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 تعامل الدولة العباسية االقتصادي مع النصارى يف بغداد
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 :الممخص

لذمة،  لنصارى وغيرىم من أىل ا م ا أما لعربية اإلسالمية األبواب  ا لروح  لشرع وا فتح ا
يمارسوا  م ل و، فيم ل لعيش وترف دٍر ىائل من دعة ا دية بحرية وينعموا بق اتيم االقتصا حي

لرسمية  متيان أي عمل يريدونو فمارسوا شتى األعمال، ا أماميم في ا يجدوا أي عائق 
لوظائف  ية حساسية أو ضغينة من أي طرف، بل أن بعض ا أ والحساسة وغيرىا بدون 

لعربي اإلسالمي واألعمال أصبحت حكرًا عمييم، وىو أمر ارتضا لمجتمع ا اء ا بن أ ٌو  م ب ق ه وت
اع وبساطة. ن قت عباسي بكل ا ل  في العصر ا

لنصارى(. عباسية،  ا ال الدولة  المفتاحية:  )تعامل،  مات  كم  ال
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Abstract: 

Sharia and the Arab-Islamic spirit opened the doors for Christians and other 

dhimmis, to freely practice their economic life and enjoy a great deal of comfort 

and luxury. A party, but some jobs and jobs became a monopoly on them, which is 

something that was accepted and accepted by the people of the Arab Islamic 

community in the Abbasid era with all conviction and simplicity. 
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 المقدمة
، فقتد مارستتوا شتتى انتتواع متباينتتةع النصتتارى فتي بغتتداد بصتورة تعاممتت الدولتة العباستتية مت

ممتتازا جعمتتيم يعيشتون بمستتوى عتال الوظائف الرسمية والمين والتي درت عمتييم متوردا ماليتا 
من الرفاىية المادية، فمم يغمق العباسيون اماميم اي باب من ابواب الترزق ولتم توضتع امتاميم 
اي عوائق من اي نوع، فقد شاركوا المسممين اعماليم االقتصادية وذاقتوا تقمبتات الحيتاة بحموىتا 
ومرىا، وظيرت متن بيتنيم أستر اشتتيرت بميتن محتددة، فقتد تصتوق النصتارى فتي ميتن كالكتابتة 

والتتتتي كتتتادت ان تكتتون حكتتترا ليتتتم، فضتتال عتتتن ارتقتتتائيم لممناصتتب السياستتتية واالداريتتتة والطتتب 
الميمة فتي الدولتة العباستية بستبب بتراعتيم فتي االمتور االداريتة والماليتة وكتذلك اتقتانيم لتبعض 
المغات االجنبية، فنالوا مكانة كبيرة عند السمطات العباسية، وكانت ليتم الكممتة النافتذة والمكانتة 

 زة في الدولة العباسية.البار 
 مشكمة البحث

من الميم جدًا دراسة تعامل الدولتة العربيتة اإلستالمية وةاصتة فتي العصتر العباستي، متن 
الناحية االقتصادية مع النصارى، الرتباط ىذه الناحية المباشتر والةطيتر بالتتر ير بحيتاة النتاس 

 ومنيم النصارى الذي اعتنى ىذا البحث بدراستيم.
يمكتتتن تحديتتتده وبدقتتتة متناىيتتتة، أن التتتدين اإلستتتالمي ىتتتو ديتتتن رحمتتتة ومتتتودة وأول متتتا   

ةتتاء، أىتتتم بالنصتتارى وغيتترىم متتن اىتتل الذمتتة اىتمامتتا كبيتترًا، متمتت اًل بتتالقر ن الكتتريم والستتنة  وا 
النبويتتتتتة الشتتتتتريصة، فاإلستتتتتالم أحتضتتتتتنيم وعتتتتتامميم معاممتتتتتة المستتتتتممين، محافظتتتتتًا عمتتتتتى حيتتتتتاتيم 

وحافظًا لحقوقيم، فقد عاشوا جميعًا في ظل المجتمع الواحد أبناًء  وممتمكاتيم، صائنًا لكرامتيم،
صتتالحين يتتوازرون بعضتتيم التتبعض الةتتر فتتي الستتراء والضتتراء، فتترعطوا بتتذلك الم تتل الحقيقتتي 
والقتتدوة الحستتنة لكتتل األمتتم والشتتعوب فتتي التعتتايش التتودي القتتائم عمتتى الحتتق والعتتدل والمستتاواة 

 واإلةاء.
 أىداف البحث
ع تعامتتل الستتمطات العباستتية االقتصتتادي متتع النصتتارى، ىتتو التتذي دعانتتا  لتتى محاولتتة لتتبتت

اةتيتتاره موضتتوعًا لمبحتتث، فيتتو موضتتوع عمتتى قتتدر عتتال متتن األىميتتة والمستتوولية، لتتذا حاولنتتا 
البحث في أبعاد ىذا الموضوع، أي التعامل االقتصتادي متع النصتارى، قاصتدين الوصتول  لتى 
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سانية الراقيتة بمةتمتف صتورىا وكتان متن  جرائيتا أن عاشتت الحقيقة والذي تم ل بمعاممتيم اإلن
ىذه الشريحة برمان وسالم، ضتمن جستم المجتمتع العربتي اإلستالمي الموحتد فتي شتتى عصتوره 
التتذي أتصتتف بالتستتامح والتعتتالي عتتن أي نتتوع متتن أنتتواع التعصتتب وحتتب التعتتايش متتع معتنقتتي 

 ا بما يعزز وحدة ىذا المجتمع.الديانات السماوية التي أعترف اإلسالم بيا وانصتح عميي
 المبحث االول

 أساليب تعامل السمطة مع النصارى
تنوعت اساليب تعامل العباسيين االقتصادي مع النصارى من فترة الى اةترى، فقتد عتانوا 
في فترات معينتة متن التضتييق واالضتطياد، بينمتا حصتموا عمتى حريتة ومكانتة بتارزة فتي فتترات 

 من ىذه االساليب:، و  ( 1) عمى أموال طائمة أ رىاوحصموا عمى اةرى، 
 اوال. االسموب الترغيبي

كان الحكام العباستيون يغتدقون االمتوال عمتى الكتتاب النصتارى، نظترا لمجيتد الكبيتر التذي 
يبذلونتتو والتتتى المكانتتتة الرفيعتتتة التتتتي نالوىتتتا، فقتتتد كانتتت ليتتتم ارزاق جاريتتتة منتتتذ عيتتتد ابتتتو جعصتتتر 

ه( بمغتتت  م مائتتة درىتتم واستتتمرت عمتتى ذلتتك حتتتى عيتتد المتترمون حيتتث 758-737المنصتتور )
ه( التتى ةمستتة االف 323-377حتتتى وصتتمت فتتي عيتتد  المقتتتدر بتتا  ) ،( 7) اةتتذت باالزديتتاد

وىو مبمغ كما يبدو مبالغ فيو مقارنة برواتب وامتيتازات التوزراء واالمتراء، كمتا أطمتق  ،( 2) دينار
 .( 3) عمى الكتاب القاب يتمقبون فييا كالشيخ او الشيخ الموفق وما شابو ذلك

االستتالمية بكتتل أمتتان وحريتتة متتع تتتوفير وستتائل  وكتتان النصتتارى ينتقمتتون فتتي ارجتتاء الدولتتة
 .( 4) الحماية ليم، وفق العيود والموا يق التي اقرتيا ليم الدولة

وتمتع النصارى بحريتة واستعة فتي التجتارة بمغتت تمتك الحريتة الستماح ليتم بالتجتارة بالستمع 
ة فتي ديتنيم او الممنوعة والمحرمة عند المسممين، م ل تجارة الةمتور والةنتازير، ستواًء المحرمت

 .( 5) المباحة
كما اشترك التجار النصارى مع التجار المسممين شريطة ان يكون التاجر المسمم حاضرا 

متتن ان يكتتون التعامتتل مةالصتتا لمشتتريعة االستتالمية كالتعامتتل  فتتي عمميتتات البيتتع والشتتراء، ةوفتتا
  .( 6) بالربا، او بيع المواد المحرمة كالةمور والةنازير
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الدولة العباسية في ك ير من االحيان بالمين والتسامح مع النصارى وأىتل الذمتة وتعاممت 
عمومتتًا فتتي استتتيصاء مبتتالغ الجزيتتة التتتي تصتترض عمتتى التترووس، وعمتتى شتتكل اقستتاط متعتتددة أو 

فكتتتان اليوةتتتذ متتتنيم اال بتتتالحق وان ال يضتتتربوا أو يقتتتاموا بالشتتتمس، وانمتتتا  ،( 7) بصتتتورة دوريتتتة
  .( 8) فق حتى يودوا ما عمييميعاممونيم بالحسنى والر 

كمتتتا انشتتتر ديتتتوان لمجزيتتتة يشتتترف عمتتتى استتتتيصاء المبتتتالغ وفتتتق نظتتتام الطبقتتتات التتتذي قستتتم 
النصارى الى طبقتين: الطبقة العميا التي تظم التجتار والصتيارفة واصتحاب الضتياع واالطبتاء، 

 .( 9) بالغ ضئيمةأما الطبقة الدنيا فتظم الصباغين واالسكافيين والةياطين، وكانوا يدفعون م
ومع أن معظم النصارى كانوا من األ رياء  ال أن تسامح الدولة معيم جعميم يدفعون اقل 
نسبة في ضريبة الجزية لمدولة، وكان الرئيس الديني لكتل ممتة يجمتع الجزيتة متن ابنتاء ممتتو  تم 

يقتتوم بجمتتع الجزيتتة متتن النصتتارى، ، فكتتان جتتا ميق النصتتارى فتتي بغتتداد ( 73) يستتمميا التتى الدولتتة
اال في ايام البتويييين صتار  ،( 77) وكان بعض االحيان يدفع الجزية عن الضعصاء من جماعتو

 .( 72) المسوول عن جبايتيا أحد المسممين بدل رئيس الطائصة الدينية
  انيا: االسموب الترىيبي:

رواتب عالية ومكافتتت  في الوقت الذي نال فيو بعض النصارى امتيازات مادية كبيرة من
وىدايا وصالت، فإن عدد منيم تعرضوا في بعض األحيان ألساليب ترىيبية لغترض الحصتول 

 .( 73)  عمى االموال او ألسباب اةرى كان تكون وشاية او اساليب ترديبية
 ومن بين ىذه االساليب اسموب المصادرات:

 المصادرات . أ
االستتتاليب فتتتي محاولتتتة الحصتتتول عمتتتى لتتتم يتتتتوان الحكتتتام العباستتتيين فتتتي استتتتةدام شتتتتى 

االمتوال متن أغنيتاء النصتارى، وقتد اصتبحت عمميتة مصتادرة أمتوال الكتتاب وغيترىم ستمة بتارزة 
في حياة الحكام العباسيين لغرض الحصول عمتى االمتوال كمتورد لةزينتة الدولتة والتتي تتعترض 

حتتاالت  عديتتد متتنفقتتد تعتترض الكتتتاب ومتتنيم النصتتارى لم، ( 74) لمعجتتز فتتي الك يتتر متتن االحيتتان
مصادرة االموال وعزليم وتعين كاتب جديد، وقد يكون الكاتب الجديد ىو الذي ستعى بالوشتاية 

، ( 75) بالكاتب القديم لكي يحصل عمى منصب الكاتب، او قد تكون ادارية او سياسية او دينية
بن ه( اك ر من سبعين الف دينار من أموال الكاتب سميمان 247-232فقد صادر المتوكل )
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اميتتر  (77)كمتتا صتتادر بجكتتم ( 76)  م(847ه/233ابتتراىيم بتتن الجنيتتد النصتتراني وحبستتو ستتنة )
االمراء التركي ةمستين التف متن أمتوال  ستعيد بتن عمترو بتن ستنجال النصتراني كاتتب الراضتي 

، وكانتتتت ىتتتذه المصتتتادرات كمتتتا يبتتتدو بستتتبب تقصتتتير ىتتتوالء الكتتتتاب فتتتي ( 78) ه(322-329)
 اعماليم لدى العباسيين.

ه( بمصتتادرة امتتوال الكتتتاب بحجتتة تعطيتتل اوامتتره، فصتتادر 232-227ام الوا تتق بتتا  )وقتت
من الكاتب احمد بن اسرائيل  مانين الف دينار دفعيا الى اسحاق بن يحيتى بتن معتاذ صتاحب 

 .( 79) الحرس، وصادر من سميمان بن وىب اربع مائة الف دينار
الدولتتة العباستتية اال ان ىتتذه وبتالرغم متتن كتتون ممارستتات النصتتارى تتعتارض متتع مصتتمحة 

القرارات ما تمبث ان ترفع بسبب حاجة الدولة العباسية لةدمات النصتارى وةاصتة فتي المجتال 
ه( قتتتترارًا بعتتتتزل 323-377م( أصتتتتدر المقتتتتتدر بتتتتا  )938ه/296االقتصتتتتادي، فصتتتتي ستتتتنة )

 .( 23) النصارى عن الوظائف باست ناء العاممين في مجال الطب والصيرفة
) ة أموال وممتمكات الكاتب دليل بن يعقتوب النصتراني متن قبتل المستتعين بتا وتم مصادر 

مصتتادرة امتتوال وضتتياع الكاتتتب ابتتو نتتوح عيستتى بتتن ابتتراىيم كاتتتب قبيحتتة ام المعتتتز ستتتنة ( 27
  ( 22) ه(255-252م( من قبل المعتز )868ه/255)

الستتتمطة  وكتتتان االطبتتتاء متتتن الصئتتتات التتتتي تعرضتتتت لممصتتتادرة والتتتذين كتتتانوا مقتتتربين متتتن
) واصبحوا من اال رياء بسبب عمميم مع رجتاالت الستمطة، لكتنيم تعرضتوا لمعقوبتات والمصتادرة

وقد يكون سبب ىذه المصادرات نتيجة إلىمال الطبيتب فتي عممتو او ارتكابتو ةطتا معينتا،  ( 23
او طمعا في  روتتو اذا بمغتت قتدرا كبيترا، او نتيجتة لستعاية بعتض الحاستدين برحتد االطبتاء، او 

 سباب تتعمق بحاجة السمطة لمأموال.أل
-737وكان مصادرة اموال وامالك الطبيب عيسى بن شيال طبيب ابو جعصر المنصور)

ه( فضال عن نصيو، اول مصتادرة لطبيتب فتي العصتر العباستي بستبب استتغاللو لمنصتبو 758
 (24)ومكانتو في اةذ الرشاوي من النتاس

ة اموالتتو بعتتد ان حستتده وزيتتر الوا تتق وتعتترض الطبيتتب بةتشتتوع بتتن جبرائيتتل التتى مصتتادر 
محمتد بتن عبتد الممتك الزيتتات والقاضتي ابتن ابتي داود، بستبب عظتتم منزلتتو وك ترة اموالتو، حتتتى 
بمتتغ متتالم يبمغتتو احتتد متتن ستتائر االطبتتاء فتتي عصتتره، المتتذان حرضتتا الوا تتق عميتتو فقتتام بمصتتادرة 
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-232متتن المتوكتتل)،  تتم تحستتنت احوالتتو فتتي ز (25) امالكتتو وضتتياعو ونصتتاه التتى جنتتد نيستتابور
ه(  بعتد ان قربتتو وجعمتتو طبيبتتو الةتاص، اال انتتو لتتم يستتمم متن طمتتع المتوكتتل نصستتو، فصتتي 247
، ويبتتدو ان ( 26)م( غضتتب عميتتو وصتتادر جميتتع اموالتتو ونصتتاه التتى البحتترين858ه/244ستتنة )

طمع المتوكل باألموال الضةمة التي ناليتا بةتشتوع ىتو التذي دفعتو التى الحقتد عميتو ومصتادرة 
و، يتتذكر القصطتتي ان المتوكتتل استتتك ر عمتتى بةتشتتوع ك تترة اموالتتو وكمتتال مروءتتتو، فحقتتد امالكتت

 . ( 27) عميو ونكبو بعد ايام يسيرة فاةذ اموالو وامالكو
ه( بمصتادرة امتوال طبيبتو عبتد ا  بتن بةتشتوع بعتد وفاتتو، اذ 323-377وقام المقتدر )

ة التتذىب، وىربتتت زوجتتتو، والقتتبض ارستتل التتى بيتتتو الحتتراس وحممتتوه متتا وجتتدوه متتن اال تتاث و نيتت
، وعمتى ىتذا فقتد يكتون طمتع ( 28) عمى والدىا واةذ منو ماال ك يرا، ومات عقب مصادرة اموالتو

المقتدر في أموال عبيد ا  بن بةتشوع التي ةمصيا وراءه السبب المباشر لمصادرة امالكو بيذه 
 الطريقة.

واالشتتراك فتي ةمعتو الستبب بقيامتو وكان لموقف جبرائيل والد بةتشوع المعارض لممقتتدر 
 .( 29) م( بمصادرة اموالو وبيع امالكو وضياعو ب من بةس929ه/377سنة )

وبستبب عالقتة عيستى بتن يوستف المعتروف بتابن العطتارة طبيتب الحتاكم العباستي القتاىر 
ه( ومستتتتودع استتتراره فقتتتد صتتتودرت اموالتتتو وودائعتتتو بعتتتد ةمتتتع القتتتاىر بتتتا  ستتتنة 323-322)
م( متتتن قبتتتل الراضتتتي، بتيمتتتة التتتتدةل فتتتي شتتتوون السياستتتة والحكتتتم، وتنصتتتيب 933ىتتتت / 322)

 .( 33) وعزل الوزراء والعمال
وبستتبب الةطتتر فتتي عممتتو صتتودر الطبيتتب بةتشتتوع بتتن يحيتتى أ نتتاء معالجتتتو ليتتارون بتتن 

م( قتام الراضتي بتالقبض عمتى الطبيتب بةتشتوع 935ه/324المقتدر أةو الراضي، فصي ستنة )
 .( 37) امر بنصيو الى االنبار التيامو بالتقصير في عالج اةيوومصادرة امالكو،  م 

ومن المصتادرات التتي تعترض ليتا االطبتاء النصتارى متا قتام بتو الحتاكم العباستي الميتدي 
ه( بعتتتد ان طمبتتتت منتتتو  زوجتتتتو الةيتتتزران بمصتتتادرة امتتتوال الطبيتتتب بةتشتتتوع بتتتن 758-769)

 .( 32) ابي قريش النصراني جرجيس وابعاده الى جنديسايور بسبب منافستو لطبيبيا
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يالحظ مما تقدم ان مصادرات االطباء لتم تكتن بتالك رة التتي كانتت عمييتا بقيتة مصتادرات 
الصئات االةرى داةل الدولة العباسية، وانيا كانت متقطعة ونتيجة لبعض الظروف التتي كانتت 

 توجب المصادرة.
متودب االمتين وتعترض التى الستجن متن قبتل  وكذلك صودرت اموال جبرائيل بن بةتشتوع

بتو وأصتبح طبيبتو الةتاص وبتالغ ( 33) المترمون، بعتد ان رفتض العمتل معتو ، لكنتو متا لبتث أن قر 
 .(34)في  كرامو ورد لو أمالكٌو المصادرة

اذ ان معظتم تمتك القتروض  ( 35) وتعرض التجار لممصادرة أيضاً  تحت مسمى االقتراض
ض التي أةذىا ابراىيم بن الميدي من تجتار بغتداد دون ان يعيتدىا ال يتم اعادتيا الييم كالقرو 

، وأصتتبح شتتائعاً  ان يتتتم ( 36)  لتتييم وقتتروض الموفتتق متتن التجتتار لتتتوفير األمتتوال ةتتالل حروبتتو
، فمتن التجتار النصتارى التذين تعرضتتوا ( 37) مطالبتة التجتار بقتروض اجباريتة شتبيية بالمصتادرة

بتن ستصيان، فقتد صتودرت جميتع أموالتو التتي ةبرىتا عنتد  لممصادرة أبو العالء سميمان بن وىب
أحد الصيارفة والتي كانتت بمقتدار بمائتة واربعتون الصتاً متن الصضتة ووجتدوا لديتو ا نتا عشتر التف 

، وال ُيبعتتتد ان يكتتتون أحتتتد استتتباب مصتتتادرتو ىتتتذه متاجرتتتتو بتتتالةمور والتتتتي ال  ( 38) دن  ةمتتتر 
 عقوبة أو النصي أو المصادرة.يسمم أصحابيا في ظل الشريعة اإلسالمية من ال

ىتتتت / 333وتعتتترض رجتتتال التتتدين النصتتتارى لممصتتتادرة، فقتتتد صتتتادر األميتتتر تتتتوزون ستتتنة )
( التف 53لنبيتذ فصتودر عمتى ))الجا ميق( بدار الروم بتيمة المتتاجرة بام( رئيس النصارى944
 .( 43) وغيره  ةرون ( 39) درىم

 العقوبات . ب
بالعقوبات الستحصال االموال من العاممين فتي استةدم العباسيون شتى اساليب الترىيب 

الدولة ومنيم النصارى، وقد يصل االمر الى الضرب المبرح حتى يقتروا بمتا لتدييم متن أمتوال، 
فقتتتد تعتتترض الصتتتيارفة النصتتتارى التتتى المحاستتتبة والتحتتتذير بعتتتد تعتتتامميم الربتتتوي الصتتتاحش عمتتتى 

دولتتتتتة الحمتتتتتداني ستتتتتنة االمتتتتتوال أ تتتتتر االقتتتتتتراض والتصتتتتتريف، كمتتتتتا جتتتتترى عمتتتتتى يتتتتتد ناصتتتتتر ال
م( بعد ان بمغو انيم يقومون بعمميات الربا في العمن مما اضطرىم الى االمتناع 942ه/337)

 . (47)وان كان لصترة قميمة
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وال يةمو ىذا العصر من استةدام اساليب الترىيب والعقوبات عمى النصتارى، م تل زيتادة 
ا نتتاء توليتتو التتوزارة فتتي بغتتداد ستتنة  ( 42) الجزيتتة او التبكيتتر فتتي استحصتتاليا، كمتتا قتتام البريتتدي

، كمتا ( 43) م( برةذ الجزية قبتل وقتيتا وستاوى فتي دفعيتا بتين االغنيتاء والضتعصاء947ه/333)
قبتتل موعتتده والتتذي  ( 44) م( بافتتتتاح بريتتد الجتتوالي943ه/332قامتتت الستتمطات العباستتية ستتنة )

 .  (45)تسبب بالحاق الضرر الكبير بالنصارى وغيرىم من اىل الذمة
التتتذي أمتتتر  ه(232-227)تعتتترض الكاتتتتب احمتتتد بتتتن استتترائيل فتتتي عيتتتد الوا تتتق بتتتا  و 

 .  ( 46) بضربو كل يوم عشرة اسواط فضربو فيما قيل نحو الف سوط
وال بتتد متتن اإلشتتارة  لتتى أن غضتتب الدولتتة فتتي بعتتض األحيتتان عمتتى بعتتض موظصييتتا متتن 

األةتتترى، كمتتتا ان ىتتتذه أىتتتل الذمتتتة ومتتتنعيم متتتن العمتتتل لتتتم يشتتتمل األطبتتتاء فقتتتط، بتتتل الوظتتتائف 
م( أصتتتدر 938ىتتت/296القتترارات متتا تمبتتتث أن تتركتتل وتتتزول ميمتتتا كانتتت أستتبابيا، فصتتتي ستتنة )

ه( قتتترارًا بعتتتزل النصتتتارى واىتتتل الذمتتتة عمومتتتا عتتتن الوظتتتائف عتتتدا 323-377المقتتتتدر بتتتا  )
، وىتذا يوشتر التى حقيقتة ميمتة وىتي عتدم قتدرة الدولتة ( 47) العاممين في حقمي الطتب والصتيرفة

مى االستغناء عنيم، فصي الوقتت التذي منعتوا متن مزاولتة اي وضتائف فتي الدولتة أبقتاىم عمتى ع
عمميتتتم كرطبتتتاء لتتتو ولحاشتتتيتو يتتتومنيم عمتتتى حياتتتتو، ويطمتتتق يتتتدىم فتتتي اقتصتتتاد التتتبالد واألمتتتور 
الماليتتة بممارستتتيم الصتتيرفة ومتتن ىنتتا نستتتنتا أن قتترارات العتتزل متتا كانتتت  ال  جتتراءات وقتيتتة 

الظروف بسبب بعض الممارسات التي قاموا بيا وعدتيا الدولة ضد المصتمحة اقتضتيا طبيعة 
 العامة.

 المبحث الثاني
 ضوابط ومعايير عمل النصارى

عمتتتل النصتتتارى بمةتمتتتف انتتتواع الحتتترف والصتتتناعات شتتتانيم فتتتي ذلتتتك شتتتان بقيتتتة فئتتتات 
ة وكتذلك المجتمع والتي وفرت ليم سبل العيش، فعمل النصارى في الصياغة والجتزارة والةياطت

 اشتيروا بصناعة المنسوجات والةمور وغيرىا.
 الضابطة والمعيار الشرعي. . أ

أستتتيمت الحريتتتة الدينيتتتة التتتتي منحيتتتا االستتتالم لمنصتتتارى، وكتتتذلك تتتتوفير االمتتتان لمقوافتتتل 
التجاريتتتتة، ومراقبتتتتة االستتتتواق لتنظتتتتيم النشتتتتاط التجتتتتاري، بتتتتالتميز وممارستتتتة كافتتتتة أعمتتتتال البيتتتتع 
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وكتادت بعتض األعمتال التجاريتة ، ( 48) يطة وىتي نصتف العشتروالشراء، مع فترض ضتريبة بست
أن تكون مقتصرة عمييم، وحقتق العديتد متنيم  تراًء كبيترًا فصتي العصتر العباستي كتان الك يتر متن 

) ، وشتيدت أستواق بغتداد نشتاطيم التجتاري الواستع والمتنتوع(49)التجار فتي العتراق متن النصتارى

53 ). 
) جانب العمل التجاري، فقد مارسوا اعمال الصيرفةزاول النصارى االعمال الحسابية الى 

، ويعتود ستبب مزاولتة أىتل ( 52) وقد اةذ نصارى المدائن مزاولة المينتة متن نصتارى الحيترة ( 57
الذمتتة ستتواء كتتانوا ييتتوداً  أو نصتتارى لمصتتيرفة لعتتزوف المستتممين عنيتتا ألنيتتا متتن الميتتن التتتي 

اإلستالمي وحتذرت متن عقابتو العاجتل والجتل، تصتح أبواب التعامل بالربا الذي نيى عنو الدين 
َباا... َوَأَحلَّ اهلُل اْلَبْيعَ ... وقتد ورد النيي عنو كما في قولو تعالى:  وقولتو تعتالى:  ( 53) َوَحرََّم الرِّ

َدَقاِت َوالّمُه اَل ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر َأِثيمٍ ... َبا َوُيْرِبي الصَّ  .( 54)  َيْمَحُق الّمُه اْلرِّ
ع نصتارى العتراق برعمتال الصتيرفة ةتالل العصتور العباستية والتتي شتيدت انتعاشتا فقد بر 

كبيتتترا متتتن ةتتتالل تتتتداول مةتمتتتف انتتتواع النقتتتود والتتتتي ضتتتربت فتتتي اقتتتاليم الدولتتتة العباستتتية فتتتي 
المعامالت التجارية سواًء التي ضربت في دور الضرب الحكوميتة او التدراىم المزيصتة والتدنانير 

 .( 55) رج دور الضرب الحكومية ويك ر فييا بسبة المعادن الرةيصةالمبيرجة التي ضربت ةا
ومتتن التتذين عممتتوا بالصتتيرفة متتن النصتتارى عبيتتد ا  بتتن بةتشتتوع والتتد الطبيتتب جبرائيتتل 

، وكتتتان المستتتوول عتتتن مراقبتتتة واالشتتتراف عمتتتى ىتتتوالء ( 56) والتتتذي كتتتان متتتن الصتتتيارفة البتتتارعين
قد أعماليم فيعاقتب المةتالصين ستواًء بالتحتذير او الصيارفة ىو المحتسب الذي كان يراقبيم ويتص

 . ( 57)الطرد من االسواق
وقتتام الصتتيارفة برنشتتاء بيوتتتات وشتتركات ماليتتة لقبتتول الودائتتع والتعامتتل متتع التجتتار وكبتتار 

الذين كانوا بحاجة  لى مكتان أمتين يحصظتون فيتو ودائعيتم  ( 58)رجال الدولة من الوزراء والحكام
متتتن الضتتتياع أو متتتن الستتترقة، فقتتتد أودع أبتتتو العتتتالء ستتتميمان بتتتن وىتتتب النصتتتراني ببغتتتداد مبمتتتغ 

، وتقتتتديم القتتتروض لمدولتتتة والتجتتتار متتتن ( 59) ال مائتتتة وةمستتتين ألتتتف درىتتتم عنتتتد أحتتتد الصتتتيارف
 .( 63)ةالل تسييل التعامالت المالية من قبل الصيارفة

وكانتتت الدولتتة العباستتية تشتترف عمتتى اعمتتال الصتتيرفة عتتن طريتتق المحتستتب التتذي يقتتوم 
، فيقتتوم ( 67) بمراقبتتة االستتواق لمنتتع التعتتامالت المحرمتتة كالربتتا والغتتش واستتتةدام التتدراىم المزيصتتة
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م( حتتد ت ةالفتتتات 947ه/333، فصتتي ستتنة )( 63) المةتتالف وطتترده متتن االستتواق ( 62) بتعزيتتر
ولتتتة الحمتتتداني والصتتتيارفة بستتتبب التالعتتتب بتتتاوزان التتتدنانير، ممتتتا دعتتتى واستتتعة بتتتين ناصتتتر الد

 .( 64)الحمداني الى فرض عيار جديد وزاد من وزن الدينار، وامرىم بضرب الدينار الجديد
، ( 65) وقتتد ستتمح لمنصتتارى بالمتتتاجرة بالستتمع المحضتتورة والمحرمتتة شتترعا عمتتى المستتممين

الترغم متن الشتروط التتي وضتعيا المستتممون فتي عتتدم فكانت تجارة الةمتور وبيعيتا رائجتة عمتى 
، فقد أصبحت بعض األديرة مقصداً  لمتجار ومحطاً  (66)المتاجرة بيتا وحمميتا من بمد الى  ةر

لمقوافتل تنقتل منيتتا زقتاق الشتراب التتى األنحتاء واألقطتار كمتتا ىتو الحتال متتع ديتر طيرنابتاذ التتذي 
 .(68)وغيره من األديرة ( 67) جارة الةموريقع بين الكوفة والقادسية والذي اشتيتر بت

وقتتتد انتشتتترت تجتتتارة وبيتتتع الةمتتتور فتتتي استتتواق بغتتتداد، فكتتتان العتتتراق يصتتتدر الةمتتتور التتتى 
مةتمتف انحتتاء التتبالد بتتالرغم متتن تحريميتتا متتن قبتتل الشتترع االستتالمي، وكتتان الباعتتة يستتتةدمون 

النتتاس يوومتتون  الحيمتتة لغتترض بيعيتتا دون عمتتم الستتمطات حيتتث كانتتت تبتتاع متتع االدويتتة، وكتتان
 .( 69) االسواق التي يباع فييا الةمر بحجة شراء االدوية

واشتتتير نصتتارى العتتراق بصتتناعة الةمتتور وبيعيتتا ، فقتتد روي  ن المستتممين حينمتتا فتحتتوا 
العتتراق أقتتروا ليتتم شتترب الةمتتر،  ال  نيتتم شتترطوا عمتتييم عتتدم صتتناعتيا ألغتتراض المتتتاجرة بيتتا 

، وعنتتتد قتتدوم اإلمتتتام عمتتتي عميتتتو الستتالم التتتى الكوفتتتة أمتتتر ( 73) وحمميتتا متتتن بمتتتد التتى بمتتتد لبيعيتتتا
،  ال  ن ( 77) بإضترام النيتتران بتالةمور بقريتتة زرارة التتتي كانتت مركتتزاً  لصتناعة الةمتتور وبيعيتتا 

تجارة الةمور شاعت في العصر األموي بعد أن أصبح الةمر مالذاً  وأنيساً  لحكام بني أميتة 
فرصبح وجود الةمر أمراً  ضرورياً  فتي مجتالس  ( 72) وتبعيم في ذلك حكام بني العباس أيضاً 

ن بعتض فقيتاء  (73) رجال السمطة بما ال يمكن االستغناء عنتو فتي أغمتب األحيتان،  ال ستيما وا 
 .( 74) السمطة كانوا قد أجاوزا شرب الةمور وبيعو في األسواق 

بتن وىتب وكان النصارى يصنعون الةمور فتي بيتوتيم فقتد وجتد عنتد أبتي العتالء ستميمان 
كمتا اشتتيرت بعتض األديترة فتي  ( 75) احد األ رياء النصارى في بغداد ا نا عشر ألتف دن ةمتر

صناعة الةمور وبيعيا، ومن األسباب التي شجعت عمى صناعة الةمور ىو ك رة الكتروم فتي 
تمتتك األديتترة، والستتيما فتتي بستتاتينيا الم متترة ) كتتدير الزنتتدورد ( فتتي بغتتداد التتذي كتتان يتتزرع فيتتو 
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 76) ف أنواع الصواكو واألعناب التي وصتصت برنيتا أجتود األنتواع ومنيتا كتان يتُتصنع الةمترمةتم

 .( 77) ، وكذلك )دير الزرنوق ( الذي اشتير بك رة البساتين وحانات الةمور(
وقتتد وصتتف الجتتاحظ صتتانعي الةمتتور بقولتتو : ت ...  ن متتن تمتتام  لتتة الةمتتار أن يكتتون  

، ولتتذلك لمتتا أراد الوا تتق أن يعقتتد مجمستتين لتتو ولبطانتتتو، ( 78) ذميتتتاً  ويكتتون أرقتتط ال يتتاب نظيصتتًات
احدىما في دار الحرم واألةرى عمى شط دجمة فإنو أمر أن يةتار لو ةمار نصترانياً متن أىتل 

يمتتتتاز بجمتتتال المنظتتتر نظيتتتف وحتتتاذق بتتترمر الشتتتراب، فتتترتي بنصتتتراني لتتتو ابنتتتان  ( 79) قطربتتتل 
الجانبين وضم  لتييم ةتدماً وغممانتاً وجتواري روميتة، مميحان وابنتان م ميما، فجعميم الوا ق في 

 .( 83) وجعل النساء في حانة الحرم، والرجال حانة الشط 
وقد ةضعت جميع تمك الحرف والصناعات إلشراف الدولة متم مة بالمحتسب الذي اتةذ 
لتتو متتن أىتتل كتتل حرفتتة أو صتتنعة عريصتتاً  ليتتتولى ميمتتة مراقبتتة أبنتتاء حرفتتتو أو صتتنعتو وكشتتف 

 .(87) ت الغش والتدليس لردعيمحاال
 الضابطة والمعيار االجتماعي . . ب

زاول النصارى اعمال الشراء والبيع في االسواق المحميتة المنتشترة فتي بغتداد فتي االعمتال 
التي يرنف المسممين العمل فييا، فمارسوا اعمال العطتارة وتجتارة المنستوجات وبيتع المجتوىرات 

 .( 82) بعضيم بيع المواد الغذائيةوالمصوغات برنواعيا، كما زاول 
وكانت الكرخ مقرًا لمتجار كونيا تم تل مركتزا تجاريتا يصتد الييتا التجتار المحممتون بالبضتائع 

، وكتتان لمتجتتار النصتتارى دور ( 83) متتن مةتمتتف البمتتدان ومنيتتا تنقتتل التتى مةتمتتف انحتتاء الدولتتة
النصتارى ايضتتا فتي مينتتة ، وعمتتل ( 84) كبيتر فتتي استواق الكتترخ ومتنيم التتتاجر )مرتتو بتتن قنقتي(

 .  ( 85) بيع االغنام والبغال ورعييا والمتاجرة فييا
ومتتارس النصتتارى مةتمتتف النشتتاطات التجاريتتة فتتي استتواق بغتتداد كعمميتتات البيتتع والشتتراء 
والصيرفة، وكذلك في النشاطات التجارية الةارجية مع مةتمف البمدان كالروم وارمينيا وقبرص 

، وكتتتتان لمعرفتتتتة النصتتتتارى لمغتتتتات االجنبيتتتتة ( 86) رىتتتتا متتتتن التتتتبالدوالينتتتتد والستتتتند والصتتتتين، وغي
كاالتينية والسريانية الدور الكبير في تسييل تعامميم مع التجار االجانب، االمر الذي ادى الى 
اعتمتتتتاد التجتتتتارة الةارجيتتتتة عمتتتتى النصتتتتارى بصتتتتورة كبيتتتترة، ام تتتتال العتتتتالم البغتتتتدادي ابتتتتن زرعتتتتة 

 .( 87) الرومالنصراني الذي كان يتاجر مع بالد 
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وعمتل النصتتارى بتالجزارة وبيتتع المحتوم، فقتتد اجتاز بعتتض رجتال التتدين المستممين لمنصتتارى 
مزاولة ىذه المينة شرط االلتزام بالشروط الواجب توفرىا في ممارسة ىذه المينة م تل )التستمية 
 عنتتد التتذبح، واستتتقبال القبمتتة، وشتتحذ الستتكين(، وغيرىتتا متتن الشتتروط، وقتتد نيتتى االمتتام الصتتادق
)عميو السالم( عن الشراء من النصارى في رواية نقميا الطوسي بان جماعة من النصتارى فتي 
الكوفة يزاولون مينة بيتع المحتوم منتذ زمتن بعتد ان شترط عمتييم اىتل الكوفتة ان يتذكروا استم ا  
وحتتده عمتتى الذبيحتتة، لكتتن اىتتل الكوفتتة تركتتوا الشتتراء متتن النصتتارى المتتذين استصستتروا عتتن ستتبب 

اء المحتتوم متتنيم فقتتال ليتتم اىتتل الكوفتتة تت  ن لنتتا عالمتتاً  نيانتتا، زعتتم  نكتتم تقولتتون فتتي تتتركيم شتتر 
ذبائحكم شيئاً  ال يُتجب لنا أكميتا، فقتالوا متن ذا العتالم ، فقتالوا ليتم ، جعصتر بتن محمتد الصتادق 

أن ىتذه الحاد تة وغيرىتا  ،( 88) فقتالوا ، صتدق وا   نتا نقتول باستم المستيح ت  –عميتو الستالم  –
 توكد عمل النصارى في مينة الجزارة في العصر العباسي.

فصتتي بغتتداد التتتي ستتكن فييتتا عتتدد لتتيس بالقميتتل متتن النصتتارى فتتي محتتالت مستتتقمة عمتتى 
االغمتتب، فتتان ذلتتك استتتوجب وجتتود قصتتابين يعممتتون ألبنتتاء طتتائصتيم داةتتل محالتيتتم الةاصتتة، 

 . ( 89) بينوكان في الكوفة اسواق متةصصة وكان من ضمنيا يوجد سوق لمقصا
وأشتغل النصارى في عمل الصياغة وبيع المجوىرات لبراعتيم فييا، فقد عرف عن عون 

اذ حقتق ، ( 93) الجوىري النصراني عممو في بيع الجواىر الصاةرة لبالط الرشيد وبرسعار باىظتة
 .( 97) الجوىري اموال عظيمة من شراء المجوىرات لرجال الدولة وألىمييم

عمانوئيل قبل ان يصبح راىبا بالصياغة، وكان يوصف بالبةل وحب كما عمل الجا ميق 
، والجدير بالذكر ان عمل المجوىرات واقتنائيا كان رائجا في العصتر العباستي، كتون (92)المال

الحكتتام العباستتيون والتتوزراء واالمتتراء وكبتتار رجتتال الدولتتة ونستتاءىم كتتانوا يحرصتتون عمتتى اقتنتتاء 
ق الشراء وتبادل اليدايا او التتي تمتنح عمتى ستبيل العطايتا او الجواىر والحمي النصيسة عن طري

 .( 93) المكافتت
متتارس النصتتارى العديتتد متتن الحتترف اليدويتتة كحرفتتة صتتناعة الةبتتز، فقتتد ذكتتر ان بعتتض 

، ونقتتتل ( 94) م(7372ىتتتت /  433الةبتتازين تعرضتتتوا العتتتداء متتتن قبتتتل بعتتض المستتتممين ستتنة )
، ومتارس ( 95) فتي ستوق الطعتام فتي جانتب الرصتافةحمدان الكبيسي ان حوانيت الةبتازين تقتع 

، واشتتتتتير النصتتتارى فتتتتي بغتتتتداد ( 96) النصتتتارى حرفتتتتة الةياطتتتة والصتتتتباغة فضتتتال عتتتتن الجتتتزارة
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، كمتتتتتا اشتتتتتتيروا بصتتتتتناعة المصروشتتتتتات كالبستتتتتط (97)بصتتتتتناعة المنستتتتتوجات الحريريتتتتتة والقطنيتتتتتة
 .( 98) والطنافس

متف المحاصتيل الزراعيتة بتالقرب امتا فتي مجتال الزراعتة فقتد اشتتير النصتارى بزراعتة مةت
من االديرة والتي بنيت بالصل بالقرب من البستاتين واالراضتي الصتالحة لمزراعتة لتكتون متوردا 

، وكتان ديتر قنتي ( 99) لتمك االديرة كما فتي ديتر بتاعر بايتا والتذي يممتك اراضتي زراعيتة شاستعة
حتد متن متن ةمستين التى يضم اك ر من مائة بستان من مةتمف ال مار وتباع غمة البستتان الوا

) ، وكتذا االمتر فتي االديترة االةترى كتدير مريحنتا التذي يممتك البستاتين والمتزارع( 733) مائتي دينا

737 )  . 
ومارس النصارى العديد من المين االةرى كاليندسة والنحت والنقش والبناء، فقتد تميتزت 

، فقتتد كتتان البطريتتق ( 732) ةاالديترة بروعتتة الصتتن المعمتتاري ومتانتة البنتتاء وتزينيتتا بتتالنقوش الجميمت
م ( من ابرز البنتائين فقتد بنتى اك تر متن مائتة  779ىت / 763النصراني طافان بن العزار )ت 

 .( 733)تجني اك ر من الف درىم في كل سنةطاحونة 
، وىتتي متتن األعمتتال الميمتتة فتتي ( 734) وزاول النصتتارى فتتي الدولتتة العباستتية مينتتة الجيبتتذة

متن النصتتارى فتي العتتراق منتتذ القتدم حيتتث بترع نصتتارى الحيتترة  المجتال المتتالي، وقتد زاوليتتا عتتدد
، وأصتتتبح الجيبتتتذ ُيتتتتشكل واحتتتداً متتتن أىتتتم أقستتتام بيتتتت المتتتال أو احتتتد فتتتروع (735)فتتتي ىتتتذا العمتتتل

الجيتتاز اإلداري لبيتتت المتتال فتتي الدولتتة العباستتتية، وميمتتتو استتتةراج األمتتوال وقبضتتيا وكتابتتتة 
فعو من الحساب الالزم لو وقد ولى أبتو أيتوب الوصالت بيا ويطالب بما يقبضو، ويةرج ما ير 

، عتتتتدداً متتتتن النصتتتتارى فتتتتي  دارة جيبتتتتذة النتتتتواحي  ال  ن بعضتتتتيم كتتتتان يةتتتتتمس (736)الموريتتتتاني
 . ( 737) األموال لنصسو

با  عمى جيبذا نصرانيا في ادارة االموال واستحصاليا ه( 247-232)واعتمد المتوكل 
م(عمتى 924ىت /  372ات في وزارتو ال ال ة سنة )، واعتمد الوزير ابن الصر (738)من المصادرين

الجيابتتتذة النصتتتارى فتتتي استتتتةراج أمتتتوال المصتتتادرين وحصتتتظ األمتتتوال لتتتدييم، وحينمتتتا عتتتزل ابتتتن 
الصتترات أعتتترف بوجتتود مائتتة وستتتين ألتتف دينتتار متتن أمتتوال المصتتادرين لتتدى الجيبتتذ ىتتارون بتتن 

 . ( 739) عمران وابنو
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راقية في األسواق أو التدور،  ذ يصتف القاضتي وكان الجيابذة يعممون في أماكن ةاصة 
التنوةي محل عمميم بقولو: تودةمت الدار مع الناس فرأيت الصحن في نياية العمارة والحستن 
وفيتتو مجتتالس ك يتتترة مصروشتتة بصتتترش ظتتاىرة وفتتتي صتتدره رجتتل شتتتاب بتتين يديتتتو كتتتاب وجيابتتتذة 

ييم األمتتوال والتةتتوت وحستتاب يستتتوفيو عمتتييم وفتتي ضتتصاف التتدار ومجالستتيا جيابتتذة بتتين أيتتد
 .( 773) والشواىين يقبضون وُيتقبضون ت

) ونظرا لتطور عمل الجيبذة تم استحداث ديوان ةاص ليا من قبتل التوزير عمتي بتن مقمتة

، وكانتت ( 772) م( وتعين النصراني ابراىيم بن ايوب عمى ىذا التديوان928ه/376سنة ) ( 777
وتنستتيق النصقتتات اليوميتتة باالتصتتاق متتع  ميمتتة رئتتيس التتديوان االشتتراف عمتتى واردات بيتتت المتتال

أي التواردات والنصقتات، وتكتون ىتذه  ،صاحب بيت المتال، ورفتع تقتارير مصصتمة بالتدةل والةترج
 .(773)التقارير شيرية وسنوية

امتتواليم لتتدييم،  ونظترًا لتتذكاء وحذاقتة الجيابتتذة فقتد تعامتتل معيتم كبتتار رجتال الدولتتة بايتداع
المودعتتتتة لتتتتدى الجيبتتتتذ ابتتتتراىيم بتتتتن يوحنتتتتا  ( 774) فقتتتتد بمغتتتتت امتتتتوال التتتتوزير حامتتتتد بتتتتن العبتتتتاس

 .( 775) م( نحو مائة الف دينار923ه/377النصراني سنة )
ومتتتن الوظتتتائف التتتتي عمتتتل فييتتتا النصتتتارى وظيصتتتة الكتتتتاب، اذ حضتتتي الكتتتتاب النصتتتارى 

ي نالوىتتا متتن العمتتل فتتي متتدارس االديتترة كمدرستتة بمكانتتة عاليتتة كتتونيم يمتمكتتون  قافتتة عاليتتة التتت
مارماري في دير قني وغيرىا، فضتال عتن اجتادتيم لمغتات عتدة كاليونانيتة والستريانية باإلضتافة 

 .( 776) الى ضموعيم بالمغة العربية
وقتتد استتتعان الحكتتام العباستتيون بالكتتتاب النصتتارى التتذين نتتالوا حظتتوة كبيتترة، بستتبب ال قتتة 

، ولتم تقتصتر ةدمتة الكتتاب لمحكتام ( 777) ىم بالوفاء واالةتالص فتي عمميتمالتي نالوىا واشتيار 
ووالة العيتتتود بتتتل استتتتعانت بيتتتم ُأميتتتات الحكتتتام، فكتتتان لتتتدى شتتتجاع أم المتوكتتتل كاتبتتتًا نصتتترانيًا 

 .( 778) يدعى سممو بن سعيد، نال  قة المتوكل أيضًا، فمنحُو بعض االمتيازات داةل البالط
 ه(758-737)اريتتة بمغتتت فتتي عيتتد ابتتي جعصتتر المنصتتوروكتتان ليتتوالء الكتتتاب ارزاق ج

، ( 779)  م مائتتة درىتتم، واستتتمرت عمتتى ذلتتك حتتتى عيتتد الةميصتتة المتترمون حيتتث أةتتذت باالزديتتاد
، وربما يعود سبب ارتصاع أجور الكتاب ( 723) ووصمت في عيد المقتدر الى ةمسة االف دينار

 نة الرفيعة التي نالوىا.عمى مر الزمن  لى الجيد الكبير الذي يبذلوه والى المكا
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وتقمتد النصتارى وظتتائف ماليتة وحستابية ميمتتة فتي الدولتة العباستتية، كاإلشتراف عمتى بيتتت 
فصتتي عيتتد ابتتي المتتال او عمتتى ُةتتزان بيتتت المتتال وعمتتى االمتتوال الةاصتتة لكبتتار رجتتال الدولتتة، 

، (727)تولى ابن الطبتاخ الكشتكري النصتراني ديتوان بيتت المتال ه(758-737)جعصر المنصور
وتقمتتد  ( 722) و تقمتتد النصتتراني ابتتراىيم بتتن بنتتان وظيصتتة ةتتازن بيتتوت االمتتوال فتتي عيتتد المعتصتتم

م( 925/ه373وفتتي ستتنة ) ( 723) دليتتل بتتن يعقتتوب النصتتراني أمتتر نصقتتة بنتتاء القصتتر الجعصتتري
النصرانيان ابن القنائي وأةوه من قبتل التوزير عبتد ا  بتن محمتد  (724)تولى بيت المال الةاص

وبقيتتا فتتي منصتتبيما حتتتى بعتتد عتتزل الةاقتتاني وتنصتتيب احمتتد الةصتتيبي فتتي الستتنة  الةاقتتاني
 ،( 726) وشتتغل أيتتوب بتتن ستتميمان النصتتراني ةزانتتة بيتتت المتتال فتتي عيتتد المتوكتتل، ( 725) نصستتيا

 .( 727) وكان أبو الحسن بن  براىيم النصراني ةازنًا لمعز الدولة البوييي
م( 935ه/323بتتتن ستتتنجال ستتتنة ) وُعتتتين الكاتتتتب المستتتيحي ابتتتا الحستتتن ستتتعيد بتتتن عمتتتر

مشرفا عمى ميمة المصاريف لولدي الراضي، في الوقتت التذي كتان استطيصان النصتراني وكتياًل 
، وشتتتغل استتتحق الوكيتتتل النصتتتراني وظيصتتتة متصتتترف فتتتي ةزانتتتة ( 728)لةزانتتتة الراضتتتي الةاصتتتة

  .( 729) ه(334-333الشراب والكسوة في دار الةالفة في عيد المستكصي )
ن الميتتتتن الم تتتتتي درت ومتتتت ل ة الطتتتتب وا ارى مينتتتت ا النصتتتت تتتتتي عمتتتتل فييتتتت ل ة ا يمتتتت

نتتاس،  ل ة ا يتت ن بق لتتدول فضتتال عتت ال ا ام ورجت بيم لمحكتت يتت بب تطب يتترا بستت ا كب ييم نصعتت عمت
ييم  افة التى تقاضت يا ال مينة باالصت فكان الجميع يعطونيم اك ر من االجر واليدا

 .(733)الرواتب الشيري
يتتترين لتتتدى الح وذ كب صتتت ة ون لتتتت استتترة ال بةتشتتتوع منزلتتت ا د ن يين، فقتت ام العباستتت كتتت

ام واستتترىم  يا متتتن الحكتتت دا اتي عمتتتى شتتتكل ىتتت تتتتي تتتت ل ة ا متتت ئ وال الطا فضتتتال عتتتن االمتتت
يا الطبيتب  تتي يقبضت ل افة التى الرواتتب ا ار، باالضت اء والتجت ة والوجيت ورجال الدولت
لتتذي  يتتل بتتن بةتشتتوع ا ئ ترى الطبيتتب جبرا د اشتت ام والةتتاص، فقتت لعتت ال ا يتتت المتت ن ب متت

وه كان يعمل لدى الرشيد ضيعة بمبمغ كبير ال وم فمنحت لقت ة ا يت تمسة من بعتض عم
ال لمتتت ن ا غ اةتتتر متتت متتت يد بمب و الرشتتت ر لتتت ا امتتت و، كمتتت ا يحتاجتتت ، وقتتتد  بتتتت (737)ضتتتعف متتت

ومن الصاحب بتن  ،(732)جبرائيل ما وصمو من االموال من البرامكة بسبعين الف الف درىم
 .(733)عباد مبمغ الف دينار
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ارون  انوا يةتت م كت وبمغت منزلة األطباء النصارى عند الحكام العباسيين  نيت
يد  ع الرشتت د أقطتت قتت ة، ف نتت ا معي ياعًا وامالكتت اعيم ضتت بتتون  قطتت يمط فيطم ياىم برنصستت دا ىتت
م  اال ان بةتشتتوع طمتتب متتن  لتتف درىت لتتف أ و أ ًا قيمتتت يتتل أقطاعت ئ بةتيشتوع بتتن جبرا

ي تري بتتو ضتت ا يشتت و مت اع وييتتب لتت ذا اإلقطتت يد أن يمغتتي ىتت لتتف الرشت لتتف أ ا أ تيتت اعًا غم
ا طمتتب اه متت م فرعطتت ارى متتن متتالك األراضتتتي  ،(734)درىتت اء النصتت بح األطبتت د اصتتت فقتت

 وأصحاب ال روات في بغداد.
صتتي  ل غ أ متت يد مب ارون الرشتت ا، متتن ىتت ويو بتتن يوحنتت يتتب النصتتراني ماستت ال الطب ونتت

م لتتتتف درىتتت نوية بمغتتتتت عشتتترين أ ة ستتت ُو بمعونتتتت م فتتتي الشتتتتير، وةصتتت د  ،(735)درىتتت وقتتتت
لتتتتوزير الصضتتتتل بتتتتن و ا ع ) ةصتتتتص لتتتت يتتتت ت/ 238 -738الرب  ،(736) م(823 -755ىتتتت
ًا قدرُه ستمائة درىم تبًا شيري  .(737)را

لتتذي  غ ا متت و نصتتس المب م شتتيريا وىتت لتتف درىتت يتتل يتقاضتتى ا ئ ان الطبيتتب جبرا وكتت
رمون  لمتتتت و ا ا المتوكتتتتل (738)يتقاضتتتت و  ه(247-232)،  أمتتتت بتتتت ي د أغتتتتدق عمتتتتى طب قتتتت ف

ة ألتف در  ئت د متن بةتيشوع بن جبرائيل األموال والضياع وأمر لو ب م ما م والعديت ىت
و ة ألمتت بت و متن عمت ام بعالجت د ان قت اب، بعت ل يت و (739)أصناف ا ة بيتت ، و بمغتت نصقت

نوياً  ار ستتت نتتتت لتتتف دي مائة أ ، فضتتتال عتتتتن االف (743)متتتن شتتتموع وزيتتتت وعطتتتتور ةمستتت
 .(747)القطع من المالبس ال مينة والحمي 

د أغتتدق  ائيم، فقتت ات عمتتى اطبتت وال واليبتت داق االمتت م يةتمتتف االمتتراء فتتي اغتت ولتت
بتن  ع، الموفتق ا ات والةمتت وال واالقطاعت ة النصتراني غالتب األمت المتوكتل عمتى طبيت

و، وليصتتل  و:ت متتن أراد  كرامتتي فميكرمتت لتت ان يقتتول لرجا و أن كتت و لتت غ متتن  كرامتت وبمتت
ت ًا بتتت ل وييي (742)غا بتتت ل ة ا د كتتترم معتتتز الدولتتت ائيم، فقتتت ، وقتتترب األمتتتراء البويييتتتون أطبتتت

دايا حين األموال واليتت د ا  بتتن بةتشتتوع بتت يتتل بتتن عبتت ئ صى بعتتض الطبيتب جبرا ا أشتت متت
و ا  (743) أىمتت در بتت تتت ام المق ا ه( 323-377)، وقتت و بةتشتتوع بتتن يوحنتت بتت ي اع طب بإقطتت

د  ازات فتتي عيتت يتت ذه االمت ازات، وظمتتت ىتت يتت ياع واالمت ات والضتت د متتن االقطاعتت العديتت
 .(744)ه(329-322)الراضي 
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تانات،  وتقاضى االطباء النصارى مرتبات عالية مقابل عمميم في البيمارست
ا   د بتت ان المعتضتت ار شتتيريا، فضتتال عتتن فكتت نتت بعين دي تمائة وستت اء ستت يعطتتي االطبتت

ار  نتتت ين دي ة وةمستتت ئتتت غ اربعما متتت ب تتتتي ت ل ام واالشتتتربة وا ان الطعتتت اء وا متتت ارزاق االطبتتت
نة )(745)شتتيريا يتتل بتتن بةتشتتوع ستتت ئ يتتب جبرا تتتب الطب غ را متت د ب م( 973ه/363، فقتت

 .(746) ال مائة درىم فضال عن رسم ةاص لو يبمغ  ال مائة درىم اةرى
ام، وقتد غضتب المقتصتي ألمتر ا  وكانت ىذه الر  اء بانتظت واتتب تصتل االطبت

ال  و، وامتتر بإيصتت ذ فتتي وقتتت تمميتت ل ن ا ن بتت بتتي الحستت و ا بتت ي تتتب طب م يصتتل را ا لتت حينمتت
  .(747)راتبو سريعا مع اعطاءه مقاطعة تكريما لجيوده

 المبحث الثالث
 آثار التعامل االقتصادي مع النصارى ومعطياته

بمستوى معاشي متميتز، ويمارستون كان اغمب النصارى في بغداد يعيشون 
ة أن تكتتتتون  ال التجاريتتتت ادت بعتتتتض األعمتتتت اه، وكتتتت ال والجتتتت لمتتتت م ا بتتتتت ليتتتت ال جم اعمتتتت
داد  واق بغتت يتترة، فشتتيدت أستت ة كب يتت ن ة وعي يتت ل يتترادات ما ن ا ييم، فضتتال عتت مقتصتترة عمتت

 .(748)نشاط تجاري واسع ومتنوع من قبل النصارى
ن المقتربي انوا مت ة، وكت مطات وكذلك تقمدوا وظائف عالية في الدولت ن متن الست

ام  ة الحكت وا بةدمت العباسية، فقد مارس عدد منيم مينة الطب والصيدلة، واةتصت
واء عمتتتى  ة ستتت متتت ئ واال طا ذلك امتت وا بتتت ية، فجنتتت ة العباستتت ال الدولتت ار رجتتت وحتتريميم وكبتتت
ات  موا عمتتى اقطاعتتت ا حصتتت ات، كمتت ا وىبتت يتتت وائز وعطا تت وجتت تتتب او مكافتتت شتتكل روا

لتذةائ واىر وا ة والجت ا متن واسعة من االراضي الزراعيت دم، وغيرىت واري وةت ر او جت
 .(  749) االمتيازات

 عمى الدولة. اآلثار االقتصادية . أ
ة  يتتتت ل ات الما يا لمضتتتترائب وااللتزامتتتت اء فرضتتتت نتتتت ية ا  مطات العباستتتت تعاممتتتتت الستتتت
ا لمطوائتف االةترى  دد ةالفت يق والتشت دم التضت ة وعت عمى النصارى بنوع من الرحمت

ذه  ان، ومتتتتن ىتتتت صتتتترس فتتتتي اغمتتتتب االحيتتتت ل الروم وا داد كتتتت الضتتتترائب ضتتتتريبة فتتتتي بغتتتت
ة تتتي تصتترض عمتتى اىتتل الذمتت ل ة ا ممين ، (753)الجزيتت د المستت اء تعيتت قتت ة ل وتصتترض الجزيتت
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ة  ائيم متتتتن ميمتتتت اداتيم، واعصتتتت واليم وعبتتتت ة وامتتتت ة عمتتتتى ارواح أىتتتتل الذمتتتت بالمحافظتتتت
 .(757)الدفاع عن البالد

ار  يارفة وتجت ار والصت د التجت د ُعت وتجبى الجزية عمى وفق قتدرة الشتةص، فقت
ياع وا يا وأصتتحاب الضتت ال، فجتتزيتيم النستت اء أو متوستتطي الحتت يتت اء متتن األغن ألطبتت

كافيين  يا، أما العمال اليدويون م ل الةياطين واالست تكون عمى وفق الطبقة العم
 .(752)الصباغين فعدوا من الطبقة الدنيا وبذلك يدفعون النسبة األدنى

اين  بت ا ت نمت ارى وا لم يمتزم العباسيين بمقدار محدد في اةذ الجزية متن النصت
ن ة  االمتتر متت ة العالقتتت ارى، فضتتال عتتتن طبيعتت ية لمنصتت ة المعاشتتت لتت زمتتتن لةتتر ولمحا

قتتل  و   يتت ل ارى ا يد شتتكى النصتت د الرشتت يين، فصتتي عيتت ام العباستت ارى والحكتت ين النصتت بتت
يد بتةصتتتتيض  رمر الرشتتتت ييم، فتتتت افرض عمتتتت تيصاء متتتت دم قتتتتدرتيم عمتتتتى استتتت ة وعتتتت الجزيتتتت

غ متتتت ام المنصتتتتور ( 753) المب ا قتتتت ارى  ه(758-737)بينمتتتت ة عتتتتن النصتتتت قاط الجزيتتتت بإستتتت
 .   ( 754)صي الحال، مع بقاءىا عمى اال رياء من النصارىضعي

ال  اء واألطصت ة كالنست ارى متن ضتريبة الجزيت وقد اعصي فئات عديدة من النصت
دين لصقتراء والمتعبت و  ( 755) والشيوخ والمرضى وا بت د نتص كتا ائع   فقت د الطت فتي عيت

وييي بتت ل ة ا لتتى فةتتر الدولتت نة ) ( 756)ا ت / 366ستت لتتى 976ىتت و ان يتتوعز ا يتت اء ف م( جتت
ال  م متن الرجت غ الحمت بمت م ي ن لت اء وال ممت جباة الجزية ت... ان ال يرةذوىا من النست
تتتلت ب دم، وال مترىتتب مت ة، وال فقيتتر معتت ة باديتت ة، وال ذي عمتت يتت ل ) وال متتن ذي ستتن عا

757 ). 
قتتتتتف  ارى حستتتتتب الموا ع النصتتتتت ية متتتتت مطات العباستتتتت قتتتتتف الستتتتت نتتتتتت موا ي د تبا وقتتتتت

يرازي بتتتي الصضتتتل الشتتت ام ا د قتتت ية فقتتت و(  758) الشةصتتت بب ةالفتتت اب  بستتت د الكتتتت ع احتتت متتت
د  ا ميق ) عبتتت ارى، حتتتتى ان الجتتت ة عمتتتى النصتت ة مجحصتتت ارى عمتتتى فتتترض جزيتت النصتت

ع ) لتتتتتى دفتتتتت نوات و 233يشتتتتتوع االول ( اضتتتتتطر ا م فتتتتتي احتتتتتدى الستتتتت لتتتتتف درىتتتتت ( ا
 . ( 759)  ( الف درىم في سنة أةرى733)

ة ) ولى الةالفت ا تت ائع   حينمت اليم لمطت وء حت ارى ست ت / 364وقد شتكى النصت ىت
و أصتتتد974 نتتت ذلك فا ارى حستتتب م ( لتتت ة متتتن النصتتت ذ الجزيتتت ان يكتتتون أةتتت ً  بتتت را ر أمتتت
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دييم  يتت وال وذات ا ازليم فتتي األحتت اء ت ... بحستتب منتت ا حيتتث جتت قتتدرة عمتتى دفعيتت ل ا
ا ...ت ود ليتت دودة المعيتت دود المحتت ا والحتت ة فييتت قتت ات المطب وال وعمتتى الطبقتت ) فتتي األمتت

763 ). 
ين  انوا م قمت ة بتل كت ة عمتى ضتريبة الجزيت يت ارى المال اة النصت نت ولم تقتصتر معا

انوا بضتتت افية، وكتتت واًل اضتتت انوا يصرضتتتون أمتتت ذين كتتت لتتت ال ا ريبة الةتتتراج ومكتتتوس العمتتت
تتي فرضتت  ل ة ا اء الضترائب المرىقت نيم اعبت يرممون ةيرًا في الوا ق بان يةصف عت
د زادت  رة فقت م يحصتل بتل زاد االمتر وطت م، اال ان ذلتك لت د المعتصت عمييم في عيت

الح الر  عتتتن مصتتت ان الوا تتتق منشتتتغالً  لتتتذي كتتت ة بالشتتتراب الضتتترائب فتتتي الوقتتتت ا عيتتت
 .( 767) والميو والمجون

افة  ة الضترائب المضت يت اىرة جبا تمرت ظت ارى،  ذ است وال النصت ولم تتحسن أحت
د المطيتتع  ، حتتتى  ا حتتدث ذلتتك فتتي عيتت ة، كمتت عمتتى الةتتراج، فضتتالً  عتتن الجزيتت

نيم ارى التى التةمتي عتن ديت د متن النصت  762)  قيل ان تمك االجتراءات دفعتت العديت

لتتتتى اىت( ير ا شتتتت ا ُي د ظيتتتتر متتتت ة، ، وقتتتت ائع   فتتتتي أمتتتتر األراضتتتتي الةراجيتتتت ام الطتتتت متتتت
 .( 763) فروصى ان يتم اةتيار عمال الةراج ممن يتسمون بالعصة والنزاىة

و  بت الغ التوزير ا د بت ة، وقت ة والقطنيت وفرضت ضريبة عمى المنسوجات الحريريت
ير ابور بتن اردشت نتاس،  ( 764) نصر ست ل ة ا تياء عامت ار است ا أ ت فتي تمتك الضتريبة ممت
يم تنظتتتتتتتتت اىم ل لتتتتتتتتتذي دعتتتتتتتتت نة  وا ارى ستتتتتتتتت ممين والنصتتتتتتتتت و المستتتتتتتتت يتتتتتتتتت ارك ف اج شتتتتتتتتت احتجتتتتتتتتت

ا مقتر 989ه/389) م( فاغمقوا الجوامع والبيع واحرقوا دار الجانب الغربي النيت
 .( 765) لمباليا والمصادرات

 
 اآلثار االجتماعية والتعايش السممي. . ب

ية  مطات العباستتتت ع الستتتت ادي متتتت امميم االقتصتتتت ن أ تتتتر تعتتتت ارى متتتت ال النصتتتت د نتتتت قتتتت ل
فقد نالتت أسترة بةتيشتوع  ( 766) رواتب وىدايا وةمع  مينةمبالغ طائمة عمى شكل 

ياع  د متن الضت و العديت ة وامتالكت امتيازات ونصوذ كبيرين فضال عن العطايا ال مينت
يعة  ( 767) لقربيا من الحكام ورجال الدولة فحينما اشترى جبرائيل بن بةتشوع ضت
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ا ستت غ، ولمتت وه ضتتعف المبمتت وم، فمنحتت قتت ل ة ا يتت و متتن بعتتض عم يتتر التمستت غ كب مع بمبمتت
ال ن المتت غ أةتتر متت و بمبمتت ر لتت ذلك أمتت يد بتت بعين   ( 768) الرشتت ة ستت ن البرامكتت مو متت ووصتت

م لتتف درىتت لتتف أ لتتري  ( 769) أ د أن زارُه فتتي ا اد بعتت احب بتتن عبتت مو متتن الصتت ا وصتت كمتت
 .  ( 773)بمبمغ ألف دينار

د ان  داد، بعتت ل تتروات فتتي بغتت اء متتن متتالك االراضتتي واصتتحاب ا بح االطبتت وأصتت
بتون  يم فيطم يا برنصست عظمت منزلتيم لدى الحكام حتى انيم كانوا يةتارون اليدا
يعة  ئيتل ضت يد الطبيتب بةتشتوع بتن جبرا ارون الرشت ع ىت د اقطت ة، فقت الضياع ال مينت

يعة وطمتب متن  ذه الضت م، لكتن بةتشتوع رفتض ىت يد ان قيمتيا الف التف درىت الرشت
 .  ( 777)ييب لو ضياعا غمتيا الف الف درىم فرعطاه ما طمب منو

تتتتتتتب  قتتتتتتد روي ان را يتتتتتترة، ف اء بصتتتتتتورة كب توى المعاشتتتتتتي لالطبتتتتتت ع المستتتتتت صتتتتتت وارت
نوي  ، اما مرتبو الست الطبيب جبرائيل بن بةتشيوع كان عشرة االف درىم شيرياً 

ة ا ( 772) فكان زىاء ةمسة االف درىم ئت نة ما لتف التف وبمغت اقطاعو فتي كتل ست
م د طمتتب متتتن  ( 773) درىتت ا، فقتتت ا عظيمتت تتتي فتتتي البصتترة مبمغتتت ل ة داره ا وبمغتتت فةامتتت

دار لتت ارة تمتتك ا اجة لعمتت مائة ستت د ان  ( 774) أميتتر البصتترة تجييتتزه بةمستت ومتتن الموكتت
ار  ا فتي البصترة، باعتبت نيت يما وأ ا الست تتي يممكيت ل دة ا ىذه الدار ليست الدار الوحيت

ا لمتوقتتتع ال لتتتذي يقودنتتت داد وا و فتتتي بغتتت دة فتتتي ان  قامتتتت و اك تتتر متتتن دار واحتتت متالكتتت
ا متتن  تتتي ناليتت ل ة ا متت ي يا الجم دا ليتت رة وا ذا فضتتالً  عتتن المكافتت ا، ىتت ا حوليتت داد او متت بغتت

 .  (  775) الرشيد والمرمون
وفاق الطبيب بةتشوع بن جبرائيل جميع االطباء النصارى بمقدار ال راء، حتى انو نتافس 

عبيتتد،  وكتتان عنتتدما يتتاتي التتى دار الحكتتام العباستتيين فتتي مظتتاىر التتترف والمبتتاس والجتتواري وال
الةالفة راكباً  عربة من ةشب األبنوس، وبين يديو الف من الرجتال، وكتان ينصتق فتي كتل ليمتة 
ةمسمائة دينار  من الشموع والزيتت والبةتور، وقتد اقتام مردبتة لممتوكتل ورجالتو ضتمت مةتمتف 

م ارطتتتال متتتن التتت ما االصتتتناف متتتن األطعمتتتة واألشتتتربة وبتتتروزان ومقتتتادير كبيتتترة، وكتتتان يستتتتةد
لغتتترض تبريتتتد المشتتتروبات، واستتتتةدم الةتتتيش المرطتتتب بالمتتتاء البتتتارد المةمتتتوط بتتتالبطيخ لتبريتتتد 
جميع انحاء قصره ولتبقى رائحتة اليتواء زكيتة، فصتي أي مكتان كتان المتوكتل يتجتول يجتده بتاردًا 



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالمستدامة . السنة المجلة الدراسات 

 
 

 

 

 

 
 

1064 

وقد ترتب عمى ذلك غيرة المتوكل وحسده الحقد عميو، وعد ذلك أحد اسباب السةط عمى  (776)
 .( 777) بةتشيوع كما أسمصنا

وكان لممكاسب المادية الكبيرة التي يحققيا االطباء الدور في زيادة اعداد من متارس ىتذه 
ى فتتي المينتتة أو متتا يستتمى متعتتاطي الطتتب، المتتذين شتتاركوا كبتتار متتوظصي الدولتتة متتن النصتتار 

 .( 778) االنصاق عمى بناء وترميم األديرة والبيع التي تعرضت لمةراب والنيب والتدمير
وقد جنتى النصتارى ارباحتا طائمتة متن اعمتاليم االقتصتادية كالعمتل فتي الصتيرفة، الستيما 
وان عمميتتتم ال يةمتتتوا متتتن أةتتتذ الصوائتتتد وتحقيتتتق األربتتتاح الكبيتتترة والستتتريعة وكتتتذلك متتتن عمميتتتات 

 .(779) ريف بسبب ارتصاع العمولة التي يتقاضونيااالقراض والتص
ومتتن ال تتار الناتجتتة عتتن  تتراء النصتتارى فتتي العتتراق أن أصتتبحت حيتتاتيم توصتتف بتتالترف 
والنعتتيم والعتتتيش الرغيتتد كمتتتا ورد فتتي قتتتول الجتتتاحظ بتترنيم : تاتةتتتذوا البتتراذين الشتتتيرية، والةيتتتل 

وا الشتتتتاكرية...توىم بتتتتذلك نافستتتتوا العتاق...وتحتتتتدقوا بالمتتتتديني ولبستتتتوا الممحتتتتم والمطبقتتتتة وأتةتتتتذ
 .(783) المسممين

امتا بالنستتبة لموقتتف الستمطة العباستتية متتن فقتراء النصتتارى فتتإن وصتية ابتتي يوستتف لمرشتتيد 
ستقاط الجزيتة عتنيم تتدل عمتى فرضتيا عمتييم قبتل ذلتك ن  ( 787) في رعايتة فقتراء أىتل الذمتة وا  وا 

فتتي العصتتور العباستتية الالحقتتة،  ىتتذه المعاممتتة فتتي عتتدم جبايتتة الجزيتتة متتن الصقتتراء ظتتل ستتائدا ً 
ومن جانب  ةر لم ُيع ر عمى أي اشارة صريحة بشرن تةصيص رواتتب او مستاعدات لمصقتراء 
النصتتارى اال متتا ذكتتره ابتتن األ يتتر متتن أن أحتتتد وزراء عضتتد الدولتتة البتتوييي حيتتث قتتام وبتتترمر 

اطتتالق األمتتوال م ( بعمتتارة بغتتداد وأوكتتل عمتتارة البيتتع واألديتترة و 979ىتتت / 369الستتمطان ستتنة ) 
 . ( 782) لصقراء النصارى  

د ادت  ارى فقت ع النصت ابي مت بية لتعامل العباسيين غيتر االيجت اما ال ار السم
اماالى زعزعة النظام السياسي والقيام بالمو  و ماقت و  مرات ضد ذلك الحاكم، وىت بت

د العباستتتتي  التحريض عمتتتتى المعتمتتتت ميمان بتتتتن وىتتتتب النصتتتتراني بتتتت د ا  بتتتتن ستتتت عبتتتت
د د المعتمتتت ع االميتتتر الموفتتتق ضتتت وامرة متتت تراك بمتتت غ  ( 783) واالشتتت متتت ادر مب د ان صتتت بعتتت

اءه  د ان رفتض اعطتت ميمان بتن وىتب بعت ده التوزير ست لت ار متن وا مائة التف دينت ةمست
 .( 784) بوماال لداره وحرمو وةاص نصقتو وان اليعمم الجند 
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ال  اطقيم ومحتت داد تترك منت ة فتي بغتت نية ال ريت را واضتطرت  بعتض األستر النصتت
 .( 785) سكناىم ونزحوا الى مناطق أةرى ىرباً  من المصادرات المستمرة 

وا لمسترقة متن  د تعرضت يارفة فقت و الصت يت ل احش التذي وصتل ا لصت ل تراء ا وبسبب ا
يارفة 927ه/339قبل المصوص، فصي سنة ) د الصت م( ىاجم المصوص منتزل احت

اروستتتتتر  نتتتتت لتتتتتف دي ين ا ة  ال تتتتت ة بقيمتتتتت لتتتتتذىب والصضتتتتت وال وا ، وفتتتتتي ستتتتتنة ( 786) قوا االمتتتتت
 .( 787) م( قتل احد الصيارفة بعد ان تعرض منزلة لمسرقة7257ه/649)

 والمصادر:  الهوامش
 
 .726الجيشياري: الوزراء والكتاب،  ( 7) 
 .729الصابي: تاريخ الوزراء،  ( 2) 
 .497-493/ 5القمقشندي: صبح االعشى،  ( 3) 
 .745-744غود فرو: النظم االسالمية،  ( 4) 
؛ فميتتب حتتتي: تتتاريخ العتترب، 2/733؛ المقريتتزي: الةطتتط، 7/4؛ ابتتن قدامتتة: المغنتتي، 64يحيتتى بتتن ادم: الةتتراج،  ( 5) 

436. 
 .388؛ الجومرد: داىية العرب، 722 -723ابن قيم الجوزية: الشروط العمرية،  ( 6) 
 .3/296؛ حسن ابراىيم: تاريخ االسالم، 7/98؛ متز: الحضارة االسالمية، 73/28القمقشندي: صبح االعشى،  ( 7) 
 .733ابو يوسف: الةراج،  ( 8) 
 .86؛ فييو: أحوال النصارى، 734-733ابو يوسف: الةراج،  ( 9) 
 .7/742؛ العمي: أدارة بغداد ومراكزىا في العصور العباسية االولى، 235اليعقوبي: البمدان،  ( 73) 
 . 82ابن متي: أةبار فطاركة،  ( 77) 
 .63ابن يعقوب: موجز تاريخ ييود بابل،  ( 72) 
 . 739،  734د. جان موريس فييو ، أحوال النصارى ، ص ( 73) 
 . 739،  734، أحوال النصارى ، ص د. جان موريس فييو ( 74) 
 . 32،  37شيةو ، وزراء النصرانية ، ص ( 75) 
 .7/74؛ ابن اال ير: الكامل في التاريخ، 9/762الطبري: تاريخ الرسل والمموك،  ( 76) 
ة العربيتة بجكم: أحد األمراء األتراك تولى في بغداد منصب  مرة األمراء أواةر فترة التسمط التركي وكتان يصيتم المغت ( 77) 

 .6/57م. الةطيب البغدادي: تاريخ بغداد، 943ىت/329وال يتكمم بيا ةوفًا من الةطر واستقر بواسط سنة 
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 .798الصولي: اةبار الراضي با  والمتقي با ،  ( 78) 
 .734؛ الدوري: النظم االسالمية، 528-7/527؛ مسكويو: تجارب االمم، 727، ص 9الطبري ، تاريخ ، ج ( 79) 
 .368/ 73؛ القمقشندي: صبح االعشى، 7/224ابن القيم الجوزية: احكام اىل الذمة،  ( 23) 
 .77/8ابن ك ير: البداية والنياية،  ( 27) 
 .7/266؛ الذىبي: العبر، 9/288الطبري: تاريخ الرسل والمموك،  ( 22) 
 . 32شيةو ، وزراء النصرانية ، ص ( 23) 
 .725ابن العبري: مةتصر الدول،  ( 24) 
؛ ابن ابي اصيبعو: عيون 72؛ القصطي: اةبار العمماء، 64ابن جمجل االندلسي: طبقات االطباء والحكماء،  ( 25 )

 .237االنباء، 
 .7/85؛ ابن اال ير: الكامل في التاريخ، 9/277الطبري: تاريخ الرسل والمموك،  ( 26) 
 .744العبري: مةتصر الدول،  ؛ ابن232؛ ابن ابي اصيبعة: عيون االنباء، 73اةبار العمماء،  ( 27) 
 .273؛ ابن ابي اصيبعة: عيون االنباء، 732القصطي: أةبار العمماء،  ( 28) 
 .263اليمذاني: التكممة،  ( 29) 
 . 266، ص 6؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج 767، ص 5مسكويو ، تجارب األمم ، ج ( 33) 
 .77/23ابن ك ير: البداية والنياية،  ( 37) 
 .737تاريخ الحكماء،  القصطي: ( 32) 
 .78ابن العبري: تاريخ الزمان،  ( 33) 
 .735، ص7أبن أبي أصيبعة، طبقات األطباء، ج ( 34) 
نقل عن االمام ابي حنيصة ت انو يجوز لمسمطان ان يستقرض لبيت المال  ذا كان في بيت المال قمة وبالمسممين  ( 35) 

ذلة ت والظاىر ان ىذه الصتوى شجعت الةمصاء والسالطين واألمراء عمى ىذا األمر ،  م أباحوا ألنصسيم ان ال يردوا 
 . 89ي، المنتزع من كتاب التاجي ألبي اسحق الصابي، صاألموال فكان قرضاً  عمى شكل مصادرة ، ينظر، الزبيد

 . 793تحسين حميد مجيد ، المصادرات ، ص ( 36) 
 . 799،  797تحسين حميد مجيد ، المصادرات ، ص ( 37) 
 . 65ابن العبري ، تاريخ الزمان ، ص ( 38) 
 . 283،  279الصولي ، اةبار الراضي ، ص ( 39) 
 . 777 - 773ينظر ، تحسين حميد مجيد ، المصادرات ، ص ( 43) 
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 .237الصولي: أةبار الراضي با  والمتقي با ،  ( 47) 
تقمتتد ىتتو واةوتتتو مناصتتب فتتي واليتتة االىتتواز، ، وىتتم متتن أىتتل البصتترة، البريتتديابتتو عبتتد ا  احمتتد  ىتتو( البريتتدي:  42) 

توفي ابو عبد ا  ستنة  ،ىت (333)  مدن حتى احتموا بغداد عام وامتازت سيرتيم بالةديعة والمراوغة وسيطروا عمى عدة
؛ تقتتي 262 - 267، ص5ىتتت (. ينظتتر: ابتتن مستتكويو، تجتتارب األمتتم، ج333) وقضتتي عمتتى امتترىم عتتامىتتت(،  332) 

 . 747 – 727الدين عارف الدوري، عصر أمرة األمراء، ص
 .4/777مولف مجيول: العيون والحدائق،  ( 43) 
الذي يستوفي الجزية من أىل الذمة عمى مقتضى المذىب الشافعي، ينظر ابن الساعي ، الديوان الجوالي: وىو  ( 44) 

، والجوالي: جمع جالية، أصميا الجماعة التي تصارق وطنيا وتنزل وطناً   ةر، كما 26، ص9الجامع المةتصر، ج
، وىي أيضاً  نسبة الى أىل الذمة الذين 26ن، ص نيا تستعمل مكان لصظة )جزية( ينظر، األب سييل قاشا، المسيحيو 

أجالىم عمر بن الةطاب من جزيرة العرب،  م صارت تشمل كل أىل الذمة الذين يدفعون الجزية وان لم يكن صاحبيا 
جال عن وطنو، وذكر أحد الباح ين ان الجوالي تشمل جماعة النصارى النساطرة القادمين من أراضي الدولة البيزنطية 

 .   257ينظر: حسين مونس، عالم االسالم، صد فارس. ومن بال
 .257الصولي: أةبار الراضي با  والمتقي با ،  ( 45) 
 .734؛ الدوري: النظم االسالمية، 528-7/527؛ مسكويو: تجارب االمم، 727، ص 9الطبري ، تاريخ ، ج ( 46) 
 .368، ص73ي، صبح، ج؛ القمقشند224، ص7أبن قيم الجوزية، أحكام أىل الذمة، ج ( 47) 
 .  333،  298ينظر الضرائب وااللتزامات المالية لمنصارى ) عشور التجارة ( ص ( 48) 
 .726؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، ص47أبن طيصور، بغداد في تاريخ الةالفة العباسية، ص ( 49) 
 .726المقدسي، أحسن التقاسيم، ص ( 53) 
والصتتراف ىتتو متتن يقتتوم بتحويتتل التتدنانير التتى دراىتتم وبتتالعكس، وتبتتديل النقتتود لحتتل الصروقتتات بتتين نوعيتتات واوزان  ( 57) 

، د . حمتتدان 68العممتتة. د . ةالتتد  ستتماعيل الحمتتداني ، النظتتام المصتترفي فتتي الدولتتة اإلستتالمية دراستتة تاريةيتتة، ص 
 . 273الكبيسي، أسواق بغداد، ص 

 . 767حمد تاريخ الكوفة ) المكتبة الحيدرية ( ، ص البراقي ، حسن بن ا ( 52) 
 . 275سورة البقرة ،  ية :  ( 53) 
 . 276سورة البقرة ،  ية :  ( 54) 
 . 244،  242د . حمدان الكبيسي ، أسواق بغداد ، ص  ( 55) 
 .  775؛ القصطي ، تاريخ الحكماء ، ص 83الصابئ، الوزراء، ص ( 56) 
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 . 765: نياية الرتبة في طمب الحسبة ، ص الشيزري ( 57) 
لوزراء، ص ( 58)  بئ، ا ة ناصر ةسرو، ص97-93الصا امة، رحم لشيةمي، 746؛ سصر ن ا ؛ 

 .22األصناف، ص
لزمان، ص ( 59)  ا اريخ  ت عبري،  ل بن ا لشيةمي، األصناف، ص65أ ا  .22؛ 
لنظم اإلسالمية، ص ( 63)  ا  ،  .223غودفروا
 .73ابن االةوة: معالم القربة،  ( 67) 
ولي األمر  ( 62)  يا ل في عقاب  ل ا حدود ويترك  ل ا ييا  ف شرع  م ُت ل لمةالف ألمور  ا تعزير: ىو عقاب  ل ا

لماوردي،  ا لوطن والضرب.  نصي عن ا ل لحبس وا لكالم وا ا ب لزجر  يخ وا توب ل ا ل  نواع م  أ ر  تعزي ل وا
 .237األحكام، ص

 .74بة، الشيرازي: نياية الرتبة في طمب الحس ( 63) 
؛ التتدجيمي: 383-382؛ محمتتود الشتتريف: العتتالم االستتالمي، 229الصتتولي: اةبتتار الراضتتي بتتا  والمتقتتي بتتا ،  ( 64) 

 .765بيت المال، 
 .436؛ حتي، تاريخ العرب، ص733، ص2؛ المقريزي، الةطط، ج64يحيى بن أدم، الةراج، ص ( 65) 
 . 49حبيب الزيات ، الديارات النصرانية ، ص  ( 66) 
،  49؛ حبتيتتتب الزيتتات، الديتتتارات النصرانيتتتتة ،  ص775، 774، ص 2ينظتتر، يتتاقوت الحمتتوي، ةتتزل والتتدال، ق ( 67) 

53. 
 . 53،  49حبتيتب الزيات ، المصدر نصسو ،  ص ( 68) 
 .727-7/277ياقوت الحموي: معجم البمدان،  ( 69) 
 . 777أبو عبيد ، األموال ، ص  ( 73) 
 . 735أبو عبيد ، المصدر نصسو ، ص  ( 77) 
؛ القيروانتي ،  بتراىيم بتن القاستم : مةتتارات متن  263،  257ينظر ، الجتاحظ ، التتاج فتي أةتالق الممتوك ، ص  ( 72) 

. عاقبتت الدولتة العباستية فتي ك يتر متن عيودىتا متن يعتتدي  95 – 69قطب السرور في أوصاف االنبذة والةمور ص 
حينمتا  639ويكسر جرار ةمرىم التي يتاجرون بيا ومنيا عقوبة رجل يدعى ابن شتقير ستنة  عمى النصارى ومن ييينيم

اعتاد عمى كستر الجترار واىانتة النصتارى وىتو متن أىتل محمتة قتراح ظصتر ، ينظتر ، ابتن الصتوطي ، الحتوادث الجامعتة ، 
 . 753ص 

 . 46،  44،  42حبيب الزيات ، الديارات النصرانية ، ص  ( 73) 
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 .  46، حبيب الزيات ، الديارات ، ص  269،  264يوسف ، الةراج ، ص أبو  ( 74) 
 . 65ابن العبري ، تاريخ الزمان ، ص  ( 75) 
  742؛ الةطيب الدمشقي ، البدور المسصرة ، ص 573، ص 2ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، جت ( 76) 
  52، المصدر نصسو ، ص؛ الةطيب الدمشقي  577، ص 2ياقوت الحموي ، المصدر نصسو ، جت ( 77) 
 . 643المةتار في الرد عمى النصارى ، ص  ( 78) 
قطربل ، قرية بين بغداد وعكبرا ينتُسب  لييا الةمر ، متنزىاً  لمبطالين وحانة لمةمارين . ينظر ، ياقوت الحموي ،  ( 79) 

 . 372،  377، ص  4معجم البمدان ، جت 
 . 278سييل قاشا ، نصارى العراق ، ص ( 83) 
 . 88الحصونة ، نشرة الحسبة ، ص ( 87 )
؛ متاري  355، ص  2؛  دم متز ، الحضارة اإلسالمية ، جت  726، ص  6ابن األ ير ، الكامل في التاريخ ، جت  ( 82) 

؛ صتتباح ابتتراىيم ستتعيد الشتتيةمي ،  األصتتناف فتتي العصتتر العباستتي ، )  75،  74بتتن ستتميمان ، أةبتتار فطاركتتة ، ص 
 .   32( ، ص 7976بغداد /  -م وزارة ال قافة واالعال

 . 243، ص  2ينظر الجاحظ ، رسائل ، جت  ( 83) 
 63( ، ص 2333بيتروت /  –الصابي ، ابو الحسن ىالل بن المحسن ، تتاريخ الصتابي ، ) دار الكتتب العمميتة  ( 84) 

 .   82،  87؛ صباح الشيةمي ، األصناف ، ص  332؛ حمدان الكبيسي ، أسواق بغداد ، ص 
 . 777ابن سالم ، االموال ، ص ( 85) 
 272،  273،  725،  724د . حمدان عبد المجيد الكبيسي ، أسواق بغتداد حتتى بدايتة العصتر البتوييي ، ص  ( 86) 
 .739؛ كي استرنا ، بمدان الةالفة الشرقية ، ص 223،  222، 
 . 372، ص  2جت  ؛  دم متز ، تاريخ الحضارة ،294ابن أبي اصيبعة ، عيون األنباء ، ص  ( 87) 
 . 974االستبصار في ما اةتمف من األةبار ، ص  ( 88) 
 . 73 --صباح الشيةمي ، األصناف ، ( 89) 
 . 75 - 74ماري بن سميمان ، أةبار فطاركة ، ص  ( 93) 
 .97فييو، أحوال النصارى، ص ( 97) 
  95 - 94ماري بن سميمان ، أةبار فطاركة ، ص  ( 92) 
 . 748،  745صبيح نوري الحمصي ، اليبات والةمع واليدايا ، ص  ( 93) 
 . 775ماري بن سميمان ، أةبار فطاركة ، ص  ( 94) 
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 . 773د . حمدان الكبيسي ، أسواق بغداد ، ص  ( 95) 
 . 252ابو يوسف، الةراج ، ص  ( 96) 
 . 738ماري بن سميمان ، أةبار فطاركة ، ص  ( 97) 
 . 355، ص  2، الحضارة اإلسالمية ، جت   دم متز ( 98) 
  528، ص 2ياقوت الحموي ، المصدر نصسو ، جت ( 99) 
  528، ص 2ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، جت ( 733) 
 . 537، ص 2المصدر نصسو ، ج ( 737) 
 . 773سييل قاشا ، لمحات ، ص ( 732) 
؛ابتن الصقيتو اليمتداني ،بغتداد مدينتة  278، 73، 78،59،63، 77ص ،، التذةائر والتحتف ينظر القاضي الرشتيد ( 733) 

 .54السالم ،ص
الجيبذ وىو الناقد أو النقاد الةبير بغوامض األمور العتارف بطترق النقتد. الزبيتدي، تتاج العتروس، متادة جيبتذ، ج  ( 734) 
 .588، ص 2
  747ةولة الدجيمي ، بيت المال ، ص  ( 735) 
ةتتوزي، متتن وزراء الدولتتة العباستتية ، ولتتي وزارة المنصتتور بعتتد ةالتتد بتتن أبتتو أيتتوب ستتميمان بتتن مةمتتد الموريتتاني ال ( 736) 

المنصتور، فتروقع بتو وعذبتتو وأةتذ أموالتو، وكتان لبيبتتا  برمتك )جتد البرامكتة( وأحستن القيتتام باألعمتال،  تم فستدت عميتتو نيتة
، 4م(. التتتتبالذري، انستتتتاب االشتتتتراف، ج777ه/754تتتتتوفي ستتتتنة )  حتتتتدى قتتتترى االىتتتتواز فصتتتتيحا، أصتتتتمو متتتتن موريتتتتان

 .      473،  ص2؛ ابن ةمكان، وفيات االعيان، ج24، ص7؛ الذىبي، سير اعالم النبالء، ج242ص
؛ الوطتتتتواط ، جمتتتتال التتتتدين محمتتتتد بتتتتن  بتتتتراىيم ، غتتتترر الةصتتتتائص  74وزراء والكتتتتتاب ، ص الجيشتتتتياري ، التتتت ( 737) 

 . 377الواضحة وعرر النقائص الصاضحة ، ص 
 . 95، ص  7التنوةي ، ابو عمي المحسن بن عمي : الصرج بعد الشدة ،  ج  ( 738) 
ينظتر ، عريتب ، صتمة تتاريخ الطبتري، ج الجدير بالذكر أن ىوالء الجيبذين لم يكونا نصارى بتل كانتا ييتوديين ،  ( 739) 

 . 69، ص 77
 . 246، ص  2الصرج بعد الشدة ، جت  ( 773) 
 عدة مرات  أعمال فارس واستوزر تولى الجباية فيمحمد بن عمي بن الحسين بن مقمة الكاتب ،  ( 777) 
في ببغداد . ينظر ، ىت ودفن  328حتى توفي سنة وعذب ، ت اموالوىت وعتُذب وصودر  324قبض عميو بمكيدة سنة  و

 . 63،  59،  58، ص  3؛ ابن ةمكان ، وفيات األعيان ، جت  777، ص  77عريب ، صمة تاريخ الطبري ، جت 
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 . 778، ص  77عريب ، صمة تاريخ الطبري ، جت  ( 772) 
 . 757،  753ةولة الدجيمي ، بيت المال ، ص  ( 773) 
م( وانتيى أمرٌه برن عزلٌو 978ىت/336المقتدر با  نال الوزارة سنة )حامد بن العباس: ىو أحد وزراء الةميصة  ( 774) 

 .783، ص2م وقبض عميو وٌأرسَل  لى واسط فمات فييا مسمومًا. أبن الجوزي، المنتظم، ج923ىت/ 377المقتدر سنة
 .248-245الصابئ، الوزراء، ص ( 775) 
ذمة، ج ( 776)  ل ا أىل  م  ة، أحكا لجوزي م ا قي بن   .276، ص7أ
لرسل، جا ( 777)  ريخ ا ا ء، ج263، ص9لطبري، ت ا لحموي، معجم األدب ا  .459-453، ص5؛ 
صرج، ج ( 778)  ل ا تنوةي،  ل  .737-733، ص3ا
لكتاب،ص ( 779)  لوزراء وا اري، ا لجيشي  .726ا
لوزارء، ص ( 723)   .29الصابي، ا
ار فطاركة، صماري  ( 727)  مان، أةب ي  .68بن سم
 .  277ابن أبي اصيبعة ، عيون األنباء ، ص  ( 722) 
وأقطتع  المتوكتل بناه المتوكل قرب سامراء بموضع يستمى المتاحوزة وانتقتل  ليتوالجعصري: وىو القصر الذي  قصر ( 723) 

،  743، ص  2فصتتارت أكبتتر متتن ستتامراء. ينظتتر ، يتتاقوت الحمتتوي ، معجتتم البمتتدان ، جتتت بتتالقرب منتتو قتتواده قطتتائع 
744  . 

كل م (724)  ة ويشتت صتت ي ةم ل ا ال  ت متت يتت و ب ة: وىتت لةاصتت ال ا ت متت يتت اب ا مواردىتت يتت ل ة  م ق ت ة مستت  ومصتتروفاتيا وسستت
رًا  يتت لي وك  ا متت ل ا ز  لعجتت وارر وا طتت ل ا االت  ي حتت فتت ا  يتت ي د عم متت ة تعت دولتت م ل ة  اطيتت ي ة احت نتت ا ةزا يتت ة لكون ف ا  ضتت

ديارات، ص ل ا لشابشتي،  ة. ا ص ي ةم ل ا لةاصة ب صقات ا ن ل ا ة  تغطي  .737ما تستةدم ل
 . 738، ص  77عريب، صمة تاريخ الطبري ، جت  ( 725) 
لمسعودي،  ( 726)   .78، ص4مروج، جا
ء، ص ( 727)  وزرا ل  .37الصابئ، ا
 . 797، ص  2البير أبونا ، تاريخ الكنيسة ، جت  ( 728) 
 .  223، د . جان موريس فييو ، أحوال النصارى ، ص  264، ص  4المسعودي ، مروج الذىب ، جت  ( 729) 
 .67معةط ص؛ ابن الصوطيط الحوادث الجا775ط ص2أبن أبي أصيبعةط طبقات األطباءط ج ( 733) 
 .733ط ص7؛ أبن أبي أصيبعةط طبقات األطباءط ج782 -787البييقيط المحاسن والمساورط ص ( 737) 
 .245ط ص8التنوةيط نشوار المحاضرةط ج ( 732) 
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 .746 -745ط ص7؛ أبن أبي أصيبعةط طبقات األطباءط ج748القصطيط تاريخ الحكماءط ص ( 733) 
 .732ط ص7؛ أبن أبي أصيبعةط طبقات األطباءط ج223ط ص4ط الصرج بعد الشدةط جالتنوةي ( 734) 
 .773ط ص7أبن أبي أصيبعةط طبقات األطباءط ج ( 735) 
 .238 -235ط ص3أبن ةمكانط وفيات األعيانط جينظر: الصضل بن الربيع بن يونس صاحب ىارون الرشيد.  ( 736) 
 .773صط 7أبن أبي أصيبعةط طبقات األطباءط ج ( 737) 
 .752القصطي، تاريخ الحكماء، ص ( 738) 
 .742، ص7أبن أبي أصيبعة، طبقات ااالطباء، ج ( 739) 
 .43أبن العبري، تاريخ الزمان، ص ( 743) 
  .746، ص7أبن أبي أصيبعة، طبقات األطباء، ج ( 747) 
 .233، ص7أبن أبي أصيبعة، طبقات األطباء، ج ( 742) 
 .745، ص7؛ أبن أبي أصيبعة، طبقات األطباء، ج747، تاريخ الحكماء، صالقصطي ( 743) 
 .257، ص3؛ أبن تغري بردي، النجوم الزاىرة، ج232، ص7أبن أبي أصيبعة، طبقات األطباء، ج ( 744) 
 .27-26، ص24الصابئ، الوزراء، ص ( 745)
 .746-745ص ،7؛ أبن أبي أصيبعة، طبقات األطباء، ج748القصطي، تاريخ الحكماء، ص ( 746) 
 .726؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، ص47أبن طيصور، أحمد بن طاىر، بغداد في تاريخ الةالفة العباسية، ص ( 747) 
 .725-724، ص5؛ أبن ةمكان، وفيات األعيان، ج342القصطي، تاريخ الحكماء، ص ( 748) 
 . 733 - 98ينظر ، صبيح نوري الحمصي ، اليبات والةمع واليدايا ، ص ( 749) 
 . 244،  243الرازي ، مةتار الصحاح ، ص ( 753) 
 . 753اليوزبكي ، النظم االسالمية ، ص ( 757) 
 .86؛ فييو، أحوال النصارى،ص 733،734أبو يوسف، الةراج، ص  ( 752) 
 . 48( البالذري ، المصدر نصسو ، ص 753) 
 . 69ماري بن سميمان ، اةبار فطاركة ، ص ( 754) 
 . 262،  258،  255 - 253ابو يوسف، الةراج ، ص ( 755) 
ركن الدولة بن بويو بن فناةسرو ، كان مما وزع عميو من تقسيم  فةر الدولة ، ابي الحسن عمي ، أحد أوالد ( 756) 

السمطة حيث منحت لو حكومة ىمذان والدينور ، جرت بينو وبين عضد الدولة تنافر وقطيعة حتى  ل األمر الى 
ر الى شمس المعالي قابوس بن وشمكير ، فركرمو ، وقد رجع الى ممكو اجتياح جيوش عضد الدولة ممكو فةرج ممتج
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،  389،  388،  439، ص 7ىت ( ، ينظر ، ابن األ ير ، الكامل ، ج387بعد حوادث ، توفي بقمعة طبرك سنة ) 
 . 225؛ ابن بابو القاشاني ، رأس مال النديم ، ص 253، ص 7؛ ابن ةمكان ، وفيات االعيان ، ج 489

 .          27، ص73لقمقشندي ، صبح األعشى ، ج ا ( 757) 
م(، 968ه/357ابا الصضل العباس بن الحسين الشيرازي، كاتب عز الدولة،  م قمده الوزارة ةمصا لمميمبي سنة ) ( 758) 

م(، وقيل مات مسموما. ينظر: اليمذاني: تكممة تاريخ 973ه/362مات في السجن بعد ان حبسو عز الدولة سنة )
 . 7/337؛ ابن اال ير: الكامل 474الطبري 

 . 236، ص 2، وينظر ، ألبير أبونا ، تاريخ الكنيسة ، ج 732ماري بن سميمان ، المصدر نصسو ، ص ( 759) 
 . 28، ص 73القمقشندي ، صبح األعشى ، ج ( 763) 
 . 734،  737،  729د. جان موريس فييو ، أصول النصارى ، ص ( 767) 
 . 236، ص 2األب ألبير أبونا ، تاريخ الكنيسة الشرقية ، ج ( 762) 
، 73؛ القمقشندي، صبح األعشى، ج89، ص7ابن األ ير، عمي بن محمد بن محمد الشيباني: الم ل السائر، ج(  763) 

 .28ص
ابو نصر سابور بن اردشير، وزير بياء الدولة وشرف الدولة، كان من اكابر الوزراء، جمعت فيو الكصاية  ( 764) 

مجمد، بقيت سبعين سنة، احرقت عند مجيء طغرلبك سنة  والدراية، اسس مكتبة كبيرة ببغداد فييا اك ر من عشرة االف
؛ 75/772م(. ينظر: ابن الجوزي: المنتظم7325ىت/476م(، توفي سنة)947ه/336م(، ولد سنة )7358ىت/453)

 .325؛ السيوطي: تاريخ الةمصاء2/354؛ ابن ةمكان: وفيات االعيان8/754ابن اال ير: الكامل
 .738ركة ، صماري بن سميمان ، اةبار فطا ( 765) 
 .67؛ الصوطي، الحوادث الجامعةط ص775ط ص2أبن أبي أصيبعةط طبقات األطباءط ج ( 766) 
 .737ط ص7؛ أبن أبي أصيبعةط طبقات األطباءط ج743القصطيط تاريخ الحكماءط ص ( 767) 
 .733ط ص7؛ أبن أبي أصيبعةط طبقات األطباءط ج782 -787البييقيط المحاسن والمساورط ص ( 768) 
 .245ط ص8التنوةيط نشوار المحاضرةط ج ( 769) 
 .746 -745ط ص7؛ أبن أبي أصيبعةط طبقات األطباءط ج748القصطيط تاريخ الحكماءط ص ( 773) 
 .732ط ص7؛ أبن أبي أصيبعةط طبقات األطباءط ج223ط ص4التنوةيط الصرج بعد الشدةط ج ( 777) 
 . 777ابن ابي اصيبعة ، عيون االنباء ، ص ( 772) 
كان سبب اقطاعو ىذا المال العظيم انقاذه الرشيد بسبب تةمة اصابتو من شدة الشبع وةمطو الطعام ، ينظر ،  ( 773) 

 . 763،  762ابن الجوزي ، االذكياء ، ، ص
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 . 774ابن الجوزي، االذكياء ، ص ( 774) 
 .778 – 777ابن الجوزي، االذكياء ، ص ( 775) 
 . 783ابن الجوزي ، االذكياء ، ص ( 776) 
 .  784ابن ابي أصيبعة ، عيون االنباء ، ص ( 777) 
؛ األب ألبير أبونا ، تاريخ  63؛ روفائيل بابو اسحق ، أحوال النصارى ، ص 96ماري ، أةبار فطاركة ، ص ( 778) 

 . 229،  237،  782، ص 2الكنيسة ، ج
 .354العراق، صفيد، تاريخ ؛ 277د. حمدان الكبيسي ، أسواق بغداد ، ص ( 779) 
 . 63المةتار في الرد عمى النصارى ، ص ( 783) 
 . 253الةراج ، ص ( 787) 
 . 388، ص 7الكامل في التاريخ ، ج ( 782) 
 .97، ص8( التنوةي، نشوار المحاضرة، ج 783) 
 .96، ص8التنوةي، نشوار المحاضرة، ج ( 784) 
 . 77ابن العبري ، تاريخ الزمان ، ص ( 785) 
 .37اليمذاني، تكممة تاريخ الطبري، ص ( 786) 
 .255أبن الصوطي، الحوادث الجامعة، ص ( 787) 
 


