناف اذ لمع نجمو في عصره ككاف لو مكانة عممية.
 انتج العديد مف المصنفات كالمؤلفات في مجاؿ العمـ. -2
حرص عمى العمـ كطابو كاشتغالو بو كلـ يكف يدخر كقتان مف عمره دكف  -3

 العمؿ بو ال ال في شبابو كال في شيخكختو.
ي بداية ما بيف اىؿ السنة كافكار المعتزلة مما يؤخذ عمى ابك الكفا ترنحو ف -4

الى درجة اف ىدر دمو    مف قبؿ جماعتو الحنابمة اال انو ادرؾ الصكاب كاعمف تبرأتو مف 
 المعتزلة كافكارىـ .

كاف ألبك لكفا ىيبة كمكانة لدل السالطيف ككالـ مسمكع كلـ يدخر كسعان في  -5
 ان مف ذلؾ ىدايتيـ الى جادة الصكاب.مخاطبة السالطيف اذ ما رأل منكران اك خطأ ىادف

 لـ يكف ميتمان في المناصب  كطمبيا بؿ صب اىتمامو بطمب العمـ كخدمتو. -6
 االحاالت:

،دار صادر 1ىػ(،المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ،ط597ابف الجكزم ، أبك الفرج جماؿ الديف )ت (1)
عبداهلل محمد بف ؛الذىبي ، شمس الديف أبك 179،ص17ـ(، ج1943ىػ/1358)بيركت ، 

،مؤسسة 3ىػ(،سير أعالـ النبالء، تح: شعيب االرناؤكط،ط748احمد)ت
،دار 1؛ المعيف في طبقات المحدثيف، تحؾ ىماـ عبدالرحيـ،ط443،ص19ـ(،ج1985ىػ/1435الرسالة)

 .153ـ(،ص1986ىػ/1434الفرقاف )األردف،
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كبيرة يقاؿ ليا قراح ظفر ، ياقكت الظفرية: محمة كبيرة تقع شرقي بغداد كالى جانبيا محمة أخرل  (2)
، دار 2ىػ(،معجـ البمداف ،ط626الحمكم، أبك عبداهلل شياب الديف ياقكت بف عبيداهلل)ت

ىػ(،مراصد االطالع عمى 739؛ابف عبدالحؽ،عبدالمؤمف)ت61،ص4ـ(،ج1995ىػ/1415صادر)بيركت،
 .935،ص2ـ(،ج1992ىػ/1412،دار الجيؿ، )بيركت،1أسماء األمكنة كالبقاع ،ط

،دار الكتاب العربي 2الذىبي، تاريخ اإلسالـ ككفيات مشاىير االعالـ، تح: عمر عبدالسالـ، ط (3)
 .443،ص19؛سير اعالـ النبالء، ج349،ص35ـ(،ج1993ق1413،)بيركت،

 .179،ص17ابف الجكزم،المنتظـ،ج (4)
،مؤسسةاالعممي 2ق(، لساف الميزاف،ط852ابف حجر العسقالني، ابك الفضؿ احمد بف عمي)ت (5)

 .244،ص4ـ(،ج1971ق/1393بكعات)بيركت،لممط
بياء الدكلة: أبك نصر بياء الدكلة بف عضد الدكلة بف زيف ابي عمي الحسف بف بكيو مف ممكؾ  (6)

ىػ كخمع الخميفة الطائع عف الخالفة ككلى القادر باهلل تكفي بياء الدكلة 381الدكلة البكييية تكلى بعد ابيو سنة 
ىػ( ، كفيات االعياف ، تح: احساف عباس، دار 681س شمس الديف )في ارجاف ، ابف خمكاف ، أبك العبا

، ابف العماد الحنبمي،عبدالحي بف احمد بف 354،ص2ـ(،ج1933صادر)بيركت،ىػ/
، دار ابف 1ىػ(،شذرات الذىب في اخبار مف ذىب ، تح: محمكد االرناؤكط، ط1389محمد)ت

 .423،ص4ـ(،ج1986ىػ/1436كثير)دمشؽ،بيركت،
أبك الفضؿ عبدالكريـ بف الفضؿ المطيع هلل بف المقتدر العباسي، تكلى الخالفة سنة الطائع باهلل:  (7)

ىػ كسجنو كاستمر مسجكنان الى اف تكفي سنة 381ىػ تـ خمعو مف قبؿ السمطاف البكييي بياء الدكلة سنة 363
ف دار 1ىػ(،تاريخ بغداد، تح: بشار عكادف ط463ىػ، الخطيب البغدادم ،أبك بكر احمد بف عمي )ت393

؛ابف شاكر الكتبي، محمد بف شاكر بف 359،ص11ـ(ج2332ىػ/1422الغرب اإلسالمي )بيركت، 
،دار 1ىػ(، فكات الكفيات،تح: احساف عباس، ط764احمد)ت

ىػ(،نكت اليمياف في 764؛الصفدم، صالح الديف خميؿ بف ايبؾ)ت275،ص2ـ(،ج1973صادر)بيركت،ىػ/
 .178ـ(،ص2337ىػـ1428،،دار الكتب العممية)بيركت1نكت العمياف،ط

ىػ بعد اف تـ خمع 381القادر: أبك العباس احمد بف األمير اسحؽ بف المقتدر باهلل تكلى الخالفة   (8)
سنة كثالثة اشير ، ابف العمراني ،محمد  41الطائع هلل مف قبؿ السمطاف البكييي بياء الدكلة كدامت خالفتو 

،داراالفاؽ العربية) 1قاسـ السامرائي،طىػ( االنباء في تاريخ الخمفاء، تح: 583بف عمي )ت
ىػ( تاريخ الخميس في أحكاؿ 966؛ الديار بكرم ، حسيف بف محمد)ت183،ص1ـ(ج2331ىػ/1421القاىرة،

 .357، 355،ص2انفس النفيس، دار صادر)بيركت، د.ت(،ج
؛ابف رجب الحنبمي زيف الديف عبدالرحمف بف 449،ص9الذىبي، سير اعالـ النبالء،ج (9)

،مكتبة العبيكاف)الرياض، 1(،ذيؿ طبقات الحنابمة، تح: عبدالرحمف بف سميماف،طىػ795احمد)ت
 .321،ص1ـ (،ج2335ىػ/1425

 .312،ص1ابف رجب الحنبمي ، ذيؿ طبقات الحنابمة،ج (13)
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؛ ابف رجب الحنبمي، 351،ص35؛ الذىبي، تاريخ اإلسالـ،ج179،ص17ابف الجكزم، المنتظـ، ج (11)
 .63،ص6عماد الحنبمي، شذرات الذىب ،ج؛ ابف ال321،ص1ذيؿ طبقات الحنابمة،ج

ىػ(،مرآة الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة ما يعتبر 768اليافعي، أبك محمد عفيؼ الديف عبداهلل)ت (12)
 .155،ص3ـ(،ج1997ىػ/1417،دار الكتب العممية،)بيركت،2مف حكادث الزماف،ط

ية)بيركت، الذىبي، العبر في مف غبر، تح: أبك ىاجر محمد السيد، دار الكتب العمم (13)
ىػ( لساف الميزاف، تح: دائرة 852؛ابف حجر العسقالني، أبك الفضؿ احمد بف عمي)ت433،ص2د.ت(،ج

 .244،ص4ـ(،ج1971ىػ/1393، مؤسسة االعممي)بيركت، 2المعارؼ النظاميو،ط
، 1؛ابف رجب الحنبمي ، ذيؿ طبقات الحنابمة، ج446،ص19الذىبي ، سير اعالـ النبالء ،ج (14)

 .63،ص6الحنبمي، شذرات الذىب ،ج؛ابف العماد 322ص
؛ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب 321، ص1ابف رجب الحنبمي ، ذيؿ طبقات الحنابمة، ج (15)

 .63،ص6،ج
ىػ(، المستفاد مف ذيؿ تاريخ بغداد، تح: مصطفى 749ابف الدمياطي، ابك الحسف احمد بف ايبؾ)ت (16)

؛ابف 218،ص21م، الكافي بالكفيات،ج؛الصفد145،ص1عبدالقادر، دار الكتب العممية)بيركت،د.ت(،ج
،مكتبة ابف 1ىػ(،غاية النياية في طبقات القراء،ط833الجزرم، شمس الديف أبك الخير محمد بف محمد)

 .556،ص1ـ(،ج1933ىػ/1351تيمية)برجستيراسر،
؛ اليافعي، 218،ص21؛ الصفدم، الكافي بالكفيات،ج444،ص19الذىبي، سير اعالـ النبالء،ج (17)

 .244،ص4؛ابف حجر العسقالني، لساف الميزاف،ج155،ص3مرآة الجناف، ج
 .321،ص1؛ ابن رجب الحنبلي، ذيل طبقات الحنابلة،ج111،ص11ابن الجوزي، المنتظم، ج (11)
 .316،ص1ابن رجب الحنبلي، ذيل طبقات الحنابلة،ج (11)

العبر في خبر ؛444،ص19الذىبي،سير اعالـ النبالء،ج ؛111،ص11ابن الجوزي، المنتظم، ج (21)

ابف العماد الحنبمي، شذرات  ؛311،ص1؛ ابن رجب الحنبلي، ذيل طبقات الحنابلة،ج411ص،2من غبر،ج
 .51،ص6الذىب ،ج

العبر في خبر ؛444،ص19الذىبي،سير اعالـ النبالء،ج ؛111،ص11ابن الجوزي، المنتظم، ج (21)

 ابف العماد الحنبمي، شذرات ؛311،ص1؛ ابن رجب الحنبلي، ذيل طبقات الحنابلة،ج411،ص2من غبر،ج
 .51،ص6الذىب ،ج

 .444،ص19الذىبي،سير اعالـ النبالء،ج (22)

-323،ص1؛ ابف رجب الحنبمي، ذيؿ طبقات الحنابمة،ج444،ص19الذىبي،سير اعالـ النبالء،ج (23)
321. 

 .181،ص17ابف الجكزم، المنتظـ، ج (24)
)كاختمؼ 62،ص6؛ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب،ج333،ص14الذىبي، سير اعالـ النبالء،ج (25)

في نياية القكؿ البف عقيؿ اذ ذكرىا كاقكؿ لو بحجتي(؛ أبك البركات ، نعماف بف  مع الذىبي
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ىػ( ،جالء العينيف في محاكمة االحمديف، مطبعة المدني،)ال 1317محمكد)ت
 .186ـ(،ص1981ىػ/1431مكاف

 .449،ص19؛سير اعالـ النبالء،ج355-354،ص35الذىبي، تاريخ اإلسالـ ،ج (26)
؛الذىبي،ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ،تح:عمي 244،ص4يزاف ،جابف حجر العسقالني، لساف الم (27)

 .146،ص3ـ(،ج1963ىػ/1382،دار المعرفة)بيركت،1محمد،ط
،مؤسسة 1الذىبي، معرفة القراء الكبار عمى الطبقات كاالعصار،تح: بشار عكاد ،ط (28)

البركات، ؛أبك 58،ص6؛ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب،ج469،ص1ىػ/ ـ(،ج1434الرسالة)بيركت،
 .185جالء العينيف،ص

 .433،ص2؛العبر في خبر مف غبر،ج351،ص35الذىبي،تاريخ اإلسالـ،ج (29)
 .218،ص21الصفدم، الكافي بالكفيات،ج (33)
 .61،ص6ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب،ج (31)
 .61،ص6؛ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب،ج218،ص21الصفدم، الكافي بالكفيات،ج (32)
 .61،ص6رات الذىب،جابف العماد الحنبمي، شذ (33)
 .218،ص21الصفدم، الكافي بالكفيات،ج (34)
ىػ(،كشؼ الظنكف عف اسامي الكتب كالفنكف ،مكتبة 1367حاجي خميفو، مصطفى بف عبداهلل)ت (35)

؛كحالو،عمر بف رضا بف محمد، معجـ المؤلفيف، دار احياء 1995،ص2ـ(،ج1941المثنى،)بغداد، /
 .151،ص7التراث)بيركت، د.ت(،ج

؛ الزركمي، 151،ص7؛كحالو ،معجـ المؤلفيف،ج62،ص6نبمي، شذرات الذىب نجابف العماد الح (36)
 .313،ص4ـ(ج2332،دار العمـ لممالييف )القاىرة، ق/15خير الديف بف محمكد،االعالـ،ط

حاجي خميفو، إيضاح المكنكف ذيؿ كشؼ الظنكف عف اسامي الكتب كالفنكف، دار الكتب  (37)
؛ الباباني البغدادم، ىدية 338، 54،ص4،ج 342، 133، 85،ص3ـ(،ج1992ق/1413العممية)بيركت،

 .695،ص1العارفيف أسماء المؤلفيف مآثر المصنفيف، دار احياء التراث العربي)بيركت، د.ت(،ج
 .321،ص1؛ ابف رجب الحنبمي، ذيؿ طبقات الحنابمة،ج353،ص12الذىبي،سير تاريخ االسالـ،ج (38)
ف العماد الحنبمي، شذرات الذىب ؛اب321، ص1ابف رجب الحنبمي ، ذيؿ طبقات الحنابمة، ج (39)

 . 61،ص6،ج
 324، ص1؛ ابف رجب الحنبمي ، ذيؿ طبقات الحنابمة، ج218،ص21الصفدم،الكافي بالكفيات،ج (43)
. 
 . 328- 327، ص1ابف رجب الحنبمي ، ذيؿ طبقات الحنابمة، ج (41)
)ت (42) ق(، الكامؿ في التاريخ، تح:عمر 633ابف االثير، أبك الحسف عمي بف ابي الكـر

 .648،ص8ـ(،ج1997ق/1417،دار الكتاب العربي)بيركت،1ـ،طعبدالسال



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 األولكانون 

 

)4234 ) 
 

؛ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب 324-323، ص1ابف رجب الحنبمي ، ذيؿ طبقات الحنابمة، ج (43)
 . 63،ص6،ج
 63،ص8ابف تيمية ، درء تعارض العقؿ كالنقؿ ،ج (44)
العماد  ؛ ابف352،ص25؛ الذىبي، سير تاريخ االسالـ،ج63،ص17ابف الجكزم، المنتظـ،ج (45)

 . 64-63،ص6الحنبمي، شذرات الذىب ،ج
ق(،ذيؿ تاريخ 637؛ابف الدبيثي، أبك عبداهلل محمد بف سعيد)ت63،ص17ابف الجكزم، المنتظـ،ج (46)

؛ 633-632،ص4ـ(،ج2336ق/1427،دار الغرب اإلسالمي)بيركت،1مدينة السالـ، تح: بشار عكاد،ط
ق(،ذيؿ تاريخ بغداد، تح: مصطفى 643د)تابف النجار ،محب الديف بف ابي عبداهلل محمد بف محمك 

؛ الذىبي، سير تاريخ 197،ص2ـ(ج1997ق/1417، دار الكتب العممية)بيركت،1عبدالقادر،ط
 . 64-63،ص6؛ ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب ،ج352،ص25االسالـ،ج

ق(،طبقات الحنابمة، تح: محمد حامد، دار 526ابف ابي يعمى، أبك الحسف محمد بف محمد)ت (47)
؛ ابف االثير، الكامؿ في التاريخ، 63،ص17؛ ابف الجكزم، المنتظـ،ج259،ص2لمعرفة) بيركت، د.ت(،جا
؛ الصفدم، 433،ص2؛ العبر في خبر مف غبر،ج352،ص35؛ الذىبي، تاريخ اإلسالـ،ج648،ص8ج

 .556،ص1؛ ابف الجزرم، غاية النياية، ج218،ص21الكافي بالكفيات،ج
 .182،ص17ابف الجكزم، المنتظـ، ج (48)
ق(،النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر 874ابف تغرم بردم، أبك المحاسف جماؿ الديف يكسؼ)ت (49)

 .219،ص5كالقاىرة، دار الكتب)مصر، د.ت(،ج
 .447،ص19؛سير اعالـ النبالء ،ج352،ص35الذىبي، تاريخ اإلسالـ،ج (53)
 .329-328،ص1ابف رجب الحنبمي، ذيؿ طبقات الحنابمة،ج (51)
الف محمد بف داكد يمقب بجالؿ الدكلة تكلى االمر بعد كفاة كالده أبك الفتح ممؾ شاه بف الب أرس (52)

 .288-283،ص5ق ، ابف خمكاف، كفيات االعياف،ج485بكصية منو ، تكفي سنة 
ق(،درء 728كىـ  فرع مف القرامطة ، ابف تيمية، تقي الديف أبك العباس احمد بف عبدالحميـ ) (53)

االماـ محمد بف سعكد)السعكدية، ، جامعة 1تعارض العقؿ كالنقؿ، تح: محمد رشاد، ط
 .289ـ(،ص1991ق/1411

 .321،ص1ابف رجب الحنبمي، ذيؿ طبقات الحنابمة،ج (54)
 .435،ص1ابي شجاع بف مناخسرك بف تماـ ،ابف خمكاف ، كفيات االعياف، ج (55)
أبك القاسـ عبداهلل بف ذخيرة الديف ابي العباس محمد القائـ بامر اهلل ، بكيع بالخالفة بعد كفاة جده  (56)

ق، ابف العمراني، االنباء في تاريخ 555ق ، تكفي المقتدم باهلل سنة 467القائـ بامر اهلل سنة 
ق( تاريخ الخمفاء، تح: محمد محي 911؛ السيكطي، جالؿ الديف عبدالرحمف بف ابي بكر)225الخمفاء،ص

 .331،ص1ـ(،ج1952ق/1317،مطبعة السعادة )مصر، 1الديف،ط
 .332،ص1لحنابمة،جابف رجب الحنبمي، ذيؿ طبقات ا (57)
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أبك الحسف بف الدامغاني،عمي بف محمد بف عمي ابف قاضي القضاة أبك عبداهلل كلي القضاء بضع  (58)
 .66،ص6ق، ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب، ج513كعشركف سنو، تكفي سنة 

 .177،ص17ابف الجكزم، المنتظـ ج (59)
 .178-177،ص17ابف الجكزم، المنتظـ، ج (63)
 . 188-187،ص1ابف الجكزم، المنتظـ،ج (61)
شرؼ الممؾ: ابك سعد محمد بف منصكر المستكفي الخكارزمي كاف صدران معظمان كثير االمكاؿ  (62)

 .،189،ص19؛ الذىبي ف تاريخ االسالـ،ج414،ص8ق ، ابف االثير الكامؿ في التاريخ ،ج494تكفي 
 ؛ابف211،ص8؛ابف االثير ، الكامؿ في التاريخ،ج131-133،ص16ابف الجكزم ، المنتظـ،ج (63)

؛ابف تغرم بردم، النجـك 189،ص19؛ الذىبي، تاريخ االسالـ،ج414،ص5خمكاف، كفيات االعياف،ج
 .15،ص2الزاىرة، ج

الزنبيؿ: الجراب كقيؿ الكعاء يحمؿ فو المتاع فاذا جمعكا قالكا زنابيؿ ،ابف منظكر، ابك الفضؿ  (64)
)ت ؛ الزبيدم ، 333،ص11ـ(، ج1999،) دار صادر ،بيركت،3ق(  لساف العرب ، ط711محمد بف مكـر

ق(ف تاج العركس مف جكاىر القامكس،تح: مجمكعة مف المحققييف، 1235محمد بف محمد بف عبدالرزاؽ )
 .59،ص13د.ط)دار اليداية، المكاف، د.ت (،ج

 .453،ص19؛ سير اعالـ النبالء ،ج355،ص35الذىبي، تاريخ االسالـ،ج (65)
ئـ باهلل تكلى الخالفة بعد كفاة جده القائـ بأمر المقتدم باهلل ؾ ابك القاسـ عبداهلل بف محمد بف القا (66)

ق كحسنت خالفتو، السيكطي، جالؿ الديف عبدالرحمف بف ابي بكر 487ق الى اف تكفي عاـ 467اهلل عاـ 
،)مطبعة 11ق( تاريخ الخمفاء ،تح: محمد محي الديف ،ط911)

الخميس في احكاؿ  ق(، تاريخ966؛الديار بكرم، حسيف بف محمد)365،ص13ـ(،ج1952السعادة،مصر،
 .359،ص2انفس كنفيس،)دار صادر، بيركت، د.ت(،ج

نظاـ الممؾ: ابك الحسف بف عمي بف اسحؽ كاف مف اكالد الدىاقيف كاشتغؿ بالفقو كالحديث ثـ ارتقى  (67)
المناصب كأستكزره  السمطاف الب ارسالف كاستمر بخدمتو عشركف عاـ حتى تكفي ثـ استمر كزيران امف جاء 

؛ ابف خمكاف ، كفيات 332،ص16ق، ابف الجكزم ، المنتظـ، ج485عاـ الى اف قتؿ سنة  بعده لثالثيف
 .354،ص8؛ ابف االثير، الكامؿ في التاريخ،ج129-128،ص2االعياف،ج

 . 269-268،ص16ابف الجكزم، المنتظـ،ج (68)
 .288،ص5ابف خمكاف، كفيات االعياف،ج (69)
د بف سميماف مف اىؿ معرة النعماف مف ابك العالء المعرم: احمد بف عبداهلل بف سميماف بف محم (73)

بالد الشاـ كاف غزير العمـ كالفيـ عالمان بالنحك جيد الشعر فقد بصره الصابتو بمرض الجدرم رحؿ الى بغداد 
ق(، معجـ االدباء ، تح: 626ق، ياقكت الحمكم ، شياب الديف ابك عبداهلل )ت449ثـ عاد الى بمدة  تكفي 

؛ ابف العماد الحنبمي، شذرات 296-295،ص1ـ(،ج1993ركت ،،دار الغرب)بي1احساف عباس ،ط
 .22،ص16؛ابف الجكزم ، المنتظـ،ج283،ص3الذىب،ح
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 .22،ص16ابف الجكزم ، المنتظـ،ج (71)
عبدالممؾ بف عبداهلل بف يكسؼ بف عبداهلل كاف عالمان في الفركع كاالدب كاف يفتي كيدرس في  (72)

يدة كلما مرض طمب اف يحمؿ الى مدينة نيسابكر كتكفي المدينة فميذا قيؿ لو اماـ الحرميف لو مؤلفات عد
 .169-167،ص3ق ، ابف خمكاف، كفيات االعياف، ج478فييا 

 .59سكرة االنعاـ، اآلية  (73)
 .235سكرة البقرة، اآلية  (74)
 .34سكرة لقماف، اآلية ، (75)
 .7سكرة طو، اآلية،  (76)
 .29سكرة البقرة، اآلية،  (77)
  .246،ص16ابف الجكزم، المنتظـ ، ج (78)

 Ibn al-Jawzi, Abu Al-Faraj Jamal al-Din (d. 597 Ah), regular in the history of 

kings and nations, D. 1, Dar Sadr (Beirut, 1358 Ah/1940 ad) 

 al-dhahabi, Shams al-Din Abu Abdullah Mohammed bin Ahmed (d. 748 Ah), 

biography of noble flags, edited by: Shoaib Al-Arnaout, 3rd Floor, Al-Resala 

Foundation (1405 Ah/1985 ad) 

 the MA'een in the layers of the modernists, Tahk Hammam Abdul Rahim, 1st 

floor, Dar Al-Furqan (Jordan, 1404 Ah/1986 ad). 

 The history of Islam and the deaths of media celebrities, t: Omar Abdel Salam, 

2nd floor, Dar Al-Kitab al-Arabi, (Beirut, 1413h1993 

 Lessons in who's who, T. H.: Abu Hajer Mohammed al-Sayed, scientific books 

House (Beirut, D.C),. 

 , The balance of moderation in men's criticism, by: Ali Mohammed, 1st floor, 

Dar Al-marefa (Beirut, 1382 Ah/1963 

 (4), Yaqut Al-Hamwi, Abu Abdullah Shihab al-Din Yaqut Ibn ubaydallah (d. 

626 Ah), glossary of countries, 2nd floor, Dar Sadr (Beirut, 1415 Ah/1995 ad)،  

 ibn Abd al-Haq, Abd al-Mo'min(P.739h), observatories for information on the 

names of places and Bekaa, P. 1, Dar Al-Jil, (Beirut, 1412h/1992g). 

 Ibn Hajar al-Asqalani, Abu al-Fadl Ahmed Ibn Ali(d852h), tongue of Al-

Mizan, i2, scientific publications Foundation(Beirut, 1390h/1971g). 

 Ibn khalkan, Abu al-Abbas Shams al-Din (681 ah), the deaths of Ayan, t: Ihsan 

Abbas, Dar Sadr(Beirut, e/1900 AD)، 

 Ibn al-Imad al-Hanbali, abdulhi bin Ahmed bin Mohammed(d.1089 Ah), gold 

nuggets in Akhbar of gold, taht: Mahmoud al-Arnaout, 1st floor, Dar Ibn 

Kathir(Damascus, Beirut, 1406 Ah/1986 ad). 

 al-Baghdadi's Khatib, Abu Bakr Ahmed bin Ali (d. 463 ah), the history of 

Baghdad, t: Bashar awaden i1n Dar Al-Gharb al-Islami (Beirut, 1422 Ah/2002 

ad) 

 (10); son of Shaker Al-Ketbi, Mohammed bin Shaker bin Ahmed (d. 764 Ah), 

death toll, t: Ihsan Abbas, 1st floor, Dar Sadr(Beirut, e/1973 ad) 
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 (11); Safadi, Salah al-Din Khalil Ibn Ibek(d.764 Ah), naktat Al-humayyan in 

naktat Al-amyan, 1st floor, scientific books House(Beirut, 1428 Ah, 2007 ad). 

 (12) Ibn al-Amrani, Muhammad ibn Ali (d. 580 Ah) news on the history of the 

caliphs, tahh: Qasim al-Samarrai, 1st floor, daralafaq Arabic (Cairo, 1421 

Ah/2001 ad) 

 (13)Diyar Bakri, Hussein bin Mohammed (d966h) on Thursday in the 

conditions of Anfas Al-Nafees, Dar Sadr (Beirut, D.C). 

 (14) Ibn Rajab Al-Hanbali Zain al-Din Abdul Rahman bin Ahmed(d .795 ah), 

the tail of the Hanbali strata, under: Abdul Rahman bin Suleiman, 1st floor, 

Obeikan library(Riyadh, 1425 Ah/2005 ad. 

 (15) Al-Yafei, Abu Muhammad Afif al-Din Abdullah(d.768 ah), the mirror of 

paradise and the lesson of vigilance in knowing what is considered one of the 

incidents of Time, Vol. 2, scientific books House, (Beirut, 1417 Ah/1997 ad). 

 (16) Ibn Hajar al-Asqalani, Abu al-Fadl Ahmed bin Ali(d852 ah), in Al-Mizan, 

T: Department of systematic knowledge, i2, al-Alami Foundation(Beirut, 1390 

Ah/1971 ad). 

 (17) Ibn al-damieti, Abu al-Hassan Ahmad ibn Aybak(d.749 ah), the 

beneficiary of the tail of the history of Baghdad, t: Mustafa Abdul Qader, 

scientific books House(Beirut, d.C),. 

 (18) Ibn al-Jazari, Shams al-Din Abu Al-Khair Muhammad ibn 

Muhammad(833 ah), the very end of the layers of readers, Vol.1, Ibn Taymiyah 

library(bergstrasser, 1351 Ah/1933 ad). 

 (19) Abu al-Barakat, NU'man bin Mahmoud(d.1317 Ah), clear eyes in the trial 

of Al-ahmadin, Madani press, (no place 1401 Ah/1981 ad). 

 (20) Haji Khalifa, Mustafa bin Abdullah(d.1067 Ah), revealed the names of 

books and arts, Muthanna library, (Baghdad, /1941),. 

 

 (21) Ibn al-Athir, Abu al-Hassan Ali ibn Abi Al-Karam(d.630 ah), al-Kamil in 

history, tahh:Omar Abdulsalam, 1st floor, Dar Al-Kitab al-Arabi(Beirut, 1417 

Ah/1997 ad). 

 (22) Ibn dabaithi, Abu Abdullah Mohammed bin Said (d. 637h), the tail of the 

history of the city of peace, t.: Bashar Awad, 1st floor, Dar Al-Gharb al-Islami 

(Beirut, 1427h/2006g) 

 (23) Ibn al-Najjar, Muhib al-Din ibn Abi Abdullah Muhammad ibn 

Mahmoud(d.643h), history of Baghdad, t: Mustafa Abdul Qader, 1st floor, 

scientific books House(Beirut, 1417h/1997g). 

 (24) ibn Abi ya'ali, Abu al-Hassan Muhammad ibn Muhammad(d.526h), layers 

of hanbala, t: Mohammed Hamed, Dar Al-marefa( Beirut, d.C). 

 (25) Ibn taghri Bardi, Abu al-Muhassin Gamal al-Din Yusuf(d.874 ah), the 

blooming stars of the Kings of Egypt and Cairo, Dar Al-Kitab(Egypt, d.C). 

 (26) al-Suyuti, Jalal al-Din Abdulrahman ibn Abu Bakr(911h) history of the 

caliphs, tahh: Muhammad Muhyiddin, Vol.1, happiness press (Egypt, 

1317h/1952g), Vol. 1, p. 301. 
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 (27) Ibn Manzoor, Abu al-Fadl Muhammad ibn Makram (d. 711h) tongue of 

the Arabs, 3rd floor, (Dar Sadr, Beirut, 1999) 

 (28) al-Suyuti, Jalal al-Din Abdulrahman ibn Abu Bakr (911 Ah) history of the 

caliphs, tahh: Muhammad Muhyiddin, Vol. 11, (happiness press, Egypt,1952 

ad) 

 (29) Diyar Bakri, Hussein bin Mohammed(966 Ah), Thursday in the conditions 

of Anfas and NAFIS, (Dar Sadr, Beirut, D.C). 

 (30) Yaqut Al-Hamwi, Shihab al-Din Abu Abdullah (P. 626h), Dictionary of 

literature, t: Ihsan Abbas, P. 1, Dar Al-Gharb (Beirut ,1993)، 

 
 


