
 

 تمهيد تأريخي

العصر  ا في ىذ ةتولى الخالف (م 349-326ىـ/ 224-234)االمراء امرة عصر 
-230)باهلل  ابو منصور محمد بن المعتضدباهلل اوليم القاىر  ثالثة خمفاء،

وىو اول خميفو عباسي ُيسْمل؛  مل عينيو،بعد س وتم خمعو ،م(342ىـ323ىـ/324
 الى تسمم مسؤولية الخالفة مرة اخرى. ةلكي ال يكون لو امل في العود

الراضي باهلل  بويع بالخالفة الى ابي العباس احمد احمد بن المقتدر، ولقب بـ:
ثم تولى  االتراك من سجنو،وكان مسجونا ثم اخرجو  م،340-324ىـ /233-233

ثم  ، ولقب بالمقتي باهلل،(م344-340ىـ/222-233ابراىيم بن المقتدر الخالفة )
وبويع بالخالفة بعد خمعو ألبي القاسم عبداهلل بن  وسممو توزون في ىيت،خمع 

وبقي خميفة حتى  م(، ولقب بالمستكفي باهلل،349-344ىـ/224-222المكتفي باهلل )
بن المعتز خميفة  وبايعوا المطيع باهلل ابو الفضل ن بغداد، حيث خمعوه،و دخول البوييي

 م.349ىـ/224سنة 

وكان سبب ذلك  ،ظطرابات وعدم اليدوء واالستقرارء باالتميز عصر امرة االمرا
شغب الجند لم يقتصر  عم ذلك فانال ضف عدم توفر االموال لدفع مرتبات الجند،

اذ كان رأييم ان ىؤالء  وقادة الجيش،ية الخمفاء بل شمل ايضا الوزراء عمى مواج
اق بين الخميفة وعدم االتفاستأثروا باالموال لوحدىم، وازاء ىذا الوضع المتردي 

، ليتولى ميمة استحث منصب امير االمراء ،لعباسي وقائد الجيش محمد بن رائقا
 السيطرة عمى البالد ونشر اليدوء واالستقرار، وتوفير نفقات الدولة والجيش .

كان من ابرز نتائج استحداث ىذا المنصب ان الوزير فقد اىميتو واصبحت مرتبة 
 فقط. التشريفيةولم يبق لو  الصالحيات سوى امير االمراء اعمى من منصب الوزير 



ل والوالة ويعزليم، وشارك الخميفة في اىم ااصبح امير االمراء يتولى تعيين العم
 ةوكان يدخل في امر البيع ،واالعياد ةجمع؛ فصار اسمة يذكر في خطبة الامتيازاتو

كم جالراضي باهلل من االمير ب ولما طمب الخميفة ووالية العيد لمخميفة العباسي،
، وتدخل امير االمراء في تعيين وزير ن ابنو وليا لمعيد رفض ذلكالديممي ان يعي  

 الخميفة، فأن شاء ابقاه وأن شاء عزلو.

وأمير االمراء وقادة  وسطوة من سيطرة االتراكحاول الخمفاء العباسيون التخمص 
 ذلك . ةوذىبوا ضحي ،ت بالفشلاء، اال ان محاوالتيم بالجيش التركي

يات الناس وبحالتيم االقتصادية، و متردية اضرارا بمعنلقد الحقت ىذه االوضاع ال
الذي صادر اموال الناس  امير االمراء جعفر التي مارسيابعد كثرة المصادرات  سيما

اضافية من اجل وتفنن في فرض ذرائب  ،رة خصوصا اموال التجار واالغنياءكثب
، وكان الناس ينتظرون الرحيل عن بغداد ، مما اضطر التجار الىتوفير اموال الجند

االستقرار الى  االمن ية ويعيد حالةزر الماالوضاع  هينقذىم ويخمصيم من ىذمن 
 البالد.


