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 -*الخالفة العباسية :

 مميزات الخالفة العباسية  

منيج االمويون في نظام الوراثة في الحكم معتمدين في ذلك عمى قرابتيم من الرسول سار العباسيون عمى -1
 )صمى اهلل عميو وسمم( بوصفيم ابناء بني العباس عم النبي )صمى اهلل عميو وسمم( .

 جعل الخمفاء العباسيون التعاون بينيم وبين الفقياء ركنًا اساسيًا في سياستيم . -2

وجب كتاب اهلل وسنة نبيو التي جاء عنيا االمويون وعبر عن ىذه السياسة داود ووعدوا االمة بالسير بم-3
ان نحكم فيكم بما انزل اهلل ونعمل فيكم بكتاب بن عمي عند بيعة ابي العباس بالخالفة مخاطبًا الناس : " 

 اهلل ونسير فيكم بسنة رسولو " .

ى تفويض من اهلل تعالى ويتجمى ذلك في قول اضفوا عمى انفسيم صفة القداسة وحكموا االمة استنادًا ال-4
 اييا الناس انما انا سمطان اهلل في ارضو اسومكم بتوفيقو وتسديده ..." .المنصور مخاطبًا اىل مكة : " 

اتبعوا نفس نيج االمويون بتوليو العيد ألكثر من واحد فقد عيد ابو العباس بالخالفة الى اخيو المنصور -5
بن موسى من بعده وغيره وحتى تولى الرشيد الخالفة عيد بيا اوالده الثالث االمين ثم الى ابن اخيو عيسى 

 والمأمون والمؤتمن وقسم البالد بينيم مما ادى الى قيام الحرب االىمية .

انيم بثوا دعاية بين الناس قائمين بأن اهلل فرض عمى المسممين طاعة آل البيت وانيم كانوا ينعتون الحكم -6
 غتصاب .االموي باال

ارتداء الخميفة العباسي بردة الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( بوصفو نائبًا عمى الرسول )صمى اهلل عميو -7
 وسمم( في حكم المسممين . 

تمقب الخميفة العباسي بمقب )امام( توكيدًا لممعنى الديني الذي اسبقو العباسيون عمى حكميم ووصف -8
 عروتو الوثقى( .العباسيون انفسيم بانيم )ظل اهلل و 



بث العباسيون الفكرة القائمة بان الخالفة باقية في ايدييم حتى يوم القيامة قال داود بن عمي مخاطبًا اىل -9
 .واعمموا ان ىذا االمر فينا وليس خارجًا منيا حتى نسممو الى عيسى ابن مريم "  الكوفة : "

في نظر الخمفاء العباسيين ويعود ذلك الى ان احتمت العناصر االجنبية بصورة تدريجية مكانة رفيعة -11
الموالي وخاصة العناصر الفارسية التي قاومت السياسة التي انتيجتيا الخالفة االموية وساندت قيام الخالفة 
العباسية ولم يجد العباسيون بدأ من اشراك ىذه العناصر في السمطة من وزارة وامارة وقيادة فقد استوزر ابي 

ابا سممة الخالل الذي لقب بـ)وزير آل محمد( . كما تعاظم نفوذ ابو مسمم الخراساني في العباس السفاح 
 الخالفة المنصور والرشيد منح البرامكة امتيازات خطيرة وعيد اليو  امور الدولة وغيرىم . 

 ه *333-ه812* مميزات الخالفة في فترة النفوذ التركي 

فة العباسية وذلك بظيور عنصر اجنبي جديد كان لو اثره وتعد من الفترات الخطيرة في تاريخ الخال 
السيء عمى الخالفة ومكانة الخالفة فقد اعجب الخميفة المعتصم بجمعيم )امو تركية( وشراءىم فأجتمع لو 
منيم الكثير وادخميم في الجيش وقربيم وكان لذلك اثاره السيئة الن االتراك عناصر غير متحضرة )بدو 

ييم ادراك في السياسة واالدارة إنما تميزوا بتمرسيم عمى القتال عمى ان اعتماد المعتصم العجم( ولم يكن لد
عمى االتراك لم يكن لمجرد كون امو تركية فحسب بل كان مدفوعًا بذلك بأسباب سياسية اذ اراد استخداميم 

االمين والمأمون .  كعنصر موازنة بين العرب والفرس وقد اصبح ذلك ضروريًا خاصة بعد الحرب االىمية بين
ولعل ىذا السبب السياسي ىو الذي قاد المعتصم كذلك الى اختيار سامراء كمركز جديد لمخالفة والتي 

  صارت عاصمة لمخميفة المعتصم ولثمانية خمفاء من بعده. 

ه ففوض السمطة الى القائد 232-ه227برز نفوذ االتراك بشكل واضح حين استخمف الواثق باهلل  
تركي وألبسو تاجًا مرصعًا بالجواىر ولم يعيد الواثق الحد من بعده بتولية الخالفة فتجاوز االتراك اشناس ال

ابنو وبايعوا اخاه المتوكل الذي حاول الحد من تدخميم في شؤون الدولة والذي فكر في نقل العاصمة الى 
الشام انصار االمويين وتمرد  دمشق اال انو رجع الن شعر انو ليس بإمكان خميفة عباسي ان يعتمد عمى اىل

عميو االتراك النيم شعروا انو يخطط لالستعانة بالعرب فعاد الى سامراء وعزم القضاء عمييم. اال ان االتراك 
 تأمروا عميو وقتموه وكسبوا ابنو المنتصر الى طرفيم فقتموه . 

بايعوا المستعين باهلل وعزلوا  وزاد نفوذ االتراك بقتل المتوكل ورضخ الخميفة الجديد لمطالبيم ومع ذلك 
 المنتصر واستأثروا بالسمطة . 



ه ىرب الخميفة المستعين من سامراء الى بغداد لتضييق االتراك عميو ثم اقنعو القواد 251وفي سنة  
االتراك بالرجوع الى سامراء لكن ما لبث ان ىرب مرة اخرى فأنقسم البالط العباسي الى كتمتين مع المستعين 

 كتمتو مع المعتز باهلل وبعد مناوشات تنازل المستعين بالخالفة لممعتز ومع ذلك قتمو االتراك .باهلل و 

-ه289ه والمكتفي 289-ه279رجعت ىيبة الخالفة خالل ىذه الفترة زمن خالفة المعتضد باهلل  
 ه . 279-ه256ه وقبميم الموفق طمحة ولي عيد المعتمد باهلل 295

االضطراب وضعف الخمفاء وتدخل القواد االتراك بشؤون الخالفة. وكان وىكذا تميزت ىذه الحقبة ب 
 القائد التركي يتظاىر باحترام الخميفة وقد تمتع الخميفة باحترام الناس . 

وكما ان من مميزات الخالفة سالمة الحواس والنسب القرشي. وحتى يفقد الخميفة احد اركان الخالفة.  
 القواد االتراك ال يستطيعون عزل الخميفة اال بعد تنازلو رسميًا .  يقومون بسمل عيون الخميفة. وكان

 ه* 333-ه383*حقبة امارة االمراء 

تطمعت الخالفة العباسية الى حكام االقاليم )او المدن( القريبة من بغداد كي تتخمص من وطأة نفوذ  
( امير واسط والبصرة وأغراه القادة االتراك وسيطرتيم. لذلك ارسل الخميفة الراضي الى )محمد بن رائق

 بالمنصب جديد ىو )امير االمراء( مقابل تخميصو من سيطرة القادة االتراك .

ويعد منصب )امير االمراء( منصبًا سياسيًا وعسكريًا في ان واحد. وحيث تقمد محمد بن رائق )االمارة  
بعد اسم الخميفة. ولم يبق في ىذه ورئاسة الجيش(. وفوض اليو تدبير امور الدولة وخطب لو عمى المنابر 

 الفترة نفوذ لموزارة. واصبح بقاء الخميفة في منصبو يتوقف عمى رضى امير االمراء .

 وتميزت الخالفة في حقبة امرة االمراء بالمميزات االتية : 

 استقرار النفوذ التركي وازداد نفوذ الجيش واستمرار ظاىرة قتل الخمفاء .-1

 ية االسالمية حيث استبد امراء االقاليم بالسمطة اذ :تفكك الدولة العرب-2

 استفحل امر البويييين في بالد الديمم وفارس .-أ

 استقل الحمدانيون في الموصل وديار بكر وربيعة ومضر .-ب

 سيطر االخشيديون عمى مصر .-ج



 انفصل السامانيون في خراسان . -د

 ه في االندلس. 316الفة سنة تجرأ عبدالرحمن الثالث الناصر عمى ان يعمن الخ-ه

 شيدت ىذه الحقبة تأسيس الدولة الفاطمية في المغرب .-و

 سيطرة االباضية عمى ُعمان .-ز

تمتع امير االمراء بصالحيات واسعة واصبح الخميفة ألعوبة بيد امير االمراء وطرفا من لعبة التنافس بينيم -2
 عمى ىذا المنصب .

 ه . 334ظل قادة االتراك يتوارثون ىذا المنصب حتى انتزع منيم البويييون سنة -3

 ه* 334ه333*الخالفة في فترة النفوذ البوييي

كان بنو بويو يسكنون بالد الديمم جنوب بحر قزوين وكانوا يدينون بعقائد المذىب االمامي وربما  
البويييون حذوا االتراك فصاروا يستيينون بمركز ه وقد حذا 3الزيدي الذي دخل بالدىم في اواخر القرن 

الخميفة ويعاممونو معاممة ال تميق بو وصحب مجيئيم تدىور سياسي في الدولة العباسية بسبب انتشار 
 الفوضى السياسية واالجتماعية والدينية .

لة ه احمد بن بويو الذي لقب نفسو معز الدو 334كان يقود البويييين عند دخوليم بغداد عام  
واستيموا حكميم بان خمعوا الخميفة الشرعي المستكفي باهلل وسمموا عينو واستمرت عادة خمع الخمفاء وتنصيب 

 خمفاء جدد بدليم . 

 *مميزات الخالفة في حقبة التسمط البوييي*

 انتزعوا من الخمفاء كل سمطة تنفيذية واستأثروا باألموال حتى انيم عينوا لمخميفة راتبًا محددًا .-1

جردوا الخميفة من حق اختيار الوزراء والوالة والقواد وحضوه بكاتب بداًل من الوزير في حين اتخذوا -2
 ألنفسيم الوزراء .  

اصبحت الخالفة العباسية في ظل البويييين ضعيفة اذ كان الخميفة العوبة بأيدييم يولونو ويعزلونو متى -3
 شاءوا واعتدوا عميو بالقتل والسمل . 

 بويييون نظام والية العيد واصبح امر توليو الخالفة منوطًا بقناعتيم ورضاىم .عطل ال-4



اصبح الخميفة رمز ديني وروحي وابقى البويييين منصب الخالفة بيد العباسيين كي يضيفوا عمى حكميم -5
 صفة الشرعية .

الرسول )صمى اهلل عميو استمر اظيار االحترام لمخميفة امام العامة بوصفو زعيم المسممين ويرتدي بردة -6
 وسمم( وكل ما يصدر موقعًا باسمو. وىو في الواقع لم يكن لو من االمر شيئًا .

جردوا الخميفة من كل القابة وامتيازاتو واحتفظ بمقب امير المؤمنين بينما تدل القاب االمراء البويييين عمى -7
معز الدولة وعماد الدولة وركن الدولة  عظم نفوذىم اذ كانوا يضطرون الخميفة إلعطاء ىذه االلقاب مثل

وعضد الدولة وان الخميفة خمع معز الدولة لقب " امير االمراء " وقد استمر ىذا المنصب السياسي والعسكري 
 في طيمة مدة التسمط البوييي واصبح وراثيًا. وقد اضاف االمير البوييي الى نفسو لقب "ممك اوشاىنشاه" .

ل واالبواق اوقات الصالة امام دار الخالفة. اال ان الخميفة امر بضرب الطبول كانت العامة تضرب الطبو -8
 امام دار عضد الدولة .

شارك البويييون الخميفة في السكة والخطبة واصبح اسميم يذكر مع اسم الخميفة في الخطبة وفي السكة -9
 وىو مالم يحص من قبل . 

 * ه095-ه334*الخالفة في حقبة السيطرة السمجوقية 

السالجقة: قوة بدوية وىي فرع من قبائل الغز التركية سكنوا ما وراء النير وكان زعيميم سمجوق  
واعتنقوا الدين االسالمي عمى المذىب السني وقد اتاح ليم اسالميم فرصة التوغل واالستقرار في االراضي 

الدولة العباسية يستولون عمى االسالمية منذ اواخر القرن الرابع اليجري واستمروا في التوغل في اراضي 
المدن الواحدة تموا االخرى بقيادة زعيميم  الجديد طغرلبك  حفيد سمجوق حتى وصموا ىمدان والدينور والري 
واصفيان. وكان ثمة مراسالت بينيم وبين الخميفة القائم بأمر اهلل وكان ىدف السالجقة من المراسمة الحصول 

رعية حكميم المناطق التي تحت ايدييم وبعثوا رسالة لمخميفة يذكروا فييا عمى اعتراف من الخميفة العباسي ش
وكان الخميفة العباسي يأمل اعانتيم لو لحماية الخالفة انيم عبيد امير المؤمنين في حفظ البالد والعباد( )

عمى  ه حتى تمكن السالجقة من القضاء447العباسية من انتشار نفوذ الفاطميين في العراق ولم يحل عام 
 نفوذ البويييين ودخوليم العراق وىكذا حل النفوذ السمجوقي محل التسمط البوييي . 

 *مميزات الخالفة في حقبة التسمط السمجوقي* 



كان السالجقة يعترفون بحق العباسيين في الحكم بعكس البويييين واحترموا الخالفة العباسية اكثر من -1
 البويييين . 

العباسيين ال تختمف كثيرًا عما كانت عميو ايام البويييين فقد كان الخميفة يعيش من لم يكن حال الخمفاء -2
 موارد اقطاعاتو الخاصة .

 تبادل اليدايا بين الخمفاء العباسيين والسالجقة في المناسبات .-3

ة القائم ارتبط الخمفاء العباسيين مع السالطين السالجقة بعالقات مصاىرة فقد تزوج طغرل من ابنة الخميف-4
بأمر اهلل وتزوج الخميفة المقتدي من ابنة السمطان السمجوقي الب ارسالن والتي كان ليا ابعاد سياسية محضة 

 ادت الى تحسن العالقة بين الطرفين .

 اصبح الخميفة العباسي مجردًا من النفوذ حتى في داخل العاصمة بغداد .-5

ى تجريد الخميفة من كل سمطاتو االولى وظيفة الشحنة واستحدث السالجقة وظيفتين جديدتين تيدفان ال-6
ويعد صاحبيا مسؤواًل عن ادارة المدينة والمحافظة عمى االمن واالستقرار بيا والثانية وظيفة العميد وسمطاتو 

 اوسع من سمطات الشحنة ألنو يشرف عمى بالد العراق كميا وىو بمثابة الحاكم االداري . 

الخميفة العباسي واتخذوا لقب " ظل اهلل " وىو لقب من القاب الخميفة العباسي  تحدى السالطين السالجقة-7
. 

كان بعض الخمفاء ضحية لممؤامرات التي دبرىا السالجقة. اذ حاول الخميفة المسترشد باهلل ان يستعيد -8
 سمطتو فحذره السالجقة وارسموا لو جيش فتراجع الخميفة .

الذي دب بين افراد االسرة السمجوقية فتخمصوا منيم واستعانوا بالدولة  استغل الخمفاء العباسيين الخالف-9
ه وبذلك تخمصت الخالفة العباسية من النفوذ السمجوقي ودخمت فترة 591الخوارزمية لمقضاء عمييم سنة 

 ه الى ان احتمت بغداد من قبل المغول .656استقرار سياسي حقيقي دام حتى سنة 

 االنتعاش االخير* *الخالفة العباسية في عصر 

 ان من اىم العوامل التي ساعدت عمى انتعاش الخالفة العباسية واستقرارىا : 

تفي الذين حاولوا استرجاع ىيبة الخالفة واعادة سمطة ياء امثال الراشد والمسترشد والمقظيور خمفاء اقو -1
 الخميفة الى سابق عيدىا .



والخالف بين سالطينيم من اجل السمطة مما شجع ضعف الكيان السمجوقي بشكل عام وحدوث الشقاق -2
 الخمفاء العباسيين التوسع عمى حساب السالجقة.

تحسن االوضاع السياسية لالمة, كان لو االثر في انتعاش الخالفة في العراق فقد انيار الحكم الفاطمي -3
 في مصر وظيور االيوبيين كقوة .

ر الخمفاء وكان سياسيًا مقداما متوقد الذكاء وفي سياستو ظيور الخميفة الناصر لدين اهلل وكان من كبا-4
الداخمية انعش نظام الفتوة والذي اراد بو ان يجدد شباب االمة عن طريق خمق تكتل شعبي ثوري يعوض 

 الضعف العسكري لبنية االمة وشد المؤسسات االدارية .

ي الجبل فيمذان وزنجان وفي سياستو الخارجية وسع ممتمكات دولتو تدريجيًا فضم خوزستان ف 
وقزوين وساند االيوبيين في صد ىجمات الصميبين عمى االرض العربية. ووقف بحزم وقوة امام سالجقة ايران 

. 

وعزم عمى تصفية السالجقة نيائيًا بالتعاون مع الخوارزميين وكانت دولتيم في المشرق تتنامى بسرعة  
ه. وبقيت الخالفة مستقمة حوالي 591مع الخوارزميين سنة  فبالتحالف مع ىذه القوة  انتيى السالجقة بحرب
 م . 1258ه/656نصف قرن حتى سقطت عمى يد المغول سنة 

 *شارات الخالفة* 

وىو احد شارات الخالفة واقدميا وىو في المسجد الجامع اوجده الرسول )صمى اهلل عميو وسمم(  -المنبر:-1
 سية وكان لوالة االقاليم منابر في اقاليميا. واستعمل في المناسبات الدينية والخطب السيا

وىي من شارات الخالفة ايضًا فقد كان يذكر اسم الخميفة والدعاء لو في خطبة الجمعة  -الخطبة:-2
والمناسبات الدينية والسياسية كرمز لموالء والطاعة لمخميفة وقد بدأت ىذه العادة في عيد االمام عمي عميو 

 .الميم انصر عميًا عمى الحق " بن عباس عمى المنبر وقال :" السالم حين وقف عبداهلل 

وىي من الشارات التي استحدثت في العصر االموي وىي حاجز خشبي في المسجد يعزل  -المقصورة:-3
 الخميفة عن الجماعة لمنع حوادث االغتيال. 

 وىو الصولجان الذي يحممو الخميفة . -القضيب:-4

 الخميفة ليحرسو او يحرس دار الخالفة.وىم الجند الخاص ب -الحرس:-5



 وىو الذي ينظم امر دخول الناس عمى الخميفة واالطمئنان عميو . -الحاجب:-6

المقصود بو الختم الرسمي لمخميفة او الدولة وقد كان لمرسول )صمى اهلل عميو وسمم( خاتم  -الخاتم:-7
اول ديوان لمخاتم واستبدل السالجقة اسم  مكتوب عميو )محمد رسول اهلل( وفي العصر االموي انشأ معاوية

 الخاتم باسم )الطفره( .

 ونعني بيا سك النقود من قبل الخميفة وباسمو وكان اسم الخميفة ينقش عمى النقود . -السكة:-8

كان الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( يرتدي بردة اعطاىا بعدئذ لمشاعر كعب بن زىير بعد مدحو  -البردة:-9
 تراىا معاوية وتداوليا االمويون والعباسيون .بقصيدة ثم اش

 وىي اليدايا التي كان ييدييا الخميفة لمناس وتسمى الخمع . -الخمعة:-11

 وىي غطاء الكعبة الذي كان يرسمو الخميفة في موسم الحج . -الكسوة:-11

 ىو عرش الخميفة الذي يجمس عميو . -السرير:-12

 الخاص بالخميفة .وىو لباس او غطاء الرأس  -التاج:-13

 وىي المظمة التي تحمي الخميفة اثناء تجوالو بالشمس . -الشمسو:-14

 المصادر والمراجع المستخدمة
 الماوردي , االحكام السمطانية -1
 ابن يعمى االحكام السمطانية -2
 ابن ابي الدم , ادب القضاء -3
 الطقطقي , االداب السمطانية -4
 الماوردي , نصيحة المموك  -5
 الرسل والمموكالطبري , تاريخ  -6
 ابن االثير , الكامل في التاريخ -7
 المسعودي , مروج الذىب -8
 مسكويو , تجارب االمم -9

 عبد العزيز الدوري , النظم االسالمية -11
 فاروق عمر فوزي , النظم االسالمية -11



 حسن ابراىيم حسن , تاريخ االسالم -12
 صبحي الصالح , النظم االسالمية -13
 شحاذه الناطور , النظم االسالمية -14

 
     

 
 


