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ملخص البحث :
یهدف البحث إلـى توضـیح مفهـوم االسـتخراج وعمـا كـان یـراد منـه فـي تحصـیل واسـترجاع 

التــي اســتولى علیهــا العمــال والكتــاب وحتــى الــوزراء المــوكلین بأعمــال  فــي الدولــة العربیــة األمــوال

اإلسالمیة بغیر وجه حق ، وٕاعادتها إلى بیت مال المسلمین .

، ًا عن األهـداف التـي وجـد مـن أجلهـاولكن الذي حصل فیما بعد أن االستخراج ابتعد كثیر 

خصــیة بــین المتنفــذین فــي الســلطة والطــامحین وراء وأصــح ســالحًا ومبــررًا لتصــفیة الحســابات الش

الشـهرة والجــاه وبـین المعــزولین والمبعـدین عــن مناصـبهم أمــا بسـبب التقصــیر فـي العمــل أو بســبب 

الوشایة من الحاقدین علیهم .

علمًا أن الدین اإلسالمي ال یقبل بمثل تلك التصرفات والممارسـات البعیـدة كـل البعـد عـن 

والتي تعتبر خروجًا عن المنهج اإلسالمي .الشریعة اإلسالمیة ،

Confiscation in the Abbasid period
945-749 A.C\ 334 – 132 A.H

Lecturer Dr.Raid Muhammed Hamid
College of Art / University of Mosul

Abstract:
This research is an attempt to clarifiy the concept of

confiscation. It is the recovery and taking the possessions from the
executives who captured the possession without any right and bring
it back to the Muslims treasury. Neverthless ,the concept of
confiscation moved away from its aims. It became an instrument to
liquidation in the new officials hand against the previous executives
.However,Islam does not accept such behaviors and sharia (Islam
law) consider that against its doctrine.
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المقدمة
ُیعد االستخراج من الوسائل التي استخدمت ضد المطالبین باألموال من وزراء وكتاب 

وعمال ، حیث كان االستخراج منذ بدایته في العصور االسالمیة االولى  یطال من ُتؤشر علیهم 

طریق السجن والمطالبة  فضال عن تجاوزات (اختالسات) من أموال الدولة لیتم استرجاعها عن

ذیب في بعض األحیان ، ولكن الذي حصل فیما بعد  أن أصبح االستخراج أداة بید المتنفذین التع

في السلطة حیث یقوم الوزیر الجدید  باستخراج األموال من الوزیر القدیم فضًال  عن مساءلة 

أتباعه وحاشیته .

لة في مصیدة لقد لعبت الدسائس والوشایات دورًا  كبیرًا في اإلیقاع بالكثیر من رجال الدو 

االستخراج، فضًال عن األزمات المالیة التي كانت تحتاج إلى حلول ، وكان اإلستخراج إحدى 

تلك الحلول للخروج من تلك األزمات.

علمًا بأن تلك الممارسات لیست سیاسة عامة للدولة وٕانما كانت تصرفًا فردیًا من قبل 

طة والتسلط ومن دون مراعاة لقواعد البعض ألجل تحقیق مصالحهم الخاصة وٕاشباع حبهم للسل

العدل واإلنصاف واألخالق والدین ، وان هذه التصرفات التي تحركها روح الطمع والحقد والظلم 

هي انحراف وصورة من صور الطغیان التي ال یقرها الدین اإلسالمي . 

م  ٩٤٥–٧٤٩هـ/٣٣٤- ١٣٢قبل البدء بالحدیث عن االستخراج في العصر العباسي 

ن تسلیط الضوء على مفهوم االستخراج لغة واصطالحًا إلنارة الطریق فیما بعد  أمام البد م

القارئ لتوضیح محتوى البحث .

، )٣(،أخرجه)٢(، الشيء)١(: اْسَتَخْرَجُه:طلب إلیه أو منه أن َیْخُرجَ االستخراج لغة

اَد َربَُّك َأْن َیْبُلَغا َأُشدَُّهَما َفَأرَ {وقد قال تعالى في كتابه الكریم)٤(واإلسِتْخراُج : اإلْستِنباْط 

)٥(}َوَیْسَتْخِرَجا َكنَزُهَما

: فان االستخراج الذي أشیر إلیه في المصادر اإلسالمیة  التاریخيأما  في االصطالح

كان یقصد به استرجاع األموال  من الذین استولوا علیها مستغلین مكانتهم ومركزهم ووظیفتهم في 

وحت تلك األسالیب مابین القسوة والبطش وبین اللین والرفق وكانت األحقاد الدولة ، وقد ترا

واألطماع الشخصیة تلعب دورًا مهما في تحدید نوع االستخراج ووسائله .

ومن هذا یتضح بأن الُمسَتخِرج هو " الذي یكلف باستخراج مبالغ المصادرة المقررة على 

، وقد )٧(السترجاع ماتم سلبه واستخراجه، )٦(ة"المصادرین ویقوم عادة بالتعذیب عند المطالب

، علمًا بأن الذي تجري علیه )٩(، یصل إلى حد اإللحاح في العذاب)٨(یرافقه ضرب عنیف 

، في حین كان یصاحب )١٠(المصادرة یطلق ویصرف إلى منزله بعد أداء ما علیه من أموال 

.)١١(االستخراج العزل والسجن في الغالب
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اج الموظفین الكبار في الدولة كالوزراء والكتاب وعمال الخراج لقد طال االستخر 

ومحاسبتهم على حاالت التجاوز والتالعب باألموال التي في عهدتهم ، وذلك عن طریق 

مساءلتهم واستجوابهم حول ما یمتلكونه من أموال والتي حصلوا علیها من خالل عملهم في الدولة 

د المبلغ الذي یجب أن یؤدوه ویؤخذ منهم ویرد إلى خزانة والبوح بمكانها ، وبعد ذلك یتم تحدی

الدولة ، باعتبار أنهم قد حصلوا على تلك األموال بغیر وجه حق ، وأنهم قد استخدموا مناصبهم 

وسلطتهم في تحصیل تلك األموال .

) قد بین ما یستوجب للعمال عند تولیهم أعماًال تناط بهم علمًا بأن الرسول محمد (

) [ من ولي لنا شیئا فلم تكن له امرأة فلیتزوج امرأة ومن لم یكن له مسكن فلیتخذ مسكنًا بقوله (

ومن لم یكن له مركب فلیتخذ مركبًا ومن لم یكن له خادم فلیتخذ خادمًا فمن  اتخذ سوى ذلك : 

ابن اللتبیة  )، "وعندما "استعمل النبي ()١٢( كنزًا أو إبًال جاء به یوم القیامة. غادرًا أو سارقًا)

) فقال:هذا مالكم وهذه هدیة  رجًال من االزد على الصدقة  فجاء بالمال  فدفعه الى النبي (

) " فهال جلس في بیت أبیه أو بیت أمه فینظر یهدى له أم ال ، والذي قال ()١٣(أهدیت لي"

ان بعیرًا له رغاء نفسي بیده ال یأخذ أحد منه شیئا إال جاء به یوم القیامة یحمله على رقبته إن ك

، وللقضاء على تلك التجاوزات كان " یوسع على العامل )١٤(أو بقرة لها خوار أو شاة تیعر"

، وبعد ذلك من یأخذ من " والة األموال )١٥(وأتباعه في أرزاقهم وكان  یقال أغنوهم عن الخیانة"

، وبناًء على ذلك )١٦(وغیرهم من مال  المسلمین بغیر حق فلولي األمر العادل استخراجه منهم "

أصبح من واجبات اإلمام " استكفاء األمناء وتقلید النصحاء فیما یفوضه إلیهم من اإلعمال ویكله 

ـ واختیار )١٧(إلیهم من األموال  لتكون األعمال بالكفاءة مضبوطة واألموال باألمناء محفوظة

ن یحافظون على األمانة ، ولذلك یجب أن ینتقى العمال من الذی)١٨(األكفاء األمناء للمناصب"

التي یؤتمنون علیها ویخافون الحساب من اهللا  عز وجل والمساءلة من ولي األمر .

شهدت العصور الالحقة كثرة تدفق الداخلین في الدین اإلسالمي فضًال عن اشتداد الناس 

د یوم والتي  قد في المعاملة فیما بینهم نتیجة مغریات الحیاة ومتطلباتها والتي كانت تتزاید یومًا بع

تدفع  بالكثیر  من أصحاب السلطة والنفوذ في الدولة إلى التجاوز على أموال المسلمین التي في 

عهدتهم  وسلب ما یمكن سلبه من تلك األموال لحسابهم الخاص بغیر وجه حق ، لتلبیة 

ین وصایا احتیاجاتهم االقتصادیة وماآلت إلیه والضروریة األخرى للعیش برفاهیة وترف متجاهل

)  وعدم جواز  ذلك  باعتباره خرقًا لألمانه وخروجًا عن الشریعة اإلسالمیة .النبي محمد (

وقد أشار أحد الباحثین إلى ما آلت إلیه الحیاة االجتماعیة في العصر العباسي التي 

ى "جرتَّ معها أنواعًا من الشرور والمفاسد فضعفت أخالق كثیر من الناس واشتد شره بعضهم إل

المال یجمعونه من طرق الحالل وطرق الحرام وتنوعت وسائل الغش وذاعت الرشوة حتى أن 
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الخلفاء كانوًا یصادرون أموال الوزراء والوالة من حین إلى  آخر ألنهم جمعوها من الرشوة وما 

.)١٩(یشبهها"

م) كانت التجاوزات والخروقات من  قبل٧٤٩هـ/١٣٢وعند تولي العباسیین الحكم  سنة(

م)  ٧٧٤- ٧٥٣هـ/١٥٨- ١٣٦العاملین في الدولة في تزاید مستمر حتى أن الخلیفة المنصور (

لما كان في الحج سمع رجال یقول " اللهم إني أشكو إلیك ظهور البغي والفساد في األرض وما 

یحول بین  الحق وأهله من الظلم والطمع .... فدعاه المنصور فقال له الرجل: إن اهللا تعالى  

ك أمور المسلمین وأموالهم فاغفلت أمورهم واهتممت بجمع أموالهم وجعلت  بینك وبینهم استرعا

حجابا من الجص واألجر وأبوابا من الحدید وحجبة معهم السالح  ثم سجنت نفسك فیها منهم ، 

وبعثت عمالك في جمع األموال وجبایتها واتخذت وزراء وأعوانا ظلمة إن نسیت لم یذكروك وٕان 

، فضًال عن كثرة الوشایات التي كان لها أذان )٢٠(ینوك وقویتهم على ظلم الناس"ذكرت لم یع

صاغیة من قبل الخلیفة ، فقد روي أن رجًال ُرفع فیه عند الخلیفة المنصور بأن عنده أمواًال لبني 

أن یحضره فلما حضر بین یدیه قال المنصور رفع إلینا )٢١(أمیة " فأمر المنصور حاجبه الربیع 

، ولكن )٢٢( دك ودائع وأمواًال وسالحا لبنى أمیة فأخرجها لنا لنجمع ذلك إلى بیت المال "أن عن

الرجل اثبت للخلیفة عدم صحة  تلك الوشایة  ولما استشعر الخلیفة المنصور بوجود خرق مالي 

)٢٥(وقیل قتله)٢٤(م ٧٦٩هـ / ١٥٣اوقع به سنة )٢٣(وخیانة من قبل الوزیر أبي أیوب الموریاني

وهكذا نرى لجوء " المنصور إلى مصادرة أموال العمال الخائنین لیسترجع )٢٦(تصفى أمواله وأس

بعد أن واله مقاطعة فارس إذ ألزمه )٢٧(ما احتجنوه من أموال الدولة كما فعل بخالد بن برمك

م) ُسعي به  ٧٨٥- ٧٧٤هـ/١٦٩- ١٥٨وعند تولي الخلیفة المهدي (،)٢٨(ثالثة آالف ألف درهم"

علیه  نجومًا أسبوعیة فكان یؤدي في كل یوم )٣٠(" ونجمه )٢٩(فطالبه بمال عظیم إلى المهدي

.)٣٢(" ماقیمته ألف ألف درهم ")٣١(جمعة نجمًا علیه

- ٨٣٣هـ/٢٢٧- ٢١٨وزیر الخلیفة المعتصم باهللا ()٣٣(وذكر أن الفضل بن مروان

كة  حتى أوقع بهم م) ، كان ظلومًا غشومًا سيء الخلق  بخیًال وهو الذي سعى بالبرام٨٤١

وفي سنة مائتین وعشرة غضب ،)٣٤(م) ٨٠٩ – ٧٨٦هـ /  ١٩٣ – ١٧٠الخلیفة هارون الرشید(

، وقیل "جمیع أمواله " )٣٥(علیه المعتصم وعزله وسجنه وصادره وأخذ  منه عشرة اآلف  دینار"
الفضل بن ، ویبدو أن الخلیفة المعتصم باهللا  " لم یرتح لكثرة األموال التي جمعها وزیره)٣٦(

.)٣٧(أن نكبه : ما كنت أعلم  أن في الدنیا من له هذا المال "مروان حتى قال بعد

، حیث حبس )٣٨(م) نكبات الُكتاب٨٤٦- ٨٤١هـ/٢٣٢-٢٧٧(كثرت في ایام الواثق

: " لما نكبني الواثق قال )٤٠(وقال سلیمان بن وهب ،) .٣٩(الواثق الُكتاب وألزمهم أمواًال عظیمة

، )٤٢(: عذب سلیمان وضیَّق علیه وصادره وطالبه باألموال ")٤١(بد الملك الزیات لمحمد بن ع
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وهكذا نرى أن العمال والكتاب وحتى الوزراء معرضین لإلعتقال والمصادرة والمطالبة باألموال 

عن طریق اإلستخراج .

ن أي یرى  أحد المستشرقین أن  المبالغ المبتزة من الموظفین المعزولین ومن المصادرة م

، ومما )٤٣(نوع كانت هي مصدر من مصادر الدخل للدولة وان كان غیر منتظم لكنه جزیل 

تجب مالحظته أن تلك الممارسات لیست سیاسة عامة للدولة وٕانما كانت تصرفًا فردیًا انعكس 

سلبًا وأعطى صورة غیر صحیحة عن الحكم في الدولة العربیة اإلسالمیة .

م) لما اعتقل الثغري ( محمد ٨٦١- ٨٤٦هـ/٢٤٧- ٢٣٢وكل (وقد ُذكر أن الخلیفة المت

سلمه" إلى كاتب نصراني لسعید الحاجب وأمر بتعذیبه والُغلظة علیه في المطالبة ) ٤٤( بن یوسف)

" ،وقد طولب أبو سعید الثغري بمال " بعد غزواته المشهورة وسلم إلى أبي ) ٤٥(واالستخراج

المال فجعل یعذبه فشق ذلك على المسلمین وقالوا لیستخرج منه )٤٦(الحسین النصراني الجهبذ

:)٤٨(،فقال البحتري)٤٧(یأخذ بثار النصرانیة "

والمســـــــــــــــــــــــلمین وضـــــــــــــــــــــــیعَة اإلســـــــــــــــــــــــالمِ یاضـــــــــــــــیعَة الـــــــــــــــدُّنیا وضـــــــــــــــیعَة أهِلهـــــــــــــــا

ــــــْت ذحــــــوَل الشــــــرِك فــــــي داِر الُهــــــدىطَ  بــــــــــــــــــــین المــــــــــــــــــــداِد وألســــــــــــــــــــِن األقــــــــــــــــــــالمِ لَب

األیــــــــــــــــــــاِم باألیــــــــــــــــــــامِ ُیجــــــــــــــــــــزى علــــــــــــــــــــى هــــــــذا ابــــــــن یوســــــــَف فــــــــي یــــــــدي أعداِئــــــــه

.)٤٩(عنــــه ُأمیــــُة ـ لــــو َرَعــــْت ـ بنیــــامِ ناَمــــــــْت بنــــــــو العبــــــــاِس َعْنــــــــُه وَلــــــــْم َتُكــــــــنَ 

على دیوان التوقیع والتتبع على العمال وكان قبل ذلك كاتب )٥٠(كان"نجاح بن سلمة

ال وكان على الضیاع فكان جمیع العمال یتقونه ویقضون حوائجه و )٥١(إبراهیم بن رباح الجوهري

على  )٥٢(یقدرون على منعه من شيء یریده وكان المتوكل ربما نادمه وكان الحسن بن مخلد

نجاح بن سلمة رقعة إلى على دیوان الخراج فكتب) ٥٣(دیوان الضیاع وموسى بن عبد الملك

المتوكل في الحسن وموسى یذكر أنهما قد خانا وقصرا فیما هما بسبیله وأنه یستخرج منهما 

لف درهم فأدناه المتوكل وشاربه تلك العشیة وقال:یا نجاح خذل اهللا من یخذلك : أربعین الف ا

وكان  )٥٥(، وكان "نجاح بن سلمة یضاد عبید اهللا بن خاقان) ٥٤(فبكر إلي غدًا حتى ادفعهما إلیك"

عبید اهللا متمكنًا من المتوكل وٕالیه الوزارة وعامة األعمال وٕالى نجاح توقیع العامة فلما عزم 

قال له نجاح وكان  في الندماء یا أمیر المؤمنین أسمي لك  )٥٦("لَجْعَفرىَّ كل على بناء " االمتو 

قومًا تدفعهم الي حتى استخرج لك منهم أمواًال تبني بها مدینتك هذه إنه یلزمك من األموال في 

، من الالفت للنظر في هذا النص أن)٥٧(بنائها ما یعظم قدره ویجل ذكره فقال له : سمهم"
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الخلیفة الذي عزم على بناء مدینة یسارع في قبول استخراج األموال من بعض الشخصیات دون 

وجه حق إلتمام بناء تلك المدینة في حین ذكر السیوطي أن المتوكل ُعرِف عنه " إحیاء 

، حتى قال أحد الشعراء فیه:)٥٨(السنة"

ـــــــــوم أصـــــــــبحت ـــــــــان الســـــــــنة الی معــــــــــــــــزرة حتــــــــــــــــى كــــــــــــــــان لــــــــــــــــم تــــــــــــــــذللوبعـــــــــد؛ ف

ـــــــــــــــــــه ذي الســـــــــــــــــــنة المتوكـــــــــــــــــــلاهللا مــــــــــــــنهم بالخلیفــــــــــــــة جعفــــــــــــــرشــــــــــــــفى  )٥٩(خلیفت

فهل  یعقل أن من یحیي السنة النبویة الشریفة وینتهج نهجها یسارع في قبول هذا 

العرض الذي هو بعید كل البعد عن الشریعة اإلسالمیة والسنة النبویة الشریفة . 

م) عندما ٩٣٢- ٩٠٧/هـ٣٢٠-٢٩٥ذكرت العدید من المصادر  أن الخلیفة المقتدر (

وعلى " أخیها وأختها وسلمهم إلى ثمل ) ٦١(وقبض علیها")٦٠(سخط على " أم موسى  القهرمانة

، وكتب علي بن )٦٢(القهرمانة وكانت موصوفة بالشر فاستخرجت منهم ألف ألف دینار "

وزیر المقتدر إلى أحد العمال  یحثه على حمل المال قائال " قد كنت أكرمك اهللا)٦٣(عیسى

عندي بعیدا عن التقصیر غنیًا عن التنبیه والتبصیر راغبًا فیما حصل بالجمال وقدمك على 

نظرائك من العمال واتصلت بك ثقتي وانصرفت نحوك عنایتي ورددت الجلیل من العمل إلیك 

واعتمدت في المهم علیك ثم وضح لي من أثرك وصح عندي من خبرك ما اقتضى استزادتك 

ستبطاءك والئمتك وأنت تعرف صورة الحال وتطلعي مع شدة الضرورة إلى وردفه مااستدعى  ا

ورود المال وكان یجب أن تبعثك  العنایة على الجد في الجبایة حتى تدر حمولتك وتتوفر 

ویتصل ما یتوقع وروده من جهتك وال یتأخر فنشدتك اهللا لما تجنبت مذاهب اإلغفال واإلهمال 

مال تبتزه من سائر جهاته وتحصله وتبادر به وتحمله فان وقرنت الجوانب على كتابي هذا ب

العین الیه ممدودة والساعات  لوروده معدودة والقدر في تأخیره ضیق وأنا علیك من سوء العاقبة 

، یتضح لنا من خالل  هذا النص أنه مهما كانت مكانة العامل لدى ولي ) ٦٤(مشفق والسالم "

صال المال أو حصول خرق مالي فإن سنوات الخدمة األمر فإن أي تلكؤ أو تأخیر  في إی

السابقة ال تشفع له لدى ولي األمر وٕانما یكون مصیره العقاب المتمثل بالسجن واالستخراج .

وقد ذكر االصفهاني أنه جرى ببغداد" على  عمال السلطان وكتابه من جهة ابن 

في بیت المال من الخبط والعسف ابنه بعلة استبداد األموال وكنزها ) ٦٦(وزیره ومحسن)٦٥(الفرات

باستعمال التعذیب والقتل ما لم  یجر قبله في دولة اإلسالم على العمال  والكتاب وخرجت 

،وذكر أن " األموال المستخرجة من ابن الفرات وأسبابه قد )٦٧(المصادرات فیه عن متقدم العادات"

ى ألف ألف دینار وستمائة ، وكان ابن الفرات قد " صودر عل)٦٨(حصلت في بیت مال الخاصة "

ل ابن الفرات وقا ،)٦٩("تة عشر شهرًا من وقت أن قبض علیهألف دینار فأدى جمیعها في مدة س
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م) " فقد علمتم ما كان مني في استخراج األموال وٕاصالح ٩٢٣هـ / ٣١١في وزارته األخیرة(

كونوا في مأمن من أن ، وبذلك فإن " الذین یتقلدون المناصب الكبیرة واألعیان لم ی)٧٠(األحوال

یكبوا ویلقى بهم في السجون أو تصادر أموالهم وصفوة القول أنهم كانوا تحت رحمة أولي  األمر 

، ویبدوا أن المصادرات أصبحت عادة متبعة حیث یصادر األمیر أو الوزیر الجدید أموال )٧١("

تلك العادة المتبعة في  إن )٧٢(سلفه الوزیر السابق  أو الموظفین الكبار السابقین في الدیوان 

المصادرات فیما بین الوزراء " الجدید والقدیم " أشار إلیها احد الوزراء المصادرین بقوله :

وكـــــــــــــــــــــــــــــــابَر النــــــــــــــــــــــــــــــــاَس كــــــــــــــــــــــــــــــــابرُوهمــــــــــــــــْن صــــــــــــــــادَر النــــــــــــــــاَس  صــــــــــــــــادروه

وباألباطیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَظروهوبــــــــــــــــــــــــــــــــاَهتوه الحقــــــــــــــــــــــــــــــــوَق بهتــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــــیحِ  )٧٣(أو ُحســــــــــــــــــــــــــٍن منــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــاَكروهبمثــــــــــــــــــــــِل مــــــــــــــــــــــا راَح مــــــــــــــــــــــْن قب

والبد من اإلشارة إلى أن  هذه التصرفات التي تحركها روح الطمع والحقد والظلم هي 

انحراف وصورة من صور الطغیان التي ال یقرها الدین اإلسالمي وال یقبل بها بتاتًا .

تتفق العدید من المصادر على أن الخلیفة كان یستمع الى من یعده في استخراج األموال 

ن في ذلك خروجًا من الضائقة المالیة التي كان یعاني منها ، فقد روي أن من رجال الدولة ال

المحسن ابن الفرات قال للمقتدر باهللا " : قد عرفت یا أمیر المؤمنین ضیق الحال وكثرة النفقات 

وهاهنا وجوه ثالثمائة ألف دینار تصح في مدة قریبة فإن أذنت في استخراجها اٌسْتخرجت فقال : 

على الخلیفة المقتدر باهللا بإحضار محمد )٧٥(، في حین أشار سوسن الحاجب)٧٤(قد أذنت لك"

، وكان )٧٧(" وتقلیده الوزارة َوضِمَن عنه استخراج أموال كثیرة من ابن الفرات)٧٦(بن عبدون

(صفعًا عظیمًا ثم أخرجه الى ) ٧٨(المحسن بن أبي الحسن بن الفرات صفع ابن الحواري

، "وكیل  ابن الفرات في ) ٨١(وأنفذ معه الحبشَّ الْمسَتْخرج  " "غیر مقید)٨٠())٧٩(األحواز

، إن ذلك النص یشیر إلى وجود رجل مختص باستخراج األموال ممن یراد  ) ٨٢(ضیاعه بواسط " 

بهم ذلك ومن الراجح أن یكون موثوقًا به لدى ولي األمر ، وذكر في المصادر أسماء البعض 

وأبي قوصرة ) ٨٣("  كالحسن المعلوف المستخرج وكان عسوفا"ممن كان یتولى استخراج األموال 

وقد  یتهم )٨٦(م)٩٢٤هـ / ٣١٢، وابن بعد شر سنة( ) ٨٥(،وابن بندار المستخرج )٨٤( المستخرج

، في حین قد یطال التعذیب المستخرج نفسه كما حصل مع ) ٨٧(المستخرج بالتراخي في المطالبة

)٨٨(ت تحت المطالبة بالتعذیب والمعاقبةابو العباس  بن سابور المستخرج الذي ما

م) لما تسلم الخالفة  ٩٣٣- ٩٣٢هـ/٣٢٢- ٣٢٠وقد أشیر إلى أن الخلیفة القاهر باهللا(

منكسة الرأس وعذبها وعلقها برجل واحدة)  ٨٩(صادر شغب ام المقتدر وضربها بیده مئة مقرعة 
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دینار وبقیت بعد ذلك بصنوف عظیمة من الضرب واإلهانة واستخرج منها مائة وثالثین ألف

، وكان القاهر  قد أخذ من ) ٩٠(أیامًا قلیلة وماتت حزنًا على ولدها ومما جرى علیها من العذاب 

وأصحابه ماًال عظیمًا فلما ُخلع ُوسمل طولب بها فأنكر " فُعذب بأنواع العذاب فلم یقر )٩١(مؤنس

: قد ترى مطالبة وقال له هم) فقربه وأدنا٩٤٠- ٩٣٣هـ/٣٢٩- ٣٢٢بشيء فأخذه الراضي باهللا(

: أما إذ فعلت هذا فلیس بنافع لك فاعترف به، فقالالجند بالمال ولیس عندي شيء والذي عندك

، لعلنا نستنتج من هذا  أن استخدام الوسائل القسریة كالتعذیب من )٩٢(فالمال مدفون في البستان"

فق معظم عملیات االستخراج، أجل الوصول إلى أموال المصادرین وٕاستخراجها  كان نهجًا  یرا

علمًا أن الدین اإلسالمي ال یقر ذلك وال یقبل به أبدًا . 

في حین قد یستخدم أسلوب الرفق واللین مع بعض المشاهیر حیث  كان " أفاضل 

الملوك والخلفاء ال یسرعون إلى قتل رجل معروف مشهور خوفا أن یحتاجوا إلیه بعد ذلك فیتعذر 

ونه في غوامض دورهم ویقیمون له كل ما یحتاج إلیه من أطعمة شهیة علیهم بل كانوا یحبس

وفواكه وثلج وأشربة وفرش وثیر ویحملون إلیه كتبًا یلهو بها ویقطعون خبره عن الناس حتى یثبت 

في نفوس أهله وأصحابه أنه قد هلك ثم یستصفى أمواله وأموال أصحابه ویستخرج ذخائره 

فال یزال كذلك حتى تدعوهم الحاجة إلیه فیخرجوه مكرمًا وقد وودائعه ویصیر في عداد الموتى 

تأدب وتهذب :

  ) ٩٣(َوَمَن َلْم یؤدَّْبُه والداه                            أدََّبُه اللیُل والنهارُ 

وهكذا نرى أن العدید من الوزراء والمشاهیر لم یتم قتلهم عندما عزلوا عن مناصبهم بل 

سجنوا وصودروا واستخرجت منهم األموال وعندما دعت الحاجة إلیهم أخرجوا من غیاهب 

السجون وأعیدوا إلى الوزارة مرة أخرى وهم مشبعین بروح االنتقام ، وفي كثیر من األحیان یطال 

، فقد أشیر إلى " أنه من )٩٤(شیة المستخرج منه والمنتمین إلیه وٕاقالتهم من العمل االستخراج حا

ُقلد الوزارة إذن له الخلیفة  في مناظرة الوزیر السابق ومطالبته باألموال التي جمعها في وزارته 

وة بكل ما یمكنه من القسوة فیأخذ في تعذیبه وتحمیله المبالغ المرهقة التي تعجز عنها ثروته وثر 

آله وأسرته ونسائه فیأخذ  في مطالبة حاشیته والمنتمین إلیه وٕاقالتهم من العمل ، وال یلبث الوزیر 

الجدید أن ُیمثل معه هذا الدور نفسه فیصبح بعد قلیل مطلوبًا بعد ان كان طالبًا ویسقى هو 

ر إلى الحكم وشیعته بالكأس التي كان یسقي بها من قبلهم من العمال والموظفین وقد یعود الوزی

فیعود معه )٩٦(كالوزیر ابن الجراح ، والوزیر ابن الفرات والوزیر ابن مقلة)٩٥(مرة ثانیة وثالثة

أعوانه وأنصاره مشبعین بروح االنتقام فال تسل عما یقع من االضطراب وال تسل عما یقع من 

.)٩٧(رهم "ظلم یعم البريء والمجرم ویأخذ المطیع والعاصي من كفل الدولة وأجنادهم وغی
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َ◌ غایته في  خالصة القول إن االستخراج ابتعد كثیرًا عما كان یراد منه حیث  كانت ُجلَّ

بدایاته األولى تحصیل واسترجاع األموال التي استولى علیها العمال والكتاب الموكلین بإعمال 

یما بعد أن  في الدولة العربیة اإلسالمیة  وٕاعادتها إلى بیت مال المسلمین ، ولكن الذي حصل ف

أصحبت المطالبة باألموال المستحصلة واستخراجها تشكل مبررًا لتصفیة الحسابات الشخصیة 

بین المتنفذین في الدولة والطامحین وراء السلطة والجاه فضًال عن جمع األموال من الناس وبأي 

بهم أو للعیش شكل من األشكال لتلبیة احتیاجاتهم من المال ، إما لدفع الرشاوي للبقاء في مناص

برفاهیة وترف وبذخ متجاهلین اوجاع  عامة الناس ومعاناتهم التي تسببها تلك اإلجراءات بما 

یقدمون علیه من استخراج األموال  بغیر وجه حق ، ضاربین بعرض الحائط كل القیم والعدالة 

التي جاء بها الدین اإلسالمي والسنة النبویة الشریفة.



رائد محمد حامد

٢٩٤

الھوامش :
؛ ٢/٢٥٠مـــج،) ١٩٥٥دار بیـــروت:-ابـــن منظـــور ، أبـــو الفضـــل جمـــال الـــدین ، لســـان العـــرب ،(دار صـــادر) ١(

مطبعـة (الحسیني، تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس ، تحقیـق : مصـطفى حجـازي ،، محمد مرتضى الزبیدي

 .٥/٥١٥، ) ١٩٦٩حكومة الكویت:

 .١٠٤ص ،) ١٩٦٤، دار العلم للمالیین ، بیروت :١ط(مسعود، جبران ، الرائد ، معجم لغوي عصري ،) ٢(

، الشــركة ٢المســعدي ، (طبــن هادیــة ،علــي وآخــرون ، القــاموس الجدیــد ، معجــم عربــي ـ تقــدیم : محمــودأ) ٣(

 .٤٠،ص) ١٩٨٠التونسیة ، تونس:

 .١/١٩٢، )الفیروزآبادي ، مجد الدین محمد بن یعقوب ، القاموس المحیط ، (دار الجیل ، بیروت: د.ت) ٤(

 .٨٢سورة الكهف ، االیة:) ٥(

دار (د الشــالجي،التنــوخي ، ابــو علــي المحســن بــن علــي ، نشــوار المحاضــرة وأخبــار المــذاكرة ، تحقیــق : عبــو ) ٦(

 .٣/١٨٥،هامش) ١٩٧٢صادر، بیروت :

الشـركة اللبنانیـة(عطـوي، الجاحظ ، ابو عثمان عمرو بـن بحـر، المحاسـن واالضـداد، تحقیـق وتقـدیم : فـوزي) ٧(

 . ٤٥،ص) ١٩٦٩للكتاب ، بیروت :

یـــه : إدارة ابـــن الجـــوزي ، جمـــال الـــدین أبـــو الفـــرج عبـــد الـــرحمن ، تلبـــیس ابلـــیس ، نشـــره وصـــححه وعلـــق عل) ٨(

 .١٣٣،ص) ١٩٨٣مطبعة الوسام ، بغداد :(الطباعة المنیریة ، 

 .٢/١٣٩،) ١٩٦٨دار الفكر للجمیع ، بیروت :(الجاحظ ، البیان والتبیین ، ) ٩(

مــن ســنة او تــاریخ الدولــة العباســیةالصــولي ، ابــو بكــر محمــد بــي یحیــى ، أخبــار الراضــي بــاهللا والمتقــي هللا) ١٠(

ـــى ســـنة ٣٢٢ ـــي بنشـــره :ج.هیـــورث .دن ،(طهــــ مـــن٣٣٣ال ـــاب االوراق ، عن ، بیـــروت :المســـیرة دار ،٢كت

 .٨٤،ص) ١٩٧٩

ـــد ، المصـــادرات) ١١( الهجـــري طبیعتهـــا وآثارهـــا الثالـــث والرابـــعفـــي العـــراق خـــالل القـــرنینمجیـــد ، تحســـین حمی

 .٥٤،ص١٩٨٠مقدمة الى جامعة بغداد:غیر منشورةواالقتصادیة ، أطروحة دكتوراهالسیاسیة

كتــب العلمیــة ، ، دار ال١ســالم ، أبــو عبــد القاســم ، كتــاب األمــوال ، تحقیــق : محمــد خلیــل هــراس ،(طابــن) ١٢(

، سلیمان بن أحمـد ، المعجـم الكبیـروذكر في لفظ مختلف للطبراني، ابو القاسم ؛٢٧٩،ص) ١٩٨٦ :بیروت

 .٢٠/٢٥٠ ،) ١٩٨٩صل :، مطبعة الزهراء ، المو ٢ط(عبد المجید السلفي ، حققه وخرج احادیثه : حمدي

النیســابوري ، ابــو الحســین مســلم بــن الحجــاج القشــیري ، صــحیح مســلم ، اعتنــى بــه : محمــد بــن عیــادي بــن ) ١٣(

 .٢٨٣-٢/٢٨٢،) ٢٠٠٤، دار البیان الحدیثة ، القاهرة :١ط(عبد الحلیم ،

المكتبـة (د الجـواد ، البخـاري : ابـو عبـد اهللا محمـد بـن اسـماعیل ، صـحیح البخـاري ، راجعـه : اسـماعیل عبـ) ١٤(

 .٢/١٤١،)التوفیقیة ، القاهرة :د.ت

الــداوودي، ابــو جعفــر احمــد بــن نصــر ، االمــوال ، تحقیــق : مركــز الدراســات الفقهیــة ، محمــد احمــد ســراج ) ١٥(

 .١٩٨،ص) ٢٠٠١،دار السالم ، القاهرة :١وعلي جمعة محمد ، (ط

، المطبعـــة ١فــي إصــالح الراعــي والرعیــة،(طشــرعیةابــن تیمیــة ، تقــي الــدین بــن عبــد الســـالم ، السیاســة ال) ١٦(

 . ٢٠،ص) هـ١٣٢٢الخیریة ، مصر :

) ١٩٧٦ ، مكتبـة دار التـراث، القـاهرة :٦ط(الریس ، محمد ضیاء الدین ، النظریات السیاسـیة اإلسـالمیة ، ) ١٧(

 . ٣٢٢ص ،
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، ١عبــد المــنعم أحمــد ، (طأدب الــوزیر ، تحقیــق ودراســة : محمــد ســلیمان داؤد وفــؤادالمــاوردي ، الــوزارة ـ) ١٨(

 . ٥٥،ص) ١٩٧٦الناشر دار الجامعات المصریة ، مطبعة الشاعر ،مصر :

:مصـردار القومیة للطباعة والنشر ،ال(صاحب التنور ،الهجرسي ، محمود ، محمد بن عبد الملك الزیات) ١٩(

 .٢٥،ص) د.ت

مـن إحیـاء علـوم الـدین ، تقـدیم : رضـوان بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر الغزالي ، أبو حامد ، كتـاب األمـر) ٢٠(

 .١١٩-١١٨،ص) ١٩٨٦، دار أقرا ، بیروت :٥السید ،(ط

عــاش  وزیـر مــن العقــالء الموصــوفین بــالحزم والشــدة اتخــذه المنصـور حاجبــًا ثــم اســتوزره وكــان مهیبــًا محســناً ) ٢١(

أن  مة فلم یزل علیها إلىالوزارة وأقره على دواوین األز إلى خالفة المهدي وحظي عنده ثم صرفه الهادي عن

 .٤٠-٣/٣٩،) ١٩٦٩،بیروت :٣ط(، االعالم ،م ، انظر: الزركلي٧٨٦هـ/١٦٩سنةتوفي

مطبعـة شـركة مصـطفى البـابي (بنـى العبـاس ، دیاب االتلیدي ، محمد ، إعالم الناس بما وقـع للبرامكـة مـع) ٢٢(

  .٦٣،ص) ١٩٣٣الحلبي واوالده ، مصر :

ولــي الــوزارة للمنصــور ثــم فســد علیــه نیــة المنصــور فــأوقع بــه وعذبــه وأخــذا امولــه مــن وزراء الدولــة العباســیة) ٢٣(

، ي ، شذرات الذهب في اخبار مـن ذهـبم ، انظر : ابن العماد الحنبلي، ابو الفالح عبد الح٧٧١هـ/١٥٤ت

 .١/٢٣٦،)تحقیق : لجنة إحیاء التراث العربي في دار االفاق الجدیدة ،(بیروت:د.ت

ابو العباس احمد بن محمد ، وفیات االعیان وأنباء ابناء الزمان، تحقیق : یوسف علي طویـل ابن خلكان ، ) ٢٤(

 .٢/٣٤٢،مج) ١٩٩٨،دار الكتب العلمیة ، بیروت :١ط(ومریم قاسم طویل ،

الیعقوبي ، أحمد بن ابي یعقوب بن جعفر ، تاریخ الیعقوبي ، قـدم لـه وعلـق علیـه : محمـد صـادق آل بحـر ) ٢٥(

 .٣/١٢٣،) ١٩٧٣المكتبة الحیدریة، النجف االشرف :،٤العلوم ، (ط

الثعالبي ، ابـو منصـور عبـد الملـك ، تحفـة الـوزراء ، تحقیـق : حبیـب علـي الـراوي وابتسـام مرهـون الصـفار، ) ٢٦(

 .٩٦، هامش ص) ١٩٧٧مطبعة العاني ، بغداد:(

عمــال الجلیلــة وكــان عــاقًال والــد البرامكــة كــان جلیــل القــدر خصیصــًا عنــد المنصــور وابنــه المهــدي وولــي اال) ٢٧(

م، ابن تغرى، جمـال الـدین ابـي المحاسـن یوسـف ، النجـوم الزاهـرة فـي ٧٨١هـ/١٩٦٥مدبرًا سیوسًا توفي سنة 

مطـابع كوستاتسـوماس وشـركاه ، (، المؤسسة المصریة العامة للتالیف والترجمة والنشر ، ملوك مصر والقاهرة

  .٢/٥٠ ،) القاهرة :د.ت

: مصـطفى السـقا وآخـرون ، و عبد اهللا محمد بن عبدوس ، كتاب الوزراء والكتاب ، تحقیـقالجهشیاري ، أب) ٢٨(

؛ الـــدوري ، عبـــد العزیـــز، العصـــر العباســـي ٩٩،ص) ١٩٣٨، مطبعـــة البـــابي الحلبـــي وأوالده ، القـــاهرة :١(ط

،) ٢٠٠٦:مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ، بیــروت (األول دراســة فــي التــاریخ السیاســي واإلداري والمــالي ، 

 .١٠٩ص

ابــن األبـــار ، ابـــو عبـــد اهللا محمـــد بــن عبـــد اهللا بـــن ابـــي بكـــر ،إعتــاب الُكتـــاب ، تحقیـــق : صـــالح االشـــتر ،) ٢٩(

 .٦٧،ص) ١٩٦١مطبوعات مجمع اللغة العربیة ، المطبعة الهاشمیة ،دمشق :(

، دار ٢٣د الطالـــب ،(طالــنجم : الوقــت الــذي یحــل فیــه أداء الــدین ، انظــر : البســتاني ، فــؤاد افــرام ، منجــ) ٣٠(

القمـــر ومســـاقطها مواقیـــت ؛ حیـــث كانـــت العـــرب تجعـــل مطـــالع منـــازل٧٧٣،ص) ١٩٧٩المشـــرق ، بیـــروت:

حلــول دیونهــا فتقــول إذا طلــع الــنجم أي الثریــا حــل علیــك مــالي ، أنظــر : البســتاني ، عبــد اهللا ، الــوافي معجــم 

 .٦١٦،ص) ١٩٨٠مكتبة لبنان ، بیروت:(وسیط للغة العربیة ، 

 .١/١١٣،) ١٩٤٨المطبعة النموذجیة ، مصر:(برانق ، محمد احمد ، الوزراء العباسیون ، ) ٣١(
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 .١٥١، كتاب الوزراء والكتاب ، صالجهشیاري) ٣٢(

المعتصــم نحــو ثــالث ســنوات واعتقلــه ثــم وزیــر كــان حســن المعرفــة بخدمــة الخلفــاء ، جیــد االنشــاء اســتوزره) ٣٣(

،وفیات االعیـانابن خلكان ،م، انظر :٨٦٤هـ/٢٥٠ى أن توفي سنةأطلقه فخدم بعده جماعة من الخلفاء ال

 .٤٨١-٣/٤٧٩مج

 . ٧٥-٧٤،ص) ١٩٦٢، مطبعة االزهر ، بغداد :١،(ط، علي عبد الرحمن الباحسین، البرامكةابو خلدون) ٣٤(

مطبعـة (الخطیب الموصلي ، یاسین خیر اهللا العمري ، غایة المرام في تاریخ محاسن بغـداد ودار السـالم ، ) ٣٥(

 .٢٨٥،ص) ١٩٦٨دار البصري ، بغداد:

ابـــــن الطقطقــــــى، محمـــــد بــــــن علـــــي بــــــن طباطبــــــا ، الفخـــــري فــــــي اآلداب الســـــلطانیة والــــــدول اإلســــــالمیة ، ) ٣٦(

 .١٩١،ص)مطبعة محمد علي صبیح وأوالده ، مصر :د.ت(

 .٢٥٥الدوري ، العصر العباسي األول ،ص) ٣٧(

 .١٣٦ابن األبار ، إعتاب الُكتاب ،ص) ٣٨(

 .٧/١٠،) ١٩٦٥دار صادر، دار بیروت :(ابي الحسن علي، الكامل في التاریخ ،ابن األثیر ، عز الدین )٣٩(

سـنة وولـي الـوزراء للمهتـدي بـاهللا ثـم للمعتمـد  ١٤ابـن وزیر من كبار الكتاب ولد ببغداد وكتب للمامون وهـو) ٤٠(

م، انظــر : ابــن خلكــان ، وفیــات ٨٨٥هـــ/٢٧٢علــى اهللا ونقــم علیــه الموفــق بــاهللا فحبســه فمــات فــي حبســه ســنة

 .٣٤٧-٢/٣٤٥االعیان ، مج

وكــذلك ابنــه الواثــق عمــل وزیــر المعتصــم والواثــق عــالم باللغــة واألدب عــول علیــه المعتصــم فــي مهــام دولتــه) ٤١(

ـــم یفلـــح فتـــولى المتوكـــل ونكبـــه وعذبـــه إلـــ ى أن مـــات فـــي بغـــداد علـــى تولیـــة ابـــن الواثـــق وحرمـــان المتوكـــل فل

 .٣٤٦-٤/٣٣٧ظر : ابن خلكان ، وفیات االعیان ،مج، انم٨٤٧هـ/٢٣٣سنة

مطبعـــة الترقـــي ،دمشـــق :(التنـــوخي، المســـتجاد مـــن فعـــالت االجـــواد ، نشـــر وتحقیـــق : محمـــد كـــرد علـــي ، ) ٤٢(

 .٨٥،ص) ١٩٤٦

جرونیباوم ، جوستاف . فون ، حضارة االسالم ، ترجمة : عبد العزیز توفیق جاوید ، راجعه : عبـد الحمیـد ) ٤٣(

 .٢٠٧،ص)مصر ،د.تنشرته مكتبة(العبادي ،

م ، أنظـــر : الطبـــري، تـــاریخ الرســـل والملـــوك ، تحقیـــق : محمـــد أبـــو ٨٥٠هــــ/٢٣٦مـــن القـــواد الشـــجعان .ت) ٤٤(

 . ١٨٦-٩/١٨٥،)،دار المعارف ، القاهرة :د.ت٤إبراهیم ،(طالفضل

 .٢/٢٨١،)دار صادر ، بیروت :د.ت(دیوان البحتري،) ٤٥(

، أنظـــر : البســـتاني ، بطـــرس ، كتـــاب قطـــر بتمییـــز الجیـــد مـــن الـــرديء ج جهابـــذةالجهبـــذ: الناقـــد العـــارف) ٤٦(

 .٣٢١،ص) م١٨٦٩مكتبة لبنان ، بیروت :(المحیط ، 

 .٢/١٦،) ١٩٧٨دار صادر، بیروت :(التنوخي ، الفرج بعد الشدة ، تحقیق : عبود الشالجي ،) ٤٧(

م ، ٨١٤هــ/١٩٩غـة وفصـاحة ، تـوفي سـنةالبحتري: شاعر مشهور كان یقال لشعره سالسل الذهب ولـه بال) ٤٨(

 .٢٥-٥/١٦ابن خلكان ، وفیات االعیان، مج

 .٢/٢٨١دیوان البحتري،) ٤٩(

فســعى عنــد م فــي دولــة المتوكــل دیــوان التوقیــع والتتبــع علــى العمــل٨٥٩هـــ /٢٤٥إلیــه فــي ســنةكاتــب كــان) ٥٠(

ــیهمالمتوكــل بالعمال، ، م٨٥٩هـــ/٢٤٥بوه فمــات ســنةعــذفضــربوه و فســعوا بــه عنــد المتوكــل فأســلمه المتوكــل ال

 .٢٥٧؛ الخضري بك ، محاضرات تاریخ األمم اإلسالمیة ،ص٢١٥-٩/٢١٤: الطبري، تاریخ ،أنظر
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كاتـب كـان علـى دیـوان الضـیاع فــي أیـام الواثـق وحبسـه فـیمن حـبس مــن كتابـه وأخـذ منـه ومـن كتابـه مــاًال ، ) ٥١(

 .٧/١٠أنظر : ابن االثیر ، الكامل في التاریخ ،

 .٩/٢١٤من الكتاب له علم باألدب كان یتولى دیوان الضیاع للمتوكل ، أنظر: الطبري ، تاریخ،وزیر) ٥٢(

من اصحاب دیون الخراج في الدولة العباسیة كان من فضالء الكتاب وأعیانهم ولي دیوان السواد وغیره في ) ٥٣(

 . ٩/٢١٤م ، انظر : الطبري ، تاریخ،٨٦٠هـ/٢٤٦ت أیام المتوكل

 .٩/٢١٤اریخ ،الطبري ، ت) ٥٤(

سـنة ثـم اسـتوزره وكـان حسـن الخـط عـارف بالحسـاب واالسـتیفاء  ٢٧هــ وهـو ابـن ٢٣٦استكتبه المتوكـل سـنة) ٥٥(

؛ الخضـري بـك ، محاضـرات ٢١٧-٩/٢١٤م، أنظـر : الطبـري ، تـاریخ ،٨٧٦هـ/٢٦٣واستوزره المعتمد ، ت

 .٢٩٦-٢٥٦تاریخ االمم اإلسالمیة ،ص

مدینــة وانتقــل ســر مــن راى بموضــع یســمى المــاحوزة واســتحدث عنــدهتوكــل قــربالَجْعَفــرىَّ : قصــر بنــاه الم) ٥٦(

دار صــادر ـ دار بیــروت :(إلیهــا، أنظــر : الحمــوي ، شــهاب الــدین ابــي عبــد اهللا یــاقوت ، معجــم البلــدان ،

٢/١٤٣ ،) ١٩٥٧. 

 .٢١٦-٩/٢١٥الطبري ، تاریخ ،) ٥٧(

ـــدین عبـــد الحمیـــ) ٥٨( ـــاریخ الخلفـــاء ، تحقیـــق : محمـــد محـــي ال ،) ١٩٥٢، مطبعـــة الســـعادة ، مصـــر:١ط(د ، ت

 .٣٤٦ص

،دار الجیـل ، ١السیوطي، تحفة الظرفاء بأسماء الخلفاء ، تحقیق : محمود محمد محمـود حسـن نصـار ،(ط) ٥٩(

 .١٠٧-١٠٦، هامش ص) ١٩٨٩بیروت :

،اشــرف المعجــم الوســیط القهرمانــة : مــدبرة البیــت ومتولیــة شــؤونه ، أنظــر: مصــطفى ، إبــراهیم وآخــرون ،) ٦٠(

؛ كمـا تطلـق ایضـًا علـى رئیسـة ٢/٧٧٠،) ١٩٦١مصـر،القاهرة :مطبعة(على طبعه : عبد السالم هارون ، 

االلفـــاظ الدخیلـــة فـــي اللهجـــة العراقیـــة الدارجـــة ،الســـجن النســـائي، أنظـــر : البزرَكـــان ، رفعـــت رؤف ، معجـــم

 .١٣٧،ص) ٢٠٠٠،مطبعة االمراء،بغداد:١(ط

:رف العثمانیة،حیـدر ابـاد ، الـدكنمطبعـة دائـرة المعـا،١، (طریخ الملـوك واألمـمفـي تـا، المنـتظمابن الجـوزي) ٦١(

 .٦/١٦٦،) هـ١٣٥٧

 .٢/٤٤التنوخي ، الفرج بعد الشدة ، هامش ) ٦٢(

ــــدر والقــــاهر نشــــأ كاتبــــًا كابیــــه وجــــده أنــــیط بــــه اإلشــــراف علــــى الــــدواوین والنظــــر فــــي المظــــالم، ) ٦٣( وزر للمقت

دادي، ابو بكـر أحمـد بـن علـي، تـاریخ بغـداد او مدینـة السـالم ، (دار الخطیب البغأنظر :م،٩٤٦هـ/٣٣٤ت

 .١٥-١٢/١٤،)الكتاب العربي ، بیروت:د.ت

 .٨/١١التنوخي ، نشوار المحاضرة ،) ٦٤(

داهیــة فصــیح ادیــب مهــد دولــة المقتــدر اتصــل بالمعتضــد فــواله دیــوان الســواد ثــم وزر للمقتــدر وزیــر المقتــدر) ٦٥(

 .٣٧٥-٣/٣٦٨ابن خلكان، وفیات االعیان،مج:هـ وقتله،أنظر٣١٢تدر سنةمقثالث مرات وقبض علیه ال

أنظـر:م ،٩٢٤هــ/٣١٢ظالمًا سیئ السیرة وقبض علیه مع والده وقـتال معـًا سـنةابن الوزیر ابن الفرات كان) ٦٦(

الهمــذاني، محمــد بــن عبــد الملــك ، تكملــة تــاریخ الطبــري مــن كتــاب ذیــول تــاریخ الطبــري ، تحقیــق: محمــد أبــو

 .٢٤٥-٢٤٤،ص) ١٩٧٧دار المعارف، مصر:(الفضل إبراهیم ، 

:دار مكتبـة الحیـاة ، بیـروت(حمزة بن الحسن ، تاریخ سني ملوك االرض واالنبیاء علیهم الصالة والسالم ،) ٦٧(

 .١٥٣،ص) د.ت
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مطبعــة شــركة التمــدن، (احمــد بــن محمــد ، تجــارب االمــم ، صــححه : هـــ ف آمــدروز ،مســكویه ، ابــو علــي) ٦٨(

 .١/٢٤،) ١٩١٤ر :مص

 .٤/١٦٤التنوخي ، نشوار المحاضرة ،) ٦٩(

الصابيء ، ابو الحسن الهالل بن المحسن ، الوزراء وتحفة األمراء في تاریخ الوزراء ، تحقیق: عبد الستار ) ٧٠(

 .١٤٢ص ،) ١٩٥٨دار إحیاء الكتب العربیة ، عیسى البابي الحلبي وشركاوه ، القاهرة :(احمد فراج ،

، تقـدیم : أحمـد ١٩٥٢في مصر من العصر الفرعوني حتـى ثـورة یولیـو عادل ، السجون والتعذیبزناتي ،) ٧١(

  .٧٣،ص) ٢٠٠٣جمعیة حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء ، مصر :(الصاوي ، 

:الردنیـة ، االردنالمطبعة ا(من الرشید الى المتوكل ، ، فاروق ، العباسیون االوائل ـ العصر الذهبيعمر) ٧٢(

٣/١٧٨،) ١٩٨٢. 

 .٨/١٤٦التنوخي ، نشوار المحاضرة ،) ٧٣(

 .٥٩الصابيء ، الوزراء ،ص) ٧٤(

فلمــا حجــب ابــن ابــن المعتــز علــى ان یقلــد الشــرطة اضــافة الــى الحجابــةفــي مــؤامرةحاجــب المقتــدر ســاهم) ٧٥(

م ، مســكویه ، ٩٠٨هـــ/٢٩٦ثــم ظهــر أمــره للمقتــدر فقــبض علیــه وقتلــه ســنةالمعتــز عــاد الــى نصــرة المقتــدر

 .١/١٢جارب االمم ،ت

 .١٣-١/٦م، مسكویه ، تجارب االمم،٩٠٨هـ/٢٩٦تقلد دوایین االزمة ثم اعتقل وسنة) ٧٦(

 .٣١الصابي ، الوزراء ،ص) ٧٧(

م، انظـــر: الســـمعاني، أبـــو ســـعد عبـــد الكـــریم بـــن محمـــد ، االنســـاب ، تحقیـــق ٨٦٠هــــ/٢٤٦فقیـــه محـــدث ،ت) ٧٨(

،) ١٩٨٠،بیـــــروت :٢لناشـــــر:محمد امـــــین دمـــــج،(طوتعلیـــــق : عبـــــد الـــــرحمن بـــــن یحیـــــى المعلمـــــي الیماني،ا

٢٦٢-٤/٢٦١. 

، البغدادي ، صفي الدین عبد المؤمنأنظر : عبد الحق ،یجمع سبع كور مابین البصرة وفارسبلد األحواز:) ٧٩(

،دار المعرفــة ، ١مراصــد االطــالع علــى أســماء األمكنــة والبقــاع ، تحقیــق وتعلیــق : علــي محمــد البجــاوي،(ط

 .١/١٣٥،) ١٩٥٤بیروت :

 .١/١١٣مسكویه ، تجارب االمم ،) ٨٠(

 .٤٧الصابي ، الوزراء،ص) ٨١(

الهفـوات النـادرة ، تحقیـق وتعلیـق : صـالح االشـتر ،أبي الحسن محمـد بـن هـالل ،غرس النعمةالصابي ،) ٨٢(

 .٢٠١،هامش ص) ١٩٦٧بدمشق :مطبوعات مجمع اللغة العربیة(

 .١١٩الصابي،الوزراء ،ص) ٨٣(

 . ٨/١٤٦المحاضرة ، ارالتنوخي ، نشو ) ٨٤(

آمـــــدروز ، الصـــــابي ، مـــــن تـــــاریخ أبـــــي الحســـــین الصـــــابي فـــــي ذیـــــل تجـــــارب االمـــــم ، صـــــححه :هــــــ .ف) ٨٥(

 .٤/٤٤٨،) ١٩١٩القاهرة :(

 .٢٤٤الهمذاني، تكملة تاریخ الطبري من كتاب ذیول تاریخ الطبري ،ص) ٨٦(

بــك وعلــي الجــارم ح : أحمــد أمــینالكاتــب ، أبــو جعفــر أحمــد بــن یوســف ، المكأفــاة ، تصــحیح وضــبط وشــر ) ٨٧(

 .٥٣،ص) ١٩٤١، المكتبة األمیریة ببوالق ، القاهرة :١، (طبك

،تجارب االمم ،صححه :هـ .ف آمـدروز، ذیل كتاب شجاع محمد بن الحسین ظهیر الدینالروذراوري، ابو) ٨٨(

 .٣/١١٨،) ١٩١٦مطبعة شركة التمدن الصناعیة ،مصر :(
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، قدمـه وراجعـه : صـالح الـدین المنجـدائر والتحـف ، تحقیـق : محمـد حمیـد اهللا ، ابن الزبیر، الرشـید ، الـذخ) ٨٩(

 .٢٣٨،ص) ١٩٥٩مطبعة حكومة الكویت :(

مطـــابع دار (،جـــواد ، مصـــطفى ، ســـیدات الـــبالط العباســـي ،٢٧٤تكملـــة تـــاریخ الطبـــري ، صالهمـــذاني ،) ٩٠(

 .٩٣-٩٢،ص) ١٩٥٠الكشاف ، بیروت :

شــجاعًا مــن الــدهاة ولــي دمشــق للمقتــدر خلــع المقتــدر ونصــب أخــاه القــاهر ، مــن أكــابر القــواد االتــرك كــان ) ٩١(

القــــاهر خلیفــــة ثــــم أن القــــاهر قــــبض علیــــه بحیلــــة وقتلــــه ســــنة واعــــاد الجنــــد المقتــــدر وحاربــــه وقتلــــه ونصــــب

النــبالء ، تحقیــق : مصــطفى ، ســیر اعــالممحمــد بــن احمــدشــمس الــدینالــذهبي ،م، أنظــر :٩٣٣هـــ/٣٢١

؛الخضــري بــك ، ، محاضــرات ١٠/٣٠، مــج) ٢٠٠٤، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت :١،(طعبــد القــادر عطــا 

 .٣٦٠-٣٥٤تاریخ األمم االسالمیة، ص

 .٣٨٩السیوطي ، تاریخ الخلفاء ،ص) ٩٢(

 .٣٦ابن الطقطقى، الفخري ،ص) ٩٣(

، )م١٨٨٥مطبـع روخـس، مجـریط:(ابـي علـي الصـدفي ،االمـامابن األبار ، المعجم في اصحاب القاضـي) ٩٤(

 .٥٦ص

:ع فهارسـهابن الكازروني ، ظهیر الدین علي بن محمد ، مختصر التاریخ ، تحقیق :مصطفى جواد ، وض) ٩٥(

 .١٧٥-١٦٣،ص) ١٩٧٠مطبعة الحكومة ، بغداد :(سالم االلوسي ،

وزیر یضرب بحسن خطه المثل تقلد الوزارة للمقتـدر ولمـا خلـع ونصـب القـاهر ابقـاه وزیـرًا ولمـا عـاد المقتـدر) ٩٦(

للخالفة أقره على الوزارة ثم اعتقله ولما قتل المقتدر وولي القاهر استوزره ثم استوزره الراضـي ثـم قـبض علیـه 

م، أنظــر : ابـــن خلكــان ، وفیــات االعیـــان ،٩٤٠هـــ/٣٢٨وقطــع یــده ثـــم قطــع لســانه ومـــات فــي الســجن ســـنة

 .٣٥٧-٤/٣٥٤مج

واوالده ، الحلبي،مطبعة البابي ١لجهشیاري ،(طالسقا ،مصطفى وآخرون ، محققي كتاب الوزراء والكتاب ل) ٩٧(

 ي . -، ص ، ط) ١٩٣٨القاهرة :


