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-م8/ه9-ه2)إليك أي ها الطالب مجموعة محاضرات تخص  تاريخ وحدة )المشرق اإلسالمي مابين القرنين 

األولى ذكرت فيها المعلومة، وحل لتها؛ بينما لم أحل ل تلك التي ذكرتها (، مع مالحظة أن  المحاضرات م(15

في محاضرات الد ولة الفاطمي ة، وما يليها بشكل موسع؛ لكي يحاول الطالب بنفسه الت عليق، والت حليل، 

الطالب وغيرهما، كما أن ني لم أشرح المصطلحات الخاص ة بأسماء البلدان، والن واحي إال  قليال، لذلك فعلى 

 العودة إليها من خالل المعاجم.
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 :د ولة العباسي ةوتأسيس ال ،الد عوة العب اسي ة . 1

 
لت ه من محاوا تحملة بمطرح وجوب دراسة الفترة النتقاليّ يعهدة الحكم األموي إلى العبّاسي النتقال من     

م وغيره ،(1)مواليومعرفة حجم األحقاد المتراكمة عند ال ،لستعادة حقّهم في الحكم على حسب ادّعائهم ؛علوية

 . ق العدالة والمساواة والحرية، فكيف تّم ذلك؟واستبداله ببديل، يحقّ  ،إلسقاط هذا الحكم

 يمكن جمعها في نقاط هي: :ةولة اإلسالمي  أسباب زوال الحكم األموي للد   -

  ةخاصّ  ،يف، ليس مع أعداء اإلسالم فحسب؛ بل مع المسلمين أيضاالحكم األموي قائما على السّ كان 

 الموالي.

 لذين العرب ا ّكامهاة، فحابى بعض حة ما بين القبائل العربيّ ولة األمويّ ة؛ إذ فرقّت الدّ }قائم على العصبي

 ة المصاهرة.يرتبطون معهم بالنّسب، خاصّ 

 دليل  وهو ،يم بني أميّة، وسعيهم للخروج ثائرين مع أّي رافض للحكم األموحقد الموالي على بعض حّكا

واج من الزّ  ُمنعواوة وأنّهم استُعملوا كخدم للعرب، على عدم تطبيق العدل لدى أغلب حّكام بني أميّة، خاصّ 

ا شُغلنا قال: انّ  لككم؟يحدث التّمازج، رغم كونهم مسلمين" سُئل بعض بني أميّة: لماذا زال مُ  بالعربيات؛ لئالّ 

تُحومل على منّا، و احةلرّ ابلذّاتنا عن تفقُد ما كان تفقده يلزمنا، فظلمنا رعيّتنا، فيئسوا من إنصافنا، وتمنوا 

قهم على ا مرافوثقنا بوزرائنا، فآثروأهل خراجنا، فتخلوا عنّا، وُخربت ضياعنا، فخلت بيوت أموالنا، و

ينا، داستدعاهم أعاو نا،ر عطاء جندنا، فزالت طاعتهم لمنافعنا، وأمضوا أمورا دوننا أخفوا علمها عنّا، وتأخّ 

ن مار عنّا األخب فتظاهروا معهم على حربنا، وطلبَنا أعداؤنا، فعجزنا عنهم؛ لقلّة أنصارنا، وكان استتار

 .(2)ا"أوكد أسباب زوال ُملكن

 :ةاسي  الد عوة العب -

 تحولانت ك؛ إنّما حاكمةير في األسرة الاسيّة مجرد تغيّ ولة األموية، وقيام الدّولة العبلم يكن سقوط الدّ       

ا بتنظيم مد لهين ناجحين، واسعي اإلنتشار استُعوتنظيم ثوريّ  ،بفضل دعوة قفي تاريخ اإلسالم، تحقّ  اجذري

 ا على حزبتكازهترتكز إليه في البداية، غير ار ااسيّة اسمولم يكن للدّعوة العب آخر عسكري،سّري عقائدي و

ون ة المطالبيعلشّ وأنصارهم الموالي العجم، وقد تعّرض ا ،وعبّاسيّين ،آل البيت الهاشمي المؤلّف من علويّين

  الء.كة كربة بمقتل الحسين بن علي في معرخاصّ  ،رعي في الخالفة إلى تنكيل بني أميّةبحقّهم الشّ 

 أصولها:
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 بعلي زين يعةشّ انتشر التّشيع، فنادى فريق ال ن بن علي رضي هللا عنه في كربالءبعد استشهاد الحسي      

د وقائ ،قفيبيد هللا الثّ ، بينما نادى فريق تزعّمه المختار بن ع(4)ة(إماما )اإلماميّ  (3)العابدين بن الحسين بن علي

بن  ة(حنفيّ من موالي الفرس بالدّعوة لمحّمد بن علي بن أبي طالب )ابن ال، وكان "عمرو بن كيسان"حرسه 

يضا اسما ت أة(، وسميّ خولة بنت قيس بن جعفر الحنفي، وسمّيت فرقة المختار )المختارية(، وأيضا)الكيسانيّ 

زهد في ية كان فيّ ن الحن، نسبة ألبي هاشم، عبد هللا بن محّمد بن الحنفيّة، مع العلم أّن اب"ةالهاشميّ "ثالثا هو 

الخليفة  ن الحنفيةيع ابة وأباطيلها، باالخالفة، فبعد القضاء على حركة ابن الزبير الذي كان متبرئا من الكيسانيّ 

ة فرق): نها، ميلييعة، وتعددّت فرقهم إلى ماالشّ وبعد وفاة ابن الحنفية اضطربت أفكار  ،عبد الملك بن مروان

فرقة وبد هللا، هاشم ع يامة ابنه أبنادت بإمّ  :فرقة رجعته، و و الحنفيّة، وقالت بغيبتهئها لبن استمّرت على ول

 . (اإلماميّة

الّشام التي كان الوليد بوابنه بالُحميمة  ،(5)في هذه األثناء كان علي بن عبد هللا بن عبّاس رضي هللا عنهما     

ا من نوايا الخليفة سليم يئة نحوه، ك السّ عبد المل ان بنقد أقطعه إيّاها، فنزل عنده أبو هاشم عبد هللا بن الحنفية فارًّ

بعد  ، وزيد قر، وم توفي زين العابدين بن الحسين في المدينة تاركا ابنين هما: محّمد البا713هـ/94لوفي أوّ 

ة ن الخليفهاشم عبد هللا بن محّمد بن الحنفية من سّم سقاه له مبعوث م م توفي أبو718هـ/99خمس سنوات

 وهو (6)بّاسهاشم كان قد عاد إلى محّمد بن علي بن عبد هللا بن عي يمان بن عبد الملك، وقبل وفاة أبسل

يعة ة الشّ أسماء دعامدّه بمات عنده، بعدما أ ائرة إلى ولده، وأعلمه بما يصنع، ثمّ سبالُحميمة، وأعلمه أّن الخالفة 

د بن علي ة ورث محمّ وعلى أساس هذه الوصيّ ، (8)ة في العراق وخراسانيعيّ عوة الشّ مركز الدّ  (7)في الكوفة

حّمد بن عوة لملدّ انشر  وا فياستمرّ  ة في اإلمامة، فبايع الشيعة محّمد بن علي قبل موته، والعبّاسي حّق الكيسانيّ 

 عاة. اسي عن طريق الدّ علي العبّ 

 سارت بعد لعبّاسيةعوة ان الدّ كو   ؛قيل: أّن تنازل أبي هاشم عن حقّه في الخالفة لمحّمد بن علي يفّسرهو    

 الحّق اسيون أنّ العبّ  ادّعى و ،ةضا من آل محّمد، تمويها على الشيعة خاصّ أو الرّ  عوة آلل البيتذلك في إطار الدّ 

 :ي مثله بالهاشممي نفسألنّه العّم، والعّم يسبق ابن العّم في الوراثة، وسّمى الحزب الهاشفي الخالفة للعبّاس؛ 

 عوة كالتالي:؛ لذلك نّظم الدّ ة، سترا لمطامعه، فمحّمد بن علي شخصية ذكيةّ اإلماميّ 

ؤيدة عناصر المالفير ضرورة تو-ةن بعيدة عن مركز الخالفة األمويّ ة يجب أن تكواسيّ عوة العبالدّ  -ريّةالتزام السّ 

هدتهم ن اضطة ممّ مغلوب، خاصّ  من شيعة فارس الذين كانوا يميلون إلى أيّ  ادا آلل البيت؛ فكسب أنصارا جدّ 

دعوته، كما مركزا ل ألمويةدها عن مقّر الخالفة اع  شيع، وخراسان لبُ اختيار الكوفة؛ ألنّها مهد التّ -الخالفة األموية

لذي ميمة"، ا"الح ّريين عن مركز نشاطه الّرئيسي السّ صرف نظر األمويّ -عوةلخراسانييّن أسهل انقيادا للدّ أّن ا

رق ر اختار أحد الطّ ة أكثلضمان الّسريّ و-عوةم على تنظيم الدّ 736ـ-ه118أقام فيها في حياة والده، ثّم بعد وفاته

 . يجارالتّ  راسانخ -فةضا طريق الكولتنقل دعاته من خراسان إلى الحميمة، كما اختار أي ؛ة المستخدمةئيسيّ الرّ 

ق داعي  عن طريإلّ  ،صال بالحميمةل يُسمح ألحد من الدعاة بالتّ و-جار التّ أوحى لدعاته بالتّنكر في زيّ و      

الحجاز بّاسي، في العمحّمد بن عل يما صّرحعوة، فح مكانة خراسان في الدّ عاة بالكوفة محّمد بن علي، كما تتّضالدّ 

 دّ الحكمضلمدينة اسبة لهم ليست لبني هاشم؛ وإنّما لقريش؛ لذلك فشلت حركة الخالفة بالنّ و ا،كان أهلها زّهاد

ا يُفضل ، فكثيرهلشيعةمن ا ياسة، يقطنها قليالفخليط من البشر، إقتصادية، ل شأن لها بالسّ  ،األموي، أّما البصرة

ها، كانوا عربا، بلنّقباء وا ،ةعاة؛ لذلك فالدّ لعربيّ ة اأن يكون عبد هللا المقتول، أّما خراسان، فتسكنها القبائل اليمنيّ 

هللا  دبكن ع"وتقول:  ة، تُدين بالكّف،فشيعة علي وولده، وأّما البصرة وسوادها، فعثمانيّ  ،"أّما الكوفة وسوادها

بي سفيان، آل ألّ إيعرفون  ام لأّما أهل الشّ  فحرورية، مارقة، و ،أّما الجزيرة و ،ل تكن عبد هللا القاتل و المقتول

 مر، ولكنكر، وعوطاعة بني مروان وعداوة راسخة، وجهال متراكما، وأّما مكة والمدينة، فقد غلب عليهما أبو ب

ا تتقاسمه ة، لمفارغ اسليمة، وقلوب اعليكم بخراسان، فإّن هناك العدد الكثير، والَجلَد الظاهر، وهناك صدور

 ا،شواربو ،لحىو ا،وهامات ،وكواهال ا،ومناكب ا،، وأجساماأبدان األهواء، ولم يتوزعها الدُّغل، وهم جند لهم

ا، اج الدنيطلع سرمفإنّي أتفاءل إلى المشرق، وإلى  :وبعد ،فخمة، تخرج من أجواف منكرة اولغات ،هائلة اوأصوات

 .(9)ق"ل  ومصباح الخَ 

فيها  م التي توفيّ 736-م718هـ/118-هـ99منة اسيّ عوة العبهو المدبّر على رأس الدّ  كان محّمد بن علي       

وإعادة الحّق ألصحابه  ،عاة أنّه يريد الحكم لنفسه؛ بل قال: أنّه يريد تقويض الحكم األمويالذي أخفى عن الدّ 

وزير آل محّمد لّما اكتشف أمر حقيقة  (10)ليل، أّن أبا سلمة الخالّلرعيّين، حتّى يجتذب األنصار إليه، الدّ الشّ 
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عبد هللا -ة، أراد أن يقيم خالفة علوية، مرشحا كالّ من جعفر الصادقاسيّ ولة العبقبيل اإلعالن عن الدّ عوة الدّ 

 عمرو بن زين العابدين، ولكنّه فشل.-المحض

 :تنظيمها

ثة هم: لعراق ثاللم، فكان هم من أهل اإلدارة، والقيادة للحرب، ولم يشتهروا بالعلتّوزع الدعاة الذين كانوا كلّ      

م، أبو سلمة 745-م724هـ/127-هـ105م، باكير بن ماهان724-م721هـ/105-هـ102ميسرة العبدي

 اس.وا بين النّ اندسّ  و بينأو المؤدّ  وا في زّي التّجار أو الحرفيّينرم، تنكّ 750-م745هـ/132-هـ127الخالّل

 لهم أبو عكرمة السراج.دعاة خراسان كانوا سبعة: أوّ   .1

 م الوقت،اون إمّ يجهل يأتمرون بأمرهم، و قباء الذين كان أكثرهم من العربالنّ عاة طائفة يلي طبقة الدّ   .2

ة اليا الّسريّ عة، ويشرفون على الخيديرون الوحدات المتفرّ  عامال70نقيبا، ولكّل نقيب 12اعيةوكان لكّل د

ير بن ماهان ة، فبكويّ ولغ ةولهم ثقافة دينيّ  ،عوةعاة يخلصون للدّ قباء، والدّ المنبثقة في مختلف األقاليم، وكان النّ 

عوة بأمواله، لدّ اوكان موسرا، فلم يبخل على  ،سنة22ة بالعراق مدّة ريّ عوة السّ كان له الفضل في تنظيم الدّ 

يّر لسّ بار واالفارسي، وكان كريما، سمحا، عالما باألخ "حفص بن سليمان"سمه الخالّل، ووخلفه أبو سلمة ا

ّما ابنته، أ ة، فكان صهر باكير بن ماهان، زوجاسيّ عوة العبصرة الدّ أنفق أموال لن سنوات 5والجدل مدّة

ن كندة م ى رجلعاة فيها صعبة، خاصة في ولية "أسد بن عبد هللا القسري"؛ إذ وشخراسان، فكانت مهّمة الدّ 

أيدي من طع أسد راج، فقم، فاستقدمهم إليه، وفيهم أبوعكرمة السّ 725هـ/107يناسيّ عاة العبإليه بجمع من الدّ 

 ك.ن علي بذلّمد بوصلبهم، وأقبل "عّمار العبادي" إلى باكير بن ماهان، وأبلغه الخبر، فكتب إلى مح ،ظفر بهم

رو، أقام بم ليأبو محّمد"، من طرف محّمد بن عيسّمى "زياد،  م إلى ولية أسد داعية727هـ/109يقدم ف  .3

بر به أسد، فاستقدمه، و  ة.من أهل الكوف10قتله، ومعه  فأُخ 

 ...سليمان بن كثير ،عاة، ونّكل بهم، وسجن بعضهم، مثلة، قتل الدّ انيّ في ولية أسد الثّ   .4

 ل مرو،اس، فنززيد إلى خراسان، داعيا لبني العبم وّجه باكير بن ماهان عّمار بن ي736هـ/118في .5

بعضهم،  ي نساءفلهم رّخص  و ،اس، وأظهر لهم دين الُخِرميةوتسّمى بخداش، داعيا إلى آل البيت، فأطاعه النّ 

د بالقص حجّ ، والعاء لهام والصالة؛ أي بالدّ كر اإلمّ الصوم عن ذِ  ،، ُمؤول الصوم بمعنىل حجّ رل صوم، و و

لم خراسان، واته بف محّمد بن علي عن مكاتبة دعإليه،  فبلغ أسد خبره، فظفر به، ثّم ُصلب بآُمل، عندها توقّ 

 م.738هـ/120بعد وفاة أسد  عوة بخراسان إنتصارات، إلّ تحرز الدّ 

يد أيّ ، لقيت تتباينةمالتي كانت تستتر تحت نزعات  المساواة :منها اقباء بخراسان شعاراتعاة والنّ ردّد الدّ  .6

نّها أاس لى أسّ عرب ععوبييّن العجم؛ ألنّها تخدم أهدافهم في إحياء المجد الفارسي القديم، وأيّدها بعض الالشّ 

لعودة عاة بالدّ الب الم والفساد، وطنادا إلى مبدإ الفقهاء في اإلصالح ومحاربة الظّ تساوي الموالي بالعرب، است

عوة لدّ افي إطار   ذلكحتّى بالد ماوراء النّهر، وكلّ  ،عوة لالنتشارإلى كتاب هللا وسنّة رسوله، وهو ما دفع الدّ 

 ضا من آل البيت.للرّ 

ألخير تأخذ ا، وفي عهد هذا (11)لبنه إبراهيمم بعدما أوصى بالخالفة 743هـ/125محّمد بن علي  توفيّ   .7

عوة، ئاسة الدّ ى رل، الذي تولّ سلمة الخالّ االعمل الحربي، برزت فيه شخصية أبدام وعوة منعطفا آخر من الصّ الدّ 

 م.750هـ/132و ،م747هـ/129ة بيناسيّ ورة العبالذي قاد الثّ  (12)مسلم الخراساني اوأب

اتّصل ، ف(13)حلمسلّ اة إلى مرحلة الجهر والكفاح ة من دور الّسريّ اسيّ العبعوة لت الدّ م تحوّ 746هـ/128بعد  .8

يما لها؛ سانيون زعلخراوارتضاه ا ،عاة في خراسانعاة الذي اختاره اإلّمام إبراهيم داعيا للدّ أبو مسلم بكبير الدّ 

سلم كان مولى مال، وأبو ستقبة ماسيّ ولة العبة، التي ستمثلها الدّ وإحياء دولة العجم الفارسيّ  ةولة العربيّ إلسقاط الدّ 

اشتراه  سانيخراوقيل: عبد الّرحمن بن عثمان بن سيّار ال ،لباكير بن ماهان، اسمه، عبد الّرحمن بن مسلم

ه إبراهيم بعده، فوجّهه م، ثّم بابن743هـ/125شيع، ثّم اتّصل أبو مسلم بمحّمد بن علي عامباكير، ولّقنه أصول التّ 

ين بمن اليمن، فألزمهم، واس كن  سنة، وأوصاه "أنظر هذا الحيّ 19وعمره ،م746هـ/128إلى خراسان 

ل تُ واق   ،قريب الدّارالعدو ال إنّهمإلّ بهم، فإنّهم ربيعة في أمرهم، وأّما ُمضر، ف ،فإّن هللا ل يُتّم هذا األمر ،أظهرهم

أشبار،  خمسة ، وأيّما غالم بلغة، فافعلمن شككت فيه، وإن استطعت أن ل تدع بخراسان من يتكلّم العربيّ 

، (14)ه منّي"باكتف ول تعصه، وإذا أُشكل عليك أمر، ف ،-يعني، سليمان بن كثير -فاقتله، ول تخالف هذا الشيخ

 صر، لتدخل مرحلة الجهر والكفاح العلني.ثّم أرسل إليه إبراهيم براية النّ 
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ع صّف العرب ضدّ  (15)حاول نصر بن سيّار .9 حاول والفرس بالقضاء على منازعاتهم، والي خراسان جم 

 به، فقامته منصاستمالة اليمنية، رغم أنّه مضري، وفشل في ذلك؛ إذ اشترط زعيم اليمنية على نصر أن يترك ل

 ة، انتصر فيها ُجديع، واستولى على مرو.وزعيم اليمنيّ  ،حرب بين نصر

توافد مره، فأاس، مظهرا دعاته في النّ بعدها نزل أبو مسلم لقرية من مرو اسمها "سفيذنج"، وهناك بّث  .10

ُهم  وَن بِأَن  َن ِللَِذيَن يُقَاتِلُ وعقد الّراية، قائال:"أُذِ  ،رمضان25واء فيعليه في ليلة واحدة سكان ستين قرية، وعقد اللّ 

" ِرِهم  لَقَِدير  ه، وشيعته؛ مّمن أجاب ثير، ومواليكوسليمان بن  ،واد هو، ثّم لبس السّ (16)ظُِلُموا َوأَن  هللا َعلَى نَص 

وأقام فيه  كثيرة من هرمز، ومرو، فرّمم أبو مسلم حصنها، اعوة من أهل سفيذنج، وتقاطرت عليه جموعالدّ 

، وخندق ّصنهامدّة، واشتبكت قواته بقوات نصر، وانتصر أبو مسلم فيها، ثّم رحل من تلك القرية، بعد أن ح

 .ةكرماني، واليمنيّ آلف مقاتل، وضّم إليه ابن ال7حولها بمن معه 

 (17)م750-م745هـ/132-هـ 127وكان نصر قد كتب كتابا إلى الخليفة مروان بن محّمد الخليفة األموي       

ات شكل أبي اسي فيلى إبراهيم بن محّمد بن علي العباس إيخبره بخطر أبي مسلم، ويخبره أّن أبا مسلم يدعو النّ 

ُ نِ بَ  اظ  قَ ي  أَ ي *أَ رِ ع  شِ  تَ ي  لَ  بِ جُ عَ الت   نَ مِ  ولُ قُ أَ )شعرية منها،  اهد حّمد، "إّن الشّ  عليه مروان بن م. فردّ (م  ايَ نِ  م  أَ  ةَ ي  مَ ي أ

وة عفضح سّر الدّ  ؤولل قبلك، وكان مروان بن محّمد قد وقع في يده كتابا،م الثّ سِ فأح   ،يرى ما ل يرى الغائب

ه إلى الحميمة، جّ ه بالتّو، يأمرفبعث مروان إلى عامله بالبلقاء ة،ما بالعربيّ ة، مفاده بأّل يدع في خراسان متكلّ اسيّ العب

في سجن  محّمد والقبض على اإلّمام إبراهيم، وشدّ وثاقه، وإرساله إليه، ففعل العامل ذلك، فسجنه مروان بن

 . (18)حّران، حيث مات مسموما

يه أبي وفة مع أخى الكأمرهم بالّسير إلوكان اإلّمام إبراهيم قبل القبض عليه، قد نعى نفسه على أهل بيته، و    

 تين بومن معه م ،اسالخليفة من بعده، فمضى أبو العب العبّاس الّسفاح، عبد هللا، وأوصى إلى الّسفاح، وجعله

من  واحوكتم أمره ن اسييّن في دار ألحد أتباعه،أبو سلمة الخالّل داعي دعاة العبام إلى الكوفة، فأنزلهم اإلم

 شل، واضطرّ فكنّه لام إبراهيم، ن أبي طالب عندما بلغه مقتل اإلمن يحّول األمر إلى آل علي بليلة، وحاول أ40

مد أمام وفة أن يصالك أمير لمبايعة أبي العبّاس الّسفاح بالخالفة، ولم يستطع محّمد بن خالد بن عبد هللا القسري

 بالخالفة يع لهفاح، ودخل الجامع، وبووعلى إثر ذلك ظهر أبو العبّاس السّ  ،اسيّين، فسلّم لهم الكوفةالعب

 .م750هـ/132ل عامربيع األوّ 12في

ير لخالفة لغوا ،ئاسةة الرّ ة الذين نادوا بأحقّيّ وخطب خطبة، افتتحها بمدح آل النّبي، والطعن في الّسبئيّ      

أهلها  ا، وظلمواة ظلمبالخالفين استاثرا مروان الذّ  يحرب، وبن ي"آل علي"، ثّم سّب األموييّن بن اسيّين؛ أيالعب

ا، أنتم الذين زل مودّتن، ومنإلى أن ُردّت إلى أهلها، ثّم خاطب أهل الكوفة قائال:" يا أهل الكوفة، أنتم محّل محبّتنا

ر عليكم، حتّى أدركتم زماننا، وأتاكم  أنتم أسعد دولتنا، ف بهللالم تتغيروا عن ذلك، ولم يثنكم عنه تحامل أهل الجو 

 .(19)يربائر الموالثّ  لمبيح،اوقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم، فاستعدّوا، فأنا الّسفاح  ،بنا، وأكرمكم عليناالنّاس 

، أّما ر اإلمارةبقص ةفاح إلى معسكر الخالل، حيث أقام شهرا، ثّم ارتحل، فنزل المدينة الهاشميّ خرج السّ        

رماني، وقتل م، وتمّكن من دخولها بمساعدة علي بن الك748هـ/130انيأبومسلم، فزحف على مرو في ربيع الثّ 

ه سلم، لكنّ أبي م شخص، أّما نصر بن سيار، فقد فّر متخفيا نحو العراق، ماّرا بنيسابور، فتعقبته جيوش600نحو

ن ولدي ابن مم، ففتح أبومسلم "بلخ"، و"ترمذ"، وتخلّص 748هـ/130ببلدة "سارة" من نواحي الّري في توفيّ 

 "علي"، و"عثمان"، فقتلهما ومعظم أصحابهما. الكرماني

 ب إلى طوسن شبيوهكذا تغلّب أبو مسلم على كّل خراسان، فبعث العّمال على البالد، ثّم وّجه قحطبة ب      

يث نزل حبور، ليفتحها، فنجح، وبلغ قتلى أنصار نصر بن سيّار اآللف، ثّم أمره أبومسلم بالزحف على نيسا

ليها عتولى صر بنواحي الّري، التي اسن نصر، ففّر نصر منها، وتتّبع نصرا من مدينة ألخرى، حتّى توفيّ 

ي ل فتوغّ والموصل، "، "شهرزور"، "نهاوند"فتتح قحطبة او ،قحطبة، وابنه الحسن، الذي استولى على همذان

حسن ة ابنه اللقيادقحطبة قبل أن ينازل قوات يزيد بن عمر بن هبيرة أمير العراق، فخلفه على ا العراق، وتوفيّ 

 الذي قضى على ابن هبيرة. 

ألف مقاتل، وتّم الشتباك على نهر الّزاب األعلى، أحد روافد 120ة في الموصل زت المقاومة األمويّ تركّ و     

م، وفراره، وغرق 750هـ/132جمادي اآلخرة11رق، وانتهى بقتل الخليفة مروان بن محّمد في جلة من الشّ دِ 

بن  اسط، حيث تحّصن القائد يزيد بن عمرات األخرى، فكانت في ومعظم جيشه بعد أن قطع الجسر، أّما القوّ 
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ه المنصور، فاشتدّ الصراع إلى أن علم ابن هبيرة بنهاية مروان، حينها طلب يهبيرة، فبعث الّسفاح إليه أخ

 ومن معه من القادة.  ،لكنّه لم يف بوعده، فأمر بقتله ،الصلح واألمان، فأجاب عليه المنصور

لمي تغيّير س لم يكن مجرد اسيّةاإلسالميّة بعنوان الخالفة العب إلى حكم الدّولةاس يتبيّن أّن وصول بني العب       

 .م محكم وصل لتحقيق نتيجته المتوخاةعادي؛ بل نتيجة تنظي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ

بو الفضل العالّمة أ ي)اإلماماإلفريقي المصر ابن منظوراصر، الحليف، العقيد، العبد. أنظر، مولى، الّرّب، الملك، السيّد، المعتق، النّ  (1)

 .409، ص15، جمحّمد بن مكرم(:لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، طبعة أولى ،مال الدّين
لبقاعي، دار اهـ(: مروج الذّهب ومعادن الجوهر، تقديم الدّكتور: يوسف 346علي بن الحسين بن علي ت ،المسعودي)أبو الحسين (2)

  .164، ص3إحياء التّراث العربي، بيروت، لبنان، الّطبعة األولى، ج

 ،حسين عقبليس للالمعروف بزين العابدين، ويقال له: علي األصغر، و ،عابدين، أبو الحسن، علي بن الحسين بن أبي طالبزين ال  (3)
أّمه ، و"فضل منهرشيا أقمارأيت "ابعين، وقال عنه الزهري: ة اإلثني عشر، ومن سادات التّ وهو أحد األئمّ  ،إلّ من ولد زين العابدين

 لباهلي أميرامسلم  اقص، وكان قتيبة بنوهي عّمة أّم يزيد بن الوليد األموي المعروف بالنّ  ،الفرس سالفة بنت يزدجرد آخر ملوك

هو و ،ر العراقئذ أميقفي، وكان يومخراسان لّما تتبّع دولة الفرس، وقتل فيروز بن يزدجرد بعث بابنتيه إلى الحجاج بن يوسف الثّ 
قص من ص؛ ألنّه أناقلنّ اقص وااألخرى إلى الوليد بن عبد الملك، فأولدها يزيد النّ  نائبه على خراسان، فأمسك الحّجاج واحدة، وأرسل

، وكان هات األولدخاذ أمّ ، وكان يقال لزين العابدين: ابن الخيرتين، وكان أهل المدينة يكرهون اتّ "شاه فريذ"أعطيات الجند، واسمها 

ي إلى ف أن تسبق يدأخا": النّاس بأّمك، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة واحدة، فقال رّ ن باّرا بأّمه، وقيل له: أنّك أبزين العابدي

ه الحسن بن علي م، ودفن في قبر عمّ 713ه/94سنة م، وتوفيّ 659ه/38، ولد يوم الجمعة سنة"ماسبقت إليه عينها، فأكون قد عققتها
مان، عيان وأنباء أهل الزّ هـ(: وفيات األ681هـ/608د بن أبي بكر ين، أحمد بن محمّ بالبقيع. أنظر، ابن خلّكان)أبو العبّاس، شمس الدّ 

 . 269، ص3م، ج1994هـ/1414اس، دار صادر، بيروت، لبنان، الّطبعة األولى، حقّقه الدّكتور: إحسان عب

ماليّين، ار العلم للدمة، دّ وسياسة الدّنيا به. أنظر، ابن خلدون)عبد الّرحمن(:المق ،اإلمامة، خالفة عن صاحب الّشرع في حراسة الدّين (4)
 .191م، ص1989هـ/1409بيروت، لبنان، الّطبعة الّسابعة 

لمنصور الّسفاح وا و جدّ وه ،علّي بن عبد هللا العبّاسي، أبو محّمد، علّي بن عبد هللا بن العبّاس بن عبد المّطلب بن هاشم الهاشمي (5)

م علّي بن أبي افيها اإلم تي قتلفي اللّيلة الّ  مل قرشي، يدعى الّسّجاد، ولدالخليفتّين، كان سيّدا شريفا، بليغا وهو أصغر ولد أبيه، وأج

 ا. وما بعده 247، ص 3، موفياتكان: ابن خلّ أنظر، مانين. م بالحميمة وهو ابن الثّ 735هـ/117توفّي سنة طالب، و
المنصور، وين الّسفاح لخليفتاالهاشمي، وهو والد  اس بن عبد المطّلبحّمد بن علي بن عبد هللا بن العبمحّمد بن علي، هو أبو عبد هللا، م (6)

ه بها ، لّما أوصان الحنفيةم، ليلة مقتل علي كرم هللا وجهه، انتقل إليه أمر الدّعوة بوصيّة من أبي هاشم بن محّمد ب660هـ/40ولد سنة

 ومابعدها.186، ص4كان: نفس المصدر، جولولده من بعده. أنظر، ابن خلّ 
يرتادون  عثة رّوادا،بعد في ة، لماّ نزل المسلمون المدائن، وطال مكثهم، وأذاهم الغبار والذّباب، كتب عمر إلى سالكوفة، مدينة عراقيّ  (7)

ليه من رآى عفة، فأشار ذه الصّ منزل بريّا بحريّا، فإّن العرب ل يصلحها من البلدان، إلّ ما أصلح الّشاة والبعير، فسأل من قبله عن ه

هو فلفرات منه، ان يلي اللّسان، وهو ظهر الكوفة، وكانت العرب تقول: أدلع البّر لسانه في الّريف، فما كاالعراق من وجوه العرب ب
م، والكوفة أقدم 638هـ/17الملطاط، وما كان يلي الّطين منه، فهو النّّحاف، فكتب عمر إلى سعد، يأمره به، فكان نزولهم الكوفة سنة

ه ق( : المعارف، حقّ م889-هـ276م/828-هـ213تيبة الدّينوري)أبو محّمد، عبد هللا بن مسلم منها البصرة بثالث سنوات. أنظر، ابن ق

 . 565،  564ة منقحة، ص صوقدّم له: الدّكتور ثروت عكاشة، الّطبعة الثّانيّ 

شمل على وت أي الشمس، و"أسان"؛ أي مشرق"، بالد واسعة، أّول حدودها ما يلي العراق، ؛خراســــان، كلمة مركبة من"خور" (8)
ة ماليّ تان الشّ ور" وأفغانسنيساب"ة رقيّ أّمهات البالد، نيسابور، هراة، مرو، فُتحت أكثر هذه البالد عنوة وصلحا، تتقاسمها اليوم إيران الشّ 

وت ياق. أنظر، ةمويّ "هراة، بلخ" ومقاطعة تركمنستان"مرو"، حشد فيها أبومسلم، ودعا للعباسييّن، قضت جيوشه على حكم الخالفة األ

 .82،  81عادة، مصر، ص صالحموي:معجم البلدان، مطبعة السّ 
بة الصفا، ن أحمد، مكتعبان بشالّسيوطي)اإلّمام الحافظ جالل الدّين، عبد الّرحمن بن أبي بكر(: تاريخ الخلفاء، خّرج أحاديثه: أحمد بن  (9)

 .  202م، ص2005هـ/1426القاهرة، مصر، الّطبعة األولى، 

ليه عّول من وقع أ بوسلمةأبو سلمة، حفص بن سليمان الخالّل الهمذاني، مولى الّسبيع وزير أبي العباس الّسفاح، وأأبوسلمة الخالّل،  (10)
ي حديثه فرها، ممتعا ل غيو ،شتهر بالوزارة في دولة بني العباس، ولم يكن من قبله، يُعرف بهذا النّعت ل في بني أميّةااسم الوزير، و

ار إلى اس، وصالعب لة بنيل كثيرة في إقامة دولتّدبير، وكان ذا يسار، ويعالج الصرف بالكوفة، وأنفق أمواأديبا عالما بالّسياسة وا

د خالفة كان قتله بعفاح، وام أخ السّ وكان يدعو إلى بيعة إبراهيم اإلمأبومسلم يومئذ تابع له في هذا األمر،  خراسان في هذا المعنى، و

ل؛ إنّما كان منزله م، ولم يكن خالّ 750ه/132فاح الخالفة ليلة الجمعة ثالث عشر ربيع اآلخر سنةالّسفاح بأربعة أشهر، وولّي السّ 
 195ص ص، 2، جمصدر سابق بالكوفة في حارة الخالّلين، فكان يجلس عندهم لقرب داره منهم، فسمّي خالّل. أنظر، ابن خلّكان:

،196 . 

ال جليال، مق في أهلها وكان فاضال كريما، قدم المدينة مّرة، ففرّ  "،سلمى"أّم ولد بربرية اسمها ،م، أّمه701ه/82إبراهيم، ولد سنة (11)
تاه ال كثير، فأيّين بمد بألف دينار، فبعث إلى جماعة العلوبعث إلى جعفر بن محمّ  و ،وبعث إلى عبد هللا بن الحسن بخمسمائة دينار

  رداءه، وتّى بلّ حره، وقال له:من أنت؟ قال:أنا الحسين بن زيد بن علي، فبكى، الحسين بن زيد بن علي وهو صغير، فأجلسه في حج

أبي الكريم  الحسن، علي ة أبوام العالمّ ير)اإلمأمر وكيله بإحضار مابقي من المال، فأحضر أربعمائة دينار، فسلّمها إليه. أنظر، ابن األث

ار الكتاب العربي، بيروت، د(:الكامل في التّاريخ، ه630لقّب بعّز الدّين ت جزري المبن عبد الواحد الّشيباني المعروف بابن األثير ال
 . 73ص ،5م،ج1980هـ /1400لبنان، طبعة ثالثة
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ثمان بن براهيم بن عقيل: إوأبومسلم الخراساني، أبومسلم، عبد الّرحمن بن مسلم، وقيل: عثمان الخراساني القائم بالدّعوة العبّاسيّة،  (12)

تّى حلنا األمر  ا يتمّ رن، من ولد يزر بن عثمان البختكان الفارسي، قال له إبراهيم بن محّمد: غيّر اسمك، فميسار بن شذوس بن جود

نّه رى، وقيل: أقعدّة  تغير اسمك، فسّمى نفسه عبد الّرحمن، وكان أبوه من رستاق فريذين، من قرية سنجرد، وكانت هذه القرية له مع
الما عر، عن يجلب إلى الكوفة بعض األحيان المواشي، كان قصيرا، فصيحا، راوية للشّ وكا ،من قرية ماخوان بالقرب من مرو

له م، كان قت719ه/100ةوسفرا، وقتل وفي عمره ثالث وثالثين سنة، ولد سن ،باألمور، أقام أبومسلم عند اإلّمام إبراهيم يخدمه حضرا

 . 145ص، 3جد. أتظر، ابن خلّكان: مصدر سابق،غدام برومية المدائن، بالقرب من ب755ه/137لخمس بقين من شعبان سنة
 . ومابعدها 27ص ،5ابن األثير: الكامل، ج  (13)

لى إة، وكتب سلمة، واسمه عبد الّرحمن بن مسلم إلى خراسان وعمره تسع عشرة سن وم وّجه إبراهيم اإلّمام أب746هـ/128في  (14)

ا قوله، قبلوي فأتاهم، فلم أصحابه: أنّي قد أّمرته بأمري، فأسمعوا له، وأطيعوا، فإنّي قد أّمرته على خراسان، وماغلب عليه بعد ذلك،
ألمر على عرضت هذا ا يم: قدأنّهم لم ينفذوا كتابه، وأمره، فقال إبراه وخرجوا من قابل، فالتقوا بمّكة عند إبراهيم، فأعلمه أبومسلم،

ه علّي، وكان قد عرضه على سليمان بن كثير، فقال: ل إلي على إثنين أبدا، ثّم عرضه على إ أبى، بن سلمة، ف براهيمغير واحد، وأبو 

ظر هذا ظ وصيتي، أنت، احفّم قال له: إنّك رجل منّا أهل بيفأعلمهم أنّه قد أجمع رأيه على أبي مسلم، وأمرهم بالّسمع والطاعة له، ث

نّها العدو ّما مضر، فإهم، وأالحي من اليمن، فألزمهم، واسكن بين أظهرهم، فإّن هللا ل يتّم هذا األمر إلّ بهم، وإتّهم ربيعة في أمر
تتّهمه،  خمسة أشبار م بلغأيّما غال العربية، فافعل، والقريب الدّار، واقتل من شككت فيه، وإن استطعت أن ل تدع بخراسان من يتكلّم ب

س ن األثير: نفابظر، يخ يعني، سليمان بن كثير، ول تعصه، وإذا أشكل عليك أمر، فاكتف به منّي...أنفاقتله، ول تخالف هذا الشّ 

سلم، فقال عهم أبوممام بها، وكان توّجه سليمان بن كثير إلى مّكة ومعه قحطبة، فلقوا إبراهيم بن محّمد اإلمّ ؛ 21،ص5المصدر، ج
وهو  بن سليمان، ة، حفصسليمان إلبراهيم: هذا مولك، وفيها كتب بكير بن ماهان إلى إبراهيم أنّه في الموت، وأنّه استخلف أبا سلم

ى هم إليه، ومضأمرند رضا لألمر، فكتب إبراهيم ألبي سلمة، يأمره بالقيام بأمر أصحابه، وكتب إلى أهل خراسان يخبرهم أنّه قد أس

ة، وخمس يعفقات الشّ م من ندهدفعوا إليه ما اجتمع عن قبلوا أمره، و و ،أبوسلمة إلى خراسان، يخبرهم أنّه قد أسند أمرهم إليه، فصدّقوه
 . 15، ص5أنظر، ابن األثير: نفس المصدر، ج .أموالهم

فسرق،  ،يرن الّزببيثي، كان مع مصعب عمير بن قتادة اللّ نصر بن سيّار بن رافع، من بني جندع بن ليث، من كنانة، رهط عبيد بن  (15)

زل واليّا ، يراسان، فلم لملك خافقطع عبد الّرحمن بن سمرة يده، يقال له: األقطع، وكان ابنه نصر، يكنّى: أبا اللّيث، ولّه هشام بن عبد 

 . 409ر سابق، ص حتّى وقعت الفتنّة، فخرج إلى العراق، فمات في الّطريق. أنظر، ابن قتيبة: مصد
 . 39سورة: الحج، اآلية:  (16)

سبة ندي، عويلقّب بالج مروان بن محّمد، أو مروان الحمار، آخر خلفاء بني أميّة، وهو أبو عبد الملك بن محّمد بن مروان بن الحكم، (17)

م، 691هـ/72ة سنةلجزيرإلى مؤدّبه الجعد بن درهم، وبالحمار؛ ألنّه كان يصل الّسير بالّسير، ويصبر على مكاره الحرب، ولد با
اس في بعم، خرج عليه بنو ال745هـ/127سنةوأّمه، أّم ولد، كان مشهورا بالفروسيّة، بويع في النّصف الثّاني من صفر 

 .  203، 202اسي. أنظر، الّسيوطي: مصدر سابق، ص صتل على يدّ عبد هللا بن علي العبم، وق750هـ/132سنة

(18)  ّ  . 72، ص5اريخ، جابن األثير: الكامل في الت

 وما بعدها. 65ابن األثير: نفس المصدر، ص (19)
 

 

 

 

 

 

 

 

 :ةولة العباسي  ياسي للد  طور الس  الت   . 2
 ة فيخاصّ  ،لخالفة من بعدهخليفة عبّاسي يعيّن من يلي ا إذ كان كلّ  ؛ةاسيّ ولة العبجديد الدّ  )1(ولية العهدتعدّ     

 مصالحهم ا يخدمولكن تدخل األتراك في العصور المتأخرة في تحديد ولية العهد لم ،انيل والثّ األوّ  ينالعهد

 .؟في هذا العصر ياسيمميزات الجانب السّ  فماهي أهمّ أعطاها سمة أخرى، 

 بعض أعمالهم: بين والية العهد ون ولفاء العباسيالخ -لأوّ 

م 750هـ/132من شهر ربيع اآلخر عام ،اني عشرفاح بالخالفة في الكوفة يوم الجمعة الثّ بويع أبو العباس السّ        

ى أوصى بولية العهد حتّ  ،سفاحام الّ وما إن انتهت أيّ  د،ل، في حياة الخليفة األموي مروان بن محمّ تشرين األوّ 

جعفر بالحجاز، فأخذ البيعة له باألنبار  فاح وأبو، وكان إذ ذاك أميرا على الحج، ثّم توفي السّ (2)ألخيه أبي جعفر

سول بأحد المنازل عائدا بعد ه الرّ فاح والبيعة له، فلقيّ وكتب إليه يعلمه وفاة السّ  ،"عيسى بن موسى"ابن أخيه 
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يوم األحد سابع ذي  واستّمر خليفة إلى أن  توفيّ فيه أخوه،  وتّمت البيعة له في اليوم الذي توفيّ  ،انتهاء الحج

روا مثلما تعلنون من طاعتنا، ن أّهم ما أوصى به النّاس في خطبتهم، فكان م775هـ/158الحّجة  "أيّها النّاس أّسِ

دوا العاقبة، واخفضوا جناح الّطاعة لمن نشر معدلته فيكم، وطوى ثوب اإلصر ما دات كم العافيّة، وتاح  ها عنكم،  جا

ا ذلك فَع َل من تَقَد َمه، وهللا ألُفني ن عمري بين  وأهال عليكم الّسالمة و ما لين المعيشة، من حيث أراه هللا، ُمقادِّ

 . (3)"واإلحسان إليكم ،عقوبتكم

 ه باألمرله في نهاره كان شُغهي عن المنكر، ذكر الّطبري نقال عن غيره، أنّ واشتهر باألمر بالمعروف والنّ       

ن الّسبُل، والنّظر في بالمع ن الثغور واألطراف، وأم  ل، وشح   النّفقاتولخراج اروف والنّهي والوليات والعز 

لم يكن  ووصف بالبخل، ويرى بعضهم أّن الخليفة المنصور،  (4(دونهومصلحة معاش النّاس، من ظلم من هو 

خاره دون رعيّته، كما زعم الكثير؛ بل أمسك يده عن العطاء مخافة، أن دّ اله في ييقع م هدفه جمع المال، وادِّ

 .  (5)عنهالمتربّصين به والمخالفين، كما أنّه أقّل من أعطيات الجند، ليأمن عصيانهم، واستغناءهم 

د كان يوصي ابنه محمّ اس، فبالعدل بين النّ  ، واهتمّ (7(العظة (6)الخليفة أبو جعفر يطلب من عمرو بن عبيدكان       

 لم أّن الخليفة، لواع ،اتهوسيّئ حتّى تُفّكر فيه، فإّن فكرة العاقل مرآته، تُريه حسناته ،المهدي:"يا بنّي، ل تُبرم أمرا

لى النّ  الطاعة، والّرعيّة ل يصلحها، إلّ العدل، إلّ يصلحه إلّ التّقوى، والّسلطان ل يصلحه،  العفو، أقدرهم بس اوأو 

قط؛ بل شملت ولم يكن الخليفة المنصور لبيته ف ،(8)على العقوبة، وأنقص النّاس عدل، من ظلم من هو دونه"

 حتّى نساء وأبناء المناوئين له على منصب الخالفة. ،عنايته

مرأة ن، أنا المؤمنيأمير ا يا"فلّما قتل المنصور محّمد بن عبد هللا، اعترضته امرأة معها صبيان، فقالت:       

رعهما خوفك، فناشدتك هللا يا أمير ،محّمد بن عبد هللا ر ؤمنين،الم وهذان ابناه، أيتمهما سيفك، وأض  هما ل أن تَُصغِّ

دد ، وقال:ألّربيعاوأواصر الّرحم، فالتفت إلى  ،هما شوابك النّسبخدّك، أو ينآى عنهما رفدك، ولَتَعَطُفك علي ر 

على نجاح سياسة  اتأكيد،  (9)عليهما ضياع أبيهما، ثّم قال:كذا وهللا كذا، وهللا أحّب أن تكون نساء بني هاشم"

با عبد أ"يا  ي:للمهد والمهدي، منوط بتطبيق العدل، وتجلّى ذلك في قول الخليفة المنصور، الخليفتين المنصور

 ،مثل نقل األخبارلحياطة بام في ول تدوم نعمة الّسلطان، وطاعته، إلّ بالمال، ول تُقدّ  ،هللا،...ول تُعَّمر بمثل العدل

 عهده عفر لوليّ ة أبوجأقدرهم على العقوبة، وأعجز الّناس من ظلم من هو دونه، قال الخليف اس على العفووأقدر النّ 

ين أخذت ء، الّذع هؤلد، فاالمهدي:"إّني قد هيأت لك شيئا تُرضي به الخلق، ول تغرم من مالك شيئا، فإذا أنا متُّ 

 .  (11)مد إليهم وإلى العاّمةأُخذ منهم، فإنّك تُستحما  ردّد عليهم كلّ ، فا(10)"منهم هذه األموال الّتي سّميتها المظالم

جناية اس على وجه الشيئ، أخذتُه من النّ  قال: "يا بنّي، قد أفردُت كلّ  وفي رواية ذكرها ابن الّطقطقي        

 ،(21)ِحبّوك"يُ  س، ووالمصادرة، وكتبت عليه أسماء أصحابه، فإذا ولّيت أنت، فأِعده على أربابه، ليدعو لك النّا

وفي موضع آخر  ،(13)ة المنصور لبنه:"...وإيّاك أن تستعين برجل من بني سُليم، وأظنّك ستفعل"جاء في وصيّ 

م، اس في أمواله، وكان بنو سُليم يفسدون بنواحي المدينة، ويتسلّطون على النّ (14)تعديهم على كنانة نفسها ذكر

اضبط و ،ش ِحن الثّغورالتّبديد ألموال الّرعيّة، وا و ،رةاألث و ،أوصاه"...وإيّاك ، و(15)وأوقعوا بناس من كنانة"

ن السبيل ،األطراف  ،زنهاخ، واوالعد األمأ و ،رفع المكاره عنهما ، ودخل المرافق عليهم، واوسِكّن  العاّمة ،وأّمِ

 ،ستطعتجند ما اجال والوأعد األكراع والرّ  ،مانوهي من شيّم الزّ  ،وائب غير مأمونةبديد، فإّن النّ التّ  و ،وإيّاك

ل، أوّ  أوقاتها لت فيوخذ في أحكامم األمور والنّاز ،وتضيع ،وإيّاك وتأجيل عمل اليوم إلى الغد؛ فتتداول األمور

ر فيها ،واجتهد  بعّمالك لّظنّ اوأسئ  ،واستعمل حسن الّظنّ  ،ول تكسل ،ول تضجر ،وأعدّ رجال بالليل ،وشّمِ

ل إذنك للنّاس ،وتفَقَد من يبيت على بابك ،وخذ نفسك بالتّيقّظ ،كوكُتّاب وَوِكّل  بهم  ،يكنّزاع إلمر النظر في أ، واوسّهِ

إلّ  ،مضيناه الغعدخل  ول ،وإيّاك أن تنّم؛ فإّن أباك لم ينم منذ ولّي الخالفة ،عينا غير نائمة ونفسا غير ساهية

 . (61)ليفتي عليك"وقلبه مستيقظ، هذه وصيّتي إليك، وهللا خ

واستدعى عيسى بن  ،جإلى الّصباح عّمن كان معه في الح (71)وبعد وفاة الخليفة كتم  الحاجب الّربيع بن يونس      

ليهم بأمره، فيما إوجماعة من القّواد واألمراء، وتقدّم  ،(81)وعيسى بن موسى ولّي العهد بعد المهدي ،علّي عّمه

نّه صادر من ا منهم أه، ظنّ كان يزعم؛ أن يجدّدوا البيعة لبنه من غير أن يعلّمهم بوفاته، فلم يتجّرأ أحد على مخالفت

ال وفاة حصور لمنجعفر ا ى قيل: أّن الكتاب الّذي خرج به الّربيع بن يونس من عند الخليفة أبيحتّ  ،(91)الخليفة

مير لمنصور أهللا ا الّذي كان بمثابة عقد بولية العهد، تكريما لبني هاشم، ووصيّة لخليفته"...من عبدالخليفة 

الخليفة  وقبل وفاة ،(20)وعاّمة المسلمين..." ،وشيعته من أهل خراسان ،المؤمنين إلى من خلف بعده من بني هاشم

 .ون الحكمعلى ما يقال هي المتصرف في شؤ (12)ه الخيزرانوكانت أمّ  ،بنه الهاديالمهدي أوصى بالخالفة ل
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ن مواكب ل تخلو مإذ كانت الالخيزران في قضاء حوائج الّرعيّة؛ تدّخل أّمه يرفض الخليفة الهادي وكان        

ومدعاة إلى  ،ة للعجزك مجلبإذ أّن ذل يخّص استقبالها للنّاس في بيتها؛ عن أّمه فيما اه وصلته شائعاتأنّ  بابها، ويبدو

اتسبَّب في وهو م ،، فرفض إجابتها لقضاء بعض حوائج الُمعَّولين عليها(22)ومنبهة على ضعف الّرأي ،الفساد

بيتها،  لنّاس فيالها لحديد ليعبّر عن رفضه لستقبغضبه؛ ليفصح لها عن نكرانه لتدخلها في أمور ل تعنيها، وبالتّ 

 عليه صلّى هللا- ل هللابتي من رسواروإلّ بقي ت من ق ،مكانك، فاستوعبي كالمي وهللا"النّاس، قائال لها:ردعا لكالم 

 ّن ماله،ألقبضو ،؛ لئن بلغني أنّه وقف ببابك أحد من قّوادي أو من خاّصتي أو من خدمي، ألضربّن عنقه-وسلّم

ّكرك أو صحف يذميوم؟ أما لك مغزل يشغلك أو  لّ فمن شاء، فليلزم ذلك، ماهذه المواكب الّتي تغدو إلى بابك ك

 .(32)"ل ذّمّي  بيت يصونك؟ إيّاك، ثّم إيّاك أن تفتحي بابك في حاجة لمسلم و

 "ألصحابه: بقوله ،اي بيتهوأضاف ابن خلدون تعليقا عن ذلك، بذكره لما بّرر به إبعاد أّمه في استقبال النّاس ف      

الكم بال: فما ذلك، ق فقالوا:ل نحبّ  "،فعلت أّم فالن، وصنعت"ويقال:  ،أيّكم يحّب أن يتحدّث الّرجال بخبر أّمه

فر ه الخليفة أبي جعكما يظهر أّن هناك تقليدا من الخليفة الهادي لوصيّة جدّ  ،(42)"فتتحدّثون معها  ،تأتون أّمي

ي أمر وفاة ختلف ف، وا(52)"وإّياك أن تُدخل النّساء في أمرك " عندما أوصى ابنه الخليفة المهدي المنصور،

ولية العهد لولديه  قد كتب ،(72)م برأي البرامكةيتكرّ وكان  ،(62)شيدى الخالفة بعده أخوه هارون الرّ وتولّ  ،الهادي

يذكر و ،أمونالمها تولّ  بعد مصرع الخليفة األمين و ،(30)على الكعبة ق العهدوعلّ  ،(92)والمأمون ،(82)األمين

يقصد العدل،  وكان المأمون(13)وذكر ابن كثير" ،النّويري أّن الخليفة المأمون، كان يجلس للمظالم يوم األحد

عن نِحلته، قال  الكشف ي ارتكبه الخليفة المأمون هوذوالخطأ ال ،(23)والفصل" ،ويتولّى بنفسه الحكم بين النّاس

ك يحي بن اه عن ذلوأن يكتب بذلك كتابا في الّطعن عليه، قال: فنه ،معاوية:"كان المأمون قد هّم بلعن (33)ثمامة

 ،ةلهم نفر ن يكونأول تأمن من  ،ول سيّما أهل خراسان ،وقال:يا أمير المؤمنين، العاّمة ل تحتمل هذا ،أكثم

ك تميل إلى ر لهم أنّ  تُظهول ،والّرأي أن تدّع النّاس على ماهم عليه ،ول يدرى ما يكون عاقبتها ،ونب وة، ل تُستقال

 . (43)لى قولإوأجرى في التّدبير، فركن  ،وآمن في العاقبة ،اسةيق، فإّن ذلك أصلح في السّ فرقة من الِفرَ 

منه  ، كمحاولة(53)"علي بن موسى الّرضا"وهو ،نازل عن الخالفة ألحد علويالمأمون التّ الخليفة حاول       

 (63)مه المعتصده ألخيهاشم في الخالفة، كما أوصى الخليفة المأمون بولية العهد بعين وبني وفيق بين العلويّ للتّ 

ن د هللا باه بعبالمعتصم، وكتب في وصيّته...وأوص ،الوصيّة "وقد كان أوصى المأمون إلى أخيه أبي إسحاق بنصّ 

، "ل تفارقهوأمورك كلّها، شاوره في "القاضي، وقال: (83)وأحمد بن أبي دؤادة ،وإسحاق بن إبراهيم ،(73)طاهر

ه وقال: ،وحذّره من يحي بن أكثم وصاه أنه، ثّم راض ع خانني، ونف ر النّاس منّي، ففارقته غير"ونهاه عنه، وذّمِ

 ايكتب خطًّ  (93)سنة ويتجاوز عن مسيئهم، وأن يصلهم بصالتهم في كلّ  ،نهمسِ ح  بالعلويّين خيرا، أن يقبل من مُ 

من بين ما  ، و(40)"ص من الكُتّابألتخلّ  ليتني مثله؛"زة لبعض الخدم، فقال: أنّه رآى جنا ذلكضعيفا، وكان سبب 

حين كثر  بجواره، تأذّوابب في ذلك أّن أهلها كرهوه، وفعله لردّ المظالم المعتصم، أنّه انتقل من بغداد، وكان السّ 

، لى بعضهماّمة عومن غلظتهم، وربّما وثبت الع ،وغيرهم من األعاجم، ِلما كانوا يل قون منهم ،عبيده األتراك

 . (14)نفراد عن مدينة الّسالم، والفقتلوه لصدمهم إيّاهم في حال ركضهم، فأحّب التنّحي بهم

تّاسع وبويع له في ال ،(34)ينوكان له محسنا للعلويّ  ،العهد بعهد من أبيه وليّ  ،(24)باهلل الواثقى الخالفة تولّ  ثمّ       

ده ها بعفتولّ  ،م، طغى على رأيه أحمد بن أبي دؤادة862هـ/232م إلى857هـ/227األّول عاممن ربيع 

الحّجة  بويع يوم األربعاء من ذيو ،ورفع المحنة ،أهلها ، أظهر ميال ألهل الّسنّة، ونصر(44)المتوّكل

 ،الفةعلى الخ اغطةضّ تهم الوشعر بقوّ  ،ة األتراكوتولّها بقوّ  ،م بعد وفاة أخيه الخليفة الواثق باهلل847هـ/232

نه وسج ،ناصبموتحجيم دورهم، فبدأ بإيتاخ أحد قادتهم، فتمّكن من إبعاده عن  ،، فقّرر صدّهم(54)واستبدادهم

 .(64)م850هـ/235جن عام وتوفّي إيتاخ في السّ 
األتراك في التدّخل في طريق على ام بالبيعة ألولده؛ لكي يقطع الوخطا الخليفة المتوكل خطوة نحو األمّ          

م 850هـ/235ابع والعشرين من ذي الحّجة السّ  ،بتختيار الخليفة، فعمد إلى عقد البيعة ألبنائه الثالثة يوم السّ ا

قسيم الّذي جرت عليه متّبعا ذلك التّ  ،وإبراهيم المؤيد، وقّسم البالد بينهم ،أبوعبد هللا المعتز و ،د المنتصرمحمّ  :وهم

وأقطع المؤيد  ،وولّى المعتز المشرق كلّه ،فولّى المنتصر المغرب كلّه ،شيدالخليفة هارون الرّ الخالفة في عهد 

ودور  ،ن األموال في جميع البالدم خز  855هـ/240أضاف للمعتز في ثمّ  ،(47)وفلسطين ،ودمشق ،أخبار حمص

اعي إلى أبي دؤادة الدّ م غضب على أحمد بن 852هـ/237وفي رجب، راهم باسمهرب الدّ ض  وأمر أن تُ  ،ربالضّ 

 ،(49)ولّه مكانه و ،(48)واستدعى يحي بن أكثم ،فعزله عن هذا المنصب ،وكان على المظالم ،القول بخلق القرآن
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 ،د بن أحمد بن أبي دؤادة، فحبسهوأخذ ابنه محمّ  ،حفظ على أموالهنة أمر المتوكل بالتّ ل من هذه السّ وفي ربيع األوّ 

 و ،يقوم بعشرين ألف دينار ما ،فيسةمائة ألف وعشرين ألفا دينار من الجواهر النّ  وأمر بمصادرة ماله، فصودر

 .(15)إلى بغداد (50)ونفى أهله من ساّمراء ،لف درهما صولح على أن يؤدي ستة عشر ألف أأخير

 ،ودقوضرب النّ  ،ربالمغ ولّهم المشرق و و ،الثةوشعر األتراك بالخطر عندما بايع المتوكل ألولده الثّ        

ا م، فبدأوء عليهعتبروا إبعادهم من مناصبهم هو خطوة للقضا، واسمهم، فاشتدّ حقدهم على الخليفةراهم باوالدّ 

اء تدّ العدواش ،رلى سامراء بعد ثالثة أشه، وجعل دمشق حاضرة له، ثّم عاد إى ترك سامراءحتّ  ،المؤامرات ضدّه

ير ولية اول تغيّ نّه حأل ؛مؤامرة بمعاونة ابنه المنتصر، الّذي نقم على أبيهى دبّروا لقتله حتّ  ،بينه وبين األتراك

 ،ّكل بهمون ،بر الحسينن، فقد هدم قوألّن المعتز كان يعارض سياسة أبيه مع العلوييّ  ؛عليه (52)العهد بتقديم المعتز

 . وكان المنتصر يتعاطف معهم

 ،المنتصر إبنه :موه ،ص من أعدائهخلّ أحد قادته على التّ  (53)فق مع الفتح بن خاقانوقيل: أّن المتوكل اتّ       

ق القوم ففاتّ  ،هبشرب والستهتار ،بيذليستتر مع النّ  ؛ولم يكن هذا السرّ  ،اد األتراكوغيرهم من قوّ  ،وبغا ،ووصيف

ئيس حرس رركي على أن يفتكوا بالمتوكل، فأعدّ األتراك للمؤامرة العدّة، فشارك في قتل المتوكل بياغر التّ 

ه فابتدر ،رابلشّ اوالمتوكل قد أخذ منه  ،وسيوفهم مسلولة ،ودفع له بعشرة من األجناد، فدخلوا القصر ،المتوكل

 كان قتلهو ،اقانوهو الفتح بن خ ،أتت على نفسه، وقُتل معه أحد أفراد حاشيته وثنى عليه بأخرى ،أحدهم بضربة

 .(54)م862هـ/248ابع من شوال يوم األربعاء الرّ 

بايعه القّواد األتراك  اه،، ولّما قتل أبم850هـ/235ولية العهد ، كان أبوه قد عقد له (55)ى بعده المنتصروتولّ        

وكان له  ،هملونّصبوه خاضعا  ،وكان خاضعا لنفوذ األتراك ،م861هـ/247ابع من شوال عقب مقتل أبيه في الرّ 

ل من أن المتوك والمؤيد ابني ،وخشي األتراك من المعتز ،طبةقود والخقتصر على صك النّ اسمي، فقط المظهر ال

فلم  ة العهد،ن وليمأحدهما الخالفة بعد المنتصر، فيأخذاهم بدّم والدهما؛ لذلك أمروا المنتصر أن يخلعهما  يلي

 ،ألتراكاوكره المنتصر  ،وأجبر أخويه على خلع نفسيهما ،وهو كاره ،وأذعن لذلك ،أ على العتراضيتجرّ 

لقضاء لوا باجّ اك يعَ ما جعل األتر ،يهم قتلة الخلفاءوكان يسمّ  ،ص من زعمائهمخلّ وحاول التّ  ،وأحّس بخطر تسلطهم

 .(56)يفوري الذي سّمه بمشرط حجمه بهبيب الطّ ص منه بواسطة الطّ خلّ والتّ  ،عليه

 ،لى توحيد كلمتهمعاألتراك  إذ تعاهد م؛862هـ/248بويع بالخالفة (57)باهلل ى الخالفة بعده المستعينفتولّ        

ا  يبقى منّ متوكل، لولد الى وليتم أحدا من أمتّ "وقالوا:  ،أبيه ختيار أحد أولد المتوكل خشية أن يقتلهم بدمّ وعدم ا

 ،(85)وبغا ،افيلّما قتل وص ر له األتراك،ولد أستاذنا، فبايعوه، فتنكّ  أحمد بن المعتصم إلّ  ،فقالوا: ما لها ،"باقية

ى تنصيب فقوا علواتّ ، (59)وبغا أمر ،الذي فتك بالمتوكل، ولم يكن للمستعين مع وصيف كيرونفى باغر التّ 

ة، لطى السّ حن علطاوالتّ  ،وبدأ عهد بالضطرابات ،ولةوتوّزعوا المناصب الكبرى في الدّ  ،المستعين بن المعتصم

 استغلّ و ،فيها نتصر األتراكا واألتراك في حرب شوارع العاّمةواصطدم  ،فنشبت ثورة في سامّراء باسم المعتز

وقتل  إلى جزيرة كريت، (60)ص من زعمائهم، فنفى أحمد الخصيبنشقاق األتراك على أنفسهم، فراح يتخلّ ا

حوله  ذي تجّمععتز العندئذ أعلن األتراك خلعه، وبايعوا الم ؛حتماء بأهلها فّر إلى بغداد لالوباغر، ثمّ  ،أتامش

له وقت ،لولكنّه كان ضعيفا، فتناز ،ين من األتراكدتهم، في حين سانده أهل بغداد بعض المنشقّ معظه قا

 .(61)األتراك

لمنتصر أرغمه ألّن ا ؛لولية له اكان أبوه المتوكل قد جعله وليّا للعهد بعد أخيه المنتصر، فلم تتمّ باهلل  المعتز     

 ، وخطبمتوكلوبايع للمعتز باهلل بن ال ،أحمد بن المعتصم نفسه من الخالفة ،م866هـ/252في  على خلع نفسه

ولّما ولّي  ،(62)من بها من الجند وأخذ له البيعة على كلّ  ،مربع خلون من محرّ للمعتز ببغداد يوم الجمعة أل

ع له، وبوي ،تزج المعى كانت الفتنة بين قّواد المستعين، فأخرحتّ  ،وأخاه المؤيد ،المستعين بعد المنتصر حبسه هو

وعاد  ،ة أشهروستّ  ،م في رجب، فكانت مدّة خالفته ثالث سنوات866هـ/252وتّم له األمر بعد خلع المستعين في

 .إلى سامّراء

وتنصيب أخيه  ،مّما أدّى إلى إقدامهم على خلعه ؛وعجز عن تلبية طلبات األتراك ،ركيأثير التّ ووقع تحت التّ        

ن عن الحرب باعتبارهما مسؤولي   ،وبغا ،وصيف :عماء األتراك، مثلمن بعض الزّ  وتخلّص المعتزّ  ،المؤيد

د بن الواثق، وأسندوا الخالفة إلى محمّ  ،ة التي وقعت بينه وبين المستعين، فأرغمه األتراك على خلع نفسهاألهليّ 

وبويع له بالخالفة بعد أن خلع المعتز  ،لى الموت، ويعذبه إموا المعتز إلى من يسجنهوسلّ  ،(36)باهلل قب بالمهتديولُ 

ونهى عن  ،غبة في اإلصالح، أمر بالمعروفم، كان تقيّا، ورعا، شديد الرّ 869هـ/255نفسه لثالث بقين من رجب
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لى المسجد الجامع، فيخطب إجمعة  وكان يحضر كلّ  ،وأظهر العدل ،ونهى عن القيّان ،رابوحّرم الشّ  ،المنكر

 .(64)واوينوأشرف على الدّ  ،مويؤّمه ،بالنّاس

 تفثقل ،والخاص ،للعام ، كان يجلس فيها"قبّة المظالم"نظر في المظالم، فبني قبّة لها أربعة أبواب، سّماها       

الد وضاع البسمح أولم ت ،جر من تلك المدّةعتراهم الضّ ى احتّ  ،ة، فاستطالوا خالفتهة والخاصّ وطأته على العامّ 

ر في دفع أخالتّ  بسببّ  ؛دة بإنجاح إصالحاته، فثار العاّمة في بغداد ضدّ حكمه، ثّم تبعهم الجنوالخارجيّ ة اخليّ الدّ 

عضهم بألتراك اأن يضرب باهلل ر المهتدي نج، فقرّ ونشبت ثورة الزّ  ،واستغّل الطالبيون هذا الموقف ،أرزاقهم

وهو  ،دتهموقتل أحد قا ،وقد انحاز إلى جانب بعضهم ،خلص منهواتّفق األتراك على التّ  ،لكنّه فشل ،بعضب

ه مصحف ى رأسوعل ،وخرج هو ،، مقلّدا بذلك مافعله المنصور مع أبي مسلم، فجاء األتراك لمقاتلته"باكيباك"

بة ي المغارحده فهو و وبقيّ  ،اس لنصرته، فلّما التحم الفريقان مال األتراك الذين معه الى إخوانهميدعو النّ 

 م، ثمّ 870هـ/256ابع عشر من رجبوانتهى األمر بقبض األتراك عليه في الرّ  ،ومن جاء من العاّمة ،ةوالفراعن

 .(65)مات لثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب ا أبى خلع نفسه، ثمّ لمّ  ؛خلعوه

ونتيجة تزايد  ،لمهتديبايعه األتراك بعد وفاة ا م870هـ/256ع له من غير عهد سابق بوي (66)على هللا المعتمد       

لموفق وكان ا ،"لموفقاأبا طلحة "طلب األتراك منه تولية أحد إخوته الجيش، فولّى أخاه  ة بينهماخليّ الخالفات الدّ 

كّة السّ  هللاعلى تمد ة المعوأبقى للخليف ،ة وانتعاشها، فجمع األمور كلّها في يدهولة العباسيّ موفقا في جمع شتات الدّ 

جزهم عن وع ،نجام الزّ ة بعد هزائمهم أمّ خاصّ  ،ن كاسم، فانكسرت بذلك شوكة األتراكإمرة المؤمني و ،والخطبة

أبي "مكانه بابنه  على هللام، فجاء المعتمد 892هـ/278الموفق توفيّ  لكنّ  ،ولام الدّ وقيّ  ،مقاومة المدّ النفصالي

 . (67)"المعتضد ،العبّاس

لى إنعاش إوكان يهدف  ،مدى تسع سنوات مدّة خالفته سلك نهج والده في حروبه وأعماله اإلدارية على     

ى بعده ليتولّ  ،م902/هـ289في ربيع اآلخر وتوفيّ  ،في عهده تراجع نفوذ األتراك وتثبيت هيبتها، واستمرّ  ،الخالفة

م إلى 902هـ/289آلخراربيع 22وذلك في  ،بعهد منهباهلل وبويع بالخالفة بعد وفاة أبيه المعتضد  ،(68)باهلل المكتفي

 ،ةبيديّ عُ و ،ةعيليّ وإسما ،من قرامطة ،ةوريّ ة والثّ نفصاليّ تفاقم في عهده أمر الحركات اإل م908هـ/295 أن توفيّ 

ن من نييّ ولوالطّ  نفوذ وأزال ،اموأقّر سلطان الخالفة على بالد الشّ  ،فنّكل بالقرامطة ،وراتوبذل جهدا في قمع الثّ 

ة فات األسريّ لخالبفعل ا ؛م، فعادت الخالفة إلى ضعفها903هـ/290 وتوفيّ  ،وأعادها إلى حظيرة الخالفة ،مصر

 اسي.داخل البيت العب

 "المعتز  بنهللاعبيد "نفوذهم، فعارضوا ترشيح  ليستمرّ  ؛ابق في اختيار الخلفاءوعادوا إلى نهجهم السّ       

ن عمره، عشر م الثةوكان في الثّ  "،جعفر بن المعتضد ،أبا الفضل" واختاروا ،ألنّه كان قويا ؛لمنصب الخالفة

ولّما  ،غبش ،لد هيو ه أمّ وأمّ  ،بويع بالخالفة لمعتضد باهللوهو جعفر بن اباهلل"،  المقتدر"وتلقّب ب ،وه الخالفةفولّ 

زت في وبر "،ركيولة في إدارة مؤنس التّ وترك أمور الدّ لفاء، ولم يكن على مستوى الخ ،اتهنشأ عكف على لذّ 

 ،يش عليهرة الجمّما أدّى إلى ثو اخل والخارج؛وانتشرت الفتن في الدّ  ،ساء في الحكمخل النّ عهده ظاهرة تدّ 

وبعض  "،غريب"اله أعيد المقتدر عن طريق خ ، ثمّ باهلل" اضيالرّ "وجعلوه  "،عبد هللا بن المعتز"خلفه ف ،وخلعه

باهلل  ه القاهرء بعدوجا ،مؤنس ختلف مع المقتدر، فقتل المقتدر على يدّ مؤنس الخادم الذي ا ،القادة األتراك منهم

ص من فتخلّ  ،األتراك اتّبع القاهر سياسة القسوة مع القادة م  الذي لم يكن خيرا منه، ثمّ 933م/932-هـ 322هـ/320

 . (69)اهللب اضيبايعوا للخليفة الرّ  وسملوا عينيه، ثمّ  ،ولكن القادة والجنود ثاروا عليه ،مؤنس الخادم

 ،هااد وأعمالليفة غير بغدلم يبق للخ"ثير: ة، قال ابن األاسيّ ولة العبركي في إضعاف الدّ فوذ التّ واستّمر النّ        

 وأطلق فيهلل، بااضي أمير واسط والبصرة، استدعاه الرّ  ،د بن رائقوهو محمّ  ،(70)والحكم في جميعها لبن رائق

 "بجكم"ى ويسمّ  ،هوخرج عليه أحد قادت ،ضعف نفوذ ابن رائق "،أمير األمراء"به ولقّ  ،ولة كلّهايده سلطات الدّ 

 ،املشّ ارائق إلى  وفّر ابن ،وآلت إليه إمرة األمراء ،واستولى على مقاليد اإلمارة ،م939هـ/327الذي دخل بغداد

قتل  حين ،ةن على الخالفوكا ،م941هـ/329وأدّت الفوضى إلى مقتله ،وتدهور الحال في عهد بجكم ثالث سنوات

ولد  مّ أ ،أّمهو ،جعفر المقتدر بن أحمد المعتضد باهلل ،وهو إبراهيم المتقي هلل ،قي هللبجكم الخليفة المتّ 

 .(71)م945هـ/333ى خلع حتّ  ،ولم يزل خليفة ،م941هـ/329بويع بالخالفة "خلوب"اسمها

ولة وأفراد البيت اضي وأعيان الدّ وزير الرّ  "سليمان بن الحسن ،القاسم"ومنهم  ،ولةاجتمع أعيان الدّ        

 ،وبايعوه ،اضي، فاختاروا ابن جعفر المقتدر باهلل لهذا المنصبوتشاوروا فيمن يصلح للخالفة بعد الرّ  ،العباسي

عبد هللا  أبو"ة خاصّ  ،لطةولّما أصبح خليفة وجد نفسه ألعوبة في أيدي القادة المتنافسين على السّ  ،بالمتّقي ولقبّ 
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لكن لم يقلّده  ،وأصبح البريدي أمير األمراء الذي برز بعد مقتل بجكم ،نوالحمدانييّ  "،بن رائق"، و"االبريدي

، الخليفة المتقي هذا المنصب، وإنّما أضاف إلى منصبه هذا قيادة الجيش، فأصبح في يده سلطات أمير األمراء

، ولكنّهما اختلفا عندما امبن رائق من الشّ عى اواستد ،قيلى المتّ بن رائق بعد أن انقلب عواختلف البريدي مع ا

 ،بن رائق إلى الهربا قي والخليفة المتّ  رّ وهاجم بغداد، فاضط ،فجمع البريدي جيوشه ،بن رائق البريديعزل ا

 .(72)ودخل بغداد ،واستولى البريدي على منصب أمير األمراء ،وذهبا إلى بني حمدان في الموصل

 ،م942/هـ330دادي إلى بغوأعاد المتق ،ولة الحمداني، فحارب البريدياستعان بناصر الدّ باهلل قي ولكن المتّ          

وسيطر  ،ألمراءلجعله أميرا  قي قائدا للشرطة، ثمّ ، فعينه المتّ "توزون"وفي هذه األحداث ظهر قائد تركي هو 

عد لعباسي بلعهد ااوا األمر في ح أقوى األمراء الذين تولّ توزون أصب ولكنّ  ،الحمدانيون على األوضاع في بغداد

فة الخلي واستطاع أن يقبض على ،وإخراجهم من بغداد بصحبة الخليفة إلى الموصل ،ينصراعه مع الحمدانيّ 

ركي لتّ فوذ النّ اة هذه قمّ و ،باهلل"المستكفي "بولقبّه  ،عبد هللا بن المكتفي خليفة "،توزون"واختار  ،ويسجنه ،قيالمتّ 

 .(73)عتضدعبد هللا المستكفي باهلل بن المكتفي بن الم ،وهو أبو القاسم ،ين المستكفيفي عصر العباسيّ 

لطة سخالفة تحت وأصبحت ال ،اسعامة النّ مع وبايعه  ،قي أحضر المستكفي إليها قبض توزون على المتّ مّ لو      

 ،المستكفي :همى فيه الخالفة خمسة خلفاء وتولّ  م1056م/946-ه447هـ/إلى334ور من ويبتدئ هذا الدّ  ،آل بويه

لفه ابن خ ة، ثمّ لطبالسّ  خاللها وخالفة المستكفي لم تطل سنة وأربعة أشهر، استبدّ  ،القائم ،القادر ،ائعالطّ  ،المطيع

مير نصب أموألغى  ،ولة بن بويه على بغدادالدّ  ى استولى معزّ حتّ  ،في منصب أمير األمراء وبقيّ  ،يرزادش

 .ة إلى نهاية الحكم العباسييّ ت األحوال المتردّ واستمرّ  ،األمراء

 مّ أ ،همّ ، أبن المعتضد عبد هللا بن المكتفي ،القاسم بوأ :م946م/945-ه334ه/333المستكفي باهلل)أبو القاسم(       

عون ربحدى وأوعمره إ م942ه/330قي في صفر سنةبويع له بالخالفة عند خلع المتّ  ،اسالنّ  "ملحأ"، ولد اسمها

فخلع  ،ر لنفسهوحلف العساك ،فطمع في المملكة ،جعفر بن شيرزاد بوومعه كاتبه أ ،امهيّ مات توزون في أ ،سنة

ي ف بين يدفوق ،ةودخل ابن بويه دار الخالف ،فاختفى ابن شيرزاد ،حمد بن بويه بغداد دخل أثمّ  ،عليه الخليفة

ضرب و"، ولةلدّ اركن "ن خاهما الحسأو "،ولةعماد الدّ "ا خاه عليّ  أولقبّ  ،ولةالدّ  معزّ ه ولقبّ  ،فخلع عليه ،الخليفة

 ،مرهى أولة قودّ ال عزّ م نّ  إثمّ  ،كةوضرب ذلك على السّ  "،ام الحقّ مّ "إالمستكفي نفسه  ولقبّ  ،ةكّ لقابهم على السّ أ

يلم من الدّ  لعراقل من ملك اوّ ، وهو ألف درهم فقطخمسة آ ،فقةيوم برسم النّ  ر له كلّ وقدّ  ،وحجر على الخليفة

قوا ، وسازلهلى منولة إالدّ  ومضى معزّ  ،فلم يبق فيها شيء ،ونهبوها ،لى الحرميلم دار الخالفة إ...وهاجم الدّ 

الفضل بن "حضروا ، وأشهروأربعة أ (74)وكانت خالفته سنة ،وسملت عيناه يومئذ ،وخلع ،ليهالمستكفي ماشيا إ

 نأ سجن إلى ثمّ  ،الخلعبشهد على نفسه ، وأم عليه بالخالفةفسلّ  ،ه المستكفيموا ابن عمّ قدّ  ثمّ  ،وبايعوه ،"المقتدر

 . (75)شيعوكان يتظاهر بالتّ  ،وشهران ،ربعون سنة وأوله ستّ ، م950ه/338مات سنة

ولد  مّ أ ،همّ أ، معتضدالفضل بن المقتدر بن ال ،القاسم بو: أم974م/946-ه363ه/334المطيع هلل)أبو القاسم(        

ر له قرّ و ، م946ه/334خرة سنةجمادى اآلبويع له عند خلع المستكفي في ، م914ه/301سنة  ولد "شغلة"اسمها

نا أ": فقال المطيع ،لطان بختيار المطيعصادر السّ  م973/ه362، وفي (76)يوم نفقة مائة دينار فقط ولة كلّ الدّ  معزّ 

شاع في و، رهملف دبعمائة أر، وحمل أى باع قماشهحتّ  ،د عليهفشدّ  ،"حببتم اعتزلت، فإن أليس لي غير الخطبة

، ولةلدّ ا فدعاه حاجب عزّ  ،وثقل لسانه ،حصل للمطيع فالج م974/ه363، وفي (77)الخليفة صودر نّ األلسنة أ

ء بعاراأل ر في يوم، وعقد له األمففعل "،ع هلل"الطائلى ولده ، وتسليم األمر إلى خلع نفسهإ "سبكتكين"الحاجب 

 يى القاضعه علثبت خل، وأشهراوأ ة خالفة المطيع تسعا وعشرين سنةفكانت خالفته مدّ  ،ثالث عشر من ذي القعدة

ة م سنمحرّ في ال ، فماتلى واسط مع ولده، وخرج المطيع إ"يخ الفاضلالشّ "ى وصار بعد خلعه يسمّ  ،شيبان مّ ابن أ

 .(78) م975ه/364

 "هزار"ولد اسمها مّ أ ،همّ ، أعبد الكريم بن المطيع ،بوبكر:أم1003م/974-ه393ه/363بكر(الطائع هلل)أبو        

ه حبس نّ ، وسببه أع: قبض على الطائم922/ه381نزل له أبوه عن الخالفة وعمره ثالث وأربعون سنة ، وفي 

ولة ب بهاء الدّ ا قرّ فلمّ  ،سيفادا واق متقلّ وقد جلس الطائع في الرّ  ،ولةفجاء بهاء الدّ  ،ولةرجال من خواص بهاء الدّ 

وه في ، فلفّ يلموتكاثر الدّ  ،فجذبوا الطائع من سريره ،ولةصحاب بهاء الدّ م أوتقدّ  ،وجلس على الكرسي ،رضقبّل األ

م ه سلّ نّ ، وأيمانا بخلع نفسه، وكتب على الطائع أولةورجع بهاء الدّ  ،البلد وارتجّ  ،لطنةلى دار السّ وأصعد إ ،كساء

لى القادر باهلل ليحضر ، ونفذ إوذلك في تاسع عشر شعبان ،شرافواأل كابر، وشهد عليه األالقادر باهلللى األمر إ
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الفطر ومات ليلة عيد  ،حسن حال، محترما في أماالطائع في دار القادر باهلل مكرّ  واستمرّ  ،وهو بالبطيحة

 .     (79)بيتل ال، وكان شديد النحراف آل م1003ه/393سنة

ولد  ،تدرسحاق بن المق، أحمد بن إالعباس بوأ: م1031م/1003-ه422ه/393بو العباس(القادر باهلل)أ     

فقدم في  ،ن غائباوكا ،بويع له بالخالفة بعد خلع الطائع "دمية"و أ "منىتُ "ولد اسمها مّ ه أمّ أم، 948ه/336سنة

هجد تّ دامة الإ، وادةييانة والسّ تر والدّ السّ ه كان من نّ : أوهنئ...وقيل ،اوجلس من الغد جلوسا عامّ  ،عاشر رمضان

 يفف كتابا صنّ و ،افعيشّ بي بشر الهروي ال"أه على العالمة وحسن الطريقة ...تفقّ  ،دقاتوالصّ  ،وكثرة البرّ  ،يلباللّ 

ن عبد د في كتابه فضائل عمر برو، وأصحاب الحديثحابة على ترتيب مذهب أه فضائل الصّ صول ذكر فياأل

الحديث  صحابأ  جمعة في حلقةكلّ  ، وكان ذلك الكتاب يقرأنلق القرآوالقائلين بخ ،المعتزلة كفار، وإالعزيز

ة عن شر ذي الحجّ عثنين الحادي  القادر باهلل ليلة اإلتوفيّ  م1031ه/224، وفي (80)اسوبحضرة النّ  ،بجامع المهدي

 . (81)شهرة خالفته إحدى وأربعون سنة وثالثة أومدّ  ،سبع وثمانين سنة

، ولد في نصف ر باهللعبد هللا بن القاد ،جعفر بوأ :م1075م/1031-ه467ه/422القائم بأمر هللا)أبو جعفر(         

فة عند  الخالوليّ  ،"دىقطر النّ " :وقيل ،"جىبدر الدُّ " ،رمينية اسمهاأ ولد مّ ه أمّ أ م،1001ه/391ذي القعدة سنة 

ه لذي لقبّ اوهو  ،وكان ولي عهده في الحياة، م1031ه/422ة سنةثنين الحادي عشر ذي الحجّ موت أبيه يوم اإل

دقة لصّ كثير ا ،تعالى اليقين باهلل قويّ  ،عالما ،زاهدا ،دينا ،ه كان ورعانّ : بأوقيل عنه ،""مر هللاالقائم بأ"ب

ن لمنع مايرى  ل ،حسان وقضاء الحوائجكثرا للعدل واإلم ،ومعرفة حسنة بالكتابة ،دب، له عناية باألبروالصّ 

 .    (82)شيء طلب منه

كي رسالن الترّ  أنّ أ ببوالسّ ، م1059ه/450ن قبض عليه في سنةولم يزل أمر القائم بأمر هللا مستقيما إلى أ         

ه على ل يّ عِ ، ودُ مراء العرب والعجم، وتهيبته أمره...وانتشر ذكرهم أ" كان قد عظُ البساسيري"ب ،المعروف

، قيدتهه سوء عنّ نده أع صحّ  ثمّ  ،مرا بدونه، ولم يكن القائم بأمر هللا يقطع أالقرىب وخرّ  ،موالبى األوج ،المنابر

 ال سلطانن مكيد بمحمّ  ،با طالب، فكاتب الخليفة أه عزم على نهب دار الخالفة والقبض على الخليفةنّ وبلغه أ

 غرلبكطوقدم  ،ريحرقت دار البساسي أثمّ  ،ي يستنهضه في القدوموهو بالرّ  ،"طغرلبك"المعروف ب ،الغزّ 

مات  م1075/ه467، وفي (83)تراكمن األ ا، وتالحق به خلقحبةلى الرّ ، فذهب البساسيري إم1056ه/744سنة

وخرج  ،دوضع الفصم حلّ فان ،ونام ،ه افتصدنّ ، وذلك ألالث عشر من شعبانمر هللا ليلة الخميس الثّ الخليفة القائم بأ

ة دّ مو ،توفيّ  ثمّ  ،اهصّ وو ،دعبد هللا بن محمّ  ،العهد فطلب حفيده وليّ  ،ت قوتهوقد انحلّ  ،فاستيقظ ا،كثير امنه دمّ 

 . (48)ن سنةوا وأربعخالفته خمس

،  مر هللاد بن القائم بأعبد هللا بن محمّ  ،بو القاسمأ:م1095م/1075-ه487ه/467المقتدي بأمر هللا)أبو القاسم(       

ه بعد لبويع  "،رجوانأ"ولد اسمها مّ أ ،همّ ، وأشهرة أبيه بستّ أ وفاةفولد بعد  ،وهو حمل ،بوه في حياة القائممات أ

 باغوابن الصّ  ،يرازيسحاق الشّ يخ أبي إوكانت البيعة بحضرة الشّ  ،شهر، وله تسع عشرة سنة وثالثة أهموت جدّ 

دخل ل يأن  ، وأمره نفى المغنيات والخواطى ببغدادنّ ، ومن محاسنه أامه خيرات كثيرةيّ ، وظهر في أامغانيوالدّ 

وعلم  ،م1095ه/874م سنة وذلك في المحرّ ، (85)اسام صيانة لحرم النّ براج الحمّ ب أوخرّ  ،بمئزر لّ إ ،امحد الحمّ أ

 ستظهرولده الملبويع و ،تههار سمّ جاريته شمس النّ  فقيل: إنّ  ،مات الخليفة من الغد فجأة ثمّ  ،الخليفة على تقليده

     . (68)باهلل

ولد في  ،اهللحمد بن المقتدي ب، أالعباس بو: أم1119م/1095-ه512ه/487باهلل)أبو العباس(المستظهر        

ا بّ مح ،خالقألاكريم  ،، وكان ليناعشرة سنة وشهران وله ستّ  ،بويع له عند وفاة والده م،1078 ه/470شوال سنة

مستظهر باهلل ت الخليفة الما م،119ه/512، وفي سنة كثيرة الحروب ،امه مضطربةيّ كانت أ ،لحاءللعلماء والصّ 

 ،دالمسترش ابنه ى عليهوصلّ  ،ة حكمه خمسا وعشرين سنةفكانت مدّ  ،لوّ يع األالث والعشرين ربربعاء الثّ يوم األ

 .   (78)تهوماتت بعده بقليل جدّ 

بن  الفضل ،منصور بوأ: م1135م/1119-ه529ه/512المسترشد باهلل)الفضل بن المستظهر باهلل(        

موت أبيه في ربيع  ، وبويع له بالخالفة عندولد مّ أ ،همّ ، أم1093ه/485ل سنةوّ ولد في ربيع األ المستظهر باهلل

حسن ا أهورتبّ  ،مور الخالفة، ضبط أوهيبة ،ي، ورأوشهامة ،ة عاليةوكان ذا همّ ، م1117ه/510خر سنةاآل

     . (88)وباشر الحروب بنفسه ،ريعةالشّ  ركاند أوشيّ  ،ونشر عظامها ،حيا رسم الخالفة، وأترتيب

 ولد في سنة ،منصور بن المسترشد ،جعفر بو: أم1136م/1135-ه530ه/529اشد باهلل)أبوجعفر(الر         

بيه ذي ، وبويع له بالخالفة عند قتل أم1120ه/513بوه بولية العهد سنة، وخطب له أولد مّ ه، أمّ ، أم1109ه/502
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ا ولمّ  ،ثر العدلؤيُ  ،يرةحسن السّ  ،سمحا ،جوادا ،شجاعا ،شاعرا ،ديبا، أوكان فصيحا، م1035ه/529القعدة سنة

وكتبوا محضرا فيه  ،عيان والعلماءواأل حضروا القضاة، فألى الموصللطان مسعود إلى بغداد خرج هو إعاد السّ 

واستفتوا الفقهاء فيمن  ،وشرب الخمر ،ماءك الدّ وسف   ،موال، وأخذ األلماشد من الظّ شهادة طائفة بما جرى من الرّ 

فتوا بجواز ،  فأستبدل خيرا منهويُ  ،ن يخلعهسقه يجوز لسلطان الوقت أذا ثبت فُ ، وهل إمامته إهل تصحّ  ،فعل ذلك

مر "المقتفي ألب قّ ولُ  ،د بن المستظهرمحمّ "ه وبايعوا عمّ  ،قاضي البلد ،طاهر بن الكرخي بو، وحكم بخلعه أخلعه

    .(89)م 1036ه/530في سادس عشر ذي القعدة سنة ثالثين " هللا

 ،مال "مراغة"فقسطوا على  ،وكان معه جماعة ،ذربيجان، فخرج من الموصل إلى أاشد الخلعوبلغ الرّ          

 ،لعلماءاعة من وحلقوا لحى جما ،خرين، وصلبوا آوقتلوا جماعة ،فسدوا بها، وألى همذان، ومضوا إوعاثوا هناك

 ل عليهفدخ ،صبهان مرضا شديدااشد بظاهر أومرض الرّ  ،ونهبوا القرى ،فحاصروها ،صبهانمضوا إلى أ ثمّ 

م 8113ه/532ان سنةهم في سادس عشر رمضتلوا كلّ قُ  ثمّ  ،كاكينفقتلوه بالسّ  ،اشين معهجماعة من العجم كانوا فرّ 
(90) .      

ولد  ،باهللهر ظمستد بن المحمّ  ،بوعبد هللاأ :م1161م/11336-ه555ه/530هللا(المقتفي ألمر هللا)أبو عبد        

وعمره  ،خيهأع ابن بويع بالخالفة عند خل   ،ه حبشيةمّ ، أم1097ه/489ل سنةوّ اني والعشرين ربيع األفي الثّ 

 من دواب لخالفةاخذ جميع ما في دار ، فأد بغدادومهّ  ،ظهر العدل" بعد أن أمسعود"لطانوبعث السّ  ،ربعون سنةأ

 ،ءم الماوثمانية بغال برس ،فراس، سوى أربعة أطبل الخالفة، ولم يترك في اسثاث وذهب وستور وسرادقوأ

 . (91)لة سفر، ول آن ل يكون عنده خيل، على أهم بايعوا المقتفينّ : أفيقال

، ار الخاصّ لعقّ ا لّ يترك له إ، ولم ق الخليفةجميع ما تعلّ  "مسعود"لطان خذ السّ ، أم1137ه/531سنة فيو      

 نّ أتعلم  أنت ،ما رأينا أعجب من أمرك" فقال المقتفي: ،لف دينارسل الوزير يطلب من الخليفة مائة أروأ

 لّ لم يبق إو ،قىخذ ما تب، وأورحل ،ففعل ما فعل اشد ولّي،ن الرّ ، وإفجرى ماجرى ،موالهالمسترشد سار إليك بأ

، ؟ذا الماللك ه وجه نقيم فمن أيّ  ،ركات والجواليخذت التّ ، وأربت في دار الضّ فوتصرّ  ،هخذته كلّ فأ ،اثثّ األ

خذ طان األلرك السّ فت ،"ةخذ من المسلمين حبّ ي عاهدت هللا أن ل آنّ فإ ،مها، ونسلّ ارن نخرج من الدّ  ألّ إ وما بقيّ 

كان "هبي:قال الذّ ، و(29)ةمن ذلك شدّ  اسفلقي النّ  ،ارجّ وصادر التّ  ،اسمالك من النّ ، وعاد إلى جباية األمن الخليفة

في  يل المثل، قلةمام، خليقا لإلؤددكامل السّ  ،خالق، دمث األشجاعا ،ديبا، أعالما ،المقتفي من سروات الخلفاء

من  لحديثاوسمع  ،وكتب في خالفته ثالث ربعات ،بتوقيعه لّ ، إن صغر، وإمر، ل يجري في دولته أةئمّ األ

        . (93)"ينّ بي الفرج بن السّ بن أ"أبي البركات به دّ ؤم

ن أ زاد على ، فماخل عليهداما يصلي به مّ ؛ ليجعله إحويالنّ  "،با منصور الجواليقي"أام مّ ا عاد المقتفي اإلولمّ       

على م سلّ يما هكذا " :قالف ،بيب قائماصراني الطّ لميذ النّ وكان ابن التّ  ،منين ورحمة هللاؤمير المالم على أقال السّ 

ة نّ سّ ءت به الما جا سالمي هو ،منينؤمير الميا أ"، وقال: ليه ابن الجواليقي، فلم يلتفت إ"مير المؤمنين يا شيخأ

لبه نوع صل إلى ق، لم يو يهودياأ نصرانيا لو حلف حالف أنّ  ،منينؤمير الميا أ": قال ثمّ  ،وروى الحديث ،"ةبويّ النّ 

 :قيفقال المتّ  ،"اناإليم لّ  إختم هللا ك  ، ولن يفُ هللا ختم على قلوبهم نّ ؛ ألارةلما لزمته كف ؛نواع العلم على الوجهمن أ

ُ نّ ، وكأ"حسنت، وأصدقت"       . (94)دبهلميذ بحجر مع غزارة أجم ابن التّ ل  ما أ

 د سنةول ،يوسف بن المقتفي ،بو المظفر: أم1171م/1161-ه566ه/555المستنجد باهلل)أبوالمظفر(       

ويع له يوم ب، م1153ه/547بوه بولية العهد سنةخطب له أ"، طاوس"ولد كرجية اسمها  مّ ،أهمّ ، أم1125ه/518

كان و ،كساميترك بالعراق بحيث ل ،أطلق من المكوس شيئا كثيرا ،فقوكان موصوفا بالعدل والرّ  ،بيهموت أ

: أنا لفقا ،رلف ديناعشرة آ، وبذل فيه فحضره رجل ،ةاس مدّ سجن رجال كان يسعى بالنّ  ،شديدا على المفسدين

ان ك :جوزيوقال ابن ال ،اسه عن النّ شرّ  كفّ ، وأحبسه؛ ألخر مثله، ودلّني على آلف دينارأعطيك عشرة آ

ليغ بعمل ب، ونثر عم بديظله ن ،والفضل الباهر ،كاء الغالبوالذّ  ،ائبي الصّ أوالرّ  ،اقبالمستنجد موصوفا بالفهم الثّ 

  .     (95)م1171ه/566خر سنةثمان ربيع اآلفي ، ومات المستنجد ير ذلكوغ ،لت الفلك واإلسطرلبآ

ولد سنة  ،د بن المستنجد باهللمحمّ  بو، أ: الحسنم1180م/1171-ه575ه/566المستضيء بأمر هللا)الحسن(      

، المظالم فنادى برفع المكوس وردّ  ،بيهبويع له بالخالفة يوم موت أ "ةغضّ "ولد اسمها  مّ ، أهمّ ، أم1142ه/536

وكان دائم البذل  ،بطين والعلماء والمدارس والرّ ين والعلويّ ق مال عظيما على الهاشميّ وفرّ  ،ظهر العدل والكرموأ

وغيرهم ...وفي خالفته  ،ولةرباب الدّ استخلف خلع على أ اولمّ  ،فةأور ،ناةوليس له عنده وقع ذا حلم وأ ،للمال

 ،سواق ببغداد، فغلقت األوجاء البشير بذلك ،كة باسمهوضربت السّ  ،طب له بمصروخُ  ،دي  بَ انقضت دولة بني عُ 
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مات الخليفة المستضيء في ، م1180/ه575في سنةو ،صر على مصريته النّ فت كتابا سمّ وصنّ  ،وعملت القباب

     . (96)حمد، وعهد إلى ابنه أسلخ شوال

، ولد هللا مراس بن المستضيء بأالعبّ  بو، أحمد: أم1226م/1180-ه622ه/575اصر لدين هللا)أحمد(الن        

ذي  ،ستهلّ مبيه في ، بويع له عند موت أ"زمرد"ولد اسمها  مّ ، أهمّ ، أم1159ه/553سنة ،عاشر رجب ،ثنيناإل

لي بن عساكر ع ،الحسن بو، وأاليوسفي عبد الحقّ  ،الحسن بو، أجاز له جماعة منهموأ، م1180ه/575القعدة سنة

في  ، للفخرة في ارغب ؛ويتنافسون في ذلك ،ثون عنه في حياتهفكانوا يحدّ  ،هو لجماعةجاز ، وأدةه  وشُ  ،البطايحي

          . (97)سناداإل

 شيئ من هل يخفى علي ،كل  وكان شديد الهتمام بمصالح المُ  ،ربعين سنة حارب المخالفينة خالفته سبعا وأمدّ        

 يالانت له حوك ،نةاهرة والباطحوال الملوك الظّ يوصلون إليه أ، وأصحاب أخباره في أقطار البالد ةعيّ حوال الرّ أ

ويوقع   ،عرونوهم ل يش ،داقة بين ملوك متعادينحد يوقع الصّ ع ل يفطن لها أدَ وخُ  ،غامضة اومكائد ،لطيفة

 باح بماص كلّ  تيه ورقةكانت تأ "مزندران بغداد"ا دخل رسول صاحب ولمّ  ،وهم ل يفطنون ،العداوة بين متفقين

بحته فص ،رّ سّ اب الة دخلت من ب، فاختلى ليلة بامرأتيه بذلكوالورقة تأ ،كتمفصار يبالغ في التّ  ،يلعمل في اللّ 

علم لخليفة يا نّ أ وهو ل يشكّ  ،وخرج من بغداد ،رفتحيّ  ،فيه صورة الفيلة ،وفيها كان عليكم دواج ،الورقة بذلك

 ه برسالةرزم شاتى رسول خوا، وأالمعصوم يعلم ما في بطن الحاملام مّ  اإلنّ امية يعتقدون أمّ اإل ، ألنّ الغيب

: هبيقال الذّ و، غيبهم يعلمون النّ وهو من أ ،، فرجعما جئت به ،فقد عرفنا ،ارجع :فقيل له ،وكتاب مختوم ،ةمخفيّ 

      . (98)اصر كان مخدوما من الجنّ النّ  نّ أ

بهيبته  حيا، فأبغداد هل، كما يرهبه أهل الهند ومصرفكان يرهبه أ، وخيفة ،القلوب هيبة اصر قد مألكان النّ        

ار في خباب أ، وله أصحودهاء ،ومكر ،وعقل رصين ،ذا فكرة صائبة ،شجاعا ،اصر شهماكان النّ ، وقيل: الخالفة

ل ده قب، وغسل يرجال ببغداد عمل دعوة نّ ى ذكر أحتّ  ،مورألطراف يطالعونه بجزئيات ا، وسائر أالعراق

من  ار وفضولدب من صاحب الدّ ذلك سوء أ فكتب في جواب : ،اصر بذلكفطالع صاحب الخبر النّ  ،ضيافهأ

، دهملبالد بالهل اق أ، ففارلم والعسفلى الظّ مائال إة عيّ يرة في الرّ وكان مع ذلك رديء السّ  قال: ،كاتب المطالعة

 نّ ى أحتّ  ،بائهخالف آة بويميل إلى مذهب اإلماميّ ، وكان يتشيع ،فعال متضادة، وكان يفعل أمالكهموأ موالهموأخذ أ

عده من بفضلهم ، فقال: أ؟-مى هللا عليه وسلّ صلّ -اس بعد رسول هللا فضل النّ أ من  "ئل بحضرته:ابن الجوزي سُ 

ي فبت خر ،ةيرلسّ اصر سيء اكان النّ "ثير:، وقال ابن األبي بكرح بتفضيل أ، ولم يقدر أن يصرّ "كانت ابنته تحته

،  بندقلاوكان يرمي ب ،هوضدّ  ،يءوكان يفعل الشّ  ،مالكهم، وأموالهم، وأخذ أسومحدثه من الرّ ا أممّ  ؛العراقامه يّ أ

      . (99)"الحمام ويغوى

 وكتب ،اراياتججرى عليهم ، وأسميعوالتّ  ،جازة عنه، واستناب نوابا في اإلاشتغل برواية الحديثوقيل:       

اصر جاز النّ أ: هبيوقال الذّ  ،اسوسمعه النّ  ،لى حلب، ووصل إوجمع كتابا سبعين حديثا ،اجازاتماء إللملوك والعل

، "انيامغلدّ ابن ا"و ،"جارابن النّ "و ،"خضرابن األ"، وابن سكينة"ثوا عنه منهم فحدّ  ،عيانلجماعة من األ

شعر يولم  ،"هذهب كلّ " وقيل: ،"خر عمرهاصر في آبصر النّ  قلّ " بو المظفر سبط ابن الجوزي:وقال أ ،وآخرون

 ،هطّ خكتب مثل انت تفك ،بنفسه مها الخطّ قد علّ  ،وكان له جارية ،هل داره، وأى الوزيرحتّ  ،ةعيّ حد من الرّ أ بذلك

 . (100)واقيعفتكتب على التّ 

وم ي ع غلوات كلّ ويغلي سب ،بسبعة فراسخ واب من فوق بغدادتي به الدّ اصر تأكان الماء الذي يشربه النّ        

، ذكره وشقّ  ،اتى سقى المرقد مرّ حتّ  ،ومع هذا ما مات ،يشرب منه ثمّ  ،اميّ ، ويحبس في األوعية سبعة أغلوة

 م1210/ه606وفي سنة ،م1226ه/622حد سلخ من رمضان سنةاصر لدين هللا األالنّ  توفيّ  ،خرج منه الحصىوأ

      . (101)رتمر التّ كان ابتداء أ

اصر د بن النّ محمّ  ،بو نصر، أمر هللاظاهر بأ: الم1227م/1226-ه623ه/622هللا)أبو نصر(الظاهر بأمر        

وهو ابن اثنتين وخمسين  ،هوالدات ة مرّ عدّ  هواستخلف ،بوه بولية العهد، بايع له أم176ه/571ولد سنة ،لدين هللا

 الظاهر الخالفة أظهر ا وليّ : لمّ وقيل، موالق األوفرّ  ،المظزال الم، وأبطل المكوس، وأةعيّ لى الرّ سنة ...أحسن إ

لكان القائل  ؛الخالفة بعد عمر بن عبد العزيز مثله ه ما وليّ نّ ل: أفلو قي ،ني  رَ مَ عاد به سنة العُ أ حسان ماالعدل واإل

بطل المكوس في ، وأوقبلها شيئا كثيرا ،بيهام أيّ ه أعاد من األموال المغصوبة واألمالك المأخوذة في أنّ ، فإصادقا

وكان ذلك كثيرا ل  ،بوهده أسقاط جميع ما جدّ وبإ ،الخراج القديم في جميع العراقعادة ، وأمر بإالبالد جميعها

اصر كان يأخذ ف النّ ا استخلّ فلمّ  ،لف دينار"، كان يحصل منها قديما عشرة آيعقوبا"قرية  نّ فمن ذلك أ ،يحصى
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صلي على ا أعاد الخراج األولمّ  ،لوّ دها على الخراج األفأعا ،، فاستغاث أهلهالف دينارنة ثمانين أمنها في السّ 

شجرة  من كلّ  لّ ، وخربت، فأمر أن ل يؤخذ إشجارهاأمالكهم قد يبست أكثر أ نّ ، وذكروا أالبالد حضر خلق كثير

 ،ويعطون بصنجة البلد ،ن صنجة الخزانة كانت راجحة نصف قيراط في مثقال بها يقبضون، ومن عدله أسالمة

لى ما يتعامل ، فتعاد صنجة الخزانة إمر كذا وكذا األنّ وقد بلغنا أ،فين"له "ويل للمطفّ وّ ، وألى الوزيره إفخرج خطّ 

عاد ، فألف دينارفكان خمسة وثالثين أ ،وقد حسبنا في العام الماضي ،في هذا تفاوتا كثيرا نّ ، فكتبوا إليه أاسبه النّ 

        . (102)لف دينارثمائة ألف وخمسون أه ثالنّ ، ولو أالجواب ينكر على القائل ويقول يبطل

 ،بهاها على أربادّ فر ،لف دينار من ظلم، ومعه أزيد من مائة أيوان قدم من واسطصاحب الدّ  نّ ومن عدله أ        

على  حرلنّ ق ليلة عيد اوفرّ  ،عسرن أليفيها عمّ  ؛لف دينار، وأرسل إلى القاضي عشرة آهل الحبوسوأخرج أ

ا نأ": قالف ،"عضهل تسمح نفس بب ،موال: هذا الذي تخرجه من األوقيل له ،لف دينارلحاء مائة أ، والصّ العلماء

ها لّ كرقاع  لوفأعيش؟، ووجد في بيت من داره أفكم بقيت  ،فعل الخير، أفاتركوني ،كان بعد العصرفتحت الدّ 

ال له ق ،لخزائنلى ال إا دخلمّ ، وقيل: "ها سعاياتفيها كلّ  ،ل حاجة لنا" :قال ،؟ل تفتحها مَ لِ  :فقيل له ،مختومة

 نّ ، فإي سبيل هللافوتنفق  ،بل تفرغ" ؛"لتمتلىء ؛ما جعلت الخزائن" :فقال ،"بائك تمتلىءام أيّ كانت في أ": خادم

 لّ ، إ يظهربوه ل، وكان أاسوظهر للنّ  ،زال المكس، وأظهر العدل : أوقال ابن واصل ،"جارشغل التّ الجمع أ

، وقد امايّ وأ شهر، فكانت خالفته تسعة أم1227ه/623رحمه هللا الخليفة الظاهر ثالث عشر رجب سنة توفيّ  ،نادرا

لقادر يخ عبد ازاق بن الشّ بن عبد الرّ  نصر ،بوصالح، وروى عنه عنه أجازةروى الحديث عن والده باإل

        . (103)الجيلي

ن الظاهر منصور ب ،جعفر بو، أالمستنصر باهلل :م1243م/1227-ه640ه/623المستنصر باهلل)أبو جعفر(      

بيه في رجب ، وبويع له بعد موت أارية تركيةه جمّ أم، 1193ه/588ولد في صفر سنة ،مر هللابأ

 ى المساجدوبن ،نيهل العلم والدّ ب أوقرّ  ،نصاف في القضايا، وبذل اإلعايافنشر العدل في الرّ  ،م1227ه/623سنة

اس على حمل النّ و ،فتنال وكفّ  ،ننّ ونشر السّ  ،وقمع المتمردة ،ينقام منار الدّ ، وأوالمارستاناتبط والمدارس والرّ 

 :...وقيللحصوناوافتتح  ،وحفظ الثغور ،سالم، وجمع الجيوش لنصرة اإلحسن قيام، وقام بأمر الجهاد أنقوم سنّ أ

     . (104)العلمهل واتب الحسنة ألفيها الرّ  ورتبّ  ،ةالمدرسة المستنصريّ  ه أنشأنّ أ

، ول نهامحسن رقي مدرسة ما بنى على وجه األرض أبنى المستنصر على دجلة من الجانب الشّ وقيل:         

 ،ءا للفقهامطبخ فيها ورتبّ  ،وعمل فيها مارستانا ،ربعةوهي بأربعة مدرسين على المذاهب األ ،أكثر منها وقوفا

ك ه بعد ذلللفقيو ،يت والورق والحبر وغير ذلكلبيوت الفقهاء الحصر والبسط والزّ  ورتبّ  ،ومزملة للماء البارد

 ،بوهأم مثلها يستخد دم عساكر عظيمة لمواستخ ،لى مثلهوهو أمر لم يسبق إ ،اما حمّ همّ  أورتبّ  ،هر دينارافي الشّ 

يمة ر هزتلتّ ازموا فه ،م عسكرههفلقيّ  ،ر البلدتوقصدت التّ  ،قدام عظيمة عالية وشجاعة وأوكان ذا همّ  ،هول جدّ 

، هر جيحونسكر نبالع وليت ألعبرنّ  ،لئن :وكان يقول ،فيه شهامة زائدة ،الخفاجى :خ يقال له، وكان له أعظيمة

فاجى خوفا ليد  الخبى تقراول الشّ  ،ويدارا مات المستنصر لم يرد الدّ فلمّ  ،صلهم، واستأرتيدي التّ وأخذ البالد من أ

ن هالك مفعول مرا كان م؛ ليقضي هللا أمر؛ ليكون لهما األيه، وضعف رأللينه "؛حمد"أبا أقاما ابنه ، وأمنه

      . (105)ليه راجعونا إنّ ، وإا هللنّ ، فإرتب التّ وتغلّ  ،تهالمسلمين في مدّ 

 م،1229ه/625سنة ابتداء عمارتها في ،لف مثقاللمستنصرية في العام نيفا وسبعين أوقد بلغ وقوف ا :وقيل      

ئتان قهائها ماف، وعدد فيسةحمال من الكتب النّ  وهي مائة وستة ،، ونقل إليها الكتبم1234 ه/631في سنةت وتمّ 

 تبّ ور ،ضوشيخ فرائ ،وشيخ طبّ  ،وشيخ نحو ،ربعة مدرسين، وأربعةوثمانية وأربعون فقيها من المذاهب األ

 ،هبيرد الذّ س ثمّ  ،رةنه كثعر ب  عَ ف عليها مال يُ ووقّ  ،وجعل فيها ثالثين يتيما ،في الخبز والطبيخ والحالوة والفاكهة

ئر ن وساعيارسون واأل، وحضر الفقهاء والمدّ في رجب ،وقال:وفتحت يوم الخميس ،باع الموقفة عليهاوالرّ 

ها بدل عن ليتعامل ب ؛ةراهم الفضيّ مر المستنصر بضرب الدّ أ م1239/ه632، وفيوكان يوما مشهودا ،ولةالدّ 

قال و، راهمدّ ها الفرغ علي، وأنطاعوفرشت األ ،يارفةجار والصّ ة والتّ حضر الولّ ، وأفجلس الوزير ،هبقراضة الذّ 

كم من نقاذا لإ، وكمبهب رفقا راهم عوضا عن قراضة الذّ مير المؤمنين لمعاملتكم بهذه الدّ قد رسم مولنا أ"الوزير:

ي ، وفيناررة بدعش عرت كلّ وسُ  ،دبرت بالعراق أثمّ  ،عاءعلنوا بالدّ ، فأ"بويالرّ  عامل بالحرام من الصرفالتّ 

                .(106) عراءورثاه الشّ  ،خرةمستنصر يوم الجمعة عاشر جمادى اآلال توفيّ  م1243/ه640سنة

 ،حمد، أبو أالمستعصم باهلل :م1262م/1243-ه659ه/640باهلل)أبو أحمد بن المستنصر باهلل( لمستعصما         

، هاجر"ولد اسمها  مّ ه أمّ ، أم1213ه/609ولد سنة ،ينين العراقيّ خر الخلفاء العباسيّ ، آعبد هللا بن المستنصر باهلل
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، وروى عنه وجماعة ،بو روح الهروي، وأسيجار الطوجاز له على يد ابن النّ ، وأبيهبويع له بالخالفة عند موت أ

وكان كريما  ،هربعين حديثا بخطّ مياطي أج له الدّ وخرّ  ،مياطيرف الدّ والشّ  ،جم البادرائيالنّ  ،جازة جماعة منهمباإل

يقظ ه لم يكن مثلهما في التّ ولكنّ  ،هوجدّ  ،بيهة كأمستمسكا بالسنّ  ،كان متدينا :يانة...وقيلحليما سليم الباطن حسن الدّ 

: وكان يقول ،هامةجاعة والشّ يزيد عليه في الشّ  "،جىالخفا"رف بع  يُ  ،اخا ، وكان للمستعصم أةالهمّ  والحزم وعلوّ 

 ا توفيّ فلمّ  ،"صلهموأستأ ،تر، وأنتزع البالد من التّ بالجيوش نهر جيحون عبرنّ ؛ ألمرألني هللا اكَ مل  ن َإ"

؛ والقيادة ،ثروا المستعصم للينه، وآوخافوا منه ،مروالكبار تقليد الخفاجى األ رابىوالشّ  ،ويدارلم ير الدّ  ،المستنصر

 ،راد، فلعب بالخليفة كيف أافضيين العلقمي الرّ لى وزيره ميد الدّ  ركن المستعصم إثمّ  ،قاموه، فأمرليكون لهم األ

ل ؛ ليقيم خليفة من آةولة العباسيّ وقطع الدّ  ،خذ بغداد، وألى العراق، وأطمعهم في المجيء إوناصحهم ،رتوباطن التّ 

 .(107)ن حصل ما حصل؛ إلى أرتخبار الخليفة التّ ، ويطالع بأعن الخليفةذا جاء خبر منهم كتمه ، وصار إعلي

ص على ير العلقمي حريوزوال ،راد بهما يُ اس في غفلة عمّ ونارهم تستعر والخليفة والنّ  ترازداد شّر التّ و         

لع اته ل يطّ ذّ ائه في لتتعصم سوالم ،تر بينه وبين التّ سل في السرّ والرّ  ،ةلى العلويّ ، ونقلها إةولة العباسيّ زالة الدّ إ

صانع يذلك  وكان مع ،ابوه المستعصم قد استكثر من الجند جدّ ، وكان أول له غرض في المصلحة ،مورعلى األ

كثر قطع أبالوزير  ر عليه، فأشادبيروالتّ  ،يأا من الرّ خلف المستعصم كان خليّ ا استُ فلمّ  ،ويرضيهم، ويهادنهم ،ترالتّ 

ي طمعهم فأو، رتتّ  الوزير كاتب النّ  إثمّ  ،ففعل ذلك ،كرامهم يحصل به المقصود، وإترمصانعة التّ  نّ ، وأالجند

      . (108) وا لقصد بغدادهبّ ، وتأفوعدوه بذلك ،ن يكون نائبهم، وطلب أل عليهم ذلكوسهّ  ،البالد

ة ، مّرت يّ اإلسالم ولةللدّ  أسرة بني العباسشكال من أشكال تولّي الحكم عند بني حّكام ولية العهد  ن أنّ خاتمة: يتبيّ 

ّن ّصة وأ، خاي الحكم العباسيوتهافكانت مدعاة ل ة،بمراحل مهّمة، وتأثّرت بمروف داخلية وأخرى خارجيّ 

 دل الجنخّ  عن تدفضالوالحكم عموما، لون في شؤون ولية العهد ام يتدخّ دّ والخ ابالحجّ زراء ووتحولتها دفعت ال

. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يَه، ول ياا: دنا منه، وأوليته إيّ يَ ول   (1) ه(: 538مر بن أحمد تع، محمود بن ار هللاج)أبو القاسم، أدني تُه، وكُُل مما يليك. أنظر، الّزمخشري اه؛، َول 

؛َعِهدَ،  355)وله(، ص:، مادة2م، ج1998ه/1419ود، دار الكتب العلميّةـ، بيروت، لبنان، د باسل عيون السّ أّساس البالغة، تحقيق: محمّ 

ادة: ، م1مصدر، ج: نفس اللعهود. أنظر، الّزمخشريللوليات وا عهد إليه، واستعهد منه إذا وّصاه، وشرط عليه، والّرجل العَِهد ، المحبّ 
لحمد هلل فقال:"ا ،يلفواصل عّمه داود بن ع ،ولم يستطع السفّاح مواصلة خطبته لتوعكه ،اس وراثة الحكمعي بنو العبّ يدّ  ؛687)عهد(، 

 ،تزازهم حقّناألنفة من ابخرجتنا اأإنّما  ،النّاس ، أيّها-صلّى هللا عليه وسلّم-د وأصار إلينا ميراثنا من نبيّنا محمّ  ،الّذي هلك عدّوناشكرا 

لهم واستذل ،كمبخرقكم و ،علينا سوء سيرة بني أميّة فيكم ويشتدّ  ،ولقد كانت أموركم ترفضنا ،وما كرثنا من أموركم ،والغضب لبني عّمنا

س أن نحكم اوذّمة العبّ  ،-وسلّم صلّى هللا عليه-هللا  وذّمة رسول ،لكم ذّمة هللا تعالى ،ومغانمكم عليكم ،وصدقاتكم ،واستئثارهم بفيئكم ،لكم
؛  68، ص5ج ير: الكامل،بن األثا أنظر، والخاّصة بسيرة رسول هللا...". ،ونسير في العاّمة منكم ،ونعمل فيكم بكتاب هللا ،فيكم بما أنزل هللا

 . م750هـ/132في ؛  170،  169صر، ص ص ، خلفاء بني العباس في العراق وم1أنظر الملحق، رقم 

 عهد وجعله وليّ  ،ن بعدهد بالخالفة مد هللا بن محمّ د بن علي بن عبد هللا بن عبّاس ألخيه أبي جعفر، عبعقد الّسفاح، عبد هللا بن محمّ  (2)
دفعه إلى وبيته،  وخواتيم أهل ،وختمه بخاتمه ،وجعل العهد في ثوب ،د بن عليومن بعده ولد أخيه عيسى بن موسى بن محمّ  ،المسلمين

 .100، صسابق صدرم بن األثير: أنظر، ا عيسى بن موسى.

محّمد  :خّرج أحاديثه وعلّق عليهوم(: البداية والنّهايّة، راجعه 774هـ/701القرشي الدّمشقي)اإلمام الحافظ عماد الدّين أبي الفدا ت  ابن كثير (3)
 . 530، ص5، جالّوعي للنّشر والّطبع والتّوزيع، الجزائر :عيد محّمد، دارتامر، شريف محّمد، محّمد عبد العظيم، محّمد س

نواف  :ه وأعدّ فهارسهم والملوك(، راجعه وقدّم لم(:تاريخ الطّبري)تاريخ األمّ 310هـ/224محّمد بن جرير الّطبري ، جعفر الّطبري)أبو (4)

 .1642، ص5، جالجّراح، دار ومكتبة الهالل، الّطبعة األولى

مصر،  ة، القاهرة،لعربيّ اآلفاق ا :المدّور)جميل نخلة(: تاريخ العراق في عصر العبّاسيّين المسّمى حضارة اإلسالم في دار السّالم، دار (5)
 .  35 ، 34، ص صم2003هـ/1423الّطبعة األولى،

ي طبقة ثمان، فنيته عمرو أبو عوباب من سبي كابل، من ثغور بلخ، مولى آلل عّرادة من يربوع بن مالك، ك ،عمرو بن عبيد بن باب (6)

 ،وصاحب قرآن ،ذو بيان وأختلف في تاريخ وفاته، أكّد الجاحظ أنّه عالما عابدا، م699هـ/80ولد عام، اإلعتزال الرابعة، من رّواة الحديث
وحّج  ،غربوضوء المبالفجر ديم، بين عينيه أثر السجود، و قيل فيه ربّما مبالغة في تعظيمه: صلّى أربعين عاما صلوة بن النّ اوأضاف 

رأيته  كان عمرو إذا"دهمى وصفه أحويَُرجع آية واحدة، جمع بين علوم الدين والدنيا، حتّ  ،أربعين حّجة ماشيا، يُحيي الليل بركعة واحدة

لقا إلّ له. أنظوإذا رأيته متكلما، تَوهمت أّن الجنّة والنّ  ،مقبال، تَوهمته جاء من دفن والديه :طبقات المعتزلة، لمرتضى)أحمد(ابن ار، ار لم تُخ 
حّمد بن عبد الكريم م ،أنظر، الّشهرستاني)أبو الفتح ؛35ص ،م1960مكتبة الحياة، بيروت، لبنان،  :سوسنة ديقلد قلزر، منشورات :تحقيق

، 1، جم2008ان، طبعةت، لبنصالح الدّين الهّواري، دار ومكتبة الهالل، بيرو .كتورالدّ  :ل والنّحل، قدّم له وعلّق حواشيههـ(: الملّ 548ت

كل و التّعليق على لشّ م( :الفرق بين الفرق، تحقيــق و ضبط ا1037هـ/469البغدادي)عبد الظاهر بن محّمد اإلسفرائيني التّميمي ت ؛43ص

المعروف  ،حّمد بن اسحاقابن النّديم)م ؛87، صشر، بيروت، لبنانالنّ محي الدّين عبد الحميد، دار المعرفة للّطباعة و  ،محّمد :الحواشي
 . 203، صم2006هـ/1427إسحاق أبي يعقوب الوّراق(:كتاب الفهرست، دار إحياء التّراث العربي، بيروت، لبنان، الّطبعة األولى 

 . 219، ص3المسعودي:  مروج، ج (7)
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، وزارة ل الدّين الشيّالجما .كتورالدّ  :عبد المنعم عامر، مراجعة :هـ(: األخبار الطوال، تحقيق282أحمد بن داود ت ،الدّينوري)أبوحنيفة (8)

 . 384، صم1959هـ/1379الثّقافة واإلرشاد القومي، اإلقليم الجنوبي، 

ركاه، القاهرة، ابع كوتساتسوماس وشهـ(: نهاية األرب في فنون األدب، مط733هـ/677أحمد بن عبد الوهاب  ،النّويري)شهاب الدّين (9)
 . 41، ص6، ج 3ممصر، 

 تّم التّناصفيراعاته، ول لّ بموقوانين العدل، الّذي ل يعّم الصالح، إ ،والنّظر في المظالم قديم، كان الفرس يرون ذلك من قواعد الُملك (10)

ت، اب الّضروراوأرب ،تإلّ بمباشرته، وكانوا ينتصبون لذلك بأنفسهم في أيّام معلومة، ل يُمنع عنهم من يقصدهم فيها من ذوي الحاجا
 . 266، ص6، ج3، مظالم. أنظر، النّويري:نفس المصدروسبب تمّسكهم بذلك أّن أصل قيام دولتهم ردّ الم

 ،لبجاويعلي محّمد ا :صري(: زهر األداب وثمر األلباب، شرحه ووضع فهارسهإبراهيم بن علي الح ،القيرواني)أبو إسحاق (11)

 . 83، ص1، ج1، مم1969هـ/1389عيسى البابي الحلبي وشركاه، الّطبعة الثّانية،  :وحقّقه ،وعارضه بمخطوطات القاهرة
لّطبعة يق الكتبي، اد توفمحمّ  :اإلسالميّة، عني بنشرهابن الطّقطقي)محّمد بن علي بن طباطبا(: الفخري في اآلداب الّسلطانية والدّول  (12)

 .113، صالّرحمانية

وديوان المبتدأ  برالمسّمى بكتاب الع ،هـ(: تاريخ ابن خلدون808ابن خلدون)عبد الّرحمن بن محّمد بن خلدون الحضرمي المغربي ت (13)

لبنان،  جمال للطّباعة والنّشر، بيروت، :مؤّسسةوالخبر في أخبار العجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الّسلطان األكبر، 
 . 204، ص3ج م،1979هـ/1399

. أنظر، ابن ش تغلب، قبيلة من ُمضر، وهوكنانة بن ُخزيمة بن مدركة بن إلياس بن ُمضر، وبنو كنانة من تغلب بن وائل، قريكنانة (14)

 . 13، ص13منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، الّطبعة األولى، م
 . 271، صالعبردون: ابن خل (15)

ثمان عمولى  ،حفّارارث الواسمه كيسان، مولى الح ،الّربيع بن يونس بن محّمد بن عبد هللا بن أبي فروة ،الّربيع بن يونس، أبو الفضل (16)

، ومكين أبي جعفرفة الخلي لىبن عفّان رضّي هللا عنه، كان حاجب الخليفة المنصور، ثّم وزر له، بعد أبي أيوب المورياني، أحد المقّربين إ
 . 33ق، صتاريخ العرا المدّور: ؛299، ص2م. أنظر، ابن خلّكان: مصدر سابق، م787هـ/170إذ أنّه ُمقدّم على الموالي، توفّي عام  لديه؛

 . 205، ص3، جالعبربن خلدون: ا (17)

في  ختلف، واد بن المنصورمحمّ  ،وبويع للمهدي ،د بن علي من ولية العهدلع عيسى بن موسى بن محمّ فيها خُ  م،764ه/147سنة (18)

وعزم  ،مهديلّما كبر الف ،آلنفاح إلى اام السّ وإمارة الكوفة من أيّ  ،بب الذي خلع ألجله نفسه، فقيل: أّن عيسى لم يزل على ولية العهدالسّ 
 له المنصور ّما قالفلويجلس المهدي عن يساره،  ،ويجلسه عن يمينه ،وكان يكرمه ،المنصور علي البيعة له، كلّم عيسى بن موسى في ذلك

لك، لطالق وغيرذلعتق وااوقال: يا أمير المؤمنين، كيف باأليمان علّي وعلى المسلمين من  ،وتقديم المهدي عليه، أبى ،في معنى خلع نفسه

 س عيسى، ثمّ له في مجوكان يجلس عن يمين ،وصار يأذن للمهدي قبله ،وباعده بعض المباعدة ،ليس إلى الخلع سبيل، فتغيّر المنصور عليه
 . 180ص ،5الكامل، ج: األثيربن اأنظر،  ولم يجلس عن يسار المنصور. ،يؤذن لعيسى، فيجلس إلى جانب المهدي

 . 65، صالمدّور: مرجع سابق (19)

  .1658، ص5ابق، مالّطبري: مصدر س (20)

؟ قالت: ن أنتفقال: من أي شتريت، وعرضت على المنصور،بها مّكة، فباعها في الّرقيق، فا كانت الخيزران لرجل من ثقيف، قدم (21)
ي لقالت: إّن  ى وهارونغالمه، أن يذهب بها إلى المهدي، الّذي وقعت منه كّل موقع، فلّما ولدت موس والمنشأ بجرش، فأمر ،المولد مّكة

، و في "ةينسك" واسمها ،وأخوان، فأتي بهم، فتزّوج جعفر بن المنصور سلسل، فولدت منه زبيدة ،أهل بيت بجرش، لي أختان، ولي أمّ 

ة ، دار ومكتببوملحم علي .كتورالدّ  :المحاسن واألضداد، قدّم له وبّوبه وشرحه م أعتقها المهدي، وتزّوجها. أنظر، الجاحظ:776هـ/159
هـ(: شذرات 1089عبد الحي ت ،ابن عماد الحنبلي)أبو الفالح ؛213،214، ص صم 2008الهالل للّطباعة والنّشر، بيروت، لبنان، طبعة

 ؛245، ص1ج شذرات،م 1989هـ/1399الذّهب في أخبار من ذهب، دار الفكر للّطباعة والنّشر والتّوزيع، الّطبعة األولى

فنون أخبار وكتاب عيون المعارف  ،هـ(:تاريخ القضاعي454أبوعبيد هللا ت ،محّمد بن سالمة بن جعفر الشافعي ،القضاعي)القاضي
، لوطنيّةمحّمد المصري، جامعة أّم القرى، فهرسة مكتبة الملك فهد ا ،جميل عبد هللا .الدّكتور :راسة وتحقيقالخالئف، د

 . 411م، ص1995هـ/1415طبعة

 . 238، ص3، جالمسعودي: مروج (22)

 . 26ابق، صابن الّطقطقي: مصدر س (23)
 . 217، ص3ابن خلدون:العبر، م ؛1659ص، 5، ج: مصدر سابقلطبريا؛ 238، صالمسعودي:مصدر سابق (24)

 . 217ابن خلدون: نفس المصدر، ص (25)

عهد من أستخلف ب ،اسالعبّ  هارون الّرشيد، الخليفة هارون، أبو جعفر بن المهدي بن المنصور عبد هللا بن محّمد بن علي بن عبد هللا بن (26)
 حكمه إلى عام رّ ، استمن والكالم في معارضة النّصم، كان يبغض المراء في الدّي787هـ/170أبيه عند موت أخيه الهادي، ربيع األّول عام

 .  222 ، 221م. أنظر، الّسيوطي:تاريخ الخلفاء، ص ص809هـ/193

ذي ها، وغُ جرألنّه كان يربّى في ح ضعت الّرشيد مع جعفر؛بن قحطبة، أرهي فاطمة بنت محّمد بن الحسين جعفر بن يحي،  أمّ  (27)
أحمد  ،حّمدندلسي)أبو مبّه األابن عبد رألّن أّمه ماتت عن مهده، فكان الّرشيد يشاورها، مظهرا إلكرامها، والتّبّرك برأيها. أنظر،  ؛برسلها

طبعة لجنة ياري، مأحمد أمين، أحمد الّزين، إبراهيم األب :بن محّمد(: العقد الفريد، شرحه وصّححه وعنون موضوعاته ورتّب فهارسه

 . 11،  ص5، جم1965هـ/1384التّأليف والتّرجمة والنّشر، القاهرة، مصر، 

ه زبيدة على مّ ؛ لحرص أينوله يومئذ خمس سن م،792ه/175د في سنةشيد قد بايع بولية العهد لبنه محمّ كان الخليفة الرّ  ولية العهد، (28)
ه ولقبّ  م،798ه/182ةه في سنه عبد هللا من بعدبايع لبن ثمّ  ،مامةإلسالم من حيث ال وهن جرى في دولة اإلوّ : فكان هذا أذهبيوقال ال ،ذلك

 ،ه الجزيرة والثغوروولّ  ،منه المؤتولقبّ  م،802ه/186خوين في سنة بايع لبنه القاسم من بعد األثمّ  ،سرهاه ممالك خراسان بأوولّ  ،مونالمأ

سخة في البيت نق ه علّ نّ إ ثمّ  ،ةعيبالرّ  وغائلة ذلك تضرّ  ،سهم بينهمقد ألقى بأل :قال البعض ،نيا بين هؤلء الثالثةم الدّ ا قسّ لمّ ف ،وهو صبي
 . 225يوطي: مصدر سابق، صالعتيق. أنظر، السّ 
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 ،وركبر بن المنصعفر األجه زبيدة بنت وأمّ  ،شيد هارون بن أبي عبد هللا المهدي بن أبي جعفر المنصوربن الرّ  هو أبوعبد هللا األمين، (29)

 ّ وقتل  م،809ه/193سنة الخالفة يوم الخميس إحدى عشرة ليلة بقيت من جمادي األولى وليّ  ،مخالفته أربع سنين وثمانية أشهر وخمسة أيا

 . 406، ص5بن األثير:الكامل،جظر، اأن .م814ه/198ليلة األحد لست بقين من محرم سنة
أّمه اسمها  ،الخليفة الهادي م في منتصف ربيع األّول ليلة موت787هـ/170أبو العبّاس بن الّرشيد، ولد عام  ،هللاالمأمون، الخليفة عبد  (30)

ان ك م833هـ/218-م814هـ/198دل، حكم من، عرف بالحزم والحلم والدّهاء والّرأي، في عهده محنة خلق القرآن، كان أّمارا بالع"مراجل"

 .236ابق، صس يوطي:مصدرفقيه النّفس. أنظر، السّ 
 . 276، ص6، ج3النّويري: نهاية األرب، م (31)

 . 653ابق، صابن كثير: مصدر س (32)

 حاذقا، ألدب، كان جدلأبا ُمعن النُميري، واحد دهره في العلم وا :م، ثُمامة بن أشرس، يُكنّى828هـ/213ثمامة، ثُمامة بن أشرس ت (33)
 . 62سابق، صمصدر  بن المرتضى:اء وخلفاء. أنظر، االعبّاسي، من وزر ُعرف بعالقته الحميمية مع القصر

 .  135،  ص1،جمصر أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ،محّمد :البيهقي)إبراهيم بن محّمد(: المحاسن والمساوئ، تحقيق (34)

لي الحسين بن ع دين بنعلّي بن موسى الكاظم بن جعفر الّصادق بن محّمد الباقربن علّي زين العاب ،علي بن موسى الّرضا، أبو الحسن (35)

المدينة، ولّه الخليفة م ب770هـ/153ة الثني عشر في اعتقاد اإلماميّة، ولد في يوم الجمعة ، أحد األئمّ -رضي هللا عنه-بن أبي طالب 
رةولب س ثياب ا ،وأمر جنده بطرح الّسواد ،قبّه الّرضا من آل محّمدول ،المأمون عهد المسلمين والخالفة من بعده إلى  وكتب بذلك ،لُخض 

 ؛1837، ص4بري، مّطبري: تاريخ الطّ ودفن قرب قبر الّرشيد. أنظر، ال ،وصلّى عليه المأمون ،م818هـ/202توفّي في شهر صفر، اآلفاق

 .   270 ، 269، ص ص3، ممصدر سابقأنظر، ابن خلّكان: 
 ق القرآن، يقال له: المثّمن،، امتحن العلماء في خل"ماردة"م، أّمه 794هـ/178المعتصـم، الخليفة أبو إسحاق محّمد بن الّرشيد، ولد عام  (36)

: مصدر ، الّسيوطيا. أنظرم بعد المأمون، سلك مسلكه من امتحان النّاس بخلق القرآن، وقتل خلقا كثير748م/739-هـ227هـ/218حكم من 

 . 254، 253، ص صسابق
لمأمون كثير اخليفة عبد هللا بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن ُرزيق بن ماهان الخزاعي، كان ال ،عبد هللا بن طاهر، أبو العبّاس (37)

، وقدم نيسابور في م828هـ/213العتماد عليه، وكان واليّا على الدّينور، أمره بالخروج إلى خراسان، فخرج، وحارب الخوارج في سنة

، 83، ص ص3، جتكان: وفيا. أنظر، ابن خلّ م، وقيل: ثالثين833هـ/218ّول سنةم، توفّي بمرو في ربيع األ830هـ/215ربيع األول سنة

واد والرّي رطة والسّ وكان إليه الحرب والش ،وهو أمير خراسان ،م مات فيها عبد هللا بن طاهر بنيسابور في ربيع األول845هـ/230 ؛84
نية ره ثماوكان عم ،ت ثمانية وأربعين ألف ألف درهموكان خراج هذه األعمال يوم ما ،وطبرستان وكرمان وخراسان ومايتصل بها

 . 82ص ،6ج: مصدر سابق، األثيربن أنظر، ا . "طاهر بن عبد هللا"بنه ، فاستعمل الواثق اوأربعين

 ،بغدادي الجهمياإليّادي البصري ال أحمد بن فرج بن حريز ،م، القاضي أبوعبد هللا865م/861-هـ 251هـ/247أحمد بن أبي دؤادة (38)
 ،ا، فصيحا، مات هوم بالبصرة، شاعرا مجيد777هـ/160عدو أحمد بن حنبل، كان داعيّة إلى خلق القرآن، له كرم وسخاء وأدب، ولد عام 

سالة، ة الرّ نؤوط، مؤسسّ شعيب األر :تحقيق أعالم النّبالء، سيّر م، دفن في داره ببغداد. أنظر، الذّهبي:855هـ/240وولده منكوبين، عام 

 . 170، 169، ص ص11، جم1985هـ/1405لبنان، الّطبعة الثّالثة بيروت، 

 . 656ابق، صثير:مصدر سابن ك (39)
 . 785، ص2القيرواني: زهر األداب، ج (40)

 . 355، صم1893في مدينة ليدن المحروسة ، مطبعة أبريل،  :: التّنبيه واإلشراف، طبعالمسعودي:   (41)

بويع له في التّاسع ن أبيه، مم، ولي العهد بعهد 812/هـ196، ولد عام"قراطيس"الخليفة أبو القاسم بن المعتصم بن الّرشيد، أّمه  الواثق، (42)
حمد أن، طغى على رأيه ة والمؤذّنين بخلق القرآم، كتب إلى أمير البصرة أن يمتحن األئمّ 862هـ/232م إلى857هـ/227من ربيع األّول عام

 . 257 ، صأنظر، الّسيوطي: مصدر سابقدة. بن أبي دؤا

سان في إكرامهم واإلح وبالغ ،نشتمل على العلوييّ ، واالخليفة الواثق أحسن إلى النّاس ؛73ص ،6ج ،الكامل في التّاريخ: األثيربن ا (43)
ثير: بن األنظر، اأ سائل. حتى أنّه لم يوجد في أيّامه بالحرمين ،وفّرق في أهل الحرمين أموال ل تحصى ،والتّعهد لهم باألموال ،إليهم

 . 93ص ،5الكامل، ج

م، بويع له بعد 823م/821هـ/207هـ، أو205، ولد سنة"شجاع"أبوالفضل بن المعتصم بن الّرشيد، أّمه اسمها  المتوّكل، الخليفة جعفر (44)

 . 260، صمصدر سابق :ر، الّسيوطيم. أنظ861هـ/247الواثق، وبقي حكمه إلى سنة 
 ،دةد بن أبي دؤاار أحمخالفته، أنّه لّما مات الواثق، حضر الدّ  وسببّ  ؛جعفر بن المعتصم بعد موت الواثق ،لمتوكل على هللايع لبو (45)

د، روهو غالم أم ،د بن الواثقوأبو الوزير أحمد بن خالد، وعزموا على البيعة لمحمّ  ،وابن الزيّات ،وعمر بن فرج ،ووصيف ،وإيتاخ

دّة، ثّم عنه، فذكروا يمن تولووقلنسوة، فإذا هو قصير، فقال وصيف: أما تتّقون هللا، تولون هذا الخالفة، فتناظروا ف،فألبسوه دّراعة سوداء 
رحمة هللا والمؤمنين  يا أمير الم عليكالسّ ": الئقا ،وقبّل بين عينيه ،وعّممه ،أحضر المتوكل، فلّما حضر، ألبسه أحمد بن أبي دؤادة الطويلة

، 6جمصدر سابق،  ألثير:بن اأنظر، ا ودُفن، وكان عمر المتوكل حين بويع ستّا وعشرين عاما. ،وُصلّي عليه ،، ثّم ُغّسل الواثق"وبركاته

 . 94ص
كان فيه شجاعة وم، 815هـ/199كان إيتاخ غالما طبّاخا لسالم األبرش، فاشتراه منه المعتصم في  ؛260سابق، صدر مصيوطي: السّ  (46)

راد قتل ألمعتصم إذا اوكان  ،، فرفعه الخليفتان المعتصم والواثق، وضّما إليه أعمال كثيرة ، منها المعونة بسامّراء مع إسحاق بن إبراهيم

ودار  يد والحجابةل والبروإليه الجيش والمغاربة واألتراك واألموا ،لخليفة المتوكل في مرتبتهفبيد إيتاخ، وبيده يحبس، وكان مع ا ،أحد

 . 101، ص6الكامل، جبن األثير:أنظر، االخالفة. 
 . 105 ، صبن األثير:  نفس المصدرا (47)

وله  ،البغدادي، ولد في خالفة المهدي ثمّ ميمي الَمروزي، د التّ مة أبو محمّ د بن قطن، قاضي القضاة، الفقيه العالّ بن محمّ ، ايحي بن أكثم (48)

وكانت الوزراء ل تبرم شيئا  ،األدب، غلب على المأمون نبيه، واسع العلم بالفقه، كثيركتاب التّ  :ة اإلجتهاد، له تصانيف، منهامعرفة، من أئمّ 
 ،شرون سنة، كان يقول :أّن القرآن كالموعمره ع ،ى تراجعه، ولّه المأمون قضاء بغداد، من ولد أكثم بن صيفي، ولي قضاء البصرةحتّ 
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ِل الكتب، مات عام ،فإن تاب ،ومن قال: مخلوق، يُستتاب أنظر،  سنة.89م وعمره857هـ/242وإلّ ُضربت عنقه، كانت كتبه في الفقه من أج 

 . وما بعدها5، ص12بالء، جسير أعالم النّ  هبي:الذّ 

 . 112، صبن األثير: مصدر سابقا (49)
ن رآى ، كتبت سّر م"راه" -"سام"سامّراء، مدينة عراقيّة على الّضفة الّشرقيّة لنهر الدّجلة بين تكريت وبغداد، مشتقّة من اسم فارسي  (50)

تأمين الخليفة، الّذي ل ؛م في عهد المعتصم على يد أشناس أحد قواده التّرك836هـ/221على الّسكة الّتي كان يضربها الخلفاء، أنشأت عام

ي آخرون، جمادلفندي ومحّمد ثابت ا :دائرة المعارف اإلسالميّة، نقلها إلى العربيّة يش على الدّوام مهدّدا في بغداد. أنظر،كان يع
 .  82، ص10، مم1937هـ /أكتوبر1352الثّانية

 . 113بن األثير: مصدر سابق، صا (51)

وكان أبوه المتوكل قد  ،م846/هـ231ولد  "،قبيحة"ولد اسمها  وأّمه أمّ  ،أبو عبد هللا المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد، المعتزّ  (52)
 ،نتصر حبسه هوعين بعد المالمست ولّما وليّ  ،ألّن المنتصر أرغمه على أن يخلع نفسه ؛له الولية فلم تتمّ  ،جعله وليّا للعهد بعد أخيه المنتصر

 . 269 مصدر سابق، صيوطي:. أنظر، السّ فأخرج المعتزّ  ،ى كانت الفتنة بين قّواد المستعينحتّ  ،وأخاه المؤيد

بن  يجمعها له عل وحسن األدب، من أولد الملوك، له خزانة كتب، ،الفتح بن خاقان، الفتح بن خاقان بن غرطوج، في غاية الذكاء (53)

به وت الحموي: ظر، ياقأن .لالمتوكّ  يحي المنجم، حضر داره فصحاء األعراب وعلماء الكوفة والبصرة، تُركي األصل، أديبا فاضال، قر 
 وما بعدها.174، ص16معجم األدباء، ج

 . 269، صتاريخ الخلفاء السيوطي: (54)

ولّما قتل  ،م837هـ/222ولد  "،حبشية"ولد رومية اسمها  وأّمه أمّ  ،شيدد المنتصر بن المتوكل بن المعتصم بن الرّ المنتصر، هو محمّ  (55)
: يوطيالسّ  م . أنظر،862هـ/248حكمه إلى وفاته  واستمرّ  ،م861هـ/247ابع من شوال أبوه بايعه القواد األتراك عقب مقتل أبيه في الرّ 

 . 228ص ،نفس المصدر

 . نفسه (56)
ع وبوي ،م835هـ/220ولد "،مخارق"ولد صقلية اسمها  أّمه أمّ  ،شيدد بن المعتصم بن الرّ أحمد بن محمّ المستعين،  (57)

 . 268 صنفس المصدر،  يوطي: م. أنظر، السّ 862هـ/248بالخالفة

 . 163، ص7، جبن األثير: مصدر سابقركي. أنظر، اوبُغا التّ  ،ركي من وصيفاغر التّ م قتل ب865هـ/251في  (58)

 . 229 صمصدر سابق، يوطي: السّ  (59)
 ،ه من العلمظّ نقص حو ،ة تفهمهوقلّ  ،وكان من أقسط وزراء المشرق ،الخليفة المستعين ثمّ  ،أحمد بن الخصيب، وزير الخليفة المنتصر (60)

كامل سلمان  :حقيقهـ(: مسالك األبصار في ممالك األمصار، ت749أحمد بن يحي ت ،ينبن فضل هللا العمري)شهاب الدّ أنظر، ا مه.وتعلّ 

 .111، ص، مشاهير الوزراء11الجبوري، ج
 . 269ص، تاريخ الخلفاءيوطي: السّ  (61)

 .182، ص7، جبن األثير: مصدر سابقا ؛270، 269ص ص  يوطي: نفس المصدر،السّ  (62)

ه روعم ،بويع له جدّه، المهتدي، الخليفة محّمد بن هارون أمير المؤمنين المهتدي بن الواثق بن المعتصم بن الّرشيد، ولد في خالفة (63)

، فحاربهم ليه األتراكعوين، خرج ، وحّرم الغناء، شديدا على الدّواهللا، طرح المالهي الثاّلثين، عادل، متعبِّدا، ورعا، قويّا في أمر تجاوز
ن شاكر بن أحمد بالكتبي)محّمد  م، كانت خالفته عاما، إلّ خمسة عشر يوما. أنظر ،870هـ/256بنفسه، وجرح، وأسروه، وقتلوه عام 

عبد  ،ينحّي الدّ محّمد م :وضبطه وعلّق على حواشيهفوات الوفيات)هو ذيل على وفاة وفيات األعيان لبن خلّكان(، حقّقه  هـ(:764ت

 ومابعدها.534، ص2، جم1951عادة، مصر، أوتالحميد(، مطبعة السّ 
لذلك كانت سلطة صاحب المظالم أعلى بكثير من سلطة القاضي، هذه ة عالية)محكمة استئناف حاليا(، هيئة قضائيّ  ديوان المظالم: (64)

اثة المستضعفين؛ أي تنظر في ظالمات النّاس، أيّا كان نوعها تُسند رياسة ديوان المظالم لرجل إلنصاف المظلومين، وإغ ؛الهيئة موضوعة

المظالم يقود المتظالمين إلى التّناصف  وناظر ،، موضوع لما عجزعنه القضاة"قاضي المظالم"جليل القدر، كثير الورع، يُعرف باسم 
هـ(: 450علي بن محّمد بن حبيب البصري البغدادي ت ،الماوردي)أبو الحسيننظر، التّجاحد بالهيبة. أ المتنازعين عند بالّرهبة، وزجر

، م2004سمير مصطفى رباب، المكتبة العصريّة، صيدا، بيروت، لبنان، طبعة أخيرة، :كتاب األحكام الّسلطانيّة والوليات الدّينيّة، تحقيق

، 2ومكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ط حسن تميم، منشورات دار .الشّيخ :مصطفى الّرافعي: اإلسالم نظام إنساني، مراجعة ؛262-94ص 

   .178م، ص1958
 ومابعدها.270ص، تاريخ الخلفاءيوطي: السّ  (65)

بويع له من غير عهد ، م846هـ/231ولد "،فتيان"ولد كوفية اسمها  أّمه أمّ  ،أحمد المعتمد على هللا بن المتوكل بن المعتصمالمعتمد،،  (66)

 . 272نفس المصدر، ص يوطي:السّ  م؛893هـ/279توفي في رجب ،م870هـ/256سابق 
وتثبيت  ،ةالخالف وكان يهدف إلى إنعاش ،سلك نهج والده في حروبه وأعماله اإلدارية على مدى تسع سنوات مدّة خالفته المعتضد: (67)

 . 275صدر، صفس الميوطي: نلسّ أنظر، ا م.902هـ/289توفي في ربيع اآلخر، ألتراكفي عهده تراجع نفوذ ا واستمرّ  ،هيبتها

وتوفي  ـم851هـ/236ولد "،جيجك"ولد تركية اسمها  أّمه أمّ  ،علي المكتفي بن المعتضد بن أبي أحمد المتوكلالمكتفي،   (68)
 . 280يوطي: نفس المصدر، صأنظر، السّ  م.908هـ/295

قواد بايعه ال ،ضيابالرّ  لقبّ  ،أحمد بن المقتدر باهلل، أُجلس يوم األربعاء لست خلون من جمادي األولىبن العباس اضي، االخليفة الرّ  (69)

 .  98، ص7، جالكاملبن األثير: أنظر، ام. 934هـ/322اس في والنّ 

ولة وناصر الدّ  ،وقيل: بنو حمدان قتلوه بالموصل ،م942م، وقتل بالموصل في 929هـ/317د الشرطة في بغداد في بن رائق، قلّ ا (70)
 .118-57، صبن األثير: نفس المصدرله. أنظر، االحسن هو قات

 . 290الّسيوطي: تاريخ الخلفاء، ص (71)

 . 291صنفس المصدر، الّسيوطي: (72)
 . 292الّسيوطي: نفس المصدر، ص (73)

 . 293، صالّسيوطي: نفس المصدر (74)
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 . 294الّسيوطي: نفس المصدر، ص (75)

 نفسه . (76)

 . 296الّسيوطي: نفس المصدر، ص  (77)
 . 298الّسيوطي: نفس المصدر، ص  (78)

 . 301الّسيوطي: نفس المصدر، ص  (79)

 . 302يوطي: نفس المصدر، صالسّ  (80)
 . 304يوطي: نفس المصدر، صالسّ  (81)

 . 305يوطي: نفس المصدر، صالسّ  (82)

 . 306،  305ص يوطي: نفس المصدر، صالسّ  (83)
 . 308يوطي: نفس المصدر، صالسّ  (84)

 . 307يوطي: نفس المصدر، صالسّ  (85)

 . 310يوطي: نفس المصدر، صالسّ  (86)

 . 313 – 311يوطي: نفس المصدر، صالسّ  (87)
 . 314يوطي: نفس المصدر، صالسّ  (88)

 . 317يوطي: نفس المصدر، صالسّ  (89)

 نفسه . (90)
  . 318،  317ص يوطي: نفس المصدر، صالسّ  (91)

 . 318يوطي: نفس المصدر، ص السّ  (92)

 . 319يوطي: نفس المصدر، ص السّ  (93)
 . 320يوطي: نفس المصدر، صالسّ  (94)

 . 321يوطي: نفس المصدر، صالسّ  (95)

 . 322يوطي: نفس المصدر، صالسّ  (96)

 . 324يوطي: نفس المصدر، صالسّ  (97)
 . 325يوطي: نفس المصدر، صالسّ  (98)

 . 326يوطي: نفس المصدر، صالسّ  (99)

 نفسه . (100)
 . 329،  327يوطي: نفس المصدر، صالسّ  (101)

 . 331، 330يوطي: نفس المصدر، ص ص السّ  (102)

 نفسه . (103)

 . 332يوطي: نفس المصدر، صالسّ  (104)
 نفسه . (105)

 . 333يوطي: نفس المصدر، صالسّ  (106)

 . 335- 333يوطي: نفس المصدر، ص السّ  (107)
 . 336،  335يوطي: نفس المصدر، ص صالسّ  (108)
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اب  الوزارة والوزراء -ثانيا    :ةولة العباسي  في الد  والكت اب والحج 
وكان  ،"ابكتّ "و "،ابحجّ "و "،وزراء"ستعانة بمساعدين لهم باسم اس إلى البني العبّ دعت حاجة خلفاء         

 .وطيد حكمهم؟لتّ  ؛مدى نجح مسعاهم هذا فإلى أيّ  ،اسا أكثرهم فرُ 

ير إليه تدب ضفوّ يام من أن يستوزر اإلمّ  ،وتنفيذ، فاألولى هي ،يقول الماوردي الوزارة على ضربين، تفويض       

لتمست نّي اإوإمضائها على اجتهاده، وحكي عن الخليفة المأمون أنّه كتب في اختيار وزير"  ،وبرأيه ،األمور

ى تّ ح ،لوزارةد ارّ والمالحظ أّن الخليفة لم يقتصر على مج ،ألموري رجال جامعا لخصال الخير، ذا عفّة في خالئقه"

من  نّه مأخوذ: أهااشتقاقه على ثالثة أوجه، أحد ألّن اسم الوزارة مختلف في ، وإشراكه في أمره؛قرنها بشدّ أزره

لملك يلجأ إلى ألّن ا ؛ألملجا ،وهو ،رز  أنّه مأخوذ من الوِ  :انيوالثّ  ،ألنّه يحمل عن الملك أثقاله قل؛الثّ  ،وهو ،رز  الوِ 

هذه  ر، وأليّ هبدن بالظّ الة ألّن الملك يقوى بوزيره كقوّ  ؛هرالظّ  ،وهو ،رز  أنّه مأخوذ من األَ  :الثوالثّ  ،ومعونته ،رأيه

يس ول ،لوزيرده اإلمام أن يعزل من قلّ ها ما يوجب الستبداد باألمور، فلا، فليس في واحد منالمعاني كان مشتقًّ 

 .(1)امللوزير أن يعزل من قلّده اإلمّ 

ل وسلمة أوّ وأب ،فّاحلسّ اوزير أبي العبّاس  ،بيعحفص بن سليمان الخالّل الهمذاني، مولى السُّ  ،ويعدّ أبو سلمة       

ي فل  ،نّعتذا الولم يكن من قبله من يعرف به ،واشتهر بالوزارة في دولة بني العبّاس ،من وقع عليه اسم الوزير

سة ايعالما بالسّ  ،ديباأ ،وممتعا في حديثه ،ه كان ذا مفاكهة حسنةألنّ  ول غيرها، وكان السفّاح يأنس به؛ ،ةبني أميّ 

ى وصار إل ،عبّاسوأنفق أموال كثيرة في إقامة دولة بني ال ،رف بالكوفةويعالج الصّ  ،وكان ذا يسار ،دبيروالتّ 

سّفاح، أخو ال ،ماإلمّ وكان يدعو إلى بيعة إبراهيم ا ،وأبومسلم يومئذ تابع له في هذا األمر ،خراسان في هذا المعنى

ين، لى العلويّ نّه مال إألمة موا من أبي ستوهّ  ،فّاحوة إلى السّ عوانقلبت الدّ  ،د بحّرانفلّما قتله الخليفة مروان بن محمّ 

كان  ،(2)تنفيذ زراءو ،ل همة في عصره األوّ اسي خاصّ وزراء العهد العبّ  والمالحظ أنّ  ،فّاح استوزرهفلّما ولّي السّ 

ووزارة  سالم،أكثر وزراء الفرس وزراء تنفيذ، وأكثر وزراء ملوك اإلسالم وزراء تفويض، ووزارة التّفويض است

 . (3)التّنفيذ استمداد

وأنفذه  ،اه من تدبيرام لما أمضوهو مطالعة اإلمّ  ،بالوزير يختصّ  :أّولهما ،همافويض فيها شرطين وزارة التّ        

وتدبيره  ،رعال الوزيح أفوهو أن يتصفّ  ،اممختّص باإلمّ  :انيوالثّ  ،املئالّ يصير بالستبداد كاإلمّ  ؛وتقليد ،من ولية

 ،ده محمولجتهااوعلى  ،ألّن تدبير األّمة إليه موكول ؛وسيدرك ما خالفه ،وابليقّر منها ما وافق الصّ  ؛األمور

وكّل ما  ،ه معتبرةكم فيألّن شروط الح ام؛وز ذلك لإلمّ وأن يقلّد الحّكام، كما يج ،ويجوز لهذا الوزير أن يحكم بنفسه

وأّن  ،امةمن اإلمّ  ألّمةاام أن يستعفي وأّن لإلمّ  ،إلّ ثالثة أشياء وهي ولية العهد ،ام صّح من الوزيرصّح من اإلمّ 

جعفر بن  :فويضالتّ  ومن أشهر وزراء، (4)اموليس للوزير أن يعزل من قلّده اإلمّ  ،ام أن يعزل من قلّده الوزيرلإلمّ 

لّرشيد، اارون هجعفر بن بَرمك بن خالد بن جاماس بن يشتاسف البرمكي، وزير الخليفة  ،يحي البرمكي، أبو الفضل

 (5)سرتهليفة مع أه الخفصيحا، فطنا، بليغا، كان أبوه، قد ضّمه إلى القاضي أبي يوسف الحنفي، حتّى علّمه الفقه، نكب

. 

وزارة تفويض تجمع بين كفايتي الّسيف والقلم، ووزارة تنفيذ تختّص بالّرأي  ،وإذا كان للوزارة ضربان      

جامعة بين كفايتي الّسيف والقلم، فهي أعّم نظرا، وأنفذ ف...أّما وزارة التّفويض، اوشروط امنها حقوق والحزم، ولكلّ 

فيشتمل على شرطين،  ،لعزل، فأّما العقدوا ،والتّقليد ،والحلّ  ،والعقد ،وهذه الوزارة هي الستيالء على التّدبير ،أمرا

وحذر، فصار الحّل، والعقد هنا أحد شرطي هذه الوزارة  ،وإقدام، وأّما الحّل، فيشتمل على شرطين، دفاع ،تنفيذ

وحذر، ولكّل شرط منها فصل، يشتمل على فصول، فأّما الفصل  ،وإقدام ،ودفاع ،يشتمالن على أربعة شروط: تنفيذ

واستقامة األعمال،  ،وهو األخّص بكفاية القلم في مصالح الُملك ،فيذ، فهو أّس الوزارة، وقاعدة النّيابةوهو التّن ،األّول

حها من ويشتمل على أربعة أقسام أحدها: تنفيذ ما صدرت به أوامر الملك، فعلى الوزير فيها حقّان أحدهما، أن يتصفّ 
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ي عزمه على صوابها باإلحماد، وقال ن زللها باللّطف، ويقوّ زلل في ابتدائها، ويحرسها من خلل في أثنائها؛ ليردّه ع

ل أخالق الملك، ومعاملته، فإن كانت شديدة فّظة، عامل النّاس بدونها، وإن أفالطون:أّول رياضة الوزير أن يتأمّ 

ر لها، حتّى والثّاني، تعجيل إمضائها للوقت المقدّ  ،نة مطلقة، عاملهم بأقوى منها؛ ليقرب من العدل في سعيهكانت ليّ 

  . (6)ل يقف، فيوحش؛ ألّن وقوف أوامره يوحش، وهو مندوب للتّنفيذ دون الوقوف

ن يراعى أّقان، أحدهما، حوالقسم الثّاني، تنفيذ ما اقتضاه رأي الوزير من تدبير المملكة، فعليه في إمضائه           

ك بما طالع المل، أن يألصلحها، ومأخوذ بأصوبها، والثّاني وأصوبها في رأيّه؛ ألنّه مندوب ،أولى األمور في اجتهاده

فيذ ما ثّالث، تنسم الجّل، ويجوز أن يطويه عنه إن قّل؛ ليخرج عن الستبداد المنفر، ويسلم من الحقد المؤثر...والق

، ولم اها لهممضذها أضها إلى آرائهم، ووكلها إلى اجتهادهم، فإن تفردوا بتنفيصدر عن خلفائه على األعمال التي فوّ 

لوزير، ايذ لى تنفعوها وإن وقّف ،بها ما لم يتحقّق زللهم فيها، وكان درك تنفيذها عائدا على العمال دون الوزيريتعقّ 

في يديهم، ونوية أها من صوابها، والثّاني تقأأن يستكشف عن أسبابها؛ ليعلم خط ن أحدهما،يفعليه في تنفيذها حقّ 

 ،عادات فوه منوالقسم الّرابع، تنفيذ أمور الّرعايا على ما أل ،الرتياب يخنيهمالرتياب عنهم، فإّن ظهور 

قوم يلواحد أن قدر ايومعامالت، واختلفوا فيها، حتّى ائتلفوا بها؛ ألّن النّاس مجبولون على الحاجة إلى أنواع ل 

اع نّ تشاغل الصّ هم، ويالّزراع بمزارعبجميعها، فخولف بين هّممهم؛ لينفرد كّل قوم بنوع منها، فيأتلفوا بها، فيقوم 

ة؛ ألنّها د الّسلطنّ بموا ار على متاجرهم...والثّاني، أّن الملوك أشرف النّاس منصبا، فخّصوار التّجّ بصنائعهم، ويتوفّ 

اختّل فم عليها، وهنه أشرف المواد مكسبا، فإن زاحموا العاّمة في درك مكاسبهم أوهنوا الّرعايا بسوء الممالك، وعاد

 . (7)ظامها، واعتّل مرامهان

لملك افاع عن دّ ال ،حدهام أ، ويشتمل على أربعة أقسافاعوهو الدّ  ،انيا الفصل الثّ مّ ، فأة الوزيرفاع مهمّ فصل الدّ       

دفاعه  :بعاوالرّ  ،ءألكفاادفاع الوزير عن نفسه من  :الثوالثّ  ،عداءفاع عن المملكة من األالدّ  :انيوالثّ  ،ولياءمن األ

أن  اب أحدها،ة أسب، فيكون بثالثوليائهل في دفاعه عن الملك من أوّ ا القسم األمّ ، فأعية من خوف واختاللعن الرّ 

و ، أةوّ فروا بالق ينى لن يقوم بكفايتهم حتّ اني، أوالثّ  ،هبةهم عن معصيته بالرّ ويكفّ  ،غبةلى طاعته بالرّ يقودهم إ

د شاغل الجنمون ت، بلغ المأليصير قاهرا لهم ؛لطانة للسّ ن تكون القوّ يكون بأعف ...وثبات الملك وا بالضّ قيتفرّ 

 .   (8)"لو عدلت لم يشغبوا:"لى عامله، فكتب إبخراسان

ها، وفي ي شرطيأو ف سةفهو في الّسيا ،فصل في اإلقدام من مزايا الوزير: فأّما الفصل الثّالث، وهو اإلقدام        

ع، ب المنافعلى اجتال واإلقدام ينقسم قسمين، أحدهما، اإلقدامحجام، اإلقدام، وخيبة اإلفر ظبها بالوزارة أكفى نظر 

اني، لك، والثّ مُ ضافة ن، أحدهما، استيى اجتالب المنافع، فضربوالثّاني، اإلقدام على دفع المضار، فأّما اإلقدام عل

 ،الغتيالبكون توألن  ،ورهبة ،قترنا برغبةوالعزم، إذا ا ،لك، فيكون بالحزماستزادة مواد، فأّما استضافة المُ 

لقليل انها إلّ سلم ميوالحتيال أولى من أن تكون بالقتال، وقيل في أمثال الحكم: أربعة ل يركبها إلّ أهوج، ول 

كون لمواد، فيادة اّر، وأّما استزجربة، وائتمان النّساء على السّ ّم للتّ مناجزة الحرب، وركوب البحر، وشرب السّ 

لملك رض كنوز ا األر بهما الّزراعة، فإنّ بالعدل واإلحسان إذا اقترنا برفق ومياسرة؛ لتكثر بهما العمارة، وتتوفّ 

 ن، دفعيربار فضّما اإلقدام على دفع المضيستخرجها أعوان متطوعون يقنعهم الكّف عنهم، ويقطعهم العسف بهم، وأ

ضدّه بكّل داء   عالجضّرر كّل واحد منهما بالضدّ من سببه، فإنّ ما اختّل من الملك، وله سببان، نفور، وجور، فادفع 

      . (9)واءمن الدّ 

  ن زواجره،النتهاء عو ،اعة، والحذر منه هو الوقوف على أوامرهفأّما الحذر فهو، عماد الدّين الباعث على الطّ       

تحكم مرته، فيعمل بطاعته فيما أمر، وينتهي عن معصيته فيما حظر، وأّما الحذر من الّسلطان فهو، وثاب بقد

ة الثقد قيل: ثطر، وخقة به عجز، والسترسال معه ّن، ويؤاخذ بالرتياب، فالثّ بسطوته، يميل به الهوى، فيقطع بالظّ 

 ،ّسخطحالتي ال نه فير الّزمان، والحذر مر الّسلطان تغيّ والّزمان، وقيل: إذا تغيّ  ل أمان لهم، الّسلطان والبحر

ع تنكره استدفو ،يستذنب إذا مّل حتّى يصير المحسن عنده كالمسيء، فاستخلص رأيه بالنّصح والّرضا أسلم؛ ألنّه

  . (10)بالحذر

يقدح  غرض إذا لم ه عنول تصدّ  ه ومشاربهمحابّ في حذرك منه، أن تساعده على مطالبه، وتوافقه على اني والث       

اضه ي أغرفف على إجابته، وإن شغلك ما هو أهّم، فما يقيم لك عذرا، إذا وجدك ول عرض، ول تتوقّ  في دين

لكه؛ مُ لى مصلحة عفسه نم حّظ دِ قَ را، وإن كنت على مصالح ُملكه متوفرا؛ فإنّه اتّخذك لنفسه، ثّم لملكه، وقد يُ مقّصِ 

س تدلّ يداع وهو خ ،هوة .....وإن أصّر عليها ِلنت في متاركته، وأحجمت عن مساعدتهالهوى، ونازع الشّ  لغلبة

  .   ( 11)زرهوره، وتخلص من بالمغالطة، ويخفى بالحزم، فاستنجد فيه عقلك، واستعمل فيه حزمك؛ لتسلم من تنكّ 
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ها سك تذّب، ولونفس؛ فإنّك عن نف وُملكه بما استطعت من مال ،والثّالث في حذرك منه، أن تذّب عن نفسه      

 ،عليك عويلهوهو يسترسل لثقته بك، ويستسلم لت ،ترب؛ ألنّه ل يصلح حالك مع فساد حاله، وأنت فرع من أصله

؛ حذرخوف وأأا هو مواستسالمه بكفايتك، ول تلجئه أن يباشر دفع الخوف والحذر، فيلجئك إلى  ،فقابل ثقته بأمانتك

 نه تكن منعفاعك ألنّك تخافه، وتخاف ما يخافه، فيتوالى عليك خوفان، ويتمايال عليك خطران، فادفع خوفك منه بد

 . (12)الخوفين أمنا، ومن الخطرين سالما

ربع، أوهي  ،لح ملكهواعلم أّن لسلطانك عليك حقوقا لك عليه مثلها، فحقوقه عليك ثالثة أحدها، قيامك بمصا        

هي و ،ح نفسهمصالبامك ته، والثّاني من حقوقه عليك، قيّ ة بالده، وتقويم أجناده، وتثمير مواده، وحياطة رعيّ عمار

، قوقه عليكحث من ته، واستعداد ما يدفع به النّوائب، والثّالأربع، إدراك كفايته، وتحمل عوارضه، وتهذيب حاشيّ 

د، فأدّ دير الحدور، وتقالثّغور، واستكمال العدّة، وترتيب العساكامك بمقاومة أعدائه، وذلك بأربعة أشياء، تحصين قيّ 

  . (13)حقوق سلطانه، ووّف شروط ائتمانه، واحذر بادرة مأخذته إن قصرت، وسطوة انتقامه إن فرطت

 ذرك من، وحما جمع ويفرق وأّما حذرك من الّزمان، فإنّه يتقلب بألوانه، ويخشن بعد ليافه، فيسلب ما أعطى،       

 لستعداد،ذر وازمانك يكون من أربعة أوجه: أحدها، أن ل تثق بمساعدته، ول تركن إلى مسايرته، فتغفل عن الح

نائع، لصّ اغرس و ،فربّما انعكس، فافترس، وخافض، فاختلس، والوجه الثّاني، أن تنتهز فرصة مكانتك بفعل الجميل

منعك ار، ول يستظهفي العواقب، ول يلهيك استكفاك عن ال سداء العوارف؛ ليكونوا لك ذخرا في الّنوائب، وخلفاإ و

، د التّراثي رصلتكف ؛استغناك عن الستكثار، والوجه الثّالث، أن تكّف نفسك عن القبيح، وتقبض يدك عن اإلساءة

أنت من، و، وتسلم من زللك، ول تتطاول بالقدرة، فتغفل وأنت مطلوب، وتأوغوائل الهفوات، فتأمن من وجلك

  . (14)لوبمس

نيا، ل تلهك الدّ ووالوجه الّرابع، أن تستعد آلخرتك، وتستظهر لمعادك، ول تغتّر باألمل، فيجيئك الفوت،       

ن أهل ملحذر افتصدّك عن اآلخرة، فقّل من لبسها، فسلم من تبعاتها؛ لهفوات غرورها، وعواقب شرورها، وأّما 

 .مغبوط بالّسالمة، والنّاس على أربعة أطوار متباينةالّزمان، فألّن اإلنسان محسود بالنّعمة، 

ين، د على ضربي، فالتّقليوهو الّشطر الثّان ،فصل التّقليد والعزل: وأّما تفصيل ما اشتمل عليه التّقليد والعزل      

ا تدبير ، وأمّ سومهرقرير تويبتدىء  إنشاء قواعده، فهو، فيما يستأنف ،تقليد تقرير، وتقليد تدبير، فأّما تقليد التّقرير

 لحاجةصان عن مباشرتها، إنّما يحفظ دخلها بالهيبة والستظهار، ويضبط خرجها بااألموال، فالوزير يُ 

 .     (15)ار، وللتّقليد على كّل واحد منهما شروطوالضطرّ 

عموم ن فصل وزارة التّنفيذ:فهي أخّص؛ لقصورها عّما اشتملت عليه وزارة التّفويض، واختصاصها م      

اب، جّ الحُ ك معّظم بالمل التّفويض بأربعة قوانين، فالفصل األّول من قوانينها، الّسفارة بين الملك وأهل مملكته؛ ألنّ 

ر ألواممصون عن المباشرة بالخطاب، فاقتضى أن يختّص بسفير محتشم، ووزير معّظم يطاع فيما يورده من ا

ارة هذه الّسفو، اعيةووالمباغي؛ ليكون للملك لسانا ناطقا، وأذنا له إليه من المطالب والنّواهي، ويهاب فيما يتحمّ 

لّسفارة االثّالث، واله، مختّصة بخمسة أصناف أحدها، الّسفارة بين الملك وأجناده، والثّاني، الّسفارة بين الملك وعمّ 

ليه، ر عا تعسّ وينهي عن م ،رى بإنصافهم، ويصغي إلى ظالماتهم، فيمضي ما تيسّ ته؛ ليتصدّ بين الملك ورعيّ 

استيفاء  ّسفارة في، الوالّرابع ،المةويحتاج في هذه الّسفارة إلى استعمال اللّين واللّطف؛ ليصلوا إلى استيفاء الظّ 

يه يما يستوففهبة حقوق الّسلطنة التي للملك، وعليه من مباشرة قبض ول تنقيص، ويحتاج في هذه الّسفارة إلى الرّ 

ال من حل؛ لينهي عماومشارفة األ ،جزه من الملك، والخامس، الّسفارة في اختيار العّمالللملك، وإلى اللّطف فيما يتن

عن  يض، وخارجلتّفوايرى تقليده، وعزله من غير أن يباشر تقليدا، ول عزل؛ ألّن العزل والتّقليد داخل في وزارة 

س، د الحد  يّ جكون يأن  وشروط هذه الوزارة ،وزارة التّنفيذ، والملك هو الذي يأمر بالتّقليد والعزل إن لم يباشره

 .     (61)ارهّل عثصحيح الختيار، قليل الغترار، عارفا بكفاءة العّمال، ومقادير األعمال؛ ليحمد اختياره، ويق

ه ومشورته، فإّن الملك مع فصل في الّرأي والمشورة:هو الفصل الثّاني من وزارة التّنفيذ، أن يمدّ الملك برأيّ      

ه، وصّحة رويته محجوب الّشخص عن مباشرة األمور، فصار محجوب الّرأي عن الخبرة بها، فاحتاج الة رأيّ جز

إلى بارز الّشخص بالمباشرة؛ ليكون بارز الّرأي بالخبرة، فليس الّشاهد كالغائب، ول المختبر كالغائب والوزير أحّق 

ّن استشارة الوزير عائدة إلى مصالح الملك فعّمت، واستشارة بهذه المرتبة، فكان أحّق بالّرأي والمشورة، والثّاني، أ

، والثّانية، أن يتعلّق بمشورته اجتالب نفع، واستدفاع ضّرر، فإن اختّص بالمملكة كان تغير عائدة إلى رأيه، فخصّ 

ا من حقوق الوزارة، وإن جاوزها كان من نصح الوزير، وعليه أن يذكر سبب ابتدائه، ويوضح صواب رأيه، وإذ

استقّر األحزم على ما اقتضاه الّرأي لزمه فيما يبدي به من الستشارة،  ويبدي به من المشورة أن يكتمه على كّل 
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خاص وعام؛ ألمرين أحدهما، أّن الّرأي يجب أن يبهر باألفعال دون األقوال؛ ألّن هوره بالفعل ضّرر، وظهوره 

  . (17)بالقول خطر

 نا سامعة،ك ناظرة، وأذبالملك:الفصل الثّالث من قوانين وزارة التّنفيذ، أن يكون عينا للملفصل عناية الوزير       

، حلونُدب للمصا ز بالختصاص،ينهي ما شاهد على حقّه، ويخبر بما سمع على صدقه؛ ألنّه قد سوهم بالملك، وُميِّ 

عليه وواهم، سبعد؛ لتقدّمه على من فلزم أن يتخّصص بمصالح الملك، فيقوم مقامه في مشاهدة ماغاب، وسماع ما 

، لم ماخفيّ ، ويعفي ذلك ثالثة حقوق أحدها، أن يديم الفحص عن أحوال المملكة، حتّى يعلم ماغاب، كعلمه بالحاضر

لعة يعجل مطا ن لوالثّاني، أ ،اهر، فال يتدلّس حّق أمر من باطله، ول يشتبه عليه صدق قول من كذبهكعلمه بالظّ 

ح له ، أن يوضّ ثّالثوال ،وليس عليه العمل ،رها، وإن جاز تأخير العمل بها؛ ألّن عليه اإلنهاءيؤخّ الملك بها، ول 

غيرا، صن األمور مم عظّ ف بعيدا، ول يغير والكبير، ول يمايل قريبا، ول يتحيّ حقائق األمور، ويساوي فيها بين الصّ 

بر غارا أخصتصير كبارا، أو من كبارها أن تعود من صغار األمور أن  ر منها عظيما، فإّن من خافصغِّ ول يُ 

تدليسا  ، كانبحقائقها في المبادىء مخبرا، وفي الغايات مشيرا، فإن أخبر بالغايات، وأعرض عن ذكر المبادىء

  .( 18)جديرا لذّموا ،األمانة في خبره، وإن لم يكن في مناصحته، فكان باإلنكار حقيقا لخبره بمشورته،  فلم يؤدّ 

يقي وملك بتعبه، فصل حرصه على مصالح الملك:الفصل الّرابع من قوانين وزارة التّنفيذ، أن يفتدي راحة ال      

طش، فال يده إذا بمق، ودعته بنصبه، ول يغيب إذا أريد، ول يسأم إذا أعيد؛ ألنّه لسان الملك إذا نطق، وعينه إذا ر

ع مجدّد من هواجس أفكاره، وتقلب خاطره، وقد يت تبعد عن دعائه، ول تضجر من ندائه؛ ألّن عوارض الملك

يفضي إلى فملك، به أغراض ال األوقات مال يعرف أسبابه، ول تتعين أوقاته، فليكن على رصد منها، حتّى ل تقف

غيرة لى الصّ هورها، ويعاقب عظوهو من كّل واحد منهما على خطر؛ ألنّه قد يأخذ بالجريرة قبل  ،أو ضجر نفور

  . (19) إذا حكم بالهوى، ووثب بالقدرة كبيرها،مثل 

قيل:داود ون مخلد، بسليمان بن أبي سليمان  ،أيوب أبو أيوب المورياني، أبو  ،فمنهم ،نفيذا وزراء التّ أمّ        

 ،نهم، و م(20)رلمنصووبعده الخليفة أبي جعفر ا ،العّباس الّسفّاح خوزي، األهوازي، كاتب الخليفة أباالمورياني ال

ث ولى الحارم، "انكيس"واسمه  ،الّربيع بن يونس بن محّمد بن عبد هللا بن أبي فروة ،الّربيع بن يونس، أبو الفضل

يوب أبي أ ، كان حاجب الخليفة المنصور، ثّم وزر له، بعد-رضّي هللا عنه-مولى عثمان بن عفّان  ،الحفّار

 م787هـ/170ام وفّي عتإذ أنّه ُمقدّم على الموالي،  ومكين لديه؛ ،إلى الخليفة أبي جعفرالمورياني، أحد المقّربين 
بل لوزارة قالّرشيد االفضل بن يحي بن خالد بن برمك البرمكي، هو أبو العبّاس بن خالد، ولّه الخليفة هارون  ؛(21)

ى معبد ه إلجواتّ  ،ا كان عامال بخراسان دخل بلخوقيل :أّن جعفر لمّ  ،وجعل ولده محّمد في حجره ،أخيه جعفر

ويض في فومن وزراء التّ ، (22)وبنى مكانه مسجدا ،النّوبهار الّذي توجد به نار المجوس، فهدّم جزءا منه

، لصوابى من اوقال له: قد قلّدتك أمر الرعية، فاحكم فيها بما تر ،شيد يحي بن خالدم استوزر الرّ 787هـ/170

 . (23)ودفع له خاتمه "،واستعمل من رأيت ،عزل من رأيتوا

فظك حضل ابنه" لى الفإا يؤثر عن سيرة الخلفاء مراقبتهم للعّمال، إذ جاء في كتاب يحي بن خالد البرمكي وممّ        

ظر في ن النّ للّذّات عمة اومداو ،وأمتع بك، قد انتهى إلى أمير المؤمنين ما أنت عليه من التّشاغل بالّصيد ،هللا يا بني

 به إلّ  ،دهره فه أهلويشينه لم يعر ،فعاِود ه ماهو أزين بك، فإنّه من عاد إلى ما يزينهأمور الّرعيّة ما أنكره، 

 ،تدبيرهو ،اماإلمّ  ألّن النّظر فيها مقصور على رأي ؛وشروطها أقلّ  ،نفيذ حكمها أضعفوزارة التّ و،  (24)"والّسالم

تقليد ويخبر ب ،حكم ويمضي ما ،فذ عنه ما ذكروينّ  ،عايا والوّلة يؤدي عنه ما أمروهذا الوزير وسط بينه وبين الرّ 

 يفن يَ عَ فهو مُ  ،ر بهليعمل فيه ما يؤم ؛د من حدث ملمّ وتجدّ  ،ويعرض عليه ما ورد من مهمّ  ،وتجهيز الجيوش ،الولّة

بدأ لبحث عن األسرار، توهو ماذكره الجهشياري، من أّن مسألة ا، (25)ول متقلّدا لها  ،وليس بوال عنها ،تنفيذ األمور

ماناتهم، آد عى إلى خراب والكتّاب "وليس شيئ أفسد لسائر العّماّل والكتّاب، ول أ ،(26)من التّعّرف على سيرة العّمال

كه مكافأة المحسن بإحسا ،وهالك ما تحت أيديهم من جهالة الَملكِ  اءته، لمسيئ بإسنه واوقلّة معرفته بحالتهم، وتر 

َص عن عّمال الخراج فأكثر  . (27)الموثوق بهم"وآثارهم، واختار لذلك العيون  ،وِسيّرهم ،الفح 

وهو  ،والقطب، الّذي عليه مدار الدّنيا ،ونظام الحقوق، وقوام الحدود ،ذكره ابن عبد ربّه "الّسلطان زمام األمور      

ن خائفهم لمهم، ويأمّ حمى هللا في بالده، وظلّه الممدود على عباده، به يمتنع حريمهم، وينتصر مظلومهم، وينقمع ظا

حظ في إليه الجا و أشار ،(28)"َعد ُل َساَعة فِي ُحكُوَمة  َخي ر ِمن  ِعبَادَةِ ِستِّيَن َسنَةُ" :-صّلى هللا عليه وسلّم-قال الّرسول 

فالدّولة كما يتصّورها كتاب الّسياسة الّشرعيّة بين الّراعي  ،د توّسط مذهبهة، مّما يؤكّ يّ العالقة بين الحاكم والّرع

والّرعيّة دولة تعاون وتعاضد، تستمدّ القّوة الّتي تملكها والمشروعيّة الّتي تطمح إليها، ل بالتماسها الّطاعة السلبيّة 
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 اعيّة المشتركة، فالحّكاممن جميع األفراد الّذين تتكّون منهم؛ بل بالتماسها المشاركة الفعليّة في الحياة الجم

عة لكلمة هللا، وأن يع قدوا ن بما يربط بينهم من عقدة البيعة، ل يسعهم، إلّ أن يُق سموا يمين الولء والّطايوالمحكوم

 .(29)ويكون تطبيقها الفعلي مقصدها األسمى ،تكون الّشريعة ميثاقها شركة

 ،ضفوية التّ ي وزارأّن الحريّة معتبرة ف–وهي  ،أربعة شروط ولهذه الفروق األربعة بين الوزارتين تفترق في      

ة في رعيّ حكام الشّ باأل أّن العلم -نفيذول في التّ  ،فويضأّن اإلسالم معتبر في التّ  -نفيذوغير معتبرة في وزارة التّ 

ير وغ ،فويضة التّ والخراج معتبرة في وزار ،ألّن المعرفة بأمري الحرب-نفيذوغير معتبر في التّ  ،فويضوزارة التّ 

استويا و ،ة أوجهأربع ظر منفترقا في حقوق النّ اكما  ،قليد من أربعة أوجهنفيذ، فافترقا في شروط التّ معتبرة في التّ 

 .(30)وشروط ،فيما عداها من حقوق

 فكان الوزير الخلفاء لهم،ختيار اودليال على حسن  ،اريخ ما كان من حصافة بعض الوزراءوتذكر كتب التّ       

ن لنّبيذ بياشرب  يعقوب بن داوود يعرف مخاطر اإلفراط في شرب الّنبيذ، لذلك كان يعظ الخليفة المهدي في تعاطيه

س لوات الخمد الصول على هذا صحبتك، أبع ،ما على هذا استوزرتني":ائالق ،وكثرة الغناء، ويلومه على ذلك ،يديه

وزير  ،ي عبيد هللا، في حين تغير على أب(31)عندك النّبيذ، ويُسمع السُّّماع بين يديك؟في المسجد الحرام، يُشرب 

لمنصور كتبا والموالي ل، فكان يرسل (32)المنصوو إيّاه، حين وجّهه إلى الّريّ  الخليفة المهدي، ضّمه الخليفة أبوجعفر

 .(33)ومائة هجريّة ر عليه الخليفة سنة إحدى وستينيُحِرضون عليه الخليفة المهدي، فتغيّ 

وغضب عبد الملك بن صالح من كبراء بني  ،م في المشورة البرامكة أيضافكان يُقَدِ  ،أّما الخليفة هارون الّرشيد      

وتحيط بها نعمتي،  ،أنت تقصدني، فهل من حاجة تبلغها مقدرتي"، فقال له جعفر:(34)هاشم، فقصد باب البرامكة

اس على أبواب نكبة الخليفة هارون بالبرامكة أرجعها ابن خلدون إلى تزاحم النّ ى أّن ، حتّ (35)"فأقضيها لك؟

 ،فأخذ الخليفة هارون الّرشيد من البرامكة ضياعهم وأموالهم ومتاعهم ى تضايق الخليفة من ذلك،حتّ  ،قصورهم

من سائر أموالهم ثالثين ألف ألف وستّمائة ألف وستّة وسبعين  ووجد ،فوجد لهم مّما حباهم به اثني عشر ألف ألف

 . (36)ول يُعرف أيسره ،واألواني، فشيئ ل يوصف أقصاه ،والغالّت ،األموال من الّضياع وأّما غير ،ألفا

على ين م والمساعداعين في دمارهوكان من أكبر السّ  ،شيدبيع بعد البرامكة لهارون الرّ ووزر الفضل بن الرّ       

يد شرون الرّ ة هاا مات الخليفوهو الذي أخذ البيعة لألمين لمّ  ،وكان قائما ببيعة األمين وتدبيره ،خراب ديارهم

اء في عهد الخليفة شتهر من الوزرا، و(37)صلح أمره معه فيما بعد ثمّ  ،لكولهذا نقم الخليفة المأمون عليه ذ ،بطوس

صدقتنا  إن"ه: وإذا أتاه ساع قال ل ،ويغصبهم ،عاةوكان يبغض السّ  "،استينيّ ذو الرّ "الفضل بن سهل  ،المأمون

 . (38)"قلناك، أوإن استقلتنا ،وإن كذبتنا عاقبناك ،أبغضتنا

بعض المؤّرخين بحكم الخليفة المعتصم، فابن طباطبا ذكر" أّن أّول وزراء المعتصم كاتبه قبل  فّ كما استخ       

محّمد وكان  ،(39)جهول باألمور وكان رديئ الّسيرة ،ل علم عنده ول معرفة ،الخالفة الفضل بن مروان  كان عاميًّا

محّمد بن عبد الملك بن أبّان بن الّزّيات، والده زي اتا سوقيا، فساد هذا باألدب  ،بن عبد الملك، الوزير األديب أبوجعفر

وكان  ،م848هـ/233حتّى عذّبه، قال بَخلق القرآن، مات عام  ،وفنونه، معاديا لبن أبي دؤادة الّذي أغوى المتوّكل

ض إليه األمور وفوّ  ،الخليفة الواثق قبله كان قد استوزره وحبسه رغم أنّ  ،وكل قد قبض عليه من قبلالمتالخليفة 

وكان  ،وكان كاتبه قبل أن يستخلف ،فقد ندم على تقليد أحمد الخصيب الوزارة، الخليفة المنتصرا ، أمّ (40)كلّها

د بن وهو محمّ  ،العلقميبن الوزراء ، وكان من أشهر ا(41)ةوكانت فيه مروء، مقّصرا في صناعته، مطعونا في عقله

 ،م1145هـ/539ولد  ،اسيوزير الخليفة المستعصم العبّ  ،ليته ماوزر ،بوطالب وزيرأ ،يند الدّ حمد بن علي مؤيّ أ

وكان  ،ليه زمام أمورهفألقى إ ،ووثق به الخليفة ،م1245هـ/642لى الوزارة في وارتقى إ ،اشتغل في حياته باألدب

 .(42)هولكو لبغدادزمن وصول شيع مغاليا في التّ 

اعه كاتب ة عن أنّه كان للخليفة المهدي على بعض ضيّ م الجوزيّ بن قيّ افأكتفي بما ذكره  ،ابا بالنسبة للكتّ أمّ        

واستدعى  ،نصراني بالبصرة، فظلم النّاس في معاملته، فتظلّم المتظلّمون إلى القاضي، فأحضر وكالء النّصراني

وتعدّى مناهج الحّق، فأخذ كتاب المهدي إلى القاضي بالتّثّبت في أمره،  ،بالبيّنة، فشهدت على النّصراني يظلم النّاس

الموضع الّذي كان يجب  وتجاوز ،وجاؤوا إلى المسجد، فدخله ،فجاء البصرة ومعه الكتاب وجماعة من النّصارى

ودفع له الكتاب، فوضعه بين  ،حتّى جلس عن يمين القاضي ،ودنا ،وسبّهم ،الوقوف عنده، فمنعه الخدم، فلم يعبأ بهم

وقال:جّروا برجله، فسُحب إلى  ،فرفع رأسه ،فقال:بلى، أصلح هللا القاضي ،وقال:النّسب نصرانّيا؟ ،ولم يقرأه ،يديه

م، أّما هارون الّرشيد، فإنّه لّما وحلف، ألّ يبرح واقفا إلى أن يّوفى المسلمين حقوقه ،وأدّبّه تأديبا بالغا ،باب المسجد

وجعفر أخاه ديوان الخراج، أمرهما بالنّظر في مصالح المسلمين، فعُّمرت  ،قلّد الفضل بن يحي أعمال خراسان
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 ،وصرف الذّّمة عن أعمالهم ،وجعل في المكاتب مكاتب لليتامى ،والّسقايات ،والّصهاريج ،والجوامع ،المساجد

  .(43)وأفتاه بذلك علماء اإلسالم ،وخّرب الكنائس ،وغيّر زيّهم ولباسهم ،همواستعمل المسلمين عوضا عن

أّن الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه اشتدّ نكرا على أبي موسى األشعري،  ،وفي رواية ذكرها الُجويني       

اب، أصولي اإلنشاء، من والفصحاء، رأس الكُتّ  ،ابن المقفّع عبد هللا أحد البلغاءوكان  ،(44)لّما اتّخذّ كاتبا نصرانيا

تُهم اواختّص به،  ،وكتب له ،عيسى عّم الّسفاح أسلم على يد األمير عبد الحميد الكاتب، من مجوس فارسنظراء 

كتاب زندقة، إلّ  بقتله، قيل:أّن المهدي ذكر، بأّن أيّ  المنصور وهو الّذي عّرب كتاب كليلة ودمنة، أمر ،بالّزندقة

 .(45)م762هـ/145وكان أصله ابن المقفّع، عاش ستّا وثالثين سنـة، مات عام

ت إذا أفض ، الخالفةنّ أ بيع علمالفضل بن الرّ  نّ : أقيلزاعات في القصر؛ إذ كان للوزراء دورا في إثارة النّ كما       

كان المتوكل ، و(64)ي العهد لبنه موسىن يولّ ، وأه على خلعهوحثّ  ،مين بهألا ، فأغوى اعليهبق مون لم يُ إلى المأ

زل ن ينسأل المنتصر أف ،همّ ه ألتحبّ لم راد تقديم المعتزّ ه أنّ  إثمّ  ،يدؤالم ثمّ  ،المعتزّ  ثمّ  ،بايع بولية العهد لبنه المنتصر

نحرفوا ارك  التّ ق أنّ فواتّ  ،دهويتوعّ  ،ويشتمه ،دهويتهدّ  ،منزلته ويحطّ  ،ةفكان يحضره مجلس العامّ  ،فأبى ،عن العهد

ي مجلس فيل لّ وهو في جوف ال ،فدخل عليه خمسة ،بيهفق األتراك مع المنتصر على قتل أفاتّ  ،مورعن المتوكل أل

 .( 47)م861/ه247فقتلوه هو ووزيره الفتح بن خاقان وذلك في خامس شوال  ،لهوه

بن م ، القاسحسنال بوالوزير أ ، فنهض بأعباء البيعةةقّ بيه كان غائبا بالرّ المكتفي باهلل له عند موت أا بويع ولمّ         

 لوزير سبعلى اعوخلع  ،ولى ...ونزل المكتفي بدار الخالفة، فوافى بغداد في سابع جمادى األوكتب له ،عبيد هللا

؛ اسالنّ  بوه منا أي أخذه البساتين والحوانيت التمر بردّ وأ، رها مساجداوصيّ  ،بوهخذها أم المطامير التي اتّ وهدّ  ،خلع

 ،ل عنهفي سأة أخيه المكتت علّ ا اشتدّ لمّ ضل بن المعتضد، بو الف، أالمقتدر باهلل جعفر، أّما (48)هلهاليعملها قصرا إلى أ

الوزير العباس بن  فاستصباه ،سنة13ها ولهوليّ  ،صغر منه، ولم يل الخالفة قبله أليهفعهد إ ،ه احتلمنّ  عنده أفصحّ 

 ،ا دمّ يكون فيه ن لأ جاب ابن المعتزّ ، فأوا عبد هللا بن المعتزّ ن يولّ ، ووافقه جماعة على أفعمل على خلعه ،الحسن

ليه في م ركبوا عهنّ إفا الباقون، مّ وأ ،فرجع عن ذلك ،رضته، ودفع إليه أموال أسلم حال العباس، فأفبلغ المقتدر ذلك

 ،وجماعة يروقتل الوز ،بواب، وأغلقت األودخل ،فهرب ،كرةم، والمقتدر يلعب األ882/ه268ل وّ األعشرين ربيع 

استوزر ف "،باهلل لغالبا"وه ولقبّ  ،وبايعوه بالخالفة ،عياناد والقضاة واأل، وحضر القوّ فجاء ،لى ابن المعتزّ وأرسل إ

  . (49)لجراحد بن داود بن امحمّ 

طل من ب، وأبطل الخمور، وأوقوى ،وعدل ،ةفسار بعفّ  ،الوزير علي بن عيسى وليّ  م،914/ه301فيو        

قب ملّ نس الخادم الؤخرج م م929/ه317، أّما في سنة(50)المكوس ما ارتفاعه في العام خمسمائة الف دينار

ت فهرب ،الفةالخ لى دارؤوا إوجا ،مراء والجنوده يريد أن يولي إمرة األنّ ؛ لكونه بلغه أعلى المقتدر "المظفر"ب

لف أ600 همّ ، ونهب أله وخالته وحرمهمّ م من داره وأمحرّ 14بعد العشاء في  خرج المقتدر، وأخواص المقتدر

، وفوضت "اهللبالقاهر "وه ولقبّ  ،مراءؤنس واألوبايعه م ،د بن المعتضدحضر محمّ ، وأشهد عليه بالخلع، وأدينار

، وعمل لى البالدزير إ، وكتب عنه الوحد، وجلس القاهر باهلل يوم األبتوذلك يوم السّ  ،بي علي بن مقلةالوزارة إلى أ

 ،اتصوأل، فارتفعت اولم يكن مؤنس حاضرا ،نةفجاء العسكر يطلبون رزق البيعة ورزق السّ  ،ثنينالموكب اإل

قصر  لىاره إد هم من، فحملوه على أعناقلى الخالفةوه إؤنس يطلبون المقتدر ليردّ لى دار م، ومالوا إفقتلوا الحاجب

، خييا أ"قال له: ، وهلوقبّ  ،فاستدناه ،هللا في نفسي ،ل ذنب لك :ويقول ،وهو يبكي ،فجيئ به ،خذ القاهر، وأالخالفة

 .  (51)"فطب نفسا ،بداسوء أل جرى عليك من  ،وهللا ،نت وهللا ل ذنب لكأ

الوزارة  مر، وبطل أوحكم على البالد ،مير واسط ونواحيهاد بن رائق أب محمّ تغلّ  م936/ه324وفي سنة      

ضي معه الرّ اوبقي  ،وبطلت بيوت المال ،ليهحمل إت األموال تُ وصار ،ابهوكتّ  ،ى هو الجميعوتولّ  ،واوينوالدّ 

اختفى ابن و ،فظهر عليه ،خرج بجكم على ابن رائق م938/ه326، وفي سنةسم اللّ ، وليس له من الخالفة إصورة

، أّما (52)خراسانوداد مارة بغده إوقلّ  ،مراءه أمير األولقبّ  ،ورفع منزلته ،اضيكرمه الرّ فأ ،فدخل بجكم بغداد ،رائق

ي حواصل قخذ المتّ ، وأيلميكورتكين الدّ "مراء مكانه ، فولّي إمرة األركيتل بجكم التّ قُ  م854/ه329في سنة في سنة

 ،ببغداد ورتكينفقاتل ك ،ابن رائق بهرنة ، وفي هذه السّ لف ديناروهي زيادة على ألف أ ،التي كانت ببغدادبجكم 

 .     (53)مراء مكانهابن رائق إمرة األ ، ووليّ واختفى ،فهزم كورتكين

حببتم ، فإن أنا ليس لي غير الخطبةأ": فقال المطيع ،لطان بختيار المطيعصادر السّ  م973/ه362وفي سنة       

 الخليفة صودر، وفيها قتل نّ ، وشاع في األلسنة ألف درهمبعمائة أر، وحمل أى باع قماشهحتّ  ،د عليهفشدّ  ،"اعتزلت

 ،اكينمّ لى السّ اسين إحّ ار من النّ طرح النّ  الفضل الشيرازي من   بو، فبعث الوزير أعوان الموالي ببغدادرجل من أ
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وهلك الوزير من  ،والحماماتور ناس كثيرون في الدّ ، وأموال، واحترقت أر مثلهفاحترق حريق عظيم لم يُ 

   . (54)عامه

فها وقّ و ،ار العلمداها وسمّ  ،رهاوعمّ  ،دشير دارا بالكرخم ابتاع الوزير أبونصر سابور أر993/ه382وفي سنة        

قاسم القشيري ال ، أبوستاذم قدم بغداد أبونصر بن األ1213ه/609، وفي سنةف بها كتبا كثيرةووقّ  ،على العلماء

ر ، وكثليهمع طّ وح ،شعريم على مذهب األه تكلّ نّ ؛ ألوجرى له فتنة كبرى مع الحنابلة ،ةظاميّ فوعظ بالنّ  ،احاجّ 

 كونه شذّ ل ؛تديولة بن جهير من وزارة المقوقتلت جماعة...وعزل فخر الدّ  ا،فهاجت فتن ،والمتعصبون له ،تباعهأ

 عن قراضة ليتعامل بها بدل ؛ةيّ راهم الفضّ مر المستنصر بضرب الدّ م أ1235ه/632وفي سنة، (55) عن الحنابلة

 لوزير:اوقال  ،همرادّ فرغ عليها ال، وأنطاعرشت األ، وفُ يارفةار والصّ جّ والتّ  ،ةحضر الولّ ، وأفجلس الوزير ،هبالذّ 

عامل كم من التّ لاذا وانق ،هب رفقا بكمراهم عوضا عن قراضة الذّ مير المؤمنين لمعاملتكم بهذه الدّ "قد رسم مولنا أ

 . (56)عشرة بدينار ت كلّ وسعر ،دبرت بالعراق أثمّ  ،عاءعلنوا بالدّ ، فأبويرف الرّ من الصّ بالحرام 

، ولعب بالخليفة كيف أراد سلهلك الحرث والنّ ، فأافضيين العلقمي الرّ يد الدّ ؤلى وزيره مركن المستعصم إو      

ل ؛ ليقيم خليفة من آةولة العباسيّ وقطع الدّ  ،خذ بغداد، وألى العراقوأطمعهم في المجيء إ، ، وناصحهمرتوباطن التّ 

ن حصل ما حصل، وفي تر إلى أ، ويطالع بأخبار الخليفة التّ ذا جاء خبر منهم كتمه عن الخليفة، وصار إعلي

 بينه رّ سل في السّ لى العلوية والرّ ، ونقلها إةولة العباسيّ زالة الدّ ريص على إوالوزير العلقمي حم 1250ه/647سنة

بوه المستعصم قد ، وكان أول له غرض في المصلحة ،مور، ل يّطلع على األاتهستعصم تائه في لذّ والم رتوبين التّ 

  . (57) يهادنهم و ،تروكان مع ذلك يصانع التّ  ،ااستكثر من الجند جدّ 

ه، فة ورعّيتال بين الخليوشروط اختياره، حتّى يكون نقطة اتص ،اهتّم خلفاء الدّولة العبّاسيّة بوظيفة الحاجبو       

صفات الحاجب، بأن  همّ أ، فهذا الخليفة أبوجعفر يحدّد (58)الجاحظ سندها الدّيني رغم تعدّد فئاتها وطبقاتها، بل وذكر

ؤّكد يمّما  ؛(59)وساول عب ،ول جهما ،ول محتقرا ،ول خامال ،ول متشاغال ،ول ذهول ،ول غبيّا ،ليكون جهول

يال ي ذلك، دلفرأي  ومدى فاعليّته في إقرار العدل، خاّصة وأّن لألعاجم ،مدى حساسيّة هذا المنصب في بقاء الُملك

 .(60)على تجربتهم

ن ّما يخّص حُ ملحجبتهم،  أُثر أقوال عن بعض خلفاء الدّولة العبّاسيّة األوائل فيما أصدروه من أوامرو       س 

ل تل ق إلّي ـزكيّة، والتّ  فإّن ذلك يزيل  ،ل تحجب النّاس  عنّي "معامالتهم مع الّرعيّة، إذ قال موسى الهادي لحاجبه:

الّرشيد الّذي عهد إلى  بنفس الّسيرة كان الخليفة هارونو ،(61)لمملكةأمرا إذا كشفته وجـدته باطال، فإّن ذلك يـونغ ا

ليه الحّجاب من كتب وقد أثبت الخليفة مدى اهتمامه بما يرفع إ ،(62)أو بعُد ،حاجبه أن ل يحبس عنه كتاب أحد قُرب

 .(63)حةالّراوالتّعّرف على مطالبها واحتياجاتها، الّتي لم تكن تخرج وقتها عن العمل والمسكن و ،الّرعيّة

، لم ة العبّاسيّة األوائلة الحاجب عند خلفاء الدّولفي أّن مهمّ  (64)وعليه فما سبق ذكره يناقض ماذكره ابن خلدون      

روج خول والخم الدّ بّما ألّن القصد منها وقتها كان تنظيترتبط فقط بمن ليأمنوهم على ُملكهم؛ بل شملت الكّل؛ ر

لفضل اارون هوصى به سهل بن ومنه تحقيق العدل، وهو ما أ ،على الخليفة، لضمان وصول كّل فئات المجتمع إليه

 البرمكي ركان جعف، وربّما شدّة الحّجاب لم تكن مقتصرة على الخلفاء؛ بل شملت وزرائهم كالبرامكة، ف(65) لبن سه

بين ووا بينهم ن حالشديد الحّجاب حجب غالمه عنه الكثيرين، فكانت تصله ُرقَعاا من بعضهم  إليه، يشتكون من الّذي

 . (67)هم، ومن بين الوزراء أسماء كثير أهمّ (66)الوصول إليه

ة في ة مصلحيّ وسلبي ،ةسيّ العبا ة الخالفةة في عهد قوّ إيجابيّ  اوالكتابة أدوارا  ،والحجابة ،للوزارةوعليه ف       

 عهد فقدان الخلفاء لهيبتهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو صدق  ،فيما قد يستصيح فيه ول يغشّ  ،ى ل يخون فيما قد أؤتمن عليهحتّ  ،ي إلى الخليفة األمانةنفيذ هي أن يؤدّ شروط وزير التّ  (1)

ى ل حتّ  ،معقلّة الطّ –فيراعي فيه سبعة أوصاف  ،ي عنهأن يؤدّ -ويعمل على قوله فيما ينهيه ،يهيؤدّ  ى ل يوثق بخبره فيماحتّ  ،هجةاللّ 

وتمنع من  ،ناصفدّ عن التّ فإّن العداوة تص ،وبين النّاس من عداوة وشحناء ،أن يسلم فيما بينه -فيتساهل ،ول ينخدع ،يرتشي فيما يلي
ول  ،فتشتبه ،ى ل تدلس عليه األمورحتّ  ،والفطنة ،كاءالذّ –وعليه  ،وعنه ألنّه شاهد له ،ليفةيه إلى الخأن يكون ذكورا لّما يؤدّ - عاطفالتّ 

فيخرجه الهوى من الحّق  ،أن ل يكون من أهل األهواء-ول يصلح من التباسها حزم  ،من اشتباهها عزم فال يصحّ  ،فتلتبس ،ه عليهتموّ 

وإن  ،ول يجوز أن تقوم بذلك امرأة ،وابوصارف لها عن الصّ  ،بابدع اللّ هوى خاس عليه المحّق من المبطل، فإّن الويتدلّ  ،إلى الباطل
وألّن فيه من  ،أة"رَ إلى ام   م  هُ رَ م  وا أَ دُ نَ س  أَ  م  و  قَ  حَ لَ ف  ا أَ كان خبرها مقبول لما تضمنه معنى الوليات المصروفة عن النّساء، قال الّرسول" مَ 

ويجوز أن يكون هذا  ا،هور في مباشرة األمور ما هو عليهّن محظورومن الظّ  ،وثبات العزم ما تضعف عنه النّساء ،أيطلب الرّ 

 ،ويكون الفرق بين هاتين الوزارتين بحسب الفرق بينهما في النّظر  ،أن يكون وزير التّفويض منهم وإن لم يجز ،الوزير من أهل الذّمة

أنّه يجوز  -نفيذوليس ذلك لوزير التّ  ،ظر في المظالموالنّ  ،فويض مباشرة الحكميجوز لوزير التّ أنّه  –وهي  ،وذلك من أربعة أوجه
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وتدبير  ،ير الجيوشفويض أن ينفرد بتسيّ أنّه يجوز لوزير التّ  -نفيذوليس ذلك لوزير التّ  ،فويض أن يستبدّ بتقليد الولّةلوزير التّ 

ويدفع ما يجب  ،فويض أن يتصّرف في أموال بيت المال بقبض ما يستحّق لهلوزير التّ يجوز  -نفيذول يجوز ذلك لوزير التّ  ،الحروب

 ،فيكونون ممنوعين من الستطالة ،إّل أن يستطيلوا ،ّمة منهاوليس فيما عدا هذه األربعة  ما يمنع أهل الذّ  ،نفيذوليس ذلك لوزير التّ  ،فيه
وغير  ،فويضأّن الحريّة معتبرة في وزارة التّ –وهي  ،شروط هي بين الوزارتين فترق في أربعةاظيرين ولهذه الفروق األربعة بين النّ 

وغير معتبر  ،فويضة في وزارة التّ رعيّ أّن العلم باألحكام الشّ  -نفيذول في التّ  ،فويضأّن اإلسالم معتبر في التّ  -نفيذمعتبرة في وزارة التّ 

قليد من شروط التّ نفيذ، فافترقا في وغير معتبرة في التّ  ،فويضفي وزارة التّ  ألّن المعرفة بأمري الحرب والخراج معتبرة-نفيذفي التّ 
 ،الماوردي)أبو الحسين . أنظر، واستويا فيما عداها من حقوق وشروط  ،ظر من أربعة أوجهفترقا في حقوق النّ كما ا ،أربعة أوجه

سمير مصطفى رباب،  :هـ(: كتاب األحكام الّسلطانيّة والوليات الدّينيّة، تحقيق450علي بن محّمد بن حبيب البصري البغدادي ت

: مسالك األبصار في ممالك عمريبن فضل هللا الا ؛ومابعدها 33، صم2004المكتبة العصريّة، صيدا، بيروت، لبنان، طبعة أخيرة،
 .18راء، ص، مشاهير الوز11، جألمصارا

  .196، ص2ج كان: وفيات،بن خلّ ا (2)

الملك، صّححه:  ه(: أدب الوزير للماوردي المعروف بقوانين الوزارة وسياسة45الماوردي)أبو الحسن ، علي بن محّمد بن حبيب ت (3)

 . 43م، ص1994ه/1414، 2م_ط992ه/1348، 1حسن الهادي حسين، النّاشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر،ط
 .35،36ص ص، ةلطانيّ السّ  األحكامالماوردي:  (4)

 وما بعدها.  328، ص1، جوفياتلكان: ابن خّ  (5)

 . 10الماوردي: أدب الوزير، ص (6)
 . 12،  11الماوردي: نفس المصدر، ص ص  (7)

 . 13الماوردي: نفس المصدر ، ص (8)

 . 20،  19،  18الماوردي: نفس المصدر، ص (9)
 . 23،  22الماوردي: نفس المصدر، ص ص  (10)

 . 24المصدر ، صالماوردي: نفس  (11)

 . 24الماوردي: نفس المصدر، ص (12)

 . 25الماوردي: نفس المصدر، ص (13)
 . 29 - 27لماوردي: نفس المصدر، صا (14)

 . 33- 30الماوردي: نفس المصدر، ص (15)

 . 38،  37الماوردي: نفس المصدر، ص ص (16)
 . 40،  39، 38الماوردي: نفس المصدر، ص  (17)

 . 42،  41الماوردي: نفس المصدر، ص (18)

 . 42المصدر، صالماوردي: نفس  (19)

بن اأنظر، ا. خذ الرشوكان كاتبه حريصا على أ ،د بن الوليدوكان له كاتب خاص به اسمه محمّ  ،الوزارة بعد خالد البرمكي وليّ  (20)
 . 24، صفضل هللا:مصدر سابق ،يالعمر

 . 475، ص4العقد الفريد، ج ابن عبد ربّه: ؛41، ص2، ممصدر سابقابن خلّكان:  (21)

 ،وبنى الحياض ،فبسط العدل فيها ،ه خراسانووزيرا لهارون ولّ  ،كان متكبرا ومابعدها؛27، ص4ج ،كان: مصدر سابقابن خلّ  (22)
يعة وألخذ الب ،موالق بينهم أا سار إلى خراسان فرّ والقواد خمسمئات ...وقيل: لمّ  ،وزاد الجند عشر مئات ،باطاتوالرّ  ،والمساجد

  . 47، صبن فضل هللا: مصدر سابقا أنر، اس له.نّ فبايع ال ،اه األمينوسمّ  ،د األمين بن الرشيدبالعهد لمحمّ 

دبير تن بفوض إليه قليد: وزارة التّفويض: يستوزر الخليفة مفي التّ  ا؛ وللثعالبي كالم 278، ص5، جبن األثير: مصدر سابقا (23)
ة بما حوال الدّولصرف بأوصالحية في التّ  ،األمور برأيه، ويمضيها على اجتهاده، يستفيد الوزير بهذه الولية ببسط يده، ونفاذ حكمه

لنّيابة عنّي وزارتي، وا كتقلّد"لك لمن يندبه لهذا المنصب: ام، أو المواجتهاده، وتنعقد وزارة التّفويض بقول الخليفة اإلمّ  ،يقتضيه نظره

ع مع ة، والتّوقيالّرسالذلك الخّط، وفي جميع ما إلّي ولية الّرعية"، فيجيبه بقوله، وإن سكت، وباشر، فهو كالقبول، وهل يكفي في 

الردّ:  ، فيكونارعيش احكم العبيد والخدم، ففيه خالف بين العلماء، واألظهر عند أصحاب الشافعي أنّه يكفي مجرد الخطّ ، ول ينعقد به
مراء أيضا، واأل ،لملوكاشرون يبا وتقلّدُت، وكانت الخلفاء من بني العباس يباشرون الوزراء بلفظ التّقليد، والنيابة، وكذلك كانوا ،قبلت

دتك النّيابة عنّي، لُملك: "قلّ لّيه افكانوا إذا عزموا على تقليد األمراء أحضروا األعيان، والقضاة، وأركان الدّولة، ثّم يقول الخليفة لمن يو

وضت وزرتك، أو فد استق، وإن قال: وفوضت إليك ما وراء بابي"،  فيخدم، ويقبل، ويقول: قبلُت، وربّما قلّده بسيف، وعقد له اللّواء
ام أن مّ تّقييد، ولإلارة الإليك الوزارة أجزاه، ولو قال: "قلّدتك وزارتي"، لم يكن ذلك تفويضا؛ ألّن المقيدة ببعض القيود تسّمى: وز

م الذي دخله التّخصيص. أنظر،  د لملك بن محمّ ر عبد االثّعالبي)أبو منصويستدرك على الوزير بعض ما فّوض إليه، فيكون ُحكُمه ُحك 

صر، ة، مدينة نق العربيّ هـ(: تحفة الوّزراء، تحقيق حبيب علي الّراوي، الدّكتورة إبتسام مرهون الصفار، دار اآلفا429بن اسماعيل ت
 . 76، 75ص ص، م2000هـ/1420الّطبعة األولى، 

 . 266، ص3المسعودي:مروج الذّهب، ج (24)

ي نه في تعاطمحّمد بن سليمان بن علّي عن إمرة الكوفة، فقيل:ألمور بلغته عم عزل الخليفة المنصور 772هـ/155في سنة (25)

 . 492، ص5البدّاية والنّهايّة ، ج وأمور، ل تليق بالعّمال. أنظر، ابن كثير: ،منكرات
 . 36، صاألحكام الّسلطانيّةالماوردي:  (26)

قه ومراجعة أصله الُكتّاب، ُعني بتصحيحه وتحقيم(: كتاب الوزراء و942هـ/331محّمد بن عبدوس ت ،الجهشياري)أبو عبد هللا (27)

 عظمي، ُطبعمان األوصدّره بمقدمة وضع فهارسه، حضرة األستاذ عبد هللا إسماعيل الّصاوي، المكتبة العربيّة، بغداد لصاحبها نع
 . 5عبد الحميد أحمد حنفي بمصر، ص :بمطبعة

   . 7، ص1، ج ابن عبد ربّه: مصدر سابق  (28)
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م، مقدمة 1990اري، موفميع جبّ معبد السّ  :أحمد(: السيّاسة الّشرعيّة في إصالح الّراعّي والّرعيّة، تقديم ،ابن تيميّة)أبو العبّاس  (29)

 . 7الكتاب، ص

 . 38سابق، صالماوردي: مصدر  (30)
 . 526، ص6، جابن كثير: مصدر سابق (31)

الفة أبيه خائها في بن أصبهان بن فلوح، اهتّم المهدي ببنالّرّي، مدينة مشهورة، سّميت كذلك، نسبة إلى رجل من بني شهالن  (32)

ام شهاب الحموي)اإلمّ  م، وسّماها المحمدية. أنظر، ياقوت775هـ/158المنصور، وجعل حولها خندقا، وبنى فيها جامعا، وأتّم عملها في
ضعه وكتابة المستدرك وان، تصحيح وترتيب هـ(: معجم البلد626أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الحموي الّرومي البغدادي ت ،الدّين

، مصر، عادةعة السّ ي، مطباوية أحمد بن األمين الّشنقيطمحّمد أمين الخانجي الكتبي بقراءته على األستاذ األديب النّحوي الرّ  :عليه

 . 118، 117، ص ص3م، م1906هـ/1324الّطبعة األولى، 
 .1668ابق، صالّطبري: مصدر س (33)

وكان  ،وفلى المعرعومحّل قصد، وكانوا يتنافسون في الصنائع، ويتهافتون  ،وملّة فضل وكعبة جود ،كرمالبرامكة كانوا أّمة  (34)

العهد إلى و ،شيدالرّ  ع أخيهشيد، فكان يقوم بأمره، فلّما صارت الخالفة إلى الهادي، أراد خلخالد بن برمك، استوزره المهدي إلبنه الرّ 

ين كلّها واوانت الدّ يد، كشأكرمه، ورفق به، وناظره في خلع هارون، ولّما صار األمر إلى الرّ  بنه جعفر، فدعا بيحي، فلّما وصل إليه،ا
 دفع الخاتم األشعث، ثمّ  د بنمّ إلى يحي بن خالد مع الوزارة خال ديوان الخاتم، فإنّه كان إلى أبي العبّاس الطوسي، ثّم ولّه جعفر بن مح

 . 37، صبن فضل هللا: مصدر سابقا ر،أنظ بنه.ال إلى يحي بن خالد، وقلّده الفض

 . 111، 110ابق، ص صالمدّور: مرجع س   (35)
 . 315، ص1، ج1ابن عماد الحنبلي: شذرات الذّهب، م (36)

 . 80، صسالكبن فضل هللا العمري: ما (37)

 . 82، 81، ص صبن فضل هللا: نفس المصدرا (38)
 . 171بن الطقطقي: الفخري، صا (39)

 . 96، ص6بن األثير، الكامل، جا (40)

 . 173، 172، ص ص11، جبالءسير النّ ذّهبي: ال (41)

 . 156-154، صبن فضل هللا العمري: مصدر سابقا (42)
ة، حققه وعلّق على حواشيه هـ(: أحكام أهل الذّمّ 751هـ/691محّمد بن أبي بكر ،أبي عبد هللا ،)الّشيخ شمس الدّينم الجوزيةبن قيّ ا (43)

 . 217، 216، ص صم1981هـ/1401الّطبعة الثّانيةين، بيروت، لبنان، صبحي الّصالح، دار العلم للماليّ  :كتورالدّ 

 .كتوروالدّ  ،مصطفى حلمي ,الدّكتور :م في التِيّاِث الظُلِم، تحقيق ودراسةهـ(: كتاب ِغياُث األمّ 478ام الجويني)أبو المعالي تاإلمّ  (44)
كر الجاحظ تقريب الخليفة هارون يذ؛ 115، صفؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدّعوة للّطباعة والنّشر والتّوزيع، اإلسكندرية، مصر

لبعض منهم ، إذ ُوصف يحي بن خالد الفضل بن سهل، وهو غالم على المجوسيّة للّرشيد، وذكر أدبه، وحسن معرفته، فعمل على 

يّر، فأراد ضّمه إلى المأمون، فقال ليحي يوما: أدخل إلي هذا الغالم المجوسي، حتّى أنظر إليه، فأوصله، فلّما مثل بين يديه، ووقف، تح

يا الكالم، فارتج عليه، فأدركته كبوة، فنظر الّرشيد إلى يحي نظرة منكرة، لما كان تقدّم من تقريظه إيّاه، فانبعث الفضل بن سهل، فقال: 
كوتك، لتقول أمير المؤمنين، إّن من أبين الدّلئل على فراهة الملوك شدّة إفراط هيبته لسيّده، فقال له الّرشيد: أحسنت وهللا، لئن كان س

هذا، إنّه لحسن، ولئن كان شيئا أدركك عند انقطاعك، إنّه ألحسن، ثّم جعل ل يسأله عن شيئ، إل رآه فيه مقدّما، فضّمه إلى المأمون. 

وقيل: أّن البرامكة كانوا قديما على دين المجوس، ثم أسلم منهم من أسلم، وحسن  ؛28، الجاحظ: المحاسن واألضداد، صأنظر
 . 143، صقي: مصدر سابقإسالمهم. أنظر، ابن الطقط

 .   209، 208، ص ص6، جبالءالذّهبي: سير النّ  (45)

 . 230الّسيوطي: تاريخ الخلفاء، ص (46)
 . 263صالّسيوطي: نفس المصدر،  (47)

 . 280الّسيوطي: نفس المصدر، ص (48)

 . 282الّسيوطي: نفس المصدر، ص (49)

 .  283نفس المصدر، ص الّسيوطي: (50)
 . 285،  284الّسيوطي: نفس الصدر، ص ص  (51)

 . 290الّسيوطي: نفس المصدر، ص (52)

 . 292الّسيوطي: نفس المصدر، ص (53)
 . 297،  296الّسيوطي: نفس المصدر، ص ص (54)

 . 309-302صالّسيوطي: نفس المصدر،  (55)

 . 333الّسيوطي: نفس المصدر، ص (56)
 . 335 ، 334الّسيوطي: نفس المصدر، ص ص (57)

ون دلم يحتّجب و ،حكمه وأمره، إذا عدل في ،قال الّرسول صلّى هللا عليه وسلّم: "ثالث من كّن فيه من الولّة، اضطلع بأمانته (58)

علي  .تورالدّك :بهاها وبوّ ل الجاحظ)الّرسائل الّسياسيّة(، قدّم لرسائ والبعيد. أنظر، الجاحظ: ،غيره "، وأقام كتاب هللا في القريب

 . 566، صم2004بوملحم، دار ومكتبة الهالل للّطباعة والنّشر، بيروت، لبنان، الّطبعة األخيرة
ضمن  ك من يذكرههنا أنّ  إلّ  ،ورغم كونه حاجبا ،ته للخلفاءربيع بن يونس من كثرة مؤازالرّ  ؛570الجاحظ: نفس المصدر، ص (59)

 .76، صبن فضل هللا: مصدر سابقاأنظر،   قائمة الوزراء.

ّن ألالحّجاب؛  ن سهولةتقول األعاجم:"وما شيئ أضيع للمملكة، ول أضيع للّرعيّة من صعوبة الحّجاب، ول شيئ أهيب للّرعيّة م (60)
 وركب القويّ  لّظلم،ات منه بصعوبة الحّجاب، هجمت على الّرعيّة إذا وثقت من الوالي سهولة الحّجاب، أحجمت عن الظّلم، وإذا وثق

 . 151، ص1، جمصدر سابقأنظر، البيهقي:  منهم الّضعيف، فخير ِخالِل الّسلطان سهولة الحّجاب.
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 . 567، صالمحاسن واألضداد الجاحظ: (61)

، م1999-هـ1،1410ط ،بيروت، لبنانشر، األستاذ علي شيري، دار األضواء للطباعة والنّ  :اإلمامة والّسياسة، تحقيق ابن قتيبة: (62)

 . 219، ص1ج
:العدم الثّاني ،كني إليواألمل قادا ،أوصل حاجب إلى الخليفة هارون الّرشيد من أعرابي كتابا فيه أربعة أسطر، األّول:الّضرورة (63)

اب إليه، قال:هذا ا وصل الكت، فلمّ مريحةوإّما ل ،يمنع من الّصبر، الثّالث:اإلنقالب عنك بال فائدة شماتة األعداء، الّرابع:فإّما نعم مثمرة

حاجة :إّن مع اليألعراباوحويجاتك يا أعرابي، فقال  ،رجل قد ساقته الحاجة، ووصلت إليه الفاقة، فليدخل، فدخل، فقال له:إرفع حاجتك
ّم ، ثدفضحك الّرشي به، وحويجاتك، تُقض كلّها، قال األعرابي:تأمر لي ياأمير المؤمنين بكلب أصيد ،رفع حاجتكاحويجات، فقال له:

:تأمر لي يا ركبها، فقالتابّة، قال له:قد أمرنا لك بكلب تصيد به، فقال:تأمر لي يا أمير المؤمنين بدابة أركبها، فقال له:قد أمرنا لك بد

ك، فقال متخد وجارية ،وتطعمنا منه، فقال له:قد أمرنا لك بجاريتين؛ جارية تؤنسك ،أمير المؤمنين بجارية تطبخ لنا الّصيد
 ،لى النّاسيها عالّة عصيرون فيالمؤمنين،  أمير األعرابي:ل بدّ لهؤلء من دار يسكنونها، فقال له:قد أمرنا لك بدار، فقال األعرابي : يا

صدر، بة: نفس المبن قتياومئة جريب غامرة. أنظر،  ،وعلّي كاللة، ل بدّ لهم من صنعة تقيهم، فقال له:قد أقطعنّاك مئة ُجريب عامرة

 .220ص 

خ ن، فإذا رسّ لة اإلذ"إذا كانت الدّولة في أول أمرها بدوية، كان صاحبها على حال الغضاضة والبداوة والقرب من النّاس وسهو (64)
لعاّمة نفراد من اطلب العّزه، وصار إلى النفراد بنفسه عن النّاس للحديث مع أوليائه في خواص شؤونه، لما يكثر حينئذ بحاشيته، في

أنظر،  .".ظيفةبه لهذه الومه بباوأهل دولته، ويتّخذ حاجبا له عن النّاس يقي ،طاع، ويتّخذ اإلذن ببابه على من ل يأمنه من أوليائهما است

 . 291، صم1989هـ/1409المقدّمة، دار القلم، بيروت، لبنان، الّطبعة السّابعة، ابن خلدون:
ة، معروفا الّطبيع وفظاظته، فاتّخذ حاجبك سهل ،ويلحقه ما كان في غلظتهإّن الحاجب أحد وجهي الملك، يعتبر عليه برأفته،  (65)

نّاس على ه، فليضع الُمرِّ و /وصالح أفعاله ،والّرحمة، وليكن جميل الهيئة حسن البسطة، ذا قصد في نيته ،أفة، مألوفا منه البرِّ بالرّ 

 وهو ،اب أحدغشى البويستعطف قلوب الجميع إليه، حتّى ل يمراتبهم، وليأذن لهم في تفاضل منازلهم، وليعط كالّ بقسطه من وجهه، 
ن س  ر قام بحُ ر مقصّ وتعهدّه، فإن قصّ  ،يخاف، أن يقّّصر به عن مرتبته، ول أن يمنع أحدا مرتبته، وليضع كالًّ عندك على منزلته

 . 571أنظر، الجاحظ: الّرسائل الّسياسيّة، ص ين أمره.خالفته، وتزيّ 

حاجب، نظر إليه الفوقيل:وقف عبد هللا بن العبّاس بن الحسين العلوي على باب المأمون يوما،  ؛514ص  الجاحظ: نفس المصدر، (66)

والتّوقف  ،عد النّظرةبّما الفترة نا، فأولو صرفنا، لنصرفنا، ولو اعتذر إلينا لقبل ،ثّم أطرق، فقال عبد هللا لقوم معه، إنّه لو أذن لنا لدخلنا
جب بعض اب، وحر دووعش   ،وأمر لعبد هللا بصلة جزيلة ،وانصرف، فبلغ المأمون كالمه، فصرف الحاجببعد التّعرف، فال أفهمه، 

   . 90، ص6، ج3مألرب، اويري: نهاية إلّ العذاب. أنظر، النّ  ،وقال: ليس بعد الحّجاب ،الهاشميّين، فرجع مغضبا، فُردّ، فلم يرجع

د بن خالد البرمكي، ثّم مّ حم ثمّ  ،شيد حاجبه موله بشير بن ميمونمنهم، للرّ اب يذكر خليفة بن خياط في تاريخه أسماء للحجّ  (67)
شر أكرم ضياء القمري، دار طيبة للنّ :كتورالدّ  :ه: تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق240ر، خليفة بن خياط تظبيع. أنالفضل بن الرّ 

       . 465م، ص1985ه/405انية مزيدة ومنقحة، ياض، الطبعة الثّ وزيع، الرّ والتّ 
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 :العباسي   حكمال والثورات ضد   ،حركات المعارضة .3    
 ومن الفرع ،ومن الفرس ،من رجال الدّعوة ،يت العباسي للحكموصول البّ  حركات المعارضة ضدّ  نامتت      

 ،باعتبارهم يرفضون الحكم المتوارث ؛ل كانت من الخوارج فقطوفي األوّ  ،وأهدافه ،اتهولكّل منها مبررّ  ،العلوي

 ،ةولة اإلسالميّ اسي في سدّة الحكم للدّ لإلبقاء على البيت العبّ  ؛فتصدّت لها الخالفة العبّاسيّة بما يناسبها من حلول

  الي: مكن تقسيمها إلى التّ وي

اح إلنج ؛فةرا مختلدّت أدواة شخصياتا هاّمة، أصفيّ شملت التّ  :ةلعباسي  اتصفية الخصوم من رجال الد عوة ال: أو  

 عوة، منها اآلتي:الدّ 

 : "حفص بن الخال ل ،أبو سلمة"تصفية شخصية  .أ

بن  حفص ،أبو سلمة"وهو  ،ول يحكم ،أراده أن يملكياسي الّذي اح بتصفية المنافس السّ الخليفة الّسف قام       

مه د تسلّ رّ قتله بمجيه لم ولكنّ  ،نيد الخالفة من بني العبّاس للعلويهمه بأنّه كان يريد، فاتّ وزير آل محمّ  "،لالخالّ 

، ودخل ينلويّ للعألمر ال وِ حَ ام إبراهيم أراد أن يُ ين، فلّما بلغه مقتل اإلمّ وكان أبوسلمة إلى جانب العباسيّ  ،الخالفة

غطي يرا، ثّم تله غدى أرسل خلفه من يقحتّ  ،وما إن خرج من بيته ليال ،وكساه ،اح عندما دعاهأبو سلمة على الّسف

  فعل فيوكان لذلك ردّ  ،وأشاع أّن الخوارج قتلوه ،ليصلي عليه "؛ديحي بن محمّ "مؤامرته بإرسال أخيه 

لم معه مّمن تبعه ثالثون ألفا، خرجوا على أبي مسو "،شريك بن شيخ المهري"إذ خرج  م؛751هـ/133

ائدا من و مسلم قيه أبوبعث إل "،ل األنفسوقت   ،ماءد، على سفك الدّ ل محمّ "ما على هذا بايعنا آوقالوا: ،الخراساني

، "مةيزَ خازم بن خُ "اح فبعث إليه السّ ، فاحفخرج بّسام بن إبراهيم على السّ  م752هـ/134وقاتله، فقتله وفي  ،قّواده

 .(1)واستباح عسكره ،فقتل عاّمة أصحابه

 ،لخليفةائ ينصرون به اح، فسألهم عن شيوم من بني عبد الدّار أخوال الّسفمّر بق وبينما هو عائد في طريقه       

ر بد الدّاعبنو  ، واستعدىومعهم مواليهم ،وكانوا عشرين رجال ،وا به، فأمر بضرب أعناقهمفّ ، واستخفلم يردّوا

ريده ذاك ما ي، فيهاتل فرسل في مهّمة صعبة، فإن قُ ولكنّه لرأي ما فّضل أن يُ  ،وهّم بقتله "،خازم"اح على الّسف

صرة ّمه بالبعإلى  وكتب ،ومعه سبعمائة ،اموخرجوا على اإلمّ  ،حيث الخوارج تمّردوا ،ّماناح، فبعثه إلى عُ الّسف

ه تل أصحابوق "،يالجلند"وقتل أمير الخوارج  ،وهزمهم ،وقاتل خازم الخوارج ،ّمانفن إلى عُ بأن يحملهم في السّ 

 .(2)اح، وبعث بها نائب البصرة إلى الّسفوأرسل رؤوسهم إلى البصرة ،عشرة آلف

ان ذا ه كألنّ  به؛ اح يأنسفمذاني،  وكان السّ حفص بن سليمان الخالّل اله ،وبعد عدّة أشهر كتب أبو سلمة       

نفق أموال وأ ،كوفةف بالرويعالج الصّ  ،وكان ذا يسار ،دبيروالتّ  ،ياسةعالما بالسّ  ،أديبا ،وممتعا في حديثه ،مفاكهة

، ذا األمرهه في ل اوأبومسلم يومئذ تابع ،وصار إلى خراسان في هذا المعنى ،اسي العبكثيرة في إقامة دولة بنّ 

اح لى الّسفعوة إلدّ انقلبت وا ،بحّران "دمحمّ  مروان بن"ام أخو السفّاح، فلّما قتله وكان يدعو إلى بيعة إبراهيم اإلمّ 

: أّن ئ، فيقالنه شيمي نفسه واستوزره، بقي ف ،احن، فلّما ولّي الّسفوا من أبي سلمة أنّه مال إلى العلوييّ توهمّ 

 .(3)قتلهضه على ويحرّ  ،فه بفساد نيّة أبي سلمةعرِ اح سيّر إلى أبي مسلم وهو بخراسان يُ الّسف

: هذا فعل، وقالقتله، فلم ي وعّرفه بحاله، وحسّن له ،احّما اّطلع على ذلك، كتب إلى الّسفأبا مسلم لويقال: أّن       

اعه متنسلم اى أبومنغتفرها له، فلّما رآ ونصحنا، وقد صدرت منه هذه الزلّة، فنحن ،جل بذل ماله في خدمتناالرّ 

دينته هو في مواح، فلّما خرج من عنده الّسف، وكانت عادته أن يسمر عند من ذلك، سيّر جماعة كمنوا له ليال

د عوكان قتله ب "،وارجقتله الخ"وأصبح النّاس يقولون:  ،وخبطوه بأسيافهم ،ولم يكن معه أحد، وثبوا عليه ،باألنبار

م، ولّما 750 ه/132ثالث عشر ربيع اآلخر سنة ،اح الخالفة ليلة الجمعة، وولّي الّسفاح بأربعة أشهرخالفة الّسف

  .(4)"على أّي شيئ فاتنا منه نأسفومن كان معه   ،إلى الّنار" :اح بقتله أنشدالّسفسمع 

 :مقتل سليمان بن كثير .ب     

ولّما قدم هذا األخير على  ،ن رجالثالثيومعه  ،اح أخاه أبا جعفر إلى أبي مسلموّجه الّسف الخالّل بعد مقتل        

يا هذا، إنّا كنّا "، فقال سليمان لألعرج: "سليمان بن كثير"و "،األعرجعبيد هللا بن الحسين "أبي مسلم سايره 

، وأخبره بما كان من سليمان ،، فأتى األعرج ألبي مسلم"فادعونا إلى ما تريدون ،نرجو أن يتّم أمركم، فإن شئتم

فإنّي قد "عم، قال: قال: ن "،همته، فاقتله؟ام لي: من اتّ أتحفظ قول اإلمّ "وبعث أبو مسلم إلى سليمان، فقال له: 

وأمر بضرب  "،امل تناشدني، هللا منطو على غّش اإلمّ "، فقال أبو مسلم: "أنشدك هللا"، فقال سليمان: "كاتهمتُ 

تركت أبا  ك بشيئ إن  رُ مُ آول  ،خليفة لستَ "وانصرف أبو جعفر من عند أبي مسلم، فقال ألبي العبّاس:  ،عنقه

وأبو جعفر  ،"، ومنذ ذاك الحينمهاأسكت، فاكتُ "فقال أبو العبّاس:  "،وكيف؟"، فقال أبو العبّاس: "ولم تقتله ،مسلم
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وقد فهم أبو جعفر من ذلك أنّه إن  ،واستخفافه بأمر أبي جعفر ،ويكيد له، كما رأى طاعة الجند له ،ألبي مسلم كاره

 ،ومعه أبو مسلم إلى الحجّ  ،جعفر وسار أبو ،ني يا ليتغ  تُ ول  ،دموحينئذ ل ينفع النّ  ،ودعا لنفسه ،رك استبدّ باألمرتُ 

 .(5)أبو مسلم ألبي جعفر فيما بعد وبقيّ  ،اح من كّل خصومهفالسّ  ص، وهكذا تخلّ وعادا ،وحّجا

ه عبد هللا بن علي ت.     :مواجهة الخليفة أبوجعفر لعم 

هة ه من نبالّما كان ل ؛هعّمه ل "عبد هللا بن علي"منافسة  :مخاطر أّولها ةاستقرار الحكم العبّاسي ثالث هدّد       

 الجزيرةام وشّ وألنّه كان يقود جيشا ضخما من أهل فارس وأهل ال ؛ة من بني العّباسخصيّ وقّوة الشّ  ،كرالذّ 

 ،لمألبي مس ن عّمهموقد أظهر أبو جعفر خوفه  ،ومليغزو به الرّ  ؛اح قبل وفاتهوالموصل، الّذي أّمره عليه الّسف

ن لبيزنطييّ اي غازيا  بن علاح والبيعة له، فكان أبوجعفر محقّا، فلّما خرج عبد هللاجاءه الخبر بوفاة أخيه الّسفينما ح

لم ع" حلب" بنواحي "كوَ ل  دَ "ولّما وصل  ،من العرب اكبيرا وكان بجيشه عدد ،احعلى رأس جيش في عهد الّسف

 وتقّرر ،أركانهبجتمع رحل إلى حّران، حيث ا ، وحفزّ ف عن الوالبيعة ألبي جعفر بالخالفة توقّ  ،احبوفاة الّسف

تحقيق  ؛ قصدستخدم الجيش؛ ليومنها راح زاحفا نحو الجزيرة ،تيجة ترشيح نفسه للخالفة، فبايعه الجندبالنّ 

  .(6)يانلثّ اموي مروان حينما أرسله لقتال الخليفة األُ  ،اح أقامه وليّا لعهده، مدّعيا أّن الّسفأطماعه

 ،وأمره بقتله "،عبد بن علي"ه م له عمّ وسلّ  ،بعد أن خلع نفسه "عيسى بن موسى"كان المنصور قد أحضر        

 مّ ث، "رتهبّ الذي د اك أن تضعف، فتنتقض على أمريوإيّ  ،قهعنُ  ب  ضرِ  الخالفة إليك بعد المهدي، فاإنّ "وقال له: 

في  تب عيسىفعل في األمر الذي أمره، فكوكتب إلى عيسى بن موسى من الطريق يستعلم منه ما  ،مضى إلى مكة

اتبه دعا ك ،رالمنصو خذ عبد هللا بن عندحيث أُ  ،وكان عيسى ،ه قتلهبه، فلم يشك أنّ  ما أمرتَ  قد أنفذتُ "الجواب 

ليك عالنية، ععيه يدّ  ا، ثمّ ه أمر بقتله سرّ ألنّ  ؛يقتلك أراد أن تقتله، ثمّ "وأخبره الخبر، فقال:  "،يونس بن أبي فروة"

      .(7)، ففعل ذلك عيسى"كتم أمره، واا أبداول تدفعه إليه سرّ  ،فال تقتله

لى محاولة إة إضاف ،لكي يضرب أعداءه ببعضهم ؛استخدم أبوجعفر أبومسلم الخراساني للقضاء على عّمه      

جها إلى متّ  ،ين في جيش عّمه عن طريق أبي مسلم، فسار أبومسلم لقتال عبد هللا بن عليّياستقطابه الخراسان

 ،امشّ ن أهل اليشه مجفقد تكّون  ،وخندق حول معسكره، أّما عبد هللا ،والمؤونة ،الحوجمع إليه الجند والسّ  ،حّران

ل األوّ  خطؤه وهذا كان ،فأمر بقتلهم ،انتابه شك من جنود خراسان أنّهم سينحازون ألبي مسلم، ووأهل خراسان

 .مّما فعله مع جنده ؛وأصابه العار ،الذي جعل جيشه ينهار

ن أ، فأراد ةولة العباسيّ دّ هو من كبار القّواد في ال و ،"د بن قحطبةيَ حمُ "انية أنّه كان ضمن قادة جيشه والثّ        

ب في ّك الكتاففقد  ،ولّما كان حميد فطنا ،ر بقتلهيستريح منه، فكتب له كتابا يأخذه معه إلى والي حلب، فيه أم  

ن أاد منكم ومن أر"وقال:  ،وشاورهم ،وأخبرهم الخبر ،فلّما علم بما فيه دعا أناسا من خاّصته ،وقرأه ،ريقالطّ 

 ير، فاللى السّ عومن أراد منكم أن يحمل نفسه  ،ر معي، فإنّي أريد أن آخذ طريق العراقسِ يَ فل   ،ويهرب ،ينجو

 "،حميد"كحنكا م ،قد عبد هللا قائداوبذلك ف ،بعه على ذلك ناس من أصحابهفاتّ  ،وليذهب حيث أحبّ  ،يفشين سّري

عه وم ،حروبارس المقد  ،وكان داهية ،فأقبل إليه أبومسلم ،وحّصنها ،معسكرا له "نصيبين"واتّخذ عبد هللا مدينة 

 .(8)جند مدرب ل يفسد عليه بالعصيان تدبيره

ُ  ،راد أن يحتّل موقع عبد هللا لحصانتهأ         لمؤمنين اولكن أمير  ،يكولم أّوجه إل ،ومر بقتالكفكتب إليه: لم أ

ام شّ وكان أهل ال ،جيشانوبعدها تقابل ال ،ولم تكن هذه الحيلة لتنطوي على عبد هللا ،وإنّما أريدها ،امولّني الشّ 

نت الموقعة م كا755هـ/137اآلخرة ابع من جمادي وفي السّ  ،القتال ستة أشهر رّ ، واستمأكثر فرسانا وعدّة

 .وكان على الميمنة بضّم أكثرها إلى الميسرة ،حطبةإذ أرسل أبومسلم للحسن بن قُ  الفاصلة؛

أمر و ،أحدا ولم يقتل ،نّاستاركا معسكره، فاحتواه أبو مسلم، فأّمن ال ،وانتهت إلى فرار عبد هللا إلى العراق        

 ،ياة متوارنده مدّ عوأقام  ،، فأواه"يسليمان بن عل"ه ووكان أميرها أخ ،وسار عبد هللا إلى البصرة ،بالكّف عنهم

ما  ،بد هللاألمان لعوأعطاه ا ،يأمره بإظهار عبد هللا بن علي ،جعفر بذلك بعث إلى سليمان أبوالخليفة ولّما علم 

ن كان موحبس  ،م، فأمر بحبسه757هـ/139ى قدم به إلى أبي جعفر حتّ  ،ووثق به، فخرج به سليمان ،رضيّه

 ىحتّ  ،سهي محبعبد هللا ف رّ ، واستمفقتلوهم هناك ،وأرسل آخرين منهم إلى خراسان ،معه، ثّم أمر بقتل بعضهم

   .(9)م764هـ/147مات 

علمه وفاة وكتب إليه يُ  "،عيسى بن موسى" ،فأخذ البيعة ألبي جعفر ،فاح كان أبوجعفر بمكةا توفي السّ مّ لو        

وكان  ،وكتب إلى أبي مسلم يستدعيه ،لنا إن شاء هللا ت  صفَ "سول بمنزل صفية، فقال: ه الرّ له، فلقيّ فاح والبيعة السّ 

 ،ونظر إلى أبي جعفر ،واسترجع ،وبكى ،قرأه ،وألقى إليه كتابه ،ا جلسم، فأقبل أبومسلم إليه، فلمّ أبوجعفر قد تقدّ 
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 "،عبد هللا بن علي"ي عمّ  أتخوف شرّ "قال:  "،وقد أتتك الخالفة؟ ،ماهذا الجزع"وقد جزع جزعا شديدا، فقال: 

، "ومن معه أهل خراسان وهم ل يعصوني ،ة جندهما عامّ شاء هللا، إنّ  فأنا أكفيكه إن ،ل تخفه"قال:  ،وشيعة علي

 .(10)ى قدما الكوفةحتّ  ،وأقبال ،اسوبايع له أبومسلم والنّ  ،فسرى عنه

 :الخراسانيتصفية أبي مسلم  ث.

 إلىعون ليتطّ وكانوا  ،لعب الخراسانيون وأبو مسلم الخراساني دورا كبيرا في إيصال بني العّباس إلى دولتهم       

ولكن  ،نيراسانيّ والخ ينوإعادة مجد الفارسيّ  ،ص من الحكم األموي، الّذي ميّز بين العنصر العربي والمواليخلّ التّ 

ج ش إذا خرع والبطاعة لبني العبّاس والقمماح لهم بالمشاركة في إطار الطّ السّ ن إزاءهم كانت يسياسة العباسيّ 

ها، م شعاراتق لهقّ ورآى الخراسانيون أنّها لم تح ،نيعبّاس، فما إن قامت دولة العباسيّ هؤلء على طاعة بني ال

 بأمره.وكان الفرس يأتمرون  ،ولةس الحقيقي لهذه الدّ وكان أبومسلم يشعر بأنّه المؤسّ 

، هذه الطموحاتة لوكان أبوجعفر شديد الحساسيّ  ،بالنفراد بالحكم في خراسان وبالد فارس كلّها فّكر       

ل ه األمواإنفاقك ةهور على أبي جعفر من خالل أعمال إدرايّ فقد حاول أبو مسلم الظّ  ،ّر ألبي مسلممر الشّ ويض

وكانا  ،يعتهسلم في بأبو م ولّما بويع أبوجعفر بالخالفة تباطأ ،ريقمه عليه في الطّ وبتقدُّ  ،رقالكثيرة في إصالح الطّ 

ى حتّ  ،يقهث في طرو يتريّ ه بالخالفة أو يبعث إليه بالبيعة أأو يهنؤ يه بوفاة أخيهعائدين من الحّج، فكتب إليه يعزّ 

 عب والقلق في نفسه.   مّما أدخل الرّ  ، متجنبا لقاءه؛يلحق به

، ال عبد هللالى أموعلّما حصل أبو مسلم  ؛ى بدت بوادر أزمة بينهماحتّ  ، بن عليوما إن تخلّص من عبد هللا      

مها من التي غن لمغانماوعامال من عّماله فقط، فأرسل إليه رسول يحصي  ،شعره بأنّه أحد قادتهفأراد أبوجعفر أن يُ 

 ، فخلّى"ه رسولإنّ  ،؟ماذنبه"لول أن قيل له:  ،وكاد يقتل الّرسول ،عّمه، فلّما وصل الّرسول غضب أبو مسلم

فانتهج  ،كليفة بذلبر الخوأخ ،فعاد الّرسول "،ول أكون أمينا على األموال؟ ،أأكون أمينا على الدّماء"وقال:  ،سبيله

، اليه أهلهعب لِّ ى ل يؤحتّ  ،بعده عن منطقة نفوذه في خراسانمعه الخليفة معه بعد ذلك أساليب أخرى هي: أن يُ 

نّي قد أ"مسلم  لى أبيإى تسهل مراقبته، فبدأ الخليفة بكتابه حتّ  ،وجعله قريبا من مركز الخالفة ،كمهابحُ  لّ ويستق

مير أون بقرب ى تكحتّ  ،امم بالشّ وأقِ  ،أحببت ن  ه إلى مصر مَ ام، فهي خير لك من خراسان، فوجِّ ولّيتك مصر والشّ 

 .(11)"المؤمنين، فإن أحّب لقاءك أتيته من بعيد

لى إي ضَ لى المُ عوصّمم  ،"ام ومصر وخراسان لييني الشّ لّ هو يو"وقال:  ،غضب ،لّما جاء الكتاب أبا مسلمو     

يقاع معه لإل هاءلدّ مخالفا أمر الخليفة، فاستخدم ا مريدا خراسان جمعا على الخالفوأقبل من الجزيرة مُ  ،خراسان

سلم مكّن أبا ام، لألمر ه ؛وهو في طريقه إلى خراسان ،وكتب له يدعوه لزيارته ،به، فتوّجه الخليفة إلى المدائن

نين ير المؤمبق ألميأنّه لم "وردّ عليه برسالة عبّر فيها عّما يعتريه من حقد، قال فيها:  ،أدرك مرامي الخليفة

سكنت  إذا ،راءن الوزف ما يكوأّن أخو"وقد كنّا نروي عن ملوك آل ساسان:  ،إلّ أمكنّه هللا منه ،أكرمه هللا عدو

أنّها  غير ،اعةوالطّ  ، حّريون بالّسمعفيتَ بك، حريصون على الوفاء لك بعهدك ما وُ ر  الدّهماء، فنحن نافرون من قُ 

 هاسك إرادتطي نفعإّل أن تُ  ،أرضاك ذلك، كنّا كأحسن عبيدك، فإن أبيت المة، فإن  من بعيد، حيث تقارنها السّ 

 .(12)ليفةوشعر بأّن أبا مسلم يساوي نفسه بالخ ،، فغضب الخليفة"عهدك، ظنّا بنات من ما أبرم   تَ نقض  

 ضطرابن اين يتمنوالّذ ء الغششة ملوكهمك صفة أولئك الوزراتُ فَ وليس ِص  ،قد فهمت كتابك :كتب ألبي مسلم       

 ،اعتكت في طسويت نفسك، فأن مَ ولة لكثرة جرائمهم، فإنّما راحتهم في انتشار نظام الجماعة، فلِ حبل الدّ 

ك جبت منريطة التي أووليس مع الشّ  ،واضطالعك بما حملت من أعباء هذا األمر على ما أن به ،ومناصحتك

ن أأل هللا وأس ،التسكن إليها إن أصغيت إليه ؛وحمل إليك أمير المؤمنين عيسى بن موسى رسالته ،سماع ول طاعة

 ه عليك،لّذي فتحلباب ااوأقرب من طبّة  ،فإنّه لم يجد بابا يفسد به بينك أوكد ،يطان ونزعات هو بينكيحول بين الشّ 

ن سلم بأليم أبا موأمره الخليفة بأن يكلّ  "،أبا حميد المروزي"أرسل هذا الكتاب مع عيسى بن موسى، ووّجه معه 

 .(13)الكالم

لم تأتني ومضيت مشاقا،  د إن  ا بريئ من محمّ وأن ،للعبّاس لك أمير المؤمنين، لستَ  ليقو"توّجه إليه وقال: و        

النّار  قتحمته، ولو اتُ ض  البحر، لخُ  تَ ولو خض   ،وقتالك بنفسي ،إن وكلت أمرك ألحد سواي، وإن لم آل طلبك

وق ّكره بحقوذ ،نيوكلّمه باللّ  ،، فوصل المروزي إلى أبي مسلم"ى أقتلك أو أموت قبل ذلكحتّ  ،لقتحمتها وراءك

ه لم يعد نّ أل ليفة؛لى الخوا عليه بعدم القدوم عيه، فأشارواستشار أبو مسلم مختصّ  ،وخّوفه من تفريق الكلمة ،اماإلمّ 

ا لتي كتبهيرة اسالة األخوحينها أبلغه الرّ  ،ي أن آتيهرجع إلى صاحبك، فليس من رأيّ يأمنه، فقال للمروزي: ا

 .(14)ية خراسان ما عاشوعلى جنده يعطيه ول ،الخليفة لخليفة أبي مسلم في خراسان
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يت ب وأهل صية خلفاء هللاوكان هذا داء الخليفة بتأليب قائد جنده عليه، فكتب إليه خليفته: إنّا لم نخرج لمع       

لخليفة، فازداد ه كتاب اين جاءووافاه الكتاب ح ،ول ترجعّن إلّ بإذنه ،نبيّه صلّى هللا عليه وسلّم، فال تخالفّن إمامك

مره أو ه في أيّ اد برأوبقيت الّرسائل بين الخليفة وأبي مسلم الّذي حسب ابن خلّكان بقي حائرا بين الستبد ،رعبا

ا مَ يهِ فِ  انَ كَ  و  "لَ  هللا: ، قال قول"؟ماترى في أمر أبي مسلم"الستشارة، فقال يوما لسالم بن قتيبة بن مسلم الباهلي: 

ة ورّحب الخليف ،"أودعتها أذنا صاغية حسبك يا ابن قتيبة، لقد"فردّ الخليفة: ،  22نبياءا" األتَ دَ سَ فَ هللا لَ  ل  ، إِ ة  هَ لِ آَ 

 .(15)وأظهر له اإلكرام ،وأمره بالنصراف إلى مخيمه ،بأبي مسلم حين رجعته

ة ه الخليفلورتّب  ،واقالة، فجلس أبو مسلم تحت الرّ وكان الخليفة يتوضأ للصّ  ،وقيل: أنّه مّرة جاء إليه       

ده يه على ن، فإذا ضرب بيدوأمرهم إذا هو عاتبه ل يظهرو ،تار الّذي كان خلفهجماعة يختبؤون خلف السّ 

هللا  عّمه عبدبهما لواستدعى الخليفة أبا مسلم، فلّما دخل عليه سأله عن سيفين أصا ،وضربوا عنقه ،ظهروا األخرى

بت إلى ائال: كتاتبه ق، ثّم ع"هذا أحدهما، فأخذه الخليفة"وكان أبو مسلم مقلّدا أحدهما، فقال أبو مسلم:  ،بن علي

وعلمت أنّك  الّسفاح ت بكتابأنّه ل يحّل، ثّم افتدي ظننتُ "، فردّ أبو مسلم: "كأنّك تعلّمه ،الّسفاح تنهاه عن الموات

، قال: "اءالم مزاحمتك على كرهتُ "، فردّ أبومسلم: "عنّي بطريق مّكة ، فقال الخليفة: فتقدّمتَ "معدن للعلم

 طلبتُ "مسلم:   أبو، فردّ "ى ألحقكحتّ  ،وامتناعك من اإلقامة ،جوع إلّي حين بلغك موت الّسفاحك عن الرّ فامتناعَ "

 .ل"سلم: مقال أبو ، ف"فسكأن تتّخذها لن فجارية عّمي عبد هللا أردتَ "قال:  "،والمبادرة إلى الكوفة ،الّرفق بالنّاس

 ،آتي خراسان" ، فقلت:"منك خفتُ "، قال: "وسيرك إلى خراسان ،فمراغمتك" :ال، ق"وإنّما وّكلت بها من يحفظها

ُ  وأكتبُ  ، "ية لكملجند تقوه على ا، قال: أنفقت"ه بحّرانفالمال الّذي جمعتَ "قال:  ،"هب ما في نفسي منّيذ  بقدري، فأ

وتزعم أنّك  ،قبائهانوهو أحد  "آمنة بنت علي بن عبد هللا بن عبّاس"وتخطب  ،الكاتب إلّي تبدأ بنفسك ألستَ "قال: 

 .(16)"ل أّم لك مرتقى صعبا لقد ارتقيتَ  ،ط بن عبد هللا بن عبّاسي  لَ ة سُ من ذريّ 

دخل تقبل أن  قبائها مننوهو أحد  ،مع أثره في دعوتنا ،ما الّذي دعاك إلى قتل سليمان بن كثير"قال الخليفة:        

وما كان  ،د بالئي هذا بع، ثّم قال أبو مسلم: كيف يقال إليّ "هالخالفة، فقتلتُ أراد "قال أبو مسلم:  ،"في هذا األمر؟

ل يدي قبّ سلم يُ أبو م ، فأّكب"وريحنا ،ألغنت بدولتنا ؛لو كانت أمة مكانك ،يا ابن الخبيثة"منّي؟، فقال الخليفة: 

ه، فخرج صفّق بيدو ،ليفةهللا وحده، فشتمه الخ إلّ  ،ل أخاف دع هذا، فقد أصبحتُ "الخليفة معتذرا، وقال أبو مسلم: 

ل " :فردّ  ،"عدّوكلقني استب   ،يا أمير المؤمنين"، فقطع عالبيه، فقال أبو مسلم: "عثمان بن نهيك"وضربه  ،الحرس

عبان يت من شى قتلوه في الخامس بقحتّ  ،وأخذه الحرس بسيوفهم ،؟عدّو أعدى منك أيّ  و ،اإذا  ،أبقاني هللا

 ،مؤمنيناألمير قائل عند أمير ال" :وقال ،م، فصرف النّاس والجندوخرج الوزير أبو الجه   م755هـ/137

 .(17)"فانصرفوا

ه عن أبي وسأل ،ودخل عيسى بن موسى على المنصور ،وأعطى أبا إسحاق مائة ألف ،وأمر لهم بالجوائز      

دى لكم ا أعدوًّ عاألرض  وهللا ل أعلم على وجه"ام إبراهيم فيه، فقال الخليفة: ويذكر رأي اإلمّ  ،وأخذ يمدحه ،مسلم

معه،  ك  ل  م مُ ل أّن لكئال: وهوإّنا إليه راجعون، فأنكر عليه الخليفة قا ،إّنا هلل"، فقال عيسى: "منه، هو ذا في البساط

، ثّم ك هللاقفّ ولخليفة: ، فاستشاره في قتل أبي مسلم، فأشار بقتله، فقال له ا"حنظلة بنجعفر "ثّم دخل على الخليفة 

 .(18)"دّ خالفتك من هذا اليومعُ "نظر إليه قتيال، فقال: 

ي، بنت عل "ةآمن""يفة حين خطب عّمة الخل ،ةجتماعيّ تجاوزه للعالقات اإل :هامات الموّجهة ألبي مسلم هيتّ ال     

ه، اسي لنفسسب العبّ النّ  ؤهعادّ اكتب إلى أبي جعفر بادئا بنفسه،  حين  ،ولةوضع نفسه في المكانة األولى في الدّ 

ه الكثير من سان، قتلة بخراليط بن عبد هللا بن عبّاس، قتله لسليمان بن كثير نقيب النّقباء في الدّعوزعم أنّه ابن سُ 

ظهور  ان بدايةسلم كوقتل أبي م ،ة، العزم على سيره إلى خراسان دون إذن الخليفة أو موافقتهرؤساء قبائل اليمنيّ 

 . (19)اسيّةل في الدّولة العبوالمشاك ،المتاعب

 لتّصفيّةاسياسة  ة أبي جعفر المنصور قد لجأوا إلىخاصّ  ،وعليه فإّن حزم خلفاء بنّي العبّاس األوائل خاتمة:

ؤساء ر لبيت أون آل امودولتهم، فكان منهم أن قتلوا كّل منازع  ،سون منه خوفا على هيبتهمالجسديّة لكّل من يتوجّ 

  الجيش.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 196، ص 3المسعودي: مروج الذهب، ج (1)

 نفسه. (2)
 نفسه. (3)

ّ بن األثير: الكامل ا (4)  . 18، ص11ضل هللا العمري:مسالك، جفبن ومابعدها؛ ا196، ص5اريخ، جفي الت
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 . 310، ص 3؛ المسعودي: مروج، ج196بن األثير: مصدر سابق، صا (5)

 .196، ص5ابن األثير: الكامل، ج (6)

 35-33م، ص1989، 1ط ياسي والحضاري، دار الكتاب العالمي،اسي السّ اريخ العبّ إبراهيم أيوب: التّ  ؛183، صنفس المصدرن األثير: اب (7)
. 

 .183بن األثير: مصدر سابق، صا (8)

 . 210، ص3المسعودي: مروج، ج (9)
 . 104، 103صص  ،نفس المصدر: األثيربن أنظر، ا .قصة مقتل عبد هللا بن علي ؛100ص، 5ج، الكامل في التّاريخابن األثير:  (10)

 . 311، ص3المسعودي: مروج، جومابعدها؛  1547، ص 4الطبري: تاريخ الطبري، ج (11)

 . 311، صالمسعودي: نفس المصدر (12)
 نفسه. (13)

 نفسه . (14)

 نفسه. (15)

 نفسه. (16)
 نفسه. (17)

 نفسه. (18)

 إبراهيم ؛211، 210، ص ص3المسعودي، ج ؛154، 3كان: وفيات، جبن خلّ ومابعدها؛ ا105، ص5الكامل في التّاريخ، جبن األثير: ا (19)
 ،ئة ألف جنديالقدوم عليه، فأذن له في خمسمامسلم الخليفة في  ذن أبوأم، است754هـ/136في ؛وما بعدها 35أيوب: مرجع سابق، ص

حف أخذ معه التّ و ،األقاليم قّهم فيولكّن أبا مسلم قدم في ثمانية آلف جندي فر ،أن يأتيه في ألف جندي ،ها أبومسلم، فكتب إليه الخليفةفاستقّلّ 

، واستأذن به منهوقرّ  ،خليفةرمه الوأك ،مراء من مسافة بعيدةواأل ،فتلّقاه القّواد ،لم يكن معه سوى ألف جندي ،احفولّما قدم على السّ  ،والهدايا
أذن أنت نت له، فاستوأذ ،جّ واستأذنه في الح ،وأرسل إلى أخيه أبي جعفر يخبره بأّن أبا مسلم قد حضر ،فأذن له ،اح في الحجّ أبومسلم الّسف

ى كراهية أبومسلم عل وكان ،جّ لجعلتك على الح ؛هذا العام الحجّ  لول أّن أخي أبا جعفر استأذنني في"اح ألبي مسلم: فثّم قال السّ  ،في الحج

ح الّسفا جعفر على بوأشار أو ،ح والمنصور بعدهليأخذ البيعة للّسفا ؛حينما ذهب إليه في نيسابور ،ألّن أبا مسلم أطاعه الجند ؛مع أبي جعفر

وقال:  ،ردّه لكن الخليفةو ،قتلهجعفر ب اح أمر أبوالخراساني على الّسف قدم أبومسلم ولّما ،اح بأن يكتم هذا الخبرره الّسففأم ،بقتل أبي مسلم
أطاعوا، و ،سمعوا لهال ؛نّوراأرسلت س لو ،يا أمير المؤمنين، إنّما ذلك بدولتنا، وهللا"، فقال أبوجعفر: "وخدمته لنا ،قد علمت بالءه معنا"

 ،ائهئ أنا من ور، ثّم أجيفحادثه ،إذا دخل عليك"فقال أبوجعفر:  ،"إلى ذلك؟يل فكيف السبّ "اح: ، فقال الّسف"إنّك إن لم تتعش به تغدّ بك

دم على ناح فلى السّ بومسلم عأ، فلّما دخل ، فأذن له في قتله"وأقلّ  ،هم أذلّ "قال المنصور:  "كيف بمن معه؟"، قال السفّاح: "يففأضربه بالسّ 
لقتل أبي  تهيئاوجده مو ،لخادموجاءه ا ،بين أمير المؤمنين قد ندم عليه، فال تفعلهإّن الّذي بينك و"ماكان أذن ألخيه فيه، فبعث إليه يقول: 

 .99-82، ص بن األثير: مصدر سابق. أنظر، ا"داغضب غضبا شدي مسلم، فلّما نهاه

 

      :ةالحركات الفارسي   :ثانيا

لوا أغلبية الموالي الحاقدين شكّ  ة الفرس الّذينخاصّ ، بّاسيّة بفضل مساعدات العجم لهاقامت الدّولة الع        

ويعيشوا في كنف العدل  ،قوا ذواتهموالطامحين لستبداله بنظام حكم عادل؛ ليحقّ  ،على الحكم األموي

اسيّة كانوا أكثر المعارضين لها والّساعين إلسقاطها، فكيف لة العبولكن بمجرد قيام الدّو ،والمساواة والحرية

 كان ذلك؟.

 :حركة سنباذ

ن إحدى م "،جوسيسنباذ الم"اتّخذت اسم زعيمها  ،هي أول تنظيم كردّ فعل إزاء مقتل أبي مسلم الخراساني      

الجبال  يرها منوحسب المسعودي" لّما نمي مقتل أبي مسلم إلى خراسان وغ ،"أهروانة"قرى نيسابور، يقال لها: 

 ،ا قيلالطبري" كان خروجه غضبا لمقتل أبي مسلم فيم حسبو ،وثار سنباذ في خراسان ،اضطربت الخّرمية

طار، و ،بيضاء حمامة وأنّه تال اسم األعظم قبل أن يقتل، فصار ،وأخبر أتباعه أّن أبا مسلم لم يمت ،وطلبا لثأره

وأجابه كثير ، (2)دكيةوالمز ،(1)يةلتّف حوله الكثير من الخّرماومقّربا إليه،  ،كان أحد قّواد الجيش عند أبي مسلم

ذهب أنّه سي عالنهوإ ،لطان العربيوكان يبشر بنهايه السّ  ،ى ذاك الوقت مجوساوكانوا حتّ  ،والجبال ،من طبرستان

قائد ال ،أي ؛"صبهبذفيروز أ"ويهدّم الكعبة، قيل: عدد أتباعه كان تسعون ألفا، فاتّخذ لنفسه لقبا،  ،إلى الحجاز

 اول رشوةوح ،ينى همذان، فيما ل يزيد عن شهرحتّ  ،وقومس والّري ،المنتصر، تسلّط سنباذ على مابين نيسابور

 ولكنّ  ،يتح الرّ فوضّمه إلى صفّه، فأرسل إليه بعض خزائن أبي مسلم الّتي استولى عليها عند  ،أصبهبذ طبرستان

بي وس ،باعها من أتوقتل ستّون ألف "،مراد العجلي"بقيادة  ،رام جند الخليفة أبو جعفنهزام أمّ نهايته كانت اإل

 . (3)وقومس ،تل هو بين طبرستانهم، ثّم قُ ءونسا ،ذراريهم

يتبين سرعة انتشارها رغم عمرها القصير حوالي سبعين يوما، يعني أنّه كان محضر لها من قبل  كثرة       

خامة، عدد ين ألبي مسلم ضشهرة استمرار ولء الخراسانيّ أتباعه بلغوا تسعين ألفا، يعني دعوته كانت ذات 

ثّم ارتدّ؟، جرأته في اإلعالن عن  ،اسييّن، مجوسية سنباذ تدعو إلى الحيرة، فهل كان مسلماالمتذمرين من حكم العب
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ة وّجه إلى الشمس بالصالة، سرعة انهيار الحركوطلب من أنصاره التّ  ،وهدم الكعبة ،هدفه إنهاء الحكم العربي

 "عمر بن العالء"اسي، إجتماع العرب المسلمين المستقّرين في الجبال بقيادة يد الموالي المسلمين للحكم العببتأيّ 

 . (4)ضدّها

 :ةواندي  الحركة الر  

ة، وهم ي بالوصاين علبد تعتقد بانتقال اإلمامة من أبي هاشم إلى محمّ  ،األولى :امجموعتان همّ  (5)ةوانديّ الرّ      

امة أبي عتقد بإمت: فرقة اح إلى ثالث فرق هيفاسيّة بعد وفاة أبي العبّاس السّ إلى الدّعوة العبّ  مّ من انضمن أوائل 

س علنا ردَ ها تُ آراؤ وكانت ،ومن بعده المهدي، ويبدو أّن هذه الفرقة هي التي ظلّت على العبّاسيّة ،جعفر المنصور

جعفر  عتبر أبااندي، توالّرشيد، وفرقة أنشأها عبد هللا الرّ الخليفة زمن  افاتفي مساجد بغداد، كما كانت لها مؤلّ 

ّ قتل أبو  ،وهو إله، ام القدير القادراإلمّ   على يدّ  أبي جفر سلم عندمونبيّه أبو مسلم الّذي حلّت به روح آدم، فلما

 .(6) واندية أّن روح آدم حلّت في عثمانوأربعة آخرين من الحرس، زعم الرّ  ،عثمان بن نهيك

ى من خراسان إل إذ جاء بعضها ؛ويسقيها ،ربّها الّذي يطعمها ،أبي جعفرالخليفة ثارت هذه الفرقة ضدّ       

هذا قصر "شخص، فسكنوا بها، وصاروا يطوفون بقصر الخليفة أبي جعفر قائلين: 600حوالي  ،هاشمية الكوفة

م، فجلس فة منهكأنّهم يطيرون، فتضايق الخلي ،لقون بأنفسهم منهوأخذوا يُ  ،وصعدوا إلى قصر الخضراء ،ربّنا

م لعد ؛ونهيقتل وكادوا ،وهجموا على القصر يريدون قتله ،وأخرجوا أصحابهم ،مائتين من زعمائهم، فثار الباقون

 ،ديدةجعاصمة  وكان ذلك مدعاة للبحث عن "،بانيي  ن بن زائدة الشّ عَ مُ "وجود الحرس الكافي، لول أن أنقذه 

هذا رّب ": ك يقولونم ببابخليفة في البداية، لكنّهم لّما جهروا بذلك، قال للهذلي عندما قال له: أنّهتسامح معهم الو

حّب إلّي من يقتلهم أو ،اعتنايا هذلي، يدخلهم هللا النّار في ط"، فأجابه الخليفة: "ويسقينا ،هذا الّذي يطعمنا ،العّزة

 .(7)"أن يدخلهم الجنّة بمعصيتنا

وتّسمى  ،عض الخّرميةختلط بها باس إلى أبي مسلم، وهي فئتان، فئة امة من أبي العبّانقلت اإلمّ  وهناك فرقة      

زء ّل فيه جحخرين، وفي رأي آ ،وأنّه في رأي بعضهم نبّي أرسله زرادشت ،تعتقد أّن أبا مسلم لم يمت ،سلميّةالمُ 

تباع أزاميّة هم الرّ و ،والمعجزات ،له الخوارقولكنّها تنسب  ،إلهي، فهو فوق المالئكة، وفئة تعتقد موت أبي مسلم

امة لعّمه موصى باإلسلّم أوواندي، تعتقد أّن رسول هللا صلّى هللا عليه مجموعة تتبع أبا هريرة الرّ  ،انيةوالثّ  ،رزام

 ،اسيّةعبى الوتسمّ  ،وهي على ما يظهر من معتقدها أحدث من المجموعة األولى ،اس، ثّم ورثها عنه أولدهالعب

يط بن عبد لنسل سُ  نّه منولعّل ذلك عن طريق ادّعائه بأ ،ياسة الدّينية إليهونقلت الرّ  ،تطّرفت في تقديس أبي مسلمو

ّم ث ،الدخوثورة أبي  ،وانديون بأبي مسلم مرتين في خراسان، ثورة أبي اسحاقاصطدم الرّ  هللا العباسي و

دي من المه صيدهموهكذا تّم ت ،ومّزق كتبهم ،امل الشّ اصطدموا بالمنصور الّذي هزمهم في هاشمية الكوفة في شما

 .(8)ومّزق كتبهم ،امفي شمال الشّ 

 م:767هـ/150أو حركة أستاذسيس  ،سيز ثورة أستاذ

ض لدى ير عن الّرفعبوهي محاولة للتّ  ،اسيّينها كافة الفئات الحاقدة على العبوتجّمعت في ،قامت بخراسان      

ة، لخراسانيّ لجيوش اوأستاذسيس كان أميرا على بعض ا ،ق مطامحهمتي لم تحقّ العبّاس، الاسانّيين لسياسة بني الخر

 ،تانس  جِ قة سِ ومنط ،واستولى على مدن خراسان الواحدة تلو األخرى، فبعد احتالله هراة ،فخرج بها عن الطاعة

ثمائة اني ثالوبلغ عدد الجيش الخراس ،واستفحل الّشر على الخليفة أبي جعفر ،اتّجه إلى مرو عاصمة خراسان

 يزيد بن ان فيهكولم يستطع قائد مرو وقتها إيقافهم في الوقت الّذي  ،فعمل معهم ،ألف مقاتل بين فارس وراجل

 رك إلىعاصمة سجستان بعد معا ت  س  وخال الخليفة المهدي بن الخليفة يهرب من بَ  ،منصور والي خراسان

 .(9)نيسابور

يمة زَ خازم بن خُ " واتّبعه بأعرق قواده ،وأرسله مع الجيش، فعسكر في الّري ،الخليفة إبنه المهديإختار       

 القيادة تحويل وطلب خازم من المهدي ،لتوزع الجيش ؛والمعارك األولى كانت خاسرة معه ،الخراساني "التّميمي

م هز   استطاعو ،في مكان قرب نيسابوروخندق  ،وعسكر خازم ،ولّما لم ينفع ذلك طلب المدد من طخارستان ،إليه

ى تّ ح ،دّةوحاصره م ،وهرب سيس في الجبال مع أعداد من جنده، فلحقه خازم ،ب أعناق األكثريةوضر   ،الجيش

 ُ  ،يسع أستاذسمكانت  وعفا المهدي عن ثالثين ألفا من الجند ،حيث قتل ،رسل في قيود حديدية إلى بغداداستسلم، فأ

مهدي في بغداد قبل الواستُ  ،اسيّةولة العبم إلى الدّ 768هـ/151ت بست عاصمة سجستان ردّ واستُ  ،وهدأت خراسان

 .(10)استقبال المنتصر بحفاوة بالغة

 : ع الخراسانيحركة المقن  
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هو  ،هل مرومن أ ،ه رجل أعور قصيروألنّ  ؛حكيما ىكان يسمّ و ،م766هـ/159ظهر في  ،ذكر ابن األثير       

وضع  ،حروكان يصرف من السّ  ،يابيصبغ الثّ  ،، كان في مبدإ أمره قّصارا"عطاء"رجل من أهل مرو اسمه 

 ،يةات اإللهالذّ  بليحجُ  ؛ليخفي مالمح وجهه القبيح، زاعما للنّاس أنّه وضعه ؛المقنّع على وجهه قناعا من ذهب

ولذلك  ؛لى صورة آدمإتحّول ، فزعم أّن هللا سبحانه (11)وكان يؤمن بالتّناسخ ،نسةالّتي تجسدّت فيه عن عيونهم الدّ 

وهكذا  ،ورة نوحصل إلى ولعنته، ثّم تحوّ  ،بذلك سخط هللا قّ آلدم، فسجدوا إّل إبليس، فاستح قال للمالئكة: أسجدوا

أجابه فذلك،  ودعا النّاس إلى ،نتقل من أبي مسلم إلى صورته هواو ،ى حصل في صورة أبي مسلم الخراسانيحتّ 

، ق أعورل  وها الخألنّه كان مش ؛بح صورتهوقُ  ،دونه مع ما عاينوا من عظيم ادّعائهوقاتلوا  ،خلق كثير وعبدوه

 .(21)ألكن، قصيرا

ه أخذ وزعم أنّ  "،يديحي بن ز""وأنكر قتل  ،مكتفيا بالقناع الذّهبي الّذي سمّي به ،وكان ل يسفر عن وجهه      

لهم ويضلّ  ،اسوظّل يغوي النّ  ،م778هـ/161سنة ، ثّم بدأ ظهوره "كش"وتحّصن بقطعة بسام من رساتيق  ،بثأره

 ذلك للخالفو ،وا إلى المقنّعوكان قد ظهر ببخارى والصفد جماعة من المبيضة، فانضمّ ،م 881هـ/163إلى عام 

لخليفة اأرسل و ،وأغاروا على المسلمين من ناحيتهم ،وأعانهم كثير من الكفار ،الّذي كان بينهم وبين المهدي

لما و ،لحصاربا "يشسعيد الحر"وألّح عليه  ،وأحّس المقنّع بالغلبة ،وقتاله ،لحربه ؛لى المقنّعالمهدي الجيوش إ

ا بها وبعثو ،هوا رأسحتزّ او ،وسّم نساءه، فماتوا جميعا، ودخل جيش المهدي القلعة ،تسى سّماح  ا وجد أنّه ل مفرّ 

 .(31)وأمواله ،ستحوذ المسلمون على حواصلهاو ،المهدي بحلبالخليفة إلى 

 :مير  بابك الخ   

بابك الخّرمي، اهتّم المؤّرخون بالحديث عن أخبار أّمه أكثر في التّرجمة لحياته، إذ قالوا: َشغُف بها رجل        

وتكّسبت  ،وقُتل الّرجل، وهي حامل ببابك، فوضعته ،من النّبط في الّسواد يقال له: عبد هللا بن منبه، فحملت منه

له، حتّى بلغ، فصار أجيرا ألهل قريته بطعامه وكسوته، وكان في تلك الجبل قوم من الخّرميّة ، فاستأجره 

م بناحية أذربيجان، وهزم من جيوش الخليفة العبّاسي 817هـ/201من أّمه، وكان ظهور بابك في سنة "جاوندان"

وأّمه كانت تشتغل بغسل الثياب وتخدم  ،تبّرأ أبوه من نسبته إليه، (41)اسيّةر، إلى أن قضت عليه الخالفة العبالكثي

 ،خوفا من القتل ،، فأمسكت عن ذكر أبّوته لبابك"ترتوميذ"الّذي هدّد أّمه  "مطر"البيوت، فجاءت به من أبيه 

هم، مقابل طعامه حَ عى لهم سر  وأصبح أجيرا ألهل قريته، ير ،ى صار رجالحتّ  ،وأخذت تتكّسب على بابك

 "،جاوندان" ،وكسوته، وكان في تلك الجهات من الخّرمية قوم عليهم رئيسان، يحارب بعضهم بعضا أحدهما

 .(15)فيلمح فيه معالم الجالدة والصمود ،وبينما جاوندان في طريقه يمّر بقرية بابك "،عمران"واآلخر اسمه 

، ى تعشقهحتّ  ولم تكن زوجة جاوندان ترى بابك ،وحمله جاوندان إلى محلّته ،طلب من أّمه أن يستأجره      

ندان يجرح جاوسين، فعيمين المتنافوأطلعته على خفايا أموره، ثّم وقعت بين الزّ  ،وعندئذ أفشت إليه أسرار زوجها

ا، صدقوه، ففيها جراحة يموت بسببها، فخرجت زوجة جاوندان وأعلنت ألتباعه أنّه استخلف بابك على أمره

صبح وأ ،واويقتلوا كّل من يجدونه من رجل أو صبي، فخرج ،يلوأمرهم أن يقوموا باللّ  ،فجمع بابك أصحابه

، لمنحرفونوا ،قطاع الطريوقُ  ،والمفسدون ،النّاس قتلى، ل يدرون من قتلهم، ثّم انضّم إلى مجموعته الدّعار

 ،ميةاء الخرّ وقتل، وكان بابك من زعم ،بوأحرق، وخرّ  ،ونهب ،وقتل ،وقرى ،جتمع عليه النّاس، فملك مدنااو

أو أخت،  ،لةبنت جمي ا عندهوأّمها، وكان إذا علم أّن أحد ،والباطنيّة الّذين استباحوا المحّرمات، فكان يستحّل البنت

م، وظّل 817هـ/201ان وأخذها عنوة، وظهر بابك الخّرمي بأذربيج ،بيته لّ إو ،بعث إليه يطلبها، فإن بعث بها إليه

في  ربيجانوتفاقم خطره بعد أن دخلت أذ ،وهزم منهم كثيرا من القّواد ،عشرين عاما يحارب جيوش الخليفة

 .(61)في المنطقةعب حوزته، فنشر الرّ 

ي فعه في إيران أن تقضي على أتبا "إسحاق بن إبراهيم بن مصعب"تمكنّت إحدى الفرق العبّاسيّة بقيادة       

را على بن حيدر بن كاوس أمي (17)م، وعيّن المعتصم أحد قّواده األفشين835هـ/220وفي  ،م833هـ/218عام

م قدّ التّ  ستند علىية، تة عسكرفاتّبع خطّ  ،وخبيرا بالمسالك الجبلية ،وكان األفشين حذرا ،وأمره بقتال بابك ،الجبال

ب تّ ور ،لجندونفقات ا ،ومدّه المعتصم باإلمدادات والمؤن ،ووّزع جنوده على القالع البطيئ، فضبط الحصون،

 .(81)امى صار البريد بين سامّراء واألفشين في أربعة أيّ حتّ  ،ومّهد الطرقات ،البريد

جّسس كان يستقطب من يظفر به، ويضعف له العطاء، ويسخره في التّ و ،والجواسيسواستعمل الحمام      

ة، ووعده ولّما شعر بابك بهذا لجأ إلى اإلمبراطور البيزنطي تيوفيل، وناشده مهاجمة األراضي اإلسالميّ  لصالحه،

صرانية، فأصدر له المعتصم أمرا ببدء القتال، محدّدا له المناطق الّتي يبدأ بها، وحاصر بابك بإحدى بأن يعتنق النّ 
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م، وهرب بابك إلى أرمينيا، فكتب األفشين 837هـ/222رمضان10الجمعة  "البنو"المدن، فدخلها األفشين مدينة 

أن يقبض عليه، ويعطيه  "سهل بن سنباط"وأمرائها بسدّ الطرق عليه، واستطاع بطريق يسّمى  ،إلى ملوكها

م، ومعه أخوه عبد هللا، 837هـ/222األمان، ثّم يغدر به، ويسلمه إلى األفشين، وجيئ به إلى سامّراء في صفر

 .(91)وانتهت حركة بابك ،لباوصُ  ،بهما بعد أن مثلّ  ،سامّراء، ثّم تّم إعدامه وأخيه وطيف به في شوارع

    :حركة المازيار 

ين ء القاريانيّ ، أحد األمرام839ه/224في سنة"المازيار بن قارن بن ونداد هرمز"حركة فارسية قادها         

 ،رىمناطق أخوالمأمون على طبرستان الخليفة ه د، وولّ وتسّمى بمحمّ  ،عتنق المازيار اإلسالماو ،بطبرستان

ر المازيا وكان ،مولة، فاستغّل الخصومة بين الطاهريّين الكاره لهوأراد اإلنفصال عن الدّ  "،األصبهبذ"وسمّي 

ل: ل أحمله إل ، فيقو(20)المعتصم يأمره بحمله إليه بوكات ،ليه خراجهإول يحمل  "،عبد هللا بن طاهر"منافرا 

إعالن  ه علىعوشجّ  ،وكان قد كاتب المازيار، األفشين الطامع في ولية خراسان ليرفع راية الثورة إليك وبين

ن اع خراسالنتز ين، أمال أن ل يتمّكن هؤلء من إخضاعه، فيتّخذ عندئذ ذلك ذريعةالعصيان على حكم الطاهريّ 

ر أراضيهم، رب، فصادكين العقاسية ضدّ المالّ  اتدابيراسيّة، ونفذّ لطة العبللسّ  امعادي ،امنهم، وكان المازيار خّرميا 

قادة، ناء الووزّعها على الفالحين، وأمر عامله على سرخستان بجمع مائتين وستين من هؤلء المالّك من أب

اّمة، بقات العوى الطليقتلوهم باعتبارهم أناسا، يشكلون خطرا في محاولة تهدف إلى ضّم ق ؛مهم إلى الفالحينويسلّ 

 .(12)لب مثل بابك قبلهوصُ  ،وقتل المازيار في نهايتها ،لطان العربيها للتّخلص من السّ ودفع

 مؤامرة األفشين:

ب اوحاول استقط ،"أشروسنة"اسي، فأراد تأسيس دولة إنفصالية له في في البالط العب اصار لألفشين مكان       

 عبد هللا" ي خراسانويلتفوا حوله، كما حاول إزاحة وال ،اسيّينالمعتصم والعبالخليفة ى ينفصموا عن كان حتّ السّ 

معتصم، كم الورة على حوغيره بالثّ  ،الّذي وقف في وجهه، وتصدّى له، ثّم حّرض كالّ من المازيار "بن طاهر

ذا على ه وطعن في إصالحه، وجعل المحاكمة ،وفشل األفشين في مؤامرته، فحاكمه المعتصم على أنّه مجوسي

 .(22)وبالطه ،وهم قادته ،ك في نفوسهمى ل يغضب األتراك، ويثير الشّ حتّ  ،اساألسّ 

ما شفا عن ظهورهوقال لهما: ما شأنكما؟، فك ،د برجلينيات، فدعا محمّ وكانت المحاكمة بحضور ابن الزّ        

ا نيا مسجدبام، وهذا إمّ  ،د لألفشين: تعرف هذين؟ قال األفشين: نعم هذا مؤذنحم، فقال محمّ وهي عارية من اللّ 

قوم  رك كلّ وشرطا أن أت ،غد عهداواحد منهما ألف سوط وذلك أن بيني وبين ملوك السّ  بأشروسنة، فضربت كلّ 

خذاه تّ او ،صنامني أهل اشروسنة، فأخرجا األعيوماهم عليه، فوثب هذان على بيت كان فيه أصنامهم  ،على دينهم

ز وأجا ،جدناء مسبفهو قد منع  ،وعليههما القوم من بيعتهمومنع ،يهمامسجدا، فضربتهما على هذا ألف ألف لتعدِّ 

وضيّق  ،وسجنه ،و قيل: غضب المعتصم على األفشين م841هـ/226في سجنه  وتوفيّ  ،األصنام، فسجن األفشين

ادتها، تُهم بعباره، أدومنع من أهل الّطعام، حتّى مات، أو خنق، ثّم صلب إلى جانب بابك، وأُتِي بأصنام من  ،عليه

 .(32)أُحرقتف

ة مع وقائع متزامن تها كانلكنّ  ،خاتمة: يتبيّن أّن المعارضة الفارسيّة لم تكن وليدة مقتل أبي مسلم الخراساني تحديدا

 اسيّة. الثورة العب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م"الُخّرمية، منسوبة إلى بلدة  (1) " ابك الخّرميلمذهب "بارور، ومن أصحاب هذا الفارسية، وإلى كلمة "خرم"، وتعني، اللّذة، والسّ  "خر 

 .  22الّزعيم الدّيني الفارسي...أنظر، عبد القادر صالح: العقائد واألديان، ص 
 نوشروان علىلع أاطّ و ،جابه، فألى مذهبه، ودعا قباذ إنوشرواند أ" والقباذ"ام المزدكية: أصحاب مزدك، ومزدك هو الذي ظهر في أيّ  (2)

 يقول: إنّ  مزدك كان نّ  ألّ ، إينلَ ص  واأل ،كثير من المانوية في الكونينفقتله، وتقول المزدكية كقول  ،فوجده ،فطلبه قباذ ،وافترائه ،خزيه

، فاقى التّ مزاج كان علال أنّ و ،والظالم جاهل ،اسور عالم حسّ والنّ  ،فاقوالتّ  ،والظلمة تفعل على الخبط ،والختيار ،ور يفعل بالقصدالنّ 
 ،باغضةوالم ،خالفةعن الم اسوكان مزدك ينهي النّ  ،فاق دون الختيارما يقع بالتّ ذلك الخالص إنّ وك ،ول الختيار ،ل بالقصد ،طوالخب

 ،في الماء كاشتراكهم، فيهما اس شركةجعل النّ ، وموال، وأباح األساءالنّ  حلّ موال أواأل ،ساءما يقع بسبب النّ نّ ا كان ذلك إولمّ  ،والقتال

، ة:الماءها ثالثنّ أ ألركان، واصول، ومذهبه في األومزاج الظلمة ،ليخلصها من الشرّ  ؛نفسه أمر بقتل األأنّ  :وحكي عنه ، والكإل،اروالنّ 

درها، فهو كا كان من فما كان من صفوها، فهو مدبر الخير، ومولّما اختلطت حدث عنها مدبر الخير، ومدبر الشّر،  ،اروالنّ  ،رضواأل
قوى:  ن يديه أربعفل، وبيمدبر الشّر، وروي عنه: أّن معبوده قاعد على كرسيه في العالم األعلى، على هيئة قعود "خسرو في العالم األس

 . 277، ص1ج قّوة التّميّيز، والفهم، والحفظ، والّسرور. أنظر، الّشهرستاني: الملّل والنّحل،

ي ، الرّ  م "فيها استغوى سنباذ أهل755ه/137؛ في سنة 213، ص 3المسعودي: مروج، ج؛  1554، ص4الطبري: تاريخ الطبري، ج (3)
 . 416فانتقضوا". أنظر، خليفة بن خياط: تاريخ خليفة، ص
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 . 1554، ص4؛ الطبري: تاريخ الطبري،ج114، 113، ص ص5بن األثير: مصدر سابق، جا (4)

ارقهم فعتزلة، ثّم مي المالّرواندية، تنسب إلى أبي الحسين، أحمد بن يحي بن إسحاق الّرواندي، من أهل مرو، سكن بغداد، وكان من متكلّ  (5)

 .  56م .أنظر، عبد القادر صالح، العقائد واألديان، ص 911ه/298، وردّ عليهم، ثّم مات 
 . 1555، ص 4، جالطبري: تاريخ الطبري (6)

 . نفسه (7)

 .37 إبراهيم أيوب: مرجع سابق، ص ؛129،130ص ص  ،مصدر سابق: األثيربن ا (8)
 . 1554، ص 4الطبري: تاريخ الطبري، ج (9)

 . ومابعدها150، صسابق مصدربن األثير: ا (10)

 موساسالمولود في  غورس،ياضي فيتاناسخ، الفيلسوف اليوناني العالم الرّ ناسخ، انتقال األرواح من جسم آلخر، وأقدم من قال بالتّ التّ  (11)
ي ي حال إّما ففي جزاء، وهو فة يقولون:أّن اإلنسان إّما أن يكون في فعل، وإّما أن يكون ناسخيّ والقائلون بالتّ  ... ، ق.م500 / ق.م 570

أسفل وت النّبوة، لى درجاوهو ينتظر المكافأة عليه، والجنة والنّار في هذه األبدان، وأع ،حالة عمل مكافأة عليه اآلن، أو يقوم بعمل

سفل، أو الدّرك ي الدّرك األكونون فالّسافلين دركة الجنّة...وبعضهم قال: الدّرجة العليا، والمرتبة العظمى، هي مرتبة المالئكة، أّما الذين ي

 .  98ر صالح، العقائد واألديان، صفهم الشياطين. أنظر، عبد القاد، الّسفلى
 . ومابعدها150ص، 5ج، الكامل في التّاريخبن األثير: ا (12)

 نفسه . (13)

محّمد عبد  :تحقيقم، دراسة وهـ(: المنتظم في  تاريخ الملوك واألمّ 597من بن علي بن محّمد تعبد الرحّ  ،ابن الجوزي)أبو الفرج (14)
ى، ة األولنعيم زوزور، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، الّطبع :القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، راجعه وصّححه

 .  53، 52، ص ص11م، ج1992هـ/1412

 . ومابعدها1881، ص 6الطبري: تاريخ الطبري، ج (15)
 .نفسه (16)

ن با نه. أنظر،مليس في األمراء أكبر سمه حيدر بن كاوس، وكان بطال شجاعا مطاعا، افشين، من أولد ملوك األكاسرة، األ (17)

  . 58، ص2عماد الحنبلي: شذرات، ج

 . وما بعدها1881، ص6الطبري: تاريخ الطبري، ج (18)
 . نفسه (19)

 . ومابعدها18، ص6، جبن األثير: نفس المصدرا ؛ومابعدها350ص ،اريخالكامل في التّ : األثيربن ا  (20)

 . 50، صن األثير: نفس المصدربا (21)
 نفسه. (22)

 . 58، ص2ابن عماد الحنبلي: شذرات، ج (23)
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    :ة:الحركات العلوي  الثثا 

في حكم الدّولة اإلسالميّة طيلة  -صلّى هللا عليه وسلّم-ظّل العلويون يطالبون بحقّهم في خالفة الّرسول         

 ؛اسيون في ظهور دولتهمد منه العبستفاالجهاز وأعدّوا جهاز دعوة سريّة لذلك، ولكّن هذا ا ،العهد األموي

     فكيف كان ذلك؟. ،اسي طيلة عمر هذه الدّولةرفضهم للحكم العب رّ ولذلك استم

كيةحركة محم     :عبد هللا بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالبد بن محم   ،د الن فس الز 

لد فاطمة ومن  ،لنّصام المسلمين معيّن باترى أّن إمّ  :ينقسم المتشيعون آلل البيت إلى ثالث فرق، األولى    

ي عفر بن علج ،منصورالالخليفة ون إلى وقت ، وكانوا يتولّ (اميةإمّ )وهؤلء  ،-مى هللا عليه وسلّ صلّ -د بنت محمّ 

نّه اطمة، إلّ أام المسلمين يكون من بني فترى أّن إمّ  :انيةوالثّ  ،(1)"جعفر الصادق"ب ،بن الحسين المعروف

ن بني فاطمة ممن دعا إلى نفسه  يرون الخروج مع كلّ ، (2)امية زيديةسم، وهؤلء إمّ ل بال ،معيّن بالوصف

زيد "اء نصر والورع، وهم ،جاعةوالشّ  ،من العلم ،اممتى كانوا موصوفون بالصفات الواجب أن تكون في اإلمّ 

لذين ا، وهم -ها عنرضي هللا-امة أهل البيت من غير تقيّيد ببني فاطمة ترى إمّ  :الثة، والثّ "يحي"وابنه  "،بن علي

 .(3)ةيّ عجمواأل ،تان منتشرتين في كثير من األقاليم العربيةالفرقتان األوليّ  اس، وكانتنصروا بني العب

ظهرت  ولّما ،يتالب ضا من آلاسيّة قبل ظهور أمرها مبهمة؛ ألنّها كانت أقرب إلى الرّ وكانت الدّعوة العب     

لم يتحّرك،  ة، لكنّهماميّ ام اإلمن جعفر الصادق إمّ  هم كل  ومثلّ  ،اسيّة عدّهم العلويون مغتصبين للحكمالدّولة العب

-مرضي هللا عنه-الب د بن عبد هللا بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طمحمّ  ،اني فهوجل الثّ بينما الرّ 

ول  ،احفاس السّ عببي الكم، فلم يبايع ألاسيّين للحتطلّع إلى الخالفة قبل وصول العبوي ،د يدعو لنفسه، وكان محمّ 

وأخاه  ،ن عبد هللابد مّ إّل مح ،ح حضره بالمدينة بنو هاشم جميعاافولّما حّج أبوجعفر في عهد السّ  ألخيه من بعده،

ا آتيك مرهما، أنك من أأمير المدينة: مايهمّ  "زياد بن عبد هللا الحارثي"إبراهيم، فسأل المنصور عنهما، فقال له 

، دمّ حفيسأله عن م جعفر بني هاشم رجال رجال، أبوبهما، فضّمنه إيّاهما، وأبقاه عامال على المدينة، ثّم دعا 

 يريد سه، وهو للى نفعأن قبل اليوم، فهو يخافك قد عرفته يطلب هذا الشّ  ،فيقول: يا أمير المؤمنين، قد علم أنّك

ث ، فبح"سري القد بن خالد بن عبد هللامحمّ "وولّى مكانه  ،لك خالفا، ول يحّب لك معصية، فعزل أبوجعفر زياد

فورد رباح  ،"لمّريرباح بن عثمان ا"وولّى بعده  ولم يعثر عليه، فعزله الخليفة أيضا، ،د بن عبد هللامحمّ عن 

ه ا لم ينلمى يديه دائد عل، ونال من الشّ ى أرهقه التّعبحتّ  ،د بن عبد هللام، وجدّ في طلب محمّ 761هـ/144عام 

 .(4)على أيدي أحد قبله

     ُ رجال،  رة عشخذوا كلّهم، وكانوا نحوا من ثالثوقد بالغ المنصور في إرهاق آل طالب، فأمر بهم، فأ

 ،يحّملت أب نّي قدإ"، وقال لها: "هند"د بذلك جاء إلى أّمه ولّما علم محمّ  ،عليهم دوحبسهم في المدينة، وشدّ 

ند، هرت ، فتنكّ "، فعسى أن يخلّى عنهمأن أضع يدي في أيديهم وعمومتي ما ل طاقة لهم به، ولقد هممتُ 

ه بما قال ا، فأخبرتإليه د عرفها، فنهضأبو محمّ  ،جن كهيئة الّرسول، فأذن لها، فلّما رآها عبد هللاوجاءت إلى السّ 

 ،ه، وليجدّ فيهإلّي أمر ع  دَ فلي :إنّي ألرجو أن يفتح هللا به خيرا، قولي له ،بل نصير، فوهللا ؛د: فقال: كالّ لها محمّ 

 ،يدذو خلق حمو ،ماءد يكره سفك الدّ وكان محمّ  ،ختفاءد على العت هذه الكلمات محمّ فإّن فرجنا بيد هللا، فشجّ 

فر يفة أبوجعالخل ى قدمحتّ  ،د محبوسين في المدينةوأتباع محمّ  ،وظّل بنو حسن "،الّنفس الّزكية"ه و  ى سمّ حتّ 

 ،دأبي محمّ  ،م، واتّصل بعبد هللا758هـ/140ذلك سنةم، وكان قد حّج قبل 761هـ/144المنصور على الحّج عام

 .(5)وصادر أمواله ،وتيقّن المنصور من كذبه، فحبسه ،وسأله عن ابنيه، فأنكر معرفته

ملوا مكبلين باألغالل، ومشى م أمر بنقل المحبوسين إلى العراق، فحُ 761هـ/144ة انيّ ولّما حّج في المّرة الثّ     

واستعمل معهم المنصور من الفظائع ما ل تقوى النّفس على تسطيره، وكانت النّتيجة بهم على شّر ما يكون 

وأعمامه من البالء عزم على الخروج  ،د ما ينزل بأبيهولّما رآى محمّ  ،ة أن مات كثير منهم في الحبسالطبيعيّ 

م إلى 755هـ/137ولذلك بقي من  ؛د النّفس يختفي بوسائل ل تخطر على بالوالظهور، وكان محمّ 

 ؛د أّن الظروف مواتية لخروجهوظّن محمّ  أو يعرفه سوى من معه، ،م، دون أن يقبض عليه أحد762هـ/145

لتسليمه مع  ؛للضغط عليهم ؛وقيام المنصور بتعذيب أسرته ،اسيّين عليهالعبمن لّما رآى من تضيّيق الخناق 
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ونه على الخروج، وكان من بينها وكبار قادة المنصور يحثّ  ،األقاليمووصول رسائل تأيّيد له من أمراء  ،أخيه

وإلحاح  ،ة في الحجازخاصّ  ،تهامّ عتراف الكثير من النّاس بإمّ او ،وبإيعاز من الخليفة ،رسائل تضليل فقط

عتقاده بقّوته او ،ونقض بيعة الخليفة ،ام مالك بجواز بيعتهوإفتاء اإلمّ  ،د والده لهوتأييّ  ،أصحابه عليه بالخروج

 .(6)بعد انضمام أتباع له

لى المدينة، إيل م، فبات هو وأصحابه بالمذاذ، ثّم قدم في اللّ 762هـ/145ل رجب د في أوّ وخرج محمّ       

ار ابن دعا في وابن مسلم، فسجنا م ،رباحن جن في دار هشام بوأخذ ما ببيت المال، وكان السّ  ،جنوفتح السّ 

 ،لمدينةاشيئ، وساعده في ذلك أهل  جن، واستولى على كلّ رجال، فتح بهم السّ 150د هشام، وكان مع محمّ 

، إنّه كان ها الّناسل"أيّ فحمد هللا وأثنى عليه، ثّم قا ،د إلى المسجد، فصعد المنبروخذلوا رباحا، وبعدها ذهب محمّ 

 في معاندا هللا ناهابء اّلتي ما لم يخف عليكم من بنائه القبّة الخضرا ،وأمر الطاغية عدو هللا أبي جعفر ،أمرنا

قيام بهذا لنّاس بالاحّق وأّن أ ،حين قال: أنا ربّكم األعلى ،وإنّما أخذ هللا فرعون ،وتصغيرا للكعبة الحرام ،ملكه

نوا من اللك، وأمّ وا حوحّرم ،إنّهم أّحلوا حرامك ،واألنصار المؤمنين، اللّهم ،الدّين أبناء المهاجرين األّولين

ي وهللا ما إنّ  ،نّاسها الول تغادر منهم أحدا...أيّ  ،فاحصهم عددا، وأقتلهم بددا ،هما من أّمنت، اللّ وأخافو ،أخفت

ألرض اوفي  ،خترتكم لنّفسي، وهللا ماجئت هذهاولكن  ،ول شدّة ،وأنتم عندي أهل قّوة ،خرجت بين أظهركم

 .(7)إلّ وقد أخذت لي فيه البيعة" ،عبد هللا فيهمصر يُ 

 نفسه؛ ألنّ بوالها ليرعى أح ؛كان منشغال ببناء بغداد، فسار إلى الكوفة،د بخروج محمّ  ولّما علم المنصور    

منها  ى ل يخرجا حتّ ة، فأقفل أبوابهد النّفس الّزكيّ ويخاف منهم أن يخرجوا لمساعدة محمّ  ،أهلها شيعة آلل علي

يطلب منه  ،33،34دة ة كتابا، بدأه بآيات من سورة المائد النّفس الّزكيّ ول يدخلها أحد، وكتب إلى محمّ  ،أحد  

يه ، فردّ علساجينوإطالق سراح أهله الم ،ومنحه مايريد من الحاجات ،وشيعته ،وبة مقابل تأمينه هو وأهلهالتّ 

ّما يثبت م، يعرض فيه األمان على المنصور، 6إلى 1ضّمنه فاتحة بآيات من سورة القصص من  د بكتابمحمّ 

 ،شيعةل جهود الم بفضويذكره أّن بني العبّاس وصلوا إلى هذا الحك ،ويعطيه األمان ،وي مكانته بالخليفةأنّه يسا

من  ني العباسب أنّ ويذكره ب ،وأصله ،مفتخرا بنسبه ،-مى هللا عليه وسلّ صلّ -سول ا كان الوصي من الرّ وأّن عليّ 

 لوابن خير أه ،ةلجنّ وابن خير أهل ا ،خير األشراروابن  ،ى قال في آخرها"فأنا ابن األخيارحتّ  ،دولاأل اتهأمّ 

ا أو حقّ  ،دود هللاحمن  احدّ  إلّ  ،ما أصبته وولدك وكلّ  ،ك على نفسكولك عهد هللا إن دخلت بيعتي أن أؤمنّ  ،ارالنّ 

 يذلاا أمانك فأمّ  وأحرى لقبول األمان، ،فأنا أوفى للعهد منك ،عاهد، فقد علمت ما يلزمك من ذلكأو مُ  ،لمسلم

 ي مسلم ؟ن أبأم أما ،ك عبد هللا بن عليأم أمان عمّ  ،يرةبَ أأمان ابن هُ  ،األمانات هو؟ فأيّ  ،عرضت عليّ 

 .(8)الم"والسّ 

فتخاره ا دا له أنّ ، مؤكّ ابقد في كتابه السّ عاه محمّ ما ادّ  فيه عل كلّ  ردّ  ،المنصور بكتابالخليفة عليه  ردّ      

هات على أمّ  ها ردّ أمّ وار، نّ فتخار بمن هو في النبغي له اله ل ياه بأنّ مذكرا إيّ ساء ليس كاألعمام، والنّ  ،ساءبالنّ 

ما قد كشفت تبات بينهلمكاعيوب هذه ا أنّ  وزواجه من الجارية، والمهمّ  ،الماه بإبراهيم عليه السّ مذكرا إيّ  ،األولد

الخليفة  ختارال، وملشّ ا اجة فيه إلى لمّ في وقت كانت الح ،علي يوبن ،العباس يبين أبناء العمومة بن ققاة الشّ حدّ 

بي سى أليعفقال  ،عهده بعد أبي جعفر فاح قد وضعه وليّ ، الذي كان السّ "عيسى بن موسى"المنصور لقتاله 

أو  ،خصش  أن ت وماهو إلّ  ،راد غيري وغيركجل، فوهللا ما يُ ها الرّ مض أيّ ا جعفر:شاور عمومتك، فقال:

فإن  نبيه،وأشار إلى ج ،ي قد بعثتك إلى مابين هذينإنّ  ،فقال:يا عيسى ته،وأوصى المنصور بوصيّ  ،أشخص

 .(9)به"هم يعرفون مذاهفإنّ  ،ى يأتوك بهحتّ  ،اهنهم إيّ فضمّ  ،وإن تغيب ،سيفك مّ فشُ  ،جلظفرت بالرّ 

بارة ع ،في رسائل أرسل إلى رجال أهل المدينة "فيد"ا وصل إلى ا، فلمّ المنصور جيشا قويّ الخليفة ز وجهّ     

إلى جيش  عضهمبوخرج  ،ةفس الزكيّ د النّ اس عن محمّ ق النّ ا وردت كتبه المدينة تفرّ عن خرق من الحرير، فلمّ 

جنده بجاء ف ،ا موسىد بقروب الجيش خندق حول المدينة، أمّ ا شعر محمّ ولمّ  ،ومنهم ناس من آل علي ،عيسى

د يها لم يجب إلود الهرى إذا أراد محمّ حتّ  ،ةوهناك أرسل فصيلة من جنوده تحرس طريق مكّ  ،ى جاء المدينةحتّ 

 ؛دمّ لى محإم دعوة قاء قدّ وقبل اللّ  ،م762هـ/145رمضان 12وكان نزول عيسى على المدينة في ،طريقا

رتفعات لى مع وداءوظهرت األعالم السّ  ،ددارت المعركة بين الفريقين، فقتل محمّ  فلم يجبه، ثمّ  ،للخضوع

سى بن موسى وأرسل عي ،رمضان14د وكان قتل محمّ  ،م المحاربونفسلّ  ،بويوعلى منارة المسجد النّ  ،المدينة

لى أموال بني رمضان استولى ع19وفي ،ن المدينة وأهلهاوأمّ  ،دورأس محمّ  ،ه أبي جعفر بشارة الفتحإلى عمّ 

 .(10)المدينة شهرين وسبعة عشر يوماة بعد أن أقام في جه إلى مكّ واتّ  ،هاالحسن كلّ 
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 إبراهيم بن عبد هللا:خروج 

يعه وبا ،دحمّ مة أخيه اس سرا لبيعودعا النّ  ،ة، دخل البصرةفس الزكيّ د النّ أخ محمّ  ،هو إبراهيم بن عبد هللا   

ر، ه ظهبأنّ  خبرهوي ،ى أتاه كتاب أخيه يدعوه بالخروجبها حتّ  وظلّ  ،ل إلى وسط المدينةتحوّ  أربعة آلف، ثمّ 

سر نكاه لكنّ و ،مإبراهي واستفحل أمرُ  ،وأطاعوا ،وبعث إلى أهل فارس فأذعنت ،فبايعوه ،فبعث إلى أهل األهواز

زداد اس، فالنّ لى اإدا ونعى أخاه محمّ  ،نكساروقد ظهر عليه ال ،اس صالة العيدى بالنّ وخرج فصلّ  ،بعد قتل أخيه

ا ذهب لمّ و ،عليه المنصور كتب إلى عيسى بن موسى يستعجله في القدوم ، ثمّ أبي جعفرالخليفة اس حقدا على النّ 

يعا، ن جمقتولم المهما جمال بني هاشفإنّ  ،ك كثرة من معهول يهولنّ  ،ذهب إلى إبراهيم بالبصرةاإليه قال له:"

 .(11)ر ما أقول لك"كُ وستذ   ،ق بما عندكوثِ  ،بسط يدكاف

 ،اتلائة ألف مقوأقبل إبراهيم في عسكره من البصرة إلى الكوفة في م ،ونهارالزم المنصور مصاله ليال     

 ،لفثة آفي ثال "يد بن قحطبةحمُ "وعلى المقدمة  ،وأرسل إليه المنصور عيسى بن موسى في خمسة عشر ألفا

ن يسى بوثبت ع ،ومن معه ،نهزم حميدا ودارت المعركة ،وأقبل الجيشان، فتصافوا على مقربة من الكوفة

وضه، خولم يمكنهم  ،وعلق المنهزمون بنهر بين جبلين ،ومعه مائة رجل من أهل بيته ،موسى في موقفه

ر عيسى ستظهوا ،وثبت هو في خمسمائة ،نهزم أصحاب إبراهيماف ،وقاتلوا جيش إبراهيم ،فرجعوا إلى الميدان

قين من بل خمس بقوكانت وفاة إبراهيم  ،المنصورأبي جعفر الخليفة قل رأسه إلى ونُ  ،تل إبراهيموقُ  ،بن موسى

اس يه النّ ودخل عل ،االمنصور مجلسا عامّ الخليفة ولما جيئ برأس إبراهيم، جلس  ،م762هـ/145ة ذي الحجّ 

 .(12)ضا من الخليفة المنصورومقبحين في إبراهيم؛ لينالوا الرّ  ،مهنئين

 :م786هـ/169ثورة الحسين بن علي

هد والي عفي  ،وهو الحسين بن علي بن الحسن ،الهاديموسى في عهد الخليفة الحسين خرج بالمدينة        

حسين بن أخذ ال ، وسبب خروجه أّن والي المدينة"عمر بن عبد العزيز بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب"المدينة 

هم قافجعل في أعن ،بهم ربوا جميعا، ثّم أمروجماعة كانوا على شراب، فأمر بحبسهم، فضُ  ،ةد النّفس الّزكيّ محمّ 

 تهم، ولمقد ضربو ،ليس هذا عليهم"يف بهم في المدينة، فذهب إليه الحسين بن علي، فكلّمه، وقال له: حبال، وطِ 

بلغوا البالط،  وقد ،فبعث إليهم ،(13)تطوف بهم؟ مَ ن به بأسا، فلِ ألّن أهل العراق ل يرو   ؛يكن لك أن تضربهم

 .(14)همهم جميعبسوا يوما وليلة، فلّما كلّمه فيهم الحسين بن علي، أطلقفحُ وأمر بهم إلى الحسين،  ،فردّهم

بد هللا بن عمن الحسين بن علي ويحي بن  د وكان في كفالة كلّ وكانوا يعرضون، ففقد الحسن بن محمّ        

ي بن ، فحلف يحلهماه مهما بكالم أغلظ فيهما ل يدريان موضعه، فكلّ الحسن، فسألهما والي المدينة عنه، فحلفا أنّ 

ه قد نّ ى يعلم أحتّ  ،هأو يضرب عليه باب دار ،ينام حتى يأتيه به ورهبة ألّ  ،عبيد هللا لعمر بن عبد العزيز خوفا

ال: عليه، ق  تقدرلوأين تجد حسنا؟ حلفت له بشيئ  ؟،ا خرجا قال للحسين: سبحان هللا مادعاك إلى هذاجاءه، فلمّ 

صلة، نا من الأصحاب يف، فقال حسين: تكسر بهذا ما كان بيننا وبينباب داره بالسّ  ى أضرب عليهحتّ  ،وهللا ل نمت

 .(15)منه قال: قد كان الذي كان، فال بدّ 

وفة من ة من أهل الكوكان بالمدينة جماع ،ام الموسمأو بمكة أيّ  ،وكانوا قد تواعدوا على أن يخرجوا بمنى       

روان مباب  ى ضربحتّ  ،وجاء يحي بن عبد هللا ،يل خرجواومّمن بايع الحسين بن علي، ففي آخر اللّ  ،شيعتهم

جعوا ل رأوهم فإذا ر ،اس يأتون المسجدوجعل النّ  ،وعليه عمامة بيضاء ،وتوارى منهم ،على العمري، فلم يجده

 ،دل محمّ آضى من ة نبيه للمرتوسنّ  ،ويبايعونه على كتاب هللا ،اس يأتونهى الغداة جعل النّ ا صلّ يصلون، فلمّ 

في بيت  عته ماللحسين بن علي ما أراد انتهب جما ا تمّ ولمّ  ،ولة، فلم يفلحواوقاومهم جماعة من نصراء الدّ 

 .(16)المال

 ،اصدا مكةقلقعدة ابقين من ذي  فارقها لستّ  أقام الحسين بالمدينة بعد إعالن الخروج أحد عشر يوما، ثمّ       

 ،ليمان بن عن سليد بمحمّ  ،منهم في تلك السنّة رجال من أهل بيته وقد كان حجّ  ،بر الحسين إلى الهاديوانتهى خ

جعفر  وكان على الموسم سليمان بن أبي ،سوى من حّج في األحداث ،وموسى بن عيسى ،دوالعباس بن محمّ 

 ،عن الحجّ  نصرفوااوقد  ،لقيّهم الكتابد بن سليمان على الحرب، وقد المنصور، فأمر الهادي بالكتاب بتولية محمّ 

 وكانت عاقبة ،بفخّ  وسار نحو الحسين بن علي، فلقيّه ،رالح، فشمّ ة من السّ د بن سليمان قد خرج في عدّ وكان محمّ 

 هللا بن ن عبدبإدريس  :وأفلت من الموقعة رجالن هما ،وجماعة من معه ،ائرالوقعة أن قتل الحسين بن علي الثّ 

ن بيحي "وه ني أخاس دولة األدراسة بالمغرب األقصى، والثّ ة، وهو مؤسّ د النّفس الّزكيّ خو محمّ الحسن بن علي أ

 . (17)ذهب إلى الدّيلم "عبد هللا
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صور، وكان وعلى بريدها واضح مولى صالح بن المن ،إدريس بن عبد هللا أتى مصر يذكر المؤرخون أنّ       

لغ ببر، وقد ه البرشيعيّا لعلي، فحمله على البريد إلى أرض المغرب، فوقع بأرض طنجة بمدينة مليلية، فاستجاب ل

 ،لحسينافيقول: فقتل  ،الهادي خبر تهريب إدريس عن طريق واضح مولى صالح، فضرب عنقه، أّما المسعودي

لى موسى عالهادي  خليفةوسخط ال ،والّطير ،ى أكلتهم الّسباعه، وأقاموا ثالثة أيّام، لم يواروا حتّ وأكثر من كان مع

 لستبشاراحسين، وأظهر الذين أتوا برأس ال ،بن عيسى لقتل الحسين، وترك المصير به إليه، ليحكم فيه بما يرى

ن عترة ه رجل ملم، إنّ يوالدّ  ،ركأس رجل من التّ :" كأنّكم أتيتموني برالئقا والفرح، فبكى الخليفة الهادي، وزجرهم

 .     (18)أثيبكم شيئا" ، أل إّن أقّل جزاءكم عندي، ألّ -صّلى هللا عليه وسلّم-رسول هللا 

 :والخوارج ،اسي ةخالفة العبال

ل صار العدف ،لحكماوكانوا يثورون لمشكلة  ،الخوارج فرقة سياسيّة دينيّة، ثّم صارت سياسيّة إجتماعيّة       

وي ر األموكانوا يتمركزون في العص ،ورفض الظلم والدّفاع عن الضعفاء من عقائدهم المحركة ،الجتماعي

ى لمركز إلادا عن وفارس، ثّم تحّولوا منذ أواخره إلى أقاليم أكثر بع ،ى األهوازحتّ  ،مابين الجزيرة والعراق

 بوجعفريفة أوكان الخل "،إفريقيّة"و "،اليمن"و "،عُمان"و "،كرمان"و "،خراسان"و "،سجستان"و "،أذربيجان"

 ألكبر فيالجزء وا ،وفي وليته للعهد ،منذ أن كان واليّا على الجزيرة ،قد تواجه مع الخوارج من قبل خالفته

ي أهّم ه، فما اسيّةالعبرغم بعدها عن مركز الخالفة  ،وتصدّى لحركات الخوارج في المناطق المذكورة ،خالفته

 مميزات خروجهم؟. 

ميد حريكة بن ب"لمحاربة الخوارج فيها، وكان قائدهم  ؛أبوجعفر منذ وليته للجزيرة جيشا وّجه :في الجزيرة

ت وامتدّ  "،العزيز د بن سعيد بن عبدمحمّ "" ،مع قبائل ربيعة، وكان معهم بعض أمراء األمويّين مثل "،الّشيباني

 ، مصرعهى لقيّ حتّ  ،وحاصره ،ودحره ،، فوّجه إليهم مقاتال العكّي، فهزم بريكة"دارا"و "،ماردين"ثورتهم بين 

 رض نفوذهلّذي فا "الملّبد بن حرملة الّشيباني"بقيادة  ،وفي عهد خالفة المنصور قامت الثّورة أيضا بالجزيرة

ستطع اك، ولم ياسيّة هنالحاميات العبوقتل  "،الموصل"حتّل او "،تكريت"إلى  "أرمينيّة"و "،أذربيجان"مابين 

ّواد قم ومعه ، فانهز"فرةالمهلب بن أبي صُ "أن يمثل دور عّمه  "يزيد بن حاتم المهلبي"قائد المنصور هناك 

 . (19)"ملّبد"وقتل  ،ولحق بثائر الخوارج ،في ثمانيّة آلف جندي "خازم"ى وصل حتّ  ،آخرين

ن وكا "،بمسافر القّصا"عرف بويُ  ،وأرمينية ،في أذربيجان "الّشيبانيمسافر بن كثير ":ثار في أذربيجان

 ،جماعة وتبعه هناك ،م746هـ/128قد عيّنه عامال على هذين اإلقليمين قبل أن يقتل  "،الضّحاك بن قيس"

اس لعبابي أمر أبإليه  وأرسل ،ر قتالهجعفر في وليته للجزيرة وأرمينيّة أم   واستولى على مواقع كثيرة، فتولّى أبو

 . (02)نوفّر أتباعه إلى مناطق سجستا ،وقتله ،الّذي تمّكن من هزمه "د بن صولمحمّ "الّسفاح القائد 

وأعلن  ،مامةالّذي أعطي اإل "ديالجلندي بن مسعود األز  "وعلى رأسهم  ،(21):تحّرك فيها اإلباضيّةانفي عٌم  

 "لعزيز اليشكريشيبان بن عبد ا"بزعامة  (22)فريّةالصُ ، كما تحّرك الخوارج "نزوة"استقالل منطقته في عاصمته 

ازم خ"ّواده أحسن ق امة أيضا، فأرسل الّسفاحفي الخليج الّذي أعلن أصحابه اختياره لإلمّ  "ابن كاوان"في جزيرة 

وركب  ،امهنهزم أمّ اولكّن شيبان  ،حمله البحر إلى تلك الجزيرة ،م في جيش753هـ/135"زيمة التّميميبن خُ 

ا فيما هم كمينب لونص ،تّلقاهم هناك بالعداء "الجلندي"، لكّن "انعُمّ "هاربين إلى ساحل  ،ر مع أصحابهالبح

 عن بقعة احللسّ ووصل خازم بعد ذلك، فنزل ا ،وأصحابه ،يظهر، فانتهى األمر بعد القتال الّشديد بمصرع شيبان

ى حتّ  ،يّامأالثة وقاتلهم ث ،اسيّينلّء للعبورفض إعالن الو ،صحراوية منه، فخرج لهم الجلندي على شاطئ البحر

ها يضرموا بل ؛نّارويشعلوا فيها ال ،ويرووها بالّنفط ،أشار أصحاب خازم عليه بجعل المشاقة على أطراف األسنّة

، يف فيهمضع السّ وبالحريق، تمّكن خازم من و ،ة، فلّما اشتغل الجلندي وأصحابه بعيالهمبيوت الخوارج الخشبيّ 

   .   (23)آلف منهم فقتل عشرة

واضّطر  ،عامال عليها "حطبةالحسن بن قُ "فوّجه المنصور قائده  ،تحّركت فيها الخوارج الصفريّة:في أرمينيا

ل في يوم واحد ستّة عشر نتصر عليهم بعد أن قتانتهي بأن الطلب المدد من الخليفة، و ؛ام قوة الخوارجالحسن أمّ 

:كانت ثورات الخوارج فيها بأعداد الموصلفي ، وفقتل من كان معه من األسرى "،تفليس"نصرف إلى األف، ثّم 

ولكنّها  ،م765هـ/148"حّسان بن مجاهد الوادعي"، "عطيّة بن بعثر التّغلبي"ثورة  ،أو مائتين مثل ،قليلة، مائة

أبي الخليفة ثار الخوارج على ، اليمنفي و، تجتمع حول قائد ناقم ،كانت ثورات ذات طابع بدوي

المنصور الخليفة وسلّط عليهم  ،من قبل "أبوحمزة الخارجي"وكانوا من بقية ما ترك  ،م758هـ/140جعفر

هناك  فبقي ،، وهو من ربيعة، مع تعليمات بأخذ النّاس بالشدّة"ن بن زائدة الّشيبانيعَ مُ "م القائد 759هـ/141في
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أوقع  "عقبة بن مسلم األزدي اليماني"ليمامة وحين عيّن المنصور على البحرين واسنوات، قتل فيها الكثير، 

 .(24)المجازر الّرهيبة بقبائل ربيعة فيها ثأرا لليمانيّين

 "،سجستان"و ،وفارس "،مانر  كِ  ":تحّرك الخوارج في نهاية عهد المنصور في إيران الجنوبيّة فيتانجس  في س  

لغربيّة ااطقها وكانت أخطرها الّتي كانت في سجستان التي كانت من ،وكسبت حركاتهم عطف الموالي اإليرانّيين

عت العناصر واستطا ،من ذهب اولها معبدها وفيها أصنام ،"بوذية"ف ،أّما في الشرق ،(25)تدين بالّزرادشتيّة

يقال: و ،ة نشطتا بؤروشّكلو ،وأهل الّشام أن تجد في هذه البالد مهربا ،والجزيرة ،الهاربة من الهزيمة في العراق

هلها وكان أ "،ابن عاصم"أو  "،عاصم"من بني تميم، هو  ،أّن مذهب الخوارج وصلهم من طرف واحد عربي

الخراج  فعوا دوالتّعّسف في جمعه، ورفض ،كردّ فعل على الظلم من كثرة الخراج ،يتعاونون مع الخوارج العرب

م يدفع جمعه، ولهم من ي، الذي كان واليا على خراسان، رغم أنّه أرسل إليولم يدفعوا ألبي مسلم، اسيّةللدّولة العب

 .(26)أمير سجستان ذلك ألبي جعفر

ذي طلب ال "إبراهيم بن حميد المروزي"ه لسجستان م وجّ 762هـ/145وبعد استقرار وضع المنصور بعد      

ب النّجدة من وطل ،ولم يستطع المهدي القضاء عليها ،م767هـ/150النّاس بالخراج، فانفجرت ثورة الخوارج في 

ج على ة الحّجاناك بطريقهبن زائدة الّشيباني الّذي عامل الّناس  ن  عَ المنصور مُ الخليفة المنصور، فاستدعى الخليفة 

ن، عَ ل مُ ت  واستطاع خوارج سجستان ق ،م768هـ/151يجبون الخراج ،فأقام معن عليها عّمال ،مدى تسع سنوات

نة من سعد مضي ثار مع ألف من أتباعه، ثّم قتل ب "،عامر الّشيباني"ج بعد ذلك في سجستان خارجي آخر هو فخر

 . (27)خروجه

ط على طريق البصرة فقد تّمكن  ،وأزعجته ،:كانت من الحركات الصعبة التي واجهت الخليفة المعتصمحركة الز 

ون دالوا وح ،وفرضوا المكوس على الّسفن ،وهدّدوا مرافق الدّولة ،هؤلء من الّسيطرة على طريق البصرة

وشدّد  ،البطيحة م؛ لصدّهم في834هـ/219 "في عجيف بن عنبسة"فوّجه إليهم القائد  ،وصول اإلمدادات إلى بغداد

د مّ مح"له: يقال  ،رجال (28)وكان رئيس الّزط"، عين زربة"فنفاهم الخليفة إلى منطقة  ،ى طلبوا األمانحتّ  ،عليهم

داد، بالّزط بغ "عجيف"م دخل 835هـ/220وفي ، (29)"سماق"يقال له:  شخصا،وكان صاحب أمره  "،بن عثمان

وكانت  م،834ه/219فخرجوا إليه في ذي الحّجة سنة ،فأمنّهم ،وطلبوا منه األمان ،وقاتلهم ،بعد أن ضيّق عليهم

 ،فني السّ فه جعلهم وا إليوالمقاتلة منهم إثنا عشر ألفا، فلّما خرج ،والصبيان سبعة وعشرين ألفا ،عدّتهم مع النّساء

 .(30)ى دخل بهم بغداد يوم عاشوراءحتّ  ،وعبّأهم في سفنهم على هيئتهم في الحرب

م ه إليه، فوجّ وذهب اليعقوبي بالقول إلى أّن الزط وثبوا بالبطائح بين البصرة وواسط، فقطعوا الطرق      

م، فطلبوا 834ه/219لعجيف في جمادى األولى يد بن قتيبة الباهلي، فهزموه، فعقد المعتصم المعتصم أحمد بن سع

ا إليه على حكم المعتصم، فأدخلهم بغداد، فأجاز المعتصم األمان، وأسكن  .(31)قين هم خاناألمان، وخرجوا برًّ

اتها اد تنظيمسلها؛ ولذلك  ول سند ،حقيقيّةيتبيّن أّن مطالب العلويّين في حقّهم بحكم الدّولة اإلسالميّة غير       

 لى الحكملقضاء عحاولت ا ،معارضة الخوارجكذا و ،اسييّن من القضاء عليهاّكن العبوالتّفرقة وهو ما م ،الفوضى

خالفة أّن الو ،فإنّها قد نجحت في بالد المغرب ،وإن لم تنجح في المشرق في تأسيس دولالعباسي دون نجاح، 

 ى هذه الحركات قائمة ضدّها مع من يشتبه بها.اسيّة ستبقالعب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ

ني ألئّمة اإلثاب، أحد ن محّمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالجعفر الصادق، أبو عبد هللا، جعفر الصادق ب (1)

ة. أنظر، ابن خلّكان، م بالمدين765ه/148م، وتوفّي سنة699ه/80اميّة، ولُقّب بالصادق؛ لصدقه في مقالته، ولد سنةعشر، على مذهب اإلم
،  183، ص ص 1، جلباقرية والجعفرية الواقفة، الشهرستاني: الملّل والنّحل؛ أنظر، المزيد عن فرقة ا 327، ص 1وفيات األعيان، ج

184 .   

ة، يعدّ مذهبا خامسا إلى جانب المذاهب يعة الّزيديّ ام الشّ م، إمّ 740هـ/122يدية، نسبة إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين تالزّ  (2)
بنه اامة بعد علي زين العابدين إلى المجموع، والّزيدية هم الّذين جعلوا اإلم :وله أقدم كتاب فقهي يسّمى ،حليف القرآن ،األربعة، كان يسّمى

ى قتل، حتّ  ،فقاتله يوسف بن عمر ،م 743م/724-ه 125ه/105بويع له بالكوفة أيّام الخليفة هشام بن عبد الملك و ،س هذا المذهبزيد، مؤسّ 

أنكر على من طعن  و ،رة الجو  ويرى الخروج على أئمّ  ،وعمر ،ويتولّى أبوبكر ،على جميع الصحابةفضل علي بن أبي طالب وكان زيد يُ 

وا مُّ وعمر، فسُ  ،فقال لهم: رفضتموني على أبي بكر ،فتفّرق عنه الّذين بايعوه ،من أتباعه -رضي هللا عنهما –وعمر  ،على أبي بكر
فات ومن أهّم المؤلّ  ،تل أيضافقُ  م،744م/743-ه 126ه/125الوليد بن يزيد بن عبد الملكافضة، ثّم خرج ابنه يحي بعده بأيّام في عهد الرّ 

في أربعة  ،م1088هـ/840ام يحي بن المرتضى تكتاب بحر الّزّخار الجامع لمذاهب علماء األمصار لإلمّ  :المطبوعة حاليا في هذا المذهب

 ،ول يختلف عن فقه أهل الّسنّة ،واألئّمة ،لفقه إلى فقه أهل العراق مهد التّشيعومثل هذا ا ،ختالفاتهماو ،وهو جامع آلراء الفقهاء ،أجزاء
وخالفوا الّشيعة  ،وتحريم الّزواج بالكتابيات ،وتحريم ذبيحة غير المسلم ،عدم  المسح على الخفّين، ويفترقون في مسائل معروفة منها
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وكان  ،ويكبرون خمس تكبيرات في الجنازة "،حّي على خير العمل"اآلذان ويزيدون في  ،فال يبيحونه ،اإلماميّة في إباحة زواج المتعة

 ،ثبباط األحكام على القرآن والحديومذهبهم في العقيدة هو مذهب المعتزلة، وهم يعتمدون في استنب ،م901هـ/288مذهب دولة اليمن منذ

وإن لم يكونوا  ،مامتهإلقولهم ب ؛ة منسوبة لزيدوالستصحاب، والّزيديّ  ،والمصالح المرسلة ،والستحسان ،واألخذ بالقياس ،أيواإلجتهاد بالرّ 
ام في الفروع. أنظر، وهبة الّرحيلي: الفقه اإلسالمي وأدّلته فهم يتابعون اإلمّ  :والّشافعيّة مثال ،بخالف الحنفيّة ،ةعلى مذهبه في الفروع الفقهيّ 

ّم النّظريات الفقهيّة، تحقيق األحاديث النّبويّة وتخريجها وفهرسة ألفبائيّة للموضوعات وأهّم وأه ،واآلراء المذهبيّة ،'الّشامل لألدلّة الّشرعيّة

 ومابعدها.  45م، دمشق، سوريا، ص1958-هـ1405المسائل الفقهيّة، دار الفكر، الّطبعة الثّانيّة
 وما بعدها. 73ص، 2، ج-نشأة التّشيع وتطوره-فكير الفلسفي في اإلسالمالنّشار)علي سامي(: نشأة التّ  (3)

 . وما بعدها1576، ص  4الطبري: تاريخ الطبري، ج (4)

 . نفسه (5)
 . نفسه (6)

 نفسه (7)

 نفسه (8)

 نفسه (9)
 نفسه (10)

 . 1644، ص4الطبري: نفس المصدر، ج  (11)

 ومابعدها.38: مرجع سابق، صيوبأبراهيم إ ؛ومابعدها137ص ، 5ج ،الكامل في التّاريخبن األثير: ا (12)
طبعة  -يح البخاريهـ(:فتح الباري في شرح صح856هـ/773ام الحافظ أحمد بن علي العسقالني)اإلمّ ابن حجر مزيد من الفهم، أنظر ل (13)

ه وأبوابه قّم كتبرعبد العزيز بن عبد هللا بن باز، كما  :قرأ أصله تصحيحا وتحقيق -مزيدة بفهرس أبجدي بأسماء كتب صحيح البخاري

بنان، بدون يروت، لالدّين الخطيب، دار المعرفة، ب محبّ  :حه وأشرف على طبعهمحّمد فؤاد عبد الباقي وقام باخراجه وصحّ  :وأحاديثه
 . 12، كتاب الحدود، ج12تاريخ، م

 . وما بعدها1689، ص5لطبري: تاريخ الطبري، جا (14)

 نفسه . (15)

 نفسه . (16)
 نفسه . (17)

 . ومابعدها265ص، 5ج، مصدر سابقبن األثير: ا (18)

 . 1554، ص 4، جالطبري: تاريخ الطبري (19)
 نفسه . (20)

تله فقا "،ن عطيةبد محمّ  عبد هللا بن"ليه ه إفوجّ  "،دمروان بن محمّ "ام الخليفة يّ أصحاب عبد هللا بن إباض الذي خرج في أ ية:اإلباض (21)

 ،ر مشركينغي ،لة كفارهل القب مخالفينا من أقال:إنّ  ،قواله، وأحوالهبن يحي اإلباضي كان رفيقا له في جميع أ عبد هللا وقيل:إنّ  "،ثبالة"ب

ي وسبيهم ف ،مم قتلهوحرا ،وما سواه حرام ،والكراع عند الحرب حالل ،الحموالهم من السّ ، وغنيمة أوموارثتهم حالل ،م جائزةومناكحته
، دار بغي هنّ ، فإلطانر السّ معسك لّ ، إسالم دار توحيدفيهم من أهل اإلمخال ة، وقالوا:إنّ قامة الحجّ ، وإبعد نصب القتال لّ ، إغيلة السرّ 

 إنّ  قالوا: ،؟لأم  ،ى شركاسمّ اق أيُ فاختلفوا في النّ  ل مؤمنون...ثمّ  ،هم موحدونإنّ  :وقالوا في مرتكبي الكبائر ،وليائهممخالفيهم على أوأجازوا 

ر، .أنظ بالشرك ..ل ،بيرةفكفروا بالك ،هم ارتكبوا الكبائرأنّ  إلّ  ،كانوا موحدين -ى هللا عليه وسلّمصلّ -المنافقين في عهد رسول هللا 
 . 150،  150، ص ص 1الّشهرستاني: الملّل والنّحل، ج

ال، إذا قعدة عن القتروا الة في أمور منها: إنّهم لم يكفالُصفرية: أصحاب "زياد بن األصفر"، خالفوا األزارقة، والنّجدات، واإلباضيّ  (22)

وا: التّقيّة لنّار، وقالدهم في االمشركين، وتكفيرهم، وتخليكانوا موافقين في الدّين، والعتقاد، ولم يسقطوا الّرجم، ولم يحكموا بقتل أطفال 
كبائر مّما ا كان من الركا، ومجائزة في القول دون العمل، وقالوا: ما كان من األعمال عليه حدّ واقع، فال يتعدّى بأهله السم الذي لزمه مش

 . 153 ص،  1نّحل، جلّل والذلك ...إلخ. أنظر، الّشهرستاني: المار من الّزحف، فإنّه يكفر بليس فيه حدّ؛ لعظم قدره، ترك الصالة، والفرّ 

 . 1541، ص 4الطبري: تاريخ الطبري، ج (23)

 نفسه . (24)
الّري،  أّمه منوأصحاب زرادشت بن يورشب الذي ظهر أيّام كشتاسب بن الهراسب الملك، وأبوه كان من أذربيجان، ة: الّزرادشتيّ  (25)

بعده وصطخر"، وملوكا أّولهم "كيومرت"، وكان أّول من ملك األرض، وكان مقامه ب"ا واسمها "دغدويه"...زعموا أّن لهم أنبياء،

ه أخيه ه، وبعد"أوشنهك بن فرارك"، ونزل أرض الهند، وكانت له دعوة ثّمة، وبعده "طمورث"، وظهرت الصابئة في أّول سنة من ملك
وكذلك  تضادان،مشت الحكيم...قال: النّور والظلمة أصالن "جم" ...حتّى انتهى الملك إلى كشتاسب بن لهراسب، وظهر في زمنه زراد

 ،عليه لك أنزلذصنّفه، وقيل: إّن  ا، وهما مبدأ موجودات العالم، وحصلت التراكيب من امتزاجهما...وله كتاب"أهرمن، و""يزدان"

اني: ر، الّشهرستخ. أنظوالشخص...إل ،والجسماني، أو الّروح ،وحانيالرّ  :ويعني ،وكيتي ،وهو"زند أوستا"، يقسم العالم إلى قسمين: مينة
 وما بعدها . 263، ص1الملّل والنّحل، ج

 وما بعدها.1620، ص4، جتاريخ الطبري الطبري: (26)

 نفسه . (27)

عتنقوا اإلسالم، ام، 439من بهرام جور، المتوفى عاموا على شواطئ الخليج الفارسي، نُقلوا إلى فارس زستقرّ ا ،ّزط، قوم من الهندال (28)
لى خراسان، إ ن عامرباتلون المشركين، خرجوا مع البصرة، فاندمجوا ببني حنظلة "تميم"، أقاموا معهم يقا "أبو موسى األشعري"أنزلهم 

 "سكرك "أسافلسكنهم بند، أونقل خلقا من زط السّ  ،وأجلى بعضهم ،الحّجاج دورهم دبن األشعث هدّ اوبعد ثورة  ،وصفين ،لم يشهدوا الجمل

 362ص ،م1959عادة، مصرد رضوان، مطبعة السّ رضوان محمّ  :في أنطاكية والمصيصة. أنظر، البالذري:فتوح البلدان، مراجعة وتعليق
 ومابعدها.

 .16، ص6، جالكامل في التّاريخبن األثير: ا (29)



 

 49 

 . 84إبراهيم أيوب: مرجع سابق، ص ؛18بن األثير: نفس المصدر، صا (30)

، شركة ي مهنااليعقوبي)أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب الّسياسي(: تاريخ اليعقوبي، تحقيق: عبد األم (31)

 .  431، ص2م ، ج2010ه/1431، 1األعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :حركات معارضة متأخرةرابعا:        

رفوا ذين عالّ  "جنالزّ "ومن أشهرها  ،األصولاسيّة تركيبات مختلفة من حيث شت في أرجاء الدّولة العبعا     

ل ، فما أصوقرامطةوالتي تزامنت مع حركة أخرى لل ،ةالخالفة العباسيّ  اني ضدّ بثورتهم في العصر العباسي الثّ 

 وما خلفياتها؟. ،هذه الحركات

 :نجثورة الز  

عربية  عشائرو ،وأهل القرى والعرب الضعفاء (1)نجومنهم الزّ  ،وفئات مختلفة ،قامت على أكتاف العرب     

م، وفي 893م/870-ه 279ه/256الموفق طلحة أخ الخليفة المعتمد على هللااهتّم بها ة، لطة العباسيّ ثائرة على السّ 

ه 270ه إلى256معتمدنج من حين تولّي الوأخربوها، واستمّر القتال مع الزّ  ،نج البصرة وأعمالهاعهده دخلت الزّ 

ه الة، وأنّ دّ الرسقتل فيها رأس الّزنج، واسمه "يهبوذ"، وكان ادّعى أنّه أرسل إلى الخلق، فر ،م844 -م870 –

حد اووكان عند ال مّطلع على المغيبات، وذُكر أنّه كان ينادى على المرأة العلوية في عسكره بدرهمين وثالثة،

 .(2)، ويستخدمهنّ من الّزنج العشر من العلويات يطؤهنّ 

ي شاركته فبحكم م ؛هدصف بالطموح والموهبة والبعد عن الزّ الذي اتّ  "د الفارسيعلي بن محمّ "قادها    

ظام في النّ  ة ضدّ البيّ حاول القيام بحركة إنق امراء، ثمّ وبدأ حياته شاعرا في بالط الخليفة بسّ  ،هبلب والنّ السّ 

 ،سبا علوياعى ندّ فاوقائد ديني،  ،ليظهر كمتنبئ ديني ؛وفشل، فسلك نهجا مغايرا ،للوصول إلى الحكم ؛البحرين

 بذلك جذب اولمح ،د بن الفضل بن حسن بن عبيد هللا بن العباس بن علي بن أبي طالبه علي بن محمّ وقال: أنّ 

عراب ب األكروا له، فغادرها إلى البادية؛ ليستقطوتنّ  ،رفض مذهبه هذا أهل البحرين، واس معهعطف النّ 

 في إعادة همستغلّ وا ،حوله األعراب لتفّ فا، "أبو الحسين ،يحي بن عمر"وهو  ،نسبا علويا آخر له عىدّ فاحوله، 

 ،شله فلكنّ  ،ل شيئوفيها حاول فع ،صرةإلى البّ  وفرّ  ،ومه هزم في موقعة الرّ أنّ  يطرة على البحرين، إلّ السّ 

ول إلى ، محاول الوص"بن زيديحي بن عيسى "ا آخر عى نسبا علويّ دّ اوفيها  ،رد، فذهب إلى بغدادوطُ 

 . (3)لطةالسّ 

و تاريخ بدء م وه869هـ/255شيئ، فعاد إلى البصرة في  األتراك كانوا أقوياء يحكمون قبضتهم على كلّ    

نونه من اعا كانوا يممّ  ،وإنقاذهم ،لتحرير العبيد ؛ختارهاهللا  عى من خاللها أنّ دّ اتي وال ،ةوريّ هذه الحركة الثّ 

راقة عركزا على وله، مين حه المهدي المنتظر؛ ليستقطب العلويّ أنّ  ،بوةنتحل النّ او ،عى العلم بالغيبدّ اا كم، بؤس

وارج، هب الخد في إحدى مراحل حياته بمذوقد جهر علي بن محمّ  ،المنقذ "دعلي بن محمّ "ى نفسه وسمّ  ،أصله

وبة وهي المفضلة لتّ امن 11لوائه اآلية  وكتب على ،ة والمساواةفحارب رافعا شعار المطالبة بالعدالة الجتماعيّ 

  .(4)وكتبها على لوائه ،ونقشها على نقوده ،عند الخوارج
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 ،خوارجر لون الواألحم ،ينونين األخضر واألحمر، فاألخضر لون العلويّ ايات باللّ كتب شعاراته على الرّ     

لخوارج أي ارد بن علي ى محمّ وتبنّ  ،يعة عن الخالفة والتي يؤكدون فيها على الوراثةوتعارض رأيه مع الشّ 

ض ما رفكوما حولها،  ،وواسط ،القائم على الشورى، فنفر منه األعراب البسطاء كعرب البصرة واألهواز

سرى ل األوعام ،رفصف بالخارجي المتطّ ى وُ حتّ  ،وقسى على أعدائه ،ةأن يرتبط معه بعوامل دينيّ  "قرمط"

 ،مردّ يع أن ، فاستطا"يث الصفاريعقوب بن اللّ "في هذا الوقت كانت الخالفة في حرب مع ، وقيقمعاملة الرّ 

، وواسط ،م على مابين األهواز879هـ/265م إلى 869هـ/255ويسيطر خالل عشر سنوات منذ  ،عويتوسّ 

ل خروج لقتالحة بافة المعتمد بخطورتها، فعهد إلى أخيه أبي أحمد الموفق طلالخليدة، فشعر أصبحت بغداد مهدّ و

قدمه يذي كان لّ هم اموين عنوقطع التّ  ،الح، فحاصرهم إقتصادياى الموفق قيادة القتال بنفسه والسّ نج، فتولّ الزّ 

لموفق استطاع اوفي قتال عسكري  ،ستسلموافانتهم، فأصابهم الجوع، وومؤ ،وأحرق غاللهم ،األعراب لهم

ى حتّ  ،لموفقولم يهدأ ا ،، ففتحها بالقوة"المختارة"ندفع نحو مدينتهم وعاصمتهم او ،إجالءهم عن األهواز

 .(5)م884هـ/270ورة إخماد الثّ  وتمّ  ،ستسلم ما بقي من جيشهوا ،دهزمهم وقتل علي بن محمّ 

 :حركات علوية متأخرة

ة يّ الفاطمة العبيديّ  ولةواألخرى هي الدّ  ،ةقوتان هما: الحركة القرمطيّ  (6)اإلسماعيلينشأت عن المذهب            

 ،هجريالث الثّ قرن الاني من الصف الثّ ة في النّ ة في بالد المغرب، وظهرت الحركة القرمطيّ ميّ لَ نطلقت من سُ االتي 

ت نشقّ او ،عليهم تمردةمهم فئة ين ينظرون للقرامطة على أنّ اإلسماعيليّ  رغم أنّ  ،ةعوة اإلسماعيليّ وهي استمرار للدّ 

ي سواد شأت فون ،ى كثر أتباعهاحتّ  ،اسويدخل فيها النّ  ،وبدأت نحلة القرامطة تشيع في سواد الكوفة ،عنهم

م ظهرت القرامطة 892ه/278في سنة"ام والبحرين واليمن نتقلت إلى بالد الشّ ا ام الخليفة المعتمد، ثمّ العراق في أيّ 

أّن ذانهم "وأون في جنابة، وأّن الخمر حالل، ويزيديدّعون أنّه ل غُس ل مع ال ،بالكوفة، وهم نوع من المالحدة

القبلة إلى والحّج،  ، وأنّ محّمد بن الحنفية رسول هللا"، وأّن الصوم في السنة يومان، يوم النّيروز، ويوم الِمه رجان

 . ( 7)"بيت المقدس، وأشياء أخرى، ونفق قولهم على الجّهال، وأهل البّر، وتعب الّناس بهم

ء ، فكان ابتداوردت األخبار بحركة قوم يعرفون بالقرامطة بسواد الكوفة م892ه/278في وحسب الطبري،        

 ،هدلزّ ظهر اهرين يُ أمرهم قدوم رجل من ناحية خوزستان إلى سواد الكوفة، ومقامه بموضع منه يقال له: النّ 

ره نسان ذاكإليه إ على ذلك مدّة، فكان إذا قعدوسعف الخَوص، ويأكل منه كسبه، ويكثر الصالة، فأقام  ،قشفوالتّ 

ى فشا ليلة، حتّ يوم و نيا، وأعلمه أّن الصالة المفترضة على النّاس خمسون صالة في كلّ ين، وزهده في الدّ أمر الدّ 

عة، يه الجماقعد إلذلك عنه بموضعه، ثّم أعلمهم أنّه يدعو إلى إمام من أهل بيت رسول هللا، فلم يزل على ذلك ي

م من شتراه قونخل ا ال في القرية، وكان بالقرب من البقالبرهم من ذلك بما تعلّق قلوبهم، وكان يقعد إلى بقّ فيخ

ال ب لهم رجن يطلأال، فسألوه التّجار، واتّخذوا حظيرة جمعوا فيها ما صرموا من حمل النّخل، وجاؤوا إلى البقّ 

ه بحيث م، فإنّ جل، وقال:إن أجابكم إلى حفظ ثمرتكيحفظ عليهم ما صرموا من النّخل، فأومى لهم إلى هذا الرّ 

صوم، ره، ويتحبون، فناظروه على ذلك، فأجابهم إلى حفظه بدراهم معلومة، فكان يحفظ لهم، ويصلي أكثر نها

 اروا إلىصمر لتّ اجار ما لهم من ويأخذ عند إفطاره من البقال رطل تمر، ويجمع نوى ذلك التمر، فلّما حمل التّ 

النّوى  مر، وحطّ ن التّ مال على ما أخذ منه اسبوا أجيرهم على أجرته، فدفعوها إليه، فحاسب األجير البقّ ال، فحالبقّ 

وبعد أن ضربوه...فليه، وى، فوثبوا عجار ما جرى بينه وبين البقال في حّق النّ الذي كان دفعه إلى البقال، فسمع التّ 

هل أبال عند ذلك نوازداد ب ،وه أن يجعلهم في حّل، ففعلال قّصته ندموا على ضربهم إيّاه، وسألقّص عليهم البقّ 

 . ( 8)القرية؛ لما وقفوا عليه من زهده

م ظهر بالبحرين "أبوسعيد القرمطي"، وقويت شوكته وهو "أبو طاهر، سليمان" الذي 899ه/286وفي سنة      

وبين عسكر الخليفة المعتضد، وأغار على البصرة، ونواحيها،  ،يأتي أنّه خلع الحجر األسود، ووقع القتال بينه

م خرج "يحي بن زكرويه" القرمطي، فاستمّر القتال بينه وبين 902ه/289وفي سنة ،وهزم جيش الخليفة مراتا

م، فقام عوضه أخوه "الحسين"، وأظهر شامة في وجهه، وزعم أنّها آيته، 903ه/290عسكر الخليفة إلى أن قتل في

ابن عّمه "عيسى بن مهرويه"، وزعم أّن لقبه "المدّثر"، وأنّه المعني في السورة، وتسّمى بأمير المؤمنين  وجاءه

م بنى القرمطي دارا سّماها 928ه/316، وفي سنة م..904ه/291الثة فيالمهدي، ودُعي له على المنابر، ثّم قتل الثّ 

م سيّر الخليفة المقتدر رك ب الحاج مع 929ه/317، وفي سنة كثر فساده"دار الهجرة"، وكان في هذه السنين 

منصور الدّيلمي، فوصلوا مكة سالمين، فوافاهم يوم التروية عدو هللا أبوطاهر القرمطي، فقتل الحجيج في المسجد 

يوما، ثّم 11الحرام، وطرح القتلى في بئر زمزم، وضرب الحجر األسود بدبوس، فكسره، ثّم اقتلعه، وأقام بها 
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عيد في حتّى أ ،الحجر األسود عندهم أكثر من عشرين سنة، ودفع لهم فيه خمسين ألف دينار، فأبوا رحلوا، وبقي

نزل القرمطي الكوفة، وخاف أهل بغداد من دخوله إليها، فاستغاثوا، ورفعوا  م931ه/319سنة ، وفيخالفة المطيع

أحد فيها، ل من  ملك القرامطة دمشق، ولم يحجّ  م1017ه/407، وفي سنةوا المقتدرأصواتهم والمصاحف، وسبّ 

 . (9)الشام، ول من مصر

عوته قامت دو ،وهو من أهل الكوفة أحد دعاة القرامطة األوائل ،المعروف بقرمط ،حمدان بن األشعث يعدّ   

لمال اعن  ذين يبحثوني أتباعه بالقرامطة، وهم من األعراب الّ وسمّ  ،نجفي أعقاب القضاء على حركة الزّ 

آلت و ،ةاإلسماعيليّ  وهدأت الحركة فترة؛ بسبب اإلختالف بين قيادتها والقيادة ،(10)والغنائم والفالحين والفقراء

إلى  متدّ او ،امالشّ  ذي نقل نشاطه إلى بالدقيادتها إلى زكرويه بن مهدويه الفارسي األصل أحد تالميذ حمدان الّ 

خال على احب الأو ص ،امةقب بذي الشّ وحسين الملّ  ،اقةبصاحب النّ قب بناه يحي الملّ اماوة، وأخذ بادية السّ 

ام د الشّ عر في بالالذّ  ا أثارممّ  ،وهاجما المدن والقرى ،منهما بأمير المؤمنين ب كلّ وتلقّ  ،ة نشرهاوالي مهمّ التّ 

 ،بنيهلم ينتقوقام زكرويه ل ،م904-م 903هـ/291-هـ290ة عليهما في قبل أن تقضي عليهما الخالفة العباسيّ 

 .(11)امنتهى بمقتله أمر القرامطة في بالد الشّ او ،م907هـ/294ه قتل في عام لكنّ 

 دخل إليهايارس، فابة من سواحل وجنّ  ،ابية أبو سعيد الحسن الجنّ عم الحركة القرمطيّ وفي البحرين تزّ       

 ،بحر جزيرةسط الوقبالتهما في و ،وبين المدينة والبحر ثالثة أميال ،في المراكب في خليج من البحر الفارسي

رب ستميل العيجعل و ،اقا، فنفي عن جنابة، فخرج إلى البحرين، فأقام بها تاجراوكان دقّ  ،نشأ بها أبو سعيد هذا

 ،القطيفبذلك  وفعل ،وقوي أمره، فقتل من أهل القرى ،وما والها ،ستجاب له أهل البحريناى حتّ  ،إلى دعوته

ف اء والقطياإلحسو ،ابي هيمنته على هجروكان معه إبنه أبو طاهر، وقد بسط الجنّ  ،البصرةه ل يريد وأظهر أنّ 

  .(12)م914هـ/301وقتل  "،ةالمؤمنيّ "ة عاصمتها وأنشا دولة مستقلّ  ،وسائر البحرين

 ،جاافل الحجّ وتابع سياسة العنف بصورة خطيرة على قو ،عوةم إبنه أبو طاهر سليمان رئاسة الدّ تسلّ      

 قتلع الحجراو ،اموسفك دماءهم في المسجد الحرّ  ،وقتلهم ،اجم، فنهب أموال الحجّ 929 هـ/317ة ومهاجمته مكّ 

ستياء ا ا أثارتحديا لمشاعر المسلمين، موفي ذلك  ،ن سنةيحتجزه في هجر إثنتان وعشراو ،األسود من الكعبة

 ،لكظاهرهم بذترغم  ترف القرامطة باإلسالم كدينولم يع ،ينوالعبيديّ  ،ينوحلفاؤه من اإلسماعيليّ  ،ةنّ أهل السّ 

 ؛لبصرةوا ،هوازن األنازل عوطلب طاهر من الخليفة التّ  ،ةوقدسية األئمّ  ،ناسخوالتّ  ،وأدخلوا عليه عقائد الحلول

قدت الحركة م ف944هـ/332أبو طاهر  ا توفيّ ولمّ  ،وصناعة خوزستان ،لكي يهيمن على تجارة الهند البحرية

 .(13)ت بعد ذلك زمنا طويالوإن ظلّ  ،تماسكها

لعقيدة راف اوالقرامطة هما أوجها لتّطور المعارضة العلويّة بشكل يؤكد إنح ،الّزنج يوعليه فإّن حركت

 الة الجتماعيّة.غيرهم للتّساند معهم بدعوى العد واستمالة ،اإلسالميّة عند العلويّين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــ

نى من القسم األد فزع فيذين أثاروا الرقي، أطلقه المؤرخون على العبيد المنتفضين الّ ية تقطن ساحل إفريقية الشّ نج، قبائل زنجالزّ  (1)
 .  222، ص10نجي، مأنظر، دائرة المعارف، مادة الزّ  م.884هـ/270م إلى840هـ/225أرض العراق من 

 وما بعدها . 272الّسيوطي: تاريخ الخلفاء، ص (2)

 .115، 114سابق، ص صإبراهيم أيوب: مرجع   (3)
 وما بعدها . 2044، ص5ج لطبري: تاريخ الطبري،ا (4)

 نفسه . (5)

ام بعد جغفر إسماعيل نّصا عليه باتّفاق من أولده، إّل أنّهم اختلفوا في موته، في اإلسماعيلية الواقفة قالوا: إّن اإلمّ المذهب اإلسماعيلي:  (6)

إلّ أنّه أظهر موته تقية من خلفاء بني العباس، وأنّه عقد محضرا، وأشهد عليه عامل المنصور  ،حال حياة أبيه، فمنهم من قال: لم يمت
بالمدينة، ومنهم من قال: موته صحيح، والنّص ل يرجع قهقري، والفائدة في النّص بقاء اإلمامة في أولد المنصوص عليه دون 

وقال  ،يقال لهم: المباركية، ثّم منهم من وقف على محّمد بن إسماعيلإسماعيل :محّمد بن إسماعيل، وهؤلء  ام بعدغيرهم، فاإلمّ 

ة، ووقف مذهب هذه برجعته بعد غيبته، ومنهم من ساق اإلمامة في المستورين منهم، ثّم في الظاهرين القائمين من بعدهم، وهم الباطنيّ 
ة في الفرق منهم هم، الباطنية التّعليميّة الذين لهم مقالة ة المشهورالفرقة على إسماعيل بن جعفر، أو محّمد بن إسماعيل، واإلسماعيليّ 

وا: قطعية، ساقوا اإلمامة بعده في أولده، بن جعفر الصادق، وسمُّ  الذين قطعوا بموت موسى الكاظم ا اإلثني عشرية: إنّ أمّ  ،مفردة

الحسن "، وبعده "قمّ "، ومشهده ب"بن محّمد النّقيعلي "علي الّرضا، ومشهده بطوس، ثّم بعده "ام بعد موسى الكاظم ولده، اإلمّ  :فقالوا
والمنازعات التي جرت بينهم وبين إخوتهم، ، ، وهو الثّاني عشر "ُسّر من رآى"الذي هو ب "القائم المنتظر"، وبعده "العسكري الّزكي

أحمد بن موسى بن "وبين أعمامهم وجب ذكرها؛ لئالّ يشذّ مذهب لم نذكره، ومقالة لم نوردها، فاعلم أّن من الشيعة من قال بإمامة 

ّق لإلمامة، ول علم ل في محّمد بن علي؛ إذ مات أبوه وهو صغير، غير مستحدون أخيه علي الّرضا، ومن قال بعلي، شّك أوّ  "جعفر

جعفر بن "، وقال قوم: بإمامة "موسى بن محّمد"عنده بمناهجها، وثبت قوم على إمامته، واختلفوا بعد موته أيضا، فقال قوم: بإمامة 



 

 52 

ما و 85، ص 1" . أنظر، الّشهرستاني: الملّل والنّحل، جالحسن بن علي"، وقال قوم بإمامة "محّمد بن علي"، وقال قوم بإمامة "علي

 بعدها .

 . 274الّسيوطي: تاريخ الخلفاء، ص (7)
 . 2144، ص  6الطبري: تاريخ الطبري، ج (8)

 وما بعدها . 277، صتاريخ الخلفاءالّسيوطي :  (9)

 ّم فشا أمررمط"، ثرجل من سواد الكوفة، كان يحمل غالّت الّسواد على أثوار له يسّمى" حمدان"، ويلّقب ب"ق ،مطر  وقيل: قُ  (10)
 ،حرام أّن النّبيذووروز، والنّ  ،هما: الِمهرجاننة ، ومن شرائعهم، أّن الصوم يومان في السّ وكثروا بسواد الكوفة ،ومذهبهم ،القرامطة

أُخذت منه  خالفه والخمر حالل، ول غسل من جنابة، إلّ الوضوء، كوضوء الصالة وأّن من حاربه وجب قتله، ومن لم يحاربه مّمن

طبري: نظر، الكّل ذي مخلب، وكان مصير قرمط إلى سواد الكوفة قبل قتل صاحب الّزنج. أكل كّل ذي ناب، ول ؤالجزية، ول ي
 . 2145، ص 6تاريخ الطبري، ج

 . 2161  ، ص 6الطبري: تاريخ الطبري، ج (11)
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 نفسه . (13)
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