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 (ىـ218 -198) الخميفة عبد اهلل المأمون

 والده فيو ولي الذي اليوم في م 786 /ىـ 170 سنة ولد الرشيد ىارون بن المأمون اهلل عبد ىو•
 في وىو العيد والية والده واله  ،بو نفاسيا في ماتت وقد مراجل اسميا فارسية أمو وكانت الخالفة،
 .المين أخيو بعد عمره من عشرة الثالث

 فييا شارك لنو وذلك الول العباسي العصر في والفكرية العممية بالنيضة ازدىاًرا عيده شيد•
 بينيا، التوفيق يصعب التي المتناقضة المواقف بين جمعت بأنيا المأمون سياسة اتسمت بنفسو،
   ثالثة، تارة والجماعة السنة أىل إلى يميل ثم أخرى تارة العمويين إلى ثم تارة الفرس إلى يميل فكان
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 جميع يرضي وأن المتناقضة، المواقف بين يجمع أن المرنة السياسة بتمك فاستطاع

 .الصعاب معظم عمى ويتغمب الحزاب

 الخالفة مقر بغداد إلى ينتقل لم وليذا خراسان في وجوده أثناء بالخالفة بويع•
 بعدىا انتقل تقريبا، سنوات ست مدة بخراسان مرو مدينة في مقيما ظل بل العباسية،

 بغداد أىل يخشى كان المأمون أن ىو ذلك سبب أن ويقال ، ىـ 204 سنة بغداد إلى
 يكون كي بذلك أقنعو الذي ىو سيل بن الفضل وزيره أن كذلك وقيل أخيو، أنصار
 . خراسان في الفرس بين الدولة مركز
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 :المأمون والعمويين
 :العمويين مع والتسامح العطف سياسة•

 السياسة مغبة يتالفى أن بذلك أراد وكأنو والتسامح بالعطف بالعمويين عالقتو اتسمت

 إلى المأمون ميل أن ويالحظ قبل، من نحوىم العباسيون اباؤه سمكيا التي القاسية

 الفرس وكان فارسيتين، وزوجتو أمو كانت إذ الفارسية، ميولو مع يتفق العمويين

 عمي بآل تربطيم التي النسب صمة بسبب بالخالفة أحق وحدىم ىم العمويين أن يعتقدون

 .الساساني الفرس ممك الثالث يزدجرد ابنة طالب أبي بن عمي بن الحسين تزوج أن منذ
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 :الكاظم موسى بن الرضا عمي إلمامل العيد اليةو •

  ،تفسيرىا في المؤرخون احتار غريبة سياسية بحركة السبيل ىذا في المأمون قام لقد

 موسى بن الرضا عمي اإلمام وىو ،عموي بأمير أتى ىـ 201 سنة في أنو وىي

 بعده، من العيد بوالية وبايعو ،عشرية االثني اإلمامية عند الثامن اإلمام وىو الكاظم

 ولبس العباسيين شعار السواد بطرح جنوده وأمر الحبيب أم ابنتو وزوجو بالرضا، ولقبو

 ،العمويين شعار الخضراء الثياب

هنيه بهنىس نصر. الفرقه االولي عام تاريخ      إعداد د 08/4/2020  5 



 خميفة الرضا عمًيا جعل حينما المأمون أن الظن وأغمب المممكة، أنحاء سائر إلى بذلك وكتب

 مدفوًعا كان إنما السود العباسيين رايات من بداًل  شعاًرا الخضر العمويين رايات واتخذ بعده، من

 إال السواء، عمى والخراسانيين العمويين رضاء كسب إلى يرمي ،وسياسي ديني بشعور ذلك في

 أنو بدليل العمويين إلى الخالفة تحويل في تماما مخمصا يكن لم المأمون أن ذلك مع يبدو أنو

 .ذلك إلى الضرورة دعت حينما االجراءات ىذه كل عن تراجع
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 :العموي التحول ىذا من بغداد لأى موقف•
 الخالفة تخرج ال وقالوا الرضا، عميمبايعة ورفضوا وثاروا ىاجوا الخبر بغداد أىل بمغ حينما

 خميفة الميدي بن إبراىيم عمو وبايعوا بالتشيع، واتيموه المأمون وخمعوا العباس، ولد من

 تعمد حيث المأمون إلى تصل لم العراق في الفتنة ىذه وأخبار المبارك، بمقب ولقبوه عمييم

   أخيو مركز عمى ليحافظ عنو، إخفاءىا كان سيل ابن الفضل
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 أن حاول أعين بن ىرثمة القائد وأن  بغداد، عمى متولًيا كان حيث بغداد في سيل بن الحسن

 من لو دبر سيل بن الفضل ولكن بالعراق الحوال حقيقة عمى ليطمعو بمرو المأمون إلى يصل

 ولي الرضا عمي ىو الفتن ىذه بأخبار المأمون إخبار عمى تجرأ الذي الوحيد والشخص قتمو،

 .بو المحدق لمخطر المأمون إنتبو عندئذ عيده،
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 : بغداد إلى لمأمونا عودة
 وفي الرشيد، ىارون والده ضريح عمى بالصالة القوة ليستمد طوس مدينة إلى مرو من خرج 

 بمغ وحينما ىـ،202 سنة سرخس بمدينة الحمام في وىو سيل بن الفضل وزيره قتل الطريق
 جوار في الرضا عمي دفن طوس في وىناك مسموما، الرضا عمي صيره توفي طوس مدينة

 غضب إلى دعت التي السباب زالت أن بعد بغداد إلى العودة ذلك بعد المأمون وقرر الرشيد،
 عن المأمون وعفا بو، والترحيب مبايعتو عمى الناس أقبل حيث ىـ204 سنة فوصميا أىميا
 الناس وأمر قصيرة، مدة بعد العراق والية من سيل بن الحسن عزل ثم الميدي بن إبراىيم عمو
 .ثانية مرة السواد بمبس
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 :المأمون عيد في الداخمية والفتن الثورات
 :العمويين ثورات -1.

 :السرايا وأبو العموي طباطبا ابن ورةث .أ

  : لسياسيةا بدايته•

 ثم (حّمار أى ) الحمير، ( يكري ) يستأجر كان بدايته فى وهو منصور، بن السري هو السرايا أبو

   بأرمينية، الشيباني مزيد بن بيزيد لحق ثم  طريق، وقاطع عصابة زعيم أصبح
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 الحرب وفى  الخرمية، معو يقاتل فجعل ( قائدا جعمو أى ) فقوده، ، فارساً  ثالثون ومعو

 المأمون، قائد أعين بن ىرثمة يحارب الذى المين جيش الى إنضم والمأمون المين بين

شتيرت  عسكره، إلى وانتقل إليو، فمال يستميمو، ىرثمة فراسمو  السرايا، أبى شجاعة وا 

  معو فصار وأرزاق، مرتبات ليم السرايا أبو وجعل ىناك، الحزيرة أعراب بعض معو وانتقل

 .بالمير يخاطب فصار وراجل، فارس ألفي نحو
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 :العباسيين مىع ثورتو أسباب•
 ومن (مرتبو أى) عطائو من ىرثمة فأنقص وىرثمة، السرايا أبى بين العالقة تأزمت المين قتل بعد 

 عمى اليجوم فى تخصصت عصابة خروجو،وكون وأعن غضبو إثارة إلى ذلك فأدى أصحابو، عطاء

 فتكاثر والنيب السمب من (حقوقيم) المصوص رفاقو إعطاء عمى حريصا وكان تنيبيم، المدن والة

 وفييا الرقة، فقصد البالد، بين التنقل من السرايا بوأ ضجر ثم الطرق، وقطاع المصوص من أتباعو

  أبي بن عمي بن الحسن بن الحسن بن إبراىيم بن عمي بن إسماعيل بن إبراىيم بن محمد) قابل

   .طباطبا بابن المعروف (طالب
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 عن بعيدا المشرق فى مقامو بسبب المأمون عمى العراق فى  السخط عم الوقت ىذا فى

 وسارت المأمون، فى المتحكم أصبح قد الفارسى سيل بن الفضل وأن ممكو، عاصمة

 المر فى وتحكم الناس عن وحجبو قصر فى المأمون أنزل سيل بن الفضل بأن االشاعات

 العراق، فى تحكم والذى سيل، بن الفضل أخ سيل بن الحسن نفوذ إلى باإلضافة دونو،

 وشيوخ عموية، لثورة ُمتاحا المناخ فكان وعمويين، عباسيين من الياشميين وأغضب

  طباطبا بابن السرايا أبو إلتقى عندما ىذا وتم عسكرى، قائد ينقصيم ولكن كثيرون العمويين

. 
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 :ومقتمو طباطبا البن لسرياا أبي مبايعة•

  عام فجأة التوقيت نفس فى ودخالىا الكوفة، عمى اليجوم عمى واتفقا طباطبا، ابن السرايا أبو بايع

 القائم وكان والسنة، بالكتاب والعمل محمد، آل من الرضا إلى يدعو خروجو أعمن حيث ه،199

 عميو، واجتمعوا موافقتو، عمى الكوفة أىل اتفق وقد السرايا، أبو يديو بين الحرب وتدبير بأمره

  في  فجأة طباطبا ابن الثورة زعيم مات أن لبث ما لكنو  الكوفة، نواحي من العراب إليو ووفدت
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 وكان صبيا، مكانو وولى  بالسم قتمو من ىو السرايا أبا أن ويقال ىـ،199 سنة رجب غرة

  بالسمطة، الستئثاره معو لو حكم ال أنو السرايا أبو فعمم مطيعين، لو كانوا الناس أن سبب

 بن الحسين بن عمي بن زيد بن محمد بن محمد لو يقال غالماً  مكانو وأخذ فمات، فسمو

 المور ينفذ الذي ىو السرايا أبو وكان السرايا، أبي إلى الحكم فكان طالب، أبي بن عمي

   .يريد من ويعزل يرى من ويولي
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 :لمثورة لسراياا أبو تزعم•
 وواسط البصرة إلى جيوًشا السرايا أبو ووجو ، لقتالو أرسل الذي الغباسي الجيش السرايا أبو ىزم

 السرايا أبو وضرب السرايا، أبي نفوذ فزاد العباسيين، الوالة من فييا من وىزموا فدخموىا والمدائن

 فانتيبوىا ، والبصرة الكوفة فى العباسيين مساكن بنيب العمويون وانتقم الكوفة، في والدنانير الدراىم

 واستخرجوا قبيًحا عماًل  ذلك في وعمموا الكوفة، من وأخرجوىم ضياعيم وخربوا وأحرقوىا وىدموىا

   . فأخذوىا الكوفة أىل عند ليم كانت التي الودائع
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 :مولسرايا ومقتنياية ثورة أبو ا•
 بن ىرثمة) الحربى القائد مساعدة طمب الى  سيل بن الحسن قبل من العباسى الكوفة والى إضطر

 انتاب حتى دامية معركة في الفريقان واقتتل الكوفة، فى ىرثمة حاصره  ىـ200 سنة وفي ،(أعين

 فارس ثمانمائة ومعو الكوفة، من ىرب السرايا أبو ذلك رأى فمما القتال، من فضجروا الكوفة أىل اليأس

  الكوفة من سار فقد السرايا أبو أما إلييم، يتعرض ولم أىميا، فأمن الكوفة ىرثمة ودخل الكوفة، من

 سيل، بن الحسن إلى مواوأرس أصحابو، وعمى عميو لقبضا تم جموالء مدينة وصل ولما خوزستان إلى

   .بغداد جسر عمى جثتو ونصبت المأمون، إلى رأسو وبعث  السرايا، أبا فقتل بالنيروان، وىو
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   :باليمن العموى (الجزار) ثورة -ب
 خرج حيث ىـ200 سنة في باليمن العموى (الجزار) ثورة السرايا أبي لثورة امتداد تعد التي الثورات من 

 من لكثرة الجزار  : لو ويقال عمي، بن الحسين بن عمي بن محمد بن جعفر بن موسى بن إبراىيم باليمن

 فمما اليمن، إلى فيرب بمكو كان  السرايا أبي قتل بمغو فمما  ، أمواليم من وأخذ اليمن، أىل من قتل

 حروب وجرت اليمن بالد عمى ىذا إبراىيم واستحوذ  خراسان إلى وسار اليمن ترك خبره اليمن نائب بمغ

 . كثيرة
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 :الصادق جعفر بن الديباج محمد ثورة -ج 

   :الثورة أسباب•

 أن ذلك أيًضا، السرايا أبي لثورة امتداًدا الصادق جعفر بن الديباج محمد بيا قام التي الثورة تعد

 بنزع ىـ200 سنة المحرم في قام قد السرايا أبي باسم مكة دخل الذي الفطس الحسن بن الحسين

 العباس بني ودائع وتتبع القز، من الكوفة، من السرايا أبو أنفذىا أخرى، كسوة وكساىا الكعبة كسوة

 قمع إلى أصحابو وتطرق منو، الناس فيرب الودائع، بحجة الناس أموال وأخذ وأخذىا، وأتباعيم

 بمغو فمما أصحابو، عمى كسوتيا مع فقسمو الكعبة، خزانة في ما وأخذ الحرم، شبابيك
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 إلى وأصحابو ىو أتى أصحابو، وسيرة سيرتو لسوء الناس تغير ورأى السرايا، أبي قتل•

 العمم يروي وكان لمناس، محبًبا شيخا وكان  عمي بن الحسين بن عمي بن جعفر بن محمد

 تعمم" :لو قالوا أتوه فمما زىدا، يظير وكان عنو، يكتبون الناس وكان  جعفر أبيو عن

 ."رجالن عميك يختمف لم فعمت فإن بالخالفة، لك نبايع فيمم الناس، من منزلتك
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 لديباجا ثورة نياية•
 عمى غمباه حتى الفطس الحسن بن والحسين عمي ابنو بو يزل فمم البداية، في لديباجا محمد امتنع

  وسموه وكرىا، طوعا فبايعوه الناس، لو وجمعوا بالخالفة، فبايعوه ىـ،200 سنة وأقاموه وأجابيم، رأيو،

 الكوفة ىرثمة ودخل ،السيرة أساءوا وجماعتيم الحسن بن والحسين عمي ابنو ولكن ،" المؤمنين أمير "

 جموالء وصل ولما خوزستان إلى  الكوفة من سار فقد السرايا أبو أما إلييم، يتعرض ولم أىميا، فأمن

 وبعث  السرايا، أبا فقتل بالنيروان، وىو سيل، بن الحسن إلى مواوأرس أصحابو، وعمى عميو لقيضا تم

   .بغداد جسر عمى جثتو ونصبت المأمون، إلى رأسو
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