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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
ومن يضلل فال  ،من يهده اللَّه فال مضلَّ له ،ونستغفره حنمده ونستِعينه ؛ِإنَّ احلمد للَّه

 .َأنَّ حممًَّدا عبدُه ورسولهَأشهد و  ،ريك لهوَأشهد َأن ال ِإله ِإالَّ اللَّه وحده ال ش ،له يهاد
 أَمَّا بعد:

]آل  ))يَاأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُموَن((
 .[201عمران:

َها َزْوَجَها َوَبثَّ  الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفس   يَاأَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا َربَُّكمُ )) َواِحَدة  َوَخَلَق ِمنـْ
ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َواتَـُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيكُ  ْم َرِقيًبا(( ِمنـْ

 .[2]النساء:
ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم  *قـَْواًل َسِديًدا  ))يَاأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه َوُقوُلوا

 .[52-50اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما((]األحزاب: ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطعِ 
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  األول الفصل

 عصر العالمة ابن الجوزي
 

 :مباحثوفيه ثالثة 
 احلالة االجتماعية. األول:المبحث 

 احلالة السياسية. الثاني:حث المب
 احلالة العلمية. الثالث:المبحث 

 

 ةـة االجتماعيـب األول: الحالـالمطل
الدولة  عصربن اجلوزي رمحه اهلل تعاىل يف امجال الدين أبو الفرج اإلمام ولد وترعرع 

إىل  فيهااليت ينتهي نسب اخللفاء الذي يُعد أحد أهبى العصور اإلسالمية، و العصر  ،العباسية
بين  خلفاءالنيب صلى اهلل عليه وسلم، وكان أول  عم   ،س بن عبد املطلب رضي اهلل عنهالعبا

املشهور بالسفاح  ،العباس عبد اهلل بن حممد بن علي بن عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب
يوصف كان و م( أحد اجلبارين الدهاة من ملوك العرب، 571 - 511 ،هـ231 -201)

مل إنه حىت  ؛عقوبة، عظيم االنتقام، تتبع بقايا األمويني بالقتل والصلب واإلحراقشديد البأنه 
األندلس، وكان أول من أحدث بالد إىل من استطاعوا اللجوء  وأ ،بق منهم غري األطفاليُ 

على أكتاف  الفتيةفبدأت الدولة  ؛كان يوصف بالفصاحة والعلمعلى أنه  الوزارة يف اإلسالم، 
بيت من  فمع علمه حبرمة الدماء، وقرب نسب   ؛يف صفاته املتناقضاتمجع بني ب شاب  
 .(1)إال أن صفة القتل غلبت عليه؛ فسمي بالسفاح لكثرة ما سفح من دماء بين أمية ،النبوة

                                                 
(، 2/281(، والعرب يف خرب من غرب )20/10انظر لذلك: ترمجة أيب العباس السفاح يف: البداية والنهاية ) (2)

 .(، وغريها1/319(، وتاريخ اليعقويب )1/311)(، وتاريخ الطربي 7/13والكامل يف التاريخ )



 

 5 

ما بعد مذابح بين أمية، و آثرت االعتماد على غري العرب كانت هذه البداية لدولة 
ما يقرب  :أي ،هـ(171هـ( إىل )231من سنة ) حىت حكموا ئهازالت السنون تتطاول خبلفا

، متدرجة الدولة يف ذلك من القوة إىل الضعف شيئًا فشيئاً، وربع القرن من مخسة قرون
املستعصم عبد اهلل بن منصور الذي قتله التتار خليفة هلم وهو آخر لينتهي حكم بين العباس ب

 .(1) (هـ 171)يف بغداد عام 
وي األعراق ذمن جلغرايف للدولة العباسية، وتويل السالطني وقد ساعد امتداد الُبعد ا

أحياناً والوزراء ، وامتداد أيدي األمراء عليهافيها مقاليد احلكم، وتسلطهم واملذاهب املختلفة 
لصناعة القرار يف الدولة إىل بروز كثري من األعراق على الساحة االجتماعية، واليت كانت بعد 

حىت يف بل و  ،االجتماعية على رقعة اخلالفة اإلسالميةصياغة احلياة ذلك هلا أثرها الواضح يف 
وبرز من قادة اجليوش أعراق ، (2)، فقد وجد منهم من أمه أم ولدأنفسهم بيوت اخللفاء

صالح الدين و  ،(4)اليت أجنبت نور الدين زنكي (3)الشهريةالكردية سرة األخمتلفة، أمثال 
. كل هذا وغريه أوجد فيما بعد. (6)يةكو لدولة املمالجود ، واليت كانت السبب يف و (5)األيويب

                                                 
 .سيأيت تفصيل ذلك يف املطلب الثاين، وهو احلالة السياسية لعصر ابن اجلوزي (2)

 .يف املطلب الثاين أيضاً سيأيت التعريج على ذلك  (1)

 (.1/29(، )2/18انظر: مسط النجوم العوايل ) (3)

ن امللك األتابك قسيم الدولة عمادالدين أيب سعيد زنكي (امللك العادل نور الدين أبو القاسم حممود ب1)
 .امللقب بالشهيد بن امللك آقسنقر األتابك امللقب بقسيم الدولة الرتكي السلجوقي موالهم

 .[(3/22، وذيل تاريخ بغداد )(188(، وذيل تاريخ دمشق )21/155]البداية والنهاية )

بن يعقوب السلطان العادل املؤيد اجملاهد املرابط املثاغر  أبو املظفر يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان (7)
امللقب امللك الناصر صالح الدين صاحب الديار املصرية والبالد الشامية والفراتية واليمنية، مل يأت يف ملوك اإلسالم 

 .بعد نور الدين الشهيد مثله فتح القدس الشريف وطهر السواحل من اإلفرنج
 .([8/110(، واألعالم للزركلي )19/19، والوايف بالوفيات )(5/239]وفيات األعيان )

تأسست الدولة اململوكية على أنقاض الدولة األيوبية اليت أسسها صالح الدين األيويب رمحه اهلل تعاىل، وقد  (1)
ا واملطلة على انقسمت الدولة اململوكية إىل قسمني: دولة املماليك البحرية، نسبة إىل جزيرة الروضة اليت كانوا يسكنوهن

م، ودولة املماليك البُـْرجية، نسبة إىل أبراج القلعة اليت كانوا 2390-2170هـ، 593-118وحكمت بني سنة  ،النيل
من أشهر ملوك دولة ، و م2725هـ 913يقطنوهنا، وحكمت حىت قضى عليهم السلطان سليم األول العثماين سنة 

من أشهر ملوك دولة املماليك الربجية: برقوق، و  ،واملنصور قالوون ،سوالظاهر بيرب  ،الدين أيبك املماليك البحرية: عز
 وآخرهم قنصوه الغوري.
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على حياة الناس، بغض النظر عن نوعية التأثري لذلك ياة اخلالفة وتبعًا ة حللوانًا متعددأ
 بالسلب أو باإلجياب.

ملعرفة حجم الثقافات املتابينة واحلاضرات املختلطة اجملتمعة يف دولة اإلسالم ال بد لنا و 
أن باإلمام ابن اجلوزي  هيوضحوالذي  ،العصر اختالف األعراق يف ذلك من االطالع على

 -اليت عمرها العباسيون وجعلوها عاصمة اإلسالم  -عاصمة اخلالفة سكان عامة بغداد 
 (3)واجلركس (2)واألرمن (1)من العرب والفرس والرتك والنبطًا آنذاك كانوا يؤلفون خليط

ولو أن تسمية هؤالء مجيعًا بالعرب قد غلبت عليهم ، (2)والرببر (1)والكرج (4)واألكراد

                                                                                                                                            
وطويت على ، فقد صدوا الزحف املغويل يف معركة عني جالوت ؛قام املماليك بدور هام يف التاريخ اإلسالمي

 ن.م، الذي استمر لقرنني من الزما2192هـ،190أيديهم آخر صفحات الغزو الصلييب عام 
 الدولة اململوكية[ –]املوسوعة العربية العاملية 

والنبط ، والنبيط املاء الذي خيرج من قعر البئر إذا حفرت، النبط بفتح النون والباء املوحدة وطاء مهملة (2)
لفالحة هم أهل بابل من العراق يف الزمن القدمي وإليهم تنسب ا، والنبط جيل معروف كانوا ينزلون بالبطائح بني العراقني

ورجل نبطي ونباطي  :النبطية ... قيل ألن إبراهيم اخلليل عليه السالم ولد هبا وكان النبط سكاهنا، قال األزهري
هم من بين  :هم من بين نبيط بن ماس بن إرم بن سام بن نوح وقال ابن سعيد :قال ابن الكليب، منسوب إىل النبط

 .نبيط بن أشور بن سام بن نوح
 .[(2/111، وصبح األعشى يف صناعة اإلنشا )(1/733(، ولسان العرب )7/8األثر ) ]النهاية يف غريب

األرمن بفتح اهلمزة وسكون الراء املهملة وفتح امليم ونون يف اآلخر وهم أهل أرمينية الذين بقاياهم ببالد  (1)
أرم بالضم مث السكون صقع و  ،سيس قيل هم من ولد قهويل بن ناحور بن تارخ وهو آزر وتارخ أبو إبراهيم عليه السالم

عبد اهلل  بنَ  جريرَ  بأذربيجان اجتمع فيه خلق من األرمن وغريهم لقتال سعيد بن العاص ملا غزاها فبعث إليهم سعيد  
 .البجلي فهزمهم وصلب زعيمهم، كانوا من النصارى مث أسلموا، وموطنهم األصلي أرمينا

 .[(2/117)األرمن(، وصبح األعشى يف صناعة اإلنشا ) ملية(، واملوسوعة العربية العا2/278]معجم البلدان )

وهو  :قال املؤيد صاحب محاة يف تارخيه ،بفتح اجليم وسكون الراء وفتح الكاف وسني مهملة يف اآلخر (3)
وقد صار يف زماننا منهم  ،وقد غلب عليهم دين النصرانية :قال ،وهم يف شظف من العيش ه،على حبر نيطش من شرقي

 .فإنه أكثر اإلجالب منهم ؛لك الظاهر برقوقاملكر الديار املصرية من لدن أكثر عس
 .[(1/179صبح األعشى يف صناعة اإلنشا )]

(كرد بالضم مث السكون ودال مهملة بلفظ واحد األكراد اسم القبيلة، والكردي بضم الكاف وسكون الراء 1)
صحاري، وقد سكن بعضهم القرى يقال هلم األكراد، خصوصاً والدال املهملة هذه النسبة إىل طائفة بالعراق ينزلون بال

 يف جبال حلوان.
 .([7/71(، واألنساب )1/170]معجم البلدان )
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، وغلبة التسمية أو التزيي بزي (3)النصهارهم يف بوتقة الشعب العريب، وسيادة اللغة العربية
البلد املوفود إليه ال مينع الوافد من بث عاداته اليت نشأ وترىب عليها، ويريب عليها أبناءه، 

ها، وما ينتج عن املزج بني هذه األلوان من مفاهيم ذات فضاًل عن كونه يعتز هبا، وينتمي إلي
 طابع مصبوغ بالصبغة اإلسالمية.

... وقد جلب  كما أن طبقة الرقيق كانت كبرية، ومعظمها "كان من أسرى احلروب
 (6)على أيدي النخاسني (5)من بالد ما وراء النهر (4)من العهد السلجوقييف أكثر الرقيق 

 .(7)الرقيق صناعة هلم" الذين اختذوا من جتارة

                                                                                                                                            
وهي فارسية وأهلها يسموهنا كره وهي ، الكرج قال يف املشرتك بفتح الكاف والراء املهملة ويف آخرها جيم (2)

 يف جبال ممتنعة. دهم اخلزر ما بني أرمينية والقسطنطينية اماالً وبال ،الكرج من شعوب الروم، و يف رستاق يقال له فاتق
 .([1/351(، وصبح األعشى يف صناعة اإلنشا )1/111معجم البلدان )، و (1/155]تاريخ ابن خلدون )

وهم أمم وقبائل ال  الرببر شعب أكثره قبائل تسكن اجلبال يف امال إفريقية يف جبال املغرب، أوهلا برقة، (1)
نسب كل موضع إىل القبيلة اليت تنزله ويقال جملموع بالدهم بالد الرببر، وقد اختلف يف أصل نسبهم فأكثر حتصى ي

 الرببر تزعم أن أصلهم من العرب وهو هبتان منهم وكذب، والرببري واحد الرببر.
 .([2/318(، ومعجم البلدان )11]املعجم الوسيط )ص

 -، لعبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي أبو الفرج، دار صادر املنتظم يف تاريخ امللوك واألممانظر:  (3)
 (.9/118، )2378بريوت، الطبعة األوىل 

الدولة السلجوقية هي من أعظم الدول اإلسالمية، ونسبتهم إىل سلجوق بن دقاق أحد مقدمي األتراك،  (1)
طغرلبك بن ميكائيل بن سلجوق يف سنة  وهبم زالت دولة بين بويه عن بغداد وأعمال اخلالفة، وأول من ملك منهم

اثنتني وثالثني وأربعمائة، وقد ملك بالد العجم بعد آل سبكتكني، وامتدت مملكتهم إىل العراق والشام والروم، مث كان 
بقايا أتباعهم بالشام وهم آل زنكي وأتباع هؤالء وهم بيت أيوب، واستكثر هؤالء أيضاً من الرتك فغلبوهم على اململكة 

ديار املصرية والشامية واحلجازية وخرج على آل سلجوق يف املائة اخلامسة الغز فخربوا البالد وفتكوا يف العباد، وكانت بال
 هناية ملكهم على يد تكش ابن امللك ألب أرسالن شاه بن أطر.

 .([1/125(، وصبح األعشى )2/225(، وفيض القدير )1/901]فتح الباري )

 .سمرقند وخُبارى وبلخ وكرمينيا وخوارزم وفرغانة وخوقندوهي تشمل عدة أقاليم ك (7)

هو من يدفع العبيد إىل غريه ويشرتيهم ليدفعهم إىل غريه، قال أبو العباس: النخاس أخذ من النخس وهو  (1)
 الدفع.

 ([.2/115]الزاهر يف معاين الكلمات الناس )

 (.1/118املستقبل ) وآمال املاضي أصالة بني اإلسالمية احلضارة (5)
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معرفة جتارة وصريفة، وأصحاب أهل فهم دائمًا اليهود والنصارى وأما أهل الذمة من 
استخدمهم العباسيون يف لذلك فقد ، العلومغريها من احلساب والكتابة واخلراج فضاًل عن ب

 ،ةاحلريكانوا يتمتعون بكثري من ، كما أهنم  خزائنهم وضياعهمعلى وولوهم  ،دواوينهم
، مبا كفل هلم اإلسالم من حرية سياسة التسامح الديين، ويقيمون شعائرهم يف أمن وطمأنينةو 

، وإن كان مل يسمح هلم بإظهارها بني تدل عليها الكثري من النصوص وأخبار الفاحتني
من ووزراء اندماجهم يف اجملتمع أن اختذ بعض اخللفاء العباسيني أطباء من ، وقد بلغ املسلمني

 .(1)رىالنصا
ميكن اختاذ  ":فيقول تسامح العباسيني مع أهل الذمةاملثل على  (2)ابن خلكانويضرب 

مثاالً ملا قد يصري إليه الذمي من بلوغ أرفع املناصب يف الدولة، فقد تقلد  (3)إبراهيم بن هالل
لة بن معز الدو اإبراهيم األعمال اجلليلة، فامتدحه الشعراء، وعرض عليه عز الدولة باختيار 

أن يوليه الوزارة إن أسلم فامتنع، وكان إبراهيم بن هالل حسن العشرة مع  (4)البويهي

                                                 
عيون األنباء يف طبقات األطباء، ملوفق الدين أيب العباس أمحد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي انظر: ( 2)

الوقائع، والكامل يف هذه رصد شيء كثري من ففيه ذكر  ،اخلزرجي، دار مكتبة احلياة، بريوت، حتقيق الدكتور نزار رضا
والديين والثقايف واالجتماعي، للدكتور حسن إبراهيم حسن، دار اجليل (، وتاريخ اإلسالم السياسي 5/388التاريخ )
 (.1/132م، )1002بريوت، 

ئمة الفضالء ربلي الشافعي أحد األامس الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر بن خلكان اإل (1)
فاشتغلوا باألحكام  ؛قضاة من سائر املذاهبوهو أول من جدد يف أيامه قضاء ال ،والصدور الرؤساء ،والسادة العلماء

؛ وهو صاحب كتاب الرتاجم البديع املشهور له، وقد درس ابن خلكان يف عدة مدارس مل جتتمع لغريه بعد ما كانوا نواباً 
 "وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان".

 ([.72/17(، وتاريخ اإلسالم )2/273(، وفوات الوفيات )23/302]البداية والنهاية )

إبراهيم بن هالل بن إبراهيم بن زهرون بن حبون، أبو إسحاق احلراين كاتب الرسائل للخليفة وملعز الدولة بن بويه،   (3)
كان على دين الصابئة إىل أن مات عليه، وكان مع هذا يصوم رمضان ويقرأ القرآن من حفظه، وكان حيفظه حفظاً 

ون عليه أن يسلم فلم يفعل، وله شعر جيد قوي، تويف وقد جاوز حسناً، ويستعمل منه يف الرسائل، وكانوا حيرص
 ، وقال: إمنا رثيت فضائله، وليس له فضائل، وال هو أهل هلا وال كرامة.يالسبعني، وقد رثاه الشريف الرض

(، ووفيات األعيان 1/202(، والوايف بالوفيات )3/11، والعرب يف خرب من غرب )(22/323]البداية والنهاية )
(2/71).] 

 هو أمحد بن احلسن بن بويه. (1)
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يف مذهبه، وكان بينه وبني الصاحب إمساعيل بن عباد، والشريف الرضي،  عفيفاً  ،املسلمني
 .(1)"مراسالت ومواصالت رغم اختالف امللل، وكان إبراهيم حافظًا للقرآن

حضور وَتكن على مدى عقود له فضي الذي كان اللون الراما سبق يضاف إىل 
 وأتت على األخضر واليابس منها. ،متتابعة أهنكت الدولة
املزيج املختلط من األفكار والعقائد واملناهج والثقافات املنضوية حتت ونتيجة هلذا 

، وللتطور الذي ساد احلياة يف النواحي الصناعية والزراعية يف ذلك العهد ساد سقف اخلالفة
 لرخاء يف أوساط بغداد، وبقية املدن يف العراق، وانتقل منها إىل باقي أقاليم العامل اإلسالميا

ووجود االنفتاح على  -يعترب العصر العباسي هو عصر اإلبداع يف احلضارة اإلسالميةإذ -
رة اإلسالمية أوجها من فقد بلغت فيه احلضانتيجة لذلك كله العامل، والتشجيع عليه.. 

دث للخالفة من الناحية السياسية من حيمبا  ةيانعة، غري متأثر  اً ، وأمثرت مثار املاديةالناحية 
الذي أوجد فهو ، يف هدم ما ُبين حيث القوة والضعف، وإن كان هلذا الرتف أثره فيما بعد

والذين هنبت أمواهلم أو مل يعد يصلهم من بيت املال ما  دم من الفقراء واملعوزيناهلمعول 
مما املرتفني، بسبب ور يف األمة إىل تغلغل اخلمن جهة أخرى أدى ، و من جهةيسد رمقهم 
.. بل عاشت القاسية ضربات املغول (2)ريوحتت نَ  ،ذلكبفعل  ةسقوط الدولترتب عليه 

القصور أحيانًا على اجلبايات اليت كان جيمعها اجلند من الناس ملا اخرتع البويهيون طريقة 
لبسطاء، ويعلل ابن خلدون هلذا لمن ترفهم يف مقابل مزيد فقر  وزادوايف الواليات، الضمان 

واعلم أن الداعي لذلك كله إمنا هو حاجة  األمر وأثره على زوال العمران يف مقدمته فيقول:"
 ،فتكثر نفقاهتم ،الدولة والسلطان إىل اإلكثار من املال مبا يعرض هلم من الرتف يف األحوال

يوسعون  ووجوهاً  يستحدثون ألقاباً ف ،خل على القوانني املعتادةوال يفي به الد ،ويعظم اخلرج
واحلاجة إىل  ،مث ال يزال الرتف يزيد واخلرج بسببه يكثر ،هبا اجلباية ليفي هلم الدخل باخلرج

                                                 
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أليب العباس امس الدين أمحد بن حممد بن خلكان، دار الثقافة، لبنان،  (2)

 .(3/171)م، حتقيق إحسان عباس 2991
/ 1)]املعجم الوسيط  .غريهأو  -أو عنقي الثورين املقرونني جلر احملراث-اخلشبة املعرتضة فوق عنق الثور  :النري (1)

911)]. 
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ويغلبها  ،ويذهب برمسها ،ونطاق الدولة بذلك يزيد إىل أن َتحي دائرهتا ،أموال الناس تشتد
 .(1)"طالبها واهلل أعلم

 فن العمارةالرقي بمن م به تسما اهلذا العصر أيضًا ن املالمح االجتماعية مو 
يف  عاصمة اخلالفة بغدادككاملة  مدن  بنيت قد ف ؛التنافس يف ذلكبث روح و  ،اإلسالمية

أخرى يف عهد مرة مث أعيد بناؤها ، هـ(217)عام  على هنر دجلة (2)عهد أيب جعفر املنصور
أن عضد الدولة شرع يف  "(:هـ319سنة )يف تناوله ألحداث ذكر ابن األثري املعتضد كما 

 ،وكانت قد خربت بتوايل الفنت عليها، فعمَّر مساجدها وأسواقها عمارة بغداد يف ذلك العام،
وأعاد حفرها وتسويتها،  ،وألزم أصحاب األمالك اخلراب بعمارهتا، وجدد ما دثر من األهنار

الثاين   العباسييف العصر اليت بنيت  (4)وسامراء ،(3)"وأصلح الطريق من العراق إىل مكة
 ،د األتراك الذين استدعاهم اخللفاء حبثًا عن غري املرتفني من أبناء املسلمنيللجنكمدينة 

                                                 
م 2981 بريوت، الطبعة اخلامسة القلم، احلضرمي، دار خلدون بن حممد بن الرمحن خلدون، لعبد ابن مقدمة (2)
(2/190.) 

أبو جعفر عبد اهلل بن حممد بن علي بن عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب القرشي اهلاامي، ثاين خلفاء بين  (1)
 بالسفاح، وكان قبل أن يلي اإلمامة يقال له عبد اهلل الطويل، بويع له باخلالفة يف مكة يف عاشوراء. العباس، املعروف

 ([.9/117(، وتاريخ اإلسالم )7/13(، والكامل يف التاريخ )31/320]تاريخ مدينة دمشق )

 العلمية، الكتب دار يباين،الش الكرمي عبد بن حممد بن حممد الكرم أيب بن علي احلسن أليب التاريخ، يف الكامل (3)
 (.5/385القاضي ) اهلل عبد حتقيق الطبعة الثانية، هـ،2127 بريوت،

م. بناها اخلليفة 851-831هـ، 113-111سامراء مدينة يف العراق كانت عاصمة العباسيني يف الفرتة بني (1)
فانتقل إليها مع جيشه م بعد أن ضاقت بغداد جبنوده، 837هـ، 112م( عام 812-833هـ، 115-128املعتصم )

 -171ومساها ُسّر من رأى، واختذها عاصمة للخالفة بداًل من بغداد، وبقيت كذلك حىت عهد اخلليفة املعتمد )
 م( الذي أعاد لبغداد مكانتها. يصل عدد سكاهنا إىل أكثر من مائة ألف نسمة.891-819هـ، 159

امايل بغداد. ويقع عندها سد سامراء. وهي تتبع حالًيا  كم200تقع سامراء على الضفة اليسرى لنهر دجلة على بعد 
قضاء تكريت. وإليها ينسب كثري من العلماء والسياسيني. ومن آثارها الباقية دار اخلليفة، املنارة امللوية، قصر العاشق، 

وشوارعها  قصر املعشوق، ضرحيا اإلمام علي اهلادي وولده حسن العسكري. وقد اشتهرت بكثرة البساتني وامليادين
 الفسيحة. وقد خربت على يد املغول فسميت ساء من رأى.

 سامراء[. -]املوسوعة العربية العاملية 
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 ،(2)صدقة بن منصور بن دبيسومدينة احللة اليت بناها ، (1)بغرض تنشئتهم التنشئة العسكرية
 ن اخليام.زعيم قبيلة بين أسد، وقد كانوا من قبل يسكنو 

 (4)وقصر الذهب ،(3)خللفاء والوزراء واألثرياء كقصر اخللداقصور يضاف إىل ذلك 
يف دولة اخلالفة العباسية   بغداد، وما بين أيضاً من مساجد وحصون وقالع طالذي كان يتوس

كان يقوم به يف األساس أمراء والذي   ،يف العصر الثاينكنوع من التباهي والتنافس الذي ساد 
 .أو شكلياً  روحياً  اً كانت ختضع للخالفة العباسية خضوعني وملوك الدول اليت  وسالط
ف املايل  هذا النشاط املعماري و  لشعراء ليمدحوا اذب جل  مشجعاً كان عامالً والرتَّ

وهذا ، يف ذلك الزمانوآية تعترب أعجوبة  شيدوا من مبان  ما من أعمال، و  ما قاموا بهاخللفاء و 
 .(5)، وأعطاه لونه اخلاصالشعرأغراض ى من مما أضاف أغراضاً أخر 

لعبت النهضة الزراعية دورها يف حتقيق هذا االزدهار االقتصادي، فقد كانت دولة كما 
 شاسعة تتسم باخلصوبة والصالحية إلنتاج شىت احملاصيل. ياخلالفة تضم أراض

 ورأخذت بالتط، واليت والطرباللهو وبدهي أن تكثر يف مثل هذه األجواء جمالس 
ذلك  ابن خلدونمبرور عصور االزدهار، ووجود الراعي هلا من األثرياء واملرتفني، ويصف 

:" وما زالت صناعة الغناء تتدرج إىل أن كملت أيام بين العباس عند إبراهيم بن فيقول
، وكان من ذلك يف دولتهم ببغداد ما (1)وإبراهيم املوصلي وابنه إسحاق وابنه محاد (6)املهدي

                                                 
 (.7/8م، بريوت، )2985التاريخ اإلسالمي، حممود شاكر، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة  (2)

فية بالعراق، قتله السلطان حممد صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد األزدي الناشري صاحب احللة السي (1)
 بن ملكشاه يف احلرب سنة مخسمائة.

 ([.21/211(، والبداية والنهاية )3/189]اللباب يف هتذيب األنساب )

]البداية  .فظن أنه خيلد فيها أوأهنا ختلد فال خترب فعند كماله ماتقصر بناه املنصور يف بغداد على شاطئ دجلة،  (3)
 ([.20/203والنهاية )

 .([20/113]البداية والنهاية ) قصر أليب جعفر املنصور على شط بغداد. (1)

ال خيفى على أحد ما أُلف من كتب، وُقدم من دراسات، وما ُكتب من حبوث كثرية متخصصة تبحث يف الشعر  (7)
استنطاق أفواه يف العصر العباسي، واأللوان اليت وردت على الشعر العريب يف ذلك العصر، وأثر احلياة املدنية يف 

 الشعراء.

األمري الكبري أبو إسحاق امللقب باملبارك إبراهيم بن أمري املؤمنني حممد بن أيب جعفر اهلاامي العباسي األسود،  (1)
للونه وضخامته، كان فصيحًا بليغًا عاملًا أديبًا شاعرًا رأسًا يف فن املوسيقى، ويعد أول نابغ نبغ من بين  تننيويعرف بال
  من أوالد اخللفاء، وهو أخو هارون الرشيد، كانت له اليد الطويل يف الغناء والضرب باملالهي وحسن املنادمة.العباس مث
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ديث بعده به ومبجالسه هبذا العهد، وأمعنوا يف اللهو واللعب، واختذت آالت الرقص تبعه احل
يف امللبس والقضبان واألشعار اليت يرتمن هبا عليه، وجعل صنفًا وحده، واختذت آالت أخرى 
للرقص تسمى بالكرج، وهي َتاثيل خيل مسرجة من اخلشب معلقة بأطراف أقبية يلبسها 

تطاء اخليل فيكرون ويفرون ويتثاقفون، وأمثال ذلك من اللعب املعد النسوان وحياكني هبا ام
للوالئم واألعراس وأيام األعياد وجمالس الفراغ واللهو، وكثر ذلك ببغداد وأمصار العراق 

 وما كان منه. (3)بعدها قصة زرياب باملوصلابن خلدون ، مث ذكر (2)"وانتشر منها إىل غريها
 (4)يطواحماسنه أنه نفى املغنيات واخل من كان "من ورغم هذا فقد وجد من اخللفاء

ببغداد، وأمر أن ال يدخل أحد احلمام إال مبئزر، وخرب أبراج احلمام صيانة حلرم الناس، وكان 
دينًا خريًا قوي النفس عايل اهلمة"، كما ذكر السيوطي عن املقتدي بأمر اهلل عبد اهلل بن 

 .(6)(5)حممد بن القائم بأمر اهلل

                                                                                                                                            
 ([.2/39(، ووفيات األعيان )22/89(، واملنتظم )2/218(، والفهرست )20/775]سري أعالم النبالء )

ناء هو وجواري له، وولده إسحاق شاعر متأدب إبراهيم املوصلي املغين، كان من ندماء بعض اخللفاء، اشتهر بالغ (2)
 فاضل له روايات.

 ([.7/288(، واألغاين )7/371]األنساب )

 (.115مقدمة ابن خلدون )ص( 1)

ن للموصليني أخذ عنهم الغناء فأجاد فصرفوه إىل املغرب غرية منه فلحق باحلكم بن هشام بن عبد الرمح اً (كان غالم3)
 تكرمته وركب للقائه وأس ى له اجلوائز واإلقطاعات واجلرايات وأحله من دولته وندمائه الداخل أمري األندلس فبالغ يف

مبكان فأورث باألندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه إىل أزمان الطوائف وطما منها بأشبيلية حبر زاخر وتناقل منها بعد 
 ([.118ص(، ومقدمة ابن خلدون )3/211]نفح الطيب ) ذهاب غضارهتا إىل بالد العدوة بأفريقية واملغرب 

 مجع خاطية؛ وهن نساء إفرجنيات اشتهرن بالفجور يف بغداد. (1)
م، حتقيق حممد 2971تاريخ اخللفاء عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة األوىل،  (7)

 (. 113حميي الدين عبد احلميد )ص 
القائم بأمر اهلل، مات أبوه يف حياة القائم ـ و هو محل ـ فولد بعد وفاة أبيه بستة أبو القاسم عبد اهلل بن حممد بن  (1)

أشهر وأمه أم ولد امسها أرجوان، وبويع له باخلالفة عند موت جده وله تسع عشرة سنة، وثالثة أشهر، وكانت البيعة 
ت كثرية وآثار حسنة يف البلدان، حبضرة الشيخ أيب إسحاق الشريازي وابن الصباغ والدامغاين وظهر يف أيامه خريا

  ([.317]تاريخ اخللفاء )ص  وكانت قواعد اخلالفة يف أيامه باهرة وافرة احلرمة خبالف من تقدمه.
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ما قامت به الدولة العباسية من دور كبري يف إنعاش احلياة املدنية يف أيضاً خباف وليس 
وسن  قلب اجملتمع اإلسالمي، وما أحدثته من قفزات يف احلياة املؤسسية للدولة اإلسالمية، 

 :ؤسساتمن املوكان مما أحدثته على سبيل املثال القوانني اإلدارية املناسبة لذلك، 
منذ فليت عرفت يف عهدهم كأول مؤسسة هلا نظامها اخلاص هبا، مؤسسة احلسبة، وا

يف عهد  [ذلك]و"كان ، اً وظيفة احملتسب تأخذ شكاًل مغاير  بدأتاألول العصر العباسي 
اخلليفة املهدي الذي استقرت فيه الدولة العباسية.. العهد الذي ظهرت فيه مؤسسة احلسبة 

ومدن املغرب العريب فاألندلس، وأصبح دورها  بسلطاهتا الواسعة، وامتدت إىل مدن املشرق،
بارزًا وحيويًا يف ضبط وتوجيه وترشيد السلوك اإلنساين التعاملي يف احلياة االقتصادية 

 .(1)واالجتماعية والثقافية والسياسية"

                                                 
 الدكتور األستاذ، االقتصادي الفساد على القضاء يف ودورها اإلسالمي االقتصاد يف احلسبة مؤسسات مكانة( 2)

 (.9)ص صاحلي صاحل
احلسبة يف ظل الدولة السعودية منذ نشأهتا، ولعل املقام هنا يسمح بعقد مقارنة باحلسبة يف ولقد انتعشت مؤسسة 

اململكة العربية السعودية قدمياً وحديثاً، وال بد أواًل من التعريج على شيء من تاريخ تطور مؤسسة احلسبة وأهم وظائف 
 قبل عقد هذه املقارنة. -يف الدولة اإلسالمية عموماً –احملتسب 

هـ(، كان العلماء والصلحاء 2329عندما فتح امللك عبد العزيز رمحه اهلل مدينة الرياض )سنة يبدأ تاريخ احلسبة و 
يقومون بواجبهم يف االحتساب على مستوى فردي، وكان من أبرزهم: الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف آل الشيخ، 

رمحهم اهلل  -د العزيز الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيفوبعد أن استقرت البالد واتسع احلكم نسبيًا كلف امللك عب
بالقيام على والية احلسبة، وأن يباشر أعمال األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف نطاق أوسع، وزوده بأعضاء  -مجيعاً 

يساعدونه على هذا العمل، كفضيلة الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ، والشيخ عبد الرمحن بن إسحاق آل الشيخ، 
والشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ، وكلما توسعت البالد واطرد منوها أمد امللك عبد العزيز احملتسبني باألعوان، 
وعقب وفاة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف كلف امللك عبد العزيز الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ بأعمال 

عروف والنهي عن املنكر مبنطقة جند مبا فيها القصيم وحائل هـ(، وصار رئيسًا هليئة األمر بامل2317االحتساب )عام 
وسائر بلدان العارض، مث ضم إليه املنطقة الشرقية واحلدود الشمالية ووادي الدواسر، وكان املقر الرئيس للهيئة يف مدينة 

نشئ لكل منها فرع الرياض، وهلا فروع يف املدن الكربى، وملا انضمت عسري واألحساء وحائل إىل الدولة السعودية أ
للهيئة، وكان امللك عبد العزيز ال يكاد يسمع عن قرية ليس فيها من يأمر باملعروف وينهى عن املنكر إال وجه إىل 

يأمره بتعيني رجال من أهل الصالح والتقوى لالحتساب فيها، وبعد أن ضم امللك عبد العزيز احلجاز  القائم فيها كتاباً 
هـ( 2311بدأ التفكري يف أمر االحتساب، وتعيني رجال يتولونه، ويف صفر من )عام هـ( إىل اململكة 2311)عام 

هـ( صدر نظام 2351أنشئت اهليئة يف مكة، وقد كانت ختضع هلا البلدان اجملاورة كجدة والطائف وغريها، ويف )عام 
بد امللك بن إبراهيم آل الشيخ يقضي بربط اهليئات يف احلجاز بالنيابة العامة مث مبجلس الوزراء، ومت تعيني الشيخ ع
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هـ( صدرت األوامر بالتوسع يف إنشاء اهليئات وإجياد الوظائف 2353رئيسًا هلا، ويف عهد امللك سعود )عام 

واالعتمادات الالزمة هلا يف كل من منطقة عسري وجازان والباحة وتبوك وجنران والقنفذة وأملج، وقد كانت كل هذه 
ات يف احلجاز، ويف عهد امللك خالد رئي أن من األصلح ضم كل من اهليئة يف احلجاز، واهليئة املناطق تابعة لرئاسة اهليئ

يف جند يف هيئة واحدة حتت مسمى الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ومت تعيني معايل الشيخ عبد 
 العزيز بن عبد اهلل بن حسن آل الشيخ رئيساً هلا مبرتبة وزير. 

هبذا أصبحت الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر جهازًا حكوميًا مستقاًل، يرتبط مباشرة و 
 برئيس جملس الوزراء، وينشأ عنه يف كل منطقة هيئة فرعية للقيام بأعمال االحتساب.

أعماهلا " من إعداد الرئاسة .. ا تارخيه.. ]بتصرف عن كتاب "الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
 ([.238 -208)ص 

جماالهتا حسب تعدد جماالت احلياة  توأما يف العصر احلديث فقد تطورت احلسبة يف اململكة العربية السعودية، وتعدد
املنكرات، أن كل جمال من جماالت احلياة يتطلب محايته من املفاسد و  ذاليت حتتاج إىل محاية مصاحل الناس املتعلقة هبا؛ إ

باعتبارها -وببيان صالحيات اهليئة يتضح أن لرئيسها الطلب من اإلمارة إحالة القضية اليت يرى إحالتها إىل احملكمة 
كما أن له تشكيل جلان للتحقيق يف القضايا األخالقية، وحتديد نوع العقوبة يف   -إحدى األجهزة احلكومية املستقلة

قيق يف كافة املخالفات الشرعية الداخلية يف اختصاصها باشرتاك مندوب من التحفلهم حدود، وأما أعضاء اهليئة 
اإلمارة يف األمور املهمة، بالتنسيق بني كل من وزير الداخلية والرئيس العام هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، مع 

نوعات شرعاً، أو اتباع التقاليد السيئة، إيقاع العقوبات املنصوص عليها يف النظام مبا حيول دون ارتكاب احملرمات واملم
أو البدع املنكرة، كما أن هلم ضبط مرتكيب احملرمات أو املتهمني ]أصول احلسبة يف اإلسالم، دراسة تأصيلية مقارنة، 

 ([. 217،211للدكتور حممد كمال الدين إمام، صالحيات اهليئة )ص
لرمسية يف اجلانب االحتسايب، سواء ما يتعلق منها هذا وميكن إجياز أهم اختصاصات احملتسب يف املؤسسات ا

أم باحلقوق املشرتكة بينهما، كما أن هذه األمور موجود يف الواقع املعاصر بصورة أو بأخرى  ،أم حبق اآلدميني ،حبق اهلل
 سنأيت عليها، وفيما يلي ذكر هلذه االختصاصات: 

 .اإلشراف على عمارة املساجد، واالعتناء بكافة شؤوهنا (2
 اجلهالء للفتوى يف شؤون الدين.  يمنع تصد (1
]األحكام السلطانية  منع شرب اخلمر، أو إقامة املالهي احملرمة، أو خمالطة النساء أو كل ما يؤدي إىل الريبة (3
 ([.197- 193)ص أليب يعلى(. األحكام السلطانية 327- 320)ص للماوردي
ال يكون فيها  لى أن يطلب ذلك منه أصحاهبا، وأنأخرت. عاألمر برد احلقوق إذا مطلت، والديون إذا  (1

 إنكار وجتاحد. 
اإلشراف على املعلمني واألطباء وكافة أرباب املهن والصناعات لتأدية عملهم بأمانة وإتقان وإخالص.  (7

 ابن خلدونمقدمة (. 303، 301)صأليب يعلى (. األحكام السلطانية 328)صللماوردي ]األحكام السلطانية 
 ( وما بعدها.[95لشيزري )صل(. هناية الرتبة 17)ص
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وقد تطورت وظيفة احملتسب يف ظل  اخلالفة العباسية من مراقبة املكاييل واملوازين، ومنع 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، إىل اإلشراف على نظافة األسواق واملساجد، االحتكار، و 

ومراقبة املوظفني للتقيد باألعمال، حىت مراقبة املؤذ ن للتـََّقيُّد بأوقات الصالة، وامتدَّت سلطة 
احملتسب كذلك إىل مراقبة القضاة إذا تأخَّروا عن أعماهلم، أو انقطعوا عن اجللوس عن 

الغريب أن احملتسب كان له احلق يف امتحان واختيار ذوي املهن واحلرف؛ ملعرفة احلكم، و 
مدى إتقاهنم للمهنة واحلرفة؛ حىت ال يستغلُّوا اآلخرين؛ فقد طلب اخلليفة العباسي 

ء ببغداد، رئيس األطباء امتحان مجيع األطبا (2)هـ( من سنان بن ثابت159)ت  (1)املعتضد

                                                                                                                                            
اإلشراف الشامل على كل ما خيل بالصحة العامة يف الشوارع كربط الدواب على الطريق ورمي أزبال الدور  (1

لشيزري لهناية الرتبة  ،(22/121لقلشندى )لواملطاعم، وإرسال املاء من امليازيب أو جتمع األوحال ]صبح األعشى 
 ([ .32)ص لفاسيلخطة احلسبة  ،(21بن بسام )صالية الرتبة هنا ،(20)ص

 اإلشراف على األسواق وتطهريها من املخالفات. (5
 أمثلة للحسبة املعاصرة يف اململكة، مع ذكر اجلهة احملتسبة:يلي وفيما 

 هيئة التحقيق واإلدعاء العام. -التحقيق يف اجلرائم واإلدعاء باحلق العام فيها  -
 وزارة الثقافة واإلعالم. -ات املطبوعات ألحكام الشريعة اإلسالمية وحجزها وسحبها ضبط خمالف -
تلقي شكاوى املستهلك حول االحتيال والغش والتدليس والتالعب يف السلع أو اخلدمات واملغاالة يف  -

مجعية محاية  -ا أسعارمها والتضليل عن طريق اإلعالنات يف الصحف وغريها ورفعها إىل اجلهات املختصة ومتابعته
 املستهلك.
 وزارة الزراعة. -ضبط املخالفات املتعلقة بإنتاج املخدرات واملؤثرات العقلية  -
 وزارة التجارة والصناعة. -ضبط املخالفات املتعلقة ببيع املنتجات املغشوشة أو عرضها  -
 عروف والنهي عن املنكر.الرئاسة العامة هليئة األمر بامل - شرعاً نيمنع االختالط والتربج احملرم -
 وزارة الصحة. -ضبط املخالفات املتعلقة حبقن نطف أو أجنة يف امرأة من غري زوجها  -

أمحد بن حممد بن املكتفي باهلل وامسه علي بن أمحد املعتضد باهلل بن أيب أمحد املوفق بن جعفر املتوكل بن حممد  (2)
اهلل املنصور بن حممد بن علي بن عبد اهلل بن العباس بن عبد  املعتصم بن هارون الرشيد بن حممد املهدي بن عبد

 املطلب يك ى أبا احلسن وأبا العباس، بويع له باخلالفة صبيحة موت املعتمد.
 ([.22/11(، والبداية والنهاية )7/50]تاريخ بغداد )

ماهرًا بصناعة الطب، كان يف خدمة  أبو سعيد سنان بن ثابت بن قرة، كان أديبًا فاضاًل مؤرخًا عارفًا بعلم اهليئة، (1)
 املقتدر مث القاهر والراضي.

 ([.2/300(، وعيون األنباء يف طبقات األطباء )3/101(، ومعجم األدباء )2/112]الفهرست )
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وأمر احملتسب بعدم السماح لطبيب أن مُيارس مهنته إال بعد  ،اً طبيب 810وكانوا حوايل 
 !(1) اجتياز االمتحان

خاصة يف أوقات األزمات والغالء، ففي عام  تسب يف غاية األمهيةكان منصب احملو 
... وكسروا املنابر، وقطعوا الصالة،  غلت األسعار يف بغداد حىت "ضجت العامة (هـ305)

 (3)أن ُيَسع ر -وهو إبراهيم بن بطحا-وظيفة احملتسب حينئذ ، فكانت (2)وأحرقوا اجلسور"
الدقيق خبمسني دينارًا، وهو ما هدَّأ من الثورة واضطراب  (4) بعض السلع الضرورية، فَسعَّر ُكرَّ 

 .(5)العامة
لم واحلزم، ولذلك حبَث اخللفاء واألمراء والسالطني عن احملتسبني أصحاب املهارة والع

سلطان دمشق طلب له حمتسًبا، فذُِكَر له  (7)أن "أتابك طغتكني (6)وةخوقد حكى ابن األ
إين  ولَّيتك أمر احلسبة على النَّاس؛ ره، فلمَّا بُصر به قال: رجل  من أهل العلم، فأمر بإحضا

فُقم عن هذه الطَّرَّاحة، وارفع  املنكر. قال: إن كان األمر كذلك باألمر باملعروف، والنَّهي عن
                                                 

 .(221)صعيون األنباء يف طبقات األطباء  (2)
 بريوت، الكاثوليكية، املطبعة ،اهلمذاين إبراهيم بن امللك عبد بن حممد الفضل أليب الطربي، تاريخ تكملة (1)

 .(12ص) كنعان يوسف ألربت حتقيق األوىل، الطبعة م،2978
السني والعني واراء أصل واحد يدل على اشتعال الشيء واتقاده وارتفاعه ... فأما سعر الطعام فهو من هذا أيضا  (3)

احلديث أنه قيل للنيب صلى اهلل عليه وسلم:  ألنه يرتفع ويعلو، والس ْعر من األسعار وهو الذي يقوم عليه الثمن، ويف
 َسع ر لنا. فقال: "إن اهلل هو املسّعر".

 ([.1/71(، وهتذيب اللغة )3/75]معجم مقاييس اللغة )
: مكيال أَلهل العراق، قدره ستون قفيزاً  (1)  ، أو سبعمائة وعشرون صاًعا.أربعون أردباً أو ، الُكرُّ

. (7/237)، مادة كرر ظور األفريقي املصري، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىللسان العرب، حملمد بن مكرم بن من
 .جراماً 1251جرام، وعند غريهم:  311227والصاع عند احلنفية: 

 .(12)تكملة تاريخ الطربي  (7)
شيخ مؤيد الدين أبو مسلم هشام بن عبد الرحيم بن أمحد بن حممد بن األخوة البغدادي مث األصبهاين املعدل،  (1)

 فاضل يعرف األدب وله شعر رقيق صحيح القراءة والنقل قرأ كثرياً بنفسه ونسخ خبطّه ما ال يدخل حتت احلد.
 ([.35/322(، وتاريخ اإلسالم )7/13]شذرات الذهب )

شجاعًا شهمًا عاداًل كثري الغزوات  خرياً  وهو مملوك امللك تتش بن ألب أرسالن وكان عاقالً  ،صاحب دمشق (5)
ومل يبق فيها  ،وكان لقبه ظهري الدين، حزن عليه أهل دمشق ،للعدل فيهم مؤثراً  ،حسن السرية يف رعيته ،للفرنج واجلهاد

(، 9/118]الكامل يف التاريخ ) أقام حاكمًا على الشام مخسة وثالثني سنة.، حملة وال سوق إال واملأمت قائم عليه فيه
 ([.31/57وتاريخ اإلسالم )
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. فقد قال النيب يف الذهب واحلرير: هذا املسند ، واخلع هذا اخلامت، فإنَّه ذهب  ما حرير  ؛ فإهنَّ
. قال: فنهض السُّلطان عن َطرَّاحته، وأمر (1)(ِإنَّ َهَذْيِن َحرَام  َعَلى ذُُكوِر أُمَّيت، ِحلٌّ إِلنَاثَِها)

ر الشُّرطة. فما برفع مسنده، وخلع اخلامت من أصبعه، وقال: قد ضممُت إليك النظر يف أمو 
 .(2) "رأى النَّاس حمتسًبا أهيب منه

أهنا أصيبت بداء خطري  هفرتاتإال أنه يؤخذ على بعض  ياملؤسسورغم هذا التطور 
، فقد وجد من يضمن مدينة أو إمارة للخالفة ويؤدي خراجها إليها، الوالية ضمانعرف ب

ة له وتأدية أقل ما ميكن تأديته حماواًل يف ذلك استقطاع أكرب قدر ممكن من العوائد الرحبي
وضمن البصرة األغر أبو  ،أبو علي بن فضالن مبائيت ألف دينار ضمن واسطاً للدولة، فقد "

ن عبد اهلل بن أيب الشوارب أول من ضمن ب، وكان أبو العباس (3)"سعد سابور بن املظفر 
والدنيا من اإلقدام  ، وال خيفى ما سيصل إليه الفساد يف الدين(4)القضاء مبائيت ألف درهم

والشرطة وممن ميثلون طبقة العدول يف اجملتمع ويفضون على إدخال منصب كالقضاء 
 يف مثل هذا األمر.اخلصومات بني الناس 

احلفاظ ب اهتماممن كان للعباسيني ومما يضفي طابعًا اجتماعيًا على ألوان احلياة ما  
لرعية، يقول الدكتور حيىي حممود بن على عمود نسبهم أال خيتلط، وَتيزهم عن غريهم من ا

جنيد حمقق كتاب )رفع البأس عن بين العباس جلالل الدين السيوطي( يف مقدمته وهو يصف 
 ... من أمهها: تلك احلال للعباسيني:" ويفيدنا كتاب رفع البأس يف اخلروج جبملة من النتائج

لفة، وكان هلم نقباء، أهنم كانوا مهتمني بأنساهبم، فكانت هلم نقابات يف مدن خمت -
 ونقيب مقره يف مدينة بغداد.

                                                 
(، وسنن النسائي، أليب عبد الرمحن أمحد بن 1075(، رقم )1/70ب يف لبس احلرير لعذر )سنن أيب داود: با (2)

م، الطبعة الثانية، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة: حترمي 2981شعيب النسائي، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، 
د القزويين، دار الفكر، (، وسنن ابن ماجه، أليب عبد اهلل حممد بن زي7211(، رقم )8/210الذهب على الرجال )

 (.3797(، رقم )1/2289بريوت، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي: باب لبس احلرير والذهب للنساء )
 .(58ص)هناية الرتبة الظريفة يف طلب احلسبة الشريفة  (1)
 .(3/751(، وتاريخ ابن خلدون )8/372) الكامل يف التاريخ (3)
 .(8/731) املصدر السابق (1)
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أن املناطق اليت انتشروا فيها هي العراق، والشام، ومصر، وخراسان، وما وراء النهر،  -
 واحلجاز.
 أهنم كانوا حيملون لقب )شريف(. -
 اشتهر جمموعة من الفقهاء احلنابلة من آل معبد بن العباس بن عبد املطلب. -
، وابن (1)األسر العباسية اشتهرت بألقاب مثل ابن الغريقأن جمموعة من  -
، (6)، وابن الشنكاثي(5)، وابن الزوال(4)، وابن طومان(3)، وابن اخلص(2)اخلطيف

 .(1)"(7)والدوشايب

                                                 
بو احلسن بن القاضي أة اهلل بن حممد بن علي بن حممد بن عبيد اهلل بن عبد الصمد بن املهتدي هبهو  (2)

وقد حدث  ،كان والده يعرف براهب بين العباس لزهده وحسن طريقته  ،أيب احلسني املعروف بابن الغريق البغدادي
وأما ولده هذا أبو احلسن فويل ملا بيد  ،بوروى عنه احلافظ أبو بكر اخلطي ،من األعيان قاضياً  وكان خطيباً  ،بالكثري

 مليح اإليراد. أبيه من القضاء مبدينة املنصور واخلطابة جبامع القصر وكان فصيحاً 
 ([.3/311(، وشذرات الذهب )15/288]الوايف بالوفيات )

ت وأمحد بن أبو الفضل بن املهتدي باهلل اهلاامي الّصويّف، ولد سنة سبع  ومخسني، ومسع من حيىي بن ثاب (1)
وهو لقب جلّدهم تويّف يف حادي عشر رجب، روى  ،املقّرب وأيب بكر بن النقور وغريهم وحّدث، ويعرف بابن اخلطيف

 .عنه ابن الّنّجار وقال كان شيخاً صاحلاً منقطعاً برباط هبروز
 ([.17/355]تاريخ اإلسالم )

د بن املؤيد باهلل، أبو َتام العباسي، يعرف بابن أمحد بن أيب العز حممد بن املختار بن حممد بن عبد الواح (3)
 اخُلّص، أخو أيب الفضل املختار، ولد سنة بضع وأربعني وأربعمائة.

 ([.35/237(، وتاريخ اإلسالم )1/237]شذرات الذهب )
ويل ، الصمد بن صاحل بن علي بن املهتدي باهلل، أبو عبداهلل يعرف بابن طومان حممد بن أمحد بن عبد (1)

 بة العباسيني والطالبيني مجيعاً أيام املقتدر.نقا
 ([.1/51]الوايف بالوفيات )

 أبو العباس بن الزوال اهلاامي العباسي املأموين املعدل. (7)
 .([12/137]تاريخ اإلسالم )

 اجلليل بن أيب َتام، أبو الفضل اهلاامي احلرميي، اخلطيب، املعروف حممد بن أيب الربكات املبارك بن عبد (1)
 .بابن الشنكاثي

 [.17/180]تاريخ اإلسالم 
 (أبو هاشم الدوشايب عيسى بن أمحد اهلاامي العباسي البغدادي اهلراس.5)

 ([.1/171(، وشذرات الذهب )1/117]العرب يف تاريخ من غرب )
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كبناء   ،االجتماعية يف العصر العباسي الةمن احلخر اآلشرق املجانب تتمة للوسيأيت 
لتعلقها به  ة العلميةطاحلالمطلب يف وإكرامهم هلم  املساجد ودور العلم وانتشار العلماء

 .أكثر

                                                                                                                                            
حيىي حتقيق ، الرمحن بن أيب بكر السيوطي الل الدين عبد، جلرفع البأس عن بين العباسانظر مقدمة كتاب  (2)

اجمللد  -جملة عامل املخطوطات والنوادر ، أمني عام مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، حممود بن جنيد
 .م1001فرباير  -م  1003هـ / سبتمرب 2111ذو احلجة -الثامن العدد الثاين رجب
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 المطلب الثاني: الحالة السياسية
الشخصيات هور رمحه اهلل تعاىل يف فرتة تعترب فرتة ظعاش اإلمام أبو الفرج ابن اجلوزي 

 تدانفر فقد ، ستارحتكم من وراء  على اخللفاء، ووجود دول يف قلب اخلالفة القوية املسيطرة
إمارة من اإلمارات كل منها حكم  بعينها بتسيري أمور اخلالفة، واستقلت أسر أخرى لتأسر 

نتزاع ال ، وحماوالتعلى بعضثورات بعضهم لمما أدى بطبيعة احلال إىل أن يكون ، اإلسالمية
ليستقوي هبم  لصليبينيابدوره يسعى إىل مماألة الذي كان و ، يد الضعيف منهمامللك من 

يرتسم يف الذهن إىل أي مدى  هبذا األخرى اليت حتاول اإلطاحة به. الميةعلى اإلمارات اإلس
باعتبار من الفوضى السياسية كان يعيش املسلمون خاصة يف بالد الشام والعراق ومصر؛ 

رسم  -فرضاً -، وإذا أردنا وران رحى احلروب الصليبية بساحتهممن دار اخلالفة، ود قرهبم
اليت ، ن جند إال صورة من فسيفساء الدول الصغرية املتناحرةفل ؛صورة حلالة العامل اإلسالمي

واستقل نواب األطراف بالتصرف  ،ووهى أمر اخلالفة جداً  بقوله:" (1)ابن كثري وصف حاهلا
 .(2)"ومل يبق للخليفة حكم يف غري بغداد ومعامالهتا  ،فيها

والعلويني. أما  اخلوارج،الثورات مل هتدأ ضد العباسيني، فقد استمرت ثورات "كما أن 
سهلة على بين العباس، والقضاء عليها دائمًا هو احلاصل؛ ألهنم   فقد كانت ثوراهتم ؛اخلوارج

أو  من األنصارمدد لرأي العام، وليس هلم كانوا يثورون يف مجاعات، ليس هلم تأييد من ا
رب يف ألهنا تض ؛فنداءات الشيعة مؤثرة ،وكانت تنافسهم الشيعة ،املتعاطفني مع فكرهتم

صميم الشعور اإلسالمي جتاه رسول هذة األمة، وألن هلم حيزهم اجلغرايف الذي حيمل بني 
إنه مرقد اإلمام علي  ؛الء، ويكرسون له الدعوة ليل هناردفات ثراه جثمان من حيملون له الو 

                                                 
فداء، عماد الدين، حافظ إمساعيل بن عمر بن كثري بن ضو بن درع القرشي البصروي مث الدمشقي، أبو ال - 2
أخذ العلوم من احلسني العراقي واحلجار والقاسم بن عساكر، والزم احلافظ املزي وتزوج بنته، ومسع من  ،مؤرخ فقيه

 ،هـ(، ورحل يف طلب العلم 501هـ(، وانتقل مع أخ له إىل دمشق سنة )502ولد سنة ) ،الشيخ تقي الدين بن تيمية
 .هـ(551وتويف بدمشق سنة )

األعالم للزركلي و (، 2/117الدرر الكامنة البن حجر )و (، 110بقات املفسرين للداودي )صط]
(2/310).] 

 (.22/281البداية والنهاية، إلمساعيل بن عمر بن كثري القرشي أبو الفداء، مكتبة املعارف، بريوت ) - 1
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؛ فالشيعة والقومية واحلكم العسكري والرتف مصيبة الدولة العباسية رضي اهلل عنه بن احلسني
 .(2)ومصيبتنا اليوم" ،باألمس

هـ( إىل 231العباسيني من سنة )اخللفاء امتد حكم ويف ظل هذه األوضاع وغريها 
، أي ما يقرب من مخسة (2)هـ(، وهي السنة اليت سقطت فيها بغداد يف أيدي املغول171)

 قرون وربع القرن.
 :، هيالثة عصورثإىل العام  اطابعهباعتبار الطويلة وقد قسم املؤرخون هذه املدة 

هـ(، وهو عصر سيطرة اخللفاء على 131هـ( إىل )231من ) :العصر العباسي األول
 .مقاليد احلكم

 .، وهو عصر النفوذ الرتكيهـ(331هـ( إىل )131سي الثاين: من )العصر العبا
 .(3)هـ(، وهو عصر النفوذ السلجوقي171هـ( إىل )331من ) :العصر العباسي الثالث

خون العصر العباسي باعتبار آخر إىل مخسة مراحل تارخيية حبسب كما قسم املؤر 
 الذي ساد أجواء اخلالفة:اجلزئي اخللفاء، واملناخ السياسي 

                                                 
ذكره الفقيه املالكي القاضي  (، وكدليل على حالة الرتف املفرط نتطرق إىل ما7/10التاريخ اإلسالمي ) - 2

لو وجدت بني ظهرانيكم رغيفني كل غداة وعشية ما  عبد الوهاب التغليب وهو يغادر بغداد متأسفًا عليها فقال:"
 ويف ذلك يقول: ،عدلت ببلدكم بلوغ أمنية

 وحق هلا مين سالم مضاعف سالم على بغداد يف كل موطن 
 جانبيها لعارف وإين بشطي فواهلل ما فارقتها عن قلى هلا 

 ولكنها ضاقت علي بأسرها ومل تكن األرزاق فيها تساعف
 ".وكانت كخل كنت أهوى دنوه وأخالقه تنأى به وختالف

 (.3/110وفيات األعيان )

ينحدر املغول من قبائل بدوية عاشت يف منغوليا، ومنشوريا وسيربيا، وعرفوا برتبيتهم للخيل واجلمال  -2
جند متميزون حيسنون ركوب اخليل واستعمال القسي والسهام، وقد عرفوا فيما بعد بالتتار، كما  والثريان والغنم، وبأهنم

اشتهروا بأهنم من أكثر الفاحتني وحشية يف التاريخ، بنوا أكرب إمرباطورية يف التاريخ يف القرن الثالث عشر امليالدي، 
م 2178هـ،  171صفر  7دخل املغول بغداد يف  وامتدت هذه اإلمرباطورية من جنوب شرقي آسيا حىت شرقي أوروبا،

بعد مقاومة عنيفة، وفتكوا بأهلها سبعة أيام أو تزيد، ومت ختريب املدينة وحرقها وقتل سكاهنا؛ وبذلك انتهى احلكم 
 العباسي.

 [.اإلمرباطورية املغولية، واإلمربالية، والصني، والعراق – ]املوسوعة العربية العاملية

 (.3/22،9،1ة يف تاريخ العرب، عبد العزيز سامل، )دراسات إسالمي -2
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تد من حكم أيب العباس السفاح، وحىت هناية َتالقوة املركزية، و مرحلة : األوىلاملرحلة 
 هـ(.115-231حكم املتوكل )

يف حتول السلطة احلقيقية إىل يد الوزراء والقواد، ومل  ويتمثل، : دور اجلنديةاملرحلة الثانية
وميثل هذا الدور األتراك الذين سيطروا على  ،يكن للخليفة أي دور فاعل  على الساحة

تولية اخلليفة قد أمر حىت أن  ؛(3)ووصيف (2)، وبغا الشرايب(1)احلكم، أمثال: بغا الكبري
 ل أحد الشعراء يصف ذلك:حىت لقد قا ،أصبح بيد هؤالء الوزراء واحلجاب

 خليفة  يف قفص    بني وصيف وبُغا
 يقول ما قاال له   كما يقول الببغا

على بالد فارس والرّي وأصبهان،  (4)فقد سيطر البويهيون، : دور بين بويهةالثالثاملرحلة 
وسيطروا على  ،هـ(331وكانوا قد سيطروا على بغداد يف خالفة املستكفي عام ) ،واجلبل

                                                 
بغا الكبري أبو موسى الرتكي مقدم قواد املتوكل عن سن عالية وكان بطال شجاعا مقداما له عدة فتوح  -2

 ووقائع باشر الكثري من احلروب فما جرح قط وخلف أمواال.
 ([.28/11م )(، وتاريخ اإلسال1/225(، وشذرات الذهب )22/1]البداية والنهاية )

 ه،أمر اخلليفة املعتز بقتل، فخرج على املعتز بعد سنة فقتل وجيء إليه برأسه، وكان قد ألبسه تاج امللك -2
 وأخذت أمواله وحواصله. ،وحرقت جثته ،ونصب رأسه بسامرا مث ببغداد

 [.(1/291، والكامل يف التاريخ )(21/53(، واملنتظم )22/21]البداية والنهاية )

جعل اخلليفة ما  وصيف الرتكي، عمل لدى اخللفاء كسابقه، وقد مات فالرتكي أحد قواد املتوكل وصيف  -2
 كان إليه إىل بغا الشرايب.
 [.(3/118، والكامل يف التاريخ )(21/279) الوايف بالوفيات(، 22/21]البداية والنهاية )

سستها ُأسرة بين بويه. وأشهر رجال أسرة بين الدولة البويهية قامت يف اجلزء الغريب من إيران ويف العراق، وأ -2
بويه احلاكمة ثالثة هم: علي واحلسن وأمحد أبناء بويه. وال يتفق املؤرخون على نسبهم، فبعضهم ينسبهم إىل هبرام 
جور، أحد ملوك ساسان، ويرفع آخرون نسبهم إىل آهلة اجملوس، وحيط بعضهم نسبهم إىل دمهاء الناس، بل إن منهم 

م إىل العرب، من بين ضبَّة. ولكن الراجح أهنم كانوا من أسرة ديلمية فقرية، كان والدهم بويه يتعيش من صيد من ينسبه
 األمساك.

جاءت هذه األسرة من بالد الديلم، وكان علو شأهنا على يد األخ األكرب علي بن بويه. فقد كان جنديًا، 
اجتهت حنو اجلنوب واستقرت يف إقليم فارس، ودخل يف  استطاع بشجاعته أن يكون قائد مجاعة مهاجرة من الديلم،

خدمة مرداويج، ملك الدولة الزيارية، فمنحه والية صغرية يف أقصى اجلنوب، هي والية الكرج الواقعة بني مهذان 
 وأصبهان. وبدأت اهلجرة البويهية من هذه املنطقة.

 ([.5/85(، والكامل يف التاريخ )22/121نهاية )الدولة البويهية، والبداية وال -]املوسوعة العربية العاملية 
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وجود وإن  -وزادوا عليه كما فعل األتراك- (2)وقهراً وغلبة وسلباً لألموال ء عزاًل وتوليةً اخللفا
الرفض يف أي وسط وَتكنهم منه جيعل من ذلك الوسط بيئة خصبة للتقلبات السياسية 

باستهتار دومنا حسيب  وجد بيئة خصبة إلراقة الدماءيُ كما أنه ،  (2)واحلروب والفنت املتواصلة
 أو رقيب.

أحد قوادهم،  (3): دور السالجقة، وهم من أجناس الرتك، ومنهم توزونةالرابع املرحلة
 وقد تآمر ضد اخلليفة املتقي وعزله.

 .(1) هـ(171: سقوط بغداد يف يد التتار، عام )ةاألخري املرحلة اخلامسة و 
صر بدأت بالعجتري عليها سنة اهلل الكونية، فقد وكان حال الدولة العباسية كأي دولة 

حبسب -الذهيب هلا، وهو عصر القوة، مث سارت تتذبذب يف جهة الضعف مرة والقوة أخرى 
 أمرلينتهي  -ه فيه، وحبسب تأثري البيئة احمليطة بهعوأهليته للمقام الذي وض اخلليفةقوة 

حنبها مبؤامرة من الروافض، ميدهم يف ولتقضي إىل االحنطاط والشلل التام،  اخلالفة العباسية
 تتار؛ ذلك أهنم َتكنوا من الدولة َتاماً، وباتوا يسريون كل شؤوهنا.ذلك ال
واحد للدولة اإلسالمية إال حتت غطاء  تدأهنا وجرغم املتعاقبة املراحل العصور و هذه و 

"إذ زاد ظهور العصبية، فقامت دول على  ؛التجزئة السياسية استطاعت أن توجدأهنا 
 فكرة العصبية اليت محلتها، واللغة اليت أحيتها من أساسها، ومل يكن هلا داع  لقيامها لوال

                                                 
كما وقع للخليفة حممد بن أمحد امللقب بالقاهر باهلل، فبعد أن عزل مل يبق معه شيء من مالبسه سوى   - 2

 قطعة عباءة يلتف هبا، ويف رجله قبقاب خشيب، ويدور على املساجد يسأل الناس.
 (.22/111انظر البداية والنهاية )

ر احملنة اليت تعرض هلا اإلمام ابن اجلوزي يف خاَتة حياته، وكان سببها الروافض، وهي مثال أيضاً سيأيت ذك( 1)
 ملا كانت تعيشه احلياة العلمية من تناحر مقيت أوجده الرفض.

، فغدر به ومل حيل عليه احلول بعد ما ، وكان قد واله شرطة بغدادتوزون الرتكي، كان من خواص املتقي - 3
ملتقي، وكان جبارًا ظاملًا فاسقًا فاتكاً، قتل خلقًا كثريًا وأخذ األموال، وهلك يف احملرم سنة أربع وثالثني فعل ذلك با

 وثالث مائة، وكانت وفاته هبيت.
 ([1/331(، وشذرات الذهب )22/103]البداية والنهاية )

 (.1/121انظر التاريخ اإلسالمي ) - 1
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 ، وال شك فإن الطموح(3)، واخلوارزمية(1)، والغزنوية(2)جديد، فظهرت الدولة السامانية
السياسي كان أساسًا يف نشأته، مث منا باسم العصبية لدوامها، ودعم الشعب هلا، كما 

الفة مستقلة فيها، فكانت اخلالفة انفصلت أجزاء عن الدولة رمسياً، وأعلنت عن قيام خ
األموية يف األندلس، والفاطمية يف مصر، وأجزاء من إفريقية، ومل تكن هذه الدول على تفاهم 
فيما بينها، بل على العكس كانت معادية بعضها لبعض، وكل منها على صلة بأعداء الثانية، 

 لس.كام الفرجنة خصوم أمويي األندفالعباسيون يف بغداد يصادقون ح

                                                 
ا سامان، وهو نبيل فارسي احندر من هبرام جوبني الذي قاد ثورة عنيفة الدولة السامانية دولة فارسية أسسه - 2

ضد البيت احلاكم يف دولة الفرس. اتصل سامان بالدولة اإلسالمية يف عهد اخلليفة األموي هشام بن عبدامللك. فقد 
ى ابنه أسًدا تعبريًا عن وفد على أسد بن عبداهلل القسري وايل خراسان األموي فأكرمه وقهر أعداءه، فاعتنق اإلسالم ومس

 اعرتافه جبميل أسد القسري عليه.
مد السامانيون نفوذهم جتاه الشرق، يف بالد الرتك، وبالد ما وراء النهر، فنشروا اإلسالم وحضارته يف تلك 

 املناطق. واعتمدت عليهم اخلالفة يف ضرب أعدائها يف املشرق
 .ية العربية[السامانيون واحلضارة اإلسالم-]املوسوعة العربية 

يرجع ظهور الدولة الغزنوية اليت مسيت بعاصمتها غزنة )مدينة مشهورة يف طرف خراسان يف حدود اهلند(  - 1
إىل سبكتكني أحد اجملاهدين املسلمني، فقد واله السامانيون منطقة غزنة، مث مد سلطانه يف الشرق حيث واله 

ه على قمع الثوار يف بالد ما وراء النهر. اشتهرت هذه الدولة يف م مكافأة ل991هـ،381السامانيون إقليم خراسان عام 
م. وامتاز 2030هـ، 112م إىل سنة 998هـ، 388عهد حممود الغزنوي بن سبكتكني، الذي توىل السلطة من سنة 

لطانًا عهده باجلهاد اإلسالمي يف إقليم اهلند، ويقال إن غزواته وصلت إىل حدود هضبة الدكن، واعرتفت به اخلالفة س
 مستقاًل.

 .الدولة الغزنوية[-]املوسوعة العربية 

خوارزم إحدى بالد ما وراء النهرين، كانت ضمن ما يسمى ببالد خراسان قدميًا اليت تضم معها بالد:  - 3
 بلخ وخبارى ومرو وهرات وغزنة. تقع خوارزم على هنر أمو داريا الواقع يف أراضي دوليت أوزبكستان وتركمانستان، وكانت

عاصمتها خيوة، فتحها املسلمون يف القرن األول اهلجري ضمن الفتوحات اإلسالمية األوىل، وظلت مدة حتت حكم 
األمويني مث العباسيني بعد ذلك وتعرضت لسلطان املغول واحتالل تيمورلنك هلا فيما بني القرن الثالث عشر واخلامس 

 عشر امليالديني.
 خوارزم[.-]املوسوعة العربية 
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هذا مع العلم أنه ال يوجد يف دار اإلسالم سوى خليفة واحد، واملسلمون مجيعاً 
املسلمني يف ذلك العهد  ىتضمهم دولة واحدة، وهذا يدل على ضعف الروح اإلسالمية لد

 .(2)بالنسبة إىل ما كان عليه املسلمون األوائل ويف الصدر األول"
هنا فهي جزء من مرحلة النفوذ السلجوقي، والذي الفرتة الزمنية اليت تعنينا بالدراسة أما 

هـ( يوم أن 171)عام إىل  ،يوم دخول طغرل بك السلجوقي بغداد هـ(115)عام من  امتد
، والذي يف عهده قضت دولة البويهيني حنبها، مث (1)سقطت بغداد بيد هوالكو املغويل

أزال ما كان على أبواب ، فقضى عليه و (3)استغاث به اخلليفة لدرء خطر القائد البساسريي
 .(1) هـ(118املساجد من سب للصحابة عام )

أصبح اخللفاء ألعوبة بيد السلطان من مراحل العصر العباسي هذه املرحلة ويف 
، جريًا منهم على ما سار عليه من قبلهم، السلجوقي، الذي جرد اخلليفة من كل صالحياته

يتصرفون مع اخلليفة ذلك التصرف  -ةوهم القوة املسيطر -"فلم يكن السالجقة ومع هذا 
السيئ الذي كان يقوم به من سبقهم، سواء من القادة األتراك أم من البويهيني ... وإن 

 .(7)سلوك السالجقة مع اخللفاء الطيب نسبياً قد أعاد للخليفة هيبته أو مكانته"
أربعني سبع و  تفاوتت مدة خالفتهم بني لفاءمن اخلة عشر يف هذه الفرتة تعاقب وقد 

"على درجة من العدل والتقوى واإلحسان سنة وبني سنة واحدة، وكان مما مييزهم أهنم كانوا 
                                                 

 (.7/5تاريخ اإلسالمي )ال - 2

هوالكو خان بن تويل خان بن جنكيز خان،كان طاغية من أعظم ملوك التتار، وكان شجاعًا مقداماً  - 1
حازمًا مدبرًا ذا مهة عالية وسطوة ومهابة وخربة باحلروب، وحمبة يف العلوم العقلية من غري أن يتعقل منها شيئاً، قتل من 

علم عددهم إال الذي خلقهم وسيجازيه على ذلك شر اجلزاء، كان ال يتقيد بدين من املسلمني شرقًا وغربًا ما ال ي
 األديان وإمنا كانت زوجته ظفر خاتون قد تنصرت، وكانت تفضل النصارى على سائر اخللق.

 .([19/211(، وتاريخ اإلسالم )1/780(، فوات الوفيات )23/118]البداية والنهاية )

اسريي الرتكي، كان من مماليك هباء الدولة، وكان أواًل مملوكاً لرجل من أهل مدينة أرسالن أبو احلارس البس - 3
بسا فنسب إليها فقيل له البساسريي، وتلقب بامللك املظفر، مث كان مقدمًا كبريًا عند اخلليفة القائم بأمر اهلل ال يقطع 

، وخرج على اخلليفة واملسلمني ودعا إىل اخلالفة أمراً دونه، وخطب له على منابر العراق كلها، مث طغى وبغى وَترد وعتا
 الفاطميني.

 .([30/30(، وتاريخ اإلسالم )21/81]البداية والنهاية )

 (.21/53البداية والنهاية ) - 1

 (.1/121التاريخ اإلسالمي ) - 7
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والعطف على الناس، وقد أحبتهم الرعية حبًا كبرياً؛ حىت ليعم احلزن البالد عندما يتوىف أحد 
 .(2)اخللفاء"

عاش للدولة تارة هي فرتة االنتليت عاش فيها اإلمام ابن اجلوزي الفرتة اولقد كانت هذه 
"مث جاء يف الدولة العباسية شأن  يف مقدمته: (1)والركود أخرى، واليت يقول عنها ابن خلدون

وصار الوزير إذا ، وتعاور فيها استبداد الوزارة مرة والسلطان أخرى ،االستبداد على السلطان
يء على حاهلا كما وجت ،لتصح األحكام الشرعية ؛إىل استنابة اخلليفة إياه لذلك استبد حمتاجاً 

على  وهي حال ما يكون السلطان قائماً  ،فانقسمت الوزارة حينئذ إىل وزارة تنفيذ ؛تقدمت
 .(3)"عليه  وهي حال ما يكون الوزير مستبداً  ،وإىل وزارة تفويض ،نفسه

 
بعسكر  (4)جاء مودود صاحب املوصل "فقد  هـ(705)وقع سنة وأدهى من ذلك ما 

ي بالقدس فوقع بينهم معركة هائلة، مث رجع مودود إىل الشام فصلى ليقاتل ملك الفرنج الذ
اجلمعة يف اجلامع، وإذا بباطين يثب عليه بسكينه فجرحه فمات من يومه، فكتب ملك 

                                                 
 (.1/127املصدر السابق ) - 2

ونس وينتمي إىل فرع من قبيلة كندة الرمحن بن حممد بن خلدون، مؤسس علم االجتماع، ولد يف ت عبد (2)
وكان أجداده يعيشون يف حضرموت قبل اإلسالم. دخل أجداده األندلس، وبسقوط أشبيليا انتقلوا إىل تونس. وفيها 

رمحه -، وانتقل إىل مصر وتوىل القضاء وهبا مات درس العربية والقرآن، والفقه، واحلديث ودرس العلوم العقلية واملنطق
 .-اهلل

 .ابن خلدون[ -وعة العربية العاملية ]املوس

أمحد بن معد املستعلي العبيدي صاحب مصر ابن املستنصر ابن الظاهر ابن احلاكم ابن العزيز ابن املعز  (2)
ابن املنصور ابن القائم ابن املهدي عبيد اهلل، ويل األمر بعد أبيه املستنصر بالديار املصرية والشامية، ويف أيامه اختلت 

 وضعف أمرهم، وانقطعت من أكثر مدن الشام دعوهتم، وتقامسها األتراك والفرنج.دولتهم، 
 [.(7/211، والنجوم الزاهرة )(8/229]الوايف بالوفيات )

قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي بن آق سنقر املعروف باألعرج، أخو نور الدين حممود، صاحب  (1)
كه منها إحدى وعشرون سنة، وكان من خيار امللوك حمببا إىل الرعية عطوفا املوصل وله من العمر أربعون سنة، ومدة مل

 عليهم حمسنا إليهم 
 ([.12/315(، وتاريخ اإلسالم )7/301(، ووفيات األعيان )21/112]البداية والنهاية )
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الفرنج إىل صاحب دمشق كتابًا يقول فيه:" إن أمة قتلت عميدها يف يوم عيدها يف بيت 
 .(1)معبودها حلقيق على اهلل أن يبيدها"

ال ينفي وجود الفتوحات اإلسالمية على أيدي السالطني، فقد سبق عهد ابن  وهذا
 .(2) هـ(118ومنبج عام ) ،هـ(155اجلوزي أن اسرتجع املسلمون أنطاكية من الروم عام )

وقد عاصر اإلمام ابن اجلوزي سبعة من خلفاء الدولة العباسية ممن عاشوا العصر هذا 
األحداث والتقلبات السياسية اليت ينني أهم وأشهر مبسنعرض لشيء من ذكرهم، و الثاين، 

مبا  اخلالفة اإلسالميةآثارها على و  ،سات ذلك على احلياة السياسيةاوانعكوقعت يف أيامهم، 
 وهم: ، خيدم األطروحة
هـ ـ  487)األول: المستظهر باهلل أبو العباس أحمد بن المقتدي بأمر اهلل الخليفة 

 :(هـ512
" لني اجلانب، كرمي األخالق، حيب اصطناع  :بأنه كان (3)ثريابن األوصفه اإلمام 

الناس، ويفعل اخلري، ويسارع إىل أعمال الرب واملثوبات، مشكور املساعي ال يرد مكرمة 
تفت إىل قوله، ومل ، وال ملإىل سعاية ساع   وكان كثري الوثوق مبن يوليه، غري مصغ  ، تطلب منه

وكانت أيامه أيام سرور للرعية،  ،أصحاب األغراض واحنالل عزم بأقوال يعرف منه تلون
فكأهنا من حسنها أعياد، وكان إذا بلغه ذلك فرح به وسره، وإذا تعرض سلطان أو نائب له 

                                                 
 (.130تاريخ اخللفاء )ص (2)
 (.1/118التاريخ اإلسالمي ) (1)
سن علي بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين املعروف بابن األثري، كان مؤلفاً املؤرخ املشهور عز الدين أبو احل (3)

نشيطًا بارعاً، استطاع أن خيلد امسه بني كبار املؤرخني، ولد ونشأ يف جزيرة ابن عمر، وسكن املوصل، وجتول يف 
رية؛ منها: "الكامل يف ، له مصنفات كثالبلدان، وعاد إىل املوصل، فكان منزله جممع الفضالء واألدباء، وتويف هبا

(. وهو صاحب الكتاب 119التاريخ" يف عشرة جملدات، وهو مطبوع متداول مرتب على السنني بلغ فيه إىل سنة )
املشهور "ُأْسد الغابة يف معرفة الصحابة" مطبوع أيًضا، و"تاريخ األتابكة يف املوصل"، وكذا كتاب "اللباب" الذي 

 هـ( باملوصل.130ين. تويف سنة )اختصر فيه كتاب "األنساب" للسمعا
(، واألعالم للزركلي 1/12سرية الزنكية )ال(، 8/199(، وطبقات الشافعية الكربى )5/18]الوايف بالوفيات )

(1/332]) 
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وكان حسن احلظ، جيد التوقعات، ال يقاربه ، ألذى أحد بالغ يف إنكار ذلك والزجر عنه
 .(1)فيها أحد، يدل على فضل غزير، وعلم واسع "

ه "سنة اثنتني وتسعني انتشرت دعوة الباطنية بأصبهان، وفيها أخذت الفرنج ويف عهد
بيت املقدس بعد حصار شهر ونصف، وقتلوا به أكثر من سبعني ألفاً، منهم مجاعة من 
العلماء والعباد والزهاد، وهدموا املشاهد، ومجعوا اليهود يف الكنيسة، وأحرقوها عليهم، وورد 

ردوا كالمًا أبكى العيون، واختلفت السالطني، فتمكنت الفرنج من املستنفرون إىل بغداد فأو 
 يف ذلك: (2)الشام، ولألبيوردي

 مزجنا دماء بالدموع السواجم
 وشر سالح املرء دمع يفيضه

 بين اإلسالم إن وراءكم (3)فأيها
 

 للمراحم (4)فلم يبق منا عرصة 
 إذا احلرب شبت نارها بالصوارم

 (5)موقائع يلحقن الذرى باملناس
 

فانتصر عليه،  على أخيه السلطان بركياروق (6)ويف نفس العام "خرج حممد بن ملكشاه
فقلده اخلليفة ولقبه: غياث الدنيا والدين. وخطب له ببغداد، مث جرت بينهما عدة 

                                                 
 (.111(، وتاريخ اخللفاء )ص 9/213الكامل يف التاريخ )( 2)
َظفَِّر حُمَمَُّد بُن َأمْحََد بِن حُمَمَّد   (1)

ُ
ُد بُن َأيب الَعبَّاِس َأمْحَد بن اأُلسْ  أَبُو امل َظفَِّر حُمَمَّ

ُ
َتاُذ، الَعالََّمُة، اأَلكمُل، أَبُو امل

ْثَماَن بِن َعْنَبَسَة بِن حُمَمَّد بن َأمْحََد بِن ِإْسَحاَق بن حُمَمَِّد بِن ِإْسَحاَق بن احَلَسِن بِن َمْنُصْوِر بِن ُمَعاِويََة بِن حُمَمَِّد بِن عُ 
َعاِوّي، األَبِيَوْردي، اللَُّغوِ ُعْتَبَة بِن 

ُ
ّي، َشاِعُر ُعْثَماَن بِن َعْنَبَسَة بن َأيب ُسْفَياَن بن َحْرب بن أَُميََّة األَُمِوّي، الَعنبِسي، امل

َنُه َوبـَنْيَ َأيب ُسْفَياَن مَخَْسَة َعَشَر أَباً.  َوقته، َوَصاِحُب التََّصانِْيِف، َفالَواِسَطُة بـَيـْ
 ([.22/99(، وتاريخ اإلسالم )35/117بالء )]سري أعالم الن

 كذا يف املخطوط.( 3)
 كذا يف املخطوط.( 1)
 (.115(، وتاريخ اخللفاء )ص9/10الكامل يف التاريخ )( 7)
أبو الفتح حممد بن ملكشاه السلجوقي أبو شجاع حممد بن ملكشاه بن ألب أرسالن أخو السلطان  (1)

 سنجر ألبيه وأمه.
 ([.21/275(، والبداية والنهاية )7/52]وفيات األعيان )
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وهو واحد من األحداث الدالة على االضطرابات الداخلية حىت يف البيت ، (1)وقعات"
 .للخليفة فيها منزعالسلجوقي، واليت مل يكن 

 .(2)بدأت احلروب الصليبية على املشرق اإلسالمي" -أيضاً –"ويف أيامه 
 - 512)الثاني: المسترشد باهلل أبو المنصور الفضل بن المستظهر باهلل الخليفة 

 :(هـ 525
السيوطي: "كان ذا مهة عالية، وشهامة زائدة، وإقدام ورأي وهيبة شديدة، عنه قال 

فة ورتبها أحسن ترتيب، وأحىي رسم اخلالفة، ونشر عظامها، وشيد أركان ضبط أمور اخلال
وقد كان املسرتشد  ابن كثري:"عنه وقال ، (3)الشريعة، وطرز أكمامها، وباشر احلروب بنفسه"

شجاعًا مقداماً، بعيد اهلمة، فصيحًا بليغاً، عذب الكالم، حسن اإليراد، مليح اخلط، كثري 
حصل يف عهده  ومما ، (4)"امة واخلاصة، وهو آخر خليفة رؤي خطيباً العبادة، حمببًا إىل الع

كما قال ابن اجلوزي: "وزلزلت بغداد مراراً كثرية، ودامت كل يوم مخس مرات أو ستاً والناس 
 .(5)يستغيثون"

ومحلت  ،باب مراغة يف يوم اخلميس سابع عشر ذي احلجة"على وقد مات مقتواًل 
 .(6)"ه ثالثة أيام بعد ما بويع لولده الراشدوعمل عزاؤ  ،أعضاؤه إىل بغداد

فسار أحدمها لآلخر،  (7)وكان سبب قتله أنه اختلف مع السلطان السلجوقي مسعود
سجن يف مهذان، مث  ففر أتباع اخلليفة وثبت هو أمام مسعود، فأخذه وحبسه ومن معه يف

فلما   ابن كثري:" قالأمره برده إىل مقره، فن سنجر السلجويف عم مسعود وصل إىل السلطا
                                                 

 (.118تاريخ اخللفاء )ص  (2)
 (.1/113التاريخ اإلسالمي ) (1)
 (.132تاريخ اخللفاء )ص (3)
 (.21/108البداية والنهاية ) (1)
 (.131تاريخ اخللفاء )ص (7)
 (.21/108البداية والنهاية ) (1)
ألب أرسالن بن طغر بيك السلجوقي رباه  مسعود غياث الدين أبو الفتح بن حممد بن ملكشاه بن (5)

باملوصل األمري مودود مث آقسنقر الربسقي مث جوش بك، فلما هلك أخوه السلطان حممود طمعه جوش بك يف السلطنة 
 فجمع وحشد، والتقى أخاه فانكسر مسعود، مث تنقلت به األحوال واستقل بامللك.

 ([.1/217(، وشذرات الذهب )1/215]العرب )
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كان مستهل ذي احلجة جاءت الرسل من جهة امللك سنجر إىل ابن أخيه يستحثه على 
اإلحسان إىل اخلليفة، وأن يبادر إىل سرعة رده إىل وطنه، وأرسل مع الرسل جيشاً ليكونوا يف 
خدمة اخلليفة إىل بغداد، فصحب اجليش عشرة من الباطنية، فلما وصل اجليش محلوا على 

.. فاشتد حزن الناس .ليفة فقتلوه يف خيمته وقطعوه قطعاً، ومل يلحق الناس منه إال الرسوماخل
على اخلليفة املسرتشد، وخرجت النساء يف بغداد حاسرات عن وجوههن ينحن يف 

 ،به وفارق اخلليفة بعض من كان موكالً  ، ويقول ابن األثري يف حكاية مقتله:"(1)"الطرقات
من الباطنية ودخلوا عليه  ن العسكر فقصده أربعة وعشرون رجالً وكانت خيمته منفردة ع

 ،وتركوه عرياناً  ،فجدعوا أنفه وأذنيه ؛ومثلوا به ،فقتلوه وجرحوه ما يزيد على عشرين جراحة
 .(2)"وقتل معه نفر من أصحابه 

الدالئل الواضحة على عدم استقرار اخلالفة يف تلك األيام،  حدأيعترب احلدث وهذا 
واليت أودت حبياة الرجل األول يف اخلالفة،  ،الضطرابات يف كثري من أحناء الدولةونشوب ا

 نفسه، ومل يشفع له ما سبق من مجيل صفاته. وهو اخلليفة
 ومن شعره: 

 مِ املدعو باملالحَ  رُ قَ شْ ا األَ نَ أَ 
 ىضتَ نْ تُـ ي وَ لِ يْ خَ  مِ وْ الرُّ  ضَ رْ أَ  ستبلغُ 

 

 مِ احِ زَ مُ  رْيِ غَ نيا بِ الدُّ  كُ لِ ميَْ  نْ ومَ  
 يمِ ارِ وَ صَ  نْيِ الص   دِ اَل ى بِ صَ قْ أَ بِ 

 
هـ ـ  525)الثالث: الراشد باهلل أبو جعفر المنصور بن المسترشد باهلل الخليفة 

 .(هـ 535
"وكان فصيحًا أديبًا شاعرًا شجاعًا مسحًا جواداً، حسن السرية،  السيوطي:عنه قال 

أمه أم  ،شديد القوة مهيباً  ،يح الوجهمل ،وقد كان حسن اللون"، (3)يؤثر العدل ويكره الشر"
 .إال أنه خلع بعد عام من توليه اخلالفة، (4)"ولد

                                                 
 (.21/108داية والنهاية )الب (2)
 (.9/183الكامل يف التاريخ ) (1)
 (.131تاريخ اخللفاء )ص (3)
 (.21/121البداية والنهاية ) (1)
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قصة خلعه فيقول: "وملا عاد السلطان مسعود إىل بغداد خرج  السيوطيوحيكي اإلمام 
القضاة واألعيان والعلماء وكتبوا حمضرًا فيه شهادة طائفة مبا جرى  اهو إىل املوصل، فأحضرو 

الظلم، وأخذ األموال، وسفك الدماء، وشرب اخلمر، واستفتوا الفقهاء يف من  من الراشد من
فعل ذلك: هل تصح إمامته؟ وهل إذا ثبت فسقه جيوز لسلطان الوقت أن خيلعه، ويستبدل 
خريًا منه؟ فأفتوا جبواز خلعه، وحكم خبلعه أبو طاهر بن الكرخي قاضي البلد، وبايعوا عمه 

... ومرض الراشد بظاهر أصبهان مرضاً شديداً،  قتفي ألمر اهللحممد بن املستظهر، ولقب امل
فدخل عليه مجاعة من العجم كانوا فراشني معه فقتلوه بالسكاكني، مث قتلوا كلهم، وذلك يف 

 .(1)سادس عشر رمضان سنة اثنتني وثالثني، وجاء اخلرب إىل بغداد فقعدوا للعزاء يوماً واحداً"
السياسية، وامتداد يد  اع هيبة اخلالفة، وكثرة التقلباتوهذا أيضًا دليل آخر على ضي

 .وعزله السلطان السلجوقي للتصرف يف تولية خليفة املسلمني
هـ  535)الرابع: المقتفي ألمر اهلل أبو عبد اهلل محمد بن المستظهر باهلل الخليفة 

 .(هـ 555ـ 
 .بن املسرتشد باهلل توىل اخلالفة بعد أن بويع له هبا خلفاً البن أخيه املنصوروقد 

اخللفاء، كان عاِلًما، ديَـًّنا، ُشجاًعا، حليًما،  (3)من َسَروات :"(2)الذهيباإلمام قال عنه 
الم، ال عليهم الس (1)املِْثل يف األئمَّة دِمث األخالق، كامل السُّؤُدد، خليًقا لإلمامة، قليل

 .(5)"جيري يف دولته أمر  وإن َصُغر إال بتوقيعه

                                                 
(، والعرب يف خرب من غرب، لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، مطبعة 131تاريخ اخللفاء )ص (2)

 (.21/121(، والبداية والنهاية )3/131، حتقيق د. صالح الدين املنجد )2981حكومة الكويت، 
حممد بن أمحد بن عثمان بن قاميار أبو عبد اهلل، امس الدين الذهيب، تركماين األصل من أهل دمشق  (1)

 شافعي، إمام حافظ مؤرخ، كان حمدث عصره، كان يرحل إليه من سائر البالد، وكان فيه ميل إىل آراء احلنابلة.
 ([. 8/189(، ومعجم املؤلفني )283/  20(، والنجوم الزاهرة )7/121) ى] طبقات الشافعية الكرب 

 .ات  وَ رَ ( سَ ْمِع:ُع اجلَ مجَْ وَ ) اة  رَ سُ وَ  ،اءُ يَ رِ سْ ( أَ َومَجُْعُه:) يٌّ رِ سَ  وَ هُ فَـ  فَ رُ شَ  ؛اً وَ رْ سَ وَ  ةً اوَ رَ سَ  :( وَ رُ ) سَ -3
 [(118/ 2املعجم الوسيط )]

 يريد اخللفاء. -1
شاهري األعالم، لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، دار الكتاب تاريخ اإلسالم ووفيات امل (7)

 (.38/251م، الطبعة األوىل، حتقيق د. عمر عبد السالم تدمري )2985العريب، لبنان، بريوت، 
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السيوطي: "وسبب تلقيبه باملقتفي: أنه رأى يف منامه قبل أن يستخلف بستة عنه قال و 
أيام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو يقول له: سيصل هذا األمر إليك؛ فاقتِف ألمر اهلل؛ 
فلقب املقتفي ألمر اهلل، وبعث السلطان مسعود بعد أن أظهر العدل، ومهد بغداد، فأخذ 

من دواب وأثاث وذهب وستور وسرادق، ومل يرتك يف إصطبل اخلالفة مجيع ما يف دار اخلالفة 
، فيقال: إهنم بايعوا املقتفي على أن ال يكون (2)سوى أربعة أفراس ومثانية أبغال برسم املاء

 .(2)عنده خيل وال آلة سفر"
زلزلة  (3)كان ببحرتة]أنه[  "سنة ثالث وثالثني يف جرى يف عهده من األحداث و 

اسخ يف مثلها؛ فأهلكت خالئق، مث خسف ببحرتة، وصار مكان البلد ماء عظيمة عشرة فر 
أسود، وفيها استوىل األمراء على مغالت البالد، وعجز السلطان مسعود ومل يبق له إال 

؛ فسبحان مذل اجلبابرة! وَتكن اخلليفة (4)االسم، وتضعضع أيضًا أمر السلطان سنجر
يف سنة ثالث وأربعني حاصرت الفرنج دمشق .. و . املقتفي، وزادت حرمته، وعلت كلمته

فوصل إليها نور الدين حممود بن زنكي، وهو صاحب حلب يومئذ ، وأخوه غازي صاحب 
 .(5)وهزم الفرنج" -وهلل احلمد-املوصل؛ فنصر املسلمون 

 555)الخامس: المستنجد باهلل أبو المظفر يوسف بن المقتفي ألمر اهلل الخليفة 
 :(هـ 556هـ ـ 

املستنجد موصوفًا بالفهم الثاقب، والرأي الصائب، والذكاء الغالب، والفضل وكان "
 .(1)وغري ذلك" (1)الباهر، له نظم بديع، ونثر بليغ، ومعرفة بعمل آالت الفلك واإلسطرالب

                                                 
 أي للسقاية واإلتيان باملاء. - 2

 (.9/191(، والكامل يف التاريخ )135تاريخ اخللفاء )ص (1)
ء قـُْرب َجّو كأَنَـَّها ُمَسمَّاة بالَقِبيلة. (َروضة  يف َوسطِ 3)  َأَجَأ َأحِد َجبلْي َطىي 

 ([.20/230]تاج العروس )
ْيِن َسْنَجُر اْبُن  (1) السُّْلطَاِن َسْنَجُر بُن َمِلْكَشاه بِن أَْلَب أَْرَساَلَن الُغز يُّ، السُّْلطَاُن، َمِلُك ُخرَاَساَن، ُمِعزُّ الد 

أَْرَساَلن بِن جغرِيَبك بِن ِميَكائِْيَل بِن َسْلُجْوق  الُغز ّي، الرتِكي، السَّْلُجْوِقّي، َصاِحب ُخرَاَساَن َوَغْزنَة  َمِلْكَشاه بِن أَلب
 َوبـَْعض َما َورَاء النـَّْهر.

 ([.21/17(، وتاريخ اإلسالم )39/351]سري أعالم النبالء )
 (.138تاريخ اخللفاء )ص (7)
 شهورة.من اآلالت الفلكية امل - 1
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 نِ يْ الد   دَ سَ أَ  األمريَ  نِ يْ الد   نورُ  السلطانُ يف عهده:" سنة اثنتني وستني جهز مما كان و 
لفي فارس إىل مصر؛ فنزل باجليزة، وحاصر مصر حنو شهرين؛ فاستنجد يف أ (2)شريكوه

صاحبها بالفرنج، فدخلوا من دمياط لنجدته، فرحل أسد الدين إىل الصعيد، مث وقعت بينه 
 .(3)"وبني املصريني حرب انتصر فيها على قلة عسكره وكثرة عدوه

ني، وكانت الساحة بالد "ويف أيامه اتسعت رقعة ميدان القتال بني املسلمني والصليبي
الشام ومصر، ويقود القتال حممود نور الدين زنكي يف كال الساحتني، حيث ضعفت الدولة 

 لدرجة كبرية، وهذا ما جعل نور الدين حممود يتوىل أمر الدفاع عن مصر. (1)العبيدية
مع بوا وسبوا وقتلوا كثرياً؛ فاجتهنهـ( بالد املسلمني، و 775ويف أيامه هامجت الكرج )

 .(8)وثأروا منهم" (7)وخالط (6)ومراغة (5)هلم حكام أذربيجان

                                                                                                                                            
سري أعالم النبالء، أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب، مؤسسة الرسالة، بريوت،  (2)

 (.10/128هـ، الطبعة التاسعة، حتقيق شعيب األرناؤوط، وحممد نعيم العرقسوسي )2123
د ابن امللك أسد الدين امللك اجملاهد أسد الدين أبو احلارث شريكوه ابن صاحب محص ناصر الدين حمم (1)

 شريكوه بن شاذي، وزير العاضد، وتفسري شريكوه أسد اجلبل. 
 ([.21/211(، والوايف بالوفيات )13/39]سري أعالم النبالء )

 (.39/9) اإلسالم (، وانظر تاريخ111تاريخ اخللفاء )ص (3)
 املشهورة بلقب الدولة الفاطمية. - 1
ه بعده راء مهملة مفتوحة وباء مكسورة بعدها ياء وجيم وألف ونون، أذربيجان بفتح أوله وإسكان ثاني (7)

 وأذربيجان وقزوين وزجنان كور تلى اجلبل من بالد العراق وتلى كور إرمينية من جهة املغرب.
 ([.2/218(، ومعجم البلدان )2/219]معجم ما استعجم )

بالد أذربيجان طوهلا ثالث وسبعون درجة  مراغة بالفتح والغني املعجمة بلدة مشهورة عظيمة أعظم وأشهر (1)
 وثلث وعرضها سبع وثالثون درجة وثلث، وموقعها يف اإلقليم الرابع من اإلقاليم السبعة.

 ([..7/93(، ومعجم البلدان )1/312]صبح األعشى )
عة طوهلا خالط بكسر أوله وآخره طاء مهملة البلدة العامرة املشهورة ذات اخلريات الواسعة والثمار اليان (5)

 أربع وستون درجة ونصف وثلث وعرضها تسع وثالثون درجة وثلثان يف اإلقليم اخلامس وهي من فتوح عياض بن غنم.
 ([..1/382(، ومعجم البلدان )1/705]معجم ما استعجم )

 (.7/5التاريخ اإلسالمي ) (8)
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 575هـ ـ  566)السادس: المستضيء بأمر اهلل الحسن بن المستنجد باهلل الخليفة 

 :(هـ
أمه أم ولد أرمينية امسها غضة، بويع له باخلالفة يوم موت أبيه، نادى برفع املكوس، 

يف أعمارنا، وفرق مااًل عظيما على اهلااميني  يـُرَ مل  ورد املظامل، وأظهر من العدل والكرم ما
والعلويني والعلماء واملدارس والربط، وكان دائم البذل للمال ليس له عنده وقع، ذا حلم وأناة 
ورأفة، وملا استخلف خلع على أرباب الدولة وغريهم، فحكى خياط املخزن أنه فصل ألفا 

...  نابر ببغداد، ونثرت الدنانري كما جرت العادةوثالمثائة قباء إبرسيم، وخطب له على امل
 ومما قيل فيه: 

 يا إمام اهلدى علوت على اجلو
 فوهبت األعمار واألمن والبلـ

 

 (2)رد مبال وفضة ونضا 
 (2)دان يف ساعة مضت من هنار

 
احتجب عن أكثر الناس فلم يركب إال مع اخلدم، وال يدخل عليه غريهم، ويف إال أنه 

... وصنفت   بامسه (1)وخطب له مبصر، وضربت السكة (3)ضت دولة بين عبيدخالفته انق
 .(5)كتاباً مسيته: النصر على مصر

يف أيامه ضعف الرفض ببغداد ووهى، وأِمن الناس، ورزق سعادة عظيمة "وقال الذهيب: 
 .(6)يف خالفته، وخطب له باليمن "

                                                 
 .ار  ضَ نُ  ب  هَ ذَ  :قاليُ  ؛شيء من كل   اخلالصُ  :(ارُ ضَ ) النُّ  -2

 .[(919/ 1)الوسيط  ]املعجم
 (.117(، وتاريخ اخللفاء )ص10/211انظر تاريخ اإلسالم ) (1)
 املشهورة بلقب الدولة الفاطمية. -3
َتَداَوَلُة. -1

ُ
 الُعْمَلُة امل

 (.117تاريخ اخللفاء )ص (7)
 (.10/215انظر: تاريخ اإلسالم ) (1)
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 :(هـ622هـ ـ  575)بأمر اهلل السابع: الناصر لدين اهلل أحمد بن المستضيء الخليفة 
"أمه أم ولد تركية امسها زمرد، وبويع له عند موت أبيه مل يكن يف أيامه خليفة سواه، 

 يف مستهل ذي القعدة".
ومل يل اخلالفة أحد أطول مدة "، ؤرخون للناصر يف سريته بني الناسوقد اختلف امل

اته يف عز وجاللة وقمع األعداء، منه؛ فإنه أقام فيها سبعة وأربعني سنة، ومل تزل مدة حي
واستظهار على امللوك، ومل جيد ضيماً، وال خرج عليه خارجي إال قمعه، وال خمالف إال دفعه، 

شديد االهتمام مبصاحل  -مع سعادة جده-وكل من أضمر له سوءاً رماه اهلل باخلذالن، وكان 
وكان الناصر إذا أطعم ...  امللك ال خيفى عليه شيء من أحوال رعيته كبارهم و صغارهم

أشبع، وإذا ضرب أوجع، وله مواطن يعطي فيها عطاء من ال خياف الفقر"، وقال ابن 
النجار:" دانت السالطني للناصر، ودخل يف طاعته من كان من املخالفني، وذلت له العتاة 

، والطغاة، وانقهرت بسيفه اجلبابرة، واندحض أعداؤه، وكثر أنصاره، وفتح البالد العديدة
من اخللفاء وامللوك، وخطب له ببالد األندلس وبالد مل ميلكه أحد  وملك من املمالك ما

 .(1)الصني، وكان أشد بين العباس تنصدع هليبته اجلبال"
ل:" كان الناصر سيئ السرية، خربت يف أيامه آخر فيه فيقو رأي فله وأما ابن األثري 

كهم، وكان يفعل الشيء وضده، وكان يرمي العراق مما أحدثه من الرسوم وأخذ أمواهلم وأمال 
 .(2)بالبندق ويغوي احلمام"

ل برواية احلديث، غفقال:" ويف وسط واليته اشت (3)وتوسط املوفق عبد اللطيف
 .(4)واستناب نواباً يف اإلجازة عنه والتسميع، وأجرى عليهم جرايات"

                                                 
 (.118تاريخ اخللفاء )ص (2)
 (.172املصدر السابق )ص (1)
، الشَّْيُخ، اإِلَماُم، الَعالََّمُة، الَفِقْيُه، النَّ  (3) ْوِصِليُّ

َ
َوفَُّق، َعْبُد اللَِّطْيِف بُن يـُْوُسَف بِن حُمَمَّد  امل

ُ
، امل ْحِويُّ، اللَُّغِويُّ

ْيِن، أَبُو حُمَمَّد  َعْبُد اللَِّطْيِف اْبُن الَفِقْيِه يـُوْ  ، الطَِّبْيُب، ُذو الُفنُـْوِن، ُمَوفَُّق الد  ْوِصِليُّ
َ
ُسَف بِن حُمَمَِّد بِن َعِلي  بِن َأيب َسْعد  امل

، نَزِْيُل َحَلَب، َويـُْعَرُف َقِدمْياً بِاْبِن اللَّبَّاِد.  مُثَّ البَـْغَداِديُّ، الشَّاِفِعيُّ
 [.(1/18(، مرآة اجلنان )7/227، والعرب يف خرب من غرب )(11/370]سري أعالم النبالء )

 (.7/85) تاريخ اإلسالم (1)
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وكان اجلميع "ويف عهده ضعف أمر الصليبيني، وظهر األيوبيون، وعال سلطاهنم، 
 .(1) هـ("783خيطب له، وفتح صالح الدين القدس عام )

على  عصور اخللفاء العباسينيعن  املقتضبةيظهر من خالل هذه اللمحة ختاماً: 
اخللفاء الذين عاصرهم اإلمام ابن و  ، واملراحل اليت مرت على اخلالفةالصعيد الداخلي

اخلالفة وقع يف ة السياسية لقصور كثرة االضطرابات يف احليا  .. يظهر من ذلكاجلوزي
ء  ، وضياع شيفتعصف به بالعامل اإلسالميجتوب العباسية، ووجود أعاصري من الفنت كانت 

ولعل ما وقع لإلمام ابن اجلوزي ، لسالطني والوزراءلصاحل اكبري من هيبة اخلالفة وذهاهبا 
ري  عن االضطراباِت واحملِن والفنِت رمحه اهلل تعاىل يف فرتة حمنته مع الروافض كان يعرب  أوضَح تعب

اليت الحقِت الدولَة العبَّاسيَة وترددت يف جنباهتا الزمانية واملكانية بعد جتاوزها مرحلة الفتوة 
 والشباب إىل مرحلة الشيخوخة والضعف .

:" يف املائة اخلامسة: هذه الفرتة الزمنية بقوله -رمحه اهلل-وقد خلص اإلمام السيوطي
الشام وبيت املقدس، ويف املائة السادسة: كان الغالء الذي مل يسمع مبثله منذ أخذ الفرنج 

 .(2)زمن يوسف عليه السالم، وكان ابتداء أمر التتار"

                                                 
 (.1/323التاريخ اإلسالمي ) (2)
 (.711)ص اخللفاء تاريخ( 1)
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 المطلب الثالث: الحالة العلمية
 العلمية لنمو الفكري يف شىت النواحيا عصرلضخماً أمنوذجاً يعد كان العصر العباسي 
األموي العصر يف  انشأهتكانت ، فكل العلوم الدينية اليت  دنيالكل وارد عليه من بالد ال

، وكثر املشتغلون هبا، ت وبعضها شب عن الطوقعوترعر يف العصر العباسي استكملت منوها 
مؤلفاهتم، ومل يقنع بعضهم مبا وجد من ذلك، بل ذهب يبحث وجيمع من تراث  توتعدد

اجلهود من أجل ترمجة ما ميكن من تلك األمم األخرى، وخاصة الرتاث اليوناين، وتوافرت 
ذلك حبلقة الوصل التجارية اليت ساعدت كثريًا يف بناء العالقات يف نني ي، مستعالكتب

نشطت تلك احلركة خاصة يف عهد الرشيد واملأمون، قد ، و الطيبة مع الشعوب غري اإلسالمية
يف املقابل وكأثر حلركة، و وكان خلزانة الكتب اليت أنشأها املأمون فضل كبري يف تشجيع هذه ا

عال صوت و اتسعت دائرة اجلدل يف الدين، وأترابه فقد والفلسفة للغوص يف علم املنطق 
 .فضاًل عن غريهم يف مسلمات الدين العلماءأكابر وامتحن  ،الناطقني بتلك العلوم الزنادقة

 ،الفرتةنشطت حركة التأليف يف فروع العلم املختلفة نشاطًا ملحوظًا طوال هذه كما 
حىت يومنا هذا  -يعرتف هلم العامل كله  اً لماء أفذاذوقدمت دولة اخلالفة املرتامية األطراف ع

ت ربعة: أبو حنيفة )أئمة الفقه األ عهد الدولة العباسيةعاش يف فقد ، (1)بالفضل واملكانة -
 (.هـ 112ت ابن حنبل )(، و هـ 101ت (، والشافعي )هـ 259ت مالك )(، و هـ 270

، وأبو داود (هـ112)تمسلم و  (هـ171)تالبخاري الستة: احملد ثني أئمة ق اسم تألو 
(، هـ303)ت ، والنسائي (هـ 159)ت ، والرتمذي (هـ153)ت ه، وابن ماج(هـ157)ت 

 احلديث.ز عدد من أئمة و بر إضافة إىل 
 املرب د صاحبمنهم يضيق عنهم احلصر،  أعالمفقد وجد يف جمال العلوم اللغوية أما و 

ابن تلميذه (، و هـ355)تأبو على الفارسي، و (هـ322)تالزَّجَّاج (، و هـ187)ت الكامل 
أبو حممد القاسم بن علي احلريري ـ(، و ه391)تبن ج ى وا (،هـ390)تفارس 

 (.هـ721)ت

                                                 
 سيأيت يف ثنايا الكتاب الرتمجة ملعظم من سيذكرون هنا من العلماء، ملناسبة ذكرهم هناك.( 2)
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ويقف شاخمًا بني أعالم املؤرخني يف صدر العصر العباسي الثاين أبو جعفر حممد بن 
فرتة التحول املهمة اليت وعاصر خالفة املقتدر باهلل، عاش يف  الذي (هـ320)تجرير الطربي 

إىل عصرها  -عصر القوة السياسية املركزية -انتقلت فيها اخلالفة العباسية من عصرها األول
الثاين الذي بدأت فيه السلطة املركزية تضعف ضعًفا ملحوظًا، وهكذا شهد الطربي معظم 

 .عصر نفوذ األتراك
من املؤرخني يف املراحل املتأخرة من العصر العباسي الثاين، لعل وقد ملع عدد آخر 

، وتوقف يف روايته التارخيية عند أحداث سنة (هـ130)تبن األثري املتوىف اأبرزهم عز الدين 
من حياته يف فرتة ما بعد  اً وعاش شطر  ،وقد شهد هناية فرتة النفوذ السلجوقى (،هـ119)

تطور احلروب الصليبية إبّان سلطنة صالح الدين السالجقة، وعاصر مرحلة مهمة يف 
 .األيويب

، أشهر اجلغرافيني يف دولة اخلالفة (هـ111)تياقوت احلموي يضاف إىل هؤالء 
 (.هـ707)تحامد الغزايل  وأبو  (،هـ118)تالشيخ الرئيس ابن سينا و 

موال أدر األسانده اخللفاء، كما فعل املعتضد ملا وكان للتقدم العلمي الكبري الذي 
يات على الفقهاء واحملدثني واملتكلمني اأجرى اجلر و  ،على األئمة واملؤذنني والعلماء والقراء

 كان للتقدم العلمي الذي.. (1)بني واألطباء واحلساباواملفسرين والنحاة والشعراء والنس
شهده هذا العصر أثره امللحوظ يف حتقيق االزدهار االقتصادي القائم على أسس علمية 

ودرة احلضارة  ،أصبحت بغداد اليت بناها اخلليفة املنصور أعظم بالد الدنيا، و ةصحيح
اإلسالمية؛ فكانت مليئة بدور العلم من مدارس ومكتبات، كما شيدت هبا اجلسور 

 واملستشفيات واملراصد وغري ذلك.
أدى امتداد الدول العباسية على مساحة جغرافية واسعة إىل اختالط العرب وقد 

ن األمم كالفرس والروم واهلنود والصينيني وغريهم، وقد أخذ العرب عن أولئك بغريهم م
األقوام علوماً جديدة أضافوها إىل ما لديهم من العلوم، وقد ميز ُكتاهبم بني العلوم اليت تتصل 
بالقرآن والدين من جهة، ومسوها الشرعية أو النقلية، والعلوم اليت أخذوها عن غريهم من 

 العلوم العقلية أو احِلكمية.األمم ومسوها 

                                                 
 (.5/385انظر: الكامل يف التاريخ )( 2)
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وبذلك شهد عصر الدولة العباسية هنضة فكرية وعلمية واسعة، فقد أنشئت يف عهدها 
لنشر املذهب السين بداية الكثري من املدارس العلمية، كتلك اليت أنشأها الوزير نظام امللك 

مث ، امللك( لقبه: )نظامحىت عرفت باملدارس النظامية، وأخذت امسها هـ( 179من بغداد )
بغداد وبلخ ونيسابور وهراة وأصفهان والبصرة واملوصل، حىت قال السبكي:" كان امتدت إىل 

 . (1)لنظام امللك يف كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة"
كما نشطت حركة النقل والرتمجة بعد أن تقدمت صناعة الورق، وظهر عدد من 

واألدباء أماكن جيتمعون فيها للتزود من العلم، الوراقني "يقومون بنسخ الكتب، واختذ العلماء 
فكثرت املكتبات اليت تزخر بالكتب الدينية واألدبية، وأصبحت هذه املكتبات من أهم مراكز 

-، وقد عمل اخللفاء العباسيون على إمداد بيت احلكمة (2)الثقافة اإلسالمية يف ما بعد"
تلف الكتب، وظلت هذه اخلزانة مبخ -الذي قيل إن هارون الرشيد هو الذي وضع أساسه

 .(3)"(هـ171)قائمة حىت استوىل التتار على بغداد سنة 
وجد ما يعرف بديوان اإلنشاء، الذي كان يستقطب األدباء واللغويني، وقد ذكر ابن و 

هـ( اشتهر بالنحو واللغة والرواية، وأنه  817تبن بري )خلكان "أن أبا حممد بن عبد اهلل 
ر من الرسائل يف ديوان اإلنشاء، ويصلح ما فيها من لغة أو حنو قبل كان يراجع كل ما حير 

 .(4)أن ترسل إىل امللوك واألمراء
يضاف ملا سبق ما عرف وذاع عن بعض اخللفاء من العلم واألدب والبالغة، ومن كان 

 منهم حمباً للعلماء.
 -حنبليًا وكان -يف الدولة العباسية  (هـ 770)تكان ألمثال الوزير ابن هبرية كما  

هيبتها، فقرب ابن اجلوزي جملالسه واختذه  ةلنهوض بالدولة العباسية، واستعادل يسع
مستشاراً.. كانت له يد أخرى تعمل يف هذه النهضة العلمية املشهودة، فقد كان يستقدم 

                                                 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع، طبقات الشافعية الكربى، لتاج الدين بن علي بن عبد الكايف السبكي،  (2)

 (.3/235هـ، الطبعة الثانية، حتقيق د. حممود حممد الطناحي، ود. عبد الفتاح حممد احللو )2123

 (.273-2/271وفيات األعيان )( 1)

 (.273-2/271املصدر السابق )( 3)
 (.193-1/191املصدر السابق )( 1)
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العلماء كما فعل مع هبة اهلل بن حيىي البوقي الفقيه الواسطي الذي كان عارفًا باملذهب 
 . (1)وباالختالف والفرائضالشافعي 

ولعل نظرة على بعض األعالم الذين عاصرهم اإلمام ابن اجلوزي ودرس على أيديهم 
أو كانوا له قرناء يَُدرك هبا ِعظم احلركة العلمية اليت كانت تسري يف جسد  -وانتقاهم انتقاء-

 األمة حينذاك؛ فمن هؤالء:
بن عقيل اة، وأبو الوفاء يإمام احلنفامس األئمة أبو الفضل  المسترشد:الخليفة أيام 

 احلنبلي، وقاضي القضاة أبو احلسن الدامغاين.
ابن األبرش النحوي، ويونس بن مغيث،  وممن مات أيام المقتفي من األعالم:

ومجال اإلسالم بن املسلم الشافعي، وأبو القاسم األصفهاين صاحب الرتغيب، واملازري 
مسلم(، والزخمشري، وابن عطية صاحب التفسري، وأبو  املالكي صاحب كتاب )املعلم بفوائد

السعادات ابن الشجري، واإلمام أبو بكر بن العريب، والقاضي عياض، واحلافظ أبو الوليد بن 
 الدباغ وأبو األسعد هبة الرمحن القشريي، والشهرستاين صاحب )امللل والنحل(.

مسند الفردوس(، الديلمي صاحب ) وممن مات في أيام المستنجد من األعالم:
والعمراين صاحب )البيان( من الشافعية، والوزير ابن هبرية، والشيخ عبد القادر اجليلي، 

 واإلمام أبو سعيد السمعاين. 
ابن اخلشاب النحوي، وملك النحاة أبو  وممن مات أيام المستضيء من األعالم:

 بن عساكر.اري أبو القاسم نزار احلسن بن صايف، واحلافظ أبو العالء اهلمذاين، واحلافظ الكب
وبني اإلمام ابن اجلوزي، وبلغ  مويعترب املستضيء أحد اخللفاء الذين توثقت الصلة بينه

شأوًا عظيمًا يف زمنه، حىت أنه كتب كتابًا مساه )املصباح املضيء يف دولة املستضيء(، وكان 
نبلية على أن املستضيء شديد احلرص على حضور دروس ابن اجلوزي، وتتفق األدبيات احل

بكتابة لوح على قرب  (هـ751)الشيخ قوي اتصاله باخلليفة املستضيء، حىت أنه أمر سنة 
اإلمام أمحد مكتوب فيه: "هذا قرب تاج السنة، وحيد األمة، العايل اهلمة، العامل العابد الفقيه 

                                                 
 (.111/ 1طبقات الشافعية الكربى ) (2)
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 أمحد بن حممد الزاهد الورع اجملاهد، العامل بكتاب اهلل وسنة رسول اهلل، اإلمام أيب عبد اهلل
 . (1)بن حنبل الشيباين "

بل إن وجود مثل اخلليفة الناصر لدين اهلل أمحد بن املستضيء بأمر اهلل الذي "أجاز له 
مجاعة: منهم أبو احلسني عبد احلق اليوسفي، وأبو احلسن علي بن عساكر البطاحيي، وشهد 

رغبة يف الفخر ال يف  ،ذلكوأجاز هو جلماعة فكانوا حيدثون عنه يف حياته ويتنافسون يف 
هذه رواد يدل بوضوح على أن اخللفاء كانوا وجود مثل هذا اخلليفة وأضرابه اإلسناد".. 

 .يهافوافر يضربون بسهم ، أو على األقل احلركة العلمية
احلافظ أبو طاهر السلفي، والكمال أبو  وممن مات في أيام الناصر من األعالم:

بشكوال، وابن ملكون النحوي، وعبد احلق اإلشبيلي، وأبو زيد بن األنباري، وابن االربكات 
وابن بري اللغوي، وأبو  ،السهيلي صاحب )الروض األنف(، واحلافظ أبو موسى املديين

الشاطيب صاحب قصيدة الشاطبية يف القراءات السبع، وأبو السعادات ابن  هري القاسم بن فُ 
 األثري صاحب )جامع األصول(، وخالئق آخرون.

ال ختلو من أمري أو سلطان أو خليفة على  تا أن جمالس اإلمام ابن اجلوزي كانكم
 حرص منهم يف ذلك، على كثرة ما كان جيتمع يف جمالسه من اخللق ممن يعدون باآلالف. 

ولقد كان البن اجلوزي دور كبري ومشاركة فعالة يف اخلدمات االجتماعية والعلمية، فقد 
فيها مكتبة كبرية، ووقف عليها كتبه، وكان يدرس أيضاً  ب ى مدرسة بدرب دينار، وأسس

 .(2)بعدة مدارس ببغداد
يقول الدكتور حيىي حممود بن جنيد حمقق مقدمة كتاب )رفع البأس عن بين العباس 
جلالل الدين السيوطي(:" ويفيدنا كتاب رفع البأس يف اخلروج جبملة من النتائج... من 

 أمهها:
نحصر يف اإلمارة واحلكم، بل كان من بينهم علماء وفقهاء أن دور العباسيني مل ي -

 وأدباء وشعراء وحناة مميزون.
 .(1)"أن كثرياً منهم تولوا القضاء يف بغداد والبصرة على زمن اخلالفة العباسية -

                                                 
 (.20/183م )املنتظ( 2)

 (.11/191انظر: تاريخ اإلسالم )( 1)
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يظهر من خالل احلياة الدعوية لإلمام ابن اجلوزي رمحه اهلل تعاىل ما كان ختاماً: 
ور كبري للدعاة والعلماء بني املسلمني، كما أن وجود نبغاء يكسو تلك الفرتة من حض

أكرب دليل على االنتعاش العلمي  اإلسالم ومشاهري العلماء يف تلك الفرتة الزمنية على طوهلا
على ما  ،لألمة يف خالل تلك الفرتة نشاط احلالة الدعويةيف تلك الفرتة، وهو مما يصب يف 
نها كتابه الذي هو حمل اجلوزي نفسه يف كثري من كتبه، ومختللها من أمور ذمها اإلمام ابن 

 ، واللهث خلف سراهبا وملذاهتا الفانية.كالركون إىل الدنيا، واالفتتان هباحتقيقنا،  

 

                                                                                                                                            
 انظر مقدمة الكتاب.( 2)
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 المطلب األول: اسمه ونسبه
مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي بن عبيد اهلل بن عبد  :هو

ي بن أمحد بن حممد بن جعفر بن عبد اهلل بن القاسم بن النضر بن القاسم بن اهلل بن محاد
حممد بن عبد اهلل القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه، القرشي التيمي 
البكري البغدادي، الفقيه احلنبلي، شيخ وقته، وإمام عصره، احلافظ الواعظ املفسر املؤرخ 

 د أفراد العلماء، املعروف بابن اجلوزي.األديب، صاحب التصانيف، أح
 سبب تسميته بابن الجوزي:

 اختلف يف ذلك:
 فقيل: إن جده جعفر نسب إىل فرضة من فرض البصرة، يقال هلا جوزة.

 وقال املنذري: هو نسبة إىل موضع يقال له: فرضة اجلوز.
 وقيل: منسوب إىل حملة بالبصرة تسمى حملة اجلوز.

 اجلوز من حمال البصرة. وقيل: نسبته إىل مشرعة
 وقيل: كانت بداره يف واسط جوزة مل يكن بواسط جوزة سواها.

اجلوزي بفتح اجليم وسكون الواو بعدها زاي. هذه نسبة إىل فرضة "قال ابن خلكان: 
اجلوز، وهو موضع مشهور، ورأيت أن جده كان من مشرعة اجلوز، إحدى حمال بغداد 

 .(1)"باجلانب الغريب
اراً يف النحاس، وهلذا يوجد يف بعض مساعاته القدمية: عبد الرمحن بن علي وكان أهله جت

 .(1)اجلوزي الصفار

                                                 
انظر: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، لعبد احلي بن أمحد بن حممد العكربي احلنبلي، دار ابن كثري،  (2)
 عيان(، ووفيات األ1/330هـ، الطبعة األوىل، حتقيق عبد القادر األرنؤوط، حممود األرناؤوط )2101دمشق، 

تاريخ ابن الوردي، لزين الدين عمر بن املظفر الشهري بابن الوردي، دار الكتب العلمية، لبنان بريوت، ، و (3/211)
 سليمان بن علي بن أسعد بن اهلل عبد أليب حممد اليقظان، وعربة اجلنان (، ومرآة1/221) م، الطبعة األوىل2991
 (.3/192) .م2993 القاهرة، اإلسالمي، الكتاب دار اليافعي،

 . النحاس األصفر هو ر (فْ ) الصُّ ألنَّ  - 1
 .[(721/ 2 املعجم الوسيط )]
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 ونشأته مولدهالمطلب الثاني: 
 :مولدهأواًل: 

 "درب حبيب" الواقعة يف بغداد.حملة ولد اإلمام ابن اجلوزي يف 
 :مولدهوقد اختلف يف تاريخ 

، واألرجح أنه ولد (هـ720)ل سنة ، وقي(هـ709)، وقيل سنة (هـ708)فقيل: سنة 
كما يظهر ذلك يف ،(م2228 =هـ721)، أو (م2225 =هـ722)إما يف ، (هـ720)بعد 

 25)، وله من العمر (هـ718)بعض مؤلفاته يف الوعظ، حيث يقول: إنه بدأ التصنيف سنة 
ق مولدي، أنه كان يقول: ال أحق"يف ذيل تاريخ بغداد البن النجار  ، وملا نقل عنه أيضاً (سنة

 .(1) "كان لك من العمر ثالث سنني  :هـ، وقالت الوالدة721غري أنه مات والدي يف سنة 
:"سألته عن مولده، فقال: ما أحقق الوقت، إال أين أعلم أين (2)وقال ابن القطيعي

 .(4)"(هـ715)، وكان تويف يف سنة (3)احتلمت يف سنة وفاة شيخنا ابن الزغواين
 ثانياً: نشأته:

نشأته مينع من الده علي بن حممد وله من العمر ثالث سنني، ولكن ذلك مل تويف و 
نشأة صاحلة، فقد أبدله اهلل تعاىل بعمة خملصة تعطيه كل عطفها وعنايتها، وتسهر على 

، فتلقى منه الرعاية (5)بن ناصراخدمته وتعليمه، فهي اليت محلته إىل مسجد أيب الفضل 
                                                 

 .(3/211) وفيات األعيان (2)
أبو احلسن القطيعي حممد بن أمحد بن عمر بن احلسني ابن خلف القطيعي أبو احلسن ابن أيب العباس من  (2)

 أهل القطيعة بباب األزج.
 ([.1/91]الوايف بالوفيات )

 لوفيات التكملة يف املنذري احلافظ تلميذه منهم، له ترمجوا ينذال حكاه ميالده ريخات يف االختالف هذا (1)
 .(191-1/192) النقلة

علي بن عبيد اهلل بن نصر البغدادي شيخ احلنابلة، أيب احلسن الزاغوين الفقيه احلنبلي، له تصانيف فيها  (1)
 نصرها  أشياء من حبوث املعتزلة بدعوه هبا لكونه

 .([1/51(، والعرب يف خرب من غرب )1/111]لسان امليزان )
أبو الفضل حممد بن ناصر بن حممد بن علي بن عمر البغدادي احلافظ األديب املعروف بالسالمي، كان  (1)

 حافظ بغداد يف زمانه، وكان له حظ وافر من األدب.
 ([.1/193]وفيات األعيان )
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، فحفظ (هـ721)مسعه احلديث، وكان أول مساعاته يف سنة التامة، والرتبية احلسنة، حىت أ
القرآن الكرمي، وقرأه على مجاعة من أئمة القراء، وقرأ بالروايات يف كربه بواسط على ابن 

 الباقالين.
وعلى الرغم من فراق والده يف طفولته فقد ساعده يف توجهه إىل طلب العلم وتفرغه 

يكثر  -رمحه اهلل-ن األموال الشيء الكثري، ولذا نراه لذلك ثروة أبيه املوسر، فقد ترك له م
 الكالم عن نفسه يف أكثر من كتاب، ويبني أنه نشأ يف النعيم، فيقول يف صيد اخلاطر:من 

"فمن ألف الرتف فينبغي أن يتلطف بنفسه إذا أمكنه، وقد عرفت هذا من نفسي، فإين 
ثر معي مرضًا قطعين عن كثري من ربيت يف ترف، فلما ابتدأت يف التقلل وهجر املشتهى أ

التعبد، حىت أين قرأت يف أيام كل يوم مخسة أجزاء من القرآن، فتناولت يوماً ما ال يصلح فلم 
أقدر يف ذلك اليوم على قراءهتا، فقلت: إن لقمة تؤثر قراءة مخسة أجزاء بكل حرف عشر 

عل خري ينبغي أن حسنات، إن تناوله لطاعة عظيمة، وإن مطعمًا يؤذي البدن فيفوته ف
 .(1)يهجر، فالعاقل يعطي بدنه من الغذاء ما يوافقه"

شديد االعتناء به، وهو الذي مساه عبد الرمحن، ابن ناصر وقد كان شيخه أبو الفضل 
"مساين وأخواي شيخنا ابن ناصر: عبد  قال هو عن ذلك:قد وكان ال يعرف إال بالكنية، و 

 .(2)كنا نعرف بالك ى"اهلل وعبد الرمحن وعبد الرزاق، وإمنا  
ه:"محلين شيخنا ابن ناصر وقال ابن اجلوزي حاكيًا عن نشأته العلمية يف أول مشيخت

، وأثبت مساعايت كلها خبطه، وأخذ يل إجازات منهم، ايلوَ ، وأمسعين العَ رِ غَ يف الص   خِ ا إىل األشي
همهم، فكانت فلما فهمت الطلب كنت أالزم من الشيوخ أعلمهم، وأوثر من أرباب النقل أف

مهيت جتويد الُعدد ال تكثري الَعدد، وملا رأيت من أصحايب من يؤثر االطالع على كبار 

                                                 
م، حتقيق وتعليق عامر بن علي 2995الطبعة األوىل دار ابن خزمية، الرياض،صيد اخلاطر، البن اجلوزي،  (2)

 (.311)ص ياسني
الفقي  حامد حممد حتقيق بريوت، املعرفة، دار يعلى، أيب بن حممد احلسن أليب احلنابلة، طبقات ذيل (1)

(2/387.) 



 

 47 

، مث ذكر يف هذه املشيخة سبعة ومثانني (1)مشاخيي ذكرت عن كل واحد منهم حديثاً"
 شيخاً.

يف طلب العلم، فقنع عليه فلما بلغ ابن اجلوزي رشده شعر بنفسه وبال الرتف 
تسهل الصعاب متحماًل كل الشدائد واحملن، فهمته يف طلب العلم أنسته كل واس ،باليسري

الرتف، فانكب على طلب العلم، يقول عن نفسه:" ولقد كنت يف مرحلة طليب العلم ألقى 
كنت يف زمان ...  من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل، ألجل ما أطلب وأرجو

حلديث، وأقعد على هنر عيسى، فال أقدر الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج يف طلب ا
على أكلها إال عند املاء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها شربة، وعني مهيت ال ترى إال لذة 

 .(2)حتصيل العلم"
وقد عاش ابن اجلوزي منذ طفولته ورعًا تقيًا زاهداً، ال حيب خمالطة الناس خوفًا من 

وروحه ووقته، يقول اإلمام ابن كثري:"  ضياع الوقت، ووقوع اهلفوات، فصان بذلك نفسه
دينًا منجمعًا على نفسه ال خيالط أحداً، وال يأكل ما فيه شبهة، وال  -وهو صيب-وكان 

 .(3)خيرج من بيته إال للجمعة، وكان ال يلعب مع الصبيان"
ويف طلبه للعلم مسع الكتب الكبار كاملسند وجامع الرتمذي، وتاريخ اخلطيب، 

أيب الوقت، وقرأ الفقه واخلالف واجلدل واألصول على أيب شيخه لى وصحيح البخاري ع
بكر الدينوري والقاضي أيب يعلى الصغري، وقرأ األدب على أيب منصور اجلواليقي، وتتبع 

، طلب حلقة (هـ715)مشايخ احلديث ومحل عنهم، وملا تويف شيخه ابن الزغواين سنة 
لراذاين، فحضر ابن اجلوزي بني يدي الوزير، شيخه فلم يعطها لصغر سنة، وأخذها أبو علي ا

وأورد فصاًل من املواعظ؛ فأذن له يف اجللوس يف جامع املنصور، قال ابن اجلوزي:" فتكلمت 
... مث تكلمت يف مسجد  فيه فحضر جملسي أول يوم مجاعة من أصحابنا الكبار من الفقهاء

وقوي الزحام، وقوي اشتغايل  معروف، ويف باب البصرة، وبنهر املعسلي، فاتصلت اجملالس،
                                                 

اجلوزي، دار الغرب اإلسالمي، مشيخة ابن اجلوزي، جلمال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد  (3)
 (.2)ص م، تقدمي وحتقيق حممد حمفوظ1001الطبعة الثالثة،  بريوت

هـ، الطبعة األوىل، 2397الرحلة يف طلب احلديث، أليب بكر البغدادي، دار الكتب العلمية، بريوت،  (1)
 (.2/129) حتقيق نور الدين عرت

 (.23/19البداية والنهاية ) - 3
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بفنون العلوم"، ومن ذلك الوقت اشتهر أمر اإلمام ابن اجلوزي، وأخذ يف التصنيف واجلمع 
 والقراءة.

وقال يف صيد اخلاطر متحدثاً عن علو مهته يف طلب العلم بأنه قد قرأ أكثر من عشرين 
 ألف جملد، وأنه ما زال مستمراً يف القراءة.

أفضل من يصف ديث ال جيمع شتاته مثل ابن اجلوزي؛ إذ أن ما سبق من احلولعل 
"ولقد وفق يل  نفسه صاحبها، حيث يقول ابن اجلوزي يف كتابه لفتة الكبد يف نصيحة الولد:

فأمسعين املسند وغريه من  ،الشيوخإىل شيخنا أيب الفضل بن ناصر رمحه اهلل، وكان حيملين 
وضبط يل مسموعايت إىل أن بلغت، فناولين ثبتها،  الكتب الكبار، وأنا ال أعلم ما يراد مين،

والزمته إىل أن توىف رمحه اهلل، فنلت به معرفة احلديث والنقل، ولقد كان الصبيان ينزلون إىل 
دجلة ويتفرجون على اجلسر وأنا يف زمن الصغر آخذ جزءاً وأقعد ُحَجزة من الناس إىل جانب 

 الرَّقة فأتشاغل بالعلم.
وألزمت نفسي الصرب  ،فسردت الصوم وتشاغلت بالتقلل من الطعاممث أهلمت الزهد 

فاستمرت وامرت والزمت وعاجلت السهر، ومل أقنع بفن من العلوم، بل كنت أمسع الفقه 
والوعظ واحلديث، وأتبع الزهاد، مث قرأت اللغة، ومل أترك أحدًا ممن يروي ويعظ، وال غريباً 

ت إذا عرض يل أمران أقدم يف أغلب األحوال حق يقدم إال وأحضره، وأختري الفضائل، وكن
 احلق.

فأحسن اهلل تدبريي وتربييت وأجراين على ما هو األصلح يل، ودفع عين األعداء 
واحلساد ومن يكيدين، وهيأ يل أسباب العلم، وبعث إيلَّ الكتب من حيث ال أحتسب، 

اً من الدنيا، بل ساق إيلَّ ورزقين الفهم وسرعة احلفظ واخلط وجودة التصنيف، ومل يعوزين شيئ
من الرزق مقدار الكفاية وأزيد، ووضع يل القبول يف قلوب اخللق فوق احلد، وأوقع كالمي يف 
نفوسهم فال يرتابون بصحته، وقد أسلم على يدي حنو مائتني من أهل الذمة، ولقد تاب يف 

 ناه اجلهال.جمالسي أكثر من مائة ألف، وقد قطعت أكثر من عشرين ألف سالف مما يتعا
ولقد كنت أدور على املشايخ لسماع احلديث فينقطع نفسي من العدو لئال أسبق، 

ولكنه  ،وكنت أصبح وليس يل مأكل، وأمسي وليس يل مأكل، ما أذلين اهلل ملخلوق قط
 ساق رزقي لصيانة عرضي.
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ولو شرحت أحوايل لطال الشرح، وها أنا قد ترى ما آلت حايل إليه، وأنا أمجعه يف  
 .(2) ["181]البقرة:((اللَّهُ  َواتَـُّقوا اللََّه َويـَُعل ُمُكمُ ))لمة واحدة هي قوله تعاىل: ك

، وكان يتكلم يف بيته يف كل مجعة، وقد (1)شهرته يف عهد الوزير ابن هبريةعظمت وقد 
حضر جملس وعظه اخللفاء والوزراء وامللوك واألمراء والعلماء والفقراء، ومن سائر صنوف بين 

، وأقل ما كان جيتمع يف جملس وعظه عشرة آالف، ورمبا اجتمع فيه مائة ألف أو آدم
 ، ورمبا تكلم من خاطره على البديهة نظماً ونثراً.(3)يزيدون

، وذلك ظاهر يف كالمه يف نثره وترفع يف نفسه وإعجاب ومسو بنفسهوقد كان فيه هباء 
  :فمن ذلك قوله ؛ونظمه

 الما زلت أدرك ما غال بل ما ع
 جتري يب اآلمال يف حلباته
 أفضى يب التوفيق فيه إىل الذي
 لو كان هذا العلم شخصًا ناطقاً 

 

 وأكابد النهج العسري األطوال 
 جري السعيد مدى ما أمال
 أعيا سواي توصاًل وتغلغال

 ال :قال ؟وسألته هل زار مثلي
 

  

                                                 
 (.1 نصيحة الولد، املكتبة الشاملة )رقمي( )صلفتة الكبد يف - 2

حيىي بن حممد بن هبرية أبو املظفر الوزير للخالفة، عون الدين، قرأ القرآن ومسع احلديث، وكانت له معرفة  - 1
 جيدة بالنحو واللغة والعروض، وتفقه على مذهب اإلمام أمحد، وصنف كتباً جيدة مفيدة من ذلك اإلفصاح.

 ([.1/130(، ووفيات األعيان )21/170ية )]البداية والنها

 وَلَديَّ َشكٌّ يف ِدقَِّة هذه األرقاِم، وإال فكيَف ميكن إحصاُء مائة ألف  يف مثِل تلَك األزماِن املتقد مِة؟!-3
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 المطلب الثالث: شيوخه وتالميذه
 أواًل: شيوخه:

ومثانني  ستةابن اجلوزي رمحه اهلل تعاىل يف مشيخته كتابًا خاصاً، ذكر فيه  اإلمامألف 
كان ملا شهدته بغداد من حركة قد  ، و ممن أخذ العلم على أيديهم ثالث نسوةذيله بو  شيخاً 

ابن اجلوزي رمحه اهلل تعاىل؛ فمع أنه مل يرحل لطلب احلديث، اإلمام على  هاأثر قوية علمية 
أو استقر هبم املقام فيها حينًا من  بغداد نزلواطافوا البالد و قد وأئمته  إال أن محلة احلديث

من خرية ثلة هم وتتلمذ على واصطفى له طائفة من اخللص، ، فانتقى مشاخيه انتقاء، الزمن
السالف الذكر خ يف بداية كتابه يأعالم عصره، ويذكر اهتمامه يف اختيار أبرع وأفهم املشا

لب كنت أالزم من الشيوخ أعلمهم، وأوثر من أرباب النقل أفهمهم، بقوله:" فلما فهمت الط
فكانت مهيت جتويد الُعدد ال تكثري الَعدد، وملا رأيت من أصحايب من يؤثر االطالع على  

 .(2)كبار مشاخيي ذكرت عن كل واحد منهم حديثاً "
 :(1)خهيمشاأواًل: 

ن عبد الرمحن بن الربيع بن أبو بكر حممد بن عبد الباقي بن حممد بن عبد اهلل ب -2
ثابت، وتنتهي نسبته إىل كعب بن مالك األنصاري أحد الثالثة الذين خلفوا، يقول املؤلف: 
إنه قرأ عليه، وكان ثقة فهمًا حجة متفننًا يف علوم كثرية، منفردًا يف علم الفرائض، وقع يف 

يف رمحه اهلل سنة أيدي الروم أسريًا فأجربوه على أن ينطق كلمة الكفر فلم يفعل، تو 
 هـ(.737)

أبو بكر حممد بن احلسن بن علي بن إبراهيم املعروف باملزرعي، قال ابن اجلوزي:  -1
إنه مسع منه وكان ثقة ثبتًا عاملاً، حسن العقيدة، ومسع احلديث الكثري من ابن املهتدي، 

 هـ(.715والصرييفيين وغريمها، تويف رمحه اهلل سنة )

                                                 
 (.2مشيخة ابن اجلوزي )ص - 2

م ذكر من ذكرناهم انتقينا بعض مشائخه ممن اشتهر باألخذ عنهم أو ممن هم أعالم يف األمة، وفضلنا عد - 1
 يف أصل الرتمجة حتاشياً للتكرار، ومن أراد الزيادة فيمكنه الرجوع إىل كتاب مشيخته.
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بد الواحد الدينوري، يقول املؤلف: إنه مسع منه الفقه أبو احلسن علي بن ع -3
واحلديث، واجلدل، واخلالف، واألصول، وهو من أقدم شيوخه، وكان يسكن باب البصرة 

 .(هـ712)من غريب بغداد، وتويف يف مجادي اآلخرة سنة 
أبو الفتح عبد امللك بن أيب القاسم الكروخي، قال ابن اجلوزي: إنه مسع منه  -1

شيخه األول أيب الفضل بن ناصر عليه، وكان عبد امللك صاحلًا صدوقاً، مسع مجاعة   بقراءة
كثرية، وخرج إىل مكة فجاور هبا، وتويف يف ذي احلجة بعد رحيل احلجاج بثالثة أيام سنة 

 هـ(.718)
أبو سعد أمحد بن حممد بن احلسن بن علي البغدادي، يقول ابن اجلوزي: إنه مسع  -7

الفضل بن ناصر عليه، وكان خريًا ثقة، وأملى مبكة واملدينة، وكان على طريقة منه بقراءة أيب 
السلف صحيح العقيدة، حلو الشمائل، مطرح التكلف، ولد بأصبهان ونشأ هبا، وتويف 

 هـ(.710بنهاوند سنة )
أبو الفضل حممد بن ناصر بن حممد بن علي بن عمر وهو خاله، كان حافظًا  -1

فقيهًا ولغويًا بارعاً، وهو أول معلم له، قال الشيخ ابن اجلوزي: "كان ضابطًا متقًنا ثقة، و 
شيخنا ثقة حافظًا ضابطاً من أهل السنة، ال مغمز فيه، توىل تسميعي، مسعت بقراءته مسند 
أمحد والكتب الكبار، وعنه أخذت علم احلديث، وكان كثري الذكر، سريع الدمعة"، تويف 

 هـ(.770رمحه اهلل سنة )
منصور موهوب بن أمحد بن اخلضر اجلواليقي، وهو اللغوي احملدث واألديب  أبو -5

 هـ(. 710املعروف، وقد أخذ عنه اللغة واألدب، تويف رمحه اهلل سنة )
أبو القاسم هبة اهلل بن أمحد بن عمر احلريري املعروف بابن الطربي، وقد أخذ عنه  -8

وبصره وقوته، ويقرأ الناس عليه القرآن عًا بسمعه ديث، وعّمر حىت جاوز التسعني ممتَّ احل
 هـ(.732واحلديث وال مَيَلُّ، إىل أن تويف رمحه هلل سنة )

أبو منصور حممد بن عبد امللك بن احلسني بن إبراهيم بن خريون، كان ثقة، وكان  -9
مساعه صحيحاً، قال ابن اجلوزي: مسعت عليه الكثري وقرأت عليه، وهو آخر من روى عن 

 هـ(.739جازة، تويف رمحه اهلل سنة )اجلوهري باإل
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، فمنهم ابن احلصني، هم، لكنه اقتصر على أكابر الشيوخوقد مسع من مجاعة غري 
، وعلي بن عبد الواحد الدينوري، وأبو عيأبو بكر املزر على والقاضي أبو بكر األنصاري، و 

بارع، وأبو احلسن علي السعادات املتوكلي، وأبو غالب بن البنا، وأخوه حيىي، وأبو عبد الّله ال
بن أمحد املوحد، وأبو غالب املاوردي، واحلسن بن الزاغوين، وأبو القاسم السمرقندي، وعبد 

، وأبو سعد الزوزين، وأبو سعد صبهاينالوهاب األمناطي، وأبو القاسم عبد الّله بن حممد األ
م علي بن معلى البغدادي، وحيىي بن الطراح، وإمساعيل بن أيب صاحل املؤذن، وأبو القاس

 .العلوي اهلروي الواعظ، وأبو منصور القزاز، وعبد اجلبار بن إبراهيم بن عبد الوهاب بن مندة
 ثانياً: تالميذه:

طالبه شيخاً من كبار  هملا اختار ابن اجلوزي ثلة من خرية أساطني علماء عصره، اختار 
ىت من كبار عصره؛ فربزوا علماء عصره، فقد أخذ العلم واحلكمة على يده خنبة من األفذاذ ح

 بعده مقتدين خبطواته يف التأليف والنصح واإلخالص، منهم:
عبد الواحد بن علي بن سرور، ولد يف أرض نابلس سنة بن احلافظ عبد الغين  -2

 هـ(، ومسع احلديث والعلوم من دمشق واملوصل ومهدان، واإلسكندرية، وكان حافظاً 712)
زي ببغداد، وألف كتبًا عديدة، قال يوسف بن خليل: كان ثقة تقيًا ورعاً، ومسع من ابن اجلو 

 هـ(.100ثبتاً ديناً مأموناً حسن التصنيف دائم الصيام، تويف مبصر سنة )
بن عبد اهلل، أبو املظفر الواعظ، سبط اإلمام ابن ا 2قزأوغليأو لي قزغيوسف بن  -1

ومسع باملوصل ودمشق،  اجلوزي، روى عن جده ببغداد، ومسع أبا الفرج بن كليب وغريه،
وحدث هبا ومبصر وأعطي القبول، وصنف الكتب العديدة، منها كتاب مرآة الزمان يف 

امع الكبري، واللوامع يف أحاديث املختصر، وغريها، أخذ العلم من ابن اجلالتاريخ، وشرح 
 هـ(.171اجلوزي يف بغداد، وتويف ليلة الثالثاء احلادي عشر من ذي احلجة سنة )

                                                 
قزأوغلي، بكسر القاف وسكون الزاي، مث مهزة مضمومة وغني ساكنة والم مكسورة وياء: لفظ تركي،  (2)

، فيكتبها "قزغلي" بالقاف لواو ختفيفاً لف واويف الكتاب من حيذف األ ،"السبط" :أي ،ترمجته احلرفية "ابن البنت"
قال: "والصواب ضم الزاي  (131)صاملكسورة وضم الزاي، والنص على هذا يف تاريخ علماء بغداد "منتخب املختار"

يف كتاب خطأ مطبعي على  وال قيمة ملا ذهب إليه أحد املعاصرين، من أنه "الفرغلي" اعتماداً ". وسكون الغني املعجمة
 ابن خلكان.
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( يف نابلس، هـ757د بن عبد الدائم بن نعمة الكاتب احملدث، ولد سنة )أمح -3
ابن اجلوزي وغريه، ومسع بدمشق وحران، وكان حسن اخللق من ودخل بغداد، ومسع هبا 

واخللق، دينًا متواضعاً، وحدث بالكثري بضعًا ومخسني سنة، وكتب ما ال يوصف كثرة من 
ي حىت صار شيخاً لألئمة الكبار، واحلفاظ واحملدثني، الكتب الكبار، متأثراً بشيخه ابن اجلوز 

بن اوالفقهاء كالشيخ حمي الدين النووي، والشيخ امس الدين بن عمر، والشيخ تقي الدين 
 هـ(.118بن تيمية، وأمثاهلم رمحهم اهلل مجيعاً، تويف سنة )ادقيق العيد، والشيخ تقي الدين 

طلحة العلثي، وأبو  :اجلوزي مجاعة، منهم وقرأ أيضًا العلم على الشيخ أيب الفرج ابن
بن تيمية خطيب حران، وذكر يف أول تفسريه أنه قرأ عليه كتابه "زاد املسري" يف اعبد اهلل 

التفسري قراءة حبث ومراجعة، ومسع احلديث وغريه من تصانيفه منه خلق ال حيصون كثرة من 
لده الصاحب حميي الدين، األئمة واحلفاظ والفقهاء وغريهم، وروى عنه خلق، منهم و 

والشيخ موفق الدين، وابن الدبيثي، وابن القطيعي، وابن النجار، وابن خليل، والنجيب عبد 
 وهو خاَتة أصحابه بالسماع. ،اللطيف احلراين



 

 54 

 المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي
 أواًل: عقيدته:

ة الكبار، وقد اشتهر عن من علماء احلنابلرمحه اهلل تعاىل يعترب اإلمام ابن اجلوزي 
يف بعض املسائل ، ولكن ملا خرج ابن اجلوزي عن طريقهم السلف احلنابلة نصرهتم لعقيدة

مني يف مسائل األمساء احتّج بعض املتكلمني على احلنابلة مبا يقول، وذلك لتأثره باملتكلّ 
وأحياناً مسائل الصفات بني النفي واإلثبات؛ فهو أحيانًا يثبت، يف تأرجح فوالصفات، 

ينفي، ورمبا ناقش بعض املبتدعة يف النفي، ورمبا ناقش بعض أهل السنة يف اإلثبات، أو 
 ونسب ذلك لعقيدة السلف. ،احتج مبا يف الصحيحني من أحاديث وأوهلا
يف ذيل طبقات احلنابلة:" اشتد إنكار العلماء  (1)يقول اإلمام ابن رجب رمحه اهلل تعاىل

ًا يف قضية التأويل رغم سعة اطالعه على األحاديث يف هذا عليه يف ذلك، وكان مضطرب
الباب؛ فلم يكن خبرياً حبل شبه املتكلمني"، ويقول:" كان أبو الفرج تابعًا لشيخه أيب الوفاء 
ابن عقيل يف ذلك، وكان ابن عقيل بارعًا يف علم الكالم، ولكنه قليل اخلربة يف األحاديث 

 .(2)ا الباب"واآلثار؛ لذا نراه مضطرباً يف هذ
وميكن ملن أراد أن يبدأ يف دراسة عقيدة إمام جليل كابن اجلوزي مأل ذكره السمع 

.. ميكن له أن ينطلق يف دراسة ، وتشعب فيهاوالبصر، وصنف يف كل فن من فنون العلم
من ذكره له بالتناقض يف باب  (3)عقيدته مبا وصفه به شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل

، (4)نه:" مل يثبت على قدم النفي، وال على قدم اإلثبات"عنه بأقال فاء والصفات، األمس
، له ثقله عند أهل حمقق قد صدرت من إمام ثقة بصري ناقدإال أهنا هذه اجلملة على صغرها ف

                                                 
الشيخ احملدث احلافظ زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب السالمي البغدادي مث الدمشقي، أبو  (2)

 .الفرج
 [.(3/197األعالم للزركلي )و (، 3/208الدرر الكامنة البن حجر )]
 (.2/399)ذيل طبقات احلنابلة انظر:  (2)
اسم اخلضر النمريي احلراين الدمشقي احلنبلي، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب الق (2)

 أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية: اإلمام، شيخ اإلسالم. 
 ([.2/211(، واألعالم للزركلي )2257]تذكرة احلفاظ )

 (.1/219) جمموع فتاوى ابن تيمية، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية، مجع عبد الرمحن بن حسن (2)
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، ورافع لواء دفع الشبهات، وداحض فلول يعترب خاَتة احملققني لعقائدهمإذ  ؛السنة واجلماعة
ل من أتى بعده إمنا هم عالة عليه. هذه اجلملة أيضًا ختتصر الزمن وتقرر عقيدة ، وكاملبتدعة

 .ابن اجلوزي يف باب جليل من أبواب العقائد
حق هذا اإلمام الذي وقف كالطود األشم يصارع الطرف عن ومع هذا فال يغض 

، رهيخ مسن قد جاوز الثمانني من عموهو ش حىت وقعت له تلك احملنة ،الروافض يف عصره
ورغم أن احملنة اليت تعرض هلا اإلمام ابن اجلوزي كانت يف آخر عمره، إال أن أسباب تلك 

 احملنة كانت قدمية وبعيدة اجلذور، وذلك ألمرين:
أثر وجود و  ،متعلق باألجواء السائدة يف بغداد خالل القرن السادس اهلجري أولهما:

 .اجلدل الديين والبويهي الشيعي
 بيعة شخصية ابن اجلوزي، واليت أورثته خصومة وعداوة الكثريين.متعلق بط وثانيهما:

"وقد نالته حمنة  يقول ابن رجب رمحه اهلل تعاىل يف ذيل طبقات احلنابلة عن تلك احملنة:
 يف آخر عمره رمحه اهلل. وحديثها يطول، وملخصها:

لسًا للركن كان يف واليته قد عقد جم  -الذي قدمنا ترمجته-أن الوزير ابن يونس احلنبلي 
عبد السالم بن عبد الوهاب بن عبد القادر اجليلي، وأحرقت كتبه. وكان فيها من الزندقة 

شيء كثري، وذلك مبحضر من ابن اجلوزي وغريه من العلماء،  (2)وعبادة النجوم ورأي األوائل
 وانتزع الوزير منه مدرسة جده، وسلمها إىل ابن اجلوزي.

سعى يف القبض على ابن يونس،  -وكان رافضيًا خبيثاً - فلما ويل الوزارة ابن القصاب
، (2)وتتبع أصحابه، فقال له الركن: أين أنت عن ابن اجلوزي فإنه ناصيب ومن أوالد أيب بكر

فهو من أكرب أصحاب ابن يونس، وأعطاه مدرسة جدي، وأحرقت كتيب مبشورته. فكتب 
ىل الشيعة ومل يكن له ميل إىل الشيخ وكان الناصر له ميل إ-ابن القصاب إىل اخلليفة الناصر 

يف جمالسه بذم  ضُ ر  عَ يُـ بل قد قيل: إنه كان يقصد أذاه، وقيل: إن الشيخ رمبا كان -أيب الفرج

                                                 
 َفالسفة الُقدامى؛ كسقراط، وأفالطون، وأرسطو ... إخل.يـُْقَصُد هبم ال -2
 ألن نسب ابن اجلوزي ينتهي إىل أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه، كما تقدم يف ذكر نسبه. (2)
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الناصر، فأمر بتسليمه إىل الركن عبد السالم، فجاء إىل دار الشيخ وشتمه، وأغلظ عليه 
 ، وشتت عياله.(2)وختم على كتبه وداره

لليل محل يف سفينة وليس معه إال عدوه الركن، وعلى الشيخ فلما كان يف أول ا
بال سراويل، وعلى رأسه ختفيفة؛ فأحضر إىل واسط، وكان ناظرها شيعياً. فقال له  (1)غاللة

الركن: مكين من عدوي ألرميه يف املطمورة، فقال: يا زنديق! أرميه بقولك، هات خط 
روحي ومايل يف خدمته، فعاد الركن إىل  لبذلت (3)اخلليفة، واهلل لو كان من أهل مذهيب

 بغداد.
قال ابن القادسي: ملا حضروا واسط مجع الناس، وادعى ابن عبد القادر على الشيخ 
أنه تصرف يف وقف املدرسة، واقتطع من ماهلا كذا وكذا، وكذب فيما ادعاه، وأنكر الشيخ، 

وبقي الشيخ حمبوساً بواسط  وصدق وبر، أفرد للشيخ دار بدرب الديوان، وأفرد له من خيدمه،
يف دار بدرب الديوان، وعلى باهبا بواب، وكان بعض الناس يدخلون عليه، ويستمعون منه، 
وميلي عليهم، وكان يرسل أشعارًا كثرية إىل بغداد، وأقام هبا مخس سنني خيدم نفسه بنفسه، 

وال غريه  (4)حلمامويغسل ثوبه ويطبخ، ويستقي املاء من البئر، وال يتمكن من اخلروج إىل ا
وقد قارب الثمانني. ويقال: إنه بقي مخسة أيام يف السفينة حىت وصل إىل واسط مل يأكل 

 فيها طعاماً.
وذكر عنه أنه قال: قرأت بواسط مدة مقامي هبا كل يوم ختمة، ما قرأت فيها سورة 

 .(5)يوسف من حزين على ولدي يوسف

                                                 
 أي ُمِنَع من التَّصرِف فيها، مث ُتَصادُر بعد ذلَك؛ فإنَّا هلل وإنَّا إليه راجعون! -2

 ا يسمى اآلن باملالبس الداخلية.هي املالبس اخلفيفة اليت تقارب م - 1
 أي شيعي رافضي جعفري اثتا عشري. - 3

املراد به احلمامات اليت كانت تستخدم لالغتسال ال الكنف اليت كانت توجد يف بيوت الشام منذ عهود  (1)
 فتح الصحابة هلا.

 القاسم أبو الكبري ولده هو اجلوزي ابن ضد مؤامرته يف السالم عبد الركن مع تآمر الذي أن العجيب (7)
 أخالقه لسوء وإخوته أبوه هجره وقد ألبيه، عاًقا وكان والفجور، اخلمر جمالس يف الركن ندمي فاسًقا ماجًنا وكان علي،

 .وأفعاله
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سعني، فأفرج عنه، وقدم إىل بغداد وبقي على ذلك من سنة تسعني إىل سنة مخس وت
... وحضر أرباب املدارس والصوفية ومشايخ الربط،  وخرج خلق كثري يوم دخوله لتلقيه

 وامتألت الربية حىت ما كان يصل صوت الشيخ إىل آخرهم.
وكان السبب يف اإلفراج عن الشيخ: أن ولده حميي الدين يوسف ترعرع وأجنب، وقرأ 

دته أم اخلليفة، وكانت تتعصب للشيخ أيب الفرج فشفعت فيه الوعظ ووعظ، وتوصل وساع
عند ابنها الناصر، حىت أمر بإعادة الشيخ، فعاد إىل بغداد، وخلع عليه، وجلس عند تربة أم 

 اخلليفة للوعظ، وأنشد:
 شقينا بالنوى زمنًا فلما
 سخطنا عندما جنت الليايل
 سعدنا بالوصال وكم شقينا
 اً فمن مل حيي بعد املوت يوم

 

 تالقينا كأنا ما شقينا 
 فما زالت بنا حىت رضينا
 بكاسات الصدود وكم فَِنينا
 فإنا بعدما متنا حيينا

 
 ومل يزل الشيخ على عادته األوىل يف الوعظ، ونشر العلم وكتابته إىل أن مات"اهـ.

أيضًا تدل أمور أخرى على كثرة تذبذب الشيخ يف عقيدته، حىت أن بعض األشاعرة 
 منهم، وهذا " غري ثابت، وتدفعه طائفة من الشواهد التارخيية: ادعى أنه

أن ابن اجلوزي كان مضطربًا يف مسألة الصفات، فيثبتها مرة و ينفيها مرة  أولها:
 أخرى، فقد أّول صفة الوجه، لكنه أثبتها يف مواضع أخرى من كتبه.

لبعض الصفات، وميله أن علماء احلنابلة ببغداد أنكروا على ابن اجلوزي نفيه  وثانيها:
للتأويل، وتأثره باألشاعرة، وأرسلوا إليه خطابًا طوياًل مشحونًا بالتحذير والنصح والتهديد 
والتخويف، وقالوا له فيه: إنه أساء ملذهب اإلمام أمحد الذي ينتسب إليه؛ فلو كان قد ترك 

ولصّرحوا فيه  مذهبه يف األصول والتحق باألشاعرة، ما جاء خطاهبم إليه بذلك األسلوب،
 بأنه ترك مذهبهم، ورمبا ما أرسلوه إليه أصاًل.

أن البن اجلوزي أقوااًل ذم فيها أبا احلسن األشعري وأصحابه، فقال  والشاهد الثالث:
، وعّرض (1)عن األشعري: إنه جاء مبقالة خّبطت عقائد الناس، وأوجبت الفنت املتصلة

                                                 
 (.1/331)املنتظم  (2)
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، وال يف املصحف (2))ما يف السماء أحدبأصحابه ووصفهم بأهل البدع، وأهنم يقولون: 
 .(2)قرآن، وال يف القرب نيب، ثالث عورات لكم!(

هو أنه انتقد األشاعرة يف موقفهم من كالم اهلل تعاىل، وشّهر هبم،  والشاهد الرابع:
)بصر اهلل كبصر اإلنسان، ويده   ورد عليهم، وخالفهم يف مفهوم التشبيه، فهو عنده أن يُقال:

 .(4)وعندهم هو إثبات الصفات اخلربية بال تأويل، (3) كيده(
فيتبني مما ذكرناه عن ابن اجلوزي: أنه كان متذبذبًا يف مسألة الصفات، مضطربًا يف 
موقفه منها بني احلنبلية واألشعرية، وأن تأثره ببعض أفكار األشاعرة مل ينقله عن مذهبه إىل 

 . (5)نتقادهم إياه"مذهبهم، لكنه جلب عليه إنكار علماء احلنابلة، وا
كما أنه " ال توجد عالقة تالزم بني األشعرية والتصّوف؛ ألن أكثر احلنابلة املتأثرين 

، كما أن كبار (6)باألشعرية هم ُخصوم ألداء للصوفية، كأيب الوفاء ابن عقيل، وابن اجلوزي
اهلروي  صوفية احلنابلة مل يكونوا أشاعرة، بل كانوا خصومًا هلا، كعبد اهلل األنصاري

 .(1)،"(8)(ـه712، و عبد القادر اجليالين )ت(5) هـ(182)ت

                                                 
 يريد به نفي األشاعرة لعلو اهلل على خلقه. - 2

 (.2/103) طبقات احلنابلة ذيلو  (،12/351) أعالم النبالء سري (1)
 الطبعة م،2987 بريوت، العريب، الكتاب دار اجلوزي، البن إبليس، تلبيس و (،281ص)صيد اخلاطر  (3)

 (.19ص) اجلميلي السيد حتقيق األوىل،
 هـ، الطبعة الثالثة2101تبيني كذب املفرتي، هلبة اهلل بن عساكر، دار الكتاب العريب، بريوت،  (1)

 (.321-322ص)
مظاهرها، آثارها، أسباهبا،  -اهلجريني 1-7خالل القرنني: -بني األشاعرة وأهل احلديث  األزمة العقدية( 7)

 .م1007واحللول املقرتحة هلا، الدكتور خالد كبري عالل، اجلزائر، دار اإلمام مالك، الطبعة األوىل، 

 .، وما بعدها(127، 352، 110ص)تلبيس إبليس  (1)
" يف مهامجة الصوفية وبيان بدعهم ونقد خرافاهتم؛ راجع على إبليس تلبيسويكاد أن يكون كتاب ابن اجلوزي "

 (.وما بعدها 127، 352، 110ص) سبيل املثال:
شيخ اإلسالم اهلروي؛ صاحب" منازل السائرين بني إياك نعبد وإياك نستعني"؛ الذي شرحه اإلمام ابن  - 5

 سائرين"، وهو مطبوع  ثالث جملدات.هـ( يف كتابه املشهور"مدارج السالكني شرح منازل ال572-القيم)

، بعة األوىلطالعبد القادر اجليالين ، لالغنية لطاليب طريق احلق و  (،15، 2/79طبقات احلنابلة )ذيل  (8)
 .، وما بعدها( 52ص)، م2991 ،دار صادر ،بريوت
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وإن كان قد ختبط فيه، ولعل  -يشهد أيضًا ملوقف اإلمام ابن اجلوزي من أهل البدع 
لى ثالثة أنه صنف كتابه دفع شبه التشبيه رداً ع -هذا من أسباب ادعاء األشاعرة أنه منهم 

شبيه، وهم: أبو عبد اهلل بن حامد، والقاضي أبو يعلى بالتفيه  ممهمن أعالم احلنابلة واهت
الفراء، وأبو احلسن الزاغوين، ولكن رده مل يكن ردًا كاماًل صحيحًا يف كل جوانبه، فكثرياً ما 
رد باطاًل بباطل، وخطأ خبطأ؛ ألنه انتقد هؤالء املبالغني يف اإلثبات مبنهج التأويل على طريقة 

أنه كان عليه أن يرد  :ت اخلربية وتعطيل هلا، والصواب هواألشاعرة، الذي هو نفي للصفا
رآن والسنة عليهم مبنهج الكتاب والسنة والسلف الصاحل، يف إثبات الصفات الواردة يف الق

 . (2)ال تأويل، وال تعطيل وال تكييفالصحيحة، بال تشبيه و 
 موقفه من الصوفية:

فية الذين كانوا كغريهم من أهل تأثر اإلمام ابن اجلوزي يف بعض فرتات حياته بالصو 
البدع يتمتعون بني فينة وأخرى بالنفوذ يف الدولة العباسية، ورغم هذا فلم مينع هذا ابن 
اجلوزي من أن يكون أحد أقدم وأكرب املصادر املهمة يف نقد الصوفية، مستفيدًا من تراث 

هلم، ورمبا اتسم كالمه  سابقيه املتناثر بني طيات الكتب، رغم أنه مل يكن متشددًا يف نقده
ومل يتحدث عن االحنرافات العقدية اخلطرية املوجودة لديهم، وكرس أكثر  فيهم باإلمجال،

 .(3)جهوده لنقد بدعهم وأحواهلم
...  :"... فإنَّ رؤية الدنيا حتثُّ على طلبهايف صيد اخلاطر فقد قال ذامًا التصوف

صًا ملن له نـَْفس  تطلب الرفعة، وكذا مساع وكذلك رؤية أرباب الدنيا ودورهم وأحواهلم، خصو 
األغاين وخمالطة الصوفية الذين ال نظر هلم اليوم إال يف الرزق احلاصل، لو كان من أي مكان  
قبلوه، وال يتورعون أن يأخذوا من ظامل، وليس عندهم خوف كما كان أوائلهم، فقد كان 

                                                                                                                                            
ثارها، أسباهبا، مظاهرها، آ -اهلجريني 1-7خالل القرنني: -األزمة العقدية بني األشاعرة وأهل احلديث (2)

 م.1007واحللول املقرتحة هلا، الدكتور خالد كبري عالل، اجلزائر، دار اإلمام مالك، الطبعة األوىل، 
 املصدر السابق. (1)
موقف اإلمام ابن اجلوزي من الصوفية من خالل كتابه تلبيس إبليس، رسالة ماجستري، علي بن انظر:  (3)

 .هـ2121املكرمة، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة، صاحل املقوشي، جامعة أم القرى مبكة 



 

 61 

ع، وهم ليس هلم ورُع سري، وال هلم " يبكي طول الليل، وكان يبالغ يف الور (2)"سري السقطي
من يُعترَب  ض، وإمنا مثَّ أكل ورقص وبطالة ومساع أغان  من املردان، حىت قال بع(1)تعبُُّد اجلنيد

ماً من مشايخ الربط ومغنيهم أمرد، فقام الشيخ ونقَّطه بدينار  قوله: حضرت مع رجل كبري يو 
 على خد ه.
أي: فاق منزلة -إىل اآلخرة فوق الكذب  واؤهم أنَّ مساع هذه األشياء يدعوادع

 وليس العجب منهم، إمنا العجب من ُجهال ُيشفقون عليهم فينفقون عليهم. -الكذب 
ولقد كان مجاعة من القدماء يرون أوائل الصوفية يتعبدون ويتورعون فيعجبهم حاهلم، 

اجلادة، كما ذكرُت وهم معذورون يف إعجاهبم هبم، وإن كان أكثر القوم يف تعبُّدهم على غري 
 يف كتايب املسمَّى )تلبيس إبليس(".

كما عقد فصواًل أخرى يف صيد اخلاطر للرد على العزلة العمياء واملتزهدين فيقول:" 
هلك هبا الدين، وإمنا عزلة  ةيصلح به أصل الدين، وكم أوقعت يف بلي فكم فوتت العزلة علماً 

 العامل عن الشر فحسب ".
ثر الناس قد حادوا عن الشريعة، وصار كالم املتزهدين كأنه ويقول:" وإين أرى أك

ة فينقص كل ي: كان من السلف من يزن قوته بكر (3)شريعة هلم، فيقال: قال أبو طالب املكي
يوم. وهذا شيء ما عرفه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وال أصحابه، وإمنا كانوا يأكلون 

ى اهلل عليه وسلم وأصحابه على ما املتزهدون دون الشبع. وما كانت سرية رسول اهلل صل

                                                 
اإلمام القدوة شيخ اإلسالم أبو احلسن البغدادي، سري بن املغلس السقطي، يك ى أبا احلسن خال أيب  -2

 القاسم اجلنيد وأستاذه.
 ([.21/287(، وسري أعالم النبالء )1/352]صفة الصفوة )

م اخلزاز اجلنيد بن حممد اجلنيد، أصله من هناوند ولد ببغداد ونشأ هبا، قال اإلمام القدوة احملدث أبو القاس -1
يف احللية: "كان كالمه بالنصوص مربوطاً، وبيانه باألدلة مبسوطاً، فاق أشكاله بالبيان الشايف، واعتناقه للمنهج الكايف، 

 ولزومه للعمل الوايف".
 ([.10/151(، وسري أعالم النبالء )20/177]حلية األولياء )

حممد بن علي بن عطية أبو طالب املكي الواعظ املذكر الزاهد املتعبد الرجل الصاحل، كان من أهل اجلبل  -3
 ونشأ يف مكة وتزهد وله لسان حلو يف التصوف. 

(، واألعالم للزركلي 2/190(، والوايف بالوفيات )5/289(، واملنتظم )22/329]البداية والنهاية )
(1/151.]) 
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عليه اليوم؛ فقد كان صلى اهلل عليه وسلم يضحك وميزح وخيتار املستحسنات، ويسابق 
عائشة رضي اهلل عنها، وكان يأكل اللحم وحيب احللوى ويستعذب املاء وعلى هذا كانت 

 على غري اجلادة". طريقة أصحابه، فأظهر املتزهدون طرائق كأهنا ابتداء شريعة، وكلها
خيلص الباحثون يف عقيدة اإلمام ابن اجلوزي إىل ما سبق وذكر عن شيخ اإلسالم ابن 
تيمية رمحه اهلل تعاىل من أنه:" مل يستقّر على عقيدة معينة، ومل يعلم له العلماء عقيدًة معينة، 

ه من اآليات بل له كتب يف إثبات صفات اهلل تعاىل، ككتاب )جمالس ابن اجلوزي يف املتشاب
القرآنية(، ففي هذا الكتاب يعلن ابن اجلوزي إثباته للصفات، خاصة اخلربية، واليت ينفيها 
املتأخرون من املتكلمني، فقال:" اعلم أّن احلّق موصوف باليدين والوجه والعني على الوجه 

تزلة ...". مث أخذ يستدل على هذه الصفات من الكتاب والسنة، ويناقش املع الذي يليق به
مثل كتاب  -على تأويلهم صفة اليد، ولكن العجيب أّن ابن اجلوزي جتده يف كتاب آخر 

)دفع شبه التشبيه( يؤّول ما سبق أن قرره واستدل عليه من الكتاب والسنة، ويأيت بنفس 
 تأويالت من رّد عليهم.

يقرر التفويض، وأنه  -ككتاب تلبيس إبليس   -مث جتده يف مواضع من كتب أخرى 
الواجب ويقول: " وإمنا الصواب قراءة اآليات واألحاديث من غري تفسري وال كالم  هو

 .(2)،(1)فيها"
 بعضُ  فاتِ يف نفي الص   هِ ق بأقوالِ قد تعلَّ و  ،اجلوزي   بنِ ال َهَذا قد أوقَع يف اللَّبِس َمْن يقرأوَ 

 ابنِ  بتأويالتِ  على ذلكَ  لُّوااستدو ، أويلمذهب اإلمام أمحد فيها هو التَّ  نَّ أَ ادَّعوا مني، و املتكل  
 .(3)عترب من املؤولة"يُ أنَّه و  اجلوزي  

ويقول ابن تيمية أيضاً:" فيوجد يف كالم كثري من املنتسبني إىل أمحد، كأيب الوفاء ابن 
 .(4)... ما هو أبعد من قول أمحد واألئمة من قول األشعري" عقيل وأيب الفرج ابن اجلوزي

                                                 
 (. 208(، وتلبيس إبليس )ص328خلاطر )صصيد ا( 2)
 .ابن اجلوزي وكتابه دفع شبه التشبيه (1)

انظر "موقف ابن اجلوزي من الصفات اخلربية"، ضمن رسالة "ابن اجلوزي بني التأويل والتفويض" ( 3)
 (.229)ص

ين، املكتبة العصرية، شرح العقيدة األصفهانية، لتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلرا (1)
 (.208)ص  هـ،حتقيق حممد بن رياض األمحد2117بريوت، الطبعة األوىل 
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ابن اجلوزي كان بعيدًا عن مذهب إمامه يف االعتقاد يف  "يتبنّي لنا مما سبق: أنّ 
كان رمحه اهلل يعتقد أن طريقته هي التنـزيه، مع أنه " مل يثبت على قدم النفي   هالصفات، فإن

ه كثريًا من الصفات اليت بما أثبت  -نظًما ونثرًا  -وال على قدم اإلثبات، بل له يف اإلثبات 
يه، فهو يف هذا الباب مثل كثري يثبتون تارة وينفون تارة أنكرها يف كتاب دفع شبه التشب

"(1)،(2). 

                                                 
 (.1/219جمموع الفتاوى )( 2)
 .ابن اجلوزي وكتابه دفع شبه التشبيه (1)
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 ثانياً: مذهبه الفقهي:
منذ سيطرة الدولة السلجوقية على مقدرات اخلالفة العباسية وظهور شخصية الوزير 

، أخذ أتباع املذهب الشافعي والعقيدة األشعرية يف الظهور والتحكم يف (1)الشهري نظام امللك
علمية لبغداد عاصمة اخلالفة، والسيطرة على حلق العلم واملدارس الفقهية، الساحة ال

وحماريب اجلوامع، وكانت تلك املكانة من قبل بيد أتباع املذهب احلنبلي والعقيدة السلفية، 
فلما ظهر الشافعية استطالوا بشدة على احلنابلة، وضيقوا عليهم يف اجملالس واملدارس، ودخلوا 

حامية بسبب العقائد، وشنعوا عليهم، وظل األمر على ما هو عليه فرتة  مناقشاتمعهم يف 
طويلة، حىت ظهرت شخصية اإلمام ابن اجلوزي الذي استطاع أن يستقطب الناس إىل جمالس 
وعظه، ويبهرهم بفريد عباراته، وفائق تذكرياته، فحضر جمالسه عشرات اآلالف من الكبار 

خلليفة العباسي نفسه والسلطان السلجوقي، والوزراء والصغار والرجال والنساء، وحضرها ا
كان حيضرها الشيعة الروافض الذين هبرهم رائع بيانه، بل  واألمراء والكرباء واألغنياء والفقراء، 

يف اخلالفيات، باجلملة أصبح كثرياً خاصة وأن ابن اجلوزي كان ممن يداري ويهادن وال خيوض  
ابن اجلوزي حديث الناس وأشهر علماء بغداد والعراق، وقد أدى ذلك الرتفاع مكانة احلنابلة 

اصة وخبوإقبال الناس على شيوخ املذهب، وذلك األمر أغاظ أتباع باقي املذاهب عامة 
 الشافعية.

مذهبًا فقهياً، ويعلل  وحيكي اإلمام ابن اجلوزي عن نفسه أنه اختذ املذهب احلنبلي له
سبب اختياره هلذا املذهب كما علل ألمور أخرى كثرية يف حياته، فيقول:" اعلم وفقك اهلل 

كبري القدر يف العلوم، قد   تعاىل أين ملا تتبعت مذهب اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل رأيته رجالً 
ال تأيت مسألة إال وله فيها  بالغ رمحة اهلل عليه يف النظر يف علوم الفقه ومذاهب القدماء، حىت

نص أو تنبيه، إال أنه على طريق السلف، فلم يصنف إال املنقول، فرأيت مذهبه خاليا من 

                                                 
الوزير الكبري نظام امللك قوام الدين أبو علي احلسن بن علي بن إسحاق الطوسي، وزير ألب أرسالن، ( 2)

د الدهاقني واشتغل باحلديث والفقه، مث اتصل خبدمة علي بن شاذان املعتمد عليه مبدينة بلخ، وكان يكتب وكان من أوال
له فكان يصادره يف كل سنة فهرب منه وقصد داود بن ميكائيل بن سلجوق والد السلطان ألب أرسالن فظهر له منه 

 وال ختالفه فيما يشري به. اً اختذه والد :النصح واحملبة فسلمه إىل ولده ألب أرسالن وقال له
 ([.1/218(، وفيات األعيان )21/210(، البداية والنهاية )29/91]سري أعالم النبالء )
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التصانيف اليت كثر جنسها عند اخلصوم؛ فصنفت تفاسري مطولة منها املغ ى جملدات وزاد 
 .(1)املسري وتذكرة األريب وغري ذلك"

                                                 
 حتقيق الثالثة، الطبعة م،2991 األردن، النووي، دار اإلمام اجلوزي، البن التنزيه، بأكف التشبيه شبه ( دفع2)

 (.97السقاف )ص حسن
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 المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه
ُعرف اإلمام ابن اجلوزي رمحه اهلل تعاىل بالذكاء، وحدة الذهن، وسرعة البديهة 

واهلمة العالية، ودفعه طموحه واعتداده بنفسه وعلمه ألن  ،والثقافة ،والفطنة، وسعة العلم
الزغواين بعد وفاته، وكان وقتها شابًا دون العشرين، فأنكروا ابن يطلب اجللوس مكان شيخه 

، فتفرد وتفوق على كبار يف عصره ةقغل بالوعظ، وكان فناً رائجاً وبضاعة نافعليه ذلك، فاشت
وهتافت اخللفاء والوزراء والكرباء واألمراء والعلماء  ،وعاظ بغداد، وبلغت شهرته اآلفاق

لسه عشراُت األلوف من الناس، وتاب اواألغنياء والفقراء على حضور جمالسه، وكان حيضر جم
 ألف. على يديه أكثر من مئة

وأمجع الذين أّرخوا له على علو كعبه يف فنون ومعارف شىت، ولورعه وزهده وعبادته 
وتفقهه وسعة أفقه أث ى عليه العلماء، ومن املناسب يف مثل هذا املقام أن نبدأ صفحات 
الثناء على الشيخ ابن اجلوزي مبن شهده وعاصره، وث ى الركب بني يديه من طالبه الذين 

 مهم مبا خطت قلوهبم قبل أيديهم.سطروا حياة إما
يف تارخيه:" شيخنا مجال الدين صاحب التصانيف يف  (1)يقول أبو عبد اهلل الدبيثي

فنون العلوم من التفسري والفقه واحلديث والتواريخ وغري ذلك، وإليه انتهت معرفة احلديث 
م نظاماً، وعلومه والوقوف على صحيحه من سقيمه، وكان من أحسن الناس كالماً، وأَته

 .(2)وأعذهبم لساناً، وأجودهم بياناً، وبورك له يف عمره وعلمه"
"كان ابن اجلوزي لطيف الصورة، حلو الشمائل،  وقال املوفق عبد اللطيف املقدسي:

رخيم النغمة، موزون احلركات والنغمات، لذيذ املفاكهة، حيضر جملسه مائة ألف أو يزيدون، 
يف اليوم أربع كراريس، وله يف كل علم مشاركة، لكنه كان يف ال يضيع من زمانه شيئاً، يكتب 

التفسري من األعيان، ويف احلديث من احلفاظ، ويف التاريخ من املتوسعني، ولديه فقه كاف، 
 يطب كتاب اللقط جملدان، وكان يراعوأما السجع الوعظي فله فيه ملكة قوية، وله يف ال

                                                 
د بن حيىي بن علي بن احلجاج بن حممد احلافظ الكبري املؤرخ أبو عبد اهلل الدبيثي حممد ابن أيب املعايل سعي( 2)

 مث الواسطي.
 ([.2/700(، وطبقات احلفاظ )1/2121(، وتذكرة احلفاظ )1/87]طبقات الشافعية )

 (.12/353( سري أعالم النبالء )1)
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قوة وذهنه حدة، ُجل غذائه الفراريج واملزاوير، حفظ صحته، وتلطيف مزاجه، وما يفيد عقله 
ويعتاض عن الفاكهة باألشربة واملعجونات، ولباسه أفضل لباس األبيض الناعم الطيب، وله 

 .(1)ذهن وقاد، وجواب حاضر، وجمون ومداعبات حلوة"
:" ابن اجلوزي إمام أهل عصره يف الوعظ، وصنف (2)وقال اإلمام ابن قدامة املقدسي

العلم تصانيف حسنة، وكان صاحب فنون، كان يصنف يف الفقه، ويدرس، وكان يف فنون 
ذلك أن ابن اجلوزي قد خالف  ،(4)"(3)حافظًا للحديث، إال أننا مل نرض تصانيفه يف السنة

احلنابلة يف كثري من مسائل االعتقاد، حىت جلب على نفسه الكثري من االنتقادات كما مر 
 يف مطلب عقيدة ابن اجلوزي.

 .(5)وإمام اآلفاق" ،قد وصفه ابن اجلزري بأنه: "شيخ العراقو 
وقال عنه ابن جبري: "آية الزمان، وقرة عني اإلميان، رئيس احلنبلية، واملخصوص يف 
العلوم بالرتب العلية، إمام اجلماعة، وفارس حلبة هذه الصناعة، واملشهود له بالسبق الكرمي 

 يف البالغة والرباعة".
:" أحد أفراد العلماء، برز يف علوم كثرية، وانفرد هبا عن غريه، ومجع قال عنه ابن كثري

 .(6)املصنفات الكبار والصغار حنواً من ثالمثائة مصنف"
وقال عنه امس الدين الذهيب: "ما علمت أن أحدًا من العلماء صنف ما صنف هذا 

 .(7)الرجل"

                                                 
 (.11/303( تاريخ اإلسالم )2)

عيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، أبو حممد، موفق الدين، فقيه، من عبد اهلل بن حممد بن قدامة اجلما( 1)
أكابر احلنابلة، هاجر مع أهل بيته وأقاربه وله عشر سنني، وحفظ القرآن ولزم االشتغال من صغره، وكتب اخلط املليح، 

 وكان من حبور العلم وأذكياء العامل.
 .([1/15)(، األعالم للزركلي 253-11/217]سري أعالم النبالء )

قد تأيت )السنة( مبع ى )االعتقاد(؛ كما يف"أصول السنة":ألمحد بن حنبل، و"السنة": البن أيب عاصم، -3
 وغريها.

 (.1/332(، وشذرات الذهب )12/382( سري أعالم النبالء )1)

 (.211( غاية النهاية يف طبقات القراء )ص7)

 (.23/18( البداية والنهاية )1)

 (.1/332( شذرات الذهب )5)
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م لساناً، وأجودهم وقال:" وكان من أحسن الناس كالماً، وأَتهم نظاماً، وأعذهب
 .(1)بياناً"

وقال:" كان رأسًا يف التذكري بال مدافعة، يقول النظم الرائق والنثر الفائق بديهاً، 
وكان حبرًا يف التفسري، … ويسهب ويعجب، يطرب ويطنب، مل يأت قبله وال بعده مثله 

ًا باإلمجاع عالمة يف السري والتاريخ، موصوفًا بعلم احلديث ومعرفة فنونه، فقيهًا عليم
 .(2)واالختالف، جّيد املشاركة يف الطّب "

وقال يف التاريخ الكبري:" ال يوصف ابن اجلوزي باحلفظ عندنا باعتبار الصنعة بل 
 .(3)باعتبار كثرة اطالعه ومجعه"

وأما شيخ اإلسالم ابن تيمية مع أنه استدرك وتعقب ابن اجلوزي يف مواضع من كتبه، 
 .(4)بالشيخ العامل "فه "ووصإالّ أنه كان جيله، 

وملا صنف أبو الفرج كتابه املسمى بـ "التلقيح" وله إْذ ذاك حنو الثالثني من عمره، 
عرضه على ابن ناصر، فكتب عليه:" قرأ عليَّ هذا الكتاب جامعه الشيخ اإلمام العامل الزاهد 

ثل هذا اجلمع، أبو الفرج، فوجدته قد أجاد تصنيفه، وأحسن تأليفه، ومجعه ومل يسبق إىل م
فقد طالع كتبًا كثرية، وأخذ أحسن ما فيها من الياقوت واللؤلؤ، فنظمه عقدًا زان به 
التصانيف اليت جتمعت من التواريخ، ومعرفة الصحابة وأمسائهم وكناهم وأعمارهم، وأبان عن 
 فهم وعلم غزير، مع اختصار حيض على احلفظ والعمل بالعلم، فنفعه اهلل بعلمه، ونفع به،

 .(5)وبلغه غاية العمرة لينفع املسلمني، وينصر السنة وأهلها، ويدحض البدع وحزهبا"

                                                 
 (.12/353سري أعالم النبالء )( 2)
 (.12/315املصدر السابق )( 1)
 (.123طبقات احلفاظ )ص( 1)
( اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، ألمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، دار العاصمة، الرياض، 1)

 (.1/313) د. محدان حممد العسكر،عبد العزيز إبراهيم  د. ،علي حسن ناصر هـ، حتقيق د.2121الطبعة األوىل 
 (.81(، ورحلة ابن جبري )ص2/353ذيل طبقات احلنابلة )( 3)
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ولقد أعجب بشخصيته وجهده اجلبار علماء أجالء من بعده فمدحوه وأثنوا عليه: 
صناعة الوعظ صنف "إنه كان عالمة عصره وإمام وقته يف احلديث ويف  يقول ابن خلكان:

 .(1)يف فنون كثرية"
 الوعظ: منـزلته في

إمنا كان له شأن عظيم وشهرة كبرية يف  ،مل يكن جهده حمصورًا يف القلم والتأليف
 الوعظ واخلطب والدعوة واإلرشاد بني اخلواص والعوام.

يقول ابن كثري رمحه اهلل:" تفرد ابن اجلوزي بفن الوعظ الذي مل يسبق إليه وال يلحق 
ه وعذوبته وحالوة ترصيعه، ونفوذ وعظه، شأوه فيه، ويف طريقته وشكله ويف فصاحته وبالغت

وغوصه يف املعاين البديعة، وتقريبه األشياء الغريبة مبا يشاهد من األمور احلسية بعبارة وجيزة 
 .(2)سريعة الفهم واإلدراك حبيث جيمع املعاين الكثرية يف الكلمة اليسرية"

 شجاعته في إظهار الحق:
ضر يف وعظه الرؤساء واخللفاء، وقد التفت كان ال خياف يف اهلل لومة الئم، وكان حي

مرة إىل ناحية اخلليفة املستضيء العباس، وهو خيطب، فقال:" يا أمري املؤمنني! إن تكلمت 
! خري لك من قوله خفت منك، وإن سكت خفت عليك، وإن قول القائل لك: اتق اهلل

طاب يقول: إذا لقد كان عمر بن اخل "بيت مغفور لكم"، وأضاف قائاًل:لك: أنتم أهل 
 .(3)بلغين من عامل ظلم فلم أغريه فأنا الظامل"

وحارب البدع  ،لومة الئمأن خياف يف اهلل وهكذا دافع ابن اجلوزي عن احلق بدون 
واملنكرات والتعصب يف املذاهب والتقليد األعمى، وقد كان يعرتف بنجاحه يف هذا اجملال 

يف املذاهب، فأعانين اهلل سبحانه وتعاىل  فيقول:" وظهر أقوام يتكلمون بالبدع ويتعصبون
 .(4)عليهم وكانت كلمتنا هي العليا"

                                                 
 (.3/210وفيات األعيان )( 1)
 (.23/18البداية والنهاية )( 2)
(، والوايف 12/351(، وسري أعالم النبالء )10/11(، وتاريخ اإلسالم )23/19البداية والنهاية )( 1)

 (.28/220بالوفيات )
 (.2/310(، وذيل طبقات احلنابلة )20/291املنتظم )( 3)
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وقد عقد فصاًل مستقاًل يف كتابه صيد اخلاطر حتت عنوان "العلماء العاملون" فمدح 
العمل بالعلم فيه من يستحق املدح من أقرانه، وذم من يستحق ذلك مث قال:" فاهلل اهلل يف 

سكني كل املسكني من ضاع عمره يف علم مل يعمل به، ففاتته لذات فإنه األصل األكرب، وامل
 .(1)الدنيا وخريات اآلخرة فقدم مفلساً مع قوة احلجة عليه"

لقد كان ابن اجلوزي عالمة عصره يف التاريخ واحلديث والوعظ واجلدل والكالم، وقد 
هليبة، فكان حيضر جلس للتدريس والوعظ وهو صغري، وقد أوقع اهلل له يف القلوب القبول وا

جمالسه اخللفاء والوزراء واألمراء والعلماء واألعيان، وكان مع ذيوع صيته وعلو مكانته زاهداً 
يف الدنيا متقلاًل منها، وكان خيتم القرآن يف سبعة أيام، وال خيرج من بيته إال إىل املسجد أو 

 اجمللس، ويروى عنه أنه كان قليل املزاح.
بالقراءة فقد حكى عن نفسه أنه طالع  االطالع ومشغوفاً وكان ابن اجلوزي كثري 

 .يف الطلبعشرين ألف جملد أو أكثر، وهو ما يزال 
فقال:" إين رجل يف صيد اخلاطر خنتم هذا املطلب مبا ذكره ابن اجلوزي عن نفسه 

ُحّبب إيّل العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به، مث مل حيبب إيل فن واحد بل فنونه كلها، مث 
ه، والزمان ال يتسع، والعمر ضيق، ء تقصر مهيت يف فن على بعضه، بل أروم استقصاال

 .(2)بقى بعض احلسرات"توالشوق يقوى، والعجز يظهر، ف
قد :" سبيل طالب الكمال يف طلب العلم االطالع على الكتب اليت أيضاً ويقول 

لو مهمهم ما يشحذ ختلفت من املصنفات فليكثر من املطالعة فإنه يرى من علوم القوم وع
خاطره، وحيرك عزميته للجد، وما خيلو كتاب من فائدة، وأعوذ باهلل من سري هؤالء الذين 
نعاشرهم، ال ترى فيهم ذا مهة عالية فيقتدي به املبتدئ وال صاحب ورع فيستفيد منه الزاهد، 

ر من فاهلل اهلل، وعليكم مبالحظة سري السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، واالستكثا
 .(3)مطالعة كتبهم رؤية هلم"

                                                 
 (.201صيد اخلاطر )ص( 2)
 (.11املصدر السابق )ص( 1)
 (.312املصدر السابق )ص( 3)
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املشاركة يف عديد بلقد استطاع هبذا االطالع الواسع أن يتفوق على كثري من معاصريه 
وعلومه فيهما، وألف يف احلديث أقرانه  زمن العلوم والفنون، فألف يف التفسري والوعظ وب

 ، كما يدل على ذلك آثاره اليت خلفها.والطب وغريها الشيء الكثري
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 مطلب السادس: آثارهال
حيسن بنا يف هذا املقام أن نقدم احلديث عن آثار هذا اإلمام اجلليل بقول ابن خلكان 
بعد أن َعدَّ بعض مؤلفاته:" وباجلملة فكتبه تكاد ال تـَُعدُّ، وكتب خبطه شيئًا كثرياً، والناس 

، وقسمت يغالون يف ذلك حىت يقولوا أنه مجعت الكراريس اليت كتبها وحسبت مدة عمره
الكراريس على املدة فكان ما خص كل يوم تسع كراريس، وهذا شيء عظيم ال يكاد يقبله 
العقل، ويقال: إنه مجعت بُراية أقالمه اليت كتب هبا حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
فُحص ل منها شيء كثري، وأوصى أن يسخن هبا املاء الذي يُغسل به بعد موته، ففعل ذلك، 

 .(2)وفضل منها، وله أشعار كثرية، وكانت له يف جمالس الوعظ أجوبة نادرة" فكفت،
ترك اإلمام ابن اجلوزي مصنفات املت الكثري من العلوم والفنون، زادت على ثالمثائة 

التفسري والتاريخ واحلساب والفلك و مصنف يف علوم القرآن الكرمي واحلديث الشريف والفقه 
وبلغت أوج الشهرة والذيوع.. لقد فارقنا ابن  ،خالق والرقائقوالطب والوعظ والتذكري واأل

اجلوزي جسمًا وروحاً، ولكن مثرات جهده اجلبار املرسومة على صفحات التاريخ مل تزل وال 
 تزال حتىي حياة طيبة، كما قال الشاعر:

 اجلــاهلون مــاتوا قبــل مـوهتم
 

 والعـــاملون وإن مــاتوا فأحيــاء 
 

ملؤرخون من بعده بكل غرابة وإعجاب مؤلفاته الضخمة يف كتبهم، فيقول وقد أورد ا
كثري التصنيف   اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل يف أجوبته املصرية:" كان الشيخ أبو الفرج مفتياً 

ف مصنف، ورأيت والتأليف، وله مصنفات يف أمور كثرية، حىت عددهتا فرأيتها أكثر من أل
له من التصانيف يف احلديث وفنونه ما مل يصنف مثله، وقد و وقال: . بعد ذلك ما مل أره

 .يصنف مثلهمل ، وله يف الوعظ وفنونه ما هانتفع الناس به، وهو كان من أجود فنون
ومن أحسن تصانيفه ما جيمعه من أخبار األولني، مثل املناقب اليت صنفها؛ فإنه وقال: 

التبويب، قادر على اجلمع والكتابة، ثقة كثري االطالع على مصنفات الناس، حسن الرتتيب و 
وكان من أحسن املصنفني يف هذه األبواب َتييزاً؛ فإن كثريًا من املصنفني فيه ال مييز الصدق 
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فيه من الكذب، وكان الشيخ أبو الفرج فيه من التمييز ما ليس يف غريه، وأبو نعيم له َتييز 
ه اجملموعات اليت جيمعها الناس يف وخربة، لكن يذكر يف احللية أحاديث كثرية موضوعة. فهذ

أخبار املتقدمني من أخبار الزهاد ومناقبهم، وأيام السلف وأحواهلم مصنفات أيب الفرج فيها 
أسلم من مصنفات هؤالء، ومصنفات أيب بكر البيهقي أكثر حتريرًا حلق ذلك من باطله من 

البيهقي أعلم باحلديث، مصنفات أيب الفرج، فإن هذين كان هلما معرفة بالفقه واحلديث، و 
 .(2)وأبو الفرج أكثر علوماً وفنوناً"

ويقول احلافظ الذهيب:" ما علمت أن أحدًا من العلماء صنف ما صنف هذا 
 .(1)الرجل"

بأنه:" أحد أفراد العلماء برز يف علوم كثرية وانفرد هبا عن غريه،  ابن كثريويصفه 
ائة مصنف، وكتب بيده حنواً من مائيت جملد، وجمموع املصنفات الكبار والصغار حنواً من ثالمث

وله يف العلوم كلها اليد الطوىل، واملشاركات يف مجيع أنواعها، من التفسري واحلديث والتاريخ 
واحلساب والنجوم والطب والفقه، وغري ذلك من اللغة والنحو، وله من املصنفات يف ذلك  

، منها كتابه يف التفسري املشهور بـ )زاد كله ما يضيق هذا املكان عن تعدادها، وحصر أفرادها
لكنه ليس مبشهور، وله جامع املسانيد  -أي: أوسع-املسري(، وله تفسري أبسط منه 

استوعب غالب مسند أمحد وصحيحي البخاري ومسلم، وجامع الرتمذي، وله كتاب املنتظم 
العامل حىت صار هو  يف تاريخ األمم من العرب والعجم يف عشرين جملداً، ومل يزل يؤرخ أخبار

 .(3)تارخياً 
 مـا زلـت تـدأب فـي التاريخ جمتهداً 

 
 (1)حىت رأيتك يف التاريخ مكتوبا 

 
"وكان يقول: قرأت بواسط مدة مقامي هبا كل يوم ختمة ما قرأت فيها سورة يوسف 

زين على ولدي يوسف وشوقي إليه، وكان يكتب إىل بغداد أشعاراً كثرية ... فأصبح يف حمن 
هبه إمامًا يشار إليه، ويعقد اخلنصر يف وقته عليه، ودرس مبدرسة ابن الشمحل، ودرس مذ

                                                 
 (.2/353ذيل طبقات احلنابلة ) - 2

 (.1/332شذرات الذهب ) - 1

 (.23/18البداية والنهاية ) - 3

 (.23/18املصدر السابق ) - 1



 

 73 

باملدرسة املنسوبة إىل اجلهة بنفشا املستضيئة، ودرس مبدرسة الشيخ عبد القادر، وب ى لنفسه 
مدرسة بدرب دينار ووقف عليها كتبه، برع يف العلوم، وتفرد باملنثور واملنظوم، وفاق على 

ه، وعال على فضالء دهره، له التصانيف العديدة، سئل عن عددها فقال: زيادة أدباء مصر 
على ثالمثائة وأربعني مصنفاً، منها ما هو عشرون جملداً، ومنها ما هو كراس واحد، ومل يرتك 

 .(2)فناً من الفنون إال وله فيه مصنف، كان أوحد زمانه، وما أظن الزمان يسمح مبثله"
 لقرآن:من مصنفاته في علوم ا

 األريب يف تفسري الغريب. -2
 أسباب النـزول. -1
 اإلشارة إىل القراءة املختارة. -3
 تذكرة املنتبه يف عيون املشتبه. -1
 تفسري الفاحتة. -7
 . (1)التلخيص -1
 تيسري البيان يف تفسري القرآن. -5
 الرسوخ يف علم الناسخ واملنسوخ. -8
 زاد املسري يف علم التفسري. -9

 يب الغريب.غر  -20
 فنون األفنان يف علوم القرآن. -22
 كتاب السبعة يف قراءات السبع.  -21
 كتاب يف عجائب علوم القرآن.  -23
 اجملتىب يف علوم القرآن. -21
 اجملتىب من اجملتىب. -27
 خمتصر فنون األفنان يف علوم القرآن. -21
 خمتصر قرة العيون النواظر يف الوجوه والنظائر. -25

                                                 
 (.11/191تاريخ اإلسالم ) - 2

 ذكر يف مرآة الزمان مرتني. - 1
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 ين يف تفسري القرآن.املغ -28
 املنعش. -29
 املنقبة يف عيون املنبه. -10
 املصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ واملنسوخ. -12
 نواسخ القرآن أو الناسخ واملنسوخ بالقرآن. -11
 نـزهة العيون النواظر يف الوجوه والنظائر. -13
 ورد األغصان يف فنون األفنان. -11
 الوجوه والنظائر.الوجوه النواضر يف  -17
 مصنفاته في أصول الدين:من 

 بيان غفلة القائل بقدم أفعال العباد. -2
 دفع شبه التشبيه. -1
 الرد على املتعصب العنيد. -3
 السر املصون. -1
 غوامض اإلهليات. -7
 مسلك العقل. -1
 منتقد املعتقد. -5
 منهاج الوصول إىل علم األصول. -8

 من مصنفاته في علم الحديث:
 إخبار أهل الرسوخ يف الفقه واحلديث مبقدار املنسوخ من احلديث. -2
 إرشاد املريدين يف حكايات السلف الصاحلني. -1
 إعالم العامل بعد رسوخه حبقائق ناسخ احلديث ومنسوخه. -3
 أخاير الذخائر. -1
 األلقاب. -7
 حتفة الطالب. -1
 تنوير مدهلم الشرف. -5
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 ق.التحقيق يف أحاديث التعلي -8
 املسانيد بأخلص األسانيد. جامع -9

 احلدائق. -20
 روضة الناقل. -22
 الضعفاء واملرتوكني. -21
 العلل املتناهية يف األحاديث الواهية. -23
 عيون احلكايات. -21
 غرر األثر. -27
 املشيخة. -21
 صفة الصفوة. -25
 املوضوعات.  -28

 من مصنفاته في علوم الوعظ والزهديات:
 لنائم الغمر إىل مواسم العمر.تنبيه ا -2
 منهاج القاصدين. -1
 املدهش. -3
 صيد اخلاطر. -1
 اليواقيت يف اخلطب. -7
 املنتخب يف النوب. -1
 كنز املذكر. -5
 اللطائف. -8
 موافق املرافق. -9

 نزهة األديب. -20
 حتفة الوعاظ. -22
 العقد املقيم. -21
 اجملالس البدرية. تنك -23
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 .منتهى املنتهى -21
 التعازي امللوكية. -27
 ذم اهلوى. -21
 تلبيس إبليس. -25
 .(2)األذكياء -28
َتَماِجِننْيَ  -29

ُ
 .(1)ِحَكايَاُت الظ رَاِف َوامل

 .(3)َأْحَكاُم الن َساءِ  -10
:" ناولين هويورد ابن رجب يف الذيل عن ابن القطيعي تلميذ ابن اجلوزي يف تارخيه قول

 .(1)( كتاباً"299فذكر له )...  ابن اجلوزي كتابا خبطه
وقال أيضًا يف ذيل طبقات احلنابلة بعد أن سرد العديد من مصنفاته:" فهذا ما نقله 
ابن القطيعي، وقرأه عليه، وزاد فيه، ومع هذا فأليب الفرج تصانيف كثرية غري ما ذكر يف هذا 

 الفهرست، كأنه صنفها بعد ذلك، فمنها:
 الشهاب. بيان اخلطأ والصواب عن أحاديث -2
 الباز األشهب املنقض على من خالف املذهب. -1
 الوفا بفضائل املصطفى صلى اهلل عليه وسلم. -3
 النور يف فضائل األيام والشهور. -1
 تقريب الطريق األبعد يف فضائل مقربة أمحد. -7
 مناقب اإلمام الشافعي. -1
 العزلة. -5

                                                 
 مطبوع. - 2

 مطبوع. - 1

تَـَوىفَّ َسَنَة) -3
ُ
تَـَوىفَّ -َرمِحَُه اهللُ -هـ(572طُِبَع َمْنُسْوبًَا ِإىَل اإِلَماِم اْبِن الَقي ِم، امل

ُ
، امل َماِم اْبِن اجَلْوزِي  ،َواأَلْرَجُح أَنَُّه ِلإْلِ

( ُمعد دًا كتبه -رمحه اهلل-يف ترمجة اإلمام )ابن القيم -رمحه اهلل -.وقد قال العالمة الزركلي-َرمِحَُه اهللُ -هـ(795) َسَنةَ 
 ...". شكٌّ  إليه نسبته ويف، (ط-النساء أخبار)و(:"... 1/71يف"األعالم")

 ([.311-1/329]راجع تفاصيل ذلك يف: كتب حذر منها العلماء )
 (.2/351نابلة )ذيل طبقات احل - 1
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 الرياضة. -8
 فنون األلباب. -9

 يف حمبة الصحابة. منهاج اإلصابة -20
 .الظرفاء واملتماجنني -22
واختصر فنون ابن  ،ومسعت أن له حواشي على صحاح اجلوهري، وما أخذ عليها ...

 بذلك ما يربو على مائيت إىل آخر ما ذكر مكمالً  (1) "يف بضعة عشر جملًدا. (2)عقيل
 .تصنيف

                                                 
 ( جملد!700كتاب )الفنون(: البن عقيل من أضخم الكتب؛ قيل إنه يف )  - 2
 (.2/358املصدر السابق ) - 1
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 المطلب السابع: وفاته
اً كاتباً بارعاً داعياً مرشد ابن اجلوزي رمحه اهلل فرجمجال الدين أبو الاإلمام بعد أن عاش 

 قرابة تسعني عاماً، انتقل إىل جوار ربه ببغداد.زاهداً خملصاً،
:" جلس جدي حتت تربة أم اخلليفة عند معروف الكرخي، وكنت حاضراً، هقال سبط

 فأنشد أبياتا، قطع عليها اجمللس، وهي:
 اهلل أســأل أن يطــول مــديت

 ة فـي العلم ما إن مثلهالـي مهـ
 خلقت من العلق العظيم إىل امل ى
 كم كان يل من جمـلس لو
 أشتاقه ملــا مضــت أيامــه
 يا هـل للــيالت جبـمع عـودة
 قـد كان أحلى من تصاريف الصبا
 فيــه البديهـات التـي مـا ناهلا

 

 ألنـال باإلنعـام مـا فـي نيتـي 
 وهي اليت جـنت النحول هي اليت

 عيـت إلـى نيـل الكمال فلبـتِ د
 حاالتـه لتشــبهت باجلنـــةِ  شبهت

 عُـطال وتعـذر ناقـة إن حـنَّتِ 
 أم هـل على وادي م ى من نظرةِ 
 ومـن احلمـام مغنيـا يف األيكةِ 
 خلق بغـري خمــمر ومبيــت

 
 يف أبيات. ونزل. فمرض مخسة أيام، وتويف ليلة اجلمعة بني العشاءين الثالث عشر من

سنة سبع وتسعني ومخس مائة يف داره بقطفتا، وحكت يل أمي أهنا مسعته يقول  (1)رمضان
 قبل موته: أيش أعمل بطواويس؟ يرددها، قد جبتم يل هذه الطواويس.

وقت السحر، وغلقت األسواق، وجاء اخللق،  (2)وحضر غسله شيخنا ابن سكينة
عيان مل يقدروا من الوصول إليه، مث ذهبوا ؛ ألن األ(3)وصلى عليه ابنه أبو القاسم علي اتفاقاً 

به إىل جامع املنصور، فصلوا عليه، وضاق بالناس، وكان يوما مشهوداً، فلم يصل إىل حفرته 

                                                 
 م.2100يونيو  21 - هـ795رمضان  21 (2)
أبو أمحد عبد الوهاب بن علي ابن سكينة هو احلافظ ضياء الدين عبد الوهاب ابن األمني علي بن علي  (2)

 مسند العراق وسكينة جدته. البغدادي الصويف
 ([.7/13] العرب يف خرب من غرب )

 أي: ُمَصاَدَفًة. - 3
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مبقربة أمحد إال وقت صالة اجلمعة، وكان يف َتوز، وأفطر خلق، ورموا نفوسهم يف املاء. إىل 
قال، والعهدة عليه وأنزل يف احلفرة،  أن قال: وما وصل إىل حفرته من الكفن إال قليل. كذا

، وحزن عليه اخللق، وباتوا عند قربه طول شهر رمضان خيتمون (2)واملؤذن يقول اهلل أكرب
اخلتمات، بالشمع والقناديل، ورآه يف تلك الليلة احملدث أمحد بن سلمان السكَّر يف النوم 

 ني يديه.وهو على منرب من ياقوت، وهو جالس يف مقعد صدق واملالئكة ب
وأصبحنا يوم السبت عملنا العزاء، وتكلمت فيه، وحضر خلق عظيم، وعملت فيه 
املراثي، ومن العجائب أنا كنا بعد انقضاء العزاء يوم السبت عند قربه، وإذا خبايل حميي الدين 
قد صعد من الشط، وخلفه تابوت، فقلنا: نرى من مات، وإذا هبا خاتون أم حميي الدين، 

 ."هبا ىً اس هذا من كراماته؛ ألنه كان مغر يلة وفاة جدي يف عافية، فعد النوعهدي هبا ل
 وأوصى أن يكتب على قربه:

 ـنْ مَّ عَ  ـوِ فْ العَ  ا كثـريَ يَـ 
 وجُ رْ يَـ  املذنبُ  كَ اءَ جَـ 
 زاءُ َـ جَ وَ  ـف  يْ ـا ضَ نَ أَ 

 

 هِ ِـ يْ دَ لَ  بُ نْ الــذَّ  رَ ـــثُـ كَ  
 هِ يْـ دَ يَ  مِ ـرْ جُ  نْ عَـ  ـحُ فْ الــصَّ 
 (1)ـهِ يْ لَ إِ  ــان  سَ حْ ـف إِ ِـ يْ الــضَّ 
 

قال ابن خلكان:" ويقال: إنه مجعت بُراية أقالمه اليت كتب هبا حديث رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم، فُحص ل منها شيء كثري، وأوصى أن يسخن هبا املاء الذي يُغسل به 

 .(3)بعد موته، ففعل ذلك، فكفت، وفضل منها"
 أوالده:

كتابة لفتة الكبد:" فإنين ملا عرفت شرف النكاح وطلب األوالد يقول ابن اجلوزي يف  
ختمت ختمة وسألت اهلل تعاىل أن يرزقين عشرة أوالد، فرزقنيهم، فكانوا مخسة ذكور ومخس 
إناث، فمات من اإلناث اثنتان، ومن الذكور أربعة فلم يبق من الذكور سوى ولدي أيب 

 ."لصاحل، وأن يبلغ به امل ى الناجحف االقاسم فسألت اهلل تعاىل أن جيعل فيه اخلل
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أما أبو القاسم علي، فقد كان عاقاً لوالده مؤلباً عليه يف زمن احملنة وغريها، وقد تسلط 
  .على كتبه يف غيبته بواسط فباعها بأخبس الثمن

مث حميي الدين يوسف، وكان أجنب أوالده وأصغرهم، ولد سنة مثانني ومخسمائة ووعظ 
تغل وحرر وأتقن وساد أقرانه، مث باشر حسبة بغداد، مث صار رسول اخللفاء إىل بعد أبيه، واش

 .امللوك بأطراف البالد، وال سيما بين أيوب بالشام
مرآة ) مؤلفوكان أليب الفرج عدة بنات منهن رابعة أم سبطه أيب املظفر بن قزغلي 

بن خلكان يف الوفيات فأث ى عليه من أمجع التواريخ وأكثرها فائدة، وقد ذكره ا و، وه(الزمان
 وشكر.

رحم اهلل اإلمام ابن اجلوزي، وبلغه منازل الصديقني واألبرار، وأحسن جزاءه على ما 
 .سلمني؛ إنه ويل ذلك والقادر عليهقدمت يداه لإلسالم وامل

 
 انتهى .. وهلل احلمد واملنة

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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