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ملخص البحث
ت ناول هذا الب حث ال هدايا المقد مة للخل فاء العبا سيين ك ما أورد ها القا ضي ا بن
الزبير في كتابه الذخائر والتحف  ،الذي يعد من المصادر المهمة في م جال ال تراث
االسالمي لما يشتمل عليه من مرويات كان المؤلف شاهد عيان على الكثير منها .
وتظهر تلك الهدايا أهداف مر سليها ا لذين كانوا في األ عم األغ لب ي حاولون من
خالل ها ت قديم فروض الطا عة وا لوالء للخل فاء العبا سيين م ستهدفين الح فاظ ع لى
مراكزهم في والياتهم ليستأثروا باالمتيازات التي كانوا ينعمون بها .
ولم تتناول هذه الدراسة كل الخلفاء العباسيين ألن مؤلف ك تاب ا لذخائر والت حف
ركز على بعض الخلفاء وقد إقتفينا أثره ملتزمين بالمنهج ية ال تي إختط ها إذ ت ناول
أ حد ع شر خلي فة بد ًء بالخلي فة المن صور( 651 -631هـ 335 -353 /م) وانت ها ًء
بالخليفة القائم بأمر هللا (213 -244هـ6132 -6131/م) .
والمهم في األمر ان هذه الدراسة رسمت صورة للعالقات السياسية واالدارية بين
حاضرة الخالفة العباسية وبين والة األقاليم  ،كما تناولت الهدايا التي تم تبادلها بين
بعض الخلفاء العباسيين وحكام الدول المعاصرة لهم  .وهذه الظاهرة يمكن ان نعدها
مؤشراً لقوة الخلفاء الذين كان الح كام المعا صرين ل هم يخط بون ود هم بت قديم ت لك
الهدايا .
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Abstract
This research is tackled the gifts of Abbasids caliphs as mentioned
by al-Qazi IBN Al-Zubair in his Al-Zakha'er wal-Tuhaf (The Ammunition
and Antiques), which is one of the most important sources in Islamic
heritage, for its narratives, which the author (Ibn al-Zubair) was an
eyewitness to many of them.
These gifts show the aims of their senders, who were attempting to
submit to the Abbasid caliphs to maintain their offices in their provinces
and to preserve their privileges.
This study did not address all the Abbasid caliphs, for the author
focused on just some of them. So, we followed him by methodology as he
tackled just eleven caliphs, starting with Abu-Ja'far Al-Mansour (136-158
AH/ 735-775 CE), to al-Qa'im bi-Amr-Illah (422-467AH/ 1030-1074CE).
Significantly, this study painted a picture for political and
administrative relations between the capital of Abbasid caliphate and the
governors. It also tackled the gifts that are exchanged between some of
the caliphs and other contemporary rules. This phenomenon can be
considered a signal for the power of these caliphs, when the
contemporary rulers were courting them by these gifts.
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المقدمـــــــة
يتناول هذا البحث  ،ال هدايا المقدمة للخلفاء العباسيين كما أوردها القاضي ابن
الزبير في كتابه الذخائر والتحف  ،الذي يعد من المصادر المهمة في م جال ال تراث
االسالمي لما يشتمل عليه من مرويات كان المؤلف شاهد عيان على الكث ير من ها ،
فضالً عن نقله من مصادر مهمة فقدت ولم تصل الينا  ،وتمثل هذه المرويات وثائق
تاريخ ية مه مة لحق بة تاريخ ية ام تدت ل مدة خم سة قرون تقري باً  ،ف ضالً عن أن ها
تعكس نوعية العالقات القائ مة بين الخل فاء العبا سيين وم قدمي ت لك ال هدايا  ،ف هي
والحال هذه تعكس صورة واضحة عن شخصية بعض الخلفاء وتوجهاتهم .
وفي الوقت نفسه تظهر تلك الهدايا أهداف مرسليها الذين كانوا في األعم األغلب
يحاولون من خال ل ها ت قديم فروض الطا عة وا لوالء للخل فاء العبا سيين م ستهدفين
الحفاظ على مراكزهم في والياتهم ليستأثروا باالمتيازات التي كانوا ينعمون بها .
ولم تتناول هذه الدراسة كل الخلفاء العباسيين  ،ألن مؤلف كتاب الذخائر والتحف
ركز على بعض الخلفاء وقد إقتفينا أ ثره مل تزمين بالمنهج ية ال تي إختط ها وإتبع ها
القا ضي الر شيد بن الزب ير  ،إذ ت ناول أ حد ع شر خلي فة إم تدوا من بدا ية الع صر
العبا سي بد ًء بالخلي فة المن صور ( /651-631هـ335 -353/م) وانت ها ًء بالخلي فة
القائم بأمر هللا (213 -244هـ6132 -6131 /م) .
والالفــت للنظــر أن الخليفــة المعتضــد بــا( (412-432هـــ216 -124 /م) حظــي
بأكثر الن صوص ال تي أ شارت ا لى ال هدايا والت حف  ،ول عل ذ لك ي عود ا لى ان هذا
الخليفة كان قد صنف من الخلفاء العباسيين األقو ياء ا لذين أ عادوا للخال فة هيبت ها
و سطوتها ،وت جاوز المؤ لف العد يد من الخل فاء ا لذين شهد ع صرهم الكث ير مـن
األحـــداث مثـــل :المهـــدي،الهادي،األمين ،القاهربـــا( ،المتقـــي (  ،المســـتكفي
با(،المطيع ( ،الطائع (،القادربا( .
والمهم في األمران هذه الدراسة رسمت صورة للعالقات السياسية واالدارية بين
حاضرة الخالفة العباسية وبين والة األقاليم  ،كما أنها تناولت الهدايا التي تم تبادلها
بين ب عض الخل فاء العبا سيين وح كام ا لدول المعا صرة ل هم  ،وبي نت أن كث يراً من
الم بادرات كا نت تأتي من جا نب ا لدول األ خرى  .و هذه ال ظاهرة يم كن أن ن عدها
مؤشراً لقوة الخلفاء الذين كان الح كام المعا صرين ل هم يخط بون ود هم بت قديم ت لك
الهدايا .
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حياة القاضي الرشيد بن الزبير
هو القاضي الرشيد أبو الحسن أحمد بن ع لي بن ا براهيم ال شهير بابن الزب ير،
ومــن المؤســف أن المصــادر غفلــت عــن إعطــاء ترجمــة لــه إال مــاأورده ال زولــي
والمقريزي و هي إي ماءات ال ت شفي غل يل البا حث ول كن ما ورد في كتا به ا لذخائر
والتحف يدل على أنه قد يكون من موظفي إستقبال السفراء أو المبعوثين في البالط
الفاطمي في المدة قبل عام  222هـ6154/م وذ لك أل نه في هذا ال عام قال ":أ هدى
ميخائيل عام 222هـ مع رسوله له  .....هدايا جليلة شاهدت جميعها بتنيس* "(.)6
ون قل ع نه عالء ا لدين ع لي بـن ع بدهللا الب هائي ال زو لي مؤ لف ك تاب مطـالع
البدورفي منازل السرور (ت 165هـ6264/م) وا لذي ط بع بمج لدين الطب عة األو لى
كا نت بم صر  6311هـ6114/م ،والطب عة الثان ية ال قاهرة  6243هـ4111/م (و هي
التي بين أيدينا) نقل ثماني مرات عن ابن الزبيرفقال:
 -6ذكر القاضي الرشيد أبو الحسن أحمد بن القاضي الرشيد بن الزبيرفي ك تاب
العجائب والطرف والهدايا والتحف .)4(" ......
 -4القاضي الرشيد .)3(" .....
 -3قال الرشيد بن الزبيرفي كتابه العجائب والطرف .)2(" ........
 -2ذكر القاضي الرشيد بن الزبير في كتابه العجائب والطرف .)5(" .........
 -5و من الت حف النفي سة ما ذ كر القا ضي الر شيد بن الزبير في كتا به العجا ئب
والطرف .)1(" .......
 -1ذكر القاضي الرشيد بن الزهيرفي كتابه العجائب والتحف.)3(" .......
 -3ذكر القاضي الرشيد بن الزبيرفي كتابه العجائب والطرف .)1(".......
 -1ذكر القاضي الرشيد بن الزبيرفي كتابه العجائب والطرف .)2(".......
والشــخص اآلخــر الــذي أشــار الــى القاضــي بــن الزبيرهــو المــؤر الكبيــر
المقريـــزي(ت125هــــ6226/م) فـــي كتابـــه المـــواعر واالعتبـــار بـــذكر الخطـــ
واآل ثارالمعروف بـ الخ ط المقريز ية إذ أورد نصو صاً إقتب سها من القا ضي ا بن
الزبيرفقال:
 -6وقال في كتاب الذخائر:عدة الخزائن التي برسم الكتب .)61(" ........
 -4وقال في كتاب الذخائر :وحدثني من أثق به عن ابن عبد العزيز .)66("....
 -3وقال في كتاب الذخائر:وحدثني من أثق به عن ابن عبد العزيز .)64("....
" -2خزائن الفرش واألمتعة  ...قال في كتاب الذخائر.)63(" ......
(.)62
" -5خزائن السالح ،قال في كتاب الذخائر"......
" -1خزائن السروج،قال في كتاب الذخائر .)65(".....
(.)61
" -3خزائن الخيم ،قال في كتاب الذخائر "........
()63
" -1خزائن البنود*،وقال في كتاب الذخائر والتحف . "........
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" -2قافلة الحاج  ،قال في كتاب الذخائر والتحف .)61("...........
والالفت للنظر أن ال زولي يسمي الكتاب  :العجائب والطرف أو الظرف  ،أو الهدايا
والتحف ،أو العجائب والطرف أو ال ظرف  ،في حين إن ال مؤر المقر يزي ي سميه
الذخائر والتحف  ،أو الذخائر فق علماً أن اسم الك تاب في المخطو طة هو ا لذخائر
والتحف .
ومن فحوى القصص التي أوردها القاضي ابن الزبير في كتا به ا لذخائر والت حف
نتو قع أ نه كان موظ فاً في دا ئرة ا ستقبال ال سفراء في الدو لة الفاطم ية في ال عام
222هـ6154/م  .ومن المرجح أنه بقي في هذا المنصب الى وقت تأليف هذا الكتاب
حوالي عام 213هـ6131/م وهذا يعين على تحديد عصر المؤلف حيث قال ":أهدى
األمير ناصر الدولة أبو علي الحسن بن حمدان* في عام 213ا لى رو مانوس......
"(.)62
يرجح الدكتور محمد حميدهللا (:)41أن ي كون القا ضي الر شيد بن الزبير في خد مة
السلطان أبي كاليجار بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة * ،ويمكن أن يكون القاضي
ا بن الزب ير في أول األ مر في خد مة أ بي كالي جار  ،وب عد أ فول م لك ال بويهيين في
العــراو وبــزوس الســيطرة الســلجوقية هــاجر ابــن الزبيــر الــى مصــر وتوظــف عنــد
ال فاطميين ا لذين ل قي منهم رعا ية إذ إحت ضنوه وأكر موا م ثواه ا لى أن توفي في
القرن الخامس الهجري.

كتاب الذخائر والتحف :
أشار المؤلف في هذا الكتاب الى قصص ومرويات فذكر  :أنه بل ت هدايا
الملوك وكبار األمراء 611قصة  ،الوالئم المشهورة  61قصة  ،االعذارات
والحذاقات  45قصة  ،األيام المشهورة واالجتماعات  61قصة  ،ال رائب
الموجودات والذخائر المصونات  15قصة  ،الترك والموروثات  33قصة  ،الم انم
في الفتوحات  42قصة  ،في حين بل ت النفقات  22قصة .
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أوالً  :الخليفة أبو جعفر المنصور(651 -631هـ335 -352/م)
قال القاضي ابن الزبير ":ان الخليفة المنصور قد خرج عام  624هـ352/م ا لى
البصرة يريد الحج فأتاه الخ بر أن أ هل ا ليمن قد أظ هروا المع صية وان ع بدهللا بن
الربيع عامل اليمن قد هرب م من و ثب عل يه فو جه م عن بن زا ئدة ال شيباني* ا لى
اليمن ( )46وكتب اليه يستهديه عطراً فوجه اليه مائة جراب* خطراً* في كل جراب
كيس فيه ألف دينار وكتب اليه  :يا أمير المؤمنين تقدم بحفر نخالة هذا الخطر فلما
وصل الى الخليفة المنصور ووقف على ما في الجراب قال :
بعثنا الى معن فأهدى لنا خطراً
وكنا اذا عز الخطاب بأرضنا
وأهدى لنا بزاً* وأهدى لنا عطراً
وأهدى دنانيراً وأهدى دراهماً
قريش وشيبان التي قرعت بكراً
وما الناس اال سيدان فواحد
()44
فما سمع بخليفة امتدح أحداً غير المنصور .
ويتضح من ال شعر ا لذي ن سب ا لى الخلي فة المن صور أ نه كان م سروراً بهد ية
معن اليه ومدحه لقبيلة شيبان التي ينتمي اليها معن  .والذي نريد أن نشير اليه في
هذا المقام ان ما قدمه والي اليمن معن بن زائدة الى الخلي فة المن صور ان ما هو قد
حصل بعد ان طلب الخليفة من الوالي تلك الهدية  ،وفي هذه الحال لم ت كن الم بادرة
من والـي الـيمن الـذي لم يكـن فـي مقـدوره االمت ناو ورد الطلـب ال بـل ربمـا كـان
مسروراً عندما يستطيع تلبية طلب الخلي فة  ،ف ضالً عن األط ماو السيا سية ل هؤالء
الوالة التي جعلتهم منقادين تماماً للخلفاء العباسيين وال يخالفون لهم أمراً.

ثانيا ً :الخليفة هارون الرشيد (623 -631هـ112 -311/م )
وأسهب القاضي ابن الزبيرفي وصف الهدايا التي شهدها عصر الخليفة العباسي
هارون الرشيد وال غرابة في ذلك فعصر الخليفة الرشيد عصر قوة الخالفة وازدهار
الحضارة ونشاط الحركة العلمية والترجمة وزيادة موارد الدولة ( . )43ويبدأالقاضي
ابن الزبير بهد ية وا لي خرا سان ع لي بن عي سى بن ما هان* ا لى الخلي فة هارون
الرشيد عام 612هـ112/م هدية بل ت قيمت ها ثال ثين أ لف أ لف دي نار ورا فق ت قديم
هذه الهد ية خروج الخلي فة الر شيد ا لى ا لري* إذ راود ته ال شكوك باخالص وا لي
خراسان ( .)42وأيد ذلك الطبري( )45حين قال ":كتب الرشيد الى علي بن عيسى بن
ماهان وه و بخراسان بالمسير اليه وكان سبب ذلك أنه كان قد حمل عليه إذ بل ه ان
علي بن عيسى بن ماهان قد عزم على الخالف إال ان الرشيد عدل عن ماكان ينو يه
ت جاه هذا ا لوالي ع ندما رآه قد ح مل ال يه ماالً عظي ماً فرده الخلي فة الر شيد ا لى
خراسان " .ولم يذكر الطبري مقدار وحجم الهد ية ال تي حمل ها ا بن ما هان للخلي فة
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الرشيد فاكتفى بقوله" ما ًال عظي ماً " .وا لذي نر يد ان نقو له ان هذه الهد ية بددت
مخاوف الخليفة من نوايا القائد علي بن عيسى بن ما هان وغ يرت رأ يه ف يه فأب قاه
في والية خراسان.
وأشار مسكويه الى هذه الحادثة بكثير من التف صيل ح يث قال ":ب عد تول ية ع لي
بن عيسى بن ماهان خراسان ظلم الناس وعسف عليهم وجمع ماالً جليالً فوجه الى
الرشيد منه هدايا لم ير مثلها ق من الخيل والرقيق والثياب والمسك واألموال .....
وأحضرت تلك الهدايا فعرضت عليه فعظمت في عينه وجل قدرها عنده والى جان به
يحي بن خالد البرمكي* فقال له :هذا الذي كنت تشير علينا أال نوليه هذا الث ر ف قد
خالفناك فيه فكان في خالفك البركة  ،فرد ي حي :أح سب هذه ال هدايا ما اجتم عت له
ح تى ظ لم األ شراف وأ خذ أكثر ها ظل ماً وت عدياً و لو أمر ني أم ير ال مؤمنين ألتي ته
بأضعافها الساعة من بعض تجار الكر "( .)41ويبدو ان رأي الوزير يحي البرمكي
أكثر قبوالً وأنه األصوب مما ذهب اليه االخليفة الر شيد إال أن نا ال يم كن أن ن ستبعد
روح المنافسة بين الوزير يحي البرمكي ووالي خراسان علي بن عيسى بن ما هان
 .وإن هذه الهدية جاءت بظلم وتع سف ا بن ما هان للرع ية إر ضا ًء للخلي فة الر شيد
من أجل ال فوز بمن صب وا لي خرا سان  ،ك ما يت ضح من نص م سكويه ان الخلي فة
الرشيد الم يحي البرمكي أل نه كان قد اق ترح ع لى الخلي فة الر شيد ب عدم تول ية ا بن
ماهان خراسان لكن إصرار الخليفة الرشيد حال دون ذلك  ،ويستفاد من النص عدم
إهت مام الخلي فة الر شيد بم صدر ت لك الهد ية إذ كان غ ير آ به ب سلوكيات عما له مع
الرعيــة بقــدر إهتمامــه بمــا يقــدمون لــه مــن فــروض الطاعــة والــوالء التــي تكــون
ترجمتها تلك الهدايا الجليلة .
)
43
(
قائالً ":في عام  612هـ
وممن أشارالى تلك الحادثة أيضاً ابن العماد الحنبلي
 112/م توهم الرشيد في تطلعات علي بن عيسى بن ما هان أم ير خرا سان وعز مه
ع لى ال خروج ف سار ح تى نزل بالري ف بادره ا بن ما هان بأموال و جواهر وت حف
تتجاوز الوصف فأعجب الرشيد بها ورده الى عمله  .وهذا يشير الى ان ابن الع ماد
الحنبلي هو األخر لم يكن يستسيغ إجراء الخليفة الرشيد فا ستعمل م فردة " توهم"
وهذا ينفي ما ن سب ا لى وا لي خرا سان  ،ك ما ان ق بول الخلي فة ل هدايا من شخص
يشك في والئه للدولة يعد مثلبة تحسب على الخليفة الرشيد ا لذي سرعان ما ت بدل
رأيه بعد أن أغرته ال هدايا ال تي و صفها ا بن الع ماد الحنب لي بأن ها"أموال و جواهر
وت حف تت جاوز الو صف "  .و هذا ما يف سر ل نا سعي ا لوالة الستر ضاء رؤ سائهم
لتحقيق األهداف التي يسعون اليها  .وهذا ينسحب بدوره ع لى من في دار الخال فة
العباسية في ب داد  ،حيث كان في جملة حظا يا الر شيد وا حدة لم ترزو جار ية من
الجمال ما رزقته هي وكان الرشيد إذا أتحفهن ب شيء ردت ال مذكورة ح صتها و هو
ي تاظ من ذ لك  ،وات فق يو ماً أن ن ثر ع ليهن جواهر ثمي نة فالتقطن ها و لم ت مد ت لك
الجارية اليها يداً ثم أحضر جواهر غيرها وخيرهن فيها فاخترن وقال لت لك الجار ية
 :لم ال تأ خذين أ سوة صواحبك  ،قا لت  :إن كان لي ما أخ تاره ف سأفعل و جاءت
وأخذت بيده وقالت له  :هذا إختياري من جم يع جواهر ال عالم فأع جب ب ها الر شيد
وسماها خالصة وفاقت سائرهن في الحظوة منه (.)41
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وهذا ما سبق أن ذكرناه من سعي الخل فاء ل سماو ع بارات اال طراء والث ناء من
ق بل الم قربين منهم وإ بداء فروض الطا عة وا لوالء من ق بل ر جاالت الدو لة من
وزراء وكتاب وقضاة وحجاب وقادة عسكريين ووالة وغيرهم .
لم يك تف الخل فاء العبا سيون في الح صول ع لى فروض الطا عة وا لوالء من
رعاياهم وإنما إمتدت أطماعهم الى خارج حدود دولتهم ف كانوا م يالين ألن ي سهموا
في مدحهم وينالوا هداياهم  .ففي هذا الصدد أورد القاضي ابن الزبير نصاً أخر عن
عال قة ال خلي فة الر شيد مع م لوك اله ند ح يث قال ":أ هدى ب عض م لوك اله ند ا لى
الرشيد هدايا جليلة في جملتها قضيب زمرد* أطول من ا لذراو وع لى رأ سه تم ثال
طائر من ياقوت أح مر* ال قدر له من النفا سة فوه به لزوج ته زب يدة ب نت جع فر
وانتقل منها الى إبنها األمين ثم الى أخيه ال مأمون ثم صار ا لى المعت صم ب عدهما ،
وجلس المعتصم يوماً فشرب وعنده ندماؤه فطرح اليهم ق ضيب ز مرد كان في يده
طوله أكثر من ذراو وقال :هل فيكم من يعرف هذا القضيب؟ فكل نظر ال يه و قال :ال
أعرفه حتى صار ا لى ع بدهللا بن مح مد المخ لوو ف قال :ن عم يا أم ير ال مؤمنين هذا
قضيب أهداه ملك اله ند الى الرشيد في جم لة هدايا أن فذها ال يه فوه به الر شيد ا لى
زبيدة ووهبته زبيدة ألبي وهو صبي فكان يل عب به و كان ع لى رأ سه طائر ياقوت
أحمر قيمته ألف دينار ولست أراه فأمر المعتصم بطلبه وتوعد الخزان بالقتل إن لم
يحضروه من ساعته فأحضر وركب على القضيب من ساعته و جاءوا به ال يه (.)42
وأكد هذه الرواية ال زولي ( )31لكنه كما القاضي ابن الزبير لم يسم لنا من هم ملوك
الهند الذين أهدوا هذا القضيب للخليفة الرشيد وهذا ما لم نجده في المصادر األخرى
 ،ل كن ال زو لي حدد ثم نه بما ئة أ لف دي نار( .)36و من ال مرجح ان ا سم م لك اله ند
دهمي وهو ملك بن ال (شرو باكستان) فيما قال سليمان ال تاجر والم سعودي  :هو
ملك سماترا*  ،في حين قال ابن خرداذبة :هو ملك السند ألنه هو الذي أهدى جارية
سندية الى الرشيد والسند أقرب الى البصرة من بن ال وسماترا (.)34
وفي ع هد الخلي فة هارون الر شيد كا نت ه ناك مرا سالت ومعا هدات و هدايا مع
ملوك وحكام بعض ا لدول المعا صرة له و منهم يع فور م لك ا لروم ح يث كا نت بي نه
وبين الخليفة هارون الرشيد مراسالت في األموال والهدايا  ،وفي ذلك قال ال شاعر
أبو العتاهية :
وأصبحت تسقي كل مستطمر رياً
إمام الهدى أصبحت بالدين م نياً
فأنت الذي تدعى رشيداً ومهدياً
لك اسـمان شقى من رشاد ومن هدى
ترضى شيئاً كان في الناس مرضياً
اذا ما سخطت الشيء كان مسخطا وان
فأوسعت شرقياً وأوسعت غربياً
بسطت لنا شرقا وغرباً يد العال
فأصبح وجه األرض بالجود م شياً
وغشيت وجه األرض بالجود والندى
نشرت من االحسان ما كان مطوياً
وأنت أمير المؤمنين عتى التقى
وكان قضاء هللا في الخلق مقضياً
قضى هللا أن صفى لهارون ملكه
ً ()33
وأصبح يعفور لهارون رميا .
تحببت الدنيا لهارون بالرضا

ثالثاً :الخليفة عبدهللا المامون (461 -621هـ133 -163/م)
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وحظيت هدايا الخليفة المأمون بالنصيب األوفر من اهتمامات القاضي ابن الزبير
الذي قال":أهدى أبو دلف القاسم بن عيسى العجلي* في يوم مهر جان* م ئة ح مل
زعفران* في شبك ابريسم على مئة أتان* شهباء وح شية مر باة  ،ف جاءت الهد ية
والمأمون عند الحرم فقيل له :قد وجه القاسم بن عيسى مئة حمل زعفران على مئة
حمارفيبدو ان الخليفة المأمون كان متلهفاً لرؤية هذه الهد ية فط لب أن ين ظر الي ها
على حالها وتبدو شدة تلهفه الى هذه الهد ية أ نه كان يتط لع أن ي كون في ها ن صيب
كب ير للن ساء الال ئي في حريم الخال فة و كره ان ي كون من الحم ير شيء ال ي صلح
للنس اء أن ينظرن اليه فسأل سؤال مستثبت عن الحمر :أهي أتن أو ذكور؟ فقيل :بل
أتن وحشية مرباة وليس فيها ذكر فسر بذلك وقال :قد علمت أن الرجل أعقل من أن
يوجه بها غير أتن (.)32
وبال ريب فان أ با د لف و هو قا ئد ع سكري عبا سي م شهور وأد يب و شاعر أراد
بهذه الهدية التقرب من الخليفة المأمون بعد أن كان من أصحاب أخيه محمد األمين
وسار مع علي بن عيسى بن ماهان الى حرب طاهر بن الحسين قائد جيش المأمون
فلما قتل علي بن عيسى بن ماهان عاد أبو د لف ا لى ه مذان* فرا سله القا ئد طاهر
بن الحسين عارضاً عليه البيعة للمأمون ولم يجرأ القائد طاهر بن الح سين أن ي بت
بهذا الطلب فتردد أول األمر ثم عرض الموضوو على الخليفة المأمون ا لذي امت لك
بعداً نظرياً واسعاً لمثل هذه األمور فقبل إنضواء أبي دلف تحت لوائه فسار أبو دلف
وهو يقول :
أجود بنفسي دون قومي دافعاً
لـما نابهم قدما وأغشى الدواهيا
الدرك مجداً أو أعاود ثاويـــــــاً (. )35
وأقتحم األمرالمخوف إقتحامه
وال يسعنا إال أن نكبرمن إلتفاتة القاضي ابن الزبير عندما تصدى لت صنيف ك تاب
ال هدايا والت حف ال تي من شأنها أن تط فىء نار الح قد وال عداء بين المتخا صمين
وتسهل لبعض هؤالء االنتقال من صفوف األ عداء ا لى ال موالين و هذا ما فع له أ بو
دلف عندما استرضى الخليفة المأمون بمبايعته ب عد أن كان في صف أخ يه األ مين
الذي لقى مصرعه وتبوأ المأمون سدة الحكم .
وذكر القاضي ابن الزبير ان الخليفة المأمون إغتب للهدية التي أهداها اليه أحمد
بن أبي سلمة وهي خواناً* من جزو* أحسن ما يكون وأملحه وعليه ميل من ذ هب
وكتب اليه قائالً  :وقد أهديت الى أمير المؤمنين خواناً من جزو ميالً في م يل و لم
يطمئن المأمون إال بعد أن تأكد ان هدية أحمد بن أبي سلمة قد و صلت دار الخال فة
( .)31فـي حــين قــال البيرونــي (": )33ان ســعيد بـن حميــد أهــدى الــى المــأمون يــوم
المهرجان خوان من جزو معه ميل من ذ هب بم قدار ق طرة وك تب " قد أ هديت ا لى
أمير المؤمنين خوان من جزو ميالً في ميل" فظن المأمون أن الميل ا لذي هو ث لث
الفرسخ* ولما رآه إستحسنه واستظرف ميله ".
وأشار القاضي ابن الزبير ا لى هد ية ثمي نة و ضخمة من ده مى م لك اله ند ا لذي
أورد القاضي ابن الزبير رسالته الموجهة الى الخليفة المأمون  ....":أ ما ب عد فا نه
لم يذهب علينا أن نقدم من ذكرنا أيها األ فيما إنتسبنا اليه من الشرف وعلو الحال
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غير طائل لزوا له وا نه كان األو لى ب نا أن نب تدىء بذكر هللا ت عالى جل ا سمه ......
وأخبارك ترد ع لينا بفضيلة لك في العلم لم نجدها ل يرك من أشكالك ونحن شركاؤك
في الرغبة والمحبة وقد افتتح نا باب المكات بة وط لب الفا ئدة بأن أ هدينا ال يك كتا باً
ترجمته (صفوة األذهان) والتصفح له يشهد على صواب التسمية  ،وبعثنا اليك لطفاً
بقدر ما وقع منا موقع االستحسان له وان كان دون قدرك ونحن نسألك أيها األ أن
توسع أخاك عذراً في التقصير إنشأهللا  ،وكانت الهدية جام ياقوت أحمر* فتحه شبر
في غلر األصبع مملوء دراً* وزن كل درة مثقال* والعدة م ئة درة وو شي* ج يدها
دارات* سود على قدر الدرهم و في و سطها ن ق بيض م عروزة* با لدر وم صليات
ثـالث بوســائدها مـن ريــش طــائر إذا طرحـت فــي النــار لـم تحتــرو وفراوزهــا* در
وياقوت أحمر ووزن مئة ألف مثقال عموداً رطباً وثالثة وثالثين مناً* كافوراً محبباً
كل ح بة م نه م ثل الف ستقة وأك بر من ال لوزة مع جار ية سندية طول ها سبعة أذرو
تسـحب شـعرها حسـنة البشـرة لهـا أربـع ظفـائر تعقـد ظفيـرتين علـى رأسـها تاجـاً
وظفيرتان تبل ان األرض من خلفها وطول كل شفر* من أ شفار عيني ها إ صبع يب لغ
إذا أطرقت الى نصف خدها وكأن بين شفتيها لم عان ال برو من ب ياض أ سنانها ل ها
نهــدان وثمــاني عكــن* وكــان الكتــاب فــي لحــاء* شــجرة تنبــت بالهنــد يقــال لهــا
(الكاذي)* أحسن من الكاغد والقرطاس لونه الى ال صفرة وال خ الزوردي* م فتح
بالذهب "(.)31
وإزاء هذا ال كالم البل يغ وتثمي ناً لقي مة هذه الهد ية الفر يدة لم ي كن أ مام الخلي فة
المأمون إال أن يجيب على رسالة ده مى م لك اله ند ب ما يوازي ها فك تب قائالً  ":من
عبدهللا المأمون أمير المؤمنين الذي و هب هللا له وألبا ئه ال شرف بابن ع مه الن بي
المرسل (صلى هللا عليه وآله وسلم) والتصديق بالكتاب المنزل الى دهمى ملك الهند
وعظيم من تحت يده من عظ ماء اله ند وأر كان الم شرو  :سالم عل يك فأني أح مد
اليك هللا الذي ال ا له إال هو وأ سأله أن ي صلي ع لى مح مد ع بده ور سوله صلى هللا
عليه وآله وسلم  ،وصل كتابك فسررت لك بالنعمة التي ذكرت  ......وقد أهدينا اليك
مودت نا و هي أو فر حر المتوا صلين  ،وأ هدينا ال يك كتا باً ترجم ته (د يوان األل باب
وبستان نوادر العقول) ومطالعتك ترجمته تحقق عندك فضيلة النعمة ومشاهدتك له
تحقق عندك ما أ سميناه به وجل نا لذلك عنوا ناً من الهد ية  .....و لو كا نت الم لوك
تتهادى على أقدارها لما اتسعت لذلك خزائنها وان ما ي جري ذ لك بين ها ع لى قدر ما
يدل على حسن النية وجميل الطوية وبا( التوفيق  ....وكانت الهدية فار ساً بفر سه
وجم يع أال ته من عق يق*  ،وق يل بل فار ساً بفر سه من عن بر شحري* أ شهب*
ومائدة جز و أرضها بيضاء وفي ها خ طوط سود وح مر وخ ضر سعتها ثال ثة أ شبار
وغلظ ها إصـبعان وأرجلهـا ذهـب ممـا أخـذ من خزانـة مـروان بـن محمـد الجعـدي
وخمسة أصناف من الكسوة من كل صنف مئة ثوب من بياض مصر وخز السوس*
ووشي اليمن واالسكندرية  ،وملحم خراسان* ودي باج خرا ساني* و فرش قر مز*،
وفرش طبري* ،وفرش سوسنجري* ،ومئة طنفسة حيرية* بوسائدها كل ذلك خز
سوسي وجام زجاج فرعوني غل ظه ا صبع وفت حه شبر ون صف في و سطه صورة
أسد نابت وأمامه رجل قد برك على ركبتيه وقد أعرو اليهم في ال قوس ن حو األ سد
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وال جام والما ئدة م ما أ خذ من خزا نة مروان بن مح مد والك تاب في طو مار* ذي
وجهين وغلر الخ اصبع "(.)32
وفي ضوء ذلك يلمس الباحث عمق العالقة بين م لوك اله ند والخل فاء العبا سيين
مـن جهــة  ،ومــن جهــة أخــرى ضـخامة ونفاســة الهــدايا المتبادلــة بــين الطــرفين ،
وعبارات االطراء والتبجيل التي احتوتها الرسالتان مما يدلل ع لى إح ترام ال طرفين
أحدهما لألخر  ،فضالً عن إحتواء هدية ملك الهند لك تاب أ هداه لل مأمون ل ما عرف
عن األخير من محبته وتشجيعه للعلم والعلماء وقد باد له ال مأمون ال قدر نف سه من
التشريف والتعظيم وأهداه كتاباً أخر .
ولم تقتصر عالقات الخالفة العباسية في عهد ال مأمون ع لى م لوك اله ند  ،لكن ها
شملت ملوك الروم البيزنطيين أيضاً وهذا يشير الى سعة عالقة الدولة العباسية في
عصر المأمون مع ا لدول األ خرى  .ف قد أورد القا ضي ا بن الزب ير ":ان أ حد م لوك
الروم البيزنطيين أهدى الى المأمون هدية ف قال ال مأمون  :إ هدوا له ما ي كون م ئة
ضعف لها ليعلم عز االسالم ونعمة هللا علينا فنفذ أمر الخليفة فقال  :ما أعز األشياء
ع ندهم ؟ قالوا :الم سك وال سمور* ف قال ال مأمون  :ز يدوهم مائتي ر طل* م سكاً
ومائتي جلد سمور"( . )21وأيد تلك الرواية األبشيهي()26ولكنه زاد عليها مئة ضعف
م ما أ هدي ال يه  .و هذا ع ندي يدلل ما سعى الخلي فة ال مأمون ال يه و هو أن ي بين
لملوك الروم البيزنطيين عز االسالم ونعمة هللا على المسلمين  .لكن الال فت للن ظر
في النص أنه لم يشر الى أي من ملوك الروم المقصود ،وربما المقصود هو تيوفيل
"124 -142م"(. )24

رابعا ً :الخليفة محمد المعتصم(443-461هـ126-133/م)
لم يهمل القاضي ابن الزبيرالهدية التي حصلت في خالفة المعتصم با( فذكر ان
الخلي فة أ هدى ا لى الكع بة ق فالً من ذ هب ف يه أ لف مث قال ( .)23وال غرا بة في ذ لك
فالخلفاء جميعاً كانوا يعظمون بيت هللا الحرام ويهدون اليه ما استحسنوه تمثالً بعبد
المطلب حين حفربئر زمزم وكان مطموساً فو جدوا ف يه أ سيافاً قلع ية* صرفها ا لى
باب الك عبة وغزالي ذهب مرصعين صرف احدهما الى تحلية الباب وعلق األخر في
داخلها  ،وتأسياً بالنبي(صلى هللا عليه وأله وسلم ) في تعليقه البرسم ا لذهبي ا لذي
أهداه اليه باذان الفارسي من اليمن عند اسالمه برية التبرؤ من المجوسية  ،وعلق
الخليفة عمر بن الخطاب(رضي هللا عنه) بالكعبة الهاللين المحمولين اليه من غنائم
فتح المدائن مع الكاودوشة* وال قدحين المع مولين من جوهر فائق ا لثمن والقي مة
وكانت كلها مرصعة بالجوهر الفاخر والزبرجد* المرتفع في الكعبة  ،وبعث يزيد بن
معاوية بهاللين كا نا في الكني سة بدم شق مر صعين بالكبر يت األح مر (أي ال ياقوت
الرماني) وبلغ ثمن الهالل منه ما ما ئة أ لف دي نار فأ هداهما ا لى الكع بة مع قدحين
أحــدهما عقيــق واألخــر مهــا* وقــارورتين أحــدهما عقيــق وأألخــرى مــن يــاقوت ،
وضرب عبدهللا بن الزبيربابي الكعبة بصفائح الذهب  ،وحمل عبد الم لك بن مروان
الى الكعبة شمسيتين وقدحين من قواريروألبس االسطوانة الوسطى بصفائح الذهب
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 ،وبعث الوليد بن عبد الملك قدحين لم يذكر في الك تب حاله ما  ،وب عث الخلي فة أ بو
العباس السفاح الى الكعبة صحيفة خضراء من زبرجد إشتراها بأربعة أالف دينار ،
وبعث الخليفة المنصور بالقارورة الذهبية الفرعونية* مع لوح عظيم من فضة كان
أهــد اه اليــه ملــك الــروم  ،وبعــث الخليفــة المــأمون مــع األصــنام الذهبيــة والفضــية
المأخوذة من إصبهذ كابل لما أسلم بالياقوتة التي كانت تع لق ع لى و جه الكع بة في
الموا سم  ،وب عث الخلي فة المتو كل الي ها شم سة من ذ هب مكل لة با لدر وال ياقوت
والزبرجد وكانت تعلق بسلسلتها كل موسم (. )22
وهذا ما يؤ كد حرص الم سلمين إب تدا ًء من ع بدالمطلب مروراً بالر سول األ كرم
(صــلى هللا عليــه وألــه وســلم ) والخلفــاء الراشــدين (رضــوان هللا علــيهم جميع ـاً )
واأل مويين والعبا سيين ع لى رعايـة ب يت هللا ال حرام وتقـديم ال هدايا النفي سة لهـذا
البيت.
ويذكر ان الخليفة المعتصم با( كان يحب العمارة ويقول إن فيها أ موراً مح مودة
 :فأول ها ع مران األرض ال تي يح يا ب ها الم سلمون وعلي ها يز كو ال خراج* وتك ثر
األموال  ،وثانيهما ت عيش الب هائم و ترخص األ سعار ،وثاثه ما يك ثر الك سب ويت سع
المعاش ،وكان يقول لوزيره محمد بن عبد الملك الزيات*  :إذا وجدت موضعاً م تى
أنفقت فيه عشرة دراهم جاءني بعد سنة أحد عشر درهماً فال تؤامرني فيه (.)25
وانفرد القاضي ابن الزبير ( )21في رواية مؤداها ":ان الح سن بن سهل* أ هدى
الــى المعتصــم عــام 463هـــ134/م فــي خالفــة أخيــه المــأمون ألــف طبــق خزريــة*
وكيماكية* وت رغز ية* و عدة ح بات خ تو* عجي بة و سكاكين خ تو نبي لة و سكاكين
بأزهر طائلة"  .ولم نجد في المصادر األ خرى ما يؤ كد هذه الروا ية لكن ها ال ت عدو
كونها محاولة من قبل الحسن بن سهل للتقرب ألركان الخالفة العباسية .

خامساً:الخليفةجعفر المتوكل (423-434هـ116-121/م)
ويعد الخليفة المتوكل على هللا من الخلفاء العباسيين القالئل الذين نالوا ن صيبهم
األو فر من مرو يات القا ضي ا بن الزب ير( )23ا لذي قال":أ هدت شجرة ا لدر جار ية
المتو كل في يوم المهر جان ع شرين غزاالً مر باة بع شرين سرجاً صينياً ع لى كل
غزال خرج ص ير من ذهب مشبك فيه المسك والعنبر وأنواو الطيب المرتفعة و مع
كل غزال وصيفة بمنطقة الذهب وفي يدها قضيب ذهب في رأسه جوهرة ياقوت أو
زمرد أو غيرها من الجواهر الجليلة القدر فقال المتوكل  :لحظاياه وقد إستملح ذلك
 :من كان منكن تحسن مثل هذا أو تقدر عل يه ؟ فح سدنها وعم لن في قتل ها ب شيء
سقينها إ ياه فما تت" .وأ يد ذ لك ال زو لي( )21حين قال":أ هدت شجرة ا لدر جار ية
المتو كل و كان يم يل الي ها ميالً عظي ماً ويف ضلها ع لى سائر حظا ياه فل ما كان يوم
المهر جان أ هدت ال يه حظا ياه هدايا نفي سة وا حتفلن في ذ لك ف جاءت شجرة ا لدر
 ." ........والالفت للنظر ان القاضي ابن الزبير وال زولي ا لذي سايره في عرض
هذه ال روا ية ال ري بة لم يت ساءال عن االمكان ية الكب يرة ال تي تمتلك ها هذه الجار ية
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واستطاعت من خاللها ان تقدم هذه الهدية الثمينة والنادرة الوجود عند الجواري ؟
وان كانت العاقبة غير حميدة على تلك الجارية .
ويظ هر ان الخلي فة المتو كل كان ي حب ال هدايا كث يراً شأنه في ذ لك شأن بق ية
الخلفاء العباسيين فقد قيل  :لما أفضت الخالفة اليه أهدى اليه الناس على أقدارهم ،
وأهدى اليه ابن طاهر هدية فيها مائتا وصيفة وو صيف  ،و في الهد ية جار ية ي قال
لها محبوبة كانت لرجل من أهل الطائف وقد أدبها وثقفها وعلمها من صنوف العلم
وكانت تقول الشعر وتلحنه وت ني به على العود فحلت من المتوكل محل قلبه (.)22
وذكر أحد المؤرخين  :ان الخليفة المتوكل جلس يو ماً ل هدايا الن يروز ف قدم ال يه
كل علق نفيس وكل طريف فاخر وان طبيبه بختشيوو بن جبريل* دخل عل يه و كان
يأنس به فقال له  :ما ترى في هذا اليوم ؟ قال  :خربشات الشحاذين اذ ليس لها قدر
من قبل على ما معي ثم أ خرج من ك مه درج أب نوس* م ضبب با لذهب وفت حه عن
حرير أخضر انكشف عن ملعقة كب يرة جوهر ل مع من ها شهاب وو ضعها بين يد يه
فرأى المتوكل ماال عهد له بمثله وقال :من أين لك هذا ؟ قال :من الناس الكرام (.)51
قال القاضي ابن الزب ير( ":)56أ هدى سلمة بن سعيد الن صراني كا تب شجاو أم
المتوكل في أيام صيام النصارى من ط عامهم جو ناً* كان ف يه خ ضار صيني م لون
وجامات بلور* محالة بالذهب والفضة وبعث فيها ما تن صه له من ط عام صيامهم
وبل ت نفقته عليها ثالثة أالف دينار" .و هذا ي بين مدى ت سامح الخل فاء العبا سيين
مع الديانات األخرى وذلك حين أكل الخليفة المتوكل من طعام شخص نصراني.
وذكر األبشيهي( : )54أن رجالً أهدى ا لى المتو كل قارورة د هن وك تب مع ها  :إن
الهدية ان كانت من الص ير الى الكبير فكلما لطفت ودقت كانت أبهى وأحسن  ،وإن
كانت من الكبير للص ير فكلما عظمت وجلت كانت أوقع وأنفع .
وانفرد ابن الزبيربرواية مؤداها  :أنه لما رجع المتوكل من دم شق ا لى سامراء
عام 422هـ 151/م أهدى اليه مالك بن طوو* مائتي ناقة بف صالنها* و مائتي ب قرة
بعجاجيلها* وألف شاة وعشرين رمكة* بمهاريها* وعشرين فرساً مر باة و مائتين
وخمسين دراجة ومائتي طير وألفي شدة من أنواو الفاكهة ( .)53وكما لم ي شر ا بن
الزبير الى المناسبة التي قدمت فيها هذه الهدية .
واورد القاضي ابن الزبير( )52رواية أخرى مؤداها ":ان علي بن المنجم قال :كنا
ليلة بين يدي الخليفة المتوكل ومعنا عبيدهللا بن الحسن بن سهل و كان المتو كل قد
إحتجم* وناله ضعف فأشار عليه األطباء أن يتبخربع مود ني ه ندي ج يد فف عل ذ لك
فحلف كل من كان حاضراً في المجلس أنه ماشم مثل ذلك العود ق فقال عبيد هللا بن
الحسن بن سهل  :هذا العود الذي أهداه ملك الهند الى أبي لزفاف أختي بوران على
الخلي فة المأمون فكذبه المتوكل ود عا بال سف * ا لذي أخر جت القط عة م نه فو جدت
من ذلك العود أقل من أوقية واحدة ورقعة فيها مكتوب (هذا ال عود هد ية م لك اله ند
الى الحسن بن سهل لزفاف بوران على المأمون فأحرج الخليفة المتوكل من سرعة
تكذيبه عبيد هللا بن الحسن بن سهل وأمر له ب صلة ود عا وز يره عب يد هللا بن ي حي
بن خاقان* وقال :أطلب رجالً من أصحابك وادفع له أ لف دي نار لنفق ته واح مل م عه
ما ال يوجد ببالد الهند من الهدايا بقيمة عشرة أالف دينار وقال للرسول  :يعلم م لك
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اله ند إن نا ال نر يد م نه مكا فأة إال ب ما كان ع نده من هذا ال عود فن فذ الر سول لذلك
ورجع الى سرمن رأى في الليلة التي قتل فيها المتوكل عام 423هـ116/م فشد يده
على ما جاء به من العود ا لى أن ج لس المعت مد ع لى هللا عام  451هـ112/م وأ مر
برد عبيد هللا بن يحي بن خاقان الى وزارته فلما عاد الى الوزارة دخل اليه الشخص
ا لذي أر سل ا لى اله ند  ،ف قال له ا لوزير :أ نت ر سولنا ا لى م لك اله ند ؟ قال :ن عم
مضيت من سر من رأى ل ما أمرت ني به  ......فو صلت ا لى بالد اله ند فدخلت ا لى
الملك وسلمت الهدية اليه فسر بها وعرفته ما ج ئت ف يه من أ مر ال عود ف قال :ذ لك
شيء بعث به أبي وال وهللا ما في خزائني منه إال مئة م ناً ف خذ ن صفها ودو ن صفها
فلم أزل أرفق به حتى سمح لي بمئة وخمسين رطالً  .....ثم أمر لي بمئة ألف درهم
وثياب وطيب وغير ذلك وانصرفت من عنده ووافيت الى سر من رأى وقد كان من
أمر الخليفة المتوكل ما كان وهو ذا العود عندي محتفر به فقال له عبيدهللا  :كل ما
أخذته فمبارك لك إال العود فاحمله بهيئته ففعل وأخذه عبيد هللا بأمره . "....
و في روا ية أ خرى أورد ها الت نوخي مؤدا ها ان ال شخص ا لذي أر سل ا لى اله ند
خاطب الخليفة المتوكل قائالً :يا أمير ال مؤمنين الم لوك ال ت ستقبح أن ت ستهدي من
الملوك طرائف ما في بالدها فلو أنفذت الى ملك الهند هد ية ح سنة وا ستهديت م نه
عوداً هندياً ما كان ذلك عيباً وإزاء ذلك قال الخليفة المتو كل  :فت كون أ نت الر سول
غير أن محدثه إستصعب هذه المهمة وتوقع انه ال يستطيع إنجازها وندم على طرح
مقترحه على الخليفة إال أنه إنصاو اللحاح الخليفة و قال في نف سه ما كان ي سعني
السكوت  ....وتأهب للخروج  ...فأقام في البحر شهوراً و عانى أ هواالً عظي مة ا لى
أن وصل الى بالد الهند ودخل بهلوار* دار الملك األعظم وقوبل بترحاب كبير وأنزل
في دار حسنة من دور هم ثم ج لس الم لك مجل ساً عا ماً فأد خل ال يه فكل مه الم ترجم
وقال يقول لك الملك :ألي شيء قصدت؟ فقال :إن أمير ال مؤمنين أ حب صلة ال حال
والمودة بينه وبينه فبعثه لذلك وحمل على يديه هداياه وسأل الملك أن يقبلها فقبلها
الملك شاكراً  ،وكان رسول الخليفة قد أشعر الملك باع جاب الخلي فة بالعود اله ندي
وعندئذ إنتبه الملك لل رض الذي جاء من أجله رسول الخليفة فأمرله ب شيء ع ظيم
فيه من الطرائ ف ما لم ي سمع بمث له  ،وأن فذ م عه من ال جواهر وال ياقوت وطرا ئف
بالده ما يكون قيمته ماالً جليالً وأضعاف ما حمله اليه فلما أراد تودي عه قال :إ صبر
ثم دعا بصندوو ففتحه وأخرج منه مفتاح الذهب وأخرج منه قطع عود هندي لطافاً
فأعطاها له وقد كان قدر ما أعطاه نصف رطل ودعا بدرج وجعله فيه وقفله وسلمه
هو ومفتاحه الى رسول الخليفة وقال :هذا خا صة تو صله من يدك ا لى يد الخلي فة
ورجع الرسول ودخل على المتوكل فسر بقدومه وأكرمه وسلمت اليه الهدايا (. )55
وي بدو ان هذه الروا ية سبقت الروا ية األو لى حول ال عود اله ندي ألن الروا ية
األولى تضمنت وفاة الخليفة المتوكل ومرضه وان كانت الروايتين تو ضحان ش ف
الخليفة المتوكل بالعود الهندي .
()51
وفـي روايـة أوردهـا القاضــي ابـن الزبيـر مؤداهــا  :أن قبيحـة ولـدت المعتــز
للمتوكل في أ خر أ يام أخ يه الوا ثق (ت 434هـ121/م) فل ما و لي الخال فة ب عده و لد
للمعتز ولد سماه ع بدهللا فأ هدى المتو كل ألم ع بدهللا خ مس م ئة ج مل وخم سة م ئة
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ب ل وفرس وحمار صياغة من خمس م ئة أ لف در هم ف ضة وح مل كل وا حد خر جاً
فيه خمس مئة دينار  .وقال القاضي ابن الزبير  ":ل ما صار المتو كل باألن بار قافالً
من دمشق تلقاه شنيف خادم أمه بهدايا اليه أوردها من عند السيدة قبيحة أم المعتز
وقيمتها أربعمائة ألف دينار فعرضت عل يه وجل ساؤه ح ضور م عه فاذا هي ع شرة
أفراس بسروج ذهب ولجم ذهب وعشر شهاري* بم ثل ذ لك ف ضة وع شر نجا ئب*
عليها قباب محالة بذهب وعشرة أب ل عليها ق باب م حالة بف ضة وم ئة ت خت علي ها
ألف ثوب من أصناف الثياب من كل صنف م ئة ثوب وع شرة غل مان وع شرة خدم
في مناطق الذهب وم ئة صينية ذه باً وزن كل صينية أ لف دي نار وفي ها أ لف در هم
م سيفة وم ئة صينية ف ضة وزن كل صينية أ لف در هم في كل صينية أ لف دي نار
م سيفة و سف ف يه جوهر وم سبحة حب جوهر ال ي عرف ل ها قي مة وع شر جوار
بأصناف من الحلي معهن عشرون وصيفاً وثالثين جلداً سموراً فقيل :أ نه ما أ هدي
الى عربي وال عجمي مثل هذه الهدية (. )53
في حين ذكرابن األثير وال زولي( )51وغيرهـما من المؤرخين  :ان المعتز إلتمس
من أمه قبيحة خمسين ألف دينار ينفقها في الجند الذين ش بوا فذكرت انها ال تم لك
حبة واحدة فظهر لها بعد مقتل ابنها عام 455هـ112/م مال كثير  ،وكانت قبيحة قد
اختفت فوجد لها خزانة فيها ألف ألف دي نار وثال ثة أ سفاط في أ حدهم ز مرد لم ير
مث له ق و في األ خر ن صف م كوك* حب ك بار لؤ لؤ و في األ خر كال جة* ف صوص
ياقوت أحمر فقوم ذلك فكانت قيمته ألفي ألف دينار وكانت غلتها في كل سنة عشرة
أالف أ لف دي نار  .ور غم ذ لك إمتن عت قبي حة من إ سعاف ابن ها لينفق ها ع لى الج ند
واد عت ان ها ال تم لك شيئاً و هذا يدل ع لى ش ف أر كان الخال فة العبا سية بج مع
وتخزين األموال .

سادساً :الخليفة أحمد المعتمد على هللا

(432-451هـ124-112/م)

لم ي حر الخلي فة المعت مد ع لى هللا باهت مام القا ضي ا بن الزب ير ع لى ا لرغم ان
خالفته امتدت أكثر من عشرين عاماً وربما تكون حركة الزنج قد ش لته عن ت بادل
الهدايا  .و مع ذ لك قال القا ضي ا بن الزب ير ":ان مو سى بن ع مر بن ع بد العز يز
الهباري صاحب السند أهدى الى الخليفة المعتمد على هللا عام  436هـ112/م هد ية
كان في جملتها فيل عظيم الخلقة لم ير ق أع ظم م نه خل قة  .....وتماث يل ثال ثة من
فضة ومسك وعنبر وحرير وضباء* كانت كم ثل الب قر ألوان ها ا لى ال سواد وأ شياء
سوى ذلك "( . )52ولم نجد في المصادر األ خرى ما يؤ يد صحة هذه الروا ية ،ل كن
يبدو أنها تندرج في سياو العالقات الودية بين بالد السند والخالفة العباسية .
وانفرد ابن الزبير( )11برواية أخرى مفادها ":ان أحمد بن طولون* صاحب مصر
أرسل الى الخليفة المعتمد على هللا مع تحر ير خادم المعت مد من خراج م صر أ لف
أ لف دي نار و مائتي أ لف دي نار سوى الرق يق وال كراو* وطرا ئف م صر"  .و هذه
الرواية أيضاً توضح سعي والة الدو لة العبا سية ا لى استر ضاء الخل فاء العبا سيين
للحفاظ على سلطانهم ونفوذهم كل في منطقته .
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وأورد القاضي ابن الزبير( )16رواية أخرى مفادها":أن يعقوب بن الليث الصفار*
أهدى الى الخليفة المعتمد على هللا هدية من جملتها عشرة بزاة من ها بازي أب لق*
لم ير مثله ومئة شهري وع شرين صندوقاً ع لى ع شرة ب ال في ها طرا ئف ال صين
وغرائبه ومسجد فضة بزرافين يصلي فيه خمسة عشر انساناً ومئة مناً مسكاً ومئة
منـاً عـوداً هنـدياً وأربعـة أالف درهـم "  .ووردت هـذه الروايـة عنـد الطبـري لكنـه
اختلف معه في تفاصيل الهدية حيث لم يذكر الط بري تفا صيل الهد ية واكت فى بذكر
أ صنام حم لت من كا بل ( . )14و قال ا بن ال جوزي (": )13أ نه ب عد أن و لى الخلي فة
المعت مد يع قوب بن الل يث ال صفار خرا سان وا لري و فارس و قزوين* وزن جان*
والشرطة بب داد أقطعه الضياو النفيسة "  .لكن ال زولي ( )12اتفق مع القاضي ابن
الزبير في وصفه للهدية  .واتفق ابن األثير( )15مع الطبري في أن ما حم له يع قوب
بن الليث الصفار الى الخليفة المعتمد على هللا هي أ صنام حم لت من كا بل  .وات فق
ال زولي مع القاضي ابن الزبير في تفاصيل الهدية والم هدي والم هدى ال يه و كذلك
األب شيهي ( .)11واقت صر ا بن خ لدون( )13في رواي ته ع لى ال قول ":ان يع قوب بن
الل يث ال صفار أ هدى ا لى الخلي فة المعت مد هديا جلي لة " .وي بدو ان ما ذ هب ال يه
القاضي ابن الزبير وال زولي واألبشيهي هو المرجح حيث اتفق المؤر خون الثال ثة
ع لى تفا صيل هذه الهد ية ال تي ت ندرج في سياو سعي ا لوالة الستر ضاء الخل فاء
العباسيين لتحقيق مآربهم الخاصة .
وأحيانـاً تمتــد الهــدايا لتشــمل ولــي العهــد  ،ففــي هــذا الصــدد ذكــر القاضــي ابــن
الزبيــر( ":)11أن عمــرو بــن الليــث الصــفار* أهــدى الــى الموفــق طلحــة عـــام
 435هـ111/م خم سين ح مالً درا هم وم ئة فرس رائ قة من ع تاو الخ يل وغل مان
وطرفاً من هدايا خراسان "  .ووردت هذه الرواية عند ا بن خ لدون ا لذي ف صل في
أمر الهد ية ح يث قال  ":ب عث ع مرو بن الل يث ال صفار ا لى المو فق بثلثما ئة أ لف
دينار وخمسين مناً من المسك ومثلها من العن بر و مائتين من ال عود وثلثما ئة ثوب
من الوشي ومن آنية الذهب والفضة والدواب وال لمان قيمة مائة ألف دينار "(.)12
وال غرابة في ذلك فان ولي العهد الموفق طلحة كان له شأن كب ير في خال فة أخ يه
المعت مد ع لى هللا وبـذلك سعى عمـرو بن الليـث ك ما كـان أ خوه يعقـوب يف عل فـي
ا ستمالة أر باب الب يت العبا سي حفا ظاً ع لى موق عه ويتج لى ذ لك في قي مة الهد ية
المرسلة للموفق طلحة الحاكم الفعلي في عهد أخيه المعتمد على هللا .

سابعاً :الخليفة أحمد المعتضد با( (412 -432هـ216 -124/م)
وحظي الخليفة المعتضد با( بالنصيب األوفر من روا يات ال هدايا والت حف ال تي
أوردها القاضي ابن الزبير  ،وأحسب ان القاضي ابن الزبير كان مصيباً في اهتمامه
بحقبة خالفة المعتضد با( ذلك ان هذا الخلي فة ي عد في ن ظر ال مؤرخين من خل فاء
الدولة العباسية القديرين الذي شهدت مدة حكمهم أمناً متوطداً واستقراراً في معظم
أ قاليم ا لدو لة و بذلك أسـهب القا ضي ا بن الزب ير فـي عرض ال هدايا والت حف فـي
عصره.
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فقد اورد القاضي ابن الزبير رواية مفادها  ":ان ابراهيم بن أحمد بن األغلب*
أهدى عام 414هـ125/م الى الخليفة المعتضد با( خمسين جارية ومئة خادم ومئة
وأحد عشر فر ساً من ها خم سون ب جالل وبرا قع دي باج وخم سون ب الً للن قل وح مل
وط يب وح مالً من دو* ق ماش م صر"( . )31ويظ هر أن هذه ال هدايا قد جاءت ب عد
تمكن ابراهيم من فتح صقلية .
قال القاضي ابن الزبير( ":)36أهدى اسماعيل بن أح مد ال ساماني* صاحب بالد
ماوراء الن هر عام  411هـ123/م ت سعة وأرب عين ج مالً علي ها محا مل في ها غل مان
مرد* أتراك وخرز بأقبية* سمور واثنين وخمسين غالماً أتراكاً بدوابهم و سالحهم
واثنـين وثالثـين بازيـاً منهـا أحـد عشــر بازيـاً أبـيض وثالثـة فهـود وعشـرين دابــة
شهاري بجالل وبراقع ديباج " .
()34
ووردت هذه الرواية عند الطبري ضمن حوادث عام 411هـ123/م الذي قال:
"ان اسماعيل بن أحمد غزا بالد ال ترك وق تل منهم خل قاً عظي ماً و غنم من ا لدواب
الكث ير ال يو قف ع لى عددها وا نه أ صاب ال فارس من الم سلمين من ال ني مة ا لف
درهم "  .ويندرج ذلك في سياو التنافس بين اسماعيل بن أح مد ال ساماني وع مرو
بن الليث الصفار للسيطرة على المنط قة وال فوز بواليت ها وع ندما جيء بع مرو بن
الليث أسيراٍ وكان اسماعيل قد خير عمرو بين المقام ع نده و بين توجي هه ا لى باب
أمير المؤمنين فاختار توجيهه فوجهه الى الخليفة المعتضد مع رسول اسماعيل بن
أحمد ووج هه وح مل م عه بد نة* وتا جاً و سيفاً من ذ هب و هدايا بثال ثة أالف أ لف
درهم وقيل كان المال عشرة أالف ألف (. )33
قال القاضي ابن الزب ير( ":)32كان ا بن أ بي ال ساج* قد أ هدى للمعت ضد في عدة
دفعـــات هـــدايا متفرقـــة فيهـــا الفـــرش األرمنـــي والـــديباج الرومـــي والبزيـــون*
وال سقالطون* والم قارم الملك ية وال سكاكين الروم ية وال شهاري وب ال الم كاب*
وسروج وبزاة مما له خطر وقيمة "  .وأيد ذلك مسكويه( )35بقوله ":وجه ابن أبي
الساج المعروف بـ (أبي المسافر) الى ب داد بما يضمن الطاعة للمعتضد فقدم ومعه
هدايا والمعت ضد غا ئب "  .و هذا ما سبق وأ كدناه من أن ال هدايا في األ عم األغ لب
تندرج في سياو تقديم فروض الطاعة والوالء .
وذكر القاضي ابن الزبير أن ابن أبي الساج أهدى الى المعتضد ثياب ديباج في ها
ن سجاً با لذهب قي مة كل ثوب من ها أل فا دي نار ومنط قة روم ية ع لى ز نار* أ سود
عريض حليتها ذهب من ألفي مثقال مجرى بمينا* قيمة المن فق علي ها ع شرة أالف
دينار ،وكان ملك الروم أهداها الى ابن أبي الساج ( . )31ويبدو أن هذه الهدية كا نت
عام  411هـ 122/م وجه ها ا بن أ بي ال ساج للخلي فة المعت ضد ا ستجابة ب ما ي ضمن
للســلطان مــن الطاعــة والمناصــحة وربمــا شــملت هــذه الهديــة الــدواب أيضـاً (.)33
وجاءت هذه الهد ية رداً ع لى ما كان قد حم له المعت ضد ا لى ا بن أ بي ال ساج حين
أرسل اليه الخلع وكتب له بالوالية على ما كان قد ت لب عليه من أذربيجان (.)31
وأهدى أبو الجيش خمارويه* بن أح مد بن طو لون عام  432هـ124/م مع أ بي
ع بدهللا الح سين بن أح مد ال جوهري الم عروف بـ(ابن الج صاص)* ع شرين ج مالً
محملة ماالً وعشرة خدم بدوابهم وحالهم وصندوقين مملوئين دقا وعشرين ح مارة
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محـالة وخمســة أفــراس بســروج ذهــب واثنـي عشــر فرسـاً بســروج فضــة وســبعة
وثالثين دابة بجالل دي باج وبرا قع دي باج وخم سة ب ال م صرية ب سروجها ولجم ها
( . )32ووردت هذه الرواية ع ند الط بري( )11لك نه قال ":او شملت هذه ال هدايا من
العـين* عشــرون حمـالً علــى ب ــال وعشـرة مــن الخــدم وصــندوقين فيهمــا طــراز*
وعشرين رجالً ع لى ع شرين نجي باً  ،ب سروج م حالة بحل ية ف ضية  ،وع ليهم أقب ية
ا لديباج والم ناطق الم حالة و سبع ع شرة دا بة ب سروج ول جم  ،من ها خم سة بذهب
والباقي بفضة  ،وسبع وثالثين بجالل مشهرة  ،وخمسة أب ل بسروج ولجم وزرافة
"  .وز عم ا بن خ لدون (": )16ا نه ل ما و لي المعت ضد الخال فة ب عث ا لى خمارو يه
خاطباً قطر الندى وكان متولي خطبتها التاجر ابن الجصاص وبعث معه الهدايا ما ال
يوصف "  .ويبدو ان هذا ا لرأي ي خالف رأي بق ية ال مؤرخين ألن أ ساس الم بادرة
جاءت مـن ق بل خمارويـه و ليس مـن الخليفـة المعت ضد حيـث ب عث خمارويـه ابـن
الجصـاص للخليفــة المعتضــد عارضـاً ابنتــه قطــر النــدى ألبــن الخليفــة علــي إال أن
الخليفة المعتضد فضل أن يتزوجها هو وتم ذ لك بالف عل و كان صداقها أرب عين أ لف
دينار  ،وقيل ألف ألف درهم" .
حتى قال أحد الشعراء :
باليمن والبركات سيدة العجــــم
يا سيد العرب الذي زفت له
ظفرت بما فوو المطالب والهمم
أسعد بها كسعودها بك انها
وضميرها نبالً وكفيها كـــــــــرم
ظفرت بمألى ناظريها بهجة
()14
شمس الضحى زفت الى بدر الدجى فتكشفت بها على الدنيا الظلم
وأيد المسعودي الرواية التي أوردها الطبري فقال:قدم ابن الجصاص رسو ًال من
مصر ومعه هدايا كثيرة وأموال جليلة فسعى في تزويج ابنة خمارويه من ع لي بن
المعتضد  ،إال أن المعتضد قال  :إنما أراد أن يتشرف ب نا وأ نا أز يد في ت شريفه أ نا
أتزوجها فتزوجها وتولى ابن الجصاص أمرها وح مل جهاز ها وح مل مع ها جوهراً
لم يجتمع مثله عند خليفة ق ويتهم المسعودي ابن الجصاص أنه إستأثر بجزء من
الجواهر فكان ذلك سبب غناه واستقالله (.)13
تكررت هدايا أبو الجيش خمارويه الى الخليفة المعتضد ف في عام  414هـ125/م
أرسل له مع أ بي ع بدهللا بن الج صاص وأ بي ال كراديس بن اح مد بن طو لون من
المال ثالث مئة ألف وخمسة و ستين أل فاً عي ناً و هدايا بقر يب من قي مة ال مال (.)12
وكان المعتضد قد بعث في هذا العام مع التاجر ا بن الج صاص ا لى خمارو يه ب هدايا
ولما علم الخليفة المعتضد بمقتل خمارويه في هذا العام أمر رسوله ا بن الج صاص
بالرجوو فرجع (.)15
قال القاضي ابن الزب ير(": )11أ هدت ق طر ال ندى ب نت أ بي ال جيش خمارو يه ا لى
الخليفة المعتضد عام 414هـ125/م هدية كان فيها عشرون صينية ذه باً في ع شر
منها م شام عن براً* ووزن ها أرب عة وثال ثون ر طالً و في ع شر من ها ع شر م شام ند
معجون وزنها ارب عة وثال ثون ر طالً وع شرون صينية ف ضة في ع شر من ها ع شر
مشام صندالً وزنها خمسون رطالً مخرماً وفي العشر األخرى ع شر م شام زع فران
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وزنها خم سون ر ط ً
ال وع شرون صينية ذه باً م جري بز جاج في ع شر من ها ع شر
مشام مسكاً وزنها نيف* وثالثون رطالً وخمس خلع وشياً قيمتها خمسة أالف دينار
وعملت سماجات* ليوم النيروز بل ت النفقة علي ها ثال ثة ع شر أ لف دي نار وأ خرج
من القصر ثالثون وصيفة يرقصون وكان مما عمل للمعت ضد ق بة أب نوس ارتفاع ها
عشرة أذرو وتحتها سرير أبنوس الى ثلثيها مضبب بالذهب يصعد اليه بدرج وجعل
خاللها ثياب رقاو ليرى منها ما مضى عليها من الدراهم وكان قد اعتد لذلك درا هم
بقية ثالثة عشر ألف دينار في كل در هم ثال ثة درا هم  ،و كان في ما أ هدت ال يه ب يت
رشيدي وبيت طبري مذهب فاستحسنهما وإزاء ذلك وجه المعتضد الى أ بي ال جيش
بخ لع قيمت ها ثال ثة وخم سون أ لف دي نار"  .وأ يد هذه الروا ية األب شيهي لك نه لم
يتطرو بالتفصيل كما القاضي ابن الزبير لهذه الرواية (. )13
وان فرد القا ضي ا بن الزبيربروا ية مفاد ها ":أ نه في عام  413هـ211/م أ هدى
خمارويه مع ع بدهللا بن ال فتح صاحبه سبعة أب ل علي ها شمع و قراطيس و ستور
ونيفاً وخمسين دابة عليها ال لمان السود من ها خم سة ب سروجها ولجم ها وبع ضها
مسرجة ملجمة بالذهب وبعضها بالفضة وع لى باقي ا لدواب جالل ا لديباج وبرا قع
الديباج وكان معه واحد وعشرون ب الً عليها ثالث م ئة أ لف دي نار"( . )11و لم ن جد
في المصادر األخرى ما يؤ يد أو ين في صحة هذه الروا ية  ،ك ما أن ها تدعوا لل شك
كون المصادر األخرى تشير الى ان خمارويه قد قتل عام 414هـ125/م  ،لكنها في
األعم األغلب تأتي في سياو العال قات الود ية ال تي بدأت تن مو با ستمرار ب عد ع قد
المصاهرة بين الطرفين .
أما العالقات بين الخالفة العباسية في عهد الخليفة المعتضد وبين عمرو بن الليث
الصفار فقد وجدنا أكثر من نص يشير لهذه العالقة التي كان يسودها جو من المودة
واأللفة م ستندة ا لى الم صالح الشخ صية ل كال ال طرفين ح يث تم في ها ت بادل ال هدايا
القيمة بين ال طرفين و هي تدل ع لى ا لرواب القو ية بينه ما و سبق أن مر مع نا أن
عمرو بن الليث الصفار أهدى لولي العهد الموفق طلحة هدابا ول ما تولى المعت ضد
با( الخالفة عام 432هـ124/م كرر عمرو هداباه للخليفة الجديد ومن جملتها مئة
وخمسون دابة وخمسون ب الً عليها صناديق المال ومئة وخمسون نا قة قد ألب ست
البزيون الرومي وفرسان بسرجي ذهب بلجمها ومقاود ها وع شر شهاري ب سروج
ف ضة "( . )12وي بدو ان ت قديم هذه الهد ية جاءت كرد جم يل إذ أن ع مرو بن الل بث
ط لب من الخلي فة المعت ضد با( إع طاءه وال ية خرا سان فو جه ال يه الخلي فة مع
الرسول خلع ولواء عقده على خراسان (. )21
ويبدو ان هدايا عمرو بن الليث كانت سنوية ف في عام  411هـ123/م أ هدى ا لى
المعتضــد هــدايا مــع داود بــن ســليمان تقــدر بـــ خمســين غالمـاً بــدوابهم وســالحهم
وعشرين بعيراً بمحامل في كل مح مل غال مان و سبعون دا بة ب جالل دي باج وع شر
حمارات بآالتها وثال ثون صندوقاً في ها مال وك سوة وأل طاف ( . )26و هذا ي شير ا لى
تواصل هدايا عمرو بن الليث مع الخليفة المعتضد من أجل تدعيم مر كزه في وال ية
خرا سان  .و في عام  416هـ122/م أ هدى هذا ا لوالي ا لى الخلي فة المعت ضد مع
رســوله بلبــل مــاالً وهــدايا مبل هــا أربعــة أالف ألــف وهــدايا مثلهــا ومئــة شــهري
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بسروجه ا ولجمها منها عشرة بسروج ذهب وبزاة كثيرة فخ لع المعت ضد ع لى بل بل
وعلى ثالثين قائداً معه (. )24
وفي ذات العام أنفذ عمرو بن الليث للمعتضد هدية مبل ها أ لف أ لف در هم وأ لف
ثوب و سبعة ستور وع شرين م ناً م سكاً وم ئة م ناً عوداً وأ لف مث قال عن براً وم ئة
شهري و مركبين محل يين با لذهب و سبعة ع شر مرك باً م حالة بالف ضة و من األ بل
بجاللها وبراقعها مئة وعشرين و من ال فوالج* فالجين وف سطاطاً* وا حداً وخم سة
عشر بازياً (. )23
وفي رواية أخرى للقاضي ابن الزبير( )22مؤداها ":ان المعتضد أهدى الى عمرو
بن الليث عام 414هـ125/م بدنة وتاجاً بل ت قيمتها ثال ثة ع شر أ لف دي نار" وأ كد
ذ لك الط بري ( )25حين قال  ":شخص جع فر ب ال غز ا لى ع مرو بن الل يث وهـو
بني سابور بخ لع و لواء لوالي ته ع لى ا لري و هدايا من ق بل المعت ضد "  .وي بدو ان
عمرو بن الليث تمكن من توسيع سلطانه على مناطق ا خرى م ما ا ستدعى الخلي فة
المعتضد ان يرسل له هذه الهدايا .
واســتمرت هــدايا عمــرو بــن الليــث تتــوارد ففــي عــام 414هـــ125/م أهــدى الــى
المعت ضد مع بل بل غال مه أرب عة أالف أ لف در هم ور قاً* و من الم سك ثال ثة أالف
مثقال ومن العنبر ألف مثقال ومن ال عود خم سين م ناً و من الث ياب ا لديباج الرو مي
ألف ثوب و من المرا كب الم حالة با لذهب مركبين و من الع جاب* الم حالة بالف ضة
بضعة عشر ومن نعال الفضة أثني عشر زوجاً ومن البزاة ثالثين بازياً ومن الدواب
مئة وخمسة أرؤس ومن الفوالج واحداً ومن األبل بجالل مئة وثالثين بعيراً(. )21
وفي عام  413هـ121/م أ هدى ا لى الخلي فة المعت ضد هدايا في ها صنم من صفر
على مثال امرأة لها أربع أيد وعليها وشاحان مرصعان بالجوهر ومع ها أ صنام ل ها
أيد ووجوه عليها جواهر كان أ صحاب ع مرو قد ظ فروا ب ها ون صبت ع لى مج لس
الشرطة بب داد ليراها الناس ولقبت (ش ال) الشت ال الناس بالنظر اليها ( . )23وهذه
األ صنام حمل ها ع مرو بن الل يث من مدن افتتح ها من بالد اله ند ( . )21و في ال عام
نفسه أهدى عمرو بن الل يث للخلي فة المعت ضد هد ية ح سنة كان في ها م ئة واثن تان
و ستون ح مارة ع لى كل وا حدة من ها صندوقان مم لوءان ثيا باً وك سوة و شهريان
عظيما الخلق سراجهما ذهب بجوهر وعدة شهاري بسروج ول جم وم ئة وخم سون
من الدواب عليها أجلة ديباج ملونة وعشرون بازياً ومائتا جمل عليها صناديق من
كل ما يستطرف عنده ويستحسن وصنم عظيم على عجلة عليه تاج ت جره حمار تان
و عدة أ صنام ص ار وأرب عة أالف أ لف در هم وتا جاً بل ت قيمت ها ثال ثة ع شر أ لف
دينار ( . )22ووجد ت هذه الرواية عند ابن العماد الحنبلي الذي قال :وفي هذه ال سنة
وصلت تقادم عمرو بن الليث الى المعتضد من جملتها مائتا حمل مال (. )611
وفي العام 411هـ122/م اهدى عمرو بن الليث الى المعتضد مئة وخمسين فرساً
()614
بأجلــة مشــهورة وبــزاة كثيــرة وكســوة وطيــب ( . )616فــي حــين قــال الطبــري
":وافت هدية عمرو بن الليث من نيسابور الى ب داد فكان المال الذي وجهه أرب عة
أالف ألف وعشرين من الدواب ب سروج ول جم م حالة م ر قة وما ئة وخم سين دا بة
بجالل مشهرة وكسوة وطيب وبزاة " .
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لكن تلك العالقة الوطيدة انتهت ب عد أن أد خل ع مرو بن الل يث ا لى مدي نة ال سالم
فشهر به وثارت ع ساكر ال شاكرية* مؤازرة طاهر بن مح مد بن ع مرو بن الل يث
غضباً لجده عمرو واضطربت األمور وبعث المعتضد عبدهللا بن الفتح وأشناس الى
اســماعيل بــن أحمــد الســاماني ومعهمــا هــدايا منهــا مائــة بدنــة منســوجة بالــذهب
ومرصعة بالجوهر ومنطقة ذهب مرصعة بالجوهر وغير ذلك من الجواهر وثلثمائة
ألف دينار ليفرق ها في أ صحابه ويب عثهم ا لى حرب طاهر بن مح مد بن ع مرو بن
الليث وامر عبدهللا أن يحمل في طريقه من خراج ما يجتاز به من بالد الجبل عشرة
أالف ألف درهم ويضيفها ا لى الثلثما ئة أ لف دي نار إل سماعيل ال ساماني ( )613ا لذي
تمكن من أسر عمرو بن الليث الصفار وإرساله الى ب داد فأدخل السجن الذي توفي
فيه (كما مر معنا) .

ثامنا ً  :الخليفةعلي المكتفي با( (425 -412هـ213 -216/م)
قال القاضي ابن الزبير( ": )612أهدت برتا بنت األوتاري ملكة االفرنجة مع ع لي
الخادم أحد خدم زيادة هللا بن األغ لب* عام  423هـ215/م خم سين سيفاً وخم سين
تر ساً* وخم سين رم حاً فرنج ية وع شرين ثو باً من سوجة با لذهب وع شرين خاد ماً
صقلبياً وعشرين جارية صقلبية حساناً لطافاً وع شرة كالب ك باراً ال يطيق ها ال سبع
وال غيره وسبعة بزاة وسبعة صقورة ومضرب* حر ير بجم يع أل ته وع شرين ثو باً
معمولة من صدف البحر يتلون لوناً في كل ساعة من ساعات الن هار وثال ثة أط يار
تكون ببالد فرنجة اذا نظرت ا لى الط عام وال شراب الم سموم صاحت صياحاً من كراً
و صفقت بأجنحتهـا ح تى يعلـم ذ لك مـع ك تاب فـي حر يرأبيض والخـ ي شبه الخـ
الرومي وكا نت الر سالة ط لب ال تزويج بالمكتفي "  .و قد وردت هذه الروا ية ع ند
ال زولـي بكافـة تفاصـيلها لكنــه ذكـر فـي نهايـة الروايــة قـول الملكـة برتـا للخليفــة
المكت في "وعر فت أن بي نك و بين م لك الق سطنطينية صلة وأ نا أو سع م نه سلطاناً
واكثر جنداً وأشد سطوة وملكي على أربعة وعشرين مملكة لسانها ال يشبه األخر"
( . )615واتفق األبشيهي ( )611مع ا بن الزب ير وال زو لي في روايتيه ما  ،وي بدو ان
ملكة األفرنجة أرادت ب هذه الهد ية أن ت جذب الخلي فة المكت في ا لى صفها ضد م لك
القسطنطينية  ،وكذلك عرضت عليه الزواج منها  ،وشرحت له كيف حالها بالقياس
لملك القسطنطينية ويتضح ذلك جلياً من نص ال زولي الوارد أنفاً .
و في م كان أ خر قال القا ضي ا بن الزب ير ":ان ز يادة هللا بن ع بدهللا بن األغ لب
صاحب الم رب أهدى الى المكتفي عام 426هـ213/م هدايا ل ها قدرجليل في ها م ئة
خادم ومئة جارية ومئة فارس ومائتا ل بد م رب ية* و تركش* وط يب وزرا فة وب قر
وح شية وم ئة أ لف دي نار في كل دي نار ع شرة د نانير ق يل :ف قرأت دي ناراً من ت لك
الدنانير فاذا عليها مكتوب في الجانب األول :
أن قد كفاك هللا أمرك كلــــه
يا سائراً نحو الخليفة قل له
ف هللا من دون الخليقة سله
بزيادة هللا بن عبدهللا سيــــ
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وفي الجانب األخر :
إال إستباح حريمه وأذلـــــــــه
ما إن يرى لك بالخالف منافق
()613
.
أعماه من طرو الهدى وأضله
ما إن يرى لك طاعة فا( قــد
وأ يد الم سعودي ماذ هب ال يه القا ضي ا بن الزب ير في رواي ته لك نه لم ي شر ا لى
تفا صيل هذه الهد ية ك ما أ شار الي ها القا ضي ا بن الزب ير ،ك ما أ نه لم يورد ال شعر
المكتوب على السكة ( . )611لكن األبشيهي اتفق مع القاضي ابن الزب ير في رواي ته
وأوردها ماعدا أبيات الشعر المكتوبة على السكة (. )612

تاسعاُ:الخليفة جعفر المقتدر(341 -425هـ234 -213/م )
قال القاضي ابن الزبير(": )661ان اسماعيل بن احمد ال ساماني صاحب خرا سان
أهدى للخليفة المق تدر عام  421هـ261/م هدايا جلي لة من ها م ئة وع شرون غال ماً
بسيوفهم ومناطقهم ودوابهم و سروجها ولجم ها واالت ها و من الث ياب ما ال يح صى
وخم سة بيـوت فرش طبـري مذهب ببسـطها واالت ها وخمـس برا ني فضـة* فيهـا
خمسون مناً مسكاً وألف ومئة جلد سمور وفنك* وثعلب وخمسون بازياً وع شرون
حبة ختو وثالث مئة حمارة وثالثون فرساً جبل ية وثال ثون رم حاً مفض ضة"  .وأ يد
هذه الرواية عريب القرطبي لكنه لم يفصل في الهدايا المقدمة من صاحب خرا سان
للخليفة المقتدر(. )666
وذكر القاضي ابن الزبير( ": )664ان الوزير حامد بن العباس* أهدى للمقتدر عام
311هـ 241/م البستان المعروف بالناعورة بب داد و كان ب ناه له وان فق ع لى بنا ئه
من ما له م ئة أ لف دي نار وع لق ع لى الم جالس ال تي في ها ال ستائر وفر شه باللبود
الخراسانية "  .ووردت هذه الرواية عندعبد الملك الهمداني في كتابه تكملة تاريخ
الطبري(. )663
و لم تزل جواهر الخال فة في ازد ياد ا لى أ يام المق تدر فا نه كان ذا أم م ستولية
و مؤثراً ل ما ال فالح لمث له م عه من مجال سة الن ساء في الل عب والبطا لة فو قع في
األموال كاللص الم ير وتجاوزها الى الجواهر فبذرها حتى قال له وزيره العباس بن
الحسن ان ها زي نة اال سالم و عدة الخال فة و ليس تفريق ها ب صواب ( . )662و هو أ مر
أشارت اليه الكثير من المصادرالتي تناولت لهو ولعب وتبذير الخليفة المقتدر .

عاشراً:الخليفة أحمد الراضي (342 -344هـ221 -233/م)
قال القا ضي ا بن الزب ير(":)665أ هدى رو مانوس م لك ا لروم ا لى الرا ضي عام
341هـــ233/م هديــة نفيســة وهــي ثالثــة اقــداح مــن ذهــب مجــري فيــه الجــوهر
وفلسقيتان* من ب لور ر ب بف ضة وذ هب من قوش مر صع بالجوهر واللؤ لؤ و فوو
غطائه أسد بلور وفلسقيتان أخرين من بلور مرب بفضة مذهبة في الناحية الواحدة
شبكة بجواهر وفي وسطها درات و في الناح ية األ خرى أر بع ق صبات ف ضة مطل ية
بذهب وكرنيب* وكور فضة مطليان بذهب مجرى فيها الجوهر وجرة مذهبة مجرى
24

فيها الجوهر مرصع بالجوهر واللؤ لؤ مك توب ع لى فمها( صوت هللا الح ياة) و جرة
أخرى فضة لها أذنان مذهبة مرصعة باللؤلؤ وأ لوان ال جوهر وع لى غطائ ها تم ثال
طاووس ص ير و قدس ف ضة مذهب م جرى ف يه ال جوهر مر صع باللؤلؤ وال جوهر
وقدس اخر مذهب مرصع بالجوهر وجريدة فضة مذهبة لها ثالث أذان م جرى في ها
ال جوهر منقو شة بع صافير و صندوو ص ير ف ضة ذو ثمان ية أر كان مذه بة م جرى
فيهـا الجـوهر وغطـاؤه مسـتطيل مرصـع بـالجوهر واللؤلـؤ  ،ووردات كبـار بـذهب
ووردات ص ار و ثالث ع مائم قز* منقو شة األ طراف با لذهب و غالف ل عدة أ قداح
فضة مجرى فيها الجوهر مكتوب على فيه (اللهم أ عزز رو مانوس الم لك) وجر يدة
فضة مذهبة بأذنين ص يرتين مرصعتين بالجوهر واللؤلؤ وعلى أذن ها وفم ها ثال ثة
طواويس و غالف ف يه سكينان ن صبهما بأزهر مرب با لذهب م جرى ف يه ال جوهر
وعلى رؤوس النصب زمرد م رو الحلية منقوش بالذهب وسكينان أخريان نصبهما
جوهر م ر قة باللؤلؤ وال جوهر وغالفه ما مر صع بز مرد و ياقوت ولؤ لؤ و سواد
ال قراب ذ هب م رو باللؤلؤ وط برزين* ف ضة مذهب م جرى ف يه ال جوهر مر صع
باللؤلؤ و في ق صبته ف ضة م شبكة م ر قة بف ضة مذه بة و ثالث سكينات ا حداهما
م رقة بالذهب واالثنتان فضة وباب احداهما مذهبة وسبع سفر ديباج نقش ا حدهما
عقبان* بلونين واألخر مورد بثالثة ألوان وع شرة أ ثواب ح مر سقالطون وع شرة
أثــواب أخــر بنفســجية وخمســة أثــواب ســقالطون ملونــة وخمســة أثــواب بيــاض
سقالطون وعشرون ثوباً مخط طاً وأر بع فري الوا حدة ت سمى ك بك واأل خرى ثع لب
أبيض واألخر ي سمى بالس واأل خر ي سمى ل كس و من الل حف اث نان مخم لة نق شها
ع قاب بدارة وأر ضها بنف سجي و في أعاله ما فر سان واث نان أ خران ع لى نق شهما
ب ير خم ل وأ خر نق شه نخ لة وأر ضه خ ضراء وع شرة أ ثواب سندس ن قش ا حدها
صورة ملك فارس وفي يده ع لم واأل خر ط ير بأجن حة قد ضربت ع لى أ سد واث نان
وحش بأجنحة واخر عقاب بدارة قابض على حمار وحش واخر بقر وحش ذو قرن
واحد وتيوس برية بست دارات وأخر عليه خمس ع شر دا ئرة بب ياض وا خر نق شه
بق ر وحش قابض على نمر وأخر دابة بأجنحة وفي أربعة أركانه عقبان ص ار ومن
القطف الكبار عشرة احداها سقالطون ز مرد في رق مه في لة واأل خرى في أعالم ها
وردات وفي الورد ب وغيرها من الطيور واألخرى سقالطون و في أعالم ها ط يور
واألخرى سقالطون وفي أعالمها و حش ذو قرن وا حد واأل خرى في أعالم ها أ سد
من قوش ب صفرة واأل خرى في أعالم ها رؤوس األ سد فاغرة األ فواه و في و سطها
شجرة وأألخرى سقالطون وفي أعالمها تماثيل ملوك فرسان ووحش ذو قرن واحد
وفي دارات ها دا بة بأجن حة وع شرة سدو سات* بأعالم وع شرة أرؤس من ا لدواب
وعشرة مناديل بأعالم والترجمان يسأل بس العذر في صفة الهدايا "  .ويتضح من
ضخامة هذه الهد ية لرو مانوس ا لى الخلي فة الرا ضي ع مق العال قة بين ال طرفين
وسـعي رومـانوس ألقامـة عالقـات وطيـدة مــع الخليفـة الراضـي  ،ولـم تؤكـد بقيــة
المصادر صحة هذه الرواية .
()661
 ":ان الخلي فة الرا ضي أ هدى ا لى أ بي الح سن
وذ كر القا ضي ا بن الزب ير
بجكم* عام 341هـ232/م ما تن ص له به م ما كان بين يد يه من فاك هة وال شراب
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العتيق مع راغب الخادم وحلة من الوشي المثقل بالذهب عليها جوهر نفيس وكيساً
فيه سبعة أالف دينار وصينيتين من ذهب فيها تماثيل و صينية أ خرى من ب لور " .
ويظهر ان الخليفة الراضي كان كثير االستعمال للطيب ( .)663ل كن رب ما سبقت هذه
الهدية هدية أخرى كان قد بعثها بجكم التركي للخليفة الراضي حيث جلس الرا ضي
ذات يوم وح ضر مجل سه ال ندماء والم نين وأت ته هدايا يج كم وألطا فه من أرض
العجم فسر بذلك (. )661

حادي عشر :الخليفة عبدهللا القائم(213-244هـ6132-6131/م)
قال القا ضي ا بن الزب ير( ":)662ح مل الخلي فة ال قائم بأمر هللا ا لى البسا سيري*
خلعــة وطــوو ذهــب مرصــع بــدرتين وزن كــل درة ثالثــة مثاقيــل اال دانقـاً* وكانتــا
متساويتين ال تتميز الواحدة عن األخرى"  .ويبدو ان هذه الهد ية ت ندرج في ا طار
سعي الخليفة القائم الى تكريم القائد البساسيري لسيطرته على األمور بعد ان جعله
الخليفة ال قائم بأمر هللا م قدم الج ند األ تراك وب يده جم يع ال سلطات التنفيذ ية وال تي
استمرت ح تى د خول ال سلطان ال سلجوقي ط رل بك ا لى ب داد عام  223هـ6155/م
حيث تم ق تل القا ئد البسا سيري في مواج هة مع ال سلطان ال سلجوقي ط رل بك عام
256هـ6512/م  .ولم نجد في المصادر األخرى ما يؤيد صحة هذه الرواية .

26

الخاتمــــــــــة
تناولنـا فـي هـذا البحـث الهـدايا والتحــف فـي العصـر العباسـي مـن خـالل كتــاب
"الذخائر والتحف " للقاضي ابن الزبير  ،وقد تبين لنا من دراسة حياة المؤلف أنه
عاش في القرن الخامس الهجري وألف كتابه في تلك المدة  ،وأنه كان على اتصال
مبا شر ووث يق بكث ير من ر جاالت الدو لة الفاطم ية  ،وات ضح من درا سة منهجي ته
ومصادره أنه اعتمد ع لى ب عض الك تب التاريخ ية ال تي ف قدت و لم ت صل الي نا و هذا
يعطي قيمة عالية لروايات القاضي ابن الزبير ،ك ما أ نه اعت مد ع لى م صادر أ خرى
مهمة من كتب التاريخ العام  ،فضالً عن الرواية الشفوبة لكثير من ر جاالت الدو لة
وم من ل هم صلة بالبالط العبا سي  ،ول جأ ا لى تق سيم كتا به ا لى أ بواب عدة ح سب
الموضوعات التي عالجها الكتاب .
وت بين ل نا من عرض الق صص والحكا يات أن الخل فاء العبا سيين ت بادلوا هدايا
ضخمة وغالية الثمن مع م لوك ب عض ا لدول المعا صرة ل هم  ،ك ما اهت موا بال هدايا
التي أرسلوها واهتموا بسفراء ا لدول األ خرى ا لذين زاروا ا لبالط العبا سي و بذلوا
في سبيل ذ لك األ موال الكب يرة كي يعك سوا حال الدو لة اال سالمية وعز ها و ماهي
عليه من تقدم ورخاء وطمأنينة واستقرار .
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هوامش البحث
 -6ابن الزبير،أبو الحسن أحمد بن علي بن ابراهيم (ت القرن الخامس
الهجري/الحادي عشر الميالدي)  ،الذخائر والتحف ،تحقيق :محمد حميد هللا،دائرة
المطبوعات والنشر(الكويت 6332هـ6252/م)
،ص. 31
*تنيس :بلدة من بالد مصر ،سميت بتنيس بن حام بن نوح ( ياقوت  ،شهاب ا لدين
أبو عبدهللا ياقوت بن عبدهللا الحموي(ت141هـ6441/م)  ،معجم البلدان ،دار صادر
للطباعة والنشر (بيروت 6332هـ6255/م)  ،ج، 4ص. )56
-4ال زو لي  ،عالء ا لدين ع لي بن ع بدهللا (ت 165هـ6264/م)،م طالع ال بدور في
منازل السرور،مكتبة الثقافة الدينية (القاهرة 6241هـ4111/م) ،ج،6ص. 51
 -3م  .ن  ،ج، 6ص. 16
 -2م  .ن  ،ج، 6ص. 631
 -5م  .ن  ،ج، 6ص. 433
 -1م  .ن  ،ج، 4ص. 21
 -3م  .ن  ،ج، 4ص. 15
 -1م  .ن  ،ج، 4ص. 614
 -2م  .ن  ،ج، 4ص. 612
-61المقريزي ،تقي الدين أحمد بن علي(ت125هـ6226/م)،المواعر واالعتبار في
ذكلـــر الخطـــ واألثـــارالمعروف بـــالخط المقريزيـــة  ،وضـــع حواشـــيه :خليـــل
المنصور،دار الكتب العلمية (بيروت 6261هـ6221/م) ،ج، 6ص. 211
 -66م  .ن  ،ج، 6ص. 263
 -64م  .ن  ،ج، 6ص. 261
 -63م  .ن  ،ج، 6ص. 261
 -62م  .ن  ،ج، 6ص. 263
 -65م  .ن  ،ج، 6ص. 261
 -61م  .ن  ،ج، 6ص. 261
*خزائن البنود :هي خزانة السالح في الدو لة الفاطم ية بنا ها الخلي فة ال ظاهر و قد
احترقت عام 216هـ (المقريزي  ،المواعر واالعتبار ،ج، 4ص.)361
 -63م  .ن  ،ج، 6ص. 243
 -61م  .ن  ،ج، 6ص. 224
*ناصر الدولة  :هو الحسن بن عبدهللا بن ح مدان من م لوك الدو لة الحمدان ية كان
صاحب المو صل و ما يلي ها لق به الخلي فة المت قي نا صر الدو لة توفي عام  315هـ
(الزركلي  ،خ ير ا لدين  ،األ عالم  ،دار الع لم للمال يين (ب يروت 6211هـ6232/م) ،
ج ، 4ص.)461
 -62ابن الزبير  ،الذخائر والتحف ،ص. 15
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 -41مقد مة المح قق لك تاب ا لذخائر والت حف ،دا ئرة المطبو عات والن شر (الكو يت
6332هـ6252/م) ،ص. 63
*أبي كاليجار  :بن سلطان الدولة أبو شجاو بن بهاء الدو لة تولى الح كم ب عد و فاة
أبيه سلطان الدولة عام 265هـ ثم اختار الجند ع مه أ بو ال فوارس بن ب هاء الدو لة
صاحب كرمان  ،وفي عام 262هـ توفي أبو الفوارس فا ستولى علي ها أ بي كالي جار
وملك ب داد وواس والبصرة وتوفي في كرمان عام 221هـ (ابن األثير ،أبو الحسن
علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد ال كريم (ت 131هـ6434/م) ،الكا مل في
التاريخ ،دار الكتاب العربي (بيروت 6313هـ6213/م)  ،ج ،1ص.)622
*معن بن زا ئدة  :هو م عن بن زا ئدة ال شيباني أ حد ال قواد الم شهورين  ،ق تل عام
656هـ في سجستان بعد أن واله الخليفة المنصور عليها (ابن األثير  ،الكامل  ،ج5
 ،ص. )416
 -46اليعقوبي  ،أحمد بن أبي يعقوب بن جع فر(ت 424هـ212/م)  ،تاريخ اليع قوبي
،تعليق :خليل المنصور ،دار الكتب العلمية (بيروت6243هـ، )4114/ج،4ص411
.
*جــراب  :هــو الوعــاء (الفيــروز أبــادي ،محــب الــدين محمــد بــن يعقــوب (ت
 163هـ6262/م)  ،ال قاموس المحـي ،دار الفكر(ب يروت 6321هــ6231/م)  ،ج6
،ص. )25
* خطر  :هو نبات يختضب به (الفيروز أبادي  ،القاموس المحي  ،ج ، 4ص.)44
*بـــز  :هو ضرب من الثياب (الفراه يدي  ،خل يل بن أح مد ( ،ت 631هـ 311/م) ،
ال عين  ،تحق يق :د .م هدي المخزو مي وأ خرون  ،مؤس سة دار اله جرة ( ،ب يروت
6221م )  ،ج ، 3ص. 353
 -44ابن الزبير  ،الذخائر والتحف ،ص. 61
 -43الجهشـياري ،أبــو عبـدهللا محمــد بــن عبـدوس (ت 336هـــ224/م)  ،الــوزراء
والكتاب ،تحقيق :مصطفى السقا وأخرون  ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي (القاهرة
 6353هـ6231/م) ص 416وما بعدها .
*علي بن عيسى بن ماهان :هو قائد الجيش الذي وجهه الخليفة األمين لحرب أخيه
المأمون في خراسان فهزم أمام طاهر بن الحسين وقتل عام  625هـ (ا بن خ لدون ،
عبد الرحمن بن محمد (ت111هـ6215/م)  ،العبر ود يوان المب تدأ والخ بر في أ يام
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر ،دار الكتاب اللبناني
(بيروت 6333هـ6253/م)  ،ج، 6ص. )423
*ا لري  :مدينـة مشـهورة من أمهـات الـبالد وأعـالم ال مدن وهـي كثيـرة الخيـرات
وقصبة بالد الجبال (ياقوت  ،معجم البلدان  ،ج ، 3ص.)634
 -42ابن الزبير  ،الذخائر والتحف ،ص. 62
 -45أبو جعفر محمد بن جرير(ت 361هـ243/م) ،تاريخ الرسل والملوك  ،تحقيق:
محمــد أبــو الفضــل ابــراهيم  ،مطبعــة دار المعــارف (القــاهرة 6322هـــ6232/م)
،ج،1ص. 431
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*يحي البرمكي  :هو يحي بن خالد عال شأنه في خالفة الرشيد الى أن تحول الرشيد
عن البرامكة فقبض عليه وسجنه حتى مات عام  621هـ (الط بري  ،تاريخ  ،ج، 1
ص. )52
 -41م سكويه  ،أ بو ع لي أح مد بن مح مد (ت  246هـ6131/م)  ،ت جارب األمـم ،
تصحيح :هـ  .ف أمدروز ،مطبعة شركة التمدن المصرية (م صر 6334هـ6262/م)
،ج،3ص. 552 -553
 -43أ بو ال فالح ع بد ال حي (ت  6112هـ6131/م)  ،شذرات ا لذهب في أخ بار من
ذهب ،دار الكتب العلمية (بيروت بال) ،ج، 6ص. 346
 -41البيروني  ،أبو الريحان (ت  221هـ6121/م) ،الج ماهر في ال جواهر ،تعل يق:
أحمد فريد المزيدي ،دار الكتب العلمية (بيروت 6231هـ4161/م) ،ص. 13
*قضيب زمرد :هو والزبرجد إسمان يترادفان على معنى واحد إال بالجودة وال ندرة
ومن صفاته الخضرة مع الرونق (البيروني  ،الجماهر  ،ص. )612
* ياقوت أح مر  :أن ها كل مة معر بة من اليونان ية معنا ها نوو من أز هار بنف سجية
اللـــون أو زرقـــاء  ،ولليـــاقوت أربعـــة أنـــواو رئيســـة هـــي  :األحمـــر واألصـــفر
واالسمارجوي أي أزرو أو بنفسجي واألبيض (البيروني  ،الجماهر  ،ص. )26
 -42ابن الزبير  ،الذخائر والتحف ،ص. 46
 -31مطالع البدور ،ج،4ص. 252
 -36م  .ن  ،ج ،4ص. 252
*سماترا :هي أندونوسيا (ابن الزبير  ،الذخائر والتحف  ،ص. )46
 -34ابـن خرداذبـة  ،أبــو القاسـم عبيــدهللا بـن عبــدهللا (ت311هــ264/م)،المســالك
والممالك ،طبعة باألوفسيت  ،مكتبة المثنى (ب داد بال)،ص. 61
 -33الطبري ،تاريخ ،ج،1ص . 341المسعودي ،أبو الح سن ع لي بن الح سين (ت
 321هـ 253/م)  ،مروج ا لذهب وم عادن ال جوهر  ،شرح:مفيد مح مد قمي حة ،دار
الكتــب العلميــة (بيــروت6211هـــ6211/م )ج،6ص . 323 -324مســكويه،تجارب
األمم ،ج،3ص. 553
*أبو دلف  :هو القاسم بن عيسى بن ادريس العجلي أم ير قا ئد عر بي ق لده الر شيد
أعمال الجبل وارتفع شأنه في ع هد ال مأمون والمعت صم ورد ب داد و مات ب ها عام
441هـ (ابن النديم ،أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب (ت311هـ221/م)  ،الفهر ست
،علــق عليــه  :الــدكتور يوســف علــي الطويــل  ،دار الكتــب العلميــة ( ،بيــروت
6231هـ411/م)  ،ص. )612
* مهرجان  :هو عيد الفرس واسم الشهر السابع من السنة الشمسية أي أول فصل
الخريف (الفيومي ،أحمد بن محمد بن علي المقري (ت331هـ6311/م)  ،المصباح
المنير،المطبعة األميرية (القاهرة6321هـ6246/م)  ،ج ، 4ص. )513
* زعفــران  :وهــو مــن الطيــب يميــل الــى الصــفرة (الفراهيــدي  ،العــين  ،ج، 4
ص. )333
*أتان  :األتن هي الحمارة أو األنثى من الحمير (الفيروز أبادي  ،القاموس الم حي
 ،ج ، 2ص. )622
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 -32ابن الزبير ،الذخائر والتحف ،ص. 42-41
*همذان  :وهي مدينة عذبة المياه طيبة الهواء فتحها الم يرة بن شعبة عام  42هـ
(ياقوت  ،معجم البلدان  ،ج ، 5ص. )236
 -35ابن األثير  ،الكامل في التاريخ ،ج،5ص. 461
*خوان ـاً  :وهــو معــرب وهــو مــا يؤكــل عليــه (الفيــومي  ،المصــباح المنيــر  ،ج6
،ص. )612
* جزو  :هو الخرز اليماني فيه سواد وب ياض (الف يروز ا بادي ،ال قاموس الم حي
،ج،3ص. )64
 -31ابن الزبير  ،الذخائر والتحف ،ص. 62
 -33الجماهر ،ص. 612
*الفرسخ :هو أحد م قاييس ال طول وي ساوي ثال ثة أم يال (ه نتس  ،فالتر  ،المكاي يل
واألوزان االسالمية ،ترجمة :كامل العسلي (عمان 6312هـ6231/م)  ،ص. )22
* جــــام  :هــــو انــــاء مــــن فضــــة (ابــــن منظــــور ،جمــــال الــــدين محمــــد بــــن
م كرم(ت 366هـ6366/م) ،ل سان ال عرب دار صادر ودار ب يروت للطبا عة والن شر
(بيروت 6335هـ6251/م)  ،ج ، 64ص. )664
*در  :الدرة اللؤلؤة العظيمة الكبيرة والجمع درر (الفيومي  ،المصباح المنير  ،ج6
 ،ص. )626
مث قال :هو و حدة وزن ألي شيء من قل يل أو كث ير وي ساوي در هم وثال ثة أ سباو
(ابن منظور  ،لسان العرب  ،ج، 63ص. )26
*وشي  :هو ضرب من الثياب الملونة أو المنقو شة (ا بن من ظور  ،ل سان ال عرب ،
ج ، 65ص. )324
*دارات  :العرصة كالدارة وما أحاط بال شيء كا لدائرة (الف يروز أ بادي  ،ال قاموس
المحي  ،ج ، 4ص. )36
* معــروزة  :عــرز الشــيء اشــتد وغلــر وتعزرعليــه استصــعب والتعريــز االخفــاء
(الفيروز أبادي  ،القاموس المحي ،ج ، 4ص. )614
* فراوز  :ثوب م فروز له ت طاريف (الف يروز أ بادي  ،ال قاموس الم حي  ،ج، 4
ص. )611
* مناً  :المن وحدة وزن تساوي مائتين وسبعة وخمسين حبة (ال خوارزمي ،مح مد
بن أحمد بن يوسف (ت313هـ223/م) ،مفاتيح العلوم ،اعداد الدكتور  :عبد اللطيف
محمد العبد  ،دار النهضة العربية  ،المطبعة الكمالية (القاهرة  6323هـ6233/م) ،
ص. ) 62
*شفر  :هو أصل منبت الشعر في الجفن (الفيروز أبادي  ،القاموس المحي  ،ج، 4
ص. )16
* عكن  :هو ما انطوى من لحم البطن سمناً (الف يروز أ بادي  ،ال قاموس الم حي ،
ج ، 2ص.) 422
* لحاء  :هو ما على العود من قشرة (الفيومي  ،المصباح المنير  ،ج، 4ص.)556
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*الكاذي  :هو نوو من الن بات عج يب ذو لون ح سن ورائ حة طي بة (ا بن الزب ير ،
الذخائر والتحف  ،ص. )5
*الزوردي  :الالزورد هو معدن من األح جار الكري مة لو نه سماوي أزرو ي ستعمل
فــي الزينــة (البيرونــي  ،الجمــاهر  ،ص .412المنــاوي ،الشــيخ عبــد الــرؤوف
(ت6136هـــ6146/م)  ،أعــالم األمجــاد بــأحوال الجمــاد ،علــق عليــه أحمــد فريــد
المزيدي ،دار الكتب العلمية (بيروت 6231هـ4161/م)  ،ص. )332
 -31ا بن الزب ير  ،ا لذخائر والت حف ،ص . 45-46ا بن دح ية ،م جد ا لدين ع مر بن
حســن (ت133هـــ6435/م)  ،النبــراس فــي تــاريخ خلفــاء بنــي العبــاس ،تحقيــق ك
مدي حة ال شرقاوي ،مكت بة الثقا فة الدين ية (بور سعيد  6246هـ، )4116/ص56و ما
بعدها .
*عقيق  :حجر كريم أحمر يكون باليمن (البيروني  ،الجماهر  ،ص. )614
* عنبر شحري  :شحر هو صقع ع لى ساحل ب حر اله ند من ناح ية ا ليمن وين سب
اليــه العنبــر الشــحري ألنــه يوجــد فــي ســواحله (يــاقوت  ،معجــم البلــدان  ،ج، 3
ص. )641
* أشهب  :عندما ي لب البياض على السواد يقال ب ل أ شهب (الف يومي  ،الم صباح
المنير  ،ج ، 6ص. )342
* خز السوس  :هي ثياب تنسج من صوف وابري سم وحر ير (ا بن من ظور  ،ل سان
العرب  ،ج ، 5ص. )325
* ملحم خراسان  :هو نوو من الثياب (ابن الزبير  ،الذخائر والتحف  ،ص. )321
* ديباج خراساني  :الدبج هو النقش والتزيين وهو لفر معرب (ابن منظور  ،لسان
العرب  ،ج ، 3ص. )13
* فرش قرمز  :القرمز ،هو صبغ أرمني أحمر(الفراهيدي  ،العين  ،ج ، 5ص)455
.
* فرش ط بري  :و هي فرش من طبر ستان ال تي كان يع مل به ال فرش الطبـري
(اليعقوبي ،أحمد بن أبي يعقوببن جعفر (ت 424هـ212/م) ،البلدان وضع حوا شيه
 :محمد أمين ضناوي  ،دار الكتب العلمية (بيروت 6244هـ4114/م)  ،ص. )26
* فرش سو سنجري :ن سبة ا لى سو سنجرد و هي قر ية من قرى ب داد ( ياقوت ،
معجم البلدان  ،ج ، 3ص. )621
*طنف سة  :هو ب ساط له خ مل ويج عل ت ح ت الر حل ع لى كت في البع ير (الف يومي ،
المصباح المنير  ،ج ، 4ص. )332
*طومار  :هو الصحيفة وجمعها طوامير (الفيروز أبادي  ،القاموس المحي ،ج، 4
ص. )32
 -32ابن الزبير  ،الذخائر والتحف ،ص . 41-45ابن دحية  ،الن براس ،ص 56و ما
بعدها .
*السمور  :هو حيوان بري يشبه السنور تسوى من جلوده فراء غالية ا لثمن (ا بن
منظور  ،لسان العرب  ،ج ، 2ص. )311
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*رطل  :هو وحدة للوزن والكيل ويساوي اثنتا عشر أوقية واألوقية تساوي أربعين
درهماً (الخوارزمي  ،مفاتيح العلوم  ،ص. )624
 -21ابن الزبير  ،الذخائر والتحف ،ص. 41
 -26بهــاء الــدين محمــد بــن أحمــد (ت 152هـــ6251/م) ،المســتطرف فــي كــل فــن
مستظرف ،دار صادر(بيروت 6245هـ4112/م) ،ص. 322
 -24ابـــن الزبيـــر  ،الـــذخائر والتحـــف ،ص . 41الكتبـــي  ،محمـــد بـــن شـــاكر(ت
312هـــــ6314/م)  ،فــــوات الوفيــــات ،تحقيق:احســــان عبــــاس ،دار الثقافــــة
(بيروت6323هـ6233/م) ،ج، 6ص. 421
 -23ابن الزبير  ،الذخائر والتحف ،ص. 31
*اسـيافاً قلعيــة  :منسـوبة الــى القلعـة وهــو موضـع بالباديــة تنسـب الســيوف اليــه
والقلعــي الرصــاص الجيــد والشــديد البيــاض (ابــن منظــور  ،لســان العــرب  ،ج، 1
ص. )423
*الكاودو شة  :أو كادو سة اشـارة الت جارة غصـن غار يل تف حولـه ثع بان وفوقـه
جنا حان (خ ياط  ،يو سف  ،مع جم الم صطلحات العلم ية والفن ية ،دار ل سان ال عرب
(بيروت بال)  ،ص. )512
*الزبرجد  :هو والزمرد شيء وا حد  ،ل كن الز مرد أخ ضر والزبر جد ي كون أخ ضر
وأصفر واألصفر أصفى من األخضر وأخف ويجلب من بالد السودان والم رب وهو
بارد يابس يقوي البصر كحالً (المناوي  ،أعالم األمجاد  ،ص. )363
*مهـــا  :ج مع م هاة و هي الب لورة ال تي تبص ل شدة بيا ضها (ا بن من ظور  ،ل سان
العرب ،ج  ،2ص. ) 11
* ال قارورة الذهب ية الفرعون ية  :ال قارورة و عاء من الز جاج يو ضع ف يه ال شراب
(الجاحر ،أبو عثمان ع مرو بن ب حر (ت 455هـ111/م) ،الب يان والتب يين ،تحق يق:
عبد السالم هارون ،دار الجيل (بيروت بال)  ،ج ، 3ص. )431
 -22البيروني ،الجماهر ،ص. 36 -31
*يزكو الخراج  :أي ي صلح ال خراج و تزداد موارده (الف يومي  ،الم صباح المن ير ،
ج ، 6ص. )452
* محمد بن عبد الملك الزيات  :استوزره المعتصم عام 441هـ ومات المعتصم وهو
وزيره وأبقاه الواثق لكن المتوكل قبض عل يه وعذ به (ا بن األث ير  ،الكا مل  ،ج، 1
ص 545 -252و ج ، 3ص. ) 23-32
 -25المسعودي ،مروج الذهب ،ج ،2ص. 55
 -21الذخائر والتحف ،ص. 31
*الحسن بن سهل  :بن ع بدهللا السرخ سي تولى وزارة ال مأمون ب عد اخ يه الف ضل
وكان عالي الهمة كثير العطاء للشعراء توفي عام 431هـ (ابن خلكان ،شمس الدين
أحمد بن محمد (ت116هـ6414/م)  ،وفيات األعيان وأنباء أب ناء الز مان ،تحق يق:
محمد محي الدين عبد الحميد ،مكتبة النهضة المصرية ((القاهرة 6312هـ6222/م)
 ،ج، 4ص.)641
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* طبق خزرية  :هي أطباو تنسب الى منطقة ال خزر و هي بالد ال ترك (اليع قوبي ،
البلدان  ،ص. )63
* طبق كيماكية  :كيماك وهي والية في حدود بالد ال صين ي سكنها عدد من القبا ئل
التركية وهم قبائل بدوية رحل يتبعون الكأل وسكنوا في األراضي الممتدة بين اله ند
و نواحي سج ستان وتن سب هذه األط باو الي ها ( الم سعودي  ،مروج ا لذهب ،ج،6
ص . 614ياقوت  ،معجم البلدان  ،ج ، 2ص. )221
*طبق ت رغزية  :هي أطباو تنسب الى منطقة غز نة أو ت ريز يا من بالد خرا سان
(ياقوت  ،معجم البلدان  ،ج ، 1ص. )311
* ختـــو  :هو لفر فارسي معرب وهو دابة في البحر ومرغوب بها عند أهل الصين
والترك ( .البيروني  ،الجماهر  ،ص. )441
 -23ابن الزبير  ،الذخائر والتحف  ،ص. 42
 -21مطالع البدور ،ج،4ص. 254
 -22المسعودي  ،مروج الذهب ،ج،2ص. 623
*بختشيوو بن جبريل  :هو الطبيب بختشيوو بن جبريل بن جرجيس كان أثيراً عند
المتوكل العباسي خدم الواثق والمتوكل والمستعين والمعتز والمهتدي ومات بب داد
عام 451هـ (الزركلي  ،األعالم  ،ج ، 4ص. )64
* أبنوس :هو شجر من الفصيلة األبنوسية له خشب صلد أسود وهو فصيلة نبات ية
من ذوات الفلقتين تشمل األبنوس والكاكي ويكون الخشب ثقيل جداً ( خياط  ،معجم
 ،ص. )2
 -51البيروني  ،الجماهر ،ص. 52
 -56الذخائر والتحف ،ص. 31
*الجون  :هو سلة ص يرة م شاة من األدم ت كون ع ند الع طارين (الت نوخي  ،أ بو
علي المح سن بن ع لي (ت  312هـ222/م) ،ن شوار المحا ضرة وأخ بار ال مذاكرة ،
تحقيق :عبود الشالجي  ،دار صادر (بيروت 6323هـ6233/م)  ،ج ، 3ص.)466
*البلور :هو المها حجر من الزجاج (البيروني  ،الجماهر  ،ص. )621
 -54المستطرف ،ص. 325
*ما لك بن طوو :بن ع تاب الت ل بي صاحب ح صن ك فر تو ثا (قدا مة  ،بن جع فر
الكاتب (ت333هـ222/م) ،الخراج وصناعة الكتابة  ،تعليق :محمد حسين الزب يدي
،دار الحرية للطباعة (ب داد 6216هـ6216/م)  ،ص. )365
* ف صالنها  :الف صيل و لد النا قة اذا ف صل عن أ مه والج مع ف صالن (ال جوهري ،
اسماعيل بن حماد (ت321هـ6113/م) ،تاج الل ة و صحاح الل ة العرب ية ،تحق يق:
أحمد عبد ال فور  ،مطابع دار الكتاب العربي (مصر بال)  ،ج ، 5ص.)6326
* عجاجيلها  :العجول عجل البقرة واألنثى عجولة وجمع ها عجاج يل (الفراه يدي ،
العين  ،ج ، 6ص. )441
*رم كة :ي قال ج مل أر مك ونا قة رم كاء والرم كة األن ثى من ال براذين (الف يومي ،
المصباح المنير  ،ج ، 6ص. )432
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*مهاريها  :المهيرة  ،ال حرة ال ال ية و هو أي ضاً و لد ال فرس أو ما ي نتج م نه و من
غيره ( الفيروز أبادي  ،القاموس المحي  ،ج ، 4ص. )633
 -53ابن الزبير ،الذخائر والتحف ،ص. 31
 -52م  .ن  ،ص. 35-34
*احــتجم  :طلــب العــالج بالحجامــة (الفيــروز أبــادي  ،القــاموس المحــي  ،ج، 2
ص. )23
*ال سف  :هو ا لذي يع بىء ف يه الط يب و ما أ شبه من أدوات الن ساء(ابن من ظور ،
لسان العرب  ،ج ، 3ص. )365
* عبيد هللا بن يحي بن خا قان  :ا ستكتبه المتو كل عام  431هـ وق تل المتو كل و هو
وزيره وتوالها زمن المعتمد حتى مات عام 413هـ (ابن الجوزي ،عبد ا لرحمن بن
علي (ت523هـ6411/م)  ،المنتظم في تاريخ الملوك واألمم  ،مطبعة دار الم عارف
العثمانية (حيدر أباد (الدكن 6353هـ6231/م)  ،ج ، 5ص. )25
* بهلوار  :لم نجد مدينة بهذا االسم في اله ند ورب ما المق صود ال هور و هي مدي نة
عظيمة مشهورة ببالد الهند (ياقوت  ،معجم البلدان  ،ج، 2ص. )336
 -55التنوخي ،نشوار المحاضرة ،ج،3ص. 663 -612
 -51الذخائر والتحف ،ص. 31
*شــهاري :الشــهري والشــهرية ضــرب مــن الــدواب (الفيــروز أبــادي  ،القــاموس
المحي  ،ج، 4ص. )11
* نجائب  :هو الفا ضل من كل ح يوان ونجا ئب األ بل عتاق ها (ا بن من ظور  ،ل سان
العرب  ،ج ،6ص. )321
 -53ابن الزبير  ،الذخائر والتحف  ،ص. 34-36
 -51الكامل ،ج،5ص . 323مطالع البدور،ج،4ص. 251
* مكوك  :هو وحدة كيل تساوي صاعا ُ ونصف ( ابن منظور  ،لسان العرب  ،ج64
 ،ص. )316
* كال جة  :هو ك يل م عروف أل هل ال عراو وي ساوي م ناً و سبعة أث مان (الف يومي ،
المصباح المنير  ،ج ، 4ص. )533
*ضباء  :هي دابة وت كون أ نواو من ها ما هو ع لى قدر ال جرذون ومن ها اك بر م نه
دون العنز (الفيومي  ،المصباح المنير  ،ج ، 4ص. )353
 -52ابن الزبير ،الذخائر والتحف ،ص. 33
 -11م  .ن  ،ص. 33
*أحمد بن طولون  :ولد بب داد عام 441هـ نشأ على الخير والصالح وح فر ال قرآن
والحديث (ابن الجوزي  ،المنتظم  ،ج ، 5ص 36وما بعدها ) .
*الكراو  :يقضد بها الدواب (الخوارزمي  ،مفاتيح العلوم  ،ص. )32
 -16الذخائر والتحف ،ص. 32
*يع قوب بن الل يث ال صفار :توفي عام  415هـ وكا نت له وق عات توفي باألحواز
وحمل تابوته الى جند نيسابور (ابن الجوزي  ،المنتظم  ،ج، 5ص. )51
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*أبلق  :سواد وبياض ويقال  :فرس أب لق (ا لرازي مح مد بن أ بي ب كر ع بد ال قادر
(ت111هـ6413/م)  ،مختار الصحاح  ،دار الكتاب العربي (بيروت بال)  ،ص)12
.
 -14الطبري  ،تاريخ ،ج،2ص. 231
 -13ابن الجوزي،المنتظم ،ج،5ص. 33
*قزوين  :مدينة مشهورة ا ستخدمها سابور ذو األك تاف وح صنها وت سمى كاثرين
بالفارسية (ياقوت  ،معجم البلدان  ،ج ، 2ص. )324
* زنجان  :بلد كبيرة من نواحي الجبال قرب أبهر و قزوين (ا بن ع بد ال حق ،صفي
الدين عبد المؤمن (ت332هـ6331/م)  ،مراصد االطالو على أسماء المكنة والبقاو
 ،تحقيـــق :علـــي محمـــد البجـــاوي  ،دار المعرفـــة للطباعـــة والنشـــر (بيـــروت
6333هـ6252/م)  ،ج ، 4ص. )136
 -12مطالع البدور،ج،4ص. 254 -256
 -15الكامل ،ج، 5ص. 313
 -11المستطرف ،ص. 322
 -13ابن خلدون  ،العبر،ص.6612
 -11الذخائر والتحف ،ص. 33
* ع مرو بن الل يث ال صفار  :هو ثاني أ مراء الدو لة ال صفارية شجاو خ لف أ خاه
يع قوب مؤ سس الدو لة عام  415هـ وا ستمر في حروب مت صلة مع ال سامانيين
وجيوش الخالفة حتى وقع في األسر عام 413هـ واعتقل بب داد ومات عام  412هـ
(ابن الجوزي  ،المنتظم  ،ج ، 5ص. )453
 -12ابن خلدون  ،العبر ،ص. 311
*ا براهيم بن أح مد األغل بي  :بن مح مد بن األغ لب من أ مراء األغال بة أ صحاب
أفريق ية كا نت اقام ته في الق يروان وال ياً علي ها و لي أفريق ية ب عد و فاة أخ يه عام
416هـ انتقل الى تونس عام 416هـ فسكنها توفي عام 412هـ (الزركلي  ،األ عالم
 ،ج ، 6ص. )41
*دو قمــاش :دقــه خــالف غلــير فهــو دقيــق (الفيــومي  ،المصــباح المنيــر  ،ج، 6
ص. )623
 -31ابن الزبير  ،الذخائر والتحف ،ص. 22
 -36م  .ن ،ص. 24
*اسماعيل بن أح مد ال ساماني  :من م لوك الدو لة ال سامانية و عم أر باب الوال يات
ب سمرقند وال شاش وفرغا نة توفي عام  425هـ ( .ا بن ال جوزي  ،الم نتظم  ،ج، 1
ص. ) 33
*غلمان مرد  :األمرد ال الم الذي لم تنبت لحيته (الفيومي  ،الم صباح المن ير  ،ج4
 ،ص. )511
*أقبية  :هو الممدود من الث ياب ا لذي ي لبس (ا بن من ظور  ،ل سان ال عرب  ،ج، 66
ص. )556
 -34تاريخ ،ج،61ص. 32
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* بدنــة :هي الناقة أو البقرة وسميت األبل بالبدنة لعظم بدنها (الفيومي  ،المصباح
المنير  ،ج ، 6ص. )32
 -33مسكويه ،تجارب األمم ،ج،5ص. 63
 -32الذخائر والتحف ،ص. 21-25
*ابن أبي الساج  :هو يوسف من كبار رجال الدولة العبا سية وقواد ها الم شهورين
قتل عام 365هـ (ابن األثير  ،الكامل  ،ج ، 1ص. )611-613
*البزيون  :هو السندس (الجوهري  ،الصحاح  ،ج ، 5ص. )4131
* الســقالطون  :هــي المالبــس الملونــة بــاأللوان القرمزيــة (المقريــزي  ،المــواعر
واالعتبار  ،ج ، 4ص. )351
* ب ال المكاب  :هي الب ال الموكبية التي كانت تعد خصيصاً لتكون في جملة ما في
موكب السلطان وركبه (الطوسي ،نظام الملك (ت215هـ6124/م)  ،سير الملوك أو
(سيا سة نا مة) ،ترج مه عن الفار سية :ا لدكتور يو سف ب كار ( ،ع مان 4113م) ،
ص. )33
 -35تجارب األمم ،ج،5ص. 3
*ز نار  :هـو مايشـده الشـخص علـى وسـطه (ابـن منظـور  ،لسـان العـرب  ،ج، 2
ص. )331
* مينـــا  :هو نوو من الزجاج لكنه أرخى وأثقل ( البيروني  ،الجماهر  ،ص.)432
-31ابن الزبير  ،الذخائر والتحف ،ص.25
 -33الطبري  ،تاريخ  ،ج،61ص . 31ابن األثير  ،الكامل ،ج،1ص. 24
 -31مسكويه  ،تجارب األمم ،ج،5ص. 3
*أبو الجيش خمارويه  :بن أح مد بن طو لون  ،سمي أ بو ال جيش أل نه م لك م صر
والشام والث ور بعد موت أبيه بمبايعة الجند له وكان مهيباً ذا سطوة  ،وقتل على يد
غلمانه عام 414هـ بدمشق (ابن الجوزي  ،المنتظم ،ج ، 5ص. )655
*ابن الجصاص  :هو الحسين بن عبدهللا الجوهري كان ذا ثروة عظي مة و هو أ حد
كبار التجار توفي عام 365هـ (ابن الجوزي  ،المنتظم  ،ج ، 1ص. )466
 -32ابن الزبير  ،الذخائر والتحف ،ص. 26
 -11تاريخ ،ج،61ص. 3
*العين  :هو الدينار من المال (الرازي  ،مختار الصحاح  ،ص. )211
*طراز  :هو الثوب الحسن المعلم (الفراهيدي  ،العين ،ج، 3ص . )351
 -16العبر ،ص. 6122
 -14األربلي  ،عبد الرحمن سنب (ت363هـ6363/م) ،خال صة ا لذهب الم سبوك ،
مكتبة المثنى (ب داد بال ) ،ص. 341
 -13المسعودي  ،مروج الذهب ،ج،2ص. 413 -414
 -12ابن الزبير  ،الذخائر والتحف ،ص. 23
 -15الطبري ،تاريخ ،ج،61ص. 24
 -11الذخائر والتحف ،ص. 32-31
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*مشام عنبر  :المش هو الخ ل  ،أي خل طة من عن بر (الف يروز أ بادي  ،ال قاموس
المحي  ،ج، 4ص.)411
*نيف  :هي الزيادة وكل ما زاد ع لى الع قد ف هو ن يف (ا لرازي  ،مخ تار ال صحاح ،
ص. )113
*سماجات  :قال األفشين "حيدر بن كاوس"  :سماجات يلعب بها ك ما يل عب الع جم
(وكيع، ،أخبار القضاة ،ج، 3ص . )421
 -13األبشيهي ،المستطرف ،ص. 322
 -11ابن الزبير  ،الذخائر والتحف ،ص. 22
 -12م .ن ،،ص.26
 -21الطبــري ،تــاريخ،ج،61ص .31مســكويه ،تجــارب األمــم ،ج،2ص .223ابــن
األثير ،الكامل،ج،1ص. 32-33
 -26ابن الزبير  ،الذخائر والتحف،ص.24
 -24م  .ن ،ص.21-32
*فوالج  :الفالج هو الجمل ال ضخم ذو ال سنامين يح مل من ال سند للفح لة (الف يروز
أبادي  ،القاموس المحي  ،ج، 6ص. )413
*فسطاط  :هو الب يت أو الخي مة من أدم أو شعر (ا بن الزب ير  ،ا لذخائر والت حف ،
ص)331
 -23ابن الزبير  ،الذخائر والتحف ،ص.23-24
 -22م  .ن ،ص.25
 -25تاريخ ،ج،61ص . 13ابن األثير  ،الكامل ،ج،1ص. 11
*ورقاً  :الورو  :هي المال من الدراهم (الخوارزمي  ،مفاتيح العلوم  ،ص. )2
*العجاب  :هي الدواب ما ضمت عليه الورك من أصل ا لذنب (الف يومي  ،الم صباح
المنير  ،ج ،4ص. )323
 -21ابن الزبير  ،الذخائر والتحف ،ص. 23
 -23م  .ن ،ص. 25-22
 -21المسعودي  ،مروج الذهب ،ج، 2ص. 413
 -22ابن الزبير  ،الذخائر والتحف ،ص. 26
 -611ابن العماد  ،شذرات الذهب  ،ج، 6ص. 614
 -616ابن الزبير  ،الذخائر والتحف ،ص. 26
 -614تــاريخ  ،ج،61ص( 36ينظــر :مســكويه  ،تجــارب األمــم  ،ج ،5ص .1ابــن
الجوزي  ،المنتظم ،ج ، 1ص . 63ابن األثير  ،الكامل  ،ج، 1ص. )24
*عســاكر الشــاكرية  :الشــاكرية كلمــة فارســية معربــة تعنــي األجيــر أو المســتخدم
(الت نوخي  ،ن شوار المحا ضرة  ،ج ، 6ص، )616أو هم ال حرس ال خاص لأل مراء
وهــم الشــاكرية أو الجاكريــة وتعنــي األتبــاو أو حــرس الشــرف فــي بــالد مــا وراء
النهر(بارتو لد  ،فا سيلي فالدي موروفيتش  ،ترك ستان من ال فتح العر بي ا لى ال زو
الم ولي  ،ترجمة  :صالح الدين عثمان ( ،الكويت6261هـ6261/م)  ،ص.423
 -613المسعودي  ،مروج الذهب ،ج، 2ص. 313 -314
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 -612الذخائر والتحف ،ص. 52-21
*زيادة هللا بن األغلب  :هو زيادة هللا بن عبدهللا بن ابراهيم األغلب أحد أمراء الدول
األغلبية بتونس توفي عام 312هـ (الزركلي  ،األعالم  ،ج ، 3ص. )51
*الترس :من السالح المتوقى به (ابن منظور  ،لسان العرب  ،ج ،66ص. )513
*مضرب حرير :المضرب هو الخيمة العظيمة (ابن طيفور ،أبو الفضل أحمد بن أبي
طاهر (ت411هـ123/م)  ،تاريخ ب داد ،درا سة وتوث يق  :ا لدكتور  :ع صام مح مد
الحاج علي  ،دار الكتب العلمية (بيروت4112م)  ،ص. )421
 -615ال زولي  ،مطالع البدور ،ج، 4ص. 254
 -611المستطرف ،ص. 322
*لبد م ربية  :اللبد هو البساط من صوف يجعل على ظهر الفرس تحت السرج (ابن
منظور  ،لسان العرب  ،ج ، 3ص. )311
*تركش  :الكنانة أو الجع بة يو ضع في ها الن شاب (ا بن الزب ير  ،ا لذخائر والت حف ،
ص. )441
 -613ابن الزبير  ،الذخائر والتحف ،ص. 23
 -611المسعودي  ،مروج الذهب ،ج، 2ص. 343
 -612األبشيهي ،المستطرف ،ص. 322
 -661الذخائر والتحف ،ص. 52
*براني فضة  :واحدتها برنية وهو اناء من الخزف (خياط  ،معجم  ،ص. )13
*فنك  :هو نوو من جراء الثع لب وق يل هو فر ا بن آوى اليت جاوز طو له أرب عين
سنتيمتراً وفروته من أحسن الفراء (الفيومي  ،المصباح المنير  ،ج ، 4ص.)216
 -666القرطبي  ،عريب بن سعد (ت312هـ232/م) ،صلة تاريخ الط بري ،تحق يق:
محمد أبو الفضل ابراهيم  ،مطبعة دار المعارف(القاهرة 6322هـ6232/م)،ص. 31
 -664الذخائر والتحف ،ص. 11
* حامد بن العباس  :استوزره المقتدر عام 311هـ وكان موسراً جداً و صادره ا بن
الفرات بعد عزله وقتله عام 366هـ (ابن الجوزي  ،المنتظم  ،ج ، 1ص. )61
 -663الهمداني  ،محمد بن عبد الملك (ت546هـ6643/م)،تكم لة تاريخ الط بري ،
تحقيـــــــــــق :محمـــــــــــد أبـــــــــــو الفضـــــــــــل ابـــــــــــراهيم مطبعـــــــــــة دار
المعارف(القاهرة6322هـ6232/م)،ص. 461
 -662البيروني  ،الجماهر ،ص. 14
 -665الذخائر والتحف ،ص. 15-11
*فلســـقيتان  :وتعنـــي الحـــوض (الســـيوطي ،جـــالل الـــدين عبـــد الـــرحمن (ت
266هـ 6515/م)  ،حسن المحا ضرة في أخ بار م صر وال قاهرة  ،و ضع حوا شيه :
خليل المنصور  ،دار الكتب العلمية (بيروت 6261هـ6223/م) ،ج، 6ص.)611
*كرنيب  :هو نبات طيب الرائحة يستخلص منه الطيب (الفيروز أ بادي  ،ال قاموس
المحي  ،ج ، 6ص. )643
*عمائم قز  :القز من الثياب االبريسم (ابن منظور  ،لسان العرب ،ج،5ص. )325
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*طبرزين  :هي فأس حربية ذات حدين يعلق ها ال فارس ع لى سرجه( ا بن الزب ير ،
الذخائر والتحف  ،ص. )332
*عقبان  :العقاب هو سيد الطيور والنسر عريفها (الدميري  ،كمال الدين محمد بن
موسى (ت 111هـ 6215 /م)  ،ح ياة الح يوان الك برى  ،المكت بة التجار بة (ال قاهرة
6332هـ6252/م) ،ج ،4ص. )633
*سدوسات  :السدوس هو الطيلسان األخضر  (1الفيروز أبادي  ،القاموس المحي
 ،ج ، 4ص. )446
 -661ابن الزبير ،الذخائر والتحف  ،ص. 21
*بجكم  :كان أمير الجيوش وكان يلقب أمير األمراء قبل م لك ب ني بو يه توفي عام
342هـ (ابن الجوزي  ،المنتظم  ،ج، 1ص 341وما بعدها ) .
 -663المسعودي مروج الذهب ،ج، 2ص. 311
 -661م  .ن ،ج، 2ص. 316
-662ابن الزبير  ،الذخائر والتحف ً. 11
*البساسيري  :هو أرسالن بن عبدهللا بن الحارث قائد ثائر تركي األصل من مماليك
بني بويه خدم الخليفة القائم بأمرهللا العباسي وقلده األمور بأسرها وعظم أمره  ،ثم
ت لب عليه عساكر ط رلبك فقتلوه عام 256هـ (الزركلي  ،األعالم  ،ج ، 6ص)411
.
*الدانق  :هو من و حدات ا لوزن ال ص يرة وي ساوي ث مان ح بات وخم سا ح بة من
حبــات الشــعير ويســاوي ســدس الــدرهم (المقريزي،تقــي الــدين أحمــد بــن علــي (
ت125هــ6226/م)  ،اغاثــة األمــة بكشــف ال مـة  ،دار ابــن الوليــد (حمــص بــال) ،
ص. )51
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ثبت المصادر والمراجع
المصادر األولية
 -6االبشيهي  ،بهاء الدين محمد بن أحمد (ت 152هـ6251/م) ،المستطرف في كل
فن مستظرف ،دار صادر(بيروت 6245هـ4112/م)
 -4ابن األثير ،أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم
(ت131هـ6434/م) ،الكامل في التاريخ ،دار الكتاب العربي (بيروت
6313هـ6213/م)
 -3األربلي  ،عبد الرحمن سنب (ت363هـ6363/م) ،خالصة الذهب المسبوك ،
مكتبة المثنى (ب داد بال )
 -2البيروني  ،أبو الريحان (ت 221هـ6121/م) ،الجماهر في الجواهر ،تعليق:
أحمد فريد المزيدي ،دار الكتب العلمية (بيروت 6231هـ4161/م)
 -5التنوخي  ،أبو علي المحسن بن علي (ت 312هـ222/م) ،نشوار المحاضرة
وأخبار المذاكرة  ،تحقيق :عبود الشالجي  ،دار صادر (بيروت 6323هـ6233/م)
 -1الجاحر ،أبو عثمان عمرو بن بحر (ت455هـ111/م) ،البيان والتبيين ،تحقيق:
عبد السالم هارون ،دار الجيل (بيروت بال)
 -3الجهشياري،أبو عبدهللا محمد بن عبدوس (ت 336هـ224/م)  ،الوزراء
والكتاب ،تحقيق :مصطفى السقا وأخرون  ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي (القاهرة
 6353هـ6231/م)
 -1ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن علي (ت523هـ6411/م)  ،المنتظم في تاريخ
الملوك واألمم  ،مطبعة دار المعارف العثمانية (حيدر أباد (الدكن 6353هـ6231/م)
 -2الجوهري  ،اسماعيل بن حماد (ت321هـ6113/م) ،تاج الل ة وصحاح الل ة
العربية ،تحقيق :أحمد عبد ال فور  ،مطابع دار الكتاب العربي (مصر بال)
 -61ابن خرداذبة  ،أبو القاسم عبيدهللا بن عبدهللا (ت311هـ264/م)،المسالك
والممالك ،طبعة باألوفسيت  ،مكتبة المثنى (ب داد بال)
 -66ابن خلدون  ،عبد الرحمن بن محمد (ت111هـ6215/م)  ،العبر وديوان
المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان
األكبر،دار الكتاب اللبناني (بيروت 6333هـ6253/م)
 -64ابن خلكان ،شمس الدين أحمد بن محمد (ت116هـ6414/م)  ،وفيات األعيان
وأنباء أبناء الزمان ،تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد ،مكتبة النهضة
المصرية ((القاهرة 6312هـ6222/م)
 -63الخوارزمي ،محمد بن أحمد بن يوسف (ت313هـ223/م) ،مفاتيح العلوم
،اعداد الدكتور  :عبد اللطيف محمد العبد  ،دار النهضة العربية  ،المطبعة الكمالية
(القاهرة 6323هـ6233/م)
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 -62ابن دحية ،مجد الدين عمر بن حسن (ت133هـ6435/م)  ،النبراس في تاريخ
خلفاء بني العباس ،تحقيق ك مديحة الشرقاوي ،مكتبة الثقافة الدينية (بورسعيد
6246هـ)4116/
 -65الدميري  ،كمال الدين محمد بن موسى (ت 111هـ6215 /م)  ،حياة الحيوان
الكبرى  ،المكتبة التجاربة (القاهرة 6332هـ6252/م)
 -61الرازي محمد بن أبي بكر عبد القادر (ت111هـ6413/م)  ،مختار الصحاح ،
دار الكتاب العربي (بيروت بال)
 -63ابن الزبير،أبو الحسن أحمد بن علي بن ابراهيم (ت القرن الخامس
الهجري/الحادي عشر الميالدي)  ،الذخائر والتحف ،تحقيق :محمد حميد هللا،دائرة
المطبوعات والنشر(الكويت 6332هـ6252/م)
 -61السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن (ت 266هـ6515/م)  ،حسن المحاضرة
في أخبار مصر والقاهرة  ،وضع حواشيه  :خليل المنصور  ،دار الكتب العلمية
(بيروت 6261هـ6223/م)
 -62الطبري  ،أبو جعفر محمد بن جرير(ت 361هـ243/م) ،تاريخ الرسل والملوك
 ،تحقيق :محمد أبو الفضل ابراهيم  ،مطبعة دار المعارف (القاهرة
6322هـ6232/م)
 -41الطوسي ،نظام الملك (ت215هـ6124/م)  ،سير الملوك أو (سياسة نامة)
،ترجمه عن الفارسية :الدكتور يوسف بكار ( ،عمان 4113م)
 -46ابن طيفور ،أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر (ت411هـ123/م)  ،تاريخ ب داد
،دراسة وتوثيق  :الدكتور  :عصام محمد الحاج علي  ،دار الكتب العلمية
(بيروت4112م)
 -44ابن عبد الحق ،صفي الدين عبد المؤمن (ت332هـ6331/م)  ،مراصد االطالو
على أسماء المكنة والبقاو  ،تحقيق :علي محمد البجاوي  ،دار المعرفة للطباعة
والنشر (بيروت 6333هـ6252/م)
 -43ابن العماد الحنبلي  ،أبو الفالح عبد الحي (ت 6112هـ6131/م) ،شذرات
الذهب في أخبار من ذهب ،دار الكتب العلمية (بيروت بال)
 -42ال زولي  ،عالء الدين علي بن عبدهللا (ت165هـ6264/م)،مطالع البدور في
منازل السرور ،مكتبة الثقافة الدينية (القاهرة 6241هـ4111/م)
 -45الفراهيدي  ،خليل بن أحمد ( ،ت631هـ 311/م)  ،العين  ،تحقيق :د .مهدي
المخزومي وأخرون  ،مؤسسة دار الهجرة ( ،بيروت 6221م )
 -41الفيروز أبادي ،محب الدين محمد بن يعقوب (ت 163هـ6262/م)  ،القاموس
المحي ،دار الفكر(بيروت 6321هـ6231/م)
 -43الفيومي ،أحمد بن محمد بن علي المقري (ت331هـ6311/م)  ،المصباح
المنير،المطبعة األميرية (القاهرة6321هـ6246/م)
 -41قدامة  ،بن جعفر الكاتب (ت333هـ222/م) ،الخراج وصناعة الكتابة  ،تعليق:
محمد حسين الزبيدي ،دار الحرية للطباعة (ب داد 6216هـ6216/م)
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 -42القرطبي  ،عريب بن سعد (ت312هـ232/م) ،صلة تاريخ الطبري ،تحقيق:
محمد أبو الفضل ابراهيم  ،مطبعة دار المعارف(القاهرة 6322هـ6232/م)
 -31الكتبي  ،محمد بن شاكر(ت 312هـ6314/م)  ،فوات الوفيات ،تحقيق :إحسان
عباس ،دار الثقافة (بيروت6323هـ6233/م)
 -36المسعودي ،أبو الحسن علي بن الحسين (ت 321هـ253/م)  ،مروج الذهب
ومعادن الجوهر  ،شرح :مفيد محمد قميحة ،دار الكتب العلمية
(بيروت6211هـ6211/م )
 -34مسكويه  ،أبو علي أحمد بن محمد (ت 246هـ6131/م)  ،تجارب األمم ،
تصحيح :هـ  .ف أمدروز ،مطبعة شركة التمدن المصرية (مصر6334هـ6262/م)
 -33المقريزي،تقي الدين أحمد بن علي ( ت125هـ6226/م)  ،اغاثة األمة بكشف
ال مة  ،دار ابن الوليد (حمص بال)
 -32المقريزي ،تقي الدين أحمد بن علي(ت125هـ6226/م)،المواعر واالعتبار في
ذكلر الخط واألثار المعروف بالخط المقريزية  ،وضع حواشيه :خليل المنصور،
دار الكتب العلمية (بيروت 6261هـ6221/م)
 -35المناوي ،الشيخ عبد الرؤوف (ت6136هـ6146/م)  ،أعالم األمجاد بأحوال
الجماد ،علق عليه أحمد فريد المزيدي ،دار الكتب العلمية (بيروت
6231هـ4161/م)
 -31ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم(ت366هـ6366/م) ،لسان العرب دار
صادر ودار بيروت للطباعة والنشر (بيروت 6335هـ6251/م)
 -33ابن النديم ،أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب (ت311هـ221/م)  ،الفهرست
،علق عليه  :الدكتور يوسف علي الطويل  ،دار الكتب العلمية ( ،بيروت
6231هـ411/م)
 -31الهمداني  ،محمد بن عبد الملك (ت546هـ6643/م)،تكملة تاريخ الطبري ،
تحقيق :محمد أبو الفضل ابراهيم مطبعة دار المعارف(القاهرة6322هـ6232/م)
 -32ياقوت ،شهاب الدين أبو عبدهللا ياقوت بن عبدهللا الحموي(ت141هـ6441/م)
 ،معجم البلدان ،دار صادر للطباعة والنشر (بيروت 6332هـ6255/م)
 -21اليعقوبي ،أحمد بن أبي يعقوببن جعفر (ت 424هـ212/م) ،البلدان وضع
حواشيه  :محمد أمين ضناوي  ،دار الكتب العلمية (بيروت 6244هـ4114/م)
 -26اليعقوبي  ،أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر(ت424هـ212/م) ،تاريخ اليعقوبي
،تعليق :خليل المنصور،دار الكتب العلمية (بيروت6243هـ)4114/
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المراجع الثانوية
 -6بارتولد  ،فاسيلي فالديمرو فيتش  ،تركستان من الفتح العربي الى ال زو الم ولي
 ،ترجمة  :صالح الدين عثمان هاشم ( الكويت  6261هـ  6216 /م )
 -4حميـد هللا  ،محمـد ،مقدمــة المحقـق لكتــاب الـذخائر والتحــف ،دائـرة المطبوعــات
والنشر (الكويت 6332هـ6252/م)
 -3خياط  ،يوسف  ،معجم المصطلحات العلمية والفنية ،دار لسان العرب (بيروت بال)
 -2الزركلي  ،خير الدين  ،األعالم  ،دار العلم للماليين (بيروت6211هـ6232/م)
 -5هنــتس ،فــالتر  ،المكاييــل واألوزان االســالمية ،ترجمــة :كامــل العســلي (عمــان
6312هـ6231/م)
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