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 شكر وتقدير

ر/ يتقدم الباحث بخالص الشكر والتقدير للعالم الجليل األستاذ الدكتو 
على تفضله بقبول اإلشراف على هذا البحث ولما أسداه مصطفى الشكعة 

رة وقع عثى من صعوبات ، وأقال كل نكل ما واجه لمن نصح وإرشاد وذل
لعلى القدير أن افيها الباحث حتى خرج البحث بهذه الصورة. أسأل هللا 

يجزيه عنى خير الجزاء وأن يجعل عمله وجهده فى ميزان حسناته. كما 
 وجه بخالص الشكر والتقدير للعالمين الجليلين عضوى لجنة المناقشة:أت

 األستاذ بكليـة اللغة العربية جامعة   طه أبو كريشة األستاذ الدكتور/
األزهر وعضو مجمع البحوث 

 اإلسالمية.
 األستاذ بكلية اآلداب جامعـة عين  عاطف جودة نصر األستاذ الدكتور/

 شمس ورئيس قسم اللغة العربية
 سابقًا.

على تكرمهما بالموافقة على مناقشة هذا البحث وتقويمه. وأسأل هللا عز 
وجل أن يجزيهما عنى خير الجزاء.





 ةــالمقدم

 

 ةــدمــالمق

د هلل الذى أرسل إلينا خير رسله ، وأنزل إلينا خير كتبه وشرع لنا فيه أفضل مالح
 وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس والصالة والسالم على نبينا محمد  ، شرائع دينه

 وبعد. ... -صلى هللا عليه وسلم  -
ن هللا الخالد ، وشريعته الباقية إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها إن اإلسالم هو ديف

، فال انتماء  هوبه ترفع رايتهم إذا سلكوا طريقه واتبعوا منهج ، ، فيه عز المسلمين وتقدمهم
ال ترقيع لعالج مشاكلنا ، و من هناك ،  ىء من هنا وش ىءلشرق وال غرب ، وال التقاط لش

الذى ينير الطريق ويهدى ألحسن السبل ، ولقد جاءت أحكام إنما هو كتاب هللا العظيم 
 الشريعة اإلسالمية الغراء بما يحقق الخير للبشرية.

أغناهم بالعلم ، وأكرمهم بالتقوى  الا لهذه األمة رجا –عز وجل  -وقد هيأ هللا 
ى واإلخالص ، وهم الذين اهتموا بهذه الشريعة ، وبذلوا أقصى جهودهم العقلية والفكرية ف

استمداد األحكام من مصادرها ، واستخرجوا من نصوص الشريعة وروحها ومبادئها كنوزاا 
بحاجة من  قضتتشريعية واجتماعية واقتصادية وسياسية ، كفلت مصالح المسلمين ولم 

 . تشريع ألقضية لم تحدث ووقائع فرضية حاجاتهم ، بل كان فيها
وهم األئمة ومن سلك  مطلقاا  اداا وهؤالء الفقهاء على طبقات منهم من اجتهد اجته

وهؤالء هم  وسنة رسوله  ، كتاب هللا ،مسلكهم فى استنباط األحكام من مصادرها األصلية 
ومنهم علماء ناصروا أحد المذاهب الفقهية ودونوا فقه  .الطبقة العليا من طبقات أهل االجتهاد

ون ال يحصى عددهم من بينهم مذهبهم وكملوه ونشروه فانتشر عنهم فى اآلفاق ، وهؤالء كثير 
الهجرى والنصف األول حد أعالم المسلمين فى أواخر القرن الرابع أاإلمام الماوردى ، وهو 

ازدهارها   أوجناء ثالخامس للهجرة. ومعنى ذلك أنه عاصر الحضارة اإلسالمية أمن القرن 
ابات السياسية ضطر للفكر والثقافة على الرغم من اال وعاش فى بغداد عندما كانت عاصمةا 
 والعسكرية التى ألمت بالعالم اإلسالمى.

قد اشتهر اسمه بين الفقهاء والمؤرخين والباحثين ولم يغفله المستشرقون الذين اهتموا و 
األحكام السلطانية واعتبروه خير ما ألف فى النواحى الحضارية والتشريعات  هبكتاب

 الدستورية.
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شهورين فى المذهب الشافعى ، حيث تعد ويعد اإلمام الماوردى أحد الفقهاء الم
ذروة ما وصل إليه فقهاء المذهب الشافعى من إحاطة  الحاوى الكبير " " موسوعته الفقهية

وشمول ونضوج فى هذه الحقبة. كما تضم تلك الموسوعة جوانب متنوعة من العلوم 
ه دور عظيم فى المختلفة. كعلم أصول الفقه ، وعلوم القرآن والحديث والتاريخ ، كما كان ل

 الفقه المقارن..
متعدد روافد العلم،  موسوعياا  فحسب ، بل كان عالماا  ولم يكن اإلمام الماوردى فقيهاا 

يتضح ذلك من  اا وأديب  ،ولغوياا   ،ومتكلماا   ،ومحدثاا   ،وقاضياا سياسياا ، و   ،حيث كان مفسراا 
ر والتجديد واالجتهاد. فيعد تفسيره سة والمتعددة. التى تتسم بالجدة واالبتكايخالل مؤلفاته النف

لدى المفسرين  المسمى "النكت والعيون" من أقدم التفاسير التى وصلت إلينا. ولقى قبوالا 
فهو أول كتاب  "األحكام السلطانية"القدامى مثل القرطبى وابن الجوزى. أما أشهر كتبه 

الكتاب وأسلوبه عن تنظيم  يتناول نظام الحكم اإلسالمى فى مؤلف مستقل ذلك فضالا 
وطريقة عرضه مما يدل على ما وصل إليه من إتقان للعلم ، وإخالص فى العمل، وفى علم 

من الكالمية فرقة من الفرق  إلى أى الكالم تناول بعض مشكالت هذا العلم. ولم ينضم 
معتزلة وأشاعرة أو غيرهما ، بل بحث تلك المشاكل تحت تأثير شخصيته كفقيه سنى مجتهد 

 به أعالم النبوة.فى كتا
وهو كتاب حبيب إلى النفس اصطنع  "أدب الدنيا والدين" هوفى األخالق كتب كتاب

فيه أسلوب األدباء والحكماء بجانب أسلوب الفقهاء الستناده على الكتاب والسنة وغاية 
 الكتاب صالح الفرد فى دينه ودنياه ، وصالح الفرد يؤدى إلى صالح المجتمع.

أصبح ، ردى بالتدريس فتتلمذ على يديه الكثير من طلبة العلم وقام اإلمام الماو 
واشتغل بالقضاء فى  ، الخطيب البغدادى وابن خيرون وغيرهما: بعضهم علماء أجالء مثل

من والة األمور فى  وجعله هذا المنصب قريباا  "أقضى القضاة"بلدان كثيرة. وتولى منصب 
 عصره.

 -مبررات اختيار الموضوع: 

كانة السامية لإلمام الماوردى بين الفقهاء والعلماء المسلمين وجهوده فى الفقه الم :أولً 
 والتفسير ومواجهته للمشاكل العلمية واألخالقية واالجتماعية فى عصره.
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فالماوردى  ، سة التى لم ينل أكثرها عناية الدارسين مع أهميتهايآثاره العلمية النف :ثانياً 
فيه الصالحية لكل زمان ومكان. فقد استمد أصالته من  طيباا  شخصية موسوعية ترك لنا تراثاا 

 ، والسياسة ،والتفسير ، اعتماده على الكتاب والسنة وهذه المؤلفات متنوعة فى الفقه وأصوله
وعلم الكالم. وال شك فى أن تلك المؤلفات قد فتحت أمامى  ، والقضاء ، واألخالق ، واألدب

 ره موضوعاا كماس ألن أتخذ من اإلمام الماوردى  وفالطريق ويسرت السبيل ومنحتنى الح
 للدراسة.

فى هذا العلم حيث  مهماا  أهمية مؤلفاته فى السياسة الشرعية وشهرتها والتى تعد مصدراا  :ثالثاً 
فى هذا الميدان ، ويعتبره  بقتحتوى على فوائد عظيمة. فيعتبر الماوردى صاحب قصب الس

اإلسالم. حيث يعد كتابه األحكام السلطانية من أهم  العلماء واضع القانون الدستورى فى
لنظر الباحثين فى الشرق والغرب. حيث حاول  المراجع فى النظم اإلسالمية وأشدها استرعاءا 

 للمعضالت السياسية فى عصره. جذرياا  بكل جدية أن يجد حالا 
 منهج البحث

قسم على عدة ينقسم البحث إلى مقدمة وتمهيد وقسمين وخاتمة ، مع اشتمال كل 
 فصول ، وذلك على النحو التالى:

 مبررات اختيار الموضوع ، والتعريف ببعض المصادر.وتتضمن  المقدمة:
األحوال السياسية والعلمية فى عصره ، وحياته ومنزلته العلمية ، ومؤلفاته  ويتضمنالتمهيد: 

 ومنهجه فى التأليف.
 وموضوعه: القسم األول: 

 مام الماوردى وينقسم إلى ثالثة فصول:الشريعة فى اهتمامات اإل
 الفقه وأصوله عند اإلمام الماوردى. الفصل األول:
 االجتهاد عند اإلمام الماوردى. الفصل الثانى:
 اإلمام الماوردى والقضاء. الفصل الثالث:

 : وموضوعه: الثانى القسم
 اإلمام الماوردى والسياسة الشرعية وينقسم إلى فصلين:

 مامة وانعقادها.اإل الفصل األول:
 أسس الحكم عند اإلمام الماوردى. الفصل الثانى:

 وتتضمن نتائج البحث. الخاتمة:
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 المصــادر

مؤلفات الماوردى ، تتضح من خالله صورة عامة عن لبعض تعريف موجز هذا 
 محتوى هذه المؤلفات. 

 كتاب الحاوى الكبير

فقه , حيث يعد الكتاب هو شرح لمختصر المزنى , تضمن هذا الشرح كل أبواب ال
موسوعة فقهية كبرى . فقد شمل بجانب العبادات جميع فروع التشريع الجنائى , وتحدث 
الماوردى عن النواحى المالية من زكاة وجزية وركاز كما تناول المعامالت واألحوال 

وى والقضاء , كما تضمن الكتاب االشخصية , وتحدث عن قانون المرافعات فى باب الدع
علوم القرآن, والحديث والرواية , وأصول الفقه , وجعل جانباا من كتابه  فىاا مستفيضة أبحاث

 .، وعالقة الدولة اإلسالمية بجيرانها عن السير بحث خالله القانون الدولى العام
 كتاب اإلقناع

مجردة من أدلتها الفقهية وهو مختصر فى الفقه الشافعى ، يشتمل على األحكام 
كتاب محل ثقة لدى الفقهاء ، فنقل عنه اإلمام النووى ، كما نقل عنه الشيخ ويعد ال. غالباا 

ه وتناول فيه الماوردى األحكام الفقهية فبدأه بالطهارة ثم الصالة وأحكامها. ا الرملى فى فتاو 
فقه المعامالت، وقضاياه  هباإلضافة إلى تناول، والصيام والحج ، والزكاة وما يتعلق بها 

قل إلى األحوال الشخصية والقصاص والحدود والجهاد والجزية. ثم انتقل إلى وأحكامه. ثم انت
 القضاء وما يتعلق به من الشهادات والدعاوى وغير ذلك.

 أدب القاضى

 هوهو قسم من كتاب الحاوى الكبير ، خاص بالقضاء وما يتعلق به فتناول مسائل
 ضى القضاة.منصب أق هبتفصيل شديد. ساعده على ذلك عمله بالقضاء وتولي

ولم يترك الماوردى فى الكتاب شاردة وال واردة تتعلق بالقضاء إال ذكرها. فتعرض 
. وتناول متمكناا  والصفات التى تؤهله ليكون قاضياا  ، للقاضى وما يتعلق به من علم ووقار

مجلس القضاء وما ينبغى أن يحدث فيه من القاضى والحاضرين ليفصل بينهم. مما يجعل 
 فى هذا المجال. للكتاب وزناا 

 كتاب األحكام السلطانية
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فى األحكام السلطانية  اشتهر الماوردى بهذا الكتاب ، وهو يحتوى على عشرين باباا 
والواليات الدينية ، تعرض فيه للخالفة اإلسالمية والوزارة ، واإلمارة والقضاء ، وأنواع الواليات 

 امة الصالة واختصاصاتها.كوالية المظالم ، ووالية النقابة على األنساب وإم
وهذا الكتاب فريد من نوعه ويعطى صورة واضحة عن الحضارة اإلسالمية عبر 

لكل من يكتب فى مبادئ نظام الحكم اإلسالمى. وذلك  أساسياا  القرون ، ويعد مصدراا 
ألسلوب اإلمام الماوردى فى الكتاب وطريقة تبويبه وعرضه لآلراء ومناقشتها ، ولم يترك فيه 

من أركانه إال عالجه ، وفند قواعده وحدد أصوله ووضح  من جوانب الحكم وال ركناا  اا جانب
 شروطه.

 كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر

ث فيه عن الحكم وقواعده ويدور الكتاب حول دوهو من الكتب السياسية. حيث تح
 وسياسة الملك وقواعده.،  موضوعين رئيسين هما: الكالم فى أصول األخالق

ر فى مقدمة الكتاب إلى أن الناس بطبيعتهم مختلفون ويحتاجون إلى إمرة سلطان وأشا
وبين الماوردى خالل  ، ينقادون إليه لتحقيق التعاون ، لتعم السعادة فى دنياهم وأخراهم

 الكتاب األساليب والطرق التى تساعد على تثبيت قواعد الملك والحفاظ على أمنه.



 

 









 

 تمهيــــــد



 دـــتمهي                                    

 

 : األحوال السياسية
إن اإلنسان بطبيعته ال ينفصل عن األحداث الجارية من حوله , ولكن يتأثر بها كثيراا 
مما يبدو فى آرائه ويتضح فى شخصيته , ولهذا فإن الدراسة حول اإلمام الماوردى 
وشخصيته تقتضى إلقاء الضوء فى عجالة على العصر الذى عاش فيه واألحداث الهامة 

 التى أثرت فى شخصيته وأفكاره. 
هـ( وهذه الفترة من تاريخ الدولة 450 -هـ 364فقد عاش الماوردى بين عامى )

العباسية كانت تحت سيطرة بنى بويه واستبدادهم الذين انتهى سلطانهم بدخول السالجقة 
هـ , وعاصر الماوردى ثالثة من الخلفاء 447بغداد قبيل وفاة الماوردى بثالث سنوات 

هـ 336هـ( وأبو العباس أحمد القادر باهلل )393 -ـ ه317) العباسيين هم الطائع هلل
هـ( وفى هذه الفترة 467 -هـ 391جعفر عبدهللا القائم بأمر هللا )هـ( وأبو 422 -

من تاريخ الدولة العباسية كثرت القالقل والصراعات العسكرية بين األمراء البويهيين. كما 
ما تدهورت أحوال الخالفة العباسية الحروب أيضا بينهم وبين الدول التى جاورتهم. ك تكثر 

فلم يكن للخلفاء أمر وال نهى فى ظل استبداد األمراء البويهيين الذين ناصبوا الدولة العباسية 
ألن التعاليم »( 1)زيدية ةمنصب الخالفة وذلك بحكم أنهم شيعالعداء الشديد رغم احتفاظهم ب

 »لحسن األطروش وكالهما زيدى اإلسالمية وصلت إليهم على يد الحسن بن يزيد ثم على ا

  .وتفننوا فى إيذائهم ، ين وضيقوا عليهميا الخلفاء العباسفلم يحترمو (  2)
ترحيب الخليفة المستكفى باهلل بالبويهيين وتكريمه لقائدهم أحمد بن من رغم العلى و 

ه بويه لم يجد منهم ما ينم على حسن نواياهم تجاه الخالفة , ويرجع ذلك إلى أن بنى بوي


لراشدين. ن منهم ال يهاجمون الخلفاء او دين بن الحسين بن على , والمعتدل( الزيدية هم أصحاب زيد بن على زين العاب 1
فى الشيخين وفى غير ذلك من المسائل  اا وقد انقسمت الزيدية بعد زيد إلى فرق ثالث جنحت إلى الغلو , وخالفت اإلمام زيد

األخرى , وهذه الفرق هى : الجارودية أصحاب أبى الجارود زياد بن أبى زياد . والسليمانية , أصحاب سليمان بن جرير , 
ب الحسن بن صالح وكثير النوى األبثر . وكل فرقة من هذه الفرق تميل فى بعض األحكام والصالحية والبثرية وهم أصحا

عتدال , وتجنح فى بعضها اآلخر إلى الشطط . وكل واحدة تتفق مع زميلتها فى القليل وتختلف فى الكثير . غير إلى اال
هرة عند الزيدية المعاصرة , فالزيدية اليمنية أن الذى يدعو إلى الطمأنينة هو أن هذه الفرق الزيدية لم تعد لها مكانة ظا

المعاصرة تسير على نهج اإلمام زيد من حيث القصد واالعتدال وأخذ األمور مأخذ السماحة , اللهم إذا استثنينا بعض 
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يدينون بالتشيع فهم يعتبرون الخلفاء العباسيين مغتصبين للخالفة من العلويين , فقد تنكر 
معز الدولة أحمد بن بويه للخليفة المستكفى وقام بخلعه بصورة غاية فى الوقاحة والحمق كما 

   (1) .ذكر المؤرخون 
 األحداثإلى ولم ينل بنو بويه حب العالم اإلسالمى ووالءه , حيث إنهم لم يلتفتوا 

الكبرى التى وقعت فى العالم اإلسالمى. ولم تتحرك مشاعرهم نحو األخطار التى كانت تهدد 
حدود الدولة اإلسالمية التى تحمل أعباء الدفاع عنها الحكام المحليون لتلك الحدود. 
فانصرفت أنظار المسلمين عنهم , واتهموهم بالظلم والخيانة. ذلك فضالا عن سوء معاملتهم 

لخلفاء العباسيين وسوء األحوال االقتصادية واالجتماعية كل ذلك يعد من األسباب الهامة ل
التى عجلت بتفكك دولتهم وانهيارها. ويعلق الشيخ محمد الخضرى على تاريخ الدولة البويهية 

وجد الخالف بين أفراد البيت البويهى بعد وفاة الرجال الثالثة الذين أسسوا هذا الملك »بقوله 
وعلى الجملة فإن  ، عظيم. وكان هذا الخالف كثيراا ما يدعو إلى وقوف بعضهم متحاربينال

، وضخامة دولتهم ، البالد التى استولوا عليها لم تستفد من دولتهم شيئاا على طول مدتهم 
 .(2) «وأجمل هذه المدة عهد عضد الدولة فنَّاِخسرو ثالث ملوك هذه الدولة بالعراق

هـ تغيرت أحوال 447ة البويهية بدخول السالجقة بغداد سنة وبعد انهيار الدول
قام السالطين السالجقة باحترام الخلفاء العباسيين وتكريمهم وأعادوا الخالفة العباسية ، حيث 

يتفقون مع  ةللخالفة العباسية شيئاا من سلطتها المفقودة . ذلك باإلضافة إلى أن السالجق
( 3)بالقضاء على فتنة البساسيرى  واوالجماعة كما قام العباسيين فى التمسك بمذهب السنة

 هللا.  الذى خرج على الخليفة القائم بأمر
 العالم اإلسالمى فى عصر اإلمام الماوردى : 



 .442الخضرى محمد الدولة العباسية الشيخ  / 10ص  10البغدادى جـ الخطيب ( تاريخ بغداد  1

 . 480لخضرى ص للشيخ محمد ا( تاريخ الدولة العباسية  2
هو أبوالحارث أرسالن بن عبدهللا البساسيرى التركى مقدم األتراك ببغداد . وكان من مماليك بهاء الدولة بن عضد  ( 3

الدولة بن بويه وهو الذى خرج على اإلمام القائم بأمر هللا , وكان قد قدمه على جميع األتراك بها , وقلده األمور بأسرها 
م أمره وهابته الملوك ثم خرج عليه وأخرجه من بغداد وخطب للمستنصر وخطب له على منابر العراق وخوزستان فعظ

العبيدى صاحب مصر والبساسيرى : نسبه إلى بلدة بفارس يقال لها " بسا " وبالعربية " فسا " والنسبة إليها بالعربى فسوى 
نظر النجوم الزاهرة فى ملوك على خالف األصل . ا ةأيضاا , وأهل فارس يقولون بالنسبة إليها البساسيرى وهى نسبة شاذ

المؤسسة  - 2ص  5جـ  - هـ874ت  مصر والقاهرة ألبى المحاسن جمال الدين يوسف بن َتْغرى َبْرِدى األتابكى
بدون تاريخ.   –المصرية العامة للتأليف والطباعة القاهرة 
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أدى ضعف الخالفة العباسية إلى انفصال بعض األقاليم عنها , وإن كانت تدين بالوالء 
هذه الدويالت فى صراع مستمر على فة وكانت يلها بأمور شكلية مثل الخطبة باسم الخل

هـ( ، الدولة النجاحية بزبيد 582 – 366زنوية )غالدولة الالسلطة ومن أهم هذه الدويالت 
هـ( ، الدولة 489 – 386هـ( ، الدولة العقيلية بالموصل )454 – 412)

هـ( 394 – 317هـ( ، الدولة الحمدانية )472 – 414المرداسية بحلب )
هـ( ببالد المغرب ومصر والحجاز  567 – 296لدولة الفاطمية )ذلك باإلضافة إلى ا

وببالد الشام وكانوا شيعة إسماعيلية وأعلنوا أنفسهم خلفاء للمسلمين ، والدولة األموية 
هـ فى عهد عبد الرحمن  316باألندلس ، وقد تلقب حكامها بلقب الخليفة بداية من سنة 

 وال حكمهم.هـ( وتبعه خلفاؤه حتى ز 350 – 300الناصر )
 األحوال الدينية : 

ال شك أن سيطرة بنى بويه على مقاليد الحكم فى العراق كان له آثاره الضارة على 
وزاد فسادهم وقاموا بأعمال ( 1)العالم اإلسالمى من الناحية الدينية . فقد اشتدت شوكة الشيعة

اسية . وذلك نتيجة لم يتجرؤوا عليها من قبل خاصة فى العراق وبغداد عاصمة الدولة العب
للنشأة الشيعية الثورية لبنى بويه التى ظهر أثرها بسرعة على مسلكهم تجاه الخالفة العباسية. 

فكثيراا ما كانت تقع الفتن بين أهل السنة والشيعة فيقوم الخليفة العباسى بنصرة أهل السنة , »
 . «(2)ويستنجد الشيعة ببنى بويه الذين يسارعون لمسانتدهم

انت للخليفة القادر باهلل محاوالت جادة فى القضاء على أهل البدع والضالل وقد ك
أنه صنف كتاباا فى » والتنكيل بهم وتخليص المسلمين من شرهم . فقد أورد السيوطى عنه 

األصول ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب مذهب أصحاب الحديث وأورد فى كتابه 
معتزلة والقائلين بخلق القرآن , وكان ذلك الكتاب يقرأ فضائل عمر بن عبدالعزيز , وإكفار ال

فى كل جمعة فى حلقة أصحاب الحديث بجامع المهدى , ويحضره الناس وترجم له ابن 



تهاد الصادق فى ظل العقيدة اإلسالمية ( انقسمت الشيعة إلى فرق كثيرة العدد , بعضها مال إلى االعتدال والقصد واالج 1
فى غير ما شطط وال ضالل , والبعض اآلخر غال فى عقيدته غلواا خرج به عن ربقة اإليمان إلى مهاوى الضالل , ومن 

مجوس الوحدانية إلى الشرك , وأدخلوا فى اإلسالم وثنية جديدة , فألهوا علياا وأوالده , وأقحموا على اإلسالم عقائد الوثنيين وال
.     176ص  ةمصطفى الشكع /د.. انظر إسالم بال مذاهب . أ

.  371:  370( تاريخ الخلفاء للسيوطى ص  2
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كما أورد ابن الجوزى فى كتابه المنتظم فى أحداث  «(1)الصالح فى طبقات الشافعية
حنفية , فأظهروا الرجوع وتبرؤوا هـ أن الخليفة القادر باهلل استتاب فقهاء المعتزلة وال408

من االعتزال . ثم نهاهم عن الكالم والتدريس والمناظرة فى االعتزال والرفض والمقاالت 
المخالفة لإلسالم . وأخذ خطوطهم بذلك , وأنهم متى خالفوه حل بهم من النكال والعقوبة ما 

محمود الغزنوى ألمر أمير  يتعظ بهم أمثالهم . وامتثل يمين الدولة وأمين الملة أبو القاسم
المؤمنين واستن بسنته فى أعماله التى استخلفه عليها من خراسان وغيرها فى قتل المعتزلة 
والرافضة واإلسماعيلية والقرامطة والجهمية والمشبهة وصلبهم وحبسهم ونفاهم وأمر بلعنهم 

وصار ذلك سنة على منابر المسلمين وإبعاد كل طائفة من أهل البدع وطردهم من ديارهم 
فالخليفة القادر باهلل يحاول أن يخلص المجتمع اإلسالمى من أصحاب  (2)فى اإلسالم

المقاالت الفاسدة التى تخالف اإلسالم وتقدح فى عقيدة المسلمين وتفرقهم شيعاا وأحزاباا ومنع 
 تلك المناظرات التى ال تسمن وال تغنى من جوع وال طائل من ورائها . 

ويه والفاطميون شراا على اإلسالم فإن الدولة الغزنوية تعد صورة مشرقة وإذا كان بنو ب
فى ذلك العصر . حيث قام أميرها محمود الغزنوى بأعمال كثيرة ومؤثرة ضد الروافض 
والمعتزلة والجهمية والمشبهة ومن على شاكلتهم . وكانت عالقته بالخالفة العباسية عالقة 

نوية سنيين متمسكين بسنيتهم فى حين كان المذهب طيبة فقد كان سالطين الدولة الغز 
الشيعى ينتشر فى العراق وفارس . ولم يقبل السلطان محمود الغزنوى عرض الحاكم بأمر هللا 

هـ أرسل الحاكم 404ففى سنة » العبيدى الذى يدعوه فيه للدخول فى المذهب الشيعى 
الدخول فى المذهب اإلسماعيلى بأمر هللا رسوالا إلى السلطان محمود الغزنوى يدعوه إلى 

والوالء له . فاستنكر السلطان محمود ذلك وأغلظ القول إلى الرسول , وأرسل إلى الخليفة 
وقد واصل الخليفة القائم بأمر هللا سياسة  «(3)العباسى يخبره بموقفه العدائى من الشيعة

د أورد ابن الجوزى فى كتابه والده الخليفة القادر باهلل فى الرد على أهل البدع والزندقة . فق
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