
من أبطال التاريخ؛ أحمد بن 
نصر الخزاعي

التاريخ أبطال من
الخزاعي نصر بن حمدأ

}اقتده فبهداهم{

كسثير ابسن عنسه قسال هكسذا... واسستقتل) نفسسه (باع 
الله.  رحمه

فلسسم والجماعة السنة أهل عقيدة يتهدد بالخطر أحس
ان يسسستطيع السستي الناعمسسة بالكلمات يقنع ولم بيته في يقبع

اقتحسسم وانمسسا سسسواء، حسسد علسسى والمنسسافق المسسؤمن يقسسدمها
المرتقسسى ذلسسك وارتقسسى الرجسسال، إل يردهسسا ل السستي الخأطار
حسسوله يجمسسع - فبسسدأ عليسسه اللسسه يسره من على - إل الصعب

حمايسسة علسسى ويحرضسسهم السسسنة، أهسسل بعقيسسدة المسسؤمنين
- الواثسسق المبتدع الحاكم وقتال دينهم عن والدفاع عقيدتهم

بخلسسق القسسول من يري ما يعطوه حتى العلماء عذب - الذي
بعسسرض عقيسسدته يبسسع ولسسم دينه، في الدنية يعط فلم القرآن،

التبريرات عن يبحث ولم مال، أو منصب أو وزارة من قليل
- الكسسثير الشيء عصرنا علماء منها وجد " التي " المصلحية

القسسوى يحشسسد البطل المام هذا زال - وما الله رحم من إل
يقتسسل أن وهسسو أخأسسر أمسسرا أراد اللسسه لكسسن الطاقسسات، ويجمسسع
نفسه.  الواثق بسيف

فسسي كسسثير ابسسن ذكرهسسا كمسسا كاملسسة نسوقها قصته هذه
-سس 10/316[ والنهاية البداية بعسسض منها ونستخلص ]320 
قلسسوب فسسي الغيسسرة حسسرارة تسسذكي جذوة تكون لعلها الفوائد
الطاغية، ابتسامة غرته عالما تنبه ولعلها رمادا، تصير كادت

ُيدرسسسه يدرسسسُه كسسان مسسا نسسسي أو المسسال، رنيسسن فتنسسه أو و
يقطسسع ان فخسساف وحسسده، اللسسه بيسسد الجسسال لتلميسسذه: ان

أجله!  الطاغوت

علمسسساء قلسسسوب تحيسسسي لعلهسسسا القصسسسة هسسسذه نسسسسوق
وأرض المقسسدس بيسست بيسسع فسسي اللسسه ويتقسسوا المسسسلمين
السراء...

سككنة     أحككداث     فككي     اللككه،     رحمككه     كككثير     ابن     قال
ومائتين:      وثالثاين     إحدى

اللسسه رحمسسه الخزاعسسي نصسسر بن أحمد مقتل فيها وكان
مثواه.  وأكرم
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نصسسر بسسن أحمسسد وهسسو الرجل، هذا ان ذلك سبب وكان
بسسن مالك جده وكان الخزاعي، الهيثم بن مالك بن الخزاعي

قتلسسوا السسذين العبسساس بنسي دولسسة إلى الدعاة اكبر من الهيثم
هذا. ولده

وكسسان ورياسسسة، وجاهة من له هذا نصر بن أحمد وكان
الحديث.  أهل يغشاه مالك بن نصر أبوه

القيسسام علسسى ومائتين إحدى سنة في العامة بايعه وقد
غيبسسة فسسي والسسدعار الشسسطار كسسثرت حيسسن والنهسسي بسسالمر

سسسويقة تعسسرف - وبسسه ذلسسك تقسسدم - كمسسا بغداد عن المأمون
ببغداد.  نصر

والديانسسة العلسسم أهسسل مسسن هسسذا نصسسر بسسن أحمسسد وكسسان
السسسنة أئمسسة مسسن وكان الخير، في والجتهاد الصالح والعمل
يسسدعو ممسسن وكسسان المنكر، عن والناهين بالمعروف المرين

مخلوق.  غير منزل الله كلم القرآن بأن القول إلى

القرآن، بخلق القول في الناس اشد من الواثق وكان
عليه كان ما على اعتمادا وجهارا، سرا ونهارا، ليل إليه يدعو
حجسسة ول برهسسان ول دليل غير من المأمون، وعمه قبله أبوه
قرآن.  ول سنة ول بيان ول

المسسر وإلسسى اللسسه إلسسى يسسدعو هسسذا نصر بن أحمد فقام
اللسسه كلم القرآن بأن والقول المنكر عن والنهي بالمعروف

عليسسه فاجتمع إليها، الناس دعا كثيرة أشياء في مخلوق، غير
وانتصسسب أعسسداد، اللوف عليه والتف بغداد، أهل من جماعة
هسسارون أبسسو وهمسسا رجلن هسسذا، نصسسر بسسن أحمسسد إلى للدعوة
طسالب لسه يقسال وآخأسر الشرقي، الجانب أهل يدعو السراج

ألسسوف الخلئسسق من عليه فاجتمع الغربي، الجانب أهل يدعو
غزيرة.  وجماعات كثيرة

البيعسسة انتظمت السنة هذه من شعبان شهر كان فلما
بسسالمر القيسسام علسسى السسسر فسسي الخزاعسسي نصسسر بسسن لحمسسد

السسسلطان علسى والخسروج المنكسر، عسسن والنهسي بالمعروف
عليسسه هسسو ولمسسا القسسرآن، بخلسسق القسسول إلسسى ودعوته لبدعته

وغيرهسسا، والفسسواحش المعاصسسي مسسن وحاشسسيته وأمسسراؤه
ليلة - وهي شعبان من الثالثة الليلة في أنهم على فتواعدوا
فسسي بسسايعوا السسذين فيجتمع الليل، في طبل - يضرب الجمعة

أصسسحابه فسسي هسسارون وأبسسو طالب وأنفق عليه، اتفقوا مكان
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بنسسي مسسن رجلن أعطسسوه مسسن جملسسة من وكان دينارا، دينارا
الشراب.  يتعاطيان اشرس

أصحابهم، من قوم في شربا الخميس ليلة كانت فلما
بليلسسة، قبله ذلك وكان الوعد، ليلة هي الليلة تلك ان واعتقدا

النسساس، إليهمسسا ليجتمسسع الليسسل في طبل على يضربان فقاما
الليسسل، فسسي الحسسرس وسسسمع النظام، وانخرم أحد، يجئ فلم

مصعب بن غبراهيم بن محمد - وهو السلطنة نائب فاعلموا
بغسسداد، عسسن لغيبتسسه غسسبراهيم، بسسن إسحاق لخأيه نائبا - وكان
احضار على السلطنة نائب واجتهد متخبطين، الناس فاصبح

نصسسر، بن أحمد على فاقرا فعاقبهما فاحضرا الرجلين، ذينك
الرجلن.  به أقر بما فاقره فاستقره له، خأادما وأخأذ فطلبه

معسسه نصسسر بن أحمد أصحاب رؤوس من جماعة فجمع
آخأسسر فسسي وذلسسك رأى، مسسن بسسسر الخليفسسة إلسسى بهسسم وأرسل

أحمسسد القاضسسي وحضسسر العيسسان، جماعة له شعبان. فأحضر
يظهسسر ولسسم نصسسر، بسسن أحمد وأحضر المعتزلي، دؤاد أبي بن

بين نصر بن أحمد أوقف فلما عتب، نصر بن أحمد على منه
مبسسايعته فسسي منسسه كان مما شيء على يعاتبه لم الواثق يدي

بسسل وغيره، المنكر عن والنهي بالمعروف المر على العوام
القسسرآن؟) فسسي تقسسول لسسه: (مسسا وقسسال كلسسه، ذلك عن أعرض

كلم هو؟) قسسال: (هسسو الله) قال: (أمخلوق كلم فقال: (هو
الله). 

تحنسسط وقسسد وحضر نفسه وباع استقتل قد أحمد وكان
يسترها.  ما عورته على وشد وتنور

القيامسسة؟) يسسوم أتسسراه ربسسك، فسسي تقسسول له: (ما فقال
بسسذلك، والخأبار القرآن في جاء قد المؤمنين أمير فقال: (يا

وقسسال نسساظرة}، ربهسسا إلى ناضرة يومئذ تعالى: {وجوه قال
كمسا ربكسم تسرون وسلم: ((إنكم عليه الله صلى الله رسول
علسسى فنحسسن رؤيتسسه))، فسسي تضسسامون ل القمسسر، هسسذا تسسرون

الخبر)). 

يسسرى كمسسا الواثسسق: (ويحسسك! أيسسرى الخطيب: قال زاد
النسساظر؟! أنسسا ويحصره مكان، المتجسم؟! ويحويه المحدود

صفته). هذه برب أكفر

هسسذا بسه يرد ول يلزم ول يجوز ل الواثق قاله قلت: وما
أعلم.  والله الصحيح الخبر
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سسسفيان للواثسسق: (وحسسدثني نصسسر بسسن أحمسسد قسسال ثسسم
اللسسه أصابع من إصبعين بين آدم ابن قلب يرفعه: أن بحديث

يقسسول: وسسسلم عليسسه الله صلى النبي شاء. وكان كيف يقلبه
إسسسحاق له ). فقال"دينك على قلبي ثبت القلوب مقلب يا"

أمرتنسسي تقسسول) فقسسال: (أنسست ما إبراهيم: (ويحك! انظر بن
أمرتسسك؟!) وقسسال: (أنسسا ذلسسك، مسسن إسسسحاق فأشسسفق بذلك)،

له).  أنصح أن أمرتني أنت قال: (نعم

الرجل؟) هذا في تقولون حوله: (ما لمن الواثق فقال
- وكسسان إسسسحاق بسسن الرحمن عبد فقال فيه، القول فاكثروا
بسسن لحمسسد مسسوادا وكسسان فعسسزل، الغربي الجانب على قاضيا
أبو الدم) وقال حلل هو المؤمنين أمير -: (يا ذلك قبل نصر
دمسسه مسسن دؤاد: (اسقني أبي ابن - صاحب الرمني الله عبد

تريسسد) مسسا يسسأتي أن بسسد الواثسسق: (ل المؤمنين) فقسسال أمير يا
نقص أو عاهة به لعل يستتاب كافر دؤاد: (هو أبي ابن وقال

عقل). 

أحسسد يقومن فل إليه قمت رأيتموني الواثق: (إذا فقال
- وقسسد بالصمصسسامة نهسسض ثسسم ،خأطاي) احتسب فإني معي،
لموسسسى أهسسديت الزبيسسدي يكرب معد بن لعمرو سيفا كانت

أسفلها في مسحورة صحيفة وكانت خألفته أيام في الهادي
ا ضربه إليه انتهى - فلما بمسامير مسمورة علسى ضسربة به

ضسربه ثسسم نطسسع، علسى اوقسسف قسسد بحبسل مربوط وهو عاتقه
فسسسقط بطنه، في بالصمصامة طعنه ثم رأسه، على أخأرى

إليسسه وإنسسا للسسه ميتسسا. فإنسسا النطسسع علسسى اللسسه رحمسسه صسسريعا
عنه.  وعفا الله رحمه راجعون،

وحسسز عنقسسه فضسسرب سيفه الدمشقي سيما انتضى ثم
بابسسك فيهسسا التي الحظيرة به أتى حتى معترضا وحمل رأسه

سسسراويل وعليه قيود زوج رجليه وفي فيها، فصلب الخرمي
الجسسانب فسسي فنصسسب بغسسداد إلسسى رأسسسه وحمسسل وقميسسص،
الليسسل فسسي الحرس وعنده أياما، الغربي وفي أياما الشرقي
الكسسافر رأس فيهسسا: "هسسذا مكتسسوب رقعسسة أذنه وفي والنهار،

علسسى قتسسل ممسسن الخزاعسسي، نصر بن أحمد الضال المشرك
بعسسد المؤمنين، أمير بالله الواثق المام هارون الله عبد يدي
التشسسبيه، ونفسسي القسسرآن خألسسق فسسي لحجسسةا عليسسه أقسسام ان

إل فسسأبى الحسسق، إلى الرجوع من ومكنه التوبة عليه وعرض
وأليسسم ناره، إلى عجله الذي لله فالحمد والتصريح، المعاندة

ولعنه".  دمه بذلك المؤمنين أمير فاستحل بالكفر، عقابه
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نحسسوا منهسسم فأخأسسذ أصحابه رؤوس بتتبع الواثق أمر ثم
وسسسموا السسسجون فسسي فسسأودعوا رجل، وعشسسرين تسسسع مسسن

يجسسر ولسسم بالحديسسد وقيسسدوا أحسسد يزورهم أن ومنعوا الظلمة،
علسسسى تجسسسري كسسسانت السسستي الرزاق مسسسن شسسسيء عليهسسسم

عظيم.  ظلم وهذا المحبوسين،

العاملين العلماء أكابر من هذا نصر بن أحمد كان وقد
وسسسمع المنكسسر، عسسن والنهسسي بسسالمعروف بسسالمر القسسائمين

بسن وهاشسسم عينيسة بسن وسسسفيان زيسد بسن حماد من الحديث
مالسسك المسسام مسسن وسمع كلها، مصنفاته عنده وكانت بشير،

وحسسدث حديثه، من بكثير يحدث ولم جدية، أحاديث انس بن
إبراهيسسم بسسن يعقسسوب وأخأسسوه الدورقي إبراهيم بن أحمد عنه

اللسسه وقال: (خأتم عليه فترحم يوما وذكره معين، بن ويحيى
،لذلك) أهل لست ويقول: (إني يحدث ل بالشهادة) وكان له

أحمسسد المسسام وذكر جدا، عليه الثناء معين بن يحيى وأحسن
للسسه، بنفسه أسخاه كان ما الله فقال: (رحمه يوما حنبل بن
ت الصائغ: (بصر محمد بن جعفر وقال ،له) بنفسه جاد لقد

نصسسر بسسن أحمسسد فصمتا، وإل أذناي وسمعت فقئتا وإل عيني
" اللسسه إل إلسسه رأسسسه: " ل يقول عنقه ضربت حين الخزاعي

ورأسسسه الجسسذع علسسى مصسسلوب وهو الناس بعض سمعه وقد
ل وهسسو آمنسسا يقولسسوا أن يتركوا أن الناس أحسب يقرأ: {الم
جلدي).  قال: (فاقشعر ،يفتنون})

الفوائد: 

والمسسسر بسسسالعلم ووصسسسفه عليسسسه كسسسثير ابسسسن  ثنسسساء)1
لمقتله.  والسترجاع عليه والترحم والنصيحة، بالمعروف

الجهسساد علسسى والعهسسود الجزئيسسة البيعسسات  مشروعة)2
ومشسسروعية السسسلف، عقيسسدة ونشسسر بسسالمعروف والمسسر

بأصحابها.  الطغاة يبطش ل حتى البيعات بتلك الستسرار

الجهاد.  في بالفاجر الستعانة  جواز)3

إلى الذاهبين من كان الله رحمه نصر بن أحمد  إن)4
كسسان لنسسه يكفسسر، لسسم وان المبتسسدع، على الخروج مشروعية

ادعسساء ان نعلسسم هنسسا ومسسن المسسؤمنين، بسسأمير الوائسسق يسسدعو
المبتسسدع الحسساكم علسسى الخسسروج جسسواز عسسدم علسسى الجمسساع
ن الحسسين خأسرج وقسد كيسف مجازفة، فيه والفاسق علسي ب

الفاسسسق، زياد على وسلم عليه الله صلى الله رسول سبط
مسسروان ابن الملك عبد على الشعث بن الرحمن عبد وخأرج
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عبسسد وخأسسرج وغيرهمسسا، والشسسعبي جسسبير بن سعيد معه وكان
فكيسسف معاويسسة، بن يزيد على عنه الله رضي حنظلة بن الله
السلم؟!!  شرائع وبدل الحاكم كفر إذا

بسسذلك يصاب وانه للسلطان، العالم مجالسة  خأطر)5
بسسن لحمسسد صسسديقا كسسان إسسسحاق بن الرحمن فعبد دينه، في

دمه. فأباح أعمته السلطان فتنة لكن نصر

علسسى الخسساطر: (وليسسس صسسيد فسسي الجسسوزي ابسسن قسسال
للعسسالم يحسن فإنه السلطين على الدخأول من اضر العالم
]. 403المنكر) [ص عليه ويهون الدنيا

أبسسواب أتسسى وسسسلم: ((مسسن عليسسه اللسسه صسسلى قسسال
]. 6124 الجامع افتتن)) [صحيح السلطان

رحمسسه نصر بن أحمد أصحاب من المحبوسين  منع)6
دمساءهم بإباحة فكيف عظيم، ظلم المالية حقوقهم من الله

عصر؟!! كل في أمثالهم ودماء

بن ويحيى نصر، بن أحمد على معين بن يحيى  ثناء)7
مسسن وهسسو الرجسسال، تزكيسسة فسسي المتشسسددين من يعتبر معين
والتعديل.  الجرح علماء أكابر

فسسي المتشسسددين عن العتدال ميزان في الذهبي قال
التعسسديل، فسسي متثبسست التوثيسسق، فسسي متعنت التوثيق: (قسم

هسسذا فمثسسل حسسديثه، ويليسسن والثلث، بسسالغلطين الراوي يغمز
وتمسسسك بنواجسسذك عليسسه وعسسض معتسسبر تسسوثيقه الجسسارح
وأبو الجوزجاني الطبقة هذه قال: (ومن ان  إلى...بتوثيقه)

السسرازي حسساتم أبسسى بن الرحمن عبد محمد وأبو الرازي حاتم
المسسديني وابسسن معيسسن وابسسن القطان وابن وشعبة والنسائي

القطان).  ويحيى

بن أحمد - على السنة أهل - إمام أحمد المام  ثناء)8
والتعديل.  الجرح علماء كبار من ايضا أحمد والمام نصر،

لسسه بشسسارات تعتسسبر السستي نصسسر بسسن أحمسسد  كرامات)9
أعلم.  والله الخاتمة بحسن

أعسسددتم فماذا المهر، غالية عروس السلف عقيدة ان
 الخطاب؟ معشر يا لها

)6(والجهاد التوحيد منبر



من أبطال التاريخ؛ أحمد بن 
نصر الخزاعي

إلسسى قلسسوبكم فسسي السسسلف عقيسسدة تتحسسول ان أحذروا
ريسساح بسسه تسسذهب مسسا سسسرعان رماد او الروح، مسلوب جسد
مذهب.  كل الفتن

لسسم ثسسم ورسسسوله بسسالله أمنسسوا السسذين المؤمنسسون إنما{
هم أولئك الله سبيل في وأنفسهم بأموالهم وجاهدوا يرتابوا

}.الصادقون

الفجر مجلة نع

)7(والجهاد التوحيد منبر
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