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   األمير عيسى بن موسى العباسي
  م٧٧٦-٧٥٠/هـ١٦٠-١٣٢ودوره في الدولة العباسية 

  

  *مضر عدنان طلفاح
 

  صـلخم
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على األمير عيسى بن موسى العباسي الذي أثبت كفاءة 

ومقدرة سياسية في صدر الدولة العباسية، ما أهله الختياره وليًا ثانيًا للعهد من قبل الخليفة إدارية 
م، في خطوة ُعدت ضمانة استئثار آل محمد بن علي ٧٥٤/هـ١٣٦العباس أواخر عام  يأب

في حين مّثل إقصاء عيسى عن والية العهد . العباسي بالخالفة دونًا عن بقية فروع األسرة العباسية
ألولى في عهد الخليفة المنصور، وعزله عن والية العهد في عهد الخليفة المهدي داللة على انتقال ا

التنافس على الخالفة إلى آل محمد بن علي، واتجاه الخلفاء إلى حصر الخالفة في أعقابهم، 
ين ليضع المنصور بذلك أسس النزاع ب عهد العمودي في الخالفة العباسية،وتبلور نظام والية ال

  .أحفاده على والية العهد، ما سيشكل أحد األسباب الرئيسة في ضعف الخالفة العباسية الحقاً 
  .العصر العباسي األول، والية العهد، عيسى بن موسى: الدالة الكلمات

  
  المقدمة

- ٧٤٩/هـ١٣٦- ١٣٢(العباسي األول أبو العباس عبداهللا بن محمد مت سياسة الخليفة هأس
على أفراد األسرة العباسية في ظل سعيه الى القضاء التام على الخالفة األموية في االعتماد ) م٧٥٤

وأنصارها، وبسط سيطرة الخالفة العباسية الناشئة على أقاليم الدولة اإلسالمية واستتباب األمن فيها، 
ى بن وكان في طليعة هؤالء األمير عيس. إلى بروز العديد من أفراد البيت العباسي في الحياة العامة

م، التي ٧٤٩/هـ١٣٢موسى بن محمد، الذي عهد إليه عّمه الخليفة أبو العباس بوالية الكوفة منذ عام 
مثلت أحد مراكز الريبة والقلق للخالفة العباسية، نظرًا لكونها معقل التيار الشيعي العلوي بمختلف 

لتعيينه وليًا ثانيًا للعهد من  أطيافه، فأثبت عيسى خالل واليته كفاءة إدارية، وقدرة سياسية، مما أهله
  .م٧٥٤/ هـ١٣٦قبل الخليفة أبي العباس أواخر عام 

وتتمثل أهمية دراسة شخصية عيسى بن موسى بأنها دراسة في الوقت ذاته لمحاور التنافس على 
ففي الوقت الذي ُعّدت فيه بيعة عيسى . الخالفة بين فروع البيت العباسي، ومستويات هذا التنافس

العهد ضمانة استئثار آل محمد بن علي بالخالفة دونًا عن بقية فروع البيت العباسي، لتغدو بوالية 
بيعته مؤشرًا على التنافس بين آل محمد من جهة وفروع البيت العباسي من جهة أخرى، فقد مّثل 

فة عن والية العهد األولى في عهد الخليفة المنصور، وعزله عن والية العهد في عهد الخليه اؤ إقص
المهدي داللة على انتقال التنافس على الخالفة الى آل محمد بن علي، واتجاه الخلفاء الى حصر 

، وهو ما وضع أسس الخالفة في أعقابهم، وتبلور نظام والية العهد العمودي في الخالفة العباسية
سباب في ضعف النزاع بين الخلفاء العباسيين الحقًا على والية العهد، مما سوف يترتب عليه احد األ

  .مؤسسة الخالفة العباسية
                                                 

 .م٦/٣/٢٠١٤، وتاريخ قبوله للنشر م٨/١٢/٢٠١٣تاريخ استالم البحث  .االردن، اليرموكجامعة كلية اآلداب، قسم التاريخ، *
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  نسبه ونشأته وأخالقه
. )٢(، وأمه أم ولد)١(هو عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبداهللا بن العباس بن عبدالمطلب

، في بلدة )٤(م٧٢١/هـ١٠٣ُولد عيسى بن موسى في سنة . )٣(وكان وحيد والده من األبناء ذكورًا وٕاناثاً 
م، وكان عيسى ٧٢٦/هـ١٠٨، تحت كنف والده حتى وفاته عام )٦(نشأ وترعرع اوفيه، )٥(الُحَمْيَمة

قتل في شهر ( آنذاك في الخامسة من عمره، فكفله عمه إبراهيم اإلمام بن محمد بن علي العباسي 
  . )٩(، وشقيق والده)٨(، الذي كان أكبر أعمامه سناً )٧() م٧٤٩آب / هـ١٣٢المحرم 

كان إبراهيم اإلمام شخصية بارزة في البيت العباسي، وعرف عنه اعتداده بنفسه، وكرم أخالقه، 

                                                 
سهيل زكار ورياض الزركلي، دار الفكر، : ج، تحقيق١٣، أنساب األشراف، )م٨٩٢/هـ٢٧٩ت (أحمد بن يحيى البالذري   .١

، جمهرة أنساب العرب، )م١٠٦٣/هـ٤٥٦ت(؛ علي بن أحمد ابن حزم ٣٧٥، ص٤م، ج١٩٩٦/هـ١٤١٧، ١بيروت، ط
؛ علي بن الحسن ابن عساكر ٣٢، ٢٠ت، ص.، القاهرة، د٦عبدالسالم هارون، دار المعارف، ط: تحقيق

- ١٤١٥، بيروت، ١عمر العمروي، دار الفكر، ط: ج، تحقيق٧٠، مشقتاريخ مدينة د، )م١١٧٥/هـ٥٧١ت(
 . ٧، ص٤٨م، ج١٩٩٨-١٩٩٥/هـ١٤١٩

؛ ٥١م، ص ١٩٨٤/هـ١٤٠٤، بيروت، ٢، دار األضواء، طفرق الشيعة، )م٩١٢/هـ٣٠٠ت(الحسن بن محمد النوبختي   .٢
وينبغي . ٦٨م، ص ١٩٦٣، مطبعة حيدري، طهران، المقاالت والفرق، )م٩٢٢/هـ٣١٠ت(سعد بن عبداهللا األشعري 

 .اسمًا او نسباً : الى ان كتب النسب والتاريخ، التي بين ايدينا، خلت من اي ذكر لوالدتهاالشارة هنا 

: ، تحقيقالمعارف، )م٨٨٩/هـ٢٧٦ت (عبداهللا بن مسلم بن قتيبة : وانظر أيضاً . ٣٢، صجمهرة أنساب العربابن حزم،   .٣
، األغاني، )م٩٦٦/هـ٣٥٦ت(؛ علي بن الحسين األصفهاني ٣٧٦ت، ص.، د، القاهرة٤ثروت عكاشة، دار المعارف، ط 

، ١٦م، ج٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، بيروت، ١يوسف البقاعي وتغريد الشيخ، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ط: ج، تحقيق٢٥
 .١٨٤ص

ر سويدان، محمد أبو الفضل إبراهيم، دا: ج، تحقيق١٠، تاريخ األمم والملوك، )م٩٢٢/هـ٣١٠ت(محمد بن جرير الطبري   .٤
؛ عبدالرزاق بن )عن عمر بن شبة الذي ينقل هذا التاريخ عن أحد أحفاد عيسى بن موسى( ٥٨٨، ص٧ت، ج.بيروت، د

محمد الكاظم، وزارة الثقافة واإلرشاد، : ج، تحقيق٥، مجمع اآلداب في معجم األلقاب، )م١٣٢٣/هـ٧٢٣ت(أحمد الفوطي 
صالح الدين خليل بن . م٧٢٢/هـ١٠٤وحددها الصفدي بسنة  ).عن المدائني( ١٨٦، ص٥هـ، ج١٤١٦، ١طهران، ط

مونيكا غرونكة، المعهد األلماني لألبحاث الشرقية، : ج، تحقيق٣٠، الوافي بالوفيات ،)م١٣٦٣/هـ٧٦٤ت(أيبك الصفدي 
في حين ساق ابن عساكر التاريخين معًا من غير جزم أو ترجيح ألحدهما، . ٥٢٠، ص٢٣م، ج٢٠١٠/هـ١٤٣١بيروت، 

وقارن مع المرزباني الذي . ٨، ص٤٨، جتاريخ دمشق). كان مولد عيسى بن موسى سنة ثالث أو أربع ومائة: (لفقا
، )م٩٩٤/هـ٣٨٤ت(محمد بن عمران المرزباني . م٧٢١حزيران "/هـ١٠٢ولد في شهر ذي الحجة سنة "نص على أنه 
 .٩٦ت، ص.القاهرة، د عبدالستار فراج، الهيئة العامة لقصور الثقافة،: ، تحقيقمعجم الشعراء

، )م١٢٢٩/هـ٦٢٦ت (ياقوت بن عبداهللا الحموي ". بلد من ارض الشراة، من أعمال عّمان، في أطراف الشام: "الحميمة  .٥
 .وتقع حاليًا في جنوبي المملكة األردنية الهاشمية. ٣٠٧، ص ٢ت، ج.ج، دار صادر، بيروت، د٥، معجم البلدان

 .٧، ص٤٨، جتاريخ دمشقبن عساكر، ؛ ا١٨٣، ص١٦، جاألغاني األصفهاني،  .٦

وأورد البالذري إشارة . ٥٢٢-٥٢١، ص٢٣، جالوافي بالوفيات؛ الصفدي، ٩-٨، ص٤٨، جتاريخ دمشقابن عساكر،   .٧
 .٢٧٣، ص٤، جأنساب األشراف. إلى وفاة والدته وهو ال يزال رضيعاً 

 .٢٠، صجمهرة أنساب العربابن حزم،   .٨

؛ مجهول ١٥٧، ص٤، جأنساب األشرافالبالذري، : وانظر أيضاً . ٢٠٥، ص٦١، جتاريخ دمشقابن عساكر،   .٩
م، ١٩٩٧، بيروت، ٢عبدالعزيز الدوري وعبدالجبار المطلبي، دار الطليعة، ط: ، تحقيقأخبار الدولة العباسية، )م٩/هـ٣ق(

بطرس ترياز نتويج، : دة، قام بنشر النسخة المصورة للمخطوطة الوحيتأريخ الخلفاء ،)م١١ق/ هـ٤ق( ؛ مجهول ٢٣٤ص
 .٥١٧م، ص ١٩٦٧معهد الدراسات الشرقية، موسكو، 
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في صياغة شخصية عيسى بن موسى وتحديد مالمحها، إذ  أسهموهو ما . )١٠(وتدينه، وقوة إرادته
كما امتاز بثقته بنفسه واعتداده . )١٣(، والجود والكرم)١٢(، والتواضع)١١(اتصف بالتقوى والتدين

ناهيك عن فصاحته التي أشاد بها . )١٦(، مع شجاعة وٕاقدام وقت الخطر)١٥(، وجودة رأيه)١٤(بشخصه
من فحول أهله وشجعانهم، "كان : قائالً ) م٩٦٦/هـ٣٥٦ت(وقد وصفه األصفهاني .  )١٧(الجاحظ

شيخ " ، و"سيد األهل"ه العباسيون تبعًا لذلك كله دّ فعَ . )١٨("وذوي النجدة والرأي والبأس والسؤدد منهم
  .)١٩(وأجلهم" بني هاشم

استمرت عناية إبراهيم اإلمام بعيسى بن موسى حتى بعد بلوغه سن الرشد، وهو ما يتضح من 
، وما نلمس صداه في بعض الروايات التي تذهب إلى أن اختيار عيسى )٢٠(تزويجه ابنته أم حبيب

إبقاء في هم أسوهو ما . )٢١(نفسهبن موسى لوالية العهد، الحقًا، إنما كان بوصية من إبراهيم اإلمام 
عيسى قريبًا من عمه إبراهيم اإلمام، ومالزمًا له حتى في أشد لحظات حياته خطرًا، إذ رافقه إلى 

                                                 
أخبار الدولة العباسية، وما بعدها؛ مجهول،  ١٥٧، ص٤، جأنساب األشرافالبالذري، : انظر عن إبراهيم اإلمام  .١٠

وما بعدها؛ محمد بن أحمد الذهبي  ٢٠٢، ص٧، جتاريخ دمشقوما بعدها؛ ابن عساكر،  ٣٧٩، ٢٤٠ص
م، ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١محمد عيادي، مكتبة الصفا، القاهرة، ط: ج، تحقيق١٥، سير أعالم النبالء، )م١٣٧٤/ـه٧٤٨ت(
 . ٥٥٧، ص٤ج

هيورث، دار . ج: ، تحقيقأشعار أوالد الخلفاء وأخبارهم من كتاب األوراق، )م٩٤٦/هـ٣٣٥ت(محمد بن يحيى الصولي   .١١
 .٣١١م، ص١٩٧٩/هـ١٣٩٩المسيرة، بيروت، 

عبدالمجيد الترحيني، دار الكتب العلمية، : ج، تحقيق٩، العقد الفريد، )م٩٣٩/هـ٣٢٨ت(أحمد بن محمد ابن عبد ربه   .١٢
 .٢٠١، ص٢، ج٣٥، ص١م، ج١٩٨٣/هـ١٤٠٤بيروت، 

، ١٦، جاألغاني؛ األصفهاني، ٣١١، صأشعار أوالد الخلفاء؛ الصولي، ٣٧٦، ص٤، جأنساب األشرافالبالذري،   .١٣
 . ١٧، ص٤٨، جتاريخ دمشقساكر، ؛ ابن ع١٨٤- ١٨٣ص

 .١٨٣، ص١٦، جاألغاني ؛ األصفهاني،٣٤٤، ص٥؛ ج١٢١، ص١، جالعقد الفريدابن عبد ربه،   .١٤

 .٣١٩، صأشعار أوالد الخلفاءالصولي،   .١٥

، )م١٣٧٤/هـ٧٤٨ت(؛ محمد بن أحمد الذهبي ٩٦، صمعجم الشعراء؛ المرزباني، ٦٤١، ص٧، جتاريخ األممالطبري،   .١٦
، ١بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط: ج، تحقيق١٧، ووفيات المشاهير واألعالمتاريخ اإلسالم 

 . ٧٩٨، ص٣م، ج٢٠٠٣

رسالة فضل هاشم على عبد ، )م٨٦٨/هـ٢٥٥ت(عمرو بن بحر الجاحظ ". كان فصيحًا أديبًا شاعراً : "قال الجاحظ  .١٧
 .٤٦٠م، ص١٩٨٧،  بيروت،١ار ومكتبة الهالل، طرسائل الجاحظ السياسية، د: علي أبو ملحم ضمن: ، نشرهاشمس

 .١٨٣، ص١٦، جاألغاني  .١٨

، )م٨١٠/هـ١٩٥ت(مؤرج بن عمرو السدوسي : وانظر ايضاً . ٣١٩، ٣١١، ٣٠٩، صأشعار أوالد الخلفاءالصولي،   .١٩
يخ تار ؛ ابن عساكر،  ؛١٣ت، ص.صالح الدين المنجد،  مكتبة العروبة، القاهرة، د: ، نشرهكتاب حذف من نسب قريش

وقد وردتنا بعض الروايات تتهم عيسى بن موسى . ١٨٦، ص٥ج ابن الفوطي، مجمع االداب،؛ ٧، ص٤٨جدمشق، 
؛ أحمد بن علي القاشي ٣٦٤- ٣٦٣، ص٣، جالعقد الفريدابن عبد ربه، . بالميل الى العرب على العجم

ت، مركز زايد للتراث والتاريخ، محمد خريسا: ، تحقيقرأس مال النديم في تواريخ أعيان اإلسالم، )م١١١٦/هـ٥١٠ت(
أحمد بن . وروايات أخرى تشي بنظرة استعالء قرشية على قبائل العرب األخرى. ٢٠١م، ص٢٠٠١/هـ١٤٢١العين، 

إحسان عباس، دار صادر، : ج، تحقيق٨، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، )م١٢٨٢/هـ٦٨١ت(محمد ابن خلكان 
 .غير أن المصادر األخرى ال تشير إلى ذلك البتة. ٣٨٨، ص٢م، ج١٩٧٧/هـ١٣٩٧بيروت، 

 .١٧٠، ص٤، جأنساب األشرافالبالذري،   .٢٠

 .٩، ص٤٨، جتاريخ دمشقابن عساكر،   .٢١
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- ٧٤٤/هـ١٣٢- ١٢٧(عتقاله في الحميمة بأمر الخليفة األموي مروان بن محمد امدينة دمشق بعد 
اضطر للعودة إلى الحميمة تحت إلحاح  ، إثر تسرب أخبار إمامته للثورة العباسية، غير أنه)م٧٥٠

  .)٢٢(إبراهيم اإلمام الذي خشي عليه االعتقال أيضاً 
  

  بروزه في الحياة العامة وواليته للكوفة
يرتبط بروز عيسى بن موسى في الحياة العامة، شأنه في ذلك شأن بقية أفراد األسرة العباسّية، 

إذ كان عيسى أحد . م٧٥٠/هـ١٣٢موية في سنة بالثورة العباسّية ونجاحها باإلطاحة بالخالفة األ
النخبة من أفراد األسرة العباسية التي أطلعها أبو العباس عبداهللا بن محمد بن علي على وصية أخيه 

، ومن ثمَّ أحد أفراد األسرة العباسية الذين توجهوا مع )٢٣(إبراهيم اإلمام بتوليته إمامة الثورة العباسية
كان جيش الثورة العباسية قد أحكم ف. )٢٤(وفة، تنفيذًا لوصية إبراهيم اإلمامأبي العباس إلى مدينة الك

م، وفيها بويع أبو العباس عبداهللا بن محمد بن ٧٤٩آب /هـ١٣٢سيطرته عليها في شهر المحرم سنة 
غير أن القتال مع الجيوش . م٧٤٩ثاني التشرين /هـ١٣٢علي بالخالفة في شهر ربيع األول سنة 

يزال محتدمًا، ولم يحسم بعد لصالح الخالفة العباسية الوليدة، وكانت المواجهة  األموية كان ال
كانون  ٢٥/هـ١٣٢جمادى اآلخرة  ١١(الرئيسة األولى مع الخليفة مروان بن محمد في معركة الزاب 

انتصر الجيش العباسي، وبدأ بمالحقة مروان بن محمد وتتبعه في الجزيرة  وقد، )م٧٥٠الثاني 
فيما كانت المواجهة الرئيسة الثانية مع يزيد بن عمر بن هبيرة، آخر الوالة . بالد الشامالفراتية و 

  .)٢٥(م٧٤٩آب /هـ١٣٢األمويين على العراق، الذي تحصن مع قواته في مدينة واسط منذ محرم 
لقضاء الى امنذ مبايعته بالخالفة، وفي ظل سعيه ) م٧٥٤-٧٤٩/هـ١٣٦- ١٣٢(كان أبو العباس 

لخالفة األموية وأنصارها، قد شرع في االعتماد على النابهين من أفراد األسرة العباسية، التام على ا
إداريًا وعسكريًا، فأسند ضمن هذا السياق إلى عيسى بن موسى قيادة الجيش العباسي المحاصر 

، غير أن قيادة عيسى للجيش في واسط لم تدم طويًال، إذ عينه الخليفة أبو العباس، في )٢٦(لواسط
  .)٢٧(ن واليًا على الحجازيّ ، واليًا على الكوفة وسوادها، بدًال من عمه داود بن علي الذي عُ هالعام نفس

                                                 
؛ علي بن ٢٢٢، ص٥، جالعقد الفريدابن عبد ربه، : وانظر أيضاً . ٤٠١- ٤٠٠، صأخبار الدولة العباسيةمجهول،   .٢٢

أمير مهنا، مؤسسة األعلمي : ج، تحقيق٤، ومعادن الجوهرمروج الذهب ، )م٩٥٧/هـ٣٤٦ت(الحسين المسعودي 
 .٧، ص٤٨، ج، تاريخ دمشق؛ ابن عساكر٢٧٠، ص٣م، ج٢٠٠٠/هـ١٤٢١للمطبوعات، بيروت، 

عيسى بن "؛ حمدان الكبيسي، ٢٧٩، ص٣، جمروج الذهب؛ المسعودي، ٤١٠، صأخبار الدولة العباسية مجهول،  .٢٣
، ص ٤٠، عدد )م١٩٨٩( ١٥، مجلد ، مجلة المؤرخ العربي"دراسة تاريخية :موسى ولي العهد في صدر دولة بني العباس

١٧١. 

، تاريخ اليعقوبي، )م٩٠٥/هـ٢٩٢ت(؛ أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي ٢٣٧، ١٨٨، ص٤، جأنساب األشرافالبالذري،   .٢٤
؛ محمد بن عبدوس ٤٢٨، ٤٢٣، ص٧، جتاريخ األمم؛ الطبري، ٣٥٠، ص٢ت، ج.ج، دار صادر، بيروت، د٢
مصطفى السقا ورفاقه، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، : ، تحقيقالوزراء والكتاب، )م٩٤٢/هـ٣٣١ت(جهشياري ال

 .٥٨٣، ص تأريخ الخلفاء؛ مجهول، ٨٥م، ص٢٠٠٤

 .وما بعدها ٦٤م، ص٢٠٠٦، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العصر العباسي األولعبدالعزيز الدوري، : انظر  .٢٥

دي : ، تحقيق٣، جالعيون والحدائق في أخبار الحقائق، )م١٠/هـ٤ق(؛ مجهول ٤٣١، ص٧، جتاريخ األمم، الطبري  .٢٦
ج، ١٠، الكامل في التاريخ، )م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(؛ علي بن محمد ابن األثير ٢٠١ت، ص.خويه، مكتبة المثنى، بغداد، د

 . ٣٢٦، ص٤م، ج١٩٨٦/هـ١٤٠٦، بيروت، ٦دار الكتاب العربي، ط

، ١مصطفى فواز وحكمت فواز، دار الكتب العلمية، ط: ، تحقيقتاريخ خليفة، )م١٨٥٤/هـ٢٤٠ت(خياط  خليفة بن  .٢٧
؛ عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي ٤٥٨، ص٧، جتاريخ األمم؛ الطبري، ٢٧٠م، ص١٩٩٥/هـ١٤١٥بيروت، 
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جاء قرار الخليفة أبي العباس بتعيين عيسى بن موسى واليًا على الكوفة مرتبطًا باألوضاع 
الجيش العباسي  من سمٌ العصيبة التي كانت تمر بها الخالفة العباسية في شهورها األولى، إذ كان قِ 

 ٢٧ال يزال منهمكًا بمطاردة مروان بن محمد في الشام ومنها إلى مصر، حتى استطاع قتله فيها في 
الذي انتفضت فيه بالد الشام بأسرها على  نفسهفي الوقت و . )٢٨(م٧٥٠آب  ٦/هـ١٣٢ذي الحجة 

رة الفراتية وأرمينيا، م، ثم امتدت االنتفاضة إلى الجزي٧٥٠/هـ١٣٢الخالفة العباسية في أواسط عام 
] أبو العباس[ر الخليفة حتى اضطُ "وبات الجيش العباسي في هذه الواليات في وضع حرج للغاية، 

للمساعدة في " الذي كان يحاصر ابن هبيرة في واسط] العباسي[إلى إرسال نجدات جديدة من الجند 
ضاع العامة في الحجاز كما بدأت األو . )٣٠(م٧٥٠/هـ١٣٢، وهو ما تم في آخر عام )٢٩(إخمادها

يشكلون بنظر العباسيين خطرًا على " تنذر بخطر بعض الشخصيات األموية البارزة، بحيث باتوا 
الدولة، لنفوذهم بالحجاز عن طريق زعامتهم لبني أمية وعبد شمس، ولتدينهم ونسكهم واشتهارهم بذلك 

  . )٣١("في الحجاز
ت مدينة الموصل تعيش حالة من الغضب ولم تكن األحوال في العراق بوضع أفضل، إذ كان

ثورة  فيهاانفجرت و والغليان على الخالفة العباسية، ولم تفلح القبضة العباسية الصارمة بتهدئتها، 
الذي كان ابن  نفسهفي الوقت . )٣٢(م، أخمدها العباسيون بقسوة بالغة٧٥١/هـ١٣٣عارمة مطلع عام 

ينة واسط، ويظهر مقاومة شرسة للخالفة العباسية، هبيرة ال يزال معتصمًا مع الجيش األموي في مد
والي  ، ناهيك عن خطر ابنه المثنى)٣٣(استمرت حتى بلوغه أخبار مقتل مروان بن محمد في مصر

  . )٣٤(اليمامة في شبه الجزيرة العربية
وفي هذا الوضع المضطرب حرص الخليفة أبو العباس على ضمان استقرار الكوفة واستتباب 

، معقل التيار الشيعي العلوي، )٣٥(مقر الخالفة العباسية آنذاك من أنهارغم بالاألمن فيها، إذ كانت، 
لى، بعد ركزت الخطب العباسية األو  ،، ولهذا)٣٦(بمختلف أطيافه، وهو ما كان العباسيون يعونه تماماً 

ورغم . )٣٧(مبايعة أبي العباس بالخالفة، على المزايا التي ستنالها الكوفة وأهلها في ظل الدولة الجديدة
                                                                                                                                                  

بيروت،  سهيل زكار، دار الفكر،: ج، تحقيق١٣، المنتظم في تواريخ الملوك واألمم، )م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت(
وأسندت قيادة الجيش العباسي المحاصر لواسط إلى أبي جعفر عبداهللا بن محمد، الخليفة . ٢٥، ص٥م، ج١٩٩٥/هـ١٤١٥

، العيون والحدائقمجهول، : انظر. المنصور الحقًا، وعلى يديه تمت السيطرة على واسط، وتصفية ابن هبيرة وكبار مؤيديه
 .وما بعدها ٤٥٠، ص٧ج مم،تاريخ األ وما بعدها؛ الطبري، ٢٠٨، ص٣ج

 .٤٤٢- ٤٤٠، ص٧، جتاريخ األممالطبري،   .٢٨

 .٤٩- ٤٥، ص١م، ج٢٠٠٩ج، دار الشروق، عّمان، ٢، عصر القوة واالزدهار: الخالفة العباسيةفاروق عمر، : انظر  .٢٩

 .٤٤٢، ص ٧، جتاريخ األممالطبري،   .٣٠

 ،)هـ٣٣٤-١٣٢(دراسة في مصير األسرة األموية بعد سقوط دولتها : األمويون في العصر العباسي عصام عقلة،  .٣١
 .٤٠-٣٩م، ص٢٠٠٢األردن،  –، إربد ١مؤسسة حمادة للدراسات، ط

 . ٦٦- ٦٤، ص١م، ج٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، عّمان، ١ج، دار مجدالوي، ط٢، العباسيون األوائلفاروق عمر،   .٣٢

 .١٩٢، ص٤، جأنساب األشراف ؛ البالذري،٤٥٤- ٤٥٣، ص٧، جتاريخ األممالطبري،   .٣٣

 .١١٨، ص٤ج أنساب األشراف،؛ البالذري، ٤٥٩، ص٧، جتاريخ األممالطبري،   .٣٤

 .٣٥، ص٥، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ٤٣١، ص٧، جتاريخ األمم؛ الطبري، ٢٦٩، ص تاريخ خليفةخليفة،   .٣٥

 .١٩٧، ص٤، جأنساب األشراف؛  البالذري، ٢٠٦، ٢٠٠، ص أخبار الدولة العباسيةمجهول،   .٣٦

أنتم أهل محبتنا ومنزل مودتنا، أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك،  :يا أهل الكوفة: "قال أبو العباس في خطبة بيعته بالخالفة  .٣٧
أتاكم اهللا بدولتنا، فأنتم أسعد الناس بنا، وأكرمهم ولم ُيثنكم عن ذلك تحامل أهل الجور عليكم، حتى أدركتم زماننا، و

، أراكم اهللا ما كنتم ...، يا أهل الكوفة: "فقال ثم خطب عمه داود بن علي". درهم مائةوقد زدتكم في أعطياتكم  ا،علين
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 ،ولهذا .)٣٨(ذلك بقيت الشكوك تخامر الخليفة أبو العباس في والء الكوفة وأهلها له، وللدولة الجديدة
وعين بدًال  )٣٩(به من الحدة والعنف،جاء قراره بعزل عمه داود بن علي عن والية الكوفة، لما اتصف 

، التصافه بالروية والحلم، والتقوى والتواضع، مع قوة شخصيته )٤٠(منه ابن أخيه عيسى بن موسى
ضمان استقرار الكوفة، وعدم قيام أهلها بحركة معارضة  اليهه بها، موكًال ادوثقته بنفسه واعتد

  .تاريخها للخالفة العباسية، خاصة في تلك الحقبة المضطربة من
م، فباشر بتقريب الفقهاء ومشاورتهم في شؤون ٧٤٩/هـ١٣٢تولى عيسى بن موسى الكوفة عام 

هل الصالح أبتزكيتهم فيمن يرونه من  واألخذ )٤٢(دارته،إواالعتماد عليهم في تشكيل  )٤١(واليته،
بصالحه   بتولية من اشتهرإالفكانوا ال يشيرون ) ٤٣(والكفاءة لشغل الوظائف في والية الكوفة،

حتى َعدَّ الناُس اظهار التدين والصالح ومالزمة الفقهاء وصحبتهم مرقاة تولي المناصب  )٤٤(وتدينه،
  ]الكامل[ )٤٥( :في والية عيسى على الكوفة، فقال مساور بن سوار الوّراق

 َشـمِّـر ثيابَك واستعـد لقائٍل
  ن العهود َصَفت لكل مشّمرإ

  احسن وصاحب كل قاٍر ناسكٍ 
  َضـْرِب حـماٍد وِمـسـَعـرٍ من 

  جلس عندهاوعليك بالَغَنوي ف
 ُتغنيك عن طلب البيوع نسيئة

  وأحُكك جبينك للُعهود بثوم
  َدِبِر الجبين ُمَصفٍِّر موسوم 

  حسن التعهد للصالة صؤوم
  وِسَماٍك العتكي وابن حكيم 

  حتى تُـصيـب وديعـًة ليتيم  
  وتكفُّ عنك لسان كل غريم

لمراقبة  إدارتهخضع رجال ألم يكتِف بتزكيتهم، بل  فإنهوعلى الرغم من ثقة عيسى بالفقهاء، 
دارة الكوفة في إهم في استقرار أسوهو ما  )٤٦( .خلَّ بواجباته الوظيفيةأحازمة، فحاسب من قّصر او 

                                                                                                                                                  
تنتظرون، وٕاليه تتشوقون، فأظهر فيكم الخليفة من هاشم، وبّيض به وجوهكم، وأدالكم على أهل الشام، ونقل إليكم السلطان 

الزموا طاعتنا، وال ُتخدعوا دالة وأعطاه حسن اإليالة، فخذوا ما أتاكم اهللا بشكر، ووعز اإلسالم، وَمّن عليكم بإمام منحه الع
. ٤٢٨- ٤٢٦، ص٧، جتاريخ األممالطبري، ". عن أنفسكم فإن األمر أمركم، وٕان لكل أهل بيت مصرًا، وٕانكم مصرنا

 .١٨٨، ص٤ج أنساب األشراف،البالذري، : وانظر ايضاً 

 .١٩٧، ص٤ج أنساب األشراف،البالذري، : وانظر ايضاً . ٧٣، صاسي األولالعصر العبعبد العزيز الدوري،   .٣٨

 .٤٠ – ٣٩ص األمويون في العصر العباسي،  عصام عقلة،: انظر في ذلك  .٣٩

؛ الذهبي، ٣٤٠، ص٤، جالكامل؛ ابن األثير، ٢٥، ص٥، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ٤٥٨، ص٧، جتاريخ األممالطبري،   .٤٠
 .٥٩٣، ص٣، جتاريخ اإلسالم

محمد سعيد اللحام، عالم الكتب، بيروت، : ، مراجعةالقضاة أخبار، )م٩١٨/هـ٣٠٦ت(محمد بن حيان المعروف بوكيع   .٤١
، ١وداد القاضي، ط: ج، تحقيق١٠، البصائر والذخائر، )م١٠٢٣/هـ٤١٤ت(؛ علي بن محمد التوحيدي ٥٧٦ت، ص .د

وفيات ؛ ابن خلكان، ١٦٩، ص٥ج ظم،المنت؛ ابن الجوزي، ٢٠٨، ص٨م، ج١٩٨٨/هـ١٤٠٨دار صادر، بيروت، 
 .٤٠١، ص٢ج االعيان،

 .٥٧٠، ٥٥٠، ص أخبار القضاة؛ وكيع، ١٩٠، ٤، حانساب االشرافالبالذري، : انظرهم عند  .٤٢

 .٥٧٠، ص أخبار القضاة؛ وكيع، ١٨٩، ص٤ج انساب االشراف،البالذري،   .٤٣

 :قال احد الشعراء ألحد مستشاري عيسى بن موسى من الفقهاء  .٤٤

 ر بأهل الصالحأراك ُتشي
 يقيم الصالة ويؤتي الزكاة

  فهل لك في الشاعر المسلم 
  وقـد َحـَلـق العام بالموسم

 .١٨٩، ص٤، حانساب االشرافالبالذري، : وانظر ايضاً . ١١٦، ص ١٨، جاالغاني االصفهاني، 

  .١١٧، ص ١٨، جاالغاني االصفهاني،   .٤٥
 .١١٨-١١٧، ص ١٨ج، االغاني ؛ االصفهاني،٥٧٠، ص أخبار القضاةوكيع،   .٤٦
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وتياراتها الفكرية كما يظهر أنه نجح تمامًا في احتواء الكوفة، وأحسن التعامل مع متناقضاتها . عهده
حركة معارضة أو ثورة أو تحركات  التي بين أيدينا، أيّ  ،والمذهبية المتصارعة، إذ لم تذكر المصادر

هم أسوهو ما  )٤٧(تهدد السلطة العباسية فيها، ال في تلك المرحلة فحسب، بل في ما تالها من أيام،
حزيران /هـ١٣٦ي شهر ذي الحجة في استمراره واليًا عليها طيلة عهد أبي العباس حتى وفاته ف

عتناء بإصالح طريق الحج وكان أبرز ما قام به عيسى اثناء واليته على الكوفة اال. )٤٨(م٧٥٤
  :)٤٩(بار المياه لسالكيه، فمدحه احد الشعراء بقولهآالعراقي وتمهيده، وحفر 

 سّهلَت يا عيسى طريق الحجاج
 فـيه َمـراد للـنجـاة الهـمـالج 

  فهو يلوُح كمالِء النّساج  
  بمدفع الحّرة ذات األدالج

حزيران /هـ١٣٤مرة الحج في موسم عام اكما تولى عيسى بن موسى في عهد الخليفة أبي العباس 
، التي )٥١(وهو المنصب الذي كان ُيعّد من المناصب الرفيعة في الدولة والمجتمع آنذاك. )٥٠(م٧٥٢

  .)٥٢(راد أسرته ورجاالت دولتهُيشّرف بها الخليفة النابهين من أف
  

  واليته للعهد 
تشرين الثاني /هـ١٣٢تجاهل الخليفة ابو العباس منذ مبايعته بالخالفة في شهر ربيع االول سنة 

، اذ كان، على ما يبدو، ينتظر بلوغ )٥٣(م مطالبة بعض افراد االسرة العباسية تسمية ولٍي للعهد٧٤٩
م، ٧٥٤/هـ١٣٦العباس اواخر سنة  يالخليفة اب مرض غير ان. )٥٤(ابنه محمدًا لمبايعته بها

                                                 
 .٣٢٥ – ٣٢٤، ص ٣، جمروج الذهبالمسعودي،   .٤٧

؛ ابن الجوزي، ٤٧٣، ٤٦٧، ٤٦٥، ٤٦٠، ص٧، جتاريخ األممالطبري، : وانظر أيضاً . ٢٧٠، صتاريخ خليفةخليفة،   .٤٨
 .٥٨، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٢، ص٥، جالمنتظم

حمد الجاسر، : ، تحقيقومعالم الجزيرة كتاب المناسك وأماكن طرق الحج، )م٨٩٨/هـ٢٨٥ت( ابراهيم بن اسحق الحربي   .٤٩
أحمد بن يحيى البالذري : وانظر أيضاً . ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٢٨م، ص ١٩٦٩/هـ١٣٨١دار اليمامة، الرياض، 

. ٤٢٠م، ص ١٩٨٧/هـ١٤٠٧عبداهللا وعمر الطباع، مؤسسة المعارف، بيروت، : ، تحقيقفتوح البلدان، )م٨٩٢/هـ٢٧٩(
 ."كربالء"بالقرب من ونسب اليه سورديل بناء قصر االخيضر 

D. Sourdel,  “Isa B.  Musa”, in The Encyclopaedia of Islam, Leiden, Brill, 1997,  vol: IV, p 88. 
إيلزة شتيتر، دار اآلفاق : ، تصحيحالمحبر ،)م٨٥٩/هـ٢٤٥ت(؛ محمد بن حبيب ٢٧١، ٢٦٩ص تاريخ خليفة،خليفة،   .٥٠

علي حبيبة، : ، تحقيق٢، جتاريخ الموصل، )م٩٤٥/هـ٣٣٤ت(ألزدي ؛ يزيد بن محمد ا٣٤ت، ص.الجديدة، بيروت، د
، ٢، جتاريخ اليعقوبياليعقوبي، : وانظر أيضاً . ١٥٦م، ص١٩٦٧/هـ١٣٨٧المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 

، ٤، جالكامل ؛ ابن األثير،٣٦، ص٥، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ٤٦٥، ص٧، جتاريخ األمم؛ الطبري، ٣٦٢ص
 . ٣٤٤ص

، تجارب األمم وتعاقب الهمم، )م١٠٣٠/هـ٤١١ت(؛ أحمد بن محمد مسكويه ٣٧٦، ص٨، جتاريخ األممالطبري، : انظر  .٥١
 .٢٨١، ص ٣م، ج ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١سيد كسروي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ج، تحقيق٤

، "عيسى بن موسى"بيسي، ؛ حمدان الك٤٧٩، ص٧، جتاريخ األمم؛ الطبري، ٣١٣، ص٣، جالعيون والحدائقمجهول،   .٥٢
 .١٧١ص

خلف رشيد، دار الشؤون : ، تحقيقأخبار المقتدر باهللا من كتاب االوراق، )م٩٤٦/هـ٣٣٥ت(محمد بن يحيى الصولي   .٥٣
 .٣٨م، ص١٩٩٩الثقافية، بغداد، 

نشورة، غير م، رسالة ماجستير قضية والية العهد منذ تأسيس الدولة العباسية حتى وفاة الخليفة المتوكلهدى العبسي،   .٥٤
 .٤٥-٤٤م، ص٢٠٠٦/هـ١٤٢٧جامعة دمشق، دمشق،  ،قسم التاريخ
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كانت تسمية ولي ف )٥٥(.واستشعار بعض مقربيه دنو أجله، جعلهم يضغطون عليه لتسمية ولٍي للعهد
لكونها ضمانة استقرار الخالفة العباسية ودولتها  للعهد على درجة كبيرة من االهمية والخطورة، ال

فراد االسرة العباسية انذاك حول مسار أفحسب، بل لكونها ستحسم الصراع الصامت الدائر بين 
ابناء محمد بن علي بن عبداهللا : تين؛ االولىياذ كانت االسرة منقسمة الى كتلتين رئيس )٥٦(الخالفة،

ابناء علي بن عبداهللا بن : والكتلة الثانية. حصر الخالفة فيهمبن العباس، الذين كانوا يحرصون على 
العباس، الذين كانوا يتبنون فكرة ان تكون الخالفة في األقدر واألكفأ من أبناء االسرة العباسية 

  )٥٧(.جمعاء
يعي حساسية الموقف وضرورة تسمية ولٍي فهو مرضه، من رغم بالالعباس،  يكان الخليفة اب
رغبته الدفينة كانت تولية ابنه محمدًا، اال انه كان متيقنًا ان صغر سنه كان عقبة للعهد، ورغم ان 

هل يوليه والية العهد : وهو ما جعل المسألة المطروحة امامه) ٥٨(.حقيقية لتوليه الخالفة لحظة ذاك
الثانية؟ ام ان صغر سنه سيكون حائًال مرة اخرى دون ذلك؟ ولما الحظت زوجته تردده في هذا 

ان " أن بدأت تضغط عليه بقوة لتعيين ابنهما محمدًا ولي عهٍد ثاٍن، اال انه صارحها بمخاوفهالش
َيْقُصَر ُعمر من أجعله قبله، فتدركه الخالفة وهو صغير، فيصير االمر اليه قبل ان يستحقه، 

  )٥٩(."ولكنني ُأصيره الى رجل من اهلي، أثق بفضله واحتماله
وبهذا حسم الخليفة ابو العباس موضوع والية العهد، مما جعل دائرة المرشحين لها تتسع، نظريًا، 

الى  بعضهملتشمل افراد االسرة العباسية من آل محمد بن علي وآل عبداهللا بن علي، وهو ما دفع 
الخليفة في  الذي كان، على ما يبدو، خيار )٦٠(".محمد بن علي"بها بني أبيه  ن يخّص أنصيحة الخليفة 

قرارة نفسه، لتضيق دائرة الترشيح على النابهين من آل محمد بن علي، الذين ينطبق عليهم شرط الخليفة 
، مما اوحى بأن الخليفة كان يتحدث عن أولي التجربة والحنكة، "رجل من أهلي اثق بفضله واحتماله"

وهو ما جعل اخاه األكبر . عباسيةالفة الخوالقدرة على احتمال الضغوط ومقارعة المعارضين، وحفظ ال
أبو جعفر عبداهللا بن محمد المرشح األبرز، ان لم يكن األوحد، لوالية العهد، نظرًا لكفاءته وخبراته 

بصورة واضحة وجلّية للجميع  وذلك ظهرااإلدارية والعسكرية، ناهيك عن قوة شخصيته وشدة شكيمته، 
  )٦١(.ليه الخليفة بوالية العهد فعالً العباس، فكان ان عهد ا يخالل عهد الخليفة أب

من اهل بيته وليًا للعهد، مما اوحى " رجل"وعلى الرغم من ان كالم الخليفة المعلن كان تعيين 
بأنه سيختار ولي عهد واحد، فقد كان قراره النهائي كما اعتمده في نص كتاب العهد تعيين وليين 

ولي عهٍد اول، وابن اخيه عيسى بن موسى بن جعفر  يه االكبر ابيللعهد من آل محمد بن علي؛ اخ
وهو ما يدفعنا الى محاولة الكشف عن بواعث هذا التعيين من خالل قراءة  )٦٢(.محمد ولي عهٍد ثانٍ 

                                                 
 .٢٣٩، ص٤، جأنساب األشرافالبالذري،   .٥٥

 .٣٨صأخبار المقتدر باهللا، الصولي،   .٥٦

 . ٤٨-٤٧صقضية والية العهد،هدى العبسي، : وانظر ايضاً . ٥٥٥ص العباسيون االوائل،فاروق عمر،   .٥٧

 .٥٥٦ص العباسيون االوائل،؛ فاروق عمر، ٢٣٨، ص٤، جأنساب األشرافالبالذري،   .٥٨

 .٢٣٨، ص٤، جأنساب األشرافالبالذري،   .٥٩

 .٢٨٦، ص٣، جمروج الذهب؛ المسعودي، ٢٣٩، ص٤جالمصدر نفسه،   .٦٠

؛ ٥٥٦ص العباسيون االوائل،فاروق عمر، : انظر المناصب التي توالها ابو جعفر في خالفة اخيه ابي العباس عند  .٦١
 .وما بعدها ٦٧م، ص١٩٨١، دار الرشيد، بغداد، سة المنصور أبي جعفر الداخلية والخارجيةسياحسن العاني، 

سامي : ، تحقيقاألخبار الموفقيات، )م٨٦٩/هـ٢٥٦ت(الزبير بن بكار: انظر نص كتاب عهد الخليفة ابي العباس عند  .٦٢
؛ احمد بن علي ١٥٩، ص٢ج ،تاريخ الموصل؛ األزدي، ١٧١م، ص ١٩٩٦/هـ١٤١٦، ٢العاني، عالم الكتب، بيروت، ط
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والية العهد،  بشأنالمعطيات التي وضعها الخليفة أبو العباس في الحسبان عند اتخاذ قراره النهائي 
خاصة ان بعض الباحثين . وبالذات الحكمة من تعيين ولي عهد ثاٍن، واختيار عيسى بن موسى له

  )٦٣(".تخذ على عجل عندما احس الخليفة باقتراب منيتهان هذا االجراء أ" ذهب الى 
ان الثلث األول من حزير /هـ١٣٦كان مرض الخليفة أبو العباس في الثلث األول من شهر ذي الحجة 

في الوقت الذي كان فيه أبو جعفر لحظة ذاك في مدينة مكة  )٦٤(منه، ١٣أو  ١٢م، وتوفي في يوم ٧٥٤
، وهو ما يجعل انتقال الخالفة والسلطة إليه مرهونًا )٦٥(م٧٥٤/هـ١٣٦المكرمة أميرًا لموسم حج عام 

 يإذ كان للخليفة أب بسالمته على الطريق من مكة المكرمة إلى العاصمة األنبار، وسرعة وصوله إليها،
العباس مخاوف حقيقية على أمن شخص أبي جعفر ومنصبه الجديد من خطر يعترضه في الطريق، مما 

، ويهدد بإخراجها من آل محمد بن علي، األمر الذي يوجب يّ جد يعرض استقرار مؤسسة الخالفة لتحدٍّ 
فة الجديد ويدير المرحلة االنتقالية تعيين ولي عهد ثاٍن، ومن آل محمد بن علي تحديدًا، لينوب عن الخلي

وصوله، وليكون ضمانة بقاء الخالفة في ساللة محمد بن علي إذا تعرض أبو جعفر للخطر  الى أن يتم
استخلف أبو : "قال المدائنيوقد األنبار،  –العباس في طريق مكة المكرمة  يالذي يخشاه الخليفة أب

بعد المنصور، ألنه كان غائبًا بمكة، فلم يأمن عليه المنصور، وعيسى بن موسى ] أبا جعفر[العباس 
  )٦٦(."الحدثان في سفره، فيضطرب الناس وينتشر أمرهم

العباس وتخوفه على أخيه أبي جعفر نابع من تيقنه تمرد عمهما عبداهللا بن  يكان قلق الخليفة أب
 )٦٧(خالفة لنفسه،والي بالد الشام القوي، وخلعه ألبي جعفر مطالبًا بال) م٧٦٥/هـ١٤٧قتل (علي 

أبي جعفر في الطريق إلى العراق إلرسال أنصاره لقطع الطريق عليه  وجودوخطورة استغالله 
لزحف السريع نحو العاصمة األنبار الى االذي يبادر فيه عبداهللا بن علي  نفسهواعتقاله، في الوقت 

فس أبي جعفر، وبعض التي تحركت في نذاتها وهي المخاوف . للسيطرة عليها وفرض خالفته بالقوة
] أبو جعفر[أسرع "مقربيه، حال وصول خبر وفاة الخليفة أبي العباس واستخالفه ألبي جعفر، لذا 

 يوهو ما استوجب على الخليفة أب. )٦٨(، خوفًا من عبداهللا بن علي"السير وأغّذه حتى نزل األنبار
                                                                                                                                                  

، ١مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ج، تحقيق١٤، تاريخ بغداد، )م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت(الخطيب البغدادي 
يعقوب بن سفيان البسوي : وانظر ايضاً . ٦٣، ص ٥، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ٥٤، ص١٠م، ج١٩٩٧/هـ١٤١٧

، ١هـ، ج١٤١٠، المدينة المنورة، ١كرم العمري، مكتبة الدار، طا: ج، تحقيق٤ المعرفة والتاريخ،، )م٨٩٠/هـ٢٧٧ت(
، تاريخ األمم؛ الطبري، ٣٦٢، ص٢، جتاريخ اليعقوبي؛ اليعقوبي، ٢٣٨، ص٤، جأنساب األشراف؛ البالذري، ١١٧ص
 .٤٧٠، ص٧ج

 .٤٥ص قضية والية العهد،هدى العبسي،   .٦٣

؛ ٢١٤، ص٣، جالعيون والحدائق؛ مجهول، ٤٧٠، ص٧، جتاريخ األمم؛ الطبري، ٢٧٠- ٢٦٩، صتاريخ خليفةخليفة،   .٦٤
؛ ٢٩٨ – ٢٩٦، ٢٨٧ – ٢٨٦، ص ٣٢، ج تاريخ دمشق؛ ابن عساكر، ٣١٠- ٣٠٩، ص٣، جمروج الذهبالمسعودي، 
 .٣٤٦، ص٤، جالكاملابن األثير، 

، ٣٢، جتاريخ دمشق؛ ابن عساكر، ٤٧١، ص٧، جتاريخ األمم؛ الطبري، ٣٤١، ص٤، جأنساب األشرافالبالذري،   .٦٥
 .٣٤٧، ص٤، جالكامل؛ ابن األثير، ٤٨، ص٥ج المنتظم،؛ ابن الجوزي، ٣٠٨ص

 .٣٤١، ص٤، جأنساب األشرافالبالذري،   .٦٦

وما بعدها؛ فاروق عمر،  ٨١، صالعصر العباسي األولعبدالعزيز الدوري، : انظر عن تمرد عبداهللا بن علي وبواعثه  .٦٧
وما بعدها؛ فيصل بني حمد،  ١٠١، صسياسة المنصورلعاني، وما بعدها؛ حسن ا ١٢٢، ص١، جالعباسيون األوائل

،  ٣٤، مجلد مجلة دراسات الجامعة األردنية، العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،"تمرد عبداهللا بن علي بن عبداهللا بن العباس"
 .وما بعدها ٤٨، صقضية والية العهدوما بعدها؛ هدى العبسي،  ٣٢٠، ص٢م، عدد٢٠٠٧

هذه الفكرة غابت عن عبداهللا بن علي، على عكس ما توقعه أبو العباس وأبو جعفر، فإن أحد كبار  على الرغم من أن  .٦٨
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ن له اللجوء إلى خراسان، مكّ العباس تأمين الخالفة بتعيين ولي عهد ثاٍن، من آل محمد بن علي، ي
مثًال، واالعتماد على أهلها وشرعية بيعته بوالية العهد لمقارعة عبداهللا بن علي إذ نفذ فعًال هذه 

عبداهللا بن  أساسين شرعيين مهمين أضعفا عداالمخاوف، خاصة أن كتاب العهد وبيعة ولي العهد 
  .)٦٩(علي بصورة كبيرة لعدم حيازته لهما

مسلم  يكان الخليفة مدركًا خطورة الجفاء والعالقة المتوترة بين أخيه أبي جعفر وأبومن جهة أخرى 
، على مستقبل خالفة أخيه، إذ تخوف الخليفة من تمرد أبي مسلم )م٧٥٤/هـ١٣٧قتل (  )٧٠(الخراساني

جعفر، فكان البد من تفويت الفرصة على أبي مسلم لإلقدام على خلع أبي جعفر، واختيار  أبيوخلعه 
ليفة جديد، وفرض هيمنته على الخالفة، ولذلك بادر الخليفة أبو العباس بتعيين ولي عهد ثاٍن من آل خ

 يوتؤكد بعض المصادر التاريخية صدق مخاوف الخليفة أب .)٧١(محمد بن علي، لقطع آماله بهذا الشأن
إليه في  العباس، إذ أبدى أبو مسلم اعتراضه وتحفظه على استخالف أبي جعفر حال وصول الخبر

بن  عيسىالعهد  محاولة إغراء وليّ  بهدفالطريق، ثم عمد، وقد سبق أبا جعفر بالوصول إلى األنبار، 
ذلك موسى بخلع أبي جعفر ومبايعته بالخالفة، واعدًا إياه بالدعم الكامل، إال أن عيسى بن موسى رفض 

  .)٧٢(، مما أجبر أبا مسلم على الرضوخ لألمر الواقعبشدة
سبق أن قرار الخليفة تعيين ولي عهد ثاٍن من آل محمد بن علي انبثق من حرصه يتضح مما 

البالغ على تأمين بقاء الخالفة فيهم، إذا حالت مخاطر الطريق دون وصول أبي جعفر إلى العاصمة 
وجاء اختياره لعيسى بن موسى لوالية العهد الثانية مرتبطًا بهذه . األنبار، ومباشرة سلطته كخليفة

وهو ما يجعله مؤهًال لمباشرة  )٧٣(ة كذلك، إذ كان عيسى من أكبر أفراد آل محمد بن علي سنًا،الغاي
                                                                                                                                                  

: انظر ذلك كله عند. مؤيديه نبهه إليها، اال أن عبداهللا انشغل بالسيطرة على معاقل الجزيرة الفراتية، ففوت الفرصة بذلك
تحفة ، )م١٠٢٨/هـ٤٢٩ت(الملك بن محمد الثعالبي عبد: وانظر أيضاً . ٢٥١- ٢٥٠، ص٤، جأنساب األشرافالبالذري، 
 .٦٣، ص ٣١، ج تاريخ دمشق؛ ابن عساكر، ٧٧م، ص١٩٩٣سعد أبو دية، دار البشير، عّمان، : ، تحقيقالوزراء

 .١٤٥، ص٤، جأنساب األشرافالبالذري،   .٦٩

، ٤، جالكامل ،؛ ابن األثير٢١٣، ص٣، جالعيون والحدائق؛ مجهول، ٤٧٩، ٤٦٨، ص٧، جتاريخ األممالطبري،   .٧٠
 .٣٥٠، ٣٤٥ص

محاورة بين أبي جعفر وأحد مقربيه، لحظة وصول خبر وفاة الخليفة أبي العباس ) م١٠٢٨/هـ٤٢٩ت(حفظ لنا الثعالبي   .٧١
واستخالفه ألبي جعفر، تصور لنا حالة الخوف التي عاشها أبو جعفر من إمكانية إقدام عمه عبداهللا بن علي أو أبو مسلم 

اس بشخصه أو خالفته، مستغلين وجوده على الطريق إلى العراق، والتي كانت بال ريب عين مخاوف الخراساني على المس
لما بلغ المنصور وفاة أخيه السفاح، وكان قافًال من الحج ومعه ": قال الثعالبي. الخليفة أبي العباس على أخيه أبي جعفر

إال أنه خاف لبعده عن الكوفة أن ينتقض عليه األمر، ! !أبو مسلم، إال أنه يتقدمه في المنازل، وهو إن كان ولي العهد
أحدهما أن يسبقك أبو : أنت بين أمرين مخوفين: وَكُثر خوفه من أبي مسلم، فاستشار إسحق بن مسلم العقيلي، فقال له

عبداهللا بن يعارضك : فإن سلمنا من ذلك؟ قال: قال المنصور. مسلم إلى األنبار، مع التباعد بينكما، فيعقد األمر لغيرك
فالسالم عليك يا أمير : فإن سلمُت من ذلك؟ قال: قال. علي، وهو في مثل النحل من الرجال، فيأخذك ويعقُد األمر لنفسه

ومن الجدير بالذكر أن أبا مسلم كان يطلق بين الحين واآلخر تصريحات . ٧٧، صتحفة الوزراءالثعالبي، . "المؤمنين
 .٢٤٤، ص٤، جأنساب األشرافالبالذري، : انظر. تشي بطموحه الهيمنة على الخالفة

؛ محمد بن أحمد بن أعثم ٤٨٠، ص٧، جتاريخ األمم؛ الطبري، ٢٤٦- ٢٤٥، ص٤، جأنساب األشرافالبالذري،   .٧٢
؛ فاروق عمر، ٣٨٢-٣٨١، ص٤م، مج١٩٨٦/هـ١٤٠٦مج، دار الكتب العلمية، بيروت، ٤، الفتوح، )م٩٢٦/هـ٣١٤ت(

، قضية والية العهد؛ هدى العبسي، ١٧٢- ١٧١، صسياسة المنصورسن العاني، ؛ ح٧٤، ص١، جالعباسيون األوائل
 .١٧٣، ص "عيسى بن موسى"؛ حمدان الكبيسي، ٤٧ص

إبراهيم اإلمام، وموسى، وأبو العباس عبداهللا، وأبو جعفر : كان لمحمد بن علي بن عبداهللا بن العباس ستة من األبناء، هم  .٧٣
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سلطة الخليفة باستقاللية وكفاءة، مما يصون الخالفة عن أي هيمنة أو تأثير من القوى الفاعلة في 
  .)٧٤(الدولة، ويوصد الباب أمام أي ذريعة لنقل الخالفة إلى آل علي بن عبداهللا

، إذ أبانت نضج تجربته )٧٥(لمزية الثانية لعيسى واليته على الكوفة في عهد أبي العباسوكانت ا
ة معارضة أو ثورة فيها، در انعدام أي بافي وكفاءة إدارته في تسيير أمورها وضبط شؤونها، وهو ما تجلى 

 بالكفاءة ذاتها كشأن كثير من الواليات األخرى، مما أكد قدرته على تولي منصب الخالفة ومزاولة أعبائها
حاز عيسى مزايا النسب  ،وبهذا. والقدرة، وهو ما كان يرنو إليه الخليفة أبو العباس من ولي العهد الثاني

 )٧٦( .توليته والية العهد الثانيةبوالسن والتجربة، وهي المزايا التي حسمت قرار الخليفة 
                                                                                                                                                  

ليفي بروفنسال، دار : ، تحقيقنسب قريش، )م٨٥٠/هـ٢٣٦ت ( المصعب بن عبداهللا الزبيري . (عبداهللا، ويحيى، والعباس
؛ ابن ٢٣٤، صاخبار الدولة العباسية؛ مجهول، ٣٧٦، ص المعارفابن قتيبة، ؛ ٣١ – ٣٠ت، ص .، د٣المعارف، القاهرة، ط

 :إبراهيم اإلمام: م٧٥٤/هـ١٣٦وفيما يأتي عرض ألعمار آل محمد بن علي في سنة ). ٢٠، ص جمهرة انساب العربحزم، 
ابن . (هاب ومحمدعبدالو : وله ولدان اثنان، هما). ٩- ٨، ص ٤٨، جتاريخ دمشقابن عساكر، . (م٧٤٩/ هـ١٣٢قتل سنة 

ابن حزم، ". (كانا صغيرين اذ قتل ابوهما" غير أنهما ). ٤٠٤، صأخبار الدولة العباسية؛ مجهول، ٣٧٦، ص المعارفقتيبة، 
، ص المعارفابن قتيبة، . (م، ولم يكن له من االبناء اال عيسى٧٢٦/هـ١٠٨مات سنة : موسى). ٣١، ص جمهرة انساب العرب

. م٧٢١/ هـ١٠٣الذي ولد سنة ). ١٨٤، ص ١٦، ج االغاني؛ االصفهاني، ٣٢، ص اب العربجمهرة انس؛ ابن حزم، ٣٧٦
: م ٧٥٤/هـ١٣٦ليكون عمره في سنة . ١٨٦، ص ٥، ج مجمع االداب؛ ابن الفوطي، ٥٨٨، ص ٧، ج تاريخ االممالطبري، (

اال انه كان في سنة ). ٢٠ص ، جمهرة انساب العربابن حزم، . (اكبر ابنائه محمد: ابو العباس عبد اهللا. عاماً  ٣٣
/ هـ ٩٥ولد سنة : ابو جعفر عبد اهللا). ٢٣٨، ص ٤، جأنساب األشرافالبالذري، . (م صغير السن دون البلوغ٧٥٤/هـ١٣٦
: يحيى). ٣٠١ – ٣٠٠، ص ٣٢، ج تاريخ دمشقابن عساكر، . (عاماً  ٤١: م ٧٥٤/هـ١٣٦م، ليكون عمره في سنة ٧١٣

وله ابن ). ٣٦٧، ٦٤، جتاريخ دمشق؛ ابن عساكر، ١١٥، ص ١، جالمعرفة والتاريخ، البسوي. (م٧٥٣/هـ١٣٥توفي سنة 
ويفهم مما اورده الطبري في وصِف ابراهيم بن يحيى عند وفاة ). ٢١، ص جمهرة انساب العربابن حزم، . (واحد هو ابراهيم
مما يعني انه كان صغير ). ٦١، ص ٨، ج تاريخ االمم( .انذاك م انه كان شابا في مقتبل العمر٧٧٥/هـ١٥٨المنصور سنة 
ليكون عمره في سنة . ٢١، ص جمهرة انساب العربابن حزم، . (م٧٣٧/هـ١٢٠ولد سنة  :العباس. م٧٥٤/هـ١٣٦السن في سنة 

ابوجعفر : م هما٧٥٤/هـ١٣٦وبناء على ما تقدم يتضح ان اكبر آل محمد بن علي سنًا في سنة . عاماً  ١٦: م ٧٥٤/هـ١٣٦
 .د، وعيسى بن موسى بن محمدعبداهللا بن محم

أخاف أن يقصر عمر من أجعله قبله : "يتضح هذا التوجه من رفضه طلب زوجته تعيين ابنه محمدًا ولي عهد ثاٍن، إذ قال  .٧٤
. فتدركه الخالفة وهو صغير فيصير إليه األمر قبل أن يستحقه، ولكنني ُأصّيره إلى رجل من أهلي أثق بفضله واحتماله

وهو ما يثبت . ٢٣٨، ص٤، جأنساب األشرافالبالذري، ". من بعدهفأثبت اسم أبي جعفر المنصور، وعيسى بن موسى 
أن األمر لو كان مجرد حفظ الخالفة في آل محمد بن علي فقط، من غير النظر إلى االعتبار أعاله، لبايع ابنه محمدًا 

 .ولي عهٍد ثاٍن دون أدنى تردد

 .٤٦، صقضية والية العهدهدى العبسي،   .٧٥

  :عة عيسى بوالية العهد الثانية مؤشرين مهمينكما يمكن لنا أن نلمس في بي  .٧٦
تعيين عيسى أول ولي عهٍد ثاٍن في تاريخ الخالفة العباسية اشارة الى بدء تبني الخالفة العباسية لممارسات  :أولهما

تالءم سابقتها األموية، والسير على خطاها في احتكار األسرة للخالفة، وٕاعادة اعتماد خطابها السياسي، مع تحويره بما ي
التي بشرت بها " المثاليات"مع العباسيين، مما جعل الخالفة العباسية تظهر بصورة سابقتها األموية، مبتعدة بذلك عن 

. الدعوة العباسية، سواء كان ذلك بنظر خصومها السياسيين أو رجاالت الدعوة العباسية ذاتها، مما حفزهم للثورة عليها
، دراسة في الخطاب السياسي األموي والعباسي وتطبيقاته العملية: فة اهللاخليمضر عدنان طلفاح، : انظر في ذلك

  .وما بعدها ١٤٣وما بعدها،  ٧١م، ص٢٠٠٨األردن،  –مؤسسة حمادة للنشر، إربد 
بيعة عيسى بوالية العهد الثانية قد تشير الى وجود اتجاه بين آل محمد بن علي بالنظر الى الخالفة كإرث لجدهم  :ثانيهما

وهو ما قد يتضح لنا .  محمد، أول أئمة الدعوة العباسية وواضع أسسها وتنظيمها، مما يجعلها حقًا لكل رجل من ساللته
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ه عيسى ءالخالفة وانتقالها اآلمن استدعاوكانت خطوة الخليفة أبي العباس األخيرة في سبيل تأمين 
بن موسى من الكوفة إلى العاصمة األنبار، للمباشرة في عملية نقل السلطة إليه، ليكون قادرًا على 

أي عقبات، وليكون بإمساكه بزمام السلطة قادرًا على مواجهة  من غيرإدارة المرحلة االنتقالية 
والء رجاالت الدولة له،  مؤكداً على أخيه أبي جعفر، تطورات األحداث إذا تحققت مخاوف الخليفة 

عيسى مبايعة يمان المؤكدة والطالق والعتاق لووجوه الناس وَحلََّفهم باأل والقادةأحضر األمراء "بعد أن 
، ألخذ البيعة من الناس )٧٨(ثم سلم الخليفة إليه كتاب العهد. )٧٧("عهد المنصور بعده بن موسى وليّ 

   )٧٩.(ث الخليفة أبو العباس أن توفي، فقام عيسى بمراسم الصالة عليه ودفنهحال وفاته، ولم يلب
نهض عيسى بن موسى بأعباء المرحلة االنتقالية على أتم وجه، إذ شرع بأخذ البيعة بالخالفة 

، وأرسل إلى أبي جعفر ينعى إليه الخليفة ويهنئه باستخالفه، )٨٠(ألبي جعفر وبوالية العهد لنفسه
                                                                                                                                                  

ومنها .عت من هذا السياق، غير ان جمعها قد يشير الى هذا التوجهفي بعض الروايات التي قد تظهر مضطربة اذا انتز 
التي تنص على أن مبايعة عيسى بوالية "  علي بن محمد المدائني وغيره من أهل العلم"ما أورده ابن عساكر من رواية 

مما يوحي بأن  .)٩-٨، ص٤٨ج تاريخ دمشق،. (العهد الثانية إنما كانت بوصية من إبراهيم اإلمام ألخيه أبي العباس
إبراهيم اإلمام دفع بهذا االتجاه لحظة ذاك لعدم حرمان أبنائه، الذين كانوا صغار السن وقت القبض عليه ومن ثمَّ قتله، 

وهو ما يبدو انه أبقى جذوة الطموح في . في المستقبل من فرصة تولي الخالفة.) ٣١، صجمهرة أنساب العربابن حزم، (
، الذي اتضح بمحاولة االنقالب الفاشلة التي قام بها إبراهيم بن محمد بن عبدالوهاب بن إبراهيم آل إبراهيم اإلمام لتوليها

: انظر. (م٨٢٥/هـ٢١٠في سنة ) م٨٣٣-٨١٣/هـ٢١٨- ١٩٨(اإلمام، المعروف بـ ابن عائشة، ضد الخليفة المأمون 
لعل هذه الفكرة هي ذاتها التي و .) ٣١، صجمهرة أنساب العرب؛ ابن حزم، ٦٠٤-٦٠٣، ص٨، جتاريخ األممالطبري، 

خامرت الخليفة أبو العباس بتعينه ابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد ولي عهٍد ثاٍن، إضافة لما ذكر أعاله، اذ يبدو انه 
أراد تأكيدها بانتقال الخالفة بصورة أفقية بين آل محمد بن علي، والى الجيل الثاني منهم الذي يمثله عيسى، وهو ما يجعل 

صة قائمة مستقبًال أمام ابنه محمد لتولي الخالفة، ولعل هذا ما قد يفسر لنا الرواية التي صيغت على نحو نبؤة أوردها الفر 
يكون " المؤلف المجهول على لسان أبي هاشم بن محمد ابن الحنفية يخاطب بها محمد بن علي بن عبداهللا بن العباس 

وهو ما قد يبّين .) ١٨٥ص  أخبار الدولة العباسية،". (الُمـلك في أوالدهما فيملكان ويتناسل! لك ابنان عبداهللا وعبيداهللا
لنا سبب حرص الخليفة أبي جعفر الحقًا على ضرب شخصية محمد بن أبي العباس، بوصفه منافسًا البنه المهدي على 

وجه أبو جعفر مع " اذ  الخالفة، عبر إلصاق تهمة الزندقة والمجون به، وهو ما اتضح عند تعينه واليًا على البصرة،
ان ] أبو جعفر[، فأقاموا معه بالبصرة يظهر منهم المجون، وٕانما أراد بذلك ...محمد بن أبي العباس بالزنادقة والمجان،

ويبدو ان محمد بن أبي العباس أدرك مغزى .) ، عن المدائني٨٦، ص٨، جتاريخ األممالطبري، ". (يبّغضه الى الناس
تاريخ الطبري، : انظر. (ترك واليته والتوجه الى بغداد، غير ان أبا جعفر بادر الى قتله سماً المنصور هذا مما دفعه ل

إحسان : ، تحقيقالعروس في تواريخ الخلفاء نقط، )م١٠٦٣/هـ٤٥٦ت(؛ علي بن أحمد ابن حزم ٢٥، ص٨، جاألمم
ويبدو أن هذه الفكرة .) ٩٢صم، ١٩٨٧، بيروت، ٢، المؤسسة العربية للدراسات، ط٢رسائل ابن حزم، ج: عباس، ضمن

اذ ذكر المسعودي ان من أسباب نكبة المهدي لوزيره )  م٧٨٥-٧٧٥/هـ١٦٩- ١٥٨(استمرت حتى عهد الخليفة المهدي 
انه كان يرى اإلمام في األكبر من ولد العباس، وان غير المهدي من عمومته كان أحق "يعقوب بن داوود اتهامه إياه بــ 

 .٣٤٣، ص٣ج، مروج الذهب. "بها منه

 . ٢٥٧، ص٣، جالعيون والحدائقمجهول،   .٧٧

؛ ابن ٤٤، ص٥، جالمنتظم، ابن الجوزي، ١٥٩، ص٢، جتاريخ الموصل؛ األزدي، ٤٧٠، ص٧، جتاريخ األممالطبري،   .٧٨
 .٣٤٧، ص٤، جالكاملاألثير، 

في تاريخ  بلغة الظرفاء، )م١١٦٣/هـ٥٥٩حيًا (؛ علي بن محمد الروحي ٢٩٥، ص٣٢، جتاريخ دمشقابن عساكر،   .٧٩
وانظر . ٢٠٨م، ص٢٠٠٣/هـ١٤٢٤عماد أحمد وزمالؤه، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، : ، تحقيقالخلفاء

 .٢٣٩، ص٤، جأنساب األشرافالبالذري، : أيضاً 

، ٢، جالموصل تاريخ؛ األزدي، ٤٧١، ص٧، جتاريخ األمم؛ الطبري، ١١٧، ص١، جالمعرفة والتاريخالبسوي،   .٨٠



 عدنان طلفاحمضر                                                        ...  األمير عيسى بن موسى العباسي ودوره في الدولة العباسية

 -٢٦  -  

في . )٨٢(، كما راسل أمراء الواليات بالخبر، وكلفهم بأخذ البيعة من أهلها)٨١(لبيعة لهماويبلغه بأخذ ا
أحرز بيوت "، و )٨٣("ضبط األمر"الذي شدد فيه قبضته على الدولة وٕاداراتها، فــ نفسه الوقت 

في ، ثم أقام )٨٥(، وصرف للجند عطاًء يستوثق به طاعتهم ووالئهم)٨٤("األموال، والخزائن، والدواوين
األنبار ينتظر وصول الخليفة أبي جعفر، الذي نجح باإلفالت من مخاطر الطريق التي كان يخشاها 

فبايع الناس "، )٨٦(م٧٥٤تموز /هـ١٣٧العباس، فوصل األنبار في شهر محرم  وعليه أخوه الراحل أب
جعفر  سّلم عيسى بن موسى إلى أبي"، وعلى إثر ذلك "له بالخالفة، ثم لعيسى بن موسى من بعده

  )٨٨(.منهيًا بذلك إدارته للمرحلة االنتقالية. )٨٧("األمر

                                                                                                                                                  
، ٣، جاإلسالم تاريخ؛ الذهبي، ٣٤٧، ص٤، جالكامل؛ ابن األثير، ٢١٥، ص٣، جوالحدائق العيونهول، ، مج١٦١ص
 .٥٩٨ص

؛ ٣٥، ص٣، جاألمم تجارب؛ مسكويه، ٢١٥، ص٣، جوالحدائق العيون؛ مجهول، ٤٧١، ص٧، جاألمم تاريخالطبري،   .٨١
يومًا  ١٥ويذكر حسن العاني أن رسالة عيسى بن موسى وصلت إلى أبي جعفر بعد . ٣٤٧، ص٤، جالكاملابن األثير، 

 .٩٦، صالمنصور سياسة. على وفاة الخليفة أبي العباس

 تاريخ، األزدي، ٤٧٤، ٤٧٣، ٤٧٢، ص٧، جاألمم تاريخ؛ الطبري، ١١٩، ١١٧، ص١، جوالتاريخ المعرفةالبسوي،   .٨٢
 .٣٤٧، ص٤، جالكامل، ابن األثير، ٢١٧، ص٣، جوالحدائق يونالع؛ مجهول، ١٦٣، ص٢، جالموصل

عبدالسالم هارون، : ، تحقيقواإلسالم الجاهلية في األشراف من المغتالين أسماء، )م٨٥٩/هـ٢٤٥ت(محمد بن حبيب   .٨٣
 .٢٠٩، ص٢م، ج١٩٩١/هـ١٤١١، ١نوادر المخطوطات، دار الجيل، بيروت، ط: ضمن

طه : ج، تحقيق٢، والسياسة اإلمامة، )م٩/هـ٣ق: (مؤلف مجهول: وانظر أيضاً . ٤٧٤، ص٧، جاألمم تاريخالطبري،   .٨٤
، ٤، جالكامل، ابن األثير، ٦٧، ص٥، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ١٣٣، ص٢ت، ج.الزيني، دار األندلس، النجف، د

 .٣٤٨ص

قد بّذر "، حيث يتهمه بأنه ٥٩٩، ص٣، جاإلسالم تاريخالذهبي، : وانظر. ١٤٧، ص٤، جاألشراف أنسابالبالذري،   .٨٥
وانظر إنفاق الخليفة أبي جعفر، . وهو ما يدل، بالرغم من مبالغته، على مقدار األموال التي أنفقت على الجند". الخزائن

بعيد وصوله إلى العاصمة األنبار، على الجند وتجهيزهم لقتال عمه عبداهللا بن علي، واألموال التي أعطاها لعمومته 
وهو ما يدل على وفرتها . ١٤٧، ص٤، جأنساب األشرافالبالذري، : ان والئهم وعدم انحيازهم ألخيهم عبداهللا، عندلضم

 .في بيت المال، ومبالغة الذهبي في قوله

، ٥، جالمنتظم، ابن الجوزي، ٣٠٨، ص٣٢، جدمشق تاريخ؛ ابن عساكر، ٤٧٤، ص٧، جاألمم تاريخالطبري،   .٨٦
 . ٦٧ص

، المنتظم؛ ابن الجوزي، ١٣٤، ص٢، جوالسياسة اإلمامةمجهول، : وانظر أيضا. ٤٧٤، ص٧، جماألم تاريخالطبري،   .٨٧
 .٣٤٨، ص٤، جالكامل؛ ابن األثير، ٦٧، ص٥ج

أن بعض المصادر نقلت لنا رواية لعيسى بن علي بن عبداهللا العباسي انتزع فيها لنفسه دور عيسى بن  بالذكر الجدير من  .٨٨
إن مخاوف الخليفة أبي العباس من خروج : فأوالً ، أسباب لعدة به األخذ لنا يمكن ال ما وهو موسى في المرحلة االنتقالية،

الخالفة عن آل محمد بن علي تجعل من المحال إيكاله لها ألحد أفراد آل علي بن عبداهللا، وٕاال ما الحكمة من تعيين 
رعية والية عيسى بن موسى لوالية العهد، لكونه إن هدف الرواية األساس الطعن في ش: وثانياً . عيسى وليًا للعهد أصالً 

إن : وثالثاً . يختمها بذكر معارضة كبار رجال الدولة على تعينه وليًا للعهد لحظة إذاعته المزعومة لكتاب أبي العباس
ذي اعتمد نصها ال :ورابعاً . روايته هذه تتعارض مع روايات المصادر التاريخية التي تؤكد إدارة عيسى للمرحلة االنتقالية

 ٥٢، ص١٠، جبغداد تاريخالخطيب البغدادي، : عند انظر رواية عيسى بن علي. عناصر أسطورية يصعب القبول بها
، )م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت(وما بعدها؛ إسماعيل بن كثير  ٢٩١، ص٣٢، جدمشق تاريخابن عساكر، : وما بعدها، وعنه

 ٢٩٧، ص١٣م، ج١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١عبداهللا التركي، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط: ج، تحقيق٢١، والنهاية البداية
-١٧٠، صالموفقات األخبار؛ الزبير بن بكار، ٢٤٩ – ٢٤٧، ص٤، جاألشراف أنسابالبالذري، : وقارن مع. وما بعدها

١٧١. 
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  في خالفة أبي جعفر المنصور عيسى بن موسى دور
جعفر، مما منحه  يغدا عيسى بن موسى بواليته للعهد الرجل الثاني في الدولة بعد الخليفة أب

 ولياق صالحيات منصبه غير أن ذلك لم يمنحه صالحيات تفو . )٨٩(ترتيبًا مراسميًا رفيعًا في الدولة
للعهد، خاصة مع خليفة ممسك بزمام السلطة كأبي جعفر، ولذا اقتصر دوره الرسمي على إمارة والية 

، ليستمر في إدارتها على النهج الذي سار عليه في )٩٠(جعفر والكوفة، التي أقره عليها الخليفة أب
جعفر، ينفذ ما يوكله إليه من مهام، أو وفيما عدا ذلك كان رهن إشارة أبي . عهد الخليفة أبي العباس

  .يصدره من توجيهات، وقد تبدت أولى هذه األدوار في حادثة قتل أبي مسلم الخراساني
م مبيتًا النية لقتله ٧٥٥/هـ١٣٧استدعى الخليفة أبو جعفر أبا مسلم الخراساني إلى العراق في عام 

اسي في بالد الشام، إال أن أبا مسلم والتخلص منه، إثر قضائه على ثورة عبداهللا بن علي العب
األمر الذي أقلق . استشعر الخطر من الخليفة، فجاهر بالعصيان، وأمعن في السير إلى خراسان

الخليفة فعمد إلى خديعته واستدراجه، فكلف أمراء البيت العباسي ورجاالت الدولة بمراسلته بما يحمل 
  .)٩١(الترغيب والترهيب

استغالل عيسى بن موسى في استدراج أبي مسلم إليه، إذ كانت تربط الرجلين وعمد الخليفة إلى 
فحّمله . )٩٣(، يأمن معها أبو مسلم أن يغدر به عيسى بن موسى أو يسعى في هالكه)٩٢(صداقة وثيقة

، بعد أن ضمن له )٩٤(فيهارسالة ألبي مسلم مكلفًا إياه إقناعه بمقابلة الخليفة، وهي المهمة التي نجح 
ولهذا وٕامعانًا في تطمين أبي مسلم أوعز الخليفة لعيسى بن موسى باستقباله عند . )٩٥(وأمنه سالمته

، مما دعا عيسى إلى إعادة )٩٧(ذلك بقي أبو مسلم وجًال من الخليفة وعلى الرغم من، )٩٦(قدومه إليه
                                                 

، ٣، جوالحدائق العيونمجهول، . ر للعفو عنهولهذا فقد لجأ إليه بعضهم أمًال منه الشفاعة لدى الخليفة أبي جعف  .٨٩
، ٣، جوالحدائق العيون؛ مجهول، ٤٧٨، ص٧، جاألمم تاريخوأبرزهم عبد الصمد بن علي العباسي، الطبري، . ٢٣١ص
. ٣٥٠، ص٤، جالكامل؛ ابن األثير، ٦٨، ص٥، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ٤٠، ص٣، جاألمم تجارب؛ مسكويه، ٢١٩ص

، ٤، جاألشراف أنسابالبالذري، . ه عبداهللا بن علي الثائر على أبي جعفر في بالد الشامالذي كان ولي عهد أخي
 .٢٤٦، ص٣٦، جدمشق تاريخ؛ ابن عساكر، ١٦٤، ص٢، جالموصل تاريخ؛ األزدي، ٤٤٦ص

، ٧، جاألمم تاريخالطبري، : وانظر أيضاً . ١٦٠، ص٥، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ٢٨٤، صخليفة تاريخخليفة،   .٩٠
 .٣٥٨، ص٤، جالكاملبن األثير، ؛ ا٤٩٦ص

 تجاربوما بعدها؛ مسكويه،  ٤٧٩، ص٧، جاألمم تاريخوما بعدها؛ الطبري،  ٢٦٧، ص٤، جاألشراف أنسابالبالذري،   .٩١
العصر العباسي عبدالعزيز الدوري،  :وانظر أيضاً . وما بعدها ٦٨، ص٥، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ٤٢، ص٣، جاألمم
، المنصور سياسةوما بعدها؛ حسن العاني،  ٧٤، ص١، جاألوائل العباسيونوق عمر، وما بعدها؛ فار  ٨٣، صاألول
 . وما بعدها ١٧٣ص

 .٧٧، ص١، جاألوائل العباسيونفاروق عمر،   .٩٢

المسعودي، ". له فيه رأي جميل"و . ٢٧١، ص٤، جاألشراف أنسابالبالذري، . ألبي مسلم" كان عيسى شديد التعظيم"  .٩٣
". يحب عيسى"وكان أبو مسلم بدوره . ٤٩٢، ص٧، جاألمم تاريخالطبري، : وانظر ايضاً . ٣٢٠، ص٣، جالذهب مروج
 .خلع أبي جعفر ومبايعته بالخالفة، إال أن عيسى رفض ذلك -كما أسلفنا - حتى أنه عرض عليه. ٤٨٩، ص٧، جالطبري

 .٨٤، صاألول العباسي العصرعبدالعزيز الدوري،   .٩٤

خليل المنصور، دار الكتب العلمية، : ج، تحقيق٢، والتاريخ البدء، )م٩٧٥/هـ٣٦٤كان حيًا (ي المطهر بن طاهر المقدس  .٩٥
 اآلداب في الفخري، )هـ١٣٠٩/هـ٧٠٩ت(؛ محمد بن علي ابن طباطبا ٢٧٩، ص٢م، ج١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١بيروت، ط
 .١٧١م، ص١٩٦٦/هـ١٣٨٦، دار صادر، بيروت، اإلسالمية والدول السلطانية

 .١٨٤، صالمنصور ياسةسحسن العاني،   .٩٦

 .٧١، ص٥، جالمنتظمابن الجوزي،   .٩٧
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عيسى أو االكتراث بأمان  من غير، إال أن الخليفة أبا جعفر بادر إلى قتله، )٩٨(تطمينه مرة أخرى
نه كلفه برمي رأس أبي مسلم إلى أنصاره المتحلقين حول مقر الخليفة، مقرونًا إ، بل )٩٩(اعتراضاته

، قاصدًا من وراء ذلك اظهار عيسى بمظهر المشترك في )١٠٠(بنثر المال عليهم لفض تجمعهم
  .مامهمأتصفية ابي مسلم 

ه عنه في إدارة أمور الدولة طيلة مدة وكانت ثاني مهامه التي أوكلها إليه الخليفة أبو جعفر نيابت
قرابة العام تقريبًا، إذ أدى الخليفة الحج في موسم الى عن العاصمة، التي امتدت  غيابه
، ليشرع بعده مباشرة في جولة تفقدية لبالد الشام، استغرقت معظم سنة )١٠١(م٧٥٨/هـ١٤٠
موسم عام مين كّلفه الخليفة بإمرة الحج في اوبعدها ع. )١٠٢(م٧٥٩- ٧٥٨/هـ١٤١
  .)١٠٣(م٧٦١/هـ١٤٣

ه على ءقضا: وكانت آخر أدوار عيسى بن موسى، وأهمها على اإلطالق، في خالفة أبي جعفر
، الملقب بالنفس علي بن ابي طالبالحسن السبط بن الحسن المثنى بن ثورة محمد بن عبداهللا 

م، إذ أعلن محمد ثورته في رجب عام ٧٦٢/هـ١٤٥الزكية، وأخيه إبراهيم بن عبداهللا عام 
م، متخذًا من المدينة المنورة مركزًا له، ثم مد سيطرته على الحجاز بأكمله، ٧٦٢ول األتشرين /هـ١٤٥

واعدا ليه وسلم دون غيرهم، مشرعًا ثورته هذه بأحقية العلويين بالخالفة لوراثتهم الرسول صلى اهللا ع
ما أدى إلى م. )١٠٤(بإشاعة العدل ومحاربة الظلم بتفعيل تنفيذ أحكام الكتاب والسنة في المجتمع اياهم

، وهو ما ضرب بقوة ادعاء العباسيين )١٠٥(تعاطف الكثيرين مع ثورته، وعلى األخص من فئة العلماء
ووعدهم العمل بأحكام الكتاب والسنة إلشاعة شرعية خالفتهم بوراثتهم للرسول صلى اهللا عليه وسلم، 

  .)١٠٦(العدل ودفع الظلم في المجتمع اإلسالمي
ذلك أن اتخاذ الحجاز مركزًا للثورة وما يتمتع به من خصوصية دينية نظرًا لضمه  باإلضافة الى

غيره المقدسات اإلسالمية، يكبل السلطة العباسية عن اتخاذ إجراءات عنيفة، كتلك التي انتهجتها في 
من األقاليم، لقمع الثورة، حرصًا على عدم تلطخ الخالفة العباسية بما وصمت به سابقتها األموية من 

                                                 
؛ ١٣٥، ص٢، جوالسياسة اإلمامة؛ مجهول، ٢٧١، ص٤، جاألشراف أنساب؛ البالذري، ٢١١، المغتالينابن حبيب،   .٩٨

 .٢٧٩، ص٢، جوالتاريخ البدءالمقدسي، 

، ٧، جاألمم تاريخ؛ الطبري، ١٣٦، ص٢، جوالسياسة اإلمامة؛ مجهول، ٢٧٣، ص٤، جاألشراف أنسابالبالذري،   .٩٩
؛ ابن ٢٠٧، ص١٠، جبغداد تاريخ؛ الخطيب البغدادي، ٣٢٢، ص٣، جالذهب مروج؛ المسعودي، ٤٩٢، ٤٨٩ص

 .٧٦، ص٥، جالمنتظمالجوزي، 

: ، تحقيقالخلفاء تاريخ في األنباء، )م١١٨٤/هـ٥٨٠ت(؛ محمد بن علي ابن العمراني ٢٧٢، صتاريخ خليفةخليفة،   .١٠٠
 .٦٦م، ص١٩٩٩/هـ١٤١٩، القاهرة، ١السامرائي، دار اآلفاق العربية، ط قاسم

 .٢٢٧، ص٣، جوالحدائق العيونمجهول،   .١٠١

عبدالمنعم عامر، دار إحياء الكتب العربية، : ، تحقيقالطوال األخبار، )م٨٩٥/هـ٢٨٢ت(أحمد بن داود الدينوري   .١٠٢
 .٨٩، ص٥، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ٣٨٣، ص١٩٦٠القاهرة، 

؛ اليعقوبي، ٣٥، صالمحبر؛ ابن حبيب، ٢٧٥، صتاريخ خليفة؛ خليفة، ١٢٨، ص١، جالمعرفة والتاريخسوي، الب  .١٠٣
 .٥١٦، ص٧، جاألمم تاريخ؛ الطبري، ٣٩٠، ص٢، جتاريخ اليعقوبي

وما بعدها؛ فاروق عمر،  ٨٦، صاألول العباسي العصرعبدالعزيز الدوري، : انظر عبداهللا بن محمد ثورة عن  .١٠٤
 .وما بعدها ٢٥٥، صالمنصور سياسةوما بعدها؛ حسن العاني،  ١٤٨، ص١، جاألوائل العباسيون

، )"م٧٦٣- ٧٦٢/هـ١٤٥(موقف العلماء من حركة محمد بن عبداهللا النفس الزكية العلوي وأخيه إبراهيم "عصام عقلة،   .١٠٥
 .وما بعدها ٣٣٢، ص٢م، عدد ٢٠٠٥،  ٣٢، مجلد العلوم اإلنسانية واالجتماعية: مجلة دراسات الجامعة األردنية

 .وما بعدها ١٣٢وما بعدها،  ١٢٤، صاهللا خليفةمضر عدنان طلفاح، : انظر في ذلك  .١٠٦
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، مما يجعل القضاء )١٠٧(الثورات فيهاانتهاك المقدسات اإلسالمية، وعدم مراعاة حرمتها، أثناء قمعها 
  .)١٠٨(على ثورة محمد بن عبداهللا عملية حرجة وحساسة إلى أبعد مدى

نت هذه االعتبارات جميعها في ذهن الخليفة أبي جعفر عند اختياره لقائد الجيش العباسي وقد كا
الموجه لقمع الثورة في الحجاز، ولذا جنح إلى اختيار احد أفراد األسرة العباسية قائدًا له، نظرًا ألهمية 

صيحة أحد النسب العباسي لقائد الجيش العباسي في المساجلة بين الطرفين، وهو ما يتضح من ن
: ترميه بمثله، إذا قالَ ": جعفر، وقد استشاره بشأن محمد بن عبداهللا، فقال له يمستشاري الخليفة أب

وأنا ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه : أنا ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قاَل هذا
أهل المدينة ن ذلك يحفظ تماسك الجيش العباسي من جهة، ويسهم في استقطاب إ، إذ )١٠٩("وسلم

غير أن الخليفة استشعر أن ذلك ال يتحقق بفاعلية إال على يد شخصية  ،)١١٠(المنورة من جهة أخرى
الخليفة أو : عباسية رسمية لها مكانتها البارزة في الدولة، وهو ما انخزل برأيه في اثنين ال ثالث لهما

المنورة " اد الخروج إلى المدينةأر "أن أبا جعفر ) م٩٠٥/هـ٢٩٢ت (، وقد ذكر اليعقوبي )١١١(ولي عهده
أنه وقد تواترت لديه األخبار عن استتار إبراهيم بن عبداهللا في  - على رأس الجيش العباسي، إال

، وهو ما حسم قراره بتكليف ولي عهده عيسى بن موسى قيادة )١١٢("خاف أن يدع العراق"، - البصرة
  .إخماد ثورة محمد بن عبداهللابالجيش العباسي المكلف 

أثناء عملياته في ا كان الخليفة أبو جعفر حريصًا غاية الحرص على ضبط الجيش العباسي كم
العسكرية في قمع ثورة محمد بما يضمن عدم انتهاك قدسية المدينة المنورة أو مكة المكرمة، وبما ال 

، وهو ما يجعل عيسى بن موسى األحرص )١١٣(ه صورة الخالفة العباسية في نفوس المسلمين، يشوّ 
نه أن يصمه، أو يصم خالفته المستقبلية، ألى ذلك، نظرًا لواليته للعهد، وتوقيه من كل ما من شع

  .)١١٤(والخالفة العباسية بأي سوء، خالل قمعه للثورة
                                                 

يحيى الجبوري، دار : ، تحقيقكتاب المحن، )م٩٤٤/ هـ٣٣٣ت ( أبو العرب محمد بن احمد التميمي : انظر في ذلك  .١٠٧
 ٦٢١، ص ١١، ج البداية والنهايةكثير، وما بعدها؛ ابن  ١٤٢م، ص ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ٣الغرب اإلسالمي، بيروت، ط 

 .وما بعدها، عن المدائني

مع األخذ بعين االعتبار أن فقر الحجاز اقتصاديًا وضعفه بشريًا، ال يجعله اإلقليم المالئم التخاذه مركزًا للثورة، وهو   .١٠٨
 أنسابالبالذري، : انظر. األمر الذي عابه أنصار الخالفة العباسية وأنصار محمد بن عبداهللا العلوي على حد سواء

؛ علي بن الحسين األصفهاني ٥٨١، ٥٧٨، ٥٧٣، ٥٦٣، ٥٦١، ص٧، جاألمم تاريخ؛ الطبري، ٣٢٦، ص٣، جاألشراف
، بيروت، ٤السيد أحمد صقر، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ط : ، تحقيقالطالبيين مقاتل، )م٩٦٦/هـ٣٥٦ت(

 .٢٣٦م، ص٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

 .٣٢٥، ص٣، جالذهب مروجالمسعودي،   .١٠٩

؛ حسن العاني، ١٧٣، ص١، جاألوائل العباسيون؛ فاروق عمر، ٩٠، صاألول العباسي العصرعبدالعزيز الدوري،   .١١٠
 .٢٨٨، صالمنصور سياسة

، الذهب مروج؛ المسعودي، ٥٧٧، ٥٦٥، ص٧، جاألمم تاريخ؛ الطبري، ٣٦١، ص٤، جاألشراف أنسابالبالذري،   .١١١
 .٨، ص٥، جالكامل؛ ابن األثير، ٣٢٥، ص٣ج

 .٣٧٦، ص٢، جاليعقوبي تاريخ   .١١٢

. يتبدى هاجس الخليفة أبي جعفر بهذا الخصوص من وصيته المطولة لعيسى بن موسى عند توجهه إلى الحجاز  .١١٣
؛ محمد بن الحسن ابن حمدون ٣٤٤- ٣٤٣، ص٥، جالفريد العقدابن عبد ربه، : عند انظر نص وصيته

م، ١٩٩٦، بيروت، ١ان عباس وبكر عباس، دار صادر، طإحس: ج، تحقيق١٠، الحمدونية التذكرة، )م١١٦٦/هـ٥٦٢ت(
 .٥٧٨، ص٧، جاألمم تاريخ؛ الطبري، ٣٢٦، ص٣، جاألشراف أنسابالبالذري، : وانظر أيضاً . ٢٤٩- ٢٤٨، ص٩ج

! "ال أُبالي أيهما قتل صاحبه": نسبت بعض المصادر الى أبي جعفر قوله عند إرساله عيسى لقمع ثورة محمد  .١١٤
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توجه عيسى على رأس الجيش العباسي نحو المدينة المنورة، واستطاع إخماد ثورة محمد بن 
أن تؤدي عملياته العسكرية إلى  من غيرم، ٧٦٢أول كانون  ٧/هـ١٤٥رمضان  ١٥عبداهللا وقتله في 

إثارة كبيرة في المجتمع اإلسالمي، كتلك التي أثارتها العملية العسكرية للدولة األموية، ولم يلبث أبو 
لت جعفر ان استدعاه على عجل إلى العراق، لمواجهة ثورة إبراهيم بن عبداهللا في البصرة، التي مثّ 

العباسية من ثورة أخيه محمد في المدينة المنورة، غير أن عيسى انتصر  تحديًا أخطر على الخالفة
وهو ما ُعّد إنجازًا كبيرًا ومهمًا حفظ . )١١٥(م٧٦٣شباط  ١٤/هـ١٤٥ذي القعدة  ٢٥عليه وقتله في 

من خطر زلزل ملكه في مركزه، وكاد "وخّلص أبا جعفر  )١١٦(الخالفة العباسية وضمن استقرارها،
  .)١١٧("يقضي عليه

  ليفة أبو جعفر المنصور ووالية العهدالخ
أضمر الخليفة أبو جعفر منذ توليه الخالفة حصرها في نسله، مما يعني إقصاء عيسى بن موسى 

                                                                                                                                                  
؛ ابن ١٢٦، ص٥، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ٨٥، ص٣، جاألمم تجارب؛ مسكويه، ٥٧٧، ص٧، جماألم تاريخالطبري، (

وهو ما استشف منه أن أبا جعفر عّين عيسى قائدًا للجيش على أمل قتله على يد محمد بن . ٨، ص٥، جالكاملاألثير، 
؛ ٩٠، صاألول العباسي العصرالدوري،  عبدالعزيز. (عبداهللا، مما يفسح المجال أمامه لمبايعة ابنه المهدي وليًا لعهده

وعلى الرغم من وجاهة هذا . ٢٨٨، صالمنصور سياسة؛ حسن العاني، ١٧٣، ص١، جاألوائل العباسيونفاروق عمر، 
االستنتاج الرتباطه بما أقدم عليه أبو جعفر الحقًا من مبايعة ابنه المهدي بوالية العهد، فإن مقولة أبي جعفر هذه تعكس 

االنتصار لحظة ذاك، وهي الثقة التي تنفيها روايات بعض شهود العيان المقربين منه خالل الثورة، إذ تؤكد ثقة مفرطة ب
توتر أبي جعفر وقلقه الجدي من احتمالية انتصار محمد، ألن ذلك سيضع وجود الخالفة العباسية واستمراريتها في خطر 

البالذري، : عند النفسية جعفر أبي لحالة وتصويرهم واياتهمر  انظر(. حقيقي، خاصة بعد ثورة أخيه إبراهيم في البصرة
، ٧، جاألمم تاريخالطبري، : وانظر أيضاً . ٢٤٨، ص٣، جوالحدائق العيون؛ مجهول، ٣٣٦، ص٣، جاألشراف أنساب
؛ ابن ١٤٥، ص٥، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ١٠٢، ٧٩-٧٨، ص٣، جاألمم تجارب؛ مسكويه، ٦٣٩، ٥٦٥، ٥٦٤

واهللا ما أدري : "فقالإذ تضاعف قلق المنصور وتوتره لقلة أعداد الجند الذين معه بالعراق، ). ١٨، ص٥، جالكاملاألثير، 
فمع المهدي بالري ثالثون ألفًا، ومع محمد بن األشعث بإفريقية : فرقت جندي كيف أصنع، واهللا ما عسكري إال ألفًا رجل،
 تاريخالطبري، ". (ال يفارق عسكري ثالثون ألفاً  سلمت من هذه واهللا لئن. أربعون ألفًا، والباقون مع عيسى بن موسى

، الكامل؛ ابن األثير، ١٤٥، ص٥، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ١٠١، ص٣، جاألمم تجارب؛ مسكويه، ٦٣٨، ص٧، جاألمم
فانظر إلى قلق أبي جعفر وعيسى ال يزال حيًا ويقود معركة ضد محمد تشير مجرياتها إلى انتصاره ). ١٧، ص٥ج
علمًا بأن العديد من المدن والمناطق في العراق كانت تتحفز لالنضمام إلى ! لحتمي، فكيف إذا قتل عيسى وهزم جيشه؟ا

، األشراف أنسابالبالذري، : انظر. ( إبراهيم، قبل انتصار عيسى، وهو ما كان أبو جعفر يعلمه ويزيد من الضغوط عليه
، ٥، جالكامل؛ ابن األثير، ١٠٣، ص٣، جاألمم تجاربكويه، ؛ مس٦٤١، ص٧، جاألمم تاريخ؛ الطبري، ٣٤٦، ص٣ج

، ج تجارب األمم؛ مسكويه، ٢٨٢، ص ٢ج  البدء والتاريخ،المقدسي، . حتى انه وضع خطة للهرب من الكوفة). ١٨ص
 .١٠٨ – ١٠٧، ص ٣

، األمم تاريخوما بعدها؛ الطبري،  ٣٤٤وما بعدها؛  ٣٢٧، ص٣، جاألشراف أنسابالبالذري، : انظر التفاصيل عند  .١١٥
وما بعدها؛ ابن  ١٠١وما بعدها،  ٨٥، ص٣، جاألمم تجاربوما بعدها؛ مسكويه،  ٦٣٩وما بعدها،  ٥٧٨، ص٧ج

. وما بعدها ١٧وما بعدها، ص ٨، ص٥، جالكامل؛ ابن األثير، ١٤٦- ١٤٥وما بعدها،  ١٢٦، ص٥، جالمنتظمالجوزي، 
 .١٧٧ – ١٧٤، ص "عيسى بن موسى"حمدان الكبيسي، : وانظر أيضاً 

هو الذي شّيد ُملك المنصور، وحارب ابني عبداهللا بن الحسن، وأقام عمود " ان عيسى: قال الجاحظ يؤكد ذلك  .١١٦
، ج العباسيون االوائل؛ فاروق عمر، ٤٦٠، ص رسالة فضل هاشم على عبد شمس. "بعد اضطرابه] العباسية[الخالفة 

 .٥٥٩، ص ٢

 .٩٢ص، األول العباسي العصرعبد العزيز الدوري،   .١١٧
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عن والية عهده، وهو ما اتضح من عدة إشارات صدرت عنه في هذا الصدد، كان أولها في أيام 
تمرد عمه عبداهللا بن علي في بالد الشام، إذ جمع أبو جعفر، حال وصوله العراق، أفراد األسرة 

رسول العباسية ليروي لهم ما ادعاه من رؤياه للرسول صلى اهللا عليه وسلم في المنام، حيث اختاره ال
صلى اهللا دون عمه عبداهللا بن علي لتولي الخالفة، مشددًا على أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  )١١٨("!!خذها إليك أبا الخلفاء إلى يوم الدين": قال لهعليه وسلم 
جعفر، حّتم عليه تأجيل اإلقدام على خطوته  يأن صغر سن أوالد الخليفة أب وتجدر االشارة الى

هذه لحين بلوغهم سن الرشد، عاكفًا حتى ذلك الحين على إعداد ابنه محمدًا إداريًا وعسكريًا لتأهيله 
 منوهو ال يزال في العقد الثاني "م ٧٨٥/هـ١٤١لوالية العهد، فعينه واليًا على خراسان في عام 

جعفر إقصاء عيسى بن موسى عن والية العهد،  بية الخليفة أ، وهي اإلشارة الثانية لني)١١٩("عمره
لو دّبر تمام األمر لك لوالك خراسان بلد ": حسبما قرأها بعض المقربين من عيسى، اذ قال له

  )١٢٠(".، ومن المحال أن يوليك خراسان بعد الظاهر منه فيك...شيعتك، 
، )١٢١(م٧٦١/هـ١٤٤قبل سنة " لمهديا"كما عمد الخليفة أبو جعفر إلى تلقيب ابنه محمدًا بلقب 

وهي اإلشارة الثالثة . )١٢٢(، بأنه المهديذي النفس الزكيةأثناء سعيه الحثيث لضرب ادعاء محمد في 
واألشد وضوحًا على نية أبي جعفر مبايعة ابنه محمدًا بوالية عهده، وٕاقصاء عيسى بن موسى عنها، 

ى اإلمام الذي يقيم العدل، ويضع الحق في يتخذ داللة سياسية عل"إذ كان لقب المهدي، آنذاك، 
وهو ما ال يمكن أن يتحقق فعًال على أرض الواقع إال بتولي المهدي الخالفة بعد أبيه، . )١٢٣("نصابه

ذي النفس ، بعد إخماد ثورة محمد "المنصور"وهو العزم الذي أكده الخليفة أبو جعفر بتلقيب نفسه بـ 
المؤيد من اهللا : ، فمع أن لقب المنصور يعني)١٢٤(م٧٦٣- ٧٦٢/هـ١٤٥وأخيه إبراهيم عام  الزكية

فقد كان ذا ارتباط وثيق بفكرة المهدي آنذاك، إذ كان هذا اللقب يشير إلى  )١٢٥(بالنصر على أعدائه،
                                                 

؛ الخطيب ١٦٢، ص٢، جالموصل تاريخاألزدي، : وانظر أيضاً . ٢١٥، ص٣، جوالحدائق العيونمجهول،   .١١٨
؛ ابن الجوزي، ٣٠٦- ٣٠٥، ص٣٢، جدمشق تاريخابن عساكر، : وعنه. ٨٦- ٨٥، ص١، جبغداد تاريخالبغدادي، 
، ٤، جاألشراف أنسابالبالذري، : وانظر أيضاً .  ٤٦٠، ص ١٣، ج والنهاية البداية؛ ابن كثير، ٤٧، ص٥، جالمنتظم

 .٦٣ – ٦٢، ص االنباء؛ ابن العمراني، ٢٦٢ص

 قضية؛ هدى العبسي، ٣٧٤، صالمنصور سياسة؛ حسن العاني، ٥٥٨، ص٢، جاألوائل العباسيونفاروق عمر،   .١١٩
 .٦٢، ٥٧- ٥٦، صالعهد والية

نزار رضا، دار : ، تحقيقاألطباء طبقاتفي  األنباء عيون، )م١٢٦٩/هـ٦٦٨ت(محمد بن القاسم ابن أبي أصيبعة   .١٢٠
 .٢٣١ت، ص.مكتبة الحياة، بيروت، د

البالذري، ". هذا محمد المهدي: "قائالً ) م٧٦١/هـ١٤٤ت(إذ قَدمه الخليفة أبو جعفر للمتكلم المعتزلي عمرو بن عبيد   .١٢١
سيلة إعالن لتلقيب ابنه محمدًا بالمهدي، وهو ما كما استخدم الخليفة أبو جعفر السكة و  ٣١٠، ص٤، جأنساب األشراف

الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر "عبد العزيز الدوري، . م٧٦٣/هـ١٤٦يظهر في سكة عباسية تعود الى سنة 
ي وداد القاضي، الجامعة األمريكية ف: تحريردراسات عربية وٕاسالمية مهداة إلى إحسان عباس، : ، ضمن"العباسي األول

 .١٣١م، ص١٩٨١بيروت، 

ألقاب الخلفاء العباسيين وداللتها " ؛ فاروق عمر،١٣٠- ١٢٩، ص"الفكرة المهدية"عبد العزيز الدوري، : انظر في ذلك  .١٢٢
موقف "؛ عصام عقلة، ٢١٣م، ص١٩٧٧، ١، دار القلم، بيروت، طبحوث في التاريخ العباسي: ضمن ،"الدينية السياسية

 .٣٣٧-٣٣٦، ص"العلماء

 .١٢٤، ص"الفكرة المهدية"زيز الدوري، عبدالع  .١٢٣

 .٣١١م، ص١٩٨١، دار ومكتبة الهالل، بيروت، التنبيه واإلشراف، )م٩٥٧/هـ٣٤٦ت(علي بن الحسين المسعودي   .١٢٤

 .٢٠٧، ص"ألقاب الخلفاء العباسيين"فاروق عمر،   .١٢٥
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، ويعمل على التهيئة واإلعداد لحكمه الذي سيمأل الدنيا )١٢٦(األمر "د للمهديمهّ الذي يُ "الشخص 
خالفة أبي جعفر المنصور مرحلة انتقالية لخالفة المهدي، وال أحد سواه، وبمعنى آخر باتت . عدالً 

  .وهو ما يعني حتمية إقصاء عيسى بن موسى عن والية العهد
، إذ كان عيسى )١٢٧(م٧٦٣/هـ١٤٦وضع مخططه موضع التنفيذ الفعلي في عام بشرع المنصور 

قائد عسكري مظفر ألنه بل  قدير فحسب، للعهد ووالٍ  ألنه وليّ بن موسى آنذاك في قمة مجده، 
قبل "كذلك، وهو ما أوجب على المنصور سرعة التحرك في تنفيذ مشروع إقصائه عن والية العهد، 

، خاصة أن ابنه )١٢٨("أن تتنامى مكانة عيسى المعنوية إلى الدرجة التي ال يمكن السيطرة عليها
  .)١٢٩(المهدي كان قد دخل في العقد الثالث من عمره آنذاك

ح مشروع المنصور هذا كان مرهونًا بموافقة عيسى بن موسى تحديدًا على التنحي نجا ولعل
، مما )١٣٠(من األمة" البيعة المتقدمة"لصالح المهدي عن والية العهد، إذ كان عيسى حائزًا على 

يعني استحالة بيعة المهدي بوالية عهد المنصور إال في حالة موت عيسى، أو قبوله التنحي وٕاعالنه 
يًا لتحليل األمة من بيعته المتقدمة وأيمانها، وهو ما يمنح عيسى إذا رفض ذلك سندًا شرعيًا ذلك رسم

في مقاومة رغبة المنصور، ويضفي على رفضه قوة ال يستهان بها، ولهذا لجأ المنصور أول األمر 
  .إلى الروية في تنفيذ مشروعه

، إال أن "برقيق من الكالم"لمهدي فاتح المنصور عيسى بن موسى برغبته تنحيه عن والية العهد ل
ال أفعل يا أمير المؤمنين، ": ببيعته المتقدمة، ومتذرعًا بأيمانها، فقال محتما، وبشدةعيسى رفض 

العتق والطالق، وغير ذلك من مؤكد : كيف باأليمان والمواثيق التي علّي، وعلى المسلمين من
ط على عيسى إلجباره النزول على فشرع المنصور بالضغ. )١٣١("األيمان، ليس إلى ذلك سبيل

، ثم بدأ بخفض منزلته في المراسم، خاصة )١٣٢(م عن والية الكوفة٧٦٣/هـ١٤٦رغبته، فعزله عام 
عند الدخول إليه، إذ صار يقدم المهدي في الدخول ويجلسه عن يمينه، بعد أن كان عيسى يدخل 

، وهي الخطوة )١٣٣(إلى يسار الخليفة أوًال ويجلس إلى يمين الخليفة، ثم يليه المهدي بالدخول ويجلس
إال أن عيسى ثبت على رفضه، فأخذ . مضيه فيه التي ُعّدت إشهارًا لمشروع المنصور، وتأكيد

                                                 
 .١٣١، ص"الفكرة المهدية"عبدالعزيز الدوري،   .١٢٦

 .٣٧٩، ص٢، جتاريخ اليعقوبياليعقوبي،   .١٢٧

 .٥٦-٥٥، صقضية والية العهدهدى العبسي،   .١٢٨

. ١١٥، ١٠٧، ص٤، جاألشراف أنساب م،٧٤٢/هـ١٢٥م، ٧٤١/هـ١٢٤يذكر البالذري أن محمدًا المهدي ولد سنة   .١٢٩
 .عاماً  ٢٢-٢١: م٧٦٣/هـ١٤٦مما يجعل عمره سنة 

ره، بإلزامها الوفاء لمن بايعته أوًال، هي بيعة األمة التي تلقاها ولي العهد في حياة الخليفة، لقطع الطريق عليها بيعة غي  .١٣٠
التي ُحلف بها لولي العهد عند تلقيه البيعة المتقدمة كانت من " أيمان البيعة"علمًا بأن . والوقوف إلى جانبه ضد منازعيه

العباسي، حول البيعة المتقدمة وأيمانها، وأثرها في األحداث التاريخية خالل العصر . الشدة بحيث يتعذر الوفاء بكفاراتها
 .٣٣٧، ص "موقف العلماء"عصام عقلة، : وانظر أيضاً . وما بعدها ١١٤، صخليفة اهللامضر عدنان طلفاح،  :انظر

 تاريخ؛ الطبري، ٣٤٢، ص٤، جأنساب األشرافالبالذري، : وانظر أيضاً . ٢٥٦، ص٣، جوالحدائق العيونمجهول،   .١٣١
؛ ابن األثير، ١٦٠، ص٥، جالمنتظمبن الجوزي، ؛ ا١١٥- ١١٤، ص٣، جاألمم تجارب؛ مسكويه، ١٠، ص٨، جاألمم
 .٨٠٣، ص٣، جاإلسالم تاريخ؛ الذهبي، ١٧٢، صالفخري؛ ابن طباطبا، ٢٢، ص٥، جالكامل

 .١٩، ص٤٨، جدمشق تاريخ؛ ابن عساكر، ٢٧٨، ص تاريخ خليفةخليفة،   .١٣٢

، ٣، جوالحدائق ونالعي؛ مجهول، ١٠، ص٨، جاألمم تاريخ؛ الطبري، ٣٤٢، ص٤، جاألشراف أنسابالبالذري،   .١٣٣
، ٥، جالكامل؛ ابن األثير، ١٦١، ص٥، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ١١٥، ص٣، جاألمم تجارب؛ مسكويه، ٢٥٩ص
 .٤٠٨، ص١٣، جوالنهاية البداية؛ ابن كثير، ٢٢ص
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المنصور يرسل له التهديدات المبطنة بالقتل إن لم يستجب لمطلبه، إال أن عيسى لم يعرها 
  .له بوالية العهد عتقده حقاً ا، وثبت على موقفه الرافض التفريط فيما )١٣٤(انتباهاً 

وعنده بدأ المنصور بإدارة حملة دعائية واسعة، لزيادة الضغوط على عيسى لدفعه للتنازل عن 
والية العهد للمهدي، عامدًا من خاللها إلى إشراك عدة جهات وشخصيات رسمية وغير رسمية في 

هو تجاوب مع  بهدف اظهار أن مطلبه وسعيه هذا  ال ينطلق من دوافع شخصية، بل؛ حملته هذه
. )١٣٥("وأن العامة ال يعدلون بالمهدي أحدًا، وكذلك األمراء والخواص! "رغبة قطاع واسع من األمة

لما أراد "واكتسب الشعر، بوصفه أداة إعالم ودعاية آنذاك، أهمية قصوى في هذا السياق، ولهذا 
ر أبو ُنخيلة التميمي ، فجند الشاع)١٣٦("قول الشعراء في ذلكيالمنصور أن يعقد للمهدي أحبَّ أن 

نفسه في نصرة مشروع المنصور هذا، فقال يحثه على خلع عيسى ) م٧٦٣/٧٦٤/هـ١٤٦/١٤٧قتل (
   ]الرجز: [)١٣٧(ومبايعة المهدي بوالية العهد

 خليفة اهللا وأنت ذاكا
 فأحفُظ الناس لها أدناكا
 وكلنا منتظر لذاكا

  ]الرجز: [وقال أيضاً 
  

 أسند إلى محمد عصاكا
 استكفيته كفاكاوابُنك ما 

 هاكا هاكا: لو قلت هاتوا قيل
  

 بل يا أميَن الواحد المؤيِد
 أمسى وليُّ عهدها باألسعدِ 
 من قبل عيسى َمْعَهدًا عن معهدِ 
 فيكم وتفَنى وهي في َتَزّيدِ 
 بل قد فرغنا غيَر ان لم َنْشَهدِ 
 فلو سمعنا قولك ُأْمُدِد امددِ 
 فبادر البيعة ورَد الُحشَّدِ 

 تمَّ فما من ُعنَّدِ فهو الذي 
 وَردِِّه منك رداًء يرَتدِ 

  

  

 إن الذي وّالك ربُّ المسجدِ 
 عيسى َفَزْحلفها إلى محمدِ 
 حتى تؤّدى من يد إلى يدِ 
 فقد رضينا بالغالم األمردِ 
 وغير أن العقَد لم ُيَؤكَّدِ 
ِدى  كانت لنا كدعَقِة الورِد الصَّ
 تبيُن من يومك هذا أوَغدِ 

 َيزَددِ وزاد ما شئت َفزدُه 
 فهو رداُء االبق الُمقلَّدِ 

  
نخيلة الشاعر على درجة كبيرة من الخطورة على عيسى، ال لدعوتها الصريحة  يكانت قصائد أب

رواها الخدم، والخاصة، وتناشدتها "إلقصائه عن والية العهد فحسب، بل لذيوعها وانتشارها، إذ 
                                                 

؛ ١٦١، ص٥، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ١١٥، ص٣، جاألمم تجارب؛ مسكويه، ١٠، ص٨، جاألمم تاريخالطبري،   .١٣٤
. ٨٠٣، ص٣، جاإلسالم تاريخ؛ الذهبي، ١٧٣- ١٧٢، صالفخري؛ ابن طباطبا، ٢٣- ٢٢، ص٥، جالكاملابن األثير، 

أن المنصور أقدم على سّمه بالفعل، غير أن عيسى نجى بأعجوبة بعد أن شارف على الموت،  وتؤكد بعض الرويات
، ٤، جاألشراف أنسابالبالذري، :  انظر. نازل عن والية العهدليخرج من محنته هذه أشد إصرارًا على موقفه الرافض الت

، والحدائق العيون؛ مجهول، ٣٠٩، صالخلفاء أوالد أشعار؛ الصولي، ١١، ص٨، جاألمم تاريخ؛ الطبري، ٣٤٣ص
 .٢٣، ص٥، جالكامل؛ ابن األثير، ٩٢، صالعروس في تواريخ الخلفاء نقط؛ ابن حزم، ٢٦٠- ٢٥٩، ص٣ج

 .٤٠٨، ص١٣، جوالنهاية ةالبدايابن كثير،   .١٣٥

 .٣١٩، ص٢٠، جاألغانياألصفهاني،   .١٣٦

- ٣١٠، صالخلفاء أوالد أشعار؛ الصولي، ٢٣- ٢١، ص٨، جاألمم تاريخالطبري، : انظر قصائد أبي نخيلة عند  .١٣٧
 .٣٤١، ص ٤، جاألشراف أنسابالبالذري، : وانظر أيضاً . ٣١٩- ٣١٦، ص٢٠، جاألغاني؛ األصفهاني، ٣١٤-٣١٣
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تخلصًا منه، وردعًا لغيره من الشعراء  )١٣٩(لذا بادر عيسى بن موسى إلى اغتياله، ؛)١٣٨("العامة
المساهمة في مشروع إقصائه، وهو األمر الذي منع غيره من الشعراء بالفعل عن دعم المنصور في 

  )١٤٠(.مشروعه، وفّوت عليه استغالل الشعر في تصعيد الضغوط عليه
ي إذ كّلف عمه عيسى بن عل ؛وشكل الضغط األسري المحور الثاني في حملة المنصور هذه

الستجابة لمطلب المنصور، وهو ما قام به عيسى بن علي فعًال، باالضغط على عيسى بن موسى 
بل زاد عليه إغراء المنصور بأبناء عيسى كذلك، وهو ما أدى إلى استياء عيسى بن موسى واستنكاره 

نه ال يحمد م"الشديد، إذ بات يدرك خطورة ما يقوم به عمه عيسى بن علي في هذا السياق، فكان 
، غير أن المنصور لم ينجح بتفعيل الضغط األسري على عيسى بن موسى، إذ )١٤١("مدخله فيه

أحجم أفراد من األسرة العباسية عن مساندة المنصور في ذلك، متذرعين ببيعة عيسى بن موسى 
د دعم ـقـَ هم بتخفيف حدة الضغط األسري عليه، غير انه فَ أس، وهو ما )١٤٢(المتقدمة في أعناقهم

  )١٤٣(.ما اعتقده حقًا له في والية العهد، وهو ما أشعره بغّصة عاتبهم عليها ة ومؤازرتها له فياألسر 
الراوندية /وكان ثالث محاور الضغط على عيسى استعانة المنصور برجاالت الشيعة العباسية

ية المؤازرين له في رغبته، فأرسل وفدًا يضم ثالثين من كبارهم إلى عيسى إلقناعه بالتنازل عن وال
العهد للمهدي، غير أن مباحثاتهم معه انتهت إلى الفشل، إذ استمر عيسى على موقفه الرافض 

، مستندًا في رفضه إلى مؤازرة جناح آخر داخل الشيعة )١٤٤(التنازل عن والية العهد
                                                 

 .٣٤١، ص ٤، جاألشراف أنسابالبالذري، : وانظر أيضاً . ٣١٨، ص٢٠، جغانياألاألصفهاني،   .١٣٨

، ٢٠، جاألغاني، األصفهاني، ٣١١، صالخلفاء أوالد أشعار؛ الصولي، ٢٤، ص٨، جاألمم تاريخالطبري،   .١٣٩
 .٣١٩ص

" : كان عقال بن شبة قد حذر أبا نخيلة من خطورة دعم مساعي المنصور هذه، ملوحًا له باحتمالية فشلها، اذ قال له  .١٤٠
يا أبا نخيلة، أما أنت فقد سررت أمير المؤمنين، فلئن تم األمر لتصيبن خيرًا، ولئن لم يتم فابتغ نفقًا في األرض أو 

وهو ما يبين لنا إحجام العديد من الشخصيات ). ٣٤٢ – ٣٤١، ص ٤، جافاألشر  أنسابالبالذري، ( ".سلمًا في السماء
الرسمية والعامة عن االنخراط في مشروع المنصور منذ بدايته، ومن المؤكد أن اغتيال عيسى بن موسى ألبي نخيلة، 

 .وعجز المنصور عن حمايته، عزز هذا التوجه عند الكثيرين

 .٢٣، ص٥، جالكاملاألثير،  ؛ ابن١٣-١١، ص٨، جاألمم تاريخالطبري،   .١٤١

 .٣٤٦، ص٤، جاألشراف أنسابالبالذري، : انظر مثالً   .١٤٢

  ]:الطويل[ قال عيسى في ذلك   .١٤٣
 أيـنسٌى بنو العـباس ذّبي عـنهم
  فتحت لهم شرق البالد وغـربها

 وقد ساورتهم من بني العم عصبة
  أقـطـع أرحـامـًا عـلـيَّ عـزيـزةً 

  فلما وضعت األمر في مستقره
 عن الحق الذي أستحقُهُدفعُت

 بسيفي ناَر الحرب ذاٍك سعيرها 
  َفـَذل ُمعـاديـها وَعـزَّ نصـيـرهـا

 كأسد الشرى ما يستفيق زئيرها
  وأسـدي مـكيـدات لـهـا وأنيرها
  والحـت بـه شـمـس تـألأل نورها
 وسارت بأوساٍق من الغدرعيُرها

 .٢٤، ص ٣، ج التذكرة الحمدونية؛ ابن حمدون، ٩٧- ٩٦، ص معجم الشعراءالمرزباني، 

، والحدائق العيون؛ مجهول، ٢٠١-٢٠٠، ص٢، جالموصل تاريخ؛ األزدي، ٢٠-١٩، ص٨، جتاريخ األممالطبري،   .١٤٤
، ٥، جالكامل؛ ابن األثير، ١٦١، ص٥، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ١١٨، ص٣، جتجارب األمم؛ مسكويه، ٢٦٠، ص٢٣ج

عادوا وشهدوا عند المنصور زورًا على عيسى أنه قبل التنحي، أعلن بيعة أنهم  وتذكر روايات هذه المصادر. ٢٤ص
، إذ كانت شرعية بيعة وهو األمر الذي ال يمكن القبول به. المهدي رسميًا بوالية العهد، على الرغم من إنكار عيسى لتنحيه

وتحليل األمة من بيعته المتقدمة  المهدي بوالية العهد تتوقف على قبول عيسى التنحي، وٕاعالنه ذلك رسميًا على المأل،
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اذ كان عيسى قد ، )١٤٥(إقصائه عن والية العهدفي ، ومعارضتهم مسعى المنصور الراوندية/العباسية
قفه بين صفوفهم وضمن والئهم امام خطوات المنصور، التي بدأت تتسارع، في عزله، من دّعم مو 

فعمد عيسى من خالله تأكيد شرعية توليه للعهد، لحظة ذاك،  ،)١٤٦("المرتضى"خالل تلقيب نفسه بـ 
اذ كان لقب المرتضى ذا داللة دعوية تنبوئية مرتبطة بفكرة المهدوية التي تبنتها . والخالفة مستقبالً 

ليعني لقب  )١٤٧(،"الرضا من آل محمد"الدعوة فالثورة العباسية، وهو مشتق من شعارها الذي رفعته 
الذي وقع التراضي به لتولي الخالفة  - صلى اهللا عليه وسلم - نتمي آلل محمدالشخص الم: المرتضى

وكان لقب المرتضى من  )١٤٩(.نظرًا لتميزه عنهم وتفرده من بينهم )١٤٨(دونًا عن غيره من اقرانه
وهو من االلقاب التي اطلقها عليه  )١٥٠(االلقاب التي حملها الخليفة العباسي االول أبو العباس،

مما يبين لنا داللة هذا اللقب في صفوفهم وتأثيره العقائدي عليهم، وهو ما  )١٥١(ة،الشيعة العباسي
  .يتضح من دعمهم لعيسى امام المنصور

أمام إصرار عيسى على التمسك بحقه في والية العهد، لجأ المنصور، في محوره الرابع، إلى و 

                                                                                                                                                  
وأيمانها، وهو ما كان المنصور يدير حملته باتجاهه لضمان إضفاء الشرعية على بيعة المهدي وٕاسقاط شرعية عيسى، وٕاال 

 .لكان قد أعلن بيعة المهدي من غير النظر إلى قبول عيسى أو رفضه

؛ أحمد بن حمدان الرازي ٦٨، ص والفرق مقاالتال؛ األشعري، ٥١-٥٠، صفرق الشيعةالنوبختي، : انظر في ذلك  .١٤٥
الغلو والفرق الغالية في الحضارة اإلسالمية، : عبداهللا السامرائي، وألحقه بكتابه: ، حققه٣، جكتاب الزينة، )م١٠/هـ٤٦٥ت(

 .٢٩٩م، ص١٩٨٨، ٣دار واسط، بغداد، ط

عن ( ١٨٦، ص ٥، ج الدابا مجمع؛ ابن الفوطي، )عن المدائني( ١٠، ص٤٨، جدمشق تاريخابن عساكر،   .١٤٦
 .٥٢٣، ص٢٣، جبالوفيات الوافي؛ الصفدي، )المدائني

 .٣٦٥؛ ٣٤٠؛ ٣٢٩؛ ٣٢٣؛ ٢٩١؛ ٢٨٧؛ ٢٨٣- ٢٨٢، ص أخبار الدولة العباسيةمجهول، : أنظر مثالُ   .١٤٧

إجتماع ) "م٩٢٢/هـ٣١٠ت(م، في سياق ما ذكر اعاله، اذ ذكر الطبري ٩٠٩/ هـ٢٩٦ظهر لقب المرتضى في سنة   .١٤٨
وتناظرهم فيمن ] م لصغر سنه٩٣٢- ٩٠٨/هـ٣٢٠- ٢٩٥[المقتدر ] الخليفة[على خلع  القادة والُكّتاب والقضاة جماعة من

ان جميع من ... فأجابهم الى ذلك، على، وناظروه في ذلك، فإجتمع رأيهم على عبداهللا بن المعتزيجعل في موضعه، 
ليتلقب عبداهللا بن المعتز تبعًا لذلك  .١٤٠، ص١٠ج تاريخ األمم،". ورائهم من الجند والقادة والُكتاب قد رضوا به

في حين ذكر الطبري . ١٢١، ص٦، ج الكامل؛ ابن األثير، ٥، ص٥، جاألمم تجاربمسكويه، : انظر. بالمرتضى باهللا
 .١٤٠، ص١٠جتاريخ األمم، . انه تلقب بالراضي باهللا

ن جعفر الحسيني العلوي بوالية العهد في سنة علي بن موسى ب) م٨٣٣- ٨١٣/هـ٢١٨-١٩٨(لما بايع الخليفة المأمون   .١٤٩
بن [وبني علي ] بن عبدالمطلب[انه نظر في بني العباس "، معلًال ذلك بـ "الرضى من آل محمد"م لقبه بـ ٨١٦/هـ٢٠١

 تجارب؛ مسكويه، ٥٥٤، ص ٨جتاريخ األمم، الطبري،  ".فلم يجد احدًا هو افضل وال اورع وال اعلم منه] ابي طالب
أحمد : عند" الرضى"وانظر نص كتاب المأمون بالعهد لعلي . ١٨٣، ص٥، ج الكامل؛ ابن األثير، ٣٦٦، ص٥٣، جاألمم

عبد الستار أحمد فراج، عالم : ج، تحقيق٣، مآثر اإلنافة في معالم الخالفة، )م١٤١٨/هـ٨٢٠ت(بن علي القلقشندي 
 .وما بعدها ٣٢٥ص  ٢م، ج١٩٨٠الكتب، بيروت، 

؛ علي بن منصور ٢٧٨، ص٣٢، ج دمشق تاريخ؛ ابن عساكر، ٤٩، ص ١٠، ج ريخ بغدادتاالخطيب البغدادي،   .١٥٠
عصام هزايمة ورفاقه، مؤسسة حماد، اربد، : ج، تحقيق٢، اخبار الدول المنقطعة، )م١٢١٦/هـ٦١٣ت(ابن ظافر 

 .٢٨٢، ص ٢م، ج١٩٩٩

ورود بعض الروايات التي تشير  وتجدر االشارة هنا الى. ٢٠٤- ٢٠٣، ص "القاب الخلفاء العباسيين"فاروق عمر،   .١٥١
؛ حسن بن ٣٨٩، ص٤، مجالفتوحابن اعثم، : انظر. الراوندية إلبراهيم اإلمام بلقب الّرضي/الى تلقيب الشيعة العباسية

عباس العزاوي، مطبعة : ، صححه وعلق عليهالنبراس في تاريخ خلفاء بني العباس، )م١٢٣٥/هـ٦٣٣ت(علي ابن دحية 
 .٢٢م، ص ١٩٤٦/هـ١٣٦٥المعارف، بغداد، 
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، دون النظر إلى "أسمعوه ما كرهفكانوا إذا رأوا عيسى راكبًا "إشراك الجند وقادتهم في الضغط عليه 
أربك عيسى، وأشعره بمهانة  هذا يبدو أنو لعهد، أو انتسابه للبيت العباسي الحاكم، احرمة واليته 

، وهي الشكوى التي كان المنصور ينتظرها، العتقاده أنها داللة )١٥٢("فشكا ذلك إلى المنصور"كبيرة، 
أذيتهم لعيسى، ليشرع في مراسلة عيسى طالبًا ، فأمر الجند بوقف )١٥٣(ضعف، وبدء رضوخ لمطلبه

  . )١٥٥(م٧٦٤/هـ١٤٧، وكان ذلك في عام )١٥٤(منه رسميًا التنحي عن والية العهد لصالح المهدي
تنحيه عن والية العهد لصالح  ، هوحملت رسالة المنصور إلى عيسى طلبًا واضحًا ومحدداً 

ها بما يضمن معه ستر رغبته الشخصية المهدي، إال أنه كان حريصًا على صياغتها وانتقاء ألفاظ
ال قاضي فيها غيره، وال نفاذ لها إال به، "في ذلك وراء االدعاء بتنفيذه إلرادة اهللا ومشيئته، التي 

ليمضي . يجريها على إذاللها، ال يستأمر فيها وزيرًا، وال يشاور فيها معينًا، وال يلتبس عليه شيء أراده
، ال يستطيعون منه امتناعًا، وال عن أنفسهم دفاعًا، رب األرض ما أحب العباد وكرهوا قضاؤه في

وكانت إرادة اهللا ومشيئته، في نظر . )١٥٦("ومن عليها، له الخلق واألمر، تبارك اهللا رب العالمين
بما قذف اهللا له في قلوب أنصار "، التي تبدت له )١٥٧(المنصور، تولي المهدي الخالفة دون سواه

لوبهم مودته، وقسم في صدورهم محبته، فصاروا ال يذكرون إال فضله، وال ، وأشرب ق...، )١٥٨(الدين
فلما رأى أمير المؤمنين ما قذف اهللا في قلوبهم من مودته، . ينوهون إال باسمه، وال يعرفون إال حقه

أيقنت نفس وأجرى على ألسنتهم من ذكره، ومعرفتهم إياه بعالماته واسمه، ودعاء العامة إلى طاعته، 
لمؤمنين أن ذلك أمر تواله اهللا وصنعه، ولم يكن للعباد فيه أمر وال قدرة، وال مؤامرة وال أمير ا
وزاده يقينًا أن العامة وأفراد األسرة العباسية، شاطروا أهل خراسان محبتهم للمهدي، . )١٥٩("مذاكرة

ذي رأى أمير لل"أضحت بيعة المهدي بوالية العهد مطلبًا عامًا  فقد، )١٦٠(وتوقهم إلى توليه الخالفة
كان "، وهو ما يلزم المنصور مسايرته والتماشي معه، إذ "المؤمنين من اجتماع الكلمة، وتتابع العامة

وكان ! وال يجد مناصًا عن خالص ما دعو إليه! أمير المؤمنين ال يمنع مما اجتمعت عليه العامة
ه من حرسه وشرطته، فلم أشد الناس على أمير المؤمنين في ذلك األقرب فاألقرب من خاصته وثقات

، )١٦٢(من مدعيها من غيرهإذ أن مهدية الصادقة . )١٦١("يجد أمير بدًا من استصالحهم ومتابعتهم
من عيسى فحسب، بل ومن أبيه  ليسجعلته صاحب السلطة الشرعية، واألحق بتولي الخالفة، 

". فضت األمور إليهحتى ظن أمير المؤمنين أنه لوال معرفة المهدي بحق األبوة أل"المنصور كذلك، 
                                                 

، المنتظم؛ ابن الجوزي، ٣٤٢، ص٤، جاألشراف أنسابالبالذري، : وانظر أيضاً . ١٤، ص٨، جاألمم تاريخالطبري،   .١٥٢
 .٢٣، ص٥، جالكامل؛ ابن األثير، ١٦١، ص٥ج

أن األخير رغم كل ما مر به عيسى من البالء، قبل ذلك، إال أنه لم يقدم البتة على الشكوى للمنصور، على الرغم من   .١٥٣
؛ مسكويه، ١٠، ص٨، جاألمم تاريخالطبري، : انظر. إليه عيسى أبداً " يستطعمه أن يشكو إليه شيئًا، فال يشكو"كان 
 .٢٣-٢٢، ص٥، جالكامل؛ ابن األثير، ١١٥، ص٣، جاألمم تجارب

 .١٤، ص٨، جاألمم تاريخ؛ الطبري، ٣٤٢، ص٤، جاألشراف أنسابالبالذري،   .١٥٤

 .٥٥٩، ص٢، جاألوائل العباسيونفاروق عمر،   .١٥٥

 . ١٥-١٤، ص٨، جاألمم تاريخالطبري،   .١٥٦

 .٦١، صالعهد والية قضية؛ هدى العبسي، ٥٦١، ص٢، جاألوائل العباسيونفاروق عمر،   .١٥٧

 . اإلشارة هنا إلى أهل خراسان من الشيعة العباسية، أنصار الدعوة فالدولة العباسية  .١٥٨

 . ٣٤٢، ص٤، جاألشراف أنسابالبالذري، : وانظر أيضاً . ١٦-١٥، ص٨، جاألمم تاريخالطبري،   .١٥٩

 .٦١، صالعهد والية قضية، هدى العبسي، ٥٦١، ص٢، جاألوائل العباسيونفاروق عمر،   .١٦٠

 .١٦، ص٨، جاألمم تاريخالطبري،   .١٦١

 . ٥٦١، ص٢، جاألوائل العباسيونفاروق عمر،   .١٦٢
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من " اجتمع عليه رأي رعيته"وهو ما يوجب على الخليفة إعالم ولي عهده عيسى بن موسى بما 
أن يكون ابتداء ذلك من ِقَبِلَك، ليعلم "وجوب تنحيه لصالح المهدي، غير أنه طلب من عيسى 

حهم، منهم إلى أنصارنا من أهل خراسان وغيرهم أنك أسرع إلى ما أحبوا مما عليه رأيهم في صال
  .)١٦٣("قبل نصح أمير المؤمنين لك، تصلح وترشدا، ف...ذلك من أنفسهم، 

نقض ما "كان رد عيسى بن موسى على المنصور الرفض التام لمطلبه، متهمًا إياه العمل على 
، منبهًا المنصور على "أخذ اهللا عليه من الميثاق من العامة بالوفاء للخالفة والعهد لي من بعدك

لبيعة  اشرعية خالفته مع شرعية واليته للعهد، وهو ما يجعل نقض بيعته بوالية العهد نقضتالزم 
المنصور بالخالفة، داعيًا إياه إلى عدم االطمئنان إلى من يؤازره في مشروع إقصائه عن والية عهده، 

لحذاء من إن الذي ُأسس عليه البناء، وُخط عليه ا: "خوفًا من انقالبه عليه مستقبًال، فكتب اليه
عهد لي من اهللا وأمر نحن فيه سواء، ليس ألحد من المسلمين فيه ]: العباس يأب[الخليفة الماضي 

رخصة دون أحد، فإن وجب وفاء فيه فما األول بأحق به من اآلخر، وٕان حل من اآلخر شيء فما 
لم يحرج ، فإن من أجابك إلى ترك شيء وجب لي واستحل ذلك مني، ...، )١٦٤(ُحّرم ذلك من األول

إذا أمكنته الفرصة وأفتنته الرخصة أن يكون إلى مثل ذاك منك أسرع، ويكون بالذي أسست من ذلك 
ما ذهب إليه من االحتجاج بإرادة اهللا وأمره، غير أنه  ده فييوختم رسالته إلى المنصور بتأي". أبخع

عهد على يد الخليفة أبي يؤكد نفاذهما باختياره لتولي الخالفة، دون غيره، عند مبايعته بوالية ال
وذكرت أن األمور كلها بيد اهللا، هو مدبرها : "سعي له فيها، أو طلب لها، فقال من غيرالعباس، 

إن األمور بيد اهللا وقد حق على من عرف ذلك . ومقدرها ومصدرها عن مشيئته، فقد صدقت
عًا، وال دفعنا عنها ضّرًا، وال نلنا واعلم أّنا لسنا جررنا إلى أنفسنا نف. ووصفه؛ العمل به واالنتهاء إليه
عزمًا إلنفاذ أمره، وٕانجاز وعده، وٕاتمام عهده،  ولكن اهللا إذا أراد، ...الذي عرفته بحولنا وال قوتنا، 

، فال أحكم إبرامه، وأبرم إحكامه، ونّور إعالنه، وثبت أركانه، حين أسس بنيانه وتأكيد عقده؛
  .)١٦٥("جيل ما أخريستطيع العباد تأخير من عّجل، وال تع

غضب المنصور، وفاتحة لموجة جديدة من االضطهاد والضغط في كان رفض عيسى سببًا 
من اإليذاء واإلهانة لعيسى، حتى أنهم " ما كانوا عليه الى اشدوالجند  القادةعاد "الشديدين عليه، إذ 

عيسى إلى وهو ما دفع . )١٦٦(منعوا اتصاله مع الناس، وهددوا بقتله في حال أصر على رفضه
مراسلة المنصور شاكيًا إياهم، طالبًا لجمهم عن اإلساءة إليه، متهمًا الخليفة نفسه بتحريضهم على 

لو سامني غيرك ما سمتني الستنصرتك عليه والستشفعت بك إليه، وقد استعنت : "ذلك، فكتب اليه
م نصيرًا، ومنهم بك على قوم ال يعرفون الحق معرفتك، وال يلحظون العواقب لحظك، فكن لي عليه

غير أن المنصور أكد له، في جواب رسالته، استمرار حملته ضده حتى ينصاع لرغبته ". مجيراً 
لوال أنك تسام : "بالتنحي، مهددًا إياه بالقتل على أيدي الجند المؤيدين لبيعة المهدي بوالية العهد، فقال

                                                 
 . ١٧-١٦، ص٨، جاألمم تاريخالطبري،   .١٦٣

كان طرح عيسى بن موسى هذا ينسجم مع قناعة األمة، آنذاك، بتالزم شرعية الخليفة وولي عهده إذا كانا قد تلقيا بيعة   .١٦٤
قال عمر بن عبدالعزيز للخليفة األموي الوليد بن . األمة في وقت واحد، كما هو حال المنصور وعيسى بن موسى

يا أمير ": على خلع أخيه سليمان بن عبدالملك من والية عهدهيبرر رفضه الموافقة ) م٧١٥- ٧٠٥/هـ٩٦ -٨٦(عبدالملك 
، )م٢٠٠/هـ٥٩٧ت(عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي ! ؟"المؤمنين إّنا بايعنا لكما في عقدة واحدة، فكيف نخلعه ونتركك

 .٤٦م، ص٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١بكر محمد، دار صالح الدين، القاهرة، ط: ، تحقيقعبدالعزيز بن عمر سيرة

 .١٨-١٧، ص٨، جاألمم تاريخ، الطبري  .١٦٥

 .١٩، ص٨، جاألمم تاريخ؛ الطبري، ٣٤٣، ص٤، جاألشراف أنسابالبالذري،   .١٦٦
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ولوال أني أخاف أن تسبق . ليكالنزول عن حق لك، وواجب في يديك لزال الضرع إليك، والتحمل ع
  .)١٦٧("أيدي هذه العصبة من أهل الدولة إليك، لما كلفتك شاقًا وال حملتك مكروهاً 

كانت رسالة المنصور هذه، وما حملته من إصرار على تنحي عيسى أو قتله، مرحلة فاصلة في 
أرسل إليه رسالة موقف عيسى بن موسى، إذ عمد بعدها إلى محاولة التهدئة مع الخليفة المنصور، ف

يعرب فيها عن صعوبة موافقته على التنحي، ومنبهًا لخطورة ما يريده المنصور منه في التأسيس 
عارضًا عليه ما ارتآه حًال وسطًا بينهما، يقضي لمسلك نقض البيعة بين أفراد األسرة الحاكمة، 

يعة المهدي وليًا بتنازل عيسى عن حقه في تعيين ولي عهد عند توليه الخالفة، وقبوله بمبا
: فكتب اليه. لعهده، تماشيًا مع رغبة المنصور، ليصبح المهدي بذلك ولي عهد ثاٍن للمنصور

، سامني ما تشح به األنفس وتبذل دونه، وما لم ُيَر غيري أجاب إليه، من ...وجدت أمير المؤمنين، "
، وٕاذا ...قد ونقض العهد،عيُت إلى ما ال صبر عليه من حل الع، وقد دُ ...حل العقد ونقض العهد،

أمضى أمير المؤمنين بهذا ُسّنًة في حداثة ُملك وأوائل دولة، ال يؤمن أن َيْسَتنَّ به وَلُدُه، ويقع منه ما 
وأمير المؤمنين يعلم أن من ُجعل هذا األمر إليه وله، من غير شرط فيه . ال تالفي له، وال ُبقيا معه

صريفه، وال شرط علّي في تسليم األمر من بعدي إلى أحٍد عليه، ُمحّكم في تدبيره، ُمخّير في ت
ُذُ◌ِكر وال شخص ُعّين، وقد جعلته لمحمد بعدي، طالبًا بذلك رضا أمير المؤمنين، وتابعًا موافقته، 

فإن رأى أمير المؤمنين أن يرعى سالفتي وقرابتي، ويعرف اجتهادي ومناصحتي، وتاركًا مخالفته، 
  .)١٦٨("ويأمر بكف األذى عني، فعل إن شاء اهللاقبل ذلك مني، ويذكر مخالطتي وكفايتي، وي

كان مشروع المنصور إقصاء عيسى عن والية العهد كليًا، غير أنه بادر إلى اقتناص الفرصة 
التي الحت له بانهيار عيسى وتضعضعه، فعرض تعديل عرض عيسى، إذ اشترط لموافقته على 

لوالية العهد الثانية، وقبوله بمبايعة المهدي بوالية العهد بقائه وليًا للعهد، أن يقبل بتأخير نفسه 
إن هؤالء قوم قد غلب : "األولى، مهددًا إياه ضمنيًا بتصعيد الضغط عليه في حال رفضه، فقال له

! وأنا واهللا يا ابن أخي وحبيب قلبي. عليهم حب هذا الفتى حتى سيط بدمائهم، واجتمعت عليه آراؤهم
!! ، فلو قدمته بين يديك حتى يكون بيني وبينك لكفوا، وأنا لك ناصحيأخافهم عليك وعلى نفس

  .)١٦٩("وأنت أعلم
أيقن عيسى أن عرض المنصور يعني خلعه عن والية العهد فعليًا، الستحالة امتداد العمر به لما 

وهو ما أدخله في صراع نفسي بين . بعد المهدي، هذا إن لم يقدم المهدي على خلعه أسوة بأبيه
ل بمهانة الخلع، أو محاولة الدفاع عما اعتقده حقًا له بوالية العهد، وما يمكن أن يترتب على القبو 

  ]البسيط: [فعله هذا من فتنة تهز أركان الدولة، فقال في ذلك

                                                 
 .٣٧٨-٣٧٧، صالمنصور سياسة؛ حسن العاني، ٣١٦، صالخلفاء أوالد أشعارالصولي،   .١٦٧

العامة محمد علي قرنة، الهيئة المصرية : ج، تحقيق٦، الدر نثر، )م١٠٣٠/هـ٤٢١ت(منصور بن الحسين اآلبي   .١٦٨
 .٤٤٤-٤٤٣، ص١م، ج١٩٨١/هـ١٤٠١للكتاب، القاهرة، 

 .١٩، ص٨، جاألمم تاريخالطبري، : وانظر أيضاً . ٣٤٣، ص٤، جاألشراف أنسابالبالذري،   .١٦٩



  م٢٠١٤، ١العدد ، ٨المجّلد                                                          

 -٣٩  -  

 ُخيِّرُت أمرين ضاع الحزم بينهما
 وقد هممت ِمرارًا أن ُأساقيهم
 ولو فعلت لزالت عنهم ِنَعمٌ 

  
  

 َممُ إما َصغار وٕاما فتنة عَ 
 كأس المنية لوال اهللا والرَِّحمُ 

 )١٧٠(بكفر أمثالها ُتستنزل الِنَقمُ 
 

غير أن مراجعته الدقيقة لموازين القوى في الدولة أكد له قوة موقف الخليفة وابنه، اذ كانا يتمتعان 
، في الوقت )١٧١(بوالء الجيش ودعمه لهما في مشروعهما، مما شل قدرته على التصدي لهما بفاعلية

الذي استشعر فيه الخطر الحقيقي على حياته من تعديات الجند في حال رفضه، مما أجبره ه نفس
، وهو ما )١٧٢(على الموافقة مرغمًا على عرض الخليفة تقديم المهدي عليه في والية العهد األولى

المخلوع؟ يا بني : أن يقال لكم: يا َبنّي، قد رأيتم ما جرى، فأيما أحب إليكم: "يتضح من قوله ألبنائه
  )١٧٣(؟"يا بني المفقود: أو يقال لكم

وبانصياع عيسى بن موسى، آخر المطاف، لرغبة المنصور، توجب عليه اإلعالن شخصيًا 
وبصورة علنية خلع نفسه من والية العهد األولى، وتحليل األمة من بيعته المتقدمة وأيمانها، وٕاسقاط 

ًا، حتى يتمكن المنصور فعليًا من مبايعة ابنه حقه في المطالبة بحقوقها، ليحرم من الشرعية رسمي
عقد  ؛ولهذا. المهدي بوالية عهده األولى، وليحوز وحده الشرعية بنيله بيعة األمة المتقدمة بها

وحضر عيسى بن موسى مجلس المنصور، وحضر "المنصور مجلسًا عامًا في قصره لهذه الغاية، 
اشهدوا علّي أني خلعت ": عيسى بحضرتهم قائالً ، فخطب )١٧٤("معه جماعة األشراف والوجوه والجند

نفسي مما كان لي من والية العهد، وسلمته إلى محمد المهدي بن أمير المؤمنين، وقدمته على 
فما ادعيته بعد يومي هذا منها فإني ُمبطل الحق لي . نفسي، لتصييرها إليه، ألنه أولى بها مني

أن يخرج إلى الناس فيخاطبهم بذلك، ] المنصور[جعفر أمره أبو "ثم . )١٧٥("فيه وال طلبة، وال دعوى
، إني قد سلمُت والية العهد ...المقصورة في المسجد الجامع، "إليهم، وأعلن لهم من على " فخرج

، وحلل األمة من بيعته المتقدمة وأيمانها، "للمهدي محمد بن أمير المؤمنين، وقدمته على نفسي
وختم الكتاب، "ثم ُوّثَق تنحي عيسى للمهدي في كتاب رسمي  .)١٧٦(وأسقط حقه في المطالبة بحقوقها

                                                 
وانظر قصائد أخرى لعيسى تحمل . ١٨٣، ص١٦، جاألغاني؛ األصفهاني، ٣١٣، صالخلفاء أوالد أشعارالصولي،   .١٧٠

، ٣١٧، ٣١٦- ٣١٤، صالخلفاء أوالد أشعار؛ الصولي، ٩٧-٩٦، صالشعراء معجمالمرزباني، : الفكرة ذاتها، عند
 . ١٥، ص٣، جالحمدونية التذكرة؛ ابن حمدون، ٣١٩

 .٦٢، صالعهد والية قضيةهدى العبسي،   .١٧١

 .٣٨٤- ٣٨٢، صالمنصور سياسةحسن العاني،   .١٧٢

 .٣١٧، ص٢٠، جاألغانياألصفهاني،   .١٧٣

 .١١٨، ص٣، جاألمم تجاربيه، ؛ مسكو ٢٦٠، ص٣، جوالحدائق العيونمجهول،   .١٧٤

 . ٢٦٠، ص٣، جوالحدائق العيونمجهول،   .١٧٥

؛ مسكويه، ٢٥-٢٤، ص٨، جاألمم تاريخالطبري، : وانظر أيضاً . ١٢٧- ١٢٦، صوالكتاب الوزراءالجهشياري،   .١٧٦
إصرار المنصور على  وتذكر هذه المصادر. ١٦١، ص٥، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ١١٩-١١٨، ص٣، جاألمم تجارب
عيسى بيعه لحقه بوالية العهد األولى للمهدي، ال خلع نفسه، وهو ما يبدو أنه أضيف الحقًا لتبرير إقدام المنصور تأكيد 

على خلع عيسى من والية العهد أمام قطاع كبير من الشيعة العباسية الذين لم يرضوا عن ذلك، في محاولة إليجاد تبرير 
آخرين لم يصدقوا بتاتًا هذا االدعاء، وهو ما دفعهم إلى االستمرار أمامهم، وهو ما يبدو أنه أقنع بعضهم، غير أن 

 فرقالنوبختي، : وانظر أيضاً . ٦٨، صوالفرق المقاالتاألشعري، : انظر في ذلك. باالعتراف بشرعية عيسى بن موسى
 . ٢٩٩، ص٣، جالزينة؛ الرازي، ٥٠، صالشيعة
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  .)١٧٧("وضع عليه عيسى خطه وخاتمه، والقوم جميعاً ] و[، ...وشهد عليه الشهود، 
ولم "ثر ذلك تمت البيعة للمهدي بوالية العهد األولى ومن بعده لعيسى بن موسى بالثانية، إوعلى 

المنصور في ذلك إلى الواليات، حيث بايع أهلها للمهدي، ، وأرسل )١٧٨("يبَق أحٌد إال دخل في البيعة
ايار "/هـ١٤٧شهر ربيع األول من سنة "، في )١٧٩(ومن بعده لعيسى بن موسى بوالية العهد

  .)١٨٠(م٧٦٤
  

  الخلع عن والية العهد
نجح المنصور في مسعاه بيعة المهدي بوالية العهد، إال أنه ضرب بصنيعه هذا وحدة الشيعة 

افترقت حينئذ شيعته واضطربت، وأنكرت ما كان منه، وأبوا قبول بيعة "راوندية إذ ال/ العباسية 
إمامة عيسى بن موسى وبيعته، وأنكروا إمامة "، وتمسك القسم األكبر منهم بـ )١٨١("المهدي
. عيسى بن موسى بعد أبي جعفر المنصور]: الشرعي[أن اإلمام ": ، واستمروا يرون)١٨٢("المهدي

وخطأوا أبا جعفر المنصور في عقد الخالفة البنه المهدي، . في ولد عيسى ]اإلمامة[وأجروها 
، األمر الذي أوجس منه المنصور خيفة على )١٨٣("وتصييره األمر لعيسى بن موسى بعد المهدي

وهو ما دفعه للتخلص من . )١٨٤(ابنه المهدي ومستقبل خالفته، منذ اليوم الذي بويع فيه بوالية العهد
م قتل عمهما ٧٦٤/هـ١٤٧قة غير مباشرة، إذ أوكل إليه سرًا في أواخر عام عيسى بن موسى بطري

، والخالفة وأنت ولي عهد بعد المهديأراد أن يزيل النعمة عني وعنك، : "عبداهللا بن علي، بحجة أنه
: إال أن كاتب عيسى نبهه إلى مغزى المنصور من ذلك قائًال له". صائرة إليك، فخذه واضرب عنقه

، فكان أن أحجم عيسى "، أمرك بقتله سرًا، ثم يدعيه عليك عالنية، ثم يقيدك بهتلك ويقتلهأراد أن يق"
  .)١٨٥(عن تنفيذ أمر المنصور، مما حماه من القتل

                                                 
 سياسة؛ حسن العاني، ١١٩، ص٣، جاألمم تجاربوانظر أيضًا، مسكويه، . ٢٥، ص٨، جتاريخ األممالطبري،   .١٧٧

 .٣٨٥، صالمنصور

 .٢٨٠، ص٢، جاليعقوبي تاريخاليعقوبي،   .١٧٨

، ٤٨، جدمشقيخ ر؛ ابن عساكر، تا٢٦٠، ص٣، جوالحدائق العيون؛ مجهول، ٢٧٨، صخليفة تاريخخليفة،   .١٧٩
؛ ابن ٢٤، ص٨، جاألمم تاريخ؛ الطبري، ٣٤٦، ٣٤٤، ص٤، جاألشراف أنسابالبالذري، : وانظر أيضاً . ٩- ٨ص

 .٤٠٨، ص١٣، جوالنهاية البدايةكثير، 

 .٨، ص٤٨، جدمشق تاريخ؛ ابن عساكر، ١٣٣، ص١، جوالتاريخ المعرفةالبسوي،   .١٨٠

 .٥٠، صالشيعة فرقالنوبختي،   .١٨١

 .٦٨، صوالفرق المقاالتاألشعري،   .١٨٢

 .٢٩٩، ص٣، جالزينة كتابالرازي،   .١٨٣

سورة النحل، ". وال تنقضوا اإليمان بعد توكيدها، وقد جعلتم اهللا عليكم كفيالً : "صور موجهًا كالمه لعيسى يومئذقال المن  .١٨٤
 .٥٢٣- ٥٢٢، ص٢٣، جبالوفيات الوافي؛ الصفدي، ٩، ص٤٨، جدمشق تاريخابن عساكر، . ٩١آية 

، ٣، جاألمم تجارب؛ مسكويه، ١٣٠، صوالكتاب الوزراء؛ الجهشياري، ٨- ٧، ص٨، جاألمم تاريخالطبري،   .١٨٥
؛ ١٥٣، ص٤، جاألشراف أنسابالبالذري، : وانظر أيضاً . ١٦٠- ١٥٩، ص٥، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ١١٣- ١١٢ص

 تاريخابن عساكر، . ؛ ٣٣٦- ٣٣٥، ص٣، جالذهب مروج؛ المسعودي، ٢٥٨- ٢٥٧، ص٣، جوالحدائق العيونمجهول، 
أن خطوة  ومن الجدير بالذكر. ٤٠٧- ٤٠٦، ص١٣، جوالنهاية ايةالبد؛ ابن كثير، ٦٧ – ٦٥، ص ٣١، ج دمشق

م، بعد بيعة ابنه المهدي بوالية العهد، التخلص من أفراد ٧٦٤/هـ١٤٧المنصور هذه اندرجت في سياق حملته في عام 
سابق عليه في عمه عبداهللا بن علي، المتمرد ال: األسرة العباسية الذين اعتقد بهم الخطر على مستقبل خالفة المهدي، وهم

وقد . عيسى بن موسى ولي العهد السابق، ومحمد بن الخليفة أبو العباس مرشح والده لوالية العهد: بالد الشام، وابنا أخويه
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لم يكتفوا بالمعارضة الكالمية " الراوندية"ويبدو أن أنصار عيسى ومؤيديه من الشيعة العباسية 
ولعل . تحرك فعليًا إلعادة عيسى إلى منصبه السابقفحسب، بل تشير بعض الدالئل إلى محاولتهم ال

على الخليفة المنصور ومحاربتهم إياه في بغداد عام " شغب الراوندية"ما ورد في بعض المصادر عن 
م يندرج ضمن هذا المسعى، وهو ما يتضح من شكوى المنصور ألحد أفراد األسرة ٧٦٨/هـ١٥١

قد خفت أن تجتمع كلمتهم فيخرج التياث الجند علينا، أما ترى ما نحن فيه من : "العباسية، إذ قال
فكان أن أشار عليه بضرب وحدة الجيش العباسي بتسعير العصبية القبلية بن . "هذا األمر من أيدينا

، على الجانب الشرقي لنهر دجلة المقابل لمدينة بغداد، )الرصافة(أفراده، وببناء مدينة محصنة 
فيصير ذلك بلدًا وهذا بلدًا، فإن فسد عليك أهل هذا "ن الجند العباسي لتكون مقرًا للمهدي ولمؤيديه م

الجانب ضربتهم بأهل ذلك الجانب، وٕان فسد عليك أهل ذلك الجانب ضربتهم بأهل هذا الجانب، 
ويبدو أن المنصور استشعر تأييد بعض أفراد األسرة . "فقبل المنصور رأيه، فاستوى له ملكه، ...

لنفسه "م على تجديد البيعة ٧٦٨/هـ١٥١ هفي تحركهم هذا، فأقدم في العام ذاتالعباسية للراوندية 
  .)١٨٦("والبنه محمد المهدي من بعده، ولعيسى بن موسى من بعد المهدي على أهل بيته

ولم يلبث مؤازرو عيسى بن موسى من الشيعة العباسية أن أعادوا تنظيم صفوفهم في خراسان، 
أنصار خالفتها، ويبدو أن نشاطهم كان من القوة والوضوح ما دفع معقل الثورة العباسية وقاعدة 

في سالسل "م ٧٧٠/هـ١٥٣المنصور إلى مالحقتهم وٕالقاء القبض عليهم، وحمل قادتهم سنة 
، الحتواء حركتهم، وردع غيرهم عن االنخراط بها، وهو )١٨٧(إلى بغداد" لتعصبهم لعيسى بن موسى

ف الشيعة العباسّية، بعد ما قارب السبع سنوات على إقصائه ما أكد استمرار الوالء لعيسى في صفو 
عن والية العهد، وأثبت فاعلية نشاطهم وخطورة مواقفهم على مستقبل خالفة المهدي في نظر 

  .)١٨٨(المنصور
وعلى الرغم من نجاح المنصور في تحجيم مؤيدي عيسى بن موسى وٕاضعاف شوكتهم، إال أنه لم 
                                                                                                                                                  

حاول بداية التخلص من عبداهللا بن علي وعيسى بن موسى معًا بالطريقة التي ذكرت أعاله، فلما فشل دبر اغتيال عبداهللا 
، الذهب مروج؛ المسعودي، ٢٩، ص٨، جاألمم تاريخ؛ الطبري، ١٥٣، ص٤، جاألشراف سابأنالبالذري، . (بن علي

م ٧٦٤/هـ١٤٧وفي ذات العام ). ٦٤ -  ٦٣، ص اإلنباء ؛ ابن العمراني،٢٤، ص٥، جالكامل؛ ابن األثير، ٣٣٦، ص٣ج
، ٢، جالموصل اريخت؛ األزدي، ٨٦، ٢٥، ص٨، جاألمم تاريخالطبري، . (قتل ابن أخيه محمد بن أبي العباس سماً 

في حين نجا عيسى بن موسى من المنصور ليستمر غصة في ). ٢٠، صالعرب أنساب جمهرة؛ ابن حزم، ٢٠٣ص
 .حلقه

، المنتظم؛ ابن الجوزي، ٣٩-٣٧، ص٨، جاألمم تاريخ؛ الطبري، ١٣٨، ١٣٣، ص١، جوالتاريخ المعرفةالبسوي،   .١٨٦
، ٢، جالموصل تاريخاألزدي، : وانظر أيضاً .  ٤١٨، ص ٥٣، ج دمشق تاريخ؛ ابن عساكر، ٢٠٢-٢٠٠، ص٥ج

 وتعلق هدى العبسي. ٣٤-٣٣، ص٥، جالكامل؛ ابن األثير، ١٢٧-١٢٥، ص٣، جاألمم تجارب؛ مسكويه، ٢١٤ص
نطباعًا إال أنها تخلق ا! ال تذكر المصادر سببًا لهذه المبادرة: "على تجديد المنصور للبيعة على أفراد األسرة العباسية قائلة

بأنه مع مرور أربع سنوات على قيام المنصور بإعادة تنظيم مشروع الوراثة، فقد ظل أعضاء في األسرة لم يقتنعوا بعد 
وحول . ٦٤، صالعهد والية قضية". بإجراءاته، وكانوا مطالبين بتجديد إظهار حسن نواياهم تجاه الخليفة وما صنع

 ,E. Kohlberg, ” AL-Rawandiyya”, in The Encyclopaedia of Islam, Leiden, Brill: الراوندية، انظر

1995,  vol: VIII , p 461 – 463. 

 .٣٧، ص٥، جالكامل؛ ابن األثير، ٢١٧، ص٥، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ٤٢، ص٨، جتاريخ األممالطبري،   .١٨٧

أهل بيته الهاشميين وأهل "يبدو أن ذلك كان يشغل بال المنصور بصورة مستمرة، حتى أنه كان دائم التنبيه على   .١٨٨
، ٢، جاألوائل العباسيونفاروق عمر، ". أن يقفوا إلى جانب المهدي، يؤازروه ويشدون من عضده: خراسان في كل مناسبة

 .٥٦٢ص



 عدنان طلفاحمضر                                                        ...  األمير عيسى بن موسى العباسي ودوره في الدولة العباسية

 -٤٢  -  

عيسى بعين الريبة والتوجس، وهو ما كاشف به قبيل الى له ينظر يستطع القضاء عليهم، مما جع
ونظرًا الستشعار المنصور وفاته . )١٨٩(م ابنه المهدي٧٧٥/هـ١٥٨توجهه إلى الحج في موسم عام 

إلبعاده عن العاصمة  )١٩١(، فقد اصطحب معه عيسى بن موسى)١٩٠(بسبب مرضه في حجته هذه
المحتملين، خوفًا من انتهازه فرصة موت الخليفة  ومراكز القوى في الدولة، ناهيك عن أنصاره

  .المنصور للقيام بما من شأنه أن يعرض المهدي وخالفته لتحد أو خطر جدي
ويبدو أن مخاوف المنصور في هذا الصدد كان لها ما يبررها، إذ نقلت لنا بعض المصادر أن 

بدى ترددًا في بيعة م، أ٧٧٥/هـ١٥٨عيسى بن موسى لما علم بوفاة المنصور، في ذي الحجة 
في تردد بعض القادة كذلك، إال أنه ُأجبر على البيعة له تحت تهديد السيف،  اسهمالمهدي، وهو ما 

إذ كان المنصور قد اصطحب معه في حجته أنصار المهدي فقط، تاركًا عيسى تحت رحمتهم عند 
  .)١٩٢(وفاته

م، قد ٧٦٤/هـ١٤٧هد في عام ، ومنذ مبايعته بوالية الع)م٧٨٥- ٧٧٥/هـ١٦٩- ١٥٨(كان المهدي 
، )١٩٣(وضع نصب عينيه خلع عيسى بن موسى عن والية العهد نهائيًا، وتوريث الخالفة إلى أبنائه

، ومكاشفة والده المنصور له قبيل وفاته بتوجسه من )١٩٤(ويبدو أن تردد األخير في مبايعته بالخالفة
ي، بعد الخليفة، على بيعة األمة عيسى أصبح ولي العهد األوحد، والحائز الثان وألن )١٩٥(عيسى،

اإلمام الشرعي دونًا عن  وألنهالمتقدمة، ناهيك عن تأييد ومواالة قسم من الشيعة العباسية له والبنائه، 
دفع المهدي إلى المسارعة في تنفيذ مخططه هذا، فابتدأ، سيرًا على آثار  )١٩٦(المهدي في نظرهم،

                                                 
 .١٠٧- ١٠٦، ص٨، جاألمم تاريخالطبري،   .١٨٩

، ٥، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ١٠٥، ص٨، جاألمم تاريخ؛ الطبري، ٣٦٥، ص٤، جاألشراف أنسابالبالذري،   .١٩٠
 .٤٣، ص٥، جالكامل؛ ابن األثير، ٢٥٢ص

 تاريخخليفة، : وانظر أيضاً . ١١٣-١١٢، ص٨، جاألمم تاريخ؛ الطبري، ٣٦٦، ص٤، جاألشراف أنسابالبالذري،   .١٩١
 .٣٨٥، صالطوال األخبار؛ الدينوري، ٣٧٨، صالمعارف؛ ابن قتيبة، ٣٦، صالمحبر؛ ابن حبيب، ٢٨٢، صخليفة

-١١٢، ص٦٠، ص٨، جاألمم تاريخ؛ الطبري، ٣٦٧- ٣٦٦، ص٤، جاألشراف أنسابالبالذري، : انظر في ذلك  .١٩٢
؛ ١٧٩، ص "عيسى بن موسى"؛ حمدان الكبيسي، ٥٦٣، ص٢، جاألوائل العباسيونفاروق عمر، :  وانظر أيضاً . ١١٣

 .٦٥، صالعهد والية قضيةهدى العبسي، 

المسكين بعد المهدي، ] الملقب بـ[صالح ] ابنه[أراد المنصور أن يبايع لـ : "الوهو ما يتضح مما رواه البالذري، إذ ق  .١٩٣
ُأنشدك اهللا أن تحملني على : يا عم، قل ألمير المؤمنين: ويجعل عيسى تاليًا، فركب المهدي إلى عيسى بن علي، فقال له

، وهو ما دفع المنصور "لتبقى الخالفة لعقبي قطيعة أخي وعقوقه، فإنك إن فعلَت فعلُت، وٕان كنَت الُبّد موّليه فقّدمه قبلي
أن  ويظهر .٦٩، ص اإلنباءابن العمراني، : وانظر أيضاً . ٣٤٥، ص٤، جاألشراف أنساب. لصرف النظر عن ذلك

المنصور أراد ضمان بقاء الخالفة في نسله، فلما أيقن من نية المهدي وعزمه على إقصاء عيسى عن والية العهد، اضرب 
 .ه صالح بوالية العهد الثانية، تاركًا المشروع برمته للمهدي بعد اعتالئه الخالفةعن مبايعة ابن

 .٦٥، صالعهد والية قضيةهدى العبسي،   .١٩٤

 .١٠٧ – ١٠٦، ص ٨، جاألمم تاريخالطبري،   .١٩٥

عباس بن يبدو أن مرامي المهدي، الحقًا، من تعديل مسار النص والوصاية عند الشيعة العباسية لم تكن اثباتًا إلمامة ال  .١٩٦
عبد المطلب وال ردًا على تيار الشيعة العلوي حسب، بل هدف أيضًا الى إخراج عيسى بن موسى منها، قطعًا لشرعيته 
وشرعية أوالده من جهة، وٕاضفاء للشرعية على المهدي وأوالده في نظر الشيعة العباسية من جهة أخرى، قال المؤلف 

كان تشيع العباسية أصله من قبل محمد بن الحنفية، وٕالى ذلك دعا أبو " : المجهول صاحب كتاب أخبار الدولة العباسية
إن اإلمامة كانت : مسلم حتى كان زمان المهدي، فردهم المهدي إلى إثبات اإلمامة للعباس بن عبد المطلب، وقال لهم

س، ثم علي بن عبد اهللا، ثم ، فإنه كان أولى الناس به وأقربهم إليه، ثم جاء بعده عبد اهللا بن العباللعباس عم النبي 
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، الستقطاب المؤيدين لمبايعته بوالية "الهادي"الذي لقبه بـ  والده، بتوجيه أنظار الناس إلى ابنه موسى،
م بتحريض أفراد األسرة العباسية، ورجاالت الشيعة العباسية ٧٧٦/هـ١٥٩العهد، وبدأ في سنة 

المؤيدين له، على المجاهرة بالمطالبة بخلع عيسى بن موسى عن والية العهد، ومبايعة الهادي 
  .)١٩٧(بها

هدي إلى عيسى، المقيم بالكوفة آنذاك، يطلب منه رسميًا التنحي عن وعلى إثر ذلك أرسل الم
، فاستدعاه المهدي إلى بغداد إلجباره على )١٩٨(والية العهد، ومبايعة الهادي بها، إال أن عيسى رفض

فعمد المهدي إلى الضغط عليه . )١٩٩("بالذي يراد به، فامتنع من القدوم عليه] عيسى[ذلك، فأحس 
أنه لم يجد إلى ذلك "اال " مما ال يكون عليه به حجة"واليها العمل على ذلك في الكوفة، فكلف 

، كما لم تفلح جهود عمه العباس بن محمد بن علي بإقناع عيسى بالتنحي لصالح )٢٠٠("سبيالً 
فصعد المهدي حملته عليه، ولجأ . )٢٠١(الهادي، إذ استمر عيسى على رفضه، واعتصامه بالكوفة

ألف رجل من أصحابه، من ذوي البصيرة "جبره على التنحي، إذ أرسل إليه إلى أسلوب والده الذي أ
  .)٢٠٢(له، مكلفًا إياهم اعتقال عيسى في الكوفة ونقله إلى بغداد، وهو ما تم بالفعل" في التشيع

وفي بغداد تعرض عيسى بن موسى لضغوط جسيمة لخلع نفسه عن والية العهد، وتحليل األمة 
وجوه بني هاشم، والقضاة، "، وشارك بها )٢٠٣(ها، أدارها وزير المهديمن بيعته المتقدمة وأيمان

 .ذلك ثبت عيسى على موقفه الرافض، متذرعًا بأيمان بيعته المتقدمةمن رغم على ال، و )٢٠٤("واألعيان
أنواع "، قارنًا تهديده بتسليط الجند وقادتهم عليه، لتجريعه )٢٠٦(فعمد المهدي إلى تهديده بالقتل )٢٠٥(

، وتهجموا عليه، بصورة لم يبلغها المنصور سابقا "، فشتموه أقبح الشتم)٢٠٧("التهديداتاإلهانات و 
معه، وهددوه عالنية بالقتل، وهو ما أشعر عيسى بمهانة جسيمة لم يقَو بعدها على الممانعة، فرضخ 

  )٢٠٨(.م٧٧٦تشرين ثاني  ١٣/ هـ١٦٠محرم  ٢٦للمهدي وأعلن موافقته على خلع نفسه في 
                                                                                                                                                  

، ثم أبو جعفر، ثم المهدي، ثم مدها في ولد المهدي، فهي قائمة محمد بن علي، ثم إبراهيم بن محمد، ثم أبو العباس
 .٤٩٦ – ٤٩٥، ص تأريخ الخلفاءمجهول، : وانظر أيضاً . ١٦٥ص أخبار الدولة العباسية، ". فيهم إلى اليوم

القائد إلى الطريق الصحيح، طريق الهدى، : "ويعني لقب الهادي. ٥٦٥، ص٢ج ،األوائل العباسيونفاروق عمر،   .١٩٧
فاروق عمر، ". الهادي هو المهدي الجديد الذي يمأل األرض عدًال كما ملئت جوراً "مما يفهم منه أن ". بتوجيه من اهللا تعالى

 .٢١٩- ٢١٨، ص"ألقاب الخلفاء العباسيين"

 .٢٣٦، ص٢، جالموصل تاريخاألزدي،   .١٩٨

؛ ٢٧٥، ص٥، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ١٥١، ص٣، جاألمم تجارب؛ مسكويه، ١٢١، ص٨، جاألمم تاريخبري، الط  .١٩٩
 .٥٤، ص٥، جالكاملابن األثير، 

 .٥٤، ص٥، جالكامل؛ ابن األثير، ٢٧٦، ص٥، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ١٢١، ص٨، جاألمم تاريخالطبري،   .٢٠٠

 .٥٤، ص٥، جلكاملا؛ ابن األثير، ١٢٢، ص٨، جاألمم تاريخالطبري،   .٢٠١

، ٥، جالكامل، ابن األثير، ١٥١، ص٣، جاألمم تجارب؛ مسكويه، ١٢٣-١٢٢، ص٨، جاألمم تاريخالطبري،   .٢٠٢
 .٤٨٢- ٤٨١، ص١٣، جوالنهاية البداية؛ ابن كثير، ٥٥-٥٤ص

 .١٤٥، صوالكتاب الوزراءالجهشياري،   .٢٠٣

 .٤٨٢، ص١٣، جوالنهاية البدايةابن كثير،   .٢٠٤

 . ١٥٣، ص٣، جاألمم تجارب، مسكويه، ١٢٥، ص٨، جاألمم تاريخ؛ الطبري، ٣٤٤، ص٤، جاألشراف أنساب  .٢٠٥

، ٥، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ٣١٨، صالخلفاء أوالد أشعار؛ الصولي، ٣٤٤، ص٤، جاألشراف أنسابالبالذري،   .٢٠٦
 .٢٧٦ص

 .٥٦٥، ص٢، جاألوائل، العباسيونفاروق عمر،   .٢٠٧

ج  العيون والحدائق،مجهول، : وانظر أيضاً . ٥٥، ص٥، جالكاملألثير، ؛ ابن ا١٢٥، ص٨، جاألمم تاريخالطبري،   .٢٠٨
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إلى اإلعالن الرسمي لألمة عن قبول عيسى خلع نفسه وتحليلها من بيعته المتقدمة سارع المهدي 
ألهل "م مجلسًا في قصره ٧٧٦ثاني التشرين  ١٤/هـ١٦٠محرم  ٢٧وأيمانها، فعقد في اليوم التالي 

، فخطب بهم عيسى معلنًا خلع نفسه وتحليلهم من بيعته )٢١٠(من رجاالت دولته وخاصته، )٢٠٩("بيته
بيعتهم رجًال رجًال لنفسه ولموسى بن المهدي من بعده، حتى ] المهدي[ثم أخذ "أيمانها، المتقدمة و 

، ليعلن عيسى على "مسجد الجماعة بالرصافة"، ثم خرج بعيسى بن موسى إلى "أتى على آخرهم
وخروجه مما كان إليه من والية العهد، وتحليله جماعة من كان له "المأل من األمة قبوله خلع نفسه 

عنقه بيعة مما عقدوا له في أعناقهم، وأن ذلك من فعله وهو طائع غير مكره، وراٍض غير في 
بيعة من حضر من أصحابه ووجوه "ثم تلقى المهدي وابنه موسى الهادي "! ساخط، محب غير مجبر

 )٢١١(ووثق خلع عيسى لنفسه بكتاب". هم، والناس جميع...، والخاصة والعامة، ...والشيعة،  القادة
فيه عيسى خلعه لنفسه من والية العهد، وتحليل االمة من بيعته المتقدمة وأيمانها، واسقاط حقه أكد 

بني هاشم، : أربعمائة وثالثون رجًال من"شهد فيه على عيسى و  )٢١٢(بالمطالبة المستقبلية بها،
طعًا ليكون حجة على عيسى، وق"، )٢١٣("والصحابة من قريش، والموالي، والوزراء والُكتّاب والقضاة

وعاد بعد ذلك عيسى بن موسى إلى الكوفة، حيث أقام فيها حتى . )٢١٤("لقوله ودعواه فيما خرج منه
او حتى في الدولة،  فيدون أن يمارس أي عمل أو دور رسمي ، م٧٨٣/هـ١٦٧وافته المنية عام 

طع هدف من ورائها الى ق) م٧٨٥/هـ١٦٩ت (ولعلها سياسة مقصودة من المهدي  )٢١٥(الحياة العامة،
  .صالت عيسى مع من ثبت على والئه له من الشيعة العباسية

وبخلع عيسى بن موسى نهائيًا عن والية العهد، تمم المهدي مشروع والده في احتكار أسرته 
أسس الصراع األسري بذلك وضعا  ولكنهمابقية فروع األسرة العباسية،  من غيرللخالفة، وتوارثها 

نتائج وخيمة على االستقرار السياسي للدولة العباسية، وسببًا في  هافكانت ل )٢١٦(بين أحفادهما عليها،
وهو ما كان عيسى بن  )٢١٧(تسلط الجند األتراك على الخالفة، واستقالل األقاليم عن الدولة العباسية،

 .)٢١٨(موسى قد حذر منه المنصور

                                                                                                                                                  
 البداية؛ ابن كثير، ١٠-٩، ص٤٨، جدمشق تاريخ؛ ابن عساكر، ١٥٣، ص٣م، جماأل تجارب؛ مسكويه، ٣٧١، ص٣

 .٤٨٢، ص١٣، جوالنهاية

 .١٢٥، ص٨، جاألمم تاريخالطبري،   .٢٠٩

 .٤٨٢، ص١٣، جوالنهاية دايةالب؛ ابن كثير، ١٠، ص٤٨، جدمشق تاريخابن عساكر،   .٢١٠

 العيون؛ مجهول، ٢٣٨، ص٢، جالموصل تاريخاألزدي، : وانظر أيضاً . ١٢٦- ١٢٥، ص٨، جاألمم تاريخالطبري،   .٢١١
 .٥٦٦، ص٢، جاألوائل العباسيون؛ فاروق عمر، ١٠، ص٤٨، جدمشق تاريخ؛ ابن عساكر، ٢٦٩، ص٣، جوالحدائق

، ٥، جالمنتظمابن الجوزي، : وانظر أيضاً . ١٢٨- ١٢٦، ص٨، جاألمم تاريخالطبري، : انظر نص كتاب الخلع عند  .٢١٢
 .١٧، ص٤، جاإلسالم تاريخ؛ الذهبي، ٢٨٢ص

، المنتظم؛ ابن الجوزي، ١٢٨، ص٨، جاألمم تاريخالطبري، : وانظر أيضاً . ١٥٤، ص٣، جاألمم تجاربمسكويه،   .٢١٣
 .١٠، ص٤٨، جدمشق تاريخ؛ ابن عساكر، ٢٨٢، ص٥ج

 .٢٨٢، ص٥، جالمنتظمابن الجوزي، : وانظر أيضاً . ١٢٨، ص٨، جماألم تاريخالطبري،   .٢١٤

، ٤٨، جدمشق تاريخ؛ ابن عساكر، ١٦٤، ص٨، جاألمم تاريخ؛ الطبري، ١٥٥، ص١، جوالتاريخ المعرفةالبسوي،   .٢١٥
 .٢٨٠، ص٤، جاإلسالم تاريخ؛ الذهبي، ٣٣٤، ص٥، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ١٠ص

 والية قضيةوما بعدها؛ هدى العبسي،  ٥٧٧وما بعدها،  ٥٦٨، ص٢، جاألوائل العباسيونفاروق عمر، : انظر  .٢١٦
 .وما بعدها ٦٦، صالعهد

 .وما بعدها ١٢٠، صاهللا خليفةمضر عدنان طلفاح، : انظر في ذلك  .٢١٧

 .٤٤٤- ٤٤٣، ص١، جالدر نثر؛ اآلبي، ٣١٦، صالخلفاء أوالد أشعارالصولي،   .٢١٨



  م٢٠١٤، ١العدد ، ٨المجّلد                                                          

 -٤٥  -  

  :النتائج
  :يأتيفي ما توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج، التي يمكن إجمالها 

الشخصيات العباسية التي أثبتت كفاءة  ىحدإيعد األمير عيسى بن موسى العباسي  - 
إدارية ومقدرة سياسية في صدر الدولة العباسية، مما أهله الختياره وليًا ثانيًا للعهد من 

 .٧٥٤/هـ١٣٢العباس أواخر عام  أبيقبل الخليفة 
ة استئثار آل محمد بن علي بيعة عيسى بن موسى بوالية العهد الثانية ضمان ُعّدت - 

 .العباسي بالخالفة دونًا عن بقية فروع األسرة العباسية
مّثل إقصاء عيسى عن والية العهد األولى في عهد الخليفة المنصور، وعزله عن والية  - 

العهد في عهد الخليفة المهدي داللة على انتقال التنافس على الخالفة الى آل محمد بن 
لى حصر الخالفة في أعقابهم، وتبلور نظام والية العهد العمودي علي، واتجاه الخلفاء ا
 .في الخالفة العباسية

وضع المنصور بإقصائه عيسى بن موسى عن والية العهد أسس النزاع بين أحفاده على  - 
   .والية العهد، مما سيشكل أحد األسباب الرئيسة في ضعف الخالفة العباسية

   
   
  

  



 عدنان طلفاحمضر                                                        ...  األمير عيسى بن موسى العباسي ودوره في الدولة العباسية

 -٤٦  -  

 
 

Prince Issa Bin Mousa Al-Abbasi and his Role in  the Abbasid State 
during the Period 132-160 AH / 750-776 AD 
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ABSTRACT 
 

This study aims at shedding light on prince Issa Bin Mousa El-Abbasy who 
proved an administrative competence and a political efficiency during the 
beginning of the Abbasid State, this enabled him to be selected as the second 
crown prince by the Caliph Abu El-Abbas in the late of 132AH/754AD. In a 
move deemed to be a guarantee for the monopoly of caliphate by the 
successors of Mohammed bin Ali Al-Abbasi.  The  exclusion of Issa from the 
first mandate of the Covenant in the reign of the Caliph al-Mansur, and from 
the mandate of Covenant in the reign of the Caliph Al-Mahdi  were an 
indication of inheriting the competitiveness on caliphate to Mohammad Bin 
Ali’s successors. Also, the tendency of the caliphs to monopolize the caliphate 
to their successors only. It also led to the crystallization of vertical Testament 
system in the Abbasid Caliphate. Al-Mansur established the foundation of 
conflict between his grandchildren on the mandate of Covenant. Therefore, 
this was one of the main causes of the weakness of the Abbasid Caliphate.  

KEYWORDS: The First Abbasid reign, the mandate of Covenant, Issa Bin Mousa. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
 

* Department of History, Faculty of Arts, Yarmouk University. 
Received on 8/12/2013 and accepted for publication on 6/3/2014. 


