
                                                                                                           هـ                                                                                                                           3659 -م 1026ة العذد الخاص بالمؤتمر العلميّ الرابع لسنملحق                                            مجلة األستار 

 

ٛٚ 
 

 الخالفة العباسية في ظل التسمط البويييّ 
 م(٘٘ٓٔ-ٜٜٔىـ/ ٚٗٗ-ٖٔٛ)

 سعاد ىادي حسن الطائيّ  أ.د.
 ابن رشد لمعموم االنسانية جامعة بغداد/ كمية التربية

 الممخص:
ر عمى السياسية كالعسكرية كالتي اثرت بشكؿ كبي باألحداثدراسة تاريخ العراؽ بمختمؼ مراحمو غنية  ف  إ      

الحياة االقتصادية كاالجتماعية لمسكاف ، ليذا تعد مف الدراسات التاريخية الميمة كقد حكت المصادر التاريخية 
-67;ق/669-556بمعمكمات كاسعة كقيمة عف مرحمة ميمة مر بيا العراؽ كىي مرحمة التسمط البكييي )

 ـ(.3577
ـ(، كالخميفة 3555-3;;ق/ 644-5:3باهلل ) كقد سمطت الضكء في دراستي ىذه عمى عصر الخميفة القادر

ـ(، النيا ُتعدُّ مرحمة ميمة، ففي عيد ىذيف الخميفتيف مر العراؽ 3596 -3555ق/ 689-644القائـ بأمر اهلل )
بمرحمة جديدة مف االانتعاش السياسي، فكالىما حاكؿ جاىدن اعادة ىيبة الخالفة العباسية كانتزاعيا مف يد البكييييف 

 .كالسالجقة
  عصره التاريخية المصادر كصفت كقد ،(ـ3555-3;;(/ )ق644 -5:3) السنكات في الخالفة باهلل القادر تكلى
 .ظالميا كجال الفتنة غمـ ككشؼ اعالميا، كانار الخالفة، جددبانو 

سية، كمكقؼ تناكلنا في بحثنا ىذا عصره كاىـ االجراءات التي اتخذىا حياؿ البكييييف الستعادة امجاد الخالفة العبا
 الخالفة الفاطمية مف ىذه االجراءات.

كعرجنا بعدىا عمى سياسة الخميفة القائـ بأمر اهلل حياؿ البكييييف كالسالجقة ،كاستنجاده بالسالجقة  لمتخمص مف 
 البكييييف، فحؿ تسمط اجنبي جديد محؿ االكؿ.

 كقد باهلل، القادر ابيو كفاة بعد كذلؾ ،(ـ3596-3555(/ )ق689-644) الخالفة اهلل بأمر القائـ الخميفة تكلى     
  كالقكة. بالكقار  خالفتو فترة الى التاريخية المصادر اشارت

 البكييييف، االمراء لنفكذ حد لكضع الجادة المحاكالت مكاصمة في ابيو نيج عمى القائـ الخميفة سار لقد 
 كاف فقد الديني، مركزه تقكية عمى القائـ الخميفة مؿع فقد كدينية، سياسية انجازات مف ابكه حققو ما عمى كلممحافظة

 . الحكائج كقضاء كاالحساف لمعدؿ مؤثران  كالبر، الصدقة كثير تعالى باهلل اليقيف قكم عالمان، زاىدان، دينان، كرعان،
 المقدمة

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى الرسكؿ الكريـ محمد كعمى آلو كصحبو الكراـ 
 ف.اجمعي

السياسية كالعسكرية كالتي اثرت بشكؿ كبير  باألحداثاف دراسة تاريخ العراؽ بمختمؼ مراحمو غنية 
عمى الحياة االقتصادية كاالجتماعية لمسكاف ، ليذا تعد مف الدراسات التاريخية الميمة كقد حكت 

مة التسمط المصادر التاريخية بمعمكمات كاسعة كقيمة عف مرحمة ميمة مر بيا العراؽ كىي مرح
 ـ(.3577-67;ق/669-556البكييي )
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-3;;ق/ 644-5:3كقد سمطت الضكء  في دراستي ىذه عمى عصر الخميفة القادر باهلل )
ُتعدُّ مرحمة ميمة،  ألّنياـ(، 3596 -3555ق/ 689-644ـ(، كالخميفة القائـ بأمر اهلل )3555

السياسي، فكالىما حاكؿ جاىدن  نتعاشف مر العراؽ بمرحمة جديدة مف االففي عيد ىذيف الخميفتي
 اعادة ىيبة الخالفة العباسية كانتزاعيا مف يد البكييييف كالسالجقة.

تناكلنا في بحثنا ىذا عصر الخميفة القادر باهلل كاىـ االجراءات التي اتخذىا حياؿ البكييييف 
 الستعادة امجاد الخالفة العباسية، كمكقؼ الخالفة الفاطمية مف ىذه االجراءات.

كعرجنا بعدىا عمى سياسة الخميفة القائـ بأمر اهلل حياؿ البكييييف كالسالجقة ،كاستنجاده بالسالجقة  
  لمتخمص مف البكييييف، فحؿ تسمط اجنبي جديد محؿ االكؿ.
 م(:ٖٓٓٔ-ٜٜٔه/ ٕٕٗ -ٖٔٛ* اواًل: االوضاع السياسية في عيد الخميفة القادر باهلل )

ـ(، كقد كصفت 3555-3;;ق(/ )644 -5:3السنكات )تكلى القادر باهلل الخالفة في  
)ان القادر باهلل جدد الخالفة، وانار اعالميا، وكشف غمم الفتنة وجال المصادر التاريخية عصره 

 .(3) ظالميا(
، كانت الخالفة قبمو (4)كفي عيده تراجع كقار الدكلة العباسية كنما كازداد ركنقيا كقكم امرىا  

االتراك فمما ولييا القادر اعاد جرائتيا، وجدد ناموسيا، والقى اهلل ىيبتو في )قد طمع فييا الديمم و 
 .(5) قموب الخمف، فأطاعوه احسن طاعة واتميا(

كىذا يكضح لنا اف خالفة القادر باهلل، كانت نقطة تحكؿ ميمة في تاريخ الخالفة العباسية،  
مطيع كالطائع، فقد بدأت محاكالت بعد ما اصابيا الضعؼ كالكىف في عيد الخمفاء المستكفي كال

 الخميفة القادر العادة ىيبة الخالفة العباسية كركنقيا.
ففي السنكات االكلى لخالفتو عمؿ عمة تقكية سمطة االمير البكييي جالؿ الدكلة، ففي سنة  

ـ، قمد الخميفة القادر االمير البكييي جالؿ الدكلةامكر البالد، كفي الكقت نفس اقسـ 3;;ق/ 5:3
االمير االبكييي جالؿ الدكلة عمى الطاعة التامة كالقياـ بشركط البيعة، كشيد عمى ذلؾ عدد مف 

 .(6)الفقياء كالقضاة ككبار رجاؿ الدكلة 
كمما الشؾ فيو اف تمادم االمير البكييي جالؿ الدكلة في سمطتو كتعسفو، قد دفعت الخميفة  

كضع حد لنفكذه بشكؿ خاص كالنفكذ البكييي القادر عمى اتخاذ الخطكات االيجابية لمعمؿ عمى 
 بشكؿ عاـ.

ـ، 5;;ق/ 5:5كعقد الخميفة زكاجو عمى سكينة بنت االمير البكييي بياء الدكلة في سنة  
 .(7)بصداؽ مقداره مئة الؼ دينار 
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كمما الشؾ فيو اف اليدؼ االساسي الذم سعى االمراء البكيييكف لتحقيقو مف كراء ىذا  
ىك محاكلتيـ لنقؿ الخالفة الى البكييييف فيما اذا ُرزؽ الخميفة القادر كلدان مف الزكاج السياسي، 

 سكينة ابنة االمير البكييي بياء الدكلة.
كعمى الرغـ مف استمرار االمراء البكييييف لفرض تسمطيـ عمى الخميفة العباسي، فأف الخميفة  

ا اتخذه مف خطكات لكضع حد لمنفكذ قد حظي بأعكاف كانصار اقكياء كمخمصيف كانكا سندان لو فيم
 -573، امير االمارة الغزنكية )(8)البكييي، فمف ابرز ىؤالء االنصار االمير محمكد الغزنكم 

 ـ(.33:8 -84;ق(/ )7:4
ق(/ ;:5-483) (9)لقد نجح االمير محمكد الغزنكم مف القضاء عمى نفكذ االمارة السامانية  

ـ، كخطب فييا لمخميفة العباسي القادر، كىذا :;;ق/ ;:5ـ( في خراساف في سنة :;;-;49)
االمر اضعؼ مف سمطة االمارة السامانية في مناظؽ نفكذىا االخرل كفي مركزىا بخارل، مما مكف 
االتراؾ القراخانيكف مف فرض سيطرتيـ عمى بخارل كالقضاء عمى االمارة السامانية في سنة 

 .(;)ـ :;;ق/;:5
ميفة القادر كاالمير محمكد الغزنكم، فقد بذؿ محمكد الغزنكم كانت الرسؿ ال تنقطع بيف الخ 

فركض الكالء كالطاعة لمخميفة العباسي، فكتب لو الخميفة كتابان يشكره فيو عمى نجاحو في القضاء 
عمى نفكذ االمارة السامانية في خراساف، كعمى اثر ذلؾ كتب الخميفة لو العيد عمى خراساف كالجباؿ 

ستاف كلقبو "يميف الدكلة كاميف الممة، ناصر الحؽ، نظاـ الديف، نصير امير كالسند كاليند كطبر 
 .(35)المؤمنيف" اكرامان لو 

كىذه بعض مف فقرات الرسالة التي بعثيا االمير محمكد الغزنكم لمخميفة يبشره فييا بما حققو  
عد اف حمد اهلل مف انتصارات عمى االمارة السامانية في خراساف، كتب محمكد الغزنكم لمخميفة ب

).. وقد عمم موالنا امير المؤمنين تعالى كصمى عمى الرسكؿ "صمى اهلل عميو كعمى الو كسمـ" 
اطال اهلل بقاءه حال الماضين من السامانية مما كانوا فيو من نفاذ االمر وجمال الذكر وانتظام 

عتيم وينتحمونو من االحوال واتساق االعمال بما كانوا يظيرونو من طاعة امير المؤنين ومباي
ولما مضي صالح سمفيم وبقي خمف خمفيم خمعوا ريقو الطاعة وشقوا  مواالتيم ومشايعتيم.

مخالفة موالنا امير المؤمنين... واخمو منابر خراسان عن ذكره واسمو وخالفوا في افاضة 
لفتح الجميل القول... واياه اسال ان يينئ موالنا امير المؤمنين االمام القادر باهلل خير ىذا ا

خطره الواضح عمى وجو الزمان... وان يواصل لو الفتوح قربًا وبعدًا وغورًا ونجدًا وبرًا وبحرًا... 
 (33) وان يوفقني لقيام بشرائط خدمتو والمناضمة عن بيضتو انو عمى ما يشاء قدير....(

كاف لو دكر  اف ظيكر االمير محمكد الغزنكم قد عزز مف قكة الخميفة العباسي القادر، فقد 
 بارز في القضاء عمى نفكذ االمارة السامانية في خراساف كالخطبة فييا لمخميفة القادر العباسي.
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كيبدك لنا مف خالؿ قراءة فقرات ىذه الرسالة التي بعثيا االمير محمكد الغزنكم لمخميفة  
ا الخميفة تحقيقو القادر، مدل اخالص كامانة االمير محمكد لمخالفة العباسية، كما انو يبشر فيي

النصر الناجز عمى السامانييف، كيعاىده عمى المضي في فتكحاتو في البر كالبحر مقدمان لو فركض 
 الكالء كالطاعة.

لقد كاف لمدكر االيجابي الذم مارسو االمير محمكد الغزنكم سندان ايجابيان منح الخميفة  
عادة ىيبة الخالفة العباسية ككضع حد العباسي القادر القدرة عمى اتخاذ الخطكات الثابتة الست

 لمتسمط البكييي.
كمف جانب اخر فأف الخميفة القادر كاستمراران لمحاكالتو لمحد مف النفكذ البكييي، فقد عمؿ  

عمى تدعيـ المركز الديني لو ليعيد ىيبة الخالفة العباسية كالخميفة العباسي، كليذا فقد كاف الخميفة 
، (34)كادامة التيجد فقد تفقو عمى يد العالمة ابي بشر اليركم الشافعي  القادر مف الستر كالديانة

.كاخذ باالكثار مف اعماؿ البر كالخير كمنح الصدقات (35)كما كصؼ بالزىد كالعبادة، رافضان الدنيا 
في االصكؿ ككاف ُيقرأ كؿ يكـ جمعة في حمقة اصحاب الحديث  كاالتصاؿ بالزىاد كصنؼ كتاب ن

ر اك في جامع الميدم في بغداد، كقد ذكر في ىذا الكتاب فضائؿ الصحابة في جامع المنصك 
 .(36))رضي اهلل عنيـ جميعان( كالخمفاء 

كما كاف الخميفة يحضر مجالس الشيخ ابك الحسف عمي بف عمر بف محمد بف الحسف  
ادر يتنكر ـ، ككاف الخميفة الق3575ق/664الحربي الزاىد المعركؼ بػ "ابف القزكيني" المتكفى سنة 

 .(37)بزم رجؿ صكفي حتى ال يتعرؼ عميو احد 
اف ىذا االمر يدؿ عمى اف ىجؼ الخميفة القادر مف ىذه االجراءات ىك تقكية مركزه الديني  

كذلؾ الدراؾ بانو الركف االخير الذم يستند عميو في مقاكمة البكييييف، كليذا فقد حظي بتأييد 
 الديف كعامة المسمميف. معظـ الفقياء كالكعاظ كالقضاة كرجاؿ

)ثم ان كقد ذكر اب شجاع عف الخميفة القادر كعف جيكده في اعدة ىيبة الخالفة العباسية  
عمى ما لم يقدر عميو سواه وسمك طريقة  -اي الخالفة العباسية-القادر من قدر عمى صالحيا 

قًا ساس الدنيا الزىد والورع ما تقدمت فيو خطاه، فكان راىب بني العباس حقًا وزاىدىم صد
والدين واغاث االسالم والمسممين، واستأنف سياسة االمر طرائق قويمة ومسالك مأونة سميمة 

 .(38) ىي االن مستمرة والقاعدة عمييا مستقرة لم تعرف منو زلة وال ذمة لو خمو(
كيتضح لنا اف الخميفة القادر قد كجد اف في احياء السمطة السياسية كاالدرارية لمخميفة  

مرتبطة باحياء سمطتو الدينية لو، فيك قائد جمع المسمميف كمصردر سمطتيـ الشرعية، كليذا فقد 
عمؿ الخميفة القادر عمى تدعيـ مركزه الديني بيف عامة المسمميف مف خالؿ اتخاذ خطكات ايجابية 

 لحماية الديف االسالمي مف ام تشكيو.
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ائد الدينية، كاخذ بتأكيد دكره في تعييف القضاة ليذا فقد اخذ الخميفة القادر ييتـ كثيران بالعق 
كالكعاظ كائمة المساجد فقد كاف ىؤالء ُيشكمكف شبو حزب يساند الخميفة، كلتأكيد قدسية منصبو، 

 .(39)كبذلؾ بقي لمخميفة رغـ ضعفو السياسي اثره الديني الكبير عمى عامة المسمميف 
رامية الى تقكية مركزه الديني القائـ عمى اساس كانطالقان مف سياسة الخميفة القادر باهلل كال 

تدعيـ اركاف الخالفة العباسية، فقد امر اف تُقاـ خطبة الجمعة كاف يخطب باسمو في عدة مساجد 
... (43)كمسجد باب حرب ( 45)، مسجد براثا (;3)،كمسجد قطيعة اـ جعفر (:3)منيا: مسجد الرصافة 

 .(45)لبحريف كالككفة بعد انقطاع طكيؿ ،كخطب باسمو في اليمامة كا(44)كغيرىا 
لمقاضي  (46)ـ كلى الخميفة القادر باهلل منصب القضاء في مدينة جيالف 3555ق/ 5;5كفي سنة 

محمد بف عبداهلل بف الحسف كقد اكصاه بكصيو مطكلو نيا اىمية سياسية بالغة، فيك لـ يكتؼ 
باصدار اكامره لو بالدعكة لمخالفة بتكصيتو بتطبيؽ اركاف الديف االسالمي بؿ اضاؼ الى ذلؾ 

العباسية كطاعة الخميفة العباسي في المناسبات العامة كالدينية، كما امره اف يكب الى دار الخالفة 
، كبيذا الشكؿ اصبح القاضي بمثابة (47)في كؿ اف بما يستجد مف اخبار كما يستجد مف احداث 

 .(48)الكالية التي يتكلى منصب القضاء فييا الممثؿ السياسي لمخميفة العباسي في االقاليـ اك 
كيبدك لنا اف الخميفة القادر عمؿ عمى تجنيد كافة فئات الشعب كمنيـ ائمة الصالة كالخطباء  

كالقضاة، ككسيمة ميمة لدعـ مركزه الديني كسمطتو الدينية بيف عامة الشعب، ككخطكة اكلى 
 لسياسية كاالدارية.الستعادة ىيبة الخالفة العباسية ككافة سمطاتيا ا

كالىمية الكتاب الذم ارسمو الخميفة االقادر لمقاضي محمد بف عبداهلل بف الحسف، نكرد نص  
من عبداهلل احمد االمام القادر باهلل امير المؤمنين الى  -:)بسم اهلل الرحمن الرحيمىذا الكتاب

م، وسمتو بالفيم، محمد بن عبداهلل بن الحسن...انيى الى امير المؤمنين رسوخو في العم
فاستخار اهلل عز وجل فيما يعتمده عميو، وسألو التسديد فيما يفوضو اليو، فقمده الصالة 
والخطابة عمى المنابروالقضاء والحكم ببالد جيالن اسودىا وابيضيا، وما توفيق امير المؤمنين 

م الوكيل، امره اال باهلل عميو توكمت واليو في كل حال موئمو وحسب امير المؤمنين اهلل ونع
بخشية اهلل فأنيا ميزة العمماء ومراقبتو فانيا خاصة االدباء وتقواه ما استطاع فانيا سكة من 
اطاع وجنة من تجاذبو االطماع، وان يأخذ المر اهلل اىبتو ويعد لو عدتو وال يترخص فيو فيفرط 

قرب االجل وال يغرىا وال يضيع وظيفة من وظائفو فيتورط، وان يتعمل نفسو في الميل ويؤذنيا ب
وامره بقراءة القران وتالوتو والمحافظة عميو ودراستو، انو منظر، وان عصى فيغفر ..........

وامره بمداومة الطير فانو امان من الفقر وال يقنع بو الجوارح او ان يكون مثمو فيما بين 
لطيارة وتزول االدران، الجوائح فان النقاء ىناك ىو النقاء الذي يتم بو البياء وحينئذ تكمل ا

وامره بمراعاة مواقيت الصالة لمجمع فاذا حانت سعى الييا واذا وجبت جمع الييا باالذان الذي 
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يسمع بو مؤذنوه المأل واالقامة الذي يقوم لو فرض اهلل عز وجل وامره باالحسان في الموعظة 
المعاقل بالشعار االعمى مستقصيًا لممناصحة وامره بالنداء عمى المنابر وفي سائر المحافل و 

والغرض االوفى من ذكر دولة امير المؤمنين وحث االمة عمى طاعتو اجمعين قال اهلل عز 
، وان يديم التصفح (ٕٛ)"َياَأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا المََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اْْلَْمِر ِمْنُكْم"وجل

 .(;4) ما وليو من قواعد الشريعة...(الحوال البالد التي ولي فييا 
)... وليقابل نعمة كما امر الخميفة القادر باهلل القاضي محمد بف عبداهلل بكصايا اخرل منيا  

اهلل بشكر الصنيعة فأن وجد فييا نافرًا عن فريضة الدعوة الشريفة القادرية اجتذبو الييا 
وراجع المفروض بجيده فقد فاز وغنم  بالموعظة الحسنة والداللة الصريحة فأن استبصر لرشده

وان تشاوس وعندئذ استنفر عميو االمم وقمعو بما يوجبو الحكم، وامره بصموات االعياد 
والخسوف واالستسقاء، وامره ان يكون ْلمر اهلل متأىبًا ولنزول الموت مراقبًا ولطروقو متوقعاً، 

ره ان يتبع شرائع االسالم وان يواصل وامره ان ال يخمى عن ما فوضو اليو من ظيير يستنيبو، وام
تالوة القران ويتنبط منو وييتدي بو فأنو جالء لمبصائر ومنار الحكم، ولسان البالغة، وامره ان 
يخمى ذىنو اذ انتدب لمنظر ويقضي امامو كل وطر ويأخذ لجوارحو بحفظ بقيتيا فأن القمب اذ 

في مساجد الجوامع ليتساووا في لقائو امتنفو المآرب يعرض لو التعب، وامره بالجموسممخصوم 
وان يقسم لحظو ولفظو بين جميورىم، وامره بالنظر في االمور بالعدل وامره بانتخاب الشيود 
والفحص عن احواليم، وامره بالتناىي في تفقد االيتام فأنيم اسراء االسالم، وامره بتعيد الوقوف 

ىذا عيد امير المؤمنين اليك وحجتو المنعم  واجراء احواليا عمى ما يوجبو التوقيف من اربابيا،
بيا عميك وتذكرتو المستوعة فوائد توفيقو فانصب لمحاورتو واصغ لمخاطبتو واغرس في قمبك 

 .(55) تجن من ثمرتيا الفوز عند ربك(
اف الخميفة قد نبو القاضي عمى كجكب االلتزاـ بفركض كاركاف االسالـ كادامة الصالة كقراءة  

ـ كطيارة النفس، كالدعكة الى التمسؾ بالدعكة االسالمية، كما امره بالخطبة لمخميفة القرآف الكري
العباسي كالدعكة لو كحث الرعية عمى كجكب طاعتو، كىذا االمر يؤكد لنا عمى ادراؾ الخميفة لمدل 
ما كاف يمتمكو القضاة كخطباء المساجد مف اثر كبير في نفكس الشعب كقد نجح اخميفة العباسي 

 تحقيؽ ما خطط لو.في 
كمف االجراءات التي اتخذىا الخميفة القادر باهلل متحديان بذلؾ االمير البكييي بياء الدكلة، فقد  

ـ، بأعالف البيعة البنو ابي الفضؿ بكالية العيد، كلقبو بمقب "لغالب باهلل" 3555ق/ 3;5قاـ سنة 
د مف قبؿ الخميفة العباسي قبؿ اف يتـ كسؾ اسمو عمى النقكد، كىذه اكؿ مرة ُتعقد البيعة لكلي العي

 .(53)عزلو في ظؿ التسمط البكييي 
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كىذا ما يكضح لنا ما كاف يتمتع بو الخميفة العباسي القادر مف جرأة سياسية، ككاف كاف  
يتمتع بو مف حـز كعـز ثاب عمى االطاحة بالتسمط البكييي عمى النكاحي الدينية بؿ نجده يعمف 

عة ابنو بكالية العيد، كمف دكف اف يأخذ برأم االمير البكييي اك كبشكؿ كاضح كصريح ببي
استشارتو، كىذا االمر قد اثار مخاكؼ االمراء البكييييف، كليذا بدأكا بأتباع اساليب دبمكماسية 
لمحفاظ عمى مصالحيـ السياسية كتحقيؽ اىدافيـ المستقبمية حتى زكاؿ حكميـ عف ىذه البالد. 

)سالم عمى ير البكييي جالؿ الدكلة كتابان الى الخميفة القادر، ىذا نصو كعمى اثر ذلؾ بعث االم
امير المؤمنين، اما بعد: اطال اهلل بقاء سيدنا وموالنا االمام القادر باهلل امير المؤمنين... وقد 
سار موالنا االمام القار باهلل امير المؤمنين بأحسن السير، حاميًا لمخواص والعوام... واعداد ما 

ظيره من عدده، حتى يسألو اهلل يوم المعاد عن حٍق اىمل وقد تعين وجوده. وان اولى ما يت
اعتمده النظر ْلمة محمد )صمى اهلل عميو والو وسمم( ومن في ذمتيا، والنص عمى ما يعيد اهلل 
بسياستيا حتى ال تكون ميممة في وقت وان الحضرة العزيزة الجعفرية مستحقة لوالية العيد بعد 

د الفسيح الذي اسأل اهلل ان ُيطيمو وارغب الى الموقف القادري ان يشد ازر الخالفة بامضاء االم
العقد المتين ليا وصمة اسميا باالسم العزيز في اقامة الدعوة وانشاء الكتب الى البالد بما رأى 

ن الحصرة ذلك لسيكون سيدنا وموالنا امير المؤمنين بعد االمد الفسيح قد سمم االمة الى راٍع، فأ
 .(54)الشريفة النبوية االنعام باالجابة الى المرام انعمت بذلك( 

كيبدك لنا مف خالؿ قراءة فقرات ىذا الكتاب، عمى ادراؾ االمراء البكييييف لصالبة االجراءات  
كالخطكات التي قاـ بيا الخميفة القادر العباسي، كاصراره عمىى كضع حد لمنفكذ البكييي، كليذا فقد 

المير البكييي كتابان لمخميفة القادر يؤيده فيو بكاليتو لمعيد البنو، كيبارؾ لو اتخاذ ىذه بعث ا
الخطكة، لُيشعر الخميفة بتأييد البكييييف لو كلحسف سياستو لكسب رضا الخميفة كتحقيقان لطمكحيـ 

 كاىدافيـ.
يفة القادر ـ خطب لالمير البكييي بياء الدكلة في بغداد كامر الخم3553ق/4;5كفي سنة  

بزيادة القابو فأصبح لقبو "قكاـ الديف كصفي امير المؤمنيف"، كىذا يدؿ عمى سعة سمطتو كنفكذه 
(55). 

كمما الشؾ فيو اف الخميفة القادر قد اتبع اسمكب الميادنة مع االمراء البكييييف فيك يحاكؿ  
 بيف فترة كاخرل كسب رضاىـ كؼ يالكقت نفسو يعمؿ لكضع حد لنفكذىـ.

لـ يكتؼ الخميفة القادر بما اتخذه مف اجراءات ايجابية لكضع حد لمنفكذ البكييي، فقد اخذ ك  
بالغاء بعض القرارات التي اصدرىا االمير البكييي بياء الدكلة كالخاصة بعيكد التقميد كالعزؿ 

 لمكظفي الدكلة العربية االسالمية.
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لة اكامره بتقميد النقيب ابي احمد ـ، اصدر االمير البكييي بياء الدك 3555ق/ 6;5ففي سنة  
المكسكم نقابة العمكييف في العراؽ، كقضاء القضاة كالحج كالمظالـ، لكف الخميفة القادر اصدر 
اكامره بالرفض كاالمتناع عف تقميجو ليذا المناصب، كاصدر اكامره بتقميد غيره، كلـ يكف بكسع 

،اف امتناع الخميفة العباسي (56)خميفة القادر. االمير البكييي بياء الدكلة سكل االمتثاؿ الكامر ال
القادر عف تنفيذ القرارات التي اصدرىا االمير البكييي بياء الدكلة كالغائيا، دليؿ اكيد عمى االسس 
المتينة التي استند عمييا الخميفة في اتخاذه ليذه الخطكات الجريئة كالتي عبرت عف ما كاف يتمتع 

 كمة كدراية ادارية.بو مف ذكاء كفطنة سياسية كح
كلحرص الخميفة القادر عمى تثبيت اركاف الخالفة العباسية فأنو لـ يغفؿ عف محاكالت  

ـ خطب قركاش 3535ق/ 653الخمفاء الفاطمييف في مصر لتقكيض الخالفة العباسية، ففي سنة 
كاالنبار بف المقمد امير بني عقيؿ لمحاكـ بأمر اهلل الفاطمي، فقد اعمف خطبتو لو في المكصؿ 

ـ( الى 3534ق/655كالمدائف كالككفة كغيرىا، كعمى اثر ذلؾ ارسؿ القاضي ابا بكر الباقالني )ت
االمير البكييي بياء الدكلة ليعممو بذلؾ، كعمى اثر ذلؾ سار االمير البكييي بياء الدكلة بجيش 

النفاؽ عمى الجيش كبير لحرب االمير قركاش، كما اف الخميفة امر االمير البكييي بياء الدكلة با
بمقدار مائة الؼ دينار، كتمكف الجيش العباسي مف الحاؽ الزيمة بجيش االمير قركاش الذم بعث 
كتابان يعتذر فيو عف ما قاـ بو كعمى اثرىا قاـ بقطع الخطبة لمخمفاء الفاطمييف كاعادىا لمخمفاء 

 .(57) العباسييف
تيقظو لكؿ المحاكالت التي كاف يسعى يؤكد مكقؼ الخميفة القادر باهلل ىذا عمى حرصو ك  

الخمفاء الفاطمييف مف كرائيا لزعزعة اركاف الخالفة العباسية، كمحاكالتيـ ألستمالة بعض االطراؼ 
كاغرائيـ بشتى الطرؽ لقطع الخطبة لمخميفة العباسي لتحؿ محميا الخطبة لمخميفة الفاطمي مستغميف 

التي كاف يقكـ بيا عدد مف االتراؾ الذيف كثركا مف االضطرابات كالفكضى في بغداد بسبب الثكرات 
مصادرات الناس كاخذ امكاليـ مع ازدياد خطر العياريف كالشطار الذيف بدأكا بسرقة اككاؿ عامة 

 المسمميف.
ـ، امر الخميفة القادر باهلل بكتابة محضر في بغداد لمتشكيؾ في 3533ق/654كفي سنة  

 شؾ فيو اف الغرض االساس الذم دفع الخميفة القادر لالمر .كمما ال(58)نسب الخمفاء الفاطمييف 
بكتابة ىذا المحضر، ىك لالمعاف في اضعاؼ الحؽ الشرعي الذم ادعى بو الفاطمييف بأنيـ احؽ 
بالخالفة لنسبيـ الى االماـ عمي )عميو السالـ(، كما اف ىذا االجراء قد فتح الطريؽ اماـ الكثير مف 

 متخمي عف تأييدىـ لو كالدعكة لمخميفة العباسي.مؤيدم الخميفة الفاطمي ل
كمع نجاح محاكالت الخميفة القادر في الحد مف نفكذ االمراء البكييييف الذيف استمركا في  

تعسفيـ محاكليف فرض سمطتيـ عمى الخميفة العباسي، فعندما قدـ االمير البكىي جالؿ الدكلة الى 
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و في اكقات الصمكات الخمس مف دكف اف يطمب ـ، امر بأف يضرب الطبؿ ل:354ق/ ;63بغداد 
االذف مف الخميفة الباسي، فبعث الخميفة العباسي عمى اثرىا كتابان لو يأمره بعدـ تنفيذ ذلؾ لكنو 

 .(59)سمح لو بذلؾ فيما بعد 
كلـ ُتشر المصادر التاريخية الى االسباب التي دفعت الخميفة العباسي لتغيير رأيو، كما اف  

تعكس لنا عف استمرار محاكالت االمراء البكييييف لفرض سيطرتيـ عمى البالد  ىذه الركاية
 كلمحصكؿ عمى شارات كامتيازات الخالفة العباسية.

ـ عقد الخميفة القادر باهلل اجتماعان كاذف لمخاصة كالعامة بالحضكر 3555ق/643كفي سنة  
لخميفة القادر اف يكلي ابنو االمير كما حضر عدد مف القضاة كالكزراء كاالمراء، كقد اشاركا عمى ا

 .(:5)ابي جعفر القائـ بأمر اهلل لمنصب الخالفة، كقد كافقيـ الخميفة عمى ذلؾ 
كما اف الخميفة القادر قد كلى ابنو ابك الفضؿ كلقبو بمقب "ابك الغالب" لكالية العيد ككاف ذلؾ  

بنو االخر القائـ بالخالفة، كقد تـ ـ، مما جعؿ الخميفة القادر يعقد البيعة ال:353ق/ ;65في سنة 
ىذا االجراء دكف استشارة اك عمـ االمير البكييي بياء الدكلة اك ام تدخؿ منو، مما ُيشير الى 
تجاىؿ الخميفة العباسي لالمير البكييي في مسألة ميمة ككالية العيد كترشيح الخميفة مف بعده، 

 كفي كالمطيع كالطائع.كىذا يختمؼ تمامان عما حدث في عيد الخميفة المست
كيتضح لنا اف االجراءات الدينية كالسياسية التي اتخذىا الخميفة القادر لتدعيـ مركز الخالفة  

العباسية كاعادة ىيبتيا، كانت خطكات قد ُرسمت ابعادىا، كدؿ عمى ما امتاز بو مف عقمية سياسية 
 حكيمة.

 م(ٗٚٓٔ-ٖٓٓٔه/ٚٙٗ-ٕٕٗر اهلل )ثانيًا: االوضاع السياسية في عيد الخميفة القائم بأم
ـ(، كذلؾ بعد كفاة 3596-3555ق(/ )689-644تكلى الخميفة القائـ بأمر اهلل الخالفة ) 

في عيده زاد ابيو القادر باهلل، كقد اشارت المصادر التاريخية الى فترة خالفة القائـ كاصفةن اياىا )
 .(;5) وقار الدولة ونمت قوتيا(

عمى نيج ابيو في مكاصمة المحاكالت الجادة لكضع حد لنفكذ االمراء  لقد سار الخميفة القائـ 
البكييييف، كلممحافظة عمى ما حققو ابكه مف انجازات سياسية كدينية، فقد عمؿ الخميفة القائـ عمى 
تقكية مركزه الديني، فقد كاف كرعان، دينان، زاىدان، عالمان، قكم اليقيف باهلل تعالى كثير الصدقة كالبر، 

 .(65)ثران لمعدؿ كاالحساف كقضاء الحكائج مؤ 
كلكف عمى الرغـ مف محاكالتو لكضع حد لنفكذ االمراء البكيييف، نجده يعطي بعضيـ  

الفرصة لتكسيع سمطتو، كىذا االمر يتضح مف خالؿ قراءة نص الكتاب الذم بعثو الخميفة القائـ 
)واهلل الذي ال الو اال ىو تاب ـ، كىذا نص الك3553ق/645لالمير البكييي جالؿ الدكلة سنة 

الطالب الغالب المدرك الميمم، عالم السر والعالنية، وحق رسولة محمد )صمى اهلل عميو والو 
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وسمم(، وحق القرآن العظيم وااليات والذكر الحكيم، ْلقيمن لركن الدولة جالل الدولة ابي طاىر 
لو شروط الموافقة والوفاء، من  بياء الدولة ابي نصر عمى اخالص النية والصفاء، واللتزمن

غير اخالل، بما يصمح حالة ويحفظ عميو مكانو، والكونن لو عمى افضل ما يؤثره من حراستو 
في نفسو وما يميو، ولوزير الوزراء ابي القاسم وسائر حاشيتو واقراره عمى رتبتو، ولو عمي بذلك 

المرسين واهلل شييد عمى ذلك، وىذه  عيد اهلل وميثاقو وما اخذه عمى مالئكتو المقربين وانبيائو
.كيستدؿ لنا مف خالؿ قراءة عبارات ىذا (63) اليمين يميني والنية فييا نية جالل الدولة ابي طاىر(

الكتاب الذم تضمف قسـ الخميفة القائـ اليميف باخالصو ككفائو لالمير البكييي جالؿ الدكلة، 
جزؿ العطاء لو كاكرامو غاية االكراـ، اف ىذا االمر قد كمنحو المكانة السياسية كاالدارية المرمكقة، ك 

عزز مف سمطة االمير البكييي جالؿ الدكلة كتماديو في تعسفو كتجاكزه عمى حقكؽ الخالفة 
 العباسية الشرعية.

ـ، فقد تجددت 3553ق/ 645ازداد اضطراب االكضاع السياسية في مدينة بغداد في سنة  
بكييي جالؿ الدكلة، فقد تمكف االتراؾ مف فرض سيطرتيـ عمى داره الفتنة بيف االتراؾ كاالمير ال

كنيبكا كسمبكا ما فييا، كاعمنكا الخطبة لالمير البكييي جالؿ الدكلة الممؾ ابي كالجيار، كلـ يستمر 
اذ تمكف االمير البكييي جالؿ الدكلة مف القضاء عمى االتراؾ الذيف اثاركا الشعب  ىذا االمر طكيال ن

 .(64)طبة بأسمو في بغداد كاعاد الخ
كفضالن عف ذلؾ فقد ازداد اضطراب االكضاع نتيجة اعماؿ الشعب التي كاف يقكـ بيا  

 .(65)ـ 3554ق/ 646العياركف كالشطار في بغداد كسمبيـ االمكاؿ كما حدث سنة 
اف استمرار ضعؼ الخالفة العباسية كتحكـ االمراء البكييييف في السمطة، كؿ ذلؾ كاف مف  

ـ االسباب التي ادت الى استمرار الفتف كاالضطرابات كفقداف االمف كاالستقارر في بغداد اى
 كالمناطؽ االخرل، لعدـ كجكد السمطة المكحدة الرادعة لذلؾ.

كمما ال شؾ فيو اف الفتف التي كاف يثيرىا االتراؾ ضد االمراء البكييييف ىي مف اىـ اسباب  
عف الفتف التي يثيرىا العياركف كالشطار، كؿ ذلؾ ادل الى حدكث االضطرابات في بغداد، فضالن 

 فقداف االمف كاالستقرار في البالد.
ـ، تكفي الخميفة الفاطمي الطاىر العزاز ديف اهلل 3557ق/ 649اما في مصر ففي سنة  

، كاىـ االحداث في عيده ما (66)كتكلى ابنو المستنصر ابك تميـ معد الخالفة الفاطمية في مصر 
ـ، فقد خطب شبيب بف كثاب النميرم صاحب حراف كالرقة لمخميفة :355ق/ 655في سنة حدث 

القائـ بأمر اهلل العباسي كقطع الخطبة عف الخميفة الفاطمي المستنصر باهلل في االقاليـ التي يتكلى 
 امارتيا، لكف سرعاف ما بعث نائب العمكييف في بالد الشاـ كتباان الى شبيب النميرم، ييدده فيو

كيأمره بأعادة الخطبة لمخمفاء الفاطمييف في االقاليـ التي يتكلى امارتيا، كقد استجاب شبيب النميرم 
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ٜٚ 
 

الكامره كاعاد الخطبة لمخمفاء الفاطمييف في االقاليـ التي يتكلى امارتيا كقطعيا عف الخمفاء 
 .(67)العباسييف 

مراء كالقادة كتدفعيـ لتغيير لقد كانت المصالح السياسية ىي التي تتحكـ باتجاىات بعض اال 
سياستيـ كاتجاىاتيـ تجاه بعضيـ البعض، كميما يكف مف االمر فأف الخالفة الفاطمية كانت تسعى 
جاىدة لكسب العناصر المؤيدة ليا كبشتى الكسائؿ لتكسع مف دائرة سمطتيا تحديان لمخالفة العباسية 

 في بغداد.
اديس صاحب افريقية لمخميفة العباسي ـ خطب معز الديف بف ب3565ق/ 657كفي سنة  

القائـ بأمر اهلل كدعا لو في افريقية كقطعيا عف الخميفة المستنصر باهلل الفاطمي،فكردت اليو الخمع 
 .(68)كالتقميد عمى بالد افريقية كجميع ما يفتحو مف البالد تكريمان لو مف قبؿ الخميفة العباسي 

يفة العباسي القائـ بأمر اهلل كتابان الى المعز بف كعمى اثر ذلؾ كألىمية المكقؼ بعث الخم 
من عبد اهلل ووليو ابو جعفر القائم بأمر اهلل امير المؤمنين ) باديس صاحب افريقية ىذا نصو:

الى الممك االوحد ثقة االسالم وشرف االمام وعمدة االنام ناصر دين اهلل قاىر اعداء اهلل ومؤيد 
الو سمم( ابي تميم المعز بن بادي بن المنصور ولي امير سنة رسول اهلل )صمى اهلل عميو و 

 .(69) المؤمنين بوالية جميع المغرب وما افتتحو بسيف امير المؤمنين (
كبعث لو الخميفة القائـ بأمر اهلل اليدايا لألمير المعز ككانت عبارة عف سيؼ كفرس كاعالـ،  

:)ىذا لواء محمد يجمعكم وىذا فقاؿ كعندما دخؿ المعز بف باديس الى الجامع  كدخمت االعالـ
 .(:6) معز الدين يسمعكم واستغفر اهلل لي ولكم وقطعت الخطبة لمعمويين من ذلك الوقت(

لقد كاف لظيكر عناصر جديدة مؤيدة لمخالفة العباسية مثؿ المعز بف باديس، ُتعد مف  
مر اهلل، كفي الكقت نفسو العكامؿ الميمة التي اسيمت في تعزيز مكقؼ الخميفة العباسي القائـ بأ

كانت تمثؿ عامالن ميمان ألضعاؼ الخالفة الفاطمية، لذلؾ فأف اعالف الخطبة لمخميفة العباسي القائـ 
كالدعاء لو في افريقية كاف عمماص مف اعالـ النصر ضد القكل المتصارعة كسندان شرعيان لنصرة 

ة في اقاليـ عديدة مف الدكلة العربية الخميفة العباسي، كتثبيتان ألسس كاركاف الخالفة العباسي
 االسالمية كخاصة تمؾ االقاليـ التي كانت خاضعة لسمطة الخالفة الفاطمية.

اف اعالف الخطبة لمخالفة العباسية في معظـ اقاليـ الدكلة العربية االسالمية، كاف الخطر  
لخمفاء الفاطميكف يسعكف االكؿ كاالخير الذم ييدد الخالفة الفاطمية كزعزعة ألسسيا، ليذا كاف ا

بأستمرار لضـ اكبر عدد ممكف مف االقاليـ تحت سمطتيـ كاعالف الخطبة ليـ فييا لضماف استمرار 
 خالفتيـ.

كألستمرار االمير البكييي جالؿ الدكلة في محاكالتو الستضعاؼ الخميفة، كزعزعة ىية  
لمخركج عف طاعة الخميفة العباسي الخالفة العباسية، كلتماديو في تصرفاتو كتجاكزاتو كمحاكالتو 
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)انو امر زاد عن الحد وتناىى في القائـ بأمر اهلل، لذلؾ ارسؿ الخميفة الى بعض خكاصو قائالن ليـ 
القبح وقابمناه باالحتمال والحمم، وكان االولى بجالل الدولة ان يتنزه عن فعمو وينزىنا عن 

لمحظورة، ومتحمموه فييا من سوء السمعة مثمو... ويكفي ما نحن متحمموه من مجاري االفعار ا
واالحدوثة.... واالن فأما رجع معنا الى االولى وسمك طريق المثمى واال فارقنا ىذا البمد ودبرنا ما 

 .(;6) يجب(
لقد اثارت ىذه الرسالة مخاكؼ االمير البكييي جالؿ الدكلة، النو رأل مف العـز كاالصرار  

االمارة كطرده مف البالد اف استمر في اثارة الفتف كالخركج عف  لدل الخميفة القائـ عمى خمعو عف
 طاعة الخميفة العباسي.

كلشعكر االمير البكييي جالؿ الدكلة بخطكرة المكقؼ ىذا، ليذا تكجو الى الخميفة القائـ  
 .(75)معتذران عما بدر ككاعدان اياه بحسف السيرة كتقديـ فركض الكالء كالطاعة لو 

ر البكييي عمى مصالحو السياسية كتحقيؽ اىدافو كطمكحاتو، قد جعمو يعمف اف خشية االمي 
 عف اسفو لمخميفة القئـ راجيان منو قبكؿ اعتذاره ككاعدان اياه بطاعتو كالكالء لو.

ـ، اسرع االمير البكييي الممؾ 3565ق/ 657كبعد كفاة االمير البكييي جالؿ الدكلة سنة  
ـ( بأرساؿ العديد :356-3565ـ(/ )665-657بياء الدكلة ) ابي كاليجار بف سمطاف الدكلة بف

مف الكتب الى القادة كاالجناد كاجزؿ ليـ العطاء كمنحيـ اليدايا كاالمكاؿ فمالكا اليو كعدلكا عف 
الممؾ العزيز ابي منصكر بف جالؿ الدكلة كالذم سار متكجيان الى مدينة بغداد، كعندما كصؿ 

در بو جنكده كبايعكا االمير البكييي ابي كاليجار كاستمرت الرسؿ بينو الممؾ العزيز الى النعمانية غ
 (.73)ـ 3566ق/ 658كبيف عسكر بغداد حتى استقر االمر لو كُخطب لو في صفر مف سنة 

كعندما دخؿ االمير البكييي الممؾ ابي كاليجار مدينة بغداد ضرب لو الطبؿ في اكقات  
قائـ لقب "شاىنشاه االعظـ ممؾ الممكؾ محيي  مغيث اهلل ، كمنحو الخميفة ال(74)الصكات الخمس 

 .(75)كغيث عباد اهلل كقسيـ خميفة اهلل" 
كألكؿ مرة نجد اف الخميفة القائـ لـ يخرج الستقباؿ االمير البكييي الممؾ ابي كاليجار، فقد  

دتيـ مف بمد ما كانت عادة الخمفاء العباسييف السابقيف الخركج الستقباؿ االمراء البكييييف عند عك 
(76). 

كىذا يشير الى محاكلة ناجحة قاـ بيا الخميفة القائـ لمحد مف نفكذ كتسمط االمراء البكييييف،  
كاستعادة ىيبة الخميفة العباسي كالخالفة العباسية، كاسترداد حقكؽ الخميفة العباسي الشرعية التي 

 انتزعيا منو االمير البكييي الممؾ ابي كاليجار.
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ٜٜ 
 

كما اف الخميفة القائـ عمؿ جاىدان مف اجؿ القضاء عمى الدعاة لمخالفة الفاطمية، ككفي  
الكقت نفسو العمؿ لكضع حٍد لمنفكذ البكييي كالحيمكلة دكف تكسيع نفكذىـ، كتذكيرىـ بأستمرار بأنيـ 

 امراء يعممكف في ظؿ طاعة الخميفة العباسي.
يفة القائـ بكجكد احد الدعاة لمخالفة ـ، كصمت الى مسامع الخم3568ق/:65ففي سنة  

في مدينة شيراز، فبعث الخميفة رسمو الى االمير البكييي ابي ( 77)الفاطمية كىك المؤيد في الديف 
، كايقاؼ دعكتو لالطمييف كاعادة الخطبة (78)كاليجار يأمره اف يقـك بأبعاد المؤيد عف شيراز 

د ىدد االمير البكييي ابي كاليجار باالستنجاد لمخميفة العباسي في شيراز، كما اف الخميفة ق
بالسالجقة اف لـ ينفذ ما يأمره بو، كقد امتثؿ االمير البكييي ابي كاليجار ألكامر الخميفة كابعد 
المؤيد عف شيراز الذم اسرع باليركب مف شيراز متكجيان الى مصر عندما كصمت الى مسامعو 

 .(79)تيديدات الخميفة القائـ 
عمى صرامة الخميفة القائـ في اتخاذه لالجراءات الالزمة ضد اعداء الخالفة،  كىذا يؤكد 

عمى اىتماـ الخميفة كتتبعو ألخبار كاحكاؿ االقاليـ  كحرصو عمى ابعاد الخطر عنيا، كيؤكد ايضا ن
 البعيدة عف مركز الخالفة كالقضاء عمى العناصر الخارجة عف طاعة الخميفة العباسي.

اف االمير البكييي ابي كاليجار كاف قد خطب لمخميفة الفاطمي كدعا لو، كقد ذكر الشيرازم  
 كذلؾ بتشجيع مف قبمو المؤيد في الديف الشيرازم.

)اني اسممت نفسي وديني اليك وانني راٍض بجممة اذ قاؿ االمير البكييي ابي كاليجار لو  
 (:7) ما انت عميو(

صحيحان كربما كاف االمير البكييي ابي كميما يكف مف امر فقد يككف ما ذكره الشيرازم  
كاليجار قد ايد الفاطمييف سران كدعا ليـ كخطب ليـ، كعندما عمـ الخميفة القائـ بذلؾ امره كىدده 
بأبعاد المؤيد عف شيراز، كقد يككف االمير البكييي ابي كاليجار قد شعر بأف مصمحتو السياسية 

ترؾ الخطبة لمخمفاء الفاطمييف كاعادىا لمخمفاء  ستككف امثر امانان مع الخميفة العباسي، ليذا
 العباسييف.

ق/ 665كبعد خمس سنكات مف امارة االمير البكييي ابي كاليجار عمى بغداد تكفي في سنة  
ـ، كتكلى ابنو مف بعده االمارة عمى بغداد، ككاف قد بعث الرسؿ الى الخميفة القائـ بأمر اهلل :356

ـ( لكف 3577-:356ق(/ )669-665يمنحو لقب "الممؾ الرحيـ" )يستأذنو بأخذ الخطبة لو كاف 
الخميفة في بداية االمر رفض ذلؾ كاجابو انو ال يجكز اف ُيمقب بأخص صفات اهلل تعالى، لكنو 

 .(;7)اذف لو بعد ذلؾ كخطب لو في بغداد 
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ٔٓٓ 
 

لقائـ كعمى الرغـ مف اف المصادر التاريخية ال تذكر بشكؿ كاضح السبب الذم جعؿ الخميفة ا 
"، اال انو مف المؤكد اف خشية الخميفة الممك الرحيميغير رأيو كيكافؽ لى منح االمير البكييي لقب "

 القائـ مف تمادم االمير البكييي في تعسفو ىك الذم دفعو لمنحو ىذا المقب.
 ـ، اعاد االمير المعز بف باديس الخطبة لمخميفة العباسي القائـ بأمر اهلل:356ق/ 665كفي سنة 

في المغرب، كقطعيا عف الخميفة الفاطمي المستنصر باهلل الذم سرعاف ما ارسؿ جيشان ضخمان 
شاركت فيو عدة قبائؿ عربية مف بني رياح كبني زغبة كغيرىـ، كقد خاض االمير المعز بف باديس 

 .(85)معارؾ دامية معيـ حتى تمكنكا مف الحاؽ اليزيمة بو 
صر المؤيدة ليا تأكيد بعدـ ايماف المؤيديف ليا بأحقيتيا اف فقداف الخالفة الفاطمية لمعنا 

بالخالفة كعدـ ايمانيا بدعكتيا، كما اف فقداف المؤيديف ليا ُيعد عنصران مف عناصر تفكؾ اركانيا 
كتمييدان لضعفيا، كليذا سعت الخالفة العباسية لالمعاف في اضعاؼ الخالفة الفاطمية بأساليب 

 عدة.
  
ع سكءان بزيادة تسمط كتعسؼ االمير ارسالف البساسيرم، فتكجو عدد مف لقد ازدادت االكضا 

، (83)عامة الناس الى الخميفة القائـ بأمر اهلل طالبيف منو االذف في كضع حد لنفكذ البساسيرم
كقامكا باحراؽ داره، كعمى اثر اضطراب ىذه االكضاع امر الخميفة القائـ االمير البكييي الممؾ 

بأبعاد البساسيرم عف بغداد، فامتثؿ االمير البكييي الممؾ الرحيـ ألكامر الخميفة الرحيـ بأف يقكـ 
، ككاف ىدؼ الخميفة مف ذلؾ منع قياـ تحالؼ بيف االمير البكييي الممؾ الرحيـ كالبساسيرم (84)
(85). 

كعمى الرغـ مف ابعاد البساسيرم عف بغداد، فقد استمر في تعسفو كايتبداده فبعث الخميفة  
قائـ بأمر اهلل كتابان الى السمطاف طغرلبؾ السمجكقي طالبان منو المساعدة لكضع حد لمبساسيرم ال

الذم ازداد سخطو كنفكذه كلـ يكف ىناؾ احد يستطيع اف يضع حد لو غير السمطاف طغرلبؾ، كما 
اف البساسيرم كاف قد عـز عمى نيب دار الخالفة، فاستجاب السمطاف طغرلبؾ لمساعدة الخميفة 
القائـ، فتكجو الى بغداد، كلكف البساسيرم اسرع باليرب مف بغداد ما اف سمع بتكجو السمطاف 

 .(86)طغرلبؾ الى بغداد لمقصاص منو 
اف الخميفة القائـ كاف مدركان بأف السمطاف طغرلبؾ ىك القكة الكحيدة التي سكؼ تحظـ قكة  

 البساسيرم ليعكد االمف كاالستقرار في البالد.
صؿ خبر مسير السمطاف طغرلبؾ الى بغداد حتى تكجو االمير البكييي الممؾ كما اف ك  

الرحيـ بجيشو الستقبالو في مدينة كاسط، كفي الكقت نفسو بعث الرسؿ الى الخميفة القائـ ُيظير لو 
الطاعة كالكالء كمؤكدان لو بأنو قد سمـ امره اليو ليفعؿ ما يشاء، لتقرير القكاعد مع السمطاف طغرلبؾ 
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ٔٓٔ 
 

د ايده جميع االمراء كالقادة الذيف كانكا معو، كما اف كصؿ السمطاف طغرلبؾ الى يغداد سنة كق
ـ حتى خطب لو في جميع جكامعيا، كمف ثـ تـ اعتقاؿ االمير البكييي الممؾ 3577ق/ 669

 .(87)الرحيـ كقادتو ككاف ىك اخر امير بكييي بقي في بغداد 
بغداد ُيعد مرحمة تاريخية جديدة حافمة باالحداث اف دخكؿ السمطاف السمجكقي طغرلبؾ الى  

كمميئة بالتطكرات السياسية كاالدارية كاالقتصادية كاالجتماعية، فمنذ دخكلو لبغداد ُخطب لو في 
 جميع جكامعيا ترحيبان بو، كلما قدمو مف المساعدات لمخالفة العباسية لمكقكؼ ضد ثكرة البساسيرم.

بعد ىركبو الى مصر اعمف عف خمعو لمخميفة العباسي،  كفي الكقت نفسو فأف البساسيرم 
 .(88) كخطب لمخميفة الفاطمي المستنصر باهلل الذم بعث اليو بالخمع كاليدايا تكريمان لو

ـ(، ليحؿ محمو التسمط 3577-76;(/ )669-556كبيذا الشكؿ انتيى التسمط البكييي ) 
 عباسية.ـ(، عمى الخالفة ال5;33-3577ق(/ )5;7-669السمجكقي )

لقد حاكؿ الخميفة القائـ كمنذ بداية التسمط السمجكقي عمى البالد، حاكؿ الععمؿ لمحيمكلة دكف  
 تمادم السالجقة في سمطتيـ عمى الخميفة كالمسمميف.

ـ، كردت طائفة مف عسكر السمطاف السمجكقي طغرلبؾ فنزلكا في :357ق/ :66ففي سنة  
، كعندما تكجو عدد منعامة الناس بالسؤاؿ الى احد (89)دكر الناس كُفرض عمييـ خمسمائة دينار 

:)ىذه عادتنا في بالدنا وقد اعان السمطان العساكر القادة السالجقة عف السبب في ذلؾ رد قائالن 
 اليكم فأقامتيا عميكم فبادروا الى جمعو وحممو فجمعوا خمسمائة وقسطوىا عمى الكرخ وماحول(

(8:). 
د حاكلكا كمنذ بداية فرض تسمطيـ عمى البالد، كالتحكـ بمقدرات كيبدك لنا اف السالجقة ق 

البالد كمكاردىا كفرض سيطرتيـ عمى عامة الناس كاستضعافيـ، كذلؾ مف خالؿ جمع االمكاؿ 
 منيـ لالنفاؽ عمى العساكر.

ىذا شئ كلكف ىذا االمر لـ يرض عامة الشعب فتكجيكا الى دار الخميفة القائـ، قائميف لو ) 
 -وزير السمطان طغرلبك-ناه وقد افنى الحريق ونيب اموالنا، فبعث الخميفة الى الكندري ما الف

.كىذا االمر يؤكد عمى مدل حرص (;8) يقول: قد قبحت السيرة ....، فيقال: انو اسقطيا عنيم(
الخميفة القائـ عمى الحفاظ عمى مصالح المسمميف كالحفاظ عمى حقكقيـ كرفع الظمـ عنيـ، كما اف 

قاـ بو الخميفة القائـ مف اجراء كاف ىدفو ىك كضع حد لتسمط السالجقة كمنذ المحظة االكلى ما 
 لدخكليـ بغداد.

كبعد اف تمكف السمطاف طغرلبؾ مف فرض سيطرتو عمى ديار بكر كسنجار كالمكصؿ،  
ـ، فخرج رئيس الرؤساء 3579ق/ ;66كارتكب فييا اعماؿ القتؿ كاالرىاب، عاد الى بغداد سنة 

ك القاسـ عمى كزير الخميفة القائـ الى لقائو ككذلؾ خرج عميد الممؾ كزير السمطاف طغرلبؾ مع اب
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ٕٔٓ 
 

)سالم الخميفة "القائم بأمر اهلل" عدد مف االمراء، كجاء رئيس الرؤساء الى السمطاف طغرلبؾ كابمغو 
جاءت واستسحاشو، فقبل االرض وقدم رئيس الرؤساء جامًا من ذىب فيو جواىر والبسو فرجيو 

معو من عند الخميفة ووضع العمامة عمى مخدتو فخدم السمطان وقبل االرض... وطمب السمطان 
االجتماع بالخميفة فأذن لو في ذلك وجمس الخميفة سوم السبت لخمس بقيت من ذي القعدة 

.كعندما كصؿ السمطاف طغرلبؾ الى (95) جموسًا عامًا وحضر وجوه عسكر السمطان واعيان بغداد(
لخميفة كجده جالسان عمى سرير عاؿ كعميو بردة الرسكؿ )صمى اهلل عميو كالو كسمـ( كبيده قصر ا

قضيب الخيزراف، فقبؿ السمطاف طغرلبؾ االرض بيف يدم الخميفة ثـ قبؿ يده ثـ اذف لو الخميفة 
 .(93)بالجمكس فجمس 

اي -قل لو: )قاؿ الخميفة لعميد الممؾ محمد بف منصكر الكندرم كزير السمطاف طغرلبؾ:  
ان امير المؤمنين شاكر لسعيك حامد لفعمك مستأنس بقربك وقد والك جميع -السمطان طغرلبك(

واله اهلل من بالده ورد عميك مراعاة عباده فاتق اهلل فيما والك واعرف نعمتو عميك في ذلك، 
ضة الخمع واجتيد في نشر العدل، وكف الظمم، واصالح الرعية، فقبل االرض، وامر الخميفة، بإفا

عميو، فقام الى موضع لبسيا فيو، وعاد وقبل يد الخميفة ووضعيا عمى عينو وخاطبو الخميفة 
بممك المشرق والمغرب، واعطى العيد وخرج وارسل الى الخميفة خدمة كثيرة منيا خمسين الف 

ياب دينا وخمسين ممموكًا اتراكًا من اجود ما يكون معيم خيوليم وسالحيم الى غير ذلك من الث
 .(95).كمنحو الخميفة لقب "ركف الديف ممؾ االسالـ كالمسمميف برىاف امير المؤمنيف" (94) وغيرىا(

اف سياسة الخميفة القائـ بامر اهلل التي مارسيا مع السالجقة ال تختمؼ كثيران عف سياستو مع 
السالمية، كما اف المغة البكييييف، فكالىما تسمط اجنبي ابتميت بو الخالفة العباسية كالدكلة العربية ا

التي خاطب بيا الخميفة القائـ السمطاف طغرلبؾ كانت تشير في فحكاىا الى نكع مف انكاع التيديد 
كالكعيد، فتارة يشكره عمى ما حققو مف انجازات في القضاء عمى حركات المعارضة في ارجاء 

ده كيحذره مف مغبة استمراره في االقاليـ التابعة لمدكلة العربية االسالمية، كتارة اخرل نجده ييد
تعسفو كبطشو كالحاؽ الظمـ بالرعية، كبسبب اعماؿ القتؿ كاالرىاب التي قاـ بيا في ديار بكر 

ـ، كمف جانب اخر فأف الخميفة اخذ بمنحو الخمع 3578ق/ :66كسنجار كالمكصؿ في سنة 
ـ يكف في كسعو فعؿ شئ سكل كاليدايا كلقبو بااللقاب الفخمة ارضاءان لو، اما السمطاف طغرلبؾ فم

 اف يطمب المغفرة كالعفك مف الخميفة، كيقبؿ االرض بيف يديو مقدمان فركض الكالء كالطاعة لو.
كما اف الخميفة العباسي القائـ بأمر اهلل عمؿ عمى تقكية مركزه الديني كما فعؿ مف قبؿ ابكه  

استقبالو لمسمطاف طغرلبؾ، فقد جمس الخميفة القادر باهلل، كقد اتضح ىذا االمر مف خالؿ مراسيـ 
الخميفة عمى السرير عاؿ كىك يرتدم بردة الرسكؿ )صمى اهلل عميو كالو كسمـ( كيمسؾ بيده قضيب 
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ٖٔٓ 
 

الخيزراف كىذه مف اىـ شارات الخالفة التي اتبع الخمفاء مراسيميا منذ عيد الخمفاء الراشديف )رضي 
 اهلل عنيـ جميعان(.

تو ىذه كضع حد لنفكذ السالجقة منذ دخكليـ بغداد عاـ لقد حاكؿ الخميفة بأجراءا 
 ـ، لكي ال يستفحؿ امرىـ كيتسع نفكذىـ كما كاف الحاؿ مع البكييييف.3577ق/669

اف الخميفة العباسي القائـ بأمر اهلل عندما استنجد بالسمطاف طغرلبؾ السمجكقي ليساعده في  
سيعممكف عمى اعادة مكانتو كحقكقو السياسية التخمص مف سمطة البكييييف، قد اعتقد اف السالجقة 

كاالدارية كقد خاب ظنو، فأنيـ اعادكا لو مظاىر االحتراـ، كاستبدكا باالمر مف دكنو كاقطعكه بعض 
، كقد اتضح ىذا االمر مف خالؿ االجراءات التي اتخذىا السمطاف طغرلبؾ (96)االراضي ليستغميا 

 محاكالن فرض سيطرتو عمى الخميفة كانتاع كافة سمطاتو. مع عامة المسمميف كمع الخميفة العباسي،
كعمى الرغـ مف اف السالجقة قد اعادكا ذكر لقب امير المؤمنيف عمى النقكد، كسمحكا لمخمفاء  

باتخاذ الكزراء، كلكف السالجقة كانكا يتحكمكف في تكليتيـ كعزليـ متى شاءكا، فضالن عف انيـ 
، كبذلؾ لـ تختمؼ اىداؼ البكييييف عف اىداؼ (97)ة كعزليـ منحكا الحؽ لمخميفة بتكليو القضا

 السالجقة فكالىما تسمط اجنبي طامع بخيرات الدكلة العربية االسالمية.
 الخاتمة:

 تمخضت عف دراستي ىذه جممة مف النتائج كاىميا:     
ىيبة الخالفة العباسية ُيعدُّ عصر الخميفة القادر باهلل مرحمة انتقالية ميمة، نظران لمحاكلتو العادة -3

 الى سابؽ عيدىا بعد ما تعرض اليو الخمفاء السابقكف مف محاكالت اقصاء كتيميش كاىانة.
اتخذ الخميفة القادر اجراءات عدة لمحيمكلة دكف تمادم االمراء البكييييف في صالحياتيـ -4

 كسمطاتيـ كقد بدأ ىذا االمر مع االمير البكييي جالؿ الدكلة.
يفة القادر اعكاف مخمصيف لو ككاف في مقدمتيـ السمطاف محمكد الغزنكم، اذ تبكدلت اتخذ الخم-5

 الرسائؿ كالسفارات بينيما.
اىتـ الخميفة القادر بحضكر مجالس العمماء كالفقياء كلتقكية مركزه الديني الدراكو بأنو ُيعدُّ -6

 الركف الرئيس الذم يستند عميو لمقاكمة البكييييف.
القائـ بامر اهلل عمى نيج الخميفة مف قبمو لكضع حد لمنفكذ البكييي فعمؿ عمى سار الخميفة -7

 تقكية نفكذه كمركزه الديني.
زدياد نفكذ االمير البكييي جالؿ الدكلة في عيد الخميفة القائـ نظران لمصالحيات الكاسعة التي -8

ما بعد ظيكر العياركف منحيا اياه الخميفة كىذا االمر زاد مف اضطراب االكضاع في بغداد السي
 كالشطار.
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ٔٓٗ 
 

ُيعدُّ ظيكر المعز بف باديس مرحمة ميمة في تاريخ الخالفة العباسية السيما كانو قد آزر الخميفة -9
 القائـ كناصره مما اضعؼ الخالفة الفاطمية في مصر.

 .كقع الخميفة القائـ بخطأ كبير عندما استدعى السالجقة لدخكؿ العراؽ لمتخمص مف البكييييف-:
 

 اليوامش والمصادر:
ـ(، ذيؿ كتاب تجارب االمـ، مطبعة شركة التمدف الصناعية، :;;ق/;:5ابك شجاع، محمد بف الحسيف )ت .3

 .459، ص5ـ، ج;3;3ق/ 3556مصر، 
ـ(، الفخرم في االداب السمطانية كالدكؿ ;355ق/;95ابف الطقطقى، محمد بف عمي بف طباطبا )ت .4

 .455ـ، ص84;3ق/35:3كالده، مصر، االسالمية، مطبعة محمد عمي صبيح كا
ـ(، المنتظـ في تاريخ الممكؾ، مطبعة دائرة 3455ق/9;7ابف الجكزم، ابك الفرج عبد الرحمف بف عمي )ت .5

؛ ابف االثير، ابك الحسف عمي بف ابي مكـر محمد 79، ص:ـ، ج;5;3ق/:357، 3المعارؼ العثمانية، اليند، ط
؛ ابك 576، ص9ـ، ج:9;3ق/:;35يخ، دار الفكر، بيركت، ـ(، الكامؿ في التار 3455ق/855بف محمد )ت

ـ(، المختصر في اخبار 3553ق/954الفدا، عماد الديف اسماعيؿ بف السمطاف الممؾ االفضؿ نكر الديف )ت
 .78، ص6النشر، دار الكتاب المبناني، بيركت، بال.ت، ج

؛ ابف االثير، 385، ص:؛ ابف الجكزم، المنتظـ، ج465، ص5ابك شجاع، ذيؿ كتاب تجارب االمـ، ج .6
ـ(، تاريخ الخمفاء، تحقيؽ: محمد 3757ق/33;؛ السيكطي، جالؿ الديف عبد الرحمف )ت579، ص9الكامؿ، ج

 .5:5ـ، ص86;3ق/ 35:5، 4محي الديف عبد الحميد، مطبعة العاني، القاىرة، ط
العمراني،  ؛ ابف685، ص9؛ ابف االثير، الكامؿ، ج476، ص5ابك شجاع، ذيؿ كتاب تجارب االمـ، ج .7

ـ(، االنباء في تاريخ الخمفاء، تحقيؽ كتقديـ كدراسة: د. محمد قاسـ 33:8ق/7:5محمد بف عمي بف محمد )ت
 .335، ص95;3السامرائي، ليدف، 

االمير محمكد الغزنكم: ىك ابف سبكتكيف الذم كاف مممكؾ تركي كاحد مكالي البتكيف حاكـ غزنة، كبعد اف  .8
ـ، تكفى سبكتكيف كتكلى ابنو محمكد حكـ 9;;ق/5:9ف، تكلى حكـ غزنة، كفي سنة تزكج سبكتكيف مف ابف البتكي

االمارة، فخاض عدة حمالت في اليند كمناطؽ اخرل، كانت العالقة بينو كبيف الخميفة العباسي جيدة، فقط كانكا 
نية في خراساف كاعادة يدفعكف الخراج لمخالفة العباسية، كنجح محمكد الغزنكم في القضاء عمى نفكذ االمارة الساما

الخطبة فييا لمخميفة القادر، كخاض معارؾ عدة ضد السالجقة حتى الحقكا اليزيمة بيـ في معركة داندنقاف سنة 
، كعمى اثرىا بدأ الضعؼ يدب باالمارة الغزنكية اضافة الى ظيكر الغكرييف الذيف نجحكا في فرض 3565ق/ 654

ـ. ينظر: ابك شجاع، ذيؿ كتاب تجارب 33:8ق/7:4في اليند سنة  سيطرتيـ عمى معظـ مناطؽ نفكذ الغزنكييف
ـ(، تاريخ البييقي، ترجمة: يجيى 3599ق/695، البييقي، ابك الفضؿ محمد بف الحسيف )ت554، ص5االمـ، ج

؛ ابف االثير، 8;8-885ك ص 867ص-844الخشاب كصادؽ نشأت، دار الطباعة الحديثة، مصر، بال.ت، ص
؛ بارتكلد، :65، ص3؛ ابك الفدا، المختصر، ج8;3ك ص 3:7ص -386ك ص 8:ص-7:، ص9الكامؿ، ج

فاسيمي فالديمير كفتش، تركستاف مف الفتح العربي حتى الغزك المغكلي، ترجمة: صالح الديف عثماف، قسـ التراث 
 .;66ص -:;5ـ،  ص3:;3ق/3563، 3العربي بالمجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاالداب، الككيت،ط



                                                                                                           هـ                                                                                                                           3659 -م 1026ة العذد الخاص بالمؤتمر العلميّ الرابع لسنملحق                                            مجلة األستار 

 

ٔٓ٘ 
 

ـ، ;49ق/ 483امانية: تأسست ىذه االمارة عمى يد االمير نصر بف احمد الساماني في سنة االمارة الس .9
كيعكد نسبيـ الى ساماف خداه بف جثماف بف طغماث بف نكشرد بف بيراـ جكييف، فقد تكلى نصر جميع اعماؿ ابيو 

مارة السامانية كالخالفة ـ، لقد كانت العالقة بيف اال;49ق/483احمد ، ككلى نصر اخاه اسماعيؿ بخارل في سنة 
العباسية قائمة عمى اساس التفاىـ كالمكدة عمى الرغـ مف عدـ دفعيـ لمخراج ليا، لكف سرعاف ما بدأ الضعؼ في 
اركاف االمارة السامانية نتيجة الزدياد نفكذ الجند كالحرس التركي في االمكر االدارية كالسياسية كالمالية لالمارة 

مية، فضالن عف زيادة ىجمات االتراؾ القراخانييف، مما دفع بالسامانييف لطمب المساعدة مف كاثارتيـ لمثكرات الداخ
امير غزنة سبكتكيف كابنو محمكد، كقد تمكف سبكتكيف مف عقد الصمح بيف السامانييف كالقراخانييف، كنتيجة لذلؾ 

اف كانت تابعة لمسامانييف،  تمكف سبكتكيف مف فرض سيطرتو عمى معظـ المناطؽ الكاقعة جنكب نير جيحكف بعد
كبعد كفاة سبكتكيف ىاجـ السامانيكف خراساف محاكليف انتزاعيا مف االمير محمكد لكنو تمكف مف فرض سيطرتو 

ـ(، تاريخ بخارل، ترجمو 78;ق/:56ـ. ينظر:النرشخي، ابك بكر محمد بف جعفر )ت:;;ق/;:5عمييا سنة 
د بدكم كنصر اهلل مبشر الطرازم، دار المعارؼ، مصر، بال.ت، كقدـ لو كحققو كعمؽ عميو: د. اميف عبد المجي

، 9ك ج 6-5، ص8؛ ابف االثير، الكامؿ، ج554، ص5؛ ابك شجاع، ذيؿ كتاب تجارب االمـ، ج9:ص-8:ص
 .3:6ص

؛ الصابي، ابك الحسف جالؿ الديف بف الحسف 554، ص5ابك شجاع، ذيؿ كتاب تجارب االمـ، ج .:
؛ ابف 594، ص:ـ، ج56;3ق/ 3544، مطبعة االباء اليسكعييف، بيركت، ـ(، تاريخ الصابي3578ق/ :66)ت

؛ ابف كثير، :65، ص3؛ ابك الفدا، المختصر، ج;38، ص9؛ ابف االثير، الكامؿ، ج3:6العمراني،االنباء ، ص
 ـ(، البداية كالنياية في التاريخ، مطبعة السعادة، مصر،3594ق/ 996عماد الديف ابك الفدا اسماعيؿ بف عمر )ت

؛ الدكرم، عبد العزيز دراسات في العصكر العباسية المتأخرة، مطبعة السرياف، بغداد، 547، ص33بال.ت، ج
 .345ص-344ـ، ص67;3ق/3587

؛ الدكرم، د. عبدالعزيز، دراسات في العصكر العباسية المتاخرة، 9;3، ص9ابف االثير، الكامؿ، ج .;
 .345ص
 .3:6ابف العمراني، االنباء، ص .35
ـ(، المختار مف رسائؿ ابي اسحاؽ، نقحو كعمؽ 6;5ق/5:6سحاؽ بف ابراىيـ بف ىالؿ )تالصابي، ابك ا .33

ك  566ص-563، ص3ـ، ج:;:3ق/ 3538عمى حكاشيو: شكيب ارسالف، المطبعة العثمانية، لبناف، 
 .598ص -594، ص:؛ الصابي، تاريخ، ج567ص
ـ(، تاريخ 3796ق/ 4:;سف )ت؛ الديار بكرم، حسيف بف محمد بف الح636السيكطي، تاريخ الخمفاء، ص .34

الخميس في احكاؿ انفس نفيس، المطبعة الكىبية، مصر، مؤسسة شعباف لمنشر كالتكزيع، بيركت، 
 .578، ص4ـ، ج3:88ق/34:5

؛ ابف دحية، ابك الخطاب عمر بف ابي عمي بف حسف)ت 383ص-385، ص9ابف الجكزم، المنتظـ، ج .35
باس، صححو كعمؽ عميو: عباس العزاكم، مطبعة المعارؼ، ـ(، النبراس في تاريخ خمفاء بني الع3458ق/855

 .349ـ، ص68;3ق/ 3587بغداد، 
ـ(، 9;34ق/ 9;8؛ ابف الكازركني، ظيير الديف، عمي بف محمد )ت383، ص9ابف الجكزم، المنتظـ، ج .36

سو مختصر التاريخ مف اكؿ ازماف الى منتيى دكلة بني العباس، حققو كعمؽ عميو: د. مصطفى جكاد، كضع فيار 
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ٔٓٙ 
 

؛ ابف كثير، البداية ;;3كاشرؼ عمى طبعو: سالـ االلكسي، كزارة التعميـ، مديرية الثقافة العامة، بغداد، بال.ت، ص
 .578، ص4؛ الديار بكرم، تاريخ الخميس، ج;55، ص33كالنياية، ج

 .;;3ابف الكازركني، مختصر التاريخ، ص .37
 .459، ص5ذيؿ تجارب االمـ، ج .38
ـ، 83;3ق/35:3، 4يخ الحضارة العربية، مطبعة كزارة المعارؼ، بغداد، طمعركؼ، ناجي، المدخؿ في تار  .39
 .49ص
مسجد الرصافة: ىك الذم بناه الخميفة العباسي الميدم في المدينة التي بناىا في جانب الرصافة غرب بغداد،  .:3

خربت ىذه ـ، ككاف ىذا الجامع اكبر مف الجامع الذم بناه الخميفة المنصكر في بغداد، كقد 997ق/ ;37سنة 
ـ(، معجـ البمداف، دار :344ق/ 848المدينة كلـ يبؽ فييا اال الجامع. ينظر: الحمكم، ياقكت بف عبد اهلل )ت

 .68، ص5ـ، ج78;3ق/ 3597صادر، بيركت، 
مسجد قطيعة اـ جعفر: كىك المسجد الذم بنى في محمة قطيعة اـ جعفر في بغداد عند باب التيف في  .;3

االماـ مكسى بف جعفر"عميو السالـ" كبيف باب الرقيؽ كباب خراساف، كُسميت بيذا  المسجد الذم يقع فيو مشيد
االسـ نسبة الى زبيدة بنت جعفر بف المنصكر، كسكنيا خداـ كحكاشي اـ جعفر. ينظر: ياقكت الحمكم، معجـ 

 .598، ص6البمداف، ج
الكرخ كجنكبي باب المحكؿ، فرغ مسجد براثا: كىك المسجد الذم بني في محمة براثا في طرؼ بغداد في قبمة  .45

ـ، كينسب براثا الى ابي شعيب البراثي العابد. ينظر: ياقكت الحمكم، 65;ق/ ;54مف بناء ىذا المسجد سنة 
 .585ص-584، ص3معجـ البمداف، ج

مسجد باب حرب: ىك الذم ُبني في محمة الحربية في بغداد، ككانت تقاـ فيو الخطبة كصالة الجمعة. ينظر:  .43
 .459، ص4لحمكم، معجـ البمداف، جياقكت ا

ـ(، قكانيف الكزارة كسياسة الممؾ، دراسة كتحقيؽ، د. :375ق/ 675الماكردم، ابك الحسف عمي بف محمد )ت .44
 .87ـ، ص;9;3ق/ 3655، 3رضكاف السيد، دار الطميعة لمطباعة، بيركت، ط

 .87الماكردم، قكانيف الكزارة، ص .45
 .:45، ص9لجكزم، المنتظـ، ج؛ ابف ا87الماكردم، قكانيف الكزارة، ص .46
جيالف، اسـ لبالد كثيرة مف كراء بالد طبرستاف، كليس في جيالف مدينة كبيرة، انما ىي كميا قرل في مركج  .47

 .453، ص4بيف جباؿ كعمى ساحؿ طبرستاف. ينظر: ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج
 .87الماكردم، قكانيف الكزارة، ص .48
 .5ك  4ك  3سكرة غافر، اية  .49
 .;7النساء، اية  سكرة .:4
؛ حمادة، محمد ماىر، الكثائؽ السياسية كاالدارية العائدة ;45ك ص :45، ص9ابف الجكزم، المنتظـ، ج .;4

ـ، 4:;3ق/ 3654، 4ـ(، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط:347-38:ق/ 878-469لمعصكر العباسية المتتابعة )
 .388ص-386ص
 .;45، ص9ابف الجكزم، المنتظـ، ج .55
؛ ابف كثير، البداية كالنياية، 435، ص5؛ ابف االثير، الكامؿ، ج643ص-645، ص:الصابي، تاريخ، ج .53

 :54، ص33ج
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ٔٓٚ 
 

 .;6ص-:6، ص:ابف الجكزم، المنتظـ، ج .54
الصابي، رسـك دار الخالفة، عني بتحقيقة كالتعميؽ عميو كنشره: ميخائيؿ عكاد، مطبعة العاني، بغداد،  .55

 .:63ـ، ص6;;3ق/ 35:5
؛ ابك الفدا، المختصر، 446، ص9؛ ابف االثير، الكامؿ، ج449ص-448، ص:ابف الجكزم، المنتظـ، ج .56

 .555، ص33؛ ابف كثير، البداية كالنياية، ج55، ص6ج
ـ(، تاريخ 34:8ق/ 8:7؛ ابف العبرم، غريغكريكس الممطي )ت476ص-475، ص9ابف االثير، الكامؿ، ج .57

؛ ابف كثير، البداية كالنياية، :39ـ، ص:7;3ق/ :359، 3مختصر الدكؿ، المطبعة الكاثكليكية، بيركت، ط
-844ق/ 35878االسالمية ) -؛ فكزم، فاركؽ عمر، تاريخ العراؽ في عصكر الخالفة العربية565، ص33ج

؛ حمادة، محمد ماىر، الكثائؽ 553ـ، ص::;3ق/ ;365، 3ـ(، الدار العربية لمطباعة، بغداد، ط:347
كسقكطيا في مصر، التاريخ السياسي، دار المعارؼ، ؛ ماجد، عبدالمنعـ، خالفة الفاطمييف 599السياسية، ص

؛ حسف، حسف ابراىيـ، تاريخ الدكلة الفاطمية في المغرب، مصر، 397ص-396ـ، ص:8;3ق/ ::35مصر، 
 .:44ـ، ص86;3ق/ 35:8، 5سكرية، كبالد المغرب، مطبعة لجنة التأليؼ كالنشر كالتكزيع، مصر، ط

، 33؛ ابف كثير، البداية كالنياية، ج485، ص9ثير، الكامؿ، ج؛ ابف اال477، ص9ابف الجكزم، المنتظـ، ج .58
 .455ص-;44؛ حسف، حسف ابراىيـ، تاريخ الدكلة الفاطمية، ص567ص
 .;54، ص9ابف االثير، الكامؿ، ج .59
؛ ابف الكازركني، مختصر 573، ص9؛ ابف االثير، الكامؿ، ج:6ص-69، ص:ابف الجكزم، المنتظـ، ج .:5

 .:4، ص34بداية كالنياية، ج؛ ابف كثير، ال454التاريخ، ص
 .455ابف الطقطقى،الفخرم، ص .;5
 .639؛ السيكطي، تاريخ الخمفاء، ص335، ص34ابف كثير، البداية كالنياية، ج .65
 .88، ص:ابف الجكزم، المنتظـ، ج .63
؛ الذىبي، ابك عبداهلل محمد بف 79، ص6؛ ابك الفدا، المختصر، ج5ك ص 4، ص:ابف االثير، الكامؿ، ج .64

ـ، 66;3ق/ 3586، 3ـ(، دكؿ االسالـ، مطبعة دار المعارؼ النظامية، اليند، ط:353ق/ :93احمد )ت
ـ(، تتمة تاريخ المختصر في اخبار البشر، :356ق/ ;96؛  ابف الكردم، يف الديف عمر بف مظفر )ت3:7ص

، 34؛ ابف كثير، البداية كالنياية، ج695ص-694، ص3ـ، ج;8;3ق/ ;:35، 4مطبعة الحرية، النجؼ، ط
 .55ص
، 34؛ ابف كثير، البداية كالنياية، ج3:7، ص3؛ الذىبي، دكؿ االسالـ، ج7، ص:بف الاثير، الكامؿ، جا .65
 .57ص
، ابف العبرم، تاريخ مختصر الدةؿ، 35، ص:؛ ابف االثير، الكامؿ، ج::3ابف العمراني، االنباء، ص .66
 .;5ص ،34؛ ابف كثير، البداية كالنياية، ج;7ص-:7، ص6؛ ابك الفدا، المختصر، ج3:5ص
 .67، ص34؛ ابف كثير، البداية كالنياية، ج:3، ص:ابف االثير، الكامؿ، ج .67
ك  6:7، ص3؛ ابف الكردم، تاريخ، ج;8، ص6؛ ابك الفدا، المختصر، ج;5، ص:ابف االثير، الكامؿ، ج .68
 .475؛ حسف، حسف ابراىيـ، تاريخ الدكلة الفاطمية، ص 73، ص34؛ ابف كثير، البداية كالنياية، ج6:8ص
 .;5، ص:االثير، الكامؿ، ج ابف .69
 .;5، ص:ابف االثير، الكامؿ، ج .:6
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ٔٓٛ 
 

 .:8، ص:ابف الجكزم، المنتظـ،  .;6
 .:8، ص:ابف الجكزم، المنتظـ، ج .75
، 3؛ ابف الكردم، تاريخ، ج;8ك ص :8، ص6؛ ابك الفدا، المختصر، ج59، ص:ابف االثير، الكامؿ، ج .73
 .73، ص34؛ ابف كثير، البداية كالنياية، ج6:8ص
 .::3، ص3االسالـ، ج الذىبي، دكؿ .74
 .555فكزم، فاركؽ عمر، تاريخ العراؽ في عصكر الخالفة العربية، ص .75
 .65، ص:ابف االثير، الكامؿ، ج .76
ـ ككاف كالده داعي الدعاة 3555ق/ 5;5المؤيد في الديف: ىبة اهلل بف داكد الشيرازم، كلد في شيراز سنة  .77

يرم كلحركتو التي قاـ بيا ضد الخالفة العباسية في سنة لمفاطمييف في فارس، ككاف المؤيد مف المسانديف لمبساس
ـ. ينظر: الشيرازم، ىبة اهلل بف داكد المؤيد في الديف 3599ق/ 695ـ، تكفى المؤيد سنة :357ق/ 675

ـ(، سيرة المؤيد في الديف داعي الدعاة، تحقيؽ: محمد كامؿ حسيف، دار الكتاب المصرم، 3599ق/695)ت
 .355كص  37-35، ص;6;3، 3القاىرة، ط

شيراز: ىك ُمصر اقميـ فارس، كىي مدينة اسالمية بناىا محمدد بف القاسـ بف ابي عقيؿ بف عـ الحجاج  .78
الثقفي، سميت بشيراز تشبييان بجكؼ االسد كذلؾ الف عامة الميرة بتمؾ النكاحي تحمؿ الى شيراز كال تحمؿ منيا الى 

مى فتح اصطخر، فمما فتحكىا نزلكا بيذا المكاف كجعؿ فييا مكاف آخر، كانت معسكران لممسمميف عندما اقدمكا ع
معسكر فارس كبنكا فييا مدينة، كىي ضيقة االسكاؽ، مرازعيا تسقى بالدالء، معتدلة اليكاء في الصيؼ كالشتاء 

ـ( المسالؾ كالممالؾ، 73;ق/ 565كاىميا اىؿ يسار كتجارة. ينظر: االصطخرم، ابك اسحاؽ ابراىيـ بف محمد )ت
ـ(، 99;ق/ 589؛ ابف حكقؿ، ابك القاسـ بف عمي )ت347ك ص 346ـ، ص49;3ق/ 3568، ليدف، بريؿ

، 5؛ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج;44، ص4ـ، ج99;3ق/ 35:9، 4صكرة االرض، بريؿ، ليدف، ط
 .5:5ص
 ؛ احمد، محمد حممي، احمد، محمد حممي، الخالفة كالدكلة5:ص -86ك ص 36الشيرازم، سيرة المؤيد، ص .79

؛ ماجد، عبدالمنعـ، ظيكر 88ـ،  ص;7;3ق/ :353، 3في العصر العباسي، مطبعة الرسالة، مصر، ط
؛ 395ـ، ص:8;3ق/ ::35التاريخ السياسي، دار المعارؼ،مصر،  -الخالفة الفاطمية كسقكطيا في مصر

ـ، 4:;3ق/ 3654، 3الكركم، ابراىيـ سمماف، البكيييكف كالخالفة العباسية، دار العركبة، دار الككيت، ط
 .;:3ص-::3ص
؛ ماجد، عبدالمنعـ، 454؛ حسف، حسف ابراىيـ، تاريخ الدكلة الفاطمية، ص65الشيرازم، سيرة المؤيد، ص .:7

 .388؛ احمد، محمد حممي، الخالفة كالدكلة ،ص395ك ص 8;3ظيكر خالفة الفاطمييف، ص
؛ ابك الفدا، :36ص ؛ ابف العبرم، تاريخ مختصر الدكؿ،:6، ص:ابف االثير، الكامؿ، الكامؿ، ج .;7

 .::6، ص3؛ ابف الكردم، تاريخ، ج;:3، ص3؛ الذىبي، دكؿ االسالـ، ج93، ص6المختصر، ج
، 3؛ الذىبي، دكؿ االسالـ، ج95، ص6؛ ابك الفدا، المختصر، ج78ص-77، ص:ابف االثير، الكامؿ، ج .85
 .476؛ حسف، حسف ابراىيـ، تاريخ الدكلة الفاطمية، ص;:3ص
 .;8، ص34؛ ابف كثير، البداية كالنياية، ج5;6، ص3ابف الكردم، تاريخ، ج .83
 .;8، ص34؛ ابف كثير، البداية كالنياية، ج5;6، ص3ابف الكردم، تاريخ، ج .84
 .97، ص5:;3المعاضدم، عبدالقادر، كاسط في العصر العباسي، دار الحرية لمطباعة ، بغداد،  .85
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ٜٔٓ 
 

اك تاريخ الدكلة المركانية، تحقيؽ: دز ـ(، تاريخ الفارقي 5;33ق/ 5;7الفارقي، احمد بف يكسؼ بف عمي )ت .86
ق/ ;359بدكم عبد المطيؼ عكض، مراجعة: محمد شفيؽ غرباؿ، الييئة العامة لشؤكف المطابع االميرية، القاىرة، 

؛ ابف 456؛ ابف الكازركني، مختصر التاريخ، ص95، ص:؛ ابف االثير، الكامؿ، ج378ص-377ـ، ص;7;3
 .4;3، ص3؛ الذىبي، دكؿ االسالـ، ج98، ص6، المختصر، ج؛ ابك الفدا456الطقطقى، الفخرم، ص

؛ ابف الكازركني، 93ص-95، ص:؛ ابف االثير، الكامؿ، ج;:3ص-::3ابف العمراني، االنباء، ص .87
؛ ابف الكردم، 98، ص6؛ ابك الفدا، المختصر، ج456؛ ابف الطقطقى، الفخرم، ص456مختصر التاريخ، ص

 .88، ص34كالنياية، ج ؛ ابف كثير، البداية5;6، ص3تاريخ، ج
 .99، ص:؛ ابف االثير، الكامؿ، ج375ص-374الفارقي، تاريخ، ص .88
ـ(، مرآة الزماف في تاريخ االعياف، 3478ق/ 876سبط بف الجكزم، شمس الديف ابي المظفر يكسؼ )ت .89

ق/ ::35عني بنشره كراجعو كقابمو بأصكلو كعمؽ عميو: عمي سكيـ، مطبعة الجمعية التاريخية التركية، انقرة، 
 .8ـ، الجزء الخاص بتاريخ السالجقة، ص:8;3

 .9ص -8سبط بف الجكزم، مرآة الزماف، الجزء الخاص بتاريخ السالجقة، ص .:8
 .9سبط بف الجكزم، مرآة الزماف، الجزء الخاص بتاريخ السالجقة، ص .;8
ف، الجزء ؛ سبط بف الجكزم، مرآة الزما5:، ص:؛ ابف االثير، الكامؿ، ج;:3ابف العمراني، االنباء، ص .95

 ز94، ص34، ابف كثير، البداية كالنياية، ج5:، ص6؛ ابك الفدا، المختصر، ج47الخاص بتاريخ السالجقة، ص
؛ 47؛ سبط بف الجكزم، مرآة الزماف، الجزء الخاص بتاريخ السالجقة، ص5:، ص:ابف االثير، الكامؿ، ج .93

 .94ص ،34؛ ابف كثير، البداية كالنياية، ج5:، ص6ابك الفدا، المختصر، ج
-47؛ سبط بف الجكزم، مرآة الزماف، الجزء الخاص بتاريخ السالجقة، ص5:، ص:ابف االثير، الكامؿ، ج .94
؛ كاىيف، كمكد، تاريخ العرب 94، ص34؛ ابف كثير، البداية كالنياية، ج5:، ص6؛ ابك الفدا، المختصر، ج48ص

 465ـ، ص5:;3ق/ 3655، 5طترجمة: د. بدر الديف القاسـ، دار الحقيقة لمطباعة كالنشر، بيركت، 
 .47؛ سبط بف الجكزم، مرآة الزماف، الجزء الخاص بتاريخ السالجقة، ص5;3ابف العمراني، االنباء، ص .95
 .378، ص8ـ، ج;9;3ق/ ;;35، 4طمس، محمد اسعد، تاريخ العرب، دار االندلس، بيركت، ط .96
 .3:8ـ، ص87;3ق/ 35:7 اميف، حسيف، تاريخ العراؽ في العصر السمجكقي، مطبعة االرشاد، بغداد، .97

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           هـ                                                                                                                           3659 -م 1026ة العذد الخاص بالمؤتمر العلميّ الرابع لسنملحق                                            مجلة األستار 

 

ٔٔٓ 
 

Abbasid Caliphate under Albuehi domination 

(183-444  991-1055/) 

Prof. Dr.Suaad Hadi Hassan Al-Taai 

University 0f Baghdad College of Education Ibn-Rushd for 

Humanities Department 

 

Abstract: 
     The study of Iraq's history in its various stages is rich with  political and military 

events which heavily affected the population economic and social life, this is one of the 

important historical studies, the historical sources have included wide and value 

information about an important stag of Iraq's history which is Albuehi domination stage. 

In this study I have highlighted the era of the Caliph Al-Qadir BiAllah   and the Caliph-

Al-Qaim Bi- Amer Allah, because it is an important stage, as in the era of those two 

caliphs Iraq passed to a new phase of political recovery, both of them struggled and 

tried to restore the prestige of the Abbasid Caliphate and wrested from the Seljuk and 

Buyids. 

We had discussed in this study  the era of the Caliph Al-Qadir Bi-Allah and the most 

important actions taken by him against the Buyids to restore the glories of the Abbasid 

Caliphate, and the attitude of the Fatimid caliphate of these actions. 

Then we mentioned the policy of the Caliph Al-Qaim Bi Amer Allah toward Buyids and 

Seljuk as he witnessed the eras of  Buyids and Seljuks  who entered Iraq to get rid of the 

Buyids, but what happened is a new Foreign domination replaced the first one 

 


