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 الممخص 

 ، برز انواع العنف العقائدي في القرن اليجري الثالثأتعد محنة خمق القرآن من  
 – 08=ىـ /  =70 – =<0ن تم تبني ىذه المسألة من قبل الخميفة المأمون )أوذلك بعد 

، وذلك مك القضية ) المحنة (جزئية من ت م (، وجاء  ىذا البحث ليسمط الضوء عمى 88=
من خالل موقف عمماء مصر وفقيائيا منيا، وقد تم التركيز عمى مصر لما ليا من أىمية 

جيابذة  ، فضاًل عن كونيا مركزًا عمميًا ضمة في العالم االسالميتاريخية ودينية وسياسي
 .العمم والفقو االسالميين

ول دراسة موقف عمماء جاء البحث بتمييد ومباحث عدة ، تضمن المبحث اال 
، الذي يعد م ( 88= – 08=ىـ /  =70 – =<0)  مصر وفقيائيا ابان خالفة المأمون

مشعل الشرارة االولى في ىذه المحنة ، في حين ركز المبحث الثاني عمى موقف العمماء 
م ( ، اما المبحث  90= – 88=ىـ /  >77 – =70ذاتيم ابان خالفة المعتصم باهلل ) 

  ضمن التركيز عمى موقف العمماء والفقياء من المحنة ابان خالفة الواثق باهلل الثالث فت
م  ( ، واخيرا ركز المبحث الرابع عمى نياية ىذه  ;9= – 90=ىـ /  787 – >77) 

 787المحنة بصورة عامة ، بعد منع تداول الجدل والكالم فييا من قبل الخميفة المتوكل ) 
 م  عمى وجو التحديد .  =9=ىـ /  789سنة  م ( في 0;= – ;9=ىـ /  >79 –

حاولنا من خالل البحث ان نعطي صورة عن احوال ومواقف عمماء مصر  وقد
وفقيائيا ابان المحنة من خالل ما ورد حول ذلك في المصادر التأريخية الولية وآراء 

 الباحثين المحدثين .

من  موقف علماء مصر وفقهائها

 محنة خلق القرآن

 م 222- 233 هـ / 832- 812
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Abstract 

The plight of the creation of the Koran is one of the 
most prominent forms of ideological violence in the third 
century AH, after the adoption of this issue by the Caliph 
Al-Ma'mun (198-218 AH) . 

        This research sheds light on the attitude of Egypt's 
scientists and their predecessors from that ordeal and 
focuses on Egypt's historical, religious and political 
importance in the Islamic world . 

        The research consists of a preliminary and a number of 
researches, the first of which deals with the position of the 
Egyptian scientists during the rule of almamun(198-218AH) 
,The second part focuses on the attitude of the scholars 
during the rule of Mu'tasim(218 – 227 AH). The third 
focused on the same position during the rule of 
alwathik(227 – 232 AH ). The fourth one highlights the end 
of the ordeal during the rule of al-Mutawakil( 232 – 247 ) 
in234 AH . 

The position of the scholars of 

Egypt and their consequences 

from the plight of the creation of   

the Qur'an (228-234 AH / 833-

848 AD) 
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 المقدمة :
تعد الحركية مف أبرز السمات التي تميزت بيا الحضارة العربية االسالمية ، 

 كالتي جعمت منيا حضارة أصيمة اكتسبت كابدعت كمف ثـ اعطت .

كلعؿ ىذه الخصيصة في تاريخ الحضارة العربية االسالمية ، شممت  ابرز 
ف المعمـك اف االسالـ كاف تفصيالتيا االكثر تعقيدان ، كفي مقدمتيا العقائد ، التي م

 المرتكز االساس كالقكة الدافعة ليا .

، فضالن عف تبمكر المذاىب الفقيية في عان لذلؾ كنتيجة التأثر كالتأثيركتب
اليجرم برز عمى المسرح العقائدم كالسياسي في  النصؼ الثاني مف القرف الثاني

مقدمة تمؾ الظكاىر بركز  الدكلة العربية االسالمية العديد مف الظكاىر ، كربما في
عمـ الكالـ بمفيكمو العاـ ، كمف ثـ الجدؿ الذم نتج عنو تبني المعتزلة قضية القكؿ 
بخمؽ القرآف ، ىذه القضية التي عّدىا البعض بانيا مف اعنؼ انكاع العنؼ العقائدم 

 في تاريخ المسمميف في تمؾ الحقبة .

زئية مف تمؾ القضية كفي ضكء ذلؾ جاء ىذا البحث ليسمط الضكء عمى ج
( ، كذلؾ مف خالؿ مكقؼ عمماء مصر كفقيائيا منيا، كقد تـ التركيز عمى المحنة)

مصر لما ليا مف أىمية تاريخية كدينية كسياسية في العالـ االسالمي ، فضالن عف 
 ككنيا مركزان عمميان ضـ جيابذة العمـ كالفقو االسالمييف .

المبحث االكؿ دراسة مكقؼ عمماء  ، تضمفعدة جاء البحث بتمييد كمباحث 
ـ ( ، الذم يعد  ٖٖٛ – ٖٔٛىػ / ٕٛٔػػ  ٜٛٔمصر اباف خالفة الخميفة المأمكف ) 

مشعؿ الشرارة االكلى في ىذه المحنة ، في حيف ركز المبحث الثاني عمى مكقؼ 
ـ ( ،  ٔٗٛ – ٖٖٛىػػ  / ٕٕٚػػ  ٕٛٔالعمماء ذاتيـ اباف خالفة المعتصـ باهلل  ) 

بحث الثالث فتضمف التركيز عمى مكقؼ العمماء مف المحنة اباف خالفة الكاثؽ اما الم
ـ ( ، كاخيران ركزت الفقرة الرابعة عمى نياية ىذه  ٙٗٛ – ٔٗٛىػ / ٕٖٕ-ىػػ ٕٕٚ) 

    المحنة بصكرة عامة ، بعد منع تداكؿ الجدؿ كالكالـ فييا مف قبؿ الخميفة المتككؿ
ـ  عمى كجو  ٛٗٛىػػ  / ٖٕٗ( في سنة  ـ  ٔٙٛ – ٙٗٛىػػ / ٕٚٗػػػ  ٕٖٕ) 

 التحديد.
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حاكؿ البحث اف يعطي صكرة عف احكاؿ كمكاقؼ عمماء مصر كفقيائيا اباف 
المحنة مف خالؿ ماكرد حكؿ ذلؾ في المصادر التاريخية االكلية كآراء بعض الباحثيف 

كالممكؾ المحدثيف ، إذ افاد البحث مف المصادر االكلية المتمثمة بكتاب تاريخ االمـ 
ىػػ ( ، ككتاب ٖٓ٘ىػػ ( ، كتاريخ كالة مصر كقضاتيا لمكندم ) ت ٖٓٔلمطبرم ) ت 

ىػػ ( ، كغيرىا مف ٗٚٛالنجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة البف تغرم بردل ) ت 
 المصادر االخرل .   

 تمييد
لـ تكف محنة خمؽ القرآف التي برزت كبشكؿ كاضح اباف خالفة المأمكف 

ـ ( ، كليدة ذلؾ العيد، بؿ اف جذكرىا  ٖٖٛ-ٖٔٛ   /ىػػ 218ىػػ ػػ ٜٛٔ العباسي )
تمتد الى العصر االمكم كبالتحديد في الربع االكؿ مف القرف الثاني اليجرم ، اذ تبنى 
ىذه الفكرة الجعد بف درىـ احد المكالي الذيف سكنكا الجزيرة الفراتية ، كجاء انو كاف 

بحانو كتعالى لـ يكمـ مكسى عميو السالـ كلـ يتخذ ابراىيـ زنديقان مبتدعان زعـ اف اهلل س
عميو السالـ خميالن ، كقد شغؿ كظيفة تأديب مركاف بف محمد الذم اصبح فيما بعد 

 .(ٔ)آخر خميفة امكم ، كمما ذكر عنو ايضان انو اكؿ مف قاؿ بخمؽ القرآف

/  ىػ ٕ٘ٔ – ٘ٓٔكقتؿ الجعد بف درىـ بأمر مف ىشاـ بف عبد الممؾ )  
      (ٕ)ـ( بعد اف اكعز الى كاليو عمى العراؽ خالد بف عبد اهلل القسرم ٖٗٚ-ٖٕٚ

لناس بكاسط في يـك االضحى ـ ( بقتمو ، اذ جاء اف االخير خطب اٗٗٚىػػػػ ػػ ٕٙٔ) 
، (ٖ): " ضحكا يقبؿ اهلل اضاحيكـ ، فاني مضح بالجعد بف درىـ ثـ نزؿ فذبحو "ثـ قاؿ

طي الكتماف بعد القضاء عمى الجعد بف درىـ كلـ يكف كلعؿ ىذه المسألة اصبحت 
ػػ  ىػػٓٚٔحتى خالفة ىاركف الرشيد ) ليا تأثير في اكساط المجتمع االسالمي 

، (، كذلؾ بعد اف نبغت المعتزلة، كنشطت الحركة الفكريةـ  ٛٓٛ- ٙٛٚ /ىػػ ٖٜٔ
شارت الى اف اال انيـ لـ يستطيعكا االجيار بيا ، السيما كاف المصادر التاريخية ا

ىاركف الرشيد كاف يحارب ىذه الفكرة حتى جاء عنو انو قاؿ : " بمغني اف بشر 
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المريسي ، يقكؿ القرآف مخمكؽ كاهلل كاهلل لئف ظفرت بو القتمنو قتمة ما قتميا احد ، 
 . (ٗ)كلما عمـ بشر بذلؾ ظؿ متكاريان اياـ الرشيد "

و كاف احد المتكمميف الذيف كلعؿ المتتبع لسيرة بشر بف غياثالمريسي يجد ان
تفقيكا عمى يد ابي يكسؼ القاضي  قاضي قضاة الدكلة العباسية اباف خالفة ىاركف 

كقد برع كاتقنعمـ الكالـ فكاف داعية لمقكؿ بخمؽ القرآف ، كنسبت اليو الطائفة  الرشيد ،
 . (٘)المريسية كقيؿ انو كاف مرجئان كعرؼ  اصحابو بالمرجئة 

قكؿ اف فكرة خمؽ القرآف لـ تكف كليدة العصر العباسي ، اك اذان نخمص الى ال
عيد المأمكف بالتحديد ، بؿ اف ىذه الفكرة سبقت ذلؾ بمدة مف الزمف ، اال انيا كانت 

 مقيدة نتيجة لمكاقؼ الخمفاء الذيف سبقكا المأمكف منيا .

خؿ ، كالمدارس ، كدتزالي في االكساط الخاصة كالعامةكبعد اف راج الفكر االع
الى البالط متمثالن ببالط المأمكف ، كتبناه المأمكف نفسو تبنى المعتزلة فكرة القكؿ 
بخمؽ القرآف جياران ، بعدما كاف ىؤالء يعارضكف مبتدعيا الجعد بف درىـ ، كمف 

 . ( ٙ)المؤكد اف ىذا التبني سرل الى المتنفذيف في الدكلة

اىؿ االعتزاؿ كعمى رأسيـ  كجاء تبني المأمكف لمفكرة بعد اف قرب مجمكعة مف
القاضي احمد بف ابي داكد الذم عّد الرأس المدبر ليذه القضية كمشعميا في المجتمع 

، الرغـ مف انو كصؼ بالجكد كالسخاء. كعمى (ٚ)االسالمي في عيد الخميفة المأمكف
كحسف الخمؽ ،ككفكر االدب ، اال انو ككما يرل البعض حمؿ الخميفة عمى امتحاف 

.  (ٛ)بالقكؿ بخمؽ القرآف حتى انو شغب عمى احمد بف حنبؿ كافتى بقتمو العمماء 
كجاء انو ىك الذم كاف يمتحف العمماء في زمانو ، فضالن عف انو ىك الذم يكلي 

 . (ٜ)القضاة في البالد 

كعمى الرغـ مف اف الخميفة المأمكف اخذ يعمؿ جاىدان عمى نشر االعتزاؿ اذ 
، الذم عّد  (ٓٔ)تتممذه عمى يد استاذه ابي اليذيؿ العالؼ انو كاف متأثران بذلؾ نتيجة

.كقد عمؿ عمى ذلؾ طكاؿ تسع عشرة سنة مف  (ٔٔ)بانو راس مف رؤكس المعتزلة 
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حكمو دكف اف يحمؿ الناس عمى ذلؾ بقكة السمطاف ، اال انو ما اف دخمت سنة ثماف 
  ،القكؿ بخمؽ القرآفعشرة كمائتيف مف اليجرة حتى امر بامتحاف العمماء كحمميـ عمى 

، يأمره بحمؿ الناس (ٕٔ)إذ كتب الى نائبو في بغداد ، كىك اسحؽ بف ابراىيـ الخزاعي 
 . (ٖٔ)عمى ذلؾ ، كامره اف يرسؿ نسخة مف كتابو الى كالتو عمى االمصار 

كمف الجدير بالذكر ، اف المأمكف قرب اىؿ الكالـ كأمرىـ بالمناظرات في 
  ،ـ ، إذ صار يناظرىـ فيما يدؿ عميو العقؿ ٖ٘ٛ /ىػػ ٜٕٓكذلؾ في سنة  حضرتو ،

، المذاف كانا مف  (ٗٔ)كجالسو في ذلؾ بشر بف غياث المريسي ، كثمامة بف اشرس 
 . (٘ٔ)المعتزلة 

ـ ، عند الطبرم ، اف المأمكف اظير ٕٛٛ   /ىػػ ٕٕٔكجاء في حكادث سنة 
كف لـ يحمؿ عمماء كفقياء . اال انو مف الكاضح اف المأم (ٙٔ)القكؿ بخمؽ القرآف 

دكلتو عمى القكؿ بخمؽ القرآف في تمؾ السنة ، اال انو اعمف عف ذلؾ في سنة مائتاف 
 كثماف عشرة كما اسمفنا .

كعد احد الباحثيف المحدثيف اف االمتحاف في ىذه القضية مع مارافقيمف تشدد  
كالتي تبناىا  يعد مف " ابرز صكر العنؼ العقائدم التي ظيرت في الساحة الجدلية

. إذ اف المأمكف كمف خالؿ ما كرد في نص كتابو  (ٚٔ)عدد مف الحكاـ العباسييف " 
 .  (ٜٔ)، امر كالتو كقضاتو بترؾ شيادة مف اليقر بأف القرآف مخمكؽ(ٛٔ)المذككر

بغداد اسحؽ بف ابراىيـ  ككتطبيؽ لفحكل كتابو امر المأمكف كاليو عمى
اف يرسؿ اليو سبعة اشخاص اذ كاف ىك أم  ابف عـ طاىر بف الحسيفالخزاعي 

، كقد احضر اربعة مف السبعة ، كىؤالء ىـ محمد بف (ٕٓ)المأمكف حينذاؾ في الرقة 
سعد كاتب الكاقدم ، عيسى بف داكد ، كاسماعيؿ بف ابي مسعكد ، كاحمد بف ابراىيـ 

ذلؾ ،  الدكرقي ، فأشخصكا اليو كىك في الرقة فأمتحنيـ بخمؽ القرآف فأجابكه الى
 . (ٕٔ)ككانكا قد تكقفكا ثـ اجابكه خكفان مف العقكبة 
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كمف ثـ امر المأمكف باحضار مف لـ يحضر كمنيـ احمد بف حنبؿ ، كبشر 
بف الكليد الكندم كابف نكح كغيرىـ ، كلكف بعضيـ كمنيـ احمد بف حنبؿ كابف نكح لـ 

خبر كفاتو كىـ في ، اذ جاء  (ٕٕ)يجتمعا بالمأمكف بعد اف سيرا اليو كىك بطرسكس 
 . (ٖٕ)طريقيـ اليو فردكا الى الرقة كمنيا الى بغداد 

االمتحاف بالقكؿ في خمؽ القرآف العمماء كالفقياء مف قبؿ  شممت مسألة
المأمكف كىذا ما اكد عميو في كتابو الى امصار العالـ االسالمي كافة ، كالتابعة  الى 

لـ يقتصر عمى بغداد اك مدف العراؽ سمطة الخميفة المأمكف ، اذ اف ىذا االمتحاف 
 كحدىا ، بؿ انو شمؿ كؿ المدف التابعة الى الخالفة العباسية .

كبالنظر لما تمتعت بو مصر مف ثقؿ سياسي كديني كعممي عمى مر الحقب 
التاريخية لذلؾ فقد تعرض عممائيا كفقيائيا الى تمؾ المحنة ، فمنيـ مف حمؿ الى 

الرقة ، كآخركف امتحنكا في مصر نفسيا مف قبؿ كالتيا العراؽ ، كمنيـ مف حمؿ الى 
كقضاتيا . كتباينت مكاقؼ العمماء كالنتائج التي ترتبت عمى امتحانيـ مف عالـ الى 
آخر ، السيما كاف المحنة لـ تقتصر عمى ما تبقى مف مدة حكـ المأمكف في سنة 

ىػػ ٕٕٚىػػ ػػ ٕٛٔ ـ  ، بؿ انيا امتدت لتشمؿ عيدم المعتصـ باهلل ) ٖٖٛ /ىػػ ٕٛٔ
ـ ( ، المذاف  ٙٗٛ - ٔٗٛ /ىػػ ٕٖٕىػػ ػػ ٕٕٚـ ( ، كالكاثؽ باهلل  )  ٔٗٛ - ٖٖٛ/

مارسا الدكر ذاتو  الذم مارسو المأمكف ، كربما كانا اكثر تشددان منو في ىذه القضية 
التي تعرض ليا العمماء في العالـ االسالمي بصكرة عامة ، كفي مصر بصكرة 

  ٔٙٛ - ٙٗٛ /ىػػ ٕٚٗىػػ ػػ ٕٖٕؿ المتككؿ عمى اهلل العباسي ) خاصة ، حتى كصك 
  ـ ( الى السمطة ، كىذا ما سنبينو في ثنايا البحث .

ىــ =70ىــ ــ =<0موقف عمماء مصر من المحنة في عيد الخميفة المأمون) 
 م ( 88= - 08=/

لـ يكف عمماء مصر كفقيائيا بمعزؿ عف االحداث السياسية كاالجتماعية 
لدينية التي مر بيا المجتمع االسالمي ، سكاء في العصر االمكم ، اـ العصر كا
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العباسي ، اذ كاف ليـ االثر الكاضح في العديد مف االحداث التاريخية كالمكاقؼ التي 
 عكست مكانتيـ في المجتمع في كؿ زماف .

كلعؿ مف القضايا التي كاف لعمماء مصر كفقيائيا نصيب فييا ، ىي قضية 
 لقرآف التي بينا انيا برزت الى الكاجية في عيد الخميفة المأمكف .خمؽ ا

كقدر تعمؽ االمر بمصر فقد ارسؿ الخميفة المأمكف نسخة مف الكتاب الذم 
امر نائبو عمى بغداد اسحؽ بف ابراىيـ الخزاعي بتكجييو الى امصار الخالفة 

. اذ ارسمت  (ٕٗ)القرآف العباسية كالذم تضمف امتحاف العمماء كالفقياء بالقكؿ في خمؽ
نسخة مف ذلؾ الكتاب الى كالي مصر ، كيدر بف نصر بف عبد اهلل بف ابي مالؾ 

.  (ٕٙ)ـ ( ٖٖٛىػ /  ٕٛٔـ ( في سنة ٖٕٗػػ  ٕٖٛ /ىػػٜٕٔىػػ ػػ ٕٚٔ) (ٕ٘)الصغدم
إذ أ مر باخذ الناس السيما العمماء بالمحنة فمف اقر باف القرآف مخمكؽ استمر في 

و ، كمف امتنع عف القكؿ بذلؾ عزؿ عف الحكـ ) االدارة ( ، كالقضاء اداء مياـ عمم
فضالن عف التأكيد عمى منع اىؿ الحديث كالفقو مف التحديث لمناس كاستثني مف ذلؾ 

 . (ٕٚ)مف يقكلكف بخمؽ القرآف 

كمف الطبيعي اف معرفة مكقؼ اىؿ الحديث مف ىذه القضية التتـ اال 
قفيـ منيا ، فمف اقر بيا جاز لو التحديث كمف لـ يقر بامتحانيـ فييا كسؤاليـ عف مك 

 منع مف ذلؾ كربما جرت عميو العقكبة.

كالمتتبع لقضية ارساؿ كتاب الخميفة المأمكف الى مصر ، يجد باف االخير لـ 
يرسؿ كتابان كاحدان الى كالييا ، بؿ انو فضالن عف ارسالو الكتاب الذم تمت االشارة 

داد اسحؽ بف ابراىيـ الخزاعي بارسالو الى كافة االمصار ، اليو كامر نائبو عمى بغ
كالذم كصمت نسخة منو الى مصر ، امر بارساؿ كتاب آخر مف خالؿ اخيو ككلي 
عيده المعتصـ باهلل ، إذ انو امره كذلؾ بارساؿ كتاب الى مصر بيف المعتصـ مف 

 . (ٕٛ)بخمؽ القرآف الخميفة المأمكف بضركرة اخذ الناس باالمتحاف بالقكؿ  خاللو امر
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كيبدك اف كجكد كتابيف الى مصر احدىما ارسؿ بكاسطة نائب المأمكف كاآلخر 
بكساطة كلي عيده يشير الى االىمية الكبيرة التي تحظى بيا مصر كعممائيا سكاء 
عند الخميفة نفسو ، اـ في الدكلة العربية االسالمية ، السيما كاف الكتابيف يؤكداف 

 ء كالفقياء ، بالقكؿ بخمؽ القرآف فييا .عمى امتحاف العمما

لقد بينت المصادر التاريخية اف لعمماء مصر مكقؼ مف ىذه القضية قبؿ 
ىػػ ٕٔٔشركع المأمكف بتبنييا كامتحاف العمماء كالفقياء فييا ، إذ كرد في حكادث سنة 

ـ ، اف في تمؾ السنة تكفي الحافظ ابك يعمى الرازم الحنفي ، معمى بف  ٕٙٛ /
صكر الذم جاء انو كاف ثقة نبيالن ، صاحب فقو كسنة ، كثير الحديث ، صحيح من

السماع كانو سئؿ عف القرآف ىؿ ىك مخمكؽ فاجاب بأف مف قاؿ انو مخمكؽ فيك 
 . (ٜٕ)كافر ، ككاف ىذا العالـ قد طمب لمقضاء فأمتنع 

لتي كعمى الرغـ مف اف الركاية المتقدمة لـ تشر صراحة الى الحقبة الزمنية ا
قاؿ فييا الحافظ الرازم ذلؾ القكؿ ، اال انو مف الكاضح اف مكقفو ذاؾ كاف اباف 
خالفة المأمكف السيما مع بركز تأثير المعتزلة عمى االكساط الفكرية كالدينية ، إذ انو 
ربما اراد بذلؾ تكفير المعتزلة كالمأمكف الذيف قالكا بالقكؿ بخمؽ القرآف كامتحنكا الناس 

 ا بعد .في ذلؾ فيم

كلعؿ ىذا المكقؼ تجاه القكؿ بخمؽ القرآف يبيف لنا االطار العاـ لنظرة العمماء 
في مصر حياؿ ىذه القضية ، السيما كاف مف رجاؿ الحديث ايضان مف امتنع عف 
تكلي القضاء في مصر بعد اف طمب منو مف قبؿ الخميفة  المأمكف ، كما ىك الحاؿ 

جرجاني الحنفي ، الذم جاء انو كاف امامان فقييان مع مكسى بف سميماف ابك سميماف ال
، إذ اليستبعد اف السبب المباشر كراء رفض ىذا العالـ لمنصب (ٖٓ)بالفقو كالسنة

القضاء بطمب مف الخميفة المأمكف نفسو ، كاف يتمثؿ بعدـ تبنيو افكار المعتزلة 
 لقرآف .كافكار الخميفة المأمكف ذاتو ، كفي مقدمتيا مكقفو مف قضية خمؽ ا
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لقد كرد كتاب المأمكف الى امير مصر كيدرالصغدم في جمادم اآلخره سنة 
ثماف عشرة كمئتيف كما اسمفنا ، كامره بأخذ الناس بالقكؿ بخمؽ القرآف ككاف القاضي 
في مصر يكمئذ ىاركف بف عبد اهلل الزىرم ، فأجاب القاضي كالشيكد ، كمف تكقؼ 

دتو كذلؾ بعد اف اخذ كيدر الكالي امتحاف منيمعف القكؿ بخمؽ القرآف سقطت شيا
 . (ٖٔ)القضاة كاىؿ الحديث كغيرىـ 

كمف المالحظ اف ىناؾ تبايف في استمرار ىاركف بف عبد اهلل الزىرم في كالية 
القضاء بعد المحنة ،السيما عند الكندم ، إذ انو اشار الى اف امر ابتداء المحنة كاف 

، في حيف  (ٕٖ)اضي ىك ىاركف بف عبد اهلل في سنة مائتاف كثماف عشرة ككاف الق
ذكر في مكضع ثاف اف ىاركف استعفى مف القضاء بعد اف كرد كتاب المعتصـ عميو 
بحمؿ الفقياء في المحنة كجراء ذلؾ كتب ابف ابي داكد الى محمد بف الميث يأمره 

 . (ٖٖ)بالقياـ فييا

 بيذا الشأف " كفي ضكء ذلؾ نقؿ الكندم نفسو قكالن عف ىاركف بف عبد اهلل
 . (ٖٗ)الميـ هلل الحمد عمى معافاتي مما بميت بو غيرم " 

القضاء  اال انو في مكضع ثالث مف كتابو اشار الى استمرار ىاركف بتكلي
 .(ٖ٘)حتى سنة ست كعشريف كمائتيف كاف كاليتو كانت ثماف سنيف كستة اشير 

ركف بف عبد كيبدك لنا اف ىناؾ خمط في طركحات الكندم بخصكص كالية ىا
اهلل عمى القضاء ، إذ انو مف المؤكد اف ىاركف استمر في كاليتو عمى القضاء حتى 
سنة مائتيف كستة كعشركف لميجرة ، كابعد بعد ذلؾ عف القضاء ليحؿ محمو محمد بف 
ابي الميث القاضي بأمر الخميفة  المعتصـ الذم ربما كجد تياكنان عند ىاركف تجاه 

 ؽ القرآف .الممتحنيف بالقكؿ بخم

لقد مر بنا اف ىذه المحنة لـ تشمؿ مصر كحدىا مف االمصار التابعة لمخالفة 
العباسية اباف خالفة المأمكف ، بؿ شممت كؿ امصار الدكلة في ذلؾ الكقت بما فييا 
مصر ، كبعد اف امر الخميفة المأمكف باستقداـ الفقياء اليو في الرقة المتحانيـ بيذه 
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الذيف رفضكا القكؿ بخمؽ القرآف ، كمف بيف فقياء مصر الذيف  المحنة السيما اكلئؾ
، في (ٖٙ)تعرضكا الى ذلؾ الفضؿ بف غانـ المركزم الخزاعي الذم كاف قاضيان لمرم 

، كتكلى قضاء مصر سنة كاحدة في خالفة المأمكف ثـ  (ٖٚ)خالفة ىاركف الرشيد 
فض القكؿ بخمؽ القرآف ـ ( ، كبعد اف ر ٘ٔٛػػ  ٗٔٛ /ق ٜٜٔىػػ ػػ ٜٛٔعزؿ عنيا ) 

اخذ المأمكف يذكره بمالو مف اخطاء كما يعمـ فيو منيا ، إ ذ بيف لو انو لـ يخفى عميو 
ػػ أم المأمكف ػػ ماكاف قد عممو عندما كاف قاضيان في مصر كما اكتسبو مف امكاؿ في 
اقؿ مف سنة ، مع تيديده لو بالقتؿ ، االمر الذم دعا الفضؿ في نياية المطاؼ الى 

 . (ٖٛ)االجابة بالقكؿ بخمؽ القرآف 

كمف الكاضح مف خالؿ الركاية المتقدمة اف الخميفة المأمكف استخدـ اساليب 
شتى ليتسنى لو مف خالليا حمؿ الممتحنيف مف الفقياء كالعمماء عمى القكؿ بخمؽ 

كلعؿ في مقدمة تمؾ االساليب التشيير بالبعض اك تيديدىـ بالقتؿ اف تطمب  القرآف ،
مر ذلؾ ، كربما كاف اسمكب الذـ كالتقريع ىك اآلخر مف اساليب المأمكف في سبيؿ اال

تحقيؽ غايتو المنشكدة كىي حمؿ العمماء كالفقياء كاىؿ الحديث ، فمف لـ يجبو الى 
 . (ٜٖ)ذلؾ رفعت شيادتو 

كيبدك اف القاضي ىاركف كعمى الرغـ مف اقراره بالقكؿ بخمؽ القرآف اال انو لـ 
مع الممتحنيف مف العمماء كالفقياء ، حتى جاء اف القاضي احمد بف ابي  يكف متشددان 

. كربما كاف ذلؾ بسبب اف ىاركف لـ  (ٓٗ)بعض التقصير  في ذلؾ  داكد استشعر
كبعد اف اعفي مف  يكف راغبان بالحاؽ االذل بالممتحنيف كمعاقبة مف لـ يقر بذلؾ ،

 . (ٔٗ)القضاء حمد اهلل عمى ذلؾ كما بينا 

عمماء مصر الذيف امتحنكا في عيد الخميفة المأمكف ، القاضي الحارث  كمف
ـ ( ، الذم كاف ٖٙٛ /ىػػ ٕ٘ٓبف مسكيف بف محمد بف يكسؼ المصرم ) ت 

. إذ حمؿ  (ٕٗ)خطيبان ، فقييانعمى مذىب مالؾ ، ثقة كلو تصانيؼ كثبتان في الحديث 
ف كعذب فمـ يجب ، ىذا القاضي بأمر الخميفة المأمكف مف مصر الى بغداد كسج
: يعنيياساعي يرددىا "كلما ادخؿ الى مجمس المأمكف جعؿ الخميفة المأمكف يقكؿ : 
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يامرافع قاؿ : كاهلل ما انا بساع ، كلكف احضرت فسمعت كاطعت ثـ سألت عف امر 
 . (ٖٗ)فأستعفيت ثالثان فمـ اعؼ ، فكاف الحؽ آثر عندم مف غيره " 

ب لمقاضي الذم لـ يخشى جبركت كىنا يمكف اف نستشؼ المكقؼ الصم
 كسطكة الخميفة كظؿ متمسكا بما يعتقده فمـ يحيد عنو . 

كمف خالؿ ما تـ ذكره نستشؼ اف العديد مف العمماء في مصر امتحنكا بمحنة 
خمؽ القرآف اباف خالفة المأمكف ،كلعؿ ما ذكره ابف تغرم بردل مف اف كيدر كالي 

، فكرده خبر مكت المأمكف في شير رجب  مصر كاف في امتحاف العمماء كالفقياء
اليجانب الصكاب كذلؾ مف خالؿ  (ٗٗ)دكف اف يقبض عمى احد ممف طمبو المأمكف

الشكاىد التي اشارت الييا المصادر التاريخية التي بينت اف العديد مف العمماء 
كالفقياء تعرضكا مف ىذه المحنة  لألذل في تمؾ المدة كربما منيـ مف حمؿ مف 

 .(٘ٗ)ى بغداد كما ىك الحاؿ مع القاضي الحارث بف مسكيفمصر ال

ىــ ــــ =70موقف عمماء مصر من المحنة في عيد الخميفة المعتصم باهلل) 
 م ( 90= – 88=ىـــ / >77

اليخفى ماكاف عميو مكقؼ المعتصـ باهلل مف قضية خمؽ القرآف اباف خالفة 
الذم ارسمو باسمو كنيابة عف  اخيو المأمكف ، كيبدك ذلؾ كاضحان مف خالؿ الكتاب

. كالذم يتضح مف خاللو انو أمر (ٙٗ)ىػػ ٕٛٔاخيو الى كيدر كالي مصر في سنة 
بارسالو مف قبؿ اخيو المأمكف كقد تضمف امتحاف القضاة كاىؿ الحديث ، إذ نفذ 
المعتصـ ما امر بو فأكعز الى الكالي كيدر بامتحاف القضاة كالعمماء في مصر 

في قضية خمؽ القرآف كترؾ التشبيو كبّيف لمكالي اآلليات التي يجب اف ليعرؼ آرائيـ  
يتخذىا مف اجؿ ذلؾ ، كمف ثـ اكد عميو ضركرة رفع ذلؾ لو ليعمـ بو الخميفة المأمكف 

(ٗٚ). 

اذان كمف خالؿ الكتاب الذم ارسمو المعتصـ يتضح لنا جميان مكقفو مف ىذه 
ـ ( ، ٖٖٛ /ىػػ ٕٛٔيفة المأمكف سنة) عف ذلؾ بعد كفاة الخم المسألة ، كلـ يحيد
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السيما كاف المأمكف نفسو اكصى اخاه المعتصـ الذم تكلى الخالفة مف بعده بأف 
يسير بسيرتو في القرآف الكريـ ، فمـ يجد المعتصـ بدان مف اف يتبع ىذه الكصية ، 
 كعمى الرغـ مف انو ككما كرد لـ يكف ذا عمـ كثقافة ، كلكف كصية المأمكف ، فضالن 

 . (ٛٗ)عف كجكد المعتزلة بقربو ، جعمو يجد كيحذك حذكه كيتشدد في ذلؾ االمر 

كقد أقر الخميفة المعتصـ كالية المظفر بف كيدر عمى كالية مصر بعد كفاة 
، كبعد اقراره عمى كاليتو ارسؿ اليو كتابان (ٜٗ)كالد االخير في سنة تسع عشرة كمائتيف 

لقرآف فأمتحف جماعة منيـ ، كعمى الرغـ مف اف امره فيو بامتحاف العمماء بخمؽ ا
كالية المظفر كانت قميمة أم نحك اربعة اشير اال انو الحؽ اذلن كبيران باىؿ مصر 

 . (ٓ٘)كفي ضمف اجراءاتو امتحاف العمماء كالتشديد عمييـ في ىذه القضية 

كمف المالحظ اف الكتاب الذم ارسمو الخميفة المعتصـ الى كاليو عمى مصر 
مظفر بف كيدر ىك الثاني مف نكعو الذم يؤكد فيو عمى ضركرة امتحاف العمماء ال

كالفقياء في مصر بقضية خمؽ القرآف كلكف االمر الجديد في ىذه المرة ىك اف الكتاب 
صدر بأمر الخميفة كباسمو عمى عكس الكتاب االكؿ الذم كاف فيو المعتصـ منفذان 

ذم يقكدنا الى القكؿ اف سياسة المعتصـ باهلل ألمر اخيو الخميفة المأمكف ، االمر ال
كانت كاحدة تجاه ىذه المسألة سكاء عندما كاف كليان لمعيد ، اك عندما اصبح خميفة 

 فيما بعد .

كمما يذكر بصدد اجراءات المظفر بف كيدر تجاه الممتحنيف ، اف ىناؾ مف 
بف ابي الميث ساعده في التشدد عمى ىؤالء ، كفي مقدمة مساعديو عمى ذلؾ محمد 

الذم تكلى ىذه الميمة قبؿ اف يتكلى القضاء رسميان ، إذ اككؿ اليو ىذا االمر بعد اف 
كتب الى المظفر بذلؾ مف قبؿ ابف ابي داكد الذم امرىما بأخذ العمماء فما كاف مف 

 . (ٔ٘)ابف ابي الميث اال استخداـ الشدة في حمميـ عمى القكؿ بخمؽ القرآف 

شخص مف امتنع عف القكؿ بخمؽ القرآف مف العمماء كفي السياؽ ذاتو ا
كالفقياء الى سامراء ، كمنيـ نعيـ بف حماد المركزم الفارض ، احد ابرز فقياء مصر 



                                                                     

 (>710 كانون الول ) العشرونو  العدد الثالث 

                                                                            رائد حمود عبد الحسين الحصونة د.م.أ.

77= 

، كقد نزليا كدرس فييا عمى يد عممائيا ، كركل ( ٕ٘)كحفاظيا ، كاكؿ مف جمع المسند
ي حنيفة ، كجاء انو عف البخارم كغيره مف العمماء  ، ككضع كتابان في الرد عمى اب

 .(ٖ٘)اعمـ الناس بالفرائض فعرؼ بالفارض 

كقد سئؿ نعيـ بف حماد عف القرآف فأبى اف يجيب فيو بشيء  مما ارادكه منو 
ـ ، كذكر ٗٗٛ /ىػػ ٜٕٕفحبس في سامراء كظؿ محبكسان حتى مات في سجنو سنة

 . (ٗ٘)قيادة ، كالقي في حفره كلـ يكفف كلـ يصمى عميو  انو جربأ

.كلنا مف  (٘٘)مف الجدير بالذكر انو حمؿ كالبكيطي سكية الى سامراء مقيديف ك 
خالؿ ذلؾ اف نتصكر مدل الثبات الذم كاف عميو الحافظ نعيـ بف حماد كمدل 
تمسكو بالمبدأ الذم يؤمف بو مف جانب ، كمدل تعنت كقسكة مناكئيو الذيف اختمؼ 

اىانتو ميتان لتمسكو بعقيدتو التي لـ  معيـ فكريان مف جانب آخر كالذيف لـ يتكانكا في
يتزحزح عنيا عمى الرغـ مف السجف كالتعذيب كالنفي كغير ذلؾ مف االجراءات 

 التعسفية .

كلـ يكف اثر السعايات كالكشايات ىامشيان بحؽ العمماء كالفقياء في مصر إذ 
، كمما تعرض عدد منيـ الى ذلؾ ، كنالكا ما نالكا جراء سعاية اك كشاية مف احدىـ 

يركل في ىذا الصدد ما تعرض لو احد عمماء مصر كىك ابك يعقكب يكسؼ بف 
، كقد لقب (ٙ٘)يحيى البكيطي الذم عّده البعض احد ائمة االسالـ كاركانو كزىاده 

بالبكيطي نسبة الى قرية بكيط في اسيكط ،ككرد انو خميفة الشافعي في حمقتو حتى 
سي مف ابي يعقكب كليس احد مف اصحابي قاؿ عنو االخير : " ليس احد احؽ بمجم

، إذ تعرض ىذا العالممكشاية مف قبؿ القاضي محمد بف ابي الميث (ٚ٘)اعمـ منو " 
اف عند ابف ابي داكد الذم كتب فيو الى كالي مصر فأمتحنو الكالي فمـ يجب ، كك

الؼ ، بي مئة  : " قؿ فيما بيني كبينؾ : قاؿ انو يقتدمالكالي حسف الرأم فيو فقاؿ لو
  .(ٛ٘)كقد أيمر الكالي اف يحممو الى بغداد في اربعيف رطالن مف الحديدكاليدركف المعنى"
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 /ىػػ ٖٕٔكبعد حممو الييا زج في السجف ، فمات في قيكده مسجكنان في سنة 
 .(ٜ٘)ـ ، كركم اف الشافعي اخبره بانو يمكت في الحديد ٗٙٛ

انة العممية التي كاف عمييا كالحقيقة اف النصكص السابقة تبيف لنا مدل المك
البكيطي كمدل تأثيره عمى الناس إذ عبر عف ذلؾ بانو اذا كافؽ عمى ما يريده منو 
الكالي بخصكص القكؿ بخمؽ القرآف فأف مائة الؼ سيحذكف حذكه في ىذا االمر 
المعرفة بو بؿ اقتداءن بالبكيطي نفسو ، الذم ينظركف اليو كأسكة ، كتبعان لذلؾ فأنو لـ 

ب الكالي كالقاضي كالخميفة لما يريدكف في القكؿ بخمؽ القرآف ، ففضؿ اف يحمؿ يج
مقيدان بارطاؿ مف الحديد كيزج في السجف غريبان كينفى مف بمده عمى اف يقكؿ ما 

 يخالؼ عقيدتو كيككف حجة تحمؿ اآلخريف عمى الكقكع بما اليعتقدكه .

اف العمماء كالفقياء كالتشدد فضالن عما تقدـ يتضح لنا ، اثر العالقات في امتح
عمييـ ، فالقاضي محمد بف ابي الميث سعى الى الحاؽ االذل بالبكيطي بسبب مكقفو 
منو ككرىو لو ، كبالمقابؿ نجد اف الكالي يحاكؿ استمالة البكيطي لمقكؿ بخمؽ القرآف 
 ال لشيء اال لينقذه مف التعذيب كالسجف كالنفي ، إذ انو طمب منو ككما مر بنا اف

يقكؿ ذلؾ ليخفؼ عنو اال اف البكيطي ابى كلـ يكافقو عمى ذلؾ لالسباب التي تمت 
 االشارة الييا .

مع استالـ بعض الكالة الدارة ككشفت الركايات ، اف االكضاع ازدادت سكءن 
ػػ ٖٗٛ /ىػػ ٕٕٗىػػ ػػ ٜٕٔ، حتى ذكر اف كالي مصر مكسى بف العباس ) مصر
 .(ٜ٘)" اجاب غالبيـ بالقكؿ بخمؽ القرآف يا الى اف" اباد فقياء مصر كعممائ،( ـٜٖٛ

إذان يمكف القكؿ إف ىناؾ تفاكت بيف مكاقؼ الكالة مف امتحاف العمماء كالفقياء 
في ىذه القضية في مصر ، فمنيـ مف كاف يتساىؿ في ذلؾ قدر استطاعتو ، 
 كيحاكؿ اف يستميميـ في سبيؿ نجاتيـ كما ىك الحاؿ مع بعض الكالة ، في حيف

آخريف يمارسكف الشدة تجاه ىؤالء العمماء في سبيؿ االجابة بالقكؿ بخمؽ القرآف كما 
 ىك الحاؿ مع الكالي اآلنؼ الذكر .
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لقد مارس القاضي محمد بف ابي الميث اساليب قاسية في محاكلة حمؿ العمماء 
 عمى القكؿ بخمؽ القرآف ، كعمى الرغـ مف اف بعض العمماء اجابكه الى مااراد ، اال

اف البعض اآلخر رفضكا ذلؾ ، فبعثيـ الى العراؽ الى قاضي القضاة ابف ابي داكد ، 
  ،كربما فر جماعة منيـ كاختفكا عف االنظار في سبيؿ الخالص مف االمتحاف كالعقكبة

كلعؿ في مقدمة ىؤالء الفقيو المالكي اصبغ بف الفرج بف سعيد بف نافع ابك عبد اهلل 
انو كاف ذك عمـ كبير برأم مالؾ ، كبرع في مجاؿ الفقو االمكم المصرم الذم ركم 

كعدَّ ايضان  (ٔٙ)"ر قبؿ اصبغ ككانت لو تصانيؼ حسنوما اخرجت مص" حتى قيؿ عنو
 . (ٕٙ)مفتي الديار المصرية كعالميا 

كاخفى ىذا العالـ الفقيو نفسو في داره عندما طمبو القاضي محمد بف ابي 
 صـ : الميث حتى قاؿ الشاعر بحؽ المعت

 وطويت اصبغ حقبة في داره      وسترتو جدر البيـــــوت الستر 

 ابدلتو برحالو وجموعـــــــــــــــو      خرقًا مقاعدة النســـــــاء الخدر

 (ٖٙ)فاذا اراد مع الظالم لحاجة       اخذ النقاب وفضل مرط الميجر

و كتب اف يحمؿ كمما ذكر ايضان بشأف ىذا العالـ اف الخميفة المعتصـ بنفس
 . (٘ٙ)، فاستتر بيا  (ٗٙ)اليو ، فيرب بعد اقامتو مدة في بيتو متخفيان الى حمكاف 

كبطبيعة الحاؿ فاف ما تقدـ يكضح لنا مكقؼ العمماء المصرييف الرافض لمقكؿ 
بخمؽ القرآف عمى الرغـ مف اجابة بعضيـ مكرىيف لذلؾ ، اذ اف منيـ مف ىرب مف 

المياـ الممقاة عمى عاتقو في سبيؿ عدـ مسايرة القاضي مكطنو كحمقة درسو كترؾ 
ابف ابي الميث اك الكالي في القكؿ بخمؽ القرآف ، كلعؿ في ذلؾ اشارة كاضحة الى 

 صالبة المكقؼ كاالستمرار في الممانعة .

كممف امتحف في ىذه المدة ػػػ خالفة المعتصـ ػػػ ايضان بنك عبد الحكـ الذيف 
القاضي محمد بف ابي الميث ، كلعؿ في مقدمتيـ الفقيو عبد ضربكا كعذبكا مف قبؿ 
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الحكـ بف عبد اهلل بف عبد الحكـ ابك عثماف الذم جاء انو كاف فقييان صالحان مف 
، إذ عذب ىذا العالـ عذابان شديدان في تمؾ المحنة ، كدخػػػػف  (ٙٙ)اصحاب ابف كىب 

 . (ٚٙ)عميػػػػو الكبريت حتػػػػى مات في السجف 

ىػػ ٖٕٚالرغـ مف اف المصادر ذكرت انو مات سجينان في سنة)   كعمى
ـ ( ، إذ ذكر انو مات بمصر سنة سبع كثالثيف كمائتيف معذبان في فتنة خمؽ ٕ٘ٛ/

 ،  اال اننا نستبعد اف مكتو كاف في السجف(ٛٙ)القرآف كدخف بالكبريت حتى مات 
جيء المتككؿ الى الخالفة بسبب القكؿ بخمؽ القرآف ، إذ اف ىذه المحنة انتيت بعد م

، كربما اف مكتو كاف لتأثيرىا عمى (ٜٙ)ـ  كما سنرل  ٜٗٛىػػ/ ٖٕٗبسنتيف  في سنة 
حالو كصحتو كليس السبب المباشر لتمؾ الكفاة . اك اف  كفاتو كانت في فترة متقدمة 

، ـ  ٔٗٛ/ ىػ  ٕٕٚمف عيد الخميفة الكاثؽ اك نياية عيد المعتصـ كربما في سنة 
 ـ .  ٔ٘ٛىػ /  ٖٕٚكليس 

كخالصة القكؿ إفَّ مدة تكلي المعتصـ باهلل لمخالفة كانت اشد قسكة مف المدة 
التي سبقتيا كالتي تمثمت بخالفة المأمكف السيما بعد اصدار كتابو بامتحاف الناس 

ـ ، إذ اف خالفة المعتصـ باهلل شيدت  ٖٖٛ  /ىػػ ٕٛٔبالقكؿ في خمؽ القرآف سنة 
االخير مع العمماء كالفقياء في مصر لحمميـ عمى القكؿ بخمؽ  تشددان اكثر اتبعو

القرآف إذ اف منيـ مف حممعمى القكؿ بذلؾ خكفان ، أك تقيةن ، كمنيـ مف رفض ذلؾ 
فحمؿ مقيدان الى العراؽ كزج في سجكنو حتى لقي حتفو ، كمنيـ مف ىرب بنفسو 

 كعقيدتو خارج بمده ) مصر ( الى مناطؽ اخرل .

 90=/ه787ىــ ــ >77)ر من المحنة في عيد الواثق باهللمصموقف عمماء 
 م (  ;9= -

ـ ، بعد كفاة الخميفة  ٔٗٛ/ىػػ ٕٕٚتكلى الكاثؽ باهلل الخالفة في سنة 
المعتصـ باهلل ، كقد ذكر ابف تغرم بردل ، اف المعتصـ في ايامو االخيرة ، كاف قد 

نا نرل اف ىذا القكؿ اليجانب .اال ان (ٓٚ)منع امتحاف الناس بالقكؿ في خمؽ القرآف
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الصكاب ، السيما كاف المؤلؼ نفسو اشار الى اف البكيطي كىك احد عمماء مصر 
الذيف حممكا الى سامراء في عيد المعتصـ ظؿ في سجنو في السنكات االخيرة مف 

ىػػ كما ٕٕٚحكـ الخميفة المعتصـ باهلل كصكالن الى تكلي الكاثؽ باهلل الخالفة سنة 
 . (ٔٚ)ىكذا الحاؿ مع الفقيو نعيـ بف حماد الخزاعي بعدىا ، ك 

فضالن عف ذلؾ فاف عدد مف المصادر المتقدمة لـ تشر الى قياـ الخميفة 
المعتصـ باهلل في ايامو االخيرة باصدار كتاب اكامر يمنع فيو امتحاف الناس السيما 

 العمماء كالفقياء في قضية خمؽ القرآف .

كاثؽ عمى ماكاف عميو ابيو الخميفة المعتصـ كعمو كتبعان لذلؾ سار الخميفة ال
الخميفة المأمكف في امتحاف العمماء كالفقياء في القكؿ بخمؽ القرآف ، كقدر تعمؽ 
االمر بعمماء كفقياء مصر ، فقد جاء انو كرد كتاب الخميفة الكاثؽ الى االعماؿ  

 . (ٕٚ)االمصار ( بما فييا مصر بامتحاف العمماء ، بخمؽ القرآف )

كعبر ابف تغرم بردم عف حاؿ العمماء في ذلؾ الكقت بالبالء ، إذ اشار الى 
ذلؾ بقكلو " كداـ ىذا البالء بالناس الى اف مات الكاثؽ كبكيع المتككؿ جعفر 

 . (ٖٚ)" بالخالفة

كمما يؤكد صحة ما ذىب اليو ابف تغرم بردل ىك اف االمتحاف لـ يقتصر 
المجتمع  ىذه الحقبة ، بؿ شمؿ فئات اخرل مفعمى العمماء كالفقياء كالشيكد في 

االسالمي بصكرة عامة ، إذ جاء اف االسارل الذيف تـ فدائيـ بيف المسمميف كالركـ 
امتحنكا بالقكؿ بخمؽ القرآف ، فمف قاؿ مف االسرل المسمميف اف القرآف مخمكؽ تـ 

يتـ فداؤه  فداؤه ، كاعطي دينار ، كمف امتنع عف القكؿ في ذلؾ دعي في االسر كلـ
. االمر الذم يشير بما اليقبؿ الشؾ ، اف البالء كاالمتحاف عـ فئات كثيرة في   (ٗٚ)

المجتمع  كلـ يقتصر عمى العمماء كالفقياء ك الشيكد كما بينا كربما ذكر ىذا الشاىد 
التاريخي المتضمف امتحاف االسارل يؤكد لنا امتحاف فئات اخرل مف المجتمع السيما 
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كف بحاجة خدمات الدكلة ، كربما العمؿ في الكظائؼ االدارية المختمفة تمؾ التي تك
 فييا . 

لقد اتبع الخميفة الكاثؽ باهلل  سياسة اشد قسكة في امتحاف الناس ، إذ جاء انو 
لـ يبؽ في عيده فقيو كالمحدث ، كالمؤدب ، كالمعمـ بمصر اال امتحنو ، االمر الذم 

 . (٘ٚ)مئت السجكف بمف انكر القكؿ بخمؽ القكؿ دعا بعضيـ الى اليركب ، بعد اف م

كاف دؿ ىذا االمر عمى شيء انما يدؿ عمى ثبات بعض عمماء مصر عمى 
مبادئيـ كعدـ خضكعيـ الكامر الخميفة اك الكالي اك القاضي المتشدد محمد بف ابي 

 الميث ، كاف تعرضكا مف جراء ذلؾ الى الزج في السجكف اك اليركب .

لقاضي محمد بف ابي الميث بف شداد الجيمي عمى قضاء كلعؿ استمرار ا
مصر في اياـ الخميفة المعتصـ كمف ثـ الكاثؽ كاف مدعاة لمتشدد عمى الناس ألنو 
ككما ذكر كاف مف المتشدديف كالمتحمسيف لمقكؿ بخمؽ القرآف كتعذيب مف انكر ذلؾ 

ناصر المعتزلة ، مع كرىو مف المصرييف ، إذ انو كاف حنفي المذىب اال انو ي
لمشافعية كالمالكية الذيف ذكر بانو اضطيدىـ كاستغؿ محنة خمؽ القرآف لتعذيبيـ 

 . (ٙٚ)كااليقاع بيـ 

كمف االمكر التي استحدثت في عيد الخميفة الكاثؽ ، كالتي طبقت في مصر ، 
 ىك قياـ الخميفة بتكجيو امر الى القاضي محمد بف ابي الميث قاضي مصر ، باف

كاف  يقـك بكتابة عبارة " الالو اال اهلل " رب القرآف ) المخمكؽ ( عمى المساجد ، فما
مف القاضي اال اف كتب ذلؾ عمى مساجد فسطاط مصر ، كمنع الفقياء مف اصحاب 

 . (ٚٚ)مالؾ كالشافعي مف الجمكس في المسجد ، كعدـ التقرب منو 

عالميف نعيـ بف حماد كمف العمماء الذيف امتحنكا في خالفة الكاثؽ ، ال
كيكسؼ بف يحيى البكطي، المذاف حمال مقيديف الى العراؽ في خالفة  ،الخزاعي

المعتصـ كما اسمفنا المتناعيما القكؿ بخمؽ القرآف ، كقد ماتا كمييما في سجف سامراء 
ـ ، كدفف مف غير كفف ٗٗٛ /ىػػ ٜٕٕفي خالفة الكاثؽ اذ مات نعيـ بف حماد سنة 
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ـ كقد صكر الربيع بف ٜٗٛ /ىػػ ٖٕٔفي حيف مات البكيطي في سنة ،  (ٛٚ)كالغسؿ 
سميماف الحالة التي كاف عمييا البكيطي عندما ارسؿ الى العراؽ مف مصر بقكلو : 

رأيت البكيطي عمى بغؿ في عنقو غؿ كفي رجميو قيد ، كبيف القيد كالغؿ سمسمة مف "
خمؽ اهلل الخمؽ بػ كف فاذا كانت  حديد فييا طكبة كزنيا اربعكف رطالن ، كىك يقكؿ انما

مخمكقة ، فكأف مخمكقان خمؽ بمخمكؽ ، كلئف ادخمت عميو ػػ يعني الخميفة ػػ فألمكتف 
 . (ٜٚ)في حديدم حتى يأتي قـك يعممكف انو قد مات في ىذا الشأف قـك في حديدىـ " 

كا كلـ يتكرع القاضي محمد بف ابي الميث مف اىانة العمماء كالفقياء الذيف رفض
ابتداءن القكؿ بخمؽ القرآف ، إذ جاء انو امر غالمو ) مطر ( اف ييجـ عمى الحافظ 

، الذم عّد مف فقياء عصره ، عبد الحكـ، ابك عبد اهلل المصرممحمد بف عبد اهلل بف 
، كركل عنو النسائي كغيره حتى قاؿ ابف كىب كابف حمزه كالشافعي ككاف قد ركل عف

،  (ٓٛ)" ـ بأقاكيؿ الصحابة كالتابعيف منوي الفقياء اعمعنو ابف خزيمة : " مارأيت ف
كذكر في صدد تعرض غالـ القاضي اليو ، اف الغالـ كبأمر سيده اخذ قمنسكة 
القاضي لالستيانة بو ، اال اف محمد بف عبد اهلل اخذىا كجعميا في كمو ، كبعد ذلؾ 

عد اف اجبره مكرىان قاـ الغالـ كبأمر مف محمد بف ابي الميث ايضان بالطكاؼ بو ، ب
عمى القكؿ بخمؽ القرآف كىك ينادم بذلؾ ، كعندما مر عمى مجمكعة مف المعتزلة 

 . (ٔٛ)قالكا : " الحمد هلل الذم ىداؾ ياابا عبد اهلل " 

  ،كلـ تقؼ ىذه االساءة كالتشيير كاالىانة عند محمد بف عبد اهلل بف عبد الحكـ
غالمو كذلؾ باف يسيء الى ىاركف بف بؿ اف القاضي محمد بف ابي الميث ، امر 

، إذ امره اف يسكؽ ذلؾ (ٕٛ)سعيد االيمي الذم كاف فقييان ، ثقة مف اصحاب ابف كىب 
العالـ بعمامتو كىاركف ينادم بأعمى صكتو " القرآف مخمكؽ " ثـ اخرجو مف المسجد 

 . (ٖٛ)كطيؼ بو كىك عمى تمؾ الحالة 

بي الميث في العمماء كالفقياء كمف الطبيعي اف التمقى افعاؿ محمد بف ا
استحساف البعض السيما كانيا تتنافى كاحكاـ الشريعة كالذكؽ العاـ ، إذ القت تمؾ 
االفعاؿ استيجانان كاستنكاران مف قبؿ بعض الشعراء عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر 



                                                                      

 (>710 ولكانون ال  العشرون )و  الثالث العدد 

78: 

  موقف عمماء مصر وفقيائيا من محنة خمق القران 

،كيمكف اف نطالع ذلؾ في ماقالو الشاعر الحسيف بف عبد السالـ ، الذم استيجف 
محمد بف ابي الميث ، كيمكف مف خالؿ قكلو فيو اف يتصكر تعبير الرأم العاـ افعاؿ 

 في مصر عف تمؾ االفعاؿ غير المقبكلة  ، إذ جاء عنو انو قاؿ : 

 فأطفت بااليمي ينعـــــــق حائمــــــــًا     في كل مجمع مشيداو محضر

 يـــاح االجيرومحمد الحكمي أنــــــــت اطفتــــــــو     واخاه ينعق بالص

 كل ينادى بالقــــــــــــرآن وخمقــــــــــو     فشيرتيم بمقالـــــــــة لـــــم تشير

 لم ترض ان نطقت بيا افواىيم     حتى المساجد خمقــــــــو لم تنكر

 (ٗٛ)لما أريتيم الـــــــــــــــردى متصورًا      زعموا بان اهلل غير مصـــــــــــور

طبيعية لالجراءات الصارمة كالتشدد الذم مارسو الخميفة الكاثؽ ككالي ككنتيجة 
مصر كقاضييا ، فقد الـز بعض العمماء كالفقياء بيكتيـ خكفان مف اف يقعكا بيد 
القاضي محمد بف ابي الميث ، كمف بيف العمماء الذيف  اخفكا انفسيـ في دكرىـ 

مذاف استترا في بيتييما مخافة اف العالماف ، يكسؼ بف ابي طيبة ، كمحمد بف سالـ ال
يظفر بيما القاضي ، االمر الذم حمؿ الشاعر اسماعيؿ بف اسحؽ بف ابراىيـ بف 

 تميـ اف يقكؿ فييما شعران ، إذ جاء ذلؾ في قكلو :

 احجرت يوسف في خزانة بيتو     فطوتو عنك وطال مالم يحجر

 (٘ٛ)االستروثوى ابن سالم خفية في بيتو     ثم امتطى غمس الظالم 

كمف الذيف تخفكا ايضان العالـ داكد بف حماد ، الذم اخفى نفسو ىك اآلخر 

خكفان  مف الكقكع بيد القاضي محمد بف ابي الميث ، كقد بيف الشاعر اسماعيؿ بف 

 اسحؽ حالو منددان بما فعمو القاضي اذ قاؿ : 
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 وكذاك داود بن حماد اختفــى      بعد االجابة بالخبيث االغـدر

 اسفي عمى شمطانو اذ افمتت     عن سائق بشاليا او مجــرر

 (ٙٛ)أال ارى مطرًا يطوف بنصفيا     والنصف عند محمق ومقصر

كمف خالؿ االبيات الشعرية المتقدمة نستشؼ اف ىؤالء العمماء استتركا لمدة 
مف الزمف في دكرىـ حتى سنحت الحدىـ الفرصة كىك ابف سالـ فيرب جاعالن مف 

تاران ليركبو ، في حيف اف العالـ اآلخر كىك ابف داكد بف حماد اختفى اال انو الميؿ س
قبض عميو فيما بعد كتـ التشيير بو مف قبؿ مطر خادـ القاضي، كلعؿ ىذا االمر 

 اليختمؼ عما فعمو مطر نفسو بغيره مف العمماء كما مر بنا . 

بف صالح ىربا كقد كرد اف العالـ يكسؼ بف ابي طيبة كعالـ آخر كىك احمد 
، في حيف ىرب عالـ آخر كىك ابك يحيى زكريا بف يحيى الكقار كالذم (ٚٛ) الى اليمف

، مف مصر الى  (ٛٛ)ذكر عنو كاف فقييان مف العمماء العباد كصاحب حمقة
 . (ٜٛ)طرابمس

كمف الجدير بالذكر اف العالـ محمد بف سالـ القطاف ظفر بو محمد بف ابي 
 . (ٜٓ)ى العراؽ الميث فيما بعد كحمؿ ال

اما ذك النكف ثكباف بف ابراىيـ ابك الفيض االخميمي ، نسبة الى قرية 
، فقد ىرب ىك اآلخر الى اليمف ، ثـ قرر الرجكع الى مصر فكقع بيد  (ٜٔ)اخميـ

، كجاء في ركاية اخرل انو سجف (ٕٜ)القاضي ابف ابي الميث ، كاقر بالمحنة مكرىان 
ؾ كمما ذكر بيذا الخصكص انو كاف يفتخر ، كيتبختر اباف المحنة، ككاف فرحان بذل

في اصفاده ككصؼ احد المعاصريف لو مكقفو ذاؾ بقكلو : " سمعت ذا النكف كفي يده 
(  كالناس يبككف حكلو كىك )السجف الغؿ ، كفي رجميو القيد ، كىك يساؽ الى المطبؽ

سف الطيب ، يقكؿ : ىذا مف مكاىب اهلل تعالى كمف عطاياه ، ككؿ فعالو عذب ح
 النعمة كالبمكل سكاء ثـ انشد :
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 لك من قمبي المكان المصون       كل لوم عمّي فيـــــك ييـــــون

 (ٖٜ)لك عزم بان اكـــــــــــــون قتياًل        فيك والصبر عنك مااليكون

كعمى الرغـ مماكرد في اعاله الذم بيف انو اعتقؿ بسبب المحنة ، اال اف 
ى انو سجف بسبب قكلو في التخيير كعمـك المنازالت، كانكار اىؿ السيكطي اشار ال

مصر عميو ذلؾ ، فسعي بو الى المتككؿ ، فحمؿ عمى البريد مف مصر الى سامراء 
 . (ٜٗ)كعند دخكلو الييا كعظ المتككؿ فبكى االخير ثـ رد الى مصر مكرمان 

معاناة التي كميما يكف مف امر ، فيمكننا مف خالؿ ما تقدـ اف نممس مدل ال
تعرض ليا عمماء مصر بسبب محنة خمؽ القرآف في عيد الخميفة الكاثؽ باهلل 
العباسي ، إذ كانت نتيجة امتناعيـ عف القكؿ بذلؾ التشريد اك النفي اك التشيير اك 
السجف ، كلعؿ اخؼ االمريف ىك االستتار في البيكت ، كبطبيعة الحاؿ فاف كؿ ذلؾ 

قضاة كالقائميف عمى االمتحاف في عدـ القكؿ بخمؽ القرآف ، بسبب مما تفيـ الكالة كال
 ثباتان عمى مبادئيـ كعدـ الحيد عنيا .

ذكره ابف تغرم بردل بخصكص منع امتحاف  كمف الالفت لمنظر ، اف ما
الناس في القكؿ بخمؽ القرآف في االياـ االخيرة مف خالفة المعتصـ ، جاء مرة أخرل 

فة الكاثؽ ، إذ ذكر ، اف الخميفة الكاثؽ كفي ايامو ليشير الى ىذا االمر في خال
االخيرة ترؾ االمر في معاقبة عدـ القائميف بخمؽ القرآف كجاء عنو ما نصو : " تاب 

، كيرل اف  (ٜ٘)كرجع عف القكؿ بخمؽ القرآف فادركتو المنية كتكلى المتككؿ الخالفة " 
فرجع عف ىذه المقابمة ذلؾ حدث بسبب مجادلة بينو كبيف االماـ احمد بف حنبؿ 

ككتب لالقطار برفع المحنة كالسككت عف ىذه المقالة بالجممة كىدد كؿ مف قاؿ بيا 
 . (ٜٙ)بالقتؿ عمى حػػػػد تعبيػػػر ابف تغرم بردل 

اال اف الكندم اشار الى اف كتاب ترؾ الجداؿ بالقرآف كرد مف قبؿ الخميفة 
 .(ٜٚ)" سنة اربع كثالثيف كمائتيف المتككؿ يـك الجمعة لخمس خمكف مف جمادم اآلخر

ذلؾ بعد سنتيف  أم بمعنى بانو حتى بعد تكلي المتككؿ لـ يتـ المنع مباشرة بؿ جاء
 .مف تكليو الخالفة
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 موقف المتوكل من عمماء مصر الذين تعرضوا لممحنة :ــ 

( ، نقطة ـ ٔٙٛ – ٙٗٛ/ىػػ ٕٚٗىػػ ػػ ٕٖٕيعد مجيء الخميفة المتككؿ )
المحنة التي شغمت العالـ االسالمي الكثر مف عقد مف الزمف اال  فاصمة في تاريخ

كىي محنة القكؿ بخمؽ القرآف ، ذلؾ انو بدأ يستجمب الرأم العاـ بعد اف بمغت ىذه 
المسألة اقصى حد مف الشدة كالعنؼ العقائدم ، إذ بدأ الخميفة المتككؿ يعالج المكقؼ 

عدـ الخكض في الجداالت كايقافيا ، كمف ثـ تدريجيان ، إذ قاـ ابتداءن باصدار اكامره ب
ـ ، ٜٗٛ /ىػػ ٖٕٗبدأ بتجريد المعتزلة مف سمطاتيـ ، مما ميد لو السبيؿ في سنة 

 . (ٜٛ)بابطاؿ القكؿ بخمؽ القرآف 

كقد كرد كتاب الخميفة المتككؿ الى كاليو عمى مصر ىرثمة بف النضر الجبمي 
مره فيو بترؾ الجدؿ في القرآف ، ككاف ىػػ ( ، يأٜٗٛػػ  ٛٗٛ /ىػػ ٖٕٗىػػ ػػ ٖٖٕ) 

 . (ٜٜ)ذلؾ يـك الجمعو لخمس خمكف مف جمادل االخرة سنة اربع كثالثيف كمائتيف 

كبعد اف أمر المتككؿ بترؾ الجداؿ في ىذا االمر ، أمر باطالؽ سراح جميع 
مف كاف في سجكف الدكلة جراء ىذه المحنة ، كمنيـ عمماء مصر ، كمف بينيـ 

سكيف الذم حمؿ الى بغداد منذ اياـ الخميفة المأمكف كسجف فييا النو لـ الحارث بف م
يجب بالقكؿ بخمؽ القرآف فمـ يزؿ محبكسان حتى اطمقو المتككؿ ، فحدث في بغداد 
كمف ثـ رجع الى مصر ، ككتب اليو المتككؿ بعيده عمى قضاء مصر فمـ يقبؿ اكؿ 

يتكاله مف سنة سبع كثالثيف كمائتيف  االمر، اال اف اخكتو كممكه بذلؾ فقبؿ ، فمـ يزؿ
 . (ٓٓٔ)خمس كاربعيف كمائتيف  الى اف صرؼ عنو سنة

اما ذك النكف المصرم ، فيك اآلخر ممف اطمؽ سراحو مف قبؿ الخميفة 
المتككؿ ، كرد الى مصر مكرمان ، حتى قيؿ اف المتككؿ اذا ذكر بيف يديو اىؿ الكرع 

 . (ٔٓٔ)كف المصرم " قاؿ : " اذا ذكر الكرعفحييال بذم الن

كلعؿ مف ابرز اجراءات الخميفة المتككؿ العباسي بخصكص ىذه القضية ، ىك 
معاقبتو لمف اساء الى العمماء في مصر بسببيا ، إذ ذكر انو ارسؿ كتابان امر فيو 
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ة كىك ابك كاليو عمى مصر اف يقـك بحمؽ لحية قاضي قضاة مصر اباف اشتداد المحن
كيطاؼ بو عمى جمؿ ، ففعؿ فيو ذلؾ، فشير ، كاف يضرب ثبكر محمد بف ابي المي

، كجاء اف قاضي مصر الحارث بف مسكيف كاف يقؼ عمى محمد بف ابي بو كسجف
 .(ٕٓٔ)الميث كيضربو كؿ يـك عشريف سكطان لكي يؤدم ما كجب عميو مف االمكاؿ 

كربما اف السبب في ضربو مف قبؿ القاضي المذككر ، لـ يكف بسبب احتجابو 
مكاؿ كاستخراجيا منو ، بؿ يتعمؽ بما فعمو ابف ابي الميث بالحارث بف مسكيف اال

 كغيره في اياـ المحنة ، إذ قتؿ كشرد كنفى كشير بالعديد مف العمماء .

نخمص الى القكؿ اف عيد الخميفة المتككؿ كاف نياية المحنة التي تعرض ليا 
ذ تنفس العمماء كالفقياء كالناس كافة ، إاء كالمتمثمة بالقكؿ بخمؽ القرآفالعديد مف العمم

، كلعؿ مف االمكر التي حممت المتككؿ ىذا االمرالصعداء ، بعد اف ترؾ الجداؿ في 
عمى ذلؾ ىك عدـ تبنيو االعتزاؿ بؿ انو كاف مقربا لمعمماء الذيف يتبنكف آراء االماـ 

اثؽ . كعمى احمد بف حنبؿ عمى العكس مف الخمفاء الذيف سبقكه السيما المأمكف كالك 
اية حاؿ فاف المحنة التي تعرض ليا عمماء مصر كفقيائيا بينت كبكضكح صالبة 
منيـ  كالتزاميـ بكاجبيـ كمبادئيـ التي آمنكا بيا كعدـ تفريطيـ بما يؤمنكف بو كاف 

 كاف ذلؾ عمى حساب حياتيـ . 
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 الخاتمة :
نة عممائيا كفقيائيا مف نتيجة لألىمية الدينية كالسياسية لمصر مف جانب كلمكا -ٔ

جانب آخر ، حرص الخميفة المأمكف عمى ارساؿ كتابيف يتضمناف امتحاف العمماء 
 كالفقياء فييا بالقكؿ بخمؽ القرآف .

حرص كؿ مف الخميفتيف المعتصـ باهلل كالكاثؽ باهلل عمى ابالغ كالة مصر  -ٕ
مف االىمية الدينية  بضركرة امتحاف فقيائيا كعممائيا بخمؽ القرآف كىذا نابع كذلؾ

 كالسياسية كاالجتماعية لمصر في العالـ االسالمي . 
اتضح لنا مف خالؿ البحث اف سياسة الشدة التي اتبعيا القاضي محمد بف ابي  -ٖ

الميث قد أجبرت العديد مف العمماء عمى القكؿ بخمؽ القرآف كىـ مكرىكف ، بينما لجأ 
 ا فيقركا بخمؽ القرآف .العديد منيـ الى اليرب مخافة اف يمتحنك 

بركز اثر الكشايات كالسعايات مف قبؿ بعض القائميف عمى المحنة لغرض  -ٗ
 التنكيؿ بمناكئييـ كالتشديد عمييـ .

فضؿ بعض عمماء مصر المكت عمى القكؿ بخمؽ القرآف ، كما ىك الحاؿ  -٘
 بالنسبة لمبكيطي ، كعبد الحكـ بف عبد اهلل كغيرىما .

مماء عف اعيف الكالة كالزمكا بيكتيـ ، حتى اليتعرضكا الى احتجب بعض الع -ٙ
 الضغط فيضطركا الى القكؿ بخمؽ القرآف .

ىرب عدد مف العمماء كالفقياء مف مصر الى اماكف اخرل كاليمف كطرابمس  -ٚ
 كغيرىما بسبب مكقفيما الرافض لمقكؿ بخمؽ القرآف 

الخميفة المتككؿ كما ىك  انتيت المحنة في مصر بعد منع الجدؿ فييا مف قبؿ -ٛ
 الحاؿ مع بقية االمصار االسالمية .
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  موقف عمماء مصر وفقيائيا من محنة خمق القران 

 ( 0ممحق رقم )

 ىــ=70كتاب المأمون الى عاممو عمى مصر كيدر سنة 

كقد عرؼ أمير المؤمنيف اف الجميكر األعظـ السكاد االكبر مف حشك الرعية "
دايتو كالاستضاء ال استدالؿ لو بداللة اهلل كىالعامة ممف النظر لو كالركية ، ك كسفمة 

بنكر العمـ كبرىانو في جميع االقطار كاآلفاؽ ، أىؿ جيالة باهلل كعمى عنو ، كضاللة 
عف حقيقةو دينو كتكحيده كااليماف بو كنككب عف كاضحات اعالمو ، ككاجب سبيمو ، 
كقصكرو اف يقدركا اهلل حؽ قدره ، كيعرفكه كنو معرفتو ،كيفرقكا بينو كبيف خمقو ، 

ـ كنقص عقكليـ ، كجفائيـ عف التفكر كالتذكر ، كذلؾ أنيـ ساككا بيف لضعؼ آرائي
اهلل تبارؾ كتعالى كبيف ما انزؿ مف القرآف ، فأطبقكا مجتمعيف ، كاتفقكا غير 
متعاجميف ، عمى انو قديـ أكؿ لـ يخمقو اهلل كيحدثو كيخترعو ، كقد قاؿ اهلل عز كجؿ 

:: ) انا اء كلممؤمنيف رحمة كىدل في محكـ كتابو الذم جعمو لما في الصدكر شف
الحمد ): فكؿ ما جعمو اهلل فقد خمقو ، كقاؿ  ]ٖالزخرؼ : اآلية [جعمناه قرآنا عربيان( 

، كقاؿ عز ]ٔاألنعاـ : آية [هلل الذم خمؽ السمكات كاالرض كجعؿ الظممات كالنكر ( 
قصصه  فأخبر انو ] ٜٜطو : اآلية [( ذلؾ نقص عميؾ مف أنباء ما قد سبؽككجؿ:)

آياتو ثـ  ألمكر أحدثو بعدىا ، كتال بو متقدميا كقاؿ عّز كجؿ : ) الر كتاب أحكمت
. ككؿ محكـ مفصؿ  كاهلل محكـ كتابو ]ٔىكد: اآلية  [( فصمت مف لدف حكيـ خبير

ثـ مفصمو ، فيك خالقو كمبتدعوي . ثـ ىـ الذيف جادلكا بالباطؿ فدعكا الى قكليـ ، 
كفي كؿ فصؿ مف كتاب اهلل قصص مف تالكتو مبطؿ   كنسبكا انفسيـ  الى السنة

قكليـ كمكذب دعكاىـ ، يرد عمييـ قكليـ كنحمتيـ ،ثـ اظيركا مع ذلؾ أنيـ أىؿ الحؽ 
كالديف  كالجماعة ، كاف مف سكاىـ أىؿ الباطؿ كالكفر كالفرقة ،  فاستطالكا بذلؾ عمى 

ياؿ ، حتى ماؿ قـك مف أىؿ السمت  الكاذب كالتخشع لغير اهلل الناس ،  كغّركا بو الجى
كالتقشؼ لغير الديف ، الى مكافقتيـ عميو كمكاطئتيـ عمى سيئ آرائيـ ، تزينا بذلؾ 
عندىـ كتصنعا لمرئاسة كلعدالة فييـ ، فترككا الحؽ الى باطميـ كاتخذكا ديف اهلل كليجة 
الى ضاللتيـ . فقبمت بتزكيتيـ ليـ شيادتيـ كنفذت احكاـ الكتاب بيـ عمى دغؿ 
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كنغؿ اديميـ كفساد نياتيـ كيقينيـ ،  ككاف ذلؾ غايتيـ التي الييا أجركا دينيـ، 
نكاياىا طمبكا في متابعتيـ ، كالكذب عمى مكالىـ ، كقد اخذ عمييـ ميثاؽ الكتاب اال 

فأصميـ اهلل كأعمى ابصارىـ [يقكلكا عمى اهلل اال الحؽ، كدرسكا ما فيو أكلئؾ الذيف 
فرأل امير  ]ٕٗ-ٖٕ: آية  محمد [ ]عمى القمكب اقفاليا  يتدبركف القرآف اـ افال

المؤمنيف اف اكلئؾ شر االمة كرؤكس الضاللة ، المنقكصكف مف التكحيد حظان ، 
كاعالـ الكذب ،كلساف ابميس  كالمخسكسكف مف مف االيماف نصيبا ك اكعية الجيالة ،

أحؽ مف يتيـ في الناطؽ في اكليائو ، كاليائؿ عمى أعدائو مف أىؿ ديف اهلل ؛ ك 
صدقو كتيطرح شيادتو ، كاليكثؽ بقكلو ك ال عممو فانو ال عمؿ اال بعد يقيف ، كال يقيف 
اال بعد استكماؿ حقيقة االسالـ كاخالص التكحيد ف كمف عمي  عف رشده كحظو مف 
اإليماف باهلل كتكحيده ، كاف عما سكل ذلؾ مف عممو كالقصد في شيادتو أعمى 

ْمري أمير المؤمنيف ، اف اكذب الناس مف كذب عمى اهلل ككحيو ، كأضؿ سبيال . كلىعى 
كلـ يعرؼ اهلل حقيقة معرفتو ، كاف اكالىـ برد شيادتو في حكـ اهلل كدينو ، مف رد 
شيادة اهلل عمى كتابو ، كبيت حؽ اهلل بباطمو ، فاجمع مف بحضرتؾ مف القضاة كأقرأ 

امتحانيـ فيما يقكلكف ، كتكشيفيـ عما عمييـ كتاب أمير المؤمنيف ىذا اليؾ ، فأبدأ ب
  ،يعتقدكف في خمؽ القرآف كاحداثو ، كأعمميـ اف امير المؤمنيف غير مستعيف في عممو

يكثؽ بدينو كخمكص تكحيده كال كاثؽ فيما قمده اهلل كاستحفظو مف امكر رعيتو ، بمف ال
، سبيؿ اليدل كالنجاةككانكا عمى . فاذا اقركا بذلؾ ككافقكا أمير المؤمنيف فيو ، كيقينو

، اس كمسألتيـ عف عمميـ في  القرآففميرىـ بنص مىْف بحضرتيـ مف الشيكد عمى الن
كترؾ اثبات شيادة مف لـ يقر انو مخمكؽ محدث كلـ يره ، كاالمتناع مف تكقيعيا 
عنده ، كاكتب الى أمير المؤمنيف  بما يأتيؾ مف قضاة اىؿ عممؾ  في مسألتيـ 

ؾ ، ثـ أشرؼ عمييـ كتفقد آثارىـ ، حتى ال تنفذ احكاـ اهلل اال كاالمر ليـ بمثؿ ذل
بشيادة اىؿ البصائر في الديف كاالخالص لمتكحيد ، كاكتب الى امير المؤمنيف بما 

   (ٖٓٔ)يككف في ذلؾ اف شاء اهلل ".
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  موقف عمماء مصر وفقيائيا من محنة خمق القران 

 (7ممحق رقم )

ىــ =70كتاب ابي اسحاق بن ىارون ) المعتصم ( الى كيدر والي مصر سنة 
 م88= /

سـ اهلل الرحمف الرحيـ ....... مف أبي اسحاؽ ابف امير المؤمنيف الرشيد ب
 اخي امير المؤمنيف الى نصر بف عبد اهلل كيدر مكلى امير المؤمنيف ، سالـ عميؾ .

فاني أحمد اليؾ اهلل الذم الالو اال ىك ، كاسالو اف يصمي عمى محمد عبده 
ؤمنيف اطاؿ اهلل بقاءه كتب الي فيما كرسكلو صمى اهلل عميو . اما بعد فإف امير الم

امرني بو مف الكتاب الى قضاة عممي في امتحاف مف حضرىـ لمشيادات ، فمف أقر 
منيـ بأف القرآف مخمكؽ ككاف عدال قبمكا شيادتو كمف دفع ذلؾ اسقطكا شيادتو ، كلـ 

كقاؿ يرفعكا حكمان بقكلو كامتحاف أكلئؾ القضاة بيذه المحنة فمف ترؾ منيـ التشبيو 
بأف القرآف مخمكؽ أقّره بمكضعو كمف دفع أف يككف القرآف مخمكقا أمرتو باعتزاؿ 
الحكـ ، كأف اليعاف بمثؿ ذلؾ في جميع أىؿ حديث ىنالؾ ، كمف يسمع منو أك 
يختمؼ اليو بسبب الفقو كترؾ اإلذف ألحد منيـ في حديث أك فتكل إال عمى انتحاؿ 

كالبمكغ مف يعتقد ذلؾ كمراعاتو مبمغ المحتسب  ىذه النحمة كالقكؿ بمثؿ ىذه المقالة
لمخير كالكتاب اليو أكرمو اهلل بما يككف منؾ ، كقد رأيت أف تمتحف القاضي ىناؾ 
بالمحنة التي كتب بيا أمير المؤمنيف ػػ اطاؿ اهلل بقاءه ػػ ليعرؼ مذىبو كما عنده بأف 

حاف مف يحضره القرآف مخمكؽ كترؾ التشبيو كالشؾ فيو ، فقدمت اليو في امت
لمشيادات بيذه المحنة كمف أقر منيـ ككاف عدالن قبمت شيادتو ، كمف دفع ذلؾ 
كامتنع اسقطت شيادتو ، كأف انكر القاضي أف يككف القرآف مخمكقان أمرتو باعتزاؿ 
الحككمة كاكعزت بمثؿ ذلؾ الى أىؿ الحديث كمف يسمع منو أك يختمؼ اليو بسبب 

بمؾ بمثؿ الذم كتبت اليؾ ، فأعمـ ذلؾ كاعمؿ بما مثؿ الفقو ، ككتبت الى القاضي ق
بو امير المؤمنيف منو كانتو اليو ، كابمغ مف القياـ بو عمى حسب مايمزمؾ ، كيجب 
عميؾ كأحضر ما تعمؿ بو عنده مف كجكه أىؿ عممؾ كصمحائيـ ، كاكتب الي بما 

مؤمنيف إف يككف مف القاضي في ذلؾ ، كمنؾ عمى حقو كصدقو ألنييو الى امير ال
 (ٗٓٔ)شاء اهلل . كالسالـ عميؾ كرحمة اهلل كبركاتو .
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 اليوامش 
 . ٖٖٗ، ص ٘؛ الذىبي : سيراعالـ النبالء ، ج ٔٓٗ، صابف النديـ ، الفيرست (ٔ)
ىػػ ثـ ٜٛخالد بف عبد اهلل القسرم ، يكنى ابا الييثـ تكلى مكة لمكليد بف عبد الممؾ سنة ( ٕ)

ىػػ ، كقتمو امير ٕٓٔىػػ ، كعزؿ سنة ٘ٓٔكفة كالبصرة سنة كاله ىشاـ بف عبد الممؾ الك
 ٕالعراؽ يكسؼ بف عمر في خالفة الكليد بف يزيد .ينظر ،  ابف خمكاف : كفيات االعياف ، 

/ ٕٕٙ . 
 . ٖٖٚ/ ٚ؛ الذىبي : تاريخ االسالـ ،   ٕٖٛ /ٜابف كثير : البداية كالنياية ، ( ٖ)
 . ٖٕٚ /ٔٔ؛ الذىبي : سير ،  ٛٙ /ٚداد ، ابف الخطيب البغدادم : تاريخ بغ (ٗ)
؛ ابف العماد الحنبمي :  ٕٕٖ /ٙ؛ ميزاف االعتداؿ ،  ٜٕ /ٕالذىبي : لساف الميزاف ،  (٘)

 . ٕٗ /ٕشذرات الذىب ، 
 . ٖٓٓعبد الغفار : الكميني كالكافي ، (ٙ)
 . ٕٔٔ؛ الخضرم : محاضرات /  ٖٕٚ / ٔٔالذىبي : سير ،  (ٚ)
 . ٔٗٔ /ٗخ بغداد ، الخطيب : تاري (ٛ)
 . ٘ٗػػ ٗٗابف حجر العسقالني : رفع االصر ،  (ٜ)
ابك اليذيؿ العالؼ : محمد بف اليذيؿ البصرم راس المعتزلة ، صاحب التصانيؼ ،  (ٓٔ)

ىػػ ، أخذ عنو عمي بف ياسيف كغيره مف المعتزلة . ٖٕ٘ىػػ كقيؿ ٕٕٚقيؿ انو مات سنة 
 . ٖٗ٘،  ٕٗ٘ /ٓٔينظر ، الذىبي : سير اعالـ النبالء، 

 . ٓٗالدينكرم : االخبار الطكاؿ ، (ٔٔ)
اسحؽ بف ابراىيـ الخزاعي : نائب المأمكف عمى بغداد كقائد شرطتو فييا ، ابف عـ  (ٕٔ)

 . ٕٓ /٘ٔ؛ تاريخ االسالـ ،  ٕٚٛ /ٓٔطاىر بف الحسيف . ينظر : الذىبي : سير ، 
 . ٜٕ٘ /ٓٔابف كثير : البداية كالنياية ،  (ٖٔ)
المعتزلة كالقائميف  ثمامة بف اشرس ابك مضر النميرم البصرم المتكمـ مف رؤكس (ٗٔ)

. احب ممح ، صحب الرشيد ثـ المأمكف، ركل عنو الجاحظ،كاف نديمان ظريفان صبخمؽ القرآف
 . ٕٗٓػػ ٖٕٓ  /ٓٔالذىبي : سير ، 

 . ٕٖٕ /ٕابف تغرم بردل : النجـك الزاىرة ،  (٘ٔ)
 .ٜٕٗ /ٕ؛ ابف تغرم بردل ، النجـك الزاىرة ،  ٕٛٔ / ٜ،  تاريخ االمـ كالممكؾ (ٙٔ)
 . ٕٗٚعبد الغفار : الكمينيكالكافي ، (ٚٔ)
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 . ٕٓ -ٜٔ( ، ص ٔينظر الممحؽ رقـ ) (ٛٔ)
 .ٕٛٙ /ٕابف تغرم بردل : النجـك الزاىرة ،  (ٜٔ)
د الرقة : مدينة مشيكرة عمى الفرات بينيا كبيف حراف ثالثة اياـ ، معدكدة في بال (ٕٓ)

الجزيرة قبؿ اىميا الصمح مع القائد عياض بف غنـ عندما ارسمو سعد بف ابي كقاص ، كىي 
 .ٛ٘ /ٖذات بساتيف كثيرة . ينظر : ياقكت الحمكم : معجـ البمداف ، 

 .ٕٛٙ /ٕابف تغرم بردل ، النجـك الزاىرة ،  (ٕٔ)
يؿ انيا سميت طرسكس : مدينة في ثغكر الشاـ بيف انطاكيو كحمب كبالد الرـك كق (ٕٕ)

: ياقكت الحمكم : يا قبر المأمكف بف الرشيد . ينظربطرسكس بف النضير بف ساـ بف نكح كب
 . ٜٕػػ ٕٛ /ٗمعجـ البمداف ، 

 . ٖٕٔ /ٚ ابف كثير : البداية كالنياية ، (ٖٕ)
 . ٜٔ( ، ص ٔينظر الممحؽ رقـ ) (ٕٗ)
ا حتى كفاتو سنة تسع كيدر بف نصر الصغدم، كلي مصر مف قبؿ المأمكف كبقي فيي (ٕ٘)

 . ٔ٘ٔعشرة كمائتيف . ينظر : الكندم : تاريخ كالة مصر ، 
 . ٖٖٙالكندم : تاريخ كالة مصر ، (ٕٙ)
 . ٕٛٔ /ٕابف تغرم بردل: النجـك الزاىرة ،  (ٕٚ)
 . ٕٔ( ص ٕينظر الممحؽ رقـ )( ٕٛ)
 . ٕٛٗ/ٕابف تغرم بردل : النجـك الزاىرة ،  (ٜٕ)
 . ٕٛٗ /ٕالمصدر نفسو ،  (ٖٓ)
 . ٖٖٚالكندم : كالة مصر ، (ٖٔ)
 . ٖٖٚالمصدر نفسو ، (ٕٖ)
 . ٖٖٚالمصدر نفسو ، (ٖٖ)
 .ٖٖٛالمصدر نفسو ، (ٖٗ)
 .ٕٔٙ /ٕ؛ السيكطي : حسف المحاضرة ،  ٖٖٛالمصدر نفسو ، (ٖ٘)
الرم : مدينة مشيكرة مف اميات البالد كاعالـ المدف ، كثيرة الفكاكو، بينيا كبيف  (ٖٙ)

  :: ياقكت الحمكمبناىا ىك فيركز بف يزدجرد . ينظرئة كستكف فرسخان قيؿ اف مف نيسابكر ما
 كمابعدىا .ٙٔٔ /ٖمعجـ البمداف ، 

 .ٖٕ٘ /ٚٔ؛ الذىبي : تاريخ ، ٖٖ٘ /ٕٔالخطيب البغدادم : تاريخ البغدادم ، (ٖٚ)
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؛ ابف ٖٛ٘ /ٕٔ؛ الخطيب البغدادم : تاريخ بغداد ،  ٛٗٙ /ٛالطبرم : تاريخ ،  (ٖٛ)
 . ٖٗٓحجر : رفع االصر ، 

؛ ابف تغرم بردل ،  ٘ٗ؛ ابف حجر : رفع االصر ،  ٖٖٙالكندم : كالة مصر ،  (ٜٖ)
 . ٕٛٓ /ٕالنجـك الزاىرة ، 

 . ٔ٘ٗابف حجر / رفع االصر ،  (ٓٗ)
 . ٕٔٙ /ٔالسيكطي : حسف المحاضرة ، (ٔٗ)
 . ٕٙٛ /ٔ، ؛ السيكطي : حسف المحاضرة  ٜٖ٘ػػ  ٖ٘٘الكندم : كالة مصر ،  (ٕٗ)
 . ٚ٘ /ٕالذىبي : سير ،  (ٖٗ)
 .ٕٕٚ /ٕالنجـك الزاىرة ،  (ٗٗ)
 . ٚ٘/ٕالذىبي : سير ،  (٘ٗ)
 . ٕٔٔ( ص ٕينظر الممحؽ رقـ )( ٙٗ)
 . ٕٔٔينظر الممحؽ نفسو ، ص (ٚٗ)
 . ٕٙٔالخضرم : محاضرات ،  (ٛٗ)
 .ٕٕٚ /ٕابف تغرم بردل : النجـك الزاىرة ،  (ٜٗ)
 .ٕٓٛ/ٕالمصدر نفسو ،  (ٓ٘)
 .ٖٖٚالكندم : كالة مصر ،  (ٔ٘)
 .ٜٕٙ/ٔالسيكطي : حسف المحاضرة ،  (ٕ٘)
، ، الصفدم : الكافي ٕٓٗ/ٕ؛ ابف االثير : المباب ، ٖٖٖ /ٗ، السمعاني : االنساب (ٖ٘)

ٕٚ/ٜٛ. 
 .ٜٛ/ٕٚالصفدم : الكافي ، (ٗ٘)
 .ٜٗالعجمي : معرفة الثقات   ، (٘٘)
 .ٕٙٙ/ٕالسيكطي : حسف المحاضرة ، (ٙ٘)
 .٘ٚٗ /ٖ؛ المزم : تيذيب الكماؿ ، ٖٗٓ /ٗٔالخطيب البغدادم : تاريخ بغداد ، (ٚ٘)
 .ٓٙ/ٕٔالذىبي : سير ، (ٛ٘)
 .ٖ٘ٚ /ٖ؛ المزم : تيذيب الكماؿ ،  ٖٗٓ /ٗٔالخطيب البغدادم : تاريخ بغداد ، (ٜ٘)
 .ٕٖٕ /ٕابف تغرم بردل : النجـك الزاىرة ، (ٓٙ)
 . ٕ٘ٛ/ ٔ؛السيكطي : حسف المحاضرة ،  ٚ٘ٗ /ٕالذىبي : تذكرة الحفاظ ، (ٔٙ)
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 . ٚٔ٘، ٘ٔ٘ /ٔعياض : ترتيب المدارؾ ،  (ٕٙ)
 .ٓٙ /ٕٔالذىبي : سير ، (ٖٙ)
حمكاف : قرية مف اعماؿ مصر ، بينيا كبيف الفسطاط نحك فرسخيف مف جية الصعيد (ٗٙ)

الحمكم : مشرفة عمى النيؿ ، اكؿ مف اختطيا عبدالعزيز بف مركاف لما كلي مصر .ياقكت 
 .ٖٜٕ/ٕمعجـ البمداف ، 

 .ٜٜ /ٙٔالذىبي : تاريخ االسالـ ، (٘ٙ)
 . ٘ٔٗ/ٔالسيكطي : حسف المحاضرة ، ؛  ٗٔ /ٚٔ؛ الذىبي : تاريخ االسالـ ، (ٙٙ)
 . ٕٗ /ٚٔ؛ الصفدم : الكافي ،  ٖٗ٘ /ٖ٘ابف عساكر : تاريخ دمشؽ ،  (ٚٙ)
 . ٜٕٚ/ ٔحسف المحاضرة ،  السيكطي :؛  ٖٜٖ /ٖابف حجر : لساف الميزاف ،  (ٛٙ)
 مف البحث . ٚٔينظر ص  (ٜٙ)
 .ٖٗٔ /ٕابف تغرم بردل : النجـك الزاىرة ،  (ٓٚ)
: ؛ السيكطي ٜٛ/ ٕٚافي بالكفيات ، ؛ الصفدم : الك ٖٖٖ /ٗ، السمعاني : االنساب (ٔٚ)

 ؛  ٕٔٙ /ٕحسف المحاضرة ، 
 .ٖٗٔ /ٕابف تغرم بردل : النجـك الزاىرة ،  (ٕٚ)
 .ٖٗٔ/ٕنفسو ،  المصدر(ٖٚ)
 . ٕٓ٘/ٜالطبرم : تاريخ ، (ٗٚ)
 .ٗٓٗ؛ ابف حجر : رفع االصر،  ٖٓٗالكندم : كالة مصر ، (٘ٚ)
 .ٕٙٗ/ٕابف تغرم بردل : النجـك الزاىرة ،  (ٙٚ)
 .ٖٓٗالكندم : كالة مصر ،  (ٚٚ)
 .ٗٓٗ/ٕ؛ ابف االثير : المباب ، ٖٖٖ/ٗالسمعاني : االنساب ،  (ٛٚ)
؛  ٕٙ /ٚ؛ ابف خمكاف : كفيات االعياف ، ٖٗٓ /ٗٔ، : تاريخ بغدادمالخطيب البغداد (ٜٚ)

 .ٗٚٗ /ٕٖالمزم : تيذيب الكماؿ ، 
 .ٚٗ٘ػػػػ ٙٗ٘ /ٕالذىبي : تذكرة الحفاظ ، (ٓٛ)
 .ٗٓٗابف حجر : رفع االمر ، (ٔٛ)
 .ٕٛ٘ /ٕ؛ ابف حجر : تقريب التيذيب ،  ٕٔٔ /ٕٚالصفدم : الكافي ، (ٕٛ)
 .ٕٔٗ، الكندم : كالة مصر (ٖٛ)
 .ٕٕٗ -ٕٔٗالمصدر نفسو ، (ٗٛ)
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 .ٕٕٗالمصدر نفسو ،  (٘ٛ)
 .ٕٕٗالمصدر نفسو ،  (ٙٛ)
 .ٚٚ /ٕ؛ الذىبي : ميزاف االعتداؿ ، ٕٕٗالمصدر نفسو ،  (ٚٛ)
 .ٚٚ /ٕ؛ الذىبي : ميزاف االعتداؿ ، ٖٕ٘ /ٛابف حياف : الثقات ،  (ٛٛ)
 . ٛٗ/ ٕساف الميزاف ، ؛ ابف حجر : ل ٚٚ /ٕالذىبي : ميزاف االعتداؿ ،  (ٜٛ)
 . ٗٓٗابف حجر / رفع االصر ،  (ٜٓ)
 ؛ ٖٛٗ/ ٔ: حسف المحاضرة ، السيكطي؛  ٕٖٓ/ٕ: النجـك الزاىرة ، ابف تغرم بردل (ٜٔ)
 .ٕٖٗالكندم : تاريخ كالة مصر ، (ٕٜ)
 . ٛٔ/ٔٔ؛ الصفدم : الكافي بالكفيات ، ٖٙٔ /ٕابف خمكاف : كفيات االعياف ،  (ٖٜ)
 .ٕٔٗ /ٕ: حسف المحاضرة ،  السيكطي (ٜٗ)
 . ٕٕٖ/ٕالنجـك الزاىرة ،  (ٜ٘)
 .ٕٖ٘ /ٕالمصدر نفسو ،  (ٜٙ)
 .ٕٕٕتاريخ كالة مصر ،  (ٜٚ)
 . ٜٔ /ٕٗالذىبي : تاريخ االسالـ ،  (ٜٛ)
 . ٕٙٙ /ٕ؛ ابف تغرم بردل : النجـك الزاىرة ،  ٕٕٕالكندم : تاريخ كالة  مصر ،  (ٜٜ)
 .ٕٕٔ /ٛيخ  بغداد ، الخطيب البغدادم : تار  (ٓٓٔ)
؛ ابف خمكاف : كفيات االعياف ،  ٖٜٖ /ٛالخطيب البغدادم : تاريخ بغداد ،  (ٔٓٔ)

 . ٖٗ٘ /ٔٔ؛ الذىبي : سير ،  ٖ٘ٔ/ٕٔ
 . ٖٔ٘الكندم : تاريخ كالة مصر ،  (ٕٓٔ)
 . ٕٙٙ/ ٕٕالنجـك الزاىرة ، ؛ ابف تغرم بردل: ٜٖٔ – ٖٚٔ/ ٜ: تاريخ ، الطبرم (ٖٓٔ)
 .ٖٖٚ-ٖٖٙم : تاريخ كالة مصر ، ص الكند (ٗٓٔ)
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 قائمة المصادر والمراجع :

 اوال : المصادر االولية 

 ىػػ ( ٖٓٙ*ابف االثير ، عز الديف بف االثير الجزرم ) ت 

 المباب في تيذيب االنساب ، دار صادر ، بيركت ، ال . ت . -ٔ

 ىػػ ( ٗٚٛ*ابف تغرم بردل ، جماؿ الديف ابك المحاسف يكسؼ ) ت 

 /النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ، المؤسسة المصرية لمتأليؼ كالترجمة ، القاىرة  -ٕ
 ـ .ٜٕٜٔ

 ىػػ ( ٖٗ٘*ابف حياف ، محمد بف ابي حاتـ التميمي البستي ) ت 

 ـ .ٖٜٚٔ /كتاب الثقات ، مؤسسة الكتب الثقافية ، حيدر آباد الدكف  -ٖ

 ىػػ ( ٕ٘ٛت *ابف حجر العسقالني ، شياب الديف احمد ) 

 /، مطبعة الخانجي ، القاىرة  ٔرفع االصر عف قضاة مصر ، تح: محمد عمر ، ط -ٗ
ٜٔٛٛ . 

 ـ .ٖٜٚٔ /لساف الميزاف ، مؤسسة األعممي ، بيركت  -٘

 ىػػ ( ٕٕٛ*ابك حنيفة الدينكرم ، احمد بف داكد ) ت 

 /لعربي ، القاىرة ، دار احياء التراث ا ٔاالخبار الطكاؿ ، تح: عبد المنعـ عامر ، ط -ٙ
 ـ .ٜٙٙٔ

 ىػػ ( ٖٙٗ*الخطيب البغدادم ، االماـ الحافظ ابي بكر احمد بف عمي ) ت 

تاريخ بغداد اكمدينة السالـ ، تح: مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العممية ،  -ٚ
 ـ .ٜٜٚٔ /بيركت
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 ىػػ ( ٔٛٙ*ابف خمكاف ، ابك العباس شمس الديف احمد بف محمد ) ت 

 ، تح: احساف عباس ، دار الثقافة ، لبناف ، ال . ت .االعياف كانباء ابناء الزماف ياتكف -ٛ

 ىػػ ( ٛٗٚ*الذىبي ، ابك عبد اهلل شمس الديف محمد بف احمد بف عثماف ) ت

 ، تح: محمد عبد السالـ تدمرم ، دار الكتاب العربي ، بيركت ، ال . ت .تاريخ االسالـ -ٜ

 ء التراث العربي ، بيركت ، ال . ت .تذكرة الحفاظ ، دار احيا -ٓٔ

 /، مؤسسة الرسالة ، بيركت ،  ٜسير اعالـ النبالء ، تح: شعيب االرناؤكط ، ط -ٔٔ
 ـ .ٖٜٜٔ

، تح: عمي محمد البجاكم ، دار المعرفة ،  ٔميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ ، ط -ٕٔ
 ـ .ٖٜٙٔ /بيركت 

 ىػػ ( ٕٙ٘*السمعاني ، ابك سعيد عبد الكريـ بف محمد ) ت

 /، دار الجناف لمطباعة ، بيركت  ٔاالنساب ، تقديـ : عبد اهلل عمر الباركدم ، ط -ٖٔ
 ـ .ٜٜٛٔ

 ىػػ ( ٜٔٔ*السيكطي ، االماـ الحافظ جالؿ الديف عبد الرحمف بف محمد ) ت

حسف المحاضرة في اخبار مصر كالقاىرة ، كضع حكاشيو : خميؿ المنصكر ، دار  -ٗٔ
 ـ .ٜٜٚٔ /ركت الكتب العممية ، بي

 ىػػ ( ٗٙٚ*الصفدم ، صالح الديف خميؿ بف ايبؾ ) ت

الكافي بالكفيات ، تح: احمد االرناؤكط كاركي مصطفى ، دار احياء التراث العربي ،  -٘ٔ
 ـ.ٕٓٓٓ /بيركت 
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 ىػػ (ٖٓٔ*الطبرم ، محمد بف جرير )ت  

اء التراث العربي ، تاريخ االمـ كالممكؾ ، تح: محمد ابك الفضؿ ابراىيـ  ، دار احي -ٙٔ
 . ٕٛٓٓبيركت 

 (ٕٔٙ*العجمي ، احمد بف عبد اهلل )ت 

 ىػػ .٘ٓٗٔ / ٔمعرفة الثقات ، مكتبة الدار ، المدينة المنكرة ، ط -ٚٔ

 ىػػ ( ٔٚ٘*ابف عساكر ، االماـ الحافظ ابك القاسـ عمي بف الحسيف بف ىبد الشافعي ) ت 

حؿ بيا مف االماثؿ اك اجتاز بنكاحييامف تاريخ مدينة دمشؽ كذكر فضميا كتسمية مف  -ٛٔ
 ـ .ٜٜ٘ٔ /كادييا كاىميا ، تح: عمي شيرم ، دار الفكر ، بيركت 

 ىػػ ( ٜٛٓٔ*ابف العماد الحنبمي ، ابي القالع ) ت 

 شذرات الذىب في اخبار مف ذىب ، المكتب التجارم لمطباعو ، بيركت ، ال . ت . -ٜٔ

 ىػػ ( ٗٗ٘) ت  *القاضي عياض ، عياض بف مكسى بف عياض

،  ٔترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ لمعرفة اعالـ مذىب مالؾ ، تح: احمد صقر ، ط -ٕٓ
 ـ .ٜٓٚٔ /دار التراث ، القاىرة 

 ىػػ (ٗٚٚ*ابف كثير ، االماـ الحافظ ابي الفدا اسماعيؿ الدمشقي ) ت 

 ـ .ٜٛٛٔ /يركت ، باية كالنياية ، تح: عمي شيرم ، ط، دار احياء التراث العربيالبد -ٕٔ

 ىػػ ( ٖٓ٘*الكندم ، ابك عمر محمد بف يكسؼ المصرم ) ت 

 /، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيركت  ٔتاريخ كالة مصر كيميو تسمية قضاتيا ، ط -ٕٕ
 ـ .ٜٚٛٔ

 ىػػ ( ٕٗٚ*المزم ، الحافظ جماؿ الديف ابي الحجاج يكسؼ ) ت 



                                                                     

 (>710 كانون الول ) العشرونو  العدد الثالث 

                                                                            رائد حمود عبد الحسين الحصونة د.م.أ.

7:7 

، مؤسسة الرسالة ،  ٗمعركؼ ، ط تيذيب الكماؿ في اسماء الرجاؿ ، تح: بشار عكاد -ٖٕ
 ـ .ٜ٘ٛٔ /بيركت 

 ىػػ (ٖ٘ٛ*ابف النديـ ، ابك الفرج محمد بف يعقكب الكراؽ ) ت 

 ـ .ٜ٘ٚٔ /كتاب الفيرست ، تح: رضاتجدد ، مطبعة الجامعة ، طيراف  -ٕٗ

 ىػػ ( ٕٙٙ*ياقكت الحمكم ، شياب الديف ابي عبد اهلل الركمي البغدادم ) ت 

 ـ .ٜٜٚٔ /، دار احياء التراث العربي ، بيركت ، لبناف معجـ البمداف  -ٕ٘

 ثانيا : المراجع الحديثة 

 *الخضرم بؾ 

محاضرات في تاريخ االمـ االسالمية ، الدكلة العباسية ، مطبعة االستقامة ، مصر ،  -ٕٙ
 ـ .ٜٜ٘ٔ

 *الغفار ، عبد الرسكؿ 

 ىػػ . ٙٔٗٔ / ٕٔٔالكميني كالكافي ، مؤسسة النشر االسالمي ، قـ ، ط -ٕٚ

 

 

 

 

 


