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٢٦/٧/٢٠٠٦تاریخ قبول النشر :  ؛ ٢٣/٥/٢٠٠٦تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ـــــ ـــــا مـــــن خـــــالل البحـــــث الموســـــوم ((تب ـــــاهللا إجـــــراءات ین لن السیاســـــیة الخلیفـــــة المعتضـــــد ب

ــیمقأالموصــل و واالقتصــادیة واالداریــة فــي  )) ان الخلیفــة م)٩٠١-٨٩٢هـــ/ ٢٨٩-٢٧٩( الجزیــرةل

المعتضــد بــاهللا كــان مــن بــین الخلفــاء األقویــاء الــذین حكمــوا فــي العصــر العباســي الثــاني، والــذي 

الخالفة العباسیة بعد أن شارفت على السقوط بید األتراك.استطاع ان یعید هیبة

فـــأول مـــا قـــام بـــه هـــو محاربـــة الخـــارجین عـــن الســـلطة فـــي أي مكـــان مـــن الدولـــة العربیـــة 

االسالمیة، فكان نصـیب مدینـة الموصـل والجزیـرة هـو القضـاء علـى أحـد قـادة الخـوارج فـي عصـره 

الجزیـرة عـن مركـز الخالفـة وضـعف الدولـة وهو هارون الشاري الذي استغل بعـد مدینـة الموصـل و 

فســیطر علــى المنطقــة وطــرد عمــال الخالفــة وقــام بجبایــة ضــریبة الخــراج مــنهم فقــاد الخلیفــة بنفســه 

ثالث حمالت الى الموصل توجت بالقبض علیه وساد األمن والرخاء فیها.

هـو تـأخیر ومن ألمع القرارات التي اتخذها الخلیفة المعتضد باهللا وهو في مدینـة الموصـل

جبایة ضریبة الخراج التي تسمى "النیروز" االول من آذار الى الحادي عشر مـن حزیـران مـن كـل 

سنة، وكتب بذلك الى كل أقالیم الدولة العربیة اإلسالمیة وسمي بذلك "النیروز المعتضدي".

وبهذا القرار رفع الظلم عن النـاس والفالحـین بصـورة خاصـة، وحقـق لهـم الرفـاه وجنـوا مـن

جراء ذلك مزیدًا مـن األربـاح وُرفـع عـنهم الظلـم والحیـف الـذي كـان یصـیبهم فـي العصـور السـابقة، 

وذلــك ألن المحاصــیل لــم تنضــج بعــد ولــم یحــین وقــت حصــادها، وبالتــالي كــان یضــطر قســم مــن 

الفالحین الى ترك مزارعهم والهجـرة الـى منـاطق أخـرى أو اللجـوء الـى "الضـمان: وهـو بیعهـا ألحـد 

ن مقابل دفع الضریبة، فكان أول المبتهجین بهذا القرار هم أهـل الموصـل والجزیـرة، وذلـك الموسری

لما هو معروف عنهم بأنهم مزارعین من الطراز األول وأغلب مناطقهم دیمیة تعتمد على األمطار 

وأهمها محصولي الحنطة والشعیر، وكانت أغلب میرة أهل العراق من الموصل والجزیرة.
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“279 -289 A.H./ 892 – 901 A.D’



احمد اسماعیل عبداهللا

٢٤٣

Dr. Ahmed Ismaeal Abdull Alhabory
University of Mosul - College of Islamic Sciences

Abstract:
The graceful research showed ((The Political, Economical and

Management Procedures of Al-Mu'tadid Bellah Caliph in Mosul and
Jazeera Province “279 -289 A.H./ 892 – 901 A.D’)). The study about
political, economic and educational cases.

Al-Mu’tadid Bellah caliph was one of the strong caliphs who ruled
during the second Abbasy age, and he could retune the Abbasy caliphate
prestige, when it was about to fill to in the Turkish authority.

Firstly he fight the people who aren't observe the authority, and
who were separating in all the state regions whether east or west. That in
Mosul city and Jazeera province, he arrested the largest leaders of his age
Harun Al-Shary, who wasn’t observe the authority and exploded the far
distance of Mosul city and Jazeera province from the caliphate center and
the state weaken, that he controlled the region and bounced the caliphate
workers and collected the land tax from them and injustice them.
Therefore, the caliph led three attaches to Mosul, which are ended with
arresting him, and the security with satisfy separated there.

And from the most important decisions that Al-Mut'adid Bellah
caliph issued, was delay the collecting of land tax, which was name "Al-
Mutathedy Yezuz", from March to 11th June in every year, in Mosul city.

This decision removed the injustice from the people and from the
farmers especially, and achieved the comfortable. That, they earned more
gains, because the uncomfortable and despotism of the past ages are
removed, for in the past the yield wasn’t ripen and it is early to pick.
Therefore, part of the farmers obligate to leave their farms and emigrate
to another regions or resort to "insurance" by selling the farms to the rich
people to pay the tax.

The first who welcomed this decision were Mosul and Jazeera
province people, for as it is known, that they are farmers of the first
degree and most of their farmers depend on rain, and from the most
famous of their yield were wheat and barley, and most of Iraqi people
provision was from Mosul and Jazeera province.
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  :مةدقالم
الثاني في نظر المؤرخین القدامى والمحدثین عصر ضـعف الخالفـة یعد العصر العباسي 

وسیطرة االتراك، ومن بین اسباب ذلك هو وصـول خلفـاء ضـعفاء مقارنـة بخلفـاء العصـر العباسـي 

االول ومن سبقهم في العصر االسالمي.

وهنالــك مــن یعــزو هــذا الضــعف فــي مؤسســة الخالفــة الســباب عدیــدة ومــن بینهــا االســباب 

ي االبتعـــاد عـــن العمـــل وفـــق مـــا جـــاء بـــه القـــرآن الكـــریم والســـنة النبویـــة المطهـــرة والســـلف الدینیـــة فـــ

الصالح.

وممـا یعـزز هــذا الـرأي حــدیث الرسـول محمــد صـلى اهللا علیـه وســلم (خیـر أمتــي قرنـي، ثــم 

ـــونهم، ثـــم ان مـــن بعـــدكم قومـــًا یشـــهدون وال یستشـــهدون ویخونـــون وال  ـــذین یل ـــم ال ـــونهم، ث ـــذین یل ال

رضـي اهللا عنـه فـال )١(نذرون وال یفون، ویظهر فیهم السمن)، قـال عمـران بـن حصـینیؤتمنون، وی

.)٢(ادري اذكر بعد قرنه قرنین او ثالثة

فان كان الخلفاء على خیر دّل ذلك على خیر المجتمع وحسـن المعتقـد، واذا كـان الخلفـاء 

لنا خیریة القـرون مـن على سوء دل على سوء المعتقد، والرسول محمد صلى اهللا علیه وسلم یذكر 

م علـى یـد ٨٦١هـ/٢٤٧بعد قرنه، والواقع ان الضعف بدأ بعد مقتل الخلیفة المتوكل على اهللا سنة 

لـم یكـن بعـد ذلـك افـراد اخیـار بـل كـان هنالـك افـراد اخیـار كثیـرون أنـه االتراك، ولكن هذا ال یعنـي 

.)٣(لكن في خضم واسع ممن هم دونهم

-٢٧٩ة بــین مــن هــم اقــل مــنهم، فالخلیفــة المعتضــد بــاهللا كــان خلفــاء اخیــار غیــر انهــم قلــ

م مثال شّبه من قبـل بعـض المـؤرخین بالخلیفـة عمـر بـن عبـدالعزیز، ومّمـا ذكـر ٩٠١-٢٨٩/٨٩٢

عنه انه كتب من ارض الموصل الحدباء الى كافة اقالیم الدولة العربیة االسالمیة بتـاخیر النیـروز 

لسنة الفارسیة التي تصادف االول من اذار من كل سـنة (الذي هو موعد جبایة الخراج من بدایة ا

یتكــون .)٤(الــى الحــادي عشــر مــن حزیــران رحمــة بالعبــاد ورأفــة بالرعیــة والمــزارعین وتحقیقــا للعــدل

:اآلتیة البحث من المحاور 

لمحة عن عصر الخلیفة المعتضد باهللا. .اوال

  اهللا.الموصل واقلیم الجزیرة في عصر الخلیفة المعتضد ب.ثانیا

هــ، وكانـت  ٧عمران بن حصین: بـن عبیـد، ابـو نجیـد الخزاعـي، مـن علمـاء الصـحابة، اسـلم عـام خیبـر سـنة  )١(

؛ الزركلـي، ٢٨/ ١حدیثًا. الذهبي، تذكرة الحفاظ :  ١٣٠عة یوم فتح مكة، له في كتب الحدیث معه رایة خزا

  .٧٠/ ٥االعالم، 

  .٣٦٥٠البخاري، صحیح البخاري، رقم الحدیث  )٢(

  .٥٥محمود شاكر، خلفاء العصر العباسي الثاني، ص  )٣(

  .١٠/٣٩الطبري، تاریخ الرسل والملوك:  )٤(
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اإلجراءات السیاسیة..١

اإلجراءات االقتصادیة..٢

اإلجراءات اإلداریة..٣

�ͿΎΑ�Ωο.اوالً  Ηόϣϟ�ΔϔϳϠΧϟ�έλ ϋ�ϥϋ�ΔΣϣϟ
هــو ابـــو العبــاس احمـــد بـــن الموفــق طلحـــة بـــن المتوكــل بـــن المعتصـــم بــن الرشـــید الملقـــب 

.)١(بالمعتضد باهللا

)٢(المعتضد باهللا

الخلیفــة المعتضــد بــاهللا ملــك بنــي العبــاس، الن الدولــة العباســیة ضــعفت وكــادت ان جــّددو 

م وبعـدها فتـرة ٨٦١هــ/٢٤٧سـنة اهللا بعـد مقتـل الخلیفـة المتوكـل علـى علیهـا تزول لسیطرة االتـراك 

م) وسـمیت "فتـرة العشـر سـنوات" ٨٦٩-٨٦١هــ/٢٥٦-٢٤٧الفوضى العسكریة التـي اسـتمرت مـن 

.)٣(فة ان تزولوكادت فیها الخال

ـــتن فـــي  ـــالقوة والصـــرامة، وتمكـــن مـــن اضـــعاف الف ـــة المعتضـــد بـــاهللا مشـــهورًا ب كـــان الخلیف

.)٤(من والرخاء بعد االضطراب والضعفاأل دعصره، وسا

  .٢٥العصر العباسي الثاني، ص خلفاء محمود شاكر، ؛ ٢٦٩ص لفاء، السیوطي، تاریخ الخ )١(

  .٢٧٠-٢٦٩ص تاریخ الخلفاء، السیوطي،  )٢(

فوزي، عصر عمر ؛ فاروق ٢١٦-٢١١/ ٣: ؛ الیعقوبي، تاریخ٦٢٣ابن خیاط، تاریخ خلیفة بن خیاط، ص  )٣(

  .٣٤-٣٢الفوضى العسكریة، ص 

  .٣٦٩السیوطي، تاریخ الخلفاء، ص  )٤(

الخلیفة المعتصم باهللا العباسي

الخلیفة المتوكل
المستعینق            ـالواث

المهتدي

وفق طلحهالمالمنتصر          المعتز      المؤید           المعتمد    
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:)١(وفي ذلك قال ابن المعتز

بنـــــــــي هاشـــــــــمأمـــــــــا تـــــــــرى ملـــــــــكَ 

ـــــــــكِ  ـــــــــهیـــــــــا طالبـــــــــًا للمل كـــــــــن مثل

عــــــــــاد عزیــــــــــزًا بعــــــــــد مــــــــــا ذلــــــــــالً 

)٢( فــــــــــــالتســــــــــــتوجب الملــــــــــــك واال

وحارب الفالسـفة واقـر ان ال یقعـد فـي الطریـق مـنجم وال قّصـاص ونـودي بهـذا فـي بغـداد، 

، خشـیة ان یقـع النـاس فـي الفـتن كمـا )٣(ن بیـع كتـب الفالسـفة والجـدل وعلـم الكـالممومنع الوّراقین 

.)٤(خلق القران" ةحدث في عصر الخلیفة المامون ایام "فتن

. وان یبطــل دیـــوان )٥(و االرحـــامو ى االفـــاق بــان یــورث ذم كتــب الــ٨٩٦هــــ/٢٨٣فــي ســنة 

. وفیهــا كثــر الــدعاء للخلیفــة المعتضــد )٦(الفــرائض والمواریــث، وفــي الســابق كــان فقــط یورثــون ذو 

.)٧(باهللا

سـعید القرمطـي الـذي قـام بقلـع الحجـر االسـود  يفي البحـرین بقیـادة ابـ)٨(طةموحارب القرا

مــن الوصــول الــى اطــراف مدینــة البصــرة والحــق هــزائم رب جیــوش الخالفــة وتمكــنامــن مكــة، وحــ

بجیوش الخالفة، ثم بعدها تمكن الخلیفة من االنتصار علیه وهزیمته ومالحقته في الـیمن والعـراق 

.)٩(وابعاده الى الخلیج العربي

ن المعتــز : عبــد اهللا بــن محمــد المعتــز بــاهللا بــن المتوكـل بــن المعتصــم بــن الرشــید العباســي ابــو العبــاس (ت ابـ )١(

م) الشــاعر المبــدع، خلیفــة یــوم ولیلــة، ولــد فــي بغــداد واولــع بــاالدب وصــنف عــدة كتــب منهــا ٩٠٩هـــ/  ٢٩٦

  .٤/١١٨كلي، االعالم: ، الزر ٩٢/ ١٠(البدیع)، (الجوارح والصید). الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد : 

  .٣٦٩، ص السیوطي، تاریخ الخلفاء )٢(

  .٣٧٠-٣٦٩، ص نفسهالمصدر  )٣(

احمـد اســماعیل عبـداهللا الجبــوري، عالقـة الخالفــة العباســیة ؛ ٦٣٢-٦٣١/ ٨: الطبـري، تــاریخ الرسـل والملــوك )٤(

  .٢١بالعلماء في العصر العباسي االول، ص 

اریث القرابـة الـذین لیسـوا بـذوي سـهام مقـدرة وال عصـبة ذكـورًا كـانوا ام اناثـًا، وهم عند علماء المو ذوو االرحام: )٥(

  .٥٨٩/ ٣التهانوي، كشاف اصطالح الفنون : 

وهم عند علماء المواریث الورثة الذین لهم سهام مقدرة في الكتاب والسـنة واالجمـاع، التهـانوي، ذوو الفرائض: )٦(

  .١١٢٧-١١٢٦/ ٥التهانوي، كشاف اصطالح الفنون : 

  .٤٧-١٠/٤٦ الطبري، تاریخ الرسل والملوك: )٧(

القرامطــة: نســبة الــى قــرمط كــان لقبــًا لحمــدان بــن االشــعث زعــیم قرامطــة جنــوب العــراق، ومعناهــا فــي اصــلها  )٨(

فـوزي، نشـاة الحركــات السیاسـیة الدینیـة فــي عمـر النبطـي احمـر العینـین، ابــن منظـور، للسـان العـرب؛ فــاروق 

  .٢٢١االسالم، ص 

  .٢٨٣العصر العباسي الثاني، ص خلفاء ؛ محمود شاكر، ٣١٩طي، تاریخ الخلفاء، ص السیو  )٩(



احمد اسماعیل عبداهللا

٢٤٧

امــا العالقــة مــع الــروم فــي عصــره فاســتمرت علــى شــكل غــارات مــن اجــل المحافظــة علــى 

.)١(عداء فیهم، واستمرت الغزوات التي یطلق علیها الصوائف والشواتياال عالثغور لكي ال یطم

م، وهـــو ال یـــزال شـــابًا فـــي االربعـــین مـــن ٩٠١هــــ/٢٨٩تـــوفي الخلیفـــة المعتضـــد بـــاهللا ســـنة 

، فرثاه ابن المعتز بقصیدة رائعة، بینت صفاته وقوته، وازدهار عصره:)٢(عمره

یـــــا دهـــــر ویحـــــك مـــــا ابقیـــــت لـــــي احـــــداً 

قــــــــــــدر هل ذا كلــــــــــــاســــــــــــتغفر اهللا بــــــــــــ

ـــــةٍ  ـــــراء مظلم ـــــي غب ـــــر ف ـــــا ســـــاكن القب ی

ــــي  كنــــت تشــــحنهاقــــد ایــــن الجیــــوش الت

كنــــــت تملــــــؤهقــــــد ایــــــن الســــــریر الــــــذي 

ایــــــن القصــــــور التــــــي شــــــیدتها فعلــــــت

قـــــــــــد ابقـــــــــــوا كـــــــــــل مرقـــــــــــال مـــــــــــذكرة

ـــــــــدا ـــــــــل الوال ـــــــــدا ســـــــــوء تاك ـــــــــت وال وان

رضـــــــــیت بـــــــــاهللا ربـــــــــًا واحـــــــــدًا صـــــــــمداً 

ـــــــــردا ـــــــــدار منف ـــــــــة مقصـــــــــى ال بالظاهری

ـــــي ـــــوز الت ـــــن الكن ـــــم تحصـــــها عـــــدداای ل

ـــــــــدا ـــــــــه ارتع ـــــــــه عین ـــــــــن رات ـــــــــة م مهاب

ـــــــــــدا ـــــــــــز فاتق ـــــــــــا ســـــــــــنا االبری والح فین

.)٣(ا الزبــــــــــداهوخبــــــــــاء تنثــــــــــر اشــــــــــداق

�ͿΎΑ�Ωοلیمقأالموصل و.ثانیاً  Ηόϣϟ�ΔϔϳϠΧϟ�έλ ϋ�ϲϓ�Γέϳί Οϟ:
:الوضع السیاسي.١

د یبدو ان الوضع السیاسي في منطقة الموصل والجزیرة في بدایـة عصـر الخلیفـة المعتضـ

باهللا كان غیر مستقر، ویظهر فیه الخوارج بین فترة واخرى، مستغلین بذلك بعد المنطقة الجغرافـي 

عن مركز العاصمة بغداد من جهة، وضعف الخالفة وتغلب االتراك علیهـا فـي الفتـرة السـابقة مـن 

لــى اســتقرار المنطقـة نالحـظ ان الخلیفـة المعتضــد بـاهللا توجـه االعمـل علـى جهـة اخـرى، ومـن اجــل 

م، قاصــدًا بــذلك منـازل بنــي شــیبان الــذین كــانوا یثیــرون قلــق ٨٩٣هـــ/٢٨٠المنطقـة بنفســه فــي ســنة 

الجزیـرة معقــًال لهـم، وعنــد وصـولهم الخبــر رضِ أن مــن یون مــع الخـارجین علیــه متخـذفـالخالفـة ویق

قتـل . ف)٤(ضموا اموالهم وعیالهم وحاولوا الهرب، لكن الخلیفة تمكن من مبـاغتتهم فـي منطقـة السـن

منهم وغـرق القسـم االخـر فـي الـزابین، وسـبى النسـاء واالمـوال وغـنم جیشـه غنـائم كثیـرة  اكبیر  اعدد

من االموال والغنم واالبل وكثر في ایدي الناس حتى بیعت الشـاه بـدرهم والجمـل بخمسـة دراهـم ثـم 

؛ ٢٧١-٢٧٠العصـر العباسـي الثـاني، ص خلفـاء ؛ محمـود شـاكر، ٤٦/ ١٠الطبري، تاریخ الرسل والملـوك:  )١(

  .٣٦٨-٣٦٧موفق سالم نوري، العالقات العباسیة البیزنطیة، ص 

  .١٠/٨٦ الطبري، تاریخ الرسل والملوك: )٢(

  .١٢٠/ ٢ دیوان ابن المعتز: )٣(

السن : یقـال لهـا بارمـا مدینـة علـى دجلـة فـوق تكریـت لهـا سـور وجـامع كبیـر ومـن اهلهـا علمـاء وفیهـا كنـائس  )٤(

  .٢٦٩-٢٦٨/ ٣وبیع للنصارى وعند السن مصب الزاب االسفل، یاقوت الحموي، معجم البلدان : 



…السیاسیة واالقتصادیة واإلداریةالخلیفة المعتضد باهللا إجراءات 

٢٤٨

نـاء عودتـه ، وعاد الى بغداد، وفي اث)١(مضى المعتضد الى مدینة الموصل، وبعدها الى مدینة بلد

الصـفح والعفـو عـنهم، فاخـذ مـنهم خمسـمائة رجـل كرهـائن حتـى ال یعـودوا  هلونألقیه بنو شـیبان یسـ

.)٢(الخالفة لىمرة اخرى للخروج ع

م، ٨٩٤ هـــ/٢٨١وعــاد الخلیفــة المعتضــد بــاهللا الــى الموصــل والجزیــرة مــرة اخــرى فــي ســنة 

ع هــارون الشــاري الخــارج عــن . قــد تعــاطف مــ)٣(وذلــك لوصــول خبــر الیــه بــان حمــدان بــن حمــدون

.)٤(الخالفة ودعاله

 اب واالكراد لما بلغهم خروج الخلیفة المعتضد باهللا الـیهم تحـالفوا ان یقتلـو اعر ویذكر ان األ

ولــم تســعفنا المصــادر فــي ذكــر االســباب الحقیقیــة لــذلك ولكــن مــن خــالل االحــداث علــى دم واحــد،

، كردوسـًا دون كـردوس، )٥(عسـكرهم ثالثـة كـرادیسواجتمعـوا وعبئـوایظهر انهم كانوا من الخوارج. 

وجعلــوا عیــالهم )٦(انهــم كــانوا فــي الجانــب الشــرقي مــن الموصــل وبــالقرب مــن الــزاب الكبیــر وویبــد

فـاوقع بهـم وقتـل )٧(واموالهم في اخر كردوس، وتقدم الخلیفة المعتضد باهللا بجیشه فـي خیـل جریـدة

الزاب ثم اتجه بعدها الخلیفة المعتضد باهللا الى مدینـة منهم، وغرق قسم كبیر منهم في  اكبیر  اعدد

التــي كــان یســیطر علیهـــا حمــدان بــن حمــدون، فلمــا بلغـــه )٨(الموصــل ومــن ثــم الــى قلعـــة مــاردین

وصول الخلیفة المعتضد باهللا هرب وخّلف ابنه بها، ونزل جیش الخلیفة المعتضد باهللا على القلعة 

الخلیفـة وصـعد ومـن معـه حتـى وصـل الـى بـاب القلعـة وحاربهم من كان فیها، وفي الصباح ركب

فقعـد ففتحـه !"ثم صاح باعلى صوته، یا ابن حمـدون، فاجابـه: لبیـك، فقـال لـه: افـتح البـاب، ویلـك

ـــد: )١( ـــة فـــوق المبل ـــة قدیمـــة علـــى دجل ـــدان : وهـــي مدین ـــاقوت الحمـــوي، معجـــم البل وصـــل بینهـــا ســـبعة فراســـخ، ی

١/٤١١.  

  .٣٣-١٠/٣٢الطبري، تاریخ الرسل والملوك:  )٢(

م عــدنان: جــد بنــوه "بنــو حمــدان" ملــوك الجزیــرة والموصــل ثــحمــدان بــن حمــدون: بــن الحــارث التغلبــي الــوائلي،  )٣(

اكثـر الشـام ودیـار بكـر، وابـو فـراس وحلب فـي العصـر العباسـي مـنهم سـیف الدولـة الحمـداني صـاحب حلـب و 

  .٢/٢٧٤الشاعر واخرون؛ الزركلي، االعالم: 

  .١٠/٣٧الطبري، تاریخ الرسل والملوك:  )٤(

الكردوس الخیل العظیمة، وقیل القطعة من الخیل العظیمة، والكرادیس، الفرق، ویقال كردوس القائـد كرادیس: )٥(

  .١٩٥/ ٦تائب الخیل. ابن منظور، لسان العرب : خیله أي جعلها كتیبة. كتیبة او الكرادیس : ك

ویسمى الزاب االعلى بین الموصل واربیل، ویسمى ایضـًا بـالزاب المجنـون لشـدة جریانـه، انظـر الزاب الكبیر: )٦(

  .٣/١٢٣انظر : یاقوت الحموي، معجم البلدان: 

دیدة مـن الخیـل، ابـن منظـور، ال رجالة فیها، وكذلك الجماعة من الخیل وتسـمى ایضـًا خیـارًا وشـخیل جریدة: )٧(

  .١١٨/ ٣لسان العرب : 

قلعــة مشــهورة علــى جبــل الجزیــرة مشــرفة علــى دنیســر ودارا ونصــیبین وذلــك الفضــاء الواســع وامامهــا مــاردین: )٨(

  .٣٩/ ٥ربض عظیم فیه اسواق كثیرة وخانات ومدارس وربط، انظر : یاقوت الحموي، معجم البلدان : 



احمد اسماعیل عبداهللا

٢٤٩

م امـر بهـدمها ثالخلیفة المعتضد باهللا في الباب وامر من دخل فنقل ما في القلعة من اثاث ومال، 

.)١(فهدمت"

ـــه المودعـــة وســـلمت الـــى الخلیفـــة دون، وصـــو وطلـــب بمالحقـــة حمـــدان بـــن حمـــد رت اموال

.)٢(المعتضد باهللا

حیــــث ذكــــر لــــه رجــــل یقــــال لــــه )٣٢٩(اتجــــه بعــــدها الخلیفــــة الــــى مدینــــة تســــمى "الحســــنّیة"

. فـــي جـــیش كبیـــر یبلـــغ تعـــداده حـــوالي عشـــرة االف رجـــل وكـــان لـــه قلعـــة فـــي المدینـــة، )٤٣٠("شـــّداد"

.)٥(قلعتهفقبض علیه الخلیفة المعتضد باهللا ثم هدم

م استمر الخلیفة المعتضد باهللا في البحث عن حمدان بـن حمـدون ٨٥٩هـ/٢٨٢وفي سنة 

بـین نهـر دجلـة ونهـر )٦("باسـورین"تسـمى وارسل وصیف موشكیر في طلبه، وكان هو في منطقة 

صـیف الیـه ودارت معركـة و ه الطبـري، وكـان المـاء فـي وقـت فیضـان، فعبـر اصـحاب سماخر لم ی

كبدوا فیها خسائر كبیرة، تمكن بعدها حمدان من الهرب في زورق كان معدًا لـه فـي بین الطرفین ت

وحمــل معــه مــاًال وعبــر الــى الجانــب )٧(نهــر دجلــة ومعــه كاتبــه النصــراني یــدعى "زكریــا بــن یحیــى"

واسـتطاع اللحـاق بـاالعراب بعـد انقطـاع االتصـال بینـه )٨(الغربي من دجلة مـن ارض دیـار ربیعـة"

ر مــن الجــیش وتتبعــوا اثــره حتــى فــن االكــراد فــي الجانــب الشــرقي، وعبــر خلفــه نوبــین جماعتــه مــ

ـــم بهـــم ف هاشـــرفوا علـــى دیـــر كـــان قـــد نزلـــ ـــة هـــفعل رب هـــو وكاتبـــه وتركـــوا المـــال فحمـــل الـــى الخلیف

ًال حتـى وصـل الـى یضیعة له شرقي دجلة، وبعدها سار ل إلىالمعتضد، وتمكن بعدها من الهرب 

الخلیفــة المعتضــد بــاهللا مســتجیرًا بــه، فاحضــره اســحاق الــى مضــرب اســحاق بــن ایــوب فــي جــیش

.)٩(مضرب المعتضد وامر باالحتفاظ به

  .١٠/٣٨والملوك: الطبري، تاریخ الرسل  )١(

  .٣٨/ ١٠:  نفسهالمصدر  )٢(

ــد فــي شــرقي الموصــل علــى یــومین، بینهــا وبــین جزیــرة ابــن عمــر، یــاقوت الحســنّیة: )٣( منســوبة إلــى الحســن، بل

  .٢/٢٦٠الحموي، معجم البلدان : 

.لم اعثر له على ترجمةشداد: )٤(

  .١٠/٣٩الطبري، تاریخ الرسل والملوك:  )٥(

  .٣٢٢/ ١من اعمال الموصل شرقي نهر دجلة، یاقوت الحموي، معجم البلدان : ناحیةباسورین: )٦(

.لم اعثر له على ترجمةزكریا بن یحیى: )٧(

بین الموصل إلى راس العین بقعاء الموصل ونصبین وراس عین ودنیسر والخابور، جمیعه وما دیار ربیعة: )٨(

/ ٢ة ودیـار بكـر، یـاقوت الحمـوي، معجـم البلـدان : وما بین ذلك من المدن والقرى وربما جمـع بـین دیـار ربیعـ

٤٩٤.  

  .١٠/٤٠الطبري، تاریخ الرسل والملوك:  )٩(



…السیاسیة واالقتصادیة واإلداریةالخلیفة المعتضد باهللا إجراءات 

٢٥٠

م توجه الخلیفة المعتضد باهللا الى الموصل للقبض علـى الخـارجي ٨٩٦هـ/٢٨٣وفي سنة 

هارون الشاري، فوجه الخلیفة الحسین بن حمدان بن حمدون في جماعة من الفرسان والرجالة من 

وغیـرهم مــن اصــحابه، وشـرط الحســین بـن حمــدان علــى الخلیفـة المعتضــد بـاهللا فــي حــال اهـل بیتــه 

نجاحــه فــي القــبض فــان لدیــه ثــالث مطالیــب مــن الخلیفــة، االول اطــالق ســراح ابیــه واالثنــین بعــد 

فوافـق الخلیفـة المعتضـد بـاهللا علــى ولـم تشـر المصـادر عـن ماهیــة هـذین المطلبـین، القـبض علیـه، 

كیر مـــع ثالثمائـــة فـــارس، وشـــرط الحســـین بـــن حمـــدان علـــى الخلیفـــة ان ال ذلـــك وارســـل معـــه موشـــ

.)١(مره به فوافق على ذلكأا یمیخالفه موشكیر فی

وسـار الحسـین بــن حمـدان فـي طلــب هـارون الشـاري حتــى وصـل الـى "مخاضــه" فـي نهــر 

والمخاضــة هـــي ان یكــون منســـوب المــاء الجـــاري فیهــا غیـــر (، بــالقرب مـــن مدینــة الموصـــلدجلــة

ق بحیث یمكن للفارس ان یعبـره وهـو راكـب فرسـه او دابتـه او ینـزل منهـا ویعبـر ماشـیًا بحیـث عمی

.)ال یغطیه الماء

وعرف الحسین بـن حمـدان بـان هـارون الشـاري ال یمكـن العبـور مـن الجانـب الشـرقي الـى 

ى ي في النهر فـي المنـاطق االخـر و قو الجانب الغربي اال من هذا المكان الن منسوب الماء عمیق 

بان یبقى في كمین عند المخاضة وهو یذهب لقتال هارون الشاري فاذا هرب سوف فامر وصیف 

یأتي من هذا الطریق ویتم القبض علیه. وسار الحسین بن حمدان في طلب هـارون فوجـده فالتقیـا 

اصحابه بالسیر صحهنفایام،  ةعند المخاضة ثالثفي معركة فانهزم هارون الشاري واقام وصیف 

مـن سـئمواصـحراوي و  احسین بن حمدان وعدم البقاء في هذا المكان الذي كـان یبـدو مكانـخلف ال

االنتظــار ومســالة اخــرى هــي مشــاركة الحســین بــن حمــدان فــي القــبض علیــه والفــوز بالجــائزة وعــدم 

.)٢(ترك الحسین بن حمدان ینفرد لوحده بذلك

فجـاء هــارون الشــاري فـوافقهم علــى ذلـك وتــرك الموقــع الـذي حــدد لــه الحسـین بــن حمــدان،

مــن مدینــة الموصــل مــن المخاضــة نفســها وعبــر باتجــاه احــد االحیــاء العربیــة فــي الجانــب الغربــي 

وتبعه الحسین بن حمدان فلم یجد وصیف وال هارون الشاري، فعلم انه عبر من هذا المكان واخـذ 

عبـت وارهقـت، وبعـد یسال ویتحرى من العرب الموجودین، فعلم انه اخذ دوابهم وتـرك دوابـه النهـا ت

ئـة مـن اتباعـه، فـدارت معركـة بینهمـا تمكـن امـا یقـارب الم هثالثة ایام تمكن من الوصول الیه ومع

بعدها الحسین بـن حمـدان مـن القـبض علیـه واخـذه الـى الخلیفـة المعتضـد بـاهللا وفـاز بمـا كـان یریـد 

.)٣(واطلق سراح ابیه حمدان بن حمدون واالحسان الیه

  .١٠/٤٣المصدر نفسه:  )١(

  .١٠/٤٣المصدر نفسه:  )٢(

  .١٠/٤٤المصدر نفسه:  )٣(



احمد اسماعیل عبداهللا

٢٥١

خروجه الى الموصل لمحاربة هارون عند لخلیفة المعتضد باهللا ومدح أبن المعتز ا

-الشاري وعودته سالمًا الى بغداد:

ـــــــــًا  ـــــــــى َحزن ـــــــــي كف ـــــــــان ـــــــــولي شاك رٌ ـبق

ــــــــــــه إال بشكــــــــــــ ــــــــــــَل فمــــــــــــا أجزی رهـَوَج

قـــــــُرَب المحـــــــُب مـــــــن الحبیـــــــب الوامـــــــق

یرعــــــــى الكواكــــــــب فــــــــي ظــــــــالم ســــــــرمدٍ 

اـفــــــــاآلن قـــــــــد ثنــــــــِت النـــــــــوى أعناقهـــــــــ

قیقــــــــالغیــــــــري وتخفــــــــى بعــــــــد ذاك الح

ــــــــ ــــــــدري بأنـفی ــــــــه ی ـــــــــا لیت ـــــــــي صـ ادقـ

قـمــــــن بعــــــد مــــــا فتــــــك الفــــــراق بعاشــــــ

ـــــــال الط ـــــــه مســـــــرى للخی ــــــــمـــــــا فی ارقـ

ــــــا مــــــن األوطــــــان كــــــل مف ـــــــودن )١(ارقــ

-وقال أیضًا:

صـــــــــار الـــــــــى الموصـــــــــل ینـــــــــوي أمـــــــــرا

وكــــــــــــــــــَبَس اللصــــــــــــــــــوص واألفــــــــــــــــــراد

وجزعــــــــــــْت مــــــــــــن خوِفــــــــــــِه الفراعنــــــــــــة

رٍ صـــــــــوكـــــــــان فـــــــــي دجلـــــــــة ألـــــــــف ما

ــــــــــــًا والبح ــــــــــــَر مع ـــــــــــــرافمــــــــــــأل الب ــ

ــــــــــــــــــادا ـــــــــــــــــبالد والعبــ وأمــــــــــــــــــَن ال

؛أمنــــــــــــــوأصــــــــــــبحت ســــــــــــفن التجار 

ـــــــــاُح طـــــــــائرِ  ـــــــــا إال جن ـــــــــم ُیعنه )٢(ل

:الوضع االقتصادي.٢
م امــر ان ٨٩٥هـــ/٢٨٢اثنــاء وجــود الخلیفــة المعتضــد بــاهللا فــي الموصــل فــي مطلــع ســنة 

ج والـذي تكتب الكتب الى جمیع العمال فـي االمصـار االسـالمیة بتـرك افتتـاح جبایـة ضـریبة الخـرا

خیره أوتیبدأ بحلول النیروز من السنة الفارسیة (االول من آذار) یسمى "نیروز العجم" والذي عادة 

، باســـتثناء مصـــر حیـــث بقیـــت علـــى جبایتهـــا علـــى لـــى الحـــادي عشـــر مـــن حزیـــران مـــن كـــل ســـنةإ

.)٣(الحساب القبطي وبالد الشام على الحساب الرومي

هــذا وهــو فــي الموصــل، الحقیقــة المصــادر لــم مــر فــي أوهنالــك ســؤال یطــرح لمــاذا كتــب و 

تـي، االول هـو ان صـادف وجـوده فـي تسعفنا عن ذلك، ولكن من خالل االحداث یمكـن معرفـة اآل

الموصل مع بدایة السنة وقرب موعد جبایـة الخـراج، والثـاني یبـدو ان اهـل الموصـل قـد نبهـوه الـى 

ن المحصــول الزراعــي لــم ینضــج بعــد وا الیــه واخبــروه بحجــم االضــرار التــي تصــیبهم الكذلــك واشــت

خاصة وان اراضي الموصل دیمیة ومنطقة زراعیة واسعة واغلب اهلها من الفالحین، وتعد واحدة 

تــى ؛ للمزیـد انظــر : غیـداء خزنـة كـاتبي، الخــراج منـذ الفـتح االسـالمي ح٣٦٥-٣٦٤/ ١دیـوان ابـن المعتـز :  )١(

.وما بعدها ١٨٣اواسط القرن الثالث الهجري، ص 

  .٤١٠/ ١دیوان ابن المعتز:  )٢(

؛ أحمد عبد الباقي، معالم الحضارة العربیة في القرن الثالث الهجري، ١٠/٣٩: الطبري، تاریخ الرسل والملوك )٣(

  .١٠٧الهجري، ص 



…السیاسیة واالقتصادیة واإلداریةالخلیفة المعتضد باهللا إجراءات 

٢٥٢

مـن اهـم مـدن الدولـة العربیـة االسـالمیة فـي انتـاج الحنطـة والشـعیر، وضـریبة الخـراج فـي معظمهــا 

.)١(على الحنطة والشعیر والمحاصیل االخرى

ن منــذ بدایــة و ومشــكلة موعــد جبایــة الخــراج كانــت مــن المشــاكل التــي یعــاني منهــا الفالحــ

العصر االسالمي واستمرت الى العصر العباسي، واول من اراد ان یغیـر هـذا الموعـد هـو الخلیفـة 

ــم العباســي المتوكــل علــى اهللا  ــم یــدرك بعــد ول الــذي بینمــا كــان یطــوف فــي متصــید لــه رأى زرعــًا ل

فقــال اســتأذنني عبیــد اهللا بــن یحیــى فــي فــتح الخــراج وأرى الــزرع أخضــر فمــن أیــن یستحصــد بعــد، 

یعطي النـاس الخـراج؟ فقیـل لـه أن هـذا االمـر قـد أضـر بالنـاس فهـم یقترضـون ویتسـلفون وینجلـون 

عن اراضیهم، وكثرت شكایاتهم فقال : هذا شيء أحـدث فـي أیـامي أم لـم یـزل كـذلك؟ فقیـل لـه بـل 

ك إلى أن موسم الجبایة یبدأ بحلول النیروز من السنة الفارسیة.هو جاٍر ویعود سبب ذل

ونظرًا لمنـع العـرب كـبس السـنین باعتبـاره مـن النسـيء الـذي نهـى االسـالم عنـه فقـد صـار 

النیروز یتقدم سنة بعد أخرى، فأمر الخلیفـة المتوكـل علـى اهللا إبـراهیم بـن العبـاس الصـولي  وكـان 

ــًا إلــى بلــدان المملكــة فــي علــى دیــوان الخــراج ان یجعــل للجبا یــة موعــدًا غیــر متغیــر وینشــيء كتاب

تـــأخیر موســـم الجبایـــة، وقـــد عـــزم الخلیفـــة تـــأخیره إلـــى الیـــوم الســـابع عشـــر مـــن حزیـــران مـــن الســـنة 

.)٢(م على ید االتراك٨٦١/ـه٢٤٧اغتیل قبل تنفیذ هذا القرار سنة الشمسیة اال انه 

معتضـد بـاهللا فغیـره مـن اجـل مسـاعدة الفالحـین وبقي الموعد القـدیم الـى ان جـاء الخلیفـة ال

ن بذلك، وقد مـدح الشـاعر ابـن المعتـز هـذا القـرار الـذي رفـع الظلـم عـن و وساد الرخاء وفرح الفالح

ة رائعة جاء فیها:ارجوز الناس ب

تـــــــــــــــأخیره النــــــــــــــوروز والخراجــــــــــــــا

تــــــــــــكرمًا منـــــــــــه وجـــــــــــودًا شـــــــــــامالً 

هـــــدنا بكـــــل مـــــن مـــــن كـــــان ملـــــيوع

ـــــــــل ـــــــــن رجـــــــــل نبی ـــــــــم م ــــــــــكم وك ف

ُه یقتبــــــــــــــــُل بــــــــــــــــاألعوانــــــــــــــــــأیتـر 

ـــــــــــــــــو أرادوا أخـــــــــــــــــذه لراجـــــــــــــــــا ول

ــــــــــ یر وحكمــــــــــًا عــــــــــادالً دبوحــــــــــزم ت

ًا والــــــــــزرع لــــــــــم یســــــــــنبلِ یمســــــــــتأد

ذي مركـــــــــــــــٍب وهیبـــــــــــــــِة جلیـــــــــــــــلٍ 

)٣(الــــــــى الحبــــــــوِس وٕالــــــــى الــــــــدیوانِ 

  .٤٠-٣٩/ ١٠المصدر نفسه :  )١(

أحمـد عبـد البـاقي، معـالم الحضـارة العربیـة فـي القـرن الثالـث ؛ ١٩٢ /٢ابن العماد الحنبلي، شذرات الـذهب :  )٢(

  .١٠٧الهجري، ص 

  .٤١٥-٤١٤/ ١ دیوان ابن المعتز: )٣(
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:االجراءات االداریة.٣
دة من أجـل بسـط السـیطرة علـى الموصـل وأقلـیم الجزیـرة نالحـظ ان الخلیفـة اختـار والة وقـا

:جیش على المنطقة من الذین یتمتعون بكفاءة ونفوذ وقبول لدى اهل الموصل ومن ابرزهم

):م٨٩٢ھـ/٢٧٩ت بعد (محمد بن یحیى المجروح .١
ن بم عینه الخلیفة المعتضد باهللا والیًا على الموصل بدًال من محمد ٨٩٢هـ/٢٧٩في سنة 

ه، وقابلــه قبــل وصــول محمــد بــن اســحاق بــن كنــداج والــذي طلــب اهــل الموصــل مــن الخلیفــة عزلــ

اسحاق بن كنداج الذي كـان معـه جـیش كبیـر، وفعـًال دخـل المدینـة قبلـه وحكمهـا اقـل مـن سـنة ثـم 

.)١(عزله الخلیفة

):م٨٩٢ھـ/٢٧٩ت بعد (الكردي دھزارعلي ین داود بن .٢
قائد عسكري في العصر العباسي من والة الموصل كردي االصل، واله الخلیفـة المعتضـد 

م الموصـــل خلفـــًا للـــوالي محمـــد بــن یحیـــى المجـــروح وفـــي والیتـــه كثـــرت غـــارات ٨٩٢هــــ/٢٧٩نة ســ

ین علـى الموصـل ممـا اضـطره الخلیفـة المعتضـد لمحـاربتهم بنفسـه كمـا ورد فـي الصـفحات یالشیبان

.)٢(السابقة

:م٨٩٥ھـ/٢٨٢ت (بكتمر بن طاشتمر .٣ (
م، غضـــب علیـــه ٨٩٢هــــ/٢٧٦د ســـنة عینـــه الخلیفـــة المعتضـــد بـــاهللا امیـــرًا علـــى الموصـــل بعـــ

.)٣(ید وحبسبض علیه وقُ هـ وهي السنة التي زار فیها الموصل فقُ ٢٨٢الخلیفة سنة 

:)م٩٠٠ھـ/٢٨٧ت (ي واسحاق بن ایوب بن احمد التغلبي العد .٤
میر من قـواد أالى عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، وهو من والة الموصل، و نسبه یرجع 

.)٤(في عهد الخلیفة المعتضد باهللا امیرًا على دیار ربیعة حتى وفاتهالدولة العباسیة استقر

  .١/٤٦٥؛ الجلبي، الموسوعة: ٦/٢٤ابن االثیر الكامل:  )١(

  .٢/٢٠٧؛ الجلبي، الموسوعة: ٧٣-٦/٧٢ابن االثیر، الكامل:  )٢(

  .١/١٦٥سوعة: ؛ الجلبي، المو ٦/٧٣٣ابن خلدون:  )٣(

؛ ١/٢٩٤؛ الزركلــي االعــالم: ٤/٢٦٥؛ المســعودي، مــروج الــذهب: ٩/٥٧٣الطبــري، تــاریخ الرســل والملــوك:  )٤(

  .١/١٣٧بسام الجلبي، موسوعة اعالم الموصل: 
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:)م٩٠٠ھـ/٢٨٨ت (اج سال يمحمد بن دیوداد، محمد بن اب .٥
تسـلطین علـى مفشین، قائد عسكري وسیاسي في العصر العباسي، كان مـن الأالمعروف ب

م مـع ٨٨٣هــ/٢٧٠ة الموصل كان العامل السیاسي على دیار مضر مـن ارض الجزیـرة، اتفـق سـن

اســترجاع بــالد الشــام مــن الطولــونیین بمعاونــة االمیــر ابــو والــي الموصــل اســحاق بــن كنــداج علــى

.)١()لیفة المعتضد باهللاخال(العباس احمد بن الموفق 

:)م٩٠١ه،/٢٨٩ت (الحسن بن علي بن كوره الخرساني  .٦
بـــة الخـــوارج بقیـــادة م وامـــره بمحار ٨٩٥هــــ/٢٨٢واله الخلیفـــة المعتضـــد الموصـــل فـــي ســـنة 

م)، فســار الــیهم الحســن وقــاتلهم عنــد الــزاب، ٨٩٦هـــ/٢٨٣ت (لــي جهــارون بــن عبــداهللا الشــاري الب

.)٢(وفقد كثیرًا من مقاتلیه، واستطاع هزیمتهم

  .١٢١/ ٢؛ الجلبي، الموسوعة، ٢٦٩-٢٥٩الكندي، الوالة والقضاة، ص  )١(

  .٢٠٩/ ١سوعة : ؛ الجلبي، المو ٧٩/ ٦ابن االثیر، الكامل :  )٢(



احمد اسماعیل عبداهللا

٢٥٥

المصادر والمراجع
:األولیةالمصادر .أوالً 

  م"١٢٣٢هـ/٦٣٠، عز الدین علي بن ابي الكرم محمد بن محمد "ت األثیرابن -

  ).١٩٦٥) جزءًا، دار بیروت للطباعة والنشر (بیروت: ١٢الكامل في التاریخ، (.١

  م".٩٤٥هـ/٣٣٤"ت  االزدي: ابو زكریا یزید بن محمد بن ایاس بن القاسم-

  ).١٩٦٧تاریخ الموصل، تحقیق: د. علي صبیحة (القاهرة: .٢

  ."م٩٨٢هـ/٢٧٩"ت  البخاري: ابو عبداهللا محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیرة-

بیح واوالده (القاهرة: د/ت).ص) أجزاء، مطبعة علي ٩صحیح البخاري (.٣

  م" ١٧٤٥هـ/ ١١٥٨التهانوي : محمد بن علي القاضي محمد بن حامد "ت -

) اجـزاء، ٦موسوعة اصطالحات العلوم االسـالمیة المعـروف (كشـاف اصـطالحات الفنـون)، (.٤

  ).١٩٦٦(بیروت: 

  م"١٢٠٠هـ/٥٩٧علي بن محمد بن جعفر "ت ابن الجوزي: عبدالرحمن بن -

  ).١٩٩٠في اخبار الملوك واالمم (بغداد : المنتظم.٥

  م"١٠٧٠هـ/٤٦٣الخطیب البغدادي: الحافظ ابو بكر احمد بن علي "ت -

) جزءًا، دار الكتاب العربي "بیروت: د/ت"١٤تاریخ بغداد (.٦

  م"١٤٠٥هـ/٨٠٨"ت  ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي-

العبر ودیوان المبتدأ والخبر فـي ایـام العـرب والعجـم والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي السـلطان .٧

  ).١٩٧٩االثیر، مؤسسة جمال (بیروت: 

  م"٨٥٤هـ/٢٤٠"ت  ابن خیاط: ابو عمرو خلیفة بن خیاط بن شباب العصفري-

مـري، الطبعـة االولـى مطبعـة ) جـزءًا، تحقیـق: أكـرم ضـیاء الـدین الع٢تاریخ خلیفة بن خیـاط (.٨

  ).١٩٧٦االداب (النجف االشرف: 

  م"١٣٤٧هـ/٧٤٨الذهبي: شمس الدین ابو عبداهللا محمد بن احمد بن عثمان "ت -

) أجزاء، تحقیق: علي محمد البجـاري، الطبعـة االولـى، دار ٤میزان االعتدال في نقد الرجال (.٩

  ).١٩٦٣احیاء الكتب العربیة (القاهرة: 

  م".١٥٠٥هـ/٩١١جالل الدین عبدالرحمن بن أبي بكر "ت السیوطي: -

تــاریخ الخلفــاء، تحقیــق: محمــد محــي الــدین عبدالحمیــد، الطبعــة الثالثــة، مطبعــة منیــر مكتبــة .١٠

  ).١٩٨٦الشرق الجدید (بغداد: 

  م".٩٢٢هـ/٣١٠الطبري: ابو جعفر محمد بن جریر "ت -

فضل ابـراهیم، دار المعـارف (القـاهرة: ) اجزاء، تحقیق: محمد ابو ال١٠تاریخ الرسل والملوك (.١١

١٩٦٦.(  
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  م.١٩٧٨هـ/١٠٨٩ابن العماد الحنبلي: ابو الفالح عبد الحي بن العماد الحنبلي "ت -

) مجلدات، دار الكتب العلمیة (بیروت: د/ت).٤شذرات الذهب في اخبار من ذهب (.١٢

  م"٨٥٨هـ/٢٦٠الكندي: یعقوب بن اسحاق بن الكیت "ت نحو -

  ).١٩٠٨القضاة: تصحیح: من كت، مطبعة األدباء الیسوعیین (بیروت: كتاب الوالة .١٣

  م"٩٥٦هـ/٣٤٥المسعودي: ابو الحسن علي بن الحسین "ت -

) أجـــزاء، تحقیـــق: محمـــد محـــي الـــدین عبدالحمیـــد، المكتبـــة ٤مــروج الـــذهب ومعـــادن الجـــوهر (.١٤

  ).١٩٨١) الطبعة الرابعة، دار االندلس (بیروت: ١٩٨٨العصریة (بیروت: 

ابــن المعتــز: ابــو العبــاس عبــداهللا بــن المعتــز بــن المتوكــل بــن المعتصــم بــن هــاروم الرشــید "ت -

  م".٩٠٩هـ/٢٩٦

ّراد، دار الكتـاب العربـي، الطبعـة االولـى (بیـروت: طید ج) جزء، شرح: م٢دیوان ابن المعتز (.١٥

١٩٩٥.(  

  م".١٣١١هـ/٧١١ابن منظور: محمد بن مكرم بن علي بن احمد االنصاري "ت -

  ).١٩٥٦-١٩٥٥ن العرب: دار صادر، دار بیروت للطباعة والنشر (بیروت: لسا.١٦

  م".٩٩٥هـ/٣٨٥ابن الندیم: ابو یعقوب محمد بن اسحق "ت -

  ).١٩٧٨الفهرست: دار المعرفة (بیروت: .١٧

یـــــــاقوت الحمـــــــوي: ابـــــــو عبـــــــداهللا شـــــــهاب الـــــــدین یـــــــاقوت بـــــــن عبـــــــداهللا الرومـــــــي الحمـــــــوي "ت -

  م".١٢٢٨هـ/٦٢٦

  ).١٩٥٥) أجزاء، دار صادر، دار بیروت (بیروت: ٥معجم البلدان: (.١٨

  م).٨٩٧هـ/٢٨٤الیعقوبي: احمد بن ابي یعقوب بن جعفر بن حرهب (ت -

  ).١٩٩٠) اجزاء، دار صادر، دار بیروت (بیروت: ٣تاریخ الیعقوبي (.١٩

:المراجع الحدیثة.ثانیاً 
الجبوري، احمد اسماعیل عبداهللا-

م، ٨٦١-٧٤٩هــــ/٢٤٧-١٣٢فـــي العصـــر العباســـي االول عالقــة الخالفـــة العباســـیة بالعلمـــاء.٢٠

  ).١٩٩٧رسالة دكتوراه غیر منشورة (جامعة الموصل: 

م، دراســة فــي االوضــاع االقتصــادیة، رســالة ٨٨٤-٨٧٠هـــ/٢٧٩-٢٥٦لعــراق فــي الفتــرة مــن ا.٢١

  ).١٩٨٧. (جامعة الموصل: ماجستیر غیر منشورة

  ).١٩٨٧بسام ادریس، (جامعة الموصل: ، الجلبي-

  ).٢٠٠٤عة اعالم الموصل، جزءان، كلیة الحدباء الجامعة (موصل: موسو .٢٢

الدیوه جي، سعید.-
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  ).٢٠٠١ر (موصل: شلنا) جزء، دار الكتب للطباعة و ٢تاریخ الموصل (.٢٣

الزركلي، خیر الدین-

  ).١٩٦٩) جزءًا، الطبعة الثالثة (بیروت: ١١االعالم (.٢٤

شاكر، محمود.-

.خلفاء العصر العباسي الثاني.٢٥

بد الباقي، أحمدع -

معــالم الحضــارة العربیــة االســالمیة فــي القــرن الثالــث الهجــري، الطبعــة االولــى، مركــز دراســات .٢٦

  ).١٩٩١الوحدة العربیة (بیروت  : 

فوزي، فاروق عمر.-

الخالفـة العباسـیة فـي عصـر الفوضـى العسـكریة، الطبعـة االولـى، مطبعـة دار السـالم (بغــداد: .٢٧

١٩٧٤.(  

  ).١٩٩٩یة السیاسیة في االسالم، دراسة تاریخیة، الطبعة االولى (عّمان: لدینانشأة الحركات .٢٨

كاتبي، غیداء خزنة.-

الخـــراج منـــذ الفـــتح االســـالمي حتـــى اواســـط القـــرن الثالـــث الهجـــري، الطبعـــة الثالثـــة (بیـــروت: .٢٩

  د/ت).

مصطفى، شاكر.-

  ).١٩٧٣: ) جزء، الطبعة االولى، مطبعة خالد بن الولید (دمشق٢دولة بني العباس (.٣٠

ي، موفق سالم.ر و ن-

م، دراســة سیاســیة حضــاریة، الطبعــة ٨٦١-٧٥٠هـــ/٢٤٧-١٣٢العالقــات العباســیة البیزنطیــة .٣١

  ).١٩٩٠االولى، وزارة الثقافة واالعالم (بغداد: 


