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 السمخز 

 م(ٚٔ٘ٔ-ٕٓ٘ٔ/ـىٖٕٜ-ٛٗٙحكسيع ) مجةاعتسج السساليظ في مرخ خالل   
 ذاىع عشيع،أ عخفت بقدػتيا ووحذيتيا ، لسعاقبة الجشاة وتأديبيع وكفّ عجة عمى وسائل 

وقج   ،وكان مغ بيغ تمظ الػسائل عقػبة التذييخ التي مػرست بذكل دائع عمى السجخميغ
يذسل أمخ القاضي أو الدمصان السسمػكي عقػبات أخخػ تسارس بحق السجخميغ في نفذ 
الػقت ، وىحا األمخ بعيج كل البعج عغ مبادغ الجيغ اإلسالمي وحقػق اإلندان في 

 .العرخ الحجيث

واقتزت شبيعة السػضػع تقديسو إلى ثالثة مباحث سبقت بسقجمـة وختسـت بخاتسـة 
ػؼ السبحـث األول تحجيـج السعشـى الم ــ تزــسغتػصـل إليـو البحـث ،  تـع فييـا إاسـال أىـع مــا

، ومذــخوعيتيسا فــي اإلســالم ، واــا  السبحــث ال ــاني عــغ واالصــصالحي لمعقػبــة والتذــييخ
السالمــا الدياســية لمجولــة السسمػكيــة ، إمــا السبحــث ال الــث فقــج تزــسغ عقػبــة التذــييخ فــي 

 .ثارىا الشفديةآمرخ خالل العرخ السسمػكي و 
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The punishment for defamation in Egypt During the 

Mamluk era (648-923 AH /1250-1517 AD) And its 

psychological effects on Egyptian society (historical 

study) 

 

 

                         

Abstract 

The Mamluks in Egypt during their rule (648-923 AH /1250-

1517 AD)relied on several methods known for their cruelty and 

brutality, to punish the perpetrators, discipline them, and stop them 

from them. Mamluk other punishments are practiced against 

criminals at the same time, and this matter is far from the principles 

of Islamic religion and human rights in the modern era. 

The nature of the topic necessitated dividing it into three 

sections that were preceded by an introduction and concluded with 

a conclusion in which the most important findings of the research 

were summarized. Defamation in Egypt during the Mamluk era and 

its psychological implications. 
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 السقجمة

هلل رب العالسيغ والرالة والدالم عمى سيجنا دمحم خاتع السخسميغ وعمى آلو وصحبو  الحسج     

 أاسعيغ .

 أما بعج :

م(عمى ٚٔ٘ٔ-ٕٓ٘ٔ/ـىٖٕٜ-ٛٗٙاعتسج السساليظ في مرخ خالل فتخة حكسيع )

وكان مغ بيغ  ع عشيع،ىذا أعخفت بقدػتيا ووحذيتيا ، لسعاقبة الجشاة وتأديبيع وكف عجة وسائل 

الػسائل عقػبة التذييخ التي مػرست بذكل دائع عمى السجخميغ ، وقج يذسل أمخ القاضي تمظ 

أو الدمصان السسمػكي عقػبات أخخػ تسارس بحق السجخميغ في نفذ الػقت ، وىحا األمخ بعيج 

 كل البعج عغ مبادغ الجيغ اإلسالمي وحقػق اإلندان في العرخ الحجيث .

الخغبة في دراسة العقػبات في العرخ السسمػكي ، والحؼ دفعشي إلى كتابة البحث ىػ 

وتدميط الزػ  عمى األساليب التي كان يسارسػىا ىؤال  الحيغ مع األسف انحدبػا عمى 

  .اإلسالم

غمب السرادر والسخااع والبحػث العمسية التي تعالج أ وتأتي أىسية السػضػع لسا نخػ  في 

ايا ااتساعية دون التصخق إلى ما كان في شياتيا قزايا سياسية ، وفي بعس األحيان قز

 يسارسو مغ عقػبات بحق السجتسع .

واقتزت شبيعة السػضػع تقديسو إلى ثالثة مباحث سبقت بسقجمة وختست بخاتسة تع 

ػؼ فييا إاسال أىع ما تػصل إليو البحث ، فتشاولت في السبحث األول لتحجيج السعشى الم 

، ومذخوعيتيسا في اإلسالم ، واا  السبحث ال اني عغ السالما واالصصالحي لمعقػبة والتذييخ
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ما السبحث ال الث فقج تزسغ عقػبة التذييخ في مرخ خالل أالدياسية لمجولة السسمػكية ، 

 العرخ السسمػكي وأثارىا الشفدية .

أما بذــأن السرادر والسخااع فقج اعتسجت عمى مجسػعة مغ السرادر والسخااع، التي 

بذكل كبيخ في إخخاج ىحا البحث عمى الرػرة التي ىػ عميو ومغ أىسيا :كتب الم ة ساىست 

 ة واصصالحًا مشيا: التي قجمت لشا معمػمـــــــــــات وافيــــــــة في تػضيا معشى العقػبــــــة والتذييخ ل

 ىـ/ٔٔٚ)لدان العخب(البغ مشطــــــػر )ت ، وكتابم(ٜٔٚىـ/٘ٚٔلمفخاىيجؼ )ت كتاب )العيغ(

م( ٖٖٚٔ/ ـى ٗٚٚـــخ )ت تاب )البـــجاية والشياية ( البـــغ ك يـــــب التاريخ ككوكت م( ،ٖٔٔٔ

م( وكتاب )عقج الجسان في ٔٗٗٔىـ/٘ٗٛوكتاب )الدمػك لسعخفة دول السمػك( لمسقخيدؼ )ت

م( وكتاب )الشجػم الداىخة في ممػك مرخ ٔ٘ٗٔىـ/٘٘ٛتاريخ أىل الدمان( لمعيشي )ت

م(، وغيخىا  ، كسا اعتسجت عمى مجسػعة مغ ٜٙٗٔىـ/ٗٚٛبغ ت خؼ بخدؼ )توالقاىخة(ال

السخااع ال انػيــــة ، لتػثيـــــق بعــــــس اآلرا  التي تخز مػضػع البحث مشيا :كتاب )مػسػعة 

وقج أاسمت اسيعيا في نياية  لمجكتػر عبػد الذالجي ، وغيخىا مغ السرادر ال انػية ، العحاب (

 البحث.

دعػانا أن الحسج هلل والرالة والدالم عمى نبيشا دمحم الرادق األميغ وعمى الو وآخخ 

 السياميغ. الصيبيغ الصاىخيغ وصحبو ال خّ 
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 العقػبة والتذييخ ومذخوعيتو في اإلسالمول :السبحث األ

 العقػبة ل ة واصصالحا أوال :
يتو  وأعقبت الخال إذ أااز عقػبة لفطة مغ عاقبو عقابا أو معاقبة بحنبو وعمى ذنبو ،

ن العقػبة إليحا ف ،ألنيا تعقب الحنب وتتبعو ؛وسسيت بالعقػبة ،( ٔ)بخيخ وعاقبتو أؼ اازيتو بذخ
 .(ٕ)نتيجة ذنبا ما يقػم بو الفخد

 ،(ٖ)إما في االصصالح فيي تعشي الجدا  السقخر عمى عريان الذارع لسرمحة السجتسع
وفخض هللا تعالى العقاب عمى مخالفة أمخه لحسل الشاس عمى ما يكخىػن ما دام انو يحقق 

 .(ٗ)د ولحساية الجساعة وصيانة نطاميافالعقػبة مقخرة إلصالح اإلفخا ،مرالحيع 
َذِلَظ َوَمْغ َعاَقَب ِبِسْ ِل وقج وردت المفطة في ك يخ مغ اآليات القخآنية مشيا : قػلو تعالى 

َ َلَعُفػٌّ َغُفػرَما  (ُعػِقَب ِبِو ُثعَّ ُبِ َي َعَمْيِو َلَيْشُرَخنَُّو َّللاَُّ ِإنَّ َّللاَّ


َوِإْن َعاَقْبُتْع َفَعاِقُبػا وقػلو تعالى  ، (٘
اِبِخيغَ  ِبِسْ ِل َما ُعػِقْبُتْع ِبِو َوَلِئْغ َصَبْخُتْع َلُيَػ َخْيٌخ ِلمرَّ

وغيخىا مغ اآليات القخآنية التي وردت ( ٙ)
العقػبات  مذخوعية عمى أحادي يا مغ ك يخ في الشبػية الذخيفة الدشة ودلت (ٚ)فييا لفطة العقػبة 

 السدكخ يذخب لسغ عيًجا هللا عمى نأ حخام مدكخ كل صمى هللا عميو والو وسمع (:"(مشيا : قػلو
 أو (الشار عخق أىل :قال الخبال؟ شيشة وما :هللا رسػل يا قالػا الخبال، شيشة مغ يدقيو أن

 ،تعتجوىا فال حجودا حج هللا صمى هللا عميو والو وسمع (:"إن(وقػلو ( ٛ)الشار" أىل عرارة :(قال
 مغ ربكع، نديان غيخ مغ أشيا  وتخك تشتيكػىا فال أشيا  وحّخم تزيعػىا فال فخائس وفخض

 .(ٜ)عشيا تبح ػا وال فاقبمػىا لكع مشو رحسة ولكغ
 مسا ، عقػباتحػػ عمى ك يخ مغ الأن القخآن الكخيع والدشة الشبػية الذخيفة قج  نجج وىكحا

نػاع أويعج التذييخ نػع مغ  ،ةالذخيف الشبػية الدشةالقخآن الكخيع و  في لشا مذخوعية العقػبات يؤكج
 .العقػبات التي مارست مغ قبل األمع واألقػام 

 التذييخ ل ة واصصالحا  ثانيا :
ويقػل  ،( ٔٔ)ىي وضػح األمخوالذيخة ( ٓٔ)خ في الم ة تعشي اإلعالن والػضػحالتذيي

وتعشي ضيــــــــــػر الذي  حتى يذيخ الشاس  ،(ٕٔ)شيخت األمخ أشيخه شيخًا وشيخه أؼ وضحو 
 .(ٖٔ)بو
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( ٗٔ)بو وتذشيعاً  أما التذييخ في االصصالح فيػ عخض اإلندان في وضع مدر، إذالالً 

ويصمق عمى التذييخ  ،(٘ٔ)خة لمشاضخ، أؼ استخففــــــت بو ، واعمتو شي أشيــــــخت فالناً  فعشجما تقػل
لفطة تجخيدا  ، والدبب في ذلظ أن أك خ الشاس الحيغ يذيخون  يحسمػن اخسا يجقو  تشبيو 

ن التذييخ ألمشاس إليو  ، ليكػن أك خ أىانو لو ويحسل عمى دابة مقمػبا وايو إلى الحنب ، و 
 .(ٙٔ)د عمى مخ التاريخ غخضو فزا السذيخ بو وإضياره خاراا عغ السجتسع مػاػ 

ويتع التذييخ عمى إشكال مختمفة تختمف باختالف السصمػب مغ إشياره ولجواعي عجيجة 
فإذا كان الذخز قائج  ،(ٚٔ)أو فكخية ،أو محىبية ،أو ااتساعية ،أو اقترادية ،قج تكػن سياسية 

، أو يكػن ويصاف بو في كل بمج وىػ مقيج ،أو عمى ثػر ،أو اسل  ،أو ثائخ يخكب عمى فيل 
، يمقي الخوث عميو أو قخد يمعب معوفي قفز أو قج يػكل إليو شخز يقػم برفعو أو أن 

وقج يزخب  ،(ٛٔ)ويمبذ بخندا كبيخ أو مغ مالبذ الشدا  ب ػب مذيخ مكتػب عمى ضيخه اسسو 
ق السمػنة ،فزال إلى وضع بحبل يعمق عميو الخخ أو أن يدػد واو ويخبط عشقو  ،(ٜٔ)بالسقارع

عمى رأسو ، وفي بعس األحيان يحسل الذخز السعقاب اخسا ليشبو الشاس إليو  (ٕٓ)الصخشػر
 .(ٕٔ)أو يكػن معو السشادؼ يشادؼ عميو ليكػن ابمغ أىانو لو 

 ي القخآن الكخيم والدشة الشبهية ثالثا : مذخوعية التذييخ ف
والدشة الشبػية الذخيفة التذييخ باآلخخيغ لسا ؼيو مغ إضخار باإلفخاد رفس القخآن الكخيع 

 والجساعات ، عمى الخغـــــــــــع مغ عجم واػد المفطة برػرتيا الػاضحة ومغ تمظ اآليات القخآنية:
ْنَيا ِإنَّ الَِّحيَغ ُيِحبُّػَن َأْن َتِذيَع اْلَفاِحَذُة ِفي الَِّحيَغ َآَمُشػا َلُيْع قػلو تعالى -ٔ َعَحاٌب َأِليٌع ِفي الجُّ

ُ َيْعَمُع َوَأْنُتْع اَل َتْعَمُسػنَ  َواآْلَِخَخِة َوَّللاَّ
ومعشى اآلية القخآنية الكخيسة الحؼ ىػ تأديب لسغ سسع ، (ٕٕ)

 .(ٖٕ)شيئا مغ الكالم الديئ  ليع عحاب أليع في الجنيا  وفي اآلخخة عحابًا اليع
َن اْلُسْؤِمِشيَغ َواْلُسْؤِمَشاِت ِبَ ْيِخ َما اْكَتَدُبػا َفَقِج اْحَتَسُمػا ُبْيَتاًنا َوِإْثًسا َوالَِّحيَغ ُيْؤُذو قػلو تعالى -ٕ

ُمِبيًشا
ومعشى اآلية القخآنية الكخيسة أن الحيغ يؤذون هللا بسعريتيع إياه ، ويؤذون السؤمشيغ  (ٕٗ)

 .(ٕ٘)والسؤمشات ب يخ ما اكتدبػا فإن هللا يحػشو ، وي زب لو
بالشدبة إلى الدشة الشبػية الذخيفة فقج ورد عغ الخسػل )صمى هللا عميو والو وسمع( أما 

وقػلو )صمى هللا عميو والو وسمع(:" مغ لبذ ، (ٕٙ)قػلو :" مغ لبذ شيخة البدو هللا ثػب السحلة "
(: وقػلو )صمى هللا عميو والو وسمع، (ٕٚ)ثػب شيخة في الجنيا البدو هللا ثػب محلة يػم القيامة "
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 "أيسا رال أشاع عمى رال مدمع كمسة وىػ مشيا بخؼ ، يخػ أن يذيشو بيا في الجنيا، كان حقاً 

 . (ٕٛ)عمى هللا تعالى أن يخميو بيا في الشار"
لمتذييخ باآلخخيغ مشيا : قػل اإلمام عمي  رافزاً  وكان ألىل البيت )عمييع الدالم( مػقفاً 

سػل )صمى هللا عميو والو وسمع( عغ لباس ثياب م(:" نياني الخ ٔٙٙىـ / ٓٗ)عميو الدالم( )ت
 . (ٜٕ)الذيخة "

م( :" كفى بالخال خديشا أن يمبـــــــذ ثػبا ٓٛٙىـ/ ٔٙويقػل اإلمام الحديغ )عميو الدالم( )ت   
م(:" ٘ٙٚىـ/ٛٗٔالرــــادق )عميو الدالم()تاعفخ ويقـــػل اإلمام ( ٖٓ)ويخكب دابة مذيـخة"  مذيخاً 

 .(ٖٔ)تعالى يب س شيخة المباس "أن هللا تبارك و 
وأىل بيتو )عمييع  (ورسػلو )صمى هللا عميو والو وسمعومغ ىشا يتبيغ لشا أن هللا تعالى 

اضخ في سبيل التذيع الدالم( قج نيػا عغ لباس الذيخة الحؼ يطيخ ؼيو اإلندان بػضع محل لمش
 والتذييخ بو.

 الدياسية لجولة السساليظ في مرخ السالماالسبحث ال اني :
والسسمػك أصاًل مغ االمتالك ( ٕٖ)ع مسمػك، ويقرج بو العبج أو الخقيقالسساليظ اسـ

لمذي ، وكان مرجرىع الذخا  واألسخ في ميجان القتال، ثع اليبات واإلىجا  وفي شكل ضخيبة 
 .(ٖٖ)أو ادية أو البيع 

ما بالشدبة مساليظ مرخ فيع اساعة تػلػا أمخىا وتسمكػىا وكان أصميع في ال الب مغ أ
-ٚٙ٘يػبييغ )وكان ابتجا  حكسيع لسرخ بعج األ ،(ٖٗ)األتخاك القفجاق أو مغ الذخكذ القػقاز

 .(ٖ٘)م(ٕٓ٘ٔ-ٔٚٔٔىـ/ ٛٗٙ
خا  أك خ مغ ش( ٖٙ)م(ٜٕٗٔىـ/ ٚٗٙنجع الجيغ أيػب )ت وعشجما تػلى الدمصان الرالا

 .(ٖٚ)عميو، فاشتخػ ك يخًا مغ األتخاك والسيسا بعج تسخد فخق الجير األيػبي ،السساليظ 
عت أصػليع  ومسا تججر اإلشارة إليو أن مساليظ مرخ لع يكػنػا مغ األتخاك فقط، بل تشػ 

، واأللسان وغيخىع،  وقج  ، واألسبانإذ واج مشيع الذخاكدة، والس ػل، والرقالبة ، واليػنانيػن 
انتدب ىؤال  في ال الب إلى أساتحتيع الحيغ اشتخوىع ، وأحيانًا ندبػا إلى التجار الحيغ امبػىع 

ولع يمبث أن وصمػا السساليظ البحخية إلى الدمصة مدت ميغ الطخوف ( ٖٛ)كالسساليظ الع سانية
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ن يديصخوا عمى بالد الذام أو والست يخات الدياسية التي أحاشت بالسشصقة خالل تمظ الفتخة 
 .(ٜٖ)ومرخ

-ٕٓ٘ٔىـ/ ٗٛٚ-ٛٗٙ)السجة وبحلظ قامت دولة السساليظ البحخية التي استسخت خالل 
 ـى ٙ٘ٙ) والسعد ايبظ ،(ٓٗ)م(ٕٚ٘ٔ/ ـى ٘٘ٙم(، وكان مغ أشيخ سالشيشيا شجخ الجر)ٕٖٛٔ

 ـى ٛ٘ٙ)وسيف الجيغ قصد  ،(ٕٗ)م ( ٜٕ٘ٔ ـ/ه ى ٚ٘ٙوعمي بغ ايبظ) ،(ٔٗ)م( ٕٛ٘ٔ/ 
وغيخىع مغ  (٘ٗ)وسيف الجيغ قالوون  ،(ٗٗ)م(ٕٚٚٔ/ ـى ٙٚٙوالطاىخ بيبخس) ،(ٖٗ)م(ٕٓٙٔ/

بمغ عجدىع ثسانية وعذخيغ سمصانًا آخخىع الدمصان الرالا زيغ حااي بغ  إذ (ٙٗ)الدالشيغ،
ىـ/ ٗٛٚفي الحكع سشة )( ٛٗ)الحؼ خمفو بخقػق الجخكدي (ٚٗ)م(ٕٖٛٔ/ ـى ٗٛٚشعبان)
 .(ٜٗ)م(ٕٖٛٔ

حجاث ىحا العرخ )عرخ دولة السساليظ البحخية( ىػ محاولة الطاىخ أوكان مغ ابخز 
أيجؼ الس ػل سشة  بيبخس إحيا  الخالفة العباسية في مرخ وذلظ بعج زواليا في ب جاد عمى

 .(ٓ٘)م(ٕٛ٘ٔىـ/ ٙ٘ٙ)
أما السساليظ الجخاكدة فيع عشاصخ قػقازية الجشذ مػششيع األصمي السشصقة الػاقعة 

وإذا ما عمسشا بان الدالشيغ البحخية ( ٔ٘)التي تعخف اليػم بجسيػرية اػرايالبحخ األسػد و شخق ا
 ـىٕٚٛكانػا أتخاكا فالبخاية شخاكدة أو اخاكدة، باست شا  اثشيغ مشيع وىسا خذقجم)

فيسا روميان، ىحا وقج سسػا بالبخاية ألنيع  (ٖ٘)م(ٚٙٗٔ/ ـى ٕٚٛوتسخب ا ) ،(ٕ٘)م(ٚٙٗٔ/
وقج حكع الجخاكدة مرخ والذام والحجاز مجة تقخب مغ  ،(ٗ٘) اج القمعة بالقاىخةأقامػا في أبخ 

 .(٘٘)السائة واألربعيغ عامًا، وتعاقب في ىحه السجة ستة وعذخون سمصانًا 
حيث في عيجه  (ٙ٘)م(ٚٔ٘ٔىـ/ٖٕٜوكان أخخ حكسيع أبػ الشرخ شػمان باؼ ال اني )

دخل الع سانييغ إلى مرخ وانيػا حكع دولة السساليظ الجخاكدة، وليبجأ عيج الديصخة الع سانية في 
 .(ٚ٘)مرخ

 ثاره الشفدية عقهبة التذييخ في مرخ خالل العرخ السسمهكي وأ السبحث الثالث :
 أوال :عقهبة التذييخ في مرخ خالل العرخ السسمهكي 

 حكسيع في بالد الذام ومرخ، مجةاختمفت أنػاع العقػبات التي مارسيا السساليظ خالل 
 ،(ٜ٘)والتدسيخ ،(ٛ٘)بيغ التػسيط عة في تعحيب الشاس ماأساليب وشخق بذ استعسمػاإذا 
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وىحه األساليب الستبعة مغ قبميع تشافي ما أمخ هللا تعالى ورسػلو )صمى  وغيخىا ، (ٓٙ)والخازوق 

ْمَشا َبِشي َآَدَم هللا عميو والو وسمع( استشاد إلى ما اا  في كتابو العديد قػلو تعالى  َوَلَقْج َكخَّ
ْمَشاىُ  ْع َعَمى َكِ يٍخ ِمسَّْغ َخَمْقَشا َتْفِزياًل َوَحَسْمَشاُىْع ِفي اْلَبخِّ َواْلَبْحِخ َوَرَزْقَشاُىْع ِمَغ الصَّيَِّباِت َوَفزَّ

(ٙٔ). 
ومغ األساليب التي اتبعيا السساليظ بحق السحكػميغ عقػبة التذييخ حيث كانت 

أو عمى حسيخ  في ،أو عمى اسل ،عمى حسار  وىػ راكباً  ،يصػفػن بالسذيخ  اشخيقتيع أنيع كانػ 
ن يػضع اخس في أيادؼ الستيسيغ أ،أو وكحا ، ويشادؼ عمييع ىحا ادا  مغ يفعل كحا إراا  البمج

 .(ٕٙ)لتشبيو الشاس وتدسى ىحه العقػبة بالتجخيذ وىي نػع مغ التذييخ بالذخز
ولمتذييخ في العرخ السسمػكي أسباب ودواعي لسعاقبة الذخز بالتذييخ قج تعػد إلى 

فخض ىيبة حيث أنيا تفخض ل خض ،ااتساعية ،أو أو اقترادية  ،أو ديشية ،أسباب سياسية 
حيث تحكخ الخوايات التاريخية  وقػة دولتيع ،ومغ حػادث التذييخ في العرخ السسمػكي ك يخة ،

/  ـى ٓٛٙأن عقػبة التذييخ فخضت عمى أحج قصاع الصخق بسرخ يعخف بالكخيجؼ في سشة
م ، فدسخ عمى اسل وأقام أيامًا وشاف بو في أسػاق مرخ والقاىخة، ثع سجغ  فعاش  ٕٔٛٔ

 .(ٖٙ)أيامًا و مات في الدجغ
يخخج كل يػم مغ  وكان م بالتذييخ ،ٜٕٔٔ/ ـى ٜٓٙسشة ( ٗٙ)وعػقب ابغ الدمعػس

مكخوه ويقف الشاس في الصخيق ومعيع السجاسات السقصعة ويدسعػنو كل  ،القمعة عمى حسار
 .(٘ٙ)ويشدل بو مغ الخدؼ والشكال مغ قبل عامة الشاس

 شيخ ممظ األمخا  وكان ىػ ( ٚٙ)والذيخ الطييخ( ٙٙ)ـي ابغ اسمةووقع خـــالف بيغ القاض
م في تػلية ابغ اسمة القزا  فػقع بيشيسا مشافدو وحقق الدمصان  ٖٜٕٔ/  ـى ٕٜٙسفيخ سشة 

وقج تدمع أعػان ابغ اسمة الذيخ الطييخ وشافػا بو في البالد  في أمػر كانت بيشو وبيغ الجوادار
 .(ٛٙ)كان يشادؼ عميو ىحا ادا  مغ يكحبعمى حسار وضخبػا وشيخوا بو و 

م ، بان ٜٕٗٔ/ ـى ٖٜٙسشة  (ٜٙ)م(ٖٜٕٔ/ ـى ٖٜٙقالوون )ت بغ وأمخ الدمصان خميل
ن يذيخ ما أو  ، بخكبو حسار( ٓٚ)يعاقب القاضي تقي الجيغ عبج الخحسغ الذافعي ابغ بشت االغخ

 .(ٔٚ)بيغ الشاس  وان يصاف بو في كافة إنحا  البالد
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 عمى م ، قبسٖٜٕٔ/ ـى ٖٜٙسشة  قالوون في بغ خميل األشخف الدمصان مقتل وبعج  
 وأيجييع بيع وشيف، الجسال عمى وصمبػا وأراميع أيجييع قصعت ثع أياماً  األمخا  مغ مجسػعة

 .(ٕٚ)أعشاقيع في معمقة
أن التذييخ  لع يقترخ عمى عامة الشاس بل شال بعس أصحاب السشاصب مغ و         

 ـى ٖٜٙالحؼ عخف بطمسو وتعدفو فعشجما قتل سشة ( ٖٚ)السساليظ ومشيع عمع الجيغ الذجاعي
وكان ،لسػتو  لو وفخحاً  م،ورفع الشاس رأسو عمى رما وشافػا بو في إراا  القاىخة اذالالً ٖٜٕٔ/

 .(ٗٚ)حا رأس السعمػن الذجاعي الشاس يشادون ى

بالقخآن  باالستخفاف اتيع ولكغ ذكيًا، عاقالً  بالكفخ وكان البقفي ابغ يجعى شخز واتيع
ربيع  يفـ القرخيغ، بيغ ـــخةبالقاىــ عشقو وضــخبت بالسػت، السالكي القاضي عميو فحكع والذخع،

 .(٘ٚ) بخأسو إشيار لو وشيف م، 1302 / ـى 701 سشة األول
 مغ يبجو لشا أن السساليظ قج مارسػا اإلشيار حتى في حالة السػت لتخػيف الشاس وكل إذ
 عمييع. االعتجا  نفدو تدػل لو

بعج شيادة مغ قبل القزاة ، ( ٙٚ)م  ٕٖٔٔ/ ـى ٕٔٚواعتقل الفقيو ابغ زىخة الس خبي سشة 
كذػف الخأس نو يدتييغ بالسرحف فاحزخ إلى دار العجل بجمذق ،وشيف بو في البمج وىػ مأ

في العمع ب يخ معخفة ثع ووايو مقمػب وضيخه مزخوب وكان يشادؼ عميو ىحا ادا  مغ يتكمع 
 .(ٚٚ)حبذ

سشة ( ٛٚ)م(ٖٓ٘ٔ/  ـى ٔ٘ٚوشيخ شسذ الجيغ دمحم بغ أبي بكخ بغ قيع الجػزية )ت
ن ابغ قيع الجػزية تكمع بالقجس في أ وذلظ بدبب ،م ، وشيخ عمى حسار بجمذق ٕٖ٘ٔىـ/ٕٙٚ

 .(ٜٚ)مدالة الذفاعة والتػسل باألنبيا 
 االحتيال، وعػقب م بتيسة 1330 / ـى 731 الكيساوؼ سشة يػسف واعتقل رال يجعى

 .(ٓٛ)اسل عمى القاىخة بو وشيف ميت وىػ سسخ ثع فييا، فسات بالزخب،
يػسف  ويجعى السحتاليغ أحج بقتل م 1330 / ـى 731 وأمخ الدمصان الشاصخ دمحم سشة

ثع  مشو، الدمصان فقخبو ذهبًا، الشحاس مغ يرشع بأنو الدمصان أوىع قج وكان الشرخاني حػك
 حتى بو، وِشيف اسل، عمى سسخ و ادجه، تػرم حتى بالسقارع فزخب احتيالو، اكتذف

 .(ٔٛ)مات
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األميخ  قتل بعجما قجا ويجعى باؼ السساليظ أحج اعتقل 1356) / ـى (757 سشة وفي

 ثع اسل عمى ِبوِ  وشيخ وتػسيصو فدسخ بتدسيخه الدمصان وأمخ العجل، وىػ بجار شيخػ
 .(ٕٛ)وسط

 مخاسيع بتيسة تدويخ م 1360 / ـى 761 واعتقل الدخاج عسخ القفصي السرخؼ سشة
 راالن معو وأركب مشيا، يشرب والجم اليج، مقصػع وىػ عمى اسل قفز في وحسل الدمصانية،

 وىػ الجسل، دبخ ناحية إلى وايو مشكػس وىػ اسل عمى الجيغ زيج زيغ الذيخ ىسا آخخان
 اسل عمى الجيغ شياب الػالي وأركب اسل ، عمى واركب بجر الخرسي الخأس، مكذػف عخيان

أودعػا حبذ  ثع الدمصان، عمى يدور مغ ادا  ىحا عمييع ونػدؼ في دمذق، بيع وشيف ، آخخ
 .(ٖٛ)الر يخ بالباب

م ،عمى اسل وشيف في البمج  ٜٖٔٔ/ ـى ٕٙٚوشيخ الذيخ أسج بغ الذيخ الكخدؼ سشة 
ونـــــــــػدؼ عميو ىحا ادا  مغ يخامــــــــخ عمى الدــمصان ويفدج نػاب الدمصان ثع اندل عمى الجسل، 

 .(ٗٛ)وحسل عمى الحسار وشيف بو في البـــــالد ، ونــــــػدؼ عميو مخة ثانية 
م في خدانة شسايل ٕٖٛٔ/  ـى ٕٛٚسشة ( ٘ٛ)وحبذ ابغ عخام بأمخ مغ الدمصان بخقػق 

وعحب عحابا شجيج وشيخ عمى حسار إلى القمعة ، ونػدؼ عميو ىحا ادا  مغ يقتل األمخا  ب يخ 
 .(ٙٛ)إذن

م ،وسمع إلى والي  ٖٜٖٔ/ ـى ٜ٘ٚفي سشة ( ٚٛ)وقبس عمى تاج الجيغ ابغ أبي شاكخ
الشاس وشخح نفدو القاىخة وضخب بالسقارع ،وأخخاو عمى حسار وفي عشقو الحجيج فتخامى عمى 

 .(ٛٛ)عمى األبػاب ومرادرة مستمكاتو ثع أفخج عشو بعج أن عػقب عمى ما فعمو  
 ـى ٕٓٛسشة ( ٜٓ)بالقبس عمى األميخ عسخ الجمياشي( ٜٛ)وأمخ األميخ يمػبا الدالسي  

ثع أشمق  أياماً ( ٜٔ)م وضخبو وشيف بو عمى حسار مقمػب وسجغ بالخدانة شسائل ٓٓٗٔ/
 .(ٕٜ)سخاحو

نو أ، وقيل  شجيجاً  م ضخباً ٗٔٗٔ/ ـى ٙٔٛسشة ( ٖٜ)وضخب الػزيخ تاج الجيغ بغ الييرع
 .(ٜٗ)عقل عمى اسل مقمػب الخأس ألسفل والخاميغ إلى فػق وساقػا الجسل بو 
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 نوأم بدبب  ٛٔٗٔ/  ـى ٕٕٛسشة ( ٜ٘)وشيخ األميخ شخف الجيغ يحيى بغ بخكة بغ دمحم
وبدبب كالم نقمو عشو الدمصان نفي مغ القاىخة واخخج مغ ( ٜٙ)تشكخ عميو األميخ اقسق الجوادار
 .(ٜٚ)القاىخة عمى حسار ومات غخيبا 

م تقي  ٖٛٗٔ/ ـى ٔٗٛسشة  (ٜٛ)م(ٖٛٗٔ/ ـى ٔٗٛوحبذ الدمصان اإلشخاف بخسباؼ)
 (ٜٜ)الجيغ عبج الخحسغ بغ حجى بغ عد الجيغ قاضي قزاة الذافعية بصخابذ بحبذ السقذخة 

 .(ٓٓٔ)وىػ عمى حسار بذػارع القاىخة "ىحا ادا  مغ يدور السحاضخ" ،بعج أن نؤدؼ عميو 
م بعج ما كان في سجغ  ٕ٘ٗٔ/ ـى ٙ٘ٛعمى حسار سشة (ٔٓٔ)شيخ بابي الخيخ الشحاسو 

بخج قمعة القاىخة  وفي رقبتو باشة واشديخ ومػكل بو اساعة شقػا بو شػارع القاىخة ، ونادوا عميو 
 .(ٕٓٔ)أكل مال األوقافىحا ادا  مغ يكحب عمى السمػك وي

وشيف  ، الجيغ نريخ بغ غيث بغ اسل حسدة م شيخ عمى 1462 / ـى 866 وفي سشة
 والسجاىخة والسستمكات األمػال عمى والتعجؼ الفدق بتيسة وذلظ ،في البالد والقخػ  بو

 .(ٖٓٔ)بالسحخمات
وشيخوا السساليظ بذخز يجعى احسج بغ الجيػان مغ أىل حمب بعج أن سمخ في سجغ 

م ، وشافػا بو عمى الجسال ،وكان قج اتيع بتيسة  ٙٚ٘ٔ/ ـى ٜٗٛالسقذخة وىػ ولجه دمحم سشة 
 .(ٗٓٔ)التجدذ ضج السساليظ 

 األميخ قتل بتيسة م 1503 / ـى 909 حافع سشة بغ سميسان وقبس عمى شخز يجعى
 .(٘ٓٔ)بو وشيخ تبشاً  وحذي سمخ ثع وسسخ اؼ،دولتب

 اليسحاني، سالمة بغ دمحم يجعى صػفي شاب تػفي م 1505 / ـى 911 سشة وفي
 مغ فييا ، فسات ليحبذ شسايل خدانة إلى وأرسل ثػر عمى واخس وأشيخ حتى السػت فزخب

 .(ٙٓٔ)أثخ التعحيب
فعشجما  م ،  1505 / ـى 911 سشة ميجؼ في لو يقال الرعيج فقخا  مغ شخز وحزخ

 وذكخت بو، ويدتشجي بالمبغ يتػضأ ساحخ زنجيق بأنو البيشة عميو قامت الدمصان يجؼ م ل بيغ
 بكفخه، فحكع السالكي القزاة قاضي إلى الدمصان فأرسمو الذخيعة، تخالف ك يخة عشو أشيا 

 .(ٚٓٔ)عخيان وىػ اسل عمى شيخوه أن بعج الرالحية السجرسة شباك تحت وضخب عشقو
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ولع يكغ التذييخ مقترخة عمى الخاال فقط بل قام السساليظ بفخض عقػبة التذييخ عمى 
الشدا  ، وىحا مخالفا لمذخيعة اإلسالمية كػن أن هللا تعالى ورسػلو قج أوصيا بالسخأة خيخا 

التاريخية في قيام السساليظ بتذييخ الشدا   الخواياتمغ  العجيجنجج  إذوتكخيسيا ، وعجم أذلميا ،
بأشيخ  مٕٖٛٔ/  ـى ٔٛٚي السجتسع السرخؼ ،حيث نجج الدمصان بخقػق قج أمخ في سشة ف

امخأة أوىست الشاس بػاػد أعجػبة في بيتيا يرجر مغ ورا  احج حيصانو فأمخ الدمصان بخقػق 
امخأة تذيخ وتدسخ عمى اسل ويجىا مدسخة عمى خذبة وىي بإزارىا ونقابيا وكانت أول  بتذييخىا

 .(ٛٓٔ)مرخعمى اسل في 
شيخت امخأة في القاىخة عمى اسل وشيف بيا وعمى رأسيا  مٕٖٛٔ/ ـى ٕٛٚوفي سشة 

 .(ٜٓٔ)مغ تتدوج راميغ في اإلسالم شػشػر احسخ ونػدؼ عمييا : ىحا ادا 
وعمى الخغع أن فخض عقػبة التذييخ يكسغ بحج ذاتو مغ ورا ه إلى مشع الجاني مغ القيام 

نشا نجج أن السساليظ قج تسادوا في ك خة استعساليا إلى اانب فخض أال إبإعسال الديئة مخة ثانية ،
 عقػبات أخخػ أك خ قدػة في نفذ الػقت كسا بيغ لشا ذلظ مغ خالل الخوايات التاريخية  .

ليذ  السساليظ أتبعو أسمػباً  كان عقػبة التذييخ نأوندتشج مغ خالل الخوايات التاريخية 
، سارس بحق مغ لع يتفق مع سياستيعوت ،أمام الشاس خارااً  هوإضيار  بل فقط بو السذيخ لفزا
 ج عغ شاعة نيجيع  وما شابو ذلظ .أو خخ 
 ض عقهبة التذييخ عمى السحكهمين  اآلثار الشفدية لفخ  ثانيا:

تتخك عقػبة التذييخ أثار نفدية عمى شخز قج يؤدؼ بعزيا إلى التػبة هلل تعالى ونبح 
وقج تؤدؼ إلى االنتحار في ك يخ ( ٓٔٔ)الحؼ  تتخكو عقػبة التذييخ نتيجة التعحيب الشفدي ،الجنيا 

كسا حجث لػكيل بيت السال وناضخ األوقاف في دمذق ناصخ الجيغ دمحم بغ عبج ،مغ األحيان 
م (  ٜٕٓٔ/ ـى ٜٛٙالخحسغ السقجسي عشجما اقخ الدمصان السشرػر سيف الجيغ قالوون سشة)

وقج تػلى نائب دمذق ميسة التحقيق ،األوقاف واخح الخشػة تذييخه ، وذلظ التيامو بدخقة أمػال 
ششق نفدو ،و أمخ الدمصان بسرادرة اسيع ما أخحه وعػقب ضخبا بالسقارع والتذييخ و  ،معو 

 حج الذعخا  بعج مػتو بقػلو :أتخمرا مغ العار الحؼ سيمحق بو عشجما يذيخ وقج ىجاه 
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 همــخ المــــقجسي شيـــج الســـول     أعظم هللا اجخكم في العظيم                    

 خ شهمـعل ردي وامـــــــل فـــــــكخعايا      ـــسخا لمـــــج كان مزــــقـــف                  

 ولقج كان ليذ يخضيو مشيم      غيخ سفك الجماء وسب الحخم                  

 (222)عل ذميمــــــــو كل فــــجا مشـــوب     يو ــهكل فـــــان في كل ما تـــخ                  

ايجابية في نفذ السحكػم  يؤدؼ بو في نياية  اً ثار آويتخك العفػ عغ عقػبة التذييخ 

السصاف إلى ت يخ سمػكيع واعتقادىع إلى األفزل ، وفي ىحه الحالة يخكب السحكػم عمى فخس 

ت يخ خاشخ الدمصان عمى  إذم  ٓٛٗٔىـ/٘ٛٛعمى عفػ الدمصان لو ، كسا حجث سشة  دليالً 

ناضخ الخاصكان، فخسع بتدسيخه، فدسخ عمى اسل، وشيخ ( ٕٔٔ)القاضي تاج الجيغ بغ السقدي

 .(ٖٔٔ)في القاىخة، وقج وقعت ؼيو شفاعة، فعادوا بو، وقج أركبػه عمى فخس، وفخح الشاس بدالمتو

ومغ ىشا يتبيغ لشا أن التذييخ بالسجخم وما يقع عميو مغ عقػبات أخخػ ، ىجفيا افتزاح 

ىحا مشاؼيا ، و نفدية سيئة تجعمو يأسًا مغ حياتو وقج يؤدؼ بو إلى االنتحار اً ثار آأمخه قج يتخك 

 لتعاليع الجيغ اإلسالمي الحؼ يأمخ بالدتخ وصيانة كخامة اإلندان .
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 الخاتسة 

-ٛٗٙدراستشا لسػضػع )عقػبة التذييخ في مرخ خالل العرخ السسمػكي ) في ختام
وآثارىا الشفدية )دراسة تاريخية ((،البج أن ندجل أىع الشتائج التي  م(ٚٔ٘ٔ-ٕٓ٘ٔ/ ـى ٖٕٜ

 -والتي يسكغ إاساليا بالشقاط اآلتية: تع التػصل إلييا،
لآلثار التذييخ ، وذلظ وفقًا ن القخآن الكخيع والدشة الشبػية قج رفزػا أأضيخت الجراسة ب -ٔ

 التي تتخكيا عقػبة التذييخ عمى الجاني. الشفدية
ن مغ الرعػبة تحجيج شخيقة التذييخ ووسيمتيا، فإن لكل زمان ما أكذفت الجراسة  -ٕ

يشاسبو وما يتػفخ ؼيو مغ وسائل، والحؼ يطيخ أن كل وسيمة تحقق ال خض مغ 
 مقمػباً  أركاباً مغ إركاب الجاني  قجيساً التذييخ يجػز األخح بيا، وأن ما كان يحرل 

السشاداة بيغ الشاس بفعمو، إنسا كان اليجف مشو إيرال الخبخ إلى حج ػاف بو، و ومغ الص
 أكبخ مغ حجسو .

 حكسيع في بالد الذام ومرخ، مجةاختمفت أنػاع العقػبات التي مارسيا السساليظ خالل  -ٖ
 اس .ق بذعة في تعحيب الشائأساليب وشخ  استعسمػاإذ  

 الجولة راال أيزاً  شال أنػاعو ودواعيو بسختمف أن التذييختبيغ لشا مغ خالل الجراسة  -ٗ
 .ومخالفييا لجوافع عجة معارضييا عمى يكغ مقترخاً  السسمػكية ،ولع

وقج شكل في تصبيقو ، ن السساليظ مارسػا عقػبة التذييخ بحق الشدا أكذفت الجراسة  -٘
 لحخية السخأة . تكبيال

 إرسا  الأ مغ الجولة السسمػكية التي اعتسجتيا السيسة األساليب أحج التذييخ يعج -ٙ
، وىع  نيائي بذكل ليا قاعجة اتخحتيا التي  مرخ في بتصبيقو فبجأت نطاميا الدياسي،

 عمى والخارج في الجاخل ليع السعارضيغ ردع أرادوا إنسا األسمػب ليحا بإتباعيع
 والذام . في مرخ السيسا الدياسي الرعيج

أثخ بالغ في نفدو لسا يعخضو التذييخ لمجاني مغ لو تبيغ لشا أن التذييخ بالجاني  -ٚ
 انتقادات مغ قبل السجتسع لو وبدخصو عميو وفقجان ال قة ؼيو.
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 ججول بأسساء من فخضت عمييم عقهبة التذييخ
 

الجية السرجرة  اسم السذيخ سشة التذييخ
 لمعقهبة

 السرجر صفة التذييخ

السقخيدي ،الدمهك  اجتساعي بدبب الدخقة قاضي القزاة الكخيجي م2082/ ـى 682
 243/ص0،ج

ناصخ الجين دمحم بن  م2092/ ـى 689
 عبج الخحسن السقجسي

الدمطان السشرهر 
سيف الجين بن 

 قالوون 

ابن تغخي بخدي ،السشيل  اجتساعي بدبب الخشهة  
 37/ص3الرافي ،ج

نائب الدمطان  ابن الدمعهس م2092/ ـى 692
 بيجرا 

سياسي بدبب استخفاف من 
 مكانة الدمطشة واألميخ بيجرا 

السقخيدي ،الدمهك 
 025/ص0،ج

سياسي بدبب اتيسها بقتل   قاضي القزاة  مجسهعة من األمخاء  م 2093/ ـى 690
 بن خميل األشخف الدمطان
 قالوون 

أبه الفجا ،السخترخ في إخبار 
  30 ص /4 البذخ ، ج

لحي اسياسي بدبب الخالف  الدمطان   الذيخ الظييخ  م2093/ ـى 690
 كان  بيشو وبين الجوادار

الكتبي ،فهات الهفيات 
  250/ص2،ج

الرفجي ، الهافي بالهفيات  سياسي بدبب الظمم والتعدف  الشاس  عمم الجين الذجاعي  م2093/ ـى 693
؛ابن كثيخ  089/ ص25،ج

 23/363،البجاية والشياية ،ج

عبج الخحسن الذافعي  م2095/ ـى 695 
 ابن بشت األغخ 

العيشي ،عقج الجسان  إداري بدبب سهء اإلدارة  الدمطان الخميل 
  303/ص4،ج

ديشي بدبب الكفخ واالستخفاف  القزاء  ابن البقفي  م2320/ ـى 722
 بالقخآن الكخيم 

ابن كثيخ ،البجاية والشياية ، 
 292/ص24ج

ديشي بدبب االستيانة بالقخآن  القزاء  السغخبي ابن زىخة  م 2305/ ـى 720
 الكخيم 

ابن كثيخ ،البجاية والشياية 
؛ السقخيدي، 75/ ص24،ج

  025/ص0الدمهك ،ج
السقخيدي ، الدمهك  ديشي بدبب أفكاره الجيشية  القزاء  ابن قيم الجهزية  م 2305/ ـى 720

 449/ص2،ج
 اجتساعي بدبب االحتيال  القزاء  يهسف الكيساوي  م 2332/ ـى 732

 
 

الدمهك  السقخيدي،
  245/ص3،ج

 ج العرخ، أعيان الرفجي، سياسي بدبب االحتيال  الدمطان الشاصخ  يهسف حهك الشرخاني  م2332/ ـى 732
 .83 /ص3
 

سياسي بدبب قتمو األميخ  القزاء  باي قجا  م2356/ ـى 757
 شيخه 

 ص /4 ج الدمهك، السقخيدي،
2 . 
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الدخاج عسخ القفطي  م2362/ ـى 762

 وآخخين
سياسي بدبب تدويخه لسخاسيم  القزاء 

 سمطانية 
ابن كثيخ ،البجاية والشياية 

 326/ص24،ج
 

ابن أياس ، بجائع الدىهر  اجتساعي بدبب الخجاع  الدمطان بخقهق  امخأة   2380/ ـى 782
 057/ص0،ج

بدبب قتمو مجسهعة  سياسي الدمطان بخقهق  ابن عخام  م2380/ ـى 780
 من األمخاء 

ابن تغخي بخدي ،الشجهم الداىخة 
 282/ص22،ج

اجتساعي بدبب زواجيا  القزاء  امخأة  م2380/ ـى 780
 بدوجين في وقت واحج 

ابن أياس ،بجائع الدىهر 
  054/ص0،ج

تاج الجين ابن أبي  م2393/ ـى 795
 شاكخ 

العدقالني ،إنباء الغسخ  إداري بدبب سهء اإلدارة  والي القاىخة 
 457/ص2،ج

 27/ص3السقخيدي،الدمهك ،ج ديشي بدبب فقو وأفكاره الجيشية  يمبغا الدالسي عسخ الجمياطي  م2399/ ـى 820

الدمطان الشاصخ  تاج الجين بن الييرم  م2424/ ـى 826
 فخج 

ابن تغخي بخدي ،السشيل  إداري بدبب سهء اإلدارة 
 054/ص7الرافي ،ج

 23/98الداىخة ،ج؛الشجهم 
شخف الجين يحيى بن  م 2428/ ـى 800

 بخكة
السقخيدي ،الدمهك  سياسي بدبب الهشاية  الدمطان جقسق

 038/ص3،ج
تقي الجين عبج الخحسن  م 2438/ ـى 842

 بن حجي 
ابن تغخي بخدي ،الشجهم الداىخة  سياسي بدبب التدويخ  الدمطان االشخاف 

 447/ص25،ج
ابتن تغخي بخدي ،حهادث  اجتساعي بدبب الكحب والدخقة  القزاء  ابي الخيخ الشحاس  م 2450/ ـى 856

  56/ص6الجىهر ،ج
حسدة بن غيث بن  م 1462 / ـى 866

 نريخ الجين 
اجتساعي بدبب الفدق  القزاء 

 والدخقة 
الدخاوي ،الزهء الالمع 

  266/ص3،ج
ابن تغخي بخدي ،الشجهم الداىخة  بدبب الهشاية  سياسي القزاء تاج الجين بن السقدي  م2482/ ـى 875

 077/ص26،
الدخاوي ،الزهء الالمع  سياسي بدبب التجدذ القزاء  احسج بن الجيهان  م2576/ ـى 894

 266/ص3،ج
 سياسي بدبب قتل األميخ القزاء  سميسان بن حافظ  م 2593/ ـى 929

 دولتباي
ابن طهلهن ،مفاكية الخالن 

  029/ص2،ج
دمحم بن سالمة   م 2525/ ـى 922

 اليسحاني
الحشبمي ،شحرات الحىب  ديشي بدبب عقيجتو  القزاء 

 79/ص2،ج
ابن اياس ،بجائع الدىهر  ديشي بدبب الدنجقة والدحخ  القزاء  شخز اسسو ميجي  م2525/ ـى 922

 737/ص0،ج
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 اليهامر  
؛ ابغ مشطػر ،لدان ٛٚ/صٗ،ج؛ ابغ فارس ،معجع مقاييذ الم ة ٓٛٔ/صٔالفخاىيجؼ ،العيغ ،ج (ٔ)

 ٙٔٙ/صٔالعخب ،ج
 . ٕٛٔ/صٕالصخيحي ،مجسع البحخيغ ،ج (ٕ)
 .  ٜٓٙ/ صٔعػدة  ،التذخيع الجشائي اإلسالمي  ، ج (ٖ)
 . ٓٔٙالسخاع نفدو ،ص (ٗ)
 . ٓٙسػرة الحج ،اآلية  (٘)
 . ٕٙٔسػرة الشحل ،اآلية ( ٙ)
 ؛ٗ؛سػرة الحذخ ،اآلية ٗٔسػرة ص اآلية ؛ ٖٛ؛ سػرة القرز ،اآلية ٗٗسػرة الكيف ،اآلية ( ٚ)

 . ٔٔسػرة الخعج ،اآلية 
 . ٗٙٗ،روضة الػاعطيغ ،ص ؛الشيدابػرؼ  ٛٚٔ/صٕابغ حشبل ،السدشج،ج( ٛ)
 . ٘ٔٔ/صٗالحاكع ،الشيدابػرؼ ،السدتجرك ،ج( ٜ)
 . ٙٙ/صٚج؛الدبيجؼ ،تاج العخوس ،ٔٔ٘الدمخذخؼ ،أساس البالغة ،ص (ٓٔ)
 . ٙٙ/صٚج؛ الدبيجؼ ،تاج العخوس ،ٕٕٗ/صٗالعخب ،جابغ مشطػر ،لدان ( ٔٔ)
 . ٕٕٗ/صٗابغ مشطػر ،لدان العخب ،ج (ٕٔ)
 . ٙٙ/صٚج؛ الدبيجؼ ،تاج العخوس ،ٕٕٗ/صٗالسرجر نفدو ،ج (ٖٔ)
 . ٖٕٔ/صٖالذالجي ، مػسػعة العحاب ،ج  (ٗٔ)
 . ٚٙ/صٚجالدبيجؼ ،تاج العخوس ، (٘ٔ)
 . ٖٕٔ/ صٖالذالجي ،مػسػعة العحاب ،ج (ٙٔ)
 . ٖٕٔ/صٖالسخاع نفدو ، ج (ٚٔ)
 . ٖٕٔ/صٖالسخاع نفدو ،ج (ٛٔ)
 ،حيػانات ،يشطخ الفخاىيجؼ ، العيغالسقارع : أؼ الدػط وىي خذبة في رأسيا سيخ يزخب بيا ال (ٜٔ)
 . ٖٙٙ/صٔٔ؛ الدبيجؼ ،تاج العخوس ، جٚ٘ٔ/صٔج
: لباس الخأس عمى شكل بخنذ معصف رأسو ؼيو تػضع رؤوس السجخميغ ويصاف بيع  الصػشػر (ٕٓ)

 . ٛٚ/صٕفي الصخقات تذييخ ليع ،يشطخ دوزؼ ،معجع السالبذ العخبية ،ج
 .ٖٕٔ/صٖالذالجي ، مػسػعة العحاب ،ج (ٕٔ)
 . ٜٔسػرة الشػر ،اآلية  (ٕٕ)
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 . ٕ٘ٛ/ صٖفديخ ، ج؛ابغ ك يخ ، التٕٖٕ/صٚالصبخسي ،تفديخ مجسع البيان ،ج( ٖٕ)
 . ٛ٘سػرة األحداب ،اآلية ( ٕٗ)
 . ٖٔٙ/صٛالصػسي ،التبيان في تفديخ القخآن ،ج ،ٙ٘/صٕٕالصبخؼ ،اامع البيان ،ج( ٕ٘)
 . ٕٜٔٔ/صٕالقدوني ،سشغ ابغ مااو ،ج( ٕٙ)
 . ٕٜ/صٕابغ حشبل ،السدشج ،ج( ٕٚ)
 . ٕٛٔ/صٗالديػشي ،الجر السش ػر ،ج( ٕٛ)
 . ٚٗٗ/صٙ،الكافي ،ج الكميشي( ٜٕ)
 . ٖٖٔ/صٙٚالسجمدي ،بحار األنػار ،ج( ٖٓ)
 . ٚٚ/صٛ؛ الصباشبائي ،رياض السدائل ،جٕٕٖ/صٕٕالسجمدي ،مخآة العقػل ،ج( ٖٔ)
 . ٖٜٗ/ص ٓٔأبغ مشطػر، لدان العخب ،ج( ٕٖ)
 .ٖٔعاشػر، العالقات الدياسية بيغ السساليظ والس ػل ، ص  (ٖٖ)
 .ٜ٘ٔ/ص ٔإلسالمية ومعجع األسخ الحاكسة، جسميسان، تأريخ الجول ا( ٖٗ)
يشطخ  أسخة كخدية األصل حكست مرخ والذام واليسغ تخاع في اسسيا إلى نجع الجيغ أيػب ،( ٖ٘)

 . ٛٔص  سيج، تاريخ مرخ اإلسالمية زمغ سالشيغ بشي أيػب،
يػب ، أبػ الفتػح أيػب ) السمظ الرالا ( بغ دمحم ) السمظ الكامل ( بغ أبي بكخ ) العادل ( بغ أ( ٖٙ)

نجع الجيغ ، مغ كبار السمػك األيػبييغ بسرخ .ولج ونذأ بالقاىخة ، وولي بعج خمع أخيو ) العادل ( سشة 
 ،؛الدركمي ٕٛ/ص٘،وؼيات األعيان ،جم، وضبط الجولة بحدم .يشطخ ابغ خمكان ٜٕٕٔ/  ه ٖٚٙ

 . ٚٓٔ؛قاسع ، األيػبييغ والسساليظ،صٖٛ/صٕاألعالم ،ج
 .ٖٔرخ دولة السساليظ البحخية،  ص ؛ عاشػر، مرخ في عٖٖٚ/ص ٘، جأبغ خمجون، العبخ (ٖٚ)
 .ٗ٘ٔعاشػر، مرخ والذام في عرخ األيػبييغ والسساليظ، ص  (ٖٛ)
 . ٗ٘ٔالسخاع نفدو، ص ( ٜٖ)
ىي شجخة الجر أو شجخ الجر بشت عبج هللا الرالحية ، أم خميل ،السمقبة بعرسة الجيغ : ممكة (ٓٗ)

أصميا مغ اػارؼ السمظ الرالا نجع الجيغ أيػب ، اشتخاىا في أيام أبيو ، وحطيت عشجه ، مرخ ، 
 ؛ زيجان، ٖٖٙ/صٙيشطخ ابغ ت خؼ بخدؼ ،الشجػم الداىخة ،ج وولجت لو ابشو خميال ، فأعتقيا وتدواو،

 . ٚص شجخة الجر ،
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بغ عبج هللا الرالحي الشجسي ،عد الجيغ التخكساني ، أول سالشيغ السساليظ البحخية في  ايبظ( ٔٗ)
مرخ والذام ، كان مسمػكا لمرالا نجع الجيغ أيػب ، وأعتقو فرار في اسمة األمخا  عشجه ، يشطخ 

 . ٖٗ/صٔجالعيشي ،عقج الجسان ،
البحخية في مرخ  دولة السساليظعمي بغ أيبظ التخكساني الرالحي ،نػر الجيغ : ثاني ممػك ( ٕٗ)

م،وىػ ص يخ ، ولقب ٕٛ٘ٔ/   ـى ٙ٘ٙ، ولي بعج مقتل أبيو ) السمظ السعد أيبظ ( سشة والذام
 . ٕٗٙ/صٗيشطخ الدركمي ،األعالم ،ج بالسشرػر،

حج مساليظ الدمصان السمظ أسيف الجيغ قصد عبج هللا التخكي اخز مساليظ السعد أيبظ التخكساني (ٖٗ)
/ ٔعقج الجسان,ج ؛ العيشي,ٕٕ٘ص/ٖٔجوالشياية البجاية  الجيغ أيػب ،يشطخ ابغ ك يخ, الرالا نجع

 .ٕ٘ٗص
بيبخس العالئي البشجقجارؼ الرالحي ، ركغ الجيغ ، السمظ الطاىخ صاحب الفتػحات واألخبار ( ٗٗ)

 . ٕٓ٘/صٔواآلثار ، مػلجه بأرض القبجاق يشطخ الكتبي ، فػات الػؼيات ،ج
سيف الجيغ قالوون :ىػ قالوون بغ عبج هللا االقدشقخؼ الكاممي الرالحي الشجسي سيف الجيغ أبػ ( ٘ٗ)

كان ىحا يعخف رخية ، اشتخاه اقدشقخ الكاممي  و أبػ الفتا التخكي األلفي  سمصان الجيار الس السعالي،
 . ٖٚ/ ص ٖباأللفي،   يشطخ ابغ ت خؼ بخدؼ، السشيل الرافي، ج

 . ٜٔ؛ سخور، دولة بشي قالوون في مرخ، ص ٖٕٙ/ص ٕصط، جالسقخيدؼ، الخ (ٙٗ)
الرالا صالح الجيغ حااي بغ شعبان بغ حديغ أخخ الدالشيغ السساليظ البخاية   ، يشطخ ابغ ( ٚٗ)

 ٕٕٔ/صٙالحشبمي ،شحرات الحىب ،ج
العسخؼ  وقج لسذ  بو سيجه ذكا  وفصشة  فاعتقو بعج أربع  بخقػق : و ىػ احج مساليظ يمب ا( ٛٗ)

/    ٖسشػات مغ شخائو ويعج  بخقػق السؤسذ الحقيقي لمجولة السسمػكية ال انية ، السقخيدؼ ، الدمػك ، ج
 . ٘ٚ٘؛ شقػش ،تاريخ السساليظ في مرخ والذام ،ص ٕٚٚص

 .  ٘ٚ٘السخاع نفدو ،ص( ٜٗ)
 . ٚٗٗ/ص ٖافي ،ج أبغ ت خؼ بخدؼ، السشيل الر( ٓ٘)
 . ٖٙ؛ العخيشي، السساليظ ، ص ٕٔٗ-ٕٓٗ/ صٔالقمقذشجؼ، صبا األعذى ، ج (ٔ٘)
خذقجم بغ عبج هللا الشاصخؼ السؤيجؼ ، أبػ سعيج ، سيف الجيغ ، الدمصان الطاىخ : أول ممػك (ٕ٘)

الشجػم الخوم بسرخ والذام والحجاز ، وكان مسمػكا لمخػاو ناصخ الجيغ ، يشطخ ابغ ت خؼ بخدؼ ،
 . ٖ٘ٓ/صٕ؛الدركمي ،األعالم ،جٚٓٗ/ص٘ٔالداىخة ،ج
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تسخب ا الطاىخؼ ، أبػ سعيج ، مغ ممػك دولة السساليظ بسرخ . اشتخاه الطاىخ اقسق بسرخ ( ٖ٘)

 . ٖ٘ٔ/صٚم ، ورباه ،يشطخ الحشبمي ،شحرات الحىب ،جٕ٘ٗٔ  ه/ ٕٚٛص يخا سشة 
 .٘ٚ٘ريخ السساليظ في مرخ والذام ،ص؛شقػش ،تاٛٛ/ص ٖفخوخ، تأريخ األدب العخبي، ج( ٗ٘)
 . ٙٚ٘السخاع نفدو ،ص (٘٘)
 شػمان بأؼ بغ قانرػه ، أبػ الشرخ مغ ممػك دولة الجخاكدة بسرخ والذام ، اخكدي األصل ،( ٙ٘)

 . ٖٖٕ/صٖاشتخاه قانرػه اليحياوؼ ،نائب الذام ،يشطخ الدركمي ،األعالم ،ج
 .ٖٙ-٘٘/ص ٔ؛ سميع، عرخ، جٖٔٛ-ٕٖٚ/ص ٔزيجان، تأريخ التسجن العخبي، ج (ٚ٘)
التػسيط :نػع مغ أنػاع القتل يزخب السحكػم عميو بالديف بقػة تحت الدخة ليشقدع ادسو إلى ( ٛ٘)

نرفيغ وفي العرخ السسمػكي كان يعخػ السحكػم مغ ال ياب ثع يػضع عمى خذبة مصخوحة عمى 
 . ٛٗع األلفاظ السسمػكي ،صاألرض ،يشطخ دىان ،معج

التدسيخ :نػع مغ الرمب عمى الرميب مغ الخذب أو عمى أداة تدسى لعبة التدسيخ وتجق ( ٜ٘)
ت وىحا يدسى ب فيبقى السدسخ ساعات أو أياما حتى يسػ خذــــإشخاف السحكػم عميو بالسداميخ إلى ال

؛ دىان ، معجع األلفاظ ٗٛٔ/صٔٔ،جالك ، يشطـــــــخ ابغ ت خؼ بخدؼ ،الشجػم الداىخة تدسيخ اليـ
 . ٘ٗالسسمػكي ، ص

الخازوق ،عسػد مجبب الخأس كانػا يجمدػن عميو السحنب في األزمان فيجخل مغ دبخه ويخخج مغ  (ٓٙ)
 ،سع ،يشطخ العيشيٓٚأعاله ليسػت مػتا بصيئا بديف الجم وتسدق عػرتو وأمعاؤه ويكػن شػلو أك خ مغ 

 . ٙٙعجع األلفاظ السسمػكي ، ص؛ دىان ،مٓٓٗ/صٗعقج الجسان ،ج
 . ٓٚسػرة اإلسخا  ،اآلية ( ٔٙ)
 .ٚ٘،اتيغ ،أساليب التعحيب السعشػية والجدجية ،ص ٘ٚ/صٗٔابغ ك يخ ،البجاية والشياية ،ج( ٕٙ)
 . ٖٗٔ ص /ٕ ج الدمػك، السقخيدؼ ( ٖٙ)
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الجمذقي التااخ الكاتب ولي  الػزيخ الكامب مجبخ السسالظ شسذ الجيغ دمحم بغ ع سان التشػخي( ٗٙ)
؛ ابغ ت خؼ ٖٙ/صٖم ،يشطخ العيشي ،عقج الجسان ،ج ٜٕٗٔه/ٖٜٙالحدبة في دمذق وتػفي سشة 

 . ٖٖٚ/صٚبخدؼ ،الشجػم الداىخة ،ج
؛ العيشي ،العقج ٕ٘ٔ/صٕ؛السقخيدؼ ،الدمػك ،ج ٖٗٚ/صٖٔابغ ك يخ ،البجاية والشياية ،ج( ٘ٙ)

 . ٕٗٗ/ص٘لحىب ،ج؛ الحشبمي ، شحرات اٖٙ/صٖالجسان ،ج
م ،  ٜٕٚٔ/ ـى ٜٜٙاسال الجيغ يػسف بغ اسمة الحجي الذافعي مغ قزا  دمذق تػفي سشة ( ٙٙ)

 . ٖٛٔ/صٚ؛الدركمي ،األعالم ،ج ٖ٘/صٜٕالػافي بالػؼيات ،ج يشطخ الرفجؼ،
 ربميالطييخ الحشفي دمحم بغ أحسج بغ عسخ بغ أحسج بغ أبي شاكخ مجج الجيغ أبػ عبج هللا األ( ٚٙ)

 . ٜٕٓ/صٕولج بأربل ، ثع أقام بجمذق ،يشطخ العيشي ،عقج الجسان ،ج ،الحشفي السعخوف بابغ الطييخ
 . ٘ٙٔ/صٗٔابغ ك يخ ،البجاية والشياية ،ج( ٛٙ)
 السساليظ مغ والذام مرخ سالشيغ ثامغ قالوون  السشرػر السمظ بغ خميل األشخف السمظ( ٜٙ)

 م ٖٜٕٔ / ـى ٜٖٙ سشة ،وقتل م ٜٕٓٔ / ـى ٜٛٙ سشة وتػلَّى م ٕٛٙٔ / ـى ٙٙٙ ولج سشة البحخية،
 الذيابي ؛ٕٖٛ/صٔالكتبي ،فػات الػؼيات ،ج الفخنجة، يشطخ مغ الذام بالد ساحل استخد الحؼ وىػ

 .ٜٔٔ ص الدمصان، أرباب ألقاب معجع
القاضي تقى الجيغ عبج الخحسغ ابغ القاضي تاج الجيغ عبج الػىاب بغ بشت األعد وقاصي ( ٓٚ)

م ( حيث  ٖٜٗٔ/ ـى ٖٜٙم ( وأعيج سشة ) ٕٙٛٔ/  ـى ٘ٛٙالقزاة الجيار السرخية تع تعيشو سشة) 
 .  ٕٖٔ/صٚبعج سشتيغ مغ تعشيو عػقب وشيخ ، يشطخ ابغ ت خؼ بخدؼ ،الشجػم الداىخة ،ج

 .  ٖٕٖ/صٗعقج الجسان ،جالعيشي ، (ٔٚ)
 . ٖٓ ص /ٗ ج البذخ، أخبار في السخترخ الفجا ، أبػ( ٕٚ)
مشاصب  وزيخ الجيار السرخية ومذجد دواويشيا ثع نائب سمصغ دمذق وقج تخبى في دمذق  واستمع( ٖٚ)

؛ابغ ت خؼ بخدؼ  ٖٗٙ/ صٖميسة في الػزارة وانتيت حياتو بقتمو  يشطخ ابغ ك يخ ،البجاية والشياية ،ج
 . ٚٛٔ/ صٖ،السشيل الرافي ،ج
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 .ٖٖٙ/صٖ؛ ابغ ك يخ ،البجاية والشياية ،جٜٕٛ/ ص٘ٔالرفجؼ ، الػافي بالػؼيات ،ج( ٗٚ)
 . ٕ٘ٔ ص /ٔ ج الػؼيات، فػات الكتبي،( ٘ٚ)
 ،الفقيا  وكان يتكمع بالكالسة ويتكمع في أىل العمع والسعخفة ،يشطخ ابغ ك يخ ، البجاية والشيايةاحج  (ٙٚ)
 . ٘ٚ/صٗٔج
 . ٕ٘ٔ/صٕ؛ السقخيدؼ ،الدمػك ،ج٘ٚ/صٗٔالسرجر نفدو ،ج( ٚٚ)
حسج بغ أبي بكخ بغ أيػب بغ سعج الدرعي الجمذقي ، أبػ عبج هللا ، شسذ الجيغ ، مغ أركان ( ٛٚ)

 ،ق ، تتمسح عمى يج ابغ تيسية يشطخسالمي ، وأحج كبار العمسا  ، مػلجه ووفاتو في دمذاإلصالح اإل
 . ٙ٘/صٙالدركمي ،األعالم ،ج

 . ٜٗٗ/صٔالسقخيدؼ ،الدمػك ،ج( ٜٚ)
 .٘ٗٔ /صٖ ج السرجر نفدو،( ٓٛ)
 .ٖٛ /صٖ ج العرخ، الرفجؼ،أعيان( ٔٛ)
 . ٕ ص /ٗ ج الدمػك، السقخيدؼ، (ٕٛ)
 . ٖٙٓ ص / ٗٔ ج ، والشياية البجايةك يخ،  ابغ (ٖٛ)
 .  ٖٗ/صٛ؛ الدخاوؼ ،الزػ  الالمع ،جٖٖٓ/صٗٔالسرجر نفدو ،ج(ٗٛ)
فاعتقو بعج أربع سشػات بخقػق :وىػ احج مساليظ يمب ا العسخؼ  وقج لسذ  بو سيجه ذكا  وفصشة  ( ٘ٛ)

 -ٕٚٚص/ ٖ، ج، الدمػكيدؼ ، السقخ لحقيقي لمجولة السسمػكية ال انية، ويعج بخقػق السؤسذ امغ شخائو
ٕٕٛ                  . 

  ٔٛٔ/صٔٔابغ ت خؼ بخدؼ ،الشجػم الداىخة ،ج( ٙٛ)
تاج الجيغ بغ أبي شاكخ الراحب القبصي السرخؼ كان صاحب يمب ا العسخؼ بسرخ، وولي ( ٚٛ)

 . ٕٔ٘/ ص٘الػزارة ثالث مخات وتػفي بالقاىخة وكان حدغ الديخة ،يشطخ الدركمي ،األعالم ،ج
 . ٚ٘ٗ/صٔالعدقالني ،إنبا  ال سخ ،ج( ٛٛ)
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أبػ السعالي الدالسي الطاىخؼ الحشفي : مغ أشيخ أمخا  الجشج في دولة السمظ " الطاىخ  يمب ا( ٜٛ)
بخقػق ، ثع ابشو الشاصخ كان يحكخ أنو سسخقشجؼ سساه أبػاه يػسف ، وسبي فجمب إلى مرخ مع تااخ 

بغ ت خؼ اسسو سالع  فشدب إليو ، واشتخاه بخقػق . ولسا خمع بخقػق أخح يمب ا مجيشة صفج باسسو ،يشطخ ا
 .  ٖٛ٘/صٔٔبخدؼ  ،الشجػم الداىخة ،ج

 /ٖٓج الدمػك، ،يشطخ السقخيدؼ  جمياشي مغ صػؼية خانقػا شيخػ،بغ عسخ ال غسخاج الجي (ٜٓ)
 .ٚٔص

 القاىخة، متػلي باسع سجغ وعخف الدػر، بجػار مشو دخل مغ يدار عمى زويمة باب كان بجػار( ٜٔ)
 .  ٖٚٗ/ص1 ج الخصط، ، السقخيدؼ  الجخائع يشطخ  أرباب وسجغ

 .  ٙ٘ٗ/ صٓٔالعدقالني ، إنبا  ال سخ ،ج( ٕٜ)
عبج الخزاق بغ إبخاهيع الراحب تاج الجيغ القبصي السرخؼ ولج في القاىخة واستمع عجة مشاصب ( ٖٜ)

 . ٕٗ٘/صٚفي عيج الدمصان فخج والدمصان بخسياؼ ، يشطخ ابغ ت خؼ بخدؼ ،السشيل الرافي ،ج
 . ٕٗ٘/صٚالسرجر نفدو ،ج( ٜٗ)
شخف الجيغ يحيى بغ بخكة بغ دمحم بغ القى أحج نجما  الدمصان السمظ السؤيج ،يشطخ ابغ ت خؼ ( ٜ٘)

 . ٚ٘ٔ/صٗٔبخدؼ ،الشجػم الداىخة ،ج
 ٕٕٛاقسق : السمقب سيف الجيغ كان محبا لمعسخان ، ولي نيابة دمذق مغ قبل السمظ السؤيج سشة (ٜٙ)
م ، يشطخ  ٕٔٗٔ/  ـى ٕٗٛالجقسقية ( في دمذق تػفي سشة  م ، وىػ باني السجرسة ) ٜٔٗٔ/ ـى

 . ٘ٚ/صٖ؛الدخاوؼ ،الزػ  الالمع ،ج ٜ/صٔالعيشي ،عقج الجسان ،ج
 . ٓٛٗ/صٔٔ؛ العدقالني ، إنبا  ال سخ ،جٖٕٛ/صٖالسقخيدؼ ، الدمػك،ج( ٜٚ)
كدي بخسباؼ الجقساقي الطاىخؼ ، أبػ الشرخ ، الدمصان السمظ األشخف : صاحب مرخ اخ ( ٜٛ)

؛ شقػس ،تاريخ ٚ/صٔيشطخ العيشي ،عقج الجسان ،ج األصل ، كان مغ مساليظ ألميخ ) دقساق(،
 .  ٘ٚ٘السساليظ في مرخ وبالد الذام ،ص
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 وبجػاره سػر القاىخة أبخاج مغ بخج مغ يتكػن  وكان الحاكسي، والجامع الفتػح باب بيغ يقع كان( ٜٜ)

 بتحػيل الدمصان بأمخ نائب ال يبة شػغان أمخ شسائل، خدانة ىجمت فمسا القسا، فييا يقذخ كان مقذخة
 الداىخة، الشجػم بخدؼ ت خؼ  ابغ السقذخة ، يشطخ بدجغ وسسي الجخائع، ألرباب سجغ إلى والسقذخة البخج

 . ٙٗ ص / ٗٔ ج
 . ٚٗٗ/ص٘ٔالسرجر نفدو ،ج( ٓٓٔ)
أبػ الخيخ الشطامي ندبة لشطام الحشفي تقمج مشاصب عجيج كػنو خالو وىػ عزج الجيغ دمحم ( ٔٓٔ)

 . ٓٔٔ/صٔٔالزػ  الالمع ،ج يشطخ الدخاوؼ، اليذبكي ،
 . ٖ٘/ صٙابغ ت خؼ بخدؼ ، حػادث الجىػر ،ج( ٕٓٔ)
 . ٙٙٔ ص ،ٖ ج الالمع، الزػ  الدخاوؼ،  (ٖٓٔ)
 . ٙٙٔ/ صٖالسرجر نفدو ، ج( ٗٓٔ)
 . ٜٕٔ ص /ٔ ج الخالن، مفاكية شػلػن، ابغ( ٘ٓٔ)
 . ٜٚ ص / ٓٔ ج الحىب، شحرات الحشبمي، (ٙٓٔ)
 . ٖٚٚ ص الدىػر، بجائع إياس، ابغ( ٚٓٔ)
 .  ٕٚٗ/صٕالسرجر نفدو ،ج( ٛٓٔ)
 . ٕٛٙ/ صٙ؛الذالجي ، مػسػعة العحاب ،ج ٕٗ٘/صٕالسرجر نفدو ،ج  (ٜٓٔ)
 . ٜٚ ص / ٓٔ ج الحىب، شحرات الحشبمي،( ٓٔٔ)
 . ٖٕضاحي ، الخأؼ العام  ،ص( ٔٔٔ)
القاضي تاج الجيغ بغ السقدى  أصبا قزايا ومزافا لمجير في عيج الدمصان السسمػكي ( ٕٔ)

 . ٕٚٚ/صٙٔيشطخ ابغ ت خؼ بخدؼ ،الشجػم الداىخة ،ج، خذقجم
 . ٕٚٚ/صٙٔالسرجر نفدو ،ج (ٖٔٔ)
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 قائسة السرادر والسخاجع
 السرادر األولية
 *القخآن الكخيع .

 م ( . ٖٕ٘ٔىـ /  ٖٜٓ*ابغ أياس ، أبػ عبج هللا دمحم بغ احسج الحشفي ) ت 
)دار إحيا  الكتب العخبية ، القاىخة، ٕبجائع الدىػر في وقائع الجىػر ، تحقيق دمحم مرصفى  زيادة، ط

ٜٔٙٗ   .) 
 م( .ٜٙٗٔىـ/ٗٚٛ*ابغ ت خؼ بخدؼ ، أبػ السحاسغ يػسف )ت

 م( . ٖٜٔٔ)كاليفػرنيا،  ٔذيػر، طحػادث الجىػر في مجػ األيام وال-
 السدتػفي بعج الػافي ، تحقيق دمحم دمحم أميغ ، )الييئة السرخية العامة  لمكتاب،السشيل الرافي و -

 م ( . ٜٙٛٔالقاىخة ، 
 م( . ٕ٘ٓٓالقاىخة،  ،) دار الكتب والػثائق القػمية، ٕالشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة ، ط-

 م( .ٗ٘ٛىـ / ٕٓٗ)ت *ابغ حشبل ، احسج 
 . السدشج،) دار صادر ،بيخوت ،د.ت(

 م( .٘ٓٗٔىـ / ٛٓٛ*ابغ خمجون ، عبج الخحسغ بغ أبي بكخ بغ دمحم )ت 
العبخ وديػان السبتجأ والخبخ في أيام العخب والعجع والبخبخ ومغ عاصخىع مغ ذوؼ الدمصان األكبخ،  

 . م(ٜٜٚٔمؤسدة اسال لمصباعة والشذخ، )بيخوت، 
 م( .ٕٕٛٔىـ/ٔٛٙخمكان ،شسذ الجيغ أحسج بغ دمحم بغ أبي بكخ)ت*ابغ 

 م( .ٜٛٙٔ بيخوت، إحدان عباس،)دار صادر، تحقيق: وؼيات األعيان وأنبا  أبشا  الدمان، 
 م(. ٜٙٗٔىـ /  ٕٜٓ*الدخاوؼ، دمحم بغ عبج الخحسغ ) ت 
 م (.ٕٜٜٔبيخوت، )دار الجيل ، ٔالزػ  الالمع ألىل القخن التاسع، ط

 م( .٘ٓ٘ٔىـ/ٜٔٔ*الديػشي ، االل الجيغ عبج الخحسغ )ت
 د.ت( الجر السش ػر في التفديخ بالسأثػر)دار السعخفة ، بيخوت،

 م(  .ٜٓٚٔىـ/ ٕ٘ٓٔحسج مختزى الحديشي)ت *الدبيجؼ ،  
 م (. ٜٜٗٔعمي شخؼ ،) دار الفكخ، بيخوت ، تحقيق: تاج العخوس ،
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 م( .ٖٗٔٔىـ/ٖٛ٘بغ عسخ) ت *الدمخذخؼ ، أبػ القاسع اار هللا محسػد 

 م ( .ٜٓٙٔأساس البالغة ، ) دار الذعب ،  القاىخة ،    
 م( .ٖ٘ٓٔىـ/ٛٗ٘*الصبخسي ، أبػ عمي الفزل بغ الحدغ)ت 

بيخوت  مجسع البيان في تفديخ القخآن ، تحقيق: لجشة مغ العمسا  السحققيغ ،) مؤسدة األعمسي، 
 م( . ٜٜ٘ٔ،

 م( .ٕٕٜىـ / ٖٓٔيخ) ت *الصبخؼ ، أبػ اعفخ دمحم بغ اخ 
اامع البيان ،تحقيق: خميل السيذ ، ضبصو وتػثيقو وتخخيج: صجقي اسيل العصار، )دار الفكخ ، 

 م (. ٜٜ٘ٔبيخوت ، 
 م( .ٗٚٙٔىـ/٘ٛٓٔفخخ الجيغ دمحم بغ عمي)ت *الصخيحي،

 د.ت( . شيخان، ،)ناشخ مختزػؼ ،ٕط تحقيق: أحسج الحديشي، مجسع البحخيغ،
 م( .ٚٙٓٔىـ/ٓٙٗعفخ دمحم بغ الحدغ)ت*الصػسي ، أبػ ا

، )دار إحيا  التخاث العخبي ،مكتبة  ٔالتبيان في تفديخ القخآن ، تحقيق: أحسج حبيب قريخ العاممي ، ط
 ىـ( .ٜٓٗٔاإلعالم اإلسالمي، 

 م( .ٜٗٗٔ/ ـى ٖ٘ٛ)ت ابغ شػلػن، شسذ الجيغ دمحم
 ،بيخوت ،الكتب العمسية )دارٔط السشرػر، خميل :حػاشيو وضع الدمان، حػادث في الخالن مفاكية

 م( . 1998
 م( .ٕٖٙٔىـ/ٗٙٚ*الرفجؼ، صالح الجيغ خميل أيبظ)ت

 تحقيق عمي أبػ زيج وآخخيغ ،قجمو مازن عبج القادر السبارك ، أعيان  العرخ وأعػان الشرخ ،-
 م( . ٜٜٛٔ)دار الفكخ ،بيخوت ،ٔط
 مرصفى،) دار إحيا  التخاث العخبي، تحقيق: أحسج األرناؤوط وتخكي الػافي بالػؼيات،-

 (.مٕٓٓٓبيخوت،
 م(. ٛٗٗٔىـ/ ٕ٘ٛ*العدقالني ، شياب الجيغ أبى الفزل احسج بغ عمي بغ دمحم )ت

 م( .ٜٜٙٔ)القاىخة، لجشة أحيا  التخاث اإلسالمي، ٔأنبا  ال سخ بأبشا  العسخ، تحق حدغ حبذي، ط
 م(.ٜٚٙٔىـ/ ٜٛٓٔ*ابغ العساد الحشبمي ،عبج الحي )ت

 شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب ،) دار إحيا  التخاث العخبي، بيخوت ،د.ت(. 
 م (  . ٔ٘ٗٔىـ /  ٘٘ٛالعيشي، بجر الجيغ محسػد بغ احسج ) ت 

مصبعة دار  ،عقج الجسان في تاريخ أىل الدمان ،تحقيق دمحم دمحم أميغ ، )الييئة السرخية العامة لمكتاب
 م ( .   ٜٚٛٔالكتب ، القاىخة ، 
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 م(.ٗٓٓٔىـ/ٜٖ٘ابغ فارس ، احسج بغ فارس بغ زكخيا )ت*
 ىـ(   . ٗٓٗٔمعجع مقاييذ الم ة ، تحقيق: عبج الدالم دمحم ىارون ، )مكتبة اإلعالم اإلسالمي،قع،  

 م (  . ٖٖٔٔىـ /  ٕٖٚ*أبػ الفجا ، عساد الجيغ إسساعيل بغ دمحم)ت 
  د.ت( . بيخوت، السخترخ في أخبار البذخ، )دار السعخفة،

 م( .ٜٔٚىـ/٘ٚٔ*الفخاىيجؼ ، الخميل بغ أحسج )ت
 ىـ( .ٜٓٗٔ، )دار اليجخة،قع،ٕالعيغ ، تحقيق: ميجؼ السخدومي ، إبخاهيع الدامخائي ، ط

 م (   . ٛٔٗٔىـ /  ٕٔٛ*القمقذشجؼ ، تقي الجيغ احسج بغ عمي )ت 
تب العمسية، بيخوت، صبا األعذى في صشاعة االنذا، شخح وتعميق: دمحم حديغ شسذ الجيغ، )دار الك 

 م( .ٜٚٛٔ
 م ( . ٕٖٙٔىـ /  ٗٙٚ*الكتبي، دمحم بغ شاكخ  ) ت 

 م ( .       ٜٗٚٔ ،فػات الػؼيات، تحقيق إحدان عباس، )دار صادر ، بيخوت
 م(. ٕٖٚٔىـ/ ٗٚٚ*ابغ ك يخ ، عساد الجيغ أبػ الفجا  إسساعيل بغ عسخ )ت

 م(.ٜٛٛٔدار إحيا  التخاث العخبي،بيخوت، ،)ٔط عمي شخؼ، تحقيق: البجاية والشياية، -
 م(. ٕٜٜٔ،)دار السعخفة،بيخوت،ٕط  تقجيع :يػسف عبج الخحسغ السخعذمي، تفديخ ابغ ك يخ، -

 م( .ٜٓٗىـ/ٜٕٖ*الكميشي ، أبػ اعفخ دمحم بغ يعقػب بغ إسحاق )ت
 مية ، شيخان،، )دار الكتب اإلسال ٖاألصػل مغ الكافي ، ترحيا وتعميق : عمي أكبخ ال فارؼ ، ط

 ىـ( .ٖٛٛٔ
 م(.ٛٛٛىـ/ٕ٘ٚ*ابغ مااة ، أبػ عبج هللا دمحم بغ يديج )ت

 الدشغ ، تحقيق: دمحم فؤاد عبج الباقي ، )دار الفكخ ، بيخوت ، د.ت(. 
 م( .ٕٕٙٔىـ/ٔٔٔٔ*السجمدي ، دمحم باقخ )ت

 م(.ٖٜٛٔت،، )دار إحيا  التخاث العخبي،بيخو ٖط بحار األنػار ،تحقيق: عمي أكبخ ال فارؼ،-  
،)دار ٕ،ط تقجيع ىاشع الّخسػلي مختزى العدكخؼ، تحقيق مخآة العقػل في شخح أخبار آل الخسػل، -

 ه(.ٗٓٗٔشيخان ، الكتب اإلسالمية،
 م (   . ٔٗٗٔىـ /  ٘ٗٛ*السقخيدؼ ، تقي الجيغ احسج بغ عمي ) ت 

تحقيق مرصفى زيادة ، )مصبعة دار الكتب السرخية ، القاىخة،  الدمػك لسعخفة دولة السساليظ ،-
 م(.  ٖٜٙٔ

، خيدية ، )مؤسدة الحمبي ، القاىخةاآلثار  السعخوف  بالخصط السقلسػاعع و االعتبار  بحكخ الخصط و ا-
 ىـ ( .  ٕٓٚٔ

 م( .ٖٔٔٔىـ/ٔٔٚ*ابغ مشطػر ، اسال الجيغ دمحم بغ مكخم )ت
 ىـ( .٘ٓٗٔ،  قع لدان العخب ، )أدب الحػزة،
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 السخاجع الثانهية:

 .*احسج، فؤاد سيج
 . م(ٕٕٓٓ)مكتبة مجبػلي ،القاىخة،ٔتاريخ مرخ اإلسالمية زمغ سالشيغ بشي أيػب، ط 

 .*اخاي زيجان
 م( . ٕٜٔٔ)القاىخة، مصبعة اليالل،  ٕتاريخ التسجن اإلسالمي، ط-
 د.ت( . شجخة الجر )بيخوت،-

 .*دىسان ، دمحم احسج 
 م(.ٜٜٓٔمصبعة دار الفكخ،  )بيخوت، ٔاأللفاظ التاريخية في العرخ السسمػكي، طمعجع 

 *دوزؼ، ريشيارت.
 م(.ٜٔٚٔأكخم فاضل,)ب جاد، تحقيق وتخاسة: السعجع السفرل بأسسا  السالبذ عشج العخب، 

 *الدركمي ، خيخ الجيغ .
 م(.ٜٓٛٔ، )دار العمع لمسالييغ ، بيخوت ،  ٘األعالم ، ط  

  اسال الجيغ.*سخور، دمحم
 . م(ٜٚٗٔدولة بشي قالوون في مرخ، )دار الفكخ العخبي، القاىخة،  

 *سميسان، أحسج الدعيج.
 . م(ٜٜٙٔتأريخ الجول اإلسالمية ومعجع األسخ الحاكسة، )دار السعارف، القاىخة، 

 محسػد رزق . *سميع،
 م(.ٜٚٗٔ)القاىخة، مصبعة التػكل،  ٔالعمسي واألدبي، ط عرخ سالشيغ السساليظ ونتااو

 عبػد. *الذالجي،
 ..)ت.د بيخوت، دار العخبية،( العحاب، مػسػعة

 *الذيابي ،قتيبة .
معجع أرباب الدالشيغ في الجول اإلسالمية مشح العرخ الخاشجؼ وحتى بجايات القخن العذخيغ ،)دمذق 

 م( .ٜٜ٘ٔ،
 عمي. *الصباشبائي،

 ( . ه ٕٔٗٔ،)مؤسدة الشذخ اإلسالمي ،قع ،ٔالسدائل،طرياض 
 دمحم سييل  *شقػش،

 د.ت( . بيخوت، تاريخ السساليظ في مرخ وبالد الذام )دار الشفائذ ،
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 *ضاحي ، فاضل اابخ .
 م(.ٕٔٔٓ)دمذق،ٕط الفداد اإلدارؼ  في مرخ خالل العرخ السسمػكي ،

 *عاشػر، سعيج عبج الفتاح.
 م(.ٜٜ٘ٔسساليظ البحخية، )مكتبة الشيزة، القاىخة، مرخ في عرخ دولة ال- 
 م(.ٕٜٚٔمرخ والذام في عرخ األيػبييغ والسساليظ،) دار الشيزة العخبية، بيخوت، -

 *عاشػر، فايج حساد .
العالقات الدياسية بيغ السساليظ والس ػل في الجولة السسمػكية األولى،) دار السعارف، القاىخة،  

 م( .ٜٙٚٔ
 باز.*العخيشي، ال

 م( .ٜٚٙٔالسساليظ، )دار الشيزة العخبية لمصباعة والشذخ، بيخوت،  
 *عػدة ،عبج القادر .

 التذخيع الجشائي اإلسالمي ، )دار الكتاب ،بيخوت ،د.ت( .
 *فخوخ، عسخ. 

 . م(ٕٜٚٔتأريخ األدب العخبي، )دار العمع لمسالييغ، بيخوت،  
 *قاسع ،عبجه قاسع وعمي الديج عمي .

 االيػبيػيغ والسساليظ التاريخ الدياسي والعدكخؼ ،)عيغ لمجراسات والبحػث اإلندانية ،د.ت(.
 

 البحػث األكاديسية
الصان ،أساليب التعحيب السعشػية والجدجية في عرخ الجولة السساليظ البخاية ،بحث مشذػر في  اتيغ،

 (ٕٔٔٓ،ٕ، العجدٖٛمجمج مجمة دراسات العمػم اإلندانية واالاتساعية ، الجامعة األردنية، 

 
 
 


