
  
 
 
 
  
  

  
 

 
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  ) لثا�يا اجلزء  (
  

  

                                    رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة اإلسالمية  

  
  باحثإعداد ال
  

  

ار   عبد العزيز بن عبد هللا بن عبد العزيز العمَّ
  
  

  إشراف األستاذ الدكتور
  

  

  أحمد يوسف سليمان شاھين
  

غ الشريعة اإلسالمية أستاذ    بالكليةالمتفرِّ

  
  

  م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠  
  

 

  جامعة القاهرة     

  كلية دار العلوم   
   الشريعة اإلسالمية قسم

  

  ومكانته  بي الخطاب الكلوذانيأ منھج
 في الفقه الحنبلي



  

  

  ھداءاإل
  

  ومشائخي الـذين هنلـت مـن علمهـم وأخـذت      اتذتي أس... الربا�يني من أهل العلم إىل
،  فأطال اهلل يف عمر هم ، وبـارك يف علمهـم وزادهـم شـرفاً و�ـوراً     .. من فقههم 

 ..ورحم اهلل املوتى منهم 

 إىل روح والديو  عبد اهللا   ّيف الصاحلنيله اهلل تقب. 
 

 وإىل الفاضلة   أمي   ها اهلل تعالـــىــــــحيفظ. 

  .وأن يرزقين برّها  اها، و أن ميدَّيف عمرهتِأن يبارك يف صحّ  سائالً املوىل            
  

  

  اليت حتمَّلت معي عناء هذا البحث... وإىل زوجيت. 
 

  باتاً حسناً جعلهم اهلل من أهل العلم وأ�بتهم..  . أوالديوإىل�.  
  

  .. هؤالء مجيعاً اهدي هذا البحثإىل 
  

    
   

   
   
   

     
    

       
  

 )١٥: األحقاف(                                                                     



  
  
  
  
  

  
  

  
وذاني  ي الخطاب الكل ام أب عصر اإلم

  وحياته
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:    
 

   : نفيه مبحثا     
  

  .)هـ٥١٠:ت( عصر اإلمام أبي الخطاب الكلوذاني: المبحث األول
  .حياة اإلمام أبي الخطاب الكلوذاني: المبحث الثاني
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  :مطالب ةفيه ثالث       
  احلالة السياسية يف عصر أيب اخلطاب  :المطلب األول
  .احلالة االجتماعية يف عصر أيب اخلطاب :المطلب الثاني

فيــــه احلــــديث عــــن احليــــاة الفقهيــــة واألصــــولية يف عصــــر أيب ( احلالــــة العلميــــة :المطلــــب الثالــــث
  ).اخلطاب
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  :)هـ٥١٠-هـ٤٣٢( بحلالة السياسية يف عصر أبي اخلطاا: املطلب األول
  

ا زهاء مخسة قرون، مـنا زمن اخلالفة العباسية، اليت عاش أبو اخلطاب يف        سـنة متد سلطا
عندما سقطت بغداد بيـد  ) هـ ٦٥٦( عندما انتهى حكم الدولة األموية حىت سنة  ) هـ١٣٢ (

االجتماعيــــة  مــــن الناحيــــة وهبوطــــاً  خــــالل تلــــك املــــدة تقلبــــت األحــــوال باخلالفــــة صــــعوداً . التتــــار
  .والسياسية واإلدارية

  :ويقسم الباحثون تاريخ الخالفة العباسية إلى عصرين هما     
  

م، ويبـدأ مـن سـنة  :العصر العباسي األول وينتهـي  ،)هــ١٣٢(وميثل عصر سلطة اخللفـاء وقـو
، وكان خلفـاؤهم رجـاال أقويـاء، وساسـة عظمـاء، وكـانوا يـديرون شـؤون اخلالفـة )١()هـ٢٣٢(سنة 

  .بكفاءة تامة

، وكـــان آخـــر )هــــ٦٥٦(، وينتهـــي ســـنة )هــــ ٢٣٢(وميتـــد مـــن ســـنة  :العصـــر العباســـي الثـــاني  
  . الذي قتله التتار )٢() باهللا صمتعسامل (اخللفاء العباسيني 

وقـــد اختلـــف حـــال اخلالفـــة يف هـــذا العصـــر عـــن ســـابقه، فهـــو ميثـــل عصـــر ضـــعف اخللفـــاء       
الــوزراء واألمــراء والســالطني، وانقســمت دولــة اخلالفــة يف وتقلــص النفــوذ، ووقــوعهم حتــت ســيطرة 
املركزيـة إىل الالمركزيـة  سـتقلة كليـا أو جزئيـا، فانتقلـت مـنهذا العصر إىل دويالت متعددة، إمـا م

  .إىل أوصال متمزقة ومتناحرة العباسية وتقطعت فت دولة اخلالفة، وهكذا ضع يف نظام احلكم
        

  : منها ؛ة إلى عوامل عدةويرجع ضعف هذه الدول     
  

                                           
 م، العـــامل اإلســـالمي يف العصـــر١٩٦٣ -هــــ  ١٣٨٣، ط  ٣٣٠ص  :لعلـــي إبـــراهيم حســـن: التـــاريخ اإلســـالمي العـــام )١(

 . ٦٣ص :حلسن أمحد حممود، وأمحد إبراهيم الشريف: العباسي

 . عـم النـيب ه اىل العبـاسينتهـي نسـب بن منصور بن حممـد بـن أمحـد مـن سـاللة هـارون الرشـيد محد عبد اهللاأبو أ :هو )٢(
قــران عاكفــا علــى وكــان عفيفــا تقيــا حافظــا لل ـهــ ٦٤٠ســنة  بعــد وفــاة أبيــه بويــع باخلالفــةهـــ و ٦٠٩ولــد يف بغــداد ســنة 

وخبيانـة الـوزير مؤيـد الـدين  ."مؤيـد الـدين بـن العلقمـي"، ألقى زمام األمور إىل األمراء والقواد، واعتمد على وزيـره تالوته
اء بن العلقمي متَّ ا  . ٣/١٤٢األعالم للزركلي  .هجرية على يد هوالكو ٦٥٦لة العباسية سنة الدو  إ
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 .باسيني على الفرس مث على األتراكاعتماد الع -١

   .رية على العربإيثارهم باملناصب املدنية والعسك -٢
  

  :وعلى هذا ينقسم هذا العصر إلى ثالثة أقسام هي     
  

 .)هـ٣٣٤( سنة وينتهي )هـ٢٣٢( سنة عصر املماليك األتراك ويبدأ من -أ 

 .)هـ٤٤٧( سنة وينتهي )هـ٣٣٤( سنة ويبدأ من عصر البويهيني  - ب 

 .)هـ ٥٣٠( سنة وينتهي )هـ٤٤٧( سنة ويبدأ من السالجقةعصر  - ج 

مـن  طـورين شـهدفيكـون قـد  ،)هــ ٥١٠(، وتـوىف سـنة  )هــ٤٣٢(اخلطـاب سـنة  بـود ألِـوقـد وُ    
العصــر الــذي عــاش فيــه ومتيــز . بويــه، وعصــر آل ســلجوق ، ومهــا عصــر آلدولــة العباســيةأطــوار ال

بتفكـــك الدولـــة العباســـية يف العـــراق، ونشـــوء الـــدويالت يف تضـــاعيفها يف املشـــرق  أبـــو اخلطـــاب
  .واملغرب

  :الخالفة العباسية تحت سلطان آل بويه
  

، ، تـوىل اخلالفـة فيهـا مخسـة خلفـاء )هــ٤٤٧(إىل سـنة  )هــ ٣٣٤(هذا الـدور مـن سـنة  استمر                                        
  :)١(، وهم همثة منب ثالعاصر أبو اخلطا

، تـوىل ) القـائم بـأمر اهللاب(  امللقـبأبو جعفر عبد اهللا بن القادر بـاهللا، أمحـد بـن إسـحاق،  - ١
العبـاس أمحـد بـن  وت أبيـه أيبـعشـرين وأربعمائـة بعـد مـو  اثنتـنية سـنة ـاخلالفة يف ذي احلجـ

 .)٢()هـ٤٦٧(املقتدر بعهد منه، وتوىف سنة 

  

 

بـن األمـري ذخـرية الـدين أيب القاسـم حممـد بـن اخلليفـة عبـد  أبو القاسم عدة الدين عبـد اهللا - ٢
 ، تـوىل اخلالفـة بعـد)) بـأمر اهللا يباملقتـد (( القادر العباسـي، امللقـب اهللا القائم بأمر اهللا بن

                                           
، املكتبــــة ١٠، ط٤٣٠ -٤١٠، للشــــيخ اخلضــــري، ص )الدولــــة العباســــية(حماضــــرات تــــاريخ األمــــم اإلســــالمية : انظــــر  )١(

 . التجارية الكربى، مصر

خنبـة مـن : ، حتقيـق٨/١٢٠، ٧/٣٥٥ ثـريبن األال، مصور عن الطبعة اهلندية، والكامل، ٢٩١و  ٨/٥٧ املنتظم: انظر  )٢(
  .١١٧، ٣٤ -١٢/٣٣اجمللد السادس  ، والبداية والنهاية٤العلماء، ط
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 .)١()هـ٤٨٧(وتوىف سنة  ،هـ٤٦٧وكان ذلك سنة جده القائم بأمر اهللا بعهد منه 

تـوىل اخلالفـة )) باملسـتظهر بـاهللا  ((د اهللا، امللقـب أبو العبـاس أمحـد بـن املقتـدي بـأمر اهللا عبـ - ٣
ض أمور اخلالفة إىل وزيره أيب منصور وقد فوَّ . )هـ٥١٢ (، وتوىف سنةهـ٤٨٧د أبيه سنة بع

 .)٣(تدبريها، وكان من خيار الوزراء ، الذي أحسن)٢(عميد الدولة بن جهري

قيقـــي كـــانوا أصـــحاب النفـــوذ احلبويـــه الـــذين  ويـــرتبط تـــاريخ هـــذا الـــدور بتـــاريخ دولـــة آل        
وقــد جــاء هــذا العصــر كحركــة مناهضــة للنفــوذ الرتكــي الــذي ســيطر  ،والســلطان الفعلــي يف العــراق

  . على اخلالفة العباسية يف القرن الثالث اهلجري
 - بويه هو وأبناؤه الثالثة التحقيف الظهور حينما  )آل بويه (  وقد بدأ جنم هذه األسرة

ن قـــد اســـتقل الـــذي كـــا )٤(يـم مـــرداويج بـــن زيـــاد الديلمــــمواطنهـــ خبدمـــة، - علـــي وحســـن وأمحـــد
  . ب على نفوذ الزيدية هناكوتغلَّ  )٦(ميلوالد )٥(مبنطقة طربستان

للقيــــام حبــــركتهم ) هـــــ ٣٢٤(ه ســــنة دواســــتغل األخــــوة الثالثــــة مقتــــل مــــرداويج علــــى يــــد جنــــو     
حلكمه، واحتـل احلسـن بـالد اجلبـل  اً فاحتل علي مدينة شرياز واختذها مقر  ،حنو اجلنوب التوسعية

                                           
 .١٥٨، ١٢/١١٨، والبداية والنهاية ١٧٠، ٨/١٢٠، والكامل ٩/٨، ٨/٢٩١: ماملنتظ: انظر  )١(

البدايـة والنهايـة  :انظـر ترمجتـه يف، ءحممد بن أيب نصر بن حممـد بـن جهـري الـوزير، أبـو منصـور، كـان أحـد رؤسـاء الـوزرا: هو  )٢(
١٢/١٧٠. 

 . ١٩٥، ١٢/١٥٦، والبداية والنهاية ٢٨١، ٨/١٧٠، والكامل ٢٠٠، ١٩/٨١املنتظم : انظر  )٣(

وكان عمـاد الدولـة أبـو احلسـن علـي بـن  ،بعيد اهلمة ،جليل القدر وكان ملكاً  الديلمي،بن وردانشاه ا دمرداويج بن زيا :هو  )٤(
مـات مـرداويج مقـدم ، وهـو أول مـن ملـك مـن بـين بويـه ،اعه ومقدمي أمرائه وبسببه ترقى إىل درجة امللك بويه من أحد أتب
وكــان قــد عظــم أمــره وحتــدثوا أنــه يريــد قصــد بغــداد وأنــه مســامل لصــاحب اجملــوس وكــان يقــول أنــا أرد دولــة  ،الــديلم بأصــبهان

 . ١٥/٢١٥م النبالء  ، وسري أعال١١/١٧٨البداية والنهاية . العجم وأحمق دولة العرب

 وهـي األصـبهبذ، يسـمى ملكه يزل ومل جليلة، مملكة له منفرد، بلد طربستانو  .هي اآلن أقليم املازندران يف إيران :طربستان  )٥(
 بـن حممـد املازيـار خراسـان أصبهبذ جيالن جيل من املعتصم وإىل ، املأمون إىل اخللفاء إىل يكتب كان الذي ، املازيار بلد
البلـدان : انظـر..    ملـوكهم أبنـاء العجـم، أشراف وأهله باألودية، منيع احلصون، كثري بلد يوه. املؤمنني، أمري ايلمو  قارن

 . ٤/١٣، ومعجم البلدان  ١/٢٠لليعقويب 

 بــالد ملــوك وكــانوا. الــديلم مــن كثــري خلــق وفيهــا ووهــاد، جبــال كلهــا بــالد وهــي قــزوين، بقــرب اجلبــال بــأرض بــالد: الــديلم  )٦(
  =     بويه آل ملوك منهم. والعربية األدب إىل مييلون أكثرهم ترى ولذلك متيم، بين من أصلهم أن ذكر. قدمياً  بالاجل

 . ١/١٣٣آثار البالد وأخبار العباد للقزويين  : انظر .أدباء فضالء كلهم وكانوا=   
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فاحتلها وصـار بـذلك مطـال ) خوزستان( )٢(واألهواز )١(واستقر فيها، واجته أمحد حنو بالد كرمان
  .نهؤو با الفرصة املناسبة للتدخل يف شعلى العراق مرتق

 ت يف ذلـك الوقـت بسـبب تنـافسوكانت األحوال السياسية واالقتصادية يف العراق قد تـدهور    
علــى منصــب إمــرة األمــراء، وعجــزهم عــن دفــع أرزاق اجلنــد وحفــظ األمــن يف  وتنــازعهم تــراكاأل

  . البالد
ذا العجز فكاتبوا أمحد بن بويه يطلبون إليه املسري حنوهم لالسـتيالء علـى     وشعر أهل العراق 

ـا هـو )هـ ٣٣٤(بغداد، ووعدوه باملؤازرة والتأييد، ودخل أمحد بغداد سنة  املسـتكفي ، واخلليفة 
 (( عليـــا صـــاحب بـــالد فـــارس، ويف هـــذا اليـــوم شـــرف اخلليفـــة بـــين بويـــه باأللقـــاب فلقـــب )٣(بـــاهللا
، ولقــب أمحــد صــاحب )) ركــن الدولــة (( ، ولقــب احلســن صــاحب الــري واجلبــل)) عمــاد الدولــةب

م، وأمـــر أن تُ )) معـــز الدولـــة ((العـــراق  وهـــذا اليـــوم هـــو تـــاريخ  ،وكنـــاهم علـــى النقـــود ضـــرب ألقـــا
املنابر باسم اخلليفة العباسي مث باسم معز الدولة على وأصبح خيطب  .يـقوط السلطان احلقيقس

  .)٤(من بعده
قـام خبلـع املسـتكفي حـىت  اثين عشر يوماً  بغداد سوى ) معز الدولة( ض على دخول فلم مي     

مــــه أنــــه يعمــــل ســــراً  بــــت علــــى إزالتــــه وإعــــادة األتــــراك للحكــــم، واضــــطربت النــــاس و  بعــــد أن ا
بت دار اخلالفة   . )٥(األموال، و

                                           
 واسـعة وُمـدن وقـرى بـالد ذات معمـورة ةكبـري  وناحيـة مشـهورة واليـةإقليم واسع يف جنوب شـرق إيـران ، وهـي  :كرمان  )١(

  . ٤/٤٥٤:  معجم البلدان: انظر. وخراسان وسجستان ومكران فارس بني
جنوب غرب العاصمة اإليرانيـة طهـران، قـرب احلـدود ) خوزستان(مجع هوز، وأصله حوز، ويقع إقليم األهواز  :األهواز  )٢(

  . ١/٢٨٤معجم البلدان  : انظر. مع العراق
باخلالفـة  بويـع لـه بـن املوفـق بـن املتوكـل بـن املعتصـم،  عبداهللا بن املكتفـى بـن املعتضـد: لقاسم املستكفي باهللابو اأ :هو  )٣(

 -هــ ٣٣٣(، ويعتـرب اخلليفـة الثـاين والعشـرون، وكانـت فـرتة خالفتـه مـابني حدى وأربعون سـنةإوعمره ، عند خلع املتقى
، حممــد حمــي الــدين عبــد احلميــد :، حتقيــق ٣٩٧ص: ر الســيوطيعبــد الــرمحن بــن أيب بكــ، انظــر تــاريخ اخللفــاء ل)هـــ٣٣٤

   ).١٤/٢٠(، والبداية والنهاية  م١٩٥٢-هـ١٣٧١، مصر، الطبعة األوىل، سنة مطبعة السعادة
: نقــال عــن مــروج الــذهب، للمســعودي ١٨للــدكتور قصــي احلســني، ص: العصــر العباســي -موســوعة احلضــارة العربيــة  )٤(

 .١١/٢٢٥اجمللد السادس  م، البداية والنهاية١٩٠٥لقاهرة ا، الشرق اإلسالمية، ٢/١٨٥

 .٦/٣١٥: بن األثريال ، الكامل١١/٢٦٦البداية والنهاية اجمللد السادس   )٥(
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البويهيـــون الفـــرس حمـــل األتـــراك يف حكـــم فـــارس والعـــراق، ومل تكســـب اخلالفـــة  وهكـــذا حـــلَّ      
خلفـاء  -اخللفـاء كمـا كـانوا مـن قبـل يف عهـد النفـوذ الرتكـي ظـلَّ  من وراء ذلك، إذْ  العباسية شيئاً 

وتعيـني القضـاة  )١(الدينيـة كاخلطبـة والسـكةبعـض مظاهرهـا  ولـيس هلـم مـن السـلطة إالَّ . بال نفوذ
لــذا فقــد . وخطبــاء املســاجد، وذلــك مــن أجــل عــدم إثــارة غضــب العامــة علــى احلكــام املتســلطني

ـذا احلـق ومل يتخـل عنـه حـىت يف أضـعف حاالتـه، وقـد حـاول اخللفـاء أن يوظفـوا  متسك اخلليفـة 
م بالفقهــق من أجـهذا احل صـل مـن خالهلـم إىل العامـة لكسـبهم والوعـاظ والو ، اءـل توثيـق صـال

  .)٢(يف صراعهم ضد األمراء املتسلطني
باملنازعــات واحلــروب األهليــة الــيت قامــت بــني  وعلــى الــرغم مــن أن العصــر البــويهي كــان مليئــاً     

عـة أنه قد برز من بيـنهم شخصـيات قويـة الم األخوة البويهيني الثالثة حول املرياث والسلطة، إالَّ 
  . ت حلكمهموازدهار بالد العراق وفارس اليت خضع همت يف تقدمسأ
  

  :الخالفة العباسية تحت حكم آل سلجوق
  

قـــوض بنـــاؤه تبـــدأ العـــامل اإلســـالمي منـــذ منتصـــف القـــرن اخلـــامس اهلجـــري وكأنـــه صـــرح قـــد 
: فاملشـرق اإلسـالمي مفكـك ومنقسـم علـى نفسـه بـني خالفتـني متعـاديتني: للسـقوط وصار آيالً 

قـد  امـوكل واحدة منه. يف القاهرة الشيعيةيف بغداد، واخلالفة الفاطمية  نيةسُ الاخلالفة العباسية 
 وانتهزت الدولـة. حدودها استنفدت قواها يف مشاكلها الداخلية حبيث صارت عاجزة عن محاية

اإلســالمية املتامخــة هلــا يف مشــال الشــام  فرصــة وأخــذت تتوغــل يف أراضــي الــدولالبيزنطيــة هــذه ال
  . واجلزيرة

يار حمققيُ  نْ لة اإلسالمية يف حاجة ماسة إىل مَ الدو  وكانت فجـاءت موجـات . نقذها من ا
  . )٣()هـ٤٦٣( طيني وطردوهم من آسيا الصغرى سنةاألتراك السالجقة الذين دحروا البيزن

                                           
ــ :الســكة  )١( ــا ب  النــاس بطــابع حديــد يــنقش فيــه صــور أو كلمــات مقلوبــة نيوهــي اخلــتم علــى الــدنانري والــدراهم املتعامــل 

ــا علــى الــدينار أو الــ عليهــا يف عــرف  فصــار علمــاً  ،درهم فتخــرج رســوم تلــك النقــوش عليهــا ظــاهرة مســتقيمةويضــرب 
بـن االـرمحن بـن حممـد  بـدومقدمـة ابـن خلـدون لع. ٣/٢٣١: معجـم البلـدان:  انظر. الدول وهي وظيفة ضرورية للملك

 .م١٩٨٤الطبعة اخلامسة،  بريوت، -، دار القلم ٢٦١ص : حلضرمياخلدون 

م، يف التــاريخ العباســي والفــاطمي، للــدكتور أمحــد ١٩٦٨أبــو ريــدة، القــاهرة : ، ترمجــة٨٥ص  :نولــدلتومــاس أر  اخلالفــة  )٢(
  .١٦٣ -١٦٢خمتار العبادي، ص 

 .١٧٩ص  :يف التاريخ العباسي والفاطمي، للدكتور أمحد العبادي  )٣(
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ركـن الـدين  ((السالطني السالجقة، وخباصة يف الدولة اليت أسسـها  وقد عاصر أبو الخطاب   
  ). هـ٥٢٢ -٤٢٩(وامتدت من سنة  )) )١(أبو طالب طغرلبك

وناصــر الــدين ، )٣(، وملكشــاه)٢(وألــب أرســالن ،لبــكســلطنة طغر  أبــو الخطــاب فقــد شــهد   
  .)٥(وركن الدين ملكشاه الثاين، وغياث الدين، )٤(حممود

أمــــا حــــال اخلالفــــة العباســــية يف العصــــر الســــلجوقي فلــــم خيتلــــف كثــــريا عــــن حاهلــــا يف العصــــر    
، لــيس لــه مــن األمــر ســوى ذكــر امســه يف اخلطبــة، بينمــا كانــت قــى اخلليفــة ضــعيفاً ب البــويهي، إذْ 

  .السلطة احلقيقية وتدبري أمور الدولة بيد سالطني السالجقة
ألن  ؛من عالقة البويهيني بالعباسـيني غري أن عالقة السالجقة بالعباسيني كانت أحسن حاالً    

اســـــي املقـــــام الروحـــــي الـــــذي يســـــتمدون منـــــه ســـــالطني الســـــالجقة كـــــانوا جيـــــدون يف اخلليفـــــة العب

                                           
علـى  حمافظـاً  مصـلياً  ان خـرياً كـان أول ملـوك السـالجقة وكـ  ،مللك أبو طالب حممـد بـن ميكائيـل بـن سـلجوق طغرلبـكا :هو  )١(

ملك يف أيام  ،يف حركاته لألسرار سعيداً  كتوماً   ،عمن أساء إليه حليماً  ،واخلميس االثننييدمي صيام  ،الصالة يف أول وقتها
مسعود بن حممود عامة بالد خراسان واستناب أخاه داود وأخاه ألمه إبراهيم بن نيال وأوالد إخوته على كثري من البالد مث 

وفــرتة حكمــه مــن  ولــه مــن العمــر ســبعون ســنة  هـــ،٤٥٥مــن ســنة تــويف يف ثــامن رمضــان  ،ســتدعاه اخلليفــة إىل ملــك بغــدادا
 ).١٨/١٠٧(، وسري أعالم النبالء )١٢/٩٠(، البداية والنهاية )هـ٤٥٥ -٤٢٩(

ق، كـان رابـع حكـام عضد الدولة أبو شجاع ألب أرسالن حممد بن جفري بك داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقا :هو  )٢(
هـ،كما انتصر ألب أرسالن على الروم انتصاراً ساحقاً يف معركة ٤٥٥السالجقة، وتوىلَّ ألب أرسالن حكم السالجقة سنة 

مــن ..الســلطان الكبــري امللــك العــادل ألــب أرســالن":قــال عنــه الــذهيب .عامــا٤١هـــ، عــن عمــر ٤٦٥، وتــويف ســنة "مالذكــر"
 .١٢/١٠٧، البداية والنهاية ١٨/٤١٥ري أعالم النبالء س".عظماء ملوك اإلسالم وأبطاهلم

 بوصــية منــه، ملــك بعــد أبيــه الســلطان الكبــري جــالل الــدين والدولــة أبــو الفــتح ملكشــاه بــن الســلطان ألــب أرســالن،: هــو  )٣(
، حـىت  ، وكـان مـن أحسـن امللـوك سـريةوبـىن مدرسـة أيب حنيفـة، وامتدت مملكته من أقصى بالد الرتك إىل أقصى بالد اليمن

، وسـري ١٢/١٤٢شذرات الذهب . )هـ٤٨٥ هـ حىت وفاته سنة٤٦٥كان يُلّقب بالسلطان العادل، وفرتة حكمه من سنة 
 .١٩/٥٤أعالم النبالء 

ناصـــر الـــدنيا والـــدين حممـــود بـــن ملكشـــاه بـــن ألـــب أرســـالن بـــن داود بـــن دقـــاق، ســـلطان ســـلجوقي حكـــم مـــن الفـــرتة : هـــو  )٤(
ملكشــاه، إالَّ أنــه مل حيكــم علــى كــل مــا ســيطر عليــه أبــوه وألــب أرســالن مــن أرٍض  ، بعــد أن خلــف والــده)هـــ٤٨٧-٤٨٥(

 . ١٢/٢٠٢البداية والنهاية : انظر. وبلدان

ســلجوق ســلطان بــالد العــراق بــن  يــاث الــدين الســلطان حممــد بــن ملكشــاه بــن ألــب أرســالن بــن داود بــن ميكائيــلغ: هــو  )٥(
ســهل  رحيمــاً  عــادالً  ،ســرية وأحســنهمكــان مــن خيــار امللــوك   ،ليم الواســعةوغــري ذلــك مــن الــبالد الشاســعة واألقــا ،وخراســان
،  ١٢/١٨٠البدايــة والنهايــة : انظــر. )هـــ٥١١ هـــ حــىت وفاتــه ســنة٤٩٨، وفــرتة حكمــه مــن ســنة حممــود العشــرة ،األخــالق

 . ١٩/٥٠٦وسري أعالم النبالء  
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ـــم كـــانوا يعتنقـــون املـــذهب الُســـ ؛شـــرعيتهم يف احلكـــم كمـــا كانـــت . ين وهـــو مـــذهب اخلليفـــةوأل
  . سياسة اخلليفة قائمة على أساس تقوية مركز اخلالفة

ـــا، وقـــع ســـيء يف األوســـاط نيّ وكـــان لســـقوط دولـــة بـــين بويـــه وحلـــول الســـالجقة الُســـ     ني مكا
، إذ اجتهـت الدولـة الفاطميـة حنـو سياسـة االنتقـام مـن وكان رد الفعـل عنيفـاً .  القاهرةالفاطمية يف

علـى اخلالفـة  الثـائر )١(حكومة بغداد اجلديدة، وذلك بأن شجعت فتنة القائد الرتكي البساسريي
      .كما سبق ذكره  العباسية يف العراق

اهللا بن حممد فكان أحسن وأهنـأ عيشـاً عبد  )) بأمر اهللا المقتدي (( :أما حال حفيد القائم    
لسـالجقة وهـم وذلك ألن املقتدى بأمر اهللا حكم زمـن سـلطان ا ؛من جده القائموأكثر احرتاماً 

  .سنة حيرتمون اخلليفة
مـت ة، وكانت أيامه كثرية اخلري واسعة الـرزق وعظقوي النفس عظيم اهلمَّ  )) ياملقتد ((وكان     

وكـــان ســـلطان الســـالجقة يف عهـــده جـــالل الدولـــة أبـــو الفـــتح  ،هاخلالفـــة أكثـــر ممـــا كـــان مـــن قبلـــ
ــا، ، الــذي بلغــت الدولــة الســلجوقية يف عهــده أقصــى اتَّ )هـــ٤٨٥ -٤٦٥(ملكشــاه  ســاعها وقو

فخطــب لــه مــن حــدود الصــني إىل آخــر الشــام ومــن أقاصــي بــالد اإلســالم يف الشــمال إىل آخــر 
  . بالد اليمن

  قوام الدين  ((الدولة إىل الوزير أيب احلسن بن علي ويرجع الفضل يف تدبري شؤون هذه     
  .)١(، وظل األمر بيده طوال عهد السلطان ملكشاه)٢()) نظام الملك الطوسي

                                           
ــاءأرســالن أبــو احلــارث البساســريي الرت : هــو  )١( هـــ مث قويــت شــوكته ٤٢٥ظهــوره ســنة  لأو الدولــة، كــي، كــان مــن مماليــك 

مبســـاعدة الدولـــة  -هـــ٤٥٠واشــتهر أمـــره علـــى أن اســتغل فرصـــة نشـــوب اخلالفــات بـــني الســـالجقة فــدخل بغـــداد ســـنة 
وخطــب فيهــا للخليفــة املنتصــر بــاهللا الفــاطمي وزاد يف اآلذان  ،وعــاث فيهــا فســاداً  ،الرايــات املصــرية حــامالً  -الفاطميــة

 -٩/٣٩٩: ، تـــاريخ بغـــداد، للخطيـــب البغـــدادي٨/٧ الكامـــل: انظـــر. هــــ٤٥١قتـــل ســـنة ". للعمـــحـــي علـــى خـــري ا"
 .١/١٩٢انووفيات األعي، ١٨/١٣٢، وسري أعالم النبالء ١٢١/٨٩: البداية والنهايةو  .٤٠١

سـالن أر  وزر للسلطان ألبهـ، ٤٠٨مولده سنة ،قوام الدينلي احلسن بن علي بن اسحق نظام امللك الوزير أبو ع: هو  )٢(
للعلــم،  حمبــاً  وعشــرين ســنة، كــان مــن خيــار الــوزراء، ومــن العلمــاء األجــواد مث مــن بعــده لولــده ملكشــاه تســعاً  بــن داود

 مـن سـببه فـارق كثـريبلعـن األشـعرية مـن املنـابر، الـذي  وهـو الـذي أزال. اء والفقهـاء وأئمـة املسـلمنيجملسه معمور بـالقرَّ 
م دهـــم مثـــل إمـــام احلـــرمني وأيبالاألئمـــة ب . هــــ٤٨٥تـــوىف ســـنة  ،القاســـم القشـــريي وغريمهـــا، وأعـــاد العلمـــاء إىل أوطـــا

 .١٢/١٤٩النهاية البداية و ، و ١٩/٩٥، وسري أعالم النبالء ٢/٣٢٣شذرات الذهب
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كـان   ما إالَّ  ،)٢(ردـمطّ  ون شامل وعدلـوانقضت أيام السلطان ملكشاه على أمن عام وسك     
 دَّ الســلطان هلــك يف تلــك األيــام وُعــإن  إالَّ  ،مــن عزمــه علــى إخــراج اخلليفــة املقتــدي مــن بغــداد

  .)هـ٤٨٥( ، وذلك سنة)٣(ذلك مكرمة للخليفة ومنقبة له
وحكمـوا بيـنهم  سلجوقي، ووقعت بني رؤسائه الفنت،ومبوت ملكشاه انتهت سعادة البيت ال    

  . )٤(السيف
 ((بنــــه فبويــــع باخلالفــــة ال .)٥()) بــــاهللا ياملقتــــد ((تــــوىف  ،)ـهــــ٤٨٧(نة ويف منتصــــف احملــــرم ســــ    

مــن خيــار بــين العبــاس يســارع إىل أعمــال الــرب واملثوبــات، ومل يعــرف منــه  وكــان )) املســتظهر بــاهللا
 كــرمي األخــالق لــنيَّ  -املســتظهر بــاهللا  - كــانو  األغــراض، حابعــزم بــأقوال أصــ ،ن واحنــاللتلــوّ 

ح للظلــــم فصــــي للعلــــم منكــــراً  حمبــــاً  ،للقــــرآن حافظــــاً  ،لإلحســــان مــــؤثراً  ،ســــخي الــــنفس ،اجلانــــب
  .)٦(اللسان

  :ملكان من آل سلجوق )) باهللاملستظهر  ((وقد توىل ملك العراق يف خالفة     
 لــذي انشــغل عمــا يصــلح ملكــه باللعــب،، املكشــاهالســلطان أبــو املظفــر بركيــاروق بــن  :أولهمــا

  . واختار املقام هو ووزيره عز امللك يف بغداد الهني مبغانيها وغوانيها
  
  

ن ملكشـاه وعمـه تـتش بـن ألـب أرسـالن صـاحب دمشـق حـروب انتهـت أخـوه حممـد بـ :والثاني
  .إىل هزمية عمه تتش واستقام األمر لربكياروق بعد أن كاد يضمحل

  

حـدثت  حيـث ،)٧(مضـطربة كثـرية احلـروب أيامه كانت  بل باهللا للمستظهر اخلالفة  تصفملو     
مـا مـن اخلليفـة د مأحداث عظيمة يف اململكة اإلسالمية، ووجد سـلطانان يف وقـت واحـ عـرتف 

كيـــاروق وحممـــد ر إذ كـــان الســـلطانان الســـلجوقيان ب ا؛وتفـــرق كلمتهمـــ ااختالفهمـــ علـــى ،العباســـي
                                                                                                                            

 .هـ١٢٩٠، بوالق ١٠/٨٠الكامل، البن األثري : انظر. ملعرفة العالقة بني ملكشاه ونظام امللك  )١(

حماضـرات  ،٢/٢٠٤ ، املختصـر يف أخبـار البشـرهــ١٢٩٠ق ، بـوال٨/١٧٠ ل البـن األثـري، الكامـ٣/٣١٦العرب : انظر  )٢(
 .٤٢٨ -٤٢٦ص  تاريخ األمم اإلسالمية للخضري

 .١٢/١٥٥ ، البداية والنهاية٦٢ -٩/٦١املنتظم : انظر  )٣(

 .٤٢٧ص ت تاريخ األمم اإلسالمية للخضري، حماضرا١/١٧ ريازيشرح اللمع يف أصول الفقه، للش  )٤(

 .٢/٢٠٤ ، املختصر يف أخبار البشر٨/١٧٠الكامل : نظرا  )٥(

 .٨/٢٨١ الكاملو ، ٩/٨١ يف تاريخ امللوك واألمم البن اجلوزي املنتظم  )٦(

 .، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، تصوير دار املعرفة٤٢٦ص  :)هـ٩١١ت (خللفاء للسيوطي تاريخ ا  )٧(
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فاحتة شـر مسـتطري علـى  ، وكان ذلكوإقصاء أخيه عنه بامللكيتطاحنان يريد كل منهما االنفراد 
فقــد أدى هــذا  ؛بــل علــى البيــت الســلجوقي كلــه، بــل علــى ديــار اإلســالم مجيعــاً  ،هــذين األخــوين

إىل القضــاء علــى وحــدة الســالجقة، وذهــاب رحيهــم، وانقســام النــاس إىل فــرق خمتلفــة، وانشــغال 
  . السالجقة عن أهدافهم السامية إىل قتال بعضهم بعضاً 

  

 وكانــت ســبباً ). هـــ٤٩٧(إىل ســنة ) هـــ٤٩٢(ظلــت نــريان احلــرب بينهمــا مســتعرة مــن ســنة و      
غـــرب مـــن اللنكبـــتهم  ق وعيـــثهم يف الـــبالد، كـــذلك كانـــت ســـبباً يف الشـــر  ))الباطنيـــة((ـ لنكبـــتهم بـــ

كما زعموا، واستولوا عليه   ))بيت املقدس ((حيث أغارت الفرنج على البالد اإلسالمية لتخليص 
نــاء وملــوك اإلســالم وهــم مــن بيــت واحــد وأب. )هـــ ٤٩٠( عنــوة، وبــدأت احلــروب الصــليبية ســنة
ربة ـوال منهوبـــة والـــدماء مســـفوكة والـــبالد خمــــمـــوصـــارت األ ،رجـــل واحـــد يتنـــاطحون ويتخاصـــمون

  .)١(وأصبح امللوك مقهورين، وكان األمراء يؤثرون ذلك ليدوم حتكمهم عاً والسلطنة مطم
  

مما أدى إىل تناقضه يف تصـرفاته، فهـو يؤيـد كـل  ،وأما اخلليفة العباسي فكان مسلوب السلطة   
  .)٢(من تصل يده إىل بغداد ويدعو له على املنابر

 )هــ٤٩٧(وطمع عدو اإلسـالم يف أطـراف األرض، ويف عـام  ...الفساد واخلراب بعد أن عمَّ   
أخــاه يف الصــلح  فخاطــب ،كثــرة احلــروب ورأى ضــعف الســالجقة وتفككهــم  )) كيــاروقبر  ((م ســئ

على أساس أن ال يعرتض أحدمها سبيل اآلخر، بعد تقسيم البالد بينهما، وأن حيمل كل منهمـا 
كيــاروق بعــد ال اخللــف والشــغب، ومل تطــل مــدة بر نت أحــوال الــبالد وز فتحّســ، )٣(لقــب الســلطنة
  .)٤()هـ٤٩٨(سنة  ربيع اآلخر توىف يف ثاين قدهذا الصلح ف

الختيـــار كبـــار  ، غـــري أنـــه مل يكـــن موفقـــاً )٥(بالســـلطنة ))ملكشـــاهحممـــد بـــن ((وخطـــب ألخيـــه    
حممــــد ((وكــــان . )هـــــ٥١١(واســــتمر ملــــك حممــــد إىل ســــنة  ،فكثــــر االضــــطراب والتغيــــري ،مملكتــــه
، وعلـم األمـراء سـريته فلـم يقـدم أحـد مـنهم علـى الظلـم ، حسن السرية، شجاعاً عادالً  ))ملكشاه

                                           
 .هـ ٤٩٢الكامل، حوادث سنة : انظر  )١(

 .٤٩٦، ٤٩٥، ٤٩٤، ٤٩٣الكامل، حوادث سنة : انظر  )٢(

 .هـ٤٩٧الكامل، حوادث سنة : انظر  )٣(

 .٨/٢٢٣، الكامل ٤٣٣ -٤٣٢، للخضري، ص )يةالدولة العباس(حماضرات تاريخ األمم اإلسالمية   )٤(

 .ملعرفة، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، تصوير دار ا٤٢٦ص  )هـ٩١١ت (اريخ اخللفاء، للسيوطي ت  )٥(
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  .)١(وكفوا عنه
، فقــد تــوىف يف )) حممــد ملكشــاه ((بعــد وفــاة  طــويالً  )) املســتظهر بــاهللا ((ومل تطــل مــدة اخلليفــة     

  .)هـ٥١٢(ربيع اآلخر سنة 
ا علـــى اخلالفـــة بـــأن وقعـــت اخلالفـــة حتـــت  حقبـــةالســـلجوقية يف د متيـــزت الســـلطة وقـــ     ســـلطا

يف بــالد إيــران ومتــارس تســلطها علــى الــبالد مــن  )) مهــذان ((ســيطرة إمــارة أجنبيــة تقــع عاصــمتها 
ســلطاته السياســية، ومل يبــق لــه  اخلليفــة عــنوتنــازل  ،دين يف بغــدادو جــالء الســلطان املو خــالل وكــ
 أخـــــذ الســـــلطان وممثلـــــوه ميارســـــونوهكـــــذا فقـــــد  ،الدينيـــــةاملظـــــاهر وبعـــــض الصـــــالحيات  ســـــوى

وزيــر الســلطان أو كاتبــه حمــل وزيــر اخلليفــة   اإلداريــة واملاليــة يف الدولــة وحــلالســلطات السياســية و 
  .)٢(كما كان األمر يف العهد البويهي

كمــــا أن الســــالجقة مل يرتكــــوا أمــــر االتصــــال بالفقهــــاء والوعــــاظ للخليفــــة وحــــده كمــــا فعــــل    
م معهـــم، البويه بإنشـــاء  ام امللـــكظَـــفقـــام الـــوزير الســـلجوقي نِ يـــون، وإمنـــا حـــاولوا أن يوثقـــوا صـــال

      .)٣(صفه بغداد من أجل كسب الفقهاء إىل يف ))املدرسة النظامية((
  هذا حال اخلالفة يف الفرتة اليت عاش فيها أبو اخلطاب، كانت ضعيفة واإلمرة على امللوك       

  . ني والسالجقةوالسالطني من البويهي
يف امللـك،  خوف، وفنت، وكثرة حروب بـني السـالطني أنفسـهم طمعـاً وكانت البالد يف حالة     

  .ورغبة يف االستيالء على السلطة
ـــو الخطـــات تلـــك الفـــرتة الـــيت عاشـــها فلـــوقـــد ح     ،بـــبعض األحـــداث السياســـية اخلطـــرية بأب
ــا، مثــل  زات السياســية الــيتضــت الدولــة اإلســالمية لــبعض اهلــوتعرَّ  خطــر وجــود  كــادت تعصــف 

 الفــــرص الدولــــة الفاطميــــة يف مصــــر الــــيت كانــــت تتحــــرش باخلالفــــة األصــــلية يف بغــــداد، وتتحــــنيَّ 
م عليهــا لالنقضــاض علــى احلركــة ((وقيــام  ))فتنــة البساســريي(( فكانــت ،الســالجقة وإزالــة ســيطر

                                           
 .٤٣٣ -٤٣٢ص  :للخضري )الدولة العباسية(مم اإلسالمية حماضرات تاريخ األ  )١(

 .م١٩٧١، دمشق ١١٢ص  :لدولة العباسية، حلسام السامرائياملؤسسات اإلدارية يف ا  )٢(

 .م١٩٨١، بريوت ٤٥ص :عباسية، حملمد عبد احلي شعبانالدولة ال  )٣(


