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يعد ابن العبري أحد المؤرخين السريان الذين ألفوا في مجال التاريخ، وقد نال كتاباه تاريخ              

 في مؤلفاته التاريخية هـذه      وقد تناول . الزمان و تاريخ مختصر الدول شهرة كبيرة في هذا المجال         

وكان له منهجاً خاصاً في تناول أحـداث        . تاريخ السالجقة من خالل دراسته للتاريخ اإلسالمي العام       

لذلك جاءت الرغبـة فـي      . التاريخ اإلسالمي، السيما في حقب السالجقة وتحديداً سالجقة الموصل        

ش شوطاً مهماً مـن حياتـه فـي         دراسة هذا الموضوع، والذي تأتي أهميته أيضا كون المؤلف عا         

ومـا  . مناطق جنوب تركيا السيما مدينتي ملطية وانطاكيا وسلط الضوء على تاريخ تلك المنـاطق             

ولكون ابن العبري كان يمتلك أكثر من مؤلف تـاريخي لـه            . تعرضت له على مر الحقب التاريخية     

لعربية في الكتابة، لـذلك وددت      صلة بما وددنا الحديث فيه ولكونه استخدم اللغة السريانية واللغة ا          

دراسة مقدار الفرق، وكذلك معرفة أوجه الشبه واالختالف في تناول المادة التاريخيـة أو الحـدث                

  .التاريخي في أكثر من لغة

وقد تتبعنا في هذا البحث مادة السالجقة في مؤلفاته الرئيسة السيما سـالجقة الموصـل،               

 قمت بإجراء مقارنة بين مادته التاريخية عن سالجقة         واستشهدت ببعض نصوصها ذات العالقة، ثم     

الموصل في كتابه تاريخ الزمان وما جاء به عن ذات الموضوع في كتابـه اآلخرتـاريخ مختـصر                  

الدول لمعرفة الفرق وأوجه الشبه واالختالف بين تلك المؤلفات التاريخية وتوقفنا بالمقارنـة إلـى               

  .ى فيها عماد الدين زنكي حكم الموصلوهي السنة التي تول) م١١٢٧/هـ٥٢١(سنة 

                                         

 .مركز دراسات الموصل/ مدرس *
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حياة ابـن العبـري ومؤلفاتـه       : وقد تم تقسيم البحث إلى عدة أقسام رئيسة تضمنت أوال           

: السالجقة في كتاب تاريخ الزمـان، ورابعـا وأخيـرا      : كتابه تاريخ الزمان وموارده، وثالثاً    : وثانيا

  .ال عن مقدمة وخاتمةفض) دراسة مقارنة(سالجقة الموصل في كتاب تاريخ الزمان 

 

هو أبو الفرج جمال الدين غريغوريوس بن هرون بن تومـا الملطـي، المعـروف بـابن                 

، ونشأ فيها وقـد حـرص والـده علـى     )١(في مدينة ملطية) م١٢٢٦/ هـ٦٢٣(العبري، ولد سنة  

فكـان ملمـاً بالـسريانية والعربيـة     تعليمه ودفعه لتلقي اآلداب والعلوم فدرس العديد من اللغـات         

واالرمنية، فضالً عن الفارسية، وبعد ذلك درس الفلسفة وعلم الالهوت وتعلم الطـب علـى أبيـه                 

رحل مـع أسـرته إلـى       ) م١٢٤٣/ هـ٦٤١(وعلى اثر سقوط ملطية بيد المغول عام        . )٢(وآخرين

بلس الشام وأكمل قراءة الطب     أنطاكية وكانت في حوزة الفرنج ثم تنقل بين البلدان، وسافر إلى طرا           

 وهـو فـي     )٣(ومارسه وعالج المرضى ثم انقطع في بعض األديرة ونصب أسقفا علـى جوبـاس             

ثـم  . وسمي المطران غريغوريوس الثاني   ). م١٢٤٦/ هـ٦٤٤(العشرين من عمره وذلك في سنة       

ـ               القرب مـن   رفع إلى درجة رئيس أساقفة حلب للكنيسة السريانية بعدها، انتقل إلى دير برصوما ب

ـ ٦٥٩ت(ملطية ثم قصد دمشق والتقى بالملك الناصر صالح الدين يوسف           وارتقـى  ). م١٢٦١/هـ

ـ ٦٦٣( على كرسي المشرق سنة )٤(إلى رتبة جاثليق    تـوفي ابـن العبـري فـي     )٥()م١٢٦٤/ هـ

وقد تـرك   . )٧(ونقلت جثته إلى الموصل ودفن في دير مار متي        ) م١٢٨٦/ هـ٦٨٥( سنة   )٦(مراغة

العديد من المؤلفات في شتى ميادين المعرفة في الطب والفلسفة والالهوت والرياضيات            ابن العبري   

  .)٨(والتاريخ وغيرها

 

تـاريخ  :       اهتم ابن العبري بالتاريخ وكان له مؤلفات في هذا المجال ومن أشـهرها كتابـاه                 

 أو تاريخ الزمان بالسريانية ويعرف بالتاريخ المطول نسبة         مختصر الدول بالعربية، وتاريخ االزمنة    

إلى تاريخ مختصر الدول، فضال عن كتب أخرى في التاريخ مثل كتاب التاريخ الكنـسي بمجلـدين                 

وما يهمنا هنـا كتابـه تـاريخ    . )٩(بالسريانية ورسالة في أخبار العرب وأصلهم وعوائدهم بالعربية 

اتبع فيه المؤلف التاريخ الحولي، وضم إحدى عشر حقبة، وكسائر          الزمان أو تاريخ األزمنة، الذي      

الحوليات بدأ بالكتاب من أدم مروراً بالملوك العبرانيين، ودولة الملوك الكلدانيين، فدولـة الملـوك               

الماديين، وملوك الفرس، ودولة ملوك اليونان الوثنيين، فدولة الرومان، ودولة اليونان، ثم دولـة              

  )١٠(وأخيرا دولة الهونيينالعرب المسلمين 

  ) أنموذجا( تاريخ الزمان البن العبري -نية مصدراً لسالجقة الموصل الحوليات السريا
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ومن الجدير بالذكر، ان كتاب تاريخ الزمان لم يترجم كامال من السريانية إلى العربية، بـل                

) ملـوك الهـونيين   (والحادية عشر أي    ) ملوك العرب (ترجم منه إلى العربية الحقبتان العاشرة أي        

قدم الكتاب سبب ترجمة هاتين      وقد بين جان موريس فييه م      )١١(وقام بترجمة ذلك االب اسحق أرملة     

ان القسم المنقول إلى العربية من تاريخ ابـن العبـري ال            : (.... الحقبتين من الكتاب حسب فقال      

يتضمن بداية الكتاب، أي التاريخ القديم منذ ادم حتى تـاريخ العبـرانيين والكلـدانيين والمـاديين         

الثانيـة،  ) البيـزنطيين (براطورية اليونان   والفرس واليونان الوثنيين واألباطرة الرومان وتاريخ إم      

وهذا الجزء من التاريخ يكرر المعارف التاريخية المتوافرة في زمن الكاتب، وهي معـارف كانـت                

أيضا في حوزة المؤلفين العرب وقد تجاوزها زمننا بصورة واضحة وبالنظر إلى ترجمات لمؤلفـات   

 وحذفنا أيضا من القسم المتـرجم الـذي نـشر      .وبسبب االكتشافات األثرية  . قديمة عثر أالن عليها   

كل ما يختص بصدر اإلسالم والخلفاء األمـويين، لتخفـيض عـدد صـفحات              ) المشرق(سابقا في   

  ...).الكتاب

تبدأ الحقبة العاشرة من تاريخ دولة بني العباس وتحديدا ابتدءا من زمـن حكـم الخليفـة              

ن بعده وحـسب التسلـسل الزمنـي لـسنوات     العباسي أبو العباس السفاح ثم الخلفاء العباسيون م   

حكمهم، وانتهاءا بسقوط الخالفة العباسية في بغداد، واستخدام المؤلف في كتابه التاريخ او التقويم              

ومن خالل حديث ابن العبري عن الخلفاء العباسيين أشـار إلـى بـدء              . العربي الهجري واليوناني  

داية الحروب الصليبية وأسبابها فضال عن اإلشارة    كما أشار إلى ب   . الدولة السلجوقية في بالد فارس    

اما الحقبة الحادية   . )١٢(إلى عدد من الحوادث التاريخية المتعلقة بالمغول وسقوط بغداد على أيديهم          

عشرة، فقد خصصها ابن العبري للحديث عن الحقبة التي أعقبت انتقال الحكم من ملوك العرب إلى                

ن ثم أوالده وأحفاده الذين تولوا الحكم من بعده، ليصل بالحوادث           ملوك التتر، ابتدءا من هوالكو وم     

  .)١٣()م١٢٨٤/ هـ٦٨٣(إلى سنة 

ومما يذكر ان ابن العبري، ومن خالل األحداث التاريخية التي ذكرها حسب السنوات، أشار              

وكـذلك ذكـر   . )١٤(إلى وفيات العديد من األعالم ممن كانت وفياتهم في السنة التي يتحـدث عنهـا          

 فضال عن ايراده لبعض الروايات      )١٥(ألوضاع االقتصادية واالجتماعية واألوبئة والكوارث الطبيعية     ا

، وكذلك نالحظ ان ابن العبري في كتابه تاريخ الزمان يسلط الضوء بـين         )١٦(األسطورية او الخيالية  

ه أهلهـا   آونة وأخرى على مدينة ملطية مسقط رأسه وما تعرضت له من ألوان االحتالل وما عانـا               

كذلك اهتم ابن العبري بأمور الطائفة المسيحية لكونه واحدا        . )١٧(جراء ذلك فضال عن مدينة أنطاكية     

  .)١٨(وذكر ما تعرضوا له من القتل في تلك الحقب التاريخية. من أبنائها

  هدى ياسين يوسف. د. م
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وقد اعتمد ابن العبري في كتابه تاريخ الزمان على مجموعة من المـؤرخين الـذين نقـل               

. )١٩(ره، وبين هؤالء المؤرخين من كتب باليونانية والسريانية والعربيـة والفارسـية  عنهم جل أخبا  

أما فيما يخص تاريخ السالجقة وبضمنهم سالجقة الموصل فقد اعتمد ابن العبـري علـى مـصادر        

تاريخ ميخائيل السرياني وهو من مؤرخي السريان المشهورين ونال شهرة واسعة جـاءت          : أهمها  

ألفه، وهو تاريخ شامل حشد فيه معلومات غزيرة عن الكثير من العلوم والفنـون              من تاريخه الذي    

واآلداب إلى جانب األحداث التاريخية، ومما يزيد من أهمية هذا التاريخ هـو أن مؤلفـه اسـتعان                  

أو بقي منـه نتـف ال تفـي         . بتواريخ ومصنفات كثيرة سابقة نقلها مجزأة أو كاملة ضاع معظمها         

ـ ٥٩٢(داث هذا التاريخ قبيل وفاة المـؤرخ حـوالي عـام            بالغرض وتنتهي أح    )٢٠()م١١٩٥/ هـ

والمصدر المهم الذي اعتمده ابن العبري هو كتاب الكامل في التاريخ، وكتاب التاريخ البـاهر فـي                 

 )٢١(السيما ما يتعلق بمدينة الموصـل ). م١٢٣٢/ هـ٦٣٠: ت(الدولة االتابكية البن األثير الجزري      

وقد : (... عبري على مصادر فارسية السيما وانه كان ملما باللغة الفارسية فقال            كذلك اعتمد ابن ال   

هكذا راينا هذا الخبر فـي  : (...  وقال ايضا )٢٢(...)طالعت انا الحقير كتابا فارسيا عنوانه ملك نامة      

  .)٢٣(...)نسختين احدهما عربية والثانية فارسية

 

وذكـر سـالطين   . ول ابن العبري  تاريخ السالجقة ابتدءا من ظهورهم في بالد فـارس       تنا

) م١٠٦٣ -١٠٥٥/ هـ٤٥٥ -٤٤٧(السالجقة الكبار وفي مقدمتهم السلطان السلجوقي طغرل بك         

وزودنا بمعلومات اتسمت بشيء من التفصيل عن هذا السلطان والحوادث الـسياسية والعـسكرية              

ومن الحوادث السياسية والعسكرية، أشار ابـن  . )٢٤( التي حدثت في عهده واالقتصادية واالجتماعية 

العبري إلى عالقة السلطان طغرل بك بالخالفة العباسية وتحديدا في زمـن الخليفـة القـائم بـاهللا                  

: والسفارات المتبادلة بينهما ومن ذلك على سـبيل المثـال        ) م١٠٧٤ -١٠٣٠/ هـ٤٦٧ -٤٢٢(

طان السلجوقي طغرل بك إلى الخليفة القائم بأمر اهللا يخبره فيها بعزمـه       الرسالة التي بعث بها السل    

 وكذلك الرسالة التي بعث بهـا الخليفـة إلـى           .)٢٥(على التوجه إلى بغداد وبين له السبب في ذلك        

السلطان طغرل بك على اثر أعمال القتل والنهب التي قام بها السالجقة وجواب السلطان طغرل بـك     

أشار ابن العبري إلى دور السلطان طغرل بك في إعادة الخليفة القائم بأمر اهللا إلـى            كما  . )٢٦(عليها

منصبه في بغداد وذلك بعد ان دخل البساسيري بغداد مستغال رحيـل الـسلطان طغـرل بـك إلـى             

ثم ذكر وفاة السلطان طغرل بك في الري بفارس ومن ثم تـولي أخـاه ألـب ارسـالن             . )٢٧(همذان

ولم يشر ابن العبري إلى العالقة بين السلطان ألب أرسالن          ). م١٠٧٢ -١٠٦٣/ هـ٤٦٥ -٤٥٥(

  ) أنموذجا( تاريخ الزمان البن العبري -الحوليات السريانية مصدراً لسالجقة الموصل 
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كما أن األحداث السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية التي ذكرها فـي           . والخليفة العباسي 

  .)٢٨(عهد هذا السلطان كانت مقتضبة قياسا بالمعلومات التي ذكرها عن السلطان طغرل بك

ومن ثم تولي ابنه    .أشار فيها إلى كيفية وفاة السلطان الب ارسالن       وذكر ابن العبري رواية     

السلطة من بعده، كما أشار إلى الخالف الذي حدث         )  م١٠٩٢ -١٠٧٢/ هـ٤٨٥ -٤٦٥(ملكشاه  

وكذلك ذكر وفاة القـائم بـأمر اهللا        . بين ملكشاه وعمه حول السلطة وانتهى األمر بسيطرة ملكشاه        

ولم يشر ابن العبري إلـى      . )٢٩()م١٠٩٤ -١٠٧٤/ هـ٤٨٧ -٤٦٧(وتولي الخليفة المقتدي باهللا     

عالقة السلطان ملكشاه بالخليفة العباسي المقتدي باهللا سوى ما ذكره عـن حـصول خـالف بـين        

السلطان ملكشاه والخليفة العباسي ومن ثم ذكر وفاة السلطان ملكشاه وتولية السلطان بركيـا روق           

بن العبري بشكل مختصر إلى عالقة الخليفـة بـه          وأشار ا )  م ١١٠٤ -١٠٩٢/ هـ٤٩٨ -٤٨٥(

ـ ٥١١ -٤٩٨(ومن ثم وفاته، ومجيء السلطان غياث الدين محمـد بـن ملكـشاه                -١١٠٤/ هـ

  وتابع ابن العبري حديثـه       )٣٠(مكانه ولم يشر ابن العبري إلى عالقته بالخليفة العباسي        )  م ١١١٧

د بن ملكشاه، ومجيء السلطان محمـود       عن السالطين والخالفة العباسية، فذكر وفاة السلطان محم       

ـ ٥١٢ -٤٨٧(وكذلك وفـاة الخليفـة المـستظهر        ) م١١٣٠/ هـ٥٢٥: ت(مكانه    -١٠٩٤/ هـ

، ثم أشـار إلـى      )م١١٣٤ -١١١٨/ هـ٥٢٩ -٥١٢(في بغداد ومجيء ابنه المسترشد      ) م١١١٨

ن داؤد ابن   وفاة السلطان محمود في همذان وهو في الثامنة والعشرين، وهذا مما أثار الخصومة بي             

كمـا  . )٣١(السلطان محمود وبين مسعود سلجوق شاه وطغرل وكان األخير مع الملك سنجر عمهـم             

ذكر  بشيء من التفصيل حدوث خالف بين أفراد البيت السلجوقي والخليفة العباسي حول منـصب                

ـ ٥٤٧ -٥٢٩(السلطان السلجوقي، وانتهى األمر بدخول السلطان السلجوقي مسعود    -١١٣٤/ هـ

ثم ذكر ابن العبري سلسلة من األحداث الـسياسية والعـسكرية ومقتـل الخليفـة            . بغداد) م١١٥٢

ومن ثم  ) م١١٣٥ -١١٣٤/ هـ٥٣٠ -٥٢٩(المسترشد باهللا وتولى ابنه الراشد الخالفة من بعده         

حدوث خالف بين السلطان السلجوقي مسعود والخليفة الراشد، فخلع الراشد وعين مكانه الخليفـة              

وبعد سلسلة من األحداث السياسية والعسكرية      . )٣٢()م١١٦٠ -١١٣٥/ هـ٥٥٥ -٥٣٠(المقتفي  

ـ ٥٦٦ -٥٥٥(اشار ابن العبري إلى تولي المستنجد باهللا الخالفـة           بعـد  ) م١١٧٠ -١١٦٠/ هـ

الذي ) م١١٧٩ -١١٧٠/ هـ٥٧٥ -٥٦٦(المقتفي، ومن ثم تولي الخليفة المستضئ باهللا الخالفة         

ـ ٦٢٢ -٥٧٥( وفي عهد الخليفـة الناصـر لـدين اهللا    )٣٣(هدهسقطت الخالفة الفاطمية في ع   / هـ

اشار ابن العبري إلى آخر سالطين السالجقة في العراق وهو الـسلطان طغـرل      ) م١٢٢٥ -١١٧٩

إلى خراسـان والقـاه   ) م١١٩٩/هـ٥٩٦ت(بك، فقد اشار إلى زحف عالء الدين تكش خوارز شاه    

ل رأسه إلى بغداد وعلق برأس قصبة ونـصب  السلطان طغرل بك، فتمكن تكش من قتل طغرل وأرس   

  . )٣٤(بباب بالط الخليفة
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ولم يقتصر ابن العبري في كتابه تاريخ الزمان فـي الحـديث عـن الخلفـاء العباسـيين                  

والسالطين السالجقة، وإنما أشار أيضا إلى األوضاع االقتصادية واالجتماعية ومن ذلك مثال، أشـار    

هكذا احتل الغز   : (...  في مدينة بغداد عند دخول السالجقة وقال       ابن العبري إلى الوضع االقتصادي    

جميع البالد وعاثوا فيه وأبطلوا الحراثة حتى بيع ثور الفدان بعشرين درهمـاً والجحـش بعـشرة                 

ومن األمثلة على الجانب االجتماعي ما      . )٣٥(...)دراهم ثم أنشاؤا سكة دراهم ودنانير باسم سلطانهم       

عالقة المصاهرة التي ربطت الخليفة العباسي بالسلطان السلجوقي، وعن ذلك          ذكره ابن العبري عن     

فطابت نفس الخليفة وأحب ان يصاهر الغز فزفت إليه خاتون السلجوقية ابنة جغري بـك   : (... قال  

أخي السلطان طغرل بك وشاد لها عمها قصرا بجانب بالط الخليفة وبعث الخليفـة بعـرش مـذهب       

ة ركز هناك واسـتوي عليـه الـسلطان وراح األقطـاب يتوافـدون إلـى                مرصع باألحجار الكريم  

  .)٣٦()زيارته

أما فيما يتعلق بالجانب العسكري لدى السالجقة، فقد سلط ابن العبري الضوء على جانـب               

كما أشار إلى زحف السالجقة إلى العديـد        . )٣٧(من تنظيماتهم العسكرية في عهد السلطان طغرل بك       

كما أشار إلـى  . حتاللها سواء في بالد ما وراء النهر واسيا الصغرى وغيرها      من المدن والبلدان وا   

وقـد  . دخول السالجقة مدن الحلة وبغداد وتكريت والموصل وملطية فضال عن مدن وبلدان أخـرى      

ذكر ابن العبري أعمال القتل والنهب والسلب التي كان يقوم بها السالجقة عند دخولهم إلـى هـذه               

  .)٣٨(ما أشار إلى سيطرة السالجقة على العديد من مدن الجزيرة الفراتيةك. المدن والبلدان 

 

ألف ابن العبري كتابه تاريخ الزمان قبل كتابه اآلخر تاريخ مختصر الدول فقـد ذكـر األب            

صدقاء ابن العبـري العـرب منـه ان         وعندما طلب أ  : (...  ما نصه    )٣٩(الدكتور جان موريس فييه   

يختصر، في لغتهم، تاريخه الكبير فأنه كتب ما يعرف أالن تحت اسم مختصر تاريخ الدول ولم يبق                 

إال ثالث صفحات قيد الترجمة عندما لزم الفراش بسبب مرضه األخير، ولكن هـذه المـرة أيـضا،          

عندما يوجه كتاباً إلى قراء ليسوا في       ورغم العنوان فانه لم يكن ليقبل بكتابه المختصر  فهو يعرف            

ملته فأن اهتماماتهم تكون مختلفة أحيانا زد على ذلك انه كان يريد أن يثبت لجماعـة أخـرى أن                   

  ...).السريان شاركوا فعلياً في ازدهار الحضارة العربية اإلسالمية

 مـن  تناول ابن العبري في كتابيه السالجقة وظهورهم وتوسعهم وسيطرتهم علـى العديـد     

وقد ارتأينا إجراء مقارنة بـين  ) سالجقة الموصل(المدن والبلدان، كما تناول في كتابيه الحديث عن  

ما جاء به ابن العبري من مادة تاريخية عن سالجقة الموصل في كتابه تاريخ الزمان وما جاء بـه                  

 المقارنـة  من مادة تاريخية عن ذات الموضوع في كتابه اآلخر تاريخ مختصر الدول وسنتوقف عن         

  ) أنموذجا( تاريخ الزمان البن العبري -الحوليات السريانية مصدراً لسالجقة الموصل 



 

)٧( 

 

بين الكتابين إلى الحقبة التاريخية التي انتهى فيها الحكم السلجوقي لمدينة الموصل وبداية الحكـم               

وقبل ان نبدأ حديثنا عـن هـذا   . الزنكي ممثال بمجيء عماد الدين زنكي إلى الموصل وتولي حكمها      

ة وهـو كتـاب تـاريخ       الموضوع البد من ان نشير إلى ان ابن العبري في كتابه الذي كتبه بالعربي             

مختصر الدول اتبع في تقسيمه نفس األسلوب الذي اتبعه في تقسيم كتابه اآلخر تاريخ الزمان ولكن            

مع اختالف بسيط، ففي كتابه تاريخ الزمان قسم مادته التاريخية إلى أحدى عشر حقبة كما اشـرنا                 

اال ان ابن العبري في كتابـه       . )٤٠(اما في كتابه تاريخ مختصر الدول فقد قسمه إلى عشر دول          . آنفا

تاريخ مختصر الدول اختصر بشكل كبير المادة التي قدمها في تاريخ الزمان سواء أكانت سياسية أم       

عسكرية أم اقتصادية أم اجتماعية او ما يتعلق بأوضاع المسيحيين وما تعرضوا لـه مـن ألـوان                  

يخ مختصر الدول الذي وصلنا كـامالً  فكتاب تار. االضطهاد والتعذيب السيما مدينتي ملطية وأنطاكية 

صفحة، وكتاب تاريخ الزمان الذي ترجم منه الحقبتان العاشرة والحادية عشر يقـع  ) ٢٩٩(يقع في   

اال اننا نجد ان ابن العبري في كتابه تاريخ مختصر الدول أورد أسماء لعدد من               . صفحة) ٣٨٠(في  

 تاريخ الزمان وبشيء من التفصيل مثل ترجمـة        العلماء والفالسفة واألطباء وبنسبة اكبر قياساً إلى      

  .)٤٢()م١٠٤٣/ هـ٤٣٥: ت( وترجمة أبو الفرج عبد اهللا بن الطيب)٤١(البيروني

أما فيما يتعلق بسالجقة الموصل فقد تحدث ابن العبري عـنهم مـن خـالل حديثـه عـن           

جقة على عدد مـن  السالجقة بشكل عام، فقد أشار في كتابه تاريخ الزمان إلى سيطرة الغز او السال       

، ثم زحفوا إلى الموصل وكانـت تحـت حكـم    )م١٠٤٣/هـ٤٣٥(مدن الجزيرة الفراتية وذلك سنة    

ـ ٤٤٤ -٣٩١( وطلبوا من حاكمها معتمد الدولة قراوش بـن المقلـد            .)٤٣(العقيليين  -١٠٠٠/ هـ

ينـة  مبلغا من المال لكي يتركوا المدينة اال انه رفض ذلك وهرب فأحتـل الـسالجقة المد             ) م١٠٥٢

ونهبوها واقتسموا نسائه وجواريه الكثيرات وترك السالجقة مدينة الموصل إلى مدينة بلد بعـد أن               

  .)٤٤(عينوا والة عليها

 إلى الجانب االجتماعي واألعمال التي ارتكبها السالجقة بحق أهـالي      )٤٥(وأشار ابن العبري  

حد الغز بعد أيام وجيزة بـصبي       وتحرش ا : (... الموصل عند عودتهم إلى المدينة مرة ثانية فقال         

موصلي وطعنه بالرمح فسخطت أمه وكانت صخابة مهذارة فلطخت وجهها بالدماء وخرجت تنـادي          

في الشوارع ان الغز قتلوا ابني وابنتي وأوقعت صيحة عظيمة استفزت العرب فوثبـوا إلـى الغـز            

تى، وظلوا اثنـي عـشر      وقتلوهم فبادر سائر الغز من بلد إلى الموصل وأثخنوا في ألفي شخص وف            

 إلى الجانب االقتصادي عندما أشار إلى استنزاف        )٤٦(ثم أشار ابن العبري   ...). يوما يغزون ويقتلون  

الغز كل من كان في الموصل من فضة، ثم نادوا باألمان وبعثوا الفالحين إلى مزارعهم وأمروهم ان                 

 العقيلي قواه وحشدهم وقاتل الغـز       استجماع معتمد الدولة    )٤٧(يحرثوا أراضيهم، وذكر ابن العبري    

  .)٤٨(أذربيجان وانهزم الباقين إلى ينوقتل منهم كثير
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أشار ابن العبري إلى حدوث معركة بين العقليـين والغـز           ) م١٠٥٧/ هـ٤٤٩(وفي سنة   

ـ ٤٧٩: ت(بجوار الموصل فانهزم الغز وباد منهم عدد كبير وانهزم قائدهم قتلمـيش             ) م١٠٨٦/هـ

ولمـا سـمع    .  بهـم  اؤوواستهز إلى سنجار اال ان السنجارون سدوا األبواب         مع من بقي من الغز    

السلطان السلجوقي طغرل بذلك أراد ان يزحف بنفسه نحو الموصل اال ان الخليفة العباسـي أمـره               

بالتريث ريثما تصل جيوش السلطان من فارس، فسخط السلطان السلجوقي من كالم الخليفة  وظـل      

 في بغداد وغادرها إلى تكريت وسيطر عليها ثم توجهوا إلـى الموصـل              السلطان ثالثة عشر شهراً   

وأشار ابـن العبـري      .  )٤٩(ونهبوها وكان عدد الراحلين منها عشرة آالف سوى النساء والصبيان         

إلى تعيين السلطان طغرل بك والياً على الموصل وهو سيف الدولة إبراهيم أخاه من أمـه، وذكـر                  

: مله مع أهل الموصل من خالل الرواية التي ذكرها والتي جـاء فيهـا   عدالة هذا الوالي وحسن تعا    

جاءه يوماً عشار موصلي وسأله أن يقرر له كل يوم مائة دينار ذهباً يقبضها ممـن يبيعـون                  (... 

قـالوا نعـم إننـا      . هل انتم راضون بهذا العـشار     : فجمع الزعماء وقال لهم     .ويشترون في السوق  

لقد كففنـاهم عـنكم ولـن       : فأشفق عليهم وقال    .  العجم وجباة الغز   راضون به إذا كففت يد ضباط     

. نطالبكم بأكثر من ضريبة الغالل والثمار في وقتها وأمر المنادين فنادوا بإعفاء الشارين والبـائعين   

  .)٥٠(فهتف الجميع بحياة سيف الدولة واثنوا على طول أناته

 الجانب السياسي والعـسكري     أشار ابن العبري إلى   ) م١٠٥٨/ هـ٤٥٠(وفي حوادث سنة    

: ت(واالقتصادي في الموصل عندما ذكر الحشود والجيوش الـضخمة التـي قادهـا البـساسيري                

ـ ٤٥٣ -٤٤٣(وقريش بن بدران بـن المقلـد القائـد الثـاني           ) م١٠٥٩/ هـ٤٥١  -١٠٥١/ هـ

 فـانهزم   )٥١(من عرب وعجم وأتراك ممن ينتمون إلى خليفة مصر وزحفوا إلى تل عفـر             ) م١٠٦١

اينانغ قائد الغز إلى قلعة الموصل فلحقته الجيوش وحاصروا المدينة وحدث فيها غالء شديد حتـى                

أكل الغز خيلهم وبغالهم وكانوا يقوضون البيوت ويحرقون األخشاب والجسور ثم انهزموا إلى بغداد              

اجتـاح مدينـة    وألح الغز على السلطان ليسير بنفسه ليقاتل البساسيري وحلفاؤه وسمع األخيـر ف            

وقيـل للـسلطان ان   . الموصل وانهزم إلى البرية، ولما وصل السلطان راى المدينة قد خربت كليـاً  

إبراهيم أخاه من أمه يضمر خلع طاعته وان بينه وبين خليفة مصر مراسلة فخاف الـسلطان منـه                

  .)٥٢(ورحل إلى همذان واستقر بها وسير الجيوش لقتال إبراهيم فقبضوا عليه وقتلوه

أشـار  ) م١٠٩٢/ هـ٤٨٥(ومن خالل الحوادث التاريخية التي ذكرها ابن العبري في سنة          

إلى والي الموصل،  تاج الدولة تتش اخو السلطان ملكشاه، الذي كان يتولى فضالً عـن الموصـل                  

ومن الجدير بالذكر، ان ابن العبـري فـي كتابـه تـاريخ     . )٥٣(عدد من مدن الجزيرة وكذلك دمشق    

لم يشر إلى الحوادث التاريخية اآلنفة الذكر والمتعلقة بالموصل وبالسالجقة في تلـك     مختصر الدول   

  .الحقبة التاريخية

  ) أنموذجا( تاريخ الزمان البن العبري -حوليات السريانية مصدراً لسالجقة الموصل ال
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للحديث عـن   ) م١١٠٦/ هـ٥٠٠( في كتابه تاريخ الزمان إلى سنة        )٥٤(وانتقل ابن العبري  

ة أوضاع الموصل في ظل الحكم السلجوقي، ومما يذكر ان ابن العبري لم يشر إلى بدايـة الـسيطر                 

الفعلية للسالجقة على الموصل بعد سقوط دولة بني عقيل وانتهاء حكمهم فيها،ولم يذكر أول أمراء               

وهو األميـر أبـو   ) م١٠٩٥/هـ٤٨٩(السالجقة الذين تولو حكم الموصل بعد االستيالء عليها سنة       

ـ          )م١١٠١/هـ٤٩٥: ت(سعيد كربوقا    ل ، وإنما ذكر األمير التركي جكرمش الذي كان متوليا الموص

امـا األخيـر فأعـد      . وانتوى الخروج على السلطان محمد    )  م ١١٠٦ -١١٠١/ هـ٥٠٠ -٤٩٥(

مكانه وانجده بجيش كاف، وحـدث قتـال بـين          ) م١١٠٦/ هـ٥٠٠(األمير جاولي سقاوة التركي     

الطرفين انتهى بهزيمة جكرميش واعتقاله من قبل جاولي فحالف أهل الموصـل ابنـه زنكـي بـن       

واستعدوا لمنازلة جاولي واستنجدوا بقلج ارسالن ابن سليمان صاحب         . يهجكرميش، وولوه مكان أب   

سالجقة الروم سلطان قونية، أما جاولي فدخل الموصل وجكرمش في قبضته مأسوراً وسجنه فـي               

  .   جب وأخفاه حتى ال يسرقه األهالي ومات جكرميش فيه

لي وتساهل مع زنكـي      وصول قلج ارسالن إلى الموصل فانهزم جاو       )٥٥(ثم ذكر ابن العبري   

بن جكرميش ومع أصحابه، ورد القاضي عبد اهللا بن القاسم الشهرزوري إلـى منـصبه، وأبطـل                 

المناداة في الموصل باسم السلطان محمد وجعلوا ينادون باسم قلج ارسالن بعد الخليفة وأقام فـي                 

عشر من عمره وأقامه القلعة محافظاً اسمه بزميش، ونادى باسم ابنه ملكشاه ملكاً وهو في الحادية             

ثم أشار ابن العبري إلى اتفـاق    . هناك مع امه في البالط ورحل إلى الخابور في خمسة آالف فارس           

وحشد األخير أربعة آالف فـارس      ) م١١١٣/ هـ٥٠٧: ت(األمير جاولي مع رضوان صاحب حلب       

اال . اعة كبيرة ، وحدثت معركة بين الطرفين أبدى فيها قلج ارسالن شج         )٥٦(وزحف بهم إلى الخابور   

ان أصحاب جاولي ورضوان هجموا عليهم فانهزم أصحاب قلج ارسالن واضطرب األخيـر واعتقـد        

انهم ان اعتقلوه مضوا به إلى السلطان ولن يبقيه االخير على قيد الحياة والسيما وانه الغى المناداة   

ن لحقه في المـاء     باسمه في الموصل فألقى بنفسه وهو راكب حصانه في نهر الخابور يطعن كل م             

وكان درعه الحديدي ضخما فغرق هو وحصانه في الماء وبعد أيام ظهرت جثتـه علـى الـشاطئ                  

  . )٥٧(ودفن

 فقد بدأ ابن العبري حديثه عن أوضاع الموصل )٥٨(أما في كتابه اآلخر تاريخ مختصر الدول      

هـا بعـض    وذكر رواية تاريخية أوضـح في     ) م١١٠٥/ هـ٤٩٩(في ظل الحكم السلجوقي من سنة       

التفاصيل عن العالقة بين األمير جكرميش وبين السلطان السلجوقي محمد وهذه الرواية لم يـذكرها     

في كتابه اآلخر تاريخ الزمان إذ أشار فيها إلى مسير السلطان محمد من اذربيجان إلـى الموصـل                  

ـ                سلطان لياخذها من جكرميش صاحبها فقاتله أهل الموصل ثم وصل الخبر إلى جكرميش بوفـاة ال

بركياروق فأرسل  جكرميش إلى السلطان محمد يعلن له عند طاعته لـه وسـار جكـرميش إلـى                   
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السلطان، فلما رآه أهل الموصل متوجهاً إلى السلطان اخذوا يبكون ويضجون ويحثون التراب علـى     

رؤوسهم ولما دخل جكرميش على السلطان اقبل عليه واكرمه وعانقه وطلب منه الـسلطان محمـد       

وعاد جكرميش إلى الموصل وأعـد وليمـة     .  إلى أهل الموصل ألنهم كانوا يتطلعون لعودته       الرجوع

ومما يذكر ان ابن العبري بعد أن ذكر        . عظيمة وحمل إلى السلطان من الهدايا والتحف أشياء جليلة        

هذه الرواية مباشرة ذكر دخول سنة خمسمائة ومسير جاولي إلـى الموصـل محاربـاً فـي ألـف               

ال انه لم يشر إلى أن جكرميش كان في نيته الخروج على السلطان محمد فأرسل األخير              إ. )٥٩(فارس

وبعد ذلـك أكمـل ابـن    . إليه جاولي لمحاربته كما ذكر في كتابه  تاريخ الزمان وحسبما ذكرنا آنفاً            

العبري األحداث التاريخية التي وقعت بين جاولي وجكرميش كما ذكرها في كتابه تاريخ الزمان إلى               

  .قوط قلج ارسالن في النهر ووفاتهس

 حديثه عن سالجقة الموصل فأشار إلى رجوع رضوان إلـى الرقـة             )٦٠(وتابع ابن العبري  

ودخول جاولي إلى الموصل فدخلها وقبض على احد حجاب جكرميش واخذ منه أربعين ألف دينـار                

. كل مـا عنـده ويرحـل   ذهباً ثم أرسل إلى بزميش ليسلمه القلعة ويرد كل ما أخذه من المواصلة و    

فأمتثل بزميش ألمره ولم يعارضه السيما بعد موت قلج ارسالن مواله فترك القلعة واخذ زوجة قلج                

اما ملكشاه ابن قلج ارسالن فقـد سـيره جـاولي إلـى             . ارسالن وأهلها وأهله وتوجه إلى ملطية     

كما أشار ابـن  . ربليكما عزل جاولي القاضي ابن الشهرزوري وعين بدال منه ابا بكر اال         . السلطان

 إلى تجبر وتكبر جاولي وخلعه طاعة السلطان غياث الدين محمد ولم يرسل له شيئا من                )٦١(العبري

مما حمل السلطان   . الغنائم التي حصل عليها عندما توجه إلى الجزيرة وحصل على أموال من أهلها            

وغيره مـن   ) م١١١٣ -١١٠٨/ هـ٥٠٧ -٥٠٢(على االرتياب في امره فوجه اليه األمير مودود         

ولما عرف جاولي حصن المدينـة وتـرك فيهـا    ) م١١٠٨/ هـ٥٠٢(األمراء في جيش كثيف سنة    

زوجته، وأقام محاربين في السور وخرج من المدينة لئال يحاصر فيها وسار لطلب المساعدة، كمـا                

غدوين القائد   إلى ان جاولي اخذ معه ب      )٦٢(سعى للتحالف مع الجانب الصليبي، فقد أشار ابن العبري        

الفرنجي وكان مأسوراً عنده وفرض عليه ان يؤدي سبعين ألف دينار ويعتق من عنده من األسرى                

العرب ويأتي إلى نجدته مع الفرنج كلما دعت الحاجة وأرسله إلى قلعة جعبر ليقيم فيها ريثما يـتم                  

  .الذهبفأستدعى بغدوين ابن أخته جوسلين وجعله رهينة مكانه وانطلق ليعد . العهود

 زوجة جاولي التي بقيت في الموصل وأرهقت األهـالي بالـضرائب،            )٦٣(وذكر ابن العبري  

فسار بعض عملة الجص إلى برج من أبراج المدينة وهتفوا بصوت مرتفع بحياة الـسلطان محمـد            

اما . غياث الدين، ثم دخل األمير مودود وأصحابه واحتلوا المدينة، وخرجت امرأة جاولي إلى أخيها             

ولي فقد سعى لالتفاق مع ايلغازي االرتقي اال انه رفض ذلك وسار جاولي إلى الرحبة وبعث فـي      جا

. وإعتـاق األسـرى   . استحضار جوسلين من قلعة جعبر ووجهه إلى خالِه ليسارع في تهيئة الذهب           

  ) أنموذجا( تاريخ الزمان البن العبري -الحوليات السريانية مصدراً لسالجقة الموصل 



 

)١١( 

 

 كالمه عند جاولي فذكر مغادرته الرحبة إلى الرقة وحاصـرها أيامـا كثيـرة        )٦٤(ويتابع ابن العبري  

أرسل إليه السلطان غياث الدين محمد األمير حسين بن اتابغ من اجل طاعة السلطان والعودة إلى                و

كما أشار ابن   . الموصل كالسابق إال انه رفض ذلك، وانطلق إلى بالس وحاصرها وأكثر فيها الدمار            

حدث عـن   إلى التحالفات التي حدثت بين الجانب العربي والجانب الفرنجي وذلك عندما ت        )٦٥(العبري

) تنكـرد (رضوان صاحب سورية الذي رأى ما أحدثه جاولي  في بالده فأرسل يستنجد طنكريت او                

صاحب أنطاكية فأقبل إليه في ألف وخمسمائة فارس فرنجي وستمائة فارس تركـي مـن أصـحاب      

والتقى الطرفان وحدثت   . رضوان معه، وأرسل جاولي كذلك إلى بغدوين وجوسلين لياتيا إلى نجدته          

ركة، انتصر فيها الفرنج وأتراك رضوان على الفرنج وعلى أتراك جاولي وقتل الكثير من األتراك               مع

 فلم يقتل بعضهم بعضا في المعركة، بل كـانوا          )٦٦(في المعركة اما الفرنج وحسبما ذكر ابن العبري       

يكتفون بإلقاء الواحد عن ظهر حصانه وانهزم بغدوين وجوسـلين فـي بعـض أصـحاب جـاولي        

وبعد هزيمة جاولي لم يجد وسيلة اال االستغاثة بالسلطان وسارع          . وا الجرحى وأعادوهم اليه   وعالج

مع بعض أصحابه وتوجه من سورية إلى خراسان وتوجه جاولي أوال إلى المعسكر الـذي يتواجـد             

ثم مضى حسين إلى السلطان وهو حامل كفنه،        . فيه األمير حسين الذي سبق وان عرفه في الرحبة        

  .)٦٧(ليه وصالحه واتخذه لخدمتهفأشفق ع

أشار ابن العبري إلى زحف األمير مودود صـاحب         ) م١١١١/ هـ٥٠٥(وفي حوادث سنة    

الموصل إلى سورية، في جيوش ضخمة واحتل بعض الحصون التابعة للفرنج وحاول تحرير عـدد               

 ذلـك، وغـادر   من المدن التي كانت تحت سيطرة الفرنج، مثل الرها وتل باشر إال انه لم يتمكن من  

إلى حلب فأغلق رضوان أبوابها في وجهه فتركها وأستأنف المسير إلى دمشق فخرج إلـى لقائـه                 

األمير طغتكين، وأعرب له عن إخالصه لكنه خاف أن يغدر به ويحتل المدينة فأرسل إلـى الفـرنج                  

  .)٦٨(يهادنهم

خـروج الملـك   فأشار باختصار إلى   ). م١١٢١/ هـ٥١٥( إلى سنة    )٦٩(وانتقل ابن العبري  

مسعود في الموصل على أخيه السلطان محمود، وحشد الجيوش ونـازل أخـاه الـسلطان فهزمـه            

وفي أحـداث   . وولي األمير البرسقي بالد الموصل والجزيرة وسنجار ونصيبين وبعثه اليها         . األخير

ي  إلى مقتل اق سنقر البرسقي أمير الموصل وهو ف         )٧٠(أشار ابن العبري  ) م١١٢٦/ هـ٥٢٠(سنة  

المسجد الكبير على يد عشرة من اإلسماعيلية، فخلفه عز الدين مسعود في الموصل وجزيرة ابـن                

  )٧١(ثم ذكر ابـن العبـري     . وعاش سنة واحدة ومات   . عمر وما بين النهرين وحلب وحماة وغيرها      

ولي كيفية انتقال مدينة الموصل من حكم الوالة السالجقة إلى الحكم الزنكي وذلك عندما أشار إلى ت               

حكم الموصل من قبل األخ الصغير لعز الدين مسعود ولم يكن له سوى االسم أما الـسلطة الفعليـة                 

فكانت بيد احد مماليك ابيه ويعرف بالجاولي الذي ارسل أبا الحسن علي بن الـشهرزوري قـاض                 

  هدى ياسين يوسف. د. م
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 فـي  الموصل وصالح الياغيساني بمثابة سفراء إلى السلطان في بغداد تأييدا البن البرسقي الصغير         

اال أنهما قاال للسلطان ان الموصل بحاجة إلى رجل مجرب في الحرب يـستطيع مناهـضة                . الوالية

الفرنج وأشاروا عليه بالسلطان زنكي بن قسيم الدولة اقسنفر وكان شـحنة فـي واسـط وبغـداد                  

ولما بلغها بعث جـاولي إلـى       . فوافقهما السلطان وأصبح عماد الدين زنكي حاكما لمدينة الموصل        

رحبة وولى صالح الياغيسياني حراسة القلعة ونصب ابن الشهرزوري قاضـياً علـى الموصـل               ال

  .)٧٢(وملحقاتها وتولى زنكي الجزيرة واربيل وسنجار والرحبة وحلب وحماة وحمص

 فقد ذكر فقط دخول جاولي إلى الموصل        )٧٣(اما ابن العبري، في كتابه تاريخ مختصر الدول       

يذكر التفاصيل التي اعقبت ذلك كما ذكرها في تاريخ الزمان، وكما اشرنا        وسيطرته عليها اال انه لم      

استيالء مودود مع جيش السلطان     ) م١١٠٨/ هـ٥٠٢(ثم ذكر ابن العبري مباشرة وفي سنة        . آنفا

ـ ٥٠٦(محمد على الموصل وأخذوها من أصحاب جاولي وفي سـنة            اشـار ابـن    )  م ١١١٢/ هـ

احب الموصل إلى الرها ورحل عنها إلى سـروج فـأدركهم            إلى مسير األمير مودود ص     )٧٤(العبري

الفرنج وقتلوا كثيرا منهم وعاد األمير مودود إلى تل باشر  وهي نفس المعلومات التي أشار اليهـا          

ولم يشر ابن العبري في كتابه تاريخ مختـصر         . ابن العبري في كتابه تاريخ الزمان كما اشرنا آنفا        

 الموصل على أخيه السلطان محمود كما ذكرها في كتابه تـاريخ      الدول إلى خروج الملك مسعود في     

وأشار فـي  . الزمان ولكنه ذكر فقط تولية السلطان األمير البرسقي بالد الموصل والجزيرة وسنجار        

كتابه تاريخ مختصر الدول إلى مقتل األمير البرسقي وتولي ابنه عز الدين مسعود  الموصل  ومـن   

كم الموصل ولكنه لم يذكر التفاصيل التي أعقبت مقتل األمير البرسـقي  ثم تولي عماد الدين زنكي ح   

  . والمتمثلة بتولية األخ الصغير لعز الدين مسعود وكما أشرنا سابقأ

 

تبين من خالل هذا البحث ان ابن العبري في كتابه تاريخ الزمان تابع السالجقة ابتداءا من                

احتاللهم للعديد من المدن في بالد ما وراء النهر واسـيا           ظهورهم في بالد فارس ومن ثم تقدمهم و       

الصغرى وكذلك احتاللهم للعديد من مدن الجزيرة الفرتية وبغـداد، كمـا ذكـر سـالطين الدولـة                  

السلجوقية ابتداءا من السلطان طغرل بك، الب ارسالن، ملكشاه، وبركيا روق، وغياث الدين محمـد     

السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية التـي وقعـت      كما ذكر العديد من الحوادث      . وغيرهم

أما فيما يتعلق بسالجقة الموصل فقد سلط ابن العبري الضوء على تـاريخ             . خالل الحكم السلجوقي  

السالجقة في الموصل منذ أن كانت تحت حكم الدولة العقيلية ومن ثم سـيطرة الـسالجقة عليهـا،            

ليها مثل جاولي وجكرميش واألمير مودود، ومن ثم تولية األمير      تعاقب العديد من الوالة السالجقة ع     

ومن خـالل حـديث ابـن       . البرسقي وخلفه ابنه عز الدين مسعود ومن ثم تولية عماد الدين زنكي           

  ) أنموذجا( تاريخ الزمان البن العبري -الحوليات السريانية مصدراً لسالجقة الموصل 
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العبري عن الوالة السالجقة أشار إلى العديد من الحـوادث الـسياسية والعـسكرية واالجتماعيـة                

  .قبة التاريخيةواالقتصادية في الموصل في تلك الح

وقد تبين ان المادة التاريخية التي جاء بها ابن العبري في كتابه تاريخ الزمان عن سالجقة         

الموصل اتسمت بشيء من التفصيل قياسا بالمادة التي جاء بها عن ذات الموضوع في كتابه اآلخر                

 التاريخيـة  كمـا ان بعـض الحـوادث   . تاريخ مختصر الدول اذ أورد المادة بشكل موجز ومختصر        

المتعلقة بسالجقة الموصل أوردها في كتابه تاريخ الزمان ولم يذكرها فـي كتابـه اآلخـر تـاريخ                  

  .مختصر الدول
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  .٥/١٩٢مج ) ١٩٩١لنشر، بيروت، دار صادر للطباعة وا(الحموي، معجم البلدان 
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  .١٠١المصدر نفسه، ص )٢١(

  .٨٧المصدر نفسه، ص )٢٢(

  .١١١المصدر نفسه، ص )٢٣(

صدر الدين علي بن ناصـر الحـسيني، زبـدة          :  ؛ للمزيد ينظر     ١٠٦ – ٨٦المصدر نفسه، ص   )٢٤(
بيـروت، دار اقـرأ،      (٢ نـور الـدين، ط     محمد: التواريخ اخبار االمراء والملوك السلجوقية، تحقيق     

  . وما بعدها٣١، ص)١٩٨٦

  .٩٨ابن العبري، تاريخ الزمان، ص )٢٥(

  .٩٩المصدر نفسه، ص )٢٦(

  .١٠٥المصدر نفسه، ص  )٢٧(

  . وما بعدها١٠٦المصدر نفسه، ص  )٢٨(

  .١٢١ وما بعدها، ص١١٣المصدر نفسه، ص )٢٩(

  .١٢٧ وما بعدها، ص١٢٠المصدر نفسه، ص  )٣٠(

   . وما بعدها١٤٤دها، ص وما بع١٣٦المصدر نفسه، ص )٣١(
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)١٥( 

 

  .١٥٢ وما بعدها، ص١٤٩ وما بعدها، وص١٤٥المصدر نفسه، ص )٣٢(

  . وما بعدها١٨٦ وما بعدها، ص١٧٤المصدر نفسه، ص )٣٣(

   . وما بعدها١٩٥المصدر نفسه، ص )٣٤(

   .٩٩ص: المصدر نفسه في صفحات متعددة، وينظر : ينظر )٣٥(

   .٩٩المصدر نفسه، ص )٣٦(

  .٩٣المصدر نفسه، ص )٣٧(

  . وما بعدها١٠٠وما بعدها، ص ٨٩المصدر نفسه، ص )٣٨(

  .١٩المصدر نفسه ، المقدمة، ص )٣٩(

بداؤه ابن العبري من بدء الخليقة من آدم عليه السالم ثم دولة بني إسرائيل ودولة ملـوك بنـو                    )٤٠(
إسرائيل، ودولة ملوك الكلدانيين، ودولة ملوك الفرس، ودولة ملوك اليونانيين الوثنيين، ودولة ملوك             

تاريخ مختصر  (اليونانيين، ودولة ملوك العرب المسلمين، ودولة ملوك المغول         اإلفرنج، ودولة ملوك    
   ).٢الدول، ص

   .١٨٩ -١٨٦ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص )٤١(

  .١٩٢، ١٩٠المصدر نفسه، ص )٤٢(

خاشع المعاضيدي، دولة بني عقيل : لمعرفة المزيد من التفاصيل عن حكم العقيليين للموصل ينظر  )٤٣(
  . وما بعدها٥٥، ص )١٩٦٨بغداد، مطبعة شفيق، ) (هـ٤٨٩ -٣٨٠(في الموصل سنة 

  .٩٣ابن العبري، تاريخ الزمان، ص )٤٤(

  .٩٤، ٩٣المصدر نفسه، ص  )٤٥(

 .٩٤المصدر نفسه، ص  )٤٦(

   .٩٤المصدر نفسه، ص  )٤٧(

وهي مملكة عظيمة والغالب عليها الجبال وتمتد من برذعة مشرقا إلى ارزبخان مغربا    : اذربيجان   )٤٨(
ياقوت الحموي، معجـم البلـدان،   (مال ببالد الديلم ومن اشهر مدنها تبريز ويتصل حدها من جهة الش    

  ).١٢٨/ ١جـ

   .١٠١ -١٠٠ابن العبري، تاريخ الزمان، ص )٤٩(

 .١٠٢المصدر نفسه، ص )٥٠(

اسم قلعة وربض بين سنجار والموصل في وسط واد فيه نهر جار، وهي على جبل منفرد : تل عفر )٥١(
   ).٣٩/ ٢ن، جـياقوت الحموي، معجم البلدا(حصينة محكمة 
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)١٦( 

 

  . ١٠٤، ١٠٣ابن العبري، تاريخ الزمان، ص )٥٢(

  .١٢١المصدر نفسه، ص )٥٣(

  .١٢٨المصدر نفسه، ص )٥٤(

  .١٢٩المصدر نفسه، ص )٥٥(

اسم لنهر كبير بين رأس عين والفرات من ارض الجزيرة والية واسعة وبلدان جمة غلب : الخابور )٥٦(
   ).٣٣٤/ ٢موي، معجم البلدان، جـياقوت الح. (عليها اسمه فنسبت اليه البالد قرقيساء، وماكسين

  . ١٢٩ابن العبري، تاريخ الزمان، ص )٥٧(

  .١٩٨ص،  )٥٨(

 .١٩٩ -١٩٨ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص  )٥٩(

  .١٣٠تاريخ الزمان، ص )٦٠(

  .١٣٠المصدر نفسه، ص  )٦١(

   .١٣٠المصدر نفسه، ص )٦٢(

  .١٣١، ١٣٠المصدر نفسه، ص )٦٣(

   .١٣١المصدر نفسه، ص  )٦٤(

   .١٣١المصدر نفسه، ص )٦٥(

  .١٣١ صالمصدر نفسه، )٦٦(

  .١٣١المصدر نفسه، ص )٦٧(

  .١٣٣المصدر نفسه، ص )٦٨(

  .١٣٨المصدر نفسه، ص )٦٩(

   .١٤١المصدر نفسه، ص )٧٠(

   .١٤١المصدر نفسه، ص )٧١(

  .١٤١المصدر نفسه، ص  )٧٢(

 .١٩٩تاريخ مختصر الدول، ص )٧٣(

  .١٩٩المصدر نفسه، ص )٧٤(
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