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Duties of the Editorial Board ) واجبات ھیئة التحریر(    
Editor-in-Chief 

The editor-in-chief oversees all the editors of a publication and ensures each 
issue is released on time. With the assistant editors, the editor-in-chief creates the 
editorial board, or outline, for each of the publication's editions or issues. The 
editor-in-chief reviews all articles, reviews, and photographs, and provides 
suggestions, if needed, about any changes to make before the publication goes to 
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press or is released digitally. Layouts and design need approval by the editor-in-
chief. In the end, the editor-in-chief has the final word about which articles and 
reviews get published. 

The editor-in-chief has the responsibility of drawing up budget proposals and 
any other information requested by the publishers. The editor-in-chief generates 
ideas for new ways of doing things, such as using new technology, implementing 
ways to increase readership, and how to call great scholars to write in the journal. 
Tough problems are often handled by the editor-in-chief, and advice about editorial 
issues is also provided. Whenever a social function happens, the editor-in-chief is 
the publication's representative, and some travel can be required.  

Editors 
• Treating all authors with fairness, courtesy, objectivity, honesty, and transparency 

• Establishing and defining policies on conflicts of interest for all involved in the 
publication process, including editors, staff (e.g., editorial and administration), 
authors, and reviewers 

• Protecting the confidentiality of every author’s work 

• Making editorial decisions with reasonable speed and communicating them in a 
clear and constructive manner 

• Being vigilant in avoiding the possibility of editors and/or referees delaying a 
manuscript for suspect reasons 

• Establishing clear guidelines for authors regarding acceptable practices for 
sharing experimental materials and information, particularly those required to 
replicate the research, before and after publication 

• Establishing a procedure for reconsidering editorial decisions 

• Describing, implementing, and regularly reviewing policies for handling ethical 
issues and allegations or findings of misconduct by authors and anyone involved in 
the peer-review process 

• Informing authors of solicited manuscripts that the submission will be evaluated 
according to the journal’s standard procedures or outlining the decision-making 
process if it differs from those procedures 

• Clearly communicating all other editorial policies and standards. 

Co-Editors 
Under supervision of the editor-in-chief, they participate in all processes of editing, 
as editors, as a practice. 

The Review Process for Papers   ) تحكیم البحوث المقدمة وآلیة مراحل(
Double-Blind Peer Review  
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Journal of Medieval and Islamic History pays great attention to the role of peer 
review. Reviewers evaluate the article upon an assessment form includes the 
reviewing criteria of JMIH as follows: 
 Importance / Originality 
 Methodology 
 Bibliography; both print and digital 
 Language and the extent to which subjects of the paper are harmonic with one 

another 
 Results 

Procedures  
1- Two reviewers are selected for the paper; at least one is from outside the 
Journal’s community (Faculty, Editorial board, and advisory board). 

2- The researcher receives the response of the reviewers: the evaluation, the paper, 
and the attached report, (if applicable). 

3- If the reviewers respond by accepting, the paper is accepted for publication and 
two letters of acceptance are extracted in Arabic and English. 

4- If the reviewers respond by refusing, the paper will be rejected without a refund 
of the reviewing fees. 

5- If one of the two reviewers refuse and the other accepts, a third reviewer shall be 
chosen to separate, considering the report of the third reviewer the editorial 
committee gives the final decision.  

Submission  
1- The Author submits his research article through our journal’s online submission 
system. He will need to register for an account to do this. 

2- Once his account is set up, he will need to continue the submission process. 

Journal check  
The paper will then be checked by the journal Editor to see if it fits with the aims 
and scope of the journal. If ok, it will enter it into a rigorous, double-blind peer-
review process that considers the quality, originality, approach, and clarity of the 
paper. 

Decision  
1- Once the reviewers (from two to three reviewers) have reviewed the manuscript, 
they will make one of the following recommendations: 

2- Accept, minor revisions, major revisions, or reject. The final decision will be 
decided by the editorial committee. 
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3- Reviewer feedback on the paper will be provided to the corresponding author 
via e.mail. 

Revision  
The author will receive an email from the Editor containing the final decision. 

If the author is asked to make revisions, he has two weeks to resubmit for minor 
revisions, and three weeks resubmit for major revisions. 

Once he has resubmitted his paper, it will be reassigned to the same reviewers if 
they to check whether their comments have been addressed. 

If sufficient improvements have been made, the paper will be accepted. If not, he 
may be asked to perform multiple revisions or have his paper rejected. 

Guidelines for Reviewers: ) إرشادات للمحكمین(   
Reviewers must ensure that all authors have equal opportunity to publish and 

their origin, nationality, ethnicity, race, religion, gender or political beliefs do not 
influence the peer review process. 

Following General Guidelines of Elsevier How to Contact a Review 

General Roles 
 A reviewer must carry the single-blind peer-review process 
 Ensure proficient peer review process and submit reviews within the timeframe 
 A reviewer will have to review a maximum of 2 in the same issue and of 10 

manuscripts per annum 
 Should contribute to the Journal with professional information representing 

their subject expertise 
 Reviewers can suggest alternate reviewers with subject expertise relevant to the 

manuscript 
 Reviewing process will be in light of JMIH assessment form via the online 

reviewing system, or the reviewer will send his report to the following e.mail: 
https://jmih.journals.ekb.eg/  

Guidelines for editors (Based on Elsevier Legal guide for editors concerning ethics 
issues) 

Responsibilities of the editor(s) of JMIH include the vetting and reviewing of 
articles submitted by authors. In most cases, this process will be straightforward. 
However, in some cases, ethical issues may emerge either during the vetting and 
reviewing process or after publication when a complaint is made. The most ethical 
problem that may encounter the editor(s) is plagiarism. 

 Plagiarism & JMIH’s Policy 

Plagiarism is strictly forbidden, and by submitting the article for publication the 
authors agree that the publishers have the legal right to take appropriate action 
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against the authors if plagiarism or fabricated information is discovered. Plagiarism 
is condemned and discarded, and authors are blocked from future submission to 
JMIH. Editors and Reviewers are urged to check for plagiarism using available 
online applications, such as http://smallseotools.com/plagiarism-checker/ , 
https://www.grammarly.com/plagiarism-checker  

Publishing Ethics: Ethical guidelines for authors (Based on Elsevier 
ethical guidelines for authors) ) أخالقیات النشر(   

Reporting standards 
Authors of reports of original research should present an accurate account of the 

work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying 
data should be represented accurately in the paper. A paper should contain enough 
details and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or 
knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are 
unacceptable. 

Data Access and Retention 
Authors are asked to provide the raw data in connection with a paper for 

editorial review, and should be prepared to provide public access to such data 
(consistent with the ALPSP-STM Statement on Data and Databases), if practicable, 
and should, in any event, be prepared to retain such data for a reasonable time after 
publication. 

Originality and Plagiarism 
The authors should ensure that they have written entirely original works, and if 

the authors have used the work and/or words of others that this has been 
appropriately cited or quoted. 

Multiple, Redundant, or Concurrent Publication 
An author should not in general publish manuscripts describing essentially the 

same research in more than one journal or primary publication. Submitting the 
same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical 
publishing behavior and is unacceptable.  

Acknowledgment of Sources 
Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors 
should cite publications that have been influential in determining the nature of the 
reported work. 

Authorship of the Paper 
Authorship should be limited to those who have made a significant contribution 

to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All 
those who have made significant contributions should be listed as co-authors. 
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Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the 
research project, they should be acknowledged or listed as contributors. 

The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no 
inappropriate co-authors are included on the paper and that all co-authors have seen 
and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for 
publication. 

Disclosure and Conflicts of Interest 
All authors should disclose in their manuscript any financial or another 

substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or 
interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project 
should be disclosed. 

Examples of potential conflicts of interest that should be disclosed include 
employment, consultancies, stock ownership, honoraria, paid expert testimony, 
patent applications/registrations, and grants or other funding. Potential conflicts of 
interest should be disclosed at the earliest stage possible. 

Fundamental errors in published works 
When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own 

published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal editor or 
publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper. If the editor 
or the publisher learns from a third party that a published work contains a 
significant error, it is the obligation of the author to promptly retract or correct the 
paper or provide evidence to the editor of the correctness of the original paper. 

Guides for Authors ) إرشادات للمؤلفین(   
JMIH publishes articles in Arabic, English, and French. Authors should submit the 
manuscript that has been carefully proofread and polished. 

Authors are required to read carefully and follow the instructions for authors to 
JMIH. Acceptance or rejection notification will be sent to all authors through e-
mail.                                      

The submitted article is the final version. The manuscript should be submitted 
exactly according to the instructions for authors to JMIH.                                                                                            

The maximum number of illustrations, maps, plates, and figures is 12 per paper.                                   

Submit your manuscript electronically.                                                                                                          

If you have problems or difficulties uploading your files electronically, please 
contact the editorial board at https://jmih.journals.ekb.eg/   
Send your manuscript as a pdf blind file (without the author’s data) to 
https://jmih.journals.ekb.eg/ for further peer-review process.                                                                                                                                   
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 Important Dates  
JMIH is an annual journal, its print issue is published each December since 2000. 

The deadline is July 31st for publication in December of the same calendar year.  

Ain Shams University Contributions  
Authors from Ain Shams University expected to not exceed 25-50% percent per 
issue. Contributions over this percent will be delayed to the next issue considering 
the agreement of their authors. Priority depends on the submission date of the final 
article. 

JMIH can publish a special issue (Monograph/supplement) any time of the year. 

Please note that Review Papers/Articles are also acceptable. 

Once a paper is accepted, authors are assumed to cede copyrights of the paper over 
to JMIH. Once the paper is accepted it will be published online even before the 
scheduled issue date. 

Submit your paper along with a signed Copyrights Form, while submitting a paper 
to JMIH. 

The Copyright Transfer Form submitted with us will become void in case the paper 
is not accepted in our Journal. 

Note: In case manuscript accepted and Copyright Form and Payment received 
your paper will be published Online, even before the release date of Volume.  

Additional Instructions for authors for a manuscript for the annual peer-
reviewed Journal Issued by the Faculty of Arts – Ain Shams University 
(JMIH) 
Abstract  
This section should summarize the content of the paper and should detail the 
problems, experimental approach, major findings, and conclusion in one paragraph. 
Avoid abbreviation, diagram, and references in the abstract. It should be single-
spaced and Try to keep the abstract below 150 words and should not exceed 250 
words for full papers.  Please make sure that the margins and layout explained 
below are followed as this will help us to maintain uniformity in the final print 
version of the journal. Both form and content of the paper have to be as per these 
guidelines else your paper will not be published even though its content has been 
accepted. 

Keywords  
Provide about 4-6 keywords that can identify the most important subjects covered 
by the paper. They must be placed at the end of the abstract. 
Introduction  
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JMIH publishes papers in Arabic, English, and French in all main fields of the 
Medieval and Islamic History papers must be divided into various sections starting 
with 'Introduction' and ending with 'Conclusion'. 

Text of paper should be divided into - Introduction, Materials, and Methods, 
Results, Discussions, References, or suitable headings in Medieval History, 
Crusades, Byzantium, Slavonic Countries, Islamic History, and Civilization, and 
related theoretically oriented papers and reviews. 

The paper must be presented into one text with figures and Tables in their proper 
place. 

The text heading may have 12 font titles. The graph/figure may have 12 pt font 
titles with good resolution. 

The table/figure heading must be in text form and should not form part of the 
image. 

The manuscript should include a brief introduction stating the purpose of the 
investigation and relating the manuscript to similar previous research. 

Only information essential to the arguments should be presented. 

The paper must be in final form since we will publish it directly. The paper should 
be exactly in this format. 

The manuscript should be prepared in Arabic, English, or French using “MS 
Word” with A4 page. “Times New Roman” font should be used. The font size 
should be 12 pt, but the main subheadings may be 13 pt. 

The article can be up to 7500 words excluding references and abstract. 

For proper referring and fast publication, all manuscripts should be grammatically 
correct. 

Text Formatting    
The submitted article shall contain no tab or stylesheet. When necessary, the text 
shall be set in italic. Notes shall be put at the bottom of the page and automatically 
numbered from 1 to n. The basic structure of the submitted article shall be defined 
by unnumbered headings. Each table or illustration shall be provided in a high 
resolution in its proper place within the article. Illustration and table legends shall 
include the source unless the element is published for the first time, the author 
(photographer, designer, etc.), if any, and his/her affiliation 

Major headings are to be in a bold font of 13 pt uppercase letters without underline 
as above. 

Subheadings: Subheadings should be as here “Subheadings:”. 

They should start at the left-hand margin on a separate line, followed by a colon “: 
” without space. 



[XII] 
 

Text continues directly after the subheading in the same line. The beginning of this 
paragraph shows a sub-subheading.  

Article’s Title: The title should be centered across the top of the first page and 
should have a distinctive font of 13 points Times New Roman. It should be in a 
bold font and in lower case with initial capitals. 

Authors’ names and addresses should be centered below the title.  

The name(s) should be 12 points Times New Roman, and the affiliation(s) is the 
same but 11 points. 

Bibliographical references  
In the footnotes, bibliographical references should be 10 points Times New Roman 
and shall refer to the references provided at the end of the article.  They shall 
contain the author’s family name and a short version of the article/volume’s title. 
The authors must use Chicago University Style on the following website: 
https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html  

References  
References should be 12 points Times New Roman at the end of the article shall be 
drafted according to as the following: 

Monograph: Muhammad, T. M., Muhammad, his Ethics and Qualities, Cambridge 
2021.  

Collective work: Muhammad, T. M. and Romer, C. (Eds.), Thought, Culture, and 
Historiography in Christian Egypt, 284-641 AD, Cambridge 2020. 

Book, proceedings: Salem, N., "A Fragment of a Deed of a Surety, " in 
Muhammad, T. M. and Romer, C. (Eds.), Thought, Culture, and Historiography in 
Christian Egypt, 284-641 AD, Cambridge 2020, 191-195. 

Article: Ameen, A., "Travelers' Works as an Important Source in Studying 
Archaeology in Light of the Hadji ‘Ali Mosque of Athens," Shedet 2 (2015), 6-22. 

Chapter or article in a collective book: Grossmann, P., "Madinet Madi," in The 
Coptic Encyclopedia, vol. V, New York 1991, 1497-149. 

Websites: Websites have to be written as a hyperlink with the last visit and time. 

Note: IFAO or Dumbarton Oaks Abbreviations of the Journals must be used.  

As for the Greek references and texts, they must be written in IFAO Unicode 
Greek font. 

Quotations in the text must be written between converted commas with font 
11pt.  
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Transliteration  
JMIH adopts the list of Transliteration of Arabic and Persian Characters published 
in Encyclopaedia Islamica (“System of Transliteration of Arabic and Persian 
Characters”, in Encyclopaedia Islamica, Editors-in-Chief: Wilferd Madelung and 
Farhad Daftary. Consulted online on 18 March 2017, First published online: 2013; 
First print edition: ISBN: 9789004246911, 20131209), published by Brill. Kindly 
download the list from this website: 
https://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-islamica/system-of-
transliteration-of-arabic-and-persian-characters-transliteration  

Conclusion  
The manuscript should have a relevant brief conclusion and should reflect the 
importance and future scope. 

Arabic and English/French Abstracts  
The manuscript should end with Arabic and an English abstract summarizing the 
content of the paper. 
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، الدور السیاسي إلبراهیم بن حجاج في إشبیلیة إسالم إسماعیل عبد الفتاح محمد أبو زید -
 ......................................).............هـ ٢٩٨  -هـ  ٢٣٨عام ( وقرمونة 
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: الصراع بین السلطتین الدینیة والسیاسیة في الدولة البیزنطیة: سهیر محمد ملیجي على -
  ...........................)...م٤٠٧- ٣٩٨(یوحنا ذهبي الفم بطریرك القسطنطینیة نموذًجا

الخلیفة المسترشد باهللا العباسي في كتاب المنتظم : الصوفي مساعد بن مساعد بن محمد -
 -م ١١١٨/ هـ ٥٢٩ -هـ ٥١٢(في تاریخ األمم والملوك البن الجوزي 

  ...............................................................................…م١١٣٤
بیة ودورها في العملیات فرقة فرسان التركبولي الصلی: موضى بنت عبد اهللا السرحان-

  ....................................................العسكریة ضد المسلمین في بالد الشام
غثیت الدرومو : هبة رمضان محمود العویدي - ودوره في  Logothete tou dromouُل

  ........................................)..................م١٢- ٨ق(اإلدارة البیزنطیة 

  
٤٩  
  
٧٣  
  
١٣١  
  
  
١٨٣  
  
٢١١  
  
٢٣٩  
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  الخلیفة المسترشد باهللا العباسي 
  في كتاب المنتظم في تاریخ األمم والملوك البن الجوزي

  م١١٣٤ -م ١١١٨/ هـ ٥٢٩ - هـ ٥١٢
  مساعد بن مساعد بن محمد الصوفي .د

  أستاذ التاریخ اإلسالمي المساعد
  السعودیة، المملكة العربیة كلیة الملك عبد اهللا للدفاع الجوي

  :مقدمة
الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على إمام المرسلین وسید األولین واآلخرین محمد األمین 

  ... وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین وبعد
ُعرف العصر العباسي األول بعصر القوة واالزدهار، تناوب علیها خلفاء كانوا على قدر 

، وعرف ذلك بالعصر األول، عال من القوة و  الكفاءة في جمیع مرافق الدولة سیاسیًا واقتصادیًا واداریًا
ثم تخلل العصر العباسي ضعف تعاقب علیها خلفاء تباینوا بین القوة والضعف، وهو ما عرف 

  .بالعصر العباسي الثاني، ویلیها العصر العباسي المتأخر
یسلط الضوء من المؤرخین والدارسین، على ومما دفعني إلى هذا الموضوع أنه في الغالب 

العصر العباسي األول، باعتباره عصر القوة وعصر المنجزات، وسیطرتهم على زمام األمور في 
  .جمیع النواحي

في حین كان في الجانب االخر خلفاء بذلوا الجهود مثل اسالفهم، على الرغم من العقبات 
دون حرمة للخالفة، لذا كان من األولى أن نسلط والصعاب التي واجهتم، من ثورات وفتن وتسلط 

الضوء على الخلفاء االبطال الذین عادوا هیبة الخالفة العباسیة وانتشال الدولة من أنیاب المفترسین، 
واعادوا للخالفة شیئًا من هیبتها ووقارها، وكان على رأس هؤالء الخلفاء المسترشد باهللا العباسي، فقد 

م ، على الخالفة ١١٥٢ - م٩٤٥/هـ٥٤٧- هـ٣٣٤البویهیین والسالجقة  تولى الخالفة منذ تسلط
العباسیة، عشرة خلفاء، وفي فترة امتدت مائة وثمانیة وسبعون سنة، فكان ترتیب الخلیفة المسترشد 

، إال أنه تمیز عنهم بهمه عالیة وشهامة واقدام )م ١١٣٤ -م١١١٨/هـ٥٢٩ -هـ ٥١٢( باهللا الثامن
ورفق، شید أركان الخالفة، وباشر الحروب بنفسه، رغم أیامه كانت مشوشة  وهیبة شدیدة، مع عدالً 
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بكثرة المخالفین والمتسلطین، فكان یحارب في كل االتجاهات، فنجح في التصدي للسالجقة 
، وقاتل من  الطامعین بسلطة الخالفة ووقف في وجههم، أكثر من مرة وقاتلهم، فعرفوا للخلیفة مكانًة

األطراف فهزمهم، وضرب بید من حدید كل من شغب وروع الخالفة ، فبسط  خرج علیه من أمراء
نفوذه وعلة كلمته فهابه من تسلط حتى قبلوا األرض بحضرته، وتربع على عرش قلوب رعیته حتى 

  .أحبوه
وحینما قاب قوسین من طرد السالجقة من ساحة الخالفة، تعرض المسترشد للخیانة وهو في ساحة 

جیش الذي أنظم للعدو مما نتج عنه اسره وقتله، فلم یكن بمقتله نهایة االمر بل المعركة من قبل ال
  .اورث لمن بعدهم الثأر في وجه كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الخالفة ومكانتها

لقد أشادت المصادر التاریخیة لفترة حكم المسترشد باهللا العباسي، غیر ثمة مصدر 
یر من االحداث التي لم یكن لغیره من المؤرخین االطالع معاصر كان مطلع عن كثب على كث

علیها، فمن ذلك المؤرخ الكبیر ابن الجوزي وكتابه المنتظم في تاریخ األمم والملوك، والذي یعد من 
خیر مؤرخي عصره ویعد كتابه من امیز المصادر التاریخیة، فهو مزیج بین االحداث والوقائع 

د دراسة شخصیة تاریخیة من المواضیع المهمة في حقبة معینه وال التاریخیة وتراجم لألشخاص، ویع
  ). م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت (سیما أحد الخلفاء العباسیین من خالل كتاب المنتظم البن الجوزي 

وجاء عنوان البحث الخلیفة المسترشد باهللا العباسي في كتاب المنتظم في تاریخ األمم 
، وقد اشتمل على مقدمة وثالثة مباحث )م١١٣٤-م ١١١٨/هـ٥٢٩-هـ ٥١٢(والملوك البن الجوزي 

وخاتمة ثم قائمة بأسماء المصادر والمراجع، شملت المقدمة التعریف بالموضوع وبیان أهمیته، 
  .وشرحًا لخطة البحث

  .سیرة ابن الجوزي، ونشأته ومكانته العلمیة: وتضمن المبحث األول
  .لمسترشد باهللا، واهتماماته بأمور الخالفةسیرة وشخصیة الخلیفة العباسي ا: وجاء المبحث الثاني

  .على موقف الخلیفة المسترشد باهللا من الثورات والحركات في بغداد: كما اشتمل المبحث الثالث
ن  وفي الختام أرجو أن أكون قد وفقت في إیفاء الموضوع حقه من الدراسة، فإن أصبنا فذاك مرادنا وإ

  .أخطأنا فلنا شرف المحاولة والتعلم
  . أسأل أن یجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكریم ونافعًا لمن قرأه من الباحثین والدارسینواهللا
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  سیرة ابن الجوزي ونشأته ومكانته العلمیة: المبحث األول
  :اسمه ونسبه ومولده: اوالً 

ادي  هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبید اهللا بن عبد اهللا بن حمّ
ن محمد بن جعفر بن عبد اهللا بن القاسم بن النظر بن القاسم بن محمد بن عبد اهللا بن بن أحمد ب

  .)١(عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق القرشي التیمي البغدادي الحنبلي 
وسبب اشتهاره بابن الجوزي بفتح الجیم وسكون الواو، نسبة إلى فرضة الجوز، وهو موضع 

، )٢(جده هو من انتسب إلى مشرعة الجوز، إحدى محال بغداد في الجانب الغربيمشهور، وقیل إن 
وذكر الصفدي في كتابه الوافي بالوفیات، عرف جدهم بالجوزي لجوزةً في داره بواسط، ولم یكن 
بواسط جوزة غیرها، وجعفر في أجداده هو الجوزي منسوب إلى فرضه من فرض البصرة یقال لها 

م، أو سنة ١١١٤/هـ٥٠٨سنة والدته، فأشارت الروایة إلى أنه ولد في سنة اختلف في . )٣(جوزة 
، وأشار ابن النجار في تاریخ بغداد، أن أبو الفرج ابن )٤(م ١١٢٠/هـ٥١٠م، أو سنة ١١١٩/هـ٥٠٩

                                                
الكامل في التاریخ، تحقیق : ، محمد عز الدین علي بن األثیر٦٨، ٦٧، ص ٢ابن خلكان، الوافي بالوفیات، ج  - ١

، محمد بن سعید بن ٥٣٤، ص ٩م،، ج ٢٠٠٢/هـ ١٤٢٢الطبعة األولى، خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة، بیروت، 
، ٢مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط : الدبیثي، تاریخ ابن الدبیثي من ذیل تاریخ بغداد، تحقیق

تایز ، الصفدي، الوافي بالوفیات، اعتناء دوروتیا كرافولسكي، نشر، فرانز ش٢٣٧، ص ١٥م، ج ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥
لدین محمد ، ١٨٦، ص ١٨م،ج ١٩٩١/ هـ١٤١١بفیسیادن، الطبعة الثانیة،  الذهبي، سیر أعالم النبالء، شمس ا

، ابن كثیر، البدایة ٣٦٥، ص ٢١ج  م،٢٠٠١/ هـ١٤٢٢مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الحادیة عشر، 
، ابن ٢٠٦، ص ١٢عربي، بیروت، بدون، ج والنهایة، تقدیم، الدكتور، محمد عبدالرحمن مرعشلي، دار احیاء التراث ال

محمود االرناؤوط، دار ابن كثیر، دمشق، بیروت، الطبعة األولى : العماد ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقیق
  .١٦١، ص ٢م، ج١٩٨٨/هـ١٤٠٨

  .٦٨، ص ٢ابن خلكان، الوافي بالوفیات، ج  - ٢
  .١٨٦، ص ١٨الصفدي، الوافي بالوفیات، ج  - ٣
مسفر سالم : المظفر یوسف قزاوغلي المعروف بسبط ابن الجوزي، مرآة الزمان في تاریخ االعیان، تحقیق أبو  -  ٤

ابن خلكان، .٦٣٠، ص ١هـ، ج ١٤٠٧الغامدي، سلسلة بحوث إحیاء التراث اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
، ١٢، ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج ٣٦٥ص ، ٢١الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج . ٦٨، ص ٢الوافي بالوفیات، ج 

  ،٢٠٦ص 
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كان لك من : ال أتحقق مولدي غیر أن والدي مات سنة أربع عشرة، وقالت الوالدة: الجوزي یقول
  .)١(ن العمر نحو ثالث سنی

  :نشأته ومكانته العلمیة: ثانیاً 
، مات أبوه وهو ابن ثالثة أعوام، وربته عمته وكانت صالحة، وكان  نشأ ابن الجوزي یتیمًا
أقاربه تجارًا في النحاس، ولما ترعرع ذهبت به عمته إلى أهل العلم، ودرس العلوم وتفقه على ید 

، وأصبح اعلم  أهل زمانه، ووعظ الناس وسلك طرقها وهو صبي مشایخها، ونال من العلم حظًا وافرًا
، برز في علوم كثیرة، وانفرد بها عن غیره، وكان وهو صبي دینًا مجموعًا على نفسه ال یخالط )٢(

، وأنكب على طلب العمل والتألیف،  أحدًا وال یلعب مع الصبیان وال یأكل ما فیه شبهة وكان زاهدًا
ف، وكان یجتمع في مجلس وعظه الخلفاء والوزراء حتى بلغت مصنفاته نحو من ثالثمائة مصن

والملوك واالمراء والعلماء والفقراء، وكان بحرًا في التفسیر ، كما شملت معارفه في الحدیث والطب 
والفقه والحساب والنظر في النجوم وكذلك التاریخ وصنف كتابه الشهیر المنتظم في تاریخ األمم 

  :العالم، وقال فیه الشاعر والملوك، في مجلدات، دون فیه أخبار
  .)٣(حتى رأیتك في التاریخ مكتوبًا     مازلت تدأب في التاریخ مجتهداً 

وله من النظم والنثر شيء كثیر، وفنون شتى، وكان یملك فصاحًة وبالغًة وعذوبًة وحالوةً، وكان 
  .ریسبدیعًا في تقریب األشیاء الغریبة بعبارات وجیزة وقیل كان یكتب في الیوم أربع كرا

م، وصلى علیه خلقًا كثیر وتزاحم الناس على ١٢٠٠/هـ٥٩٧توفي ابن الجوزي في بغداد سنة 
  .)٤(قبره

   

                                                
مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط : الحافظ ابن النجار البغدادي، ذیل تاریخ بغداد، تحقیق -  ١
  .١١٧، ص ٢٢م، ج ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥، ٢

، الذهبي، سیر أعالم ٢٣٦ص ، ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج . ٦٨، ص ٢ابن خلكان، الوافي بالوفیات، ج   - ٢
  ،٢٠٦، ص ١٢، ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج ٣٦٥، ص ٢١النبالء، ج 

  .وما بعدها ٣٦٥، ص ٢١الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج  - ٣
، ١٥، ابن الدبیثي، تاریخ ابن الدبیثي من ذیل تاریخ بغداد، ج ٦٨، ص ٢ابن خلكان، الوافي بالوفیات، ج  - ٤
، ابن كثیر، ٣٦٥، ص ٢١، الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج ١٨٦، ص ١٨الوافي بالوفیات، ج ، الصفدي، ٢٣٧ص

  .١٦١، ص ٢، ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج٢٠٦، ص ١٢البدایة والنهایة، ج 
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  سیرة وشخصیة الخلیفة العباسي المسترشد باهللا، : المبحث الثاني
  .واهتماماته بأمور الخالفة

  :اسمه ونسبه -
المقتدي بن القائم بن  هو الخلیفة أبو منصور الفضل بن أحمد المستظهر باهللا بن عبداهللا

القادر بن المقتدر بن المعتضد بن الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشید، ولد سنة 
م، أمه أم ولد تسمى لبابه، وكان المسترشد باهللا أشقر أعطر، له خط بدیع ونثر ١٠٩٣/هـ٤٨٦

ان ذا هیبة واقدام ونظم، فیه تدین وعبادة، وكان یلبس الصوف أول زمانه، وختم القرآن وتفقه، وك
م، بویع ١٠٩٥/هـ٤٨٨وشجاعة، جعله والده المستظهر ولیًا للعهد، ونقش اسمه على السكة، سنة 

م، كان له همة عالیة وشجاعة، فضبط الخالفة ورتبها ١١١٨/هـ٥١٢بالخالفة بعد وفاة والده سنة 
  .)١( رج بنفسه للحربوأحسن ترتیبها، وشید أركان الشریعة، محبوبًا إلى الرعیة، وكان مقدام یخ

  
  
  

                                                
طا، دار الكتب محمد عبدالقادر عطا، مصطفى عبدالقادر ع: المنتظم في تاریخ الملوك واألمم، تحقیق: ابن الجوزي - ١

محمد بن علي بن محمد ابن العمراني،  ،١٦١، ص ١٧م، ج١٩٩٢/ هـ١٤١٢العلمیة، بیروت، الطبعة األولى 
لخلفاء، تحقیق لقاهرة، الطبیعة األولى : األنباء في تاریخ ا قاسم السامرائي، دار األفاق العربیة، ا

لدین علي بن محمد البغدادي الكاز ٢١٠م، ص ١٩٩٩/هـ١٤١٩ لدول من أول ، ظهیر ا روني، مختصر ا
الزمان إلى منتهى دولة بني العباس، تحقیق مصطفى جواد، المؤسسة العامة للصحافة والطباعة، 

لدول المنقطعة، ٢١٩م، ص ١٩٧٠/هـ١٣٩٠بغداد، ظافر ، جمال الدین علي بن ظافر االزدي، أخبار ا
، ١یمة واخرون، دار الكندي للنشر، األردن، ط عصام مصطفى هزا: بن الحسین االزدي، أخبار الدول المنقطعة، تحقیق

، ٥٦١، ص ١٩، الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج ١٩، ص ٢٤، الصفدي، الوافي بالوفیات، ج ٤٤٠م، ص ١٩٩٩
ابكي ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة، تقدیم  جمال الدین أبو المحاسن األت

لدین، دار الكتب  ، ص ٥ج  م،١٩٩٢/هـ١٤١٣العلمیة، بیروت، الطبعة األولى محمد حسین شمس ا
هـ  ٥٢٩ - ٥١٢عبدالكریم عبده حتاملة، دور الخلیفة المسترشد باهللا في مواجهة نفوذ السالجقة   -، عبده ٢٥٧

، حمود ٢٧٧م ، ص ١٩٩٨ه، ١٤١٩ع  ، ١١س ، م مجلة جامعة أم القرى للبحوث العلمیة  ١١٣٥ - ١١١٨/ 
، العلوم )م ١١٣٥/  ١١١٩/ هـ  ٥٢٩ - ٥١٢(ة الخلیفة المسترشد باهللا بالسلطنة السلجوقیة عالق:"مضعان محارب

، طه ثلجي الطراونة، المسترشد باهللا ومحاولة ٥٢٤، ٥٠٣،  ص٢٠١٠،، ٣ع ، ٣٧مج ، اإلنسانیة واالجتماعیة 
  .٨٥، ٧٤، ص ٦٢النهوض بالخالفة العباسیة، مجلة المؤرخ العربي، اتحاد المؤرخین العرب، ع
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  :اهتمامات الخلیفة المسترشد باهللا العباسي بأمور الخالفة العباسیة -
، وبدأ )١(تولى المسترشد باهللا، الخالفة وهي مضطربة كثیرة الحروب، وخزینته خاویتًا على عروشها 

ین وهو أبو علي بن الخلیفة المسترشد باهللا، بترتیب أمور دولته بالحزم والقوة، فلم یوزر له غیر اثن
صدقة، وعلي بن طراد، وهذا یدل على قوة الخلیفة وبسط نفوذه في الدولة، وكان على قضاته في 

، كما عني بمخازن الدولة )٢(أول خالفته، أبو الحسن علي بن محمد الدمغاني ثم أبي القاسم الزینبي 
لح حال الخالفة، ویقوى ، وهذه المؤسسات هي عماد الدولة إن صلح ص)٣(وجعل لها ناظر أمین 

بهم الخلیفة، فباشر األمور بنفسه وقام بأعباء الخالفة وما یصلح للمجتمع العباسي بما افسده الدهر، 
م، بإراقة الخمور التي في سوق السلطان ونقض ١٢١٧/هـ٥١٤فمن تلك االعمال بأنه أمر سنة 

ل من أصحاب العقار، وابتدئ ، كما أصدر أمره بأعمار سور بغداد، وأن تؤخذ االموا)٤(بیوتهم 
بأصحاب الدكاكین فجمع ماًال كثیر، فجزع الناس من ذلك، فأمر الخلیفة بإعادة األموال إلى 

  .)٥(أصحابها، وجعل نفقة أعمال السور من ماله الخاص ففرح الناس بذلك وأكثروا الدعاء له 
، أن یتعامل م، غلت األسعار في بغداد، فأمر المسترشد باهللا١١٢٢/ هـ ٥١٦وفي سنة 

  .)٦(الناس بالدراهم، العشرة بدینار، والقراضة اثنا عشر بدینار 
كما بدئ المسترشد باهللا بتصفیة الخائنین في الدولة، فقد أمر بالقبض ثالثة من أصحاب 

، كما )٧(المخزن ومعهم جماعة، لعلمه أن هؤالء من حرضوا أخاه أبا الحسن بأن ال یطیع الخلیفة 
  .)٨(ى أثنین أخرین وصادر أموالهم وبیع أمالكهم أمر بالقبض عل

ومن یقظة الخلیفة وعزمه على تطهیر دولته، فطن إلى أحد خواصه والمقربین منه أنه جاسوسًا 
  . )٢(، أحد خصومه، فأمر بالقبض علیه وهدم داره، اال أنه هرب من بغداد )١(لدبیس بن صدقة 

                                                
  .١٦٩، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ١
  .١٧٢، ١٧١، ١٦٢، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٢
  .١٨٥، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٣
  .١٨٧، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٤
  .٢١٨، ٢١٧، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٥
  .٢٠٧، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٦
  .١٦٢، ص ١٧الجوزي، المنتظم، ج  ابن - ٧
  .١٦٣، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٨
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اعمال شغب واستطاع التغلب علیها، ومن كما واجهت المسترشد باهللا، في بادي خالفته 
م، من تمرد في بغداد، فقد اخذوا زوارق قادمه من ١١٢٠/هـ٥١٤، سنة )٣(ذلك ما قام بها العیارون 

الموصل وفتكوا باهل السواد، وهجموا على العتابین ودخلوا دور الناس ونهبوا ما فیها، فامر الخلیفة 
أنه زعزعت أمن واستقرار الدولة، فخرجوا وحاصروهم بإخراج االتراك لقتالهم ومعاقبة كل من ش
، حتى أعلن العیارین التوبة   .)٤( خمسة عشر یومًا

م، من الشام جماعة من الباطنیة، لقتال اعیان الدولة، ١١٢٤/ هـ٥١٨كما قدم سنة  
ین فقبض علیهم وقتلوا وصلبوا، وأمر المسترشد باهللا، بأن ینادى بأن من تشبه بالباطنیة من الشامی

  . )٥(ووجد في بغداد، سوف یقتل 

  موقف المسترشد باهللا من الثورات والحركات ببغداد: المبحث الثالث
مع قوة وحزم الخلیفة المسترشد باهللا العباسي في ضبط أحوال الخالفة، اال أن أیام خالفته 

المتسلطین كانت تشوبها كدر وتشویش من كثرة المخالفین الذین یثیرون الفتن وترویع االمنین، و 
  :الذین طمعوا في سلطان الخلیفة، دون احترام للخلیفة وحرمة الخالفة، فمن ذلك

  
  

                                                                                                                        
، وكان شیعیًا : هو - ١ دبیس بن صدقة بن منصور بن دبیس بن مزید االسدي الناشري، ، كان أدیبًا جوادًا ممدوحًا

كشاة السلجوقي، ثم قام ابنه كابائه، كان جده مزید في أیام بني بویه، ثم ابنه دبیس، ثم منصور، ثم ابنه صدقة، فخدم مل
دبیس هذا بعده، وكان شر اهل بیته، یرتكب الكبائر، ویفعل العظائم ولقي منه الخلیفة المسترشد باهللا، والمسلمون شرورًا 
كثیرة، وأبطل الحج، واباح الفروج في رمضان، ترامت به االسفار إلى أطراف البالد، لقصدهم لكثرة شغبه، وخرج على 

، ولحق بالسلطان مسعود، فقتله الخلیفة المس ترشد، ففر إلى صاحب ماردین ، ثم إلى الشام، وفر إلى سنجر مستجیرًا
، الصفدي، الوافي ٢٠٨، ٢٠٧، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج . هـ، وعمره سبعًا وستین سنة٥٢٩غدرًا سنة 

، ص ١٢ر، البدایة والنهایة، ج ، ابن كثی٦١٢، ص ١٩، الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج ٥٠٧، ص ١٣بالوفیات، ج 
  . ٢٥٦، ص ٥، ابن تغربردي، النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة، ج ٢١٠

  .٢١٧، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٢
فرقة ظهرت في أواخر : رجل كثیر المجيء والذهاب في األرض، ابن منظور، لسان العرب، والعیارون: العیار - ٣

ارین القرن الثاني، وكان له م في الفتنة بین االمبن والمأمون شأن كبیر، لما حوصر وعجز الجند عن الدفاع استنجد العیّ
وأهل السجون وكان یقاتلون عراة، أنور محمد زناتي، معجم مصطلحات التاریخ والحضارة، دار زهران للنشر، األردن، ط 

  . ٢٨٤م، ص ٢٠١١، ١
  .١٨٦، ١٨٥، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٤
  .٢٢٥، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٥
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   ثورة أبي الحسن بن المستظهر باهللا -
، لیلة بیعة أخیه المسترشد باهللا، فقد فارق )١( كان خروج األمیر أبو الحسن بن المستظهر

 من بني هاشم، وبقي عند دبیس ، إلى دبیس بن صدقه، واخذ معه رجالَ )٢(بغداد وقصد الحلة 
فأكرمه، فبعث المسترشد باهللا أحد نقبائه ألخذ البیعة من دبیس ویستعید اخاه، فبایع دبیس، وامتنع 

  .)٣(من اخراج أبي الحسن من عنده، كما رفض أبا الحسن الرجوع إلى الخلیفة 
الفرصة سانحه  م، رأى األمیر أبو الحسن ابن المستظهر باهللا، أن١١١٩/هـ٥١٣وفي سنة 

في الخروج على أخیه المسترشد باهللا، وطلب الخالفة لنفسه، قبل أن یستتب أمره، فمضى إلى 
، ودعا إلى نفسه، واجتمع معه الرجال والفرسان بالعدد والسالح، وملك واسط وهرب العمال )٤(واسط

بما حصل من وجبي الخراج لنفسه، فشق ذلك على الخلیفة، فأرسل إلى دبیس بن صدقة، یخبره 
أخیه، ویحثه على مبادرته، ألنه هو من آواه ورفض ارجاعه، فبعث دبیس جیشًا لمحاربة األمیر أبي 
الحسن، فلما سمع أبو الحسن بذلك هرب منهزمًا حتى ظل الطریق وأشرف على الهالك من 

  .)٥(العطش، ثم قبض علیه وسلم إلى دبیس فبعث به إلى المسترشد باهللا، وأمر بسجنه 
لب دبیس بن صدقه من المسترشد باهللا، فیما بعد أن یخرج األمیر أبا الحسن من فط

ُ في أي وقت، اال أن  السجن، وكان قد شرط على الخلفیة قبل أن یسلم األمیر أبا الحسن أن یراه
، فضیق علیه في السجن إلى أن مات )٦( الخلیفة رفض ذلك الطلب، فندم دبیس أن سلمه للخلیفة

                                                
هـ، وعمره إحدى ٥٢٥هو علي بن الخلیفة المستظهر باهللا، أخو الخلیفة المسترشد باهللا، توفي في رجب سنة  - ١

  .٢٠٣، ص ١٢وعشرون سنة، ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج 
لبریة، بینها وبین بغداد ثالثة فراسخ، وقال وهي قریة مشهورة في طرف ُدجیل بغداد من ناحیة ا: وهو صاحب الحلة - ٢

هـ، وسكنها الشیعة، یاقوت الحموي، معجم ٤٩٥الذهبي، كان صدقة أبو دبیس ، هو من اختط مدینة الحلة، في سنة 
، الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج ٣٣٩، ص ٢فرید عبدالعزیز الجندي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج : البلدان، تحقیق

  .٢٦٥، ص ١٩
  .١٦٢، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٣
عدة مواضع، والمقصود هنا هي مدینة بین البصرة والكوفة، لذلك سمیت واسط، ویقال لها واسط الحجاج : واسط - ٤

  .٣٤٧، ص ٥معجم البلدان، ج : ألنه عمرها، یاقوت الحموي
  .١٧١، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٥
  .١٧٣، ص ١٧ج  ابن الجوزي، المنتظم، - ٦



[191] 
 

، فكان دبیس أراد ان یستخدم أخا الخلیفة في اثارة الفتن متى ما اراد ویتهدد )١(م ١١٣٠/هـ٥٢٥سنة 
  .به الخلیفة بین الحین واألخر

  :ثورة دبیس بن صدقة -
لقد شمل دبیس بن صدقة صاحب الحلة، في أول مقالید خالفة المسترشد باهللا، ما شمل 

الخلیفة األمیر أبو الحسن، ظنًا منه أنه  ارباب الدولة من التنصیب والتكریم، ، فقد أوصى به أخو
، )٢( فأقره على ما هو علیه فأكرمه وخلع علیه الخلع –الن أباه كان یحفظ الذمم  –على طریقة أبیه 

اال أن دبیس كان یضمر في نفسه بأن یجد له مع الطامعین في أمالك الخالفة مكانًا علیًا وذلك 
مكارَا خبیثَا یتحین الفرص على الخلیفة إلعالن ثورته ضد ببسط نفوذه على بغداد كلها، فكان دبیس 

، )٤(، واخیه مسعود )٣(الخالفة، فما أن علم بالخصومة التي دبت بین السلطان محمود السلجوقي 
وأن رحى الحرب دائرةً بینهما ، حتى اخذ في ازعاج بغداد وحبس مال السلطان، وبدا بالنهب في 

، فقد وصف ابن الجوزي في كتابه )٥( على الفرار مرجفین إلى بغداد اطراف بغداد، مما ارغم   الناس
كان سیف الدولة دبیس بن صدقه، یعجبه اختالف : " المنتظم، حال دبیس بن صدقه بقوله

السالطین ویعتقد أنه مدام الخالف قائمَا بینهم فأمره منتظم ، كما استقام امر والده صدقه عند 
  .)٦(" اختالف السالطین

                                                
  .٢٦٧، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ١
  . ١٦٤، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٢
هو السلطان مغیث الدین محمود بن السلطان محمد بن ملكشاة بن ألب أرسالن السلجوقي، مكن بعد أبیه وخطب  - ٣

عرفة بالنحو ونظر في التاریخ، ضعفت دولته في هـ، كان ذكیًا فطنًا یمیل إلى العلم له م٥١٤له على منابر بغداد سنة 
، الصفدي، الوافي بالوفیات، ج ٩٣، ص ٣هـ، ابن خلكان، وفیات االعیان، ج ٥٢٥أواخر أیامه، توفي في همذان سنة 

  ، ٥٢٤، ص ١٩، الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج ٢٠٢، ص ٢٥
هـ، ٥٠٢سلجوقي، أحد ملوك السالجقة، ولد سنة وهو غیاث الدین مسعود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسالن ال - ٤

كان سلطانًا عادالً لین الجانب، ولم یكن له من السلطنة غیر االسم، وجرت مع أخیه محمود حرب وظفر به السلطان 
محمود، فعفا عنه، كما وقعت بنه وبین عمه السلطان سنجر، ووقع بینه وبین المسترشد باهللا وحشه وتحارب وظفر 

، ص ٣هـ، ابن خلكان، وفیات االعیان، ج ٥٤٧مسترشد باهللا، والخلیفة الراشد، وقتال في عهد، توفي سنة بالخلیفة ال
  ،٣٨٤، ص ٢٠، الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج ٥١٤، ص ٢٥، الصفدي، الوافي بالوفیات، ج ١٠١

  ..١٨٧، ١٨٦، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٥
  .١٨٧، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٦
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م، بدر من دبیس أمور جعلت من الخلیفة المسترشد باهللا ١١٢١/هـ٥١٥ة ففي سن
، فلما )٢(، یأمرانه بإبعاد دبیس بن صدقه من عنده )١(والسلطان محمود السلجوقي یكتبان إلى ایلغازي

علم دبیس بهزیمة السلطان مسعود وخاف مجیئ السلطان محمود أمر بإحراق االتبان والغالت ، فما 
، بل من جرأته توجه إلى )٣(ة المسترشد باهللا، اال أن حذره وأنذره ، فلم ینفع ذلك فیه كان من الخلیف

بغداد، وعسكر بالجیش امام دار الخالفة وتهددا وتوعد، وبات أهل بغداد على وجِل شدید، وقال لهم 
ن إن استدعیتم السلطان محمود ولم تصرفوه  فلعت و فعلت، فلما علم بقرب السلطان محمود م: " 

  .)٤(" بغداد هرب
فبدأ یراسل الخلیفة یطلب منه العفو ویستمیل قلبه ویذكر طاعته، فعفا عنه الخلیفة، فقدم 
بغداد وزاحم أهل الحلة وأخرج أهلها، كما قام أخوه منصور بإخراج شحنة السلطان محمود، فامر 

ى تعاهدا دبیس الخلیفة المسترشد باهللا، من السلطان بالخروج لدبیس، وصارت بینهم أمور حت
  . )٥( وعسكر السلطان وخرج عن بغداد

والزال دبیس یراوغ ویمكر بالخلیفة، فمن ذلك انه بعث طائفة من اصحابه فاستاقوا مواشي تزید على 
قد :" مائة الف راس فبعث الخلیفة إلیه یستقبح فعله، ورد دبیس على الخلیفة، بأمور قبیحة وقال

، وهدد و توعداجلتكم خمسة أیام فان بلغتم ما  ال جئت محاربَا ، فحذر المسترشد باهللا، )٦(" أریده وإ
، إال أن دبس لم یبال بالتهدیدات )٧( دبیس من إراقة الدماء، وهدده بالخروج إلیه ان لم یكف اذاه

وعزم على محاربة الخلیفة، فما كان من المسترشد باهللا، إال أن تجهز لحربه، فخرج على رأس جیش 
: هم، وأمر أن تحمل االعالم الخاصة فلما تراءى الجمعان، صاح رجال دبیس بقولهمكثیر وهو یتقدم

یا أكلة الخبز الحواري والكعك االبیض الیوم نعلمكم الطعان والضرب بالسیف، وكان دبیس قد " 

                                                
هو الملك نجم الدین إیلغازي ابن األمیر أرتق بن كسب التركماني، صاحب ماردین، كان ذا شجاعة ورأي وهیبة،  - ١

هـ، الصفدي، الوافي ٥١٦حارب الفرنج عدة مرات، واستمر ملكه لماردین حتى وفاته ثم ولیها ذریته، توفي إیلغازي سنة 
  ، ٤٣٥، ص ١٩بالء، ج ، الذهبي، سیر أعالم الن٢٧، ص ١٠بالوفیات، ج 

  .١٩٧، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٢
  .١٨٧، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٣
  .١٨٧، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٤
  .١٩٨، ١٩٧، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٥
  .٢٠٧، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٦
  .١٢٠٩، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٧
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استصحب معه البغایا والمخانیث بالمالهي والزمور والدفوف یحرضون العسكر، ولم یسمع في 
، واجتمع أهل بغداد على الدعاء في " القران والتسبیح والتكبیر والدعاء والبكاءعسكر الخلیفة إال

المساجد، وختم القران واالبتهال بالنصر، فجرد الخلیفة المسترشد باهللا، سیفه وسأل اهللا النصر، 
ووقعت الهزیمة بجیش دبیس وهرب ومن معه إلى الفرات، وقتل رجاله واسر خلق كثیر منهم، ولم 

، فعاد الخلیفة منصورًا ودخل بغداد یتأذى    .)١(من عسكر الخلیفة سوء عشرین فارسًا
، یطلب منهم معاونته )٢(ولما علم دبیس أنه ال طاقة له بجیش الخلیفة التجأ إلى غزیة 

ال یمكننا معاداة الملوك ونحن بطریق مكة وأنت : على الخلیفة، إال أن االمر قوبل بالرفض وقالوا له
  .)٣(نا بعید النسب م

م، ١١٢٣/ هـ٥١٧ومن صنائع دبیس بن صدقة الشنیعة، أنه بعد رجوعه من غزیة سنة 
، وعزم على قطع النخل حتى طلب من أهلها مقابل على  قصد البصرة ونهب وسلب وقتل خلقًا كثیرًا

  . )٤(كل رأس نخلة شيء معلوم 
طغرل بن محمد وحینما لم یجد مناصرًا له ضد الخلیفة، عزم على الذهاب إلى الملك 

السلجوقي، ملتجئًا ومحرضًا على قصد بغداد، فعلم الخلیفة بذلك وأمر بالتأهب للقائهما، وحشد 
الجیوش من كل جانب استعدادًا لحربهما، فخرج المسترشد باهللا من بغداد ومعه وزیره ونقیب النقباء 

هما طریقًا للوصول وقاضیه وارباب الدولة یمشون في ركابه، واخذ دبیس وطغرل كل واحدًا من
للمعركة لمباغتة عسكر الخلیفة، فاستطاع دبیس دخول بغداد، فما أن علم الخلیفة بالحیلة رجع 
مسرعًا ودخل بغداد، وما رفع دبیس نظره إال ورایات الخلیفة قد طلعت، فلما رآها قبل األرض في 

                                                
  .٢١٧، ٢١٦، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ١
هم من عرب نجد في الجزیرة : هكذا ورد لفظ غزیة عند ابن الجوزي، ولم یوضح مقصد غزیة، والمراد هنا بغزیة - ٢

إسماعیل بن علي بن محمود أبو الفداء، تاریخ أبي  ،٦٣١، ص ٨العربیة، ابن االثیر، الكامل في التاریخ، ج 
لفداء، المسمى  لبشر، تحقیقا محمود دیوب، منشورات محمد بیضون، دار : المختصر في أخبار ا

عبد الرحمن بن محمد ابن  ،٥٩، ص ٢، ج م١٩٩٧/ه١٤١٧الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى 
، ج م٢٠٠١/ هـ١٤٢١خلیل شحادة، دار الفكر، بیروت، : خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر، تحقیق

  .٦٢١، ص ٣
  .٢١٩، ص ١٧ن الجوزي، المنتظم، ج اب - ٣
  .٢٢٠، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٤
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یجبه أحد، فعاود القول  ، فلم"أنا العبد المطرود ما إن یعفى عن العبد المذنب: " مكانه وقال
  .)١(والتضرع، فرق الخلیفة له وعفى عنه، فذهب دبیس ذلیًال خاسرًا 

أما جیش طغرل لم یذكر ابن الجوزي، ماذا حل به، غیر أن طغرل تقاتل مع الخلیفة،  
وعلى ما یبدو من أنه هُزم وانكسر جیشه، حیث جاءت روایة عند ابن الجوزي تشیر إلى ذهاب 

، مستجیرین به ضد الخلیفة، فقبض سنجر )٢(بن صدقة مسرعان إلى السلطان سنجرطغرل و دبیس 
، لذلك فقد رأى المسترشد باهللا، أن )٣(على دبیس واعتقله في قلعة یتقرب بفعلته إلى المسترشد باهللا 

وجود دبیس في الحلة یشكل خطرًا على بغداد، لذا بعث أحد خواصه إلى السلطان سنجر یطلب منه 
  .)٥(، غیر أن سنجر لم یأبه بطلب الخلیفة وطلب منه أن یرضى عن دبیس)٤(بیس من بغداد إبعاد د

اشغال الخلیفة مع حركات دبیس : فكأن سنجر أراد المناورة مع الخلیفة العتبارات منها
لیجعله في موقف المستجیر والخضوع أمامه، ومنها یضمن أن الخلیفة ال یفكر في التنقیص على ال 

أیدیهم عن أمالك وحدود الخالفة، ومن ذلك ایضًا اضعاف جیش الخلیفة حتى ال  سلجوق بكف
  .یستطیع مقاومة الخارجین علیه

كان السلطان سنجر یخشى من تنامي قوة الخلیفة المسترشد باهللا، فكتب للسلطان محمود    
نكي رفض أن ، إال أن ز )١(، عن الموصل ویعیّن بدله دبیس بن صدقة )٦(السلجوقي بأن یعزل زنكي 

                                                
  .٢٢٤، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ١
وهو السلطان معز الدین سنجر بن السلطان ملكشاه بن ألب أرسالن بن جغر بیك بن میكائل بن سلجوق الغزي  - ٢

نهر، واسمه بالعربي، أبو الحارث أحمد بن حسن بن محمد بن التركي السلجوقي، ملك خراسان وغزنه وبعض ما وراء ال
هـ، خطب له بالعراق وأذربیجان والجزیرة ودیار بكر والحرمین، كان وقورًا كریمًا ٤٧٩داود، ولد بسنجار من الجزیرة، سنة 

ة وأكثرهم عطاء،  واجتمع في خزانته سخیًا ناصًا لرعیته، كثیر الصفح، طال ملكه ستین سنة، وكان من أعظم الملوك همّ
، في وقعة ٥٤٨من األموال ما لم یسمع أنه اجتمع في خزائن ملك، ولم یزل في ازدیاد إلى أن ظهر علیه الغز في سنة 

مشهوره، قتل فیها خلقًا كثیرًا وانحل ملكه، وبقي اسر في غزنه ثالث سنین، وافلت وعاد إلى خراسان، ومات بها سنة 
، الذهبي، سیر أعالم ٤٧١، ص ١٥جوق عن خراسان، الصفدي، الوافي بالوفیات، ج هـ، وزال بموته ملك بني سل٥٥٢

  ، ٣٦٢، ص ٢٠النبالء، ج 
  .٢٣١، ٢٢٩، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٣
  .٢٢٤، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٤
  .٢٤٩، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٥
حاجب قسیم الدولة آقسنقر بن عبداهللا التركي، صاحب حلب، كان بطالً وهو الملك عماد الدین االتابك زنكي بن ال - ٦

شجاعًا مقدامًا كابیه، عظیم الهیبة ملیح الصورة، وكان یضرب بشجاعته المثل، تولى شحنكیة بغداد من قبل السلطان 
قذ من الفرنج كثیر هـ، استولى على البالد، وعظم أمره، وافتتح الرها، وملك حلب والموصل وحماة، وان٥١١محمود سنة 
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یتنحى عن الموصل والشام، وبعث إلى السلطان محمود بهدایا ومائة ألف دینار على أال یغیر علیه، 
، ولم یقتصر كره دبیس على الخلیفة وزنكي )٢(وبعث الخلیفة ایضًا مثل ذلك بأن ال یولي دبیس 

  .)٣(فحسب، بل أصبح الناس في بغداد یدعون للخلیفة والسلطان ویلعنون دبیسًا 
فلما علم سنجر بأن ما اراده لم یتحقق ضد الخلیفة، عمد إلى حیلة أخرى، وهي استخدام 

كأنه  – )٤(زنكي ضد الخلیفة، وأشهر ما یضمره للعلن، فكاتب دبیسًا وزنكي بقصد بغداد وفتحها 
ا فبلغ الخلیفة المسترشد ما أمر به السلطان سنجر، فاستعد للقائهم –یأمرهم فتح بالد غیر مسلمه 

وحزم أمره، وأعد العدة لقتالهما، فلبس سیفه وحمل عسكره وهزم دبیس ومن معه وقتل منهم خلقًا 
  . )٥(كثیرًا وفر دبیس إلى الفرات، وزنكي إلى تكریت 

وال زال دبیس حرًا طلیقًا یخرج على الخلیفة بین الحین واألخر، وأصبح اداة في ید بني 
كان الذي ینافح عن دبیس امرأة السلطان محمود، بأمر سلجوق یحركونه متى شاؤا ضد الخلیفة، و 

  . )٦(من والدها السلطان سنجر، وهي التي تحمیه 
وفي أخر االمر ظفر الخلیفة المسترشد باهللا، بدبیس بن صدقة، وأحضر أمامه وهو مكبل 

ال مسعود بالقیود وأمر بقتله، غیر أن الذي ظفر به هذه المرة السلطان مسعود وأمر الخلیفة بقتله وق
یا أمیر المؤمنین هذا هو السبب الموجب لما جرى بیننا، فاذا زال السبب زال الخالف، : " للخلیفة

، وبدأ دبیس یتضرع ویبكي أمام الخلیفة ، ویقول العفو عند "وهو بین یدیك فمهما تأمر یفعل به
ل دبیس ید "هللا لكمال تثریب علیكم الیوم یغفر ا:" المقدرة فعفا عنه الخلیفة على عادته، وقال ، وقبّ

یا أمیر المؤمنین بقرابتك من رسول اهللا اال ما :" الخلیفة ومررها على صدره ووجهه ونحره، وقال

                                                                                                                        
من المدن العربیة، ابن خلكان، وفیات االعیان وأنباء أبناء الزمان، تقدیم، محمد عبدالرحمن المرعشلي، دار إحیاء التراث 

، ٢٢١، ص ١٤، الصفدي، الوافي بالوفیات، ج ٣٤٦، ص ١م ، ج ١٩٩٧/ هـ ١٤١٧، ١اإلسالمي، بیروت، ط 
  ،١٨٩، ص ٢٠الذهبي، سیر أعالم النبالء، ج 

  .٢٤٩، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ١
  .٢٥٢، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٢
  .٢٥٣، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٣
  .٢٧١، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٤
  .، سوف یأتي معنا أمر زنكي مع المسترشد باهللا فیما یلي٢٧١، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٥
  .٢٥٣، ص ١٧وزي، المنتظم، ج ابن الج - ٦
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عفوت عني وتركتني أعیش في الدنیا عیشًا هنیئًا فإن الذل والخوخ منك قد أخذ مني بالحظ 
  .)١("وفراأل

هذه المرة، ألنه لم یظفر به، بنفسه، إن إعفاء الخلیفة المسترشد باهللا، عن دبیس بن صدقة 
وانما كان اسیران تحت ید السلطان مسعود، لذا كان العفو هنا عفو الكرام الشجعان ولیس بالضعیف 

  . الهوان، وسوف یأتي معنا من هذه االحداث في أخر المبحث الثالث
 م،١١٣٢/هـ٥٢٩وكانت نهایة دبیس بن صدقة على ید السلطان مسعود السلجوقي سنة 

  .)٢(حیث أرسل له غالمًا ارمینیًا ضربه بالسیف غدرًا بعد عفو الخلیفة عنه بشهر 
  :موقف المسترشد باهللا من حركة زنكي ابن آقسنقر -

لم یكن السالجقة وحدهم من یشكلون خطرًا على الخالفة العباسیة فحسب، بل هناك من 
حالف مع من یرونه أقوى في ساحة أمراء األطراف من زادت أطماعهم حدة، وباتوا یترقبون في الت

الخالفة، فمن أبرز هؤالء االمراء، زنكي بن آقسنقر، فقد مال في بادي أمره للسالطین السالجقة، 
، لیشنع على الخلیفة )٣(وبدأ بخروجه على الخلیفة حینما اوعز إلیه السلطان سنجر بفتح بغداد 

د والضغوط التي یتعرض لها بین الحین ویشغله، فكان زنكي ال یعصي له أمر، وذلك بسبب التهدی
، فما كان منه إال أن تعاون مع )٤(واألخر من عزله عن الموصل وتولیة عدوه دبیس بن صدقة 

دبیس ضد الخلیفة وهجموا على بغداد، غیر أن جیش زنكي انكسر أمام عسكر الخلیفة، فهرب إلى 
ربة زنكي وثنیه عن تحالفه مع السلطان ، فعزم المسترشد باهللا، الذهاب إلى الموصل لمحا)٥(تكریت 

، فتجهز الخلیفة ومعه أكثر من ثالثین أمیر واثنا عشر الف فارس، ووصل إلى  سنجر ودبیسًا
، وكان القتال كل یوم، إلى أن كاتب زنكي الخلیفة بأن یعطیه  الموصل وحاصرها ثمانین یومًا

م السفراء إلى أن تم االتفاق بینهما، األموال ویرحل عن الموصل، فلم یجبه الخلیفة، فتبادل بینه
  .     )٦(وارسل زنكي بن آقسنقر الهدایا واألموال، وخلع علیه الخلیفة الخلع 

                                                
  .٢٩٨، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ١
  .٣٠٣، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٢
  .٢٥٣، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٣
  .٢٥٢، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٤
  .٢٧١، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج   - ٥
  .٢٨٢، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٦
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  :موقف المسترشد باهللا من حركات آل سلجوق -
كان السلطان سنجر السلجوقي لیس على توفاق مع ابن أخیه السلطان محمود في بادي 

، )١(فاستطاع سنجر أن یهزم ابن أخیه، ثم اصطلح فیما بینهم االمر، فكانت الحرب قائمة بینهم، 
  .)٢(خطب للسلطان سنجر والسلطان محمود، وسمي كل واحد منهم شاهنشاه 

فدخل السلطان سنجر الري فملكها، وكان مع سنجر خمسة ملوك على خمسة اسر منهم 
، ولهذا )٣( بعین فیالَ ملك غزنه، ومعه من الباطنیة الوف، ومن كفار الترك الوف وكان معه أر 

االنتصار الذي حققه السلطان سنجر، بعث للخلیفة المسترشد باهللا، ممالك وفرش وهدایا كثیره ومبلغ 
  .)٤( خمسین ألف دینار، ولوزیره عشرة االف دینار

وأمام قوة السلطان سنجر، انتهج المسترشد باهللا، معه سیاسة المصاهرة لتقویة العالقة    
، وربما أراد )٥(م ١١٢٤/هـ٥١٨المسترشد باهللا، بالزواج من ابنة سنجر، سنة  بینهم، حیث تقدم

المسترشد باهللا من المصاهرة هو تخفیف ضغط تسلط السالجقة على خالفته، ویتفرغ ألمراء 
  .  األطراف الذین یخرجون على الخلیفة بین الحین واألخر

د المسترشد باهللا وهو جالس فبعد عالقة المصاهرة، قدم السلطان محمود بغداد وحضر عن
في مجلسه البدیع ومعه بردة النبي صلي اهللا علیه وسلم وبین یدیه القضیب، وقدم االمراء أمیرًا أمیرًا 
یقبلون األرض امام الخلیفة فخلع علیهم، وعلى السلطان محمود وأخیه الخلع، وامرهم باإلحسان إلى 

، وحلف السلطان )٦(" اقمع بهما الكفار والملحدین": الرعیة وقدم للسلطان وأخیه سیفین، وقال لهما
  .)٧(محمود للقضاة على طاعة الخلیفة والمناصحة، وقدم السلطان محمود الهدایا للخلیفة 

                                                
  .٢٤٩، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ١
السید ادي شیر، كلمة فارسیة، تعني ملك الملوك، : ، وشاهنشاه١٨٥، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٢

انیة  لث   .١٠٤ص  ،١٩٨٨/ ١٩٨٧االلفاظ الفارسیة المعربة، دار العرب، القاهرة، الطبعة ا
  .١٧٢، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٣
  .١٧٣، ص ١٧الجوزي، المنتظم، ج  ابن - ٤
  .٢٢٥، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٥
  .١٩٥، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٦
  .١٩٥، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٧
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ومكث السلطان في بغداد سنة وسبعة أشهر، وحینما اذن بالرحیل، نودي من یوم الجمعة    
، فكان الخلیفة في معزل عن )١(السلطان بإسقاط المكوس والضرائب وما وضع على الباعة من قبل 

  .أحوال الرعیة لیس له حل وال عقد، فاألمر كله بید السلطان سنجر وابن أخیه السلطان محمود
وقد بلغ من تحكم السلطان محمود بالخلیفة، بأن أمره أن یعزل وزیره لخالفه معه، ویعین    

طان محمود ایضًا طلبه من الخلیفة االفراج ، ومن تسلط السل)٢(أخ وزیره، فأجابه الخلیفة إلى ذلك 
، )٣(عن األمیر أبي الحسن بن المستظهر، وبذل فیه ثالثمائة ألف دینار، لیسكت الخلیفة عن افعاله

  .)٤(كما طلب من الخلیفة أن یرضى عن منصور أخو دبیس فیما صدر منه من أفعال
لخلیفة ال یتحمل تسلطهم، ومن تلك التحكمات والتصرفات التي بلغت مبلغها جعلت من ا   

وجعلته یفكر كیف یتخلص منهم، فكانت من بواكیر نیة وقوف المسترشد في إیقاف السالجقة عند 
حدهم، من ذلك حینما خرج الملك طغرل أخو السلطان محمود ودبیس بن صدقة، لمحاربة الخلیفة، 

مة لكل المتسلطین، ورسالة فوجد المسترشد باهللا، الفرصة سانحة في محاربتهم، لكي یرسل رسالة عا
خاصة للسلطان سنجر السلجوقي والسلطان محمود، بان الخلیفة قادر على إعادة قوة الخالفة 
وعصر مجدها، ووضع حد للمستبدین الطامعین، فقد وصلت الرسالة إلى السلطان سنجر بعد أن 

هذه : وقال –من بغداد  –قد طردنا الخلیفة :" التجأ إلیهما الملك طغرل ودبیس بن صدقة وقاال له
  .)٥(" البالد لي، فقام السلطان سنجر بالقبض على دبیس لیسترضي ویتقرب به للخلیفة المسترشد

، أن أمور الخلیفة بدأت تتغیر، )٦() شحنكي بغداد(وحینما رأى سعد الدولة برنقش الذكوي 
الناهي من غیر منازع،  وأن مراده طرد المتسلطین والتفرد بسلطان الخالفة وحده، ویصبح هو اآلمر

أنه یسعى إلى التفرد : ذهب مسرعًا إلى السلطان سنجر لیطلعه على ما آل إلیه المسترشد باهللا، بقوله

                                                
  .٢٠٤، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ١
  .٢٢٠، ٢٠٦، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٢
  .١٨٨ص  ،١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٣
  .٢٠٣، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٤
  .٢٢٩، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٥
وهي كلمة فارسیة، تعني الشرطي، وهو الشخص الذي تعینه الدولة لحفظ االمن، ویتبعه فرقة، مهمتهم : شحنكیة - ٦

ؤسسة دار الرسالة، بیروت، الطبعة الخطیب، المصطلحات واأللقاب التاریخیة، م. حراسة البلد، مصطفى عبد الكریم
، وقد وجدت في العصر السلجوقي، أنور محمد زناتي، معجم مصطلحات التاریخ ٢٦٩م، ص ١٩٩٦هـ، ١٤١٦األولى، 

  .٢٣٠ص . م٢٠١١والحضارة، 
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بالملك وحده وأنه بدأ یخرج بنفسه لحرب أعدائه وكسر كل من قصده وجمع حوله أمراء األطراف 
الخرق یتسع وتصعب األمور، فحز وجمیع العرب واالكراد، فإن لم یدبر أمر الخلیفة ویوقف، فان 

  .)١(ذلك في نفس السلطان سنجر وبدأ قلقه 
فبدأ السلطان محمود السلجوقي في مالطفة الخلیفة المسترشد باهللا، بعد حربه ضد أخیه 

قد علمت ما فعلت ألجلي وأنا :" الملك طغرل، في محاولة منه كسب ود الخلیفة، فبعث برسالة تقول
فرحًا بالحرب ضد أخیه لكي یزیحه : ، فمن مفاد الرسالة أنها ذو حدین، أوالً )٢(" خادمك وصائر الیك
  .لتطیب قلب الخلیفة وكسب رضاه: عن سلطانه، وثانیها

فمن هذه القوة والحزم التي انتهجها المسترشد باهللا، استطاع أن یقف في وجه بني سلجوق، 
 ما بینهم من خالف وعدم توافق، فكل فبدأ یفكر في تصفیة أعدائه خاصة االسرة السلجوقیة، مستغالً 

، فاستغل المسترشد باهللا، رسالة السلطان محمود التي )٣(واحد منهم یرید أن ینفرد بالسلطة وحده، 
تشیر إلى استعطافه وفرحه بما أحل بأخیه طغرل من الهزیمة، فأراد كسبه في صفه، ویستخدمه في 

العهود على أنهما یتفقان على السلطان سنجر، وجه أعدائه، فبدأت الرسائل بینهما باإلیمان و 
  .)٤( ویمضیان إلى قتله، ویكون محمود في السلطة وحده

فعلم السلطان سنجر ما اتفق علیه الخلیفة والسلطان محمود، فبعث السلطان سنجر برسالة 
فقتما أنت یمیني والخلیفة قد عزم على أن یمكر بي وبك، فإذا ات:" إلى ابن أخیه محمود یقول فیها

علّي نزع مني وعاد الیك، فال تلتفت إلیه، فیجب علیك أن تذهب إلى بغداد وتقبض على وزیر 
، ففطن )٥(" وتقتل االكراد الذین مع الخلیفة –ابن صدقه لضنه من كان یحرض الخلیفة  –الخلیفة 

م على السلطان محمود لقول عمه السلطان سنجر، وغیر رأیه على ما أتفق علیه مع الخلیفة، وعز 
وكانت أواخر  –إن هذه السنة : المضيء إلى بغداد، فقوبل ذلك من قبل الخلیفة بالرفض، وقال له

                                                
  .٢٢٩، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ١
  .٢٣٠، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٢
  .٢٧١، ٢٦٤، ١٨٦، ١٨٥، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٣
  .٢٣١، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٤
  .٢٣١، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٥
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غیر مستعد الستقبال السلطان، ولكن السلطان محمود أصر على القدوم  -م ١١٢٦/ هـ ٥٢٠سنة 
  .)١(إلى بغداد 

خالء بغداد، والعبور للجهة الشرقیة من    بغداد حتى یضمن  فأمر الخلیفة بجمع العساكر وإ
، ولما علم السلطان محمود بفعلة الخلیفة وخروجه، أرسل له كبار )٢(احتقان دماء المسلمین األبریاء 

قواده برسالة یعبّر فیها عن امتعاض الخلیفة وانزعاجه من السلطان، فعزم الخلیفة على اتخاذ موقفًا 
أخبرت السلطان بعدم القدوم إلى : أكثر صالبة من أي وقت مضى، فرد برسالة أكثر جرأة، فقال

، وهذا اعالن صریح من المسترشد باهللا، بأنه )٣(بغداد هذه السنة، فإن لم یقبل فالسیف بیني وبینه 
عازم على الفتك ببني سلجوق، وامام هذا التهدید الذي أغضب السلطان محمود، بات في حیرة من 

  ).٤(بل للمصالحة واالسترضاء والعودة إلى دارهأمره، اال أنه عزم على القدوم إلى بغداد، ال للحرب 
ومن تلك االضطرابات بین المسترشد باهللا، والسلطان محمود وأن الحرب بینهما واقعة ال 
محاله، خرج المسترشد باهللا یوم عید األضحى ومعه خواصه والوزراء وارباب المناصب واالشراف 

ه نفسه   ویخرج ویتجبر على الخلیفة والخالفة، والهاشمیون والعلویون، لیحثهم على قتال من تسول ل
قد وضح السبیل لطالبیه ونطق الدلیل للراغب فیه :" فصلى بالناس وخطب خطبة بلیغًة قال فیها

واستظهر الحق لظهور معانیه فما للنفوس راغبة عن رشادها مشمرة عن فسادها مفرطة في إصدارها 
یرادها  اللهم أصلحني في ذریتي :" قام في الثانیة فبدأ بقوله، فطال في الخطبة األولى، ثم ..."وإ

، فتأثر الناس من الخطبة فبكوا "وأعني على ما ولیتني، وأوزعني شكر نعمتك، ووفقني وأنصرني
   .)٥( ودعوا له بالتوفیق والنصر

  :ولما تهیأ بالنزول بدره الشاعر فأنشده
  لمنبر قد حف أعالمه النصرعلى ا                     علیك سالم اهللا یاخیر من عال

  بسیرته الحسنى وكـان لـه االمر             وأفـضل مـن االنـام وعــمهم       
  یباهي بك السجاد والعالم البحر     وسدت بني العباس حتى لقد غدا

                                                
  .٢٣٢، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ١
  .٢٣٢، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٢
  .٢٣٢، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٣
  .٢٣٦، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٤
  فاختصرنا في الخطبة، والشعر حتى ال یطول المقام،  . ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٣٣، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٥
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  .  )١(وهللا دین أنت فیه أتي عصر                  فلله عـصر أنـت فیـه إمـامنا
یا باطنیة یا : " لطان محمود، قام العامة یسبون االتراك ویقولونفلما بدت طالئع جیش الس

، فبادر عسكر )٢(" مالحدة عصیتم أمیر المؤمنین فعقودكم باطلة وأنكحتكم فاسدة، ثم تراموا بالسهام
السلطان محمود بالدخول دار الخالفة، وكسروا األبواب ونهبوا ما فیها، وخرج الجواري حاسرات 

وفي هذا یقول ابن الجوزي في كتابه المنتظم، رایتهن وأنا صبي یستشفعن وقد  یلطمن، وضج الناس،
، فأخبر الخلیفة بالحال، فتقدم الخلیفة بعسكره نحو دار الخالفة، فلما رأوا عسكر )٣(جئن صارخات 

السلطان عسكر الخلیفة وقع علیهم الذل فانهزموا، وفتك بهم المسترشد باهللا وعسكره بالسیف، وأسر 
جماعة وقتل منهم جماعة من االمراء والعسكر، وهرب من أصحاب السلطان من هرب، ونهب  منهم

العوام دار السلطان ودار وزیره، ودخل الخلیفة  المسترشد باهللا داره ومعه عسكره، واستمر القتال بین 
السلطان العسكر أیام، حتى تراسل السلطان محمود والخلیفة في الصلح، والن االمر بینها، فلما قرأ 

سمعًا وطاعة ألمیر المؤمنین، ولم یخالف شيء مما :" محمود رسالة الخلیفة قام وقبل األرض وقال
  .)٤(م ١١٢٧/هـ٥٢١أقترح علیه وحلف للخلیفة وكان ذلك سنة 

ویصف ابن الجوزي في كتابه، ما آل إلیه أهل بغداد بسبب الحرب بین الخلیفة المسترشد    
في شيء مما أقترح علیه وحلف،  –السلطان محمود  –لم یخالف : " لباهللا والسلطان محمود، فقا

فعادوا بطیبة قلب وأصبح الناس مطمئنین، ودخل أصحاب السلطان إلى البلد وهم یقولون نحن منذ 
، فما رئي سلطان قط حاصر بلدًا فكان هو  ثالثة أیام ما أكلنا الخبز، ولو لم یقع الصلح متنا جوعًا

  . )٥(" ال هذا إالمحاصر 
فلم علم السلطان سنجر بما جرى بین الخلیفة والسلطان محمود، وان الخلیفة الثائر سوف 
یبدد أحالمهم وسلطانهم، عمد إلى حیلة تقیهم سطوة الخلیفة وتشغله عنهم، فبدأ بمراسلة دبیس بن 

ل ، واوعز إلى السلطان محمود بأن یمكن دبیس من الموصل ویعز )٦(صدقة ویحرضه على الخلیفة 

                                                
  .٢٣٥، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ١
  .٢٣٦، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٢
  .٢٤١، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٣
  .٢٤٢، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٤
  .٢٤٢، ص ١٧جوزي، المنتظم، ج ابن ال - ٥
  .٢٤٩، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٦
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زنكي عنها، فكتب المسترشد باهللا، إلى السلطان محمود بأن یمنع دبیس من دخول بغداد واال ننقض 
  .)١(العهد الذي بیننا وبینك 

وأمام هذا الضغط على الخلیفة، فدبیس من جهة والسالجقة من جهة أخرى، وقد یتحالف 
أن یدفعا أموال للسلطان زنكي مع السالجقة ضده، عمد المسترشد باهللا، في كسب زنكي في صفه ب

محمود في سبیل عدم تمكین دبیس من االمر، فعدل السلطان عن ذلك، ومال إلى طلب الخلیفة 
  .)٢(وزنكي 

فاستطاع السالجقة بأشغال الخلیفة عدة سنین بأن جعلوا دبیس بن صدقة یخرج على 
  .)٣(م ١١٣١/ـه٥٢٥الخلیفة بین الحین واألخر، إلى أن مات السلطان محمود السلجوقي سنة 

فخرج السلطان مسعود بن السلجوقي وأخوه سلجوق شاه، إخوة السلطان محمود، یطلبون 
، وأصبح البیت )٤(السلطنة من الخلیفة، هذا من ناحیة، وداود بن السلطان محمود، من ناحیة أخرى 
ر ، وایضًا انتص)٥(السلجوقي في صراع، فتحارب داود بن محمود مع عمه مسعود حول السلطة 

، وأمام تلك الصراعات والخالفات القائمة بین البیت )٦(الملك طغرل على ابن أخیه داود في همذان
السلجوقي، وجد الخلیفة المسترشد باهللا، أن الفرصة سانحه له إلى عقد تحالف مع الطامعین الجدد 

                                                
  .٢٥٠، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ١
  .٢٥٢، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٢
  .٢٦٤، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٣
  .٢٧٠، ٢٦٤، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٤
  .٢٦٤، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٥
مدینة من عراق العجم من كور الجبل، كبیرة قال الحمیري، هي : ، وهمذان٢٧١، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٦

، وذكر یاقوت، أنها مدینة في اإلقلیم الرابع، وهي أكبر مدینة في جدًا فرسخ في مثله، وهي كثیرة المیاه والبساتین والزرع
م، وكان ٦٤٥/ هـ٢٤م، وقیل سنة ٦٤٤/ هـ٢٣ة عمر بن الخطاب أواخر سنة الجبال، وفتحت همذان بعد مقتل الخلیف

الذي أفتتحها المغیرة بن شعبه عامل الكوفة، وهي مدینة حصینة كثیرة األهل منیعة واسعة األنهار ملتفة األشجار كثیرة 
الدین والفضل إال أن شتاءها  المقاتلة، من أحسن البالد وأنزهها وأطیبها وأرفهها وما زالت محّال للملوك ومعدنا ألهل
إحسان عباس، مؤسسة ناصر : مفرط البرد، عبداهللا بن عبدالمنعم الحمیري، الروض المعطار في خبر األقطار، تحقیق

، ٥، یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج١٩٦م، بدون ارقام أجزاء، ص ١٩٨٠، ٢للثقافة ، بیروت، مطابع دار السراج، ط
  . ٤١٢، ٤١١، ٤١٠ص 
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حلفهم ضد السلطان سنجر، فوقع االتفاق بین الخلیفة والسلطان مسعود وأخیه سلجوق شاة، وا
  .)١(المسترشد باهللا على التوافق والطاعة واالجتماع 

وبدأ السلطان سنجر یؤلب على الخلیفة ویحرض وكالئه على الخروج إلى بغداد، ووعدهم 
، فعلم الخلیفة بما قام به سنجر، فأمر قراجًا أحد قادة السلطان مسعود، بالخروج )٢(بالخروج بنفسه 

إن الذي : " ن قراجًا كره الخروج في هذا الوقت، وقال للخلیفةإلى محاربة السلطان سنجر، إال أ
فما إن أحس السلطان سنجر بموقفه أمام هذا ) ٣(، "تخاف من سنجر في االجل نحن نعجله لك االن

التحالف، وأن المسترشد باهللا أستطاع أن یحقق ما یریده، بادر برسالة استعطاف للخلیفة لكسر ذلك 
، إال أن الخلیفة لم یقبل منه وأمر بوقف )٤(" ا العبد، فما أردت مني فعلتأن:" التحالف یقول فیها

، وهذا یوحي إلى أن الخلیفة یرید إزاحة السالجقة من ساحة الخالفة )٥(الخطبة للسلطان سنجر 
  .العباسیة مهما كلف االمر

یدیه،  صدر الخلیفة المسترشد باهللا أمره بمحاربة السلطان سنجر، فخرج والكل مشاة بینأو 
وضج الناس بالدعاء وباتوا یدعون اهللا، وتقدم السلطان مسعود والملك طغرل الخلیفة إلى همذان، 
، ومع السلطان سنجر مائة وستون ألف، فوقع  لمالقات سنجر، وكان معهم من الجیش ثالثون الفًا

، وقُتل قراجًا قائد السلطان مسعود، فدحر السلأالقتل بینهم على نحو  طان سنجر وعاد إلى ربعین الفًا
خیه السلطان مسعود وكان ذلك في سنة أبالده، ولم یصل بغداد، وتربع طغرل في الملك، و 

، وبكسر السلطان سنجر استطاع المسترشد باهللا، أن یستعید شیئًا من نفوذه )٦(م، ١١٣٢/هـ٥٢٦
الخالفة رجع  ویسكن وجع الخالفة التي اعتراها المرض أكثر من قرنیین من الزمان، اال ان جراح

مرة اخرى، فقد ظهرت الوحشة بین الخلیفة الثائر المسترشد باهللا، والسلطان مسعود السلجوقي، سنة 
م، وذلك بسبب السلطان طغرل، الذي عمد إلى أخذ الخلع التي یرسلها الخلیفة إلى ١١٣٤/هـ٥٢٨

نة، فقبض على خوارزم شاة، وكل ما یصل إلى أخیه السلطان مسعود، فكشف الخلیفة تلك الخیا

                                                
  .٢٧٠، ص ١٧بن الجوزي، المنتظم، ج ا - ١
  .٢٧٠، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٢
  .٢٧٠، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٣
  .٢٧٠، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  -٤

  .٢٧٠، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٥
  ٢٧١، ٢٧٠، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٦
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بعض امراء الملك طغرل، وهرب البعض إلى السلطان مسعود، ملتجئین إلیه من قتل الخلیفة، فبعث 
قد اجتمعوا الي فال اسلمهم، : المسترشد باهللا، إلى السلطان مسعود في طلبهم، فرد علیه مسعود بقوله

من معه من العسكر، وساء فأمر الخلیفة المسترشد باهللا، من السلطان مسعود بالرحیل عن بغداد و 
  .)١(مر بینهما ووقع االختالف، وتغیر السلطان مسعود على الخلیفة األ

وفي خضم الوحشة بین الخلیفة والسلطان مسعود، مات الملك طغرل السلجوقي، وتفرق 
جیشه، فمنهم من أنظم مع السلطان مسعود، ومنهم من ذهب إلى دبیس بن صدقة، واألخر رحل 

، وهذا عزز )٢(یة غدر السلطان مسعود بهم، ولعلمهم بأن للخلیفة بیعة في اعناقهم إلى الخلیفة خش
من جیش الخلیفة، فرأى المسترشد باهللا، أن البیت السلجوقي لیس على توافق دائم فمن ذلك، الوحشة 
بین السلطان سنجر وابن أخیة السلطان محمود، والحرب بین السلطان محمود وأخیه مسعود والتي 

، فمن تلك الخالفات السائدة بین افراد بني سلجوق )٣(فیها محمود ثم عفاء عن أخیه  انتصر
والمتكررة جعلت من الخلیفة المسترشد باهللا، یعزف على وتر الفرقة، فقطع الخطبة عن مسعود وأمر 

دیدا ، كما انتهج الخلیفة الثائر المسترشد باهللا، نهجًا ج)٤(بالخطبة للسلطان سنجر وداود بن محمود 
في حق احد افراد السالطین السالجقة، وذلك عندما استفتى الفقهاء في أفعال السلطان مسعود 

  . )٥(وخروجه على الخلیفة، فأفتوا جمیعهم بعزله وقتاله 
م، على قتال السلطان مسعود، فتجهز وأنظم معه أصحاب ١١٣٥/هـ٥٢٩فعزم الخلیفة سنة 

الف فارس، وكان مسعود بهمذان في نحو الف األطراف، فخرج على رأس جیش قوامه سبعة ا
وخمسمائة فارس، فلما علم السلطان مسعود بعدد جیش المسترشد باهللا، عمد إلى حیلة تُضعف ذلك 
العدد، فقام بمراسلة بعض أصحاب األطراف الذین انظموا مع الخلیفة، یستمیلهم إلیه، فمالوا معه 

، ولم یبقى  مع الخلیفة غیر خمسة االف من الجیش، فلما حتى وصل عدد جیشه خمسة عشر الفًا
التقى الجمعان وقعت الهزیمة بعسكر السلطان في بادي االمر، ثم تعرض الخلیفة إلى خیانة أخرى، 
فهرب جمیع عسكره، فهزم جیش الخلیفة المسترشد باهللا، ووقع أسیرًا ومعه بعض أصحابه، ووضع 

                                                
  .٢٩١، ٢٨٤ص  ،١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ١
  .٢٩٤، ٢٩٣، ٢٩١، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٢
  .١٨٦، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٣
  .٢٩٣، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٤
  .٢٩٤، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٥
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السلطان سنجر، بهزیمة المسترشد باهللا،   الخلیفة في خیمة في معسكر السلطان مسعود، وعلم
فأرسل وفدا إلى السلطان مسعود یأمره بإعادة الخلیفة إلى بغداد وأن ال یصاب بأذى، فكان من 
ضمن وفد السلطان سنجر اعداد من الباطنیة، فهجموا على خیمة الخلیفة المسترشد باهللا، وقتلوه 

  .)٢(ة، وكانت خالفته سبع عشرة وثمانیة شهور، وكان عمره حین قتل خمسة وأربعین سن)١(غدرًا 
غدر بالخلیفة المسترشد باهللا، ولكن هللا حكمة   ُ لقد بات السالجقة على أعتاب االفول لو لم ی
إن ما أقدم علیه الخلیفة المسترشد باهللا، من فتوى الفقهاء في قتال السلطان مسعود، . هو بالغها

ذ دخولهم بغداد واستبدادهم بالخلفاء العباسیین، والوقوف والمعلن في حق أحد السالطین السالجقة من
في وجه اعدائه واعداء الخالفة من المتسلطین والخروج بنفسه لحربهم، له فرید من نوعه، ، فهي تنم 
عن قوة وشجاعة لم یسبقه أحد من الخلفاء في زمن المتسلطین على الخلفاء، فقد قام  بالتصدي 

بالعبث بالخالفة، كما یعزوا ذلك ایضًا إلى أن المسترشد باهللا العباسي وتأدیب كل من تسول له نفسه 
هو الخلیفة الثائر الذي مهد الطریق إلى الخلفاء من بعده في ارجاع مجد الخالفة وقوتها كما بدأت، 

  . وطرد السالجقة عن بغداد فیما بعد
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .  ٢٩٥، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ١
  .٣٠٤، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج  - ٢
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  :خاتمةال
األنبیاء والمرسلین محمد بن عبد اهللا  الحمد هللا على عونه وتوفیقه، والصالة والسالم على أشرف

  .وعلى آله وصحبه أجمعین وبعد
تتبعنا في هذه الدراسة الروایات التاریخیة التي أشارت إلى الخلیفة العباسي المسترشد باهللا، فقد حوت 

ومن خالل الدراسة السابقة للبحث  تلك الروایات على معلومات مهمه وفي بعضها تكون جدیده،
  :ئج نجملها على النحو التاليبرزت عدة نتا

كشفت الدراسة عن العدید من أخبار الخلیفة المسترشد باهللا العباسي، التي أنفرد بها ابن الجوزي  -
، دون غیره من المؤرخین، ویعزوا ذلك لمعاصرة "تاریخ األمم والملوك " في كتابه المنتظم في 

  .باهللا المؤلف للكثیر من االحداث التي صاحبة خالفة المسترشد
أوضحت هذه الدراسة أن كتب التراجم ملیئة بالمعلومات التاریخیة المهمة، والتي من شأنها إثراء  -

الساحة التاریخیة بتفاصیل جدیدة عن كثیر من األحداث والوقائع، ومن ثم فهي ال تقل أهمیة عن 
  .   المصادر التاریخیة األساسیة

باهللا، كان یتمتع بالهیبة والقوة وعلى قدر عالي من كما كشفت الدراسة أن الخلیفة المسترشد  -
  .الشجاعة، اذ كان یباشر حروبه ضد اعدائه بنفسه

وبینة الدراسة أن الخالفة العباسیة في عصر الخلیفة المسترشد باهللا لم تعرف االستقرار اال قلیًال  -
  .بسبب بعض حركات وثورات الطامعین من بني سلجوق وبعض امراء األطراف

ما كشفت الدراسة أن فترة الخلیفة المسترشد باهللا، تعتبر فترة مهمه في التاریخ العباسي، اذ یعتبر ك -
أول خلیفة یقف في وجه كل طامع بالخالفة ومجد أبائه، تارة بالسیاسة وتارة بالحرب، مما مهد 

لعابثین بسلطان الطریق للخلفاء العباسیین من بعده، لیثأروا للخالفة ونشلها من أنیاب الطامعین وا
  .الخالفة

وبینت الدراسة أن المسترشد باهللا، اعتمد في بعض مؤسسات الدولة على العرب دون غیرهم،  -
  .مما عزز قوته في تیسیر دفة الحكم، وامن الغدر. خاصة في الوزارة والحجابة وخزانة بیت المال

م، اال أن بعدهم عن عاصمة كما كشفت الدراسة أن السالجقة على قوة نفوذهم بالخالفة وتسلطه -
جقة الخالفة العباسیة اعطى الخلیفة المسترشد باهللا مساحة في ممارسة سلطانه، فقد یكون أمر السال

  أشبه بالوالة في تلك الفترة
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  المصادر والمراجع قائمة
  :المصادر: والً أ

  ).       هـ٦٣٠ت (عز الدین علي بن محمد : األثیرابن  - 
خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة، بیروت، الطبعة : اریخ، تحقیقالكامل في الت

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢األولى، 
  ).هـ٦١٣ت (جمال الدین علي بن ظافر : االزدي - 

: ظافر بن الحسین االزدي، أخبار الدول المنقطعة، تحقیقأخبار الدول المنقطعة،  
  .م١٩٩٩، ١عصام مصطفى هزایمة واخرون، دار الكندي للنشر، األردن، ط 

  ).هـ٨٧٤ت (جمال الدین أبو المحاسن األتابكي : ابن تغري بردي - 
النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة، تقدیم محمد حسین شمس الدین، دار  

  . م١٩٩٢/هـ١٤١٣الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى 
  ).هـ٥٩٧ت (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد : ابن الجوزي - 

محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد : لمنتظم في تاریخ الملوك واألمم، تحقیقا       
  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى 

  ).هـ٦٢٦ت (أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي : الحموي - 
التراث العربي، معجم البلدان، تحقیق محمد عبد الرحمن مرعشلي، دار إحیاء 

  .١٩٩٧/ هـ ١٤١٧بیروت، الطبعة األولى، 
  ).هـ٩٠٠ت (أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن عبد المنعم : الِحمیري - 

مؤسسة ناصر : إحسان عباس الناشر: الروض المعطار في خبر األقطار، تحقیق
  .م١٩٨٠للثقافة، بیروت، مطابع دار السراج الطبعة الثانیة، 

  ).هـ٨٠٨ت (بد الرحمن بن محمد ع: ابن خلدون - 
خلیل شحادة، دار الفكر، بیروت، : العبر ودیوان المبتدأ والخبر، تحقیق

  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١
  ).هـ٧٤٨ت (شمس الدین محمد بن أحمد : الذهبي - 

سیر أعالم النبالء، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الحادیة عشر،   
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  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢
  ). هـ٧٦٤ت (ل بن أیبك صالح الدین خلی: الصفدي - 

الوافي بالوفیات، اعتناء إحسان عباس، فرانز شتایز بفیسیادن، الطبعة الثانیة، 
  .م١٩٩٢/ هـ١٤٠٢

  ).هـ١٠٨٩ت (أبو الفالح عبد الحي بن العماد : ابن العماد - 
  .هـ١٣٥١شذرات الذهب في أخبار من ذهب، مكتبة القدس، القاهرة، 

  ).هـ٧٣٢ت (ن محمود إسماعیل بن علي ب: أبو الفداء - 
محمود دیوب، : تاریخ أبي الفداء، المسمى المختصر في أخبار البشر، تحقیق

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧منشورات محمد بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى 
  ).هـ٥٨٠ت (محمد بن علي بن محمد : ابن العمراني - 

دار األفاق العربیة، القاهرة،  قاسم السامرائي،: األنباء في تاریخ الخلفاء، تحقیق
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩الطبیعة األولى 

  ).هـ٦١١ت (ظهیر الدین علي بن محمد البغدادي : الكازروني - 
مختصر الدول من أول الزمان إلى منتهى دولة بني العباس، تحقیق مصطفى 

  .م١٩٧٠/هـ١٣٩٠جواد، المؤسسة العامة للصحافة والطباعة، بغداد،
  ).هـ٧٧٤ت (الدین إسماعیل بن عمر عماد : ابن كثیر - 

محمد عبد الرحمن مرعشلي، دار إحیاء التراث العربي،  البدایة والنهایة، تقدیم 
  .بیروت

  :العربیة المراجع: ثانیاً  
هـ  ٥٢٩ -  ٥١٢الكریم عبده حتاملة، دور الخلیفة المسترشد باهللا في مواجهة نفوذ السالجقة  عبد -
  .م١٩٩٨ه، ١٤١٩، ع ١١أم القرى للبحوث العلمیة، س  م، مجلة جامعة ١١٣٥ - ١١١٨/ 
/ هـ  ٥٢٩ - ٥١٢(حمود مضعان محارب، عالقة الخلیفة المسترشد باهللا بالسلطنة السلجوقیة  -

  .م٢٠١٠، ٣،ع ٣٧، العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ، مج )م ١١٣٥/  ١١١٩
العباسیة، المؤرخ العربي، اتحاد طه ثلجي الطراونة، المسترشد باهللا ومحاولة النهوض بالخالفة  -

  .٦٢م، ع ٢٠٠٥المؤرخین العرب، 
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، ١أنور محمد زناتي، معجم مصطلحات التاریخ والحضارة، دار زهران للنشر، األردن، ط   -
  .م٢٠١١

السید ادي شیر، االلفاظ الفارسیة المعربة، دار العرب، القاهرة، الطبعة الثانیة  - 
١٩٨٨/ ١٩٨٧.  

      
  
  
  

  

  

  

  
 


