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 :الممخص
يعد غير المسممين من الييود، والنصارى، والصابئة، والمجوس من الممل 
التي ورد ذكرىا في القرآن الكريم، والذين ُعدوا من أىم فئات الدولة العربية 

ليم منذ اإلسالمية في عصورىا المختمفة، بموجب نصوص العيود المعطاة 
صدر اإلسالم وفييا ُحددت الَعالقة بينيم وبين المسممين بما فييا من 
حقوٍق وواجبات متبادلة بين الطرفين، وكان من بين ىذه الحقوق حق 
ممارسة شعائرىم وطقوسيم الدينية بحريٍة تامة بما فييا حرية االحتفال 

نفتاح إذ بأعيادىم ومناسباتيم بصورة عمنية وفي أجواء من التسامح واإل
من السمطة  اً شاركيم المسممين تمك األفراح وتبادلوا معيم التياني بدء

الحاكمة ورعاياىا فيم أخوٌة في مجتمٍع واحد ينضوون تحت راية الدولة 
العربية اإلسالمية، لذا تناولنا كل ديانة حسب تسمسميا العقائدي الييود، 

ين عومموا معاممة والنصارى بعدىم أىل كتاب، والصابئة، والمجوس الذ
أىل الكتاب من حيث أنيم في ذمة المسممين، موضحين أعيادىم 
ومناسباتيم ودالالتيا العقائدية بالنسبة ليم حسب ديانتيم وشعائرىم 

 وطقوسيم المتبعة فييا. 
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Abstract: 

Non Muslim as Jewish ,Christ who were people 

mentioned in holy Quran and they considered the most 

important in Arabic Islamic states in various eras 

according to texts found in the beginning of Islam as 

well as limited the relations among them and Muslims in 

their exchange rights, duties , and one of these rights is  

that of influencing the religious duties freely during the 

forgiveness sphere through which Muslims started from 

the authority participated them in their occasions . the 

research contained the serial of every religion who they 

treated as any people owned the holy books as Muslims . 
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 :المقدمة
ضمت الدولة العربية اإلسالمية في عيودىا المعطاة منذ صدر اإلسالم لغير المسممين 
الحقوق والواجبات المتبادلة بينيم وبين المسممين كونيم رعايا في المجتمع العربي اإلسالمي 
وجزُء ال يتجزُأ منو، ليم ما لممسممين وعمييم ما عمييم، ومن بين تمك الحقوق التي حفظيا 

بأعيادىم بحريٍة  االحتفاليم حرية العبادة والتي ترتبط بيا طقوسيم وشعائرىم ومنيا اإلسالم ل
تامة دون تدخل من أحد بل عمى العكس شاركيم المسممين أفراحيم بتبادل التياني وحضور 

عمى طقوسيم فييا بكل مودٍة ومحبٍة واحترام منطمقين من تعاليم  واالطالعمراسيم أعيادىم 
المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، التي أكدت عمى مراعاة  اإلسالم السمحاء

ذمة غير المسممين والذب عنيم فيم في حماية اإلسالم والمسممين، وطوال العصور اإلسالمية 
مارس غير المسممين طقوسيم الدينية في اإلحتفال بأعيادىم بجٍو من التسامح واآلخاء وصواًل 

ضوع بحثنا، والذي ُيعد من العصور اإلسالمية األكثر انفتاحًا عمى لمعصر العباسي مو 
مختمف المواريث والثقافات ومن بينيا الديانات المنضوية تحت لوائيا والتي ورد ذكرىا في 
القرآن الكريم، وأصبحت من أبرز فئات المجتمع العربي اإلسالمي والتي ُعرفت بمصطمح أىل 

،وسنتناول جزًء من حياتيم ( 4)والمجوس( 0)والصابئة (0)وىم الييود والنصارى( 0)الذمة
اإلجتماعية في العصر العباسي والمتمثل بأعيادىم ومناسباتيم التي سنتناوليا حسب التسمسل 

كتاب والصابئة، والمجوس الذين المن الييود، والنصارى بعدىم أىل  اً العقائدي لكل ديانة بدء
 ذمة المسممين.  عومموا معاممة أىل الكتاب وأصبحوا في

 :األعياد والمناسبات عند الييود -أ
 أما أعيادىم، فبعضيا دينية، والبعض األخر مستحدثة وأىم أعيادىم الدينية:

عيد رأس السنة: وىو منصوص عميو في التوراة ويصادف أول يومين من شير  -0
ونو عيد رأس ىيشا ويسم ،، وفيو فداء الذبيح أي إسحاق )عميو السالم( بالكبش(5)تشرين األول

 .(6)أي عيد رأس الشير
عيد الكفارة: ويقع في شير تشرين األول، ويصادف في اليوم العاشر منو، وىو  -0 

. واعتادوا في عيد رأس السنة وعيد الكفارة أن يترددوا عمى (7)لدييم عيد لمتكفير عن الذنوب
التي يحضرىا رأس الجالوت مرقد النبي )حزقيل( من كل مكان فيقيمون األفراح والميرجانات 

 .(8)ورأس المثيبة، ومن كثرة عددىم تضطر الجموع الكبيرة إلى التخييم في العراء
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 .(9)عيد صوماريا: ويسمونو الكبور وفيو صوم الكبور أي صوم عاشوراء -0
عيد المظال: وفيو يجمسون تحت ظالل عرايش "من جريد النخل وأغصان الزيتون  -4

ومدتو سبعة أيام تبتدأ في الخامس عشر  (03)ينشر ورقو عمى األرض" وسائر الشجر الذي ال
، وىم يستذكرون بذلك إظالل اهلل إياىم (00)من شير تشرين األول. وفي اليوم الثامن يستريحون

 .(00)في التيو بالغمام
عيد الفصح: وتفسيره الترحم والخالص، وفيو خروج بني إسرائيل من مصر لياًل  -5

يختمر عجينيم، فأمروا بأكل الفطير سبعو أيام وأبعاد الخمير عن البيوت طوال مسرعين لم 
ىذه األيام التي خافوا فييا من فرعون، ولما غرق في سابعيا أي في الحادي والعشرين من 

. ويسمى أيضا عيد الفطير ويبدأ في (00)شير نيسان أمنوا بعدىا وحل ليم أكل الخمير
. ولدييم عيد الفصح الصغير وىو لمن فاتو قضاء عيد (04)الخامس عشر من شير نيسان

 .(05)الفصح األصمي في نيسان
. ويسمونو أيضا عيد الحصاد ألنيم (06)عيد العنصرة: ويعني االجتماع والتحشد -6

. ويأتي بعد عيد الفصح بسبعة (07)يعتقدون أن اهلل تعالى أمرىم أن يقيموا عيدًا لمحصاد
عيد األسابيع، وعيد الخطاب، ويبدأ في السادس من سيوان )حزيران( . ومن تسمياتو (08)أسابيع

من شيور الييود. ويقولون أنو اليوم الذي خاطب اهلل فيو بني إسرائيل في طور سينا وفيو 
. وفي ىذا العيد تتجو جموعيم إلى (09)الوصايا التي تتضمن قضايا المحرمات والمحمالت

، وىذه األعياد كميا منصوُص (03)حجيم إلى القدس كنيس دموة بمصر إذ يعدون ذلك بمثابة
 .(00)عمييا في التوراة

 -:أما األعياد التي استحدثوىا، فمنيا
عيد الفوز: ويسمونو الغوريم ويعممون سببو أن وزير الممك أردشير بن بابك أساء  -0

د يوم قتمو عيدًا معاممة الييود وقتل منيم الكثير مما دفع الممك إلى قتل وزيره، لذلك عدَّ الييو 
يحتفمون بو لخالصيم من ظمم ىذا الوزير ويصومون قبل ىذا العيد بثالثة أيام ويتبادلون فيو 

 .(00)اليدايا تعبيرًا عن فرحيم
: ويعني التنظيف والنظام، وسببو أن أحد مموك أنطاكية لما تغمب حنكةعيد ال -0

ية إخوة، فقتموه وتخمصوا من دنسو عمييم أخذ يعتدي عمى فتياتيم ومن بينين فتاة ليا ثمان
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، ومدتو ثمانية أيام عمى عدد اإلخوة أوليا ليمة الخامس والعشرين من كسال )كانون (00)وتنظفوا
 .(04)األول(

والييود عمومًا شديدو التمسك بأعيادىم كونيا من الواجبات الدينية المرتبطة بعقيدتيم 
. ويحتفمون (05)يعد خروجًا عمى الدينفال يمارسوا خالليا أي عمل ألن الخروج عمييا 

.  وىذا يشير (06)بأعيادىم بفرحة كبيرة. إذ أعتاد ييود بغداد الخروج إلى ُكنسيم وقبور أنبيائيم
إلى ما كانوا يتمتعون بو من حرية كبيرة في اقامة طقوسيم وشعائرىم بصورة عمنية وسط 

شارة إلى أنو في سنة احتفاالت كبيرة، دون أن يتعرض ليم أحد. ومن الطريف اإل
م( صادف عيد األضحى المبارك وعيد فطر الييود وعيد شعانين النصارى في 858ىـ/044)

 .(07)يوم واحد
 األعياد والمناسبات عند النصارى         -ب  

ومنيا  اأما النصارى فمدييم أعياُد عدة تختمف من طائفة ألخرى، فمنيا ما يشتركون بي
وعمى ىذا فممنصارى "أعياٌد لعامة الطوائف كعيد ميالد السيد المسيح)عميو  فيياما يتفاوتون 
ه وقيامتو وصعوده إلى السماء وليم أعياد لمسيدة العذراء)عمييا السالم( دالسالم( وعما

وألوليائيم المحميين واستذكار ىؤالء األولياء يسمى عندىم تذكار وكان يسمى سابقًا في كتب 
والجمع ذكارين مثل مار بينام، وفي ىذه األعياد اختالف بين طائفة التراث العربي ذكران 

 .(08)وأخرى"
 -:ومن أشير أعيادىم

عيد السبار: وىو بشارة مريم )عمييا السالم(بالحمل بعيسى )عميو السالم(من قبل  -0
 .(09)جبرئيل )عميو السالم( وىو في الخامس والعشرين من آذار

يو السالم(: في الخامس والعشرين من شير كانون عيد ميالد السيد المسيح )عم -0
 .(00)، والميالد في ليمة الرابع والعشرين منو(03)األول

وفيو يجتمع صبيان النصارى فيطوفون  (00)عيد رأس السنة: ويسمى عيد القمنداس -0
في بيوتيم ويخرجون من دار إلى دار ويطعمون فيو ويشربون، وىو في األول من كانون 

 .(00)األخر
عيد الدنح: وتفسيره خروج النبي عيسى)عميو السالم( من نير األردن بعد تعميد  -4

 .(04)يحيى )عميو السالم( لو، ومن ثم اتصال روح القدس بالمسيح)عميو السالم(
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عيد السعانين أو الشعانين: وفيو دخل النبي عيسى )عميو السالم( إلى القدس يوم  -5
، وأحد (06). ويسمى لذلك يوم الشعنينة(05)ىو يوم تسبيحأحد الشعانين ومعناٌه)خِمصنا( و 

الغفران، وأحد السعف أي سعف النخيل، ويصادف ىذا العيد في األحد السابع من الصوم 
 .(07)الكبير أي األحد السابق لعيد القيامة وىو دائمًا في الربيع ميما تقدم الصوم أو تأخر

)عميو السالم( أعطت مريم )عمييا  عيد الورد: وتفسيره أن أم يحيى بن زكريا -6
 .(08)السالم( فيو وردًا، لذا فيم يحتفمون بيذه المناسبة

عيد الفصح: وىو اليوم الذي خرج فيو النبي موسى )عميو السالم( ببني إسرائيل  -7
، وبعده بثالثة أيام عيد القيامة وىو اليوم الذي يقولون فيو أن النبي عيسى)عميو (09)من مصر
أي  (43)خرج من قبره بعد ما صمب ودفن ورفع إلى السماء ويسمى عيد السالقاالسالم( 

الصعود لمسماء، ويعتقدون أن المسيح قام من قبره يوم األحد لذلك ىو يوم عيدىم 
 .(40)وعطمتيم
عيد النبطيقسطي: )عيد الخمسين( ويقع بعد عيد القيامة بخمسين يومًا وىو اليوم  -8

، ويسمى (40)سيح )عميو السالم( لتالميذه وىم الحواريون أو السميحيونالذي تجمى فيو السيد الم
 .(40)بعيد العنصرة

عيد الصميب: وىو اليوم الذي عثر فيو عمى الخشبة التي صمب عمييا النبي  -9
عيسى )عميو السالم( كما يعتقدون، وُتَعيد النسطورية بيوم العثور عمييا والممكية تحتفل بيوم 

، ويظير أن تقديس الصميب عند (45)، ويقع في الثالث عشر من أيمول(44)إظيارىا لمناس
المسيحيين سبق صمب المسيح نفسو، فقد ورد عن النبي عيسى )عميو السالم( قولو" إن أراد 

، ويتخذ الصميب لدى المسيحيين (46)أحد أن يأتي ورائي فمينكر نفسو ويحمل صميبو ويتبعني"
 .(47)ذلكأشكاال متعددة وىم يتفننون ب

وبما إن القبط نصارى ورعايا لمدولة اإلسالمية، لذلك فميم أعيادىم الخاصة بيم ومنيا 
ما يتفق مع أعياد الطوائف األخرى من النصارى ومنيا ما يختمف وعمومًا ليم أربعة عشر 

 .  عيدًا سبعة منيا يسمونيا كبارًا، وسبعة يسمونيا صغاراً 
  -:الكبيرةالقبط  أعياد -أ
:  وىو بشارة جبرئيل)عميو السالم( لمريم بميالد المسيح)عميو السالم( د البشارةعي -0

 .(48)ويقع في التاسع والعشرين من برميات )أذار( من شيورىم
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الميالد:  وىو يوم ميالد المسيح)عميو السالم( ويقولون أنو ولد يوم اإلثنين  -0
صابيح بالكنائس ويزينونيا ويقع في ويجعمون عشية األحد ليمة الميالد وىم يوقدون فيو الم
 .(49)التاسع والعشرين من كييك )كانون األول( من شيورىم

الغطاس: ويسمى التعميد وذلك لتعميد يحيى)عميو السالم( لعيسى)عميو السالم(  -0
 . (53)بنير األردن ويقع في الحادي عشر من طوبة)كانون الثاني( من شيورىم

شعانين ويقع في سابع أحد من صوميم وسنتيم فيو أن عيد الزيتونة: وىو عيد ال -4
 .  (50)يخرجوا بسعف النخيل من الكنيسة

الفصح: وىو العيد الكبير ويقولون أن النبي عيسى)عميو السالم( قام فيو بعد  -5
 . (50)الصمب بثالثة أيام

 .(50)خميس األربعين: وىو السالقا -6
سين يومًا من يوم القيام قيامة النبي عيد الخميس:  وىو العنصرة ويحل بعد خم -7

 . (54)عيسى)عميو السالم(
  -:الصغيرة القبط أعياد -ب
الختان: ويقولون أن النبي عيسى)عميو السالم( ختن في ىذا اليوم وىو الثامن من  -0
 . (55)الميالد

األربعون: وىو عيد دخول النبي عيسى)عميو السالم( مع أمو ىيكل سمعان  -0
 . (56)في الثامن من أمشير )شباط( من شيورىم الكاىن ويقع

خميس العيد: وىو قبل الفصح بثالثة أيام وفيو يأخذون اناء فيو ماء ويزمزموا  -0
بو أرجل الناس، ويعتقدون أن النبي عيسى)عميو السالم( فعل  (57)عميو، ثم يغسل الجاثميق

أيضًا خميس العدس ألنيم مثل ىذا بتالميذه في مثل ىذا اليوم ليعمميم التواضع ويسمى 
وفيو يصبغون البيض الوانًا ألوالدىم ( 58)يطبخون العدس، أما أىل الشام فيسمونو خميس األرز

 .(59)وغيرىم
سبت النور: وىو قبل الفصح بيوم، ويعتقدون أن النور يظير عمى قبر النبي  -4

 . (63)بالقدس عيسى)عميو السالم( في ىذا اليوم، فتشتعل مصابيح كنيسة القيامة التي
حد الحدود:  ويحل في أول أحد بعد عيد الفصح، ألن األحاد قبمو مشغولة  -5

 . (60)بالصوم وفيو يجددون األثاث والمباس
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 .(60)التجمي: ويقولون أن النبي عيسى)عميو السالم( تجمى لتالميذه بعد أن رفع -6
 .(60)عيد الصميب: وىو العثور عمى خشبة الصميب -7

م في االحتفال بأعيادىم فكانت بغاية الروعة، وشاركيم المسممون أفراحيم أما طريقتي
ىذه، فكانوا يزورون في أعيادىم أديرتيم المنتشرة في كل مكان إلجراء مراسيم االحتفال بيا. 
ومن أمثمة ذلك احتفاليم بعيد الشعانين الذي يعد من اشير أعيادىم، ففي قبة الشتيق وىي من 

الحيرة كانوا يخرجون بيذا العيد في أحسن زي وعمييم الصمبان وبأيدييم األبنية القديمة ب
يرتمون عمى نغٍم واحد، متفق في األلحان، ومعيم  (65)والقسس (64)المجامر ومعيم الشمامسة
 . (66)أعداد كبيرة من المسممين

السيدة زبيدة أم األمين تضع  حيث كانت االحتفاالت تمكمقر الخالفة يبتيج ب وكان
ه/ 090-073، وكان الخميفة ىارون الرشيد)(67)المًا لمشعانين وصمبان من ذىب وفضةأع

م( ييدي طبيبو جبرئيل بن بختيشوع في يوم الشعانين من كل سنة ثيابًا وىدايا 839 -786
م(، فقد حضر 800 -800ه/ 008 -098. أما الخميفة المأمون)(68)بقيمة عشرة آالف درىم

. بل إن جواري البالط النصرانيات (69)ن في الدير االعمى بالموصلبنفسو احتفال عيد الشعاني
ضرة الخمفاء والحرم وفي أعناقين صمبان من الذىب، وفي أيديين حكن يحتفمن بو في 

 .(73)أغصان الزيتون
أن أعياد غير المسممين كانت أحيانا تحدث في وقت واحد.  وومن الطريف اإلشارة إلى

. أما في (70)م( أتفق شعانين النصارى ويوم النوروز في يوم واحد850ىـ/009ففي سنة )
م( فقد أتفق عيد األضحى وفطير الييود وعيد شعانين النصارى في اليوم 858ىـ/044سنة)
كانت تختص بعيد ما منيا أعياد الصوم. . والبد من القول إن بعض األديرة ببغداد (70)نفسو

فاألحد األول منو عيد دير العاصية واألحد الثاني عيد دير الزريقية، واألحد الثالث عيد دير 
 .(70)الزندورد واألحد الرابع عيد دير درمالس

وألقباط مصر طرقيم في االحتفال بأعيادىم التي ال تقل شأنًا عن غيرىم من 
يم عمى الخروج في كل سنة إلى القدس لحضور فصحيم في كنيسة النصارى. فقد جرت عادت

، الذين (75). وفي ىذا اليوم تجتمع النصارى من مختمف أالماكن ومعيم المسممين(74)القيامة
ولعيد الغطاس بمصر شأن كبير عند أىميا. ففي ىذه  .(76)يشاركوىم بالطبيخ والتحضير لمعيد

مين فيخرج بعضيم بالزوارق ومنيم من الدور القريبة من الميمة ال ينام الناس من أقباط ومسم
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النيل ومنيم عمى الشطوط ويحضرون معيم المأكل والمشرب وآالت العزف، ويغطس أكثرىم 
. وكانت العادة أن يركب صاحب شرطة (77)في النيل، ويعتقدون أن ذلك يبرأ من األمراض

يو الشموع والمشاعل، فيطوف ، ليمة الغطاس في مركب كبير وتوقد بين يد(78)الفسطاط
. وصار (79)كدر أحد عمى النصارى عيدىم ىذاأال يُ  من أجل الشوارع وينادي في الناس

المسممون يحسبون الفصول بأعياد النصارى فالفصح وقت النوروز والعنصرة وقت الحر 
يم في والميالد وقت البرد وعيد الصميب وقت قطاف العنب، وأخذوا يضربون بيا األمثال، كقول

 .(83)عيد القمنداس: "إذا جاء القمنداس فتدفئ وأحتبس"
      -: الصابئة األعياد والمناسبات عند -ت  

. ذلك أن ىناك طوائف (80)، أو المغتسمة(80)نقصد بالصابئة ىنا ىم الصابئة المندائيون
ألنفسيم  انشقت عن ديانة التوحيد التي ىي أساس عقيدة المندائيين وتسموا بالصابئة فبحثوا

عن وسائط تقربيم لمخالق سبحانو، فمنيم من اتخذوا من المالئكة شفعاء ووسطاء، وجعموا 
، ومنيم (80)الكواكب مقرًا لممالئكة أو ىياكل ليا، لذا عرفوا بأصحاب اليياكل أو الروحانيات

ا بوساطة عبدة األصنام القائمين أن الكواكب مقر المالئكة أو الروحانيات والبد من التقرب إليي
صور وأشخاص قائمة ظاىرة لمعيان، لذا اتخذوا األصنام لكي تقربيم إلى اليياكل أي 

 .  (84)الكواكب، ولكي تقربيم ىذه الروحانيات أي المالئكة لمخالق
  -:ولمصابئة المندائيين أعياد عدة منيا

يسميو العيد الكبير: وىو عيد رأس السنة ويسمونو )دىوا ربو( أو )نوروز ربو(، و  -0
العامة منيم )عيد الكرصة(، ومدتو يومان ففي أخر يوم من سنتيم يبدأ االستعداد الستقبالو 
فيذبحون الخراف والدجاج ويخبزون الخبز ويعدون الحموى وينظفون الخضر ويغسمون 
المالبس ويدخرون من الماء ما يكفييم خالليا، وقبيل غروب شمس أخر يوم في السنة 

صغارًا و كبارًا باإلرتماس في النير ثالث مرات، ثم يكرصون في  اءً يغتسمون رجااًل ونس
. أما سبب (85)بيوتيم وال يخرجوا منيا وال يقومون بأي عمل لحين انقضاء المدة المحددة

احتفاليم بيذا العيد، فيو ذكرى خمق أدم )عميو السالم( اإلنسان األول الذي عمر ىو وأبناؤه 
دائيون إن المالئكة األثيريين قد صعدوا بيذه المناسبة لتقديم األرض ألول مرة، ويقول المن

الشكر، إال الشيطان فمم يصعد بل بقي يبغي إفساد حياة اإلنسان الذي اختاره اهلل تعالى ليعمر 
الدنيا، لذلك يجتمع الصابئة المندائيون في بيوتيم ويكرسوا أوقاتيم لمعبادة والدعاء حتى يتقرر 
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. ويبقى الصابئة خالل مدة الكرصة يقظين (86)قوى الخير وانتصارىامصير اإلنسان بتغمب 
يقصون الحكايات ويمعبون األلعاب وبعد انتياء مدتيا مباشرة يرتمسون في الماء الجاري وفي 

 .(87)الصباح يخرجون من دورىم يتزاورون ويينئ بعضيم بعضاً 
عشر من شير آيار، العيد الصغير:  ويسمونو )دىوا ىنينو(وموعده في الثامن  -0

وىو ذكرى صعود المالك جبرئيل )ىيبل زيوا( إلى السماء بعد نزولو إلى األرض بأمر اهلل 
تعالى ليجمدىا بعد أن كانت سائمة، فعاد لمسماء مبشرًا بازدىار الكروم وانتشار النور واندحار 

رض بعد انتياء الظالم، وعمى الصعيد الدنيوي يمثل ىذا العيد عودة الربيع والخضرة إلى األ
 .(88)الشتاء

عيد الخميقة )البنجة(: ويسميو الصابئة عيد )البرونايا(، ومدتو خمسة أيام. وىو  -0
ذكرى األيام التي بمغ بيا الخمق تمامُو، لذلك فان أيام ىذا العيد تدعى ايام ذكرى)ذخرانا 

عمى أرواح الموتى، متقريا(، تقام فييا احتفاالت دينية كالتعميد والصموات وتوزيع الطعام 
 .(89)ويصادف ىذا العيد نياية الشير الثامن

عيد ميالد النبي يحيى )عميو السالم()دىفا إديمانو(: ويصادف نياية الشير  -4
الن فيو كما يعتقدون والدة النبي  ؛، ومدتو يوم واحد ويعد من أقدس أعيادىم(93)العاشر

دم واآلباء الصالحين القدامى كشيت وأنوش . وىو أيضا ذكرى تعميد أ(90)يحيى)عميو السالم(
 .(90)وسام ويحيى، بيذه المناسبة يعمد الصغار، وتوىب اليبات لممحتاجين

عيد شيشالم ربو: أو عيد السالم الكبير إلشاعة المحبة بين سكان األرض، وىو  -5
تح أبواب من األعياد المذكورة في وصايا إدريس )عميو السالم(، ومدتو يومين وليمة، وفيو تف

)أواثر(، وىو المالك المختص بمكافئة الصالحين، ويقابل ىذا العيد ليمة القدر عند المسممين 
 .(90)وفيو يضع كل مندائي عند داره إكمياًل من األس أو الصفصاف

يحتفمون بأعيادىم ويمارسون شعائرىم بسرية إلى  العصر العباسي كان الصابئة فيو 
م( بممارستيا عالنية وبحرية 0007ىـ/500م بن الميدي سنة)أن سمح ليم أمير حران إبراىي

 .(94)تامة
      -:األعياد والمناسبات عند المجوس -ث 

مارس المجوس بعدىم جزًء من فئات الدولة العربية اإلسالمية طقوسيم وشرائعيم كبقية 
 من أشيرىا:الديانات بحريٍة تامة وشاركيم المسممون أفراحيم في أعيادىم ومناسباتيم والتي 
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النيروز أو النوروز: ويعد من أعظم أعيادىم واجميا، ومعناه بالفارسية اليوم  -0
، والنيروز ىو بداية الربيع عندىم، وبو تبتدأ (95)الجديد، الن الجديد في لغتيم "نو" واليوم "روز"

وت النيران سنتيم ويفتتح بو الخراج، ويعين العمال وتضرب في وقتو الدراىم والدنانير وتقاد بي
. ومدتو عندىم ستة أيام ويسمون اليوم األخير منو النيروز (96)وتبنى أو تجدد األبنية

 .(97)الكبير
،ومدتو ستة أيام أخرىا يدعى (98)الميرجان: بينُو وبين النيروز ستة أشير ونصف -0

 .(030)اء، وىو بداية الشت(033)، ويعني الميرجان بالفارسية محبة الروح(99)الميرجان األكبر
السدق: ويسمى ىذا العيد أبان روز يقال أن سببو ىو أن األب األول عندىم وىو  -0

كيومرت، زوج أبنائو المائة الذكور باإلناث، وأقام ليم عرسًا أكثر فيو من إشعال النيران، 
 .(030)فوافق ذلك الميمة المذكورة

األطعمة و األشربة  ، وفيو يضع المجوس(030)الفروردجان: ومعناه تربية الروح -4
. ذلك أنيم يعتقدون أن أرواح موتاىم ترجع إلى (034)ألرواح موتاىم عمى وفق اعتقادىم

منازليم، فينظفونيا ويبسطون الفرش ويضعون األطعمة ليم في تمك األيام ويقولون إنما 
 .(035)يصيب الموتى منيا روائحيا بقواىا ونورىا

مع بداية فصل الربيع يظير شخص عمى شكل : ويعتقدون أنو (036)ركوب الكوسج -5
. وىو عيد شائع عند المجوس في (037)كوسج إيذانا بتوديع الشتاء وبداية فصل الربيع والصيف

العراق وفارس وبالد الشام والجزيرة ومصر واليمن، ويأكمون فيو المحم والثوم والجوز وغيرىا 
 .(039)ومدتو سبعة أيام، (038)من األطعمة الحارة واألشربة الساخنة المدفئة

عيد التيركان: وفيو ذكرى أنتصار أحد مموكيم عمى خصمو، إذ يقومون بطبخ  -6
الحنطة والفواكو وأكميا، وتسمية التيركان تعود إلى اسم الشير الذي يقع فيو وىو تيرماه كما 

 .(003)أن أسماء األعياد السابقة جميعيا تأخذ اسم الشير الذي تقع فيو
بحرية كاممة في االحتفال بأعيادىم في ظل الدولة العربية اإلسالمية  تمتع المجوس

وشاركيم المسممون االحتفال بيا.  (000)وبشكل عمني. فكانت األسواق تزين في أعيادىم،
كالذي كانوا يفعمونو في عيد النيروز. ولم تقتصر ىذه المشاركة عمى العامة بل الخمفاء ايضًا 

يا المقدمة إلييم فيو. وكان أول من أحتفل بو في العصر العباسي ىو الذين كانوا يتقبمون اليدا
ذىب فيو قطعة عود  (000)الخميفة المأمون فقد أفتتح اليدية فيو كاتبٌو، الذي أىدى لمخميفة سفط
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. وكان الخميفة المتوكل يجمس يوم النيروز ويتمقى (000)ىندي في طول وعرض السفط
 .(004)اليدايا

امة أن يرش بعضيم بعضًا بالماء يوم النيروز ويقوموا بإيقاد النيران وكان من عادة الع
. (005)م(895ىـ/ 080م( ذلك سنة)930 -890ه/ 089 -079فحرم الخميفة المعتضد باهلل)

لكنو كان يتقبل اليدايا في ىذا العيد، إذ أىدت لو زوجتو قطر الندى ىدية كان فييا عشرين 
 .(006) نت نفقة ذلك كمو ثالثة عشر ألف دينارصينية ذىب، وعشرين صينية فضة وكا

ولم تقتصر مشاركة المسممين في عيد النيروز فقط، بل شاركوىم في االحتفال بعيد 
الميرجان أيضًا، الذي قدمت فيو اليدايا لمخمفاء، كما تيادى الناس فيو فيما بينيم، فقد أىدى 

، مع شعر (007)و أسطرالباً م( إلي980 -977ىـ/ 070 -067كاتب عضد الدولة البوييي )
 يقول فيو:

 أىدَى إليك بنوا األمالك واختمفوا   من ميرجان جديد أنَت تبميو
 . (008)لم يرضَى باألرض ييدييا أليك     فقد أىدى لك الفمك األعمى بما فيو

وجرت عادة الفرس أن يقدموا لوالتيم المسممين، ما جرت عميو عادتيم زمن األكاسرة، 
اىتمت مصادرنا العربية بعيدي النيروز لذا  .(009)عيدي النيروز والميرجانىدايا في 
ألن كل منيما يمثل بداية فصل جديد، كما انشأ ليما ُكتابنا العرب  كثيرًا ؛والميرجان 

م(، بدا النصارى يشاركون 03ىـ/4. والمالحظ أنو ومنذ القرن)(003)والمسممون التياني الجميمة
عيدين ويقيمون في بيوتيم الموائد العامرة بمختمف أنواع األطعمة في االحتفال بيذين ال

م( أتفق عيد 850ىـ/ 009، مما زاد من تكاتف الناس ووحدتيم آنذاك. ففي سنة )(000)والفاكية
، ومن المحتمل جدًا إن المسممين احتفموا (000)النيروز وعيد شعانين النصارى في يوم واحد

 معيما بيذين العيدين.
 تاالحاال

م(، 0039ىـ/ 636أىل الذمة: الذمة في المغة العيد واألمان . ابن األثير، مجد الدين أبي السعادات)ت -0
؛ 068ال.ت، ص -، بيروت0النياية في غريب الحديث واألثر، تحقيق: طاىر أحمد ومحمود محمد، ج

قو اإلسالمي العيد . وىي في الف443، ص0966 -، القاىرة0، م0عطية اهلل، أحمد، القاموس اإلسالمي، ط
الذي يعطى لمذين ال يدخمون اإلسالم، ويؤمنون عمى حياتيم وحريتيم وأمواليم، فيم أىل ذمة. الماوردي، عمي 

. دخموا في 007، ص0989 -م(، األحكام السمطانية والواليات الدينية، بغداد0358ىـ/ 453بن محمد)ت
 . 068، ص0الحديث واألثر، جعيد المسممين وأمانيم. ابن األثير، النياية في غريب 
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الييود والنصارى: ويطمق عمييم تسمية أىل الكتاب حسبما ورد في سور القرآن الكريم من ذلك ينظر:  -0
، 003، 99، 98، 70، 70، 73، 65، 64، سورة آل عمران، اآلية: 039، 035سورة البقرة،  اآلية: 

، سورة العنكبوت، 05، 4ورة المائدة، اآلية: ، س070، 059، 050، 000، سورة النساء، اآلية: 009، 000
. وتسميتيم بأىل الكتاب تميزًا ليم عن 00، 0، سورة الحشر، اآلية: 09، سورة الحديد، اآلية، 46اآلية: 

م(، 868ىـ/ 055عبدة األوثان، ألن ليم كتبًا سماوية ىي التوراة واإلنجيل. الجاحظ، عمرو بن بحر)ت
. وصحف إبراىيم وشيت وزبور 86، ص0969 -، بيروت0، ج0ىارون، طالحيوان، تحقيق: عبد السالم 

 -، المطبعة العثمانية0م(، رد المحتار عمى الدر المختار، ج866ىـ/ 050داود. ابن عابدين، محمد أمين)ت
 . 07، ص0004

ن   -0 الصابئة: يدخل الصابئة ضمن أىل الذمة شرط أن يوافقوا الييود والنصارى في أصل معتقدىم وا 
م(، األحكام السمطانية، تصحيح: محمد 0365ىـ/ 458لفوىم في فروعيم. أبو يعمى، محمد بن الحسين)تخا

 . 008، ص0908 -، مصر0حامد، ط
المجوس: عدىم الفقياء ضمن أىل الذمة استنادًا إلى قول الرسول)صمى اهلل عميو وآلو وسمم(:" سنوا بيم  -4

ال.ت،  -، مصر0م(، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد، ج795ىـ/ 079ُسنة أىل الكتاب...". مالك بن أنس)ت
 .078ص
، 0م(،نياية األرب في فنون األدب،ج0000ىـ/ 700النويري، شياب الدين أحمد بن عبد الوىاب)ت -5

 .095، ص0954 -القاىرة
؛ 099،ال.ت، ص0م(،القانون المسعودي،ج0348ىـ/ 443البيروني، أبو الريحان محمد بن أحمد)ت -6

 .075، ص0900 -اآلثار الباقية عن القرون الخالية، ليدن البيروني،
 .08-07: 00الكتاب المقدس، سفر األحبار،  -7
، 0945-م(، رحمة بنيامين، ترجمة: عزرا حّداد، بغداد0070ىـ/ 569التطيمي، بنيامين بن يونة)ت  -8

 .040ص
اإلسالمي  ي مصر منذ الفتح؛ عبدة، قاسم، الييود ف033-099، ص0البيروني، القانون المسعودي، ج -9

 .60-63، ص0983-، بيروت0حتى الغزو العثماني، ط
م(، صبح 0408ىـ/ 800؛ القمقشندي، أحمد بن عمي)ت44-09: 00الكتاب المقدس، سفر األحبار،  -03

 .406، ص0960 -، القاىرة0األعشى في صناعة اإلنشا،ج
 .033، ص0البيروني، القانون المسعودي، ج -00
 .60؛ عبدة، الييود في مصر، ص407، ص0دي، صبح، جالقمقشن -00
 .030، ص0البيروني، القانون المسعودي، ج -00
 .096، ص0؛ النويري، نياية األرب، ج6: 00الكتاب المقدس، سفر األحبار،  -04
 . 034-030، ص0البيروني، القانون المسعودي، ج -05
 .034-030م.ن، ص -06
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 .00-03: 00الكتاب المقدس، سفر األحبار،  -07
 .034، ص0البيروني، القانون المسعودي، ج -08
 .407، ص0؛ القمقشندي، صبح، ج096، ص0النويري، نياية األرب، ج -09
ال.ت،  -، بيروت0م(، الخطط المقريزية،ج0440ىـ/ 845المقريزي، تقي الدين أحمد بن عمي)ت -03
 .473ص
؛ موسوعة الكتاب 00المقدس، سفر األحبار، لممزيد من المعمومات حول األعياد ينظر: الكتاب  -00

 .04-00، ص0990-المقدس، دار منيل الحياة 
 .408-407، ص0القمقشندي، صبح، ج -00
 .030، ص0البيروني، القانون المسعودي، ج -00
. وكالىما يذكر أن 409-408، ص0؛ القمقشندي، صبح، ج097، ص0النويري، نياية األرب، ج -04

 أبناء أحد الكيان وقد َقتل أصغرىم الممك بسبب فواحشو.األوالد الثمانية ىم 
 .030-030،ص0973 -، بيروت5عمي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، ج -05
ال.ت،  -، القاىرة03م(، الكامل في التاريخ، ج0000ىـ/ 603ابن األثير، عمي بن أبي الكرم)ت -06
 .070ص
-، مصر0م(، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاىرة، ج0535ىـ/ 900السيوطي، جالل الدين)ت -07

 .065ال.ت، ص
الساعة  الحادية عشر  08/7/0330مقابمة شخصية مع األب د. بطرس حّداد تمت يوم األربعاء  -08

 بغداد. -والنصف صباحًا في بطاركية بابل لمكمدان، المنصور
 .094آلثار الباقية،ص؛ البيروني، ا040، ص0البيروني، القانون المسعودي، ج -09
م(، مروج الذىب ومعادن الجوىر، راجعو: محمد محيي 957ىـ/ 046المسعودي، عمي بن الحسين)ت -03

 .60،ص0984-؛ المخمصي، منصور، روعة األعياد، بغداد030ال.ت، ص -، مصر0الدين،ج
 -، بيروت0،ج0م(، المختصر في أخبار البشر، م0000ىـ/ 700أبو الفداء، عماد الدين اسماعيل)ت -00

 .004، ص0963
القمنداس: أعتقد أنٌو يعني البرد، فقد أورد المقدسي: "إذا جاء القمنداس، فتدفئ وأحتبس". محمد بن  -00

 .084، ص0936 -م(، أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم، ليدن985ىـ/075أحمد)ت
 .090ة،ص؛ البيروني، اآلثار الباقي043، ص0البيروني، القانون المسعودي، ج -00
 .050-043، ص0البيروني، القانون المسعودي، ج -04
 .050، ص0م.ن، ج -05
 .000، ص0، ج0أبو الفداء، المختصر، م -06
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؛ حّداد، بطرس، السعانين في التراث العربي، مجمة بين 000-000المخمصي، روعة األعياد، ص -07
 .083-070، ص0997-، بغداد05، سنة033-97النيرين، ع

 .050، ص0البيروني، القانون المسعودي، ج -08
م(، البدء والتاريخ المنسوب تأليفو ألبي زيد أحمد بن سيل 997ىـ/ 087المقدسي، المطير بن طاىر)ت -09

م(، مقامات 0000ىـ/ 506؛ الحريري، القاسم بن عمي)ت47، ص0937 -، طبع برطرند4البمخي،ج
 .500، ص0909-الحريري، مصر

 . 050، ص049، ص0؛ البيروني، القانون المسعودي، ج47، ص4والتاريخ، جالمقدسي، البدء  -43
 .04، ص0المسعودي، مروج، ج -40
م(، تاريخ الرسل والمموك، تحقيق: محمد أبو 900ىـ/ 003الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير)ت -40

؛ 049، ص0؛ البيروني، القانون المسعودي، ج630-630، ص0967 -، القاىرة0الفضل إبراىيم،ج
 .038البيروني، اآلثار الباقية، ص

 .504-500، ص0936-، بيروت9، سنة 0شيخو، لويس، عيد العنصرة وتعاليمو، مجمة المشرق، ع -40
 .090؛ المخمصي، روعة األعياد، ص050، ص0البيروني، القانون المسعودي، ج -44
 .030، ص0المسعودي، مروج، ج -45
 .00: 9الكتاب المقدس، أنجيل لوقا،  -46
 .006-000، ص0999-، بغداد5،سنة 09حّداد، بطرس، الصميب في الفن، مجمة نجم المشرق، ع -47
 . 064، ص0؛ المقريزي، الخطط، ج090، ص0النويري، نياية األرب، ج -48
 . 095؛ م.ن، ص090م.ن، ص -49
 . 034، ص0المسعودي، مروج، ج -53
 . 090، ص0النويري، نياية األرب، ج -50
 . 064، ص0؛ المقريزي، الخطط، ج090م.ن، ص -50
 . 064؛ م.ن، ص090م.ن، ص -50
 . 064؛ م.ن، ص090م.ن، ص -54
 . 066؛ م.ن، ص090 -090م.ن، ص -55
 .066؛ م.ن، ص090 -090م.ن، ص -56
الجاثميق: لفظة يونانية تعني العام أو األب العام وجمعيا جثالقة وتطمق عمى الرئيس االعمى عند  -57

(، 006، ىامش)0994-اد، بطرس، كنائس بغداد ودياراتيا، شركة الديوان لمطباعة، بغدادالنساطرة. حدّ 
 .04ص
 .066، ص0؛ المقريزي، الخطط، ج090 -090، ص0النويري، نياية األرب، ج -58
، 0909 -، المطبعة المصرية باألزىر0م(، المدخل، ج0006ىـ/ 707ابن الحاج، محمد بن محمد)ت -59
 .55ص
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 . 067 -066، ص0؛ المقريزي، الخطط، ج090، ص0نياية األرب، ج النويري، -63
 . 067؛ م.ن، ص090م.ن، ص -60
 . 067؛ م.ن، ص090م.ن، ص -60
 . 067؛ م.ن، ص090م.ن، ص -60
. 474، ص5الشمامسة: مفردىا شماس وىو مساعد الكاىن قيم الكنيسة. القمقشندي، صبح األعشى، ج -64

يم الدينية وقراءة األسفار المقدسة والكممة آرامية األصل. حّداد، كنائس بغداد ومساعد القسيس في أثناء المراس
 . 09(، ص90ودياراتيا، ىامش)

القسس: القس وجمعيا ُقسس وقساوسة وقسيسون. والمفظة آرامية تعني الشيخ ألن رجل الدين يجب أن  -65
نية األصل وتشير إلى معرفة األسرار، يتحمى بحكمة الشيوخ وخبرتيم. أما الكاىن وجمعيا كينة وكيان فعبرا

وتطمق عمى القسس ألنيم يقربون الذبائح ويخدمون األسرار الكنسية. حّداد، كنائس بغداد ودياراتيا، 
 .06(، ص7ىامش)

، 0950 -م(، الديارات، تحقيق: كوركيس عواد، بغداد998ىـ/ 088الشابشتي، عمي بن محمد)ت -66
 . 055ص
، 0899 -م(، أخبار بطاركة كرسي المشرق، تحقيق: جيسموندي، روما00 ه/6بن سميمان، ماري)ق -67
 .70ص
، 0م(، عيون األنباء في طبقات األطباء، ج0069ه/ 668ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم)ت -68

 .59، ص0880 -المطبعة الوىبية
 .004-000الشابشتي، الديارات، ص -69
م(، األغاني، تحقيق: عمي السباعي وآخرون، 966ه/ 056الحسين)تاألصبياني، أبو الفرج عمي بن  -73
 .004-000، ص0970-، الييئة المصرية العامة لمكتاب00ج

 .004-000الشابشتي، الديارات، ص -70
م(، البداية 0070ه/ 774؛ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء)ت05، ص7ابن األثير، الكامل، ج -70

 .007ص ال.ت، -، بيروت03والنياية، ج
 .0الشابشتي، الديارات، ص -70
م(، مرآة الزمان في تاريخ األعيان، تحقيق: جنان 0056ه/ 654سبط ابن الجوزي، شمس الدين)ت -74

 .075، ص0993-جميل، بغداد
 .030، ص0المسعودي، مروج، ج -75
-والبحر، ليبزكم(، نخبة الدىر في عجائب البر 0006ه/ 707الدمشقي، شمس الدين أبي عبد اهلل)ت -76

 .083، ص0900
 .090، ص0المسعودي، مروج، ج -77
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الفسطاط: مدينة بمصر نزليا عمرو بن العاص عند فتحيا وضرب خيامو بيا فسميت الفسطاط.  -78
، 0965 -، طيران0م(، معجم البمدان، م0008ه/ 606الحموي، شياب الدين أبي عبداهلل ياقوت)ت 

 .898-890ص
 .064، ص0973-، القاىرة0، مصر في عيد االخشيدين، طكاشف، سيدة إسماعيل -79
 .084المقدسي، أحسن التقاسيم، ص -83
المندائي: كممة منسوبة إلى كممة "مندا" اآلرامية، وىي بمعنى المعرفة أو العمم وجذرىا "إندا" بمعنى  -80

العارف بالدين الحق عرف أو عمم. والمندائي اسم يطمق عمى كل فرد من أفراد الصابئة ويعني العالم أو 
 .55، ص0980 -ويعرف كل صابي بأنو مندائي. مراني، ناجية، مفاىيم صابئية مندائية، بغداد

سموا بالمغتسمة ألنيم يقولون باإلغتسال ويغسمون جميع ما يأكمونو. ابن النديم، محمد بن أبي  -80
 . 434 -430، ص0970 -م(، الفيرست، تحقيق: رضا تجّدد، طيران995ه/ 085يعقوب)ت

 . 807، ص0؛ الحموي، معجم البمدان، م040 -040، ص0المسعودي، مروج، ج -80
 . 47الدمشقي، نخبة الدىر، ص -84
؛ عميان، رشدي، أصحاب الروحانيات أو الصابئة المندائيون، مجمة 040مراني، مفاىيم صابئية، ص -85

 . 70 -73، ص0976 -، بغداد0، ع5المورد، م
 . 040بئية، صمراني، مفاىيم صا -86
؛عميان، أصحاب 57،ص0900 -الحسني، عبد الرزاق، الصابئة قديمًا وحديثًا، مصر -87

 .70الروحانيات،ص
 .040مراني، مفاىيم صابئية، ص -88
؛ الزىيري، عبد الفتاح، الموجز في تاريخ الصابئة المندائيين العرب البائدة، 044 -004م.ن، ص -89

 . 000، ص0980 -تنقيح: فريد عبد الزىرة، بغداد
 .044مراني، مفاىيم صابئية، ص -93
 .70عميان، أصحاب الروحانيات، ص-90
 .044مراني، مفاىيم صابئية،ص -90
 .008الزىيري، الموجز في تاريخ الصابئة، ص -90
م(،تاريخ الزمان، ترجمة: اسحق أرممة، تقديم: 0086ه/ 685ابن العبري، أبو الفرج جمال الدين)ت -94

؛ مؤلف  0956 -0949. ونشر الكتاب في مجمة المشرق لمسنوات 0986 -فييو، بيروتجان موريس 
 . 00، ص0986 -، بغداد0مجيول، تاريخ الرىاوي المجيول، ترجمة: البير أبونا،ج

 -م(، التنبيو واإلشراف، تصحيح: عبداهلل الصاوي، القاىرة957ه/ 046المسعودي، عمي بن الحسين)ت -95
 .034، ص0، ج0اء، المختصر، م؛ أبو الفد084، ص0908

م(، التاج في أخالق المموك، تحقيق: أحمد زكي، 868ه/ 055الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر)ت -96
 .046، ص0904 -القاىرة
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 . 086، ص0النويري، نياية األرب، ج -97
 .035 -034، ص0، ج0؛ أبو الفداء، المختصر، م084المسعودي، التنبيو، ص  -98
 .087، ص0نياية األرب، جالنويري،  -99

 .000البيروني، اآلثار الباقية، ص -033
 .053، ص046الجاحظ، التاج، ص -030
 .089، ص0النويري، نياية األرب، ج -030
 .400، ص0القمقشندي، صبح، ج -030
 .034، ص0، ج0أبو الفداء، المختصر، م -034
 .08 -07، ص0المقدسي، البدء والتاريخ، ج -035
كممة معربة ال أصل ليا في العربية، تعني سمكة بحرية ليا خرطوم كالمئشار. ابن منظور، الكوسج:  -036

 .050ال.ت،  ص -، بيروت0م(، لسان العرب المحيط، مادة: كسج، م0000ه/ 700محمد بن مكرم)ت
 .035، ص0، ج0أبو الفداء، المختصر، م -037
 .037 -036، ص0المسعودي، مروج، ج -038
 . 404، ص0بح، جالقمقشندي، ص -039
 .034، ص0، ج0؛ أبو الفداء، المختصر، م003البيروني، اآلثار الباقية، ص -003
 .409المقدسي، أحسن التقاسيم، ص -000
السفط: وىو مايعبىء فيو الطيب وما أشبيو من أدوات النساء. أبن منظور، لسان العرب، مادة:  -000

 .056،ص0سفط، م
 .400، ص0القمقشندي، صبح، ج -000
 -، دمشق0م(، البصائر والذخائر، تحقيق: إبراىيم الكيالني، م993ه/ 083التوحيدي، أبو حيان)ت -004

م(، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، تحقيق: 994ه/ 084؛ التنوخي، المحسن بن عمي)ت0، ص0966
 .047 -046، ص0970 -، بيروت8عبود الشالجي، ج

م(، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يتعبر من 0066 ه/768اليافعي، عبداهلل بن أسعد)ت -005
 .098، ص0973 -، بيروت0حوادث الزمان، ج

ال.ت،  -، القاىرة5م(، أخبار الدول وأثار األول،ج0603ه/ 0309القرماني، أحمد بن يوسف)ت -006
 . بيامش أبن األثير، الكامل في التاريخ.87 -86ص

رتفاع الشمس والكواكب، والكممة يونانية معربة. الحموي، شياب الدين أبي اإلسطرالب: آلة يقاس بيا ا -007
 .04(، ص0ال.ت، ىامش) -،  بيروت0، ج0م(، معجم األدباء، م0008ه/ 606عبداهلل ياقوت)ت

 .87القرماني، أخبار الدول، ص -008
، 0ادق، جم(، تاريخ اليعقوبي، تعميق: محمد ص897ه/ 084اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب)ت -009
 .094، ص0964 -النجف
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 .53 -47، ص9حول تفاصيل ىذه التياني ينظر: القمقشندي، صبح، ج -003
، 0980 -سعد، فيمي عبد الرزاق، العامة في بغداد في القرنين الثالث والرابع اليجريين، بيروت -000
 .054ص

 .22, ص7ابن األثير, الكامل, ج -122
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