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 البحث  ملخص
اختص البحث جباِنٍب ؿبدد من كتاب "الكواكب الدرية يف السَتة النورية" وىو الزنكيون يف اؼبوصل؛ إذ تناول          

الكتاب زنكيي اؼبوصل ابىتماٍم شديٍد ألمهية الدولة الزنكية يف اؼبوصل لكوِِنا األساس الذي تفرعت منو الدولة النورية. 
ث من خالل جواِنٍب ثالثة: وىي اعبانب السياسي واالجتماعي واالقتصادي. واستندان يف ذلك وقد تناولنا موضوع البح

إىل النصوص اليت تضمنها الكتاب، واليت احتوت على معلوماٍت وافية عن الزنكيُت يف اؼبوصل منذ قيام الدولة الزنكية 
درية" بسَتتِِو وحسب التسلسل التارخيي الذي حىت وفاة اؼبلك العادل نور الدين ؿبمود، الذي اختص كتاب "الكواكب ال

 سار عليِو الكتاب.
 الزنكيوف ، شهبة  ، نور الدين: الكلمات ادلفتاحية

Abstract 

                    The research was devoted to a specific aspect of the book Al-

Kawakib Al-Duriya in the Al-Sira al-Nouriah, which is the Zangids in 

Mosul. The book dealt with the Zenkids of Mosul with great interest in the 

importance of the Zangi state in Mosul because it was the basis from which 

the Nouri state branched. We have dealt with the subject of the research 

through three aspects, namely the political, social and economic aspect. We 

based this on the texts included in the book, which contained adequate 

information about the Zangids in Mosul since the establishment of the 

Zangid state until the death of King Nur al-Din Mahmud, who singled out 

the book “Al-Kawakib al-Duriya” with his biography and according to the 

historical sequence that the book followed.                   

 ادلقدمة  
وكتابو لقد تناول البحث مؤرخاً من مؤرخي القرن )التاسع اؽبجري / اػبامس عشر اؼبيالدي(، وىو أبن قاضي شهبة،      

الكواكب الدرية يف السَتة النورية وىو من كتب السَتة اليت حبثت يف سَتة اؼبلك العادل نور الدين ؿبمود بن عماد الدين 
زنكي، وأبن قاضي شهبة ليس اؼبؤرخ الوحيد أو األول الذي كتب يف سَتة اؼبلك نور الدين ؿبمود بل كان ىناك من ىو 

اليت كتبت يف السَتة النورية، مؤرخ الشام أبو شامة اؼبقدسي الذي كتب يف سَتة  قبلو ومن ىو بعده. فمن أشهر الكتب
اؼبلك نور الدين ؿبمود والسلطان صالح الدين األيويب وبشكٍل موسع وواٍف. وىناك من الكتب ما تناولت أخبار الدولة 

الزنكية يف الشام، ومنها كتاب ذيل اتريخ  الزنكية وأسهب يف أخبار اؼبلك نور الدين ؿبمود لكونِِو أىم وأشهر ملوك الدولة
دمشق ألبن القالنسي، والتاريخ الباىر يف الدولة األاتبكية ابؼبوصل لعز الدين بن األثَت، ومفرج الكروب يف أخبار بٍت 
 أوب ألبن واصل يف اعبزء األول من الكتاب. يف حُت خصص أبن قاضي شهبة كتابو "الكواكب الدرية يف السَتة النورية"
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الزنكيوف يف ادلوصل من خالؿ كتاب الكواكب الدرية البن قاضي للملك نور الدين ؿبمود.  أما البحث اؼبوسوم 
فقد اختص جبانٍب مهم من أخبار اغبقبة اليت أرخ ؽبا أبن قاضي شهبة وىو الزنكيون يف ـ( ُْٗٔق/ْٕٖشهبة)ت

الكتاب ألن اؼبوصل يف عهد اؼبلك نور الدين ؿبمود  اؼبوصل من خالل ىذا الكتاب ، وىو جانب مهم ولو حيٌز كبٌَت يف 
 كان حيكمها الزنكيون من إخوتِو، ومل تكن بعيدة عن سلطِتو.

تضمن البحث سبهيدًا اشتمل على  ذكٍر ألىم الكتب اليت سبقت كتاب الكواكب الدرية يف أخبار اؼبلك نور الدين     
وأربعة ؿباور: تضمن احملور األول سَتة اؼبؤلف ومصادرِه ومعلوماٍت عن  ؿبمود وأخبار الدولة الزنكية يف اؼبوصل ويف الشام،

الكتاب وأسلوب مؤلِفِو. وتناول احملور الثاين اعبانب السياسي من اتريخ الزنكيُت يف اؼبوصل من خالل الكتاب، يف حُت 
ومظاىره، كما تضمن البحث خاسبة  تناول احملور الثالث اعبانب االجتماعي، فيما تناول احملور الرابع اعبانب االقتصادي

 تناولت أىم ما خرج بو الباحث من استنتاجات.
 التمهيد 

لقد شهد القرانن من السادس إىل الثامن اؽبجراين/ الثاين عشر إىل الرابع عشر اؼبيالداين كتاابٍت اترخيية تطلبتها      
العربية يف الشام ومصر واعبزيرة، وما حدث يف  أحداث تلك اغبقبة وأمهها اغبمالت الصليبية اليت استهدفت األراضي

تغيَتات يف ميزان القوى شهدهتا الدولة السلجوقية والضعف الذي دب يف السلطة السلجوقية وظهور األاتبكية الزنكية اليت  
كانت امتدادًا للسلطنة السلجوقية وحلت ؿبلها وأخذت على عاتقها التصدي للحمالت الصليبية وحددت من نفوذىا 

قوهِتا وأعاقت أىدافها ومنعتها من احتالل مصر. لذلك فقد ظهر مؤرخون اختصوا بتأريخ أحداث ذلك العصر، وتنوعت و 
، ق وحلب، والتاريخ اإلسالمي العامأىداف الكتابة التارخيية بُت التاريخ احمللي الذي اختص بتاريخ مدينٍة ؿبددة كدمش

صر، فمن األمثلة على تلك الكتب اتريخ أبن القالنسي الذي ُعِرف ب وكتب السَتة اليت اختصت بسَتة أبطال ذلك الع
م( اللذين ٙٚٔٔىـ/ٔٚ٘م(، و"اتريخ دمشق" ألبن عساكر)تٓٙٔٔه/٘٘٘"ذيل اتريخ دمشق" ألبن القالنسي)ت

 م(، و"زبدةٖٖٕٔه/ٖٓٙاختصا بتاريخ مدينة دمشق، و"التاريخ الباىر يف الدولة االاتبكية ابؼبوصل" ألبن األثَت)ت
م(، أما كتب التاريخ اإلسالمي العام فأمهها كتاب "الكامل يف ٕٕٙٔىـ /ٓٙٙاغبلب من اتريخ حلب" ألبن العدمي)ت

التاريخ" ألبن األثَت ذاتِِو صاحب كتاب التاريخ الباىر، والذي عاش ومات ضمن اغبقبة اؼبذكورة؛ إذ وِلد يف القرن السادس 
ا الكتب اليت تناولت األعالم فهي _فضاًل عن "اتريخ دمشق"_ فهناك كتاب اؽبجري ومات يف القرن السابع اؽبجري. أمّ 

"بغية الطلب يف اتريخ حلب" ألبن العدمي ذاتِِو، وكتب السَتة وكان أغلبها عن اؼبلك العادل نور الدين ؿبمود ومنها كتاب 
نور الدين ؿبمود والسلطان صالح "الروضتُت يف أخبار الدولتُت النورية والصالحية" الذي اختص بسَتة اؼبلك العادل 

الدين األيويب، وكتاب النوادر السلطانية واحملاسن اليوسفية الذي تناول سَتة السلطان صالح الدين األيويب وآخرىا كتاب 
 "الكواكب الدرية يف السَتة النورية" الذي تناول من سَتة اؼبلك نور الدين ؿبمود موضوعا لو.
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 أكالن. سَتة ادلؤلف:
و الفقيو البدر أبو الفضل دمحم بن أيب بكر بن أضبد بن دمحم بن عمر بن دمحم بن عبد الوىاب األسدي الدمشقي ى     

(، ولد يف ٕ٘ٗ/ٖ م،ٜٙٓٔمن قرى حوران، )اغبموي، الشافعي، ويعرف أببن قاضي شهبة، نسبًة إىل قرية شهبة وىي
نشأ ؿبباً للعلم، فحِفَظ ُكتباً منها كتاب " اؼبنهاج" لرؤيٍة م(، و ٜٖٙٔه/ٜٛٚفجر يوم األربعاء الثاين من  صفر من العام) 

رآىا واِلِدِه، وتفقو أبن قاضي شهبة على والدِه وآخريَن غَتِِه، وقد ظبََِع من والدِه عن عائشة بنت دمحم بن عبد اؽبادي بن 
ن عبد اؽبادي، وكنيتها أم م(، وشهرهتا أبنة أبٖٔٗٔه/ٙٔٛعبد اغبميد بن عبد اؽبادي بن يوسف بن دمحم بن قدامة)ت

م( وأبن الشرائحي عبد هللا بن ٖٔٗٔه/ٙٔٛ)ت (، والشهاب بن حجي الدمشقي٘٘ٔ/ٚ)السخاوي، د.ت،  دمحم،
( وشرح اؼبنهاج بشرحُت ظبى أكربمها ارشاد احملتاج إىل ٘٘ٔ/ٚ)السخاوي، د.ت،  م( وغَتىمٚٔٗٔه/ٕٓٛابراىيم)ت

سَتة نور الدين الشهيد وصنف غَت ذلك، وتصدى لإلقراء فانتفع بِو الفضالء  توجيو اؼبنهاج واآلخر بداية احملتاج وعمل
م، ٜٜٓٔه/ٓٔٗٔودّرس ابؼبدرسة الظاىرية وىي من مدارس حلب،تقع يف شرق منطقة اػباتونية، )النعيمي،

 ( والتقويةٖٓ٘/ٔم ، ٜٜٓٔه/ٓٔٗٔوىي من مدارس دمشق تقع مشال اعبامع االموي)النعيمي، (،والناصريةٕٚ٘/ٔ
(، واجملاىدية وىي من مدارس ٕٙٔ/ٔم ، ٜٜٓٔه/ٓٔٗٔالنعيمي،) وىي من مدارس دمشق، تقع يف ابب الفراديس

دمشق، تقع يف منطقة ابب الفراديس، وقفها األمَت ؾباىد الدين أيب الفوارس أحد قادة اعبيش يف عهد األمَت نور الدين 
(، ٖٖٗ/ٔم،ٜٜٓٔه/ٓٔٗٔ؛ النعيمي، ٖٔٙصم،ٖٜٙٔم()ابن الفوطي، ٓٙٔٔه/٘٘٘ؿبمود، تويف يف العام )

م(، اؼبصدر ٘ٓٗٔه/ٛٓٛو ظبيت ابلفارسية نسبًة إىل واقفها سيف الدين فارس الدوادار التنمي يف العام ) والفارسية
(، وكذا يف الشامية الربانية نيابة عن قاضي القضاة النجم بن ٕٖ/ٔم، ٜٜٓٔه/ٓٔٗٔنفسو،

ل يف دمشق، وانب يف القضاء من سنة تسع وثالثُت حىت مات، وصار م( وويل افتاء دار العدٕٚٗٔه/ٖٓٛحجي)ت
آبخره فقيو الشام بغَت مدافع عليِو مدار الفتيا واؼبهم من األحكام وعرض عليِو قضاء بلده فأىب؛ يقول مشس الدين 

ان كأصالة لقيتيوي بدمشق كمسعتي كالموي ككاف من سركات رجاؿ العامل علمان ككرمم( :" ٜٚٗٔىـ/ٕٜٓ)ت  السخاوي
" كقرأ (، كما قال عنو: ٙ٘ٔ/ٚ) د.ت،  كعراقة كداينة كمهابة كحزامة كلطافة كسؤددان؛ كللشاميُت ًبًو غاية الفخر"

على شيخنا سنة ست كثالثُت بدمشق االربعُت ادلتباينات لو، كارٖتل إىل القاىرة بعد أبيًو كحضر رللس شيخنا 
اف الظفر فكاف الظفر للربىاف كاستنابو السفطُت كبرع يف الفقو استحضاران كتناظر ىو كالربىاف بن ظهَته بُت يديًو فك

م ودِفَن يف اليوم التايل يف مقربة ٖٖٚٔه/ٗٚٛرمضان من العام  ٕٔ(.تويف يوم  اػبميس يف ٘٘ٔ/ٚد.ت، كنقالن")
ُء عليِو، وكان من خَتِة علماِء الباب الصغَت عند أسالِفِو بعد الصالِة عليِو بعدة أماكن وكانت جنازتُو حافلة وكثُر الثنا

  (.ٙ٘ٔ_٘٘ٔ/ ٚعصرِِه)السخاوي،د.ت، 
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 .معلومات عن الكتاب:ِ
يعد كتاب "الكواكب الدرية يف السَتة النورية" من أىم اؼبصادر يف دراسة الدولة الزنكية بشكٍل عام وسَتة اؼبلك      

كبَت يف نصوص الكتاب، إذ أن اؼبلك العادل ىو العادل نور الدين ؿبمود بشكٍل خاص، ومن ٍب كان للموصل نصيٌب  
األبن الثاين لألمَت عماد الدين زنكي مؤسس الدولة الزنكية يف اؼبوصل وحلب، ووريثُُو يف ُحكِم حلب، وىو الذي أكمل 

ِمصر وبالد الشام مابدأُه واِلُدُه يف توسيع رقعة الدولة الزنكية وجهاِدِه ضد الصليبيُت وإيقاِفِهم ومنعهم من التقدم واحتالل 
واعبزيرة، بل إن الكتاب ضمَّ بعض اؼبعلومات اليت مل تكن موجودة يف الكثَت من اؼبصادر اؼبختصة بدراسة الدولة الزنكية 
ابلرغم من أن مؤلَِّفُو أبن قاِض شهبة مل يكن قريُب عهٍد من الدولة الزنكية وحكمها ومن ذلك العام الذي ولد فيو اؼبلك 

 م(.ٚٔٔٔه/ٔٔ٘ين ؿبمود وىو العام )العادل نور الد
صفحة سبكن خالؽبا القاضي أبن أيب شهبة من استيفاء سَتة اؼبلك نور الدين ٖٕٓبلغ عدد صفحات الكتاب      

نصًا عن الزنكيُت يف اؼبوصل، فالكتاب من ُكتب السَتة والًتاجم لِكنَُّو حيوي معلوماٍت قيِّمة  ٖٙؿبمود فيها، بتضمينها 
لزنكية ورجاالهِتا سواء يف حلب أو ِدمشق أو اؼبوصل وما خيص العالقات بُت اؼبدن اؼبذكورة، إاّل إن ما يهم عن الدولة ا

الباحث النصوص اػباصة ابلزنكيُت يف اؼبوصل واؼبوجودة يف الكتاب لكونِِو من الكتب اليت تؤرخ غبقبة مهمة من اتريخ 
 الدولة الزنكية.

"الكواكب الدرية م ربت عنوان ٜٔٚٔاب لو ربقيقان: األول صادر يف بَتوت يف العام ومن اعبديِر ابلذكر أن الكت     
"الدر الثمُت يف م ربت عنوان ٕٕٕٓ. واآلخر: نشرتو دار الفتح بعمَّان يف العام  زلمود زايد" بتحقيق يف السَتة النورية
 بتحقيق أضبد مرشد؛ اعتمد احملقق فيِو على تسع نسخ خطية. سَتة نورالدين"

 .مصادرًه:ّ
، لقد استعان أبن قاضي شهبة بعدٍد من اؼبصادر، منها ما أرخ للتاريخ اإلسالمي العام، ومنها كتب التاريخ احمللي      

  ومنها ما اختص ابلدولة الزنكية، ومن أمهها:
عن اؼبلك نور الدين  _ اتريخ أيب يعلي ضبزة بن القالنسي اؼبعروف بذيل اتريخ دمشق، أفاد منو أبن قاضي شهبة برواايتٍ 

 م( وىو العام الذي تويف فيِو أبن القالنسي.ٓٙٔٔه/٘٘٘ؿبمود حىت العام )
_ التاريخ الباىر يف الدولة األاتبكية ابؼبوصل لِعز الدين أبن األثَت، أفاد منو  أبن قاضي شهبة فيما خيص سَتة اؼبلك نور 

 الدين ؿبمود وعالقِتِو ابؼبوصل.
ز الدين أبن األثَت، أفاد منو أبن قاضي شهبة يف التسلسل التارخيي لألحداث، فضاًل عن عدٍد من _الكامل يف التاريخ لع

 الرواايت.
_ النوادر السلطانية واحملاسن اليوسفية لبهاء الدين أبن شداد، أفاد منو أبن قاضي شهبة فيما خيص أخبار مصر بعد أن 

 كوه اليها غبماية العاضد الفاطمي من سبرد وزيره شاور السعدي.أرسل اؼبلك نور الدين بن زنكي وزيره أسد الدين شَت 
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_مرآة الزمان ِلسبط أبن اعبوزي، أفاد منو أبن قاضي شهبة يف التحقق من تواريخ األحداث، وعدٍد من الرواايت اػباصة 
 ابلدولة الزنكية.

  أخبار اؼبلك نور الدين ؿبمود وأخبار _ الروضتُت يف أخبار الدولتُت أليب شامة اؼبقدسي، أفاد منو أبن قاضي شهبة يف
 الزنكيُِت ابؼبوصل.

البداية والنهاية لعماد الدين أبن كثَت، أفاد منو أبن قاضي شهبة يف التسلسل التارخيي لألحداث فضاًل عن بعض  _
 الرواايت اػباصة ابلزنكيُت يف اؼبوصل.

 ا خيص أخبار صالح الدين األيويب.السَتة الصالحية ألبن أيب طي، أفاد منو أبن قاضي شهبة فيم _
ومن الواضح أمهية كتايب الكامل يف التاريخ والروضتُت لدى أبن قاضي شهبة، فكثَتاً ما كان يذكر عبارة راجع الكامل     

م، ٜٔٚٔ(، أو ىكذا يف الكامل)أبن قاضي شهبة، ٛ٘ٔم، صٜٔٚٔويذكر اعبزء والصفحة)أبن قاضي شهبة، 
. ومن الطبيعي أن يهتم أبخبار الروضتُت ألنو  " كذا يف الركضتُت"تُت إذ كان يقول: (، وكذلك كتاب الروضٜ٘ٔص

كتاٌب اختص ابلسَتتُت النورية والصالحية أي سَتة نور الدين ؿبمود وصالح الدين األيويب، وكان يستشهد يف بعض 
 األحيان أبقوال بعض اؼبؤرخُت كالسمعاين وأبن خلكان.

 . أسلوبًو:ْ
سلوبِِو اؼبقارنة بُت اؼبصادر من خالل نصوصها، إذ يقول إن النص يف اؼبصدر الفالين خيتلف عن النص يف كان من ا      

(، وقد اتسم ابنفرادِه دبعلوماٍت خاصة عن اؼبلك نور الدين ؿبمود؛ ٓٙٔم، صٜٔٚٔاؼبصدر الفالين)أبن قاضي شهبة، 
لفالين والشهر الفالين والوقت الفالين من العام الفالين يف إذ كان ىو فقط من ذكر أن نور الدين ؿبمودًا ولد يف اليوم ا

" كلد نور الدين أبو القاسم زلمود بن األاتبك عماد الدين حلب ودقق يف تفاصيل والدتو من خالل النص اآلٌب: 
زنكي بن قسيم الدكلة آؽ سنقر الًتكي السلجوقي موالىم يـو األحد عند طلوع الشمس سابع عشر شواؿ سنة 

. فهنا ذكر الزمان واؼبكان وصبع بينهما وحده ما يدل على اىتمامو أبخبار اؼبلك نور عشرة كمخسمائة ْتلب" إحدل
(، واؼبعلومة خاصة بو إذ ذكرىا أبسلوبِِو ومل يذكر من اي مصدر نقلها، ٘ٔم، صٜٔٚٔالدين ؿبمود)أبن قاضي شهبة، 

نو مل يذكر اؼبكان وال اليوم فقط ذكر العام، وكذا أبن األثَت يف وابلرغم من أن أبن عساكر سبقُو يف ذكر اتريخ الوالدة لك
 (. ٕٓ، صٖٜٙٔالتاريخ الباىر)أبن األثَت، 

يف البحث الفئة اؼبنتخبة وىم الزنكيون يف اؼبوصل من خالل اعبوانب السياسي واإلقتصادي  وقد تضمنت النصوص     
، أي يف السنة الفالنية حدث اػبرب الفالين، " كفيها حدث كذا":واإلجتماعي، حُت يذكر خربًا ينِسبو إىل السنة، قائالً 

 وىو يف ىذا يسَت على ِنج مؤرخي التاريخ اإلسالمي العام.
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:" قاؿ الذىيب: مث ومن منهجو أنو يف بعض األحيان إنو كان يذكر اؼبعلومة وينسبها غلى اؼبصدر بشكٍل مباشر كقولِوِ      
، إال أن احملقق مل يقم بتخريج النص اؼبذكور من مصدره ويضعو يف قبيح فعًلًو" مل يتم ذلك كمقت الناس زنكي على

 اؽبامش. 
" قاؿ أبن األثَت كالسبب يف ويف نصوٍص إخرى كان يذكر اػبرب نقاًل عمن سبقو من اؼبؤرخُت كقولِِو:     

ذكر اػبرب ولكن بشكٍل اندٍر  (.  ومن أسلوبِِو أيضًا استعمال اإلسناد يفٙٙٔص، ُّٔٗىذاالفتح...")أبن األثَت، 
 (.ٙٔٔ، صٖٜٙٔفيما خيص الزنكيُت يف اؼبوصل)أبن األثَت، 

 لقد كان الغرض من حديث أبن قاضي شهبة عن الزنكيُت يف اؼبوصل وسيلة إلظهار أمرين:
 األول: من كان يعاصر اؼبلك نور الدين من الزنكيُت يف اؼبوصل.

 نور الدين يف الشام وحلب على اؼبوصل واعبزيرة.  الثاين: انعكاس اعبانب اإلجيايب من حكم 
وبناًء على ما تقدم ديكن اعتبار الكتاب خالصة ألخبار الكتب اليت اىتمت ابلدولة الزنكية، ال سيما فيما خيص  

 العالقات بُت اؼبوصل وحلب عن طريق نصوصو اػباصة ابؼبوصل سواء أكان اؼبؤلف يهدف اىل ذلك أم ال.
 السياسي. _اثنيان. اجلانب

لقد كان للجانب السياسي النصيب األكرب يف األخبار التارخيية  بكتاب الكواكب الدرية ومعظم الكتب األخرى اليت      
ألفت يف التاريخ اإلسالمي، ابستثناء الكتب اؼبختصة ابعبوانب األخرى، وقد كان لكتاب الكواكب الدرية توجو إىل 

ويف  اىتمامو هبذا اعبانب بشكٍل أكرب ابؼبقارنة مع اعبوانب األخرى واليت سنتطرق إليها.أخبار الزنكيُت يف اؼبوصل ما يعٍت 
الوقِت نفسو كان الغرض من اػبرب ربديد اغبقب الزمنية اليت تزامنت مع والية اؼبلك نور الدين ؿبمود، فعن بداية الدولة 

لألمَت عماد الدين زنكي بن آق سنقر بن عبد هللا م( يتناول تفويض السلطنة السلجوقية ٕٚٔٔه/ٕٔ٘الزنكية يف العام )
م، ٍب ٜٗٓٔىـ/ٚٛٗم،الن عمره كان عشُر سنواٍت عند مقتل والده يف العام ٘ٛٓٔىـ/ٚٚٗبن ترغان،ولد يف العام 

احتضنو اعوان والده ومنهم بركياروق صاحب اؼبوصل، وعماد الدين ىو مؤسس الدولة الزنكية، أبو اغبسن علي بن أيب 
( والد اؼبلك نور الدين ؿبمود توىل شحنكية بغداد ٘ٔم، ص ٖٜٙٔز الدين دمحم بن دمحم الشيباين )أبن األثَت ، الكرم ع

(. وبعد ٙٔم، صٜٗٛٔوالشحنة: يطلق على اؼبرابط من اعبند يف البلد من اولياء السلطان لضبط أىلو)، أبن الشحنة، 
م( توىل عماد الدين زنكي إمارة ٕٚٔٔه/ٕٔ٘ي( يف العام )وفاة وايل اؼبوصل عز الدين مسعود بن آق سنقر )الربسق

(، ومن بعدىا قياِمِو ابمتالِك حلب وما حوؽبا يف ٕٜ، صٜٔٚٔاؼبوصل وأقام الدولة الزنكية فيها)أبن قاضي شهبة، 
جزيرة " كفيها فتح عماد الدين زنكي م(، ٍب فتِحِو عبزيرة أبن عمر ومدينة إربل، من خالل قولِِو:ٕٛٔٔه/ٕٕ٘العام)

(. وبعدىا وبشكٍل مباشر ٖٜ، ص ٜٔٚٔ)أبن قاضي شهبة، أبن عمر مث مدينة أربل، كعظيمى شأنيو، كاتسعت دكلتيو
م( يستمر ابلكالم عن نشاطات األمَت عماد الدين زنكي وجهادِه ضد اغبمالت ٜٕٔٔه/ٖٕ٘وعند دخول العام )

ق[ ملك عماد الدين زنكي سنجار كاخلابور كالرحبة، ِّٓ" فيها ]أم يف العاـ الصليبية، فعن امتالِكِو للمدن يقول: 
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:" كفيها أظهر عماد الدين زنكي أنو يريدي (، أما عن جهاِدِه فيقولٜٗ، صٜٔٚٔأبن قاضي  شهبة، ")كافتتح نصيبُت
ويف اغبقيقة كان األمَت عماد الدين زنكي قد بدأ مشروَعوُ  (.ْٗ،ص ُُٕٗأبن قاضي شهبة، جهاد الفرنج")

قبل ىذا العام، إذ يذكر أبن األثَت أنو كان مقاتاًل شجاعاً منذ عهد أمَت اؼبوصل مودود بن التونتكُت الذي حكم اعبهادي 
" فلما استقر األمَت مودكد م(، وقد قال عن اتصالِِو دبودود: ٗٔٔٔ-ٜٓٔٔه / ٚٓ٘- ٕٓ٘خالل األعوام )

فان إىل منزلة أبيًو، كدلا رأل منو العقل كالشجاعة، ابدلوصل، كاتصل بًًو الشهيد عماد الدين الذم عرؼ لو ذلك، مضا
، فردبا كان أبن قاضي شهبة يقصد أنو أظهر اعبهاد (ُٕ، صُّٔٗأبن األثَت، فزاد يف إقطاًعًو كشًهدى معو حركبىوي")

 بعد توليِو منصب أمَت اؼبوصل.
اطَفُو مع االمَت عماد الدين زنكي وذلك ومن اعبديِر ابلذكر أنو ويف بعض النصوص مل يكن أبن قاضي شهبة يظهر تع     

" كأرسل إىل اتج ادللوؾ بورم يستنجدهي، فبعث عليًو عسكران بعد أف أخذ عليًو من ِخالل اغبديِث عنُو، ومن ذلك: 
العهد كادليثاؽ، كأمر كلًدًه سونج أف يسَت إليًو من محاة ففعل. فأكرمهم عماد الدين زنكي كطمأهنم أايمان مث غدر 

)أبن قاضي شهبة، " كمقت الناس زنكي على قبيح فعًلوً . وكذلك قولِِو:(ْٗ، ص ُُٕٗأبن قاضي شهبة، هبم")
 (.ٜٗص ٜٔٚٔ

كما تطرق أبن قاِض شهبة إىل عالقة زنكيي اؼبوصل ابػبالفة، ومن خالِل ذلك يظهر موقف عماد الدين زنكي        
_  ٜٕ٘اػبليفة العباسي الراشد ابهلل ) م( وحينما ساءت العالقة بُتٖٙٔٔه/ٖٓ٘ذباِىها، ففي العام)

م(، استدعى ٖ٘ٔٔ_ٖٖٔٔه/ٚٗ٘_ٕٚ٘السلطان السلجوقي مسعود بن دمحم ) م( وٖ٘ٔٔ_ٖٗٔٔه/ٖٓ٘
اػبليفة الراشد األمَت عماد الدين زنكي إىل بغداد فلىب نداءُه وقِدَم إليِو، واقًتح إليِو قدوَمو معو إىل اؼبوصل إىل حُت صالح 

" مث استنهض اخلليفة األمراء، كأرسل إىل عماد الدين زنكي ، و ظهر ذلك من خالل النص اآلٌب: اغبال بُت األثنُت
فجاء إليًو كالتفَّت عليًو خالًئق. كجاء يف غضوًف ذلك السلطاف داكد بن زلمود بن دمحم بنملك شاه، فخطب لو 

يفة كالسلطاف جدان، كبرز اخلليفة إىل ظاىر اخلليفة ببغداد كخلع عليو، كابيعىوي على ادللك. فتأكدت الوحشة بُت اخلل
بغداد، كمشى الناس بُت يديًو، كما كانوا يعاملوف بًًو أابه، كخرج السلطاف داكد من جانبو آخر. فلما بلغهم كثرة 

أبن قاضي شهبة،  )اجليوش مع السلطاف مسعود حسَّنى عماد الدين زنكي للخليفة أف يذىب معوي إىل بالد ادلوصل"
(، بل زاد األمر ابلسلطان مسعود إىل أن ينهب فبتلكات دار اػبالفة فبا اضطر اػبليفة الراشد ابهلل أن ٗٓٔ،ص ٜٔٚٔ

: " كأخذ مسعود مجيع ما يف دار اخلالفة يتوجو إىل اؼبوصل يصحبة األمَت عماد الدين زنكي، فقال أبن قاضي شهبة، 
أبن قاضي شهبة،  حبة زنكي كدخل ادلوصل")سول أربع أفراس كمثانية بغاؿ برسم ادلاء. كسار الراشد ص

م( وبعد اتفاق السالجقة واألمَت عماد الدين زنكي مع اػبليفة ٖٚٔٔه/ٖٔ٘. أمايف العام التايل) (َُٓ،ص ُُٕٗ
م( غادر اػبليفة الراشد اؼبوصل وفق شروٍط ذكرىا أبن قاضي شهبة ٓٙٔٔ_ٖ٘ٔٔه/٘٘٘_ٖٓ٘اؼبقتفي ألمر هللا)

كىي بلدة مشهورة من بالد أذربيجاف ابتناىا اخلليفة األموم مركاف  اشد من ادلوصل ضلو مراغة" فيها خرج الر قائاًل: 
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(، كسببو ما بلغو من انتظاـ احلاؿ بُت أاتبك زنكي كبُت اخلليفة ادلقتفي َُٗ/ٓبن احلكم،)احلموم، د.ت، 
طب لو يف البالد اليت ٖتت يًدًه يف ادلوصل كالشاـ، على  كالسلطاف مسعود على ضياعو قٌرًرت لو ببغداد، على أف خيي

 .(ٙٓٔ،ص ٜٔٚٔأبن قاضي شهبة،  )أف ال ييكلَّف احلضور عند السلطاف كال يزكر كال يزار"
فمن خالِل ىذا النص يوضح أبن قاضي شهبة أن العالقة بُت اػبليفة العباسي واألمَت عماد الدين زنكي كانت جيدة   

  لدرجة مساندة الثاين لألول عند اغباجة.
أما عن العالقة بُت األمَت عماد الدين زنكي والسلطنة السلجوقية  ذكر أبن قاضي شهبة األزمة اليت حدثت بُت       

" فيها عـز السلطاف مسعود م(، قائاًل: ٗٗٔٔه/ٖٛ٘السلطان السلجوقي مسعود واألمَت عماد الدين زنكي يف العام )
عماد الدين زنكي. فًتددت الرسل بينهما حىت استقر احلاؿ على على قصد ادلوصل كالشاـ لوحشةو كقعت بينو كبُت 

مائًة ألف دينار حيملها زنكي للسلطاف، دفع إليًو منها عشرين ألف دينار. مث إف األمور تقلبت، كعاد أصحاب 
و، ادلصدر نفس األطراؼ خرجوا على السلطاف، فاحتاج إىل مدارات زنكي فأطلق لو الباقي من ادلاؿ إستمالةن لو")

. وىنا تظهر قوة أمَت اؼبوصل عماد الدين زنكي ومكانتِو السياسية لدى اػبالفة العباسية والسلطنة (ُُٓ، صُُٕٗ
السلجوقية. وعن استئناف اغبمالت العسكرية اليت قام هبا األمَت عماد الدين زنكي ضم الكتاب نصوصًا عديدة، فعن 

الد اؽبكارية: وتقع يف مشال العراق وربديدا يف مدينة دىوك، م( قال أبن قاضي شهبة عن بٖٗٔٔه/ٖٚ٘ضبالت العام)
:" فملك تلك البالد كبٌت ىناؾ قلعةن عظيمة مساىا القلعة العمادية. كفيها خيطب (ٗٙ، صٖٜٙٔ)أبن األثَت، 

لفيرات، كبو لألاتبك زنكي يف آمد. كفيها أخذ عانة كىي بلدةه تقعي بُت الرَّقَّة كًىيت من أٍعماؿ اجلىزيرة، يشرؼ على ا
معلومًة ـبتصرة، فهو يعطي اػبرب عن بناء  إاّل أن ىذا النص حيوي( كحديثة" . ِٕ: ْقػىٍلعةه حصينةه )احلموم، د.ت، 

" فلما بلغها أاتبك الشهيد حصر قلعة الشعباين_ قلعة العمادية بشكٍل ـبتلٍف عما ذكره أبن األثَت،إذ قال أبن األثَت: 
ىذا عن (.ْٔ،صُّٔٗ ا_فملكها كخرهبا.كأمر ببناء قلعة العمادية عوضان عنها")كىي من أعظم قالًعها كاحصنه

" كفيها ملك عماد الدين زنكي عدةى بالدو من داير بكر، كملك مدينة ادلعدف وقال يف نٍص آخر:  قلعة العمادية.
قاضي شهبة، الذم يعمل منو النحاس من أرمينية، كمدينة حراف، كأخذ من أعماؿ ماردين عدة مواضع" )أبن 

" كفيها فتح األاتبك زنكي الرىا، م(، قال:ٗٗٔٔه/ٜٖ٘وعن ربركاتِِو العسكرية يف العام ) (. ُُٓ،صُُٕٗ
ككانت مدة حصارًه ذلا مثانية كعشرين يومان. ككانت الرىا من أشرؼ ادلدف عند النصارل كأعظمها زلالن، كىي إحدل 

( ، ُُٓ، صُُٕٗأبن قاضي شهبة،  ا، مث ركمية، ....")الكراسي عندىم، فأشرفها البيت ادلقدس، مث أنطاكي
ويكمل النص ولكنو يصف فيِو مداًن أخرى، أما عن فتح الرىا فيكمل اغبديث يف نٍص آخر، وىنا يظهر ألول مرة يف 

: " قاؿ أبن األثَت: حكى يل مجاعة أعرؼ صالحهم أهنم أخبارِِه عن الزنكيُت يف اؼبوصل أسلوب اإلسناد ، إذ يقول 
رأكا يـو فتح الرىا الشيخ أاب عبد هللا بن علي بن مهراف الفقيو الشافعي، ككاف من العلماء العاملُت الزاىدين يف 
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الدنيا ادلنقطعُت عنها كلو الكرامات الظاىرة. ذكركا عنو أنو غاب عنهم يف زاكيًتًو يـو ذلك، مث خرج عليهم كىو 
دا، فلٌما قعد معهم قاؿ ذلم: حدثنا بعضي إخواننا أف األاتبك زنكي مستبشر مسركر عنده من األرتياح ما مل يركهي أب

فتح مدينة الرىا كأنو شهد معو فتحها يومنا ىذا، مث قاؿ: ما يضرُّؾ اي زنكي ما فعلت بعد اليـو كبقي يردد القوؿ 
 (.ُُٕ_ُُٔ،ص ُُٕٗ مراران فضبطوا ذلك اليـو فكاف يـو الفتح...")

يصّور أبن قاضي شهبة اػبرب تصويرًا موثَّقَا مع اإلسناد فبا يؤكد أمهيِتِو لديِو فضاًل عن أمهيِتو فمن خاِلِل ىذا النص       
م( منقواًل عن أبن ٚٗٔٔه/ٔٗ٘لدى اؼبسلمُت. بعد ذلك كان اػبرب عن استشهاد األمَت عماد الدين زنكي يف العام )

ين زنكي بن آؽ سنقر رمحو هللا تعاىل.قاؿ أبن األثَت: كاف " كفيها قيًتلي األاتبك عماد الداألثَت من خالل النص اآلٌب: 
حياصر قلعة جعرب، فبينا ىو انئم دخل عليًو نفره من شلاليًكًو فقتلوهي غيلةن كمل جيهزكا عليًو، كىربوا من ليلًتًهم إىل 

كر يعًلمهيم بقتًلو، فبادر القلعة، كمل يشعر أصحابيوي بقتًلًو، فلما صعد أكلئك النفر إىل القلعة، صاح من هبا إىل العس
أصحابوي إليو، فأدركوي أكائًليهيم كبًو رمق، حدثٍت كالدم عن بعضي خواًصًو، قاؿ: أدركتيوي كىو يف السياؽ، فحُت رآين 
ظن أين أريدي قتلو، فأشار إيلَّ إبصبًعًو السبابة، فوقفتي من ىيبًتًو، كقلتي لو اي موالان من فعل بك حىت أقتيلو؟ فلم 

"  ويف نصٍّ عن وصِفِو قال:  (.ُُٗ، صُُٕٗأبن قاضي شهبة،  على الكالـ، كختم هللا ابلشهادًة أعمالو")يقًدر 
مليح العينُت طويل القامة، ليس ابلطويل الباًئن. ككانت سَتتيوي من أحسًن سَت ادللوؾ،  كاف زنكي حسن الصورة أمسر

أبن  منو شامل يعجز القوم عن التعدم على الضعيف")ككاف من أكثرىا حزمان كضبطان لألمور، ككانت رعيتىوي يف أ
:" قاؿ أبن األثَت: حدثٍت كالدم قاؿ: قدـ الشهيد أاتبك أما عن مشائِلُو فقد قال(. َُِ،ص ُُٕٗقاضي شهبة،

زنكي إلينا ّتزيرة أبن عمر يف بعض السنُت، ككاف زمن الشتاء، فنزؿ ابلقلعة، كترؾ العسكر ابخلياـ، ككاف من مجلة 
ئًًو عز الدين أبو بكر الدبيسي_ كىو من أكرب أمرائًًو كمن ذكم الرأم عنده_فدخل الدبيسي البلد كنزؿ بدار أمرا

إنساف يهودم كأخرجوي منها، فاستغاث اليهودم إىل زنكي كىو راكب، فسأؿ عن حاًلًو فأيخرب بو ككاف الشهيد كاقفان 
ذلك اخلرب، نظر إىل الدبيسي نظر مغضب كمل يكلًٌموي كلمة  كالدبيسي إىل جانبًو كليس فوقو أحد، فلما مسع األاتبك

كاحدة، فتأخر القهقرم كدخل البلد، كأخرج خياموي كأمر بنصبها خارج البلد، كمل تكن األرض ٖتتمل اخلياـ عليها 
على لكثرة الوحل كالطُت، قاؿ: فلقد رأيت الفراشُت كىم ينقلوف الطُت لينصبوا خيمتو، فلما رأكا كثرتو جعلوا 

أبن قاضي  األرض تبنان ليقيموىا كينصبوا اخلياـ، كخرج إليها من ساعًتًو، كانىيك هبذا سياسةن كإنصافان")
:" ككاف ينهى أصحابو عن اقتناء األمالؾ كيقوؿ: وعن زىده وحث أعوانِو على الزىد قال(. ُُِ،صُُٕٗشهبة،

ت تغٍت عنها. كإف خرجت البالد من أيدينا فإف مهما كانت البالد لنا فام حاجة لكم يف األمالؾ فإف اإلقطاعا
أبن  األمالؾ تذىب معها، كمىت صارت األمالؾ ألصحاب السلطاف ظلموا الرعية كتعدكا عليهم كغصبوا أمالكهم")

 (.ُُِ، صُُٕٗقاضي شهبة،
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بدأ أبن قاضي  م(. أما بعد ذلك فقدٚٗٔٔه/ٔٗ٘وكان ىذا اػبرب ىو األخَت عن األمَت عماد الدين زنكي، يف العام ) 
شهبة بذكر بداية توزيع مناطق حكم األمَت عماد الدين زنكي على أبنيِو  سيف الدين غازي الذي توىل اؼبوصل ونور 

" كفيها دلاٌقتلى زنكي سار أسد الدين شَتكوه الدين ؿبمود الذي توىل حلب ٍب الشام كلو وقيام الدولة النورية، إذ قال: 
كقاؿ لو: " أان اعلم أف الوزير مجاؿ الدين ]مجاؿ الدين األصفهاين، كزير األمَت قطب  من ساعًتًو كقصد نور الدين،

الدين مودكد، ككاف من خَتة مستشاريو، ككالده الكامل بن علي كاف أديبان مشهوران ذكمكانة عالية إىل درجة تنافس 
( قد أخذ عسكر ُْٕ_َْٕ/ ٗـ، ُٕٖٗىػ /َُْٕادللوؾ كالوزراء كالسالطُت على استخدامو[) أبن االثَت،

ؾى إىل حلب كٕتعلها   ادلوصل كعـز على تقدمي أخيك سيف الدين غازم كقصًدًه إىل ادلوصل. كقد رأيتي أف أصَتًٌ
أبن قاضي  كرسي شللكتك كٕتتمع يف خدمًتكى عساكر الشاـ. مث أخذه كسار يف ًخدمًتًو كسلَّموي قلعتها..")

 (.ُِِ،صُُٕٗشهبة،
نشاطات اؼبلك نور الدين ؿبمود يف دولِتِو، وال سيما نشاطاتو العسكرية واليت كان منها ما ىو  بدأ بذكر بعد ذلك     

م(، بعد أن ىجم عليها ٚٗٔٔه/ٔٗ٘مشًتٌك مع أخيِو سيف الدين أمَت اؼبوصل وأوؽبا ربرير الرىا الثاين يف العام )
ردت االخبار أف أبن جوسلُت: الكونت " كفيها ك الصليبيون فور استشهاد عماد الدين زنكي، إذ قال عن ذلك: 

، كىو من مشاىَت القادة الصليبيُت، )أبن Joscelin II de Courtenayجوسلُت الثاين دم كورتنام: 
( مجع الفرنج من كلًٌ انحية كقصد مدينة الرىا على غفلو ٔتوافقة من النصارل ادلقيمُت هبا، ْٖٔ/ٗاألثَت، الكامل، 

من فيها من ادلسلمُت. فنهض نور الدين زلمود يف عسكره كمن انضاؼ إليًو من فدخلها كاستوىل عليها كقتل 
الًتكماف كغَتىم يف زىاء عشرة آالؼ فارس، ككقفت الدكابُّ يف الطرقات من شدة السَت، ككافوا البلد كقد حصل 

من قتل، كاهنـز أبن أبن جوسلُت كأصحابو فيًو، فهجموا عليهم ككقع السيفي فيهم، كقتل من أرمن الرىا ك النصارل 
جوسلُت بنفًسًو، كزلق السيف كلَّ من ظفر بو من نصارل الرىا، كاستخلص من كاف أًسر من ادلسلمُت...") أبن 

. ولكنو يف ىذا النص مل يذكر دور زنكيي اؼبوصل يف ىذه اؼبعركة علمًا أبن ؽبم دوراً (ُِّ،ص ُُٕٗقاضي شهبة، 
:" ككاف من ابلقلعة قد أرسلوا  إىل ادلوصل أبن األثَت الذي قال عن ربرير الرىافيها، وقد ذكره مؤرخون اآلخرون ومنهم 

يعرفوف سيف الدين اخلرب، فوصل القاصد إىل كالية ادلوصل، فلقي عز الدين أاب بكر الدبيسي، كقد سار إىل اجلزيرة 
ًتؾ عز الدين قصد اجلزيرة كسار ليتسلمها إقطاعان، فسلك طريق البقعاء متصيدان، فلقى القاصد فأخربه خرب الرىا، ف

ضلو الرىا، كأرسل إىل سيف الدين قاصدان مسًتحيان ينهى إليًو احلاؿ، كيطلب منو ادلدد، فجهًٌزت العساكر من 
. (ٕٖ، ص ُّٔٗأبن األثَت،  ادلوصل، كجدَّ عز الدين يف السَت، فوصلها كقد ملكها نور الدين كاستقر فيها..")

الذي قام بِو سيف الدين غازي مع نور الدين ؿبمود فهو ضباية دمشق من ضبلة األؼبان وىي  أما العمل العسكري الثاين
م( ٜٗٔٔه/ٖٗ٘( يف العام )ٛٛ، ص ٖٜٙٔاغبملة الصليبية الثانية، بقيادة كونراد الثالث امرباطور اؼبانيا) ابن االثَت ،



ىمجلظىدراداتىموصلوظ
ىتطنىىببحوثىالموصلىاالكادوموظىفيىالطلومىاالندانوظى،وظىرلموظىمحكمظفصلمجلظى

ISSN. 1815-8854 

 هـُْْْذطبانى -َِِّ(،ىذباطى66مجلظىدراداتىموصلوظ،ىالطددى)

 
 

 
(12) 

:" مث إف الفرنج ن خالل النص اآلٌبحينما استنجدت دمشق أبمَتي اؼبوصل وحلب، وقد ذكره أبن قاضي شهبة م
تقدموا كخيموا ابدليداف األخضر، كضايقوا البلد حىت نزلوا على أبوابو، ككاف أنر كىو معُت الدين بن عبد هللا ادلدبر 

( قد كاتب سيف الدين ُِٔ:  ِـ،ُٖٔٗىػ / ُّٕٖ؛ أبن العدمي ، ٖٓ، صُّٔٗألمور دمشق  )ابن االثَت ،
نكي. فلما كاف اليـو اخلامس كصل سيف الدين غازم يف عشرين ألف كنزؿ ْتمص، ككصل غازم كنور الدين أبٍت ز 

. وعن موقعٍة أخرى (ُِٖ_ُِٕ،صُُٕٗأبن قاضي شهبة،  نور الدين إىل محاه، كفرح ادلسلموف بذلك، ..")
من الساحل  " فيها ٖتركت الفرنجم( ذكر أبن قاضي شهبة النص اآلٌب: ٓ٘ٔٔه/ٗٗ٘شاركت فيها اؼبوصل يف العام )

ليقصدكا بالد حلب، فسار نور الدين بعساًكرًًه، كمجع كثَتان من الًتكماف، ككتب إىل معُت الدين يستنجدهي، فبعث 
إليًو األمَت رلاىد الدين بٌزاف بن مامُت انئب مدينة صرخد صرخد: كىي قلعة حصينة مالصقة حلوراف من أعماؿ 

 )ق، كجاءت عساكر أخيو سيف الدين، كسار إىل أنطاكية.."( يف عساكر دمشْٓٓ/ّدمشق، )احلموم ، د.ت، 
 وىذا ىو النص األخَت الذي ذكره عن اؼبوصل يف عهد أمَتىا سيف الدين غازي. (ٖٓٔ،ص ٜٔٚٔأبن قاضي شهبة، 

وفاتِِو  مع أخباٍر اخرى كانت متزامنة اترخيياً مع أخبار اؼبلك نور الدين ؿبمود أىل أن تويف األمَت سيف الدين غازي، فذكر
" كفيها تويف غازم بن زنكي م(، وقام دبدِحِو ووصِفِو أبوصاٍف جليلة، ومن ذلك: ٓ٘ٔٔه/ٗٗ٘يف أحداث العام )

صاحب ادلوصل، ككاف عمريهي أربعان كأربعُت سنة، ككاف من أحسًن الناًس صورة، كديًفن ابدلدرسة اليت أنشأىا ابدلوصل، 
ن زلمود، فرابهي كأحسن إليو، فلم تطل أايمىوي، كمات شاابن مل يعقل. ككاف سيف كخٌلفى كلدان ذكران أخذه عميوي نور الدي

، كىو أكؿ من محل على رأًسًو سنجقان من األاتبكية أصحاب األطراؼ، فإنو مل يكن  الدين شجاعان كرديان ذا عـز كحـز
م إاٌل كالسيفي يف كسًطًو، فلما فيًو من يفعلوي ألجل السالطُت السلجوقية. كىو أكؿ من أمر عسكرىهي أال يركب أحدىي 

أمر ىو بذلك اقتدل بًو أصحاب األطراؼ، كدًفن ابدلدرسة األاتبكية اليت بناىا ككقفها على احلنفية كالشافعية يف 
 . (ُُّ،ص ُُٕٗأبن قاضي شهبة،  ادلوصل، كبٌت هبا أيضان خانقاه")

" دود بن عماد الدين زنكي، فقال أبن قاضي شهبة، :وبعد وفاة سيف الدين غازي، خلَفُو أخوُه  قطب الدين مو       
وبعد ذلك أصبحت سنجار (. ُِّ،ص ُُٕٗكمتلك بعد ادلوصل أخوهي قطب الدين مودكد") أبن قاضي شهبة، 

" قاؿ أبن األثَت: كدلا ملك مطمحاً لألخوين نور الدين ؿبمود وقطب الدين مودود ورِغب األثنان يف امتالكها، إذ قال: 
ادلوصل كالبالد اجلزرية كاف أخوه نور الدين ْتلب كىو أكرب من قطب الدين. فكاتبوهي بعض األمراء  قطب الدين

كطلبوه إليهم، منهم ادلقدـ كالد مشس الدين بن ادلقدـ كىو حينئذو دزدار سنجار فسار نور الدين من حلب يف 
 الداية، فسلم إليهم دمحم بن ادلقدـ سنجار") سبعُت فارس من أكابر دكلًتًو، منهم أسد الدين شَتكوه، كرلد الدين بن

(، ُمكوَّن Wardenلفٌظ عجميٌّ معناه حاِفظ الَقْلعة أو واليها )ودزدار .(ُّّأبن قاضي شهبة،الكواكب الدرية،ص 
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؛ ابن واصل، ٕٗٔ/ ٚم، ٜٜٙٔىـ /ٖٛٛٔأي الَقْلعة، و"دار" اغباِفظ،) ابن خلكان ،  -ويُقال "ِدْزه"  -من "ُدْزه" 
 (.ٛ/ ٔمٜٚ٘ٔىـ/ ٖٙٚٔ

فهذا اإلجراء أاثر استياء قطب الدين إذ كان يرغب ابمتالك سنجار؛ يف الوقت الذي اكباز أبن اؼبقدم صاحب      
(.  ٖٓٙ: ٜم ، ٜٚٛٔىـ /ٚٓٗٔور الدين وسلمها لو ألن والءُه لو وليس لقطب الدين)ابن االثَت، سنجار إىل اؼبلك ن

لكن اؼبلك نور الدين ؿبمودًا برر امتالِكو لسنجار بكونِِو األكرب من اإلخوة، وأن فريقًا من أعيان سنجار راسلوه وأبلغوُه 
(. وذبنبًا لوقوِع فتنًة بُت أمَتي اؼبوصل ٛٔٔ/  ٔم، ٜٚ٘ٔ/ ىـٖٙٚٔرغبتهم بقدوِمِو إىل سنجار وامتالِكها)أبن واصل، 

وحلب بسبب سنجار،سعى الوزير صبال الدين األصفهاين وزير األمَت قطب الدين مودود إلقامة ُصلٍح بُت قطب الدين 
ر الدين ضبص ونور الدين، إذ سار صبال الدين إىل اؼبلك نور الدين ؿبمود واتفق معو على الصلح على ان أيخذ اؼبلك نو 

 (. ٖٗٔ_ٖٖٔ، صٜٔٚٔومابسنجار من أموال، وأيخذ األمَت قطب الدين سنجار)أبن قاضي شهبة، 
أما عن اشًتاك اؼبوصل يف جهاد اؼبلك نور الدين ؿبمود وضبالتِو العسكرية فقد استعان اؼبلك نور الدين ؿبمود         

م(، ويف اؼبعركة نفسها برز دور زين الدين علي  ٗٙٔٔ/هٜ٘٘أبخيو قطب الدين مودود لتحرير حصن حارم يف العام )
بن بكتكُت انئب لقلعة اؼبوصل يف عهد الشهيد عماد الدين زنكي ومن بعده أبِنيو سيف الدين غازي وقطب  كوجك

( برز دوره كقائٍد لقوات اؼبوصل وانئب قلعتها وشجاعتو وفنو اغبريب بعد أن  ٙٛ، ص ٖٜٙٔالدين مودود) أبن االثَت، 
ح يف ربقيق مناورة كانت سبباً يف ىزدية الصليبيُت وانتصار اؼبسلمُت فضاًل عن أمهية تلك اؼبعركة لقوات اؼبوصل وحلب قب

من الناحيتُت السياسية واالقتصادية إذ كان للموصل نصيٌب من عوائد اؼبعركة، وقد صوَّر أبن قاضي شهبة ذلك من خالل 
نور الدين دلا أصابو ابلبقيعة من الفرنج ما أصابو، بعث إىل أخيًو قطب " كالسبب يف ىذا الفتح أف النص اآلٌب: 

الدين ابدلوصل كفخر الدين قرا أرسالف ابحلصن، كصلم الدين أليب ٔتاردين كغَتىم، كطلب منهم النجدة. فبادركا 
شهبة، أبن قاضي  )كجاؤا إليًو أبنفسهم، إال صاحب ماردين، فإنو جهز عساًكرهي،كأتخر ىو لعذرو منعو"

 (.ٙٙٔ،صٜٔٚٔ
" فلما ومل يكتِف أبن قاضي شهبة هبذا النص بل أتبعُو بنصٍّ آخر يصّوِر فيو تفاصيل اؼبعركة من خالِل قولِِو:       

اجتمعت العساكر على مدينًة حلب، سار هبم نور الدين إىل حاـر كانزذلا، كبلغ الفرنج اخلرب فحشدكا كجاؤا يف 
نس صاحب أنطاكية، كالقمص صاحب طرابلس، كأبن جوسلُت كىو من مشاىَت الفرنج  ثالثُت ألًف فارس كفيهم الرب 

أبن قاضي شهبة،  كأبطاذلا، كالدكؾ معهم، كىو رئيس الرـك كمقدمها. ككاف معهم من الرجاؿ ما ال حيصى")
: "فلما صوأراد أبن قاضي شهبة تصوير دور اؼبوصل القتايل يف ربقيق النصر من خالِل ىذا الن(. ُٕٔ، ص ُُٕٗ

تقاربوا كاصطفوا للقتاؿ، بدأت الفرنج ابحلملة على ميمنة ادلسلمُت كهبا عسكر حلب كفخر الدين، فاندفعوا بُت 
أيديهم، كقصدكا بذلك أف يبًعدكا الفرساف عن الرجالة، فتبعتهم الفرساف، فعطف حينئًذ زين الدين يف عسكر 
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م، كمل ديضوا ابلطلب خوفان على رٌجالًتهم من العطف،  ادلوصل على الرجالة فحصدىم ابلسيف. كعادت خٌيالته
 .(ٚٙٔ،ص ٜٔٚٔأبن قاضي شهبة،  )فصادفوا رجالًتًهم بُت قتيلو كأسَت، كمل يبقى منهم قليله كال كثَت"

وفضاًل عن تصوير أحداث اؼبعركة يف ىذا النص فقد اتضح دور اؼبوصل يف اإلسراِع بتحقيق النصر من خاِلل خطة      
ابرعة نفذىا زين الدين علي  كوجك الذي قاد ضبلة اؼبوصل. أما عن ذِكرِِه الشًتاك اؼبوصل يف فتح حارم؛ فذلك  عسكرية

لتوضيح عمق العالقات بُت الزنكيُت يف الشام واؼبوصل، بل إن اؼبلك نور الدين ؿبموداً مل ينَس نصيب اؼبوصل من الغنائم، 
" كعاد إىل حلب ِمِو عن انتصار اؼبلك نور الدين ؿبمود يف حارم قائاًل: وأشار أبن قاضي شهبة إىل ذلك من خالِل كال

ابألسرل كالغنائم، كامتألت حلب منهم، كبيعى األسَت بدينار، كفرقهم نور الدين على العساكر، كأعطى أخاهي 
(. ُٕٔ،ص ُُٕٗأبن قاضي شهبة،  كصاحب احلصن األمواؿ العظيمة كالتحف الكثَتة، كعادكا إىل بالدىم")

 فهذا النص خَُت دليٍل على حسن العالقات بُت اؼبوصل وحلب وقطب الدين مودود ونور الدين ؿبمود.
م( اشًتكت قوات اؼبوصل مع قوات الشام يف فتِح حصوٍن عديدة، كحصن العردية، ٚٙٔٔه/ٕٙ٘أما يف العام )      

" كفيها دخل نور الدين كمعو ذكر ذلك قائالً: وحصن صافيتا، وغَتىا فتمكنوا من ربريرىا وغنموا منها الكثَت. ولقد 
 Crac desأك قػىٍلعة احًلٍصن:  أخوه قطب الدين صاحب ادلوصل، فاجتازكا على حصن األكراد

Chevaliers ،( ، ِْٔ/ ِ، كىو ًحٍصنه مىنيعه على اجلىبىل الذم ييقاًبلي مًحٍص من جهة الغرب)أحلموم،د.ت
أنفسهم لقتاؿ ادلسلمُت كامتنعوا عن الزكاج، كمل تكن لديهم طاعة (]الذين نذركا Templarsكىو للداكية )

ألحد، كاطلق عليهم فرساف ادلعبد ، ككانوا مجيعا ديلكوف احلصوف كاألساطيل،كذلم حق ادلعاىدات، كجباية 
ىػ/ ُّٖٗالضرائب، ككصفوا ابهنم دكلة داخل الدكلة، ككانوا موضع احًتاـ ملك بيت ادلقدس[ ) ابن الفرات ، 

(. فلم حياصركه حلصانتًو كصعوبًتو، كإمنا أخذكا مجيع ما يف قراهي كنواحيها، مث ساركا إىل حصوفو ّٖ: ِـ، ُٗٔٗ
ذلم ففتحوىا: بعضها ابلسيف كبعضها ابألماف، منها حصن العزدية]ادلقصود العردية[ كحصن صافيتا، كأسركا 

أىليها كأحرقوىا. فلما كصل إليها نور الدين، مل جيد فيها كغنموا. مث توجهوا إىل قلعة ىونُت، فلما قربوا منها أخالىا 
فائدة، فأمر ٓتراهبا كىدـ سورىا، كعـز على منازلة بَتكت، فوقع خلفه يف العسكر، فرجع. كتوجو قطب الدين إىل 

 (.ٖٚٔ،ص ٜٔٚٔأبن قاضي شهبة، )بالده، كأعطاه نور الدين الرقة، فاجتاز عليها يف طريًقًو كرتب نوابو هبا"
بعد ىذا النص توقف أبن قاضي شهبة عن ذكر الزنكيُت يف اؼبوصل ألن األحداث كانت تتطلب ذلك، ولكنو عاد إىل   

اؼبوصل بذكِر خرب وفاة أمَتىا قطب الدين مودود، و ذكر ذلك يف أخبار اؼبلك نور الدين ؿبمود ضمن العام 
أبن قاضي شهبة،  )دكد ابدلوصل . . . "" أما الشرؽ فوفاة أخيًو قطب الدين مو م( قائاًل: ٓٚٔٔه/٘ٙ٘)

وىنا تغَتت األحداث من اعبانب السياسي؛ إذ أصبحت اؼبوصل اتبعًة غبكم اؼبلك نور الدين . (ٜٓٔ_ٜٛٔ،صٜٓٚٔ
م( وذلك للسيطرة على الوضع السياسي فيها بعد وفاِة أمَتىا قطب الدين مودود، وقد  ٔٚٔٔه/ٙٙ٘ؿبمود يف العام )
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أخيِو سيف الدين غازي الثاين بن قطب الدين مودود وأمَت اؼبوصل بعده، تزوج من إبنة عمو نور كان ذلك ؼبساندة أبن 
( بعد توليِو منصب أمَت اؼبوصل خلفاً لواِلِدِه ٘_ٗ/  ٗم ، ٜٜٙٔىـ /ٖٛٛٔالدين بعد قدومو اىل اؼبوصل،) أبن خلكان،

متسلطًا يف رأيِِو على سيف الدين، فمن أىم  قطب الدين، وذلك ألن فخر الدين عبد اؼبسيح مستشار قطب الدين كان
أخبار الزنكيُت يف اؼبوصل بعد وفاة أمَتىا، قدوم اؼبلك نور الدين ؿبمود إليها، وزبليص سيف الدين غازي الثاين من 
تدخل فخر الدين عبد اؼبسيح ، ولتثبيت حكمو مع عدد من اإلجراءات اإلدارية فيها، إذ ذكر أبن قاضي شهبة يف 

 ه(:ٙٙ٘العام )أحداث 
 " فيها سار نور الدين إىل سنجار ففتحها، كىدـ سورىا ابدلناجيق، كسلَّمها إىل أبن أخيًو األكرب عماد الدين زنكي

سنجار([،) أبن قاضي الثاين ]األبن األكرب  لقطب الدين مودكد، عيُتًٌ أمَتان على سنجار، كيعرؼ ب)صاحب 
ككاف هبا سيف الدين غازم بن مودكد_ أخي نور  مث سار إىل ادلوصل_ (،َّّ :ِ، َُٕٗشهبة،

الدين_ابستخالؼو من كاًلًدًه. ككاف ادلتويل ألمورًًه فخر الدين عبد ادلسيح، كىو ادلتحكم يف ادلملكة، كليس لسيف 
 الدين من األمر إاٌل األسم. ككاف عبد ادلسيح ىذا نصرانيان أظهر اإلسالـ، ككاف يقاؿ أف لو كنيسة يف جوًؼ دارًه.
ككاف سيء اخللق، خبيث السريرة يف حق ادلسلمُت كالعلماء خاصة. فراسل عبد ادلسيح نور الدين يسألو الرجوع 
كعدـ التعرض للموصل، فلم يلتفت نور الدين إىل رسالًتًو، كقاؿ لو: قل لصاحبكى : أان أرفق ببٍت أخي منك، فال 

وصل مع نور الدين، ككاتبوهي ابلوثوب على عبد ادلسيح كتسليم تدخل بيننا، كذكر لو هتديدان كبَتان. ككاف كل من يف ادل
البلد إليًو. فلما علم عبد ادلسيح ذلك راسلوي يف تسليم البلد إليًو كتقريرًه على سيف الدين، كيطلب األماف لنفًسًو 

، فإين مل آًت آلخذ كإقطاعان يكوفي لو، فأجابو إىل ذلك، كقاؿ: ال سبيل إىل إبقائًًو ابدلوصل بل يكوف عندم ابلشاـ
البلد من أكالدم، كإمنا جئتي ألخلص الناسى منوي، كأتوىل أان تربية أكالدم. فاستقرت القاعدة على ذلك، كسلمت 
ادلوصل إليًو. كسكن القلعة، كأقرًٌ سيف الدين غازم على ادلوصل، ككىل قلعتها خادـه يقاؿي لو كمشتكي]ادارم 

( ،كجعلوي دزداران فيها، كقسم مجيع ُٕٔ، ص ُّٔٗ اليو[ ،) ابن االثَت، عسكرم من شلاليك نور الدين ، كمقراب
(. ُُٗ_َُٗ،ص َُٕٗأبن قاضي شهبة،  ما خٌلفو أخوهي قطب الدين بُت أكالدًه ٔتقتضى الفريضة الشرعية")

يلدكز صاحب اؼبسيح إل عبد إن أبن قاضي شهبة يف ىذا النص مل يذكر اػبرب كاماًل، فهذا النص خيص مراسلة فخر الدين
أذربيجان عن طرق إرسال عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود أخو سيف الدين أمَت اؼبوصل، وخليفتِو، )أبن األثَت، 

( شقيق سيف الدين غازي إليِو، فقام إيلدكز بتهديد اؼبلك نور الدين ؿبمود عن طريِق ٖٓ/ٓٔم ، ٜٚٛٔىـ /ٚٓٗٔ
وصل، لكن اؼبلك نور الدين ؿبمود مل أيبو بكالم إيلدكز ووجو الكالم إىل رسول رسوٍل أرسلو إليو وأمرِه ابلرجوع عن اؼب

" قل لصاحبكى : أان أرفق ببٍت أخي منك، فال تدخل ]نفسك[ إيلدكز وليس إىل فخر الدين عبد اؼبسيح قائاًل لو:
اإلسالـ، بيننا،كعند الفراغ من اصالحهم يكوف احلديث معك على ابب مهذاف، فإنك قد ملكت نصف بالد 

كأمهلت الثغور، حىت بلغ الكرج كىم مجاعة من النصارل يسكنوف جباؿ القبق كبلد السرير، ىكذا عرفهم احلموم) 
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(عليها، كبليت أان أبشجػع الناس_ الفرنج_، كأخذت بالدىم، كأسرت ملوكهم فال جيوزيل َٔٓ/ْمعجم البلداف، 
دلا أمهلت من بالد االسالـ ، كإزالة الظلم عن ادلسلمُت") أبن أف اتركك على ما أنت عليو، فإنو جيػػب علينا احلفظ 

 (.ُِٗ: ُـ ، ُٕٓٗىػ/ ُّٕٔكاصل، 
م( ؾبيء اؼبلك العادل إىل اؼبوصل، إذ ٓٛٔٔ_ٓٚٔٔه/٘ٚ٘_ٙٙ٘اؼبستضيء أبمر هللا) ولقد ابرك اػبليفة العباسي    

ليو منصب أمَت اؼبوصل، فقال أبن قاضي شهبة عن أرسل إليِو خلعًة أعطاىا لسيف الدين غازي الثاين ىديًة دبناسبة تو 
" كدلا كاف حياصر ادلوصل، جاءتوي خلعة من اخلليفة فلبسها، فلما دخل ادلوصل خلعها على أبن أخيًو سيف ذلك: 

  .(ُُٗ، ص ُُٕٗالدين غازم..") أبن قاضي شهبة، 
ؿبمود، وقد اتضح ذلك حُت قِدَم إليها، فقد قال ومن اعبدير ابلذكر أن للموصل مكانة كبَتة يف قلب اؼبلك نور الدين    

ـي هبا، كنراؾى أبن قاضي شهبة :" كأقاـ ابدلوصل ضلو عشرين يومان، كسار إىل الشاـ، فقيل لو: إنك ٖتب ادلوصل كادلقا
 أسرعت العود، فقاؿ: قد تغَت قليب فيها، فإف مل أيفارقها ظلمت، كدلعٌت آخر إنٍت ىهنا ال أكوفي مرابطان للعدك
كمالزمان للجهاد". كما ذكر أبن قاضي شهبة نقالن عن أبن كثَت نصان يقوؿ: " قاؿ الشيخ عماد الدين بن كثَت: إف 

يف النـو كىو يقوؿي لو: طاب لك بلديؾ، كتركت  نور الدين دلٌا كاف يف آخر ليلة من إقامًتًو ابدلوصل رأل النيب 
ىػ/ ُُُْأبن كثَت،  السفر، كما أصبحى إاٌل سائران إىل الشاـ..") اجلهاد كقتاًؿ أعداًء هللا! فنهض من فورًًه إىل

 (.ُِٗ_ُُٗ،صُُٕٗ؛أبن قاضي شهبة، ِّٔ/ ُِـ (، َُٗٗ
م( فقد قام اؼبلك نور الدين ؿبمود إبرسال فياًل وىدااي أخرى كان قد أرسلها إليِو صالح ٖٚٔٔه/ٛٙ٘أما يف العام )   

" بعث صالح الدين ىدية إىل نور الدين فيها فيله كمحاره عتايب سلطط  هبة: الدين األيويب من مصر، فقال أبن قاضي ش
كثوبو عتايب، فأىدل نور الدين الفيل إىل أبن أخيًو سيف الدين غازم صاحب ادلوصل مع شيءو من ٖتف الثياب 

قام اؼبلك  سوِ ويف العام نف(. ُِٔ،صَُٕٗأبن قاضي شهبة، كالعود كالعنرب، كجهز احلمار العتايب إىل بغداد...")
نور الدين ؿبمود بزايرتِِو الثانية إىل اؼبوصل، وزار فيو اعبامع النوري وكان قد اكتمل بناؤه، فقال أبن قاضي شهبة عن ذلك: 

أبن قاضي شهبة،  "كفيها سار نور الدين إىل ادلوصل كصلى يف اجلامع الذم بناه كسط البلد كتصدَّؽ ٔتاؿو كثَت...")
: " كعاد نور الدين من  فقال عن ذلك، واستأنف جهادهُ  ؼبلك نور الدين زايرتو إىل اؼبوصلفأِنى ا( ُِٔ،ص َُٕٗ

، كفتح مرعش كهبنسا") بعد ذلك (. ُِٕ،ص ُُٕٗأبن قاضي شهبة،  ادلوصل، كقطع الفرات كقصد بالد الرـك
:" ..فلما كاف يـو األربعاء م( قائالً ٗٚٔٔه/ٜٙ٘ذكر أبن قاضي شهبة نصاً عن وفاة اؼبلك نور الدين ؿبمود يف العام )

احلادم عشر من شواؿ من ىذه السنة قبض إىل رمحو هللا تعاىل كقت طلوع الشمس عن مثافو كمخسُت سنة، مكث 
منها يف ادللك مثاين كعشرين سنة، كصٌلى عليًو ّتامع القلعة، كدًفن ابلقلعة، مث نيًقل إىل تربة ٕتاكر مدرستًو اليت بناىا 

أما أبنو اؼبلك الصاحل فقد ترك  (.ٜٕٕ_ٕٕٛ،ص ٜٔٚٔأبن قاضي شهبة،  )ّتوار اخلواصُت.."ألصحاب أيب حنيفة 
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:" مث توجو ادللك الصاحل إمساعيل إىل وقد ذكر أبن قاضي شهبة ذلك قائال، دمشق وذىب غلى حلب أبمِر أعواِن والدهِ 
 (.َِّ،ص ُُٕٗة،أبن قاضي شهب حلب كأقاـ هبا إىل أف تويفى يف سنة سبع كسبعُت]كمخسمائة[")

أما عن الزنكيُت يف اؼبوصل بعد وفاة اؼبلك نور الدين، فلم يعد حاؽبم كما كان يف حياتِِو، إذ كانت ىيبتُو تظلُُّهم، وقد      
تغَت حال الدولة الزنكية سباماً، فأصبح الصليبيون يهددون حدود الدولة، وكان صالح الدين األيويب يطمح يف السيطرة 

كبار الدولة الزنكية يريدون أن حيل سيف الدين غازي الثاين مكان عمو اؼبلك نور الدين وأيٌب إىل دمشق عليها، وكان   
ليتسلم السلطة فيها ولكنو رفض ذلك، وىذا أمٌر طبيعي؛ إذ إن اؼبلك نور الدين ؿبمودًا ىو أشجع الزنكيُت بعد والده 

" كعـز الفرنج على قصًد دمشق فاتِِو يف ىذا النص:عماد الدين، وقد ذكر أبن قاضي شهبة وضع الزنكيُت بعد و 
كانتزاعها من أيدم ادلسلمُت، فربز إليهم إبن ادلقدـ األاتبك، فواقعهم عند ابنياس كضعيف عن مقاكمتهم فهادهنم 

ٌا بلغ مدة، كدفع إليهم أمواالن جزيلة عجَّلها ذلم، كلوال أنو خوفهم بقدكـً ادللك الناصر صالح الدين دلا ىادنوه. كدل
ذلك صالح الدين، كتب إىل األمراء كخاصة _أبن ادلقدـ _يلومهم على ما صنعوا من ادلهادنة، كدفع األمواؿ إىل 
الفرنج، كىم أقلُّ كأذؿ، كأخربىم أنو عـز على قصد البالد الشامية ليحفظها من الفرنج، فرٌدكا إليًو كتاابن فيًو غلظة، 

الدين غازم صاحب ادلوصل ليملكوه عليهم ليدفع عنهم كيد صالح الدين، ككالمان فيًو بشاعة. ككتبوا إىل سيف 
 (.ٖٕٓ_ٜٕٕ، صٜٓٚٔأبن قاضي شهبة، )فلم جيبهم ألنو خاؼ أف تكوفى مكيدةن منهم "

 اثلثان: اجلانب اإلجتماعي: 
ىتمام ابجملتمع لقد كانت نصوص أبن قاضي شهبة عن اؼبوصل متنوعة وال زبلو من اعبانب اإلجتماعي؛ إذ كان اإل      

 اؼبوصلي والعالقات اإلجتماعية من مظاىر دراسة الدولة الزنكية كاؼبصاىرة بُت الزنكيُت وغَتىا من اؼبظاىر اإلجتماعية.
ومن أىم اؼبظاىر اإلجتماعية اؼبصاىرة ومن ذلك: زواج سيف الدين غازي األول ابػباتون إبنة حسام الدين سبراتش،     

" يدخل هبا فتزوجها بعدُه أخوه قطب الدين مودود، إذ ذكر أبن قاضي شهبة ذلك يف النص اآلٌب: إاّل أنو تويف قبل أن 
كمتلك بعد ادلوصل أخوه قطب الدين مودكد كتزكج إمرأة أخيو اليت مات كمل يدخل هبا كىي _أبنة حساـ الدين 

ىػ / ُّٕٖ، )أبن العدمي ، ـ (ُُِْىػ /ُٖٓبن إيلغازم بن أرتق،نصب  أمَتان على حلب يف العاـ )  متراتش
)أبن قاضي ( صاحب ماردين_ فولدت لقطب الدين أكالدىهي الذين ملكوا ادلوصل بعده" ِِِ:  ِـ ، ُٖٔٗ
، (ٜٗ،ص ٖٜٙٔأبن األثَت، )ككانت تعرؼ ب)اخلاتوف( أما عن أبنة حسام الدين سبراتش. (ٕٖٔ،صٜٔٚٔشهبة، 

ككانت ىًذًه اخلاتوف حيل ذلا أف تضع مخارىا عند مخسة عشر ملكان " فذكرىا أبن قاضي شهبة مادحًا ؽبا، فقال عنها: 
( ، أي أن ٕٖٔ،ص ٜٔٚٔ") أبن قاضي شهبة، من آابئًها كأجدادىا كإخوهًتا كبٍت أزكاًجها كأكالًدىا كأكالًد أكالًدىا

منهم اعبد واألب واألخ والزوج والولد شأِنا عاٍل ألن كلَّ ؿبارِمها خلفاء وحِيلُّ ؽبا أن تنزِع اػِبمار أمامهم ألِنم ؿبارِمها، ف
:" مث ذكرىم أبن األثَت يف التاريخ الباىر واغبفيد، وقد نقل نصًا عن أبن األثَت يف ذِكِر ىؤالء احملارم، قائالً 
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( ، كذكر أهنا أشبهت يف ذلك فاطمة بنت عبد ادللك بن مركاف زكج عمر بن عبد ٓٗ-ْٗ، صُّٔٗكمساىم)
تضع مخارىا عند ثالثة عشر خليفة كىم من معاكية إىل آخر خلفاء بٍت أمية سول آًخرىم  العزيز، فإنو كاف ذلا أف

، كالباقي زلاًرـه ذلا") ولكن أبن (. ُِّ،صُُٕٗأبن قاضي شهبة،  كىو مركاف بن دمحم فإنو أبن عم ليس ذلا ٔتحـر
ذكر أن ؿبارِمها طبسة عشر قاضي شهبة يذكر أن ؿبارِم فاطمة ىم ثالثة عشر من اػبلفاء، أما أبن األثَت في

 (.ٜٗخليفة)الباىر،ص 
وقد سعى اؼبلك نور الدين يف تزويج أبن أخيِو سيف الدين غازي الثاين من أبنة عز الدين قليج أرسالن بن مسعود       

:" بن قليج أرسالن بن السلطان السلجوقي سليمان كشرٍط من شروط الّصلِح معو، وذكر ذلك أبن قاضي شهبة قائال
جابو إىل ذلك بشركط: منها أف جيدد إسالمو على يد رسوؿ نور الدين؛ ألنو كاف ييتهم ابعتقاد مذاىب الفالسفة، فأ

ه، كمنها أف يزكج إبنتو لسيف الدين غازم أبن أخ نور الدين أبن قاضي  ...")كمنها إذا طلب عسكره إىل الغزاة يسَتًٌ
 .(ٕٚٔ،ص ٜٔٚٔشهبة،

إلسالمية والطبائع اليت فرضتها والتزم اؼبسلمون هبا وأقاموا عليها اغبدود يف عهد اؼبلك نور أما فيما خيص الشريعة ا       
الدين وفقدت بعد وفاتِِو، ففي عهد اؼبلك نور الدين ؿبمود وفيما خيص الوضع اإلجتماعي يف اؼبوصل ، ذكر أبن قاضي 

متيم قاؿ: " كاف نور الدين دلا صارت لو " كحكى أبو احملاسن هباء الدين يوسف بن رافع بن شهبة نصًا يقول: 
ادلوصل قد أمر كمشتكُت شحنة ادلوصل أال يعمل شيئا إال بشرع هللا إذا أمره القاضي، كأف ال يعمل القاضي 
كالنواب كلهم شيئان إال بعد مراجعة الشيخ عمر ادلالء]رجله موصلي زاىد كموضع ثقة لدل ادللك نور الدين زلمود، 

( قاؿ: فكاف ال يعمل ابلسياسة ُُٔ/  ُـ، ََِِطر من طعامًو بشكلو خاص[، )أبو شامة ، ككاف يف رمضاف يف
كبطلت الشحنكية، فجاء أكابر الدكلة كقالوا لكمشتكُت: قد كىثير الدٌعار كأرابب الفساد، كال ينجي من ىذا شيءه 

إليًو يف ىذا ادلعٌت كال أجسر على ذلك، أالٌ ابلقتًل كالصلب، فلو كتبتى إىل نور الدين يف ذلك، فقاؿ : أان ال أكتب 
كلكن قولوا للشيخ عمر يكتب إليًو. فحضركا عنده، كذكركا لو ذلك، فكتب إىل نور الدين ، كقاؿ لو: إف الدعار 
كادلفسدين كقطاع الطرؽ قد كثركا كحيتاج إىل نوع سياسة، كمثل ىذا ال جييءي إاٌل بقتلو كصلبو كضرب،  كإذ أيًخذى 

يف الربية من جييء ليشهد لو؟ قاؿ: فقلب نور الدين كتابو ككتب على ظهرًه: إف هللا تعاىل خلق اخللق  ماؿي إنسافو 
كىو أعلمي ٔتصلحتهم، كإف مصلحتهم ٖتصل فيما شرعو على كجو الكماؿ، كلو علم أف الشريعة زايدة يف ادلصلحة 

فمن زاد فقد زعم أف الشريعة انقصة فهو يكًمليها لشرعو لنا، فما لنا من حاجة إىل زايدة على ما شٌرعو هللا تعاىل، 
بزايدتًًو، كىذا من اجلرأة على هللا كعلى شرًعًو. كالعقوؿ ادلظلمة ال هتتدم، فاهلل سبحانو يهدينا كإايؾ اىل الكتاب 
كإىل صراطو مستقيم. قاؿ: فجمع الشيخ عمر أىل ادلوصل كأقرأىم الكتاب كقاؿ: انظركا يف كتاب الزاىد إىل 

 (.ِٔ_ ِٓ،ُُٕٗابن قاضي شهبة،  لك، ككتاب ادللك إىل الزاىد")ادل
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فهذا النص خَُت دليٍل على أن الشريعة اإلسالمية كانت األساس يف القضاء على فساد اجملتمع، وال يعمل بغَتىا أبمٍر       
 من اؼبلك العادل نور الدين ؿبمود. 

بناء اؼبلك نور الدين ؿبمود عبامِعِو يف اؼبوصل والذي أُطِلق عليِو  أما عن جانب اإلعمار فقد تناول أبن قاضي شهبة      
:" فجاًمعيوي يف فيما بعد اعبامع النوري نسبًة إليِو، وأُطِلَق عليِو اعبامع الكبَت؛ ألنو األكرب يف اؼبوصل، ووصف اعبامع قاِئالً 

فوض أمر ًعمارتًًو كاخلرجى عليًو إىل الشيح عمر "ككافى قد ، كما قال عنُو: ادلوصل إليًو النهاية يف احلسًن كاإلتقاف"
إذ كانت ثقة اؼبلك نور الدين بعمر اؼبالء  ( ،ّٓ،صُُٕٗأبن قاضي شهبة،  ادلاٌلء رمًحو هللا، ككاف من الصاحلُت")

 اؼبوصلي كبَتة لذلك فقد اختاره لإلشراف على بناء اعبامع النوري.
وصفاً دقيقاً، إذ تناول ظروف بنائِِو منذ اختيار األرض اليت ُبٍَت عليها يف  يصف أبن قاضي شهبة بناء اعبامع النوري      

(، ّٔ، صُُٕٗأبن قاضي شهبة،  " خربةن كاًسعة ما شرع أحده يف عمارهًتا إاٌل كقصير عيمريه")اؼبوصل فوصفها أبِنا 
ورِعًا ال يشعر قلُبُو ابلتطَت لذلك فقد  وكان ذلك نتيبجَة تطَتُّ الناس منها، لكن اؼبلك نور الدين ؿبمود كان رجاًل تقياً 

اشًتى األرض وأنفق عليها األموال يف سبيل بناء اعبامع، وقّدَر اؼببلغ ما بُت الستُت ألف والثالشبائة ألف دينار، إذ قال 
، (ّٔ، صُُٕٗأبن قاضي شهبة،  :" فاشًتاىا كأنفق عليها ستُت ألف دينار، كيقاؿ ثالمثائة ألف دينار")عن ذلك

فضاًل عن اإلنفاق وقف نور الدين ؿبمود قرية لتغطية مصاريف اعبامع النوري، وجهزه ابلُبُسط واغُبُصر)ابن قاضي شهبة، 
(. وابلرغم فبا ذكره أبن قاضي شهبة عن بناء اعبامع النوري إاّل أنو مل يذكر العام الذي بٍَُت فيو، وال العام ٖٙ،ص ٜٔٚٔ

أبن قاضي شهبة،  " فتم يف ثالث سنُت")للوقت الذي استغرق فيِو بناؤه من خالِل قولِِو:  الذي ًبَّ فيِو، وابلرغم من ذكرِه
 لكَنُو ذكره كوحدة عمرانية قام اؼبلك نور الدين ؿبمود ببنائِها يف اؼبوصل. ( ، ّٔ،ص ُُٕٗ

ؼببارك أرسل إىل عمر اؼباّلء وِمن تربك اؼبلك نور الدين ؿبمود أبيب عمر اؼبالء اؼبوصلي كان كّلما حلَّ شهر رمضان ا     
اؼبوصلي طلب منو أن يرسل إليِو كعكًا ليفِطر عليِو، وقد اعتاد على ذلك حبًا فيو، وكان حُت يقدم إىل اؼبوصل ال أيكل 

:" كاف نور الدين ينفذ يف كيلًٌ سنة يف شهر إاّل من طعاِمِو، وقد ذكر عن ذلك نقاًل عن هباء الدين بن شداد قائالً 
ب من الشيخ عمر ادلاٌلء شيئان ييفًطر عليًو، فكاف يينًفذ إليًو األكياس فيها الفتيت كالرًقاؽ كغَت ذلك رمضاف يطل

ـى ادلوصل ال أيكل إاٌل من طعاـ الشيخ عمر ادلاٌلء") أبن قاضي شهبة،  فكاف نور الدين يفًطر عليو. ككاف إذا قًد
نور الدين كان على علٍم ابؼبوصل ورجاالهتا، وكان . من خالل ىذا النص وؿبتواه نستدل أن اؼبلك (ٖٔ، صُُٕٗ

 على علٍم خبياِر رجاؽِبا، وىذا يعٍت أنو كان على علٍم دائٍِم أبخبارىا.
ومن جانب اإلعمار أيضاً كان اؼبلك نور الدين ؿبمود قد عقد العزم على بناِء مدرسة يف أرٍض كانت لواِلِده عماد        

م( شهاب الدين بن أيب عصرون اؼبوصلي رسواًل إىل ٖٚٔٔه/ٛٙ٘فأرسل يف العام )الدين زنكي ابلقرب من بغداد، 
اػبليفة العباسي اؼبستضيء أبمر هللا ليستأذنو بذلك، فتمت اؼبوافقة على اؼبنطقة، ولكن اؼبلك نور الدين تويف قبل الشروع 

عصركف من بغداد كقد أدل  " كفيها كصل شهاب الدين بن أيبببناء اؼبدرسة، فقال أبن قاضي شهبة عن ذلك: 
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الرسالة ابخلطبة العباسية، كمعو توقيع لنور الدين بدرب ىاركف كصريفُت، قريتاف من أعماؿ العراؽ كانتا قدديان ألبيًو 
عماد الدين زنكي، فأراد نور الدين أف ينشيء ببغداد مدرسة على حافة الدجلة كيقف عليها القريتُت، فأدركو أجلو، 

 (.ٕٕٓ، صٜٔٚٔأبن قاضي شهبة،  )لك"كعاقو القدر عن ذ
م( فقد ذكر نصًا عن تعيُت اؼبلك نور الدين ؿبمود ٓٙٔٔه/٘٘٘_ أما فيما خيص أعالم اؼبوصل ضمن أحداث العام )

:" كفيها استعفى القاضي زكي الدين أبو للفقيو كمال الدين الشهرزوري وىو من فقهاء اؼبوصل قاضياً على دمشق، قائالً 
 بن حيِت بن علي القرشي من القضاء بدمشق، فأعفاهي نور الدين ككىل مكانو كماؿ الدين احلسن علي بن دمحم

الشهرزكرم ككاف من كبار العلماء، كإليًو ينسب الشباؾ الكمايل الذم جيلس فيو احلكاـ ابجلامع بعد صالة اجلمعة 
بتولية الفقيو الشافعي أيب سعد بن  كما قام، (ٜ٘ٔ،ص ٜٔٚٔأبن قاضي شهبة،  ")من ادلشهد الغريب ابجلامع األموم

 عصرون قاضياً على سنجار والشام ومدٍن أخرى، وذكر أبن قاضي شهبة ذلك يف النص اآلٌب: 
" كاستقضى الشيخ أاب سعد بن أيب عصركف ككاف معو على سنجار كنصيبُت كاخلابور، فاستناب فيها أبن أيب عصركف 

 (.ٕٜٔ،ص ٜٔٚٔ) أبن قاضي شهبة،  دمشق، ..."نواابن كأصحاابن، كأخذ معوي عبد ادلسيح إىل
 رابعان: اجلانب االقتصادم:

أن اعبانب اإلقتصادي من اعبوانب اؼبهمة يف التاريخ ويف اجملتمع وىو من العوامل األساسية اليت تدرج يف اؼبصادر       
اب الكوكب الدرية فقد كان اعبانب التارخيية كضرورة من ضرورات إظهار اتريخ دولٍة معينة أو مدينة معينة، أما يف كت

االقتصادي ؿبدوداً ال سيما يف النصوص اػباصة بزنكيي اؼبوصل، واألقتصاد يشمل واردات ونفقات، وقد حرص الباحث 
 على حصرىا مهما كانت صَورىا، سلباً او أجياابً. ومن أىم مظاىر األقتصاد لدى الزنكيُت.

 . الغنائم:ُ   
من أىم صور األقتصاد يف الدولة الزنكية، وكانت الغنائم اليت حصل عليها اؼبسلمون بقيادة اؼبلك لقد كانت الغنائم       

نور الدين ؿبمود كبَتًة نتيجة االنتصارات اليت حققها يف جهاِدِه، ومل ينَس نصيب اؼبوصل اليت كان امرائِها ونواهِبا وجيوشها 
صليبيُت كلما طلبهم، وقد أرسل إىل زين الدين كوجك انئب قلعة يساندون اؼبلك نور الدين ؿبمود يف ضبالتِِو ضد ال

م(على يد اؼبلك نور ٚٗٔٔه/ٔٗ٘اؼبوصل  نصيبُو من الغنائم، فقال أبن قاضي شهبة عن ربرير الرىا الثاين يف العام)
رسل إىل زين " قاؿ أبن األثَت: كمن عجيًب ما جرل أف نور الدين أرسل من غنائًًمها إىل األمراء كأالدين ؿبمود: 

كما قام (. ُِْ،ص ُُٕٗ؛ أبن قاضي شهبة، ٕٖ، ص ُّٔٗالدين علي مجلة من اجلوارم، فحيملن إىل دارًًه)
إبرسال نصيب اؼبوصل من الغنائم يف موقعٍة شاركت فيها اؼبوصل يف الدفاع عن حلب من الصليبيُت، إذ قال أبن قاضي 

ئم العظيمة كاألسارل، فبعث بعضها إىل أخيًو كإىل اخلليفة كإىل ابلغنا " كعاد إىل حلبشهبة عن اؼبلك نور الدين: 
 (.ُُّ_َُّ،ص ُُٕٗدمشق..")أبن قاضي شهبة، 
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 : .ادلكوسِ 
ويف اعبانب اإلقتصادي أيضاً قام أبن قاضي شهبة بذكر إلغاء اؼبلك نور الدين ؿبمود للمكوس يف اؼبوصل أسوًة دبدِن     

" أطلق ادلكوس مجيعها من ادلوصل كسائًر ما عامة الناس، فقال عن ذلك:  دولتو األخرى لغرض التخفيف عن كاىل
 .(ٜٔٔ،صٜٔٚٔ) فتحو من البالد"

 . اإلنفاؽ على العمراف:ّ  
كما كانت اؼبوصل قد انلت رعاية اؼبلك العادل نور الدين ؿبمود، من خالل سبويِلِو للعمارة يف اؼبوصل، فقد مشلت      

"كأعطى الشيخ عمر ادلالء ستُت ألف دينار ار اعبامع النوري، وذكر أبن قاضي شهبة ذلك قائاًل: انفاقاتِو يف اؼبدينة إعم
 (.ُُٗ،ص ُُٕٗمن فتوح الفرنج، كأمر ببناء اجلامع النورم ابدلوصل، فبٍت" )

اما عن اجلانب السليب يف األقتصاد فقد رصد الباحث ما يضر ابقتصاد ادلوصل يف عهد الزنكيُت من خالؿ     
 الكتاب، كأىم صورهي عن ذلك:

 _ الكوارث:
لقد ًب إدراج الكوارث لكوِنا تعمل على اإلضرار ابلصناعة والتجارة يف البلد الذي تقُع فيِو،ومل ينَس أبن قاضي شهبة       

اس م(، نزل عليها مطرًا عظيماً، رافقو انرًا حارقة اضطرت النٖٓٔٔه/ٕٗ٘ما وقع يف اؼبوصل من كوارث، ففي العام )
: " فيها كانت زلزلة عظيمة ابلعراؽ ىدمت بيواتن كثَتة ببغداد، ككقع أبرض ادلوصل مطره للهرب، إذ قال عن ذلك

 (. ٔٗ،ص ُُٕٗ عظيم، كأمطرت عليهم انران فأحرقت دكران كثَتة كخلقان فتهارب الناس")
:" كفيها كانت ومنها اؼبوصل، إذ قالم( فقد ذكر الزلزال الذي وقع دبدٍن عديدة ومتجاورة ٓٚٔٔه/٘ٙ٘أما يف العام )

الزلزلة الكربل. مل يرى الناس من أكؿ اإلسالـ مثلها. عمَّت أكثر البالد من الشاـ كمصر كاجلزيرة كادلوصل كالعراؽ 
، كهتدمت األسوار كالقالع كالدكر، كىلك من  كالعواصم كأنطاكية كالالذقية كجبلة كمجيع بالد الساحل إىل الدارـك

 (.ُٖٗادلصدر نفسو،ص  رج عن العدد كاإلحصاء")الناس ما خي
فمن خالل ىذا النص والنصوص األخرى اليت تذكر الكوارث الطبيعية، وال سيما الزالزل، يتضح لنا أن الزالزل         

كانت يف السابق تضرب مساحاٍت واسعة من األراضي تشمل مداًن عديدة وبلدااًن كثَتة. وفضاًل عن الزالزل فقدحرص 
قاضي شهبة على ذكر كل ما يضر ابقتصاد بالد اؼبسلمُت ومنها اؼبوصل كاألمطار الغزيرة اؼبدمرة اليت ضربت اؼبوصل  أبن

م(، فذكرىا يف نصُت، ٗٚٔٔه/ٜٙ٘يف العصر الزنكي، ومن ذلك األمطار اليت ضربت اؼبوصل ومداًن أخرى يف العام )
اد، كاهندـ ابدلاء ضلو من ألفي دار، كاستهدـ بسببو مثل ذلك، : " كأما ادلوصل فإنو كاف هبا ضلو ما كاف ببغداألول

كىلك ٖتت اذلدـ خلقه كثَت، ككذلك الفرات زاد زايدةن عظيمة ىلك بسببها شيءه كثَته من القرل، كغلت األسعار 
 َتىا")ابلعراؽ يف ىذه السنة ابلزركع كالثمار، ككقع ادلوتي  يف الغنم، كأصيب كثَته شلن أكل منها ابلعراًؽ كغ
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: " كفيها قاؿ ابن الساعي: توالت األمطار بداير بكر كغَتىا كادلوصل أربعُت  والثاين قال فيوِ ( . ُِِ، صُُٕٗ
. فتهدمت بيوته كثَتة كمساكن على أىلها،  يومان كليلة مل يركا الشمس سول مرتُت حلظتُت يسَتتُت مث تتسًت ابلغيـو

 ثَته من مساكن بغداد كادلوصل، مث تناقص ادلاء إبذف هللًا تعاىل"كزادت دجلة بسبب ذلك زايدةن عظيمة، كغرؽ ك
 (.ُِِ، ص ُُٕٗ)أبن قاضي شهبة،

فمن خالِل ما تقدم يتضح لنا دور الكوارث يف تدمَت اقتصاد اؼبدن اليت وقعت فيها ومنها اؼبوصل، ال سيما يف جانيب     
 الصناعة والتجارة، فضالً عن ىدم مساكن الناس.

 اخلامتة
من خالل البحث الذي تناول كتاب الكواكب الدرية يف السَتة النورية واختص ابلزنكيُت يف اؼبوصل من خاللِِو، وجد     

الباحث نصوصاً وافية عن زنكيي اؼبوصل ابلرغم من أن الكتاب كان يبحث يف السَتة النورية، وىذا أمٌر مؤكد إذ إن الدولة 
ٌد ؽبا؛ فالكتاب غٍتٌّ ابؼبادة اليت أّرخت للدولة الزنكية يف اؼبوصل واليت تكونت من ستٍة النورية جزٌء من الدولة الزنكية وامتدا

وثالثُت نصًا اختصت ابؼبادة اؼبذكورة ضمن حقبة حكم اؼبلك نور الدين ؿبمود، وىي مادة ضرورية الكتمال اؼبادة 
كية وكانت حقبة حكِمِو ىي اغبقبة الذىبية اليت األساسية للكتاب، فاؼبلك العادل نور الدين ؿبمود فرٌد من العائلة الزن

 شهدت الدولة الزنكية فيها أقصى اتساٍع لرقعتها، وقد خرج الباحث بنتائَج وىي:
 . استعان اؼبؤلف أبن قاضي شهبة خبَتة اؼبصادر اليت أرخت للتاريخ اإلسالمي العام أو إختصت بتاريخ الدولة الزنكية.ٔ
 ر اؼبعلومات عن زنكيي اؼبوصل من خالِل نصوصِو، فبا يؤكد اىتماِمِو هبم. . كان اؼبؤلف قد أسهب يف ذكٕ
.كانت اؼبعلومات اػباصة ابألمراء الزنكيُت يف اؼبوصل متساوية من حيث اغبجم واألمهية، ومل نلمس فروقًا أو تفضيالً ٖ

 ألحٍد منهم على اآلخر.
ؤلف أو نقاًل عن غَتِه فبن سبقو من اؼبؤرخُت ومل يلجأ إىل . كانت اؼبعلومات عن زنكيي اؼبوصل مباشرة سواء بلسان اؼبٗ

 اإلسناد إالّ بشكٍل اندٍر جداً.
 . وجد اختالفاً يف نصوص الكتاب عنها لدى  من سبقو من اؼبؤرخُت ولكن بشكٍل اندر. ٘
 . التزام كامل ابؼبنهج اغبويل يف معظم أخبارِِه التارخيية.ٙ
األلفاظ ويف اػبرب يف القليل من نصوِصو؛ أي إن النص فيِو خربًا خاطئًا فضاًل عن  . فبا يؤخذ عليِو وجود اػبطأ يفٚ

 النقص.
. ديكن اعتبار الكتاب خالصة ألخبار الكتب اليت اىتمت ابلدولة الزنكية، ال سيما فيما خيص العالقات بُت اؼبوصل ٛ

 م ال.وحلب عن طريق نصوصو اػباصة ابؼبوصل سواء أكان اؼبؤلف يهدف إىل ذلك أ
 



ىمجلظىدراداتىموصلوظ
ىتطنىىببحوثىالموصلىاالكادوموظىفيىالطلومىاالندانوظى،وظىرلموظىمحكمظفصلمجلظى

ISSN. 1815-8854 

 هـُْْْذطبانى -َِِّ(،ىذباطى66مجلظىدراداتىموصلوظ،ىالطددى)

 
 

 
(23) 

 قائمة ادلصادر كادلراجع
م(. ألتاريخ ٕٖٕٔىـ/ ٖٓٙم (.أبو اغبسن علي بن أيب الكرم عز الدين دمحم بن دمحم الشيباين)تٖٜٙٔ _ أبن األثَت.)

 الباىر يف الدولة االاتبكية ابؼبوصل. ربقيق عبد القادر أضبد طليمات. بغداد. مكتبة اؼبثٌت. 
ىـ/ ٖٓٙو اغبسن علي بن أيب الكرم عز الدين دمحم بن دمحم الشيباين)تأبم(. ٜٚٛٔىـ /ٚٓٗٔ) _ ابن االثَت.

 م(.الكامل يف التاريخ. ربقيق ايب الفداء عبد هللا القاضي. بَتوت. دار الكتب العلمية. ٕٖٕٔ
م(. معجم البلدان. تصحيح ٜٕٕٔىـ / ٕٙٙم(. شهاب الدين ايب عبد هللا بن عبد هللا ايقوت)تٜٙٓٔ _اغبموي.)

  اػباقبي.القاىرة.مطبعة دار السعادة.دمحم امُت
م(. وفيات ٕٕٛٔىـ / ٔٛٙم(.أبو العباس مشس الدين اضبد بن دمحم بن ايب بكر)تٜٜٙٔىـ /ٖٛٛٔ _ ابن خلكان.)

 االعيان وأنباء ابناء الزمان. ربقيق احسان عباس. بَتوت. دار صادر.
م(. بَتوت. ٜٚٗٔه/ٕٜٓع ألىل القرن التاسع)تد.ت(. مشس الدين دمحم بن عبد الرضبن الضوء الالم _ السخاوي.)

 دار اعبيل.
م(. شهاب الدين عبد الرضبن بن اظباعيل بن ابراىيم بن عثمان اؼبقدسي الشافعي ٕٕٓٓ_ أبو شامة.) 

م(. الروضتُت يف اخبار الدولتُت النورية والصالحية. تعليق ابراىيم مشس الدين. بَتوت. دار الكتب ٕٚٙٔىـ/٘ٙٙ)ت
 العلمية. 

م(. الدر ٘ٛٗٔىـ/ ٜٓٛم(. أيب الفضل دمحم بن دمحم بن دمحم بن دمحم بن الشهاب غازي اغبليب)تٜٗٛٔ _ أبن الشحنة.)
 اؼبنتخب يف اتريخ فبلكة حلب، تقدمي عبد هللا درويش. دمشق. دار الكتاب العريب. 

م(. زبدة ٕٕٙٔىـ /ٓٙٙ)تم(. كمال الدين ايب القاسم عمر بن اضبد بن ىبة هللاٜٛٙٔىـ / ٖٚٛٔ) _ أبن العدمي.
 اغبلب. ربقيق سامي الدىان.دمشق. دار الطتاب العريب. 

م (. اتريخ ابن الفرات. ربرير حسن دمحم ٗٓٗٔىـ / ٚٓٛم (. دمحم بن عبد الرحيم )تٜٜٙٔىـ/ ٜٖٛٔ_ ابن الفرات)
 الشماع. البصرة . دار الطباعة اغبديثة. 

م(.تلخيص ؾبمع االداب يف معجم ٖٕٖٔىـ / ٖٕٚضل عبد الرزاق )تم(. كمال الدين ابو الفٖٜٙٔ _ ابن الفوطي.)
 االلقاب. ربقيق مصطفى جواد. دمشق. اؼبطبعة اؽبامشية. 

م(. الكواكب الدرية يف ٜٙٗٔىـ /ٗٚٛم(.بدر الدين أبو الفضل دمحم بن تقي الدين)تٜٔٚٔ_أبن قاضي شهبة.) 
 اعبديد. السَتة النورية. ربقيق ؿبمود زايد. بَتوت. دار الكتاب

م(. البداية والنهاية.بَتوت. مكتبة ٕٖٚٔىـ/ ٗٚٚم (.عماد الدين أيب الفداء)تٜٜٓٔىـ/ ٔٔٗٔ _ أ بن كثَت.)
 اؼبعارف.

 .haith.islamic.com_ موسوعة اغبديث. معلومات عن عائشة أبنة أبن عبد اؽبادي. مقالة متاحة على اؼبوقع 
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م(. الدارس يف اتريخ اؼبدارس.بَتوت. دار ٜٚ٘ٔه/ٜٚٛ)تم(. عبد القادر بن دمحمٜٜٓٔه/ٓٔٗٔ _ النعيمي.)
 الكتب العلمية.
م(. مفرج الكروب يف اخبار بٍت ٜٕٛٔىـ /ٜٚٙم(. صبال الدين دمحم بن سامل)تٜٚ٘ٔىـ/ ٖٙٚٔ _ ابن واصل.)

 ايوب. ربقيق صبال الدين الشيال. القاىرة . اؼبطبعة االمَتية. 
 
 
 

 


