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   )م1056/ـه448 ت( هالل بن المحسن الصابئ
  دراسة منهجية، حفة األمراء في تاريخ الوزراءبه توكتا

  إعداد
  ميساء عبد الرؤوف نصر عبد اهللا

  إشراف
  عدنان ملحم. د

  الملخص

لهالل بن المحسن " دراسة منهجية. في تاريخ الوزراء األمراءتحفة " هذه الرسالة بعنوان

 بـن زهـرون   إبـراهيم الحسن هالل بن المحسن بن  أبووهو . )م1056/هـ448ت( الصابئ

سـط  اأوياً ثم أسلم في بئوكان صا، يةله معرفة بالعرب، أدبياً وكاتباً فاضالً، كان مؤرخاً، الصابئ

وقد عاصر نخبة . نبعت في العلم واألدب والتاريخ والطب ةوهو من أسر. سالمهإعمره وحسن 

  .كبيرة من شيوخ وعلماء بغداد

وكانت له عالقات وثيقة من رجـاالت  ، عمل كاتباً في دار الخالفة العباسية ببغداد زمناً

ـ غالب مح أبو الخليفة المستعين باهللاكعالقته بوزير ، الدولة ر الملـك  مد بن علي المعروف بفخ

عتـزل السياسـة والعمـل الرسـمي     اوبعد وفاته ، ذي قربه وأغدق عليهال )م1016/ه407ت(

  .ةبئنصرف للكتابة في شتى المجاالت األدبية والتاريخية وأخبار الصااو

وقد صنف أربع كتـب فـي   ، ثقة، ووصف بأنه صدوق، عرف بصدقه وأمانته العلمية

 أوالـوزارة   أو. أخبار الوزراءو ثر أهلهآمو بغدادر أخباو تاريخ وهي كتاب التاريخمجاالت ال

  .في تاريخ الوزراء األمراءتحفة 

 االجتماعيـة ية التاريخيـة و أحذو أهمية كبيرة من الن، وكتابه األخير موضوع الدراسة

علي بن محمد بن موسى بن الفرات : وهم حيث ترجم من خالله أخبار ثالث وزراء، واإلدارية

علي بـن  و )م924/ه312ت( الخاقانيي محمد بن عبيد اهللا بن يحيى عل أبوو. )م926/ه314ت(

كما عرض أخبار وزراء آخرين يتصل تاريخهم  )م945/ه334ت( الجراحود بن أوعيسى بن د



 ك 

العباس الخصيبي و علي بـن   أبوو )م923/ه311ت(بالمترجم لهم منهم علي بن حامد العباسي 

  .محمد بن مقلة

فتـرة   ل حسب المنهج الموضوعيأوخي بل تنالتسلسل التاري هالصابئ في كتاب لم يعتمد

ثم يستعرض مجموعة من النوادر والطرائـف  ، أن يستوفيها إلىأخبار وزارته  اًكل وزير ذاكر

ت (جهشـياري  محمد بن عبـدوس ال  إليهمل ما وصل وقد أراد بكتابه هذا أن يك، التي تتعلق به

 )م946/ه335ت(بكر محمد بن يحيى الصـولي   أبووما ألفه ، من أخبار الوزراء )م942/ه331

  .الوزراءكتابه  في

يقدم الكتاب معلومات مهمة لمن يريد دراسة مؤسسة الوزارة خالل الفتـرة المـذكورة   

ل أخبار الوزراء وسـيرهم  أوفيورد تحليالت دقيقة وأخبار وتواريخ مهمة حولها ويتوسع في تن

ـ  بالحسين  أبووعالقة تلك المؤسسات ، مورسة األوسيا  كالخالفـة ، خـرى األ ةمؤسسـات الدول

  .الجيشة ولقضاوا الدواوينو

في كتابه هي رصد لمجمل المصـطلحات السياسـية واإلداريـة     لعل أهم إضاءة تركها

ت في عصره والتي هي ذو مدلول تاريخي يوضح حركة استخدماالقتصادية التي و االجتماعيةو

  .التاريخ وصلتها باإلنسان والمكان

الجيش ، ألقاب الحكومة ونوابها: برزت مصطلحات عدة أثناء قيام الدول وسقوطها مثل: سياسياً

  .والوظائف المختلفة، اإلدارية األعمالو، والمحاربين

ظهرت مصطلحات تعكس تطور ونمو المجتمع العباسي مثل المصطلحات التي تسلط : جتماعياًا

واألطعمـة  ، عيشـة مالمالبس والفرش ووسـائل ال : ل مواضيعأوالضوء على القضايا التي تتن

  .واألشربة

برزت مصطلحات متعددة تصف حالة المجتمع العباسي في الفتـرة المـذكورة مثـل    : قتصادياًا

  .الصناعة والمهن المختلفةو والصيد المالحةو زانووالمكاييل واأل التجارة واألسعار
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  المقدمة

 أبـو وقيـل   2الحسـين  أبو، 1)م1056/ه448ت(الصابئ  إبراهيمهالل بن المحسن بن 

  .5البغدادي، 4الكاتب الحراني، 3الحسن

ثم أسلم في ، اًصابئي، 6صادقاً، له معرفة باللغة العربية، اً وكاتباً فاضالًيبوأد، كان مؤرخاً

  .7 سالمهإوحسن ، اسط عمرهأو

 األمـراء عمل كاتباً في دار الخالفة العباسية فكان له عالقة مع رجاالت الدولـة مـن   
وغرر البالغة ورسوم . وله مؤلفات تاريخية وأدبية منها كتاب التاريخ وأخبار بغداد. 8والوزراء

  .9في تاريخ الوزراء األمراءوتحفة ، الخالفة

ي أحمصدراً مهماً لفترة المؤلف من النـو " في تاريخ الوزراء ءاألمراتحفة " يعتبر كتابه
اخـر القـرن   أوالوزراء العباسيين ما بين  ررد أخباأوحيث ، 10االجتماعيةالتاريخية واألدبية و

صدر من خالل تلك يو. 11)القرن الحادي عشر الميالدي( ائل القرن الخامس الهجريأوو الرابع
 12خـرى تطورات مؤسسة الوزراء في تلك الفترة وعالقتها مع مؤسسـات الخالفـة األ   األخبار

 .13ووضع اآلداب والضوابط التي تحيط بمؤسسة الوزارة

                                                           

 .101ص ،6ج ،وفيات ،نخلكا ابن .176ص ،8ج ،ظمالمنت ،ابن الجوزي .76ص، 14ج، تاريخ ،البغدادي 1
 .278ص ،3ج ،راتذش ،الحنبلي ،176ص ،8ج ،المنتظم ،بن الجوزي 2
 .494ص، 19ج ،معجم األدباء ،الحموي ،101ص ،6ج ،وفيات ،بن خلكان 3
  .278ص ،3ج ،شذرات ،الحنبلي. 101ص ،6ج ،وفيات ،بن خلكان 4
 .510ص ،2ج ،هدية ،البغدادي .196ص ،)هـ450-441(حوادث  تاريخ ،الذهبي 5
  .494ص ،19ج ،معجم األدباء ،الحموي. 76ص ،14ج ،تاريخ ،البغدادي 6
 .176ص ،8ج ،المنتظم ،الجوزي ابن .76ص ،14ج ،تاريخ، البغدادي 7
  .130ص ،األدباء ،محمد ،الديباجي 8
  .494ص ،19ج ،معجم ،الحموي 9
 .130ص ،األدباء ،محمد ،الديباجي: أنظر أيضا -
 .130ص ،األدباء ،محمد ،الديباجي 10
 .41ص ،تحفة ،يابالص 11
  .123ص، التاريخ ،عبد الرحمن ،الغزاوي 12
  .121م، ن، ص 13



2 

الصابئ من حيـث نشـأته ونسـبه     هالل بن المحسن إلىتعرف الالً أوتهدف الدراسة 

ورصـد   ."في تاريخ الوزراء األمراءتحفة " ومنهجه في كتابه، وأهم مصنفاته، وعالقته بالسلطة

  .وعالقتها مع مؤسسات الدولة المختلفة، زارةأفكاره حول مؤسسة الو

 االقتصـادية و االجتماعيـة كما ستبحث في رصد وتحليل ألفـاظ الحيـاة السياسـية و   

وهي دراسة تأخذ المنهج التاريخي وسيلة في التعريـف والتحليـل   ، نعكاساتها على المجتمعاو

  .والمقارنة

  :طبيعة البحث أن يكون من خمسة فصول قتضتوا

  .كنيته ولقبه وثقافته ومصادره ووفاتهونسبه وه اسمحياة هالل الصابئ ونشأته و: لوالفصل األ

  "في تاريخ الوزراء األمراءتحفة " صابئ في كتابهمنهجية ال: الفصل الثاني

  .الوزارة من خالل كتاب الصابئ :الفصل الثالث

  .دراسة في ألفاظ الحياة السياسية واإلدارية في كتاب هالل الصابئ :الفصل الرابع

 .االقتصاديةو االجتماعيةألفاظ الحياة : الفصل الخامس
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  لوالفصل األ

  نشأتهوحياته ، الصابئ بن المحسن هالل
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  الفصل األول

  الصابئ، حياته ونشأته بن المحسن هالل

  نسبه وه اسم -1

  بن زهرون بن  4راهيمـإببن  3بن هالل إبراهيم 2حاقـإس أبيبن  1سنـهالل بن المح  

  بن 

                                                           

، 7صرسـوم   ،1ص ،التـاريخ و ،3ص، تحفة، الصابئ .1ص، 7ج ،ذيل ،أبي شجاع. 55ص، 1ج، تجارب ،مسكويه 1
 .13ص، 16ج، المنـتظم ابـن الجـوزي،    .154، صتكملة، الهمذاني، 76ص ،14ـج، تاريخالبغدادي،  .5ص ،وغرر

ابـن القفظـي،   . 207، ص15ج، ذيـل ابن النجار،  .189،ص7ج معجم األدباء، 316ص ،1ج، البلدان معجم ،الحموي
ابـن   .101ص ،6ج ،وفيـات  ،ابن خلكان. 268ص ،1ج، عيون، ابن أبي أصيبعة. 108، صأخبار، و155ص، تاريخ

، الـوافي الصفدي،  .524ص ،16ج، سيرو ،196ص ،)ه450-441(حوادث ، تاريخالذهبي،  .170ص، تاريخالعبري، 
، 4ج، النجـوم تغـري بـردي،    ابن، 59ص ،13ج ،صبحالقلقشندي،  .70ص ،11ج، البدايةابن كثير، . 182، ص4ج

  .278ص ،3ج، شذراتالحنبلي،  .314ص ،184، صاإلعالنالسخاوي،  .60ص ،5ج ،181ص
 ،2ـج، التاريخ ،شاكر ،مصطفى. 509ص، 2ـج، هديةي، إسماعيل، دالبغدا .1179، صمعجمسركيس، : أنظر أيضا-

 .8، صالوزراءفراج عبد الستار، . 263ص ،2ـج، كشفخليفة، حاجي،  .127ص ،األدباءالديباجي، محمد،  .100ص
سورديل، . 151ص، 14، جمعجمكحالة عمر، . 323ص ،2ج، تاريخ، زيدان، جورجي. 549ص، علمال، فرانز، نثروز

  .86ص،14ـج، دائرة المعارف اإلسالمية ،53، ص6، جتاريخبروكلمان، . 192-191، صمعجمنيلك، دو
، شـذرات الحنبلي، . 59، ص13ــج، صبحالقلقشندي،  .101ص ،6ـج، وفياتلكان، خ ابن .7، صرسومالصابئ،  2
  .178،ص3ـج
   .509، ص2ج، هدية البغدادي، إسماعيل، .1179، صمعجمسركيس،  :أنظر أيضا-
الحموي،  .13، ص16ج، المنتظمابن الجوزي،  .76ص ،14ج، تاريخي، دالبغدا .7، صرسوم ،3، صتحفةالصابئ،  3

الصفدي،  .101، ص6ـج ،وفيات، خلكان ابن .268، ص1ـج، عيون، ةصيبعأأبي  ابن .294، ص19ج، معجم األدباء
، شـذرات  ،الحنبلـي  .60ص ،5ـج، النجوم، بردي تغري ابن. 70ص، 11، جالبدايةابن كثير، . 183ص ،4ج ،الوافي

  .278ص، 3ج
. 92ص، 8، جاألعـالم الزركلـي،  . 100ص، 2، جالتاريخشاكر، ، مصطفى. 1179، صمعجمسركيس، : أنظر أيضا-

 .151ص ،13ج، معجـم كحالة، عمـر،  ـ  323ص 2ـج، تاريخ، جرجي زيدان،. ص ج، الوزراءفراج، عبد الستار، 
  .86، ص14ج، دائرة المعارف االسالمية .71، صالتاريخالعزاوي،. 35ص ،6، جتاريخبروكلمان، 

 .76ص ،14ـج، تاريخالبغدادي،  .5ص غررو ،7ص ،رسومو، 3ص، تحفة الصابئ،. 55ص، 1ج ،تجاربمسكويه،  4
ابـن أبـي   . 155، صتـاريخ ابن القفطي، . 316، ص1،جالبلدان معجمالحموي، . 13، ص16، جالمنتظمابن الجوزي، 

، 16، جسـير الذهبي، . 170، صتاريخابن العبري، . 101، ص6، جوفياتبن خلكان، . 268، ص1، جعيونأصيبعة، 
ابن تعزي . 59، ص13، جصبحالقلقشندي، . 70، ص11، جالبدايةابن كثير، . 182، ص4، جالوافيالصفدي، . 524ص

  .278ص. 3، جشذراتالحنبلي، . 184، صاإلعالنالسخاوي، . 60، ص5، ج181، ص4، جالنجومبردي، 
، 2، جالتـاريخ ، مصطفى، شـاكر،  509، ص2، جهديةالبغدادي، إسماعيل، . 1179، صمعجمسركيس، : أنظر أيضا-

. ، ص جالوزراءفراج، عبد الستار، . 273، ص2، جكشفخليفة، حاجي، . 127، صاألدباءالديباجي، محمد، . 100ص
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  3.نيالحس أبيقيل و 2الحسن  أبيالمكنى ب 1حيون

  ألقابه  -2

هي مدينة ومدينة حران؛  إلىة فكان يطلق عليه الحراني نسب، عدة ألقاب هاسماقترنت ب

، بعد الطوفـان  ل مدينة بنيتأوقيل إنها ، ود روافد نهر الفراتأحمشهورة تقع على نهر بلباس 

ـ ترجع أصوله و 4،اإليهنسبة  انيينة الحركانت منازل للصابئو ،تقع شمال مدينة الموصل   ، 5اإليه

  . 6هاعمل فيوعاش ومدينة بغداد التي ولد  إلىنسبة ، يأوالبغد يقالو

                                                                                                                                                                          

سورديل، ، 151ص، 13، جمعجمة، عمر، كحال. 323ص، 2، جتاريخزيدان، جرجي، . 549، صعلمروزنثال، فرانز، 
 .86ص، 14، جدائرة المعارف اإلسالمية، 35ص، 6، جتاريخ، بروكمان. 992-991، صمعجمدومنيك، 

، معجـم األدبـاء  الحمـوي،   .5، صغـرر ، و7، صورسوم، 3، صتحفةالصابئ،  .55ص ،1ـج، تجاربمسكويه،  1
  .278، ص3ج، شذرات ،الحنبلي .101، ص6ـج، وفياتابن خلكان،  .294، ص19ـج
، الـوزراء عبد الستار،  فراج، .510، ص2ــج، هديـة ي، إسماعيل، دالبغدا .1179، صمعجمسركيس، : أنظر أيضا-

   18، صعبد الرحمنالعزاوي، . 35ص، 6، جتاريخبروكمان، . 251ص ،13ـج، معجم ،كحالة، عمر. ص ج
، 71ص ،أخبـار ابن الجوزي،  .76، ص14ـ ج، تاريخي، دالبغدا .3، صتحفةالصابئ،  .209، صذيلأبي شجاع،  2
 تغـري بـردي،   ابن .59، ص13ـج، حبصالقلقشندي،  .182ص، 4ـج ،الوافيالصفدي،  .13، ص16ـج، المنتظمو

  .278ص. 3ج ،شذراتالحنبلي،  .184، صعالناإل ،السخاوي .61ص، 5ـج ،النجوم
  .71ص ،التاريخ العزاوي، .35، ص6جمان، لبروك ،127ص ،األدباءالديباجي، محمد، : أنظر أيضا-
 معجـم  ،الحمـوي . 294ص ،19، جـمعجم األدباءالحموي،  .3، صتحفةالصابئ،  .55، ص1، جـتجاربمسكويه،  3

تغـري بـردي،    ابـن . 285ص ،9جـ ،صبحالقلقشندي،  .101، ص6، جـوفياتبن خلكان،  .316ص ،1ـج، البلدان
  .180ص ،4، جـالنجوم

 ،تاريخ، يزيدان جرج .151، ص13، جـمعجمعمر،  ،كحالة .101، ص2، جـالتاريخمصطفى، شاكر، : أنظر أيضا-
  .323ص ،2ج
  .110، ص الفهرستابن النديم،  .225ص ،2ـج، معجمالحموي،  4
 .12ص، راسراسيغنال، جورج،  .55ص ،الموجزالزهيري، عبد الفتاح، : أنظر أيضا-
ابـن   .294ص ،19ج ،179ص ،7ـج، معجم ،7ص، رسوم، 3، صتحفةالصابئ،  .55ص ،1ـج، تجاربمسكويه،  5

   .278ص ،3، جـشذراتالحنبلي،  .181ص، 4جـ، النجوم، بردي يعزبن ت .110، صتاريخالقفطي، 
 .92، ص8ج ،األعـالم الزركلي،  .510، ص2جـ ،هديةالبغدادي، إسماعيل،  .1179، صمعجمسركيس، :أنظر أيضا-

ـ معجـم كحالـة،   .162ص، 1ج، الحضارةآدم،  متز،. 40ص، معرفة الوزراء فراج، عبد الستار،  .251، ص13، جـ
 .72ص، التاريخ العزاوي، .992، صمعجمسورديل، 

  .296ص ،)هـ450-441( تاريخالذهبي،  6
  .510ص، 2،جهديةالبغدادي، إسماعيل، : أنظر أيضا -
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لقب و ،1التاريخوشهرته في مجال الكتابة  إلىنسبة ، الكاتبوالمؤرخ  باسم أيضاعرف و

له خـالل   الذي أصبح رئيساً في دولة آل بويه الرئيس؛ بسبب عمله في ديوان اإلنشاءباألستاذ 

حيث تولى الـوزارة   ،الملقب بفخر الملك )م 1016/ه 407ت (غالب محمد بن علي  أبيوزارة 

يعد من أعظم وزراء آل ، ووزارته ست سنوات حتى قتل واستمرت )م1010/ه 401(من سنة 

 403ت(نصر بن عضد الدولة بـن بويـه    أبيبغداد لبهاء الدولة  حيث ولي الوزارة في ،بويه

 إلىالذي يعود ورف بها كانت الصابئ عوه اسمأن أشهر األلقاب التي اقترنت بال إ 2)م1012/ه

  3.طائفة الصابئة التي انحدر منها

والتـاريخ بالحـديث   الطوائف التي اختلفت كتب الفرق وتعتبر الصابئة من أقدم الفرق و

  .عنها

  فالصابئة في اللغة

حيث أجمع اللغويون علـى  المخالفون لهم في ديانتهم، ، عبادة قومهم نهم الخارجون ع

  .صبأ ه الكلمة من الجذر المهموزاشتقاق هذ

                                                           

، 16، جالمنتظمابن الجوزي، . 77ص، 14،جالتاريخالبغدادي، . 3، صتحفةالصابىء،  .55ص ،1ج ،تجاربمسكويه،  1
، عيـون  ابن ابن أبي أصيبعة،. 207ص، 15، جتاريخ ذيلابن النجار، . 294ص، 19، جمعجم األدباءالحموي، . 13ص
، البدايـة  ،ابن كثير .196ص )هـ450-441حوادث( تاريخالذهبي،  .101ص، 6، جوفياتابن خلكان،  .268ص ،1ج

  .278ص ،3، جشذراتالحنبلي،  .60ص، 5، ج180ص، 4، جالنجومابن تعزي بردي، . 70ص ،11جـ
  .151ص، 13، جمعجم كحالة، .510ص، 2ج ،هديةالبغدادي،  .1179، صمعجمسركيس، : أنظر أيضا-
  .85ص  ،4، جـالوافي، الصفدي، 282، ص17، جـسيرالذهبي،  2
. 76ص، 14، جتاريخالبغدادي، . 5، صغرر، 7ص ،رسوم، 3، صتحفةالصابئ، . 55ص ،1ـج، تجارب ،مسكويه 3

، معجم األدباء ،316ص، 1، جالبلدان معجمالحموي، . 13ص، 16، جالمنتظمابن الجوزي، . 154، ص تكملةالهمذاني، 
ابـن أبـي   . 108، صأخبـار ، 155، صتاريخابن القفطي، . 207ص، 15، جتاريخ، ذيلابن النجار،  .179ص ،7ـج

حوادث ، تاريخالذهبي، . 170، صتاريخابن العبري، . 101ص، 6، جوفياتان، بن خلك. 268ص، 1، جعيونأصيبعة، 
. 70ص، 11، جالبدايـة ابن كثير، . 182ص، 4، جالوافيالصفدي، . 524ص، 16، جسير، 196، ص)ه441-4450(

  . 60ص، 5، ج181ص، 4، ج النجومابن تعزي بردي، . 59ص، 13، جصبحالقلقشندي، 
، 2، جالتـاريخ مصطفى، شاكر،  .509، ص2جـ ،هديةالبغدادي، إسماعيل،  .1179، صمعجمسركيس،  :أنظر أيضا-

. ، ص جالـوزراء مقدمـة سـتار فـرج،    . 263ص، 2، جكشفخليفه، حاجي، . 127، صاألدباءالديباجي، . 100ص
كرونكو، . 35، ص6، ج70، ص التاريخالعزاوي، عبد الرحمن، . 35، ص6، جتاريخزيدان، . 549، صعلمروزنثال، 
  . 434ص، 23، ج الورقكركيس، عواد، . 86، ص14، جدائرة المعارف االسالميةالشنتاوي، 
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بفالصصلى اهللا عليـه   –النبي  تصفب كانت فالعر، آخر إلىيعني الخروج من دين  و

  .1دين اإلسالم إلىن دين قريش عنه خرج الصابئ ؛ أل -وسلم 

ـ   فالمراد بالصابئة بين العرب عند ظهور ديانـة   ناإلسالم هم المنشقون الخـارجون ع

يعنـي  و .زاغومـال   إذاصبأ الرجـل   :يقال 2 ،المنادون بالتوحيدوثان وعبادة األ إلىالمجتمع 

 أيضاجاء تعريفهم و ،4 المستحدث سوى دينه وفالصابئ ه ،3آخر إلىالتحول من دين والخروج 

  5.سنوا ألنفسهم شرائع خاصة بهمو السماويةلئك الذين خرجوا من الديانات أوبأنهم 

مذهبهم سواء في مصادر التراث اإلسالمي وة بعقيدتهم ظهر اختالف حول فرقة الصابئو

من أهل الكتاب الموحـدين الـذين تجـوز     بأنهم فمنهم من وصفهم، والفقهاءلدى المفسرين  أو

  6. البعض اآلخر يناقض ذلك تماماً، ومناكحتهمومؤاكلتهم 

 :قالواوعلى ورود كلمة الصابئين في اآليات القرآنية  عتماداًاعتبروا من أهل الكتاب او

علـى ديـن خـاص    الذين كانوا  صلى اهللا عليه وسلملصابئة في عهد الرسول بأن اإنها إشارة 

  7.من أجلهم أنزل القرآن وم الذينديني من قبل القا مدلول أن الكلمة لهو ،النصارىوود إليهك

 أصـحاب تعني أنهم ال التي وردت في القرآن الكريم  ن لفظ الصابئينأ ويعتبر آخرون

الصابئين والنصارى والذين هادوا وإن الذين آمنوا ( :إلىراد من قوله تعفي ،ديانة توحيدية ربانية

                                                           

، الكامـل ابن األثيـر،   .54-52ص ، 1، جـوفياتبن خلكان،  .108-107، ص1، مادة صبأ، جـلسانابن منظور،  1
  .17-15، ص 17، جـاألغانياألصفهاني،  .126ص ،1، جـتاريخالطبري،  .56، ص2جـ

 . 704- 701ص،6، جـ المفصلجواد، ، علي: أنظر أيضا-
  . 704- 701ص، 6جـ  ،المفصل ،جواد، علي 2
  .57-50، ص 2، جـ المللالشهرستاني،  .21-20، ص1، جـالمحيطابن عباد،  3
  .145، ص 2جـ، للطبري تفسير القرآن 4
  .15، صاألدباءالديباجي،  5
  .104-103، ص 1القرطبي، جـ ، ابن كثير تفسير القرآن 6
، الكامـل  ابن األثير، .54-52، ص1، جـوفياتخلكان،  ابن .108-107ص  ،1، مادة صبأ، جــلسانابن منظور،  7

  .17-15، ص17ج ،األغانياألصفهاني، . 126، ص1، جتاريخالطبري، . 56، ص2جـ
  .53ص ،مفاهيم ، ناجية،مراني .704-701، ص6جـ  المفصلعلي، جواد، : النظر أيضا -
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هـم  ال وخـوف علـيهم   ال وفلهم أجرهم عند ربهـم   عمل صالحاًواليوم اآلخر ومن آمن باهللا 

  .1)يحزنون

ن بـأعلى  يفبـدأ بـالمؤمن   ،عرض الترتيب الرتبي للطوائف المـذكورة فالقرآن الكريم 
، التوحيد للصابئة ثبات القرآنليس فيها ما يدل على إ، واألدنى بينها إلىأن وصل  إلىالدرجات 

دثوه في مـذهبهم  أحلما  حيث أتى الصابئون في أدنى الدرجات نظراً، فذكر أنهم ليس لهم كتاب
  2.خرافاتومن بدع 

النصـارى  والصـابئين  والذين هـادوا  وإن الذين آمنوا ( إلىفي سورة الحج بقوله تعو
قد ورد لفظ الصابئين مع المجـوس  ف 3)إن اهللا يفصل بينهم يوم القيامة الذين أشركواوالمجوس و
  4؟يمكن اعتبارهم من أهل التوحيد المجوس أوالذين أشركوا، فهل الذين أشركوا و

النصارى من والصابئين والذين هادوا وإن الذين آمنوا : (إلىفي سورة المائدة بقوله تعو
   5.)هم يحزنون والفال خوف عليهم  عمل صالحاًواليوم اآلخر وآمن باهللا 

لتأخذ في إعرابها اللغـوي نفـس    نيذلك بتقديم الصابئوفقد ظهر اختالف في الترتيب 
  6.الحجوالمعنى لتأخيرها في آيتي البقرة 

  .توحيد أصحابأن الصابئين ليسوا هذا الرأي  أصحاببناء على هذا التفسير يعتقد  و

 ،واحـدة قال إنهم لم يكونوا طائفة يف ،الوحيد حول هذه الفرقة االختالف ولم يكن هذا ه
أجمع المؤرخون أنهم فرقتان و ،شعائر معينةولم تؤلف بينهم تعاليم و د،أحلم يجمعهم مذهب وو

  7:هما

                                                           

   .62آية رقم  سورة البقرة، 1
  .477ص، 1ج، تفسير المنار، محمد رشيد، رضا 2
  .)7(آية رقم ، سورة الحج3
  .477ص، 1ج ،تفسير المنار، محمد رشيد، رضا 4
  .)69(آية رقم ، سورة المائده5
  .477ص ،1ج ،تفسير المنار، محمد رشيد، رضا 6
  .311ص، أخبار، ابن القفطي 7
 . 53ص، مفاهيم، ناجيه ،رائيم. 16-15ص، األدباء، الديباجي: أنظر أيضا -
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ء ليسوا هم الصـابئة  الن هؤيقال إو ،هم سكان منطقة حرانو الحرنانيةالصابئة  :لىوالفرقة األ

ليعـدوا   )م 733/ه  218(تسموا بالصابئة في عهد الدولة العباسية سنة  إنماوعلى وجه الحقيقة 

الدولة  تعيش في كنفوترعى له الذمة كباقي األمم غير المسلمة و الجزيةمن جملة من تؤخذ فيه 

يزعمون أنها المدبرة لما في هذا العالم من الخيـر  وهم معروفون بعبادة الكواكب و. 1ميةالاإلس

  2. فعلى البشر تعظيمها ،المرضوالصحة ، والشرو

أي رجوع الروح إلى الحياة بجسد آخر وهي فكرة فلسفية  - أحيعتقدون بتناسخ األروو

فهم  ،يلتقون مع المسلمين في بعض المعتقداتو -ودينية وعلمية مرتبطة بالجسد والروح والذات 

ال و ،بـولي ال يتزوجون إال و الكلب،ويحرمون على أنفسهم أكل الخنزير ويغتسلون من الجنابة 

  3.ث صلواتثاللهم في اليوم و ،السكر في الشرابيحرمون ، وبحكم حاكمال ق إاليجيزون الط

التـي تعتبـر   وتزال باقية ال هي طائفة الصابئة الوحيدة التي وائية الصابئة المند :الفرقة الثانية

قدسية ، واألخذ عنه شريعة الغطاسو ،المسيح المنتظر وانه ه، ولها م نبياًالالنبي يحيى عليه الس

ها بعـض سـكان الجزيـرة    ة دينية اتبعهي عقيدو. 4الزوجاتتعدد ، وقالتحريم الط، والزواج

هي لهجة من ولغتهم التي وردت في كتاباتهم الدينية هي المندائية وم الأطرافها قبل االسوالعربية 

  5.اآلرامية

د أحخالق وبوجود  االعتقادأهم معتقداتهم التي تقوم عليها العقيدة الصابئية المندائية هي و

ة األلخلقوا ليفعلوا أفعال  عدة ثم يليه أشخاص، تناله الحواسال واألكمل واألعظم  وأزلي أبدي ه

                                                           

  .52ص ،2ج، الملل، الشهرستاني .447-442ص، تالفهرس، ابن النديم 1
  .78ص ،مفاهيم، ناجيه ،رائيم، أنظر أيضا-
  .69ص. تاريخ، إسماعيل، مظهر 2
  .52ص ،2ج، الملل، الشهرستاني 3
  .126ص، 1ج، مدخل، عبد الرازق، أسود. 17-16ص ،الدباء، الديباجي :أنظر أيضا -
  . 230ص ،1ج ،الملل، الشهرستاني 4
  .126ص، 1ج ،مدخل ،عبد الرازق، أسود :أيضا أنظر -
  . 230ص، 1ج ،الملل، الشهرستاني 5
  .86-73ص، مفاهيم، ناجيه، رائيم: أنظر أيضا -
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هم يؤمنون بأن نفس اإلنسان خالدة ألنها نفحة مـن  و. 1يعلمون الغيبو، هم في عداد القديسينو

كمـا أنهـم يؤمنـون    2. بد أن تعود لخالقهاال أن النفس ، ونفحات الخالق بينما جسده من طين

  3.اليوم اآلخروبعض الكواكب ون الجوئكة البالم

أن ديـنهم  ، ومقدساً فاطراً عاًناعلى أن للعالم ص جمعأنها تُال رغم تعدد فرق الصابئة إو

أنها تختلف في كيفية ال إ ،حواءوأنزل بأمر ملك النور على آدم ، أقدم األديان على وجه األرض

الختان والخمر والزنا وحرمات مثل القتل مجمعون على بعض الكما أنهم ي. 4ة األلةمن  قربالت

 شـتغال االو الشاربوحلق الذقن و لبس األزرقو ذي ذنب كل أكل لحمو ،الرباوشهادة الزور و

لـديهم كتـب   و. 5ل من الجنابةشتغال قبل االغتسااالو الشربواألكل د واحاأل أيامو في األعياد

التـي  التي هي مكتوبة باللغـة المندائيـة   وعليها  االطالعمقدسة يحرصون على منع الغير من 

عبارة عن فقرات  وهو ،الكنز العظيم أو أهم تلك الكتب كنزه ربهو. يعتقدون أنها لغة سيدنا آدم

  . التطورات التي حدثت للبشرومتناقضة حول بدء الخليقة 

رشـاداته  وفاته مـع إ  إلىدته الى من بدء ويتضمن حياة النبي يحيو كتاب سدرة أبهاو

  . تعاليمه الدينيةو

ـ  و ه، والطربوالفلستا أي كتاب الفرح كتاب و الشـرعي   أحخاص بكيفية تحليـل النك

  6.رسوم الزواجو

                                                           

  . 445-442ص، الفهرست، ابن النديم 1
  .86-73ص، مفاهيم، ناجيه، رائيم: أنظر أيضا -
  . 58ص ،2ج، الملل، الشهرستاني 2
  .86-73ص، مفاهيم، ناجي، رائيم: أنظر أيضا -
  .58ص ،2ج، الملل، الشهرستاني 3
  .126، ص1ج ،مدخل، عبد الرازق، أسود .17-16ص، األدباء ،الديباجي: أنظر أيضا  -
  . 59-58ص ،2ج، الملل، الشهرساتي 4
 .126ص، 1ج ،مدخل، عبد الرزاق، أسود. 17-16ص، األدباء، الديباجي: أنظر أيضا -
  .136-135ص، 1ج، مدخل، عبد الرازق، أسود 5
  .136-135، ص1م، ن، ج 6
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يتضـمن  ، وأساس الديانة الصـابئية وسر المعمودية المقدس و هو نشماتاأوكتاب سدرا 
يتعلـق  كل ما ، وةالنصوص الص، وكيفية خروج الروح، وتحريم البكاءوالدفن ، والموت أمور
ل كثير من العلماء الذين شاركوا فـي  القد اكتسبت الصابئة الشهرة الواسعة من خو 1 .عاديبالم

الطـب  ، والفلسـفة ، والرياضـيات ، وكالفلـك  العلـوم إثراء الفكر اإلنسـاني فـي مختلـف    
  3.ط العباسيالدورهم السياسي الذي لعبوه في الب إلىباإلضافة 2التاريخ،و

  نشأته ودته الو -3

  4 .)م 970/ـه359(ل بن المحسن الصابئ في مدينة بغداد في شوال عام الولد ه

ة من حياته مبهمة يكتنفهـا  اعتبرت تلك المرحلف، لم تتحدث المصادر بشيء عن طفولته
  5.الغموض

/ هــ  447-334(عاش المؤلف في ظل الدولة البويهية التي ظهرت في الفترة ما بين
تكوين شخصيته وثر كبير في حياته التي كان لها أ داثحباألهي فترة زخرت و )م945-1055

  6.إثراء انتاجه الفكريو

فقد تميزت الحقبة التاريخية التي عاصرها الصابئ مـن التـاريخ العباسـي بالتجزئـة     
 اعتبرت من أخصب، وبينما ازدهرت فيها الحركة العلمية، االجتماعيةاالضطرابات والسياسية 

  7.ميةالل الثقافة العربية االسأحمر
                                                           

  .124-123ص، 1ج ،مدخل، عبد الرازق، أسود 1
  .34ص، سرارأ، جورج، سيغنال. 18ص، األدباء، الديباجي 2
  .7ص، األدباء، الديباجي 3
معجم ، الحموي. 76ص، 14ج، تاريخ، البغدادي. 8ص، رسوم، 4ص، تحفة، الصابئ. 56ص، 1ج، تجارب، مسكويه 4

. 180ص، 4ج، 60ص، 5ج، النجوم، ي برديعزت ابن. 196ص) ه450-440(، تاريخ، الذهبي.197ص، 19ج، األدباء
  .278ص، 3ج، شذرات، الحنبلي

، 2ج، التـاريخ ، مصـطفى ، شـاكر . 150ص، 13ج، األعـالم ، الزركلي. 1179ص، معجم، سركيس: أنظر أيضا -
كرون كو، الشـنتاوي،  . 73، صالتاريخ ،العزاوي. 35ص، 6ج، األدب، بروكلمان. 991ص، معجم، سورديل. 101ص

  .86ص، 14ج، دائرة المعارف اإلسالمية
   .128ص، األدباء، الديباجي 5
  . ج ص، الوزراء، عبد الستار، فراج مقدمة: أنظر أيضا-
  .77ص، أخبار، ابن القفطي 6
  .42ص، األدباء، الديباجي. 314ص، تاريخ، حسن، هيممن. 46ص، 1ج، ظهر، أمين أحمد 7
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ل غيـر  د أن ساعدت بشـك الاالضطرابات التي عمت البوكان لحالة التجزئة السياسية 

لـة  كبار رجال الدووالوزراء و األمراءطات المية حين تعدت بالسمباشر على نهضة الثقافة اإل

عـدد   أكبرالتنافس بينهم لجذب  إلىمما أدى ، األدبوالتجار التي زخرت بوجود مجالس العلم و

 األدبـي االنتـاج  وتوفير كل االمكانات لهم من أجـل العطـاء   والعلماء و األدباءومن الشعراء 

  1 .الفكريو

 األدبية،وفي الحياة العلمية  كبيراًو ماًمه عاصرهم المؤلف دوراً نعب البويهيون الذيفقد ل

 واسـتمرت ساهموا بشكل فعال في إثراء الحركة الثقافية و 2،األدباءول رعايتهم للعلماء المن خ

  3.دعم السلطة لهمواإلغداق عليهم واألدب وعنايتهم بتشجيع رجال العلم 

المـؤرخين  والمحـدثين  ورجال الفكر وللعلماء  مقصداً البويهيأصبحت مراكز الحكم و

كان و. 4أسرة الصابئ  إلى انتمواالذين  األدباءو مميزة من المؤرخين اً، وأنجبت أعداداألطباءو

  5.العامة آنذاكود أفرادها الذين تميزوا في الحياة الثقافية أحالمؤلف 

  أسرته  -4

آل ون ت فيها أسرتان همـا آل زهـرو  التي نبغ، والصابئة الحرنانية إلىانتمى المؤلف 

  .الصابئة في العصر العباسي علماء أكبرانحدر منهما و ،قرة

                                                           

  .43ص، األدباء، الديباجي. 313ص، تاريخ، حسن، ميمهمن. 68ص، 1ج، ظهر، أمين أحمد 1
  . 55ص، 4ج، وفيات، انابن خلك. 107ص، 7ج، الكامل، ابن االثير 2
  .314-313ص، تاريخ، حسن، منيمنه. 155ص، التاريخ، إبراهيم، ايوب، أنظر أيضا -
  .224-222ص، 1ج، ةيتيم، الثعالبي 3
  .318ص، تاريخ، حسن، هيممن: أنظر أيضا -
  .7ص، 8ج، الكامل، ابن االثير 4

  .230-229ص، 1ج، الحضاره، آدم، حتر: أنظر أيضا
  .317ص، تاريخ، حسن، منمينه 5
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ـ المصاهرة، فآل زهرون هم أجداد المؤلف من جهة وسرتان بالزواج ارتبطت األو  ه،أبي

نجب من نسليهما العلمـاء  ُأو ،سرتان بنبوغهما العلميتميزت األوآل قرة أجداده من جهة أمه، و

  1.المرموقون األدباءول أحالفط

 ،المعرفـة واألدب ورف أفرادها بحبهم الشـديد للعلـم   سرة عفكان لنشوء المؤلف في أ

سعيه في طلـب  وأدبه واألثر في إثراء علمه  أبرز ،المعرفةوبروز معظمهم في ضروب العلم و

  2.المعرفةوالعلم 

بـن   إبـراهيم إسـحاق   أبوجده  والمؤلف ه في حياة هم تأثيراًأكثرول أفراد أسرته أوو

 3.مؤرخاًو شاعراًو كان أديباًوالذي نشأ في بغداد في عهد بني بويه ) م994/ـه384ت(زهرون 

كتـاب تـاريخ الصـابئة    و.تاجي في أخبار الدولة الديلميـة لهما اون في التاريخ بيانف كتوص

  4.أخبارهمو

                                                           

، 3ص، تحفـة . الصابئ. 13ص، الفهرست، ابن النديم. 267ص، 2ج، ةيتمي، الثعالبي. 55ص، 1ج، تجارب، مسكوبه 1
، الحموي. 13ص، 16ج، المنتظم، ابن الجوزي. 179ص، تكملة، الهمذاني. 76ص، 4ج، تاريخ، البغدادي. 16ص، غرر
، وفيات، بن خلكان. 265ص، 1ج ،عيون، صيبعةإابن أبي . 54ص، أخبار، قفطيابن ال. 295ص، 19ج، األدباء، معجم

 ،)ه450-441(حـوادث  ، تـاريخ ، 524-523ص ،1ج، سـير ، الـذهبي . 167ص، تاريخ، ابن العبري. 101ص، 6ج
 ابـن . 59ص، 13ج، صـبح ، القلقشندي. 313ص، 11ج، البداية، ابن كثير. 118ص، 4ج، الوافي، الصفدي. 296ص

  .181ص، 5ج، النجوم، ي برديعزت
ص  ،الـوزراء ، الستارعبد ، فراج، مقدمة. 92ص، 8ج، األعالم ،الزركلي. 1179ص، معجم، سركيس: أنظر أيضا -
  .992-991ص، معجم، سورديل .ج
  .77ص، أخبار، القفطيابن  2
، 3ص، تحفـة ، الصابئ. 13ص، الفهرست، ابن النديم. 267ص، 2ج، يتيمة، الثعالبي. 55ص، 1ج، تجارب، مسكوبه 3

، الحموي. 13ص، 16ج، المنتظم، ابن الجوزي. 179ص، تكملة، الهمذاني. 76ص، 4ج، تاريخ، البغدادي. 16ص، غرر
، وفيات، ابن خلكان. 265ص، 1ج، عيون، ابن أبي أصيبعة. 54ص، أخبار، يقفطابن ال. 295ص، 19ج، معجم األدباء

، )ه450-441(، حـوادث ، تـاريخ ، 524-523ص، 1ج، سـير ، الذهبي. 167ص، تاريخ، يرابن العب. 106ص، 6ج
 ابـن  .59ص، 13ج، صـبح ، القلقشندي. 313ص، 11ج، البداية، ابن كثير. 118ص، 4ج، الوافي، الصفدي. 196ص

  . 181ص، 5ج، النجوم، تغري بردي
ص  ،الـوزراء ، عبد السـتار ، مقدمة فراج. 92ص، 8ج، األعالم، الزركلي. 1179ص، معجم، سركيس: أنظر أيضا -

  .992-991ص، معجم، سورديل .هـ
  .94ص، 2ج، معجم األدباء، الحموي 4
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لـم  نه أال إ، ط العباسيقربه من كبار رجال الدولة في البالومكانته الرفيعة  وبالرغم من

  1.آياته في رسائله استخدم، وحفظ القرآن الكريمعلماً أنه في ديانته  متشدداً صابئاً يسلم وظّل

د العراق في حأو"ا قيل فيه أبدع مو 2،الكتابةوغة الصناعة البوبالهندسة  عالماً كان بليغاً

  3 ."به تثنى الخناصر في الكتابة، وغةالالب

 مشـهوراً  أصبح طبيباًو ،أطباء بغداد العلوم الطبية حتى حذق الطب أكبرأخذ عن والده 

ـ والشـعر  ولقـراءة كتـب األدب كاللغـة     ئاللها ما أنه كان كارهاًال إ ،في مستشفياتها  والنح

  4.الرسائلو

، فأبدع فيه حتى الكتابةودب األفي أن أذن له والده بالعمل  إلىالطب وبالعلوم  ظل مهتماً

من أهم المرافـق   الدواوينتعتبر هذه والمظالم وين الرسائل أودو إليهعهد فاب الديوان تّلحق بكُُأ

  5.حظ عظيم من الكفاءة األدبية وذال ها إاليتوال التي و ،في اإلدارة العباسية

نشاء ليس اإلوفديوان الكتابة ، )م 960/ه 349(رئاسة ديوان اإلنشاء سنة  الصابئ استلم

صـياغة العبـارات المناسـبة     إلـى يهدف  إنما، وميراأل أوبمجرد كتابة ما يمليه الخليفة  معنياً

الخليفة المؤتمن علـى أخطـر    اسمالمتحدث الرسمي ب هصاحبيعتبر و ،الخطابات الدبلوماسيةو

  6.تفاصيلهاأدق وأسرار الدولة 

                                                           

 .154ص، الفهرست، ابن النديم 1
، عيـون ، أبـي أصـيبعة   ابـن . 55-54ص، أخبار، ابن القفطي. 3ص، تحفة، 16ص، غرر، الصابئ. 13ص، م، ن 2

  . 524-523ص، 16ج، سير، الذهبي. 265ص
، روزنثـال . 128ص، األدباء، الديباجي. 100ص، التاريخ، شاكر، مصطفى. 1179ص، معجم، سركيس: أنظر أيضا-

 .992-991ص، معجم، سورديل. 682ص، علم
  . 20ص، 2ج، معجم األدباء، الحموي. 13ص، الفهرست، ابن النديم. 287ص، 2ج، يتيمة، الثعالبي 3

  .56-19ص، األدباء ،الديباجي: أيضا أنظر
  . 56-55ص، 2ج، معجم األدباء، الحموي 4
  .56-19ص، األدباء، الديباجي: أنظر أيضا -
  . 135-13ص، غرر، الصابئ 5
  .58ص ،األدباء، الديباجي: أنظر أيضا -
  .60ص، 10ج، البداية، ابن كثير 6
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 الخليفـة نشاء مـع  بين رئيس وكاتب ديوان اإل العالقةهذا الديوان ومدى  ألهمية ونظراً
 1.ى مـن يتـواله  سالم علدولتهم فقد اشتُرط اإل بأسرارهم وعلمه أموروالوزراء واطالعه على 

 ،نشـاء وكثر المديح في كاتب اإل، اإلسالمية الدولةمنذ نشأة  بالسياسة الديوانية الكتابةارتبطت و
  2."اب ملوك وسائر الناس سوقةتّالكُ:" فقيل

ـ ، الخالفـة شرف مناصب الدنيا بعد أ الكتابة" :وقيل، ."3الملك  ُأس الكتابة" :وقيل ا إليه
  4".الرغبةينتهي الفضل وعندها تقف 

كل ما رجع من صناعة " :نهابأكتابة االنشاء  )م1418/ ه 821ت( وقد عرف القلقشندي
نشاء يمكـن اعتبـاره المتحـدث    واإل الكتابةفديوان  :الكالم وترتيب المعاني تأليف إلى الكتابة

ـ الملوك " :فقيل 5.وأدق تفاصيلها الدولةسرار المؤتمن على أخطر أ، الخليفة اسمالرسمي ب ج وأح
  ."الملوك إلىاب تّاب من الكُتّالكُ إلى

بن هـالل بـن المحسـن     إبراهيمأبي إسحاق ورغم دقة وأهمية هذا المنصب فقد عين 
فال يكون عند الملك أفضل منه وال ألزم ، مانيه، وكان ذلك اقصى أنشاءلديوان اإل رئيساً الصابئ

  6.من مجالسته

وهي كـل   ،الديوانيةوالتي قصد بها الرسائل ، 7الرسائل صاحبرف جد المؤلف بكما ع
بر ديـوان الرسـائل   اعتُف، الدولة أمورالوزير من رسائل في تصريف  أو الخليفةن عما يصدر 

  8.سالميواإلنشاء أبرز مظاهر التقدم الحضاري اإل
                                                           

  .99ص، تاريخ، بتراوي، فتيحةال 1
  .118ص، 1ج، التراتيب االداريه، الكتاني 2
  .37ص، 1ج، صبح، القلقشندي 3
  .307ص، 1ج، ن، م 4
  .84ص، 1ج ،م، ن 5
  . 101ص، 73ص، 1ج، م، ن 6

  .73ص، األدباء، الديباجي: أنظر أيضا
. 76ص، 14ج، تاريخ، البغدادي. 16ص، غرر، الصابئ. 13ص، الفهرست، ابن النديم. 55ص، 1ج، تجارب، مسكوبه 7

، الـذهبي . 54ص، أخبـار ، ابن القفطي. 295ص، 19ج، معجم األدباء، الحموي. 13ص، 16ج، المنتظم، ابن الجوزي
  . 313ص، 11ج، البداية، ابن كثير. 524-523ص، 16ج، سير
  .682ص، علم، روزنثال. 92ص، 8ج، األعالم، كليزرال. 1179ص، معجم، سركيس: أنظر أيضا -
  .136-129ص ،تاريخ، شوقي، نيفح 8



16 

لوجـود   الشامة، صاحبالملقب ب، بن الصابئ إبراهيمالمحسن بن  وفه ،ما والد المؤلفأ
لقـي  ، بارعاً الًفاض كان أديباًو علي أبيني بكُ )م 1010/ـه 401ت (شامة حمراء في وجهه 

  2. اًيعلى مذهبه صابئ ماتولكنه ، عنه كافية لم تتوفر معلوماتو 1أخذ عنهموالعلماء و األدباء

المكنى ، ه غرس النعمة محمد بن الصابئابنل بن المحسن الصابئ هالبرز من أسرة و
  4 .أسرة آل زهرونم من الل مولود يولد على اإلسأو وهو. 3الحسن الصابئ  أبيب

، تتلمذ على يد عدد من شيوخهاونشأ  أديب من أهل بغداد،مؤرخ و محسن الصابئ أبوو
 ببغداد فيهـا  قف داراًأوحيث  ،خيرهورف بفضائله عو ،األدبوالكتابة وأبدع في مجال اإلنشاء 

  5.في فنون العلوم المختلفة ف مجلد،الأربعة آ

سـاتذته  وكان خير أ6تكوين شخصيته األدبية،، وفي ثقافته كبرل األثر األهاللعب والده 
  7.نفسه إلىقربهم أو

شـهر  بر أوهي كتاب التاريخ الذي اعتُ ؛له ثالث مؤلفاتوتشير المصادر التاريخية إلى 
ه من حيث انتهى ه هالل الصابئ، نزوال عند رغبة والده الذي ابتدأأبيله على تاريخ مؤلفاته وذي

ين والسقطات الملحوظالمغفلين وكتاب الهفوات النادرة من  )م 1056/ ـه 448(والده بحوادث 
 الصابئمحمد بن هالل  وتوفي غرس النعمة،9، وكتابه الربيع" 8المحظوظين المغفلينمن  الباردة

  10.)م1088/ه 480(في بغداد سنة  الصابئ

                                                           

  .44-40ص، 9ج، معجم األدباء، الحموي 1
  . 524ص، 16ج، سير، الذهبي 2
، البدايـة ، ابـن كثيـر  . 101ص، 6ج، وفيات، بن خلكان. 108ص، أخبار، ابن القفطي. 25-21ص، رسوم، الصابئ 3
  .134ص، 12ج
  . 126-125ص، 5ج، النجوم، ي برديعزبن ت. 25-21ص، رسوم، الصابئ 4
  .168ص، 5ج، الوافي، الصفدي. 134ص، 12ج، البداية، ابن كثير. 25-21ص، رسوم، الصابئ 5
  .169- 168ص، 5ج، الوافي، الصفدي. 134ص، 12ج، البداية، ابن كثير. 25-21ص، رسوم، الصابئ 6
  .206ص، األدباء، الديباجي: أنظر أيضا -
  .101ص، 6ج، وفيات، خلكان ابن. 76ص، أخبار، ابن القفطي. 25-21ص، رسوم، الصابئ 7
  .101ص، 6ج، وفيات، خلكان ابن 8
  .101ص، 6ج، وفيات، خلكان ابن. 76ص، أخبار، ابن القفطي. 25-21ص، رسوم، الصابئ 9

، البدايـة ، ابن كثيـر . 101ص ،6ج، وفيات، خلكان ابن. 108ص، أخبار، ابن القفطي. 25-21ص، رسوم، الصابئ 10
  .126-125ص، 5ج، النجوم، ي برديعزبن ت. 134ص، 12ج
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 ،على انتاجه الفكري واالدبي التأثيرفي  نصيب الصابئهالل بن الحسن  ألخوالوكان 
لد ونشا فـي مدينـة   الذي و، الفيلسوف، الطبيب العالم، الصابئفقد كانوا من ذرية ثابت بن قرة 

المعتضـد   للخليفـة دخل في مجمـل المنجمـين   و، مدينة بغداد واستوطنها إلىتقل انثم ، حران
ـ ، فثبتت رض العراقأ إلى ةالصابئدخل رئاسة حتى أنه أ إليهوتقرب  )م901/ه289ت( والهم أح

وبحضرة الخلفاء ثابـت بـن   ، في هذه البالد ةالصابئصل إن رئاسة أ" :فقيل 1 ،مراتبهموعلت 
  2."قرة

 كتاباً 150 ،)م900/ هـ 288(المتوفي في بغداد سنة  الصابئ قرةصنف ثابت بن وقد 
  3.الصابئبن هالل  إبراهيمبخط والد المؤلف المحسن بن  راقاًأووجدت 

من أسرة جمعت بين النبـوغ العلمـي، والمكانـة    وقد انحدر المؤلف هالل بن المحسن 
  .االجتماعية الرفيعة، التي مهدت له طريق العلم والمعرفة

 الحرانـي الصـابئ   قـرة بـت بـن سـنان بـن     خالـه ثا أخواله، كالمؤلف ب تأثرفقد 
  4.امتاز باهتمامه في التاريخ وتدوينه الذي الطبيب البارع والمؤرخ المشهور )م975/ه365ت(

الذي كتبه ذيـال لتـاريخ   ، ساسياًأ مصدراً تاب التاريخ لثابت بن سنان الصابئبر كواعتُ
ـ استعرض فيه ما كان في ، )م922/ه301ت(جرير الطبري  بنال الرسل والملوك ه أه ابتـد أيام

المحسـن   ابـن اخته هالل  ابنل عليه والذي ذي، )م975/ـه365(حتى عام  )م907/ه295(سنة
  5.مد بن هالل مصنّفه على كتاب والدهمح ه غرس النعمةابنكمل من بعده لي، كتابه التاريخ

                                                           

  . 189ص، 7ج، معجم األدباء، الحموي. 85-80ص، أخبار، ابن القفطي 1
 .98ص، األعالم، الزركلي: أنظر أيضا-
  . 263ص، 1ج، عيون، ابن أبي أصيبعة. 130ص، أخبار، 191-190ص، تاريخ، يفطابن الق 2
  . 189ص، 7ج، معجم األدباء، الحموي. 85-80ص، أخبار، ابن القفطي 3

  .98ص، األعالم، الزركلي: أنظر أيضا
  . 291ص، 1ج، عيون، ابن أبي أصيبعة. 77ص، أخبار، 110ص، تاريخ، ابن القفطي 4
  .22ص، األدباء، الديباجي. 98ص، األعالم، الزركلي: أنظر أيضا-
، ي برديعزت ابن. 170ص، تاريخ، يبرابن الع. 110ص، تاريخ، 77ص، أخبار، ابن القفطي. 17ص، غرر، الصابئ 5

  .180ص، 4ج، النجوم
عبـد  العـزاوي  . 166ص، األدبـاء ، الديباجي. 98ص، 2ج، األعالم، الزركلي. 510ص، هدية، البغدادي: أنظر أيضا-

  .36ص، 6ج، التاريخ، بروكلمان. 54ص، تاريخ الرحمن،
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سرة جمعـت بـين النبـوغ    المؤلف هالل بن المحسن انحدر من أن ويتبين مما سبق أ

  .لمعرفةالتي مهدت له طريق العلم وا، الرفيعة االجتماعيةوالمكانة ، العلمي

  إسالمه  - 5

عام1سالم من بني زهرون ل من اعتنق اإلأو الصابئر المؤلف هالل بن المحسن عتبي ، 

، أي في 3 وأربعين عاماً ، وكان عمره آنذاك أربعا2ً )م1012/ه403(وقبل عام  )م1008/ه399(

الفـرج عبـد    أبيرد بن الجوزي أووقد  5.هن إسالمسلم متأخراً وحس، وقيل أ4منتصف عمره 

، في كتابه المنتظم قصـة  6 )م1201/ـه597ت(الحسن علي بن محمد البكري  أبيالرحمن بن 

صلى اهللا عليـه  -النبي . )م1008/ه399(نه رأى في منامه أ إلىإسالم هالل بن المحسن فأشار 

سـالم  ثرها الدخول فـي اإل أوقرر على ، سالم وقص رؤياه على أهلهيأمره باعتناق اإل -وسلم

يفعل ما أمره به والمـه علـى   يأمره بأن ، أخرىمرة  صلى اهللا عليه وسلمرأى النبي  ثم ،سراً

رأى النبي فـي   )م1012/ـه403( ، فلما كانت سنةنه ظل يخفيه عن الناسإال أ، كتمان إسالمه

نه ال يغني الباطل الجميل مع الظـاهر  إ":، وقال لهوقد المه على كتمان إسالمه، المنام مرة ثالثة

وعـزم ان  ، وصلى مع المسلمينوفعل ذلك وتوجه ، عالن إسالمهمما جعله يعزم على إ، القبيح

                                                           

  .682ص، علم، روزنثال. 922ص، معجم، سورديل 1
، 19ج، معجم األدباء، الحموي. 76ص، 14ج، تاريخ، البغدادي. 3ص، تحفة، الصابئ. 55ص، 1ج، تجارب، مسكوبه 2

، 5ج، النجـوم ، ابن تغري بردي. 196ص ،)ه450-441(، تاريخ، الذهبي. 101ص، 6ج، وفيات، ابن خلكان. 294ص
  .60ص
 .323ص، 2ج، تاريخ، جرجي. زيدان. 510ص، هدية، البغدادي .1179ص، معجم، سركيس: أنظر أيضا-
  . 180ص، 4ج، النجوم، ابن تغري بردي. 70ص، 11ج، البداية، ابن كثير 3
 . 35ص، 6ج، التاريخ، بروكلمان. 130ص، األدباء، الديباجي: أنظر أيضا-
  . 74ص، التاريخ، العزاوي. 182ص، 2ج، الوافي، الصفدي 4
  . 30ص، 16ج، المنتظم، ابن الجوزي. 9ص، رسوم، 16ص، غرر، الصابئ 5
 ،الوزراء ،عبد الستار، فراج، مقدمة. 130ص، األدباء، الديباجي. 101ص، 2ج، التاريخ، شاكر، مصطفى: أنظر أيضا-

  .74ص، التاريخ، الفرادي .ص
 .367ص، 21ج، سير، الذهبي 6
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غـرس  "أنجبت له ولده محمـد   ةمسلم إمرأةوتزوج بعد ذلك من ، اهللا إلى تقرباً يكتب مصحفاً

  1.سالم من طائفته الصابئةل مولود يولد على اإلأووكان " النعمة 

 وظائفه وعالقته بالسلطة البويهية - 6

وتعلم فنـون  ، العشرين من عمرهز أون يتجقبل أ، ةه العلمية في سن مبكربدأ هالل حياتَ

فـي ديـوان    ثم تولى العمَل ،بن هالل إبراهيمإسحاق  أبيالكتابة وأصول البالغة على يد جده 

لـه   ت خدمة المؤلف فيه فرصـةً أحوأت، ه رئيساً له في ذلك الوقتالذي كان جد اإلنشاء ببغداد

والتعـرف علـى   ، وأسرارهاوالوقوف على أنظمتها ، لالطالع على رسوم دار الخالفة العباسية

واستطاع أن يحقـق   2.هاأموره في معرفة نه فاق جدحتى أ، وال الخلفاء وعاداتهم وأخالقهمأح

غالب محمد بن علـي الملقـب    أبيخالل وزارة ، صبح رئيساً لديوان اإلنشاءأمنية جده عندما أ

  3.ر الملكبفخ

الـوزير   4تب أسـرار صار كابعد ذلك التحق بخدمة أمراء ورجال الدولة البويهية حتى 

مه حتى أنه مه ونعبه الوزير وكرأحفقد ، ة ومودة كبيرةت بينهم عالقة حميموصار ،فخر الملك

الخلفـاء والـوزراء    تاب اإلنشاء في قصـور اش كُوع 5.صى له قبل موته بثالثين ألف دينارأو

  6.موالودرت عليهم األ، ا المكانة الرفيعةأووتبو، ين في النعمةمتقلب األمراءو

                                                           

  .15-13ص، 16ج، المنتظم، ابن الجوزي. 9ص، رسوم، الصابئ 1
  .74، صالتاريخالعزاوي، . ص ز ،الوزراء مقدمة فراج عبد الستار،. 130ص، األدباء، الديباجي: أنظر أيضا-
  .183ص، 4ج، الوافي، الصفدي. 16ص، غرر، 12ص، رسوم، الصابئ 2
  . 128ص، األدباء، الديباجي. ص ز، الوزراء، عبد الستار، مقدمة فراج: أنظر أيضا-
  .183ص، 4ج، الوافي، الصفدي. 16ص، غرر ،12ص، رسوم، الصابئ 3
. 128ص، األدبـاء ، الـديباجي . 92ص، 8ج، األعالم، الزركلي. 100ص، 2ج، التاريخ، شاكر، مصطفى: أنظر أيضا-

، سـورديل . 151ص، 13ج، معجم، عمر، ةكحال. 35ص، تاريخ، بروكلمان. ص ز ،الوزراء، فراج، مقدمة عبد الستار
  . 74ص، التاريخ، الفرادي. 992ص، معجم

  .56ص، 1ج ،صبح، القلقشندي 4
  .183ص، 4ج، الوافي، الصفدي. 16ص، غرر، 13ص، رسوم، الصابئ 5
  .، ص كالستارعبد ، مقدمة فراج. 128ص، األدباء، الديباجي: أنظر أيضا-
  .56ص، 1ج، صبح، القلقشندي 6
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كثيرة كعزل وتقليد عمال الواليات وتحصـيل   نح سلطاتقد م الصابئن هالل ورغم أ

ثر مقتل صديقه الـوزير فخـر   ، إفي العمل بالحياة السياسية نه لم يستمر طويالًإال أ، 1موالاأل

  2.وتفرغ للبحث والتأليف وترك العمل السياسي، ه فيه كثيراًثر مقتلُفقد أ، الملك

   ه العلميةثقافته ومكانت - 7

حيث درس علـى يـد    3ه باللغة العربية،ه وأمانته العلمية ومعرفتُرف عن هالل صدقُع

 مترسالً بليغـاً  وأصبح أديباً، وأخذ عن جده أساليب النثر والشعر 4 ،أشهر علماء وأدباء عصره

  5".والنثر والملحح كان هالل من العظماء وله النص" :حتى قيل عنه، ومؤرخاً وشاعراً

بـن   مدأحالحسن بن  عليأبوومنهم ، وتأدب على أيديهم جماعةً من مشاهير النحاةسمع 

ـ وكان إ، اشتغل ببغداد )م987/ـه377ت(عبد الغفار الفارسي النحوي  ، ومام وقته في علم النح

  6.المؤلفات في علوم اللغة صاحبو

                                                           

  .62ص، 8ج، تاريخ، الصابئ 1
  . 184ص، 4ج، الوافي، الصفدي. 16ص، غرر، 13ص ،م، ن 2
  .128ص، األدباء، الديباجي: أنظر أيضا-
، 14ج، تـاريخ ، البغـدادي . 19-15ص، رسوم، 15ص، غرر، 3ص، تحفة، الصابئ. 55ص، 1ج، تجارب، مسكوبه 3

. 60ص ،5ج ،النجوم، ي برديعزابن ت. 70ص، 11ج، البداية، ابن كثير. 13ص، 16ج، المنتظم ،ابن الجوزي. 76ص
  .60ص ،3ج، شذرات، الحنبلي

، جرجي ،اندزي. 128ص، األدباء، الديباجي. 92ص، 8ج، األعالم، الزركلي. 1179ص، معجم، سركيس: أنظر أيضا-
 .992ص، معجم، سورديل. 323ص، 2ج
، 14ج، تـاريخ ، البغـدادي . 19-15ص، رسوم، 15ص، غرر، 3ص، تحفة، الصابئ. 55ص، 1ج، تجارب، مسكوبه 4

، 6ج ،وفيـات ، خلكـان  ابـن . 294ص، 19ج، معجم األدبـاء ، الحموي .13ص، 16ج، المنتظم ،ابن الجوزي. 76ص
، 5ج، النجوم ،ي برديعزابن ت. 70ص، 11ج، البداية، ابن كثير. 196ص، )هـ450-441(، التاريخ، الذهبي. 101ص
  . 60ص، 3ج، شذرات، الحنبلي .60ص
، معجم ،سورديل. 128ص، األدباء، الديباجي. 92ص، 8ج، األعالم، الزركلي. 1179ص، معجم، سركيس: أنظر أيضا-

  . 74ص، التاريخ ،عبد الرحمنالعزاوي . 992ص
  . 18ص، غرر، 8-6ص، رسوم، الصابئ 5
  .ط-ص ج ،1ج، الوزراء ،عبد الستارفراج، : أنظر أيضا-
  . 314ص، 11ج، البداية، ابن كثير. 82-80ص، 2ج، وفيات، ابن خلكان. 17ص، 2ج، تاريخ، البغدادي 6
  .زص ، الوزراء، عبد الستار، اجفر: أنظر أيضا-
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ـ  )م994/ه384(الحسن علي بن عيسى الرماني  أبيكما أخذ عن  ، والكـالم  وعالم النح
د األئمة المشاهير فـي  أحو )م908/ـه296(بر شيخ العربية ببغداد المولود فيها سنة والذي اعتُ

علوم كثيرة منها القراءات والفقه والتفسير ب وكان مثقفاً، له مائة مصنف منها تفسير القرآن ،الفقه
  1.كما صنفت العديد من الكتب ،واللغة

الذي ، )م991/ه381ت( الجراحبن محمد بن الفضل بن جعفر بن محمد  مدأحوأخذ عن 
أسـاتذته   أكثرإال أنه يجب االعتراف أن  2، وله عدة مؤلفات،وأديباً صدوقاً بأنه كان ثقةًرف ع

أسـاليب النثـر   علـى  به إسحاق الذي اعتنى بتثقيفه ودر أبوجده  وه، نفسه في وأبعدهم تأثيراً
  . الرفيعة

بـه  بسبب اهتمام أجداده من آل الصابئ وذلك، الميل واالهتمام بعلم التاريخ كان شديد ،
 إلـى باإلضـافة  ، طالعه على الوثائق الرسـمية اوسهولة حصوله و، ولعمله في الدولة العباسية

األثر الكبير في كتابة العديد من ، داث السياسيةحمشاهداته ومشاركاته الشخصية في العديد من األ
  3.اريخية المشهورةالمؤلفات الت

  آثارهومصنفاته  -8

 عمله إلىيقة التي نشأ في كنفها باإلضافة األسرة العروساعدت الحياة التي عاشها هالل 
  .األدبيةومن المؤلفات التاريخية  اًعددفي الحياة السياسية على تصنيفه 

قد ترجم فيه وكتاب مآثر أهله و ،4مفقود وه، وكتاب أخبار بغدادمن مؤلفاته التاريخية و

 ،السياسيةوالعلمية واألدبية وي التاريخية أحأسرته في جميع المنذلك تاريخ  بعدو ،أجدادهوآلبائه 
                                                           

. 314ص ،11ج، البدايـة ، ابـن كثيـر  . 83-80ص، 3ج، وفيـات ، نابن خلكا. 17-16ص، 12ج، تاريخ، البغدادي 1
  .109ص، 3ج، شذرات، الحنبلي

  .165ص، 7ج، المنتظم ،ابن الجوزي 2
 . ، ص صالوزراء، عبد الستار، فراج. 922ص، معجم، سورديل. 32ص ،األدباء، الديباجي: أنظر أيضا-
  . 76ص، غرر، 16-13ص، رسوم، الصابئ 3
  . ص ص ،الوزراء، عبد الستار، فراج. 992ص، معجم، سورديل. 22ص، األدباء، الديباجي: أنظر أيضا-
  .184، ص4، جالوافيالصفدي، . 90، ص1، جمعجمالحموي،  4
، 6، جتـاريخ بروكلمـان،  . 92، ص8، جاألعـالم الزركلي، . 101، ص2، جالتـاريخ مصطفى شاكر، : أنظر أيضا -

  .86، ص14، جدائرة المعارف اإلسالميةكرنكو الشنتاوي، . 37ص
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يقع و ،د مؤلفاته التاريخيةأح وهوكتاب التاريخ ، و2مفقود وهوكتاب الكتاب ، و1مفقود أيضا وهو

جميع أجزائه باستثناء الجزء الثامن الذي يتضمن حوادث خمس سنوات  فقدت في أربعين مجلداً

شجاع محمد بن الحسين  أبيالوزير  ملحق بكتاب وهو) 998/1002( - )م393/هـ 389(من 

بذيل كتاب "الموسوم  )م1085/ه488ت(ري أووذربن محمد بن عبد اهللا الملقب بظهير الدين الز

   3".تجارب األمم

فعليـك   جمـيالً  أردت التاريخ متصالً إذا" :ووصف، فائقةاكتسب كتاب التاريخ شهرة 

ثم كتاب ، له على كتاب الطبريثم يتلوه كتاب ثابت بن سنان الذي ذي، جعفر الطبري أبيبكتاب 

ويتلوه  )م1084/ـه477(سنة  إلىعليه  ممكتاب ثابت وتالذي داخل  الصابئبن المحسن هالل 

  4."النعمةكتاب ولده غرس 

فقد اعتبر أشهر مؤلفاته  ،الدراسةموضوع 5 "في تاريخ الوزراء األمراءتحفة "ما كتاب أ

  .ال هذا الكتابذكر من مصنفاته إن بعض المؤرخين لم ي، حتى أوأهمها على اإلطالق

   .الوحيدة الموجودة في مكتبة األزهر الخطية النسخةلعنوان  جاء هذا العنوان موافقاً

                                                           

  .184، ص4، جالوافيالصفدي، . 33، صرسومالصابئ،  1
، تـاريخ العزاوي عبـد الـرحمن،   . 132، صاألدباءالديباجي، . 102، ص2، جالتاريخمصطفى شاكر، : أنظر أيضا -

  .76ص
  .183، ص4، طالوافيالصفدي، . 30، صرسوم، 17، صغررالصابئ،  2
  .166، صاألدباءالديباجي، . 92، ص8، طاألعالمالزركلي، : أنظر أيضا -
  . 209ص، 6ج، تجارب ذيل، الروذراوي 3
  . 36ص، 6ج، تاريخ، بروكلمان. 86ص، 14ج، دائرة المعارف اإلسالميةكرنكو الشنتاوي، : أنظر أيضا-
  . 110ص، تاريخ، ابن القفطي. 126ص، 5ج، النجوم، ابن تغري بردي 4
بـن  . 189ص، 7ج، معجم األدبـاء ، الحموي. 13ص، 16ج، المنتظم، ابن الجوزي. 76ص، 14ج، تاريخ، البغدادي 5

، سـير ، 196ص، )ه450-441(حوادث، التاريخ، الذهبي. 170ص ،تاريخ، ابن العبري. 101ص، 6ج، وفيات، خلكان
، 4ج، النجـوم ، ري بـردي غت ابن. 70ص، 11ج، البداية، ابن كثير. 182ص ،4ج، الوافي، الصفدي. 524ص، 16ج

  .278ص، 3ج، شذرات، الحنبلي. 181ص
، 2ج، تـاريخ ، شـاكر ، مصـطفى . 509ص، 2ج، هدية، إسماعيل، البغدادي. 1179ص، معجم، سركيس: أنظر أيضا-

، عبد السـتار  ،فراج، دمة المحققمق. 263ص، 2ج، كشف، حاجي، خليفه. 127ص، األدباء، محمد، الديباجي. 100ص
  .86ص، 14ج، المعارف اإلسالمية، 323ص، 2ج، تاريخ، بروكلمان. 151ص، 14جالزراء، 
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وكانـت  ، لى منذ زمن طويلوت طبعته األذونف )م1904/ـه1322(الكتاب سنة بع وطُ
عبد الستار فراج والذي اختـار   الطبعةحقق و 1آمدروزباألخطاء والغموض والتي نشرها  حافلة

  2". الوزراء " اسمله 

، الكتاب األصلي اسموعدم االستدالل على  األصلية النسخةوبسبب عدم الحصول على 
ـ ماأل اسم، فالبعض ذكره باه إياه مؤلفهاسمه الذي اسمفقد اختلف حول  ال واألعيـان ومنتـدى   ث

  3 .نساحالعواطف واأل

 مهمةعدة العراقي الذي شغل مناصب  المؤرخ )م1995/هـ1415ت(ما ميخائيل عواد أ
كلها تصب في موسوعة الحضـارة والتـراث    وأصدر أربعة عشر مؤلفاً ،الخارجيةفي وزارة 

  4". في تاريخ الوزراء  األمراءمن كتاب تحفة  ضائعةأقسام " اه اسمفقد ، والتاريخ

السياسـية   والحوبـاأل هم الوزراء وما يتعلق بهـم  تحدث المؤلف في هذا الكتاب عن أ
  .أعده فيها خالل الفترة التيواإلدارية  االجتماعيةو

من  ةعبارة عن مجموع ووه ،الرسالةككتاب ، السياسة والتاريخ وله مؤلفات جمعت بين
  5.الديوانية رسائلهالتي جمع فيها المؤلف  الرسميةالرسائل 

حيث يعالج هذا الكتاب الرسوم ، 7كتاب رسوم دار الخالفةو 6.مفقود وكتاب السياسة وه

تحدث  ،والخاتمةال عدا المقدمة ، وقد اشتمل على تسعة عشر فصالرسوم المتبعة في دار الخالفة
                                                           

 .120ص، التاريخ، وياالفر. 1ص، الوزراء، فراج عبد الستار، مقدمة المحقق 1
  .ل-ص ث، الوزراء، فراج عبد الستار، مقدمة المحقق 2
  .279ص، 3ج، شذرات، ابن الحنبلي. 55ص، 1ج، تجارب، مسكوبه 3
  . 325ص، 2ج، تاريخ ،جرجي، زيدان. 510ص، 13ج، معجم، عمر، ةكحال: أنظر أيضا-
  .293ص، 24ج، التعريف والنقد، عواد، كركيس 4
  .183ص، 4ج، الوافي، الصفدي. 18-17ص، غرر، 31ص، رسوم، الصابئ 5
  . 166ص، األدباء، الديباجي. 92ص، 8ج، األعالم، الزركلي: أنظر أيضا-
-181ص، 4ج، النجـوم ، تغري بردي ابن. 183ص، 4ج، الوافي، الصفدي. 18ص، غرر، 33ص، رسوم، الصابئ 6

182.  
  . 992ص، معجم، سورديل. 92ص، 8ج، الزركلي، األعالم. 101ص، 2ج، تاريخ، شاكر، مصطفى: أنظر أيضا-
  . 13ص، رسوم، الصابئ 7
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اء عمله فـي ديـوان اإلنشـاء    وصنفه اثن ،اإلدارية في بغداد مورالوظائف العامة واألفيها عن 

وله المؤلفـات   2)م1963/ـه1383(وحققه ميخائيل عواد سنة  ،مطبوع في بغداد ووه1 ببغداد،

، وأسـاليبها  الكتابةمن الرسائل تتضمن فصوال في  مجموعة ووه3 ،كتاب غرر البالغة، األدبية

 والبيعات والتعازي، في التحميدات والسلطانيات، والفتوح والعهود، د وعشرين باباًأحفي و وجاء

الحلـم  و األذكارو القناعةو الشوقو لثناء والمودةوا الهداياو الدعاءو االعتذاروالعتاب ر والشكو

  4.خ وتقع في مائة وثالث وخمسين ورقة، ويوجد منه عدة نسووالعف

  وفاته -8

قد توفي يوم الخميس الموافـق السـابع    أن هالل بن المحسن الصابئأجمعت المصادر 

 5.)م 1056/ هـ  448( وأربعين وأربعمائة للهجرة عشر من شهر رمضان سنة ثمانٍ

   

                                                           

  . 7ص، تاريخ عبدالرحمن،العزاوي  1
  . 181ص، 4ج، النجوم، ي برديعزت ابن. 183ص، 4ج، الوافي، الصفدي. 17ص، غرر، 32ص، رسوم، الصابئ 2
 .142ص، األدباء، الديباجي. 157ص، 6ج، تاريخ، بروكلمان. 92ص، 8ج، األعالم، الزركلي :أنظر أيضا-
 .368-50ص، غرر، الصابئ 3
  .33ص، رسوم، الصابئ 4
. 76ص، 14ج، تـاريخ ، البغدادي. 9ص، رسوم، 5ص، غرر، 3ص، تحفة، الصابئ. 56ص، 1ج، تجارب، مسكوبه 5

ابـن  . 268ص ،1ج، عيون، ابن أبي أصيبعة. 301-299ص، تاريخ، ابن القفطي. 13ص، 16ج، المنتظم، ابن الجوزي
معجـم  ، الحموي. 196ص، )هـ450-441(، حوادث ،تاريخ. 524ص، 16ج، سير، الذهبي. 170ص، تاريخ، العبري
، 3ج، شـذرات ، الحنيلي. 314ص، األعالم، السخاوي. 61ص، 5ج، النجوم، ابن تغري بردي. 297ص ،19ج، األدباء

  . 279ص
، الزركلي. 100ص، 2ج، التاريخ، شاكر، مصطفى. 510ص، هدية، البغدادي. 1179ص، معجم، سركيس: أنظر أيضا-

  .323ص، 2ج، تاريخ، بروكلمان. 138ص ،األدباء، الديباجي. 92ص، 8ج، األعالم
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  الفصل الثاني

  في كتابه  ئمنهجية الصاب
  )الوزراءفي تاريخ  األمراءتحفة (
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  الفصل الثاني

  )الوزراءتحفة األمراء في تاريخ (في كتابه  ئمنهجية الصاب

  الكتاب  اسم -1

في تاريخ الوزراء مصـدرا   األمراءالذي سبق التعريف به تحفة  يعتبر مصنف الصابئ

ـ  ،القرن الحـادي عشـر الميالدي  /لدراسة فترة القرن الرابع الهجري ومهماً قيماً ل أوحيـث تن

   .التاريخية التي سادت تلك الفترةواألدبية و االجتماعيةالسياسية و مورلومات قيمة عن األمع

أظهر الدور السياسي الذي لعبه الوزير  ،من خالل تتبع أخبار الوزراء الذين ترجم لهمو

حيث إنه بفضل علمهم و ،، و المكانة الرفيعة في األدب لهؤالء الوزراء1في تسيير شؤون الدولة

كما ظهرت الكثير من العـادات والتقاليـد والطقـوس     .2غزارة أدبهم إرتقوا ليصبحوا وزراء

 .لها المؤلـف أوهجري التي تنلى من القرن الرابع الوالتي كانت سائدة في الفترة األ االجتماعية

والوزراء وحاشيتهم من خالل عـدة   األمراءوة البذخ التي عاشها وسط الخلفاء صورة حيا نقلو

  3 .شواهد سبق اإلشارة لها

هذا المصنف أن مؤلفه قد عاصر هذه الطبقة وعمل في وسطهم حيـث   مما زاد أهميةو

  .من المؤرخين هح لغيرتمكن من اإلطالع على وثائق لم تت

  الغاية من تأليفه  -2

عبارة عن مقدمة للكتاب شرح فيها دوافع كتابته في هـذا الموضـوع    ،جاء مصنفه هذا

أخبار وزراء القرن الرابـع  والذي رأى فيه من العجز والتقصير ما يدفعه للتأريخ في  ،تحديدبال

  . الهجري

                                                           

  258، ص257، ص 208، ص196، ص166، ص64، ص60، ص43، ص5ص ،تحفةالصابئ،  1
  173، ص120، ص 117، ص 116ص ،92ص ،71ص ،69-68ص ،13-11ص  ،ن. م 2
  .178-177ص  ،147ص ،146ص، 145ص  ،ن. م 3
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عبـد اهللا محمـد بـن عبـدوس      أبو. جاء ليكمل ما بدأه الجهشياري نهفذكر المؤلف أ

حيث اعتبر كتابه من أهم الموارد عن  الكتابفي مصنفه الوزراء و )م942/ه331ت(الجهشياري 

مـن   قد اسـتفاد و )م908/ه296(سالمية حتى سنه منذ بدء الدولة اإل الدواوينكتاب الوزراء و

اعتبـر  و و الوثـائق الرسـمية،   الـدواوين اعتمد على سـجالت  موقعه في اإلدارة العباسية و

بكر الصولي محمد بـن   أبووشارك في ذلك .ائل من كتب في أخبار الوزراءأوالجهشياري من 

سخف مـا   لكن هالل الصابئ ،كتاب أدب الكتاب صاحب .)م946/ه 335ت(يحيى بن عبد اهللا 

عبد اهللا الجهشياري جمع  أبوكان  " :ه فقالءاالصولي وذكر أنه سيتم ما بدوي جاء به الجهشيار

بكر محمد بن يحيى  أبوو صنع  .العباس بن الحسن مدأح أبيمن أخبار الوزراء ما وقف به عند 

بن عبد اهللا لكنـه مـأله بالحشـو     اسمالق أيامأخر  إلىالصولي في مثل ذلك كتابا رأيت ما كان 

فكان ذلك مما نحت فيه  ،هم بهال دا بعدهما تم ابتداءها و أحو لم أر  .و كفه بشعره البارد،الزائد

و  هم اآلمن له الفضائل المـذكورة أكثرو ما في . ووقفا قبل ذكره .حظوظ من قطعا قبل عصره

  1." لمشهورةو اآلثار و األفعال ا المناقب المأثورة

  منهجه  -3

المنهج الموضوعي فلم يسر حسب  في تاريخ الوزراء األمراءتحفة  اتبع هالل في مؤلفه

حـت موضـوعات تتعلـق    قام بجمع الحـوادث ت  إنماو .التاريخي للحوادث التاريخيةالتسلسل 

 :بقوله وقد بين المؤلف في مقدمة كتابه المنهجية التي سيتبعها في مصنفه هذا ،بموضوع الوزارة

العباس بن  مدأحنه تال أبا الحسن علي بن محمد بعد الفرات أل أبيونحن نبدأ فيما نورده بأخبار (

و جعل ذكر وزارته متصال غير منقطع و مجتمعا غير متقطع و جرى هذا المثال فـي   ،الحسن

غايـة   إلـى هم أمـور كان الغرض سياقة أخبارهم ومجاري  إذ ،الوزراء الذين تكررت واليتهم

  . 2قاتهم و أزمانهم أوترتيب خلفائهم و أمرائهم و ال هم أياممددهم وانقضاء 

                                                           

  .6، صتحفةالصابئ،  1
  .9ص، ن. م 2
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المحسـنات البديعيـة   دام السجع وبدأ المؤلف مقدمة كتابه بأسلوب أدبي قائم على استخ

  1.اختيار اللفظ الجميل الرصينو

المحسنات من و يخلو من السجعالكتاب فكان أسلوبه بسيطا مرسال  قية صفحاتأما في ب
أسـلوب   ظ الفرق بـين حفيأل،داثهأحلكتابة التاريخ وسرد  مالءمة كثراألسلوب األ وهو ،البديعية

  2.داث التاريخية في باقي المصنفحألأسلوبه خالل سرد االمؤلف في مقدمة الكتاب و

غالبا لـم  التاريخية زمنيا وداث حأبرز ما يميز أسلوب الصابئ أنه لم يهتم بترتيب األو
قد ، و4كان يوردها غير مرتبة تاريخيا األخبارمعظم .3داث العامةحالتواريخ بالسنين لأل يستخدم

الشهر دون تحديد السنة التـي شـهدت تلـك    وقد يذكر اليوم و،دون تحديد زمنها يذكر حوادث
ـ  و .ة في الزمنداث التاريخيحفالمؤلف لم يكترث في أي وقت بعرضه لأل. 5الحدث ل أولـم يح
   .رتبها كموضوعات إنماترتيبها على أساس الزمن و  أوربطها 

أنهى حدث دون أن يتمه يعود  إذاداث التاريخية لم يكن يكرر الخبر فحخالل عرضه لأل
، متمما خبرا 7على ما ذكرناه من أخباره ":اكماله في موقع آخر كقوله أو .6لتوضيحه أخرىمرة 

  ."دهم أححديثا عن  أو

 إلـى الخبر مسـندا رواياتـه    أومتحريا الصدق في نقل المعلومة  قيمةجاءت معلوماته 
وقد يذكر نصوصا دون سـند   ،8فإن كان من رواه ذكر سندهم كامال ،المصدر الذي اعتمد عليه

  9.د مشايخ الكتاب دون توضيح من القائلأحقال  أو،فيما ذكر أوحدث محدث :ويكتفي بقوله

                                                           

  .7ص، 5، صتحفةالصابئ،  1
  .22ص ،12ص ن، .م 2
  .27، ص26، ص24ص ن، .م 3
  .163ص ،136، ص109-107ص ،83ص ،66ص ،55ص ،54ص، 34ص، 33ص ن، .م 4
  .105ص ،ن. م 5

  .83-82ص  ن، .م 6
  .107ص، 64-63ص، 44ص ،ن .م 7

 ،94-93، ص90، ص87، ص80، ص77-71ص ،66-61، ص59-54، ص52-51ص ،43ص، 12ص ،ن .م 8
، 248-247، ص217-200، ص198-196، ص192-190، ص189-187، ص182، ص180، ص178-171ص
، 153-150، ص147-144، ص142-131، ص129ص ،127ص ،123-120ص ،112-101ص، 258-252ص
  .264- 260ص ،158-155ص

  .266، ص188، ص187ص ،161، ص111، ص110ص، 92ص، 61، ص41ن، ص .م 9
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  1.المؤلف آيات قرآنية بلغ عددها عشر آيات لدعم رواياته التاريخية استخدمو

سواء كان هذا  .،جاء بها لتوضيح و تأكيد رواية تاريخية2اديث نبوية أحرد ستة أوكما 

   .لسان من سمع فيه أوالحديث على لسانه 

  .3التاريخيةه ستاً وثالثين مرة في اثناء رواياته استخدمالذي  استخدامه للشعر،وكثر 

  مضمون الكتاب  - 4

القـرن  /هاية القرن الرابع الهجرين ةفي فتر عدة وزراء ل الصابئ في مؤلفه اخبارأوتن

رخ كل ما يتعلق بهم مقدما بذلك تصورا عن الحيـاة السياسـية   أحيث  .الحادي عشر الميالدي

تحدث عنهم ثالثة من وزراء الخليفة جعفر كان ابرز من ووالفكرية في تلك الفترة  االجتماعيةو

  . )م932/هـ320ت(بن المعتضد والملقب بالمقتدر باهللا 

علي بن  أبور باهللا وهو دل وزراء الخليفة المقتأور باخأبدأ المؤلف بعد المقدمة بعرض 

ـ   دبهوأعلمه و هفجاء معرفا به مولد )م924/ه312ت(الفرات   ،صـلهم أ ،ه، وتحـدث عـن قوم

خبار هذا الوزير حتى يستوفي وزارته رغـم تعرضـه   أل أوتنو 4.ونباهتهم ومكانتهم في الدولة

، )م855/ه241(فتحدث عن مولده في سنة  ،داثحللعزل دون االكتراث بالترتيب الزمني لتلك األ

  5.األعماله حسن الكتابة وخبير بالحساب ونأبوعرفه 

 لى قد اسـتمرت ثـالث  وفكانت وزارته األ ،ارة ثالث مراتعلى الوز لىانه توأذكر و

يبلغ مـن  تقلد الوزارة وهو و )م299/911ه( )م909/ ه296( أيامربعة أشهر وأسنوات وثمانية 

قواعد الدولـة   فقد أرسى .وذكائه وحنكته ،إدارتهظهر حسن حيث أالعمر خمسا وخمسين عاما 
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يفـتح الصـناديق و    لم ،والهيعاديه ويدبر لز ناء ماسمس عندما قدمت له جرائد بواستمال النا

واهللا لو فتحتها و قرأت ما فيها لفسدت نيات الناس كلهم علينا و استشعروا الخوف " :رقها قائالأح

  .1"فهدأت القلوب واطمأنت النفوس ،ابهذ مورمنا ومع فعلنا ما فعلناه طوينا األ

الخلفـاء العباسـيين   في حل المشكاكل المستعصية التي أرقت  الفرات ابنسهم الوزير ا

من أجـل النـاس   حتى وصف هذا الوزير بأنه كان  .المؤامراتتن والفوباتت مصدر القالقل و

مسـتقيمة للمقتـدر    موردبر الدولة وقرر القواعد، ولم يبت ليلة اال واأل وأعظمهم كرما وجودا،

  2".وال دولته قد تمهدتأحو

: تأتي بمثابة قوانين يستفاد منها سياسية في إدارة شؤون الوزارة ةرؤي فرات بنال كانو

  .3 الخطأ خير من وقوفها عند الصواب السلطان على أمورمشية ت

  4"من اشتغل بديوان الخراج فقد اشتغل بالوزارة :"وقوله

كاتب سره فافعل  أوازن الديوان الوزير فاستطعت أن تقضيها بخ إلىكانت لك حاجة  إذا

  .5فيها إليهتبلغ ال و

  6 "كان داعيا الخراب ال السيف تابع و القلم متبوع و قل سيف غلب القلم إ"

  7"لة بالرهبةغالعمارة بالرغبة و حفظ ال":و كذلك قوله

  8.من أجل ذلك د من كل أسبوعحاألوقد وضع قانونا للنظر في المظالم و حدد يوم 
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كما عـرف بصـدقه   ،وسعه فكره وحسن تصـرفه وثقافتـه  بدهائه الفرات  ابنعرف و

  1 .حفظه للمعروفو تهوموضوعي

ر قدرتـه علـى   وكذلك الرسائل التي تظه،2ذكر المؤلف على لسانه العديد من األشعارو

وأظهر اهتماما بالشعراء فصرف . 3حسن الكالم حيث كان كاتبا قبل أن يصل للوزارة الترسل و

  4.فصرف النفقات لهم و لطالب الحديث

أنه كان إداريا حازما فقد استطاع بتسامحه و لين قلبـه و عدلـه كسـب     من رغمالبو

  5.الرعية

قام بتعيـين  لكتب في وقته شعر بانتشار تزوير افعندما ،كان رجال شديد االنتباه والحذرو

  6.من يقف على كل كتاب لمعرفة المزور فيها ورده

داره ووقف على  إلىراق من خزانة الوزير الذي تولى من بعده واألوقام بنقل الوثائق و

حيـث   ،7كل وثيقه فيها مراجعا إياها ومنتقدا سياسة ذلك الوزير بعد وقوفه عليها خالل وزارته

 اسـتخدم جانب ذلك فقد  إلىاال أنه  ،8كان مثبتا جميع أعماله في الكشوف والوثائق والمستندات

أريد " :الفرات ابنفخالل ذكره أخباره يستهجن المؤلف قول  ،مختلف السبل للحفاظ على مركزه

  9"ال باليوم اآلخر يطيعنيرجال ال يؤمن باهللا و
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ويقوم بتوزيـع  ،عرف باستغالله لمنصب الوزارة حيث كان يبسط يد أهلـه وعمالـه  و

من مـرة مـن هـذا     كثرو عزله أل و الحواشي دالضياع على ذويه و يغدق على الجن موالاأل

   .المنصب لم يكن إال بسبب المال

 إلـى في عيـد النحـر    ةجاحلادعت بعدما  )م911/ه299(لى عزل سنة وففي المرة األ

النفقات التي جرت العادة بصرفها حيث كانت الموارد قد قصرت فطلب من المقتدر أن يعطيـه  

فدخلت الدسـائس  ،هتهبه من جألزمه القيام اصة لنفقات الصيد فمنعه من ذلك ومن بيت مال الخ

  1 .تم عزلهوقبض عليه و

لطلب الخليفة المقتدر باهللا من الوزير المال  )م918/ه306(في المرة الثانية عزل سنة و

لحاجته له فامتنع ولم يرسل له فتم القبض عليه وعزله والتي دامت سنة وخمس شهور وتسـعة  

  2.عشر يوما

المطالبة التي بقيت  حجم بعد عجزه عن سد )م923/ه311(سنة  عزلفي المرة الثالثة و

  3.واحدةالتي لم تدم سوى سنة و أخرىمع تجديد الضمان سنة بعد  تتأخر

التي أعطت الخاصة لذلك الوزير وكما ذكر الصابئ حياته السياسية فقد وصف الحياة و

في الوزارة ما سمعنا بوزير جلس ":صورة حية عن الثراء الواسع الذي كان ينعم به فقد قيل عنه

  4."الفرات  ابناألثاث كما يملك ملك من العين والورق واضياع وهو يو

اع واألمالك اإلقطالحسن من الضياع و بيما كان أل"لى قيل إنه ولما قبض بوزارته األو

ـ  أحالجمال ما لم يؤخذ من والغالت واألثاث والكراع و موالاألوالعقار  ال ه ود من الـوزراء قبل

  5."بعده مثل ذلك 

                                                           

  .27-26ص ،تحفةالصابئ،  1
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ر من المغنيات بين يدي وحض"قوله  ،الفرات ابنلعل أجمل ما وصف به المؤلف ثراء و

و الفضة ما له القيمة الـوافرة  اني الذهب وأوضرت أحو،حصى كثرهمن ورائها ما ال يالستائر و

  1."وقت العصر  إلىمر يوم حسن طيب 

خاصة يطبخ فيه الحسن بن الفرات مطبخان في داره مطبخ  بيإنه كان أل: "قولهكذلك و

ين رأسا من ما ال يحصى من الغنم والحيوان لكثرته مطبخ العامة كان يستعمل فيه كل يوم تسع

مائتي قطعة دجاج ومائتي قطعة دراجا، وفراخا، وخبازين يخبـزون لـيال   الغنم وثالثين جديا و

  2. ..."دار كبيره للشربقوم يعملون الحلوى عمال متصال، وونهارا و

ال إوقت العشـاء   د من دارهأحخلع الوزارة كان من رسمه أن ال يخرج  لما خلع عليهو

  3.في داره في يوم وليلة أربعون ألف رطل ثلجاسقى حيث ،درج منصوريو منوية معه شمعةو

كان ينفق عليه مائتي دينـار  الفرات مارستانا ببغداد و ابنخذ ات )م923/ه311(في عام و

   4.من ماله كل شهر

ـ  الثالثة أصلح دار الوزارة المعروفة بفي وزارته و  هدار سليمان بن وهب ليجمـع حرم

  5.دأحولم يجلس فيها سوى يوم و ،اربلغ نفقته عليها خمسين ألف دين،أصاغر ولدهوبنات إخوته و

  5.دأحو

ففي مجلسه كان يقدم أصناف الفاكهة الموجـودة  ،الفرات بجانب ثرائه بكرمه ابنتميز و

يجعل في الوسط طبق كبير يشـتمل علـى   د طبقا وأحكل و إلىفي الوقت من خير شيء فيقدم 

  1.معه طست زجاجي يرمى فيه التفلميع األصناف وكل طبق فيه سكين وج
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خزانة الدولة واالسـتفادة   إلىيده  لم يهب من مدإال أنه على الرغم من كل هذا الثراء و

 األعمـال قاربه أو ،الدواويننه قلد ولده أكما ، 2والسعي لجمع المال بمختلف الطرق ،من مركزه

  3.سن الوظائف مما زاد من السعي والوقيعة فيهأحو

 ،رات بمختلف جوانبهافال ابناسهب هالل الصابئ بالحديث عن اخبار حياة الوزير علي 

صة وصفاته الشخصية التي اتسم حياته الخاب أو ،بحياته السياسية وعمله كوزير سواء ما اتصل

  .الدولة ودوره كوزير أمور، وكان لها دور مهم في تسيير بها

عمال كل وزيـر بشـيء مـن    أو هم سمات الوزارةأق توضيح حوسيتم في الفصل الأل

  .ومدى عالقته بالخليفة والرعية والجيش ،، ومهام كل وزيرالتفصيل

 ،)م924/ه312ت( ،الخاقـاني  ىد اهللا بن يحييبن عب ىمحمد بن يحيوالوزير الثاني هو 

، واستعماله المكيدة والحيلة والسـعي  4الفرات بالرشوة وبذل المال  ابنوالذي تولى الوزارة بعد 

  5.زير السابق للحصول على منصب الوزارةوعلى ال

استمرت وزارته سنه وشهرا  )م911/ه299(الوزارة للخليفة المقتدر سنة  الخاقانيتولي 

  6.أيام ةوخمس

 إدارتهلسوء  أو ،ما لقصر مدة وزارتهإ الخاقانيخبار الوزير أم يطل المؤلف في ذكر ل

  .نجاز ما يستحق ذكره خالل وزارتهإهذا الوزير وعدم قدرته على  ةوشخصي

وتلونا في  مورهماال لألإظهر أحيث  ،الدولة أمورة دارإ فهذا الوزير لم يكن قادراً على

ترد عليه وتصـدر  حيث كانت الكتب  ،الوزارة أمورومتابعة  األعمالاهتماما ب ، ولم يبدفعالاأل
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ا ال تفض وال يعلم أياموقد تترك الرسائل والكتب  ،راهاي أوير ان يقف عليها غجواباتها عنه من 

  1.ما فبها

ه مركزهما فكانت الوظائف في عهده تباع وتشـترى دون  ابنو الخاقانيا استغل الوزير

دفع  إذاحتى أن بعض الوظائف المشغولة كان يمكن الحصول عليها  .القدرة أوالكفاءة  إلىالنظر 

  . أكثراال م

حتى إنهـم   .خالل عشرين يوما واحدةسبعة أشخاص بوظيفة  إلىوقد ورد أنه قد عهد 

  2.األمر إليهاجتمعوا كلهم في الطريق واتفقوا أن يشغل الوظيفة آخر من صدر 

وأخـذ   .ابه بالتوقيعات والصالت والعمالتكتأقاربه والده وأوبسط يده وكما أنه أطلق و

   3.ضاعت هيبتهافضعفت الوزارة و .سقاط الرسومإالمرافق على إضاعة الحقوق و

وال ،يدفع عن شيء يخاطب فيـه ال ،قليل البصيرة ،عرف هذا الوزير بأنه لين العريكةو

  4 .فانبسطت العامة عليه فضال عن الخاصة،موريتصور عواقب األ

 ،وسـوء االدارة قلة الحيلـة  بين السذاجة والدهاء، و أخباره فقد جمعمن خالل عرض و

 .قـع لـك فيهـا   أوكتب رقعة حتـى  أ:واد األصاغر سأله أمرا فقال لهد القأحنقل عنه أن  حيث

المسؤول ألكتب الغرض بعـد ذلـك    إلىيوقع الوزير في آخره باإلجابة :قالضرها بياضا وأحف

   .5فوقع له بذلك
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 ،1بتوليته الوزارة موالمن الضياع واإلقطاع واألمالك والغالت واأل ما منح لهمرغم وبال

  2.الوزارة إلىها للوصول استخدمكما أنه  ،الدهأوفقد قبل الرشوة هو و

حتى ،التسيب و سوء االدارة التي بلغت في عهد هذا الوزيروهذا يعكس مدى الفوضى و

 )م945/ه334ت(التالي له علي بن عيسـى  نه أربك الوزارة حتى بعد عزله عندما جاء الوزير إ

ل إبطالها لكثرتها للتخفيف عـن بيـت   أوفوجد الكثير من التوقعات بخطه وخط حاشيته والتي ح

ـ  صالحكانت التوقيعات صحيحة وأجمع على أن جميع هذه  الخاقاني لكنو ،المال  ةا لـه ولخدم

الجديـد فـي مـأزق أمـام      االمر الذي وضع الوزير،الخليفة باستمالة قلوب الرعية والحاشية

نحن ":اب الخاقاني بعد ذلك قائالأجوقد .ن اجازها حمل بيت المال ثقال كبيراإأبطلها و إذا،الرعية

علينا فأن أمضاه كان الحمد لنا العامة بإمضاء ما زوروه الخاصة و إلىلم ال نتحبب من صرفنا 

  3."النقل عليهن أبطله كان الحمد لنا وإوالثقل عليه و

خلفا عاميا لم ينجز خـالل  متو ،وصفه الصابئ في آخر أخباره أنه كان خبيثا داهياقد و

  4 .تالفي الحاشية بعد النكبةالفرات و ابن إلىساءة اإلال إوزارته 

 /ه245(الحسن ولد سنة  أبو .الجراحود بن أوعلي بن عيسى بن دأما الوزير الثالث فهو 

  5.رئاسة كثير منهاو تقلد  الدواوينكان كاتبا في  )م 859

 ،مـن مـرة   أكثرعلي الخاقاني  أبوتولى الوزارة للخليفة المقتدر باهللا بعد عزل الوزير 

عشـرين  ة وثمانيوالتي استمرت ثالث سنين وعشرة أشهر و 6)م913/ه301(لى عام والمرة األ
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متـدينا  عرف علي بن عيسى بأنه كـان رجـال عـاقال     )م916/ه304(يوما حيث عزل عام 

  2.متواضعاومتقشفا و1موالحافظا لألو األعمالعارفا ب،متعففا

كثيـر الوقـار    ،أمر المسلمينبزاهدا ورعا حكيما شديد االهتمام رجال  الجراح ابن كان

وقـل مـن    ،د ببغي لم يبطرأحقل ما ظفر " :ومن حكمه قوله، 3والجد بعيدا عن التبذل والهذل

وقل من ابتلى بوزراء السوء فلم  ،الطعام فلم يتخم أكثروقل من  ،يفتضح فلمحرص على النساء 

 4 ."وهذه الكلمة عمدة القول ،يقع في المهالك

كان محافظا على الصالة فما رئي متخففا في ملبسه وال فارق جبته وال وإلى جانب ذالك 

تحرج مـن   .ورعاً وكان رجالً ،5قعد مع حرمه  أوفراشه  إلىى أو إذاال إقاته أو أكثرخفه في 

حاد  ،قليل المباالة ،وعرف هذا الوزير بشبح غالب في طباعه، 6مدة وزارته  األعمالائه ابنتقليد 

ـ ن خاطـب  إحيث كان من عادته  ،حاد في طبعه ولم يتفن طريقة الحديث حتى مع الخليفة دا أح

  7.فظ الخليفة عليهأحمما " واك "  أو" واك " يقول 

 ،بطلب منـه  أو ةًلم يتول الوزارة رغبوفيما  )م927/ه315(وزارته الثانية عام كانت و

خاصـه   ،يةصالحاإلدارية واإل شديد لمعرفته األكيدة بقدرته أحكان بأمر من الخليفة وبإلح إنماو

  8.الدولة بهاضاع اإلدارية المتردية التي مرت وبعد األ

بقي علي و 9شهر ويومينأ ةربعأو ةهذه قصيره حيث لم تدم سوى سن كانت مدة وزارته

والـذي   )م 940/ه329ت (بن عيسى بعد ذلك بعيدا عن الوزارة حتى عهد الخليفة المتقي باهللا 
                                                           

 .238، صتحفةالصابئ،  1

  .240-239ن، ص .م 2
  .238ن، ص  .م 3
  .255ن، ص .م 4
   .239-238ص ،ن .م 5
   .261ص، 255_254ص، 253ص، 250- 249ص، 247- 246ص، 241- 240، ص238، ص219، ص208ن، ص. م 6

  .243، صن. م 7
   .228، ص ن. م 8
  .233ن، ص .م 9
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نه امتنع وتولى مهام الوزير دون تسمية الوزارة حتى ال ترتبك أال إن يتولى الوزارة أطلب منه 

 سـتمر وااختيار وزير مناسب  ةوإلعطاء الخليفة فرص ،موراأل اإلدارة لعدم وجود من يصرف

  1.)م940/ه329( ةوكان ذلك سن أياممر تسعة هذا اال

ن عزل دخل أمر المسلمين فبعد بأالهتمام الم يكن علي بن عيسى يسعى للوزارة سوى 

ب النفس حسـن  عليه رجل في مجلسه يحادثه ويساله عما يريده من األشربة والطعام فوجده طي

ب العزل وترك أحداء مفترضاتي وقد كنت أن تم لي ديني وتفرغت لصالتي واآل" :اليقين قال له

  2".تسب قيامي به قيام المجاهد في سبيل اهللا أحولكني  .هذا االمر

ن وجد أل بعد أوحيث ح .مختلفة عن الوزيرين السابقين ةكان لهذا الوزير رؤية سياسيو

ل المال تدارك العجز في بيت أوويح3 .الدواوين أمورن يرتب أيه أووالخزينة خ ةمرتبك موراأل

وتخفيف المؤن واسقاط رسم الذبائح والنفقات التي كانت  مورفعمل على االقتصاد في صغائر األ

 ،دثت قبله على رواتب الحاشية والخاصة والعامةأحقام بإسقاط الزيادات التي و4.تجري كل عيد

والتبذير سراف اإل إلىلغاء النفقات التي تؤدي إال وامح ،وانقص ارزاق العمال والجند والفرسان

  5.في بيت المال

بغض الحاشية أالعامة مما جعله شخصا مكروها و موالاأل إلىيدي ل منع امتداد األواحو

  6.عليه ةلدار وخواص الخليفة فكثرت السعايوخدم ا

 موالاهتم بشرعية األ إنماو فحسب نفقات بيت المال صالحإل سعن هذا الوزير لم يأكما 

لغى كثيـر مـن   أ كما .نهى الشرع عنها ةوهي ضريب المكسالتي تدخل بيت المال فقام بإسقاط 

 لقـواد الضرائب التي كانت تثقل كاهل المزارعين حيث جمع القضاة والفقهاء ومشايخ الكتاب وا

                                                           

  .232، صتحفةالصابئ،  1
  .261ن، ص .م 2
  .208ص ،ن .م 3
  .208-196ن، ص .م 4
  .258، 257، ص208-196، صن. م 5
  .258ن، ص .م 6
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فأفتى الفقهاء والقضـاة بوجـوب    ،من المزارعين تظلمينبين الم ةفي دار الوزارة وعقد مناظر

  1 .وبطالن غيره من الضرائب الخراج

موارد بيت  صالحوضبط امر النفقات وا صالحالت اإلأوالسياسية هذه ومح هتوكان لرؤي

سـاء  أنه قد هجي وهدد وإيقاع فيه حتى عليه واإل ةفكثرت السعاي ،ب في جعله مكروهاالمال سب

  2.دب معهالحاشية األ

ات اإلدارية صالحالكثير من االتاركا خلفه  3)م945/ه334(توفي علي بن عيسى سنه و

  .والمالية في الدولة

قد خصص " اريخ الوزراء في ت األمراءتحفة " ن هالل الصابئ في مؤلفه أ من رغموبال

 فقـد  ،الدولـة  أمـور اء الثالثة لدورهم وتأثيرهم على للحديث عن هؤالء الوزر كبرالنصيب األ

الحديث عنهم ولم يظهـر دورهـم فـي    ن لم يسهب في إخرين وآتطرق للحديث وذكر وزراء 

تـولى الـوزارة للخليفـة المقتـدر عـام       )م923/ه311ت(حامد بـن العبـاس    :الوزارة وهم

 أمـور وقد بدا حياته باالشتغال في  ،هالفرات في وزارته الثاني ابني بعد عزل أ )م918/ه306(

ولم يعـرف   لدواويناولم يكن كغيره من الوزراء السابقين في  ،التجارة والمال وضمان الخراج

 اًعارف موررجل كاف حمش لأل إلى ةلوقت الذي كانت فيه الوزارة بحاجفي ا 4،شيئا عن الكتابة

  5.الجند ةبسياس اًعارف

ـ  ظهر عدمأمض وقت طويل في دار الخالفة حتى ولم ي  ،الـوزارة  أموركفايته وجهله ب

وعدم قدرته علـى  عفه هم ومسامرتهم مما اظهر ضتكحاخذ يبذل جهده في التملق للناس ومضأف

  6.مورتسيير األ

                                                           

  .249-248، ص تحفةالصابئ،  1
  .258ن، ص .م 2
 .233ن، ص .م 3

   .253ص، ن. م 4
  .254-253ن، ص .م 5
  .254ن، ص .م 6
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 مـور ستعانة بعلي بـن عيسـى فـي تسـيير األ    الخليفة المقتدر باهللا اال إلى أشيرلذلك 

يه في حامد بن العبـاس  أفاستشاره بأمر الوزارة وسئل عن ر األعمالو الدواوينواستخالفه في 

الملك والرجـال   ةفما الوزارة من عمله وال سياس .هو عامل يصلح لعمارة وحفظ ارتفاع :فقال

نـا  ن يكون كاتبه وخليفته ظاهرا وهو يعتبر الوزير باطأفطلب منه  .مما يعرفه مورير األوتدب

  1.المؤمنين وبينك أميرليك والمعاملة بين إوالتدبير 

  2.ةباطل السلطان وضمن ضمانات أموالمن سرق  الفرات اتهمه بأنه ابنيذكر أن 

في دار الخالفة لعدم  يصون وجوده وال الفرات شتمه ووصفه بانه ال يفهم ابنل أوكما ح

لم يذكر المؤلف الكثيـر  و 3.من ذلك أكثرا ال يتفق حكونه فال مورنه يتعامل مع األأ فهمه ذلك و

  4 .أياممن ثالثة  أكثرعن هذا الوزير والذي لم تدم وزارته الفعلية 

العباس الخصيبي والذي تم توليته بعد عزل الوزير علي بن الفرات  أبوكما ذكر الوزير 

 5.وشهرين من توليته ةبعد سن )م926/ه314(من وزارته الثالثه ولم تدم طويال حيث عزل سنة 

وال  الـدواوين يترك الكتب الـواردة مـن    ،لم يكن هذا الوزير يصلح لعمل فكان شروبا سكيراف

 ؛ لم يظهر اهتماما ووماتت المصالح  موالعنها فضاعت األ جابةويهمل اإل ،ةال بعد مدإعها يطال

 6.علي بن عيسى مكانه ةل فأشير على المقتدر بعزله وتوليفظهر االختال ؛ مر لنوابهوولي األ

ي ولد في بغـداد  لذا ،الوزير علي بن محمد بن مقله أيضا هالل الصابئ وممن ذكرهم

 فـي أثنـاء  خبـاره  أجاء ببعض  إنماولم يذكر عنه الصابئ الشيء الكثير و )م885/ه272(عام 

  7.الحديث عن وزارة علي بن عيسى

                                                           

  .255-254، صتحفةالصابئ،  1
  .72-71ن، ص .م 2
  .72ن، ص .م 3
  .196ن، ص .م 4
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وقد عرف خالل وزارته  )م927/ه315(بعد علي بن عيسى سنه  ةالوزار مقله ابن تولى

  .ي يأخذ على التولية والعزلوانه رجل كثير الرش،ب

بعد  لئما سي علي بن عيسى فيه عندأهذا الوزير ر ةولعل ما يعطي تصورا عن شخصي
 .ويراعـي يومـه دون غـده    ،حدث يحب الرئاسة :مقله فقال ابن:لاق ؟من تقلد الوزارة :عزله

ذهبـت الـدنيا وضـاعت    ". عون راج إليهنا هللا وانا إ :قال ،ل الوزارة بوجوده فيهاووصف حا
  1".نا منه أا منعتهم مفي ياها ويطلقهمإالناس ويعطيهم  أموالرادوا من يأخذ أ إنما، وموراأل

حيث قبض عليـه  .أيامشهر وثالثة أربعة أن وافقد استمرت سنت ،لم تدم وزارته طويالو
 2.)م930/ه318(عام 

  مصادره - 5

المصادر التي اعتمد عليها في تصنيف مؤلفه وجعلـه   إلىشار الصابئ في بداية كتابه أ
عمله الرسمي في الدولة ككاتب في ديوان ل تلك المصادر هي أوو القراءثقة عند جمهور  ،قيما
  3.مر الذي مكنه من االطالع على الوثائق الرسمية التي استعان بها في مؤلفهاأل ،نشاءاإل

قع في قصص المتظلمين في أونا أوعهدي و" :اسحاق الصابئ فقال أبيعمله مع جده  أبد
رة الناظرين فيهـا  حضقضاة ال إلىدي في ديوان االنشاء اسحاق ج أبيصمصام الدولة عند  أيام
  4......"..فالن بن فالن القاضي اعزه اهللا أبو

وذكر نسخه حول تفاصيل النفقات اليومية التي كانت تخرج من بيت المال حسبما قرره 
حول السياسة اإلدارية والمالية  ةمهم ةوالتي اعتبرت وثيق )م903/ه289ت(الخليفة المعتضد باهللا 

  5.لها الكتابأوالتي تن القرن الحادي عشر الميالدي/  للدولة في فتره بداية القرن الرابع الهجري

                                                           

  .261، صتحفةالصابئ،  1
  .216، صن .م 2
  .7، ص الوزراءمقدمة، المحقق، فراج، عبد الستار،  3
  .115-114، ص تحفة، الصابىء 4
  .22-14ص ،3، صن. م 5
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وشرطه على  األعمالابئ وما ضمنه من صبن محمد ال مدأحووجدت عمال يشتمل ذكر 

  1......"..نفسه

الخليفـة   أيـام مر المواريث التي كانت علـى  أحول  ةنه وجد نسخأوخالل عمله ذكر 

ـ ة عينصافا للرإن يعمل فيها أوراي الخليفة المقتدر باهللا  ،المعتضد باهللا ذكرها فـي مصـنفه   ف

ـ  لىإتيج حانه أيذكر  ميروصل كتاب األ" قارب توارث األ أمرموضحا خاللها تفاصيل   أبيكت

نا أوتخليص ذلك وتبينه و ،راه واجبا منهأوماال  ،راه واجبا من مال المواريث لبيت المالأبالذي 

ل عنه ليقف على ذلك ان أا سمفي ةمن الجواب في هذه المسالة والحج الذي حضرني ميرذاكر لأل

  2."شاء اهللا

الراضـي بـاهللا    أيـام خرجت من ديوان المغرب فـي  أل أوواخبرنا باطالعه على جد
الخطوط ممن قبض عليه وصـادره   خذه المحسن بن علي بن الفرات منأبما  )م940/ه329ت(

  .رد تلك النسخة في مؤلفهأو، و3وزارته الثالثة أيامفي 

الـوزراء  ان سذكر انه قد اطلع على رقاع وردت على ل اإلنشاء ديوانوخالل عمله في 
ووجدت نسخه ما " :الحسن بن الفرات عند تقلده الوزارة أبوللوزير  ةالذين ترجم لهم فذكر نسخ

والة البالد عند تقلده الوزارة وزوال فتنة عبد اهللا بـن   إلىالحسن بن الفرات عن نفسه  أبوكتب 
قاته موردا تلك النسخة أواهللا بقاءه تتجدد في سائر  أطالالمؤمنين  أميرالمعتز فكانت نعم اهللا عند 

  4". كاملة

الحسن بن الفرات يخاطب به السـيدة   أبوووجدت ثبتا بما كان " :قال فيها أخرىورقعه 

 األعمـال وعمـال   األطـراف  أصحابالد الخلفاء والوالة والكبراء وأوو األمراءو )أم المقتدر(

  5.وزارته الثالثة أيامم إليهوسائر الطبقات في كتبه توقيعا به 

                                                           

   .3، صتحفةالصابئ،  1
  .166، صن .م 2
  .169-116ن، ص .م 3
   .175-173ص  ن، .م 4
  .112ن، ص .م 5



43 

التخاطب التي سادت بين الوزراء  ةوذكر في مصنفه خطابات ذلك الوزير موضحا طريق

  1.المختلفة األعمال أصحابوالقضاة و الدواوين أصحابوالخلفاء و

الخليفة المقتدر  إلىلى وعلى لسان الوزير علي بن عيسى في وزارته األ ةكما وجد رقع

السيدة  إلىلك الرقعة حيث كتب ت ،باهللا شارحا رغبته في االستعفاء من الوزارة بعد شغب الجند

  .م المقتدرأ

ـ ب :السيدة نسـختها  إلى ةمن رقاعه في ذلك رقع إليناوكان فيما وقع " م اهللا الـرحمن  س

  2......".اهللا عزها وتأييدها أداماهللا بقاء السيدة  أطال الرحيم

الديوان بإثراء مصـنفه   استطاع هالل الصابئ االستفادة مما اطلع عليه خالل عمله في

  .رخ فيهاأموضوع الوزارة التي كتب وقيمة حول كيده وألمعلومات 

روايات خاله ثابـت  فهي ثراء مصنفه إاني الذي اعتمد عليها المؤلف في ما المصدر الثأ

  .الذي ذيل الصابئ كتابه التاريخ على مصنف خاله الذي سبق ذكرهبن قره بن سنان 

الحسن ثابت بـن   أبوقال " على لسان خاله  ةعد رواياترد هالل الصابئ في مؤلفه أو

لما زالت فتنة عبد اهللا بن المعتز قلد المقتدر باهللا مؤنسـا الخـادم    :األخبارمن  أرخهسنان فيما 

  3....."..،الشرطة بالحضرة

الحسـن   أبوذكر " :ومن الروايات التي اعتمدها المؤلف ليعزز حديثه عن الوزراء كذلك

 :قـال  قرأهـا فلما  ،الفرات رقعه الحسن بن أبين كاتب مؤنس الخازن عرض على أبن سنان 

  4..... "..تقول له االستفتار صناعة وجرمك عظيم

                                                           

  .136-112، صتحفةالصابئ،  1
   .210-209، صن .م 2
  .24-22، صن .م 3
  .24ن، ص .م 4
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من مجلسه  قمبا زنبور لم يأن أ :الحسن ثابت بن سنان أبووحكى " :أيضاومن الروايات 

لـف  أ عن نفسك مصادر الزمت عنك خمسـين  ن اقررتإ :الفرات فيه حتى قال ابنناظر  الذي

  1".دينار

الخاقـاني   أيـام لما ظهر مـن االخـتالل    :نان قالسالحسن ثابت بن  أبوذكر " :وذكره

فيها الخاقـاني   يضمنالمقتدر باهللا رقعة  إلىمحمد الحسين بن روح  أبوكتب  ،)م924/ه312ت(

ه على ففي مصن أضافهاخبار خاله وأاستفاد الصابئ من ، بذلك 2...... ".واسبابه بما يعجل منه

  .لسان ثابت بن سنان

دب الكتاب أولي صبكر ال أبيومن المصادر التي ذكرها المؤلف نقله خبرين من كتاب 

بكر  أبيرد الصابئ الخبرين المنقولين على لسان أووقد  ،والكتابخبار الوزراء أه جمع فيالذي 

  3".في تاريخ الوزراء  األمراءتحفه " الصولي في مصنفه 

 أبـي علي بن القاضي  اسمالق أبو ،انه استفاد من روايات التنوخي إلى الصابئ شارأكما 

خبـار  أاضـرة و كتاب نشوار المح صاحب )م1084/ه447ت(علي المحسن بن علي التنوخي 

 ،األمراءخبار الخلفاء والوزراء وأ جمع فيهو )م970/ه360(بتأليفه سنه  أبد 4،جزء 11المذاكرة 

عن الحياة االجتماعيه  واضحة ةن يرسم صورأاألدباء واستطاع كما ترجم فيه لعدد من العلماء و

  .لها في مصنفهأوللفترة التي تن

وتحدث التنوخي في كتابه نشوار المحاضرة عن الحانب االقتصادي واالداري في الدولة 

وبين المؤلف مصادر كتابه الذي اتبـع   ،العباسية من خالل حديثه عن الخلفاء والوزراء والقضاة

  .5على المنهج الحولي )أي حسب التسلسل التاريخي لألحداث( ولم يسر .فيه المنهج الموضوعي

                                                           

  .76، صتحفةالصابئ،  1
  .203، صن. م 2
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علي التنوخي من مصـنفه   أبيذكرها على لسان عدة حيث اعتمد الصابئ على روايات 

  .نشوار المحاضرة

في  األمراءتحفة " ي مؤلفه خبار الوزراء الذين ترجم لهم الصابئ فأمن خالل عرض و

يتضح فساد منصب الوزارة وتزعزعه ولعل عهد الخليفة المقتـدر بـاهللا هـو    " تاريخ الوزراء 

وتدخل النساء الواضح في توجيه سياسه  إدارتهفي انهيار الخالفة العباسية لسوء  األكثر وضوحاً

وكذلك القـواد فـي    ،دور الخدم والحشم والحاشية إلىضافه إوتنصيب الوزراء واقالتهم  الدولة

 أموالوكذلك في تنصيب الوزراء حسبما يقدمه الوزير من  ،تسيير الوضع السياسي والعسكري

 دفعـت  أكبرخر وقدم رشوة آيزانيته وحصل تقصير فيه جاء رجل لكل هؤالء حتى اختل امر م

فساد تلـك   إلىدى أاءته وقدرته مما دون النظر في كفل وتعيين االخر ومصادرة الوزير األ إلى

  .الدولة

ثنا إدت عهد هذا الخليفة الذي وزر له والعزل التي سا ةضح من ذلك كثرة التوليأووليس 

  .من مره أكثرعشر وزيرا ومنهم من تولى الوزارة 

  أهمية الكتاب -6

رد معلومات هامـة حـول هـذا    أول الصابئ صورة الوزارة في الدولة العباسية فأوتن

المنصب لم ترد في مصدر قبله موضحاً تفاصيل هذا المنصب من خالل التعريف به، وطـرق  

مؤسسات المختلفـة  اله، كما وضح دور الوزير وعالقته بياتصالحخلع الوزير وعزله ومهامه و

فـي تـاريخ    األمراءكتاب تحفة  ولذلك ،ق من موضوع الدراسةحوالتي وردت في الفصل الأل

  .لمهمة التي ُأخذت منه قوانين الوزارةالوزراء من المصادر ا

التي كانت سائدة في الفتـرة   األلفاظرده المؤلف من أووبرزت أهمية هذا المصنف بما 

فـي   االقتصاديةو االجتماعيةالعسكرية واإلدارية ووالعباسية والتي وضحت الجوانب السياسية 

  .الميالديالحادي عشر / ع الهجري ائل القرن الرابأوفترة 

  :ة أثناء قيام الدولة العباسية ومنهازت سياسياً وإدارياً مصطلحات عدفبر
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 إلـى الخليفة والسـلطان باالضـافة   المؤمنين و أميرألقاب الحكام والتي ضمت اإلمام و

  .الحارس وغيرهموالحاجب و أبيالجخاصة بالوزراء وحاشيتهم والتي الوزير وال األلفاظ

ة السائدة في تلك الفتـرة كـالجيش   الخاصة بالجيش واألدوات الحربي األلفاظرد أوكما 

  .السالحالسيف ووالجند والشرطة والترس والسهم و

سيمات اإلدارية والتي ضمت أجناد وكـور ومدينـة   الخاصة بالتق األلفاظ إلىباالضافة 

  .ثغور، وغيرهاسوج وطوقرية ورستاق و

، كمـا  يات كـٌل منصـب  صالحح ظهرت أهمية هذه المصطلحات في إبراز وتوضيو

ونفوذهم في ضبط  كل مسؤول، وأهمية الوزراء والنواب ودورهم السياسي ياتصالحوضحت 

الخليفة وحاشيته وبالتالي  ياتصالحوأهم المؤثرات التي لعبت دوراً بارزاً في  ،المجتمع العباسي

  .الدولة كاملة أمورأثرت على سير 

، الدواوينوالوظائف اإلدارية والتي شملت  األعمالالخاصة ب األلفاظإيراده  إلىباالضافة 

كديوان الجيش وديوان الخراج وديوان الضياع وديوان المظالم وديوان السواد وديوان المغـرب  

ظهرت أهميتها ودورها الفاعل في تنظيم شؤون الدولة اإلدارية التـي تخـتص    التي ،والمشرق

اإلدارية ودور هؤالء الموظفين فـي ضـبط المجتمـع    رد أهمية الوظائف أوبجانب معين، كما 

  .وتنظيمه وأهمية القضاء ورد المظالم

بالتفصيل في الفصل الرابع من موضوع البحث، ليتم توضـيح   األلفاظوقد تم إيراد هذه 

  .تطورها والداللة التاريخية لها بعد رصدها من مصنف الصابئ

المجتمع العباسي من حيث تطوره ونموه استطاع الصابئ تكوين صورة واضحة لنا عن 

الخاصة  األلفاظلتها الدراسة من خالل أووأهم العادات والتقاليد التي كانت سائدة في الفترة التي تن

مستخدمة في تلك الفتـرة منهـا الجبـة    رد المالبس واألقمشة الأوحيث  ،االجتماعيةفي الحياة 

  .غيرهاالعمامة ووالرداء والديباج والدبيقي والقميص و
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ضح أهم وسائل المعيشة التي ظهر اهتمام المجتمع العباسي فيها من أثاث وستائر أوكما 

  .وفراش ودرج وغيرها

نقل صورة عن الوضع االقتصادي الذي كـان سـائداً بوصـفه     األلفاظمن خالل هذه و

ـ التفاح والتين والخبز والخـوخ والفسـتق و  لموائد الوزراء في تلك الفترة والتي ضمت  ان الرم

  .وغيرها

كما ذكر بعض الفرق والمذاهب الدينية التي كانت سائدة في المجتمـع العباسـي، مـن    

مما أظهر التنوع في المجتمع العباسـي مـن    ،وأهل ذمة وخوارج وقرامطة ونصارى مسلمين

  .خالل رصد تلك المصطلحات التي ظهرت تلك الفترة

المتعلقـة بـالمهن    األلفـاظ ل أما وصفه للمجتمع العباسي اقتصادياً فقد ظهر من خـال 

وغيرها ردها في مؤلفه كالخياط والخباز والحداد واإلسكافي البازي واألكار أووالصناعات التي 

  .من المهن

ت وأهم موارد بيت المال كالخراج والرسـوم  والنفقا موالرد عدة ألفاظ تخص األأوكما 

  .الغلمان والعطاء والوديعةوالزكاة والضريبة و

ييـل والمـوازين،   الخاصة باألسعار والعمـالت والمكا  األلفاظللتجارة ووتطرق كذلك 

  .الطسقو المكيال والقفيزو الدانقكالسوق والدينار والدرهم و

 البعيـر و ذكره أهم الحيوانات ومتعلقاتها كاإلبل، ومما يعكس الوضع االقتصادي كذلك

 الصـيد المالحة وظ تتعلق بوألفا العلفو الهودجوالدجاج واالصطبل و الحمارو البغلو الجملو

  .الصيادو السفيةو

 ،في كونها تعكس صورة صادقة للحياة في الدولـة العباسـية   األلفاظتتجلى أهمية هذه و

ظ أبرز مصادر الدولة والصناعات المنتشرة فيها واألسعار والعملة المستخدمة حفمن خاللها نأل

  .الفترةوتنوع المسافات والمكاييل والموازين المستخدمة تلك 
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وها للطعام والهـدايا والخلـع، ووجـود    استخدموأهم الحيوانات التي اهتموا بتربيتها و

المتعلقة بالحياة  األلفاظوالصيد وتعدد وسائلها واستخداماتها في النقل، حيث وردت تلك  المالحة

  .بالتفصيل في الفصل الخامس من موضوع البحث االقتصاديةو االجتماعية

لمصنف بمجمل ما رصده من مصطلحات عكست مظاهر الحياة في جاءت أهمية هذا او

 .الدولة العباسية خالل فترة الدراسة
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  الفصل الثالث

  الوزارة من خالل كتاب الصابئ
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  الفصل الثالث

  الوزارة من خالل كتاب الصابئ

  اصطالحاالوزارة لغة و

  :جهأواختُلف في اشتقاق لفظ الوزارة من عدة 

نه الوزير يستشـيره فـي   أوالوزر وهو الملجأ والمعتصم، ألن الحاكم يلجأ لمعمشتق من : لواأل

  .أي ال ملجأ 2"كال ال وزر" إلى، كقوله تع1في حوائجها إليهألن الرعية تلجأ  أو، موربعض األ

 3مشتق من الوِزر، وهو الثقل، ألن الوزير يتحمل أثقال الحاكم ويعينُـه برأيـه  : والمعنى الثاني

ـ  4"زارهاأوحتى تضع الحرب :"إلىومنه قولُه تع ولكنـا حملنـا   :"إلىأي أثقالها، وكذلك قوله تع

 اشتقت الوزارة مـن الـوزر،   إنما"أي أثقاالً من أمتعتهم وحليهم، وقيل  5"زاراً من زينة القومأو

  .6"زارووهي الثقل، ألن الوزير يتحمل من أمر المملكة وأعبائها وأثقالها مثل األ

مـن تـدبير    إليهر السلطان يقال له وزير ألنه يتحمل عن السلطان أثقاالً مما ُأسند فوزي

  .المملكة
                                                           

 .61ص قوانين ،ابن مماتي. 25ص، األحكام، الماوردي .84ص، 9ج، المحيط، ابن عباد. 147ص، العين، الفراهيدي 1
 .134ص، تهذيب، القلعي .819ص، أساس، الزمخشري .137ص، 1ج، المخصص، ابن سيدة .29ص ،شذرات ،الحنبلي
، 5ج، صـبح ، القلقشـندي  .93ص، 6ج، نهايـة ، يريوالت .137ص، الفخري، ابن الطقطقي .407ص، مختار، الرازي

  .55ص، الشهب، ابن رضوان .448ص
  .11أية رقم، القيامةسورة  2
 ابن .29ص ،شذرات ،الحنبلي .25ص، األحكام، الماوردي .84ص، 9ج، المحيطعباد  ابن .147ص، العين، الفراهيدي 3

 .407ص، مختـار ، الرازي .134ص ،تهذيب، القلعي .819ص، أساس، الزمخشري .137ص، 1ج، المخصص، سيدة
  .44ص، 1ج، صبح، القلقشندي .137ص، الفخري، الطقطقي ابن
  .510ص، النظم، الرفاعي .13ص، نظام الكروي، .21ص، ألفاظ، سماعيلإ :أنظر أيضا -
  .4ية رقم آ، سورة محمد 4
 .78آية رقم، سورة طه 5
، 1ج، المخصـص ابن سيدة  .25ص، األحكام، الماوردي .84ص، 9ج، المحيط، ابن عباد .147ص، العين، الفراهيدي 6

، مختـار ، الـرازي . 134ص، تهـذيب ، القلعي .819ص، أساس، الزمخشري. 144ص، سراج، الطرطوشي .137ص
  .428ص، 5ج، صبح، القلشقشندي .417ص
  .510ص، النظم، الرفاعي .321ص، ألفاظ، إسماعيل: أنظر أيضا-
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فيه منقلبة عن الهمزة، فكلمة وزيـر   أوفهو مشتق من األزر وهو الظهر، فالو: أما الوجه الثالث

ي حاكمها يشتد ويقوى بالوزير، كما أن الظهر يقـو  أوأصلها أزير أي ظهير، ألن رئيس الدولة 

فهو دال على اإلعانة ألن الوزير يعين الحـاكم   2آزرتُ فالناً على األمر فقويته،: فيقال. 1البدن

لي وزيراً من أهلي، هارون أخي،  واجعل" إلى، كقوله تع3على ما يثقُل كاهله من أعباء السياسة

  .4"شدد به أزريأ

  .5الدولة بأعبائهازار، وهي األمتعة التي تُثقل خزينةَ وكما تأتي الوزارة من األ

،والوزير 6فمصطلح الوزارة جامع لهذه المعاني، ألنه يدل على مطلق اإلعانة والمساعدة

، شريك في التدبير، وظهير في السياسة، وملجـأ عنـد   مور،والوزير عون على األ6والمساعدة

  .7النازلة

الوزارة هي أم الخطط السلطانية والرتب المملوكية، والوزير هو الشخص المفوض في 

كـالنظر فـي   عدة ت راويقع على عاتقه مهما 8عن الخليفة وسيطاً بينه وبين الرعيةالحكم نيابة 

  .9واإلدارة موالاأل أموروسائر  السالحالجند و

                                                           

، الحنبلـي  .6ص، قـوانين ، 25ص، األحكام، الماوردي .84ص، 9ج، المحيط، ابن عباد .147ص، العين، الفراهيدي 1
  . 448ص، 5ط، صبح، القلقشندي .29ص، شذرات

  .68ص، ألفاظ، إبراهيم .32ص، تاريخ، ماجد .41ص، دراسات، الباشا :أنظر أيضا-
  .120-119ص، يرضالدر الن، جاد اهللا ،وميالفي 2
، الزمخشـري  .137ص، 1ج، المخصـص ، سـيدة ابن  .25ص، األحكام، الماوردي .84ص، 9ج، المحيط، عباد ابن 3

  .819ص، اساس
  . طه، سورة 4
  .448ص، 5ج، صبح، القلقشدي .773ص، 2ج، مقدمة، ابن خلدون 5
  .ن ص، الوزراء، فراج، عبد الستار، مقدمة المحقق 6
  .27ص، قوانين، أحمد، أمين 7
  . 666ص، 2ج ،المقدمة، ابن خلدون 8
 .18ص، السياسة ،شلبي .282ص، الفكر، رسالن: أنظر أيضا -
  . 666ص، 2ج، المقدمة، ابن خلدون .130ص، الفخري، ابن الطقطقي 9
  .282ص، الفكر، رسالن .290ص، اإلدارة، حسين: أنظر أيضا-
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نيين، على أساس أن كلمة وزير مشتقة مـن  ساالسا إلىويرجع البعض أصل هذه الكلمة 

كلمة وزير، إال أن وظيفـة ومهمـة    إلىفشير الفارسية وتعني القاضي، وحورت لسهولة اللفظ 

القاضي عند الساسانين ال تنطبق تماماً على مهام الوزير، ولو تتبعنا كلمة وزير باللغة الفارسية 

كلمة  إلى، مما يدل على أنها ال تمتّ بصلة مورلوجدنا لفظها هو برز حفر قدار وتعني متقلد األ

  .1وزير

  تاريخ نظام الوزارة -1

 المناذرةعرف نظام الوزارة عند العرب، في فترة ما قبل اإلسالم، وُأطلق عليه في دولة 

لـك  ه يقوم بنفس أعمال الوزير، واعتبـر رديـف الم  صاحبفة، وكان داالر اسم )م300-602(

ري، وكان ينوب عنه في فترات غيابه، وفي المناسبات المختلفة، وكان له مجلـس خـاص   يحال

   .2على يمين الملك

اعترى منصب الوزارة الغموض، فلم تترسخ قواعده وتتقرر قوانينه إال في دولة بنـي  

أما قبل ذلـك   ،وعلى وجه الخصوص في القرن الثالث الهجري والقرن الرابع الهجريالعباس، 

حدث أمر استشير ذوو اآلراء الصائبة، فكل منهم  إذاد من الملوك أتباع وحاشية، أحفكان لكل و

   .3يركان بمثابة وز

اً وعمالً مع بداية الخالفة العباسية، وكـان  اسموبدأت مالمح منصب الوزارة بالوضوح 

حفص بن سـليمان   )م750/ه132ت( الخالل سلمة أبول من كلف بهذا المنصب بشكل عملي أو

وزير آل "الجيش العباسي، وأطلق عليه صاحبد دعاة بني العباس في بداية دولتهم وأحالهمداني، 

  .4"محمد

                                                           

  .177ص، 1ج ،تاريخ، اليعقوبي 1
  .512ص، 1ج، الكامل، األثير ابن 2
  .111-110ص، األداب ،الطقطقي ابن 3

  .269ص ،النفقات ،الزهراني: أنظر أيضا
  . 55ص ،نظام ،محبوبة ابن 4
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هو يعقوب بـن داود   "الوزير"وتنعق الروايات التاريخية أن أول من تلقبت رسمياً بلقب 

  .السلمي وزبر المهدي الخليفه

شهد عهده تـدهوراً وانحطاطـاً لمركـز     )ه320-295(وفي فترة الخليفة المقتدر باهللا 

  .الوزارة، وهي فترة موضوع الدراسة

سـي الحكـم وعمـره ال    الحاكمين على كرفقد نصب الخليفة المقتدر من قبل الوزراء 

فـي عهـده   وبدأ . خالل فترة حكمه أكبرالحصول على نفوذ  ذلكطمحوا من و عاما13ًز أويتج

وقام بتبديل إثني عشر  ا،إدارتهإنحالل الخالفة العباسية وتقليص هيبتها، فقد أهمل شؤون البالد و

الحياة المليئة بالتبذير، وتدخل كل من حوله في إدارة شؤونه، فلم تكن فترة  إلى، باإلضافة اًوزير

  .ي يعود على الدولة بالخيرصالحتولي أي وزير كافية له للشروع في أي عمل إ

  :بمرحلتينمر منصب الوزير في العصر العباسي 

كان لمنصب الوزير فيه دور فعال فـي   )م846-750/ه232-132( لوالعصر العباسي األفي 

بعد منصب الخالفة، وفوضت له جميع  تهإدارة الدولة العباسية، وتوجيه سياستها، وجاءت مرتب

  .1الدولة أمور

فقد واجهت الوزارة عنصراً جديـداً   )م946-847/ه334-ه232( أما في العصر العباسي الثاني

لدولة وشؤونها المالية وإختيـار المرشـحين   وهو العنصر التركي الذي ظهر تدخله في إدارة ا

  .2لمنصب الوزارة

تدخلت عدة عوامل في ضعف مركز الوزير من أبرزها، الرشـوة، وسـلطة النسـاء،    

وتدخل الجند والحاشية، األمر الذي أضعف مركز الخالفة، وبالتالي مركز الوزير الذي أصبح ال 

  .1اإلدارية التي تصب في مصلحتهم موريملك من السلطة إال سلطة الجباية واإلشراف على األ

                                                           

  . 31ص، 7ج، الكامل، ابن األثير .1452ص ،3ج ،تاريخ ،الطبري 1
  .81-75ص، نظام، الزهراني: أنظر أيضا-
  .31ص، 7ج، الكامل، ابن األثير .1452ص، 3ج، تاريخ ،الطبري 2
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  مهام الوزير  -2

" في تـاريخ الـوزراء   األمراءتحفة "واستعراض أهم الوزراء من خالل كتاب الصابئ 
  :موضوع البحث

و الحسن على بن الفـرات   أبولهم أوكان و لت الدراسة وزراء الخليفة المقتدر باهللاواتن
 األمـراء ، ومراسلة مورالنظر في األوأنيطت به مهام  الذي تم الحديث عنه في الفصل السابق،

بيـت   إلـى مبلغ من المال سنوياً بإضافة الخليفة  هوعد مقابلوالعمال وإقرارهم على أعمالهم، 
  .منصبه إلىاألمر الذي يعني أن الرشوة لعبت دوراً في وصوله المال، 

المقتدر ما وعـده   الخليفةبعد تسلمه الوزارة بذلك، حيث أدر على  الفرات ابن وقد التزم
كما التزم كذلك  ،2به، كما التزم بدفع مبلغ ألف وخمسائة دينار لألمراء والسيدة والدة المقتدر باهللا

بجارية السيدة أم المقتدر قهرمانتها حيث أقطعها ضياعاً ومستغالت فـي البصـرة، ولجماعـة    
  .3السلطان ضمانات وإقطاعات كذلك

والتدخل في أعمال الجيش،  األعمالتقليد  الفرات ابن زل، فتولىية التقليد والعأحأما من ن
  .5، كما تولى أرزاق الجيش ووجوه مال البيعة4حتى أنه قلد رجالً نصرانياً ديوان جيش المسلمين

والعمـال   الـدواوين  أصـحاب ، فقام بصرف الدواوينتسلم أعمال  وباإلضافة إلى ذلك
، كما تولى 6"قلدت للعناية ال للكفاية":عنايته، حتى قاله وذوي أصحابوالقضاة، وعمل على تقليد 

                                                                                                                                                                          

، 107ص، 106ص، 90ص، 88-86ص، 77ص، 68-67ص، 65ص، 41ص، 39ص، 29-28ص، تحفة، الصابئ 1
  .236ص، 138ص، 134ص

  .174ص، 24ص، تحفة، الصابئ 2
  .75ص، ن. م 3
 .90ص، ن. م 4
  .179ص، 134ص، 93ص، 80ص، 76ص، ن .م 5
  .92ص ، ن .م 6
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ـ م تخييرهم في تحديد رواتـبهم واخت يان كان يتحوفي بعض األ. 1تقرير رواتبهم وأرزاقهم ار ي
  .3، والتي كان يتم إلغاؤها بقدوم وزير جديد2وظائفهم

ى صحة ، ومتابعة ديوان الخراج ومد4والمطالبة بها موالوكان من مهماته استخراج األ

ومتابعة أمر النفقات لسد المطالبات واالستحقاقات بعيداً عن الخليفة، وقد  5وعجز نفقات الديوان

  .6يلجأ الوزير لالقتراض من الخليفة لسد تلك الحاجات

ضبط ديوان المال من خالل متابعة المخالفـات الماليـة وضـبط     هذا الوزبر واستطاع

 ،7ة ملخصة عن أعمال الديوان لبحثها ومراجعتهـا الوثائق والسجالت، حيث كان يطالب بدراس

والتدخل في طريقة توزيـع   8وما يتحصل من غالت البالد التي يحكمونها األعمالوقام بمتابعة 

الفرات بإسرافه وبتبذيره وزيـادة   ابنوقد عرف . الميراث، ووضع قوانين الميراث حسب السنة

النفقات في وزارته، ووصف بسرقة واستغالل بيت المال وإقطاع ضياع سلطانية وهي الضياع 

  .9أمالكه إلىالخاصة بالخليفة، وعمل على إضافتها 

من بيت مال الخاصة، ويبذر تبـذيراً مفرطـاً حتـى     موالالحسن ينفق األ أبوفما زال "

  .11وفعل ما شاء بها موالالفرات من الخزائن واأل بنا، حيث تمكن 10"أتلفها

                                                           

  .191ص، 153ص، 134ص، 133ص، ن .م 1
  .191-188ص ،ن. م 2
 .187-182ص، ن .م 3
  .179ص-123ص ،تحفة، الصابئ 4
 .93ص، ن .م 5
  .124ص ،ن .م 6
  .140ص ،ن .م 7
 .108ص ن،. م 8
 .134ص، 102ص ن، .م 9

  . 106ص، ن .م 10
  .133-132ص، النفقات، الزهراني: أيضاأنظر -
  .90ص، تحفة، الصابئ 11
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اهتماماً بدفع رواتب الموظفين وأرزاق الكتاب، فكانت سياسته تجـاه   الفرات ابن وأظهر

، وأظهر اهتماماً بالفقهاء 1م واالهتمام بهم وربطها بزيادة االرتفاعإليهسان حالرعية تقوم على األ

مائـة   إلىح بين خمسمائة درهم أوشهرية تتربالفقهاء والعلماء، حيث كان يصرف لهم رواتب 

دينار حسب منازلهم، وأجرى ألهل الحديث والمتصوفة وأهل األدب والفقهاء والشعراء من ماله 

  .2الخاص لكل فئة عشرين ألف درهم

الجلوس في محكمة المظالم ومراقبة عملية القضاء نيابة عـن   أيضاومن أعمال الوزير 

 ابن حددبار الموظفين الذين تعدوا على أفراد الطبقة العامة، حيث الخليفة ورد الحق ومحاكمة ك

 مـوال وكان الوزير يفوض بتـدبير األ  ،3المظالم إلىد من كل أسبوع للجلوس حالفرات يوم األ

والمكاتبات والشـؤون   مراسالتوشؤون ال الدواوينواإلشراف على  مورإمضاء األ إليهويجعل 

ي العلم والسـيف،  تتين المدنية والحربية، أي بين خطالحربية، فأصبح الوزير يجمع بين المصلح

  .4هم وتعيين الوالةفي قضايا الناس ومطالب وكذلك من مهامه النظر

  . 5والمظالم والوقوف على صحتها والمراسالت لكتبل تهالفرات متابع ابنعن وعرف 

مـن  يصـادرها  الفرات ديوان المرافق، والذي خُصص للمبالغ التي كان  ابناستحدث و

، بحيث يومياً وضبط حساباته إليهالعمال والمتصرفين، وكان يطالب عامله بتسليم المبالغ الواردة 

لى، و، وقد تتبع ما بقى من ودائعه السالمة في نكبته بعد عزله في وزارته األ6يعد حساباً يومياً له

  .7خمسمائة ألف دينار منها سترجعالى، واأل

                                                           

  .151ص، ن .م 1
  .208ص، النفقات، الزهراني 2
  .165ص، 123ص، 110ص، 109ص ،83ص ،تحفةالصابئ،  3
  .179-170ص، ن .م 4
  .110ص، ن. م 5
  .29ص، ن .م 6
 .22ص، 1ج، تجارب، همسكوي 7
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توقيع الخليفة برد أمالكه وضياعه بعد رات بعد تأرجحه في منصب الوزارة الف ابنوأخذ 

فإنـه مـن   وحسب رواية الصـابئ  . 1مصادرتها وتوزيعها على أهل الدار والنوادي والخواص

  .2"قام بتزوير توقيع المقتدر بردها" المرجح أنه

ه إال أنه كان يتم عزلُه ويتعرض للتنكيل والتهديد ياتصالحرغم مكانة الوزير وتعدد وبال

، وكانت تقع عملية عـزل الـوزراء و مصـادرة    3عجز عن تقديم المال للخليفة إذاوالمصادرة 

عمله يقوم باسترجاع  إلىوبعد عودة الوززير بدوره  ،عمالهم وكتابهم أموالهم واستخراج أموال

  .4الفرات بإنشائه ديوان المرافق حيث استرجع منها خمسمائة ألف دينار  ابنه كما فعل أموال

عـن  عجـزه  الفرات بعد  بنتسلم المنصب خلفاً العبد اهللا الخاقاني الذي  الوزير الثاني
بـدأ وزارتـه   و الـوزير الجديـد   ، عنه في الفصـل الثـاني   يثحدوتم التقديم المال للخليفة، 

بالمصادرات والمضايقات لسد حاجة الخليفة حتى ال يقع فيما وقع فيه سلفُه، وحول من بيت مال 
  .5على سبيل القرضمبلغاً من المال لعامة بيت مال ا إلىالخاصة 

من ضياع وإقطـاع وأمـالك وعقـار    _ الفرات ابنما كان للوزير السابق  صادركما 
  .6"دينار عيناً وستمائة ألف دينار أثاثاً ورجاال وكراعا وجماالبألف ألف قدرت أثمانها  أموالو

والتلون في األفعال، فلـم يقـم بمهامـه    منصبه  مورإهماله ألهذا الوزير  عن عرفو
يـة،  أوالدولة، حتى أصبحت الخزينة شـبه خ  أموالالده وكُتّابه في أوكوزير، حيث أطلق أيدي 

  .1شغب الجندالرواتب وكثر  أصحابواشتدت المطالبات من 

                                                           

  .76ص ،تحفةالصابئ،  1
 .106ص، ن. م 2
  .42ص، 7ج، الكامل، ابن األثير 3
  .14ص، العالم اإلسالمي، محمود حسن وإبراهيم أحمد: أنظر أيضا -
  .103ص، 99ص، 93ص، تحفةالصابئ،  4
  . 179-178ص، ن .م 5
  .38ص، محاضرات، محمد ،الحصري: أنظر أيضا -
   .27ص، تحفةالصابئ،  6
  .380-379ص، محاضرات ،محمد، الحصري :أنظر أيضا -
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أخـذ الرشـوة لتعيـين     إلىوعمد  ،السفاتجولم يقف هذا الوزير على شتى من الكتب و
  .2العمال والموظفين

وهو نوع من المكيال لتحديد ما يـدفع علـى األرض كـالخراج     الطسوققام بتخفيف و

الحق من رفع الجزية عن رؤوسها وخد إ: رجلين من أهل الذمة أسلما قال إن عمراً أمر في:"قيل

  .3دأح، فهو المقدار التي يؤخذ على أصناف الزرع، وهو خراج الجريب الو"أراضيهما

والقضاة وأسباب السلطان ماالً على وجه القرض وصـادر   الدواوين أصحاب وأخذ من

تركز عمل هذا الوزير كما ظهر في وبيت مال العامة،  إلىالكتاب، وحول من بيت مال الخاصة 

لة الحصول عليها بكل الوسائل لسد حاجـة الخليفـة   أوومصادرتها ومح موالاإلشراف عل األ

حتى  ،ظام، وأضعف الوزارة وأضاع هيبتهاانحالل الن إلىوحاشيته، واالجتهاد بمنزلته، مما أدى 

تفاظ بمركزه كوزير، مما عرضه للعزل دون أن يـورد  حالسهل على هذا الوزير األ لم يعد من

  .ات التي قدمها كوزير لدولتهصالحاإل أونجازات المؤلف له شيئاً من اإل

الوزير علي بن عيسى من بعده عزل الوزير محمد بن عبيد اهللا الخاقاني تقلد أن تم بعد و

وزارة وتنقلـه  على الرغم من عدم ثبات سلطانه في الو ،الثانيالذي تم الحديث عنه في الفصل 

واجـه   وقد إنجازات واضحة خالل وزارته، ستطاع تسجيلاالتولية إال أنه بين مرحلتي العزل و

 ابـن ، أهمها األزمة المالية التي كان الـوزيران السـابقان   الوزير الجديد العديد من الصعوبات

يصمم على تسيير ، مما جعله موالتسببا بإسرافهما في النفقات، وتالعبهما باأل والخاقانيالفرات 

  .الدولة لتدارك هذا العجز أمور

سـعوا لزيـادة   قـف الـذين   أووالجيش وشغب الجند وتابع  الدواوين فعمل على ترتيب

والقواد فـي مواضـع    األمراءوقام بإقرار  ،1لهم استحقاقات واجبة فمنعهم منها سولي رواتبهم،
                                                                                                                                                                          

  .205ص، تحفة، الصابئ 1
  .380ص، محاضراتمحمد ، الحصري .137ص، نفقات. الزهراوي: أنظر أيضا -
  . 194-193ص، تحفة، الصابئ 2
  .380ص، محاضرات، الحصري :أنظر أيضا -
  .603ص، 5ط، لسان، منظور ابن .283ص، 5ط، المحيط، عباد ابن 3
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وتابع أمر نفقات العيد، ، 2مباشرة إليهوحملها  موالوالياتهم وأعمالهم، وحثهم على استخراج األ

وجد قائمة والمطبخ ونفقات الفراشين والزيت والشمع  ودقق ،.3وأجور الخواص وحاشية الملك 

دينار في  300ا يقارب ، حيث بلغ ثمن المسك الذي يصرف للطعام مةباهظ األخير مصروفات

:" على إلغائه لعدم استفادة الخليفة منه، إال أن الخليفة لم يوافقه متذرعاً بقوله ولذلك عزمالشهر، 

تخفيـف   إلىعمد كما  ،4"ونفقات قوم وال أريد قطعها عنهم أمواللعل هذه الدنانير تصرف في 

الُ التقسـيط فـي أمـر    أووكل تلك الصغائر مح ه البطفالمؤن وحذف الكُلف، حتى أنه تابع علو

  .5النفقات

وقراءة الكتب الواردة  األعمالمهام الوزير التي أنجزها علي بن عيسى النظر في ومن 

 أصـحاب ض الجـيش، و وعـر  المعادنو، وتوقيع الكتب الصادرة، ومراسلة عمال الخراج إليه

كما قام بمتابعة المصـادرات فـي    ،6والقضاة، واألمر والنهي والتولية والعزل ،والبرد ،األخبار

  .7التي يتقلدها، والمطالبة بالمال من ديوان المصادرين، ومتابعة الضمانات الدواوين

المهمات الرسمية، فقد تولى الوزير على بن عيسـى أعمـاالً خيريـة     إلىباإلضافة و

صـل  االكثير من الجمال والحمير لنقله، ووبتاع ية، حيث سعى لتوفير الماء في مكة، وأصالحوإ

  .8هل الضعف والمسكنةبأالرفق 

وزراء الدولة العباسية اهتماماً بزراعة الفواكه والمحاصيل  أكثرمن  هذا الوزير ويعتبر

ق سياسة التوسع الزراعي لزيـادة مـوارد بيـت المـال ورفاهيـة      لالشتوية والصيفية من منط

إسقاط وإلغاء معظم الضرائب التي كانت تُفـرض علـى المـزارعين     إلىكما سعى  ،9المجتمع
                                                                                                                                                                          

  .231-230ص، 219ص، 2011ص، 210ص، 208ص، تحفة، الصابئ 1
  .207ص، ن .م 2
  .251ص، 257ص، 210ص، 208ص، 196ص، ن .م 3
  .257ص، 256ص، تحفة، الصابئ 4
  .256ص، 208ص ،ن .م 5
  .250-245ص، 242ص، ن .م 6
  .250-245ص، ن .م 7
 .212ص، 211ص، ن. م 8
  .252ص، ن .م 9
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أن  إلـى ، إال أنه استطاع إلغاء معظمها، وأشـار  على الدولة أموالما كانت تدره من مرغم بال

بوقف المستغالت بمدينة السالم بغداد، والضـياع الموروثـة فـي ديـوان     أمر الخليفة المقتدر 

 ستخراج خراج الشجريقوم باكما كان  ،1اه ديوان البراسمالخاصة، ونصب لهذه الوقوف ديواناً 

  .2بمشورة الخليفة والقضاة والفقهاء

أهم أعمال الوزير في عهد علي بن عيسى، مناظرة عمال وكُتاب الوزير السـابق  ومن 
تسيير الجيوش وتجهيزها، بمسـاعدة الخليفـة   وقام ب ،3واستخراجها موالواالهتمام بمصادرة األ

هم أموربتدبير استطاع اك، وعد أن علم بسوء حالهم هنالمقتدر إلنقاذ المسلمين في بالد الروم، ب
يهم وتأديـة حـوائجهم والنظـر فـي أدق     أوالرعية وسماع شك أمورب أيضاواهتم  ،4دون قتال

  .5همأمور

مقدار اهتمامه بأمر النفقات وإقساطه فيها، فأعاد النظر في علي بن عيسى عن وعرف 
النصف، وأسـقط رواتـب    إلىمن الثلثين  الدواوين أصحابرواتب رواتب الموظفين، وخفّض 

الُ سد العجز فـي  أو، مح6أشهر الرواتب صإنقا إلىالكُتاب الذين يحضرون وال يعملون، وعمد 
  .بيت المال الذي كانت تعانيه الدولة في ذلك الوقت

لهـا  أوالتي تنرواتب التي عرفت في تلك الفترة، ألشهر العدة رد الصابئ نماذج أووقد 
الخليفة  أيامشارحاً فيها وجود النفقات اليومية _ أي تكفل به_ من خالل وثيقة الضمان هفي مؤلف
  :كما يلي الخليفة هذاتحدد السلّم الوظيفي في عهد و )م903/ه289ت(باهللا  المعتضد

 أصـحاب النوبة ومن رسمهم من خدمة دار الخالفة والرسائل الخاصة، والقراء، و أصحاب - 
 .7يوماً)30(كانوا يستلمون رواتبهم كل ، والمنجمون، األخبار

                                                           

  .211ص، تحفة، الصابئ 1
  .249ص، ن .م 2
  .260ص، 221ص، 218ص، 216ص، 215ص، 214ص، ن .م 3
  .241ص، 240ص ن، .م 4
  .246_242ص، 242ص، ن .م 5
 .231ص، 230ص، ن .م 6
  .14ص، ن. م 7
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 .1يوماً)35(الشباك والحمالين يستلمون رواتبهم كل  أصحاب

 .2يوماً)40(الخدم والجلساء يستلمون رواتبهم كل  - 

رار والحشم، والمستخدمون في شـراب  حأما من يعرفون بالغلمان الخاصة والفرسان من األ - 

  العامة، وخزائن الكسوة، والصناع من الصاغة والخياطين واألساكفة والحدادين والمطرزين 

الخليفة وخلفاء  أصحابأما  ،3يوما50ًيستلمون رواتبهم كل فكانوا والعطارين والنجارين 

وكذلك الغلمان الخاصة بعد أن أمر المعتضد نقلهم إلى هؤالء وعددهم خمسـة   وخلفاء الحجاب

  .4يوماً) 60(وعشرين رجالً فكانت رواتبهم كل 

، واقتصر علـى مـن عـرف مـن الحـرس      يوماً)70(ومنهم من كان شهره يحسب 

  .5بمختارين

ـ تيأي ، 6يومـاً )90(وأما الحرس الذين عرفوا بعسكر الخاصة فكان شـهرهم   لمون س

  .يوماً )90(رواتبهم كل 

رد أويومـاً، حيـث   )90-30(كل حسب عمله مـن  وشهر الموظفين ألكان هذا تقسيم 

  .7باهللا المعتضد الخليفة أيامالصابئ وثيقة مهمة حول معدل النفقات اليومية 

  طريقة خلع الوزير وعزله -3

 خـالل  الـوزير  مفاصَل مهمة في تاريخ" األمراءتحفة "ل الصابئ من خالل مصنّفهواتن

تضح ذلك في تفاصيل وي ،التي كانت ترافق تعيينهم وخلعهم فترة حياته مستعرضاً جميع المراسم
                                                           

  .16-15ص ،ن .م 1
 .19ص، تحفة، الصابئ 2
 .19-14ص، ن .م 3
  .15-14ص، ن .م 4
  .22ص ،ن .م 5
 .22ص، ن .م 6
 .22-13ص، ن .م 7
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لهـذا   المرشح للوزارة كي يحضر لمقابلتـه ويخبـره باختيـاره    إلىيرسل  حيث الخليفةتقليد 

الخليفة في المنصب، ثم يعود في اليوم التالي ويخلع عليه خلع الوزارة ويلبسها ويخرج من قصر 

  .داره إلىوالقُواد وكبار رجال الدولة حتى يصل  األمراءموكب عظيم يضم الحجاب و

خادمه  إليهالحسن علي بن الفرات، حيث أنفذ  أبيل وهكذا كان تقليد الخليفة لوزيره األ
المقتـدر   إلىدار السلطان ووصل  إلىفركب معه "مؤنس قائد الشرطة ليحضره ويقلده وزارته، 

والقواد، والغلمـان   األمراءالوزارة، وركب وقد ضم موكبه الحجاب وغد ، وخلع عليه من باهللا
  .1وسائر الناس

وتعد طريقة خلع الوزارة السابقة مثاالً ينطبق على جميع الوزراء الذين جاءوا بعد ذلك، 
  .دور بين التعيين والعزلتعلى الرغم من أن مسيرتهم الوظيفية كانت 

 إليهأرسل المقتدر باهللا في طلبه، فوصل "الفرات في الوزارة للمرة الثانية  ابنفعند تعيين 
، وخلع عليه خلع الوزارة، وركب وبين يديـه الحجـاب   موروخاطبه الخليفة وقلّده النظر في األ

ـ  2"اره وحضر الناس على طبقاتهم للسالم والتهنئةمن دوالقواد والغلمان، ونزل  رت فـي  روتك
  .3لتعيينه في الوزارة حسب الترتيبات المعمول بها في ذلك الوقتالمرة الثالثة 

يـتم  ، حيث كـان  مصنفهوكذلك الحال بالنسبة لباقي الوزراء الذين ترجم لهم هالل في 
ووصل "الفرات وتقرر تقليد محمد بن عبيد اهللا الخاقاني  ابنعزل  ماتقليدهم بالطريقة ذاتها، فعند

ـ ه، وانصرف وعاد مـن  أموروأكرمه وقلّده وزارته وتدبير حضرة المقتدر باهللا فقدمه  إلى  دغ
  .4....:"وخلع عليه وحمل على فرس بمركب ذهب، وركب معه الحجاب والغلمان والقواد

                                                           

  .23ص، تحفةالصابئ،  1
 .28ص، ن .م 2
  .30ص، ن .م 3
  .193ص، ن .م 4
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داره، والنـاس فـي    إلـى مضى : "وعند عزل الخاقاني وتقليد الوزارة لعلي بن عيسى
الدار المعروفة بـدار   إلىالدار من غد، وخُلعت عليه الخلع السلطانية، وركب  إلىموكبه، وبكّر 

  .1"يأحوالقواد في النو األمراء إليهوركب  هب فجلس فيها،وسليمان بن 

ه حة، ويرسل له المال والثياب، ويمنالوزار اسمكان الخليفة هو الذي يخلع على الوزير و

وانتقل :" الصابئ ذلك بقولهضح يوو 2شاطئ نهر دجلةعلى تقع " مـردار المخ"داراً كانت تسمى

بن وهـب   من دار سليمان من ما أقطعه المقتدر باهللا إياه إلىالحسن بن الفرات من بعد ذلك  أبو

ـ أوم على دجلة، وما يجربباب المخ تها بمائـة ألـف   أحرها من دور وإصطبل والتي قدرت مس

  .3ذراعاًوثالثة وسبعين ألفاً وثالثمائة وستة وأربعين 

من الضياع  إقطاعه إلىفي مراكب ذهب، باإلضافة  يتم حمل الوزير وبعد خلع الوزارة

ه وخلع عليهما وحملهمـا  ابنوحضر المحسن "الفرات ابنالسلطانية، فقد ذكر الصابئ في وزارة 

والقواد والغلمان والخدم وسائر الطبقـات والركـوب    األمراءعلى حمالن بمراكب ذهب، وتقدم 

  ".4دارهما إلىمعهما 

وخلع عليه وحمـل علـى فـرس    " الفرات، ابنوكذلك في وزارة الخاقاني الذي خلف 

 ابـن في يـد   كان بمركب ذهب، وركب معه الحجاب والغلمان والقواد، وأقطعه المقتدر باهللا ما

  .5الفرات من الضياع العباسية

وكبه ما كـان  عليه خلع الوزارة، حيث ضم م تخلعالثانية على بن عيسى  ةوفي وزار"

معتاداً عند الخلع، ونزل في دار سليمان بن وهب وحضر الناس على طبقاتهم للسالم والتهنئـة،  

  .6"المقتدر ماالً وثياباً وطيباً وطعاماً وثلجاً وأقام في هذه الدار إليهوحمل 

                                                           

  .228-207/227ص ،ن. م 1
  .23/228ص، تحفة، الصابئ 2
  .23ص، ن .م 3
  .181ص، ن .م 4
  .123ص، ن .م 5
  .228ص، 227ص، 28ص ،ن .م 6
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الخلع  مراسمة إال أن ثالث أووعلى الرغم من توالي الوزير على منصب الوزارة لمرتين 

تم القبض عليه وعلى عماله كان يالوزير عندما يعزل ف ،1اسمتتكرر في كل مرة بنفس المرظلت 

يقوم الـوزير  و ،2للتعذيب والتنكيل ويتعرضمنح له برسم الوزارة،  ما وكُتابه وتصادر منه كل

 فعندما تـولى علـي  " ،3المتولي بمناظرة الوزير المعزول وانتزاع ودائعه وماله ويسلمها للخليفة

ـ والالحسن من الضياع واإلقطاع واألمـالك   بيما كان ألالوزارة قام بمصادرة  الخاقانيو ار عق

 ،4"ل والكراع والجمالا، وصح له ما مقداره ألف ألف وستمائة ألف سوى األثاث والرحموالواأل

ة وحاشيته والقُواد والخواص، على أهل دار الخليفما يصادر من الوزير  يتم توزيعو ،4"والجمال

إمكانية السترجاعها بالعودة لمنصب الوزارة واستخراج الودائع التـي يـتم   يبقى ووالخواص، 

ورد عليه المقتدر ما كان قُبض عنه وعن أهله وكُتابه وأسبابه مـن  " ضمانها بعد عزل الوزير

  ".الضياع واألمالك، وارتجع ما كان حصل في أيدي الناس والقواد وخواص المقتدر

دخـل   إذاال يتم القبض عليـه   لكنهفي دار الخالفة، ه وكان يتم اعتقال الوزير بعد عزل
قبض عليه في بعض الممرات عند دخوله قبل أن تقع ال يتمعلى الخليفة وخدمه في نفس اليوم، و

أن يكون للوزير دار مفردة في دار الخالفة، يجلس فيها وينظـر،   أيضاومن الرسم  عينه عليه،
ـ نية الفرات عندما عزل من وزارته الثا ابنأن  ويجلس الخواص والحواشي بين يديه، إال تج أح

تسليمه لرئيس الشرطة  إلىالجند واعترضوا، ألن في ذلك حماية له، مما اضطر الخليفة المقتدر 
  .5حتى يسيطر على غضب الجند وقوادهم

وكان الوزير يحتفظ بصورة من الوثائق المهمة ويضعها في جملة سـجالته، وعنـدما   

الفرات الوزارة بعد علي بن  ابنفلما تقلد . دار من يخلفه في الوزارة إلىيعزل الوزير يتم نقلها 

وكانـت  كادت هذه السجالت أن تبلغ سقف الخزينة التي كانت فيهـا،   )م916/ه304(عيسى عام

                                                           

  .193ص، 181ص، 30ص ،تحفة، الصابئ 1
  .227ص، 219ص، 217ص، 172ص، 33ص، 30ص، 27ص، تحفة، الصابئ 2
 .195ص، 180ص، 45-44ص، ن .م 3
  .27ص، ن .م 4
  .44ص، ن .م 5
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" ما يحتفظ به من مهمـات " الخيزران يكتب عليه بخط الوزيرمن  سفطفي مهمة تحفظ الرقاع ال

  .1يختم بختم الوزير

تها ورئيس الشرطة وكتـابهم  يدة والدته وقهرمانمهاداة الخليفة والس ومن رسم الوزراء

لباس الوزراء العباسيين كسائر العمال من دراعة وقميص ومبطنة وخـف،  تكون و ،2وأسبابهم

تفاالت الرسمية، فكان الوزير يرتدي ثياب حاأل أيامأما في  ،3الرسمي لهم ونالسواد هو اللكان و

تفاالت الرسمية يرتدي الوزير ثياب الموكـب  حاأل أياموفي  ،4الموكب وهي قباء وعمامة سوداء

الخميس االثنين و أيامفي دار الخالفة، واعتاد الوزير أن يتجه  إلىويذهب " قباء وعمامة سوداء"

  .5د من كتابه الذين يتولون الديوانأحدار الخالفة ويسايره و إلىمن كل أسبوع 

ما يتم إقطاعـه   إلىراتب الوزير في عهد المقتدر خمسة آالف دينار، باإلضافة بلغ وقد 

  .أيضاالده شهرياً وما يتم منحه ألوعباسية، وضياع سلطانية، له من ضياع 

ف آالوأجرى له خمسة  ...ما أقطعه المقتدر باهللا إياه إلىالحسن بن الفرات  أبووانتقل "

  ". 6الده ألف وخمسمائة دينار أثالثاً بينهمأودينار في كل شهر، وللمحسن والحسين والفضل 

الفرات من الضياع السلطانية،  ابنولما تقلد الخاقاني الوزير أقطعه المقتدر ما كان بيد "

ـ الفرات، ولعبد اهللا  ابنوأجرى عليه خمسة آالف دينار في كل شهر على رسم  ه خمسـمائة  ابن

  .7...دينار

                                                           

  . 155ص، 124ص، 123ص ،ن. م 1
  .54ص، الحضارة، متز ،أدم: أنظر أيضا-
  .235ص، تحفة، الصابئ 2
 .179ص، 90ص، ن .م 3
  .179ص، 91ص، ن .م 4
  .179ص، ن .م 5
  .23ص ،ن .م 6
  .193ص، ن .م 7
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الحسن علي بن عيسى خمسة آالف دينار فـي كـل شـهر،     بيوأجرى المقتدر باهللا أل"

  .1"نيعلي الخاقا أبيالفرات  بنوارتجع الضياع العباسية التي كانت جعلت ال

  :فة المقتدر باهللايلت عهد الخلأووما ميز منصب الوزير في فترة البحث التي تن

 .كثرة العزل والتولية - 

 .سخفها - 

 .قلة هيبتها - 

حيث أصبح منصب الوزارة منصباً يباع ويشترى، فقد ذكر الصابئ مواقف كثيرة تثبت تعيين 

بوضوح، مما جعـل هـؤالء    وعزل الوزير مقابل مبلغ من المال، وقد كانت تطلب من الخليفة

  .2الوزراء قادرين على استغالل منصب الوزارة

ولعمري أن المقتدر باهللا ال يفـرق بـين مـوقعي    " الفرات ابنوليس أدل على ذلك من قول 

  .3"مع الطمع الحاضر والمال المبذول أبيسن كُتأحوغنائي وكفايتي، وبين 

وهذا ما منع علي بن عيسى من االستمرار في أمر الوزارة، حيث عرفت وقتها أنهـا لمـن   
  .4فقط الناس ويعطيهم إياها أي للخليفة وحاشيته أمواليأخذ 

  الوزراءألقاب  -4

لقـب  موالنا بعد أن أنفـوا  مثل ت عند خطاب الوزراء، استخدمواختلفت األلقاب التي 
الحضرة الشريفة والحضرة العالية والحضرة السامية، ثـم  ألقاب الناس استخدام اعتاد سيدنا، ثم 

ألقاب الوزيرية والعميدية والكمالية، وكانـت تلـك    إلىإضافة . بها المظفرة والمنصورة ألحقوا
                                                           

 .208ص، ن .م 1
ــابئ،  2 ــةالصـ ، 138ص، 133ص، 107ص، 106ص، 102ص، 91ص، 87ص، 86ص ،84ص، 65ص، تحفـ

  .215ص، 214ص، 200ص، 195ص، 179-178ص
  .87ص، ن .م 3
  .261ص ،ن .م 4
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، وكان يحبذ لو أعيد الوقوف بالخلفاء علـى مخـاطبتهم بسـيدنا    داأللقاب فيها شيء من االنتقا
التمييز، وتجنب  حيضاالمؤمنين والملوك بموالنا الملك، والوزير بسيدنا الوزير، أل أميروموالنا 

  .1الخلط بين الرئيس والمرؤوس

كما عرف في تلك الفترة لقب وزير الوزراء، وتنوعت األلقاب في تلك الفترة فأصبحت 

زير منـاداة الـو   إلى، حتى وصل األمر كبربال حصر، وصار لقب األصغر أعظم من لقب األ

موالنا، ثم منع الخليفة  إلىوبذلك انتقل لقب الوزير من سيدنا  ،2فالن أبيه فالن بن فالن واسمب

  .3أن يكنى موالنا لغيره، فأصبح يلقب بالحضرة العالية الوزيرية

أسلوب كتابة الوزراء للكتب وذكر الصابئ خالل حديثه عن وزراء الخليفة المقتدر باهللا 
ة يمسكها الوزير بيده اليسرى ويكتـب  لسلمثبتة بسبحضرة الخليفة حيث كانت تحضر لهم دواة 

وقد شاهد الخليفة المقتدر الوزير علي بن عيسى يكتب بالشكل السابق وأمر الخـدم  بيده اليمنى، 
لك ثم صار رسماً للـوزراء  ل وزير أكرم بذأووكان أن يفرغ من الكتابة  إلىبحمل دواة الوزير 

  .4من بعده

، 5موروكان من شروط الوزراء أن يكون الوزير كاتباً، وعارفاً بسياسة الجند وتيسير األ
د العلماء الثقات هذا المنصب، ألنه لم يكن كاتبـاً، وكـان مـن    أحرفض تقليد  حتى أن الخليفة

ذكر موقع الوزراء من صنعه الكتابة ومدى االهتمـام   إلى، وقد سبق اإلشارة 6الطيالس أصحاب
  .بها في تلك الفترة

منصب نائب الوزير، وذلك عندما عين الوزير علي بن عيسى بوجود  أيضاكما عرف 
كاتبه وخليفته :"المقتدر باهللا باألمر، وقال له إليهحامد بن العباس في منصب الوزارة، حينما عهد 

                                                           

  .113-112ص، ن .م 1
  .114ص، تحفة، الصابئ 2
  .115ص، ن .م 3
  .250ص، ن .م 4
  .253ص ،206ص، ن .م 5
  .206ص، ن .م 6
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الكتابة، فلم يكـن   أمورحيث لم يكن يعرف شيئاً من  ،1"والتدبير إليك ظاهراً وأنت الوزير باطناً
  .2"هذا وزير بال سواد وذا سواد بال وزير" ة، فقيل فيهعصيبه من الوزارة إال اللقب والخلن

طبقة الكتاب وهي  إلىد أهم سمات الوزراء خالل هذه الفترة انتمائهم أحويمكن القول أن 
  .3الصفة التي كانت توحدهم جميعاً

                                                           

  .254ص، ن .م 1
 .171ص، 1ط، الحضارة ،متر، أدم: أنظر أيضا ،254ص، ن .م 2
  .45ص، تحفة، الصابئ 3
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  لوزراء بمؤسسات الخالفة المختلفةعالقة ا -5

  :عالقة الوزير بالخليفة: الًأو

فـي العـادة   الدولـة   أمورفي تدبير  هاعتبر الخليفة العباسي مصدر السلطات، ويساعد

  .ضعفه أوإال أن سلطة الوزراء كانت تتأثر بمدى قوة الخليفة  ،وزيره

عصر الخليفة المقتدر باهللا من خالل الحديث " األمراءتحفة "ل الصابئ في مؤلفهواوقد تن

الوزارة بسبب منصبي الخليفة و ه، وتعتبر هذه الفترة مهمة في بحث العالقة بينئعن أهم وزارا

  .اط بمؤسسة الخالفةأحالضعف الذي 

 2وسلطة الحرم والحاشية 1الرشوة فلم يكن المقتدر باهللا يملك من أمره شيئاً، حيث لعبت

في تسيير أمر الخالفة  كبرفي أمر الدولة والدور األ 4تدخل الجند إلى، باإلضافة 3وتدخل الرعية

  .الدولة أموروما تبعها من أزمات مالية وإدارية أربكت 

اإلداري بتخاصـمهم   الجهـاز ع كيان الدولة وتحطيم وقد لعب الوزراء دوراً في تصد

تعطيل  في إضعاف الخليفة، بسبب رغبتهم إلى، وسعوا 5ومطامعهم الخاصة واستغالل مناصبهم

ـ وإية النظرية فقـط  أحفي عزلهم وتوليتهم التي كانت بيد الخليفة من النحقه  غطوا علـى  ن ض

  .أن قوة الجيش قد حطمت قوتهم المتنامية إلّاشخصيته الضعيفة وقاموا بدور أساسي في ذلك 

الوضع المالي وتعديل ميزانية  صالحالجادة لهم إل المحاوالتوجود بعض  من رغموبال

الدولة، إال أن الحالة ازدادت سوءاً بسبب كثرة النفقـات وسـوء اإلدارة، وتـرجيح المصـالح     

                                                           

ــة، الصــابئ 1 ، 95ص، 87ص، 86ص، 77ص، 68-67ص، 65ص، 41ص، 39ص، 30ص، 29ص، 28ص، تحف
 .198ص، 195ص، 194ص، 148ص، 138ص، 107ص

، 210ص، 209 ص،206ص، 203ص، 201ص، 200ص، 106ص، 81ص، 77ص، 76ص، 40ص، ن .م 2
  .258ص، 253ص، 232ص، 218ص

  .50ص، 43ص، ن .م 3
، 219ص، 209ص، 156ص، 94ص ،57ص، 44-43ص، 39ص، 28ص، 27ص، 26ص، 15-14ص، ن .م 4

 .227ص
  .226ص، 134ص، 106ص، 102ص، 90ص، 84ص، 29ص ،ن .م 5
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عـن سـد نفقـات     هجزعإثر الخاصة، حتى قتل الخليفة بعد خمس وعشرين سنة من خالفته، 

  .1الجيش

الذي اعتبر عصره فترة انتقال مـن   )م908/ه295ت(وعندما ثقل مرض المكتفي باهللا 

واسـترجع فيـه    مـور ي سيطر فيه الخليفة على األذللخالفة العباسية الالمؤقتة عصر الصحوة 

عصر جديد عاد فيه الخليفة أضعف  إلىالوزير تأثيره، ولم يخرج الجيش عن مهامه العسكرية، 

باهللا  المقتدر: ؤهمخلفا بثالثة الضعف فترة وتمثلت، مما كان عليه في بداية نفوذ القادة العسكريين

  .2)م940/ه329ت(باهللا  الراضيو )م950/ه339ت(ر باهللا هوالقا) م295/907ت(

 أبـي وزير البعد االستشارة اجتمع و، هفكر المكتفي باهللا فيمن يتولى الخالفة من بعدفقد 

يدري عـن   صبي الرغم أنه  باهللا،المعتضد الحسن علي بن الفرات الذي أشار عليه بجعفر بن 

 صـبياً الناس بايع ، وكيف يجوز أن يموالواأل األعمال، فكيف يجعل خليفة ويملك الدولة أمور

ولعبـت   -المقتدر بـاهللا - الخليفةلدى المكانة الكبرى  الدورللوزير مما جعل  ،3إماماً ويجعلونه

تمتـع  الدولـة و  أمـور في تصريف  ياتصالحوالدة الخليفة دوراً في استيزار الوزير ومنحه ال

هذا يا "فقالت له بمنزلة عالية لدى الخليفة والسيدة والدته التي كانت تعترف بفضله على ولدها، 

  .4"الً وثانياًأون ولدك وأنت ولدته أبا الحس

لنفسه على حسـاب مصـلحة    مواللجمع األ الفرات منصبه، فسعى ابن استغل الوزير

وقد كانـت  . وغيرها الدواوينسن الوظائف في أحه أصحابالخالفة والدولة، وقام بمنح أقاربه و

سبباً في انهيار وزارته، حيث ُأقصي عن الوزارة وقبض  االقتصاديةاألزمة المالية وسوء الحالة 

بأمر  أيضاخاقاني من بعده محمد بن عبيد اهللا الاستيزار  وتم 5عليه، وهتكت حرمته، ووكل بداره

                                                           

  .226-256ص ،تحفة، الصابئ 1
  .77ص، النفقات ،الزهراني :أنظر أيضا-
  .57ص، 2ج، الخالفة، فاروق، فوزي 2
  .90ص، تحفةالصابئ،  3
  .91-90ص، ن .م 4
 .27ص ،ن .م 5
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مركزه للحصـول   أيضاً الوزير هذا واستغل ،1م بعد أن قدم رشوة مائة ألف دينارخدبأمر من ال

، وتضـمن  األعمال، فكانت الوظائف في عهده تُباع وتُشترى، وتُخطب خاصةعلى منافع مادية 

وضع  إلى، وقد سبقت اإلشارة 2، وعم التسيب والفساد الذي أضاع هيبة الوزارة وسخّفهاموالاأل

إرباك إداري شديد، فقد الخليفة معه ثقته بـوزيره وبـدأ    إلىالوزارة في عهده، األمر الذي أدى 

  .م إدارة الدولةبالبحث عمن يثق به لتسل

الوضع  صالحير دفة الحكم، وإيسعلي بن عيسى الذي استطاع توتسلم الوزراة من بعده 

لـة  أواإلسراف والتبذير في بيت المال كمحل تقليل نفقات الدولة والحد من أووحبشكل واضح، 

وأصبح الوزير شخصاً مكروهاً، وبدأت الضغوط على الخليفة لطرده مـن  ، لحل األزمة المالية

  .3منصب الوزارة 

إال أن ضـعف   الوزير واقتناع الخليفة بكفاءتهعلي بن عيسى  صالحوعلى الرغم من 

 هتعهـد وله الفرات  ابنوخضوعه لظروف محيطة به، ورشوة الوزير السابق  ة الخليفةشخصي

الفرات للمـرة   ابنعلي بن عيسى واستيزار  عزل إلىأدى قد بدفع ألف وخمسمائة دينار يومياً 

  .4الثانية

الحسـن بـن    أبيحيث قام المحسن بن استيزار حامد بن العباس وتكررت الصورة بعد 

حامد عن الوزارة واستيزار والده علـي بـن   للخليفة إلقصاء طائلة  أموالالفرات بالتعهد بدفع 

  .5اتالفر

                                                           

، الصـابئ  .22ص، 6، جالكامـل  ،ابن األثير .106ص، 6ط، المنتظم، ابن الجوزي .116ص، 1ج ،البداية، ابن كثير 1
  .195ص، تحفة

  .194ص ،تحفة، الصابئ 2
، 208ص، 207ص، تحفـة ، الصـابئ  .191ص، 3ج، النجـوم ، ابن تغري بـردي  .34ص، 8ج، الكامل، ابن األثير 3

  .210ص، 209ص
  .28ص، تحفةالصابئ  .44-40ص، 5ج، تجارب، همسكوب .126ص، 11ج، البداية، ابن كثير 4
  254ص، تحفة، الصابئ .48ص، 7ج، الكامل، ابن األثير 5
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له، إال أن  موالاألمقدار توفير على لعالقة بين الخليفة ووزيره كانت ويبدو واضحاً أن ا
حيث أغرق رأسـهما فـي    ،قتلهما إلىالمحسن أدى  هالفرات وولد ابنشغب الجند على وزيره 

  .1وطرحت جثمانهما في دجلةالفرات 

ها بين الخليفة ووزرائه الذي لم يكن مرتبطـاً  ترديطبيعة العالقة وومن ذلك يتضح أن 
دار ارتبط برضى الخدم والحاشية والجند، ومق إنماالدولة، و أمورر يسيقدرتهم على ت أوبكفاءتهم 

انحالل  وما ارتكب بحق هذا الوزير هو إشارة واضحة على مدى ،توفير المال للخليفة وحاشيته
  .منصب الوزارة ومدى االستهانة به إليهذي وصل واالنحطاط ال ائهرالعالقة بين الخليفة ووز

  عالقة الوزير بالجيش. ثانياً

 ،بالنظام الحربـي الدولة العباسية فقد اهتمت لم تكن عالقة الوزير بالجيش أفضل حاالً، 
وكان له دور واضح في إدارة الدولة واعتبر األتراك عماد الجيش واستبدوا في عملهم بـدوافع  

إعادة الوئام بين القوة اإلدارية والجيش وقد لعب الخليفة دوراً في  ،الخاصةأطماعهم ومصالحهم 
عن اإلدارة، وبالتالي إعادة هيبة الوزراء وقدرتهم على توجيه السياسـة العامـة   العسكر  وإبعاد
سـلطتهم  امتـدت  والعمال والنظر في المظالم، وتولية  الدواوينوأشرف الوزراء على  ،2للدولة

  .ادة الجيش واإلشراف عليهقي إلىياناً أح

ندما كان يقـوم باختيـار   جانب الخليفة ع إلىوجلسوا الوزير طريقة اختيار الجند،  حدد
د  ط، ج،سب معايير محددة من خـالل الرمـوز   وتحديد أرزاقهم في جرائد حالغلمان القواد و

  .3حسب هذه التقديرات األعمالويتم توزيع  )جيد، متوسط، دون(والتي تعني بالترتيب 

 ،4وجاء عصر المقتدر باهللا الذي شهد الكثير من االنقسام والتصادم بين العناصر المنتفذة
إعادة قدرة الجيش  إلى المتمثلة بالخليفة والوزراء والحاشية واألزمات الماليةأدى سوء اإلدارة و

  .قادة الجيشعلى التدخل في اإلدارة، وبدأت سلطات الوزير تتمدد وارتفع شأن 

                                                           

  .51ص، تحفة، الصابئ .151ص ،11ج، البداية، ابن كثير .52ص، 8ج، الكامل ،ابن األثير 1
  .152ص، المؤسسات، السامرائي حسام الدين .15ص، دراسات، الدوري 2
  .27ص، تحفة، الصابئ 3
  .193ص، دراسات، الدوري 4
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مع كثرة نفقات الحضرة والخليفة وحاشيته والمطـامع   االقتصاديةوقد كان لسوء الحالة 

لة الخليفة استحضار رئيس الجند للسيطرة أوالشخصية لكل من حوله، سبب في شغب الجند ومح

  .1أرزاقهمعليهم بعد انقطاع 

التولية، وظهـر  الوزير من حيث العزل ومصير  وأصبح تدخل الجند واضحاً حتى في

فشغبوا مما اضطر لعدم قدرته على توفير أرزاقهم، الفرات  ابنجلياً في قضبة التخلص من  ذلك

اً لتخلص من وزيره سيدفعه ثمناً باهظإن تأخر عن اب، وقد هدد الجند الخليفة 2عزله إلىالخليفة 

  4فاعتقله الجند وتمكنوا من قتله  3وسيحصل له ما لم يكن يتوقعه 

دفـع   إلـى في دفع رواتب الجند، أثار الشغب واضطر الخليفـة  وعندما فشل الخاقاني 

  .5الرواتب من بيت مال الخاصة

بغداد، فركب الوزير علـي   إلىمؤنس الخادم الجيش  عاد قائد )م924/ه312(وفي عام 

الـوزراء مـن   ا لم تجربه عادة وهذا م ،وقبل يده ارة للسالم عليه وتهنئته بقدومهبن الفرات طي

  .6قبل

وفيما يتعلق بالوزير علي بن عيسى فإنه هو اآلخر لم يستطع تحقيق مطالـب الجـيش   

 و الحوانيـت الـدور  نهـب   إلىدفعهم  اته الجادة التي لم تحقق أهدافها مماصالحالكثيرة رغم ا

وبعض قصور الخالفة، مما اضطر المقتدر لمنح الجند أرزاقاً إضافية، مما أفشل خطط الـوزير  

  .7االستقالة إلىوأدى به 

                                                           

  .44ص، تحفة، الصابئ 1
  .44ص، ن. م 2
  .94ن، ص .م 3
  .44ن، ص  .م 4
  .143ص، 1ج، تجارب، مسكوية 5
  .43-42ص، تحفة، الصابئ 6
  .233ص، ن .م 7
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على اجتذابهم، مما جعلهم أقل مراعـاة  وحرصا شغب الجند  منالخليفة والوزير خاف 
 إلـى ورفضوا الخروج تأخرت أرزاقهم  عندماالفتنة في البالد دثوا أحف تشام الخالفة،أحللخدمة و

ـ ضى والشغب بعد عزل الوزير الذي الفودثوا أحو ،1لتأدية واجبهمبعض المهام  رع الجنـد  اس
  .2"وسقوفها ساجهاداره ودور أهله فنهبوها وأخربوها وأخذوا  إلىوالعوام 

لم يبق فيمن ولي الوزارة وتضاؤل هيبته،  إلىسوء العالقة بين الوزير وجيشه  تأدلقد 
 أوأصـبحت مؤسسـات الدولـة    والوقوف بوجه قادته،  أومن يستطيع الحد من طغيان الجيش 

  .الوزارة تحت سيطرة الجيش

  عالقة الوزير بالحاشية. ثالثاً

والتدخل فـي   لعب الخدم والحاشية دوراً كبيراً في إدارة الدولة، وتحديد سلطات الوزير،
تأثيراً في  أكثر، ودفع المال، وكانت النساء 3نوأخذ الرشوة ودفعها لآلخريعزله،  أوأمر تعيينه 

  .4التولية والعزل

توليتهم مثلمـا   أوقهرمانتها سبباً في عزل الوزراء  أووقضت مصلحة السيدة أم المقتدر 
ودورهـا هـي    ،5ها الخالفة ابنالتي اعترفت أم المقتدر بفضله في تولية  الفرات ابنحصل مع 

، فقد كان الخليفة ضعيفاً ال يملك من أمره شـيئاً،  6وقهرمانتها في عزل الوزير علي بن عيسى
إغرائه بالمال، مما رخص الـوزارة،   أوالجند  أوالحاشية  أوسواء من النساء  هرييتسل وعرضة

ولعمري أن المقتـدر ال يفـرق بـين    :"يد بدفع المال مقابل عزلهدالفرات بعد ته ابنوبهذا يقول 
وليس أدل على . 7"مع الطمع الحاضر والمال المبذول أبيسن كتأحموقعي وغنائي وكفايتي وبين 

 .وال وخراب البالدحعلى ذلك من سوء األ

                                                           

  .39ص، تحفة، الصابئ 1
  .27ص، ن .م 2
، 148ص، 138ص، 107ص، 95ص، 86ص، 77ص، 67ص، 65ص، 40ص، 39ص، 29-28ص، ن. م 3

  .198ص، 195ص  ،194ص
  .258-253ص، 218ص، 210ص، 203ص، 201ص، 200ص، 181ص، 106ص، 81ص، 76ص، 40ص ن، .م 4

 .90ص ،ن .م 5
  .210ص، ن .م 6
  .87ص، ن .م 7
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  الفصل الرابع

  في كتاب هالل الصابئ دراسة في ألفاظ الحضارة السياسية واإلدارية

  األمراءالخاصة بالحكام و األلفاظ: الًأو

وبحسب المكان الذي تستعمل ، أخر إلىالمتعلقة بالحكم والسياسة من زمان  األلفاظتتعدد 
  :عدة في هذا اإلطارألفاظ وقد سادت في العصر العباسي ، فيه

 ماماإل .1

لـدين والـدنيا   ا أمورالشرع في  صاحبب عن ئيعني الناواإلسالمي ة فيقاب الخلألأحد 
مـام  إبأنه _ صلى اهللا عليه وسلم_تباعه واإلقتداء به وعرف عن الرسول افيجب ، والحافظ لها

  .1مام الناسإن آوالقر، مام الرعيةإوالخليفة ، األئمة

قاتلوا :" إلىوفي قوله تع، أي قائدهم، مام الجندإفيقال . ميراألو القائدو المثالو فهو القدوة
  .3والجمع أئمة، أي قادتهم ورؤسائهم 2"أئمة الكفر

طالـب   أبـي الشيعة حيث أطلق على علـي بـن    همقب للا هذا استخدمل من أوكان و
ولم يـرد  ، 4الحق الشرعي والسلطة الواقعية صاحبفهو اإلمام عندهم وهو  )م661-هـ40ت(
ل أوأما في العهد العباسي كـان  ، العهد األموي أوستخدامه بصورة واضحة في صدر اإلسالم ا

 )م785/ه169ت(من لقب به المهدي محمد بن عبد اهللا بن محمد بن علي بن عبد اهللا بن العباس 
 )م768/ه151(وهذا ما وجد على سكة في بخارى بتاريخ . كلقب فخري عام حين كان ولياً للعهد

  .5الحين أصبح لقباً عاماً لخلفاء بني العباسي وغيرهم ومنذ ذلك

                                                           

، أساس، الزمخشري .134ص، 1ج، المخصص، ابن سيدة .5ص، األحكام، الماوردي .59ص، 1ج، جمهرة، دريد ابن 1
  . 33ص، التعريفات، الجرجاني .178ص، المقدمة، ابن خلدون .25ص، 1ج، لسان، ابن منظور .23ص
  .24ص، تاريخ، أبو زهرة .41ص، معجم، الخطيب .65ص، 11ج، معجم ،البستاني: أنظر أيضا-
 .12أية رقم  ،سورة التوبة 2
  .222ص، 11ج، لسان، ابن منظور .637ص، 15ج، تهذيب ،األزهري 3
  ، 5ص، األحكام، الماوردي 4
  .150ص ،معجم، سورديل: أنظر أيضا-
  . 440ص، 5ج، صبح ،القلقشندي 5
  .39ص، دراسات ،الباشا: أنظر أيضا-
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 1ومـن  مرات حيث حملت مدلول الحـاكم  )5(في ثنايا كتابه الصابئ هذا اللفظ  استخدم
  :األمثلة على ذلك

يقيموه إماماً؟ فقال إما الجواز فمتى أعتقدت أنت  أوالناس صبياً  يعفكيف يجوز أن يبا: قال"  - 
 .2نحن إمامة البالغين من هؤالء القوم أو

 ".3موالي وإمامي ابنهذا موالي وإمامي ورب نعمتي و: الفرات ابن يقول" - 

مام به لسقطت طاعتـه  اقد أقررت يا هذا مما لو أقر : ضيعمر القا بيالفرات أل ابنقال "  - 
 ".4وتعطلت إمامته

 .ةينازعون في اإلمام إنماوكانوا "  - 

إعـداء   إلىطليت به األبدان إن لم تعمل النار فيها يحمل  إذافما عندك بالطلق الذي : قال له - 
 ".5األمام

 ميراأل .2

وهو الملـك لنفاذيـة   ، 7الرفعة والوالية واإلمارة  أصحابوهم ، 6هو ذو األمر والسلطة : لغة
  .9القوم وسائرهم أمير: والجمع أمراء يقال. واألمارة ةألمروجمعه بين ا، 8أمره

                                                           

  .216ص، 186ص، 90ص، 89ص، تحفة ،الصابئ 1
  .89ص، ن .م 2
  .90ص، ن .م 3
  .186ص، ن .م 4
  .216ص، ن .م 5
ـ القلق .140ص، 1ج، لسـان ، ابن منظور .22ص، مختار، الرازي .22ص، أساس ،الزمخشري 6 ، 5ج، صـبح ، نديش

  .449ص
  .44ص، دراسات، الباشا .114ص، معجم، سورديل .64ص، 1ج، معجم، البستاني: أنظر أيضا-
 .134ص، 1ج، المخصص، ابن سيدة 7
  . 449ص، 5ج، صبح، القلقشندي .22ص، مختار، الرازي .140ص، 1ج، لسان، ابن منظور 8
  .44ص ،دراسات، الباشا. 114ص، معجم، سورديل .64ص، 1ط، معجم ،البستاني: أنظر أيضا-
  . 140ص، 1ج، لسان، ابن منظور .23ص، مفردات، األصفهاني .137ص، 1ج، مقاييس، ابن فارس 9
  .64ص، 1ط، معجم، البستاني: أنظر أيضا-
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، 1هو لقب فخري يطلق على من يتولى قيادة المسلمين في الغزو والحج وإمامة الصالة اصطالحا

هوم في العصر فالم ودل. 2مكة والشام  أميروعرف الرسول به حيث أطلق عليه لقب ، 1الصالة

ـ ، مقاطعة أوعلى نائب السلطان في حكم والية األموي العصر  ثـم  ، صـار موالة األ األمراءف

وكان يقطن في دار اإلمـارة  . في العصر العباسي على من يقود المسلمين في الحربأقتصرت 

  .3بجوار المسجد

، اإلشراف على الدولـة  األمراء أميرفكان من مهام  ،واسعة ياتصالحب ميريتمتع األو

  .4والضرائب موالين الدولة وجناية األأوواإلشراف على دو، ورئاسة الجيش

  .مرة حملت المدلول نفسه ومن األمثلة على ذلك 5 41ورد اللفظ في ثنايا الكتاب و

  .6قرارهم على أعمالهمإوالعمال بخبرة و األمراء إلىكتب  - 

  .7شراف ووجوه الناسالقواد والكتاب واألوالوزراء و األمراءوالمعاملة فيها مع  - 

  .8وكيف عصا عليك، األشعث ابنأن تخبرني بخيرك مع  ميرب أيها األأح - 

 .9والثغور الجزرية، أمراء الثغور الشامية - 

 .1الجيوش وأمراء العرب واألكراد وخلفاء الوزراء أصحابومن بعدهم من  - 

                                                           

  .23ص، مفردات، األصفهاني .137ص، 4ج، مقاييس، ابن فارس .229ص، العين، الفراهيدي 1
  .449ص، 5ج، صبح ،القلقشندي 2
  .180ص، األلقاب، 38ص، دراسات، الباشا :أنظر أيضا-
  .73ص، ألفاظ، إبراهيم .47-46ص، دراسات، الباشا 3

  .72ص، معجم، نجم 44
ــابئ 5 ــة، الصـ ، 194ص، 135ص، 128ص، 118-116ص ،85-83ص، 61ص، 47ص، 28ص، 23ص، تحفـ

  .2547ص، 243ص، 209ص، 207ص، 199ص
  .28ص، ن .م 6
  .61ص، ن .م 7
  .83ص، ن .م 8
  .117ص، ن .م 9
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 المؤمنين أمير .3

مـن   أميريتكون هذا المصطلح من وحدتين لغويتين لكل منها داللته الخاصة به فكلمة 

 أميـر كثروا وجب علـيهم أن يعـين    إذافالقوم ، مارةواإلمره يمتلك نفاذية األمر لجمعه بين اإل

  .2سائس عليهم أوالمؤمنين 

رتياب فاإليمان ضد الكفـر  وتعني عدم اإل، أما المؤمنين من الفعل آمن أي صدق ووثق

  .3والتصديق ضد الكذب

. هو ثاني لقب من ألقاب الخالفة أطلق على خلفاء رسـول اهللا بعـد موتـه   : حأما في االصطأل

  .الشام وديار العرب ومراكز الدولة وأهل الفتح والملة على من يمتلك الحجاز وبالد أيضاق ويطل

للصبغة الدينية والسياسية وكان عمر بـن الخطـاب    ميروالمصطلح يدل على جمع األ

  .4ل من لقب به من الخلفاء الراشدينأو )م643/ه23ت(

وقد حملت مدلول القائم علـى   5مرة  )104(الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره  استخدم

  :ومن األمثلة التي وردت فيها قوله، الرعية والمتولى عليهم أمور

 .1"بأن أعتقل في دارك ىالمؤمنين أنا أرض ميرتقول أل: قال حامد لمفلح" - 

                                                                                                                                                                          

  .113ص، ن .م 1
‘ 1ج، لسـان ، ابن منظور .22ص، مختار، الرازي .90ص، مفردات، األصفهاني .137ص، 1ج، مقاييس، ابن فارس 2

  .449ص، 5ج، صبح، القلقشندي .140ص
  .44ص، دراسات، الباشا .164ص، معجم، سورديل .64ص، 1ج، معجم، البستاني: أنظر أيضا-
  .137ص، 1ج، لسان، ابن منظور .22ص، مختار، الرازي .23ص، أساس، الزمخشري 3
  .178ص، المقدمةابن خلدون  .108ص، األوائل، العسكري .22ص، 1ج، اإلمامة ،ابن قتيبة 4
، زناتي .83ص، معجم، نجم .4ص، األلقاب، الباشا .28ص، تاريخ ،ماجد .164ص، 1ج، معجم، البستاني: أنظر أيضا-

  .86ص، قاموس
، 77ص، 75-70ص، 69ص، 67ص، 65ص، 63ص، 51ص، 49-47ص، 41ص، 39ص، 33ص، تحفة، الصابئ 5

-183ص، 174-170ص، 137-136ص، 128ص، 117ص، 115ص، 113ص، 106ص، 95ص، 91ص، 79ص
، 225ص، 223ص، 218ص، 216-213ص، 209ص، 200ص، 199ص، 194ص، 190ص، 187-186ص، 184
  .261ص، 257ص، 253ص، 251-249ص
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 .2"المؤمنين ميرالسمع والطاعة أل: فقال" - 

ـ  رت بترك طلبالمؤمنين أمرني بكذا وكذا وإني أش أميرن إ: فقال لهم" -  فـإن اهللا   هزكروي
مـا  : سفقال له العبا: الحسن ساكت ال ينطق أبوح منه قبل وقت الحاج مما ترون؟ ويسير

 .3"المؤمنين أميرال تخالف أ: فقال، عندك يا أبا الحسن

 .4"المؤمنين كثرة هذه الدنانير أميرما يرى موالنا : فقال" - 

رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه    : قال_ عليه السالم_طالب  أبيالمؤمنين على بن  أميرعن " - 
 .5"وعمل باألركان، اإليمان عقد بالقلب ونطق باللسان: "وسلم

 خاقان .4

، جاء من الفعل خقن يرد في اللغة بمعنى السلطان والزعيم األعظم وهو لفـظ فارسـي  
القـدرة  أطلق على ملوك ورؤساء الترك والمغول حيث يضفي علـيهم صـفة   لقب : اصطالحا
  .6والعظمة

، يطلق على الوزير خاقان سمإجاء كومرة  )49(ورد هذا المصطلح في كتاب الصابئ 
  :ومن االمثلة على ذلك 7خاقاني

الحسـن مـن    بـي وأستوزر وقبض ما كان أل الخاقانيعلي محمد بن عبيد اهللا  أبوضر أح - 
 .1التغوال موالع واألمالك والعقار واألالضياع واإلقطا

                                                                                                                                                                          

  .33ص، ن. م 1
 .39ص، تحفة، الصابئ 2
  .57ص، ن .م 3
  .67ص، ن .م 4
  .126ص، ن. م 5
الفيـروز   .142ص، 13ج، لسان، ابن منظور .135ص، 1ج، المخصص، ابن سيدة .35ص، 7ج، تهذيب، األزهري 6

  .224ص، 4ج، القاموس، أبادي
  .213ص، معجم، نجم: أنظر أيضا-
، 194ص، 95ص، 84ص، 74ص، 49ص، 47ص، 45ص، 36ص، 31ص، 29ص، 27ص ،تحفـــة ،الصـــابئ 7

  .208-206ص، 200ص، 198ص، 196ص
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بعد شر بحضـرته فلمـا    ابنالفرات وناظره  ابنستحضر ادار الخاقاني ووحضر هارون  - 
 ابـن تريد أن تستخرج المـال مـن   : زيره هارون وقال لهواع سماال إلىخرج من القول 

 .2الفرات على هذا الوجه

 .3الخاقاني اسمالق أبو: من قلد الوزارة؟قلت: قال لي - 

 الخليفة .5

وهو السلطان األعظم الذي يحكـم  . 4مكانةيحل ويطلق على من يخلف من سبقه : والخليفة لغة
أي جئت ، هأنا خالف" خلف قوم بعد قوم"وكذلك يعني اإلمارة فيقال ، 6وهو اإلمام. 5بين الخصوم

  .7بعده والجمع خالئف وخلفاء

موته وذلك تشريفاً  أولغيبة المنوب عنه  هستخالفاو 8الشرع صاحبهي اإلنابة عن : اصطالحاو
حيث يعتبـر المنفـذ   . خرويةالشرع واإلمامة لتحقيق المصالح الدنيوية واأل أمورللمستخلف في 

  .10قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة إذو" إلىلقوله تع، 9امر اهللا في األرضوأل

                                                                                                                                                                          

  .27ص، ن .م 1
  .45ص، تحفة، الصابئ 2
  .95ص، ن .م 3
، تمفـردا ، األصـفهاني  .210ص، 2ج، معجم، ابن فارس. 105ص، األوائل ،العسكري .265ص، العين، الفراهيدي 4

  .83ص، 5ج، لسان، ابن منظور .201ص، أساس، الزمخشري .134ص، 1ج، المخصص، ابن سيدة .294ص
  .709ص، 1ج، معجمالبستاني : أنظر أيضا-
  .427ص، الكليات، الكفوي .135ص، 2ج، حاالصح، الجوهري 5
  .709ص، 1ج، معجم، البستاني 6
 .189ص، 3ج، لسان، ابن منظور .134ص، 1ج، المخصص، ابن سيدة 7
  .151ص، المقدمة، ابن خلدون .5ص، األحكام، الماوردي 8
 .24ص، مؤسسة، عبد اهللا .709ص، 1ط، معجم، البستاني .24ص، تاريخ، أبو زهرة :أنظر أيضا-
، المقدمـة ، ابن خلـدون  .83ص، 9ج، لسان، ابن منظور. 5ص، األحكام، الماوردي .294ص، مفردات ،األصفهاني 9

  .15ص
  .24ص، مؤسسة، عبد اهللا .709ص، 1ج، معجم، البستاني .24ص، تاريخ، أبو زهرة: أنظر أيضا-
  .30آية رقم، البقرةسورة  10
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حيث أطلق على كل مـن  _ صلى اهللا عليه وسلم_وقد ظهر هذا اللقب بعد وفاة الرسول 

، وعمـر بـن الخطـاب   ) م634/ه13ت(بكر الصديق  أبوم وه. تولى أمر المسلمين بعد وفاته

  جانب تلقيبـه باإلمـام مـن قبـل      إلىطالب  أبيعلى بن و، )م656/ه35ت(عثمان بن عفان و

  .1الشيعة

 معاوية في هذا العصر هو ل من تسلم الخالفةأوهذا اللقب في العصر األموي و واستمر

ملك وراثي وتحولت عاصـمة   إلىعد هذا التاريخ أنقلبت الخالفة بو )م679/ه60(سفيان  أبيبن 

  .2دمشق إلىالخالفة من المدينة المنورة 

 ي السياسية والعسكرية اإلداريـة أحجميع مهمات الخالفة التي تشمل النويفة تولى الخلو

  .3نتهت بوفاة الرسولا بإستثناء النبوة التي، والمالية

 ميـر األ أوائد لقا أوبمعنى الخليفة  واحدةجاء مرة ، مرة 87الصابئ هذا اللفظ  استخدم
نصر بشر بن علـي خليفـة حامـد     أبووختم : "ليخلفه على منطقة معينة وقد ورد ذلك في قوله

  .4"الدواوينببغداد على جميع 

بمعنى الحاكم والسلطان الذي يقوم مكان اآلخر بصفة الوراثة ومن  5مرة  )86(ردت وو
  :ومن ذلك قوله

                                                           

  .63ص، تاريخ، السيوطي .151ص، المقدمة، ابن خلدون 1
  .64-62ص، الخالفة، حسن .35ص، دراسات، الباشا 2
 ،تـاريخ ، السـيوطي  .445ص، 5ج، صـبح ، القلقشندي .151ص، المقدمة، ابن خلدون .105ص، األوائل، العسكري 3

  .63ص
  .34، صدراساتالباشا، . 63، صالنظمحسن، : أنظر أيضا-
  .30ص، تحفة، الصابئ 4
-63ص، 51ص، 49ص، 45-43ص، 41-39ص، 34-33ص ،27ص، 25-24ص، 18ص، 15-13ص، ن .م 5

، 115ص، 113ص، 104ص، 97ص، 94ص، 92ص، 89ص، 86ص، 79-76ص، 72ص، 70-69ص، 64
، 174، 166ص، 160-159ص، 155ص، 153-152ص، 149ص، 146ص، 142ص، 139-138ص ،136ص
، 253ص، 250ص، 240ص، 235ص، 230ص، 229ص، 224ص، 206ص، 201-200ص ، 197ص، 183ص
  .264ص، 261ص، 254-253ص
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فرغ مـن   إذاف، كان العباس يجلس في كل يوم آخر النهار، لما بلغ المكتفى باهللا آخر أمره" - 

فال . رنا فيمن يقوم باألمر بعدهأووش، نا خبر المكتفي باهللا وعلته وأنسا من عافيتهءالعمل جا

وقد . ونحن في بعض العشايا عنده، أن تكامل اليأس فيه إلىيعتمده  ءيى شيستقر الرأي عل

بعد تقرير الرأي على مـن   وما نفترق إال، قد أنقضى أمر الخليفة:"أردنا النهوص حتى قال

 "مما عندكم؟. دهقعد معيق

وعندها اقترح تولية جعفر بن المعتصم الملقب بالمقتدر والذي كان يبلغ الثالثة عشر من 
المعتضـد   نائعنحن جميعاً ص"، حينما قال أبا الحسن علي بن الفرات لوزير المكتفى باهللا. عمره
  .1"برأيكيتدبر و، قلد أيها الوزير األمر من يكون في حجرك، باهللا

 .2سن ما روي وأثر عن كل خليفة قبلهأحوكان ما قاله المكتفى باهللا وفعله من  - 

 .3دخل الوزير على الخليفة وخدمه اال يقبض عليه في ذلك اليوم إذاوكان الرسم  - 

 .4ال تفعل فإن الخليفة على ما تعرفه من التدبير بأراء النساء والقبول من الحاشية: فقلت - 

 أمورفالخالفة كانت وراثية في بني العباس ولم يهتموا إن كان قادراً على تسلم الحكم و
 القوادل بتعيين جعفر بن المعتصم حيث يتم أخذ البيعة له من كما حص، وال بالعمر، الدولة أم ال

 .سمالاولم يكن له من الخالفة إال ، اكرالعسو

 الرئيس .6

فهو القائد الحربي والحاكم : اصطالحاأما ، فالرأس أعلى كل شيء، هو سيد القوم ورأسهم: لغة
: فيقـال . المدبر ألمـرهم إلقليم معين حيث كان يختار من خيار القوم وشرفائهم وأفضلهم فهو 

  .5أي أصبحت رئيسهم، "رأست القوم"

                                                           

  .97ص، تحفة، الصابئ 1
  .104ص، ن .م 2
  .197ص، ن. م 3
  .206ص، ن .م 4
، 6ج، لسان، ابن منظور .213ص، أساس، الزمخشري .373ص، 8طالمحيط، ، ابن عباد .326ص، العين، الفراهيدي 5

  .91ص
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د وهـو  أحعلى مدلول ودلت وقد  1مرة )14(وقد ورد هذا اللفظ في ثنايا كتاب الصابئ 
  .ومن األمثلة على ذلك، مدبر القوم وسيدهم

 .2المقتدر باهللا رقعة إلىكتب هؤالء الرؤساء  - 

 .3مقامه دأحفإن للرئيس في كل أمر موضعاً ال يقوم فيه  - 

 .4واحدةوأما أن يتبدر الرئيس والمرؤوس بحالة  - 

   5راضون برئاسته. الرجال حامدون له، هالخليفة اال موضع هقلت ما وضع - 

  .6وأعرف له حق رئاسته وجميل فعله بنا - 

مة على ذلـك فـي   أحوقد دل لفظ الرئيس على الرغبة في الحصول على الرئاسة والمز
  .7عن طلبها -صلى اهللا عليه وسلم-الرسولوقد نهى . الجاهلي العصر

 السلطان .7

 والقوة، ويعني لغة التسلط، طاناوأصلها سل. ل اإلسالمبالعربية ق إلىهو لفظ أرامي دخل 
وسمي بذلك ألنـه  . 1والحجة والبرهان9والملك والوالي ، 8السلطة  صاحبو الجبروتو القهرو

  .2حجة من حجج اهللا وبه تقام الحجة والعدالة

                                                                                                                                                                          

  .53-52ص، ألفاظ، إبراهيم: أنظر أيضا-
  .216ص، 235ص، 207ص، 198ص، 161ص، 139ص، 129ص، 113ص، 65-64ص، 50ص، تحفة، الصابئ 1
  .50ص، تحفة، الصابئ 2
  .64ص، ن .م 3
  .113ص ،ن .م 4
  .139ص، ن .م 5
  .131ص، ن. م 6
 .53-52ص، ألفاظ، إبراهيم 7
  . 334ص، 12ج، تهذيب، األزهري 8
  .325ص، معجم، نجم .49ص، ألفاظ ،إبراهيم: أنظر أيضا-
، ابـن منظـور   .154ص، الفـروق ، العسكري .268ص، 8ج، المحيط، ابن عباد .334ص، 12ج، تهذيب، األزهري 9

  .447ص، 5ج، صبح، القلقشندي .646ص، 4ج، لسان
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ويخطب له في ممالك متعددة شريطة ، فهو الشخص القوي الذي يتولى حكم واليته :اصطالحاأما 

وله من العسكر ما يبلـغ  ، وال يزيد عن ثالثة أشهر أياما ال يقل عن ثالثة إليه المسيرأن يكون 

  .3عشرة آالف فارس

جـاءت بمعنـى الحـاكم     ثحي 4مرة  96الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره  استخدمو

  :من األمثلة عليهاو ،األمر صاحبو

 نطبن الخليفة في العفو عاخالذين صرفوه؟ واهللا أل أبيل كتالفرات ومث ابنأرأيتم مثل :"قال - 

  .5امفإنه ال عوض للسلطان عنه، امن بهنستعيواالعباس  أبيالحسن و أبي

بـن سـليمان    إبـراهيم رها مـن دار  أووما يج، فأقطعه المقتدر باهللا دار سليمان بن وهب - 

 .6والدور التي كانت في يد داية المكتفي باهللا، واإلصطبل الذي كان للسلطان

المرأة في الوقت فمضت ،يوقع به مكروها أوه المحسن فمات الرجل فزعاً من غير أن يكلم - 

 إلـى وأنهاهـا نصـر   ، دار السلطان حتى وصلت نصر الحاجب وشرحت له الصورة إلى

 .7المقتدر باهللا

                                                                                                                                                                          

  .49ص، ألفاظ، إبراهيم: أنظر أيضا-
 ،الزمخشـري  .420ص، مفـردات ، األصفهاني .268ص، 8ج، المحيط، ابن عباد .334ص، 12ج، تهذيب، األزهري 1

  .646ص، 4ج، لسان، ابن منظور .362ص، أساس
  .49ص، ألفاظ، إبراهيم: أنظر أيضا-
  .447ص، 5ج، صبح، القلقشندي .154ص، الفروق، العسكري .334ص، 12ج، تهذيب، األزهري 2
  .325ص، معجم، نجم .32ص، مؤسسة، عبد اهللا .256ص، معجم، الخطيب .323ص، األلقاب، الباشا 3
، 56-55ص، 52ص، 50ص، 48-44ص، 42ص، 36ص، 34-30ص، 25-23ص، 12ص، تحفــة، الصــابئ 4

، 160ص، 153-152ص، 14ص، 139-138ص، 136-135ص، 115-114ص، 111ص ،66ص، 62ص، 58ص
، 214-213ص، 211ص ،208-207ص، 188-187ص، 181-179ص، 176-175ص، 170ص، 166ص
، 259-256ص، 254ص، 247-246ص، 243ص، 240ص، 238-235ص، 232ص، 222ص، 217-216ص
  .246ص، 262ص

  .12ص، ن. م 5
  .23ص، ن .م 6
  .46ص، ن .م 7
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وعليهم من حقوق بيت المال ما يحتاج ، إن جماعة من الكتاب قد غلبوا على ضياع السلطان - 

 .1القبض عليهم وأرتجاع ما حصل في أيديهم إلىمعه 

   

                                                           

  .170ص، ن. م 1
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 الملك .8

ويطلق على كل شخص بما يملك ، 1هو الشخص الذي يجمع بين السياسة والقوة ويملكها

، بالحكم وال يتصرف إال بما يطلقه له الملكويشارك غيره من الناس في ملكه . 2من مال وحول

  .3فهو السلطان والملك

. ل أعتبر الزوج والحاكم في العصر الجاهلي هو ا لملكواأل، بمدلولين الملك لفظ اختص

فاهللا الملك وهو مليـك   4ومع مجيء األسالم حمل اللفظ صفة القدسية لداللته على اهللا عز وجل 

  .5أي ربهم ومالكهم، الخلق

  :ومن األمثلة عليه 6مرة  )22(وقد ورد هذا اللفظ في مؤلف الصابئ 

حيث جاءت تحمل مدلول الممتلكات واإلقطاعات فهي  7الدكأووقد قسمت الملك بين نفسك و - 

لك وليس الملكالم. 

 :قوله ومن

 .8حتى أن الملوك ومن بعدهم من الوزراء قد أنفوا من ذكرهم سيدنا" - 

 أوحيث جاءت بمعنى السـلطان  . 9فذكرهم بالسيادة والملك والوزارةأما الملوك والوزراء  - 

 .الحاكم

                                                           

 .53-52ص، ألفاظ، إبراهيم 1
  .131ص، تحفة، الصابئ 2
  .777ص، مفردات، صفهانياأل 3
 .274ص، 6ط، المحيط، ابن عباد 4
  .134ص، 1ط، المخصص، ابن سيدة 5
ــة، الصــابئ 6 ، 182ص، 165ص، 157ص، 113-112ص، 94ص، 84-83ص، 50ص، 23-22ص، 20ص، تحف

 .257ص، 253ص، 241-240ص، 236ص
 .84، صن. م 7
  .112، صن. م 8
  .183، صن. م 9
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 الوالي .9

ووالة ، هووالي البلد وهم والت، هوموال هأي تواله وتقلده فهو ولي، ويعني لغة ولي األمر

ه للقيام بـه  لكل ما توليت اسمواإلمارة ، 2والوالية هي السلطان، 1أي تولى القيام به، عمالً ميرألا

  .3النصرةوهي 

يسـاعده   أوهو الشخص الذي يتولى حكم المسلمين بتعيين من السلطان لينوب عنه  :اصطالحاو

  4.فالوالي هو الناصر والمعين، في حكم بلد ما

الواسعة حيث عـرف بقدرتـه    الشموليةببه  المنوطة ياتصالحتميزت سلطة الوالي وال

إعـادة  و توحيد النظامو كامحإنفاذ األو الحدودقامة إ إليهلذلك وكلت ، على تولي المهام والتدبير

مـن   أوين الوالي من بيت األسرة الحاكمة يويتم تع ،5وقيادة الجيوش ءالترتيبات الخاصة بالقضا

 صـاحب وكـان  ، وقد تعرض بعضهم للقتل والعـزل ، كبار القواد كما حدث في العهد العباسي

  .6الخراج الساعد األيمن للوالي

وحمل نفس المدلول وهـو مـن ينـوب عـن     . 7مرة )16(الصابئ هذا اللفظ  استخدمو

  :األمثلة على ذلك، نه ليساعد في حكم بلد مايالسلطان ويتم تعي

 .8يأحكتب له بوالية بعض النو - 

   
                                                           

  .71ص، ألفاظ، إبراهيم 1
، 15، جلسـان ابن منظور، . 155، صالفروقالعسكري، . 837، صاساسالزمخشري، . 565، صالعينالفراهيدي،  2

 .407ص
 .221-219ص، التاريخ، أيوب .44ص، دراسات، الباشا .48ص، اإلدارة، حسين 3

  .71، صألفاظإبراهيم،  4
  .417، صمعجمنجم، . 71، صألفاظإبراهيم، . 45، صتاريخماجد،  5
  .221-219ص، التاريخ، أيوب .44ص، دراسات، الباشا .48ص، اإلدارة، حسين 6
، 207ص، 156ص ، 128ص، 80ص، 71-70ص، 68ص، 63-62ص، 49ص، 40ص، 37ص، تحفـة ، الصابئ 7

  .224ص
  .37، صن. م 8
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 .1ما رأيت أجسر من موالي على أخذ مال السلطان - 

 .2واليتى أيامهذا مال ما جرى على يد السلطان في طول  - 

تكين  إلىثم ، المقيم كان بمصر االعور اكذ إلىما أفتش عنه نسخ ما كتبه على بن عيسى  - 
المارداني ومحمد بن جعفر القرمطي ونجح  مدأحالحسين بن  إلىالخاصة المتقلد لها بعده و

 .3ةرستم وغير هؤالء من الوال ابنو

فيها يـؤذون   إذاف، عيسىي بن لالقراءة ما بقى من التذكرة التي لع إلىالفرات  ابنثم رجع  - 
 .4والوالة والمعطلين والقواد وكتابهم الدواوين أصحابللكتاب و

  الخاصة بالوزراء وحاشيتهم األلفاظ: ثانياً

 الوزير .1

الثقل وذلك ألنـه يحمـل    أومأخوذ من الوزر : "شتقاق هذا اللفظ فقيلاختلفت لغة في ا
  .5"فهو المؤازر له، أعباء الدولة وأثقالها مع الملك ويعينه عليها

أي ، مأخوذ من الـوزر :" وقيل 6أي الظهر فالملك يقوى بوزيره كفوة البدن بالظهر: وقيل األرز
فهو المؤازر له ، عند الحاجة فيأخذ برأيه ويستشيره بالمعضالت والقضايا إليهالملجأ حيث يلجأ 

  .7ويحمل عنه األعباء ويعينه عليها

                                                           

 .62ص، ن. م 1
  .80ص، تحفة، الصابئ 2
  .156ص، ن. م 3
  .224ص، ن. م 4
، الزمخشـري  .137ص، 1ج، المخصـص ، ابن سـيدة  .84ص، 9ج، المحيط، ابن عباد .147ص ،العين، الفراهيدي 5

  .407ص، مختار، الرازي .819ص، أساس
  .51ص، النظم، الرفاعي .321ص، ألفاظ، إسماعيل: أنظر أيضا-
  .448ص، 5ج، صبح، القلقشندي 6
  .68ص، ألفاظ، إبراهيم .32ص، تاريخ، ماجد .41ص، دراسات، الباشا: أنظر أيضا-
  .448ص ،5ج، صبح، القلقشندي 7
  .51ص، النظم، الرفاعي .32ص، تاريخ، ماجد .41ص، دراسات، الباشا: أنظر أيضا-
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عنه ويكون وسيطاً بينه وبين  ةالخليفة ونياب اسمهو الشخص المفوض في حكم البالد ب: اصطالحا

اية المال وإنفاقـه  جب أيضاوله الحق في التولية والعزل والعطاء والحرمان ومن مهامه  1الرعية

  .3الجبايات وديوان الجند وأعطياتهم أموركما ينظر في ، 2في وجوهه المختلفة

ففي العصر الراشدي ، ختالطهم بالروم والفرسار هذا المنصب نتيجة تأثر العرب وظه

وعلي وعثمان مع عمر ، بكر أبيبكر الصديق وزير رسول اهللا وكذلك عمر مع  أبوأطلق على 

  .4بن الخطاب

القبائل وتعددت  أموروالمعين في  المشاورفظهر  العهد األموي قويت سلطة الخليفةفي و

الجبايات والمطالبـات والنظـر فـي ديـوان الجنـد       أمورو، وال التدبيرأحمهماته كالنظر في 

  .5وأعطياتهم

العصر الذي رست فيه قواعد الـوزارة وأرتفـع شـأن     أما في العصر العباسي فيعتبر

ـ   أبـو  هـو  ل وزرائهـم أوالوزير وأصبح الواسطة بين الخليفة والرعية وكان  الل سـلمة الخ

  .6إليه الذي لقب بوزير آل محمد كما سبق وتم اإلشارةم 749/ه132ت

 ،تـه المعرفة والـدهاء الرتقـاء منزل  وكان يتم اختيار الوزير من أهل العلم والحكمة و

  ،7رتفاع مكانتهاو

                                                           

  .185ص، المقدمة، ابن خلدون .130ص، الفخري، ابن الطقطقي 1
   .185ص، المقدمة، ابن خلدون، 130ص، الفخري، ابن الطقطقي 2
  .290ص، اإلدارة، حسين :أنظر أيضا-
  .186ص، المقدمة، ابن خلدون 3
  .185ص، المقدمة ،ابن خلدون .25ص، األحكام، الماوردي 4
  .113ص، النظم الرفاعي .40ص، دراسات، الباشا .32ص، تاريخ، ماجد: أنظر أيضا-
  .186ص، المقدمة، ابن خلدون 5
  .41-40ص، دراسات، الباشا: أيضا أنظر-
  .441ص، 5ج، صبح، القلقشندي .184ص، 3ج، مروج، المسعودي .131ص، الفخري، ابن الطقطقي 6
  .71ص، النظم ،الزهراني .209ص، اإلدارة ،حسين .41ص، دراسات، الباشا .33ص ،تاريخ، ماجد: أنظر أيضا-
  .186ص، المقدمة، ابن خلدون 7
  .68ص، األلفاظ، إبراهيم .41ص، دراسات، الباشا: أنظر أيضا-
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أهـم   حيث أعتبر مصدره من 1مرة  )255(وقد ورد هذا اللفظ في ثنايا مصدر الصابئ 

د وهو النائـب عـن   أحوجاء اللفظ بمدلول و ،لت موضوع الوزير والوزارةأوالمصادر التي تن

  :وبعض األمثلة على ذلك، فةيالخل

 أبـي عرضه علـى   إلىتجت أحالعباس بن بسطام كتاب بالترجمة  أبيورد علي بن :"قال - 

 .2_رحمة اهللا عليه_ذاك وزير المعتصم باهللا إذعبيد اهللا بن سليمان وهو  اسمالق

ان يلسلخف والطالمنذر النعمان بن عبد اهللا فقد كان تاب من خدمة السلطان ولبس ا أبووأما  - 

 .3خ الكتابيا كما تحضر مشاموحضر مجالس الوزراء به

يكفـي واهللا ويعفـو   : "عبدون يقول ابنواهللا ألقتلك و: الفرات يقول له ابنفحدثني من سمع  - 

 .4"الوزير

قد خدمت السيد الماضي أبا العباس وخدمت الوزير أيده اهللا وأرجو أن :" قال علي بن عيسى - 

 .5أخدم هذا السيد

 البواب .2

  .6الحائل بين شيئين أووالحجب هو الجسم الفاصل ، كلفظ مرادف للحاجب لغةويأتي 

                                                           

، 57-51ص، 47ص، 45ص، 43ص، 39-36ص، 29-27ص، 25-22ص، 18ص، 13-11ص، تحفـة ، ئباالص 1
 ،103ص، 101ص، 99ص، 96ص، 93ص، 91ص، 86-85ص، 79ص، 77ص، 73-70ص، 68-59ص
، 136ص، 134-131ص، 126-124ص، 121ص، 117ص، 115-112ص، 110-109ص، 107-106ص
، 170ص، 166-164ص، 161-160ص، 155-154ص، 152ص، 146-145ص، 142ص، 139-138ص
، 2013-212ص، 207-206ص، 204ص، 201ص، 192-190ص، 189ص، 187ص، 182ص، 180ص، 172ص
، 243-240ص، 238ص، 235ص، 232ص، 229ص، 227ص، 225ص، 223ص، 221ص، 219-215ص
 .260-256ص، 252ص، 250-249ص

  .11ص، ن. م 2
  .36ص، ن. م 3
  .106ص، ن. م 4
  .225ص ،ن. م 5
  .166ص، 1ج، المصباح، الفيومي .446ص، 1ج، المحيط، ابن عباد .93ص، العين، الفراهيدي 6
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باب السلطان ومالزمتـه   ةيتولى القائم بها حراسو، ية الملكهو وظيفة ترتبط بحاش: اصطالحاو

  .1وال يسمح لهم بالدخول إال بإذنه، ليحجب الناس عنه

  :من األمثلة مرات )6(، في ثنايا كتاب الصابئ 2وقد ورد هذا اللفظ

 .3القواداب أبوومن على ......... التوبة من الرجالة أصحابومن أرزاق  - 

 .4ن في دار العامةأبيوالبو - 

 .5"من الطارق: "نأبوقال البو - 

 .6ن يدعون بداية الوزيرأبوكان البو - 

 أبيالج .3

ومهمتـه  ، ية من مصادرهاميراأل مواللجمع األبتعيينه هو الموظف الذي تقوم الدولة  اصطالحا
  .8وجباية الخراج 7جمع اإليرادات المستحقة على الناس

  :من األمثلة الواردةو، 9مرات4الصابئ هذا اللفظ في كتابة  استخدموقد 

  .لجامعة بإزالتها وإبطال جبايتهافي المساجد ا ىناد - 

 .10جب لألئمة جبايتهاأوف - 

                                                           

  .177ص، معجم، نجم 1
  .114ص، 90ص ،86ص، 19-18ص، 14ص ،تحفة، الصابئ 2
  .14ص، ن. م 3
  .18ص، ن. م 4
  .86ص، ن. م 5
  .114ص، ن. م 6
 .177ص، معجم، نجم 7
  .82ص، أساس، الزمخشري .198ص، 7ج المحيط ،ابن عباد .215ص، 11ج، تهذيب، األزهري 8
  .254ص، 251-250ص، تحفة، الصابئ 9

  .251ص، ن. م 10
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 .1ة وتحصيل مبلغ جبايتهأحأكتب ما يرتفع من مس - 

 الحاجب .4

  .هي الحجب بين شيئين والفصل بينهما: لغة

يعني القائم بها على  3تدخل في إطار حراسة الخليفةحيث ، 2دى الوظائف اإلداريةأح: اصطالحا

كما ينظم دخول الرعية وال يسمح لهـم  ، إليهوال الرعية أححيث يتولى إبالغ أخبار و، على بابه

  .4بالدخول إال بعد أخذ اإلذن لهم

  .5ر بالتنظيمات الفارسية وألسباب أمنيةظهرت وظيفة الحجابة نتيجة التأث وقد

حيث قصد بها القائم بأعمال خدمـة الكعبـة ويحمـل    ، القدم عرفت وظيفة الحجابة منذ

 منـع الراشدي وذلك لعدم وجـود حـاجز ي  لم تعرف هذه الوظيفة في العصر لكن و، 6مفاتيحها

 في العهد األموي إال أنها عادت وظهرت مع تحول نظام الحكم. 7التواصل بين الخلفاء والرعية

خشية إلحاق األذى بالخلفاء خاصة بعد الخالف ذلك  إلىملكي وراثي حيث أستدعت الحاجة  إلى

اب الخليفة أبوومنعا الزدحامهم على ، بن العاص ووعمر معاويةالذي وقع بين الخوارج وعلى و

  .8وعدم اإلنشغال بهم عن النظر في شؤون الدولة

                                                           

  .254ص، تحفة، الصابئ 1
  .225ص، 2ج، لسان، ابن منظور .414ص، 2ج، المحيط، ابن عباد .161ص، 4ج، تهذيب، األزهري 2
  .58ص، 1ج، القاموس، الفيروز أبادي .298ص، 11ج، لسان، ابن منظور 3
 .251ص، ألقاب، الباشا: أنظر أيضا-
  .239ص، 12ج، تاج، الزبيدي 4
  .127ص، ألفاظ، إبراهيم .356ص، معجم، سورديل 5
  .298ص، 1ج، لسان، ابن منظور 6
  .126ص، ألفاظ، إبراهيم: أنظر أيضا-
 .216ص، ألفاظ، إبراهيم .218ص، التاريخ، أيوب .252ص، دراسات، الباشا .162ص، النظم، الرفاعي 7
  .188ص، مقدمة، ابن خلدون 8
  .127ص، ألفاظ، إبراهيم .218ص، التاريخ وب،يأ .162ص، النظم، الرفاعي .292ص، اإلدارة، حسين: أنظر أيضا-
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 تسليم األسرىو الحبسو البريد أيضابل شملت ، لم تقتصر وظيفة الحاجب على الحجابة
، وبسبب إزدياد نفوذ القائم بها وشدة قربه من الخليفـة ، 1العسكر أمورتيسير و للحروببعثهم و

  .األمر الذي زاد من خطورة هذه الوظيفة، 2أصبح ال يبت في أي أمر إال بعد أخذ موافقته

من األمثلة ود حاجاءت بمدلول و، 3مرة 51الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره  استخدمو
  :ردهاأواألمثلة التي 

وفيهم جاجبة ، شهرهم ستين يوماً أيامرار وجعل ححملة األ إلىفلما قام المعتصم باهللا نقلهم  - 
 .4خمسة مالزمون وعشرون نوبتيون، وخلفاء الحجاب وعدتهم خمسة وعشرون رجالً

 .5األمراءغريب الحال والحجاب و اسمالق أبووركب وفي موكبه  - 

 سـتثبت او، وظن أنه رسول منه، دقه لم يصفلما أستؤذن علي، سوسن الحاجب إلىومضى  - 
 6.ستفهمه فخرج وعاداحاجبه و

 .7الفرات يحث العباس الحاجب في جمع الرجال ابنولم يزل  - 

صـرف  نالفرات قياماً ثم على علي بن عيسى ا ابنالحاجب بأمر  ونصرال خفقام غريب ال - 
 .8معه

 .9العباس الفرغاني حاجبه سراً أمره فيه بالقبض عليهم ففعل إلىأسر  - 

                                                           

  .154ص، 5ج، تجارب، مسكوبة 1
  .218ص، التاريخ، أيوب .163ص، النظم، حسين 2
-85ص، 79ص، 76ص، 73ص، 70ص، 44-40ص، 35ص، 29-28ص، 25-23ص، 14ص، تحفـة ، الصابئ 3

، 235ص، 205ص، 199-198ص، 193ص، 180ص، 176ص، 145ص، 138ص، 132ص، 116ص، 87
 .262ص، 225ص

  .14ص، ن. م 4
  .23ص، ن. م 5
  .24ص، ن. م 6
  .24ص ، ن. م 7
  .28ص، ن. م 8
  .35ص، ن. م 9
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الساعة : دهم وقالأح إلىفخرج ، فعرفوهم، عرفوا الحجاب أنني حضرت في مهم: "_فقلت - 

وخرج بعـد  ، األمر أهم من ذلك فدخل وعرفه ما قلته له: قلت، تجلس ساعة وتدخل، تنبه

  .1حتى وصلت مرقده أخرىساعة وأدخلني من دار 

  .الرعية والخليفةومن خالل ذلك نالحظ أن مصطلح الحاجب قد جاء بمدلول الوسيط بين  - 

 الحارس .5

هو الرجل الذي يـؤتمن علـى حفـظ    : ولغة، 3والوظيفة الحراسة، 2راسأحمفرد حراس و

  .4الشيء

يعرف القائم بهـذه الوظيفـة   وهو من يقوم بخدمة السلطان ومهمته حفظه وحراسته : اصطالحا

  .5باألمانة وعدم الخيانة

دل عليه وقـد ورد  يلم يرد هذا اللفظ بشكل صريح في ثنايا كتاب الصابئ ولكن ورد ما 
  :على ذلكمن األمثلة و، 6مرات ) 5(

 .7الحواري وأمره بحفظها وحراستها ابندار  إلىوأنقذه ، ستدعى شفيعاً اللؤلئيا - 

عايات سوقائع و ضبارةاإليا أبا العباس هذه "ضخمة وقال له  ضبارةالعباس إ أبي إلىفدفع  - 
فخبأتها لك لتعرف بها من ينبغي أن ، بابكما وثقاتكما وردت على بالحبلسبك وبأخيك من أ

 .8د بما يستحقهأحوتعامل كل و، تحترس منه

                                                           

  .86ص، تحفة، الصابئ 1
 .48ص، 2ج، المحيط، ابن عباد .4ج، تهذيب ،األزهري .182ص، العين، الفراهيدي 2
  .133ص، ألفاظ، إبراهيم 3
  .225ص، 2ج، لسان، ابن منظور 4
  .133ص، ألفاظ، إبراهيم: أنظر أيضا-
  .225ص، 2ج، لسان، ابن منظور 5
  .209ص، 148ص، 135ص، 58ص، 15ص، تحفة، الصابئ 6
  .35ص، ن. م 7
  .58ص، ن. م 8
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تحرس بهذا الفعـل   إنمارتفع فإن الحق في يدك وا_ أيدك اهللا_ صدقت يا أبا العباس:"قال له - 

 .1نعمة موالي من أن تزول

 الحاشية .6

وهم أتباع الرجل وبطانتـه المقربـة   ،الطرف من كل شيء أوتعني الجانب  رسيلفظ فا

بمعنى  وكلها جاءتمرة  )33(في كتاب الصابئ  3ورد لفظ الحاشيةو ،2والجمع منه حواشي، منه

  :من األمثلة التي وردت عليه. همنبمعنى أتباع الخليفة والمقربين 

 .4وتأخر أرزاق الجند والحواشي في نظره - 

 .5آالف دينار ووافقه على تعديل المال عند بعض التجار والكرخ وللحواشي خمسة - 

لى ىالمفردة وشق ذلك على والدار األ إلىالوزارة عاد  إلىالحسن بن الفرات  أبوفلما عاد  - 

 .6الحاشية

ـ وجد في أيدي القواد والحاشية والرعية توقيعات كثيرة بخطه وخط عبد اهللا وعبـد الو  -  د أح

 .7يهابن

 .8 ةغلمان والحاشية والفرسان والرجالالمؤمنين الكثير من ال أميروبباب  - 

 

                                                           

  .135ص، تحفة، الصابئ 1
  .173ص، المنجد، الهنائي 2
  .195ص، معجم، نجم: أنظر أيضا-
، 210ص، 208-205ص، 198-196ص، 139ص، 60ص، 48ص، 34ص، 32ص، 27ص، تحفــة ، الصــابئ 3

  .258ص، 255-254ص، 255ص، 214ص
  .27ص، ن. م 4
  .60ص، ن. م 5
  .198ص ،ن. م، 6
  .205ص، ن. م 7
  .210ص، ن. م 8
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 :الحشم .7

شمة تعنـي  حفاأل، وسموا بذلك ألنهم يغضبون له، وهم خاصة الرجال وخدمه، 1األتباع

  .2ه وأغضبهإذا

ومـن  . وهـي األتبـاع   واحدةلتحمل داللة  3مرات )3( الصابئ وردت في ثنايا كتابو

  :األمثلة الواردة

ومـن   األمـراء ومن يجرة مجراهم من الغلمان والمماليك دون األكـابر و  أرزاق الخاصة - 

ـ    ، دار رجاء م من الحشم القدماء الذين أمروا فيإليهأضيف   أالوأمـر مـؤنس الخـادم ب

 .4يستخدموا في خدم الدار

 الخازن .8

ـ أحأي ، وهو من الفعل خزن. خزن الشي يخزنه خزناً: لغة وهـو العامـل   ، 5 هرزه في خزائن

  .7للملك حعلى حفظ ما يودع لها من حلي ومال وسأل موالقائ، 6الحافظ

فة مـن غـالت   المختل ههو الشخص المسؤول عن حفظ المال بعد قبضه من مصادر: اصطالحا

فهو يجمع ، لها األعمالتبين ذلك بعد عمل  إذاما ينقص فيها ويطالب به وهو مسؤول ع، وغيرها

  .8ميرويحفظ المال وينفقه عند األ

                                                           

 .136ص، 12ج، لسان، ابن منظور 1
  .91ص، مختار ،الرازي. 434ص، 2ج، المحيط، ابن عباد 2
  .231ص، 230ص، 18ص، تحفة، الصابئ 3
  .18ص، ن. م 4
، 1ج، لسان، ابن منظور .187ص، أساس، الزمخشري .277ص، 4ج، المحيط، ابن عباد .243ص، العين، الفراهيدي 5

  .223ص، 2ج، القاموس، باديأ الفيروز .255ص
  .133ص، ألفاظ، إبراهيم: أنظر أيضا-
  .187ص، أساس، الزمخشري .208ص، 7ج، يبذته، األزهري 6
  .124ص، ألفاظ، إبراهيم 7
 .306ص، قوانين، مماتيابن  8
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عامـل فـي   هـي ال  واحدةحامالً داللة مرة  )13(في ثنايا كتاب الصابئ ، 1لفظ الخازن استخدم
  :ةرداوال من األمثلة، الخزانة

 .2ين وخزان الفرش وخزان الشمعيجلسمأرزاق الفراشين وال - 

 أبـي الحسن بن سنان أن موسى بن عيسى كاتب مؤنس المخازن عـرض علـى    أبوذكر  - 
 .3ودأوالحسن رقعه من محمد بن د

ينة العديمة لسنة أربـع  ضرني جماعة جازر والمدأح: قال لك الوزير:"خازنقال لميمون ال - 
 .4خذها وركب فعل الفراق حتى لحق بالمجلسفأ: ومائتين

ديواني لينظم دستور الختمة  إلىبيت المال  صاحبالمخازن فحمله مع  إلىوجهت حاجبي  - 
 .5بحضرتي

 العامل .9

ب الناس ويتولى أمرهم في مالهم صنعة وينص أويطلق على كل رجل يعمل في مهنة  اسم: لغة
، وفالن عمل علـيهم ، ستعمل فالن أي ولي عمالً من أعمال السلطانا:" فيقال، 6وملكهم وعملهم

  ".7"عليهم والجمع عمال وعمله أميرأي أمر وأصبح 

والي الذي يعينه الخليفـة علـى   كال، 8هو الشخص الذي ينوب عن الحاكم في بلد ما: اصطالحا
ات قويكون مسؤوالً عن جمع الصـد ، اإدارتهفيتولى اإلشراف عليها و، ي الدولةأحية من نوأحن

  .9اإلنابة في الحكم إلىباإلضافة 

                                                           

  .178ص، 147ص، 146ص، 131ص، 91ص، 63ص، 54ص، 24ص ،19ص، تحفة، الصابئ 1
  .19ص، ن. م 2
  .24ص، ن. م 3
  .54ص، ن. م 4
  .63ص ،ن. م 5
  .474ص، 11ج، لسان، ابن منظور .566ص، أساس، الزمخشري .60ص، 2ج، المحيط، ابن عباد 6
  .69ص، ألفاظ، إبراهيم: أنظرأيضا-
  .35ص، 8ج، تاج، الزبيدي .566ص، أساس، الزمخشري 7
  .70_69ص، ألفاظ، إبراهيم 8
  .35ص، 8ج ،تاج، الزبيدي .445ص، 11ج، لسان، ابن منظور 9
  .241ص، ألفاظ، إسماعيل: أنظر أيضا-
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وقد دل ، 1وذلك بعد توسع البالد نتيجة الفتوحات اإلسالمية ميرصبح العامل يعرف باألوأ
وكانت مهمته تنظـيم  ، عامل الخراجومثل عامل الزكاة ، دل مفهوم العامل على وظائف متعددة

  .2الدولة أموالوالحفاظ على ، الحسابات وكتابتها

، ية معينةأحن أووحمل مدلول النائب على بلد ما ، 3مرة)39(الصابئ هذا اللفظ  استخدم
  :من األمثلة على ذلكو

  .4والعمال بخبرة وأقرارهم على أعمالهم األمراء إلىوكتب _ 

  .5ستوفاها فيه من العمال والمتصرفين كما تستوفي الحقوقافق واونصب ديواناً للمر_ 

عامـل   إبراهيمجعفر بن محمد العامل هناك بالقبض عليه وعلى زيد بن  إلىوكتب المحسن _ 
  .6كرمان

عامل وله من نسان هو؟ قلت إأي :لقا_ فقلت نعم: أتعرف الحسن بن محمد الكرخي: "فقال لي_ 
7ووجوه عمالي الصناعة وهو من صانعي.  

  الكاتب. 10

تخـذه  اأي ، أن يكتب له كتابه في أمر ما أي سأله، فيقال أكتب فالن فالناً، من الفعل كتب: لغة
  .8والكتابة كالخياطة والصياغة يمتهنها من يتقنها، لما كتب اسموالكتاب ، كاتباً له

                                                           

  .70-69ص، ألفاظ، إبراهيم 1
  .474ص، 11ج، لسان، ابن منظور 2
 .373ص، معجم، نجم: أنظر أيضا-
، 68ص، 66-65ص، 62-61ص، 58ص، 56ص، 48ص، 42ص، 38ص، 36ص، 29-28ص، تحفـة ، الصابئ 3

 .258ص، 249ص، 235ص، 230ص، 199ص، 144ص، 125ص، 117ص، 98ص، 81ص، 77-76ص، 71ص
 .28ص، ن. م 4
 .29ص، ن. م 5
  .38ص، ن. م 6
  .65ص، ن. م 7
 لسان، ،ابن منظور. 228ص، 9ج، المحيط، ابن عباد. 151ص، 10ج، تهذيب، األزهري. 831ص، العين، الفراهيدي 8
  .699ص، 1ج
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بتعيين من ، اًأبيويتولى عمالً إدارياً كت، الشخص الذي يتقن ويمتهن صناعة النثر هو: اصطالحا

ألن هذه المهنة يمارسها من لديه العلم ، ويعرف بالعالم إليهالوالي ليكتب له ما يحتاج  أوالخليفة 

  .1والمعرفة

، )م661/ه40ت(طالـب   أبيعددا من الكتاب ومنهم علي بن  الكريم الرسول استخدمو
وقد أرتفعت مكانة الكاتـب نتيجـة    )م629/ه8ت(زيد بن حارثة و، )م651/ه30ت(بن كعب أبي

وقد لوحظ في مؤلف الصابئ أن مـن شـروط    2حيث أصبح بمثابة الوزير ،إليهإلزدياد الحاجة 
  .الوزير أن يكون كاتباً عالماً في صنعة الكتابة

مـن  ووجاء بمدلول صانع الكتابـة  . 3مرة )113(الصابئ في مؤلفه هذا اللفظ  استخدم
  :األمثلة الواردة فيه

 إلـى القائد دفعت جريدته التي فيها العالمات بخط المعتضد بـاهللا   أصحابتكامل عرض  إذا_ 
ويفرد ، ويميز ما فيها من أرباب العالمات، الكاتب إلىقتها بن سليمان ليدفعها من و.يد اهللاعب

  .4عمل الكاتب من ذاك ما يعمله إذا، لكل صنف منهم جريدة

  .5أدعوا زنجياً الكاتب لينشئ نسخ ذلك ويحررها فإنه أعرف برسم المناشير: فقال _

ثنتـين وثمـانين   عمال السيب األعلى لسنة إوكان عبيد اهللا بن الحسن الترسي دفع جماعته أل_ 
وعمـل لهـا معاملـة    ، بن محمد الهرج الكاتب مدأحفنظر فيها ، ديوان الخراج إلىومائتين 
  .6تحصيل

                                                           

  .128ص، ألفاظ، إبراهيم 1
 .129-128ص، ن. م 2
، 75ص، 72-60ص، 58-51ص، 45ص، 43ص، 41ص، 39ص، 37ص، 32ص، 25ص، 15ص، تحفة، الصابئ 3

، 141ص، 138-136ص، 134ص، 131ص، 127-124ص، 110-109ص، 100ص، 98-97ص، 77ص
، 173-172ص، 169-168ص، 162-161ص، 155ص، 153-151ص، 149ص، 147ص، 145-144ص
 .260ص، 239-238ص، 235ص،224ص، 197ص، 192ص، 179ص، 177-176ص

  .15ص، ن. م 4
  .98ص، ن. م 5
  .124ص، ن. م 6
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 1ل في ضيعته يوك إلىيملي على كاتب بحضرته  الفراتسن بن حسمعت أبا ال -

 :فيها إذاقراءة ما بقي من التذكرة التي لعلي بن الحسن و إلىالفرات  ابنثم رجع  -

وال يمنـع   القواد وكتابهم في االجتماع معـي الوالة و الدواوين أصحابيؤذن للكاتب و"

  2.د منهم عنيأحو

  الوكيل  -11

أي  ،ووكلت أمري لفـالن  ،أي ضمن القيام به ،وكّل فالن باألمر :فيقال ،من الفعل وكَّل

 5إليـه والقائم باألمر الموكل  ،4فهو الحافظ والكفيل  .3فسلمته أمري  إليهاعتمدت عليه ولجأت 

 الموكل باألمر والقائم به والمعتمد عليهورد بمعنى و .6مرة  )19(الصابئ هذا الفظ  استخدموقد 

  :الواردةمن األمثلة و عليه

 .7لننفقه  إليهلي وكيله بواسط بخدمته وإقامة ما يحتاج إوكتب  -

  .8ق سوقدرت أنها في ظالمة من وكيلها في تغير رسم ونقص ط -

ل الحيلة في تخليصـه وحراسـة   وسأله إعما ،بحديثه هفلما اجتمع علي بن عيسى معه حدث -

قدموه وأطـاعوه علـى إن اجتمعـوا     لطف في ذلك بأن واضع أهل البلد وقد كانوافتنفسه 

  .9إنكار من السلطان اف أن يجري ما يلحقه فيه إثم ووثاروا بالموكلين وخ

                                                           

 .161، صتحفة، الصابئ 1
 .224، صن. م 2
 . 735-734ص ، 11ح، لسان، ورظابن من 3
  .415ص، مختار ،الرازي. 325ص ، 6ح ، المحيط، ابن عباد. 371ص ، 10ح ، تهذيب، األزهري 4
 . 735ص، 11ح ، لسان، ابن منظور 5
ص ، 153ص ، 129ص ، 127ص ، 124ص ، 122ص ، 112ص ، 100ص ، 82ص ، 23ص ، تحفـة ، الصابئ 6

  . 216ص ، 209 – 208ص ، 162ص ، 155
  .23ص  ،ن. م 7
  . 84ص ، ن. م 8
  . 100ص ، ن. م 9
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فاستدعى فيـه حسـاب    ،الحسن بن الفرات أبيوقد كانت له ضيعة باألهواز قد باعها على  -

 .وجاءه به في بعـض العشـايا فقـرأه    .وكيله فيها ؛ ليستدل فيه على رسومها ومعامالتها

تسب الوكيل فيه نحـو  أحوقد  .ووجده للسنة التي كان الحسن بن محمد الكرخي المتقلد فيها

   .1ائة دينار مخمس

الموضوع  إلىالمشرف المهندس في المصير  ابن إلىية وأحوكيلنا بهذه الن إلىفكتب الساعة  -

 .2شيء إن كان اختل فيه صالحومراعاته وإ

  الغلمان  -12

 .3ويعرف به الذكر واألنثى على حـد سـواء    ،العبدوير جاألومفرد غالم وهو الخادم 

   4وكان العرب يطلقون على كل مولود حين يولد ذكر بالغالم 

 ،العبدود وهو الخادم أحو وجاءت بمدلول ،5مرة  )62(ورد هذا الفظ في كتاب الصابئ 

  - :األمثلة الواردة فيه ومن ،يرجواأل

 6ويعرفون بالغلمان الخاصة  –أرزاق الغلمان الذين أعتقهم الناصر رحمه اهللا -

المدائن في عدد كبير من الغلمـان والرحالـة    إلىالفرات إنفاذ نازوك  ابنوتقرر بينه وبين  -

  .7والفرسان للقبض على حامد وأسبابه 

                                                           

   .162ص ، تحفة، الصابئ 1
  .162ص ، ن. م 2
  . 278ص ، مختار، الرازي. 88ص ، 5ح ، المحيط، ابن عباد. 140ص ، 8ح ، تهذيب، األزهري 3
 . 343ص ، 3ح ، الهادي، الكرمي: أنظر أيضا -
 . 141ص ، 8ح ، تهذيب، األزهري 4
، 62ص  ،59ص، 45-41ص ، 32-31ص ، 28-27ص ، 25ص ، 23ص ، 18ص  ،15-14ص، تحفة ،الصابئ 5

، 149-148ص ، 146ص ، 144ص ، 132-130ص ، 109-107ص ، 90ص ، 87ص ، 71-69ص ، 66ص 
 . 264ص ، 256ص ، 243ص ، 234ص ، 228ص ، 162ص ، 160ص 

 . 14ص ، ن. م 6
 .32ص ، ن. م 7



103 

 .1الده وغلمانه وفوائده ومرافقه أوالمؤمنين أن أخرج أرزاقه وأرزاق  أميرأن أمر  -

  .2وركب اللبود الطاهرية وبين يديه عدة حجاب وخلفه جماعة غلمان  -

  المماليك -13

اه فأصبح من الرقيق وهم األشخاص الذين أبولك وهو ومالذي  القنمفردها مملوك وهو 

   4رار أحيتم استبعادهم ليصبحوا عبيدا بعد غلبتهم وهم و ،3اهم أبوهم ولم يملكوا يتم سب

، د وهو العبـد أحوجاءت بمدلول و، مرات )6(ئ في ثنايا مصدر الصاب 5ورد هذا اللفظ

   -:على ذلكاألمثلة ومن 

 ،ة ونوبة ابتعدوا من مصر ومكةأومن زغ _رحمه اهللا_مماليك الناصر  همأكثرو ،السودان -

 .6ومنهم الزنج العجم المستأمنة من عسكر الخارجي بالبصرة 

فأما مماليك المعتضد باهللا فإنه رتّب أمرهم على المقام في القُصر والحجر تحـت مراعـاة    -

 .7الخدم األستاذين

 .8رارحكابر واألوالمماليك دون األ اهم من الغلمانخاصة ومن يجرى مجرالأرزاق  -

 .9بحضرة المقتدر باهللا بإطالق مال المماليك لستة أشهر لبطا ذكر أن نصراً القشوري -

  

                                                           

 . 41ص ، تحفة، الصابئ 1
 . 66ص ، ن. م 2
  . 269ص ، 1 ج، تهذيب، األزهري 3
 . 775ص ، مفردات، صفهانياأل. 275ص ، 6 ج، المحيط، ابن عباد. 269ص ، 10 ج ،ن. م 4
 . 156ص ، 22ص ، 19-18ص ، 14ص ، تحفة، الصابئ 3
 . 14ص ، ن. م 6
  .15ص، ن. م 7
  .18ص، ن. م 8
  .156ص، ن. م 9
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  يش واألدوات الحربيةالجبالخاصة  األلفاظ: ثالثاً

 الجيش. 1

ح عددهم ألف وأربعة أويتر، 1غيرها أوهم جنود وأعوان السلطان الذين يسيرون لحرب 
ألنهم يجيشون أي ، وقد سموا بذلك. 3الفرسان والمشاه بينهم ومعهم األسلحةيضم ، 2وأربعة آالف
  .5والجيش الجند. 4الغليان أوأي الثوران 

وجاء بمدلول الجنود الـذين يسـيرون للحـرب    ، 6مرة )12(الصابئ هذا اللفظ  استخدم
  :ومن األمثلة التي ورد فيها، ويدافعون عن الدولة

ويقابلوا بها ما عندهم من ، ليتأملوا حليته، كتاب الجيش إلىثم يحمل بعد العرض واإلمتحان  -
القائد دفعت جريدته التي فيها  أصحابتكامل عرض  إذاف، بديالً أولئال يكون دخيالً ، صفته

 .7عبيد اهللا بن سليمان ليدفعها للكاتب إلىالعالمات بخط المعتصم باهللا 

  الجند. 2

عوان وهم األ، 9الخلق يعرف بالجند وكل صنف من، 8مفردها جندي وجمع أجناد وجنود
  .11اإدارتهوالمشاركة في ، مهمتهم حراسة وحماية الثغور اإلسالميةو، 10عوان واألنصاراأل

                                                           

  .686ص، الكليات، أبي البقاء .140ص، 7ج ،المحيط ،ابن عباد 1
  .162ص ،ألفاظ ،إسماعيل .86ص، ألفاظ، إبراهيم .439ص، 1ج، البستاني: نظر أيضاأ -
  .686ص، الكليات، أبي البقاء .21ص، 1ج، المصباح، الفيومي .80ص، مختار، الرازي .125ص،أساس، الزمخشري 2

  .86ص، ألفاظ، إبراهيم 3
  .686ص، الكليات، أبي البقاء 4
  .37ص، قاموس، أنور، زناتي .85ص، ألفاظ، رجب، إبراهيم 5
  .227ص، 196ص، 157ص، 113-112ص ،90ص، 75ص، 57ص، 48ص، 40ص، 16ص، تحفة، الصابئ 6
  .15ص، ن. م 7
  . 153ص، 1ج، المصباح، الفيومي .132ص، 3ج، لسان، ابن منظور 8
 .18ص، معجم، نجم: أنظر أيضا -
  .51ص، 7ج، المحيط، ابن عباد .659ص، 10ج، تهذيب، ألزهري 9

  .153ص، 1ج، المصباح، الفيومي .132ص، 3ج، لسان، ابن منظور .77ص، مختار، الرازي 10
  .18ص، معجم، نجم 11
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وهم األعوان الذين يقومـون   ،دأحوجاء بمدلول و، 1مرة)18(اللفظ  هذا الصابئ استخدم
  :الثغور اإلسالمية ومن األمثلة التي ورد فيها بحراسة وحماية

وحاشـية  ، لمونظيت جندفال، لنفسه موالوأخذ األ، لدنيالم ااستظالذي يبلغني عنه أنه قد :" قال -
 .2"الخليفة يشكون

الحسن بن الفرات أن جماعة الكتاب في ديوان الجيش المتـولين للعطـاء    أبي إلىورفع :"قال -
 .3تسبوا على الجند بما لم يعطوهم إياهحا

 .4سحبتسحباً بعد تسحبوا على السلطان توشغب الجند شغباً بعد شغب و -

  العسكر. 3

ومعسكر هو مكان وموضع اجتماع وتجمـع  ، والعسكر هم الجنود، 5لفظ فارسي معرب
  .6الجيش

، جنودوحمل مدلولين مدلول ال، في ثنايا مصدر الصابئ، 7مرات) 5( وقد ورد هذا اللفظ
  :بمدلول البجنود ومن األمثلة التي ورد فيها، جنودال

 .8األعمالالعساكر من يوسف أخرج عن الري وما يليها من قربت ولما  -

 .9الحاجة للعسكر إليهة والمير وما تدعوا فنفاذ من يصلح الطرق وإعداد العلوويرسم له إ -

                                                           

، 194ص، 190ص، 176ص، 139ص، 135ص، 126ص، 90ص، 39ص، 27ص، 23ص، 14ص، تحفة، الصابئ 1
  .232ص، 214-213ص ،210-209ص، 196ص

  .139ص، ن. م 2
  .176ص، ن. م 3
  .194ص، ن. م 4
  .559ص، 2ج، المصباح، الفيومي .568ص، 4ج، لسان، ابن منظور 5
، أبي البقـاء  .559ص، 2ج، المصباح، الفيومي .568ص، 4ج، لسان، ابن منظور .303ص، 3ج، تهذيب، األزهري 6

  .828ص، الكليات
  .234ص، 210ص، 156ص، 98ص، 69ص، تحفة، الصابئ 7
  .69ص، ن. م 8
  .98ص، ن. م 9
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وربما أخذت بعضها وأجد من خالل ذلك حروزا وكيوال وكتباً من المنفقين في العساكر بمـا   -

 .1الرجال أموالتوفر من 

 .2العساكر الخارجية مع مؤنس وغيره مستوفيهوكذلك الفرسان  -

  :موضع تجمع العساكر فوردت فيما يأتي أوأما مدلول المكان 

عـوا مـن مصـر    يبتاونوبة  ةومن زغا_ رحمه اهللا_ ناصرهم مماليك الأكثرالسودان و

لقـى نفسـه   أسكر خارجي بالبصرة ممن كان معه وومنهم الزنج والعجم المستأمنة من ع، ومكة

  .3قتله عليه عند

  الشرطة. 4

وأعـوان   6وهم الجنـود ، 5لعالمة خاصة يعرفون بها، سموا بذلكو، 4العالمة ، الشرط

والحفاظ على ، 10تدخل أومهمتهم الفصل بين األشياء دون تأثير و ،9والسلطان 8والعسكر. 7الوالة

                                                           

  .156ص، تحفة، الصابئ 1
  .210ص، ن. م 2
  .14ص ،ن. م 3
، الجرمـاني  .421ص، 2ج ، المصباح، الفيومي .329ص، 7ج لسان، ابن منظور .292ص، 7ج ، المحيط، ابن عباد 4

  .529ص، الكليات، أبي البقاء .231ص، التعريفات
 .340ص، معجم، نجم .135ص، ألفاظ، إبراهيم: أنظر أيضا-
  .421ص، 12ج، المصباح، الفيومي .329ص، 7ج، لسان، ابن منظور 5
 .340ص، معجم، نجم .136-135ص، ألفاظ ،إبراهيم: أنظر أيضا-
  .421ص، 2ج، المصباح، الفيومي 6
  .135ص، ألفاظ ،إبراهيم: أنظر أيضا-
 .135ص، ألفاظ، إبراهيم 7
  .340ص، معجم، نجم 8
  .421ص، 2ج، المصباح، الفيومي 9

، الجرحـاني  .411ص، 2ج، المصباح، الفيومي .329ص، 7ج، لسان، ابن منظور ،293ص، 7ج، المحيط، ابن عباد 10
  .529ص، الكليات ،أبي البقاء .231ص، التعريفات

  .340ص، معجم، نجم .135ص، ألفاظ ،إبراهيم: أنظر أيضا-
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متوليهـا  وتعريف ، 2تحصيل الخراج والجزية و. 1اة جنوالقبض على ال، من ونظام الدولةعلى أ

 ،القومويجب أن يكون من . 3ومهمته قيادة الشرطة . داث والحاكمحاأل أوالشرطة  صاحب اسمب

  .4 التشاورث وأحمقر يجتمعون فيه للتب أوعصبية ويحدد لهم مجلس  صاحبو

، 6طالب أبيوقيل علي بن  5قبل عثمان بن عفان  جهاز الشرطة استخدم منل أوكان و
 )3( طةالشـر  صـاحب ولفـظ   ،7مرات  )3(لفظ الشرطة  في ثنايا الصابئ استخدمو، 6طالب
   .فيها من األمثلة التي وردو ،8مرات

  .9المرتزقة برسم الشرطة بمدينة السالم  -

 .10شحنة الشرطة خمسين ديناراً  -

 ابـن خادم الشرطة بالحضرة مكان لما زالت فتنة عبد اهللا بن المعتز قلّد المقتدر باهللا مؤنسا ال -
 .11ية مورع

ن إ :ظ المحسن وقال للقواد البـاقين فاعتا -:الشرطة فورد فيما يلي صاحبأما مصطلح 
   .12شرطة فقعدوا  صاحب ،فلست ،قمت الّإجلستم و

 .13الشرطة وهذا أمر يلزمك القيام به  صاحبالمحسن أنت  فقال له -

                                                           

 .340ص، معجم، نجم .135ص، ألفاظ، إبراهيم 1
  .340ص، معجم، نجم 2
 .421ص، 2ج، المصباح، فيوميلا 3
 .135ص ، ألفاظ، إبراهيم 4
 .340ص ، معجم، نجم 5
 .135ص ، ألفاظ، إبراهيم 6
 . 23ص، 22ص ، 17ص ، تحفة، الصابئ 7
 . 255ص ، 219ص ، 219ص ، ن. م 8
 .17ص  ،ن. م 9

 . 22ص ، ن. م 10
 .23-22ص، ن. م 11
 .219، ن. م 12
  .219ص ، ن. م 13
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 .1ة جاروا هذا المجرى في اإلستيفاءالشرط أصحابالحجاب و أصحابمؤنس و أصحابإن  -

  قائد .5

 ةوالقياد ،2طوعية  أونفاذ األمر من طالبه كرهاً إوتعني اإلنقياد والطاعة و .قاد من الفعل
 عطيته خيال ليقودهـا أالجيش فهو قائد وأقدته خيال أي  ميرقد قال قاد األف ،مصدر القائد ةوالقياد

مـن  و. 4مرة  )39(الصابئ هذا اللفظ  استخدمو .أي يكون مسؤوالً عنها ويخضعها لطاعته ،3
   - :د وهو القياده ما يليأحمدلول وباألمثلة التي ورد فيها و

  .5والقواد األمراءغريب الحال والحجاب و اسمالق أبووفي موكبه  وركب -

ومـوافقتهم علـى   الحجرية جمع القواد ووجوه الغلمان بوتكفل هارون بن غريب ونازوك  -
   .6ذلك

 .7وكان جماعة من جلّة الكتاب والقواد ووجوه الغلمان واألجناد   -

ظاهر  ابندار  إلىوطريق ما تريده أن توافق بعض أكابر القواد وعقالء الخدم على المعنى  -
  8وراء الخالفة  إلى هوحمل

  9د إال ما كان لبعض رجال القواد التفاريقحأل ءولم يبق علينا شي -

  فارس  .6

ومهنته  .الفرس والحاذق العالم بأمر الخيل أوه ابالد صاحبوهو  .جمع فوارس وفرسان
  .فيقال قوم أفراس أي فرسان .الفروسية

                                                           

 . 255ص ، تحفة، الصابئ 1
  .712ص ، 2ح ، المصباح، الفيومي 2
 .712ص، 2ح، المصباح، الفيومي .370ص، 3ح، لسان، ابن منظور. 484ص ، 5ح، المحيط، ابن عباد 3
ص ، 146ص ، 134ص ، 120ص ، 94ص ، 89ص ، 72-71ص ، 69ص ، 61ص ، 16-14ص، تحفة، الصابئ 4

 .255ص ، 224ص ، 221ص ، 219ص ، 207ص ، 205ص ، 198ص ، 193ص ، 174ص ، 169
 . 23ص ، ن. م 5
 .50ص  ،ن. م 6
  . 69ص  ،ن. م 7
 . 89ص  ،ن. م 8
 . 255ص ، ن. م 9
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قائد و ،وجاء بمدلول الفارس 1مرات  )105(في ثنايا مصدره الصابئ هذا اللفظ  استخدم
  :من األمثلة التي ورد فيهاوقائد الفرس و

-  دررف علي بن عيسى والفرات أطلق للولود الحرم والخدم ومن بالحضرة من  ابنمتى ص
   .2الفرسان برسم التفاريق 

المدائن في عدد كثير من الغلمان والرجالـة   إلىالفرات إنفاذ نازوك  ابنوتقرر بينه وبين  -
  3والفرسان للقبض على حامد وأسبابه 

الفرسان التفاريق والمقيمين بالحضرة وقد عملوا  أكثروما كان من وفاة حامد مسموماً وأن  -
 .4لتروح لهم أرزاقهم به  إليهعلى أن ينضموا 

 .5كوكبه عظيمة من الفرسان قد أقبلت  إلىثم حول وجهة منظر  -

 6وكان الرسم جارياً بأن يفرق على القواد والفرسان والغلمان الحجرية  -

  المتعلقة باألدوات الحربية األلفاظ: ثالثاً

 الترس. 1

 يستخدمها كان حيث ،7الفوالذ وهي من أدوات الوقاية من الحرب  أوصفيحة من الحديد 
   .8إليهالمقاتل لحماية نفسه ووقايته من ضربات العدو الموجهة  يستخدمها

                                                           

 .230ص ، 214ص ، 210ص ، 196ص ، 146ص ، 139-138ص، 39-38ص، 32ص، 14ص  ،تحفة، الصابئ 1

 . 28ص ، ن. م 2
  . 32ص  ن،. م 3
 . 39ص  ،ن. م4
 .139ص  ،ن. م 5
 . 196ص ، ن. م 6
، القلقشـندي . 102ص ، 1ج، المصـباح ، الفيومي. 68ص ، أساس، الزمخشري. 74ص ، 2ح، المخصص ،ةابن سيد 7

  . 143ص ، 2ج، صبيح
، المحـالي . 67ص ، تاريخ، ماجد. 46ص ، األلة، الرصافي. 222ص ، 1 ج، البستان معجم ،البستاني: أنظر أيضا -

 . 92ص ، ألفاظ، ابراهييم. 162ص ، تطور
8
، 2ج، صبيح ،القلقشندي. 45ص ، مختار، الرازي. 68ص ، ساسأ، الزمخشري. 74ص ، 2ج، المخصص، ةابن سيد 

  .143ص
 .92ص ، ألفاظ، إبراهيم. 46ص، لهاآل، الرصافي. 222ص ، 1ج، البستان معجم، البستاني: أنظر أيضا -
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  .السيوف أو أحالرم أوات السهام ي ألة يحمي بها المقاتل وجهه من ضربه :اصطالحا

 .للسـيوف والمسـتطيل للنشـاب   ووالمحدب  .أحوهو أنواع فمنه المسطح المضاد للرم

وقد  ،صنع من الجلد إذارقة دال أوفة حكما يقال لها الج .فاءأي االخت ،تسمى المجن من االجتنانو

  .1بعضها البعض  إلىمن عيدان مضمومة  أوتكون مصنوعه من خشب 

عليه  امن الخسب ونقشو أووصنعوه من جلود اإلبل والبقر  ،العرب منذ القدم هوقد عرف

   .3 .نته التراسةهوصانعه التراس وم .2عبارات لتزينيه مثل ال اله اال اهللا 

التي  ةلحيث ورد بمدلول اآل 4 واحدةالصابئ هذا اللفظ في ثنايا مؤلفه مرة  استخدموقد 

  .تحمي من ضربات السهام

   5من أمرته لمحاربتك وبيدك رغيف كالترس تدفع به السهام فال تصيبك  إلىفتخرج  -

 السهم. 2

ويعرف .6عبارة عن عود خشبي في طرفة نصل وهو دى األدوات القتالية عند العربحإ

ويوجد على جانبيه ريشٌ ليساعده  ،وهي نهاية رأس السهم وتكون مدببة ،ويعرف باألظبة.6نصل

  .7ليساعده على حفظ توازنه

  

                                                           

  . 143ص ، 2ج، صبيح، القلقسندي. 102ص ، 1جالمصباح، ، الفيومي. 74ص ، 2ج، المخصص، ةابن سيد 1
، تطـور ، المحـالي . 222ص ، 1ج معجـم  ،لبستانيا. 46ص ، األلة، الرصافي. 67ص . تاريخ، ماجد: أنظر أيضا -

 . 162ص
 . 162ص، تطور، المحالي 2
 . 383ص  ،12 ج، تهذيب، األزهري 3
 .52ص ، تحفة، الصابئ 4
 . 52ص  ،ن. م 5
  . 134ص ، 4ج ،القاموس، باديأ الفيروز. 49ص ، 2ج، المخصص، ةابن سيد. 101ص مبادئ، ،سكافياإل 6
 . 38ص ، قاموس، زنادي .98ص ، ألفاظإبراهيم : أنظر أيضا -
 . 98ص  ،ألفاظ، إبراهيم 7
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  .6القدحو 5قذيفة القوس و4النصلو 3النشابو 2وهو النبل، 1د السهام أحو :هو لغةً

الحديـد   والنصل هو رأسـه يكـون مـن   ، السهم من القدح وهو جسمه الخشبييتكون 

ة الفراران وهما الشوكتان الجانبيتان في النصـل الـريش   بظال مطروق ونهايته المدببة تسمىال

  .لحفظ التوازن عند اإلنطالق، عبارة عن ريش طبر يركب على جانب السهم

وتكون مثلثة مصنوعة من الخشب ، العربها استخدموكانت النشاب من أقدم السهام التي 

  .7ويبلغ طولها شبراً وهي تبلغ الهدب بسرعة كبيرة، والجراد

  .8الخشب أوالجعبة وتصنع من الجلد  أووتعرف الظروف التي تحفظ بها السهام بالكناية 

  .8الخشب

 ،كـان بـه خطـوط    إذاوالميسـر  ، كان طويالً إذاوللسهام مسميات عدة منها السلوق 

وسـهام   عألنه أخذ من أذني غضن األهز‘ هم الصغير قدر ذراع وسمي بذلكوالخطوط هو الس

ويكـون طـويالً ذو    خوالري، ض من السهامبيالسندري األالضيعة والرهب هو السهم العظيم و

  .9نإذااألربع 

                                                           

الفيـروز  . 308ص ، 12ج ، لسـان ، ابن منظور .513ص ، الصحاح ،الجوهري. 139ص  ،6ج، تهذيب، األزهري 1
  .134ص، 4ج، القاموس، باديأ

، أبـادي الفيـروز   .99ص، ألفاظ، إبراهيم .154ص ،لةاآل، الرصافي .1159ص، 1ج، البستان، البستاني: أيضا أنظر-
 .213ص، ألفاظ، إسماعيل .38ص، القاموس

   .317ص، أساس، الزمخشري .49ص، دج، المخصص، ابن سيدة 2
  .99ص، ألفاظ، إبراهيم .154ص، األلة، الرصافي: أنظر أيضا-
، الفيـومي  .308ص، 12ط، لسـان ، ابن منظور .418ص، 3ج ،المحيط ،ابن عباد. 139ص، 6ج، تهذيب، األزهري 3

  .398ص، 1ج ،المصباح
  .38ص، قاموس، زناتي .99ص، ألفاظ، إبراهيم 4
  .49ص، 2ج، المخصص، ابن سيدة. 418ص، 3ج، المحيط، ابن عباد 5
  .142ص، 2ج، صبح، القلقشدي .49ص، 2ج، المخصص، ابن سيدة 6
  .64ص، األمة، خطاب .153ص، العسكرية، ثابت .66ص، تاريخ، ماجد 7
  .142ص، 2ج، صبح، القلقشندي .54ص، 2ج، المخصص، ابن سيدة .106ص، مبادئ ،سكافياإل 8
  .144ص، 2ج، صبح، القلقشندي .49ص، 2ج، المخصص، ابن سيدة 9
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تبعاً للمرحلة التي يمر بها في صناعته فيسمى  أخرىبمسميات  أيضاكما تعرف السهام 
، عليه الـريش وضع  إذاطوع ولين ومريش  إذاومملق ، ستقام يكون مخشوبانحت و إذا، القدح

  .1سهماً ارصوضع النصل فيه  إذاو

من األمثلة التـي ورد فيهـا   و. 2مرات )6(في ثنايا مصدره الصابئ هذا اللفظ  استخدم
  :بمدلول أداة قتال

 .3من قد أمرته بمحاربتك وبيدك رغيف كالترس تدفع به السهام فال تصيبك إلىفتخرج  - 

  .مقدار معين من الحصة أووكذلك حملت مدلول يتعلق بالمواريث بمعنى نصيب 

: فكانت السهام التي نسخت ما يرثه الحليف قبل نزول الفرائض لوجب في بدء ما قـالوا 
ل فرضها وعلى أوالسهام أن يكون الحليفان في التوارث في  أصحابراث للميت من وكان أل إذا

  .سهم له يل من دون من الأوثبت هذا الت إذاالمقدم من حكمها ؛ ألن الذي منعها 

به مع عدم سهم له من القراال لته عنه هذه الرواية توريث من جب عليه السالم بما نقأوفقد  -
  4ة في الكتاب ينالسهمان المب أصحاب

   .5السهام من القرابة ما يفضل عن السهام المفترضة  أصحابان يرد على  -

 السيف .3

 هصـاحب و، 6ألنه سبباً في الهالك، فسمي بذلك، أي الهالك والغناء، مشتق من الفعل ساف :لغة
  .8والجمع أسياف وسيوف،والسيافة الذين يقاتلون بالسيف، وصانعه السيوفي، 7السياف

                                                           

  .142ص، 2ج، صبح، القلقشندي .54ص، 2ج، المخصص، ابن سيدة .106ص، مبادئ، سكافياإل 1
  .186ص، 184-183ص، 52ص، تحفة، الصابئ 2
  . 186ص ، ن. م 3
 . 185ص  ،ن. م 4
  .183ص ، ن. م 5
 . 139، ص2، جصبحالقلقشندي، . 376، صأساسالزمخشري، . 28-16، ص2، جالمخصصابن سيدة،  6
  .376، صأساسالزمخشري، . 1379، صالصحاحالجوهري، . 28-16،ص2، جالمخصصابن سيدة،  7
 .166، ص9، جلسانابن منظور، . 394-393،ص8، جالمحيطابن عباد، . 1379، صالصحاحالجوهري،  8
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األدوات الحربية واألسلحة الهجومية والدفاعية القديمة والذي يعتبر من أهـم  د أحهو : اصطالحا
ـ و وهو ذو حد، ويتكون من نصل مستقيم، هااستخدموأشرف األسلحة التي عرفها العرب و د أح

  .وغمد يتغمد فيه، له مقبض معدني لحماية اليدو، ويصل للجانب اآلخر، يعلق على الكتف

وكانت  ،1زت المئةأوتجعدة اء سمأوأطلقوا عليه ، كان العرب يتمجدون فيه ويعتزون به
، إن كان لطيفـاً سـمي قضـيب   و، فالصفيحة تكون عريضة الصفيح، تلك المسميات تبعاً لشكله

ارات قوجد فيه حزوز مستطيلة سمي ف إذاو، د والجانب اآلخر منه جافأحالصمصامة ذو حد وو
  .2ارةقفحيث كان فيه سبع عشر " و الفقارذ"اهللا لذلك سمي سيف رسول 

وكانت تطبع  3حيث رصعت بالذهب والجواهر، اإلهتمام بزينة السيوفببالغ العرب وقد 
  .4اليمنيوالمشرقي و مكان طباعته فمنه الهندي إلىتطبع في أماكن متعددة وينسب 

  :من مدلول من ذلك أكثروحمل ، 5مرة )18(ورد هذا اللفظ في ثنايا مصدر الصابئ و

  :من األمثلة عليهول أنه أداة قتل وهالك والمدلول األ

وجلـس  ، دار الوزارة بعد ظهر ذلك اليوم إلىوصار ، فخاف وأيقن الهالك، قد عاد نازوك -
، ومعه جماعة من السودان همعتقالً فيها وأنفذ عجبياً خادم الفرات ابنفي الحجرة التي كان 

وعـرض هـو علـى     اًفارتاع ارتياعاً شديد، هبيحتى هرب عنق المحسن وجاء برأسه أل
 .6فقال لنازوك يا أبا منصور ليس إال السيف؟، السيف

ا أبا جعفر حمد نجح وقد نفذ إلىالحسن بن الفرات  أبو كتب: يقولسمعت هشام بن عبد اهللا -
وقـل  ، السيف تابع والقلم متبوع: للخراج بدار الجراد من عملهي متقلد ئسحاق المارداإبن 

 .7سيف غلب القلم إال كان داعية الخراب

                                                           

 .1176، ص1،جمعجمالبستاني، . 334-333، صمعجمنجم، . 156، صاأللةالرصافي،  1
  .17ص، 2ج، المخصص، ابن سيدة 2
  .202ص، 1ج، حنف، التلمساني 3
  .28-27ص، 2ج، المخصص، ابن سيدة 4
 .201ص، 174ص، 105ص، 87ص، 83ص، 69-68ص، 65ص، 58-57ص، 51ص، تحفة، الصابئ 5
  .51ص، ن. م 6
  .58ص، ن. م 7
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 :وجاء بمدلول الحامي ومن ذلك ما ورد في قوله -

وترجعانهـا مـن مـال    ، كل شهر مائة وخمسين ألف درهم لأوني في اوأريد أن تقرض  -

 .1ويكون هذا المال سبقاً واقفاً لكما أبدأ، هوز إليكمة األبذفإن جه: هأياماألهواز في مدة 

 :وكذلك جاء بمدلول التمرد والعصيان ومن ذلك ما ورد في قوله -

ـ  واثفنك، وحسن لهم الخروج عن طاعته، المؤمنين وشيعته أميرحشهم من أوف" دروا وغ

  .2سيوف الفتنة وأظهروا واسقوا وشهرفو

  :قولهرة ومن ذلك بخة وقلة الخيببمدلول ال أيضاورد و

بإبطال ما ثبت فيها من الزيادة على ونقـض معـامالتي    الدواوينكتاب  إلىوقد وقع "

  .3فدعوت له وشكرته وقمت فقال يا غلمان بين يديه فخرج الحجاب يجرون سيوفهم

  السالح. 4

والبعض خصـه أنـه كـل أداة    ، 4جامع لكل األدوات الحربية التي تستخدم للقتال اسم

  .6وهو العذرة، 5مصنوعة من الحديد

في ثنايا مصدره وجميعها حملت  7مرات)5( في ثنايا مصدره الصابئ هذا اللفظ استخدم

  :ومن األمثلة التي ورد فيها، مدلول أدوات القتال الحربية

                                                           

  .65ص، تحفة، الصابئ 1
  .69ص ،ن. م 2
  .87ص، ن. م 3
ـ أبي ال .386ص، 1ج، المصباح، الفيومي .640ص، 4ج، لسان، ابن منظور .310ص، 4ج، تهذيب، األزهري 4 ، اءبق

 .495ص، الكليات
 .640ص، 4ج، لسان، ابن منظور .310ص، 4ج، تهذيب، األزهري 5
  .485ص، 2ج، المحيط، ابن عباد 6
 .230ص، 213ص، 197ص، 105ص، تحفة، الصابئ 7
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، هـا وأخرجت سكيناً معي فقطعت، منطقة كأنني أتوكل عليها فجذبتها إلىيدي  فمدوتونزل  -

، ودفعنا حتى أدخلناه باب الميدان، الغلمان ما كان عليه لبهوس، وحصلت مع السيف في يدي

 .1ووكل بداره السالحعندما بكى وحمل الخدم 

 .2السالحه بوقد أقامهم حول، هفعرفني أنه شاهد وقد جمع جماعة من خواص خدم -

قات هـدايا مـن   أوم في عدة إليه ذوأنف، هناك إلىكاتبهم بالمسير  أن علي بن عيسى: قالوا -

 .3تالواآل السالح

وحذف من كان جارياً بالفرسان والرجالة برسم النوبة من الكتاب والتجار ومن ال يحمـل   -

 .4السالح

  السجن .5

ما لخروجه إ، كم لمعاقبته على إرتكاب ذنب ماهو مكان يوضع فيه المذنب بأمر من الحا

  .5ذنبهاليم الدين حتى يتوب ويرجع عن عخروجه عن ت أو، الدولة وقواعدها عن قوانين

بكـر   أبـو حتى عهد ، لم يظهر السجن بمفهومه الحديث في عهد ما قبل اإلسالم وبعده

. مسجد ويوكل شخص بمالزمتهم أوفي بيت  التعامل مع المذنبين يتم بعزلهم فقد كان، 6الصديق

أما أسرى المعارك فيـتم تـوزيعهم علـى    ، ومنعهم من االختالط باآلخرين طيلة فترة العقوبة

  .7دفع فدية  أواء المسلمين القراءة والكتابة ابنتعليم عشرة من  أو، لتوصية بهمالصحابة وا

                                                           

  .105ص، تحفة، الصابئ 1
  .197ن، ص. م 2
  .213ص ،ن. م 3
  .230ص، ن. م 4
، أسـاس ، الزمخشري .15ص، 7ج، المحيط، ابن عباد .198ص، 4ج، تهذيب، األزهري .411ص، العين، الفراهيدي 5

  .346ص
  .14ص، تجربة، المصري .116ص، التطور، وياالطم .209ص، اإلدارة، حسين 6
   .93ص، تاريخ، السيوطي .461ص، 2ج، تاريخ، الطبري 7
 .14ص، تجربة، المصري :أنظر أيضا-
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كانت السجون في البداية مكانـاً لتأديـب   ، 1عمر بن الخطاب  هول من أتخذ سجناً أوو

فقد أتخذه عثمان بن عفان لمحاسـبة المتمـردين   ، أن أصبحت مكاناً للتعذيب مالبثتثم ، المذنب

  .2والمخالفين بحبسهم وذلك عندما أزادات اإلضطرابات والثورات والتمردات

حيث اتبع مع السجناء سـياية   ،وفي عهد علي بن أبي طالب سمي السجن محسناً ونافعاً

  .3سل وأن يتصدق عليهمالنهي عن اقتيادهم بالطرقات وهم مقيدون بالسال

فقد أمر عمر بن عبـد العزيـز   . مإليه واسنأحف خلفاء ينظرون في أمر السجونكان الو

كما فصل ، دهم بشكل يمنعهم من الصالةيوالعناية بهم ومنع تقي، بكسوة صيف وشتاء ورزقة لهم

  .4 أيضاً نوخصص للنساء سجناً خاص به، تبعاً للذنب المساجينبين 

مستخدماً لفظ الحبس الذي يشير مرة )17(في ثنايا مصدره . 5هذا اللفظ أبيالص استخدمو
من األمثلة التـي  ولفظ السجن بمدلول مكان العقاب والعزل  واحدةمرة ومرة )16( يشير للسجن

  :ورد فيها هذا اللفظ

كان المعتضد باهللا عرض جمهور الجند في الميدان الصغير الذي فيه دار األزج واألربعين  -
 .6والسجونوالمقاصير 

، وفعل وصنع األعمالونهب  موالالفرات األ ابنقد سرق "ثم يقف غداً بين يديه رجل يقول  -
ويفعل ذلـك  ، فيقول نعم، وتقلد وزيراً آخر، والوجه أن يقبض عليه ويصرف وتقييد يحبس

 .7بي

                                                           

   .144ص، 1ج، الخطط، المقريزي .402ص، 4ج، تاريخ، الطبري 1
 .209ص ،دارةاإل، حسين: أنظر أيضا-
  .14ص، تجربة، المصري .161ص، ألفاظ ،إبراهيم 2
  .14ص، تجربة ،المصري .161ص، ألفاظ ،إبراهيم .209ص، اإلدارة، حسين 3
  .58ص، تاريخ، ماجد 4
، 160ص، 135ص، 110ص، 94ص، 91ص، 84ص، 77ص، 70ص، 66-65ص، 60ص، 14ص، تحفة، ئباالص 5

 .253ص ،206ص، 201ص، 174ص، 164ص
  .15ص، ن. م 6
  .91ص ،ن. م 7
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وكتـب  ، وعجب من حضر مما رأى، محسبة وقد تخلص من التلف إلىالحجاج  ابنوسقط  -

 .1فورد عليه منها أعظم مورد، الفرات ابن إلىالخير بالصورة  صاحب

 إلـى  ما شـاء اهللا  ابنما شاء اهللا ما قال و بنالفرات إل ابنفلما سمع كاتب مفلح من قول  -

 .2ما شاء اهللا ابن فذمالفرات  ابنال يطالب اهللا به  إن كان دم:ةقال الناس، محسبة ثم قتله

ـ : عبد اهللا بن المعتز وكتابة منهم أصحابوأسر جماعة من  - ن الكبيـر ووصـيف بـن    يم

المـؤمنين   أميـر دار  إلـى وحملوا ، تكين وخطا رمش وعلي الليثي ومحمد الرقاصصور

  .3وأضيق الحبوس، سؤوحصلوا في أعظم الب

  الخاصة بالتقسيمات اإلدارية األلفاظ: رابعاً

 أجناد .1

ـ  و الشـام  اإلدارية في بالددى التقسيمات أحوهو ، مفرد جند  فلسـطين و قيضـم دمش

ورد و ،4األقليم الحربي في بالد الشام واألنـدلس  أوويعني المدينة ، األردنو حمصو قنسرينو

ـ إد وهـو ب أحوجاء بمدلول و، مرة)11( في ثنايا مصدر الصابئ 5اللفظ  هذا دى التقسـيمات  ح

  :من األمثلة التي ورد فيهاو، اإلدارية

كان في مثل هذا الصقع عامـل   إذاألنه ، يجاب بأنه نفع الرجل من حيث أراد اإلضرار به -

الشام متى أنكـر مـن    داجنأمصر  إلىذو وجاهة وتحمل ومروءة صلح أن يتقلد للسلطان 

 .6عمالها حاالً

                                                           

 .94ص، تحفة، الصابئ 1
  .160ص، ن. م 2
  .174ص، ن. م 3
  .132، ص3،جلسانابن منظور، . 50،ص7، جالمحيط، ابن عباد .660ص، 10ج، تهذيب، األزهري 4
  .174ص، 142-141ص، 120ص، 117ص، 107ص، 102ص، 73ص، 69ص، 66ص، تحفة، الصابئ 5
 .66ص، ن. م 6
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. والعواصـم قنسرين توليت لك أعمال أجناد الشام سوى جند : الفرات وقال ابنوأقبل على  -

 .1العباس بن الحسن قبلك إلىمله أحمن المرفق بما كنت  فطالبتني

، ومن يتقلد فـارس وكرمـان  ، والمسمعي، الشام وأجنادها أمير، المؤمنين أميرفالن مولى  -

ومـن يتقلـد   ، أصبهان أمير، أنطاكية ونجح الطولونيوهو يتقلد جند _ يوصيف البكتمر

 .2وديار ربيعة وبزبدي دالموصل وقر

وفرج بين  وسجستانوكرمان  ي األهواز ثم فارسأحي البصرة ونوأحنو إلىز ذلك أوثم تج -

ي الموصـل  أحي خرسان والجبل ثم نـو أحثم نو، الذهب والقندهار والسند والهند والصين

 .3سكندريةر واإلصديار ربيعة وحضر وأجناد الشام ومو

 ورالك .2

حيـث  ، وهي لفظة يونانية تعني البالد، 4أي حفرتها، كورت األرض كوراً، ورجمع ك

  .8القريةو7المصرو البلدو 6ويقصد بها الصقع والمدينة. 5السريانية والعربية بمعنى قرية إلىنقلت 

  .8القريةو7المصرو

األمثلة التـي   ومن، المدينة أوبمدلول البلد مرات  )6(في ثنايا مصدره  1ورد هذا اللفظ

  :هذا اللفظ ورد فيها

                                                           

  .73ص، تحفة، الصابئ 1
 .117ص، ن. م 2
  .141ص، ن. م 3
  .318ص، 6ج، المحيطابن عباد  .858ص، العين، الفراهيدي 4
  .255ص، شفاء، الخفاجي 5
  .177ص، ألفاظ، إبراهيم :أنظر أيضا-
  .744ص، 2ج، المصباح، الفيومي .156ص، 5ج، لسان، ابن منظور. 344ص، مختار، الرازي 6
  .186ص، ألفاظ، إبراهيم: أنظر أيضا-
 .779ص ،مفرداتها، األصفهاني 7
، شـفاء ، الخفـاجي  .744ص، 2ج، المصباح، الفيومي .156ص، 5ج، لسان، ابن منظور .344ص، مختار، الرازي 8

  .255ص
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خمسمائة دينار مرفقاً وتقديرها نصف إرتفاعـه أكـم    دأحورجل و واحدةتأخذ من ضيعة  -

 .2أخذت من أل الكورة

فـي   إليهالكور  إلىووعده  ،الوزير إلىليحمله  إليهوأقرض من بعض التجار المال وسلمه  -
 .3غد ذلك اليوم للقاء الوزير

 األهوز .3

تقع بين البصرة  كور ويبلغ عددها سبع، دأحليس لها و اسمور لكل منها مجموعة من الك
  .4وفارس

بلـدان  ال أووجاءت بمدلول مجموع القرى  5مرة )29(في كتابة رد الصابئ هذا اللفظ أو
  :منها أمثلة ورد في عدةالتي يطلق عليها أهواز و

ز اال األهوموترتجعانها من ، وخمسين ألف درهمل كل شهر مائة أوأريد أن تقرضاني في  -
 .6هأيامفي مدة 

الفرات في نفس المقتدر باهللا دخول محمد بن عبدون وعلى بن عيسى مع سوسن  ابنوقرر  -
 إلـى فأما محمد بن عبدون فإنه أنفذ من حملة مـن األهـواز   ، فيما كان عمل عليه وهم به

 .7الحضرة

أجتمعت أعمالها  إذاعامل األهواز و، هاأميرعامل الثغور مثل و ،هاأميرعامل البصرة مثل  -
 .1عامل الري مثل عامل أصفهانو، مثل عامل فارس

                                                                                                                                                                          

  .251ص، 250ص، 248ص، 191ص، 127ص، 7ص، تحفة، الصابئ 1
 .127، صتحفة، الصابئ 2
  .191، صن. م 3
  .160ص، 9ج، لسان، ابن منظور .38ص، 4ج، المحيط، ابن عباد .375ص، 6ج، تهذيب، األزهري 4
ــابئ 5 ــة، الصـ ، 134-133ص، 127-126ص، 109-108ص، 106ص، 64ص، 36-35ص، 25-23ص، تحفـ

  .259ص، 248ص، 234ص، 211-210ص، 201ص، 191-190ص، 141ص
  .64ص، ن. م 6
  .106ص، ن. م 7
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 .2العمال بالسواد واألهواز وفارس ةوقد قلدتك ديوان الدار ومكاتب -

بين  تان وفرجسسجي األهواز ثم قارس وكرمان وأحي البصرة ونوأحنو إلىز ذلك أوثم تج -

 .3الذهب والقندهار والسند والهند والصين

  البلد/ البلدان .4

مسكون ويطلق  أوان يطلق على كل موضوع من األرض سواء كان خاٍل من السك اسم
كدمشـق  ، وهو الجزء المخصص منهـا  ،من جنس المكان كالعراق والشام، 4ورعلى الك أيضا

وأراد بساكنه الجن منهم سـكان  ، ى للحيوان ولم يوجد به بناءأوكما ويقصد به كل م، والبصرة
  .5األرض

الصابئ  استخدمو 7والقصد بها مكة المكرمة 6"ال أقسم بهذا البلد"إلىوقد ورد في قوله تع
أي موضع مـن  ، المدن أود وهو الكور أحوجاء بمدلول ومرة ) 11(في ثنايا كتابه  8هذا اللفظ

  :يليمن األمثلة التي ورد فيها ما و، األرض مسكون ومحدد

 9المستأنفة طالقه للمزارعين وأهل البالد للعمارةإطالق ما يريد إوقد بدأ ب -

 القرية .5

والقريتـان يقصـد بهمـا مكـة     ، م القرىأى أطلق على مكة المكرمة القرية بجمع قر
  اكن وهي الضياعـية والمسبنة كل مكان اجتمعت فيه االـد بمصطلح قريـيقصو، 1ائفـوالط

                                                                                                                                                                          

  .118ص، ن. م 1
  .133ص، تحفة، الصابئ 2
  .141ص، ن. م 3
  .46ص، مختار، الرازي .313ص، 9ج، المحيط ،ابن عباد .86ص، العين، الفراهيدي 4
 .491ص، 1ج، لسان، ابن منظور 5
  ).1(آية رقم ، سورة البلد 6
 .313ص، 9ج، المحيط، ابن عباد 7
  .241ص ، 141ص، 126ص، 106ص، 100ص، 68ص، 39ص، 35ص، 31ص، تحفة، الصابئ 8
 .31، صن. م 9
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  .3كذلك تطلق على كل مكان ينزل ويجتمعون الناس فيه. 2والبوادي

األمثلة من وجاء بمدلول مكان اجتماع السكان و، 4مرات )3(الصابئ هذا اللفظ  استخدمو
  :التي ورد فيها

وكان لهم بهـا أقـارب   ، علىان األومن النهر، صرفين أبيوبنوا الفرات من قرية تدعى ب -
بن محمد بن موسى بن  مدأحالعباس  أبوو ل من ساد منهمأوو. يزيدون على ثالثمائة نفس

  .5الفرات

المؤمنين أربعـة وعشـرون    أميرما عندك؟ فقال طاسيج السواد يا : فقال له المعتصم باهللا -
 ةالكرخ وهو أثنتا عشر قاً أجلها رستاقثنا عشر رستاإوج بادوريا وهو سأجلها ط، وجاًسط

 .6قرية

مـن أيـن   : سمعون بنوقال ال، ثني عشر ألف كرإياسر فوجده يعجز  أبيونظر في تقدير  -
، نك من قرية البرتولك سمهذا اإل بجرجيزيالم أعرف : فقال، من أهل جرجرايا: أنت؟ قال

 .7ك هرك فالنأبووكان 

 المدينة .6

: وتعني كل أرض يبنى في أصطمتها حصن فيقال، ا مدنيإليهجمع مدن ومدائن والنسبة 
فهـي  ، المدينـة المنـورة  ، 8سماالوقد أطلق على مدينة رسول اهللا هذا ، مدن المكان أي أقام به

  .1البلد الذي يتكون من ستة عشر بلداً أوالمصر الكبير 

                                                                                                                                                                          

  .348ص، 7ج، لسان، ابن منظور .807ص، 6ج، المحيط، ابن عباد 1
  .687ص، 2ج، المصباح، الفيومي .177ص، 5ج، لسان، ابن منظور 2
 .287ص، معجم، نجم: أنظر أيضا-
  .669ص، مفردات، األصفهاني 3
  .192ص، 190ص، 11ص، تحفة، الصابئ 4
  .11ص، ن. م 5
  .190ص، ن. م 6
  .192ص، ن. م 7
، األصفهاني .318-327ص، 9ج، المحيط، ابن عباد .145ص، 14ج، تهذيب، األزهري .901ص، العين، الفراهيدي 8

  .328-327ص، 9ج ،لسان، ابن منظور .736ص، مفردات
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من األمثلة التي وبمعنى البلد الكبير ، 2مرات 8ورد هذا اللفظ في ثنايا مصدر الصابئ و
  :ورد فيها

ضرني جماعة جازر والمدينة العتيقة لسنة أربـع  أحقال لك الوزير : قال لميمون المخازن -
 .3فأخذها وركب بعل الفرائق حتى لحق بالمجلس: ومائتين

 وإن، رن الوزير ونظره من التغير والتنكليس يخفى على ما أراه في عي: وقال له القاضي -
لف لقد لقيت حامد بن العباس متلقياً بالمـدائن  أحوباهللا ، من منزلة وال عمل نقصنيما كان 

هذا : قياماً تاماً وأقبل علي وسألني عن خبري وقالته قفي حرا إلىفقال ، لما أصعد للوزارة
 .4واألرزاق األعمالوستعرف ما أفعله في زياداتك من ، لك ولوالدك أمر

، سـتطرفته افورد علي من قوله وموافقة اليوم الذي سمعت فيه سمعته ما عجبـت منـه و   -
ة السـالم  نتشار خبره بمديناو، الً حديث الرشيد في موته بطوسووجدت هذا الحديث مشاك

 .5والحديث مأثور مشهور، في يومه

وغلتها نحو ثالثة عشـر ألـف   _ وأشار على المقتدر باهللا بوقف المستغالت بمدينة السالم -
لف وثالثون ألف أرتفاعها اوالضياع الموروثة بالسواد الجارية في ديوان الخاصة و_ دينار
 .6دينار

 رستاق .7

، 7السواد أوية أحفارسي معرب يعني النوهو لفظ ، رساتيقوجمعها ، رستاق أورزواق 
  .1وقيل القرية

                                                                                                                                                                          

  .180-179ص، ألفاظ، إبراهيم 1
  .211ص، 184-183ص، 136ص، 108ص، 77ص، 54ص، 32ص، تحفة، الصابئ 2
  .54ص ،ن. م 3
  .77ص، ن. م 4
  .108ص، ن. م 5
  .211ص، ن. م 6
، المصـباح ، الفيومي .117ص، 4ج، لسان، ابن منظور .149ص، ارتمخ، الرازي .85ص، 6ج، المحيط، ابن عباد 7
  .307ص، 1ج
 .179ص، ألفاظ ،إبراهيم: أنظر أيضا-
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وقد ورد ، حامالً مدلول مجموع القرى، مرتين في ثنايا مصدر الصابئ 2ورد هذا اللفظ
  :د هوأحاللفظ مرتين في مثال و

أربعة وعشـرون  ، المؤمنين أميرطاسيج السواد يا : فقال، ما عندك"فقال له المعتصد باهللا  -
ثنتـا  إأجلها رستاق الكرخ وهـو  ، رستاقاًوج بادوريا وهون إثنا عشر سأجلها ط، وجاًسط

 .3عشرة قرية

 السواد .8

ألن ، وهي األرض ذات األشجار المخضرة وسـمي بـذلك  ، والجمع أسواد، مفرد سودة
  .4األخضر يرى سواداً من بعيد وبه يطلق على سواد العراق

داً وهـو األرض  أحو مدلوالًحيث حملت  ،مرة) 9( هفي كتاب 5هذا اللفظ أبيالص استخدم
  :يتضح ذلك من خالل األمثلة الواردة على هذا اللفظ وهيو، الواسعة المخضرة

، ليس كـذلك : د ما عنده فقالأحفذكر كل و ؟واد سواداسلم سمي ال: وقد جرى ذكر السواد -
ت فوأشر، مر بن الخطاب رضي اهللا عنهع أيامألن العرب لما جاءته في ، سمي السواد إنما
ما هـذا السـواد؟   : قالت. مثل الليل من النخل والشجر والزرع والمياه إلىونظرت ، عليه

 .6امرغوالبياض الر فالسواد العام، د األرض وبياضهافسمي السواد لذلك والعرب تقول سوا

 .وأمتع بك إلىحفظك اهللا تع: باقي المحتسبة والمطالبين: الطبقة الثانية -

                                                                                                                                                                          

  .179ص، ألفاظ، إبراهيم 1
 .190ص، تحفة، الصابئ 2
  .190ص، ن. م 3
  .339ص، 1ج ،المصباح، الفيومي .356ص، 8ج، المحيط، ابن عباد .330ص، 13ج، تهذيب، األزهري 4
 .252ص، 161ص، 141-140ص، 119ص، 91ص، 88ص، 55ص، تحفة، الصابئ 5
  .55ص، ن. م 6
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وعامل الجوالي بها وعامـل سـوق   ، لمستغالت بالحضرةوعامل ا،عامل طساسيج السواد -
 .1وعامل دار البطيخ والقطن، الغنم

د بعد عمر بـن  حسمعت جماعة من الكتاب يذكرون أن السواد لم يرتفع أل: اسمالق أبوقال  -
بن محمـد   مدأحالخطاب رضي اهللا عنه بمثل ما أرتفع له إال المعتضد باهللا فإن أبا العباس 

 .2ه ثالثمائة ألف وأربعين ألف كر شعيراً مصرفا بالفالجأيامبن الفرات رفعه في 

فلمـا وزر قـال لـي فـي يـوم      ، الحسن بن الفرات قبل وزارته أبيكنت أكتب بين يدي  -
وعشرة أنفار من التجار وبع عليهم ثالثين ألف كر من غالت ، األكموش ابنضر أح:نظره

 .3بدينارين واستين في كل كر، السواد

 .4وتأسى بهم أهل السواد فبطل اإلرتفاع -

 وجسالط .9

في مؤلـف   استخدم. 5يةأحد من الطساسيج يعني السواد النأحلفظ فارسي معرب وهو و
  :من األمثلة التي ورد فيهاوسواد منطقة معينة  أووقصد به أرض ، 6مرة13 ئالصاب

أعمال سقي _ المعتضد باهللا رحمه اهللا عليه أيامل أوبن محمد الطائي في  مدأحأصل ضمان  -
 .7الفرات ودجلة وجوحى وواسط وكسكر وطساسج نهربوق

 .وأمتع بك إلىاهللا تع كحفظ: والمطالبين، باقي المحتسبة :الطبقة الثانية -

 .1وعامل المستغالت بالحضرة، عامل طساسيج السواد -

                                                           

  .119ص، ن. م 1
  .141ص، تحفة، الصابئ 2
  .61ص، ن. م 3
  .253ص، ن. م 4
  .602ص، 7ج، لسان، صابن منظور .5ص، 7ج، المحيط، ابن عباد .565ص، 10ج، تهذيب، األزهري 5
 .172ص، ألفاظ، إبراهيم: أنظر أيضا-
  .247ص، 232ص، 191-190ص، 188ص، 191ص، 14ص، تحفة، الصابئ 6
  .14ص، ن. م 7
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 .2هضياع إلىستضافها اسيج من خواص السلطان التي احتى عد عشر بيادر في عدة طس -

المؤمينن أربعة وعشـرون   أميرما عندك؟ فقال طساسيج السواد يا : فقال له المعتضد باهللا -

 .3اًقثنا عشر رستاإطسوج بادوريا وهو  أجلها، طسوجاً

 الثغور .10

والحد الفاصل بـين بـالد المسـلمين    ، هو الموضع الذي يلي دار الحربو، مفرد ثغر

  .4خروج البلدان اسمكما وتعرف ب، العدو ويخشى منها دخول، والمشركين

ـ جاء حامالً مدلول وومرات ) 4(في ثنايا مصدر الصابئ . 5وورد هذا اللفظ د وهـو  أح

  :مثلة التي ورد فيهامن األو، الحد الفاصل بين بالد والمسلمين وبالد العدو

قلد هذا فثم هذا الخليفة ولكنه أمر الدين _ رحمه اهللا عليه_نحن جميعاً صنائع المعتضد باهللا -

 .6وعرف بصواب الرأي والتدبير بعمارة هذه الثغور مورشيخاً قد فهم األ

والخروج ، الجبل ومعه عبيد اهللا بن سليمان إلىعزم المعتضد باهللا على إخراج المكتفى باهللا  -

 .7د الثغورأح إلىبنفسه 

 .8مراء الثغور الشامية والثغور الجزريةوأ، ومن يتقلد ديار ربيعة وديار مصر مفرداً -

 ضياع .11

                                                                                                                                                                          

  .119ص، ن. م 1
  .188ص، ن. م 2
  .190ص، تحفة، الصابئ 3
، تاج، الزبيدي .113ص، 2ج، المصباح، الفيومي .103ص، 4ج، لسان، ابن منظور. 219ص، 8ج، تهذيب، األزهري 4
  .75ص، 3ج
 .117ص، 100ص، 97ص، تحفة، الصابئ 5
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  األرض أووتعني العقار ، 1هااحبـصتركها  إذاا ـلضياعه، ميت بذلكـسو، رد ضيعةـمف

  

  .3ومال الرجل من النخل والكروم واألرض، 2المغلة

وجاءت بمدلول األرض المغلة ومن ، 4مرة80ورد هذا المصطلح في ثنايا كتاب الصابئ 
  :في هذا اللفظ ما يلي ومن األمثلة الواردة

  .5التغوال موالالعقار واألالك ومواإلقطاع واأل اعالحسن من الضي بيقبض ما كان أل -

 .6مالكوأسبابه من الضياع واأل هورد المقتدر باهللا عليه ما كان قبض عنه وعن أهله وكتاب -

الفرات لما فرغ من إخراج مـؤنس وإبعـاده عـن     ابنوأما نصر القشوري الحاجب فإن  -
 هوأعلمه عظم ضـياع ، في جننة موالباهللا األ قتدروكثر على الم. هأمر إلىة عدل الحضر

 .7ن المرسومة بواليتهأومن أعمال المع إليهوإرتفاعه ومرافقه ومنافعه وما يصل 

فيقل اإلقبال علي ويظهـر   إليهدخل أسط كتب اإسحاق اإلشراف على أعمال و أبوى لما تول -
 8اإلنحراف عني حتى خفت أذيته في ضيعتي

                                                           

  .548ص، 5ج، لسان، ابن منظور 1
، أبي البقـاء  .548ص، 5ج، لسان ،ابن منظور .275ص، 2ج، المخصص، ابن سيدة .513ص، تامفرد، األصفهاني 2

  .654ص، الكليات
  .175ص، ألفاظ، إبراهيم: أنظر أيضا -
  .228ص، مختار، الرازي .72ص، 3ج، تهذيب، األزهري 3
  .175ص، ألفاظ، إبراهيم: أنظر أيضا-
، 68ص، 75ص، 47ص، 45ص، 41-40ص، 37ص، 31ص، 28-27ص، 25ص، 23ص، 12ص، تحفة، الصابئ 4

-187ص، 175ص، 171ص، 164ص، 158ص، 137-135ص، 129ص، 102-101ص، 87ص، 74ص، 72ص
-223ص، 218-217ص، 215-214ص، 211ص، 208ص، 204ص، 198ص، 193-192ص، 190ص، 188
 .250ص، 246ص، 239ص، 236-235ص، 230-229ص، 226

  .27ص، ن. م 5
  .28ص، ن. م 6
  .40ص، ن. م 7
  .101ص، ن. م 8
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ته الفالنيـة  عن ضـي الحسن بن الفرات رقعة ذكر فيها أ أبي إلىاعيل سمإالحسن  أبوودفع  -
هـذه الضـيعة   : ية عليه وأدعى أنها أستان فلما وقف عليها قالأحل أهل النأووقد ت، قطيعة

 .1المصعيي إبراهيمأسحاق بن  إلىنتقلت او، ةكانت في إقطاع زبيد

 دولة. 12

  .2والحروب بالفتح، دول العقبة في المال، والجمع دول، لهأوالشيء الذي يتم تد اسم: لغة

نفسهم وبشكل مستقل وفق أجمع من الناس مستقرون في إقليم معين يحكمون أنفسهم ب: اصطالحا
  .3نظام معين

كي ال "إلىوقد وردت في قوله تع، 4والغلبةكما يحمل مدلول الخالفة والحكم واإلستيالء 
هي الوزير و، بينهم األغنياءله أوبمعنى أن ال ينال الفقراء ما يتد 5"يكون دولة بين األغنياء منكم

  .6امره ونواهيهأواألعظم الذي تحتاجه المملكة في 

 أوحيث جاء بمـدلول اإلقلـيم    ،مرة) 20(في ثنايا مصدره  7الصابئ هذا اللفظ استخدم
أي المقصود فيه المملكة التي ، المكان الذي يستقر به جمع من الناس يتم حكمهم وفق نظام محدد

  :من األمثلة التي ورد فيها هذا اللفظ ما يليو. يتدبرها الخليفة

ين من صفر فأصلح قد لثمان بحألامقتدر باهللا في يوم ال إلىه المحسن ابنالحسن و أبووركب  -
الدولة وورد هالل بن بدر  صالحوأمرهم بالتضافر على ما فيه ، بينهما وبين نصر الحاجب

 .1المقتدر باهللا إلىبرسالة مؤنس 

                                                           

  .164ص، ن. م 1
  .450ص، 3ج، لسان، ابن منظور .139ص، 1ج، المخصص، ابن سيدة 2
  .180ص، ألفاظ، إسماعيل: أنظر أيضا-
  .180ص، ألفاظ، إسماعيل 3
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المعنـى   قلت في هذا متى توثقت بأنني لو قدرت على التوثق لك: فأعاد الخاقاني مراسلته -
 .2قوالً عاداني خواص الدولة ولم تنتفع أنت

وأجلس عبد اهللا بن المعتز فخقت أن يتم علي وعلى الدولة _ أعزه اهللا_المؤمنين أميروخلع  -

 .3ما تم فيه

بعض أهل الدولة  إلىفرايق من قبل بدر غالم المعتضد باهللا بكتاب فيه  ىأن واف إلىووقفت  -

 .4النازلين في الجانب الغربي

ستمر به الظلم العظيم ورأي اما  أكبرو، الذميم سمستقر من هذا االاالمؤمنين ما  أميرأنكر  -

 .5معرفته صيانة دولته عن قبح 

 المملكة  .13

أي جعلته ملكـاً  ، فيقال أملكت الرجل الشيء وملكته إياه، تواء الشيء والقدرة عليهأحتعني : لغة

  .6عليه

، 7البالد والبقاع التي يمتلكها سلطان الملك والتي تعتبر مصـدراً لعزتـه وسـلطانة   : اصطالحا

  .8سلطته على رعيته إلىباإلضافة 

د يعبر عن البالد أحوجاء بمدلول و ،مرة) 16( هفي ثنايا كتاب 1الصابئ هذا اللفظ استخدم

  :مثلة التي ورد فيها هذا اللفظ ما يليمن األو. والتي يحكمها السلطان ويحكم رعيته فيها

                                                                                                                                                                          

 .42ص، ن. م 1
  .45ص، ن. م 2

  .75ص، تحفة، الصابئ
  .148ص، ن. م 4
  .250ص، ن. م 5
  .134ص، 1ج، المخصص، ابن سيدة 6
  .775ص، مفردات، األصفهاني 7
  .181ص، ألفاظ، إبراهيم: أنظر أيضا-
  .362ص، 8ج، لسان، ابن منظور .275ص، 6ج، حيطالالم، ابن عباد .269ص، 10ج، تهذيب، اآلزهري 8
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قرر علـى المـادرائين   ووقف ما ، ثم أنك إن قمت لم يرج مال دينار مضر وربيعة والشام -

ـ  ، والصواب أن تخرج من الرقة ن بمصـر  أوفإنها واسطة أعمالك وعمال الخـراج والمع

 ةلكمويستقيم أمر الم، منك خوفاًو مراعاة لك موالويحملون األ، نك ويراقبونكأبووالشام يه

 .2بذلك

الساعة تقول ما الرأي بعد أن زعزعت أركـان  : الفرات وقال ابننصر على فانبسط لسان  -

 .3المملكة

، حضرته وخصني ببره وتكريمـه  إلىصلني أوف_ اهللا تأييده أدام_ المؤمنين أميرستدعاني ا -

 .4وعامته تهورعاية خاص، تدبير مملكته إلى وفوض

ونظراءهم وزعماء الجيوش ومن يتلوهم من القواد  الدواوين أصحابوأراهم وأرى خلفاء و -

وخواص الناس من سائر األصناف ينزلون من دوابهم في الباب العام من دار المملكة فـي  

 .5أماكن ما يقنع اليوم بما كان الوزراء

وال يفكر في وكلما رفعت ، يإلوأنا أجتهد في أن يطلق لي ما وجب من رزقي فليس يلتفت  -

ترقت وهلكت وذهبت حافقد ، لم يخرج عليها توقيع إليهومتى وصلت ، هارقعة رمى ب إليه

أن تعمل _ وهو على ما وصفته لك، فكيف يمكن هذا الرجل، نفسي وطالت على بابه مدتي

 .6أعمال الخليفة ويدبر أمر مملكته

 اإلدارية األعمالبالوظائف و الخاصة األلفاظ: خامساً

                                                                                                                                                                          

، 192ص، 174ص، 140ص، 139ص، 114ص، 85ص، 72ص، 70ص، 44ص، 42ص، 39ص، تحفة، الصابئ 1
 .236ص، 214-213ص، 194ص

  .39ص، تحفة ،الصابئ 2
  .42ص، ن. م 3
  .70ص، ن. م 4
  .114ص، ن. م 5
  .139ص ،ن. م 6
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ومن هذه  ،كل وظيفة بجانب محدد تاختصظهر نوع من التخصص في الوظائف حيث 

  :الوظائف
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 القاضي. 1

، وإصدار الحكم فيهـا  مورفي األ القضاء الحكم وهو من الفعل قضى يعني الفصل والقطع: لغة

: ستقضي علينا فـالن ا: ويقال 1، أي فصل بينهم في الحكم، قضى القاضي بين الخصوم:" قالوي

  .2مفخرة بين الناس وفق حكم الشرع أوفهو من يفصل في حضرة ، أي جعل قاضياً يحكم بيننا

مسـؤول عـن فصـل    والسـلطان   أوتابعاً للخليفة ، هو موظف في الجهاز اإلداري: اصطالحا

 ؛ وذلـك ، إليـه ى المرفوعة أوالمنازعات والخالفات بين المتخاصمين بعد النظر فيها وفي الدع

ويكـون  ، وهو أساس القضاء العسكري ،3الشرعية والقانون موركام فيها طبقاً لألحصدار األإل

ورعاية حقـوق  ، يياموتزويج األ، ومن مهامه إنصاف المظلومين، دى دور القضاءأحفي  قرةم

  .4قافواأل أمورااليتام و

التنفيذية والتشريعية : والخلفاء الراشدين كانت السلطات الثالث الكريم في زمن الرسول

ل أوكان الذي  ،5عمر بن الخطاب إالى القضاء ةتولي متوالقضائية قد عهدها عدد من الصحابة و

ختيـارهم  احريصاً على القضاة وكان  عينف ،محكماً للقضاة في المدن اإلسالمية اًمن وضع نظام

والثقة وحدد لهـم الرواتـب حتـى ال     ةلعفكام الشرع من أهل اأحب الملمين من علماء المسلمين

  .6الحاجة ألخذ الهدايا والرشوة إلىيضطروا 

                                                           

  .312ص، مختار، الرازي .462ص، 5ج، المحيط، ابن عباد 1
  .612ص، أساس، الزمخشري .462ص، 5ج، المحيط، ابن عباد. 796ص، العين، الفراهيدي 2
  .17ص، تاريخ، النبهاني .1959ص، 2ج معجم، البستاني: أنظر أيضا-
  .258ص ،ألفاظ، إسماعيل 3
  .174ص، المقدمة، ابن خلدون .166ص، 9ج، التهذيب، الفراء .89ص، األحكام، الماوردي 4
، الرفاعي. 66ص، دراسات، الباشا .529ص، موسوعة، المعجم .749ص، 2ج، المعجم، مجموعة مؤلفين: أنظر أيضا-

  .105ص، النظم
  .174ص، المقدمة، ابن خلدون .306ص، الوالة، الكندي 5
  .115ص، التطور، وياالطم .49ص، األدارة، حسين: أنظر أيضا-
  .193ص، 10ج، صبح، القلقشدي .173ص، المقدمة، ابن خلدون .91ص، األحكام، الماوردي 6
  .529ص، موسوعة، معجمالبستاني،  .62ص، ألفاظ، العزيزي: أنظر أيضا-
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داً وهـو مـن   أحوحمل مدلوالً و ،مرة) 44( هفي مصدر 1لفظ القاضي ئالصاب استخدم

  :تولى منصب القضاء من األمثلة التي ورد فيها

المؤمنين أنا أرضى بأن أعتقل في دارك كما أعتقل علي بن  ميرتقول أل" قال حامد لمفلحو -

وبناظري الوزير والمحسن والكتاب بحضرة القضاة والفقهاء والقواد فإن وجب على ، عيسى

  .2ستيفاء حججيإوأمكن من ، بعد أن أؤمن على نفسيشيء خرجت منه 

لكني ، أقدر على المالوما أقول ما ، وال عزا فتحتال علي، تخدعني لست أيها الوزير حدثاً -

وأشهد لي فيه الـوزير  ، هوأعطاني الخليفة أمانة بخط، أن وثقت لنفسي بالسالمة والخالص

 .3شفيع اللؤلؤي إلى أو، فرظمؤنس الم إلىوسلمني ، والقضاة والغلمان

ل حضر مؤنس المظفر ونصر الحاجب ومن شهر ربيع األن يقفلما كان يوم األربعاء لست ب -

، الفـرات  ابنضر أحي ونالخاقا اسمالق أبي، ن والقضاة والكتاب في مجلس الوزيرإذااألست

 .4وناظره الخاقاني

علي الحسن  أبيالحسن علي بن عيسى و أبيمحمد حامد بن العباس و أبيحضرت مناظرة  -

الخالفة وحضر  الحسن علي بن محمد بن الفرات وكان ذلك جدار بيأل، المادارئي مدأحبن 

 .5يصان ورداءمالفرات وعليه ق ابنوأخرج ، لقضاةد وانصر الحاجب والقوا

وحضور هؤالء القـواد القضـاة   ، المؤمنين تصان عن السخف أميردار : الفرات ابنفقال  -

 .6فيا ليت شعري يا حامد ما الذي غرك، يمنع عن الفحش

                                                           

، 84ص، 83ص، 81ص، 78ص، 77ص، 76ص، 72ص، 71ص، 47ص، 45ص، 38ص، 33ص، تحفة، الصابئ 1
، 191ص، 190ص، 189ص، 187ص، 169ص، 166ص، 161ص، 119ص، 114ص، 109ص، 100ص، 87ص
 .249ص، 242ص، 232ص، 226ص، 221ص، 215ص، 211ص، 194ص، 192ص

  .33ص، ن. م 2
  .45ص، ن. م 3
  .47ص، ن. م 4
  .71ص ،ن. م 5
  .72ص، ن. م 6
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 الفقيه. 2

  .2فقها أي علم علماً فقهفيقال ، 1والتفقه هو تعلم الفقه، الفقه هو العلم بالشيء والفهم له: لغة

فيقـال  ، كام الشرعأحهو العالم بعلم الشريعة ليفصل بين الناس حسب أصول و: والفقيه

  .3فقيه العرب أي عالمهم

كام الشرع فـي قضـايا   أحوحمل مدلول من يطبق ، 4مرات8الصابئ هذا اللفظ  استخدم

األمثلة التي ورد فيها في تحديد موقف السـلطان حسـب    من، الناس حيث كان لهم دور واضح

  :األمثلة التي ورد فيها هذا اللفظ ما يليمن أي مسألة ال يقل عن القاضي و، حكم الشرع في

عتقل علي بن عيسى وينـاظرني  االمؤمنين أنا أرضى بأن أعتقل في دارك كما  ميرتقول أل -

اد فإن وجب على شيء خرجت فيه بعد أن الوزير والمحسن والكتاب والقضاة والفقهاء والقو

 .5من على نفسيأا

السلطان وفاز بها وضـمن ضـمانات    أموالالمكارة تبسط على من أخذ : الفرات ابنقال  -

ذلك لمـا   شفاقك منإولوال . وحصل الفضل الكبير منها، ى في الفقهاء والكتابأوباطلة بفت

 .6ت نفسكحوفض، تعرضت لماال تحسنه

من عمري إال على ثالث  يسآ وما. فظ شيئاً قط إال حفظتهأحن شتهيت أاما : فقال لي يوماً -

كان أعلم الناس بالفقـه علـى   و: قالفي الفقه؟  أفنيهاكيف لم ، سقليدإفي علم أفنيتها سنين 

 .7سائر المذاهب

                                                           

  .522ص، 13ج، لسان، ابن منظور .44ص، 5ج، تهذيب، األزهري 1
 .522ص، 13ج، لسان، ابن منظور 2
  .265ص، مختار، الرازي .347ص، 3ج ،المحيط، عباد ابن .44ص، 5ج، تحفة، األزهري 3
 .249ص، 232ص، 176ص، 166ص، 150ص، 72ص، 33ص، تحفة، الصابئ 4
  .33ص، ن. م 5
 .72ص، ن. م 6
  .150ص، ن. م 7
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، تان والقطـائع سمعامالت محطوطة الوضائع في األوفهرمين وبطريق خراسان وكلوذاني  -

ق المشروط عند أحو، سببها ما شرطة محمد بن جعفر في شيء ضمانه أخرىلطائفة دون 

 .1الفقهاء باإلبطال

 أصـحاب وهم المقتدر باهللا بأن يضر به بالسوط على باب العامة بحضرة الفقهاء والقضاة و -

 .2الدواوين

 الديوان. 3

الدفتر والسجل الذي يحفظ فيه جميع ما يخـص   أولفظ فارسي معرب يقصد به المكان 

فهـو مـن أهـم    . ومن يقوم بها األعمالاء الجند وأهل العطاء واسمالدولة من سجالت خاصة ب

  .3أنظمة الدولة التي يرتب شؤونها

، موالواأل األعمالوهو المكان الذي يحفظ فيه كل ما يتعلق بالدولة من سجالت خاصة ب

  .4بةلجيوش ويتوالها الكتمن العمال واومن يعمل بها 

ن وذلك لسرعتهم في فهـم  اطيوعرف الكتاب بالشي، سية الشيطانلفارباديوان الويقصد ب

  .ووقوفهم على الشيء الخفي وجمعهم لما تفرق وشد موراأل

كتاب كسرى عندما دخل علـيهم وهـم يتحاسـبون     إلىأن أصل التسمية يعود : وقيل

  .5أي المجانين فسمي الموضع بذلك، أنفسهم فقال ديوانه إلىويتحدثون 

                                                           

  .176ص، تحفة ،الصابئ 1
  .232ص، ن. م 2
 ،المصـباح  ،الفيومي .166ص، 13ج، لسان، ابن منظور .317ص، المعرب، الجواليقي .249ص، األحكام، المارودي 3
  .89ص، 1ج، صبح، القلقشندي .278ص، 1ج
  .250ص، معجم، نجم :أنظر أيضا-
  .89ص، 1ج، صبح، القلقشندي .166ص، 13ج، لسان، ابن منظور .249ص، األحكام، الماوردي 4
  .250ص، معجم، نجم: أنظر أيضا-
  .190ص، المقدمة، ابن خلدون. 249ص، األحكام، المارودي 5
  .34ص، تاريخ، ماجد .105ص ، التطور، وياالطم: أنظر أيضا-
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كثـرت  وذلك  إلىتدعت الحاجة إس بعد أن العطاء ديواننشأ ُأفي عهد عمر بن الخطاب 
وضـبط   مـوال فقد شق على المسلمين حصر هذه األ وفي عهد عمر بن الخطاب ُأنشئ موالاأل
  .1ملوك الشامكما يفعل  هاي منبلعطاء فأشار الصحابة بتدوين ما جا

ا بـاألقرب  أوفبـد  .تبعاً لقرابتهم من رسـول اهللا على منازل ورتب الناس في الديوان 
وكانـت لغـتهم   ، وكان كتاب الديوان في البداية من أهالي الـبالد المفتوحـة العجـم   ، فاألقرب

شترط علـى  او، )م705/ه86(ت في عهد عبد الملك بن مروان الدواوينالمستخدمة حتى عربت 
  .2أن يعرفوا اللغة العربيةالكتاب 

ديوان و ديوان الخراجو ديوان الجيش: التي وردت في مؤلف الصابئ هي الدواوينومن 
  .ديوان المشرقو ديوان المغربو ديوان السوادو ديوان المظالمو الضياع

 ديوان الجيش  . أ

التـي  تبعاً للخطة ، وكان يقوم على أساس المفاضلة، بالجند وصرف العطاء لهم اختص
الثورات  أحوكبح جم، العقاب أوكوسيلة للمكافأة  استخدم وفيما بعد، رسمها عمر بن الخطاب به

كل  إلىكلت أو، وأعتمد هذا الديوان على مجلسين 3التي كانت تقام ضد الخلفاء في عهد بني أمية
قـات  أوستخفافات الرجال ومعرفـة  إبحث في ل الوفقد تولى المجلس األ، وظيفة أومنها مهمة 

اء المسـجلة فيـه والمقابلـة وهـو خـاص      سـم خر مهمته تصفح االواآل. أعطياتهم وأرزاقهم
  .4بالسجالت

من األمثلـة  ومدلول نفسه الوحمل  .مرات) 8(في مؤلف الصابئ  5ورد هذا المصطلح
  :التي ورد فيها

                                                           

  .190ص، المقدمة، ابن خلدون .249ص، األحكام، الماوردي 1
  .118ص، ألفاظ ،إبراهيم: أنظر أيضا-
  .190ص، قدمةالالم، ابن خلدون .149ص، األحكام، الماوردي 2
  .192ص، تاريخ، خريسات 3
 .185ص، ألفاظ، إسماعيل 4
  .193ص، 176ص، 175ص، 172ص، 156ص، 11ص، تحفة، الصابئ 5
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اإلعطاء يذكر فيه أنه قـد تـوفر    صاحب أو ديوان الجيش صاحبعرض عليه كتاب من  -
ومن يجري أمره هذا المجري أسقطوا نحو خمسـمائة   والزمنيجاري جماعة من المشايخ 

 .1دينار

ـ  إليه ياموكان فيما أخرجته في بعض األ - الصـيرفي   بنإعمل عثمان بن سعيد المعروف ب
 .2لما يراد للجيش في مدة سنة، ديوان الجيش صاحب

الحسـن   إلـى ثم رد العباس بعقب ذلـك  ، فسررت كل السرور بما حدثنه، عبد اهللا أبوقال  -
 .3وأعفاه من ديوان الجيش، الزمام على علي بن عيسى

التفريط والتصنيع " رفونها وتفرطون فيها فقال له محمدغصلها وأنتم تأحو موالنا أجمع األأ -
إذ  أبيد كتأحقد كنت : الحسن أبوه فقال ل_نظره في ديوان الجيش أياميعني  كأيامكان في 

 .4اك وفي بعض مجالس اإلطالقذ

 ديوان الخراج  . ب

من خراج وجزيـة  ،5مهمته جمع األموال المفروضة على أهالي البلدان المفتوحةديوان 
من األمثلة و، 7مرات) 10( في ثنايا مصدر الصابئ ورد هذا المصطلح.6كضريبة على أراضيهم

  :األمثلة الواردة عليه

، ين الخراجأواب دوأبوغلقو أ، العمارة أيامالعمال في  إلىاهللا بن يحيى يكتب  وقد كان عبيد -
 .8وأصرفوا المستخرجين من حضرتكم

                                                           

  .111ص، تحفة، الصابئ 1
 .156ص، ن. م 2
  .172ص، ن. م 3
  .175ص، ن. م 4
 .191ص، تاريخ، خريسات 5
  .251ص ،2ج، لسان، ابن منظور .186ص ،األحكام، الماوردي .45ص، 7ج، تهذيب، األزهري 6
  .217ص، معجم، نجم .38ص، تاريخ، ماجد .657ص، 1ج، معجم، البستاني: أنظر أيضا -
  .192ص، 126ص، 125ص، 124ص، 107ص، 63ص، 61ص، 58ص، تحفة، الصابئ 7
  .58ص، ن. م 8
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سـتقل  استقل بديوان الخراج ومـن  استقل ببادوريا امن : د سمعت أبا العباس أخي يقولولق -
 .1ستقل بالوزارةابديوان الخراج 

 ديوان الضياع  . ت

كما يتولى النظر فـي  . 2الضياع الخاصة بالخليفة وآل بيتههو المكان الذي يشرف على 
ويشرف على األراضي المغلة التي هـي  ، 3وعقارات وأراضي ومنازل أموالكافة ممتلكاته من 

وعندما يقطع السلطان قطعة أرض من هذه ، 4ملك للدولة ويكون دخلها لصالح آل البيت واألمة
أعطاها له ليعمرها ويؤدي عشرها وتكون لـه   ذاإأما ، وتسمى قطائع بتهاتصبح له رقالضياع 

  .5تكون لورثته من بعدهفأما القطيعة ، ترجع من ورثتهستوفي ت إذاو، حياته فتسمى طعمة طيلة

حامالً مـدلول الـديوان الـذي     6ثالث مراتوقد ورد هذا اللفظ في ثنايا كتاب الصابئ 
  .يشرف على األراضي الخاصة بالخليفة

 أياموتقلد ديوان الضياع المقبوضة في ، وكان رجالً متسلماً، أما علي بن الحسن الباذيني
 .7د عشر ألف دينارأحن وصادر على حسعليه الم، فقبض، علي بن عيسى

 ديوان المظالم  . ث

لميل عن القصد ووضع الشيء في غيـر مكانـه   االمظالم كلمة مأخوذة من الظلم وهو 
والمتظلم هو من وقع عليه فعل ، والجور والتظلم شكوى الظلم، زهاأوواإلعتداء على الحدود وتج

  .8الظلم

                                                           

  .61ص، تحفة، الصابئ 1
  .192ص، تاريخ، سانيخر .109ص، التطور، وياالطم 2
، أبي البقـاء . 545ص، 5ج، لسان، ابن منظور .274ص، 2ج، المخصص، ابن سيدة .513ص، مفردات، األصفهاني 3

 .654ص، الكليات
  .120ص، ألفاظ، إبراهيم 4
  .50ص، مفاتيح، الخوارزمي 5
 .200ص، 61ص، 36ص، تحفة، الصابئ 6
  .36ص، ن. م 7
  .650-649ص، 11ج، لسان، ابن منظور .386-383ص، 14ج، تهذيب، األزهري 8
  .55ص، العدل، الحافظ: أنظر أيضا-
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عليهم من اإلدارة المحليـة   ةديوان في النظر بمظالم الناس وشكواهم الواقعال هذا اختص
  .1وهو ديوان تابع للقضاء، يالمركزية من فساد وتعد الدواوينو

سار العرب على  ثم،2الستماع مظالم الناس أيامتبع سياسة تحديد ال من أوكان الفرس و
رجل من بني  عرضسترداد حقه بعد أن تإلك عندما أنشأت حلف الفضول إلنصاف المظلوم وذ

وقد سار الخلفاء . 3شترى بضاعته ورفض دفع ثمنهااوائل للظلم من قبل رجل العاص بن  سهم
. نظر فيهالل عن الخليفةياناً يعين شخص ينوب أحوجلسوا بأنفسهم الستماعها و، على النهج نفسه

والقناعـة   فـاف من توفر الع بد كما كان ال. 4وكانت سلطة الناظر للمظالم تفوق سلطة القاضي
  .5ونفاذية األمر للناظر في المظالم، والورع والهيبة

  وهما، 6الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره مرتين استخدمو

 صاحببن عبيد اهللا بن رشيد  مدأحولكن أرى أن تجلس أنت يا أبا علي على ساعة ومعك  -
مـن   بـد  ال هاوتفرد، يجوز توقيعكما فيهفيما ديوان المظالم وتستدعيا القصص وتوقعانها 

وأتهنأ يـومي  . قع فيه وينصرف أرباب الظالمات مسرورينوأل هوتحضراني، عليه وقوفي
 .7بذلك

وأخذناها عمن كانت الدنيا والمملكة يطرحان األثقال عليه فنهض بها يعني أبا الحسن بـن   -
بن عبيد  اسملقد رأيته جالساً في الديوان للمظالم الوزير إذ ذاك الق: علي أبوثم قال ، الفرات

 .8رجل من رسم ثقله عليه الطائي إليهاهللا فتظلم 

                                                           

  .185ص، ألفاظ، إسماعيل .231ص، التاريخ، أيوب .53ص، تاريخ ،ماجد 1
  .266ص، 1ج، نهاية، النويري .87ص، األحكام، الماوردي .50ص، البتر، الغزالي 2
  .114ص، التطور، وياالطم .54ص، تاريخ، ماجد: أنظر أيضا-
  .98ص، الشهب ،ابن رضوان .268-267ص، 6ج، نهاية، النويري .88-87ص، األحكام، الماوردي 3
  .164ص، المقدمة، ابن خلدون .100ص، األحكام، الماوردي 4
  .231ص، التاريخ، أيوب .53ص، تاريخ، ماجد .303-302ص، اإلدارة، حسين: أنظر أيضا-
  .265ص، 6ج، نهاية، النويري .86ص، األحكام، الماوردي 5
  .85ص، 83ص، تحفة، الصابئ 6
  .83ص، ن. م 7
  .85ص، ن. م 8



139 

ـ ارها لعرضها على الـوزير  ختصاها وفكان للمظالم شخص يقوم بها يتم قراءت - ي اليـوم  ف
 .المحدد للمظالم ويتضح مدى اهتمامهم بذلك

 ديوان السواد  . ج

هذا الديوان بسواد العراق ويشمل الكوفة والبصرة وقراهما وهو جزء من ديوان  اختص
  1)م902/ه289ت(الخليفة المعتضد باهللا  هالدار أنشأ

الديوان  داً هوأحوحمل مدلوالً و 2مرات) 9(الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره  استخدم
  :من األمثلة عليهوالذي يشرف على أراضي بغداد وما حولها 

الحسن  أبيكنت في ديوان السواد في وزارة : علي زكريا بن يحيى الكاتب قال أبووحدث  -
 أصـحاب الكتاب يخلـون بالحضـور فيـه و    أكثروكان ، بن الفرات الثانية في يوم ثالثاء

  .3الحسن للمظالم أبيالمجالس في مجلس الوزير 

نكب السلطان ال أنا فمن قلد ديوان : الخاقاني قال اسمالق أبو: من قلد الوزارة؟ قلت: وقال لي -
 الـدواوين رمي بحجره فمـن تقلـد   : الفرج بن حفص فتبسم عجب وقال أبو: السواد؟ قلت

 4الباقية؟

عليه أتواله من ديوان السواد ال تشره نفسـي   وكان غاية أملي وتقديري المقام على ما كنت -
  .5زهأوغيره وال يدور في فكري تج إلى

  ديوان المغرب. و

في عهد الخليفة المعتضد باهللا وهو جزء من ديـوان الـدار    كذلك ستحدث هذا الديوانا
  .6بالواليات الغربية اختصالذي 

                                                           

  .102، صتاريخخريسات،  1
  .155ص، 230ص، 200ص، 123ص، 96ص، 95ص، 53ص، تحفة، الصابئ 2
  .54-53ص، ن. م 3
 .96ص، ن. م 4
 .213ص، ن. م 5
  .102ص، تاريخ، خريسات 6
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داً وهو ما يخـص الواليـات   أححامالً مدلوالً و، 1مرات) 7( هذا اللفظ الصابئ استخدم
  :من األمثلة الواردة فيها، من الدولةوالمغربية 

 إلىوسلمهما ، وأخذهما من يدي، الحسن علي بن عيسى بذلك أبوفلم يقنع ، وأخذت حظهما بها_ 
من غير أن يعرفـه  ، وأمره بأن يتتبع أمرهما بنفسه،ديوان المغرب إليهوكان ، حمد بن محمد

  .2ما أخذت خططهما به

المحسـن بـن    الراضي باهللا بما أرخ أيامووقع بيدي ثبت أخرج من ديوان المغرب في 
  .3وزارتهم الثالثة أيامعلي بن الفرات من الخطوط فمن قبض عليه وصادره في 

  ديوان المشرق. ي

ـ الخليفة العباسي المعتضد باهللا  استحدثه أيضاًديوان  زء واختص بالواليات الشرقية وهو ج
  .4من ديوان الدار

داً وهو ما يخص الواليـات  أححامالً مدلوالً و، 5مرتينفي ثنايا كتابه  ه الصابئاستخدم
  :من األمثلة الواردة فيها ما يليو، الشرقية من الدولة

  .6تقلد المالكي ديوان المغرب والمصري ديوان للمشرق: الباقية؟ قلت الدواوينفمن تقلد _ 

  .7األصول والمشرق والمغرب ليكون هوالسواد ين أووقررت معه تقليده أصول دو_ 

وتخصيص كل ديوان بموظفيـه   الدواوينيتضح من خالل كتاب الصابئ مدى اإلهتمام ب
 أو، في مورد معين كالخراج والضياع أوين المشرق والمغرب والسواد أوفي منطقة محددة كدو

  .الرعية كديوان المظالم والجيش وغيرها أمورمتابعة 

                                                           

 .213ص، 200ص، 166ص، 95ص، 64ص، تحفة، الصابئ 1
 .64ص، ن. م 2
  .1661ص، ن. م 3
  .12ص، تاريخ، خريسات 4
  .200ص، 95ص، ن. م 5
  .95ص، ن. م 6
 .200ص، ن. م 7
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  الفصل الخامس

  االقتصاديةو الفاظ الحياة االجتماعيه
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  الفصل الخامس

 واالقتصادية الفاظ الحياة االجتماعيه

  ألفاظ الحياة االجتماعية 

 ةالخاصه بالمالبس ووسائل المعيش األلفاظ :الأو

  بالمالبس ةالخاص األلفاظ –أ 

 زاراإل -1

غيـر   3والنسـاء ل لباس خاص بالرجال يوق 2،ةفوهو الملح،1لفظ يذكر ويؤنث.جمع مآزر

 5.اطته بالشيء فيستره ويواريهحسمي بذلك إلو 4سفل من الجسد مخيط يستر الجزء األ

 أوعلى وجـوههن   أووؤسهن عند النساء فكن يضعنه على ر هذا اللفظ استعماالت تعددت

في داخل السروال عند  وكان يثبت بضم حاشيته العليا. 6د أحزارين في وقت وإواتخذن ، يشتملن

  7.عند مجرى التكه

                                                           

ابن منظـور،  . 24، صمختارالرازي، . 77، ص 1، جـ المخصص، ابن سيدة. 247ص  ،13، جـتهذيباألزهري،  1
   .81، ص الكلياتأبي البقاء، . 19ص ، 1، جـالمصباحالفيومي، . 138ص، 1، جـ لسان
، زنـاتي . 285ص  ،ألفـاظ إبراهيم، . 17، ص اآللةالرصافي، . 24-23، ص 1، جـمعجمالبستاني، : أنظر أيضا -

  .198، ص القاموس
. 138، ص1، جـ لسانابن منظور، . 77، ص 1، جــالمخصصابن سيدة، . 587، ص2، جـحاالصحالجوهري،  2

 .81ص ، الكلياتي البقاء، بأ. 24، ص مختارالرازي، 
  .17، ص مالبسالعبيدي، . 72، ص 1جـ، تاريخ، جودي 3
ص  ،5جـ تاج، الزبيدي، . 138، ص 1، جـ لسانابن منظور، . 24، ص مختارالرازي، . 154، ص فقهالثعالبي،  4

  .81، ص الكلياتالبقاء،  أبي. 117
  .285، ص ألفاظإبراهيم، : أنظر أيضا-
   .81، ص الكلياتبقاء، ي البأ. 138، ص1، جـلسانابن منظور، . 24، ص مختار، الرازي 5
  .72، ص 1، جـ تاريخجودي،  6
   .230، ص مالبسالعبيدي، . 75، ص 1جـ ، ن. م 7
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 وحمل مدلوال للمالبس ومثال. 1ده أحمرة وفي ثنايا مصدره الصابئ هذا اللفظ  استخدم

  :.ذلك

طلق صدرا كبيرا من المال ابتاع به مـن  أو .حمد وغيره من القواد لتلقيهمنفذ نزار بن مأو -
 2.زررديه واألت والعمائم واأليالأووالقمص والسر الحضرة

 ثياب -2

ويطلق علـى  ، 3القطن  أوالصوف  ،الفرو ،وهو كل لباس يصنع مع الخز ،جمع ثوب
  5.وبائعه الثواب، 4 ةالبساط والعماموالقلنسوة 

 حـامالً  تاألمثله التـي ورد  ومن .6مرة  )21(ورد هذا اللفظ في ثنايا مصدر الصابئ 
  .:يلي فيماالمدلول السابق 

 7.وثلجا وكذلك السيده ةشربأوطيبا وطعاما وقتدر ماال وثيابا الم إليهوحمل  -

 .8صعد بكتابه وحواشيه وغلمانه ورجالته ومعه ثيابه وفرشه وآلتهأفضرب البوق و -

عجميا واقفا على سطح مجلس مـن  أن وجد المقتدر باهللا رجال أولم يبعد بعد هذه الحال 
  .9مجالسه وعليه ثياب وبيعته

                                                           

  .157، ص تحفةالصابئ،  1
  .157، ص ن. م 2
. 245، ص 1، جــلسان، ابن منظور. 190، ص 10، جـ المحيطابن عباد، . 154، ص 15، جـ تهذيباألزهري،  3
  .328، ص الكلياتي البقاء، بأ
  .285، ص ألفاظإبراهيم، : أنظر أيضا -
  .328، ص الكلياتأبي البقاء،  4
   .494، ص معجمة، سالنواي 5
، 94، ص53، ص46، ص32ص ،178، ص 136، ص 133، ص 57، ص 40، ص 28، ص تحفــةالصــابئ،  6

 .138، ص132ص
   .28، ص ن. م 7
  .32، صن. م 8
  .40، صن. م 9
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 .1ليشربه وقد نزع ثيابه ،المحسن بسويق إلىوجاءت خنزابه  -

 ،خضـر أوثوب  ،منسوج بالذهب وشيءتان فيهما ثوب خفي عشي هذا اليوم ت إليهوحمل  -
 .2ءثواب بيضاأ ةوثالث

 ةالجب -3

يكون واسعا دون اكمـام يلـبس فـوق    ، 3هي ضرب من اللباس ،والجمع جبب وجباب
فـاء  لللخ كذلك يصنعكان و بيايصنع من الصوف والخز والعت، 5خاص بالرجال  وهو ،4الثياب

  6.وغيرهم

  .اء الدورعسمأد أحوقيل هو . 7ويعرف بانه لباس خطباء المساجد 

والطويـل   فكان القمـاش الثمـين   .في المجتمع جبتها الخاصه ةلكل طبق وقد خصص
  8.في حين تعددت الرقع في جبة الفقراء ،والقصيرة للبقالين،غنياءوالعريض من صفات جبة األ

 ومـن  ،وفي كل مرة كان يحمل مدلول اللباس. 9مرات  10الصابئ هذا اللفظ  استخدم
  .:التي ورد فيها األمثله

 10.وشعره طويل ةدنس ةوعليه جب .محبسه يرسف في قيوده فجيء به من -

 11.كارعلبسني جبة صوف قد نقعت في ماء األوا -

                                                           

  .46، صتحفةالصابئ،  1
 .40ن، ص. م 2
   .415، ص 6، جــ المحيطابن عباد، . 511، ص 10، جـ تهذيب، األزهري. 123، ص العينالفراهيدي،  3
 .273، ص ألفاظ، إبراهيم 4
  .241ص ، المالبس، العبيدي 5
   .241ص ، المالبس، العبيدي. 76، ص 1، جـ تاريخ، جودي 6
  .273ص ، ألفاظ، إبراهيم 7
  .76ص ، 1جـ ، تاريخ، جودي 8
 .180 – 139 -138 -12، ص تحفةالصابئ،  9

  .12ن، ص . م 10
  .81ن، ص . م 11
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وتضييق فوجدتني قد عملت كل شيء منه من مصادره ونهب وقبض ضياع وحبس وتقييد  -

 1.لباس جباب الصوفإو

جبة صوف  نه مقيد بقيد ثقيل وعليهأالحسن بن الفرات و أبين الرجل المحسن بن أخبرنا أف -

 .2في عنقه ةقد غمست في النفط موضوع

 الخف -4

لقـدم  وهو من متعلقـات اللبـاس    .الخف للبعير واستعير به مجازا لالنسان كلمة صلأ

  3.خفاف وخفافأوجمعه  ،رض من باطن قدمهنسان يصيب به األاإل

ـ  ،بلون معين ةت كل فئاختصو .لوان الخفافأشكال وأتعددت  عنـد   ةفخصص للخليف

وقد  .سودأخر ض واآلبيد خفيها باللون األأح ةة الذميمأوتلبس المر ،مر ليلبسهحجلوسه الخف األ

 اسـتخدم كما . 4 ةء تادية واجباتهم من موظفي الدولثناأعلى الذين يتركون خفافهم  ةفرض عقوب

  .5الخف لحفظ الحاجات فيه كجيوب

حامال مدلول ما يلبس في ، 6مرات  )4(الصابئ هذا المصطلح في ثنايا مصدره  استخدم

  :على ذلك ةاألمثلمن و ،في القدم

 7.نفذ من سال عن خبرهأفلم ينزع خفه حتى  ،منزله إلىالعباس  أبوفشرب وانصرف  -

 8.وطيلسانا وخفا ةتوقعه ولبس عمامأنا جالس أ :فقال -

                                                           

  .81، ص تحفةالصابئ،  1
  .810ن، ص . م 2
   .435، ص الكليات، ي البقاءبأ. 81ص  ،9، جلسانابن منظور، . 117ص ، مختارالرازي،  3
   .320، ص مالبسالعبيدي، . 84، ص 1جـ ، تاريخجودي،  4
  .298ص ، الفخري، اابن طباطب 5
  .259، ص 232، ص 162، ص تحفةالصابئ،  6
  .162ن، ص . م 7
   .232، ص ن. م 8
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ـ   ،خففا فـي ملبسـه  وال مت ،نه ما رئي قط مبتذال في مجلسهأقيل  - ال إ ةوال فـارق الدراع

 أوفراشه  إلىى أو إذاال إقاته أو أكثرمن دونه وال الخف في  ةوالمبطن ،والقميص من دونها

 1.قعد مع حرمه

داهن عن حإن فدخلت الدهليز وكشفت إليهبانبا نسوة وطليق من يكلمهن وخرجت  إلىصار  -

 2.ازاره وخفه ىهو فالن العامل فنح إذاوجهها ف

 الرداء -5

يغطي الجزء العلوي ، 4والعباءه  ةجبالك ،زارقيل ضرب من الثياب يلبس فوق اإل، 3حاالوش

 إلـى كمام تصل أوله  ،ويكون مفصال على الجسم، 5العلوي من العنق والمنكبين وجمع الكتفين 

  6.ويزين بشريط من الزخارف عند العضدين ةتحيط بالرقب ةوفتح ،الرسغين

وارتداء الخطباء والشعراء والخدم ولم يكن لبسه  .يعتبر الرداء زيا رسميا للخلفاء العباسيين

  7.ولبس في مختلف المناسبات كالرقص ،جباريا كالعمامهإللخطيب 

ما يلبس فـوق سـائر   حامال مدلول ، 8مرتين الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره  استخدم

  .:على ذلك األمثلهمن الثياب و

 9.وعليه قمصان ورداء تالفرا ابنخرج أو -

                                                           

  .238، ص تحفةالصابئ،  1
  .259، ص ن. م 2
 .169ص ، 14، جـ تهذيب، األزهري 3
  .ألفاظإبراهيم، : أنظر أيضا. 4، جـ لسانابن منظور،  4
  .167، ص 4، جـ تهذيباألزهري،  5
  .310 -307ص ، مالبس، العبيدي. 78ص ، 1جـ ، تاريخ، جودي 6
  .261، ص المالبسالعبيدي، . 301، ص 1، جـ تاريخ ،جودي 7
 .157، ص 71ص ، تحفة، الصابئ 8
   .75ن، ص . م 9
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بيرا من المال ابتاع به مـن  طلق صدرا كأنفذ نزار بن محمد وغيره من القواد لتلقيهم وأو -
 1.ةردييالت والعمائم واألأوالقمص والسر ةالحضر

 الديباج -6

وهو ضرب  ،لفظ فارسي معرب يقصد به النقش والتزيين ،جبياجمع دبي، 2باجيالد ةبائع
  3.وقيل سداه ولحمته من الحرير ،بريسيممن الثياب يصنع من اإل

  .:فورد في قوله 4مرتينالصابئ اللفظ في ثنايا مصدره  استخدم

 5.الكمثري والزعفران ندوار الدستنبو ولنهبوايسنولجند  ،ولتستر الديباج والفاكهة -

ـ   إذاملناها وأفت :تاملوها:فقال.شيء ثقل منأفيها شيء  -  .ةفيها عشر ترجات مقـورة مخيط
 6.لف دينارأفي كل اترجه ويباع فيه  إذافسللنا الخيوط و

 دبيقي -7

  7.ةقرية دبيق المصري إلى ةنسب ،ضرب من الثياب سمي بذلك

مـن  و ،جاء بمدلول الثيـاب ، 8مرات  )9(الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره  استخدم
  .:التي ورد فيها األمثله

مجلس مـن مجالسـه   عجميا واقفا على سطح أن وجد المقتدر باهللا إولم يبعد بعد هذه الحال  -
  9.ةوعليه ثياب دبيقي

                                                           

  .157، ص تحفةالصابئ،  1
  .93، اآللة، ص الرصافي 2
  .1جــ، المخصصابن سيدة، . 52، ص 7جـ ، المحيط، ابن عباد 3
  .234ص ، تحفة، الصابئ 4
  .234، ص ن. م 5
  .234، ص تحفة، الصابئ 6
  .43ص ، 9، جـ تهذيب، األزهري 7
 .178-132ص  – 40، ص تحفةالصابئ،  8
  .40ن، ص . م 9
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  .1هامنوقصب ودبيقي وعمائم ليختار  تاختجضار ثياب حاورسم له ب -

  .2ميمون تخوتاً فيها ثياب فاخرة من قصب ودبيقي اسمالق أبي إلىوبعثت  -

  .3الثياب الدبيقية السرية عليهم ،نظافوبرسم خزانة الشراب خدم  -

   .4من دبيقي وقصب وغير ذالكعدة أثواب  إليهوأمر فحملت  ،العباس مما كتب به أبوفضحك  -

   .4ذالك

 ةالعمام -8

وقد  ،عمائم وعمام جمعهاويلف به الراس تكويرا ، 5ضرب من اللباس الخاص بالرجال 

  7.كما عرف بها تيجان العرب ،6وقد كني عنها بالبيض والمغفر

ت مكان اللواء في الحرب واهتم بها الخلفاء استخدمو ،وتستخدم كوقاية للرأس من األذى

  .8تخذوا عمامة لكل مناسبةوأصبحت مالزمة لهم حيث ا ،اسيبونالعب

حامالً مدلول ما يلـف بـه الـرأس     في مصدره ،9مرات 4الصابئ هذا اللفظ  استخدم

  :ة الواردة هيلواألمث

حامـد مـا يصـلح     هـا منوقصب ودبيقي وعمائم ليختار  تاختجضار ثياب حإورسم له ب -

 .1لخلعتين

                                                           

 .132، صتحفةالصابئ،  1
  .138ن، ص. م 2
  .146ن، ص. م 3
  .147ن، ص. م 4
 .203، صالمالبس العبيدي،. 86ص ، 1، جـ تاريخ، جودي. 376ص ، 1، جـ حااإلفص، الصعيدي 5
 .128ص ،تاجالزبيدي، . 424، ص 12، جـ لسانابن منظور، . 121، ص 1جـ ، تهذيب، األزهري 6
   .270، ص ألفاظ، إبراهيم. 47ص ، اآللة، الرصافي 7
 .136، صطبقاتالقروي، . 56، صالمالبسالعبيدي،  8
 .232، ص157، ص132، صتحفةالصابئ،  9
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وأضر عدة تخوت أختير منها لحظرته ما يكفي لمبطنتين ودراعتين مـن تـاختج وأمـره     -

 .2يلهن وثوبان من قصب لقميصين وعمامتين من تاختجأوضار دبيقي لسرأحب

وأطلق صدراً كبيراً من المال ابتاع فيه مـن   ،لتلقيهموأنفذ نزار بن محمد وغيره من القواد  -

 .3يالت والعمائم واألردية واألزرأوالحضرة القمص والسر

 .4فقال أنا جالس أتوقعه ولبس عمامة وطيلساناً وخفاً -

  القميص – 9

 إلـى تصـل   ةكمام واسعأله . 6يصل شقه على الكتف  5،ضرب من اللباس على الجلد

 تضـاف لـه  و، 7الكتان أويصنع من القطن و ،المعصم يتدلى من حاشيته حتى منتصف الساقين

 .8زرارخر تضاف له األواآل ،ومنه القصير والطويل ةماميأبعض الفتحات التي تستخدم كجيوب 

  9.وقمص ةقمصأوجمعه  ةعلى الخالف ةالقميص لالستعار استخدم

التـي ورد   األمثلـه  ومن ،باسعلى الل ةللدالل، 10مرات  )6(الصابئ هذا اللفظ  استخدم

  :.فيها

 11.الفرات وعليه قمصان ورداء ابنواخرج  -

                                                                                                                                                                          

  .132ن، ص. م 1
 .132، صتحفةالصابئ،  2
  .157صن، . م 3
  .232ن، ص. م 4
  .280ص ، اآللةالرصافي،  5
 .451، ص الكليات، أبى البقاء 6
  .128ص ، 18جـ ، تاج، الزبيدي 7
 .203، ص المالبس، العبيدي. 71ص ، 1جـ ، تاريخ، جودي 8
  .128، ص تاج، الزبيدي. 7، جـ لسانابن منظور، . 624ص  ،أساس الزمخشري، 9

  .239 -71ص ، تحفة، الصابئ 10
  .71ن، ص . م 11



150 

ضر عدة تخوت اختير منها بحضرته ما يكفي لمبطنتين ودارعين من تاختج وثوبان من أحو -

  1.يلين وثوبان من قصب لقميصينأودبيقي لسر

  2.يالتأوالقمص والسر ةمن الحضرطلق صدرا كبيرا من المال ابتاع به أو -

ـ    نه ما رئي قط مبتذال في مجلسه وال إ :وقيل - ال إ ةمتخففا فـي ملبسـه وال فـارق الدراع

 3.والقميص من دونها

 4.يها القاضي شقة هذا القميصأبكم اشتريت  :قال -

  مبطنه – 10

 ،5ةغير ظاهر ةح من خواصه وتكون مخفيبلتص ،توضع بداخله حيثهي بطانة الثوب 

  6.أي علم ما في باطنه وداخله ،بطنأرض الكأل وهو تبطنت األ :فيقال

  :والمثال الذي ذكر فيه هو واحدةمرة الصابئ هذا اللفظ في مصدره  استخدم

 7.عتين من تاختجاريكفي لمبطنتين ودضر عدة تخوت اختير منها بحضرته ما أحو -

  كسوة – 11

رض اكتست األ :فيقالمن الفعل كسا، وتعني الثوب الذي يستتر به، والغطاء، واللباس، 

  8.ياهإبالنبات، أي تغطت به، وكسوته ثوبا، أي البسته 

                                                           

  .132، ص تحفةالصابئ،  1
  .157ص  ن،. م 2
  .238ن، ص . م 3
  .293ن، ص . م 4
  .445، ص 1، جـ لسانابن منظور، . 328، صمختارالرازي، . 3، جـ تهذيب، األزهري 5
  .191ص ، 9جـ ، المحيط، ابن عباد 6
  .132ص ، تحفة، الصابئ 7
ج  لسـان ابن منظور، . 328، ص مختار، الرازي. 6جـ ، المحيط، ابن عباد. 309ص ، 10جـ ، تهذيب، األزهري 8
  .666ص  ،7
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 مثلةوحمل المدلول السابق، األ، 1مرات ) 3(الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره استخدم

  :التي ورد فيها

 2.ته ونفقات خزائن الكسوة والخلع والطيبآلآثمن وظائف شراب الخاصة والعامة و -

من المستخدمين من شـراب العامـة وخـزائن     رزاق الحشم الذين شهرهم خمسون يوماًأ -

 3.الكسوة

 4.ثمان كسوة الدواب وآالتهاأصطبالت للتوسجاني لكفايته وثقته وثم جمع النظر في هذه اإل -

  زيال – 12

، كما يسـتخدم  5من اللباس  ةوحسن الهيئ ةالشار :، فيقالةزياء وهو اللباس والهيئأجمع 
  6.على البسه مثل زي الرهبان والنساء، وزي الفيوج أي رسول السلطان ةللدالل

  :األمثلة التي ورد فيها منو ،7مرات ) 6(هذا اللفظ في ثنايا مصدر الصابئ  استخدم

قصر دار السـلطان   إلىحامد قد انقضت، ومدته قد انقرضت، فدعاه المقتدر  ةوكانت سعاد -
 8.في زي الرهبان

داره في زي الفيوج ليعتم  إلىاعيل بن بلبل من الموفق وصار سمإي ضمن ئان الطا وذاك -
 9.فيها ليلته وينجز له من غد ما وعد

                                                           

  .19ص  ،18ص ،17، ص تحفة، الصابئ 1
  .17ن، ص . م 2
  .18ن، ص . م 3
  .19ن، ص . م4
   .443، ص4ج  ،لسان ،ابن منظور .168ص ،مختار ،الرازي .111ص ، 9جـ ، المحيط، ابن عباد 5
  . 276، صألفاظ ،إبراهيم :أنظر أيضا-
  .33، ص تحفةالصابئ،  6
  .197 -46 -33 -32ن، ص . م 7
  .32ن، ص . م 8
  .33ن، ص . م 9
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 ب يديـه ورجليـه ولـبس قميصـاً    ض، وقد قص لحيته، وخإمرأةووجد المحسن في زي  -

 1.معصفراً

 2. فتجلف الرجل وخرج بهذا الزي والصفف :قال الخاقاني -

  صوف – 13

  3.خذ من الضأن والماعز والشاهأيستخدم في صناعة المالبس ي خام

مدلول مـا يصـنع فيـه     حامال4ً،مرات) 4(الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره استخدم

  :هي مثلةواأل ،اللباس

 5 .كارعصوف قد نقعت في ماء األ ةلبسني جبأو -

ونهب وقبض ضياع وحبس وتضييق وتقييد  ةعملت كل شيء منه من مصادرفوجدتني قد  -

 6.عدائهم وتمكينهم من مكروههمأ إلىلباس جبات الصوف، وتسليم قوم إو

نه مقيد بقيد ثقيل وعليه جبة صـوف قـد   أالحسن بن الفرات، و أبين الرجل بن أخبرنا أف -

التي كان فيها وحبسـوه فـي    ةالحجر إلىنهم ردوه أو هفي عنق ةغمست في النفط مزرور

 7.الكنيف

   

                                                           

  .46، ص تحفةالصابئ،  1
  .196، ص ن. م 2
  .432، ص 5، ج لسان ،ابن منظور .221، ص مختار، الرازي. 196ص ، 8جـ ، المحيط، ابن عباد 3
 .180، 81، 57ص ، تحفة، الصابئ 4
  .81ن، ص . م 5
  .81ن، ص . م6
  .180ن، ص . م 7
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  ةالخاصة بوسائل المعيش األلفاظ –ب

  ثاثاأل – 1

 3،فـرش  أومن لباس 2لينتفع به 1.نسان في معاشهلفظ عام يطلق على كل ما يحتاجه اإل

  4.ومتاع مثل متاع البيت

حامال مدلول كل ما يفرش من متاع 5مرتين،في ثنايا مصدره الصابئ هذا اللفظ  استخدم

  :ةالتالي مثلةالبيت، وقد ورد في األ

ـ وال مـوال مالك والعقار واألقطاع واألالحسن من الضياع واإل بيوقبض ما كان أل - الت، غ

 6.ثاث والرحل والكراعلف دينار سوى األأ ةوستمائ اًنلف دينار عيألف أ هوصح له ما مقدار

 6.والكراع

نـه فـي دار الـوزير،    إعل ما يبقى من المال في خزانته ففيها واج إليهابتع له ما يحتاج  -

  7.ثاث وتجمل حالأبدار و إفرادهه ومكانه يقتضيان ضعومو

  باب – 2

8غيره  أوسد به مدخل البيت من خشب ما يعـرف بـالبواب وهـو    ، يالزمه شخص ي

  9.ابأبوباب البيت، وجمعه وباب الدار، والحاجب، ويقال بباب الشام، 

                                                           

  .111ص ، 2جـ ، لسانابن منظور، . 165، ص 15، جـ تهذيب، األزهري .17ص ، العينالفراهيدي،  1
 .165، ص 15، جـ تهذيباألزهري، . 17، ص العينالفراهيدي،  2
 .111، ص2، جلسانابن منظور،  .165، ص 15، جـ تهذيباألزهري، . 17، ص العينالفراهيدي،  3
  .39، ص الكلياتأبي البقاء، . 19، ص مختار، الرازي 4
 .165ص ، 27، ص تحفةالصابئ،  5
  .27، ص .ن م تحفة، الصابئ 6
  .165ن، ص . م 7
 .101، ص معجمنجم،  8
  .90ص، 1ج، المصباح، الفيومي. 446ص ، 10جـ ، المحيط، ابن عباد. 611، ص 15جـ ، تهذيب، األزهري 9
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المدلول . من مدلول أكثروحمل  ،1ةمر) 24(في ثنايا مصدره  الصابئ هذا اللفظ استخدم

  :ما يلي مثلةاأل ومن ما يسد به، أومدخل البيت  منها لوالمدلول األ

باب داره واستعفاه من الصعود فلم يعفـه، وصـعد وهنـأ بمـورده، ونهـض       إلىفخرج  -

 2.وقبل يده ةطيار إلىن نزل أ إلىلينصرف، فخرج مؤنس معه 

من الطارق؟ : نأبولم يفتح بعد فدققته، فقال البو الفرات، فوجدت بابه مغلقاً ابن إلىفركبت  -

 3.هذا وقت وصول الوزير نائم وما: فقالوا .الجصاص ابنفقلت 

هذا يا  :من وراء الباب ةالدهم، وتقول له السيدأوثم يقعد ويقعده في حجره كما يفعل الناس ب -

  4.وثانياً الًأونت قلدته الخالفة أو. با الحسن ولدكأ

هـل  أبعـض   إلـى ق من قبل بدر غالم المعتضد باهللا بكتاب منه نوافى فران أ إلىووقفت  -

 5.زت معهجففتح له الباب وجاز و ،النازلين في الجانب الغربي ةالدول

  :على ذلك فيما يلي مثلةطريق لشيء واأل أوما المدلول الثاني فجاء بمعنى سبيل أ

لسـلطان  ويضاع، فيلحقنا من ان يترك أرتفاع، وال يجوز اب اإلأبوهذا باب من : فقال

  6.الف دينارآي من ذلك عشرة أحنكار، وتقدير ما يجب في هذه النوإاستبطاء و

للقاضي حتى يذرع عرض قراقير الرمان التي ترد وجله  صاحبفلينفذ الوزير ثقة ثقاته مع  -

 7.من هذا الباب، فذرعت عشرة قراقير

                                                           

ــابئ،  1 ــةالص ، 188ص، 173ص، 162ص، 161ص، 149ص، 148ص، 128ص، 113ص، 90ص، 86، صتحف
  .228ص، 211ص، 190ص، 189ص

  .43، ص ن. م 2
  .86ن، ص . م 3
  .90ص ، ن. م 4
  .148ن، ص . م 5
  .188، ص ن. م 6
  .190ن، ص . م 7
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  دارال – 3

  2.والبناء، فهي الموضع الذي يحل فيه القوم ةوهو المحل 1،جامع للبيوت والمنازل اسم

وحمل مدلول الموضع الذي يحل 3،ةمر) 89(هذا اللفظ في ثنايا مصدر الصابئ  استخدم
  : التي ورد فيها ما يلي مثلةاألمن و ،فيه القوم

 بـن الفرات وأذن لـه ولـم يـؤذن إل    ابندار السلطان وحضر  إلىالحواري  ابنوركب  -
 4.الحواري، فاستوحش من ذلك

لي مـن  إب أحشيء  ما: الفرات ابنمن  بمحضرالمقتدر باهللا قال له  إلىفلما ركب مؤنس  -
 5.يك واالنتفاع بمكانكأنس بقرب دارك والتبرك برجمع في ذلك بين األأنني مقامك عندي أل

 5.بمكانك

مـا  : فقال له ،مر هذا الرجلأالفرات نصرا الحاجب بحضرة المقتدر باهللا في  ابنوخاطب  -
 6.المؤمنين أميرن يجري عليك في دارك مثل ما جرى على دار أظنك ترضى أ

  منزل – 4

 1،فيقال نزل القوم أي نزلوا منازلهم 7،هو موضع نزول القوم ومكانهم ومنهلهم ودارهم
د العقار المشتمل على البيوت وصـحن  أحوالمنزل  2،ومكان نزل، أي ينزل به كثيرا 1،منازلهم
  3.ومطبخ

                                                           

  .227، ص الكلياتأبي البقاء،  1
  .298ص  ،لسانابن منظور،  .341، ص 9جـ ، المحيطابن عباد، . 310ص ، العينالفراهيدي،  2
، 94ص، 90ص، 86ص، 79ص، 76ص، 50ص، 44ص، 43ص ،41ص، 39ص، 35ص، 34، ص تحفةالصابئ،  3

، 152ص، 150ص، 143-142ص، 140ص، 136ص، 134ص، 132ص، 131ص، 130ص، 121ص، 103ص
، 208ص، 207ص، 206ص، 198ص، 197ص، 195ص، 180ص، 179ص، 174ص، 172ص، 160ص، 157ص
 .260ص ،259ص، 254ص، 228ص، 224ص، 223ص

  .34ن، ص . م 4
  .39ن، ص . م 5
  .41ن، ص . م 6
  .656، ص 11جـ ، لسان، ابن منظور 7
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 أوهو الدار  داًأحو حملت مدلوالً 4مرة  )13(في ثنايا مصدره الصابئ هذا اللفظ  استخدم

  :التي ورد فيها ما يلي مثلةاألومن العقار الذي ينزل ويستقر فيه القوم، 

فحفـر  . فروا مكان مقعده عند خدمته ليأح: الملك منزله فلم يوجد له شيء، فقال إلىنفذ أف -

 5.هذا الكنز كان يخاطبني: الملكفوجد تحته كنز عظيم، فقال 

والكتب وحمل  األعمالسيين، واخذ ما كان من منازلهم من نرالفرات على ال ابنفلما قبض  -

وكنـت   :عبـد اهللا  أبوقال  ،ابهمبسأسيون نربما بر به ال دارهما، وميزاه، وجدا فيه ثبتاً إلى

 6.نوح أبومنصور و أبوالعباس، ومعي  أبيمن  قريباً جالساً

كذا من  ةكان ذكر لي فيما جرى بيننا من الحديث ان منزله في الجانب الغربي في سكوقد  -

 7.ةسكك المدين

 8.وتعمل على المقام فيه إليهلك ان تعدل أسأهذا منزلي لك وبين يديك و -

 9.من منزل مواله معه فكان منزله قريباً إليهفمضيت  هدار إلى ةشار بالنقلأف -

  بيتال – 5

  1.ة، وبيت اهللا الكعب11فهو ما يبات فيه وقيل البيت الفرش وقيل القبر، 10لما يسقف  اسم

                                                                                                                                                                          

  .658ص، 11ج، لسان، ابن منظور .210، ص 13، جـ تهذيب، األزهري 1
  .210، ص 13، جـ تهذيب، األزهري 2
  .239، ص الكلياتأبي البقاء،  3
 . 180ص، 174ص، 162ص، 161ص، 157ص، 154ص، 153ص، 147ص، 130ص، 82، صتحفةالصابئ،  4
 .82ن، ص . م 5
  .130ن، ص . م 6
  .147، ص ن، م 7
  .153ن، ص . م 8
  .154ن، ص . م9

  .717، ص الكلياتأبي البقاء،  10
  .474، ص 9جـ ، المحيط، ابن عباد. 334، ص 14، جـ تهذيب، األزهري 11
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   :وحمل مدلول مكان المبيت في المثالمرتين الصابئ هذا اللفظ في مصدره  استخدم

  2.بيت منامه ونام إلىكل ثم قام أودعا بالطعام ف

  : ومدلول ما له سقف في المثال

 3.مر السقف والحيطان يعرف ببيت الدمأحوبيت  -

  الستائر – 6

نـواع  أونـوع مـن    4،متعة البيتأستار وستور وستر وهي من أوالجمع  ة،مفرد ستار

  5.الفرش يستخدم ليستتر بها من أي شيء

وذكر  ،تر بهتجاء بمدلول ما يس ،6مرات )4( الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره استخدم

  :ةاآلتي مثلةفي األ

اني أوضرت من أحو ،حصر كثرةًورائها ما ال يوحضر من المغنيات بين يدي الستائر ومن  -

يا سـيدنا،  : العباس الفرغاني حاجبه قد دخل وقال إذاالوافرة، و ةما له القيم ةالذهب والفض

سـه  أثم رفع ر فاطرق مفكراً. ذن للوصولأوهي في طيارها تست ةقد حضرت بدعه الكبير

م اونهضت المغنيات اللـواتي كـن قـد   ال قليال، إاني فرفع ورفعوا ما ها هنا من األإ: وقال

 7.ةالستار

                                                                                                                                                                          

  .474، ص 9، جـ المحيطابن عباد،  1
  .157، ص تحفةالصابئ،  2
  .179ن، ص . م 3
 .120ص، 1ج، المصباح، الفيومي .295ص، 8، جالمحيطابن عباد، . 381، ص 15، جـ تهذيب، األزهري 4
، أساس، الزمخشري .295ص، 8ج، المحيط، ابن عباد .381ص، 15ج، تهذيب، األزهري .409ص العينالفراهيدي،  5

  .120ص، 1ج، المصباح، الفيومي .337ص
 .197، ص 145، ص تحفةالصابئ،  6
  .145ص ، ن. م 7
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علم ما هو، فمـا  أمر كبير ما وهذا أل. سبل الستور والستائر في الدار التي هو وهم فيهاأو -

 1.فراتالالحسن بن  أبوحتى وافى  ةمضت ساع

  فراشال –7

وقيل موضع اللسان فـي مقـر    3ة،، وقيل الفراش الزوج2متعة البيت التي تفرش أد أح
  6.وافتراش الدار أي تبليطها 5،فيقال فرشت الفراش أي بسطته 4،الفم

متعة البيت التي أمدلول  حامالً، 7مرات  )4(الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره  استخدم
  _ :التي ورد فيها هي مثلةواأل ،التي تفرش

 8.عوان والحمالين فيهاجرة األأرزاق الفراشين والمجلسيين وخزان الفرش وخزان الشمع وأ -

 8.فيها

واشيه وغلمانه ورجالته ومعه ثيابه وفرشه وآلتـه بعـدما   حصعد بكتابه وأفضرب البوق و -
 9.دعه بواسط من مالهأو

  10.جميالً يفرشها فرشاً ن يفرد لحامد داراًأداره ب أستاذ إلىالحسن بن الفرات  أبووتقدم  -

  العقار –8

                                                           

  .197ن، ص . م 1
، 6ج، لسـان ، ابن منظور .289ص، مختار، الرازي .345ص، 11ج، تهذيب، األزهري .736ص، العين، الفراهيدي 2

  .326ص
  .310ص، 2ج، قاموسال، الفيروز أبادي .326، ص 6، جـ لسانابن منظور،  3
 .310ص، 2، جـ القاموسالفيروز أبادي،  4
، لسـان ، ابن منظـور  .289ص، مختار، الرازي .345ص، 11، جـ تهذيباألزهري، . 736، ص العينالفراهيدي،  5
 .326ص، 6ج
  .640ص، 2ج، المصباح، الفيومي .324، ص 7، جـ المحيطابن عبادة، 6
 .35ص، 33ص، 32ص، 19، صتحفةالصابئ،  7
  .19ن، ص . م 8
  .32ن، ص . م 9

  .33، صتحفةالصابئ،  10
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البيـوت   أيضاوقيل يشمل  1،يرادف هذا اللفظ متاع البيت من النخيل والضياع وغيرها
  3.ن البناء ليس من العقارأذلك  ،ال أم ةسواء كانت مبني ةفالعقار، الغرف 2،رضوالمنازل واأل

رض ومتـاع  جاء بمـدلول المنـازل واأل  و ،مرات4) 4(ورد هذا اللفظ في ثنايا مصدر الصابئ

  :التي ورد فيها مثلةومن األ ،البيت

زه في النفع هذا البناء الذي ال يزيد اهللا من أو، وتجبتغاهابحديث العقار الذي  اسمبا القأحدثه  -
 .5وبعداً ثماًإال إله أوح

ما دورك أالفرات  ابنفقال له  ،فراج عن دوري وعقاري ببغداداإل: وكان الباب الثاني منه -
 6.طلقهأنا أما عقارك فأو ،وولدك فما عرض لهم

  درجال – 9

 ةوهي مشي ةوالمنزل ةالرفع أيضا، وتعني 7ةفردها درجمشياء على مسلك وهو ممر األ
  8.الصبي والشيخ

شياء والمثـال  وحمل مدلول ممر األ ،الصابئ هذا اللفظ مرتين في ثنايا مصدره استخدم
  : الذي ورد فيه اآلتي

 ئمن شاط ةداره وصعد الدرج إلىشفيع اللؤلؤي، فلما حمل  إلىمر على تسليمه واستقر األ -
 9.فجعل يتعلق بالدرج ويصعدد بيده أحلم يمسك  ةجلد

  جسرال – 10

                                                           

  .216، ص 1، جـ تهذيباألزهري،  1
 .245، ص الكلياتأبي لبقاء،  2
  .160، ص 1، جـ المحيطابن عباد،  3
 .223، 212، ص تحفةالصابئ،  4
 .223، صن. م 5
  .212ن، ص. م 6
  .643، ص1، جـ تهذيباألزهري،  7
  .199، ص المنجد، الهنائي .40، ص 7، جـ المحيطابن عباد،  8
  .94، ص تحفةالصابئ،  9
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 أوسـطح   أوركب  أو قد يكون طبيعياًوالتي يمر عليها الناس والدواب،  ةيعني القنطر
  2.ويتم رفعه وصفه وجمعه أحلوحيث يبنى من الخشب واأل 1،مبنياً

التـي   مثلةمن األ ة،، بمعنى القنطر3 مرات )6(ورد هذا اللفظ في ثنايا مصدر الصابئ 

  :ورد فيها

 4.س الجسر من الجانب الشرقيأر إلىزل على ذلك حتى انتهينا أولم  -

 5.في الماء فلما توسطت الجسر رميته مخرقاً -

على جسر قارون وهو بزند من البزنـدات وتسـمى    ةيا معاشر الناس اجتزت الساع: قال -

 .6 اجسور بمصرالبزندات 

  بزنداتال – 11

وتـرادف معنـى الجسـور     ،العامة في العصر العباسي ةلسنأعلى  ةالسائد األلفاظد أح

  7.والقناطر والمعابر

علـى   مثلةاألمن و ،بمدلول المعابر 8 مرات )5(الصابئ اللفظ في ثنايا مصدره استخدم

  :ذلك

عمال ل ألوفي وزارة الخاقاني قد شرطوا على حامد في ضمانه األ الدواوين أصحابوكان  -

 1.نهار وحراسة البزنداتضمانه لما ينفق على األخر سني آن يؤدي في أواسط 

                                                           

  .807، ص 7، جـ المحيطابن عباد،  1
 .182ص، معجم، نجم .360ص، 1ج، معجم: البستاني، أنظر أيضا-
  .355، ص الكلياتأبي البقاء،  2
  .235ص ، 148،ص41، ص 31، ص تحفةالصابئ،  3
  .148، ص ن. م 4
  .148، ص ن. م 5
 .235، ص ن. م 6
  .77، ص المصطلحاتالخطيب،  7
  .235، ص 31، ص تحفةالصابئ،  8
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مره بمطالبته واالستقصاء عليه واالبتداء بنفقات أله و ةبالحضر ةمرات المعمولاالمؤ إليه ذنفأ -

 2.المصالح والبزندات والبذور

  ةطعمالخاصة باأل األلفاظ: ثانيا

  أحتفال –1

 التفـاح ، والمكان الذي ينبت فيـه  ةأحدته تفأحرض العرب وأنوع من الفاكهة يكثر في 
  3.ةالكثير يعرف بالمتفح

  :الصابئ اللفظ مرتين، بمدلول الفاكهة التي تؤكل وقد ورد في المثال اآلتي استخدم

ن يبصق في الماء، فبصق فـي وجـه   أ كانت في يده، وهم ةأحه بتفين يحيأراد الخاقاني أو -
 4.في الماء ةالتفاحعلي بن عيسى ورمى ب

  تينال –2

جناسـه  أ 7 ،شجر البلس، وقيل هو 6 ويابساً تؤكل رطباً 5رض العرب،أفاكهة تكثر في 
  9.ةدته تينيأح، وو8ةوبري ةوريفي ةوسهلي ةكثيرة جبلي

وقـد ورد   ،بمدلول الفاكهة التي تؤكل واحدةمرة الصابئ هذا اللفظ في مصدره  استخدم
  :في هذا المثال

                                                                                                                                                                          

  .31ن، ص . م 1
  .235ص  ،ن. م 2
  .612ص، 1ج، لسان، ابن منظور. 445ص، 4ج، تهذيب، األزهري. 103، ص العينالفراهيدي،  3
  .205، صتحفةالصابئ،  4
  .75، ص13، جـ لسانابن منظور،  5
  .109ص، 1ج، المصباح، الفيومي. 75ص، 13جـ  ،لسانابن منظور، . 5، ص مختارالرازي،  6
  .75ص، 13ج، لسان، ابن منظور .137، ص 3، جــ المخصصابن سيدة،  7
  .75، ص 13، جـ لسانابن منظور،  8
. 75، ص13،جــ  لسـان ابن منظور، . 137،ص3جـ  ،المخصصابن سيدة، .465، ص 9، جـ المحيطابن عباد،  9

  .109، ص1، جـ المصباحالفيومي، 
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فتدعونا الضرورة  ،انجبه اهللا عليأو، ونطالب بتكملة ما حنطية محترقةكمامهم أوطرحوا في  -
ثم رمـوا   ة،وهي على هذه الصور الغلة،دائها حتى تطلق أبيع نفوسنا وشعور نسائنا و إلى
 1.وفستقاً ولوزاً مقدداً وخوخاً يابساً كمامهم تيناًأمن 

  خوخال –3

وحجمه بحجم  ،بهشاشته، معروف 3الدبر  اسمخضر ووألونه  ،من النبات2 ةثمرة معروف

  5.ةدته خوخأح، وو4بحجم حبة الجوز، وهو لفظ يطلق على الشجرة والثمرة 

  :في المثال اآلتي واحدة ةورد هذا اللفظ في ثنايا مصدر الصابئ مر

فتـدعونا   ،جبـه اهللا علينـا  أوما  ة، ونطالب بتكملةمحترق ةكمامهم حنطأوطرحوا في 

، ثـم  ةوهي على هذه الصـور  ةدائها حتى تطلق الفلأوسنا وشعور نسائنا وفبيع ن إلى ةالضرور

  6.وفستقاً ولوزاً مقدداً وخوخاً يابساً كمامهم تيناًأرموا من 

  رمانال – 4

ـ أمـت الشـيء   م، وهو من رةدته رمانأحهو حمل شجرة معروف من الفواكه، و ه رم

  8."فيها فاكهة ونخل ورمان "  إلىوقد ورد في قوله تع. 7رماأ

  :بمدلول الفاكهة في المثال التالي واحدةفظ في ثنايا مصدر الصابئ مرة لورد هذا ال
                                                           

  .249، ص تحفةالصابئ،  1
   .14، ص3، جـ لسانابن منظور، . 435، ص 4، جـ المحيطابن عباد،  2
 .726ص، 1ج، معجم، البستاني: أنظر أيضا-
  .435، ص4، جــ المحيطابن عباد،  3
  .272، صالعينالفراهيدي،  4
  .172ص، ألفاظ، إسماعيل. 726ص، 1ج، معجم، البستاني: أنظر أيضا-
  .14،ص3، جـ لسانابن منظور،  5
  .249، صتحفةالصابئ،  6
  .327ص، 1ج، المصباح، الفيومي. 158، ص مختارالرازي، . 370، ص العينالفراهيدي،  7
 .199ص، ألفاظ، إسماعيل: أنظر أيضا-
  .68سورة الرحمن، آية رقم  8
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م أطواف الزيت والخشب تنحدر في البـاب  أهل كانت قراقير الرمان و: فيسألهم الوزير

 1.ال

  عنبال – 5

 ،ةالمعنب هل الشامأويسمى عند  ،وهو ثمر لشجر الكرم ،عنابأ، وجمعه 2دته عنبة أحو

  3.ويقال هو الكرم نفسه

بمعنى ثمر يؤكـل فـي المثـال     واحدةالصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره مرة  استخدم

  : اآلتي

 4.وعنباً وفستقاً ولوزاً مقدداً وخوخاً يابساً كمامهم تيناًأثم رموا من 

  ةحنطال – 6

  7.ةاطحنوبائعها الحناط ومهنته ال 6، جمعها حنط،5هو ضرب من الحبوب البر

ومـن  مدلول الحبـوب،   حامالً 8مرات )4(في ثنايا مصدره الصابئ هذا اللفظ  استخدم

  :التي ورد فيها مثلةاأل

ـ     ةالماضي ةنه وجد في بعض البيوت من غلة السنأفذكر  -  ةنحو مائـة كـر بالمعـدل حنط

 1.وشعيراً

                                                           

  .190، صتحفةالصابئ،  1
  .589، صمفرداتاألصفهاني،  .6، ص3، جـ تهذيباألزهري،  2
  .266ص، مختار، الرازي. 589، صمفرداتاألصفهاني، . 67، ص 2، جـ المحيطابن عباد،  3
  .249، صتحفةالصابئ،  4
، الـرازي . 60ص، 3ج، المخصص، ابن سيدة. 25ص، 3ج، المحيط، ابن عباد. 390، ص 4، جـ تهذيباألزهري،  5

  .103ص، مختار
، لسان، ابن منظور. 226ص، ختارم، الرازي. 60ص، 3ج، المخصص، ابن سيدة. 25، ص 3، جـ المحيطابن عباد،  6
 .278ص، 7ج
  .226ص، مختار، الرازي. 60ص، 3ج، المخصص، ابن سيدة .390، ص 4، جـ تهذيباألزهري، 7
  .249ص، 239ص، 141ص، 126، ص تحفةالصابئ،  8
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الف وثمـانين  آربعـة  أكرار فكان ثمن األ والشعير بتسعين ديناراً ةوباع الكرين من الحنط -

 2.لف دينارأ

 3.ةشعير معون وعشرون كراً ةحنط ن يطلق له عشرون كراًأعلي تحت ذلك ب أبوووقع  -

 4.ةمحترق ةكمامهم حنطأوطرحوا من  -

طواف الزيت أمكن انحدار زورق في الباب وال طوف من أ االباب ما ذكرنا لم ةن سعألوال  -

 5.والخشب

  نخيلال –7

  7.الحجاز والجمع نخلهل أ، قيل هو شجر التمر، يؤنثها 6ضرب من الحلي والكروم 

 التمـر،  مدلول شـجر  ، حامال8ًمرات  )5(لصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره ا استخدم

  :األمثلة التي ورد فيها ومن

مر السقف والحيطان يعـرف  أحوعهدي بها وفيها بستان كبير كثير النخل والشجر، وبيت  -

 9.ببيت الدم

 1.رض وجودة الغالتلمصر دهن البلسان وللبصرة النخل والبساتين ولكسكر زكاء األ :فقيل -

 1.الغالت

                                                                                                                                                                          

  .126، ص ن. م 1
  .141ن، ص . م 2
  .239، صتحفةالصابئ،  3
  .249ن، ص. م 4
  .189، ص ن. م 5
  .304ص، شفاء، الخفاجي. 498، ص 8، جـ لسانابن منظور،  6
  .498، ص8، جـ لسانابن منظور، . 371، صمختارالرازي،  7
  .247ص، 233 -157، صتحفةالصابئ،  8
  .157ص. ن. م 9
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المشـرف   ابنن أا ما ذكرت مأ، وةمعروف ةقرحأنه من خراج نخل وخضر في أوال شك  -

 2.شجارنهار، المحفوف بالنخل واألعليه من خريم األ ةأحيقاع المسإشار عليك بأالذراع 

  

  فستقال – 8

رض العرب، اشتق من لفظه فسـتقي، أي ذو  أ، ال يزرع في 3معروفثمر من البقول 

  4.وهو لفظ فارسي معرب. خضرة بلون الفستق

ول والحبـوب التـي   قبمعنى الب واحدةالصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره مرة  استخدم

  :وقد ورد في المثال التالي ،تؤكل

وهذا كلـه بـال    :، وقالواوبندقاً وفستقاً ولوزاً مقدداً وخوخاً يابساً كمامهم تيناًأثم رموا من  -

 5.الجور أوينا في العدل أوما تسإوالبلد فتح عنوة ف. خراج لقوم آخرين

  بصقال – 9

 أميـر يستخدم لعمل المز ،، يعرف بصالبته وغالظته6ب بيانأنبات ذو سيقان على شكل 

  7.قالم مثل قصب السكرومنه تتخذ األ ،واسقف البيوت

 ةمنسوب ةمنطق اسمجاءت بمعنى  واحدةمرة الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره  استخدم

  :ا ما يليموالمثال ك ،لفظ القصب إلى

                                                                                                                                                                          

  .233، صن. م 1
  .247، صن. م 2
 .658ص  ،2ج، المصباح ،الفيومي .99، ص 7ج لسانابن منظور، . 392، ص 9، جـ تهذيباألزهري،  3
   .99، ص 7، جـ لسانابن منظور،  4
  .253ص، ألفاظ، إسماعيل: أنظر أيضا-
  .249، ص تحفةالصابئ،  5
 .693ص، 2ج، المصباح، الفيومي. 693ص ، 2، جــ تهذيب، األزهري. 792، ص العينالفراهيدي،  6
   .693ص ، 2جـ ، المصباح، الفيومي 7
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منصرفاً من دار السلطان عند صالة المغـرب فـرأى    أنه مر في طيارة أيضااديثه أحمن و_ 

  .1ين يصلون في مسجد على دجلة بمشرعة القصبحفأل

   

                                                           

  .205ص، تحفة، الصابئ 1
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  خبزال –10

وهـي   ،ةفي الملبالدقيق الذي يوضع 3، أي الطعام المعالج 2 ةوهو اللطم، 1خباز أجمع 
وهو طعام عام  4ا النار، حيث يمد ويشوى في النار حتى ينضج،مالرماد والتراب الذي توقد فيه

ـ  صـاحب و ،نه مما يقتات به، ألخرىاأل ةطعماأل من بين ساسياًأويعد  ،عرف منذ القدم  ةالمهن
  6.ةومهنته الخباز 5،خباز

التـي ورد فيهـا    مثلةاأل ومن ،،7مرات )5( الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره استخدم
  :والتي تحمل مدلول الطعام المصنوع من الدقيق

الفرات في مطعمه ومشربه واقتصر بـه علـى خبـز     ابن ىعل ىبعد شر قد جن ابنكان  -
، كثيـراً  وفاكهة وثلجـاً  جميالً واسعاً الخاقاني طعاماً إليهخشكار وقثاء وماء الهواء، فحمل 

 واعتذر 

 8.نه لم يعلم بهأمما جرى وحلف  إليه

- ومائتا قطعة دجاج سمان  من الغنم وثالثون جدياً ساًأن روستعمل فيه في كل يوم تسعفكان ي
دراج، ومائتا قطعة فراخ، وهناك خبازون يخبزون الخبـز   ة، ومائتا قطعةوفراريج مصدر

 9.نهاراً السمين ليالً

                                                           

 .216ص ، معجمنجم،  1
  . 344_343ص ،5، جــ لسانابن منظور،  2
 .228ص، ألفاظ، إبراهيم: أنظر أيضا-
 .280، ص 1، جــ المحيطابن عباد،  3
  .343ص، 5جــ ، لسانابن منظور، . 109، ص مختار، الرازي 4
 .634ص، 1ج، معجم، البستاني. 409ص، 1ج، اإلفصاح، الصعيدي: أنظر أيضا-
  .343، ص 5جــ ، لسانابن منظور، . 410، ص 7جــ ، تهذيب، األزهري 5
 .228ص، ألفاظ، إبراهيم. 409ص، 1ج، اإلفصاح، الصعيدي: أنظر أيضا-
  .344-343ص، 5ج، لسان، ابن منظور. 280، ص 4جــ ، المحيطابن عباد،  6
  .254ص، 146، ص47، ص45، ص14، ص تحفةالصابئ،  7
  .45، صن. م 8
  .146، ص ن. م 9
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لي من منزلي إويحمل  ،كل غيرهآستطيب خبز البيت وال ألكيس بين يديه، وكنت وفتحت ا -
 1. ريد فيهأما  ةثالث أوفي كل يومين 

  رغيفال – 11

  4.ةرغفأ أو، والجمع رغفان 3، وهو جمع العجين باليد وتكتله 2أي الخبز 

ورد في  قدومدلول الخبز،  حامالً 5مرات) 8(الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره استخدم
  :مثلةفي األ

نه خيـر  إي فقنقال لتصد ،عرف لي قصة فيهأما : با جعفر ما قصة لك في رغيف؟ قالأيا  -
سي أن تجعل تحت رأ، وعودتني منذ يوم ولدت ةصالح إمرأةمي كانت أن إنعم، : قال .لك

 .6تصدقت به حاكان الصب إذافيه رطل، ف رغيفاً ةعند نومي في كل ليل

مرته لمجاريتك وبيدك رغيف كالترس تدفع أيت في منامي من قد أفراشي ر إلىيت أو إذاف -
ننـي قـد   أ إلىشهد اهللا تعأمر هذا الرغيف فأخبرتني بأ إذاثبته، وأبه السهام فال تصيبك، و

 7.وهبت كل ما في نفسي عليك

لئال يتأخر عني ما يحمـل الـي،    وبحسن االتفاق تركت في الكيس منه رغيفين استظهاراً -
: الحسن على الرغيفين، فلما رآهما قـال لـي   أبيقلب الحساب وقعت عين الوزير أوبينما 

فانكسـر المـال واهللا،   . ، فانصرفت ولم يطالبني بعد ذلك بشيءليك حسابك، مراراًإ مضمأ
شكو الخسارة والفقر حملني أن علي بن عيسى لما رآهما وقد كنت وكان سببه الرغيفين، أل

 8. ةوشدة فاق ٍلاساب لضعف حن حملي للرغيفين مع الحأعلى 

                                                           

  .254، صتحفةالصابئ،  1
 .315ص، 1ج، المصباح، الفيومي. 124ص، 9ج، لسان، ابن منظور. 153، ص مختارالرازي،  2
 .124ص، 9ج، لسان، ابن منظور .105، ص 8، جــ تهذيباألزهري،  3
  .315ص، 1ج، المصباح، الفيومي .153، ص مختارالرازي،  4
 .254ص، 52ص، تحفة، الصابئ 5
 .52ن، ص. م 6
  .52ص ،ن. م 7
  . 254ص ،ن. م 8
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  الزيت –12

وزات  ،، فيقال طعام زيت وزيوت2، قيل عصارة ثمرة الزيتون ودهنه 1هو مخ الزيتون

زيت الخروع وزيت : ويطلق الزيت على دهن الزيتون فيقال 3،دمهم زيتأعل وزات القوم أي ج

  4.هوزيت اللوز وغير

  :األمثلة التي ورد فيها ومن ،5مرات )7( الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره استخدم

 6.مائتي دينار في الشهر، ليوم ستة دنانير وثلثي دينار ةثمن الشمع والزيت من جمل -

ن وثمن الزيـت  أبيئمة والبوجاري المؤذنين في المسجدين الجامعين والمكبرين والقوام واأل -

 7.ح والحصر والبواري والماء والخلوقأبيللمص

  ةالخاصة بالفرق والمذاهب الديني األلفاظ: ثالثاً

  ملةال – 1

، فيقال ملة 10 ة، والطريق والسن9 ة، والشريع8فهي معظم الدين  ،يعني ما جاء به الرسل

  11.ةوديإليهو ةسالم والنصرانيملة اإل

                                                           

  .331، ص أساس، الزمخشري 1
، الفيـومي . 35ص، 2ج، لسـان ، ابـن منظـور  . 384ص، مفردات، االصفهاني. 78، ص 9جـ ، المحيط، ابن عباد 2

  .355ص، 1ج، المصباح
 .355ص، 1ج، المصباح، الفيومي. 169ص، مختار، الرازي. 384ص ، مفردات، األصفهاني 3
  .408ص ، 1 ، جــالمعجممجموعة مؤلفين،  4
  .257ص، 190ص، 189ص ،21ص  ،19، ص تحفةالصابئ،  5
  .19، ص ن. م 6
  .21، ص ن. م 7
 .368ص ، 18جـ ، لسانابن منظور،  8
  .639، ص 2، جـ كشاف، التهانوي. 361ص ، مختار، الرازي 9

 .368ص، 8ج، لسان، ابن منظور. 318ص ، 3، جـ المحيط، ابن عباد 10
  .368ص ، 8جـ ، لسان، ابن منظور 11
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مدلول الدين الخاص بكل 1مرات  )4( الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره حامالً استخدم

  :ةتياآلمثلة وقد ورد في األ ،مةأ

 _نييوسف بن يعقوب وعبد الحميد بن عبد العزيز القاضـي  إلى_ صلوات اهللا عليه _فكتب  -

لهما عن الحـال عنـدهما فـي    أه يسأيامي في أحكانا بمدينة السالم وما يتصل بها من النو

 2.ةوالذم ةهل الملأمواريث 

 ةالقرامط إلىعن علي بن عيسى  ةثواب ابننشأ أالحسن بن الفرات نسخة كتاب  أبوخرج أو -

سـالم  نكم خارجون عن ملـة اإل إ: وفيه بخطه ولم يقل فيها إليهعن كتاب ورد منهم  جواباً

 3.مامجماع وعصيانكم على اإللمخالفتكم اإل

  سالماإل – 2

  5.خيهأنسان نفسه من بوائق ن يسلم اإلأ، ويعني 4سلم من ال ةلغ

ويعني االستسالم والخضوع واالنقياد  ،نزلها اهللا لهداية عبادهأ السماويةدى الشرائع أح: اصطالحا

  7.ن ومفردها مسلميتباعه يعرفون بالمسلمأو. 6هللا عز وجل

حقـن   إلىويهدف  ،قرار بالقلبلهما االعتراف باللسان مع عدم اإلأو ؛سالم ضربانواإل

  8.قرار بالعملإخر اعتراف واعتقاد وواآل ،الدماء

                                                           

  .184-183، ص تحفةالصابئ،  1
   .183، ص ن. م2 
  .215ن، ص . م 3
   .294-293ص، 12ج، لسانابن منظور، . 423، صمفرداتاألصفهاني، . 333ص ، 8جـ ، المحيطابن عباد،  4
  .294-293، ص12جــ ، لسان، ابن منظور. 423ص ، مفرداتاألصفهاني،  5
   .294-293ص، 12ج، لسان، ابن منظور. 423ص، مفردات، األصفهاني. 333، ص 8جـ ، المحيط، ابن عباد 6
  .333، ص 8جـ ، المحيط، ابن عباد 7
  .423، ص مفرداتاألصفهاني،  8
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ـ وجاء بمدلول 1مرات  )5(الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره  استخدم دى الـديانات  أح

  :األمثلة التي ورد فيها ومن، السماويةوالشرائع 

 2.مامجماع وعصيانكم على اإلسالم لمخالفتكم اإلنكم خارجون عن ملة اإلإ -

  3.سالماإل إلىوكاتبوه بذكر اهللا والصالة على رسوله محمد وانتسبوا  -

 4.سالم والكفرنني لو فعلت ذاك الفتضحت عند ملوك اإلأال إ ةنه عالم ثقإلعمري : فقال -

  هل الذمةأ – 3

، 5سالم وبقوا على دينهم ود الذين يقيمون في دار اإلإليهل الكتاب من النصارى وأههم 

لـدخولهم   ةمقابل دفعهم للجزي 7،ن نقض العهد يوجب الذموسموا بذلك؛ أل 6سالم،ولم يعتنقوا اإل

  8.نيمان المسلمأفي ذمة و

 فـي  هـل الكتـاب  أبمـدلول   ،9مرات )3(هذا اللفظ في ثنايا مصدر الصابئ  استخدم

  _:من األمثلة التي ورد فيهاوسالم، اإلو

                                                           

 .236ص، 216ص، 215، ص 199، ص تحفةالصابئ،  1
  .215ن، ص . م 2
  .216، ص ن. م 3
  .236ن، ص . م 4
  .454، ص الكلياتأبي البقاء،  5
  .89ص، معجم، نجم. 836ص، 1ج، معجم، البستاني: أنظر أيضا-
 .454ص، الكليات، أبي البقاء. 221ص، 12ج، لسان، ابن منظور. 417، ص 14، جـ تهذيب، األزهري 6
 .208، ص 2جــ ، الملل، الشهرستاني 7
   .454، ص الكلياتأبي البقاء،  8
  .184ص، 89ص، معجم، نجم. 836ص، 1ج، معجم، البستاني: أنظر أيضا-
  .183، ص تحفةالصابئ،  9
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يوسف بن يعقوب وعبد الحميد بن عبد العزيز القاضيين كانـا   إلىفكتب صلوات اهللا عليه  -

لهما عن الحال عندهما في مواريـث  أه يسأيامي في أحبمدينة السالم وما يتصل بها من النو

  . هل الذمة والملةأ

 .ةهل الذمأفي مواريث  كتاباً إليهوكتب يوسف بن يعقوب  -

 1.هل ملتهأعلى  ولم يخلق وارثاً ةهل الذمأمن مات من  ةن ترد تركأو -

  الخوارج –4

سـواء كـان    ،الجماعةمام الحق الذي اتفقت عليه من الفعل خرج وتعني الخروج عن اإل :ةلغ

وقيل هـم مـن    ،3ذن السلطانإقيل هم من يخرجون من غير  2،بعدهم أوالصحابة  أيامالخروج 

  4.وسموا بالحرورية زاألهوا أهل

كما عرف الخوارج بالشرات أي الذين وهبو أنفسهم من أجل إرضاء اهللا وفـي سـبيلة   

  ".ال حكم إال هللا " وسمو أيضاً بالمحكمة ألن ىشعارهم كان 

 أبـي بن  معاويةأثناء التحكيم بين ) م 657/ه37(فرقة دينية ظهرت في وقعة صفين : اصطالحا

) م 658/ه38ت( ئاسة عبد اهللا بن وهب الراسبيطالب بر أبيوعلي بن  )م661/ه 41ت(سفيان 

طالب  أبينقسم جيش علي بن الخالف بينهما بسبب مقتل الخليفة عثمان بن عفان، حين التحكيم 

بين مؤيد ومعارض للتحكيم، وكان حجة المعارضين ال يجوز تحكـيم الرجـال فـي أمـر اهللا     

  5.هوحكم

                                                           

  .183، ص تحفةالصابئ،  1
  .250ص، 2ج، لسان، ابن منظور. 114، ص 1جـ ، الملل، الشهرستاني 2
 .200ص، 1ج، القاموس، الفيروز آبادي. 254ص، 2ج، الخطط، المقريزي. 251، ص 2، جـ لسانابن منظور،  3
  . 257ص، التعريفات، الجرجاني 4
  .251ص، 12ج، لسان، ابن منظور. 114ص، 1ج، الملل، الشهرستاني. 122، ص 1جـ ، المفصل، ابن حزم 5
  .201ص، 2ج، المدخل، أسود: أنظر أيضا-
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الزبير ورفضـوا  وروا علي وطلحة حيث كفّ ،ن من مبادئهم الوالء والبراء والتكفيراوك

   1 .اإلمامة في قريش وأجازوها في غيرها، وقد عرفوا بمذهبهم التشدد في مبادئهم

منها اليزيديـة والميمونيـة    ،ن فرقةيق التي انقسمت عن الخوارج عشروبلغ عدد الفر

  2...والنجدات والصفرية واإلباضية وغيرها

وقد ورد فيما يلي بمدلول الفرقة  3،مرات 3الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره  استخدم

   :المعروفة

والدنيا منغلقة -رحمة اهللا عليه–عبيد اهللا بن سلمان وزارة المعتضد باهللا  اسمالق أبولما تولى  -

  4. معدومة موالواألطماع مستحكمة من جميع الجوانب والمواد قاصرة واأل بالخوارج،

  قرامطة -5

والقرمطة في الخط أي الدقة في الكتابة، والقرمطـة  . المقاربة بين شيئين، المتقارب الخطو: لغة

رجل كـوفي يقـال لـه     إلى اعيلية لقبوا بذلك نسبةًسموهم فرع من اال. 5قرمطيدهم أحجيل و

  6.هخطو أوفي خطه  ةلقرمط ولقب بذلك ،حمدان بن األشعث قرمط

 أبيأن النبي صلى اهللا عليه وسلم نص على علي بن  هؤالء القرمطة وا فيهؤأهم ما جاو

محمـد بـن    إلـى وهكذا حتى انتهـت   ،يه الحسن والحسينابن ةمامإن علي نص على أطالب و

  7.نه المهدي المنتظرأو) م869\256ت(اعيل اسم

                                                           

   .55، ص 1جـ ، الفرق، يدالبغدا 1
 .263ص، تاريخ، مزرعة. 201ص، 2ط، المدخل، أسود. 66ص، تاريخ، أبو زهرة: أنظر أيضا-
  .55، ص 1، جـ الفرقي، دالبغدا 2
  .266ص، تاريخ، مزروعة. 66ص، تاريخ، أبو زهرة: أنظر أيضا-
 .84ص ،12، ص تحفةالصابئ،  3
  .21ن، ص . م 4
  .414ص، 2ج، القاموس، الفيروز آبادي. 366ص، 6ج ،لسانابن منظور،  .915ص ،حاالصحالجوهري،  5
  .266، ص 1، جـ الفرقالبغدادي،  6
  .118-117، ص الجامعزكار،  7
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ـ   1 ،مرة )17( الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره استخدم ، ةوحمل مدلول حركـة ديني

  :من األمثلة التي ورد فيهاو

تدت أحن إ، ومنع القرمطي منها ةالكوف إلىمضاربه بباب الكناس للتوجه  إلىوبرز ياقوت  -

 موالخذه من األأبما  هبلد إلىبانصراف القرمطي  األخباربورودها، ثم وردت الكتب و نفسه

 2.ةمتعواأل

قد تحركوا للفساد وهموا باعتراض الجـيش،   ةن القرامطأالحسن بن الفرات  أبيواتصل ب -

 3.رهحذبخطي يعرفه ما بلغه، ويوصيه وي الهيجاء كتاباً أبي لىإفكتب 

ـ  أكثرنه ال يقدر على أفكتب رقعة يذكر فيها  - واتفـق مـن ورود    ،آالف دينـار  ةمن ثالث

ما وجدوه فيها ثم انصرافهم  مواستيالئهم عليها ونقله اإليه، ودخولهم ةالبصر إلى ةالقرامط

 4.عنها أيامبعد 

  النصارى –6

 وقيل ،5نصورية  إلى ة، سموا بذلك نسبةالنصراني ةتباع السيد المسيح معتنقي الديانأهم 

  6.ةبالشام، وقيل بالناصرنصران  وقيل

ـ  ابـن ن عيسى أوهي المالكية وتؤمن ب ؛ثالث فرق إلىانقسم النصارى   ةاهللا، واليعاقب

ن اهللا نفسه عبارة إآدم وتصور بصورته، والثالثة قالت  ابنخذ أن عيسى هو اهللا نزل وأوتؤمن ب

                                                           

  .232، ص230،ص230، ص218، ص216، ص215ص، 212ص، 157ص، 46ص، 42ص  ،تحفةالصابئ،  1
  .42ن، ص . م 2
  .157ن، ص . م 3
  .212ن، ص . م 4
  .212ص، 5ج، لسان، ابن منظور. 127، ص 8جـ ، المحيط، ابن عباد 5
  .212، ص 5جــ ، لسانابن منظور،  6
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نسان الكامل في باب وهو عيسى هذا اإل بناإلوم مريم، األووهو الروح القدس،  بناال: ةعن ثالث

  1.التوراة

، وقـد ورد  ةالمعروف ةذكر هذا اللفظ في ثنايا مصدر الصابئ مرتين حمل مدلول الديان
  :ةتيمثلة اآلفي األ

وببيت المقدس آخر يقال  ،عظيم للنصارى يدعى البطرك ةنطاكيأب: قلت، قل يا مبارك: قال -
 2.ال بهاإهم ال تتم أمورن مرهما ينفذ على ملك الروم؛ ألأ، وكليواثكله ال

ريرة ما يفعل هناك وسلك جا بومعهم طولب ةنف حسن المعاملأوحتى لم يزل ذلك عنهم وتست -
 3.في معاملة النصارى مثل ذلك

  الكفار /الكفر  – 7

. نواعأربعة أيمان وضده، وهو وهو نقيض اإل 5 ،، وقيل العصيان واالمتناع4أي البراءة 
 ةياأللةال يعترف بوجود الذات  من وهناك ،نكارإ، ونفاق وكفر ةكفر معاندوكفر جحود، . نواعأ

  6.به في قلبه ذلك بلسانه ومقراً ناطقاً

مـن  والمدلول السابق،  حامالً 7 ،مرات )4( الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره استخدم
  :األمثلة التي ورد فيها

طأه شخرج أكزرع " :كتابهال قول اهللا عز وجل في محكم إزدراع ولو لم يكن من فضيلة اإل -

 ةولو ساعدني الخليف. 8"بهم الكفار يظفاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغ ظزره فاستغلآف

                                                           

  .1700، ص 2جـ ، كشافالتهانوي،  1
  .240، ص تحفةالصابئ،  2
   .240ن، ص . م 3
  .145ص ، 4جــ ، لسان، ابن منظور 4
 .250ص ، 9جــ ، المحيط، داابن عب .5
  .144ص ، 4، جــ لسانابن منظور،  .250ص ، 9جــ ، ن. م 6
  .144ص، 240ص، 236ص، 145، ص تحفة، الصابئ 7
  .29األية رقم، سورة الفتح 8
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جبـه اهللا  أومـا   ةهؤالء الكفار لفعلت في ذلك غاي إلىوتجهيز الجيوش  موالنفاق األإعلى 

 1.مكانعلينا من بذل الوسع واإل

   االقتصاديةلفاظ الحياة أ

  الخاصة بالمهن والصناعات األلفاظ :الًأو

  الخاصة بالصناعات األلفاظ  - أ

  صناعةال – 1

  3.له فتسمى صناعته ةًيمارسه الرجل فيصبح حرف ملهو كل عو 2 ،ها الصانعصاحب

 ةالحداد أولة المهنة كالخياطة أوومز ةفهي من عرف العامة وناتج هذا العلم من الممارس

  4.وغيرها

وهو القائم بمهنة الصناعة،  داًأحو مدلوالً حامالً 5مرات،) 7(الصابئ هذا اللفظ  استخدم

  :من األمثلة التي ورد فيها ما يليو

من المستخدمين في شراب العامة وخزائن الكسوة  رزاق الحشم الذين شهرهم خمسون يوماًأ -

 6.والحدادين ةساكفوالخياطين واأل ةوالصناع من الصاغ

                                                           

  ..240، ص تحفةالصابئ،  1
 .209ص ،8جــ  ،لسانابن منظور، . 38ص ، 2جـ ، تهذيب، األزهري 2
، التهـانوي . 654ص، الكليـات ، أبي البقـاء . 209ص، 8ج، لسان، ابن منظور. 38ص ، 2جـ ، تهذيب، األزهري 3

  .1097ص، 2ج، كشاف
  .109، ص 2جـ ، كشاف، التهاوني 4
  .228ص، ألفاظ، اسماعيل: أنظر أيضا-
 .218ص، 163ص، 99ص، 22ص، 18، ص تحفةالصابئ،  5
  .18ن، ص . م 6
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، ثم يجعل فضل الكيـل  ةلغصول الأبذكر االقتطاع من  ئن يبتدأ ةوقد كان من قانون الكتاب -
ـ   ،صولصدر فضل الكيل فقد صح به األ إذا، فمؤخراً ن أش، والصـواب  أحوهذا غلـط ف

  1.ال يقتضي ما فعلته ةمحلك من الصناع: وتخلو به وتقول له إليهتمضي 

ئر ما وسا عمدة من حديد مفزوغ منها ورصاصٍأ، وةمنقوب ةفكانت كاملة من حجارة منحوت -
 2.جرة الصناعأال قدر إ، فاستعملها، ولم يؤد من المال إليهيحتاج 

ومن  ة،اعتبرت صناع ةن الكتابأ، حتى ةعرف الكثير من الصناعات في الفترة العباسي
  .من الصناع حسب صناعته ةرزاق كل فئأهم الصناعات، وكانت تحدد أ

  خياطال – 2

الثياب بالمخيط، أي ما يخاط به كالسـلك،  ، فهو من يقوم بخياطة ةمهنة الخياط صاحب
  4". الخياط سموحتى يلج الجمل في " :إلى، ومنه قوله تع3أي الخيط

ـ   أصـحاب وكان  5 ،دريس عليه السالمإ إلى ةوقد نسب العامة هذه الصنع  ةهـذه المهن
  6.دأحيجتمعون في سوق و

مدلول مـن اتخـذ    حامالً 7 ،مرات )4(الصابئ هذا المصطلح في ثنايا مصدره  استخدم
  :على ذلك األمثلة ومن ،له ةحرف ةالخياط

من المستخدمين في شراب العامـة وخـزائن    رزاق الحشم الذين شهرهم خمسون يوماًأ
 8.والحدادين ةساكفوالخياطين واأل ةالكسوة، والصناع من الصاغ

                                                           

  .99، ص تحفةالصابئ،  1
  .163، ص ن. م 2
، لسـان ، ابن منظور. 144ص، مختار، الرازي. 209ص، أساس، الزمخشري. 501ص، 7، جــ تهذيب، األزهري 3
   .266ص، 3ج
   .40رقمآية ، سورة األعراف 4
  .324، ص المقدمةابن خلدون،  5
  .137، ص العامةسعد،  6
  .132-18، ص تحفةالصابئ،  7
  .18ن، ص . م 8
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ليلبسها حامد عند الخروج  واحدة ةمن خلع لزمهم الفراغ عاجالًأضار الخياطين وأحمره بأو -

ـ ةنه يوم جمعخروا؛ ألؤرسم الدار من الخياطين يبن من أفذكر . من الحمام . نكر ذلـك أ، ف

من على الطريق من الخيـاطين   واآلن فاستداعخروا جميعا؟ أفتأبرسم الدار فوجان  :وقال

 1.ةحتى يفرغوا الساع

  الخباز –3

حيث يصنع العجين على الملـه   3 ة،الخباز، ومهنته 2قصد به صانع الخبز الذي يؤكل ي

  4.اتخاذ الخبز أي حتى ينضج، والمله الرماد والتراب الذي يوقد فيه النار واالختباز

وقـد توزعـت    ،ا العجين لخبـزه إليهت في بغداد مخابز كان الناس يرسلون ئنشأوقد 

فـي سـقوفها منـافس    ابها ويعمل أبوفكانت ترفع سقوفها وتفتح  5 ،ياءحاأل مختلف المخابز في

  6.لخروج الدخان

صـانع الخبـز،   لمدلول  ، حامالًواحدة الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره مرةً استخدم

  :ومثاله في قوله

رزاق المتطيبـين والمنـائيين   أو_ ولم يكن يومئـذ غيـره   _نفقات البيمارستان الصاعدي  -

ثمان الطعـام  أو ،والخبازين وغيرهمن أبيوالكحالين ومن يخدم المغلوبين على عقولهم والبو

 7.اًفي الشهر، خمسة عشر دينار وخمسين ديناراً ةربعمائأمن جملة  ةشربواأل

   

                                                           

  .132، ص تحفةالصابئ،  1
  .109ص  ،مختار، الرازي 2
  .140ص، 3ج، لسان، ابن منظور. 228، ص العينالفراهيدي،  3
  .140ص ،3جــ ، لسان، ابن منظور 4
  .143، ص العامةسعد،  5
  .22ص، نهاية، يرزيالش 6
  .22، ص تحفةالصابئ،  7
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  الحداد –4

عادة تشـكيله حسـب   إحيث يعمل على معالجة الحديد بتليينه وطرقه و 1صانع الحديد،

سد أل من عمل به من العرب هو الهالك بن أوو 3 ،وقيل هو الباب والسجان 2.المطلوب ثم يبيعه

  4.بالهالكي أيضا؛ لذلك عرف الحداد ةسد بن خزيمأ

 أومـدلول البـواب    حـامالً ، 5ثالث مراتالصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره  استخدم

  :على ذلك قوله ةمثلمن األوالسجان، 

ـ    ضار قيد فيه عشرون رطالًأحنازدك ب إلىفتقدم المحسن  - بمـاء   ةوجبـة صـوف مدهون

 6.يدهيمره بتقأضرها وجيء بحداد وأحكارع، فاأل

ـ أليسـمره ف  ةوجعل القيد في رجل علي بن عيسى وضربه الحداد بالمطرق - صـاب  أو أخط

 7.كعبه

من المستخدمين في شراب العامة وخزائن الكسوة  رزاق الحشم الذين شهرهم خمسون يوماًأ -

 8.والحدادين ةساكفوالخياطين والقصارين واأل ةوالصناع من الصاغ

  سكافياإل – 5

صبحت تطلق أ، ثم ، يقصد بها كل من يتقن مهنته مهما كانت كالنجار مثالًةساكفأالجمع 

  9.ةذيحعلى صانع األ

                                                           

، آبـادي الفيروز . 141ص، 3ج، لسان، ابن منظور. 257ص، 3ج، المخصص، ابن سيدة. 167، ص المنجد، الهنائي 1
 .311ص، 1ج، القاموس

 .141، ص 3ج،لسان، ابن منظور .176ص ،المنجدالهنائي،  2
 .176، ص المنجد، الهنائي 3
   .257ص ، 3، جــ المخصصابن سيدة،  4
  .209ص، 18، ص تحفة، الصابئ 5
  .219ن، ص . م 6
  .219ن، ص . م 7
  .18ن، ص . م 8
  .124، ص ألفاظإسماعيل،  9
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 اسمل والمدلول األ 1:لمدلولين مرات، حامالً) 4(الصابئ اللفظ في ثنايا مصدره  استخدم

  :والمدلول الثاني مدلول الصانع، واألمثلة في قوله ،شخص

من المستخدمين في شراب العامة وخزائن الكسوة  رزاق الحشم الذين شهرهم خمسون يوماًأ -

 2.ةساكفوالخياطين والقصارين واأل ةوالصناع من الصاغ

دينار، لف أعلى مائة  فصودرالحواري  ابنسكافي كاتب مون اإلأالحسن علي بن م أبوما أو -

 3.دى بعضها، وتلف تحت المكروهأو

 4.سكافي كاتب نصر القشوري الحاجبعلى اإلعبد اهللا بن عبد األ أبوفحدثني  -

 5.نبارسكافي عامل األاعيل اإلاسمال من جهة الحسن بن إولم يكن يقف عليها  -

  البازي –6

، وقيل 6ةالبزاز، والبز هو متاع البيت من الثياب خاص ه، بائعةزازمهنة البِ صاحب اسم

   7.هو ضرب من ضروب الثياب

وذلـك فـي    ،المدلول السابق حامالً 8الصابئ هذا اللفظ مرتين في ثنايا مصدره استخدم

  :قوله

 .9واصطبل العامة وفيه دواب الخدم والغلمان والتفاريق والبازيان واسطبل الدواب -

                                                           

  .231، ص197، ص37، ص18، ص219ص، 18، صتحفةالصابئ،  1
  .18ن، ص . م 2
  .37ن، ص . م 3
  .197ص  ،ن. م 4
  .231ن، ص . م 5
، مختـار ، الـرازي . 19ص، 9ج، المحـيط ، ابن عباد. 173ص، 13ج، تهذيب، األزهري. 70ص، العينالفراهيدي،  6

  .23ص
، أسـاس ، الزمخشري. 19ص، 9ج، المحيط، ابن عباد. 173ص، 13ج، تهذيب، األزهري. 70ص، العينالفراهيدي،  7

  .230ص، مختار، الرازي. 42ص
 .19-18، صتحفةالصابئ،  8
  .18، صتحفةالصابئ،  9
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 .1نبيين والفهادين والكألالصيد من البزاز أصحابأرزاق  -

  كاراأل –7

، ويقصد بها الحفر الذي يقام بجانب الغدير والحوض؛ ليجتمع فيه المـاء،  2وهو الحراث
على نصيب محدود ومعلوم ممـا يـزرع فـي     ة، أي المزارعةالزراع والمواكر يعني كارواأل
  3.رض أي حفرتهاكرت األأ: رض، فيقالاأل

من األمثلة والمدلول السابق،  ، حامال4ًالصابئ في ثنايا مصدره هذا اللفظ مرتين استخدم
  :قوله

 هعلي الخاقاني شرطوا على حامد فـي ضـمان   أبيفي وزارة  الدواوين أصحابوقد كان  -
نهار وحراسـة  ي ضمانه لما ينفق على كري األنس خرآن يؤدي في أعمال واسط ل ألواأل

 5.البزندات

واد القضاة يمنع المؤمنين تصان عن الشخص وحضور هؤالء القُ أميردار : الفرات ابنفقال  -
 كـاراً أتقسمه و نت فيه بيدراًأفيا ليت شعري يا حامد ما الذي غرك؟ وليس ما  ،عن الفحش

  6.تشتمه وتحلق لحيته وتضربه

8– زارعالم  

وبفـتح   ،البذور والحبلقاء إوذلك ب ة،هو الشخص الذي يقوم بمهنة الزراعوبضم الميم 
  اهللا يزرعه، :ويقال7ترثوها أحأي  األرض ع القومرزروإفيقال رض التي تزرع، الميم هي األ

                                                           

  .19، صن. م 1
  .177ص، 1ج، لسان، ابن منظور. 27ص، مختار، الرازي. 321، ص 6، جـ المحيطابن عباد،  2
  .232ص، ألفاظ، إبراهيم: أنظر أيضا-
  .177ص، 1ج، لسان، ابن منظور. 321ص ، 6جــ  ،المحيط، ابن عباد 3
  .72ص، 31، ص تحفةالصابئ،  4
  .31ص  ،ن. م 5
  .72ن، ص . م 6
  .358ص، 4ج، لسان، ابن منظور. 165ص، مختار، الرازي. 132، ص 2جــ ، تهذيب، األزهري 7
 .127ص، ألفاظ، إبراهيم: أنظر أيضا-
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  1.أي ينميه حتى يبلغ غايته

ل والمـدلول األ  ؛مدلولينحامالً  ،2مرات ) 7( الصابئ ورد هذا اللفظ في ثنايا مصدره
  :رض كقولهبمعنى األ

 أيـام ، في ةي الجامدأحسافل الصلح ضوأب ةالمزارعات السلطانينه ابتاع من أوادعى عليه  -
 3.ةجليل الخاقاني وبعدها ضياعاً

  :كقوله ةالزراع ةمهن صاحبوالمدلول الثاني بمعنى الشخص 

 4.التام تانسة األاسمقفزة في كل كر من مقأ ةلنقصت المزارعين ثالث -

 5.والمزارعينناء ثمن وجوه ال ةكرمك اهللا جماعأ ةوقد ورد الحضر -

 6.حتى يصحوه ةقرحن تطالب مزارعي تلك األأفيجب  -

  العطار – 9

فيقال رجل معطار، أي  9 ،ومهنته العطارة ،هوبائع 8ه، فالعطار صانع7جامع للطيب  اسم :العطر
  10.أي يتعهد لنفسه بالطيب

                                                           

   .132، ص 2، جــ تهذيباألزهري،  1
  .248ص، 247ص، 246ص، 151ص، 31، ص تحفةالصابئ،  2
  .31ن، ص . م 3
  .151ن، ص. م 4
  .246ن، ص . م 5
  .247ن، ص . م 6
، لسـان ، ابن منظور. 275ص، مختار، الرازي. 507ص، أساس، الزمخشري ،الرازي. 651، ص العين، الفراهيدي 7
  .310ص، 6ج
  .112ص، 3ج، الشامل، عبد العال: أنظر أيضا-
 .24ص ، ألفاظ، إسماعيل 8
، مختـار ، الـرازي . 507ص، أسـاس ، الزمخشري .163ص، 2ج، تهذيب ،األزهري. 651، ص العينالفراهيدي،  9

 .310ص، 6ج، لسان، ابن منظور. 257ص
  .310ص، 6ج، لسان، ابن منظور. 257ص، مختار، الرازي. 163ص ، 2، جــ تهذيباألزهري،  10
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في ورد وحامال المدلول السابق،  ،مرة واحدة الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره استخدم

  :قوله

 1.والحدادين والبخارين والوراقين والعطارين والمشهرين ةساكفواأل -

  الوراق –10

ـ 2فهو يورق ويكتـب   ةالشخص الذي يتولى الكتاب ، والـورق آدم  3مهنتـه   ة، والورق

، وقد اختلفـت  5للحصول على القوت ةالتي اتخذت كوسيل ةوهي من المهن المتواضع. 4الرقاق

  6.المستخدم فيهاعا للورق بجورها تأ

   :ةتيوذلك في األمثلة اآل 7مرتين  الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره استخدم

 .8واألساكفة والحدادين والفرائين والنجادين والوراقين والعطارين -

  9الحسن بن جعفر بن حفص الكاتب أبووقف علي  :بكر بن فتح الوراق قال أبوحدثني  -

   

                                                           

  .18، ص تحفةالصابئ،  1
  .407ص، مختار، الرازي. 17، ص 6، جــ المحيطابن عباد،  2
، مختـار ، الـرازي . 817ص، أسـاس ، الزمخشري. 17ص، 6ج، المحيط، ابن عباد. 1046ص ، العين، الفراهيدي 3

  .407ص
  .319ص، ألفاظ، إسماعيل.240ص، ألفاظ، إبراهيم: أنظر أيضا-
 .817ص، أساس، الزمخشري. 1046، ص العين، الفراهيدي 4
  .202، ص 1، جــالحيوانالجاحظ،  5
 .159ص، العامة، سعد: أنظر أيضا-
  .334، ص المقدمةابن خلدون،  6
  .159ص، العامة، سعد: أنظر أيضا-
  .161، ص18، صتحفةالصابئ،  7
  .18ن، ص. م 8
 .161، صن. م 9
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  والنفقات  موالالخاصة باأل األلفاظ -ب

  بيت المال – 1

ـ  والغنـائم   ةكالزكـا  ةهو المكان الذي يحفظ فيه المال بعد جمعه من مصادره المختلف

الوالي ويصرف على شؤون الدولـة فـي    أو ةوالخراج وغيرها، ويوضع تحت تصرف الخليف

  2.خازن بيت المال أو، 1بيت المال صاحب اسمعماله بأعرف القائم بوي ،السلم والحرب

القضـاة،  ومعدات الجيش، ومرتبات الجيش، ووقد تعددت وجوه صرف ماله كالعطاء، 

  3.من عمران وبناء ةالخدمات المقدمو، ةالشرطو

وذلك لوجود فـائض   ،نشاء بيت المال في عهد عمر بن الخطابإل ةوقد استدعت الحاج

  4.لفتوحاتها نتيجة ةسالمياإل ةفي المال؛ بسبب اتساع حدود الدول

 مـوال ويقصد به الذي يشرف على ما يرد مـن األ  ،ديوان خاص ببيت المالوقد وجد 

ن ؛ ألةالمهمة في الدول الدواوينمن  هذا الديوان ويعتبر5.وما يخرج من النفقات ةوالعيني ةالنقدي

ومـا يخـرج مـن     موالبيت المال على ما يرد عليه من األ صاحبمهمته تتركز في محاسبة 

كـام الـديوان،   أحب في الحساب عارفاً ن يكون بارعاًأالديوان  صاحبالنفقات، وكان يجب على 

  6.قسامهاأو موالوال األأحب عارفاً

                                                           

 .293ص، قاموس، زناتي. 142ص، معجمنجم، . 123ص ، ألفاظ، إبراهيم 1
  .36، ص الخراجابن جعفر،  2
  .123ص، ألفاظ، إبراهيم. 221ص، التاريخ، أيوب: أنظر أيضا-
  .293ص، قاموس، زناتي. 142ص، معجم، نجم. 123ص ، ألفاظ، إبراهيم 3
  .123ص ، ألفاظ، إبراهيم 4
  .48ص ، السياسةالخطيب،  5
  . 36، ص الخراجابن جعفر،  6
  .221ص، التاريخ، أيوب: أنظر أيضا-
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وللديوان خـتم   ،بيت المال عالمة على الكتب يتفقدها الخلفاء والوزراء صاحبويكون ل

  1.خاص به

اللفظ المدلول نفسه وهـو   وحمل، 2مرة  )38(رد الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره أو

  :التي ورد فيها هي ةمثلاأل ومن، موالمكان تجمع فيه األ

ن يـوعز  أواد وخواص المقتدر من ذلك، ووقع بيدي الناس القُأفارتجع ما كان حصل بين  -

، ووفر ةربع وثالثمائألف درهم في كل سنة على استقبال سنة أب ةحق بيت المال في جمعي

 3.خذهأجاري الوزارة ولم ي

 أميـر خـرج  أك من الشعب حتـى  أبيومع هذا فقد علم الخاص والعام ما جرى في وزارة  -

نفقها في الجـيش علـى يـد شـفيع     ألف دينار أالمؤمنين من بيت مال الخاصة خمسمائة 

 4.اللؤلؤي

 ليك، فظننته قد استسلف شـيئاً إبيت المال فخذ ما يدفعه  صاحب إلى مضِإ: فلما خرج قال -

 5.لف دينارأ نعطاني ثالثيأ، فإليهعلى رزقه ومضيت 

جل كله يراده بيت المال الخاصة، فقبضه مؤنس منهما ومضى األإبقبض ذلك منهما و أمرهو -

نحـو  _ دونه أووكانوا يتع_ ال يعرف في أي شيء صرف، وكان مبلغه فيما ظنه الكتاب 

 6.لف دينارألف أ

                                                           

  .36، ص الخراجابن جعفر،  1
  .130ص، النفقات، الزهراني: أنظر أيضا-
، 104ص، 101ص، 95ص، 91-90ص، 74ص، 72ص، 63-62ص، 48-47ص، 28، ص تحفـــةالصـــابئ،  2

-214ص، 209ص، 205ص، 201ص، 194ص، 181-180ص، 175-174ص، 172-171ص، 107ص، 106ص
 .255ص، 235ص، 217ص، 215

  .28ن، ص. م 3
  .47ن، ص . م 4
  .63، ص ن. م 5
  .64-63ن، ص. م 6
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 ابنالمغرب والمصري ديوان المشرق وتقلد المالكي ديوان : ؟ قلتةالباقي الدواوينتقلد  فمن -

 1.وضياعك ةين بيت المال والخاصة والمستحدثأوهبنتي القنائي دو

خذ المال من يده، وال أدار الخاقاني ويقبض على هارون بن عمران، وي إلىن يبادر بنفسه أب -

والخاقاني لم يعلم بعد بما عند هارون، وكانـت هـذه   . يمكن الخاقاني منه، ففعل شفيع ذلك

 2.بيت مال الخاصة وصحح فيه إلىل المال حمدهشه وأل ما خير به الخاقاني وأوالحال من 

 ابـن ع حضرته وتوقي إلىمن بيت مال الخاصة  عيناً ةربعين بدرأالمؤمنين بحمل  أميرمر أ -

الفرات يحتال  ابنر كثيرة، وئخره بامتثال المرسوم فيه، وكانت لهذا التوقيع نظاآالفرات في 

  .لف دينارألف أ ةخذ من بيت مال القلعأنه إمثال ذلك، حتى قيل ألنفسه في 

لف دينار والصطفن بن يعقوب كاتب بيت مال الخاصة ألق منها لعبد اهللا بن جبير مائة طأو -

  3.لف دينارأوخليفة دانيال بن عيسى كاتب مؤنس الخادم الملقب بالمظفر مائة 

على وجه القرض الذي يسبب  الًاسباب السلطان مأوالقضاة و الدواوين أصحابوقسط على  -

سباب فلم تقع هذه األ ،من الكتاب منهم المادرائيون وصادر قوماً. يأحلهم عوضة على النو

وحول من بيت مال الخاصة  ة،والشناع ةأحال القبإثرت أ، وال ةالحاج إليهفيما تدعو  موقفاً

علي الخاقـاني علـى سـبيل     أبيلف في مدة نظر أ ةلف وستمائألف أبيت مال العامة  إلى

  4.القرض

والذي يعـود  ظ تعدد بيوت المال، فمنها بيت مال الخاصة حومن خالل دراسة اللفظ نأل

والذي ينفق على الحشم والفرسان  ،بيت مال العامة ةوكان يتم االقتراض منه لسد حاج ة،للخليف

يسـمى   صاحبوكان لها . عطيات حتى تقوى شوكة الوزيروغيرهم في العيد وتقديم الهدايا واأل

                                                           

  .95، صتحفةالصابئ،  1
  .95ن، ص. م 2
  .106ص  ،ن. م 3
   .195ن، ص . م 4
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ـ  أمال وكاتب لبيت المال وتوقيع وختم محدد، رغم البيت  صاحب ن نها كانت تحوي الكثيـر م

  .سراف الخلفاء والوزراءإنها كانت تتلف بسبب تبذير وأال إ ،والحاأل

  الخراج – 2

مصدره 2خذه السلطان من مال أفهو كل ما ي ،وهو الضمان 1 ،تخليص الشيء واستخراجه :لغة

ن جميعها خراج ، ألةالجزية والضريب أو، ةأواإلتولة، غالو، يءالفوالرزق، والرشوة، والعطاء، 

  3.اللغويبالمعنى 

راضيهم كـل  أهالي البالد المفتوحة على أخذه المسلمون من أمقدار معلوم من المال ي: اصطالحا

لة غعلى ال ياناًأحبل  ،رضوال تكون فقط على غلة األ 4 ،رضيؤخذ من حصاد غلة األ أوعام، 

  5.جرة والكراءلة الدار والدابة واألغالحاصلة من الشيء ك

كـان  ومي بخـراج السـواد؛   راضي السواد والفيء وسأعمر بن الخطاب على  هفرض

  6.د لغير المتزوجأحيعرف على الجند بمقدار سهمين للمتزوج وسهم و

) 36(عمال الخراج وديـوان للخـراج   من لفظ الخراج وما يتصل به  ئالصاب استخدم

 مـن والخراج،  والي أومنصب عامل : لومن مدلول، المدلول األ أكثراللفظ  وحمل هذا ،7مرة

  :األمثلة على ذلك

                                                           

  .206ص ، 4جــ ، المحيطابن عباد،  1
   .102، ص التعريفات الجرجاني، .181، ص أساسالزمخشري،  2
  .49ص ، الخراج ،أبو يوسف 3
  .45ص ، 7، جــ تهذيب، األزهري 4
  .181، ص األحكام، المارودي 5
  .48، ص 7، جــ تهذيب، األزهري 6
، 135، ص132، ص125، ص106، ص70، ص68، ص48، ص42، ص39، ص31، ص12، ص تحفـة بئ، االص 7

، 251، ص248، ص246، ص237، ص230، ص227، ص213، ص192، ص191، ص184، ص176، ص141ص
 .253ص
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عمـال  أنها واسـطة  إ، فةالرق إلىن تخرج أووقف على ما قرر على المدرائيين، والصواب  -

مراعاة لـك   موالنك ويراقبونك، ويحملون األأبون بمصر والشام يهأووعمال الخراج والمع

  1.منك وخوفاً

ـ   ةا المقتدر رقعإليه فكتب - و تتضمن التسكين منها، واليمين على حسن اعتقاده فيهما، ومـا ه

نفـاذ  إصل الحضـرة و مرهما باظهارها األأماد لخدمتهما، وصبمواالتهما واإل ةعليه من الثق

   2.ن والخراجأوعمال المع إلىنسخها 

صـرفين، قـد   تن ثقات السلطات، وعمال الخراج وجوه المأوني كتبت بقتلهم فعمال المعأ أو -

  3.حكمتهم على نفسي فيما يقولونه

ـ حيث يدفعها الفأل ة،ويتم استخراجها كل سن أموالما يؤخذ من : والمدلول الثاني ون ح

  :من األمثلة على ذلكووعماله الموكلين بذلك،  ةللخليف

 4.اعيل بن بلبل خراج السواد لسنتين في سنةاسموقد استخرج  -

الخراج والضياع الخاصة العباسية ومبلغه مائة وسبعة  أموالن يؤخر باعتبار أوشرطوا له  -

 .5لف دينارأوخمسون 

ومحمد بن علي المادرائيين من  مدأحلف دينار، وما وجب على الحسين بن أربعمائة أوهو  -

لف أوهو ثالثمائة  مدأحخراج ضياعهما بمصر والشام في سني واليته، فاستدركه علي بن 

 6.دينار

                                                           

  .93، ص تحفةالصابئ،  1
 .42ن، ص . م 2
  .48ن، ص . م 3
  .12، ص ن. م 4
  .31، ص ن. م 5
  .69ن، ص . م 6
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فيها، لمـا   ةيها، والكور الجاريأحوالضياع العامة والمستحدثة بمصر ونووقد قلدتك الخراج  -

 1.ثق به من مناصحتكأعرفه من كفايتك ومخالصتك، وأ

هل البالد ثلث الخراج في سـنة  أن يترك عن أالف دينار آوكان نذر عند بلوغ ذلك عشرة  -

 2.البلوغ

، فلمـا قـرأه   مدأح أبيالوزير  إلىنقاذه إمره بتحرير الخراج وأفلما قرأ بن الفرات الكتب  -

 3.عمل في الديوان طويالً كتاباً إليهالبغل بالمال، وكتب  أبي ابنمره بمطالبة أالوزير 

عن  ضارهم، وقبض المال منهم، وحمله منفرداًأحمره بأ، وهجابة البزوفري عن كتابإوتقدم ب -

 4.إليهمال الخراج، ففعلت، وكتبت بذلك 

  رزقال – 3

، وقيل هو مقدار من المال يعطى للجنـود  5من العطاء كالغذاء والتموينما تقدمه الدولة 

كل  أوحيث يصرف من مال المسلمين كل يوم  ،غير المقاتلين لكفاية الشخص وقضاء حاجته أو

  6.شهر

مثلة األ ومنالمدلول السابق،  مرة حامال7ً) 46(هذا اللفظ في ثنايا مصدر الصابئ  ورد

  :فيها هي تالتي ورد

                                                           

  .70، ص تحفةالصابئ،  1
  .106ن، ص . م 2
  .125ن، ص . م 3
  .132ن، ص . م 4
  .307ص، 1ج، المصباح، الفيومي 5
  .320ص، 6ج، لسان ،ابن منظور .258ص، مختار، الرازي 6
، 93-92ص، 90ص، 77ص، 72ص، 70-68ص، 63ص، 48ص، 41ص، 29ص، 27ص، 14ص، تحفة، الصابئ 7

، 208ص، 196ص، 192ص، 186ص، 182ص، 164ص، 156ص، 145ص، 139ص، 133ص، 110ص، 104ص
 .256ص، 230ص، 228ص، 214ص، 210ص
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علـى   فظننته قد استسـلف شـيئاً   ،بيت المال فخذ منه ما يدفعه لك صاحب إلى مضِإقال  -

 1.رزقه

 2.صولهو من األ إنمايه الرزق وبضتوهذا اتفاق وتوسيع ال يق -

 ةمع صـالت المسـتأمن   ديوانالنافذة لمحاربة يوسف بن  ةعلى القاد ةعزك اهللا للنفقأليك إو -

 3.لف دينارأرزاقهم خمسمائة أو

من ارتفاعك وما انضاف علـى   غللت في ثمانية عشر شهراًأن نحاسبك على ما أنريد 

  4.ذلك من رزقك

  رسوم –4

 اسـم والجمع رو ة، وقيل خشبة عريض6الغلة  أو، 5هو الكتاب المنقوش يختم به الطعام 

  .7ويقصد بها الدنانير

  :فيها ةاألمثلة الوارد ومن ،8مرة ) 44(ورد هذا اللفظ في ثنايا مصدر الصابئ

ـ بن عب اسمذ ذاك القإفي الديوان للمظالم، الوزير  لقد رأيته جالساً: علي أبوثم قال  - د اهللا، ي

 إلـى ، ويسأل رده خفيفاً له قديماً رجل من رسم نقله عليه الطائي وغير به رسماً إليهلم ظفت

 9.خفيف أبوقرره  بطل رسماًأن أقد سمتني  :، وهو يقولالًأوما كان عليه 

                                                           

  .63ص، تحفةالصابئ،  1
  .66ص، ن. م 2
  .69ص ن،. م 3
  .72ص، ن. م 4
  .317ص، 8ج، المحيط، ابن عباد .422ص، 12ج، تهذيب، زهرياأل 5
 .39ص، 1ج، المصباح ،الفيومي 6
  .320ص، 6ج، لسان ،ابن منظور .258ص، 8ج، المحيط، ابن عباد 7
، 131ص، 124-123ص، 113ص، 111ص، 106ص، 99ص، 87ص، 85-84ص، 54ص، تحفــة ، الصــابئ 8

  .255ص، 253ص، 248ص، 237ص، 235ص، 230ص، 197-193ص، 184ص، 164ص، 162ص، 146ص
  .85ص، ن. م 9
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مره، وبـادر فقـبض   أن رقعته قد حركت أضر، فقدر أحف الدواوينقد رسم تقليدك بعض " -
 1".لف دينارأخذ خطه بمائة أعليه، و

 2.موروقد تغيرت الرسوم ووهت األ -

  ةالزكا –5

ن على دفعهـا لصـالح الفقـراء بقصـد     ون القادرومقدار معين من المال يدفعه المسلم
  .، وهي مصدر من مصادر بيت المال3والنماء  ةوالبركالحصول على طهارة النفس وتزكيتها 

المثال الذي حمل المدلول السابق  ،في ثنايا مصدره واحدةالصابئ هذا اللفظ مرة  استخدم
  :ورد في قوله

هـل  أفي مطالبته _رضي اهللا عنه _بكر الصديق  أبيكفعل  ةلقد فعل الوزير في هذه القص -
 4.الردة بالزكاة

  ضريبةال –6

الملك ممن  يأخذهمقدار معين من المال يفرض على التجارة وضريبة العبد، وقيل هي ما 
  5.رض والتجارةعمال كثيرة كاألأوتفرض على  ةأوتدونه، أي اإل مه

  :والمثال الذي ورد فيه ،مرة واحدة الصابئ في ثنايا مصدراللفظ  هذا ورد

 6.عنه ةوتؤخذ الضرائب المسرف -

                                                           

  .107ص، تحفة ،الصابئ 1
  .112ص، ن. م 2
، 4ج، لسـان  ،ابـن منظـور   .273ص، مختـار ، الرازي .381ص، مفردات، صفهانياأل .393ص،العين، الفراهيدي 3

  .387ص
  .249ص، تحفة ،الصابئ 4
  .482ص، 5ج، لسانابن منظور  .77ص، 1ج، المخصص، ابن سيدة .10ص، 8ج، المحيط، ابن عباد 5
  .115ص، ألفاظ، إبراهيم: أنظر أيضا-
  .211ص، تحفة، الصابئ 6
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  ضمانال – 7 

رز فيه شيء فقـد  أح، ويقال كل شيء 1امن ضل به وهو ، أي تكفّضماناًضمن الشيء 

  2.وضمانته هرازأحلشيء واضمنه، وهو بذلك كفالة 

لمـدلول المتكفـل فـي     حامالً، 3مرة )40(في ثنايا مصدره الصابئ هذا اللفظ  استخدم

  :فيها تمن األمثلة التي وردووالسواد والضياع،  موالبضمان األ اختصالشيء و

 هعلي الخاقاني شرطوا على حامد فـي ضـمان   أبيفي وزارة  الدواوين أصحابوقد كان  -

 4.عمال واسطل ألواأل

 5.بقاءه ولى المحسن وهو ضمن له ما ضمنه بواسطة مفلحاهللا  أطالالخليفة  -

 6.ن المعتضد طالبه بالعجز في ضمانة واسطإف -

 7.أياملف دينار عاجلة في عشرة أضمنك بسبعمائة أنا أ -

  العطاء –8

  8.عطيةأعطيات وعطايا وأعطى والجمع لما ي اسموهي  ةمفرد عطي :لغة

                                                           

، خشـري مالز .652ص، 6ج، حاالصـح ، الجوهري .28ص، 1ج، المحيط، عباد ابن .50ص، 2ج، تهذيب، زهرياأل 1
  .227ص، مختار، الرازي .451ص، اساس

  .203ص، ألفاظ، إبراهيم :أنظر أيضا-
  .451ص، ساسأ، الزمخشري .651ص، 6ج، حاالصح ،الجوهري .50ص، 2ج، تهذيب، زهرياأل 2
، 81ص، 79-78ص، 75-74ص، 72ص، 66ص، 61ص، 58-57ص، 48ص، 31ص، 25ص، تحفـة ، الصابئ 3

  .230-229ص، 155ص، 141ص، 140ص، 130-129ص، 125ص، 98ص، 88ص، 85ص
  .31صن، . م 4
  .48ص، ن. م 5
  .66ص، ن. م 6
  .72ص، ن. م 7
  .69ص، 5ج، لسان ،ابن منظور .258ص، مختار، الرازي .598ص، 6ج، حاالصح، الجوهري 8
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بمقدار محدد من المال للجنود من  1عطيات تصرفأهي ما يوهبه الملك من هبات و: اصـطالحا 
  2.مرتين كل سنة كمكافأة أوبيت المال مرة 

ـ وحمـل مـدلول األ   3 ،مرات )10( الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره استخدم  ةعطي
  :فيها تاألمثلة التي ورد ومن، ةوالهب

 ابـن دار  إلـى كابر القواد وعقالء الخدم على المضي أبعض  قفارن تأوطريق ما تريده  -
ن اعتاص معتاص مد إن يتم التدبير، وأ إلىمر ن تستر األأدار الخالفة، و إلىظاهر وحمله 
 4.هذا هو الرأي: سان، فقال العباسحبالعطاء واإل

مجلس العطاء زاد على  إلىحضرة المقتدر باهللا ويخرج  إلىمر فيما كان يحول ن األأذلك و -
 5.الحد وخرج عن الضبط

ود وهو يتولى عطاء الجيش فيما يطلقه بغير أوالحسن بن الفرات خاطب محمد بن د أبوكان  -
  6.صك وال حجة

والنفقـات  تجاج وتكثر ما عليه من المـؤن  حالحسن بن الفرات المقتدر باهللا باأل أبوجاب أ -
 7.عطياتواأل

  لةغال –9

  9.لةغ، وفالن يغل على عياله، أي يحضر لهم ال8لة غغلت الضياع من الأيقال  :لغة

                                                           

  .185ص، ألفاظ، إبراهيم 1
  .1128ص، 2ج، كشاف، التهانوي 2
  .383ص، معجم ،نجم .158ص، ألفاظ، إبراهيم:أنظر أيضا-
 .179ص، 176-175ص، 126ص، 119ص، 106ص، 90ص، 18ص، تحفة ،الصابئ 3
  . 90ص، ن. م 4
  .106ص، ن. م 5
  .179ص، ن. م 6
  .179ص، ن. م 7
  .664ص، 6ج، لسان ،ابن منظور .279ص، مختار، الرازي. 717ص، نالعي، راهيديفال 8
  .247ص، ألفاظ، إبراهيم :أنظر أيضا-
  .279ص، مختار، الرازي 9
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 ويؤخـذ مـن الـزرع    1رض،فائدة األ أوهو الدخل الحاصل من كراء الدابة والدار  :اصطالحا

  2.والثمار واللبن والنتاج

حامال لمدلول ما يؤخذ من الـزرع   3مرة، )42( في مصدره الصابئ هذا اللفظ استخدم

  :فيها تاألمثلة التي ورد ومنراض وغيرها، أ أووالثمار والنتاج في ضياع 

 4.ي الفراتابنالحسن  أبيالعباس و أبيالحسن يتولى بيع غالت  أبوكان الفضل  -

غـالت  لف كـر مـن   أنفار من التجار وبيع عليهم ثالثين أكموش وعشرة األ ابنضر أح -

  5.السواد

 6.جالت في عدة طساسيغن تعقد عليك الأوالذي يصلح لك  ،والمظالم فتجري مجرى الحكم -

 7.عامل النيل بحمل غلة كانت حاصلة قبله إلىوقد عرض عليه كتاب كتب فيه الديوان  -

  الوديعة –10

 ةً،عطاه له ليكون عنده وديعأفيقال استودعه ماله، أي  ،وهي حفظ الشيء 8 ،جمع ودائع

  9.وهي العهود والمواثيق ةً،وديع

                                                           

  .664ص، 6ج، لسان، ابن منظور .181ص، األحكام، الماوردي 1
 .447ص، ألفاظ، إبراهيم :أنظر أيضا-
  .664ص، 6ج، لسان، ابن منظور 2
  .447ص، ألفاظ، إبراهيم :أنظر أيضا-
، 126ص، 124-123ص، 119ص، 99-98ص، 81ص، 72ص، 62ص، 58ص، 56ص، 27ص، تحفـة ، الصابئ 3

، 223ص، 211ص، 204ص، 192ص، 191ص، 164ص، 161ص، 158، 156ص، 153ص، 129، ص128ص
  .252ص، 249ص، 247ص، 246ص

  .158ص، ن. م 4
  .161ص، ن. م 5
  .164ص، ن. م 6
  .191ص، ن. م 7
  .256ص، 9ج، لسان، ابن منظور.405ص، المختار، الرازي .128ص، 2ج، المحيط، ابن عباد 8
  .256ص، 9ج، لسان، ابن منظور 9



195 

وحمل مدلول ما يحفـظ مـن    1 ،مرة )23( الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره استخدم

  :وقد ورد في بعض األمثلة كقوله ،المال

 2.ي وودائعي وعندي جوهر جليلأموالقر بأنني إمري فأالمؤمنين في  أميرراجع  -

 3.تقدمصدق عنه فيما ألودائع فلم يكن بقي لي ما لم اما أو -

 4.الف دينارآوالودائع نحو ثالثة  الدواوينعلي الخاقاني عند تقلده بعده في  أبوووجد له  -

 5.لف دينارألعلي بن عيسى ثالثة عشر  ةنه وديعأعيسى الناقد عما ذكر  أبيالحسن بن  -

  المال –11

يمتلكه اإل اطلق على كل ميطلق في البداية علـى  أ ،عدة شياءأرف به نسان ويقتنيه، وع

صـبح  حتى أوتطور  6 ،رضعني ما تنتجه األيصبح أرض، ثم نسان وهي األامتلكه اإل ال مأو

ـ    7،بلاإلغنام واألخيول واليعني الحيوانات من  ، ةوالثياب والمتاع والضـياع والـذهب والفض

  8.والورق ةمن الذهب والفض ةصبح يعني بالمفهوم الحديث العملة، أي النقود المصنوعأو

                                                           

، 218ص، 214ص، 198ص، 167ص، 106ص، 72ص، 67ص، 51ص، 47ص، 45ص، 29ص، تحفة، الصابئ 1
  .222ص

  .51ص، ن. م 2
  .72ص، ن. م 3
  .106ص، ن. م 4
  .167ص، ن. م 5
 .199ص، ألفاظ، إبراهيم 6
  .608ص، اساس، الزمخشري. 129ص، العين، الفراهيدي 7
  .285ص، ألفاظ، سماعيلإ.199ص، ألفاظ، إبراهيم :أنظر أيضا-
  .285ص، ألفاظ، إسماعيل. 199ص، ألفاظ، إبراهيم 8
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مدلول العملة، أي النقود  1حامالًمرة  )139(في ثنايا مصدره ابئ هذا اللفظ الص استخدم

   :من األمثلة التي ورد فيهاوالورق،  أوسواء المصنوعة من الذهب والفضة 

الخراج والضياع الخاصة العباسية ومبلغه مائة وسـبعة   أموالن يؤخر باعتبار أشرطوا له  -

 .2لف دينار أوخمسون 

 3.موالوجرى على يده من األ األعمالفيما تواله من _عزك اهللا أ_ثار علي بن عيسى أ -

 4.واليتي أيامهذا مال ما جرى على يدي السلطان في طول : فقلت -

 5.ومات المكتفي باهللا وتفرق المال وتمزق -

 6.عاد اليمين بحصول المال قبلهمأو -

نا استخرجته منه، وانصرف أالفرات كذا وكذا، و ابن أيامخذ من المال في أهذا رجل جاهل  -

 7.ووقع عليه

الحسن علي بن عيسـى   أبوجرى عليها خمسمائة درهم في كل شهر من ماله، فلما تقلد أو -

 8.خوها منعها ذلكأ

   

                                                           

، 68-63ص، 60ص، 56ص، 50ص، 48-47ص، 43-42ص، 40-37ص، 33-31ص، 25ص، تحفـة ، الصابئ 1
، 106ص، 103ص، 98ص، 96-95ص، 93ص، 86-85ص، 81-80ص، 78-77ص، 75ص، 73-72ص
، 156ص، 142ص، 140ص، 138ص، 135ص، 132-131ص، 129ص، 126-124ص، 112ص، 107ص
  .256ص، 248-247ص، 214-213ص، 208ص، 199-198ص، 161ص

 .31ص، ن. م 2
  .67ص، ن. م3
  .80ص، ن. م 4
  .106ص، ن. م 5
  .132ص، ن. م 6
  .107ص، ن. م 7
  .112ص، ن. م 8
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  الخاصة بالتجارة األلفاظ :ثانياً

  السوق –1

والحوانيـت   2 ،يعني مجموعة من المحالت 1 ،إليهم هوق الناس بضائعلفظ مشتق من س

الحرب أي موضع اشـتباك   أوسوق القتال و 3الناس ومعهم البضائع لعرض بيعها؛ إليهيحضر 

  4.المحاربين

تزوجوا ثم أصبح  إذا ن العرب كانت تسوق اإلبل والغنم مهراًطلق على المهر ألوكان ي

  5.يطلق على موضع المهر

أن األسواق قد تعـددت   حيث،مرة واحدة اللفظ في مصدره منفرداًهذا الصابئ  استخدم

  .6مرات مرتبطأ بمجاله 7فقد ورد هذا اللفض  ،خالل تلك الفترة بمجال السوق

  :ةويظهر ذلك باألمثلة اآلتي

ه المحسن وهو في موكبه على الظهر وذكروهما فـي  ابن احيث رجموا طياره باألجر ورجمو -

  7 .الطرق واألسواق بالدعاء عليهما

الحسـن   أبووكان  ،الحسن علي بن محمد بن الفرات ليحضره ويقلده وزارته أبي إلىوأنفذه  -

   .8بسوق العطش هعند بعض التجار من جيران دار مستتراً

                                                           

 .375ص، ساسأ، الزمخشري. 456ص، العين، الفراهيدي 1
  .331ص، معجم، نجم 2
  .375ص، ساسأ، الزمخشري .456ص، العين، الفراهيدي 3
 .200ص، ألفاظ، إبراهيم :أنظر أيضا-
  .375ص، ساسأ، الزمخشري .456ص، العين، الفراهيدي 4
  .231ص، المعجم، يصالشربا 5
  .148، ص119، ص84، ص49، ص30، ص27، ص23ص، تحفةالصابئ،  6
 .42ن، ص. م 7
  .23ن، ص. م 8
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الفرات بسوق العطش  ابندار  إلىوأنفذ يليق . دار الوزارة فوكل بها إلىوصار مؤنس الخادم  -

  .1 اط عليهاأحف

دارهما بسوق العطش وجلسا  إلىوركبا  ،وأقام في منزلهوقد كان أفرج على المحسن من قبله  -

  .2للتهنئة

ومقطوعة كانت عند بعـض التجـار    أحجتمعت من ثمن فرش وثياب صحامنها ألف دينار  -

  3. بسوق العطش

 إليهقوم الخاقاني بالخلع أل انتظر جواز السالحي سوق ف كنت جالساً: عبد األعلى ابنفقال لي  -

  4. فاتفق معي رجل شاب حسن الهيئة جميل البزة ،وأهنئه

عامل طاسيج بالسواد وعامل المستغالت بالحضرة، وعامل الجوالي بها، وعامل سوق الغـنم   -

ال أن بطحا محتسب الحضرة وسـوق الرقيـق   إ: مثل المحتسبة: وعامل دار البطيخ والقطن

  5. لىوفإنه يجري مجرى الطبقة األ ،خاصة

وكنت أنـزل بسـوق    ،منزلي إلىوعدت . توسطت الجسر رميته مخرقا في الماء فلما

  6 .من الليل ةالعطش وقد بقيت شوف

  دكان -2

  7.ودكن يدكن ودكنت أي نضدت بعضه فوق بعض ،جمع دكاكين :لغة

                                                           

  .27ص، تحفةالصابئ،  1
  .30ن، ص. م 2
  .49ص، ن. م 3
  .84ص، ن. م 4
  .119ص، ن. م 5
  .148ص، ن. م 6
  .213ص، 6ج، المحيط، ابن عباد 7
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ويقصد به الحوانيت التي تحفظ بها 3 ،وقيل عربي2وقيل يوناني  1لفظ فارسي معرب :اصطالحا
  4.المتاع

مرات بمعنى الحوانيت التي يحفظ فيهـا  5 3الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره  استخدم
  :ةتيالمتاع ويتم البيع والشراء فيها وقد ورد في األمثلة اآل

- إليـه فتقدم  ،للمظالم في سنة ثمان وتسعين ومئتين كي أن أبا الحسن بن الفرات جلس يوماًح 
أرفعت إلي قصة في سنة اثنين وثمانين : دهماحفقال أل ،ن في دكاكين بالكرخ وتأملهمااخصم

  6في هذه الدكاكين؟ 

باب رحبة فيها دكان، عليه شيخ كبير اللحية نظيف البزة له رواء وهيبـة يعـرف    إلىفنظر  -
  7. استسق لنا من هذا الشيخ ماء: د غلمانهحفقال أل. بالمريء

  البندار -3

الحوانيـت فـي    أصـحاب و 8يلزمون المعادن وهم التجار الذين ،بندري أي كثير المال
  9.السوق وجمعهم بنادرة

  :لافي ثنايا مصدره حيث ورد في المث واحدةالصابئ اللفظ مرة  استخدم

البنادرة وأجرى أثمانهما في  إلىفحلها  ،بن محمد بن بشار وكل بها وسامحهما مدأححكوا أن  -
  10. يطالبهم به خراجهم ليبقى عليهم عجزاً

                                                           

  .240ص، الكليات، أبي البقاء .131ص، مختار، الرازي 1
 .178ص، ألفاظ، إسماعيل :أنظر أيضا-
  .131ص، مختار، الرازي 2
 .240ص، الكليات، أبي البقاء 3
  .213ص، 6ج، المحيط، ابن عباد 4
 .162ص، 109ص، تحفة، الصابئ 5
  .109ص، ن. م 6
  .162ص، ن. م 7
  .81ص، 4ج، لسان، ابن منظور .402ص، 9ج، المحيط، ابن عباد .89ص، العين، الفراهيدي 8
  .402ص، 9ج، المحيط، ابن عباد 9

  .261ص، تحفة، الصابئ 10
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  العمالت باألسعار و الخاصة األلفاظ -أ

  الدينار -1

وقيل هي كلمة روحية ، يعني الشريعة ودينارين 1 ،الدينار لفظ فارسي معرب أصله دنا
وهو عملة نقدية ذهبية مستديرة الشكل 2. كانت في األصل عندهم من الفضة والدينار يعني النقود
ن حبة ييعادل الدينار ستو 3) م 696/ه76(الشكل أمر بضربها الخليفة عبد الملك بن مروان سنة 

 إلىيقسم و، 4مثقالوالدينار  ان قيراطين حبة وقيل عشريوست اخردل بري وقيل ست أو حبة شعير
أربع شـعيرات وكـل   وج ساسيج وكل طسستة أقسام كل منها يسمى دانق ويعادل أربعة ط إلى
  5. رة ستة أقسام تسمى خرداليشع

هـو الـدينار   وواشتهر عند العرب الدينار الهرقلي وكان من أجود الذهب وقيل خيرها 
  6.بالشعر واللحية اائل أنها تتميز بلصوقهووزعم األ ،الخضرة إلىمر المائل حالعتيق األ

 ،النقود أومدلول العملة  حامالً 7،مرة )201( الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره استخدم
ت الدنانير حسبما ورد في كتاب الصابئ كصالت معونـة ونفقـات للجنـد    استخدموقد  ،النقود

  .والعسكر والفرسان وغيرها

                                                           

  .277ص، 1ج، المصباح، الفيومي .33ص، 2ج، القاموس، ابادي الفيروز .290ص، المعرب، الجواليقي 1
  .183ص، ألفاظ، إسماعيل .25ص، معجم، نجم. 164ص، المعجم، الشرباصي :أنظر أيضا-
  .164ص، المعجم، يصالشربا 2
 .183ص، ألفاظ، إسماعيل .164صن، . م 3
  .815ص، 1ج، كشاف، التهانوي .277ص، 1ج، المصباح، الفيومي 4
، ألفـاظ ، إسـماعيل  .250ص، معجـم ، نجـم  .256ص، معجم، الجمعة .800ص، 1ج، معجم، البستاني :أنظر أيضا-

  .183ص
  .815ص، 1ج، كشاف، التهانوي 5
  .16ص، البيان، الجاحظ 6
، 48ص، 47ص، 46ص، 38ص، 37ص، 36ص، 35ص، 31ص، 29ص، 28ص، 19ص، 18ص، تحفة، الصابئ 7

، 94ص، 92ص، 86ص، 85ص، 80ص، 71ص، 69ص، 68ص، 67ص، 64ص، 63ص، 62ص، 60ص، 50ص
، 131ص، 130ص، 126ص، 125ص، 124ص، 111ص، 108ص، 107ص، 106ص، 104ص، 103ص، 102ص
، 169ص، 168ص، 167ص، 165ص، 162ص، 157ص، 155ص، 152ص، 148ص، 146ص، 140ص، 133ص
، 219ص، 208ص، 194ص، 193ص، 190ص، 188ص، 187ص، 181ص، 177ص، 175ص، 173ص، 171ص
  .255ص، 234ص، 222ص



201 

وكذلك كانت تستخدم للرشوة والحصول على المناصب والتقرب من الخليفة وحاشـيته وتـتم    -
ـ فلما انفرد ا ،هأيامآخر  لىإجباية المناطق بها وتحصيل اإلقطاع والضمانات كذلك  وزراء ل

  1. بالتدبير صار بسط كل يوم من مال الخدم مائة وسبعة وستين ديناراً

الركاب والجنائب والسروج من يخدم في دواب البريد من جملة مائة وخمسين  أصحابأرزاق  -
  2.في الشهر ليوم خمسة دنانير ديناراً

ديوان السواد وكتابه مع ثمن الكاغد والقراطيس نحو سبعة آالف دينار  صاحبوصار جاري  -
  3.في كل شهر

وأدر على المقتدر باهللا ما كان وعده به ولألمراء والسيدة من ألف وخمسمائة دينار منسـوبة   -
للمرافق واستوفاها فيه من العمال والمتصرفين كما تستوفى  رسم الخريطة ونصب ديوناً إلى

  4.الحقوق

لتصـير الجملـة مـائتين     ،آخر سنتي الضمان إلى ومبلغه مائة وسبعة وخمسين ألف دينار -
  5.أخرىفما زالت المطالبة بذلك تتأخر مع تجديد الضمان سنة بعد  ،وخمسين ألف دينار

على سـبعمائة ألـف دينـار     هالحواري خاصة من دون كتابة وأسباب ابنوتقررت مصادرة  -
بعد أن حلف أن قيمة األخوذ منه ثالثمائـة ألـف    ين شهراًويؤدي الباقي في أربعة وعشر

  6. دينار

فبلغ في يديـه   ،د عشر ألف دينار وأعاد المكروه عليهأحفقبض عليه المحسن وصادره على  -
  7. وآيس في حصول شيء منه

                                                           

  .18ص، تحفةالصابئ،  1
  .19ص، ن. م 2
  .28ص، ن. م 3
  .29ص، ن. م 4
  .31ص، ن. م 5
  .35ص، ن. م 6
  .36ص، ن. م 7
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  الدرهم – 2

تستخدم كوسيلة للتعامل  ، وهو عملة نقدية معدنية1درخمولفظ فارسي معرب من درهم، 
  2.زانه باختالف البالد التي تتعامل بهأونواعه وأالتجاري وتختلف 

 12ويعادل عند اليونان  3 ،ن حبةيعشار الدينار، أي خمسأقدرت العرب الدرهم بسبعة 
ن عشيرا والعشير عشر القفيز، والقفيز عشر يويعادل ست5.اًن دانقيي خمسأوويس 4،حبة خرنوب

  6.عشر الجريب

تـاج  أحفلما  ،ساس العدد ال الوزنأسالم، وتم التعامل بها على ربت الدراهم قبل اإلض
فجمعت دراهـم مختلفـة    ،هل الزكاة كان ال بد من وزن محدد لهاأالمسلمون تقدير الدراهم من 

  7.الشرعي بر الدرهمواعتُ ،خذ معدل الوسطأزان وواأل

قية منـه  وواأل ،مثاقيل من الذهب االسالمي تزن العشرة منه سبعة أودرهم الشرعي الف
  9.ميةأفي عهد بني : وقد ضربت في عهد عمر بن الخطاب وقيل 8اً،ربعين درهمأ

حيـث   ،والذي حمل مدلول النقود ،10مرة  )62( الصابئ اللفظ في ثنايا مصدره استخدم
 ،الرواتـب وغيـر ذلـك    أوالهدايا  أوكاستخدام الدينار سواء لألعطيات  اعتبر استخدامه تماماً

  : ويتضح ذلك من بعض األمثلة التي ورد فيها

                                                           

  .307ص، المعرب، الجواليقي .27ص، 3ج، المخصص، ابن سيدة .527ص، 6ج، التهذيب ،زهرياأل 1
  .297ص، معجم، ةالنوايس .253ص، معجم، ةالجمع .345ص، المعجم، الشرباصي :أنظر أيضا-
  .253ص، معجم، ةالجمع 2
  .176ص، ألفاظ ،إسماعيل 3
  .283ص، 2ج، المصباح، الفيومي 4
  .765ص، 1ج، معجم، البستاني 5
  .307ص، المعجم، الجواليقي .27ص، 3ج، المخصص، ابن سيدة .527ص، 6ج، تهذيب، زهرياأل 6
  .198ص، النظام، صالح .253ص، معجم، ةالجمع 7
  .205ص، المقدمة، ابن خلدون 8
  .253ص، معجم، ةالجمع 9

، 93ص، 81ص، 67ص، 66ص، 65ص، 64ص، 63ص، 57ص، 53ص، 47ص، 28ص، 22ص، تحفة، الصابئ 10
، 230ص، 191ص، 190ص، 157ص، 155ص، 152ص، 151ص، 134ص، 126ص، 112ص، 110ص، 98ص
  .251ص
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ووقع بأن يوغر حق  ،واد وخواص المقتدر من ذلكرتجع ما كان حصل في أيدي الناس القُاف -
  1. بيت المال في جمعية بألف درهم في كل سنة على استقبال سنة أربع وثالثمائة

فقيـد حينئـذ   . م يكتبلأن يكتب غيرها ف وضرب على رأسه وسائر جسده بالطبرزينات على -
 فلم يعط درهماً. مجلسه، وعذب بكل شيء إلىوغل، وألبس جبة صوف وجبة شعير، وأعيد 

  2.داًأحو

وصرف في  –اهللا بقاءه  أطال –المؤمنين  أميرحضرة  إلىوكان الباقي قبلهما بعد الذي حمل  -
وخمسمائة  مهمات أمر بها هو والسادة أيدهم اهللا، من الورق ألف ألف وأربعمائة وسبعون ألفاً

   3.وستة وأربعون درهماً

، فيه للرجالـة مـا مبلغـه    أياممال أطلقه في ستة  إلىتاج في مستهل كل شهر أحوهو أنني  -
  4.لف درهمأثالثون 

لفان وخمسمائة أالف دينار بربح دانق ونصف فضة في كل دينار، يلزمه في كل شهر آعشرة  -
على يوسف بن فنحاس وهارون بن عمران ومن قام  ، فلم يزل هذا الرسم جارياًاًأحربأدرهم 

  5.مقامها مدة ست عشرة سنة

الدي أون أه وعرفت ،شهرأن يطلقني بأربعة أفساد رأيه بأن راسلت المقتدر باهللا قبل فتلطفت إل -
  6.لف درهم ليأن يطالق مائة وخمسإة وفاقه، وسألته قضاإفي 

: ، قالهصادر على مثلأفكيف له  ،واليتي أيامهذا مال ما جرى على يدي للسلطان في طول  -
ذكـر  ألف، ولم ألف أفكتبت له بثالثة عشر  ،ن تكتب بذلكأنه ال بد أقد حلفت بالطالق على 

  7.وال ديناراً درهماً
                                                           

  .28ص، تحفةالصابئ،  1
  .47ص، ن. م 2
  .63ص، ن. م 3
  .64ص، ن. م 4
  .65ص، ن. م 5
  .67ص، ن. م 6
  .80ص، ن. م 7
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بالعمل بسائر ما يلزمه،  غن تفرأ إلىلف درهم، فطالبه بذلك ألف أد أحعليه من باب و: فقال -

 1.الحسن علي بن عيسى أبيوكان محمد بن جعفر من عمال 

  دانقال –3

ويراد بها سدس الـدرهم، وهـي    ،صلها دانكأ 3،رمينيأوقيل  2،بهو لفظ فارسي معر

ـ وقيل ثماني حبات وخُ ،من الشعيرن وثلث ين عند المسلمين وحبتيمقدار قيراط مـن   ةمس حب

جعل عبد الملك بن مروان ) م695\ه76(وفي سنة  4 ،خروب عند اليونان احبت أوحبات الشعير 

  5.القيراطالدانك قيراطين ونصف 

وحمل المدلول السابق ويظهر فـي   ،مرتين الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره استخدم

  :ةتيآلاألمثلة ا

ق ونصف فضة في كل دينـار،  نالف دينار بربح داآلم تحل عشرة  ،األطرافوردت من  -

على يوسف بن  فلم يزل هذا الرسم جارياً ،اًأحربألفان وخمسمائة درهم أيلزمه في كل شهر 

 6.سنة ةفنحاس وهارون بن عمران ومن قام مقامها ست عشر

 7.ثمن ورق وحبرق ودونه، ويصرف ذلك نعلى نفسه بدا د منهم يبخلأحلعل الو: وقال -

                                                           

  .93ص، تحفةالصابئ،  1
، 1ج، المصـباح ، الفيومي .424ص، 3ج، لسان، ابن منظور .133ص، مختار، الرازي .31ص، المعرب، الجواليقي 2

  .239ص
 .194ص، ألفاظ، إبراهيم .149ص، المعجم، الشرباصي :أنظر أيضا-
  .232ص، معجم، نجم 3
  .239ص، 1ج، حامصب، الفيومي 4
  .149ص، معجم، يصالشربا :ظر أيضاأن-
  .239ص، 1ج، المصباح، الفيومي 5
  .149ص، المعجم، الشرباصي :أنظر أيضا-
  .65ص، تحفة، الصابئ 6
  .151ص، ن. م 7
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فـي   األلفاظوقد وردت هذه  ،وقد صنعت هذه العمالت من معادن الذهب والفضة والحديد

  .جميعها بالعملة ةن لم تكن مقترنإمصدر الصابئ و

  فضةال –4

وموصلة للحرارة والكهرباء ومن ميزاتها أنها  1،نوع من الصخور المنثورة فوق بعضها

ـ ت في استخدمدى الجواهر النفيسة التي أحوهي . قابلة للتشكيل والطرق والتعديل ك النقـود  س

  2.وجمعه فضض وفضاض

األمثلة من المدلول السابق، و حامالً 3،مرتين الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره استخدم

  : التي ورد فيها

وقـت   إلـى ومر يوم حسن طيب  ،اني الذهب والفضة ما له القيمة الوافرةأوضرت من أحو -

  4. العصر

حل المال وليس له وجه استسلف من التجار على سفاتح وردت من  إذاوكان علي بن عيسى  -

  5.اق ونصف فضة في كل دينارأو 4لم تحل عشرة آالف دينار  ،األطراف

   والمسافاتة بالمكاييل والموازين الخاص األلفاظ -ب

 مكيالال -1

األرطـال   اسموما لزمه .المختوم اسمهو الوزن في معرفة المقادير ويعني كل ما لزمه 

  6.والمكوك والصاع الذي يتعلق بوجوب الزكاة والنفقات زيفاقي مثل القوواأل

                                                           

  .207ص، 7ج، لسان، ابن منظور 1
  .208ص، ألفاظ، إبراهيم 2
 .145ص، 65ص، تحفة، الصابئ 3
  .145ص، ن. م 4
  .65ص، ن. م 5
  .780ص، 7ج، لسان، ابن منظور 6
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وقـال   1،يكيل لك وتكيل لـه : عن المكايلة أي المقايسة بالقول) ص(وقد نهى الرسول 

  3.واكتال عليه أي أخذ منه 2)وزنوهم يخسرون أوكالوهم  إذاو(: إلىتع

من األمثلة التي ورد فيهاهذا و 4،ست مرات الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره استخدم
  :اللفظ حامال مدلول الوزن فيما يلي

د مما أحربما خلصك لما سقط عنك درهم و ظاهراً لوال أن علي بن عيسى تدرسها فيها سهواً -
 5. يتكأحبباب خرج عليك فيه فضل الكيل في غالت ن ةوذلك أنه صدر المؤامرأخرج عليك، 

5 

لة ثم يجعل فضـل الكيـل   غكان من قانون الكتابة أن يبتدئ بذكر االقتطاع من أصول ال وقد -
 6. صدر فضل الكيل فقد صح به األصول إذا، فمؤخراً

من المنفقين في العساكر بمـا   وكتباً وكيوالً وربما أخذت بعضها وأجد من خالل ذلك حزوراً -
  7. الدواوين إلىوبما وقفوا عليه من حال البدالء والدخالء يخرج . الرجال أموالتوفر من 

  القفيز -2

رض يسـتخدم لـأل  و 9،ويعني وحدة من وحدات كيل الحبـوب  8 ،قفزه وقفزانأ هجمع
  1.مكاكيك، ويعادل ثمانية 10عاًاربعين ذرأربعة وأويعادل عشر الجريب، وقيل مائة و

                                                           

  .325ص، 6ج، المحيط، ابن عباد 1
 .)3(آية رقم  ،سورة المطففين 2
  .336ص، مختار، الرازي 3
  .252ص، 156ص، 99ص، 98ص، تحفة، الصابئ 4
  .98ص، ن. م 5
  .99ص، ن. م 6
  .156ص، ن. م 7
 .395ص، 5ج، لسان، ابن منظور 8
 .701ص، 2ج، حامصب، الفيومي .365ص، 5ج، لسان، ابن منظور .309ص، 5ج، المحيط، ابن عباد 9

، حامصب، الفيومي .395ص، 5ج، لسان، ابن منظور .309ص، 5ج، المحيط، ابن عباد. 12ص، مفاتيح، الخوارزمي 10
  .701ص، 2ح
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ـ   2،مرات) 3(الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره  استخدم ة أححامال مدلول وحـدة المس
  :ةتيمثلة اآلوقد ورد في األ

لطـف حتـى   أالبلد الذين مسحناهم، وواقفنا واستقصينا وما زلت  أحفخرجت ومعي مس: قال -
 3.وكنا مسحناه اثنين وعشرين جريباً اًزوقفي د وعشرين جريباًأحعلى  أحة القرأحاستقرت مس

 ابـن الحسن علي بن عيسى  أبوضر أخي أحف –في كل شهر  شعيراً قفيزاوقدر ذلك ثالثون  -
مقاتل وناظره في أمر الشعير الرطب والمبلول وما يحصل من ثمنه وموقعه من ثمن الشيلم 

  4. ت بينهماأووالتف

  قسطال -3

يف في رجلين حنعثمان بن  إلىكتب عمر : وقيل، 5مكيال يعني هو لفظ فارسي معرب
  6. ق من أراضيهماسسهما وخذ الطوفع الجزية عن رؤإا ،من أهل الذمة أسلما

وحمل مـدلول مقـدار مـن     7،ثالث مرات الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره استخدم
  :ةتيمثلة اآلالخراج وقد ورد في األ

 إلىردته وعدت أوفجعلتها فيما  ،قسمن وكيلها في تغيير رسم ونقص ط ةوقدر أنها في ظالم -
  8. الحسن فعرفته ما جرى، فأخذ الرقاع أبي

                                                                                                                                                                          

  .701ص، 2ج، المصباح، الفيومي .395ص، 5ج، لسان، ابن منظور 1
  .428ص، معجم، نجم :أنظر أيضا-
  .256ص، 252ص، 132ص، تحفة، الصابئ 2
  .252ص، ن. م 3
  .256ص، ن. م 4
  .603ص، 5ج، لسان، ابن منظور .283ص، 5ج، المحيط، ابن عباد 5
  .603ص، 5ج، لسان، ابن منظور 6
 .176ص، 84ص، تحفة، الصابئ 7
  .84ص، ن. م 8
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في الخراج  –اهللا عليهم أجمعين  ةهتدين رحملمكام الخلفاء الراشدين واألئمة اأحوقد اشتهرت ب -
  1. وق فيه، بالرسوم الجارية والسنن الباقيةسيه، ووضعت الطأحمنذ افتتحت نو

 ىواسـتوف . ثلـم  أوبنقض  –أعزه اهللا –فأنقض كل شرط ورسم يعودان على مال السلطان  -

  2. وقه، وأفضل حقوقه حتى تنحسم تلك األطماعسخراج ذلك على أكمل ط

  ةأحمسال -4

  4. ومسح األرض أي ذراعتها 3 ،هي ذرع األرض

جاء بمـدلول مقـدار مـن    و 5،سبع مرات الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره استخدم

  : المسافات وذلك في قوله

: ي بذلك، فقال لـي صاحب إلىالذي للرحل وعدت  أحة القرأحالعتبار مس فتلقيته فوجدته منقذاً -

  6ته؟ أحما تدري كيف جرى أمر مس

وكنـا   اًوقفيـز  جريباً د وعشرينأحعلى  أحرقة الأحلطف حتى استقرت مسأوما زلت 

ن فيه، ومسـح اآل  ةائمقلة غال والأووقعت  ةأحن المسأ، واتججت بمسحناه اثنين وعشرين جريباً

  7.ن هذا القدراة وقعت الحالتأحن يكون بين المسأبعد حصادها وليس بمنكر 

  الجريب –5

هـل  أاختلف مقداره عند  1،رض الزراعية يستخدم لتقدير الخراجة في األأحوحدة المس

الف وستمائة آ، أي ما يكون ثالثة اًحاصل ضرب ستين ذراع حيث قدر أو 2،للذراع قاليم تبعاًاأل
                                                           

  .176ص، ن. م 1
  .176ص، تحفة، الصابئ 2
  .278ص، 8ج، لسان، ابن منظور. 356ص، مختار، الرازي 3
  .278ص، 8ج، لسان، ابن منظور.499ص، 2ج، المحيط، ابن عباد 4
 .252ص، تحفة، الصابئ 5
  .252ص، ن. م 6
  .252ص، ن. م 7
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لف ومئتي أوب ،رضة من األأحالف متر مربع للمسآما يعادل عشرة  أو 3،وستمائة ذراع سطحية

  4.متر مربع عند العرب المسلمين

ة، أحمدلول وحدة قياس المس حامالً 5،الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره مرتين استخدم

  :حيث يظهر ذلك في قوله

يكـون تكسـيره مـائتي     زاء داره ميداناًإالغربي ب جانبجعل بالأن أالؤمنين ب أميرلح أقد  -

ضـاعة  إالمؤمنين  أميرغيرى ألف درهم، ألف دينار ويغل أي أووكل جريب فيه يس،جريب

  6.ال فائدة فيه؟ لف دينار يشيع خيرها فيماأمائتي 

  الذراع –6

رضين والثوب ويطلق على المقدر والمسموح بالذراع داة تستخدم في تقدير المقادير كاألأ
ـ برأ، وهو مقـدار  8صبع الوسطى والمرفقما بين طرف اإل ة، حيث يقدر بالمنطقة الممتد7  ةع

  9.صبعا ومعترضة ومعتدلةإوعشرون 

ي يستخدم في مسح ذفمنه الميزان ال ،جال معينمنواع يختص كل نوع منه بأومنه عدة 

 ستخدم في مسـح الـدور،  وي صبعاًإن يوعشر ةربعأوالحديد تقدر ب ،صبعاًإن ينهار وتقدر بستاأل

                                                                                                                                                                          

  .65ص، األحكام، الماوردي 1
  .124ص، التوفيق، بن المناديا 2
  .557ص، 1ج، كشاف، التهانوي .264ص، 1ج، المخصص، ابن سيدة 3
  .180ص، معجم، نجم :أنظر أيضا-
  .123ص، معجم، الخطيب 4
 .190ص، تحفة، الصابئ 5
  .19ص، ن. م 6
  .148ص، 2ج، صبح، القلقشندي 7
  .93ص، 8ج، لسان، ابن منظور .314ص، 2ج، تهذيب ،زهرياأل 8
  .136ص، القاموس، بو حبيبأ 9
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 ةالباللي إلى ةضافباإل ،ويستخدمها السلطان صبعاًإثنين وثالثين إو ةوالسوداء تقدر بمئ ةوالهامشي

  1.ةوالقصب ةواليوسفي

 ة،لمدلول المساف ، وقد ورد حامال2ًمرة) 12(الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره  استخدم

، كمـا فـي المثـال    أحات ويسمى المسأحبمعنى من يقيس المس ةالصف كما ورد حامالً ة،المساف

  :يتاآل

بقـاك  أو_ خاطبهم حفظك اهللا ت_ عمال كثيرة أد منهم أحاجتمع لو إذا: الذراع والمهندسون -

 3.ك اهللا وعافكظد، حفأحعمل و يكانوا ذو إذامتع بك، وأو

 :فقد ورد في األمثلة التالية ةما مدلول المسافأ -

راد أمر فيه وفيمـا  آخر، واستتم األ علي ثلثاً أبوووصل القول بما مأل به الثلث، واستدعى  -

 4.خطابه به في معانيه، فكان ذرع الثلثين اللذين كتب فيهما نحو ستين ذراعاً

، ن عرض الباب الكبير خمسة وثالثون ذراعاًأقاموا على أبادوريا عما عندهم، فهل أوسئل  -

 5.ارغاب الصبوهل سقي الفرات في األأوقاربوا 

  فرسخ –7

ميـال  أيعادل ثالثة  7،رضوهو مقدار معلوم من األ 6،صله فرسكألفظ فارسي معرب 

ويدل على كـل مـا    2،ذراعلف أثنا عشر إيل الف ذراع، وقآعشرة  أو 1ة،وقيل ست 8 ،هاشمية
                                                           

  .148ص، 2ج، صبح، القلقشندي 1
  .247ص، 211ص، 190ص، 189ص، 177ص، 119ص، 112ص، تحفة، الصابئ 2
  .119ص ن،. م 3
  .177ص، ن. م 4
  .189ص، ن. م 5
 .44ص، 3ج، لسان، ابن منظور .289ص، مختار، الرازي .666ص، 7ج، تهذيب ،زهرياأل 6
  .44ص، 3ج، لسان، ابن منظور 7
، القاموس، ابادي الفيروز .44ص، 3ج، لسان ،بن منظورا. 63ص، مفاتيح، الخوارزمي .736ص، العين، الفراهيدي 8
 .289ص، 1ج
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نـه  أمن ذلـك ك  أحمشى وقعد واستر إذاه صاحبن مي بذلك؛ ألوس 3،منه ةل وامتد بالفرجأوتط

  4.سكن

وكان ذلـك فـي    ة،لمدلول المساف ورد هذا اللفظ في ثنايا مصدر الصابئ مرتين حامالً

  :يتالمثال اآل

خيه بمصر والشام مـن  أ ابنومحمد بن علي _ با زنبور أيعني _ ن لهذا الرجل أل: قال

خذت من حق بيت المال منهـا فـي وزارتـك    أالضياع مسافة مائة فرسخ في مائة فرسخ، وما 

  5.داًأحو درهماً

  القسط –8

 إلىوقسط الخراج، أي قسمته  6جمع اقساط، فتقسيط الشيء، أي تقسيمه بالعدل والقسط،

  9.وقيل مكيال يقدر بنصف صاع 8، فهو الحصة والنصيب،7جزاء معلومةأ

وحمل مدلول تقسيم الشـيء،   10 ،مرات) 5(الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره استخدم

  :تيةاآل وقد ورد في األمثلة

                                                                                                                                                                          

  .44ص، 3ج، لسان، ابن منظور .63ص، مفاتيح، الخوارزمي .736ص، العين، الفراهيدي 1
  .287ص، 3ج، معجم، الحموي .289ص، 1ج، القاموس، ابادي الفيروز 2
 .187ص، ألفاظ، إبراهيم :أنظر أيضا-
  .675ص، الكليات، قاءتأبي ال 3
  .44ص، 3ج، لسان، ابن منظور 4
  .187ص، ألفاظ، إبراهيم :أنظر أيضا-
  .74ص، تحفة، الصابئ 5
 .281ص، 5ج، المحيط، ابن عباد 6
  .189ص، 2ج، المصباح، الفيومي 7
 .25ص، 20ج، تاج، الزبيدي 8
  .189ص، 2ج، المصباح، الفيومي .281ص، 5ج، المحيط، ابن عباد 9

 .88ص، 77ص، 66ص، 65ص، 14ص، تحفة، الصابئ 10
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لـف وعشـرة   أ الف دينار قسط كل شهر من ذلك، مائتألف وعشرين ألف وخمسمائة أ الفأ -

 1.الف دينارآ

لـف  أوهو عشـرون   ،هذا المال الوظيفة التي على حامد وترد في كل شهر إلىضيف أو -
 2.لوفيكون ذلك بإزاء مال القسط األ ،دينار

وما هو؟ قلت تقسط على نفسـك وكتابـك   : ته، قالمدأحن قبلته إشير عليك برأي أولكنني  -
 3.الخليفة إلىوالهم وتحمله أحوعمالك ماال يقارب النصف من 

  الخاصة بالحيوانات ومكان اقتنائها األلفاظ :ثالثاً

  االألفاظ الخاصة بالحيوانات -أ

  بلاإل –1

ومـن صـفاته    5 ،نثى ناقةما األأ ،، يعرف الجمل بالذكر منه4هد له من لفظأحلفظ ال و
  6.واستطالة الوجه وكبر حجم الرأس األطرافر والعنق، وغالظة هطول الذنب والظ

وقد حمل المـدلول السـابق،    7،مرات) 3(الصابئ في ثنايا مصدره هذا اللفظ  استخدم
  :هيواألمثلة الواردة 

ويستبدل  ،ياء العربأحويبتاع من الخيل الموصوفة في  ،بلما يصرف من ثمن الكراع واإل -
 8.لفي دينار في الشهرأعطب في العمل من جملة  إذابه 

                                                           

  .14ص، ن. م 1
  .65ص ،تحفة، الصابئ 2
  .77ص، ن. م 3
 .155ص، 2ج، حيوان، شكر 4
 .361ص، 3ج، القاموس، ابادي الفيروز .81ص، العين، الفراهيدي 5
  .317ص، 9ج، النهاية، النويري .85ص، فقه، الثعالبي 6
  .155ص، 2ج، حيوان، شكر :أنظر أيضا-
 .226ص، 196ص، 19ص، تحفة، الصابئ 7
  .19ص، ن. م 8
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 إليهالفرات فيما يحتاج  ابناة جرت بين هشام بن عبد اهللا وعبد اهللا بن جبير كاتبي حألمبأن  -
 1.لياء والحواشيوي في عيد النحر، ورسوم األأحضبل والبقر واألمن اإل

  .2نها تزداد وتضاعفأبل، ال جرم اإل دن كبدي في المحن كأكباسنها؛ ألأحذه طريقة ال هو -

  الخيل –2

ـ توتع 4 ،االفراس، كان الختياله في مشيته سبب في تسـميته وهو جماعة  3معروف ر ب
لوانهـا  أمن صـفاته، ومـن    األطرافذن المحددة والشعر المنسال عليها، واأل ةالجبهة الطويل

  6.األصدأ شديد الحمرةواء، هبالشووالشعراء  5 ،الدهموالمصمت، والبهيت، 

مثلة ويظهر في األ ،المدلول السابق حامالً 7الصابئ اللفظ في ثنايا مصدره مرتين استخدم
  :تيةمثلة اآلاأل

اصطبل الخاص ويشتمل على الخيل والمجورة والشهاري والبراذين وبغال السروج والقباب  -
 8.والهوادج والفردات

 ،يـاء العـرب  أحفـي   ةبل وما يبتاع من الخيل الموصوفما يصرف في ثمن الكراع واإل -
 دينار في الشهر واليوم ستة وستين دينـاراً لفي أعطب في العمل من جملة  إذاويستبدل به 
 9.وثلثي الدينار

  البقر –3

                                                           

  .196ص، ن. م 1
  .226ص، تحفة، الصابئ 2
 .245ص، 1ج، حامصب، الفيومي 3
  .1ص، 10ج، ةنهاي، النويري. 331ص، 11ج، لسان، ابن منظور .135ص، 2ج، المخصص، ابن سيدة 4
  .1ص، 10ج، ةنهاي، النويري 5
  .28ص، 2ج، حيوانال، شكر 6
 .19، ص 18ص، تحفة، الصابئ 7
  .18ص، ن. م 8
  .19ص، ن. م 9
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هلـي،  أن وحشي واوهو نوع ،نثىجنس من الحيوان معروف يطلق على الذكر واأل اسم
ومن صـفاته   ،في الشهر العاشر ولدهامدة حملها تسعة شهور، وتضع و1،ويسمى الذكر بالثور

  2.حبه للماء الصافي

  :تيحامال لمدلول الحيوان في المثال اآل واحدةالصابئ اللفظ مرة  استخدم

الفـرات   ابناة جرت بين هشام بن عبد اهللا وعبد اهللا بن جبير كاتبي حألمي بأن ابنفأج -
 3.بل والبقرمن اإل إليهفيما يحتاج 

نعـاج الرمـل   ويطلـة  غالوالمهاة والمخزومة وطوم األواء منها األرخ اسموللبقر عدة 
  4.ةسود وفي بعضه لمعاأل إلىض بيح من األأووألوانها تتر

  الحمار –4

  5.هلياًأ أوكان  رجل وحشياًأربع حيوان نهاق من ذوات األ

و ،عرف عنه حدة السمعيحيث يفيد مرض الصداع باستخدام  ،ستخدم في المجال الطبيي
  6.ن نهاقه يؤذي الكلبأالمشوي، ويفيد مرضى الكلى ويبرئ من الجذام باستخدام بوله، كما  دهكب

  6.الكلب
ويظهر في المثال  ،لمدلول الحيوان في مصدره حامالً واحدةالصابئ اللفظ مرة  استخدم

  :التالي

ربعة دنـانير،  أ في كل خمسة وثالثين يوماً ةسقط ثمن قضيم دوابهم وعلوفتهم، وهو للدابأو -
 1.ل ثالثة دنانير ونصف، وللحمار برسم الرجالة دينارانوللبغ

                                                           

  .80ص، 1ج، حامصب، الفيومي .73ص، 4ج، لسان، ابن منظور .59ص، مختار، الرازي 1
  .179ص، 1ج، الحيوان، شكر :أنظر أيضا-
  .121ص، 10ج، ةنهاي، النويري .73ص، 4ج، لسان، ابن منظور 2
  .196ص، تحفة، الصابئ 3
  .121ص، 10ج، ةنهاي ،النويري 4
  .98، ص 3، جــ المحيطابن عباد،  .211ص ، العينالفراهيدي،  5
  .93، ص 10، جـ نهايةالنويري،  6
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  البغل –5

وهو حيوان  2 ،م الفرسواأل ارب الحماأل ،ين مختلفينأبوطلق على الجنس المولود من ي
  3.ه يسمى البغالصاحببغال وأهلي للركوب، الجمع بغال وأ

السـابق، مـن   ، وقد حمل المـدلول  4مرات) 8(الصابئ اللفظ في ثنايا مصدره  استخدم
  :األمثلة الواردة

ربعة دنانير، وللبغل ثالثة دنانير ونصف، وللحمار أ وهو للدابة في كل خمسة وثالثين يوماً -
 5.برسم الرجالة ديناران

واصطبل بقصر  ،ثقال وحمل العلوفاتوفيه غفران واصطبل لبغال األ ،سفارما يرد من األ -
 6.تابل والجمازالطين في الشهادات لتبارك اإل

الحسين الصـقر   أبوفأخذها وركب بغل الفرانق حتى لحق بالمجلس، فلما انصرف ميمون و -
 7.عبد اهللا بن محمد الكلوذاني اسمالق أبوبن محمد و

، ةباب الكناس يريدون الكوف إلىيمضون  وغلماناً رأيت الساعة عمارية على البغال، وجنداً -
  8.ك لخارجي خرج وفق حدثلربما كان ذ

  الغنم –6

  1.، وقيل يضم البقر والغنم9عام للماعز ذات الشعر وللضأن ذوات الصوف  اسم

                                                                                                                                                                          

  .16، ص تحفةالصابئ،  1
 .205، ص 2جـ  ،المخصصابن سيدة،  2
  .301،ص10، جنهايةالنويري، . 60، ص11، جلسانابن منظور، . 198، صفقهالثعالبي،  3
  .247، ص198، ص196، ص54، ص19، ص16، ص تحفةالصابئ،  4
  .16ن، ص . م 5
  .19ن، ص. م 6
  .54صن، . م 7
  .196ن، ص. م 8
  .37، ص 3، جـ الحيوانشكر،  9
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واألمثلة التي ورد فيهـا   ،لحيوان اسمبمعنى  2الصابئ اللفظ في مصدره مرتين استخدم
  :هي

 3.ما كان يدخله من الغنم والحيوان لكثرته يصأحفأما مطبخ الخاصة الذي يطبخ فيه فال  -

الفرات فيمـا   ابناة جرت بين هشام بن عبد اهللا وعبد اهللا بن جبير كاتبي حي بأن مألابنفأج -

 4.ي في عيد النحرأحبل والبقر والغنم لألضمن اإل إليهيحتاج 

  السباع –7

مثل  وقسراً قهراً اناب تهاجم الدواب والناس، وتعدو عليها فتأكله اتحيوانات مفترسة ذ

ن كان لـه نـاب   إوالضبع والثعلب و 6 ،التي تصيد وسباع الطير، 5سدالفهد والنمر والذئب واأل

  8.وقيل السبعة اللبؤة 7،ليس بسبع؛ ألنه ال يعدو على صغار المواشي

  :اآلتيفي المثال واحدة  مرةًاللفظ في ثنايا مصدره  هذا الصابئ استخدم

 9.روقة التي تلي بركة السباعوجلس لذلك في مجالس وخورنقات على ظهور المجالس واأل -

  الدجاج –8

قبالـه  إل ، معروف سمي بذلك1نثىاألويقع هذا اللفظ على الذكر و ،دجج ودجائج هجمع

  2.دبارهإو

                                                                                                                                                                          

   .280، ص مختارالرازي،  1
  .196، ص146، صتحفةالصابئ،  2
  .146ن، ص. م 3
  .169، ص تحفة، الصابئ 4
  .479، ص 4، جـ لسان، ابن منظور. 115، ص 2، جـ تهذيباألزهري،  5
  .118ص ، 2، جـ تهذيباألزهري،  6
 .118، ص 2، جـ ن. م 7
  .172، صمختارالرازي،  8
  .15، صتحفةالصابئ،  9



217 

  .المدلول السابق حامال3ً مرات) 5(الصابئ اللفظ في ثنايا مصدره  استخدم

  :واألمثلة التي ورد فيها لفظ الدجاج ما يلي

 ،على سبيل الهديـة  كثيراً العامل دجاجاً فحمل: ن شاء اهللا قالإمكن من الدجاج أمل ما أحو -

ـ  ،هذا دجاج وفرته بركة السجع، وتقدم بأن يباع ويورد ثمنه فـي الحسـاب  : فقال  هردأوف

 4.ثمن دجاج السجع إلى منسوباً

ومائتا قطعـة دجـاج    جدياًومن الغنم وثالثون  فكان يستعمل فيه في كل يوم تسعون رأساً -

 5.سمان

  كراعال –9

بل والبعير والغنم والبقر؛ ألنهم بمنزلة الوظيف من يل واإلجماعة الخ كارع، وهوأ هجمع

  6.على سفلة الناس بأكارع الدواب تشبيهاً أيضاالفرس، ويطلق 

من األمثلة و، وحمل مدلول الحيوان، 7 مرات) 8(الصابئ اللفظ في ثنايا مصدره استخدم

  :التي ورد فيها

- ياء العرب ويستبدل أحفي  ةمن الخيل الموصوفبل وما يبتاع صرف في ثمن الكراع واإلما ي

 8.لفي دينار في الشهرأعطب في العمل في جمله  إذابه 

                                                                                                                                                                          

  .126، ص مختارالرازي،  1
  .298ص ، 2، جـ لسانابن منظور،  2
 .204، ص146ص ، تحفة، الصابئ 3
  .204، ص تحفة، الصابئ 4
  .146، ص ن. م 5
  .640، ص 7جــ ، لسانابن منظور،  .326، ص مختارالرازي،  6
 .219، ص235، ص32، ص27، ص19، ص18، ص تحفةالصابئ،  7
  .19ن، ص . م 8
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والغـالت،   مـوال مالك والعقار واألياع واالقطاع واألضالفرات من ال بنوقبض ما كان ال -

ثاث والرحل والكراع لف دينار سوى األأوستمائة  لف دينار عيناًألف أ هوصح له ما مقدار

 1.والجمال

الفرات، الكراع  ابن إلىمر المقتدر باهللا بتسليم الحسبانات أفقبض على ما وجده له وحمله و -
رجاف بأن المقتدر باهللا كاتب حامد الخزائن، ووقع األ إلىصطبالت، وما سوى ذلك في اإل

 2.ينكر عليه خروجه من واسط

ال وال كـراع وال جمـال   كون بغير كتاب وال عمال وأن أنا عامل مصر أيمكنني و: فقلت -
 3فضال؟أعطاء وال أ

  الدابة –10

نس والجن والحيوان فكـل نفـس   رض من اإليطلق على كل ما يدب على وجه األ اسم
  .ةداب

ان الذي يركب عليه وتحمل ت فيما بعد بالحيواختصثم  4 ،وقيل هي التي لها وبر وقوائم
  5.كالفرس فيقال لبسوا ثيابهم وركبوا دوابهم ،ثقالوتحمل عليه األ

مـن  و، وتحمل مدلول الحيوان، 6 ةمر )11(في ثنايا مصدره الصابئ هذا اللفظ  استخدم
  :األمثلة التي ورد فيها ما يلي

 ،لف دينـار أصطبل فأسقطت علوفها من مال الطمع من جملة ستين وكان لهم دواب في اإل -
 1.لف دينارأفي الشهر 

                                                           

  .27ن، ص . م 1
  .32، ص تحفة، الصابئ 2
  .235ن، ص. م 3
  .266، ص 9، جــ المحيطابن عباد،  4
  .778ص ، 1جــ ، كشافالتهانوي،  5
  .196، ص139، ص136، ص114، ص72، ص21، ص20، ص19، ص18، ص15، ص تحفةالصابئ،  6
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صـطبل الـدواب   إالعامة وفيه دواب الخدم والغلمان والتفـاريق والبازيـان، و  صطبل إو -
 إلـى والحمليات وما يرد من المروج من المهارة المحرمة ويبتاع، وفيه يرتبط ما يحتـاج  

 2.العالج والمراعاة

ـ أدويتها وعالجاتها وأثمان كسوة الدواب وآالتها وأو - والمكاريـة والراضـية    ةجور الساس
 3.وكالء وغيرهموالبياطرة وال

تشتمه وتحلق لحيته وتضربه، وعامال تـذبح دابتـه    كاراًأنت فيه بيدرا تقسمه، وأوليس ما  -
 .4وتعلق رأسها في عنقه

صـناف  ونظرائهم وزعماء الجيوش ومن يتلوهم من القواد وخواص الناس من سـائر األ  -
 5.ينزلون من دوابهم في الباب العام من دار المملكة

 ما يتعلق بالحيواناتالخاصة في األلفاظ -ب

  صطبلاإل –1

لفظ عربي وقيل م7ى للخيـل  أووزريبة الدواب يتخذ منه م 6 ة،ب وهو موقف الدابعر ،
سرته ومماليكه وخيوله أمن المباني يبنيها السلطان المملوكي لسكنه وسكن  ةمجموع من ويتكون

  8.والعامل فيه يسمى اصطبلي

مـن  وى الدواب، أو، وحمل مدلول م1 مرات) 9(الصابئ ورد هذا اللفظ في ثنايا مصدر
  :األمثلة التي ورد فيها

                                                                                                                                                                          

  .15ص  ،ن. م 1
  .18ص ن،. م 2
  .19، صتحفة، الصابئ 3
  .72ن، ص. م 4
  .114ن، ص. م 5
 .21، ص 1جــ ، المصباح الفيومي، .25ص ، مختارالرازي،  6
 .162، ص 1، جـ لسانابن منظور،  7
  .377، ص 2، جـ تهذيباألزهري،  8
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ويشتمل على الخيل والمجورة  ،صطبل الخاصإصطبالت الخمسة، الكراع في اإل ةثمن علوف -
صطبل العامة وفيه دواب الخـدم  إوالشهاري والبراذين وبغال السروج والقباب والهوارج، و

  2.صطبل الدوابإو ،والبازياتوالغلمان والتفاريق 

صـطبل بقصـر   إثقال وحمل العلوفات وصطبل لبغال األإسفار وفيه غفران ووما يرد من األ -
 3.بل والجمازاتالطين في الشهادات لتبارك اإل

  علف –2

وهو طعام الدابة الذي تأكلـه   ،لما يعلف الدابة علفاً اسموهو  5وعالئف، 4،عالف هجمع

  7.ويعرف موضعه بالمعلف، 6من قضيم وغيره 

وقد ورد في  ،مدلول طعام الحيوان حامالً واحدة مرةً في مصدر الصابئ ورد هذا اللفظ

  :تيالمثال اآل

صـطبل بقصـر   إثقال وحمل العلوفات، وسفار فيه غفران واصطبل لبغال األوما يرد من األ -

 8.بلالطين في الشهادات لتبارك اإل

  الهودج –3

وغيـر مقبـب مـن     والهودج مركب يختص بالبناء مقبباً 9 ،في المشي ةالهدج السرع

  1.أي ارتفع سنامها فصارت تشبه الهودج ةيقال هدجت الناق ،ويوضع فوقه الخشب ،العصي

                                                                                                                                                                          

  .35، ص32، ص19، ص18، ص17، ص تحفةالصابئ،  1
  .18ن، ص . م 2
  .19ص ،تحفة، الصابئ 3
  .518، ص 2جـ ، حامصبالفيومي،  4
 .52ص ، 2جـ ، المحيطابن عباد،  5
  .400، ص 2، جـ تهذيب، األزهري 6
  .673ص ، العين، الفراهيدي 7
  .19، ص تحفةالصابئ،  8
  .378، ص 3جـ ، المحيطابن عباد،  9
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السابق كمـا ورد   حامال المدلولمرة واحدة الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره  استخدم

  :تيفي المثال اآل

صطبل الخاص ويشـتمل علـى الخيـل    إ: وهي ةالكراع في االصطبالت الخمس ةثمن علوف -

 2.والمجورة والشهاري والبراذين وبغال السروج والقباب والهوادج والفردات والمير

  والصيد المالحةالخاصة ب األلفاظ –ج

  المالحة –1

السفينة، والجمع  أمورومهنته تسيير  ،د طاقم رجالهاأحالسفينة  صاحب حهي مهنة المأل

  3.فوهته صالحإون، وسموا بذلك؛ لمالزمتهم ماء الملح وتعهدهم بحمأل

 ومـن  لمدلول القائمين على المهنة، حامال4ًمرتينالصابئ اللفظ في ثنايا مصدره  استخدم

  :األمثلة التي ورد فيها

ثم اتصل ذلك بصعوده فحمـدت   ،ين في طيار المحسنحصوات المألأفلما قعدت فيه سمعت  -

 5.ه به قبل حضورهه بما خاطبتُأبيعلى ما وقع لي من مخاطبة  إلىاهللا تع

من دار السلطان عند صالة المغـرب فـرأى    نه مر في طياره منصرفاًأ أيضااديثه أحومن  -

 6.ون في مسجد على دجلة بمشرعة القصبين يصلّحمأل

  السفينة –2

                                                                                                                                                                          

  .107، ص 9جـ ، لسان، ابن منظور 1
 .18، ص تحفة، الصابئ 2
  .99، ص 5 ، جـتهذيباألزهري،  3
 .205، ص133، ص تحفةالصابئ،  4
  .205ن، ص . م 5
  .132، ص ن. م 6
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نها تطلق علـى  ميت بذلك؛ ألسو، 2ة، المعروف1البحرية دى وسائل النقلأحوهي  ،الفلك

وهـي   ،من الفأس ةنها مأخوذوقيل أل 3.كل مركوب سهل وكل نحت ظاهر الشيء كسفن العود

 حالمـأل  أو، والسـفان  6 هأي تقشر 5،نها تسفن الماء بصدرهاوقيل أل 4،داة النحت عند النجارأ

  7.سائقها

مدلول السابق كمـا فـي   ال حامالًواحدة  مرةًالصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره  استخدم

  :تيال اآلالمث

 8.هواز يريد الحضرة، وسار من يومه عن األواستأجر سفناً هدار إلىفوافى  -

  الصياد /الصيد  –3

  9.واصطاده فهو مصطاد هونقول صاد ،إليهصدته بهدف الحاجة  إذاحرفة الصياد، فيقال 

  9.مصطاد

ورد بمـدلول   واحـدة مـرة   10 مرات) 3( في ثنايا مصدره الصابئ هذا اللفظ استخدم

  :ةالحرف صاحب

 11.ين والصقارين والصيادينبيالصيد من البازيايين والفهاديين والكأل أصحابرزاق أ -

                                                           

  .848، ص 2، جـ جمهرهابن دريد،  1
 .434، ص 8، جـ المحيط، ابن عباد 2
 .413، ص مفرداتاألصفهاني،  3
  .255، ص ألفاظ، إبراهيم 4
 .434، ص 8جـ ، المحيطابن عباد،  5
 .4، ص 3، جـ تهذيب، األزهري 6
  .343، ص 8، جـ المحيطابن عباد،  7
  .201، ص تحفةالصابئ،  8
  .220، ص 12، جـ تهذيباألزهري،  9

 .182، ص98، ص19ص ، تحفةالصابئ،  10
  .19ن، ص . م 11
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 ىر من رأس إلىتوقيع من المكتفي باهللا يعرفه فيه ما عزم عليه من الخروج  إليهخرج  إذا -

 1.لتصيدل

 2.هم بتسليم ما اعتق ثمن الصيدصاحبوحكم بالملك لولد المكتفي باهللا وطالبه  -

  البرك –4

قـل،  أ أو أكثـر  أولف ذراع أوتتكون من  ،قامة الماء فيهرض إلشبه حوض يحفر باأل

  3.ومفردها بركة جر بركاًطلق العرب على الصهاريج التي سويت باألأحيث 

وحمل المدلول السابق حيث ورد  4،مرات) 3(الصابئ هذا اللفظ في ثنايا مصدره استخدم

  :تيةمثلة اآلورد باأل

 5.روقة التي تلي بركة السباعك في مجالس وخورنقات على ظهور المجالس واأللوجلس لذ -

 6.هذا دجاج وفرته بركة السجع: فقال -

 7. البط في البرك ةعلوفطالق إالجوارح والطيور يلتمس  أمورتفق حضرة الناظر في اف -

  

   

                                                           

  .98، صن. م 1
  .182ن، ص. م 2
  .228، ص 10جـ ، تهذيب، األزهري 3
 .256ص، 204ص، 16، ص تحفةالصابئ،  4
  .16ن، ص . م 5
  .204ن، ص . م 6
  .256ن، ص . م 7
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  الخاتمة

اهتم المسلمون منذ بداية اإلسالم بشتى العلوم والمعارف، مما أدى إلى ظهور نخبة من 

العلماء الذين برعاوا في الفلسفة والطب والطب والكيمياء واألدب والتاريخ والفلك وغيرها مـن  

الذي اهتم بالتاريخ . المحسن الصابئوكان من هؤالء العلماء، المؤرخ واألديب هالل بن . العلوم

  ".تحفة األمراء في تاريخ الوزراء"والتأليف وكان من أبرز مؤلفاته، 

اهتم الصابئ كغيره من العلماء ولعالقته مع رجالت ووزراء الدولة العباسـية بتنـاول   

يمة هذا األوضاع السياسية والعسكرية واإلدارية واالجتماعية واالقتصادية لتلك الدولة، وظهرت ق

الكتاب ألنه عاصر مجريات األحداث في الدولة وسجلها، كما الزم فيها بعض األمراء والوزراء 

في الدولة البويهية، وأخذ عنه بعض المشايخ وممن عاصر األحداث ممحا جعل كتابه مصـدراً  

  .مهماً ووثقية تاريخية مهمة في تاريخ الوزارة في الدولة العباسية

ة منصب الوزارة وكل ما يخصها وما ارتبط بهـذا المنصـب   حيث صور الكتاب طبيع

كما صور األحداث السياسية والعسكرية وانعكاسها على . باعتباره من أهم المناصب بعد الخالفة

  .المجتمع العباسي

ووضح األحداث اإلجتماعية وأثرها في نمو المجتمع وتطـويره، ووصـف العـادات    

  .والمأكل والمشرب واللهو ومجالسه والتقاليد السائدة في المالبس والفرش

وأبرز صور حية عن األوضاع اإلقتصادية التي كانت تسود الدولة العباسية وأثرها في 

  .حالة المجتمع العباسي

لذا يعد المصدر مهماً لمجمل التطورات السياسـية واإلقتصـادية واإلجتماعيـة لحالـة     

 .المجتمع العباسي في بغداد تلك الفترة بشكل خاص
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  ائمة المصادر والمراجعق

 قائمة المصادر -أ

 .القرآن الكريم

ـ مكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم فـي عبـد الو   أبيعلي بن ‘ الحسن أبي، األثير ابن د أح
، لبنـان ، بيروت، دار صادر) جزء13. (الكامل في التاريخ). م1232/ه833ت(الشيباني 

 .م1982/ه1402، ط.د

محمد عبد المـنعم   حت، )جزء18(، ةتهذيب اللغ) م980/ه370ت( مدأح، منصور أبو: األزهري
 .ت.د، ط.د، مصر، القاهرة، مكتبة الخانجي. الخفاجي ومحمود فرح العقد

، لبنـان ، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، مبادئ اللغة، )م1030/ه421ت(الخطيب ، يفاإلسكا
 .م1985/ه1406

مفردات ألفـاظ القـرآن   ) م1033/ه425ت(المفصل الحسين بن رغد ، اسمالق أبي، األصفهاني

 .م1992/ه1412، 1ط، سوريا، دمشق، دار القلم، ودأوح صفوان عدنان دت، الكريم

تـح  ، )جزء21. (األغاني، )م897/ه284ت(، علي بن الحسين القرشي، لفرجا أبي، هانياألصب
 .م1927/ه1345، ط.د، مصر، القاهرة، دار الكتب المصرية، زكي العدوي مدأح

 األنباءعيون ) م1269/ه668ت(الخزرجي  اسمبن الق مدأحموفق ، العباس أبو، أصيبعة أبي ابن

، ط.د، لبنـان ، بيـروت ، دار مكتبة الحياة، تح نزار رضا). جزءان(، في طبقات األطباء
 .م1956/ه1376

دار الكتـاب  ). جـزء 14( تاريخ بغـداد ). م1070/ه463(، بن علي مدأح، بكر أبي، البغدادي
 .د ت. د ط، لبنان، بيروت، العربي

الكليـات فـي معجـم     ،)م1683/ ه 1049ت (ايوب بن موسى الحسـيني   ،البقاء الكوفي أبي

 .م1998/ ه 1496 ،2ط ،نلبنا،الرسالة بيروت ةمؤسس ،المصطلحات والفروق اللغوية
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 ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، )م1321/ه721ت(أحمد بن محمد المقري ، انيسالتلم
  .م1968/ه1388، ط.د، لبنان -بيروت،تح احسان عباس دار صادر، )أجزاء8(

نشـوار المحاضـرة   ) م494/ه384ت(علي المحسن بن علي بن محمد التنوخي  أبي، التنوخي

، بيـروت . دار الكتب العلمية. تح مصطفى حسين عبد الهادي) جزء11( وأخبار المذاكرة
 .م1992/ه1413، 1ط، لبنان

 النجوم الزاهرة ،)م1469/ه874ت( ،جمال الدين يوسف األتابكي ،المحاسن أبو،بن تغري برديا

 .م1992/ه1413 ،1ط ،جزء 6 ،في أخبار ملوك مصر والقاهره

الفنـون  ت اصـطالحا موسوعة كشـاف  ، )م1745/ه1158ت(محمد علي الفاروقي ، التهانوي

 .د ت، 1ط، لبنان، بيروت، مكتبة لبنان، حرجتح علي د، )جزء2( .والعلوم

، دار مكتبة الحياة، فقه اللغة، )م1038/ه430ت(اعيل اسمعبد الملك بن ، منصور أبي، الثعالبي
 .ت.د، ط، د، لبنان، بيروت

تح مفيد محمـد قمحيـة دار الكتـب    ) جزء14. (الدهر في محاسن أهل العصر مةيتي
 .م1983/ه1403. 1ط، لبنان، بيروت، العلمية

تـح  ، )أجـزاء 4(، البيان والتبين). م864/ه250(عمر بن عمر محبوب ، عثمان أبي، الجاحظ
 .م1932/ه1351، 2ط، مصر، القاهرة، حسن السندوجي

 .1ط، لبنـان ، بيـروت ، دار الكتـب العلميـة  . سلتح محمد با). أجزاء8(، الحيوان
 .م1998/ه1419

، مكتبة لبنـان . كتاب التعريفات). م1413/ه816(الحسن علي بن محمد الشريف  أبو، رجانيالج
 +.م1969/ه1389، 1د ط، لبنان، بيروت

، حسن الـزين . تح الوزراء والكتاب، )م942/ه331(أبو عبد اهللا محمد بن عبدس ، الجهشياري
 .م1988/ه1408ط  ،م.د، دار الفكر الحديث
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، 1ط.د، تح محمد حسين الزبيدي، الخراج وصناعة الكتابة، )م939/ه328ت(قدامه ، جعفر ابن

 .م1981/ه1902

المعـرب مـن   ) م1064/ه465(بن محمد بن الجعفر  مدأحموهوب بن ، منصور أبو، واليقيالج

، 1ط، لبنـان _بيـروت . دار العلـم . تح عبد الرحيم، الجيمالكالم األعجمي على حروف 

 .م1990/ه1410

 ،المنتظم في تاريخ الملـوك واألمـم  ، عبد الرحمن بن علي بن محمد، الفرج أبو، الجوزي ابن

 .م1992/ه1412 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،تح محمد عطا ،جزء

 تقـديم  ،في اللغة والعلوم أحالصح، )م1002/ه393ت(اعيل بن حماد سمإ، نصر أبو، الجوهري

  .م1975/ه1395، 1ط، دار الحضائر، عبد اهللا العاليلي

 ،والنحـل واألهـواء   المللالفصل في ). م1153/ه548ت( مدأحعلي بن ، محمد أبو، حزم ابن
 .م1899/ه1317، 1ط، مصر_القاهرة، المطبعة األدبية) ج5(

كشف الطنـون عـن   ، )م1656/ه1067ت(مصطفى بن عبد اهللا كاتب حلبي  أبو، حاجي خليفة

، د ط، لبنـان _بيـروت ، للطباعة والنشـر دار الفكر ، )أجزاء6(، سامي الكتب والفنونأ
 .م1990/ه1411

معرفـة   إلىرشاد إو األدباء معجم، )م1228/ه626(، عبد اهللا شهاب الدين ياقوت أبي، الحموي

 .م1980/ه1400، 3ط، لبنان-بيروت، للطباعة والنشردار الفكر ، )جزء20( ،األديب

 .م1995/ه1409 1ط، لبنان-بيروت، دار صادر، )ج7(، معجم البلدن

 ات الـذهب شذر). م1678/ه1089ت(، محمد العسكريبن  مدأحعبد المحي ، حالفأل أبو،الحنبلي

 .م1979/ه1398، 2ط، لبنان، بيروت، دار الميسر). أجزاء8( في أخبار من ذهب

، دار الكتـب العلميـة  ، خلدون ابنمقدمة ، )م1405/ه808ت(عبد الرحمن محمد ، خلدون ابن
 ).م2000/ه1421(، 1ط، لبنان_بيروت
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وفيـات  ، )م1282/ه681ت(، بكر أبيبن محمد بن  مدأحشمس الدين ، العباس أبو، خلكان ابن

 د، لبنان_بيروت، دار الثقافة، سان عباسحتح إ، )أجزاء8(، الزمـان  اءابناالعيان وأنباء 

 .دت، ط

شفاء العليل فيما في كـالم  ). م1658/ه1069(، بن محمد بن عمر مدأحشهاب الدين ، الخفاجي

 .م1998/ه1418، 1ط، لبنان_بيروت، دار الكتب العلمية ،العرب الدخيل

دار الكتب ، مفاتيح العلوم) م997/ه387ت(بن يوسف  مدأحمحمد بن ، عبد اهللا أبي، الخوارزمي

 .د ت، د ط، لبنان، بيروت، العلمية

تـح  ، )جزء4. (جمهرة اللغة، )م932/ه321ت (محمد بن الحسن األزدي ، بكر أبي، دريد ابن

 .م1987/ه1408 ،1ط، دار العلم للماليين. رمزي منير بعلبكي

تاريخ اإلسـالم  ). م1374/ه748ت. (بن عثمان مدأحالدين محمد بن  شمس، عبد اهللاأبو،الذهبي

، بيـروت ، تح عمر عبد السالم تدمري دار الكتاب العربـي  .ووفيات المشاهير واإلعالم

 .م1994/ه1414، 1ط، لبنان

، 1ط، لبنان_مؤسسة الرسالة بيروت، ؤوطاتح عباس األرن، ج25، سير أعالم النبالء

 .م1983/ه1403

تـح  ، أحمختار الصـح ) م1267/ه666(بكر بن عبد القادر  أبيمحمد بن ، عبد اهللا أبو، الرازي

 .م1994/ه1415، 1ط، مكتبة لبنان، محمد خاطر

تح ، الشهب الالمعة في السياسة النافعة، )م1381/ه783ت. (المالقي، اسمالق أبي، رضوان ابن

 .ت ط، ب ط، م د، علي سامي النشار

ذيل تجارب ) م1056/ه488ت. (محمد بن الحسين بن محمد بن عبد اهللا، شجاع أبي، الروذراوي

  .م2003/ه1424، 1ط، لبنان_بيروت، دار الكتب العلمية، األمم
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تاج العروس مـن  ) م1791/ه1205ت(محمد مرتضى الحسيني الواسطي، الفيض أبو، لزبيديا

، لبنان_ بيروت، الحياةدار مكتبة ، يأوعبد الكريم الغرم). أجزاء 10. (جواهر القاموس

 .م1888/ه1306، د ط

ياء أحدار ، أساس البالغة، )م1144/ه538ت. (جاد اهللا محمود بن عمر، اسمالق أبو، الزمخشري
 .م2001/ه1422، 1ط، لبنان_بيروت، العربي التراث

اإلعالن بـالتوبيخ لمـن ذم   ، )م1501/ه902ت(شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ، يأوالسخ

 .م1983/ه1403، ط.نشر المقدسي د، دار الكتاب العربي، باشا تيمور مدأحتح  ،التاريخ

، دار الفكـر ، تح خليل محمد حراس ،موالاأل، )م838/ه224ت( اسمعبيد اهللا الق أبي، سالم ابن
 .م1975/ه1390، 2ط

دار الفكر ، )أجزاء5(، المخصص، )م1065/ه458ت. (اعيلسمإعلي بن ، الحسن أبو، ةسيد ابن
 .د ت، د ط، لبنان، بيروت، للطباعة والنشر

دار الفكر ، تح جمال محمود مصطفى، تاريخ الخلفاء، )م1491/ه911ت(جالل الدين ، السيوطي
  .م1999/ه1420، 1ط، مصر، القاهرة، للتراث

الملـل  ). م1153/ه548ت( مـد أحبكـر   أبيمحمد بن عبد الكريم بن ، الفتح أبي، الشهرستاني

، ط.د، لبنـان -بيـروت ، دار المعرفـة . تح محمـد سـيد الكيالنـي   ) جزء2( ،والنحل
 .م1982/ه1402

 األمـراء تحفة ) م1056/ه448ت. (بن زهرون إبراهيمهالل بن المحسن ، الحسن أبو، الصابئ

 .م1998/ه1419. 1ط، لبنان. بيروت. ةدار الكتب العلمي. في تاريخ الوزراء

 ،1ط، لبنـان ، بيـروت _الرائـد العربـي  دار ، تح ميخائيل عواد، رسوم دار الخالفة
 .م1986/ه1407

 .م2000/ه1420، 2ط، دار صادر للنشر، تح محمد الديباجي، غرر البالغة
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تـح  ). جـزء 22. (الوافي بالوفيات، )م1265/ه764ت. (الدين بن خليل أيبك صالح، الصفدي

، د ط، لبنــان_يــاء التــراث بيــروتأحدار ، األرنــاؤط وتركــي مصــطفى مــدأح

 .)م2000/ه1420(

 الرسـل والملـوك   األنبيـاء  تـاريخ ). م922/ه310ت(‘ محمد بن جرير، جعفر أبو، الطبري

 .م1990/ه1411، 1ط، لبنان_بيروت، دار المعارف، إبراهيمالفضل و أبوتح ، )جزء11(

 ،مؤسسـة الرسـالة   ،محمد شاكر مدأحتح ،)جزء24( ،القرآنيل أوجامع البيان في ت

 .)م2000/ه1420( ،1ط ،لبنان ،بيروت

. محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشـي الفهـري   ،أبو، الطرطوشي
بكر الـدار المصـرية    أبوتح محمد فتحي ). جزءان( سراج الملوك) م 1126/ ه520ت(

 .م1994/ه1415. د ط، مصر، القاهرة. اللبنانية

الفخـري فـي اآلدب السـلطانية    ، )م1309/ه704ت(محمد بن علي بن طباطبا . الطقطقي ابن

 .م1940/ه1359، 2ط، مصر_القاهرة، الرحمانية. زيدان إبراهيمنشر  ،والدولة اإلسالمية

تح محمد ) جزء11( المحيط في اللغة، )م995/ه385ت(اعيل بن عباد اسم، اسمالق أبو، عباد ابن
 .م1990/ه1411، 1ط، لبنان، بيروت، لكتبعالم ا، حسن آل ياسين

، بيـروت ، 1دار المسـيرة ط ، جزء، تاريخ مختصر الدول. 1)م1259/ه685ت(، العبري ابن
 .م1663/ه1073، لبنان

، دار الفكـر ، )جـزء 14(، تهـذيب التهـذيب  ، )م1448/ه852ت. (حجـر  ابـن ، العسقالني
 .م1984/ه1404، 1ط، لبنان_بيروت

تـح حسـام الـدين    ، الفروق اللغوية، )م1004/ه395ت(هالل الحسن بن سهل  أبي، العسكري
 .م1997/ه1417، 1ط، لبنان_بيروت، دار الكتب العلمية. القدسي

 .م1997/ه1417، 1ط، لبنان، دار الكتب العلمية بيروت، ائلواأل
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دار  )أجزاء6( معجم مقاييس اللغة). م1004/ه395ت(بن زكريا  مدأح، الحسين أبي، فارس ابن
 .ت، د، ط.د، لبنان_بيروت، الفكر للطباعة والنشر

التهذيب فـي فقـه   ) م1127/ه516ت. (الحسين بن مسعود بن محمد البغوي،محمد أبي، الفراء

عبد الوجود وعلي محمد مفـوض دار الكتـب    مدأحتح عادل ، )جزءان. (اإلمام الشافعي
 .م1997/ه1418، 1ط، لبنان_ بيروت، العلمية

ياء التراث أحدار  ،كتاب العين، )م791/ه175ت( مدأحالخليل بن _ عبد ا لرحمن وأب، الفراهيدي
 .ت.د، ط.د، لبنان_بيروت، العربي

فـي غريـب   ، المنيـر  المصباح). م1368/ه770ت. (بن حمد بن علي المقري مدأح، الفيومي

 .م1926/ه1345، ط د، مصر، القاهرة، يةميرالمطبعة األ، للرافعيالشرح الكبير 

. القاموس المحـيط ) م1414/ه817ت(مجد الدين محمد بن يعقوب . طاهر أبو. الفيروز آبادي
 .ت.د، ط.د، مصر_ المطبعة الحسنية القاهرة). أجزاء4(

تح خليل ). جزءان( ةاإلمامة والسياس، )م889/ه276ت(محمد عبد اهللا بن مسلم  أبو، قتيبة ابن
 .م1997/ه1480، ط.د، لبنان_بيروت، دار الكتب العلمية، المنصور

ـ أنباء الرواة على ). م1226/ه624ت(علي بن يوسف ، الحسن أبو، القطفي ابن  النجـاة  اءابن
، 1ط، لبنـان _دار الفكـر العربـي بيـروت   . إبـراهيم الفضل  أبوتح محمد ). أجزاء4(

 .م1986/ه1407

 .ت.د، 1ط، مصر، القاهرة، مطبعة السعادة، أخبار العلماء بأخبار الحكماء

تح . تهذيب الرياسة وترتيب السياسية). م1232/ه630ت(، محمد بن علي، عبد اهللا أبو، القلعي
 .م1985/ه1405، 1األردن ط، الزرقاء، مكتبة المنار، يوسف عجو إبراهيم

 صبح األعشى في صناعة اإلنشـاء ). م1418/ه821ت(، بن علي مدأح، العباس أبو ،القلقشندي
، مصر_ القاهرة، العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرالمؤسسة المصرية ) جزء14(
 .ت.د.ط.د
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تـح محمـد   ، الوالة والقضاة، )م966/ه355ت. (محمد بن يوسف بن يعقوب، عمر أبو، الكندي

 .م2003/ه1424، 1ط، لبنان_دار الكتب العلمية بيروت، فريد مدأحاعيل وسمإحسن 

، البداية والنهاية) م1372/ه774ت(، اعيل بن عمر الدمشقيسمإالفداء عماد الدين  أبو، كثير ابن

، د ط، لبنـان . دار الكتـب العلميـة بيـروت   . ملحم وآخـرون  أبو مدأحتح ، )جزء14(

 .م1992/ه1413

كـام السـلطانية   حاأل). م1058/ه450ت(الحسن بن علي بن محمد بن حبيـب   أبي، رديأوالم

 .م1981/ه1410، ط.د، لبنان_بيروت، دار الكتب العلمية. والواليات الدينية

تـح  ، التعاريف التوفيق على مهمات ،)م1621/ه1031ت(محمد بن عبد الرؤوف ، يواالمنبن 
 .م1989/ه1410، 1ط، لبنان_بيروت، دار الفكر المعاصر، محمد رضوان الداية

عتبار بـذكر الخطـط   المواعظ واال). م1441/ه845ت. (عليبن  مدأحالعباس  أبي: المقريزي

 .ت.د، د ط، مؤسسة الحلبي، )أجزاء3( ،واآلثار

، مروج الـذهب ومعـادن الجـوهر   ، )م957/ه346(علي بن الحسين ، الحسين أبي، المسعودي
 .د ت، د ط، لبنان_بيروت، منشورات الجامعة اللبنانية، الشازبلةتصحيح ، )أجزاء5(

دار الكتـب  . األخالقتهذيب ). م1030/ه421ت(بن محمد بن يعقوب  مدأح، علي أبو، مسكويه
 .م1981/ه1401، 1ط، لبنان_بيروت، العلمية

دار الكتـب   ،1ط ،تح سيد كسـروني حسـن   ،)أجزاء5( ،تجارب األمم وتعاقب الهمم
  .م2002/ه1224 ،لبنان –بيروت  ،العلمية

اح المميـز فـي   المصب) م1368/ه771ت (أحمد بن محمد علي المقري ، أبو العباس، المقري

 .م2002/ه1423، 1دار اآلفاق ط) جزءان( ،الكبيرغريب الشرح 

تـح عزيـز   . الـدواوين قوانين ، )م1209/ه606ت(، مليح أبيأسعد المهذب بن ، ماتيم ابن 
 .م1991/ه1411، 1ط، مصر_القاهرة، مكتبة مدبولي. سوريال عطية
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دار  ،)جـزء 29( ،لسان العـرب  ،)م1321/ه711ت( ،محمد بن مكرم ،الفضل أبي، منظور ابن

 .م2003/ه1423 ،د ط ،مصر –القاهرة  ،الحديث

من يسـتحق  قضاة األندلس المرقبة العليا فـي  تاريخ ،)م1390/ه793ت( ،الحسن أبي ،النبهاني

 ،1ط ،لبنـان  –بيـروت   ،دار الكتـب العلميـة   ،طويـل  اسمتح مريم ق ،القضاء والفتيا

 ،م1995/ه1415

تح رضا بن  ،الفهرست ،)م1046/ه438ت( ،يعقوب الوراق أبيمحمد بن  ،الفرج أبو ،النديم ابن

 .م1998/ه1389 ،3ط ،لبنان –بيروت  ،دار المسيرة ،علي بن زين العابدين

. ب في فنون األدبنهاية اآلر). م1333/ه733ت(، لوهاببن عبد ا مدأحشهاب الدين ، النويري

 .ت.د، ط.د، لبنان_بيروت، دار الكتب العلمية، )جزء33(

 مـد أحتـح  ، المنجد في اللغة العربية، )م921/ه310ت. (علي بن الحسن، الحسن أبو، يئالهنا

 .م1988/ه1409، 2ط، مصر_ةالقاهر، عالم الكتب، ي عبد الباقيأحمختار وض

دار صادر ). جزءان(، تاريخ اليعقوبي). م904/ه292ت(بن جعفر  مدأح، يعقوب أبي، اليعقوبي

 .م1960/ه1379، طد ، لبنان_بيروت

، مطبعة الجليـل ، 1ط، كتاب الخراج، )م798/ه182ت(، الكوفي إبراهيميعقوب بن ، يوسف أبو

 .م2009/ه1431، لبنان_بيروت

  قائمة المراجع -ب

ألفاظ الحضارة في القرن الرابع الهجري دراسة في ضوء مـروج  . رجب عبد الجواد، إبراهيم

 .م1003/ه1433، ط، لبنان_بيروت، دار اآلفاق العربية. الذهب للمسعودي

مجمع اللغـة  ، المعجم الوسيط، محمد النجار، حامد عبد القادر، الزيات مدأح، مصطفى إبراهيم

 .م1998/ه1419، 3ط، القاهرة_مصر، العربية
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، 2ط، سـوريا _دمشـق ، دار الفكـر ، اصـطالحا و" القاموس الفقهي لغـة ، سعدي، حبيب أبو
 .م1988/ه1408

، ط.د، دار الفكـر العربـي  ، المية في السياسة والعقائدتاريخ المذاهب اإلس، محمد، زهرة أبو
 .ت.د

، 1ط، لبنـان _بيروت، أبيدار الفار، حيان التوحيدي أبيألفاظ الحضارة عند ، حسين، اعيلسمإ
 .م2010/ه1422

الدار العربية ، )أجزاء3(، دراسة األديان والمذاهب إلىالمدخل ، العميد عبد الرازق محمد، أسود
 .د ت، د ط، لبنان_بيروت، للموسوعات

، 1ط، لبـان ، بيـروت ، أبيدار الفار، حيان التوحيدي أبيعند  الحظارةلفاظ أ، حسن، اعيلسمإ
 .م2010/ه1422

 .م1969/ه1388، 5ط، لبنان_بيروت، دار الكتاب العربي، )جزءان(، ظهر اإلسالم، مدأح، أمين

،  العالميـة للكتـاب   الشـركة ، التـاريخ العباسـي السياسـي والحضـاري    ، إبـراهيم ، أيوب
 .م1989/ه1410

رمضـان عبـد   ، نقله للعربية يعقوب بكـر ). أجزاء9( تاريخ األدب العربي، كارل، بروكلمان
 .د ت، 2ط، دار المعارف، الثواب

، ط.د، مصـر _دار النهضة العربيـة القـاهرة  ، دراسات في الحضارة اإلسالمية، حسن، الباشا
 .م1975/ه1395

، المطبعـة األمريكانيـة  ، )جزءان(، معجم لغوي ،البستان، تاني اللبنانيالبس اهللا عبد، البستاني
 .م1930/ه1349، د ط، لبنان_بيروت

اء المـؤلفين وأثـار   اسـم فـي   العارفينهدية ). م1930/ه1339ت(، اعيل باشاسمإ، البغدادي

 .م1951/ه1371. دط، دائرة المعارف، )جزءان( .المصففين
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، المطـابع مديريـة  ، الـورد  مـد أحمراجعة حامد ، العباسينالعسكرية في عهد ، نعمان، ثابت

 .دت، د ط، العسكرية

_ عمـان ، صفاء للطباعة والنشـر والتوزيـع  دار ، القديم األدباءتاريخ ، ينمحمد حس، جودي

 .م1996/ه1418، 1ط، األردن

_ الريـاض  العلبيكيـة مكتبة ، اإلسالمية قتصاديةاإلمعجم المصطلحات ، علي بن محمد، الجمعة

 .م2000/ه1421، 1ط، السعودية

، العدوي وعبد العزيز عبد الحـق  مدأح إبراهيمترجمة  ،اإلدارة العربية، س أ ق، مولى، حسين

 .م1949/ه1369، 1ط، المطبعة النموذجية

، مؤسسـة الرسـالة   ،معجم المصطلحات واأللقـاب التاريخيـة  ، مصطفى عبد الكريم، الخطيب

 .م1996/ه1418، 1ط، لبنان_بيروت

 .د ت، 1ط، مطبعة الدوحة الحديثة، األمة العسكرية العربية اإلسالمية، محمود شيت، خطاب

، مركز دراسات الوحدة العربية، دراسات في العصور العباسية المتأخرة، عبد العزيز، الدوري

 .م2007/ه1428، طد، لبنان_بيروت

 .م1989/ه1409، 1ط، د م، د ت، ة في العصر العباسيالصابئ األدباء، محمد. الديباجي

 .د ت، د ط، القاهرة_ مصر، دار الفكر، النظم اإلسالمية، أنور، الرفاعي

، دار الثقافة للنشـر والتوزيـع  ، رديواالفكر اإلسالمي عند الم، الدين بسيوني صالح، رسالن

 .م1983/ه1403، د ط، مصر_ القاهرة

، 2ط، مؤسسة الرسالة، العلي مدأحترجمة صالح ، علم التاريخ عبد المسلمين، فزانز، روزنثال

 .م1983/ه1403
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عبد الحميد ، تح اآللة واألداة وما يتبعها من المالبس والمرافق والصناعات، معروف، الرصافي

 .م1980/ه1410، د ط، العراق_ بغداد، دار الرسيد للنشر، الرشودي

 )سالمي وسيط معاصـر إ) عربي_إنجليزي(قاموس المصطلحات التاريخية ، أنور محمد، زناتي

 .م2007/ه1428، د ط، مصر_القاهرة، مكتبة اإلنجلو المصرية

التلوين للتـأليف  ، اليمن، العراق_ الشام .ساءحالجامع في أخبار القرامطة في األ، سهيلزكار 

 .م2007/ه1428، د ط، سوريا_دمشق، والترجمة والنشر

، مكتبـة الحيـاة   ـ،ه132تاريخ آداب اللغة العربية من قيام الدولة العباسية ، حيجر، زيدان

 .م1967/ه1300، د ط، لبنان_بيروت

الرجال والنساء من العرب والمستعربين  ألشهراألعالم قواميس وتراجم ، خير الدين، الزركلي

 .م1984/ه1401، 6ط، لبنان_بيروت، دار العلم). أجزاء7(والمستشرقين 

-945/ه132*334ا في الدولة العباسية من سنة إدارتهالنفقات و، ضيف اهللا يحي، رانيالزه

 .م1986/ه1406، د ط، األردن، الزرقاء، مكتبة الطالب الجامعي ،م749

المترجم محمود فهمي حجازي جامعة اإلمام ، )أجزاء4( ،تاريخ التراث العربي، عواد، سركيس

 \.م1983/ه1403، ط. د، السعودية_ الرياض_ محمود بن مسعود اإلسالمية

، مطبعـة سـركيس  ، )جـزءان ( ،معجم المصنوعات العربية والمعربة، يوسف إليان، سركيس

 .م1928/ه1346، د ط، القاهرة_ مصر

، د ط، لبنـان _بيروت، الدار اللبنانية، ترجمة الحكيم، معجم اإلسالم التاريخي ،دو  ج، سورديل

 .م2004/ه1431

 ،المؤسسة األمريكية للدراسات السريانية ،جبرا إبراهيمترجمة يوسف  ،أسرار ،جورج، سينغال

   .م2014/ه1435
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، األصلية للنشر ،العامة في بغداد في القرنين الثالث والرابع الهجري، فهمي عبد الرازق، سعد

 .م1963/ه1404 ،ط.د، لبنان_بيروت

-247خـالل الفتـرة    ،المؤسسات اإلدارية فـي الدولـة العباسـية   ، حسام الدين، السامرائي

 .م1982/ه1402، 2ط، لبنان_بيروت، دار الفكر العربي .م945-861/ه334

، 1ط، لبنـان ، بيـروت ، عالم الكتب،)أجزاء3( ،الحيوان في األدب العربي ،هادي شاكر، شكر
 .م1985/ه1405

_ مصـر ، مكتبة النهضـة المصـرية  ، قتصاد في التفكير اإلسالميالسياسة واال، مدأح، شلبي
 .م1974/ه1394، 3ط، القاهرة

. ط.د، القـاهرة _ مصـر ، دار المعـارف ، )أجـزاء 10( تاريخ األدب العربي، ضيف، شوقي
 .م2016/ه1437

 .م1981/ه140، د ط، دار الميل، قتصادي اإلسالميالمعجم اال، مدأح، الشرباصي

، الشـرق  نهضـة مكتبـة  . قتصـادي فـي اإلسـالم   النظام المـالي واال ، محمد أمين، حصال
 .م1984/ه1404، 1ط، مصر_القاهرة

، 2ط، دار الفكر العربـي ، في فقه اللغة أحاإلفص، موسى حسين يوسف، أحعبد الفت، الصعيدي
 .م1929/ه1348

، 2ط، لبنـان _بيروت، دار الفكر العربي، التطور السياسي للمجتمع العربي، سليمان، يأومالط
 .م1966/ه1386

، مطبوعات المجمـع العراقـي  ، )أجزاء8(، العرب قبل اإلسالمالمفصل في تاريخ ، جواد، علي
 .م1959/ه1379، د ط، العراق_ بغداد

مكتبـة  ، الشامل لمجموع التصحيح والتكسير في اللغـة العربيـة  ، عبد المنعم سيد، عبد العال
 .م1982/ه1403، طد ، مصر_ القاهرة، غريبة
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، دار الشؤون الثقافيـة العامـة  . عراقالتاريخ والمؤرخون في ال، عبد الرحمن حسين، يواالعز

 .د ت، د ط، بغداد_ العراق

، ر والتوزيعي للنشودار مجدأل، معجم ألفاظ في العسكر اإلسالمية، حامي عبد الرحيم، العزيزي

 . م2005/ه1426، 1ط

مـن المصـادر    الثانيالمالبس العربية اإلسالمية في العصر العباسي ، حسين صالح، العبيدي

 .م1980/ه1401، د ط، العراق_ دار الحرية للطباعة بغداد، التاريخية واألثرية

د ، د ط، د م، ة المندانين العرب البائـده بئالموجز في تاريخ الصا، حبيب الزهيري، حاعبد الفت

 .ت

 .م1913/ه1334، د ط، د م. الدرر النضير في أداب الوزير، الفيومي جاد اهللا، الغنيمي

الجيش والسياسة في العصر األموي ومطلع العصـر العباسـي دراسـة    ، فاروق عمر_يفوز

، 1ط، األردن_ دار مجدالني للنشر والتوزيع عمـان  .956-661/ه334 - 41، تاريخية

 .م2005/ه1425

، دار األفـاق العربيـة  ، في تاريخ الوزراء األمراءتحفة  أوالوزراء ، مدأحعبد الستار ، جافر

 .م2003/ه1424، طالقاهرة د _مصر

، مكتبة المثنـى ، )أجزاء5(، تراجم مصففي الكتب العربية، معجم المؤلفين، عمر رضا، كحالة

 .د ت، د ط، لبنان_بيروت

دار لبنان للطباعة ) أجزاء4(، ة العرب قاموس عربي عربيلغ إلىالهادي ، حسن سعيد، الكرمي

 ).م1991-ه1411( 1ط، لبنان_بيروت، والنشر

 ،اإلداريـة  التراتيـب نظام الحكومة النبوية المسـمى  ، محمد عبد الحي بن عبد الكبير، الكتاني

 .م1960/ه1379، 1ط، لبنان_بيروت، ياء التراث العربيحإدار ، )جزءان(
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 مركـز اإلسـكندرية للكتابـة   ، لونظام الوزارة في العصرالعباسي األ، سلمان إبراهيم، الكروي

 .د ت، د ط، القاهرو، اإلسكندرية

، 1ط، مصـر ، القـاهرة ، دار المنـار  ،تـاريخ الفـرق اإلسـالمية   ، محمود محمد، مزروعة

 .م1991/ه1413

، د ط، د م، الجامعيـة الدار ، م1055-945/ه447-334تاريخ الدولة البهويهة ، حسن، منيمة

 .م1987/ه1407

، 4ط، مصـر _ القـاهرة ، العصور الوسـطى تاريخ الحضارة اإلسالمية في ، عبد المنعم، ماجد

 .م1985/ه1406

، 1ط، القـاهرة _ مصر، الدار المصرية اللبنانية ،نظام الملك، عبد الهادي محمد رضا، محبوبة

 .م1999/ه1419

المؤلفون دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله فـي  ، التاريخ العربي، شاكر، مصطفى

 .م1989-ه1399، 1ط، لبنان_بيروت، ييندار العلم للمال، )أجزاء3(، اإلسالم

-756/ه422-138، تطور الجيش العربي فـي األنـدلس  ، رواعبد المجيد من، سحر، المحالي

 .م1996/ه1417، 1ط، األردن_ عمان، وزارة الثقافة، م1031

، د ط، عنـد شـعراء العصـر العباسـي    ، تجربـة السـجن  ، مـد أحعباس علـي  ، المصري

 .م2007/ه1428

، )جـزءان ( الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري عصر النهضة في اإلسالم، آدم، زمت

 .م1967/ه1387، 4ط، لبنان_بيروت، دار الكتاب العربي

، العـراق _شركة التأسيس للطبع والنشر المساهمة بغداد، مندائية صابئيةمفاهيم ، ناجية، مراني

 .م1981/ه1402، 2ط
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، 1ط، دار الفكـر العربـي  ، والحضـارة اإلسـالمية  تـاريخ الـنظم   ، مـد أح، حسين، محمود

 .م2008/ه1429

دار الكتـب  ، 1ط، والمصطلحات التاريخية األلفاظمعجم ، شمس الدين العابدينزين الدين ، نجم

 .م2006/ه1422، المصرية

، وزارة الثقافة، اء األدوات واللوزام في التراث العربياسمكتاب الشهر معجم ، نايف، النوايسة

 .م2000/ه1421، 1ط، ردناأل_عمان

 .م2008/ه1429، 1ط، دار الفكر العربي، تاريخ النظم والحضارة اإلسالمية، فتحية، يواالنبر

  الدوريات -ج

. الفنـون والعلـوم   تاصـطالحا موسوعة كشاف ، )م1745/ه1158ت(محمد علي ، التهانوي

 .ت.د، 1ط، لبنان_بيروت، مكتبة لبنان، علي وحرج، تح) جزءان(

 .د ت، ط.د، دار المعرفة) جزء32(، دائرة المعارف اإلسالمية ،كرنكو، يأوالششت

مكتبـة  ، والقضاء في الفكـر اإلسـالمي  التشريع  موسوعة الحضارة اإلسالمية، مدأح، شلبي

 .م1989-ه1410، 4ط ،مصر_ القاهرة، النهضة المصرية

، 1ط، لبنـان مكتبـة  ، موسوعة مصطلحات علم التـاريخ العربـي اإلسـالمي   ، رفيق، المعجم

 .م2000/ه1421

  الجامعية الرسائل. د

، م1260-ه659، مملـوكي مؤسسـة الخالفـة فـي العهـد ال    ، زكي محمد جميـل ، عبد اهللا

 .فلسطين_نابلس، الوطنية النجاحجامعة ، شراف جمال جودةإ .م1517/ه923
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b 

Hilal bin alMuhsen Alsabi (448AH/1056AD) and his book "Tuhfit 

Alumara fi tarikh Al Wuzara", Analytical study 

By 

Maisa' Abdelraouf Nser Abdullah 

Supervised 

Dr. Adnan Melhem 

Abstract 

The title of this thesis is the prince's masterpiece in the history of 

ministers, a methodological study. This book written by Hilal ibn 

Almohsen Assabi᾽ . He is Abu Alhussien Hilal ibn Almohsen ibn Ibraheem 

ibn Zahroun Assabi᾽ . He was a good historian and literate, and he had a 

knowledge in Arabic language. He was faithless, and become a good 

Muslim in his middle age. His family members known well in science, 

literate, history, and medicine. He witnessed elite scientist and religious 

men in Baghdad. 

He worked as a writer in the Khalefa (the King) palace in Baghdad 

for a period of time. He had a good relationship with statesmen, for 

example he had a good relationship with stat minister Abu Ghaleb 

Mohammad ibn Ali, known for the king proud (407 AH/1016 AD), who 

gave him a lot of money. After the minster dead, he quit political work and 

devote his time to write in different fields like literate, history, and the 

news of faithless.  

He known for his scientific honesty and trustiness. He wrote four 

books in history field, they are the Book of History, Baghdad News, 

Ministers' News, and the princes Masterpiece in the history of ministers. 



c 

The last one, the subject of this study, has a great importance of 

historical, social, and managerial perspective. Through this book, he told 

the news of three major minsters; Ali ibn Mohammad ibn Mosa ibn Alforat 

(314 AH/926AD), Abu Ali Mohammad ibn Obeid Allah ibn Yahya ibn 

Khaqan (312 AH/924 AD), and Ali ibn Isaa ibn Daoud ibn Aljarah (334 

AH/ 945 AD). Moreover, he told the news of other ministers who are 

connected those ministers including Ali ibn Hamed Alabbasi (311 AH/ 923 

AD). 

He did not adapt the historical sequence of the events. He adapted 

the thematic approach to record the events in the era of each minister. 

Followed by some Jokes related to him. He was looking forward to 

continue a previous work for Mohammad ibn Abdos Aljahsaiary (331 AH/ 

942 AD) in his book the news of ministers, and the work of Mohammad 

ibn Yahya Alsouli (335 AH/ 946 AD) in his book the art of the ministers. 

The book provides valuable information about the institution of 

ministry in that era. He provides a very accurate analytics, important 

historical events about that era, and news of ministers. 

Moreover, he provides information about the relationship of the 

institution with other state institutions like army, Diwan (office), judges. 

One of the most important highlights left by Abu Alhassan in his 

book was recording of the political, administrative, social, and economical 

concepts used in his era. These concepts have historical indications that 

explain….. 



d 

Politically, many concepts appeared through the arisen of the state 

and its fall like the titles of the kings, their vices, the army, the fighters, 

administrative works, and different jobs. 

Socially, many concepts appeared which reflect the evolution of the 

society in the Abbasi era. 

These concepts highlights issues regarding clothes, living tools, 

foods, and drinks. 

Economically, many concepts appeared to describe the economic 

status of the society in the abbasi era. These concepts described commerce, 

prices, weights units, hunting, industries, and different professionals. 

 

 




