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 م4101-4101هـ/ 144- 144ونفهذها في حــكم مــرــــــر األميرة ست الممك الفاطمية

 ا.م.د.عمي فيرل عبج النبي العامري 

             جامعة سهمر –كمية التربية االساسية 

 الممخص

ىي أبشة الخميفة العديد باهلل الفاشسي وأخت الحاكع بأمخ هللا ، ولجت األميخة ست السمظ     
ـ ، مغ والجة مديحية الجيانة ، وقج أشاد أغمب السؤرخػف ٜٜٙىػ/ ٜٖ٘بأفخيؿية )تػنذ( سشة 

بذخريتيا البلمعة ودورىا الؿيادؼ وىيبتيا الكبيخة في نفػس الخعية ، وحدميا وحدغ تجبيخىا 
 خة ألقابيا ، إال دليل عمى سسػ قجرىا وحب الشاس ليا.لسقاليج الحكع ، وما كث

لعبت ست السمظ دورًا ميسا قبل انفخادىا في حكع مرخ ، فكانت مػضع استذارة أبييا     
العديد باهلل الحؼ كاف يحبيا وال يخد ليا شمبًا ، وكحلظ أخح بآرائيا أخييا الحاكع واعتسج عمييا ابغ 

 في مجة حياتيا في إدارة شئػف حكع  مرخ.أخييا الطاىخ بإعداز ديغ هللا 

ومغ أبخز السذاكل الذائكة التي عانت مشيا ست السمظ والحقتيا حتى بعج وفاتيا قزية     
مرخع أخييا الحاكع بأمخ هللا ، وىل ىػ بفعل فاعل مغ قبل أحج أو مشيا بالحات ، وقج أسيب 

 تبخأتيا مغ ىحا العسل . السؤرخػف والباحثػف بيحا الذأف بيغ االتياـ والذظ وبيغ

 -ٕٓٓٔىػ/ ٘ٔٗ-ٔٔٗحكست ست السمظ الخبلفة الفاشسية بذكل فعمي مجة أربع سشػات )   
 عامًا.ٙ٘ـ( ، وتػفيت عمى أثخ مخض في الكبج أو السعجة ، عغ عسخ بمغ ٕٗٓٔ
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Princess Sitt al-Mulk the Fatimid and its Influence Ruling of Egypt                 
411- 415 A.H. / 1020- 1024 A.D. 

Dr. Ali Faisal A. Al-ameri    

College of Basic Education - University of Sumer            

Abstract 

     Princess Sitt al-Malik is the daughter of the Caliph al-Aziz Billah the 
Fatimid and the sister of al-Hakim bi Amr God. She was born in Ifriqiya 
(Tunisia) in the year 359 AH / 969 AD, of a Christian mother. Most 
historians have praised her brilliant personality, leadership role, great 
prestige in the hearts of the subjects, her firmness and good 
management of the reins of government. Many of her titles, but 
evidence of the transcendence of her destiny and people's love for her. 
    Sitt al-Malik played an important role before she was single in ruling 
Egypt, as she was the subject of the advice of her dear father in God, 
who loved her and did not return her request. 
     Among the most prominent thorny problems that Sitt al-Malik 
suffered and pursued even after her death is the issue of the death of 
her brother, the ruler by the command of God, and whether it was an 
active act by anyone or her in particular. Historians and researchers in 
this regard have elaborated between accusations and doubts and her 
acquittal of this act. 
     Sitt al-Malik effectively ruled the Fatimid Caliphate for four years 
(411-415 AH/1020-1024AD), and she died of a disease in the liver or 
stomach, at the age of 56 years. 
  Key words : (princess ,Egypt , Fatimids )                                       
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 المقجمة                                         

الفاشسي ، والتي لعبت دورًا سياسيًا حيػيًا فاؽ تعج ست السمظ مغ أشيخ الشداء في العرخ       
غيخىا مغ أميخات القرخ الفاشسي وباقي ندػة القرخ ، وىحه الذخرية السيسة تدتحق تدميط 
الزػء عمى جيػدىا وإخبلصيا لمجولة بذكل مػضػعي وعسمي مغ أجل السحافطة عمى ديسػمة 

د حكسيع في أفخيؿية )تػنذ( ومغ ثع في الخبلفة الفاشسية خبلفة أبييا وأججادىا الحيغ كاف مخك
مرخ ، وماىي عػامل قػتيا والتي مكشيا نفػذىا مغ الديصخة عمى مقاليج الحكع الدياسي في 
مرخ ومؤل الفخاغ الدياسي لدج الثغخات التي انتابت الجولة لحيغ إيجاد البجيل بجوف أشساع وعجـ 

 االنييار .تسدظ بالحكع إال لغخض الحفاظ عمى الحكع الفاشسي مغ 

واجيت البحث مذاكل عانى مشيا أغمب الباحثػف ، وأبخزىا قزية مرخع أخييا الحاكع بأمخ     
هللا وىل لدت السمظ يج في ذلظ ؟ ، وسط آراء متبلشسة زادىا السغخضػف مغ السؤرخيغ تعقيجًا 

 وتذكيكًا ، بقرج أو بجونو في ىحا السجاؿ. 

شاوؿ األوؿ مشو إلى : والدتيا ونذأتيا ، واسسيا وألقابيا قدست البحث الى ثبلثة مباحث ، ت     
، وخراليا ، ومكانتيا ، بيشسا تصخؽ السبحث الثاني إلى : دورىا الدياسي قبل تػلييا حكع مرخ 
، ومقتل أخييا الحاكع بأمخ هللا ، وتشريب ابغ أخييا الطاىخ بإعداز ديغ هللا بالخبلفة ، ووضح 

 لجاخمية والخارجية ، ووفاتيا.السبحث الثالث : سياستيا ا

أعتسج الباحث في ىحا البحث عمى عجد مغ السرادر التاريخية التي تصخقت إلى شخرية      
ودور األميخة ست السمظ ومجة حكسيا الفعمي لمخبلفة الفاشسية الحؼ داـ أربع سشيغ ، ومشيا : 

األثيخ في )الكامل في  يحيى األنصاكي في تاريخو السعخوؼ بػ )صمة تاريخ أوتيخا( ، وابغ
التاريخ( ، والسقخيدؼ في )اتعاظ الحشفا بأخبار األئسة الفاشسييغ الخمفا( ، و)السػاعع واالعتبار 

جع التي اعتسج عمييا بحكخ الخصط واآلثار السعخوؼ بالخصط السقخيدية( وغيخىا ، ومغ أىع السخا
لسحسج عبج هللا عشاف ، و )الحاكع بأمخ : )الحاكع بأمخ هللا وأسخار الجعػة الفاشسية( الباحث ، ىي

هللا الخميفة السفتخػ عميو ( لعبج السشعع ماجج ، و)السخأة في مرخ في العرخ الفاشسي( لشخيساف 
 عبج الكخيع أحسج .
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 المبحث األول

 والدتها ونذأتها : -أ 

ولػػجه ـ( وأكبػػخ أخػػػات ٜٜٙ-ٜ٘ٚىػػػ/ ٖٙٛ-ٖ٘ٙىػػي ابشػػة الخميفػػة العديػػد بػػاهلل الفػػاشسي )     
، وعسػػػػة الطػػػػاىخ بػػػػإعداز ديػػػػغ هللا  ـ( مػػػػغ أبيػػػػوٕٓٓٔ-ٜٜٙىػػػػػ/ ٔٔٗ-ٖٙٛالحػػػػاكع بػػػػأمخ هللا )

، ولػػجت  (ٕ)، أؼ األخػػت الغيػػخ الذػػؿيقة لمحػػاكع بػػأمخ هللا  (ٔ) ـ(ٖ٘ٓٔ-ٕٓٓٔىػػػ/ ٕٚٗ-ٔٔٗ)
ـ ، ووصمت مع جػجىا السعػد لػجيغ هللا ٜٓٚىػ/ ٜٖ٘في السغخب )تػنذ( في ذؼ القعجة مغ سشة 

، وىػػػػي مػػػػغ أسػػػػخة عمػيػػػػة  (ٖ)ـ ٖٜٚىػػػػػ/ ٕٖٙـ( إلػػػػى مرػػػػخ سػػػػشة ٜ٘ٚ-ٖٜ٘ ىػػػػػ/ٖ٘ٙ-ٖٔٗ)
أمػػا والػػجتيا فيػػي نرػػخانية مػػغ الصائفػػة السمكيػػة ، وكانػػت شػػبييًة بيػػا ، ومتعاشفػػة مػػع  (ٗ)فاشسيػػة 
 .(٘) الشرارػ 

 اسمها وألقابها :  -ب

،  (ٛ)نة أو إنيػػا سػػت السمػػظ سػػمصا (ٚ)، وسػػت الشػػاس  (ٙ)اسػػسيا سػػت السمػػظ وتخاشػػب بسػالتشػػا     
أو الدػػيجة ،  (ٕٔ) أو سػػيجة السمػػظ،  (ٔٔ) ، وسػت السمػػػؾ (ٓٔ)والدػػيجة الذػػخيفة ،  (ٜ)وسػت الشرػػخ 

، وما كثخة األلقاب ليحه األميخة إال لدسػ قجرىا وعطع مشدلتيا ،  (ٗٔ) والديجة العديدية،  (ٖٔ)العسة 
  عخفت بيا.ويبجو أف اسع ست السمظ شغى بتدسيتيا عمى بؿية السدسّيات التي 

  خرالها:  -ت

، وكانػػت كخيسػػًة تجػػػد بيػػجاياىا ألخييػػا الخميفػػة  (٘ٔ)كػػاف ليػػا تصمعاتيػػا وشسػحاتيػػا الدياسػػية     
ـ فقج أىجتو ))ثبلثػف فخسًا بسخاكبيػا سسػخج ولجػاـه ذـبػًا ٜٜٚىػ/ ٖٚٛالحاكع بأمخ هللا ، ففي سشة 

عذػػػخوف بغمػػػة بدػػػخوجيا . وُلُجِسيػػػا. . مشيػػػا مخكػػػٌب واحػػػٌج مخّصػػػع . ومخكػػػٌب مػػػغ حجػػػخ البّمػػػػر . و 
وخسدػػػف خادمػػًا ، مػػشيع عذػػخة صػػقالبة . ومئػػة تخػػت سحقيبػػةه مػػغ أنػػػاع الثيػػاب وافخخىػػا ، وتػػاج 
مخصػع بشؽػيذ الجػػىخ ، وشاشػية مخصػعة ، وأسػفاٌف سقفػػٌه كثيػخٌة مػغ شيػب سبخػػره ، مػغ سػػائخ 

دليل عمى حدغ العبلقة بيشيا  ، وىحا (ٙٔ)أنػاعو ، وبدتاف مغ الفّزة مدروع مغ أنػاع الذجخ (( 
 وبيغ أخييا الحاكع . 
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ـ ، وقج وصل مبمغو مائة ألػٌ ديشػار ، بزػسشيا ضػياع فػي ٜٜٛىػ/ ٜٖٛوأقصعت خخاج سشة    
ديشػػػػار ، ودمشيػػػػػر  ٓٓٓٚٔ (ٚٔ)ديشػػػػارًا ، وصيخشػػػػت   ٓ٘ٗٛٙالرػػػػعيج وأسػػػػفل األرض ؾيستيػػػػا 

، وىػػػػحه  (ٜٔ)وبدػػػػاتيغ ورسػػػػـػ ديشػػػػار تزػػػػع دور  ٖٓ٘٘ٓديشػػػػار ، بسػػػػا فػػػػي ذلػػػػظ ،  (ٛٔ) ٓٓٓ٘
 السخدودات جعميا تتستع بػفخة مالية خاصة البأس بيا .

، ونطخًا لكفاءتيػا فػي الحكػع ومػا أضيختػو مػغ عػجؿ ، تسكشػت  (ٕٓ)وحطيت بسحبة أبييا وكخمو     
، ولعبػػػت دور الػسػػػيط بػػػيغ أخييػػػا الحػػػاكع بػػػأمخ هللا ، وبػػػيغ الذػػػاكيغ مشػػػو (ٕٔ)مػػػغ كدػػػب رعيتيػػػا 

، وكاف ابغ أخييػا الطػاىخ يجمػذ فػي قرػخىا ويدتذػيخىا  (ٕٕ)لبيع وشيبت خػاشخىع وتفيست مصا
د بتػػػجبيخىا الػػػػخاجح ابػػػغ تغػػػػخؼ ، وأشػػػػا (ٖٕ)فػػػي أمػػػػر الجولػػػػة ))وكانػػػت مػػػػغ الخيػػػخ إلػػػػى الغايػػػة (( 

 . ، بقػلو : ))وكانت عارفة مجِبخٌة غديخَة العقل(( (ٕٗ)بخدؼ

الشدائية في عرخىا ، ويعػد ذلظ إلى الجور الدياسي تعج ست السمظ مغ أكبخ الذخريات      
، وكانػػت شػػجيجة الحػػخص فػػي الحفػػاظ عمػػى دولػػة  (ٕ٘) التػػي لعبتػػو والتػػي دبػػخت ؼيػػو شػػئػف الػػببلد

، وىػػي مػػغ الشدػػاء العػػاقبلت      (ٕٙ)الفػػاشسييغ ومػضػػع مذػػػرة أخييػػا الحػػاكع والػػحؼ يبػػت فػػي رأييػػا 
ئػة الجػير ، وتفخيػق األمػػاؿ عػغ شخيػق األميػخ سػي  ، ووصل بيا األمػخ إلػى تيج (ٕٚ) الحازمات

وقامت )) بتجبيخ مسمكتو سأؼ الطػاىخه أحدػغ ؾيػاـ وبػّحلت العصػاء ،  (ٕٛ) الجيغ الحديغ بغ دوَّاس
، وكدػػبت احتػػخاـ  (ٖٓ) ، ))وكانػػت مػػغ الػػجىاة(( (ٜٕ)فػػي الجشػػج وساسػػت الشػػاس أحدػػغ سياسػػة (( 

، ونطسػػػػت شػػػػئػف الجولػػػػة  (ٕٖ)ألخػػػػبلؽ والفعػػػػل(( ))وكانػػػػت سػػػػسحة نبيمػػػػة كخيسػػػػة ا،  (ٖٔ)الجسيػػػػع 
،  وبعػج تخمرػػيا  (ٖٗ) ، وأعػادت لمخبلفػػة الفاشسيػة رونقيػا وبيائيػا (ٖٖ)ومدػكت زمػاـ أمػػر الحكػع 

، إال أنيػػا لػػع تكػػغ عمػػى  (ٖ٘) مػػغ ال تػػػد بقػػاؤىع ))عطسػػت ىيبتيػػا فػػي نفػػػس األباعػػج واألقػػارب((
وفاؽ مع والػجة الطػاىخ التػي تػجعى رؾيػة أو آمشػة بشػت األميػخ عبػج هللا بػغ السعػد فكانػت تشاصػبيا 

 .ويبجو اف ىشاؾ مشافدة بيغ نداء القرخ عمى الشفػذ ؼيو،  (ٖٙ) العجاء

لفاشسيػات ، ، حاليا حاؿ معطػع األميػخات ا (ٖٚ) وبالشدبة لحاتيا األسخية فيي لع تتدوج مصمقاً     
، ولػػع يذػػخ السػػؤرخيغ إلػػى أسػػباب عدوفيػػا عػػغ الػػدواج ، وربسػػا حخاجػػة  (ٖٛ)لػػجواعي أسػػخية بحتػػة 

، ولػػػػع يتحػػػػجث السػػػػؤرخيغ فػػػػي الصعػػػػغ      السػقػػػػٌ كػػػػاف مبػػػػّخرا لعػػػػجـ الخػػػػػض فػػػػي التفاصػػػػيل
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، مػػا جعميػػا تتفػػخغ لذػػئػف الحكػػع والدياسػػة متستعػػة بػػالقخار السدػػتقل وكػػاف  (ٜٖ)بعفتيػػا 
،  (ٓٗ) لحاكع يدسع مذػرتيا ويعخض عمييا األمػر الرعبة لبلستئشاس بخأييػاأخييا ، ا

ويبػػجو أف أمػػخ عدوفيػػا عػػغ الػػػدواج يعػػػد الػػى انيػػا واألسػػخة الحاكسػػػة لػػع تجػػج ليػػا الخجػػل الكفػػػؤ ، 
السيسا انيا تتستع بذخرية قػية وحزػر واسع ، وربسا لع يجخؤ رجل عمى خصبتيا والجليل عػجـ 

 ىحا السزسار.تصخؽ السؤرخيغ إلى 

 مكانتها : -ث

كانػػت ىادئػػة حازمػػة مشػػح شفػلتيػػا ، ومػػغ أفزػػل ندػػاء  تستعػػت سػػت السمػػظ بسدايػػا خاصػػة ، إذ   
وتعج أبخز شخرػية ندػائية فػي  ، (ٔٗ)عرخىا ، وعاشت مكخمة معدزة تحيط بيا الجػارؼ والخجـ 

لعقػل صػحيحة التػجبيخ ، و))كانت كاممػة ا (ٕٗ) العرخ الفاشسي بأجسعو ، ونالت اىتساـ السؤرخيغ
ومػػغ الشدػػاء ذوات الحدػػغ والكسػػاؿ ، ال تقػػل شػػأنًا عػػغ ،  (ٖٗ)... عطيسػػة القػػجر جميمػػة الػػخأؼ (( 

وىػػي أكبػػخ اخػتيػػا مػػا عػػدز مكانتيػػا لػػجػ أبييػػا متستعػػًة بكػػل  ، (ٗٗ) ))شػػجاعة الخجػػاؿ األبصػػاؿ((
، (ٙٗ)مػغ أبييػا العديػد  لتدػتقل ؼيػو بعيذػيا بػأمخ،  (٘ٗ)أشكاؿ التخؼ ، ومػا تذػييج القرػخ الغخبػي 

، وكاف بسعيتيا شائفػة اخػخػ  (ٛٗ) ليقػمػا بخجمتيا إال دليبل عمى ذلظ (ٚٗ)وجعل شائفة العصػؼية 

، وتػػػأميغ  (ٓ٘) ، ربسػػػا كػػػاف الغػػػخض مػػػغ تذػػػكيميا مخافقتيػػػا خػػػارج القرػػػخ (ٜٗ) تػػػجعى القرػػػخية
 الحساية ليا .

عمػػى بيػػت السقػػجس ، وجعػػل خاليػػا  (ٔ٘)وعػػيغ والػػجىا العديػػد بػػاهلل خاليػػا )أريدػػتذ( بصخيخكػػًا     

ويطيػخ لشػا كػحلظ دورىػا اليػاـ فػي ،  (ٖ٘) عمى القاىخة ومرخ (ٕ٘)اآلخخ )أرسانيػس( مصخانًا 
، فيػػػي كانػػػت الحاكسػػػة الفعميػػػة لمػػػببلد رغػػػع اعػػػتبلء ابػػػغ أخييػػػا الرػػػغيخ الطػػػاىخ الخبلفػػػة  الجولػػػة
، وىشػػاؾ مػػغ يػػخػ انيػػا احكسػػت  (ٗ٘) ذػػكل رسػػسي ، وتدػػّيخ سياسػػتو فػػي الػػجاخل والخػػارجبسرػػخ ب

, وكػػاف ليػػا  (٘٘) ؾبزػػتيا عمػػى الجولػػة مػػجة شػػيخيغ ، قبػػل اف تخّجػػع سػػمصاتيا ألبػػغ أخيػػو الطػػاىخ
بدتاف يعخؼ ببدتاف الديجة العسة وقج زارىػا ؼيػو الخميفػة الطػاىخ بػإعداز ديػغ هللا راكبػًا عبػخ الشيػل 

ـ ألنيػػػػا اعتػػػػادت السكػػػػػث ؼيػػػػو لغػػػػخض التخؼيػػػػو عػػػػغ       ٕٗٓٔىػػػػػ/ ٘ٔٗادؼ األولػػػػى سػػػػشة فػػػػي جسػػػػ

، وبػالخغع مػغ الػجور  (ٚ٘) ربسػا ندػب ليػا عػخؼ بحّسػاـ الدػيجة العّسػةويػجج حّساـ  (ٙ٘)نفديا 
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ليػػػا ، ربسػػػا لعػػػجـ اإلشػػػارة ليػػػا فػػػي  (ٛ٘)الدياسػػػي الكبيػػػخ لدػػػت السمػػػظ ، إال أنيػػػا لػػػع تتخػػػح العبلمػػػة 
لتاريخيػػػة والتػػػي اقترػػػخت عمػػػى ذكػػػخ ىػػػحا السفيػػػػـ )العبلمػػػة ( فػػػي عيػػػجؼ الخميفتػػػيغ السرػػػادر ا

ىػػػػػ / ٜ٘ٗ-ٚٛٗ) ـ( ، وولػػػػجه السدػػػػتعمي بػػػػاهللٜٗٓٔ-ٖ٘ٓٔىػػػػػ/ ٚٛٗ-ٕٚٗالسدتشرػػػػخ بػػػػاهلل )
  .(ٜ٘) ـ(ٔٓٔٔ-ٜٗٓٔ

 المبحث الثاني : 

 دورها الدياسي قبل تهليها حكم مرر :  - أ
،  (ٓٙ) ـ الدػػيجة العديديػػة فػػي مخػػيع مشػػى جعفػػخٜٜ٘ىػػػ/ ٖ٘ٛعشػػج وفػػاة والػػجتيا فػػي رجػػب سػػشة   

وبعج وفاة أبييا العديػد بػاهلل فػي ،  (ٔٙ) أقامت العداء ليا والحؼ داـ شيخًا بخعاية والجىا العديد باهلل
، تخكػػػت جثسػػػاف والػػػجىا واسػػػخعت بخفقػػػة القرػػػخية الػػػى  (ٕٙ)الدػػػشة التػػػي تمتيػػػا ، فػػػي مجيشػػػة بمبػػػيذ 

خت عمػػى أجيػػدة الجولػػة الحّداَسػػة ، لتفػػادؼ أؼ انقػػبلب محتسػػل فػػي القػػاىخة ووصػػمتيا لػػيبًل ، وسػػيص
ضل الفخاغ الدياسي والسحىبي الحؼ تخكو أبييا العديد باهلل بخفقة بعػس رجػاؿ الجولػة وىػع القاضػي 

، وكاف الحدف باديًا  (٘ٙ)، وأبػ سعيج ميسػف ُدبَّة  (ٗٙ)وريجاف صاحب السطمة  (ٖٙ)دمحم بغ الشعساف 

ووقػػٌ ،  (ٙٙ) ونحيػػب(( يبػػق شػػارع وال زقػػاؽ إال وؼيػػو صػػخاخػفػػاة الخميفػػة ))ولػػع عمػى كػػل الشػػاس ل

وحاولت تشرػيب ابػغ عسيػا عبػج هللا الػحؼ ،  (ٛٙ)، حائبًل دوف دخػليا القرخ  (ٚٙ)يانذ الرقمي 
 (ٜٙ)ـ( ٓٓٓٔىػػ/ ٜٖٓيحطى بثقتيا عمى ما يبجو ، فأحذ بيػا الػصػي عمػى الحػاكع بخجػػاف )ت

، ويبجو اف العؿبات التي  (ٓٚ) بعثيا بخفقة ألٌ فارس الى قرخىا في القاىخةفألقى عمييا الؿبس و 
واجيتيا ست السمظ مغ قبل يانذ الرقمي والػصػي بخجػػاف لػع تػثِغ عدميػا فػي تحقيػق مػا ترػبػا 

 إليو وفخض نفػذىا في الجولة .

وابمغػػػت أخييػػػا الحػػػاكع وتػػػع  (ٔٚ)وقامػػػت سػػػت السمػػػظ بػػػجور ميػػػع فػػػي كػػػبح جسػػػاح ابػػػغ الشحػػػػؼ     
، الػػحؼ جػػار بالخعيػػة فػػي الخممػػة بالسرػػادرات واالسػػتحػاذ عمػػى األمػػػاؿ عشػػػًة ،  (ٕٚ) الػػتخمز مشػػو

وضخبو بالدياف عمى مغ يعتخض عمى سياستو ، وكاف أحج مغ استشجج بيػا عامػل نرػخاني يقػـػ 
الكتػاب بيػحا الذػأف ،  بخجمتيا ويحطى بسكانة عشجىا ، شاكيًا جػره وضمسو ، فمسا عخفت مزسػف 

تػجيػػػت ألخييػػػا الحػػػاكع ، وقالػػػت لػػػو : )) يػػػا أميػػػخ السػػػؤمشيغ قػػػج ضيػػػخ كػػػحب ابػػػغ الشحػػػػؼ وابػػػغ      
يع الشرػػخاني وقتمػػو مدػػاعجة لمحدػػيغ بػػغ  (ٖٚ)العػػجاس  واعساليسػػا الحيمػػة عمػػى الكاتػػب فيػػٍج بػػغ ابػػخـا
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خ السػؤمشيغ ُتخيػج اخػح امػػاؿ وقج أفدج الببلد عميظ واوحر الشاس مشظ فاف كشػَت يػا أميػ (ٗٚ)جػىخ 
عبيػجؾ فكػل يبػػحليا لػظ شػعػػًا ويحسميػا الػى خدانتػػظ تبخ عػًا بعػػج اف يكػنػػا تحػت ضػػّل الرػيانة وفػػي 

، فصمب الحػاكع احزػار ابػغ  (٘ٚ) كشٌ الحياشة ىحا ولع تجخ عادات ابائظ اشبلؽ السرادرات((
لػػػت ألخييػػػا : ))يػػػا أميػػػخ لػػػو ، إال أف سػػػت السمػػػظ اعتخضػػػت عمػػػى ذلػػػظ بميجػػػة شػػػجيجة وقا الشحػػػػؼ 

السػػؤمشيغ ومػػغ ىػػحا الكمػػب حتػػى تخفػػع مػػغ شػػأنو بحسمػػو الػػى حزػػختظ وبصػػغ األرض أولػػى بػػو(( ، 
، وعشػػج وصػػػؿ رأسػػو شػػكختو  (ٙٚ) مسػػا جعػػل الحػػاكع يأخػػح مػقفػػا أكثػػخ صػػخامة وزاد بزػػخب عشقػػو

       سػػػػت السمػػػػظ عمػػػػى صػػػػشيعو ، وأمػػػػخ اف يتعامػػػػل بػػػػشفذ األسػػػػمػب مػػػػع ابػػػػغ العػػػػجاس وقصػػػػع رأسػػػػو
 .(ٚٚ) أيزاً 

ووقفػػت بجانػػب ابػػغ أخييػػا ، عمػػي الطػػاىخ بػػإعداز ديػػغ هللا ؼيسػػا بعػػج ، ووالجتػػو فػػي قرػػخىا ،      
وأيجت في حقو بػالية العيج بعج أف نرب الحاكع ابغ عسو عبج الخحيع بػغ إليػاس وليػًا لمعيػج سػشة 

يػة مػغ عيػج الحػاكع فػي ، متجاوزًا حق ولجه الػحيج ! ، وكخست السجة الستبؿ (ٛٚ)ـ ٖٔٓٔىػ/ ٗٓٗ
، مع والجتو بعيجا عػغ أخييػا وحسايػًة  (ٜٚ) مشح الدشة السحكػرة رعاية عمي ، وتعميسو داخل قرخىا

، وربسا كاف األخيخ لع يحدع أمخه بعػج ، بذػأف تػليػة ابشػو عمػي  (ٓٛ)لو حتى وفاة الحاكع بأمخ هللا 
 .داخل مرخذيج الدياسي وإرباكو أكثخ لػالية العيج ! والحؼ أدػ إلى تدايج القمق مغ مدتقبل الس

ىػػػ/ ٗٔٗوفػػي شػػأف عبلقاتيػػا مػػع السغػػخب ، أرسػػمت الػػى سػػت السمػػظ ىجيػػة مػػغ أـ مػػبلؿ )ت     
ـ ، إال أف ىػػػحه اليجيػػػة لػػػع ٗٔٓٔىػػػػ/ ٘ٓٗسػػػشة  (ٔٛ)ـ( الرػػػشياجية  زوجػػػة نرػػػيخ الجولػػػة ٖٕٓٔ

السمظ مكانػة خاصػة تتستػع ، وىحا يعشى أف لدت  (ٕٛ)ترل ألنيا سمبت مغ قبل العخب عشج بخقة 
 واف صيتيا ودورىا الدياسي كاف فاعبل .  بيا في السغخب

 مقتل أخيها الخميفة الحاكم بأمر هللا :  - ب
 كثػػخت األقاويػػل بذػػأف مرػػخع الخميفػػة الحػػاكع واختفػػاء جثسانػػو ، ويقػػاؿ انػػو شعػػغ سػػت السمػػظ   

بعس سياسة اخييا الحػاكع فػي فيي الذخرية التي تحمت بالذجاعة البلزمة في نقج ، (ٖٛ)بذخفيا
الػقت الحؼ لع يجخؤ في مخاشبتو غيخىا حفاضًا عمى ديسػمة دولة أبييا وتييئة األمػر لتػلي ابغ 
أخييػػػا عمػػػي )الطػػػاىخ( لمخبلفػػػة ، وجعمتيػػػا مزػػػصخة لمتعامػػػل مػػػع حكػػػع األقميػػػة العدػػػكخية الستشفػػػحة 

بانيا اتفقت مع ابغ دواس عمى  (٘ٛ) وذكخ ابغ اياس،  (ٗٛ)بالجولة وعاممتيع بشفذ اسمػبيع الغادر
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مكػاف تػاجػجه ، ووجػجوا  (ٙٛ)قتل أخييا  بإرسالو عذػخة مػغ العبيػج األشػجاء وتسكشػػا مشػو فػي حمػػاف 
حسػػاره األشػػيب السعػػخوؼ بػػػ )القسػػخ( وىػػػ مقصػػػع اليػػجيغ ، فػػي سػػخجو ولجامػػو ولػػع يجػػجوا جثتػػو ، 

صػػؼ بيزػاء ، وعمييػا آثػار الصعػغ وتتبعػا خصى الحسار ووججوا ثياب الحاكع وىي سبع جبػات 
، ثػػػع تخمرػػػت مػػػغ ابػػػغ دواس والتػػػي أوعػػػدت لشدػػػيع الخػػػادـ الرػػػقمبي صػػػاحب الدػػػتخ  بالدػػػكاكيغ
وؾبزػػت عمػػى ،  بترػػفيتو ، ووجػػج ضػػسغ حاجاتػػو الدػػكيغ التػػي كػػاف يحسميػػا الحػػاكع (ٚٛ)والدػػي  

، وكػحلظ  (ٜٛ)نتػو ؼيػو وكػاف وجػػد الدػكيغ بخىانػًا دامغػًا يسكػغ إدا (ٛٛ) خصيخ السمظ عسػار بػغ دمحم
رة غيخ مفتػحػة ،  (ٜٓ)لغخض إخفاء وشسذ اسخار االغتياؿ  ، وكانت الجبب التي عثخ عمييا مدرَّ

، واف مػا  (ٜٔ) وبعج أف أيقشت بسقتمو أبجت حدنيا عميو لثبلثة أيػاـ وقتمػت الخجػاؿ الػحيغ كػانػا معػو
ػ افتخاضػػػػات مػػػػغ قبػػػػل بعػػػػس ورد مػػػػغ التذػػػػكيظ بأنيػػػػا وراء اغتياليػػػػا ألخيػػػػو الحػػػػاكع ، مػػػػاىػ سػػػػػ 

يػػة الحػػاكع ، ومػػا تخمرػػيا مػػغ الخجػػاؿ  السػػؤرخيغ ، ومشيػػا التذػػييخ بدػػػء ترػػخفاتيا واالدعػػاء بألـػ
،  (ٕٜ)الػػػحيغ تػرشػػػػا فػػػي قتػػػل أخييػػػا الحػػػاكع يػػػجحس اآلراء التػػػي تذػػػيخ ليػػػا بالزػػػمػع بيػػػحا األمػػػخ

سػػت السمػػظ فػػي مخحمػػة  ، فمػػع تكػػغ (ٖٜ)لبلنتقػػاـ مػػغ قتمتػػو ولمحفػػاظ عمػػى ممػػظ ابػػغ أخيػػو الطػػاىخ 
الغػايػػة بذػػبابيا ألنيػػا فػػي العقػػج الخػػامذ مػػغ عسخىػػا والتػػي أراد الشّيػػل مشيػػا  مؤرخػػػ الدػػشة والؿػػبط 

، فسػػػػػػغ              (ٜٗ)والػػػػػػحيغ تشاقزػػػػػػت آرائيػػػػػػع بيػػػػػػا بػصػػػػػػفيا بأعقػػػػػػل وأحػػػػػػـد الشدػػػػػػاء مػػػػػػغ جانػػػػػػب آخػػػػػػخ
وقػج نفػػى ،  (ٜ٘) مػؾ السذػيغالذػظ اف تشدلػق ىػحه األميػخة الحاذقػػة فػي عسخىػا الستقػجـ إلػى ىػػحا الدػ

ىػػحه التيسػػة بذػػكل قػػاشع عػػغ سػػت السمػػظ واتيػػع السذػػارقة )أىػػل العػػخاؽ( بتمؽيقيػػػا ، (ٜٙ) السقخيػػدؼ 
ـ ٕٗٓٔىػػ/ ٘ٔٗوذكخ بأف القي الؿبس عمى رجل صعيجؼ ثائخ مغ بشي حديغ في محػـخ سػشة 

مػػجة رأس ، وأقػػخ بقتمػػو لمحػػاكع ضػػسغ مجسػعػػة تزػػع أربعػػة أشػػخاص ، وأضيػػخ جػػدء مػػغ أشػػبلء ج
الحػػػػاكع وبعػػػػس فػشتػػػػو )عسامتػػػػو( ، واسػػػػتفيسػا عػػػػغ سػػػػبب قتمػػػػو لػػػػو ، فػػػػخد عمػػػػييع : ))غيػػػػخة   
،  ولئلسبلـ(( ، وعشجما شمبػا مشو بياف شخيقتو لقتمو أخخج سػكيشًا شعػغ قمبػو بيػا ومػات فػي الحػاؿ

/         ىػٛ٘ٗوكحلظ مع يحيى األنصاكي )ت  (ٜٚ)ـ( ٜٕٓٔىػ/ ٕٓٗمتفقًا مع سابؿيو ، السدبحي )ت 
ىػػ / ٛٗٗفي إبعػاد سػت السمػظ عػغ قتػل أخييػا ، بيشسػا نجػج ابػػ ىػبلؿ الرػاب  )ت (ٜٛ)ـ( ٘ٙٓٔ
،  (ٔٓٔ)ـ( فػػػي القدػػػصشصيشية يؤيػػػجاف ذلػػػظ ٕٙٓٔىػػػػ/ ٗ٘ٗ)ت  (ٓٓٔ)والقزػػػاعي  ، (ٜٜ)ـ( ٙ٘ٓٔ

، و يػػخجح الباحػػث الخوايػػات التػػي  (ٕٓٔ)وبقػػت حكايػػة اختفػػاء الحػػاكع لغػػدًا مبيسػػًا حتػػى يػمشػػا ىػػحا 
تدػػتبعج دورسػػت السمػػظ مػػغ ترػػؽية أخييػػا الحػػاكع ألف عيػػجه قػػج شػػيج اسػػتقخارًا ممحػضػػًا لسرػػخ ، 
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األمػػخ الػػحؼ ال يدػػػغ اتخاذىػػا عسػػل شػػشيع ضػػج أخييػػا وتجػػازؼ بػػأمغ الجولػػة وتعخضػػو لمسخػػاشخ ، 
القحؼ والتذييخ عمى ىػحه وقج أثبتت الػقائع حخصيا الذجيج عميو ، خاصة ونحغ عمى عمع بكثخة 

 الجولة مغ قبل خرػميا لمشيل مغ مشجداتيا والحط مغ شأنيا .

 تنريب ابن أخيها الظاهر بإعزاز دين هللا بالخالفة :  -ت 

صسست ست السمظ عمى تػلى عمي )الطاىخ(  لمخبلفة بعج غياب ابيو الحاكع مدػتفيجة مػغ      
، وسػػعت جاىػػجة (ٖٓٔ)ـيسشػػة نفػذىػػا عمػػى الجولػػة ))ألنػػو سأؼ الطػػاىخه كػػاف عشػػجىا وفػػي حػزتيػػا(( 

عمػػى إبعػػاد عبػػج الػػخحيع بػػغ إليػػاس مػػغ الخبلفػػة ، والػػحؼ كػػاف يذػػغل ميػػاـ إمػػارة دمذػػق ، فخػػجع 
 (٘ٓٔ)، وأمػػػا ابػػغ تغػػػخؼ بػػػخدؼ  (ٗٓٔ)ة وزج بالدػػجغ وتػػػػفي فػػػي ضػػخوؼ مجيػلػػػة بالحزػػػر لمقػػػاىخ 

فيػػحكخ مخصػػط حادثػػة ترػػؽية ابػػغ إليػػاس ولػػي العيػػج ، عشػػجما مخضػػت سػػت السمػػظ وشػػعخت بقػػخب 
أجميا ، دعت الطػاىخ لمحزػػر عشػجىا وكانػت والجتػو معػو ، وقالػت لػو : ))قػج عمسػَت مػا عاممتػظ 

، فإنو لػ تسكغ مشظ لقتمظ ، وما تخكت لظ أحػجا تخافػو إاّل ولػّي  بو ، وأقّمو حخاسة نفدظ مغ أبيظ
عيػػجؾ (( ؼبكػػى الطػػاىخ ووالجتػػو ، وسػػمست ليسػػا مفػػاتيح الخػػدائغ ، وأوصػػتيسا بسػػا شػػاءت وأوكمػػت 
ميسػػة قتػػل ولػػي العيػػج لسعزػػاد الخػػادـ الػػحؼ نفػػح مػػا أرادت وتػفيػػت بعػػج ذلػػظ بثبلثػػة أيػػاـ وتػػػلى 

، وقيػل انػو سػسح لذػخب الخسػخ والميػػ وصػادر أمػػاؿ الشػاس ،  معزاد أمػر الجولة ومعو آخػخوف 
 .  (ٙٓٔ)فؿبس عميو بأمخ مغ ست السمظ ، ومات بدجشو 

وكاف اختفاء الحاكع قج زعدع استقخار الجولة لحا لجأت سػت السمػظ الػى شسأنػة الشػاس بقػليػا :     
حػػار كثيػخ بيشيػا وبػيغ كبػار ))إنو أخبخني أنو يغيب سبعة أياـ ، وإنػو يػاصػمشي بػأوامخه(( ، وبعػج 

الجػػػػير أثػػػػخ غيػػػػاب الحػػػػاكع خسدػػػػة أيػػػػاـ ، وقالػػػػت ليػػػػع : ))قػػػػج جػػػػاءتشي رقعتػػػػو بانػػػػو يػػػػأتي بعػػػػج           
وأخخجػػت ابػػغ أخييػػا ،  (ٛٓٔ) ، وقػػج نطسػػت رسػػبل يتقرػػػف حؿيقػػة مػػا جػػخػ ألخييػػا (ٚٓٔ)غػػج(( ! 

لدػػخداب األرضػػي الػػى الطػػاىخ فػػي ضيػػخ عيػػج األضػػحى ، وازدحػػع عميػػو الشػػاس مبػػايعيغ ، وركػػب ا
، وقالػػت سػػت السمػػظ ))ىػػحا خميفػػتكع (( ، (ٜٓٔ)قرػػخ الػػحىب ليخػػخج مباشػػخة مػػغ بابػػو لبػػاب العيػػج 

والػػػحؼ سػػػارع ابػػػغ دواس لسبايعتػػػو بالخبلفػػػة ، وتبعػػػو كبػػػار األمػػػخاء وقػػػادة الجػػػير ، ونعػػػت بمقػػػب 
لػخحيع ، الػػحؼ ورتبػػت األمػػر لػو وعػجلت عػػغ ولػي العيػج إليػاس بػػغ عبػج ا الطػاىخ إلعػداز ديػغ هللا

،  (ٓٔٔ) بايع مخغسًا وبقي ابغ دواس والعديد عسار بغ دمحم  ال يترخفاف إال تحت رأؼ ست السمػظ
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والصخي  باألمخ اف الػقت الحؼ استغخؽ ما بيغ الجعاء فػي خصبػة العيػج والبيعػة لػلػجه الطػاىخ لػع 
ج غيػػخ الطػػاىخ ، وأنفػػت اف يخػػخ  (ٔٔٔ)تدػػتغخؽ سػػػػ ثػػبلث سػػاعات وىػػحه سػػابقة فػػي ىػػحاؿ الذػػأف 

مغ باب خخوجو فعسمت عمى قصخ الباب عسػدًا وجعمت لو رواشغ واثقمتو بحيث ال يسكغ اقتبلعو 
، وبعثػت الكتػب إلػى  (ٖٔٔ)، وقػج ألبدػتو أفخػخ الثيػاب  (ٕٔٔ)وعدزت ذلظ ببشاء خمفة أحكست غمقو 

غ هللا السحمػػػى وتػجتػػػو بتػػػاج جػػػج أبيػػػو السعػػػد لػػػجي (ٗٔٔ) سػػػائخ أنحػػػاء الػػػببلد لغػػػخض أخػػػح البيعػػػة لػػػو
بالجػاىخ الثسيشة ، وجعمت فػػؽ رأسػو مطمػة مديشػة بػالجػاىخ ، وقػج ركػب فخسػا جسػيبل بسخكػب مػغ 

وسط مخاسيع كبيخة ، ورفس أحج غمساف الحاكع بأمخ هللا البيعػة إال  (٘ٔٔ) الحىب السحمى بالجػاىخ
وسيصخت ست السمظ ،  (ٙٔٔ) بعج التأكج مغ خبخ الحاكع فدحب مشكبا عمى وجيو وغّخؽ في الشيل

، ومارسػػت نفػذىػػا بقػػػػة  (ٛٔٔ) ، وأصػػبحت الحاكسػػة الفعمّيػػة لسرػػخ (ٚٔٔ)فػػي مرػػخ  عمػػى الحكػػع
  . (ٜٔٔ) ))فبل يشفح أمخ جل أو قل إال بتػؾيع يخخج عشيا بخط أبي البياف الرقمي عبجىا((

 المبحث الثالث :

 سياستها الجاخمية :  - أ
دأبػػت سػػت السمػػظ عمػػى معالجػػة فػػي الشطػػاـ الدياسػػي والػػجيشي واالجتسػػاعي ، وفخضػػت األمػػغ    

وخاشبػػػػت أىػػػػل مرػػػػخ بمصيػػػػ  القػػػػػؿ ،  (ٕٓٔ)والشطػػػػاـ فػػػػي الجولػػػػة ، ورفعػػػػت السطػػػػالع  السختمفػػػػة  
وواعػػػجتيع بالحدػػػشى ، والشطػػػخ بطبلمػػػاتيع مػػػغ قبػػػل عسػػػاؿ الجولػػػة ، وسػػػسحت لمشدػػػاء الخػػػخوج مػػػغ 

لترػػػخؼ بذػػػئػنيغ ، وردت الجػػػػاىخ التػػػي كػػػاف أخييػػػا الحػػػاكع قػػػج وىبيػػػا بيػػػػتيغ وأشمقػػػت حخيػػػة ا
السشرػب عمييػا مػغ قبػل أخييػا الحػاكع بحسػل مػا  (ٕٕٔ)ودعػت عامػل تشػيذ  (ٕٔٔ)ونطسػت األمػػر 

لجيػػو مػػغ أمػػػاؿ جسعػػت عشػػجه وأمػػخ الحػػاكع بتخكيػػا ليػػا لتػػجيخ بيػػا أمػػخ الجولػػة ، فاسػػتجاب لصمبيػػا 
 . (ٖٕٔ) في ألٌ درىع مغ ارتفاع )ميدانية( السجيشةوكاف مقجارىا ألٌ ألٌ ديشار وأل

واتدست سياستيا إزاء أىل الحمة بالتدامح ، وخاصة نحػ الشرارؼ التي تشحػجر والػجتيا مػشيع ،   
وكػاف دورىػػا بػجأ بذػػكل مبكػخ مشػػح عيػج أبييػػا العديػد بػػاهلل ، وعشػج شػػكػػ السدػمسيغ ليػػا مػغ ـيسشػػة 

والسترخفيغ مػغ ييػػد الذػاـ ، ،  (ٕٗٔ) س عمى مشذا الييػدؼأىل الحمة ، فأمخ ابييا العديد بالؿب
ومػػغ يعسػػل معػػو مػػغ الكتػػاب الشرػػارػ ، وأعػػاد أعسػػاؿ  (ٕ٘ٔ)وؾػػبس عمػػى عيدػػى بػػغ ندػػصػرس 

الجواويغ الى كتاب السدمسيغ ، فالتسذ عيدى بغ ندصػرس بدت السمػظ لمتػسػط عشػج ابييػا الػحؼ 
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، فزػػبًل عػػغ كفاءتػػو فػػي  (ٕٙٔ) تئشاؼ مداولػػة عسمػػوكػػاف يعد ىػػا وال يػػخد ليػػا شالبػػًا الرػػفح عشػػو واسػػ
بعػػج أف حسػػل لخديشػػة الجولػػة ثبلثسائػػة ألػػٌ ديشػػار واشػػتخف عميػػو العديػػد تذػػغيل  (ٕٚٔ)مجػػاؿ عسمػػو 

، وقػج كانػت  (ٜٕٔ)، فػجرأت سػت السمػظ الخصػخ الػحؼ ىػجد حياتػو  (ٕٛٔ)السدمسيغ فػي أجيػدة الجولػة 
الشرػػارػ ، وتخشػػب األجػػػاء الستذػػشجة ضػػجىع وتعػػػد تحمحػػل السذػػاكل التػػي تػػؤدؼ الػػى اضػػصياد 

وقج استجابت لطبلمة مغ نرخاني وقعت مغ ابػغ الشحػػؼ ، ولػع ،  معيع بيع نحػ أجػاء التدامح
يقترػػخ بػػث العيػػػف عمػػى الخمفػػاء والػػػزراء ، فقػػج كانػػت لشدػػاء القرػػخ اىتسػػاـ بيػػحا السجػػاؿ ونػػاؿ 

ظ لتػػػفيخ األمػػغ لمجولػػة ، وجػػخػ ذلػػظ مشػػح عيػػج الجانػػب االسػػتخبارؼ حيػػدًا كبيػػخًا مػػغ قبػػل سػػت السمػػ
، واتخػػحت مػػغ جاريتيػػا َتَقػػخ ب  (ٖٓٔ)والػػجىا العديػػد واسػػتسخ فػػي زمػػغ اخييػػا الحػػاكع وابشػػو الطػػاىخ 

، ويعشػػػي ذلػػػظ تستعيػػػا بػػػالحذ  (ٕٖٔ) وسػػػيمة لشقػػػل األخبػػػار عبػػػخ رفػػػع الخقػػػاع ليػػػا )التقػػػاريخ( (ٖٔٔ)
 ورصج تحخكات أعجائيا ، ومغ يزسخ الدػء ليا. األمشي ليا ، لسجػ أىسيتو في حساية الجولة

مشػػػح تػلييػػػا الدػػػمصة فػػػي الػػػببلد ، قامػػػت بتشطػػػيع شػػػئػنيا ، ولػػػع تزػػػيق عمػػػى أىػػػل الحمػػػة ، ولػػػع    
داخػػل  (ٖٗٔ)واألسػػاقفة  (ٖٖٔ)تتػػجخل أيزػػًا بذػػأف انتخػػاب البصاركػػة ، وتخكػػت حخيػػة ذلػػظ لمقداوسػػة 

عمػػػػى السباركػػػػة بتعيػػػػيغ البصخيػػػػخؾ الججيػػػػج  الكشيدػػػػة ، وجعمػػػػت دورىػػػػا فػػػػي ىػػػػحا السعتػػػػخؾ مقترػػػػخاً 
واالحتفاء بو بالقرخ وإىجائو التحٌ وغيخىا ، والتي استمستيا مغ خاليا البصخيخؾ األسبق أرساني 
)ارسػػػػانيػس( ، وتخكػػػػت لمشرػػػػارػ شػػػػأف بشػػػػاء الكشػػػػائذ ، رغػػػػع حرػػػػػليا عمػػػػى الخسػػػػػـ والخػػػػخاج 

، إال أف سػػت السمػػظ  (ٖ٘ٔ) بػػأمخ هللاالسفػػخوض عمػػى الكشػػائذ ، والػػحؼ تدػػاىل ؼيػػو الخميفػػة الحػػاكع 
، ومسػا الشػػظ ؼيػػو أف  (ٖٙٔ)ومػغ السؤكػػج أعػادت مػػغ ججيػػج الخسػػـ التػػي تدػػامح بيػا أخييػػا الحػػاكع 

ىػػحه الخسػػػـ تذػػكل ايػػخادًا ميسػػًا  لخدانػػة الجولػػة التػػي قػػج تجػػجىا بحاجػػة ليػػا لتعديػػد وارداتيػػا ، ويػػجؿ 
 اء.ذلظ عمى انيا تعاممت مع كافة األدياف عمى حج سػ 

ولعػػل الحخيػػػة التػػي تستعػػػت بيػػػا السػػخأة والشرػػػارػ فػػػي عيػػج سػػػت السمػػػظ ، فػػتح البػػػاب لبلنحػػػبلؿ   
ـ ، كػػػػاف احتفػػػػاؿ الشَّرػػػػارؼ بعيػػػػج     ٕٗٓٔىػػػػػ/ ٘ٔٗالخمقػػػػي ، ففػػػػي خسػػػػذ بقػػػػيغ مػػػػغ محػػػػـخ سػػػػشة 

واجتسػػػع حذػػػج كبيػػػخ شيمػػػة نيػػػار ذلػػػظ اليػػػـػ  (ٖٛٔ) السقػػػذ ، ونرػػػبت الخيػػػاـ بقشصػػػخة (ٖٚٔ)الِفْرػػػح 
ط الخجاؿ بالشداء وىع يعػاقخوف الخسػخ ، حتػى حسمػت الشدػاء فػي قفػاؼ الحسػاليغ مػغ شػجة ))واختم

       .(ٜٖٔ) الدكخ، فكاف السشكخ شجيجا في ىحا اليـػ ((
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 سياستها الخارجية : -ب 

ـ( ، استعسمت اساليب الجىاء مع ٕٓٓٔىػ/ ٔٔٗوفي الدشة التي تػفي فييا الحاكع بأمخ هللا )   
، مشػػػح سػػػشة  (ٓٗٔ)الستسػػػخد عمػػػى الخبلفػػػة الفاشسيػػػة فػػػي حمػػػب وىػػػػ عديػػػد الجولػػػة فاتػػػظ الػحيػػػجؼ 

ـ ، وأرسػػمت لػػو الخمػػػع والخيػػل ، واسػػتسخت بيػػحه الدياسػػػة معػػو حتػػى أغػػخت أحػػػج ٚٔٓٔىػػػ/ ٚٓٗ
جر ، وكاف يجيخ أمػره وشئػف غمسانو ، وأغجقت عميػو بالعصػاء وتسكػغ األخيػخ مػغ غمسانو يجعى ب
ـ ، عغ شخيق ىشجؼ كاف أعد غمسانو يجعى )تيدوف( ، وأعمع ست ٕٕٓٔىػ/ ٖٔٗقتل فاتظ سشة 

 .(ٔٗٔ)السمظ باألمخ فخمعت عميو وقمجتو والية حمب محل سيجه 

يدػعػف جاىػجيغ إلػى إرجػاع بػبلد الذػاـ تحػت  ومغ جانب عبلقاتيا مع البيدنصييغ ، الحيغ كانػا  
نفػذىع ، وقج تسخس عغ ذلظ صجاـ بيغ الجيذيغ الفاشسي والبيدنصي والحؼ أسػفخ عػغ انترػار 
جير الخميفة العديد باهلل ، وقج تع ؼيسا بعج عقج أبػ الفتػح بخجػاف الػصي عمى الحػاكع بػأمخ هللا 

جة عذخ سشػات ، إال أف فقػجاف الحػاكع بػأمخ م (ٕٗٔ)ـ ٓٓٓٔىػ/ ٜٖٛمع البيدنصييغ الرمح سشة 
ىػػػػ/ ٙٔٗ -ٖٙٙهللا عػػغ السذػػيج الدياسػػي زادت مخػػاوؼ سػػت السمػػظ مػػغ نقػػس باسػػيل الثػػاني )

ـ( ، الحؼ ىجد بقصع العبلقات ولػػح بعسػل عدػكخؼ ضػج الفػاشسييغ ، جعمػت سػت ٕ٘ٓٔ -ٜٙٚ
بػخت الجانػب البيدنصػي بسػا السمظ تدعى إلى تستيغ العبلقات بيشيسا ، وتأكيػجًا عمػى حدػغ الشيػة أخ

تحقق عمى صعيج تحخيخ الشرارػ وحساية أرواحيع ومستمكػاتيع وإعػادة تعسيػخ الكشػائذ ، وبالػحات 
كشيدة الؿيامة وبعثت نقفػر بصخيخؾ بيت السقجس رئيدػًا لمػفػج الفػاشسي ، ولكػغ بػجوف تػجويغ ليػحا 

السمػظ خػبلؿ تػاجػج البصخيػخؾ  االتفاؽ الحؼ سخعاف ما انيػار عمػى يػج باسػيل الثػاني أثػخ وفػاة سػت
، ويبػػجو اف سػػت السمػػظ لػػع يكػػغ ليػػا دورًا ميسػػًا وكبيػػخًا فػػي مجػػاؿ الدياسػػة (ٖٗٔ)فػػي القدػػصشصيشية 

 الخارجية ، لقمة مجة سيصختيا عمى حكع الببلد ووافتيا السبكخة.

 وفاتها :  -ت 

قػاؿ : )) وعاشػت ،  (٘ٗٔ)ـ ، وابػغ األثيػخ ٕٔٓٔىػػ/ ٖٔٗوفاتيػا فػي سػشة  (ٗٗٔ)ذكخ الشػػيخؼ    
ىػػػ/ ٘ٔٗواألرجػػح انيػػا تػفيػػت سػػشة  (ٙٗٔ) بعػػج الحػػاكع أربػػع سػػشيغ وماتػػت(( بيشسػػا ذكػػخ ابػػغ إيػػاس

، وىػ مخض يريب     (ٛٗٔ)وكاف سبب وفاتيا بعمة أصابتيا بَحَرٌب كانت مشيتيا ؼيو  (ٚٗٔ)ـ ٕٗٓٔ
ليػػػا فػػػي مرػػػخ ،  ، ودفشػػػت فػػػي مػقػػػع بشتػػػو (ٜٗٔ)الكبػػػج أو عػػػجـ قػػػجرة السعػػػجة عمػػػى ىزػػػع الصعػػػاـ 
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وأصػػػبحت الخبلفػػػة الفاشسيػػػة بعػػػجىا فػػػي زمػػػغ الطػػػاىخ  ، (ٓ٘ٔ)وأصػػػاب الجولػػػة الػػػػىغ بعػػػج وفاتيػػػا 
بػػػإعداز ديػػػغ هللا ، تحػػػت نفػػػػذ الُقّرػػػخ مػػػغ األشفػػػػاؿ أو اليػػػافعيغ ، فػػػي الػقػػػت الػػػحؼ احػػػتفع بػػػػو 

 .(ٔ٘ٔ) األوصياء والػزراء وحتى قادة الجير بالحكع الحؿيقي لمجولة

تخكػػت سػػت السمػػظ أمػػػاًل شائمػػة مػػغ السجػػػىخات والتحػػٌ وغيخىػػا ، وثسانيػػة آالؼ جاريػػة ونيػػ     

ولعل ذلػظ أمػخًا ال يخمػػا مػغ ،  (ٕ٘ٔ) وثبلثيغ زيخًا صيشيًا ، مميئًا بسدحػؽ السدظ وغيخىا ماال يعج
 .(ٖ٘ٔ) السبالغة 

 مشيا : ،  (ٗ٘ٔ)وقج رثاىا ابػ القاسع عبج الخحسغ بغ أْعَيغ الستصّبب    

 إّف عيػػذا في ضل سيػػػجة السمػ             ِؾ اقتػػػدسشا نعيسػػو أْفيػػػػاء              

 جاء ُيخِدػ لو الخدػ َشْخفَة الصَّخ           ِؼ كحلظ الدماُف إف سخَّ ساءَ              

 ال َيبػػْػَخح الُبػػخحػػاءوفػػؤاٌد      فدػػػمػػُّػ نػأؼ وصػبػػٌخ كربػػٍخ                        

 (٘٘ٔ) إقرػػاء –ٍء إلى جػػِد َكػّفيا  مغ بعِج إدنػػا           –عاد َحع  الُعفاة              

وبػفاتيػػػا انتيػػػت شخرػػػية ندػػػائية مػػػغ الػػػببلف الفػػػاشسي الحػػػاكع اسػػػتسجت مكانتيػػػا مػػػغ األسػػػخة     
حخص عمى الحفاظ عمى دولة آبائيػا ، العمػية العخيقة في الشدب والحكع ، ومغ الحخيرات كل ال

ومػػغ حدػػغ حػػع الخبلفػػة الفاشسيػػة اف تبػػخز فييػػا مثػػل ىػػحه الذخرػػية التػػي واف كػػاف قػػج تستعػػت 
كاف غيخ الستػقع اف تدسػا  -عمى ما يبجو  –بسيدات مشيا الحكاء والحـد وحدغ التجبيخ ، إال انو 

اف دور السػػخأة مػػغ الشاحيػػة الدياسػػية وترػػل الػػى ىػػحه الجرجػػة الخؼيعػػة ، وال ندػػتبعج ، اف يكػػػف لسعػػ
متجدػػجًا بذخرػػية سػػت السمػػظ وتبػئيػػا مخكػػد القػػخار األوؿ فػػي الجولػػة ، قػػج ـيػػأ األرضػػية لطيػػػر 

زوج الخميفػػػة الطػػػاىخ بػػػإعداز ديػػػغ هللا ووالػػػجة  (ٙ٘ٔ)شخرػػػية ندػػػائية أخػػػخػ ، وىػػػي الدػػػيجة رصػػػج 
وتخكػت سػت السمػظ برػسات واضػحة  الخميفة السدتشرخ بػاهلل التػي لعبػت دورًا فػي مدػيخة الجولػة ،

في مدار الخبلفة الفاشسية وتػخاث الذػعب السرػخؼ ، والػحؼ ال ندػتبعجه مػغ خػبلؿ كثػخة اسػتخجاـ 
 األلقاب التي نعتت بيا نداء مرخ في عرخنا الخاىغ . 
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 الخاتمة

 تػصل الباحث إلى عجد مغ الشتائج ، مغ أىسيا :

، مػػا ىػػػ إال دليػػل عمػػى سػػسػا قػػجرىا وعطػػع  اسػػتشتج البحػػث أف كثػػخة األلقػػاب ليػػحه األميػػخة -
 مشدلتيا ، ويبجو أف اسع ست السمظ شغى بتدسيتيا عمى بؿية السدسّيات التي عخفت بيا.

اف تبادؿ اليجايا بيشيػا وبػيغ أخييػا الحػاكع بػأمخ هللا ، ىػحا دليػل عمػى حدػغ العبلقػة بيشيػا  -
 وبيغ أخييا .

مػػغ ترػػؽية أخييػػا الحػػاكع وأف عيػػجه  ويػػخجح الباحػػث الخوايػػات التػػي تدػػتبعج سػػت السمػػظ -
الػػحؼ شػػيج اسػػتقخارًا ممحػضػػًا لسرػػخ ال يدػػػغ ليػػا اتخػػاذ عسػػل شػػشيع ضػػج أخييػػا وتعػػخيس 
أمغ الجولة التي ىي أشج الحخيرػيغ عمييػا مػغ السخػاشخ، خاصػة ونحػغ عمػى عمػع بكثػخة 

القػػػحؼ والتذػػػييخ عمػػػى ىػػػحه الجولػػػة مػػػغ قبػػػل خرػػػػميا لمشيػػػل مػػػغ مشجداتيػػػا والحػػػط مػػػغ     
 شأنيا .

ويبػجو اف العؿبػات التػي واجيتيػا سػت السمػظ مػغ قبػل يػانذ الرػقمي والػصػي بخجػػاف لػع  -
 تثِغ عدميا في تحقيق ما تربػا إليو وفخض نفػذىا في الجولة.

وربسػػا كػػاف الحػػاكع بػػأمخ هللا لػػع يحدػػع أمػػخه بعػػج ، بذػػأف تػليػػة ابشػػو عمػػي )الطػػاىخ( لػاليػػة  -
 ذيج الدياسي إرباكًا داخل مرخ.العيج ! ، زادت القمق مغ مدتقبل الس

وسػيمة لشقػل األخبػػار عبػخ رفػع الخقػاع واألخبػػار  اثبػت البحػث اف اتخاذىػا لجاريتيػػا  َتَقػخ ب -
، يؤكج تستعيػا بتػػفخ الحػذ األمشػي ليػا ، ألىسيػة ذلػظ فػي حسايػة الجولػة ،  ليا )التقاريخ(

 ورصج تحخكات أعجائيا ومغ يزسخ الدػء ليا.
ع السغخب )تػنذ(، يتبيغ لشا أف أرساؿ ىجية الى سػت السمػظ مػغ وفي شأف عبلقاتيا م   -

قبل أـ مبلؿ زوجة نريخ الجولة الرشياجية ، يعشى أف لدت السمػظ مكانػة خاصػة تتستػع 
 واف صيتيا ودورىا الدياسي كاف فاعبل . بيا في السغخب

الشظ اف تمظ الخسػـػ شػكمت  ،أف إعادة ست السمظ لمخسػـ التي تدامح بيا أخييا الحاكع  -
 ايخادًا ميسًا لخدانة الجولة شعخت بحاجتيا إلييا .

يبػػػجو اف سػػػت السمػػػظ لػػػع يكػػػغ ليػػػا دورًا ميسػػػًا فػػػي مجػػػاؿ الدياسػػػة الخارجيػػػة ، لقمػػػة مػػػجة  -
 سيصختيا عمى حكع الببلد ووافتيا السبكخة.
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الحػػػاكع بػػػيغ البحػػػث ، بػفػػػاة سػػػت السمػػػظ انتيػػػت شخرػػػية ندػػػائية مػػػغ الػػػببلف الفػػػاشسي    -
اسػػتسجت مكانتيػػا مػػغ األسػػخة العمػيػػة العخيقػػة فػػي الشدػػب والحكػػع ، ومػػغ الحخيرػػات كػػل 
الحخص عمى الحفاظ عمى دولة آبائيا ، ومغ حدػغ حػع الخبلفػة الفاشسيػة اف تبػخز فييػا 
مثل ىحه الذخرية التي واف كاف قج تستعت بسيدات مشيا الحكاء والحػـد وحدػغ التػجبيخ ، 

كاف غيخ الستػقع اف تدسػا وترل الى ىحه الجرجة الخؼيعة في  -جو عمى ما يب –إال انو 
إدارة شئػف الببلد ، وال ندتبعج ، اف يكػف لسعاف دور السخأة مغ الشاحية الدياسية متجدجًا 
بذخرػػية سػػت السمػػظ وتبػئيػػا مخكػػد القػػخار األوؿ فػػي الجولػػة ، قػػج ـيػػأ األرضػػية لطيػػػر 

زوج الخميفة الطػاىخ بػإعداز ديػغ هللا ووالػجة  ،  شخرية ندائية أخخػ ، وىي الديجة رصج
الخميفة السدتشرخ باهلل التػي لعبػت دورًا كبيػخًا ، وتخكػت سػت السمػظ برػسات واضػحة فػي 
مدػػػػار الخبلفػػػػة  الفاشسيػػػػة وتػػػػخاث الذػػػػعب السرػػػػخؼ ، والػػػػحؼ ال ندػػػػتبعجه كثػػػػخة اسػػػػتخجاـ 

 األلقاب التي نعتت بيا ، لشداء مرخ في عرخنا الخاىغ . 
 

 امشالهه 

ـ( بػجائع الدىػػر فػي وقػائع ٖٕ٘ٔىػػ/ ٖٜٓابغ إيػاس ، أبػػ البخكػات دمحم بػغ أحسػج بػغ إيػاس الحشفػي )ت (ٔ)
الػػجىػر ، حققيػػا وكتػػب لػػو السقجمػػة والفيػػارس : دمحم مرػػصفى ، مصبعػػة دار الكتػػب والػثػػائق القػميػػة ، 

 .ٕٔٔ، صٔـ( جٕٛٓٓ -)القاىخة ٖف
 ٔوعقائػجىع ، تخجسػة : سػي  الػجيغ القرػيخ ، دار الدػاقي ، فدفتخؼ ، فخىاد ، اإلسػساعيميػف تػاريخيع  (ٕ)

 .ٜٕٖـ( صٕٕٔٓ -)بيخوت 
( أخبػار الػجوؿ السشقصعػة ، مصبػعػات السعيػج العمسػي ٕ٘ٔٔىػػ/ ٕٔٙابغ ضافخ ، جساؿ الػجيغ عمػي )ت (ٖ)

؛ الشػػػيخؼ ، شػػياب الػػجيغ أحسػػج بػػغ عبػػج الػىػػاب   ٚ٘ـ( صٕٜٚٔ –لآلثػػار الذػػخؾية بالقػػاىخة )القػػاىخة 
وحكسػت كذػمي  –ـ( نياية األرب فػي فشػػف األدب ، تحقيػق : نجيػب مرػصفى فػػاز ٕٖٔٔىػ/ ٖٖٚ)ت

؛ السقخيػدؼ ، أبػػ العبػاس تقػي  ٜٕٔ، صٕٛـ( جٕٗٓٓ -) بيػخوت  ٔفػاز ، دار الكتػب العمسيػة ، ف
ـ( اتعاظ الحشفا بأخبار األئسة الفاشسييغ ٔٗٗٔىػ/ ٘ٗٛالجيغ أحسج بغ عمي بغ عبج القادر العبيجؼ )ت

؛  ٕٖٓ-ٜٖٔ، ص ٔـ( جٕٔٓٓ -)بيػػػػخوت  ٔخمفػػػػا ، تحقيػػػػق : دمحم عػػػػب القػػػػادر أحسػػػػج عصػػػػا ، فال
ـ انذػػػقاؽ فػػػي الكشيدػػػة ٔ٘ٗ؛ وحػػػجث فػػػي سػػػشة  ٜٕٖدفتػػػخؼ ، اإلسػػػساعيميػف تػػػاريخيع وعقائػػػجىع ، ص

الؿبصية عمى خمؽية ما جػخػ فػي مجسػع خمقيجونػو الكشدػي مػغ السشػاضخة البلىػتيػة ، ولػع يشرػاع األؾبػاف 
ـ( ، وعػػػػػيغ لئلسػػػػػكشجرية ٚ٘ٗ-ٓ٘ٗالسػػػػػؤتسخ ، فػػػػػاعتبخوا كفػػػػػخة بشطػػػػػخ اإلمبخاشػػػػػػر مارؾيػػػػػاف ) لسقػػػػخرات
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بصخيخكػػا مػػغ جانبػػو عػػخؼ مؤيػػجوه بالسمكيػػة ، وىػػع األؾبػػاف الكاثػليػػظ ومشاصػػخوا األمبخاشػػػر ، أمػػا الكثػػخة 
هللا ، الحػػػاكع الباؾيػػة وىػػع األؾبػػػاف الخػػارجػف فعخفػػػا باليعاؾبػػػة أو السشػفدػػيو ، يشطػػخ : عشػػػاف ، دمحم عبػػج 
د. ت( ص  –بػأمخ هللا وأسػػخار الػػجعػة الفاشسيػػة ، دار الشذػػخ الحػجيث ، مصبعػػة أحسػػج الرػػاوؼ )القػػاىخة 

ٗٔ- ٕٗ. 
ـ( تػاريخ اإلسػبلـ ووؼيػات السذػاىيخ ٖٚٗٔىػػ/ ٛٗٚالحىبي ، شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج بغ عثساف )ت  (ٗ)

، ٜـ( جٕ٘ٓٓ -)بيػػخوت ٔمسيػػة ، فواألعػػبلـ ، تحقيػػق : مرػػصفى عبػػج القػػادر عصػػا ، دار الكتػػب الع
 .ٕٚٔص

ودمحم  –ـ ، تقػػػجيع : سػػسيخ مػػػخقذ ٕٕٜٔتػػاجخ ، جػػاؾ ، أؾبػػػاف ومدػػمسػف مشػػػح الفػػتح العخبػػي إلػػػى عػػاـ  (٘)
 .ٜٖٔ -ٖٛٔـ( صٕٓٔٓ -عؽيفي ، الييئة السرخية العامة لمكتاب )القاىخة 

ىػػػػ/ ٖٓٙج الػاحػػػج )ت ابػػػغ األثيػػػخ ، أبػػػػ الحدػػػغ عمػػػي بػػػغ أبػػػي الكػػػـخ دمحم بػػػغ دمحم بػػػغ عبػػػج الكػػػخيع عبػػػ (ٙ)
 .ٖٙٓ، ص ٚـ( جٜٚٙٔ –)بيخوت  ٕـ( الكامل في التاريخ ، دار الكتاب العخبي ، فٕٖٕٔ

ابػػػ الفػػجاء ، السمػػظ السؤيػػج عسػػاد الػػجيغ أبػػػ الفػػجاء اسػػساعيل بػػغ عمػػي بػػغ دمحم بػػغ عسػػخ بػػغ شاىشذػػاه بػػغ  (ٚ)
: محسػد ديػػب ، ـ( السخترخ في أخبار البذخ ، عمق عميو ووضع حػاشيو ٖٖٔٔىػ/ ٕٖٚأيػب )ت 

؛ ابغ الػردؼ ، زيغ الجيغ عسخ بغ مطفخ  ٔٓ٘، صٔـ( جٜٜٚٔ-)بيخوت  ٔدار الكتب العمسية ، ف
ـ( تتسة السخترخ في أخبػار البذػخ )تػاريخ ابػغ الػػردؼ( ، دار الكتػب العمسيػة ، ف ٖٛٗٔىػ/ ٜٗٚ)ت 
 . ٕٕٖ، صٔـ( ج ٜٜٙٔ -)بيخوت  ٔ

 .ٖ، صٕالسقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، ج (ٛ)
 .ٕٔٔ، ٜٕٓ، صٔإياس ، بجائع الدىػر، جابغ  (ٜ)
ـ( أخبػار مرػخ )القدػع التػاريخي ( ، ٜٕٓٔىػػ/ ٕٓٗالسدبحي ، عد السمظ بغ عبيػج هللا بػغ أحسػج )ت  (ٓٔ)

ـ( ٕٗٔٓ -قابمو بأصػلو وأعػجه لمشذػخ : أيسػغ فػؤاد سػيج ، مصبعػة دار الكتػب والػثػائق القػميػة )القػاىخة 
)القػػػخف الخػػػامذ اليجػػػخؼ / الحػػػادؼ عذػػػخ السػػػيبلدؼ( ؛ القاضػػػي الخشػػػيج ، ابػػػغ الدبيػػػخ ٕ٘ٔ، ٙٓٔص 

ـ( ٜٜ٘ٔ -الحخائخ والتحٌ ، تحقيق : دمحم حسيج هللا ، تقجيع ومخاجعة : صبلح الجيغ السشجػج )الكػيػت 
السقخيػػدؼ ، السػػػاعع واالعتبػػار بػػحكخ الخصػػط واآلثػػار السعػػخوؼ بػػالخصط  السقخيديػػة  ، وضػػع ؛  ٛٙص

 .ٖٛٚ، ص ٕج ـ(ٜٜٛٔ –) بيخوت ٔب العمسية ، فحػاشيو : خميل السشرػر ، دار الكت
 .ٛٙالقاضي الخشيج ، الحخائخ والتحٌ ، ص (ٔٔ)
)القدع األدبي( ؛ ابغ الريخفي ، أميغ الجيغ تاج الخياسة أبي القاسع ٜٛالسدبحي ، أخبار مرخ ، ص  (ٕٔ)

ج ـ( اإلشػارة إلػى مػغ نػاؿ الػػزارة ، تحقيػق وتعميػق : عبػٚٗٔٔىػػ/ ٕٗ٘عمي بغ مشجب بغ سػميساف )ت 
 .ٖٗـ( صٕٜٗٔ-هللا مخمز ، مصبعة السعيج العمسي الفخندي )القاىخة 

؛ دفتػػخؼ ، اإلسػػساعيميػف تػػاريخيع ٙٗٔ، ص ٖ؛ الخصػػط ، ج ٕٓ، صٕالسقخيػػدؼ ، اتعػػاظ الحشفػػا ، ج (ٖٔ)
؛ معجع التاريخ اإلسساعيمي ، تخجسة سػي  الػجيغ القرػيخ ، دار الدػاقي ،  ٖٖٓ-ٜٕٖوعقائجىع ، ص
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؛ وسػػػػػت الكػػػػػل ، يشطػػػػػخ : صػػػػػالح ، حدػػػػػغ دمحم ، التذػػػػػيع السرػػػػػخؼ ٕٙٔـ( صٕٙٔٓ –)بيػػػػػخوت ٔف
؛ جمسيػػػػخاف ، سػػػػالع ، رجػػػػبلف  ٓٛٗ، ص ٖـ( جٖٕٓٓ -الفػػػػاشسي ، دار السحجػػػػة البيزػػػػاء )بيػػػػخوت 

 .ٙٔٔـ( ص ٜٙٛٔ -وست نداء ، مصبعة آالء )بغجاد 
مػػغ  ـ( ، السشتقػػىٕٛٚٔىػػػ/ ٚٚٙابػػغ ميدػػخ ، تػػاج الػػجيغ دمحم بػػغ عمػػي بػػغ يػسػػٌ بػػغ جمػػب راغػػب )ت  (ٗٔ)

أخبار مرػخ ، انتقػاه : تقػي الػجيغ أحسػج بػغ عمػي السقخيػدؼ ، قابمػو بشرػصػو وأعػجه لمشذػخ : أيسػغ فػؤاد 
؛ صػػػالح ، التذػػػيع السرػػػخؼ ٖٕٔصـ( ٕٗٔٓ –سػػػيج ، مصبعػػػة دار الكتػػػب والػثػػػائق القػميػػػة )القػػػاىخة 

جتيا وقػػج ، وربسػػا يػجػػج لػػبذ بمقػػب العديديػػة بػػيغ أف يحدػػب لدػػت السمػػظ أو لػالػػٜٔ، صٕالفػػاشسي ، ج
 يكػف المقب شسمتيسا معًا.

د. ت(  –العبػػػادؼ ، أحسػػػج مختػػػار ، فػػػي التػػػاريخ العباسػػػي والفػػػاشسي ، دار الشيزػػػة العخبيػػػة )بيػػػخوت  (٘ٔ)
 .ٕٜٕص

؛ اتعػػاظ الحشفػػا ،  ٖٛٚ، ص ٕ؛ السقخيػػدؼ ، الخصػػط ، ج ٛٙالقاضػػي الخشػػيج ، الػػحخائخ والتحػػٌ ، ص (ٙٔ)
 .ٛٚٗ،  ٕٗٓ، صٖ؛ صالح ، التذيع السرخؼ الفاشسي ، ج ٖٖٖ، صٔج

صيخشػػت : أو صػػيخجت وىسػػا قخيتػػاف متاخستػػاف لسشيػػة غسػػخ شػػساؿ القػػاىخة ، وتعخفػػاف بدراعػػة الدػػكخ ،  (ٚٔ)
وتعخؼ بيحه التدسية ندبة لريخجت بغ زيج ، وعمى شعبة الشيل تبعػج عػغ بشيػا ثسانيػة أميػاؿ ، يشطػخ : 

ىػػػ/ ٕٙٙلخومػػي البغػػجادؼ )تيػػاقػت الحسػػػؼ ، شػػياب الػػجيغ أبػػي عبػػج هللا يػػاقػت بػػغ عبػػج هللا الحسػػػؼ ا
د.  -ـ( معجع البمجاف ، تقجيع : دمحم عبج الخحسغ السخعذػمي ، دار إحيػاء التػخاث العخبػي )بيػخوت ٜٕٕٔ
؛ وأحج أعساؿ أسيػف ، وتعخؼ اليـػ أبػ تيج ، يشطػخ : السقخيػدؼ ، اتعػاظ الحشفػا  ٕٕٔ، ص  ٖت( مج
 (.ٕىامر رقع ) ٖ٘ٗ، صٔ، ج

شيػر الذييج ، عمى مقخبة مغ الفدصاف بأمياؿ ، يشطخ : ياقػت الحسػػؼ ، دمشيػر : وتعخؼ أيزًا ، دم (ٛٔ)
 .ٖٖٔ، صٕمعجع البمجاف ، مج

 .ٖ٘ٗ، صٔالسقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، ج (ٜٔ)
الدركمػػػػي ، خيػػػػخ الػػػػجيغ ، األعػػػػبلـ  قػػػػامػس تػػػػخاجع ألشػػػػيخ الخجػػػػاؿ والشدػػػػاء مػػػػغ العػػػػخب والسدػػػػتعخبيغ  (ٕٓ)

 .ٛٚ، صٖـ( جٕ٘ٓٓ -ت )بيخو ٙٔوالسدتذخقيغ ، دار العمع لمسبلييغ ، ف
 .ٚ٘ابغ ضافخ ، أخبار الجوؿ السشقصعة ، ص (ٕٔ)
ـ( ذيػػل تػػػاريخ دمذػػػق ، مصبعػػة اآلبػػػاء اليدػػػػعييغ ٓٙٔٔىػػػػ/ ٘٘٘، ابػػػػ يعمػػى حسػػػدة )ت ابػػغ القبلندػػػي (ٕٕ)

 .ٓٙص ـ(ٜٛٓٔ -)بيخوت 
ـ( كشػد الػجرر وجػامع الغػخر ٖٖ٘ٔىػ/ ٖٙٚالجوادارؼ ، أبػ بكخ بغ عبج هللا بغ أبي أيبظ )ت بعج سشة  (ٖٕ)

ـ( ٕٜٚٔ –)الجر السصمػب فػي أخبػار ممػػؾ بشػي أيػػب( ، تحقيػق : سػعيج عبػج الفتػاح عاشػػر )القػاىخة 
 .ٖٗٔ، صٙج
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ـ( الشجـػ الداىخة في ممػؾ مرخ والقاىخة ، ندخة ٜٙٗٔىػ/ ٗٚٛجساؿ الجيغ أبػ السحاسغ يػسٌ )ت  (ٕٗ)
د.  -)القػػاىخة مرػػػرة عػػغ شبعػػة دار الكتػػب مػػع اسػػتجراكات وفيػػارس جامعػػة ، مصبعػػة كػستاسػػتػماس 

 .ٜ٘ٔ، صٗج ت(
أحسػػج ، نخيسػػاف عبػػج الكػػخيع ، السػػخأة فػػي مرػػخ فػػي العرػػخ الفػػاشسي ، الييئػػة السرػػخية العامػػة لمكتػػاب  (ٕ٘)

 .ٜ٘ٔـ( صٖٜٜٔ –)القاىخة 
 .ٚ٘ابغ ضافخ ، أخبار الجوؿ السشقصعة ، ص (ٕٙ)
ي ممػػػؾ ـ( الشجػػـػ الداىػػخة فػػٜٙٗٔىػػػ/ ٗٚٛابػػغ تغػػخؼ بػػخدؼ ، جسػػاؿ الػػجيغ أبػػػ السحاسػػغ يػسػػٌ )ت  (ٕٚ)

مرػػػػخ والقػػػػاىخة ، ندػػػػخة مرػػػػػرة عػػػػغ شبعػػػػة دار الكتػػػػب مػػػػع اسػػػػتجراكات وفيػػػػارس جامعػػػػة ، مصبعػػػػة 
 .٘ٛٔ، صٗج د. ت( -كػستاستػماس )القاىخة 

. الحديغ بغ دواس : ىػ زعيع قبيمة كتامة البخبخية ، وىي أحج ٕٛٔ، صٕٛالشػيخؼ ، نياية األرب ،   (ٕٛ)
وتتدػع بالعرػػبية وشػجة البػػأس ، إال أنيػا لػػع تحػافع عمػػى الؿبائػل التػػي ناصػخت الفػػاشسييغ فػي السغػػخب ، 

مكانتيا في عيج الخميفة الحاكع بأمخ هللا ، وفقجت الكثيخ مغ نفػذىا في الجولة الفاشسيػة ،      يشطػخ : 
( ؛ ابػػػػػغ العسػػػػػاد ، أبػػػػػػ الفػػػػػبلح عبػػػػػج الحػػػػػي بػػػػػغ العسػػػػػاد الحشبمػػػػػي ٕ، ىػػػػػامر رقػػػػػع )ٖٕٔـ . ف ، ص

، ٖىػػ( جٖٓ٘ٔ-في أخبػار مػغ ذىػب ، مكتبػة القجسػي )القػاىخة  ـ( شحرات الحىبٛٚٙٔىػ/ ٜٛٓٔ)ت
 وقج سساه شميب بغ دواس . ٖٜٔص

 .ٕٛٗ، ص ٗابغ تغخؼ بخدؼ ، الشجـػ الداىخة ، ج (ٜٕ)
 .ٜٕٔ، صٕٛالشػيخؼ ، نياية األرب ، ج  (ٖٓ)
 ـ . ف والرفحة. (ٖٔ)
 .ٖٛٚ، ص ٕالسقخيدؼ ، الخصط ، ج (ٕٖ)
 .ٕٕٖ، ص ٔابغ الػردؼ ، تتسة السخترخ ، ج (ٖٖ)
تيديخ دمحم دمحم ، الفداد في الجولة الفاشسيػة ، تقػجيع : سػحخ عبػج العديػد سػالع ، مؤسدػة شػباب شادؼ ،  (ٖٗ)

 .ٛ٘ٔـ( صٕ٘ٔٓ –الجامعة )اإلسكشجرية 
؛ كػػػحلظ يشطػػػخ : ابػػػغ الجػػػػزؼ ، جسػػػاؿ الػػػجيغ أبػػػي الفػػػخج عبػػػج ٙ، ص ٕالسقخيػػػدؼ ، اتعػػػاظ الحشفػػػا ، ج (ٖ٘)

لسمػؾ واألمع ، حققو وقػجـ لػو : سػييل زكػار ـ( السشتطع في تػاريخ إٓٓٔىػ/ ٜٚ٘الخحسغ بغ عمي )ت
 .ٕٚٔ، ص ٜـ(جٜٜ٘ٔ -، دار الفكخ )بيخوت 

 .ٖ، ص ٕالسقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، ج (ٖٙ)
 .ٖٖٓدفتخؼ ، اإلسساعيميػف تاريخيع وعقائجىع ، ص (ٖٚ)
 .ٕٙٔدفتخؼ ، معجع التاريخ اإلسساعيمي ، ص (ٖٛ)
 .ٜٔٔ-ٛٔٔجمسيخاف ، رجبلف وست نداء ،  ص (ٜٖ)
 .ٜٛٔ؛ أحسج ، السخأة في مرخ ، ص ٓٙتاريخ دمذق ، صابغ القبلندي ، ذيل  (ٓٗ)
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 -)السشرػرية لبشاف  ٖديػاف ، عبج الحسيج ، مػسػعة أشيخ الشداء في التاريخ العخبي كتابشا لمشذخ ، ف (ٔٗ)
 .ٖٕٚ-ٕٕٚـ( صٕٔٔٓ

فزبل عغ الديجة رصج )الديجة الػالجة( زوجة الخميفة السدتشرخ باهلل الفاشسي ، يشطػخ : ابػغ الرػيخفي  (ٕٗ)
 .ٙٛٗ،  ٚٚٗ، صٖ؛ صالح ، التذيع السرخؼ الفاشسي ، جٖٛإلشارة إلى مغ ناؿ الػزارة ، ص ، ا

 .ٛ٘-ٚ٘ابغ ضافخ ، أخبار الجوؿ السشقصعة ، ص  (ٖٗ)
ـ( الخوضػػة الؽيحػػاء فػػي تػػػاريخ الشدػػاء ، ٕٖٕٔىػػػ/ ٖٓٙالعسػػخؼ ، ياسػػيغ بػػغ خيػػخ هللا الخصيػػب )ت   (ٗٗ)

ـ( ٕٓٓٓ -)بيػػػػػخوت ٔكتػػػػػب الثقاؼيػػػػػة ، فتحقيػػػػػق وتعميػػػػػق : حدػػػػػاـ ريػػػػػاض عبػػػػػج الحكػػػػػيع ، مؤسدػػػػػة ال
 .ٖٙٗص

القرػخ الغخبػي : ويصمػػق عميػو أيزػًا بقرػػخ البحػخ ، بشػي فػػي زمػغ الخميفػة العديػػد بػاهلل ، وكػاف يزػػع :  (٘ٗ)
 .ٖٛٚ-ٖٙٚ، ص ٕالسيجاف ، والبدتاف الكافػرؼ ، والقاعة ، يشطخ : السقخيدؼ ، الخصط ، ج

، تخجسػة وتحقيػق وتعميػق : أحسػج سػالع سػالع ، بػؿ ، ستانمي لػيغ ، تػاريخ مرػخ فػي العرػػر الػسػصى  (ٙٗ)
 .ٕٔٛصـ( ٜٙٔٔ -) القاىخة ٗمخاجعة وتقجيع : أيسغ فؤاد سيج ، الجار السرخية المبشانية ، ف

ـ ، يشطػخ : ٓٔٓٔىػػ / ٔٓٗالعصػؼية : ندبة إلى عصػػؼ الخػادـ األسػػد ، قتمػو الحػاكع بػأمخ هللا سػشة  (ٚٗ)
باسػػسيع ، كانػػت مػػغ أفزػػل مدػػاكغ القػػاىخة ، وقػػج ؛ وعخفػػت حػػارة  ٕٚٔالسدػػبحي ، أخبػػار مرػػخ ، ص

انتذخت فييا الجور الكبيخة والحّسامات واألسػاؽ والسداجج ، قبل أف تتعخض لمخػخاب ، يشطػخ : السقخيػدؼ 
 .ٕٙ، ص ٖ، الخصط ، ج

 .ٖٚٚ، ص ٕالسقخيدؼ ، الخصط ، ج (ٛٗ)
؛ اتعاظ الحشفا  ٖٚٚ، ص ٕ؛ السقخيدؼ ، الخصط ، جٕ٘ٔابغ ميدخ ، السشتقى مغ أخبار مرخ ، ص (ٜٗ)

 ذكخىا )الؿيرخية(. ٖٛٔ، صٔ، ج 
 .ٜٙٔأحسج ، السخأة في مرخ في العرخ الفاشسي ، ص (ٓ٘)
،  (Patriktos)البصخيػػخؾ : وىػػي كمسػػة يػنانيػػة تعشػػي )أبػػػ اآلبػػاء( ، بيشسػػا البصخيػػق فيػػػ لفطػػة التيشيػػة  (ٔ٘)

 ٔدار الخافػػػجيغ ، ف وتعشػػػي قائػػػج السسمكػػػة البيدنصيػػػة ، يشطػػػخ : قاشػػػا ، سػػػييل ، تػػػاريخ نرػػػارػ العػػػخاؽ ،
 .ٙٓٔـ( صٕٓٔٓ -)بيخوت 

السصػػخاف : مشرػػب بػػيغ األسػػقٌ والبصخيػػخؾ ، ويتػػخأس األسػػاقفة والسؿػػيع بسجيشػػة كبػػخػ ، يشطػػخ : قاشػػا ،  (ٕ٘)
 .ٚٓٔتاريخ نرارػ العخاؽ ، ص

ـ (، تاريخ األنصاكي السعػخوؼ برػمة تػاريخ ٚٙٓٔىػ / ٛ٘ٗاألنصاكي ، يحيى بغ سعيج بغ يحيى )ت  (ٖ٘)
ـ( ٜٜٓٔ –و وصػػشع فيارسػػو : عسػػخ عبػػج الدػػبلـ تػػجمخؼ ، جػػخوس بػػخس )شػػخابمذ لبشػػاف أوتيخػػا ، حققػػ

 .ٖٕٓص
 .ٜٛٔأحسج ، السخأة في مرخ ، ص (ٗ٘)
 .ٖٚٗالعسخؼ ، الخوضة الؽيحاء ، ص (٘٘)
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 .ٕٓ، ص ٕالسقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، ج (ٙ٘)
 .ٙٗٔ، صٖالسقخيدؼ ، الخصط ، ج (ٚ٘)
عمػػى مػا يػخده مػغ رسػائل أو تعميسػػات أو العبلمػة : مرػصمح يعشػي عمػى مػا يكتػػب مػغ قبػل الخميفػة بيػجه  (ٛ٘)

سجبلت أو تػؾيع صادر عشو ، وتعج نافحة بعج كتابة العبلمة عمييا ، وعػادًة كػاف لكػل خميفػة أو سػمصاف 
عبلمػػػة تسيػػػده عػػػغ غيػػػخه ، وتػػػحكخ بعػػػج الدػػػصخ األوؿ مػػػغ السػضػػػػع ،  يشطػػػخ : ابػػػغ الصػػػػيخ ، أبػػػػ دمحم 

ـ( ندىػػة السقمتػػيغ فػػي أخبػػار الػػجولتيغ ، ٕٕٓٔىػػػ/ ٚٔٙالسختزػػى عبػػج الدػػبلـ بػػغ الحدػػغ الؿيدػػخاني )ت
 ٛٛـ( صٕٜٜٔ -إعادة بشاء وتحقيق وتقجيع : أيسغ فؤاد سّيج ، نذػخ فػخانتذ شػتايد شػتػتغارت )ؿ. ـ 

،ٜٛ ،ٔٔٔ،ٕٔٔ. 
 .ٕٓٔ-ٜٕٓأحسج ، السخأة في مرخ ، ص (ٜ٘)
يع بغ دمحم بغ أيجمخ العبلئي )ت  (ٓٙ) ـ( االنترػار ٙٓٗٔ/ ىػػٜٓٛمشى جعفخ : الحؼ ذكخه ابغ دقساؽ ،إبخـا

لػاسػصة عقػج األمرػار فػي تػاريخ مرػخ وجغخافيتيػا ، تحقيػق لجشػة التػخاث العخبػي ، دار اآلفػاؽ الججيػجة 
بػ ))عبختيا خسدة آالؼ ومداحتيا سبياض فػي الػشزه وىػي جاريػة فػي  ٓ٘، صٕد. ت( ؽ –)بيخوت 

بيػاض فػي الػشز أيزػًاه (( ؟ األوقاؼ الشاصخية دمحم بغ قبلوف الرالحي عمى خانقاتو وىي جارية في س
 ، وىي معمػمة مبيسة لع يتػفخ لمباحث غيخىا .

 .ٕٗٔ – ٖٕٔابغ ميدخ ، اخبار مرخ ، ص (ٔٙ)
بمبػيذ : مجيشػػة تبعػج عػػغ فدػصاف مرػػخ عذػخة فخاسػػخ باتجػاه شخيػػق الذػاـ ، سػػكشيا عػبذ بػػغ بػػػيس ،  (ٕٙ)

، ٔالبمػػجاف ، مػػج  ـ ، أو الدػػشة التػػي تمتيػػا ، يشطػػخ : يػػاقػت الحسػػػؼ ، معجػػعٓٗٙىػػػ/ ٜٔفتحػػت سػػشة 
 .ٜٖٖ، صٔ؛ السقخيدؼ ، الخصط ، ج ٖٚٚص

دمحم بػػغ الشعسػػاف : ىػػػ أبػػػ عبػػج هللا قاضػػي القزػػاة ودامػػت مػػجة واليتػػو لسرػػخ وأعساليػػا أربػػع عذػػخة سػػشة  (ٖٙ)
ـ ، تػلى غدل العديد باهلل بعػج مػتػو ، تػػفي فػي سػشة ٜٔ٘ىػ/ ٖٓٗوستة أشيخ وعذخة أياـ ، ولج سشة 

ىػػػ/ ٖٚٙ)ت ابػػغ سػػعيج ، عمػػي بػػغ مػسػػىـ ، ودفػػغ فػػي داره قبػػل نقمػػو لمقخافػػة ، يشطػػخ : ٜٜٛىػػػ/ ٖٛٛ
ـ( ، الشجـػ الداىخة في حمي حزخة القاىخة القدع الخاص مػغ كتػاب الُسغػخب فػي حمػى الَسغػخب ، ٕٗٚٔ

؛ ابػػػغ ميدػػػخ ، السشتقػػػى مػػػغ  ٘٘صـ( ٜٓٚٔ-تحقيػػػق : حدػػػيغ نرػػػار ، مصبعػػػة دار الكتػػػب )القػػػاىخة 
 .ٖٖٙ، صٔ؛ السقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، جٕٚٔ-ٕٙٔأخبار مرخ ، ص

زػػل ، الػػحؼ عخفػػت باسػػسو الخيجانيػػة ، وىػػػ أحػػج خجمػػة الخميفػػة العديػػد بػػاهلل ، قتمػػو ريػػجاف : ىػػػ أبػػػ الف (ٗٙ)
، ٕ٘ٔـ ، يشطػػخ : ابػػغ ميدػػخ ، السشتقػػى مػػغ أخبػػار مرػػخ ، صٕٓٓٔىػػػ/ ٖٜٖالحػػاكع بػػأمخ هللا سػػشة 

يع بػغ أبػي بكػخ )ت( ؛ ٕىامر رقع ) ـ(  ٕٕٛٔىػػ/ٔٛٙابغ خمكاف ، أبػ العبػاس أحسػج بػغ دمحم بػغ إبػخـا
ومػػخيع قاسػػع شػيػػل ، دار  –يػػاف وأنبػػاء أبشػػاء الدمػػاف ، حقػػق أصػػػلو : يػسػػٌ عمػػي شػيػػل وؼيػػات األع

. صػػػاحب السطمػػػة : وىػػػػ  ٕ٘٘، ص ٗ، جٖٕٙ، صٔجـ( ٜٜٛٔ -)بيػػػخوت  ٔالكتػػػب العمسيػػػة ، ف
حامميا ومغ األمخاء األجبلء ، وىػ مغ الكخامة لحسل ما يخفع فػؽ رأس الخميفة ، وعػادة مػا تكػػف نفػذ 
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؛ القمقذػػشجؼ ، أحسػػج بػػغ  ٚ٘ٔ، ٖٕٔميفػػة ، يشطػػخ : ابػػغ الصػػػيخ ، ندىػػة السقمتػػيغ ، صلػػػف لبػػاس الخ
ـ( صػػبح األعذػػى فػػي صػػشاعة اإلنذػػا ، شػػخح وتعميػػق ومقابمػػة نرػػػص : دمحم ٛٔٗٔىػػػ/ ٕٔٛعمػػي )ت

 .ٗ٘٘، ص ٖد. ت( ج –حديغ شسذ الجيغ ، دار الكتب العمسية  )بيخوت 
، وكػػاف خرػػّيًا مػػغ عبيػػج الذػػخاء ، يشطػػخ : السدػػبحي ، أخبػػار  ابػػػ سػػعيج ُدبَّػػة : أحػػج خجمػػة العديػػد بػػاهلل (٘ٙ)

؛ الػػػجوادارؼ ، كشػػػد الػػػجرر ٛٗ -ٙٗ؛ ابػػػغ سػػػعيج ، السغػػػخب فػػػي حمػػػى السغػػػخب ، ص ٔٛمرػػػخ ، ص
 .ٕٙٔ، صٙوجامع الغخر ، ج

؛ كػحلظ يشطػخ : ابػغ سػعيج ، السغػخب فػي حمػى السغػخب ٜٖٔ-ٖٛٔ، صٔالسقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، ج (ٙٙ)
 .ٗ٘، ص

مي : ىػ أبػ الحدغ ، تػلى مياـ اإلشخاؼ عمى القرػر  زمغ العديد باهلل ، وجعمو نائبػًا لػو يانذ الرق (ٚٙ)
عشػػجما رحػػل لبمبػػيذ وكػػاف صػػاحب الذػػخشة فػػي عيػػجه ، وتػػػلى واليػػة بخقػػة فػػي عيػػج الحػػاكع بػػأمخ هللا ، 

؛ الػػجوادارؼ ، ٕٕٓـ ، يشطػػخ : ابػػغ ميدػػخ ، السشتقػػى مػػغ أخبػػار مرػػخ ، صٜٜٜىػػػ/ ٜٖٛتػػػفي سػػشة 
 .ٖٚٗ،  ٕٖٙ، ٖٛٔ، صٔ؛ السقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، ج ٖٕٛ، صٙد الجرر وجامغ الغخر ، جكش

 .ٗ٘ابغ سعيج ، السغخب في حمى السغخب ، ص (ٛٙ)
بخجػاف : ىػ أبػ الفتػح بخجػاف الخادـ ، وىػ خريًا ابيزًا متكامػل الخمقػة ، تخبػى بػجار الخميفػة العديػد  (ٜٙ)

لػػجه ابػػي عمػػي مشرػػػر )الحػػاكع( ، تػػػلى الػسػػاشة سػػػشة بػػاهلل وعشػػجما حزػػخت األخيػػخ السشيػػة أوصػػاه بػ 
يع الشرػخاني ، يحػب الغشػاء وكػاف مػع السغشػيغ كأحػجىع ، ٜٜٚىػ/ ٖٚٛ ـ ، كاتبو أبػ العبل فيج بغ ابػخـا

ـ ، يشطخ : ابغ الريخفي ، اإلشارة إلى مغ ٜٜٜىػ/ ٜٖٓلكشو لع يحدغ الديخة آخخ أيامو ، تػفي سشة 
،  ٖ؛ السقخيػػدؼ ، الخصػػط ، جٖٕٙ، ص ٔكػػاف ، وؼيػػات األعيػػاف ، ج؛ ابػػغ خم ٕٚنػػاؿ الػػػزارة ، ص 

 .ٜٖٖ، صٔـ ؛ اتعاظ الحشفا ، جٜٜٛىػ/ ٜٖٛذكخ وفاتو سشة  ٔٚ، صٗ، جٚ-ٙص
 .ٗٗابغ القبلندي ، ذيل تاريخ دمذق ، ص (ٓٚ)
ابػغ الشحػػؼ : ىػػػ أبػػ شػاىخ محسػػػد الشحػػؼ الكاتػب ، متػػػلي ديػػاف اإلنذػاء فػػي الذػاـ ، ضػخبت عشقػػو  (ٔٚ)

ـ زمغ الحاكع بأمخ هللا لتجبػخه وتعدػفو فػي الذػاـ ، يشطػخ : السقخيػدؼ ، الخصػط ٕٓٓٔىػ/ ٖٜٖفي سشة 
 .ٜ٘-ٛ٘، ص ٖ، ج

 .ٓٙابغ القبلندي ، ذيل تاريخ دمذق ، ص (ٕٚ)
ابػػغ العػػجاس : ىػػػ أبػػػ الحدػػغ عمػػي بػػغ عسػػخ ، ضػػسغ كػػػرة بػصػػيخ فػػي عيػػج السعػػد لػػجيغ هللا ، واله  (ٖٚ)

يػمػًا  ٚ٘ـ( ، ولػع يمقػب بػالػزيخ ، وسػجشو ٜٜٓىػػ/ ٖٓٛ)ت العديد باهلل الػسػاشة بعػج يعقػػب بػغ كمػذ
لدػػػء ترػػخفو بػػاألمػاؿ ، وعػػخؼ درب يحسػػل اسػػسو )درب العػػجاس( يقػػع بػػيغ دارالػػجيباج والػزيخيػػة ، قتمػػو 

ـ واحخؽ في الشار ، يشطخ : ابػغ الرػيخفي ، اإلشػارة إلػى مػغ نػاؿ ٕٓٓٔىػ/ ٖٜٖالحاكع بأمخ هللا سشة 
 .ٜٚ، ٜ٘-ٛ٘، ص ٖيدؼ ، الخصط ، ج؛ السقخ ٕ٘-ٕٗالػزارة ، ص
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الحديغ بغ جػىخ : ىػ قائج القػاد أبػ عبج هللا بغ جػىخ الرقمي ، تدمع جسيع ما كاف بيج بخجػاف بعػج  (ٗٚ)
ـ ، ىخب مغ الحاكع بأمخ هللا خػفًا مشو ولكشو شسأنو في بادغ األمخ ، ثع قتمو ٜٜٜىػ/ ٜٖٓمقتمو سشة 

بج العديد بغ الشعساف ، يشطخ : ابػغ الرػيخفي ، اإلشػارة ـ مع زوج أختو القاضي عٓٔٓٔىػ/ ٔٓٗسشة 
، ٗ، ج ٖٖ٘، ٕٗٙ، ص ٔ؛ ابػػػػػػغ خمكػػػػػػاف ، وؼيػػػػػػات األعيػػػػػػاف ، ج ٕٛإلػػػػػػى مػػػػػػغ نػػػػػػاؿ الػػػػػػػزارة ، ص

 .ٖٜ٘ص
 .ٓٙابغ القبلندي ، ذيل تاريخ دمذق ، ص (٘ٚ)
 ـ . ف ، والرفحة. (ٙٚ)
 .ٔٙـ . ف ، ص (ٚٚ)
الحػاكع بػأمخ هللا وليػًا لمعيػج ، وتػػلى  . الياس بغ عبج الخحيع : جعمو ٙٚ، صٗالسقخيدؼ ، الخصط ، ج (ٛٚ)

ـ ، وبعج وفاة الحاكع ؾبس عميػو ومػات فػي الدػجغ ، يشطػخ : الػحىبي ٜٔٓٔىػ/ ٓٔٗنيابة دمذق سشة 
 -)بيػػػػخوت ٔ، سػػػيخ اعػػػبلـ الشػػػػببلء ، تحقيػػػق : مرػػػػصفى عبػػػج القػػػػادر عصػػػا ، دار الكتػػػػب العمسيػػػة ، ف

 .ٜٗ، ٜٔ، صٓٔـ( جٕٗٓٓ
؛ دفتػػػػخؼ ، اإلسػػػػساعيميػف تػػػػاريخيع وعقائػػػػجىع ،  ٜٗ، ٜٔ، ص ٓٔ، جالػػػػحىبي ، سػػػػيخ اعػػػػبلـ الشػػػػببلء  (ٜٚ)

 .ٖٖٓص
 .ٖٗٓاألنصاكي ، تاريخ األنصاكي ، ص (ٓٛ)
نريخ الجولة : ىػ باديذ بغ السشرػر بغ بمكيغ بغ زيخؼ بغ مشاد الرػشياجي ، تػػلى حكػع بشػي زيػخؼ  (ٔٛ)

الجولػػة ، تػػػفي سػػشة ـ ولؿبػػو فػػي نفػػذ الدػػشة الحػػاكع بػػأمخ هللا بشرػػيخ ٜٜٙىػػػ/ ٖٙٛفػػي القيػػخواف سػػشة 
ىػػػػػ/ ٓٔٔٔـ ، يشطػػػػخ : ابػػػػغ أبػػػػي ديشػػػػار ، دمحم بػػػػغ أبػػػػي القاسػػػػع الخَعيشػػػػي القيخوانػػػػي )ت٘ٔٓٔىػػػػػ/ ٙٓٗ
 .ٕٓٔ -ٓٓٔـ( صٖٜٜٔ -)بيخوت ٖـ( السؤنذ في أخبار افخيؿية وتػنذ ، دار السديخة ، فٜٛٙٔ

يػاف السغػخب فػي أخبػار ـ( البٕٖٔٔىػػ/ ٕٔٚابغ عحارؼ ، أبػػ عبػج هللا بػغ دمحم السخاكذػي )ت بعػج سػشة  (ٕٛ)
و إ. ليفػػػي بخوفشدػػػاؿ ، دار الكتػػػب العمسيػػػة ،  –األنػػػجلذ والسغػػػخب ، تحقيػػػق ومخاجعػػػة ج. س . كػػػػالف 

 .ٕٔٙ-ٕٓٙ، ص ٔـ( جٜٕٓٓ -)بيخوت ٔف
 .ٖ٘ٓ، صٚابغ األثيخ ، الكامل ، ج (ٖٛ)
 .ٕٕٚ-ٕٔٚبػؿ ، تاريخ مرخ ، ص (ٗٛ)
 .ٕٓٔ، ص ٔبجائع الدىػر ، ج (٘ٛ)
بغ بابميػف بغ عسخو بغ امخغ الؿيذ ، وىي إحجػ قخػ أعساؿ مرػخ حمػاف : قيل عخفت ندبة لحمػاف  (ٙٛ)

تبعج عغ الفدػصاف مػا يقػارب الفخسػخيغ أو خسدػة أميػاؿ صػػب الرػعيج ، تصػل عمػى الشيػل ، وأوؿ مػغ 
ـ ىخبًا مغ الصػاعػف الػحؼ حػل ٜٛٙىػ/ ٓٚاختصيا عبج العديد بغ مخواف خبلؿ واليتو عمى مرخ سشة 

، ٜ؛ الػحىبي ، تػػاريخ اإلسػػبلـ ، ج ٘ٚٔ، صٕ، معجػػع البمػجاف ، مػػج بسرػخ ، يشطػػخ : يػاقػت الحسػػػؼ 
 .ٖ٘ٛ، صٔ؛ السقخيدؼ ، الخصط ، ج ٖٓٙص
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صاحب الدػتخ والدػي  : صػاحب الدػتخ )صػاحب العػحاب( ويقػـػ بحجػب الخميفػة عػغ األنطػار ويخفعػو  (ٚٛ)
صػاعقة  اذا اقتزى ذلظ ، وصاحب الدي  ىػ سي  الخميفة السحمى بالحىب ومدّيغ بالجػاىخ وىػ مػغ

وقعت عمى ما يحكخ ، ويدػمع مػع خػخوج السطمػة ، ويقػـػ بيػا أميػخ جميػل القػجر ، يشطػخ : ابػغ الصػػيخ ، 
 .ٗ٘٘، ص  ٖ؛ القمقذشجؼ ، صبح األعذى ، ج ٜ٘ٔ، ٗ٘ٔندىة السقمتيغ ، ص

.  ٙ، ص ٕ؛ السقخيػػػػدؼ ، اتعػػػػاظ الحشفػػػػا ، جٖٖٚ،  ٖٔٙ-ٜٖ٘األنصػػػػاكي ، تػػػػاريخ األنصػػػػاكي ، ص  (ٛٛ)
: ىػػػػ أبػػػػ الحدػػػيغ األميػػػخ رئػػػيذ الخؤسػػػاء خصيػػػخ السمػػػظ ، تػػػػلى ديػػػػاف اإلنذػػػاء وزمػػػاـ عسػػػار بػػػغ دمحم 

السذارقة والتخؾ وكاف الػاسػصة بيشيسػا وبػيغ قرػخ الخبلفػة وكػاف تػؾيعػو الحسػج   رب العػالسيغ ، ومػجة 
ـ ودامػػت سػػبعة أشػػيخ وأيػػاـ تػػػفي فػػي نفػػذ الدػػشة ٕٔٓٔىػػػ/ ٕٔٗوسػػاشتو بػػجأت فػػي ربيػػع األوؿ سػػشة 

؛ الدركمػػػي ،  ٜٔٔ، ص ٕ؛ الخصػػػط ، ج ٙ، ص ٕػرة ، يشطػػػخ : السقخيػػػدؼ ، اتعػػػاظ الحشفػػػا ، جالسػػػحك
 .ٖٙ، ص ٘االعبلـ ، ج

خميػػل ، دمحم محسػػػد ، االغتيػػاالت الدياسػػية فػػي مرػػخ فػػي عرػػخ الجولػػة الفاشسيػػة ، مكتبػػة مػػجبػلي ،  (ٜٛ)
 .ٓٚٔـ( صٕٙٓٓ -)القاىخة ٔف

 .ٓٛٗ، ص ٖصالح ، التذيع السرخؼ الفاشسي ، ج (ٜٓ)
؛ الػحىبي ٜ٘ٗ، صٗ؛ ابػغ خمكػاف ، وؼيػات األعيػاف ، ج ٜ٘ابغ ضافخ ، أخبار الجوؿ السشقصعة ، ص (ٜٔ)

 .ٖٓٙ -ٜٖ٘، ص ٜ؛ تاريخ اإلسبلـ ، ج ٖٜ، صٓٔ، سيخ أعبلـ الشببلء ، ج
 .ٜٜٔأحسج ، السخأة في مرخ ، ص (ٕٜ)
 .ٓٚٔ؛ خميل ، االغتياالت الدياسية ، ص ٓٙابغ ضافخ ، أخبار الجوؿ السشقصعة ، ص  (ٖٜ)
-اجػػػج ، عبػػػج السػػػشعع ، الحػػػاكع بػػػأمخ هللا الخميفػػػة السفتػػػخػ عميػػػو ، مكتبػػػة األنجمػػػػ السرػػػخية )القػػػاىخة م (ٜٗ)

 .ٕٚٔـ( صٜٜ٘ٔ
 .ٕٗٔعشاف ، الحاكع بأمخ هللا ، ص (ٜ٘)
 ٘ٔ، ص ٕـ( ؛ اتعػػاظ الحشفػػا ، جٜٕٓٔىػػػ/ ٕٓٗ، نقػػبل عػػغ : السدػػبحي )ت ٚٚ، ص ٗالخصػػط ، ج (ٜٙ)

 ذكخ قػلو ))ِغْخُت   ولئلسبلـ((.
: ىػ السػؤرخ عػد السمػظ دمحم بػغ عبيػج هللا بػغ أحسػج الحخانػي ، وىػػ أميػخ وكاتػب مرػخؼ ، لػو  السدبحي (ٜٚ)

مع الحاكع بأمخ هللا مجالذ وحاضخات وقمجه البيشدػا ، وأعؿبػو ديػػاف التختيػب ، لػو عػجة مرػشفات ، ولػج 
بظ )ت ـ ، وعاش أربعًا وخسديغ سشة ، يشطخ : الرفجؼ ، صبلح الجيغ خميل بغ ايٜٙٚىػ/ ٖٙٙسشة 
ـ( ٜٗٚٔ -ـ( الػػػافي بالػؼيػػات ، اعتشػػاء : س . ديػػجريشغ ، نذػػخ فخاندشػػتايد )بؽيدػػبادفٕٖٙٔىػػػ/ ٗٙٚ
( ؛ ابػػغ العسػػاد ، شػػحرات ٔ، ىػػامر رقػػع )ٖٔٙ، ص ٔ؛ السقخيػػدؼ ، اتعػػاظ الحشفػػا ، ج ٛ -ٚ، صٗج

 .ٕٙٔ، ص ٖالحىب )مكتبة القجسي(، ج
ة تػػاريخ اوتيخػػا( ، يشطػػخ : األنصػػاكي ، تػػاريخ األنصػػاكي : بصخيػػخؾ اإلسػػكشجرية لػػو كتػػاب مذػػيػر )صػػم (ٜٛ)

 )السقجمة(.ٙاألنصاكي ، ص
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يع  (ٜٜ) الراب  : ىػ ابػ الحدػيغ وقيػل أبػػ الحدػغ ، ىػبلؿ بػغ السحدػغ بػغ أبػي اسػحاؽ بػغ ىػبلؿ بػغ ابػخـا
ـ ، صػابئي الجيانػة مػغ الَحْخنانيػة ندػبة الػى مجيشػة حػخاف ٜٜٙىػػ/ ٜٖ٘بغ زىخوف بغ حيػػف ، ولػج سػشة 

ـ ،   ٗٗٓٔىػػػػ/ ٖٙٗـ ، نجػػػا مػػػغ مػػػخض كػػػاد يػػػػدؼ بحياتػػػو سػػػشة ٕٔٓٔىػػػػ/ ٖٓٗع سػػػشة الدػػػػرية ، أسػػػم
ـ( رسػػـػ دار الخبلفػػة ، تحقيػػق ٙ٘ٓٔىػػػ/ ٛٗٗيشطػػخ : الرػػاب  ، أبػػػ الحدػػيغ ىػػبلؿ بػػغ السحدػػغ )ت 
ومػػػػػا بعػػػػػجىا )مقجمػػػػػة     ٛـ( صٜٙٛٔ -)بيػػػػػخوت ٕوتعميػػػػق : ميخائيػػػػػل عػػػػػػاد ، دار الخائػػػػػج العخبػػػػػي ، ف

 السحقق( .
: ىػػػ دمحم بػػغ سػػبلمة بػػغ جعفػػخ بػػغ عمػػي بػػغ حكسػػػف ، أحػػج عمسػػاء الذػػافعية ، وىػػػ مػػؤرخ القزػػاعي  (ٓٓٔ)

ومفدخ أيزًا ، شغل مياـ الكتابػة لػجػ الػػزيخ الفػاشسي عمػي بػغ أحسػج الجخجخائػي ، لػع يسكػث شػػيبل ، 
وكػػاف قاضػػيًا فػػي مرػػخ ، مػػغ مؤلفاتػػو : خصػػط مرػػخ ، ومشاقػػب الذػػافعي ، وتػػػاريخ الخمفػػاء ، يشطػػخ : 

ـ( سػػيخة السؤيػػج فػػي الػػجيغ ٚٚٓٔىػػػ/ ٓٚٗج فػػي الػػجيغ ، ـبػػة هللا بػػغ مػسػػى بػػغ داود الذػػيخازؼ )تالسؤيػػ
ـ( ٜٜٗٔ -)القػػػاىخة ٔداعػػػي الػػػجعاة ، تقػػػجيع وتحقيػػػق : دمحم كامػػػل حدػػػيغ ، دار الكتػػػاب السرػػػخؼ ، ف

؛ الرػػػفجؼ )شبعػػػة أخػػػخػ(، الػػػػافي  ٙ٘ -٘٘، ص ٗ؛ ابػػػغ خمكػػػاف ، وؼيػػػات األعيػػػاف ، مػػػجٖٓٔص
 .ٙٔٔ، ص ٖـ( جٖٜ٘ٔ –، باعتشاء مغ س . دبخيشغ ، السصبعة الياشسية )دمذق بالػؼيات 

 .ٖٖٔ-ٕٖٔعشاف ، الحاكع بأمخ هللا ، ص  (ٔٓٔ)
 .ٖٕٔدفتخؼ ، معجع التاريخ اإلسساعيمي ، ص (ٕٓٔ)
 .ٛ٘ابغ ضافخ ، أخبار الجوؿ السشقصعة ، ص (ٖٓٔ)
اإلسػػػساعيميػف أف ابػػػغ إليػػػاس ىػػػخب ؛ دفتػػػخؼ ،  ٖٙويػػػحكخ ابػػػغ ضػػػافخ ، أخبػػػار الػػػجوؿ السشقصعػػػة ، ص (ٗٓٔ)

 .ٖٖٓتاريخيع وعقائجىع ، ص
 .ٜٗٔ، ص ٗالشجـػ الداىخة ، ج (٘ٓٔ)
 ـ . ف ، والرفحة. (ٙٓٔ)
 .ٖٙٓ، صٚابغ األثيخ ، الكامل ، ج (ٚٓٔ)
 .ٜٖٚ، صٔالسقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، ج (ٛٓٔ)
باب العيج : محكع البشاء تعمػه ؾبة بشيػت مدػججا تدػسييا العامػة بالقػاىخة ، وقيػل سػسي بػحلظ ألف الخميفػة  (ٜٓٔ)

يػػػػمي العيػػػج لمسرػػػمى فػػػي شػػػخؼ بػػػاب الشرػػػخ لرػػػبلة العيػػػج والخصبػػػة ؼيػػػو بعػػػجىا ، يشطػػػخ : يخػػػخج مشػػػو 
 .ٖٖٚ، ص ٕالسقخيدؼ ، الخصط ، ج

 .ٜٕٔ -ٕٛٔ، صٕٛالشػيخؼ ، نياية األرب  ، ج  (ٓٔٔ)
 .ٖ، ص ٕ؛ السقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، ج ٖٗ-ٖٖابغ الريخفي ، اإلشارة إلى مغ ناؿ الػزارة ، ص  (ٔٔٔ)
 .ٖٙالسشقصعة ، ص ابغ ضافخ ، أخبار الجوؿ (ٕٔٔ)
 .ٕٚٔ، ص ٜابغ الجػزؼ ، السشتطع ، ج (ٖٔٔ)
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ـ( العبػػخ وديػػػاف ٘ٓٗٔىػػػ/ ٛٓٛابػػغ خمػػجوف ، عبػػج الػػخحسغ بػػغ دمحم بػػغ خمػػجوف الحزػػخمي السغخبػػي )ت (ٗٔٔ)
السبتػػجأ والخبػػػخ فػػػي أيػػاـ العػػػخب والعجػػػع والبخبػػخ ومػػػغ عاصػػػخىع مػػغ ذوؼ الدػػػمصاف األكبػػػخ ، دار إحيػػػاء 

 .٘ٙ، صٗـ( جٕٓٔٓ-)بيخوت  ٔتخكي فخحاف السرصفى ، فالتخاث العخبي ، ترحيح وتعميق : 
 .ٖ، ص ٕالسقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، ج (٘ٔٔ)
 .ٗ، ص ٕـ . ف ، ج (ٙٔٔ)
 .ٖٙابغ ضافخ ، أخبار الجوؿ السشقصعة ، ص (ٚٔٔ)
سػػيج ، أيسػػغ فػػؤاد ، الجولػػة الفاشسيػػة فػػي مرػػخ تفدػػيخ ججيػػج ، الييئػػة السرػػخية العامػػة لمكتػػاب ، مكتبػػة  (ٛٔٔ)

 .ٕٛٔصـ(  ٕٚٓٓ –االسخة )القاىخة 
 .ٕٔٚ، صٔابغ عحارؼ ، البياف السغخب ، ج (ٜٔٔ)
 .ٖٖٓ؛ دفتخؼ ، اإلسساعيميػف تاريخيع وعقائجىع ، ص ٖٕٗابغ القبلندي ، ذيل تاريخ دمذق ، ص (ٕٓٔ)
 .ٗ، ص ٕالسقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، ج (ٕٔٔ)
تشيذ : سسيت ندػبة لتشػيذ بػغ حػاـ بػغ نػػح ، تقػع بػيغ نيػخ الشيػل وبحػخ الػخـو )الستػسػط( ، بيػا جديػخة  (ٕٕٔ)

يخة بشيت جسيع مداحتيا : يشطخ : السقجسي ، شسذ الػجيغ أبػي عبػج هللا دمحم بػغ أحسػج بػغ أبػي بكػخ صغ
ـ( أحدػػػغ التقاسػػػيع فػػػي معخفػػػة األقػػػاليع ، تعميػػػق ووضػػػع عميػػػو حػاشػػػيو : دمحم أمػػػيغ ٜٜٓىػػػػ/ ٖٓٛ)ت 

،  ٔ؛ السقخيػػػػػػدؼ ، الخصػػػػػػط ، جٛٙٔـ( صٖٕٓٓ -)بيػػػػػػخوت ٔالزػػػػػػشاوؼ ، دار الكتػػػػػػب العمسيػػػػػػة ، ف
 .ٕٖٙص

 .ٗٚٔ-ٖٚٔالسدبحي ، أخبار مرخ ، ص (ٖٕٔ)
يع بػػغ الفػػخار ، جعمػػو عيدػػى بػػغ ندػػصػرس نائبػػًا عشػػو فػػي الذػػاـ ، وبػػالغ فػػي  (ٕٗٔ) مشذػػا : ىػػػ مشذػػا بػػغ ابػػخـا

 ٜ؛  الػحىبي ، تػاريخ اإلسػبلـ ، ج ٖٖمخاعاة الييػد  ، يشطخ : ابغ القبلندي ، ذيل تػاريخ دمذػق ، ص
بػابغ القػداز  ٖٕٖ-ٕٕٖ، ص ٔؼ ، اتعػاظ الحشفػا ، جذكخه مشذأ الييػدؼ؛ بيشسا ذكػخه السقخيػد  ٕٚ، ص

 ، واف العديد باهلل ؾبس عميو مع عيدى بغ ندصػرس وصادر الكثيخ مغ أمػاليسا.
عيدى بغ ندصػرس : نرخاني مغ أؾباف مرخ ضبط أمػر الجولة ، قتمو الحدػغ بػغ عسػار لػيبل ورمػى  (ٕ٘ٔ)

طػػػخ : ابػػػغ القبلندػػػي ، ذيػػػل تػػػاريخ ـ ، يشٜٜٚىػػػػ/ ٖٚٛعميػػػو حائصػػػا وقتػػػل أصػػػحابو بعػػػج تعػػػحيبيع سػػػشة 
 ٜ؛ الحىبي ، تاريخ اإلسبلـ ،ج ٘٘؛ ابغ سعيج ، السغخب في حمى السغخب ، ص ٙٗ،ٖٖدمذق ، ص

 .ٕٖٛ-ٕٖٚ، ص ٔ؛ السقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، ج ٕٚ، ص
 .ٔٗابغ ضافخ ، أخبار الجوؿ السشقصعة ، ص (ٕٙٔ)
 .ٕٓ٘بػؿ ، تاريخ مرخ ، ص (ٕٚٔ)
ـ( ذيػػػل تجػػػارب األمػػػع ، اعتشػػػي بالشدػػػخ ٜ٘ٓٔىػػػػ/ ٛٛٗلحدػػػيغ )ت الػػػخوذراورؼ ، أبػػػػ شػػػجاع دمحم بػػػغ ا (ٕٛٔ)

؛  ٚٛٔ، ص ٖـ( جٜٙٔٔ -والترػػػػػحيح : ىػػػػػػ . ؼ. آمػػػػػجروز ، شػػػػػخكة التسػػػػػجف الرػػػػػشاعية )القػػػػػاىخة 
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؛ البخاوؼ ، راشج ، حالػة مرػخ االقترػادية فػي عيػج الفػاشسييغ  ٕٚ، صٜالحىبي ، تاريخ اإلسبلـ ، ج
 .ٕٖٗـ( صٜٛٗٔ -)القاىخة ٔالدعادة ، ف ، نذخ مكتبة الشيزة السرخية ، مصبعة

يع ، تػػاريخ الجولػػة الفاشسيػػة ، مكتبػػة الشيزػػة السرػػخية ، ف (ٜٕٔ) ـ( ٜٗٙٔ -)القػػاىخة  ٖحدػػغ ، حدػػغ ابػػخـا
 .ٕٗٓص

 .ٖٙٗ، ص ٕصالح ، التذيع السرخؼ الفاشسي ، ج (ٖٓٔ)
ى الجاريػػة َتَقػػخ ب : جاريػػة لدػػت السمػػظ وكانػػت جسيمػػة الرػػػرة ، تتستػػع بثػػخوة كبيػػخة ، وكانػػت وصػػيتيا الػػ (ٖٔٔ)

األخخػ لدت السمظ وتعخؼ بػ ) ُمَجلَّل(، ونقل ماليػا لمقرػخ ليػحه الجاريػة ، تػفيػت فػي  ذؼ الحجػة سػشة 
 .ٕ٘ٔـ ، ودفشت في القخافة ، يشطخ : السدبحي ، أخبار مرخ ، صٕٗٓٔىػ/ ٘ٔٗ

 .ٕ٘ٔالسدبحي ، أخبار مرخ ، ص (ٕٖٔ)
رتبة ، يشطخ : قاشا ، تاريخ نرػارػ  القذ : وىػ أدنى مغ األسقٌ وأعمى مغ الذساس ، وىي درجة ال (ٖٖٔ)

 .ٓٔٔالعخاؽ ، ص
تعشػي نػاضخ  Episcoposاألسقٌ : يأتي بعج السصػخاف ، واألسػقٌ كمسػة يػنانيػة جػحورىا )إبيدػكػبػس(  (ٖٗٔ)

أو فػػاحز ، ويتػػخأس الكيشػػة ، والػػحؼ يقػػـػ بتػػجبيخ األبخشػػية ، يشطػػخ : قاشػػا ، تػػاريخ نرػػارػ العػػخاؽ ، 
 .ٛٓٔص

 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ؛ أحسج ، السخأة في مرخ ، ص ٕٖٚ-ٖٔٚكي ، صاألنصاكي ، تاريخ األنصا (ٖ٘ٔ)
 .ٕٖٗالبخاوؼ ، حالة مرخ االقترادية ، ص (ٖٙٔ)
( ؾبس عميو في ىحا اليـػ مػغ عيج الفرح ، وىػ أكبخ أعياد الشرارػ ، ويخوف اف الديج السديح ) (ٖٚٔ)

 .ٕٛ -ٕٚ، صٕقبل الييػد وصمبػه عمى خذبة ، يشطخ : السقخيدؼ ، الخصط ، ج
قبل اإلسبلـ بأـ دنيغ ، وؼيو حرغ ومجيشة قبل انذاء الفدصاف ، وكاف في الدابق يقعج السقذ : عخؼ  (ٖٛٔ)

ؼيو رجل ألخح السكذ )الزخائب( وبشى ؼيو العديد باهلل دار لرشاعة السخاكػب ، وأنذػأ ؼيػو الحػاكع بػأمخ 
، ٕ؛ السقخيػػػدؼ ، الخصػػػط ، ج ٕٖٓ، صٗهللا جامعػػػًا ، يشطػػػخ : يػػػاقػت الحسػػػػؼ ، معجػػػع البمػػػجاف ، مػػػج

 .ٛٙ، ص ٗ، جٕٖٗ، صٖ، جٛٔٗص
 .ٕٔ، صٕالسقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، ج (ٜٖٔ)
ـ(، لقب مغ قبػل الحػاكع بػأمخ هللا ٙٓٓٔىػ/ ٜٖٚفاتظ الػحيجؼ : ىػ أرمشي مغ مساليظ بشجػتكيغ )ت  (ٓٗٔ)

؛ ابغ القبلندي ، ذيل تػاريخ دمذػق  ٕٖٙبػ )أميخ األمخاء( ، يشطخ : األنصاكي ، تاريخ األنصاكي ، ص
؛ العخيشػػي ، الدػػيج البػػاز ، ٜٗٔ، ص ٗ؛ ابػػغ تغػػخؼ بػػخدؼ ، الشجػػـػ الداىػػخة ، ج ٘ٚ ،ٕٚ، ٔٚ، ص 

 .ٗٛٙد . ت( ص –الجولة البيدنصية ، دار الشيزة العخبية )بيخوت 
ـ( زبػجة الحمػب مػغ ٕٔٙٔىػػ/ ٓٙٙابغ العجيع ، كساؿ الجيغ أبي القاسػع عسػخ بػغ أحسػج بػغ ـبػة هللا )ت (ٔٗٔ)

ـ( ٜٜٙٔ -)بيػػػػػخوت ٔشرػػػػػػر ، دار الكتػػػػػب العمسيػػػػػة ، فتػػػػػاريخ حمػػػػػب ، وضػػػػػع حػاشػػػػػيو : خميػػػػػل الس
 .ٜ٘ٔ-ٜٗٔ، صٗ؛ ابغ تغخؼ بخدؼ ، الشجـػ الداىخة ، جٕٗٔص
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 .ٖٖٔ-ٖٕٔ؛ ماجج ، الحاكع بأمخ هللا ، صٕٛٗاألنصاكي ، تاريخ األنصاكي ، ص (ٕٗٔ)
 .ٕٗٓ-ٖٕٓ؛ أحسج ، السخأة في مرخ ، ص ٖٚٛاألنصاكي ، تاريخ األنصاكي ، ص  (ٖٗٔ)
 .ٜٕٔص ،ٕٛنياية األرب ، ج  (ٗٗٔ)
 .ٖٚٓ، صٚالكامل ، ج (٘ٗٔ)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔ، صٔبجائع الدىػر ، ج (ٙٗٔ)
 .ٖٚٛيحيى األنصاكي ، تاريخ األنصاكي ، ص (ٚٗٔ)
 .ٜ٘ٔ، ص ٗابغ تغخؼ بخدؼ ، الشجـػ الداىخة ، ج (ٛٗٔ)
؛ فخحػات ، أميػخة الذػيخ رضػا ، الفػاشسيػف تػاريخيع ٓٛٗ، صٖصالح ، التذيع السرخؼ الفػاشسي ، ج (ٜٗٔ)

 (.ٔ، ىامر رقع ) ٕٙـ( صٖٕٔٓ -)بيخوت ٔفناشخوف ،  –وآثارىع في مرخ ، كتاب 
 .ٖٚٗالعسخؼ ، الخوضة الؽيحاء ، ص (ٓ٘ٔ)
 .ٖٖٓدفتخؼ ، اإلسساعيميػف تاريخيع وعقائجىع ، ص (ٔ٘ٔ)
 .ٕٜٔ، ص ٗ؛ ابغ تغخؼ بخدؼ ، الشجـػ الداىخة ، ج ٖٛٚ، ص ٕالسقخيدؼ ، الخصط ، ج (ٕ٘ٔ)
 .ٕٔٔجمسيخاف ، رجبلف وست نداء ، ص  (ٖ٘ٔ)
 حث عمى تخجسة واؼية ليحا الذاعخ.ابغ اعيغ الستصبب : لع يعثخ البا (ٗ٘ٔ)
 )القدع األدبي(. ٜٛالسدبحي ، أخبار مرخ ، ص  (٘٘ٔ)
رصػػج : وىػػي جاريػػة سػػػداء وأحػػج حطايػػا الخميفػػة الطػػاىخ بػػإعداز ديػػغ هللا وانجبػػت لػػو ابشػػو السدتشرػػخ ،  (ٙ٘ٔ)

ـ ٘ٗٓٔىػػػ/ ٖٙٗوكانػػت عبلمتيػػا  ))الحسػػج   ولػػّي كػػل نعسػػة(( ، سػػيصخت عمػػى حكػػع مرػػخ لمدػػشػات 
ـ( ٜٗٓٔىػػػػ/ ٚٛٗـ ، يشطػػخ : األمػػاـ السدتشرػػػخ )الخميفػػة الفػػاشسي ، ت ٓٚٓٔىػػػػ/ ٕٙٗ وحتػػى سػػشة

الدػػػجبلت السدتشرػػػخية ، تقػػػجيع وتحقيػػػق : عبػػػج السػػػشعع ماجػػػج ، دار الفكػػػخ العخبػػػي ، مصبعػػػة االعتسػػػاد 
ويػجج اختبلؼ شؽي  في الشز ؛  ٜٙٔ،  ٜٓٔ، ٜٙ، ص ٔ٘وٖ٘و ٕٛـ( سجل ٜٗ٘ٔ -)القاىخة 

 .ٕٕٔ-ٜٕٓ؛ أحسج ، السخأة في مرخ ، ص ٘ٗ، ص ٕالحشفا ، جالسقخيدؼ ، اتعاظ 
 

 المرادر والمراجع 
 المرادر . - أ

  ابػغ األثيػخ ، أبػػ الحدػغ عمػػي بػغ أبػي الكػـخ دمحم بػغ دمحم بػػغ عبػج الكػخيع عبػج الػاحػػج )ت
 ـ(.ٕٖٕٔىػ/ ٖٓٙ

 .ـ(ٜٚٙٔ –)بيخوت  ٕالكامل في التاريخ ، دار الكتاب العخبي ، ف  -
  ـ( .ٜٗٓٔىػ/ ٚٛٗ)الخميفة الفاشسي ، ت األماـ السدتشرخ 
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الدػػػجبلت السدتشرػػػخية ، تقػػػجيع وتحقيػػػق : عبػػػج السػػػشعع ماجػػػج ، دار الفكػػػخ العخبػػػي ،  -
 ـ(.ٜٗ٘ٔ -مصبعة االعتساد )القاىخة 

  ـ (.ٚٙٓٔىػ / ٛ٘ٗاألنصاكي ، يحيى بغ سعيج بغ يحيى )ت 
: عسػػخ عبػػج  تػاريخ األنصػػاكي السعػػخوؼ برػمة تػػاريخ أوتيخػػا ، حققػػو وصػشع فيارسػػو  -

 ـ(.ٜٜٓٔ –الدبلـ تجمخؼ ، جخوس بخس )شخابمذ لبشاف 
 ـ(.ٖٕ٘ٔىػ/ ٖٜٓابغ إياس ، أبػ البخكات دمحم بغ أحسج بغ إياس الحشفي )ت 

بجائع الدىػر في وقائع الجىػر ، حققيا وكتب لػو السقجمػة والفيػارس : دمحم مرػصفى   -
 ـ(.ٕٛٓٓ -)القاىخة ٖ، مصبعة دار الكتب والػثائق القػمية ، ف

  ـ(.ٜٙٗٔىػ/ ٗٚٛابغ تغخؼ بخدؼ ، جساؿ الجيغ أبػ السحاسغ يػسٌ )ت 
الشجػػـػ الداىػػخة فػػي ممػػػؾ مرػػخ والقػػاىخة ، ندػػخة مرػػػرة عػػغ شبعػػة دار الكتػػب مػػع   -

 د. ت(. -استجراكات وفيارس جامعة ، مصبعة كػستاستػماس )القاىخة 
 ـ(.ٕٓٓٔىػ/ ٜٚ٘ابغ الجػزؼ ، جساؿ الجيغ أبي الفخج عبج الخحسغ بغ عمي )ت 

السشػػػػتطع فػػػػي تػػػػػاريخ السمػػػػػؾ واألمػػػػع ، حققػػػػو وقػػػػجـ لػػػػو : سػػػػييل زكػػػػار ، دار الفكػػػػخ   -
 ـ(.ٜٜ٘ٔ -)بيخوت 

 ـ(.٘ٓٗٔىػ/ ٛٓٛابغ خمجوف ، عبج الخحسغ بغ دمحم بغ خمجوف الحزخمي السغخبي )ت 
العبخ وديػاف السبتجأ والخبخ في أيػاـ العػخب والعجػع والبخبػخ ومػغ عاصػخىع مػغ ذوؼ   -

ف األكبػػػػخ ، دار إحيػػػػاء التػػػػخاث العخبػػػػي ، ترػػػػحيح وتعميػػػػق : تخكػػػػي فخحػػػػاف الدػػػػمصا
 ـ(.ٕٓٔٓ-)بيخوت  ٔالسرصفى ، ف

 ، يع بغ دمحم بغ أيجمخ العبلئي )ت  ابغ دقساؽ  ـ(.ٙٓٗٔىػ/ ٜٓٛإبخـا
االنترار لػاسصة عقج األمرار فػي تػاريخ مرػخ وجغخافيتيػا ، تحقيػق لجشػة التػخاث   -

 د. ت(. –)بيخوت العخبي ، دار اآلفاؽ الججيجة 
  ـ(.ٖٖ٘ٔىػ/ ٖٙٚالجوادارؼ ، أبػ بكخ بغ عبج هللا بغ أبي أيبظ )ت بعج سشة 

كشػػد الػػجرر وجػػامع الغػػخر )الػػجر السصمػػػب فػػي أخبػػار ممػػػؾ بشػػي أيػػػب( ، تحقيػػق :   -
 ـ(.ٕٜٚٔ –سعيج عبج الفتاح عاشػر )القاىخة 

 ـ(.ٜٛٙٔىػ/ ٓٔٔٔابغ أبي ديشار ، دمحم بغ أبي القاسع الخَعيشي القيخواني )ت 
 ـ(.ٖٜٜٔ -)بيخوت ٖالسؤنذ في أخبار افخيؿية وتػنذ ، دار السديخة ، ف  -

  ـ(.ٖٚٗٔىػ/ ٛٗٚالحىبي ، شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج بغ عثساف )ت 
تػاريخ اإلسػبلـ ووؼيػات السذػاىيخ واألعػػبلـ ، تحقيػق : مرػصفى عبػج القػادر عصػػا ،   -

 ـ(.ٕ٘ٓٓ -)بيخوت ٔدار الكتب العمسية ، ف
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عػػػبلـ الشػػػببلء ، تحقيػػػق : مرػػػصفى عبػػػج القػػػادر عصػػػا ، دار الكتػػػب العمسيػػػة ، سػػػيخ ا  -
 ـ(.ٕٗٓٓ -)بيخوت ٔف

  ـ(.ٜ٘ٓٔىػ/ ٛٛٗالخوذراورؼ ، أبػ شجاع دمحم بغ الحديغ )ت 
ذيػػل تجػػارب األمػػع ، اعتشػػي بالشدػػخ والترػػحيح : ىػػػ . ؼ. آمػػجروز ، شػػخكة التسػػجف   -

 ـ(.ٜٙٔٔ -الرشاعية )القاىخة 
 ـ(.ٕٗٚٔىػ/ ٖٚٙغ مػسى )تابغ سعيج ، عمي ب 

الشجػػػـ الداىػػخة فػػي حمػػي حزػػخة القػػاىخة القدػػع الخػػاص مػػغ كتػػاب الُسغػػخب فػػي حمػػى   -
 ـ(.ٜٓٚٔ-الَسغخب ، تحقيق : حديغ نرار ، مصبعة دار الكتب )القاىخة 

  ـ(.ٙ٘ٓٔىػ/ ٛٗٗالراب  ، أبػ الحديغ ىبلؿ بغ السحدغ )ت 
رسػػػػػػـػ دار الخبلفػػػػػػة ، تحقيػػػػػػق وتعميػػػػػػق : ميخائيػػػػػػل عػػػػػػػاد ، دار الخائػػػػػػج العخبػػػػػػي ،   -

 وما بعجىا )مقجمة السحقق(. ٛـ( صٜٙٛٔ -)بيخوت ٕف
  ـ(.ٕٖٙٔىػ/ ٗٙٚالرفجؼ ، صبلح الجيغ خميل بغ ايبظ )ت 

ـ( ، ٜٗٚٔ -الػافي بالػؼيات ، اعتشاء : س . ديجريشغ ، نذخ فخاندشتايد )بؽيدبادف  -
 ـ(.ٖٜ٘ٔ –باعتشاء مغ س . دبخيشغ ، السصبعة الياشسية )دمذق وشبعة أخخػ 

 (.ٕ٘ٔٔىػ/ ٕٔٙابغ ضافخ ، جساؿ الجيغ عمي )ت 
أخبػػار الػػجوؿ السشقصعػػة ، مصبػعػػات السعيػػج العمسػػي لآلثػػار الذػػخؾية بالقػػاىخة )القػػاىخة   -

 ـ(.ٕٜٚٔ –
 ـ(.ٕٔٙٔىػ/ ٓٙٙابغ العجيع ، كساؿ الجيغ أبي القاسع عسخ بغ أحسج بغ ـبة هللا )ت 

زبجة الحمب مغ تاريخ حمب ، وضع حػاشيو : خميل السشرػر ، دار الكتػب العمسيػة   -
 ـ(.ٜٜٙٔ -)بيخوت ٔ، ف

  ـ(.ٕٖٔٔىػ/ ٕٔٚابغ عحارؼ ، أبػ عبج هللا بغ دمحم السخاكذي )ت بعج سشة 
و  –البياف السغخب في أخبار األنػجلذ والسغػخب ، تحقيػق ومخاجعػة ج. س . كػػالف   -

 ـ(.ٜٕٓٓ -)بيخوت ٔداؿ ، دار الكتب العمسية ، فإ. ليفي بخوفش
 ـ(.ٛٚٙٔىػ/ ٜٛٓٔابغ العساد ، أبػ الفبلح عبج الحي بغ العساد الحشبمي )ت 

 ىػ(.ٖٓ٘ٔ-شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب ، مكتبة القجسي )القاىخة   -
  ـ(.ٕٖٕٔىػ/ ٖٓٙالعسخؼ ، ياسيغ بغ خيخ هللا الخصيب )ت 

شدػػاء ، تحقيػػق وتعميػػق : حدػػاـ ريػػاض عبػػج الحكػػيع ، الخوضػػة الؽيحػػاء فػػي تػػػاريخ ال -
 ـ(.ٕٓٓٓ -)بيخوت ٔمؤسدة الكتب الثقاؼية ، ف
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  ابػ الفجاء ، السمظ السؤيػج عسػاد الػجيغ أبػػ الفػجاء اسػساعيل بػغ عمػي بػغ دمحم بػغ عسػخ بػغ
 ـ(.ٖٖٔٔىػ/ ٕٖٚشاىشذاه بغ أيػب )ت 

ديػػػػب ، دار  السخترػػػخ فػػػي أخبػػػار البذػػػخ ، عمػػػق عميػػػو ووضػػػع حػاشػػػيو : محسػػػػد  -
 ـ(.ٜٜٚٔ-)بيخوت  ٔالكتب العمسية ، ف

 .)القاضي الخشيج ، ابغ الدبيخ )القخف الخامذ اليجخؼ / الحادؼ عذخ السيبلدؼ 
الػػحخائخ والتحػػٌ ، تحقيػػق : دمحم حسيػػج هللا ، تقػػجيع ومخاجعػػة : صػػبلح الػػجيغ السشجػػج   -

 ـ(.ٜٜ٘ٔ -)الكػيت 
 ـ(.ٓٙٔٔىػ/ ٘٘٘، ابػ يعمى حسدة )ت ابغ القبلندي 

 ـ(.ٜٛٓٔ -ذيل تاريخ دمذق ، مصبعة اآلباء اليدػعييغ )بيخوت   -
 ـ(.ٛٔٗٔىػ/ ٕٔٛالقمقذشجؼ ، أحسج بغ عمي )ت 

صػػبح األعذػػى فػػي صػػشاعة اإلنذػػا ، شػػخح وتعميػػق ومقابمػػة نرػػػص : دمحم حدػػيغ   -
 د. ت(. –شسذ الجيغ ، دار الكتب العمسية  )بيخوت 

  ـ(.ٜٕٓٔىػ/ ٕٓٗ)ت السدبحي ، عد السمظ بغ عبيج هللا بغ أحسج 
أخبار مرخ )القدسيغ التاريخي واألدبي( ، قابمػو بأصػػلو وأعػجه لمشذػخ : أيسػغ فػؤاد   -

 ـ(.ٕٗٔٓ -سيج ، مصبعة دار الكتب والػثائق القػمية )القاىخة 
  ـ(.ٜٜٓىػ/ ٖٓٛالسقجسي ، شسذ الجيغ أبي عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ أبي بكخ )ت 

أحدػػػػغ التقاسػػػػيع فػػػػي معخفػػػػػة األقػػػػاليع ، تعميػػػػق ووضػػػػػع عميػػػػو حػاشػػػػيو : دمحم أمػػػػػيغ   -
 ـ(.ٖٕٓٓ -)بيخوت ٔالزشاوؼ ، دار الكتب العمسية ، ف

 ىػػػ/ ٘ٗٛالسقخيػػدؼ ، أبػػػ العبػػاس تقػػي الػػجيغ أحسػػج بػػغ عمػػي بػػغ عبػػج القػػادر العبيػػجؼ )ت
 ـ(.ٔٗٗٔ

دمحم عػب القػادر أحسػج عصػا  اتعاظ الحشفا بأخبار األئسة الفاشسييغ الخمفػا ، تحقيػق :  -
 ـ(.ٕٔٓٓ -)بيخوت  ٔ، ف

السػػػػاعع واالعتبػػػػار بػػػػحكخ الخصػػػط واآلثػػػػار السعػػػػخوؼ بػػػالخصط  السقخيديػػػػة  ، وضػػػػع  -
 ـ(.ٜٜٛٔ –) بيخوت ٔحػاشيو : خميل السشرػر ، دار الكتب العمسية ، ف

 ـ(.ٚٚٓٔىػ/ ٓٚٗالسؤيج في الجيغ ، ـبة هللا بغ مػسى بغ داود الذيخازؼ )ت 
السؤيج في الجيغ داعي الجعاة ، تقجيع وتحقيق : دمحم كامل حديغ ، دار الكتاب سيخة   -

 ـ(.ٜٜٗٔ -)القاىخة ٔالسرخؼ ، ف
  ـ(.ٕٛٚٔىػ/ ٚٚٙابغ ميدخ ، تاج الجيغ دمحم بغ عمي بغ يػسٌ بغ جمب راغب )ت 
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السشتقػػػى مػػػغ أخبػػػار مرػػػخ ، انتقػػػاه : تقػػػي الػػػجيغ أحسػػػج بػػػغ عمػػػي السقخيػػػدؼ ، قابمػػػو  -
ه لمشذػػػػخ : أيسػػػػغ فػػػػؤاد سػػػػيج ، مصبعػػػػة دار الكتػػػػب والػثػػػػائق القػميػػػػة بشرػصػػػػو وأعػػػػج

 ـ(.ٕٗٔٓ –)القاىخة 
 ـ(.ٕٖٔٔىػ/ ٖٖٚالشػيخؼ ، شياب الجيغ أحسج بغ عبج الػىاب )ت 

وحكسػػت كذػػػمي  –نيايػػة األرب فػػي فشػػػف األدب ، تحقيػػق : نجيػػػب مرػػصفى فػػػاز   -
 ـ(.ٕٗٓٓ -) بيخوت  ٔفػاز ، دار الكتب العمسية ، ف

  ـ( .ٖٛٗٔىػ/ ٜٗٚالػردؼ ، زيغ الجيغ عسخ بغ مطفخ )ت ابغ 
 ٔتتسػػة السخترػػخ فػػي أخبػػار البذػػخ )تػػاريخ ابػػغ الػػػردؼ( ، دار الكتػػب العمسيػػة ، ف  -

 ـ(.ٜٜٙٔ -)بيخوت 
  ياقػت الحسػؼ ، شياب الجيغ أبي عبج هللا يػاقػت بػغ عبػج هللا الحسػػؼ الخومػي البغػجادؼ

 ـ(.ٜٕٕٔىػ/ ٕٙٙ)ت
يع : دمحم عبػػػج الػػػخحسغ السخعذػػػمي ، دار إحيػػػاء التػػػخاث العخبػػػي معجػػػع البمػػػجاف ، تقػػػج  -

 د. ت(. -)بيخوت 
 المراجع.   - ب

 . أحسج ، نخيساف عبج الكخيع 
 –السػػخأة فػػي مرػػخ فػػي العرػػخ الفػػاشسي ، الييئػػة السرػػخية العامػػة لمكتػػاب )القػػاىخة   -

 ـ(.ٖٜٜٔ
 . البخاوؼ ، راشج 

بػػػػة الشيزػػػػة السرػػػػخية ، حالػػػػة مرػػػػخ االقترػػػػادية فػػػػي عيػػػػج الفػػػػاشسييغ ، نذػػػػخ مكت  -
 ـ(.ٜٛٗٔ -)القاىخة ٔمصبعة الدعادة ، ف

 . بػؿ ، ستانمي ليغ 
تػػاريخ مرػػخ فػػي العرػػػر الػسػػصى ، تخجسػػة وتحقيػػق وتعميػػق : أحسػػج سػػالع سػػالع ،   -

 -) القػػػػػاىخة ٗمخاجعػػػػػة وتقػػػػػجيع : أيسػػػػػغ فػػػػػؤاد سػػػػػيج ، الػػػػػجار السرػػػػػخية المبشانيػػػػػة ، ف
 ـ(.ٜٙٔٔ

 . تاجخ ، جاؾ 
ودمحم  –ـ ، تقػجيع : سػسيخ مػخقذ ٕٕٜٔالفتح العخبي إلى عػاـ  أؾباف ومدمسػف مشح  -

 ـ(.ٕٓٔٓ -عؽيفي ، الييئة السرخية العامة لمكتاب )القاىخة 
 . جمسيخاف ، سالع 

 ـ(.ٜٙٛٔ -رجبلف وست نداء ، مصبعة آالء )بغجاد   -
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 . يع  حدغ ، حدغ ابخـا
 ـ(.ٜٗٙٔ -)القاىخة  ٖتاريخ الجولة الفاشسية ، مكتبة الشيزة السرخية ، ف  -

 . خميل ، دمحم محسػد 
االغتيػػػػاالت الدياسػػػػية فػػػػي مرػػػػخ فػػػػي عرػػػػخ الجولػػػػة الفاشسيػػػػة ، مكتبػػػػة مػػػػجبػلي ،   -

 ـ(.ٕٙٓٓ -)القاىخة ٔف
 . دفتخؼ ، فخىاد 

ار الدػػاقي ، اإلسػػساعيميػف تػػاريخيع وعقائػػجىع ، تخجسػػة : سػػي  الػػجيغ القرػػيخ ، د  -
 ـ(.ٕٕٔٓ -)بيخوت  ٔف

)بيػخوت ٔمعجع التاريخ اإلسساعيمي ، تخجسة سي  الجيغ القرػيخ ، دار الدػاقي ، ف -
 ـ(.ٕٙٔٓ –

 . ديػاف ، عبج الحسيج 
 -)السشرػرية لبشػاف  ٖمػسػعة أشيخ الشداء في التاريخ العخبي ، كتابشا لمشذخ ، ف  -

 ـ(.ٕٔٔٓ
 . الدركمي ، خيخ الجيغ 

ػس تخاجع ألشيخ الخجاؿ والشداء مغ العػخب والسدػتعخبيغ والسدتذػخقيغ األعبلـ  قام  -
 ـ(.ٕ٘ٓٓ -)بيخوت ٙٔ، دار العمع لمسبلييغ ، ف

 . سيج ، أيسغ فؤاد 
الجولػػة الفاشسيػػة فػػي مرػػخ تفدػػيخ ججيػػج ، الييئػػة السرػػخية العامػػة لمكتػػاب ، مكتبػػة   -

 ـ(. ٕٚٓٓ –االسخة )القاىخة 
 . شادؼ ، تيديخ دمحم دمحم 

الفدػػػػاد فػػػػي الجولػػػػة الفاشسيػػػػة ، تقػػػػجيع : سػػػػحخ عبػػػػج العديػػػػد سػػػػالع ، مؤسدػػػػة شػػػػباب   -
 ـ(.ٕ٘ٔٓ –الجامعة )اإلسكشجرية 

 . صالح ، حدغ دمحم 
 ـ(.ٖٕٓٓ -التذيع السرخؼ الفاشسي ، دار السحجة البيزاء )بيخوت   -

 . العبادؼ ، أحسج مختار 
 د. ت(. –وت في التاريخ العباسي والفاشسي ، دار الشيزة العخبية )بيخ   -

 . العخيشي ، الديج الباز 
 د . ت(. –الجولة البيدنصية ، دار الشيزة العخبية )بيخوت   -

 . عشاف ، دمحم عبج هللا 
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الحػػػػاكع بػػػػأمخ هللا وأسػػػػخار الػػػػجعػة الفاشسيػػػػة ، دار الشذػػػػخ الحػػػػجيث ، مصبعػػػػة أحسػػػػج   -
 د. ت(. –الراوؼ )القاىخة 

 . فخحات ، أميخة الذيخ رضا 
 -)بيػػػػػػخوت ٔناشػػػػػػخوف ، ف –الفػػػػػػاشسيػف تػػػػػػاريخيع وآثػػػػػػارىع فػػػػػػي مرػػػػػػخ ، كتػػػػػػاب   -

 ـ(.ٖٕٔٓ
 . قاشا ، سييل 

 ـ(.ٕٓٔٓ -)بيخوت  ٔتاريخ نرارػ العخاؽ ، دار الخافجيغ ، ف  -
 . ماجج ، عبج السشعع 

 -الحػػػػػاكع بػػػػػأمخ هللا الخميفػػػػػة السفتػػػػػخػ عميػػػػػو ، مكتبػػػػػة األنجمػػػػػػ السرػػػػػخية )القػػػػػاىخة   -
 ـ(.ٜٜ٘ٔ


