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 [    مدخل]   
د أال إله إال هللا شهادة أرجو الحمد هلل حمد الشاكرين ، وأشه 

السالمة بها يوم الدين ، وأصلي وأسلم على إمام المتقين وعلى آله 

 وصحبه المؤمنين 

يداً  َ َوقُولُوا قَْوالً َسددِّ يَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ ْم }يَا أَيَُّها الَّذِّ كُ َ ل ا َمد َعْ ْم أ كُد َ ل  ْْ لِّ ْصد ُ ي

عْ  ُطِّ ن ي َم ْم َو كُ َ ُوب ُن ْم ذ كُ َ ل ْر  فِّ غْ َ ي ً { َو يما ظِّ ً عَ زا ْو اَز فَ َ دْ ف َ ق َ ُ ف ه َ ول سُ َر َ َو َّللاَّ
1 

ْم   هُ َ ن يْد َ بُ ب َُ ند َ اََّ ي طَ يْ ََّّ الشَّد ِّ ُن إ سَد َْح َي أ تِّي هِّ َّ ل ْ ا ُوا ُول ق َ ي ي ادِّ َ ب عِّ ِّ ل  ُل  ق }َو

} ً ينا ِّ ب ً مُّ ا ُو  د اَِّّ عَ سَ نْ إلِّ اََّ لِّ اََّ كَ طَ يْ ََّّ الشَّ ِّ  2 إ

األرض  وبعد فإَّ هللا خلق اإلنساَّ من عددم ، وأنُلده إلدى هدذ  

َوإِّْذ قَاَل َربَُّك لِّْلَمالَئَِّكةِّ  } خليفة يقيم فيها ذكر هللا تعالى ،   قال تعالى 

ٌل فِّدي األَْرضِّ َخلِّيفَدةً { إِّن ِّي َجاعِّ
وقدد أندُل معده عددو  لينظدر كيد   3

فعددل هددذا اإلنسدداَّ  أيقدديم ذكددر هللا جددل وعددال أم يتخددذ الشدديطاَّ بدددال 

 وبئس للظالمين بدال  . 

هللا تعالى عبيد  في حيرة من أمرهم ، بل أرسل لهم ولم يترك   

أنبيدداو ورسددال يبينددوَّ لهددم طددري الحددق ، ويدد مرونهم بهددا  ،  وطددري 

الُيغ والباطل ويحذرونهم منها ،  ليبدأ الصراع بدين الحدق والباطدل 

، وليقود األنبياو عليهم صدلوات هللا وسدالمه معسدكر أهدل الحدق فدي 

 كل زماَّ ومكاَّ .

نبياو والمرسلين محمد صلى هللا عليه وسلم الذي وكاَّ آخر األ 

بعثه هللا تعالى ليصحْ مسديرة البشدرية ، ويعيددها إلدى جدادة الحدق ، 

وينفدددي عنهدددا انحدددرال أتبددداع الدددديانات السدددماوية ، التدددي أ ددداعها 

المنتسددبوَّ لهددا وحرفوهددا وتركددوا أمددر أنبيددائهم ،  وأطدداعوا هددو  

ذي أكددرم هللا بدده العددرب ، أنفسددهم فوددلوا وأ ددلوا .  وهددو النبددي الدد

ورفع مدن قددرهم ، وأعلدى شد َّ لسدانهم وحفظده مدن الدُوال بدإنُال 

القرآَّ الكريم بلغتهم  ،  بيد أَّ هذا الدين لم يكن دين العدرب وحددهم 

                                                 
 71األحُاب 1
 53اإلسراو 2
 30البقرة 3
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، وإنمددا هددو ديددن البشددرية جمعدداو ، وبخددتم هللا جددل وعددال الددديانات  

صددحابه ، بنبوتدده صددلى هللا عليدده وسددل م قددام بددالحق بعددد  رجددال مددن أ

نهلوا من منهله العذب ، وتعلموا في كنفه الرحد  ، فترفعدت أنفسدهم 

عن مصالحهم الويقة وأهدوائهم إلدى مصدالْ هدذا الددين ، و إلدى مدا 

هللا وير ا  ، لم يدنسوا  فكرهم بالنعرات اإلقليمية أو القبلية أو  هيحب

ن العرقية ، بل وجهوا جل نظرهم إلى إنقاذ هذ  البشرية وإخراجها م

ظلمات الكفر إلى نور اإليماَّ ليكملوا مسيرة النور التي انطلقت مدن 

وتدردد  دواها مدا بدين عيدر إلدى ثدور  ،   –حرسها هللا  –جبال مكة 

ولما يمض قدرَّ مدن الُمداَّ علدى وفداة محمدد صدلى هللا عليده وسدل م 

حتى كاَّ األذاَّ يصدح من الصين حتى جنوب أوربا مقيمدا ذكدر هللا 

لحقددة التددي جعددل اإلنسدداَّ لهددا .  وصدددي هللا تعددالى ومحققددا الخالفددة ا

دداَلةِّ َوإِّيتَدداو  ِّ َوإِّقَددامِّ الصَّ ْكددرِّ َّللاَّ دداَرةٌ َواَل بَْيددٌع َعددن ذِّ ََ ْم تِّ دديهِّ َجدداٌل الَّ تُْلهِّ }رِّ

َكاةِّ يََخافُوََّ يَْوماً تَتَقَلَُّ  فِّيهِّ اْلقُلُوُب َواأْلَْبَصاُر { َُّ  1ال

هذ  الحياة هي حلبة صراع   بيد أنه وكما قد ر هللا جل وعال ب َّ 

ال ينقودددي  بدددين الحدددق والباطدددل فقدددد كددداَّ صدددراعا ذا سدددَال بدددين 

المعسكرين  تر  للباطل فيه ظهورا  ال يلبث أَّ يهيج فترا  مصدفرا 

ك َّ لدم يغدن بداألمس  ، لدذا  أمدر هللا تعدالى عبداد  المدؤمنين بالصدبر 

 . والحق ف ما األمر بالصبر فهو عند ظهور الباطل واستفحاله

و اإلسالم هدو الحدق المطلدق ألنده آخدر األديداَّ ، والددين الدذي  

ر يه هللا ولم يرض غير  للبشرية حتى قيام الساعة وانقواو الحياة 

ْنهُ على هذا الكوك  قال جل وعال :"  يناً فَلَن يُْقبََل مِّ ْسالَمِّ دِّ }َوَمن يَْبتَغِّ َغْيَر اإلِّ

يَن  رِّ َن اْلَخاسِّ َرةِّ مِّ   2{َوُهَو فِّي اآلخِّ
هذا الحق المطلق عرل بعد برهة من وفاة نبيه صلى هللا عليه  

وسل م التنازع وانحرال بعض المنتسبين له كمدا حددث للدديانات قبلده 

وقد أخبدر النبدي صدلى هللا عليده وسدل م  أَّ الخيريدة سدتتناقم بتقدادم 

                                                 
 37النور 1
 "85آل عمراَّ  2
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األزماَّ في الحديث المشهور :" خير القروَّ قرني ثدم الدذين يلدونهم 

  1ونهم ........ "ثم الذين يل

لكن ورغم كل هذا يبقى للحق رجال ، حفظا من هللا تعالى لهذا  

الدين حتى ينُل عيسى عليه السالم فيبطل كل األدياَّ غيدر اإلسدالم 

ويحكم بشريعة محمد صلى هللا عليده وسدل م  ، وقدد أخبدر النبدي عليده 

أفوددل الصددالة والسددالم أتباعدده أَّ هددذا االنحددرال وتسددل  األهددواو 

التفري والشرذمة الذي حدث لألمم السابقة سيحدث ألمة اإلسالم  ، و

طائفدة مدن أمتده علدى الحدق قدال صدلى هللا  للكنه أخبرهم أنده ال تدُا

طائفددة مددن أمتددي ظدداهرين علددى الحددق ال  لعليدده وسددل م : "   ال تددُا

  2يورهم من خالفهم حتى ي تي أمر هللا وهم كذلك " 

في الدنيا الناجوَّ في اآلخرة  3هؤالو المنصوروَّ هم الغرباو  

بفول هللا تعالى  ثم بتمسكهم ب مر نبيهم صلى هللا عليه وسدل م  وعددم 

 انَرافهم نحو شع  الهو  التي أ لت أكثر الناس . 

وظلت هذ  الفرقة المنصورة في كل العصور التي مرت علدى  

اإلسالم حا رة بثباتها على الحق  ، وكل فرقة ممن ينتس  لإلسالم 

عم أنها الفرقة الناجية المنصورة  ، وكل يُعم الحق معه  ، وإنما تُ

                                                 
مسدلم فدي بداب فودائل الصدحابة مدن حدديث عبدد هللا بدن مسدعود ر دي هللا عنده والحديث روا   1

وأر ا   ،  ومثله من حديث عمراَّ بن حصين ر ي هللا عنه ومن حديث أم المدؤمنين الصدديقة 

 بنت الصديق ر ي هللا عنها وعن أبيها ،  وأخرجه الترمذي عن عمراَّ في كتاب الشهادات

 
إلمارة من حديث ثوباَّ ر ي هللا عنده  وروا  ب لفداظ متقاربدة *والحديث روا  مسلم في كتاب ا 2

من حديث جابر بن سمرة ر ي هللا عنه وجابر بن عبد هللا ر ي هللا عنه ومعاوية بن أبي سفياَّ 

ر ي هللا عنهما  ،  وروا  ابن ماجه في سننه من حديث معاوية بن قدرة ولفظده " ال تدُال طائفدة 

 كتاب اتباع السنة 5/1خذلهم  حتى تقوم الساعة من أمتي منصورين ال يورهم من 

 
قال صلى هللا عليه وسلم من حديث أبي هريرة ر ي هللا عنه بدأ اإلسالم غريبا وسيعود   3

ل منها أنهم الذين يصلحوَّ إذا فسدد اغريبا كما بدأ فطوبى للغرباو  ، وروي في تفسير الغرباو أقو

ثير من يعصيهم أكثدر ممدن يطديعهم  وقيدل الندُاع الناس وقيل ناس صالحوَّ قليل في ناس سوو ك

من القبائل وفي رواية ندوازع النداس  ، قدال عبددهللا الَدديع مؤلد  كشد  اللثدام عدن طدري حدديث 

أصْ ما ورد في تفسير الغرباو مرفوعا  وهي  –أي التفسير األخير  –غربة اإلسالم وهذ  اللفظة 

 50 صمن حديث ابن مسعود ر ي هللا عنه وحد  "
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الحق ما جاو به محمد صلى هللا عليه وسل م  ومن زعم غير ذلدك فقدد 

كذب ،  فإَّ ما جاو به محمد صلى هللا عليه وسلم من كالم ربه مبلغا  

أو مددن كالمدده مفسددرا فهددو الحددق المطلددق  وهددو الَددادة التددي تركهددا 

، لذا فإَّ القول الصواب ب َّ أكثر الفري إتباعا لمحمدد  للناس جميعا 

صددلوات هللا وسددالمه عليدده هددي الناجيددة ومددن زعددم خددالل ذلددك فهددو 

 كذاب أرعن . 

وقد تكفل جل وعال بحفظ كتابه من التحري  والُيادة والنقم  

كما يسر لسنة نبيه صلى هللا عليه وسدل م أصدحاب رسدوله الدذين كداَّ 

ة وحفظها وتعليمها مودرب المثدل ، ومدن حرصهم على معرفة السن

إلددى مصددر طلبددا لحددديث ذلددك كمددا هددو مشددهور خبددر رحيددل جددابر 

واحد ، وكذا من جاو بعدهم من التابعين وتدابعي التدابعين  ،  ثدم نشد  

قددوم يمحصددوَّ األسددانيد ويتكلمددوَّ فددي أحددوال الرجددال مددن الددرواة 

لمطهرة  ، ليعرفوا سقيم الحديث وصحيحه  ، فبهؤالو ُحفظت السنة ا

وتيسر لنا معرفة أقوال وأفعال محمد صلى هللا عليه وسل م وتقريراته  

،  وكاَّ هذا الحفظ رحمة من هللا تعالى لعبداد  إذ لدو  داعت لتعسدر 

عليهم معرفة الحق ،  ونال هؤالو العلماو بما بذلو  اسم أهل الحديث 

 كرامة من هللا لهم إذ كانوا أهله . 

)) أهل الحديث ((في النصد  األخيدر وقد عنى هذا المصطلْ  

من القرَّ الثاني للهَرة العلمداو وطدالب العلدم الدذين يهتمدوَّ بَمدع 

متددوَّ األحاديددث وتدددقيق سددندها ، وقابددل هددذا مصددطلْ آخددر )) أهددل 

 الرأي (( وهم الفقهاو وخاصة فقهاو األحنال .

بيددد أندده ونتيَددة اصددطدام أهددل الحددديث بددالفري المنحرفددة عددن  

اعهم مددع الشدديعة فالمعتُلددة والَهميددة فيمددا سددمي فددي العقيدددة وصددر

التدداريب بالمحنددة ،  فقددد رافددق هددذا االسددم مصددطلْ آخددر هددو )) أهددل 

رحمده  –السنة (( . وثبت أحد علماو الحدديث  وهدو أحمدد بدن حنبدل 

حتددى صددار موقفدده مددن المحنددة مثدداال يحتددذ   ، إذ قدداوم هَمددة  –هللا 

العباسددية فيمددا عددرل بمحنددة الفكددر االعتُالددي  المدددعوم مددن السددلطة 

خلق القرآَّ  ، وسداهم هدذا الموقد  الثابدت لإلمدام أحمدد فدي تمحدور 
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والو سكاَّ بغدداد حدول شخصدية هدذا اإلمدام  ،  ثدم سداهمت الَهدود 

الحثيثة لتالميذ  في والدة مذه  فقهي جديد تركُ بشكل وا دْ فدي 

أو مدينددة بغددداد سددمي بالمددذه  الحنبلددي  ، وسددمي أتباعدده بالحنابلددة 

المدذه  الحنفدي  الحنبلية  ، واستطاع هدذا المدذه  الَديدد أَّ يدُاحم

المددذه  الرسددمي للدولددة الددذي اقتصددر وجددود  آنددذاك علددى الدددوائر 

 الرسمية كالقواو واإلفتاو  .

وإنددي فددي قراوتددي لتدداريب المددذه  الحنبلددي أحدداول تتبددع نمددو  

لده مدن البذور األولى لهذا المذه  فدي بغدداد  ،  مدع مدا رافدق ذلدك ك

مواجهددات ونُاعددات قُدددر لهددذا المددذه  أَّ يخو ددها باعتبددار  فددي 

بغددداد عاصددمة المسددلمين ومقصددد السددالكين ، لددذا سددنَد الحنابلددة فددي 

أطوار من التاريب في وجه الفساد والظلم وتخداذل السدلطاَّ يد مروَّ 

بددالمعرول وينهددوَّ عددن المنكددر  ، وسددنَد الحنابلددة يقفددوَّ فددي وجدده 

يدل الكامدل المدؤدي إلدى تعطيدل الدنم القرآندي ، المعتُلة دعداة الت و

وسددنَدهم حا ددرين إبدداَّ فددورة الرافوددة وسدديطرتهم علددى العددالم 

اإلسالمي يقفوَّ في وجه منكراتهم ونياحهم وبدعهم  ، ثم نَدهم فدي 

الص  األول لمواجهة دعاة الت ويل الَُئي الذين عرفوا باألشداعرة  

الحا . ثدددم نَدددد فدددي معركدددة داخليدددة داخدددل المعسدددكر السدددني اصدددط

رجاالتهم وعلمائهم في معركة داخدل أوسداط المدذه  الحنبلدي نفسده 

 لهذا المذه  من قبل المنتسبين له . بللوقول في وجه ما تسر

وقد انطلق الحنابلة منذ نش تهم مدن عددد مدن األسدس الوا دحة  

التددي التُمددوا بهددا طددوال تدداريخهم  فددي بغددداد وغيرهددا  ، مددن أهمهددا 

بدددالنم علدددى الصدددعيد المعرفدددي  ، ومسددد لة األمدددر  مسددد لة االلتدددُام

بالمعرول والنهي عدن المنكدر علدى الصدعيد العملدي  ، وهدذا ماقالده 

أحد علمائهم أبو إسحاي العُلَثي في رسالته الناقدة البدن الَدوزي قدال 

ومددازال أصددحابنا يَهددروَّ بصددريْ الحددق فددي كددل وقددت  ولدددو  "

د ذكدر التداريب الكثيدر وقد 1 ربوا بالسيول وال يخافوَّ لومة الئم "

مدددن الشدددواهد الحيدددة لمسددد لتي االلتدددُام بدددالنم واألمدددر بدددالمعرول 

                                                 
 21ص   2جذيل الطبقات  "  ابن رج  " 1
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والنهي عن المنكدر ، فقدد ذكدر المدؤرخين أَّ الخرقدي الحنبلدي تدوفي 

فددي دمشددق بسدد  بإنكددار  للمنكددر ، كددذلك جدداو فددي ترجمددة أبددي بكددر 

 –وكاَّ يَصم الحيطداَّ  –الُاهد العلثي أَّ سب  تركه لصناعته 

رة مدع الصددناع إلدى بعدض دور السدالطين مكرهدا وكدداَّ أنده دخدل مد

مَسمة فلما خال كسرها كلهدا فاسدتعظموا  1فيها صور من االسفيداج

ذلك فقال: هدذا  منكدر وهللا أمدر بكسدر  ، فدانتهى أمدر  إلدى السدلطاَّ 

وقيل  هذا رجل صالْ مشهور بالديانة وهو من أصحاب ابدن الفدراو 

يو يوديق بده صددر  وال يُرجدع فقال يخرج وال يكلم وال يقدال لده شد

  2يَاو به إلى عندنا " 

وقد رافق هذا السلوك العملي خشونة وزهددا فدي وجده الهَمدة  

القوية لعوامل الترل والفساد الخلقي واالقتصادي الذي اجتاح بغدداد 

عق  سيطرة األتدراك علدى الخالفدة العباسدية  ،  ويصد  ابدن عقيدل 

ددْ   أصددحاَب اإلمددام أحمددد علددى الحنبلددي وقددد كتدد  لدده بعوددهم أَّ صِّ

ماعرفددت مددن اإلنصددال فكتدد  إليدده يقددول : هددم قددوم ُخشددن تقلصددت 

أخالقهددم عددن المخالطددة  ، وغلظددت طبدداعهم عددن المداخلددة ، وغلدد  

عليهم الَد وقل عندهم الهُل ، وغربت نفوسدهم عدن ذل المدراواة ، 

وفُعوا عدن اآلراو إلدى الروايدات ، وتمسدكوا بالظداهر تحرجدا عدن 

غلبددت علدديهم األعمددال الصددالحة  ، فلددم يدددققوا فددي العلددوم الت ويددل و

الغاموة بل دققوا في الدورع وأخدذوا مدا ظهدر مدن العلدوم ومداوراو 

ذلك قالوا هللا أعلم بما فيها من خشية باريها ، ولم أحفدظ علدى أحددهم 

مددنهم تشددبيها ، وإنمددا غلبددت علدديهم الشددناعة  إليمددانهم بظددواهر اآلي 

وال إنكددار  ،  وهللا يعلددم أنددي ال أعتقددد فددي  واألخبددار مددن غيددر ت ويددل

اإلسددالم طائفددة محقددة خاليددة مددن البدددع سددو  مددن سددلك هددذا الطريددق 

 3والسالم  "

                                                 
قال صاح  القاموس " االسفيداج بالكسر رماد الرصاص واآلنك واآلنكي إذا شدد عليه الحريق  1

 صار اسرنَا ملط ِّ  معرب " اهـ  
 130ص 1ج ذيل الطبقات  ) طبعة الدهاَّ (   ابن رج   2
 152ص  1جالمرجع السابق    3
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وقال شديب اإلسدالم ابدن تيميدة " والعَد  أَّ هدؤالو المتكلمدين  

إذا احتج عليهم بما فدي اآليدات واألحاديدث مدن الصدفات قدال : قالدت 

مدددا فيددده تشدددنيع وتدددرويج لبددداطلهم  ، الحنابلدددة  : إَّ هللا كدددذا وكدددذا ب

والحنابلة اقتفوا أثر السل  وساروا بسيرهم ووقفوا بوقدوفهم بخدالل 

 1غيرهم وهللا الموفق " 

وذكددر محققددا كتدداب الددذيل هنددري الوسددت وسددامي الدددهاَّ فددي   

مقدمددة  الكتدداب : وسددلك هددؤالو الحنابلددة مسددلكه فددي الُهددد والعبددادة 

النداس ، أراقدوا الخمدور وهداجموا ف سرفوا على أنفسهم وقسوا علدى 

الددددور ، وحطمدددوا آالت الطدددرب و دددربوا المغنيدددات ، وكلمدددا رأوا 

رجال يمشي مع امرأة اسدتوقفوهما وسد لوهما عمدا يدرب  بينهمدا كمدا 

يقول ابن األثير  ،  وقد حدثنا المؤرخوَّ كابن األثير وابدن الَدوزي 

فدي سدبيل  وابن كثير وغيرهم عما كاَّ مدن نودال الحنابلدة وجددالهم

األمدددر بدددالمعرول والنهدددي عدددن المنكدددر ، يسدددتوي فدددي ذلدددك الكبيدددر 

والصغير والسلطاَّ والعامة ، دخلوا على الوزراو والملوك والخلفاو 

ينبهوَّ ويعتبوَّ ويحتَدوَّ عدن إثدم ظهدر أو فاحشدة اقترفدت فكد نهم 

نصبوا أنفسهم لحماية الدين ورعاية األخالي وتقويم السلطاَّ ، ولعل 

ي أثار خصومهم فقداموا إلسدكاتهم عدن سدبيل السدلطاَّ هذا بعض الذ

والمال وهما سدالحاَّ ما دياَّ الحنابلدة عدُل منهمدا فدال هدم يقبلدوَّ 

المناص  في اإلفتاو والقواو وال هم يقبلوَّ المال أو يرتووَّ جمع 

الثددروة ولعددل هددذا الددذي أثددار المددؤرخين والكتدداب فددي الغودد  مددنهم 

وطمعا في المال طورا آخرا  والتحامل عليهم إر او للسلطاَّ طورا

 2، أو حربا للمذه  أحيانا "

وقد عيروا عبر تاريخهم بالفقر وقلة المناص   ،  وكاَّ ألحمد  

 بن الحسين البغدادي نُيل دمشق جُوا في الرد على ذلك .

وكانت آخر لحظات المقاومدة الحنبليدة فدي بغدداد  عندد دخدول  

األلدول إذ يدذكر ابدن كثيدر   المغول إليها واستباحتهم لها وقتلهم مئات

                                                 
 186ص  4  "  جابن تيمية  " مَموع الفتاو 1
 11ص  1ابن رج  " مرجع سابق "  ج  2
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الصرصري الحنبلي الورير يحيدى بدن  أنهم لما دخلوا بغداد  دعوا 

يوس  ، ف بى أَّ يَي  وأعد في دار  حَارة فحين دخل عليه التتار 

رمدداهم بتلددك األحَددار فهشددم مددنهم جماعددة  ، فلمددا خلصددوا  إليدده قتددل 

لعمدر ثمداَّ بعكاز  أحدهم ثم قتلدو  شدهيدا رحمده هللا تعدالى ولده مدن ا

  1وستوَّ سنة "

ويقول عبدالعُيُ سيد األهل : وقد غلد  علدى مدذه  الحنابلدة 

اسددم مددذه  السددل  وقددد غلدد  هددذا االسددم علدديهم وعلددى أمثددالهم فددي 

االعتقاد واألصول مدن أي مدذه  كدانوا ، ولدذلك صدار اسدما جامعدا 

لكل من تبع أحمد وطريقته يسمى سلفيا  ، ولقد وق  أصدحاب أحمدد 

على التراث المَيد يصونونه من كل عابث ويدفعوَّ عنه كالحراس 

 2يد كل ساري "

وكم يصدْ القدول بد َّ الحنابلدة دفعدوا ميدراث األزمندة الصدعبة 

 التي عاشوها في بغداد حتى سقطت على يد المغول .

وينبغي التنبيه ونحن نوع أول أقدمنا على هذا الددرب العسدير  

بالحنابلدة فدي هدذ  القدراوة  أَّ المقصدود –مستعينين باهلل عُ وجدل  -

المذه  العقدي الذي ظل الحنابلة ينافحوَّ عنه عبر تداريخهم  ، إنده 

مذه  أحمد بن حنبل رحمه هللا  الذي استقا  من قول هللا تعالى ومن 

ومن فهم السل  الصالْ  ، وإنما قلت باالسدم اصدطالحا   سنة نبيه 

 االسم  ، وألنهم دخلوا كل مواجهاتهم في بغداد تحت هذا

وإني إذ أبحدث فدي تداريب الحنابلدة إنمدا يعنيندي الودواب  التدي  

بنددي عليهددا هددذا المددذه  مددن االلتددُام بالنصددوص  ،  ثددم  استحوددار 

التراث الحي من المقاومة فدي وجده الباطدل  وهدو تدراث مسدتمد مدن 

  وابطهم  ،   

   588قال نصر بن منصور النميري من شعراو أهل السنة ت  

فلدددددددددم أر كاعتقددددددددداد   ئع العلماو  طراسبرت شرا  

 الحنبــلي

                                                 
 211ص  13جابن كثير " البداية والنهاية "  1
 348سيد األهل " شيب األمة أحمد بن حنبل " ص   2
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تكدن أبدددا علددى الددنهج   فكن من أهله سرا و جهرا  

 السوي

سددددددددو  القددددددددرآَّ و   هم أهل الحديث وما عرفنا  

 النم الَلي 

  

وإَّ كاَّ في هذا كله دعوة للتمذه  فإنمدا هدي دعدوة للتمدذه   

يده على الحدق الدذي جداو بده محمدد صدلوات هللا وسدالمه وبركاتده عل

 وعلى آله وصحبه . 

 

كثيددرا  نظددرا الصددطدامهم  وقددد عددانى الحنابلددة مددن المددؤرخين 

ب كبر الفري المنتسبة لإلسالم فإَّ غال  المؤرخين ت ثر بهذا التوجده 

فددي كتاباتدده ،  كمددا أَّ عددُول الحنابلددة عددن مخالطددة السددلطاَّ جعددل 

من خصومهم  -وهم من الوزراو والكتاب  -الطبقات المهتمة بالكت  

ت  َُّ ، فساهم هؤالو في نشر ودعم كت  المذاه  األخر  في حين ع

كت  الحنابلة خصوصا حنابلة بغداد . فهذا كتداب الفندوَّ البدن عقيدل 

لم يوجد منه سو  مَلدين وهو كتاب قيل أنه يبلدغ أربعمائدة مَلدد ، 

هدـ 336وذكرت كت  التراجم أَّ مصدنفات ابدن المندادي الحنبلدي ت 

ة مصدن  لدم يسدمع مدن مصدنفاته إال أقلهدا ، بلغت نحوا مدن أربعمائد

 وذكرت أَّ ابن البناو صنَّ  خمسمائة مصن  . 

كت  –على غال  الظن  –الموجودة  والغال  في كت  الحنابلة 

حنابلددة الشددام وبعوددا مددن مددؤلفي الحنابلددة  فددي بغددداد كددابن الَددوزي 

وابن أبي يعلدى وابدن هبيدرة . وحتدى هدذا الموجدود الغالد  أَّ يوجدد 

نسددب محدددودة  قددال محمددد محددي الدددين فددي مقدمددة كتابدده للمددنهج  مندده

األحمد :" وعندما أردندا تحقيدق هدذا الكتداب لدم نعثدر إال علدى نسدخة 

واحدة مصورة عن نسخة استامبول ونسخة أخر  نسخت عنهدا وقدد 

س لنا أهل العلم عن نسخة أخر  فلم نَد وكل ما بلغنا من الخبر عن 
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األصل لكل النسدب المحفوظدة فدي دور  نسب هذا الكتاب يدل على أَّ

  1الكت  هو نسخة استامبول "

وذكر محقق كتاب إبطال التد ويالت ألبدي يعلدى بدن الفدراو فدي  

مؤلفددات القا ددي أبددي يعلددى :" ولددم يكتدد  لهددذ  المؤلفددات البقدداو فلددم 

 . 2يصل إلينا منها إال أقل القليل " 

ابلة بغدداد فقدد وكاَّ لواقعة التتار أثر بال شك في ندرة كت  حن 

ذُكددر فددي ترجمددة عبددد الصددمد بددن أحمددد البغدددادي قولدده :  فددي قلبددي 

  3حسرتاَّ ولدي وكتبي وراحا في الواقعة " 

وقدد ذكدر فدي ترجمددة يحيدى بدن هبيدرة الددوزير أنده بيعدت كتبدده  

 اشتراها بعض األعداو فغسلها .

المستشري  آدم متدُ أَّ المدؤرخ فدي عر دة للخطد  فدي  وذكر 

ألَّ معارفنا عدن هدذ   –مسائل الخالل بين المذاه   – هذ  المسائل

 4الحركات مستقاة من مصادر شافعية " 

وكاَّ من تبعات هذا التوييق والمحاربدة أَّ غددا لفظدة حنبلدي  

تهمة ، ودافع الذهبي قديما عن أحد الحنابلة فقال وما التحنبل بعار و 

ي مقدمددة ،  ودافددع أحددد المحدددثين وهددو محمددد محددي الدددين فدد 5هللا " 

تحقيقه للمنهج األحمد    قال :" وكنا فدي عهدد الصدبا نتدوهم فدي هدذ  

العبددارة ومددا يشددابهها أَّ مددذه  الحنابلددة فددي الفددروع شددديد الحددرج 

صع  التكالي  فلما أَّ أراد هللا بندا الخيدر علمندا علدم اليقدين أَّ هدذا 

المعنى الذي مر ب ذهاننا من قول الناس ليس له أصل يسدتند إليده وال 

 6أساس يرتكُ    عليه "

وقددال محققددا ذيدددل طبقددات الحنابلددة هندددري الووسددت وسدددامي  

الدهاَّ في معرض بيانه لحالدة التودييق التدي عدانى منهدا الحنابلدة " 

                                                 
 31ص  1قدمة كتاب المنهج األحمد ج ممحمد محي الدين "   1
 12ص  1مقدمة كتاب أبي على ابن الفراو " إبطال الت ويالت "  ج 2
 .    292ص  2رج  " ذيل طبقات الحنابلة " ج   ابن 3
 394ص1م متُ " القرَّ الرابع الهَري " ج دآ 4
 382ص    18الذهبي  " سير أعالم النبالو " ج  5
 9ص  1" المنهج األحمد  ج  العليمي  6
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ف غفلوا ذكرهم في الكتد  وتناسدوا كتدبهم وحداربوهم حربدا ال هدوادة 

فيها  .   وكانت هذ  الحرب شدديدة عنيفدة علدى الحنابلدة ظلمدتهم فدي 

رَّ الثالث الهَري وامتد الظلم حتى القرَّ الرابع عشر اليدوم فقدد الق

جاو ذكرهم مقتوبا موجُا ووردت بعض تراجمهم فدي ثنايدا الكتد  

قصدديرة ال تكدداد تشددفي علددة وال تنقددع غلددة ، لهددذا جهددل العلددم مكددانهم 

الصحيْ من التاريب وموقعهم الحق من المذاه  علدى مدر العصدور 

   1اإلسالمية "

نَّددة علددى الحنابلددة فقددد حفظددوا قلددت وال   شددك أَّ لحنابلددة الشددام مِّ

كثيرا من تاريب هذا المذه  كما أَّ كت  التراجم والطبقات ساهمت 

 كثيرا في تسلي  الووو على تاريب الحنابلة .

المرو بعد اجتهاد  ،  موبعد كل هذا فهذ  قراوة مَتهد ، وال يال 

،  ومدا فيهدا مدن زلدل فما فيها من خير وحق فمن توفيدق هللا وإعانتده 

وخطدد  فمددن نفددس مددا تعمدتدده ، نسدد ل هللا جددل فددي عددال  أَّ يلهمنددا 

الصددواب وأَّ يرزقنددا العلددم والعمددل مخلصددين لدده الدددين ولددو كددر  

الكددافروَّ وأَّ يغفددر سددبحانه الددذنوب ويسددتر العيددوب بَميددل فوددله 

وكدددريم إحسدددانه إنددده سدددميع قددددير وآخدددر دعواندددا أَّ الحمدددد هلل رب 

  العالمين

 
 العبد الفقير إلى موال  المحتاج لعطايا : كتبه                                    

 علي بن محمد باخيل آل بابطين                                              

 مكة حرسها هللا                                                                 
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ولددى لنشدد ة الخددوض فددي معتددرك  هددذ  اإلرهاصددات األ قبددل     

الحنابلة  فدي بغدداد ينبغدي أَّ نتطدري إلدى عددد مدن المدداخل األوليدة 

 بغداد مدينة السالم  . المتعلقة بقراوتنا ومن أهمها 

كاندت األرض  ، المنصدور مولدودةبغداد مدينة العباسدين  ، وو 

بسدب  تالطدم األفكدار الفكريدة  حنبليالبكر التي تبلور فيها المذه  ال

راية من وانطلق  متهم بغداد في رحمها  الواسع ، الكبر   ، التي 

هدم ممثلدو  الدذي كداَّ أهدل الحدديث السل  وفهمهدم للددين اإلسدالمي 

 .  والمدافعوَّ عنه

وكانددت بغددداد مددن أهددم مدددَّ العددالم آنددذاك وعاصددمة اإلسددالم  

 ومقصد الباحثين عن المال والعلم والشهرة .

رأيت أبدا عمدر   رو  في تاريب بغداد عن ابن مَاهد قال : "  

بن العالو في النوم فقلت له : ما فعل هللا بك ؟  فقال لدي : دعندي ممدا 
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 16  ة في بغدادميراث األزمنة الصعبة ... سنوات الحنابل

فعل هللا بي من أقام ببغداد  على الُسنة والَماعة ومات نُقل مدن جندة 

  1إلى جنة  "

ونقل كذلك قول  أبي بكر ابن عياش قال : اإلسالم ببغداد وإنها  

 2الدنيا " لصيادة تصيد الرجال ومن لم يرها لم ير 

وهي أم الدنيا وسيدة البالد كما يصفها ياقوت في معَم البلدداَّ  
3  

 وصفها عمارة بن عقيل الشاعر  

   صفا العيش في بغداد واخور عود   

 وعيش سـواها غير خفض وال غض     

   

 تطول بها األعمــار إَّ  غذاوها

مدددريو ، وبعدددض األرض أمدددرأ مدددن      

 بعض

الخطي  البغدادي بقوله : " وأكثر ما كانت وبغداد كما يصفها   

عمارة وأهال في أيام الرشيد إذ الدنيا قدارة الموداجع دارة المرا دع 

خصدديبة المراتددع  مددوردة المشددارع ، ثددم حدددثت فيهددا الفددتن وتتابعددت 

قبدل  كاندت على أهلها المحن فخرب عمرانها وانتقل قطانها  إال أنهدا

ن االختالل والتناقم في جميدع وقتنا والسابق لعصرنا على ما بها م

  4األحوال مباينة لَميع األمصار ومخالفة لسائر الديار "

ومن ذلك ما جاو في ترجمة ابن كج القا ي الشافعي عند ابدن  

العماد في شدذرات الدذه  قدال : حكدى السدمعاني أَّ الشديب أبدا علدي 

السنَي لما انصرل من عندد الشديب أبدي حامدد ) الغُالدي ( واجتداز 

فرأ  من علمه وفوله فقال لده : يدا أسدتاذ  -أي بابن كج القا ي -به

                                                 
 348ص   1ج  تاريب بغدادالخطي  البغدادي "  1
 349ص  1ج   المرجع السابق   2
 456ص  1ياقوت  " معَم البلداَّ  "  ج 3
 440ص  1الخطي   " تاريب بغداد "  ج  4
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االسددم ألبددي حامددد والعلددم لددك فقددال : ذاك رفعتدده بغددداد  و حطتنددي 

  1الدينور " 

وبغدددداد محدددال متعدددددة وأحيددداو معروفدددة مثدددل المخدددرم وبددداب  

 البصرة والكرخ والحربية والرصافة وباب الطاي .

بغداد قول عبدهللا بن أحمد وينقل الخطي  البغدادي في وصفه ل 

  2المخرم كنانة الُسنة "  : سمعت أبي يقول  :بن حنبل قال 

يدل هدذا القدول علدى وجدود فئدات  ووالمخرم محلة في شرقها   

أخدددر  فدددي فتدددرة مبكدددرة مدددن تددداريب بغدددداد ، وهدددو مدددا أثبتددده سدددائر 

المؤرخين  ، ينقل الخطي  في المرجدع السدابق قدول الواقددي  قدال : 

مغيض السفل ، ويفسر الخطي  هذ  العبارة بقوله : إنما عنى الكرخ 

الواقدي بقوله هذا موا ع مدن الكدرخ مخصوصدة يسدكنها الرافودة 

دوَّ غيرهم  ، ولم يرد سائر نواحي الكرخ ثم ينقل إثباتا لقوله شعرا 

 لنفطويه األدي  والنحوي الحنبلي قال :

ئددم الهطددل سددقى أربددع الكددرخ الغددوادي بديمددة      وكددل ملددث دا 

 3 مسبلُ 

ثم ينقل حادثة عن أبي الحسن بن زرقويه قدال : كندت يومدا عندد أبدي 

فَاو  قوم من الشديعة فسدلموا عليده ودفعدوا لده صدرة  *بكر الَعابي

فيها دراهم  ، ثم قالوا له : أيها القا ي إنك قد جمعت أسماو محددثي 

قدد بغداد وذكرت من قدم إليهدا وأميدر المدؤمنين علدي بدن أبدي طالد  

وردها  فنس لك أَّ تذكر  في كتابك فقال : نعم  يا غالم هدات الكتداب 

فَيو به فكت  فيه  : وأمير المؤمنين علدي بدن أبدي طالد  يقدال إنده 

وردها  ، قال ابن زرقويه فلما انصرل القوم قلت له : أيهدا القا دي 

  4هذا الذي ألحقته في الكتاب من ذكر  فقال : هؤالو الذين رأيتهم "

الخطي  : " وقد اخت  الشيعة موقعا زعموا أَّ عليا صلى  قال 

فيدده  ، وفددي السددوي العتيقددة مسددَد تغشددا  الشدديعة وتددُور  وتعظمدده 

                                                 
 36ص  5ابن العماد  " شذرات الذه   "  ج   1
   412ص  1الخطي  " مرجع سابق  "  ج   2
 392ص  1ج "تاريب بغداد  "الخطي  البغدادي  3
 404ص   1جالمرجع السابق   4
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 18  ة في بغدادميراث األزمنة الصعبة ... سنوات الحنابل

وتُعم أَّ أمير المؤمنين علي بن أبي طال  صلى في ذلك المو دع  

، ولم أر أحدا من أهل العلم يثبت أَّ عليا دخل بغداد سدو  مدا ذكدر  

  2 في كتابه " 1الَعابي

ت : والمسَد الذي ذكر  يسمى جامع براثا وسيرد عليندا فدي قل  

التدداريب خبددر  ، وقولدده فددي نفددي دخددول علددي ر ددي هللا عندده بغددداد 

وتدُعم الرافودة أنده مدر بالمو دع  ،  هامراد   أنه لدم يمدر بمو دع

 عند توجهه لقتال الحرورية .

وكل ما سبق يدل على اختطاط الكرخ مدن قِّبدل الُسدنة والشديعة   

 صا وأنه يوم ما يمكن تسميته بالسوي الشعبي في بغداد .، خصو

فدي حدين يسديطر أهدل الُسددنة علدي الَهدات الشدرقية والشددمالية  

 والَنوبية 

جدداو فددي الددذيل البددن النَددار قددال : " قددال عبدددهللا بددن أحمددد بددن  

حنبل كنت أصبو ف خذ أبي بيدي وعبر بي الَسر فموى إلدى جدامع 

السددويق والسددكر والمدداو المبددرد بددالثلج الرصددافة فرأينددا حبابددا فيهددا 

وخدما في أيديهم الطاسات يقولوَّ للناس : اشربوا على ح  معاوية 

  3بن أبي سفياَّ " 

قلددت : وهددذ  االحتفاليددة بشددخم معاويددة ر ددي هللا عندده  فعددل  

ت شخصية معاويدة من غالة أهل الُسنة نكاية بالروافض  ، وقد تحول

ا بعدها إلى رمُ للتَاذب السياسي في تلك الحقبة وم ر ي هللا عنه 

والديني بين الُسنة والشيعة  ، وسديمر عليندا الحقدا الكثيدر مدن الَددل 

 . ها حول

وكانددت الكثافددة السددكانية للسددنة فددي بغددداد تلَددم  أي محاولددة   

أمددا مددا  ،  والددذين يتركددُوَّ فددي الكددرخ فقدد  ،للظهددور لددد  الشدديعة 

                                                 
الَعابي  ،  هو محمد بن عمر بن سلم ، تخرج ب بي العباس بدن عقددة وأخدذ عنده علدم الحدديث    1

وشديئا مدن التشديع   ،   ولمددا احتودر أوصدى أصدحابه أَّ تحددري كتبده فحرقدت  ،  ولمدا أخرجددت 

" البدايددة هددـ " ابددن كثيددر  355جنازتدده كانددت سددكينة نائحددة الرافوددة تنددوح عليدده فددي جنازتدده ت 

  261ص  11النهاية "  جو
 404ص   1ج "تاريب بغداد  "الخطي  البغدادي  2
 63ص4ج     "  ذيل تاريب بغداد "  ابن النَار 3
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بداب الطداي مدن محدال  أَّ المستشري الفرنسدي مداريوس كندار  ذكر

فهذا إنما امتد إليه وجودهم عند كثرتهم في العصر البويهي الشيعة ، 

  1.في أوس  القرَّ الرابع الهَري 

ونحن عندما نتحدث عدن توازندات السدكاَّ وقدوتهم فإنندا يَد   

ال ، عدددن مديندددة ذات كثافدددة سدددكانية هائلدددة هدددو أَّ نعلدددم أَّ الحدددديث 

، حتددى أَّ المتوكددل لمددا نددُل  تسددتوعبها كددل مدددَّ العصددور القديمددة 

دمشق وعُم على سكناها غلت األسعار وهو بها لكثرة  الخلق الذين 

معدده  ،  وال شددك أَّ مددا نسددميه حاليددا بالبنيددة األساسددية التددي تسددمْ 

وفدي كدل مددَّ  ، بسكنى عدد كبير من الناس لم تكدن متدوفرة بدمشدق

 الشري اإلسالمي عدا مدَّ العراي بغداد وسامرا .

خطيد  البغددادي إحصداوات تقريبيدة لعددد سدكاَّ بغدداد يذكر ال 

َّ واعتمددادا علددى عدددد الحمامددات قددال : " إَّ عدددد الحمامددات بهددا سددت

دام خمسدة مسداجد فيكدوَّ  ام  ، وذكر أنه يكدوَّ بدإزاو كدل حم  أل  حم 

مسَد ويكوَّ أقل ما يكوَّ في كل مسدَد خمسدة أل  ذلك ثالث مئة 

  2إنساَّ  "     أنفس يكوَّ بذلك أل  أل  وخمس مئة أل 

قلت وهو وإَّ بالغ في عددد الحمامدات إال أنده اقتصدد فدي عددد  

رواد كددل مسددَد ، وقددد أحصدديت الحمامددات فددي عهددد معددُ الدولددة 

 ، 3كمدددا ذكدددر الخطيددد   البدددويهي فبلغدددت بودددعة عشدددر ألددد  حمدددام .

اعتمدادا علدى إحصداو  –وتصل بعدض التقدديرات بعددد سدكاَّ بغدداد 

 . ال يصْ أبداونا  ، وهو رقم إلى ستة وتسعين ملي –البيوت 

ويعقدد  يعقددوب لسددنر فددي كتابدده عددن خطدد  بغددداد علددى هددذ   

مما يظهدر إلدى أَّ الدرقم  –األرقام فيقول :" إال أَّ أدلة أخر  تشير 

 . 4للسكاَّ لم يكن مستحيال "  600.000 – 200.000

فدددي حدددين يدددذكر أَّ القسدددطنطينية حا دددرة الدددروم  كددداَّ عددددد  

 لتقديرات اعتداال مئة وخمسوَّ أل   .السكاَّ بها حس  أكثر ا

                                                 
 16ص 1973 2المورد ع 1
 439ص  1ج  "تاريب بغداد  "الخطي  البغدادي   2
 440ص  1ج"تاريب بغداد  "الخطي  البغدادي   3
  204ص   " خط  بغداد " لسنر  4
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نص  مليوَّ هو عدد كبير بكل المقاييس فدي  قرابة والشك أَّ 

األزمنة القديمة  . ويشير ابن األثير في حوادث سنة خمس وخمسين 

ومائتين  خدالل فتندة بدين أهدل بغدداد وجنددها القدادمين مدع محمدد بدن 

لَُيددرة مددن أوس البلخددي مددن خراسدداَّ  قددال :" فقيددل إندده عبددر إلددى ا

العامة أكثر من مئة أل  نفدس وكداَّ قيمدة مدا انتهد  مدن المدال ألفدي 

 1أل  درهم " 

ه رقم وإَّ احتو  على مبالغدة أو سدوو تقددير  ،  إال أندوال قلت 

 ددخامة عددابري النهددر فهددال العدددد ناقددل الخبددر  فوقددع فددي  دال علددى

من  سوو التقدير ،  ولكن حتى لو اعتبرنا أَّ العدد كاَّ عشرة آالل 

فاعددل فددي  فهددو عددددالعددوام األشددداو القددادرين علددى الفعددل العسددكري 

   األحداث وهذا ما سنلحظه الحقا .

هدذ  الكثافدة السدكانية ألهدل الُسدنة فدي بغدداد كاندت عدامال مددن   

عوامل تفعيل الدور الحنبلي في بغدداد  ،  وتندامي قوتده فدي عاصدمة 

 الخالفة . 

 

لتداريب الحنابلدة فهدم أهدل بغدداد أما المتغير الثداني فدي قراوتندا  

مددن أهددل الُسددنة وهددم غالبيددة بهددا و يعبددر عددنهم المؤرخددوَّ بالعامددة 

 والعوام . 

هددم فنظددرة ازدراو يهم وينظددر العديددد مددن المددؤلفين القدددامى إلدد 

 الغوغاو والسفل كما يسميهم الطبري في تاريخه .

ذكددر صدداح  اللسدداَّ فددي مددادة ) عمددم ( قددال : والعامددة خددالل  

تعددم  )فددي المطبددوع ألندده ( صددة قددال ثعلدد  : سددميت بددذلك ألنهدداالخا

. وفي الحديث : بادروا باألعمدال سدتاً كدذا وكدذا  وخويصدة 2بالشر "

 أحدكم وأمر العامة  ، أراد بالعامة القيامة ألنها تعم الناس بالموت . 

 تعبيدر عدنوإنمدا هدو  ،فهدو غيدر لغدوي قلت أمدا تفسدير ثعلد   

َددددها عندددد كدددل المدددؤلفين القددددامى ، ولعدددل النظدددرة للعدددوام والتدددي ن

                                                 
     202ص 7" الكامل " ج  األثيرابن  1
 451ص    6ج     لساَّ العرب  مادة ) عمم (  2
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 21  ة في بغدادميراث األزمنة الصعبة ... سنوات الحنابل

وقيل مشتقة من العمى  الصواب أنها مشتقة من العموم  وهو الكثرة .

 و ليس بصحيْ .

مدن مو دع  منهدا  أكثدروالعامة في الحديث النبوي جاوت فدي  

، روا  1حددديث أبددي هريددرة ر ددي هللا عندده ،  وفيدده " وأمددر العامددة  

هللا عنددده فدددي تفسدددير حدددديث عمدددرو بدددن العددداص ر دددي  ومسدددلم ، 

 الرويبوة قال : الرجل التافه يتكلم في أمر العامة  .

وروي في المستدرك للحاكم من حدديث أبدي موسدى األشدعري  

ر ددي هللا عندده فددي التددراحم قددال : " إندده لدديس برحمددة أحدددكم ولكددن 

 .2رحمة العامة رحمة العامة  

وهدي وكل ما ورد  يتومن مفهوما واحدا لكلمة العامدة   : قلت 

مددن العمددوم ، ويقصددد بهددم غالدد  الندداس .  لكددن ولغلبددة الَهددل علددى 

. بيددد أَّ ذلددك لددم يكددن مدددعاة العددوام فقددد اقتددرَّ لفددظ العامددة بالَهددل 

للتنقم منهم ، فالَميع مسلموَّ وحركاتهم التي قد ال تدروي لدبعض 

و اقتصدادية واجتماعيدة  المؤرخين قد تكوَّ منطلقة من عوامل دينية

كاَّ األمر فإَّ الحكم يَ  أَّ يكوَّ من خالل الفعدل وسياسية ، وأيا 

 ال من خالل فاعله .

والشدددك أَّ كثيدددرا مدددن الحدددوادث التدددي يصددددر عنهدددا فو دددى  

 اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية إنما تعُ  للعامة إذ هو اسم عام .

 دع  ومن عوامل ظهور دور العامة في األحداث السياسدية   

شدعبية  مرتبطدة بالتطلعدات الدينيدة   السلطة الحاكمة مدع وجدود دواع  

ك الناس واتخداذ يتحر يستطيعوَّيدفعها للظهور وجود قادة ميدانيين 

مواق  سياسية وعسدكرية خدارج اإلطدار السدلطوي  ، فمدن ذلدك مدا 

جاو عند الطبري في أحداث سنة خمس ومائتين  من أَّ عبدالرحمن 

يددر أمددر المطددوعي جمددع جموعددا بنيسددابور ليقاتددل بهددم الحروريددة بغ

 . 3والي خراساَّ "

                                                 
  " باب في بقية أحاديث الدجال "  اإلمام مسلم 1
 168ص 4الحاكم  " المستدرك " كتاب البر والصلة " ج  2
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تعد الفتنة التي وقعت بين األمين  وجيوش أخيده المد موَّ فدي و 

أول فرصة للعامة في بغداد التخاذ مواقد  سياسدية وعسدكرية  بغداد

المثلى التدي يمكدن االنطدالي منهدا ،  الُمنية النقطة  وهذ  الحادثة تعد

فاصدال بدين إذ هي لم تكدن حادثدا تاريخيدا عدابرا ، وإنمدا كاندت خطدا 

عصر االستقرار السياسي ، وعصر القلق السياسي الدذي  عصرين .

ُكتدد  علددى بغددداد هددذ  العاصددمة الوددخمة أَّ تعيشدده  حتددى  السددقوط 

 الكبير لها على يد المغول .

كاَّ الخدالل العميدق بدين األمدين والمد موَّ  علدى السدلطة وقد  

ظدده الفعددل الشددعبي بو ددوح ، وهددذا مددا لح اتوددْ فيهددامناسددبة أول 

العبدداس ( قددال معدددداً  نتددائج  يشدداكر مصددطفى فددي كتابدده ) دولددة بندد

الخالل بين األمين والمد موَّ :"  أد  اعتمداد األمدين علدى عناصدر 

العامدة فدي بغدداد إلدى تكتيلهدا وشدعورها بقوتهدا ، ولهدذا فإنهدا سددول 

تظهر خالل العهود المقبلدة كَماعدة مسدلحة وذات تد ثير مباشدر فدي 

   1وال سيما عند األزمات "األحداث المختلفة 

 فيقول : عن الحرب بين األخوينويذكر أحد شعراو بغداد 

 ال لقحطانهـا وال  لنـــُار      جت هذ  الحــروب رجاالً خر   

َّ إلى الحرب كاألسدود      معشرا في جواشن الصفول يغدو 

 الوواري

طدال عداذوا  مدن القنددا         ليس يدروَّ ما الفرار إذا األبــ 

 الـفرارب

 

لددوافع  ولم تكدن مشداركة العدوام فدي القتدال إلدى جاند  األمدين 

تعكدس  التياقتصادية أو فو وية كما توحي بذلك نصوص الطبري 

، و النظدددرة المتعاليدددة التدددي ينظدددر بهدددا  موقددد  أنصدددار المددد موَّ 

كانددت تعبيددرا وا ددحا عددن وجهددة المؤرخددوَّ والمثقفددوَّ للعددوام بددل 

ظهدر لتي ال تتفق مع ما يرونه  ،  وقدد نظرهم إزاو سياسة الم موَّ ا

                                                 
    450ص  1" دولة بني العباس "  ج   مصطفى  1
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بَالو إثر نَداح المد موَّ فدي االسدتيالو علدى السدلطة     هذا التعارض

. 

اعتماد األمين في صراعه مع طاهر بن الحسين علدى ولم يكن  

العامددة نتيَددة لتخدداذل الَنددد النظدداميين فحسدد  بددل لثقتدده بهددم إذ كدداَّ 

حسددين بددن علددي بددن الأحددد قادتدده وهددو للعددوام دور فددي إفشددال تمددرد 

ماهاَّ القادم من الشام  ، جداو فدي البدايدة والنهايدة عندد الحدديث عدن  

ابددن ماهدداَّ قددال :" وقددد قدددم بددالَيش مددن الشددام ف لهدد  الندداس علددى 

األمين واقتتل مع جيش الخالفة  ، فداختل  عليده النداس وصدار أهدل 

بغدداد فدرقتين  ، فرقدة مددع األمدين وفرقدة عليدده فداقتتلوا فغلد  حددُب 

لخليفة وأسروا الحسين ، فعند ذلك أمر الخليفة من لم يكن لده سدالح ا

   1من العامة أَّ يعطى سالحا من الخُائن  فانته  الناس الخُائن "

تسليْ العامة إجراو ارتَاليا من األمين بل وال يسعنا أَّ نعتبر  

هو جُو  مدن سياسدة األمدين مدن العدوام فدي بغدداد  ،  وهدو يتودمن 

لهددم لمقاومددة  ادورهددم فددي إخمدداد التمددرد  ، وإعددداد علددى لهددم مكافدد ة

 طددداهر دفعدددت سياسدددات وقدددد طددداهر بدددن الحسدددين قائدددد المددد موَّ .

المصددادرات الماليددة ك خددالل حصددار  لبغدداد االقتصدادية التددي اتبعهدا

 ع  الرغبة  لذو  النفوذ من التَار والقادة في معسكر األمين إلى

االعتمداد  يبق أمامه سو  من قبلهم في الوقول إلى جان  األمين فلم

علدددى العدددوام فدددي هدددذ  الحدددرب ، يقدددول الطبدددري " وسدددمى طددداهر 

األرباض التي خالفه أهلها ومدينة أبي جعفر الشرقية وأسواي الكرخ 

والخلد وما واال  دار النكدث  ، وقدبض  دياع مدن لدم ينحدُ إليده مدن 

بنددي هاشددم والقددواد والمددوالي وغالتهددم حيددث كانددت مددن عملدده فددذلوا 

سددروا وانقددادوا ، وذلددت األجندداد وتواكلددت عددن القتددال إال باعددة وانك

الطري والعراة وأهل السَوَّ واألوباش والرعاع والطرارين وأهل 

 2السوي " 
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قلت ورغم كل هذ  األلقاب المقذعدة التدي وصد  بهدا الطبدري  

لمقاتلة من العوام  ، إال أَّ المقاومة التي أبدوها كانت كبيدرة  ، وقدد ا

المدد موَّ الكثيددر مددن الخسددائر . ويصدد  أحددد شددعراو   أوقعددوا بَدديش

 جيش الم موَّ  حالهم :

والدددددددور تُهدددددددم واألمددددددوال       يفنى الُماَّ وما يفنى قتالهم  

 تنتقـم   

فددي مواجهددة باالعتمدداد علدديهم   األمددين اقتصددارمددع ذلددك كدداَّ  

جدديش مددنظم كَدديش طدداهر بددن الحسددين مقددامرة خطددرة ا ددطر لهددا 

ها حكمه وحياته ، إال أنها سلطت الووو على وخسر بنتيَت ، األمين

قدرة العامة في بغداد على التعبير عن مواقفهم السياسية وكشفت عن 

 قدراتهم العسكرية  .

وسدديطرة المدد موَّ ذي  األمددين نتددائج الصددراع هُيمددةوكانددت  

التي ستظهر الحقدا  التوجهات الدينية المخالفة للرأي العام السني  ، و

د إلى مبايعة إبدراهيم بدن المهددي وتسدميته بالخليفدة ، وتدفع أهل بغدا

السني كما جاو عند ابدن األثيدر  ، إشدارة إلدى تشديع الخليفدة المد موَّ 

الددذي انحددرل عددن طريددق الُسددنة وخددال  نهددج سددلفه وبددايع علددي بددن 

 .  الر ا العلوي وليا للعهد 

ا أَّ مدددن أهدددم إفدددرازات هدددذا الصدددراع نشدددوو طبقدددة مدددن مدددك 

لين للفو ى التي حلت ببغداد ، والدذين سيواصدلوَّ المنتفعين المستغ

التحددرك الكتسدداب منددافع اقتصددادية جديدددة ،  وستسددمى هددذ  الطبقددة 

بالعيارين والشطار ،  والتي يَمع المؤرخوَّ القدامى على انتقاصها 

واعتبارهم مَموعدة مدن اللصدوص والرعداع ، بينمدا  يدراهم بعدض 

األجنبددي الفارسددي علددى المتدد خرين علددى أنهددم حركددة مقاومددة للنفددوذ 

  1بغداد  كما ير  النَار في دراسته ) حكايات الشطار والعيارين ( 

فدي بغدداد  المقاومدة السياسدية قلت وينبغي التفريدق بدين جهدود  

قددد تقتوددي بعددض المواقدد   و، لعيددارين ل السددلوك االنتهددازي وبددين

كة مدن مندافع مشدتر التالقديلما ينش  من ذلدك  بينهما تالقياواألحداث 

                                                 
 131-117ص ص   " الشطار والعياروَّ "  النَار   1
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طدار  بدال ريدد   إذ أَّ المصدالْ العليدا لكددل  تددالي هدوللطدائفتين ، و

 .منهما متعار ة 

هددذ  األهدددال الحسددنة للمقاومددة ال نَدددها عنددد العيددارين كمددا  

يدددعي النَددار فددي كتابدده وأَّ هدددفهم كدداَّ تخلدديم بغددداد مددن النفددوذ 

يتوددددْ فيدددده تدددد ثير المعطيددددات التاريخيددددة تعليددددل وهددددو ، األجنبددددي 

فدي واقدع  أَّ هذا ال وجود لهلسائدة زمن المؤل   ، غير والسياسية ا

 ألحداث المشار إليها .ا

قد أعق  سقوط بغداد ومقتل األمين سنة ثماَّ وتسعين ومئدة   و 

، وحتى عودة الم موَّ لها سنة مائتين وأربع  أَّ عاشت بغداد عهددا 

مددن الفو ددى السياسددية لددم تكددن السددلطة قددادرة بو ددوح علددى  ددب  

، خصوصدا بعدد عدُل طداهر بدن الحسدين وتوليتده الرقدة األمن فيهدا 

وإرسال الحسن بن سهل واليا على بغداد وهو أخو الفودل بدن سدهل 

المكددرو  مددن قبددل األوسدداط العامددة والخاصددة فددي وزيددر المدد موَّ و 

ويص  الطبدري    ،  بغداد  مما  فَر النقمة على سياسات الم موَّ 

فغو  لذلك بالعراي من  من هذا اإلجراو بقوله :" بغدادموق  أهل 

ووجدو  النداس وأنفدوا مدن غلبدة الفودل بدن  1 كاَّ بها من بني هاشدم

 2بذلك "    على الحسن بن سهل ا اوواجتر،  سهل على الم موَّ 

سياسددة الحسددن بددن سددهل الوددعيفة ، ثددم مقتددل القائددد  جدداوتو 

 الحربية ببغدداد لتدفع محلةالعباسي هرثمة بن أعين على يد الم موَّ 

تمرد وطرد عمال الحسن بدن سدهل عليهدا ، وكاندت كدل محدال لإلى ا

هذا التمرد خال ما ذكر عن موق  أهل الكرخ من  متعاطفة معبغداد 

الرافوددة ممددا دفددع المتمددردين إلددى حددري الكددرخ ونهبدده كمددا ذكددر 

  3الطبري

                                                 
إنمدا لهدذ  الحقبدة ومدا بعددها  كتداب الطبدريوفدي غيدر  مدن تعبير ) بني هاشم ( في هذا الدنم   1

 كما يظهر لمتتبع هذ  التعبيرات . . الباغ ( بنو العباس )يقصد به
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ومددائتين اختيددار منصددور بددن  إحددد ثددم عقدد  ذلددك فددي  سددنة  

َّ حتدى يرجدع ، وكاندت بغدداد المهدي على أنه أميدر مدن قبدل المد مو

فعليا رغم كونها معترفدة بشدرعيته  آنذاك خارجة عن سلطة الم موَّ

وخالفته حتى اختير علي بن موسى الر ا العلوي وليا للعهد فتحول 

األمدددر إلدددى معار دددة صدددريحة  ، وتدددم إسدددقاط االعتدددرال بخالفدددة 

ه لدم يتسدن لد لكنهإبراهيم بن المهدي خليفة  واختيروشرعية الم موَّ 

السيطرة على بغداد بسب  الحروب التي نشدبت بدين قادتده فدي بغدداد 

،  وكدداَّ للعددوام خصوصددا مددن  والحسددن بددن سددهل القائددد المدد موني 

فعاشدت بغدداد حينئدذ  معار دي المد موَّ العيارين حوور في جديش

فو ددى اجتماعيددة بالغددة وتدد ذ  الندداس كثيددرا مددن انفددالت الو ددع 

 . األمني فكاَّ أَّ نش ت حركة المطوعة

  
 

 

 . [ ةــوعـالمط  ] 
 

ظهرت حركة المطوعة  ، وهي حركدة تنظيميدة   201في سنة  

سنية نش ت في بغداد  نتيَة عدد من الظدرول االجتماعيدة واألمنيدة 

 الناشئة بسب  الفو ى السياسية والصراعات العسكرية .

والمطوعدددة مدددن التطدددوع وهدددو العمدددل االختيددداري ، وأصدددلها  

 في الطاو لتقارب المخرج .المتطوعة أدغم التاو 

وسيظل هذا المصطلْ حيا في التاريب اإلسدالمي لحقد  تاليدة   

خصوصددا فددي المَددال العسددكري إذ يقابددل مصددطلْ المرتُقددة وهددم 

 الَنود يعملوَّ ب جر .

قال الطبري شارحا الظرول التي نش ت فيها هذ  الحركدة  :"  

لندداس فددي أخددذ مددنهم وبيددع مددن متدداع ا دلمددا رأ  الندداس ذلددك ومددا قدد
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أسواقهم وما قد أظهرو  من الفساد في األرض والظلم والبغي وقطع 

 .1الطريق وأَّ السلطاَّ ال يغير عليهم "

وذكر ابن األثير :" وفي هدذ  السدنة تَدردت المتطوعدة لألمدر  

بددالمعرول والنهددي عددن المنكددر وكدداَّ سددب  ذلددك أَّ فسدداي بغددداد 

وقطعددوا الطريددق والشددطار آذوا الندداس أذ  شددديدا وأظهددروا الفسددق 

وأخذوا النساو والصدبياَّ عالنيدة وكدانوا ي خدذوَّ ولدد الرجدل وأهلده 

فال يقددر أَّ يمتندع مدنهم وكدانوا يطلبدوَّ مدن الرجدل أَّ يقر دهم أو 

 َّيصددلهم فددال يقدددر علددى االمتندداع وكددانوا ينهبددوَّ القددر   ال سددلطا

عليهم ألنه كاَّ يعتُ بهم وهم بطانتده قدال فلمدا رأ   ريمنعهم وال يقد

لناس ذلك قام صلحاو كل ربدض ودرب ومشدى بعودهم إلدى بعدض ا

وقالوا إنما في الدرب الفاسق والفاسقاَّ إلى العشرة وأنتم أكثدر مدنهم 

  2فلو اجتمعتم لقمعتم هؤالو الفساي "

:" ا طربت بغداد فدي  أنهوذكر المسعودي في مروج الذه   

مطوعدة أيام إبراهيم بن المهدي وثدارت الرويبودة وسدموا أنفسدهم ال

 3وهم راساو العامة والتوابع " 

وذكر مسكويه قدال " وتَدردت المطوعدة للنكيدر علدى الفسداي  

خالددد الدددريوش وسددهل بددن سددالمة  األنصدداري مددن  مببغددداد ورئيسدده

قدال فلمدا رأ  النداس ذلدك وظهدور هدذا البغدي والفسدق  َّأهل خراسا

مشى بعوهم إلدى بعدض " وقدال عدن   والنه  وأَّ السلطاَّ ال يغير

الدددريوش فدددعا جيراندده وأهددل محلتدده علددى أَّ يعدداونو  علددى األمددر 

بالمعرول والنهي عن المنكر ف جابو  إلى ذلك فشد على من يليه من 

الفساي والشطار فمنعهم فيمدا كدانوا يصدنعوَّ وامتنعدوا عليده فقداتلهم 

  4وهُمهم وأخذ بعوهم فوربهم وحبسهم "

ين والشطار والفساي وقال ابن كثير :" وفيها عم البالو بالعيار 

ببغددداد ومددا حولهددا مددن القددر  ، قددال انتدددب لهددم رجددل يقددال لدده خالددد 

                                                 
       522ص  8" مرجع سابق  " ج الطبري   1
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 28  ة في بغدادميراث األزمنة الصعبة ... سنوات الحنابل

الدريوش وآخر يقال له سهل بن سالمة أبو حاتم األنصاري من أهل 

خراسدداَّ والتدد  علدديهم جماعددة مددن العامددة فكفددوا شددرهم وقدداتلوهم 

ومنعوهم من الفساد في األرض واسدتقرت األمدور كمدا كاندت وذلدك 

 .1ورمواَّ " في شعباَّ

وقال صاح  العيوَّ والحدائق :" وفيها ظهدر رجدالَّ أحددهما  

الدددريوش واآلخددر سددهل بددن سددالمة األنصدداري يدد مراَّ بددالمعرول 

وينهيدداَّ عددن المنكددر ف جابهمددا إلددى ذلددك خلددق كثيددر وسددب  ذلددك أَّ 

الحربيددة والفسدداي والشددطار والعيددارين كددانوا ببغددداد قويددت شددوكتهم 

لى حرم الناس واستباحوا األمدوال وكثدر وكثر فسادهم حتى دخلوا ع

عيثهم ببغداد والقر  حتى حطوا على الناس الخفائر وسدب  ذلدك أَّ 

السلطاَّ تقو  بهم علدى محاربدة الحسدن بدن سدهل  فلمدا ظهدر هدذاَّ 

الددرجالَّ ودعيددا إلددى    كتدداب هللا وسددنة رسددوله واألمددر بددالمعرول 

ر مدن الفسداد والنهي عن المنكر سارع الناس إلى قبدول ذلدك لمدا ظهد

  2 فلما كثر اآلمروَّ بالمعرول انخذل الفساي وذهبت شوكتهم . "

وذكرهم أبو الفدا قال " وفيها اشتد أذ  فساي بغدداد وشدطارها  

على الناس حتى قطعدوا الطريدق ،  قدال  فتَمدع أهدل بعدض المحدال 

ببغددداد مددع رجددل يقددال لدده خالددد بددن الدددريوس ) هكددذا فددي المطبددوع 

 ، ا علدى مدن يلديهم مدن الفسداي فمنعدوهم وطدردوهمبالمهملة ( وشدو

من أهل خراسداَّ  األنصاري وقام بعد  رجل يقال له سهل بن سالمة

وردع الفساي واجتمع إليه جمع كثير مدن أهدل بغدداد وعلدق مصدحفا 

 ، فقبددل الندداس مندده،  فددي عنقدده وأمددر بددالمعرول ونهددى عددن المنكددر 

وقيدددام ابدددن  وكددداَّ قيدددام سدددهل المدددذكور ألربدددع خلدددوَّ مدددن رموددداَّ

 . 3الدريوس قبله بنحو ثالثة أيام "

قلددت وقددد اتفددق جميددع المددؤرخين الددذين ذكرنددا علددى أَّ دافددع  

في زمن اختلت ، المطوعة كاَّ األمر بالمعرول والنهي عن المنكر 

فيدده سددبل الندداس وانتهكددت أعرا ددهم وانتهبددت أمددوالهم مددع عَددُ 
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به فهو معتُلي السلطة عن ردع ذلك  ، أما قول المسعودي فال يعتد 

قْ متشيع وقوله الرويبوة يشير إلدى حدديث أبدي هريدرة ر دي هللا 

وفيدده قيددل ومددا ، عندده وأر ددا  عددن النبددي  صددلى هللا عليدده وسددل م 

وفددي روايددة ألنددس  1الرويبوددة قددال التافدده يددتكلم فددي أمددر العامددة " 

ر ي هللا عنه وأر ا   قيل وما الرويبوة قال الفويسق الذي يدتكلم 

 .2 عامة "في أمر ال

قلت وفاعل ما يحبه هللا وير ا  ليس تافها إنما التافه الفويسدق  

 الذي يتطاول على المحرمات ويقترل المنهيات . 

وأشددار الطبددري ومسددكويه إلددى وجددود خددالل بددين الدددريوش  

رحمه هللا  :" إال أَّ الدريوش خالفه   روسهل بن سالمة قال أبو جعف

شيئا وال أغير  وال أقاتله وال آمدر   وقال : أنا ال أعي  على السلطاَّ

بشدديو وال أنهددا   ،  وقددال سددهل بددن سددالمة : ولكنددي أقاتددل كددل مددن 

خال  الكتاب والُسنة كائنا من كاَّ سدلطانا أو غيدر  والحدق قدائم فدي 

 3الناس أجمعين فمن بايعني على هذا قبلته ومن خالفني قاتلته "

ي هدددذا قلدددت وينبغدددي أَّ نعدددرل مددددلول كلمدددة ) سدددلطاَّ ( فددد 

المد موَّ الخليفدة القدائم بد مر  أهدو االختالل فمن هدو المقصدود بدذلك

الناس والمعترل به في بغداد آنذاك ،   أم أَّ المقصود الَهدات ذات 

 لمهدي المختدار حاكمدا  علدى العدرايالنفوذ المتمثلة في منصور بن ا

والددذي لددم يصددل إلددى هددذا المنصدد  بدد مر ولددي ، نيابددة عددن المدد موَّ 

ا اختار  العباسيوَّ في بغداد الذين أزعَهدم توليدة الحسدن األمر وإنم

بن المَوسدي  ، وكداَّ فدي اوقالوا : ال نر ى المَوسي ، بن سهل  

 ص  منصور هذا قائد جيشه عيسى بن محمد بن أبي خالد .

والراجْ القول الثاني لما في سياي النم من داللة  ،  فقد جاو  

" وجاو أهلهدا فاسدتعدوا   الفساي  د الحديث عنعن للطبري نم في 

ولدم يدرد علديهم شديئا ممدا  مهم علديهاالسلطاَّ علديهم فلدم يمكنده اعددا
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وقال مسكويه :" فلما رأ  الناس ذلك وظهدور هدذا  1" مكاَّ أخذ منه

وقددول صدداح    2البغددي والفسددق والنهدد  وأَّ السددلطاَّ ال يغيددر  "

ة العيوَّ والحدائق " وسب  ذلك أَّ السلطاَّ تقدو  بهدم علدى محاربد

والشك أَّ عبارة السدلطاَّ فيمدا سدبق ال يدراد بهدا  3الحسن بن سهل"

 الم موَّ إطالقا . 

وإَّ ترجْ ذلك أال يدخل الَند الذين في جيش عيسدى بدن أبدي  

و هدل التعدرض لهدم وقتدالهم إال تعدرض ، خالد تحت كلمدة السدلطاَّ 

 مللسلطاَّ ، فكي  على قول الدريوش أنه ال يتعدرض لهدم ، وإنمدا هد

وقد ذكر المؤرخوَّ  أَّ قيدام حركدة  ، ودافع قيام المطوعة أس الشر

المطوعددة كسددر منصددور ابددن المهدددي ألندده إنمددا كدداَّ عظددم أصددحابه 

 الشطار ومن ال خير فيه . 

وعلى هذا فالخالل المذكور خدالل لفظدي ال معندى لده ، إذ ال  

يمكدددن لمددددع  أَّ يقدددول بددد َّ الددددريوش وأتباعددده يتركدددوَّ العيدددارين 

ص ممدددن ينودددوي تحدددت لدددواو السدددلطة وينهدددوَّ والفسددداي واللصدددو

 غيرهم .

كدن ذا بعدد سياسدي يوعندي أَّ قيام حركة سدهل بدن سدالمة لدم  

وقد بايعه على ذلك كل رموز السلطة في  ،وإنما بعد اجتماعي أمني 

وهم يروَّ فيه منافسا سياسيا  ، قال ابن  و وال يمكن أَّ يبايع، بغداد 

يمة بن خازم والفول بدن جرير :" وتحول منصور بن المهدي وخُ

الربيع وكانوا يوم تحولوا بايعوا سهل بن سدالمة علدى مدا يددعو إليده 

  4من العمل بالكتاب والُسنة "

وكاَّ من أكبر نتائج حركدة المطوعدة انكسدار شدوكة العيدارين  

والشطار المنووين تحت جيش منصور بن المهدي وعيسى بن أبي 

بغداديدة للحسدن بدن سدهل فساهم ذلك في  دع  المعار دة ال ، خالد
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أمير الم موَّ على العراي ووقدوع الصدلْ بدين عيسدى بدن أبدي خالدد 

 والحسن بن سهل .

ثم تحرك أحد أمراو الحرب في بغداد من الذين بايعوا سهل بن  

وهددو المطلدد  بددن عبدددهللا بددن مالددك الخُاعددي يدددعو إلددى  ، سددالمة

ا االنقالب الم موَّ والى الفول وأخيه الحسن ابني سهل ،  وكاَّ هذ

، داخل أمراو الحرب في بغداد من قبل المطل  غير معروفة دوافعه 

سددو  مدددا يمكدددن اعتبددار  قدددراوة مبكدددرة مددن قبدددل المطلددد  لتهددداوي 

المعار ددة البغداديددة فددي وجدده المدد موَّ  ، وأراد المطلدد  لوددماَّ 

نَاح حركته ت ييد المطوع سهل بن سالمة صاح  الشعبية في بغداد 

فدض تقدديم يدد العدوَّ لده ،  قدال ابدن جريدر فددامتنع إال أَّ األخيدر ر، 

  . 1عليه سهل بن سالمة وقال ليس على هذا بايعتني "

والوا ْ أَّ امتناع سهل بن سالمة كاَّ عدن معاوندة المطلد   

و قوله ليس علدى هدذا ، في ثورته  د بقية أمراو الحرب في بغداد  

باع سدهل بدن بايعتني ال يعني إطالقا أَّ المطل  الخُاعي كاَّ من أت

أو أَّ حركته مشتقة من حركة المطوعدة بدل إَّ الدراجْ أَّ  ، سالمة

المبايعة هذ  كانت صورية من المطل  كمبايعة منصور بن المهددي 

وغير  من قادة بغداد  ، فليست المبايعدة هندا بمفهومهدا االصدطالحي 

 المعرول  بل هي أقرب إلى الموافقة على ما يدعو إليه فحس  . 

بري رواية موطربة وينقلها كذلك مسدكويه قدال :" ويورد الط 

وجاو سهل بن سالمة إلى الحسن )بن سهل ( وبعث إلدى المطلد  أَّ 

ي تيه وقال ليس على هذا بايعتني  ف بى المطل  أَّ يَيئه فقاتله سهل 

قتاال شديدا حتى اصطلْ عيسدى والمطلد   ةبن سالمة يومين أو ثالث

 دربة بالسدي  إال أنهدا لدم  إلى سهل من اغتاله فودربه ىفدس عيس

 تعمل فيه فلما اغتيل سهل رجع إلى منُله وقام عيسى ب مر النداس "
2  
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، قلت واال طراب في دعو  مقاتلة سهل بن سالمة للمطلد   

له بعد مَيو سهل بن سالمة للحسن الذي قام المطل   ىوهذا ال معن

قاتدل  حدوث اختالط ، وأَّ الذي –وهللا أعلم  –يدعو له ، والصواب 

المطل  هو عيسى بدن أبدي خالدد ويصدحْ هدذا قولده "حتدى اصدطلْ 

عيسددى والمطلدد  " ، وأمددا محاولددة اغتيددال عيسددى لسددهل بددن سددالمة 

فبسدب  مددا أفقددد  مددن دعدم قطاعددات مددن أهددل بغدداد ،  لددذا لمددا فشددلت 

خطددة االغتيددال بعددث كمددا يقددول الطبددري :" إلددى سددهل بددن سددالمة 

عليده  َّوأمر  أَّ يعود إلى مدا كدا فاعتذر له مما كاَّ صنع به وبايعه

من األمر بالمعرول والنهي عدن المنكدر وأنده عونده علدى ذلدك فقدام 

  1والُسنة " سهل بما كاَّ قام به أوال من الدعاو إلى العمل بالكتاب 

ويظهر من خبر مَيو سدهل بدن سدالمة للحسدن بدن سدهل أنده  

اك مددع كدداَّ مقددرا بخالفددة المدد موَّ وأندده لددم يظهددر الميددل إلددى االشددتر

القادة المعار ين  تَنبا عدن الوقدوع فدي سدفك الددماو وفدي جدوالت 

القتال المستمرة . كما يدل خبر لُومه بيتده بعدد محاولدة االغتيدال ثدم 

 عودته أنه كاَّ حريصا على تَن  االنَرار نحو القتال .

تحول في موق  بني هاشم العباسديين فدي  202وقد حدث سنة  

ب فيها من المد موَّ عقد  تسدمية علدي بغداد وفي موق  أمراو الحر

بن موسى الر ا وليا   للعهد  ، فقد ثدارت ثدائرتهم مدن هدذا التحدول 

فخلعدددوا المددد موَّ وبدددايعوا إبدددراهيم بدددن المهددددي المغندددي  ، الَدددذري

وكاَّ المتولي لذلك المطل  الخُاعي غوبا منهم  ،المعرول خليفة 

       س إلدى ولدد علدي على الم موَّ لما أراد إخراج الخالفة من ولدد العبدا

 لتركه لباس آبائه من السواد ولبسه الخورة " كمدا قدال ابدن جريدرو
2 . 

وكاَّ سهل بن سالمة مستمرا في أمدر  بدالمعرول ونهيده عدن  

والى أصحابه الذين  –أي إبراهيم  –المنكر قال الطبري " فدس إليه 

ة بايعو  على العمدل بالكتداب والُسدنة وأال طاعدة لمخلدوي فدي معصدي
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ومفعول الفعل دس هو اسم الموصول الذين  . وقوله هذا  1 الخالق "

يدل على أَّ السلطة في بغداد قد عملت على دس أطرال سعت إلدى 

دفددع الحركددة إلددى مواجهددة ، وجرهددا نحددو االصددطدام بالسددلطة  طلبددا 

للتخلم من سهل بن سالمة  ، لذا نَد إبراهيم بن المهدي  وفي أول 

قدول الطبدري هدو وأخوتده وجماعدة مدن أصدحابه قبدل كمدا يمناسبة  يُ 

نحو سهل بن سالمة ألنه كاَّ يذكرهم ب سوأ أعمالهم وفعالهم ويقدول 

لم يكن لهم عندد  اسدم غيدر  فقداتلو  أيامدا وكداَّ الدذي تدولى ، الفساي 

ثددم اسددتطاعوا أسددر  وحبسددو  2 قتالدده عيسددى بددن محمددد بددن خالددد "

لده وإنمدا أشداعوا ذلدك أنه كاَّ دُفع إلدى عيسدى وأَّ عيسدى قت اوادعو

  3 تخوفا من الناس أَّ يعلموا مكانه فيخرجو  "

ر الحوار الذي جر  بين إسحاي بن موسدى ولدي العهدد   ِّ ويصو 

فددي حكومددة إبددراهيم وبددين سددهل بددن سددالمة بعددد القددبض عليدده إلددى 

الطبيعة الحقيقية للحركة ب نها حركة اجتماعية أمنية كما سل  القول 

اس في الخالفة ولم تكدن تطمدْ فدي الخدروج كانت تقر بحق بني العب

عليها أو استبدالها ،  فقد جاو عند ابدن جريدر أَّ إسدحاي قدال لده بعدد 

قبودده : حر ددت علينددا الندداس وعبددت أمرنددا  قددال لدده : إنمددا كانددت 

دعددوتي عباسددية  وإنمددا كنددت أدعددو إلددى العمددل بالكتدداب والُسددنة وأنددا 

بلوا ذلك منه ثم قدالوا لده على ما كنت عليه أدعوكم إليه الساعة فلم يق

: اخرج إلى الناس فقل لهم إَّ ما كنت أدعوكم إليه باطل ف خرج إلى 

مددا كنددت أدعددوكم إليدده مددن العمددل بالكتدداب   مالندداس وقددال : قددد علمددت

والُسددنة وأنددا أدعددوكم إليدده السدداعة فلمددا قددال لهددم هددذا وجئددوا عنقدده 

تمدو  يدا و ربوا وجهه فلما فعلدوا ذلدك بده قدال : المغدرور مدن غرر

 .   4  أصحاب الحربية ف خذ وأدخل على إسحاي  فقيد  "

                                                 
   562ص    8ج  المرجع السابق    1

    563ص    8ج  المرجع السابق  2   
    563ص    8ج   المرجع السابق     3
 563ص 8المرجع السابق ج    4
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ولما قدم الم موَّ أتا  ف جاز  ووصله وأمر  أَّ يَلس في بيته   

وكاَّ هذا متوقعا مدن المد موَّ فقدد كداَّ  ديق الصددر مدن األمدر  1"

بالمعرول والنهي عدن المنكدر  كمدا تددل علدى ذلدك النصدوص التدي 

سالمة رحمه هللا فقد انقطع ذكر  بعد  تبحث في سيرته . أما سهل بن

 ذلك . 

حركدة  القتال على السدلطة لدم يكدن مدن أهددال شك أَّ نوما م 

وجولة القتال األخيرة إنمدا كاندت انَدرارا وخروجدا عدن  ،المطوعة 

دواعي الحركة  ، ولم يكن الخروج على السلطاَّ مطروحا البتة فدي 

وص الشدرعية الخدروج أدبيات الحركة السنية التي ال تَيُ لها النص

 على ولي األمر .

وو عت هذ  الحركة السدنية سدابقة تاريخيدة ، وأساسدا سديق   

عليدده الحنابلددة فددي عصددورهم التاليددة و سدديمثل جددُوا مددن شخصددية 

 المذه  الحنبلي .

وقد رو  ابن الَوزي في المناق  قوال لإلمام أحمدد بدن حنبدل  

لقادر بدن محمدد قدال قال حدثنا محمد بن أبي منصور قال حددثنا عبددا

أخبرنددا  أنب نددا عبدددالعُيُ بددن جعفددر قددال أنب نددا إبددراهيم بددن عمددر قددال

أحمددد بددن محمددد الخددالل قددال حدددثنا محمددد بددن الحسددين أَّ أبددابكر 

المروذي حدثهم قال أدخلت إبراهيم الحصري على أبي عبدهللا وكاَّ 

فقدددال : إَّ أمدددي رأت كدددذا وكدددذا  –رجدددال صدددالحا ل أي الحصدددري 

نة فقال يا أخي إَّ سهل بدن سدالمة كداَّ النداس يخبرونده وذكرت الَ

ال الرايا تسدر المدؤمن وال بمثل هذا وخرج سهل إلى سفك الدماو وق

 2تغر  " 

                                                 
 573ص    8المرجع السابق   ج    1
حنبدل رحمده * القاعدة التدي و دعها أحمدد بدن  379ابن الَوزي " مناق  اإلمام أحمد " ص  2

هللا قاعدة جليلة في التعامل مع الرا  واألحالم وأَّ حدوث ت ثيرها يَد  أَّ يقتصدر علدى الدنفس 

 وأال يكوَّ ت ثيرا على السلوك العملي للفرد  . 
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يتومن نقدا لما صدار إليده سدهل بدن  –إَّ صْ  –قلت والخبر  

سالمة من سفك الدماو مع أَّ اسدتخدام كلمدة ) خدرج ( قدد تددل علدى 

  كة .أَّ ذلك لم يكن من أهدال الحر

ومن لطائ  هذا الخبر مدا جداو فدي سدند   ، فدإَّ ابدن الَدوزي  

يورد مرويات أبي بكر المروذي عن طريق تلميذ  أحمد بدن الخدالل 

مباشرة  في غال  كتابه ، إال أنه في هذا الخبر وفي عدد محدود مدن 

 الروايات يروي بُيادة محمد بن الحسين .

محمد بدن الحسدين  ومحمد بن الحسين هذا ال يمكن أَّ يكوَّ هو

هددـ ،  وبمددا أَّ  أحمددد بددن محمددد بددن 238البرجالنددي المتددوفى سددنة 

 هـ فيبعد أَّ يروي عن البرجالني . 234الخالل مولود سنة 

كذلك ال يحتمل أَّ يكوَّ هو محمد بدن الحسدين المعدرول بد بي 

هدـ الدذي  ال يمكدن لده أَّ يدروي عدن 360بكر اآلجري المتوفى سنة 

،  275بدن الحَداج المدروذي المتدوفى سدنة أبي بكر أحمد بن محمدد 

وقد ذكر الذهبي أَّ اآلجري توفي سنة ستين وثالثمئة وهو من أبنداو 

الثمانين ، وعد شيوخه فكداَّ أقددمهم  أبدا مسدلم الكَدي المتدوفى سدنة 

، ولو صْ أخدذ اآلجدري عدن المدروذي لكداَّ لده أَّ ي خدذ عدن  292

م الحربدي وهدذا لدم مشاهير أهل الحديث في بغداد ك بي داود وإبراهي

يرد حس  علمدي . كمدا أَّ ابدن الَدوزي يدروي فدي كتابده هدذا  عدن 

أبي بكر اآلجري قدال أخبرندا محمدد بدن كدردي قدال أخبرندا أبدو بكدر 

 المروذي  ، واآلجري  يروي هنا عن أبي بكر المروذي بواسطة .

أما مايرويه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلدة قدال : أنب ندا علدي 

ة حدددثنا أبددو بكددر اآلجددري حدددثنا المددروذي قددال سددمعت عددن ابددن بطدد

أحمد بن الخليل يقول حدثني الحسدن بدن عيسدى قدال سدمعت أبدا بكدر 

بددن عيدداش يقددول البددن المبددارك قددرأت القددرآَّ علددى عاصددم بددن أبددي 

 1النَود فكاَّ ي مرني أَّ أقرأ عليه كل يوم آية ال أزيد عليها "

علي بن سعيد توفي  فالمروذي هذا الراجْ أنه أبو بكر أحمد بن

 وهو من الطبقة األولى . 292سنة 

                                                 
 229ص  1ن أبي يعلى " طبقات الحنابلة " ج  اب  1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 36  ة في بغدادميراث األزمنة الصعبة ... سنوات الحنابل

قلددت : وقددد  ذكددر ابددن أبددي يعلددى فددي شدديوخ الخددالل محمددد بددن 

الحسين بن حساَّ ، قال محقق الطبقات في الحاشية : وال أعرل في 

أصحاب أحمد محمد بن الحسين بن حساَّ وال محمدد بدن الحسدن بدن 

 . 1"حساَّ وإنما المقصود أحمد بن الحسين بن حساَّ 

] الم موَّ المنتصر والصدام مع المعسكر السدني 

] 
 

فددتْ مقتددل األمددين ، ثددم وفدداة علددي بددن موسددى الر ددا ومقتددل  

الفول بن سهل الباب للم موَّ للعودة إلى بغداد عاصمة آبائده وقلد  

هدـ . والمد موَّ كمدا ينقدل   204خالفة بني العباس  ، وكاَّ ذلك سنة 

دم العددراي وأظهددر القددول المسددعودي عددن الخراسدداني اإلخبدداري قدد

بالتوحيددد والوعددد والوعيددد وجددالس المتكلمددين وقددرب إليدده كثيددرا مددن 

  2الَدليين المبرزين والمناظرين  "

وجهددل بالسددنة  وقددال ابددن كثيددر :" وكدداَّ فيدده تشدديع واعتددُال 

   3الصحيحة "

وقدال عنده ،   4" شيعيا جهميداوقال الذهبي في العبر :" وكاَّ   

  5ا "في السير وكاَّ شيعي

قلت ومن المؤكد أَّ الم موَّ كاَّ على إطالع جيدد بالنشداطات  

والمَهودات التي بذلها أهل بغداد في محاربة جيشده إبداَّ محاصدرة 

األمين  ، كما أنه كاَّ على معرفة باتَاهات الدرأي العدام السدائد فدي 

بغداد  ، فقد ذكر من أخبار  عند ابن كثيدر وغيدر   :" أنده ركد  فدي 

الحدا يقدول ألصدحابه : تدروَّ هدذا المد موَّ ينبدل فددي حراقدة فسدمع م

 6عيني وقد قتل أخا  " 
                                                 

 24ص  3المرجع السابق ج    1
   318ص  4وج الذه  " ج رالمسعودي " م 2
 275  ص  01ابن كثير " البداية والنهاية  " ج   3
 375 ص  1الذهبي " العبر في أخبار من غبر " ج   4
 281 ص   10الذهبي  " سير أعالم النبالو " ج    5
 277 ص    10ابن كثير " البداية والنهاية  " ج   6
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كما أنه كاَّ بال شك على معرفة بموق  أهل بغداد مدن التشديع   

ابن األثير عدن أحمدد بدن عبددهللا بدن عمدار قدال   ،  ومن ذلك ما ذكر

كاَّ الم موَّ شديد الميدل للعلدويين واإلحسداَّ إلديهم  وخبدر  مشدهور 

عمددل ذلددك طبعددا ال تكلفددا فمدن ذلددك أندده تددوفي فددي أيامدده معهدم وكدداَّ ي

يحيى بن الحسين بن زيد بن علي فحور الصالة عليده بنفسده ورأ  

الناس عليه من الحَُّ والكآبة ما تعَبوا منه قال في تتمة الخبدر أنده 

فمنعتده ، اعتذر عن الصالة على أحد العباسيين وأرسل أخا  صدالحا 

ظهر غودبها وقالدت لصدالْ قدل لده يدا أم المتوفى من الصالة عليه و

مراجل أما لو كاَّ يحيى بن الحسين بن زيد لو دعت ذيلدك علدى  نب

  1فيك وعدوت خل  جنازته "

ونقل ابن طيفور عدن إبدراهيم بدن السدندي قدال : وجددنا رقاعدا  

في طرقات بغداد فيها شتم للسلطاَّ وكالم قبيْ فكرهت رفعهدا علدى 

ابن البُار موق  الم موَّ مدن ويو ْ خبر  2جهرتها لما فيها "

مسائل يكثر حولها الَدل في بغداد كمس لة األمر بالمعرول والنهدي 

عن المنكر ومسائل التشيع قال ابن البُار الحسدن بدن الصدباح قدال : 

رفددع إليدده أول مددرة أندده يدد مر  ، أدخلددت علددى المدد موَّ ثددالث مددرات

لددت بددالمعرول قددال وكدداَّ نهددى أَّ يدد مر أحددد بمعددرول ف خددذت ف دخ

عليدده فقددال لددي أنددت الحسددن البددُار قلددت نعددم يددا أميددر المددؤمنين قددال 

وت مر بالمعرول قلت ال ولكني أنهى عن المنكدر قدال فرفعندي علدى 

وأدخلت عليه المرة ، ظهر رجل و ربني خمس درر وخلى سبيلي 

التالية عليه رفع أني أشتم عليا ر ي هللا عنه ف دخلت قال تشتم عليا 

موالي وسيدي عليا يا أمير المؤمنين أنا ال أشتم  فقلت صلى هللا على

يُيد بن معاوية ألنه ابن عمك فكي  أشتم مدوالي وسديدي قدال خلدوا 

 .3سبيله قال ثم الثالثة في المحنة " 

وال شك أَّ قيامه بتنصي  علدي بدن موسدى الر دا وليدا للعهدد  

فدي سددابقة هددي األولدى واألخيددرة فددي التداريب العباسددي كدداَّ لهددا دور 
                                                 

 438ص  6ابن األثير  " الكامل " ج   1
 42ابن طيفور " بغداد "  ص  2
 358ص1ي يعلى " طبقات الحنابلة "  ج  بأ ابن  3
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يددر فددي إثددارة الشددك والتددوجس مددن شخصددية هددذا الخليفددة العباسددي كب

الذي خرج عن طريقة أسالفه ، فكاَّ التشيع أولى المشارب الفكريدة 

 المتعار ة مع أهل بغداد  .

كدذلك فددإَّ مددن المشددارب الفكريددة التددي استسددقى منهددا المدد موَّ  

فكر  فكر المعتُلة الذين أحاط نفسه بهم كثمامة بن األشدرس  وبشدر 

ن غيدداث المريسددي وأحمددد بددن أبددي دااد  . وقددد ذكددر فددي  تدداريب بدد

هاروَّ الرشيد أَّ بشر المريسي المعتُلي كاَّ مختفيا لمددة عشدرين 

ذكدر ابدن كثيدر وعاما على زمدن الرشديد فلمدا تدولى المد موَّ قربده . 

عند الحديث عن المد موَّ قدول البيهقدي أنده لدم يكدن أحدد مدن الخلفداو 

 .1عباس إال على مذه  السل  قبله من بني أمية وبني ال

اللدددذاَّ قدددادا فكدددر  وكددداَّ هدددذاَّ االتَاهددداَّ التشددديع واالعتدددُال 

مثار قلق  ، الخليفة العباسي القادم على أنقاض حربه مع أخيه األمين

في بغداد المدينة التي هي مركُ من مراكُ أهدل الحدديث وقلعدة مدن 

هدا ، قالع الُسنة ، وكاَّ الهاجس الشيعي خصوصدا أكثدر حودورا في

ا ذكر  عبدهللا بدن أحمدد بدن حنبدل فيموأكثر إقالقا لها وهو ما نلحظه 

أنه كاَّ مع أبيه في الرصافة فرأينا حبابا فيها السويق والسكر والماو 

المبرد بالثلج وخدما بين أيديهم  الطاسات يقولوَّ اشدربوا علدى حد  

 معاوية 

المدينددة التددي عدداش فيهددا مثددل الخشدداب  ونلحظدده فددي كونهددا 

  2راوي الذي اتهم بحديث  األمناو ثالثة " وذكر منهم معاوية ال

وكددذلك عنددد طبقددة العلمدداو كدداَّ هددذا الشددعور بخطددورة التشدديع  

حا را وكاَّ مو ع مالحظة ، فقد ذكر في العبر فدي وفداة سدليماَّ 

بن حدرب األزدي قدال أبدوداود وسدمعته يقدع فدي معاويدة وكداَّ بشدر 

                                                 
 332ص   10ابن كثير " البداية والنهاية " ج  1
الحديث نصه " األمناو ثالثة : أنا وجبريل ومعاوية " ذكر محمد بن طاهر المقدسي في تذكرة  2

ونقل  66المو وعات الحديث وقال : فيه أحمد بن عيسى الخشاب  هو كذاب يوع الحديث  ص

في الفوائد المَموعة  الحديث وقال إَّ الوا ع له علي بن عبد هللا بن الفرج البرداني الشوكاني 

هـ 344والخشاب الراوي هو أحمد بن عيسى الخشاب  أبو عيسى توفي ببغداد سنة  404ص

   234ص  5شذرات الذه  ج
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براهيم بدن سدويد قدال قلدت ألحمدد ،  وذكر إ  1الحافي يهَر  لذلك " 

بن حنبل من الخلفاو قدال أبدو بكدر وعمدر وعثمداَّ وعلدي ر دي هللا 

عنهم قلت ومعاوية قال لم يكن أحد أحق بالخالفة في زمدن علدي مدن 

   2ورحم هللا معاوية " علي 

وتدددل هددذ  النصددوص علددى وجددود تسددااالت مسددتمرة حددول  

 التشيع في تلك الحقبة ببغداد .  

القلددددق الظدددداهر مددددن األفكددددار الشدددديعية إال أَّ أولددددى  ورغددددم  

اإلجراوات التي سيسعى إليها المد موَّ بعدد توطيدد سدلطته فدي بغدداد 

محاولة بث أفكار  الشيعية وحقن المدينة السنية بشيو من أفكار هذا 

المذه  المخال  ، وهو خط  سياسدي وقدع فيده المد موَّ لدم يلبدث أَّ 

هدـ قدال 211ري فدي حدوادث سدنة تراجع عنه سريعا ، فقد ذكر الطبد

وفيها أمر الم موَّ مناديا فناد  برئت الذمة ممن ذكدر معاويدة بخيدر 

  " 3أو فوله على أحد من أصحاب رسول هللا 

القول بخلق القدرآَّ  الم موَّهـ أظهر 212ثم ذكر أنه في سنة  

وتفويل علي بن أبي طال  عليه السالم  وقال هو أفول الناس بعدد 

 . " 4رسول هللا 

هدـ 212وذكر المسعودي الخبر بتوسدع فقدال فدي حدوادث سدنة  

ناد  الم موَّ برئت الذمة من أحدد مدن النداس ذكدر معاويدة بخيدر أو 

وتكلددم فددي أشددياو مددن  ،  قدمدده علددى أحددد مددن أصددحاب رسددول هللا 

التالوة أنها مخلوقة وغير ذلك وتنازع الناس في السدب  الدذي ألجلده 

ة فقيددل فددي ذلددك أقاويددل منهددا أَّ بعددض أمددر بالنددداو فددي أمددر معاويدد

سددمار  حدددث بحددديث عددن مطددر بددن المغيددرة بددن شددعبة ، ثددم سدداي 

: وإَّ أخددا هاشددم الحددديث الددواهي المو ددوع وفيدده قددول معاويددة 

يصرخ به في كل يوم خمس مرات أشهد أَّ محمددا رسدول هللا  فد ي 

 .عمل يبقى مع هذا ال أم لك  

                                                 
 391ص 1الذهبي " العبر في أخبار من غبر " ج    1
 95ص  1لة " ج ابن أبي يعلى   " طبقات الحناب  2
 618ص  8الطبري " تاريب الرسل والملوك " ج   33
 619ص  8المرجع السابق ج    4
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ا الخبر بعثه ذلك أَّ أمدر بالندداو َّ الم موَّ لما سمع هذإثم قال و     

على ما وصفنا وأنشئت الكت  إلى اآلفاي بلعنه علدى المندابر فد عظم 

الندداس ذلددك وأكبددرو  وا ددطربت العامددة ف شددير عليدده بتددرك ذلددك 

 1ف عرض عما كاَّ هم  به " 

وعلق ابن كثير على هذا األمر فقال : أظهر الم موَّ في الناس  

من األخر  وهي القدول بخلدق القدرآَّ بدعتين فظيعتين إحداهما أطم 

والثانية تفويل علي بن أبدي طالد  ر دي هللا عنده علدى النداس بعدد 

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددل م ف خطدد  فددي كددل منهمددا خطدد  كبيددرا 

  2فاحشا وأثم إثما عظيما ." 

وذكر ابن طيفور أمر صرل الم موَّ عما هدم  بده فقدال " كداَّ  

وأَّ يكتدد  بددذلك كتابددا يقددرأ يددوم الدددار  المدد موَّ قددد هددم  بلعددن معاويددة

وجفددل الندداس ففتددا  ) كددذا فددي المطبددوع والصددواب فثنددا   ( عددن ذلددك 

المددؤمنين إَّ العامددة ال تحتمددل هددذا  روقددال يددا أميدد، يحيددى بددن أكددثم 

وإَّ كانت لم تدر  ، وال ت من أَّ تكوَّ لهم نفرة 3وسيما أهل خراساَّ

عليه وال تظهدر لهدم أندك ما عاقبتها والرأي أَّ تدع الناس على ماهم 

تميـل إلى فرقة من الفري فإَّ ذلك أصدلْ فدي السياسدـة وأحدر  فدي 

  4 قال فركن الم موَّ إلى قوله "، التدبير 

قلددت ويحيددى بددن أكددثم كدداَّ الصددوت السددني الوحيددد فددي بددالط  

الم موَّ وال  قواو القوداة وكداَّ هدذا المنصد  مدن مناصد  فقهداو 

باس ولم يكن في المعتُلدة مدن يصدلْ الرأي منذ بدايات دولة بني الع

  الفقهدي  ، وقدد اغتدنم يحيدى بدن أكدثم وجدود  فدي بدالط نصلهذا الم

الم موَّ ليثنيه عما عُم عليه  ،  كما ذكر أنه ثنا  عدن األمدر بإباحدة 

المتعددة ، فقددد ذكددر الددذهبي نقددال عددن الصددولي قددال سددمعت إسددماعيل 

                                                 
 41ص  4المسعودي  " مروج الذه  " ج  1
 267ص      10ج  " مرجع سابق "  ابن كثير 2
وقوله أهل خراساَّ قد يعني سكاَّ المناطق الشمالية من بغداد والذين وفدوا من خراساَّ وكانوا  3

وَّ أكثرية الَيش العباسي  ،  وقد يكوَّ مقصود  أهل خراساَّ اإلقليم الذي يقع في المشري يمثل

 والذي كاَّ غال  أهله سنة وكانت بغداد على طريق حَهم .
 54ابن طيفور " بغداد  "   4
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مدده فددي وجدده القا ددي يعظددم شدد َّ يحيددى بددن أكددثم وذكددر لدده يددوم قيا

الم موَّ لما أباح متعة النساو فما زال به حتى رد  إلدى الحدق وندم 

قدال معداذ  ، فقيدل إلسدماعيل فمدا كداَّ يقدال ، له الحديث في تحريمها

ثدم قدال وكاندت كتبده  ، هللا أَّ تُول عدالة مثله بكدذاب بداب أو حاسدد

  1 في الفقه من أجل كت  تركها الناس لطولها " 

قددال  ،ه هللا بدداللواط وحاشددا  عددن ذلددك قلددت وقددد رمددو  رحمدد 

فلمدا  ةالذهبي  : ما هو ممن يكذب كال وكاَّ عبثه بدالمرد أيدام الشدبيب

 2شاخ أقبل على ش نه وبقيت الشناعة "

قلددت وعبثدده إنمددا كدداَّ مُاحددا بددالقول وتندددرا بالشددعر  ،  ذكددر  

الخطي  قال سئل أحد البلغاو عن يحيى بن أكثم وابن أبي دااد أيهما 

ويحيددى يهددُل مددع ، فقددال كدداَّ أحمددد يَددد مددع جاريتدده وابنتدده  أنبددل

  3خصمه وعدو  " 

يحيى بدن أكدثم  : ونقل كذلك قول طلحة بن محمد بن جعفر قال 

ومن قد اشتهر أمر  وعرل خبر  ولدم يسدتتر عدن  ،أحد أعالم الدنيا 

الكبير والصغير مدن النداس فودله وعلمده ورياسدته وسياسدته ألمدر  

واسع العلم بالفقه كثير األدب  ، ن الخلفاو والملوكوأمر أهل زمانه م

وغلدد  علددى المدد موَّ حتددى لددم  ، حسددن العار ددة قددائم بكددل معوددلة

وكدداَّ المدد موَّ ممددن بددرع فددي ، يتقدمدده أحددد عنددد  مددن الندداس جميعددا 

عليده مدن العلدم والعقدل  والعلوم فعرل من حال يحيى بن أكثم وما ه

   4"  ف خذ بمَامع قلبه حتى قلد  قواو القواة

واليعني هذا القدول أَّ يحيدى بدن أكدثم السدني كداَّ موجهدا قلت 

فددإَّ األخيددر كدداَّ  ، أو أندده كدداَّ غالبددا علددى أمددر    لسياسددة المدد موَّ

متعدد المشارب وكاَّ يسمع ليحيى ما يرا  مفيدا في تدبير سياساته ، 

 ثم استبعد  عندما هم  بتطبيق سياسته المخالفة للتوجه السني .

                                                 
 9ص 12الذهبي " سير أعالم النبالو  " ج  1
 10ص 12المرجع السابق  ج   2
 290ص  16الخطي  " تاريب بغداد " ج   3
 289 ص  16المرجع السابق  ج  4
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بسند  إلى عبددهللا بدن أحمدد بدن حنبدل قدال ذكدر وذكر الخطي   

فيده بدعدة فبلغدت يحيدى فقدال  تيحيى بن أكثم عند أبي فقدال مدا عرفد

قال وذكر له ما يرميه الناس  ، صدي أبو عبدهللا ما عرفني ببدعة ق 

قدال سددبحاَّ هللا سدبحاَّ هللا ومددن يقددول هدذا وأنكددر ذلدك أحمددد إنكددارا 

 1 شديدا "

يحيى سدليما مدن البدعدة ينتحدل مدذه  قال الخطي  قلت وكاَّ  

  2أهل الُسنة "

إال  ، قلت وقد  عفه في الحديث جماعة مدنهم يحيدى بدن معدين 

وظدل مقربدا إليده  ،أنه كداَّ صدوت أهدل الُسدنة الوحيدد عندد المد موَّ 

وبعدث بده إلدى  ، هـ حين سخ  عليه الم موَّ بمصدر 215حتى سنة 

هدـ  217وقيل سدنة    3العراي مغووبا عليه كما يقول المسعودي " 

وقدد ، ، لينقطع ذكر  أيام الم موَّ ومن جاو بعد  حتى زمن المتوكل 

جدداو فددي خطدداب الوصددية التددي كتبهددا المدد موَّ إلددى أخيدده المعتصددم 

تحذير  من يحيى بن أكثم . ولعل إزاحته كاندت مقدمدة لمدا سدمي فدي 

 التاريب بالمحنة .

خولده بغدداد ويمكن تعليل ت خر طرح الم موَّ ألفكدار  رغدم د  

هـ بسدب  مدا واجهده مدن ثدورات مثدل ثدورة بابدك الخرمدي 204سنة 

هددـ ، وثددورة نصددر بددن شددبث العقيلددي التددي 204المسددتمرة منددذ سددنة 

هـ  ،  كما قد يكوَّ لوفاة يُيد بن هداروَّ رحمده هللا 209انتهت سنة 

هـ دور في ذلك فقد وص  المسعودي قال ويُيد 206والمتوفى سنة 

  4عليتهم وعظيم من عظمائهم " عند أهل الحديث من

: وذكر ابن الَوزي في المناق  بسند  إلى يحيى بدن أكدثم قدال  

لوال مكداَّ يُيدد بدن هداروَّ ألظهدرت أَّ القدرآَّ  : الم موَّ  قال لنا 

يا أمير المؤمنين ومن يُيد حتى يتقى : فقال بعض جلسائه ، مخلوي 

                                                 
 290ص  16المرجع السابق  ج   1
 290ص  16المرجع السابق  ج  2
 33  ص  4المسعودي " مروج الذه   " ج  3
 33ص  4المرجع السابق  ج   4
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الندداس  ويحددك إنددي أخددال إَّ أظهرتدده فيددرد علددي فيختلدد : فقددال ، 

  1فتكوَّ فتنة وأنا أكر  الفتنة "

وال شددك أَّ اإلجددراوات التددي تتوددمن تفودديل علددي بددن أبددي  

بسددب  خددول ، لددم تددتم  وقددراوة كتدداب بلعددن معاويددة  ،  طالدد  

ِّل به من قبل يحيى بن  الم موَّ من تحرك أهل الُسنة وهو تحرك ُخو 

المَتمددع أكددثم  ، وكدداَّ متوقعددا بسددب  المشدداعر العدائيددة التددي يكنهددا 

، وقدددد عددرل المددد موَّ أَّ هدددذ   الَوانددد   السدددني للتشددديع يالبغددداد

  عنهدا ،  المؤيدة للتشيع  ال يمكدن بثهدا دوَّ تودحيات فصدرل النظدر

وهددو القددول الددذي لددم  ، وانطددو  معهددا إظهددار  بددالقول بخلددق القددرآَّ

يرافقدده فددي المددرة األولددى أي إجددراوات عمليددة  ،  لكندده سيعددـود مددرة 

فيما عرل في  2هـ218سنة ا القول في ربيع األول حياو هذأخر  إل

مددرتين  بعددد فشددله فددي،  التدداريب باسددم المحنددة متَنبددا مسددائل التشدديع 

والثانيدة ، سابقتين أوالهما تنصي  علي بن موسى الر ا وليا للعهد 

 في أمر  بلعن معاوية  .

وهددذا القددول بخلددق القددرآَّ مددن أقددوال المعتُلددة  ، ولددم يكددن   

مددرا ذا بدال عنددد عامددة أهدل الُسددنة وكداَّ مددن المتوقددع أال االعتدُال  أ

يثير تحركهم  ، واألرجْ أَّ الم موَّ كاَّ يد من مدن وقدوع  فتدـنة أو 

إذ لم تكن هذ  المس لة النظرية تالمس حياتهم خالفدا  ، تحـرك للعامة

وكاَّ  ، لمسائل التشيع التي كانت مطروحة للنقاش في أوساط العامة

المس لة زمن يُيد بن هاروَّ بسدب  توقعده رد تردد  في إظهار هذ  

                                                 
 417ابن الَوزي  "  مناق  اإلمام أحمد "   1
ين إَّ المحنة كانت سدنة تسدع عشدرة ذكر العليمي  في المنهج األحمد قال " وقال بعض المؤرخ  2

ومددائتين ورأيددت فددي مو ددع أنهددا كانددت فددي العشددر األواخددر مددن رمودداَّ سددنة عشددرين ومددائتين 

والصددواب مددا قدددمنا  عنددد ابتددداو خبددر المحنددة أَّ وقوعهددا فددي شددهر رمودداَّ سددنة ثمدداني عشددرة 

سدنة ثمداني  ومائتين بدليل أَّ بشرا المريسدي هدو الدذي تدولى كبرهدا ، ومدات بشدر فدي ذي الحَدة

عشرة وقد قيل أَّ موته كاَّ سنة تسع عشرة فعلى تقدير ذلك ففيه احتمال أَّ تكوَّ المحنة في سنة 

تسع عشرة كما قاله بعض المؤرخوَّ واألول أولى ألَّ المعتصم ولي الخالفة بعد الم موَّ ودخدل 

قد  دخولده بغداد في غرة رمواَّ سنة ثماني عشرة كما تقدم واإلمام أحمد في الحبس وامتحنده ع

   37ص   1"  ج  بغداد 

قلت المحنة التي يقصدها  رب المعتصم لإلمام أحمد  ، و إال فالثابت أنها في ربيع األول سنة 

 هـ . 218
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األخيددر عليدده وهددو المسددموع عنددد أهددل الُسددنة عمومددا وأهددل الحددديث 

فاعتقد الم مـوَّ أنه بعد وفاة يُيد لم يكن في العلماو مدن ، خصوصا 

والوقول في وجه مشـروعه ف قدم علدى مدا  ، يستطيع تحريك العامة

أظهدر   علدى تسداال لدَم الَوزي فدي المناقدأقدم عليه ، ويَي  ابن 

الم موَّ هذا القول قال : قلت فلما توفي الرشيد كاَّ األمر كدذلك فدي 

زمن األمين فلما ولي المد موَّ خالطده قدوم مدن المعتُلدة فحسدنوا لده 

القول بخلق القرآَّ وكداَّ يتدردد فدي حمدل النداس علدى ذلدك ويراقد  

 1بقايا األشياخ ثم قوي عُمه على ذلك فحمل الناس عليه " 

أما ما يقوله مؤل  " العامة فدي بغدداد " مدن أنده لعدل المد موَّ  

أدرك ما تحتاجه طبقة العامة من تطبيدق سياسدة العددل فدراح يتقدرب 

منهددا متبنيددا عقيدددة االعتددُال علدده يظفددر بت ييددد العامددة بشددقيها السددني 

والشيعي داخل بغداد متوخيا تحقيق التصدالْ بدين مقاطعدات الخالفدة 

عالقات أكثر توازنا بين سائر فئات        المَتمع ساعيا وراو إقامة 

فقول ال وجه له  ،  واألجود منه ما قاله مؤلد  كتداب " المحندة   2" 

" ب نه كاَّ يهدل من امتحاَّ أهل الدين أَّ يسقطوا مدن أعدين النداس 

ابدن  سدبق قدول. وقدد  3فيظهر عنددها أنهدم ليسدوا ممدن يوثدق بدينده "

:" ولم يكن أحد في الخلفداو قبلده مدن بندي عن البيهقي قوله نقال كثير 

أمية وبني العباس خليفة إال على مذه  السدل  ومنهداجهم فلمدا ولدي 

    4الخالفة اجتمع به هؤالو فحملو  على ذلك وزينوا له "

أما الذهبي فير  أَّ قيامه بذلك بسب  اعتقاد  قال في العبر :"  

 .   5وقام في هذ  البدعة قيام معتقد "

ي الطبددري نددم الخطددابين اللددذين أرسددلهما المدد موَّ وقددد سددا 

إلسددحاي بددن إبددراهيم صدداح  الشددرطة فددي بغددداد  ، ويتوددْ مددن 

ثناياهما أنهما موجهاَّ لطبقة العلماو فمما جاو فدي األول قولده :" ثدم 

                                                 
 417 ص ابن الَوزي  "  مناق  اإلمام أحمد " 1
 348ص  " العامة في بغداد "    فهمي عبدالرزاي   2
 280 ص فهمي جدعاَّ " المحنة  "  3
 332ص  10كثير  " البداية والنهاية " ج ابن  4
 372ص 1الذهبي " العبر " ج  5
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هم الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى قدولهم ونسدبوا أنفسدهم إلدى الُسدنة  

أهل الحق والدين والَماعة وأَّ مدن ،  قال  ثم أظهروا مع ذلك أنهم 

سددواهم أهددل الباطددل والكفددر والفرقددة فاسددتطالوا بددذلك علددى الندداس 

وغروا به الَهال ،  قال  فرأ  أميدر المدؤمنين أَّ أولئدك شدر األمدة 

وراوس الواللة المنقوصوَّ مدن التوحيدد حظدا والمخسوسدوَّ مدن 

 .   1اإليماَّ نصيبا "

يسددتعين علددى شدديو مددن أمددور وجدداو فيدده أَّ أميددر المددؤمنين ال    

المسلمين إال بمن وثق بإخالصه وتوحيد  وأنه ال توحيد لمدن لدم يقدر 

ب َّ القرآَّ مخلوي  ،   وجاو في الَواب الثاني قوله :" فقد بلغ أمير 

المؤمنين كتابك جواب كتابه كاَّ إليك فيمدا ذهد  إليده متصدنعة أهدل 

هدل الملدة مدن القدول القبلة وملتمسو الرئاسة فيما ليسوا له ب هل مدن أ

 2في القرآَّ "

والالفت للنظر أَّ الم موَّ في أمدر المحندة تشددد مدع بشدر بدن  

الوليد وإبراهيم بن المهدي وأمر بقتلهما إَّ لم يَيبا أما اآلخروَّ فقد 

قدال :" ومدن لددم يرجدع عددن شدركه ممددن سدميت ألميددر المدؤمنين فددي 

كتابده هدذا كتابك وذكر  أمير المؤمنين  لدك أو أمسدك عدن ذكدر  فدي 

ولم يقل إَّ القرآَّ مخلوي بعدد بشدر بدن الوليدد وإبدراهيم بدن المهددي  

  3 فاحملهم أجمعين موثقين إلى عسكر الم موَّ "

وأمددر إبددراهيم بددن المهدددي معددرول بسددب  مددا سددبق مددن توليدده  

الخالفة وأنه سمي الخليفدة السدني آندذاك   ،  أمدا بشدر بدن الوليدد فقدد 

كداَّ ممدن يشددد فدي  ذكدر أنده هدـ و213كاَّ قا ي بغداد حتدى سدنة 

قوددائه مددع المعتُلددة وال يقبددل لهددم شددهادة أبدددا  ف عقبدده ذلددك كددر  

 يخاط  الم موَّ : مالمعتُلة له  وقد قال شاعره

قا ددديك بشددددر بددددن الوليددددد  ياأيها الرجل الموحد ربــه  

 حمـار
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نطق الكتاب وجداوت       ينفي شهادة من  يدين بما به  

 األخبار

شدددددديب يحددددددي   بَسددددددـمه   من  يقـول ب نه  ويعد عدال  

 األقطار

وقوله نطق الكتاب وجاوت اآلثار من تخرصاتهم أنهم ينُهوَّ  

-الُسددنة بالتَسدديم  بينمددا يرمددي أهددلَ ، و  صددفاته  بنفدديهللا جددل وعددال 

يسدمي أصدحابه ب هدل العددل والتوحيدد  . وبشدر  -وهي من دعاويهم 

ل الخطي  عدن أبدي قدامدة : قا ، بن الوليد كاَّ من المعروفين بالُسنة

مددن الددرأي والرافوددة إال  1ال أعلددم ببغددداد  رجددال مددن أهددل األهددواو

كانوا معينين على أحمد بن حنبدل خدال بشدر بدن الوليدد الكنددي رجدل 

  2 العرب "    من

ومن المالحظ في أمدر المحندة أَّ العلمداو الممتحندين كلهدم مدن  

ذكر يحيدى بدن أكدثم لدم يُد ، كدذلك شيعة أحدالُسنة ولم يكن بينهم من ال

والددذي يظهددر أَّ الطبقددة المسددتهدفة إلددى جاندد   ، القا ددي المعددُول

القواة  كانت العلماو الدذين يتصددروَّ للتحدديث وللفتدو  والَلدوس 

في المساجد  ،  أي أنهم الطبقة المتصلة بالناس والتي لهدا شدعبيتها ، 

ندة  ، وقدد مدن يَيد  فدي هدذ  المح رِّ بإشدهار أْمد رَ ويؤكد ذلدك أنده أَمد

وكاَّ من أجاب "قال ابن كثير  ، أجاب كل من قد تم امتحانهم إكراها

مصانعة مكرها ألنهدم كدانوا يعُلدوَّ مدن ال يَيد  عدن وظائفده وإَّ 

كاَّ له رزي على بيت المال قطع وإَّ كاَّ مفتيا منع من اإلفتاو وإَّ 

كدداَّ شدديب حددديث ردع عددن اإلسددماع واألداو ووقعددت فتنددة صددماو 

   3ومحنة شنعاو "

ت هللا تعالى أحمد بن حنبل ومحمد بن ندوح فدي بغدداد وثلدة وثبَّ  

وعَل هللا بهالك الم موَّ بعد أربعة أشدهر مدن  ، من علماو األقطار

إليده عنددما بلغهدم  موكاَّ علماو بغداد فدي طدريقه، أمر  بهذ  المحنة 

                                                 
 عد رحمه هللا من أهل األهواو ألنه كاَّ حنفي المذه  من أهل الرأي . 1
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خبر  وهم في الرقة فعادوا أدراجهدم . ولدم يدنس المد موَّ أَّ يوصدي 

 تصم أَّ يسير بسيرته في أمر القرآَّ   .ألخيه المع

 وقد ساهمت عوامل في عدم تحقيق المحنة ألهدافها من ذلك 

 ع  هذا القول ومعار ته الصريحة لما جاوت به النصوص  -

واآلثار والتي كانت سالحا ما يا في يد معار ي هذ  الفتنة  ،  

أَّ الناس كانوا يتداولوَّ الحَج والحَج الموادة ممدا   وال ري

َّ شعبية جارفة  د القول بخلق القرآَّ .   كو 

وفاة الم موَّ المبكرة ساهمت مساهمة فعالة في  ع  الَهدات  -

الداعمة لهذا القول ورغم أَّ المعتصم قد سار بسيرة أخيه إال أَّ 

شخصدديته العسددكرية طغددت علددى سددلوكه السياسددي فلددم يقددم فددي 

كرة كانت قدد األمر قيام معتقد  ، وجدَّ الواثق في األمر إال أَّ الف

فقدددت زخمهددا ، كمددا سدداهم انتقددال العاصددمة إلددى سددامرا زمددن 

المعتصم في إبعاد الت ثير المباشر عن بغداد ، ولعل هدذ  المحندة 

 وموق  الناس منها كاَّ من أسباب االنتقال  .

معار ة علماو الُسنة وبذل بعوهم روحده فدي سدبيل مدا يعتقدد   -

م مثل نعديم بدن حمداد وقد ذكر ابن الَوزي عددا منه، من الحق 

وأبدددي يعقدددوب البدددويطي والفودددل بدددن دكدددين وأحمدددد بدددن نصدددر 

:"  ، لكنه عقَّد  علدى ذلدك بقولدهالخُاعي وأبي مسهر الدمشقي 

وعموم هؤالو الذين لم يَيبوا أهمل منهم قدوم وحدبس مدنهم قدوم 

وإنما كاَّ المقصود أحمد بن حنبل لَاللدة قددر    إليهم فلم يلتفت

  1موقعه "   وعظم 

فإَّ عظم موقدع أحمدد إنمدا  ، قلت وال أر  ما رآ  ابن الَوزي 

سب  انتشار أمر  وخفوت ذكرهم والراجْ في ، كاَّ بسب  المحنة 

فلم يكن لهم في  ، كانوا من خارج بغداد نِّ يْ أَّ كل هؤالو عدا األحمدَ 

الددذي كدداَّ المعددارض  ،بغددداد ذلددك التدد ثير الددذي ألحمددد بددن حنبددل 

فدده ولددم يغيبدده المددوت كالبغدددادي اآلخددر الوحيددد الددذي ظددل علددى موق

أحمد بن نصر أو الحبس ش َّ بقية المعار ين  ، وقد نال أحمد بدن 
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نصر الخُاعدي مكاندة عاليدة لكنهدا انددرجت فدي بغدداد تحدت الهالدة 

 التي أحاطت بإمام أهل الُسنة أحمد بن حنبدل  ، كمدا أَّ مكاندة أحمدد

المحندة رحدم هللا  ش نه فدي رفع العلمية ساهمت بال شك في بن حنبل

 الَميع .

وقد أفرزت هذ  المحنة نتائج مصيرية فدي تداريب اإلسدالم مدن  

أهمها اندحار األفكار االعتُاليدة وتواريهدا عدن التد ثير فدي النداس ، 

ثم زيادة تمسك الناس بالُسنة وارتفاع شد نها فدي بغدداد خصوصدا  ،  

حمدد بدن حنبدل بيد  أَّ أبرز نتائَها ارتفاع شعبية إمدام أهدل الُسدنة أ

رحمه هللا الذي غدا الموقد  منده دلديال علدى حسدن المعتقدد وعالمدة 

:" أحمد عندنا   سفياَّ بن وكيع  كقولعلى االنتساب إلى أهل الُسنة 

 وكذلك قول الشاعر : ،    1محنة من عاب أحمد عندنا فهو فاسق "

ج و السويا  وأحمد محنة للناس طرا    نميُ به المعَـوَّ

:" لقدد رفددع هللا عدُ وجدل شدد َّ أحمدد بددن  أبددي حداتموقدول ابدن  

 .  2حنبل بعدما امتحن وعظم عند الناس وارتفع أمر  جدا "

شيب اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا في فتاويه " وكالم اإلمام  قال 

جار على كدالم مدن تقددم  –في القرآَّ والُسنة  –أحمد في هذا الباب 

نهدا وذب ن أظهدر الُسدنة وبيَّ من أئمة الهد  ليس له قول ابتدعده ولكد

ن حال مخالفيها وجاهد عليهدا وصدبر علدى األذ  فيهدا لمدا عنها وبيَّ 

ددةً  ظهددرت األهددواو والبدددع وقددد قددال هللا تعددالى " ددْنُهْم أَئِّمَّ }َوَجعَْلنَددا مِّ

دددا َصدددبَُروا َوَكدددانُوا بِّآيَاتِّنَدددا يُوقِّنُدددوََّ { نَدددا لَمَّ "  فالصدددبر  يَْهددددُوََّ بِّ َْمرِّ

 .   3تنال اإلمامة في الدين " واليقين بهما

وتحددول رحمدده هللا وأجددُل مثوبتدده عنددد أهددل الُسددنة فددي بغددداد  

خصوصددا إلددى رمددُ مددن رمددوز اإلسددالم الصددحيْ ، وصددار محدد  

أنظارهم الباحثة عمن يقوم بحقيقة اإلسالم ويصدبر علدى مدا يصديبه 

من جراو هذا االلتُام ، ويوحي بُهرة الددنيا مدن أجدل دينده وهدذا 

 ه إمام أهل اإلسالم أحمد بن حنبل  .ما فعل
                                                 

 157  ص أحمد بن حنبل "  محنة اإلمام المقدسي " 1
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سدلوكا  اوقد كاَّ سلوك أحمد بن حنبل في هذ  الفتنة ومدا بعدده 

ملتُمدا بقواعدد النصدوص  ، خالفدا لمدا يدرا  القدائلوَّ بخلدق القددرآَّ 

فهددم يفقدددوَّ الددنم القرآنددي تميددُ  بَعلدده والعقددل فددي مرتبددة واحدددة 

المعتُلدة وهددو وهدذا قددول  ، باعتبارهمدا مخلددوقين مدن مخلوقددات هللا

هدفهم من هذا القدول  . أمدا قدول مدن قدال بد َّ القدرآَّ كدالم هللا وهدم 

أهددل الُسددنة فاندده يَعددل للددنم القرآنددي الددذي هددو كددالم هللا قدسددية ال 

إليها الشك أو الوهم بل هو عنددهم ندم قداطع مقددم علدى كدل  ىيرق

مددا عدددا  ، وفددي تقويددة الددنم القرآنددي تقويددة للسددنة النبويددة وهددو مددا 

عندما استدل علدى ذلدك بقولده  ه الصحابي عبدهللا بن مسعود فهم

َ  تعالى " ُسوُل فَُخذُو ُ َوَما نََهداُكْم َعْندهُ فَدانتَُهوا َواتَّقُدوا َّللاَّ َوَما آتَاُكُم الرَّ

قَابِّ { يدُ اْلعِّ َ َشدِّ إََِّّّ َّللاَّ
 .  2في قصة المرأة الواصلة   1

بالحدداكم المسددلم بمددا كمددا أَّ اإلمددام أحمددد قددد التددُم فددي عالقاتدده  

يعتقد  انطالقا من هدذين األصدلين ، فقدد ُ درب فدي عهدد المعتصدم 

ومع ذلك لم يدفعه ذلك وال ما يعتقدد  مدن كفدر قائدل هدذ  المقولدة أَّ 

يخرج على السلطاَّ  ،  وقد نقل حنبل بن إسدحاي أنده اجتمدع فقهداو 

 فدي تدرك الر دا  بغداد إلى أبي عبدهللا  فدي واليدة الواثدق وشداورو

يددا مدن  ابإمرته وسلطانه فقدال علديكم النكدرة فدي قلدوبكم وال تخلعدو

طاعددددة وال تشددددقوا عصددددا المسددددلمين وال تسددددفكوا دمدددداوكم ودمدددداو 

 .3المسلمين " 

في رسالة نشرها محمد حامد الفقي في ملحق كتاب  وأما ما جا 

طبقات الحنابلة وفيها قول أحمد  من دعا منهم إلى بدعة فال تَيبدو  

قال الددكتور الددميَي  4وإَّ قدرتم على خلعه فاخلعو   " وال كرامة

مؤلدد  اإلمامددة العظمددى فهددذا تصددريْ مندده رحمدده هللا بدد َّ صدداح  

البدعدددة إَّ قُددددر علدددى خلعددده فللمسدددلمين ذلدددك قدددال وهدددذا وال شدددك 

                                                 
 7الحشر 1
 في صحيْ مسلم ) كتاب اللباس الُينة ( 2
 70"  ص  ذكر محنة اإلمام أحمدنبل بن إسحاي  "ح  3
 305  ص  2ابن أبي يعلى " طبقات الحنابلة "  طبعة الفقي ج   4
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أي روايات المنع مدن الخدروج  -معارض للروايات السابق ذكرها  

 .  1ويصع  الَمع بينها " –واألمر بالصبر 

قلت والرواية ليست من أصل الكتاب بل قال الدكتور العثيمدين  

محقق طبعة حديثة مدن الكتداب عدن طبعدة الفقدي " وألحدق فدي آخدر 

هذ  الطبعة بعض الرسائل الخارجدة عدن مو دوع الكتداب حدذفناها 

 .   2لها بالكتاب وال بصاح  الكتاب "   ةمن طبعتنا ألنه ال عالق

د بن عبدالعُيُ التميمي المتوفى قلت وهي من رواية عبدالواح 

يصددع  الت كددد مددن  لوسددندها إلددى اإلمددام أحمددد ال يعددر 410سددنة 

صددحتها فلمددا عار ددت مَمددوع الروايددات الصددحيحة الناقلددة لمنددع 

اإلمام أحمد للخروج على السلطاَّ ولصعوبة الَمدع بدين الدروايتين 

قو   ذلك القول بوعفها  ،  وقد قرر الدميَي أنه ذهد  غالد  أهدل 

الُسنة والَماعة إلى أنه ال يَوز الخروج علدى أئمدة الظلدم والَدور 

بالسي  ما لم يصل ظلمهدم وجدورهم إلدى الكفدر البدواح " قدال وهدو 

. وقدال   3اإلمام أحمد بن حنبل وعامة أهدل الحدديث " دالمشهور عن

ابن حَر في الفتْ  " وقد أجمع الفقهاو على وجوب طاعة السلطاَّ 

وأَّ طاعتدده خيدر مدن الخددروج عليده لمدا فددي  المتغلد  والَهداد معده

ذلك من حقن الدماو وتسكين الدهماو  قدال ولدم يسدتثنوا مدن ذلدك إال 

إذا وقع من السلطاَّ الكفر الصريْ فال تَدوز طاعتده  فدي ذلدك بدل 

 .  4تَ  مَاهدته لمن قدر عليها "

أما ما يقوله الكوثري في مقدمة كتاب تبيين كذب المفتدري مدن  

يمندع عدن روايدة أحاديدث الخدروج علدى ظلمدة الدوالة  أَّ أحمد كداَّ

ف فاد   في تغا ي خلفاو بن العباس عن الحنابلة مهما عملوا بل في 

فهددذا كددذب صددريْ إذ معيددار الصددحة والوددع  هددو  ، 5تقددريبهم " 

ولو علم ابن حنبل أو غيدر  مدن علمداو ، المانع من رواية حديث ما 

                                                 
 539الدميَي " اإلمامة العظمى " ص  1
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ظلمة الدوالة لمدا وسدعهم الحديث حديثا صريحا ي مر بالخروج على 

منعدده  كيدد  وهددم يعلمددوَّ أَّ ذلددك مددن كددتم العلددم  ،  وغايددة مددا فددي 

األمددر مددا ذكددر  ابددن حَددر رحمدده هللا فددي الفددتْ فددي شددرح حددديث ) 

حدددثوا الندداس بمددا يعرفوندده  أتحبددوَّ أَّ يكددذَّب هللا ورسددوله ( قددال 

وممددن كددر  التحددديث بددبعض دوَّ بعددض أحمددد فددي األحاديددث التددي 

روج على السلطاَّ قال ونحو  عن حذيفة وعدن الحسدن ظاهرها الخ

أنه أنكر تحديث أنس للحَداج بحدديث العدرنيين ألنده اتخدذها وسديلة 

إلددى مددا كدداَّ يعتمددد  مددن المبالغددة فددي سددفك الدددماو بت ويلدده الددواهي 

و دداب  ذلددك أَّ يكددوَّ ظدداهر الحددديث يقددوي البدعددة وظدداهر  فددي 

ليه األخذ بظاهر  األصل غير مراد فاإلمساك عنه عند من يخشى ع

       . 1مطلوب "

  ، بل التاريب يدحوه ، أما قوله أَّ ذلك أفاد الحنابلة فال بينة له 

فقددد واجدده الحنابلددة عبددر تدداريخهم الطويددل فددي بغددداد الكثيددر مدددن 

 الموايقات من قبل خلفاو بني العباس أو من وزرائهم وقادتهم .

حندة مدن أَّ ومن قبيل هدذا الخطدل  مدا يدورد  مؤلد  كتداب الم 

أحمددد بددن حنبددل قددد انتهددى إلددى االعتقدداد بدد َّ خالفددة بددن العبدداس قددد 

سارت شوطا بعيدا في طريدق الودالل والكفدر فقدد اعتقدد أَّ تحالفدا 

  2سنيا علويا يمكن أَّ يبدل األحوال "

األخبدار مدن اتهدام أحمدد  هوهذا رجم بالغي  بنا  على مدا ذكرتد 

وقدد كدبس منُلده بحثدا بن حنبل من إيواو علدوي فدي زمدن المتوكدل 

عنه فلم يوجد . وهذ  التهمة والقبول بها رغم ظهور براوة صاحبها 

باحثا عاقال مَردا من الهدو  علدى اعتقداد  ععند أهل عصر  ال تدف

 هذا المؤل  .  قالهما

 ومن ذلك قوله أَّ أحمد بن حنبل كاَّ أموي الهو  والطوية  " 
سدابقة فدي التحدال  وهو قدول فودال عدن أنده ينداقض دعدوا  ال ،   3

العلدوي المُعدوم  ، فهدو تخدرص بالباطدل وجهدل بمدذه   –السني 
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أهددل الُسددنة وبطبيعددة الواقددع المعدداش آنددذاك  ، بددل إَّ الددذين يسددقوَّ 

الناس على ح  معاوية في بغداد لم يكونوا يطمحوَّ أبدا فدي عدودة 

وإنما ذلك جاند  مدذهبي وإَّ تعلدق بَاند  سياسدي ، حكم بني أمية 

لَماعات التي تمثل الُسنة في مواجهة النفدوذ الشديعي فدي فهو دعم ل

بغداد ولم يكدن لبندي أميدة أي حودور فدي الطموحدات السياسدية فدي 

 بغداد . 

أحمدد مدن مندع الخدروج علدى  مقلت وبعد أَّ تقرر موق  اإلما 

السلطاَّ الَائر ينبغي الت كيد على أَّ ذلدك المندع لدم يكدن يعندي أبددا 

الَور ومتابعته على ظلمه ومشداركته فدي االنغماس في هذا الظلم و

األموال الحرام التي حازهدا وهدذا مدا فعلده اإلمدام أحمدد مدع الخليفدة 

المتوكددل الددذي نصددر الُسددنة ورفددع المحنددة ، ومددع ذلددك امتنددع اإلمددام 

بدل ورفدض أَّ يندُل لمدا وصدل سدامرا فدي ، أحمد عدن قبدول مالده 

الَوزي أنده قدال منُل قائد  العسكري  ، وقد جاو في المناق  البن 

ت خذو  والثغور معطلة غير مشحونة والفيو غير مقسدوم  ألبنائه لمَ 

هذا المال حراما فقد نقل ابن   ال يرذلك مع  ،  لكنه    1 بين أهله "

الَوزي في المناق  عن عبد هللا بن أحمد قال دخل علي أبي رحمه 

َّ هللا في مر ه يعدودني فقلدت يدا أبدت عنددنا شديو قدد بقدي ممدا كدا

يبرنا به المتوكل أف حج منه قال نعم قلت فدإذا كداَّ هدذا عنددك هكدذا 

  2فلم لم ت خذ قال يابني ليس هو عندي بحدرام ولكندي تنُهدت عنده "

ومدن ذلدك مدا ذكدر  ابدن أبدي يعلدى فدي الطبقدات عدن عبدد هللا بدن   ،

يحيى قال سدمعت أحمدد يقدول أندُ  نفسدي عدن مدال السدلطاَّ ولديس 

 . 3بحرام " 

أَّ القدددول بكدددوَّ مدددال السدددلطاَّ حدددرام  فيددده تعطيدددل وال شدددك  

لمصددالْ الندداس وإفسدداد لحيدداتهم فددإَّ الدددراهم إنمددا  ددربت فددي دار 

عندده ، لكددنَّ أحمددد بددن حنبددل لددم يكددن لتغيدد  عندده  لالسددلطاَّ كمددا نقدد

المصددارل الشددرعية المعطلددة كددالثغور ومددا يتعلددق بهددا مددن أمددور 
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ى عندده مظدداهر مَاهدددة الكفددار ، كمددا أندده رحمدده هللا لددم يكددن لتخفدد

الترل التي يعيشها الخليفة والحاشية المحيطة بهدا ، والتدي تصدطدم 

وهدددي  وتخددال  هدددي رسددول هللا  ، بالمبدداد  اإلسددالمية الحقددة

أَّ لشخصدية اإلمدام أحمدد  كمداخلفائه الراشدين ر دي هللا عدنهم  ، 

 الُاهدة أثر في التنـُ  عن هذا المال .

ال يعندي َدائر السدلطاَّ ال كما أَّ هدذا المندع مدن الخدروج علدى 

وأمدددر  بدددالمعرول ونهيددده عدددن المنكدددر باألسدددلوب ته مندددع مناصدددح

فقد جاو في طبقات الحنابلة في خبر أحمد بن شبويه قال  ،  الشرعي

قدمت بغداد على أَّ أدخل على الخليفدة وآمدر  وأنهدا  فددخلت علدى 

أحمد بدن حنبدل فاستشدرته فدي ذلدك فقدال إندي أخدال عليدك أال تقدوم 

 . 1"  بذلك

وقد مثلت جنازة اإلمام أحمد بن حنبل عند وفاته يومدا مشدهودا   

حتى قال المسعودي المعتُلي ": وحور جنازته خلق من الناس لم 

ورو   ،  2ير مثل ذلك اليوم واالجتماع في جنازة من سدل  قبلده "

ابن الَوزي في المناق  عدن جعفدر بدن محمدد النسدوي قدال شدهدت 

فيها بشر كثير والكرابيسدي يلعدن لعندا كثيدرا جنازة أحمد بن حنبل و

 . 3ب صوات عالية والمريسي أيوا "

والكرابيسدي هدو أحمددد الكرابيسدي قدال عندده الدذهبي فدي السددير  

لكنده أُخدذ عليده قولده لفظدي   79/12فقيه بغداد وأحد بحدور العلدم " 

بالقرآَّ مخلوي مما دفع اإلمام أحمد إلى هَر  والتحذير منده ، وقدد 

ر  المتوكل فس ل عنه فقيل إنه رجل أحدث قوال لم يتقدمه أحد بلغ أم

  .4ف مر  بلُوم بيته حتى مات " 

أما المريسي فهو من راوس المعتُلة أكبر الخاسرين في هدذ   

 المحنة .
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وال يكتمل القول عن أمور المحنة مالم نتحدث عدن إحدد  أهدم  

ى يددد توابعهددا وهددي مقتددل أحمددد بددن نصددر الخُاعددي رحمدده هللا علدد

 الخليفة الواثق  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ] مقتل أحمد بن نصر الخُاعي [   
 

كاَّ مقتل أحمدد بدن نصدر الخُاعدي أحدد نتدائج محندة المد موَّ  

فقد قتله الواثق بيد  تقربدا هلل زعمدا منده  ، ذكدر  ابدن أبدي يعلدي فدي 
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طبقات الحنابلة وقال :" قتل في خالفة الواثق المتناعه بالقول بخلق 

 .كاَّ جد  أحد نقباو بني العباس و  1"هـ 231آَّ سنة القر

وقال الخطي  كاَّ أحمدد بدن نصدر الخُاعدي مدن أهدل الفودل  

اال بالحق " والعلم مشهورا بالخير أمارا بالمعرول قو 
2 .  

  .3وقال عنه الذهبي في السير " اإلمام الكبير الشهيد "   

عبدد  ورو  الخطي  وغير  عن المدروذي أنده قدال سدمعت أبدا 

هللا يعني       أحمد بن حنبل وذكر أحمد بن نصر فقال رحمه هللا ما 

 . 4كاَّ أسخا  لقد جاد            بنفسه "

وذكر الطبري خبر  قال :" وفي هذ  السدنة تحدرك قدوم ببغدداد  

في ربض عمرو بن عطداو ف خدذوا علدى أحمدد بدن نصدر  البيعدة  ،  

بددن مالددك بددن الهيددثم قددال وكدداَّ السددب  فددي ذلددك أَّ أحمددد بددن نصددر 

الخُاعددي ومالددك بددن الهيددثم أحددد نقبدداو بنددي العبدداس  ، وكدداَّ أحمددد 

يغشا  أصحاب الحديث كيحيى بن معين وابن الدورقي وابدن خيثمدة 

وكاَّ يظهر المباينة لمن يقول القرآَّ مخلدوي مدع منُلدة أبيده كاندت 

من السلطاَّ في دولة بني العباس ويبس  لسانه فيمن يقول ذلدك مدع 

الواثق كاندت علدى مدن يقدول ذلدك وامتحانده إيداهم فيده وغلبدة  غلظة

 . 5أحمد بن أبي دااد عليه "

يعددرل بدد بي  –فيمددا ذكددر  –قددال : وكدداَّ فدديمن يغشددا  رجددل  

هددداروَّ السدددراج وآخدددر يقدددال لددده طالددد  وآخدددر مدددن خراسددداَّ مدددن 

أصددحاب إسددحاي بددن إبددراهيم بددن مصددع  صدداح  الشددرطة ممددن 

 -يعندي أحمدد بدن نصدر   -فدوَّ بده يظهر القول بمقالته فحرك المطي

من أصحاب الحديث وممن أنكر القول بخلق القرآَّ مدن أهدل بغدداد 

 .6أحمد وحملو  على الحركة إلنكار القول بخلق القرآَّ " 
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قال : فذكر أنه أجاب من س له ذلك وأَّ الذي كاَّ يسعى له في  

دعدداو الندداس لدده الددرجالَّ اللددذاَّ ذكددرت اسددميهما قبددل ،  وإَّ أبددا 

وَّ وطالبا فرقا في قوم ماال ف عطيا كل رجل منهم دينارا دينارا  هار

وواعداهم ليلة يوربوَّ فيها الطبل لالجتماع في صبيحتها للوثدوب 

بالسلطاَّ فكاَّ طال  بالَان  الغربي من مدينة السالم فديمن عاقدد  

على ذلك وأبو هاروَّ السراج بالَان  الشرقي فيمن عاقد  عليه  ، 

هاروَّ أعطيا فيمن أعطيا رجلين من بني أشرس وكاَّ طال  وأبو 

القائد دنانير يفرقانها في جيدرانهم فانتبدذ بعودهم نبيدذا واجتمدع عددة 

منهم على شربه فلما ثملوا  ربوا بالطبل ليلة األربعاو قبل الموعد 

أي  –بليلة ، قال فد كثروا  درب الطبدل فلدم يَدبهم أحدد ، قدال فددُل 

مصداب بعينده  الحمامداتي علدى رجدل يكدوَّ فد –صاح  الشدرطة 

يقال له عيسى األعور فهدد  بالورب ف قر على ابني أشرس وعلى 

أحمد بن نصدر وعلدى آخدرين سدماهم ، قدال فتتبدع مدن سدما  عيسدى 

األعددور فددي أيددام وليددال فصدديروا فددي الحددبس قددال وقيددد أبددو هدداروَّ 

وطال  بسبعين رطال من الحديد كل واحد منهما وأصي  في مندُل 

فددي بئددر ، قددال ثددم أخددذ  ةلمدداَّ أخوددراَّ فيهمددا حمددرابنددي أشددرس ع

خصي ألحمد بن نصر فتهدد ف قر بما أقر به عيسى األعور فموى 

إلددى أحمددد بددن نصددر وهددو فددي الحمددام فقددال ألعددواَّ السددلطاَّ هددذا 

منُلي فإَّ أصبتم فيه علما أو عدة أو سالحا لفتنة ف نتم في حل منده 

حمد بن إبدراهيم بدن ومن دمي ففتش فلم يوجد فيه شيو فحمل إلى م

مصع  وأخذوا خصيين وابنين له ورجال ممن كداَّ يغشدا  يقدال لده 

إسماعيل بن محمد الباهلي ومنُله بالَان  الشرقي ، فحمدل هدؤالو 

الستة إلى أمير المؤمنين الواثق وهو بسامرا  ، قال وكاَّ الواثق قدد 

أعلدم بمكدانهم وأحوددر ابدن أبددي دااد وأصدحابه وجلددس لهدم مَلسددا 

ليمتحنوا امتحانا مكشدوفا  ، قدال فلمدا أتدي ب حمدد بدن نصدر لدم  عاما

رفدع عليده مدن إرادتده الخدروج  ايناظر  الواثدق فدي الشدغ  وال فيمد

وأحمدد  -فدي القدرآَّ قدال كدالم هللا   لعليه ولكنه قال يا أحمد ما تقدو

مستقتل قد تنور وتطي  ل قال فما تقول في ربدك أتدرا  يدوم القيامدة 
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منين جداوت اآلثدار عدن رسدول هللا صدلى هللا عليده قال يا أميدر المدؤ

وسدددل م أنددده قدددال :" تدددروَّ ربكدددم يدددوم القيامدددة كمدددا تدددروَّ القمدددر ال 

في رايته " فنحن على الخبدر وذكدر أحاديدث عدن رسدول  َّتوامو

هللا صلى هللا عليه وسل م قال فقال له إسحاي بن إبدراهيم ويلدك انظدر 

سحاي من كالمه وقدال أندا ما ذا تقول قال أنت أمرتني بذلك ف شفق إ

أمرتددك بددذلك قددال نعددم أمرتنددي أَّ أنصددْ لدده إذ كدداَّ أميددر المددؤمنين 

ومن نصيحتي له أال يخال  حديث رسول هللا صدلى هللا عليده وسدل م 

"1 .  

وذكدددر الخطيددد  بسدددند  إلدددى محمدددد بدددن عمدددراَّ المرزبددداني  

المعتُلي قال أخبرني محمد بن يحيى الصولي وذكر مثله مختصرا 

تحدرك ببغدداد فدي آخدر أيدام  -أحمدد بدن نصدر  -ثدم إَّ أمدر   وفيه "

الواثق واجتمع إليه خلق من الناس ي مروَّ بالمعرول إلى أَّ ملكوا 

بغددداد ، قددال فتعددد  رجددالَّ مددن أصددحابه يقددال ألحدددهما طالدد  فددي 

الَان  الغربي ويقال لآلخر أبو هاروَّ فدي الَاند  الشدرقي وكاندا 

لوثوب ببغدداد فدنم علديهم قدوم إلدى موسرين فبذال ماال وعُما على ا

إسحاي بن إبراهيم ف خدذ جماعدة فديهم أحمدد بدن نصدر ، قدال فَلدس 

لهم الواثق وقال ألحمد بن نصر دع ما أُخذت له ما تقول في القرآَّ 

"2 . 

وقد ذكر مسكويه الخبر كذلك وفيه "وكاَّ فيمن بايعه قدوم مدن  

َّ أصددحاب إسددحاي بددن إبددراهيم بددن مصددع  صدداح  الشددرطة يددرو

 .3 رأيه "

قلدددت والروايتددداَّ رغدددم مدددا فيهمدددا مدددن اخدددتالل طفيددد  إال أَّ  

الددراجْ أَّ مصدددرهما واحددد ، بسددب  تشددابه البنيددة األساسددية لكددل 

منهما ، والطبري لم يذكر مصدر  فيها وإنما كاَّ يكثر من القدول ) 

وذكر( ) فيما ذكر ( وأما رواية الخطي  فهي عن الصولي المتوفى 

 ك الحادثة  .هـ وهو لم يدر 350
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وذكددر الددذهبي فددي العبددر قددال " وفيهددا قتددل أحمددد بددن نصددر  

علدم وصدالح  يالخُاعي الشهيد كاَّ من أوالد أمراو الدولة فنشد  فد

وكت  عن مالك وجماعة قدال قتلده الواثدق بيدد  المتناعده مدن القدول 

،    يبخلق القرآَّ ولكونه أغلظ للواثق في الخطاب وقال له : يا صب

األمر بالمعرول والنهي عن المنكدر فقدام معده خلدق وكاَّ رأسا في 

  . 1من المطوعة واستفحل أمرهم فخافته الدولة من فتق يتم بذلك "

وذكددر  األزدي فددي تدداريب الموصددل وقددال عندده " الددذي قتلدده  

 . 2 الواثق في القرآَّ واألمر بالمعرول "

وقددال ابددن الَددوزي فددي المناقدد  " وكدداَّ قددد اتهددم ب ندده يريددد  

 . 3"  الخالفة

قددال المسددعودي :" قتددل الواثددق أحمددد بددن نصددر الخُاعددي فددي  

  4" المحنة على القرآَّ

ومددن المتدد خرين ذكددر الدددكتور الدددميَي اعتمدداداً علددى روايددة  

الطبري والصولي قال :" وممن طب ق الخدروج فعدال علدى السدلطاَّ 

المبتدع الواثق باهلل القائل بخلق القرآَّ أحمد بن نصر الخُاعدي   " 
5. 

وقال محقق تاريب دار السالم للخطي  تعليقا في الحاشية علدى  

سب  قتله قال " هذا هو السب  المعلن مدن قبدل الخالفدة أمدا الحقيقدة 

 . 6فإنه كاَّ يقود حركة دينية سياسية  د الدولة "

قلت وبعدد عدرض هدذا كلده يظهدر بو دوح أَّ مسد لة الوثدوب  

يحيدى الصدولي  ،   على السلطاَّ مرجعها رواية الطبري ومحمد بن

وهي كما سدبق القدول أصدلهما واحدد وكدال منهمدا لدم يعدايش الحددث 

ولدم يددذكر عمدتدده فدي هددذ  الروايددة ، والدراجْ أَّ هددذ  الروايددة إنمددا 

                                                 
 840ص  1الذهبي  " العبر في أخبار من غبر "  ج    1
 178األزدي " تاريب الموصل  "  ص  2
 536ابن الَوزي  "  المناق  "   3
 76ص  4المسعودي " مروج الذه  "  ج    4
 540الدميَي " اإلمامة العظمى "  ص 5
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سيقت من قبل السدلطة العباسدية الحاكمدة بعدد مقتدل أحمدد بدن نصدر 

تبريددرا لقتلدده عنددد العامددة الددذين أظهددروا تعاطفددا مددع شخصددية هددذا 

 الشهيد .

والحقيقة  أَّ في تفاصيل الرواية ندواحي  دع   فقدد جداو أنده  

بعددث أحمددد بددن نصددر وابنيدده وخصدديين لدده  و إسددماعيل بددن محمددد 

، الباهلي إلى الواثق وكاَّ األولى بعث أبي هاروَّ السراج وطالد  

وهما حس  الرواية كانا السب  الرئيسي في تحريك أحمد بن نصدر 

فيهدا أَّ  جاوواية الصولي  ، كما بل إنهما اللذاَّ تعديا كما عبرت ر

الثدددورة المُعومدددة التدددي يقودهدددا أحمدددد بدددن نصدددر وجماعدددة األمدددر 

 -كمددا عنددد الطبددري  –بددالمعرول والنهددي عددن المنكددر قددد ُكشددفت 

 بسب  أعوائها السكار  الذين ثملوا من الشراب .

أما ما جاو في رواية الطبري من أَّ أهل الحديث حركوا أحمد  

يعنددي  –نددم كالمدده " فحددرك المطيفددوَّ بدده بددن نصددر الخُاعددي  و

مددن أصددحاب الحددديث وممددن ينكددر القددول بخلددق  -أحمددد بددن نصددر 

القرآَّ من أهل بغداد أحمد " فهذ  تهمة لدم تثبدت ألنده لدم يعدرل أَّ 

حملة االعتقاالت التي تلدت القدبض علدى أحمدد بدن نصدر قدد شدملت 

 أحد من رجال الحديث في بغداد .

نصدر كداَّ يظهدر المبايندة لمدن يقدول وغاية األمر أَّ أحمد بن  

بخلددق القددرآَّ فددي وقددت بددالَغ فيدده الواثددق فددي حملتدده حتددى أندده شددمل 

أسر  المسلمين والصبياَّ في المكاتد  وهدي إجدراوات خطيدرة لدم 

يفعلهددا المدد موَّ والمعتصددم اللددذاَّ اقتصددرت محنددتهم علددى العلمدداو 

 والقواة ولم تتعداهما لبقية الناس .  

ات هي التي دفعت فقهاو بغداد  للحودور وكانت هذ  اإلجراو  

إلى أحمد بن حنبل كما ينقل ابدن أخيده حنبدل بدن إسدحاي قدال " فلمدا 

هذ  المقالدة و درب عليهدا وحدبس جداو نفدر إلدى أبدي  قأظهر الواث

عبددد هللا مددن فقهدداو بغددداد وفدديهم بكددر بددن عبدددهللا وإبددراهيم بددن علددي 

 وسدد لوا أَّ المطبخددي وفوددل بددن عاصددم وغيددر  فدد توا أبددا عبدددهللا

 ايدخلوا عليه فاسدت ذنت لهدم فد ذنوا لهدم فددخلوا عليده فقدالوا لده يدا أبد
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عبدهللا إَّ األمر قد فشا وتفاقم وهذا الرجدل يفعدل ويفعدل وقدد أظهدر 

وذكروا له أَّ ابن أبي دااد  اما أظهر ونحن نخافه على أكثر من هذ

رآَّ موى على أَّ ي مر المعلمين بتعليم الصبياَّ في الكتاب مدع القد

القرآَّ كذاوكذا فقال لهم أبو عبد هللا : ومداذا تريددوَّ ؟ قدالوا أتينداك 

بإمرتدده وال  ىنشدداورك فيمددا نريددد قددال فمددا تريدددوَّ قددالوا ال نر دد

بسلطانه فنداظرهم أبدو عبدد هللا سداعة حتدى قدال لهدم وأندا حا درهم 

أرأيتم إَّ لم يبق لكم هذا األمر أليس قد صرتم من ذلك إلى المكرو   

كم بالنكرة بقلوبكم وال تخلعوا يدا مدن طاعدة وال تشدقوا عصدا ،  علي

إلدى  االمسلمين وال تسفكوا دماوكم وال دماو المسدلمين معكدم انظدرو

عاقبددة أمددركم وال تعَلددوا حتددى يسددتريْ بددر ويسددتراح مددن فدداجر ، 

ودار بينهم في ذلك كالم كثير لدم أحفظده واحدتج علديهم أبدو عبدد هللا 

نخال على أوالدنا إذا ظهدر هدذا لدم يعرفدوا  بهذا فقال له بعوهم إنا

غير  ويمحى اإلسالم ويدوس ) قلت هكدذا فدي المطبدوع والصدواب 

ويدرس ( فقال أبو عبد هللا كال إَّ هللا عُ وجل ناصر دينه وإَّ هذا 

   . 1األمر له رب ينصر  وإَّ اإلسالم عُيُ منيع "

لكدن ، قلت وغيرتهم رحمهدم هللا تعدالى علدى اإلسدالم محمدودة  

فإنده  ، موق  اإلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا أصوب وأحق أَّ يتبع

نظر إلى العواق  وعلم جازمدا أَّ هدذا ديدن منصدور بعدُ عُيدُ أو 

وأَّ األمدر كلده بيدد هللا تعدالى ومدن نظدر فدي مدا آل إليده ، بذل ذليل 

 األمر عرل الحقيقة .

ا مدا قال فموى القوم فكاَّ من أمرهم أنهم لم يحمدوا ولم يندالو 

 .2أرادوا ، اختفوا من السلطاَّ وهربوا وأخذ بعوهم في الحبس " 

قلت وهذا خبر مسند لم يُذكر فيه أحد مدن أهدل الحدديث والدذين  

وقولده " فقهداو بغدداد " الدراجْ أنهدا ، عدهم لدم أجدد مدن تدرجم لهدم 

تعني آنذاك فقهاو المذاه  المعروفة حينها كالحنفية والمالكية وكلها 

د  ، وهي عبارة اصطالحية تقابل مصطلْ أهل الحدديث  كانت ببغدا

                                                 
 72محنة اإلمام أحمد "  ص "حنبل بن إسحاي   1
 72السابق   ص المرجع  2
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، ولدددو كددداَّ ألهدددل الحدددديث دور كمدددا ذكدددر الطبدددري لَددداو ذكدددرهم 

 لشهرتهم كيحيى بن معين  والدورقي وغيرهم .

وقد أو ْ الخبر قول أحمد بن حنبل جليا فدي مسد لة الخدروج  

ولو كداَّ أحمدد بدن نصدر مشدتركا فيمدا سدمي  ، على الحاكم المبتدع

وهذا ممدا  ، ثوب على السلطاَّ لنقل عن اإلمام أحمد إنكار  ذلكبالو

 قل عنه الثناو عليه.تتوفر الدواعي إلى نقله  كي  وقد نُ 

والعَي  في األمر أَّ المؤرخين كالطبري وغيدر  لدم يدذكروا  

حملةَ اعتقاالت  سو  ما ذُكر في أتباع أحمد بن نصر خالفدا لروايدة 

ة االعتقداالت التدي حددثت لدم يكدن  اسحق بن حنبل مما يؤكد أَّ حملد

أحمددد بددن نصددر طرفددا فيهددا وإنمددا اعتقددل لصددوته المبدداين والددرافض 

لمقالة خلق القدرآَّ فخشديت الدولدة مدن فتدق كمدا يدذكر الدذهبي وقدام 

 الواثق بقتله .

طة لدددم تكدددن لوالددذي عليددده القدددول أَّ تهمدددة الوثدددوب علدددى السددد 

يقت عقد  مطروحة قبدل مقتدل أحمدد بدن نصدر وإنمدا هدي روايدة سد

مقتله وظهور تيار متعاط  معه ، ويؤكد ذلك ما جاو في المبررات 

 التي و عت في الرقعة المعلقة ب ذَّ أحمد بعد مقتله.

فددي بغددداد وجدداو فددي الرقعددة  -رحمدده هللا  –وقددد ُعلددق رأسدده  

المددذكورة كمددا عنددد الطبددري وغيددر  " هددذا رأس الكددافر المشددرك 

قتلده هللا علدى يدد عبدد هللا  الوال وهو أحمد بن نصر بن مالدك ممدن

هاروَّ اإلمام الواثق باهلل أمير المؤمنين بعد أَّ أقام عليه الحَة في 

خلق القرآَّ ونفي التشبيه وعرض عليه التوبدة ومكنده مدن الرجدوع 

إلى الحق ف بى إال المعاندة والتصريْ والحمد هلل الذي عَل بده إلدى 

ذلددك فدد قر بالتشددبيه نددار  وألدديم عقابدده وإَّ أميددر المددؤمنين سدد له عددن 

  . 1وتكلم بالكفر فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه "

قلت وكتابته جدرأة علدى هللا نعدوذ بداهلل مدن الخدذالَّ ،  وصدل   

وقد نسج علدى صدل  رأسده حكايدات ، جسمه بسامرا ورأسه ببغداد 

كثيرة ال تصْ رحمه هللا وأثابه ، وأما الواثق فلدم يلبدث أَّ هلدك فدي 

                                                 
 139ص  9الطبري   " تاريب الرسل والملوك " ج  1
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به البالد والعبداد قدال تالية وهو ابن ست وثالثين  وأراح هللا السنة ال

 . 1قصيرة " أيام أهل الظلم والبدع قليلة  " فهكذا ابن كثير  :

وما نقله الطبري عن بعدض أشدياخه ولدم يسدمهم  أَّ أحمدد بدن  

نصر كاَّ يقول عند ذكر الواثق :أال فعل هذا الخنُير أو قال الكافر 

ي الحوار بينهما فكاَّ يسميه أمير المدؤمنين يعار ه ما دار ف  ، 2"

ويظهددر نصددحه ، وكدداَّ رحمدده هللا اسددتقتل ولددم يكددن محتاجددا إلددى 

المداهندة ، ومدا كدداَّ هنداك مدا يمنددع لدو أَّ أحمدد بددن نصدر لدم يعتقددد 

وقد أيس من الحياة أَّ يسميه أميدر ، خالفته أو كاَّ يطمع في خلعه 

  . 3لما لقي الم موَّ "الكافرين كما فعل يحيى بن عامر بن إسماعيل 

كمددا أَّ الخطيدد  يددروي عددن يحيددى بددن معددين قددول أحمددد بددن   

 .4عليه أحد يصدقه يعني الخليفة " لنصر أنه ما دخ

وقددد يقددال فمددا الحاجددة إلددى رد روايددة الوثددوب علددى السددلطاَّ  

 وتبرئه أحمد بن نصر من ذلك  ؟

السياي التاريخي الدذي يَد  أَّ تو دع  إلى ذلك قلت والحاجة 

ا صع  التعرل على مصدرها  ،  والسياي التاريخي ه الرواية لمَّ في

 -يقددوي رد قصددد الوثددوب عنددد أحمددد بددن نصددر ومعدده أهددل الحددديث

علددى والددذين كدداَّ قددولهم فددي مسدد لة الخددروج  -خصوصددا فددي بغددداد

فددال يمكددن ألحمددد بددن نصددر وهددو ينتسدد  لهددذ  ،   5السددلطاَّ وا ددْ

لدك مدن محداذير شدرعية الفرقة أَّ يومر هدفا كهدذا مدع مدا يَلبده ذ

 ومعار ة من علماو المذه  ك حمد بن حنبل .

                                                 
 308ص  10ابن كثير "  البداية والنهاية " ج   1
 135ص  9الطبري " مرجع سابق "   ج   2
 545ص  9المرجع السابق ج  انظر الطبري " 3
 400ص  6الخطي  " تاريب بغداد " ج 4
يارين متعار ين أحدهما ير  جواز الخروج ذكر بعض علماو أهل السنة  وجود خالل بين ت 5

واآلخر ير  منعه  ، لكن الراجْ أَّ الخالل حسم مبكرا  ، ومنذ فشل محاولة عبدالرحمن بن 

محمد بن األشعث للثورة  د الحَاج بن يوس  والتي اشترك فيها عدد من كبار علماو الحديث 

ولعل النتائج التي آلت إليها هذ  أبرزهم سعيد بن جبير الذي ذه   حية فشل هذ  المحاولة  ، 

التَربة كانت عامال من عوامل حسم مادة النُاع واستقرار األمر على منع الخروج على 

 السلطاَّ الَائر  .
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فإَّ قيل لعل أحمد بن نصر انحرل عن منهج أهل الحديث قلنا  

أَّ ذلك لو حدث لما أثنى عليه جمهور أهل الحدديث بددوا ب حمدد بدن 

حنبدل والخطيد  وابددن كثيدر والددذهبي ونعتدو  بالشددهيد ولمدا يحوددر 

 ام السلطاَّ الَائر .معركة سو  وقوفه على الحق أم

ثددم تددولى الخالفددة المتوكددل الددذي أوقدد  المحنددة ونصددر الُسددنة  

وقمع المعتُلة جسديا بعد قمعهم فكريدا علدى يدد علمداو المسدلمين  ، 

كما أنه قام بإجراوات ملموسة لكدبْ جمداح الرافودة وإذالل اليهدود 

نتظدرا بدالنظر إلدى المد زي والنصار   ، وكداَّ تصدرل المتوكدل مُ 

وقعدددت فيددده خالفدددة بندددي العبددداس التدددي كاندددت ناصدددرة للسدددنة الدددذي 

 واعتبرت نفسها حامية لإلسالم .

وكاَّ من أولى إجدراوات المتوكدل إندُال جثدة أحمدد بدن نصدر  

ودفندده قددال ابددن كثيددر ففددرح الندداس بددذلك فرحددا كثيددرا واجتمددع فددي 

جنازته خلق كثير جدا قال وزاد أمر فرحتهم فخدرج بهدم عدن الحدق  

أتوا إلى الَذع الذي صل  عليده فَعلدوا يتمسدحوَّ بده  فقد قيل أنهم

 وأرهج العامة بذلك فرحا وسرورا فكت  المتوكل ي مر بردعهم .  

  

  [ أهل الُسنة بعد وفاة أحمد بن حنبل] 
نش  مصطلْ أهل الُسنة نتيَة للصدامات مع المعتُلدة ف صدبْ  

ا مطروحا مقابل أهل البدعة كما كاَّ مصطلْ أهل الحدديث مطروحد

ً أمام أهدل الدرأي ،  وكداَّ مصدطلْ  ) الُسدنة ( فدي حقيقتده مصدطلح  ا

ً عقدي ً ال فقهي ا ، وكاَّ هذا المصطلْ يشمل في  بداياته أهل الحدديث   ا

وأتباع المذهبين الحنفي والمالكي  إال مدا قيدل عدن نفدي بعدض أفكدار 

 المرجئة التي تسربت إلى أتباع أبى حنيفة رحمه هللا تعالى .

أهددل الُسددنة فددي بغددداد  هددم مددن أهددل الحددديث أو  غيددر أَّ عمدداد 

، وقد نشد  داخدل تيدار أهدل الحدديث  بعدد محندة خلدق القدرآَّ  أتباعهم

عدددد مددن التيددارات الفقهيددة التددي كانددت متفقددة فددي المسددائل العقديددة  ، 

فددي حددوادث ذكددر الددذهبي  رحمدده هللا تعددالى  حيددثفظهددرت الشددافعية 

غدداد  الفقيده عثمداَّ بدن سدعيد سنة مائتين وثماَّ وثمانين وفاة مفتدي ب
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بددن بشددار صدداح  المُنددي قددال : وهددو الددذي نشددر مددذه  الشددافعي 

 .1ببغداد  "

عثمدداَّ فددي دمشددق قددال  بددنثددم نشددر  أبددو زرعددة الثقفددي محمددد  

السبكي في طبقاته :"يقال إنه الذي أدخل مذه  الشافعي إلدى دمشدق 

 .2وأنه كاَّ يه  لمن يحفظ مختصر المُني مئة دينار "

ابن كثير سنة ست وثالثمائة  وفاة ابن سدريج قدال وعنده وذكر 

أَّ الوجدود  مدن رغمالد ، علدى  3انتشر مذه  الشافعي فدي اآلفداي  "

فقددد تددوفي بهددا إسددماعيل بددن يحيددى ، الشددافعي بمصددر كدداَّ متقدددما 

المُنددي سددنة أربددع وسددتين ومددائتين  والربيددع بددن سددليماَّ المددرادي 

 ومائتين .الراوي ألكثر كت  الشافعي سنة سبعين 

النشددداط الشدددافعي كددداَّ فدددي جهدددة المشدددري  خراسددداَّ  بيدددد أَّ

 .منه في بغداد  وجرجاَّ وغيرها من بلداَّ المشري أكثر و وحا

فهو الذي الت  حدول تلميدذ اإلمدام  في بغداد أما التيار الرئيسي

أحمددد بددن حنبددل  أبددي بكددر المددروذي المتددوفى سددنة مددائتين وخمددس 

إلمددام أحمددد ،  وقددد ورد فددي وسددبعين ، وكدداَّ مددن أخددم تالميددذ ا

ترجمته في مناق  ابن الَوزي ": أنه خرج إلى الغُو فشيعه الناس 

 –إلددى سددامرا فَعددل يددردهم فددال يرجعددوَّ فحددُروا فددإذا هددم بسددامرا 

خمسين أل  إنساَّ  فقيل له : يدا أبدا بكدر احمدد هللا  –سو  من رجع 

ذا العلم لي قد نشر لك قال فبكى ثم قال : ليس ه )بفتحتين (   هذا علم

  .4وإنما هو علم أحمد بن حنبل "

وبغض النظر عدن المبالغدة فدي عددد األتبداع إال أَّ فدي الدنم 

داللة على شعبية المروذي الكبيرة في بغداد ، كذلك وعيه ب َّ هؤالو 

األتباع إنما هم في الحقيقة أتباع أحمد بن حنبل أو بتعبير آخر حنابلة  

 . 

                                                 
 281ص  1الذهبي " العبر في أخبار من غبر "  ج   1
 197ص 3السبكي " طبقات الشافعية "  ج  2
 129ص  11ابن كثير " البداية والنهاية " ج   3
 674ابن الَوزي  " المناق   " ص  4
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روذي بعد وفاته خطوتين كاَّ مدن وقد خطا تالميذ أبي بكر الم

ش نهما بلورة المذه  الحنبلي  ، األولى و دع مختصدر فقهدي علدى 

يدد الحسددين بددن علدي أبددي علددي الخرقددي المتدوفى سددنة أربددع وثالثددين 

وهددو أشددبه بددالمقرر -وثالثمائددة ، وكدداَّ وجددود مثددل هددذا المختصددر 

 رورة مذهبية يتم مدن خاللهدا الحكدم فدي أمدور النداس  –المدرسي 

وقودداياهم  ، وهددي خطددوة جسدددت المددذه  الحنبلددي فددي بغددداد  ، 

وللمختصرات دور و الشك في نشدر المدذه  وقدد مدر بندا مدا يدفعده 

 أبو زرعة الثقفـي لمن يحفظ مختصر المُني .  

والخطددوة األخددر  وهددي اسددتمرار الدددور الددذي كانددت تقددوم بدده 

ذا حركة المط وعدة مدن أمدر بدالمعرول ونهدي عدن المنكدر ، وقداد هد

الدددور تلميددذ المددروذي الحسددن بدددن علددي أبددو محمددد البربهددداري  ،  

وسدداهم هددذا فددي اسددتمرارية التعا ددد الشددعبي فددي بغددداد حددول أتبدداع 

مذه  اإلمام أحمد بن حنبل  رحمه هللا تعدالى والدذين سديعرفوَّ مندذ 

 أوائل القرَّ الرابع بالحنابلة أو الحنبلية .

ل وهددو راوي مسددند  سدداهم بقدداو  عبددد هللا بددن أحمددد بددن حنبدد و

حتى سدنة تسدعين ومدائتين فدي حفدظ وهدج شخصدية اإلمدام أحمدد بدن 

 حنبل .

كمددا ظهددرت اجتهددادات فقهيددة خددارج هددذ  المددذاه  األربعددة 

 هدل الظداهر الموجودة في بغدداد منهدا المدذه  الدذي ُعدرل أتباعده ب

وسموا بذلك اللتُامهم بظاهر الكتاب و الُسنة وكاَّ إمدامهم داود بدن 

الظداهري ذكدر ابدن كثيدر عدن الخطيد  قدال": كداَّ  صفهانياألعلي 

فقيها زاهدا وفي كتبده حدديث كثيدر دال علدى غدُارة علمده  ، وذكدر 

أي  –عددن أبددي إسددحاي السدديرامي أندده انتهددت إليدده رياسددة العلددم بهددا 

وكدداَّ يحوددر مَلسدده أربعمائددة طيلسدداَّ أخوددر وكدداَّ مددن -ببغددداد 

صبين للشدافعي لعلده كداَّ وقوله من المتع .  1 المتعصبين للشافعي "

 في أول أمر  ثم استقل بنفسه 

                                                 
 47ص  11ابن كثير " البداية والنهاية "  ج   1
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وقد فطدن ابدن كثيدر رحمده هللا تعدالى لعلدة عددم انتشدار مذهبده 

وخفددوت وهَدده فددي مرحلددة مبكددرة فقددال ": وقددد كدداَّ مددن الفقهدداو 

المشددهورين ولكددن حصددر نفسدده بنفيدده للقيدداس الصددحيْ فودداي بددذلك 

 شدياو قطعيدة صدار فلُمده القدول ب ، ذرعه في أماكن كثيرة من الفقه

  1من غير تفهم لمعنى النم " دللظاهر المَر إتباعهليها بسب  ع

ومن هذ  المذاه  المذه  الذي سلكه أبو جعفر الطبري وكاَّ 

وكاَّ لده فدي بغدداد أتبداع وتالميدذ  ، في صدد بلورة مذه  مستقل له

غير أَّ مذهبه لم يكت  له الحياة ولعدل اصدطدامه بالحنابلدة كداَّ مدن 

خفددوت مذهبدده . وتعددد مسدد لة خالفدده مددع الحنابلددة مددن أولددى أسددباب 

 المناسبات التي سيظهر فيها اسم الحنابلة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 48ص  11المرجع السابق   ج    1
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 ] الطبري والحنابلة [
تعد حادثة الخالل بين الحنابلدة و اإلمدام أبدي جعفدر محمدد بدن 

جرير الطبري من أولى المناسبات التي ظهر فيها اسم الحنابلة علدى 

،  كمددا أنهددا قددد اسددتغلت علددى نطدداي واسددع مددن قبددل مسددرح التدداريب  

المدددؤرخين المعار دددين والمسدددكونين بالعوامدددل المذهبيدددة لتصدددفية 

حساباتهم مع الحنابلة . وزاد من حدة االستغالل طبيعدة المكاندة التدي 

عليها اإلمام الطبري والمكتسبة بالدرجدة األولدى مدن تفسدير  للقدراَّ 

اإلسددالم ومددن غددرر كتدد  العظدديم وهددو كتدداب مددن أعظددم كتدد  أهددل 

 السل  والشك .

عددن ابددن خُيمددة فيمددا روا   روأقدددم ذكددر لهددذ  الحادثددة مددا ذكدد 

هـ(  قال سمعت  أبدا بكدر بدن بالويده )  405الخطي  عن الحاكم )ت 

هدـ( وقدد اسدتعار  311هـ( قدال لدي أبدو بكدر بدن خُيمدة ) ت 340ت

ر  ومدا كتاب التفسير للطبري فقال : لقد نظرت فيه من أولده إلدى آخد

أعلم على أديم األرض أعلم من محمد بن جرير الطبري ولقد ظلمته 

 .1" الحنابلة 

هدـ ( قدال 417ونقل عن أبي هذرم عمر بن أحمد العبدوي )ت  

هـ( يقول لما رجعت من بغدداد إلدى 375سمعت حسينك بن علي )ت 

نيسابور س لني محمد بن إسحاي بن خُيمة فقال ممن سدمعت ببغدداد 

ماعة ممن سمعت منهم فقدال هدل سدمعت مدن محمدد بدن فذكرت له ج

عليه ألجل الحنابلة وكاندت  لجرير شيئا فقلت له ال إنه ببغداد ال يدخ

 تمنع منه فقال لو سمعت منه لكاَّ خيرا لك من جميع من سمعت منه 

" 2. 

وذكرها الذهبي في السير عن الحداكم بداختالل يسدير  ،   قدال  

لددي كتبددت عددن محمددد بددن جريددر  أول مددا سدد لني ابددن خُيمددة فقددال

                                                 
 551ص  2الخطي   " تاريب بغداد " ج    1
 551ص   2المرجع السابق  ج     2
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الطبري قلدت ال قدال : لدم قلدت : ألنده كداَّ ال يظهدر وكاندت الحنابلدة 

 . 1تمنع من الدخول عليه قال بئس ما فعلت "

، إذ سدمع مدن  309أوائدل سدنة بغدداد  قلت : وحسينك كداَّ فدي 

،  ولدو أخدذنا بروايدة الدذهبي   309عمر بن إسدماعيل المتدوفى سدنة 

ة لم يكن سنة عودة حسينك قد بلغه أمر الخالل لترجْ أَّ ابن خُيم

، ولهددذا سدد له لددَم لددْم ي خددذ عددن الطبددري ، علددى هددذا فلدديس اسددتعارته 

لكتاب التفسير بسب  ما بلغه  ،  إذ تلدك مسد لة ملحدة ال يحتداج معهدا 

، والدراجْ عنددي أنده   -كمدا ورد  –إلى النظر فدي الكتداب لسدنوات 

القديم في الرحلة إلى مصدر فدرأ  استعار التفسير البن جرير رفيقه 

سعة علمه مما دفعه إلدى القدول ب نده ال يعلدم علدى أديدم األرض أعلدم 

مددن محمددد بددن جريددر . وعلددى هددذا فددال يبعددد أَّ تكددوَّ عبددارة ) ولقددد 

 ظلمته الحنابلة ( مدرجة من كالم رواة الخبر عنه .

وقددد نقددل العمدداد فددي الشددذرات كلمتدده دوَّ قولدده ) ولقددد ظلمتدده  

بلة ( فال يُدر  أتركها انتصار لمذهبه أم أنه ال يراها من كالمه الحنا
2. 

وعلى كل فإَّ هذ  العبارة لو كانت من كدالم ابدن خُيمدة فهدي  

 أقدم حكم وصلنا عن هذا الخالل .

وذكدددر الخطيددد  البغددددادي الخبدددر مدددن خدددالل هدددذ  األخبدددار  

قال "  النيسابورية المنش   ، وألمْ إليه عند ذكر دفن محمد بن جرير

عدددا ذلددك لددم يددذكر شدديئا وهددو   3ولددم يددؤذَّ بدده أحددد ودفددن فددي دار  "

فلعل سكوته عن أمر هدذا الخدالل بسدب  سدطوة  ، المؤرخ البغدادي

الحنابلددة فددي بغددداد وقددوتهم فتَندد  الخطيدد  بددذلك الخددوض فددي هددذا 

 األمر.

 -هدـ  310أي سدنة  –قال مسكويه في تَدارب األمدم :" وفيهدا  

الطبري وله نحو التسعين سدنة ودفدن لديال ألَّ  توفي محمد بن جرير

                                                 
 272ص  14الذهبي " سير أعالم النبالو " ج  1
 53ص  4ابن العماد " شذرات الذه  " ج    2
 553 ص 2الخطي   " تاريب بغداد "  ج   3
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العامددة اجتمعددت ومنعددت مددن دفندده نهددارا وادعددت عليدده الددرفض ثددم 

 . 1ادعت عليه اإللحاد  "

وقددال ابددن الَددوزي فددي المنددتظم  " ودفددن وقددد أ ددحى النهددار  

إال هللا  موقيل بل دفن ليال ولدم يدؤذَّ بده أحدد واجتمدع مدن ال يحصديه

 ونهددارا  ، وذكددر ثابددت بددن سددناَّ فددي وصددلي علددى قبددر  شددهور لدديال

تاريخه  : إنه إنما خفيت حالده الَّ العامدة اجتمعدوا ومنعدوا مدن دفنده 

ابددن بالنهددار وادعددوا عليدده بددالرفض ثددم ادعددوا عليدده اإللحدداد  . قددال 

: كاَّ ابن جرير ير  جواز المسْ على القدمين وال يوج   الَوزي

فدي حقده قصدة إلدى غسلهما فلهذا نس  إلى الرفض  ، وكاَّ قد رفدع 

نصر الحاج  يذكر عنه أشياو ف نكرها منها  أنه نسبه إلى رأي جهم 

وقال إنه قائل " بل يدا  مبسوطتاَّ " أي نعمتا   فد نكر هدذا وقدال مدا 

لمددا خرجددت سددالت فددي  قلتدده ومنهددا أندده رو  أَّ روح رسددول هللا 

كدد  علددي فحسدداها فقددال الحددديث مسددْ بهددا علددى وجهدده ولدديس فيهددا 

قال المصن  وهذا أيوا محال  إال أنه كت  ابدن جريدر فدي حساها . 

جدددواب هدددذا  إلدددى نصدددر الحاجددد  : ال عصدددابة فدددي اإلسدددالم كهدددذ  

العصابة الخسيسة  ، وهذا قبيْ منه ألنده كداَّ ينبغدي أَّ يخاصدم مدن 

إلددى مددن ينتسدد   يخاصددمه وأمددا أَّ يددذم طائفتدده جميعددا وهددو ال يدددر

 . 2يفغاية في القبْ " انتهى كالم ابن الَوز

وذكر ابن األثير  قال :" ودفن لديال بددار  ألَّ العامدة اجتمعدت  

عليدده ومنعددت مددن دفندده نهددارا وادعددوا عليدده الددرفض ثددم ادعددوا عليدده 

اإللحاد وكاَّ علي بن عيسى الوزير يقول لو سئل هؤالو عدن معندى 

هكذا ذكر  مسكويه صداح    الرفض واإللحاد ما عرفو   و ما فهمو

عدن   إلمام عن مثل هذ  األشياو وأما ما ذكرتَارب األمم وحوشي ا

الحنابلة تعصبوا عليده  تعص  العامة فليس األمر كذلك وإنما بعض 

ووقعوا فيه فتبعهم غيرهم ولدذلك سدب  وهدو أَّ الطبدري جمدع كتابدا 

فيه اختالل الفقهاو لم يصن  مثله ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل فقيدل 

                                                 
 84ص1ه   " تَارب األمم " ج يمسكو  1
 172ص  6ج  مابن الَوزي " المنتظ  2
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ا كدداَّ محدددثا فاشددتد ذلددك علددى لدده فددي ذلددك فقددال لددم يكددن فقيهددا وإنمدد

كثرة ببغداد فشغبوا عليه وقالوا ما أرادوا  َّالحنابلة وكانوا ال يحصو

"1 .  

وذكر ياقوت هذا الخبر مطوال فقال عن عبدالعُيُ بن هاروَّ  

:" فلما قدم إلى بغداد من طبرسدتاَّ بعدد رجوعده إليهدا تعصد  عليده 

صدد  الحنابلدة  أبو عبدهللا الَصاص وجعفدر بدن عرفدة والبيا دي وق

فسدد لو  عددن أحمددد بددن حنبددل فددي الَددامع يددوم الَمعددة وعددن حددديث 

الَلددوس علددى العددرش فقددال أبددو جعفددر أمددا أحمددد بددن حنبددل فددال يعددد 

خالفه فقالوا  له قد ذكر  العلمداو فدي االخدتالل فقدال مدا رأيتده روي 

ل عليهم ، وأما حديث الَلدوس فمحدال  عنه وال رأيت له أصحابا يعو 

 ثم أنشد 

وال لدددده فددددي عرشدددده   سبحاَّ من ليس له أنيس  

 جليس 

فلما سدمع ذلدك الحنابلدة منده وأهدل الحدديث وثبدوا ورمدو  بمحدابرهم 

وقيل كانت ألوفا فقام أبدو جعفدر بنفسده ودخدل دار  حتدى صدار علدى 

بابه كالتل العظيم ورك  نازوك صاح  الشرطة في عشرات ألول 

ومددا إلددى الليددل وأمددر مددن الَنددد يمنددع عندده العامددة ووقدد  علددى بابدده ي

 برفع الحَارة عنه وكاَّ قد كت  على بابه : 

وال لدددده فددددي عرشدددده   سبحاَّ من ليس له أنيس  

 جليس

 ف مر نازوك بمحو ذلك وكت  مكانه بعض أصحاب الحديث 

إذا وافددددى إلددددى الرحمـددددـن   ألحمد منُل الشك عال    

 وافد

علدددى رغدددم لهدددم فدددي أنددد    فيدنيه ويقعد  كـريما  

 حاسد

علدددى  األكبددداد مدددن بددداب و  ى عرش يغلفه بطي عل  

 عاند

                                                 
 134ص  8ابن األثير  " الكامل في التاريب  "  ج  1
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كددددددذاك روا  ليددددددث عددددددن   له هذا المقام الفرد حقا  

 مَـاهد

فخال في دار  وعمل كتابه المشهور في االعتذار إليهم وذكدر مذهبده 

ح من ظن فيه غير ذلك ، وقدرأ الكتداب علديهم وفودل  واعتقاد  وجر 

ولدم يدُل فدي ذكدر   ، أحمد بن حنبل وذكر مذهبه وتصدوي  اعتقداد 

فوجدددو   ، إلددى أَّ مددات ولددم يخددرج كتابدده فددي االخددتالل حتددى مددات

مدفونا في التراب ف خرجو  ونسخو  أعني اختالل الفقهاو  " انتهدى 

 .1 كالم ياقوت

َّ بعدددض عدددوام وذكدددر  ابدددن كثيدددر فقدددال ": ودفدددن فدددي دار  أل 

الحنابلة ورعاعهم منعدوا مدن دفنده نهدارا ونسدبو  إلدى الدرفض ومدن 

َهلة من رما  باإللحاد وحاشا  من ذلك بدل كداَّ أحدد أئمدة اإلسدالم ال

علما وعمال بكتاب هللا وسنة رسوله وإنمدا تقلددوا ذلدك عدن أبدي بكدر 

بدددن داود الفقيددده الظددداهري حيدددث كددداَّ يدددتكلم فيددده ويرميددده بالعظدددائم 

 . 2وبالرفض "

هو مؤلد  " دراسدة ووقد تبع ابن كثير في هذا أحد المت خرين  

معنى " قال ومن األسباب المباشدرة التدي دعدت إلدى اتهدام الطبري لل

الطبددري بدداآلراو والمددذاه  السددالفة    ) الددرفض واإللحدداد والتشدديع 

والميددل إلددى رأي الَهميددة ( هددي الصددراعات والخالفددات المذهبيددة 

والشخصية التي كانت بين عوام الحنابلدة مدن جهدة وبينده وبدين داود 

وقال مشيرا إلى خبدر ابدن  ،  3ة "بن علي االصفهاني زعيم الظاهري

كثير وفي هذا الخبر وغير  من األخبار المدذكورة فدي كتد  التدراجم 

مددا يفيددد أَّ الصددراع بددين أبددي جعفددر وبددين الحنابلددة لددم يكددن علددى 

المستو  العلمدي الرفيدع وإنمدا كداَّ علدى المسدتو  العدامي حيدث أَّ 

تحدريض بعض عدوام الحنابلدة هدم الدذين اتهمدو  بدالرفض واإللحداد ب

 .4من الفقيه الظاهري "

                                                 
 59ص18ياقوت الحموي " معَم األدباو "   ج  1
 146ص  11ابن كثير " البداية والنهاية " ج  2
 198" دراسة الطبري للمعنى "  ص  الكيمحمد الم    3
 199المرجع السابق    ص   4
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بينما ير  مؤل  ) الحنابلة في بغداد ( وقد اتهم الحنابلدة بد نهم  

ومدر البخداري بهدذ  المحندة " 1تعر وا لفتنة اإلمام البخاري ، بقوله

 2التي اتهمه فيها بعض الحنابلة "

قددال بعددد عددد  لألخبددار الددواردة فددي الخددالل بددين الطبددري و  

واية أخر  هي أقرب إلى التاريب من الروايات الحنابلة  ": وهناك ر

 . 3السابقة ثم يذكر رواية ياقوت المطولة "

هـ( إلى خدالل للطبدري مدع 748وأشار الذهبي رحمة هللا )ت  

أحد أئمة بغدداد وعلمائهدا هدو أبدو بكدر بدن أبدي داود قدال : قيدل البدن 

رة جرير  إَّ أبا بكر بن أبي داود يملدي فدي مناقد  علدي فقدال : تكبيد

من حارس  "  وهذا نقال عدن الخطيد  لكنده يعقد  بقولده : وقدد وقدع 

صداحبه   بين ابن جرير وبين ابن أبي داود وكاَّ كل منهما ال ينص

وكانت الحنابلة حُب أبي بكر بن أبي داود فكثروا وشغبوا على ابن 

جرير وناله أذ  ولُم بيتده  نعدوذ بداهلل مدن الهدو  وكداَّ ابدن جريدر 

وشددنع عليدده بيسددير تشدديع ومددا رأينددا إال الخيددر مددن رجددال الكمددال 

وبعوهم ينقل عنه أَّ كاَّ يَيُ مسْ الرجلين فدي الو دوو ولدم ندر 

 . 4ذلك في كتبه "

قلت وقد ظهر مما سبق ثالثة أقدوال فدي سدب  هدذا الخدالل  ،   

ها أَّ النُاع بدين الطبدري وأبدي بكدر الفقيده الظداهري كداَّ سدب  ولأ

جاو عند ابدن كثيدر رحمده هللا  فدي قولده  ثورة الحنابلة  عليه وهذا ما

يقصددد الحنابلددة " وإنمددا تقلدددوا ذلددك عددن أبددي بكددر بددن داود الفقيدده 

 5الظاهري " 

                                                 
قلت ومن المعلوم أنه زمن اإلمام البخاري لم يكن للحنابلة ذكر ولم يظهروا كفرقة إال بعد وفاتده  1

لإلمام  ثكاَّ نُاعا بين رجال أهل الحديث أو سوو فهم أو سوو نقل ول د ما حد ثبُمن  ، وما حد

 البخاري . 
 172ص  " الحنابلة في بغداد"  حمد أحمد محمود   م  2
 179المرجع السابق  ص  3
 277ص  14الذهبي " سير أعالم النبالو  "  ج  4
وعبارة الفقيه الظاهري ليست موجودة في بعض النسب المطبوعة لهذا التاريب  ،  والرواية هذ   5

الذين تصح  عندهم اسم أبي  –رجْ كما أ –الغال  أَّ الوهم طرقها  من ابن كثير أو من النساخ 

بكددر بددن أبددي داود إلددى أبددي بكددر بددن داود فاسددقطوا كلمددة ) أبددي ( ولعددل أحدددهم زاد كلمددة الفقيدده 
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والسب  الثاني مدا نقلده يداقوت الحمدوي فدي معَدم األدبداو وقدد  

تددرجم فيدده البددن جريددر ترجمددة حافلددة وسددنق  وقفددة مت نيددة مددع هددذا 

 . السب 

بدده  حخددالل الشددهير مددا صددروالسددب  الثالددث فددي أمددر هددذا ال 

الذهبي من خالل بين أبي جعفر وأبي بكر بن أبدي داود السَسدتاني  

 ، وقد رب  الذهبي  بين هذا الخالل وما حدث من الحنابلة .

 

أمددا القددول األول وهددو أَّ الخددالل وقددع بسددب  االخددتالل بددين  

الطبري وأبي بكر بن داود فنقول أَّ أبا بكر هدذا هدو محمدد بدن داود 

وخالفددده مدددع لدددي االصدددبهاني أحدددد علمدداو المدددذه  الظددداهري بددن ع

ياقوت من قصة كتاب ألبي   أصله ما ذكر ، خالل مشهور الطبري

جعفددر اسددمه الددرد علددى ذي األسددفار يددرد فيدده علددى داود بددن علددي 

( قال :" وكاَّ سب  تصني  هذا الكتاب أَّ أبدا  276االصبهاني )ت

كتبدده كثيددرا ، قددال جعفددر كدداَّ قددد لددُم داود بددن علددي مدددة وكتدد  مددن 

وجرت مس لة يوما بين داود بن علي وبدين أبدي جعفدر فوقد  الكدالم 

فشدق ذلدك علدى أصدحابه وكلدم رجدل مدن أصدحاب داود ، على داود 

أبا جعفر بكلمة موة فقام من المَلس وعمل هذا الكتداب  ،  قدال ثدم 

قطع ذلك بعد ما مات داود بن علدي فلدم يحصدل فدي يدد أصدحابه مدن 

  . 1كتبه منه مقدمو أصحابه  "ذلك إال ما 

وبعد وفاة داود بن علي ورث ابنه أبوبكر هذا الخالل فقد نقدل  

ياقوت عن الرااسي قوله : ثم تعرض محمد بن داود للرد علدى أبدي 

جعفر فيمدا رد  علدى أبيده فتعسد  الكدالم علدى ثدالث مسدائل خاصدة 

وأخددذ فددي سدد  أبددي جعفددر وهددو كتابدده المنسددوب فددي الددرد علددى أبددي 

 . 2عفر بن جرير "ج

                                                                                                                                            

الظاهري فددخلت فدي أصدل الكتداب .  وعلدى كدل فهدذا أحدد األسدباب المطروحدة وسنفصدل الحقدا 

 سب  استبعاد 
 79ص  18ياقوت الحموي " معَم األدباو  "  ج  1
 80ص  18رجع السابق  ج الم  2
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قلددت وقددد ذكددر الددذهبي فددي السددير اسددم هددذا الكتدداب فقددال فددي  

ترجمة أبي بكر بن داود  ولده كتداب االنتصدار مدن محمدد بدن جريدر 

 . 1الطبري "

عدن ابدن المغلدس الظداهري مدا   -رحمه هللا  –وقد ذكر ياقوت  

قد يفهم منه عدم ت لي  الكتاب قال :" قال لدي أبدو بكدر بدن داود كداَّ 

في نفسي مما تكلم  محمد بن جريدر فدي أبدي فددخلت يومدا علدى أبدي 

بكر بن حامد وعند  أبو جعفر فقال له هذا أبو بكر محمد بن داود بن 

علي االصبهاني فلما رآني أبو جعفر وعرل مكاني رح  بي وأخدذ 

 .2 " يثني على أبي ويمدحه ويصفني بما قطعني عن كالمه 

اب أم ال فددإَّ هددذا الخددالل قلددت وسددواو صددْ تدد لي  هددذا الكتدد 

، أي قبدل وفداة أبدي  297سينقطع بوفاة أبي بكر محمد بدن داود سدنة 

جعفدددر بدددثالث عشدددرة سدددنة  ، ويبعدددد أَّ يكدددوَّ هدددذا الخدددالل سدددب  

تعص   الحنابلة عليه وأَّ يظلوا على موق  معارض من محمد بدن 

جرير  ، وأَّ يتعاطفوا مع خصمه حتى ينتهدي بهدم األمدر أَّ يمنعدوا 

 نه  نهارا كما نم ابن كثير رحمه هللا تعالى .من دف

كمددا أَّ العالقددة بددين الحنابلددة والظاهريددة لددم تكددن حسددنة بسددب   

 موق  اإلمام احمد بن حنبل من داود بن علي وقوله في القرآَّ .

لددذا فدداَّ القددول بعالقددة الحنابلددة بهددذا الخددالل كدداَّ بعيدددا عددن  

ثيدر قدد طرقهدا الدوهم الحقيقة وهو ما أرجْ به أَّ تكوَّ رواية ابدن ك

 أسلفت . من جهة النساخ كما 

الددذي مسددتند  روايددة يدداقوت الطويلددة والتددي وأمددا القددول الثدداني  

ترجع سب  الخالل إلى مس لتين أوالهما موقد  الطبدري مدن أحمدد 

بددن حنبددل فددي كتدداب اخدددتالل الفقهدداو  والثانيددة موقفدده مددن مسددد لة 

صدحتها لمدا يظهدر الَلوس على العرش  ،  فالذي يقو  عندي عددم 

فيها من الوهن  ، فمن ذلك ما جاو في أولها من تعص  أبي عبدد هللا 

والبيا ددي وجعفددر بددن عرفددة والَصدداص هددو الَددوهري المعددرول 

                                                 
 110ص  13الذهبي  " سير أعالم النبالو "  ج  1
 80ص  18ياقوت الحموي " معَم األدباو " ج   2
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وكاَّ من أكابر تَار  بغداد ،  وأمدا البيا دي فهدو محمدد بدن عيسدى 

هـ وجعفر بن عرفة هو أبو الفودل 294الهاشمي قتله القرامطة سنة 

هـ .  والذي يفهم مدن سدياي الروايدة فدي قولده 287سنة  المعدل توفي

إلى بغدداد مدن طبرسدتاَّ بعدد رجوعده  –أي أبو جعفر  –:" فلما قدم 

إليها  " ورجوعه إلى طبرستاَّ كاَّ في دفعتين كما ينقل ياقوت قدال 

: ثم رجع إلى طبرستاَّ وهي الدفعة األولى ثم الثانية كانت فدي سدنة 

في قنطدرة البدرداَّ واشدتهر اسدمه فدي  ثم رجع إلى بغداد فنُل 290

  1العلم وشاع خبر  "

فالذي يفهم مما سبق أَّ التعص  حدث مدن الثالثدة المدذكورين  

، وقدد   290كاَّ بعد رجوعه لبغداد بعدد الدفعدة الثانيدة أي بعدد سدنة 

أي قبل رجدوع أبدي جعفدر  287مر بنا أَّ جعفر بن عرفة توفي سنة

أَّ يصددْ مددا ورد فددي أول الروايددة بسددنتين أو أكثددر لددذا فمددن المحددال 

 المطولة التي نقلها ياقوت .

وسواو صْ هذا التعص  أم ال فإَّ األشخاص الثالثة لم تعدهم  

كت  الطبقات في الحنابلة ، و ال يوجد دليل على عالقة هذا التعص  

 منهم بما حدث للطبري مع الحنابلة الحقا  .

ن قدول أبدي عد ركذلك من عالمات  ع  هذ  الروايدة  مدا ذكد 

جعفدر فدي مسدد لة الَلدوس علددى العدرش ب نده محددال ، وهدذا الَددواب 

المو ددوع علددى لسددانه يخددال  مددا جدداو فددي تفسددير  الددذي انتهددى مددن 

،  أي أنه يعبر عدن قولده العلمدي قبدل ورود السدؤال  270ت ليفه سنة 

} َعَسدى أََّ  بسنوات طويلة ، قال رحمه هللا في تفسير قولده تعدالى "

ْحُموداً {يَْبعَثََك رَ  " قال ثم اختلد  أهدل الت ويدل فدي معندى  بَُّك َمقَاماً مَّ

ذلك المقام المحمود فقال أكثر أهل العلدم ذلدك هدو المقدام الدذي يقومده 

صلى هللا عليه وسدل م يدوم القيامدة للشدفاعة للنداس ليدريحهم ربهدم مدن 

ثم قال  :" وقال آخروَّ بل ،   2عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم "

ك المقام المحمود الذي وعد هللا نبيه صلى هللا عليه وسدل م أَّ يبعثده ذل

                                                 
  56ص   18ياقوت " مرجع سابق " ج   1
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إيددا  هددو أَّ يقاعددد  معدده علددى عرشدده  ، قددال حدددثنا عبدداد بددن يعقددوب 

} األسدددي  قددال حدددثنا ابددن فودديل عددن ليددث عددن مَاهددد فددي قولدده : 

ْحُموداً { " قال يَلسه معه على عرشده  َعَسى أََّ يَْبعَثََك َربَُّك َمقَاماً مَّ

وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صْ به الخبدر عدن رسدول هللا  ،

 ". 

مدن  –أي القدول األول  –ثم قال " وهذا وإَّ كاَّ هو الصدحيْ 

ْحُمدوداً القول في ت ويل قوله تعالى "  } َعَسى أََّ يَْبعَثََك َربُّدَك َمقَامداً مَّ

وأصدحابه والتدابعين   " لما ذكرندا عدن الروايدة عدن رسدول هللا  {

قول غير مدفوع صحته  مَاهد من أَّ هللا يقعد محمدا  هفإَّ ما قال

وال   عدن رسدول هللا  رال من جهة خبر وال نظر  وذلك ألنه ال خب

 عن أحد من أصحابه وال عن التابعين بإحالة ذلك " 

ثم يذكر رحمده هللا مدن جهدة النظدر مدذاه  أهدل اإلسدالم علدى 

لك غير جائُ كاَّ منه خروجا ثالثة أقوال يقول في آخرها وإَّ قال ذ

من قول جميع الفري التي حكينا قدولهم وذلدك فدراي لقدول جميدع مدن 

ينتحدددل اإلسدددالم إذ كددداَّ ال قدددول فدددي ذلدددك إال األقدددوال الثالثدددة التدددي 

 . 1حكيناها وغير محال في قول منها ما قال مَاهد في ذلك "

كما أنه مما يوع  هذ  الرواية ما جاو من تدخل ندازوك قائدد  

،  310لشددرطة فددي الحدددادث ، ونددازوك تددولى شدددرطة بغددداد سدددنة ا

والتاريب المفترض لهذ  الحادثة كداَّ بعدد عدودة الطبدري الثانيدة إلدى 

 بغداد سنة تسعين أي قبل تولي نازوك بُمن .

فدي  نوالذي يترجْ عندي أَّ هناك تداخل بين حددثين تداريخيي 

، واآلخدر  ذهن راوي هذ  القصة ، هما خالل الطبدري مدع الحنابلدة

هددـ  ، والددذي ذكددر  ابددن األثيددر وغيددر  قددال  :"  317سددنة  ثمددا حددد

وفيهددا وقعددت فتنددة عظيمددة ببغددداد بددين أصددحاب أبددي بكددر المددروذي 

الحنبلي وبين غيرهم مدن العامدة ودخدل فيهدا كثيدر مدن الَندد وسدب  

} َعَسدى أََّ ذلك أَّ أصحاب المروذي قالوا في تفسير قولده تعدالى " 

ْحُموداً {يَْبعَثََك َربُّ  هو أَّ هللا سدبحانه وتعدالى يقعدد النبدي  "  َك َمقَاماً مَّ
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صلى هللا عليه وسل م معه علدى العدرش وقالدت الطائفدة األخدر  إنمدا 

 . 1هو الشفاعة فوقعت الفتنة  واقتتلوا فقتل بينهم قتلى كثيرة "

وفي زمن هذ  الفتنة كاَّ نازوك قائدد الشدرطة فدالراجْ تدخلده  

ُلدده فددي نهايددة هددذ  السددنة .  واألقددرب إلددى القبددول أَّ فيهددا وقددد تددم ع

األشعار التي حفلدت بهدا روايدة يداقوت عدن الخدالل بدين الطبدري و 

الحنابلددة حددول مسدد لة الَلددوس علددى العددرش إنمددا رافقددت هددذ  الفتنددة 

 األخر  .

كما أنه مما يوع  تلك الروايدة مدا جداو فدي آخرهدا مدن كدوَّ  

كاَّ سب  الخالل وهذا يخال   أبي جعفر دفن كتاب االختالل الذي

ما ساقه ياقوت مدن كدوَّ كتداب االخدتالل مدن أول مصدنفاته قدال :" 

وكاَّ أبو جعفر يفول كتاب االختالل وهو أول ما صدنفه مدن كتبده 

   .2" قال " ثم انتشر وطل  منه فقرأ  على أصحابه " 

بعد هذا كله وترجْ سدقوط السدببين السدابقين  يبقدى لندا السدب   

، وهو عندي أقو  األسباب وأقربها للواقع التاريخي للحادثة  الثالث  

-رحدم هللا الَميدع  -،  وهو أَّ سب  الخالل بين الطبري و الحنابلة

هو الخالل الذي استعر إوار  بين محمد بن جرير وأحد كبار علماو 

وهدو  هدـ316 بغداد  آنذاك وهدو أبدو بكدر بدن أبدي داود المتدوفى سدنة

ن األشدعث السَسدتاني ووالدد  أبدو داود صداح  عبدهللا بن سليماَّ بد

السنن المشهور تلميدذ أحمدد بدن حنبدل ، تدرجم لده ابدن أبدي يعلدى فدي 

 طبقات الحنابلة  وذكر له قصيدة فيما يعتقد  المسلم وفيها : 

 
 وزيراه قدما ثم عثمان  األرجح   وقل له إن خير الناس بعد محمد

 ليف الخير  بالخير منجححعلي    ـير البريـة بعــدهمــورابعهم خ

 حعلى نجب الفردوس في الخلد تسر  ــط الريــب فيهم ـــــوإنهم الره

نا تعيب وتسر  وقل خير قول في الصحابة كلهم  حوال تك طعا
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قلت : وهي من غرر القول  ، وذكر ابن أبي يعلى بعدها قدول         

بددي وقددول ابدن بطددة قدال قددال أبدوبكر بددن أبددي داود هدذا قددولي وقدول أ

أحمد بن حنبل وقول مدن أدركندا مدن أهدل العلدم ومدن لدم نددرك ممدن 

 . 1كذب "    بلغنا عنه فمن قال غير هذا فقد 

ونقل الخطي  عن أبي الفول صالْ بن أحمد الحدافظ قدال أبدو  

عبدهللا بن سليماَّ إمام العراي وعل م العلم في األمصار نص  له  ربك

حدد ث قدديما قبدل التسدعين ومئتدين المنبر لفودله ومعرفتده و َّالسلطا

قدم همذاَّ سنة ني   وثمانين ومئتدين وكتد  عنده عامدة مشدايب بلددنا 

ذلك الوقت وكاَّ في زمنه بالعراي مشدايب أسدند منده ولدم يبلغدوا فدي 

 . 2 هو " غاآللة واإلتقاَّ ما بل

وذكر  ابن خلكاَّ فقال :" كاَّ مدن أكدابر الحفداظ ببغدداد عالمدا  

 .3 ن إمام  "متفقا عليه إمام ب

فقال : الحافظ ابدن الحدافظ  4وذكر  السبكي في طبقات الشافعية 

  5أحد األجالو "

وذكر  الذهبي قال :" وكاَّ من بحدور العلدم بحيدث أَّ بعودهم  

فوله على أبيه "قال "وكاَّ رئيسا عُيُ النفس مددال بنفسده سدامحه 

   .6 هللا "

هين قدال : عن أبي حفم بدن شدا لعله بسب  ما نقل قولهوقلت  

أراد الوزير علي بن عيسى أَّ يصلْ بين ابن أبي داود وابن صداعد 

فَمعهمددا وحوددر أبددو عمددر القا ددي فقددال الددوزير : يددا أبددا بكددر أبددو 

محمد أكبر منك فلو قمت إليه فقال : ال أفعل فقال : الوزير أنت شيب 

: فقدال الدوزير  زي   فقال الشيب الُي  الكدذاب علدى رسدول هللا 

ثم قام وقال : تتوهم أني أذل لك ألجل رزقي ،  هذا  : اب قالمن الكذ
                                                 

 102ص  3ابن أبي يعلى " طبقات الحنابلة "  ج   1
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وأنه يصل إلي على يدك وهللا ال آخذ من يدك شيئا قدال فكداَّ الخليفدة 

 .1المقتدر يَُّ رزقه بيد  ويبعث به في طبق على يد الخادم "

وذكر  ابن عددي فدي الكامدل قدال : " ولدوال أَّ شدرطنا أَّ كدل  

ت ابن أبدي داود  قدال وقدد تكلدم فيده أبدو  من تكلم فيه ذكرنا  لما ذكر

قددال : ابنددي عبدددهللا كددذاب "قددال ابددن عدددي وهددو مقبددول عنددد عامددة 

 .2 أصحاب الحديث وأما كالم أبيه فال أدري إيش تبين له منه "

أراد الكدذب فدي  –إَّ صدْ  –قال الذهبي : ولعل قول أبيه فيده  

يكذب ويوري في  أو كاَّ ،اللهَة ال في الحديث فإنه حَة فيما ينقله 

أبدا فهو أرعن ، نس ل هللا السالمة مدن  بكالمه ومن زعم أنه ال يكذ

 . 3عثرة الشباب ، ثم إنه شاخ وارعو  ولُم الصدي والتقى "

قلت وتوفي أبو  وعمر  خمس وأربعوَّ فالغالد  أَّ قدول أبيده  

 كاَّ في زمن شبابه وهللا أعلم . –إَّ صْ النقل  –

ى بالنصدد  وبددبغض علددي ر ددي هللا رمددوكدداَّ ابددن أبددي داود يُ  

عنه وأر ا  وقد جدر  لده فدي ذلدك وقدائع يدذكرها المؤرخدوَّ فمدن 

ابن عدي عن محمد بن الوحاك يقول أشهد على محمد   ذلك ما روا

بن يحيى بن مندة بين يدي هللا تعالى أنه قال أشهد علدى أبدي بكدر بدن 

فدالَّ  أبي داود أنه قال : رو  الُهري عن عروة قال حفيت أظافير

 .   "4من كثرة ما يتسلق على أزواج النبي 

قلت والكناية بفالَّ ليست عند ابدن عددي بدل هدي مدن تصدرل  

 الذهبي رحمه هللا وقد آثرنا كناية الذهبي على تصريْ ابن عدي .

قال الذهبي : هذا باطل وإفك مبين وأين إسناد  إلى الُهري ثم  

أي العدداوة بدين ابدن  –هو مرسل  ثم ال يسمع قدول العددو فدي عددو  

ومدا أعتقدد أَّ هدذا صددر مدن عدروة   -مندة وأبي بكدر بدن أبدي داود 

أصال ، وابن أبي داود إَّ كاَّ حكى هذا فهو خفي  الرأس فلقدد بقدي 

بينه وبين  رب العنق شبر لكونه تفدو  بمثدل هدذا البهتداَّ فقدام معده 
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وشددد مندده رئدديس أصددبهاَّ محمددد بددن عبدددهللا بددن حفددم الهمددداني 

اني وخلصه من أبي ليلى أمير أصبهاَّ  وكاَّ انتدب لده بعدض الذكو

العلوية خصما ونس  إلى أبي بكر المقالة وأقام عليده الشدهادة محمدد 

بن يحيى بن مندة الحافظ ومحمد بن العباس األخرم وأحمدد بدن علدي 

بددن الَددارود واشددتد الخطدد  وأمددر أبددو ليلددى بقتلدده فوثدد  الددذكواني 

ح الشهود مع جاللتهم ف نس  ابن مندة إلى العقدوي ونسد  أحمدد وجر 

أنه ي كل الربا وتكلم في اآلخر وكاَّ الهمداني الدذكواني كبيدر الشد َّ 

يددعو لده  رفقام وأخذ بيد أبي بكر وخرج به من المدوت فكداَّ أبدو بكد

طول حياتده ويددعو علدى أولئدك الشدهود   .  قدال الدذهبي حكاهدا أبدو 

َي  لدده فدديهم مددنهم مددن فاسددت –أي أبددو نعدديم  –نعدديم الحددافظ ثددم قددال 

 .1احتري ومنهم من خل  وفقد عقله " 

قال الخطي  : " وكاَّ ابن أبي داود يتهم باالنحرال عن علدي  

والميل عليه ف خبرني علي بن أبي علي قال حددثنا أبدو الحسدن أحمدد 

بدن أبدي داود غيدر مدرة وهدو  ربن يوس  األزري قال سمعت أبدا بكد

كرني بشيو شك أبدو الحسدن فهدو يقول كل من بيني وبينه شيو أو ذ

 . 2في حل إال من رماني ببغض علي بن أبي طال  "

وقددد ذكددرت قصدديدته فددي أميددر المددؤمنين علددي بددن أبددي طالدد   

ر ددي هللا عندده وأر ددا  ، وسددواو صددْ النقددل عندده أو لددم يصددْ فددي 

صدحتها أو صدحة ورودهدا   الرواية السدابقة فإنده مدن المؤكدد ال يدر

ال أحد من علماو اإلسالم يحفدل بسدواق  عن الُهري عن عروة  ، و

 الروايات كهذ  .

قال ابن عدي " كاَّ في االبتداو ينسد  إلدى شديو مدن النصد   

فنفا  ابن الفرات من بغداد إلى واس  فرد  ابن عيسى فحدث وأظهدر 

 .3 فوائل علي ثم تحنبل فصار شيخا فيهم "

 قلت ونفي ابن الفرات ليس حَة فقد كاَّ وزيرا شيعيا .  
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مرد   وقد يكوَّ ما اتهم به ابن أبي داود من الميل عن علي  

قولدده فددي حددديث غدددير خددم وحددديث الطيددر فقددد ثبددت أندده يددر  عدددم 

صحتهما . وكاَّ هذا األمر مدار خدالل كبيدر بينده وبدين أبدي جعفدر 

الطبري فقد ذكر ياقوت :" قال بعض الشيوخ بتكدذي  غددير خدم  ثدم 

الكالم في فوائل علي بن أبي طالد   قال : وبلغ أبا جعفر ذلك فابتدأ

وذكر طري حديث غدير خم فكثر الناس السدتماع ذلدك واجتمدع قدوم 

من الروافض ممن بس  لسانه بما ال يصلْ فدي الصدحابة ر دي هللا 

  .1 ر ر ي هللا عنهما "معنهم فابتدأ بفوائل أبي بكر وع

وقد فسر الذهبي ما أبهم من اسم الشديب المكدذب لحدديث غددير  

فقال إَّ أبا جعفر لما بلغه أَّ أبا بكر بن أبي داود تكلم في حديث  خم

غدير خم عمل كتاب الفودائل فبددأ بفودائل أبدي بكدر وعمدر  وتكلدم 

 .2 " في تصحيْ غدير خم واحتج لتصحيحه 

قلت والراجْ أَّ هذا منش  الخالل بين أبي بكر وأبي جعفر  ،  

ال كندت عندد محمدد وقد ذكر الخطي  عن محمد بن عبدهللا القطداَّ قد

بن جرير الطبري فقدال لده رجدل إَّ ابدن أبدي داود يقدرأ علدى النداس 

 .3 فوائل علي بن أبي طال  فقال ابن جرير : تكبيرة من حارس "

وعل ق الذهبي على هدذا : ال يسدمع هدذا مدن ابدن جريدر للعدداوة  

 الواقعة بين الشيخين 

  4لطيدر كما أثر عدن أبدي بكدر بدن أبدي داود طعنده فدي حدديث ا  

فقد ذكر ابن عدي بسند  عن علي بدن عبددهللا الدداهري قولده : سد لت 
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 فرخ مشوي فقال اللهم ائتني ب ح  خلقك إليك ي كل معي هذا الطير فقلت : اجعله رجال من أهلـي

ثدم جداو فقلدت ذلدك فقدال اللهدم ائتندي كدذلك من األنصار فَاو علي فقلت إَّ رسول هللا على حاجدة 

فقدال إَّ هدذ   يفقلت ذلك فقال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسل م افتْ فدخل فقال ما حبسك يدا علد

قلت أحببت أَّ يكوَّ رجال من قدومي  تآخر ثالث كرات يردني أنس فقال ما حملك على ما صنع

 فقال إَّ الرجل مح  قومه "  
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ابددن أبددي داود عددن حددديث الطيددر فقددال إَّ صددْ حددديث الطيددر فنبددوة 

 –يعنددي أنسددا  –باطلددة ألندده حكددى عددن حاجد  النبددي خيانددة  النبدي 

 .1وحاج  النبي ال يكوَّ خائنا "

حدس بدل نبدوة هدذ  عبدارة رديئدة وكدالم ن"قال الذهبي تعليقا :   

حق قطعي إَّ صْ خبر الطير وإَّ لم يصْ " قدال : وقدد    النبي 

أخط  ابدن أبدي داود  فدي عبارتده وقولده ولده علدى خطئده أجدر واحدد 

وال يسدهو والرجدل مدن   وليس من شرط الثقة أَّ ال يخطد  وال يغلد

 .2 كبار علماو اإلسالم ومن أوثق الحفاظ رحمه هللا تعالى "

ثيدر رحمده هللا فدي ترجمدة الطبدري قدال :" قلت وقد ذكر ابن ك 

وقد رأيت كتابا جمع فيه أحاديث غدير خدم فدي مَلددين وكتابدا جمدع 

فيدده طريددق حددديث الطيددر ونسدد  إليدده أندده كدداَّ يقددول  بَددواز مسددْ 

القدمين في الو وو وأنه ال يوج  غسلهما وقد اشتهر عنه ذلك فمن 

و إليده  ينسد  العلماو من يدُعم أَّ ابدن جريدر اثنداَّ أحددهما شديعي 

 .3 عن هذ  الصفات " رذلك وينُهوَّ أبا جعف

وقد ذكر الذهبي في ميُاَّ االعتدال في ترجمة ابن جرير قدال  

أقددذع أحمددد بددن  ، ر:" ثقددة صددادي فيدده تشدديع يسددير ومددواالة ال تودد

سليماَّ الحافظ فقال : كاَّ يوع للروافض  كذا قدال السدليماني وهدذا 

                                                                                                                                            

وفيه عن أنس قال : كاَّ عند النبي صلى هللا عليه وسل م طير فقال اللهم  ذكر  الترمذي مختصرا   

ائتني ب ح  خلقك إليك ي كل معي هدذا الطيدر فَداو علدي ف كدل معده " قدال أبدو عيسدى هدذا حدديث 

  637/5غري  ال نعرفه من حديث السدي إال من هذا الوجه "

ة وقد أفردتها في جُو ولم قال الذهبي في السير  وحديث الطير على  عفه فله طري جم 

  233/13يثبت وال أنا بالمعتقد بطالنه " 

وذكر  ابن الَوزي في العلل الواهية وعد له ست عشرة طريقا عن أنس ر دي هللا عنده وطريقدا 

عن ابن عباس وتكلم في  ع  هذ  الطري جميعهدا ونقدل فدي آخدر  كدالم ابدن طداهر قدال حدديث 

 234/1هل الكوفة عن المشاهير والمَاهيل " الطائر مو وع إنما يَيو عن سقاط أ

وقال شيب اإلسالم في منهاج الُسنة حديث الطائر مدن المكدذوبات المو دوعات عندد أهدل  =

  371/7العلم والمعرفة بحقائق النقل "

وذكر  الشوكاني في الفوائد المَموعة وقال :" قال في المختصر له طري كثيرة كلها  

   382 عيفة " 
 1578ص  4" الكامل  "  ج   ابن عدي   1
 233ص  13الذهبي " سير أعالم النبالو  " ج   2
 147ص  11ابن كثير  "  البداية والنهاية  "  ج   3
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وفددي  "ن كبددار أئمددة اإلسددالم  رجددم بددالظن الكدداذب بددل ابددن جريددر مدد

فددي الهددامش مددن إحددد  مخطوطددات الكتدداب  قددال : ولددو  تزيددادة نقلدد

حلفت أَّ السليماني ما أراد إال اآلتي لبررت والسليماني حافظ مدتقن 

كدداَّ يدددري مددا يخددرج مددن رأسدده فددال أعتقددد أندده يطعددن فددي مثددل هددذا 

  .1 اإلمام بهذا الباطل وهللا أعلم "

حمدد بدن جريدر بدن رسدتم أبدو جعفدر ثم تدرجم لشدخم سدما  م 

 .2الطبري قال رافوي له توالي   قلت وكذا نقل في السير

مددن هنددا يظهددر جليددا أَّ سددب  الخددالل بددين أبددي بكددر ومعدده  

الحنابلددة والطبددري هددو مددا اتهددم بدده األخيددر رحمدده هللا مددن التشدديع  

 ومغاالة خصومه في ذلك  .

أهددل الُسددنة  ومددن الثابددت تاريخيددا أثددر هددذ  التهمددة فددي أوسدداط 

عموما وأهل بغداد خصوصا في زمن أبي جعفر فقد كداَّ الدروافض  

آنذاك قد بدأوا بالظهور واحتالل مواقع  بارزة في المسرح السياسدي 

فددي العددالم اإلسددالمي فكدداَّ القرامطددة فددي الَنددوب والعبيددديوَّ فددي 

المغدددرب وبندددو حمدددداَّ فدددي ندددواحي الموصدددل . وكددداَّ للقرامطدددة 

يددهم  تقترفدهو علدى أهدل بغدداد بسدب  مدا خصوصا ت ثير نفسي سدي

 اآلثمة مع   الُحَاج .

كما أَّ الدروافض كدانوا قدد أصدبحوا يمثلدوَّ قدوة سياسدية  فدي  

بغددداد تددتحكم فددي مصددائر الخلفدداو  . وسدديظهر الحقددا تدد ثير الددوزراو 

 والقادة من الرافوة في الحياة السياسة في بغداد .

متوقددع أَّ يسددب  قلددت : كددل هددذا الوددغ  الرافوددي كدداَّ مددن ال 

حساسية في كافة المسائل التي قد يتهم بها الشخم وتعدد دلديال علدى 

.  ومع كل هذا الَو المشحوَّ بالعداو كاَّ من الطبيعي جدا  همميله ل

وغيرهم من أهل الُسنة مع صداحبهم أبدي بكدر بدن  ،أَّ يق  الحنابلة 

 .أبي داود  طالما أَّ الخالل كاَّ بسب  المسائل المثيرة للَدل  

                                                 
 499ص  3الذهبي  " ميُاَّ االعتدال  "  ج  1
 282ص  14الذهبي " سير أعالم النبالو  " ج   2
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إذ  ، ولسنا في صدد تخطئة أحد الفريقين وتبرئة الفريق اآلخدر

، فالكددل مَتهددد معددرض للخطدد  إال أننددا    معصددوم غيددر محمددد  ال

نلحظ وقول كافة المؤرخين إلى ص  أبي جعفر الطبري متحداملين 

 في الوقت نفسه على الحنابلة  ولعل مرد ذلك أمرين :

عة في أوساط علماو ما وصل إليه أبو جعفر الطبري من سم  -

واإلمدام الطبدري إمدام  الُسنة بسب  ت ليفه لكتابه القيم تفسدير القدرآَّ .

من أئمة اإلسالم ومن العلماو األعالم ، ولو لم يكن له سدو  تفسدير  

للقرآَّ لكفدا  شداهدا علدى إمامتده قدال ابدن كثيدر ": وكداَّ فدي العبدادة 

 .  1ك لومة الئم "والُهادة والورع والقيام في الحق ال ت خذ  في ذل

لحادثدة لتصدفية حسدابات قديمدة مدع ااستغالل المدؤرخين  -

الحنابلة الذين قُدر لهم أَّ يصطدموا بالَهات الفكريدة التدي أنَبدت 

 –كثيددرا مددن المددؤرخين كالمعتُلددة والشدديعة واألشددعرية  ، أو أنهددم 

كدددانوا يمثلدددوَّ الصدددوت الرسدددمي للسدددلطة التدددي  -أي المدددؤرخين 

 العديد من المناسبات التاريخية . واجهت الحنابلة في

قلت والطبري رحمه هللا إمام مدن أئمدة الُسدنة وعلدم مدن أعدالم 

قدال عنده الدذهبي فدي السدير ": كداَّ مدن  اإلسالم عالم جليل القددر  ،

أفراد الدهر علما وذكاو وكثرة تصاني   قل أَّ تدر  العيدوَّ مثلده ، 

الفقده واإلجمدداع كداَّ ثقدة صددادقا حافظدا رأسدا فددي التفسدير إمامدا فددي 

 . 2 لك "ذ الناس عارفا باللغات وباللغة وغيرواالختالل وأيام 

غير أنه من اإلنصال اإلشارة  إلى أَّ كتداب التداريب للطبدري   

بدل عك در صدفو  إيدراد عددد مدن الروايدات  ، لم يكن صافيا المشارب

الساقطة التي تسربت إلدى كتد  أهدل الُسدنة وهدي روايدات سدمَة ال 

ل   ، وال أر  أَّ قول أبدي جعفدر فدي مقدمدة كتابده يخليده يقبلها ذو 

من مسؤولية كتابه في نشر سدواق  روايدات الرافودة داخدل مَتمدع 

 –من قول منسوب  –غفر هللا له  –أهل الُسنة  ، ومن ذلك ما أورد  

ألم المؤمنين عائشة ر ي هللا عنها وعدن أبيهدا ب نهدا  –كذبا وبهتانا 

                                                 
 146ص  11ابن كثير " البداية والنهاية  " ج    1
 270-267ص   14بي  " سير أعالم النبالو  " ج  الذه  2
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 1 كفر تقصد عثماَّ ر ي هللا عنده و أر دا  قالت : اقتلوا نعثال فقد

. 

قلت وهذا من الكذب الصدريْ واإلفدك المبدين كداَّ حريدا بإمدام  

 من أئمة اإلسالم أَّ يورب القول عنه صفحا  .

، ونقلدده  2ومددن ذلددك نقلدده قددول الغددالم الَهنددي وشددعر  السدداق  

وهي عن إسماعيل بن موسى الفُاري  3رواية منكرة لخبر الحوأب 

رنا علي بن عابس األزري قال حددثنا أبدو الخطداب الهَدري قال أخب

عن صفواَّ بن قبيصة األحمسي قال حدثني العرني صداح  الَمدل 

 الخبر . يثم سا

قلت وإسماعيل بن موسى شيب الطبري فيه نقل ابدن حَدر فدي  

التهذي  قول ابن عبداَّ أنكر علينا أبوبكر بن أبدي شديبة أو هنداد بدن 

.  قدال ابدن عددي 4ل ذاك الفاسق يشتم السل  "السري ذهابنا إليه وقا

   . 5إنما أنكروا عليه الغلو في التشيع

وابن عابس نقل ابن حَر في التهذي  قال أبو داود عدن يحيدى  

وذكر  ابن  ،    6 عي  وكذا قال الَوزجاني والنسائي واألزدي  "

حباَّ في المَروحين قال : كاَّ ممن فحش خطؤ  وكثر وهمه فبطل 

                                                 
 459ص  9الطبري  "  تاريب الرسل والملوك ط ج    1
 465ص  9المرجع السابق  ج    2
قال مح  الدين الخطي  في تعليقه على مختصر التحفة :" خبر الحوأب لم يذكر في كتاب مدن   3

الكدالم الدذي روا  عنده مَهدول بعدد   كت  الُسنة المعتبرة قال فُعموا أنه أي صاح  الَمل سمع

  270مَهول بعد   عي  بعد  شيعي من غالة الشيعة لعله هو مخترع هذ  الخرافة  "

قلت و لعل مراد  الرواية المنكرة التي في الطبري فإنها كما قدال أمدا أصدل خبدر الحدوأب  

كدوفي ثقدة علدم مدن فقد أخرجه أحمد في مسند  وأبو يعلى ومدار  على قيس بن أبي حازم البَلدي 

كبار التابعين أخرج له الَماعة جاو فدي التهدذي  قدول علدي بدن المدديني قدال لدي يحيدى بدن سدعيد 

وذكدددر  ابددددن  562/4قيس بن أبي حازم ثم ذكر له أحاديث مناكير منها حديث كالب الحوأب 

بداس وذكر ابن حَر في الفتْ الخبر عن عكرمة عن ابدن ع،  1 /366الَوزي في العلل الواهية 

   55/13قال وهذا روا  البُار ورجاله ثقات "
 212 ص  1ابن حَر  " تهذي  التهذي  "   ج  4
 212ص  1ابن عدي  " الكامل  " ج    5
 216ص  4ابن حَر " تهذي  التهذي   " ج  6
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،   2. وذكر  الذهبي في ديواَّ الودعفاو والمتدروكين1 اج به "االحتَ

  .  3 وقال عنه في الكاش  :  عفو 

.   4وأبو الخطاب الهَري قال ابن حَدر فدي التقريد  مَهدول  

وصفواَّ بن قبيصة قال ابن أبدي حداتم فدي الَدرح والتعدديل سدمعت 

  .5  أبي يقول هو مَهول "

سددى الددوزير السددني أَّ عددودا علددى بدددو فقددد حدداول علددي بددن عي 

  6 يصلْ بين الطرفين كما يذكر ابن كثير لكن الحنابلة لم يحوروا "

،  ولعدددل المقصدددود أَّ أبدددا بكدددر أحدددد أقطددداب الندددُاع  لدددم يحودددر ،  

بددين أبددي بكددر والددوزير فددي  ثويمكددن أَّ يكددوَّ سددب  ذلددك مددا حددد

المحاولة السابقة لإلصالح بين أبي بكر و يحيى بدن صداعد ،  أو أَّ 

مؤل  تحفة الدوزراو مدن أَّ علدي بدن عيسدى    السب  ما ذكريكوَّ 

أمر بهدم مسَد للحنابلدة قدال :" وكداَّ الحنابلدة بندو مسدَدا وجعلدو  

طريقا إلى المشاغبة والفتنة فتُظلم إلى علي بن عيسى في أمر  فوقع 

على ظهر القصة : أحق بناو بهدم وتعفية رسم بناو أسس علدى غيدر 

 .7اعد  إَّ شاو هللا " تقو  من هللا فليلحق بقو

ابدن الَدوزي فدي المندتظم    ومن تداعيات هذا الخالل مدا ذكدر 

من قول أبي جعفر " ال عصابة في اإلسالم كهذ  العصابة الخسيسدة 

 -"  وهي مقالة أستبعد صدورها من أبي جعفر إذ هي تَن  وا دْ  

وانفرد ابن الَوزي بذكر هذ  العبدارة  ، فدي حدين ذكدر  –وهللا أعلم 

ابن النديم في رسائل أحد تالميذ أبي جعفر وهو الدوالبي رسالة إلدى 

 .   8نصر القشوري ورسالة إلى علي بن عيسى "

                                                 
 105ص  4ابن حباَّ " المَروحين   ج  1
 284الذهبي  " ديواَّ الوعفاو والمتروكين "  ص 2
 288  ص   2  اش  "  جالذهبي " الك 3
 1140ص ابن حَر " تقري  التهذي  "    4
 1قسم  423ص  2ابن أبي حاتم " الَرح والتعديل "  ج  5
 321ص  11ابن كثير  "  البداية والنهاية  " ج    6
 362الصولي  " تحفة الوزراو "  ص  7
 327ابن النديم  " الفهرست "  ص  8
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أمددا مددا قالدده السددبكي فددي طبقددات الشددافعية مددن أَّ عدددم ظهددور  

الطبري لم يكن ناشئا عن أنه ُمنع وال كاندت للحنابلدة شدوكة تقتودي 

دروا على منعه وإنما ابدن ذلك وكاَّ مقدار ابن جرير أرفع من أَّ يق

جريدددر قدددد جمدددع نفسددده عدددن مثدددل هدددؤالو األرذال المتعر دددين إلدددى 

عر ه فلم يكن يد ذَّ فدي االجتمداع بده إال لمدن يختدار  ويعدرل أنده 

 ، 1على الُسنة قال وأمر الحنابلة في ذلك العصر كاَّ أقل مدن ذلدك "

 عَي  . قولف

السبكي أنده  هذا القول البن" ويعلل مؤل  " الحنابلة في بغداد  

قال ومما يوع  من رأي السبكي   ، شافعي المذه  مؤيد لألشاعرة

بعد ذلك عن الخليفدة العباسدي الرا دي بعدد وفداة  ربل وينفيه ما صد

 .2 من منشورات تهدد الحنابلة " 323الطبري سنة 

بدل  ، قلت والسبكي رحمه هللا لم يكن مؤيدا لألشاعرة كمدا قدال

وأما نفي قوله بما صددر عدن الرا دي  ، هو من متعصبي األشاعرة

فددإَّ الحنابلددة قددد ظهددروا كقددوة سياسددية فددي بغددداد قبددل ذلددك التدداريب 

عنددما  296ويثبت ذلك ما روا  ابن األثير في فتنة ابدن المعتدُ سدنة 

قال " ولما رأ  ابن المعتُ ذلك ركد  ومعده وزيدر  محمدد بدن داود 

العامدة ادعدو  رعشدبن الَراح وهربا وغالما له ينادي بدين يديده يدا م

 .3 لخليفتكم السني البربهاري "

والبربهاري هو الحسين بدن علدي بدن خلد  مقددم الحنابلدة يدوم  

 . كذا

أما قول السبكي ب َّ الطبري لم يكن يدخل عليده إال مدن عدرل  

عليه ، ولدم يكدن مدع  لبالُسنة فخطل من القول وتعنت في الرد ال دلي

علمدداو الحددديث وعلمدداو أهددل  ابددن جريددر مددن الُسددنة إال مددا أخددذ  عددن

 الُسنة في بغداد  وغيرها .

                                                 
 125ص  3ج    السبكي  "  طبقات الشافعية  "   1
 177محمود  " الحنابلة في بغداد "  ص 2
 16ص  8ابن األثير " الكامل "  ج    3
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وما قاله السبكي غير مسبوي ولم يقدل بده أحدد مدن المتقددمين ،  

وكاَّ الحري به وقد كت  في آداب نقلة التداريب عددم االنَدرار نحدو 

 هذا .

مدن أَّ أبدا جعفدر كداَّ  رومما يتعلدق بد مر هدذا الخدالل مدا ذكد 

بَددْل يَدددَا ُ َمْبُسددوَطتَاَِّّ { } يقددول فددي تفسددير قولدده تعددالى "
نعمتددا   ،    1

وكالمه في تفسير  على النحو التالي قال :" واختل  أهل الَدل فدي 

} بَْل يَدَا ُ َمْبُسوَطتَاَِّّ {ت ويل قوله 
فقال بعوهم عنى بدذلك نعمتدا    2

....وقال آخروَّ منهم عنى بذلك القوة .....وقال آخروَّ منهم بل يدد  

وَّ منهم  بل يدد هللا صدفة مدن صدفاته هدي يدد غيدر ملكه ...وقال آخر

 . 3أنها ليست بَارحة كَوارح بني آدم "

قلت والقول األخيدر قدول السدل  استرسدل أبدو جعفدر فدي ذكدر  

يصدرح بدذلك كمدا حَج أصحابه مما يرجْ كونه يقول به إال أنه لدم 

 هو عادته في كتابه.

كتبه قال :"  وقد نقل أبو يعلى في إبطال الت ويالت عنه في أحد 

وذلك نحو إخبار هللا تعالى ذكر  أنه سميع بصير وأَّ له يددين بقولده 

" بددل يدددا  مبسددوطتاَّ " وأَّ لدده يمينددا بقولدده " والسددموات مطويددات 

بيمينه " وأَّ له وجها بقوله " كدل شديو هالدك إال وجهده " " ويبقدى 

:" حتدى وجه ربك ذو الَالل واإلكرام " وأَّ له قدما بقدول النبدي 

 . 4 ع الرب فيها قدمه يعني جهنم "يو

يداقوت   ومما يلفت االنتبا   حول شخصدية أبدي جعفدر مدا ذكدر 

عن أبي بكر بن كامدل قدال حودرت أبدا جعفدر حدين حودرته الوفداة 

فس لته أَّ يَعل كل من عادا  في حل وكنت س لته ألجل أبي الحسن 

ال ألنددي كنددت قددرأت عليدده القددرآَّ فقددال كددل مددن  بددن الحسددين الصددو 

وكداَّ الصدوال مدن ، اداني وتكلم في حل إال رجدل رمداني ببدعدة ع

أصددحاب أبددي جعفددر وكانددت فيدده سددالمة ولددم يكددن فيدده  ددب  دوَّ 

                                                 
 64المائدة 1

 64المائدة 2
 301ص  6الطبري " جامع البياَّ  " ج  3
 49ص 1أبو يعلى " إبطال الت ويالت "ج  4
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الفصل فلما أملى أبو جعفر ذيل المذيل ذكر أبدا حنيفدة وأطدرا  وقدال 

كاَّ فقيها عالما ورع فتكلم الصوال في ذلك الوقت فيه ألجل مدحده 

 .1 فيه "  سانه ألبي حنيفة وانقطع عنه وبس  ل

هددو الحسددن بددن الحسددين أبددو علددي الصددوال  نقلددت وأبددو الحسدد 

ذكر  الخطيد  فقدال : كداَّ ثقدة فا دال نبديال يسدكن الَاند  الشدرقي 

 2"توفي قبل ابن جرير ب شهر 

 وذكر  الذهبي في طبقات القراو قال :" بغدادي مقر  كبيدر القددر "
 ، ولم يعد  أحد في الحنابلة  .  3

 تحت قيادة البربـهاري [] الحنابلة 

منذ مقتل الخليفة المتوكل  والخالفة واقعة تحت النفوذ التركدي  

الددذي كدداَّ يمسددك مقاليددد األمددور السياسددية مددن خددالل سدديطرته علددى 

القددو  العسددكرية  ،  كمددا أندده قددد و ددْ بمددوازة ذلددك تُايددد نفدددوذ 

 تالدددوزراو العباسددديين الدددذي اشدددتركوا بفعاليدددة فدددي تددددبير المدددؤامرا

ياسية والتخطي  لالنقالبات العسكرية  أو المسداهمة فدي إحباطهدا  الس

، واستمد هؤالو الوزراو نفوذهم من خالل ثرواتهم المالية المتُايددة 

 . 

وكانت محاولة الخليفة المستعين أهم المحاوالت غيدر الناجحدة  

 251للتخلم من هذا النفوذ التركي  ، فقرر العودة إلى بغدداد سدنة  

ا مقدددر المؤسسدددة العسدددكرية التركيدددة ممدددا دفدددع القدددادة تاركدددا سدددامر

 العسكريين الختيار المعتُ  بديال عنه .

وقد تقو  المستعين وهو في بغداد بعبدهللا بن طاهر أمير بغداد  

وب هل بغداد الذين يسميهم المؤرخوَّ بالعامة  ، بيد أَّ هذ  المحاولة 

للمؤسسددة  هددـ ، وبقيددت الهيمنددة 252فشددلت وخلددع المسددتعين سددنة   

العسدكرية التركيدة ،   ورغدم ذلدك لددم تهددأ نشداطات العامدة مدن أهددل 

الُسنة  ، الهادفة إلى إخراج الخالفة العباسية من دوامة النفوذ التركي 

                                                 
 84ص  18ياقوت  الحموي  " معَم األدباو "  ج 1
 251ص  8ج الخطي   " تاريب بغداد  "   2
 196ص  1الذهبي  "  طبقات القراو "  ج 3
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 256الطبددري أندده فددي سددنة   وإعددادة الهيبددة لهددا . فمددن ذلددك مددا ذكددر

وا اتفقد –أي القادة األتدراك بمسداعدة الكتداب  –انتشر الخبر أَّ القوم 

على خلع الخليفة المهتدي الذي خل  المعتُ الدذي خلدع هدو اآلخدر ، 

قال فكت  العامة الرقاع وألقوها فدي المسدَد  ، وأنهم قرروا الفتك به

الَامع والطرقات قال فذكر من زعم أنه قرأ رقعة منها فيها :" بسدم 

المسدددلمين ادعدددوا لخليفدددتكم العددددل  رهللا الدددرحمن الدددرحيم : يدددا معشددد

مواهي لعمر بدن الخطداب أَّ ينصدر  علدى عددو  ويكفيده الر ي ال

  1مؤنة ظالمه "

وكاَّ المهتدي كما يصفه ابدن األثيدر  مدن أحسدن النداس مدذهبا  

 . 2وأجملهم طريقة وأظهرهم ورعا وأكثرهم عبادة "

بيد أَّ هذا لم يمنع من خلع المهتدي وتدولى بعدد  المعتمدد علدى  

بمصائر الخلفاو العباسديين  وظل النفوذ التركي يتالع  256هللا سنة

هدـ بقيدادة 255حتى تفاقم  أمر ثورة الُنج التدي انطلدق شدررها سدنة 

دعي زعم أنه علي بن محمد بن أحمد العلوي من جهدة البصدرة وقدد 

 من أخذ البصرة وتخريبها . 257تمكن سنة 

وكدداَّ لهددذا الوددغ  العسددكري القددادم مددن الَنددوب أثددر  فددي  

لعباسددية بدددفعها بددالقو  العسددكرية تخفيدد  الوددغ  علددى الخالفددة ا

 –الفاعلة إلخماد ثورة الُنج  ، عندما عقد المعتمد ألخيده أبدي أحمدد 

وسير  إلى حرب الُنج بالبصرة  وكاَّ ذلدك  –الذي ُعرل بالموفق 

وألحقه بموسى بن بغا أحد أبدرز القدادة األتدراك  ، وباشدر  258سنة 

تطاعوا إخمدداد نددار قتددال الددُنج حتددى اسدد  سالموفددق وابندده أبددو العبددا

قال ابن األثيدر ": وق ددم ابنده أبدا العبداس إلدى بغدداد  270الثورة سنة 

 . 3ومعه رأس الخبيث ليرا  الناس "

وقد كاَّ انتصار العباسيين تحت قيادة عسكرية مباشرة تمثلدت  

فددي الموفددق وابندده أبددي العبدداس منعطفددا مهمددا فددي تدداريب دولددة بنددي 

ا القائدد العباسدي وابنده علدى القدو  العبداس سداهم فدي تقويدة نفدوذ هدذ
                                                 

 444ص  9الطبري  "  تاريب الرسل والملوك "    ج   1
 233ص  7ابن األثير  " الكامل  "  ج    2
 405ص  7المرجع السابق  ج    3
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وسداعد  فدي مسدك زمدام السدلطة قدال ابدن ، الميدانية لَديش الخالفدة 

األثير عند ذكر  للخليفة المعتمد " وكاَّ في خالفته محكوما عليه قدد 

تحكددم عليدده أخددو  أبددو أحمددد الموفددق و دديق عليدده  قددـال وكددـاَّ أول 

.  1عد إليها أحد منهم "الخلـفاو انتقل من سر من رأ  مذ بنيت ثم لم ي

أمددور رعيتدده  –المعتمددد  –قددال صدداح  العيددوَّ والحدددائق " وأهمددل 

وأقبل على لهدو  ولذاتده حتدى أشدفى الملدك علدى الدذهاب فغلد  علدى 

أمر  وتدبير  وسياسة سلطانه أخو  الموفدق وقدام بد مر الملدك أحسدن 

قيام وقمع من قرب منده مدن األعدداو واستصدلْ مدن كداَّ يد بى علدى 

  .2ما كاَّ يلقى من اعتراض الموالي وسوو طاعتهم "  كثرة

كما ساعد هذا االنتصار العباسيين على استعادة سيطرتهم على  

السلطة  وأعاد التوازَّ إلى الخالفة العباسية من جديد  ، وكاَّ نتيَة 

وآلدت  279هذا النفوذ مبايعة أبي العباس ابن الموفق وليا للعهد سدنة 

د وفاة المعتمد في رجد  مدن هدذ  السدنة ولقد  إليه الخالفة رسميا بع

 بالمعتود .

وكاَّ المعتود الخليفة الَديد رجل بغداد القوي يراق  الحالة   

العامة في عاصمته وكاَّ من المؤكد أنه بعد إ عال النفدوذ التركدي 

يفتر ه من تحرك للعامدة فدي  دلم يبق للمعتود ما يخشا  سو  ما ق

لحقدد  السددابقة مسدداهمات ملحوظددة  ،  والددذين كدداَّ لهددم فددي ا ،بغددداد 

كمدا يدذكر -ففي محاولة لوب  نشداطات العامدة قدام فدي أول واليتده  

بالنداو بمدينة السالم أال يقعد على الطريق وال فدي مسدَد   -الطبري

الَدددامع قددداص وال صددداح  نَدددوم وال زاجدددر وحلددد  الوراقدددوَّ أال 

 .3يبيعوا كت  الكالم والَدل والفلسفة "

مدر منده محاولدة لمندع تحدُب العامدة علدى قدادتهم وكاَّ هذا األ

الميدانيين بسب  ما يحدث من جدل مذهبي كاَّ مثدارا للفتندة  ،  كمدا 

أنه اشتمل على تر ية للسواد األعظدم مدن هدؤالو العامدة وهدم أهدل 

الُسنة  ، ويظهر ذلك من منع كت  الفلسفة وأصحاب النَوم والكهاَّ 
                                                 

 455ص   7ابن األثير " الكامل " ج    1
 12ص 4مؤل  مَهول  " العيوَّ والحدائق "   ج  2
 28ص  10" تاريب الرسل والملوك  "  ج  الطبري   3
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تحدول هدؤالو إلدى بدؤر مثيدرة . أما منع القصداص مدن القعدود فدذلك ل

للشغ  لما يقومدوَّ بده مدن شدحن نفسدي للَمداهير الغا دبة وتد جيج 

رين  ل ابن الَوزي في كتابه عن القُصاص والمذك ِّ مشاعرها ، وعرَّ

القاص ب نه " الذي يتبع القصة الما ية بالحكاية عنها والشرح لها " 
سدداد ثددم ذكددر أَّ مددن أسددباب كددر  القصددم مددا يكددوَّ فيدده مددن إف ،  1

 2لقلوب العامة . "

لكن قبوة المعتود القوية على األمور في بغداد واجراوته لدم  

مدن ذلدك  ، تحد من نشاطات العامة التي كانت تحركاتهم مثيرة للقلق

هدـ ممدا حددث للخدادم النصدراني الدذي 284ما ذكدر  المؤرخدوَّ سدنة

ممدا  يعمل عند طبيد  السدلطاَّ والدذي شدهد عليده أنده يشدتم النبدي 

ر حنق العامة قال الطبري :" اجتمع أهدل بداب الطداي إلدى قنطدرة أثا

أي  –البرداَّ ومدا يليهدا مدن األسدواي وتدداعوا  ،  قدال ف دخدل عليده 

وال شدك أَّ   ،   3جماعة وس لهم عن الخبر فذكرو  له " –المعتود 

هذ  اال دطرابات كاندت تتعدارض مدع قبودة المعتودد القويدة علدى 

استثارة العامة و ربهم بالقو  العسدكرية  بغداد  ، فكاَّ من المتوقع

 المؤيدة لموقفه.

فلم يَد المعتودد وهدو عدازم علدى اسدتثارة العامدة أفودل مدن  

وهي األمر بلعن معاويدة ر دي هللا عنده ، المس لة التقليدية إلثارتهم 

وأر دددا  ، وهدددي مسددد لة يقددددم عليهدددا خلفددداو بندددي العبددداس األقويددداو 

من أهل الُسنة في بغداد  قال أبدو جعفدر استظهارا لقوتهم أمام العامة 

:" وفددي هددذ  السددنة عددُم المعتوددد بدداهلل علددى لعددن معاويددة بددن أبددي 

سفياَّ على المنابر وأمر بإنشاو كتاب بذلك يقدرأ علدى النداس  ، قدال 

وذكر أَّ أول شيو بدأ به المعتود حين أراد ذلك األمدر بالتقددم إلدى 

قوددية والشددهادات عنددد العامددة بلددُوم أعمددالهم وتددرك االجتمدداع وال

السلطاَّ إال أَّ يس لوا عن شهادة إَّ كانت عندهم ، وبمنع القصداص 

من القعود على الطرقات وعملت بذلك نسب قرئدت بالَدانبين بمديندة 
                                                 

 9ابن الَوزي  " القصاص والمذكرين  "  ص  1
 11المرجع السابق    ص  2
 52ص  10الطبري " تاريب الرسل والملوك  "  ج    3
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السالم في األرباع والمحال واألسواي ثدم مندع القصداص مدن القعدود 

في المسَدين ومنع أهدل الحلدق فدي الفتيدا أو غيدرهم مدن القعدود فدي 

المسَدين ومنع الباعة من القعود في رحابهما  ثم نودي في المسدَد 

 .  1غير  "   الَامع بنهي الناس عن االجتماع على قاص أو 

قددال " ونددودي فددي الَددامعين بدد َّ الذمددة بريددة ممددن اجتمددع مددن  

الناس على مناظرة  أو جدل وأَّ من فعل ذلك أحدل بنفسده  الودرب 

وَّ الماو في الَدامعين أال يترحمدوا ،  وتقدم إلى الشراب والذين يسق

وتحددث النداس أَّ الكتداب "، قدال  بخيدر "   على معاوية وال يدذكرو

الذي أمر المعتود بإنشائه بلعن معاوية يقرأ بعد صدالة الَمعدة فلمدا 

صلى الناس الَمعة بادروا إلى المقصورة ليسمعوا قراوة الكتاب فلم 

تداب الدذي كداَّ المد موَّ فدذكر أَّ المعتودد أمدر بدإخراج الك،   يقرأ 

أمر بإنشائه بلعدن معاويدة فد خرج لده مدن الدديواَّ ف خدذ مدن جوامعده 

 2أورد الطبري هذا الكتاب كامال ولم يعلدق  وقد نسخة هذا الكتاب ، 

أي  –:" وهدو كتداب طويدل قدد أحسدن كتابتده قال، أما ابن األثير فقد 

لعنده عدن إال أنه استدل فيه ب حاديدث كثيدرة علدى وجدوب   -الم موَّ 

قلت : وال شدك أَّ الطبدري   ، 3النبي صلى هللا عليه وسل م ال تصْ "

كدداَّ أقدددر مندده علددى مثددل هددذا التنبيدده لددوال كوندده يكتدد  تحددت مظلددة 

 العباسيين .

وقدد أحسددن الطبدري حددين ربد  بددين اإلجدراوات التددي أمدر بهددا  

المعتود وبين مقصودها وهو لعن معاوية بن أبي سدفياَّ ر دي هللا 

، أما شخصية معاوية فلم تكن مقصودة بعينهدا وال كداَّ لبندي عنهما  

أمية أي خطورة سياسية تدفع العباسيين إلى محاربتهم  ، وإنما األمر 

كمددا ذكددر سددابقا مددن أَّ شخصددية معاويددة كانددت فددي بغددداد خصوصددا 

مدار تَاذب بين أتباع مذهبي الُسدنة والشديعة  ،  كمدا أنده تحدول فدي 

شدر وا دْ لدردة الفعدل المتوقعدة مدن أهدل األوساط السياسية إلى مؤ

 الُسنة في بغداد .
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كذلك يدل هذا الخبر والنداو أَّ عادة الشرب على ح  معاويدة  

والتي ذكرها عبدهللا بن أحمد بن حنبل في صغر  لم تُل حيدة . وقدد 

انتقلت هذ  الروح الَامحة في الددفاع عدن معاويدة انتقلدت مدن بغدداد 

وهو ما نلحظه في محندة الحداكم صداح  إلى أهل الُسنة في المشري 

المستدرك الذي أشدير عليده بد َّ يخدرج علدى النداس فيدذكر شديئا فدي 

فوددائل معاويددة فقددال ال يَدديو مددن قلبددي أو كمددا أورد  الددذهبي فددي  

ترجمتده ، ولعدل شخصدية معاويددة اعتبدرت مدن قبددل أهدل الُسدنة حدددا 

 فاصال بين مذهبهم ومذاه  الرافوة .

ين أَّ الكتداب لدم يقدرأ وبطدل أمدر  بسدب  وقد ذكر كل المؤرخ 

جهددود الددوزير العباسددي عبيدددهللا بددن سددليماَّ والقا ددي يوسدد  بددن 

يعقددوب  ،  وذكددر ابددن جريددر قددال :" وذكددر أَّ عبيدددهللا بددن سددليماَّ 

أحور يوس  بن يعقوب القا ي وأمر  أَّ يعمل الحيلدة فدي إبطدال 

فدي  ما عُم عليه المعتود فموى يوس  بن يعقدوب فكلدم المعتودد

ذلددك وقددال لدده : يددا أميددر المددؤمنين إنددي أخددال أَّ توددطرب العامددة 

ويكوَّ منها عند سماعها هذا الكتاب حركة فقال : إَّ تحركت العامة 

المددؤمنين فمددا تصددنع  رأو نطقددت و ددعت سدديفي فيهددا فقددال  يددا أميدد

بالطالبيين الدذين هدم فدي كدل ناحيدة يخرجدوَّ ويميدل إلديهم كثيدر مدن 

ل هللا ومآثرهم وفي هذا الكتاب إطدرااهم أو الناس لقرابتهم من رسو

كمددا قددال وإذا سددمع الندداس هددذا كددانوا إليدده أميددل وكددانوا أبسدد  ألسددنة 

وأثبت حَة منهم اليوم ف مسك المعتود فلم يرد عليه جوابا ولم ي مر 

 .1في الكتاب بعد  بشيو "

وزاد ابددن األثيددر أَّ الددوزير كلددم المعتوددد وحددذر  ا ددطراب  

لفتندة فلددم يسدمع منده وقدال معلقددا : وكداَّ عبيددهللا مددن العامدة وإثدارة ا

، وتابعده ابدن كثيدر وزاد فقدال :"  2المنحرفة عن علي عليه السالم "

إَّ الوزير عبيدهللا بن سليماَّ كاَّ ناصبيا يكفر عليا  ر ي هللا عنده 

"3 . 
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قلت وال أدري ما الداعي إلى رب  ابن كثير فعل الوزير بتهمة  

مشددروع عنددد   لده فددي إبطدال لعددن معاويدة ، وعم  تكفيدر علددي 

أهل الُسنة وال راب  بينهما فإَّ كل أهل السنة ال يقولوَّ بتكفير أميدر 

المددؤمنين علددي ر ددي هللا عندده وأر ددا  كمددا أنهددم ال يَيددُوَّ فددي 

، وهدذا الفعدل مدن الناحيدة الواقعيدة فعدل   الوقت ذاته لعن معاوية 

ول ب َّ ابدن كثيدر قدد اطلدع سياسي يراعى فيه مصالْ الدولة  ،  والق

على ما استدل به على قولده ال يدرد اسدتغرابنا المبندي علدى مدا ظهدر 

 من قوله رحمه هللا .

 أما ابن األثير رحمه هللا وقوله ب نه من المنحرفة عدن علدي  

فال يؤبه له ألنه كاَّ معروفا بتشيعه ، وربطه بدين مندع لعدن معاويدة 

 واالنحرال عن علي معتاد من مثله .

انتهدت هدذ  الَولدة بدين القدو  السياسدية  289قلت : وفي سنة  

والعسكرية وبين العامة في بغداد بوفاة  المعتود رجدل بغدداد القدوي 

وآخر الخلفاو العباسيين األقوياو ، قال ابن األثير يصفه : وكاَّ مهيبا 

، قدال  1عند أصحابه يتقدوَّ سدطوته ويكفدوَّ عدن الظلدم خوفدا منده "

َي أمرهدا و دعفت صاح  العيوَّ وا لحدائق " وكانت الخالفة قد وهِّ

، و خلَفده   2ف عُها هللا بالمعتود وكاَّ يقدال لده ) السدفاح الثداني ( "

ابنه المكتفي باهلل قال ابن كثيدر معلقدا :" وحدين ولدي المكتفدي كثدرت 

. وكاَّ من أكبر الفدتن انتشدار القرامطدة 3الفتن وانتشرت في البالد "

ريق الحاج  وامتددادهم حتدى بدالد الشدام  ،  جنوب العراي وقطعهم ط

هددـ بسدداحل البحددرين بشددرقي جُيددرة 286وكدداَّ أمددرهم قددد بدددأ سددنة 

 العرب .

ثم خلَ  المكتفي أخو  المقتدر باهلل ، وكاَّ الوزير العباس بدن   

الحسن قد سدعى فدي ذلدك بإشدارة مدن علدي بدن الحسدن بدن الفدرات ، 

الخليفددة عنددد توليدده  وهددو مددن أسددرة شدديعية  معروفددة .  و كدداَّ عمددر
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ثالث عشرة سنة  ،  وفي هذا إشدارة إلدى عدودة تندامي أمدر الدوزارة 

 وعظم ش نها وتحكمها في أمر الخلفاو وهو ما سيظهر جليا الحقا .

وكددداَّ  دددع  الخالفدددة وتندددامي النفدددوذ الشددديعي دافعدددا إلدددى   

لخلددع المقتدددر وتوليددة ابددن المعتددُ   296المددؤامرة التددي حيكددت سددنة 

اح و علدي وكاَّ وراو ها التيار السني بقيادة محمدد بدن داود بدن الَدر 

بن عيسى وعدد من القواة  الدذين لدم ير دهم توليدة المقتددر  ، وقدد 

 اشترك معهم فيها الحسين بن حمداَّ وهو من الشيعة  .

وقد تعَ  ابن األثير من اشتراك ابن حمداَّ على شددة تشديعه  

 .  1وميله إلى علي وأهل بيته

أهددم نتددائج فشددل هددذ  المددؤامرة أَّ قددوي جاندد   وقددد كدداَّ مددن 

الرافودة وتنددامي دورهددم فددي بغدداد  ،  وتددولي ابددن الفددرات الددوزارة 

م ،  قدال ابدن وتوس  للحسدين بدن حمدداَّ عندد المقتددر فقبلده ووال  قُد

وقدد اسدتغل تهمدة  2األثير  :" فلما استوزر ابن الفرات تفدرد بداألمر"

من ش َّ ابن الفدرات مدع عامدة  المؤامرة إلزاحة كل منافسيه ، وكاَّ

تكلمت العامة كما يقول  299أهل الُسنة أنه لما تحركت األسعار سنة

الصولي : ولعنو  في الشوارع وكتبوا على المساجد حدول دار  مثدل 

والقرآَّ كالم   ما يكت  اآلَّ من الترحم على أصحاب رسول هللا 

علدى مسدَد    هللا غير مخلوي  وأشبا  ذلك فمحا بعض أسبابه ما كاَّ

وقددال فددي مو ددع آخددر ورمددوا العامددة ابددن  ، 3وزاد األمددر عليدده "

الفرات وكتبوا على مسَد  التي حول دار  رحم هللا أبدابكر وعمدر " 
4  . 

قلددت وكددل هددذ  مفددردات يكثددر تددداولها لددد  الحنابلددة فددي وجدده  

معار ددديهم مدددن المعتُلدددة والشددديعة وهدددذا يددددل بو دددوح علدددى أَّ 

الددوزير وانتمائدده كانددت فددي مَملهددا سددنية المعار ددة  ددد سياسددات 

 حنبلية .

                                                 
 18ص  8كامل "  ج  ابن األثير " ال  1
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ورافق هذا النفوذ الرافوي فدي بغدداد اتسداع نفدوذهم فدي كافدة  

جوان  العدالم اإلسدالمي  فقدد بددأ أمدر الدولدة العبيديدة ) التدي تسدمى 

خط  الفاطمية (  في المغرب بعدد سدقوط األغالبدة فدي أفريقيدة وكداَّ 

نوا من الشيعة فال يسدواهم أَّ مما ساهم في سقوطها أَّ وزراوها كا

 . 1يظفر أبو عبدهللا الشيعي  كذا قال ابن األثير

 

أول إشارة تاريخية يدذكر فيهدا الحنابلدة  وفي هذ  الحقبة جاوت 

ابدن األثيدر  عندد حديثده عدن فتندة ابدن المعتدُ اآلنفدة  فقدد ذكدرتحديدا 

 الذكر قال :" لما رأ  ابن المعتدُ ذلدك ومعده وزيدر  محمدد بدن داود

العامددة ادعدددوا لخليفدددتكم السدددني  رهربددا وغالمدددا لددده ينددادي يدددا معشددد

البربددـهاري  وإنمددا نسددبت هددذ  النسددبة ألَّ الحسددين بددن القاسددم بددن 

عبيدددهللا البربهدداري كدداَّ مقدددم الحنابلددة والُسددنة مددن العامددة ولهددم فيدده 

 .  2اعتقاد عظيم  ف راد استمالتهم بهذا القول "

اي هدددذا الخبدددر  فسدددمى قلدددت وقدددد خل ددد  ابدددن األثيدددر فدددي سدددي 

البربهاري مقدم الحنابلة  الحسدين بدن القاسدم بدن عبيددهللا  وهدذا اسدم 

 أحد الوزراو العباسيين المعروفين  . 

والبربهدداري هددو الحسددين بددن علددي بددن خلدد  تلميددذ أبددي بكددر  

 المروذي  والذي قدر له أَّ يقود الحنابلة في تلك الحقبة .  

ات :" شديب الطائفدة فدي وقتده قال عنه ابن أبي يعلدى فدي الطبقد 

 .3ومتقدمها في اإلنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد وباللساَّ "

قال ابن الَوزي  فدي المندتظم هدو أبدو محمدد البربهداري جمدع  

العلم والُهد وصح  المروذي وسهال التستري وتندـُ  عدن ميدراث 

زالوا أبيه وكاَّ سبعين ألد  درهدم وكداَّ شدديدا علدى أهدل البددع فمدا

 .4 يثقلوَّ قل  السلطاَّ عليه "

                                                 
 35ص  8ابن األثير " الكامل "  ج  1
 16ص   8المرجع السابق  ج    2
 36ص  3ابن أبي يعلى " طبقات الحنابلة "  ج   3
 233ص  6ابن الَوزي " المنتظم  "  ج    4

This file was downloaded from QuranicThought.com



 98  ة في بغدادميراث األزمنة الصعبة ... سنوات الحنابل

وقال ابن كثير :" العالم الُاهد الفقيه الحنبلدي كداَّ شدديدا علدى  

  1 أهل البدع  والمعاصي وكاَّ كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة "

. 

وأثنددى عليدده الددذهبي فقددال :" شدديب الحنابلددة القدددوة اإلمددام كدداَّ  

اال بالحق داعية إلى األثر  ال يخا   2في هللا لومة الئم " لقو 

على سعة نفوذ  عدن ابدن بطدة قولده  لونقل ابن أبي يعلى ما يد

يدا قدوم –من قبل القرامطدة  –سمعت البربهاري يقول لما أُخذ الحاج 

إلى معونة مئة أل  دينار و مئدة ألد   –أي الخليفة  –إَّ كاَّ يحتاج 

اد دينار و مئة أل  دينار خمس مدرات عاونتده قدال ابدن بطدة ولدو أر

 . 3لحصلها من الناس "

وللبربهدداري كتدداب اسددمه شددرح الُسددنة  يتوددمن عقيدددة السددل    

ذكر فيه كافة المسائل التدي خدال  الحنابلدة فيهدا الرافودة والمعتُلدة 

وغيرهم فمن ذلك قولده :" واعلدم رحمدك هللا أَّ الددين إنمدا جداو مدن 

،   4قبل هللا تبارك وتعالى لدم يو دع علدى عقدول الرجدال وآرائهدم "

وفيه قوله وخيدر هدذ  األمدة بعدد وفداة نبيهدا أبدو بكدر وعمدر وعثمداَّ  

قددال ثددم أفوددل الندداس بعددد هددؤالو علددي وطلحددة والُبيددر  ،  قددال ثددم 

أفول الناس بعد هؤالو من صح  رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدل م 

ُم عليدده وتددذكر  يومددا أو شددهرا أو سددنة أو أقددل مددن ذلددك أو أكثددر تددرحَّ

،  وفيه " وال يحل قتل السلطاَّ والخروج  5ته "فوله وتك  عن زل

عليهم و إَّ جاروا "   وفيه من المسائل الفقهيدة قولده " وال نكداح إال 

 بولي وشاهدي عدل " وهذا يتومن ردا على الحنفية رحمهم هللا .
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وفيدده " واعلددم أَّ متعددة النسدداو واالسددتحالل حددرام إلددى يددوم   

ول والنهددي عددن المنكددر باليددد ، وفيدده " واألمددر بددالمعر  1القيامددة " 

 . 2واللساَّ والقل  بال سي  "

وقد قاد البربهاري الحنابلة في تلك الفترة حتى وفاته رحمه هللا   

، فمن المصادمات التي حدثت فدي عصدر  مدا ذكدر  ابدن األثيدر بدين 

العامددة و الحنابلددة ف خددذ الخليفددة جماعددة مددنهم وسدديرهم إلددى البصددرة 

كانددت مددع الرافوددة بسددب  تددوجههم لقبددر ،  وهددي فتنددة  3فحبسددوا "

للرافودة ،  سياسديا. وكانت تلدك الفتدرة  شدهدت نشداطا   الحسين 

قال أنده بلدغ الخليفدة  313من ذلك ما ذكر  ابن كثير في حوادث سنة 

أَّ جماعة من الرافوة يَتمعوَّ في ) براثا ( غربدي بغدداد فيندالوَّ 

ة ويتبدراوَّ مدن من الصحابة وال يصلوَّ الَمعة ويكاتبوَّ القرامط

  .4المقتدر فهدم البناو الذي في ذلك المو ع وعد  مسَد  رار " 

وكانددت الخالفددة العباسددية آنددذاك مسددتقرة ظدداهرا إال أَّ النفددوذ  

الشدديعي كدداَّ قددد قددوي مددع تُايددد النفددوذ العسددكري للمندداطق الشدديعية 

إزاحددة  320جنددوب العددراي ، وقددد اسددتطاع هددذا النفددوذ القددوي سددنة 

لية القاهر منهيا بذلك سنوات من االنتقال السلمي للسلطة  المقتدر وتو

، وكدداَّ خلدد  هددذا الخلددع مددؤنس المظفددر قائددد الَدديش  ، وعلددق ابددن 

األثيددر علددى ذلددك قددال " وكدداَّ مددا فعلدده مددؤنس سددببا لَددرأة أصددحاب 

األطددرال علددى الخلفدداو وطمعهددم فيمددا لددم يكددن يخطددر علددى بددال ، 

را وحكددم فيهددا النسدداو وانخرقددت الهيبددة و ددع  أمددر الخالفددة كثيدد

والخدددم وفددرط فددي األمددوال وعددُل مددن الددوزراو وولددى ممددا أوجدد  

طمع أصحاب األطرال والنواب " قال وإذا اعتبرت أحوال الخالفدة 
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رأيدت بيدنهم تفاوتدا   المعتودد  في أيامده وأيدام أخيده المكتفدي ووالدد 

 .    1بعيدا "

مدن مدؤنس  وكاَّ المستفيد من هذا االنتقال الدموي للسلطة كال 

المظفر وحاجبه بليق وابنه علي والوزير أبي علي بن مقلدة  ، وكداَّ 

كل هؤالو من الروافض قال الدذهبي فدي ترجمتده للقداهر بداهلل وحكدم 

 .   2عليه علي بن بليق الرافوي الذي عُم على س  معاوية " 

وكاَّ أولى إجراوات هذا التيار االصطدام ب هل الُسنة  وهو ما  

ثيددر أَّ علددي بددن بليددق وكاتبدده الحسددن بددن هدداروَّ أمددرا ذكددر  ابددن األ

بلعدددن معاويدددة بدددن أبدددي سدددفياَّ وابنددده يُيدددد علدددى المندددابر ببغدددداد  

فا ددطربت العامددة فدد راد علددي بددن بليددق أَّ يقددبض علددى البربهدداري 

رئيس الحنابلة وكاَّ يثير الفتن هو وأصحابه فعلم بذلك فهدرب ف خدذ 

زوري وأحدروا إلدى  جماعة من أعياَّ أصحابه وحبسوا وجعلوا في

  .3 عماَّ "

قلت أما قوله عن البربهاري أنه كاَّ يثير الفتن فنفثدة مصددور  

، والفتن التي كداَّ يقصددها هدو أمدر  بدالمعرول ونهيده عدن المنكدر 

ووقوفه في وجه المبتدعة خصوصدا الرافودة ، فدي ظدل ا دطراب 

 السلطة العباسية و عفها .

ولديس فيده تعليدق ابدن والخبر ذكر  صداح  العيدوَّ والحددائق  

األثير  بل فيه " وفيها هدم علدي بدن بليدق والحسدن بدن هداروَّ كاتبده 

بلعن معاوية فا طربت العامة لذلك فقدبض علدى البربهداري رئديس 

 . 4الحنابلة وعلى جماعة من كبار أصحابه وأحدروا إلى البصرة "

وذكددر ابددن كثيددر أَّ اللعددن لددم يددتم قددال ": وسددرت إشدداعة بددين  

أَّ الحاجدد  علددي بددن بليددق يريددد أَّ يلعددن معاويددة علددى  الندداس علددى

المندابر فلمددا بلددغ الحاجدد  ذلددك بعدث إلددى رئدديس الحنابلددة البربهدداري 
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ليقابله على ذلك فهرب واختفى ف مر جماعة مدن أصدحابه فنفدوا إلدى 

 .  1 البصرة "

 قلددت وهددذا قددول ابددن الَددوزي فددي المنددتظم قددال وفددي جمدداد  

مير علي بن بليق وحاجبه قد عمل على وقع اإلرجال ب َّ األ اآلخرة

لعن معاوية  لكنه لم يشر إلى أمر المقابلة بل قال وتقدم علي بن بليق 

 2للقبض على أبي محمد البربهاري رئيس الحنابلة " 

وذكر ابن أبي يعلى قال :" إنه فدي خالفدة القداهر ووزيدر  ابدن  

مدن  مقلة تقدم بالقبض علدى البربهداري فاسدتتر وقدبض علدى جماعدة

كبار أصحابه وحملوا إلى البصرة  وعاق  هللا تعالى ابدن مقلدة علدى 

فعله وعُله القاهر عن وزارته قال وقبض على القاهر وحبس وخلع 

"3   . 

بدين الخليفدة القداهر وكدل  مدن  ثوالعقاب الذي يشير إليه ما حد 

مؤنس وبليق وابنه علي  ، وابن مقلدة ، فقدد خلدع القداهر الدوزير ابدن 

قتل كال من مؤنس وبليق وابنه  ، غير أَّ ابن مقلدة  نَدْ بعدد مقلة و

ذلك بمساعدة الحسن بن هاروَّ كات  علي بن بليدق فدي خلدع القداهر 

وتدولى الرا دي بداهلل  الدذي حداول تدوزير  322ونَْ في ذلدك سدنة 

الوزير السني علدي بدن عيسدى إال أنده قيدل لده : إَّ الوقدت ال يحتمدل 

 ،كمدا جداو عندد ابدن األثيدر  4الوقدت  "أخالي علي وابدن مقلدة أليدق ب

 وهي عبارة لطيفة المعاني .

وكاَّ ابن مقلة رافويا قدال ابدن العمراندي عنده ": اسدتبد بد مر  

، وحدث   5164خالفة بني العباس "   الخالفة وقد كاَّ إماميا ال ير

.  323زمن وزارته  ما يسميه ابدن األثيدر فتندة الحنابلدة ببغدداد سدنة 

أخبار الرا دي والمتقدي  :" وزاد أمدر الحنبليدة فدي  قال الصولي في

هدذا الوقدت ونهبدوا دكداكين ببدداب الشدام ألَّ البربهداري مودى بعددود 
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مو دع  –أمر عبدهللا بدن أحمدد بدن حنبدل وعداثوا فدي مربعدة شدبي  

فد نكر السدلطاَّ ذلدك وأمدر بطلد  الددالو وابدن  -شمال غربدي بغدداد 

 .  .  1رمواَّ فلم يوجدا "

موى بعدود أمدر عبددهللا يددل أَّ لده جهدودا سدابقة قلت وقوله و 

 في األمر بالمعرول والنهي عن المنكر . 

وقال ابدن األثيدر ": وفيهدا عظدم أمدر الحنابلدة وقويدت شدوكتهم  

وصاروا يكبسوَّ من دور القواد والعامة و إَّ وجدوا نبيذا أراقدو  و 

 إَّ وجدوا مغنية  ربوها وكسدروا آلدة الغنداو واعتر دوا فدي البيدع

والشراو ومْشدي الرجدال مدع النسداو والصدبياَّ فدإَّ رأوا ذلدك سد لو  

عن الذي معه مدن هدو فد خبرهم و إال  دربو  وحملدو  إلدى صداح  

الشدددرطة وشدددهدوا عليددده بالفاحشدددة وأرهَدددوا  بغدددداد فركددد  بددددر 

الخرشددني وهددو صدداح  الشددرطة عاشددر جمدداد  اآلخددرة وندداد  فددي 

الحنابلدة أال يَتمدع   جانبي بغدداد فدي أصدحاب أبدي محمدد البربهداري

مددنهم اثندداَّ وال يتندداظروا فددي مددذهبهم وال يصددلي مددنهم إمددام إال إذا 

جهر ببسم هللا الرحمن الدرحيم فدي صدالة الصدبْ والعشدائين فلدم يفدد 

فدديهم وزاد شددرهم وفتنددتهم واسددتظهروا بالعميدداَّ الددذين كددانوا يدد ووَّ 

عميداَّ إلى المسداجد وكدانوا إذا مدر بهدم شدافعي المدذه  أغدروا بده ال

فيوربونه بعصيهم حتى يكاد يموت  فخرج توقيع الرا ي بما يقدرأ 

، وقد أورد مسكويه ندم كتداب   2 على الحنابلة ينكر عليهم فعلهم "

وخرج توقيع الرا ي باهلل  إلى الحنبليين بما نسخته  : الرا ي قال 

بسددم هللا الددرحمن الددرحيم مددن نددافق بإظهددار الدددين وتوثدد  علددى }" 

كدددل بددده أمدددوال المعاهددددين كددداَّ قريبدددا مدددن سدددخ  رب المسدددلمين وأ

العالمين وغو  هللا وهو مدن الودالين  ، وقدد ت مدل أميدر المدؤمنين 

أمر جماعتكم  وكشفت له الخبرة عن مذه  صداحبكم ).....بيداض ( 

زيددن لحُبدده المحظددور ويدددلي لهددم حبددل الغددرور فمددن ذلددك تشدداغلكم 

والعرش ...)بيداض(  بالكالم في رب العُة تباركت أسماا  وفي نبيه
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والكرسي وطعنكم على خيار األمدة ونسدبكم شديعة أهدل بيدت رسدول 

هللا صلى هللا عليه وسل م إلى الكفر والوالل وإرصادهم بالمكار  في 

الطرقات والمحال  ثم استدعااكم المسلمين إلى الدين بالبدع الظاهرة 

ائض والمددذاه  الفدداجرة التددي ال يشددهد بهددا القددرآَّ وال يقتودديها فددر

الرحمن وإنكداركم زيدارة قبدور األئمدة صدلوات هللا علديهم وتشدنيعكم 

على زوارها باالبتداع  وأنكم مع إنكاركم تتلفقدوَّ وتَتمعدوَّ لقصدد 

 رجل من العوام ليس بذي شرل وال نسد  وال سدب  برسدول هللا 

وت مروَّ بُيدارة قبدر  والخشدوع لدد  تربتده والتودرع عندد حفرتده  

على هذ  المنكرات ما أردا  وشديطانا زينهدا لكدم  فلعن هللا ربا حملكم

ما أغرا  وأمير المؤمنين يقسم هللا فيما جهد إليه يلُمه الوفاو به لدئن 

لم تنصرفوا عدن مدذموم مدذهبكم ومعدوج طدريقتكم ليوسدعنكم  دربا 

وتشددريدا وقددتال وتبديدددا ويسددتعملن السددي  فددي رقددابكم والنددار فددي 

نكم الغائ  فقدد أعدذر مدن أندذر ومدا محالكم ومنازلكم فليبلغ الشاهد م

 .    1{أمير المؤمنين إال باهلل عليه يتوكل واليه يني   قتوفي

 

قلت والكتاب متخم  بالترهات كتبه رافوي ذكر فيده رد  علدى  

 وليس للخليفة الرا ي ناقة فيه وال جمل . ، مواق  الحنابلة منهم

رافودة فدي قلت وأبرز ما في الكتاب إنكار  تعرض الحنابلة لل 

زيارتدده للقبددور فددي بغددداد وجنوبهددا  ، وهددذا أمددر معددرول فقددد كدداَّ 

الحنابلة يعار وَّ بشدة ما يقوم به الرافوة من مظاهر مخالفة عند 

زيارتهم لقبور أئمتهم ، فقد ذكر التنوخي في النشوار قدال : قدال أبدي 

وابن عايش : كانت في بغداد نائحة مَيدة حاذقة تعرل بخل  تندوح 

ألَّ النداس إذ ذاك ، لقصيدة فسمعناها في دور بعدض الراسداو بهذ  ا

من النياحة إال بعُ سلطاَّ أو سرا ألجدل الحنابلدة .  َّكانوا ال يتمكنو

ولم يكن النوح إال مراثي الحسين وأهدل بيتده علديهم السدالم فقد  مدن 
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غير تعريض بالسل  قاال فبلغنا أَّ البربهاري قال : بلغني أَّ نائحدة 

 .1 تنوح اطلبوها فاقتلوها "يقال لها خل  

قال محققه في الحاشية : البربهاري كاَّ رئديس الحنابلدة وكداَّ  

إلددددى كثيددددر مددددن أعمددددال العندددد  ف خددددذوا يكبسددددوَّ الدددددور  ميدددددفعه

ويعتر وَّ البيع والشدراو وأرهبدوا كدل مدن ال يدر  رأيهدم ثدم ذكدر 

 خبر الطبري وخبر إغراو العمياَّ بالشافعية .

آخددر مددن كتابدده :" وكدداَّ هددذا فددي وقددال التنددوخي فددي مو ددع  

شددعباَّ والندداس إذ ذاك يلقدددوَّ جهدددا جهيددددا مددن الحنابلدددة إذا أرادوا 

 . 2الخروج إلى الحائر "

قلت  وتعليق المحقدق فيده تددليس وإنمدا وقفدوا فدي وجده الفسداد  

فهدي الددور التدي   -إَّ صدْ  –الذي انتشر في بغداد  وكبسهم للدور 

الخمدددر ويكسدددروَّ آالت اللهدددو هدددي مظندددة الفسددداد فكدددانوا يريقدددوَّ 

ويعتر ددوَّ عمليددات الغددش  وكددل هددذا مددن األمددر بددالمعرول ، ومددا 

 أحنق المحقق غير منعهم للرافوة من النوح  .

وال شددك أَّ هددذ  الحملددة هددي إحيدداو للدددور السددني البددارز فددي  

 األمر بالمعرول والنهي عن المنكر والذي مثلته حركة المطوعة  .

ر من مس لة التعرض للشافعية فلم يذكرها أما ما ذكر  ابن األثي 

، ولددم يتعددرض لهددا    -فيمددا أعلددم   -أحددد ممددن سددبقه مددن المددؤرخين 

الكتدداب المنسددوب للرا ددي  ، إ ددافة أَّ عالقددة الشددافعية بالحنابلددة 

كانددت آنددذاك حسددنة لددم يكدددرها بعددد شدديو ،     ولددم يكددن هندداك دافددع 

لمنكدرات املة مكافحة للحنابلة أَّ يرتكبوا هذا المنكر وهم يقودوَّ ح

فدي بغددداد  لدذا فددإَّ فدي هددذ  الُيدادة نظددر . وال يظدنن ظدداَّ أَّ إيددراد 

اشدددتراط الَهدددر بالبسدددملة فدددي المنددداداة دال علدددى حودددور المدددذه  

الشافعي ذلك الوقدت ، فدإَّ   الَهدر بالبسدملة مدن أقدوال الشدافعية إال 

هللا  قال شيب اإلسالم ابن تيمية رحمده ، أنه من أقوال الرافوة كذلك

فدي المنهداج " وكددذلك الَهدر بالبسددملة هدو مددذه  الرافودة وبعددض 
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الندداس تكلددم فددي الشددافعي بسددببها وبسددب  القنددوت ونسددبه إلددى قددول 

الرافوددة والقدريددة ألَّ المعددرول فددي العددراي أَّ الَهددر كدداَّ مددن 

    . 1شعار الرافوة "

وقد ذكر صداح  صدلة تداريب الطبدري قدال " واحتدري ثمانيدة  

طددرح النددار قددوم مددن  –يعنددي الكددرخ  –مددن أسددواقها وأربعددوَّ صددفا 

الحنبلية حين قبض بدر الخرشني على رجل من أصحاب البربهاري 

يعرل بالدالو "  قال وكاندت حدال البربهداري قدد زادت ببغدداد  قدال 

وأصحابه يذكروَّ عنه صالحا كثيرا وأ داد  يذكروَّ خدالل ذلدك 

"2 

لخرشددني صدداح  عددودا فددإَّ الوقددت لددم يطددل بددابن مقلددة وبدددر ا 

الشرطة الذين صرفهم الرا ي بعد عام من صدامهم مع الحنابلدة  ، 

وتم إعادة الوزير السني المعرول علي بدن عيسدى الدذي رشدْ أخدا  

عبددالرحمن  إال أَّ  ديق المدوارد الماليددة لدم يمكدن هدذا الددوزير وال 

غير  من إصدالح األمدور ممدا دفدع الرا دي إلدى مراسدلة محمدد بدن 

سد  والبصدرة  يعدرض عليده إمدارة األمدراو مقابدل رايق صداح  وا

 .    3القيام بالنفقات وأرزاي الَند ببغداد "

وهدددذا كلددده دال علدددى  دددع  األحدددوال االقتصدددادية وتدددردي  

األحوال السياسية في بغدداد  ويصد  ابدن األثيدر حدال أحدد الدوزراو 

قبددل العددرض العباسددي البددن رايددق  قددال :" ومازالددت اإل دداقة تُيددد 

بين يديه من المعاملين فيمدا عندد  مدن األمدوال وقطدع ابدن  وطمع من

رايق حمل واس  والبصدرة وقطدع البريددي حمدل األهدواز وأعمالهدا 

                                                 
 150ص   4ابن تيمية  " منهاج السنة "  ج    1
أَّ   ي،    قلت ومما يذكر  أصحابه ممدا ال يصدد    295ذاني " صلة تاريب الطبري "  صالهم 2

مدا  -تنددرا  -صوت تشميت أصحابه له حين عطس بلغ دار الخالفة ومدا يدذكر   أ دداد  وندذكر  

روا  صاح  التكملة قال عن البربهاري أنده حمدل فدي درج مقفدول لده منظدر بعدرة وجداو بده إلدى 

قال هذ   بعرة جمل أم المؤمنين عائشدة ر دي هللا  عنهدا أريدد أَّ أرهنهدا عنددك بُاز في الكرخ ف

         295على أل  دينار فاعتذر الرجل "
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 0الدوزير  – روكاَّ ابن بويه قد تغل  علدى فدارس  فتحيدر أبدو جعفد

 .     1 وكثرت المطالبات عليه ونقصت هيبته "

وفقددددد الددددوزراو دورهددددم السياسددددي بسددددب   ددددع  المددددوارد  

القتصادية  وتولى ابن رايدق منصد  أميدر األمدراو قدال ابدن األثيدر ا

عن الوزير :" وليس له من األمدر شديو إنمدا األمدر جميعدا إلدى ابدن 

، وكاَّ النشاط الحنبلي تحدت قيدادة البربهداري حيدة جذوتده  2رايق "

قدددال " انددده زاد أمدددر  326فقدددد ذكدددر الصدددولي فدددي حدددوادث سدددنة 

ابن رايدق رقعدة يحدذر  فيهدا ويندذر  البربهاري وأصحابه فكت  إليه 

ف ظهر القبول وتومن ترك المعاودة " كما ذكر أَّ ابدن رايدق  ظفدر 

   3 بالدالو أحد أصحاب البربهاري فحبس في دار ابن رائق ثم أفلت "

. 

 326قلت وكاَّ عَُ الخلفاو مددعاة إلدى إعدادة ابدن مقلدة سدنة  

  األميدر التركدي فكاَّ أول سعيه التدبير للتخلم من ابن رائق فكات

القددوي والمسدديطر علددى واسدد  بَكددم وعددرض األمددر علددى الرا ددي 

مقابددل ثالثددة آالل ألدد  دينددار يستخلصددها مددن ابددن رائددق فددي حددال 

القبض عليه . غير أَّ هذا التددبير لدم يدنَْ ولدم يدتم علدى هدو  ابدن 

مقلة فقد قدبض عليده وقطعدت يدد  ولسدانه ولحقده شدقاو شدديد إلدى أَّ 

ت هذ  المكاتبات األمير بَكم فاستولى على بغداد ،  وقد أغر 4 مات

وقلددد  الرا ددي إمددرة األمددراو بدددل ابددن رائددق  ، ورغددم أَّ الرا ددي  

إال أنه كداَّ عداجُا عدن  شيعيلكاَّ يحمل في نفسه معار ة النفوذ ا

لده عدن التعامدل مدع هدذ  القدو  الشديعية  ةبل كداَّ ال مندوحد ، العمل

لعسددكرية والماليددة . وَخفَددت التددي سدديطرت علددى الحيدداة السياسددية وا

 الصوت السني و ع  حاله  إال بعض تحركات  للحنابلة  .

                                                 
 322ص  8المرجع السابق  ج   1
 345ص  8المرجع السابق   ج    2
 104-103الصولي " أخبار الرا ي والمتقي "   ص  ص  3
أنه ولي الوزارة   ،  قال ابن األثير :" ومن العَ   346ص 8ابن األثير " الكامل "  ج     4

 ثالث دفعات ووزر لثالثة خلفاو وسافر ثالث سفرات ودفن بعد موته ثالث مرات "
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وكاَّ بَكدم مدن أشدد األمدراو محاربدة للسدنة عمومدا وللحنابلدة  

مددن ذلددك مددا ، ومددن أكثددرهم نصددرة للرافوددة فددي بغددداد  ،خصوصددا 

قدال :" وتعدرض الحنبليدة لمدن  327ذكر  الصولي في حوادث سدنة 

ن شدعباَّ فندودي فديهم أنهدم متدى عر دوا لهدم قصد الحي للنص  مد

عوقبوا أشد معاقبة فكفوا وكاَّ ابن إسماعيل بن أحمد قد ولي شرطة 

بغدددداد قبدددل هدددذا الوقدددت بشدددهر وأيدددام فركددد  ووقدددع بدددين الحنبليدددة 

قددال وطلدد      1 والوددرابين والنخاسددين قتددل ف عدداَّ علددى الحنبليددة "

قدال " وكداَّ الددالو ثدم   2ابن إسماعيل بن أحمد البربهاري فاسدتتر "

صاح  البربهاري قد فر من الحبس في دار بَكدم  فوجدد وآل أمدر  

وذكدر صداح  العيدوَّ والحددائق أنده خدرج جماعدة  . إلى أَّ قتدل " 

من أهل بغداد لُيارة قبر الحسين فخرج الحنابلدة علديهم فندالوا مدنهم 

كل منال ووقعت فتنة فرك  األمير أبو إسحاي إبراهيم بدن أحمدد بدن 

ماعيل بددن أحمددد فددي هددذا اليددوم فقتددل مددنهم نفسددين وجددرح جماعددة إسدد

وأحدددري مندددازلهم وظفدددر بَماعدددة مدددن الحنابلدددة و دددربوا بالسدددياط 

وكبسدددت دار البربهددداري فاسدددتتر وقتدددل الددددالو صددداح  البربهددداري 

  . 3وصل  على الَسر "

و من إجراواته المؤيدة للرافوة قام بَكم ببنداو مسدَد براثدا  

التدي كداَّ البربهداري  -بنبش القبدور وتحويلهدا   وأفتى بعض الفقهاو

  4وأنفق عليه وصلى بالنداس فيده –وأصحابه أخذوا الناس بالدفن فيه 

وكدداَّ هددذا المو ددع قددد مددر بنددا هدمدده ويسددميه ابددن كثيددر عددش  ، 

 الروافض .

وترافق هذا كله بحالة من الفو ى المالية والسياسية مع تُايدد  

وكثر التخلي  في أمر النقد والورب نشاط العيارين قال الصولى :" 

" 5  . 

                                                 
 136الصولي  " أخبار الرا ي والمتقي   ص  1
 136الصولي " مرجع سابق " ص  2
 332ص  4حدائق " ج  مؤل  مَهول  " العيوَّ وال  3
 136الصولي  "   مرجع سابق "  ص    4
 136المرجع السابق   ص 5
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فددي هددذا الَددو المشددحوَّ بالفو ددى تددوفي الرا ددي أول سددنة  

ولم يَدوا حنوطا لكفنه قال :" ولم يؤت بحندوط مدن الددار ألَّ  329

الخُائن كلها أقفدل عليهدا ووكدل بهدا فوجده القا دي إلدى الكدرخ إلدى 

وط المعددرول بددابن أبددي ذكددر  العطددار حتددى حمددل مددن دكاندده حندد

 .  1 وجميع ما يحتاج إليه "

قددال ابددن األثيددر :" لمددا مددات الرا ددي بدداهلل بقددي األمددر موقوفددا  

انتظار لقدم أبي عبدهللا الكوفي كات  بَكم  من واس  وكاَّ بَكم به 

" 2 . 

وتددولى المتقددي هلل الخالفددة بعددد   ، ولددم يلبددث عدددو الُسددنة أميددر  

بية أَّ هلك في نفس العام بغداد القوي التركي الذي لم يكن يتكلم العر

قال الصولي ": وهاج الحنبلية عند موت بَكدم فقدالوا ظهدرت الُسدنة 

وحدداولوا هدددم مسددَد براثددا واإليقدداع بالوددرابين وأهددل درب عددوَّ 

ف خرج توقيع من المتقي هلل ب خدذ قدوم مدن الحنبليدة ف خدذوا و دربوا 

ب ونودي عليهم وأمر ابن جعفر الخياط بحفظ مسَد براثا وأَّ يور

  .3 عنق من تعرض لهدمه "

قال ابدن األثيدر :" واسدتولى المتقدي علدى دار بَكدم ف خدذ مالده  

منها وكاَّ قد دفن فيها ماال كثيرا وكذلك في الصحراو ألنه خال أَّ 

  . 4ينك  فال يصل إلى ماله في دار  "

قلت وكانت مظاهر الرفض قد انتشرت جددا ممدا ا دطر معده  

أَّ من ذكدر أحددا مدن الصدحابة بسدوو فقدد المتقي أَّ ينادي في بغداد 

وخرج عنها العالم الحنبلي أبدو القاسدم الخرقدي   5 برئت من الذمة  "

لمدا كثدر بهدا الشدر والسد  للصدحابة كمدا  –بكسر أوله وفتْ ثانيه  –

  .6 يقول ابن كثير "

                                                 
 183المرجع السابق  ص   1
 368ص  8ابن األثير " الكامل  "  ج     2
 198الصولي " مرجع سابق "  ص  3
 372ص  8ابن األثير " مرجع سابق " ج  4
 206ص   11ابن كثير " البداية والنهاية " ج  5
 214ص  11لمرجع السابق  ج  ا   6
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هـ توفي القائد الحنبلدي اآلمدر بدالمعرول  329وفي هذ  السنة  

ين بن علي بن خل  البربهاري وعمر  ست الناهي عن المنكر الحس

أما ابن األثير فعد لده  1كذا قال ابن كثير  وتسعوَّ رحمه هللا تعالى "

 ستا وسبعين سنة وهو األشبه بالصواب .

قلددت وانطددوت بوفاتدده رحمدده هللا تعددالى صددفحة مددن صددفحات  

الحنابلة الذين عاشوا في عاصمة الخالفة  ، وظلوا فدي ظدل التخداذل 

زياد نفوذ الرافوة يقاوموَّ هذا المد الرافوي الذي اكتسْ السني وا

قلدد  العددالم اإلسددالمي والددذي سدديطر علددى بغددداد سدديطرة كاملددة عنددد 

دخول بني بويه إليها لتعيش بغداد أول حكم رافوي مباشدر ، ولتبددأ 

سلسلة من يوميدات العدذاب داخدل مديندة الحنابلدة ، وسديودع التداريب 

لخليفدددة العباسدددية قدددد ُسدددملت عيندددا  رغدددم هدددذ  الحقبدددة والمتقدددي هلل ا

محاوالت األمير محمد بن طغج اإلخشيدي صاح  مصر والشدام  ، 

وسيطري معُ الدولة أحمد بن الحسين بدن بويده فدي جحافدل عظيمدة 

هـ ، وهذا ما سنبحثه في الفصدل القدادم 334بغداد وكاَّ ذلك في سنة 

 بعوَّ هللا تعالى .   
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بنا في الفصل األول أَّ بغداد شدهدت نفدوذا شديعيا متُايددا   مرَّ 

،  هذا النفوذ المتنامي جر الخالفة العباسية إلى االصدطدام باألغلبيدة 

السددنية  فددي بغددداد وهددم مددن الحنابلددة ، الددذين كددانوا منددذ أوائددل القددرَّ 

ثلدوَّ األغلبيدة فدي أهدل الُسدنة  ،  ومدع هدذا النفدوذ الرابع الهَري يم

المتنامي كاَّ الخليفة يملك هامشا من الحركة عن طريق مقابلدة هدذ  

هدـ فقدد هدذا الهدامش بددخول 334القو  ببعوها ،  إال أنه ومنذ سدنة 

معدددُ الدولدددة البدددويهي الدددذي سددديطر علدددى بغدددداد  ،  وكددداَّ هدددؤالو 

تحدول مدن السدلطة الَُئيدة إلدى البويهيوَّ من الشيعة ،  فكداَّ هدذا ال

السلطة الكليدة ذا أثدر بدالغ فدي الحيداة السياسدية واالجتماعيدة  ، وفدي 

العالقة بين مذه  الرافوة ومذه  أهل الُسنة  ،   هذ  العالقدة بدين 

الفئددات االجتماعيددة المنتميددة لهددذين المددذهبين فددي بغددداد هددي محددور 

سدنحاول بحثهدا مدن األحداث فدي السدنوات القادمدة فدي بغدداد و التدي 

خدددالل الفصدددل الدددذي نتدددابع فيددده التحركدددات االجتماعيدددة والدينيدددة و 

السياسية لمذه  الحنابلة في بغداد ، وألننا قد قدمنا ما يكفي لتصدور 

مددذه  الحنابلددة فإننددا فددي حاجددة إلددى تسددلي  الوددوو علددى المحدداور 

الرئيسة التي يقوم عليها مذه  الرافوة في بغداد وهم على المذه  

 إلمامي الَعفري  وبياَّ نقاط التقاطع بينه وبين مذه  أهل الُسنة. ا

ير  بعض علماو اإلسالم أَّ ألفاظ التشيع والشيعة والرافودة  

درجددات فددي سددلم هددذا المددذه  ، ويددر  الددذهبي " أَّ كددل مددن أحدد  

الشدديخين فلدديس بغددال بلددى مددن تعددرض لهمددا بشدديو مددن تددنقم فإندده 

الرافودة فدإَّ كف در فقدد بداو رافوي غال ، فإَّ سد  فهدو مدن شدرار 

 .  .1 بالكفر واستحق الخُي "

ويقول في تفويل علي على عثماَّ تعليقا على قول الدارقطني  

بعد تفويله عثماَّ وقوله وهدذا قدول أهدل الُسدنة وهدو أول عقدد يُحدل 

فددي الددرفض قددال : لدديس تفودديل علددي بددرفض وال هددو ببدعددة ، قددال 

ن خدال  فهدو شديعي جلدد واألفول منهما بالشك أبو بكر وعمدر ومد

ومن أبغض الشيخين واعتقد صحة إمامتهما فهو رافودي جلدد ومدن 
                                                 

 511ص  14الذهبي  " سير أعالم النبالو  "  ج    1
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أبغددض الشدديخين واعتقددد أنهمددا ليسددا بإمددامي هددد  فهددو مددن غددالة 

 .     1الرافوة أبعدهم هللا " 

وتعد مس لة اإلمامة الفكدرة المركُيدة التدي عليهدا مددار مدذه  

كددار وطروحددات هددذا الشدديعة و هددي الفكددرة التددي انبثقددت منهددا كددل أف

 المذه  ،  واإلمامة التي يقصدونها هي الدنم علدى إمامدة علدي 

وأَّ أي خروج على هذا الفرع المنصوص عليده ،  وذريته من بعد  

هددو اغتصدداب لحقدده ،   وال يوافددق أهددل الُسددنة اعتمدداداً علددى أصددلي 

اإلسالم ) القرآَّ والحديث ( على  هذا القول وال يعدوَّ اإلمامدة مدن 

الدددين إطالقدداً ، وينكددروَّ وجددود نددم مددن هددذا القبيددل لكددنهم  أركدداَّ

ن باتباع يالم مور رابع الخلفاو الراشدينوأنه  يقروَّ بإمامة علي 

 . موسنته منهَه

أي  –يقول أبو الحسن األشعري في المقاالت ) وهدم مَمعدوَّ 

نددمَّ علددى اسددتخالل علددي بددن أبددي   علددى أَّ النبددي  -الرافوددة 

لك وأعلنده وأَّ أكثدر الصدحابة  دلوا بتدركهم طال  باسمه وأظهر ذ

وأَّ اإلمامة ال تكوَّ إال بنم وتوقي    اإلقتداو به بعد وفاة النبي 

 . 2وأنها قرابة .. (  

 

وكاَّ هذا القول هو أولى المآزي التدي و دع المدذه  الشديعي 

نفسه فيها إذ أنه ومع تفرع أبناو علي وذريته تفرع المذه  إلى فري 

بعوها بعواً ، وهذا مدا يدذكر  الندوبختي صداح  ومذاه  يعارض 

كتاب فري الشيعة يقول : " فلما توفي أبو جعفر عليده السدالم افتدري 

أصحابه فدرقتين فرقدة قالدت بإمامدة محمدد بدن عبدد هللا بدن الحسدن ..   

فلمدا تددوفي أبددو عبددد هللا جعفددر بددن عبددد هللا افترقددت بعددد  شدديعته سددت 

فرقدة قالدت أَّ اإلمدام بعدد جعفدر فري ففرقة قالت هو حدي لدم يمدت و

 . 3 ابنه إسماعيل وفرقة قالت أَّ اإلمام بعد جعفر ابنه محمد .."

                                                 
 458ص  16المرجع السابق   ج  1
  89ص  1األشعري  " مقاالت اإلسالميين " ج  2
 مختصرا .  79 – 74النوبختي  " فري الشيعة  ص  ص 3
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ثددم إندده مددن لددوازم القددول بددالنم واعتبددار  ركنددا مددن أركدداَّ  

اإلسالم االحتيداج إلدى القدول بدنقم القدرآَّ واط دراح الُسدنة المرويدة 

نقم فدي ا ، أمدا القدول بدالمدلعددم ورود هدذا الدركن فيه عن النبدي 

فمن  وارد عند أكثرهم ،القرآَّ والُيادة وهو ادعاو تحريفه فهو قول 

ذلك ما جاو في كتاب الطبرسي " فصل الخطاب فدي إثبدات تحريد  

 كتاب رب األرباب " وقولهم بمصح  فاطمة وغيرها من الترهات

يقددول أحمددد الموسددوي مؤلدد  الشدديعة والتصددحيْ : " والمتتبددع 

سب  الذي حدا بالمحدثين  أَّ يدذهبوا إلدى المنص  ال يشك أبدا أَّ ال

تحري  الكتاب هو االستدالل بآيات منصوصة في إمامة علي كاندت 

مذكورة فدي السدور واآليدات المحرفدة علدى حدد زعمهدم وبدذلك كداَّ 

بعض أعالم الشيعة يدافع عن عدم وجود نم إلهي في القرآَّ حول 

 .  1اإلمامة بتلك اآليات المُعومة التحري  " 

وقدددد ألددد  أحدددد   -رحمددده هللا  –محددد  الددددين الخطيددد  قدددال  

طواغيتهم واسمه حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي كتابدا سدما  

  2" فصل الخطاب في إثبات تحري  كتاب رب األرباب " 

قلددت : ولددم يفعددل شدديئا إال أندده جمددع أكدداذيبهم فددي مددوطن واحددد 

ب وادعددى أنهددا نصددوص علمددائهم التددي تثبددت قولدده بتحريدد  الكتددا

العُيُ  ، فوزر  وجنايته إنما هي جناية من قبله من علماو الوداللة   

، والداللة علدى قدولهم بتحريد  القدرآَّ لديس فدي تد لي  هدذا المداري 

وإنما في األقوال التي جمعها عن علمائهم .  والعَ  كل العَ  من 

هذا المنتسد  لإلسدالم وأهلده يقدول فدي مقدمدة كتابده األثديم الدذي بداو 

:"فيقول العبد المدذن  المسدمى حسدين بدن محمدد تقدي الندوري بإثمه  

الطبرسي جعلده هللا تعدالى مدن الدواقفين ببابده المتمسدكين بكتابده هدذا 

كتاب لطي  وسفر شري  عملته في إثبات تحري  القدرآَّ وفودائْ 

                                                 
 131الموسوي " الشيعة والتصحيْ  ص  1
 30  "  ص حاشية كتاب مختصر التحفة اإلثنا عشرية مح  الدين الخطي   "     2
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أهل الَور والعدواَّ وسميته فصل الخطاب فدي تحريد  كتداب رب 

 .  1األرباب " 

لى قلة عقله فكي  يدعو ربده أَّ يَعلده مدن وهذ  مقدمة دالة ع

المتمسكين بكتابه وأي كتاب يعني فإَّ قيدل القدرآَّ قلندا هدذا كتداب ال 

عدرل كدالتوراة واإلنَيدل قلندا هدو كمدا ييقر بصدحته ، وإَّ قيدل ممدا 

علددى  –اختددار لنفسدده ، وإَّ قيددل ممددا ال يعددرل كمصددح  فاطمددة 

 الصفة . فكي  يتوصل إلى التمسك بمَهول الحال و –زعمهم 

والقول بتحري  القرآَّ ونقصه أو زيادتده نقدض ألس اإلسدالم  

وجهل بمقتوى الكدالم ، و إال فدال يشدك عاقدل أَّ هدذا القدول مخدرج 

من ديدن هللا بالكليدة  أعاذندا هللا مدن الخسدراَّ ، وهللا أصددي قديال فقدد 

وص  كتابه ب نه ال ي تيه الباطل من بين يديه وال من خلفه . قال ابن 

رحمدده هللا فددي الفَِّصددل " القددول بدد َّ بددين اللددوحين تبددديال كفددر حددُم 

 .  "2صحيْ وتكذي  لرسول هللا 

ذكر الملطدي الشدافعي فدي التنبيده قدال : " ويقدال لهدم : قدال هللا  

ْكَر َوإِّنَّدا لَدهُ لََحدافُِّظوََّ { "  ْلنَدا الدذ ِّ َُّ عُ وجل :"              }إِّنَّا نَْحُن نَ

 أم ال ؟ هل صدي هللا في قوله 

 كذَّبوا هللا وكفروا بتكذيبهم ربهم .،فإَّ قالوا : ال  

وإَّ قالوا : صدي هللا هو أنُله وهو حفظه عليندا تركدوا قدولهم  

 "3  . 

كمدددا نقلددده  -ويدددر  المَلسدددي الرافودددي فدددي مدددرآة العقدددول   

أَّ االسدددتدالل بهدددذ  اآليدددة  –التونسدددوي فدددي بطدددالَّ عقائدددد الشددديعة 

ة الما ددي فدي سدورة مكيددة وقدد نُلددت  دعي  ألَّ اآليدة هنددا بصديغ

                                                 
وعليهدا  138 ص  صورة الكتاب في كتاب اإلمامة ألبي نعيم  رحمه هللا أوردهدا محقدق الكتداب 1

 ختم الَامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة 

 
طبوع فإَّ صْ فالمقصود وقوله " صحيْ " هكذا في الم 182ص   4ابن حُم " الفصل "  ج   2

 كلمة "صريْ "
 41الملطي الشافعي " التنبيه "  ص 33
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سور عديدة بعد هذ  السورة  وهذا ما عدا السور التي نُلت بالمديندة 

 بعدها كثير فال داللة فيها على أَّ جميع القرآَّ محفوظ ...   وأيوا 

حفددظ القددرآَّ ال يدددل علددى أَّ يكددوَّ محفوظددا عنددد عامددة الندداس فإندده 

وأتباعدده الددذين هددم  يمكددن أَّ يددراد مندده أَّ محفددوظ عنددد إمددام الُمدداَّ

 . 1أصحاب سر  " 

قلت : وكالمه من سفال االحتَاج  ، فإَّ اآلية تومنت التوكيد  

باستخدام " إَّ  "  و" الالم"  ، والالم  عندد أهدل اللغدة جداوت لتقويدة 

، وذكر المالقي في  2التوكيد كما عند األربلي صاح  جواهر األدب 

لدخول في هذا المكداَّ ال رص  المباني :" أَّ هذ  الالم هي جائُة ا

 3واجبة لما يراد من المبالغة في التوكيد "

معلوما عند من أُندُل  –أي حال حفظ الذكر  –ولما كاَّ الحال  

قددول تخصدديم  –علدديهم القددرآَّ فددإَّ تقويددة التوكيددد علددى هددذا القددول 

ال معندى لده ، ولديس األمدر علدى هدذا فدإَّ تقويدة   -الحفظ لما موى 

 ستقبال فلم تستقبْ .التوكيد هنا جاوت لال

ثم أَّ مقتوى االستخدام الُمداني لألفعدال فدي القدرآَّ  يختلد   

عن مقتوا  عندنا ، فالمسدتقبل معلدوم عندد هللا تعدالى ، وحكمده حكدم 

الما ي لذا نَد  جل وعدال يحكدم ما ديا علدى فعدل مسدتقبلي كقولده 

نَّددةِّ { ََ تعددالى }َونَددادَ  أَْصددَحاُب النَّددارِّ أَْصددَحاَب اْل
المندداداة لددم تقددع و  4

زمنا ولكنها واقعة حكما  ، وقد جاو الفعل " نداد  " علدى أصدله فدي 

،  علدى هدذا فدذكر الما دي    5قوله تعالى " } َونَادَ  نُدوٌح اْبنَدهُ { "

في قوله تعالى " نُلندا الدذكر "  ال يقتصدر علدى مدا سدبق نُولده بدل 

ْلنَدا ُ فِّدي لَْيلَدةِّ قولده تعدالى }إِّنَّدا أَ  وما سينُل  ، أو هو نُول كما في َُ ن

اْلقَْدرِّ { "  
6. 

                                                 
 من الكتاب المذكور  75ص  6، وعُا المنقول إلى ج  36التونسوي " بطالَّ عقائد الشيعة "    1
 88 األربلي " جواهر األدب     ص 2
 308المالقي " رص  المباني  ص  3
 50األعرال  4
 42هود  5
 1القدر  6
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وهللا جددل وعددال  يعلددم السددر وأخفددى وعنددد  علددم مددا كدداَّ ومددا  

سيكوَّ وهذا مما يعلم من الدين بالورورة  لذا فهو ال يحكم على مدا 

 سيؤول أمر  إلى التحري  ب نه محفوظ .

قال القرطبي في تفسير  :" وقد تقدم أَّ أخبار هللا في الما دي 

 .1ستقبل سواو ألنه آت  ال محالة " والم

أما قوله ب َّ المراد حفظه عند إمام الُماَّ فال يعول عليده فدإَّ  

هللا ال يتعبد عبيدد  بمَهدول  ، وإمدام الُمداَّ حيلدة يحتالهدا الرافودة 

للخروج من مآزقهم الفكرية والعقلية  ، وغاية األمر أنهدم حرفدوا مدا 

، وذكدر  الذي بشر به النبي  ورد عند أهل الُسنة عن اإلمام العادل

والذي سيحكم بالقرآَّ والُسنة عند خروجه  -أنه على اسمه واسم أبيه
2   . 

مدددا روا    -والحدددديث ذو شدددَوَّ  –ومدددن لطيددد  مدددا يدددرو   

القرطبي بسند  إلى يحيدى بدن أكدثم عدن يهدودي أسدلم فسد له المد موَّ 

عن ذلك فقال اليهودي : انصدرفت مدن حودرتك ف حببدت أَّ أمدتحن 

األديداَّ وأندت تراندي حسدن الخد  فعمددت إلدى التدوراة فكتبدت ثددالث 

نسب فُدت فيها ونقصدت وأدخلتهدا الكنيسدة فاشدتريت مندي وعمددت 

إلى اإلنَيل فكتبت ثالث نسب فدُدت فيهدا ونقصدت وأدخلتهدا البيعدة 

فاشددتريت منددي وعمدددت إلددى القددرآَّ فعملددت ثددالث نسددب وزدت فيهددا 

ا فلمدا أَّ وجددوا فيهدا الُيدادة ونقصت وأدخلتها الدوراقين فتصدفحوه

والنقصاَّ رموا بها فلم يشتروها فعلمت أَّ هدذا كتداب محفدوظ فكداَّ 

هذا سدب  إسدالمي ، قدال يحيدى بدن أكدثم فحََدت تلدك السدنة فلقيدت 

سفياَّ بن عيينة فذكرت الخبر فقال : مصداي هذا فدي كتداب هللا عدُ 

ك وتعدالى وجل  ، قال : قلت : في أي مو ع ؟ قال في قول هللا تبار

في التوراة واإلنَيدل " بمدا اسدتحفظوا مدن كتداب هللا " فَعدل حفظده 

                                                 
 65ص   10قرطبي  " الَامع ألحكام القرآَّ "  ج  ال  1
وهو المهدي  ، وكلمة المهدي الغال  أنها سيقت كصفة ال كاسم له  يعرل به  وقت خروجه     2

الروافض بل هو رجل من أهل الُسنة يخرج فيقيم  ، غير أنه ليس مندسا في سرداب كما يقول

انتظار  أو تعطيل أي فعل حتى يحين زمن العدل وينصر اإلسالم ، كما أننا لسنا م مورين ب

 .خروجه 
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إليهم فواع وقال عُ وجل " إنا نحن نُلنا الذكر وإنا له لحافظوَّ " 

 .1فحفظه هللا علينا فلم يوع "  

َب   ِّ اْلَكدذِّ دنِّ اْفتَدَر  َعلَدى َّللاَّ مَّ وصدي هللا جل وعال }َوَمْن أَْظلَُم مِّ

يدُوََّ ليطفئوا َوُهَو يُْدَعى إِّ  يَن يُرِّ ي اْلقَْوَم الظَّالِّمِّ ُ اَل يَْهدِّ ْساَلمِّ َوَّللاَّ لَى اإْلِّ

ُ ُمتِّمُّ نُورِّ ِّ َولَْو َكرِّ َ اْلَكافُِّروََّ { ْم َوَّللاَّ هِّ ِّ بِّ َْفَواهِّ نُوَر َّللاَّ
2  

ِّ َوَمدنِّ   دَي هِّ  وَك فَقُْل أَْسدلَْمُت َوْجهِّ ويقول جل من قائل }فَإَّْ َحآجُّ

ي ِّدديَن أَأَْسددلَْمتُْم فَددإَِّّْ أَْسددلَُمواْ فَقَدددِّ  اتَّددبَعَنِّ  تَدداَب َواألُم ِّ يَن أُْوتُددواْ اْلكِّ لَّددذِّ َوقُددل ل ِّ

بَادِّ { "  يٌر بِّاْلعِّ ُ بَصِّ إَِّّ تََولَّْواْ فَإِّنََّما َعلَْيَك اْلباَلَُب َوَّللا  اْهتَدَواْ وَّ
3   

قلددت : وقددد ذكددر القرطبددي أَّ الحفددظ واقددع لمحمددد  
وهددذا  ،  4

عي  جدا فدإَّ الودمير فدي لده عائدد إلدى أقدرب مدذكور وهدو قول  

 الذكر .

ويعد القول بتحري  القدرآَّ مدن أشدنع أقدوالهم بدل أشدنع أقدوال  

من ينتس  إلى اإلسدالم مدن كدل الفدري المخالفدة  ، وهدو أبعددها عدن 

 الدين الذي جاو به محمد  صلى هللا عليه وسل م .  

هددو إنكددارهم للسددنة أمددا المحددور الثدداني مددن محدداور مددذهبهم  ف

النبويددة وهددي نتيَددة طبيعيددة لقددولهم  بإسددقاط العدالددة عددن أصددحاب 

إذا هددم يكفددروَّ غالدد  أصددحاب رسددول هللا صددلى هللا  رسددول هللا  

عليدده وعلددى آلدده وصددحبه وسددلم ويشددتمونهم ويطعنددوَّ بعدددالتهم عدددا 

فمن باب أولى أنهم ال يقبلوَّ أقدوالهم و  ،أفراد  يعدوَّ على األصابع 

  خذوَّ بحديثهم .ال ي

كاندت مثدارا لكثيدر  -عقيدة س  الصحابة  -هذ  العقيدة الفاسدة 

 من الفتن في المناطق التي يتَاور فيها الروافض مع أهل اإلسالم

والتعرض ألصحاب رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بطدراً و 

يَن يُدؤْ  ذُوََّ أشراً افتراٌو على هللا وقد قال هللا جل وعال في كتابه }َوالَّذِّ

                                                 
 6ص   10المرجع السابق  ج 1
 8-7الص     2
 20آل عمراَّ  3
 6ص  10القرطبي " الَامع ألحكام القرآَّ "  ج   4
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بِّيناً {  نَاتِّ بِّغَْيرِّ َما اْكتََسبُوا فَقَدِّ اْحتََملُوا بُْهتَاناً َوإِّثْماً مُّ نِّيَن َواْلُمْؤمِّ اْلُمْؤمِّ
1 

ذكر أبو نعيم األصبهاني في كتابه " اإلمامة " قدال " فاإلمسداك عدن 

ذكر أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم وذكدر زللهدم وصدرل 

مدددن أمدددارات المدددؤمنين المتبعدددين لهدددم  أمدددورهم إلدددى أجمدددل الوجدددو 

ْم  هِّ ددن بَْعدددِّ يَن َجدداُاوا مِّ بإحسدداَّ الددذين مدددحهم هللا تعددالى فقددال " }َوالَّددذِّ

ْخَوانِّنَا .....{ اآلية . مع ما أمر النبدي صدلى  ِّ يَقُولُوََّ َربَّنَا اْغفِّْر لَنَا َوإلِّ

 .  2وإجاللهم " ام أصحابه وصحابتهم وصيانتهمهللا عليه وسلم بإكر

 شددك أَّ نقددض الرافوددة لهددذين األصددلين فددي اإلسددالم هددو وال

قطدددع لطريدددق التقدددارب بيدددنهم وبدددين غيدددرهم مدددن المسدددلمين ، وهدددذا 

التقددارب الددذي ينددادي بدده بعددض السددذج مددن أهددل اإلسددالم ممتنددع  ، 

فدالقول بقدول أهدل ، فمذهبهم ومذه  أهل الُسنة نقيواَّ ال يَتمعاَّ 

لمدذه  أهدل الُسدنة ، وأي الُسنة نقض لمذهبهم والقول بقدولهم نقدض 

تقددارب ال يمكددن إال وأَّ يبنددى علددى اشددتراط نبددذهم للقددول بتحريدد  

القدددرآَّ أو القدددول بوجدددود مصدددح  آخدددر ونبدددذهم لشدددتم األصدددحاب 

ر واَّ هللا عليهم ، والكد  عدن مسدهم بد ذ  واإلقدرار بتقددمهم فدي 

أهل اإليماَّ ، ولو أقروا بذين  النبذين لقوي األمر ولنقووا مذهبهم 

. 

قلددت وأنددي لهددم ذلددك وكتددبهم طافحددة بالغددث الددذي ال خيددر فيدده  

المنسوب كذباً وبهتاناً إلى أئمة آل البيت ر دي هللا عدنهم وأر داهم 

يَن َظلَُموا أَيَّ ُمنقَلَ   يَنقَلِّبُوََّ { ،  } َوَسيَْعلَُم الَّذِّ
3  

أما المحور الثالث من محاور مذه  الرافوة ما يسمو  بالتقية  

لذا ال يثق المرو في قول  مدن  –الل ما يبطن خوفا وهي إظهار خ –

أقوالهم ، فهم إَّ لدم يعَدبهم نسدبة القدول الدذي قدالو  ألحقدو  بالتقيدة ، 

وهذ  مصيبة نسد ل هللا العافيدة فإنهدا كدذب صريـدـْ  . ولهدذا قيدل أَّ 

الرافوة ديدنهم الكدذب ، وهدو كمدا قيدل وقدد حكدي شديب اإلسدالم فدي 
                                                 

 58األحُاب  1
 373أبو نعيم األصبهاني  " اإلمامة "  ص 2
 227الشعراو  3
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أَّ الكددذب فددي الرافوددة أظهددر مندده فددي  منهدداج الُسددنة اإلجمدداع علددى

وهم فدي مدذهبهم يعتمددوَّ علدى كتد   ،1سائر طوائ  أهل القبلة  " 

زعمددوا أنهددا تحتددوي علددى أقاويددل أئمددة آل البيددت ر ددي هللا عددنهم ،  

وهي كت  مشحونة باألكاذي  ، يقول أحد عقدالو الشديعة وهدو أحمدد 

افي فدي أيدام الكات  " ومن المعرول أَّ الكليني وقدد ألد  كتداب الكد

النوبختي وقد مأل  باألحاديث الوعيفة المو وعة التي تتحددث عدن 

 .  2تحري  القرآَّ وأمور أخر  باطلة " 

قلت : صدي في هذا فقد تتبعت مئدة حدديث عشدوائياً فدي كتداب 

الذي صدن  الشدارح أحاديثده  بدين  3الشافي في شرح أصول الكافي 

أهل الحديث  صحيْ وحسن و عي  ومَهول ومرسل على طريقة

على زعمهم ، فتبين لي أَّ في المئة سبعاً وثالثين منها حكم بصحته 

وحسنه ، وأَّ ثالثاً وعشرين حكم بَهالتده بينمدا  حكدم بودع  سدبع 

وثالثددين و اثنددين حكددم بإرسدداله فعلددى طريقددة المحدددثين يكددوَّ سددتوَّ 

 4بالمئة منها ساق  لوعفه أوجهالة راويه .

رحمدده هللا فددي منهدداج الُسددنة "  قددال شدديب اإلسددالم ابددن تيميددة 

وعمدتهم في الشرعيات ما نقل لهم عن بعض أهل البيت وذلك النقل 

مندده مددا هددو صددحيْ ومندده مددا هددو كددذب عمددداً أو خطدد  وليسددوا أهددل 

معرفة بصحيْ المنقول و عيفه ك هل المعرفة بالحديث ثم إذا صدْ 

النقددل عددن بعددض هددؤالو فددإنهم بنددوا وجددوب قبددول قددول الواحددد مددن 

الو على ثالثة أصول : علدى أَّ الواحدد مدن هدؤالو معصدوم مثدل هؤ

عصددمة الرسددول وعلددى أَّ مددا يقولدده أحدددهم إنمددا يقولدده نقددالً عددن 

وأنهم قد ُعلم منهم أنهم قالوا : مهما قلنا فإنما نقولده نقدالً   الرسول 

عدن الرسددول ويدددعوَّ العصددمة فددي أهددل النقددل ، والثالددث أَّ إجمدداع 

َّ العترة هم االثنا عشر ، ويدعوَّ أَّ ما نقل العترة حَة ثم يدعوَّ أ

                                                 
 66 ص  1ابن تيمية " منهاج السنة النبوية "  ج    1
 232"   ص  تطور الفقه السياسي الشيعي أحمد الكات   "  2
 انظر كتاب المظفر عبدالحسين " الشافي في شرح أصول الكافي  "   3
هذا على قولهم أما على طريقة التمحيم التي يتبعها أهل الُسنة فال يصدْ منهدا سدو  مدا  : قلت 4

 له في كت  أهل الُسنة .صيوجد أ
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عددن أحدددهم فقددد أجمعددوا كلهددم عليدده فهددذ  أصددول الشددرعيات عندددهم 

وهددي أصددول فاسدددة كمددا سددنبين ذلددك فددي مو ددعه ال يعتمدددوَّ علددى 

القددرآَّ ، وال علددى الحددديث ، وال علددى اإلجمدداع إال كددوَّ المعصددوم 

 .   1منهم  ، وال على القياس وإَّ كاَّ وا حاً جلياً " 

قال المقدسي الشافعي تلميذ ابن حَر في رسالته في الرد على 

الرافودددة " وأمدددا أدلدددتهم مدددن الُسدددنة فكلهدددا أو أكثرهدددا  دددعيفة أو 

مو وعة من الكذب المفتر  على النبي صلى هللا عليه وسدلم وهدي 

كثيرة في مصنفاتهم والو ع فيها ظاهر ال يخفى إال على غبي جامد 

 "2  . 

 بُأرز  في قوله قلت وهلل در الخ

 دين اإلمامة قال باألوهــام  من غابت األخبار عنه ودينه 

ومددن عَيدد  مددا قددرأت مددن أقددوال غالتهددم ونسددوقه لبيدداَّ أَّ 

الوددالل ال حددد لتدد ثير  علددى اإلنسدداَّ ، إَّ هددو تددرك أمددر هللا وأمددر 

صل قدال : ومدنهم مدن يقدول " أَّ ما ساقه ابن حُم في الفِّ  رسوله 

أفوددل أهددل األرض  -قاتددل علددي  –المددرادي عبدددالرحمن بددن ملَددم 

ألندده خلددم روح الالهددوت ممددا كدداَّ يتشددبث فيدده مددن ظلمددة الَسددد 

وكددر  " قددال رحمدده هللا : فدداعَبوا لهدذا الَنددوَّ واسدد لوا هللا العافيددة 

 هامن بالو الدنيا واآلخرة فهي بيد  ال بيد أحد سوا  جعل هللا حظنا من

فدرات الفاحشدة ممدن ينتمدي األوفى واعلموا أَّ كدل مدن كفدر هدذ  الك

 .   3إلى اإلسالم فإنما عنصرهم الشيعة والصوفية "

والشك أَّ هذ  األقوال خطيرة على البناو الفكري اإلسالمي  ،  

أكثدر  وإَّ كداَّ الخدوارج والدذين ورد التحدذير مدنهم مدن الصدادي 

خطدددرا علدددى الصدددعيد العملدددي بسدددب  إقددددامهم فدددي مسددد لة الددددماو ، 

أهل اإلسالم ، فإَّ المذه  الرافوي أخطر فكريا ومسارعتهم لقتال 

علددى أهددل اإلسددالم  ، وقددد ذكددر ابددن تيميددة أَّ المعتُلددة وإَّ كانددت 

أقوالهم متومنة لبدع منكدرة فدإَّ فديهم مدن العلدم والددين واالسدتدالل 
                                                 

 69ص   1ج السنة  "   جابن تيمية  " منها 1
 200المقدسي " الرد على الرافوة "   ص  2
 188ص  4الفصل في الملل والنحل "  ج   " ابن حُم  3
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باألدلدددة الشدددرعية والعقليدددة  ،  بخدددالل الرافودددة فدددإنهم مدددن أجهدددل 

كر كذلك عند ذكر الخوارج " ،  وذ 1الطوائ  بالمنقول والمعقول " 

والرافوة أكذب منهم وأجهل وأقرب إلى الكفر والنفاي لكنهم أعَدُ 

 .  2وأذل "  

وبهذ  األقوال يتوْ عظم الشقة بين مذه  الرافودة ومدذه  

 -أهل الُسنة  والذي يظهر أَّ المعتقد لهذ  األقوال والقائدل بصدحتها ،

وسددبهم  ل هللا وتكفيددر أصددحاب رسددو كددالقول بتحريدد  القددرآَّ  ،

، وهددذا مددا يفسددر  3خددارج عددن ملددة أهددل اإلسددالم بالكليددة   -وشددتمهم 

التشدد الذي أبدا  علماو اإلسالم مع هدذ  الطائفدة ، وهدو مدا يبدرر مدا 

تددذكر  كتدد  أهددل الُسددنة فدديهم ، فقددد جدداو عنددد العليمددي مددن روايددة 

بل إسماعيل بن إسحاي الثقفي النيسابوري أَّ أبا عبد هللا أحمد بن حن

  4عليده "  م عليه قال ال وإذا سلم ال يردسئل عن جار له رافوي يسل

. 

وذكر كذلك أَّ أبا حفم العكبري كداَّ إذا مدات بعكبدرا رجدل 

من الرافوة فبلغده أَّ بدُازا بداع لده كفندا أو غاسدال غسدله أو حمداال 

   .5 حمله هَر  على ذلك

ومن ذلك ما ذكدر  الدذهبي عدن ابدن جريدر الطبدري رحمده هللا 

قال عن محمد بن علي بن سدهل سدمعت محمدد بدن جريدر وهدو يكلدم 

ابن صالْ األعلم يقول من قال إَّ أبا بكر وعمدر ليسدا بإمدامي هدد  

أيش هو قدال مبتددع فقدال ابدن جريدر إنكدارا عليده مبتددع مبتددع هدذا 

 .  6يقتل "

                                                 
 135ص  4ابن تيمية " المرجع السابق "  ج    1
 356ص   4المرجع السابق  ج     2
ديهم  اسم ير  بعض المت خرين من متنوري الشيعة  أَّ  اإلمامية صنفاَّ  يطلق على متشد  3

التشيع الصفوي ، وأنه القسم الذي يصْ عليه كالمنا  ، وقسم الير  الس  وال القول بتحري  

القرآَّ ويسمى التشيع العلوي ، فإَّ صْ هذا التقسيم فإَّ القسم األخير يقارب الُيدية ، وهي غير 

 .خارجة عن دائرة اإلسالم باتفاي 
 6ص  2حي الدين  ج  العليمي "  المنهج األحمد " طبعة محمد م  4
 40ص  2المرجع السابق  ج     5
 275ص 14ذهبي  " سير أعالم النبالو "  ج  ال  6

This file was downloaded from QuranicThought.com



 123  ة في بغدادميراث األزمنة الصعبة ... سنوات الحنابل

وقال الملطي الشافعي :" واعلموا رحمكم هللا أَّ فدي الرافودة 

لحمدددق والُندددا وشدددرب الخمدددر وقدددذل المدددؤمنين اللدددواط واألبندددة وا

والمؤمنات والُور والبهت وكل قاذورة ليس لهم شدريعة وال ديدن " 
1  . 

قلت وبعد هذ  اإلطاللة الموجُة على عقائد الرافودة اإلماميدة 

فإنه ينبغي االنتبا  إلى أَّ االختالفات العقدية قد ال تكوَّ مثاراً للفدتن 

الفداً للعبدادات أو الَواند  الفقهيدة لعدم وجود مظاهر خارجيدة لهدا خ

دددُ اختالفدداً واحتكاكدداً بددين  التددي هددي ذات مظدداهر خارجيددة ممددا قددد يَُولِّ

المددذاه  فتنشدد  الفتنددة لددذا ُعدددت المسددائل الفقهيددة التددي تختلدد  فيهددا 

المذاه  جُواً من العقائد باعتبارها عالمات تعكدس طبيعدة االنتمداو 

تددي ال تظهدددر إال بدددالتمحيم المددذهبي ، أو تكشددد  حقيقددة العقيددددة ال

والمَادلة ، أما هذ  المظداهر فتعدد داللدة علدى االنتمداو البدد منهدا  ، 

حتدددى أَّ الدددروافض ينقلدددوَّ أَّ التقيدددة فدددي كدددل شددديو إال فدددي النبيدددذ 

،   كمددا عددد أهددل الُسددنة بعددض المسددائل  2والمسددْ علددى الخفددين "  

 الفقهية الخالفية في بياَّ عقائدهم .

قدددد يظهدددر لددده أثدددر وفعدددل كعقيددددة سددد  بيدددد أَّ بعدددض العقائدددد 

الصحابة ر واَّ هللا عليهم عند الرافوة فهي عقيدة ذات أثر قدولي 

بددل وهددم أخددُاهم هللا ـ يتعدوندده إلددى أثددر فعلددي كدد َّ يحوددروَّ دابددة 

ويسمونها باسم أحد من الصدحابة ثدم يودربونها حتدى يقتلونهدا وهدذا 

 انة.فعل يتنـُ  عنه العقالو فوالً عن أهل الديانة واألم

وعقيدة الس  عندد الرافودة مدن أركداَّ مدذهبهم وكتدبهم مليئدة     

بالروايات التي ي ن  المسلم من النظر إليها أو التفو  بهدا فصدالً عدن 

فدروع الكدافي وحدق اليقدين للمَلسدي        االستشهاد بهدا ، فهدي فدي

ورجال الكشي وتفسير القمي كما نقل الشديب العالمدة محمدد بدن عبدد 

ونسدددي والشددديب إحسددداَّ إلهدددي ظهيدددر والشددديب محمدددد بدددن السدددتار الت

                                                 
 44الملطي " التنبيه "  ص  1
 72التونسوي  " بطالَّ عقائد الشيعة "  ص  2
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عبدددالرحمن السددي  وغيددرهم  وقددد نقلوهددا ـ رحمهددم هللا ـ موثقددة ال 

 سبيل إلى التنصل منها .

وال يعتقد عاقل أَّ اإلسالم الذي انتشر من الصين حتى جنوب 

فرنسددا كدداَّ بفعددل جماعددة مددن المرتدددين الوددالين ، بددل أَّ آل البيددت 

بنه حبر األمة لم يسلما مدن شدتمهم ورمديهم بعددم كالعباس عم نبيه وا

 1 كمال اإليماَّ كما في حياة القلوب للمَلسي  .

وألنددده بمدددا ال ريددد  فيددده أَّ هدددذ  المسددد لة وهدددي القدددول بكفدددر 

حدددد فاصدددل بدددين اإلسدددالم والكفدددر ، فدددإَّ  أصدددحاب رسدددول هللا 

الددروافض لمددا أحسددوا بقددوة السددلطاَّ أظهروهددا وسدد  المَتمعددات 

فدي محالتهدم ومددنهم فهدي ظداهرة وا دحة ، فكداَّ مدن  السنية ، أمدا

الطبيعي جداً  أَّ يرفض أهل الُسنة هذا المظهر الكفري ، وكداَّ مدن 

 الطبيعي أَّ يحدث اال طراب .

وأول ذكددر فددي التدداريب اإلسددالمي لمثددل هددذا االصددطدام بسددب    

سدد  الصددحابة ر ددواَّ هللا علدديهم ، مددا حدددث فددي أصددبهاَّ المدينددة 

اندت تحدت الحكدم البدويهي والدذي تدرك عنددها حاميدة السنية والتدي ك

عسكرية وكانت هذ  الحامية من أهل مدينة قم وهي معقل من معاقل 

 الرافوة وغالتهم .

قددال ابددن األثيددر سددنة خمددس وأربعددين وثالثمائددة أندده " وقعددت 

الفتنة ب صبهاَّ بين أهلهدا وأهدل قدم بسدب  المدذه  وكداَّ سدببها أنده 

عض الصحابة وكاَّ من أصحاب شحنة قيل عن رجل قمي أنه س  ب

أي القددر  الواقعددة  -أصددبهاَّ فثددار أهلهددا واسددتغاثوا ب هددل السددواد 

وحوروا دار الشحنة وقتل بينهم قتلدى ونهد  أهدل أصدبهاَّ -حولهم 

،  وقد أثارت هذ  الوقعة ركن الدولدة    2أموال التَار من أهل قم"  

ل الُسدنة بد َّ البويهي فدانتقم مدن أهدل أصدبهاَّ وتَارهدا وهدم مدن أهد

 فرض عليهم أمواالً كثيرة .

                                                 
 85المرجع السابق   ص  1
 517ص  8ابن األثير  " الكامل "  ج    2
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و أصدبهاَّ كانددت ومدا حولهددا مركدُاً مددن مراكدُ أهددل الُسددنة ، 

وكدداَّ هددذا الحدددث والفتنددة بددين أهددل أصددبهاَّ وقددم نددذير شددؤم يظهددر 

تنامي قوة الرافوة وظهور س  أصحاب رسول هللا صدلى هللا عليده 

هدر عنددما وسلم ، وهي عقيدة ال يظهر الرافوة عدادة تقيدة لكنهدا تظ

يشعروَّ بكثرتهم وقوتهم فكاَّ ذلك سدبباً فدي نشدوب فتندة جديددة فدي 

بغداد بعد فتندة أصدبهاَّ وكاندت بسدب  السد  ثدم بعدد خمسدة سدنوات 

 تقريباً فتنة أخر  في البصرة للسب  نفسه .

وقد يقول قائل أَّ الس  ال أثر وال وزر على أهدل الُسدنة مدنهم 

 حمل الرافوة وزر  .فما الذي يحملهم على الفتنة وإنما ي

قلت لم يكن الس  وحد  دافعا للفتنة ، بل إَّ إحساس أهل الُسنة 

أَّ وقددوفهم دوَّ اكتددراث مددن هددذا المظهددر الصددارخ للددرفض كفيددل 

بازدياد ثقدة الرافودة وقدوتهم وشدعور أهدل الُسدنة بودع  مدوقفهم ، 

مما قد يدفع الكثيرين إلى ترك هذا المذه  طلباً للسالمة أو طلباً لمدا 

 يشتهوَّ ، في حين أَّ  االنتصار للمذه  قد يدفع للتماسك الداخلي .

بعد هذا البياَّ الموجُ لعقائد الرافودة التدي تتقداطع مدع أقدوال 

أهل الُسنة غني عن الذكر أَّ التَاور بين المدذهبين المتناقودين فدي 

بغداد مدعاة لعدد من الصراعات والمواجهات كما سيظهر لنا ، لكننا 

جوَّ لبياَّ التوزيع السكاني في بغدداد بدين المدذهبين  ،  قبل ذلك محتا

من المعلوم أنه من البدايات األولى لبناو بغداد كاَّ الكدرخ وهدو فدي ف

غرب بغداد  مركُا للشيعة تحديدا خالطهم فيه عدد من أهدل الُسدنة ، 

فيما عرل بخاَّ الفقهاو وهو من محالت الكرخ ، وكاَّ ينُله فقهداو 

الخاَّ بعيدا عدن المنازعدات ولدم يدذكر اشدتراك األحنال ، وظل هذا 

أهلدده فيهددا أو تدد ثرهم بهددا  ، سددو  مددا ذكددر فددي إحددد  الفددتن الكبيددرة 

 والتي سنذكرها الحقا  .

وقددد ذُكددر فددي ترجمددة الددوزير علددى بنددي عيسددى المتددوفى  سددنة   

خمس وثالثين وثالثمائة أنه في خالل وزارته ساعد عطارا من أهل 
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عندد ابدن  1ُسدنة كمدا عندد ابدن كثيدر وبالسدتر الكرخ كداَّ مشدهورا بال

 الَوزي .

و إلى جان  الكدرخ امتدد وجدودهم بعدد دخدول البدويهيين بغدداد 

إلى الَان  الشرقي في محلة باب الطداي وهدي فدي الشدمال الشدرقي 

 دوَّ الرصافة .

أمددا بقيددة المحددالت فددي بغددداد فقددد كانددت سددنية بحتددة وفددي بدايددة 

لدد  أهددل هددذ  المحددالت إلددى حنابلددة القددرَّ الرابددع الهَددري تحددول غا

رحمه هللا ـ حوور كبير في أوسداط  -الذين كاَّ لهم زمن البربهار 

أهل الُسنة ، ولم يذكر لغيرهم مدن مدذاه  أهدل الُسدنة قريبداً مدن هدذا 

 الحوور .

ومن الدالئل على ذلك أَّ باب األزج وهو في الَان  الشدرقي 

بغدالم الخدالل وهدو مدن  مثالً لما مات أبو بكر عبد العُيُ المعرول

علماو الحنابلة اختلد  أهدل بداب األزج فدي دفنده فقدال بعودهم يددفن 

 . 2عند قبر أحمد وقال بعوهم يدفن عندنا كما  عند العليمي 

أما باب البصرة فهدو مركدُهم وواسدطة عقددهم وقدد ذُكدر عدن 

ابن البقال الحنبلي أَّ منُله كاَّ باب البصرة ـ وذكر ابن رجد  فدي 

ن القواس البغدادي الحنبلدي  قدال :"وتكلدم فلدم يتَاسدر أحدد ترجمة اب

أَّ يتكلم بكلمة  ولو تكلدم أحدد لفودب رأسده أهدل بداب البصدرة فدإنهم 

  3كانوا حوله قد لقن أوالدهم القرآَّ والفقه وكداَّ فدي شدوكة ومنعدة "

. 

                                                 
عني أنه من أهل الُسنة فقد وصد  الوفدد الدذي قابدل " الستر " عند ابن الَوزي ت ةولفظ 1

" أهل الستر والصيانة من أهل بغداد "  من بغدادي (   قال وهم  نيس وفدعُ الدين بختيار ) وهو 

.انظددر ابددن  ،  وهدذا مددا فهمده ابددن كثيدر رحمدده هللا وهدو ينقددل الخيدر عددن ابدن الَددوزي رحمده هللا 

 60ص    7الَوزي " المنتظم " ج  
 
 61ص  2لعليمي " المنهج األحمد  "  طبعة عبدالحميد  ج  ا  2
 40ص  1ابن رج   " ذيل طبقات الحنابلة " ج    3
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أما محلة الحربية فقد ذكر عن الحافظ عبدد الغندي الحنبلدي أنده  

ا في الحربية قوم من المتشددين يسموَّ السبعة كاَّ يقول : كاَّ عندن

 .1ال يسلموَّ على من سلم إلى سبعة على  مبتدع "  

والحربية محلة كبيرة في الَان  الغربي ،  وحتى محلة بداب الطداي 

التددي يكثددر بهددا الرافوددة فقددد ذكددر أَّ بعوددها للحنابلددة فقددد ذكددر ابددن 

كمددا ذكددر عددن  عقيددل الحنبلددي  أنهددا محلتدده كمددا فددي وصددفه لبغددداد . 

الشري  أبي جعفر وهو من كبار الحنابلة و من أرفعهم قددراً رحمده 

هللا أنه انتقل إلى باب الطاي وسكن درب الديواَّ من الرصافة ألجدل 

ما لحق نهر المعلى من الغري    .   لكن مما ينبغي التنبه له أَّ بداب 

 الطاي قد تطلق على الَان  الشرقي تَاوزا فلعل هذا من هذا . 

كمددا أَّ البربهددار  ذُكددر أندده كدداَّ يسددكن بدداب محددول وهددو فددي 

الَانددد  الغربدددي وال شدددك أَّ فدددي ذلدددك عالمدددة علدددى سددداكني هدددذ  

المحالت ، وال يمكن القول أَّ ذلك لديس بعالمدة فدإَّ الفدتن و دع  

السلطاَّ تدفع اإلنساَّ بال ري  لمحلة أهله وأنصار  طلباً للسدالمة ، 

 وهذا مما يعرل بداهة .

هددـ ( فددي معَددم البلددداَّ عنددد 626ت الحمددوي ) ت وذكددر يدداقو

ذكددر الكددرخ :" وكانددت محلددة الكددرخ أوال فددي وسدد  بغددداد والمحددال 

حولها ف ما اآلَّ فهي محلة مفدردة فدي وسد  الخدراب وحولهدا محدال 

إال أنهددا غيددر مختلطددة بهددا فبددين شددرقها والقبلددة محلددة بدداب البصددرة 

بينهمددا نحددو شددوط وأهلهددا كلهددم سددنية حنابلددة ال يوجددد غيددر ذلددك ، و

فدرس  ،  وفدي جنوبهدا المحلدة المعروفددة بنهدر القالئدين وبينهمدا أقددل 

مما بينهما وبين باب البصرة وأهلهدا أيودا سدنية حنابلدة وعدن يسدار 

قبلتها محلة تعرل بباب محول وأهلها سنية وفي قبلتها نهدر الصدراة 

وفددي شددرقيها نصدد  بغددداد ومحددال كثيددرة وأهددل الكددرخ كلهددم شدديعة 

 . 2ة ال يوجد فيهم سني البتة " إمامي

 قلت وهذا في زمانه .

                                                 
 377ص    2المرجع السابق  ج  1
 448ص  4ياقوت الحموي  " معَم البلداَّ " ج 2
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وقال السمعاني : "باب األزج محلدة كبيدرة ببغدداد  وكداَّ منهدا 

جماعة كثيرة من العلماو والُهاد والصدالحين وكلهدم إال مدا شداو هللا 

   1على مذه  أحمد بن حنبل ر ي هللا عنه "  

فدي حودرة  كذلك نقل في الطبقات ألبي يعلدى قدول ابدن البقدال

 . 2الوزير ابن حاج  النعماَّ : الخالفة خيمة والحنبليوَّ أطنابها 

وقد رو  ابن الَوزي عن عبد الواحد بن عبد العُيُ التميمي 

وقدد  -أول خلفداو بندي العبداس زمدن البدويهيين  -قال سمعت المطيدع 

أحدي به خلق كثير من الحنابلة حدُروا ثالثدين ألفداً فد راد أَّ يتقدرب 

ال سمعت شيخي ابن بنت منيع يقول سدمعت أحمدد بدن حنبدل إليهم فق

 .    3يقول إذا مات أصدقاو الرجل ذل "  

قلت والخبر على ما فيه من مبالغة مؤكد لما سبق والدراجْ أَّ 

المطيع قاله قبل تولي الخالفة ، إذا أنه من المعلوم أَّ الخليفة لم يكن 

 ليختل  بالناس .

وأربعمائة أنه وقعت فتنة بين كما ذكر في حوادث سنة أربعين 

الحنابلة واألشاعرة وكالهما ينسباَّ إلى أهل  الُسنة فقال ابن كثيدر " 

فقدددوي جانددد  الحنابلدددة قدددوة عظيمدددة بحيدددث أنددده لدددم يكدددن ألحدددد مدددن 

   4األشاعرة أَّ يشهد الَمعة والَماعات "

قلددت وكددل هددذ  الدددالئل تدددل علددى أَّ جمدداهير أهددل الُسددنة فددي 

لمددذه  الحنبلددي رغددم وجددود المددذاه  الفقهيددة بغددداد كانددت تدددين با

غير أنه من المالحدظ أَّ الشدافعية ، كاألحنال والشافعية والظاهرية 

كانت آخذ  في النمو لكن عالقداتهم بالحنابلدة كاندت أقدو  مدن عالقدة 

الحنابلة باألحنال الذين كاَّ االعتدُال قدد بددأ يتغلغدل بيدنهم وهدو مدا 

للفقهداو واألحندال مدن االعتدُال فدي  دل عليه استتابة الخليفدة القدادر

وكمددا ذُكددر عنددد ترجمددة عدددد مددن فقهددائهم كدد بي ، ثمدداَّ وأربعمائددة 

الحسددن الكرخددي وأبددي القاسددم التنددوخي نعتددوا بكددونهم راوسددا فددي 

                                                 
 197 ص   1 السمعاني " األنساب "  ج  1
 350 ص  3ابن أبي يعلى "  طبقات الحنابلة  "  ج    2
 344ص  6ابن الَوزي " المنتظم  " ج    3
 66ص  12ابن كثير  " البداية والنهاية  "  ج  4
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االعتُال ،  أما العناصر البارزة في المذه  الشافعي في هذ  الفترة 

مؤلدد  شدددرح كدد بي حامددد االسددفرائيني وتالميددذ  ومددنهم الاللكددائي 

أصول اعتقاد أهل الُسنة فقد كاَّ مذهبهم العقدي على مدذه  السدل  

مما جعلهم والحنابلدة فدي خنددي واحدد أمدام الرافودة والمعتُلدة ومدا 

 حادثة أبي حامد مع الرافوة والتي سنذكرها الحقا ببعيد .

    

عقددد  هدددذ  المقددددمات ومدددع أوائدددل القدددرَّ الرابدددع كددداَّ العدددالم 

يطرة الرافوددة و رافددق ذلددك انهيددار الَبهددة اإلسددالمي  يددئن مددن سدد

هددـ وكددانوا قبددل  351الشددمالية للمسددلمين حتددى أخددذ الددروم حلدد  سددنة

أوقعوا ب هل طرسوس وسروج  وآمد وميافدارقين وغيرهدا مدن مددَّ 

الثغدددور  وقتلدددوا مدددن المسدددلمين أعدددداداً ونهبدددوا واسدددتباحوا حرمدددات 

الخدارج  المسلمين فكداَّ المسدلموَّ فدي حلد  بدين عددوين الدروم مدن

وشرطة الحمدانيين وهم من الرافوة في الداخل " يقدول ابدن األثيدر 

" أنه حدث خالل حصار الدروم "  إَّ رجالدة الشدرط بحلد  قصددوا 

منازل الناس وخانات التَار لينهبوها فلحق الناس أمدوالهم ليمنعوهدا 

فخددال السددور مددنهم فلمددا رأ  الددروم السددور خاليدداً مددن الندداس قصدددو  

فلم يمنعهم أحد فصعدوا إلى أعال  فرأوا الفتنة قائمدة فدي وقربوا منه 

البلد بين أهله فنُلوا وفتحوا األبواب ودخلوا البلد بالسي  يقتلوَّ من 

 .    1وجدوا ولم يرفعوا السي  إلى أَّ تعبوا وخرجوا " 

أما ابن كثير فكاَّ أكثر و وحاً وصراحة في تحليله ما حددث 

وَّ في إعادتها ـ ثلمة في السور ـ فما يقول "فلما جن الليل جد المسلم

أصبْ الصباح إال وهي كما كاندت وحفظدوا السدور حفظداً عظيمداً ثدم 

و البالحية قد عاثوا فدي داخدل البلدد ينهبدوَّ لغ المسلموَّ أَّ الشرط ب

البيددوت فرجددع الندداس إلددى منددازلهم يمنعوهددا مددنهم قددبحهم هللا ، فددإنهم 

روم علددى السددور فعلددو  أهددل شددر وفسدداد ، فلمددا فعلددوا ذلددك غلبددت الدد

ودخلددوا البلددد يقتلددوَّ مددن لقددو  ، فقتلددوا مددن المسددلمين خلقدداً كثيددراً 

وانتهبدوا األمددوال وأخددذوا األوالد والنسدداو ، قددال " وأقدداموا فددي البلددد 
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تسعة أيام يفعلوَّ فيهدا األفاعيدل الفاسددة العظيمدة ، وكدل ذلدك بسدب  

ك حدداكمهم ابددن فعددل البالحيددة والشددرط فددي البلددد قدداتلهم هللا ، وكددذل

حمداَّ كاَّ رافوياً يحد  الشديعة ويدبغض أهدل الُسدنة فداجتمع علدى 

 .  1أهل حل  عدة مصائ  " 

قلت وابن حمداَّ هو سي  الدولة ممدوح الشاعر المتنبدي ولده 

شهرة بسب  هذا المددح ، وقدد وصدفه ابدن كثيدر رحمده هللا ب نده كداَّ 

   الَبهة .وفي عهد  انهارت هذ ،قليل الصبر أمام الروم       

هدددذا األو ددداع التدددي عاشدددها العدددالم  أبدددرز مدددا يصدددورومدددن 

 واكر سدالً عدن ابدن عنقدابدن كثيدر  هداأورد التي القصيدة  اإلسالمي 

هددـ وقيددل سددنة 352المتددوفى سددنة -التددي أرسددلها ملددك األرمددن نقفددور 

حُم ـ رحمده  ابنرد مع ذكر إلى الخليفة العباسي المطيع   -هـ 358

ل منهدا ننقدفة العباسدية آندذاك تعكس حال الخال ةيدعليها  والقص- هللا 

 مطلعها : 2قصيدة الرومو  ما يبلغ مرادنا 

 إلددى خلدد  األمددالك مددن آل هاشددم 

 

 مددن الملددك الطهددر المسدديحي مالددك 

 ى للمعوددالت العظددائمتَددومددن ير 

 

إلددى الملددك الفوددل المطيددع أخددي  

 العدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال

 وفيها
                                                 

 240ص  11ابن كثير  " البداية والنهاية  "ج    1
ه األحددوال تحولددة كتبهددا أحددد شددعراو أهددل الُسددنة مددن غا ددن*  قلددت ولعددل القصدديدة األرمنيددة م 2

ل المسدلمين فددي الثغدور  وتسدل  الرافوددة فدي بغدداد ومدا حولهددا ، فكتبهدا علدى لسدداَّ ر  مقتدتدوأو

لم يطلع عليها نقفور أو أحد من أهل األرمن ، وداللة ذلك ما فيها مدن تحليدل  قريد   مدن واألرمن 

أرسدلوا القصديدة فمدن  ميمكدن لألرمدن أَّ يقبلدو  لدو أنهدال الواقع ألحوال المسلمين ، ومافيها مما 

المنكدرات وهدذا  إعدالَّ الة  المسدلمين وور  ودعاو الشاعر أَّ نصر األرمن لم يد ت إال بَدذلك ا

 صحيْ من وجهة نظر أهل اإلسالم غير أنه ال يصْ من وجهة نظرهم . 

وردتده القصديدة  اومكان اأما رد ابن حُم فال يقتوي صحة التسمية فإنه مغربي بعيد زمان

علدى أنده  محمدولانتصاراً لحميته الدينية .وقول ابن كثير عند أهل الشري فرد عليها  تكما انتشر

 اكر الذي نقلها عن صلة الصلة للفرغاني .سع ابنالنسبة عند  فقد نقلها من  تصح

ابن األثير عن نقفور أَّ  أبا  كاَّ عربيا مسلما مدن أهدل طرسدوس   هويوع  هذا الشك ما نقل     

،   لكنه لعنه هللا كاَّ من  607/8ير فعظم أمر  "يعرل بابن الفقاص تنصر  وكاَّ ابنه حسن التدب

أشددد ملددوكهم إ ددرارا ب هددل اإلسددالم   فددإَّ صددْ ذلددك لددم يسددتبعد أَّ يكددوَّ كتبهددا أو أمددر بكتابتهددا  

ورغدم ذلدك كلده   .  انطالقا مما كاَّ يعرفه . مع ذلك فالقول األول بالشك بنسدبتها أقدو  وهللا أعلدم

إال أنهدا تعبدر بو دوح عدن وجهدة   أو غيدر مشدكوك لدرومإَّ كانت القصيدة مشكوك في نسدبتها لو

 . المكبوتة المعار ة السنية
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 فلكددددددم مستوددددددع  غيددددددر رائددددددم

 

 بغددداد ويلكددم أال شددمروا يددا أهددل   

 فصددددددرتم عبيددددددداً للعبيددددددد الددددددديالم 

 

 كدددم الدددديلمي ورفودددهبحم تر دددي 

 تمددددو  بددددالمنكرات العظددددائمنلعو أ 

 

 نصرنا عليكم حين جدارت والتكدم 

 مصددددال  يددددوم التخاايفددددوز الددددذي و 

 

 فعيسى عال فوي السموات عرشده 

 فصددددار رفاتددددا بددددين تلددددك الرمددددائم 

 

 وصاحبكم بالترب أود  به الثر  

 وانتهدددداك المحددددارم  لوقددددذ  بسدددد 

 

 أصددددددحابه بعددددددد موتدددددده  تمتندددددداول 

 

 . 1لعن هللا ناظمها وأسكنه النار  : قال ابن كثير  آخرها

 ورد كذلك قصيدة ابن حُم وفيها :أوقد 

   

وبندددي عبيدددد قدددال الدددذهبي : و ددداع أمدددر اإلسدددالم ببندددي بويددده   

الرافوددة وتركددوا الَهدداد وهاجددت نصددار  الددروم وأخددذوا المدددائن 

 2وقتلوا وسلبوا "

قال ابن كثير فدي انهيدار الَبهدة الشدمالية أمدام الدروم " وذلدك         

َّ لتقصير أهل ذلك الُماَّ وظهور البدع الشنيعة فيهم وكثرة العصيا

من الخداص والعدام مدنهم وفشدو البددع فديهم وكثدرة الدرفض والتشديع 

منهم وقهر أهل الُسنة بينهم فلهذا أديل عليهم أعداو اإلسالم فانتُعوا 

ما ب يديهم من البالد مع الخول الشديد ونكد العيش والفرار من بدالد 

إلى بالد فال يبيتوَّ ليلة إال في خدول مدن قدوارع األعدداو وطدواري 

 .    3المترادفة فاهلل المستعاَّ " الشرور

                                                 
 244ص  11ابن كثير  " البداية والنهاية  " ج    1
 232ص   16الذهبي  " سير أعالم النبالو  "  ج    2
 243ص  11ابن كثير  " البداية والنهاية  "  ج    3

 يددده إال كالرسدددوم الطواسدددمفبك

 

دعددوت إمامدداً لدديس مددن    

 أمرائدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده

 
 هدم الددواهم ددهت قبله األمالك 

 

هتددددددده الددددددددواهي فدددددددي د 

 ما خالفته ك
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وقال في مو ع آخر  " وامتألت البالد رفواً وسدباً للصدحابة  

مددن بنددي بويدده وبنددي حمددداَّ والفدداطميين وكددل ملددوك مصددراً وشدداماً 

وعراقدداً وغيددر ذلددك مددن الددبالد كددانوا رفودداً وكددذلك الحَدداز وغيددر  

، وكاَّ   1وغال  بالد المغرب تكثر الس  والتفكير منهم للصحابة" 

جوهر الصقلي قائدد المعدُ العبيددي قدد نَدْ فدي احدتالل مصدر سدنة 

هدددـ قدددال ابدددن كثيدددر :" واسدددتقرت يدددد  359هدددـ والشدددام سدددنة  358

كمددا سددي تي وأذَّ فيهددا وفددي  360الفدداطميين علددى دمشددق فددي سددنة 

نواحيها بحي على خير العمل أكثر من مئة سنة وكت  لعن الشديخين 

  2لمسداجد فإندا هلل وإندا إليده راجعدوَّ " على أبواب الَوامع وأبواب ا

 . 

  

 ]معُ الدولة وبذور الفتنة[ 
كمددا سددبق القددول فددإَّ بدددايات القددرَّ الرابددع الهَددري شددهدت 

نشاطات كثيرة لألسر والممالدك الرافودية  ، وكداَّ أبدرز النَاحدات 

التي حققوهدا  دخدول معدُ الدولدة البدويهي بغدداد سدنة أربدع وثالثدين 

جيشدده مكوندداً مددن الددديلم و األتددراك وكانددت أولددى وثالثمائددة . وكدداَّ 

اإلجراوات خلع الخليفة المكتفدي وتوليده المطيدع وكداَّ هدذا اإلجدراو 

متوقعاً ولم يكن هناك من سب  ظاهر لعملية االستبدال هذ  سو  أَّ 

 . 3المكتفي صنيعة عصر سابق واحتيج إلى صنيعة جديدة  

ة حكدم البدويهيين وقد تردت أحوال الخالفة العباسية طدوال فتدر

، وفقدت السيطرة على الموارد المالية التي أصبحت في يد السلطاَّ 

يقول ابن كثير " و ع  أمر الخالفة جداً حتى لدم يبدق للخليفدة أمدر 

وال نهدي وال وزيددر أيوداً وإنمددا يكددوَّ لده كاتدد  علدى إقطاعدده وإنمددا 

 4الدولة ومورد المملكة ومصدرها راجع إلى معُ الدولة "
                                                 

 233ص   11المرجع السابق   ج    1
 267ص      11جع السابق  ج  المر  2
وكانت متحكمة  -دبرتها عكم القهرمانة   ةجاو عند ابن العمراني أَّ سب  هذا العُل مؤامر 3

 176 ص  لقتل معُ الدولة-ب مور الخالفة 
 212ص  11ابن كثير  " البداية والنهاية "  ج  4
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بددن األثيددر هددذا الوددع  ويقددول " وكدداَّ مددن أعظددم ويعددُو ا

 .   1األسباب في ذلك أَّ الديلم كانوا يتشيعوَّ ويغالوَّ في التشيع " 

وكذا ير  ابن كثير أَّ بني بويه ومن معهم من الديلم كاَّ فيهم 

تعسدد  شددديد وكددانوا يددروَّ أَّ بنددي العبدداس قددد غصددبوا األمددر مددن 

 .   2العلويين "  

تطري ملوك بني بويده إلدى التفكيدر فدي وكاَّ من الطبيعي أَّ ي

إزالة الخالفة العباسية ذات الصبغة السنية وإيَاد خالفة علويدة ذات 

صبغة شيعية ويذكر ابن كثير أَّ معدُ الدولدة عدُم علدى ذلدك إال أَّ 

كما يصفه ـ صرفه عن ذلك بحَة أَّ هذا خليفة  -رجالً سديد الرأي 

ى لدو أمدرت بقتلده تر  أنت وأصحابك أنده غيدر صدحيْ األمدارة حتد

قتله أصحابك ولو وليت رجالً من العلويين اعتقددت أندت وأصدحابك 

واليته صحيحة فلو أمرت بقتلده لدم تطدع بدذلك ولدو أمدر بقتلدك لقتلدك 

 .    3أصحابك "  

ويقال أَّ معُ الدولة رجع عن ذلك بسب  هذا  ، وهي كما مر 

ا عدددن بندددا حيلدددة قديمدددة ذُكدددر أنهدددا ردت المددد موَّ و المعتودددد قدددديم

قصدهما لعن معاوية  ،    غير أنه ال يمكن الحكم ب نها كانت العامدل 

الوحيد في هذا التراجع بل لعل الخشية من ا طراب أهل الُسدنة فدي 

بغددداد وغيرهددا كدداَّ مطروحددا فددي األوسدداط البويهيددة ، وقددد جدداو فددي 

هددـ كمددا عنددد ابددن الَددوزي أندده  343كتدد  التدداريب فددي حددوادث سددنة 

مرض فد رج  بده فا دطربت بغدداد ا دطرابا  عرض لمعُ الدولة

  .  4شديدا وا طر إلى الركوب مع علته حتى  رآ  الناس فسكنوا " 

وأورد الهمددذاني صدداح  التكملددة األمددر مفصددال وسددمى سددديد 

الرأي منعوت ابن كثير فقال " وعُم معُ الدولة أَّ يبايع أبا الحسن 

اك وقدال إذا محمد بن يحيى الُيدي العلوي فمنعده الصديمري علدى ذ

بايعته استنفر عليك أهل خراساَّ وعوام البلداَّ وأطاعه الديلم وقبلوا 

                                                 
 452ص  8ابن  األثير  " الكامل "  ج    1
 212ص  11"  ج  ابن كثير " مرجع سابق  2
 213ص   11المرجع السابق ج      3
 375 ص     6 ج ابن الَوزي  " المنتظم  "   4
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أمر  فيك ،  وبنو العباس قوم منصدوروَّ تعتدل دولدتهم مدرة وتصدْ 

مرارا وتمرض تارة وتستقل أطوارا ألَّ أصلها ثابت وبنيانها راسب 

 .   1فعدل معُ الدولة عن تعويله " 

اسدداَّ مشددكل ، فددإَّ أهددل قلددت وكالمدده عددن اسددتنفار أهددل خر

خراساَّ سنة كاَّ حَاجهم يردوَّ بغداد ويعيندوَّ أهدل الُسدنة فيهدا ، 

وكانت خالفة بني العباس معظمة عندهم وقد مر بندا سدابقاً أَّ يحيدى 

بن أكثم قد حذر المد موَّ عندد رغبتده األمدر بلعدن معاويدة نفدرة أهدل 

 خراسدداَّ ، والُيدددي المددذكور لددم يكددن لدده اسددتنفارهم والددراجْ أَّ

الصدديمري حددذ ر مددن موقدد  أهددل خراسدداَّ وعددوام البلددداَّ وهددم فددي 

األكثر من الُسنة  ، ثم أردل ذلك بتقديم طاعة الديلم وهم من الشديعة 

للُيدي على معُ الدولة ، وقد فهم هذا محقق العيوَّ والحدائق عمدر 

السددعيدي فقددال فددي الهددامش إَّ معددُ الدولددة عددُم علددى مبايعددة أبددي 

   2صيمري وحذر  نفور أهل خراسداَّ عنده "  الحسن الُيدي فرد  ال

،  وقد جاو في الحدائق ما يفيد أَّ األمر قدد بُحدث علدى نطداي واسدع 

فقد ذكر المؤلد  عدن الدراوي ) ذكدا ( قدال : لمدا قدبض المسدتكفي لدم 

يختلَنددي شددك فددي أَّ الخليفددة قددد قتددل وأَّ القددوم قددد عُمددوا علددى 

وددل سيَلسددوَّ فددي االسددتبدال بولددد العبدداس بسددواهم فقلددت ألبددي الف

الخالفة علويا فقال ليس لهذا أصل وال يقعد إال عباسي فقلت من أيدن 

 .        3لك هذا فقال قد تناهى إلي من خبرهم شيو قبل اليوم " 

وقد كداَّ هدذا التراجدع حفظدا للشد َّ السياسدي لدولتده وتودحية 

 بالش َّ الديني الذي كاَّ يعتقــد  ،  كما عمد معُ الدولة بعد ذلك إلدى

عدددد مددن اإلجددراوات االقتصددادية واالجتماعيددة فددتخلم مددن عدد و 

أرزاي جنود  عبر إقطداعهم الدبالد ثدم قدام بعددد مدن إجدراوات إلهداو 

الندداس والعددوام فددي بغددداد بالريا ددات المختلفددة كددالَري و السددباحة 

والمصددارعة والمالكمددة وقددد أورد ابددن األثيددر مددا يدددل علددى انَددرار 

                                                 
 354الهمذاني   " التكملة  "   ص  1
 37ص 4مؤل  مَهول  " العيوَّ والحدائق  ج    2
 171  ص  4المرجع السابق  ج    3
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إللهائية فقد ذكر تعص  أهل الُسنة ألحدد الناس إلى هذ  اإلجراوات ا

 .   1السعاة وتعص  الشيعة لآلخر "  

ومما ساهم في إنَاح هذ  السياسات ما اجتاح بغدداد قبدل وبعدد 

دخول البويهيين لها من غدالو وفنداو حتدى أنهدم كمدا يدذكر ابدن كثيدر 

أكلوا الميتة والسنانير والكدالب وكداَّ مدن النداس مدن يسدري األوالد 

م و ي كلهم وكثر الوباو في الناس حتى كاَّ ال يدفن أحدد أحدداً فيشويه

بل يتركونه على الطرقات في كدل كثيدراً مدنهم الكدالب وبيعدت الددور 

 .  2والعقار بالخبُ "  

ولم يتسَن لمعُ الدولة أَّ يظهر كافة سياساته فدي بغدداد بسدب  

انشغاله في حروب جانبيدة مسدتمرة مدع عمدراَّ بدن شداهين صداح  

حددة فددي الَنددوب وبنددي حمددداَّ فددي الموصددل . كمددا أَّ  ددع  البطي

الموارد المالية لمعدُ الدولدة سداهم فدي ذلدك  فقدد ذُكدر أنده وأصدحابه 

 أخذوا من أموال التَار في بغداد ما قيمته عشرة آالل أل  دينار . 

وفددي سددنة ثمدداني وثالثددين أي بعددد أربددع سددنوات مددن السدديطرة 

وقددوع فددتن فددي شددهر ربيددع الرافوددية علددى بغددداد يددذكر المؤرخددوَّ 

األول بين الشيعة والُسنة ونه  فيها الكرخ والفتنة المذكور وقوعهدا 

في شهر ربيع األول هي أولى الحلقدات فدي سلسدلة طويلدة مدن الفدتن 

التي ستنشد  فدي بغدداد وغيرهدا بدين الُسدنة والشديعة ، وال شدك إنهدا 

سدكاَّ إحد  إفرازات التواجد الرافوي المتُايدد علدى صدعيد عددد ال

مما أوجدد نوعداً مدن الشدعور بدالقوة فدي وجده أعدداد الُسدنة فدي بغدداد 

ووازَّ عدم التناس  السكاني وجود السلطاَّ في صد  الشديعة و لدم 

تذكر المصادر التي ذكرت الخبر سب  هدذ  الفتندة لكدن مدن المدرجْ 

                                                 
 .  576ص  8ابن األثير  " الكامل "  ج   1

" وأعَبدده المصددارعوَّ والمالكمددوَّ قددال :  حمدده هللا علددى ذلددك ثيددر ركابددن  قويعلدد  

ال كدل قليدل العقدل فاسدد المدرووة " ثدم قدال إوغيرهم من أرباب هذ  الصدناعات التدي ال ينتفدع بهدا 

 .213ص  11ج   ة منه "فوكل ذلك رعونة وقلة عقل وسخا"

غال شإللة سياسي قلت وقول ابن كثير مخرجه ديانته رحمه هللا ، لكن األمر عند معُ الدو

بغداد كة للدولة خصوصاً في مدينة قلقالناس في بغداد واستهالك أوقاتهم وإبعادهم عن األنشطة الم

 االشتراك في اال طرابات السياسية . إلىيعرل فيها الناس بالمسارعة 
 213ص   11المرجع السابق   ج    2
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أنهددا لددم تكددن بسددب  مددا يفعلدده الرافوددة مددن النددواح فددي عاشددورا وال 

ير خددم وهددو فددي اليددوم الثددامن عشددر مددن ذي مظدداهر الفددرح فددي غددد

الحَددة فإنهددا لددم تعددرل بعددد ولددم يكددن الشدديعة يفعلونهددا فقددد ذكددر أنهددا 

كانت في شهر ربيع األول والذي أميدل إليده أنهدا اشدتباك جدانبي بدين 

عدد من أهل الكرخ من الرافوة ومن يَاورهم من أهل الُسنة ، وقد 

 ، رخ حيث تَدار بغدداداستغلت من قبل بعض المنتفعين في نه  الك

غير أنه من المعتقد أنها كانت طفيفة باعتبدار وصد  المدؤرخين لهدا 

فقددد ذكددر ابددن الَددوزي وعندده ابددن كثيددر أنهددا " فتنددة " ولددم يصددفوها 

بكونها عظيمة أو كبيرة أو أَّ أحدا قتل أو جرح فيها كما سدنر  فدي 

تندة ثدم يدذكر ابدن الَدوزي سدنة أربعدين ف،    ما يلدي مدن ذلدك الحقداً 

أخر  بسب  المذه  و يُيد بوصفها ب نها عظيمة وكاندت فدي شدهر 

يدذكر ابدن كثيدر حددوث فتندة بدين  346ثم بعد وفي سدنة    1رمواَّ 

 .  2الفريقين  "  خ وأهل الُسنة بسب  الس  فقتل منأهل الكر

كما حدث سنتي ثماَّ وأربعين وثالثمائة وتسع وأربعين وقوع  

ولددى واألخددر  فددي شددعباَّ وال جديددد فتنتددين إحددداهما فددي جمدداد  األ

فيها غير ما ذكر  ابدن األثيدر حيدث عدُا الفتندة إلدى عامدة بغدداد ولدم 

يفصددل تفصدديل ابددن الَددوزي وهددـذا  ممددا يالحظدده القدداري عليدده فددإَّ 

قدول ييتَن  في الغال  أَّ يذكر أطدرال الفتندة باالسدـم فدال           

أو بددين  أهددـل بدداب  بددين الُسددنة والشدديعة بددل تددرا  يقددول  " العامددة " 

  3البصـرة         و الكرخ 

                                                 
 369ص  6 ابن الَوزي  " المنتظم   "  ج  1
 232ص   11البداية والنهاية " ج  ابن كثير "   2
عه الذي يظهر في كتابه وا حاً فإنك ال تَد  أبداً يسميهم يقلت لعله يَد في نفسه حرجاً من تش  3

راو  الحنبلدي غودا قدال "  وممدا فدبالروافض والرافوة ،  و تَد  في  كالمه عن أبي يعلدي بدن ال

 منه في كتابه من صفات هللا سدبحانه وتعدالى  راو الحنبلي مافأنكر العلمـاو على أبي يعـلي بن ال

   460/9سيم " َوالمشعرة ب نه يعتقد الت

ي قدال " خالتندو  ديبينما هو شافعي شديد الدفاع عن شافعيته فمن ذلك ما ذكدر  عدن القا

 .   9/ 15نفي المذه  شديد التعص  على الشافعي يطلق لسانه فيه قاتله هللا  "حوكاَّ 

على أصحاب رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم أحدق بالددعاو علديهم  مطلقو ألسنتهم قلت و

 ي وأصحاب رسول هللا أولى بالدفاع عنهم من الشافعي رحمه هللا .خالتنو  يبالقتل من القا
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يددذكر ابددن األثيددر وفددي خددامس شددعباَّ كدداَّ   349وفددي سددنة   

ببغددداد فتنددة عظيمددة بددين العامددة وتعطلددت الَمعددة مددن الغددد التصددال 

الفتنة في الَانبين سدو  مسدَد براثدا فدإَّ الَمعدة تمدت فيده وقدبض 

ثدم أطلقدوا مدن  على جماعة مدن بندي هاشدم  اتهمدوا أنهدم سدب  الفتندة

،   وهي حادثة لم يعرج ابن كثير على ذكرها وتعبيدر بندي   1الغد " 

 هاشم مر بنا وسيمر وهو يعني  األسر غير الحاكمة من العباسيين .

بعد دخول سنة خمسين وثالثمائة أي بعد ست عشدرة سدنة مدن 

دخول معُ الدولة لبغداد بدا أَّ األمر توطد للبويهيين وشعروا بالثقة 

وأول هددذ   ، اوا فددي اإلجددراوات التددي تدددل علددى امددتالكهم لألمددرفبددد

،  وقصدور  فدي بغدداد  اإلجراوات شروع معُ الدولة في بنداو  دور

 ً  ، وبدأ من ذلك الحين في كش  وجهده و إعطداو  بغدداد وجهداً شديعيا

هدـ كتد  العامدة علدى مسداجد  351إذ يذكر المؤرخوَّ أنه فدي سدنة  

ن الَوزي ولم يمندع معدُ الدولدة مدن ذلدك قال اب، بغداد لعن معاوية 

أَّ العامدددة قدددد محدددوا هدددذا المكتدددوب فددد مر أَّ يكتددد  لعدددن هللا  هوبلغددد

الظالمين آلل محمد من األولدين واآلخدرين والتصدريْ باسدم معاويدة 

 .    2في اللعن فكت  ذلك " 

                                                                                                                                            

الكرخ  أحرييرازي فقال كاَّ مويعاً لَان  هللا فمن ذلك أنه شوقد تكلم في الوزير أبي الفول ال

نة قتل عامياً فثار به العامة واألتراك فهرب ودخل دار بعض ببغداد " وذلك أَّ صاح  المعو

األتراك   ف خـرج منها مسحوباً وقتل وأحري وفتحت السَوَّ ف خرج من فيها فرك  الوزير أبو 

اً له يسمى صافياً في جمع لقتال العامة بالكرخ وكاَّ شديد بوأرسل حاج الَناةالفول ألخذ 

. وال  628ص  8أماكن من الكرخ فاحتري حريقاً عظيماً " ج العصبية للسنة ف لقى النار في عدة 

   تعص ال ُ  اإلشارة إلىغأدري ما م

فيذكر خالفا البن األثير أَّ الكرخ هدو المكداَّ الدذي حددثت فيده الَريمدة   أما ابن الَوزي

 قتدل رجدل مدن صداح  المعوندة فدي الكدرخ ""  التي ترت  عليها ردة فعل صاح  المعونة فيقول

  60ص  7ج
فإَّ ركن الدولة البويهي الذي صادر أهل أصدبهاَّ بد موال كثيدرة إلنكدارهم سد  الصدحابة  كذلك 

، نَد ابن األثير يطريه إطراو بالغا ويقول كاَّ حسن السياسة لرعايا  وجند  راوفا بهدم عدادال فدي الحكدم 

معدُ الدولدة أخدذ ،   و  670ص  8بينهم وكداَّ بعيدد الهمدة متحرجدا مدن الظلدم مانعدا ألصدحابه منده " ج  

على أهل بغداد كما يذكر ابن األثير نفسه عشرة أل  دينار وأمر بالبدع ونصر الرافوة  ،ومدع ذلدك يثندي 

 57ص  8ويقول " كاَّ حليماً كريماً عاقالً " ج   األثيرعليه ابن 
 533ص  5ابن األثير   " الكامل  "  ج   1
 8ص  7ابن الَوزي  " المنتظم  " ج    2
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أمددا ابددن األثيددر فيقددول " وفددي ربيددع اآلخددر كتدد  عامددة الشدديعة 

علددى المسدداجد مددا هددذ  صددورته " لعددن هللا  ببغددداد بدد مر معددُ الدولددة

معاوية بن أبي سفياَّ ولعن من غص  فاطمة ر ي هللا عندـها فددكاً 

ومن منع من أَّ يدفن الحسن عند قبر جد  عليه السالم ومن نفدى أبدا 

ذر الغفاري ومن أخرج العباس من الشور  " قال ف ما الخليفة فكاَّ 

ُ الدولة فبد مر  كداَّ ذلدك ،  محكوماً عليه ال يقدر على المنع وأما مع

فلما كاَّ الليل حكه بعض الناس ف راد معُ الدولة إعادته ف شار عليه 

الدددوزير أبدددو محمدددد المهلبدددي بددد َّ يكتددد  مكددداَّ مدددا محدددي : لعدددن هللا 

وال يذكر أحد في اللعدن إال معاويدة ففعدل  الظالمين آلل رسول هللا 

 .    1ذلك "  

العامدة مدن الدروافض علدى أما ابن كثير فيقدول " وفيهدا كتبدت 

وكتبوا أيواً ولعن هللا  أبواب المساجد لعنة معاوية بن أبي سفياَّ 

من غص  فاطمة حقهدا وكدانوا يعندوَّ أبدا بكدر ومدن أخدرج العبداس 

من الشور  يعنوَّ عمر ـ ومدن نفدى أبدا ذر يعندوَّ عثمداَّ ـ ر دي 

 هللا عن الصدحابة ، وعلدى مدن لعدنهم لعندة هللا ، ولعندوا مدن مندع مدن

دفن الحسن عند جد  يعنوَّ مرواَّ بن الحكم ، ولما بلدغ ذلدك جميعده 

معددُ الدولددة لددم ينكددر  ولددم يغيددر  ثددم بلغدده أَّ أهددل الُسددنة محددوا ذلددك 

وكتبددوا عو دده لعددن هللا الظددالمين آلل محمددد فددي األولددين واآلخددرين 

والتصددريْ باسددم معاويددة فددي اللعددن فدد مر بكتدد  ذلددك قبحدده هللا وقددبْ 

 .   2"  شيعته من الروافض

وبقراوة الروايات التي نقلت أمر الكتابة علدى المسداجد يالحدظ 

فيها أَّ ابن األثير هو الوحيدد الدذي ذكدر أَّ هدذ  الكتابدة كاندت بد مر 

كمددا أَّ روايددة ابددن األثيددر أكثرهددا ،معددُ الدولددة وهددو األمددر المتوقددع 

تفصيالً فهو الذي أرجع الصيغة المعدلة للعن إلى الوزير أبدي محمدد 

لبي وأنها بإشارته وهي صيغة لو تَنبت التصريْ بلعن معاويدة المه

لحملها أهل الُسدنة والشديعة كدٌل علدى مدا يدرا  . أمدا روايدة ابدن كثيدر 

                                                 
 543ص  8ثير  " الكامل  "   ج  ابن األ  1
 241ص  11ابن كثير " البداية والنهاية  "  ج  2
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فهي أكثر تفسيراً إال أَّ ما يفهم من قول ابدن كثيدر أَّ أهدل الُسدنة قدد 

كتبوا الصيغة المعدلة عو اً عدن الصديغة األولدى ال يصدْ ، إذ مدن 

كت  أهل الُسنة التصريْ بلعن معاويدة لدذا فإشدارة ابدن المستبعد أَّ ي

 األثير لدور الوزير المهلبي أصْ .

وال شددك أَّ خطددوة معددُ الدولددة هددذ  كانددت خطددوة مهمددة إلددى 

األمام في سياسة إ فاو الصبغة الشيعية على بغداد هذ  المدينة ذات 

 األغلبية السنية وال شدك أَّ قراوتده لمدوازين القدو  دفعتده لمثدل هدذا

وأنه قصد استمُاج ردة فعل أهل الُسنة من جراو ذلك إذ ، التصرل 

أنه مدن المؤكدد أَّ الكتابدة كاندت فدي مسداجد أهدل الُسدنة الكبيدرة ولدم 

يب و الرد فقدد قدام بعدض أهدل الُسدنة بحكده خفيدة  ، وردة الفعدل هدذا 

كانت متوازنة مع المعطيات الَديدة لميُاَّ القو  في بغداد فلم تنش  

لبددات مددن أهددل الُسددنة أو ا ددطرابات كبيددرة ، بددالنظر إلددى فددتن ومطا

كوَّ السلطة البويهية الحاكمة خل  هذا اإلجراو  ،  غير أَّ السدلطة 

بعددد حكدده لددم تعمددد إلددى إعددادة كتابتدده بددل كتبددت عبددارات أقددل جرحدداً 

لمشاعر أهل الُسنة ، لكن هذا التراجع كاَّ بالشك مؤقتاً وممهددا فدي 

ر عر دة لالصدطدام ب هدل السدنة ، وهدو الوقت نفسه إلجراوات أكثد

ماحدث في العالم التالي التي خطا معُ الدولة فيها خطوة متقدمة فدي 

سبيل تحقيق هدفه تحويل وجه بغداد إلى وجه تملدؤ  نددوب التشديع ، 

فقد ذكر ابن الَوزي أنه في اليوم العاشر من محرم غل ِّقدت األسدواي 

 ببغداد وعطل البيع ولم يذبْ 

ال طبب الهراسدوَّ وال تدرك النداس أَّ يسدتقوا مدن المداو القصابوَّ و

ونصبت القبداب فدي األسدواي وعلقدت عليهدا المسدوح وخدرج النسداو 

منتشدددرات الشدددعور يلطمدددن فدددي األسدددواي وأقيمدددت النائحدددة علدددى 

 .     1الحســـين " 

أما ابن األثير فقال " وفي هذ  السدنة عاشدر المحدرم أمدر معدُ 

اكينهم ويبطلدوا األسدواي والبيدع والشددراو الدولدة النداس أَّ يغلقدوا دكد

وأَّ يظهددروا النياحدددة ويلبسدددوا قبابدداً عملوهدددا بالمسدددوح وأَّ يخدددرج 

                                                 
 15ص  7ابن الَوزي  " المنتظم " ج   1
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النساو منتشرات الشعور مسودات الوجو  قد شققن ثيابهن يددرَّ فدي 

البلددد بددالنوائْ ويلطمددن وجددوههن علددى الحسددين بددن علددي ر ددي هللا 

لمندع لكثدرة الشديعة عنهما ففعل الناس ذلك فلم يكن للسنة قدرة علدى ا

 .  1وألَّ السلطاَّ معهم " 

 أما ابن كثير فقد نقل رواية ابن األثير بنصها .

وكاَّ هذا األمر من معدُ الدولدة فدي أول السدنة ، وفدي آخرهدا 

وفي الثامن عشر من شهر ذي الحَة أمر أمراً آخر في نفس السياي 

ظهددار فقدد ذكدر ابددن األثيدر أندده " فدي ثدامن عشددر أمدر معددُ الدولدة بإ

الُينددة فددي البلددد وأشددعلت النيددراَّ بمَلددس الشددرفية وأظهددر الفددرح 

وفتحت األسواي بالليل كما يفعل ليالي األعياد ، فعل ذلك فرحاً بعيدد 

الغدددير يعنددي غدددير خددم و دددربت الدددبادب والبوقددات وكدداَّ يومددداً 

.  وذكددر ابددن كثيددر هددذ  الروايددة ووصددفها ب نها"بدعددة    2مشددهوداً " 

كرة " وزاد صاح  التكملدة زيدادة ذات معندى فقدال شنيعة ظاهرة من

عند الحديث عن غدير  خدم " وبكدر المتشديعوَّ إلدى مقدابر قدريش و 

 . 3صلوا هناك "

التي تقام في العاشر من محرم حُنداً    4قلت وظاهرة النياحة  

علددى الحسددين ر ددي هللا عندده لددم أجددد التونسددوي وهددو يعدددد عقائددد 

                                                 
 549ص  8ابن األثير  " الكامل " ج    1
 550ص  8المرجع السابق  ج    2
 400الهمذاني " التكملة  "  ص  3

منه ننقلهدا مختصدرة قدال ورد فدي سمية في زوالم نياحة* ويذكر التونسوي صفة هذ  ال 4

ات فيوددربوَّ خدددودهم ب يددديهم بددالعشددر األول مددن محددرم كددل عددام معتقدددين أنهددا مددن أجددل القر

 ، وصدددورهم وظهددورهم ويشددقوَّ الَيددوب يبكددوَّ ويصدديحوَّ بهتافددات يددا حسددين .. يددا حسددين

بددالويالت يبلددغ أوج الكمددال  ووخاصددة فددي اليددوم العاشددر مددن كددل محددرم فددإَّ  ددَيَهم الملددي

ين ) التدابوت ( المصدنوعة مدن حسدال قبدةويخرجوَّ فدي ذلدك اليدوم متدرابطين متصدافين يحملدوَّ 

الخشد  ونحددو  ويقددودوَّ خدديالً مُيندداً بسددائر الُينددة يمثلدوَّ بدده حالددة الحسددين فددي كددربالو بفرسدده 

وَّ بوالفو دى ويسد ودَيجوجماعته ويست جروَّ عماالً ب جور  خمة ليشتركوا معهم في هدذا ال

 . 101 صمنهم " ويتبرووَّصلى هللا عليه وسلم أصحاب الرسول 

 وهذا الوص  لها في زمنه .قلت 

 عددن هددذا المدد تم الموسددمي ثيددرلدد  رزي هللا فددي كتابدده المرابندداني لوقددد وصددفها الباحددث ال

وقدد وصد  هدذ  الشدعيرة الشديعية بمدا شدملته فدي األيدام العشدر السدابقة ( يدوم الددم ) سدما   والدذي
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كتددبهم المتقدمددة بددل نقددل مددن كتددبهم الشدديعة مددن كتددبهم عُاهددا ألحددد 

كمنتهددى اآلمددال ومددن ال يحوددر  الفقيدده وتفسددير الصددافي وفددروع 

الكافي ما يقتوي منعها وأنهدا تخدال  المد مور بده حتدى عندد الشديعة 

أنفسددهم ، غيددر أَّ المددذه  الشدديعي مددذه  مفتددوح لالجتهددادات التددي 

                                                                                                                                            

يومده األخيدر  فديامين الدذي يبلدغ دورتده من مَالس التعُية وطوال اللط  لعاشوراو والتي تتكوَّ 

  112واأليدي بالدماو "  جو ها الوريبة وتتورج الوددة الوربات التي يساويقول " تُداد  ر

إذا لدم يدرد أَّ  ، خترعه معُ الدولة في بغداداقلت وهذا كله تطور عن الشكل األول الذي 

حدة للمدذه  وتفغيدر أنده وللطبيعدة الم،  قع في اليوم العاشر من محرم االحتفال يستمر أياما إنما ي

كمدا أَّ طبيعدة ، الشيعي فإَّ الُيادة في األعمال واالعتقاد مستمرة دوَّ  اب  من أصل أو عقدل 

ففدي بغدداد كداَّ هدذا  لعصدور المتد خرة   ،  سدخته المطدورة فدي اي نتل  عنه فتخالم تم في بغداد 

ة المشداهد ويتخلدل ذلدك التعبيدر عدن عقيددة رلدى البكداو والندواح ثدم زيداع رك  الم تمي يقتصدوالم

أمدا اللطدم والودرب وخالفده فدالراجْ  ،   الس  والشتم ألصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم

 .   أنه لم يفعل

فكرة الخطيئة عند النصار  دور  تشبهية والتي ئوال شك أَّ طبيعة المذه  الشيعي البكا 

ين قال :  " لقد بيرغل عدد من الباحثين الاأقوناقالً  رال  رزي هللا لطقس كما يقول في نشوو هذا ا

اَّ ربدكوبوع فدي أعماقده بالتشداام ، واستشدهد بدالحظ كالمار ـ باحث غربي ـ بحدق أَّ التشديع مط

ي الهائددل فددي هددذا المددذه  وبددين اليدد س المطبددق الخدداص بالمددذه  لخفددالددذي يقددارَّ بددين الحددَُّ ا

س كانيتي إلى حد وص  التشيع ب نه مذه  م تمي فيقول " ما من دين شدد إلياه  اللوثري ، ويذ

،   ر خدآ سدنوهدذا األلدم هدو المد ثرة العظمدى التدي تفدوي كثيدراً كدل عمدل ح ، بهذ  القوة على األلدم

 . 74  " ئُناجلنا الكالم عن مذه  م تمي  يَيُاألمر الذي 

ر عندد أهدل الدياندة تقرتعاليمه السمحة فإنه مما هذ  الروح البتة باإلسالم بلقلت وال عالقة 

والحسدين ر دي هللا عنده والدذي قتدل  ، واألمانة من المسدلمين أَّ الخطيئدة ال تنتقدل عبدر األجيدال

مده شديو قدال جدل وعدال " وال تدُر وازرة وزر أخدر  " وقدال دالمسلمين مدن   يلحقمظلوماً لم 

 تــعــالى " كل نفس بما كسبت رهينة " 

ن لهدم معندا  أنده إَّ حس دفعند أهل الُسنة وعليه العمل أَّ الميت يعذب ببكاو أهله   ورد أما

 مهم الصبر في المصائ  فإنه ي ثم بذلك .م ولم يعل  هالفعل قبل موته ولم ينه

كما ذكر  ، وال شك أَّ هذ  الطقوس البد أَّ تصطدم بالعقالو من بعض أتباع هذا المذه 

أَّ "  رزي هللا قولده في كتابه المَالس السنية والذي نقله عنهعن محسن األمين وهو من علمائهم 

 اللطم من عمل الشيطاَّ "  

أورد رزي هللا كذلك محاولة عددد مدن شدباب الرافودة لوقد  هدذ  الطقدوس أو إعدادة  كما

   1970 سنةالنظر فيها ويسميها المحاولة اإلصالحية والتي جرت 

ستاذ في الَامعة اللبنانية ومترجم كتداب  ) يدوم أما ما يقوله  الدكتور خليل محمد خليل األ

الدم (  من أَّ استذكار الحسين في يوم دمه هو ترميُ إلمكاَّ التغيير بالقوة بالددم إذا لدُم األمدر " 

نشد ت فدي  اأنهعلما فإنه محاولة للخروج من الم زي العقلي الذي يحي  بهذ  الممارسة  ،  13ص 

داع  لترميددُ إمكانيددة التغييددر بددالقوة  ،  بددل إنهددا فددي ظددل ظددل سددلطة شدديعية مطلقددة ولددم يكددن مددن 

السلطات السنية األولى لم تكن موجودة مع الحاجة إلى ترميُ التغيير بالقوة على زعمه .  وكل ما 

في األمر أنها محاولة لتحسين وجه هدذا المدذه  أمدام التيدارات اليسدارية التدي ينتمدي لهدا المؤلد  

 والمترجم . 
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م تخال  األصدول العامدة ، وهدو مدن هدذ  الَهدة  دعي  فدي االلتدُا

هددا العقائددد والعبددادات ،  خالفددا للمددذه  نبهددذ  األصددول التددي تنشدد  ع

،  وال    1السني الذي تحكمه أصدول وقواعدد ال يمكدن لده تَاوزهدا  

شك أَّ معُ الدولة قد سدن للرافودة هدذ  الُسدنة الخبيثدة فبداو ـ نعدوذ 

بوزرهدا ووزر مدن عمدل بهدا إلدى يدوم القيامدة ،   –باهلل مدن الودالل 

زي هللا : وفي عهد معُ الدولدة جدر  فدي بغدداد تنظديم يقول رال  ر

أولددى االحتفددداالت الرسددمية بدددذكر  عاشددوراو "   . قلدددت الرسدددمية 

وغيرهددا وهددذا قددول تؤكددد عليهددا المعطيددات التاريخيددة فددال أعددرل 

مرجعاً ذكر إقامة مثل هذ  الطقوس في العهود اإلسالمية المتقدمة ال 

 بصورة بسيطة وال موسعة .

ر  التندوخي فدي النشدوار قدال :" كاندت ببغدداد نائحدة مدا ذكدأما 

مَيدة حاذقدة تعدرل بخلد  تندوح بهدذ  القصديدة  فسدمعناها فدي دور 

بعددض الراسدداو ألَّ الندداس إذ ذاك كددانوا ال يتمكنددوَّ مددن النياحددة إال 

،  فدإَّ النياحدة هندا هدي مدا    2بعُ سلطاَّ أو سدرا ألجدل الحنابلدة " 

ى الحائر لالحتفال بالنص  مدن كاَّ يحدث خالل خروج الرافوة إل

شعباَّ كما ذكر في مو ع آخر قال :" وكاَّ هذا في شعباَّ والنداس 

إذ ذاك يلقوَّ جهدا جهيدا من الحنابلة إذا أرادوا الخروج إلى الحدائر 

،  على هذا فهدي ليسدت بالنياحدة التدي سدنها معدُ الدولدة ، ومندع   3"

رين وثالثمائدة . الحنابلة المذكور الراجْ أنه حددث سدنة ثدالث وعشد

وهذا الفعل من معُ الدولة لدم يكدن مطلبداً فقهيداً كداَّ الخدول وطلد  

السالمة يمنع من ظهور  ،  وال يمكن اعتبار  مطلبدا سياسديا  ، إذ ال 

فائدة ترجى من ورائه بل هو مظنة الفتنة ولم تكن أي سلطة سياسدية 

 في حاجة إلى خلق بؤر لال طرابات والفتن .

                                                 
ض الكتاب المتحررين هذ  االنفتاحية ميُة حسنة ، ويعتبروَّ موق  المدذه  السدني قد يعتبر بع 1

هددو أَّ المحافظددة علددى  –انطالقددا مددن كددوَّ اإلسددالم دينددا سددماويا  -متشددددا منغلقددا ، إال أَّ الحددق  

 الصورة األولى له  أمر محمود  عند العقالو.
 233ص  2التنوخي  " نشوار المحا رة "  ج  2
 232ص  2ابق   ج المرجع الس  3
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أَّ هدذا اإلجدراو كداَّ مطلبدا  –والعلدم بيدد هللا  –والمرجْ لدي 

مذهبيا لخلق موسم خاص يحس فيه المنتموَّ لهدذا المدذه  بالتفدافهم 

االجتماعي لوماَّ عددم الدذوباَّ فدي المحدي  العدام ، خصوصدا وأَّ 

إلى جان  طبيعدة  –بنية المذه  الدينية والعقلية هشة  ، وهذا عندي 

دفعت معُ الدولدة إلدى  –نها المذه  المفتوحة والتي سبق الحديث ع

 إقامة هذ  المآتم .

بعد هذا الحدديث عدن هدذ  الممارسدة الوثنيدة ،  فإنندا نعدود إلدى   

بغددداد سددنة إحددد  وخمسددين وثالثمئددة حيددث لددم تشددهد تلددك السددنة أي 

موق  مواد من الغالبية السدنية فدي بغدداد ، وأرجدع ابدن األثيدر هدذا 

لشديعة وألَّ السدلطاَّ معهدم ، الموق  السلبي من أهدل الُسدنة لكثدرة ا

لكننا سنَد أَّ هذين العاملين لن يمنعا أهل الُسنة من االشتباك الحقداً 

مع هذ  المظاهر الشيعية ، وقوله بكثدرة الشديعة نسدبي فدإنهم بالنسدبة 

 إلى السكاَّ في بغداد كانوا أقلية .

والحقيقة أنه من الصع  التعرل على خفايا موق  أهل الُسدنة 

ة الذين لعلهم فوجئوا بمثدل هدذ  المظداهر وهدي جديددة ، في تلك السن

ولم يتعرفوا علدى أبعادهدا  ،  لكدنهم وبددواً مدن السدنة التاليدة سديقفوَّ 

من هذ  المظداهر موقفدا معار دا ممدا يحدول هدذ  المواسدم إلدى بدؤر  

لفددتن ال تنقوددي ، وسدديكوَّ أهددل الكددرخ أول مددن يصددطلي بنارهددا  ،  

ن وخمسدين  يدذكر المؤرخدوَّ أَّ فتندة ففي هذ  السنة وهي سدنة ثنتدي

عظيمددة وقعددت بددين الُسددنة والشدديعة  وتعبيددر ابددن الَددوزي يدددل علددى 

اخددتالل طبيعددة هددذا االشددتباك يقددول ابددن الَددوزي " أندده عمددل فددي 

عاشوراو مثل ما عمل في السنة الما ية من تعطيل األسواي وإقامة 

ة أم النددوح فلمددا أ ددحى النهددار يومئددذ وقعددت فتنددة عظيمددة فددي قطيعدد

جعفر وطريق مقابر قريش بين الُسنة والشيعة ونه  النداس بعودهم 

 . 1بعواً ووقعت بينهم جراحات "

                                                 
 31ص  7ابن الَوزي  " المنتظم  "  ج     1
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وذكرهددا ابددن األثيددر وابددن كثيددر وزاد األخيددر وقددال " فاقتتددل 

 .   1الروافض وأهل الُسنة في هذا اليوم قتاالً شديداً "  

ة ورواية ابن الَوزي تلفت انتباهنا ألمر مهدم يددخل فدي طبيعد

هددذ  الممارسددات الشدديعية فددي عاشددوراو إذ تتوددمن مسدديرات نحددو 

مقددابر الشدديعة ومشدداهد أئمددتهم وهددي تقددع فددي الشددمال مددن الَاندد  

الغربددي فيمددا يعددرل بمقددابر قددريش أو بدداب التددبن كمددا سددبق الددذكر ، 

ومسدديرات لهددذ  البددد أَّ تمددر بمواقددع أهددل الُسددنة مددع مددا يرافددق هددذ  

هل الُسنة وتَرح مشاعرهم ، لذا المسيرات من مظاهر تمس عقائد أ

كدداَّ مددن الطبيعددي أَّ تنشدد  هددذ  المنازعددات ولوكانددت هددذ  الطقددوس 

تقوم في دائرة مكانية مغلقة ألمكن تالفي الكثير مدن هدذ  المنازعدات 

 والفتن .

قلت : ونحن في حاجة إلى استَالو موق  أهل الُسنة مدن هدذ  

ة دينياً وا ْ جلي . أمدا المظاهر تاريخياً ال دينياً إذ موق  أهل الُسن

تاريخياً فإَّ لنا وقفة معه وأهل الُسنة بال ري  يورهم الصمت إزاو 

هذا وينفعهم اإلنكار ، وهم في موق  المعارض من هذ  الممارسات 

المَاورة لهم والمارة ب حيائهم ملُموَّ باإلنكار و إال فقد يخشى مدع 

أهددل الحددق  مددرور السددنوات وتتددابع الشددهوات أَّ تودديع الحدددود بددين

فيغددري ذلددك سددفهاو الندداس لالشددتراك فيهددا وقددد تصددبْ ، والباطددل 

 طقوساً عامة خصوصاً وأَّ في الناس ح  المهرجانات واالحتفاالت

وقد تعطي هذ  المبادرة الشيعية المسكوت عنهدا وهَداً لدد  بعدض  ،

الَهال لمدا يدرا  مدن موقد  الَاند  اآلخدر فيميدل لمدذه  الرافودة 

اعه  ، أما مع المخاصدمة فدإَّ شدعوراً بالحاجدة إلدى ويعتنقه فيكثر أتب

االلتفال يحفظ المذه  من الذوباَّ . وقد ألمْ شيب اإلسالم إلدى هدذا 

 –عنددد حديثدده عددن أهددل األهددواو وأثددر ظهددورهم ومددا أعَدد  إيددراد  

للمعدداني العَيبددة قددال :" ومددع هددذا فقددد يكثددر أهددل هددذ   –رحمدده هللا 

حتددى يصددير بكثددرة كالمهددم األهددواو فددي بعددض األمكنددة واألزمنددة 

مكافئا عند الَهال لكالم أهل العلم والُسنة حتى يشتبه األمر على من 

                                                 
 253ص  11ابن كثير " البداية والنهاية  " ج   1
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يتولى أمر هؤالو فيحتاج إلى من يقوم بإظهار حَة هللا وتبيينها حتى 

 . 1تكوَّ العقوبة بعد الحَة "  

أهددل الُسددنة وزر هددذ  الفددتن فددإَّ  اإلنصددال عدددم تحميددلومددن 

لدم يكدن مدن الممكدن تَنبهدا وأمدا الدوزر  فعلهم ما كاَّ غير ردة فعدل

 فعلى من اعتد  وهللا ال يح  المعتدين .

وقد ظلت األمور على ما هي عليه طوال  الفتدرة الممتددة  بدين 

هـ ، ولم يكن في أخبار المؤرخين ما يلفت النظر غير 354إلى  352

هـ قدال :" ثدم  354ما أورد  ابن كثير من عمل الشيعة لم تمهم  سنة 

ت أهددل الُسددنة فكبسددوا مسددَدهم مسددَد براثدداً الددذي هددو عددش تسددلط

 ،     2الرافوة وقتلوا من كاَّ فيـه مـــن القــومة " 

وقددد ذكددر ابددن الَددوزي الخبددر منفصددالً وأندده حدددث فددي ربيددع  

اآلخر وعبارة ابن كثير قد توحي ب نه رحمه هلل عدَّ كبس مسَد برائاً 

الشدديعة ،  واألمددر عندددي مؤشددراً لتغيددر مددوازين القددو  بددين الُسددنة و

خددالل ذلددك إذا األمددر لددم يتعددد  عمليددة منفددردة قددام بهددا بعددض أهددل 

الُسددنة إمددا لعوامددل مذهبيددة أو لغيددر ذلددك والددذي تميددل إليدده الددنفس أَّ 

عبارة " كبس " فيها إشارة إلى أَّ األمر حددث سدراً  وإنده مصدطلْ 

لذا فدال يستخدم للعمليات المخططة التي تحدث سرا  ، ولم يكن علنياً 

 يعد مؤشراً لتغير موازين القو  في بغداد .

واستمرت المواسم الشديعية حتدى صدارت عدادة لهدم كمدا يقدول    

، حتى أنه اشدتهر ذكدر المدرأة التدي تندوح فيهدا واسدمها    3ابن األثير

المتشديع -سكينة وقد ذكر أنها خرجت تنوح في وفداة القا دي السدني 

 بقاً .أبو بكر الَعابي الذي مر ذكر  سا

علددى أَّ المنازعددات التددي وقعددت بددين الُسددنة والشدديعة وخددالل 

السددنوات العشددر األولددى للبددويهيين كانددت محدددودة  ، حتددى أَّ أحيدداو 

أهل الُسدنة الكبيدرة مثدل بداب البصدرة والقالئيدين الحقداً لدم يمدر ذكدر 

اشتراكها في الفتن ، وهذا راجع إلى كوَّ الفدتن إنمدا تنشد  مدن ورود 
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الل هذ  الطقوس بمنداطق الحربيدة فدي شدمال بغدداد موك  الشيعة خ

اتَاهاً نحو المشاهد الشيعية في مقابر باب التبن أو ما يعرل بمقدابر 

قريش وهي مقابر شيعية ، وكاَّ محالت أهل الُسنة كباب البصرة ال 

 تقع في الطريق .

وظلت األمور على ما هي عليه حتى وفاة معُ الدولة أحمد بن 

ابددن كثيددر :" فلمددا أحددس المددوت أظهددر التوبددة  قددال 356بويدده سددنة 

وأناب إلدى هللا ورد كثيدرا مدن المظدالم وتصددي بكثيدر مدن مالده قدال 

وعهددد بدداألمر بعددد  إلددى ولددد  بختيددار عددُ الدولددة وقددد اجتمددع بددبعض 

العلماو فكلمه في الُسنة وأخبر  أَّ عليا زوج ابنته أم كلثوم إلى عمر 

ا قددد  ورجدددع إلدددى الُسدددنة بدددن الخطددداب فقدددال وهللا مدددا سدددمعت بهدددذ

 .   1ومتابعتها"

قلت :  إَّ فعدل ذلدك فقدد خلدم نفسده وأنقدذها بفودل مدن هللا ونعمدة 

 2 وإال فال  قال ابن األثير : وكاَّ حليما كريما عاقال " 

 ] البويهيوَّ بعد معُ الدولة [ 
كانت لوفاة معُ الدولة وتولية ابنه بختيار والملقد  عدُ الدولدة 

دولدة البويهيدة خصوصداً أَّ بختيدار لدم يكدن ذلدك أثراً فدي زعُعدة ال

الرجل القوي المناس  فقد ذكر ابن كثير أنه لما مات معُ الدولة قدام 

 .   3باألمر بختيار عُ الدولة ف قبل على اللهو واللع  "  

وقد حمل عهد معُ الدولة بدذور انشدقاي سدول يظهدر بسدرعة 

ألثيدر إلدى ذلدك فقدال عق  وفاته بين األتراك والديلم وقدد أشدار ابدن ا

عددن معددُ الدولددة " أندده فوددل غلماندده األتددراك علددى الددديلم فحسدددهم 

    4الديلم وتولد من ذلك الوحشة والنفرة " 

وت كدت هذ  الوحشة بين المعسدكرين زمدن بختيدار بدين القائدد  

التركددي سددبكتكين وبددين بختيددار  وتعددد سددنة إحددد  وسددتين وثالثمائددة 
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النشددقاي بو ددوح والددذي أصددبْ عددامالً السددنة التددي ظهددر فيهددا هددذا ا

 حاسماً في تغيير موازين القو  في بغداد .

وكاَّ هذا االنشقاي عاماً فقدد وقعدت الحدرب فدي البصدرة أوالً  

ثم حاول بختيار القبض على سبكتكين لكنه فشل ، وقدد كداَّ األتدراك 

عمود الَيش البويهي  الفقري حتى أَّ ابن األثير ذكر أنه لمدا صدار 

اجتمع عقالو الديلم ببختيار وقالوا لده " البدد لندا فدي الحدرب الخالل 

 .    1 من األتراك يدفعوَّ عنا بالنشاب "

والسؤال المطروح ما هي العوامل المشتركة التي جمعدت بدين 

البويهيين  عاألتراك والديلم أو بعبارة أخر  هل كاَّ األتراك الذين م

والذي ال ينبغي أَّ يغي  من الشيعة أم من الُسنة عملوا ألجل المال . 

 ألي المددذاه  ،عددن الددذهن أنهددم جنددود مقدداتلوَّ ال يهمهددم االنتسدداب 

لكنهم تبعاً لمصالحهم المالية كانوا يظهروَّ ما يوافق هذا المذه  أو 

ذاك فمما ذكر في تشيع قائدهم سبكتكين ما رو  سنة سدبع وخمسدين 

" وكداَّ وثالثمئة في خبر المهدي المُعدوم وظهدور  قدال ابدن كثيدر 

من جملة المستحسنين له سبكتكين الحاج  وكاَّ شديعياً فظنده علويداً 

.. فلما تحقق أنه عباسي وليس بعلوي انثنى رأيه فيده فتفدري شدمله "  
2. 

وقويت شوكة هذا القائد التركي واألتراك ببغداد وصدار األمدر 

لهم بها ، في حين كاَّ السلطاَّ البويهي يقوي أغل  وقته فدي لهدو  

غددداد ، يددذكر ابددن األثيددر أَّ بختيددار اشددتغل بدداللهو واللعدد  خددارج ب

وعشددرة النسدداو والمسدداخر والمغنددين وشددرع فددي إيحدداش كاتبيدده و 

 3سبكتكين ، فاستوحشوا  ،  وانقطع سبكتكين عنه فلم يحور دار  " 

 . 

فددي هددذ  األثندداو  اجتدداح الددروم الَبهددة الشددمالية ووصددلوا إلددى    

التهديددد أهددالي الَُيددرة الفراتيددة هددـ وقددد دفددع هددذا 361نصدديبن سددنة

للدددذهاب إلدددى بغدددداد للودددغ  علدددى السدددلطة العباسدددية وعلدددى القدددو  
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الحاكمددة فددي بغددداد للتحددرك   ، ويددذكر المؤرخددوَّ أَّ أهددالي بغددداد 

تعاطفوا معهم  قال ابن الَوزي " دخل أهل تلك البالد فانتشروا فدي 

 .    1 الَوامع وكسروا المنابر ومنعوا الخطبة "

ابن األثيدر فيقدول :"فسدار جماعدة مدن أهدل تلدك الدبالد إلدى  أما  

بغداد مستنفرين وقاموا في الَوامع والمشاهد واستنفروا المسلمين ، 

وذكروا ما فعله الروم من النه  والقتل واألسر والسدبي فاسدتعظمو  

، وخددوفهم أهددل الَُيددرة مددن انفتدداح الطريددق وطمددع الددروم وأنهددم ال 

معهم أهل بغداد وقصدوا دار الخليفة الطدائع  مانع لهم عندهم فاجتمع

هلل ) هكذا في المطبوع والصدواب المطيدع  (  وأرادوا الهَدوم عليده 

 .  2 فمنعوا من ذلك "  

ولم يكن للخليفة حول وال طدول حتدى أنده لمدا ُطلد  منده المدال 

للغُاة قدال إَّ الغدُاة والنفقدة عليهدا وغيرهدا مدن مصدالْ المسدلموَّ 

الدنيا في يدي وتَبي إليَّ األموال     ،  وذكدر ابدن  تلُمني إذا كانت

كثيددر أَّ الخليفددة قددال :" لددو كدداَّ الخددراج يَدديو إلددي لدددفعت مندده مددا 

يحتددداج المسدددلمين إليددده ولكدددن أندددت تصدددرل منددده فدددي وجدددو  لددديس 

بالمسددلمين إليهددا  ددرورة وأمددا أنددا فلدديس عندددي شدديو أرسددله إليددك 

فددي الكددالم وتهدددد   ،  فتددرددت الرسددل بيددنهم وأغلددظ بختيددار للخليفددة 

فاحتاج الخليفة أَّ يحصل به شيئا فبداع بعدض ثيداب بدنده وشديئا مدن 

أثاث بيته ونقض بعض سقول دار  وحصل له أربعمائة ألد  درهدم 

فصددرفها بختيددار فددي مصددالْ نفسدده وأبطددل تلددك الغددُاة فددنقم الندداس 

للخليفة وساوهم ما فعل به ابن بويه الرافوي مدن أخدذ  مدال الخليفدة 

 .        3 كه الَهاد فال جُا  هللا خيرا عن المسلمين "وتر

وكاَّ لهذ  الحادثة أثر كبير في إعادة ترتي  األوراي في بغداد 

و تحريك أهل الُسنة فيها  . ومن أكبر دالئل هذا التحرك الوفد السني 

الذي قصد بختيار في هذ  السنة وهم كما يذكرهم ابن كثير : أبو بكر 

لحنفددي وأبددو الحسددن علددي بددن عيسددى الرمدداني وابددن الددرازي الفقيدده ا
                                                 

 60ص  7ج ابن الَوزي " المنتظم  "   1
 618ص   8ابن األثير   " مرجع سابق   " ج    2
 272ص  11ابن كثير  " البداية والنهاية  " ج  3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 149  ة في بغدادميراث األزمنة الصعبة ... سنوات الحنابل

الددقاي الحنبلددي وكدداَّ ذهدداب هددذا الوفددد سددنة اثنتددين وسددتين عنددد ابددن 

الَوزي وابدن كثيدر خالفداً البدن األثيدر الدذي ذكدر  فدي أحدداث سدنة 

إحدددد  وسدددتين ولعدددل مدددرد ذلدددك إلدددى مدددا يقدددع فيددده ابدددن األثيدددر مدددن 

ذكر  قبددل وقوعدده االسددتطراد فددي الحدددث دوَّ االلتددُام بتاريخدده فيدد

 استطراداً لحدث سابق وقد ذكر ذلك عن نفسـه .

وطبيعددددة تركيبددددة الوفددددد تعكددددس شدددديئاً مددددن القددددو  السياسددددية 

المعار ة في بغدداد فدإَّ الفقيده الحنفدي كداَّ يمثدل المدذه  الرسدمي 

للخالفددة السددنية والددذي ينتمددي لدده عدددد مددن القودداة  ، فددي حددين أَّ 

هددا ، أمددا ابددن الدددقاي الحنبلددي الرمدداني كدداَّ أحددد وجددو  بغددداد وعلمائ

فكاَّ تعبيراً عن جماهير أهل الُسنة في بغداد  ، كما أنه من المالحظ 

أَّ الوفد لم يوم أحداً من كبار المذه  اإلمامي الذي ينتمي له شيعة 

 بغداد .

ويظهر أَّ سبكتكين القائد التركي المناو  لبختيدار كداَّ مؤيدداً 

تكتيل الرأي العام عليده فدي إلرسال هذا الوفد للوغ  على خصمه و

بغداد وبقية العراي فقدد ذكدر ابدن األثيدر أَّ الوفدد أنكدر علدى بختيدار 

اشددتغاله بالصدديد وقتالدده عمددراَّ بددن شدداهين وهددو مسددلم وتددرك جهدداد 

 .  1الروم " 

وقد أد  هذا الوغ  على بختيار دور  فد مر حاجبده سدبكتكين 

ش أهدل الُسدنة ، أَّ يتولى ذلك وقد اهتبل سبكتكين هدذ  الفرصدة فَدي

وقد ا طربت المصادر في عدرض هدذ  األحدداث  ،  فحدين أَّ ابدن 

الَوزي ذكر أنه استنفر الناس فخرج من العوام عدد الرمل ، ثم نفذ 

    2جيشاً فهدُم الدروم وقتدل مدنهم وأنفدذت راوس القتلدى إلدى بغدداد " 

،  وكل ذلك سنة اثنتين وستين في حين ير  ابن األثير أَّ سدبكتكين 

عل ذلك سنة إحد  وستين فاجتمع من العامة عدد كثير ال يحصدوَّ ف

 .       3كثرة إال أَّ الغُو لم يقع وبطل حديث الغُاة كما يعبر 
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أما ابن كثير فيذكر أَّ االستنفار وقع للناس فتَهدر خلدق كثيدر 

من العامة قال ولمدا تَهدُت العامدة للغدُاة وقعدت بيدنهم فتندة شدديدة 

نة وأحددري أهددل الُسددنة دور الددروافض فددي بددين الددروافض وأهددل الُسدد

الكرخ وقالوا : الشر كله منكم " ثدم قدال " إَّ بختيدار صدرل أمدوال 

، وهدذا سدنة إحدد  وسدتين    1الغُاة على نفسه وأبطل تلك الغُاة " 

ثدم يددذكر خبددر الوفددد فددي السددنة التاليددة وأندده قددابلوا بختيددار وحر ددو  

  هللا بهم وقتلوا منهم خلقداً على غُو الروم فبعث جيشاً لقتالهم ف ظفر

 .   2 كثيراً وبعثوا براوسهم إلى بغداد فسكنت أنفس الناس "

ويتفددق غالدد  المددؤرخين أَّ هددذا االسددتنفار أثددر علددى مددوازين 

القددو  فددي بغددداد ويعنددوَّ مسددكويه الفصددل بقولدده " ذكددر السددب  فددي 

تَاسر العامة على السلطاَّ والفتن الثائرة بهدم حتدى خربدت بغدداد "  
3   . 

أمددا ابددن األثيددر فيددذكر أَّ فددي هددذ  السددنة وقعددت ببغددداد فتنددة 

ب الناس ، وكداَّ سدب  ذلدك حُعظيمة وأظهروا العصبية الُائدة وت

 .   4ما ذكرنا  من استنفار العامة للغُاة " 

لذا فإَّ اعتبار سنة إحد  وستين وثالثمائة سنة فاصلة في تلك 

صددواب . فهددي كانددت الحقبددة مددن تدداريب بغددداد هددو أمددر قريدد  مددن ال

إيذاناً بيوميات العدذاب مدن بداب البصدرة إلدى الكدرخ ، أو بدين الُسدنة 

والشيعة ، كما أنهدا سدتكوَّ نهايدة سدكوت أهدل الُسدنة علدى مدا يقيمده 

الشدديعة مددن مظدداهرات فددي عاشددوراو وفددي ذكددر  غدددير خددم ، و 

سدتكوَّ أولددى سدنوات الفشددل البددويهي فدي إ ددفاو ثدوب التشدديع علددى 

 . معقل  الُسنة

وال شك أَّ سبكتكين قد اكتش  حليفاً جديداً له في صراعه مع 

بختيددار هددم أهددل الُسددنة فددإَّ المددؤرخين يددذكروَّ أندده فددي سددنة ثددالث 

وسددتين وهددي السددنة التددي فسدددت فيهددا األمددور تمامددا بددين سددبكتكين و 
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بختيار أو بين الديلم واألتراك ، أصدبْ سدبكتكين حداكم بغدداد الَديدد 

سات  أَّ خلع المطيع الخليفة المفلدوج والدذي لدم فكاَّ أولى هذ  السيا

يعد قادراً على تولي أمور الخالفدة ، ونصد  الطدائع ثدم حاصدر دار  

بختيار في بغداد وطرد الديلم منها  ، وكاَّ ذلك بدعم من أهدل الُسدنة 

إذ يذكر ابن األثير أَّ العامة من أهل الُسنة ينصدروَّ سدبكتكين ألنده 

 لهم العرفاو والقواد "  . كاَّ يتسنن فخلع عليهم وجعل

وعبارة " يتسنن " لطيفة فيه عدة دالالت منها شدك ابدن األثيدر 

في ادعاو سبكتكين نصر الُسنة وهدو شدك فدي محلده ، إذ أَّ األتدراك 

لما كانوا مع الديلم ذُكر أنهم أظهروا التشيع ، وقد مر بندا ذكدر تشديع 

لدذي سديدعو سبكتكين وسيمر بندا موقد  القائدد التركدي البساسديري ا

 للفاطميين في بغداد .

والددذي عليدده القددول أَّ سددبكتكين وبقيددة مددن معدده مددن األتددراك 

وبسب  موق  أهل الُسنة منهم ومساعدتهم لهدم فكدوا التحدال  القدديم 

بينهم وبين البويهيين وعدوا أنفسهم مدن أهدل الُسدنة ، وقدد سداهم هدذا 

ة بعبددارة التحددال  بددال شددك فددي تقويددة أهددل الُسددنة أو إ ددعال الشدديع

 أصْ ، إذ أَّ الشيعة قد تقوا في بغداد بالسلطاَّ.

كما أنه ينبغي الت كيد على أَّ الو ع األمني كداَّ شدبه منهدار  

في تلك اآلونة لدذا سدنَد أغلد  المدؤرخين يدذكروَّ تُايدد العيداريين 

ونشوو الفتن ، وقدد سداهم غيداب السدلطة بدال شدك إلدى تفعيدل الكثدرة 

داد مرة أخر  فوع  أمر الشديعة وخبدت العددية ألهل الُسنة في بغ

ش نهم ، وهذا مدا يشدير إليده مسدكويه بو دوح قدال : " لمدا انبسدطت 

العامة الذين ذكرنا حالهم مع سدبكتكين وهدم الفرقدة المعروفدة بالُسدنة 

استواموا الشيعة وناصبوهم الحرب وتحدُب الفريقداَّ وكاندت عددة 

  الغربدددي الشددديعة قليلدددة فتحصدددنوا فدددي أربددداض الكدددرخ مدددن الَانددد

واتصلت الحدروب حتدى سدفكت الددماو واسدتبيحت المحدارم وأحدري 

الكرخ حريقا ثانيا بعدد الحريدق األول فدي وزارة أبدي الفودل فدافتقر 

التَار وغلبهم العياروَّ على أموالهم وبوائعهم وحدرمهم  ، وانتثدر 

النظام وانخُل السلطاَّ وصدارت العصدبية بدين هدذين الصدنفين فدي 
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ا بعد أَّ كانت في أمر الدين خاصة وذلك أَّ الشديعة أمر الدين والدني

ثدداروا بشددعار بختيددار والددديلم وأهددل الُسددنة ثدداروا بشددعار سددبكتكين 

 .  1واألتراك " 

وقددد شددهدت سددنة ثددالث وسددتين أولددى الصدددامات الحقيقيددة بددين 

 أهل الُسنة والشيعة  بسب  ما يحدث في عاشوراو .

عملدددت البدعدددة  -فدددي عاشدددوراو  -فيدددذكر ابدددن كثيدددر أَّ  فيهدددا 

الشنعاو علدى عدادة الدروافض ووقعدت فتندة عظيمدة ببغدداد بدين أهدل 

الُسنة والرافوة وكال الفريقين قليل عقل أو عديمده بعيدد عدن السدداد 

وذلك أَّ جماعة من أهل الُسنة أركبوا امرأة وسموها عائشة وتسمى 

بعوهم بطلحة وبعوهم بدالُبير وقدالوا نقاتدل أصدحاب علدي ، فقتدل 

 .  2ذلك من الفريقين خلق كثير "   بسب  

ر فيذكر أنه وقعت فتنة عظيمة بين الُسنة والشديعة أما ابن األثي

وحمل أهل سدوي الطعدام وهدم مدن الُسدنة امدرأة علدى جمدل وسدموها 

عائشدة وسدمى بعودهم نفسده طلحددة وبعودهم الُبيدر وقداتلوا الفرقددة 

األخر  وجعلوا يقولوَّ : نقاتل أصحاب على بين أبي طال  وأمثال 

 .   3هذ  من الشر "

إَّ جاز التعبير ـ في وقت قوة العياريين وقد حدث  هذا المشهد 

خصوصاً في الَان  الغربي مدن بغدداد ـ وكدانوا فدي محدالت الُسدنة 

كباب البصرة وسوي الطعدام وغيرهدا فنشد  ندوع مدن التحدال  بيدنهم 

وبين أتباع الوعاظ والقُصاص الدذين كدانوا يحركدوَّ مشداعر العدداو 

هرجاندددات لدددد  النددداس علدددى الرافودددة مدددع مدددا يقيمددده هدددؤالو مدددن م

استفُازية كما أَّ عامل التعص  للمحلة وللمذه  كاندت عدامالً مدن 

عوامل تشَيع مثل هذ  المواق  فكاَّ من المتوقدع مدن هدذا التحدال  

غير المتَدانس أَّ تنشد  مثدل هدذ  التَداوزات التدي مدن المؤكدد عددم 

موافقة أتباع الفقهاو أو طلبة العلم الملتفدين حدول شديوخهم علدى مثدل 

 رسات .هذ  المما
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كمددا أَّ كددوَّ الكددرخ مركددُ التَددار الطددرل اآلخددر فددي هددذ  

المنازعات ساعد على اشتراك العيارين في هذ  المنازعات وقيادتهدا 

في المراحل التي شهدت قدوتهم حتدى أَّ كثيدراً مدن المدؤرخين يدذكر 

 أسماوهم كالبرجمي والطقطقي وابن األصفهاني.

أربدع وسدتين زاد  ويذكر ابن الَوزي أنده فدي السدنة التاليدة أي

أمر العيارين حتى ركبوا الدواب وتلقبوا بالقواد وغلبوا على األمدور 

 .    1وأخذوا الخفائر عن األسواي والدروب " 

وقددد ا ددطرب أمددر بنددي بويدده جدددا فددي بغددداد بسددب  معار ددة 

سبكتكين القائد التركي وتحُب األتدراك عليده وسديطرته علدى بغدداد  

هدـ ففدرح بختيدار وكداَّ فدي 363وفي سنة لكن العمر لم يطل به فقد ت

واس  بوفاته ، وظن أَّ أمر األتراك ينحدل وينتشدر بموتده فلمدا رأ  

 .    2أمورهم ساو  ذلك "انتظام 

وكدداَّ ذلددك مدددعاة لبختيددار لطلدد  المسدداعدة مددن عوددد الدولددة 

الددذي دخددل بغددداد وملكهددا سددنة أربددع وسددتين ثددم خددرج منهددا ثددم عدداد 

 هـ 367ودخولها سنة 

 

 

 دم الَديد ...عود الدولة في بغداد[  ]ال
كادت األمور أَّ يفلت زمامهدا مدن البدويهيين لدوال الددم الَديدد  

الددذي  ددخه فدديهم عوددد الدولددة البددويهي الددذي دخددل بغددداد وملكهددا 

وقددبض علددي بختيددار سددنة أربددع وسددتين ، لكندده خددرج منهددا وتركهددا 

فاة والدد  لبختيار بسب  الوغوط عليه من أبيه ركن الدولة ،  وبعد و

دخلها مرة أخر  سنة سبع وستين وثالثمئة ، وقدد شدهدت بغدداد فدي 

عهددد  هدددوواً لددم تعتددد  حتددى وفاتدده سددنة اثنتددين وسددبعين وعندددي أَّ 

عوددد الدولددة خيددر ملددوك بنددي بويدده وأعقلهددم ، وهددو وإَّ كدداَّ سدديو 

 دداللته علددى نفسدده وعدلدده  أَّ المددذه  ،  وهددذ   دداللة ماحقددة إال
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بغداد في السنوات الخمس التي حكمها من الفتن لغير  ، فقد ارتاحت 

 المتعددة بين الرافوة والُسنة وارتاحت كذلك من شرور العيارين .

حس  علمي ـ خالل حكم عودد الدولدة  -ولم يذكر المؤرخوَّ 

حدددوث فتنددة بددين الُسددنة والشدديعة ، والمددرجْ أندده منددع الرافوددة مددن 

قطدع دابدر هدذ  إقامة شعرائهم في عاشوراو وفدي ذكدر  غددير خدم ل

لدم يقطعدوا  لعدل الشديعة، وقدد يقدول قائدل  َّالفتن التي أشغلت السلطا

عادتهم ، وإنما امتنع  أهل الُسنة مدن التندازع معهدم خوفداً مدن سدلطة 

 عود الدولة ، وهو قول محتمل لكنه مرجوح لعلل منها .

ـ ما ذكر  المؤرخوَّ في أول حكم عود الدولة  ، فقد ذكر ابن 

لعوددد الدولددة إَّ أهددل بغددداد قددد قلددوا كثيددراً بسددب   كثيددر أندده قيددل

الطاعوَّ وما وقع بيدنهم مدن الفدتن بسدب  الدرفض والُسدنة وأصدابهم 

حريددق وغددري فقددال : إنمددا يهدديج الشددر بددين الندداس هددؤالو القصدداص 

والوعاظ ثم رسم أَّ أحداً ال يقم وال يعظ في بغداد وال يس ل سدائل 

آَّ فمدن أعطدا  أخدذ منده فعمدل باسم أحد من الصحابة وإنما يقرأ القر

 .    1بذلك البلد "  

ـ موقفه من الواعظ الحنبلي أبي الحسدين ابدن سدمعوَّ الدذي لدم 

يمتثددل لقددرار المنددع ف حوددر  والقصددة مختصددرة كمددا فددي ابددن كثيددر 

وتحول من مكانه وجلس وحدد  لدئال يبددر مدن ابدن سدمعوَّ إليده بدين 

على الملك فتوا دع  الدولة كالم يكرهه وقيل البن سمعوَّ إذا دخلت

في الخطاب وقب ِّل التراب فلما دخل دار الملدك وجدد  قدد جلدس وحدد  

ودخل ابن سمعوَّ ثم استفتْ القراوة بقولـه تعالى }َوَكذَلَِّك أَْخذُ َرب ِّدَك 

ددَي َظالَِّمددةٌ { اآليددة ثددم التفددت بوجهدده نحددو دار عددُ  إِّذَا أََخددذَ اْلقُددَر  َوهِّ

م الدولة بختيار ، ثم قدرأ }ثُدمَّ جَ  هِّ دن بَْعددِّ عَْلنَداُكْم َخالَئِّدَ  فِّدي األَْرضِّ مِّ

لِّنَنُظَر َكْيَ  تَْعَملُوََّ { ثم أخذ في مخاطبة الملك ووعظه فبكى عود 

الدولة بكاو كثيدراً وجدُا  خيدراً فلمدا خدرج مدن عندد  قدال للحاجد  : 

اذهدد  فخددذ ثالثددة آالل درهددم وعشددرة أثددواب وادفعهددا لدده فددإَّ قبلهددا 

اج  فقلت : هدذا أرسدل بده الملدك إليدك فقدال ال جئني برأسه  قال الح
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حاجة لي به هذ  ثيابي مدن عهدد أبدي مندذ أربعدين سدنة كلمدا خرجدت 

إلى الناس لبستها فإذا رجعت طويتها ولي دار آكل من أجرتها تركها 

لي أبي ف نا في غنية عما أرسل به الملك فقلت فرقها في فقراو أهلدك 

أهلدي وأفقدر إليهدا مدنهم فرجعدت  فقال فقراو أهله أحق بها من فقدراو

إلى الملك ألشاور  وأخبر  بما قال ، فسكت ساعة ثم قال : الحمدد هلل 

 . 1الذي سلمه منا وسلمنا منه " 

ـ موقفه من الخليفة العباسي وإكرامه وأنه إذا خرج إلى حدرب 

طلدد  خروجدده فيسددتعفي فيعفيدده  . قددال ابددن كثيددر " وأظهددر عوددد 

مددا كدداَّ دارسددا وجدددد دار الخالفددة حتددى  الدولددة مددن تعظدديم الخالفددة

صددار كددل محددل منهددا أنسددا وأرسددل إلددى الخليفددة بدداألموال واألمتعددة 

 . 2الحسنة العُيُة "  

وقددد ذكددر عددن عوددد الدولددة بعددض األمددور المرذولددة ومنهددا 

 تسمية شاهنشا  أي ملك الملوك 

وقد ذكر عليه كذلك أنده قدال شدعراً فيده بيدت مدا أفلدْ بعدد  قد  

 :وهو قوله 

مالك األمالك غدالب   عود الدولة وابن ركنها

 القدر

وعلق ابن كثير رحمه هللا على هدذا البيدت فقدال :   " قبحده هللا 

،  وقال عنه وكاَّ فيه رفض وتشيع "    3وقبْ شعر  وقبْ أوالد  "  
 هـ وخلفه ابنه شرل الدولة .372،  وقد توفي سنة   4
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 ] غروب شمس بني بويه [
 

فدداة عوددد الدولددة البددويهي دب الددوهن واالخددتالل فددي عقدد  و

ملددوك بنددي بويدده وتددم عددُل الطددائع وتوليدده القددادر وكدداَّ مددن خيددار 

الخلفاو كما ذكر ابن كثير . والالفدت للنظدر مدا ذكدر مدن حكايدة مندام 

 رآ  القادر قبل توليده الخالفدة وفيده أنده رأ  علدي بدن أبدي طالد  

 .  1وأنه أوصا  بشيعته "  

في هذا المنام عالقة بالَدل الدائر في األوساط السياسدية ولعل   

الشددعبية فددي بغددداد ولعلدده روي مددن قبددل أنصددار القددادر للتقددرب إلددى 

 أوساط البويهيين في بغداد . 

بيددد أَّ الشدد َّ السياسددي ظددل محصددوراً فددي القددوتين التقليددديتين 

األتددراك والددديلم الددذين انشددغلوا بدد مر الصددراع بينهمددا والددذي شددمل 

عراي ب جمعه فكاَّ من الطبيعي واألمر كذلك أَّ يعود لبغداد جوها ال

هـ ونش  القتدال بدين 380الموطرب حيث تفاقم أمر العياريين سنة 

 أهل باب البصرة وأهل الكرخ .

وذكدددر ابدددن الَدددوزي فدددي سدددنة إحدددد  وثمدددانين أَّ أهدددل بددداب 

البصرة استظهروا وقدو  أمدرهم ممدا دفعهدم لحدري أعدالم السدلطاَّ 

 .  2هم جماعة "فقتل من

وتَددت الفتن والمنازعات وعظدم خطد  العيدارين واشدتركوا 

في أمر هذ  النُاعات رغبة في استغاللها لَمع المال والوغ  على 

تَار الكرخ ويذكر ابن الَوزي خبر العيدار المعدرول بعُيدُ وهدو 
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من أهل باب البصرة قال ثم صالْ أهل الكرخ وقصد سوي التمارين 

 .   1متعة " وطال  بورائ  األ

 

ومثلمددا كدداَّ األمددر فددي المددرة السددابقة فإندده ممددا يالحددظ أَّ هددذ  

الفددتن التددي كانددت تقددع بددين الُسددنة والشدديعة اعتبددرت فرصددة لدددخول 

أطددرال اجتماعيددة السددتغالل مددا يمكددن أَّ تسددببه هددذ  الفو ددى مددن 

مكاس  اقتصادية  ، فاشتراك العياروَّ وغيرهم في ركدوب الموجدة 

ند تُايد نفوذهم واشتراكهم فدي أمدر هدذ  الفدتن إلدى الَديدة  . وهم ع

جان  أهل الُسنة فإنهم يظهروَّ فيها من االنحرافات والبددع التدي ال 

 يقرها أهل العلم .

وتددددل هدددذ  االنحرافدددات علدددى نفدددوذ العيدددارين فدددي أمدددر هدددذ  

المنازعددات ومددن ذلددك مددا حدددث سددنة تسددع وثمددانين حيددث ذكددر ابددن 

أي الُسدنة ـ أَّ تعمدل فدي مقابلدة هدذا  الَوزي أَّ الطائفدة األخدر  ـ

شيئاً فادعت أَّ اليوم الثامن مدن يدوم الغددير كداَّ اليدوم الدذي حصدل 

النبي صلى هللا عليه وسلم في الغار وأبو بكر معده وعملدت فيده مثدل 

ما عملدت الشديعة فدي يدوم الغددير وجعلدت بدإزاو يدوم عاشدوراو يدوم 

لُبيدر وزارت قبدر  بعد  بثمانيدة أيدام نسدبته إلدى مقتدل مصدع  بدن ا

 .  2الحسين "     بمسكن كما يُار قبر

ولددم يكددن هددذا اإلجددراو جديددداً فقددد ذكددر المؤرخددوَّ سددنة سددت 

واتخذوا عند قبر   وثمانين حادثة كش  قبر بالبصرة فظن للُبير 

إال أَّ فددي هددذا اإلجددراو  –ومددع اإلقددرار بعدددم جددواز ذلددك  –مسددَداً 

يعددد الُبيددر وابندده ـ عنددد  تَسدديدا للمعار ددة السددنية للشدديعة حيددث

وال شدك ، الرافوة ـ من أعداو أمير المؤمنين علي ر ي هللا عدنهم 

أَّ هددذ  المقابلددة كمددا يسددميها ابددن الَددوزي كدداَّ القصددد منهددا مقابلددة 

التَسدديد الُمدداني المكدداني لعقائددد الرافوددة فقددام عددوام أهددل الُسددنة 

تَسديد بالبحدث فدي الُمداَّ والمكداَّ عدن معداَّ تصدلْ لمقابلدة هدذ  ال
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الرافوي زماناً ومكاناً وحرصوا أَّ يتومن الُمن المختار والمكاَّ 

 المختار رموزاً تشير إلى المعار ة السنية للروافض .

بيددد أَّ هددذا األمددر لددم يكددن مقدددراً لدده النَدداح وهددذ  اإلجددراوات 

السنية لم تستطع االستمرار مثلما قدر للمواسم الشيعية ، وال شدك أَّ 

ن للباحددث المنصدد  تَاهلهددا فلددَم ظلددت هددذ  لددذلك مدددلوالت ال يمكدد

المظدداهر الشدديعية وهددي مظدداهر مولدددة وليسددت مددن صددميم العقيدددة 

المذهبيددة  ، بددل تحولددت مددع الددُمن إلددى عقائددد رئيسددية فددي حددين أَّ 

 المظاهر السنية لم يكت  لها الحياة  ؟ .

وال شك أَّ ذلك مدرد  مدا سدبق أَّ ذكرندا  مدن انفتداح المدذه  

ذه  أهل الُسنة عقدياً إذ أنه مدن المؤكدد عندد أهدل الشيعي وانغالي م

الُسنة ب َّ الوحيد الذي كاَّ بإمكانه زيدادة أو نقدم العقائدد هدو النبدي 

  وما ي تي به من وحي وقد انقطع الدوحي بوفاتده ، ولدم يكدن للعدالم

من أهل الُسنة مهما بلغ مدن شد نه أَّ يددعي عقيددة جديددة ، أو يدنَْ 

 وسم ديني ، بإ افة مظهر تعبير أو م

ورغدم أندده ال يوجددد نصدوص معاصددرة لهددذا الحددث تنتقددد هددذ  

االنحرافدددات يمكدددن مدددن خاللهدددا االسدددتدالل علدددى معار دددة علمددداو 

الحنابلددة لهددا إال أَّ سددرد ابددن الَددوزي رحمدده هللا ، ورفودده لهددذ  

الممارسات يسل  شيئا من الووو علدى الموقد  العلمدي عندد علمداو 

،  أمددا المتدد خرين فقددد ذكددر ابددن كثيددر  الحنابلددة مددن هددذ  االنحرافددات

رحمه هللا عن هذ  البددع " وهدذا مدن مقابلدة البدعدة ببدعدة مثلهدا وال 

 .  1يرفع البدعة إال الُسنة الصحيحة " 

عودا على بدو فال شك أَّ هذ  السنوات قد شهدت  دع  أمدر 

الشيعة في بغداد ففدي سدنة تسدعين يدذكر ابدن األثيدر أَّ الفتندة وقعدت 

راك والعامدة مدن أهدل الكدرخ وقتدل بيدنهم قتلدى كثيدرة ثدم إَّ بين األت

الُسنة من أهل بغداد ساعدوا األتراك علدى أهدل الكدرخ فودعفوا عدن 

 .  2الَميع فسعى األشرال في إصالح الحال فسكنت الفتنة 
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وقوله األشرال يعني بهم العلدويين أمثدال أبدو أحمدد الموسدوي 

م فدي بغدداد علدى مدذه  النقي  العلوي والد الر ي والمرتوى وهد

الشيعة  لكنهم كانوا همُة وصل  بين الشيعة وبدين السدلطة العباسدية  

، وسدددديظهر فددددي المقابددددل مصددددطلْ " الهاشددددميين " ويقصددددد بهددددم 

العباسيوَّ الذي ستشهد هذ  السدنوات ومدا يليهدا قيدادتهم ألهدل الُسدنة 

 في بغداد وسيظهر من أبرزهم الشري  أبو جعفر .

التددي سدديقودها الهاشددميوَّ مددا حدددث سددنة ومددن أول الَددوالت 

ثماَّ وتسعين وهدي مدن أكبدر المواجهدات بدين الُسدنة والشديعة ، وقدد 

ذكرها المؤرخوَّ ونذكرها مختصرة  عن ابن كثير وكداَّ سدببها أَّ 

بعض الهاشميين من أهل باب البصرة قصددوا ابدن المعلدم محمدد بدن 

أصددحابه  النعمدداَّ فقيدده الشدديعة فددي مسددَد  فعر ددوا لدده بالسدد  فثددار

واستنفروا أهدل الكدرخ فقصددوا دار القا دي ودار الشديب أبدي حامدد 

اإلسددفرائيني واحوددروا مصددحفاً زعمددوا أندده مصددح  لعبددد هللا بددن 

مسدددعود وهدددو مخدددال  للمصددداح  كلهدددا فعقدددد الفقهددداو واألشدددرال 

    1والقواة وأشار الشيب أبو حامد بتحريقه ففعـل ذلك . " 

فيدذكر ابدن الَدوزي زيدادة علدى وقد أغو  هذا الفعل الشيعة   

مشهد الشديعة  -ما سبق قال" أنه ُرفع للخليفة أَّ رجالً حور المشهد

ليلة النص  من شعباَّ ودعا على مدن أحدري المصدح   -في بغداد 

وسبه فتقدم الخليفة بطلبده ف ُخدذ وقُتدل ، قدال " فدتكلم أهدل الكدرخ فدي 

ن أهددل بدداب هددذا المقتددول ألندده مددن الشدديعة ووقددع القتددال بيددنهم وبددي

البصرة وباب الشعير والقالئيين وقصد أحداث الكرخ دار أبي حامدد 

، وهي منطقة مدن منداطق أهدل الُسدنة  2فانتقل منها إلى دار القطن " 

خل  محلة القالئيين وهدي بعيددة عدن مدواطن الشديعة ـ وصداح أهدل 

الكرخ يا حاكم يا منصور يريدوَّ الحاكم العبيدي في مصر فغود  

قت دور كثيرة مدن دور الخليفة وبع ث أعوانه لنصرة أهل الُسنة فحر ِّ

 الشيعة وجرت خطوب كثيرة .
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    1وزاد ابن الَوزي " و ع  أهل الكرخ "  

وقام عميد الَيوش بنفي ابن المعلم فقيه الشيعة ثم أعيد بشفاعة     

وقددد ُمنددع  -معددرول  شدديعيوهددو  -علددي بددن مُيددد صدداح  الحلددة 

داص مددن أهددل الُسدنة ثدد م أعيدددوا بشدرط تددرك التعددرض للفددتن  ،  القُص 

 والسماح لهم بعد المنع جاو الستر ائهم بعد إعادة الفقيه الشيعي .

هذ  الحادثة التدي أطدال فيهدا المؤرخدوَّ  الشدك أنهدا حلقدة مدن 

الحلقددات التددي سيوددع  فيهددا أهددل الكددرخ وتشددير هددذ  الواقعددة إلددى 

قدد  الخليفددة مددواطن القددوة لكددل مددن أهددل الُسددنة والشدديعة ففددي حددين ي

فدي بغدداد وأمدراو   2واألتراك مع أهل الُسنة فإَّ الوزير فخر الملدك 

الحلة من بني مُيد يقفوَّ خل  الشيعة وقدد كداَّ موقد  الخليفدة مدن 

أهل الُسنة مصدر إقدالي للشديعة وال شدك أنهدم خلد  الشدائعات التدي 

انطلقت في بغداد بوفاة القدادر سدنة أربعمائدة ويدذكر ابدن كثيدر أنده " 

يهددا أرجدد  الندداس بدد َّ الخليفددة مددات فَلددس للندداس يددوم جمعددة بعددد ف

الصدددالة وعليددده البدددردة و بيدددـد  القودددي  وجددداو الشددديب أبدددو حامدددد 

وقددرأ  }لَدئِّن لَّددْم يَنتَدهِّ اْلُمنَددافِّقُوََّ  3اإلسدفرايني فقبَّدل األرض بددين يديده 

ينَددةِّ  فُددوََّ فِّددي اْلَمدِّ ددَرٌض َواْلُمْرجِّ م مَّ يَن فِّددي قُلُددوبِّهِّ ددْم  َوالَّددذِّ يَنَّددَك بِّهِّ لَنُْغرِّ

 .  4{فتباكى الناس ودعوا وانصرفوا وهم فراحا" 

قلددت وقراوتدده تدددل علددى مطلقددي هددذ  الشددائعة وفددرح الندداس 

بخروجه يدل على المواق  المتناقوة من الخليفة بين الُسنة والشيعة 

. 

وأبددو حامددد اإلسددفرايني رحمدده هللا عددالم  شددافعي كدداَّ لدده قبددول 

هددل الُسددنة ، وقددد دفددن الشدديب عنددد وفاتدده ببدداب عنددد السددلطاَّ وعنددد أ
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حرب وهو من مقابر الحنابلة وفيها قبر اإلمام أحمد بن حنبدل رحمده 

 هللا .

وكاَّ من نتائج هذ  األحداث إيقال العمدل بالمواسدم االحتفاليدة 

للسنة والشيعة على السواو وكاَّ هذا اإليقال طبيعياً محققدا للسدالمة 

نفددذة مسددتفيدة مددن إعددادة العمددل بهددذ  السياسددية لددوال وجددود قددو  مت

الطقددوس ولعلهددا ممددا دفددع الددوزير فخددر الملددك سددنة اثنددين وأربعمائددة 

لددإلذَّ للشدديعة والُسددنة بعمددل طقوسددهم ، قددال ابددن الَددوزي :" وأذَّ 

ألهل الكرخ وبداب الطداي " قدال وُعمدل الغددير والغدار علدى سدكوَّ 

اسددتعمل أهددل وطم نينددة وأظهددرت الفتيدداَّ مددن التعليددق شدديئاً كثيددراً و

الُسدددنة األتدددراك ف عددداروهم الثيددداب والفدددروش الحسددداَّ والمصددداب 

 .  1واألسلحة " 

أمددا ابددن كثيددر فقددد وهددم فددي روايتدده عددن ذلددك إذ يقددول " وفيهددا 

عملددت الشدديعة بدددعتهم التددي كددانوا يعملونهددا يددوم غددديرهم وتمكنددوا 

بسب  الوزير وكثير  من األتراك تمكناً كثيراً " 
2 . 

الشيعة باألتراك هو الوهم تو حه رواية ابدن  قلت وأمر تقو 

الَوزي أَّ مساعدة األتراك كاندت ألهدل الُسدنة فدي يدوم الغدار علدى 

زعمهم وهدو المقابدل ليدوم غددير خدم . وهمدا موسدما فدرح كداَّ أهلده 

 يظهروَّ من الُينة واللباس ما يكوَّ في أعياد المسلمين .

فيمدا تالهدا  ولم يذكر المؤرخوَّ وقوع فتندة فدي تلدك الُسدنة وال

حتى سنة ست وأربعمائة حيث وقعت فتنة لم تكن عظيمدة بدل يظهدر 

 أَّ الوزير فخر الملك  سارع في التوس  فيها .

ولددم يطددل العمددر بددالوزير فخددر الدولددة فقددد تددوفي سددنة سددبع 

وأربعمائة قتله سلطاَّ الدولدة البدويهي وكاندت هدذ  السدنة ندذير شدؤم 

شدديعة ب فريقيددة وهددم بقايددا علددى الرافوددة فقددد ذكددر المؤرخددوَّ أَّ ال

الحكددم العبيدددي قددد أبيدددوا كددامالً علددى يددد الندداس فددي عهددد المعددُ بددن 
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وتلقى الشيعة  ربة أخدر  فدي واسد  بدالعراي إذ وقعدت    1باديس 

فتنة بينهم وبين الُسنة انتصر فيها أهل الُسدنة "وهدرب وجدو  الشديعة 

ل الشيعة ، ونهبت محا  2والعلويين إلى علي بن مُيد فاستنصرو  " 

 .3والُيدية "  

كما تمت مطاردتهم في إقلديم خراسداَّ السدني علدى يدد محمدود 

 بن سبكتكين .

كما أَّ أمر الُسنة في بغداد قد ارتفع  فقد ذكدر المؤرخدوَّ أنده  

في تلك الُسنة استتاب القادر فقهاو المعتُلة الحنفيدة .. ثدم نهداهم عدن 

فض والمقددداالت الكدددالم والتددددريس والمنددداظرة فدددي االعتدددُال والدددر

 . 4المخالفة " 

ومع ذلدك ظلدت بقيدة مدن ندُاع أثدرت عدن العصدور السدالفة و 

اسدتمرت الفددتن بددين الشدديعة والُسددنة وتوالدت فقددد ذكددر فددي سددنة ثمدداَّ 

وأربعين وقوع فتنة بين أهل الكرخ وأهل القالئيين من الُسدنة وعمدل 

 كل فريق باباً على محلتـه. 
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م يذكر ما كاَّ منه إلى الشيعة من القتل والحدري ولقال" الخلع من مصر إلى ابن باديس بالمغرب 
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 لُسنة [ ]استظهار أهل ا
 

شهدت الحال السياسية في حدود سنة عشرين وأربعمائة تطور 

سدداهم وجددود ملحوظدداً  ددعفت فيدده هيبددة األتددراك والددديلم معددا ، و 

هـ( األمير السني القدوي فدي خراسداَّ 422) ت  محمود بن سبكتكين

في تعُيُ موق  الخليفة القادر في بغداد حيث كانت العالقات بينهما 

العالقات تمدت اإلجدراوات التدي قدام بهدا محمدود  وثيقة ، وبسب  هذ 

بن سبكتكين ، الذي لما أخذ الري كت  إلى الخليفدة القدادر ب نده أوقدع 

ب هل الري من الروافض الباطنية ، وأنه وجد لمَد الدولة من النساو 

الحرائر ما يُيد عن خمسين امرأة فلما سئل عن ذلك قدال هدذ  عدادة 

ة ونفى المعتُلة وأحري كت  الفلسفة سلفي وقد صل  محمود الباطني

 ومذاه  االعتُال.

كل ذلك ساعد الخليفة القادر أَّ يمأل شيئاً من الفدراب السياسدي 

حتى أَّ ابن األثير يذكر أَّ الخالفة قبله قد طمع فيها الديلم واألتراك 

فلما وليها القادر باهلل أعاد جدتها وجدد  ناموسها وألقى هللا هيبته فدي 

 .     1ف طاعو  أحسن طاعة وأتمها "  قلوب الخلق
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وعمل القادر على تتبع أحوال الشديعة وإ دعافهم فمدن ذلدك مدا 

هددـ عددن مسددَد براثددا الددذي هددو جددامع 420أورد  المؤرخددوَّ سددنة 

الشيعة الذي يلتقوَّ فيه ، وكاَّ الَامع الوحيد الذي تقدام فيده الَمعدة 

مسدَد  بخطي  شديعي فقدد ذكدر ابدن الَدوزي كتداب الخليفدة بد حوال

براثا وفيه أنه كاَّ يخطد  فيده إنسداَّ يقدول فدي خطبتده بعدد الصدالة 

علددى النبددي وعلددى أخيدده أميددر المددؤمنين علددي بددن أبددي طالدد  مكلددم 

الَمَمة ومحييها البشدر  اإللهدي مكلدم الفتيدة أصدحاب الكهد  إلدى 

غيدر ذلددك مدن الغلددو المبتددع الددذي تقشدعر مندده الَلدود ويتحددرك مندده 

 .  1هم ويروَّ الَهاد فيه كَهاد الثغر "المسلموَّ وتنخلع قلوب

وذكر ابدن األثيدر الخبدر دوَّ قولده " الدذي تقشدعر منده الَلدود 

 . 2وما بعدها "

ثم ذكدر أَّ الخليفدة أقدام خطيبداً سدنياً فلمدا  خطد  رمدا  الشديعة 

بدداآلجر فخددرج أمددر الخليفددة كمددا يددذكر ابددن الَددوزي بالعمددل علددى 

كر فددي الَمعددة التاليددة ركددوب الَمددع الغفيددر وجمهددور كبددراو العسدد

بصحبة الخطي  وقد أشفق الوزير من وقوع فتنة فتوسد  إلدى إقنداع 

الخليفة بالتوق  عن هذا اإلجراو حتى تهددأ الفدورة فتعطلدت الصدالة 

شددرال لددد  الخليفددة فددي إعادتهددا فيدده  ، فتوسدد  شدديوخ الكددرخ واأل

فدداتفقوا علددى حددل وسدد  أَّ تكددوَّ الخطبددة مكتوبددة واعفددوا مددن دي 

المنبر بعق  سيفه ل وهو مظهر سني ل ومن قول الخطي   الخطي 

 .  3 " اللهم اغفر للمسلمين ومن اعتقد أَّ علياً موال  "

وال شدك أَّ االتفداي علدى وجدود خطيدد  سدني فدي جدامع براثددا 

جُو من دالئل وا حة على تراجدع النفدوذ الشديعي فدي بغدداد وهدي 

 دالئل بدأت سابقاً وستتوالى الحقاً .

سل المستمر للفتن في بغداد يذكر المؤرخدوَّ أنده و من المسل

هـ فتنة سببها رجوع الشيعة إلى عدادتهم األولدى كمدا 421حدث سنة 

يعبر ابن الَوزي ويعلدل ذلدك إلدى ابتعداد األتدراك عدن بغدداد بسدب  
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انحدارهم نحو األهواز مع السلطاَّ جالل الدولة ، فمشدى إلديهم أهدل 

يداً فقتل مدن الفدريقين طوائد  كثيدرة ، الُسنة بالحديد فاقتتلوا قتاالً شد

وانتهت الفتنة بمراسلة الخليفة للمرتوى العلدوي فدي إنفداذ مدن يحد  

وهم  –والقالئيين  –وهم شيعة  -التعاليق  فُحطت ورت  بين الدقاقين

 .  1َمن يمنع القتال "  -من الُسنة 

هددـ حددددثت فتنددة أخددر  ذكرهدددا 422وفددي السددنة التاليدددة سددنة 

لها ابن األثير مختصدرة عدن ابدن الَدوزي وسدببها لدم المؤرخوَّ ونق

يكددن مددا يحدثدده الشدديعة فددي مواسددمهم بددل هددو مددا ذكددر أَّ الخُلَددي 

الصوفي الملق  بالمذكور عُم على الغُو واسدت ذَّ السدلطاَّ فكتد  

َعلَماً كما يفسرها ابن األثير ـ ومدر فدي  -له منشور وأعطى منحوقاً  

كر بعددض مددن معدده أبددا بكددر مظدداهرة بالرجددال والسددالح بددالكرخ فددذ

وذكر ابدن األثيدر وقدالوا : هدذا يدوم    2وعمر وقالوا هذا يوم مغازي 

 .  3معاوية "

قال ابن الَوزي فنافرهم أهل الكرخ ورموهم وثارت الفتندة " 
4 . 

والظدداهر أَّ أهددل الُسددنة لددم ينددالوا مددنهم فدداجتمعوا مددن اليددوم  

ة مددن الَدددانبين التددالي قددال ابددن الَدددوزي فدداجتمع عامددة أهدددل الُسددن

وانوال إليهم كثيدر مدن األتدراك وقصددوا الكدرخ فد حرقوا وهددموا 

  . 5األسواي وأشرل أهل الكرخ على خطة عظيمــة "

وقولددده "خطدددة عظيمدددة" مقصدددود بهدددا أَّ الفتندددة نالدددت مدددنهم 

وأوجعتهم وقد حاول الوزير الفصل بينهم فلم يدنَْ ، وشدملت الفتندة 

اد واشددتركت فيهددا كددل محددالت الَددانبين الشددرقي والغربددي مددن بغددد

الرافوة والُسنة ، وهو مالم يحدث مدن قبدل ، وتعدد هدذ  الفتندة حلقدة 
                                                 

 47ص     8المرجع السابق  ج   1
 55ص     8المرجع السابق ج     2
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يسلم منده  دفت على الناسب أو المحقق ومن يسلم من التصحي  ال أححذكر  ابن األثير ولعلها تص

 كما قال اإلمام أحمد . 
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مهمة في مسيرة تصفية الحسابات ، كما أَّ اليهدود قدد ندالهم مدن أثدر 

هذ  الفتنة لما اتهموا به من مساعدة الشيعة في صراعهم ، وكاَّ من 

جدامع براثدا  تداعيات هذ  الفتندة كدذلك سدطو بعدض أهدل الُسدنة علدى

ف خذوا أثاثه وقلعوا ُشبَّاكه  ، واعترض أهدل بداب البصدرة قومدا مدن 

قددم أرادوا زيددارة مشددهد علددي والحسددين فقتلددوا مددنهم ثالثددة وامتنعددت 

 1زيارة مشهد موسى بن جعفر " 

ومن تداعياتها تُايد نشاط العيارين من أهدل الُسدنة فدي الكدرخ    

كسددية وهددم مددن الشدديعة فقددد ذكددروا أندده عملددت عملددة فددي أصددحاب األ

 ف خذت أمتعة كثيرة وثار أهل الكرخ بالعيارين الذين قوي أمرهم .  

ددة  وشهد هدذا العدام وفداة الخليفدة القدادر الدذي أعداد شديئا مدن جِّ

الخالفددة غيددر أندده كدداَّ قليددل الحيلددة بسددب   ددع  مددوارد  الماليددة  ،  

فددي  وتددولى ابندده القددائم مكاندده قددال ابددن كثيددر عددن القددادر الددذي مكددث

الخالفدة إحدد  وأربعدين عامدا :" وقدد كداَّ حليمدا كريمدا محبدا ألهدل 

العلم والددين والصدالح ويد مر بدالمعرول وينهدى عدن المنكدر وكداَّ 

على طريقدة السدل  فدي االعتقداد ولده فدي ذلدك مصدنفات كاندت تقدرأ 

 .  2على الناس " 

وقددد شددهدت األعددوام مددن ثددالث وعشددرين وحتددى سددنة ثمدداَّ  

زيدادة نفدوذ العيدارين حتدى أَّ قائددهم البرجمدي  وعشرين وأربعمائدة

عددال شدد نه جدددا واسددتطاع اغتيددال صدداح  الشددرطة  ، ويددذكر ابددن 

الَوزي أَّ المخافة زادت من هذا العيار حتدى صدار أهدل الرصدافة 

وباب الطاي ودار الروم ال يتَاسروَّ على ذكر  إال أَّ يقولوا القائد 

رصافة ومنعوا من الخطبة أبو علي  " قال " وثار العوام في جامع ال

ورجمدددوا القا دددي الخطيددد  وقدددالوا إَّ خطبدددت للبرجمدددي وإال فدددال 

 .  3تخط  لخليفة وال لملك "    

وانقطددع ذكددر العيددارين بعددد سددنة ثمدداَّ وعشددرين وأربعمائددة  

ولعله يرجع إلى مدا آل إليده أمدر جدالل الدولدة البدويهي بعدد الخدالل 
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داث التدي نَمدت عدن هدذا بينه وبين قائدد  التركدي بارسدطعاَّ واألحد

الخالل من مقتل بارسطعاَّ ووقوع الصلْ بدين جدالل الدولدة وابدن 

أخيه أبي كاليَار  ، حتى أَّ جدالل الدولدة قدد أحدس فدي نفسده زهدوا 

 فطل  من الخليفة تسميته بملك الملوك .

بيد أَّ هذا الُهو لم يكت  له أَّ يبقدى طدويال ، إذ أنده فدي سدنة 

ل إلى الحياة السياسية في مشدري العدالم خمس وثالثين وأربعمائة دخ

اإلسددالمي العدد  جديددد سدديقدر لدده لسددنوات طويلددة قادمددة أَّ يكددوَّ 

لألحددداث وهددم مددن سدديعرفوَّ  –بعددد هللا تعددالى  –المحددرك األساسددي 

بالسالجقة ، فقد  ورد كتاب طغرلبك رجل المشري القوي  وسدلطاَّ 

باإلحسدداَّ إلددى السددالجقة  ، وفيدده  أمددٌر للملددك جددالل الدولددة البددويهي 

 .1الرعايا والوصاة بهم قبل أَّ يحل به ما يسوو  "  

والشك أَّ هذا يعد تددخال سدافرا فدي شدؤوَّ بندي بويده ، ويددل   

علددى طبيعددة مددوازين القددو  بددين الَددانبيين  ، وقددد زاد مددن  ددع  

البويهيين موت جالل الدولة وتولى ابن أخيه أبي كاليَار الحكدم فدي 

 بغداد  .

هذا الحدث زيادة نفوذ الخليفة القائم وبروز نفوذ وكاَّ من آثار 

وزيددر  السددني أبددي القاسددم علددي بددن الحسددن المعددرول بددابن المسددلمة 

الملقدد  بددرئيس الراسدداو   ، والددذي كدداَّ يقدد  خلدد  أهددل الُسددنة  ، 

والذي اعتبر  ابن األثير مؤيدا للحنابلة ، وهو الذي راسدل السدالجقة 

فكاَّ لهذا الوزير مع  ع  النفدوذ  السنيين في القدوم على بغداد  ، 

 البويهي أثر في مَريات األمور بين الُسنة والشيعة  .

ففي سنة إحد  وأربعين وأربعمئدة ذكدر ابدن األثيدر أنده " مندع  

، وقال ابن كثير أنه تقدم إلى أهل الكدرخ    2أهل الكرخ من النوح " 

  . 3أَّ ال يعملوا بدع النوح" 

الكددرخ الشدديعة وعدددوا باالمتندداع وذكددر ابددن الَددوزي أَّ أهددل  

،  في حين يذكر ابن األثير  أنهم لم يقبلدوا   1لكنهم أخلفوا وعدهم "  
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وفعلدددوا ذلدددك  "  والشدددك أَّ االمتنددداع وعددددم القبدددول قدددراوة خاطئدددة 

لموازين القو   ، والتغيرات التي شهدتها بغداد  ، فكاَّ من الطبيعي 

أنه جر  بين أهدل الُسدنة أَّ تقع إحد  أكبر الفتن فذكر ابن الَوزي 

والشدديعة مددا يُيددد عددن الحددد مددن الَددرح والقتددـل حتددى عبددر األتددراك  

 .2و ربوا الخيم "

وألَّ أهل الكرخ ال يثقوَّ في األتراك  ، ويعرفوَّ موقفهم من  

أهل الُسنة فقد ذكر ابن الَوزي وتابعه غير   أَّ أهل الكرخ نقودوا 

دكاكينها وأرحاهدا   –لسنية المحاذي لمحلة القالئين ا -سوي األنماط  

وبنوا بآخرها سورا من ورائها  يحصنوَّ بها الكرخ ويقطعوَّ به ما 

بين خراب القالئين وبينه  ، فلما رأ  أهل الُسنة من القالئين شرعوا 

في بناو سورا على سوي القالئين  ، وبداوا  بعمل بابه محاذيا لبداب 

أخددذوا كددل آجددر السددماكين  ، ونقوددوا كددل حددائ  أمكددنهم  نقودده  و

وجدو  ، واجتمع منهم جمع كثير يحملوَّ اآلجدر إلدى مو دع العمدل  

، وعددداونهم األتدددراك بددد موالهم وسددداعدوهم ببغدددالهم  ، وجدددر  مدددن 

اجتماع الَموع ما لم يَر مثله من قبل في شيو  حتى جرت سدفينة 

علددى العَددل  ُحمددل فيهددا آجددر ، وعلددى مالحهددا قبدداو ديبدداج وعمامددة 

ألهل الكرخ أَّ يبنوا بابدا آخدر مدن آجدر الددقاقين  قص  أهبة ، وعنَّ 

وحملددوا اآلجددر إلددى مو ددعه  علددى راوس الرجددال  فددي البافدددانات 

المَللة بالثياب الديباج والمناديل الديبقي  وقددامها الطبدول والُمدور 

والمخانيث معهم آالت الحكاية  ، وقابل أهل القالئين ذلك ب َّ حملدوا 

وقدددات والددددبادب وزاد األمدددر وسدددخ  آجدددرهم بدددين يددددي حماليدددة الب

وأفرط الوهن ونقودت أبنيدة كثيدرة وأخدذ مدن تندانير اآلجدر الَديددة 

عدة ، وجدر  فدي عمدل هدذ  األبدواب وبنائهدا وجمدع آجرهدا وآالتهدا 

وتقسي  نفقاتها والخلع على بنائيها وطرح ماو الورد في أساساتها ما 

فنُعدددت خدددرج عدددن الحدددد حتدددى أَّ امدددرأة اجتدددازت ببددداب القالئدددين 

 . 3جوكانية ديباج كانت عليها ف عطتها للبناو "   
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قال " وفي يوم عيد الفطر ثارت الفتندة بدين أهدل الكدرخ وأهدل 

القالئين فاشتدت ووقع بينهم جراحات وقتل ، ونقل أهل القالئين آخر 

السور الذي  على سوي األنمداط فاسدتعملو  فدي بندائهم  ، وجعدل مدع 

وَّ مددنهم  ، وامتنددع علددى السددلطاَّ كددل جهددة قددوم مددن األتددراك يشددد

اإلصالح وعمل أهل القالئين  بابا آخر دوَّ بابهم وسدقفوا مدا بينهمدا 

وبندددو دكددداكين جانبيهدددا وفرشدددوا الحصدددر وعلقدددوا القناديدددل  وخلقدددوا 

الحيطدداَّ وأظهددروا عمددل ذلددك مسددَدا أذنددوا  للصددلوات فيدده  وسددمي 

النسدوي  الباب المسعود ، وبطلت األسواي  ، و دعي أبدو محمدد ابدن

ورسم له العبور إلى الَان  الغربدي وإزالدة الفتندة فقتدل جماعدة مدن 

 .    1المذكورين " 

قلت والخبر نقلنا  كدامال كمدا يرويده ابدن الَدوزي مطدوال لمدا   

 فيه من لطائ  

 .2عديدة  وطرائ  مفيدة 

كدددذلك ممدددا يسدددتفاد مدددن هدددذ  الروايدددة اشدددتراك األتدددراك فعليدددا  

راكهم في رفع معنويات المشتركين مدن الُسدنة  ب موالهم وبغالهم واشت

التركدي  –، وهذ  المساهمة المالية  تؤكد أَّ التحال  الشعبي السدني 

قددد تَدداوز مرحلددة المصددالْ االقتصددادية المؤقتددة  وتحولددت المسدد لة 

الشيعية إلى هاجس أغل  األتراك أيودا . أمدا قولده " وكداَّ مدع كدل 

المقصدود أنده مدع كدل جهدة  جهة قوم من األتراك يشدوَّ مدنهم فلعدل

 من السور المبني على القالئين محلة الُسنة جماعة منهم .  
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من ذلك أَّ العالقة بين المذهبين كانت هاجسا اجتماعيا عاما  تشترك فيه كافة قطاعات المَتمع   2

، وأَّ هذا التعص  للمذه  كاَّ يدفع للتفكير في أحسن الطري التي تعبر عن االعتُاز مما فتق 

يته باالستخدام التطويري لآللة وهو ما يدل عليه السفينة التي تسير على أذهانهم لما يمكن تسم

العَل . ومن ذلك قوله عن مسيرات الشيعة وفيها " المخانيث معهم آالت الحكاية " فالغال  على 

الظن أَّ آالت الحكاية يقصد بها آالت تستخدم لما يعرل حاليا بالتمثيل أو لعلها ما يعرل بمسرح 

 ي غرائ  دلت هذ  الحادثة على وجودها وإال فإَّ ذكرها عُيُ  .العرائس ، وه

كما أنه من لطي  ما ذكر أمر التعاوَّ المالي  أو تقسي  النفقات على المشتركين في  

العمل ، ولعلها من أقدم المحاوالت لتَميع رأس المال على الصعيد الشعبي بعيدا عن الفعل 

 السلطوي
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ويؤكددد نددم آخددر عنددد ابددن الَددوزي  أَّ هددذ  المسدد لة قددد أصددبحت 

مطروحة للبحث لد  األوساط الرسمية الحاكمة ، وأَّ التعاط  مدع  

الشيعة قد يؤدي بصداحبه إلدى اإلبعداد عدن الددوائر الحاكمدة ، فيدذكر 

الَوزي " أنه انتهى إلى الخليفة أَّ القواة أبدا الحسدن السدمناني ابن 

وأبددا الحسددن البيودداوي وأبددا عبدددهللا الدددامغاني وابددن الواثددق وابددن 

المحسن الوكيلين حودروا عندد القا دي علدي بدن المحسدن التندوخي  

وجر  ذكر أهل الكرخ وما عملوا فقال التنوخي : هذ  طائفدة نشد ت 

عددت مندده إال وجدددت بدده ، وال كدداَّ لدددار علددى سدد  الصددحابة ومددا من

الخالفة أمر عليه فما تحاول اآلَّ منها وإني ألذكر  وأنا أحمل رقاع 

ابن حاج  النعماَّ  عن دار الخالفة القادرية إلى الر ي فال يفوها 

ويقدول إَّ كاندت لدك حاجددة قوديتها فلمدا قددام أخدو  المرتودي أظهددر 

جر  للديواَّ وشهد بذلك الطاعة حفظا لنعمته  ، فكت  الوكيالَّ بما 

شهود فتقدم بما وقد  عليده ابدن عبدد الدرحيم الدوزير  فكاتد  الخليفدة 

وسدد له الصددفْ عددن التنددوخي فوقددع االقتصددار علددى أَّ كتدد  رئدديس 

الراسدداو إلددى قا ددي القودداة ليتوقدد  عددن شددهادة التنددوخي وليددوعُ 

 .1عليه بمالزمة منُله إلى أَّ يكش  عن حاله "  

لألحددوال الراهنددة فددي غيددر محلهددا فقددد  قلددت : وقددراوة التنددوخي

اقتوددت التطددورات التددي طددرأت علددى نفددوذ الخالفددة العباسددية عقدد  

ظهور السالجقة في الشري ، وا دطراب و دع  أمدر بندي بويده ، 

من السلطة العباسية إعادة النظر فدي السياسدة القديمدة مدن الشديعة  ، 

أَّ رأي وقياس الحا ر على الما ي سياسيا قياس فاسد  ، وال شك 

التنوخي لم يعَ  السلطات الحاكمة  خصوصا رئيس الراسداو ممدا 

دفعه لألمر له بمالزمة منُله مع مدا يقتودي ذلدك مدن كد  يدد  عدن 

ممارسة وظائفه الرسمية . كما أَّ هذا الرأي من التندوخي يددل علدى 

ل السدلطة  مدا حددث ويحددث  ،  والصدحيْ أَّ األمدر بدالمنع  أنه يحم 

المتخدذ مدن قبدل السدلطة أمدا التطدورات الالحقدة  هو اإلجراو الوحيدد

فهي نتيَة تحركات شعبية الراجْ أنه لديس للسدلطة دور فيهدا  ، بدل 
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أنها  لم ترَض التطورات التدي نتَدت عدن هدذا الفتندة وهدو مدا يفسدر 

أمرها البن النسوي بالعبور إلى الَان  الغربي . ولم تكن إجدراوات 

لفتنددة إذ أَّ الروايددات تدددل علددى ابددن النسددوي كافيددة لقطددع دابددر هددذ  ا

استمرارها  ، ويؤكد ابن الَوزي في نهاية عر ه ذلك ويقول " ثدم 

زادت الفتن بين أهل الُسدنة و الشديعة ونقودت المحدال ورميدت فيهدا 

 . 1النار " 

وقد رافق هذ  اال طرابات ازدياد أمر العيارين بسب   ع  

س إلدى االنتقدال إلدى التواجد السلطوي بالَان  الغربي مما دفدع بالندا

الَان  الشرقي وخصوصا في ما يعرل بالحريم وهي منطقة مغلقة 

 كانت توم قصور الخليفة والسلطة الحاكمة .

ثددم لمددا دخلددت السددنة التاليددة يددذكر ابددن الَددوزي أندده ندددب ابددن 

 –النسوي للعبور و ب  البلد قال : ثم اجتمع العامة من أهل الكدرخ 

وهدي محدالت  –الشعير وبداب البصدرة  والقالئين وباب -وهم شيعة 

على كلمة واحدة في أنه متى عبر ابدن النسدوي أحرقدوا  –أهل الُسنة 

أسددواقهم وانصددرفوا عددن البلددد  فصددار أهددل الكددرخ إلددى بدداب نهددر 

القالئين فصلوا فيه وأذنوا في المشهد حي على خيدر العمدل  ، وأهدل 

مدددن الندددوم القالئدددين بالعتيقدددة والمسدددَد والبدددُازين بالصدددالة خيدددر 

واختلطددوا واصددطلحوا وخرجددوا إلددى زيددارة المشددهدين مشددهد علددي 

 .  2والحسين وأظهروا بالكرخ الترحم على الصحابة " 

قدددال ابدددن الَدددوزي " واسدددتهل ذو الحَدددة فعمدددل النددداس علدددى 

الخروج لُيارة المشدهدين بالحدائر والكوفدة فبددأ أهدل القالئدين بعمدل 

على بابهم وأخدرج أهدل نهدر طرد أسود عليه اسم الخليفة ، ونصبو  

الدجاج و الكرخ مناجيق ملوندة مدذهبات  واخدتل  الفريقداَّ مدن أهدل 

الُسنة و الشيعة وساروا إلى الَامع بالمدينة فلقيهم مناجيق أهدل بداب 

الشام  وشارع دار الرقيق ، ثم عدادوا والعالمدات بدين أيدديهم تقددمها 

لكرخ فنثر عليهم العالمة السوداو والبوقات تورب فَازوا بصينية ا
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أهددل المو ددعين دراهددم  ، وخددرج إلددى الُيددارة مددن األتددراك وأهددل 

 .  1الُسنة من لم تَر له عادة بها " 

والددذي يظهددر أَّ المندداجيق عبددارة عددن أعددالم دالددة علددى أهددل 

المحلددة  ، والعالمددة السددوداو هددي علددم ألهددل الُسددنة والسددواد شددعار 

متعَبا منه وقال : " وفيها العباسيين . وذكر ابن كثير الخبر مقتوبا 

اصطلْ الروافض و أهدل الُسدنة ببغدداد  وذهبدوا كلهدم لُيدارة مشدهد 

علدددي ومشدددهد الحسدددين وتر دددوا فدددي الكدددرخ علدددى الصدددحابة كلهدددم 

 . 2وترحموا عليهم وهذا عَي  جدا إال أَّ يكوَّ من باب التقية "  

قلددت وتعَدد  ابددن كثيددر بسددب  شددكه فددي صدددي الرافوددة فددي 

حابة  ، ألَّ تددرحمهم صدددقا يددنقض أصددال مددن تددرحمهم علددى الصدد

 أصول مذهبهم .

أما سب  هذا الصلْ المثيدر للعَد  هدو مدا ذكرتده روايدة  ابدن 

الَوزي وأنه بسب  عُم ابن النسوي صاح  الشرطة علدى العبدور 

للَان  الغربي لوب  البلد . والدذي يظهدر لدي أَّ ابدن النسدوي كداَّ 

ُسنة   لمدا ذكدر مدن عالقتده مكروها من الَانبين  ، من جان  أهل  ال

التقليدية  الحسنة ب هل الكرخ وهو ما تكش  عنه رواية ابن الَوزي 

إذ يقول " وقلد أبدو محمدد ابدن النسدوي المعوندة لسدكوَّ أهدل الكدرخ 

 .  3إليه ثم خال فاستعفى وأظهر التوبة "

والداللددة فددي قولدده " لسددكوَّ أهدددل الكددرخ  إليدده " أمددا خوفددده 

علددى موقدد  أهددل الُسددنة مندده وكددراهيتهم لدده  ، وإظهددار التوبددة فدددال 

خصوصا وقد ذكر في روايات أخر   أنده اسدتخدم العيدارين لودب  

األمدور . أمدا موقد  أهدل الكددرخ فدإنهم وإَّ كاندت عالقتده  بده سددابقا 

جيدددة فلربمددا طددرأ مددا يعكرهددا أو أَّ مددوقفهم المعددارض لدده  بسددب  

 تمثيله للسلطة العباسية المناوئة  لهم .

كل  فهذا الو ع لم يكت  له االستمرار لما في الصدور وعلى  

من اإلحن كما يعبر ابن األثير . ففي سنة ثدالث وأربعدين وأربعمائدة 
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قامت فتنة وتفاقمدت وأسده  المؤرخدوَّ فدي ذكرهدا ، وسدننقلها عدن 

ابن األثير الكتمال روايته مع التنويه بما فدي الروايدات األخدر  مدن  

 الُيادات .

ر  " في هذ  السنة في صفر تَددت الفتن ببغدداد  ذكر ابن األثي

بددين أهددل الُسددنة و الشدديعة وعظمددت أ ددعال مددا كانددت قددديما فكدداَّ 

االتفاي الذي ذكرنا  في السنة الما ية غير م موَّ االنتقاض لما في 

الصدور من اإلحن .. وكاَّ سب  هذ  الفتنة  أَّ أهل الكدرخ شدرعوا 

فدي عمدل   -من أهدل الُسدنة  –في عمل باب السماكين وأهل القالئين 

ما بقي مدن بداب مسدعود ، ففدرب أهدل الكدرخ و عملدوا أبراجدا كتبدوا 

عليهددا بالددذه     ) محمددد وعلددي خيددر البشددر  ( و أنكددر الُسددنة ذلددك 

وادعوا أَّ المكتوب ) محمد وعلي خير البشر فمن ر دي فقدد شدكر 

تَاوزنا  ومن أبى فقد كفر ( و أنكر أهل الكرخ هذ  الُيادة وقالوا ما 

ما جرت به عادتنا فيما نكتبده علدى مسداجدنا ، ف رسدل الخليفدة القدائم 

بدد مر هللا أبددا تمددام نقيدد  العباسدديين ونقيدد  العلددويين وهددو عدددناَّ بددن 

الر ي  لكش  الحال وإنهائه فكتبا بتصديق قدول الكدرخيين ، فد مر  

بكد   -آخر ملدوك بندي بويده ببغدداد   –حينئذ الخليفة ونواب الرحيم 

لقتددال فلددم يقبلددوا  ،  وانتدددب ابددن المددذه  القا ددي )وهددو تصددحي  ا

وفدددي نسدددخة مدددن المخطدددوط القددداص وهدددو الصدددواب ( والُهيدددري 

وغيرهمددا مددن الحنابلددة أصددحاب عبددد الصددمد أَّ يحمددل العامددة علددى 

اإلغراي في الفتنة  ، ف مسك نواب الملك الرحيم عن كفهم غيوا من 

منددع هددؤالو الُسددنة مددن حمددل رئدديس الراسدداو لميلدده إلددى الحنابلددة ، و

المدداو مددن دجلددة إلددى الكددرخ وكدداَّ نهددر عيسددى قددد انفددتْ بثقدده  فعظددم 

فانتدب جماعة منهم وقصدوا دجلة  –أي على الشيعة  –األمر عليهم 

وحملوا الماو وجعلو  في الظدرول وصدبوا عليده مداو الدورد وندادوا 

 الماو للسبيل ف غروا بهم الُسنة .

الشيعة فمحوا خير البشر وكتبوا  عليهما وتشدد رئيس الراساو على 

السالم  ، فقالت الُسنة ال نر ى إال أَّ يقلع اآلجر الدذي عليده محمدد 

وعلي  وأَّ ال يؤذَّ حي على خير العمل  ، وامتنع الشديعة مدن ذلدك 
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ودام القتددال إلددى ثالددث ربيددع األول ، وقتددل رجددل هاشددمي مددن الُسددنة 

بيدة وبداب البصدرة وسدائر فحمله أهله على نعش وطافوا به فدي الحر

محددال الُسددنة واسددتنفروا الندداس لألخددذ بثدد ر  ثددم دفنددو  عنددد أحمددد بددن 

حنبل  وقد اجتمع معهم خلق كثير أ عال ما تقدم ، فلما رجعوا مدن 

فدد ُغلق بابدده  –وفيدده مقددابر الشدديعة  –دفندده قصدددوا مشددهد بدداب التددبن 

ا ونهبدوا فنقبوا في سور  وتهددوا البدواب فخدافهم وفدتْ البداب فددخلو

ما في المشهد من قناديل ومحاري  ذه  وفوة وسدتور وغيدر ذلدك 

ونهبوا ما فدي التدرب والددور وأدركهدم الليدل فعدادوا ، فلمدا كداَّ مدن 

الغددد كثددر الَمددع فقصدددوا المشددهد وأحرقددوا جميددع التددرب  واألزج 

واحتري  ريْ موسدى و دريْ ابدن ابنده محمدد بدن علدي والَدوار 

ليهمددا واحتددري مددا يقابلهمددا ويَاورهمددا مددن والقبتدداَّ السدداج اللتدداَّ ع

قبور ملوك بني بويه معُ الدولة وجالل الدولدة ومدن قبدور الدوزراو  

والراساو وقبر جعفر بن أبي جعفر المنصور وقبر األمير محمد بن 

الرشيد وقبر أمه زبيدة وجر  من األمر الفظيع ما لم يَر فدي الددنيا 

ر عدادوا وحفدروا قبدر موسدى مثله  ،  فلما كاَّ من الغد خامس الشده

بن جعفر ومحمد بن علي لينقلونهما إلى مقبرة أحمد بن حنبل  فحدال 

الهدم بينهم وبدين معرفدة القبدر فَداو الحفدر إلدى جانبده  ، وسدمع أبدو 

تمام نقي  العباسديين وغيدر  مدن الهواشدم الُسدنة فَداووا ومنعدوا مدن 

نهبدو  ، وقتلدوا ذلك  ، وقصد أهل الكرخ إلى خاَّ الفقهداو الحنفيدين ف

مدرس الحنفية أبدا سدعد السرخسدي وأحرقدوا الخداَّ ودور الفقهداو  ، 

وتعدت الفتنة إلى الَان  الشرقي فاقتتل أهل باب الطاي وسوي )بج 

واألساكفة وغيدرهم ، ولمدا انتهدى خبدر إحدراي المشدهد إلدى ندور  1( 

عظدم عليده واشدتد وبلدغ منده  -الدولة دبيس بن مُيد ل أميدر الحلدة   

ل مبلغ ألنه وأهل بيته وسائر أعمالده مدن النيدل وتلدك الواليدة كلهدم ك

شيعة  ، فقطـعت في أعماله  خطبة  اإلمام  القائم ب مر هللا ، فروسدل 

في ذلك وعوت  واعتذر ب َّ أهل واليته شيعة واتفقوا علدى ذلدك فلدم 

                                                 
ْ أنه سوي يحيى محلة هكذا  في المطبوع وفي نسخة من المخطوط يحيى بدوَّ تنقي   والراج 1

 . معروفة مَاورة لباب الطاي أهلها سنة
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يمكندده أَّ يشددق علدديهم كمددا أَّ الخليفددة لددم يمكندده كدد  السددفهاو الددذين 

 .1مشهد ما فعلوا  ،  وأعاد الخطبة إلى حالها "  فعلوا بال

قلت : وهذ  رواية ابن األثير كاملة ، ويظهدر فيهدا تعاطفده مدع 

الشيعة ، وزاد ابدن الَدوزي أنده حددد بددو الفتندة بد ول شدهر صدفر ، 

،  وذكدددر كدددذلك أنددده  3"   2كمدددا ذكدددر دور العيدددار التائددد  الطقطقدددي

قد جر  ما لم يَر مثله فإَّ استدعي ابن النسوي وأمر بالعبور فقال 

عبر معي الوزير عبرت فقويت يد   ،  وذكر أنه أظهر أهــل الكرخ 

الحَُّ وقعدوا  في األسواي للعُاو و علقدوا المسدوح علدى الددكاكين 

فقددال الددوزير إَّ أخددذنا الكددل خددرب البلددد فاألصددلْ التغا ددي ، ثددم 

لى يوي  أنه في شهر ربيع اآلخر خط  بَامع براثا وأسق  حي ع

خيددر العمددل ودي المنبددر وقددد كددانوا يمنعددوَّ مندده وذكددر العبدداس فددي 

 .   4خطبته "

فقد وهم في روايته وذكر أَّ الشديعة  -رحمه هللا-أما ابن  كثير 

 .   5هموا بقبر األمام أحمد فمنعهم النقي  وخال من غائلة ذلك " 

قلددت ولدديس هددذا بصددحيْ فإندده سددبق قلددم مندده ولددم تددذكر بقيددة 

، كما أنه غير متصور لكوَّ قبر اإلمام وبقيدة المقدابر  الروايات ذلك

حتى مقابر الشيعة كانت في محالت سنية ولم يكن للشيعة قدرة على 

 االعتداو عليها . 

وحري القبور الوارد في هذ  الروايات ال يقصدد بده ذات القبدر 

بدل البندداو المبنددي عليده ، ولعددل ابددن كثيدر ظددن خددالل ذلدك فعددد  مددن  

أهددل الُسدنة بقبددري موسدى بددن جعفددر  فتندة  ، وحتددى هدمُ مفاسدد هددذ  ال

وابن أخيه لم يكن المقصدود منده إهاندة أصدحاب القبدر بدل نقلهدم إلدى 

فددإَّ  القصدددمقددابر أهددل الُسددنة بَددوار أحمددد بددن حنبددل ، و أيددا  كدداَّ 

 الصواب يقتوي ترك الموتى على حالهم . 

                                                 
 578ص    9ابن األثير  " الكامل  "  ج    1
 ورد اسمه عند ابن كثير بالقطيعي واألول أصوب وهللا أعلم . 2
 150ص    8ابن الَوزي  " المنتظم  "  ج     3
 151ص       8المرجع السابق   ج     4
 26ص     12ة والنهاية  "  ج   بن كثير  " البدايا  5
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ابقة وقددد تفددرد ابددن األثيددر فددي هددذ  الفتنددة خالفددا لكددل الفددتن السدد

والالحقددة التددي وقعددت بددين أهددل الُسددنة و الشدديعة باإلشددارة إلددى دور 

الحنابلة  وقدرتهم في تحريك الشارع السني  ، كما أشار إلى جماعدة 

عبد الصمد  وهي جماعة حنبلية سنتحدث عنها في مو دع الحدق  ، 

والدور الحنبلي في قيادة وتحريك جماهير أهل الُسنة فدي بغدداد  دد 

عي في بغداد وا ْ جلي مندذ البددايات األولدى للصدراع  التواجد الشي

، وال يمكددددن إنكددددار  بددددل هددددو مددددن مقتودددديات الواقددددع االجتمدددداعي 

والتاريخي لمدينة بغداد . كمدا أَّ ابدن األثيدر تفدرد بدذكر دور رئديس 

الراساو المتعاط  مع الحنابلة والذي عدد  تشدددا  ،  بيدد أَّ السدياي 

حنابلة  كداَّ مددعاة للنظدر إذ يحمدل الذي و ع فيه ابن األثير دور ال

نبرة كالمه لوما وا حا للحنابلة  ، وغمُا فدي مدوقفهم مدن الفتندة  ، 

و إال فلَم  ذُكروا لفظا في  هذ  الفتنة دوَّ غيرهدا  ، وال يوجدد تعليدل 

مقبددول سددو  أَّ مددا حدددث مددن تَدداوزات ال ير دداها المسددلموَّ مددن 

ر اإلشارة إليهم تحديدا نبش للقبور هو مو ع إدانة ، ف ح  ابن األثي

 . تحميالً لهم وزر ما حدث

وتتميُ رواية ابن الَوزي ب مر مهم لم يذكر  ابن األثيدر وهدو 

مددآل أهددل الكددرخ و ددعفهم حتددى أندده خطدد  بَددامع براثددا الشدديعي 

 وأسقطت مظاهر الرافوة وأقيمت مظاهر أهل الُسنة .

 والشدددك أنندددا ال نبتعدددد عدددن الصدددواب إذا اعتبرندددا هدددذ  الفتندددة

كانت إعدالَّ نَداح  -والتي سبقت دخول السالجقة لبغداد  –الفاصلة 

جهددود مددا يقددارب قرنددا مددن الُمدداَّ  مددن تصددحيْ أهددل الُسددنة للخطدد  

التاريخي لمعُ الدولة البويهي  الذي حاول إ فاو عباوة التشيع على 

بغددداد ، غيددر أنهددا لددم تكددن آخددر الَددوالت  بددل اسددتمرت المناوشددات 

حتدى سدنة سدبع وأربعدين وأربعمائدة حدين دخدل وتَدد الشر والقتدال 

السددلطاَّ السددلَوقي طغرلبددك  بغددداد ناصددرا للخليفددة ولمددذه  أهددل 

الُسددنة . منهيددا مائددة عددام أو تُيددد مددن التواجددد البددويهي الشدديعي علددى 

هرم السلطة والتي أثمرت عن إشغال بغداد بالفتن والمنازعات التدي 

 أزالت بهَة عاصمة الرشيد .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 177  ة في بغدادميراث األزمنة الصعبة ... سنوات الحنابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]  السالجقة في بغداد [ 
 

كاَّ السب  المباشر في دخول السدلطاَّ السدلَوقي  لبغدداد فدي    

هـ مراسالت الخليفة له بدعم مدن رئديس الراسداو 447رمواَّ سنة 

ابن المسلمة خوفا من بقايا النفوذ البويهي الذي يقدود   القائدد التركدي 

العمراندي "  البساسيري المتحال  مع أميدر الحلدة الشديعي . قدال ابدن

وحددين استشددعر رئدديس الراسدداو مددن البساسدديري راسددل التركمدداَّ 

السلَوقية وكت  كتابا إلى أبي طال  بن ميكائيل يخاطبه فيه باألمير 

 .   1الَليل ركن الدولة ويحسن له دخول الحورة "  

هـ ثدار جماعدة مدن أهدل 447وذكر ابن األثير أنه في أول سنة 

رول والنهددي عددن المنكددر وحوددروا الُسددنة وأظهددروا األمددر بددالمع

الديواَّ وطلبوا أَّ يؤذَّ لهم في ذلك وأَّ يتقدم إلى أصحاب الدديواَّ 
                                                 

 188"    ص  اإلنباوابن العمراني    "   1
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بمساعدتهم ف جيبوا إلى ذلك وحدث مدن ذلدك شدر كثيدر " ، وقدد مثدل 

ابن األثير لهذا الشر الكثير بما حددث ألبدي سدعد النصدراني صداح  

إلددى  البساسدديري أندده حمددل فددي سددفينة سددتمائة جددرة خمددر ليحدددرها

البساسدديري بواسدد  فددي ربيددع اآلخددر فحوددر ابددن سددكرة الهاشددمي 

وغير  مدن األعيداَّ فدي هدذا البداب وتبعده خلدق كثيدر  وحاجد  بداب 

المرات  من قبدل الدديواَّ وقصددوا السدفينة ، وكسدروا جدرار الخمدر 

وأراقوهددا ،  وبلددغ ذلددك البساسدديري فعظددم عليدده ونسددبه إلددى رئدديس 

او  أخددذ فيهددا خطددوط الفقهدداو الراسدداو وتَددددت الوحشددة فكتدد  فتدد

الحنفية ب َّ الذي فعل من كسر الَرار وإراقة الخمر غيدر واجد   ،  

قال وكانت حالة الوحشة بين البساسيري ورئيس الراساو من أعظدم 

 .   1األسباب في ملك السلطاَّ طغرلبك العراي "

 

وقددد رافددق دخددول السددلطاَّ السددلَوقي لبغددداد أَّ اشددتعلت فتنددة 

وهدم هندا بقايدا الحكدم البدويهي  –ن  الشرقي واألتراك بين عوام الَا

وهدذا مدا ذكدر  ابدن الَدوزي أمدا  –وال يقصد بهم األتراك السدالجقة 

ابن األثيدر فيدذكر روايدة مشدكلة هدي أَّ العامدة فدي الَاند  الشدرقي 

هاجموا عسكر طغرلبك ثم اشدتعلت الفتندة  يقدول :" فدارتج البلدد مدن 

من كل حدب ينسلوَّ يقتلوَّ مدن الغدُ أي الناس ل  –أقطار  وأقبلوا 

مددن وجددد فددي محددال بغددداد ، إال أهددل الكددرخ فددإنهم لددم يتعر ددوا إلددى 

الغُ بل جمعوهم وحفظوهم  ، وبلغ السلطاَّ ما فعله أهل الكرخ من 

حماية أصحابه ف مر بإحساَّ معاملتهم " ، ثم ذكر نه  الغُ محالت 

  2أهل الُسنة ودور رئيس الراساو ودور أهله " 

ت ورواية ابن األثيدر عسدير جددا قبولهدا ، والشدك فدي أَّ مدا قل

ذكر  لم يقع منه شيو قوي ، وهي عندي مختلقة أعدادت عدرض مدا 

وقع بين األتراك من بقايا الحكم البويهي والناس في الَان  الشرقي 

ألسددباب اقتصددادية أو انتقاميددة للتعسدد  الددذي كدداَّ يمارسدده األتددراك 
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هدددل مددن إعددادة العددرض تحسددين علددى معددايش الندداس  ، وكدداَّ ال

صورة الشيعة ، وقدد أعدرض  ابدن كثيدر عدن هدذ  الروايدة الموهمدة 

وغاية ما ذكر أَّ الَيش نه  البلدد غيدر دار الخليفدة وصدودر خلدق 

     .   1كثير من التَار "

ورواية ابن األثير ال تتفق مع سياي األحدداث وال مدع طبيعدة          

ة كدابن المسدلمة والسدلطاَّ طغرلبدك ، العالقات بين رموز أهل الُسدن

وما تبع دخول السلطاَّ السدلَوقي مدن إطدالي يدد رئديس الراسداو ، 

فقددد  ذكددر ابددن الَددوزي فددي السددنة التاليددة سددنة ثمدداَّ وأربعددين  " أَّ 

رئيس الراساو أبدو القاسدم  علدي بدن الحسدين ابدن المسدلمة أمدر بد َّ 

َّ يَتهدد فدي تنص  أعالم سود في الكرخ فانُعج لذلك أهلهدا ، وكدا

عميد الملك الكندري وزير السدلطاَّ "   2أذاهم وإنما كاَّ يدفع منهم 
3 . 

قلددت :  ولعددل أقددرب تفسددير لهددذا العمددل أندده أراد رفددع شددعار 

العباسدديين وهددو السددواد دلدديال علددى ارتفدداع شدد َّ الخالفددة العباسددية 

وإشعارهم بذلك وهم الذين عاشوا في ظل السلطات البويهية المناوئة  

 جان  كونهم معار ين تقليديين للسلطة العباسية السنية .إلى 

وقد نعت ابن الَوزي و ابن كثير هذا العمل بكونه أذية للشيعة   

. 

وتبع هذا اإلجراو إجراو آخدر عدُا  ابدن األثيدر للخليفدة  ، فقدد 

هددـ أقدديم األذاَّ فددي المشددهد بمقددابر 448ذكددر ابددن الَددوزي أندده فددي 

الكددرخ بالصددالة خيددر مددن النددوم  ، قددريش ومشددهد العتيقددة ومسدداجد 

وأزيل ما كدانوا يسدتعملونه فدي األذاَّ حدي علدى خيدر العمدل ، وقلدع 

جميع ما كاَّ على الدور واألبواب من ) محمدد وعلدي خيدر البشدر ( 

ودخددل إلددى الكددرخ منشدددو أهددل الُسددنة مددن بدداب البصددرة ف نشدددوا 

ي األشعار في مددح الصدحابة وتقددم رئديس الراسداو إلدى ابدن النسدو

بقتل أبدي عبدد هللا ابدن الَدالب شديب البدُازين ببداب الطداي لمدا كداَّ 
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يتظاهر به من الغلو في الرفض  وقُتـل و صدل  علدى بداب دكانده  ، 

 .1وهرب أبو جعفر الطوسي ونهبت دار  " 

وذكر ابن األثير الخبر مقتودبا وزاد بامتثدال أهدل الكدرخ لهدذا 

 .   2األمر بسب  الخول من السلطنة وقوتها " ً 

أما ابن كثير فيعلل هذا األمدر بد َّ ندوو الرافودة ا دمحل ألَّ 

بنددي بويدده  كددانوا حكامددا وكددانوا يقددوونهم وينصددروهم فُالددوا وبددادوا 

وذهبت دولتهم وجاو بعدهم قوم آخروَّ من األتراك السدالجقة الدذين 

يحبوَّ أهل الُسنة ويوالونهم ويرفعوَّ قدرهم وهللا المحمود أبدا على 

 .  3طول المد  " 

ثددم تبددع ذلددك فددي سددنة تسددع وأربعددين أَّ كبسددت دار أبددي جعفددر 

الطوسي متكلم الشيعة بالكرخ وأخذ ما وجد من دفداتر وكرسدي كداَّ 

يَلس عليده للكدالم وأخدرج إلدى الكدرخ وأ دي  إليده ثالثدة منداجيق 

كاَّ الُوار من أهل الكدرخ قدديما يحملونهدا معهدم إذا قصددوا زيدارة 

 4ذكر ابن الَوزي "الكوفة ف حري الَميع  كما 

والشك أَّ ذلك يعدد نهايدة عصدر كمدا يعبدر ابدن كثيدر غيدر أَّ 

العصددر الالحددق ظددل مددثقال بمعطيددات العصددر السددابق  ، فلددم يددُل 

للشيعة حوور وا ْ في بغداد ، وهذا ما يفسر الفدتن التدي سدتظهر 

بين اآلونة واألخر  في بغداد ألسباب مختلفة لديس منهدا فدي الغالد  

النواح في عاشوراو واالحتفاالت يوم غدير خم . ولن إقامة مسيرات 

تسددتطيع بغددداد أَّ تددتخلم مددن هددذا الوجددود كمددا حدددث فددي الشددمال 

األفريقدددي سدددابقا وكمدددا سددديحدث فدددي مصدددر الحقدددا  بسدددب  الو دددع 

 الَغرافي لبغداد وقربها من مراكُ الشيعة في الَنوب .

ولددم يعكددر هددذا االنتصددار السددني سددو  مددا حدددث عنددد دخددول 

اسددديري القائدددد التركدددي المنددداو  للوجدددود السدددلَوقي والدددرافض البس

لسياسات ابن المسدلمة فدي بغدداد ، وكداَّ دخولده  فدي ذي القعددة مدن 
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سددنة خمسددين وأربعمائددة ، بمسدداعدة قددريش بددن بدددراَّ العقيلددي أميددر 

الموصل الشيعي ، وقدد نَدْ فدي احدتالل بغدداد عقد  أسدر السدلطاَّ 

هيم ينال في همدذاَّ ، ولدم تفلدْ السلَوقي طغرلبك على يد أخيه إبرا

محددداوالت ابدددن المسدددلمة فدددي اسدددتخدام العدددوام وتسدددليحهم ، فددددخل 

البساسدديري بغددداد وذكددر أَّ أهددل الكددرخ الشدديعة تلقددو  ليدددخل مددن 

عندددهم فرحددا بوصددوله  ، وقددال ابددن الَددوزي " فتلقددا  أهددل الكددرخ 

فوقفددوا فددي وجدده فرسدده وتوددرعوا إليدده أَّ يَتدداز مددن عندددهم فدددخل 

 .1"  الكرخ 

،  وكاَّ أول إجراواته القبض على ابن المسلمة وقتله شدر قتلدة

بن األمين رسول الخليفة إلى السالجقة  ، وأكثدر مدا نقدم اوقتل محمد 

عليه هو مراسالته للسدلطاَّ يسدتدعيه إلدى بغدداد ، وقدد فدرح الشديعة 

بقدوم البساسيري كثيرا ، ويذكر ابن الَوزي أَّ أهل الكدرخ أعدادوا 

على خير العمل وظهر عليهم السرور ، قال ونه  أكثر  األذاَّ بحي

 .2المذه  "    ي أهل الكرخ تشفيا ألجل باب البصرة ب يد

قدد أخدذ مظهدرا إذالليددا  –رحمده هللا  –وكداَّ قتدل ابدن المسدلمة 

إلذاللدده وإذالل أهددل الُسددنة ، ويصدد  ابددن األثيددر ذلددك فيقددول " اندده 

ور مدن لبدد احمدر أخرج من محبسه مقيدا وعليه جبة صول وطرطد

ثم يقول عن قتلده " أنده أندُل عدن   3وفي رقبته مخنقة جلود بعير " 

الَمل وألبس جلد ثدور وجعلدت قرونده علدى رأسده وجعدل فدي فكيده 

 .  4ُكالبا من حديد وصل  فبقدي يودطرب إلدى آخدر النهدار ومدات "

وكاَّ آخر كالمه كما نقل ابدن كثيدر " الحمدد هلل الدذي أحيداني سدعيدا 

 .  5شهيدا " وأماتني

وقد خط  البساسيري في بغداد للمستنصر العبيددي الرافودي 

صاح  مصر ، ثم سار للبصرة فملكها . أما الخليفة فقد خرج ب مداَّ 
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قريش بن بدراَّ إلى صاح  عاندة فحفظده . ويثندي ابدن األثيدر علدى 

البساسدديري وهددو ثندداو منتظددر مدددن مثلدده لمثلدده ويقددول :" وأجدددر  

 .        1ة ولم يتعص  لمذه  " الَرايات على المتفقه

 -ويسددميه الخبيددث   -فددي حددين يددذكر ابددن كثيددر أَّ البساسدديري

انتقم من أعيـاَّ أهل بغدداد انتقدـاما عظيدـما وغدري خلدـقا ممدـن كداَّ 

 .2يعاديه " 

غيددر أَّ األمددور لددم تسددر علددى مددا يحدد  البساسدديري ومحبددو  

انتصدار  وشيعته بل رجع السدلطاَّ السدلَوقي الدذي بلدغ أهدل بغدداد 

ففرحوا بيد  أنهم لم يظهروا ذلك خوفا  ،  ولمدا رجدع السدلطاَّ  كداَّ 

البساسيري خارج بغداد وخرج معه الكثير من شيعة بغداد ظانين أنه 

سددديعود إلدددى بغدددداد ونهبدددت أمدددوالهم  ، وقدددد التقدددى السدددلطاَّ بَددديش 

البساسيري فهُمهم هللا حتى أنه لم ينج من أصحابه إال القليدل  وقتدل 

 . .3سيري " البسا

وكاَّ دخول طغرلبدك  بغدداد  كمدا يدذكر ابدن الَدوزي فدي ذي 

القعدة من سدنة إحدد  وخمسدين قدال :" وثدار الهاشدميوَّ وأهدل بداب 

  4البصرة إلى الكرخ فنهبوها وطرحوا الندار فدي أسدواقها ودروهدا " 

. 

أمددا ابددن األثيددر فيقددول فددي أسدد  مغمددوز :"  وأحرقددوا درب 

 . 5دروب وأعمرها " الُعفراَّ وهو من أحسن ال

وبعد هالك البساسيري استقر األمر للخليفة العباسي فدي بغدداد 

بعد عودة السلطاَّ السلَوقي واستقرار  في المشري  ، لدذا نَدد أنده 

في سنة ثماَّ وتسدعين أغلدق أهدل الكدرخ دكداكينهم وأحودروا نسداو 

كمدا يقدول  ابدن  –ينحن كما جرت عادتهم السالفة  ، فحين وقدع ذلدك 

أنكرتدده العامددة وطلدد  الخليفددة أبددا الغنددائم وأنكددر عليدده ذلددك  -ر  كثيدد
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فاعتذر إليه ب نه لم يعلم به وحين علم بده أزالده ، وتدردد أهدل الكدرخ 

إلددى الددديواَّ يعتددذروَّ عددن ذلددك ، وأخددرج التوقيددع بكفددر مددن سدد  

 .  1الصحابة وأظهر البدع "

ُسدنة قلت ومن المالحظ أنه لم تقع فتنة بين أهل الكدرخ وأهدل ال

الددذين بددادروا باإلنكددار ولددم يبددادروا بالفتنددة لعلمهددم بموقدد  السددلطة 

العباسددية مددن هددذ  المسدد لة وأَّ إنكددارهم سدديَد آذانددا صدداغية خالفددا 

 للعهد السابق الذي كاَّ يشَع الشيعة فلم يكن لإلنكار القولي فائدة .

  

قلت : ولم يستطع كدل هدذا الدُخم التداريخي أَّ يهدُم جغرافيدة  

الرافوي ، وماتبع ذلك من  –تي ظلت مثقلة بالتَاور السني بغداد ال

فتن ال تنقوي ، حتى قال الذهبي وفتن الُسنة والشيعة متتاليدة ببغدداد 

 . 2ال يعبر عنها " 

فتنا عديدة  من  571-561-502-479-478وشهدت األعوام   

هدـ قدال " وفيهدا وقدع القتدال بدين 480ذلك ما ذكر  ابن الَوزي سنة 

رخ وأهل باب البصرة وأصعد أهل باب األزج ناصرين أهل أهل الك

باب البصرة بالُينة والسالح فقصدهم سعد الدولة فمنعهم من العبور 

 3وقاتلهم فانطف ت الفتنة "  

قلت ومساعدة باب األزج وهدم فدي الَاند  الشدرقي مدن بغدداد  

هـ ،  والذي قال فيه ابدن 478لباب البصرة بسب  طاعوَّ بغداد سنة 

 .  4وزي " وهلك عامة أهل باب البصرة " الَ

وظلددت األمددور بددين الُسددنة والشدديعة مرتبطددة بميددُاَّ القددو   

الحاكمددة فددي     بغددداد  ،  وكدداَّ النفددوذ الشدديعي قددد اسددتعاد عافيتدده 

وشهدت بغداد عدددا مدن وزراو الشديعة ،  كداَّ آخدرهم ابدن العلقمدي 

ين الرافودة هـ فتنة عظيمدة بد 655الذي شهدت بغداد في عهد  سنة 

وأهددل الُسددنة فنهدد  الكددرخ حتددى دور قرابددات الددوزير ابددن العلقمددي 
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وكاَّ ذلك من أقو  األسباب في مماألته للتتار " كذا قال ابن كثير ، 

وفي كالمه نظر فإنه قدد ذكدر المؤرخدوَّ أَّ ابدن العلقمدي سدعى إلدى 

إ ددعال  الخالفددة ،  وصددرل جيوشددها التددي قدددرت بمائددة ألدد  عنددد 

ة حتى بلغت عشرة آالل عند دخول التتار ،  ثم هو من توليه الوزار

دد هدذا المشدؤوم ب فعالده  أتباع مذه  ال ير  خالفة بني العباس ، فمهَّ

ومكاتباته للتتدار الدوثنيين الجتيداح عاصدمة اإلسدالم وغدرة البلدداَّ ،  

ليشدفي غيوده لكنده مدات فيده ، وذاي وبدال أمدر  حتدى قيدل أنده كدداَّ 

 قيعة .  يت س  على حاله بعد الو

قال ابن كثير :" وأراد الوزير ابن العلقمدي قبحده هللا ولعنده أَّ  

يعطل المساجد والمدارس والدرب  ببغدداد ويسدتمر بالمشداهد ومحدال 

الرفض وأَّ يبني للرافوة مدرسة هائلة ينشروَّ علمهم وعلمهم بها 

وعليها ، فلم يقدر  هللا تعالى على ذلدك بدل أزال نعمتده عنده وقصد  

شهور يسيرة من هذ  الحادثة ، وأتبعه بولدد  فاجتمعدا وهللا  عمر  بعد

 .  1  أعلم في الدرك األسفل من النار "

قلددت وكدداَّ أول الخاسددرين بعددد أَّ ارتفعددت عندده سددحابة أهددل  

الُسنة وظل خلفاو بني العباس ووقع في غبراو صفراو  ،  نعود بداهلل 

أته بعدد الحادثدة من البالو ودرك الشقاو جاو في التواريب أَّ امرأة ر

وهو في الذل والهواَّ وهو راك  في أيام التتدار برذوندا وهدو موسدم 

عليه وسائق يسوي بده ويودرب رأسده فوقفدت إلدى جانبده وقالدت لده 

يابن العلقمي هكذا كاَّ بنو العباس يعاملونك فوقعت كلمتهدا فدي قلبده 

 . 2وانقطع في دار  إلى أَّ مات كمدا وغبينة و يقا وقلة وذلة " 
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 ]الحنابلة داخل أروقة القصر[  
قبل الفدراب مدن هدذا الفصدل ينبغدي لفدت االنتبدا  إلدى أَّ الفتدرة  

التي تولى فيها الخالفة القادر ثدم ابنده القدائم مدن الحقد  التدي شدهدت 

 تقري  علماو الحنابلة في بغداد .

وعلى الرغم من ندرة إشارة المصادر التاريخية إلى هذا الدور  

نتفا من هنا وهناك قد تسل  الووو على ما دار داخدل أروقدة إلى أَّ 

 القصر .

وكداَّ الو دع السياسدي فدي بغدداد عنددما تدولى القدادر الخالفددة  

هددـ موددطربا  ،  وكانددت اإلمددارة البويهيددة موعوددعة ، 381سددنة 

والصراع بدين األتدراك والدديلم مسدتمر ، ورغدم ذلدك لدم يكدن للقدادر 

لقدددرة العسددكرية أو االقتصددادية التددي ا –الددذي أعدداد للخالفددة جدددتها 

تعينه على  ب  األمور ، إال أنه امتلك قددرا مدن الحركدة وفرهدا لده 

تنددازع القددو  فددي العددراي  ، وبددُوب قددو  سددنية قويددة فددي المشددري 

 كدولة السلطاَّ محمود بن سبكتكين ودولة السالجقة الحقا .

تظل وُعددرل القددادر بالرسددالة التددي ألفهددا فددي العقيدددة والتددي سدد 

حا ددرة لحقدد  بعددد وفاتدده رحمدده هللا  ، وسددتظل ورقددة يسددتخدمها 

الحنابلددة بالمطالبددة بقراوتهددا  للوددغ  علددى الخالفددة العباسددية ولكددبْ 

جماح المخالفين ، قال ابن الَوزي عن القادر :" وكاَّ صدن  كتابدا 

فيدده األصددول وذكددر فيدده فوددائل الصددحابة علددى ترتيدد  مددذه  أهددل 

وائل عمر بن عبدالعُيُ وأفكار المعتُلة الحديث وأورد في كتابه ف
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القددائلين بخلددق القددرآَّ وكدداَّ الكتدداب يقددرأ فددي كددل جمعددة فددي حلقددة 

 .    1أصحاب الحديث بَامع المهدي ويحور الناس سماعه "  

وكددداَّ مدددن أبدددرز رجدددال الحنابلدددة المتصدددلين بقصدددر الخالفدددة  

صدر وهو الق –القا ي أبو يعلى بن الفراو الذي تولى قواو الحريم 

وقواو باب األزج وقواو حراَّ ، وذكر مؤلد  طبقدات  -وما حوله

الحنابلة في ترجمة والد  أبي يعلى ابن الفراو " وعنده انتشدر مدذه  

 .  2اإلمام أحمد ، كاَّ له المحل السامي عند القادر والقائم " 

قلددددت وانتشددددار مددددذه  أحمددددد علددددى يديدددده مددددن قبددددل تلميذيدددده  

وعبدالواحدددد بدددن محمدددد   عبددددالوهاب بدددن أحمدددد قا دددي حدددراَّ ،

 الشيرازي الذي نشر مذه  أحمد في بالد الشام . 

كما كاَّ مدن رجداالت الحنابلدة آندذاك أبدو محمدد التميمدي وهدو  

هدـ(  ، نقدل الدذهبي قدول 488رزي هللا بن عبددالوهاب التميمدي ) ت 

أبي علي الصدفي :" كاَّ كبير بغداد وجليلها " وقدول ابدن ناصدر :" 

 عند الخلفاو "  وكاَّ ذا قدر رفيع

 هـ       451قلت : وقد بعثه القائم بَوابه إلى طغرلبك سنة 

قال عنه ابن أبي يعلى :" أحد الحنابلة المشهورين في الحنبليدة  

، وكاَّ إمام العصر يراسل به في بعض مهماته إلى أمراو األطرال 

 ألنه كاَّ له قبول عند األمراو والوزراو "  .

ن أبدي محمدد التميمدي قولده بعدد وفداة وقد نقدل ابدن الَدوزي عد 

الخليفة القائم وغسدل الشدري  أبدي جعفدر لده وخروجده ، قدال ونحدن 

كددل جددالس علددى األرض متحدد  مغيددر لُيدده مخددري ثوبدده يهمدده مددا 

 .    3يحدث بعد موت هذا الرجل " 

هـ وقد ساهم في زيادة 467قلت وقد توفي القائم رحمه هللا سنة  

موق  الوزير علي بن الحسن بن المسلمة  نفوذ الحنابلة داخل القصر

رئدديس الراسدداو رحمدده هللا الددذي ذكددر تقربدده للقا ددي أبددي يعلددى  ،  
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وموقد  الشديب األجدل عبددالملك بدن منصدور بدن يوسد  الدذي أثنددى 

 عليه كافة من أرخ لوفاته رحمه هللا تعالى .

 

وبذا نكوَّ قد وصلنا إلى نهاية تتبعنا لعالقة الحنابلة بالرافودة 

بغداد ، وما رافق ذلك من صعود نَدم الرافودة تدارة ، و دع  في 

ش نهم تارة أخر   ،  مع بياَّ ما قدمه الحنابلة فدي وجده التَداوزات 

الرافوية على اإلسالم وأهله  ،  ولم تكن المواجهات المستمرة بكدل 

ما رافقها من عن   ، ومدا خالطهدا مدن تعدد  سدو  محاولدة اجتهاديدة 

 خطر على دينهم ومعتقدهم  .بذلها أناس شعروا بال

وقفوا في وجه تيار  طمَّ وعمَّ  ، وسيقت له األموال ، وحشددت   

ألجلده الَيددوش ، ومددع ذلددك بقددي صدوت الحنابلددة صددوت أهددل السددنة 

وا حا ، وأسَّس هذا الموق  الذي شهدته بغداد مدن وقدول الحنابلدة 

ددُم رجددال هددذا المددذه  حتددى بعدد د فددي وجدده الرافوددة وْسددماً عامددا يَسِّ

هم عددن وطدد ة الَغرافيددا  ، فدد ل  أحدددهم  خددروجهم مددن بغددداد ، وبعدددِّ

وهددو شدديب اإلسددالم أحمددد بددن عبدددالحليم بددن تيميددة الحنبلددي الحرانددي 

والذي نش  في بلدة نشر فيها مذه  أحمد أحد تالميذ حنابلدة بغدداد  ،  

كتاب منهاج السنة ، فكبت هللا به أقدالم الرافودة بعددما كبتدت أيدديهم 

 بلة بغداد  .أكُ  حنا

و من ما كتبه هللا لهم من خير ، وهم الواقفوَّ على بوابة من  

بوابات أهل اإلسدالم ، اصدطدم الحنابلدة مَدددا مدع فرقدة أخدر  مدن 

الفري المنتسبة لإلسالم ، وهذا ما سنبحثه ال حقا بعناية هللا وتوفيقه . 

 و آخر دعوانا أَّ الحمد هلل رب العالمين .
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 األشاعرة يطرقوَّ باب بغداد 

 
استعر نا في الفصل الما ي الت ثيرات السياسية التي حددثت 

في المشري اإلسالمي  الذي كاندت أر ده تعدج بدالكثير مدن األفكدار 

، وكي  أَّ هذ  الصراعات تسري نحو بغداد  والمذاه  المتصارعة

اندت تدداعيات تحديدا  باعتبارها مقصدا لَميع المسلمين آندذاك  ، وك

القو  والمذاه  والقوميات المتصارعة وا حة المعدالم واألثدر فدي 

بغداد ، وكاَّ انتصار بني بويه  وزحفهم من المشري نحو بغدداد هدو 

جُو من صراع كاندت تشدهد  منطقدة فدارس وجندوب العدراي ، بدين 

القو  الشيعية التي نَحت في السيطرة عبر بني بويه علدى بغدداد  ، 

  السيطرة مدن آثدار اقتصدادية واجتماعيدة عليهدا  ، مدن هذ قوما راف

ذلددك مددا سددميته بيوميددات العددذاب بددين المحددالت السددنية والشدديعية فددي 

بغداد طوال عهد البويهيين الذين فشلت جهودهم فدي زحُحدة القدو  

عن مواقعهم في عاصدمة الخالفدة العباسدية   الحنابلةالسنية خصوصا 

. 
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هم كافة القو  الشيعية بُب نَم وعند أفول نَم البويهيين وخلف

السددلطنة السددلَوقية السددنية القويددة فددي المشددري ، والتددي تشددكلت فيدده 

عسكريا وفكريا ومدذهبيا ، وجداوت  ممثلدة للَاند  السدني وعا ددة  

 من قوا  في بغداد .

، وإقلدديم 1وقددد تشددكلت هددذ  القددو  فددي إقلدديم خراسدداَّ السددني 

رقيه ندواحي سَسدتاَّ خراساَّ كما يقول ابن حوقل يحدي  بده مدن شد

وبلددد الهنددد وغربيهددا مفددازة الغُيددة ونددواحي جرجدداَّ وشددماليها بددالد 

مدداوراو النهددر وشدديو مددن بددالد التددرك  ف وجنوبيهددا مفددازة فددارس 

    2وقومس .

قددال : " وأعظددم هددذ  النددواحي منُلددة وأكثرهددا جيشددا وشددحنة   

 3وأجلها منُلة وجباية نيسابور ومرو وبلب وهراة "

فدددي كتابددده  األمصدددار ذوات اآلثار"نيسدددابور  ويسدددمي الدددذهبي

فيقول دار السنة والعوالي ويعدد من علمائها مسلم بدن الحَداج وابدن 

  4راهويه وابن خُيمة " 

ويصدد  البشدداري المقدسددي الشدديعي المددذه  والمتددوفى سددنة 

هـ مذاه  أهلهدا فيقدول : ومدذاهبهم مسدتقيمة غيدر أَّ الخدوارج 380

، وللمعتُلدددة ظهدددور بدددال غلبدددة ،  بسَسدددتاَّ وندددواحي هدددراة  كثيدددرة

وللشدديعة والكراميددة بهددا جلبددة  ، والغلبددة فددي اإلقلدديم ألصددحاب أبددي 

حنيفة  إال في كدورة الشداش وإبدالي وطدوس وأبيدورد وسدواد بخدارا 

وغيرهدددا فدددإنهم شدددفعوية كلهدددم ، والعمدددل فدددي هدددذ  الموا دددع  علدددى 

َّ مذاهبهم ولهم جلبة بهراة و سَستاَّ وسرخس والمروين  وال يكدو

 5قا يا إال من الفريقين "

ويذكر الحموي هراة فيقول :" من أمهات مدَّ خراساَّ ولم أر 

هـ مدينة أجل وال أعظم وال أفخدم  607بخراساَّ عند كوني بها سنة 

                                                 
 ما  يعرل ب فغانستاَّ  تقريبا هجُو من  1
 358ص  ابن حوقل " صورة األرض "   2
 36ص  بق المرجع السا  3
 206الذهبي " األمصار ذوات اآلثار " ص  4
 252ص  "  البشاري " أحسن التقاسيم   5

This file was downloaded from QuranicThought.com



 191  ة في بغدادميراث األزمنة الصعبة ... سنوات الحنابل

، ويصدد  نيسددابور ب نهددا معدددَّ  1وال أحسددن وال أكثددر أهددال منهددا " 

 2الفوالو ومنبع العلماو " 

ه األفكدار  ، وهدو عبددارة ولدم تدُل خراسداَّ إقليمدا تترعددرع فيد

عدددن محا دددن فكريدددة فعالدددة  ، فالشدددافعية التدددي ولددددت فدددي مصدددر 

هناك ، وصار الوجود الشافعي أكثر و وحا في المشري   تترعرع

، إذ وجد أر ا خصبة خالية فنما فيها  ، وهدو أمدر قريد  مدن الفهدم 

إذ أَّ بغددداد كانددت عنددد انتقددال المددذه  الشددافعي إلددى خراسدداَّ ذات 

لددي قددوي ، فلددم يددتمكن المددذه  الشددافعي مددن الحوددور حوددور حنب

الَمعي  ، واقتصر في تمثيله على عدد محدود من العلمداو  ، كدذلك 

لددم يَددد فرصددة للحيدداة  فددي مندداطق فددارس وجنددوب العددراي لوجددود 

المدددذه  الشددديعي  ، فدددي حدددين كاندددت خراسددداَّ دارا ألهدددل الحدددديث 

  الحنفدي الدذي فانتشر المذه  الفقهي فيهم واستطاع مُاحمة المذه

 كاَّ مذه  عامة بالد العَم من أهل السنة .

كمددا أندده مددن الطبيعددي أَّ يلَدد  المددذه  االعتُالددي إلددى تلددك 

الَهات عق  انددحار  فدي بغدداد  ، والدذي مث دل انددحارا  شدامال فدي 

المنطقددة المركُيددة مددن العددالم اإلسددالمي والمتمثلددة فددي بددالد الشددام 

في جانبين  ، أحدهما بعدد مدا عدرل والعراي  ، وتمثل هذا االندحار 

فددي التدداريب بمحنددة خلددق القددرآَّ  ، ومددا تبعهددا مددن موددايقات حنبليددة 

لعلماو المعتُلة ، واآلخر االنقدالب الدذي قداد  أبدو الحسدن األشدعري 

 والذي ابتعد عن مذه  المعتُلة واقترب من مذه  أهل الحديث .

 ولكدددن هدددذا الناشددد  مدددا يلبدددث أَّ يصدددبْ المعدددارض الرئيسدددي

للمذه  الحنبلدي ، و هدو مدذه  عدرل الحقدا بالمدذه  األشدعري و 

ينس  إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبدي بشدر األشدعري ولدد 

هـ بالبصرة  ، وبها نش  والزم أبا علدي الَبدائي المعتُلدي   260سنة 

عن إسماعيل القيرواني المعرول  -هـ 571ت  -، ينقل ابن عساكر  

ري شديخنا وإمامندا ومدن عليده معولندا  ، قدام بابن عُرة قال : األشدع

                                                 
 396 5ياقوت " معَم البلداَّ " ج 1
 332ص5المرجع السابق  ج  2
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على مدذاه  المعتُلدة أربعدين سدنة ، وكداَّ لهدم إمامدا ثدم غداب عدن 

الناس في بيته خمسة عشر يوما فبعد ذلدك خدرج إلدى الَدامع فصدعد 

المنبر وقال : معاشر الناس إني إنما تغيبت عنكم في هذ  المدة ألندي 

ي حدق علدى باطدل وال نظرت فتكاف ت عندي األدلة ولم يتدرجْ عندد

باطل على حدق فاسدتهديت هللا تبدارك وتعدالى فهدداني إلدى اعتقداد مدا 

أودعته في كتبي هذ  وانخلعت من جميع ما كنت أعتقد  كما انخلعت 

من ثوبي هذا ، وانخلع من ثوب كاَّ عليه ورمى به ودفع الكت  إلى 

ش  الناس فمنها كتاب اللمع وكتاب أظهر فيه عوار المعتُلة سما  ك

األسرار وهتك األستار  ، وغيرهما فلما قرأ تلك الكت  أهل الحديث 

أخدذوا بمدا فيهدا وانتحلدو  واعتقددوا  ةوالفقه مدن أهدل السدنة والَماعد

 1تقدمه واتخذو  إماما "

وذكددر السددبكي نقددال عددن الحسددين بددن محمددد العسددكري : كدداَّ  

م األشعري تلميذا للَبائي وكاَّ صاح  نظر وذا إقدام علدى الخصدو

وكاَّ الَبائي صاح  تصني  وقلم إال أنه لم يكن قويا في المنداظرة 

 2فكاَّ إذا عر ت مناظرة قال لألشعري : ن  عني " 

والرواية التي ذكرها ابدن عسداكر لتوبدة الشديب فيهدا رغبدة فدي 

تحسين أمر هذ  العودة بكونها هداية من هللا تعالى رغم تكدافؤ األدلدة 

ا روايدة ابدن الندديم التدي يدذكر فيهدا " في ذهن الشيب  ، واألقو  منه

أنه رقي كرسيا وناد  ب على صوته من عرفني فقد عرفندي ومدن لدم 

يعرفني ف نا أعرفه بنفسي  : أنا فالَّ بن فدالَّ  ، كتد  بخلدق القدرآَّ 

وأَّ هللا ال ير  باألبصار  وأَّ أفعال الشر أنا أفعلها  وأنا تائ  مقلع 

 3معتقد للرد على المعتُلة " 

العموم فدإَّ مدن الودروري قبدل قبدول الخبدر أو رفوده  وعلى

فيمددا يتعلددق باألشددعري أَّ يالحددظ أَّ العمدددة فددي ترجمتدده علددى ابددن 

عساكر في تبيين كذب المفتري ، والسبكي في الطبقات وهمدا شدديدا 

التعصدد  لألشددعري  ، وكددل مددا كتدد  إنمددا كتدد  بعددد اشددتهار أمددر  
                                                 

 39ابن عساكر " تبيين كذب المفتري " ص 1
 349ص3السبكي " الطبقات " ج 2
 257ص  ابن النديم  " الفهرست "  3
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ها بحدذر ، وشداهد هدذا ودخول مذهبه دائرة االهتمام ، فالواجد  أخدذ

االخددتالل الددذي سدديمر علينددا فددي ذكددر وفاتدده  وفددي حقيقددة انتمائدده 

للمذه  الفقهي  ، وفي ذلك بقول السبكي :" وقدد زعدم بعدض النداس 

أَّ الشيب كاَّ مالكي المذه  وليس ذلك بصحيْ  ، إنما كداَّ شدافعيا 

 1تفقه على أبي إسحاي االسفراييني  "

يددين كددذب المفتددري يقددول " بددل إَّ الكددوثري محقددق كتدداب تب

وفقهدداو المددذاه  يتَدداذبوَّ األشددعري إلددى مددذاهبهم ويترجموندده فددي 

طبقاتهم والحنابلة أحق بذلك حيدث يصدرح األشدعري  فدي مناظراتده 

معهددم أندده علددى مددذه  أحمددد لكددنهم ال يترجموندده فددي طبقدداتهم وال 

 2يعدونه منهم بل يمقته الحشوية منهم " 

وار فكريدددة : أولهدددا الطدددور وقدددد مدددر األشدددعري  بثالثدددة أطددد

المعتُلي جاو عند ابن النديم أنه كاَّ أوال معتُليا ثم تداب مدن القدول 

 3بالعدل وخلق القرآَّ في المسَد الَامع بالبصرة يوم  الَمعة "

بتشدديد  –ثم الطور الثاني والذي يمكن تسميته بالطور الكالبي 

د ابددن النددديم ال ب أحددد متكلمددي السددنة  ، وقددد عددنسددبة البددن ُكدد –الددالم 

األشعري من متكلمي الكالبية  ، وقال شيب اإلسالم ابن تيمية : " إَّ 

األشددعري وإَّ كدداَّ مددن تالمددذة المعتُلددة ثددم تدداب فإندده كدداَّ تلميددذ 

 4الَبائي ومال إلى طريقة ابن كال ب "

وابن كال ب هو عبد هللا بن سعيد بن كالب القطاَّ ذكر  الذهبي 

ة في زمانده  صداح  التصداني  فدي فقال :" رأس المتكلمين بالبصر

 5الرد على المعتُلة وربما وافقهم " 

اتهم بالنصرانية فقد نقل ابن الندديم المعتُلدي عدن أبدي العبداس 

البغوي قوله : دخلنا على فثيوَّ النصراني وكداَّ فدي دار الدروم فدي 

الَاندد  الغربددي فَددر  الحددديث إلددى أَّ سدد لته عددن ابددن كددالب فقددال 

                                                 
 352ص   3ج   بقات " السبكي " الط  1
 16الكوثري " حاشية كتاب تبيين كذب المفتري "  2
 257 ص ابن النديم  " مرجع سابق " 3
  228ص   3ج   ابن تيمية " الفتاو  الكبر  "   4
 174ص  11 ج الذهبي " سير أعالم النبالو " 5
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وأشدار إلدى  –كاَّ يَيئني فديَلس فدي تلدك الُاويدة رحم هللا عبد هللا 

ناحية في البيعة وعني أخذ هذا القول ولو عاش لنصدرنا المسدلمين " 
1  

قلت وهدذ  مقالدة مفتدراة نفاهدا علمداو اإلسدالم فدذكر ابدن تيميدة 

أي علددى الَهميددة  –ذلددك فقددال :" وكدداَّ ممددن انتدددب للددرد علدديهم 

وكداَّ لده فودل  –د بن كالب أبو محمد عبد هللا بن سعي –والمعتُلة 

وعلددم ومددن قددال اندده ابتدددع مددا ابتدعدده ليظهددر ديددن النصددرانية فددي 

المسددلمين كمددا يددذكر  طائفددة فددي مثالبدده ويددذكروَّ  أندده أوصددى أختدده 

 2بذلك فهذا كذب عليه " 

ودافع الذهبي عنه : " وقدال بعدض مدن ال يعلدم : انده ابتددع مدا 

ر دى أختده بدذلك وهدذا ابتدعه ليدس دين النصار  فدي ملتندا وإنده أ

 3باطل  ، والرجل أقرب المتكلمين إلى   السنة " 

 وعد السبكي وفاته فيما ظهر له بعد األربعين ومائتين بقليل .

وعلددى الددرغم مددن كددوَّ مددؤرخي األشدداعرة ال يددذكوَّ العالقددة 

التددي بددين أقددوال أبددي الحسددن اشددعري وابددن كددالب بددل هددي عندددهم 

حسد  مدا  –ابدن كدالب تدوفي مَهودات خاصة لألشعري . ومع أَّ 

قبل والدة األشعري ، إال أَّ أقوال ابن كالب البصري كاندت  –ذكر 

 شائعة في البصرة موطن أبي الحسن األشعري  وال يبعد ت ثر  بها .

عودا على مس لة أطوار أبي الحسن األشعري الفكرية والعقدية 

ي  ، فإَّ الطور الثالث واألخيدر هدو مدا يمكدن تسدميته بدالطور الحنبلد

وهددو الطددور الددذي شددهد تدد لي  كتدداب " اإلبانددة فددي أصددول الديانددة "  

هـ بعد دخولده إلدى بغدداد  ، وال  300ويبدأ هذا الطور غالبا بعد عام 

شك أَّ دخوله بغدداد واحتكاكده بدالَو الحنبلدي القدوي أثدر فدي نشدوو 

هددذا  الطددور فددي حيدداة األشددعري ، حتددى أَّ أبددا الحسددن األهددوازي 

                                                 
 256 ص ابن النديم " مرجع سابق " 1
 555ص 5  ج ابن تيمية" مرجع سابق "  2
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أل  كتابا في مثال  األشعري  ذكر فيه كمدا ينقدل  446المتوفى سنة 

 1ابن عساكر أنه جعل اإلبانة من الحنابلة وقاية " 

وجاو فدي طبقدات الحنابلدة قدال قدرأت علدى علدي القرشدي عدن 

الحسن األهوازي قدال سدمعت أبدا عبدد هللا الحمراندي يقدول لمدا دخدل 

لَبدائي األشعري بغداد جاو إلى البربهاري فَعل يقول رددت على ا

وعلى أبي هاشم ونقوت عليهم وعلى اليهود والنصدار  والمَدوس  

وقلت لهم وقالوا وأكثر الكالم في ذلك فلما سدكت قدال البربهداري مدا 

أدري مما قلت قليال أو كثيرا و ال نعرل إال ما قاله أبو عبد هللا أحمد 

بن حنبل ، قال فخرج من عندد  وصدن  كتداب اإلباندة فلدم يقبلده منده 

 2يظهر ببغداد إلى أَّ خرج منها " ولم 

وقد أنكر ابن عساكر هذا الخبر بشددة ، وعلدى الدرغم مدن ذلدك 

فددإَّ مسدد لة عددرض نفسدده علددى البربهدداري مقدددم الحنابلددة فددي بغددداد 

آنددذاك غيددر مسددتبعدة  ،  وموقدد  البربهدداري مندده مفهددوم إذ عددرل 

را يمثدل تيدا -أي البربهداري  -بتشدد  في وجه أهدل البددع  ، كمدا أنده

يمنع الخوض في علم الكالم الذي اشتهر به األشعري حتى في كتابه 

اإلبانة  ، ورفض الحنابلة في ذلك الحين لهذا الكتاب ممكن بسب  ما 

احتوا  من رد علدى المعتُلدة ومناقشدته معهدم اسدتنادا علدى المعقدول 

دوَّ المنقددول إذ أندده مددن الوا ددْ فقددر كتدداب اإلبانددة  فددي األحاديددث 

بوية والتدي تكثدر عدادة فدي ردود أهدل الحدديث عندد ردهدم واآلثار الن

 على المعتُلة.

عندد الحدديث عدن  330وقد جاو عند أبي الفدا في حدوادث سدنة

أبي الحسن األشعري قال ": ودفدن بمشدرعة الُوايدا ثدم طمدس قبدر  

خوفا عليه لئال تنبشه الحنابلة وتحرقه فإنهم عُموا على ذلدك مدرارا 

عنه " قال " ومعظم الحنابلة يحكموَّ بكفدر  عديدة ويردهم السلطاَّ 

 3ويستبيحوَّ دمه ودم من يقول بقوله وذلك لَهلهم " 

                                                 
 388 ص ابن عساكر " مرجع سابق " 1
 37ص 3ج ابن أبي يعلى " الطبقات "  2
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قلت وقول أبي الفدا زعم ال سند له ، والحنابلة لم يكوندوا زمدن 

أبددي الحسددن يهتمددوَّ بخالفدده وال هددم كمددا زعددم يحكمددوَّ بكفددر  وال 

،  رغدم يستحلوَّ دمه أو إحراي جسد  ، وهذا تباك منه ال مسوب لده 

أَّ الحنابلة قد وجدوا في أنفسهم  قلقا مبكرا مدن األفكدار التدي يدروج 

إال إَّ أحد أكبدر علمداو األشدعرية وهدو أبدو بكدر ابدن  لها األشاعرة ،

الباقالني كاَّ يعيش تحت الحماية الحنبلية إَّ صدْ القدول .  وسدول 

 نَد الحقا أَّ تيارات حنبلية قد ت ثرت بالمنحى األشعري  . 

ألشاعرة يتغافلوَّ عن هذا الطور  ، بدل يشدكك الدبعض ويكاد ا

في نسبة كتاب اإلبانة وهدذا مدا دفدع أبدا القاسدم عبددالملك بدن دربداس 

هدددـ لكتابدددة رسدددالته فدددي الدددذب عدددن أبدددي الحسدددن 576المتدددوفى سدددنة 

 1األشعري  بإثبات أَّ المستقر من رأيه ما أثبته في اإلبانة .

هددا أبددو الحسددن قلددت وبعددد الحددديث عددن األطددوار التددي مددر ب

األشعري كفرد إال أَّ األشعرية كفكدرة ومدذه  كاندت طدورا واحددا 

 تمثل فيما سمي بالطور الكالبي .

أما عن انتشار مذهبه فيقدول السدبكي عندد الحدديث عدن تالمدذة 

 الشيب :" وأخصهم  بالشيب أربعة :

ابن مَاهد  ، وهو أبو عبد هللا محمد بن أحمدد بدن يعقدوب بدن  

 شيب القا ي أبي بكر الباقالني . مَاهد الطائي 

أبددو الحسددن البدداهلي العبددد الصددالْ شدديب األسددتاذ أبددي إسددحاي 

واألستاذ ابن فورك وشيب القا ي أبي بكدر أيودا  ، إال أَّ القا دي 

 أبا بكر كاَّ أخم بابن مَاهد  ، واألستاذاَّ أخم بالباهلي.

 الثالث : بندار خادمه .

 2هدي الطبري "الرابع أبو الحسن علي بن محمد بن م

ومددن المالحددظ أَّ انتشددار المددذه  األشددعري تددم عددن طددريقين 

اثنددين  أحدددهما عددن طريددق البدداهلي ثددم تلميددذ  ابددن فددورك الددذي نشددر 

المذه  في المشري عمومدا وفدي خراسداَّ خصوصدا . أمدا الطريدق 
                                                 

للفائدة في مس لة نسبة الكتاب انظر حاشية الرسالة  ، وكالم الدكتور علي بن محمد الفقيهي  1

 128-117محقق الرسالة  ص ص
 369ص   3 ج بكي " مرجع سابق "الس 2
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اآلخر فهو عدن طريدق ابدن مَاهدد ثدم تلميدذ  أبدو بكدر ابدن البداقالني 

 اد ومن ثم في الغرب اإلسالمي .الذي نشر مذهبه في بغد

أقدام أوال بدالعراي  –بودم أولده  –ذكدر السدبكي أَّ ابدن فدورك 

إلى أَّ درس بها مذه  األشعري على أبي الحسن البداهلي ، ثدم لمدا 

ورد الري وشت به المبتدعة وسعوا عليده ، قدال الحداكم أبدو عبدد هللا 

راهيم فتقدددمنا إلددى األميددر ناصددر الدولددة أبددي الحسددن محمددد بددن إبدد

والتمسدددنا منددده المراسدددلة فدددي توجهددده إلدددى نيسدددابور فبندددى لددده الددددار 

والمدرسة من خانقا  أبدي الحسدن البوشدنَي وأحيدا هللا لده فدي بالدندا 

أنواعددا مددن العلددوم لمددا اسددتوطنها وظهددرت بركتدده علددى جماعددة مددن 

 1المتفقهة وتخرجوا له " 

بكر  قلت : تتلمذ على يديه راساو األشاعرة من الشافعية ك بي

 البيهقي وأبي القاسم القشيري .

وجاو عند السبكي كذلك أنه دعي إلدى مديندة غُندة وجدرت لده 

بهددا مندداظرات ولمددا عدداد منهددا سددم فددي الطريددق فتددوفي سددنة سددت 

 2وأربعمائة " 

أمددا  ابددن البدداقالني فهددو أبددو بكددر محمددد بددن الطيدد  البصددري 

ك الدروم اختار  عود الدولة لفصاحته وعلمه وذكائه رسوال إلدى ملد

، حتددى قيددل لددو أوصددى رجددل بثلددث مالدده أَّ يدددفع إلددى أفصددْ الندداس 

 3لوج  أَّ يدفع ألبي بكر األشعري "

قلت وقد أخذ عنه أبو ذر الهدروي الدذي بدث ذلدك بمكدة وحملده  

عندده المغاربددة إلددى المغددرب واألندددلس  ، وقبددل ذلددك كانددت علمدداو 

 4المغرب ال يدخلوَّ في الكالم"

نش ة المدذه  األشدعري ينبغدي الوقدول  بعد هذ  اإلطاللة على 

لمعرفددة الحدددود العامددة ألقددوال هددذا المددذه  والفددروي بيندده وبددين 

                                                 
 128ص   4ج  المرجع السابق "  1
 130ص  4 ج  المرجع السابق 2
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المذه  الحنبلي ، كي تتودْ الرايدة عندد الحدديث الصدراعات التدي 

 حدثت بين المذهبين .

التدي خدال   يقول شيب اإلسالم ابن تيميدة : إَّ أمهدات المسدائل 

مدذه  األشدعري ألهدل الحدديث  فيها مت خرو المتكلمدين ممدن ينتحدل

 ثالث مسائل :

 وص  هللا بالعلو على العرش  -

 ومس لة القرآَّ -

  1ومس لة ت ويل الصفات " -

 ةوفي مس لة الصفات يقول شيب اإلسالم : ثم أقرب هؤالو الَهمي

األشعرية يقولوَّ إَّ له صفات سبعا : الحياة والعلم والقدرة واإلرادة 

َّ ما عداها وفيهم من يوم إلى ذلك والكالم والسمع والبصر ، وينفو

اليددد فقدد  " قددال :" أمددا األشددعري نفسدده وأئمددة أصددحابه فلددم يختلدد  

  2قولهم في إثبات الصفات الخبرية وفي الرد على من يت ولها "

أمدددا مسددد لة األفعدددال االختياريدددة فيقدددول :" إَّ الفعدددل عنددددهم هدددو 

مثدل قولده  المفعول والخلق هو المخلوي فهم يفسروَّ أفعاله المتعديدة

تعالى " خلق السموات واألرض " وأمثاله إَّ ذلدك وجدد بقدرتده مدن 

غير أَّ يكدوَّ منده فعدل قدام بذاتده ، بدل حالده قبدل أَّ يخلدق وبعدد مدا 

خلق سواو ولم يتَدد عندهم إال اإل دافة ونسدبةٌ ، وهدي أمدر عددمي 

 .  3ال وجود له كما يقولوَّ مثل ذلك في كونه يسمع أصوات العباد "

لة االستواو فمن المشهور عندهم أنهم يفسروا االستواو أما مس 

 باالستيالو .

وهددم فددي مسدد لة القددرآَّ موددطربوَّ  . قددال فددي المَددرد البددن  

فددورك حاكيددا قددول األشددعري " وربمددا كدداَّ يسددتدل مددن جهددة اللغددة 

والشددددعر تقريبددددا لقولدددده إَّ الكددددالم القددددائم بددددالنفس دوَّ األصددددوات 

 4والحرول "

                                                 
 355ص  6 ج ابن تيمية " مرجع سابق " 1
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بدده االقتصدداد فددي االعتقدداد :" ونحددن ال وذكددر الغُالددي فددي كتا 

 1نثبت في حق هللا تعالى إال الكالم النفسي " 

قلت وهذا القول يؤول إلدى قدول المعتُلدة الدذين يقولدوَّ بخلدق 

الكددالم ، وال عبددرة بإثبددات المعنددى دوَّ اللفددظ ، إذ المعنددى ال يسددمى 

ر فددي ب ندده زوَّ  كالمددا  ، واحتَدداجهم بقددول أميددر المددؤمنين عمددر 

سه كالما عند انطالقه الجتمداع السدقيفة ليلقيده المدراد منده فدي هدذا نف

 المو ع أنه زور معانيا وألفاظا .

قلت وهم موطربوَّ في بقية مسائلهم من ذلك مسد لة المعرفدة  

وطري اكتسابها ب نه العقل والسمع لكنهم عندد الحدديث عدن الصدفات 

ل إثباتهدا وطري معرفتها يقولدوَّ إنهدا علدى قسدمين فمدا اقتودى العقد

وورد السمع مؤكدا لذلك فال اشتبا  فدي معناهدا ، وكدذلك مدا ورد فدي 

إثبات القدر هلل تعالى في سائر األفعال خيرها وشرها ، أمدا الصدفات 

التي طريقها السمع كإثبات اليد والعين فهي من اآلي المتشابهة التدي 

مدن  ال يمكن معرفة معانيها بالكتاب وإنما يتوصل إلى معرفة الَملة

 2ذلك بالنظر واالستدالل " 

ويقددول إَّ المعتبددر فددي ذلددك حدددوث العلددم وزوال الشددك عددن  

السددامع عنددد سددماع تلددك األخبددار وذلددك بدد َّ يراعددي حددال نفسدده فددي 

سماعه لألخبار فإذا وجدها على ري  وتهمة لم يقطع بصدي المحبر 

 3وإذا زالت الري  والتهمة عنه قطع بصدقهم "

دهم بدذلك إلدى العقدل ، وعلدى قدولهم هدم قلت : ومآل السمع عند 

يعتمدوَّ العقدل أصدال وحيددا الكتسداب المعرفدة دوَّ اعتبدار لصدحة 

الخبر ، فإَّ المراد بمراعاة حال نفسه أي االحتكام إلى عقله فإَّ قبل 

الخبددر قطددع بصدددي المخبددرين ، وإال فددال، وال اعتبددار بحددال المخبددر 

 قبل ورود التهمة .

مس لة فعدل اإلنسداَّ وهدل هدو فعدل لده ومن مسائلهم المشهورة  

علددى الحقيقددة أو ال ، وهددم يقولددوَّ فددي هددذا البدداب إَّ الفعددل كسدد  
                                                 

 75الغُالي " االقتصاد في االعتقاد "  ص 1
 22ابن فورك " مرجع سابق " ص 2
 18المرجع السابق " ص 3
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لإلنساَّ  ، يقول في المَرد :" وكاَّ يقول أَّ عين الكس  وقع على 

الحقيقة بقدرة محدثة ووقع على الحقيقدة بقددرة قديمدة فيختلد  معندى 

مدددة إحدددداثا الوقدددوع فيكدددوَّ وقوعددده مدددن هللا عدددُ وجدددل بقدرتددده القدي

 1ووقوعه من المحدث بقدرته المحدثة اكتسابا " 

وينفوَّ عن أنفسهم القدول بدالَبر فيقدول :" إَّ تسدمية مخالفيندا  

لنا بذلك خط  إذ ليس في مذهبنا وأقوالندا مدا يوجد   -من المعتُلة  –

ذلددك ، وال نحددن معترفددوَّ بدد مر يقتودديه كمددا أنهددم معترفددوَّ بدد نهم 

 2 " مقدروَّ ألفعالهم من دوَّ هللا

ويروي األمير الصنعاني نقاشا له مع عالم أشدعري مدن علمداو  

فس له عن الكس  فقال األشعري هو  –حرسها هللا  –المدينة المنورة 

تصميم العبدد فقلدت لده مدن أي المقدوالت التصدميم فقدال مدن مقدوالت 

الفعل قلت العبد يوجد  قدال نعدم وبهدذا فارقندا الَهميدة قلدت قدد أثبدت 

 3موجدا كما تقول المعتُلة " كوَّ العبد 

ثم يعلق األمير على ذلدك بقولده :" ثدم العَد  مدن إيدرادهم لمدا  

ذكرنا  من األدلة الواهية مع أنها لو صحت لنفدت االختيدار بالكليدة ، 

وأبطلت الواسطة التي بها يميُوَّ أنفسهم من الَبدر الخدالم أعندي 

 4الكس  الذي زعمو  " 

ي عن األشعري أَّ الكس  وجدود قال :" وأما التفصيل فالمرو 

 5قدرة حال الفعل ال قبله وال أثر لها وال يخفى سقوطه "

وبالَملة يقول شيب اإلسالم عن أقوالهم :" واألشعرية األغل   

عليهم أنهم مرجئة في باب األسماو واألحكام جبرية في باب القددر ، 

قدال  وأما الصفات فليسوا بَهمية محوة بل فيهم نوع من الدتَهم  ، 

                                                 
 9ابن فورك " مرجع سابق " ص  1
 16المرجع السابق "  ص 2
 257الصنعاني " إيقاظ الفكرة " ص  3
 261المرجع السابق   ص 4
 271صالمرجع السابق   5
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وأمددا األشددعرية فددال يددروَّ السددي  موافقددة ألهددل الحددديث  وهددم فددي 

 1الَملة أقرب المتكلمين إلى مذه  أهل السنة والحديث "

ويددذكر الكددوثري " واألشددعرية هددم القددول العدددل الوسدد  بددين  

المعتُلة والحشوية ال ابتعدوا عدن النقدل كمدا فعدل المعتُلدة وال عدن 

 2العقل كعادة الحشوية "

ذ  الوسطية المدعاة هي التدي جعلدت شديب اإلسدالم ينقدل قلت ه 

عمدددن سدددبقه ولدددم يسدددمهم فيقدددول :" إَّ المعتُلدددة مخانيدددث الفالسدددفة 

، قدال وكداَّ يحيدى بدن عمدار يقدول :  3واألشعرية مخانيدث المعتُلدة

المعتُلة الَهمية الدذكور واألشدعرية الَهميدة اإلنداث قدال ومدرادهم 

ا من قال منهم بكتاب اإلبانة الذي الذين ينفوَّ الصفات الخبرية ، وأم

صنفه األشعري في آخر عمر  ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهو مدن 

 4أهل السنة "

ن ينبغدي االنتبدا  أنده لديس مدن قلت والوصد  وط تده ثقيلدة لكد 

رحمده هللا بدالقول    ، بدل عدرلام شيب اإلسدالم كمدا يددلس أعدداكال

يدر  شدر  رغبدة فدي  المفصل فيهم الذي ير  خير ما هدم فيده ، كمدا

ت لي  القلوب ودليل ذلك قوله " والناس يعلموَّ أنه كاَّ بين الحنبلية 

واألشعرية وحشة و منافرة وأنا كندت مدن أعظدم النداس ت ليفدا لقلدوب 

المسلمين وطلبدا التفداي كلمدتهم واتباعدا لمدا أمرندا بده مدن االعتصدام 

وبيندت لهدم ، 5بحبل هللا وإزالة عامة ما كاَّ في النفوس من الوحشدة 

أَّ األشددعري كدداَّ مددن أجددل المتكلمددين المنتسددبين إلددى اإلمددام أحمددد 

رحمه هللا ونحدو  المنتصدرين لطريقده كمدا يدذكر األشدعري ذلدك فدي 

 6كتبه "

                                                 
 55ص  6ابن تيمية " مرجع سابق " ج  1
 19الكوثري حاشية كتاب تبين كذب المفتري " ص  2
 كلمة " مخانيث " جمع مخنث وهو المتكسر في مشيه والمقصود بها  الخنثى التي بين النوعين   3
 359ص 6ابن تيمية " مَموع  الفتاو  "ج  4
تعصبة األشاعرة فإَّ من ينظر إلى موق  قلت رحم هللا الشيب وأين من هذا القول قول م  5

السبكي من شيخه الذهبي  ، والكوثري من الحنابلة عموما يلق عَبا  ، فسبحاَّ الهادي إلى سواو 

 السبيل .
 227ص  3ابن تيمية المرجع السابق  " ج   6
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 األشعري  –الصراع الحنبلي 
كما ذكرنا سابقا أَّ المشري اإلسالمي ، وإقليم خراساَّ تحديدا 

اه  اإلسالمية ، وقد يقتصر هذا كاَّ منطقة تَاذب بين الفري والمذ

التَاذب على الَدل الفكري إال أنه عند ميل السلطة لَان  مدا يتخدذ 

أشددكاال عنيفددة ، وألَّ الدددول القائمددة هندداك كانددت دوال سددنية تعتبددر 

شددرعيتها مسددتقاة مددن شددرعية العباسددين ، وممنوحددة مددن قبددل خلفدداو 

 وقوة السلطة .بغداد ، فقد كاَّ الت ثير متبادال بين قوة الشرعية 

وفددي الفتددرة التددي نشدد  فيهددا المددذه  األشددعري كانددت الخالفددة 

العباسددية قددد اسددتعادت شدديئا مددن سددلطتها السياسددية  ، كمددا اسددتعادت 

شرعيتها بسب   ع  الدولة البويهية المسيطرة على بغداد ، وكداَّ 

-381ذلددك فددي عهددد الخليفددة القددادر بدداهلل ، والددذي حكددم بددين عددامي 

عالقة القادر ب هل السدنة وثيقدة إذ قدرب فدي عهدد   هـ  ، وكانت422

الشددديب األجدددل عبددددالملك بدددن يوسددد  ، وكاندددت عالقتددده بالبددداقالني 

ب أبدا يعلدى ابدن  األشعري جيدة  حيث كاَّ أحد مبعوثيه ، كما أنه قر 

الفددراو  شدديب الحنابلددة  ، قددال ولددد  فددي ترجمتدده : وكدداَّ لدده المحددل 

  1القادر والقائم "السامي والخطر الرفيع عند اإلمامين 

                                                 
 362ص  3ابن أبي  يعلى " الطبقات ج  1
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هددـ باسددتتابة فقهدداو المعتُلددة  408وقددد قددام الخليفددة القددادر سددنة 

ف ظهروا الرجوع وتبراا من االعتُال والرفض والمقاالت المخالفة 

 1لإلسالم وأخذت خطوطهم بذلك "

وقد استغل الخليفة عودة الشرعية لمؤسسة الخالفدة فكتد  إلدى 

كين بذلك فامتثل لده واسدتن السلطاَّ المشرقي القوي محمود بن سبكت

بسنته في قتل المعتُلة والرافوة واإلسماعيلية والقرامطة والَهمية 

والمشبهة وصلبهم وحبسهم ونفاهم وأمدر بلعدنهم علدى المندابر وأبعدد 

جميع طوائ  أهدل البددع ونفداهم عدن ديدارهم وصدار بدذلك سدنة فدي 

 2اإلسالم " 

اهر  اسدتَابة السلطاَّ المَاهدد محمدود وإَّ كداَّ فدي ظد علُ وفِّ 

للخليفة العباسي في بغداد إال أَّ جُو من تفاعل السلطة في التَاذب 

الفكددري والمددذهبي فددي المشددري، وقددد ذكددر أَّ السددلطاَّ سددبكتكين 

هـ قد دخل مدينة بلدب ودعدا إلدى منداظرة الكراميدة 387المتوفى سنة 

"3  

كما أنه ذُكدر أَّ ولدد  السدلطاَّ محمدود كدذلك كداَّ حنفيدا يحد  

وجددد كثيددرا مندده يخددال  مذهبدده فَمددع الفقهدداو بمددرو وأمددر الحددديث ف

 4بالبحث في أيما أقو  مذه  أبي حنيفة أو الشافعي "

كما ذُكر عنه أنه استدعى ابن فُورك األشعري فلما دخدل عليده 

قال اليَوز أَّ يوص  هللا بالفوقية ألَّ الزم ذلدك وصدفه بالتحتيدة ، 

ت  ،  فقال السلطاَّ : فمن جاز أَّ يكوَّ له فوي جاز أَّ يكوَّ له تح

 5ما أنا وصفته حتى يلُمني بل هو وص  نفسه فبهت ابن فورك "

                                                 
 6ص12ابن كثير " البداية والنهاية " ج  1
 6ص12السابق " ج المرجع  2
 484ص  17الذهبي " سير أعالم النبالو " ج 3
 486ص  17المرجع السابق ج   4
 487ص   17المرجع السابق ج  5
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ويذكر مؤرخو األشعرية " أنه دعي إلدى مديندة غُندة وجدرت 

لدده بهددا مندداظرات ولمددا عدداد منهددا ُسددم فددي الطريددق فتددوفي سددنة سددت 

 1وأربعين " 

ولم يكن هذا التَاذب خاصا باألوساط الحاكمة ، بل شمل كافة 

ت المَتمع فقد اشتهر الخالل بين أبي نعيم األصبهاني وآل ابن طبقا

مندة  ، فذكر أبو العالو الفرساني أني حودرت مَلدس أبدي بكدر بدن 

أبي علي الذكواني المعدل في صغري مع أبي فلما فرغوا من إمالئه 

قال إنساَّ من أراد أَّ يحور مَلس أبي نعيم فليقم ، وكاَّ أبو نعديم 

ا بسب  المذه  وكاَّ بين األشعرية والحنابلة في ذلك الوقت مهَور

تعصدد  زائددد يددؤدي إلددى فتنددة وقيددل وقددال وصددداع طويددل فقددام إليدده 

 2أصحاب الحديث بسكاكين األقالم وكاد الرجل يقتل "

قال الذهبي : قلت قد كاَّ أبو عبد هللا ابن مندة يقذع فدي المقدال 

لة وأصدحاب أبدي في أبي نعيم لمكاَّ االعتقاد المتنازع فيه بين الحناب

 3الحسن " 

وقد كانت هراة مرتعا خصبا للمنازعدات المذهبيدة ، فقدد كاندت 

منددُال ليحددي بددن عمددار الشدديباني صدداح  المقالددة التددي نقلهددا شدديب 

اإلسالم في فتاويه ووص  فيها األشداعرة بد نهم إنداث ، قدال الدذهبي 

عنه " وكداَّ متحرقدا علدى المبتدعدة والَهميدة بحيدث يدؤول بده ذلدك 

تَداوز طريقدة السدل  ، وقدد جعدل هللا لكدل شديو قددرا ، إال أنده  إلى

 4كاَّ له جاللة عَيبة بهراة وأتباع وأنصار " 

ترجمتده الدذي تعدد قلت وهو شديب أبدي إسدماعيل األنصداري ، 

علدددى قدددوة التَددداذب والصدددراع العنيددد  بالمشدددري اإلسدددالمي  مثددداال

 وخراساَّ خاصة .

روي األنصاري يسميه وهو أبو إسماعيل عبد هللا بن محمد اله

مترجمددو  مددن الحنابلددة وأهددل الحددديث شدديب اإلسددالم ، بينمددا يعلددق 

                                                 
 130ص4السبكي " الطبقات " ج 1
 460ص  17الذهبي " سير أعالم النبالو " ج  2
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السبكي على ذلك فيقول :" وبالَملة كاَّ ال يستحق هذا اللقد  وإنمدا 

 1لق  به تعصبا وتشبيها له ب بي عثماَّ الصابوني " 

وقال في ترجمة أبدي عثمداَّ الصدابوني الملقد  بشديب اإلسدالم 

بددالد خراسدداَّ وأمددا المَسددمة بمدينددة هددراة فلمددا  لقبدده أهددل السددنة فددي

ثدارت نفوسدهم مدن هدذا اللقد  عمددوا إلدى أبدي إسدماعيل األنصدداري 

 2فلقبو  بشيب اإلسالم " 

ويذكر أبو إسماعيل األنصاري " قصددت الحدافظ أبدا حداتم بدن 

خاموس بالري وكاَّ السدلطاَّ محمدود بدن سدبكتكين لمدا دخدل الدري 

ع سائر الفري الكالم على المنابر غير أبي قتل بها سائر الباطنية ومن

حاتم ، وكاَّ من دخدل الدري مدن سدائر الفدري يعدرض اعتقداد  عليده 

فإَّ ر يه أذَّ له في الكالم على الناس ، وإال منعده فلمدا قربدت مدن 

الري كاَّ معي في الطريق رجل من أهلها فس لني عن مذهبي فقلدت 

ال ال أفارقدك حتدى أنا حنبلي فقال مذه  ما سمعت بده هدذ  بدعدة وقد

أذه  بك إلى الشيب أبي حاتم  ، فقال الشيب لما أخبر  دعه فكدل مدن 

 3لم يكن حنبليا فليس بمسلم " 

قلت : المعتبر في هذ  اللفظة الَان  العقدي ال الَان  الفقهدي 

 وإال فقد كاَّ األنصاري شافعي المذه  

سدن وعل ق الذهبي عليها فقال : " قد كداَّ أبدو حداتم أحمدد بدن ح

بن خاموس صاح  سنة واتباع وفيه يبس وزعدارة العَدم  ومدا قالده 

  4فمحل نظر "  

ونقددل ابددن رجدد  عددن كتدداب المنثددور البددن طدداهر قددول أبددي  

إسدماعيل :" عر ددت علددى السددي  خمددس مددرات ال يقددال لددي ارجددع 

  5عن مذهبك لكن يقال لي اسكت عمن خالفك ف قول ال أسكت " 

                                                 
  272ص   4 ات " جالسبكي " الطبق 1
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فهدمَّ أهلهدا برجمده ، وعلدق  –َّ مدينة بخراسدا –قال ومر ببلب 

الرهدداوي وإنمددا هددم  أهددل بلددب بمددا همددوا بدده ألنهددم معتُلددة شددديدة 

االعتُال وكاَّ شيب اإلسالم مشهورا بالحنبلية والشدة فدي   السدنة " 
1  

وقال عنه ابن تيمية :" وهو في الفقه على مذه  أهدل الحدديث 

ه مدا يوافدق يعظم الشافعي وأحمدد ويقدرَّ بينهمدا فدي أجوبتده فدي الفقد

قول الشافعي تارة وقدول أحمدد تدارة  ، والغالد  عليده اتبداع الحدديث 

 2على طريقة ابن المبارك " 

ونقل ابن رج  عن كتاب الفصول ألبدي الحسدن الكرجدي مدن 

 شعر األنصاري  ":

 أشعرُي الرأي شيطاَُّ البشرْ  كن إذا ما حاد عن حد الهو 

 3وفي السيـرْ حنبلَي العقد ص شافعَي الشرع سني الحلــى

    ********** 

قلدت أمدا فدي بغدداد فقدد كتد  الخليفدة القدادر كتابدا فدي االعتقدداد 

َّ باسمه  ، قال ابن كثيدر فدي حدوادث سدنة  هدـ :" وفيده جمدع 420قُرِّ

القواة والعلماو في دار الخالفة وقُر  عليهم كتاب جمعه القادر باهلل 

لدرد علدى أهدل ، وفيده ا 4فيه مواعظ وتفاصيل مدذاه  أهدل البصدرة 

البدع وتفسيق من قال بخلق القرآَّ وصفة ما وقع بين بشر المريسي  

وعبدالعُيُ بن يحيى الكناني من المناظرة ، ثم ختم القول بالمواعظ 

والقددول بددالمعرول والنهددي عددن المنكددر وأخددذ خطددوط الحا ددرين 

بالموافقة على ما سمعو  .. ثم جمعوا أيوا وقر  علديهم كتداب آخدر 

 5من بياَّ السنة والرد على أهل البدع "طويل يتو

                                                 
 57ص1المرجع السابق  ج 1
 66ص1ابن تيمية " الفتاو  " ج 2
 67ص 1ابن رج  " مرجع سابق " ج  3
قوله أهل البصرة ال معنى له في هذا السياي والراجْ أَّ المقصود أهل باب البصرة محلة من   4

محال بغداد أهلها حنابلة ، وقد ذكر أَّ ابن الفرا الحنبلي زعيم الحنابلة كاَّ خل  هذا االعتقاد 

 القادري .
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هـ توفي القادر باهلل وتولى بعد  ولد  القدائم بداهلل 422وفي سنة 

الددذي زاد مددن تقريدد  الحنابلددة  ، كمددا زادت حدددة المنازعددات بددين 

هـ إباَّ زيارة ابن 429الحنابلة واألشاعرة ، فمن ذلك  ما حدث سنة 

ة أنكدر العلمداو علدى أبدي القُويني فذكر ابن األثيدر أَّ فدي هدذ  السدن

يعلددى ابددن الفددراو الحنبلددي مددا  ددمنه كتابدده مددن صددفات هللا سددبحانه 

وتعالى والمشعرة ب نده يعتقدد التَسديم وحودر أبدو الحسدن القُويندي 

 1بَامع المنصور وتكلم في ذلك " 

أما ابن الَوزي فقال أنه إباَّ زيارة ابن القُويندي للدوعظ فدي 

واعظ وقدرأ أحاديدث الرايدة فندادا  ابدن بغداد قام إليده ابدن المدذه  الد

التميمي الواعظ : اذكر فدي كدل بداب حدديثا فلدم يلتفدت إلدى قولده فقدام 

التميمي فتخطا رقاب الناس وصعد على المنبر وأخذ الكتاب من يدد  

وقرأ أحاديث الصفات ثدم التفدت البدن القُويندي فقدال إَّ رأ  الشديب 

يروونده عنده فقدال بلغهدم الُاهد أَّ يقول قول قوال تسمعه الَماعدة ف

 2عني أَّ القرآَّ كالم هللا وأَّ الَدل بدعة والمتكلمين على  اللة "

هـ حدث نُاع يدذكر  صداح  طبقدات الحنابلدة  432وفي سنة 

 –قددس هللا روحده  –عن والد  قال :" وكاَّ قد حور الوالدد السدعيد 

ب مر  في سنة اثنتين وثالثين وأربعمائة في دار الخالفة في أيام القائم

مع الَم الغفير والعدد الكثير من أهل العلم  –ر واَّ هللا عليه  –هللا 

وكاَّ صحبته الشيب الُاهد أبو الحسدن القُويندي لفسداد قدول   جدر  

من المخالفين لما شاع قراوة كتداب ) إبطدال التد ويالت ( فخدرج إلدى 

اد الوالددد السددعيد مددن اإلمددام القددائم بدد مر هللا ر ددواَّ هللا عليدده االعتقدد

القادري في ذلك بما يعتقد الوالدد السدعيد ، وكداَّ قبدل ذلدك قدد الدتمس 

فيدده ف عيددد إلددى الوالددد مندده حمددل كتدداب ) إبطددال التدد ويالت ( ليت مددل 

 3تصنيفه "  وشكر له

قلددت : وممددا يلددُم االنتبددا  لدده أَّ كلمددة المخددالفين قددد توسددعت 

كر أَّ لتشمل تيارا من الحنابلدة سدنتحدث عنده الحقدا  . وقدد سدبق الدذ
                                                 

 460ص  9ابن األثير  " الكامل "   ج   1
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الفرع الثاني من األشاعرة وهو المتمثل في تيار الباقالني الدذي كداَّ 

موطنه بغداد ، وكاَّ ذلدك فدي الثلدث األخيدر مدن القدرَّ الرابدع  ، قدد 

استطاع أَّ يوطد عالقاته مع تيار من تيارات الحنابلة  ، وساعد  في 

 ذلك عامالَّ :

 وحدة موق  أهل السدنة مدن الشديعة فدي بغدداد إبداَّ العصدر -

البويهي ، مما جعل ابن البداقالني فدي جاند  الحنابلدة فكريدا 

علددى أقددل تقدددير فهددو مؤلدد  كتدداب التمهيددد فددي الددرد علددى 

 الملحدة المعطلة والرافوة والخوارج والمعتُلة .

يعتبر تيدار ابدن البداقالني مدن أقدرب تيدارات المتكلمدين مدن  -

 أهل السنة  ، وقد مر بنا ثناو علماو الحنابلة عليه .

ذكر الذهبي في وفاة ابن الباقالني  أنه أمر شيُب الحنابلة أبدو وي

الفوددل التميمددي مناديددا يقددول بددين يدددي جنازتدده : هددذا ناصددر السددنة 

  1والدين والذاب عن الشريعة ، هذا الذي صن  سبعين أل  ورقة " 

قددال الددذهبي معلقددا " قلددت : هددو الددذي كدداَّ ببغددداد  يندداظر عددن 

دل والبرهاَّ وبالحورة راوس المعتُلة السنة وطريقة الحديث بالَ

والرافودددة والقدريدددة وألدددواَّ البددددع ، ولهدددم دولدددة وظهدددور بالدولدددة 

البويهيددة ، وكدداَّ يددرد علددى الكراميددة وينصددر الحنابلددة علدديهم وبيندده 

 2وبين أهل الحديث عامر "

وينقل شيب اإلسالم ابن تيمية عن أبي إسدحاي الشديرازي قولده 

الندداس بانتسددابهم إلددى الحنابلددة  ، وكدداَّ  :" إنمددا نفقددت األشددعرية عنددد

أئمة الحنابلة المتقددمين كد بي بكدر عبددالعُيُ وأبدي الحسدن التميمدي 

ونحوهما يدذكروَّ كالمده فدي كتدبهم  ، بدل كداَّ عندد متقددميهم كدابن 

عقيددل عنددد المتدد خرين ولكددن ابددن عقيددل لدده اختصدداص بمعرفددة الفقدده 

د مدن ابدن عقيدل وأصوله وأما األشعري  فهو أقرب إلى أصدول أحمد

   3وأتبع لها "

                                                 
 193ص17الذهبي "سير أعالم النبالو " ج  1
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ويذكر ابن عساكر : ولم تدُل الحنبليدة ببغدداد  فدي قدديم الددهر 

علددى مددر األوقددات تعتوددد باألشددعرية علددى أصددحاب البدددع ألنهددم 

 1المتكلموَّ عن أهل اإلثبات "

قلدددت : وقولددده الحنابلدددة فيددده توسدددع والصدددحيْ أَّ التدددي قبلدددت 

ابلدة ، يقدول ابدن تيميدة :" األفكار األشعرية هي فئات محددة من الحن

وكاَّ من أعظم المائلين إليهم التميميوَّ : أبو الحسن التميمدي و ابنده 

وابن ابنه ونحوهم وكاَّ بين أبي الحسن التميمدي وبدين القا دي أبدي 

 2بكر ابن الباقالني من المودة والصحبة ماهو معرول مشهور " 

شاعرة لكن وفاة ابن الباقالني ساهمت في حدوث تباعد بين األ

من جهة والتيار المؤيدد لهدم مدن الحنابلدة ، وزاد مدن ذلدك قدوة التيدار 

هددـ 403المندداو  لهددم والمتمثددل فددي الحسددن بددن حامددد المتددوفى سددنة 

وتالمذته ك بي يعلى ابن الفدراو الدذي كداَّ مدن  دمن مؤلفاتده كتداب 

باسم الخالل مع األشعري وهو تيدار شدديد المعار دة لألشداعرة  ، 

ي األهددوازي مؤلدد  مثالدد  األشددعري كدداَّ تلميددذا حتددى أَّ أبددي علدد

للحسن بن حامد  ، ثم تنامت قوة هذا التيار بصعود نَم الشري  أبي 

 هـ .458جعفر الهاشمي بعد وفاة أبي يعلى بن الفراو سنة 

ورافق هذا كله تنامي قدوة جماعدة عبدالصدمد  ، وهدي جماعدة 

ألمدر بدالمعرول حنبلية ذُكر لها الكثير مدن النشداطات القائمدة علدى ا

عندد ابدن األثيدر  443والنهي عن المنكر في بغداد ، فقد ذكدرت سدنة 

 3عند الحديث عن دورهم في فتنة وقعت بين السنة والشيعة "

وذكرت فدي مواجهدة البساسديري القائدد التركدي الشديعي ، فقدد 

وصددل زوري للبساسدديري إلددى مشددرعة بدداب األزج فنددُل إليدده ابددن 

 4أصحاب عبدالصمد    فكسرو  " سكرة الهاشمي وجماعة من

" وفددي رمودداَّ  450وذكددر ابددن الَددوزي فددي حددوادث سددنة 

تَدد للعوام المتدينين المتسمين ب صحاب عبدالصمد إلُام أهل الذمة 

                                                 
 163ابن عساكر : تبيين كذب المفتري " ص  1
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الغيار وحور الديواَّ رجل هاشمي منهم يعرل بابن سكرة فخاط  

رئيس الراساو وكلمه بكالم فيه غلظة فكت  إلى الخليفة بذلك فخرج 

 1قو  أمر ابن سكرة "  ما

وهي جماعة تنس  إلى أبي القاسم الواعظ عبدالصمد بن عمر 

، قال الخطي  في تاريخه " كاَّ ثقة صدالحا زاهددا آمدرا بدالمعرول 

ناهيا عن المنكر واليه تنس  الطائفة المعروفة ب صدحاب عبدالصدمد 

"2  

فقدال تدوفي عبدالصدمد  397وذكر  ابن األثير في وفيات سدنة 

 3د ودفن عند قبر أحمد وكاَّ في غاية الُهد والورع " الُاه

وقد جاو عند الخطي  ما يدل على وجود دعم لها فقد ذكدر أنده 

جاو رجل إلى عبدالصمد بمئة ديندار ليددفعها لده فقدال أندا غندي عنهدا 

ولست بمحتاج إليها قال ففرقها بين أصحابك هؤالو فقال  عها على 

ماعددة : مددن احتدداج مددنكم لشدديو األرض ففعددل ثددم قددال عبدالصددمد للَ

فلي خذ على قدر حاجته فتوزعتهدا الَماعدة علدى صدفات مختلفدة فدي 

 4القلة والكثرة ولم يمسها هو بيد  "

     

كدداَّ المشددري اإلسددالمي يشددهد حركددة جديدددة  تفددي هددذا الوقدد

ودولة وليدة سديكت  لهدا المشداركة الفاعلدة فدي التداريب  ، هدي دولدة 

سداعدهم  دع  سدلطاَّ دولدة آل سدبكتكين السالجقة األتدراك ، وقدد 

السلطاَّ مسعود بن محمود  ، ثم نشؤ النُاع داخل البيت السبكتكيني 

الحددداكم ، ممدددا مهدددد الطريدددق للسدددالجقة الكتسددداح العدددالم اإلسدددالمي 

وصددوال إلددى العددراي  ، وقددد كدداَّ االتصددال بددين السددالجقة والخالفددة 

فة الفقيه الشافعي هـ ، عندما أرسل الخلي435العباسية مبكرا في سنة 

الماوردي إلقرار الصلْ بين طغرلبك والملك البدويهي جدالل الدولدة  

                                                 
 190ص  8المرجع السابق " ج  1
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، ونقل الماوردي عند عودتده طاعدة طغرلبدك للخالفدة وتعظيمده لهدا 

 1ووقوفه عند أمر الخليفة " 

حتى كداَّ السدالجقة يسديطروَّ تمامدا علدى  440ولم ت ت سنة 

لعدراي ، فكدانوا يمارسدوَّ إقليم خراساَّ واألقاليم الغربيدة المحاذيدة ل

  غطا قويا على دولة بني بويه .

المذهبيدة   تهـ سنة مهمدة فدي سدني الصدراعا445ومثلت سنة 

، فقد تلقى األشاعرة  ربة قوية إذ أمر السلطاَّ طغرلبك كما يدذكر 

ابددن كثيددر :" وفيهددا نقددل إلددى الملددك طغرلبددك أَّ الشدديب أبددا الحسددن 

مددن األمددور التددي ال تليددق األشددعري يقددول بكددذا وكددذا وذكددر بشدديو 

بالدين والسنة ف مر بلعنه وصرح أهل نيسابور بتكفير من يقول ذلدك 

، فوج أبو القاسم القشيري عبدالكريم بدن هدوازَّ مدن ذلدك وصدن  

رسالة في شكاية أهل السنة لما نالهم من المحنة ، واستدعى السلطاَّ 

إليده جماعة من راسداو األشداعرة مدنهم القشديري فسد لهم عمدا أنهدي 

من ذلدك فد نكروا ذلدك وأَّ يكدوَّ األشدعري قدال ذلدك فقدال السدلطاَّ 

 2نحن إنما لعنا من يقول هذا وجرت فتنة عظيمة طويلة "

قلت وقد أسه  السبكي في ذكدر الخبدر وبكدى وتبداكى ، وشدن 

هَوما الذعا على وزير الملك عميد الملك الكنددري متهمدا إيدا  ب نده 

مختصدرا بتصدرل يسدير " وكداَّ خل  األمر بالسد  فقدال مدا ننقلده 

لهذا السلطاَّ وزير سوو وهدو وزيدر  أبدو نصدر منصدور بدن محمدد 

الكندري كاَّ معتُليا رافويا خبيث العقيدة لم يبلغنا أَّ أحدا جمع له 

مددن خبددث العقيدددة مددا اجتمددع لدده فإندده علددى مدداذكر كدداَّ يقددول بخلددق 

 األفعددال وغيددر  مددن قبددائْ القدريددة وسدد  الشدديخين وسددائر الصددحابة

وغير ذلك من قبائْ شر الروافض وتشبيهه هللا بخلقه وغير ذلك من 

قبائْ الكرامية والمَسمة  وكاَّ له مع ذلدك تعصد  عظديم ، فحسدن 

للسلطاَّ لعن المبتدعة على المنابر فعند ذلدك أمدر السدلطاَّ أَّ تلعدن 

المبتدعة على المنابر فاتخذ الكندري ذلك ذريعة إلدى ذكدر األشداعرة 

                                                 
 522ص 9ابن األثير " الكامل " ج 1
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إلهاندددة واألذ  ، وعدددُلهم عدددن خطابدددة الَدددامع  وصدددار يقصددددهم با

واستعاَّ بطائفة من المعتُلة الدذين زعمدوا أنهدم يقلددوَّ مدذه  أبدي 

حنيفة  ، واتخدذوا التمدذه  بالمدذه  الحنفدي سدياجا علديهم ، فحببدوا 

إلى السلطاَّ اإلزراو بمذه  الشافعي عموما واألشعرية  خصوصدا 

. 

القبض علدى الدرئيس ثم جاو األمر من قبل السلطاَّ طغرلبك بد

الفراتي واألستاذ أبي القاسم القشيري وإمام الحرمين وأبدي سدهل بدن 

الموفددق ونفدديهم ومددنعهم عددن المحافددل  ، ولمددا قددر  الكتدداب بنفدديهم 

أغددر  بهددم الغاغددة واألوبدداش ف خددذوا باألسددتاذ أبددي القاسددم القشدديري 

والفراتددي يَددرونهم ويسددتخفوَّ بهمددا وحبسددا ، وأمددا إمددام الحددرمين 

  وحددبس فددي بعددض  1رج إلددى الحَدداز ، وقددبض علددى أبددي سددهلفخدد

 القالع .

قال : فهذا ما كاَّ من الفتنة وكاَّ هذا السلطاَّ مع دينه وخير  

ممن لم يمهله هللا بعد إذنه بالس  وبحبس القشيري ، ولدم يمكدث بعدد 

هددذ  الواقعددة الشددنيعة واتفدداي هددذ  الفودديحة الفظيعددة إال زمنددا يسدديرا 

لكندري إال يسيرا وقتدل شدر قتلدة وجعدل كدل جدُو وتوفي ولم يلبث ا

 2من أعوائه في ناحية  "

قلت : وعميد الملك الكنددري كداَّ معتُليدا قدال فيده الدذهبي :" 

كدداَّ معتُليددا قيددل يددؤذي الشددافعية ويبددالغ فددي االنتصددار لمددذه  أبددي 

 3حنيفة "

قددال عندده ابددن خلكدداَّ " كدداَّ مددن رجددال الدددهر جددودا وسددخاو 

وزر  السدلطاَّ طغرلبدك السدلَوقي وندال عندد  وكتابة وشهامة واسدت

المرتبة العالية والمنُلة الَليلة  ، ولم تكن لده منقبدة إال صدحبة إمدام 

الحرمين أبي المعالي عبدالملك ابن الشيب أبي محمدد الَدويني الفقيده 

  4الشافعي " 
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 1وذكر  ابن الَوزي ب نه شديد التعص  ألبي حنيفة "

يد التعصد  علدى الشدافعية كثيدر وقال ابدن األثيدر : " كداَّ شدد

الوقيعددة فددي الشددافعي ر ددي هللا عندده بلددغ مددن تعصددبه أَّ خاطدد  

السلطاَّ في لعن الرافوة علدى مندابر خراسداَّ فد ذَّ فدي ذلدك فد مر 

 2بلعنهم وأ ال إليهم األشعرية "

قلت : وتهمة السبكي ب نه كاَّ رافويا تقلدها عن ابدن عسداكر 

الصددراع كدداَّ بددين الحنفيددة  والصددحيْ أندده لددم يكددن كددذلك  ، وإنمددا

، و اليصْ تعليق الذهبي على الفتنة   3المعتُلة والشافعية األشاعرة 

، فددإَّ لددم يكددن الرافوددة هددم   4بقولدده " وقويددت المعتُلددة والشدديعة " 

المقصدددودوَّ بددداللعن بددددوا ، والدددذين ألحدددق بهدددم األشددداعرة  ، فمدددن 

األثيددر أَّ المبتدعددة الددذين أمددر بلعددنهم ابتددداو ، والصددحيْ قددول ابددن 

 الرافوة هم المقصودوَّ ابتداو .

أمددا فددي بغددداد فقددد وصددلت آثددار الريدداح القادمددة مددن الشددري 

فوقعت أول فتنة بين الحنابلدة واألشداعرة لتخدرج الصدراع المكبدوت 

:"  447ألول مددرة علددى السددطْ ، قددال ابددن كثيددر فددي حددوادث  سددنة 

الحنابلة قدوة  وفيها وقعت الفتنة بين األشاعرة و الحنابلة فقوي جان 

عظيمدددة بحيدددث كددداَّ لددديس ألحدددد مدددن األشددداعرة أَّ يشدددهد الَمعدددة 

   5والَماعات "

وقال ابن الَوزي عنها " وقعت بين الحنابلدة واألشداعرة فتندة 

  6عظيمة حتى ت خر األشاعرة عن الَمعات خوفا من الحنابلة "

هدـ هَدم قدوم مدن أصدحاب عبدالصدمد علدى 456كما فدي سدنة 

المدرس لمذه  المعتُلة فسبو  وشتمو  المتناعه  أبي علي بن الوليد

من الصالة في الَامع وتدريسه لهذا المذه  فقال لهم : لعدن هللا مدن 
                                                 

 23ص  9" ج ابن الَوزي " المنتظم   1
 33ص 10ابن األثير " الكامل " ج  2
قال وكاَّ  466من الطري  ما قاله ابن الَوزي في ترجمة أبي الحسن السمناني وتوفي سنة  3

 287ص    8أشعريا وهذا مما يستظرل أَّ يكوَّ الحنفي أشعريا  " ج 
 143ص18الذهبي سير أعالم النبالو " ج   4
 66ص 12ج ابن كثير " البداية والنهاية " 5
 163ص    8ابن الَوزي " المنتظم " ج  6
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يمنعني منها ويخيفني إيماو إليهم والى أمثالهم من العوام وأوقعوا بده 

وجرحو  وصاح صياحا خافوا اجتماع أهل المو ع معه فتركو  ثدم 

عتُلدة فدي جدامع المنصدور وجلدس أبدو أغلق بابه واتصدل اللعدن بالم

 .1سعد بن أبي عمامة فلعن المعتُلة 

 

 

 

 

 

 

وأسددفر صددباح الُمدداَّ ... الحقبددة األشددعرية فددي 

 بغداد 

بعد هذ  الَولة الخاسرة والتي تعرض فيها األشاعرة للتشتيت 

والمالحقة  ، حدث تحول جذري سرعاَّ ما لمع فيه  وو األشاعرة 

هددـ ، 455اَّ طغرلبددك السددلَوقي سددنة  مددن جديددد ، فقددد تددوفي السددلط

وحدداول الددوزير الكندددري صددرل الملددك إلددى سددليماَّ بددن داود أخددي 

السلطاَّ ، إال أَّ األمور سارت لصالْ أل  أرسالَّ محمدد بدن داود  

ووزيددر  نظددام الملددك فدددفع الكندددري ثمددن ذلددك  ، وكدداَّ هددذا التحددول 

غدرب حاسما في صراع القو  المذهبية فدي خراسداَّ وفدي بغدداد وال

اإلسددالمي الحقددا ، واعتوددد هددذا التحددول بددالوزير نظددام الملددك الددذي 

كاَّ شافعيا أشعريا والذي أسفر بطلعته صباح الُماَّ فقام في نصرة 

الدددين قيامددا مددؤزرا وعدداد الحددق معددُزا مددوقرا وأمددر بإسددقاط السدد  

وت دي  من فعله كمدا يقدول السدبكي فدي مقطوعدة يغلد  عليهدا طدابع 

  2الفرح 

ذا الوزير النش  الحقا مد ذراعه القوي إلدى بغدداد  وسيحاول ه

هدـ فتدرات تهيئدة وتسدابق  469-456، التي شهدت في السنوات بين 
                                                 

 235ص  8ابن الَوزي " المرجع السابق " ج   1
 393ص  3السبكي " طبقات  " ج  2
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نحددو تثبيددت األقدددام فددي بغددداد عاصددمة العددالم اإلسددالمي ، فقددد شددن 

الحنابلة هَومهم المعرول على المعتُلة ورموزهم في بغداد ، كمدا 

ر بددالمعرول والنهددي عددن هددـ  لألمدد464شددنوا حملددة أخالقيددة سددنة 

المنكر في الَان  الغربي من بغداد إذ يذكر ابن الَوزي أَّ أبوسعد 

بن أبي عمامة لقي مغنيدة فكسدر عودهدا فرجعدت إلدى التركدي فبعدث 

مددن كددبس دار  ، فخددرج إلددى أبددي موسددى الهاشددمي شدداكيا مددا لقددي ، 

واجتمدددع الحنابلدددة فدددي جدددامع القصدددر ، وأدخلدددوا علددديهم أبدددا إسدددحاي 

وأصددحابه ، وطلبددوا قلددع المددواخير وتتبددع  –زي ل الشددافعي الشدديرا

المفسدات ومن يبيع النبيذ  و رب دراهدم تقدع المعاملدة بهدا عدوض 

القرا ة ، فتقدم أمير المؤمنين بذلك فهرب المفسددات ، ووعدد بقلدع 

المواخير ومكاتبة عود الدولة برفعها والتقدم بورب دراهم يتعامل 

بالوعد وأظهر أبو إسحاي الخدروج مدن البلدد بها فلم يقتنع أقوام منهم 

 فروسل برسالة أسكتته "

 –قال ونقل عن الشري  أبي جعفر أنه رأ  محمد بدن الوكيدل 

وجدر  علدى  466حدين غرقدت بغدداد سدنة  –أحد مسؤولي الخالفدة 

  1دار الخالفة العَائ  فقال كتبنا وكتبتم وجاو جوابنا قبل جوابكم "

د قددام نظددام الملددك ببندداو المدرسددة أمددا فددي الَاندد  األشددعري فقدد

 هـ . 459هـ وافتتحت سنة  457النظامية في بغداد سنة 

كمددا قددام شددرل  الملددك الددوزير العباسددي الحنفددي المددذه  سددنة 

 هـ بعمارة مشهد أبي حنيفة وعمل بإزائه مدرسة .459

غير أنده وفدي حمد ة السدباي الحثيدث تعدرض المدذه  الحنبلدي 

 منها : لعدد من المؤثرات السلبية

وفاة أبي يعلى ابن الفراو  شيب الحنابلة  و الدذي تدوفي سدنة  -

 هـ.458

فقد دعم الشديب األجدل عبدد هللا بدن محمدد بدن يوسد  بوفاتده  -

هـ ، وهو من قال عنه ابن الَدوزي " كداَّ أوحدد  460سنة 

                                                 
 272ص 8ابن الَوزي  " المنتظم " ج   1
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، وقدد   1زمانه في النصرة ألهل السنة والقمع ألهل البدع "

ابن الَوزي أَّ ابن الوليدد  ظهرت آثار وفاته مبكرة إذ ذكر

المعتُلددي عددُم علددى التدددريس وحر دده علددى ذلددك جماعددة 

من أهل مذهبه وقالوا قد مات األجل ابن يوسد  ، ومدا بقدي 

من ينصرهم ، فعبر الشري  أبو جعفر إلى جامع المنصور 

وفددرح أهددل السددنة بددذلك ، وكدداَّ أبددو مسددلم الليثددي البخدداري 

مة فقرأ  على الَماعة  المحدث معه كتاب التوحيد البن خُي

، وكاَّ قد اجتمدع األصدحاب وجماعدة الفقهداو وأعيداَّ أهدل 

الحديث بالديواَّ وسد لوا إخدراج االعتقداد القدادري وقراوتده 

 2ف جيبوا "

هـ ، عندما نقموا 461كما تعرض الحنابلة لهُة داخلية سنة  -

 على ابن عقيل الحنبلي ، وهو ما سنتعرض له الحقا . 

هدـ دعدم الخليفدة القدائم بد مر  467ذلك سدنة  فقد الحنابلة بعد -

هللا بعد وفاته ، وجاو عند ابدن الَدوزي مقالدة عَيبدة تسدل  

الووو بدرجدة وا دحة علدى اإلحسداس بالخسدارة الحنبليدة 

بوفاة القائم  ، فقد ذكر عن أبي محمد التميمي قوله بعد وفداة 

القددائم وغسددل الشددري  أبددي جعفددر لدده وخروجدده  ، قددال :" 

جددالس علددى األرض متحدد  مغيددر لُيدده مخددري  ونحددن كددلٌ 

 3لثيابه يهمه ما يحدث بعد موت هذا الرجل "

ولددم يطددل الوقددت لتتحقددق نبددووة التميمددي  ، وتهدد  عواصدد  

الشددري الملتهدد  علددى بغددداد عاصددمة الخالفددة فيمددا سدديعرل بالفتنددة 

القشدديرية ، ليكتشدد  بعدددها الحنابلددة أَّ بغددداد قددد طددري قلبهددا عاشددق 

 جديد .

عاشددق الَديددد وهددم األشدداعرة فقددد قددوي مددوقفهم بافتتدداح أمددا ال

هدددـ واختيدددر أبدددو إسدددحاي الشددديرازي 459المدرسدددة النظاميدددة سدددنة 

للتدريس فيها  ، وشهدت البداية بعض الصدعوبات ، فقدد ذكدر أَّ أبدا 
                                                 

 250ص  8ابن الَوزي " المنتظم " ج   1
 248ص  8المرجع السابق ج    2
 295ص 8المرجع السابق ج   3
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إسحاي جاو ليدرس فيها فلقيه فقيه شاب فقال : ياسيدي تذه  تدرس 

لحودور ورجدع إلدى بيتده في مكاَّ مغصوب فامتنع أبو إسحاي من ا

ف قيم الشيب أبو نصر الصدباب مكانده  فددرس ، فلمدا بلدغ نظدام الملدك 

ذلددك تغدديظ علددى العميددد ، وأرسددل إلددى الشدديب أبددي إسددحاي فددرد  إلددى 

 1التدريس  بالنظامية "

وسدددواو صدددحت مسددد لة األرض المغصدددوبة أم ال ، فدددإَّ هدددذ  

مددن هددذ   البدايددة تشددير إلددى شدديو مددن الريبددة الموجددودة فددي األنفددس

المدرسة ، ولعل في تغيظ الوزير نظام الملك على العميد إشدارة إلدى 

 هذا الشعور .

واختيار أبي إسحاي لم يكن عبثا ، وكذلك اإلصرار عليه ، فقد 

 ُعرل بمكانته الرفيعة في بغداد  ، وعند الشافعية بصورة خاصة .

وبعد عشر سنوات من افتتاح هذ  المدرسة بدأت أولى مهامهدا 

خطيرة فدي تدوفير الددعم للمشدروع الدذي يقدود  نظدام الملدك والدذي ال

و ْ أنه يستهدل وجود الحنابلة في بغداد أوال ، ثدم الحلدول محلهدم 

في تمثيل المذه  السني . وكانت هذ  الَولدة هدي مدا يعدرل بالفتندة 

 القشيرية .

وقد توسع المؤرخدوَّ فدي ذكدر هدذ  الفتندة  فمدن ذلدك مدا ننقلده 

السددلفي المتددوازَّ قددال:" وفددي شددوال سددنة  -لشددافعي عددن ابددن كثيددر ا

 2هـ وقعت الفتنة بين الحنابلة واألشاعرة وذلك أَّ ابن القشيري 469

قدم بغداد فَلس يدتكلم فدي النظاميدة وأخدذ يدذم الحنابلدة وينسدبهم إلدى 

التَسيم ، وساعد  في ذلك أبدو سدعد الصدوفي ومدال معده الشديب أبدو 

الملك يشدكو إليده الحنابلدة ويسد له  إسحاي الشيرازي وكت  إلى نظام

المعونددة علدديهم ، وذهدد  جماعددة إلددى الشددري  أبددي جعفددر بددن أبددي 

موسى شيب الحنابلة وهو في مسَد  فدافع عنه آخروَّ واقتتل الناس 

بسب  ذلك وقتل رجل خياط من سوي التبن وجرح آخروَّ ، وثارت 

لملدك فدي الفتنة وكت  الشيب أبو إسحاي وأبو بكر الشاشي إلى نظام ا
                                                 

 96ص 12البداية والنهاية " ج ابن كثير   1
ابن القشيري هو أبو نصر عبدالرحيم بن عبدالكريم بن هوازَّ القشيري ، وكاَّ ألبيه القدح   2

 هـ 514المعلى في فتنة نيسابور وهو صاح  رسالة شكاية أهل السنة  ، وتوفي أبو نصر سنة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 218  ة في بغدادميراث األزمنة الصعبة ... سنوات الحنابل

كتابه إلى فخر الدولة ينكر ماوقع ويكر  أَّ ينس  إلى المدرسة التي 

بناها شيو من ذلك . وعُم الشيب أبو إسحاي على الرحلة من بغدداد 

 1غوبا مما وقع من الشر ف رسل الخليفة يسكنه "

وذكر الدذهبي فدي ترجمدة أبدي نصدر القشديري " وحدج فدوعظ 

الغددض مددن الحنابلددة فقامددت ببغددداد وبددالغ فددي التعصدد  لألشدداعرة و

ر لذلك أبو سعد أحمدد بدن محمدد  الفتنة على ساي واشتد الخط  وشم 

الصوفي عن ساي الَد ثم حج ثانيدا وجلدس والفتندة تغلدي مراجلهدا ، 

وكت  والة األمر إلى نظام الملك لطل  أبدا نصدر ابدن القشديري إلدى 

 2الحورة إطفاو للنائرة "

معالَددة األمددر خشددية مددن قلددت : وقددد حدداول الخليفددة العباسددي 

غوددد  الدددوزير نظدددام الملدددك فَمدددع بدددين أبدددي إسدددحاي الشددديرازي 

والشري  أبي جعفر وأبدي سدعد الصدوفي وأبدي نصدر ابدن القشديري 

عنددد الددوزير العباسددي ، ف قبددل الددوزير علددى أبددي جعفددر يعظمدده فددي 

وقام إليه الشيب أبو إسحاي فقال : أنا ذلك الذي كندت  3الفعال والمقال

ا شدداب ، وهددذ  كتبددي فددي األصددول مددا أقددول فيهددا خالفددا تعرفدده وأندد

لألشعرية ، ثم قب ل رأس أبدي جعفدر ، فقدال أبدو جعفدر : صددقت  إال 

أنددك لمددا كنددت فقيددرا لددم تظهددر لنددا مددا فددي نفسددك فلمددا جدداو األعددواَّ 

وشبعت أبديت لنا ما  –يعني نظام الملك  – 4والسلطاَّ وخواجه بُك

أبددو سددعد الصددوفي وقب ددل رأس  كدداَّ مختفيددا فددي نفسددك ، وقددام الشدديب

الشري  أبي جعفر أيودا وتلط د  بده فالتفدت إليده مغودبا وقدال أيهدا 

الشيب أما الفقهداو إذا تكلمدوا فدي مسدائل األصدول فلهدم فيهدا مددخل ، 

فمن زاحمك منا على باطلدك  5وأما أنت فصاح  لهو وسماع وتغيير

صدلْ ونحدن  ثم قال : أيها الوزير أنى تصلْ بيننا ؟ وكيد  يقدع بينندا

                                                 
 115ص  12ابن كثير " البداية والنهاية  " ج   1
 425ص 19أعالم النبالو  " ج الذهبي " سير   2
أَّ أمير المؤمنين ساو  ما جر  من اختالل المسلمين   –كما جاو عند ابن الَوزي  –قال له   3

 .  306ص  8في عقائدهم ، وهؤالو يصالحونك على ما تريد وأمرهم بالدنو من الشري  ج 
 بُرك عند ابن الَوزي .  4
 ) وبغتة ( عند ابن الَوزي  5
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نوج  مدا نعتقدد  وهدم يحرمدوَّ ويكفدروَّ ، وهدذا جدد الخليفدة القدائم 

والقادر قد أظهرا اعتقادهما للناس على راوس األشهاد على مدذه  

أهددل السددنة الَماعددة والسددل  ، ونحددن علددى ذلددك كمددا وافددق عليدده 

العراقيدددوَّ والخراسدددانيوَّ وقدددر  علدددى النددداس فدددي الددددواوين كلهدددا 

  1خليفة يعلمه بما جر  "ف رسل الوزير إلى ال

قلت وفشل اجتماع الصلْ أوقع األطرال كلها في حرج ، فدال 

الخليفة العباسي وال الوزير نظام الملك قادراَّ وال راغباَّ في حسدم 

أمددر النددُاع  ، وكدداَّ الصددلْ محاولددة للخددروج بحددل وسدد  ، وكدداَّ 

الخليفة حسبما ينقل ابن الَوزي لما خدال مدن تشدنيع الشدافعية عليده 

ند النظام أمر الوزير العباسي أَّ يَيل الفكر فيما تنحسدم بده الفتندة ع

 2فَمعهم " 

بيد أَّ موق  الشري  الحنبلي كاَّ حاسدما قطدع الطريدق أمدام 

كل الحلول الوس  ، لكنه كاَّ موقفا متوقعا بسب  العالقات المتدوترة 

 أصال مع األشاعرة .

المقتدددي وكدداَّ مددن نتددائج فشددل هددذا االجتمدداع أَّ أمددر الخليفددة 

الدوزير أَّ  –كمدا يدذكر ابدن الَدوزي  –والذي خل  القدائم بد مر هللا 

يقددول البددن أبددي موسددى الشددري  أندده قددد أفددرد لدده مو ددع قريدد  مددن 

الخدمة ليراجدع فدي كثيدر مدن األمدور الدينيدة وليتبدرك بمكانده ، فلمدا 

سمع الشري  هذا قال : فعلتموهدا فحمدل إلدى مو دع أفدرد لده وكداَّ 

ليه مديدة ، ثدم قيدل لده قدد كثدر اسدتطراي النداس دار الناس يدخلوَّ ع

الخالفة فاقتصر على من يعين دخول فقدال مدالي غدرض فدي دخدول 

أحد ثم مرض الشري  مر ا أثر في رجله فانتفختا فيقال إَّ بعدض 

  3المتفقهة من األعداو نُل له في مداسه سما " 

رب قلت وكانت إقامة الشري  الَبرية محاولة من الخالفة للتق

من السلطنة السلَوقية و وزيرها نظدام الملدك  ، والند ي بنفسدها عدن 

                                                 
 115ص 12البداية والنهاية  " ج  ابن كثير " 1
 306ص 8ابن الَوزي " المنتظم " ج   2
 307ص  8المرجع السابق   ج  3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 220  ة في بغدادميراث األزمنة الصعبة ... سنوات الحنابل

تهمددة التعدداط  مددع الحنابلددة ، كمددا أَّ فددي ذلددك عددُل للشددري  أبددي 

 جعفر عن أنصار  وأعوانه  ، وهذا يساهم في تخفي  أوار الفتنة.

أما نظام الملك فقد بعث أوال خطابا إلى بغداد يظهدر امتعا ده 

،  إال أندده خطددا خطددوة 1الطائفددة األخددر   مددن تسددل  الحنابلددة علددى

للوراو في مسيرة االصطدام مع الحنابلة فقد بعث خطابا ثانيدا الشديب 

أبي إسحاي الشيرازي مخالفا لخطابه األول ، وقد ذكر ابدن الَدوزي 

مقاطع من الخطاب الثاني جداو فيهدا " ورد كتابدك بشدرح أطلدت فيده 

لعدالدة إلدى  أَّ نميدل الخطاب وليس توج  سياسة السلطاَّ وقوية ا

في المذاه  إلى جهة دوَّ جهة ، ونحن بت ييد السنن أولى من تشدييد 

الفتن ، ولم نتقدم ببناو هذ  المدرسة إال لصيانة أهل العلم والمصدلحة  

ال لالختالل وتفريق الكلمة ومتى جرت األمور خالل ما أردنا  من 

(  2مكنة ) إال بياَّهذ  األسباب فليس إال التقدم بسد الباب وليس في ال

علددى بغددداد ونواحيهددا ونقلهددم عددن مدداجرت عددادتهم فيهددا فددإَّ الغالدد  

هناك هو مدذه  اإلمدام أحمدد بدن حنبدل ومحلده معدرول بدين األئمدة 

 3وقدر  معلوم في السنة "

وكاَّ وقع هذ  الخطوة التراجعية متباينا بدين الفدريقين ، فحدين 

ووا ، كاَّ الطرل الثداني تداول هذا الكالم بين الحنابلة وسروا به وق

غا ددبا مددن هددذا التراجددع إذ يددذكر ابددن الَددوزي " أندده خددرج مددن 

متفقه يعرل باإلسدكندراني ومعده بعدض مدن  –النظامية  –المدرسة 

يددؤثر الفتنددة إلددى سددوي الثالثدداو فددتكلم بتكفيددر الحنابلددة فرمددي بددآجرة 

فدخل إلى سدوي المدرسدة واسدتغاث ب هلهدا فخرجدوا معده إلدى سدوي 

او ونهبددوا بعددض مددا كدداَّ فيدده ووقددع الشددر وغلدد  أهددل سددوي الثالثدد

الثالثاو بالعوام ودخلوا سوي المدرسة وقتلوا مريودا وجددو  فخدال 

مؤيد الملك على دار  ف رسل إلدى العميدد أبدي نصدر ف نفدذ إليده الدديلم 
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والخراسدددانية فددددفعوا العدددوام  ، وكتددد  بدددذلك إلدددى النظدددام فَددداوت 

 1بود ذلك "مكاتبات منه بالَميل ثم ثناها 

ورغدم هدذ  الخطدوة التراجعيدة مدن نظدام الملدك إال أَّ سياسدته 

ومحاولته الت ثير على التواجد الحنبلي ، و نقل انتصار  في خراساَّ 

إلى بغداد ، لم تتوق  ، وهذا الظاهر من فعله رغم ما تومنه خطابه 

من مباد  ،  وقد فطن زعماو الحنابلة إلى دور  ف شار إليه الشري  

جعفر عند كالمه مع أبي إسدحاي الشديرازي والدذي سدقنا  آنفدا ، أبي 

وفطن له ابن عقيل أبو الوفاو المتابع اليقظ لألحداث  ، والقري  مدن 

الدوائر الرسمية ، فقد نقل ابن الَوزي عنه  قوله : أنه لما أنفذ نظام 

الملك ابن القشديري  تكلدم بمدذه  أبدي الحسدن فقدابلو  ب سدخ  كدالم 

لعدوام ، فصدبر لهدم هنيئدة ثدم أنفدذ البكدري سدفيها طرقيددا علدى ألسدن ا

شدداهد أحوالدده اإللحدداد فحكددى عددن الحنابلددة مددا ال يليددق بدداهلل سددبحانه 

   2ف غر  بشتمهم " 

وقد أعقد  هدذ  الَولدة مدن الصدراع عدددا مدن األحدداث منهدا 

هدـ 470وفاة الشري  أبي جعفر عبدالخالق بن عيسى الهاشدمي سدنة 

ل فددي جنازتدده " ترحمددوا علددى الشددري  الشددهيد ، وكانددت العددوام تقددو

 3القتيل المسموم "  

ورغم فقد الحنابلة لهذ  الشخصدية القياديدة الَذابدة ذات النفدوذ 

الواسدددع  ، وهدددي خسدددارة مدددؤثرة جددددا ، إال أَّ الَولدددة األولدددى مدددن 

الصراع لم تسدتطع كسدر أو إ دعال الدروح المقاومدة لدد  الحنابلدة 

، فقد ظلت اللهَة الحادة منهم مسموعة  في وجه هذا التيار الَارل 

بو دددوح فدددي شدددوارع بغدددداد  ، فقدددد ذكدددر ابدددن عقيدددل فيمدددا يدددذكر  

المؤرخددوَّ فدددي ترجمدددة ابدددن القدددواس البغددددادي قدددال عنددده :" يهابددده 

المخدددالفوَّ حتدددى إنددده لمدددا تدددوفي ابدددن الُوزندددي وحودددر  أصدددحاب 

الشددافعي علددى طبقدداتهم وجمددوعهم فددي فددورة أيددام القشدديري وقددوتهم 

الملك حور فلما بلغ األمر إلى تلقين الحفار قدال لده تدنْ حتدى  بنظام
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ألقنه أنا فهذا كاَّ على مذهبنا ثم قال يا عبدهللا وابن أمته قل ر ديت 

باهلل ربا وباإلسدالم ديندا ال أشدعري وال معتُلدي بدل حنبلدي سدني فلدم 

 1يتَاسر أحد على أَّ يتكلم بكلمة "

محاولته الثانيدة سدنة  ولم ينتظر نظام الملك كثيرا فقد شرع في

هـ إذ يدذكر ابدن الَدوزي  أنده فدي هدذ  السدنة " عبدر قداص مدن 475

األشددعرية يقددال لدده البكددري إلددى جددامع المنصددور ومعدده الفوددولي 

واألتددراك  –قائددد الحاميددة العسددكرية للسددلطنة فددي بغددداد  –الشددحنة 

والعَم بالسدالح فدوعظ وكداَّ هدذا البكدري فيده حددة وطديش ، وكداَّ 

أنفدذ ابدن القشديري فتلقدا  الحنابلدة بالسد  والشدتم وكداَّ لده النظام قدد 

عرض فائق من هذا ف خذ  النظام إليه وبعث إليهم هدذا الرجدل وكداَّ 

ممن ال خالي له ف خذ يس  الحنابلة ويستخ  بهدم وكداَّ معده كتداب 

من النظام يتومن اإلذَّ له في الَلوس في المدرسة والتكلم بمدذه  

كلها وقدال البدد مدن جدامع المنصدور ،  األشعري فَلس في  األماكن

فنودي في باب البصرة وتلك األصقاع دعوا لنا اليوم الَامع فمدنعهم 

من الحوور وصعد المنبر وقال " وما كفر سليماَّ ولكن الشدياطين 

كفروا " ما كفر أحمد وإنما أصحابه فَاو اآلجر ، ف خذ النقيد  قدوام 

الهاشميين تبطنوا السدق  المسَد وقال هذا من أين فقال إَّ قوما من 

 2وفعلوا هذا "

أما ابن األثير فقال :" ورد إلدى بغدداد هدذ  السدنة الشدري  أبدو 

القاسم البكدري المغربدي الدواعظ وكداَّ أشدعري المدذه  ، وكداَّ قدد 

قصد نظدام الملدك ف حبده ومدال إليده وسدير  إلدى بغدداد وأجدر  عليده 

كر الحنابلدددة الَرايدددة الدددوافرة فدددوعظ بالمدرسدددة النظاميدددة وكددداَّ يدددذ

سليماَّ ولكن الشياطين كفدروا " وهللا مدا  رويعيبهم ويقول :" وما كف

كفددر أحمددد ولكددن أصددحابه كفددروا  ،  ثددم إندده قصددد يومددا دار قا ددي 

القودداة أبدددي عبدددد هللا الددددامغاني بنهدددر القالئدددين فَدددر  بدددين بعدددض 

أصحابه وبين قوم من الحنابلة مشاجرة أدت إلدى الفتندة وكثدر جمعده 
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ر بني الفراو وأخذ كتدبهم وأخدذ منهدا كتداب الصدفات ألبدي فكبس  دو

يعلى فكاَّ يقرأ بين يديه وهو جالس على الكرسي للدوعظ فيشدنع بده 

عليهم وجر  لده معهدم خصدومات وفدتن ولقد  البكدري مدن الدديواَّ 

 1بعلم السنة ومات ببغداد ودفن عند قبر أبي الحسن األشعري "

الوزير فنفق عليه وكتد   أما الذهبي فيذكر أنه وفد على النظام

له توقيعدا بد َّ يعدظ بَوامدع بغدداد فقددم فَلدس واحتفدل الخلدق فدذكر 

الحنابلددة وحدد  وبددالغ ونبددُهم بالتَسدديم فهاجددت الفتنددة وغلددت بهددا 

المراجل ، وكف ر هؤالو ولما عُم علدى الَلدوس بَدامع المنصدور ، 

م قددال نقيدد  النقبدداو : قفددوا حتددى أنقددل أهلددي فالبددد مددن قتددل ونهدد  ، ثدد

أغلقت أبواب الَامع وصعد البكري وحوله الترك بالقسي ولق  بعلم 

السدددنة فتعدددرض ألصدددحابه طائفدددة مدددن الحنابلدددة فشددددت الدولدددة منددده 

وُكبست دور بني القا ي ابن الفدراو وأخدذت كتدبهم " قدال :" وكداَّ 

يعظ فقال " وما كفر سليماَّ ولكن الشياطين كفروا " فَاوته حصداة 

ن الحال فكانوا أناسا من الهاشميين حنابلدة ثم أخر  فكش  النقي  ع

قد تخبؤوا في بطاندة السدق  فعداقبهم النقيد  ثدم رجدع البكدري علديال 

  2هـ " 476وتوفي سنة 

وذكر ابن النَار أنه قد كت  له نظام الملدك أَّ يَلدس فدي كدل 

جوامع بغداد " وقدال :" إنده لمدا أراد الَلدوس بَدامع المنصدور قدال 

يددر ببغددداد معدده تركددي أَّ يبعثدده إلددي ، فددانتقى النقيدد  : مددروا كددل أم

األتراك وأغلق باب جامع المنصور إال الباب الذي يلي باب البصرة 

وحد  وترك مع كدل بداب مدع غلقده تدركيين يحفظونده وقدال اليخدرج 

أحد منكم يا أهل البصرة أعيرونا الَامع نكفر فيه ساعة ومدن خدرج 

شداة أم معبدد فدي  فعلت به وصنعت وكاَّ الخطيد  يدذكر فدي خطبتده

أكثر أوقاته فقال له النقيد  عَدل الخطبدة ال ندذبْ الشداة اليدوم ، فلمدا 

فرغوا من الصالة وقد أخرجوا الكرسي إلى الصحن الذي يلي القبلة 

صعد البكري واألتراك معهم القسي والنبل ك نهم يريدوَّ القتدال ولدم 
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ليماَّ ولكن يكن الَمع إال قليال ، فتكلم ومدح أحمد وقال" وما كفر س

الشياطين كفروا " فَداوت حصداة وأخدر  فد حس بدذلك النقيد  فلمدا 

خرجوا أخذ القوام وقال ويلكدم أفعدل مدا أفعدل ويَدري مدا يَدري قدد 

جدداوت ثددالث حصدديات مددن أيددن هددذا فقددالوا ال ندددري فعاقدد  بعوددهم 

فقالوا وهللا فالَّ وفالَّ عددوا عشدرة أو نحدوهم مدنهم مدن يقدرب إلدى 

ين اختفدددوا فدددي السدددطْ وفعلدددوا ذلدددك ف خدددذهم النقيددد  مدددن الهاشدددمي

    1وعاقبهم"

قلت : وفي هذ  الَولدة الثانيدة ظهدر تصدميم نظدام الملدك علدى 

إ عال المذه  الحنبلي ، ومعاودة ما فشل فيه فدي فتندة القشديري . 

ويظهر ذلك بو وح من تصميم الواعظ األشعري على الَلوس في 

ليددة  ، أي أندده اختددار جددامع المنصددور قلدد  المؤسسددة العلميددة الحنب

أرض المعركددة فددي عقددر دار الخصددم  ، وكدداَّ ذلددك فددي ظددل صددمت 

كامدددل مدددن الخالفدددة العباسدددية التدددي استسدددلمت لنفدددوذ نظدددام الملدددك ، 

خصوصا بعد وفاة الشري  أبي جعفر الحنبلي صاح  النفوذ القدوي 

داخلها ،  وظهر تعاطي الخالفة مدع المعطيدات الَديددة باختيدار أبدي 

رازي مبعوثددا للخليفددة لددد  السددلطاَّ السددلَوقي ملكشددا  إسددحاي الشددي

الذي خلد  والدد  ألد  أرسدالَّ وأبقدى الدوزير القدوي نظدام الملدك  ، 

وقد اسدتَابت السدلطنة لكدل المقترحدات العباسدية إلزالدة العميدد أبدي 

 الفتْ ممثل السلطنة في بغداد .

وفي هذا الَو المشحوَّ من التنافر يفهم قول الشاعر البغدادي 

 هـ 539حمد بن عبدالباقي المتوفى سنة م

سددن  ومددال  مددا اسددتطعَت و  احفظ لسانك ال تبْ بثالثة       

 مذه ِّ 

 بممـو    و مكفــر  و  مكذبِّ   فعلى الثالثة تبتلى بثـالثة  

كذلك كانت هناك محاوالت حثيثة لفدك االرتبداط بدين الشدافعية 

( قدال :  486ت واألشعرية ، من ذلك ما حكا  أبو الحسن الهكاري )
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رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في المنام فقلت  : يا رسول هللا 

 1أوصني فقال عليك باعتقاد أحمد بن حنبل ومذه  الشافعي "

وجاو عند ابن رجد  فدي ذيدل الطبقدات فدي ترجمدة ابدن البنداو 

( أَّ من مؤلفاته " ثناو أحمد على الشافعي ، ثناو  531الحنبلي ) ت 

علدددى أحمدددد ، فودددائل الشدددافعي ، قدددال ورأيدددت لددده فدددي الشدددافعي 

مَموعاته ما يوافق بدين المدذهبين الشدافعي وأحمدد يقصدد بده تد لي  

 2القلوب " 

ويص  ابن عقيل الحنبلي تداول األو داع فدي بغدداد ، وحدال 

الناس ومذاهبهم وأثر األحداث عليهم بمقولة نفيسدة يقدول فيهدا : وقدد 

إال للندداس إال مددن عصددم هللا ، فمددن  رأيددت أكثددر أعمددال الندداس ال يقددع

كثددر أهددل  –الشدديب األجددل  –ذلددك إنددي رأيددت فددي زمددن أبددي يوسدد  

القرآَّ والمنكروَّ إلكرام أصحاب عبدالصمد وكثر متفقهدة الحنابلدة 

فرأيددت مددن كدداَّ  –الددوزير  –، ومددات فاختددل ذلددك فدداتفق ابددن جهيددر 

النظدام يتقرب إلى ابن جهير برفع أخبدار العداملين ، ثدم جداوت دولدة 

فعظم األشعري فرأيت من كاَّ يتسخ  علدي  بنفدي التشدبيه غلدوا فدي 

مذه  أحمد وكاَّ يظهر بغوي يعود علي  بالغمض علدى الحنابلدة ، 

وصار كالمه ككالم رافوي وصل إلى مشهد الحسدين فد من وبداح ، 

ورأيت كثيدرا مدن أصدحاب المدذاه  انتقلدوا وندافقوا وتوثدق بمدذه  

في العُ والَرايات ، ثم رأيت الوزير أبدا األشعري والشافعي طمعا 

شَاع يدين بح  الصالحين والُهاد فدانقطع البطدالوَّ إلدى المسداجد 

وتعمد خلق للُهد فلما افتقدت ذلدك قلدت لنفسدي هدل حظيدت مدن هدذا 

االفتقدداد بشدديو ينفعددك فقالددت البصدديرة : نعددم اسددتفدت أَّ الثقددة خيبددة 

ل على   3غير هللا " والغنى بهم إفالس وال ينبغي أَّ يعو 

                                                 
 145ص  12ابن  كثير " البداية والنهاية "  ج  1
 33ص  1  " ذيل طبقات الحنابلة  "  ج ابن رج  2
 93ص 9ابن الَوزي " المنتظم "  ج   3
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، وبسببها 1قلت : ومن الطري  أنه برزت ظاهرة ) الحنفشة ( 

 على تبديله مذهبه تبعا للمذه  الغال  فقيل له : 2هَي أحد الحنابلة

وذلددك لمددا  أعوزتددك   تمذهبت للنعماَّ بعد ابن حنبـل  

 المــآكلُ 

ولكنمدددا تهدددو  الدددذي   وما اخترت رأي الشافعي  ديانةً 

 هو حاصلُ 

الصع  معرفة حَم الفوائدد واأل درار للطدائفتين  قلت : ومن

علددى وجدده الدقددة ، إال أندده مددن المؤكددد أَّ األشدداعرة داخددل العبدداوة 

الشددافعية قددد وطدددوا أقدددامهم فددي بغددداد ، فددي حددين خدد  الحوددور 

هددـ أمددر الخليفددة فددي 494الحنبلددي حتددى أندده ذكددر فددي حددوادث سددنة 

ويَهددر فيدده رمودداَّ أَّ يفددتْ جددامع القصددر ويصددلى فيدده بددالتراويْ 

  3بالتسمية ، والقنوت على مذه  الشافعي " 

قلددت وفددي هددذا السددياي التدداريخي مددن التنددافس المحمددوم بددين 

 –التيارات الرئيسية داخل المنظومة السنية في بغداد ظهر تيار قديم 

جديد سيكت  لده مُاحمدة غيدر  فدي بغدداد ، وهدو التيدار الصدوفي  ، 

الما ية ، وساعد  في انتشار   وهو تيار ارتفع ش نه بسب  األحداث

فكر  الهروبي غير الصدامي ، ووجد في شخصية الدوزير البغددادي  

أبي شَاع  ل وهو ما سبق اإلشارة إليه في كدالم ابدن عقيدل الحنبلدي 

داعما لده ، وهدذا التندامي الظداهر يبددو أنده كداَّ السدب  فدي عدُل  –

َاع محمدد نظام الملك للوزير أبي شَاع  ، ويص  ابن عقيل أبدا شد

بن حسدين  أنده عاهدد هللا أال يتعصد  فدي الفدروع أبددا ، وفدي زمانده 

أسدددقطت المكدددوس وألدددبس أهدددل الذمدددة الغيدددار ، قدددال وكددداَّ الدددوزير 

                                                 
) الحنفشة ( مصطلْ منحوت من اسم المذاه  الثالثة الحنبلي والحنفي والشافعي ، وتعني   1

انتقال الحنبلي إلى الحنفي ثم تحوله شافعيا ، وقد لق  أبو بكر البندنيَي البغدادي المتوفى سنة 

 11فش  وهو مصطلْ قديم ذكر  صاح  المستفاد في تاريب بغداد صبلق  حن 538
هو الوجيه األعمى اشتغل بعلم العربية  ، كاَّ حنبليا ثم انتقل إلى الحنفية ثم صار شافعيا وولي   2

 هـ  . 612تدريس النحو بالنظامية  ، توفي سنة 
 123ص    9ابن الَوزي  " المنتظم  " ج     3
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أبوشَاع كثير البر للخلق كثير التلط  بهم ، قال فخرج من الخليفدة 

  1إنكار عليه وأمر  أَّ يلبس أخالي السياسة " 

المددذه  الصددوفي هددم مددن  ومددن المددرجْ أَّ جددُوا مددن أتبدداع

الحنابلة الذين شعروا بوط ة التودييق فدي ظدل تراجدع الدُخم السدني 

المبندددي علدددى شخصدددية اإلمدددام أحمدددد بدددن حنبدددل ، وغيددداب القيدددادات 

الَذابة داخل الشارع الحنبلي ،  وغياب التعاط  المعتاد الذي كانت 

 خالفة بني العباس تبديه إزاو مت خري الحنابلة .

   ************* 

في بداية العقد التاسع من القرَّ الخامس الهَري أي مندذ سدنة 

هددـ بدددا أَّ األشددعرية قددد حققددت مكاسدد   ددخمة فددي المشددري  480

اإلسالمي ، وفي قل  العالم اإلسالمي بغداد و التدي أصدبحت منطقدة 

جددذب لعلمدداو األشدداعرة والشددافعية  ، ورغددم خسددارة أشددعرية بغددداد 

إال أنهددم كسدددبوا وجددود أبددي حامدددد بوفدداة أبددي إسدددحاي الشدديرازي ، 

الغُالي الذي كاَّ مرشحا مؤهال لملو الفراب الذي تركه الشديرازي 

. 

قدررت السدلطنة السدلَوقية الممثلدة فدي  485ثم إنه وفدي سدنة 

الملددك ملكشددا  ووزيددر  األشددعري نظددام الملددك أَّ يسددتوطنوا بغددداد ، 

 وشرع كما يذكر المؤرخوَّ في بناو دار هائلة له بها .

خطوة تعتبر بالشك تدشدينا لعصدر االنتصدار الوا دْ ،  وهي

 واحتفاال بالمولود الغري  في بغداد.

وقددم السدلطاَّ بغدداد بنيدة  485قال ابن كثير في حوادث سدنة 

غير صالحة فلقا  هللا في نفسده ماتمندا  ألعدائده وذلدك أنده لمدا اسدتقر 

ليفدة يقدول ركابه ببغداد ، وأرسل إليه الخليفة يهنئه ، ف رسدل إلدى الخ

له البد أَّ تنُل لدي عدن بغدداد وتتحدول إلدى أي الدبالد شدئت ف رسدل 

إليه الخليفة يستنظر  شهرا فرد عليده وال سداعة ف رسدل إليده يتوسدل 

  2إليه في إنظار  عشرة أيام ف جاب بعد تمنع شديد "

                                                 
 92ص 9تظم "   ج ابن الَوزي " المن  1
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وذكر المؤرخوَّ أَّ السلطاَّ مات قبل انقواو األيام العشرة ، 

واألشدعري العتيدد الدوزير نظدام الملدك فقدد أما رجل المشدري القدوي 

لقي مصرعه على يد الباطنية الحشاشين ، وكداَّ مقتلده  دربة قويدة 

للنفوذ األشعري في بغداد والمشري اإلسالمي ، إذ أوق  استمرارية 

الَهود المنظمة لدعم المذه  األشعري ومنحه الشرعية التي تَعله 

 ممثال للموق  السني .

ت وفاة السلطاَّ ملكشا  السدلَوقي انقسدام وكانت أولى تداعيا 

البيددت السددلَوقي بددين ابنددي ملكشددا  بركيدداروي ومحمددود ، وقددد دعددم 

العباسيوَّ والنفوذ األشدعري فدي بغدداد توليدة بركيداروي عبدر فتدو  

الغُالي بعدم جدواز توليدة محمدود صداح  السدنوات الخمدس ، بينمدا 

انتصدددار  دعدددم المفتدددي الحنفدددي تدددولي السدددلطاَّ الصدددغير  ، وكددداَّ

بركياروي على أخيه الصغير فيه دعم للنفدوذ األشدعري  ، أو أنده إَّ 

جاز التعبيدر لدم يعَدل علدى أقدل تقددير بودعفه ، إال أَّ ذلدك لدم يكدن 

ليحَدد  الحقيقددة التددي بدددأت فددي التبلددور  ، والتددي يميُهددا  ددع  

السددالجقة بسددب  السلسددلة الطويلددة  مددن حالددة عدددم االسددتقرار التددي 

إ ددافة إلددى بددروز الدولددة الخوارزميددة الَديدددة فددي أنهكددت قددواهم ، 

 هـ والتي ستمثل عامل  غ  إ افي عليهم . 490المشري سنة 

كمدددا أَّ األ دددواو بددددأت تخبدددو فدددي بغدددداد باعتبارهدددا مركدددُا 

إسالميا جذابا ، إذ تحول االهتمام في العالم اإلسالمي إلى بالد الشدام 

هددـ بدداحتالل  492بسددب  الغددُو الصددليبي والددذي بلددغ ذروتدده سددنة 

الصليبين لبيت المقدس  ، وفقدت بغداد دورهدا الدديني إلدى حدد كبيدر 

حتى أَّ الوفد الذي زار بغداد للتحريض على الَهاد وصد الصليبين 

لم يَد في المدينة المثخنة بالتاريب أي تَاوب ، ولم يحركهدا كدل مدا 

نظمددده القا دددي أبدددو سدددعد الهدددروي وال كدددل أشدددعار أبدددي المظفدددر 

 . األبيوردي

قددال ابددن األثيددر :" وورد المسددتنفروَّ مددن الشددام فددي رمودداَّ 

إلددى بغددداد صددحبة القا ددي أبددي سددعد الهددروي فدد وردوا فددي الددديواَّ 
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كالما أبكى العيوَّ وأوجع القلوب لكدنهم عدادوا مدن غيدر بلدوب أرب 

   1وال قواو حاجة " 

وظلت األمور تحت سلطة بركياروي المتحال  مدع األشداعرة 

عاظ األشاعرة إلى بغداد ، ونشوو الفتن بسب  ذلدك  ، واستمر قدوم و

، من ذلك ورود الغُندوي الدواعظ  ، والدذي تسدب  فدي حددوث فتندة 

هددـ  ، إال أَّ الددُخم الددذي كدداَّ 495بددين األشدداعرة والحنابلددة سددنة 

لألشدداعرة قددد خدد  وهَدده ، وخبددا بريقدده ، فتددرك أبددو حامددد الغُالددي 

واتهددم الكيددا الهراسددي  التددريس فددي النظاميددة واتَدده إلدى التصددول ،

المدرس الذي خلفه في النظامية باالنتماو إلى الباطنية ثم سلم  ، كمدا 

 فقد األشاعرة حليفا مهما هو أبو محمد التميمي الحنبلي .

ولم يص  الَو للسدلطاَّ بركيداروي بسدب  صدعود نَدم أخيده 

الثالث السدلطاَّ محمدد ، وظدل الصدراع بينهمدا متدداوال ، حتدى وفداة 

هـ ، وكانت وفاته تحوال وا حا فدي مدوازين القدو  498نة األول س

بين المذاه  ، وفتر سوي األشاعرة حتى أَّ ابن الَدوزي يدذكر أنده 

هـ قصد الوزير سعد الملك المدرسة النظاميدة وحودر  498في سنة 

 2تدريس الكيا الهراسي ليرغ  الناس بالعلم " 

شدافعي هـ دخل يوسد  بدن داود الدواعظ ال506بل إنه في سنة 

بغداد ، وكاَّ من تالميذ أبدي إسدحاي الشديرازي فقدام إليده وهدو يعدظ 

 –المددرس السدابق بالنظاميدة  -الناس ابنا أبي بكدر الشاشدي الشدافعي

فقاال لده : إَّ كندت تدتكلم علدى مدذه  األشدعري وإال فاسدكت فقدال : 

، وفددي هددذا داللددة علددى اخددتالل  3المتعتمددا بشددبابكما فماتددا شددابين " 

 فعي وظهور تيارات داخله تعارض التوجه األشعري .الص  الشا

وعلى الرغم من الوهن الذي بدأ يدب في الَسد األشعري فدي 

بغداد إال أنهم كانوا يحافظوَّ على جُو مدن و دعهم القدوي الناشد  

مدددن تمكدددنهم مدددن مدددوط  قددددم فدددي عاصدددمة الخالفدددة ، وكاندددت هدددذ  

ل النفدددوذ التغيدددرات وهدددذ  الحالدددة الَديددددة التدددي بددددأت تتودددْ داخددد
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األشعري في بغداد ساهمت في انتعاش المذاه  األخر  المنافسدة ، 

فارتفع صوت المذه  الحنفي إذ يذكر المؤرخوَّ أَّ الحسن بن أبدي 

بكر النيسابوري ورد إلى بغدداد بصدحبة السدلطاَّ مسدعود بدن محمدد 

بن ملكشدا  ، وهدو فقيده كبيدر القددر مدن أصدحاب أبدي حنيفدة وجلدس 

َّ وعظده فشدن هَومدا شدديدا علدى األشداعرة للوعظ فحودر السدلطا

وعلى شخصية أبي الحسن األشعري  ، وكاَّ قد كت  على المدرسة 

النظاميددة اسددم األشددعري فتقدددم السددلطاَّ بمحددو  وكتدد  مكاندده اسددم 

  1الشافعي " 

وفي المعسكر الحنبلي كاندت هنداك محداوالت حثيثدة لتعدويض 

ة ، وسداعدهم فدي الخسائر التي تعر وا لهدا إبداَّ العاصدفة األشدعري

ذلددك التوجدده العباسددي القددوي نحددو االسددتقالل عددن النفددوذ السددلَوقي 

( وساعد  في ذلدك تندامي  529-512والذي بدأ  الخليفة المسترشد ) 

الصراعات السلَوقية وتفاقمها  ، وتحول اهتمامات أمراو آل زنكي 

األقوياو نحدو محاربدة اإلفدرنج فدي الشدام ، ورغدم أَّ هدذا المشدروع 

تقاللي شهد نكسة ذريعة بمقتل الخليفة على يدد السدلطاَّ مسدعود االس

السددلَوقي إال أندده لددم يمددت ، بددل تمددم الخلفدداو مددن بعددد  هددذ  السياسددة 

- 530االسددتقاللية  ، حتددى أَّ ابددن األثيددر يصدد  الخليفددة المقتفددي ) 

( ب نه أول من استبد بالعراي منفردا عن سلطاَّ يكوَّ معده مدن 555

 2اآلَّ " أول أيام الديلم إلى

مشدروع الخالفدة االسدتقاللي  –ودفع التالقي بين المشدروعين 

إَّ جدداز التعبيددر إلددى وصددول عددوَّ  –ومشددروع التعددويض الحنبلددي 

الدددين ابددن هبيددرة الددوزير الحنبلددي قددال ابددن األثيددر فددي حددوادث سددنة 

هددـ :" وفيدده ولددي أبددو المظفددر يحيددى بددن هبيددرة وزارة الخليفددة 544

وظهدر لده -وكداَّ قبدل صداح  ديدواَّ الُمدام  -المقتفي ألمدر هللا     

كفاية عظيمة عند نُول العساكر بظاهر بغداد وحسن قيام في ردهدم 

 3فرغ  الخليفة فيه فاستوزر  " 
                                                 

 107 - 106 ص  10ابن الَوزي " مرجع سابق " ج   1
 256ص 11ج ابن األثير " الكامل "   2
 146ص     11المرجع السابق    ج    3
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هـ أَّ رجال  542قلت ومن الطري  ما يذكر  المؤرخوَّ سنة 

رأ  في المنام قائال يقول له من زار أحمد بن حنبدل غفدر لده ، قدالوا 

 عام إال زار  .فلم يبق خاص وال 

وسواو صدي الحاكي في منامه أم ال فإَّ ذلدك تعبيدر بديٌن عمدا 

سبق القول فيه عدن محداوالت الحنابلدة للتعدويض ، وكداَّ هدذا الحلدم 

 المثير في نفس سنة تولي ابن هبيرة لديواَّ الُمام  .

قلددت وقدداد هددذ  المحدداوالت الحنبليددة جيددل جديددد مددن الحنابلددة   

هبيدرة ، وعبددالقادر الَيالندي الصدوفي ، أبرز وجوهده الدوزير ابدن 

وابددن الَددوزي المددؤرخ الددواعظ  ، لكنهددا لددم تكددن  سددو  محدداوالت 

يائسة تعبر عن انتفا ة الرحيل أو ارتعاشه الموت إَّ جداز القدول ، 

 وقد قيل :

 نشاطا فذلك موت خفي  إذا وجد الشيب في نفسه

 ج له له  قبل أَّ ينطفي ألست تر   وو السرا

 

 الرحيل ...تشريْ الَسد الحنبلي   بين يدي 
يلتددُم المددذه  الحنبلددي بركيددُتين أساسدديتين ، ظددل علددى مددد  

 ضعصور  يتشبث بهما وهذا سب  ما خا ه مدن معدارك ومدا تعدر

 له من محن .

أوالهما مس لة االلتدُام بدالنم  ، وهدذا جاند  معرفدي ينطلدق 

 أساسا من منظدورهم عدن قدسدية الدنم  دمن اإلطدار اللفظدي الدذي

نش  فيه ، وهدذاَّ الَانبداَّ ) القدسدية واإلطدار اللفظدي ( اللدذاَّ تقدوم 

عليهمددا النظريددة المعرفيددة لددد  الحنابلددة تعر ددا لمحدداوالت متعددددة 

لتحطيمهما ، ولعل أول هذ  المحاوالت هي المحاولدة المشدهورة فدي 

التاريب بمحنة خلق القرآَّ ، وهي مس لة منتقاة بعناية ودقدة ، القصدد 

م قدسية النم إلفساح المَال للعقل كمعيار حكمي ، وهو منها تحطي

المعيار الحكمي عند المعتُلة  ، وتقدديم هدذا المعيدار هدو أحدد ندواتج 

القددول ، وأحددد منطلقاتدده كددذلك ، وللقددول بخلددق القددرآَّ منطلددق آخددر 

معلن في أدبيات الَدل المذهبي ومفاد  أَّ إثبدات صدفة الكدالم وهدي 
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بده األعدراض فيلدُم التشدبيه والتَسديم عرض لدو قامدت بداهلل لقامدت 

  1كما يذكر ذلك ابن تيمية .

كما أَّ القبول بهذ  الصفة مدعاة للقبول بكل ماورد من صفات 

هللا ، وفي هذا انقيداد للدنم  ، يدؤدي لالعتدرال بده كمصددر مسدتقل 

للمعرفددة بددل وكمصدددر أولددي لهددا ، وهددو مددا يهدددم األسدداس المعرفددي 

 لد  المعتُلة . القائم على العقل وتقديمه

 –وليس صحيحا ما يقوله الكوثري من أَّ خصومة أهل السنة 

متوجهة نحدو العقدل والعلدوم النظريدة وكدل  –الحشوية حس  وصفه 

فرقددة قائمددة ، والمعتُلددة  ددد الحشددوية بخدد  مسددتقيم أنتَهددا البحددث 

 2العلمي " 

فالحنابلة وقبلهم جماهير علماو المسلمين في القروَّ األولى ال 

َّ العقل إال عند معار دته للدنم  ، إذ أَّ حقيقدة اإلسدالم قائمدة يلغو

على تقديس النم ، وبدوَّ هذا القول يصبْ اإلسدالم بكاملده تدابع ال 

يمكددن  3متبددوع  ، ومددع االتفدداي علددى عدددم وجددود عقددل جمعددي واحددد

الرجوع إليه في مس لة التحسين والتقبيْ فإَّ تسلي  العقل على النقل 

لكل زمن دينه ، ولكدل مَتمدع إسدالمه ، وهدذا  إبطال للنقل ، فيصبْ

باطل ال مرية فيه ، ومبطل ألعظدم االختصاصدات التدي اخدتم بهدا 

اإلسالم مدن كونده آخدر األديداَّ  . وبنداو علدى هدذا يصدْ أو اليصدْ 

النفعي ، فإَّ كاَّ العقل أوال مقددما  –قول من يقول باالرتباط الديني 

يلُم من كوَّ الشيو نافعا أَّ على النقل لم يصْ هذا االرتباط ، وال 

يكوَّ دينا ، وإَّ كاَّ النقدل أوال وهدو المعتبدر فدي التحسدين والتقبديْ 

 صْ هذا االرتباط .

                                                 
 35ص 6ابن تيمية "  مَموع الفتاو  " ج    1
 18الكوثري " حاشية تبيين كذب المفتري " ص  2
هو ما يسميه شيب اإلسالم ابن تيمية بتفاوت قو  ابن آدم في اإلدراك ، قال وكذلك العلوم الكلية   3

ي بني آدم ، فمن أين لكم أَّ بعض النفوس يكوَّ لها من العلوم البدهية قد علمتم أنها ليس لها حد ف

البديهية ما يختم بها وحدها أو بها وب مثالها ما اليكوَّ من البديهيات عندكم " كتاب نقض 

 162المنطق ص
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وفددي الحقيقددة إَّ هددذ  المسدد لة المعرفيددة هددي أس الخددالل بددين 

الحنابلدددة والمعتُلدددة ، الدددذين يتهمدددوَّ الحنابلدددة بتغييددد  العقدددل بينمدددا 

عددو  وجددود تعددارض بددين يتهمددوَّ بتغييدد  الددنم ، وكددل ذلددك فددي د

العقدددل والدددنم وقدددد كتددد  شددديب اإلسدددالم ابدددن تيميدددة كتابدددا فدددي درو 

 تعارض العقل والنقل .

عددودا علددى مددا سددبق فددإَّ المحاولددة االعتُاليددة للسدديطرة علددى 

الفكر اإلسالمي بتحطيم قدسية النم فشلت فشال ذريعا على يد أهدل 

اصدرة هدذا الفكدر الحديث ، وقام الحنابلة الحقا بقيادة أهدل السدنة لمح

والعمل على قوقعته ، أمدا مايقدال عدن نَداح األشداعرة فدي إ دعال 

المباد  االعتُالية فال يصدْ ألَّ المدذه  األشدعري بندى كثيدرا مدن 

مقدماته على مذه  المعتُلدة خصوصدا فدي مسد لة المعرفدة وطدري 

اكتسددابها  ، لكددن النَدداح الددذي حققدده هددو اسددتقطاب عدددد كبيددر مددن 

ر  مذهبا وسطا بين المعتُلة وأهل السنة ، ولقربه من العقليين باعتبا

أهل السنة في اعتبار النم القرآني ، مما ساهم في إ دعال جاذبيدة 

 المذه  االعتُالي .

وإَّ كاَّ الهَوم المعتُلي منصبا على البوابة الرئيسدية للفكدر 

 –اإلسالمي ، فإَّ الهَوم األشعري جاو من خدالل األبدواب الخلفيدة 

فاألشاعرة فدي أدبيداتهم يقدسدوَّ الدنم خصوصدا  –بير إَّ صْ التع

القرآنددي باعتبددار التسددمية ، لكددنهم يركددُوَّ هَددومهم علددى مسدد لة 

اإلطار اللفظي الذي نش  فيه النم ، ومن هنا يفهدم إقدرار األشداعرة 

بالكالم النفسي ، أي أنهم بعبارة أخر  يقدروَّ بدالمعنى دوَّ اللفدظ ، 

ادفعهم إلددى ت ويددل النصددوص فدداللفظ عندددهم مدددار بحددث ، وهددو مدد

وصددرفها عددن ظاهرهددا ، وهددو األمددر الددذي يددؤدي حتمددا إلددى تعطيددل 

 النم وهي نفس النتيَة التي يسعى إليها المعتُلة .

وبعد تبني الشافعية الحلي  السابق للحنابلة والخارج مثلهم من 

عباوة أهل الحديث للفكر األشعري العقدي ، وتبندي المدذه  الحنفدي 

ديا لدم يبدق سدو  الحنابلدة للددفاع عدن السدلفية األولدى ، لالعتُال عقد

 وهذا على الصعيد المذهبي الَمعي ال على الصعيد الفردي .
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األشعري تحال  غير منسَم  –والحقيقة أَّ التحال  الشافعي 

، إذ أَّ البناو الفقهي الشافعي يعتمد مس لة النقل ويقددمها علدى العقدل 

ة وأهدل الحدديث وطيددة متداخلدة ، ، وقد كانت العالقات بدين الشدافعي

خالفا للمذه  الحنفي أو مذه  أهل الدرأي الدذي عدرل مندذ بداياتده 

اعتمدداد  علددى الددرأي أوال ، فكدداَّ مددن المستسدداب تبنددي هددذا المددذه  

للفكر االعتُالي المقدم للعقل  ، والذي شهد تغلغال واسعا في أوسداط 

 المذه  الحنفي  . فقهاو

االنتشدار الواسدع للشدافعية فدي أنحداو  وقد استفاد األشاعرة مدن

 العالم اإلسالمي من مصر غربا وحتى بالد ماوراو النهر شرقا .

أما الركيُة الثانيدة والتدي سدببت دخدول الحنابلدة فدي كثيدر مدن 

صددددراعاتهم مددددع الفددددري والمددددذاه  المناوئددددة فهددددي مسدددد لة األمددددر 

ي بالمعرول والنهي عن المنكدر  ، وكداَّ هدذا جدُو مدن اختيدار سدلف

قديم ، إذ نقل ابن حَر في الفتْ عن الطبري قوله :" اختل  السدل  

فددي األمددر بددالمعرول فقالددت طائفددة يَدد  مطلقددا واحتَددوا بحددديث 

طاري بن شهاب رفعه " أفول الَهاد كلمة حدق عندد سدلطاَّ جدائر  

" وبعموم قوله " من رأ  منكم منكرا فليغير  بيد  ..الحدديث ، وقدال 

كدر لكدن شدرطه أَّ ال يلحدق بدالمنكر بدالو ال بعوهم يَ  إنكار المن

   1قيل له به ، قال والصواب اعتبار الشرط المذكور " 

وقد كاَّ الحنابلة ممدن قدال بقدول الطائفدة األولدى التدي أوجبتده 

 –مطلقا ، وكاَّ لهذ  المس لة شدقاَّ : شدق علدى الصدعيد االجتمداعي 

ن أشدهرها الخلقي و كانت تقوم به جماعات متطوعة حنبلية ، كاَّ مد

 جماعة عبدالصمد  ، انطالقا من إرث قديم بدأته جماعة المطوعة .

العقدي  استتبعه نشدوو نُاعدات  -وشق على الصعيد المذهبي 

وفددتن ترتبددت علددى إنكددار المنكددر الددذي يظهددر فددي الفددري والمددذاه  

األخر  التي اصطدم بها الحنابلة في بغدداد ، وهدي اسدتتباعات غيدر 

 تلغي األصل المشروع  ، المبني على المدافعة مرغوب فيها لكنها ال

 المشروعة .

                                                 
 53ص  13ابن حَر العسقالني " فتْ البار  " ج   1
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كانت هاتاَّ الركيُتاَّ هما المحوراَّ الرئيسياَّ لكل ما يحدث 

بددين الحنابلددة ومنافسدديهم ، لكنهددا كددذلك ذات عالقددة بالَدددل الددداخلي 

 والذي تطور إلى تيارات  متها العباوة   الحنبلية .

مهيمندا علدى الشدارع  وكاَّ التيار الرئيسي والقوي والذي ظدل

الحنبلددي لمدددة طويلددة ، هددو التيددار المحددافظ الددذي حددافظ علددى كددل 

األدبيات األولى للمذه  ، كما كاَّ له اليد الطولى فدي قيدادة القواعدد 

محمدد البربهداري الدذي  االشعبية له ، وكاَّ أبرز رموز هذا التيار أب

أول القدادة  لمع نَمه في العقود األولى من القرَّ الرابع ، ولعله كاَّ

الميددانين الدذين تعر دوا  لمالحقدة السدلطات الحاكمدة ، وكداَّ يمثدل 

المرجددع الرئيسددي أو هددو بوابددة االنوددواو فددي المؤسسددة المذهبيددة 

الحنبليدددة  ، ويمثدددل العدددرض الدددذي ذكدددر  المؤرخدددوَّ ألبدددي الحسدددن 

األشعري حين عرض نفسه على البربهاري وجهدود  فدي الدرد علدى 

 ذا القول . المعتُلة إشارة إلى ه

وورث مكانه أبو يعلى ابن الفدراو القا دي بعدد انتهداو مرحلدة 

ت رجحه بين التيارين الرئيسيين ، وحسم موقفه لصدالْ المحدافظين ، 

خصوصا بعد وفاة عبد هللا بن حامد أحد أبرز علمداو التيدار المحدافظ 

، والددذي قددال عندده الخطيدد  :" كدداَّ معظمددا فددي النفددوس مقدددما عنددد 

لعامة " وهو شيب أبي يعلى وشيب أبي الحسن األهدوازي السلطاَّ وا

المقر  الدمشقي الذي شن هَوما الذعا على أبدي الحسدن األشدعري 

 دفع ابن عساكر إلى ت لي  كتابه تبيين كذب المفتري .

وإَّ كاَّ دور ابن حامد مقتصرا على الَوان  النظريدة ، فدإَّ 

قداد التيدار المحدافظ  تلميذ  أبا يعلى ابن الفراو يصْ فيه أَّ نقدول أنده

قيادة فعلية ، وكانت فترة قيادته حاسمة في تاريب المذه  ، إذ خرج 

فيها المدذه  مدن قوقعتده فدي بغدداد ليغدرس بدذورا لده سديقدر لهدا أَّ 

 تمارس دورا مهما في تاريب الحنابلة في كل من حراَّ ودمشق .

كما أنه لع  دورا في تقوية الحنابلدة فدي بغدداد عبدر مَموعدة 

التالميددذ ، وكمددا كدداَّ الحددال زمددن البربهدداري فقددد دخددل الحنابلددة مددن 

تحدددت قيدددادة أبدددي يعلدددى فدددي منازعدددات وصدددراعات ، لكنددده خالفدددا 
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للبربهاري كانت السلطة العباسية الوعيفة إلى جانبده ، ويكداد يَمدع 

 كافة المؤرخين على دور  في تقوية المذه  الحنبلي ونشر  .

  األخددم الشددري  أبددو هددـ خلفدده تلميددذ458وبعددد وفاتدده سددنة 

جعفدر عبددالخالق بدن عديس الهاشدمي ، صداح  النفدوذ القدوي داخدل 

الوس  العباسي الحاكم ليقود هذا التيدار إبداَّ اصدطدامه باألشداعرة ، 

ويقول عنه ابدن النَدار :" كداَّ منقطعدا إلدى العبدادة وخشدونة العديش 

والصالبة في مذهبه حتى أفوى ذلك إلى مسارعة العدوام إلدى إيدذاو 

 1الناس وإراقة الدماو وسفك الدماو وس  العلماو فحبس " 

قلت وكالم ابن النَار ال طائل منه إذ يشير إلى مدا حددث إبداَّ 

فتندددة القشددديري ، ولدددم يكدددن الحنابلدددة فيهدددا سدددو   دددحية للمشدددروع 

 األشعري الذي وق  خلفه الوزير نظام الملك كما سبق بيانه .

اي بدن أحمدد العلثدي وكاَّ أخر زعماو هدذا التيدار الحدافظ إسدح

 لقال عنه ابدن رجد  ": كداَّ أمدارا بدالمعرول نهداو عدن المنكدر قدا

 2ناصْ الدين ابن الحنبلي هو اليوم شيب العراي "

أمددا المحدداور التددي تدددور عليهددا مواقدد  هددذا التيددار فهددي ثالثددة 

 محاور:

أوال : اإلثبدددات وهدددي مسدددالة إثبدددات الصدددفات الدددواردة هلل فدددي 

ل  بعوهم في فرعيات هذ  المسالة ففدي حدين القرآَّ والسنة ، ويخت

يبالغ بعوهم في ذلك اإلثبات ، نَد غالبهم يلتُموَّ بالخ  األساسي 

 للحنابلة وأهل الحديث .

يقدددول شددديب اإلسدددالم ابدددن تيميدددة :" واختلددد  أصدددحاب أحمدددد 

وغيرهم من المنتسبين للسنة والحديث في النُول واإلتياَّ والمَيو 

ركة وانتقال أم يقال بغير حركة وانتقال أم وغير ذلك هل يقال إنه بح

 يمسك عن اإلثبات والنفي على ثالثة أقوال :

 األول قول أبي عبد هللا بن حامد وغير 

 الثاني قول أبي الحسن التميمي وأهل بيته 

                                                 
 548ص  18الذهبي " سير أعالم النبالو " ج   1
 210ص  2يل طبقات الحنابلة " ج ابن رج  " ذ  2
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  1والثالث قول أبي عبد هللا ابن بطة وغير  " 

 ": ورأيدت مدن  -وهو من التيار اآلخر  –ويقول ابن الَوزي 

أصددحابنا مددن يددتكلم فددي األصددول بمددا ال يصددلْ ، وانتدددب للتصددني  

ثالثدددة أبدددو عبدددد هللا بدددن حامدددد وصددداحبه القا دددي أبدددو يعلدددى وابدددن 

الُاغوني فصنفوا كتبا شانوا بها المذه  ، ورأيتهم قدد نُلدوا مرتبدة 

  2العوام فحملوا الصفات على مقتوى الحس " 

ن الشعر له قدال فيده وقد انتقد الذهبي على ابن الُاغوني بيتا م

: 

سددددبحانه عددددن قددددول غدددداو عال على العرش الرفيع بذاته 

 وملحد

قال: " وقد ذكرنا أَّ لفظة ) بذاته ( ال حاجدة لهدا وهدي تشدغ  

النفوس وتركها أولى" قال : وقد رأيت ألبي الحسن بخطه مقالدة فدي 

  3الحرل والصوت عليه فيها مآخذ وهللا يغفر له فليته سكت "

إلسالم صورة وا حة حول هذ  المس لة وموق  ويحدد شيب ا

هذا التيار منها فيقول ": أما الحنبلية ف بو عبد هللا بدن حامدد قدوي فدي 

اإلثبات وسلك طريقه صاحبه القا ي أبي يعلى لكنه ألين منه وأبعدد 

عن الُيادة في اإلثبات ، وأما أبو عبد هللا ابدن بطدة فطريقتده طريقدة 

 4المحدثين المحوة " 

: وأبددو يعلددى عددرل عندده فددي أول عهددد  التدد رجْ بددين قلددت 

التيددارين الرئيسدديين ، لددذا يعددد لدده شدديب اإلسددالم فددي بعددض المسددائل 

قولين أحدهما يوافدق المعتُلدة واألشداعرة والقدول اآلخدر يوافدق فيده 

جمهور الحنابلة وأهل الحديث ، كقوله في مس لة األفعدال االختياريدة 

لكندده حسددم  5المخلددوي أم ال .والخددالل فيهددا حددول هددل الخلددق هددو 

ت رجحه في كتابه الشهير ) إبطال الت ويالت ألخبار الصفات ( وهدو 

                                                 
 402ص 5ابن تيمية " مَموع الفتاو  " ج   1
 6ابن الَوزي " نفي التشبيه " ص  2
 607ص  19الذهبي " سير أعالم النبالو " ج   3
 55ص 6ابن تيمية " مَموع الفتاو  " ج   4
 379ص  5للمُيد انظر مَموع الفتاو  البن تيمية ج   5
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الكتدداب الددذي أثددار  ددَة فددي الوسدد  المددذهبي فددي بغددداد ، حتددى أَّ 

بعض الحنابلة كانوا من المعار ين للكتاب ، ولهذا ذكدر ابدن األثيدر 

 فددي ترجمتدده :" وهددو مصددن  كتدداب الصددفات أتددى فيدده بكددل عَيبددة

وترتي  أبوابه يدل على التَسيم المحض تعالى هللا عن ذلك ، وكداَّ 

ابددن تميمددي الحنبلددي يقددول : لقددد خددريو أبددو يعلددى ابددن الفددراو علددى 

  1الحنابلة خرية ال يغسلها الماو " 

وابن تميمي هذا هو أبدو محمدد رزي هللا التميمدي ، ويعبدر ابدن 

مدد التميمدي يقدول الَوزي عن هذ  العبارة بقوله :" وقد كاَّ أبدو مح

في بعض أئمتكم لقد شاَّ المذه  شيئا قبيحا ال يغسل إلى يوم القيامة 

 "2 

قلددت : وأبددو يعلددى فددي إبطددال التدد ويالت ال م خددذ عليدده سددو  

سددوقه لددبعض األحاديددث الواهيددة واالعتمدداد عليهددا ، لكندده لددم يخددري 

األصل الذي عليه الحنابلة في القبول بالصفات إَّ جاو بها ندم مدن 

 اب وسنة .كت

أما المحور الثاني من المحاور المميُة لهذا التيار فهدي مسد لة 

األمر بالمعرول والنهي عدن المنكدر حيدث تميدُ هدذا التيدار بتطبيدق 

 هذ  المس لة تطبيقا صارما .

أما المحور الثالدث فهدو يددور حدول العالقدة بالسدلطاَّ  ، فمندذ 

س لة العالقة مدع نشوو محنة خلق القرآَّ زاد تشدد أهل الحديث في م

السلطاَّ ، وعُز موق  اإلمام أحمد من الخلفاو العباسديين بددوا مدن 

المدد موَّ وانتهدداو بالمتوكددل مددن هددذا التوجدده االنعُالددي ، وقددد حددافظ 

التيار المحافظ على موقفه ، مما جعل عالقاته في الغال  األعم سيئة 

ليهدا ، مع الخالفة العباسية ، خصوصا عند زيادة الت ثير الخدارجي ع

وقد أورد المؤرخدوَّ أخبدار اسدتتار البربهداري وأنده مدات مسدتترا ، 

 3وذكر عن ابن بطة خبرا بتواريه " 

                                                 
 52ص 10" ج ابن األثير " الكامل 1
 9ابن الَوزي " دفع شبه التشبيه "  ص  2
 261ص 3ابن أبي يعلى " طبقات الحنابلة " ج   3
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كمددا أَّ أبددا جعفددر الشددري  حكددم عليدده باإلقامددة الَبريددة حتددى 

توفي ، ولم يكن أبو يعلى في الحقيقة خرقا لهذ  القاعدة ، فرغم كونه 

عندده اختالطدده بهددم أو  كدداَّ قا دديا لددد  العباسدديين إال أندده لددم يددؤثر

انتفاعدده مددن هددذا المنصدد  مدداال أو جاهددا . ويددذكر ابددن الَددوزي عددن 

شدديخه ابددن ناصددر عنددد الحددديث عددن أحددد المتددرجم لدده فيقددول :" كدداَّ 

شيخنا ابن ناصر يغمُ  بشيئين أحدهما الميل إلى األشداعرة والثداني 

  1خدمة السلطاَّ " 

ند  منهدا مدن وكانت مس لة العالقة مع السلطاَّ منطلقة فدي جا

مس لة الُهد والورع الذي ُعرل به رجاالت هذا التيار  ، ورغدم أَّ 

هذ  الروح الُاهدة كاَّ لهدا أَّ تتطدور إلدى نسدق صدوفي كمدا حددث 

الحقددا إال أنهددا تحددت قيددادات التيددار المحددافظ ظددل الفصددل بينهددا وبددين 

 الصوفية وا حا .

   **************** 

رات الحنابلددة فهددو التيددار أمددا التيددار الرئيسددي اآلخددر مددن تيددا

التددوفيقي إَّ صددحت التسددمية ، وهددو تيددار وقدد  بنفسدده فددي منتصدد  

ليين ، وهددذا علددى سددبيل يالطريددق بددين اإلثبدداتين المحددافظين والتدد و

العمددوم ، وإال فددإَّ بعوددهم كدداَّ أقددرب إلددى األشدداعرة ، فيمددا تعددد  

بعوهم هذا الحد واقترب من المعتُلدة ، وتتركدُ زعامدة هدذا التيدار 

 ي البيت التميمي ، وهو بيت حنبلي عريق .ف

وأول من برز من هذ  األسرة عبدالعُيُ بن الحارث التميمدي 

أبو الحسن ، الذي يذكر ابن الَوزي أَّ أبا الحسن األشعري استَار 

بدار  حذرا من القتل ، وفي هذا نظر ألَّ والدة أبي الحسدن التميمدي 

علددى أَّ وفدداة فددي حددين يتفددق مؤرخددو األشدداعرة  317كانددت سددنة 

هددـ ، 331هددـ ، وعلددى قددول ابددن الَددوزي 324األشددعري كانددت سددنة 

وفددي كددال الحددالتين يبعددد أَّ يَيددر أبددو الحسددن التميمددي أبددا الحسددن 

األشعري ، وسواو كداَّ ذلدك ممدا يمكدن اعتبدار  مدن أثدر الواقدع فدي 

خلددق الروايددة التاريخيددة أو فددي التدد ثير عليهددا أم ال ، فددإَّ التدد ثيرات 

                                                 
 77ابن الَوزي " مشيخة ابن الَوزي " ص  1
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تسربت إلى البيت التميمي ، حيث ذكر أَّ أبا الفول بن  األشعرية قد

أبي الحسن التميمي كاَّ صديقا للقا ي أبدي بكدر ابدن البداقالني وأَّ 

العالقة بينهمدا كاندت وثيقدة ، ممدا جعدل أبدا الفودل يد مر مناديدا عندد 

وفاة ابن الباقالني ينادي بين يدي جنازته : هدذا ناصدر السدنة والددين 

هدذا الدذي صدن  سدبعين ألد  ورقدة ، ثدم كداَّ والذاب عدن الشدريعة 

  1يُور قبر  كل جمعة .

ومدددن أبدددرز رجددداالت هدددذا التيدددار كدددذلك أبدددو محمدددد رزي هللا 

التميمددي ، وكدداَّ أحددد وجهدداو بغددداد وراسدداو الحنابلددة فيهددا ، ومددن 

الالفت للنظر ما ذكر  ابن أبي يعلى فدي الطبقدات عندد ذكدر مشدايخه 

لدي وقدرأ علدى الوالدد السدعيد قطعدة فقال :" تفقه على القا ي أبدي ع

، وعبارته ذات داللة علدى أَّ هنداك انقسداما حتدى   2من   المذه  "

فددي التلقددي والتفقدده بددين التيددارين  ، ونقددل الددذهبي قددول أبددي محمددد 

وفي هذ  إشارة إلى وقول هدذا   3التميمي ": كل الطوائ  تدعيني "

نبلي المحافظ وبين التيار التوفيقي في منتص  الطريق بين التيار الح

 الفري واألفكار المخالفة له .

ومن رجاالت هذا التيار المؤرخ الحنبلي ابن البنداو الدذي ذكدر 

ابددن الَددوزي أَّ مصددنفاته تبلددغ خمسددمئة مصددن  ذكددر منهددا ) ثندداو 

أحمدددد علدددى الشدددافعي ( ف ) ثنددداو الشدددافعي علدددى أحمدددد ( ) فودددائل 

مددا يوافددق بددين  الشدافعي ( قددال ابددن رجدد  ورأيددت لده فددي مَموعاتدده

  4المذهبين الشافعي وأحمد ويقصد به ت لي  القلوب " 

وكانت العالقة بين هذا التيار واألشاعرة حسدنة حتدى قدال ابدن 

تيميددة عنددد الحددديث عددن األشدداعرة :" وكدداَّ أعظددم المددائلين إلدديهم 

التميميوَّ أبو الحسن التميمي وابنه وابن ابنه ، وكاَّ بين أبي الحسن 

                                                 
 193ص 17الذهبي " سير أعالم النبالو " ج    1
 465ص  3ابن أبي يعلى " طبقات الحنابلة " ج   2
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 لقا ي أبي بكر ابن الباقالني من المودة والصحبة مداالتميمي وبين ا

 1هو معرول مشهور" 

وقدد  ددم هددذا التيددار التددوفيقي فدي ثنايددا  مددن غددالى فددي مواقفدده 

وحددداد عدددن الخددد  التوسدددطي بدددين الحنابلدددة و األشددداعرة فمدددال إلدددى 

المعتُلة ووافقهم ، وأبرز هؤالو العالم الحنبلي الكبير أبو الوفاو ابن 

ذ  األخم عبدالرحمن بن علي المعرول بابن الَوزي عقيل ثم تلمي

. 

ولهذا قال شيب اإلسالم :" وأما ابن عقيل فإذا انحرل وقع فدي 

كالمدده مددادة قويددة معتُليددة فددي الصددفات والقدددر وكرامددات األوليدداو 

بحيث يكوَّ األشعري أحسن قوال منه وأقدرب إلدى السدنة " وقدال :" 

أبدي  هادة المعتُلية بسدب  شديخوأما ابن عقيل إنما وقع في كالمه الم

علي ابن الوليد وأبي القاسم ابن التباَّ المعتُليين ولهذا له فدي إثبدات 

التنـُيه وفي غير  كالم يواهي كالم المريسي ونحو  ، لكدن لده فدي 

اإلثبات كالم كثيدر حسدن وعليده اسدتقر أمدر  فدي كتداب اإلرشداد " ،  

ين تعطيدل ابدن عقيدل ولهذا يقول بعدض الحنبليدة أندا أثبدت متوسدطا بد

 " 2وتشبيه ابن حامد 

وقد تعرض ابن عقيل لال طهاد من قبل التيدار المحدافظ إبداَّ 

قوته في عهد الشري  أبي جعفر . وقد  نقل عنه المؤرخوَّ قولده :" 

وكدداَّ أصددحابنا الحنابلددة يريدددوَّ منددي هَددراَّ جماعددة مددن العلمدداو 

 وكاَّ ذلك يحرمني علما نافعا .

كالمدده قددال :" قلددت كددانوا ينهوندده عددن وقددد علددق الددذهبي علددى 

مَالسدددة المعتُلدددة ويددد بى حتدددى وقدددع فدددي حبدددائلهم وتَسدددر علدددى 

 3النصوص نس ل هللا السالمة "

قال ابن رج  " واألذية التدي ذكرهدا مدن أصدحابه لده وطلدبهم 

منده هَددراَّ جماعددة مددن العلمدداو ، وذلددك أَّ أصددحابنا كددانوا ينقمددوَّ 

وابددن التبدداَّ شدديخي المعتُلددة  علددى ابددن عقيددل تددردد  إلددى ابددن الوليددد
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وكاَّ يقرأ عليهما في السر علم الكالم ، ويظهدر منده بعدض األحيداَّ 

نوع انحرال عن السنة وت ول لدبعض الصدفات ولدم يدُل فيده بعدض 

 1ذلك إلى أَّ مات رحمه هللا " 

قلت وتردد  على شيخي المعتُلة في بغداد مخاطرة كبيرة بدال 

تابعتده لهمدا ، وبهدذا القددر مدن شك ، وقد ظهر في كتبه مادل علدى م

االنحرال كاَّ التودييق عليده مفهومدا ، حتدى أعلدن توبتده وقدد ذكدر 

ابددن رجدد  وغيددر  خطدداب التوبددة متوددمنا المآخددذ التددي رجددع عنهددا 

وهي مذاه  االعتُال وقوله في الحدالج ، وكالهمدا طدوام ، وكاندت 

 . هـ ، وقاد حملة التوييق عليه الشري  أبو جعفر 465توبته سنة 

وتعرض تالميذ  كذلك للموايقة ومنهم ابن الحمامي الذي نقدم 

س  عليه الحنابلة فحمله ذلك على االنتقدال إلدى المدذه  الشدافعي ودر 

 2شهرا .   في النظامية 

وممن ت ثر به ت ثرا بالغا تلميدذ  ابدن الَدوزي الدذي كداَّ بحدرا 

فإنده  ، زاخرا أل  كتبا كثيرة لكنه كمدا قيدل كثيدر الغلد  فيمدا يصدنفه

كاَّ يفرب من الكتاب وال يعتبر  ، قال الذهبي معلقا على ذلك : قلدت 

هكذا هو له أوهام وألواَّ من ترك المراجعة وأخذ العلدم مدن صدح  

 3، وصن  شيئا لو عاش عمرا ثانيا لما لحق أَّ يحرر  ويتقنه"

قلدت ولدده كتدداب مثيددر سددما  " دفدع شددبه التشددبيه " قددال عندده :" 

ا جماعة من الَهدال لدم يعَدبهم ألنهدم ألفدوا كدالم ولما علم بكتابي هذ

، لكدن كالمده فدي  4راسائهم من المَسمة فقدالوا لديس هدذا المدذه "

كت  أخر  خير من كالمه في هذا الكتاب ، وهذا مدن تناقوده الدذي 

عرل به ، وقد ألمْ شيب اإلسالم إلى ذلك فقال : إَّ أبا الفدرج نفسده 

قدم النفدي وال علدى قددم اإلثبدات متناقض في هذا الباب لم يثبت على 

بددل لدده مددن الكددالم فددي اإلثبددات نظمددا ونثددرا مددا أثبددت بدده كثيددرا مددن 

                                                 
 144ص   1ابن رج  " ذيل طبقات الحنابلة " ج  1
ي  أَّ هذا الَدل كله كاَّ سب  في ما ذكر  ابن أبي يعلى من تراجم مما ينبغي أَّ ينتبه له القار 2

 مخلة لعدد من مشاهير الحنابلة كابن عقيل والتميميين .
 378ص 21الذهبي " سير أعالم النبالو " ج 3
 80ابن الَوزي " دفع شبه التشبيه "  4
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الصفات التي أنكرها في هذا المصن  ، فهو في هذا الباب مثل كثير 

من الخائوين فدي هدذا البداب مدن أندواع النداس يثبتدوَّ تدارة وينفدوَّ 

فداو ابدن أخر  في موا ع كثيرة من الصدفات كمدا هدو حدال أبدي الو

 1عقيل وأبي حامد الغُالي "

وهو في كتابه المندتظم حنبلدي قدْ ، خصوصدا إذا تعلدق األمدر 

باألشدداعرة وغيددرهم ، وكدداَّ شددديد الوطدد ة علددى الخطيدد  البغدددادي 

 وابن عساكر والسمعاني .

ولم يتعرض ابن الَوزي لما تعرض له شديخه ابدن عقيدل مدن 

، وإنما كاَّ أبو الفتْ ابن التوييق والمحاصرة ، وال دفع للتوبة مثله 

المني يعاتبه في أشياو ، وبعث له أبو إسدحاي العلثدي رسدالة أوردهدا 

ابن رج  كاملة يتبين فيها مآخذ علماو الحنابلة عليه ، خصوصا من 

التيار المحافظ أومن بقايا  إَّ جاز التعبير ، ومآخدذهم عليده تدتلخم 

ه مدددن علدددى كالمددده فدددي الدددوعظ وكالمددده فدددي الصدددفات ومددداعرل بددد

تناقوات  ، وجاو فيها " ولك القول و د  منصوراَّ وكل ذلك بناو 

علددى الواقعددات والخددواطر " وختمهددا بقولدده " ولقددد سددودت وجوهنددا 

بمقالتك الفاسدة وانفرادك بنفسك ك نك جبار مدن الَبدابرة وال كرامدة 

لك وال نعمى ، وال نمكنك من الَهر بمخالفة السنة ، ولو استقبل من 

ستدبر لم يحك عنك كالم في السهل وال في الَبدل ، ولكدن الرأي ما ا

شاو  فعل ، بينندا وبيندك كتداب هللا وسدنة رسدوله قدال هللا  قدر هللا وما

تعالى " فإَّ تنازعتم في شيو فردو  إلى هللا ورسوله " ولم يقل إلدى 

 2ابن الَوزي "

وكاَّ ابن الَوزي دائم التشكي من أصدحابه الحنابلدة فقدد ذكدر 

و المظفر :" وكاَّ جدي يقول وهللا لدوال أحمدد والدوزير ابدن سبطه أب

هبيددرة النتقلددت عددن المددذه  فددإني لددو كنددت حنفيددا أو شددافعيا لحملنددي 

لكندده رغددم ذلددك لددم يودديق عليدده كمددا حدددث  3القددوم علددى راوسددهم "

                                                 
 169ص  4ابن تيمية " مَموع الفتاو  " ج   1
  210ص  2حنابلة " ج ابن رج   " ذيل طبقات ال  2
أبو المظفر سب  ابن الَوزي " مرآة الُماَّ " نقال عن المنتظم البن الَوزي " انظر الحاشية   3

 253ص   10ج
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لسلفه والسب  هو  ع  التيار المحافظ في بغداد ، بل إَّ في رسالة 

النقدد األول الدذي وجده لده فقدد قدال لده :" العلثي ما يفيد ب نها لدم تكدن 

ومع ذلك لدم  1واعلم أنه قد كثر النكير عليك من العلماو والفوالو " 

 يؤثر أَّ ذلك دفعه إلى التراجع أو أَّ موايقة حصلت له .

وكانت الحقبة التي عاش فيها ابن الَوزي هي حقبة تسلم فيهدا 

حدافظ ، لكنهدا حقبدة التيار التوفيقي زعامدة المدذه  ، خلفدا للتيدار الم

 آذنت برحيل الحنابلة عن بغداد ، وهذا ماسنناقشه الحقا.

 وأبرز ما يميُ التيار التوفيق مسائل :

الموق  من الصدفات أو جدليدة النفدي واإلثبدات ، ففدي حدين  -

يميددل المحددافظوَّ إلددى اإلثبددات ويغددالي فيدده بعوددهم ، يميددل 

، ويغدالي  التوفيقيوَّ إلى النفي مقتربين بذلك من األشاعرة 

 بعوهم فيتَاوز الحد األشعري .

الموقددد  مدددن األمدددر بدددالمعرول والنهدددي عدددن المنكدددر  ،  -

وتساهلهم فيه فلم يتشددوا في إقامته ولم تذكر جهود لهم فدي 

هدددذا المَدددال ، خالفدددا للمحدددافظين الدددذين عرفدددوا بتشدددددهم 

وصدالبتهم التدي لدم يحمددها لهدم كثيدروَّ ، فدي حدين عددرل 

ما جعله مقبولين اجتماعيا لد  الكثير من التوفيقيوَّ باللين م

المدذاه  األخدر  ، حتدى أَّ قا دي أشدبيلية لمدا زار بغدداد 

  2قال عن ابن البناو " مارأيت في الحنابلة مثله "

الموق  من السلطاَّ ، فقد عرل التيار منذ بداياته في عهدد  -

أبي الحسن التميمي عالقات جيدة بالخالفة العباسية ، وكداَّ 

التميمي مبعوثدا للخليفدة ، واشدتهرت عالقدات ابدن رزي هللا 

عقيددل بالسددلطة الحاكمددة خصوصددا الددوزير نظددام الملددك ، 

وتطورت هذ  النظدرة إلدى السدلطاَّ فدي عهدد ابدن الَدوزي 

الددذي كدداَّ كثيددر االتصددال بددالبالط العباسددي ، والنبعددد عددن 

 الصواب إذا اعتبرنا  واعظ السلطاَّ . 
                                                 

 206ص  2ابن رج  " ذيل طبقات الحنابلة " ج   1
 356  ص   10ابن رج   " ذيل طبقات الحنابلة  "  ج   2
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ويدة وجدواز لعنده مدن الخالفات حول شخصية يُيدد بدن معا -

عدمده ، وهددي مسدد لة اختلدد  فيهدا علمدداو األشدداعرة كددذلك ، 

وكاَّ أبدو حامدد الغُالدي يمندع مدن سد  يُيدد أو لعنده ، أمدا 

عند الحنابلة فقد كاَّ التيار التوفيقي يرا  مستحقا للعن ، أمدا 

المحددافظوَّ فخددالل ذلددك ، ويددذكر ابددن رجدد  فددي ترجمددة 

هـ ،  538قل لدمشق سنة عبدالمغيث بن زهير الحنبلي المنت

أنه كاَّ بينه وبين ابن الَوزي نفرة سببها الطعن على يُيد 

بدن معاويددة ، وكدداَّ عبددالمغيث يمنددع مددن سدبه ، وتتبددع ابددن 

البناو الذي صن  كتابا فيمن يستحق اللعن وذكر فديهم يُيدد 

"1  

************* 

، أما التيار الثالث الدذي بدرز داخدل أوسداط الحنابلدة فدي بغدداد 

فهو التيار الصدوفي الدذي نشد  علدى حطدام التيدار المحدافظ فدي بدايدة 

 القرَّ ا لسادس الهَري تقريبا.

والصدددوفية قديمدددة الحودددور فدددي بغدددداد ، لكنهدددا كاندددت تسدددير 

متوازية مع كافة المذاه  ، وتلتق  لها أتباعا من كافدة المدذاه  ، إذ 

المندُووَّ  تعتبر نفسها ثوبا فوفا ا ، لكنه ثوب يرتديه المنهُموَّ

 نحو خبايا الُوايا هربا من الحا ر والما ي وقتال للمستقبل .

وقد عرل أتباع التيار المحافظ في الحنابلة بالُهد والتقلل مدن 

الددنيا واإلعدراض عنهدا ، غيددر أنده قددر لهددذ  الدروح أَّ تتحدول بعددد 

 ع  هذا التيدار إلدى نسدق صدوفي ، متَداوزة بدذلك مدا عدرل فدي 

نبلددي عمومددا والمحددافظين خصوصددا مددن شددك أدبيددات المددذه  الح

 وريبة في أتباع الصوفية .

وقد ورد آنفدا مدا قالده الشدري  أبدو جعفدر الهاشدمي ألبدي سدعد 

الصوفي إباَّ فتنة القشيري من نقد الذع تومن بصورة قاطعة عددم 

وجود أهلية لهذا المذه  للدخول في مناقشات علميدة  ، بدل كداَّ فدي 

 الرقم والسماع والتمويهات األخر .اعتبارهم مذهبا قائما على 

                                                 
 306ص   1ابن رج  " ذيل طبقات الحنابلة " ج   1
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ورغم هذا الموق  الصارخ في وجه الصوفية ، ورغم تناقض 

األسس التي يقوم عليها المذهباَّ ، إال أَّ ظهور شخصدية عبددالقادر 

 الَيالني المثيرة كانت عامال للرب  بين المتناقوات . 

ولددد سددنة   1وهوعبدددالقادر بددن أبددي صددالْ بددن جنكددي دوسددت

د بغداد وأخدذ عدن علمداو الحنابلدة بهدا مثدل أبدي الوفداو هـ  ، ور471

ابددن عقيددل وأبددي الخطدداب الكلددوذاني وغيددرهم ، لكندده صددح  حمدداد 

 الدباس الصوفي ، ثم اشتهر أمر  وأمر وعظه في بغداد . 

و شيخه في التصول هو حماد الدباس ترجم لده معاصدر  ابدن 

يتصددول الَددوزي ، والبغدددادي مثلدده ، وهددو أعددرل بدده فقددال": كدداَّ 

ويدددعي المعرفددة والمكاشددفة وعلددوم البدداطن ، وكدداَّ عاريددا مددن علددم 

 2الشرع ونفق على الَهال ، كاَّ ابن عقيل ينفر الناس منه " 

قددال الددذهبي : قلددت نقددم ابددن األثيددر وسددب  ابددن الَددوزي هددذا 

  3وعظما حمادا رحمه هللا وكاَّ الشيب عبدالقادر من تالمذته " 

سعد المخرمدي خرقدة التصدول وأخذ الَيالني عن شيخه أبي 

وسددندها ، سدداقه  العليمددي وفيدده عبدالواحددد بددن عبدددالعُيُ التميمددي 

، وهددي   وينتهددي السددند عنددد أميددر المددؤمنين علددي بددن أبددي طالدد  

 أكذوبة ملفقة وسند وا  ، نعوذ باهلل من الخذالَّ.

فددي القودداو وحصددل  والمخرمددي هددذا كمددا يصددفه الددذهبي نددابَ 

ومثلده  4الدنيا وبنى دارا وحمامدا وبسدتانا " كتبا عظيمة وفتحت عليه

 بعيد أَّ  يعد في الصوفية .

                                                 
تنسبه الكت  المت خرة إلى ذرية الحسين بن علي ر دي هللا عنهمدا ، ولدم يدذكر ذلدك معاصدرو    1

كابن الَوزي  ، وال ذكر  المتقدموَّ كابن األثير  ، والذهبي لم يشر إلى هذا ، وهو الراجْ  ، أما 

د بدن مسدفر المت خروَّ فقد ذكروا النس  ت ثرا بشخصيته وما كت  عنه الحقا  ، وعلق الشيب سدعي

علددى ذلددك فددي كتابدده نقددال عددن الشددطنوفي أَّ أدلددة الطدداعنين  ددعيفة ونددادرة وأدلددة المثبتددين قويددة 

وهذا عَي   ، وابن الَوزي أعرل به  وبنسبه  فلو كاَّ ذلدك لمدا أخفدا  هدذا  ،  28ص وكثيرة ،

علدى كتدداب إال مدن قبدل اعتمدداد   -غفدر هللا لندا ولدده  –المدؤرخ الحنبلدي ، ومددا أوتدي الشديب سددعيد  

 الشطنوفي وخُعبالته .
 22ص    10ابن الَوزي  " المنتظم "  ج    2
 596ص  19الذهبي " سير أعالم النبالو " ج   3
 428ص    19الذهبي   " سير أعالم النبالو "  ج   4
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األغلد   –عبدارات كثيدرة اإلشدكال  –رحمده هللا  –وللَيالندي 

أنها مكذوبة عليه وكما قدال الدذهبي فدي نهايدة ترجمتده ، قدال " وفدي 

الَملدة الشدديب عبدددالقادر كبيددر الشدد َّ وعليده مآخددذ فددي بعددض أقوالدده 

  1الموعد ، وبعض ذلك مكذوب عليه "ودعاويه وهللا 

من ذلك على سبيل المثال ما ذكر  العليمي عدن بعودهم قدال : 

 من الشيب لمريديه إلى يوم القيامدة أَّ اليمدوت أحدد مدنهم إال علدى 

توبة  ، وأعطي أَّ مريديه ومريدي مريديه إلى سبعة يدخلوَّ الَندة 

 "2 

اي ومددن ذلددك أندده قددال : أقمددت فددي الصددحاري صددحاري العددر

وخرابدده خمسددا وعشددرين سددنة مَددردا سددائحا الأعددرل الخلددق وال 

يعرفوني ، وت تيني طوائ  من رجال الغي  والَاَّ أعلمهم الطريق 

إلددى هللا عددُ وجددل ورافقنددي الخوددر عليدده السددالم فددي أول دخددولي 

العراي وما كنت أعرفده وشدرط أَّ ال أخالفده ، وقدال لدي أقعدد هندا ، 

 3يه ثالث سنين " فَلست بالمكاَّ الذي أقعدني ف

 –قلددت وكددل هددذا خددُعبالت ال تسددو  جندداح بعو ددة ، وهددي 

 . انحرال بين عن منهج الرسول  –نس ل هللا السالمة 

و سددواو قالهددا الَيالنددي أم ال فددذلك ال يقويهددا بددل يددوهن قائلهددا 

كائندددا مدددن كددداَّ ، وقدددد تسدددرب لكتددد  أهدددل السدددنة بسدددب  الصدددوفية 

 . 4الروايات الكثير ة الساقطة كهذ 

وقددد شددن ابددن الَددوزي هَومددا شددديد الوطدد ة علددى الصددوفية ، 

وهو نقد عارل  بهم معاشر لهم ال تخفدى عليده مدن أمدورهم الكثيدر ، 

وأسق  أول ما أسق  نظرية المنع من نقد الصوفية باعتبدارهم زهدادا 

أوليدداو هلل فقددال فددي كتابدده " تلبدديس إبلدديس" الددذي خصددم معظمدده 

ال اعتبدار بقدول جاهدل يقدول كيد  للحديث عدن صدوفية بغدداد ، ": و

                                                 
 451ص   20الذهبي  " سير أعالم النبالو  " ج   1
 232ص 3العليمي " المنهج األحمد " ج  2
 222ص 3سابق   ج المرجع ال 3
من أراد العَ  واالستُادة من ذلك فلينظر كتاب العليمي الحنبلي " المنهج األحمد " في ترجمة  4

 الَيالني يَد العَ  الذي الينقوي .
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النقيدداد إنمددا يكددوَّ إلددى مددا  يددرد علددى فددالَّ الُاهددد المتبددرك بدده ألَّ ا

، وقد يكوَّ الرجل من األوليداو  جاوت به الشريعة ال إلى األشخاص

  1وأهل الَنة وله غلطات فال تمنع منُلته من بياَّ زللـه "

وقدددد سدددرت عددددو  هدددذا التصدددول لدددبعض الحنابلدددة فدددذكر 

ويوصددفوَّ  َّ عددددا ممددن يتددرجم لهددم فددي طبقددات الحنابلددةالمؤرخددو

بالصوفي مثل هبة هللا بن أبي عبدد هللا البغددادي  ،  وسدعد بدن نصدر 

المعددرول بددابن الدددجاجي قددال عندده العليمددي " كدداَّ يخددال  الصددوفية 

  2ويحور معهم سماع الغناو " 

هددـ دفددن عنددد الصددوفية إر دداو لهددم  564وهددذا لمددا تددوفي سددنة 

يام ومازال الحنابلدة يلومدوَّ ولدد  علدى هدذا ويقولدوَّ : فبقي خمسة أ

مثددل هددذا الرجددل الحنبلددي أي شدديو يصددنع عنددد الصددوفية فنبشدده بعددد 

  3خمسة أيام بالليل "

على الرغم من ذلك فدإَّ الصدوفية لدم تسدتطع تثبيدت مكداَّ لهدا 

داخل اإلطار الحنبلي ، بل إَّ تيار الَيالني سرعاَّ ما استقل مكونا 

 عالقة لها بالمذه  الحنبلي .  فرقا صوفية ال
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صولة البزل القناعيس.....اللحظات األخيرة على عتباات 

 بغداد 
هـ عاد فخر الدين ابدن تيميدة 605يذكر المؤرخوَّ أنه في سنة  

خطيد  حدراَّ مدن الحدج إلدى بغدداد ، وجلددس  –جدد شديب اإلسدالم  –

 المه :فقال في ك بباب بدر للوعظ مكاَّ يوس  ابن الَوزي

لددددم يسددددتطع صددددولة   وابن اللبوَّ إذا مالُ في قرَّ  

 البُل القناعيس

  1لكونه شابا " –االبن  –ك نه يعرض بابن الَوزي 

قلت وهذا االستشهاد كداَّ فدي مو دعه تمامدا ، إذ أنده فدي تلدك  

الحقبة و ْ تحول الثقل الحنبلي من بغداد إلى بدالد الشدام  ، وحقبدة 

افتدراض بدايدة محدددة لهدا لكدن يمكدن  الرحيل عن بغداد من الصع 

اعتبار حدودها منذ الطبقة السابعة من طبقدات الحنابلدة ، وهدي علدى 

وحتى سقوط بغداد علدى  541وجه التقري  الفترة الممتدة بين سنتي 

 يد المغول .

وأبرز ما يميدُ هدذ  المرحلدة التاريخيدة فدي بغدداد  أَّ الخالفدة 

طتها واستقاللها ، بعدد أَّ خد  العباسية استعادت جُوا كبيرا من سل

الوددغ  المعتدداد عليهددا مددن قبددل ممالددك الشددري ، وذلددك رغددم فشددل 

هدددـ ، ومقتدددل الراشدددد علدددى يدددد 529محاولدددة المسترشدددد بقتلددده سدددنة 

 هـ . 532السالجقة سنة 

إال أَّ الصدددراعات السدددلَوقية العنيفدددة بدددين السدددلطاَّ مسدددعود 

ثددم تنفسددت والسددلطاَّ سددنَر صددرفت اهتمددام السددالطين السددالجقة ، 

هدـ ، وتشدتت 547بغداد الصعداو بوفاة السلطاَّ القدوي مسدعود سدنة 

 هـ .548مملكة السلطاَّ سنَر سنة 
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كما ساهم في تحقيق االستقاللية العباسية انشغال البيت الُنكي 

وقد حولت نَاحات نور الددين  في معاركه  د الصليبين في الشام ،

ذلك محددل بغددداد ، زنكددي العسددكرية الشددام إلددى منطقددة جددذب حالددة بدد

فتحول إليها الكثيدر مدن أمدراو الحدرب والعلمداو والصدلحاو والُهداد 

 وطالب الدنيا وطالب اآلخرة  .

وكانت نتيَة هذا كله االستقالل العباسي بدالعراي ، وكمدا هدي 

العادة عند تحرر الخالفة العباسية من الهيمندة الخارجيدة فإنده يحددث 

، ورافدق ذلدك مدا أشدرنا لده سدابقا  تقارب بينها وبين القيدادات السدنية

بمشروع التعويض الحنبلي ، فوصل عوَّ الدين ابدن هبيدرة الحنبلدي 

هـ ، وكاَّ لهذا الوزير حرص بالغ في توطيد  544إلى الوزارة سنة 

دعائم الخالفدة وتخفيد  الودغ  عليهدا ، وقدد شدهدت الفتدرة الالحقدة 

 حمالت عسكرية للَيش العباسي ، منها حملته   

هدـ ، وحملدة علدى دقوقدا شدمال شدري 547ندوب العدراي سدنة على ج

هددـ حدددث مددا يؤكددد اسددتقالل 551هددـ ، وفددي سددنة  550بغددداد سددنة 

العباسدديين ، فقددد زار بغددداد السددلطاَّ السددلَوقي سددليماَّ شددا  وقابددل 

الخليفة وتقرر في اللقاو أَّ للخليفدة العدراي ولسدليماَّ شدا  مدا يفتحده 

 من خراساَّ .

لعباسدية لتوطيدد اسدتقاللهم علدى أغلد  واستمرت المحداوالت ا

مندداطق العددراي ، فخددرج الددوزير ابددن هبيددرة لقتددال قبيلددة خفاجددة فددي 

هـ طرد بني أسد من الحلة ، 558هـ ، وتم في سنة 556الَنوب سنة 

 وحكمهم كاَّ مثيرا للمشاكل في وجه العباسيين .

ولددم تغيددر وفدداة ابددن هبيددرة األمددر بددل ظلددت األمددور السياسددية 

ة للعباسدديين علددى مدداهي عليدده ، وقددد وصدد  ابددن كثيددر والعسددكري

الددوزير الحنبلددي ابددن هبيددرة صدداح  كتدداب " اإلفصدداح عددن معدداني 

الصحاح " فقال:" وزر للمقتفدي ثدم البنده المسدتنَد وكداَّ مدن خيدار 

الوزراو وأحسنهم سيرة وأبعدهم عن الظلم ، وقد كاَّ يبالغ في إقامة 

سدالجقة عدنهم بكدل ممكدن حتدى الدولة العباسية وحسم مادة الملوك ال
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استقرت الخالفة في العراي كله ليس للملدوك معهدم حكدم بالكليدة وهلل 

 1الحمد " 

وقد شهدت هذ  الفترة بنداو عددد مدن المددارس للحنابلدة ، منهدا 

مدرسددة الددوزير ابددن هبيددرة فددي بدداب البصددرة ، ومدرسددة لعبدددالقادر 

ة بنفشددا الَيالنددي ، ومدرسددة البددن الَددوزي بدددرب دينددار ومدرسدد

الرومية موالة المستويو ، غير أَّ هدذ  المددارس لدم تسدتطع ت ديدة 

الدددور الددذي نَحددت فيدده المدرسددة النظاميددة التددي عددُزت الوجددود 

الشددافعي ببغددداد عمومددا واألشددعري  خصوصددا  ،  وال تفسددير لددذلك 

 سو  أَّ المرحلة كانت مرحلة إدبار للحنابلة ورحيل عن بغداد .

كم الدوزير ابدن هبيدرة ظهدر العديدد مدن وفي الفترة التي تلت ح

الرموز الحنبلية التي استطاعت توثيدق عالقاتهدا بالسدلطة العباسدية ، 

ومن أبرزهم عبدالرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ابن الَوزي ، 

الذي حاز على ثقة الخليفة المستنَد ، لكنه بلغ ش وا عظيما في زمن 

  " المصدباح الموديو الخليفة المستويو ، والذي كتد  كتداب سدما

في دولة المستويو " ، وتتفق األدبيات الحنبلية على أَّ الشيب قوي 

بكتابدة لددوح  574اتصداله بالخليفدة المستوديو ، حتدى أندده أمدر سدنة 

على قبر اإلمام أحمد مكتدوب فيده " هدذا قبدر تداج السدنة وحيدد األمدة 

لعامدل بكتداب العالي الهمة العالم العابد الفقيه الُاهد الورع المَاهد ا

هللا وسددنة رسددول هللا اإلمددام أبددي عبددد هللا أحمددد بددن محمددد بددن حنبددل 

  2الشيباني "

وحصددل للشدديب أبددي الفددرج وللحنابلددة التعظدديم الُائددد ، وجعددل 

الناس يقولوَّ للشيب أبي الفرج هذا بسببك فإنه ما ارتفع هذا المذه  

  3عند السلطاَّ حتى مال إلى الحنابلة إال بسماع كالمك "

هددـ ، أي بعددد أقددل  575ورغددم وفدداة المستودديو مبكددرا سددنة 

خمس سنوات فدي الخالفدة ، وخالفدة ابنده الناصدر فقدد ظلدت األمدور 

                                                 
،  قلدت وقدد شدهدنا دورا ممداثال فدي مرحلدة انتقاليدة    251ص 12ابدن كثيدر " البدايدة والنهايدة " ج    1
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على ما هي عليه في السنوات األولدى مدن حكدم الناصدر ، واسدتطاع 

لكنده لدم يكدن  583عبيدهللا بن يونس أَّ يصل لمنص  الوزارة سدنة 

لفرصددة كددامال إذ هددُم فددي مددؤهال كسددلفه ، إ ددافة أندده لددم تددتْ لدده ا

 هـ  .585معركة مع السلطاَّ السلَوقي طغرل سنة 

وقد عرل الناصر بتناقواته ، وذكر المؤرخوَّ عنه أنده كداَّ 

قبيْ السيرة في رعيته ظالما لهم ، خرب في أيامه العدراي ، وتفدري 

 1أهله في البالد وكاَّ يعمل الشيو و د  "

قددرب ابددن القصدداب انقلدد  الناصددر علددى النفددوذ الحنبلددي  ،  ف

الوزير الشيعي الدذي جهدد فدي تتبدع  بقايدا النفدوذ الحنبلدي ، ولدم يكدن 

الشدديعة وحدددهم مسددتائين مددن هددذا النفددوذ ، فقددد نقددل المؤرخددوَّ خبددر 

هدددـ و فدددرح ابدددن  560مرجددداَّ الخدددادمي وهدددو شدددافعي تدددوفي سدددنة 

الَوزي بموتده كثيدرا ، وكداَّ يدبغض الحنابلدة جددا ويعدادي الدوزير 

بددن الَددوزي جدددا ويقددول لدده : مقصددودي قلددع مددذهبكم ابددن هبيددرة وا

وقطع ذكركم " وذكر ابن الَوزي كذلك أَّ الوزير ابن هبيرة عمدل 

حطيما بمكة يصلي فيه إمام الحنابلة فموى مرجاَّ وقلعده مدن غيدر 

 2إذَّ الوزير " 

عودا على بدو حداول ابدن القصداب الدوزير الشديعي تتبدع بقايدا 

مددن ابددن الَددوزي ممددثال لدده ، فسددعى النفددوذ الحنبلددي فلددم يَددد خيددرا 

بمشورة الركن عبدالسدالم بدن عبددالرزاي حفيدد عبددالقادر الَيالندي 

إلى القبض على ابن الَوزي واالعتداو عليه وعلى كتبده ونفيده إلدى 

 هـ . 590واس  سنة 

ذكر العليمي فدي ذلدك فقدال :" فلمدا ولدي ابدن القصداب الدوزير 

بعد  –القبض على ابن يونس الشيعي وكاَّ رافويا خبيثا ، سعى في 

وتتبددع أصددحابه  –تخلصدده مددن األسددر ورجوعدده إلددى بغددداد مسددتترا 

ف غرا  الدركن عبدالسدالم إلدى أَّ كتد  إلدى الخليفدة الناصدر ، وكداَّ 

الناصر له ميل إلى الشيعة ولم يكن له ميل إلى الشيب أبي الفرج ألنه 
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 قيددل إَّ الشدديب ربمددا كدداَّ يعددرض فددي مَالسدده بددذم الناصددر فدد مر

بتسددليمه إلددى الددركن عبدالسددالم فَدداو إلددى دار الشدديب وشددتمه وأغلددظ 

 1عليه وختم على كتبه ودار  وشتت عياله وحمل الشيب إلى واس  "

ومما الشك فيه أَّ الناصدر كداَّ داعمدا قويدا لهدذ  السياسدة فقدد 

كاَّ بينه وبين ابدن الَدوزي نفدرة ، فقدد أورد العليمدي فدي كتد  ابدن 

قد الخناصر في ذم الناصر " ورغدم أنده مدن الَوزي كتابا سما  " ع

غير المستبعد أَّ الكتاب منحول على الشديب ، إال أَّ عالقدة الناصدر 

والحنابلدددة عمومدددا كاندددت غيدددر جيددددة ، إ دددافة إلدددى تعددددد الَبهدددات 

المعاديددة البددن الَددوزي ، وكددل ذلددك سدداعد علددى الددتخلم مددن ابددن 

م يصددر هدـ ، ولد595، وظل في منفا  حتى سدنة  590الَوزي سنة 

وبتدخل من والددة  592أمر العفو عنه إال بعد وفاة ابن القصاب سنة 

 الخليفة الناصر نفسه  .

وكانددت محنددة ابددن الَددوزي تعبيددرا عددن محنددة حنابلددة بغددداد ، 

والذين لدم يظهدر فديهم بعدد ابدن الَدوزي شخصدية تمكندت مدن تعبئدة 

الفددراب الددذي تركدده ابددن الَددوزي ، ويصددْ أَّ ندددعي أَّ وقددول ابددن 

لَددوزي علددى عتبددات بغددداد منفيددا كدداَّ فددي الحقيقددة وقوفددا للمددذه  ا

الحنبلي لكن  وجهته لم تكن جنوبا حيث نفي ابن الَوزي ، بدل غربدا 

حيدددث الثقدددل الَديدددد لإلسدددالم والمدددوطن الَديدددد للحنابلدددة ، وابتليدددت 

 . 2المليحة أخيرا بالطالي األخير

إعالنهدا ولم تكن بغداد آنذاك في حاجة إلدى التتدر سدو  فدي    

إخراجها من دائرة التاريب ، وحق لها أَّ يبكى عليها ، بعد أَّ كانت 

مقصدددا ألهددل اإلسددالم ، ومددُار للعلمدداو وطالبهددم ، وبعددد أَّ كانددت 

النبددع الددذي يددرد  الظددامئوَّ ، ودعددت بغددداد المددذه  الحنبلددي علددى 

الصدددعيد الَمعدددي وعلدددى صدددعيد الحودددور الفاعدددل ، وبقيدددت بقايدددا 

بعوهم حتى بعد االجتياح التتدري ، لكنده وجدود وأطالل وأفراد بقي 

                                                 
 35ص 4العليمي " المنهج األحمد " ج  1
 هذا تعبير لطي  ذكر  أحد الشعراو لما عُم المتوكل العباسي على االنتقال إلى الشام  راحال  2

 من بغداد  فقال

 فقد تبلى المليحة بالطالي  فإَّ تدع العراي وساكنيها  
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أشدددباح ، وأجسددداد بددددوَّ أرواح  ، ولمدددا اجتمدددع محدددي الددددين بدددن 

عبدالرحمن ابن الَوزي بمَد الدين ابدن تيميدة فدانبهر لده وقدال هدذا 

 هـ .653الرجل ما عندنا ببغداد مثله " وكاَّ ذلك سنة 

وهم من وكانت هذ  البقايا تتمثل في جهود عدد من الحنابلة بع

هدددـ 634التيدددار المحدددافظ كإسدددحاي بدددن أحمدددد العلثدددي المتدددوفى سدددنة 

 هـ .609ومحمود بن عثماَّ البغدادي المتوفى سنة 

وفي هذا الوقت برز علماو كبار مثلوا المذه  مدن أهدل الشدام 

هـ ، وموفدق الددين 600مثل الحافظ عبدالغني المقدسي المتوفى سنة 

حنبليددة " المغنددي فددي شددرح  ابددن قدامددة صدداح  الموسددوعة الفقهيددة ال

 0الخرقي " وآل تيمية في حراَّ وآل المقدسي في دمشق 

ومن اللطي  ما يذكر في ترجمة ابن قدامة لمدا زار بغدداد قدال 

له الشيب أبو الفتْ ابن المني : اسكن هنا فإَّ بغداد مفتقرة إليك وأنت 

 1تخرج من بغداد وال تخل  فيها مثلك " 

ة فدي بغدداد ، كداَّ الحنابلدة يكسدبوَّ وفي زمن الخسائر الحنبلي

نفوذا جديدا في مناطق أخر  في الشام ومصر ، فقدد ذكدر ابدن كثيدر 

هدـ أنده عدُم علدى إخدراج  595في وفاة الملك العُيدُ األيدوبي سدنة 

الحنابلة من بلد  مصر ، ويكت  إلى بقية إخوانه بإخراجهم من البالد 

كددل ذلددك مددن فشدداع ذلددك عندده وذاع وسددمع ذلددك مندده ، وصددرح بدده و

معلميه وخلطائه وعشرائه من الَهمية وقلة علمه بالحديث فلما وقدع 

ذلددك مندده ونددو  هددذ  النيددة القبيحددة الفاسدددة أهلكدده هللا ودمددر  سددريعا 

 2وعظم قدر الحنابلة بين الخلق بمصر والشام عند الخاص والعام " 

هدـ حظدوة 599وكاَّ البدن نَدا الدواعظ الحنبلدي المتدوفى سدنة 

 لدين وكانت له بمصر مكانة .عند صالح ا

هدـ نصد  محدراب الحنابلدة فدي الدرواي الثالدث 617وفي سدنة 

الغربددي مددن جددامع دمشددق بعددد ممانعددة مددن بعددض الندداس لهددم  ولكددن 

                                                 
 151ص 4العليمي " المنهج األحمد "  ج  1
 18 ص 13ابن كثير " البداية والنهاية " ج    2
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سدداعدهم بعددض األمددراو فددي نصددبه لهددم وهددو األميددر ركددن الدددين 

  1المعظمي وصلى فيه الشيب موفق الدين ابن قدامة " 

داية القرَّ السابع الهَري على وقدع أما بغداد فقد عاشت منذ ب

هددـ ، ودخلهددا 618أقدددام التتددر الددذين كددانوا يقتربددوَّ منهددا منددذ سددنة 

هدـ ، 628خوفهم ورعبهم لكنهم رجعوا عنها ، ثدم عدادوا الكدرة سدنة 

هددـ ، حددين 656لكددنهم حدداموا حددول العددراي ولددم يدددخلو  إال فددي سددنة 

يدد ، وكاندت هدي اجتاحتها جموعهم منهية حكم الخالفدة العباسدية العت

المرة األولدى التدي تددخل فيهدا جيدوش كدافرة مديندة الرشديد عاصدمة 

 اإلسالم .

ومددع دخددول أول جندددي تتددري لبغددداد نكددوَّ قددد أنهينددا تتبعنددا 

التاريخي للحنابلة في بغداد وهللا غال  على أمر  ، ولكن أكثر الناس 

 اليعلموَّ .

 

 

ل      كتبه / علي بن محمد بن عبدهللا باخي ِـّ

 ابطينب

 مكة المكرمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 91ص    13المرجع السابق  ج   1
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   المصادر والمراجع 
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 و المراجع المصادر  
 القرآَّ الكريم  -

 

 .علي بن محمد الشيبانيثيرابن األ

 " الكامل في التاريب " -                

 1965-1385بيروت  –دار صادر                            

 
 و الدين األربلي .  عال

 " جواهر األدب في معرفة كالم العرب "-             

 تحقيق  :  حامد أحمد نيل                    

 1404مكتبة النهوة المصرية                      

 يُيد بن محمد بن إياس 0األزدي 

 تاريب الموصل -

 تحقيق : علي حبيبة

 القاهرة –سالمية المَلس األعلى للشؤوَّ اإل                     

                        1387-1967  

 . أبو الحسن علي بن إسماعيل  شعرياأل

 " مقاالت اإلسالميين واختالل المصلين " -            

 تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد                    

-1389-   2القاهرة  ط  –مكتبة النهوة المصرية                

1969 

 
 . أبو نعيم صبهانياأل

 " اإلمامة والرد على الرافوة " -           

 تحقيق : علي بن محمد الفقيهي                 

  1ط   0المدينة المنورة     –مكتبة العلوم والحكم                 
- 1407 

 . محمد بن إسماعيل الصنعاني               ميراأل

 ظ الفكرة لمراجعة الفطرة "" إيقا-                 
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دار ابن حُم  –تحقيق : محمد صبحي حالي                            

 بيروت –

 1999-1420  -  1ط                              

 

 إسحايحنبل .  حنبل بن  

 " ذكر محنة اإلمام أحمد بن حنبل "  -                

 ش تحقيق :  محمد نغ                  

 1983 – 1403 -  2ط                   

 . الحسن بن علي بن خل   بربهاريال

 " شرح السنة "  -               

 تحقيق :  خالد بن قاسم الردادي                      

  1418 - 2الرياض   ،  ط  –دار السل                    

 البشاري .  محمد بن أحمد المقدسي

 " أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم " -            

 تحقيق   :  محمد مخُوم                  

 1408بيروت      –دار إحياو التراث العربي                    
 .  محمد بن عيسى بن سورة ترمذيلا

 " الَامع الصحيْ " -              

 تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي                   

  -  2مصر  ،   ط –مطبعة مصطفى البابي الحلبي                   
1388 

 .  المحسن بن علي   تنوخيال

 " نشوار المحا رة وأخبار المذاكرة " -                 

 1972 -1392تحقيق  : عبود الشالَي                            
 . محمد عبدالستار تونسويال

 َّ عقائد الشيعة ""   بطال -               

                         1408 
 . أحمد بن عبدالحليم الحنبلي الحراني   تيميةابن 

 " مَموع الفتاو  " -                
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 جمع : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم  "                      

 الرئاسة العامة لشؤوَّ الحرمين الشريفين                             

 " بياَّ تلبيس الَهمية في ت سيس بدعهم الكالمية " -

 علق عليه : محمد بن عبدالرحمن بن قاسم       

 " منهاج السنة النبوية " -

 تحقيق  :  محمد رشاد سالم        

الرياض  –جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية      

1406 

 نقض المنطق -

 -تحقيق : محمد عبدالرزاي حمُة     

 القاهرة –مكتبة السنة المحمدية                         
 . فهمي اَّعجد

 " المحنة "   -             

 1989 -   1بيروت ط –دار الشروي                  

 الَديع .  عبد هللا 

 "  كش  اللثام عن طري حديث غربة اإلسالم " -

 1409الرياض   –مكتبة الرشد           
 رحمن بن علي بن محمد  أبو الفرج .  عبدال َوزيابن ال

 " دفع شبهة التشبيه " -

 –المكتبة األزهرية  –تحقيق محمد زاهد الكوثري         

 القاهرة

 المنتظم في تاريب الملوك واألمم "  -

  -  1الهند  ط    –دائرة المعارل العثمانية            
1359 

 "مناق  اإلمام أحمد بن حنبل " -

  بن عبدالمحسن التركيتحقيق : عبد هللا       

 1409 -  2الرياض  ط  –دار هَر        

 " تلبيس إبليس " -
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بيروت ) نسخة مصورة عن  –دار الندوة الحديثة     

 الطبعة المنيرية(

 العلل المتناهية في األحاديث الواهية " -
 تحقيق : إرشاد الحق األثري      

 مكة –المكتبة االمدادية        

 زيمشيخة ابن الَو -

 تحقيق :  محمد محفوظ          

   2بيروت    ،  ط –دار الغرب اإلسالمي       
 هـ1400

 " كتاب القصاص والمذكرين " -

 تحقيق :  مارلين سوارتُ     

  1986بيروت    –دار المشري         

ابن أبي حاتم  . عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي 

 الحنولي الرازي

 والتعديل "" الَرح  -

  1ط -الهند    –مطبعة  دائرة المعارل العثمانية     
1372 

 أبو عبد هللا النيسابوري حاكمال

 " المستدرك على الصحيحين "  -         

 حل  –مكت  المطبوعات اإلسالمية                  
 .  محمد بن حباَّ أبو حاتم البستي  حباَّابن 

 المحدثين والوعفاو والمتروكين " " المَروحين من   -          

 تحقيق : محمود إبراهيم زايد                  

 1396حل     –دار الوعي                      
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 .  أحمد بن حَر العسقالني  حَرابن 

 " تهذي  التهذي  " -

 1413    2بيروت  ط –دار إحياو التراث العربي         

 هـ

 " تقري  التهذي  " -

 حققه : صغير أحمد شاغ  الباكستاني         

 1416 -   1الرياض     ،  ط  –دار العاصمة          

 " فتْ الباري شرح صحيْ اإلمام البخاري "  -

دار الفكر ) نسخة      تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي          

 مصورة (
 .  علي بن أحمد الظاهري األندلسي حُمابن 

 ي الملل واألهواو والنحل "" الفصل ف   -              

 بيروت ) نسخة مصورة ( –دار الفكر                        
 .  ياقوت بن عبد هللا   حمويال

 معَم األدباو " -
 أحمد فريد رفاعي  –دار الم موَّ      

 " معَم البلداَّ "  -
 1404بيروت    –دار صادر        

 ابن حوقل .  أبو القاسم بن حوقل النصيبي

 " صورة األرض  "  -           

 1979بيروت   ،      –دار مكتبة الحياة                
 . أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي  خطي ال

 " تاريب مدينة السالم  ) تاريب بغداد ( " -             

 تحقيق : بشار عواد معرول                   

-1422 – 1بيروت  ط –سالمي دار الغرب اإل                  

2001 
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 . أحمد بن محمد بن أبي بكر  خلكاَّابن 

 " وفيات األعياَّ وأنباو أبناو الُماَّ " -            

 بيروت –تحقيق : إحساَّ عباس    دار الثقافة                      

 ابن درباس . عبدالملك بن عيسى

 " رسالة في الذب عن أبي الحسن األشعري " -

 تحقيق :  علي بن محمد الفقيهي     

 1984 -1404  -   1ط          

 ابن الدمياطي .   أحمد بن أيبك الحسيني

 " المستفاد من تاريب ذيل بغداد " -             

  -  1الهند   ،  ط  -مطبعة المعارل العثمانية                      
1399 

 . عبد هللا بن عمر دميَيال

 "  اإلمامة العظمى عند أهل السنة والَماعة "  -              

  1407دار طيبة    –الرياض               

 الدهلوي . شا  عبدالعُيُ ولي هللا أحمد عبدالرحيم

 " مختصر التحفة االثني عشرية  "  -          

الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واالفتاو               

 والدعوة واإلرشاد 

 هـ 1404الرياض                        
 . محمد بن عثماَّ  ذهبيال

 " األمصار ذوات اآلثار "   -
 تحقيق   :   قاسم علي سعد    

 هـ  1406   1بيروت   ، ط  –دار البشائر اإلسالمية                  

 " ديواَّ الوعفاو والمتروكين " -             

 د األنصاري تحقيق :  حما                

 2مكة   ،   ط   –مكتبة النهوة الحديثة                   
 " سير أعالم النبالو " - 

 تحقيق " شعي  األرنااوط وآخروَّ                
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-1417  - 11بيروت  ،  ط  –مؤسسة الرسالة                 

1996  

 " العبر في خير من غبر "  -             

 قيق :  صالح الدين المنَد حت                 

 1984    2ط -مطبعة حكومة الكويت                    

 " الكاش  في معرفة  من له رواية في الكت  الستة " - 

 موسى الموشى  –تحقيق عُت عطية       

-1392 -  1القاهرة    ط  –دار الكت  الحديثة      

1972 

 لى الطبقات واألعصار "" معرفة القراو الكبار ع -           

 تحقيق : محمد سيد جاد الحق                  

  -  1مصر    ط –دار الكت  الحديثة                  
" المنتقى  من منهاج االعتدال في نقض كالم أهل  -          

 الرفض واالعتُال"

 حققه وعلق  عليه : مح  الدين الخطي                  

الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واالفتاو والدعوة              

 واإلرشاد 

 هـ 1409الرياض                        

 ميُاَّ االعتدال  في نقد الرجال -            

 تحقيق  :  علي محمد البَاوي                

 القاهرة –دار إحياو الكت  العربية                  

 1963   -  1382   1ط                 
 .  عبدالرحمن بن شهاب البغدادي الحنبلي  رج ابن 

 " الذيل على طبقات الحنابلة "   -            

 تحقيق محمد حامد الفقي  -        

 1952 -1372القاهرة  –مطبعة أنصار السنة 

 هنري الوست –تحقيق سامي الدهاَّ  -       

 1ج  1950 – 1370دمشق  –المعهد الفرنسي 
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 . رال  رزي هللا

 " يوم الدم "   -            

 1997  1بيروت    ط   –دار الطليعة                

 سعد .  فهمي عبدالرزاي

 "   العامة في بغداد "   -        

 1983بيروت  ،   –األهلية للنشر والتوزيع            

 
 . عبدالوهاب بن علي   سبكيال

 طبقات الشافعية الكبر ""   -         

 عبدالفتاح الحلو -تحقيق : محمود الطناحي                       

 القاهرة   –مطبعة عيسى البابي الحلبي  -  1ط                         

 

 السمعاني . أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي

 " األنساب  " -

 حيى المعلميعلق عليه :  عبدالرحمن بن ي         

 هـ               1400بيروت   –محمد أمين دمج     2ط          
 . محمد بن علي شوكانيال

 " الفوائد المَموعة في األحاديث المو وعة "  -       

 تحقيق : عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني                

 1398مصر     –مطبعة السنة المحمدية                    

 
 .  أحمد بن حنبل  شيبانيال

 " المسند  "   -      

 حمُة أحمد الُين –تحقيق : أحمد محمد شاكر                 

 هـ1416 -  1القاهرة  ط  –دار الحديث                    

 

 الصولي . محمد بن يحيى 
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 "أخبار الرا ي باهلل والمتقي هلل   "  -       

 هيورث. دَّ 0  :  ج نشر                

     1399   2بيروت   ،   ط  –دار المسيرة                     

 

 
 "  الهالل بن المحسن  صوليال

 " تحفة األمراو في تاريب الوزراو " -      

 تحقيق  :  عبدالستار فراج                

 1958مصر    –دار إحياو الكت  العربية                     

 . محمد بن جرير  ريطبال

 " تاريب الرسل والملوك "   -             

 تحقيق : محمد أبو الفول إبراهيم "                               

  3مصر  ط  –دار المعارل                                          
 " جامع البياَّ عن ت ويل آي البياَّ " -

  -   3مصر  ،   ط  –مطبعة مصطفى البابي الحلبي       
1388 

 
 أحمد بن طاهر الكات   طيفورابن 

 " بغداد  "  -              

 1949 -1368تحقيق : محمد زاهد الكوثري                     
 . أبو أحمد عبد هللا بن عدي  عديابن 

 " الكامل في  عفاو الرجال "    -             

 1977طبعة سلماَّ األعظمي  م -بغداد                       
 . علي بن الحسن بن هبة هللا الدمشقي عساكرابن 

تبيين كذب المفتري فيما نس  إلى اإلمام أبي الحسن  -            

 األشعري"

 هـ1404 -  3بيروت ط  –دار الكتاب العربي                     
 .  عبدالرحمن بن محمد المقدسي الحنبلي عليميال
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 ألحمد في تراجم أصحاب اإلمام أحمد "المنهج ا -

 محمود األرنااوط  –تحقيق : عبدالقادر األرنااوط                    

 1997 -   1بيروت    ط –دار صادر                          

 تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد               

 ابن العماد .  عبدالحي بن أحمد العكري الحنبلي

 الذه  في أخبار من ذه  " " شذرات -

 تحقيق :  عبدالقادر األرنااوط وآخروَّ      

 1406   1ط  -دمشق    –دار ابن كثير      
 .  محمد بن علي بن محمد عمرانيابن ال

 " اإلنباو في تاريب الخلفاو  "  -            

 تحقيق : قاسم السامرائي                     

 1973 –اليدَّ                            
 
 أبو حامد  غُاليال

 " االقتصاد في االعتقاد "    -             

 هـ1403 -  1بيروت  ط –دار الكت  العلمية                    

 
 الفراو . القا ي أبو يعلى محمد بن الحسين 

 " إبطال الت ويالت في أخبار الصفات " -
 تحقيق  : محمد بن حمد الحمود       

 1995-1416 1الكويت  ط  –ر إيالل دا
 المسائل العقدية من كتاب الروايتين والوجهين " -

 تحقيق : سعود بن عبدالعُيُ الخل   

 هـ1419  1الرياض  ط   –دار أ واو السل           

 

و  . القا ي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى البغدادي فراابن ال

 الحنبلي

 الحنابلة "" طبقات     -              
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 تحقيق : عبدالرحمن بن سليماَّ العثيمين                     

 –األمانة العامة لالحتفال بمرور مئة عام                         

1419 

 
 .  أبو بكر محمد بن الحسين  فوركابن 

 " مَرد مقاالت الشيب أبي الحسن األشعري "   -             

 بيروت –دار المشري  –ه : دانيال جيماريه حقق                    

 

 
 . مَد الدين فيروزاباديال

 " القاموس المحي  "   -                

-1357 -  4القاهرة  ط –مطبعة الم موَّ                        

1938  

 

 القحطاني .سعيد بن مسفر

" الشيب عبدالقادر الَيالني  وأراا  االعتقادية  -            

 والصوفية "

 هـ  1418 -   1ط                  

 
 .  محمد بن أحمد األنصاري  قرطبيال

 "  الَامع ألحكام القرآَّ "  -         

 -1357   1القاهرة    ،  ط  –دار الكت  المصرية            

1938 

 
 . اإلمام مسلم بن الحَاج  قشيريال

 " الَامع الصحيْ "  -           

 تركيا -استانبول   –المكتبة اإلسالمية                    
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 الكات  . أحمد 

" تطور الفكر السياسي الشيعي من الشور  إلى والية  -          

 الفقيه "

 1998 1دار الَديد  ط -بيروت                          
 .  إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي   كثيرابن 

 ة والنهاية "" البداي  -             

 دار الفكر العربي ) نسخة مصورة (                    
 .  ماريوس كنار

 "   بغداد في القرَّ الرابع الهَري "  -            

 – 2ع  1973مَلة المورد  -ترجمة :  أكرم فا ل                   
 بغداد 
 . يعقوب لسنر

 ية األولى "" خط  بغداد  في العهود العباس -           

 ترجمة :  صالْ العلي              

 1984بغداد    –مطبعة المَمع العلمي العراقي              

 المالقي  . أحمد بن عبدالنور

 " رص  المباني في شرح حرول المعاني " -             

 تحقيق : أحمد محمد الخراط                  

 1405    2مشق   ،   طد –دار القلم                    

 المالكي . محمد

 "  دراسة الطبري للمعنى من خالل تفسير  "  -            

-1417  -وزارة األوقددددددال المغربيددددددة                                 

1996  

 متُ . آدم

 " الحوارة اإلسالمية في القرَّ الرابع الهَري "  -            

 محمد عبدالهادي أبو ريدة   ترجمة :                   

-1387    4بيدددروت   ، ط –دار الكتدداب العربددي                     

1967 
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 .  مؤل    مَهول

 " العيوَّ والحدائق في أخبار الحقائق " -             

 تحقيق : عمر السعيدي                              

 1973دمشق                                      

 محمود . محمد أحمد علي

 " الحنابلة في بغداد "   -             

 1406   1بيروت  ط –المكت  اإلسالمي                      

 
 . علي بن الحسين مسعوديال

 " مروج الذه  ومعادَّ الَوهر "      -              

 تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد                        

 بيروت  ) نسخة مصورة ( –دار المعرفة                          
 .  أبو علي أحمد بن محمد   مسكويه

 " تَارب األمم "  -              

 آمدروز  0ل  0صححه : هـ                         

 1914-1332مصر   –مطبعة التمدَّ الصناعية                     
 . عبدالحسين مظفرال

 " الشافي شرح أصول الكافي " -              

 هـ1389مطبعة الغري الحديثة   –النَ                      

 مصطفى . شاكر

 " دولة بني العباس " -               

 الكويت –وكالة المطبوعات                      
 .  محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الشافعي  ملطيال

 " التنبيه والرد على أهل األهواو والبدع "-                 

 تحقيق : يماَّ بن سعد الدين المياديني                        

 هـ1414  1الدمام      ط –رمادي للنشر                            
 . موسى موسويال

 " الشيعة والتصحيْ " -                  
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 1988 -هـ 1408                        

 ابن منظور .   محمد بن مكرم

 "  لساَّ العرب " -

 هـ 1423القاهرة        –دار الحديث                      
 .  محمد رج    نَارال

 "  حكايات الشطار والعيارين في التراث العربي" -

سلسلة عالم  –الكويت  –المَلس الوطني للثقافة    

                                                                                      45المعرفة 

 1401   -  1ط

 
 . محمد بن محمود بن الحسن البغدادي نَارابن ال

 " ذيل تاريب بغداد " -             

 -   1الهند  ط –مطبعة دائرة المعارل العثمانية               
1398-1978 

 ابن النديم  .  محمد بن إسحاي

 " الفهرست  " -              

 1948مصر  –المطبعة الرحمانية                      
 . الحسن بن موسى نوبختيال

 " كتاب فري الشيعة "  -               

 حققه :  عبدالمنعم الحفني                        

 1412 -   1القاهرة   ،   ط  –دار الرشاد                         

 
 .  محمد بن عبدالملك  ذانيهمال

 "  تكملة تاريب الطبري "     -            

 تحقيق : محمد أبو الفول إبراهيم                      

  3القاهرة     ،    ط –دار المعارل                       
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