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مستخلص
 ورافــق ذلــك رغبــة،شــهدت فتــرة الدراســة حركــة إحيــاء لمؤسســة الخالفــة العباســية بعــد تخلصهــا مــن ســيطرة العناصــر األجنبيــة
 كانــت مراســيم بيعــة الخلفــاء ووالة.الخلفــاء بإحيــاء المراســيم التــي غابــت عــن دار الخالفــة منــذ مطلــع القــرن الرابــع الهجــري
 تبــدأ، فكانــت مراســيم التوليــة تتــم وفــق نســق منظــم،عهودهــم مــن جملــة المراســيم التــي اســتعادت رونقهــا خــال هــذه المرحلــة
 مبــرزة للبعديــن، وقــد تتبعــت الدراســة تلــك المراســيم. وتنتهــي بالبيعــة العامــة،منــذ اليــوم الــذي يُتَوفَّــى فيــه ســلف الخليفــة الجديــد
 فقــد وجــدت فــي هــذه المراســيم ومــا يرافقهــا مــن مظاهــر،الدينــي واإلعالمــي اللذيــن حرصــت مؤسســة الخالفــة علــى إظهارهمــا
، وتجديــد ارتباطهــم الروحــي بــدار الخالفــة العباســية وخلفائهــا،احتفاليــة عامــا مهمــا فــي تعزيــز هيبــة الخالفــة فــي نفــوس العامــة
.وتأكيــدا مــن جهــة أخــرى للزعامــة الدينيــة للعالــم اإلســامي
. احتفاالت، البيعة، مراسيم، دار الخالفة، العصر العباسي:كلمات مفتاحية

The allegiance-offering ceremony of the caliphs and their heirs in the
second Abbasid era (550-656 AH / 1155-1258 AD)
Mohammad Alkadhat
Abstract
The period of this study witnessed a revival of the Abbasid Caliphate Institution after getting rid of foreign
control. This was accompanied by a desire to revive the ceremonies that had stopped since the beginning of
the fourth century AH. The ceremony of allegiance-offering to the Caliphs and their heirs was among several
ceremonies that were revived during this period. The allegiance-offering ceremony was organized according to
certain arrangements which begin on the day the former Caliph passes away, and end with a public allegianceoffering ceremony.
This study attempts to trace those ceremonies, highlighting the religious and the media dimensions, which the
Caliphate Institution was keen on stressing in these celebrations. The Caliphs saw in these ceremonies and the
accompanying festivities and celebrations an important tool to enhance the image and aura of the Caliphate
in the hearts of the public. They also saw these ceremonies as an opportunity to enhance the spiritual bond
between the public and the Caliphate and the Caliphs. They also saw the ceremonies as a chance to assert their
religious leadership of the Muslim World.
Keywords: Abbasid period, allegiance, celebrations, ceremonies, house of Abbasid caliphate.
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مقدمة
امتــازت المرحلــة 656 -550هـــ1258 -1155 /م مــن عمــر
الخالفــة العباســية ،التــي اص ُ
طلَــحِ علــى تســميتها بالعصــر
العباســي األخيــر بميــزات عــدة ،ميزاتهــا عــن الفتــرات الســابقة
مــن عمرهــا ،ونعنــي بهــا فتــرة النفوذيــن :البويهــي-334
447هـــ1055 -946 /م ،والســلجوقي 550 -447هـ-1055 /
1155م .ومــن أهــم تلــك المميــزات اســترجاع مؤسســة الخالفــة
العباســية للكثيــر مــن الصالحيــات التــي كان قــد ســلبها إياهــا
آل بويــه والســاجقة قرابــة قرنيــن مــن الزمــن ،فقــد انتزعــوا
كل الصالحيــات التــي كانــت مــن اختصــاص الخلفــاء ،فصــاروا
أصحــاب الحــل والعقــد ،والخليفــة بأيديهــم بغيــر إرادة وال اختيــار
(ابــن الجــوزي :1995 ،ج ،)271 :16واســتولوا علـــى جميــع
أمالكهــم ،وخصصــوا لهــم راتبــا ً يوميــاً ،ثــم قطــع معــز الدولــة
هــذا الراتــب ،وحــدد للخليفــة إقطاعــات يعيــش منهــا (مســكويه،
 ،2000ج186 :6؛ الكــروي.)178 :1982 ،
ويتضــح زوال ســلطة الخليفــة مــن كتــاب المطيــع هلل (ت361هـــ/
971م) إلــى األميــر البويهــي بختيــار حيــن طلــب منــه مــاالً
للجهــاد ،مدّعيــا ً أن هــذا مــن واجــب اإلمــام .قــال المطيــع:
ي تدبيــر األمــوال
«الغــزو يلزمنــي إذا كانــت الدنيــا فــي يــدي وعلـ ّ
والرجــال ،وأمــا اآلن وليــس لـــي منهــا إال القــوت القاصــر عــن
كفائــي ،وهــي فــي أيديكــم وأيــدي أصحــاب األطــراف ،فمــا يلزمنــي

غــزو وال حــج ،وال شــيء ممــا تنظــر األئمــة فيــه ،وإنمــا لكــم
منــي هــذا االســم الــذي تخطبــون بــه علــى منابركــم تســكتون بــه
رعاياكــم ،فــإن أحببتــم أن أعتــزل اعتزلــت عــن هــذا المقــدار
أيضـاً ،وتركتكــم واألمــر كلــه» (مســكويه ،2000 ،ج.)6 :349
ولــم يقنــع البويهيــون والســاجقة مــن بعدهــم بأخــذ الســلطة ،بــل
شــاركوا الخلفــاء فــي الخطبــة التــي تمثــل رمــزا لســيادة الخليفــة،
س ـنّة
وأصبــح اســمهم يذكــر مــع اســم الخليفــة ،ثــم صــار ذلــك ُ

لمــن بعــده مــن األمــراء (ابــن الجــوزي ،1995 ،ج260 :14؛
ســرور .)56 :1976 ،وصــارت الســكة -وهــي الرمــز الثانــي
لســيادة الخليفــة -بيــد البويهييــن ،فحذفــوا لقــب أميــر المؤمنيــن،
واكتفــوا بذكــر اســمه علــى النقــود ،ولــم يتوقــف األمــر عنــد ذكــر
اســمه ،بــل أضــاف لقبــه وكنيتــه (الــدوري253 :1945 ،؛
عســيري.)52 :1987 ،

والواقــع فــإن عصــر الســاجقة لــم يختلــف عــن عصــر التســلط
البويهــي مــن ناحيــة موقفهــم مــن الخالفــة العباســية إال ببعــض
المظاهــر الشــكلية ،أمــا مــن الناحيــة الفعليــة فقــد بقــي الخلفــاء
مســلوبي الســلطة ،فلــم يتركــوا للخلفــاء ســوى إدارة أمــور
إقطاعاتهــم (الزهرانــي111-107 :1982 ،؛ فــوزي.)331 :1988 ،
ووصــل األمــر ببعــض ســاطين الســاجقة إلــى تهديــد الخليفــة
بطــرده مــن بغــداد ،كمــا فعــل الســلطان ملكشــاه (ت 485هـــ/
1092م) فبعــد أن حدثــت جفــوة بينــه وبيــن الخليفــة المقتــدي
بأمــر هللا (ت 487هـــ1094 /م) فبعــث إلــى الخليفــة« :ال بــد أن
تتــرك بغــداد ،وتنصــرف إلــى أي البــاد شــئت» (ابــن الجــوزي،
 ،1995ج.)299 :16
وقــد عبَّــر ابــن الطقطقــى بشــكل جلــي عــن الحالــة التــي وصلــت
إليهــا الخالفــة العباســية بفعــل ســيطرة العناصــر األجنبيــة بقولــه:
«فانظــر منــذ عهــد المتــوكل إلــى عهــد المقتفــي مــا جــرى علــى
واحــد واحــد مــن الخلفــاء مــن القتــل والخلــع والنهــب ،بســبب
تغيّــر نيــات جنــده ورعيّتــه ،فهــذا ســمل وذاك قتــل واآلخــر عــزل،
ثــم أســرح طرفــك فــي الدولتيــن البويهيــة والســلجوقية» (ابــن
الطقطقــى28 :1966،؛ ابــن الجــوزي ،1995 ،ج.)314 :17
ويظهــر أن هــال بــن المحســن الصابــئ (ت448هـــ1056 /م)
قــد أدرك الحالــة المزريــة التــي وصلــت إليهــا حــال در الخالفــة
العباســية فــي هــذه المرحلــة مــن عمرهــا بفعــل تغــول العناصــر
األجنبيــة عليهــا وعلــى صالحياتهــا ،فجــاء تصنيفــه لكتابــه
«رســوم دار الخالفــة» لحفــظ مــا تبقــى «وتخليــد مــا درج».
وقــد أشــار إلــى ذلــك فــي ســبب تصنيفــه للكتــاب« :ولمــا كانــت
الخالفــة مــن النبــوة ،وكان لهــا مــن جاللــة القــدر وفخامــة األمــر
أس اإلعمــال وقوانيــن
أعالهــا مراقــب وأشــرفها مراتــب ومــن ّ
األفعــال أوضحهــا معالــم وأثبتهــا دعائــم ،ومــن شــروط المكاتبــات
ورســوم الترتيبــات أحســنها طرائــق وأحكمهــا وثائــق ،ومــن
حقــوق الخدمــة وحــدود الحشــمة أوالهــا بأولــي العقــل والمســكة
وذوي الحــزم والحنكــة ،وأحراهــا بــأن يتــداول ويتفــاوض ويتناقل
ليكــون تذكــرة للناســي وتبصــرة للناشــئ ،وطريقــا إلــى معرفــة مــا
ع ّ
ّ
وأعــزه مــن ســلطان
ظمــه هللا مــن شــأن الدعــوة الهاشــمية
اإلمامــة العباســية» .ويضيــف« :فوجــدت أكثــر ذلــك قــد د ََرس
ـر علــى عهــد
بتقــادم عهــوده وتغيــر وضوعــه ،وليــس كل مــن مـ َّ
اختــار أخبــاره ،أو أمر شــاهده فألفــه» (الصابــئ.)5-4 :1964 ،

وقــد ســار الســاجقة فــي تعاملهــم مــع الخلفــاء علــى النســق
الــذي ســار عليــه أســافهم مــن البويهييــن ،فبعــد دخــول الســلطان
طغرلبــك بغــداد ســنة 447هـــ1055 /م أزال اســم آخــر ملــوك آل
بويــه ،وصــارت الخطبــة مــن جديــد باســم الســلطان الســلجوقي
(حســنين139 :1970؛ حلمــي .)29-28 :1986

مشكلة الدراسة وأهدافها:
تهــدف الدراســة إلــى تتبــع مراســيم توليــة الخلفــاء ووالة
عهودهــم خــال المرحلــة (656 -550هـــ1258 -1155 /م)
مــن عمــر الخالفــة العباســية ،وذلــك مــن خــال طــرح اإلشــكالية
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اآلتيــة :مــدى االرتبــاط بيــن االهتمــام بإحيــاء رســوم دار الخالفــة
والمشــروع الــذي نهجــه الخلفــاء العباســيون فــي تحقيــق التحــرر
واالســتقالل مــن التعبيــة للعناصــر األجنبيــة.
وألجــل بيــان ذلــك ،ســيكون تنــاول الموضــوع عبــر المحــاور
اآلتيــة:
	-األوضــاع السياســية وانعكاســاتها علــى مؤسســة دار الخالفــة
العباسية.
	-طبيعــة المراســيم التــي كانــت تجــري بــدار الخالفــة العباســية
منــذ لحظــة إعــان خبــر وفــاة الخليفــة وحتــى تنصيــب خليفــة
جديــد.
	-تمســك الخلفــاء فــي ارتــداء اللبــاس الرســمي والبــردة
النبويــة.
	-مشاركة حكام األقاليم في البيعة للخليفة العباسي.
	-إصــدار الخليفــة الجديــد مرســوما يع ِبّــر فيــه عــن سياســته
تجــاه الرعيــة.
	-حرصــت مؤسســة الخالفــة العباســية علــى إحيــاء مراســيم
البيعــة لــوالة العهــود ،رغــم فقــدان المنصــب ألهميتــه.
اتّبــع الباحــث المنهــج التاريخــي القائــم علــى تتبــع الروايــات
التاريخيــة فــي المصــادر األصيلــة خــال فتــرة الدراســة ثــم
تحليلهــا ،اعتمــادا علــى مهــارات ثــاث :التّفســير ،والنّقــد،
ب متفاوت ـ ٍة
واالســتنباط ،واســتخدم الباحــث هــذه المهــارت بنس ـ ٍ
فــي تحليــل عناصــر البحــث .كل ذلــك ألجــل الوصــول إلــى رســم
صــورة واضحــة المعالــم لمراســيم توليــة الخلفــاء ووالة عهودهــم
خــال فتــرة البحــث ،وانعكاســات تلــك المراســيم علــى الواقــع
السياســي لمؤسســة الخالفــة العباســية.

تمهيد :األوضاع السياسية للخالفة العباسية
(656 -550هـ)1258 -1155 /
يعُــد الخليفــة المسترشــد بــاهلل 529 -512هـــ1135 -1118 /م
أول خليفــة عباســي طبّــق عمليًــا سياســة تهــدف إلــى تحريــر
مؤسســة الخالفــة مــن ســيطرة الســاجقة ،وترجمــة الحقــوق
النظريــة لألســرة العباســية إلــى واقــع عملــي .ويمكــن الحكــم علــى
أفــكاره االســتقاللية مــن الخطبــة التــي ألقاهــا بعــد صــاة الجمعــة
قبــل أن يخــوض معركتــه مــع الســلطان الســلجوقي محمــود ســنة
520هـــ 1126 /م جــاء فيهــا« :فوضنــا أمورنــا آلل ســلجوق
ـر ِ ّم ْن ُه ـ ْم
فبغــوا علينــا﴿ .فَ َطــا َل َ
علَي ِْه ـ ُم ْال َ َم ـدُ فَقَ َ
ســتْ قُلُوبُ ُه ـ ْم َو َكثِيـ ٌ
ســقُونَ ﴾( .ســورة الحديــد ،آيــة  .)16وقــد أعــادت الخالفــة
فَا ِ
العباســية فــي عهــد المسترشــد إلــى نفوذهــا مســاحات كبيــرة مــن
األراضــي التــي كانــت خــارج ســيطرتها(.)1
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ســار الخليفــة المقتفــي ألمــر هللا 555 -532هـــ -1138 /
1160م علــى نهــج ســلفه المسترشــد فــي تحقيــق اســتعادة
قــوة الخالفــة العباســية .وكان مــن حســن طالعــه وفــاة الســلطان
مســعود فــي رجــب ســنة 547هـــ1152 /م فكانــت وفاتــه نهايــة
نفــوذ الســاجقة فــي العــراق ،ومصداقًــا لذلــك قــول ابــن األثيــر
(ابــن األثيــر  ،2010ج« :)373 :9فقــد ماتــت معــه ســعادة
البيــت الســلجوقي ،ولــم تقــم لهــم بعــده رايــة يعتــد بهــا ،وال
يُلتفــت إليــه» .وقــد شــجع ضعــف الســاجقة الخليفــة المقتفــي
الســتكمال ســيادته ،فأمــر بجمــع الجيــش ،وخــرج علــى رأســه،
فاســتعاد الحلــة والكوفــة وواســط ،واســتمر بمهاجمــة حصونهــم
فــي تكريــت ودقوقــا (ابــن الجــوزي  ،1995ج-113 :18
 ،114ابــن األثيــر ،2010 ،الكامــل ،ج ،)397-396 :9إلــى
أن اســتطاع جيــش الخالفــة فــي أواخــر ســنة 549هـــ1154 /م
تحقيــق أول انتصــار حقيقــي علــى الجيــش الســلجوقي فــي موقعــة
«بكمــزا»( )2فتكشــف ألهــل العــراق أن الجيــش الســلجوقي يمكــن
دحــره ،فلــم تمــض أيــام حتــى أُجبــر الســلطان ســليمان علــى تقبيل
«عتبــة بــاب النوبــي»( )3بــدار الخالفــة ،فــكان بذلــك أول ســلطان
ســلجوقي يفعــل ذلــك (ابــن الجــوزي ،1995 ،ج.)4()102 :18
وقــد أســهمت جملــة أمــور فــي تحقيق ذلــك االنتصار ،منهــا وقوف
المقتفــي فــي وجــه مصــادرة الســاجقة ألمــوال النــاس ،فأمــر ببيع
عقــاره الخــاص لســداد األمــوال المطلوبــة ،ورفــع المصــادرة
عــن النــاس (ابــن الجــوزي  ،1995المنتظــم ،ج ،17ص(.315
وعندمــا رأى الخليفــة إلحــاح الســاجقة فــي المصــادرة وفــرض
الغرامــات علــى النــاس وخروجهــم بذلــك عــن حــد المعقــول ،كتــب
إلــى الســلطان يهــدده بالخــروج عــن بغــداد ،وتســليم دار الخالفــة،
قائــا« :فإنــي عاهــدت هللا أن ال آخــذ مــن المســلمين حبــة واحدة
ظلمــا» (ابــن الجــوزي ،1995 ،ج.)320 :17
وقــد أنشــأ الخلفــاء القــوات المســلحة التــي تخضــع إلشــرافهم
المباشــر وتأتمــر بأمرهــم ،وعملــوا علــى إصــاح األوضــاع
االقتصاديــة ،وكســب الــرأي العــام فــي بغــداد وخارجهــا،
واســتعانوا ببعــض أمــراء األطــراف فــي دفاعهــم عــن حقوقهــم
والوقــوف فــي وجــه ســاطين الســاجقة (القــزاز-62 :1971 ،
 .)77فقــد اســتطاعت مؤسســة الخالفــة بهــذا الجيــش اســتعادة
كثيــر مــن أمالكهــا فــي العــراق ،ف َملكــت تكريــت ســنة 585هـــ/
1189م وفــي العــام التالــي فتحــت حديثــة عانــة ،وســيطرت
الخالفــة علــى خوزســتان ســنة 590هـــ1193 /م .وبعدهــا بعــام
اســتطاعت اســتعادة بــاد الــري وأصبهــان وهمــذان (ابــن األثيــر،
 ،2010ج ،232 ،200 ،189 ،10ســبط بــن الجــوزي ،ج،8
ق.)680 ،400 ،2
ومــن الجديــر بالذكــر أن خلفــاء بنــي العبــاس المتأخريــن أقبلــوا
علــى التمســك بالديــن والقيــام بفرائضــه والدفــاع عنــه ،فقــد

محمد القدحات

أيقــن هــؤالء أن ابتعــاد أســافهم عــن الديــن أنــزل علــى رؤوســهم
المصائــب والنكبــات وسـلَّط عليهــم األجانــب ،وأن كل ذلــك مناقض
لمــا تصبــو إليــه أنفســهم مــن أجلــه ،كونهــم نوابــا عــن هللا فــي
أرضــه ( )5وخلفــاء نبيــه (جــواد :1975 ،ج.)119 ،1

هللا ونائبــه ،وظلــه علــى األرض ،وقــد كان الشــاعر ســبط بــن
التعاويــذي مثــا حيّــا لتلــك الدعايــة اإلعالميــة ،فممــا قالــه فــي
الخليفــة المســتضيء بأمــر هللا (ت575هـــ1179 /م) (ســبط بــن
التعاويــذي:)2 :1903 ،

وكان عهــد الخليفــة الناصــر لديــن هللا الــذي اســتمر مــا يقــارب
ســبعًا وأربعيــن ســنة 622 -575هـــ تتوي ًجــا للجهــود التــي
بذلهــا أســافه فــي تخليــص دار الخالفــة مــن ســيطرة الســاجقة،
عــا بأمــور
فــكان بحــق «أحســن بنــي العبــاس المتأخريــن اضطال ً
ســع مملكتــه توسـعًا ال يبلغــه إال ذو همــة حاســمة
الخالفــة ،فقــد و ّ
وطمــوح عظيــم» (فــوزي.)14 :1989 ،

أنتَ فَليـرغــــم ال ِعـــدى ُح َّجـــةُ

الم َح َّجةُ البيضا ُء
هللا وأنت ِ

هللا الذي فاز مـن أد
أنتَ َح ْب ُل ِ

ـــودةٌ ووالء
نَتهُ ِمنــه ُم َ
س ِّ

لــم يعــد الخليفــة خــال هــذه المرحلــة مــن عمــر الخالفــة العباســية
شــخصية رمزيــة يختبــئ وراءهــا المغلــوب ،ليــس لــه مــن الخالفة
إال االســم الــذي يخطبــون بــه علــى المنابــر إلضفــاء الشــرعية
علــى حكمهــم ،بــل صــار الخليفــة مــع مــرور األيــام هــو الحاكــم
الفعلــي لمــا تبقــى مــن أقاليــم الدولــة ،ونقصــد العــراق وبعضًــا
مــن األقاليــم والنواحــي المجــاورة (.)6
إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن هــذه المرحلــة مــن عمــر الخالفــة العباســية
شــهدت إعــادة الخطبــة فــي الديــار المصريــة بعــد انقطــاع دام
قرابــة ثالثــة قــرون ،وكان ذلــك ســنة 567هـــ1171/م بعــد
القضــاء علــى الخالفــة الفاطميــة (ابــن الجــوزي :1995 ،ج،18
 .)196وقــد أُعيــدت أيضــا الخطبــة للخليفــة العباســي علــى منابــر
الحرميــن الشــريفين بمكــة المكرمــة والمدينــة النبويــة ،بــل إن أمر
توليــة أمــراء المدينتيــن الشــريفتين عــاد ليصبــح مــن اختصــاص
الخليفــة العباســي ببغــداد (ســبط بــن الجــوزي1952 -1951 ،م:
ج ،8ق610 ،2؛ أبــو شــامة 1974م.)123 ،
والواضــح أن تلــك الجهــود لــم تفلــح فــي النهايــة فــي الحفــاظ
علــى اســتمراريتها ،فكانــت توليــة المســتعصم للخالفــة ضربــة
قاســية لجهــود أســافة ،فقــد كان مســتضعف الــرأي ،قليــل الخبــرة
بأمــور الحكــم ،تحكــم بــه رجــال الحاشــية ،فســاءت األحــوال فــي
عهــده (اليونينــي1954 ،م ،ج ،)255 ،1وانتهــت بســقوط
الخالفــة العباســية علــى يــد المغــول ســنة 656هـــ (1258 /)7م.
(اإلربلــي.)291 :1964 ،

جهود الخلفاء العباسيين في إحياء رسوم دولتهم
اقترنــت جهــود الخلفــاء فــي اســتعادة نفوذهــم برغبــة فــي إحيــاء
رســوم دار خالفتهــم التــي كادت تتالشــى ،وطــال الزمــن علــى
تطبيقهــا فــي مجالســهم ومقــر حكمهــم ،فقــد حرصــوا علــى تأكيــد
وحرضــوا شــعراءهم
مفهــوم واليتهــم الدينيــة علــى األمــة،
َّ
فصــور
علــى ترســيخ تلــك الحقيقــة فــي قصائدهــم مــن جديــد،
َّ
ســا ،فهــو حجــة
ـرا مفخ ًمــا مقد ً
الشــعراء الخليفــة العباســي تصويـ ً

ليــس هــذا فحســب ،بــل نجــده يصــرح بتلــك الحقيقــة فــي مدحــه
للخليفــة الناصــر لديــن هللا( :ســبط بن التعاويــذي1903 ،م)441 :
هللا فــي األر
ـب ِ
يــا نائـ َ
ـر ز
ـس الـ ِ ّ
فَنحــنُ نَلت َ ِمـ ُ

ض وال َخليفــةُ عنــه
ِ
قَ وال َمعُـو نَـــةَ ِمنــه

وال شــك أن الشــعراء كانــوا يعكســون بهــذا الشــعر وجهــة نظــر
العباســيين فــى أحقيتهــم فــي الحكــم (العبــود1976 ،م.)72 :
ويظهــر أن مكانــة الخالفــة وهيبتهــا قــد أخــذت باالســتقرار مــن
جديــد فــي نفــوس عامــة المســلمين فــي كافــة األقطــار وإن وقــع
خــاف بيــن حكامهــم والخليفــة ،فهــم مجمعــون علــى شــرعية
الخالفــة العباســية حتــى فــي أحلــك الظــروف ،ولعــل فيمــا أشــار
إليــه ابــن الفوطــي دليــا علــى ذلــك ،ففــي عــام 609هـــ1213 /م
وقــع الخــاف بيــن الســلطان محمــد خــوارزم شــاه والخليفــة
الناصــر لديــن هللا ،فاجتمــع جماعــة مــن خــواص الســلطان،
وقــرروا قطــع خطبــة الخليفــة الناصــر ،وبيعــة أحــد علمائهــم
َّ
المدعــو عــاء ال ُملــك القنــدري ،فلمــا علــم أهــل خراســان باألمــر،
رفضــوه ،وقالــوا« :إن بيعــة الناصــر صحــت عندهــم ،ولــم يظهــر
لهــم خالفهــا ،فبطــل مــا كان دبــروه» (ابــن الفوطــي (-1962
1965م) ،ج ،4ق.)1085 ،2
كان إحيــاء مراســيم دار الخالفــة مــن جملــة السياســة التــي
ســار عليهــا أولئــك الخلفــاء ،فقــد وجــدوا فــي تلــك الرســوم ومــا
يرافقهــا مــن مظاهــر احتفاليــة عامــا مهمــا فــي تعزيــز هيبــة
الخالفــة فــي نفــوس العامــة ،وتجديــد ارتباطهــم الروحــي بــدار
الخالفــة العباســية وخلفائهــا ،وتأكيــدا مــن جهــة أخــرى للزعامــة
الدينيــة للعالــم اإلســامي ،بخاصــة أن حــكام األقاليــم المســتقلة
عــن الدولــة التــي لــم يكــن يربطهــا ببغــداد غيــر تبعيــة اســمية،
غــدوا خــال هــذه المرحلــة أشــد حرصــا علــى طلــب التقليــد وخلــع
التوليــة مــن الخليفــة العباســي ،كل ذلــك إلضفــاء الشــرعية علــى
حكمهــم (انظــر :ابــن واصــل1957م :ج350 ،5؛ الذهبــي
 :2003ج.)637 ،13

مراسيم تولية الخليفة العباسي
قبــل الشــروع فــي الحديــث عــن مراســيم البيعــة للخليفــة الجديــد
وج ـدَ
ال بــد مــن تأكيــد أن الرســوم المتبعــة خــال هــذه المرحلــة ِ
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ـدون منــذ القــرن الخامــس الهجــري.
لبعــض جوانبهــا وصــف ُمـ َّ
ونقصــد بذلــك مــا دونــه هــال بــن المحســن الصابــئ (ت448هـــ/
1056م) فــي مصنّفــه «رســوم دار الخالفــة» ،فقــد أســهم
الصابــئ بهــذا العمــل فــي حفــظ تلــك الرســوم مــن الضيــاع .ومــن
هــذا المنطلــق يُعــد الصابــئ رائ ـدًا فــي تقعيــد مفاهيــم رســوم دار
الخالفــة العباســية ،فجــاء كتابــه خالصــةً لتجاربــه ومشــاهداته
المباشــرة ( ،)8وحصيلــة لمــا قــرأه فــي الكتــب أو اســتمع إليــه مــن
أصحــاب التجــارب ،لــذا يعــد الكتــاب بمثابــة دســتورا للعامليــن
بــدار الخالفــة (.)9
إن الثابــت الوحيــد الــذي لــم يتغيــر أو يندثــر مــن رســوم دولــة بني
شــعارا رســميًا
العبــاس هــو اتخــاذ الخلفــاء العباســيين الســواد
ً
لدولتهــم ،فكانــت راياتهــم ســوداء ،كمــا كان الســواد لباســهم
الرســمي ( ،)10واســتمر الســواد رمــزً ا للدولــة العباســية حتــى
ســقوطها عــام 656هـــ ،وفــي ذلــك يقــول ســبط بــن التعاويــذي
فــي معــرض تهنئتــه للخليفــة الناصــر لديــن هللا بتوليــه الخالفــة
(األيوبــي:)7-6 :1964 ،
طاف يسعى ِبها على ال ُج َّل ِس
َ

كقَضــــيب األراكــــة الميــــاس

بــدُر تم غازلت من لحظة ليلة

نــادمتــــه غــــــزال ال ُكنّــَــاس

ذللتـــه لــــي المــــدام فأمســـــــى

طف بعد طول شماس
لين العَ ِ

إلى أن يقول:
سواد وقد أضـ
كيف ال يُفضَّل ال َّ

العبــاس
عارا على بني
حى ِ
ِ
ش ً

أمناء هللا الكرام وأهل الجــــو ِد

والبـــــــاس
والحلــم والتُّقـــى
ِ
ِ

ِّ
الحنيف وأعــالم
الديــن
علماء
ِ

األشــواس
الهــدى والض ََرا ِغ ُم
ِ

ـعارا
لقــد كان االرتبــاط وثيقــا بيــن العباســيين واتخاذهــم الســواد شـ ً
ورمــزً ا لدولتهــم ،ولــم تقبــل رعيتهــم تغييــره حتــى لــو كان ذلــك
بأمــر مــن الخليفــة نفســه ،كمــا فعــل الخليفــة المأمــون ســنة
201هـــ816 /م بعــد البيعــة لعلــي الرضــا بواليــة العهــد ،فأمــر
بطــرح الســواد ،وجعــل الخضــرة ( )11شــعارا للدولــة (الطبــري،
(د ت) ،ج554 ،8؛ مســكويه :2000 ،ج .)131 ،4لقــد كان
لهــذا اإلجــراء أثــره فــي أهــل بغــداد ،الذيــن قامــوا بدورهــم بخلــع
المأمــون والبيعــة إلبراهيــم بــن المهــدي (الطبــري( ،د ت)،
ج554 ،8؛ مســكويه ،2000 ،ج ،)555 ،8لــذا لــم يكــن أمــام
المأمــون إال تــرك مدينــة مــرو والعــودة إلــى بغــداد ،وبعــد ثمانيــة
أيــام مــن وصولــه إليهــا أصــدر مرســو ًما بالعــودة إلــى الســواد
وشــعارا للدولــة (ابــن العمرانــي.)99 :2001 ،
لباســا رســميًا
ً
يقــول مســكويه« :فل ّمــا رأى المأمــون طاعــة النــاس لــه فــي لبــس
الخضــرة مــع كراهتهــم لهــا جمــع النــاس ،ثـ ّم دعــا بســواد فلبســه،
لقــواده بخلــع
طاهــرا ،ثــ ّم دعــا
ودعــا بخلعــة ســواد فألبســها
ّ
ً
الســواد ،وطــرح النــاس الخضــرة» (مســكويه :2000 ،ج.)145 ،4
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تعتبــر البيعــة جــز ًءا أساســيًا مــن منظومــة الحكــم فــي دار
الخالفــة ،ولذلــك كان ال بــد للقائــم بأمــر المســلمين مــن الحصــول
عليهــا؛ الســتكمال إضفــاء الشــرعية علــى حكمــه .فبعــد أن طــرح
العباســيون نظريتهــم فــي الميــراث النوبــي ،وقيامهــم بأمــر الخالفة
تمســكوا بالبيعــة وأخذهــا مــن الرعيــة (البــدور.)33 :2013 ،
تتــم مراســيم البيعــة للخليفــة الجديــد وفــق ترتيــب ونســق
منظميــن ،تتولــى اإلشــراف عليهــا دار التشــريفات بــدار الخالفــة
العباســية علــى النحــو اآلتــي:

 )1التأكد من وفاة الخليفة
تبــدأ مراســيم بيعــة الخليفــة الجديــد فــي اليــوم الــذي يُتوفَّــى فيــه
ســلفه .وكان هنــاك جملــة مــن اإلجــراءات التقليديــة المتبعــة فــي
مثــل هــذه الظــروف ،أولهــا تأكــد كبــار رجــال الدولــة :الوزيــر
وأســتاذ الــدار ( )12وقاضــي القضــاة مــن وفــاة الخليفــة ،وذلــك
بالدخــول إلــى حجــرة الخليفــة الـــ ُمتوفّى ومعاينــة جثتــه (ســبط
بــن الجــوزي ،مــرآة الزمــان ،ج ،8ق .)636 ،2جــاء فــي
حــوادث ســنة 622هـــ1225 /م خبــر وفــاة الناصــر لديــن هللا فـــ
ي األعيــان إلــى البدريــة فشــاهدوا الناصــر ميتا مسـ ّجى»
«اسـتُدع َ
(أبــو شــامة :1974 ،ذيــل الروضتيــن .)145 ،فصــدرت أوامــر
أســتاذ الــدار بإغــاق أبــواب دار الخالفــة ،وحظــر علــى الجميــع
الركــوب فــي ذلــك اليــوم ،ثــم أُعلــن خبــر الوفــاة والحــداد ،وقــد
تعلــن فــي الوقــت نفســه حالــة االســتعداد لــدى العســكريين خوفًــا
مــن حــدوث أي طــارئ (ابــن األثيــر 1963م .)151 ،فلمــا توفــي
المقتفــي ســنة 555هـــ1160/م «أصبحــت أبــواب دار الخالفــة
كلهــا مغلقــة إلــى قريــب الظهــر ،وأغلــق بــاب النوبــي ( ،)13وركــب
العســكر بالســاح» (ابــن الجــوزي :1995 ،ج .)138 ،18ولمــا
توفــي المســتنصر بــاهلل ســنة 640هـــ1232 /م «تقــدم بتعييــن
األمــراء لحراســة البلــد» (مجهــول.)189 :1997 ،
وعلــى الرغــم مــن حالــة الحــزن والحــداد التــي تعيشــها البــاد
بمــا فــي ذلــك دار الخالفــة ،إال أن األمــر يتطلــب ســرعة اتخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة ألخــذ البيعــة للخليفــة الجديــد ،فــا يجــوز أن
تبقــى األمــة بــا خليفــة أكثــر مــن ثالثــة أيــام (.)14

 )2اختيار لقب جديد للخليفة ونقش لخاتمه
ويتــم ذلــك قبــل الشــروع فــي مراســيم البيعــة ،فــا بــد للخليفــة
ب يُعــرف بــه ويُبايــع عليــه ( .)15وكانــت
الجديــد مــن اختيــار لق ـ ٍ
الحاشــية وعلــى رأســهم كاتــب اإلنشــاء يقدمــون للخليفــة الجديــد
قائمــة بألقــاب عــدة ،يختــار منهــا مــا يرغــب بــه (مجهــول،
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 ،)189 :1997فاختــار أبــو عبــد هللا محمــد لقــب المقتفــي ألمــر
هللا (الســيوطي ،)516 :1997 ،وتلقــب يوســف بــن المقتفــي
(ت 566هـــ1170 /م) بالمســتنجد (اإلربلــي،)276 :1964 ،
أمــا أبــو الحســن محمــد (ت575هـــ1179 /م) فاختــار لقــب
المســتضيء بأمــر هللا (اإلربلــي ،)278 :1964 ،واختــار ابنــه
أحمــد لقــب الناصــر لديــن هللا (ابــن الكازرونــي،)243 :1964 ،
واختــار ابنــه أبــو نصــر محمــد (ت623هـ1226 /م) لقــب الظاهر
بأمــر هللا (أبــو شــامة145 :197 ،؛ ابــن األثيــر :2010 ،ج،10
 ،)418وتلقــب أبــو جعفــر منصــور ابــن الظاهر(ت640هـــ/
1226م) بالمســتنصر بــاهلل (أبــو شــامة ،)150 :1974 ،أمــا
آخــر خلفــاء بنــي العبــاس فقــد تلقــب بالمســتعصم بــاهلل (ت656هـ
\1258م) (اإلربلــي.)275 :1964 ،
ويتوجــب علــى الخليفــة الجديــد اختيــار نقــش خاتمــه ،بخاصــةً
أنــه خــال أيــام البيعــة تصــدر مراســيم توليــة لبعــض رجــال
الدولــة ،ويُكاتِــب ديــوان دار الخالفــة ملــوك األطــراف والســاطين
يعلمهــم بالبيعــة للخليفــة ،ومثــل هــذه المراســيم والكتــب بحاجــة
إلــى إمضــاء الخليفــة وختمهــا بخاتمــه ،فــكان نقــش خاتــم
المقتفــي «كــن مــن هللا علــى حــذر تســلم» (اإلربلــي:1964 ،
 ،)277ونقــش خاتــم المســتضيء بأمــر هللا «مــن فكــر بالمــال
عمــل لالنتقــال» (اإلربلــي .)278 :1964 ،أمــا الناصــر فــكان
نقــش خاتمــه «رجائــي مــن هللا عفــوه» (اإلربلــي :1964
 .)280واختــار الخليفــة الظاهــر نقــش خاتمــه «راقــب العواقــب»
(اإلربلــي .)284 :1964 ،وكان نقــش الخليفــة المســتنصر بــاهلل
«العفــو بــك أولــى» (اإلربلــي.)275 :1964 ،

 )3ارتداء اللباس الرسمي والبُردة
وبعــد اســتكمال جميــع الترتيبــات للبيعــة ،يخــرج الخليفــة الجديــد
مرتديًــا اللبــاس الرســمي ،الــذي يجمــع بيــن الطابعيــن :المدنــي
والعســكري .يتكــون لبــاس البيعــة مــن :الطرحــة ( )16والعمامــة
والقميــص ( )17والقبــاء ( .)18وقــد وصــف ابــن الســاعي هيئــة
الخليفــة المســتنصر ولباســه يــوم بيعتــه ،حيــث كان فــي جملــة
المبايعيــن للخليفــة ســنة 622هـــ1225 /م« :فلمــا ُرفعــت
الســتارة ،شــاهدته وقــد ك َّمــل هللا صورتــه ...وعليــه قميــص
أبيــض ،وبقيــار أبيــض مســكن ،وعليــه طرحــة قصــب بيضــاء»
(ابــن الســاعي :2010 ،ج.)19( )318 ،9
وكانــت البُــردة ( )20مــن أهــم شــارات الخالفــة التــي حــرص الخلفــاء
العباســيون علــى ارتدائهــا والتوشــح بهــا فــوق مالبســهم الرســمية
فــي أيــام البيعــة( .)21أشــار ابــن الســاعي فــي حديثــه عن بيعــة الظاهر
إلــى ذلــك« :جلــس بثيــاب بيضــاء وعليــه الطرحــة ،وعلى كتفــه بُردة
النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -فــي شــباك القبــة التــي بالتــاج»(.)22

ولمــا كانــت البيعــة تكــون فــي أيــام العــزاء بالخليفــة ال ُمتوفَّــى،
فــإن الرســوم تقضــي بــأن يرتــدي الجميــع مالبســهم الرســمية
ذات اللــون األبيــض ،وهــو لبــاس العــزاء ،فلمــا بويــع المســتنصر
«جلــس وعليــه قميــص أبيــض ،وبقيــار أبيــض ،وعليــه طرحــة
قصــب بيضــاء» (الذهبــي :2003 ،ج.)640 ،13
وتكــون بيعــة الخليفــة علــى مرحلتيــن ،فــي المرحلــة األولــى يُبايع
مــن قبــل أمــراء البيــت العباســي وكبــار رجــاالت الدولــة :الوزيــر
وأســتاذ الــدار ،وقاضــي القضــاة ونقيبــي :الطالبييــن والعباســيين،
وكبــار موظفــي دار الخالفــة ،وهــو مــا يعــرف بالبيعــة الخاصــة.
وفــي اليــوم التالــي لتلــك البيعــة تكــون بيعــة العامــة ،تتولــى
دار التشــريفات( ،)23بإشــراف مباشــر مــن أســتاذ الــدار اإلعــداد
والتجهيــز لهــا .ومــن جملــة تلــك الترتيبــات اإلشــراف علــى
دخــول النــاس لــدار الخالفــة واصطفافهــم وفــق نظــام معيــن،
يســهل مــن خاللــه توجههــم إلــى شــباك التــاج (ابــن الجــوزي،
 :1995ج191 ،18؛ النويــري( ،د ت) ،ج )172 ،23الــذي
يجلــس فيــه الخليفــة لتقديــم البيعــة ،ويقــف بيــن هــذه الصفــوف
كبــار رجــاالت الدولــة مــن العســكريين .أمــا رجــاالت الدولــة مــن
أصحــاب الوظائــف الديوانيــة فيقفــون علــى يمين الشــباك ويســاره
(مجهــول .)190 :1997 ،والشــباك فــي القُبَّــة المشــرفة علــى
بســتان التــاج المطــل علــى دجلــة (ابــن األثيــر.)114 :1963 ،
فــإذا حضــر الخليفــةُ ،رفعــت الســتارة ،فيُقبّــل الجميــع األرض
(مجهــول ،)190 :1997 ،ثــم يجلــس الخليفــة متوج ًهــا إلــى
القبلــة (الغســاني.)420 :1975 ،
بعــد أن يســتقر الخليفــة فــي مجلســه ،تبدأ مراســيم البيعــة العامة،
فيصعــد الوزيــر وأســتاذ الــدار علــى أول درجتيــن مــن الســلم
ال ُمخصــص لصعــود النــاس ،ثــم يتولــى أســتاذ الــدار أخــذ البيعــة
مــن النــاس (األيوبــي1968 ،م )5 :ويلقنهــم لفظهــا .ولفــظ البيعة
كمــا أورده ابــن الســاعي فــي تاريخــه« :أبايــع ســيدنا وموالنــا
اإلمــام المفتــرض الطاعــة علــى الجميــع -اســم الخليفــة -علــى
كتــاب هللا وســنة نبيــه ،واجتهــاد أميــر المؤمنيــن ،وأن ال خليفــة
ســواه» (ابــن الســاعي .)318 :2010 ،وفــي حــاالت اســتثنائية
كان يتولــى قاضــي القضــاة أخــذ البيعــة للخليفــة مــن الرعيــة (ابن
األثيــر21 :1963 ،؛ الســبكي1999 ،م :ج.)166 ،4
ويســتمر جلــوس الخليفــة للبيعــة العامــة ثالثــة أيــام ،يكــون
جلوســه فــي كل يــوم مــن الصبــاح إلــى صــاة الظهــر( .الذهبــي،
 :2003ج ،)640 ،13وفــي مســاء اليــوم األول يجلــس فــي
ديــوان التــاج للعــزاء بســلفه (ابــن الجــوزي :1995 ،ج،18
 .)191أمــا اليــوم األخيــر ،فيُخصــص لبيعــة مــن تخلــف مــن
األمــراء وغيرهــم مــن النــاس ممــن لــم يســتطع الحضــور فــي
األيــام الســالفة (ســبط بــن الجــوزي ،ج ،8ق.)355 ،2
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ويشــارك فــي البيعــة العامــة للخليفــة كل مــن حضر إلــى بغداد من
أهــل األقاليــم خــال أيــام البيعــة ،فلمــا توفــي الخليفــة المســتضيء
بأمــر هللا واســتخلف الناصــر لديــن هللا وافــق ذلــك وجــود الشــيخ
ضيــاء الديــن الشــهرزوري رســوال مــن قبــل الســلطان صــاح
الديــن األيوبــي ،فحضــر وبايــع نيابــةً عــن مرســله (أبــو شــامة،
 :1995ج.)51-50 ،3
وإذا وافــق أمــر البيعــة للخليفــة موســم الحــج وتوافــد الحجــاج
إلــى بغــداد ،فقــد كان ذلــك فرصــة ألخــذ البيعــة منهــم للخليفــة
الجديــد ،حــدث مثــل ذلــك عنــد البيعــة للخليفــة الناصــر ،فــكان
حجــاج خراســان فــي جملــة المبايعيــن للخليفــة (أبــو شــامة،
 :1995ج.)52 ،3
وتأكيــدًا للــزوم الطاعــة وامتثــال أمــر البيعــة ،فقــد اقتضــت
المراســيم حضــور أحــد كبــار الفقهــاء ،وهــو بــدوره يخطــب
بالجَمــع مؤكـدًا أهميــة البيعــة ،ووجــوب لــزوم الطاعــة للخليفــة،
ويقــرأ بأعلــى صوتــه قولــه تعالــى ﴿ إِنَّ الَّ ِذيــنَ يُبَايِعُونَــكَ إِنَّ َمــا
ِيه ـ ْم فَ َمــن نَّ َكـ َ
ـث فَ ِإنَّ َمــا يَن ُكـ ُ
علَــى
ـث َ
الل يَ ـدُ َّ ِ
الل فَـ ْـوقَ أ َ ْيد ِ
يُبَا ِيعُــونَ َّ َ

سـ ِه َو َمـ ْ
سـيُ ْؤتِي ِه أَجْ ــرا ً ع َِظيمـاً﴾
ـن أ َ ْوفَــى بِ َمــا عَا َهـدَ َ
نَ ْف ِ
الل فَ َ
علَ ْيـهُ َّ َ
(الفتــح :اآليــة .)24()10

وتُختتــم مراســيم البيعــة بتوكيــل الخليفــة أحــد كبــار رجــال
الوكالــة الجامعــة التــي تخــول صاحبهــا التصــرف بأمالكــه
دولتــه َ
وعقاراتــه وأراضيــه وإنتاجهــا بيعًــا وشــرا ًء ،وقــد أورد الذهبــي
نصّــا مــن تلــك الــوكاالت فــي أخبــار بيعــة الخليفــة الظاهــر:
«وأحضــر بيــن يــدي الشــباك شــمس الديــن أحمــد بــن الناقــد،
وقاضــي القضــاة أبــو صالــح الجيلــي ،وفرقيــا المنبــر ،فقــال
الوزيــر لقاضــي القضــاة :أميــر المؤمنيــن قــد وكَّل أبــا األزهــر
محمــدا هــذا وكالــةً جامعــةً فــي كل مــا يتجــدد مــن بيــع وإقــرار
وعتــق وابتيــاع .فقــال قاضــي القضــاة :أهكــذا يــا أميــر المؤمنين،
فقــال :نعــم» (الذهبــي :2003 ،ج )640 ،13ووكَّل أيضــا
المســتعصم وزيــره أحمــد بــن الناقــد الوكالــة الجامعــة أيضــا
(الغســاني510 :1975 ،؛ مجهــول.)191 :1997 ،
وفــي مســاء كل يــوم مــن أيــام البيعــة ،بعــد أن تُســبل الســتارة،
يقــوم الخليفــة مــن مجلســه ،ثــم يتوجــه رجــاالت الدولــة وعلــى
رأســهم الوزيــر للعــزاء بالخليفــة ال ُمتوفَّــى (ابــن الســاعي،
 )316 :2010حيــث تقــرأ الختمــة ،ويعــظ الوعــاظ ،وينشــد
ـعارا تتضمــن العــزاء بالخليفــة ال ُمتوفــى ،والهنــاء
الشــعراء أشـ ً
للخليفــة الجديــد ،وفــي مســاء اليــوم الثالــث مــن أيــام العــزاء،

يُصــدر الخليفــة أمــره إلــى رجــال الدولــة بالقيــام مــن مجلــس
العــزاء ومباشــرة أعمالهــم (مجهــول.)192-192 :1997 ،
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وإذا مــا انقضــت أيــام العــزاء ،فــإن الخليفــة يأمــر باإلنعــام علــى
بالخلــع ( .)25ذكــر الســيوطي (الســيوطي:1997 ،
رجــال دولتــه ِ
« :)525أنــه لمــا اســتُخلف المســتضيء بأمــر هللا َخلــع علــى
صــل ألفــا
أربــاب الدولــة وغيرهــم ،فحكــى خيــاط المخــزن أنــه ف ّ
وثالثمئــة قبــاء إبريســم»( .)26أمــا الخليفــة المســتنصر ،فذكــر ابن
الخلــع بلــغ أكثــر مــن ثالثــة آالف وخمســمئة
الســاعي أن عــدد ِ
خلعــة (ابــن الســاعي.)316 :2010 ،
ويتخلــل أيــام البيعــة جملــة أمــور ،منهــا نظــر الخليفــة فــي أمــر
توليــة كبــار رجــاالت الدولــة ،فإمــا أن يُبقــي علــى مــن كانــوا فــي
عهــد ســلفه ،أو يســتبدلهم بأشــخاص آخريــن (مجهــول:1997 ،
 .)191-190فلمــا بويــع المســتضيء بأمــر هللا عمــد إلــى إعفــاء
غالبيــة أصحــاب الوظائــف مــن وظائفهــم ،بخاصــة موظفــو دار
الخالفــة (ابــن الجــوزي :1995 ،ج .)191 ،18أمــا الناصــر
لديــن هللا فقــد أمــر بعــزل النقيــب أبــي الهيجــاء وإســناد المنصــب
للنقيــب الســابق ابــن الــزوال (الذهبــي :2003 ،ج.)475 ،12
أقــرا جميــع مــن كان يتولــى
أمــا المســتنجد والمســتنصر فقــد ّ
الواليــة لســلفهما (ابــن الجــوزي :1995 ،ج144 ،18؛ ابــن
الســاعي318 :2010 ،؛ الذهبــي :2003 ،ج.)639 ،13
ويشــهد اليــوم األخيــر مــن أيــام البيعــة صــدور مرســوم مــن
ديــوان الخليفــة يُحَــدِد الخليفــة مــن خاللــه السياســة العامــة
للدولــة ،ويحــذر والتــه وحــكام األقاليــم مــن الظلــم وســوء التدبيــر
بحجــة إقامــة الشــرع ،ومراعــاة أمــر الرعيــة .ويُقــرأ المرســوم
الخالفــي فــي جميــع جوامــع بغــداد وغيرهــا مــن المــدن ،وتُرســل
نســخ منــه إلــى حــكام األقاليــم .جــاء فــي مرســوم أصــدره الخليفة
الظاهــر بعــد توليــه الحكــم« :بســم هللا الرحمــن الرحيــم ،اعلمــوا
أنــه ليــس إمهالنــا إهمــاال ،وال إغضاؤنــا احتمــاال ،ولكــن لنبلوكــم
أيكــم أحســن عمــا ،وقــد غفرنــا لكــم مــا ســلف مــن إخــراب البــاد
وتشــريد الرعايــا وتقبيــح الشــريعة ،وإظهــار الباطــل الجلــي فــي
صــورة الحــق الخفــي ،حيلــة ومكيــدة ،وتســمية االســتئصال
واالجتيــاح اســتيفاء واســتدراكا؛ ألغــراض انتهزتــم فرصهــا
مختلســة مــن براثــن ليــث باســل ،وأنيــاب أســد مهيــب ،تنفقــون
بألفــاظ مختلفــة علــى معنــى واحــد ،وأنتم أمنــاؤه وثقاتــه فتميلون
رأيــه إلــى هواكــم ،وتمزجــون باطلكــم بحقــه ،فيطيعكــم وأنتــم لــه
عاصــون ،ويوافقكــم وأنتــم لــه مخالفــون ،واآلن قــد بــدل هللا
ســبحانه بخوفكــم أمنــا ،وبفقركــم غنــى ،وبباطلكــم حقــا ،ورزقكــم
ســلطانا يقيــل العثــرة ،وال يؤاخــذ إال مــن أصر ،وال ينتقــم إال ممن
اســتمر ،يأمركــم بالعــدل وهــو يريــده منكــم ،وينهاكــم عــن الجــور
وهــو يكرهــه لكــم ،يخــاف هللا تعالــى فيخوفكــم مكــره ،ويرجــو هللا
تعالــى ويرغبكــم فــي طاعتــه فــإن ســلكتم مســالك خلفــاء هللا فــي
أرضــه وأمنائــه علــى خلقــه ،وإال هلكتــم والســام» (ابــن كثيــر،
 :2007ج.)151-150 ،15

محمد القدحات

مشاركة ُحكام األقاليم في البيعة للخليفة
كانــت بغــداد تشــهد خــال أيــام البيعــة توافــد ُحـكّام المــدن واألقاليم
القريبــة الذيــن يســتطيعون الوصــول إليهــا خــال األيــام الثالثــة
األولــى؛ لتقديــم واجبــي العــزاء والبيعــة والتهنئــة فــي الوقــت
نفســه .تتولــى دار التشــريفات االســتعداد الســتقبالهم ،فيخــرج
الموكــب الخالفــي ،وعلــى رأســه أحــد كبــار األمــراء أوقــادة
الجيــش ،فعندمــا حضــر األميــر إســماعيل بــن بــدر الديــن لؤلــؤ
ابــن صاحــب الموصــل ( )27ألجــل البيعــة للخليفــة المســتعصم
بــاهلل ،وبعــد مراســيم االســتقبال ،دخــل بغــداد مرتديًــا مالبــس
العــزاء ،ثــم توجــه إلــى بــاب النوبــي ،فقبّــل العتبــة ،ثــم توجــه إلــى
دار الــوزارة ،فقــدم العــزاء بوفــاة المســتنصر ،والتهنئــة بتولــي
الخليفــة المســتعصم (مجهــول .)194 :1997 ،وجــرت تلــك
المراســم أيضًــا عنــد وصــول صاحــب شــهرزور( )28إلــى بغــداد
للغايــة نفســها (مجهــول .)195-194 :1997 ،وفــي حــال عــدم
تمكــن أحدهــم مــن القــدوم ،فإنــه يرســل أحــد كبــار رجالــه للقيــام
بذلــك نيابــةً عنــه (ابــن الجــوزي  ،1995ج194 ،18؛ ســبط بــن
الجــوزي :1952 -1951 ،ج ،8ق.)355 ،2
ويتوافــق أمــر البيعــة ببغــداد مــع أخــذ البيعــة فــي األقاليــم التابعــة
للخالفــة العباســية ،فــإن ديــوان دار الخالفــة يكتــب بأمــر البيعــة
للخليفــة إلــى حــكام تلــك األقاليــم (ابــن الســاعي.)318 :2010 ،
كانــت بيعــة حــكام األقاليــم ورعاياهــم ذات أهميــة بالغــة للطرفيــن:
الخليفــة ببغــداد ،الــذي هــو بحاجــة لتأكيــد نفــوذه السياســي
والروحــي بيــن أبنــاء تلــك األقاليــم ،بالمقابــل أبــدى هــؤالء الحــكام
اهتما ًمــا بالغًــا فــي الحصــول علــى التقليــد ،وخلــع التوليــة من لدن
الخليفــة العباســي الجديــد يمثــل الشــرعية التــي تضفيهــا الخالفــة
العباســية علــى حكمهــم (األيوبي51 :1968 ،؛ مجهــول:1997 ،
 ،)191لــذا فعندمــا س ـيَّر الخليفــة الناصــر لديــن هللا الرســل إلــى
البهلــوان حاكــم همــذان ،ظهــرت منــه عالمــات التــردد فــي البيعــة،
فقــام رســول الخليفــة مخاطبًــا عســكره وحاشــيته« :ليــس لهــذا
عليكــم عهــد مــا لــم يبايــع أميــر المؤمنيــن ،بــل يجــب أن تخلعــوه
مــن اإلمــارة ،ممــا اضطــر البهلــوان إلــى البيعــة للناصــر والخطبــة
لــه علــى منابــر همــذان» (ابــن األثيــر : 2010 ،ج.)443 ،10
لذلــك كان الحــرص واض ًحــا مــن حكام األقاليم على االســتعجال بالبيعة
للخليفــة ،ففــي الرســالة الجوابية التي أرســلها الســلطان غيــاث الدين
الخوارزمــي ســلطان الدولــة الخوارزميــة ردًا علــى رســالة ديــوان دار
الخالفــة التــي أمــره فيهــا بأخذ البيعة مــن رعاياه للخليفة المســتنجد،
أجابــه أنــه قــد أخــذ البيعــة للخليفــة مــن نفســه ً
أول ،ثــم مــن أتباعــه
ورجــال دولتــه ثانيًــا ،وأمــر بالخطبــة باســم الخليفــة وضــرب الســكة
باســمه أيضًا (الوطــواط1315 ،هـــ :ج.)32 ،1

وبالمقابــل ،فــإن مؤسســة الخالفــة العباســية كانــت حريصــة علــى
والخلــع،
َمنــح حــكام األقاليــم مــا يطمحــون إليــه بإرســال التقليــد
ِ
فبعــد أن بويــع للخليفــة الناصــر توجهــت الرســل إلــى النواحــي
بإقامــة البيعــة للناصــر لديــن هللا ،وهــي تحمــل معهــا التقليــد
والخلــع (األيوبــي6-5 :1968 ،؛ الذهبــي :2003 ،ج،12
ِ
 )475فســار شــيخ الشــيوخ صــدر الديــن إلــى البهلــوان صاحــب
همــذان والــري ،وأُرســل رضــي الديــن القزويني مــدرس النظامية
إلــى الموصــل (ابــن األثيــر :2010 ،ج .)443 ،9وكذلــك لمــا
بويــع للظاهــر بأمــر هللا ،أرســل الخليفــة محيــي الديــن يوســف
بــن الجــوزي بالخلــع والتقليــد إلــى كل مــن :المعظــم والكامــل
واألشــرف حــكام مصر والشــام (الذهبــي :2003 ،ج.)637 ،13
ويس ـ َّمى التشــريف الــذي يُرســل لهــؤالء الســاطين بالتشــريف
اإلمامــي (الصابــئ )93 :1964 ،فبعــد أن بُويــع الخليفــة الناصــر
لديــن هللا أرســل التشــريف وعهــد التوليــة إلــى الســلطان صــاح
الديــن األيوبــي مــع شــيخ الشــيوخ صــدر الديــن عبــد الرحيــم
وبشــير الخــادم «فــكان يــوم وصولهمــا إلــى دمشــق كيــوم عيــد،
تلقــاه الســلطان بالتعظيــم والتبجيــل» (األيوبــي.)51 :1968 ،
حــرص حــكام األقاليــم مــن الســاطين واألمــراء علــى إظهــار أمــر
التشــريف والتقليــد أمــام رعاياهــم ،فمــا إن يصــل الرســول الــذي
يحمــل التشــريف إلــى أطــراف عواصمهــم حتــى يخــرج الســلطان
وحاشــيته بموكــب احتفالــي الســتقباله ،فقــد أشــار أبــو شــامة
فــي أحــداث ســنة 575هـــ1179 /م نقــا عــن العمــاد الكاتــب
إلــى وصــول الرســل بالتشــريف والتقليــد للســلطان صــاح
الديــن األيوبــي« :وفــي رجــب وصلــت رســل الديــوان العزيــز
الناصــري ...بالتفويــض والتقليــد والتشــريف الجديــد ،فتلقيناهــم
بالتعظيــم والتمجيــد ،وركــب الســلطان للتلقــي ،وعلــى صفحاتــه
بشــائر الترقــي ،فلمــا تــراءى لــه الرســل الكــرام ،ووجــب لــه
اإلجــال واإلعظــام ،نــزل وترجــل ،وأبــدى الخضــوع وتوجــل،
الرســل إليــه ،وســلموا عــن أميــر المؤمنيــن عليــه ،فتقبــل
ونــزل ُّ
الفَــرض ،وقبّــل األرض ،ثــم ركبــوا ،ودخلــوا المدينــة» (أبــو
شــامة :1995 ،ج.)66-65 ،3
ـص التقليد ،ثم يقوم رســول الخليفة
وفــي اجتمــاعٍ احتفالــي ،يُقــرأ نـ ّ
بوضــع التشــريف علــى َكتِفي الســلطان ،فيلبســه ،ويركــب بموكبه
إلظهــاره لرعيتــه (ابــن واصــل :1957 ،ج .)350 ،5ففــي عــام
579هـــ1183 /م وبعــد أن وصــل التقليــد والتشــريف مــن بغــداد،
ب «وعليه المالبس النبوية والتشــريفات
ركــب صــاح الديــن بموك ٍ
اإلماميــة» (األيوبــي .)51 :1968 ،وفــي عــام 604هـــ1208 /م
ســلطان العادل
وصــل تشــريف مــن الخليفــة النّاصر لديــن هللا إلى ال ُّ
وإلــى أوالده ووزيــره «فركــب العــادل وولــداه ووزيره بالتشــريفات
إلــى ظاهــر البلــد ،ثــم عــادوا إلــى القلعــة» (القلقشــندي:1980 ،
ج59 ،3؛ المقريــزي :1978 ،ج ،1ق.)425 ،1
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المراســيم االحتفاليــة بــدار الخالفــة بعــد االنتهاء
من أمــر البيعة
يعــد خــروج الخليفــة بموكبــه مــن جملــة المراســيم االحتفاليــة
التــي حــرص الخلفــاء علــى االلتــزام بهــا ،ففــي أول يــوم جمعــة
يلــي البيعــة ،يســتعد الخليفــة للخــروج إلــى جامــع القصــر ألداء
صــاة الجعــة ،حيــث تتولــى دار التشــريفات ترتيــب الموكــب
الخالفــي .وتنبــع أهميــة حضــور الخليفــة الجديــد بهــذه األبهــة
مــن رغبتــه فــي إظهــار التقــرب منهــم ،وفــي الوقــت نفســه،
فــرض هيبتــه بيــن أفــراد رعيتــه .ففــي صبــاح ذلــك اليــوم يتوجــه
الخليفــة بموكــب رســمي يرافقــه كبــار رجــاالت دولتــه ،يختــرق
الموكــب وســط بغــداد حتــى يصــل إلــى جامــع القصــر (ابــن
الســاعي .)319 :2010 ،وبعــد أن يجلــس الخليفــة وأعيــان
دولتــه ،يَخطــب الخطيــب خطبــة ،يختمهــا بالدعــاء للخليفــة.
ويُخطــب أيضــا للخليفــة فــي الوقــت عينــه فــي جميــع أرجــاء دولــة
الخالفــة ،وتُنثــر الدنانيــر الذهبيــة عنــد ذكــر اســم الخليفــة (ابــن
الجــوزي :1995 ،ج191 ،18؛ األيوبــي.)5 :1968 ،
وللغايــة نفســها ،فقــد حــرص الخلفــاء ،بعــد توليهــم الحكــم ،علــى
القيــام بجــوالت ألحيــاء مدينــة بغداد ،حيــث يخــرج الخليفة بموكب
مهيــب يرافقــه فيــه كبــار رجــاالت الدولــة .وصــف األيوبــي خروج
موكــب الخليفــة الناصــر ،حيــث تأهــب جميــع األمــراء والقــادة
وتوجــه الجميــع إلــى دار الخالفــة ودخلوهــا مــن بــاب النصــر ،ثــم
ســاروا علــى طبقاتهــم إلــى بســتان األربعيــن ( )29ينتظــرون خروج
الخليفــة ،فخــرج وعليــه جبــة بيضــاء وطيلســان أبيــض .ســار
الخليفــة وعــن يمينــه أســتاذ الــدار أبــو الفضــل ابــن الصاحــب،
وخلفــه الخــدم الخــاص ،فلمــا رأى الجمــع الخليفــة قبلــوا األرض،
ودعــوا لــه ،ثــم تقــدم الجميــع للســام عليــه ،وفــي مقدمتهــم
الوزيــر .والرســم فــي الســام تقبيــل «الــركاب الشــريف» ،أمــا
ردّ الخليفــة علــى التحيــة فيكــون باإلشــارة «وال يــرد علــى أحــد
ـرا» (األيوبــي .)40-39 :1968 ،ثــم أمــر الخليفــة بخــروج
جهـ ً
الموكــب ،يتقدمــه بنفســه راكبًــا مــن بــاب النصــر ،والجميــع مشــاة
بيــن يديــه ،وال يســمح ألحــد بالركــوب إال بإشــارة مــن الخليفــة.
وأول مــن يركــب أســتاذ الــدار ثــم الوزيــر ،ثــم األمــراء وكبــار
رجــاالت الدولــة ،يســير الموكــب إلــى أن يصــل إلــى الميــدان،
فيدخــل الخليفــة عــن يمينــه أســتاذ الــدار وعــن يســاره الوزيــر،
بعــد ذلــك يتحــرك الموكــب وفــق تنظيــم وترتيــب يشــرف عليــه
متولــي دار التشــريفات إلــى أن يصــل إلــى الكُشــك ( )30الــذي أُعــد
ســلفًا إلقامــة الخليفــة ،ثــم يعــود الخليفــة وفــق الترتيــب الســابق
إلــى دار الخالفــة (األيوبــي .)39 :1968
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البيعة لوالة العهد
أظهــرت مؤسســة الخالفــة اهتما ًمــا واض ًحــا بأمــر البيعــة لــوالة
العهــود؛ وذلــك ألنهــا إقــرار مــن األمــة بشــرعيتهم ،وأن مــن
يُبايــع وليــا للعهــد يعنــي حصولــه علــى الموافقــة ليصبــح خليفــة،
فــا يتعــدى األمــر تجديــد البيعــة لهــم عندمــا يصبحــون خلفــاء
(البــدور.)33 :2013 ،
وبعــد أن يختــار الخليفــة وليــا لعهــده ،تقــوم دار التشــريفات
باإلعــداد ليــوم البيعــة الــذي يحــدده الخليفــة ،حيــث يتوافــد
إلــى دار الخالفــة كبــار رجــاالت الدولــة مــن أصحــاب المناصــب
اإلداريــة والعســكرية ،وكذلــك قاضــي القضــاة وأصحــاب الوظائــف
الدينــة ،ويحضــر أيضــا أمــراء البيــت العباســي ،إذ يعــد حضــور
هــؤالء بمثابــة شــهود علــى البيعــة ،فــإذا مــا التــأم الجمــع فــي
المجلــس ،دخــل الخليفــة وأعلــن اســم ولــي عهــده (المــاوردي،
19 :1989؛ القلقشــندي :1980 ،ج.)39-32 ،1
أمــا عــن طريقــة أخــذ البيعــة ،فبعــد إعالن اســم ولي العهــد الجديد،
يبــادر النــاس إلــى مصافحتــه أو تقبيــل يــده ،ويكــون أمــراء البيــت
العباســي أول المبايعين (الذهبي :2003 ،ج.)687 ،12
والمتبــع فــي هــذا أن حــكام األقاليــم ووالة المــدن بعــد أن تأتيهــم
كتــب الخليفــة بأخــذ البيعــة لولــي عهــده ،يعقــدون مجالــس خاصــة
لهــذه الغايــة ،وتتــم تلــك المراســيم بحضــور رســول الخليفــة الــذي
يحمــل مرســوم البيعــة (أبــو شــامة130 :1974 ،؛ الذهبــي،
 :2003ج ،12ص ،)687ثــم تتوجــه الوفــود بعــد ذلــك مــن
تلــك األقاليــم إلــى عاصمــة الخالفــة لتقديــم البيعــة والتهنئــة لولــي
العهــد (أبــو شــامة.)130 :1974 ،
وفــي بعــض األوقــات كانــت البيعــة لولــي العهــد توافــق موســم
الحــج ،فــكان ذلــك فرصــة ذات أهميــة بالغــة حرصــت مؤسســة
الخالفــة علــى اســتغالله ،حيث اجتماع المســلمين مــن كل األقطار،
لــذا فقــد كانــت مــن جملــة مهــام أميــر الحــج فــي تلــك الحالــة أن
يتولــى أخــذ البيعــة ممــن حضــر الموســم مــن المســلمين ،فــإذا
مــا وصــل الركــب إلــى مكــة المكرمــة ،فــإن أميــر الحــج يقــوم
بتســليم مرســوم الخليفــة بتوليــة ولــي عهــده إلــى أميــر المدينــة،
وهمــا بدورهمــا يأخــذان البيعــة ممــن حضــر الموســم (مجهــول،
.)130 :1997
ً
ـتكمال ألمــر البيعــة لولــي العهــد ،يقــوم الخليفــة بعقــد لواءيــن
واسـ
أحدهمــا أســود وهــو لــواء العهــد ،واآلخــر أبيــض وهــو لــواء
.
العمــل أو الواليــة (الطبــري( ،د ت) :ج)176 ،9
وكان الرســم فــي جلــوس ولــي العهــد فــي مجلــس الخليفــة أن
يكــون علــى يميــن الخليفــة .وتُهيــأ لــه فــرس مــن خيــل دار
الخالفــة ،تربــط فــي إســطبل الــدار علــى يميــن مركــوب الخليفــة

محمد القدحات

المعروفــة بدابــة النوبــة ( .)31جــاء فــي ترجمــة عبــد الملــك ابــن
علــي المعــروف بالكيــا الهــراس« :أنــه دخــل يومــا إلــى دار
الخالفــة ،فــرأى فــرس المقتفــي قريبــا منهــا فــرس ولــي العهــد
المســتنجد ،فقــال :ال أحيــا إلــى زمــان أرى هــذه الفــرس مــكان
هــذه» (ابــن النجــار :1997 ،ج.)63 ،16
ومنــذ اللحظــة التــي يتــم بهــا إعــان ولــي العهــد يصبــح الدعــاء
لــه مالز ًمــا للدعــاء للخليفــة فــي الجمــع واألعيــاد (ابــن الجــوزي،
 :1995ج85 ،18؛ ابــن األثيــر :2010 ،ج .)76 ،10وينقــش
ي
اســمه علــى الســكة» ،ويكتــب إيذانــا وإعالم ـا ً بأنــه صــار ول ـ َّ
العهــد الرســمي للخليفــة» (الذهبــي :2003 ،ج.)687 ،12
وكانــت صيغــة الدعــاء لولــي العهــد بعــد الدعــاء للخليفــة:
«اللهــم وبلغــه ســؤله ومنــاه وأقصــى أملــه ومنتهــاه فــي ســالته
الطاهــرة وعترتــه الزاهــرة ،عــدة الدنيــا والديــن ،وعمــدة اإلســام
والمســلمين ،المخصــوص بواليــة العهــد فــي العالمين-يذكــر اســم
ولــي العهــد -اللهــم اشــدد بــه عضــده وكثــر بــه عــدده برحمتــك يــا
.
أرحــم الراحميــن» (ابــن الدبيثــي  ،2006ج)220 ،1
وإن تعييــن ولــي العهــد يتــم ضمــن رســوم متبعــة ومعروفــة ،فــإن
عزلــه يجــب أن يكــون وفــق رســوم أيضا .فــا يكون عزله شــرعيا
إال بموافقتــه الخطيــة– حتــى لــو كانــت الموافقــة شــكلية -يشــهد
عليهــا الشــهود (ســبط بــن الجــوزي :1952-1951 ،ج ،8ق،2
522؛ النويــري (د ت) :ج )185 ،23فلمــا عــزل الناصــر لديــن
هللا ولــده أبــا نصــر محمــدا ً ( )32ســنة 601هـــ1204 /م اجتمــع
أربــاب الدولــة فــي دار الوزيــر نصيــر الديــن بــن مهــدي العلــوي،
إضافــةً للقضــاة والعلمــاء والفقهــاء لعــرض خطــاب ولــي العهــد
إلــى والــده الخليفــة ،يســأله إعفــاءه مــن منصبــه .وممــا جــاء فــي
الخطــاب« :أمــا بعــد ،فــإن أميــر المؤمنيــن كان قــد قلّــد ولــده أبــا
نصــر محمــدا ً واليــة العهــد فــي المســلمين ،ورشــحه بعــده إلمــرة
المؤمنيــن ،وألقــى عليــه هــذا القــول الثقيــل ،ونهــج لــه من مراشــد
الديــن والدنيــا أوضــح ســبيل ،مؤمــا فيــه االســتقالل بأعبائــه
واإلتيــان بمــا يبيــن عــن اضطالعــه وغنائــه والتخلــق بأخالقــه
التــي هــي مــن أخــاق البــاري مقتبســة وعلــى التقــوى مؤسســة،
فلمــا آن أوان رشــده وبلــوغ المبلــغ الــذي أمــل فيــه ســداد رأيــه
وقصــده ،رأى مــن نفســه القصــور عــن التــزام شــروط الخالفــة،
ومــا يجــب عليــه مــن الرحمــة لألمــة والرأفــة ،فأقــر بالعجــز عــن
تأديــة حــق األمــة فــي أمــره ،وأشــهد عليــه أنــه ال يصلــح لهــا
فيمــا مضــى وال فيمــا بقــي مــن عمــره ،وخلــع نفــس ممــا كان
أميــر المؤمنيــن فــوض إليــه واعتمــد فيــه عليــه ،ولم يســع الخليفة
إال اســتخارة هللا تعالــى فــي إقالتــه ،وطلــب رضــاه فــي ح ـ ِ ّل عقــد
واليتــه»( .)33وبعــد أن اطلــع الجميــع علــى الخطــاب وتحققــوا مــن
مضمونــه ،كتبــوا محضــرا شــهد الجميــع بصحتــه (ابــن األثيــر،
 :2010ج209 ،10؛ النويــري( ،د ت) :ج.)185 ،23

وبعــد اإلعفــاء مــن منصــب واليــة العهــد ،تصــدر أوامــر الخليفــة
بإزالــة اســمه ونقشــه عــن الســكة واألوراق الرســمية ،جــاء
فــي خبــر خلــع األميــر محمــد عــن واليــة العهــد ســنة 601هـــ/
1204م« :فأســقط اســمه مــن الســكك والمنابــر واألقــام»(.)34

خالصة الدراسة:
كان مــن النتائــج التــي ترتبــت علــى تحــرر مؤسســة الخالفــة
العباســية مــن ســيطرة العناصــر األجنبيــة اهتمامهــا الواضــح
فــي إحيــاء رســوم دار الخالفــة العباســية .وكان مــن جملــة تلــك
االهتمامــات مراســيم توليــة الخلفــاء ووالة عهودهــم وإظهارهــا
بمــا يليــق بمنصــب الخالفــة ،وقــد عكســت تلــك المراســيم التنظيــم
اإلداري الــذي كانــت تتــم وفقــه البيعــة ،فكانــت دار التشــريفات
الجهــة التــي تتولــى اإلشــراف علــى إتمــام مراســيم البيعــة .وفــي
الوقــت نفســه اهتــم الخلفــاء بإبــراز البعــد الدينــي للبيعــة ،ويتضــح
ذلــك مــن خــال حرصهــم علــى ارتــداء بــردة الرســول -صلــى هللا
عليــه وســلم ،-وهــذا الحــرص ناجــم ع ّمــا تضفيــه البــردة مــن
شــرعية دينيــة علــى ُحكــم مرتديهــا.
وينعكــس اهتمــام الخلفــاء خــال تلــك المراســيم علــى حضــور
كبــار الفقهــاء وعلــى إظهــار إجمــاع علمــاء األمــة علــى البيعــة
للخليفــة مــن خــال مشــاركتهم بهــا ،وكان علــى رأس المشــاركين
قاضــي القضــاة .وقــد اقتضــت البيعــة حضــور أحــد كبــار الفقهــاء
الــذي بــدوره يخطــب الجَمــع مؤكــدا أهميتهــا ،ووجــوب لــزوم
الطاعــة للخليفــة الجديــد.
وكانــت البيعــة كذلــك فرصــة مناســبة اســتغلها الخلفــاء فــي تأكيــد
زعامتهــم الدينيــة فــي األقاليــم التابعــة -ولــو اســميا -للخالفــة،
وتمثــل ذلــك بمشــاركة حــكام األقاليــم واألطــراف فــي البيعــة
للخليفــة ،وأخذهــم فــي الوقــت نفســه البيعــة مــن رعاياهــم للخليفة
الجديــد فــي أقاليمهــم.
ليــس هــذا فحســب ،بــل نجــد اهتما ًمــا واض ًحــا مــن قبــل الخلفــاء
فــي اســتغالل المناســبات الدينيــة ،بخاصــة موســم الحــج إلعــان
البيعــة لــه فــي مكــة فــي يــوم عرفــات ،فــكان يُدعــى لــه فــي خطبــة
يــوم عرفــة ،وبهــذا إضفــاء للشــرعية ،يكتســبها مــن بيعــة عامــة
المســلمين ودعائهــم.
وعلــى الرغــم مــن أن منصــب واليــة العهــد لــم يعــد ذا أهميــة
خــال هــذه المرحلــة ،إال أن مؤسســة الخالفــة أظهــرت اهتمامهــا
بمراســيم تعيينهــم بحضــور كبــار رجــاالت الدولــة والفقهــاء
والعلمــاء ،بخاصــة إذا علمنــا أن هــؤالء فــي يــوم مــا ســيصبحون
خلفــاء ،فتعتــاد الرعيــة عليهــم مــن خــال الدعــاء لهــم فــي ُخطــب
الجمعــة بعــد الدعــاء للخليفــة ،وكذلــك مشــاركتهم بالمناســبات
الدينيــة كاألعيــاد جنبًــا إلــى جنــب مــع الخلفــاء.
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الهوامش
( )1عــن الحــدود السياســية للخالفــة العباســية قبــل عهــد الخليفــة
المقتفــي ،انظــر :المقدســي البشــاري 1978م.104-103 :
فقــد جعلهــا ســت كــور :تبــدأ مــن ســامراء شــماالً إلــى البصــرة
جنوبــا فقــط .وعــن توســع حــدوده خــال فتــرة الدراســة،
انظــر :فهــد .10- 5 :1973 ،فقــد غــدت حــدوده علــى النحــو
اآلتــي :مــن قريــة العقــر عنــد حــد أتابكيــة الموصــل شــماالً،
إلــى عبــادان جنوبًــا ،ومــن القادســية غربًــا إلــى حلــوان شــرقًا.
( )2بكمــزا :قريــة تبعــد عــن بعقوبــا فرســخين ،أي مــا يعــادل12
ميــا .ياقــوت الحمــوي  ،1995معجــم البلــدان ،ج.475 ،1
( )3تقــع العتبــة ببــاب النوبــي الــذي يعتبــر خــال هــذه المرحلــة
مــن أهــم أبــواب دار الخالفــة العباســية « ،وفيــه العتبــة التــي
كانــت تقبلهــا الملــوك والرســل» .القلقشــندي( ،د .ت) ،ج،4
333؛ جــواد وسوســه .159 -258 :1958
( )4للمزيــد عــن جهــود الخلفــاء العباســيين فــي ســبيل اســتعادة
نفوذهــم ،انظــر67-Rashad, 1963,P34 :
( )5للمزيــد حــول نظريــة العباســيين في الحكــم ،انظر :المــاوردي،
 ،1989فصــل «فــي بيــان حكــم الخالفــة» .للمزيد حــول ذلك،
انظــر :يوجــه ســي1993،م .72- 63،فقــد عالــج الموضــوع
معالجــة علمية شــافية.
( )6قــال الموفــق عبــد اللطيــف البغــدادي يصــف جهــود الخليفــة
الناصــر فــي إحيــاء مؤسســة الخالفــة« :فأحيــي بهيبتــه
الخالفــة ،وكانــت قــد ماتــت بمــوت المعتصــم» .الســيوطي،
 .532 :1997وأورد مثــل هــذا الــرأي كل مــن :ابــن الدُّبيثــي
 :2006ج234 ،2؛ ابــن الطقطقــى.322 :1966 ،
) )7عــن الغــزو المغولــي لبغــداد ،الظــروف والنتائــج ،انظــر
265-.Howorth,1927,v3.P201
( )8اســتطاع الصابــئ جمــع مــادة كتابــه مــن خــال خدمتــه فــي
ديــوان اإلنشــاء حينــا مــن الزمــن ،وتيســر لــه أن يقــف علــى
شــؤون تلــك الــدار ورســومها ،ومــا كان بداخلهــا مــن خبايــا
وأســرار ،وقــد أتيحــت لــه معرفــة أحــوال الخلفــاء ،فوقــف
علــى عاداتهــم وأخالقهــم ورســومهم فــي الملبــس والمــأكل
ونحــو ذلــك .الصابــئ(13-12 :1964 ،مقدمــة المحقــق).
( )9إضافــة إلــى ذلــك فالكتــاب يعــد وثيقــة مهمــة تعكــس
تطــور المراســيم خــال العصــر العباســي حتــى منتصــف
القــرن الخامــس الهجــري .أوضــح الصابــئ فــي تقديمــه
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للكتــاب الســبب الــذي دفعــه إلــى تصنيفــه المتمثــل بحرصــه
علــى حفــظ رســوم دار الخالفة-ولــو نظريــا -مــن الضيــاع
والنســيان ،وقــد أوضــح ذلــك فــي مقدمــة كتابــه ،للمزيــد،
انظــر :الصابــئ.6-5 ،1964 ،
( )10للمزيــد مــن التفصيــل حــول األســباب المختلفــة التــي رواهــا
المؤرخــون بشــأن اتخــاذ العباســيين للســواد شــعارا لدولتهــم،
انظــر :الطبــري ،تاريــخ األمــم ،ج339 -338 ،7؛ مجهــول
1971م245 ،؛ ابــن أعثــم الكوفــي 1986م ،ج358 ،8؛
الســيوطي31 :1997 ،؛ فــوزي.247 -242 :1977،
( )11حــول األســباب التــي دفعــت المأمــون إلــى اتخــاذ هــذا القرار،
انظــر :طيفور4 :2009 ،؛ فــوزي.253 -252 ،
( )12أســتاذ الــدار :مــن المناصــب اإلداريــة التــي ظهرت فــي بغداد
منــذ منتصــف القــرن الرابــع الهجــري .وصاحبها مســؤول عن
رعايــة دار الخالفــة وصيانتهــا ،وتوفيــر مــا يلــزم ســاكنيها،
ويتولــى أيضــا اإلشــراف علــى أبــواب الخلفــاء .للمزيــد ،انظر:
ابــن الكازرونــي434 :1979 ،؛ القدحــات2006 ،م :منصــب
أســتاذ الــدار118 ،ومــا بعدهــا.
( )13أحــد أبــواب دار الخالفــة ،يقــع بيــن بــاب البدريــة وبــاب
العامــة ،وعنــده بــاب العتبــة التــي يقبلهــا الملــوك والرســل إذا
قدمــوا بغــداد .ياقــوت :1995 ،ج.251 ،2
( )14المــدة التــي يُمهــل فيهــا المســلمون إلقامــة خليفــة هــي
ثالثــة أيــام بلياليهــا ،فــا يَ ِح ـ ّل لمســلم أن يبيــت ثــاث ليــال
وليــس فــي عنقــه بيعــة .أمــا دليــل ذلــك فــإن الصحابة باشــروا
ذلــك فــي ســقيفة بنــي ســاعدة بعــد وفــاة الرســول -صلــى هللا
عليــه وســلم -فــي اليــوم نفســه ،وقــد تمــت بيعــة أبــي بكــر
بيعــة انعقــاد فــي اليــوم نفســه ،ثــم فــي اليــوم الثانــي جمعــوا
النــاس فــي المســجد لبيعــة أبــي بكــر بيعــة الطاعــة .أمــا
كــون أقصــى مــدة يمهــل فيهــا المســلمون لتنصيــب الخليفــة
ثالثــة أيــام بلياليهــا؛ فذلــك ألن عمــر عهــد ألهــل الشــورى
وحـدّد لهــم ثالثــة أيــام ،وكان ذلــك علــى مــرأى ومســمع مــن
الصحابــة ،ولــم يُنقَــل عنهــم ُمخالــف ،أو ُمن ِكــر لذلــك ،فــكان
عــا مــن الصحابــة ،وإجمــاع الصحابــة دليــل شــرعي
ذلــك إجما ً
ـور بــن
الم ْ
كالكتــاب والســنة .أخــرج البخــاري مــن طريــق ِ
سـ َ
مخرمــة قــال“ :طرقنــي عبــد الرحمــن بعــد هجــع مــن الليــل،
فضــرب البــاب حتــى اســتيقظت ،فقــال أراك نائم ـاً ،فــوهللا مــا
اكتحلــت هــذه الثــاث بكثيــر نــوم” .أي ثــاث ليــال .فلمــا صلى
النــاس الصبــح تمــت بيعــة عثمــان .صحيــح البخــاري ،حديــث
رقــم .7207للمزيــد حــول البيعــة ألبــي بكــر الصديــق -رضــي
هللا عنــه -والظــروف التــي أحاطــت بذلــك ،انظــر :الطبــري( ،د
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والــده بــدر الديــن قــد اســتولى علــى إمــرة الموصــل بعــد وفــاة
أميرهــا مســعود بــن أرســان الزنكــي .واســتمر يحكمهــا مــدة
 40ســنة مــن 655 -615ه .وقــد خلــف إســماعيل والــده
علــى حكــم مدينــة الموصــل .للمزيــد انظــر :ابــن الفوطــي،
1965-1962م :ج ،4ق359 ،1؛ ابــن العمــاد:1986 ،
ج.499 ،166 ،7

( )19للمزيــد عــن مالبــس الخلفــاء الرســمية ،ومنهــا لبــاس يــوم
التوليــة ،انظــر :القدحــات ،المالبــس الرســمية فــي الخالفــة
العباســية (656 -132هـــ).
( )20يــرى الذهبــي أن البــردة التــي توارثهــا الخلفــاء مــن بنــي
العبــاس غيــر تلــك البــردة التــي خلعهــا النبــي صلــى هللا عليــه
وســلم علــى الشــاعر كعــب بــن زهيــر ،إذ ينقــل فــي قصــة
غــزوة تبــوك أن النبــي عليــه الصــاة والســام يقــول ابــن
لهيعــة« :كانــت البــردة علــى الخلفــاء يتوارثونهــا ويطرحونها
علــى أكتافهــم فــي المواكــب جلوســا ً وركوبــاً» .الصابــئ،
90 :1964؛ الســيوطي.34 :1997 ،
( )21أحــد دور دار الخالفــة العباســية ،كان أول مــن وضــع أساســه
وســماه بهــذه التســمية الخليفــة المعتضــد لكنــه توفــي قبــل أن
يتمــه ،فلمــا تولــى المكتفي باهلل أتـ ّم عمارتها .ياقــوت:1995،
ج3 ،2؛ ابــن الفوطــي2008 ،م.52 ،
( )22يقــول ابــن لهيعــة« :كانــت البــردة علــى الخلفــاء يتوارثونهــا
ويطرحونهــا علــى أكتافهــم فــي المواكــب جلوس ـا ً وركوب ـاً».
الصابــئ90 :1964 ،؛ الســيوطي.34 :1997 ،

( )28كــورة بيــن إربــل وهمــذان .ياقــوت :1995 ،ج.375 ،3
وهــي الســليمانية الحاليــة فــي شــمال العــراق.
( )29أحــد بســاتين دار الخالفــة العباســية يقــع مقابــل دار
التشــريفات .مجهــول .56 :1997 ،وأشــار إليــه ابــن حجــر
فــي غــرق بغــداد ســنة 775هـــ فقــال« :وانفتــح مــن بســتان
األربعيــن الــذي كان الخليفــة اتخــذه متنزهــا» .ابــن حجــر
العســقالني :1969 ،ج.62 ،1
( )30الكشــك :كلمــة فارســية بمعنى القصر ،وعربــت قديما بمعنى
(الجوسق) .وقد يختص بها القصر الريفي الذي يبنى ألغراض
الترويــح خــارج المــدن .مجهول ،138 :1997 ،هامش .1
( )31تشــير المصــادر إلــى أن أول مــن اتخذهــا هــو الخليفــة
المنصــور ،وكان ذلــك علــى إثــر حركــة الراونديــة الذيــن
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أحاطــوا بقصــره وهــم يهتفــون :هــذا قصــر ربنــا .فأخــذ
المنصــور رؤســاءهم فحبــس منهــم مئتــي رجــل ،فغضــب
ســجون وأخرجــوا أصحابهــم
الباقــون واجتمعــوا وفتحــوا ال ّ
منهــا ،وقصــدوا المنصــور وحاربــوه .فخــرج المنصــور إليهم
ماشــيا ،ولــم يكــن فــي بابــه فــي ذلــك الوقــت دابّــة ،فصــار
بعــد ذلــك اليــوم تربــط لــه دابّــة فــي بــاب القصــر ال تــزال
واقفــة ،وصــارت تلــك س ـنّة للخلفــاء بعــده .ابــن الطقطقــي،
.161 -160 :1966
( )32يقــول ابــن األثيــر فــي ســبب ذلــك إن الناصــر أراد أن يبايــع
لولــده األصغــر أبــي الحســن علــي أصغــر ولديــه ،وكان أحــب
أبنائــه إليــه .ابــن األثيــر :2010 ،ج.209 ،10

ابن الســاعي ،أبو طالب علي بن أنجب البغدادي2010 ،
(ت674هـ1275 /م) تاريخ ،الجزء التاسع ،وبذيله الضائع ،دراسة
وجمع وتحقيق محمد عبد هللا القدحات ،ط ،1دار الفاروق ،عمان.
ابن الطقطقى ،محمد بن علي بن طباطبا( 1966 ،ت 709هـ/
1309م) الفخري في اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية ،دار
صادر ،بيروت.
ابن العبري ،أبو الفرج غريغويوس الملطي(1997 ،ت 685هـ/
1286م) مختصر أخبار الدول ،وضع حواشيه خليل منصور،
دار الكتب العلمية ،بيروت.

( )33ســبط بــن الجــوزي ،مــرآة الزمــان (مخطــوط) ،حــوادث
ســنة 601هـــ .وهــذا النــص غيــر موجــود فــي الطبعــة
الهنديــة التــي اعتمــدت علــى نســخة شــيكاغو.

ابن العماد ،عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي،
1089(1986هــ 1678 /م) شذرات الذهب في خبر من ذهب،
تحقيق محمود األرناؤوط ،دار ابن كثير ،دمشق.

( )34ســبط بن الجوزي ،مرآة الزمان (مخطوط) ،حوادث
سنة 601هـ.

ابن العمراني ،محمد بن علي بن محمد(2001 ،ت580هـ/
1184م) ،اإلنباء في تاريخ الخلفاء ،تحقيق قاسم السامرائي،
ط ،1دار اآلفاق العربية ،القاهرة.

المراجع
ابن أعثم الكوفي ،أحمد( 1986 ،ت 314هـ926 /م) الفتوح،
دار الكتب العلمية ،بيروت.
ابن األثير ،أبو الحسن علي بن محمد الشيباني ،1963 ،التاريخ
الباهر في الدولة األتابكية ،تحقيق عبد القادر طليمات ،ط ،1دار
الكتب الحديثة ،القاهرة.
ابن األثير ،أبو الحسن علي بن محمد الشيباني2010،
(ت630هـ1232 /م) الكامل في التاريخ ،تحقيق عمر عبد
السالم تدمري ،ط ،1دار الكتاب العربي ،بيروت.

الرزاق بن تاج الدّين-1962( ،
ابن الفوطي ،كمال الدّين عبد ّ
1965م) (ت 723هـ1323 /م) تلخيص مجمع اآلداب في
معجم األلقاب ،الجزء الرابع في أربعة أقسام ،تحقيق مصطفى
جواد ،المطبعة الهاشمية ،دمشق.
الرزاق بن تاج الدّين،2008 ،
ابن الفوطي ،كمال الدّين عبد ّ
مناقب بغداد ،دراسة وتحقيق محمد القدحات ،دار الفاروق ،عمان.
ابن الكازروني ،علي بن محمد البغدادي(1970 ،ت697هـ/
1297م) ،مختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة بني
العباس ،تحقيق مصطفى جواد ،وضع فهارسه سالم األلوسي،
مطبعة الحكومة ،بغداد.

ابن الجوزي ،أبو الفرج عبد الرحمن بن علي( 1995 ،ت
795هـ1200 /م) المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ،دار الكتب
العلمية ،بيروت.

ابن الكازروني ،علي بن محمد البغدادي ،1979 ،مقامة في
قواعد بغداد ،تحقيق كوركيس عواد وميخائيل عواد ،مجلة
المورد ،مجلد  ،8عدد .4

ابن الدُّبيثي ،أبو عبد هللا محمد بن سعيد( 2006 ،ت 637هـ/
1239م) ذيل تاريخ مدينة السالم بغداد ،تحقيق بشار عواد،
ط ،1دار الغرب اإلسالمي ،بيروت.

ابن النجار ،أبو عبد هللا محمد بن محمود 643( 1997هـ/
1245م) ذيل تاريخ بغداد ،منشور مع تاريخ بغداد ،تحقيق
مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

216

محمد القدحات

ابن حجر ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقالني،
( 1969ت852هـ1448 /م) إنباء الغمر بأبناء العمر ،تحقيق
حسن حبشي ،لجنة إحياء التراث اإلسالمي ،القاهرة.
ابن دحية ،أبو الخطاب عمر بن أبي علي( 1964 ،ت633هـ/
1235م) النبراس في تاريخ بني العباس ،صححه وعلق عليه
عباس العزاوي ،مطبعة المعارف ،بغداد.

الخطيب ،مصطفى  ،1996معجم المصطلحات واأللقاب
التاريخية ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بيروت.
الخوارزمي ،عمر بن أحمد بن يوسف1342 ،هـ (ت387هـ/
997م) ،مفاتيح العلوم ،ط( ،1د م) ،القاهرة.
الدوري ،عبد العزيز ،1945 ،دراسات في العصور العباسية
المتأخرة ،بغداد.

ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل( 2007 ،ت774هـ1372 /م)
البداية والنهاية ،تحقيق محيي الدين ديب وآخرين ،دار ابن
كثير ،دمشق.

الزهراني ،محمد مسفر ،1982 ،نفوذ السالجقة السياسي في
الدولة العباسية (590-447هـ) مؤسسة الرسالة ،بيروت.

ابن منظور ،محمد بن مكرم (1997ت711هـ1311 /م) لسان
العرب ،اعتنى بتصحيحه أمين عبد الوهاب ومحمد العبيدي،
ط ،2دار إحياء التراث العربي ،بيروت.

الذهبي ،محمد بن أحمد بن عثمان( 1985 ،ت748هـ/
1374م) سير أعالم النبالء ،تحقيق لجنة بإشراف شعيب
األرناؤوط ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بيروت،

ابن هشام عبد الملك المعافري(1994 ،ت 218هـ833 /م)
السيرة النبوية ،تحقيق مصطفى السقا وآخرين ،دار إحياء
التراث العربي ،بيروت.

الذهبي ،محمد بن أحمد بن عثمان ،2003 ،تاريخ اإلسالم
ووفيات المشاهير واألعالم ،تحقيق بشار عواد ،ط ،1دار الغرب
اإلسالمي ،بيروت.

ابن واصل ،جمال الدين محمد بن سالم(1957 ،ت697هـ/
1297م) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ،المطبعة األميرية،
القاهرة.

السامرائي ،إبراهيم ،1986 ،التكملة للمعاجم العربية من األلفاظ
العباسية ،ط ،1دار الفرقان ،عمان.

أبو شامه ،أبو محمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل،
(1974ت656هـ1266 /م) تراجم رجال القرنين السادس
والسابع المعروف بالذيل على الروضتين ،ط ،2صححه الشيخ
محمد زاهد الكوثري ،دار الجيل ،بيروت.
أبو شامة ،أبو محمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل،1995 ،
الروضتين في أخبار الدولتين ،تحقيق إبراهيم الزيبق ،ط،1
مؤسسة الرسالة ،بيروت.
اإلربلي ،عبد الرحمن سنبط قنيتو(1974 ،ت717هـ1317 /م)
خالصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك ،وقف على
طبعة وتصحيحه مكي جاسم ،ط ،1مكتبة المثنى ،بغداد.
األيوبي ،عمر بن محمد بن شاهنشاه(1968 ،ت617هـ/
وسر الخالئق ،تحقيق حسن حبشي،
1220م) مضمار الحقائق
ّ
عالم الكتب ،القاهرة.
البدور ،مالك ،2013 ،النظام الساسي في الدولة العباسية،
مكتبة السواقي العلمية ،عمان.

السبكي عبد الوهاب بن علي (1999ت 771هـ1369 /م)،
طبقات الشافعية الكبرى ،تحقيق مصطفى عطا ،دار الكتب
العلمية ،بيروت.
السيوطي ،أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر1997 ،
(ت911هـ1505 /م) تاريخ الخلفاء ،تحقيق إبراهيم صالح،
ط ،1دار البشائر ،دمشق.
سن(1964 ،ت 448هـ/
الصابئ ،أبو الحسين هالل بن ال ُمح ِ ّ
1056م) رسوم دار الخالفة ،تحقيق ميخائيل عواد ،ط ،1مطبعة
العاني ،بغداد.
الصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك( ،مختلف سنوات الطبع)
(ت764هـ1362 /م) الوافي بالوفيات ،تحقيق عدد من
الباحثين ،دار فرانزشتايز ،ألمانيا.
الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير( ،د ت) (ت 310هـ922 /م)
تاريخ األمم والملوك ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم( ،د .م)
بيروت.
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العبود ،عبد الكريم ،1976 ،الشعر العربي في العراق من
سقوط السالجقة حتى سقوط بغداد ،ط ،1منشورات وزارة
الثقافة واإلعالم ،بغداد.

المقدسي البشاري ،محمد بن أحمد بن البناء1978 ،
(ت380هـ990 /م) أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروت.

العبيدي ،صالح ،1980،المالبس العربية في العصر العباسي،
دار الرشيد ،بغداد.

المقريزي ،أحمد بن علي بن عبد القادر( 1956 ،ت 845هـ/
1441م) السلوك لمعرفة دول الملوك ،تحقيق محمد مصطفى
زيادة3 ،جـ ،مطبعة لجنة التأليف والنشر ،القاهرة.

الغساني ،الملك األشرف إسماعيل بن العباس(1975 ،ت
803هـ1400/م) العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات
الخلفاء والملوك ،تحقيق شاكر عبد المنعم ،دار البيان ،بغداد.
القدحات ،محمد« ،2006 ،منصب أستاذ الدار في الخالفة
العباسية (656 -352هـ)» مجلة جامعة الملك خالد ،المملكة
العربية السعودية ،مجلد  ،4عدد.136 -118 ،7
القدحات ،محمد« ،2011 ،المالبس الرسمية في الخالفة
العباسية (656 -132هـ)» جامعة الملك سعود ،الرياض،
السعودية ،م ،24اآلداب .146 -190 ،1
القزاز ،محمد صالح ،1971 ،الحياة السياسية في العراق في
العصر العباسي األخير ،ط ،1مطبعة القضاء ،النجف.
القلقشندي ،أبو العباس أحمد بن علي( ،د ت) (ت 821هـ/
ّ
1418م) صبح األعشى في صناعة اإلنشا ،ط ،1شرحه وعلق
عليه محمد شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
القلقشندي ،أبو العباس أحمد بن علي ،1980 ،مآثر األنافة في
معالم دار الخالفة ،عالم الكتب ،بيروت.
الكتبي ،محمد بن شاكر( ،د ت) (ت764هـ1362 /م) فوات
الوفيات ،تحقيق إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت.
الكروي ،إبراهيم ،1982 ،البويهيون والخالفة العباسية ،ط،1
مطبعة دار العروبة ،الكويت.
اللقاني ،رشيدة ،1993 ،ألفاظ الحياة االجتماعية في أدب
الجاحظ ،ط ،1منشورات جامعة الملك سعود ،الرياض.
الماوردي ،علي بن محمد بن حبيب ،1979 ،قوانين الو زاره
وسياسة الملك ،تحقيق ،رضوان السيد ،ط ،1دار الطليعة
للطباعة والنشر ،بيروت.
الماوردي ،علي بن محمد بن حبيب(1989 ،ت 450هـ/
1058م) األحكام السلطانية والواليات الدينية ،تحقيق خالد
الجميلي ،ط ،1دار الحرية ،بغداد.
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النويري ،أحمد بن عبد الوهاب (د ت) (ت733هـ1332 /م)
نهاية األرب في فنون األدب ،المؤسسة المصرية للتأليف
والنشر ،القاهرة.
الوطواط ،رشيد الدين الوطواط1315 ،هـ ،مجموع رسائل
رشيد الدين الوطواط باعتناء محمد أفندي فهمي ،مطبعة
المعارف ،مصر.
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مرجليوث ،مطبعة المقتطف ،مصر.
سبط بن الجوزي ،يوسف بن قزأوغلي( 1952-1951 ،ت
654هـ1256 /م) مرآة الزمان في تاريخ األعيان ،ط ،1مجلس
دائرة المعارف اإلسالمية ،حيدر آباد ،الهند ،ومخطوطة أحمد
الثالث من كتاب مرآة الزمان.
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