


 
 (1)دور بني العباس في إدارة المدينة المنورة

 األول في العصر العباسي
 (846ّ-750ٖـ/132-232)

 فيصل عبد اهلل بين محد د.
 كطِ ايتازٜخ ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًبٓات عفس ايباطٔأضتاذ َطاعد ب

 

تٗدف ٖرٙ ايدزاض١ إىل إبساش دٚز بين ايعباع يف إداز٠ املد١ٜٓ 

ّ(، 846-750/ٖــ 232-132ضـٞ اوٍٚ ) املٓٛز٠  يف ايعؿس ايعبا

َُٚتتبًع ٞ   ا  ٖـِ اجنزلـاشات ايـق ؼككـا     أ، ٚ التٗا َـٔ ايبٝـا ايعباضـ

 .يف عٗدِٖ.

ّ  : َٓٗـا  ، ايعكبات بعض ايدزاض١ ٖرٙ يف ايباسح ٚادٗا يكد املؿـادز   ذنـس  عـد

، ٚتـرزٜخ ٚالٜـتِٗ، أٚ عـصعِ عـٔ      نيٝضـبا  عـصٍ بعـض ايـٛال٠ ايعباضـ     ايتازخي١ٝ و

 . ١إداز٠ املدٜٓ

أقسبـا٥ِٗ   عًـ٢  االعتُاد يف ٝنيايعباض اخلًفا٤ سسف َد٣ ايدزاض١ ٖرٙ ٚأظٗست

ًٝـ  مثا١ْٝ عػسبًغ عددِٖ سٛايٞ  إذ،  املد١ٜٓ املٓٛز٠ إداز٠يف َٔ بين ايعباع   ، اٚاي

ِ ععِ زداٍ ايبٝـا ايعباضـٞ   أٚناْٛا َٔ  ، ٚال  غـوٕٚ ايدٚيـ١   إداز٠عًـ٢   ٚأقـدزٖ

 . ُادٖاٚعؿبٗا ٚع أًٖٗايف ذيو فِٗ  غساب١

ٕ فبكـدز َـا    ، ٚال١ٜ املد١ٜٓ َٔ سٝح سذُٗا ٚاختًفا ا َـٔ  ايـٛايٞ َكسبًـ   نـا

ذُـ  يـ٘ عـد٠ ٚالٜـات يف ٚقـا      ، فكـد تُ  َٚطـاس١ ٚالٜت٘ تصداد زتب١ ناْا اخلالف١ 

: داٚد بٔ عًٞ ايرٟ عني  ذيو َٚجاٍ،  عًٝٗا َد٠ ش١َٝٓ أطٍٛ ًٝا، ٜٚبك٢ ٚاي ٚاسد

                                                           

 ٚق  خطر يف ايعدد ايطابل ، سٝح أعًٔ ع٢ً غالف٘ عٔ ْػس ٖرا ايبشح فٝ٘ ، ٚمل ٜٓػس ٖٓاى . (1)

 مدخل
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ٔ ٛالٜتـ٘ ايطـا٥    ب حلـل أثـِ   ، ١َه ٚاملد١ٜٓ ع٢ً  ًٝاٚاي ، ٚاضـتُس   ٚايُٝاَـ١  ٚايـُٝ

 . 750ّٖـ/133غٗس ست٢ ٚفات٘ عاّ أعًٝٗا ثالث١  ًٝاٚاي

 ، ع٢ً إَاز٠ املد١ٜٓاوضس٠ ايعباض١ٝ  تعاقب عدد نبري َٔ أفساد َٔ ٚبايسغِ

ِ أاخلالف١ ايعباض١ٝ سسؾا ع٢ً تكؿـٞ   إٔإال  ; س َـِٓٗ. ، َٚعاقبـ١ املكؿ ـ   خبـازٖ

  ُٗا َعا.ٝهًب، أٚ  أَالن٘ؿادز٠ مب، أٚ  َا بايعصٍ عٔ ٚالٜت٘إ

ٞ  أسد َِٓٗ ، احملاضب١ َٔ  ٜطًِٚمل  غـٝخ ايبٝـا    ) ست٢ عبد ايؿُد بـٔ عًـ

الزتهابـ٘   دعفـس املٓؿـٛز   ٞأبـ  اخلًٝفـ١  بٌ عَُ٘ٔ َق ي٤١يًُطا ( إذ خك  ايعباضٞ

 . 766ّٖـ/149 ض١ٓ املد١ٜٓع٢ً  ٚالٜت٘ أخطا٤ أثٓا٤

ّ  يف نـبري٠  دٗـٛد  يعبـاع ا بين َٔ ايٛال٠ يبعض نإ ذيو َٚ   إؾـالسات ب ايكٝـا

ثـس  أ، فاْعهظ  ، ٚايككا٤ ع٢ً احلسنات املٓاٖك١ يدٚيتِٗ  ٚالٜاتِٗيفداخ١ًٝ 

 . ضِٗ يف اشدٖازٖا ٚتكدَٗاأإذ  ، ع٢ً ايدٚي١ اإجياًب ذيو

، ٚاجنَاز٠  ) اجنَاز٠ اخلاؾ١ اجنَاز٠ ع٢ً ايبًدإ بٓٛعني ُٖٚا: ٟاملاٚزد سدد

،  اخلاؾ١ نإ ٜكتؿس عٌُ ؾاسبٗا عًـ٢ تـدبري اشـٝؼ    ز٠اجنَاففٞ  ، ( ايعا١َ

عـٔ احلـسِٜ َـٔ غـري ايتعـــسض يًككـا٤        ٚايـر   ،  ، ٚضٝاض١ ايسع١ٝ ٚقبط اؤَ

 . (1)، أٚ دبا١ٜ اخلساز ٚايؿدقات ٚاوسهاّ

ٞ ع٢ً ايـٛايٞ إٔ ٜػـرتى َـ  عاَـٌ اخلـساز       ٜٚغًب ،  يف إداز٠ ايٛالٜـ١  ٚايكاقـ

،  ايٛالٜـ١  يفأعًـ٢ ايطـًطات    ّدع ـ ١ ايـٛايٞ تُ ، غري إٔ ضـًط  يهٔ يهٌ اختؿاؾ٘

ناْــا ػُــ  يــ٘ ٚظٝفــ١ اخلــساز َــ  ٚادباتــ٘ اوخــس٣ بٛؾــف٘   ٚيف بعــض اوسٝــإ

 . (2)ٚايًٝا

،  االضتٝال٤ ٚإَاز٠: إَاز٠ االضتهفا٤  فٗٞ ع٢ً ْٛعني ُٖا ايعا١َ َاز٠اجن أَا

،  اجنقًِٝ إَاز٠ يٝ٘إ ٜٚفٛض ، اونفا٤ زداي٘ أسد اخلًٝف١ خيتاز االضتهفا٤ إَاز٠ ففٞ

ٌ  ، اعاَـ١  اوَـٛز  بعـض  يف إال يٝ٘إ ٜسد  ٚال ٔ  ٚظـا٥   ٚتػـُ  : ايتايٝـ١  اوَـٛز  ٜتٛالٖـا  َـ

ِ  ٚتكـدٜس ، ٚتـستٝبِٗ يف ايٓـٛاسٞ   ، اشٝٛؽ  تدبري ، ٚايٓعـس يف اوسهـاّ    أزشاقٗـ
                                                           

ٞ بٔ ذلُد بٔ سبٝب) املاٚزدٟ (1) ، داز ايهتب  ايد١ٜٝٓ ٚايٛالٜاتاوسهاّ ايطًطا١ْٝ  ، ّ(1057ٖـ/450، عً

 .37ف( ، .ت.ايع١ًُٝ،بريٚت، )د

 داز ؾادز ، بريٚتداز  ، ْؿاز، ؼكٝل سطني  ّ(، ٚال٠ َؿس961ٖـ/ 350ٔ ٜٛض  )ت ذلُد ب ايهٓدٟ، (2)

 . 147فّ. 1959،  ، بريٚت
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،  يف ايٛدٛٙ املػسٚع١ ٚإْفاقٗا، ٚايؿدقات  اخلساز أَٛاٍ ٚدبا١ٜ ، ايككا٠ ٚتكًٝد

ِ    ٚمحا١ٜ املطـًُني يف   ٚإَاَـ١ ،  ، ٚإقاَـ١ سـدٚد ايػـس     ايدٜٔ ٚايـدفا  عـٔ احلـسٜ

نإ ذيـو   إذاا دٗاد ايعدٚ ٚقط١ُ ايغٓا٥ِ ، ٚأخرًي  قٛافٌ احلرري، ٚتطٝ ايؿال٠

 . (1)ا يًعدٚاجنقًِٝ َتامًخ

اخلًٝف١  فٝهٕٛ ، بايك٠ٛ عًٝٗا ٜطتٛيٞ أَريٖا فإٕ االضتٝال٤ بإَاز٠ ٜتعًل ٚفُٝا

، ٜٚهـٕٛ ؾـاسبٗا    يٝ٘ تدبري غـوْٚٗا إ، سٝح ٜفٛض  اوَري ذيو يتكًٝدا َكطًس

، ، ٚيهٔ ست٢ ٜكـسٙ اخلًٝفـ١ عًـ٢ إَازتـ٘      ٚالٜت٘ايتؿسف يف مجٝ  غوٕٚ  َطًل

، ٚايٛقٛف إىل داْب اخلالفـ١   ايد١ٜٝٓ اوَٛزٕ عًٝ٘ إٔ ًٜتصّ بطاع١ اخلًٝف١ يف إف

 . (2)ع٢ً ايسع١ٝاملفرتق١  اوَٛاٍ، ٚمج   يف ٚد٘ اوخطاز ايق تتعسض عا

 /ٖــ 232-132) اوٍٚق٤ٛ َا ضـبل ناْـا اجنَـاز٠ يف ايعؿـس ايعباضـٞ       يف

(3)االضــتهفا٤ ٚإَــاز٠  اخلاؾــ١ باجنَــاز٠  تتُجــٌ ( 750-846ّ
ســني إٔ اجنَــاز٠    يف.

ٞ   يف  ٚاقضظٗست بػهٌ ايعا١َ  -750/ٖــ 656-232) ايعؿـس ايعباضـٞ ايجـاْ

َٚا تستـب عًـ٢    ، ايطًط١ ٝدَكايبطبب ضٝطس٠ ايعٓاؾس اودٓب١ٝ ع٢ً  ، ّ(1258

 . (4)خلالف١ ايعباض١ٝا إقعافذيو َٔ 

 ايطـفا   عٗـد أبـٞ ايعبـاع    يفناْا ايدٚيـ١ اجنضـال١َٝ    يكد

ٞ 754-750 /ـ132-136ٖ)  ّ( َويف١ َٔ اثٓق عػس٠ ٚال١ٜ ٖـ

: 

 ايهٛف١ ٚايطٛاد   -1

 . ُٚعُإ، ٚإقًِٝ دد١ً ٚايبشسٜٔ   ايبؿس٠ -2

 . (5)املٛؾٌ -3

                                                           

 . 35، ف ايطًطا١ْٝ اوسهاّ ، املاٚزدٟ (1)

 . 35ف ، ايطًطا١ْٝ اوسهاّ ، املاٚزدٟ (2)

 . 35ف ، ايطًطا١ْٝ اوسهاّ ، املاٚزدٟ (3)

 . 35ف،  ايطًطا١ْٝ اوسهاّ،  املاٚزدٟ (4)

ٟ   نسّأ، ؼكٝل  ( دص2٤ ) ، تازٜخ خًٝف١ بٔ خٝاط ، ّ(854ٖـ/240) ، خًٝف١ ابٔ خٝاط (5) ،  قـٝا٤ ايعُـس

 . 437ف ، 2، ز 1977ّ،  بريٚت ، داز ايسضاي١ ، ، داز ايكًِ 2ط

الواليااااا  فااااي 
عهاااااد الدولاااااة 
العباساااااااااااااااااية 

 ولاااااااااااااا    األ
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4-  ّ  ٚمحـــــ ٚقٓطــــسٜٔ ٚفًطــــطني ٚاوزدٕ ٚاشــــٛالٕ دَػــــل ٚتكــــِ ايػـــا

(1)ٚبعًبو
 . 

 اشصٜس٠ ٚأز١َٝٓٝ ٚأذزبٝذإ.  -5

 . ضتإ ٚضذطتإشاوٖٛاش ٜٚػٌُ خٛ -6

 . (2)فازع -7

ٖ  ، َٚسٚ ، ْٝطابٛز : َجٌ نٛزًا ٚتكِ خساضإ -8  ، ٚقٖٛطتإ ، ٚبًخ ، ساٙٚ

 ، ٚباذغٝؼ ، ، ٚفٛغٓر ، ٚأضفصاز ، ٚضسخظ بٝٛزدأ، ٚ ْٚطا ، ٚطٛع

 . (3)، ٚآٌَ ، ٚشّ ، ٚطخازضتإ ، ٚدٛشدإ ، َٚسٚزٚذ ْٚط ، ٚنؼ 

 . ايطٓد -9

 . )املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٚه١ املهس١َ( ٚايُٝا١َ احلذاش -10

 . ايُٝٔ -11

 . (4)ٚإفسٜك١َٝؿس  -12

باملالسع١ إٔ ٖرٙ ايتكطُٝات مل تهٔ ثابت١ خالٍ ايعؿس ايعباضٞ  ٚاشدٜس

سني آلخس تبعا ملٓصي١  َٔفكد ناْا تتغري  ، ّ(846-750/ٖـ232-132) اوٍٚ

   ٞ املدٜٓـ١   ٚالٜـ١ ، ٜٚتكـض ذيـو َـٔ خـالٍ سـدٜجٓا عـٔ        ايٛايٞ عٓـد اخلًٝفـ١ ايعباضـ

ــًس ، املٓـــٛز٠ ايـــق ناْـــا َـــٔ أٖـــِ ايٛالٜـــات ايعباضـــ١ٝ   ــ١ ،ْعـ  ا ملهاْتٗـــا ايدٜٓٝـ

                                                           

ــد ابـــٔ (1) ــ١ ، عبـ ــٔ  قتٝبـ ــًِاهلل بـ ــدٜٓٛزٟ )ت  َطـ ـــ/276ايـ ــٞ،  889ٖـ ــا٤ ايـــرتاخ ايعسبـ ــازف، داز إسٝـ ّ(،املعـ

 ؼكٝـل ّ( ، تازٜخ ايسضـٌ ٚاملًـٛى،   922ٖـ/ 310ذلُد بٔ دسٜس )ت  ايطربٟ،،  163فّ،  1970بريٚت،

ٌ إبساِٖٝ،ط  ايكًكػٓدٟ، أمحد بٔ عبد 458، ف7ّ، ز1967ايكاٖس٠ ، املعازف، داز،  4ذلُد أبٛ ايفك

(، ايهٜٛا، ْاف١ يف َعامل اخلالف١، ؼكٝل عبد ايطتاز أمحد فساز، )د. ٕاجن َآثسّ( ، 1417ٖـ/ 821اهلل )

 .182-181، ف1ز ،ّ 1964

 . 438-437، ف2تازٜخ، ز خٝاط، ابٔ (2)

، ٜاقٛت، 105ف ،1967ّايٓفٝط١، بسٌٜ، يٝدٕ،  عالماو ،ّ( 902ٖـ/ 290محد بٔ عُس )ت أزضت٘،  ابٔ (3)

، 2زّ، داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ، بريٚت،1979ّ(، َعذِ ايبًدإ، 1228ٖـ/626غٗا  ايدٜٔ احلُٟٛ)ت 

 . 299فشٜدإ ،تازٜخ ايتُدٕ اجنضالَٞ، داز َهتب١ احلٝا٠، بريٚت، )د. ت(. دسدٞ، 350ف

ايعؿـس ايعباضـٞ اوٍٚ،    َطًـ  اشباز ايعبٝدٟ، اجنداز٠ يف  عبد، 439-438، ف2خٝاط، تازٜخ ، ز ابٔ (4)

 264ف ،ّ 1987، خسٜ  3،  15دل١ً ايعًّٛ االدتُاع١ٝ، داَع١ ايهٜٛا، ّ

والة المديناااااة فاااااي 
 العصااااااااااااااااااااااااااااار

 العباسااااااااااي األول 
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.يـرا  (1)ٚاستٛا٥ٗا ع٢ً عدد نبري َٔ ذز١ٜ بـين ٖاغـِ بعاَـ١ ٚبـين ايعبـاع غاؾـ١      

 . فكٌ زداٍ ايبٝا ايعباضٞ جنداز٠ غوْٚٗاأ اختري

ٍ  ٚفُٝــا برمســا٤ ٚال٠ املدٜٓــ١ املٓــٛز٠ َــٔ اوضــس٠      ًٜــٞ دــدٚ

-750/ٖـــ232-132) اوٍٚ ايعباضــٞايعباضــ١ٝ خــالٍ ايعؿــس 

846)ّ : 

 ٚالٜت٘ تازٜخ ايٛال١ٜ اضِ اخلًٝف١عٗد  يف ايٛايٞ
 َد٠

 ايٛال١ٜ
 َالسعات ايعصٍ ضبب

ٔ  عًٞ بٔ داٚد  بـ

ــٔ  ع ــد اهلل بــــ بــــ

 ايعباع

 ايعباع ٞأب

 ايطفا 

ثِ  ٚاملد١ٜٓ َه١

ٛالٜت٘ بحلل أ

 ٚايُٝٔايطا٥   

 ٚايُٝا١َ
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ث
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أ
 

 ٚفات٘

طأٍٚ َٔ ٚيٞ 

املد١ٜٓ َٔ بين 

 أْا ايعباعص 

ابٓ٘ َٛض٢ ع٢ً 

 . (2)املد١ٜٓ

بـٔ   داٚد بٔ َٛض٢

اهلل  عبــد بــٔ عًــٞ

 بٔ ايعباعا

 ايعباع ٞأب

 ايطفا 
 ٚاملد١ٜٓ ١َه

750ٖـ/133

 ّ- 

 مل
نس

تر
 

ترنس  مل

 املؿادز

ٚفا٠  بعد تٛالٖا

داٚد بٔ   ٚايدٙ 

 (3)عًٞ 

                                                           

عبد ايطالّ ذلُد  ؼكٝلْطا  ايعس ، أّ(:مجٗس٠ 1063ٖـ/ 456د اوْديطٞ )ت سصّ، عًٞ بٔ أمح ابٔ (1)

ّ (، أخباز َه١ 864/ٖـ250) شزقٞ، ذلُد بٔ عبد املًواو ،35فّ.  1962ٖازٕٚ، داز املعازف، َؿس، 

 489ت(، ف0َٔ اآلثاز، َهتب١ خٝاط،بريٚت، )د فٝٗاَٚا 

ٔ ْطا  اوغـساف)ايعباع  أّ(، 892ٖـ/279بٔ حي٢ٝ)ت محد أ، ايبالذزٟ;  163ابٔ قتٝب١ ،املعازف، ف (2)  بـ

ــب ــد املطًـ ــدٙ(، عبـ ــل ،3م ٚٚيـ ــد ؼكٝـ ــص عبـ ــدٚزٟ، ايعصٜـ ــساْتظ ،داز ايـ ــتاٜص فـ ــبادٕ غـ  1978 ،بريٚت،بفٝطـ

 ،ّ(،أخباز ايككا٠، عامل ايهتب، بريٚت، )د. ت(918ٖـ/ 306ذلُد بٔ خً  )ت  ; ٚنٝ   ;87،ف3،م

أخباز  يفّ(،ايعٕٝٛ ٚاحلدا٥ل 15ٖـ/ م 4)ت م دلٍٗٛ ، 459-458،ف7، ايطربٟ،تازٜخ، ز200، ف1ز

ــا٥ل، ز ٘ 3احلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــس ّ. ز. دٟ دٜٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ، ْػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (M. J. Degeorge   عًٞ بٔ احلطٔ بٔ ٖب١  ; عطانس ابٔ ;.233، ف3ز ،ّ 1869يٝدٕ،  بسٌٜ، َطاب

ــ١ دَػــل، رلطٛطــ١ ْػــست   1175/ 571اهلل )ت  ــ١ايػُطــٞ عــٔ ْطــخ١ امل  بايتؿــٜٛسّ(: تــازٜخ َدٜٓ  هتب

َٚسانؼ ٚاضتاْبٍٛ. داز ايبػري، عُإ. د.  بايكاٖس١ٜ٠ بدَػل، ٚنٌُ ْكؿٗا َٔ ايٓطخ اوخس٣ ايعاٖس

يٝٓغــساد دلُــ  ايًغــ١ ايعسبٝــ١، دَػــل.  رلطٛطــ١عــٔ ، دلًــدًا. ْٚطــخ١ أخــس٣ بايتؿــٜٛس ايػُطــٞ  19ت. 

 . 60/ 29، ف  6ز   ،1978ّ

 . 266ف ،  17; ابٔ عطانس دَػل ، ز  438، ف 2خٝاط ، تازٜخ ، ز ابٔ (3)
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عٝطــ٢  بــٔ َٛضــ٢

بــــٔ َٛضــــ٢ بــــٔ   ا

بـٔ   عًٞ بٔ ذلُد

عبـــــــــد اهلل بـــــــــٔ 

 ايعباع

 دعفس ٞأب

 املٓؿٛز
 ترنس مل ٚاملد١ٜٓ َه١

 مل
نس

تر
 

 ) املس٠ اوٚىل( (1)ترنس مل

ٔ  دعفس ضـًُٝإ   بـ

ــد    ــٔ عب ــٞ ب ــٔ عً ب

 بٔ ايعباعاهلل 

 دعفس ٞأب

 املٓؿٛز
 املد١ٜٓ

146-

ٖـ 149

763-766ّ 

 ) املس٠ اوٚىل( (2)ترنس مل ضٓٛات 3

 

 ٚالٜت٘ تازٜخ ايٛال١ٜ اضِ اخلًٝف١عٗد  يف ايٛايٞ
 َد٠

 ايٛال١ٜ
 َالسعات ايعصٍ ضبب

ــُد عبـــد ــٔ  ايؿـ بـ

عًــٞ بــٔ عبــد اهلل  

 بٔ ايعباعا

 املد١ٜٓ ٚاملٗدٟ دعفس ٞأب

149-

    ٖـ159

766-

/775ّ 

10 
ت

ٛا
ضٓ

 

  (3)ترنس مل

إبـساِٖٝ   بٔ ذلُد

بٔ ذلُد بٔ عًـٞ  

ــٔ    ــد اهلل بـ ــٔ عبـ بـ

 ايعباع

 دعفس ٞأب

 املٓؿٛز
 املد١ٜٓ

15
5

ـ/
ٖ

77
1

ّ
 

 ترنس مل ترنس مل

 َهـــ١ يـــ٘ مجعـــا

 ٚاملدٜٓـــ١ ٚايطـــا٥ 

 ض١ٓ ٚاسد٠ ٚال١ٜ يف

 ّ.نـــا155/771ٕ

 ِ  املدٜٓــــــ١  يف ٜكــــــٝ

ِ  ٚابٓ٘  ْا٥بـا  إبـساٖٝ

ــ٘ (4)َهــ١ عًــ٢ عٓ
  

 .اوٚىل( املس٠ )

                                                           

ّ(،ايٓذّٛ ايصاٖس٠ يف ًَٛى َؿس ٚايكاٖس٠، طبعـ١  1469ٖـ/ 874احملاضٔ، ٜٛض  بٔ تغسٟ بسد٣ )ت  أبٛ (1)

 ايؿفدٟ،،   84ف ، 2ّ، ز1963ٚشاز٠ ايجكاف١ ٚاجنزغاد ايكَٛٞ، ايكاٖس٠،  ايهتب،َؿٛز٠ عٔ طبع١ داز 

 املٓذـد، ّ، ؼكٝل ؾال  ايـدٜٔ  ّ(،أَسا٤ دَػل يف اجنضال1362ٖـ/ 764خًٌٝ بٔ أٜبو )ت  ايدٜٔ،ؾال  

 .89ف ،1955َّطبٛعات اجملُ  ايعًُٞ بدَػل، 

ّ(،مجٗــس٠ ايٓطــب، ؼكٝــل ْــادٞ سطــٔ، 819ٖـــ/ 204ٖػــاّ بــٔ ذلُــد بــٔ ايطــا٥ب )ت  ; ايهًــي ابــٔ (2)

 ;   374 فّ،1986،عامل ايهتب، َهتب١ ايٓٗك١ ايعسب١ٝ. )د. ّ(، 1ط

 466، ف 8، ايطربٟ ، تازٜخ، ز202ف، 1، زٚنٝ ; ايككا٠ 96،ف 3، اوْطا  ، م ايبالذزٟ

ٔ قتٝب١ ، املعازف ، ف; ا471،  460، ف 2، تازٜخ ، ز خٝاط ابٔ (3) ،  42ز ،، دَػل  عطانس ; ابٔ 163ب

  280ف 

ٔ ;  280، ف  42عطانس ، دَػل ، ز ابٔ (4) أبـٛ ايفـسز عبـد ايـسمحٔ بـٔ عًـٞ بـٔ ذلُـد )ت          اشـٛشٟ،  ابـ

، ف  8،ز1992ّ، داز ايهتب ايع١ًُٝ، بـريٚت،  1ط ، ٚاوَِزٜخ املًٛى املٓتعِ يف تا ، ّ(1201ٖـ/ 597

185-187 . 
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ٔ  دعفس ضـًُٝإ   بـ

بــٔ عًــٞ بــٔ عبــد  ا

 اهلل بٔ ايعباع

 املد١ٜٓ املٗدٟ

160- 

ٖـ 166

776-782ّ 

 )املس٠ ايجا١ْٝ( (1)ترنس مل ضٓٛات 6

عٝط٢ بـٔ   بٔ عًٞ

َٛضــ٢ بــٔ ذلُــد  

ــد    ــٔ عب ــٞ ب ــٔ عً ب

 اهلل بٔ ايعباع

 املد١ٜٓ ايسغٝد ٖازٕٚ

16
5

ـ/
ٖ

78
1

ّ
 

 ترنس مل ترنس مل
 عًٝٗا اضتخً 

 (2)َٛالٙ أبا َكاتٌ

 ِ ٔ  إبـساٖٝ حيٝـ٢   بـ

بــــٔ ذلُــــد بــــٔ    ا

عًــٞ بــٔ عبــد اهلل  

 بٔ ايعباعا

 املد١ٜٓ املٗدٟ

166-

ٖـ 167

782-783ّ 

 ض١ٓ

ت٘ ٚاسد٠
فا

ٚ
 

16
7

ـ/
ٖ

78
3

ّ(3)
 

 

عٝطـ٢   بٔ إضشام

بــٔ عًــٞ بــٔ عبــد  ا

 اهلل بٔ ايعباع

  (4)ترنس مل ترنس مل 783ّٖـ/167 املد١ٜٓ ٚاعادٟ املٗدٟ

 ز

 ٚالٜت٘ تازٜخ ايٛال١ٜ اضِ اخلًٝف١عٗد  يف ايٛايٞ
 َد٠

 ايٛال١ٜ
 َالسعات ايعصٍ ضبب

حيٝــ٢  بــٔ إضــشام

ــٞ  ا ــد عًـ ــٔ ذلُـ بـ

بـــٔ عبـــد اهلل بـــٔ ا

 ايعباع

 املد١ٜٓ املٗدٟ

167-

 ٖـ169

783-785ّ 

  (5)ترنس مل ضٓتإ

ــشام ــٔ إضــــــــ  بــــــــ

ضـــًُٝإ بـــٔ عًـــٞ 

بـــٔ عبـــد اهلل بـــٔ ا

 ايعباع

  (6)ترنس مل ترنس مل 786ّٖـ/170 املد١ٜٓ ايسغٝد ٖازٕٚ

بـساِٖٝ  إ بٔ ذلُد

بــــٔ ذلُــــد بـــــٔ   ا
 ايسغٝد ٖازٕٚ

 ٚاملد١ٜٓ َه١

 ٚايُٝٔ
 ترنس مل ترنس مل 794ّٖـ/178

ايعباع  ابٓ٘ نإ

  عٓ٘ ع٢ً ٜٛٓ

                                                           

  280، ف  42ز; ابٔ عطانس ، دَػل ،  471، ف  2خٝاط ، تازٜخ ، ز ابٔ (1)

 472، ف 2خٝاط ، تازٜخ ، ز ابٔ (2)

ِ  280، ف 42عطانس ، دَػل ، ز ابٔ (3) ٟ ، املٓتع ٔ اشٛش عص ايدٜٔ، عًٞ اوثري،  ابٔ;  288،ف 8ز ،; اب

ايعسبـٞ،   ايهتـا   داز، 5ط   ّ(،ايهاَـٌ يف ايتـازٜخ،  1232ٖــ/  630عًٞ بـٔ أبـ٢ ايهـسّ ايػـٝباْٞ )ت     

 .68، ف 5ز ،1985ّبريٚت، 

 66، ف 2ز ،; أبٛ احملاضٔ ، ايٓذّٛ  778، ف 2عطانس ، دَػل ، ز ابٔ (4)

 .471، ف 2خٝاط ، تازٜخ ، ز ابٔ (5)

 346، ف 8ز; ايطربٟ ، تازٜخ ،  94، ف 3، اوْطا  ، م ايبالذزٟ (6)
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عًــٞ بــٔ عبــد اهلل  

 ٔ ايعباعاب

 (1)املد١ٜٓ

 )املس٠ ايجا١ْٝ(

عٝطــ٢  بــٔ َٛضــ٢

بــــٔ َٛضــــ٢ بــــٔ   ا

ذلُد بٔ عًٞ بـٔ  

عبـــــــــد اهلل بـــــــــٔ 

 ايعباع

 )املس٠ ايجا١ْٝ( (2)ترنس مل نستر مل ترنس مل املد١ٜٓ ايسغٝد ٖازٕٚ

ــٔ  املًـــــو عبـــــد بـــ

ؾاحل بٔ عًٞ بـٔ  

عبـــــــــد اهلل بـــــــــٔ 

 ايعباع

  (3)ترنس مل ترنس مل ترنس مل املد١ٜٓ ايسغٝد ٖازٕٚ

ــد ــٔ امحــــــــــ  بــــــــــ

إمساعٝـٌ بــٔ عًــٞ  

بـــٔ عبـــد اهلل بـــٔ ا

 ايعباع

  (4)ترنس مل ترنس مل ترنس مل املد١ٜٓ ايسغٝد ٖازٕٚ

 ز

 ٚالٜت٘ تازٜخ ١ٜايٛال اضِ اخلًٝف١عٗد  يف ايٛايٞ
 َد٠

 ايٛال١ٜ
 َالسعات ايعصٍ ضبب

ذلُـد   بٔ إبساِٖٝ

ــٔ إبـــساِٖٝ بـــٔ   ا بـ

ذلُد بٔ عًٞ بـٔ  

عبـــــــــد اهلل بـــــــــٔ 

 ايعباع

  (5)ترنس مل ترنس مل ترنس مل املد١ٜٓ ايسغٝد ٖازٕٚ

عبـــد  بـــٔ ضـــًُٝإ

اهلل بــــٔ ضـــــًُٝإ  

عًــٞ بــٔ عبــد اهلل  

 بٔ ايعباعا

 ٚاملد١ٜٓ َه١ ٚاملعتؿِ املرَٕٛ

213-

 ٖـ 218

828-833ّ 

 مخظ

 ضٓٛات
 ترنس مل

نإ ٖٛ ٚابٓ٘ 

ذلُد ٜتداٚالٕ 

او   َس٠ايعٌُ 

ع٢ً املد١ٜٓ ٚاالبٔ 

                                                           

 . 770، ف  14; ابٔ عطانس ، دَػل ، ز 346، ف 8تازٜخ ، ز ، ايطربٟ (1)

  396، ف 17; ابٔ عطانس ، دَػل ، ز 346، ف 8تازٜخ ، ز ، ايطربٟ (2)

 .346، ف 8تازٜخ ، ز ، ايطربٟ (3)

ّ(،تـازٜخ ايٝعكـٛبٞ،   898ٖـ/284 أمحد بٔ أبٞ ٜعكٛ  )ت ايٝعكٛبٞ،;  497، ف 2، تازٜخ ، ز خٝاط ابٔ (4)

 149، ف 3ز ،1964ّاحلٝدز١ٜ، ايٓذ ، ايعسام،  املهتب١َٓػٛزات 

 396ف ، 17; ابٔ عطانس ، دَػل ، ز 346، ف 8، تازٜخ ، ز ايطربٟ (5)
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ع٢ً َه١ ، 

 (1)َٚس٠ بايعهظ

ــد ــٔ ذلُـ ــٛ   بـ أٜـ

 بٔ دعفس املٓؿٛزا
 ترنس مل ترنس مل ترنس مل املد١ٜٓ املعتؿِ

يف  ايطربٟ ذنسٙ

أسداخ   

 (2)840ّٖـ/226

عٝطــ٢  بــٔ ذلُــد

بــــٔ َٛضــــ٢ بــــٔ   ا

بٔ عًٞ بـٔ  ذلُد 

عبـــــــــد اهلل بـــــــــٔ 

 ايعباع

 ترنس مل ترنس مل ترنس مل ٚاملد١ٜٓ َه١ ايٛاثل

 املكؿٛد يعٌ

مبشُد بٔ عٝط٢ 

      ٖٛ ذلُد بٔ

د بٔ عٝط٢ بٔ ٚدا

 (3)َٛض٢

ؾــاحل  بــٔ ذلُــد

بٔ ايعباع ذلُد ا

بــٔ عًــٞ بــٔ عبــد  ا

 اهلل بٔ ايعباع

 ٜرنس مل ترنس مل 843ّٖـ/229 املد١ٜٓ ايٛاثل

تٛالٖا  َٔ آخس

ٔ اوضس٠ َ

 (4)ايعباض١ٝ

ٌ ايعباضـ١ٝ سسؾـا عًـ٢ اختٝـاز      اخلالف١ إَٔٔ اشدٍٚ ايطابل  ٜتكض  أفكـ

املٓـٛز٠ ، إذ ٜـرنس حيٝـ٢ بـٔ خايـد ايربَهـٞ        املد١ٜٓزداٍ ايبٝا ايعباضٞ جنداز٠ 

 أسب )) - أٟ ايسغٝد - ، وْ٘ املد١ٜٓ ع٢ًإٔ ايسغٝد عٍٝٔ عبد املًو بٔ ؾاحل 

٘  ايعبـاع ُِٗ إٔ يف بين ، ٜٚعً اإٔ ٜباٖٞ ب٘ قسًٜػ (( َجًـ
نُـا   -املًـو   فعبـد .  (5)

 يف َجًــ٘ عؿــسٙ يف ٜهــٔ ٚمل ، ٚأخطــبِٗ ايٓــاع أفؿــض نــإ )) - ٚؾــف٘ ايهــتي

(( ٚداليتــ٘ فؿــاست٘ ٚؾــٝاْت٘
(6)

 عًــٞ بــٔ ؾــاحل بــٔ املًــو عبــد ايــرٖي ٚؾــ  نُــا ، 

                                                           

  621، ف 7ز ،دَػل   ،; ابٔ عطانس  262، ف 8، تازٜخ ، ز ايطربٟ (1)

 115، ف 9، تازٜخ ، ز ايطربٟ (2)

 227، ف 1، ز ْاف١اجن َآثس ، دٟايكًكػٓ (3)

 114، ف 11املٓتعِ ، ز ،; ابٔ اشٛشٟ  128، ف 9، تازٜخ ، ز ايطربٟ (4)

ٚايرٌٜ عًٝٗا، ؼكٝل إسطإ عباع، داز  ايٛفٝاتّ(، فٛات 1362ٖـ/ 764ذلُد بٔ غانس )ت  ايهتي، (5)

 . 398، ف2ّ، ز1974/ 73ادز، بريٚت، ؾ

 . 398، ف2فٛات ، ز ايهتي، (6)
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ــ ، قــاد٠ ضــاد٠ أَــسا٤ عــد٠ ٚيــ٘  .. )):  بكٛيــ٘ ٘تــخٛإٚ  اشاليــ١ يف جًــَِٗ خــ٠ٛإ ٜتفــل إٔ ٌِق 

(( ٚايطوٚد
(1)

 . 

ًٝ عػس مثا١ْٝ إٔ أٜكا ايطابل اشدٍٚ َٔ ٜٚعٗس  إداز٠ ع٢ً تعاقبٛا قد اعباضًٝ اٚاي

 . اوٍٚ ايعباضٞ ايعؿس خالٍ املٓٛز٠ املد١ٜٓ

 يف غـازنٛا  ( ايعباع ٞأب اخلًٝف١ أعُاّ ) ايع١َُٛ أبٓا٤ َععِ إٔ أٜكًا ٜٚالسغ

ٌ  بٔ محدأ : ِٖٚ ، املٓٛز٠ املد١ٜٓ ٚال١ٜ إداز٠ ٔ  إمساعٝـ ٞ  بـ ٔ  عًـ ٔ  اهلل عبـد  بـ  ، ايعبـاع  بـ

ٔ  اهلل عبـد  بٔ عًٞ بٔ ضًُٝإ بٔ ٚإضشام ٔ  ٚإضـشام  ، ايعبـاع  بـ ٔ  عٝطـ٢  بـ ٞ  بـ ٔ  عًـ  بـ

ٞ  بٔ ضًُٝإ بٔ ٚدعفس ايعباع، بٔ اهلل عبد ٔ  اهلل عبـد  عًـ ٔ  املًـو  ٚعبـد  ، ايعبـاع  بـ  بـ

 . ايعباع بٔ اهلل عبد بٔ عًٞ بٔ داٚد بٔ َٚٛض٢ ايعباع، بٔ اهلل عبد بٔ عًٞ بٔ ؾاحل

ٔ عبـد ايؿـُد بـٔ عًـٞ      أبٓا٤ أَا ٔ اهلل  عبـد  بـ ، فًـِ ٜػـازنٛا يف    ايعبـاع  بـ

ٚقد ذنس ابٔ سصّ إٔ عبد ايؿُد بٔ عًٞ نإ ي٘ عػـس٠ ذنـٛز    ، إداز٠ املد١ٜٓ

(( أسد َِٜٓٗػتٗس  مل ))غري أْ٘ 
(2) . 

اخلًفا٤ ايعباضٝني ، فبعض  أفساد ايبٝا ايعباضٞ ع٢ً املد١ٜٓ إداز٠ تكتؿس ٚمل

َٚٔ ٖوال٤ أبٛ ايعباع ايرٟ اعتُد عًـ٢   غوْٚٗا،اضتعاْٛا ببعض أقسبا٥ِٗ جنداز٠ 

عبد املدإ احلازثٞ يف إداز٠ املد١ٜٓ َٚه١  بٔخاي٘ شٜاد بٔ عبٝد اهلل بٔ عبد اهلل 

 . (3)750ّٖـ/133ض١ٓ  عًٞٚايطا٥  ٚايُٝا١َ عكب ٚفا٠ داٚد بٔ 

 اضـتخً  عٝط٢ بٔ َٛض٢ بٔ ذلُـد   بٔ عًٞترنس بعض املؿادز إٔ  نُا

 . (4)781ّٖـ/165ض١ٓ  يف ٚذيو،  املد١ٜٓع٢ً  ًٝابايٓٝاب١ عٓ٘ ٚاي َكاتٌَٛالٙ أبا 

 ايــق ٖــٞ ايعباضــٝني اخلًفــا٤ عٓــد ايــٛال٠ بعــض َٓصيــ١ إٔ باملالسعــ١ ٚاشــدٜس

عد٠ ٚالٜات أخس٣  َ  املد١ٜٓ، فكد ػُ  ي٘ ٚال١ٜ  سذِ ٚالٜت٘ يفناْا تتشهِ 

                                                           

ٕ ) أذلُد بٔ  ايرٖي، (1) ّ ايٓبال٤، ز ّ(1347ٖـ/ 748محد بٔ عجُا ،  ايعسقطٛضٞ ْعِٝ ؼكٝل، 8: ضري أعال

   275ف، 8ز ،1982ّ، َوضط١ ايسضاي١، بريٚت، 2ط

 . 37سصّ، اوْطا ، ف ابٔ (2)

 . 459، ف7تازٜخ، ز ايطربٟ، (3)

 . 472، ف 2خٝاط ، تازٜخ ، ز ابٔ (4)
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 َٚهــ١ املدٜٓــ١ّ 750ٖــ/ 132مجعــا يـداٚد بــٔ عًـٞ ضــ١ٓ    فُـجالً ،  ٚاســد ٚقـا  يف

 . (1)ٚاسد٠ ٚال١ٜٚايُٝٔ ٚايُٝا١َ يف  ٚايطا٥ 

، ٜصٜـد َـٔ َهاْـ١ ايـٛايٞ عٓـد اخلًٝفـ١        آخساملؿاٖس٠ عاَاًل ًَُٗا  ٚناْا

ظُـ  عـدد َـٔ ايٛالٜـات ؼـا       ْفٛذٙ، إذ تكٟٛ  إىل داْب ؾ١ً ايكسب٢ ٚايهفا٠٤

بـٔ عٝطـ٢ بـٔ عًـٞ َـٔ       إضـشام ٚايًٝا ع٢ً أنجسٖا أ١ُٖٝ. فصٚاز  يٛا٥٘، أٚ ٜؿبض

 . (3)تٛيٝ٘ املد١ٜٓ يف أضِٗ (2)ايعاي١ٝ بٓا املٗدٟ

ٚالٜـات بـين ايعبـاع     اقتؿـست ايعباضـ١ٝ   اخلالفـ١  يد٣احلذاش  بالد ٚو١ُٖٝ

 ، فكـط  َٚهـ١  املدٜٓـ١ ( ع٢ً  841ّ-833/ٖـ227-218 ) املعتؿَِٓر خالف١ 

 . (4)ايٛالٜات اوخس٣ َهاِْٗ  سني سٌ اوتساى يفيف

ٔ  انـبريً  اتسسًٝب املد١ٜٓ ٚيٞ َٔ َععِ ٚٚدد  ، ضـهاْٗا  َـ

ٞ  فعٓـدَا  ٔ  ايؿـُد  عبـد  ٚيـ  /(5)ٖــ 149عًـٞ عًـ٢ املدٜٓـ١ ضـ١ٓ      بـ

 : ّ أث٢ٓ عًٝ٘ أسد ايػعسا٤ بكٛي766٘

ــتًٗٞ ــٌ قطـــس    اضـ ــٔ نـ ــا طٝـــب َـ  ٜـ

ــرٟب ــا  ايــــ ــو إٕ أَٓــــ َ ــــ ِٛ ــْٔ   اوَــــ
 

ــاوَري  ــرٟ بــــــ ــ٘  ايــــــ ـــٓاتغبــــــ  بطٝــــــ

 (6)ال تٛقعٝٓـــــــا  منـــــــاَ  َاخفـــــــ ٚإٕ
 

ُعـا يـ٘   ضـُٝا إذا دُ  الع٢ً إقا١َ ايـٛايٞ عٓـدِٖ    َٚه١ املد١ٜٓأٌٖ  ٚتٓافظ

َه١  ع٢ً ايٛال١ٜ ذلُد بٔ َٛض٢ بٔ عٝط٢ بٔ يداٚد ُعاُد فعٓدَا ، عًُٝٗا ايٛال١ٜ
                                                           

 . 233 ف،  3زايعٕٝٛ ،  ، دلٍٗٛ ، 87 ، ف 3م ، اوْطا ،  ايبالذزٟ (1)

 . 102 ف،  8، ز ، تازٜخ ، ايطربٟ 277 ، ف 3، م اوْطا  ، ايبالذزٟ (2)

 . 66، ف 2ز ،; أبٛ احملاضٔ ، ايٓذّٛ  778، ف 2عطانس ، دَػل ، ز ابٔ (3)

داز ايهتـا    ، ٖٛساشـ  َٚعادٕ ايرٖب َسٚزّ( ، 957ٖـ/346، أبٛ احلطٔ، عًٞ بٔ احلطني ) املطعٛدٟ (4)

ٔ ،  239 ف ، 5ز ، ايهاٌَ، اوثري ابٔ ، 441 ، ف 2ّ ،ّ.1982، 1، ط ، بريٚت ايًبٓاْٞ ِ  ابـ ،  ايعـدٜ

ٍ ايدٜٔ، عُس بٔ أمحد بٔ أبٞ دساد٠  )ت  ، ؼكٝل 1يف تازٜخ سًب، ز احلًب شبد٠،  ّ(1261ٖـ/ 660نُا

 . 70، ف 1ز ّ،1951،  ايعسب١ٝ، دَػلايفسْطٞ يًدزاضات  املعٗدضاَٞ ايدٖإ، 

 . 163ف املعازف،، ابٔ قتٝب١، 471، 460، ف2خٝاط ، تازٜخ ، ز ابٔ (5)

 . 163ف املعازف،ابٔ قتٝب١،  ;471،  460، ف 2خٝاط ، تازٜخ ، ز ابٔ (6)

 . 338 ، ف10ز ، دَػل ، ابٔ عطانس (6)

والة المدينااااااااااااااة 
ااااااا  يلقااااااوب ار يب 
ا مب ساكانها  كبير 
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إيٝ٘  فرزضٌ،  ا، أقاّ داٚد مبه١ عػسٜٔ غًٗس ٚاملد١ٜٓ يف خالف١ اوَني ٚاملرَٕٛ

ــ١  ِ أٖــٌ املدٜٓ  َــٔ، ٚخيربْٚــ٘ إٔ َكاَــ٘ يف املدٜٓــ١ أفكــٌ   ٜطــريْٛ٘ ايتشــٍٛ إيــٝٗ

 : ي٘ َا ًٜٞ نتبٛٙ، ٚمما  ا، ٚأٖدٚا إيٝ٘ غعًس يف َه١ َكاَ٘

ــٌ أال ــداٚد  قــــــ ــاَت يــــــ  ذٟ املهسَــــــ

ــا  ــ١  أقُـــــــــ ـــاَطتٛطًٓ مبهـــــــــ  ــــــــــ

ــك َ  َُـــــ ــسَٜٔع و ا ــًٗس ػـــــ ـــاغـــــ  ا بٗـــــ

ــرُب ِٓ فكــــــــــــــ ــ ــاُز ي ايــــــــــــــ  ٙٚآثــــــــــــــ
 

 ٍِ ــد ــَد ٚايعــــــــ ـــ٢ يف بًــــــــ  املؿطفــــــــ

ــاَد ــس٠َع ْسفٗــ ــٔ ق ــــ  ذــ َ َــ ــد   (1)٢ك ــ

 اعـــــِ عٓـــــد أٖـــــٌ احلذــــــ    نـــــجري 

ــّل ــ أســــ ـــ٣ٛ بكسَبــــ ــٔ ذٟ طــــ  (2)و َــــ
 

زد عًٝٗا أسد غعسا٤ َه١ بكؿٝد٠  ، اوبٝاتٚأٌٖ َه١ بٗرٙ  داٚد عًِ فًُا

 : فكاٍ ،احلُٝد٠ اخلؿاٍأخس٣ ٜرنس فٝٗا فكٌ َه١ َٚا سباٖا اهلل َٔ 

ُّاجِن أْــــــــــا  أداُٚد  قــــــــــــاايس  َــــــــــا

ــا  ــامُل ٚأْـــ ــِٔرٗ ـــ ٌ    َـــ ــ ــُب نـــ  عٝـــ

ٍِ ٌَُِـــــــــو امُل ٚأْـــــــــا  ـــ  َـــــــــٔ ٖاغــــــــ

ــاى  ــُٛد نتــــــاُ  أتــــ  دشــــــــُٛد سطــــ

 َِٙسْعيف َغـــــــــــــ  ٜجـــــــــــــس    ُسٝ ـــــــــــــخ ُٜ

ٍُم فُٝــــــا ٜ ؿــــــُدٜ  ُوٜ ــــــ ٕإف ــــــ  كـــــــٛ

 ــــــــــــــــاٗ َِا ُٛمُفــــــــــــــت  الُدَبـــــــــــــ  ّٟأ ٚ 
 

ُٔ ٚأْـــــــا   ــ ِ  ابـــــ ــ ــ عـــــ ــٍي اُعـــــ  د٣ْـــــ

ــٚ  انـــــــبرًي ــْبق  ََٔـــــ ــ ًََ٘ـــــ  اب يف ايؿ ـــــ

ــا  ٍّ ٚأْــــ ــٛ ــٔ قــــ ٍّ ابــــ ــسا ــُت نــــ  ـ٢ك ــــ

َ يف اض ـــــــــــ أ   ٣ـدت ـــــــــــ ٚاْع ََ٘تـــــــــــ اي ك  

ــ٢ع  ِّ ًـــــ ــس ــُح ســـــ ــ٢ اهلل سٝـــــ  ابتٓـــــ

ــِإ ِٕد ٜطـــــــُذ الف ـــــــ َ ـــــــي ـــــ  ٢ُٖ ــا   ـآ ـــــ

ــَ ٚ  ــَ  ١ُه ــــــــ ــ ُّّأ ١ُه ــــــــ  (3)ـس٣ايُكــــــــ
 

ٍٍ ٚاسـد    َٚهـ١  املدٜٓـ١ ناْـا   ٚملا ٕ  ػُـ  ؼـا إداز٠ ٚا ٞ   ، نـا  ٖـرا ايـٛاي

ٚاملدٜٓـ١   َهـ١  ٚيٞ ملا عًٞ بٔ فداٚد ، املد١ٜٓ إداز٠ يف عٓ٘ يٝٓٛ  ، أخٝ٘ أٚ بابٓ٘ ٜطتعني

ــا  ، ّ(751-750/ـٖــ132-133) ــ٘ أْ ــ٘ َٛضــ٢ ابٓ ــ٢ عٓ ــ١ عً (4)املدٜٓ
ــا ،   ْــا  نُ

،  794ّٖــ/ 178بٔ ذلُد بٔ إبساِٖٝ بٔ ذلُد عٔ ٚايدٙ ع٢ً املد١ٜٓ ض١ٓ  ايعباع

                                                           

 أغـعاز  ، ّ(946ٖـ/335)ت  ، ذلُد بٔ حي٢ٝ أبٛ بهس ، ايؿٛيٞ ، 280، ف3، م اوْطا  ، ايبالذزٟ (1)

 ،ّ.1979 ، املطـري٠  داز،  ، بـريٚت  2، ط ْػـس. ز، ٖٝـٛزخ   ، أٚالد اخلًفا٤ ٚأخبـازِٖ َـٔ نتـا  اوٚزام   

 . 312ف

 . 34 ، ف 6، ز دَػل ، عطانس ابٔ (2)

 . 35،  34 ، ف6، دَػل، ز عطانس ابٔ (3)

 . 60،  29 ف،  6، دَػل ز ، ابٔ عطانس 87، ف 3، م اوْطا  ، ايبالذزٟ (4)
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ٔ     ٛأخـ  ْٚـا   سـني تـٛىل ٚايــدُٖا    يف،   ٙ إبـساِٖٝ بــٔ ذلُـد بـٔ إبـساِٖٝ عًــ٢ ايـُٝ

اهلل بٔ ضًُٝإ بٔ عًٞ ايٛالٜـ١ عًـ٢ َهـ١     مجعا يطًُٝإ بٔ عبد ٚملا ، (1)َه١

ٖٛ ٚابٓ٘ ذلُد ٜتداٚالٕ  نإ ))،  ّ(833-828/ٖـ218-213ٚاملد١ٜٓ َا بني )

(( ، َٚس٠ بايعهظ ٚاالبٔ ع٢ً َه١ ، املد١ٜٓ، َس٠ او  ع٢ً  ايعٌُ
(2) . 

عٔ تـرزٜخ تعـٝني بعـض ايـٛال٠ ٚأضـبا        ق١ًًٝ املعًَٛاتباملالسع١ إٔ  ٚاشدٜس

عــصٍ َععــِ ايــٛال٠ نــإ  إٔبعــض ايسٚاٜــات ايتازخيٝــ١  ُسَعْػــ  ذيــو ُت، َٚــ عــصعِ

يف إداز٠  يًُػـازن١ ٖدف٘ إفطا  اجملاٍ أَاّ باقٞ أفساد ايبٝا ايعباضـٞ ٚغريٖـِ   

ــ٢ عــدّ االضــتغٓا٤      احلذــاش  عــٔ، ٚيف ايٛقــا ْفطــ٘ ســسف َععــِ ايعباضــٝني عً

ِ  ، ٚغاؾــ١ ايعَُٛــ١ خـدَات بعــض ايــٛال٠ ايعباضـٝني   ايهــبري٠  ، ٚذيـو شٗــٛدٖ

ايعباضٞ بعاَـ١ ٚعٓـد    اجملتُ ايسفٝع١ يف  ٚملهاْتِٗ،  قٝاّ ايدٚي١ يفايق بريٖٛا 

 . خًفا٤ بين ايعباع غاؾ١

ــ  ــو َٚـ ــا ذيـ ــ١ سسؾـ ــ١ٝ اخلالفـ ــ٢ ايعباضـ ــ١ عًـ ــٛال٠ َساقبـ  ايـ

 غــوٕٚ َتابعــ١ عًــ٢ ســسف دعفــس أبــا إٔذيــو  َٚجــاٍ ، ٚذلاضــبتِٗ

  ٘ ــ ــس َـــٔ ٚالتـ ــ١ املكؿـ ــ٘ َٚعاقبـ ــٔ  ملٚ ، ايٛالٜـــات بٓفطـ ــًِ َـ ٜطـ

 غــٝخ ) ايعبــاع بــٔ اهلل عبــد بــٔ عًــٞ بــٔ ايؿــُد عبــد ستــ٢ احملاضــب١

دعفس  ٞقبٌ عُ٘ اخلًٝف١ أب َٔ ي٤١يًُطا خك  إذ ( ايعباضٞ ايبٝا

 ض١ٓ املد١ٜٓيف أدا٥٘ أثٓا٤ ٚالٜت٘ ع٢ً  أخطا٤الزتهاب٘ ، املٓؿٛز 

ٕ  766ٖـ/149 ٔ  ايؿـُد  عبـد  ّ.فكد ذنس ابـٔ اشـٛشٟ أ ٞ  بـ  ملـا  عًـ

ٍٞ  ، ٚنإ عاقب بعض ايكسٜػٝني 766ّٖـ/149 ض١ٓ يف ١ٓاملدٜ ٚي

٘  أَـس ٚ شٜـد  بٔ احلطٔ بِٝٓٗ َٔ قسابتـ٘ إىل   بعـض  فهتـب  )) بطـذٓ

:  ٚقاٍ ، ٚأزضٌ زضٛاًل ، فهتب أبٛ دعفس إىل املد١ٜٓ أبٞ دعفس

ًَ فاْعس اذٖب  ٜٚهتبٛا ساي٘ ٜسٚا ست٢ عًٝ٘ فردخًِٗ ايعًُا٤ َٔ اقٛ

                                                           

 . 770ف، 14، ابٔ عطانس، دَػل، ز346، ف8تازٜخ ، ز ايطربٟ، (1)

 .621، ف7، ابٔ عطانس، دَػل، ز626، ف8ايطربٟ، تازٜخ، ز (2)

الخالفااة العباسااية 
اراقااااااة الااااااوالة 
وا اسااااااااااااااااااااة 
 المقصااااار مااااانه 
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ِٞ ، ٚابٔ أبـٞ ضـرب٠    بٔ أْظ ٚابٔ أبٞ ذ٥ب : َايو  سبط٘ يفٛا عًٝ٘ ًُدخ ، فر  بٗا إي

ٍ ،  مبا تسٕٚ إىل أَري املـوَٓني  انتبٛا:  ، فكايٛا ٚغريِٖ َٔ ايعًُا٤ : ٚنـإ   قـا

     ٌِ ايبٝـا ايـرٟ    ظ ٓ ، ٚن ـ  اٚأيبطـ٘ ثٝابًـ   ايٛثـام عٓـ٘   عبد ايؿـُد ملـا بًغـ٘ اخلـرب سـ

ِ : ا عــِ ايسضــٍٛ فكــاٍ، ثــِ أدخًــِٗ عًٝــ٘.    ُِ٘غــنــإ فٝــ٘ ٚز  ،  نتبــٛا مبــا زأٜــت

: ال تهتبٛا غٗادتٞ أْـا   ذ٥بابٔ أبٞ  فكاٍغٗد فالٕ ٚفالٕ.  :  ٜهتبٕٛفرخرٚا 

ِّ فسغا إذا.  أنتبٗا بٝدٟ ِٞ فاز ًٓـ : فهتبٛا زأٜٓا ذلبطًـ  قاٍ،  بايكسطاع إي ا ا يٝ

ٍ   ٜػب٘، ٚذنسٚا َا  ٚزأٜٓا ١٦ٖٝ سط١ٓ ثـِ دفـ  ايكسطـاع      : ٖرا َٔ ايهـالّ قـا

دآٖـا ٚفعًـا ًَٚـا    ; : ٜـا َايـو    ْـاد٣ ... ًُا ْعس يف ايهتـا   إىل ابٔ أبٞ ذ٥ب ف

ــب  إىل اعــ٣ٛ : ٚدعــٌ  قــاٍ،  ٚأَــسًا غــدٜداً  قــٝكًا: زأٜــا دلًطــًا   ، يهــٔ انت

    ٘ ٍ .  ٜـرنس غـد٠ احلـبظ ٚقـٝك فكـدّ أبــٛ   ، دعفـس ايهتـا  إىل أبـٞ    ح عَـ : ُٚب قـا

ابٔ  ٚدعٌ، فًُا دخًٛا عًٝ٘ دعًٛا ٜرنسٕٚ  ، فُس باملد١ٜٓ فدعاِٖ دعفس سادًا

:  قاٍ، َٚا ًٜكٕٛ َٓ٘.   ، ٚغد٠ عبد ايؿُد ٜرنس غد٠ احلبظ ٚقٝك٘ ذ٥ب أبٞ

  ٘ ٍ  بًاكَـ ايؿـُد غ   عبـد ، ٜٚٓعـس إىل   ٚدعٌ أبٛ دعفس ٜـتغري ٚدٗـ احلطـٔ بـٔ    ، قـا

َٔ أبٞ دعفس إٔ  ايؿُد، ٚخػٝا ع٢ً عبد  ُ٘ٓ ٝ ي فًُا زأٜا ذيو أزدت إٔ ُأ: شٜد 

: أَـا   ، قاٍ ابٔ أبٞ ذ٥ـب  ٜٚسق٢ ٖرا أسد ; وَٓنيأَري امل ٜا:  فكًاٜعذٌ عًٝ٘.  

ٍ  : فـإْٞ أضـريو   فكاٍ أبٛ دعفـس  ، ِْ٘وخربٚاهلل إٕ ٜطريين عٓو  : ٜـا أَـري    ، فكـا

 ٚ ِٞفرطٓب .  ٚفعٌعًٝٓا ففعٌ بٓا  ٞ َياملوَٓني  ٞ  فًُـا  ، َف ٞ  : قًـا  غٝعـاً  َألْـ  أفريقـ

: فإْٞ أضريو عٔ  دعفس ، فكاٍ ي٘ أبٛ ؟ ضً٘ عٔ ْفطو أسد ٜا أَري املوَٓني ٖرا

ٍ ،  ؟ : أْػدى باهلل فهٝ  تساْٞ ، فكاٍ : ال تطريين فكاٍ ْفطٞ : ايًـِٗ َـا    قـا

ٍ  . أعًُو إال ظاملًا دا٥سًا فذُعـا  : قـاٍ احلطـٔ    ، عُـٛد : فكـاّ إيٝـ٘ ٚيف ٜـدٙ     قـا

ٍٞ ثٝابٞ رلاف١ إٔ   :  : اآلٕ ٜكسب٘ بايعُٛد فذعٌ ٜكٍٛ ي٘ َٔ دَ٘ ٚقًا ٜؿٝبينإي

، ٚابٔ أبـٞ ذ٥ـب    ؟ ٚدعٌ ٜسددٖا عًٝ٘ اهلل يف أزق٘ خلًٝف١تكٍٛ ٖرا ٜا دلٛضٞ أ

ٍ .  اهلل عبـد ْو ْػدتين بـاهلل ٜـا   إ:  ٜكٍٛ ٍ    قـا : ٚتفسقـٛا عًـ٢    : ٚمل ًٜٓـ٘ بطـ٤ٛ قـا

(( ذيو
(1) . 

                                                           

 .234ـ233ف ، 8ابٔ اشٛشٟ، املٓتعِ ، ز (1)
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٘       دعفسبايرنس إٔ أبا  ٚاشدٜس  ، اضـتعإ بايربٜـد عًـ٢ تكؿـٞ أخبـاز ٚالتـ

ًَـــ ال  ٚيـــريو )):  دٚزٟ عًـــ٢ ذيـــو بكٛيـــ٘ايـــ ٜٚعًـــل ، (1)ا بٝـــّٛفٛافـــاٙ بـــرسٛاعِ ٜٛ

ًٝـ  ٔ ٝ سُٝٓا عُـ  يسقابتِٗا مسعٓا إٔ املٗدٟ ْفط٘ نإ خاقًع ٜطتغس  إذا ا عًـ٢  ٚاي

(( غسبٞ إٜسإ
(2) . 

 اجنزلاشات ايق سككٗا ايعباضٕٝٛ يف املد١ٜٓ :

فكد  ، املد١ٜٓظٌ إدازتِٗ ع٢ً  يفأِٖ اجنزلاشات ايق سككٗا بٓٛ ايعباع  أَا

ــ١ إَــاز٠ عًــٞ بــٔ داٚد تــٛىل فعٓــدَا ، فٝٗــا ٚاقــض دٚز يبعكــِٗ نــإ -132) املدٜٓ

َـاز٠ ٚاضـع١ قـُا َععـِ غـب٘      ا جن( أؾبشا إَازت٘ َسنًص750ّ-749 /ٖـ133

، فعُـٌ عًـ٢    ، فرقـٝفا إيٝـ٘ َهـ١ ٚايطـا٥  ٚايـُٝٔ ٚايُٝاَـ١       اشصٜس٠ ايعسبٝـ١ 

٘  أَس ٚزتب ، تستٝب أَٛز إَازت٘ ملٝـٌ يـبين   ، ٚاضـتبعد َـٔ ظـٔ بـ٘ ايـٛال٤ أٚ ا      غـسطت

٘  ا ايعفٛ عُا ضً ، فخطب بايٓاع َعًًٓ ، ثِ خسز إىل احلر ١أَٝ  )) : ، ٚمما قايـ

٘  ذيـو  تسنٓـا  ٚقد ، ٚطًبات تبعات إمنا ناْا يٓا فٝهِ ِ أٚ ، نًـ ٕ  ْـت ٕ  آَٓـٛ  برَـا

 ٖٚٚبٓــا عــاتَبايِت غفسْــا ٚقــد ، ٚنــبرينِ ٚؾــغرينِ ٚأضــٛدنِ أمحــسنِ ; اهلل

 ا: فـال ٚز  ٖـرٙ ايبٓٝـ١ ال ْٗـٝر أسـدً      هعبـ١ قـا٥الً  ٚقس  بٝـدٙ إىل اي  ، اَتَ ال ايُع

))
(3) . 

ــ١  أدا٤ ٚبعــد ٗ أٚ،  احلــر زدــ  داٚد إىل املدٜٓ ــ ، ٖٚــدد َــٔ   احلــصّ اظٗــس وًٖ

ِ  َِٓٗ ا، ٚقتٌ عدًد ثِ السل  بين أ١َٝ ، بايفت١ٓ ٘ ْفطُ٘ثد ش ُت ،  ، أَا َٔ بكٞ َـٓٗ

 . (5)نُا ؾادز ممتًهاتِٗ،  (4)فتٛازٚا عٔ اوْعاز

                                                           

،  َؿطف٢ ايطكا ٚغريٙ ؼكٝل،  ، ٚايهتا  ايٛشزا٤ ، ّ(942ٖـ/ 331، ذلُد بٔ عبدٚع )ت  اشٗػٝازٟ (1)

 . 140،  139ف ،ّ 1938،  ، ايكاٖس٠ طبع١ َؿطف٢ ايبابٞ احلًي ٚأٚالدَٙ

 . 80ف،  1945ّ،  ، بريٚت ، داز ايطًٝع١ 1ط ، ، ايعؿس ايعباضٞ اوٍٚ ايعصٜص ايدٚزٟ عبد (2)

 . 4، ف 1993ّ،  ، املد١ٜٓ املٓٛز٠ 1، ط ايتازٜخ ايػاٌَ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ ، عبد ايباضط بدز (3)

 ايبدا١ٜ ، ّ(1372ٖـ/ 774، أبٛ ايفدا٤ إمساعٌٝ بٔ عُس ايكسغٞ )ت  نجري ابٔ;  459، ف 7ز،  ايطربٟ (4)

 . 56، ف  10، ز 1990ّ،  ، َهتب١ املعازف ، بريٚت 2ط ، ٚايٓٗا١ٜ

أسادٜجـ٘ عًـٞ ذلُـد     عًّل عًٝ٘ ٚخـٍسز  ، املد١ٜٓ املٓٛز٠ تازٜخ ، ّ(875ٖـ/ 262، عُس بٔ غب٘ )ت  غب٘ ابٔ (5)

 . 158 ، ف 1ز ، 1996ّ،  ايهتب ايع١ًُٝ داز،  ، بريٚت بٝإ ايدٜٔ ضعد ٜاضني،  دْدٍ
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 ٦ًٝاضـ  اثًسأ، اوَس ايرٟ تسى ١ س إٔ داٚد بٔ عًٞ بايغ يف عكاب٘ يبين أَٜٝٚعٗ

ّ 749ٖـ/133ذنس إٔ داٚد بٔ عًٞ تٛيف يف عاّ  فايطخاٟٚ ، املد١ٜٓ أٌٖ ْفٛع يف

(( بعد أفعاٍ ذ١َُٝ َـٔ قتـٌ ٚسلـٛٙ    ))
بٓـ٘  افعٓـدَا أسـظ بـدْٛ أدًـ٘ اضـتخً       ،  (1)

، يهـٔ أبـا ايعبـاع عكـد ايٛالٜـ١       ٙإٔ ٜهٕٛ اوَـري عًٝٗـا َـٔ بعـد     ، أَاًل َٛض٢

 . (2)خلاي٘ شٜاد بٔ عبد اهلل احلازثٞ

أسـدخ  ، ّٚ شاز املدٜٓـ١ املٓـٛز٠   757ٖــ/ 140ٚملا سـر أبـٛ دعفـس املٓؿـٛز ضـ١ٓ      

بتغط١ٝ ؾشٔ املطذد بطتا٥س خاؾ١  رَسف ، ايٓبٟٛ املطذد ع٢ً بعض اجنؾالسات

ٞ عٓــد ٚؾــف٘ قــد ذنــس ابــٔ ايكــٝا٤ املهــ ٚ،  ُاٜــ١ املؿــًني َــٔ ســس ايؿــٝ  حل

 ٘ ْــ٘ ملــا قــدّ أبــٛ دعفــس  إ )):  ايطــتا٥س ايــق ناْــا يف ؾــشٔ املطــذد ايٓبــٟٛ بكٛيــ

، عًــ٢ عُـد عــا   املٓؿـٛز ضـ١ٓ أزبعــني ٦َٚـ١ أَــس بطـتٛز فطــرت بٗـا ؾــشٔ املطـذد      

ٍ ايعُـــد ا، فهاْـــا ال تـــص ، ٚدعًـــا يف ايطٝكـــإ زؤٚع نكسٜـــات ايفطـــاطٝط

 ٞ، ٚسبـاٍ تـرت   ، فغريٖا ٚأَس بطـتٛز أنجـ  َـٔ تًـو ايطـتٛز      تطكط ع٢ً ايٓاع

، فهاْـا ػعـٌ عًـ٢ ايٓـاع نـٌ       ٚدعًـا َػـتبه١   ( ايكٓبـاز ) َٔ دد٠ تط٢ُ 

، فًِ تصٍ ست٢ خسز ذلُد بٔ عبد اهلل بٔ سطٔ ّٜٛ اوزبعا٤ يًًٝـتني بكٝتـا    مجع١

ٕ ، فرَس بٗا فكطعا ذزازٜـ  ملـٔ نـا    زبعني ١٦َٚأَٔ مجاد٣ اآلخس٠ ض١ٓ مخظ ٚ

(( ٜكاتٌ َع٘
(3) . 

َٓاٖك١ يًخالف١ ايعباض١ٝ بكٝاد٠  سسن١ املد١ٜٓ غٗدتّ 762ٖـ/145 ض١ٓ ٚيف

،  ، يهٔ ٖـرٙ احلسنـ١ فػـًا يف ؼكٝـل ٖـدفٗا      (( ايٓفظ ايصن١ٝ ذٟ ))ذلُد 

تـٛىل بعكـِٗ    ٚقـد ،  ايـرٜٔ تٛيـٛا إداز٠ املدٜٓـ١    ايعباضـٝني يبعض ايـٛال٠  ذيو ٜعٛد ٚ

ٔ دعفس بٔ ضًُٝإ  اضتُس ّ 763ٖـ/146ض١ٓ  فٞف ، احلسن١ تًو تبا أ َالسك١  بـ

                                                           

ــ١ 1496ٖـــ/ 902ايطــخاٟٚ، ظ ايــدٜٔ )ت  (1) ايػــسٜف١،َطبع١ ايطــ١ٓ  ّ(، ايتشفــ١ ايًطٝفــ١ يف تــازٜخ املدٜٓ

 . 72، ف1ّ،ز1957احملُد١ٜ، ايكاٖس٠، 

 . 266، ف  17دَػل ، ز  ،; ابٔ عطانس 438، ف 2خٝاط ، تازٜخ ، ز ابٔ (2)

ٔ ايكٝا٤ املهٞ (3) تازٜخ َه١ املػسف١ ٚاملطذد احلساّ ٚاملد١ٜٓ  ، ّ (1450ٖـ/854محد )ت أذلُد بٔ  ، اب

،  ، بـريٚت  ، داز ايهتـب ايعًُٝـ١   1، ط ٟميـٔ اوشٖـس  أ، ؼكٝل عال٤ اوشٖسٟ ٚ ايػسٜف١ ٚايكرب ايػسٜ 

 . 285، ف  1997ّ،  يبٓإ
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ــ١  ذٟ ))عًــٞ يف ايبشــح عــٔ أؾــشا  ذلُــد    ــٓفظ ايصنٝ (( اي

بعــح  نــريو ، (1)

دعفــس بــٔ ضــًُٝإ إىل أخٝــ٘ ذلُــد بــٔ ضــًُٝإ ايــٛايٞ عًــ٢ ايبؿــس٠ ٜطًــب إيٝــ٘    

 . (2)فس إيٝ٘ َٔ ايعًٜٛني ََٔالسك١ 

َـٔ بـين ايعبـاع إىل     ٚيعٌ عدّ اضتكساز اوَـٔ يف املدٜٓـ١ دفعـا بعـدد نـبري     

 إٔ، ٜٚعٗس  ايٛازد٠ يف تازٜخ املد١ٜٓ تػعس بريو فاجنغازات ، َه١ إىل عٓٗا ايٓصٚ 

 . ٛا اجنقا١َ يف َه١ًُِك، ٚف  ايعباضٝني باعٛا ممتًهاتِٗ ايق ناْا عِ فٝٗا

املد١ٜٓ ٜكتؿس ع٢ً عٝط٢ بٔ  يفَا ذنسٙ ابٔ غب١ عٔ َٓاشٍ بين ايعباع  إٕ

دازٙ ظٛاز  ناْا، فعٝط٢ بٔ َٛض٢  دات بين ايعباعاض ضٚبع ذلُد بٔ َٛض٢

، سًٝ  بين متِٝ ٚداز  َا بني داز ؾٗٝب بٔ ضٓإ ٚبايتشدٜد ، (3)بٝٛت آٍ َؿبض

 . (4)أبٞ ايعاف بٔ، َٛىل احلهِ  نسش بٔ سبٝب

، فكـد   ٚيد أبٞ اشِٗ بعضإٔ عٝط٢ بٔ َٛض٢ اغرت٣ دازٙ ٖرٙ َٔ  ٜٚعٗس

يعٝط٢ بـٔ   فؿازت ))ٞ دِٗ باعٛا قطًُا َٔ دازِٖ ذنس ابٔ غب١ إٔ بعض ٚيد أب

(( َٛض٢
(5) . 

عادت ايطه١ٓٝ إىل  (( ايٓفظ ايصن١ٝ ذٟ ))ايككا٤ ع٢ً سسن١ ذلُد  ٚبعد

،  املطذد إىل َا ناْا عًٝ٘ قبٌ ايفت١ٓ يف ايعًِ سًكات فعادت ، املد١ٜٓ أٌٖ ْفٛع

ٔ  َايو اجنَاّ ايهبري زلُٗا ٚنإ ٔ  ، أْـظ  بـ ٔ  دعفـس  ٔاآلخـسٜ  زلَٛٗـا  َٚـ ذلُـد   بـ

ايـرٟ زسـٌ إيٝـ٘ طـال  ايعًـِ َـٔ رلتًـ         ،  رٚعبد املًو بٔ عبد ايعصٜـص بـٔ دـسٜ   

، ٚقد غذ  االضتكساز ٚاؤَ قدّٚ طال  ايعًِ إىل املد١ٜٓ ٚاجنقا١َ فٝٗا  اوقطاز

ضـُٝا   ال ، اقتؿـاد١ٜ  ْٗك١ املد١ٜٓ غٗدت نُا ، عًُا٥ٗا عٔ خرٚاو ، ايصَٔ َٔ َد٠

                                                           

ٞ بٔ احلطني )ت  (1) ، داز املعسف١  ؾكس أمحد  ايطٝد ؼكٝل: َكاتٌ ايطايبني،  ّ(966/ ٖـ356اوؾفٗاْٞ، عً

 . 303،  301ف ،يًٓػس، بريٚت، )د. ت(.

 . 607، ف7ايطربٟ، تازٜخ، ز (2)

 . 153، ف1ز املد١ٜٓ،غب٘، تازٜخ  ابٔ (3)

 . 149، ف1ز املد١ٜٓ،غب٘، تازٜخ  ابٔ (4)

 . 153، ف1ز املد١ٜٓ،غب٘، تازٜخ  ابٔ (5)
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، نـريو ْػـطا ايتذـاز٠ َـ  َؿـس       خاؾـ١ شزاعـ١ احلبـٛ    ٚ، يف دلاٍ ايصزاع١ 

 . (1)ٚايُٝٔ ٚبالد ايػاّ

ّ( 775-766/ٖـ159-149د ايؿُد بٔ عًٞ ع٢ً املد١ٜٓ )الٍ ٚال١ٜ عبٚخ

يف خالفــ١ أبــٞ دعفــس املٓؿــٛز  ّ 772ٖـــ/156فــٞ ضــ١ٓ ف،  بإؾــالسات َُٗــ١ قــاّ

نــص يف ٚتس ، ( ٚادٟ قسٜعــ١ يطــٌٝ دـازف ٜعــسف بطــٌٝ َٗـصٚز )   املدٜٓــ١ اتعسقـ 

ٟ    أ، ٚ ٤، ٚايبطشا َٓطك١ ايعاي١ٝ فخـاف ايٓـاع ،    ، خر ٜكـرت  َـٔ املطـذد ايٓبـٛ

، فـديٛا عًـ٢ َؿـسف٘ ، فشفـسٚا      ٚقد طغ٢ ايطٌٝ ، َٚأل ؾدقات زضٍٛ اهلل 

، فاْؿــسف املــا٤ فٝٗــا ، ٚغــاض إىل بطشــإ ، ٚنــإ    يف بسقــ١ ؾــدق١ ايــٓي  

ِ  إذ قايرٟ دعِ عًـ٢ ذيـو عذـٛش َطـ١ٓ َـٔ أٖـٌ ايعايٝـ١ ،         إْـٞ نٓـا    )):  ايـا عـ

  ٕ ، فاٖـدَٛا َـٔ ٖـرٙ     : إذا خٝـ  عًـ٢ ايكـرب َـٔ ضـٌٝ َٗـصٚز       أمس  ايٓـاع ٜكٛيـٛ

((، فربدٚا عٔ تًو احلذاز٠  ، ٚأغازت إىل ايكب١ً فٗدَٗا ايٓاع ايٓاس١ٝ
(2) . 

َـأل ايطـٌٝ ؾـدقات     ٚقـد  ))إٔ ايٓـاع خسدـٛا    ٜـاقٛت ٚيف زٚا١ٜ أخس٣ ذنـس  

ايعايٝــ١ عًــ٢ َٛقــ  ناْــا تطــُ  ايٓــاع   َــٔ أٖــٌ عذــٛش فــديتِٗ  زضــٍٛ اهلل

ــ٘ ــا٤ َطــٝال    ٜرنسْٚ ــسٚٙ فٛدــدٚا يًُ ــا ففتشــٛٙ، فشف ــ٘ إىل ٚادٟ   ضفغ ــا٤ َٓ امل

(( بطشإ
(3) . 

ٔ  دعفـس  ٚالٜـ١  ٚخالٍ ٕ  بـ ٔ  ضـًُٝا ٞ  بـ  (َٚهـ١  املدٜٓـ١ ) عًـ٢  عًـ

ــاّ برعُــاٍ   (4)776ّٖـــ/160 ضــ١ٓ ــ١ ق ، فكــد ذنــس   نــجري٠خريٜ

 ، نـــجري٠ َـــآثس )) ٜاتـــ٘يف ٚال أمِتضـــًُٝإ  بـــٔايـــرٖي إٔ دعفـــس 

(( املٓكطعني ع٢ً ٚٚق 
(5)

(6)املدٜٓـ١  َطـذد  تٛضـع١  ع٢ً عٌُ نُا . 
 ، 

                                                           

 . 58-57، ف  2، ز ، ايتازٜخ ايػاٌَ اضطعبد ايب (1)

 . 170-169، ف1، زاملد١ٜٓتازٜخ  ابٔ غب١، (2)

 . 234، ف5َعذِ ايبًدإ، ز ٜاقٛت، (3)

 . 281، ف8ز ،، ابٔ اشٛشٟ، املٓتعِ 471، ف2خٝاط، تازٜخ، ز ابٔ (4)

 .239، ف8ز ،ايرٖي، أعالّ ايٓبال٤ (5)

ايطبا  ٚعُس  أْٝظاهلل  ، عبد ؼكٝل ، ّ( فتٛ  ايبًدا892ٕٖـ/279 محد بٔ حيٝٞ بٔ دابس )تأ ، ايبالذزٟ (6)

ْــٛز ايــدٜٔ عًــٞ )ت  ، ايطــُٗٛدٟ،  14ف ، 1987ّ،  ، بــريٚت ، َوضطــ١ ايسضــاي١ ٚعُــس أْــٝظ ايطبــا 

المهااااادر يااااا مر 
باوسعة المسادد 
 النبور الشاري 

 



 عصر العباسي األولدور بني العباس في إدارة المدينة المنورة في ال

 

27 
فكد زأ٣ اخلًٝفـ١ اشدسـاّ ايٓـاع    ، َٔ اخلًٝف١ املٗدٟ  برَس ٚذيو

 ٚغاٚز أٌٖ املد١ٜٓ يف اوَس، ع٢ً تٛضعت٘  فعصّ ايٓبٟٛ املطذد يف

، ِٖٚ عبد اهلل بٔ عاؾِ بٔ  ، ٚاختاز اثٓني َِٓٗ يٝػسفا ع٢ً ايبٓا٤ عًٝ٘ فٛافكٛٙ

ايرٟ ٚض  املطذد عًـ٢ ٜدٜـ٘ شَـٔ     ايعصٜص عبد بٔ عُس ، سفٝد عُس بٔ عبد ايعصٜص

ٚ  ، ٚأٚؾ٢ إٔ ٜبـدأ اعـدّ بعـد     ، ٚعبد املًو بٔ غبٝب ايٛيٝد زسٝـٌ  اْتٗـا٤ املٛضـِ 

ِِ، ٚإٔ ُٜاز احلذــ ، ٚٚعــد بإزضــاٍ  ايػــُاي١ٝ دٗتــ٘ يف ايــدٚز َــٔ عــدٌد يًُطــذد كــ

 . (1)ش١َ يريواوَٛاٍ ايال

دعفــس بــٔ ٚقــاّ ،  778ّٖـــ/162تٛضــع١ املطــذد ايٓبــٟٛ ضــ١ٓ   يفد٤ ايعُــٌ ُبــ

ايعصٜـص   عبد بٔ عُس بٔ عاؾِ بٔ اهلل عبد ٚنإ ، اخلًٝف١ أَس تٓفٝرب عًٞ بٔ ضًُٝإ

، فرزضـٌ اخلًٝفـ١    ، فهتب يًخًٝفـ١ بـريو   أسد املهًفني برَس ايتٛضع١ قد تٛيف

٘    عبد اهلل بٔ َٛض٢ احلُؿٞ ٖٚٛ أسـ  ، فـصادٚا   د ايعـازفني يف ايبٓـا٤ يٝكـّٛ َكاَـ

،  اصد فٝــ٘ َــٔ ايػــسم ٚايغــس  غــ٦ًٝ ، ٚمل ُٜــ يف املطــذد َــٔ دٗــ١ ايػــاّ ٦َــ١ ذزا  

، يٝـدخًٖٛا يف   أزب  دٚز  ايٞ املطذد ٖٚـدَٖٛا ع٢ً ايتٛضع١ ٚاغرت٣ ايكا٥ُٕٛ 

بٔ  ، ٚبك١ٝ داز عبد اهلل ، ٚداز غسسبٌٝ بٔ عٛف ايسمحٔ عبد داز : ٖٚٞ ، املطذد

، نُا ٖـدَٛا ايطـٛز ايػـُايٞ ٚاملٓطكـ١ ايـق       (2)، ٚداز املطٛز بٔ رلس١َ َطعٛد

، ٚتٛازدت عًِٝٗ اوَـٛاٍ   ٚخططٛا يبٓا٥ٗا َٔ ددٜد، شادٖا ايٛيٝد بٔ عبد املًو 

ب٘ ٚأزضٌ عِ  ِسفُط، ا نتبٛا غربٙ يًُٗدٟ ، ٚناْٛا نًُا أزلصٚا دص٤ً َتٛاي١ٝ

يف ايتٛضع١ نإ ايٓـاع ٜؿـًٕٛ يف اشـص٤ ايكـدِٜ      ، ٚخالٍ ايعٌُ ا َٔ املاٍَصًٜد

 . (3)َٔ املطذد ٚيف ضاسات٘ اخلازد١ٝ

ٚقد ع٢ٓ املػسفٕٛ ع٢ً ايبٓا٤ بتشطني ايتٛضع١ اشدٜـد٠ ٚتصٜٝٓٗـا باحلذـاز٠    

   ُ  ٚايكـٟٛ، ٚنطـٝا أطـساف َـٔ     نياملٓكٛغ١، ٚاختازٚا يًطك  خػـب ايطـاز ايـج

                                                                                                                                        

  ، داز ايهتب ايع١ًُٝ،بريٚت ايدٜٔ ٞؼكٝل ذلُد ذلٝ ، املؿطف٢ٚفا٤ ايٛفا٤ برخباز داز  ّ(،1510ٖـ/911

 . 537 ، 536 ف، 2ز،  1955ّ، 

 . 67،  65، ف 2، ز ، ايتازٜخ ايػاٌَ ايباضطعبد  (1)

 . 284ٔ ايكٝا٤ املهٞ ، تازٜخ َه١ ، فاب (2)

 . 284، ف ، تازٜخ َه١ ابٔ ايكٝا٤ املهٞ (3)
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ــات ا     ــ١ بعــض اآلٜ ــا بهتاب ــ١اشــداز بايفطٝفطــا٤ ٚشٜٓ ، فذــا٤ت ايتٛضــع١   يكسآْٝ

ــا١ٖٝ ــا يف َكـ ــا مجاعـ ــابل  َٚتاْتٗـ ــٟٛ ايطـ ــا٤ اوَـ ــٗد   يًبٓـ ــع١ ٚغـ ، ٚاْتٗـــا ايتٛضـ

 . (1)ّ املطذد ايٓبٟٛ يف س١ً قػٝب782١ٖـ/165ايٛافدٕٚ يف َٛضِ سر عاّ 

ٟ  املطـذد  بتٛضـع١  أَس املد١ٜٓ دخٌ ملا املٗدٟ اخلًٝف١ إٔ نجري ابٔ ٚذنس  ، ايٓبـٛ

ا ٚأزاد إٔ ٜٓكـ َٔ املٓرب َا نإ شادٙ َعا١ٜٚ بـٔ أبـٞ   ٚنإ فٝ٘ َكؿٛز٠ فرشاع

(( ، فرتن٘ إذا شعص  ٓهطس خػب١ ايعتٝلتإٔ  خػ٢ُٜ ْ٘إ )):  ي٘ فكٌٝ ، ضفٝإ
(2) . 

إْــٞ أزٜــد إٔ أعٝــد َٓــرب   )):  ْــظأٚيف زٚاٜــ١ أخــس٣ إٔ املٗــدٟ قــاٍ ملايــو بــٔ  

َـٔ طسفـا٤ ٚقـد    : إْـ٘   فكـاٍ يـ٘ َايـو   ،  إىل سايـ٘ ايـق نـإ عًٝٗـا      زضٍٛ اهلل

إٔ  ز٣، فـال أ  ، فُت٢ ْصعتـ٘ خفـا إٔ ٜتٗافـا ًٜٚٗـو     مسس إىل ٖرٙ ايعٝدإ ٚغد

((فاْؿسف زأٟ املٗدٟ عٔ تغٝريٙ  ، تغريٙ
(3) . 

ٚ    أَهح املٗدٟ يف املد١ٜٓ  ايكـادَٕٛ يًشـر    ٕنجس ممـا ميهـح فٝٗـا ايصا٥ـس

ِ    ، ٚأْـظ بـ٘ أًٖـٗا    ٚايعُـس٠  ات ، فتـصٚز إسـد٣ سفٝـد    ، ٚزغـب يف إٔ ٜؿـٗس إيـٝٗ

، فهاْا ٖرٙ املؿاٖس٠ َٔ َعـاٖس زقـ٢   ٚ عجُإ بٔ عفإ ٖٚٞ زق١ٝ بٓا عُس

، نُا اْتخب َٔ أًٖٗا مخط١٦ُ َٔ أعٝاْٗـا يٝهْٛـٛا    املٗدٟ عٔ املد١ٜٓ ٚأًٖٗا

ٗ  ، ٚأدـس٣ عًـِٝٗ أزشاقًـ    اا بايعسام ٚأْؿاًزسٛي٘ سسًض ، ٚأقطعٗـِ   ِا غـري أعطٝـات

 . (4)َعسٚف١ بِٗ تإقطاعا

نـجري٠ قـدزت بـجالثني أيـ  أيـ        أٖـٌ احلـسَني أَـٛالً    نُا ٚش  املٗدٟ ع٢ً

 . (5)َٔ ايجٝا  ١٦َ ٚمخطني أي  ثٛ فِٝٗ ، ٚفسم  دزِٖ

ــ٢ اَتــداد      783ٖـــ/166ٚيف عــاّ  ــد عً ــدٟ ذلطــات يًربٜ ــ١ املٗ ــاّ اخلًٝف ّ أق

، فؿـازت اوخبـاز تٓتكـٌ بـني ٖـرٙ املٓـاطل        ايُٝٔفـ ايطسٜل َـٔ املدٜٓـ١ إىل َهـ١    

                                                           

   67، ف 2ز ، ، ايتازٜخ ايػاٌَ عبد ايباضط ;285 -284 ، ف ، تازٜخ َه١ ابٔ ايكٝا٤ املهٞ (1)

 132، ف10ابٔ نجري، ايبدا١ٜ، ز (2)

 .18، ف1ابٔ غب٘، تازٜخ املد١ٜٓ، ز (3)

 132، ف10ابٔ نجري، ايبدا١ٜ، ز (4)

، 1985ّاالعًُٞ، بريٚت،  َوضط١ ،اجنضالّدٍٚ ، ّ(1347ٖـ/ 748ذلُد بٔ امحد بٔ عجُإ )  ايرٖي، (5)

  97ف



 عصر العباسي األولدور بني العباس في إدارة المدينة المنورة في ال

 

29 
، فهـإ   طـال   دقٝـل برخبـاز املدٜٓـ١    ااخلًٝفـ١ عًـ٢    ؾاز ٢ست،  (1)بطٗٛي١ ٜٚطس

 : 785ّٖـ/169، ففٞ ض١ٓ  ، َٚعاقب١ َٔ ٜوثس ع٢ً اضتكسازٖا سسٜؿا ع٢ً أَٓٗا

ًـ       )) املدٜٓـ١ إٔ حيُـٌ إيٝـ٘ مجاعـ١     ب ٘نتب املٗـدٟ إىل دعفـس بـٔ ضـًُٝإ ٖٚـٛ عاَ

ُـد بـٔ   ; َـِٓٗ عبـد اهلل بـٔ أبـٞ عبٝـد٠ بـٔ ذل       يٝـ٘ زدـاالً  إ، فشُـٌ   اتُٗٛا بايكـدز 

ٔ  ٚعٝط٢ ، اعريٞ قٝظ بٔ ٜصٜد بٔ اهلل ٚعبد ، ٜاضس بٔ عُاز ٔ  ٜصٜـد  بـ ٞ  دأ  بـ  ، ايًٝجـ

بٔ  اهلل عبد ي٘ فاْرب٣ ، املٗدٟ ع٢ً دخًٛارف ; ٞضاَاو بهس أبٞ بٔ ذلُد بٔ ٚإبساِٖٝ

٘    فكاٍ ، أبٞ عبٝد٠ َٔ بِٝٓٗ ٍ  : ٖرا دٜـٔ أبٝـو ٚزأٜـ .  ، ذاى عُـٞ داٚد  : ال ؟ قـا

(( فرطًكِٗ ، ع٢ً ٖرا فازقٓا ٚب٘ نإ ٜدٜٔ أبٛى، إال  : ال قاٍ
(2) . 

ٔ  َٛض٢ نً  قد اعادٟ اخلًٝف١ إٚن ٔ  عٝطـ٢  بـ ٔ  َٛضـ٢  بـ ًككـا٤  ي ذلُـد  بـ

َٛض٢ بٔ سٝح اضتطا   احلطني بٔ عًٞ ايعًٟٛع٢ً احلسن١ ايع١ًٜٛ ايق قادٖا 

 . (4)، ٚذيو بعد إٔ أعًٔ خسٚد٘ 785ّٖـ/169 ض١ٓ (3)يف فخ قتٌ قا٥دٖا عٝط٢

ٗـ  ٚمت -786ٖــ/ 193-170د اخلًٝفـ١ ٖـازٕٚ ايسغـٝد )    تعا املدٜٓـ١ يف ع

، ففـٞ   ّ اخلًٝف١ وًٖٗا عطا٤ات نـجري٠ ، نُا قِد اي١ َٔ االضتكسازعّ ( 808

ّ شاز ايسغٝد املد١ٜٓ َٚع٘ ٚيداٙ اوَني ٚاملرَٕٛ ففسم نٌ َـِٓٗ  802ٖـ/186 ّعا

 . (5)عطٝات، فهإ يهٌ زدٌ يف املد١ٜٓ ثالخ أ عطا٤ ع٢ً أٌٖ املد١ٜٓ

الطـال   ي ملدٜٓـ١ ا إىل ايعباضـني  اخلًفـا٤  بعـض  بٗـا  قاّ ايق ايصٜازات عرٙ نإ يكد

ٌ  عٓـد  نـبري  أثـس  برًٖـٗا  ايؿـ١ً  تكٜٛـ١ يٚ ، أسٛاعـا  عًـ٢  ٔ  ، املدٜٓـ١  أٖـ ٍ  َـ إغـدام   خـال

ٜٚعٗــس إٔ املــوزخني مل ،  اعــد٤ٚ ٚايطــه١ٓٝ ، فعــِ املدٜٓــ١ بٗــِ، ٚايعٓاٜــ١  اعبــات

                                                           

ٔ )ت  ايطٝٛطٞ (1) ،  ، داز ايبػاٜس 1ّ(، تازٜخ اخلًفا٤، ؼكٝل إبساِٖٝ ؾاحل، ط1505ٖـ/911، دالٍ ايدٜ

   68، ف2، ز ، ايتازٜخ ايػاٌَ ; عبد ايباضط324، ف 1997ّدَػل، 

 . 178 ، ف 8، ز تازٜخ ، ايطربٟ (2)

 . 237، ف4، َعذِ ايبًدإ ، ز ٜاقٛت.  : ٚاد مبه١ فخ (3)

،  5، ز ايبد٤ ٚايتـازٜخ  ، ( 1113ّٖـ/517ت  َطٗس بٔ طاٖس ) ، املكدضٞ، 166قتٝب١ ، املعازف، ف ابٔ (4)

 . 452، ف ، َكاتٌ ، اوؾفٗاْٞ 99 ، ف 5ّ، ز1916 ، بازٜظ

 . 112، ف 5، ز ، ايهاٌَ ابٔ اوثري (5)
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ٟ  ، يف ايٛقا ا َتُٝص٠ ٜطذًْٛٗا٠ أسداًثجيدٚا يف ٖرٙ ايفرت  تضـاد اقـطسابا   ايـر

 . (1)َجٌ سسنات ايػٝع١ ٚاخلٛازز ٚغريِٖ ، يف أقايِٝ أخس٣ َٔ ايدٚي١ ايعباض١ٝ

إَـازتِٗ   خالٍ ١َُٗ َٓذصات عِ نإ ايعباضني ايٛال٠ بعض إٔ ٜالسغ ٖٚهرا

 . ٚزفعتٗا اشدٖازٖا يف أضِٗ إذ ، ايدٚي١ دلٌُ ع٢ً سطٔ أثس يريو فهإ ، املد١ٜٓ ع٢ً

 

                                                           

 . 85ف  ، 2، ز ، ايتازٜخ ايػاٌَ عبد ايباضط (1)
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