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سفیان الثوري



اإلهداء
إلى كل من أُتلف لھ كتاب، أو ُمنع كتابھ، عسى أن یجد لھ سلفًا في ذلك أو سلوى.



مقدمة
ھذا جزء لطیف في حجمھ جمعت فیھ بعض ما مرَّ بي من حوادث وأخبار. إتالف الكتب في

التراث العربي قصرتھ على نوعین فقط من اإلتالف:

النوع األول: إتالف السلطة للكتاب، وتتجلّى السلطة ھنا بجمیع أنماطھا، وتحلیالتھا، سواء
كانت ھذه السلطة تتمثّل بسلطة الحاكم، أو المجتمع، أو الفرد، أو تتمثّل بسلطة األیدیولوجیا، أو

العادات والتقالید، وكان لھا دور في إتالف الكتاب ومطاردتھ ونفیھ.

النوع الثاني: اإلتالف الشخصي للكتب، ویتمثّل باإلتالف ألسباب علمیة، أو اعتقادیة، أو
نفسیة، وھو كثیر في تراثنا العربي واإلسالمي.

ولعّل البعض ھنا سیستغرب أنّنا لم نتناول اإلتالف بسبب الحروب والقالقل، والتلف بسبب
الحوادث والكوارث، وھي أسباب لھا دور كبیر في إتالف الكتب، والسبب في عزوفنا عن تناول
ذلك یعود إلى أنّنا قصدنا إبراز السبب القصدي وراء إتالف الكتب في ھذا الجزء، وابتعدنا عن
اإلتالف الذي شمل الجمیع من حروب وكوارث؛ خصوًصا وأّن التلف الذي لحق الكتاب بسبب

الحروب لم یقتصر على أمة دون أخرى، فالجمیع أحرق والجمیع أتلف وحتى ھذه الساعة.

 



ال�تا�ة  
[إنّا أمة أمیة ال نكتب، وال نحسب][1]

ھذا النص یقّرر أمیة األمة التي ظھر فیھا اإلسالم؛ ولھذا رفعوا من شأن الحفظ ومّجدوه؛ حتى
أصبح من أھم وسائل تحمل الروایة، بل ذم بعض الصحابة كتابة الحدیث.

كالذي روي عن أبي نضرة قال: [قیل ألبي سعید: لو اكتبتنا الحدیث. فقال: ال نكتبكم، خذوا عنا كما
أخذنا عن نبینا صلى هللا علیھ وسلم][2].

وعن ابن عباس قال: [إنا ال نكتب العلم وال نكتبھ][3] وعن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي
هللا عنھما: [إنّھ كان ینھي عن كتابة العلم وقال: إنّما ضّل من كان قبلكم بالكتب][4].

فھذه النصوص جمیعھا تذمُّ الكتابة والكتاب، وھو موقف موروث عن الفترة التي سبقت اإلسالم.

قال إعرابي: [حرف في تامورك خیر من عشرة في كتبك].

وقد أشار أبو عمر بن عبد البر لذلك فقال: [من ذكرنا قولھ في ھذا الباب فإنّما في ذلك مذھب
العرب ألنّھم كانوا مطبوعین على الحفظ مخصوصین بذلك والذین كرھوا الكتاب كابن عباس،
والشعبي، وابن شھاب والنخعي وقتادة ومن ذھب مذھبھم وجبل جبلتھم كانوا قد ُطبعوا على

الحفظ، فكان أحدھم یجتزيء بالسمعة.

أال ترى ما جاء عن ابن شھاب أنّھ كان یقول: إنّي ألمّر بالبقیع فأسّد أذنّي؛ مخافة أن یدخل فیھما
شيء من الخنا، فوهللا ما دخل أذنّي شيء قط فنسیتھ.

وجاء عن الشعبي نحوه وھؤالء كلھم عرب، وقال النبي صلى هللا علیھ وسلم: (نحن أّمة أمیّة، ال
نكتب وال نحسب). وھذا مشھور أن العرب قد اشتھرت بالحفظ، كان بعضھم یحفظ أشعار بعض

في سمعة واحدة، وقد جاء أّن ابن عباس رضي هللا عنھ حفظ قصیدة عمر بن أبي ربیعة:

[أمن آل نعم أنت غاٍد فمبكر

في سمعة واحدة على ما ذكروا…][5]

فاحتقار كتابة العلم بالقراطیس ھو سمة عربیة صمیمة، وھو رأي جمعي عند العرب المتقّدمین
أورثوه لمسلمي صدر اإلسالم.

[عن األصمعي قال: سمع یونس بن حبیب رجًال ینشد:

استودع العلم قرطاسا فضیعھ



وبئس مستودع العلم القراطیس

  فقال یونس: قاتلھ هللا ما أشد صیانتھ للعلم، وصیانتھ للحفظ، إّن علمك من روحك، وإّن مالك من 
بدنك، فُصْن علمك صیانتك روحك وصن مالك صیانتك بدنك][6].

ولھذا السبب نجد مجموعة من الصحابة عملوا على إتالف الكتب إال كتاب هللا، وحثّوا على ذلك
وشجعوه. ومن األمثلة على ذلك:

عمر بن الخطاب:
عن یحیى بن جعدة أّن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أراد أن یكتب السنة، ثم بدا لھ أن ال یكتبھا،

ثم كتب في األمصار: [من كان عنده شيء فلیمحھ][7].

� طالب: ع�� بن أ��
عن عبد هللا بن یسار قال: سمعت علیًا یخطب یقول: [أعزم على كل من كان عنده كتاب إال رجع

فمحاه، فإنّما ھلك الناس حیث تتبّعوا أحادیث علمائھم وتركوا كتاب ربھم][8].

أبو مو� األشعري:
عن أبي بردة [ابن أبي موسى األشعري] قال: [كتبت عن أبي كتابًا كبیًرا فقال: ائتني بكتبك، فأتیتھ

بھا، فغسلھا][9].

وعن أبي بردة قال: [كان أبو موسى یحّدثنا بأحادیث فقمنا لنكتبھا. فقال: أتكتبون ما سمعتم مني؟
قلنا: نعم. قال: فجیئوني بھ، فدعا بماء فغسلھ، وقال: احفظوا عنا كما حفظنا][10].

ع�د هللا بن مسعود:
عن األسود بن ھالل قال: [أتي عبد هللا بصحیفة فیھا حدیث فدعا بماء فمحاھا، ثم غسلھا، ثم أمر
بھا فأُحرقت، ثم قال: أذّكر با� رجًال یعلمھا عند أحد إال أعلمني بھ، وهللا لو أعلم أنّھا بَدیر ھند

لبلغتھا، بھذا ھلك أھل الكتاب قبلكم حین نبذوا كتاب هللا وراء ظھورھم كأنّھم ال یعلمون][11].

وفي روایة أخرى عن عبد الرحمن بن األسود عن أبیھ قال: [أصبت أنا وعلقمة صحیفة، فانطلق
معي إلى ابن مسعود بھا، وقد زالت الشمس أو كادت تزول، فجلسنا بالباب، ثم قال للجاریة:
انظري من بالباب؟ فقالت: علقمة واألسود. فقال: ائذني لھما. فدخلنا، فقال: كأنّكما قد أطلتما
الجلوس؟ قلنا: أجل. قال: فما منعكما أن تستأذنا؟ قاال: خشینا أن تكون نائًما. قال: ما أحب أن تظنوا
بي ھذا، إّن ھذه ساعة كنا نقیسھا بصالة اللیل، فقلنا: ھذه صحیفة فیھا حدیث حسن. فقال: یا جاریة
ھاتي الطست واسكبي فیھ ماء. قال: فجعل یمحوھا بیده ویقول: (نحن نقصُّ علیك أحسن القصص)

ً



فقلنا: انظر فیھا فإّن فیھا حدیثًا عجبًا، فجعل یمحوھا ویقول: إّن ھذه القلوب أوعیة فاشغلوھا
بالقرآن وال تشغلوھا بغیره][12].

ن (الحدیث النبوي)، ما إّن مثل ھذه المواقف أوجدت نوًعا من الجرأة المبررة على إتالف المدوَّ
عدا القرآن؛ وعلیھ فمن باب أولى أن یُتلف ما عداه فیما بعد، والذي شمل كتب الرأي والكالم
وغیرھما، حیث یحتّج المتأخر بفعل المتقّدم ومسلكھ؛ وھو موقف خدم كثیًرا السلطة األبویة، التي
انتقلت من طور إلى طور آخر أكثر نضًجا، واتساًعا حیث تبنتھ السلطة الزمنیة، ومارستھ مع
ن وخصوصیة ھذه المواقف. فالعداء قبل اإلسالم یشمل عموم احتفاظ كل نسق بمواقفھ من المدوَّ
ن مصحف ن. وفي الفترات المبكرة من اإلسالم استُثني القرآن الكریم من ھذا العداء فُدّوِ المدوَّ
عثمان، وأُتلف ما عداه من المصاحف. ثم تطور الموقف فاستُثني تدوین السنة مع القرآن، وكره ما
عداه مثل كتب الرأي (الفقھ المجّرد) والتي استثنیت فیما بعد؛ حتى شمل ذلك كتب األدب،

والتاریخ، واللغة؛ وأصبح اإلتالف ینحو منحى آخر كما سنبیّنھ في [أسباب إتالف الكتب].

 



أس�اب إتالف ال�تب
ھناك عدة أسباب وراء إتالف الكتب، من أبرزھا ستة أسباب وھي:

أوًال - األسباب الشرعیة.

ثانیًا - األسباب العلمیة.

ثالثًا - األسباب السیاسیة.

رابعًا - األسباب االجتماعیة والقبلیة.

خامًسا - األسباب النفسیة.

سادًسا - األسباب التعصبیة.

ع�ة: أوال - األس�اب ال��
یكاد یكون ھذا السبب من أھم األسباب التي أوردناھا آنفًا بل، یكاد یكون السبب الرئیس في ظاھرة
إتالف الكتب في تراثنا اإلسالمي والعربي، وكما أشرنا في سطور سابقة إننا مجتمعات أبویة،
ز جانب اإلجماع على أمر معیَّن، مثل اإلجماع على (المصحف اإلمام) وأكدنا على ذلك؛ وعلیھ ُعّزِ
وإحراق ما عداه من المصاحف. فاإلجماع في الشریعة اإلسالمیة یمثّل المصدر الثالث بعد القرآن
الكریم والسنة عند جمھور علماء السنة؛ وعلیھ فاإلجماع على اتباع المصحف اإلمام وإحراق ما
عداه یُقاس علیھ اتباع الكتاب والسنة وإتالف ما عداھما من كتب الرأي أوًال، ثم انسحاب ھذا
الموقف على كتب أخرى فیما بعد، حیث سیسھل إتالف كتب العلوم األخرى، واإلفتاء بذلك من قبل

بعض العلماء.

یقول ابن قیم الجوزیة في الطرق الحكیمة:

[… وكذلك ال ضمان في تحریق الكتب المضلّة وإتالفھا. قال المروزي قلت ألحمد استعرت كتابًا
فیھ أشیاء ردیئة ترى أن أخرقھ أو أحرقھ؟ قال نعم. وقد رأى النبي صلى هللا علیھ وسلم بید عمر
كتابًا اكتتبھ من التوراة وأعجبھ موافقتھ للقرآن فتمعّر وجھ النبي صلى هللا علیھ وسلم حتى ذھب بھ
عمر إلى التنور فألقاه فیھ فكیف لو رأى النبي صلى هللا علیھ وسلم ما صنف بعده من الكتب التي
یعارض بھا ما في القرآن والسنة وهللا المستعان…]  وقد أمر النبي صلى هللا علیھ وسلم من كتب 
عنھ شیئا غیر القرآن أن یمحوه، ثم أذن في كتابة سنتھ ولم یأذن في غیر ذلك، وكل ھذه الكتب 
المتضمنة لمخالفة السنة غیر مأذون فیھا، بل مأذون في محقھا وإتالفھا، وما على األمة أضر منھا. 
وقد حرق الصحابة جمیع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان لما خافوا على األمة من االختالف، 

فكیف لو رأوا ھذه الكتب التي أوقعت الخالف بین األمة والتفرق؟!.



وقال الخالل: أخبرني محمد ابن أبي ھارون أّن أبا الحارث حدَّثھم قال: قال أبو عبد هللا: أھلكھم
وضع الكتب، تركوا آثار رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وأقبلوا على الكالم. وقال: أخبرني محمد
بن أحمد بن واصل المقري قال سمعت أبا عبد هللا وُسئل عن الرأي فرفع صوتھ وقال ال یثبت
شيء من الرأي، علیكم بالقرآن والحدیث واآلثار. وقال في روایة ابن مشیش إّن أبا عبد هللا سألھ
رجل فقال: أكتب الرأي؟ فقال: ما تصنع بالرأي؟ علیك بالسنن فتعلّمھا، وعلیك باألحادیث
المعروفة. وقال عبد هللا بن أحمد: سمعت أبي یقول ھذه الكتب بدعةٌ وضعھا. وقال إسحق بن
منصور سمعت أبا عبد هللا یقول: ال یعجبني شیئًا من وضع الكتب، من وضع شیئًا من الكتب فھو

مبتدع.

وقال المروزي: حّدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حّدثنا حماد بن زید قال، قال لي ابن عون یا
حّماد ھذه الكتب تضل، وقال المیموني ذاكرت أبا عبد هللا خطأ الناس في العلم. فقال وأي الناس ال
یخطئ والسیما من وضع الكتب فھو أكثر خطأ. وقال إسحق سمعت أبا عبد هللا وسألھ قوم من
أردبیل عن رجل یقال لھ عبد الرحیم، وضع كتابًا فقال أبو عبد هللا ھل أحد من أصحاب رسول هللا
صلى هللا علیھ وسلم فعل ھذا أو أحد من التابعین، وأغلظ وشدَّد في أمره وقال انھوا الناس عنھ
وعلیكم بالحدیث. وقال في روایة ابن الحارث ما كتبت من ھذه الكتب الموضوعة شیئًا قط. وقال
محمد بن زید المستملي سأل أحمد رجًال فقال: أكتب الرأي؟ قال ال تفعل علیك بالحدیث واآلثار،
فقال لھ السائل إّن ابن المبارك قد كتبھا فقال لھ أحمد: ابن المبارك لم ینزل من السماء إنّما أمرنا أن

نأخذ العلم من فوق.

وقال عبد هللا بن أحمد: سمعت أبي وذكر وضع الكتب فقال: أكرھھا! ھذا أبو فالن وضع كتابًا؛
فجاء أبو فالن فوضع كتابًا، وجاء فالن فوضع كتابًا، فھذا ال انقضاء لھ كلما جاء رجل وضع
كتابًا، وھذه الكتب وضعھا بدعة، كلما جاء رجل وضع كتابًا وترك حدیث رسول هللا صلى هللا
علیھ وسلم وأصحابھ. لیس إال االتباع والسنن وحدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وأصحابھ،
وعاب وضع الكتب، وكرھھ كراھة شدیدة. وقال المروزي في موضع آخر قال أبو عبد هللا

یضعون البدع في كتبھم إنّما أحذّر عنھا أشد التحذیر.

قلت إنّھم یحتّجون بمالك أنّھ وضع كتابًا، فقال أبو عبد هللا: ھذا ابن عون والتیمي ویونس وأیوب
ھل وضعوا كتابًا؟ ھل كان في الدنیا مثل ھؤالء؟ وكان ابن سیرین وأصحابھ ال یكتبون الحدیث

فكیف الرأي وكالم أحمد في ھذا كثیر جًدا. ذكره الخالل في كتاب العلم.

ومسألة وضع الكتب فیھا تفصیل لیس ھذا موضعھ، وإنّما كره أحمد ذلك ومنعھ منھ، لما فیھ من
االشتغال بھ، واإلعراض عن القرآن والسنة والذب عنھما، وأما كتب إبطال اآلراء والمذاھب

المخالفة لھما فال بأس بھا، وقد تكون واجبة مستحبة ومباحة بحسب اقتضاء الحال وهللا أعلم.

والمقصود من ھذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة یجب إتالفھا وإعدامھا، وھي أولى بذلك من
إتالف آالت اللھو والمعارف وإتالف آنیة الخمر؛ فإّن ضررھا أعظم منضرر ھذه، وال ضمان في
كسر أواني الخمر وشّق زقاقھ…]  وقد أحرق نعیم بن حماد سماعھ من إبراھیم بن أبي یحیى أبي
 إسحاق األسلمي المدني قال نعیم: [أنفقت على كتبھ خمسة دنانیر، ثم أخرج إلینا یوًما كتابًا فیھ



القدر وكتابًا فیھ رأي مھم، فقرأتھ فعرفت، فقلت: ھذا رأیك! قال: نعم]. فحرقت بعض كتبھ
وطرحتھا[13].

ومّزق ابن المبارك ما كتب عن ثابت بن أبي صفیة بسبب سوء اعتقاد ابن أبي صفیة في عثمان
رضي هللا عنھ[14].

وأحرق أبو جعفر النفیلي ما كتب من حدیث عن أبین بن سفیان المقدسي حینما تبیَّن لھ أنّھ
مرجئ[15].

: ا - الس�ب العل�� ثان��
وھذا السبب من األسباب الدقیقة التي ال یفقھھا إال من أدمن المطالعة لكتب التراجم وعلم األسانید،
وال بأس أن نقرب ھذا السبب، وھو أنّھم في مرحلة الجمع والتدوین واإلمالء، كان الشیخ یُملي
على تالمیذه المادة، وغالبًا ھي أحادیث الرسول صلى هللا علیھ وسلم وكان التالمیذ یحضرون عند
الشیخ بجمیع عدة االستمالء؛ فیكتبون عنھ وتُضبط أسماء ھذا المجلس في محضر یُحفظ عند
الشیخ، وعند تالمیذه الذین یریدون نفس ھذا المحضر؛ فیعرف من حضر وسمع ومن لم یحضر،
وتاریخ السماع. ھذا المحضر وما سمعھ التلمیذ یطلق علیھ (أصل السماع) وألنّھم یخشون أن
یزّور أحد الكذابین ھذا األصل، بحیث یكشط اسم أحد التالمیذ ویضع اسمھ في مكانھ؛ كان العلماء
یتلفون ھذه األصول في حیاتھم، أو یوصون بإتالفھا بعد وفاتھم. وھذا ما سلكھ أغلب علماء
الحدیث صیانة للحدیث النبوي، واألمثلة على ذلك كثیرة. وھنالك جانب آخر من جوانب اإلتالف
ألسباب علمیة، وھو مخالفة الشرط العلمي في الروایة والتلقّي، حیث نجد أّن مخالفة الشروط

العلمیة في بعض األحیان مدعاة إلتالف الكتب.

قال یحیى بن معین: [بالعراق كتاب ینبغي أن یُدفن تفسیر الكلبي، عن أبي صالح. وبالشام كتاب
ینبغي أن یُدفن كتاب الدیات لخالد بن یزید بن أبي مالك، لم یرض أن یكذب على أبیھ حتى كذب

على الصحابة][16].

: ا - الس�ب الس�ا��
�
ثالث

من أقدم األسباب السیاسیة إلتالف الكتب التي مّرت علینا أثناء جمعنا لمادة ھذا الكتاب واقعةٌ
حدثت في المدینة سنة 82 ھـ؛ حیث أُحرق كتاب یحتوي على فضائل األنصار، وأھل المدینة
خشي عبد الملك بن مروان أن یقع بید أھل الشام فیعرفوا ألھل المدینة فضلھم، وھو خالف ما

عممھ عنھم بنو أمیة في الشام.

: ا - الس�ب االجتما�� والق��� را�ع�
یقول الوزیر جمال الدین القفطي في كتاب [أنباه الرواة على أنباه النجاة] في ترجمتھ البن الحائك
الحسن بن أحمد الھمداني: [وكتابھ في معارف الیمن وعجائب أھلھ، المسّمى (باإلكلیل) وھو عشرة



قھا تقرب أجزاء، وھو كتاب جلیل جمیل عزیز الوجود لم أَر منھ إال أجزاء متفرقة، وھي على تفرُّ
من نصف التصنیف وصلت في جملة كتب الوالد المخلّفة عنھ حّصلھا عند مقامھ ھناك، وقیل إّن
ھذا الكتاب یتعذَّر وجوده تاًما، ألّن المثالب المذكورة فیھ، في بعض قبائل الیمن… وأعدم أھل كل

قبیلة ما وجدوه من الكتاب، وتتبعوا إعدام النسخ منھ، فحصل نقصھ لھذا السبب][17].

ومثل ھذه الواقعة كثیًرا ما وقعت، حیث تتبع آثار مؤلفین وشعراء ذكروا بالذم، أو الھجاء أھل بلد،
أو قبیلة معینة، فتُتلف كتبھم حتى یعتریھا النسیان.

: ا - الس�ب النف�� خامس�
خیر مثال على ھذا السبب ھي واقعة إحراق أبي حیان التوحیدي لكتبھ، والتي تناولناھا بالبسط.
وھناك واقعة أخرى وقعت ألحد الشعراء حیث غسل قصیدة من شعره بسبب الغیظ وحدة االنفعال.

وقد ذكرنا ھذه الواقعة في ھذا الكتاب في ترجمة [أحمد بن محمد النامي الدرامي.]

: � ا - الس�ب التعص�� سادس�
كثیًرا ما فعل التعصب والجھل أفاعیلھ في تراثنا العربي، فأتى على األخضر والیابس عبر عدة
أنساق منھا االجتماعي، ومنھا الدیني ومنھا المذھبي، أو العرقي ومنھا السیاسي إلى غیر ذلك من
أنساق تعصبیھ كان لھا دور في إتالف كتب التراث، كما حدث مع كتاب [النصرة لمذھب إمام دار
الھجرة][18] تألیف اإلمام القاضي عبد الوھاب بن نصر البغدادي المالكي[19]، حیث وقع بید

بعض قضاة الشافعیة بمصر فغّرقھ في النیل بسبب التعصب المذھبي.

 



طرق إتالف ال�تب:
تعّددت طرق إتالف الكتب في تراثنا، إال أنّھا لم تخرج عن أربع طرق معروفة ومعھودة وھي:

أوًال: إتالف الكتب بالحرق.

ثانیًا: إتالف الكتب بالدفن.

ثالثًا: إتالف الكتب بالغسل بالماء واإلغراق.

رابعًا: إتالف الكتب بالتقطیع والتخریق.

اإلتالف �الحرق:
تعتبر ھذه الطریقة من أشھر طرق إتالف الكتب، حیث استعملت غالبًا في الساحات العامة، وغالبًا
ھي طریقة السلطة في التعبیر عن رفضھا العلني لكتب، وأفكار معینة، وسیمّر علینا في المسرد

التاریخي ما یدل على استعمال السلطة لھذه الطریقة غالبًا.

اإلتالف �الدفن:
یغلب على ھذه الطریقة اإلتالف الفردي للكتب الخاصة، وال أعرف نًصا ینصُّ على أّن السلطة قد

مارست إتالف الكتب بالدفن، بل غالبًا ھي إحراق أو إغراق أو تقطیع.

اإلتالف �الغسل واإلغراق:
ُمورست ھذه الطریقة غالبًا في اإلتالف الفردي للكتب، وھي السائدة ھنا حیث كان بعضھم یُغرق

كتبھ في البحار، أو األنھار؛ أو یعمل على غسلھا لالستفادة مرة أخرى من الورق.

اإلتالف �التقطيع والتخ��ق:
تُعتبر ھذه الوسیلة من أقّل الوسائل المستعملة في إتالف الكتب، واستعملت غالبًا من قبل السلطة

 



السلطة واغت�ال ال�تب
سنة 82 هـ[20]

ا سنة اثنین وثمانین، وھو ولي قال عبد الرحمن بن یزید[21]: قدم علینا سلیمان بن عبد الملك حاج�
عھد، فمرَّ بالمدینة، فدخل علیھ الناس، فسلَّموا علیھ، وركب إلى مشاھد النبي صلى هللا علیھ وسلم
التي صلّى فیھا، وحیث أُصیب أصحابھ بأحد، ومعھ أبان بن عثمان، وعمرو بن عثمان، وأبو بكر
بن عبد هللا بن أبي أحمد، فأتوا بھ قباء، ومسجد الفضیخ، ومشربة أم إبراھیم، وأحد، وكل ذلك
یسألھم، ویخبرونھ عما كان. ثم أمر أبان بن عثمان أن یكتب لھ ِسیَر النبي - صلى هللا علیھ وسلم -
ومغازیھ، فقال أبان: ھي عندي، فقد أخذتھا مصححة ممن أثق بھ فأمر بنسخھا وألقى فیھا (إلى)
عشرة من الكتاب فكتبوھا في رق، فلما صارت إلیھ نظر فإذا فیھا ذكر األنصار في العقبتین، وذكر
األنصار في بدر، فقال: ما كنت أرى لھؤالء القوم ھذا الفضل. فإما أن یكون أھل بیتي غمصوا
علیھم، وإما أن یكونوا لیس ھكذا. فقال أبان بن عثمان: أیھا األمیر ال یمنعنا ما صنعوا بالشھید
المظلوم من خذالنھ، إّن القول بالحق: ھم على ما وصفنا لك في كتابنا ھذا. قال: ما حاجتي إلى أن
أنسخ ذاك حتى أذكره ألمیر المؤمنین، لعلھ یخالفھ، فأمر بذلك الكتاب فُحرق. وقال: أسأل أمیر
المؤمنین إذا رجعت، فإن یوافقھ، فما أیسر نسخھ، فرجع سلیمان بن عبد الملك فأخبر أباه بالذي
ف أھل الشام كان من قول أبان، فقال عبد الملك: وما حاجتك أن تقدم بكتاب لیس لنا فیھ فضل، تعّرِ
ب رأیھ. وكان عبد الملك أموًرا ال نرید أن یعرفوھا؟ قال سلیمان: فلذلك یا أمیر المؤمنین. فصوَّ
یثقل علیھ ذلك، ثم إّن سلیمان جلس مع قبیصة بن ذؤیب، فأخبره خبر أبان بن عثمان وما نسخھ
من تلك الكتب، وما خالف أمیر المؤمنین فیھا، فقال قبیصة: لوال ما كرھھ أمیر المؤمنین لكان من
الحّظ أن تعلمھا وتعلّمھا ولدك وأعقابھم، إّن حّظ أمیر المؤمنین فیھا لوافر، إّن أھل بیت أمیر
المؤمنین ألكثر من شھد بدًرا، فشھدھا من بني عبد شمس ستة عشر رجًال من أنفسھم وحلفائھم
وموالیھم، وحلیف القوم منھم، ومولى القوم منھم. وتوفي رسول هللا - صلى هللا علیھ وعلى آلھ -
وعمالھ من بني أمیة أربعة: عتاب بن أسید على مكة، وأبان بن سعید على البحرین، وخالد بن
سعید على الیمن، وأبو سفیان بن حرب على نجران، عامًال لرسول هللا - صلى هللا علیھ وسلم -
ولكني رأیت أمیر المؤمنین یكره من ذلك شیئًا، فما كره فال تخالفھ. ثم قال قبیصة: لقد رأیتني وأنا
وھو - یعني عبد الملك - وعّدةٌ من أبناء المھاجرین، ما لنا علٌم غیر ذلك حتى أحكمناه، ثم نظرنا
بعد في الحالل والحرام. فقال سلیمان: یا أبا إسحق، أال تخبرني عن ھذا البغض من أمیر المؤمنین
وأھل بیتھ لھذا الحّي من األنصار، وحرمانھم إیّاھم، ِلَم كان؟ فقال: یا ابن أخي، أول من أحدث ذلك
معاویة بن أبي سفیان، ثم أحدثھ أبو عبد الملك، ثم أحدثھ أبوك: فقال: عالم ذلك؟ فقال: فوهللا ما
أرید بھ إال ألعلمھ وأعرفھ. فقال: ألنھم قتلوا قوًما من قومھم، وما كان من خذالنھم عثمان - رضي
هللا عنھ - فحقدوه علیھم، وحنقوه وتوارثوه، وكنت أحّب ألمیر المؤمنین أن یكون على غیر ذلك
لھم، وأن أُخرج من مالي، فكلّمھ. فقال سلیمان: أفعل وهللا. فكلَّمھ وقبیصة حاضٌر، فأخبره قبیصة
بما كان من محاورتھم. فقال عبد الملك: وهللا ما أقدر على ذلك، فدعونا من ذكرھم، فأسكت القوم.



سنة 163هـ[22]

[ذُكر أّن المھدي[23] سلك في سفرتھ ھذه طریق الموصل.. حتى انتھى إلى حلب فأتتھ البشرى بھا
بمقتل المقنع[24]، وبعث وھو بھا عبد الجبار المحتسب لجلب من بتلك الناحیة من الزنادقة[25].
ففعل، وأتاه بھم وھو بدابق فقتل جماعة منھم وصلبھم وأتى بكتب من كتبھم فقُّطعت بالسكاكین…]

سنة 311 هـ  

قال ابن الجوزي[26] في حوادث ھذه السنة: [… وفي نصف رمضان أُحرق على باب العامة
صورة ماني وأربعة أعدال[27] من كتب الزنادقة فسقط منھا ذھب وفضة مما كان على

المصاحف لھ قدر].

سنة 322 هـ  

قال ابن األثیر في الكامل[28]: [… وفیھا أُحضر أبوبكربن مقسم[29] ببغداد في دار سالمة
الحاجب وقیل لھ: إنّھ قد إبتدع قراءة[30] لم تُعرف وأحضر ابن مجاھد[31]، والقضاة، والقّراء،

وناظروه فاعترف بالخطأ وتاب منھ، وأحرق كتبھ].

القرن الرابع 350 هـ  
ذكر أبو الحسن بن عبد هللا بن الحسن النباھي المقالي في كتاب [تاریخ قضاة األندلس] في ترجمة
القاضي محمد بن یبقي بن زرب: [… واعتنى القاضي ابن زرب بطلب أصحاب ابن مسرة[32]
والكشف عنھم واستتابة من علم أنّھ یعتقد مذھبھم، وأظھر للناس كتابًا حسنًا وضعھ في الرد على
ابن المسرة قُرئ علیھ وأخذ عنھ. وكان سنة 350 ھـ استتاب جملة جيء بھم إلیھ من أتباع ابن
مسرة، ثم خرج إلى جانب المسجد الجامع الشرقي، وقعد ھناك، فأحرق بین یدیھ ما وجد عندھم من
كتبھ وأوضاعھ، وھم ینظرون إلیھ في سائر الحاضرین][33] ونقل المقري عن المطمح قال: [إّن
ابن مسرة كان على طریق من الزھد والعبادة سبق فیھا، وانتسق في سلك مقتفیھا، وكانت لھ
إشارات غامضة، وعبارة عن منازل الملحدین غیر داحضة، وُوجدت لھ مقاالت ردیة،
واستنباطات مردیة، نُسب بھا إلیھ رھق، وظھر لھ فیھا مزحل عن الرشد ومزھق، فتتبّعت
مصنَّفاتھ بالحرق، واتسع في استباحتھا الخرق، وغدت مھجورة، على التالین محجورة، وكان لھ
تنمیق في البالغة وتدقیق لمعانیھا، وتزویق ألغراضھا وتشیید لمبانیھا][34]. ثم قال المقري: [وھو

من نمط الصوفیة الذین تكلّم فیھم، والتسلیم أسلم][35]

سنة 366 هـ  



ذكر الصفدي في ترجمة الحاجب الملك المنصور األندلسي فقال:

[… محمد بن عبد هللا بن أبي عامر محمد بن الولید القحطاني المعافري األندلسي الحاجب الملك
المنصور أبو منصور، كان مدبِّر دولة المؤید با� ھشام بن المستنصر األموي، عمد أول تغلبھ إلى
خزاین كتب المستنصر فأبرز ما فیھا من صنوف التوالیف بمحضر خواصھ العلماء، وأمر بإفراد
ما فیھا من كتب األوایل؛ حاشى كتب الطب والحساب، وأمر بإحراقھا وطّمِ بعضھا وكانت كثیرة
جًدا، فعل ذلك تحببًا إلى العوام وتقبیًحا لرأي المستنصر[36]، غزا ما لم یغزه أحد من الملوك

وفتح كثیًرا وكان المؤید معھ صورة ودانت لھ األندلس…][37].

سنة 398 هـ[38]

[فیھا كانت فتنة ھائلة ببغداد قصد رجل شیخ الشیعة ابن المعلم[39] وھو الشیخ المفید وأسمعھ ما
یكره فثار تالمذتھ وقاموا واستنفروا الرافضة وأتوا دار قاضي القضاة أبي محمد بن األكفاني[40]
والشیخ أبي حامد بن األسفرائیني[41] فسبُّوھما وحمیت الفتنة ثم إّن السنة أخذوا مصحفًا قیل إنّھ
على قراءة ابن مسعود فیھ خالف كثیر فأمر الشیخ أبو حامد والفقھاء بتحریقھ فأُحضر بمحضر
منھم فقام لیلة النصف رافضي وشتم من أحرق المصحف، فأُخذ وقُتل فثارت الشیعة ووقع القتال
بینھم، وبین السنة واختفى أبو حامد واستظھرت الروافض، وصاحوا الحاكم یا منصور فغضب
القادر با�، وبعث خیًال لمعاونة السنة فانھزمت الرافضة، وأُحرقت بعض دورھم، وذلوا، وأمر

عمید الجیوش بإخراج ابن المعلم من بغداد فأخرج وحبس جماعة ومنع القصاص مدةً].

سنة 417 هـ  
ذكر ابن العماد في وفیات ھذا العام [… أبو العالء صاعد بن الحسن الربعي البغدادي اللغوي
األدیب نزل األندلس وصنَّف الكتب وروى عن أبي بكر القطیعي وطائفة قال ابن بشكوال كان یُتَّھم
بالكذب، وقال ابن خلكان: صاعد بن الحسن بن عیسى الربعي البغدادي اللغوي صاحب كتاب
الفصوص روى بالمشرق عن أبي سعید السیرافي وأبي علي الفارس وأبي سلیمان الخطابي،
ودخل األندلس في أیام ھشام بن الحكم ووالیة المنصور بن عامر في حدود ثمانین وثالثمائة،
وأصلھ من بالد الموصل، ودخل بغداد وكان عالًما باللغة، واألدب، واألخبار سریع الجواب حسن
الشعر طیب المعاشرة، فأكرمھ المنصور وزاد في اإلحسان إلیھ واإلفضال علیھ، وكان مع ذلك
محسنًا للسؤال حاذقًا في استخراج األموال، وجمع كتاب الفصوص نحا فیھ منحى القالي في أمالیھ،
وأثابھ علیھ خمسة آالف دینار، وكان یُتَّھم بالكذب في نقلھ؛ فلھذا رفض الناس كتابھ، ولما دخل
مدینة دانیة وحضر مجلس الموفق مجاھد بن عبد هللا العامري أمین البلد، وكان في المجلس أدیب
یُقال لھ بشار - وكان أعمى -، فقال: یا أبا العالء، فقال: لبیك. فقال: ما الجرنفل في كالم العرب،
فعرف أبو العالء أنّھ وضع ھذه الكلمة ولیس لھا أصل في اللغة. فقال لھ - بعد أن أطرق ساعة -:
ھو الذي یفعل بنساء العمیان، وال یفعل بغیرھن، وال یكون الجرنفل جرنفًال؛ حتى ال یتعّداھن إلى



غیرھن فخجل بشار، وضحك من كان حاضًرا وتوفي صاعد بصقلیة. ولما ظھر للمنصور كذبھ
في النقل وعدم تثبتھ؛ رمى كتاب الفصوص في البحر ألنّھ قیل لھ جمیع ما فیھ ال صحة لھ فعمل

فیھ بعض شعراء عصره:

قد غاص في البحر كتاب الفصوص

وھكذا كل ثقیل یغوص

  فلما سمع صاعد ھذا البیت أنشد:

عاد إلى عنصرة انما

یخرج من قعر البحور الفصوص

  ولھ أخبار كثیرة في االمتحان انتھى ملخًصا][42].

سنة 420 هـ  

قال ابن الجوزي في حوادث ھذه السنة[43]:

[وورد إلى الخلیفة[44] كتاب من األمیر یمین الدولة أبي القاسم محمود، وكان فیھ سالم على سیدنا
وموالنا اإلمام القادر با� أمیر المؤمنین، فإّن كتاب العبد صدر من معسكره بظاھر الري غرة
جمادي اآلخرة سنة عشرین، وقد أزال هللا عن ھذه البقعة أیدي الظلمة، وطھَّرھا من دعوة الباطنیة
الكفرة والمبتدعة الفجرة، وقد تناھت إلى الحضرة المقدَّسة حقیقة الحال في ما قصر العبد علیھ
سعیھ واجتھاده من غزو أھل الكفر والضالل، وقمع من نبغ ببالد خراسان من الفئة الباطنیة
الفجار، وكانت مدینة الري مخصوصة بالتجائھم إلیھا وإعالنھم بالدعاء إلى كفرھم فیھا یختلطون
بالمعتزلة المبتدعة والغالیة من الروافض المخالفة لكتاب هللا والسنة یتجاھرون بشتم الصحابة،
ویُسرون اعتقاد الكفر ومذھب اإلباحة، وكان زعیمھم رستم بن علي الدیلمي، فعطف العبد عنانھ
ھ علیًا بالعساكر فطلع بجرجان وتوقف بھا إلى انصراف الشتاء ثم دلف منھا إلى دامغان، ووجَّ
لحاجب في مقّدمة العسكر إلى الري، فبرز رستم علي من وجاره على حكم االستسالم

واالضطرار، فقُبض علیھ وعلى أعیان الباطنیة من قواده.

وطلعت الرایات أثر المقّدمة بسواد الري غدوة االثنین السادس عشر من جمادى األولى، وخرج
ف الدیالمة معترفین بذنوبھم شاھدین بالكفر والرفض على نفوسھم، فرجع إلى الفقھاء في تعرُّ
أحوالھم، فاتفقوا على أنّھم خارجون على الطاعة وداخلون في أھل الفساد مستمرون على العناد،
فیجب علیھم القتل والقطع والنفي على مراتب جنایاتھم، وإن لم یكونوا من أھل اإللحاد فكیف
واعتقادھم في مذاھبھم وال یعدو ثالثة أوجھ تسود بھا الوجوه في القیامة والتشیع والرفض
والباطن، وذكر ھؤالء الفقھاء أّن أكثر القوم ال یقیمون الصالة، وال یؤتون الزكاة، وال یعرفون
شرائط اإلسالم، وال یمیّزون بین الحالل والحرام، بل یجاھرون بالقذف وشتم الصحابة، ویعتقدون

َّ



ذلك دیانة، واألمثل یتقلَّد مذھب االعتزال، والباطنیة منھم ال یؤمنون با� عز وجل، ومالئكتھ
وكتبھ، ورسلھ والیوم اآلخر، وأنّھم یعدون جمیع الملل مخاریق الحكماء، ویعتقدون مذھب اإلباحة
في األموال والفروج والدماء وحكموا بأّن رستم بن علي كان یُظھر التستر ویتمیّز بھ عن سلفھ إال
أّن حبالتھ زیادة على خمسین امرأة من الحرائر ولدن ثالثة وثالثین نفًسا من الذكور واإلناث،
وحین رجع إلیھ في السؤال عن ھذه الحال، وعرف أّن من یستجیز مثل ھذا الصنیع مجاوز كّل حّد
في االستحالل؛ ذكر أّن ھذه العدة من النساء أزواجھ، وأّن أوالدھّن أوالده، وأّن الرسم الجاري
لسلفھ (في ارتباط الحرائر) كان مستمًرا على ھذه الجملة، وأنّھ لم یخالف عاداتھم في ارتكاب ھذه
الخطة، وأن ناحیة من سواد الري قد ُخصَّت بقوم من المزدكیة یدَّعون اإلسالم بإعالن الشھادة، ثم
یجاھرون بترك الصالة والزكاة والصوم والغسل وأكل المیتة، فقضى االنتصار لدین هللا (تعالى)
بتمییز ھؤالء الباطنیة عنھم، فُصلبوا على شارع مدینة طالما تملَّكوھا غصبًا واقتسموا أموالھا نھبًا،
وقد كانوا بذلوا أمواًال جمة یفتدون بھا نفوسھم، فعرفوا أّن الغرض نھب نفوسھم دون العرض
ل رستم بن علي (وابنھ) وجماعة من الدیالمة إلى خراسان، وُضمَّ إلیھم أعیان المعتزلة والغالة وُحّوِ
من الروافض لیتخلص الناس من فتنتھم، ثم نُظر فیما اختزنھ رستم بن علي من األثاث فعُثر من
الجواھر ما یقارب خمسمائة ألف دینار، ومن النقد على مائتین وستین ألف دینار، ومن أصناف
الثیاب على خمسة آالف وثالثمائة ثوب، وبلغت قیمة الدسوت من النسیج والخزوانیات عشرین
ل من الكتب خمسون حمًال ما خال كتب ألف دینار، ووقف أعیان الدیلم على مائتي ألف دینار، وُحّوِ
المعتزلة والفالسفة والروافض فإنّھا أُحرقت تحت جذوع المصلّبین، إذ كانت أصول البدع، فخلت
ھذه البقعة من دعاة الباطنیة وأعیان المعتزلة والروافض، وانتصر السنة فطالع العبد بحقیقة ما

یسره هللا تعالى ألنصار الدولة القاھرة.]

القرن الخامس

جاء في كتاب نفح الطیب[45] في ترجمتھ ألبي محمد بن حزم [… وقولھ لما أحرق المعتضد بن
عباد كتبھ بأشبیلیة:

[دعوني من أحرق رٍق وكاعٍد

وقولوا بعلم كي یرى الناس من یدري

فإن تحرقوا القرطاس، بل ھو في صدري

یسیر معي حیث استقلت ركائبي

وینزل إن انزل ویدفن في قبري]

سنة 537 هـ  



قال الیافعي[46]: [وفیھا توفي صاحب المغرب علي بن یوسف بن تاشفین، كان یرجع إلى عدل
ودین وتعبُّد وحسن طویة وشدة إیثار ألھل العلم وتعظیم لھم وھو الذي أمر بإحراق كتب اإلمام

حجة اإلسالم أبي حامد الغزالي…][47].

سنة 544 هـ  
قال ابن العماد الحنبلي في شذرات الذھب في وفیات ھذا العام: [وفیھا أبو الفضل القاضي عایض
بن موسى بن عیاض العالمة الیحصبي السبتي المالكي الحافظ أحد األعالم ُولد سنة ست وسبعین
وأربعمائة… ُولي قضاء سبتة مدة ثم قضاء غرناطة… ومن مصنَّفاتھ الشفاء الذي لم یُسبق إلى
مثلھ ومنھا مشارق األنوار… كان إمام وقتھ في علوم شتّى مفرًطا في الذكاء ولھ شعر حسن…
وبالجملة فإنّھ كان عدیم النظیر حسنة من حسنات األیام شدید التعصب للسنة والتمسك بھا حتى أمر

بإحراق كتب الغزالي ألمر توھمھ منھا…][48]

سنة 555 هـ  

ذكر ابن األثیر في كتاب الكامل في التاریخ[49] في حوادث سنة 555 ھـ [وقبض على القاضي
ابن المرخم، وكان بئس الحاكم وأخذ منھ ماًال كثیًرا، وأُخذت كتبھ فأُحرق منھا في الرحبة ما كان

من علوم الفالسفة، فكان منھا كتاب الشفاء البن سینا[50] وكتاب إخوان الصفا وما یشاكلھما].

سنة 574 هـ  

قال الیافعي[51]: [أخذ ابن قرایا[52] الرافضي وُوجد في بیتھ سبُّ الصحابة فقُطعت یده، ولسانھ
ورجمتھ العامة فھرب وسبح في الماء فرموه باآلجّر فغرق فأخرجوه وأحرقوه، ثم أُلحق ذلك بالتتبع
على الرافضة وأُحرقت كتبھم وانقمعوا حتى صاروا إلى ذلة الیھود وتھیّأ علیھم من ذلك ما لم یتھیّأ

ببغداد نحو مائتین وخمسین سنة].

سنة 583 هـ  

قال النویري في ترجمتھ ألبي یوسف یعقوب بن یوسف أمیر الموحدین[53]: [كانت وفاتھ في سابع
عشر ربیع اآلخر خمس وتسعین وخمسمائة بمدینة سال]. وكان قد سار إلیھا من مراكش، وبنى
مدینة مجاورة لھا وسماھا المھدیة، وجاءت من أحسن البالد وأنزھھا. فسار لیشاھدھا فتوفي بھا.
وقیل: بل توفي بمراكش بعد انصرافھ من سال، في جمادى األولى سنة خمٍس وتسعین. وقیل: بل

كانت وفاتھ في صفر منھا. وكانت والیتھ خمس عشرة سنة.

وكان رحمھ هللا دینًا، حسن السیرة، كثیر الجھاد، إال أنّھ كان یتمذھب بمذاھب الظاھریة وال یكتمھ.
فعظموا في أیامھ وانتشروا في البالد، ومال إلیھم.



وحكى بعض المؤرخین أنّھ كان في سنة ثالث وثمانین وخمسمائة أظھر الزھد والتقشف وخشونة
المأكل والملبس. وانتشر في أیامھ الصالحون وأھل الحدیث. وانقطع علم الفروع. وأمر بإحراق
نة كتب المذاھب بعد أن یجرد منھا الحدیث والقرآن. فحرق منھا جملة في سائر البالد كالمدوَّ
وكتاب ابن یونس، ونوادر ابن أبي زید، ومختصره، والتھذیب للبرادعي، والواضحة. وأمر بجمع
الحدیث من المصنَّفات كالبخاري، ومسلم، والترمذي، والموطا، وسنن أبي داود، والبزاز، وابن
أبي شیبة، والدراقطني، والبیھقي، فجمع ذلك كلھ. فكان یُملیھ بنفسھ على الناس ویأخذھم بحفظھ.
قال: وانتشر ھذا المجموع في بالد المغرب، وحفظھ العوام والخواص. وكان یجعل لمن یحفظھ
الجوائز السنیة. وقد قصد أن یمحو مذھب مالك من بالد المغرب، ویحمل الناس على الظاھر من

الكتاب والسنة[54].

[الرازي]  
محمد بن زكریا الرازي الطبیب الفیلسوف أشھر من أن یُعّرف بھ. أخذ الطب عن الحكیم أبي

الحسن بن زید الطبري صاحب كتاب (فردوس الحكمة).

[قیل إّن سبب عماه أنّھ صنَّف للملك منصور (بن نوح أحد ملوك السامانیة…) كتابًا في الكیمیاء
فأعجبھ ووصلھ بألف دینار، وقال: أرید أن تخرج من القول إلى الفعل. فقال: إّن ذلك یحتاج إلى
مؤن وآالت، وعقاقیر صحیة، وإحكام صنعھ، فقال الملك: كل ما تریده أحضره إلیك وأمدك بھ،
فلما كع عن مباشرة ذلك وعملھ، قال لھ الملك: ما اعتقدت أّن حكیًما یرضى بتخلید الكذب في كتب
ینسبھا إلى الحكمة، یشغل بھا قلوب الناس ویسبھم فیما ال فائدة فیھ، واأللف دینار لك صلة، وال بّد
من عقوبتك على تخلید الكذب في الكتب، ثم أمر أن یُضرب بالكتاب الذي وضعھ على رأسھ، إلى

أن یتقّطع، فكان ذلك الضرب سبب نزول الماء في عینیھ].

سنة 658 هـ  

قال المقري في نفح الطیب[55]: [وھو اإلمام الحافظ الكتاب الناظم الناثر المؤلف الروایة أبو عبد
هللا محمد بن عبد هللا بن أبي بكر بن عبد هللا بن أبي بكر القضاعي األندلسي البلنسي… ولما توفي
السلطان رفعھ أمیر المؤمنین المستنصر إلى حضور مجلسھ، ثم حصلت لھ أمور معھ كان آخرھا
أنھ قبض علیھ، وبعث إلى داره فُرفعت إلیھ كتبھ أجمع وألفى أثناءھا فیما زعموا رقعة بأبیات

أولھا:

طغى بتونس خلف

سموه ظلما خلیفھ

  فاستشاط السلطان لھا، وأمر بامتحانھ، ثم بقتلھ، فقتل قعًصا بالرماح وسط محرم سنة 758 ھـ، 
ثم أُحرق شلوه، وسیقت مجلدات كتبھ وأوراق سماعھ ودواوینھ فأُحرقت معھ…].



سنة 701 هـ  
قال ابن حجر العسقالني في ترجمتھ لعلي بن الحسن بن عبد هللا بن الجابي الخطیب: [… كان 
مشھوًرا بحسن تأدیة الخطابة فصیح التالوة وكان قد أغرى بالكیمیاء وحّص  لـ فیھا كتبًا كثیرة جًدا 
وكان یزعم أنّھا صحت معھ قال ابن الجزري كان صاحبي وكان یعرف الكیمیاء معرفة تامة ولما 
مات توّجھ الشیخ تقي الدین بن تیمیة فاشترى منھا جملة وغسلھا في الحال وقال: ھذه الكتب كان 

الناس یضلون بھا وتضیع أموالھم فافتدیتھم بما بذلتھ في ثمنھا…][56].

سنة 716 هـ
في ھذه ذبح فضل هللا بن أبي بن الخیر عالي رشید الدولة فخر الوزراء مشیر الدولة الھمذاني

الطبیب[57].

كان یھودیًا فأسلم واتصل بغازان محمود وخدمھ وكثرت أموالھ. قال الصفدي [كان فیھ حلم
وتواضع وسخاء وبذل للعلماء والصلحاء، وكان ذا رأي ودھاء ومروءة، وفسر القرآن، وأدخل فیھ

الفلسفة].

ثم قال [ویُقال إنّھ كان جید اإلسالم - رحمھ هللا تعالى - ولما مات خلَّف بنینًا وبنات، وعمائر
فاخرة، وأمواًال ال تُحصر، وأُحرقت تآلیفھ بعده].

وُحمل رأس الرشید إلى تبریز، ونُودي علیھ ھذا الرأس الیھودي الذي بدَّل كالم هللا تعالى. ویُقال
إّن السبب في قتلھ أنّھ أخطأ في عالج أحد األمراء الكبار.

سنة 744 هـ
ذكر زین الدین عمر بن المظفر بن الوردي في كتاب (تتمة المختصر من أخبار البشر)[58]
والذي ذیل بھ على المختصر في أخبار البشر المعروف بتاریخ أبي الفداء في حوادث ھذا العام
قنا كتاب فصوص الحكم[59]، بالمدرسة العصرونیة بحلب، عقب الدرس، فقال: [وفیھا مزَّ

وغسلناه، وھو من تصانیف ابن عربي تنبیًھا على تحریم قنیتھ ومطالعتھ…][60].

سنة 773 هـ  
قال الشیخ أبو الحسن بن عبد هللا بن الحسن النباھي المالقي األندلسي في تاریخ قضاة األندلس[61]
[وجرى… بحضرة غرناطة، منتصف عام 773 ھـ، في كتب ألفیت بھا من توالیف محمد بن
الخطیب[62]، فیما یرجع إلى العقائد واألخالق، فأُحرقت بمحضر من الفقھاء، لما تضّمنتھ الكتب

المذكورة من المقاالت التي أوجبت ذلك عندھم وحققتھ لدیھم][63].



سنة 803 هـ  

ذكر ابن حجر العسقالني في كتاب [إنباء الغمر بأبناء العمر][64] في حوادث ھذا العام.

[وفي خامس عشر المحرم قُرئ على المحّدِث جمال الدین عبد هللا الشرائح[65] [كتاب الرد على
الجھمیة] لعثمان الدارمي فحضر عنھم زین الدین عمر الكفیري[66] فأنكر علیھم وشنَّع وأخذ
نسخة من الكتاب وذھب بھا إلى القاضي المالكي[67] فطلب القارئ وھو إبراھیم الملكاوي[68]
فأغلظ لھ، ثم طلب ابن الشرائحي فآذاه بالقول وأمر بھ إلى السجن، وقطع نسخة ابن الشرائحي ثم
طلب القارئ، ثانیًا فتغیَّب، ثم أحضره فسألھ عن عقیدتھ فقال: اإلیمان بما جاء عن الرسول صلى
ر وُضرب وِطیف بھ ثم طلبھ بعد جمعة هللا علیھ وسلم، فانزعج القاضي لذلك وأمر بتعزیره فعُّزِ

وكان بلغھ عنھ كالم أغضبھ فضربھ ثانیًا ونادى علیھ وحكم بسجنھ شھًرا].

سنة 913 هـ
جاء في كتاب [الكواكب السائرة بأعیان المائة العاشرة] في ترجمة ابن عراق: ھو محمد ابن علي
ابن عبد الرحمن الشیخ اإلمام الزاھد أبو علي شمس الدین ابن عراق الدمشقي نزیل المدینة

المنورة.

تتلمذ على الشیخ العارف علي بن میمون، ُولد سنة 878 ھـ. وقرأ القرآن بالتجوید على الشیخ
ف والزھد، یقول الغزي[69]: [… وألَّف عمر الداراني وغیره، وطلب العلم وسلك طریق التصوُّ
سیدي محمد في تلك المدة أربعة وعشرین كتابًا في طریق القوم[70]، فلما بلغ شیخھ ذلك انقبض
انقباًضا وتطور علیھ وعزم بسبب ذلك على السفر من حماه إلى دمشق، وكتب إلى بیروت لسیدي
محمد أن یلقاه بالكتب إلى دمشق، فسافر سیدي محمد إلى دمشق ونزل عند والدتھ وأقام عندھا أیاًما
حتى قدم شیخھ سیدي علي بن میمون في رجب سنة ثالث عشرة وتسعمائة (913 ھـ)… فسار
إلیھ سیدي محمد وتلقّاه بالسالم واإلكرام، غیر أنّھ استدعاه في ذلك المجلس؛ وقال لھ: یا خائن یا
كذاب عن من أخذت ھذا القیل والقال؟ فقال لھ سیدي محمد: یا سیدي فداك نفسي قد أتیناك
بالموبقات فافعل فیھا ما تشاء، فغسلھا سیدي علي، ولم یُبِق منھا سوى القواعد والتأدیب][71]. وقد

توفّي ابن عراق سنة 933 ھـ في مكة المكرمة.
 



العلماء الذين أتلفوا كتبهم
أبو ذر الحافظ (ت 884 ه)

ھو أحمد بن إبراھیم بن محمود بن خلیل الشیخ موفق الدین أبو ذر الحافظ الطرابلسي األصل، ثم
الحلبي المولد، والدار الشافعي ُولد في لیلة الجمعة تاسع صفر سنة ثماني عشرة وثمانمائة بحلب
ده، وحفظ مجموعة من متون الفقھ والحدیث والنحو، وأجازه مجموعة ونشأ بھا، فحفظ القرآن وجوَّ
من علماء عصره. یقول السخاوي: [… وتعانى في ابتدائھ فنون األدب، فبرع فیھا وجمع فیھا
تصانیف نظًما ونثًرا، ثم أذھبھا حسبما أخبرني بھ عن آخرھا، ومن ذلك (عروس األفراح فیما یقال
في الراح)، و(عقد الدرر واآلل فیما یقال في السلسال)، و(ستر الحال فیما قیل في الخال)،

و(الھالل المستنیر في العذار المستدیر)، و(البدر إذا استنار فیما قیل في العذار)][72].

� السعود (ت 870 ه) ابن أ��
ھو أحمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن موسى بن سعید بن علي الشھاب أبو العباس بن الشیخ أبي
السعود المنوفي ثم القاھري الشافعي السعودي نزیل القاھرة ُولد في شوال سنة 814 ھـ في منوف

العلیا[73].

حفظ القرآن صغیًرا وأكّب على طلب العلم مبكًرا، فحفظ المتون وأخذ عن علماء عصره، وتقدَّم
معاصریھ في الفرائض والحساب، وتعانى األدب فبرع فیھ وساد، وطارح الشعراء وقال الشعر

الجید والنثر البدیع المفرد واشتھر اسمھ وبعد صیتھ في ذلك.

قال السخاوي: [… وأعرض بآخرتھ عن تعاطي الشعر بل غسل جمیع ما كان عنده من نظم ونثر
بحیث لم یتأخر منھ إال ما كان برز قبل، ویقال إّن ذلك لم یكن عن قصد وإنّما اتّفق أنّھ جمع أوراق
نظمھ ثم أفرد منھا ما ال یرتضیھ لیغسلھ، ففاجأه بعض أصحابھ فقام لتلقیھ، وأمر بعض من كان
عنده بغسل األوراق التي عن یمین مجلسھ فاشتبھ األمر علیھ بحیث غسل ما كان یجب بقاؤه فلما

عاد سقط في یده وغسل الباقي، وأكثر حینئذ من النظر في الفقھ والمداومة على االشتغال بھ…]

� الحواري الزاهد (ت 246 ه)[74] ابن أ��
ھو أحمد بن عبد هللا بن میمون أبو الحسن الثعلبي الغطفاني الدمشقي شیخ أھل الشام، ُولد سنة
164 ھـ وسمع من سفیان بن عیینھ، وعبد هللا بن إدریس، والولید بن مسلم، وعبد هللا بن وھب،
وأبي الحسن الكسائي. ودخل الشام فصحب الشیخ أبا سلیمان الداراني مّدة، وأخذ عن مروان بن
محمد وأبي مسھر وطائفة، ثم أقبل على العبادة والتألُّھ. وحدَّث عنھ: سلمة بن شبیب، وأبو زرعة
الدمشقي، وأبو زرعة الرازي، وأبو داود، وابن ماجة في سننھ، وأبو حاتم، وسعید بن عبد العزیز

الحلبي، ومحمد بن المعافى الصیداوي، ومحمد بن محمد الباغندي، وعمر بن بحر األسدي.



[قال أبو عبد الرحمن السلمي في تاریخ الصوفیة: سمعت محمد بن جعفر بن مطر، سمعت إبراھیم
بن یوسف الھستجاني یقول: رمى أحمد بن أبي الحواري بكتبھ في البحر، وقال: نعم الدلیل كنت

واالشتغال بالدلیل بعد الوصول محال].

[وقال السلمي: سمعت محمد بن عبد هللا الطبري یقول: سمعت یوسف بن الحسین یقول: طلب أحمد
بن أبي الحواري العلم ثالثین سنة، ثم حمل كتبھ كلھا إلى البحر فغّرقھا، وقال: یا علم لم أفعل بك

ھذا استخفافًا، ولكن لما اھتدیت بك استغنیت عنك.]

أبو ال�ور المزجد[75] (ت سنة 930 ه)  
ھو صفي الدین أبو السرور القاضي أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الرحمن شھاب الدین المزجد
الشافعي الزبیدي. ُولد رحمھ هللا سنة 847 ھـ في إحدى قرى زبید، ونشأ بھا وأتمَّ قراءة مجموعة
من متون الفقھ واللغة في قریتھ، ثم ارتحل إلى زبید واشتغل فیھا بالفقھ وأصول الحدیث وعلومھ،

والحساب والفرائض، وبرع في علوم كثیرة وتمیّز بفقھ اإلمام الشافعي وصنّف.

قال حفیده شیخ اإلسالم قاضي قضاة األنام أبو الفتح بن حسین المزجد رحمھ هللا: [كان جدي رحمھ
هللا تعالى شرح جامع المختصرات للنسائي في ستة مجلدات، ثم لما رآه لم یستوِف ما حواه الجامع
المذكور من الجمع والخالف ألقاه في الماء فأعدمھ وهللا المستعان]. توفي الشیخ المزجد سنة 930

ھـ.

النا�� الدار��  
ھو أحمد بن محمد أبو العباس النامي الدارمي المصیصي، قال الثعالبي في الیتیمة: [شاعر من
فحولة شعراء العصر وخواص شعراء سیف الدولة، وكان عنده تلو المتنبي في المنزلة والرتبة]

.[76]

وقال ابن العدیم: [… شاعر مجید من شعراء سیف الدولة… وكان فاضًال أدیبًا عارفًا باألدب 
واللغة، وقفت لھ على أمالي أمالھا بحلب روى فیھا عن أبي الحسن علي بن سلیمان األخفش، وابن 
درستویة، وأبي عبد هللا الكرماني، وأبي بكر الصولي وإبراھیم بن عبد الرحیم العروضي…  
وروى عنھ: أبو القاسم الحسین بن علي بن أبي أسامة الحلبي، وأبو الفرج الببغاء، وأبو الخطاب 

بن عون الحریري، وأبو بكر الخالدي، والقاضي أبو طاھر بن جعفر الھاشمي الحلبي…][77]

قال ابن العدیم: [قرأت في كتاب [أدب الخواص] تألیف الوزیر أبي القاسم الحسین بن علي بن
الحسین بن المغربي قال: وأنشدنا یوًما - یعني سیف الدولة… - في مجلسھ القافیة التي أولھا:

(إّن الخلیط أجد البین فانفرقا)…  



یعني من شعر زھیر بن أبي سلمى، فأبدى، استحسانًا لھا، فقال لھ النامي المصیصي أبو العباس
أحمد بن محمد الدارمي: أراك كلفًا بھا، أفتحب أن أمدحك بخیر منھا؟ قال: نعم أشد الحب، فلما
كان بعد أیام لقیھ راكبًا على نھر حلب المسّمى قویق، قال: فترّجل ووقف علیھ سیف الدولة، وأخذ

ینشد قصیدة في غایة الحسن أولھا:

ما انت مني وال الطیف الذي طرقا

رد الكرى واسترد مني األرقا

  فأراد سیف الدولة كیادتھ والعبث بھ، فأعرض عنھ وأظھر استنقاًصا لشعره، فقطع اإلنشاد في 
وسط القصیدة، وركب ومضى - وسیف الدولة یراه - إلى الشاطئ فخرقھا وغسلھا فاحتملھ سیف 

الدولة، ولم ینكر ما كان منھ، ودرست آثار ھذه القصیدة فلیس توجد في دیوانھ][78].

توفي النامي في حلب سنة 370 ھـ.

� حجلة (ت 776 ه)   ابن أ��

ھو أحمد بن یحیى بن أبي بكر التلمساني نزیل القاھرة بعد دمشق المعروف بابن أبي حجلة[79]،
وصفھ السخاوي بقولھ: [صاحب التآلیف السائرة في األدب ومتعلقاتھ بل عمل المقامات…]  ثم قال 
السخاوي: [… وكتابًا عارض فیھ قصائد ابن الفارض، وكان یحّط علیھ لكونھ لم یمدح النبي صلى
هللا علیھ وسلم صریًحا ویحّط على نحلتھ ویرمیھ ومن یقول بمقالتھ بالعظائم، بحیث امتحن بسبب
ذلك على ید السراج الھندي[80] قاضي الحنفیة مع كونھ كان یزعم أنّھ حنفي، وأنّھ حنبلي المعتقد،
ولكنھ لم یكن حجة فیما یّدعیھ، وأمر عند موتھ أن یوضع، مصنَّفھ المشار إلیھ في نعشھ، بل یُدفن

في قبره. وفعال بھ].

� (ت 227 ه)
الحا��

ث الزاھد الرباني القدوة، شیخ ھو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء اإلمام العالم المحّدِ
اإلسالم، أبو نصر المرزوي، ثم البغدادي المشھور بالحافي[81].

ُولد سنة 152 ھـ، وارتحل في طلب العلم، فسمع من مالك بن أنس، وشریك وحماد بن زید،
والفضیل بن عیاض، وعبد هللا بن المبارك، وجمع. وروى عنھ جمع من علماء الحدیث.

ب نفسھ للروایة، وكان یكرھھا ودفن كتبھ قال الخطیب البغدادي: [كان كثیر الحدیث، إال أنّھ لم ینّصِ
ألجل ذلك].

قال أحمد بن بشیر المرثدي: حّدثنا إبراھیم بن ھاشم، قال: [دفنّا لبشر بن الحارث ثمانیة عشر ما
بین قِْمَطٍر[82] إلى قوصرة[83] یعني من الحدیث]. وقد تمذھب بشر بمذھب سفیان الثوري.



حماد ابن أسامة[84]
ھو حماد بن أسامة بن زید القرشي موالھم أبو أسامة الكوفي. روى الحدیث عن ھشام بن عروة،
ویزید بن عبد هللا بن أبي بردة، وإسماعیل بن أبي خالد، واألعمشي، والثوري وشعبة وجمع،
وروى عنھ الحدیث الشافعي، وأحمد بن حنبل، ویحیى بن معین، وإسحاق بن راھویھ، وإبراھیم

ثین وأخرج حدیثھ الجماعة. الجوھري، وجمع من المحّدِ

كان أعلم الناس بأخبار أھل الكوفة. قال عبد هللا بن عمر بن أبان سمعت أبا أسامة یقول: كتبت
بأصبعيَّ ھاتین مائة ألف حدیث. وقال األجري عن أبي داود قال وكیع: [نھیت أبا أسامة أن یستعیر

الكتب وكان دفن كتبھ].

� (ت 162 ه)[85]
داود الطا��

ھو أبو سلیمان داود بن نصیر الطائي الكوفي أحد الزھاد الكبار.

روى الحدیث عن جمع من العلماء منھم عبد الملك بن عمیر، وحمید الطویل، وھشام بن عروة،
وسلیمان األعمش.

وحّدث عنھ: زفر بن سلیمان، ومصعب بن المقدام، واسحاق بن منصور السلولي، وجماعة.

قال الذھبي: [كان من كبار أئمة الفقھ والرأي، برع في العلم بأبي حنیفة، ثم أقبل على شأنھ، ولزم
الصمت، وآثر الخمول، وفّر بدینھ].

وجاء في تاریخ بغداد [… سمعت ابن عیینة یقول: كان داود الطائي ممن علم وفقھ قال: وكان
یختلف إلى أبي حنیفة حتى نفذ في ذلك الكالم، قال فأخذ حصاة فحذف بھا إنسانًا.. فقال لھ: یا أبا
سلیمان طال لسانك وطالت یدك قال: فاختلف بعد ذلك سنة ال یسأل وال یجیب، فلما علم أنّھ یصبر

عمد إلى كتبھ فغّرقھا في الفرات، ثم أقبل على العبادة وتخلّى…]

سع�د بن جب�� (ت 95 ه)[86]
ھو اإلمام الحبر سعید بن جبیر بن ھشام األسدي الوالبي، موالھم أبو محمد، ویقال أبو عبد هللا
الكوفي. روى عن ابن عباس، وابن الزبیر، وابن عمرو، وعدي بن حاتم، وأبي مسعود

األنصاري، وأبي سعید الخدري، وأبي ھریرة، وأبي موسى األشعري، وجمع من الصحابة.

وروى عنھ جمع من حملة الحدیث، وأخرج حدیثھ أصحاب الكتب الستة. قال الطبري: ھو ثقة إمام
حجة على المسلمین.

وقال ابن حبان في الثقات: كان فقیًھا عابًدا فاضًال ورًعا، وكان یكتب لعبد هللا بن عتبة بن مسعود
حیث كان على قضاء الكوفھ، ثم كتب ألبي بدرة بن أبي موسى، ثم خرج مع ابن األشعث في جملة



القّراء، فلّما ُھزم ابن األشعث ھرب سعید بن جبیر إلى مكة، فأخذه خالد القسري بعد مدة وبعث بھ
إلى الحجاج فقتلھ الحجاج سنة (95 ھـ) وھو ابن (49) سنة، ثم مات الحجاج بعده بأیام.

روى أبو بكر أحمد بن مروان الدینوري القاضي المالكي في [كتاب المجالسة][87] قال: [إّن امرأة
سعدیة قالت: سمعت سعید بن جبیر حین جيء بھ إلى الحجاج دعا رجًال، فقال: اذھب، فأحرق

كتبي.]

الثوري[88]
ھو سفیان بن سعید بن مسروق بن حبیب الثوري قال الذھبي: [ھو شیخ اإلسالم، إمام الحفّاظ، سید

العلماء العاملین في زمانھ، أبو عبد هللا الثوري الكوفي المجتھد مصنّف كتاب الجامع].

ث الثقة، فطلب العلم ُولد الثوري سنة 97 ھـ، واعتنى بھ والده سعید بن مسروق الثوري المحّدِ
مبكًرا؛ حیث روى عن والده المعدود في صغار التابعین، وجمع من المحدثین قیل إن عددھم 600
شیخ. أما من تلقّى عنھ العلم وتتلمذ علیھ فجمع ال حصر لھم، حتى بالغ ابن الجوزي فذكر أنھم
عشرون ألفًا ورّد علیھ الذھبي ھذا العدد. وھو ممن أتلف كتبھ… یقول األصمعي: [إن الثوري

أوصى أن تُدفن كتبھ، وكان ندم على أشیاء كتبھا عن قوم].

وعن أبي سعید األشج قال: سمعت أبا عبد الرحمن الحارثي یقول: [دفن سفیان كتبھ فكنت أعینھ
علیھا، فدفع منھا كذا وكذا قمطرة[89] إلى صدري، فقلت: یا أبا عبد هللا! (وفي الركاز الخمس)
فقال خذ ما شئت. فعزلت منھا شیئًا، كان یحّدثني منھ.] توفي سفیان سنة 161 ھـ على أرجح

األقوال.

شجاع بن فارس[90]
ھو شجاع بن فارس بن حسین بن فارس بن حسین بن غریب بن بشیر أبو غالب الذھلي

السھروردي ثم البغدادي الحریمي الناسخ.

قال ابن النجار البغدادي: [طلب الحدیث بنفسھ، وكان مفید أھل بغداد والمرجوع إلیھ في معرفة
الشیوخ وأحوالھ بعد الخطیب…، وكان ثقة ثبتًا، صدوقًا فاضًال، أدیبًا، جمیل السیرة، مرضي

الطریقة أفنى عمره في ھذه الصناعة].

ث الثقة الحافظ المفید]. وقال الذھبي: [اإلمام المحّدِ

قال ابن النجار البغدادي: [… ذیّل على تاریخ الخطیب ثم غسلھ قبل موتھ].

قال أبو طاھر السلفي: [أبو غالب شجاع الذھلي كان من حفّاظ بغداد المذكورین وكنت أسمع أبا
علي البرداني الحافظ یُثني علیھ، إذا جرى ذكره. وكان لھ أدب وشعر، وقد علقت عنھ كثیر من



الفوائد األدبیة].

ُولد شجاع الذھلي في سنة 430 ھـ وتوفي سنة 507ھـ.

� شع�ة[91] ث�� شيخ المحدِّ
ھو شعبة بن الحجاج بن الورد اإلمام الحافظ أبو بسطام األزدي العتكي موالھم الواسطي، عالم

أھل البصرة وشیخھا.

أخرج حدیثھ أصحاب الكتب الستة، وحدَّث عن جماعة منھم أنس بن سیرین، وإسماعیل بن رجاء،
وسلمة بن كھیل، وجامع بن شداد، وسعید بن أبي سعید، وجبلة بن سحیم، والحكم بن عتیبة،

وغیرھم جمع.

وحدَّث عنھ: أیوب السختیاني، وسعید الجریري، ومنصور بن المعتمر، ومطر الوارق، وسفیان
الثوري، وإبراھیم بن طھمان، وعلي بن حمزة الكسائي، ویحیى بن سعید القطان، وعبد الرحمن بن

مھدي، ومعتمر بن سلیمان، وأبو عبیدة معمر بن المثنى، وجمع.

[وقال سعد بن شعبة: أوصى أبي: إذا مات أن أغسل كتبھ فغسلتھا][92].

�
ال�ر��

ھو أبو الحسین عاصم بن الحسن العاصمي الكرخي[93]. قال الیافعي: [… الشاعر المشھور كان
ظریفًا صاحب ملح ونوادر مع الصالح والعفة والصدق مرض في أواخر عمره فغسل دیوان

شعره]. توفي سنة 483 ھـ.

� (ت 205 ه)  
الدرا��

ھو اإلمام الزاھد أبو سلیمان عبد الرحمن بن أحمد العنسي الداراني[94]، ُولد في حدود سنة 140
ھـ.

روى عن جمع من العلماء منھم: سفیان الثوري، وعبد الواحد بن زید البصري، وعلقمة بن سوید،
وغیرھم.

وروى عنھ: تلمیذه أحمد بن أبي الحواري، وھاشم بن خالد، وحمید بن ھشام العنسي، وجمع لھ
أخبار وأقوال في الزھد السني. ذكر أبو حیان التوحیدي أنھ أحرق كتبھ، حیث قال: [وھذا أبو
سلیمان الداراني جمع كتبھ في تنّور وسجرھا بالنار ثم قال: وهللا ما أحرقتك حتى كدت أحترق بك]

.[95]



ا)[96] ال�ردي ال�غدادي (ت 1003 هـ تق����
ھو عبد هللا الكردي البغدادي ثم الدمشقي، قال المحبي: [اشتغل بالعلوم أوًال وفاق أقرانھ ثم غلب
علیھ الحال، ورمى كتبھ في الماء وسلك الطریقة، ونال الرتبة العلیة، ونزل دمشق، وسكن

بالكالسیة، ویقال إنّھ كان من األبدال السبعة، ولھ كرامات شھیرة…]

[97]
�
أبو عمرو ال�و��

ھو عبیدة بن عمرو السلماني المرادي أبو عمرو الكوفي مخضرم أسلم في حیاة الرسول ولم یَلقَھ.
روى عن مجموعة من الصحابة منھم علي بن أبي طالب، وعبد هللا بن مسعود، وعبد هللا بن
الزبیر. وروى عنھ جمع مثل محمد بن سیرین، وإبراھیم النخعي، وعامر الشعبي، وغیرھم.

وأخرج حدیثھ أصحاب الكتب الستة. توفي قبل سنة 67 ھجریة.

ذكر ابن عبد البر في كتاب (جامع بیان العلم وفضلھ)[98] قال: [عن عبیدة: إنّھ دعا بكتبھ عند
الموت فمحاھا فقیل لھ في ذلك. فقال: أخشى أن یلیھا قوم یضعونھا غیر موضعھا].

عروة ابن ال����
ھو عروة ابن الزبیر بن العوام األسدي أبو عبد هللا المدني أحد كبار التابعین وأحد فقھاء المدینة

السبعة.

روى عن جمع من الصحابة منھم أبیھ الزبیر بن العوام، وأخیھ عبد هللا بن الزبیر، وأمھ أسماء بنت
أبي بكر الصدیق، وخالتھ عائشة، وعلي بن أبي طالب، وعبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن عمر،

وعبد هللا بن عمرو بن العاص، وأسامة بن یزید، وأبي ھریرة، وجمع.

وروى عنھ: أوالده عبد هللا وعثمان وھشام ومحمد ویحیى، وجمع یطول ذكرھم.

اختُلف في تاریخ وفاتھ، واألكثر على أنھ توفي سنة 94 ھـ وھو ابن 67 سنة.

قال ابن أبي الزناد قال عروة: [كنا نقول ال نتخذ كتابًا مع كتاب هللا فمحوت كتبي فوهللا لوددت أن
كتبي عندي…]  وقال ھشام بن عروة: [إّن أباه كان حرق كتبًا فیھا فقھ ثم قال: لوددت أنّي كنت

فدیتھا بأھلي ومالي].

وفي روایة عن ھشام بن عروة عن أبیھ [أنّھ أُحرقت كتبھ یوم الحّرة وكان یقول: وددت لو أّن
عندي كتبي بأھلي ومالي][99].

عطاء الخفاف  



ھو عطاء بن مسلم الخفاف أبو مخلد الكوفي، نزیل حلب. محّدِث روى عن األعمش، وجعفر بن
برقان، ومحمد بن سوقھ، والثوري وغیرھم. وروى عنھ الحدیث محمد بن المبارك الصوري،

وعبد هللا بن المبارك، وموسى بن أیوب النصیبي وغیرھم.

قال أبو زرعة: [كان من أھل الكوفة دفن كتبھ ثم روى من حفظة فوھم وكان رجًال صالًحا.]  وقال 
أبو حاتم: [كان شیًخا صالًحا وكان دفن كتبھ فال یثبت حدیثھ ولیس بقوي][100].

ابن كردان النحوي (ت 424 ه)  

ھو أبو القاسم علي بن طلحة بن كردان النحوي[101]. صحب أبا علي الفارسي، وعلي بن عیسى
الرماني، وقرأ علیھما كتاب سیبویھ.

[قال السلفي الحافظ: سألت خمیس بن علي الحوزي عن ابن كردان فقال:… الواسطیون یفضلونھ
على ابن جني والربعي، صنَّف كتابًا كبیًرا في إعراب القرآن، قال لي شیخنا أبو الفتح: كان یقارب

خمسة عشر مجلًدا، ثم بدا لھ فیھ فغسلھ قبل موتھ…]

[102]
ال����

ھو علي بن عیسى بن الفرج صالح الربعي الزھیري أبو الحسن النحوي.

قال یاقوت الحموي: [أحد أئمة النحویین وحذّاقھم، الجیدي النظر الدقیقي الفھم والقیاس.]  أخذ 
الربعي العلم عن أبي سعید السیرافي، وأبي علي الفارسي حیث الزمھ في شیراز لمدة عشرین 
سنة، وفارقھ بعد أن قال لھ الفارسي: [ما بقي شيء تحتاج إلیھ، ولو سرت من الشرق إلى الغرب
لم تجد أعرف منك بالنحو.] فعاد إلى بغداد فأقام بھا إلى أن توفي سنة عشرین وأربعمائة عن نیف

وتسعین سنة.

قال یاقوت: [صنَّف تصانیف منھا: كتاب شرح اإلیضاح ألبي علي، كتاب شرح مختصر الجرمي،
كتاب البدیع في النحو… كتاب شرح سیبویھ، إال أنّھ غسلھ؛ وذاك أّن أحد بني رضوان التاجر
نازعھ مسألة فقام مغضبًا، وأخذ شرح سیبویھ وجعلھ في إجانة وصب علیھ الماء وغسلھ وجعل

یلطم بھ الحیطان ویقول: ال أجعل أوالد البقالین نحاة].

التوح�دي  
ھو علي بن محمد بن عباس أبو حیان التوحیدي.

قال یاقوت [… شیرازي األصل وقیل نیسابوري…، صوفي السمت والھیئة وكان یتألَّھ والناس
على ثقة من دینھ…، وكان متفننًا في جمیع العلوم من النحو واللغة واألدب والفقھ والكالم على
رأي المعتزلة، وكان جاحظیًا یسلك في تصانیفھ مسلكھ، ویشتھي أن ینتظم في سلكھ فھو شیخ في
الصوفیة، وفیلسوف األدباء وأدیب الفالسفة، ومحقِّق الكالم ومتكلِّم المحققین، وإمام البلغاء وعمدة



لبن ساسان، قلیل الرضا عند اإلساءة إلیھ واإلحسان، الذم شأنھ، والثلب دكانھ، وھو مع ذلك فرد
الدنیا الذي ال نظیر لھ ذكاء وفطنة، وفصاحة ومكنة، كثیر التحصیل للعلوم في كل فن حفظھ،
واسع الدرایة والروایة وكان مع ذلك محدوًدا محارفًا یتشكى صرف زمانھ، ویبكي في تصانیفھ

على حرمانھ].

ھذا ما قالھ یاقوت، وھو خیر من وصفھ. وما یھّمنا ھنا في ترجمتھ ھو حادثة إحراقھ لكتبھ، والتي
جاءت في رسالة أرسلھا إلى القاضي أبي سھل علي بن محمد. یقول یاقوت الحموي: [وكتب إلیھ
فھ قبح ما اعتمد من الفعل وشنیعھ. فكتب القاضي أبو سھل علي بن محمد یعذلھ على صنیعھ، ویعّرِ
إلیھ أبو حیان یعتذر من ذلك: حرسك هللا أیھا الشیخ من سوء ظنّي بمودتك وطول جفائك، وأعاذني
من مكافأتك على ذلك، وأجارنا جمیعًا مما یسود وجھ عھد إن رعیناه كنا مستأنسین بھ، وإن أھملناه

كنا مستوحشین من أجلھ، وأدام هللا نعمتھ عندك، وجعلني على الحاالت كلھا فداك.

وافاني كتابك غیر محتسب وال متوقع على ظمأ برح بي إلیھ، وشكرت هللا تعالى على النعمة بھ
علي، وسألتھ المزید من أمثالھ، الذي وصفت فیھ بعد ذكر الشوق إلي، والصبابة نحوي ما نال قلبك
والتھب في صدرك من الخبر الذي نمى إلیك فیما كان مني من إحراق كتبي النفیسة بالنار وغسلھا
بالماء، فعجبت من انزواء وجھ العذر عنك في ذلك، كأنّك لم تقرأ قولھ جل وعز: (كل شيء ھالك
إال وجھھ، لھ الحكم وإلیھ ترجعون.) وكأنّك لم تعلم أنّھ ال ثبات لشيء من الدنیا وإن كان شریف
الجوھر كریم العنصر، ما دام مقلبًا بید اللیل والنھار، معروًضا على أحداث الدھر وتعاود األیام،
ثم إنّي أقول: إن كان - أیدك هللا - قد نقب خفّك ما سمعت، فقد أدمى أظلي[103] ما فعلت، فلیھن
علیك ذلك، فما انبریت لھ وال اجترأت علیھ حتى استخرت هللا عّز وجّل فیھ أیاًما ولیالي وحتى
أُوحي إلّي في المنام بما بعث راقد العزم، وأجّد فاتر النیّة، وأحیا میت الرأي، وحّث على تنفیذ ما
وقع في الّروع وتریَّع[104] في الخاطر، وأنا أجود علیك اآلن بالحجة في ذلك إن طالبت، أو
بالعذر إن استوضحت، لتثق بي فیما كان مني، وتعرف صنع هللا تعالى في ثنیھ لي: إّن العلم -
حاطك هللا - یُراد للعمل، كما أّن العمل یُراد للنجاة، فإذا كان العمل قاصًرا عن العلم، كان العلم كال�

، - وھذا ، وصار في رقبة صاحبھ غال� على العالم، وأنا أعوذ با� من علم عاد كال� وأورث ذال�
ضرب من االحتجاج المخلوط باالعتذار -. ثم اعلم - علّمك هللا الخیر - أّن ھذه الكتب حَوت من
أصناف العلم سره وعالنیتھ، فأما ما كان سًرا فلم أجد لھ من یتحلّى بحقیقتھ راغبًا، وأما ما كان
عالنیة فلم أصب من یحرص علیھ طالبًا، على أنّي جمعت أكثرھا للناس ولطلب المثالة منھم ولعقد
الریاسة بینھم ولمّد الجاه عندھم فحّرمت ذلك كلھ، - وال شك في حسن ما اختاره هللا لي وناطھ
بناصیتي، وربطھ بأمري -، وكرھت مع ھذا وغیره أن تكون حجة علي ال لي، ومما شحذ العزم
على ذلك ورفع الحجاب عنھ، أنّي فقدت ولًدا نجیبًا، وصاحبًا قریبًا، وتابعًا أدیبًا، ورئیًسا منیبًا،
فشقَّ عليَّ أن أدعھا لقوم یتالعبون بھا، ویدنسون عرضي إذا نظروا فیھا، ویشمتون بسھوي
وغلطي إذا تصفحوھا، ویتراؤون نقصي وعیبي من أجلھا، فإن قلَت ولَم تسمھم بسوء الظن،
وتقرع جماعتھم بھذا العیب؟ فجوابي لك أّن عیاني منھم في الحیاة ھو الذي یحقق ظنّي بھم بعد
الممات، وكیف أتركھا ألناس جاورتھم عشرین سنة فما صحَّ لي من أحدھم وداد؟ وال ظھر لي من
إنسان منھم حفاظ، ولقد اضطررت بینھم بعد الشھرة والمعرفة في أوقات كثیرة إلى أكل الخضر

ُّ



في الصحراء، وإلى التكفُّف الفاضح عند الخاصة والعامة، وإلى بیع الدین والمروءة، وإلى تعاطي
الریاء بالسمعة والنفاق، وإلى ما ال یحسن بالُحّر أن یرسمھ بالقلم، ویطرح في قلب صاحبھ األلم،
وأحوال الزمان بادیة لعینیك، بارزة بین مسائك وصباحك، ولیس ما قلتھ بخاٍف علیك مع معرفتك
وفطنتك، وشدة تتبعك وتفرغك، وما كان یجب أن ترتاب في صواب ما فعلتھ وأتیتھ بما قدَّمتھ
ووصفتھ، وبما أمسكت عنھ وطویتھ إما ھربًا من التطویل، وإما خوفًا من القال والقیل، وبعد فقد
أصبحُت ھامة الیوم أو غٍد فإنّي في عشر التسعین، وھل لي بعد الكبرة والعجز أمل في حیاة لذیذة؟

أو رجاء لحال جدیدة، ألست من زمرة من قال القائل فیھم:

نروح ونغدو كل یوم ولیلة

وعما قلیل ال نروح وال نغدو

  وكما قال اآلخر:

ات الصبا في ظاللة تفوقت در�

إني ان أتاني بالفطام مشیب

  وھذا البیت للورد الجعدي[105] وتمامھ یضیق عنھ ھذا المكان وهللا یا سیدي لو لم أتعظ إال بمن
فقدتھ من اإلخوان واألخدان في ھذا الصقع من الغرباء واألدباء واألحباء لكفى، فكیف بمن كانت
العین تقرُّ بھم، والنفس تستنیر بقربھم، ففقدتھم بالعراق والحجاز والجبل والري، وما والى ھذه
المواضع، وتواتر إلّي نعیھم، واشتدَّت الواعیة[106] بھم، فھل أنا إال من عنصرھم؟ وھل لي محید
عن مصیرھم؟ أسأل هللا تعالى رب األولین أن یجعل اعترافي بما أعرفھ موصوًال بنزوعي عما

اقترفتھ، إنّھ قریب مجیب.

وبعد، فلي في إحراق ھذه الكتب أسوة بأئّمة یُقتدى بھم، ویؤخذ بھدیھم، ویعشى إلى نارھم، منھم:
أبو عمرو بن العالء[107]، وكان من كبار العلماء مع زھد ظاھر وورع معروف، دفن كتبھ في

بطن األرض فلم یوجد لھا أثٌر[108].

[109] وكان من خیار عباد هللا زھًدا وفقًھا وعبادة، ویقال لھ تاج األمة، طرح ّ
�
وهذا داود الطا��

كتبھ في البحر[110] وقال یناجیھا: نِعَم الّدلیل كنت، والوقوف مع الدلیل بعد الوصول عناء
وذھول، وبالء وخمول. وهذا يوسف بن أس�اٍط[111] حمل كتبھ إلى غاٍر[112] في جبٍل
وطرحھا فیھ وسّد بھا بابھ، فلما عوتب على ذلك فقال: دلَّنا العلم في األول ثم كاد یُضلّنا في الثاني،

فھجرناه لوجھ من وصلناه، وكرھناه من أجل ما أردناه.

[113] جمع كتبھ في تنور وسجرھا بالنار ثم قال: وهللا ما أحرقتك حتى وھذا أبو سلیمان الدارانيُّ
ق ألف جزء وطیَّرھا في الریح وقال: لیت یدي كدت أحترق بك. وھذا سفیان الثورّي[114] مزَّ



قُطعت من ھا ھنا بل من ھا ھنا ولم أكتب حرفًا[115] وھذا شیخنا أبو سعید السیرافّي[116] سید
العلماء قال لولده محمد: قد تركت لك ھذه الكتب تكتسب بھا خیر األجل، فإذا رأیتھا تخونك فاجعلھا
ق أّن زمانًا أحوج مثلي إلى ما بلغك، لزمان تدمع لھ العین طعمةً للنار. وماذا أقول وسامعي یصّدِ
حزنًا وأسى، ویتقّطع علیھ القلب غیًظا وجًوى وضنًى وشًجى، وما یصنع بما كان وحدث وبان، إن
احتجت إلى العلم في خاصة نفسي فقلیل، وهللا تعالى شاٍف كاٍف، وإن احتجت إلیھ للناس ففي
الصدر منھ ما یمأل القرطاس بعد القرطاس، إلى أن تفنى األنفاس بعد األنفاس، [ذلك من فضل هللا
علینا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس ال یعلمون.] فلم تفنى عیني أیّدك هللا بعد ھذا بالحبر والورق
والجلد والقراءة والمقابلة[117] والتصحیح بالسواد والبیاض[118]، وھل أدرك السلف الصالح في
الدین الدرجات العلى إال بالعمل الصالح، وإخالص المعتقد والزھد الغالب في كل ما راق من الدنیا
وُخدع بالزبرج، وھوى بصاحبھ إلى الھبوط؟ وھل وصل الحكماء القدماء إلى السعادة العظمى إال
باالقتصاد في السعي، وإال بالرضا بالمیسور، وإال ببذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم؟
فأین یذھب بنا وعلى أي باب نحط رحالنا؟ وھل جامع الكتب إال كجامع الفضة والذھب؟ وھل
المنھوم بھا إال كالحریص الجشع علیھا؟ وھل المغرم بحبھا إال كمكاثرھما؟ ھیھات، الرحیل وهللا
قریب، والنواء قلیل، والمضجع مقٌض والمقام ممٌض، والطریق مخوف والمعین ضعیف،
واالغترار غالب، وهللا من وراء ھذا كلھ طالب، نسأل هللا تعالى رحمة یظلُّنا جناحھا، ویسھل علینا
في ھذه العاجلة غدوھا وروحھا، فالویل كل الویل لمن بعُد عن رحمتھ بعد أن حصل تحت قدره،
فھذا ھذا، ثم إنّي أیدك هللا ما أردت أن أجیبك عن كتابك لطول جفائك، وشدة التوائك عمن لم یزل
على رأیك مجتھًدا وفي محبتك على قربك ونأیك، مع ما أجده من انعكاس النشاط وانطواء
االنبساط لتعاود العلل علّي وتخاذل األعضاء مني، فقد كلَّ البصر وانعقد اللسان وجمد الخاطر
وذھب البیان، وملك الوسواس وغلب الیأس من جمیع الناس، ولكنّي حرست منك ما أضعتھ مني،
ووفیت لك بما لم تِف بھ لي، ویعزُّ عليَّ أن یكون لي الفضل علیك، أو أحرز المزیة دونك، وما
حداني على مكاتبتك إال ما أتمثّلھ من تشوقك إلّي وتحّرقك علّي، وأّن الحدیث الذي بلغك قد بدَّد

فكرك، وأعظم تعجبك، وحشد علیك جزعك، واألول یقول:

وقد یجزع المرء الجلید ویبتلى

عزیمة رأي المرء نائبة الدھر

تعوده األیام فیما ینوبھ

فیقوى على أمر ویضعف عن أمر

  على أنّي لو علمت في أي حال غلب علّي ما فعلتھ، وعند أي مرض وعلى أیة عسرة وفاقة 
لعرفت من عذري أضعاف ما أبدیتھ، واحتججت لي بأكثر مما نشرتھ وطویتھ، وإذا أمعنت النظر 
تیقنت أن ّ� جل وعز في خلقھ أحكاًما ال یعاّز علیھا وال یغالب فیھا، ألنّھ ال یُبلغ كنھھا وال یُنال 
غیبھا، وال یُعرف قابھا وال یُقرع بابھا، وھو تعالى أملك لنواصینا، وأطلع على أدانینا وأقاصینا، لھ 
الخلق واألمر، وبیده الكسر والجبر، وعلینا الصمت والصبر إلى أن یوارینا اللحد والقبر، والسالم. 
فني مقر خطابي ھذا من نفسك فافعل،  إن سّرك - جعلني هللا فداك - أن تواصلني بخبرك، وتعّرِ



فإنّي ال أدع جوابك إلى أن یقضي هللا تعالى تالقیًا یسرُّ النفس، ویذكر حدیثنا باألمس، أو بفراق 
نصیر بھ إلى الرمس، ونفقد معھ رؤیة ھذه الشمس، والسالم علیك خاصة بحق الصفاء الذي بیني 
وبینك، وعلى جمیع إخوانك عاًما بحق الوفاء الذي یجب علي وعلیك، والسالم. وكتب ھذا الكتاب

في شھر رمضان سنة أربعمائة].

ع�� بن مسهر[119]
ھو علي بن مسھر القرشي أبو الحسن الكوفي الحافظ، قاضي الموصل.

روى عن یحیى بن سعید األنصاري، وھشام بن عروة، وعبید هللا بن عمر، وموسى الجھني،
وإسماعیل بن أبي خالد، واألعمش وجمع.

وروى عنھ أبو بكر وعثمان ابنا أبي شیبة، وخالد بن مخلد، وإسماعیل بن الخلیل، وبشر بن آدم،
وزكریا بن عدي، وجمع، وأخرج حدیثھ الجماعة. قال یحیى بن معین قال ابن نمیر: [كان قد دفن

كتابھ].

وعن یحیى بن معین أنّھ ولي قضاء أرمینیة، فاشتكى عینھ، فدسَّ القاضي الذي كان بأرمینیة إلیھ
لھ، فذھبت عینھ فرجع إلى الكوفة أعمى. طبیبًا فكحَّ

وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال مات سنة تسع وثمانین ومائة.

أبو عمرو بن العالء  
اختُلف في اسمھ فقیل زیان وقیل العریان، والمشھور أن اسمھ كنیتھ وھو الراجح عند جمھور

العلماء. قال المبرد: ھو من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تمیم.

إمام في القراءة والنحو واللغة، أخذ عن جماعة من التابعین، وروى عنھ جماعة.

جاء في كتاب أنباه الرواة للقفطي: [… وقال أبو عبید: كان أبو عمرو أعلم الناس بالعربیة
وبالقرآن وبالشعر… وكانت كتبھ التي كتب عن العرب الفصحاء قد مألت بیتًا لھ إلى قریب السقف
ثم إنّھ تغیر فأحرقھا كلھا…][120] ویوضح ھذا التغیر الذي طرأ على أبي عمرو، ابن خلكان في
وفیات األعیان[121] فیقول: [… وكانت كتبھ التي كتب عن العرب الفصحاء قد مألت بیتًا لھ

قریب السقف ثم إنّھ تقّرأ - أي تنسك – فأخرجھا[122] كلھا…]

أبو سع�د بن المطلب (ت 478 ه)[123]
قال أبو الفرج بن الجوزي: [محمد بن علي بن المطلب، أبو سعید. كان قد قرأ النحو واللغة والسیَر
واآلداب وأخبار األوائل وقال شعًرا كثیًرا، إال أنھ كثیر الھجوم ثم مال عن ذلك، وأكثر الصوم



والصالة، والصدقة، وروى الحدیث عن أبي بشران، وابن شاطان، وغیرھما، وغسل مسودات
شعر، وأحرق بعضھا بالنار… توفي… وھو ابن ست وثمانین سنة]

� (ت 355 ه)[124] ابن الجعا��
ھو محمد بن عمر بن محمد بن سالم بن البراء بن سبرة بن سیار أبو بكر التمیمي، یُعرف بابن

الجعابي، قاضي الموصل.

حدَّث عن: عبد هللا بن محمد بن البختري الحنائي، ومحمد بن الحسن بن سماعة الحضرمي، وأبي
خلیفة الفضل بن الحباب، ومحمد بن جعفر الفتات، وجعفر الفریابي، وخلق كثیر.

وحدَّث عنھ: أبو الحسن الدارقطني، وأبو حفص بن شاھین، وابن مندة، والحاكم وخلق كثیر.

[ذكر األزھري: أّن ابن الجعابي لما مات صلّي علیھ في جامع المنصور، وُحمل إلى مقابر قریش
فُدفن بھا. قال وكانت سكینة نائحة الرافضة تنوح على جنازتھ، وكان أوصى بأن تُحرق كتبھ
فأُحرق جمیعھا وأُحرق معھا كتب للناس كانت عنده. قال األزھري: فحدَّثني أبو الحسن بن البواب

قال: كان لي عند ابن الجعابي مائة وخمسون جزًءا فذھبت في جملة ما أُحرق].

[قال ابن شاھین: دخلت أنا وابن المظفر، والدارقطني على ابن الجعابي وھو مریض، فقلت لھ: من
أنا؟ قال: سبحان هللا ألستم فالنًا وفالنًا؟ وسمانا، فدعونا وخرجنا، فمشینا خطوات، فسمعنا الصائح

بموتھ، ورأینا كتبھ تلَّ رماد.]

� التم��� المروزي (ت 510 ه)  
أبو �كر السمعا��

ھو أبو بكر محمد بن الحافظ العالمة أبي المظفر منصور بن محمد التمیمي المروزي[125]، والد
الحافظ أبي سعید السمعاني.

ثًا فقیًھا حافًظا شافعیًا، ولھ اإلمالء الذي لم یسبق قال الیافعي: [… كان محمد… إماًما فاضًال محّدِ
إلى مثلھ تكلَّم على المتون واألسانید وأبان مشكالتھ، ولھ عدة تصانیف وشعر غسلھ قبل موتھ].

أبو ك��ب (ت 248 ه)[126]
ھو محمد بن العالء بن كریب أبو كریب الھمداني الكوفي حافظ ثقة إمام في الحدیث، أخرج حدیثھ

أصحاب الكتب الستة.

حدَّث عن: أبي بكر بن عیاش، وعبد هللا بن المبارك وعبد الرحیم بن سلیمان، وعمر بن عبید،
وسفیان بن عیینھ، وحفص بن غیاث، ومعتمر بن سلیمان، وجمع من المشایخ.



وحدَّث عنھ: محمد بن یحیى الذھلي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن أبي الدنیا، وعثمان بن خرزاذ،
ثین. وموسى بن إسحاق، وعبد هللا بن أحمد، وأصحاب الكتب الستة، وجمٌع من المحّدِ

قال مطین: [أوصى أبو كریب بكتبھ أن تُدفن فُدفنت.]

صدر الدين بن الوك�ل (ت 716 ه)  
ھو محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن عطیة بن أحمد األموي صدر الدین بن الوكیل وابن

المرحل، ویُقال لھ ابن الخطیب.

ُولد في دمیاط سنة 665 ھـ، وتلقّى العلم عن مجموعة من علماء عصره. قال ابن حجر
العسقالني: [وتقدَّم في الفنون وفاق األقران وقال الشعر فلم یتقدَّمھ فیھ أحد من أبناء جنسھ، وأتى
فیھ بالمرقص والمطرب، وكان أعجوبة في الذكاء… وحفظ دیوان المتنبي في جمعھ، والمقامات
في كل یوم مقامة، وكان ال یمرُّ بشاھد للعرب إال حفظ القصیدة كلھا، وكان نظاًرا مستحضًرا، أفتى
وھو ابن عشرین سنة، وكان ال یقوم بمناظرة ابن تیمیة أحد سواه…، وكان في صدر الدین لعب
ولھو…، وكان إذا مرض غسل ما نظمھ من الشعر، وكان قادًرا على النظم مطبوًعا فیھ غواًصا
على المعاني، لكن كان في المھمات یستعین بشعر غیره…][127] كانت وفاتھ بمصر سنة 716
ھـ. ولما بلغت وفاتھ ابن تیمیة قال: أحسن هللا عزاء المسلمین فیك یا صدر الدین، وتأسَّف الناس

علیھ كثیًرا. كذا في الدرر.

� اء القرط��
ّ

ابن الحذ
ھو محمد بن یحیى بن أحمد بن محمد بن عبد هللا بن محمد بن یعقوب التمیمي، أبو عبد هللا بن

الحذاء القرطبي المالكي[128].

جاء في كتاب الصلة قال أبو علي الغساني: [كان أبو عبد هللا بن الحذاء أحد رجال األندلس فقًھا
وعلًما ونباھة، متفننًا في العلوم یقًظا، ممن عني باآلثار وأتقن حملھا، ومیَّز طرقھا وعللھا، وكان
حافًظا للفقھ، یقًظا بصیًرا باألحكام إال أّن علم األثر كان أغلب علیھ…]  لھ كتاب (التعریف بمن 
ذكر في موطأ مالك بن أنس) وكتاب (األنباء على معاني أسماء هللا) وكتاب (النشر في تأویل 

الرؤیا).

توفي في سرقسطة سنة 416 ھـ، وأوصى أن یُدخل في أكفانھ كتابھ المعروف بـــــ(األنباء على
معاني أسماء هللا)، فنُثر ورقھ وُجعل بین القمیص واألكفان.

عروس الزهاد (ت 184 ه)
[محمد بن یوسف بن معدان بن سلیمان أبو عبد هللا یُعرف بعروس الزھاد، سكن ھو وأخواه عبد
الرحمن وعبد العزیز محلة جورجیر، وتوفي بالمصیصة وُدفن إلى جنب مخلد بن الحسین لھ

المناقب المشھورة والفضائل المذكورة توفي سنة أربع وثمانین ومائة ولم یكمل أربعین سنة.



روى عن یونس بن عبید واألعمش والثوري…، دفن كتبھ وكان یقول: ھب أنّك قاٍض فكان ماذا!
ث فكان ماذا! وأقبل على التوّحد والتعبُّد وآثر الخمول، ھب أنّك ُمفٍت فكان ماذا! ھب أنّك محّدِ

واتباع منھج الرسول، وابتغى الدنو والوصول…][129]

ابن فروخ الحافظ (ت 244 ه)  
ھو مجاھد بن موسى الحافظ اإلمام الزاھد أبو علي الخوارزمي، نزیل بغداد.

حدَّث عن: ھشیم، وأبي بكر بن عیاش، وسفیان بن ُعیینة، وإسماعیل بن علیھ، وجمع.

وحدَّث عنھ الجماعة سوى البخاري، وأبو زرعة الرازي، وأبو حاتم، وإبراھیم الحربي، وموسى
بن ھارون، وجماعتھ.

[قال الخطیب: قرأت في كتاب عبید هللا بن جعفر: حدَّثنا أبو یعلى الطوسي، حدَّثنا محمد بن القاسم
األزدي، قال: قال لنا مجاھد بن موسى - وكان إذا حدث بالشيء رمى بأصلھ في دجلة، أو غسلھ -
فجاء یوًما ومعھ طبق فقال: ھذا قد بقي، وما أراكم تروني بعدھا. فحدث بھ، ورمى بھ، ثم مات بعد

ذلك…][130].

مؤمل بن إسماع�ل  
ھو مؤمل بن إسماعیل العدوي مولى آل الخطاب، نزیل مكة.

روى عن: عكرمة بن عمار، وأبي ھالل الراسبي، ونافع بن عمر الجمحي، وشعبة، والسفیانین ابن
ُعیینة والثوري، وغیرھم.

وروى عنھ: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راھویھ، وعلي بن المدیني، وآخرون.

وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال مات سنة ست ومائتین (206 ھـ)، وقال البخاري مات سنة
خمس أو ست، وقال غیره [دفن كتبھ فكان یحّدث من حفظھ فكثر خطأه][131].

يوسف بن أس�اط[132]  
ھو یوسف بن أسباط بن واصل الشیباني الكوفي.

حدَّث عن عامر بن شریح، وسفیان الثوري، ویاسین الزیات.

وروى عنھ أبو األحوص، ومحمود بن موسى، والمسیب بن واضح، وعبد هللا بن حبیب األنطاكي.

قال العجلي: [صاحب سنة وخبر دفن كتبھ، وقال ال یصلح…]  وقال البخاري: [كان دفن كتبھ
فصار ال یجيء بحدیثھ كما ینبغي]. 



الُملحق
أبو سع�د بن حمدون[133]

ھو الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن حمدون تاج الدین.

قال یاقوت الحموي: [… كان رحمھ هللا من األدباء العلماء الذین شاھدناھم، زكي النفس، طاھر
األخالق، عالي الھمة، حسن الصورة، ملیح الشیبة، ضخم الجثة وكّث اللحیة وطویلھا، طویل
القامة، نظیف اللبسة، ظریف الشكل، وھو ممن صحبتھ فحمدت صحبتھ، وشكرت أخالقھ، وكان قد
ولي عدة والیات… ثم ولي عند الضرورة كتابة السكة بالدیوان العزیز ببغداد، یرزق عشرة دنانیر
في الشھر… وكان من المحبین للكتب واقتنائھا، والمبالغین في تحصیلھا وشرائھا وحصل لھ من
أصولھا المتقنة، وأمھاتھا المعینة، ما لم یصل… للكثیر، ثم تقاعد بھ الدھر وبطل عبء العمل،
فرأیتھ یخرجھا ویبیعھا وعیناه تذرفان بالدمع كالمفارق ألھلھ األعزاء، والمفجوع بأحبائھ األوّداء.
فقلت ھّون علیك - أدام هللا أیامك - فإّن الدھر ذو دول، وقد یُسعف الزمان ویساعد، وترجع دولة

العز ویعاود، فتستخلف ما ھو أحسن منھا وأجود.

فقال: حسبك یا بني: ھذه نتیجة خمسین سنة من العمر أنفقتھا في تحصیلھا، وھب أّن المال یتیسر.
واألجل یتأخر - وھیھات - فحینئذ ال أحصل من جمعھا بعد ذلك إال الفراق، الذي لیس بعده

تالق…] ابن س�نا  

قال ابن العماد الحنبلي:

[… وفیھا أبو علي بن سینا الرئیس الحسین عبد هللا بن الحسن بن علي بن سینا، صاحب
التصانیف الكثیرة في الفلسفة والطب، ولھ من الذكاء الخارق، والذھن الثاقب، ما فاق بھ غیره
وأصلھ بلخي ومولده ببخارى، وكان أبوه من دعاة اإلسماعیلیة فأشغلھ في الصخر، وحصَّل عدة
علوم قبل أن یحتلم، وتنقّل في مدائن خراسان والجبال وجرجان ونال حشمة وجاًھا، وعاش ثالثًا
وخمسین سنة، قال ابن خلكان في ترجمة ابن سینا: اغتسل وتاب وتصدَّق بما معھ على الفقراء،
ورّد المظالم، وأعتق ممالیك، وجعل یختم في كل ثالثة أیام ختمة، ثم مات بھمدان یوم الجمعة في
شھر رمضان. قالھ جمیعھ في العبر، وقال ابن خلكان: كان أبوه من العمال الكفاة تولّى العمل بقریة
من ضیاع بخارى یقال لھا خرمیثن من أمھات قراھا، وُولد الرئیس أبو علي، وكذلك أخوه بھا،
واسم أمھ ستارة وھي من قریة یقال لھا أفشنة بالقرب من خرمیثن، ثم انتقلوا إلى بخارى، وتنقّل
الرئیس بعد ذلك في البالد، واشتغل بالفنون، وحصَّل العلوم والفنون، ولما بلغ عشر سنین من
عمره كان قد أتقن القرآن العزیز، واألدب، وحفظ أشیاء من أصول الدین، وحساب الھند والجبر،
والمقابلة، ثم توجھ نحوھم الحكیم أبو عبد هللا الناتلي فأنزلھ أبو الرئیس عنده فابتدأ أبو علي یقرأ
علیھ كتاب أساغوجي وأحكم علیھ علم المنطق وإقلیدس والمجسطي، وفاقھ أضعافًا كثیرة حتى
أوضح لھ رموزه وفھَّمھ إشكاالت لم یكن الناتلي یدریھا، وكان مع ذلك یختلف في الفقھ إلى



إسماعیل الزاھد یقرأ ویبحث ویناظر ونظر في الفصوص والشروح، وفتح هللا تعالى علیھ أبواب
ل الكتب المصنَّفة فیھ وعالج تأدُّبًا ال تكسُّبًا، وعلمھ العلوم، ثم رغب بعد ذلك في علم الطب، وتأمَّ
حتى فاق فیھ على األوائل واألواخر في أقل مدة، وأصبح فیھ عدیم القرین فقید المثیل واختلف إلیھ
فضالء ھذا الفن یقرأون علیھ أنواعھ والمعالجات المقتبسة من التجربة، وسنھ إذ ذلك نحو ست
عشرة سنة وفي مدة اشتغالھ لم ینم لیلة واحدة بكاملھا، وال اشتغل في النھار بسوى المطالعة، وكان
إذا أشكلت علیھ مسألة توضأ وقصد المسجد الجامع وصلى، ودعا هللا عز وجل أن یسھلھا علیھ
ویفتح مغلقھا لھ، وذكر عند األمیر نوح الساماني صاحب خراسان في مرضھ فأحضره وعالجھ
حتى برئ، واتصل بھ وقرب منھ ودخل دار كتبھ، وكانت عدیمة المثل فیھا من كل فن الكتب
المشھورة بأیدي الناس وغیرھا وحصَّل نخب فرائدھا، واّطلع على أكثر علومھا واتفق بعد ذلك
د أبو علي بما حصَّل من علومھا، وكان یقال إّن أبا علي توصَّل إلى احتراق تلك الخزانة؛ فتفرَّ
لھ منھا، وینسبھ إلى نفسھ، ولم یستكمل ثماني عشرة سنة من عمره إال وقد إحراقھا بمعرفة ما حصَّ
فرغ من تحصیل العلوم بأسرھا التي عاناھا، وتوفي أبوه وسنُّ أبي علي اثنتان وعشرون سنة،

وكان یتصرف ھو ووالده في األحوال ویتقلّدون للسلطان األعمال][134].

الم��� بن فاتك  
ھو األمیر محمود الدولة أبو الوفاء المبشر بن فاتك األمیري، وكان من وجھاء أمراء مصر،

وأفاضل علمائھا. دائم االشتغال محب للفضائل واالجتماع بأھلھا ومباحثتھم.

صنَّف تصانیف جلیلة في المنطق وغیره من أجزاء الحكمة، وقد ُوجدت بخطھ كتب كثیرة من
مین. وكان قد اقتنى كتبًا كثیرة جًدا. وكثیر منھا یوجد وقد تغیرت ألوان الورق الذي تصانیف المتقّدِ

لھ بغرق أصابھ.

قال ابن أبي أصیبعة: [وحدَّثني الشیخ سدید الدین المنطقي بمصر قال: كان األمیر ابن فاتك محبًا
لتحصیل العلوم، وكانت لھ خزائن كتب، فكان في أكثر أوقاتھ إذا نزل من الركوب ال یفارقھا،
ولیس لھ دأب إال المطالعة والكتابة، ویرى أّن ذلك أھم ما عنده. وكانت لھ زوجة كبیرة القدر أیًضا
من أرباب الدولة. فلما توفي، رحمھ هللا، نھضت ھي وجواري معھا إلى خزائن كتبھ. وفي قلبھا
من الكتب، وأنّھ كان یشتغل بھا عنھا. فجعلت تندبھ، وفي أثناء ذلك ترمي الكتب في بركة ماء
كبیرة في وسط الدار. ھي وجواریھا. ثم شیلت الكتب بعد ذلك من الماء وقد غرق أكثرھا. فھذا

سبب أّن كتب المبشر بن فاتك یوجد كثیر منھا وھي بھذه الحال][135].

 الماوردي  

ھو القاضي أبو الحسن علي بن محمد البصري الماوردي الشافعي[136]، صاحب الكتب
المشھورة، مثل كتاب (األحكام السلطانیة) وكتاب (أدب الدنیا والدین)، وكتاب (اإلقناع)، وكتاب
(قانون الوزارة وسیاسة الملك) وكتاب (تفسیر القرآن الكریم) وغیرھا. ولي القضاء في عدة بلدان،

ثم سكن بغداد وتوفي فیھا سنة 450 ھـ عن ست وثمانین سنة.



قال الیافعي: [… وقیل إنّھ لم یظھر شیئًا من تصانیفھ في حیاتھ وإنّما جمع جمیعھا في موضع فلما
دنت وفاتھ، قال لشخص یتواله: الكتب التي في المكان الفالني كلھا تصنیفي.. وإنّما لم أظھرھا
ألنّي لم أجد نیة خالصة ّ� تعالى فإذا عاینت الموت، ووقعت في النزع فاجعل یدك في یدي، فإن
قبضت علیھا وعصرتھا؛ فاعلم أنّھ لم یقبل (من سنن) منھا فألقھا في دجلة، وإن بسطت یدي ولم
أقبض على یدك فاعلم أنّھا قد قبلت، وقد ظفرت بما كنت أرجوه، ففعل الموصى ذلك فبسط یده ولم

یقبضھا على یده فعلم أنّھا عالمة القبول فأظھر كتبھ بعده.]

 



ضّد ال�تاب وص�ة عالم:
قال أبو بكر ابن العربي المالكي في كتاب العواصم من القواصم:

[عاصمة  إنّما ذكرت لكم ھذا لتحترزوا من الخلق، وخاصة من المفسرین والمؤرخین وأھل 
ین، فال تبالوا بما رووا وال تقبلوا  اآلداب؛ فإنّھم أھل جھالة بحرمات الدین، أو على بدعة مصّرِ
روایة إال عن أئمة الحدیث، وال تسمعوا لمؤرخ كالما إال للطبري، وغیر ذلك ھو الموت األحمر، 
والداء األكبر؛ فإنّھم ینشئون أحادیث استحقار الصحابة، والسلف واالستخفاف بھم، واختراع 
االسترسال في األقوال واألفعال عنھم، وخروج مقاصدھم عن الدین إلى الدنیا وعن الحق إلى 
الھوى، فإذا قاطعتم أھل الباطل واقتصرتم على روایة العدول سلمتم من ھذه الحبائل، ولم تطووا 
كشًحا على ھذه الغوائل، ومن أشّد شيء على الناس جاھل عاقل أو مبتدع محتال، فأما الجاھل فھو 
ابن قتیبة فلم یُبِق ولم یذر للصحابة رسًما في كتاب اإلمامة والسیاسة إن صحَّ عنھ جمیع ما فیھ، 
وكالمبرد في كتابھ األدبي وأین عقلھ من عقل ثعلب اإلمام  المتقدم في أمالیھ؛ فإنّھ ساقھا بطریقة 
أدبیة سالمة من الطعن على أفاضل األمة، وأما المبتدع المحتال فالمسعودي فإنّھ بھا یأتي منھ 
متاخمة إال اإللحاد فیما روى من ذلك، وأما البدعة فال شك فیھ فإذا صنتم أسماعكم وأبصاركم عن 
مطالعة الباطل، ولم تسمعوا في خلیفة ممن ینسب إلیھ ما ال یلیق ویذكر عنھ ماال یجوز نقلھ كنتم 
یَر على منھج السلف سائرین وعن سبیل الباطل ناكبین]. العواصم من القواصم 352 حكم الّسِ

الشعبیة.  

قال ابن تیمیة: [ومن ال سبب لرزقھ إال قراءة سیرة عنترة والبطال ونحوھما ال یجوز أن یرتب
ث دائًما باألكاذیب ویأكل الجعل علیھا]. مختصر الفتاوى المصریة  إماًما یصلى بالمسلمین فإنّھ یحّدِ
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قال الصفدي: [البطال عبد هللا أبو محمد البطال المذكور في سیرة دلھمة والبطال یقال لھ أبو یحیى
أیًضا كان أحد الشجعان الموصوفین باإلقدام كان أحد أمراء بني أمیة وكان على طالیع مسلمة بن
عبد الملك وكان ینزل بأنطاكیة شھد عدة حروب وأوطأ الروم خوفًا وذًال وسارت بذكره الركبان
إال أنّھ لم یكن كما كذبوا علیھ في السیرة المذكورة من الخرافات واألمور المستحیلة، وتوفي سنة

ثالث عشرة ومائة وقیل سنة اثنتین وعشرین ومائة]  

الوافي بالوفیات ج 17 / 371

البدایة والنھایة ج9 /331

تاریخ اإلسالم ج 7 /406

شذرات الذھب ج 1 /159  



وقال ابن تیمیة رحمھ هللا تعالى: [إن كتاب «تنقالت األنوار» المنسوب إلى (أحمد بن عبد هللا
البكري) من أعظم الكتب كذبًا وافتراء على هللا ورسولھ وعلى أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ
وسلم، وقد افترى فیھ من األمور من جنس ما افتراه المفترون في سیرة دلھمة والبطال، وسیرة
عنترة، وحكایات الرشید ووزیره جعفر البرمكي، وحكایات العیارین: مثل الزئبق المصري،
وأحمد الدنق، ونحو ذلك. لكّن ھؤالء یفترون الكذب على من لیس من األنبیاء، وصاحب الكتاب
الذى سّماه (تنقالت األنوار) یفتري الكذب على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وعلى أصحابھ،
ویكذب علیھ كذبًا ال یُعرف أن أحًدا كذب مثلھ في كتاب، وإن كان في بعض ما یذكره صدق قلیل
جًدا، فھو من جنس ما في سیرة عنترة والبطال، فإّن عنترة كان شاعًرا فارًسا من فرسان الجاھلیة،
ولھ شعر معروف، وقصیدتھ إحدى السبع المعلقات، لكن افتروا علیھ من الكذب ماال یحصیھ إال

هللا، وكل من جاء زاد ما فیھا من األكاذیب.

وكذلك أبو محمد البطال كان من أمراء المسلمین المعروفین، وكان المسلمون قد غزوا القسطنطینیة
غزوتین:

ر فیھا ابنھ یزید، وغزا معھ أبو أیوب األنصاري الذي نزل النبي األولى في خالفة معاویة، أمَّ
صلى هللا علیھ وسلم في داره لما قدم مھاجًرا إلى المدینة، ومات أبو أیوب في تلك الغزوة وُدفن
إلى جانب القسطنطینیة، وقد روى البخاري في صحیحھ عن ابن عمر عن النبي أنّھ قال «أول
ر ابنھ جیش یغزو القسطنطینیة مغفور لھ». والغزوة الثانیة في خالفة عبد الملك بن مروان، أمَّ
مسلمة أو خلف الولید ابنھ، وأرسل معھ جیًشا عظیًما وحاصروھا، وأقاموا علیھا مدة سنین، ثم
صالحوھم على أن یدخلوھا، وبنوا فیھا مسجدا، وذلك المسجد باٍق إلى الیوم، فجاء الكذابون فزادوا
في سیرة البطال وعبد الوھاب من األكاذیب ما ال یحصیھ إال هللا، وذكر دلھمة والقاضي عقبة

وأشیاء ال حقیقة لھا.

والبكري صاحب تنقالت األنوار سلك مسلك ھؤالء المفترین الكذّابین، لكّن كذبھ على رسول هللا
صلى هللا علیھ وسلم وعلى أصحابھ أفضل الخلق بعد النبیین أكثر، وفیھ من أنواع األكاذیب
المفتریات، وغرائب الموضوعات ما یجّل عن الوصف، مثل حدیث السبع حصون وھضام بن
جحاف، ومثل حدیث الدھر، ورأس الغول، وكلندجة، وغیر ذلك من كتبھ، وغیر ذلك من ذكر
أماكن ال وجود لھا، وغزوات ال حقیقة لھا، وأسماء ومسمیات ال یعرفھا أحد من أھل العلم، وروایة
أحادیث تخالف كتاب هللا وسنة رسولھ وإجماع المسلمین، وتخالف ما تواتر عن النبي صلى هللا
علیھ وسلم. وفیھا من األقوال واألفعال المضافة إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم وأصحابھ ما برأه
هللا منھا، وھي من جنس أحادیث الزنادقة النصیریة وأشباھھم، الذین یختلقون ما فیھ غلو في علي
وغیره، وفیھ من القدح في دین اإلسالم واإلفساد لھ ما یوجب إباحة دم من یقول ذلك، وإن كان

جاھًال استُتیب، فإن تاب وإال قُتل.

وأقلُّ ما یُفعل بمن یروي مثل ھذا أن یُعاقب عقوبة تردعھ عن مثل ذلك، وكذلك یستحق العقوبة من
ق ما فیھا، ومن ینسخھا أیًضا كذلك. یكریھا لمن یقرؤھا ویصّدِ



ویجب على أھل العلم إظھار ما یعلمون من كذب ھذه وأمثالھا، فكما یجب بیان كذب ما نقل عنھ
في األحادیث كأحادیث البخاري یجب بیان كذب ما ُكذب علیھ من األحادیث الموضوعة، التى یعلم
أنھا كذب، كما بیّن أھل العلم من حال من كان یكذب علیھ من الرواة، وبیان ما نُقل عنھ من الكذب
الذي یعلمون أنّھ كذب، وكثیر من الموضوعات إنّما یعلم أنّھا موضوعة خواص أھل العلم
باألحادیث، وأما مثل ما في (تنقالت األنوار) من األحادیث فھو مما یعلمھ من لھ أدنى علم بأحوال
الرسول ومغازیھ أنّھ كذب. وعلى والة األمور عقوبة من یروى ھذه أو یعین على ذلك بنوع من
أنواع اإلعانة، ولولّي األمر أن یحرقھا، فقد حرق عثمان رضي هللا عنھ كتبًا ھذه أولى بالتحریق

منھا، وهللا أعلم]. مجموع الفتاوى ج 18 /351  

وقال الذھبي: [والعلم الذي یحرم تعلُّمھ ونشره علم األوائل وإلھیات الفالسفة، وبعض ریاضتھم بل
أكثره، وعلم السحر والسیمیاء، والكیمیاء، والشعبذة، والحیل ونشر األحادیث الموضوعة وكثیر من
القصص الباطلة، أو المنكرة وسیرة البطال المختلفة، وأمثال ذلك ورسائل إخوان الصفا، وشعر
یعرض فیھ إلى الجناب النبوي، فالعلوم الباطلة كثیرة جًدا، فلتحذر، ومن ابتُلي بالنظر فیھا للفرجة
والمعرفة من األذكیاء فلیقلل من ذلك ولیطالعھ وحده، ولیستغفر هللا تعالى ولیلتجئ إلى التوحید
والدعاء بالعافیة في الدین، وكذلك أحادیث كثیرة مكذوبة، وردت في الصفات ال یحل بثھا إال
التحذیر من اعتقادھا، وإن أمكن إعدامھا فحسن اللھم فاحفظ علینا إیماننا وال قوة إال با�]  سیر 

أعالم النبالء ج 10 /604  

وجاء في المنتقى: [ولكنك طالعت فیما أحسب الغزوات التي للقصاص، أو تنقالت األنوار للبكري،
مما ھو من جنس سیرة البطال، وعنترة، وأحمد الدنف، وھذه األخلوقات التي یكتریھا صبیان
نوا في القراءة؛ ویطیر النوم عنھم لفرط ما فیھا من السخف واإلفك]. المنتقى من  الكتاب؛ لیتمرَّ

منھاج االعتدال ج514  

وقال ابن القیم: [وأما تحریم بیع األصنام فیستفاد منھ تحریم بیع كل آلة متخذة للشرك على أي وجھ
كانت، ومن أي نوع كانت صنًما أو وثنًا أو صلیبًا، وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة
غیر هللا فھذه كلھا یجب إزالتھا، وإعدامھا، وبیعھا ذریعة إلى اقتنائھا واتخاذھا فھو أولى بتحریم

البیع من كل ما عداھا فإّن مفسدة بیعھا بحسب مفسدتھا في نفسھا…]  زاد المعاد ج 5 / 761

وجاء في فتاوى أبي علي عمر بن قداح الھواري المالكي (ت 734ھـ): [أخبر الشیخ أبو الحسن
البطرني أنّھ حضر حلقة فتوى ابن قداح فسئل عمن یسمع حدیث عنترة ھل تجوز إمامتھ فقال ال
تجوز إمامتھ، وال شھادتھ، وكذلك حدیث دلھمة؛ ألنّھا كذب ومستحل الكذب كاذب، وكذلك كتب
األحكام للمنّجمین، وكتب العزائم بما ال یعرف من الكالم]. ملحق فتاوى البن قداح لم تتضمنھا

مسائلھ 168

فتوى ابن الصالح الشافعي:

قال الشیخ أبو عمرو ابن الصالح في الفتاوى: [مسألة فیمن یشتغل بالمنطق والفلسفة تعلیًما، وتعلًُّما
وھل المنطق جملة وتفصیًال مما أباح الشارع تعلیمھ وتعلُّمھ؟ والصحابة والتابعون واألئمة



غوا االشتغال بھ، أم ال؟ المجتھدون والسلف الصالحون ذكروا ذلك، أو أباحوا االشتغال بھ، أو سوَّ
وھل یجوز أن یُستعمل في إثبات األحكام الشرعیة االصطالحات المنطقیة أم ال؟ وھل األحكام
الشرعیة مفتقرة إلى ذلك في إثباتھا أم ال؟ وما الواجب على من تلبّس بتعلیمھ وتعلُّمھ متظاھًرا بھ،
ما الذي یجب على سلطان الوقت في أمره؟ وإذا ُوجد في بعض البالد شخص من أھل الفلسفة
معروفًا بتعلیمھا وإقرائھا والتصنیف فیھا، وھو مدرس في مدرسة من مدارس العلم فھل یجب على

سلطان تلك البالد عزلھ وكفایة الناس شره؟

أجاب رضي هللا عنھ: الفلسفة رأس السفھ واالنحالل؟ ومادة الحیرة والضالل، ومثار الزیغ
والزندقة، ومن تفلسف عمیت بصیرتھ عن محاسن الشریعة المؤیدة بالحجج الظاھرة، والبراھین
الباھرة، ومن تلبَّس بھا تعلیماَ وتعلًُّما؛ قارنھ الخذالن والحرمان، واستحوذ علیھ الشیطان، وأي فن
أخزى من فن یعمي صاحبھ - أظلم قلبھ- عن نبوة نبینا صلى هللا علیھ وسلم كلما ذكره ذاكر، وكلما
غفل عن ذكره غافل، مع انتشار آیاتھ المستبینة، ومعجزاتھ المستنیرة، حتى لقد انتدب بعض
ًرا، إذًا فوق ذلك بأضعاف ال تُحصى، العلماء الستقصائھا، فجمع منھا ألف معجزة وعددناه مقّصِ
فإنّھا لیست محصورة على ما ُوجد منھا في عصره صلى هللا علیھ وسلم، بل لم تزل تتجدَّد بعده
صلى هللا علیھ وسلم على تعاقب العصور، وذلك أنَّ كرامات األولیاء من أمتھ، وإجابات المتوسلین
بھ في حوائجھم ومغوثاتھم عقیب توسلھم بھ في شدائدھم براھین لھ صلى هللا علیھ وسلم قواطع،
ومعجزات لھ سواطع، وال یعدھا عد، وال یحصرھا حد، أعاذنا هللا من الزیغ عن ملتھ، وجعلنا من

المھتدین الھادین بھدیھ وسنتھ.

وأما المنطق فھو مدخل الفلسفة، ومدخل الشر شر، ولیس االشتغال بتعلیمھ وتعلُّمھ مما أباحھ
الشارع، وال استباحھ أحد من الصحابة والتابعین واألئمة المجتھدین، والسلف الصالحین، وسائر
من یقتدي بھ من أعالم األئمة، وسادتھا، وأركان األمة وقادتھا، قد بّرأ هللا الجمیع من مغّرة ذلك

وأدناسھ، وطّھرھم من أوضاره.

وأما استعمال االصطالحات المنطقیة في مباحث األحكام الشرعیة فمن المنكرات المستبشعة،
والرقاعات المستحدثة. ولیس باألحكام الشرعیة. والحمد ّ� فاالفتقار إلى المنطق أصًال، وما
یزعمھ المنطقي للمنطق من أمر الحد والبرھان فقاقع قد أغنى هللا عنھا بالطریق األقوم والسبیل
األسلم األطھر كل صحیح الذھن، ال سیما من خدم نظریات العلوم الشرعیة، ولقد تّمت الشریعة
وعلومھا وخاض في بحار الحقائق والدقائق علماؤھا، حیث ال منطق وال فلسفة وال فالسفة، ومن
زعم أنّھ یشتغل مع نفسھ بالمنطق والفلسفة لفائدة یزعمھا فقد خدعھ الشیطان ومكر بھ، فالواجب
على السلطان أعّزه هللا وأعّز بھ اإلسالم وأھلھ أن یدفع عن المسملین شّر ھؤالء المشائیم،
ویُخرجھم من المدارس ویبعدھم، ویعاقب على االشتغال بفنھم، ویعرض من ظھر منھ اعتقاد عقائد
لھ، ومن الفالسفة على السیف أو اإلسالم لتخمد نارھم، وتنمحي آثارھا وآثارھم، یسَّر هللا ذلك وعجَّ
أوجب ھذا الواجب عزل من كان مدرس مدرسة من أھل الفلسفة والتصنیف فیھا واإلقراء لھا ثم
بھ والطریق في قلع الشر قلع سجنھ وإلزامھ منزلھ، ومن زعم أنھ غیر معتقد لعقائدھم فإنَّ حالھ یُكذِّ
أصولھ وانتصاب مثلھ مدرًسا من العظائم جملة وهللا تبارك وتعالى ولي التوفیق والعصمة وھو

أعلم]. فتاوى ابن الصالح جزء 1 / 209





تح��م قراءة كتب
م قراءة نحو سیرة البطال وعنترة وغیرھما من األخبار قال علي القاري: [قال النووي: ومن المحرَّ

الكاذبة.]  مرقاة المفاتیح ج 2 / 276

النص�حة الولد�ة:
یقول أبو الولید الباجي في نصیحتھ لولدیھ: [وإیاكما وقراءة شيء من المنطق وكالم الفالسفة فإنَّ
ذلك مبنّي على الكفر واإللحاد والبعد عن الشریعة واإلبعاد وأحذركما من قراءتھا ما لم تقرآ من
كالم العلماء ما تقویان بھ على فھم فساده، وضعف شبھھ، وقلة تحقیقھ مخافة أن یسبق إلى قلب
أحدكما ما ال یكون عنده من العلم ما یقوى بھ على رده، ولذلك أنكر جماعة العلماء المتقّدمین
والمتأّخرین قراءة كالمھم لمن لم یكن من أھل المنزلة، والمعرفة بھ خوفًا علیھم مما خوفتكما منھ،
ولو كنت أعلم أنّكما تبلغان منزلة المیز والمعرفة والقوة على النظر والمقدرة لحضضتكما على
قراءتھ وأمرتكما بمطالعتھ لتحققا ضعفھ، وضعف المعتقد لھ وركاكة المغتر بھ، وأنّھ من أقبح
المخاریق، والتمویھات ووجوه الحیل والخزعبالت التي یغتّر بھا من ال یعرفھا ویستعظمھا من ال

یمیزھا]  النصیحة الولدیة ص 18

كتب الشافعي:

قال أحمد بن الحسن الترمذي سألت أبا عبدهللا (یعني أحمد بن حنبل) وقلت لھ اكتب كتب الشافعي
فقال: ما أقّل ما یحتاج صاحب حدیث إلیھا. طبقات الحنابلة ج1/38  

وقال المروذي: قلت ألبي عبدهللا: (یعني أحمد بن حنبل) أترى یكتب الرجل كتب الشافعي؟ قال:
ال. قلت: أترى أن یكتب الرسالة؟ قال: ال تسألني عن شيء محدث قال كتبتھا قال معاذ هللا. طبقات

الحنابلة ج1/57

 



� � غنائم المسلم��
ال�تب ��

[وإذا أصاب المسلمون غنائم فكان فیھا مصحف ال یدري أّن المكتوب فیھ توراة أو إنجیل أو زبور
أو كفر، فلیس ینبغي لألمیر أن یبیع ذلك من المشركین مخافة أن یضلوا بھ فیكون ھو المسبِّب
لفتنتھم وإصرارھم على الكفر، وذلك ال رخصة فیھ، وكذلك ال یبیع من مسلم، ألنّھ ال یأمن أن یبیع
ذلك منھم أیًضا فیضلوا بسببھ. وكذلك ال یقسم بین الغانمین، ألنّھ ال یأمن على من وقع في سھمھ
أن یبیعھ من المشركین فیضلوا بسببھ. وال ینبغي لھ أن یحرق بالنار ذلك أیًضا، ألّن من الجائز أن
یكون فیھ شيء من ذكر هللا - تعالى -، ومما ھو كالم هللا وفي إحراقھ بالنار من االستخفاف ما ال
یخفى. والذي یُروى أّن عثمان - رضي هللا عنھ - فعل ذلك بالمصاحف المختلفة حین أراد جمع
الناس على مصحف واحد ال یكاد یصح، فالذي ظھر منھ من تعظیم الحرمة لكتاب هللا - تعالى -
والمداومة على تالوتھ آناء اللیل والنھار دلیل على أنّھ ال أصل لذلك الحدیث، ولكنھ ینظر في ذلك،
فإن كان لورقھ قیمة محي الكتاب وجعل الورق في الغنیمة، وإن لم یكن لورقھ قیمة فلیغسل ورقھ
بالماء حتى یذھب الكتاب ثم یحرقھ بعد ذلك إن أحب، ألنّھ ال كتاب فیھ، وربما یكون في إحراقھ
بعد غسلھ المكتوب فیھ معنى الغیظ لھم، وھم المشركون، فال بأس بأن یفعلھ. وال ینبغي لھ أن یدفن
شیئًا من ذلك قبل محو الكتاب، ألنّھ ال یأمن أن یطلبھ المشركون فیستخرجونھ، ویأخذون بما فیھ
فیزیدھم ذلك ضالًال إلى ضاللھم. وفي ھذا التعلیل إشارة إلى أنّھ إن كان یأمن ذلك فال بأس بأن
یدفنھ، فیكون دلیًال لقول من یقول من أصحابنا فیما إذا انقطع أوراق المصحف إنّھ ال بأس بدفنھ في
مكان طاھر، والغسل بالماء أحسن الوجوه فیھ على ما ذكر. وإن أراد شراءه رجل ثقة من
المسلمین یؤمن علیھ أن ال یبیعھ من المشركین فال بأس بأن یبیعھ منھ اإلمام، ألنّھ مال متقّوم،
ولھذا لو باعھ جاز بیعھ، إال أّن كراھة بیعھ لخوف الفتنة، وذلك ینعدم ھاھنا، فھو نظیر بیع
العصیر ممن یعلم أنّھ ال یتخذه خمًرا، قال مشایخنا: وكذلك الجواب فیما یجده المسلم من كتب
الباطنة وأھل األھواء المضلة؛ فإنّھ یُمنع من بیع ذلك مخافة أن یقع في ید أھل الضاللة فیفتتنوا بھ،

وإنّما یفعل بھ ما ذكرنا في ھذا الموضع.]  شرح كتاب السیر الكبیر للشیباني ج 3 /141

ح�م �قة ال�تب:
قال منصور بن یونس البھوتي الحنبلي في كتاب (كشاف القناع عن متن اإلقناع): «(وال) قطع
(ب) سرقة (كتب بدع وتصاویر) ألنھا واجبة اإلتالف». وقال في شرح منتھى اإلرادات: «(وال)

یقطع (بسرقة) (كتب بدع و) كتب (تصاویر) ألنّھا واجبة اإلتالف ومثلھا سائر الكتب المحرمة».

والمقصود بقولھ وال قطع أي أّن سرقة ھذا النوع من الكتب وإن بلغت النصاب فال قطع للید فیھ.

ح�م إجارة ال�تب ووقفها:
جاء في كتاب (مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى) لمصطفى السیوطي الرحیباني: [َوَال
َرِر، (أَْو اْنتَِساخِ ُكتُِب َجاَرةُ (ِلقَْلعِ ِسّنٍ َسِلیَمٍة)، أَْو قَْطعِ ُعْضٍو َسِلیٍم؛ ِلَما فِي َذِلَك ِمْن الضَّ تَِصحُّ اْإلِ

ُ ْ ُّ َّ ْ



ِد ٍم َواْلِھَجاِء إَذا أُِریَد بِِھ بُِمَجرَّ ِل بُِمَحرَّ ٍم)؛ َكالتَّغَزُّ بَِدعٍ)؛ ِلَما فِیَھا ِمْن َخلَِل اْلعَِقیَدةِ، (َونَْحِو ِشْعٍر ُمَحرَّ
ُد ِرَوایَِة اْلَمْرِوّيِ، أَْو ِحَكایَِة َما َوقََع تَْنِقیًصا ِلْلقَائِِل، ا لَْو أُِریَد ُمَجرَّ إیَذاِء اْلَمقُوِل فِیِھ َوتَْنِقیِصِھ، َوأَمَّ
یَِر یَْنقُلُوَن اْألَْشعَاَر الَّتِي فِیَھا ِھَجاُء اْلُمْسِلِمیَن ِمن اْلَجاِھِلیَِّة، َوتَْحِذیًرا ِمْنَھا؛ فَغَْیُر َمْحذُوٍر، فَإِنَّ أَْھَل الّسِ

َویَُردُّوَن َعلَْیِھْم، َوقَْد َوقََع َھَذا فِي َزَمنِِھ صلى هللا علیھ وسلم َولَْم یَْنھَ َعْنھُ].

� �اب الوقف من نفس ال�تاب
و��

[… (وال) یصح الوقف (على كتب) - أي: كتابة - (نحو التوراة) كاإلنجیل أو شيء منھما ألنّھ
معصیة، ولو كان الوقف من ذمي لوقوع التبدیل والتحریف، وقد روي من غیر وجھ أّن النبي
صلى هللا علیھ وسلم غضب لما رأى مع عمر صحیفة فیھا شيء من التوراة وقال: أفي شك أنت یا
ابن الخطاب؟ ألم آت بھا بیضاء نقیة؟ لو كان أخي موسى حی�ا ما وسعھ إال اتباعي (و) كذا (كتب

بدع) قال في شرح المنتھى: ویلحق بذلك كتب الخوارج والقدریة ونحوھما…]

 



Contents
Telegram Network مكت�ة

2020
اإلهداء
مقدمة
ال�تا�ة

أس�اب إتالف ال�تب
ع�ة: أوال - األس�اب ال��

: ا - الس�ب العل�� ثان��
: ا - الس�ب الس�ا�� ثالث�

: ا - الس�ب االجتما�� والق��� را�ع�
: ا - الس�ب النف�� خامس�

: � ا - الس�ب التعص�� سادس�
طرق إتالف ال�تب:

اإلتالف �الحرق:
اإلتالف �الدفن:

اإلتالف �الغسل واإلغراق:
اإلتالف �التقطيع والتخ��ق:

السلطة واغت�ال ال�تب
العلماء الذين أتلفوا كتبهم

الُملحق
ضّد ال�تاب وص�ة عالم:

تح��م قراءة كتب



� � غنائم المسلم��
ال�تب ��

 



Notes
[←1]

ا. � عن ابن عمر مرفوع�
رواە ابن ماجة وأبو داود وال�سا��



[←2]
جامع ب�ان العلم وفضله البن ع�د ال�� ج 1/272.



[←3]
المرجع السابق ج 1/275.



[←4]
المرجع السابق ج 1/280.



[←5]
المرجع السابق ج 1/296.



[←6]
المرجع السابق ج 1/294.



[←7]
المرجع السابق ج 1/275.



[←8]
المرجع السابق ج 1/272.



[←9]
المرجع السابق ج 1/282.



[←10]
المرجع السابق ج 1/282.



[←11]
المرجع السابق ج 2/278.



[←12]
المرجع السابق ج 1/183.



[←13]
ان االعتدال ج 1/61. � م��



[←14]
ان االعتدال ج 1/61. � م��



[←15]
ان ج 1/78. � الم��



[←16]
ان ج 1/645. � الم��



[←17]
راجع إن�اە الرواة ج 1/314.



[←18]
راجع نفح الط�ب للمقري ج 3/274.



[←19]
� معرفة أع�ان علماء المذهب) البن فرحون المال�� ص 159.

� كتاب (الدي�اج المذهب ��
راجع ترجمته ��



[←20]
� ��ار ص 275. نقل بنصه عن كتاب الموفق�ات لل���� ب��



[←21]
� سنة 99 ه.

هو سل�مان بن ع�د الملك أبو أيوب ولد سنة 60 هـ وو�� الخالفة سنة 96 هـ وتو��



[←22]
� الفداء ي ج 4/568 وتار�ــــخ ابن الوردي ج 1/192 / المنتظم البن الجوزي ج 8/262 تار�ــــخ أ�� تار�ــــخ الط��

أحداث سنة 163 ه.



[←23]
� سنة 169 هـ و�� الخالفة �عد أب�ه المنصور وهو

هو أبو ع�د هللا محمد بن المنصور ولد سنة 127 هـ وتو��
� الع�اس. ثالث خلفاء ب��



[←24]
ي حوادث سنة 161 ه. هو حك�م المقنع خ�ج ع� المهدي �خراسان سنة 161 هـ راجع تار�ــــخ الط��



[←25]
ب من اشتهر عن المهدي شّدته ع� الزنادقة ح�� اسُتحدثت ما �س� (�صاحب الزنادقة) وهو رجل منصَّ
ق�ل الخل�فة تنح� مهمته ب�تبع الزنادقة وامتحانهم وقد أو�ل المهدي لهذە المهمة عمر ال�لواذي سنة
� تار�ــــخ

167 هـ ثم محمد بن ع�� المعروف �حمدو�ه سنة 168 هـ �عد وفاة االول. �قول السيو�� ��
� الرد ع�

ا، وهو أول من أمر بتص��ف كتب الجدل �� الخلفاء ص 313 «ت�بع الزنادقة وأف�� منهم خلقا كث��
الزنادقة والملحدين»، وهو الذي قتل صالح بن ع�د القدوس بتهمة الزندقة.

� المهدي ف�قول:
�� �

� حوادث سنة 322 هـ رأي محمد بن الع�اس الخراسا��
� تار�ــــخ اإلسالم ��

�� � و�ذكر الذه��
� وابن المقفع

� إتالف الزنادقة وأحرق كتبهم لما أظهروا المعتقدات الفاسدة �ابن د�صان وما��
«… و�الغ ��

وحماد عجرد…».



[←26]
� الف�ج ابن الجوزي هـ ج 13/220. � تار�ــــخ الملوك واألمم» أل��

راجع كتاب «المنتظم ��



[←27]
. وقال األزهري: � ال�ع�� � تاج العروس مادة (ع د ل) «العدل، �ال�� نصف الحمل �كون ع� أحد جان��

جاء ��
� أنه حمل أر�عة جمال.

العدل اسم جمل معدول �حمل أي مسّوى �ه، ج أعدال وعدول». والمع�� هنا �قت��



[←28]
حوادث سنة 322 ه.



[←29]
� سنة

هو محمد بن الحسن بن �عقوب بن الحسن أبو �كر بن مقسم المقري العطار ولد سنة 265 هـ وتو��
�
�� � � تار�ــــخ �غداد ج 2/206 / والمنتظم حوادث سنة 354 هـ وتار�ــــخ اإلسالم للذه��

354 هـ له ترجمة ��
� ال�دا�ة والنها�ة.

نفس العام وكذا ابن كث�� ��



[←30]
�
� هاشم: «وقد نبغ نابغ �� ذكر الخط�ب ال�غدادي قال: قال أبو طاهر ع�د الواحد بن عمر بن محمد بن أ��

� الع���ة لحرف من القرآن يوافق خط المصحف فقراءته جائزة
ع�نا هذا فزعم أن �ل ما صح عندە وجه ��

� مزلة عظمت بها جنايته
ها فابتدع �ق�له ذلك �دعة ضل عن قصد الس��ل وأورط نفسه �� � الصالة وغ��

��
� �د�ه وال من خلفه، إذ جعل ألهل ع� اإلسالم وأهله، وحاول إلحاق كتاب هللا من ال�اطل ما ال �أت�ه من ب��
ء رأ�ه ط��قا إ� مغالطة أهل الحق بتخ�� القراءات من جهة ال�حث واالستخراج ّ � دين هللا ���

اإللحاد ��
ض.». �اآلراء دون االعتصام والتمسك �األثر المف��



[←31]
� تار�ــــخ

� سنة 324 هـ له ترجمة ��
� ع�ە تو��

هو أحمد بن مو� بن ع�اس بن مجاهد أبو �كر شيخ القراء ��
ە. �غداد ج 5/144 وغ��



[←32]
� اندل�� ُر�� �الزندقة ولد

: أ�ا ع�د هللا صو�� هو محمد بن ع�د هللا بن م�ة بن نجيح من أهل قرط�ة، ُ����
� ج

� كتاب (تار�ــــخ العلماء والرواة للعلم �االندلس) البن الفر��
� (319ه) راجع ترجمته ��

سنة 269 هـ وتو��
2/41 و«جذوة المقت�س» للحم�دي ص 63 واألعالم لخ�� الدين الزر��� ج 6/223.



[←33]
ص 77.



[←34]
راجع نفح الط�ب ج 5/ 98.



[←35]
المرجع السابق.



[←36]
� أخ�ار األندلس والمغرب ج 2/292 قال: «و�ان المنصور أشد

� الب�ان المغرب ��
�� �

ذكر ابن عذاري المرا���
ء من قضا�ا النجوم �

�� �
� االعتقاد، والت�لم ��

ء من الفلسفة والجدل �� �
� التغ�� ع� من علم عندە ��

الناس ��
� خزائن الح�م من كتب الده��ة والفالسفة،

�عة، وأحرق ما �ان �� ء من أمور ال�� �
وأدلتها، واالستخفاف ���

هم، واستو� ع� حرق جم�عها ب�دە». �مح�� ك�ار العلماء، منهم االص��� وابن ذكوان وال���دي وغ��



[←37]
� �الوف�ات ج 3/312.

نقل بنّصه عن الوا��



[←38]
� تار�ــــخ االسالم حوادث سنة 397 هـ وابن العماد

�� � � المنتظم والذه��
ذكر هذە الواقعة ابن الجوزي ��

� أخ�ار من ذهب» ج 3/149 ونقل هنا بنصه عنه.
� كتاب «شذرات الذهب ��

الحن��� ��



[←39]
� المشهور �الشيخ المف�د و�ابن المعلم عالم الش�عة

هو أبو ع�د هللا بن محمد بن النعمان ال�غدادي ال�ر��
� سنة 413 ه.

ة تو�� و�مامهم وصاحب التصان�ف ال�ث��



[←40]
� سنة

� و�� قضاء العراق ستة 396 هـ وتو��
هو ع�د هللا بن محمد بن ع�د هللا بن إبراه�م األسدي األ�فا��

405 ه.



[←41]
� طاهر محمد بن احمد الفق�ه شيخ العراق و�مام الشافع�ة ومن إل�ه انتهت ر�اسة المذهب هو أحمد ابن أ��

� سنة 406 ه.
� تو�� � حامد األسفرائي�� الشاف�� اشتهر �أ��



[←42]
� أخ�ار من ذهب» البن العماد الحن��� ج 3/206.

نقل بنصه عن كتاب «شذرات الذهب ��



[←43]
� تار�ــــخ الملوك واألمم حوادث سنة (420 ه).

راجع كتاب المنتظم ��



[←44]
� حوادث سنة (408 ه) من كتاب المنتظم أن الخل�فة الع�ا�� القادر �ا� قد اس�تاب

ذكر ابن الجوزي ��
نا ، أخ�� �

نا أبو �كر الطرش��� از، أخ�� � نا سعد هللا بن ع�� ال�� لة الحنف�ة �قول ابن الجوزي: «أخ�� � فقهاء المع��
لة � � فقهاء المع�� � سنة ثمان وأر�عمائة اس�تاب القادر �ا� أم�� المؤمن��

ي، قال: و�� ه�ة هللا بن الحسن الط��
ال والرفض � � االع��

ال، ثم نهاهم عن ال�الم والتدر�س والمناظرة �� � ؤوا من االع�� الحنف�ة، فأظهروا الرج�ع، وت��
والمقاالت المخالفة لإلسالم، وأخذ خطوطهم �ذلك، وأنهم م�� خالفوە حل بهم من الن�ال والعق��ة ما
�
� �س�نه �� ، واس�� � � الملة أبو القاسم محمود أمر أم�� المؤمن�� � الدولة وأم�� يتعظ �ه أمثالهم، وامتثل �م��

لة والرافضة واإلسماع�ل�ة والقرامطة والجهم�ة � � قتلة المع��
ها �� � استخلفه عليها من خراسان وغ�� أعماله ال��

، و��عاد �ل طائفة من أهل ال�دع � والمشبهة، وصلبهم وح�سهم ونفاهم وأمر �لعنهم ع� منابر المسلم��
� اإلسالم».

وطردهم عن د�ارهم، وصار ذلك سنة ��



[←45]
� ج 2/291.

راجع كتاب «نفح الط�ب عن غصن األندلس الرط�ب» للمقري التلمسا��



[←46]
� محمد بن أسعد ال�اف�� ج 3/268 وشذرات الذهب البن ة ال�قضان…» أل�� راجع كتاب «مرآة الجنان وع��

العماد الحن��� ج 4/115.



[←47]
� �ل�س�ة وفقهائها ووزرائها وعامة

� بن ع�� ح�ث أرسل رسالة إ� قا�� وقد سار ع� هذە الخ� ولدە تاشف��
� جاء فيها: «… واعلموا رحم�م هللا أن مدار الفت�ا، ومجرى األح�ام ا للمسلم�� س�انها وذلك �عد أن أصبح أم��
� الح�� والم�دأ، ع� ما اتفق عل�ه السلف الصالح رحمهم هللا من االقتصار ع� مذهب إمام دار

والشورى ��
� تحل�ل

� هللا عنه، فال عدول لقاض وال مفت عن مذه�ه، وال �أخذ ��
� ع�د هللا مالك بن أ�س ر�� الهجرة أ��

تم أو تح��م إال �ه. ومن حاد عن رأ�ه �فتواە، ومال من األئمة إ� سواە، فقد ركب رأسه واتبع هواە، وم�� ع��
، فلي�تبع أثرها � حامد الغزا�� ع� كتاب �دعة أو صاحب �دعة فإ�ا�م و��اە، وخاصة وفق�م هللا كتب أ��
ها، و��حث عنها وتغلظ اال�مان من يتهم �كتمانها…». راجع الوثائق الس�اس�ة ول�قطع �الحرق المتتابع ��

� األندلس وشما�� إف��ق�ة، تأل�ف محمد ماهر حمادة.
واإلدار�ة ��



[←48]
راجع شذرات الذهب ج 4/138.



[←49]
� التار�ــــخ حوادث سنة 555 ه.

ال�امل ��



[←50]
� حوادث سنة 428 هـ من كتاب مرآة الجنان «وذكر شيخ

� ترجمة الشيخ الرئ�س ابن س�نا ��
قال ال�اف�� ��

� ع�ە شهاب الدين السهروردي رحمه هللا أنه غسل كتا�ه الموسوم �الشفاء ب�شارة
اإلسالم أستاذ األنام ��

� ص� هللا عل�ه وسلم…». � ب�شارة الن�� قداس�ة نب��ة… �ع��



[←51]
، وشذرات الذهب ج 4/246. ة ال�قضان…» ج 3/398 لل�اف�� راجع كتاب «مرآة الجنان وع��



[←52]
� حوادث سنة 574 هـ من كتاب المنتظم البن الجوزي.

هو أبو السعادات ابن قرا�ا وراجع هذە الواقعة ��



[←53]
� المغرب ب��ــــع �عد أب�ه �أم��

� �عقوب يوسف بن ع�د المؤمن أم�� الموحدين �� هو أبو يوسف �عقوب بن أ��
للموحدين سنة 580 ه.



[←54]
� فنون األدب» للن��ري ج 24/338 وراجع شذرات الذهب ج 4/321.

نقل بنصه عن كتاب «نها�ة األرب ��



[←55]
راجع كتاب «نفح الط�ب من غصن األندلس والرط�ب» للمقري ج 3/345.



[←56]
. �

� أع�ان المائة الثامنة» ج 3/39 البن حجر العسقال��
� كتاب «الدرر ال�امنة ��

ترجمته ��



[←57]
� كتاب «أع�ان الع� وأعوان الن�» لصالح الدين خل�ل بن إي�ك الصفدي ج 4/41.

راجع ترجمته ��



[←58]
� نفس العام.

� تار�خه ��
�ما ذكر ابن الوردي هذە الواقعة ��



[←59]
. � هو كتاب معروف البن عر��



[←60]
� أن�اء الغمر

�� �
ە، �ذكر ابن حجر العسقال�� ، �ل أفتوا بتكف�� � أف�� مجموعة من العلماء ب�تالف كتب ابن عر��

… و�ك�� الحط �
� ز�ن الدين الحن��

�ما�� � وف�ات سنة 823 هـ «تغري �درمش بن يوسف… ال��
�أن�اء العمر ��

� � ذلك ح�� صار �حرق ما �قدر عل�ه من كتب ابن عر��
� الفالسفة، و�الغ ��

ە من متصو�� � وغ�� ع� ابن عر��
ا أسماە � ذنب �لب…» وقد ألف برهان الدين إبراه�م بن عمر ال�قا�� كتا��

ور�ط مرة كتاب الفصوص ��
� » جمع ف�ه فتاوى العلماء الذين أفتوا بتكف�� ابن عر�� � � بتكف�� عمر بن الفارض وابن عر�� «ت�ب�ه الغ��

هم جمع، وقد رد السيو�� ع� ال�قا�� �كتاب سماە «ت�ب�ه و��حراق كت�ه مثل ابن خلدون والس��� وغ��
» وراجع كتاب «الضوء الالمع ألهل القرن التاسع»، للسخاوي ستجد الخالف � ئة ابن العر�� � بت�� الغ��
� وكت�ه (ج 3/31، 146، 170، 186، 222، 236، ج 4/23، 69، 165، 205، ج الشد�د حول ابن عر��

� ج 2/162 � تار�ــــخ ال�لد األم��
�� � 5/81، 91، 111، 114، 147، 269) والعقد الثم��



[←61]
. راجع ص 202 من تار�ــــخ قضاة األندلس للن�ا��



[←62]
� لسان الدين محمد بن ع�د هللا بن سعد بن ع�د هللا بن الخط�ب الغرنا�� قتل سنة 776 هو ذو الوزارت��
� مقدمة محمد ع�د هللا عنان

� ج 4/438 و��
� أخ�ار غرناطة) و�� �قلمه ��

� (اإلحاطة ��
ه، راجع ترجمته ��

لهذا ال�تاب.



[←63]
وقد أرسل الن�ا�� رسالة البن الخط�ب فيها إشارة إ� عدم ر�� العلماء عن كتب ابن الخط�ب ح�ث �قول
فيها ج (… وقد قلت ل�م غ�� مرة عن أطراس�م المسودة �ما دعوتم إل�ه من ال�دعة والتالعب إن حقها

التخ��ق والتح��ق..) نفح الط�ب ج 7/122.



[←64]
ج 4/222.



[←65]
� الضوء الالمع ج

. راجع ترجمته �� �
هو ع�د هللا بن إبراه�م بن خل�ل أبو محمد جمال الدين الشاف�� الدمش��

.5/2



[←66]
. الضوء الالمع ج 4/97. � الشاف��

ي الدمش�� هو عمر بن ع�د هللا بن عمرو�ن الدين ال�ف��



[←67]
� المال��ة �دمشق. الضوء الالمع ج 1/155.

هو إبراه�م بن محمد بن ع�� برهان الدين أبو سالم التاد�� قا��



[←68]
. الضوء الالمع ج 1/146. � الشاف��

هو إبراه�م بن محمد بن راشد برهان الدين المل�اوي الدمش��



[←69]
ة» راجع ج 1/59 من ال�تاب هو نجم الدين الغزي صاحب كتاب «ال�وا�ب السائرة �أع�ان المائة العا��

المذكور.



[←70]
الصوف�ة



[←71]
من قواعد الصوف�ة أن ال �قوم الم��د �أي فعل من أفعال ط��ق القوم إال �عد أن �أذن له ش�خه ح�� أن
� تأل�فها عن ش�خه

� الحج وابن عراق قد ألف هذە ال�تب من غ�� أن �أخذ اإلذن ��
�عضهم �ستأذن ش�خه ��

ولذا وجب تأدي�ه ب�تالفها.



[←72]
� الضوء الالمع ج 1/198.

راجع ترجمته ��



[←73]
� كتاب «الضوء الالمع ألهل القرن التاسع»، ج 1/231.

راجع ترجمته ��



[←74]
س�� أعالم الن�الء ج 12/85.



[←75]
. تار�ــــخ النور السافر عن أخ�ار القرن العا�� ص 127 تأل�ف ع�د القادر بن شيخ بن ع�د هللا الع�درو��



[←76]
� الدين ع�د الحم�د. � تحقيق مح�� � محاسن الع� ج 1/225 للثعال��

ي��مة الدهر ��



[←77]
� تار�ــــخ حلب ج 3/1083 البن العد�م تحقيق الدكتور سه�ل ز�ار.

�غ�ة الطلب ��



[←78]
المرجع السابق ج 3/1087.



[←79]
� أع�ان المائة

� الذ�ل ع� دول االسالم» ج 1/210 للسخاوي، والدرر ال�امنة ��
� ال�الم �� راجع كتاب «وج��

الثامنة ج 1/329.



[←80]
� سنة 773 هـ راجع ترجمته

� الحنف�ة �الد�ار الم��ة تو��
هو ال�اج عمر بن اسحاق بن أحمد الغزنوي قا��

� ال�الم ج 1/187. � وج��
��



[←81]
� ج 8/336،

� نع�م األصفها�� ى البن سعد ج 7/342، وحل�ة األول�اء أل�� � / الط�قات ال���
راجع ترجمته ��

� ج 10/469. وتار�ــــخ �غداد للخط�ب ال�غدادي ج 7/67، وس�� أعالم الن�الء للذه��



[←82]
� تاج العروس مادة (ق م ط ر) القمطر: «ما �صان ف�ه ال�تب وهو ش�ه َسَفٍط ُ�َسفُّ من قصب…».

جاء ��



[←83]
� تاج العروس مادة (ق ص ر) «القو�ة �ال�شد�د والتخف�ف: وعاء للتمر من قصب وق�ل: من

جاء ��
البواري».



[←84]
� تهذ�ب التهذ�ب ج 3/2.

راجع ترجمته ��



[←85]
� حل�ة األول�اء ج 7/335 وتار�ــــخ �غداد ج 8/347 وس�� أعالم الن�الء ج 7/422.

راجع ترجمته ��



[←86]
� تهذ�ب التهذ�ب ج 4/11.

راجع ترجمته ��



[←87]
كتاب المجالسة ج 7/136.



[←88]
اجع. � حاش�ة الس�� جرد لمراجع ترجمته فل��

� س�� أعالم الن�الء ج 7/229 و��
راجع ترجمته ��



[←89]
� اللسان مادة «ق م ط ر» «الَقمْطُر والِقمَطرُة: ما تصان ف�ه ال�تب…

القمطرة وعاء تصان �ه ال�تب جاء ��
والجمع قماطر.».



[←90]
� ج 19/355 � كتاب «المستفاد من ذ�ل تار�ــــخ �غداد» ص 249 وس�� أعالم الن�الء للذه��

راجع ترجمته ��
وال�دا�ة والنها�ة للحافظ ابن كث�� ج 12/176.



[←91]
س�� أعالم الن�الء ج 7/202.



[←92]
ا من أن

�
� س�� الن�الء ج 7/213 قلت: «وهذا فعله غ�� واحد: �الغسل، و�الحرق و�الدفن، خوف

�� � قال الذه��
ها». � �د إ�سان واە ي��د فيها أو �غ��

تقع ��



[←93]
� محمد ع�د هللا بن أسعد ال�اف�� الم�� ج 3/134 وشذرات � كتاب (مرآة الجنان) تأل�ف أ��

راجع ترجمته ��
الذهب ج 3/368.



[←94]
ادة راجع حاش�ة س�� أعالم � � حل�ة األول�اء ج 9/254 وتار�ــــخ �غداد ج 10/248 ولالس��

راجع ترجمته ��
الن�الء ج 10/182.



[←95]
� هذە الرسالة.

قد ذكرنا �الم التوح�دي ��



[←96]
� ج 3/85. » للمح�� � أع�ان القرن الحادي ع��

� كتاب «خالصة األثر ��
راجع ترجمته ��



[←97]
� تهذ�ب التهذ�ب ج 7/84.

راجع ترجمته ��



[←98]
� عمر يوسف بن ع�د ال�� ج 1/286، �ان هذا العالم ال يرى كتا�ة العلم جامع ب�ان العلم وفضله تأل�ف أ��

� ذلك، راجع المصدر السابق ج 1/284، 285.
ا ومن الم�شددين �� مطلق�



[←99]
راجع تهذ�ب التهذ�ب ج 7/180، وجامع ب�ان العلم وفضله ج 2/326.



[←100]
تهذ�ب التهذ�ب ج 7/211.



[←101]
�
� الوا��

� أن�اە الرواة ع� أن�اە النحاة ج 2/284 و�اقوت الحموي ج 13/259 والصفدي ��
ترجم له القف�� ��

� والنجاة 2/170. � ط�قات اللغ����
� �غ�ة الوعاة ��

�الوف�ات ج 21/155 والسيو�� ��



[←102]
�
� معجم األد�اء ل�اقوت ج 13/78 وان�اە الرواة ع� ان�اە النحاة.. للقف�� ج 2/297 والوا��

راجع ترجمته ��
� والنحاة ج 2/181. � ط�قات اللغ����

�الوف�ات للصفدي ج 21/374 و�غ�ة الوعاة ��



[←103]
قال المعلق ع� معجم األد�اء ج 15 ص 17: (أي �اطن األصبع)..



[←104]
� الخاطر أي تردد ف�ه.

قوله: وت��ــــع ��



[←105]
� قد وجدت صاحب اللسان اس�شهد ا �س� «الورد الجعدي» إال أن�� لم أجد ف�ما توفر �� من مراجع شاعر�
� ثالثة مواضع من كتا�ه راجع ج 3/1828 وج

�شعر لشاعر اسمه (أبو الورد الجعدي) وذكر اسمه هكذا ��
7/4024 وج 8/4550 ولعل هنا خطأ من الناسخ أو وهم.



[←106]
ا وق�ل: عن الواع�ة ال�اخ ع� الم�ت / راجع اللسان ج الواع�ة: الصارخة وهو اسم فاعل خصوص�

.8/4877



[←107]
� أن�اە الرواة ج 4/133 (وقال أبو عب�د: �ان أبو عمرو أعلم الناس �العرب والع���ة و�القرآن والشعر…

جاء ��
ه تغ�� فأحرقها

ّ
ا له إ� ق��ب من السقف ثم إن � كتب عن العرب الفصحاء قد مألت ب�ت� و�انت كت�ه ال��

�لها…).



[←108]
� � الوف�ات ج 3/466 ف�قول: «… و�انت كت�ه ال��

� عمرو بن خل�ان �� و�وضح هذا التغ�� الذي طرأ ع� أ��
�
ه تقرأ أي ت�ّسك فاخرجها �لها…» هكذا ��

ّ
ا له إ� السقف ثم إن كتب عن العرب الفصحاء قد مألت ب�ت�

الوف�ات أخرجها والصحيح أحرقها.



[←109]
� حل�ة األول�اء ج 7/335

� سنة 162 هـ وق�ل 165 هـ له ترجمة مطولة ��
هو أبو سل�مان داود بن نص�� تو��

ها. � تار�ــــخ �غداد ج 8/347 وس�� أعالم الن�الء ج 7/422 وغ��
وراجع ترجمته ��



[←110]
� ممن علم وفقه قال و�ان

� تار�ــــخ �غداد ج 8/347: «… سمعت ابن عي�نه �قول: إّن داود الطا��
جاء ��

ا فقال له: �ا أ�ا سل�مان طال
�
� ذلك ال�الم قال فأخذ حصاة فحذف بها إ�سان

� حن�فة ح�� نفذ �� �ختلف إ� أ��
لسانك وطالت �دك قال فاختلف �عد ذلك سنة ال �سأل وال �ج�ب فلما علم أنه �ص�� عمد إ� كت�ه فغّرقها

.«…
�

� الفرات ثم أق�ل ع� الع�ادة وتخ�
��



[←111]
�
� س�� أعالم الن�الء ج 9/169 وله ترجمة ��

�� � (الزاهد من سادات المشايخ له مواعظ وح�م) راجع الذه��
الج�ح والتعد�ل ج 9/218 وحل�ة األول�اء ج 8/237.



[←112]
� حاتم أنه دفن كت�ه راجع س�� أعالم الن�الء ج 9/171 والج�ح والتعد�ل ج 9/218. ذكر ال�خاري وابن أ��



[←113]
� الج�ح

� اسم أب�ه له ترجمة ��
هو ع�د الرحمن بن أحمد وق�ل ابن عط�ة وق�ل ابن عسكر الع��� مختلف ��

والتعد�ل ج 5/214 وحل�ة األول�اء ج 9/254 وتار�ــــخ �غداد ج 10/248 وس�� أعالم الن�الء ج 10/182
� سنة 215 هـ وق�ل 205 ه.      

� الدارا��
ها تو�� وغ��



[←114]
�
� س�� أعالم الن�الء ج 7/229 ��

�� � � عن التع��ف طول الذه�� هو سف�ان بن سع�د بن م�وق الثوري غ��
� الثوري عام

 و�� أطول ترجمة وجدتها لهذا اإلمام وقد تو��
ً

ا مستق� ترجمته ح�� أنها تصلح أن تكون جزء�
161ه.



[←115]
� الس�� أ�ضا

: إّن الثوري أو� أن تدفن كت�ه…» وجاء �� � س�� أعالم الن�الء ج 7/261°… عن األصم��
جاء ��

� �قول: دفن سف�ان كت�ه فكنت أعينه
ج 7/267 قال أبو سع�د األشج: سمعت «… أ�ا ع�د الرحمن الحار��

عليها…».



[←116]
� وف�ات األع�ان ج 2/

� النحوي المعروف �القا��
ا�� هو أبو سع�د الحسن بن ع�د هللا بن المرز�ان الس��

79تار�ــــخ اإلسالم ج26/394.



[←117]
� هذە الحالة �قا�ل ال�سخة

� تتم �عد أن ي�سخ الناسخ أو التلم�ذ ال�اتب و�� المقا�لة �� المقارنة العلم�ة ال��
ا �األصل وهو أ�ضا عمل �قوم �ه

�
الجد�دة ب�سخة الشيخ أو ب�سخة كتاب موثوق السماع وهو ما �س� أح�ان

الوراق ومطلوب منه ذلك ح�� تخ�ج ال�سخة الجد�دة مقا�لة ومصححة و�أنها األصل وهو ما �ان �فعله أبو
ح�ان.



[←118]
ة. ة ثم ت�ي�ضه و�� المرحلة األخ�� أي �س��د ال�تاب وهو المرحلة ما ق�ل األخ��



[←119]
تهذ�ب التهذ�ب ج 7/383.



[←120]
راجع كتاب «أن�اە الرواة ع� أن�اە النحاة» للقف�� ج 4/133.



[←121]
ج 3/466.



[←122]
� الوف�ات والصحيح (أحرقها).

كذا ��



[←123]
� تار�ــــخ الملوك واألمم البن الجوزي ج 16/252 وكتاب ال�دا�ة والنها�ة البن كث��

� المنتظم ��
راجع ترجمته ��

ج 12/130.



[←124]
راجع تار�ــــخ �غداد ج 3/26، وس�� أعالم الن�الء ج 16/88.



[←125]
� محمد ع�دهللا بن أسعد ال�اف�� الم�� ج 3/200، شذرات راجع كتاب «مرآة الجنان وع�� ال�قظان» أل��

الذهب ج 3/29.



[←126]
س�� أعالم الن�الء ج 11/294.



[←127]
. �

� أع�ان المائة الثامنة»، ج 4/115 البن حجر العسقال��
«الدرر ال�امنة ��



[←128]
� �الوف�ات ج 5/196.

� كتاب الصلة ج 2/479، الدي�اج ص 272، الوا��
راجع ترجمته ��



[←129]
أخ�ار أصبهان، جزء 7، صفحة 480



[←130]
 

س�� أعالم الن�الء ج 11/295.



[←131]
ان االعتدال ج 4/228. � تهذ�ب التهذ�ب ج 10/280، م��



[←132]
� ضعفاء الرجال البن عدي ج 7/2616.

ان االعتدال ج 4/462 ال�امل �� � تهذ�ب التهذ�ب ج 11/407 م��



[←133]
معجم األد�اء ج 9/184.



[←134]
� أخ�ار من ذهب» البن العماد الحن��� ج 3/234.

نقل بنصه عن كتاب «شذرات الذهب ��



[←135]
� أص��ة ص 560. � ط�قات األط�اء البن ا��

راجع كتاب عيون االن�اء ��



[←136]
� محمد ع�د � معرفة ما �عت�� من حوادث الزمان» أل��

ة ال�قظان �� � كتاب «مرآة الجنان وع��
توجد ترجمة ��

� �الوف�ات للصفدي ج21/451.
هللا بن اسعد ال�اف�� الم�� ج3/72 والوا��
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