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 ألقاب الصليحيني يف اليمن من خالل السجالت املستنصرية

 م(4588 – 4541هـ / 484 - 444)
 ( دراسة حتليلية) 

 ـد. هدي فه
 
 د ــد حممد الزوي

 خ ػػػػػاريػػد بقسـ التػػػػػػاذ مساعػػػػػأست
 الرياض -جامعة الممؾ سعود

 
في الفترة ما بيف  ٔ()فاطميييتـ ىذا البحث بدراسة األلقاب التي كانت تمنح مف الخميفة ال 

في اليمف, وتعتبر  ٕ()ـ( ألمراء ومموؾ آؿ الصميحيٛٛٓٔ –ٖ٘ٓٔىػ/ ٔٛٗ – ٘ٗٗ)
حصائيا ومعرفة  السجبلت التي كاف يرسميا الخميفة ليـ ىي المصدر الرئيس لتتبع تمؾ األلقاب وا 

 . ٖ()قيمتيا في تحديد العبلقة بيف الطرفيف
قة قوية مع الفاطمييف وخاصة في فترة الخميفة المستنصر ارتبطت الدولة الصميحية بعبل    

 اف يرسميا الخميفة آلؿ الصميحي الفاطمي, ووضحت ىذه العبلقة مف خبلؿ السجبلت التي ك
والتي تعددت أغراضيا مف تياٍف بأعياد ومواليد,  -إما بمبادرة منو أو ردًّا عمى مكاتبات منيـ -

ألوضاع سياسية تمر بيا الدولة أو عتب عمى تقصير في أو تعزية أو مدح, أو تعييف, أو شرح 
 أمور الدعوة أو توجييات محددة أو وصايا مختمفة أو غيرىا . 

تضمنت بداية تمؾ السجبلت ألقاًبا كاف الخميفة يمنحيا لدعاتو مف األمراء والمموؾ     
الدراسة أف تمؾ  الصميحييف ممف كانت بينيـ وبيف الخميفة الفاطمي مراسبلت متبادلة, والحظت

األلقاب لـ تكف ثابتة في البداية فأحياًنا تزداد وأخرى تنقص, فما ىى العوامؿ التي كانت تييئ 
لتمؾ الزيادة أو النقصاف ؟ وىؿ ليا ارتباط بموضوع السجؿ المرسؿ ؟ وما العوامؿ التي أدت إلى 

 ثباتيا فيما بعد ؟. 
يرىا مما سيظير في ثنايا البحث, تـ استخداـ لموصوؿ إلى اجابة عف التساؤالت السابقة وغ   

منيجية بحثية تعتمد عمى دراسة إحصائية لتمؾ األلقاب ودراسة تاريخية لتحميؿ األحداث الواردة 
في السجبلت ومدى تأثيرىا عمى تمؾ األلقاب مدًّا وَجْزرًا, ولكف قبؿ القياـ بيذه الدراسة البد مف 

 التعرؼ عمى معنى السجبلت واأللقاب.
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. وىي مكاتبات الخميفة الفاطمي الصادرة مف ٗ()السجبلت جمع "سجؿ", وىو كتاب العيد ونحوه 

. أما  ٘()ديواف اإلنشاء والموجية ألصحاب الوظائؼ الكبار أو رجاؿ الدعوة أو مموؾ وأمراء الدوؿ
ف اسـ النبز إال أف القرآف الكرـي فرؽ بي( ٙ)األلقاب فيي جمع "لقب" و تعني في معاجـ المغة: النبز

الأقاابِ وفعمو )التنابز(, قاؿ تعالى:  َلا تانااباُزوا ِباْلأ َا
. وقد شرحت كتب التفسير كممة التنابز بأنيا ٚ()

إال ما قالو الطبري,  ٜ(). ويرى ابف كثيرٛ()التداعي يقوؿ الطبري في تفسيره": أي وال تداعوا باأللقاب"
ا مع رأي أىؿ المغة في ًً . ويتفؽ معو في (ٓٔ)قوؿ: "والنبز والمقب بمعنى واحدأف الطبري يتفؽ أيٍض

ذلؾ أيًضا القرطبي بقولو في تفسير معنى اآلية السابقة: "النبز )بالتحريؾ( المقب .. وتنابزوا باأللقاب: 
ما ييمنا ىنا ىو أف المراد باأللقاب في اآلية الكريمة, ليس مدًحا بؿ ذمًّا؛  (ٔٔ)أي لقب بعضيـ بعًضا"

 : (ٕٔ)وىذا كاف الغالب في الجاىمية يقوؿ أحد الفزارييف تنابزواوال لقرينة: 
 (13)وَل ألقبه والسوأة المُقب أكأِنيه حين أناديه ْلكرمه 

كما ورد سابقًا في القرآف الكريـ. ولكف  -عميو السبلـ  -وعميو األمر في عصر الرسوؿ      
والكنية ىي التي كانت تستخدـ لممناداة  ىذا ال يعني أف المقب كاف دائًما لمذـ إنما كاف ىو الشائع

كاف يقوؿ: "سموا باسمي  -عميو السبلـ  -بداًل عف االسـ وفييا داللة التبجيؿ والتمييز والرسوؿ 
يقوؿ: "عجموا بكنى أوالدكـ؛  -رضي اهلل عنو  -. وكاف عمر بف الخطاب (ٗٔ)وال تكنوا بكنيتي"

 .(ٙٔ)هلل بف عمر: "تكنوا فإنو أكـر لممكني والمكنى". وقاؿ عبد ا(٘ٔ)ال تسرع إلييـ األلقاب السوء"
ويبدو أف األمر تغير بعد ذلؾ تدريجًّيا وأصبح المقب يأخذ بعًدا ايجابيًّا أكبر بؿ رجحت كفتو عمى 

 -عميو السبلـ  -الجانب السمبي, وقد استمزمت ظروؼ المسمميف السياسية بعد وفاة الرسوؿ 
ولقب عمر بف  (ٛٔ)رسوؿ اهلل" (ٚٔ)بػ "خميفة –ي اهلل عنو رض -ذلؾ, فقد لقب أبا بكر الصديؽ 

واستمر ىذا األمر بعد ذلؾ يقوؿ القمقشندي: "واستقر ذلؾ لقًبا عمى  (ٜٔ)الخطاب بػ "أمير المؤمنيف"
 .(ٕٓ)كؿ مف ولي الخبلفة بعده"

فأصبح خمفاء بني العباس ومف عاصرىـ أو  (ٕٔ)تطور أمر استخداـ األلقاب بعد العصر األموي
ء بعدىـ يتخذوف ألقاًبا مفردة خاصة بكؿ خميفة, إلى أف ولي الخبلفة أبو إسحاؽ محمد بف جا

فتمقب بالمعتصـ باهلل, فكاف أوؿ مف أضيؼ إلى لقبو اسـ "اهلل" وكاف مف  (ٕٕ)ىاروف الرشيد
عادتيـ أف ال يمقب خميفة بمقب خميفة سابؽ حتى عيد الخميفة محمد بف المعتضد باهلل الذي تمقب 

 .(ٕٗ), وىو مف أوائؿ ألقاب الخبلفة العباسية(ٖٕ)متوكؿ عمى اهللبال
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ـ ٜٛٓىػ/ٜٕٙوفي أواخر القرف الثالث ظير الخمفاء الفاطميوف في ببلد المغرب وفي سنة  

, ثـ تمقب بنوه مف بعده بألقاب الخبلفة (ٕ٘)تمقب أوؿ خمفائيـ أبو محمد عبيد اهلل بػ "الميدي"
. وبعد فتحيـ لمصر سنة (ٕٚ)والمنصور باهلل (ٕٙ)ائـ بأمر اهللالمضاؼ ليا اسـ "اهلل" مثؿ الق

استمر خمفاؤىـ يتداولوف مثؿ تمؾ  (ٜٕـ)ٖٜٚىػ/ ٖٖٙوانتقاليـ إلييا في سنة  (ٕٛـ)ٜٛٙىػ/ ٖٛ٘
 .(ٖٔ)حتى آخر خمفائيـ العاضد لديف اهلل (ٖٓ)األلقاب منذ عيد المعز لديف اهلل

ة خاضعة لمعباسييف في العراؽ, وبوصوؿ كانت مصر قبؿ وقوعيا تحت النفوذ الفاطمي والي 
المعز لديف اهلل إلى القاىرة تطورت مصر مف والية إلى مركز لخبلفة جديدة فتية نافست الخبلفة 
العباسية عمى كثير مف األقالـي في الجزيرة العربية مثؿ اليمف الذي انتشر فييا مذىب الدولة الفاطمية 

ج عف ذلؾ ظيور دولة تعتنؽ المذىب اإلسماعيمي وتديف بالوالء , ونت(ٕٖ)عمى يد الدعاة المرسميف إلييا
 .(ٖٗ)إال أنيا مع ذلؾ قمدت الخبلفة العباسية في كثير مف مراسيميا والسيما األلقاب (ٖٖ)لمفاطمييف

اعتمدت ىذه الدراسة عمى السجبلت المستنصرية التي أرسميا الخميفة المستنصر وابنو  
 – ٘ٗٗكمة والنافذة في البيت الصميحي, في الفترة ما بيف )الخميفة المستعمي لمشخصيات الحا

ـ(, في محاولة لحصر األلقاب التي منحت آلؿ الصميحي ممف كانت ٛٛٓٔ – ٖ٘ٓٔىػ/ ٔٛٗ
بينيـ وبيف الخميفة الفاطمي مراسبلت متبادلة وىـ حسب التسمسؿ التاريخي لمسجبلت: عمي 

 .(ٖٚ)مد بف عمي الصميحي,عمي بف أح(ٖٙ), أحمد بف عمي الصميحي(ٖ٘)الصميحي
 آل الصليحي: (18)ألقاب أمراء وملىك

 عمي بن محمد الصميحي. 
ـ البداية التاريخية ألوؿ سجؿ عثر عميو مَرسؿ مف الخميفة ٖ٘ٓٔىػ/٘ٗٗتعتبر سنة  

لمداعية اإلسماعيمي وأوؿ أمراء آؿ الصميحي عمي بف محمد, ففي  (ٜٖ)المستنصر باهلل الفاطمي
 فة داعيتو في اليمف أولى ألقابو التي تـ التعرؼ عمييا مف خبلؿ السجبلت. ىذا السجؿ منح الخمي

لـ تكف األلقاب الممنوحة مف الخميفة الفاطمي ثابتة العدد, فقد بمغت في بعض السنوات تسعة 
ألقاب, وانخفضت في غيرىا لثبلثة, ولعؿ مف المناسب التساؤؿ عف سبب ذلؾ التفاوت, وىؿ لو 

 ر عمي الصميحي السياسية.عبلقة بمواقؼ األمي
حتى نصؿ إلجابة عف التساؤؿ السابؽ البد مف دراسة تمؾ السجبلت ومعرفة طبيعة المادة  

ـ, ٖ٘ٓٔىػ/ ٘ٗٗالمرسؿ في شير شواؿ بتاريخ  (ٓٗ)(ٖٔالتاريخية التي تحوييا ففي السجؿ رقـ )
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, شرؼ (ٗٗ)ير األمراء, أم(ٖٗ), األوحد(ٕٗ), األجؿّ (ٔٗ)ُمنح عمي الصميحي تسعة ألقاب وىي: األمير

 . (ٜٗ), نظـا المؤمنيف(ٛٗ), المظفر في الديف(ٚٗ), سيؼ اإلمـا(ٙٗ), تاج الدولة(٘ٗ)المعالي
ولو حاولنا تحميؿ أحداث السجؿ إلعطاء تصور عف طبيعة العبلقة بيف الطرفيف وأسباب  

عند  منح تمؾ األلقاب لوجدناه يفتقر إلى مؤشرات واضحة, فقد كاف السجؿ يصؼ موكب الخميفة
توجيو إلى صبلة عيد الفطر وصبلتو بالناس والخطبة فييـ, ثـ عودتو إلى قصر الخبلفة 
والطمب مف الصميحي نشر ما جاء في السجؿ في البوادي والحواضر. ورغـ ذلؾ فيو يعطي 

 عبلمة عمى استقرار العبلقة بيف الطرفيف. 
اختمؼ الوضع فيو ـ, فقد ٙ٘ٓٔىػ/ ٛٗٗالمرسؿ في رجب مف سنة  (ٓ٘)(ٕٔأما سجؿ ) 

نظًرا لفقد األمير عمي الصميحي خمسة ألقاب, وبالنظر لممحتوى التاريخي لمسجؿ نجده يتضمف 
حادثة تاريخية واحدة ربما تكوف السبب في نقصاف ألقاب الصميحي, وىذا إف لـ يكف السبب أمًرا 

راسة . فقد ورد في آخر ربما ذكر في سجبلت سابقة لـ يتـ العثور عمييا أو لـ ترد في مصدر الد
السجؿ ما يدؿ عمى أف األمير عمي الصميحي قد أبمغو في سجؿ سابؽ بخبلؼ قائـ بينو وبيف 

. ويتضح مف خبلؿ رد الخميفة المستنصر (ٕ٘)بف حسف بف جعفر الحسني (ٔ٘)شريؼ مكة محمد
وضح ويوصيو بحمو, ورغـ أف السجؿ لـ ي (ٖ٘)باهلل الفاطمي أنو لـ يكف راضًيا عف ذلؾ الخبلؼ

طبيعة ذلؾ الخبلؼ, ولكف العودة إلى بعض المصادر المكية أجمى بعض الغموض, فقد 
, ويبدو أنو طمب (ٗ٘)تعرضت مكة في تمؾ الفترة لغبلء شديد نتيجة لعدـ وصوؿ اإلعانة المصرية

مف الصميحي مساعدتو, ولعؿ طمبو لـ يجد قبواًل؛ مما أدى بو إلى شكواه لمخميفة, وىذا ما أـز 
 ة بيف الطرفيف كما ورد في السجؿ.العبلق
ويبدو أف األمير عمي الصميحي تخوؼ مف ردة فعؿ الخميفة المستنصر, كما يتضح ذلؾ  

, فقد اشتمؿ عمى (ٙ٘ـ)ٛ٘ٓٔىػ/ ٓ٘ٗالذي ُيرجح أنو ُأرسؿ سنة  (٘٘)(ٖمف خبلؿ السجؿ رقـ )
 عدة موضوعات أىميا أمراف:

األمير عمي الصميحي يبمغو فيو بإنجازاتو : أنو كاف ردًّا عمى سجؿ مرسؿ مف قبؿ األول 
وفتوحاتو, ورد عميو الخميفة يشكره ويكافئو عمى ذلؾ بِخمع وألقاب لو وردت في بداية السجؿ ىي: 
"األجّؿ, أمير األمراء, شرؼ المعالي, تاج الدولة, سيؼ اإلماـ, المظفر في الديف, نظاـ 

 .(ٚ٘)تو الحرةالمؤمنيف. كما منح ألقاًبا ألبنائو الثبلثة وزوج
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ٌوضح فٌه وقوف الصلٌحً  (58): أنه كان ٌبلغه بوصول كتاب من أمٌر مكةالثاني 

معه, مما أدى الستقامة األوضاع فً الحرم الشرٌف للفاطمٌٌن, وٌثنً على موقفه 

وٌحثهما على االستمرار فٌه من خالل ما ورد من موضوعات الحظت الدراسة أن 

فتوحات الصلٌحً أخذت من الخلٌفة االهتمام الموضوع األول الخاص بإنجازات و

أما  -رغم أنها ال زالت ناقصة لقب )األوحد(-األول, وكانت مكافأته منح األلقاب 

من الموضوعات المهمة؛ فاستقرار األوضاع فً  -بال شك  -الموضوع الثانً فٌعد 

من  -بدو فٌما ٌ -الحرم المكً للفاطمٌٌن, من أولوٌات الخالفة الفاطمٌة؛ لذلك كان 

 العوامل التً سندت قرار الخلٌفة بمنحه األلقاب.
, يرجح أف العبلقات (ٜ٘ـ)ٜ٘ٓٔىػ/ ٔ٘ٗ( المرسؿ شير شواؿ سنة ٔإال أف السجؿ رقـ ) 

الفاطمية الصميحية عادت لمتوتر نًظرا لفقد الصميحي أربعة مف ألقابو, ولـ يرد في السجؿ أحداث 
كب الخميفة لصبلة العيد ويطمب منو إذاعتو. تفسر سبب ذلؾ؛ فالسجؿ في مجممو يصؼ مو 

ـ, وأيًضا ال يفسر لنا ٓٙٓٔىػ/ٕ٘ٗ( المرسؿ في شير صفر ٙواستمر ذلؾ في السجؿ رقـ )
السجؿ سبب استمرار نقص األلقاب؛ فقد أرسؿ ليبشره بوالدة ابف لو ويطمب منو أف يذيع ذلؾ في 

ضح سبب ذلؾ, بؿ إف المصادر اليمنية الببلد, وال يوجد في المصادر اليمنية والفاطمية ما يو 
يذكر أف عمي الصميحي أرسؿ  (ٔٙ), كما أف المقريزي(ٓٙ)حافمة بإنجازات الصميحي في اليمف

قامة الدعوة, ويستأذنو في  كتاًبا لممستنصر في السنة نفسيا يصؼ لو فيو ما ىو عميو مف القوة وا 
 أخذىا. المسير إلى تيامة ليأخذىا, فأجيب إلى ذلؾ, فسار إلييا و 

وربما تخوؼ الخميفة المستنصر مف تطور وضع داعيتو في اليمف وبداية ظيوره كقوة  
 سياسية وتخوؼ مف تأثير ذلؾ عمى والئو لو.

( المرسؿ في شير ٘واستمر تدىور العبلقات الفاطمية الصميحية, ففي السجؿ رقـ ) 
منيا لقبو الرسمي , فقد عمي الصميحي سبعة ألقاب, مف ض(ٕٙـ)ٖٙٓٔىػ/ ٘٘ٗرمضاف سنة 

, (ٖٙ))األمير(. وبمراجعة أحداث ىذا السجؿ نجده يركز عمى حادثة واحدة ىي ثورة ابف باديس
 وكيؼ تمكف مف القضاء عمييا. 

والمبلحظ أف الخميفة في ىذا السجؿ استطرد في ذكر جيوده في القضاء عمى ىذا الثائر  
 ييا عمى المنابر وفي البوادي والحواضر.وطالب عمي الصميحي بنشر نبأ ىذه الحادثة والقضاء عم
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وربما يتبادر إلى الذىف أنو ال يوجد سبب واضح لنقصاف األلقاب, إال أف أسموب السجؿ   

في ذكر ىذه الحادثة ربما يدؿ عمى أف ىناؾ خبلفًا غير واضح, وأف الخميفة ىدؼ مف ذكرىا 
طاعتو, خاصة أف بني زيري الذي  بيذا الشكؿ إلى أف ينبو عميًّا الصميحي لنياية مف يخرج عف

 .(ٗٙ)ينتسب ليـ ابف باديس كانوا يحكموف شماؿ أفريقيا باسـ الدولة الفاطمية
, (٘ٙـ)ٖٙٓٔىػ/ٙ٘ٗ( المرسؿ في شير ربيع اآلخر سنة ٕتغير الوضع تماًما في السجؿ رقـ ) 

اؼ لو لقًبا جديًدا فقد أعاد الخميفة المستنصر باهلل الفاطمي لؤلمير عمي الصميحي جميع ألقابو وأض
, كما ورد السجؿ. ورغـ أف ىذه األلقاب وردت ألوؿ مرة في (ٙٙ)ىو "عمدة الخبلفة" أو عمدة اإلمامة

السجؿ المرسؿ مف الخميفة المستنصر لمحمد بف عمي الصميحي وليس لو شخصيًّا, إال أنيا وردت 
الرضا الذي أسفر عف بعد ذلؾ في سجبلت أخرى لعمي الصميحي, وال يتضح في السجؿ سبب ذلؾ 

كؿ تمؾ األلقاب كونو ليس موجو لعمي الصميحي ولكف الدراسة رصدت بعض العبارات واألحداث 
 التي ترجح أف الخميفة كاف راضيا عنو في تمؾ الفترة, مف ذلؾ:

مدح المستنصر لعمي الصميحي جاء بعبارات ُيستشؼ منيا رضا الخبلفة عف جيود رئيس  -
ممف  -نصره اهلل وأظفره -ذلؾ في قولو: "وكاف والدؾ األمير ...دعاتيا في اليمف, ووضح 

خدـ الديف فأخدمو اهلل سبحانو الدنيا, وتوسؿ بكممات اهلل تعالى إليو فجعؿ كممتو العميا, حتى 
ختمو اهلل ... خاتـ الممؾ, برجاؿ ديف انتظموا في طاعتو بنا انتظاـ الدر في السمؾ, يمارسوف 

 . (ٚٙ)ا وثقااًل, ..."أىوااًل, وينفروف خفافً 
 .(ٛٙ)تعييف ابنو محمد خميفة لو في رئاسة الدعوة وسياسة الدولة وزيادة ألقابو -

(, وأحس بالخطر ٘وعمى ىذا ربما تنبو عمي الصميحي لتيديد الخميفة الوارد في السجؿ رقـ ) 
األىـ الذي مف عدـ احتواء خبلفو معو, فتراجع عف مواقفو التي أثارت غضبو عميو, إال أف الحدث 

قد يكوف السبب الرئيس لحصولو عمى تمؾ األلقاب, ىو تمكنو مف إقرار األوضاع المضطربة في 
مكة بعد وفاة شكر )محمد( بف أبي الفتوح والسيطرة عمييا, وىو ما ـل يرد في السجبلت, إنما أشارت 

السادس مف ذي . فقد ذكرت أف صاحب اليمف عمي الصميحي قدـ في (ٜٙ)لو المصادر المكية وغيرىا
ـ إلى مكة وأعاد ليا األمف واألماف, وُخطب فييا لمخميفة المستنصر, ٖٙٓٔىػ/ ٘٘ٗالحجة مف سنة 

ـث لمصميحي مف بعده. ولما يمثمو ىذا اإلقمـي والخطبة فيو لمفاطمييف مف أىمية دينية وسياسية ترجح 
 األلقاب. الدراسة ىذا سبًبا لرضا الخميفة عف األمير عمي الصميحي ومنحو تمؾ
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 (ٓٚـ)ٖٙٓٔىػ/ ٙ٘ٗاستمرت ىذه األلقاب تمنح لعمي الصميحي, ففي جمادى األولى مف عـا  

( مف الخميفة المستنصر يحتوى عمى األلقاب نفسيا الواردة في سجؿ ابنو محمد ٗورد السجؿ رقـ )
ولو: "وزاد أمير السابؽ, ما عدا لقبيف ىما عمدة الخبلفة وشرؼ المعالي, األوؿ ذكره في ثنايا السجؿ بق

والغريب أنو رغـ منحو لو لـ  (ٔٚ)المؤمنيف في نعوتؾ: عمدة الخبلفة؛ العتماده عميؾ وسكونو إليؾ"
يرد في بداية السجؿ كما ىو متعارؼ عميو, مع العـم أنو ورد في سجؿ ابنو محمد قبؿ ذلؾ بشيريف, 

( فغير وارد؛ ألنو ٕفي السجؿ رقـ )وربما سقط عند النسخ أو الطباعة. أما القوؿ بإمكانية وروده خطأ 
ذكر مرتيف في بداية السجؿ بػ "عمدة الخبلفة" وفي ثنايا السجؿ بػ "عمدة اإلمامة". أما المقب الثاني 
فمعمو اختفى لمسببيف السابقيف, فميس منطقيًّا أف يمنح لقًبا جديًدا وفي الوقت نفسو ينزع منو لقًبا آخر؛ 

(. ٕ( ىي األلقاب نفسيا التي وردت في السجؿ رقـ )ٗالسجؿ رقـ )لذلؾ مف المرجح أف ألقابو في 
 ولكف ما األسباب التي دفعت المستنصر باهلل لمنحو لقب "عمدة الخبلفة"؟ 

إضافة لما ذكره الخميفة بقولو: "وزاد أمير المؤمنيف في نعوتؾ: "عمدة الخبلفة"؛ العتماده  
داث ما نستطيع أف نتممس بو األسباب التي قد عميؾ وسكونو إليؾ", فقد ورد في السجؿ مف األح

 يكوف ليا دور في رضا المستنصر الفاطمي عمى رئيس دعاتو, وبالتالي منحو ىذا المقب.
السجؿ كاف ردًّا عمى كتابيف مرسميف مف األمير عمي الصميحي في شيري شعباف ورمضاف  

في شير شعباف . تضمف الكتاب األوؿ المرسؿ مف صنعاء (ٕٚـ)ٖٙٓٔىػ/ ٘٘ٗمف سنة 
 الموضوعات التالية:

         ذْكر ثورة حدثت في اليمف بعد عودة األمير عمي الصميحي مف مكة لقب صاحبيا  -
, إال أف (ٙٚ)وعبس (٘ٚ)والنخع (ٗٚ), وكاف قد تمكف مف استمالة قبائؿ مذحج(ٖٚ)بػ "الخارجي"

 .(ٚٚ)عميًّا الصميحي تمكف مف القضاء عميو
 واستيبلؤه عمى ما لمصميحي مف أمتعة وأقوات. (ٜٚ)حمىإلى  (ٛٚ)استشراؼ متولي مكة -
 استفسار علً الصلٌحً عن إمكانٌة نقل خدمة قاضً مكة عبد هللا بن إبراهٌم  -

 الحسٌنً إلى ولد ولده. أما الكتاب الثانً فقد تضمن الموضوعات التالٌة:
 تبميغ بإرسالو لمكتاب األوؿ.  -
 القضاء عميو.متابعتو البف عراؼ ومحاولتو اقتفاء أثره و  -
 وطمبو الدعاء لو بالرحمة. (ٓٛ)وفاة أسعد بف عبد اهلل -
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إنما أرسؿ لمرد عمى ما جاء في الكتابيف المرسميف مف قبؿ عمي  ٗإذا كاف السجؿ رقـ  

 الصميحي, والذي نبلحظ مف خبللو طبيعة عبلقتو بعمي الصميحي في تمؾ الفترة.
ف رد الخميفة عمييما كاف في جمادى األولى مف سنة أوؿ ممحوظة تشد انتباه القارئ ليذا السجؿ, أ 
ـ, وىذا أمر غير مألوؼ في تمؾ الفترة فقد كانت المكاتبات بيف الطرفيف مستمرة, ولعؿ ٖٙٓٔىػ/ ٙ٘ٗ

في السجؿ ما يفسر ىذا الغموض. فقد ورد في أثناء استعراضو لما أرسمو الصميحي في الكتاب األوؿ 
حتى ورد رسمؾ بما حبيت بو مف حضرة اإلمامة, وخصصت بسنائو  (ٔٛ)ما نصو: "وأنؾ في أثناء ذلؾ

ـ" ـ, وقيامؾ في شكر النعمة أحمد المقا  . (ٕٛ)مف التشريؼ والكرامة, وتمقيؾ ذلؾ باإلعظا
ـ, وعادت محممة ٖٙٓٔىػ/ ٘٘ٗفما سبؽ يدؿ عمى أف الصميحي كاف قد أرسؿ رسمو سنة  

 تكريـ لو.بما أرسؿ مف قبؿ الخبلفة مف مظاىر التشريؼ وال
يتضح مما سبؽ أف التواصؿ بيف الطرفيف لـ يكف قائًما عمى المكاتبات فقط, فقد كانت  

, ولعميـ في ذىابيـ كانوا يحمموف (ٖٛ)الرسؿ متبادلة بيف الطرفيف, وربما كانت تحمؿ رسائؿ شفيية
اىا , فما ورد فيو مف أحداث نر (ٗٛـ)ٖٙٓٔىػ/ ٘٘ٗالمرسؿ في ربيع أوؿ مف سنة  ٚالسجؿ رقـ 

 تتسؽ مع ما حواه ىذا السجؿ:
( ربما لموقفو اإليجابي مف األوضاع في مكة ٗالخبلفة كانت راضية عنو في سجؿ رقـ ) -

 (.ٚوالذي ورد في سجؿ رقـ )
( يرتبط بما ٗثناء الصميحي عمى قاضي مكة عبد اهلل بف إبراىيـ الحسيني في سجؿ رقـ ) -

تؾ عبد اهلل بف إبراىيـ بف عبد اهلل ( حيف قاؿ: "وأما مصادفٚورد عنو في سجؿ رقـ )
الحسيني شعث الحاؿ, وحمؾ عنو عقمة ديونو الثقاؿ, وأخذؾ لو في الصحبة عند االرتحاؿ, 

 .(٘ٛ)فأنت مف الموفقيف بحمد اهلل في المقاؿ والفعاؿ"
( مف استيبلء متولي مكة عمى ما يممكو مف أمتعة ٗما ذكره الصميحي في السجؿ رقـ ) -

 (.ٚيتفؽ مع العبلقة المتوترة بيف الطرفيف والتي وردت في سجؿ رقـ )وأقوات في حمي, 
يبدو أف الخميفة المستنصر كاف راضًيا عف عمي الصميحي في ردوده عميو, ففي موضوع     

الخارجي وقضائو عميو يقوؿ: "وما برح مف آثار مساعيؾ أرج تتعطر بو المحافؿ, ويتموه في األندية 
مامؾ بعونو, ويكمؤؾ في متقمبؾ ومثواؾ بعينو"األفاضؿ, واهلل تعالى ي . (ٙٛ)مدؾ عف خدمة موالؾ وا 

وفي حادثة ابف عراؼ يذكر لو الخميفة أف ولده قبض عميو شريؼ مكة وأمره إما بتسميمو لو أو إرسالو 
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, مما يدؿ عمى قيمة عمي الصميحي وأىميتو عنده. كما وافؽ عمى اقتراحو بخصوص (ٚٛ)لمخبلفة

, واستجاب لطمبو بالترحـ عمى أسعد بف عبد اهلل القاضي عبد اهلل  . (ٛٛ)بف إبراىـي
ـث يخـت سجمو بنص فيو داللة واضحة عمى رضاه عنو بقولو: "وينبغي أف تتحقؽ أف مكانؾ  

مف حضرة أمير المؤمنيف مكيف, وموقعؾ مف أثرتو موقع القوي األميف الذي أخمص هلل ولوليو باطنو 
صـ آدابو مرائره ... وقد خوطب رسمؾ بما يذكرونو لؾ مما يقوي وظاىره وأحصد عمى التمسؾ بع
 .(ٜٓ). ـث يخـت ذلؾ كمو بإببلغو أنو زاد في نعوتو "عمدة الخبلفة"(ٜٛ)نفسؾ ويشرح صدرؾ ويشد أزرؾ"

(, المرسؿ في شير ٓٔتكررت األلقاب التسعة إضافة لمقب الرسمي في بداية السجؿ رقـ )  
, كما (ٜٔ)الخميفة المستنصر لمحمد بف عمي الصميحيـ مف ٗٙٓٔىػ/ ٚ٘ٗرجب مف سنة 

ىػ/ ٚ٘ٗ( المرسؿ لعمي الصميحي في جمادى األولى مف سنة ٛتكررت في بداية السجؿ رقـ )
ورغـ أف ىذا السجؿ لـ يختـ بذكر تاريخ إنشائو, إال أنو أرسؿ كبشارة بوالدة ابٍف  ,(ٕٜـ)ٗٙٓٔ

 .(ٖٜـ)ٗٙٓٔىػ/ ٚ٘ٗدى األولى مف سنة ذكٍر لمخميفة المستنصر في العشر األوسط مف جما
 :مما سبق يتضح ما يمي 

تأثر األلقاب الصميحية بموقؼ الخميفة مف األمير الصميحي؛ إْف سمًبا أو إيجاًبا, بمعنى أنيا  -
 كانت كالمكافأة تمنح عند الرضا وتقطع عند الغضب.

 ومنح األلقاب.قوة تأثير عبلقتو بأمراء الحجاز, وخاصة مكة عمى ميزاف الرضا والغضب  -
 إف لقب "أمير" كاف أعمى لقب منح لعمي الصميحي. -
 إف األلقاب كانت تمنح لؤلمير الصميحي ولزوجتو وأبنائو. -

 : أحمد بن عمي الصميحي 
بدأت المراسبلت بيف الخميفة المستنصر الفاطمي وبيف أحمد بف عمي الصميحي منذ شير  

, وىذا ال يعني أنيا بداية األلقاب (ٜٗ)(ٓٗـ في السجؿ رقـ )ٚٙٓٔىػ/ ٓٙٗشعباف مف سنة 
, أي قبؿ توليو الحكـ, (ٜ٘ـ)ٖٙٓٔىػ/ ٙ٘ٗ( سنة ٕالممنوحة لو, فقد وردت لو في السجؿ رقـ )

, وسنجدىا تتكرر في (ٜٛ)الدولة وصنيعتيا, ذو السيفيف" (ٜٚ), منجب(ٜٙ)ثبلثة ألقاب ىي "المكـر
لمقب الثاني مف منجب الدولة بعد توليو السمطة في اليمف, مع تغير في ا ٓٗالسجؿ رقـ

, األجّؿ, (ٜٜ)وصنيعتيا إلى منجب الدولة وغرسيا, مع إضافة أربعة ألقاب جديدة وىي )األمير(
 . لتصبح مع بداية توليو الحكـ سبعة ألقاب.(ٔٓٔ), شرؼ األمراء(ٓٓٔ)عز الممؾ
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 من خالل السجل يتضح أنه مرسل من الخميفة لعدة أسباب: 

 .(ٕٓٔ)لده وأخيوتعزية ومواساة في وفاة وا -
    سجؿ تقميد حيث جاء فيو "وأف يحسف توفيقؾ لمقيـا في مكانة أبيؾ وتسد مسده, ويوفقؾ ويحفظ فيؾ  -

 .(ٗٓٔ)وجاء أيًضا: "وقد نفذ إليؾ مف تقميدنا ما جممؾ جبلؿ البياء وأوطأؾ فوؽ الجوزاء" (ٖٓٔ)مجده"    
 ن:رد عمى سجل سابق مرسل من المكرم أحمد يحتوي عمى موضوعي    
يستنكر فيو موقؼ شريؼ مكة محمد بف جعفر منو رغـ جميؿ والده عميو, حيف مد يده عمى   -

 . (٘ٓٔ)أمواؿ كاف والده عمي الصميحي قد منحيا إلصبلح الحـر الشريؼ
قائبًل: "وأما ما قمت في  (ٙٓٔ)يستفسر مف الخميفة عف األسموب الذي ينتيجو مع أىؿ الشرؼ -

. مف قبمؾ تنادوف بشعارىـ وتجاىدوف لرفع منارىـ, معنى أىؿ الشرؼ الذي أنت وأبوؾ .
وأنكـ ال تخموف مف ثائر عميكـ مف جممتيـ يثور, ورحى فتنة مف جيتيـ تدور, وأنكـ ترجحوف 

 .(ٚٓٔ)بيف أف تبطشوا فتيتكوا حجاب الوالء أو تسكنوا فتيمى عميكـ سحاب الببلء"
د حموؿ لممشاكؿ التي يعاني منيا ومف خبلؿ السجؿ نبلحظ أف الخميفة المستنصر حاوؿ أف يوج 

المكرـ, فبخصوص العبلقة بيف الصميحييف وأشراؼ مكة, ممثمة في محمد بف جعفر, عمد الخميفة 
لتمطيؼ العبلقة بينيـ مف خبلؿ احتوائو لذلؾ الخبلؼ بمخاطبتو لشريؼ مكة ونصحو بالمحافظة عمى 

ميفة المكرـ برده قائبًل: "والظف باهلل جميؿ في عبلقات جيدة مع الصميحييف, فوعده بتحقيؽ ذلؾ, فأبمغ الخ
 أف يكوف ذلؾ الشريؼ لمنصح في ىذا الباب قاببل وبأحسف القوؿ فيو عامبًل".

أما بخصوص أىؿ الشرؼ فقد كانت وصية الخميفة لو أف يعود إليو قبؿ أي تصرؼ معيـ,  
 فحؿ الوضع واضطر لذلؾ.كما أوصاه بمجاممتيـ ما استطاع, وال يبادر إلى قتاليـ إال إذا است

مف خبلؿ ما ورد في ىذا السجؿ نجد أف العبلقة بيف الطرفيف كانت جيدة, فالخميفة يعينو خمفًا ألبيو 
والمكـر يستشيره في كؿ ما ُيـم بو مف أحداث, لذلؾ فالتطور اإليجابي الحاصؿ في األلقاب الممنوحة 

 أف التمقيب كانا فيما يبدو مف مستمزمات التقميد.لو, منسجمة مع وضع العبلقة بيف الطرفيف, إضافة إلى 
ىػ/ ٔٙٗ( المرسؿ في شير ربيع أوؿ مف سنة ٖٖاستمرت ىذه األلقاب في السجؿ رقـ ) 
, إال أنو مف الممحوظ اختبلؼ أسموب كتابة األلقاب في السجؿ فعادة ما يبدأ (ٛٓٔـ)ٛٙٓٔ

ية, ثـ المقب الرسمي لوالده ثـ ألقاب السجؿ بمخاطبة المرسؿ لو بالمقب الرسمي ثـ ألقابو التكريم
والده التكريمية, إال أنو في ىذا السجؿ تـ حذؼ المقب الرسمي لو ولوالده واكتفي باأللقاب 
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الممنوحة ليما فقط, وال ترجح الدراسة أف يكوف سبب حذؼ المقب الرسمي نتيجة لتوتر العبلقة 

 بيف الطرفيف لعدة أسباب:
 عمى األلقاب الممنوحة وليس عمى المقب الرسمي.أف توتر العبلقة عادة يؤثر  -
 أف حذؼ المقب الرسمي لـ يختص بو المكـر وحده, إنما حتى والده المتوفى. -
    ( المرسؿ في ربيع اآلخر مف السنة نفسيا لـ يذكر فيو أيًضا لقبو ٓٙأف السجؿ رقـ ) -

 الرسمي وال لقب والده, ورغـ ذلؾ منح لقًبا جديًدا.      
( المرسؿ في جمادى أوؿ مف السنة نفسيا أعيد فيو لقبو الرسمي لكنو ٔٙؿ رقـ )أف السج  -

 فقد لقبو الجديد, بينما لـ يخاطب والده بمقبو الرسمي.
لذلؾ يرجح أف يكوف ذلؾ عائًدا لمنيج كاتب الرسائؿ, وال ارتباط لو بالعبلقة بيف الطرفيف.  

تحميؿ ما جاء في السجؿ مف أحداث؛ حتى أو أنو سقط سيًوا عند النْسخ. ومع ىذا ال بد مف 
 نستطيع أف نؤكد ما سبؽ ذكره.

( نستنتج أنو عرض عمى الخميفة أخبار مكتوبة في ٖٖمف خبلؿ ما ورد في السجؿ رقـ ) 
المكـر الصميحي, يبدو أف عيونو كانت تنقميا لو, ورد فييا اسـ لشخصيف, أحدىما "مقبؿ" واآلخر 

مكـر أفضااًل تستحؽ التمييز واإلحساف, وأنيـ قد قرروا التوجو إليو "موفؽ" يذكروف أف ليـ عند ال
كراميـ . ورغـ أف إرساؿ (ٜٓٔ)ومقابمتو, ويوصيو الخميفة بيـ وبإحساف استقباليـ ورعايتيـ وا 

لمخميفة يعطي طابًعا عمى ظمـ أصاب أىمو, مما جعميـ يراسموف الخميفة بذلؾ إال أنيا  (ٓٔٔ)الرقعة
 ا في إلغاء المقب الرسمي.ال يمكف أف تكوف سببً 

ـ, استمرت ٛٙٓٔىػ/ ٔٙٗ( والمرسؿ في شير ربيع اآلخر مف سنة ٓٙفي السجؿ رقـ ) 
( مع إغفاؿ المقب الرسمي, وفي المقابؿ منح لقًبا ٖٖاأللقاب السابقة الواردة في السجؿ رقـ )

فما األسباب التي  , كما عدؿ لقبو "شرؼ األمراء" إلى "شرؼ المعالي" (ٔٔٔ)جديًدا )أمير األمراء(
 دفعت الخميفة لمكافأة المكـر في ىذا السجؿ؟

يبدو أف الخميفة كاف راضًيا جدًّا عف المكـر؛ فيو يمتدحو منذ أوؿ السجؿ ويثني عميو وعمى  
 , وبتحميؿ ما جاء مف أخبار في السجؿ يتضح لنا سبب ذلؾ الرضا فقد حقؽ منجزًا ميمًّا جدًّا.(ٕٔٔ)والده

 السجل رًّدا عمى سجل آخر مرسل من المكرم أحمد ومن أهم ما ورد فيه : يعتبر هذا      
 .(ٖٔٔ)إببلغو بتمكنو مف القضاء عمى قاتؿ والده عمي الصميحي, وىذا يعد منجزًا ميمًّا يحسب لو -
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   إببلغو بقدـو رسؿ أحد الدعاة اإلسماعيمية مف خارج اليمف ويدعى "غرس الديف يوسؼ بف  -

   , مما يدؿ (٘ٔٔ), واستفسارىـ عف إمكانية الجير بالدعوة(ٗٔٔ)موري"حسيف بف يوسؼ الصي    
 عمى أف المكـر أحمد كاف رئيس الدعاة في اليمف وغيرىا.    

مف خبلؿ ردود المستنصر عميو يتضح أف العبلقة كانت جيدة بيف الطرفيف, فيو يظير سروره  
ية اإلسماعيمي, وأنو أرسؿ لو مف بأخذه لثأر والده ويخبره بما يجب عميو أف يرد عمى رسؿ الداع

خاص ِخمعو وتشريفاتو, وأنعـ عميو بمقب جديد ىو "أمير األمراء". كما أبمغو بصدور أوامره بعودة 
رسؿ أبيو ممف سبؽ حضورىـ لو حامميف ىدية منو قبؿ مقتمو, وفي صحبتيـ ما يزيد قدر حالو جمااًل 

 لؾ السجؿ فزيادة ألقابو كاف ليا مسوغ واضح.. وعمى ىذا ومف خبلؿ ما ورد في ذ(ٙٔٔ)وقدره جبلاًل 
والمرسؿ في شير جمادى  (ٚٔٔ)(ٜٕيبدو أف رضا الخميفة لـ يستمر, ففي السجؿ رقـ ) 

ـ فقد المكـر لقبو الجديد )أمير األمراء( وأعيد لقبو اآلخر )شرؼ ٛٙٓٔىػ/ ٔٙٗاألولى مف سنة 
بد مف العودة ألحداث السجؿ لعؿ المعالي( لسابؽ وضعو )شرؼ األمراء(. ولمعرفة سبب ذلؾ ال

 في ثناياه ما يدؿ عمى السبب.
باإلطبلع عمى السجؿ يتضح انو مختصر جدا ويركز عمى حادثة واحدة فقط تتعمؽ  

رقعة لمخميفة الفاطمي ضمنيا رغبتو في  (ٛٔٔ)بشخص يدعى جعفر الصانع أرسؿ مف حمير
لتمؾ األسباب, والخميفة يبمغ المكـر القدـو عمى المكـر أحمد ألسباب دعتو إلى ذلؾ دوف توضيح 

بموافقتو عمى قدومو لو ويطمب منو مراعاتو ومبلحظتو وصونو ومعونتو عمى ما توجو إليو, 
, ولعؿ تمؾ الشكوى كاف ليا (ٜٔٔ)ويرجح اليمداني أف إرساؿ الرقع تدؿ عمى ظمـ أصاب صاحبيا

 وع مف التحذير لممكـر أحمد.(, كنٖٖدور في إعادة ألقابو إلى ما كانت عميو في السجؿ رقـ )
مف شير جمادى اآلخرة  (ٕٓٔ)(ٕٗيبدو أف ذلؾ التحذير أعطى مفعواًل سريًعا ففي السجؿ رـق ) 

ـ, حدث تغير واضح وكبير في المقب الرسمي, فقد لقب بالممؾ بداًل مف ٛٙٓٔىػ/ ٔٙٗمف سنة 
عمى الدعاة الصميحييف, كما األمير, وتعتبر ىذه المرة األولى الذي يطمؽ فييا ىذا المقب الرسمي 

ألغيت كؿ ألقابو السابقة عدا لقب )األجّؿ( ومنح ثبلثة عشر لقًبا جديًدا ىي: )الممؾ, األجؿ, األوحد, 
, المظفر في الديف, نظـا المؤمنيف(: وىي ألقاب  المنصور, عمدة الخبلفة, تاج الدولة, سيؼ اإلمـا

ألقاب جديدة ثبلثة منيا تميزت بدمجيا لمقبيف سبؽ أف منحت لوالده مف قبؿ وأضيؼ عمييا أربعة 
ـ (ٖٕٔ), شرؼ اإليماف ومؤيد اإلسبلـ(ٕٕٔ)وغياث األمة (ٕٔٔ)مركبيف وىي: )عماد الممة , عظي
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(, وال شؾ أف ىذا التطور الكبير في (ٕٙٔ)وعميد جيوشو (ٕ٘ٔ), سمطاف أمير المؤمنيف(ٕٗٔ)العرب

فعت الخميفة المستنصر لتقدـي كؿ تمؾ األلقاب يثير االستغراب ويدفع لمتساؤؿ عف األسباب التي د
 األلقاب وىو الذي كاف حريًصا عمى منحيا باعتداؿ ألحمد الصميحي ووالده مف قبؿ.

بالنظر لما ورد في السجؿ نجده يدور حوؿ سفارة مرسمة مف أحمد الصميحي, مكونة مف عدة   
ميحي لحؿ خبلؼ بينو أشخاص يترأسيـ قاضي قضاة اليمف, يبدو أنيـ كانوا مرسميف مف قبؿ الص

وبيف الخميفة, كما ذكر في السجؿ تغييره لمقبو قائبًل: "وزاد مف فضمو أف غّير لقبؾ إلى الوسـ, مما 
يدؿ عميو صدر ىذا السجؿ وعنوانو", ولعمو يقصد بذلؾ لقب ممؾ بالذات, إال أنو مف الممحوظ ما 

مامة ىذه الرتبة العمية والدرجة السنية ذكره بعد ذلؾ حيف قاؿ: فاحمد اهلل الذي سنى لؾ مف حضرة اإل
ما ىو في آفاقيا انتياء ونمتيا أنت ابتداء". ولعؿ في قولو ىذا ما  -رضي اهلل عنو–التي ناؿ أبوؾ 

ف ـل يعثر عمى سجبلت تدؿ عمى ذلؾ  يوحي بأف لقب "ممؾ" ربما منح لعمي الصميحي قبيؿ وفاتو, وا 
ف كانت الدراسة تميؿ لترجي ح حصولو عميو؛ نظرًا لمجيود التي بذليا عمي الصميحي بشكؿ مباشر, وا 

 . (ٕٚٔ)في خدمة الدعوة والدولة, إضافة إلى أف بعض المصادر اليمنية دأبت عمى تمقيبو بالممؾ
ورغـ كؿ ىذا التكريـ الذي منحو المستنصر لمصميحي إال أنو في آخر السجؿ يوصيو بعدة 

وبيف الصميحي؛ فيو يوصيو بمخافة اهلل بالبعد وصايا نستشؼ منيا أسباب الخبلؼ السابؽ بينو 
عف اليوى وتحكيـ العقؿ في تصرفاتو, وأف ينشر العدؿ واإلنصاؼ, ويتعامؿ مع المؤمنيف )أي 

, أي بميف الجانب {واخفض جناحؾ لممؤمنيف}أتباع الدعوة اإلسماعيمية( بما جاء في قولو تعالى: 
نب المعاممة, وىو فيما يبدو سبب الرقع التي والتواضع. وفحوى ىذه الوصايا كميا تصب في جا

 .(ٕٛٔ)كانت تصؿ لمخميفة والتي ربما كانت تحمؿ شكاوى ومظالـ مف أتباع الدعوة اإلسماعيمية
المرسؿ في  (ٜٕٔ)(ٔٙاستمر رضا المستنصر عمى أحمد الصميحي كما جاء في السجؿ رقـ )

( ومنحو لقًبا ـ, ووضح ذلؾ بإعادتو لمقبو الٛٙٓٔىػ/ ٔٙٗشير رمضاف مف سنة  سابؽ )المكـر
( مف ألقاب. وبالنظر لمادة السجؿ ٕٗ( إضافة إلى ما ورد في السجؿ رقـ )(ٖٓٔ)جديًدا )العادؿ

 نجدها تحتوي عمى الموضوعات التالية :لمعرفة سبب استمرار ألقابو وزيادتيا, 
اسمو, يينُئو عمى تمكنو مف القضاء عمى ثائر كاف منتحبًل لمنسب الشريؼ, دوف أف يحدد  -

 .(ٖٔٔ)ويبدو أف ذلؾ كاف بيدؼ اإلمعاف في التقميؿ مف شأنو
 والقـو الذيف آووه ثـ تخموا عنو. (ٕٖٔ)وصؼ لوضع ابف عراؼ -
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 .(ٖٖٔ)يذُكر والدة الصميحي ومكانتيا عند الخميفة -
 .(ٖٗٔ)يينُئو بمولوده الجديد ويطمب منو أف تكنيتو وتسميتو تكوف عمى اسـ والده "عمي" -
فيبمغو بعودتيـ عميو قبؿ وصوؿ كتابو ىذا,  (ٖ٘ٔ)حوؿ رسمو السابقيفيرد عمى استفسار منو  -

 .(ٖٙٔ)محمميف بالِخمع والتشريؼ والتمقيب
يرد عمى استفسار الصميحي بخصوص شخص يدعى شيريار بف حسف ويبمغو بأف أمره في يد الشيخ  -

 .(ٖٚٔ)األجؿ داعي الدعاة ىبة اهلل ابف موسى "يفعؿ في ذلؾ ما يوجبو حكمو ويقتضيو"
 ف خبلؿ ما ورد في السجؿ يتضح مدى رضا الخميفة عنو, مما يوضح سبب استمرار ألقابو وزيادتيا.م -

ـ, وىذا ال يعني انقطاع ٗٚٓٔىػ/ ٚٙٗتبدأ بعد إرساؿ ىذا السجؿ فترة انقطاع تستمر حتى سنة     
موجودة في  التواصؿ بيف الطرفيف بؿ المقصود ىنا أنيا تُفتقد في السجبلت المستنصرية, وربما كانت

 غيرىا مف المصادر, إال أف ىذا االنقطاع ينقمنا إلى فترة جديدة في دراسة األلقاب الصميحية. 
ـ تبدأ مرحمة الثبات في ألقاب المكـر أحمد الصميحي, فمـ تتغير في ٗٚٓٔىػ/ ٚٙٗمنذ سنة 

ـ ٗٚٓٔىػ/ ٚٙٗجميع السجبلت المرسمة مف المستنصر إلى المكـر أحمد خبلؿ الفترة مف 
عدا سجؿ واحد فقط يحمؿ رقـ  (ٖٛٔ)( سجبلًّ ٖٔـ وتشمؿ )ٖٛٓٔىػ/ ٙٚٗوحتى وفاتو سنة 

ـ فقد فيو لقب "المنصور", وبالبحث في ٖٛٓٔىػ/ ٙٚٗورد في ربيع أوؿ مف سنة  (ٜٖٔ)(ٖٙ)
 أحداث تمؾ السجبلت وصمت الدراسة لآلتي:

يو عمى كتاب ـ يرد فٗٚٓٔىػ/ ٚٙٗالمرسؿ في شير محـر مف سنة  (ٓٗٔ)(ٙ٘السجؿ رقـ ) 
كاف مرسبًل مف المكـر أحمد يبمغو فيو خبر سبلمتو وسبلمة مف شد أزره مف المؤمنيف, مثؿ 

 .(ٔٗٔ)عامر بف سميماف الزواحي وأحمد بف المظفر الصميحي, في مواجيتيـ لمطغاة والمفسديف
 ورد في السجؿ الموضوعات التالية :

 .(ٕٗٔ)ا فعموهالتينئة بسبلمتو وسبلمة مف معو, وشكرىـ عمى جميؿ م -
 .(ٖٗٔ)نُصحو ونييو عف رمي نفسو في مرامي الخطر, وتأكيد حرصو وشفقتو عميو -
   َسْرد ما قاـ بو الخوارج في مصر, وموقفو منيـ, وثناؤه عمى دور قائده بدر المستنصري  -

 .(ٗٗٔ)وطمبو منو توقيره وتعظيمو بعد أف أباف لو مقامو في الدولة      
سجبلًّ إيجابيًّا بأحداثو, يجعؿ استمرار األلقاب أمًرا مفروًغا  وبالنظر إلى ىذا السجؿ نجده 

منو, ولكنو يشتمؿ عمى موضوع ممفت لمنظر, فؤلوؿ مرة تبدأ السجبلت في إبراز شخصية القائد 
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عند الصميحييف وتضخيـ دوره في الدولة, وال شؾ أف ىذ أمر طبيعي بعد  (٘ٗٔ)بدر المستنصري

والذي أجمؿ المقريزي أسبابو في عامميف: قصور مد النيؿ, الوضع المتردي الذي كانت عميو 
ومحاربة األجناد بعضيـ لبعض بسبب اختبلؼ أجناسيـ. وحدد بداية ذلؾ االضطراب بسنة 

ـ وفي ىذه السنة ابتدأت الشدة تزداد ٗٙٓٔىػ/ ٚ٘ٗـ, واستمر شاراتو حتى سنة ٛ٘ٓٔىػ/ ٓ٘ٗ
ـ, ٖٚٓٔىػ/ ٙٙٗدت أكثر حتى سنة ـ, ثـ اشتعمت األوضاع واشتٛٙٓٔىػ/ ٔٙٗحتى سنة 

ـ حتى سنة ٗٙٓٔىػ/ ٚ٘ٗولكف الشدة العظمى في مصر كانت سبع سنوات بدأت مع سنة 
ىػ/ ٙٙٗـ التي بدأ معيا انجبلء الببلء حتى َمْقَدـ أمير الجيوش بدر سنة ٔٚٓٔىػ/ ٗٙٗ

ؾ ال , لذل(ٙٗٔ)ـ بطمب مف المستنصر ووعد بتسميمو أمور الدولة, وىذا ما حصؿ فعبلٖٚٓٔ
 مجاؿ لبلستغراب مف ىذا التمجيد والمديح الذي سيصاحب كؿ السجبلت التي سترد بعد ذلؾ.

ـ, وردت فيو عدة ٗٚٓٔىػ/ ٚٙٗالمرسؿ في شير صفر سنة  (ٚٗٔ)(ٕٖوالسجؿ رقـ ) 
 موضوعات أىميا :

ٌفة من المكرم رد ًّا على أوامر صادرة منه  - ٌقصد بذلك أوامره بخصوص بدر (148)انتظار الخل , و

ٌد األجل أمٌر ال ن ذْكر الس ٌقول: "وكان من أهم الفصول لما كاتبك به أمٌر المؤمٌن , حٌث  جماًل

 -أدام هللا قدره وأعلى كلمته-الجٌوش سٌف اإلسالم ناصر اإلمام, أًب النجم بدر المستنصري 

ٌفه أعالمه دٌه معالم الدولة الفاطمٌة بعد دروسها, وأقام بس ا بعد الذي جدد هللا تعالى به وعلىٌ 

ٌله أمر دولته, وأعمال مملكته شرقها وغربها" ن من تكف ا  .(149)طموسها, وما رآه أمٌر المؤمٌن إذًّ

ٌفة لتأكٌد قٌمة بدر  ٌلة بالنسبة للخل ورغم أن هذا السجل لم ٌحوي أحداثاًّ مهم ًّا, إال أنه كان وس

ة الدولة.الجما  ا ال ٌستغرب.وعلى هذا فاستمرار األلقاب على وضعهًل وإبراز دوره ًف حمٌا
ـ: ىذا السجؿ ٘ٚٓٔىػ/ ٛٙٗالمرسؿ في شير ربيع أوؿ مف سنة  (ٓ٘ٔ)(ٔٗالسجؿ رقـ ) 

 مرسؿ مف الخميفة ردًّا عمى كتاب المكـر أحمد الصميحي لو يبمغو فيو ما يمي:
 .(ٔ٘ٔ)جيوده في نشر الدعوة في اليمف وما واجيو مف شدائد في سبيؿ ذلؾ -
 .(ٖ٘ٔ)والحاجة إلحبلؿ آخر مكانو (ٕ٘ٔ)اليند إببلغو بوفاة الداعية اإلسماعيمي في -

فكاف رد الخميفة عميو بالشكر والثناء المستفيض لجيوده المذكورة, وتكميفو بميمة اختيار     
ببلغو باسمو لتتـ مكاتبتو وعضده. ولـ ينس الخميفة أيًضا التأكيد في السجؿ  داعية آخر لميند وا 

و في الفترة األخيرة. كما شرفو وألوؿ مرة في عمى أىمية أمير الجيوش بدر المستنصري كعادت
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. وىنا أيًضا كؿ المؤشرات تؤكد عمى أف استمرار ألقاب (ٗ٘ٔ)السجبلت بمنح زوجتو ثمانية ألقاب
 المكـر أحمد الصميحي كاف طبيعيًّا.

ـ: ىذا السجؿ مرسؿ مف ٘ٚٓٔىػ/ ٛٙٗالمرسؿ في شير شعباف مف سنة  (٘٘ٔ)(ٛ٘سجؿ رقـ )
 تاب المكـر أحمد الصميحي لو يبمغو فيو بما يمي:الخميفة ردًّا عمى ك

    انتصاره عمى مف أشعؿ الفتنة في اليمف وتمكنو مف ممؾ ما يزيد عمى عشريف حصًنا في  -
 . (ٙ٘ٔ)فترة قصيرة    
( باقتراح داعية لميند بعد وفاة الداعية غرس ٔٗفي السجؿ رقـ ) (ٚ٘ٔ)حقؽ طمب المستنصر  -

 .(ٛ٘ٔ)ورشح ابنو مكانو الديف يوسؼ بف حسيف الصدابوارى
 :باآلتيرد المستنصر عمى ما جاء في كتاب الصميحي  
 .(ٜ٘ٔ) أبدى انشراحو بانتياء الفتنة وعمؿ سبب حصوليا في اليمف بأنو امتداد لما حصؿ في مصر -
وافؽ عمى تعييف مف تـ ترشيحو كداعية في اليند, وأكد عمى كوف الصميحي المسؤوؿ عف  -

 .(ٓٙٔ)مف يراه صالًحا لمنصب الدعوة في عماف أيًضا تمؾ الديار وحثو عمى إرساؿ
 :أمور عدةوركز عمى كما لـ ينس المستنصر أيًضا مدح بدر المستنصري في السجؿ,  -
  تأكيد دوره في استقرار األوضاع في مصر, وبالتالي استقرار اليمف, ودوره في إعادة النفوذ

 .(ٕٙٔ), وبياف أىمية ما قاـ بو (ٔٙٔ)الفاطمي لمحرميف
 كما (ٖٙٔ)قمب الصميحي عمى مكانتو عنده, وأنو وضح ىذه المكانة لبدر المستنصري  طمأنة ,

 .(ٗٙٔ)حثو عمى التعامؿ معو كتعامؿ االبف مع أبيو
 وعمى ىذا ال نجد في السجؿ إال مؤشرات تؤكد عمى أحقيتو باستمرار األلقاب.    
ـ. ويتضمف ٘ٚٓٔىػ/ ٛٙٗالمرسؿ في شير ذى القعدة مف سنة  (٘ٙٔ)(ٚ٘السجؿ رقـ )    
   عدة 
 موضوعات:     

 شرح دور بدر المستنصري في إعادة ىيبة الخبلفة الفاطمية, والمتمثؿ في: -
 وأىؿ  (ٛٙٔ)والطائفة القيسية (ٚٙٔ)وقبيمة َلواتةُ  (ٙٙٔ)القضاء عمى الفتف التي أشعميا الَحْمدانيوف   

 .(ٓٚٔ)والصعيد (ٜٙٔ)اإلسكندرية     
  نفاؽ األمواؿ الطائمة في سبيؿ ذلؾإعادة الخطبة والدعوة لمفاطمييف في  .(ٔٚٔ)الحرميف, وا 
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               التأكيد عمى أىمية بدر المستنصري وتطور مكانتو عند المستنصر, وحث الصميحي عمى  -

مراجعتو في كؿ ميمة ومممَّة مما يوحي بأف الصميحي ربما كاف يتقاعس في تحقيؽ ذلؾ       
(ٕٔٚ). 
  ات المالية الدينية المفروضة عميو بعد استقرار األوضاع التأكيد عمى أىمية دفع االلتزام -

 .(ٖٚٔ)وزواؿ الموانع األمنية, وعدـ قبوؿ أي أعذار لتأخرىا        
  )الخائف  (ٗٚٔ)يخبره بوصوؿ كتابو, وسعادتو بأخبار تمكنو مف القضاء عمى الرسي -

 .(٘ٚٔ)الخاسر(      
   عدـ أحقية المكـر أحمد في استمرار مف خبلؿ ما سبؽ ال تمحظ الدراسة أسباًبا تشكؾ في  
ف كاف ىناؾ مؤشرات لبداية عدـ رضا, وخاصة في موضوع بدر            منحو تمؾ األلقاب, وا 
 المستنصري وااللتزامات المالية.      
   ـ. ويتضمف عدة ٙٚٓٔىػ/ ٜٙٗالمرسؿ في شير ربيع اآلخر سنة ( ٙٚٔ)(ٗ٘السجؿ رقـ )      
 موضوعات:      

ببلغو بثناء بدر المستنصري عميو في الحضرةاإلش -    , مما يدؿ عمى أنو (ٚٚٔ)ادة بالمكـر وا 
 استجاب لطمب الخميفة منو في السجؿ السابؽ بأف يكوف تواصمو مع بدر المستنصري       
 مباشرة, وأف يمتـز لو بالطاعة.      

    , ثـ إيكاؿ ميمة مناقشتو في موضوع مدينة ُعماف وشرح أوضاعيا المعيشية والدينية لو -
     النظر فييا إليو, إضافة إلى الحرميف؛ لقربيا منو, وتحديد المياـ المطموبة منو فييا؛ مف       
عادة النظر في الموظفيف تعيينًا أو عزال,        قامة العدؿ وا  نياء االختبلؼ, وا    نشر الدعوة وا 
 ُعدَّتيا عبد اهلل بف عمي العموي, المستقر وتوضيح لو دور األمير مستخمص الدولة العموية و       
 في األْحساء, في إقامة الدعوة العموية في ُعماف وجياده في مناضمة كافة األعداء, وبأنو       
    ومف خبلؿ ما ورد في السجؿ يتضح رضا المستنصر    .(ٛٚٔ)جعمو نائًبا لو في تمؾ الببلد      
 ار تمؾ األلقاب.عف المكـر أحمد, وبالتالي استمر       
ـ. ويتضمف ٚٚٓٔىػ/ ٓٚٗالمرسؿ في شير ربيع اآلخر سنة  (ٜٚٔ)(ٖٗالسجؿ رقـ )      

موضوعًا واحًدا فقط, فالسجؿ كمو يدور حوؿ بدر المستنصري وجيوده وعمو مكانتو, وتفويض 
. ورغـ أف ىذا األمر (ٓٛٔ)المستنصر لو أمور الدولة, وطمبو مف المكـر تقديره ومشاورتو

, إال أنو مؤشر عمى أف المكـر احمد كاف ال زاؿ غير مقتنع بالتعامؿ معو مباشرة, مستغرب
 وسجؿ الخميفة كاف تأكيًدا لجيوده وحثًّا لو عمى استمرار التواصؿ. 
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ـ, ٜٚٓٔىػ/ٕٚٗالمرسؿ في الَعْشر األواخر مف شير شواؿ سنة  (ٔٛٔ)(ٜٖالسجؿ رقـ )  

ح مف خبللو عتب الخميفة المستنصر عمى المكـر ويتضمف ىذا السجؿ أيًضا موضوًعا واحًدا يتض
أحمد ألخبار وصمت لو عنو, وىو في ىذا السجؿ يخاطبو بحـز وقوة قائبل: "..... حتى إننا لو أردنا 

عبلمؾ بجميع أحوالؾ ألنبأناؾ, وبو وفي كؿ وقت أشعرناؾ"  .(ٕٛٔ)إنباءؾ كؿ ساعة بأنبائؾ وا 
ي عنيا كاف قد سبؽ لمخميفة أف طمب ويعود سبب العتب تقريبو لشخصيات غير مرض  

منو القبض عمييـ, فيو في ىذا السجؿ يأمره بتنفيذه ويطالبو إما بإرساليـ إليو أو تنفيذ العقاب 
ثـ يضيؼ عمى السجؿ عبارات بخط يده تشدد عمى  (ٖٛٔ)فييـ, وشدد عمى السرعة في التنفيذ 

 .(ٗٛٔ) تنفيذ أقصى العقاب فييـ وعدـ إيجاد العذر ليـ لتخفيفو
مف فحوى الخطاب يتضح شدة غضب الخميفة وعتبو عمى المكـر أحمد؛ لتقريبو ىؤالء  

وعدـ تنفيذه لطمبو بالقبض عمييـ. وألوؿ مرة لـ يرد ذكر لبدر المستنصري في السجؿ, بؿ كاف 
السجؿ كمو يدور حوؿ ىذه القضية. ورغـ ىذا الغضب لـ نجد لو تأثيًرا عمى األلقاب الممنوحة, 

كما ىي لـ تتغير؛ مما يدؿ عمى أف ما كاف يطبؽ مف الخميفة المستنصر في عيد عمي  فبل زالت
الصميحي وبداية عيد المكـر مف اتخاذ األلقاب وسيمة لمداللة عمى الرضا والغضب, لـ يعد 

الموجو ( ٘ٛٔ)(ٕٓمستخدًما في تمؾ الفترة مف قبؿ الخبلفة الفاطمية. إال أف ما ورد في سجؿ رقـ )
ف لـ تتضح لمحرة والد ة المكـر الصميحي حوؿ الموضوع نفسو ربما يرجح تأثر ألقاب الصميحي وا 

في السجبلت المرسمة لممكـر أحمد نفسو, فقد ورد في بداية السجؿ وفي خطابو لمحرة "والدة: 
الممؾ, األوحد, المنصور, المظفر في الديف, نظاـ المؤمنيف, عماد الممة وغياث األمة, شرؼ 

اإلسبلـ, عظيـ العرب, سمطاف أمير المؤمنيف وعميد جيوشو". وبمقارنة ىذه  اإليماف ومؤيد
 األلقاب بما يرد في سجبلت الخميفة لمصميحي نجدىا تنقص ستة ألقاب.

ورغـ أنو كاف سجبلًّ منفصبلًّ  (ٙٛٔ)وقد أرسؿ الخميفة في الفترة الزمنية نفسيا سجبلًّ آخر
فالمتعارؼ عميو في الفترة األخيرة أف كؿ السجبلت إال أنو يبدو كأنو سجؿ متمـ لمسجؿ السابؽ 

( كاف خاليا مف ٜٖالموجية لممكـر أحمد تتضمف مديحا لبدر المستنصري؛ ونظرًا لكوف السجؿ )
ذلؾ المديح؛ نظرًا لطبيعتو؛ لكونو كاف يعتمد أسموًبا حادًّا في الخطاب ال يتفؽ مع قيمة بدر 

لمكانتو وثناء عميو, لذلؾ فقد أفرد لو سجبلًّ مستقبلًّ المستنصري, الذي يحتوي سجمو عمى ترقية 
 ومبعوثًا خاًصا بو. 
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يتضمف ىذا السجؿ موضوًعا واحًدا فقط, يرتبط بالثناء عمى بدر الديف المستنصري 

, كما كتب سجبلًّ ضمنو ثناًء عميو وفخًرا بو وأودعو سطوًرا بخط يده (ٚٛٔ)وتكميفو بمياـ جديدة 
ما وصؼ في السجؿ استقباؿ الخميفة لو ولولديو. وقد حصؿ المكـر أحمد لمداللة عمى أىميتو. ك

 عمى ألقابو كاممة. -كالسجؿ السابؽ  -في ىذا السجؿ 
بعد ىذا السجؿ تبدأ فترة انقطاع لمسجبلت مدة عاميف؛ لذلؾ ال يوجد ما يوضح موقؼ 

( المرسؿ في شير جمادى ٙٔقـ )(, إال أف ما ورد في السجؿ ر ٜٖالصميحي مف السجؿ رقـ )
ـ, في عيد الممؾ الصميحي عبد المستنصر, يدؿ عمى تنفيذ ٚٛٓٔىػ/ ٓٛٗاألولى مف سنة 

 .(ٛٛٔ)المكـر أحمد لمعظـ أوامر المستنصر
ـ. ويتناوؿ ٔٛٓٔىػ/ ٗٚٗمرسؿ في يـو عيد األضحى سنة  (ٜٛٔ)(ٖٓالسجؿ رقـ )

ر المستنصري وتأكيد دوره في الدولة. وصؼ موكب الخميفة واحتفاؿ العيد, ولـ يغفؿ ذكر بد
 والممحوظ ىو استمرار األلقاب الصميحية كاممة.

ـ ردًّا عمى كتاب ٖٛٓٔىػ/ ٙٚٗ( المرسؿ في شير ربيع أوؿ بتاريخ ٖٙالسجؿ رقـ )
 :(ٜٓٔ)المكـر أحمد الصميحي لو, ويتناوؿ عدة موضوعات

اب الوضع في اليمف, ويتضح إظيار الخميفة سروره بما ورد في الكتاب مف أخبار حوؿ استتب -
  .(ٜٔٔ)فيو رضاه التاـ عف الصميحي

مدحو أمير الجيوش بدًرا المستنصري كعادتو, وْذكر ثنائو عميو, خاصة وأنو استجاب ألمر  -
 .(ٕٜٔ)الخميفة بأف يكوف تواصمو مباشرة معو ىو مف يقـو بعرض مطالبو عمى الخميفة 

دد في اليند وجزائرىا وعماف وأعماليا نظرًا نظره في طمب المكـر أحمد الصميحي تعييف دعاة ج -
سماعيؿ  لوفاة دعاتيا, ووافؽ عمى ترشيحو لممرزباف بف إسحاؽ بف مرزباف عمى اليند وجزائرىا وا 

 .(ٜٗٔ)عف حضرتو بتقميدىما (ٖٜٔ)بف إبراىـي ابف جابر عمى ُعماف وعمميا, وأصدر ممطِّفيف
الخميفة وأمير جيوشو عمى المكـر  مف خبلؿ ما ورد في السجؿ تمحظ الدراسة مدى رضا    

, ولكف الغريب أف ألقابو نقصت؛ فمقب )المنصور( لـ يرد مف ضمف ألقابو (ٜ٘ٔ)أحمد الصميحي
في بداية السجؿ, ولعمو سقط مف النسخ أو الطباعة, فمف غير المعقوؿ أنو في أسوأ فترات 

 و تنقص!!.العبلقة بيف الطرفيف تثبت ألقابو, وفي ظؿ رضا الخميفة وأمير جيوش
المرسؿ في عيد الفطر,  (ٜٙٔ)(ٖٔفي السنة نفسيا تـ إرساؿ سجميف ىما: السجؿ رقـ )     
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المرسؿ في عيد األضحى وكبلىما يحمبلف الموضوع نفسيما وىو  (ٜٚٔ)(ٗٙوالسجؿ رقـ )

 التينئة بالعيد وذكر أفضاؿ أمير الجيوش بدر المستنصري. وقد ذكرت ألقابو كاممة في السجميف.
( في يـو عيد ٕٚجؿ أرسؿ لو في حياتو وذكرت فيو ألقابو كاممة كاف السجؿ رقـ )وآخر س

, يصؼ فيو أوضاع الدولة الفاطمية في ظؿ وزارة أمير (ٜٛٔـ)ٗٛٓٔىػ/ ٚٚٗاألضحى سنة 
 الجيوش بدر المستنصري ونيابة ابنو أبي القاسـ شاىنشاه وموكبو ألداء صبلة العيد.

 . عبد المستنصر عمي بن أحمد
عبد المستنصر الحاكـ الصميحي األوؿ الذي لـ تتأثر ألقابو منذ وصولو لمحكـ سنة يعد 

ـ, مما يرجح اختبلؼ سياسة الخبلفة ٛٛٓٔىػ/ ٔٛٗـ, حتى نياية فترتو سنة ٘ٛٓٔىػ/ ٛٚٗ
الفاطمية في منح األلقاب, فمـ تعد مقياًسا لكفاءة الحاكـ الصميحي, وال تستخدـ لمداللة عمى 

ف خبلؿ تتبع ألقاب عبد المستنصر وجدناه يرث ألقاب والده كاممة, بما فييا الرضا والسخط. فم
( المرسؿ في شير ربيع أوؿ سنة ٗٔالمقب الرسمي )الممؾ( فقد جاء في السجؿ رقـ )

أف يصطنعؾ ويمحقؾ برتبتو, وينصبؾ منصبو, ويرقى  (ٜٜٔ)ـ ما نصو: "فقد رأى٘ٛٓٔىػ/ٛٚٗ
. ولتوضيح ذلؾ تستعرض الدراسة ما ورد في (ٕٓٓ)ره"بؾ درجتو, ويجعؿ ابتداء أمرؾ كآخر أم

 السجبلت المتبادلة بيف الطرفيف.
, الذي يعد أوؿ سجؿ ُأرسؿ لعبد المستنصر, تناوؿ فيو الخميفة (ٕٔٓ)(ٗٔفي السجؿ رقـ )

 المستنصر عدة مواضيع:
 .(ٕٕٓ)المدح والثناء عمى دور والده في تثبيت الدعوة المستنصرية في األعماؿ اليمنية -
 .(ٖٕٓ)ية عبد المستنصر بوفاة والدهتعز  -
 .(ٕٗٓ)الثناء كالعادة عمى أمير الجيوش بدر المستنصري -
 .(ٕ٘ٓ)التأكيد والتجديد عمى تولِّيو أمر الدعوة بعد أبيو لممرة الثانية وتكميؼ بدر المستنصري بذلؾ  -
 .(ٕٙٓ)التأكيد والتجديد عمى توريثو ألقاب والده  -
ير جوىرًا المستنصري" مندوًبا عنو لتقديـ عزاء أمير إرساؿ أحد عبيده المقربيف ويدعى "األم -

المؤمنيف لو, وإليصاؿ أوامر أمير المؤمنيف إلى األولياء المؤمنيف كافة رجاؿ الدعوة, لمدخوؿ 
في طاعتو واالئتمار بأمره وأف يسالموا َمف سالـَ ويحاربوا مف حارب
(ٕٓٚ). 

مثابة تكريـ لو؛ لجيوده في نشر الدعوة ومما سبؽ يتضح أف توريثو لمكانة والده وألقابو كاف ب
 في اليمف وخارجيا.
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. ويبدو أنو أرسؿ (ٕٛٓـ)٘ٛٓٔىػ/ ٛٚٗ( المرسؿ في شير ربيع اآلخر سنة ٕٙالسجؿ رقـ )

ردًّا عمى مكاتبة فييا طمب مف عبد المستنصر بتعيينو مكاف أبيو كانت قد أرسمت قبؿ وصوؿ 
 ا أرسؿ في السجؿ السابؽ, ويؤكد عميو.لو, وىو في ىذا السجؿ يخبره بم ٗٔالسجؿ رقـ 

ومف خبلؿ السجؿ نستشؼ وجود بوادر خروج عف طاعة الصميحييف بوفاة المكـر أحمد, فيو  
يوصيو في ىذا السجؿ بالعمؿ عمى جمع شمؿ المؤمنيف وأف يبمغيـ أف مف أطاعو في طاعة أمير 

 ومف أمير المؤمنيف. كما ال يخمو المؤمنيف فقد فاز, ومف خالؼ وأثار الفتف فقد باء بغضب مف اهلل
 ىذا السجؿ أيًضا مف الثناء عمى أمير الجيوش بدر المستنصري كما ىي العادة.

يصؼ فيو احتفاؿ  (ٜٕٓـ)٘ٛٓٔىػ/ ٛٚٗ( المرسؿ في عيد الفطر مف سنة ٜٔالسجؿ رـق )    
في السجؿ بيف  الخميفة بيـو العيد, ويذكر فضؿ أمير الجيوش بدر المستنصري ويطالبو بنشر ما جاء

 العامة.
. وىو كمو يدور حوؿ أمير الجيوش (ٕٓٔـ)ٙٛٓٔىػ/ ٜٚٗ( مف شير المحـر سنة ٘ٔسجؿ رقـ )

 بدر المستنصري وابنو أبى القاسـ شاىنشاه
 (ٕٔٔ)(ٕ٘أرسؿ الخميفة سجميف: األوؿ برقـ ) ـ,ٚٛٓٔىػ/ ٓٛٗوفي شير ربيع أوؿ سنة        

 الخميفة عمى نعمو واصطفائو, وفيو عدة موضوعات: ردًّا عمى كتاب لعبد المستنصر يشكر فيو
 . (ٖٕٔ)الحرة؛ نظرًا لما نقمو لو عنيما عبده األمير األجؿ عضد الديف (ٕٕٔ)ثناء عميو وعمى والدتو الممكة -
يبدو أف األوضاع في اليمف كانت غير مستقرة لعبد المستنصر, فكاف الخميفة بذلؾ مف روحو  -

وسخطو وغضبو عمى مف خالفو ويأمره باالستمرار في  المعنوية, بالتأكيد عمى وقوفو معو
 (ٕٗٔ)طاعتو واألخذ بأوامره. 

 ويحتوي عمى الموضوعات التالية: (ٕ٘ٔ)(ٖٚأما السجؿ الثاني فقد كاف برقـ )   
تأكيد وتجديد عمى توليو أمر الدعوة بعد أبيو وتوريثو ألقابو, وقد ذكرت مرتيف في أوؿ  -

ببلغو (ٕٚٔ)وفي ثناياه (ٕٙٔ)السجؿ بثناء األمير جوىر المستنصري, المرسؿ مف قبمو .وا 
 لتنصيبو منصب أبيو وثنائو عمى والدتو الحرة الممكة السيدة.

ذكر وصوؿ رسوؿ الصميحي وما حممو مف شكر وحمد كافة لمسبلطيف والمؤمنيف وخاصة  -
السمطاف األجؿ أبا حمير سبأ بف أحمد بف المظفر الصميحي؛ لمناصرتو ومعاضدتو وانقياده 

 .(ٕٛٔ)ممؤالفة والموافقة, مما يدؿ عمى استقرار األوضاع في اليمف. ل
 قاـ بو مف عناية بأحواؿ الصميحي الثناء عمى أمير الجيوش بدر المستنصري ومدح ما -

 والمؤمنيف باليمف.
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إببلغو بندب األمير معز الدولة طوؽ بف ناسؾ رسواًل منو لحض سائر السبلطيف واألولياء  -

مرار في الوقوؼ إلى جانبو, وأف مف أطاعو وأطاع والدتو, أطاع أمير والمؤمنيف عمى االست
المؤمنيف ومف عصاىما فقد عصاه. وأنو أصدر ليـ سجبلت بذلؾ وضيؽ عمييـ األعذار 
منذًرا ومخوًفا, مما يعطي داللة عمى أنو رغـ استقرار األوضاع إال أف الخميفة ال زاؿ متخوفًا 

ف, غير واثؽ مف والئيـ لمممؾ الصميحي الجديد, ويبدو أف مف السبلطيف واألولياء والمؤمني
 صغر سف الصميحي لـ يكف مرضًيا ليـ.

, يتناوؿ (ٜٕٔـ)ٚٛٓٔىػ/ ٓٛٗ( المرسؿ في شير جمادى أوؿ مف سنة ٙٔالسجؿ رقـ )      
ىذا السجؿ موضوع الثورة التي كانت قد حصمت في مصر قبؿ وفاة والده, ودور أمير الجيوش 

في القضاء عمييا وىروب عدد مف أصحابيا إلى اليمف ومراسمتو لوالده حتى يقبض بدر الجمالي 
, (ٕٕٓ)عمييـ إلنفاذ حكـ اهلل فييـ, وأنو وصمو بقاء أحد الشخصيات منيـ وىو عبد اهلل الركابي

وينكر عميو وعمى أوليائو وأشياعو كافة توقفيـ عف طمبو وخروج طمبو مجدًدا لو ولمحرة الممكة 
 ر السبلطيف والمؤمنيف عمى قتمو وعدـ التقاعس في ذلؾ.والدتو وسائ

, ويدور ىذا السجؿ (ٕٕٔـ)ٚٛٓٔىػ/ٓٛٗ( المرسؿ في عيد الفطر بتاريخ ٛٔالسجؿ رقـ )       
 حوؿ موضوع موكبو لصبلة العيد ومدح لعبد المستنصر وألمير جيوشو بدر المستنصري.

 (ٕٕٕ)(ٕٕت: ففي السجؿ رقـ )ـ بثبلثة سجبلٛٛٓٔىػ /ٔٛٗحفؿ شير ذو القعدة مف سنة 
 يعرض عدة مواضيع: 

يخبر الخميفُة الممَؾ الصميحي عبد المستنصر باستمرار عضده لو وصدور أوامره لمسبلطيف   -
وكافة المؤمنيف باتباع أوامره ونواىيو, والطاعة لو ولوالدتو الحرة الممكة والتي يتضح دورىا 

 .(ٖٕٕ)القوي في وقوفيا مع ولدىا ومؤازرتيا لو 
 يمتدح أمير الجيوش بدًرا المستنصري. -
يوضح لو أسباب اختياره لرئاسة الدعوة بقولو: "فأمير المؤمنيف يرعى خدمة أبيؾ وجدؾ فيؾ,  -

 فيرفعؾ درجات العبلء ويسميؾ ذروة المجد ويرقيؾ".
إلى السبلطيف  (ٕٕٗ)يرد عمى إببلغو لو بوصوؿ الشيخ أبي نصر ومعو السجبلت والممطفات -

ة في اليمف, لئلتمار بأمره وشكره لمساعييـ واختصاصو السمطاف سبأ بف أحمد والمؤمنيف كاف
 الصميحي نظرًا لتميزه عف غيره.

 (ٕٕ٘)الصميحي وسميماف بف عامر الزواحيالخبلؼ الذي كاف بيف سبأ بف أحمديبمغو بسعادتو بانتياء  -
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يف مالييف يبدو فيو الخميفة غاضًبا مف عبد المستنصر بسبب موضوع (ٕٕٙ)(ٖٕالسجؿ رقـ )

ىما الزكاة والنجاوى, وما في ذمتو مف تبرع جده عمي الصميحي لمخبلفة الفاطمية. ففي القضية 
المالية األولى يبدو أف ىناؾ تأخًرا في إرساليا وعدـ قبوؿ المستنصر لمعذر الذي قدمو عبد 

الخميفة قد  المستنصر. أما الموضوع المالي الثاني فيو يذكره بما في ذمتو مف تبرع جده, وكاف
 سامحو في نصفو ويطالبو بتأديتو وعدـ التعذر بأي عذر, ويحثو عمى العمؿ بما في السجؿ.

ورغـ ىذه الحدة في الخطاب إال أنو لـ يتغير شيء في موضوع األلقاب, ولـ يؤثر عمييا 
 اختبلؼ ليجة الخطاب. 

نو آخر سجؿ كاف آخر سجؿ ورد في ذلؾ الشير وتمؾ السنة كما أ( ٕٕٚ)(ٕٗالسجؿ رقـ )
ورد باسـ عبد المستنصر, وقد كاف موضوع السجؿ خاص بتعزية عبد المستنصر بوفاة أخيو عبد 

 اإلماـ محمد وابف عمتو محمد بف عمي بف مالؾ الصميحي, وجدتو والدة أمو الحرة الممكة.
 ومف خبلؿ ما سبؽ توصمت الدراسة إلى عدة نتائج نجمميا باآلتي:

 مير الصميحي وزوجتو وأبنائو.أف األلقاب كانت تمنح لؤل -
أف تمؾ األلقاب في بداية عيد الخميفة المستنصر لـ تكف ثابتة, فأحياًنا تزداد وأخرى تنقص.  -

 وأف ذلؾ التذبذب ارتبط ارتباطًا كبيرًا بدور األمراء الصميحييف كدعاة وأصحاب دولة.
عامؿ معيا, لو دور أف األحداث السياسية داخؿ اليمف ومنيج األمراء الصميحييف في الت -

 كبير في رفع عدد األلقاب أو خفضيا.
أف األوضاع في الحرميف والعبلقة مع أشراؼ الحجاز وخاصة مكة, مف عوامؿ تذبذب  -

 األلقاب الصميحية. 
أف منيج الخبلفة الفاطمية في منح األلقاب كاف يتصؼ باالعتداؿ وسياسة الثواب والعقاب  -

ـ, أي في عيد ابنو ٛٙٓٔىػ/ ٔٙٗأنو تغير في سنة في عيد األمير عمي الصميحي, إال 
, حيث منحت األلقاب بسخاء لو, وتغير لقبو الرسمي إلى "ممؾ".  األمير أحمد المكـر

اختالف سٌاسة الخالفة الفاطمٌة فً منح األلقاب منذ عهد الملك عبد المستنصر بن  -

ابه منذ وصوله للحكم المكرم أحمد الذي ٌعد الحاكم الصلٌحً األول, الذي لم تتأثر ألق

ا لكفاءة 1885هـ /478سنة  م, حتى نهاٌة فترته, مما ٌرجح أن األلقاب لم تعد مقٌاسًّ

 تستخدم للداللة على الرضا والسخطالحاكم الصلٌحً, وال 
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  :شــــاهلىام
ىػػػ/ ٖٛ٘ـ, ثػػـ انتقمػػت إلػػى مصػػر سػػنة ٜٜٓىػػػ/  ٜٕٚالخبلفػػة الفاطميػػة فػػي المغػػرب سػػنة قامػػت    (ٔ)

ـ. انظػػر فػػي ٔٚٔٔىػػػ/ ٚٙ٘ـ, واسػػتمرت حتػػى سػػقطت عمػػى يػػد صػػبلح الػػديف االيػػوبي سػػنة ٜٛٙ
, تحقيػؽ: أخبار مموك بني عبيد وسييرتممـ(: ٖٕٓٔىػػ/ ٕٛٙتاريخيا: ابف حماد, محمد بف عمي )

ـ ,د.ط(. حسػف, حسػف إبػراىيـ, ٜٔٛٔعويس ) القاىرة, مطبعة النيضػة, التيامي نقرة وعبد الحميد
(. ويخػػتص ىػػذا البحػػث ٗـ ,طٜٔٛٔ)القػػاىرة, مكتبػػة النيضػػة المصػػرية,  تيياريا الدوليية الفا مييية

ـ( ٜٗٓٔ-ٖ٘ٓٔىػػػػ/ ٚٛٗ-ٕٚٗالممنوحػػػة مػػػف الخميفتػػػيف المستنصػػػر بػػػاهلل الفػػػاطمي )  باْللقييياب
 ـ.ٖٚٓٔىػ/ ٜٛٗحتى سنة ـ, ٖ٘ٓٔىػ/ ٚٛٗوبداية عيد المستعمي 

نسػبة إلػى الداعيػة عمػي بػف محمػد الصػميحي مؤسػس الدولػة الصػميحية فػي الػيمف والتػي حكمػت مػػف    (ٕ)
ـ(. انظػػػػر فػػػػي تػػػػاريخيـ: اليمػػػػداني, حسػػػػيف فػػػػيض اهلل وحسػػػػف ٛ٘ٔٔ – ٚٗٓٔىػػػػ/ ٖ٘٘ -ٜٖٗ)

ي لمدراسػػات )القػػاىرة, المعيػػد اليمػػدان الصييميحيون والحركيية الفا مييية فييي اليييمنسػػميماف محمػػود, 
 ـ ,د.ط(.ٜ٘٘ٔاإلسبلمية, ,

)القػاىرة,  السجالت المستنصيريةستعتمد الدراسة عمى السجبلت الواردة في كتاب عبدالمنعـ ماجد,    (ٖ)
 دار الفكر العربي, د.ت ,د.ط(.

العػرب, د.ت,  لسيان)بيػروت, دار  لسيان العيربـ(, ٖٔٔٔىػػ/ ٔٔٚابف منظور, محمد بف مكـر )   (ٗ)
 .ٕٓٔ/ٕد.ط( 

ىػػػ ٛٙ٘-ٖٛ٘) ديييوان اشنءيياف الفييا مي بمصيير وجمييود  الكتابيييةسػػمير عبػػد الوىػػاب الحباشػػنة,    (٘)
 .ٗٓٔـ(, صٕٚٓٓـ( )رسالة دكتوراه, إشراؼ أ.د سمير الدروبي, جامعة مؤتة, ٕٚٔٔ – ٜٛٙ/

القيييياموس ـ(: ٗٔٗٔىػػػػ/ ٚٔٛ. الفيروزآبػػػادي, محمػػػػد بػػػف يعقػػػوب )ٖٖٛ/ٖ, لسيييانابػػػف منظػػػور,    (ٙ)
ـ ٜٚٛٔيػػؽ: مكتػػب تحقيػػؽ التػػراث فػػي مؤسسػػة الرسػػالة )بيػػروت , مؤسسػػة الرسػػالة , , تحقالمحييي 

تيييياع العييييروس ميييين جييييواهر ـ(: ٜٓٚٔىػػػػػ/ ٕ٘ٓٔ. الزبيػػػػدي, محمػػػػد مرتضػػػػى )ٖٚٔ(, صٕ,ط
 .ٕٕٓ/ٗـ ,د.ط,(, ٜ٘ٙٔتحقيؽ: إبراىيـ الترزي )القاىرة ,مجمع المغة العربية , القاموس, 

ف اختمفػػت . وقػػد تعػػددٔٔسػورة الحجػػرات آيػػة    (ٚ) ت أسػػباب نػػزوؿ ىػذه اآليػػة وكميػػا متفقػػة فػػي المعنػػى وا 
 فينػػػػػا قػػػػػاؿ: األنصػػػػػاري الضػػػػػحاؾ بػػػػػف جبيػػػػػرة أبػػػػػي عػػػػػففػػػػػي األحػػػػػداث, منيػػػػػا مػػػػػا أورده الطبرانػػػػػي 

الأقايييابِ  تاناييياباُزوا واَلا  اآليػػػة ىػػػذه نزلػػػت األنصػػػار معشػػػر والرجػػػؿ لػػػو االسػػػماف  : قػػػدـ رسػػػوؿ اهلل ِباْلأ
ربمػػا دعػاىـ بػػبعض تمػؾ األسػػماء فيقػاؿ: يػػا رسػوؿ اهلل إنػػو يغضػب مػػف  والثبلثػة, فكػػاف رسػوؿ اهلل 

, المعجيم الكبيييرـ(: ٜٓٚىػػػ/ٖٓٙالطبرانػػي, سػميماف بػف أحمػد ) .باأللقػاب تنػابزوا وال فنزلػتىػذه 
 .ٜٖٓ/ ٕٕـ ,د.ط(, ٖٜٛٔتحقيؽ: حمدي عبد المجيد السمفي )القاىرة ,مكتبة ابف تيمية, 

: محمػػػود شػػػاكر )مصػػػر, دار , تحقيػػػؽتفسيييير ال بيييريـ(: ٖٕٜىػػػػ/ٖٓٔالطبػػػري, محمػػػد بػػػف جريػػػر )(  ٛ)
 .ٜٜٕ/ٕٕالمعارؼ, د,ت, د.ط(, 
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تحقيػؽ: سػامي بػف محمػد تفسيير القيران العمييم, ـ(: ٕٖٚٔىػػ/ٗٚٚابف كثير, إسماعيؿ بػف عمػر )   (ٜ)
 .ٖٙٚ/ٚـ ,د.ط(, ٕٕٓٓالسبلمة )الرياض,  دار طيبة, 

 .ٜٜٕ/ٕٕالطبري, تفسير,    (ٓٔ)
)بيػػروت, دار الفكػػر, د.ت  الجييامأل ْلحكييام القييرآن ـ(:ٕٕٚٔىػػػ/ ٔٚٙالقرطبػػي, محمػػد بػػف أحمػػد )   (ٔٔ)

 .ٜٚٔ/ٙٔ,د.ط(, 
نسبة إلى قبيمة فزارة وىـ بطف عظػيـ مػف غطفػاف ينتسػبوف إلػى فػزارة بػف ذبيػاف بػف بغػيض بػف ريػث    (ٕٔ)

, عمػػي بػػف محمػػد ) جممييرة ـ(: ٖٙٓٔىػػػ/ ٙ٘ٗبػػف غطفػػاف بػػف سػػعد بػػف قػػيس بػػف عػػيبلف. ابػػف حػػـز
 .ٕ٘٘(, صٔـ, طٖٜٛٔالعممية,  )بيروت,  دار الكتب أنساب العرب

 خزانييية اْلدب وليييب لبييياب لسيييان العيييربـ(: ٕٛٙٔىػػػػ/ ٖٜٓٔالبغػػػدادي, عبػػػد القػػػادر بػػػف عمػػػر )   (ٖٔ)
 .ٙ/ٗ(, ٔ)بيروت, دار صادر, د.ت, ط

)إسػتانبوؿ, المكتبػة اإلسػبلمية,  صحيح البخياريـ(: ٜٙٛىػػ/ ٕٙ٘البخاري, محمد بف إسماعيؿ )ت   (ٗٔ)
فقػط حتػى ال يْشػكؿ  -عميػة السػبلـ  -بذلؾ في فترة حياة الرسػوؿ  . ويقصدٕٓ/ٖـ ,د.ط(, ٜٜٚٔ

فييتح ـ(. ٛٗٗٔىػػ/ ٕ٘ٛعميػو وعمػى النػاس عنػػد المنػاداة بػأبي القاسػـ. ابػػف حجػر, أحمػد بػػف عمػي )
)الرياض, رئاسة البحوث العممية واإلفتاء والػدعوة واإلرشػاد , د.ت  الباري في ءرح صحيح البخاري

 .ٕٚ٘/ٓٔ,د.ط(, 
, تحقيػػؽ: محمػػد عػػزب )بيػػروت, دار اْللقييابـ(: ٕٔٓٔىػػػ/ٖٓٗلفرضػػي, عبػػد اهلل بػػف محمػػد )ابػف ا   (٘ٔ)

 .ٔٔ(, صٔـ,طٕٜٜٔالجيؿ, 
 .ٔٔ, صاْللقابابف الفرضي,    (ٙٔ)
ىػػ/ ٕٔٛالخميفة :"ىو لقب عمى الزعيـ األعظـ القائـ بأمور األمة...": القمقشػندي, أحمػد بػف عمػي )   (ٚٔ)

)وزارة الثقافة واإلرشاد القومي, القاىرة, د.ت .د.ط(,  نءا,صبح اْلعءى في صناعة اش ـ(: ٛٔٗٔ
٘/ٗٗٗ. 

)بيػػػػروت, دار صػػػػادر لمطباعػػػػة والنشػػػػر,  ال بقييييات الكبيييير ـ(: ٗٗٛىػػػػػ/ ٖٕٓابػػػػف سػػػػعد, محمػػػػد )   (ٛٔ)
 .٘ٗٗ/٘, صبح. القمقشندي, ٕٔٛ, ٗٛٔ/ٖـ ,د.ط(, ٜ٘ٛٔ

 .٘ٚٗ/٘, صبح. القمقشندي, ٕٔٛ, ٖٙ, ٖٚ/ٖابف سعد, الطبقات,    (ٜٔ)
  .ٙٚٗ/٘, صبحالقمقشندي,  (ٕٓ)
 .ٚٚٗ/٘, صبحلـ يتمقب خمفاء بني أمية بألقاب الخبلفة. انظر: القمقشندي,    (ٕٔ)
ـ وتػػػػػػوفي سػػػػػػنة ٖٖٚىػػػػػػػ /ٕٛٔالمعتصػػػػػػـ بػػػػػػاهلل محمػػػػػػد بػػػػػػف ىػػػػػػاروف الرشػػػػػػيد تػػػػػػولى الخبلفػػػػػػة سػػػػػػنة    (ٕٕ)

 الكاميييل فيييي التيييارياـ(: ٕٖٕٔىػػػػ/ ٖٓٙـ. انظػػػر: ابػػػف األثيػػػر, عمػػػي ابػػػف محمػػػد )ٔٗٛىػػػػ/ٕٕٚ
 .ٖٕ٘, ٜٖٗ/ٙـ, د.ط(, ٜٜٚٔ)بيروت, دار صادر, 

ىػػػػ/ ٕٚٗـ وقتػػػؿ سػػػنة ٙٗٛىػػػػ/ ٕٖٕالمتوكػػػؿ عمػػػى اهلل جعفػػػر بػػػف المعتصػػػـ, تػػػولى الخبلفػػػة سػػػنة    (ٖٕ)
 .ٜ٘, ٖٖ/ٚ, الكاملـ. انظر: ابف األثير ٔٙٛ

 .ٚٚٗ/٘, صبحالقمقشندي,    (ٕٗ)
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 .ٜٗ, ٕٗ/ ٛ, الكاملابف األثير,    (ٕ٘)
ىػػ. انظػر: ٜ٘ٗىػػ/  ٖٖٗـ, وتوفي سنة ٖٖٜىػ/ ٕٕٖبو القاسـ محمد, تولى سنة القائـ بأمر اهلل أ   (ٕٙ)

 .٘٘ٗ, ٕٗٛ/ٛ, الكاملابف األثير, 
ىػػػػػ ٖٔٗـ, وتػػػػوفي سػػػػنة ٜ٘ٗىػػػػػ/ ٖٖٗالمنصػػػػور بػػػػاهلل إسػػػػماعيؿ بػػػػف محمػػػػد, تػػػػولى الخبلفػػػػة سػػػػنة    (ٕٚ)

 .ٜٚٗ, ٕٗٛ/ٛ, الكاملـ. انظر ابف األثير, ٕٜ٘/
 .ٜٓ٘/ٛ, الكاملابف األثير,    (ٕٛ)
 .ٛٛ, صأخبارابف حماد,    (ٜٕ)
ـ. ٜ٘ٚىػ/ ٖ٘ٙـ, وتوفي سنة ٕٜ٘ىػ/ ٖٔٗالمعز لديف اهلل معد بف إسماعيؿ, تولى الخبلفة سنة    (ٖٓ)

 .ٖٙٙ,  ٜٚٗ/ٛ, الكاملانظر ابف األثير, 
ـ, ٓٙٔٔىػػ/ ٘٘٘العاضد لديف اهلل أبػو محمػد عبػد اهلل بػف يوسػؼ بػف الحػافظ, تػولى الخبلفػة سػنة    (ٖٔ)

. ٖٛٙ, ٕٗ٘/ٔٔ, الكاميييييلـ. انظػػػػػر ابػػػػػف األثيػػػػػر, ٔٚٔٔىػػػػػػ/ ٚٙ٘ى سػػػػػقوطيا سػػػػػنة اسػػػػػتمر حتػػػػػ
 .ٜٚٗ- ٛٚٗ/٘, صبحالقمقشندي, 

الػػػداعياف المرسػػػبلف ىمػػػا الحسػػػف بػػػف فػػػرج بػػػف حوشػػػب بػػػف زاذاف الكػػػوفي, مػػػف أسػػػرة شػػػيعية تعتنػػػؽ    (ٕٖ)
بػف  ـ. وعمػيٜٗٔىػػ/ ٕٖٓالمذىب اإلمامي االثنا عشري, وكاف يكنػى بمنصػور الػيمف, تػوفي سػنة 

ـ. انظر تفاصيؿ ذلؾ فػي ٜ٘ٔىػ/ ٖٖٓالفضؿ بف أحمد الجدني مف جيشاف مف اليمف, توفي سنة 
, تحقيػػػؽ: فرحػػػات الدشػػػراوي افتتييياح اليييدعوةـ(, ٜٚ٘ىػػػػ/ٖٙٗكتػػػاب القاضػػػي النعمػػػاف بػػػف محمػػػد )

 .٘ٔ-ٖ(, صٕـ ,طٜٙٛٔ)تونس ,الشركة التونسية لمتوزيع, 
تاريا الميذاهب ة, انظر في ذلؾ دراسة: سيد, أيمف فػؤاد, يقصد بذلؾ الدولة الصميحية محؿ الدراس   (ٖٖ)

)لقػػاىرة ,الػػدار المصػػرية المبنانيػػة,  الدينييية فييي بييالد اليييمن حتييى نماييية القييرن السييادس المجييري
الكويػػت, اشسييماعيميون الييدعوة والدوليية فييي اليييمن )(. العبػػد الجبػػار, عػػادؿ سػػالـ, ٔـ ,طٜٛٛٔ
 (.ٔـ .طٕٓٓٓد.ف, 

)االقػػػاىرة, الػػػدار الفنيػػػة لمنشػػػر  اْللقييياب اشسيييالمية فيييي التييياريا والو يييا ق واآل يييارالباشػػػا, حسػػػف,    (ٖٗ)
 .ٚٙ-ٙٙـ,د.ط(, صٜٜٛٔوالتوزيع, 

 .ٙ٘(, صٖٔالسجؿ رقـ )   (ٖ٘)
 ٖٚٔ(, صٓٗالسجؿ رقـ )   (ٖٙ)
 .ٛ٘(, صٗٔالسجؿ رقـ )   (ٖٚ)
 ُمنح الصميحوف لقب "أمير" أواًل لذلؾ قدـ في العنواف.   (ٖٛ)
اهلل أبػػو تمػػيـ معػػد بػػف الظػػاىر إلعػػزاز ديػػف اهلل عمػػي بػػف الحػػاكـ أبػػي عمػػي منصػػور بػػف المستنصػػر بػػ   (ٜٖ)

ـ(. ٜٗٓٔ - ٖ٘ٓٔىػػػػ/ ٚٛٗ -ٕٚٗالعزيػػز بػػف المعػػز العبيػػدي المصػػري, حكػػـ فػػي الفتػػرة بػػيف )
تحقيػػػؽ: إبػػػراىيـ الزيبػػػؽ سيييير أعيييالم النيييبالف, ـ(: ٖٗٚٔىػػػػ/ ٛٗٚالػػػذىبي, محمػػػد بػػػف أحمػػػد )ت 

 .ٜ٘ٔ, ٙٛٔ/٘ٔ(, ٙـ ,طٜٜٛٔ)بيروت, مؤسسة الرسالة, 
 .ٙ٘ماجد, السجبلت, ص   (ٓٗ)
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أصػػمو فػػي المغػػة: "ذو األمػػر" وىػػو فعيػػؿ بمعنػػى "فاعػػؿ" فيكػػوف أميػػر بمعنػػى آمػػر. والمصػػدر اإلمػػرة واإلمػػارة بالكسػػر    (ٔٗ)
ـ. ابػف منظػور,  . ٜٚٔ/, لسيانفييما والتأمير تولية األمير وىو زعـي الجيش أو الناحية ونحو ذلػؾ ممػف يوليػو اإلمػا

 , وىو المقب الرسمي لعمي الصميحي.ٜٗٗ٘/ صبحالقمقشندي, 
وأرفعيا تمقب بو بدر الجمػالي  اْللقابكاف مقصورًا عمى وزراء الدولة الفاطمية ومف في منزلتيـ فقط ويعد مف أعمى    (ٕٗ)

ـ(: ٖٛ٘ٔىػػػػ/ ٘ٗٛ. المقريػػػزي, أحمػػػد بػػػف عمػػػي, )ت ٙٙ/, صيييبحىػػػػ. القمقشػػػندي ٚٙٗبعػػػد دخولػػػو مصػػػر سػػػنة 
 .ٓٗٗٔ/)القاىرة, مكتبة الثقافة الدينية, د.ت ,د.ط(, مواعم واَلعتبار بذكر الخ   واآل ار ال

التي تطمؽ عمى الوزراء في العصر الفاطمي, إال أنو لـ يكف شائًعا, وانفرد بو عمي  اْللقابمف   (ٖٗ)
. ـٗٙٓٔىػ/ ٚ٘ٗالصميحي في تمؾ الفترة عف بقية آؿ الصميحي فمـ نجد لو ذكرا بعد سنة 

 .ٕٚٔ, صاْللقاب. الباشا, ٔٔ-ٓٔ/ٙ, صبحالقمقشندي 
-ٖٙٛلقب كاف منح لكبار رجاؿ الدولة فقد منح ليازور التركي في عيد الخميفة الحػاكـ بػأمر اهلل )   (ٗٗ)

. وقد منح ىذا المقب لعمي الصميحي في ٜٛٔ, صاْللقابـ(. انظر الباشا, ٕٓٓٔ-ٜٜٙىػ/ ٔٔٗ
 فة بينما منحت البنو المكـر مرة واحدة فقط.معظـ السجبلت المرسمة لو مف الخمي

التػي تمنحيػا  اْللقيابالمركبػة, وكػاف مػف  اْللقيابالشرؼ العمو, وقد دخؿ ىذا المفظ في الكثير مػف    (٘ٗ)
ـ( فػػي ٔٗٓٔ-ٕٛٓٔىػػػ/ ٖٖٗ - ٜٔٗالدولػػة الفاطميػػة لرجاليػػا فقػػد لقػػب بػػو أنوشػػتكيف الػػدزيري )

تيياريا دمءييق  ذيييلـ( ٓٙٔٔىػػػ/ ٘٘٘ة بػػف أسػػد )ت ابتػػداء حكمػػو فػػي الشػػاـ. ابػػف القبلنسػػي, حمػػز 
 .ٖٚ٘, ٖ٘٘, صألقاب. الباشا, ٔٚـ ,د.ط(, صٜٛٓٔبرليف, د, ف, )

التػػاج: اإلكميػػؿ وىػػو مػػا يصػػاغ لمممػػوؾ مػػف الػػذىب والجػػوىر, وفيػػو داللػػة عمػػى التميػػز والتسػػيد. ابػػف    (ٙٗ)
األلقاب المركبػة التػي  . وعند إضافتو لمدولة يعطي داللة سياسية, ويعد مفٖٖٚ/ٔ, لسانمنظور, 

 منحت لؤلمير عمي الصميحي, ولمف تولى الدولة الصميحية مف بعده..
لقػػب يحمػػؿ معنػػى القػػوة وعنػػد إضػػافتو يصػػبح لقبػػا مركبػػا وىػػو ىنػػا يعطػػي داللػػة دينيػػة, مػػنح لؤلميػػر    (ٚٗ)

 عمي الصميحي, ولمف تولى الدولة الصميحية مف بعده..
. ىػػو ٘ٗٙ/ٕ, لسييانيقصػػد بػػو الفػػوز بػػالمطموب. ابػػف منظػػور, المظفػػر مشػػتؽ مػػف الظفػػر بػػالفتح و    (ٛٗ)

بػػذلؾ يػػوحي بالنصػػػر العسػػكري وعنػػػدما يضػػاؼ إلػػػى الػػديف يعطػػي مػػػدلوال دينيػػا أيضػػػا, وقػػد منحػػػت 
 لؤلمير عمي الصميحي, ولمف تولى الدولة الصميحية مف بعده. 

يف الػداؿ( والسػيرة ولػيس ألمػرىـ نظػـا أي لػيس نظـا تعطي داللة االجتماع وااللتئػـا ولغػة: اليديػة )بفػتح اليػاء وتسػك   (ٜٗ)
ضػافتيا لممػؤمنيف الػذيف ىـػ أتبػاع الػدعوة يعطييػا داللػة دينيػة. مػنح ىػذا ٖٚٙٙ/, لسيانليـ ىدي. ابف منظػور,  . وا 

 المقب المركب لؤلمير عمي الصميحي, ولمف تولى الدولة الصميحية مف بعده..
 .ٙ٘ -٘٘, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٓ٘)
ـ( ٕٛٗٔىػػ/ ٕٖٛاصطمحت المصادر المكية عمى تسميتو شكر. انظر: الفاسي, محمد بف أحمد )   (ٔ٘)

( ٕـ ,طٜ٘ٛٔ, تحقيػؽ: فػؤاد سػيد )بيػروت, مؤسسػة الرسػػالة العقيد ال ميين فيي تياريا البميد اْلميين
, تحقيػؽ: إتحاف الور  بأخبار أم القر ـ(: ٓٛٗٔىػػ/  ٘ٛٛ. ابف فيد, عمر بف محمد )ت ٗٔ/٘

 .ٜ٘ٗ/ٕ(, ٔـ ,طٖٜٛٔت )القاىرة, مكتبة الخانجي, فييـ شمتو 
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ورد في السجؿ "الحسيني": ومف المعروؼ أف أشراؼ مكة حسنيوف وليس حسينييف, وربما ىو خطأ    (ٕ٘)
 مف الناسخ أو خطأ طباعي.

 .ٙ٘, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٖ٘)
 ٗٙٗ/ٕ, إتحافابف فيد,    (ٗ٘)
 .ٖٗعبدالمنعـ ماجد, السجبلت, ص   (٘٘)
ىػػػ, بنػػاء عمػػى معطيػػات تاريخيػػة  ٓ٘ٗىػػذا السػػجؿ مغفػػؿ التػػاريخ إال أف عبػػد المػػنعـ ماجػػد يػػرجح أنػػو كػػاف فػػي سػػنة    (ٙ٘)

 ىامش )ت(. ٖٛوردت في السجؿ اعتمادا عمى الصيرفي في كتابو اإلشارة. السجبلت, ص
 .ٖٙ -ٖ٘, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٚ٘)
د بو شكر بػف أبػي الفتػوح حسػف, الػذي ورد ذكػره باسػـ يطمؽ عميو في السجؿ "صاحب مكة", ويقص   (ٛ٘)

 (.ٕٔ"محمد بف حسف طبلفي", السجؿ رقـ )
 ٖٔ- ٖٓ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٜ٘)
, تحقيػػػؽ: عبػػػد اهلل الحبشػػػي تييياريا وصيييابـ( ٖٓٛٔىػػػػ/ ٕٛٚالوصػػػابي, عبػػػدالرحمف بػػػف محمػػػد )   (ٓٙ)

الػػػػديبع, عبػػػػدالرحمف بػػػػف عمػػػػي . ابػػػػف ٕٖ( صٔـ ,طٜٜٚٔ)صػػػػنعاء, مركػػػػز الدراسػػػػات اليمانيػػػػة, 
تحقيػػؽ: عبػػد اهلل الحبشػػي )صػػنعاء, بغييية المسييتفيد فييي تيياريا مدينيية زبيييد, ـ(: ٖٚ٘ٔىػػػ/ ٜٗٗ)

 .ٙٗـ ,د.ط(, صٜٜٚٔمركز الدراسات اليمانية, 
, : اتعييام الحنفييا بأخبييار اْل ميية الفييا ميين الخمفيياـ(ٖٛ٘ٔىػػػ/٘ٗٛالمقريػػزي, أحمػػد بػػف عمػػي )ت   (ٔٙ)

 .ٕٔٙ/ٕـ ,د.ط(, ٜٜٙٔمد )القاىرة, لجنة إحياء التراث بوزارة األوقاؼ, تحقيؽ: محمد حممي أح
 .٘ٗ -ٕٗ(, ص٘انظر سجؿ رقـ )   (ٕٙ)
المعػػز بػػف بػػاديس بػػف منصػػور بػػف بمكػػيف بػػف زيػػري بػػف منػػاد الحميػػري الصػػنياجي المغربػػي صػػاحب    (ٖٙ)

ـ(. الذىبي, ٛ٘ٓٔىػ/ ٓ٘ٗـ(, وتوفي في الميدية سنة )ٙٔٓٔىػ/ ٚٓٗأفريقية, تولى أمرىا سنة )
 .ٔٗٔ-ٓٗٔ/ ٛٔ, سير

, تحقيػؽ: حسػيف نصػار نماية اْلرب في فنون اْلدبـ( ٖٖٔٔىػػ/ٖٖٚالنويري, أحمد بف عبد اهلل )   (ٗٙ)
. ولتفصػػػيبلت أكثػػػر انظػػػر: حسػػػف خضػػػري ٜٙٔ/ٕٗـ ,د.ط(, ٖٜٛٔ)القػػػاىرة, المكتبػػػة العربيػػػة, 

)القػػاىرة, م(, 1151-353هيي/ 765-363عالقيات الفييا ميين فييي مصير بييدول المغييرب )أحمػد, 
 .ٖٚ- ٕٚ(, صٔمكتبة مدبولي, د.ت ,ط

 .ٕٖ(, صٕانظر سجؿ رقـ )   (٘ٙ)
 .ٕٖ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٙٙ)
 .ٖٖ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٚٙ)
 .ٖٖ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٛٙ)
بػف محمػد )مػػف  . الجزيػري, عبػدالقادرٛٙٗ/ٕ. ابػف فيػد, إتحػػاؼ, ٕٓٗ-ٖٕٛ/ ٙ, العقيدالفاسػي,    (ٜٙ)

اليدرر الفرا يد المنممية فيي أخبيار الحياع أعياف القػرف العاشػر اليجػري/ السػادس عشػر المػيبلدي(: 
.انظر أيضا: ابػف ٛٗ٘/ٔ(, ٔـ ,طٖٜٛٔ)الرياض, منشورات دار اليمامة, و ريق مكة المعممة 
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من فيي تياريا بمجة الز ىػ(: ٖٗٚ. ابف عبد المجيد, عبد الباقي اليماني, )تٖٓ/ٜ, الكاملاألثير, 
 .ٕ٘ـ ,د.ط(, صٜ٘ٙٔ, تحقيؽ: مصطفى حجازي )القاىرة, مطبعة مخيمر, اليمن

 .ٖٛ(, صٗانظر سجؿ رقـ )   (ٓٚ)
 .ٕٗ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٔٚ)
 ٜٖ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٕٚ)
 لـ أجد ليا وال لصاحبيا ذكر في المصادر اليمنية سوى ما ورد في السجبلت.   (ٖٚ)
, مػػ   (ٗٚ) ذحج ىػػـ بنػػو مالػػؾ بػػف ُأدد بػػف زيػػد بػػف يشػػجب بػػف عريػػب بػػف زيػػد بػػف كيػػبلف بػػف سػػبأ. ابػػف حػػـز

 .٘ٓٗ, صجممرة
(ٚ٘)    ,  .ٗٔٗ, صجممرةالنخع ىـ النخع بف عامر بف ُعمة بف جمد بف مالؾ بف ُأدد. ابف حـز
بػف لعؿ المقصود بيا "عنس" وليس عبس, فالمعروؼ أف عبس غطفانية فيػـ بنػو عػبس بػف بغػيض    (ٙٚ)

ريث بف غطفاف بف سعد بف قيس عيبلف. أما "عنس" فيي األقرب لمػذحج والنخػع فيػـ أبنػاء مػذحج 
نسييب معييد واليييمن الكبييير, ـ(: ٜٔٛىػػػ/ ٕٗٓ)مالػػؾ( بػػف ُأدد بػػف زيػػد. الكمبػػي, ىشػػاـ بػػف محمػػد )

, ٖٖٚ/ٔ(, ٔـ ,طٜٛٛٔتحقيؽ: ناجي حسف )بيروت, عالـ الكتب,   .٘ٓٗ, صجممرة. ابف حـز
 .ٜٗ, صالصميحيون والحركة الفا ميةتطابؽ معيا ما جاء في: اليمداني, ربما ي   (ٚٚ)
المقصػػػود بػػػو ىنػػػا محمػػػد بػػػف جعفػػػر الحسػػػػني الػػػذي واله عمػػػي الصػػػميحي عمػػػى مكػػػة قبػػػؿ خروجػػػػو    (ٛٚ)

 .ٜٙٗ/ٕ, إتحافمنيا.انظر ابف فيد, 
مكػػة ثمانيػػة أيػػاـ. مدينػػة بػػاليمف عمػػى سػػاحؿ البحػػر بينيػػا وبػػيف مينػػاء السػػريف يػػـو واحػػد وبينيػػا وبػػيف  ( ٜٚ)

ـ ,د.ط(, ٜٜٚٔ)بيػػػػػروت, دار صػػػػػادر,  معجيييييم البميييييدانـ( ٕٕٛٔىػػػػػػ/ ٕٙٙيػػػػػاقوت الحمػػػػػوي )ت
ٕ/ٕٜٚ. 

 .ٖٙ -ٖ٘, صالسجالتأحد رسؿ الصميحي لمخميفة المستنصر انظر: عبدالمنعـ ماجد,    (ٓٛ)
 ىػ.٘٘ٗأثناء مواجية عمي الصميحي لمخارجي بعد عودتو مف مكة سنة    (ٔٛ)
 .ٓٗ, صالسجالتماجد, عبدالمنعـ    (ٕٛ)
 ( بقولو "وقد خوطب رسمؾ بما يذكرونو لؾ....".ٚانظر ما ورد في سجؿ رقـ ) ( ٖٛ)
 , وقد كانت بدايتو ممزقة, لذلؾ لـ يحمؿ ألقاًبا.ٚٗ(, صٚانظر السجؿ رقـ ) ( ٗٛ)
 .ٓ٘, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (٘ٛ)
 .ٔٗ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٙٛ)
 .ٔٗ, صالسجالتجد, عبدالمنعـ ما   (ٚٛ)
 .ٔٗ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٛٛ)
 .ٔٗ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٜٛ)
 .ٔٗ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٜٓ)
 .ٖ٘(, صٓٔانظر سجؿ رقـ )   (ٜٔ)
 .ٔ٘(, صٛانظر سجؿ رقـ )   (ٕٜ)
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 .ٔ٘, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٖٜ)
 .ٖٚٔ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٜٗ)
 .ٖٖ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٜ٘)
 .ٖٓ/ٙ, صبحعمى وزف "مفعؿ", مف الكرامة القمقشندي,    (ٜٙ)
 .ٓٔ٘, صاْللقابلـ يرد ىذا المسمى في المصادر بؿ ورد "منتجب الدولة". انظر الباشا,    (ٜٚ)
فقد لقب بو مالؾ بف نبيػاف األنصػاري. الباشػا,  -عميو السبلـ  -لقب عرؼ منذ عصر الرسوؿ    (ٜٛ)

 .ٜٕٚ, صاْللقاب
 المقب الرسمي ألحمد الصميحي.   (ٜٜ)
القديمة فػي الدولػة الفاطميػة, فقػد لقػب بػو أحػد رجػاالت الدولػة ويػدعى المسػبحي فػي  اْللقابمف    (ٓٓٔ)

 .ٔٓٗ, صاْللقابعصر الخميفتيف الحاكـ والظاىر  الباشا, 
قػػش فػػي ديػػار بكػػر سػػنة مػػف ألقػػاب األمػػراء كػػاف معروفًػػا فػػي العصػػر الفػػاطمي, فقػػد وجػػد عمػػى ن   (ٔٓٔ)

 .ٖٙ٘, صاْللقابىػ. الباشا, ٕٙٗ
 .ٖٛٔ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٕٓٔ)
 .ٖٛٔ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٖٓٔ)
 .ٖٛٔ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٗٓٔ)
 .ٜٖٔ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (٘ٓٔ)
   كاف اليمف.وربما المقصود "أىؿ الشرؼ" المقصود بيـ ىنا مف ينتسب آلؿ البيت الشريؼ مف س   (ٙٓٔ)

   الصيميحون والحركية ىػػ. انظػر: اليمػداني, ٜ٘ٗبما سبؽ في المتف, الحادثة التي حصمت سػنة     
 .ٛٔٔ -ٚٔٔ, صالفا مية    

 .ٜٖٔ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٚٓٔ)
 .٘ٓٔ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٛٓٔ)
 .ٙٓٔ – ٘ٓٔ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٜٓٔ)
   اعتمد في السجبلت عمى أنو في حالة إرساؿ سجؿ مف الخميفة لمصميحي يطمؽ عميػو "سػجؿ",    (ٓٔٔ)

   ومػػا أرسػػؿ مػػف الصػػميحي لمخميفػػة يطمػػؽ عميػػو "كتػػاب", ومػػا أرسػػؿ لمخميفػػة مػػف التػػابعيف لمػػدعوة     
 والذيف يطمؽ عمييـ " المؤمنوف" يسمى "رقعة ", وغالًبا يكوف تظمـ مف الصميحي.    

 .ٜٜٔ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٔٔٔ)
 .ٜٛ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٕٔٔ)
 .ٜٛ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٖٔٔ)
 لـ أجد لو ترجمة سوى ما ورد في المتف.   (ٗٔٔ)
 .ٜٜٔ - ٜٛٔ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (٘ٔٔ)
 .ٜٜٔ-ٜٛٔ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٙٔٔ)
 .ٜٚ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٚٔٔ)
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   نسبة إلى حمير بف الغوث بف سعد بف عوؼ بف عدي بف مالؾ بف زيد بف سػدد بػف حميػر بػف    (ٛٔٔ)
   سبأ األصغر, منازليـ باليمف بموضع يقاؿ لو حميػر, غربػي صػنعاء وىػـ أىػؿ ُغتمػة وُلكنػة فػي     
 .ٖٚٓ-ٖٙٓ/ٕمعجم, الكبلـ الحميري. ياقوت,     

 .ٔىامش  ,ٜٛ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٜٔٔ)
 .ٖٗٔ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٕٓٔ)
 .ٚٓٗ, صاْللقابلقب يطمؽ عمى األمراء وأكابر الوزراء. الباشا,    (ٕٔٔ)
   مف ألقاب المموؾ فقد كانت تمنحيا الخبلفة العباسية لمبوييييف منذ أواخر القرف الرابع اليجػري.    (ٕٕٔ)

 .ٗٔٗ, اْللقابالباشا,     
 األيػػػد, وىػػػو القػػػوة ويػػػدخؿ فػػػي كثيػػػر مػػػف األلقػػػاب المركبػػػة, والمػػػراد ىنػػػا بػػػو "المؤيػػػد" مشػػػتؽ مػػػف    (ٖٕٔ)

 .ٕٕ٘, صاْللقاب"ناصر اإلسبلـ". الباشا,    
     غالًبػػا تكػػوف األلقػػاب المركبػػة مضػػافة إلػػى: الخميفػػة أو األمػػراء أو الػػديف أو الدولػػة أو المػػؤمنيف,   (ٕٗٔ)

 )العرب(. أو لصفة محددة مرة  لقب مركب مضاؼ إلى جنس محدد   
  "السمطاف" أوؿ مف لقب بو وزير الرشيد خالد بف برمؾ, ثـ انقطع التمقيب بو إلى أياـ بنػي بويػو    (ٕ٘ٔ)

 فتمقب بػو ممػوكيـ. وأصػمو فػي المغػة الُحجػة. والفػرؽ بينػو وبػيف الممػؾ أف الممػؾ يخػتص بػالزعيـ,    
 , صبحطاف الوزير. القمقشػندي, والسمطاف يطمؽ عميو وعمى غيره, فيقاؿ: السمطاف الممؾ أو السم   
 .ٜٕٖ-ٖٕٖ, صاْللقاب. الباشا, ٛٗٗ-ٚٗٗ/٘   

 .ٓٛٛ/ٕ, لسانالعميد في المغة: السيد. ابف منظور,     (ٕٙٔ)
 الصيييميحيون . انظػػػر أيًضػػػا, اليمػػػداني, ٙٗ, صبغيييية. ابػػػف الػػػديبع, ٖٓ, صتيييارياالوصػػػابي,     (ٕٚٔ)

 .ٚٛ, صوالحركة الفا مية    
 .ٙٓٔ-٘ٓٔ, ٜٛ, صالسجالت عبدالمنعـ ماجد,   (ٕٛٔ)
 .ٕٓٓ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٜٕٔ)
  العادؿ في المغة عكس الجائر, وىو مف ألقاب الممػوؾ ونحػوىـ مػف والة األمػور نعػت بػو بعػض    (ٖٓٔ)

 )القػػاىرة,  التعريييف بمصيي محات صييبح اْلعءييىوزراء الدولػػة الفاطميػػة. محمػػد قنػػديؿ البقمػػي,     
 .ٖٕٚـ,د.ط(, صٖٜٛٔمة لمكتاب,الييئة المصرية العا    

 .ٕٔٓ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٖٔٔ)
 لـ تصؿ الدراسة لمعرفة مف ىو الثائر ابف عراؼ.   (ٕٖٔ)
 .ٕٕٓ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٖٖٔ)
 .ٕٕٓ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٖٗٔ)
 (.ٕٗأي الذيف ورد ذكرىـ في السجؿ رقـ )   (ٖ٘ٔ)
 .ٕٕٓ, صسجالتالعبد المنعـ ماجد,  (  ٖٙٔ)
 .ٕٕٓ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٖٚٔ)
 (.ٗٙ, ٖٔ, ٖٓ, ٜ٘, ٜٖ, ٖٗ, ٗ٘, ٚ٘, ٛ٘, ٔٗ, ٕٖ, ٙ٘السجبلت ىي سجؿ رقـ )   (ٖٛٔ)
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 .ٕٗٓ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٜٖٔ)
 ٔٛٔ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٓٗٔ)
   ئريف عميػو أو لعميػا حروبػو لـ يتضػح فػي السػجؿ مػف ىػـ الطغػاة والمفسػدوف, ولعميػـ بعػض الثػا   (ٔٗٔ)

 غاية اْلماني في أخبار ـ(: ٛٛٙٔىػ/ ٓٓٔٔمع أشراؼ صعدة. انظر: يحيى بف الحسيف )ت     
 ـ , ٜٛٙٔ, تحقيؽ: سعيد عاشور )دار الكاتب العربي لمطباعة والنشر, القػاىرة, الق ر اليماني    
 .ٕٚٙ-ٕٙٙ/ ٔد.ط(,     

 .ٖٛٔ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٕٗٔ)
 .ٖٛٔ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٖٗٔ)
 .٘ٛٔ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٗٗٔ)
   ىػػ لممستنصػر ٘٘ٗىو بدر بف عبد اهلل األمير الوزير األرمني الجمالي, ولي نيابة دمشػؽ سػنة    (٘ٗٔ)

 أميػػػر الجيػػػوش. كػػػاف بطػػػبًل  صيييبحىػػػػ فقدمػػػو المستنصػػػر وأٙٙٗالفػػػاطمي ثػػػـ قػػػدـ القػػػاىرة سػػػنة     
 .ٕٛ-ٔٛ/ ٜٔ, سيرا. الذىبي, شجاعً     

 .ٖٔٔ, ٖٓٓ- ٜٜٕ/ٕ, المواعمالمقريزي,    (ٙٗٔ)
 .ٖٓٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٚٗٔ)
 .ٗٓٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٛٗٔ)
 .ٗٓٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٜٗٔ)
 .ٓٗٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٓ٘ٔ)
 .ٔٗٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٔ٘ٔ)
 .ٖٜٔ(, صٛ٘المرجح أنو غرس الديف يوسؼ بف حسيف الصدابوارى انظر سجؿ رقـ )   (ٕ٘ٔ)
 .ٕٗٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٖ٘ٔ)
 .ٕٗٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٗ٘ٔ)
 .ٜٓٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (٘٘ٔ)
   بػأحواؿ مصػر لـ يذكر في السجؿ مف ىـ أصحاب الفتنة, ولكف المستنصر في السجؿ يربطيػا    (ٙ٘ٔ)

 كما ورد في المتف.     
 .ٕٗٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٚ٘ٔ)
 .ٖٜٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٛ٘ٔ)
 .ٕٜٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٜ٘ٔ)
 .ٖٜٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٓٙٔ)
 .ٖٜٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٔٙٔ)
 .ٖٜٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٕٙٔ)
 يقصد بو بدر المستنصري.   (ٖٙٔ)
 .ٖٜٔ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٗٙٔ)
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 .٘ٛٔ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (٘ٙٔ)
 .ٜٖٓ/ٕالمقريزي, اتعاظ,    (ٙٙٔ)
   . وقد قامت بثػورة فػي وجػو بحػري, وتمكػف ٕٗ/َ٘لواتو: قبيمة مف البربر. انظر: ياقوت, معجـ,    (ٚٙٔ)

 ىػػػ. انظػػر: ٚٙٗا وقتػػؿ رأسػػيا سػػميـ المػػواتي وابنػػو فػػي سػػنة بػػدر المستنصػػري مػػف القضػػاء عمييػػ    
 .ٕٗٔالمقريزي, إتحاؼ, ص    

 لـ أجد ليا تعريفا.   (ٛٙٔ)
 .ٕٗٔ/ ٕالمقريزي, اتعاظ,    (ٜٙٔ)
 .ٛٛٔ – ٚٛٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٓٚٔ)
 .ٛٛٔ – ٚٛٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٔٚٔ)
 .ٛٛٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٕٚٔ)
 .ٜٛٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٖٚٔ)
 .ٕٛٙ – ٕٚٙ/ٔ, غايةىػ في: يحيى بف الحسيف, ٛٙٗانظر أحداث سنة    (ٗٚٔ)
 .ٜٛٔ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (٘ٚٔ)
 .٘ٛٔ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٙٚٔ)
    عػف . و"الحضرة" كممػة أحياًنػا تطمػؽ فػي السػجبلت كنايػة ٚٚٔ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٚٚٔ)

 , أو عمػػػى الخبلفػػػة حػػػيف يقػػػوؿ: "بػػػبلد ٚٚٔمكػػػاف الخميفػػػة حػػػيف يقػػػوؿ: "ذكػػػرؾ بالحضػػػرة", ص    
  , ٚٚٔأو عمػػػى لقػػػب لمخميفػػػة حػػػيف يقػػػوؿ: "حضػػػرة أميػػػر المػػػؤمنيف", ص ٚٚٔالحضػػػرة ", ص    
 .ٜٚٔ. أو لقب لؤلمير حيف يقوؿ "حضرة األمير", صٜٚٔ    

 .ٜٚٔ -ٚٚٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٛٚٔ)
 .ٙٓٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٜٚٔ)
 .ٛٓٔ-ٙٓٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٓٛٔ)
 .ٖٗٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٔٛٔ)
 .ٖ٘ٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٕٛٔ)
 ٖٙٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٖٛٔ)
 .ٖٚٔ-ٖٙٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٗٛٔ)
 .ٙٚ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (٘ٛٔ)
 .ٜٗٔ, صالسجالت(, انظر عبدالمنعـ ماجد, ٜ٘سجؿ رقـ )   (ٙٛٔ)
 .ٜ٘ٔ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٚٛٔ)
 .ٛٙ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٛٛٔ)
 .ٖٕٓ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٜٛٔ)
 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٜٓٔ)
 .ٕٗٓ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٜٔٔ)
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 .ٕ٘ٓ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٕٜٔ)
    ممطؼ وجمعيا ممطفات, وىي رسائؿ تكتب عادة إلى األمراء لمترضية والمديح. انظػر: البقمػي,    (ٖٜٔ)

 . ويبدو أف المقصود بيا ىنا أوامر تعييف.ٕٖٚ, صالتعريف    
 .ٕ٘ٓ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٜٗٔ)
 .ٕ٘ٓ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٜ٘ٔ)
 .ٓٓٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٜٙٔ)
 .ٕٙٓ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٜٚٔ)
   ىػػ, ولكػف الشػواىد التاريخيػة تنفػي ذلػؾ؛ لكونػو تػوفي فػي ربيػع ٛٚٗذكر في السجبلت أنػو عػاـ    (ٜٛٔ)

 ىػػ بنػاء عمػى مػا جػاء فػي السػجبلت المرسػمة لولػده عبػد المستنصػر ولزوجتػو ٛٚٗأوؿ مػف سػنة     
 .ٛٗ, ٕٙ, ٜٔ, ٗٔ, السجالتة الحرة أـ عبد المستنصر انظر السيد    

 أي المستنصر الفاطمي.   (ٜٜٔ)
 .ٓٙ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٕٓٓ)
 .ٕٙ – ٛ٘, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٕٔٓ)
 .ٜ٘, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٕٕٓ)
 .ٓٙ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٖٕٓ)
 .ٔٙ – ٓٙ, صتالسجالعبد المنعـ ماجد,    (ٕٗٓ)
 .ٔٙ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٕ٘ٓ)
 .ٔٙ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٕٙٓ)
 .ٔٙ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٕٚٓ)
 .ٖٜ- ٜٓ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٕٛٓ)
 .ٖٜ – ٜٓ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٜٕٓ)
 .ٙٙ – ٖٙ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٕٓٔ)
 .ٜٓ-ٛٛ, السجالتنعـ ماجد, عبد الم   (ٕٔٔ)
 .ٜٛ, صالسجالتألوؿ مرة يطمؽ عمييا لقب "ممكة". عبد المنعـ ماجد,    (ٕٕٔ)
    , سػجؿ ٕٗٔ(, صٖٚ, سػجؿ رقػـ )ٔٙ(, صٗٔلعمو جػوىر المستنصػري. انظػر سػجؿ رقػـ )   (ٖٕٔ)

 .ٖٙٔ(, صٛٗ)    
 .ٜٛ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٕٗٔ)
 .ٕٛٔ- ٕٕٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٕ٘ٔ)
 .ٕٗٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٕٙٔ)
 .ٕٙٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٕٚٔ)
 .ٕ٘ٔ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٕٛٔ)
 .ٜٙ – ٙٙ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٜٕٔ)



 
 
 

 م م7102  ًـالعرب ؤرخـامل ةـجمل

   
 

- 177 - 

 
                                                                                                                                                         

 .ٗٔ – ٖٔوالتعميؽ عميو في ص ٖٙٔ – ٖ٘ٔ(, صٜٖانظر تفاصيؿ ذلؾ في السجؿ رقـ )   (ٕٕٓ)
 .ٖٚ – ٔٚ, صالسجالتاجد, عبدالمنعـ م   (ٕٕٔ)
 .ٖٛ-ٜٚ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٕٕٕ)
 .ٓٛ, صالسجالتعبدالمنعـ ماجد,    (ٖٕٕ)
 يبدو أف المقصود بيا ىو اليدايا.   (ٕٕٗ)
 .ٙ٘ٔ- ٗ٘ٔ, صالصميحيونانظر تفاصيؿ النزاع في كتاب: اليمداني,    (ٕٕ٘)
 .ٛ٘ – ٖٛ, صالسجالتعبد المنعـ ماجد,    (ٕٕٙ)
 .ٚٛ – ٙٛ, صالسجالتماجد, عبد المنعـ    (ٕٕٚ)

 فهرس املصادر والدراسات احلديثة

 ادر: ييييأوًَل: المص
 القرآف الكريـ. -
)بيروت, دار صادر,  الكامل في التارياـ(: ٕٖٕٔىػ/ ٖٓٙابف األثير, عمي ابف محمد ) -

 ـ,د.ط(.ٜٜٚٔ
 خزانة اْلدب ولب لباب لسان العربـ(: ٕٛٙٔىػ/ٖٜٓٔالبغدادي, عبد القادر بف عمر ) -

 (.ٔ)بيروت, دار صادر, د.ت ,ط
)إستانبوؿ, المكتبة  صحيح البخاريـ( ٜٙٛىػ/ ٕٙ٘البخاري, محمد بف إسماعيؿ )ت  -

 ـ ,د.ط(.ٜٜٚٔاإلسبلمية, 
الجزيري, عبد القادر بف محمد )مف أعياف القرف العاشر اليجري/ السادس عشر  -

)الرياض, معممة الدرر الفرا د المنممة في أخبار الحاع و ريق مكة الالميبلدي(: 
 (.ٔـ, طٖٜٛٔمنشورات دار اليمامة, 

 فتح الباري في ءرح صحيح البخاريـ(: ٛٗٗٔىػ/ٕ٘ٛابف حجر, أحمد بف عمي ) -
 )الرياض, رئاسة البحوث العممية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد, د.ت ,د.ط(.

, عمي بف محمد ) -  )الرياض,  دار الكتب جممرة أنساب العربـ(: ٖٙٓٔىػ/ٙ٘ٗابف حـز
 ـ(.ٖٜٛٔالعممية, بيروت, 

, تحقيؽ: أخبار مموك بني عبيد وسيرتممـ(: ٖٕٓٔىػ/ٕٛٙابف حماد, محمد بف عمي ) -
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 ـ ,د.ط(.ٜٔٛٔالتيامي نقرة وعبد الحميد عويس )القاىرة, مطبعة نيضة مصر, 
بغية المستفيد في تاريا مدينة ـ(: ٖٚ٘ٔىػ/ٜٗٗ.ابف الديبع, عبد الرحمف بف عمي ) -

 ـ ,د.ط(.ٜٜٚٔبد اهلل الحبشي )صنعاء, مركز الدراسات اليمانية, تحقيؽ: عزبيد, 
تحقيؽ: إبراىيـ الزيبؽ سير أعالم النبالف, ـ(: ٖٗٚٔىػ/ٛٗٚالذىبي, محمد بف أحمد )ت -

 (.ٙـ ,طٜٜٛٔوآخريف )بيروت, مؤسسة الرسالة, 
)بيروت, دار صادر لمطباعة والنشر,  ال بقات الكبر ـ(: ٗٗٛىػ/ٖٕٓابف سعد, محمد ) -

 ـ ,د.ط(.ٜ٘ٛٔ
, تحقيؽ: حمدي عبد المجيد المعجم الكبيرـ(: ٜٓٚىػ/ٖٓٙالطبراني, سميماف بف أحمد ) -

 ـ ,د.ط(. ٖٜٛٔالسمفي )القاىرة, مكتبة ابف تيمية, 
, تحقيؽ: محمود شاكر )مصر, تفسير ال بريـ(: ٖٕٜىػ/ٖٓٔالطبري, محمد بف جرير ) -

 دار المعارؼ, د,ت ,د.ط(.
, بمجة الزمن في تاريا اليمنـ(: ٕٖٗٔىػ/ٖٗٚلباقي اليماني, )تابف عبد المجيد, عبد ا -

 ـ ,د.ط(.ٜ٘ٙٔتحقيؽ: مصطفى حجازي )القاىرة, مطبعة مخيمر, 
, تحقيؽ: العقد ال مين في تاريا البمد اْلمينـ(: ٕٛٗٔىػ/ ٕٖٛالفاسي, محمد بف أحمد ) -

 (.ٕـ ,طٜ٘ٛٔفؤاد سيد )بيروت, مؤسسة الرسالة, 
, تحقيؽ: محمد عزب )بيروت, اْللقابـ(: ٕٔٓٔىػ/ٖٓٗ بف محمد )ابف الفرضي, عبد اهلل -

 (.ٔـ ,طٕٜٜٔدار الجيؿ, 
, تحقيؽ: مكتب القاموس المحي ـ(: ٗٔٗٔىػ/ٚٔٛالفيروزآبادي, محمد بف يعقوب ) -

 (.ٕـ ,طٜٚٛٔتحقيؽ: التراث في مؤسسة الرسالة )بيروت, مؤسسة الرسالة, 
, تحقيؽ: فرحات الدشراوي افتتاح الدعوة ـ(:ٜٚ٘ىػ/  ٖٙٗالقاضي النعماف بف محمد ) -

 (.ٕـ ,طٜٙٛٔ)تونس, الشركة التونسية لمتوزيع, 
 د.ت د.ط(. )بيروت, دار الفكر,  الجامأل ْلحكام القرآنـ(: ٕٕٚٔىػ/ٔٚٙالقرطبي, محمد بف أحمد ) -
برليف, د.ف, تاريا دمءق ) ذيلـ(: ٓٙٔٔىػ/٘٘٘ابف القبلنسي, حمزة بف أسد )ت  -

 ـ د.ط(.ٜٛٓٔ
)القاىرة, صبح اْلعءى في صناعة اشنءا ـ(: ٛٔٗٔىػ/ ٕٔٛمقشندي, أحمد بف عمي )الق -
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 وزارة الثقافة واإلرشاد القومي, د.ت ,د.ط(.
تحقيؽ: سامي بف تفسير القرآن العميم, ـ( ٕٖٚٔىػ/ ٗٚٚابف كثير, إسماعيؿ بف عمر ) -

 ـ ,د.ط(.ٕٕٓٓمحمد السبلمة )الرياض, دار طيبة, 
تحقيؽ: ناجي حسف  نسب معد واليمن الكبير,ـ ( ٜٔٛىػ/ ٕٗٓ) الكمبي, ىشاـ بف محمد -

 (.ٔـ ,طٜٛٛٔ)بيروت, عالـ الكتب, 
اتعام الحنفا بأخبار اْل مة الفا ميين ـ( ٖٛ٘ٔىػ/ ٘ٗٛالمقريزي, أحمد بف عمي )ت  -

, تحقيؽ: محمد حممي أحمد وآخريف )القاىرة, لجنة إحياء التراث بوزارة األوقاؼ, الخمفا
 ـ ,د.ط(.ٜٜٙٔ

المواعم واَلعتبار بذكر الخ   واآل ار ـ(: ٖٛ٘ٔىػ/٘ٗٛالمقريزي, أحمد بف عمي )ت -
 )القاىرة, مكتبة الثقافة الدينية, د.ت ,د.ط(.

)بيروت, دار لساف العرب,  لسان العربـ(: ٖٔٔٔىػ/ٔٔٚابف منظور, محمد بف مكـر ) -
 د.ت د.ط(.

, تحقيؽ: في فنون اْلدب نماية اْلربـ(: ٖٖٔٔىػ/ٖٖٚالنويري, أحمد بف عبد اهلل ) -
 ـ ,د.ط(. ٖٜٛٔحسيف نصار )القاىرة, المكتبة العربية, 

, تحقيؽ: عبد اهلل تاريا وصابـ(: ٖٓٛٔىػ/ٕٛٚالوصابي, عبد الرحمف بف محمد ) -
 (.ٔـ, طٜٜٚٔالحبشي )صنعاء, مركز الدراسات اليمانية, 

 ـ ,د.ط(.ٜٜٚٔ )بيروت, دار صادر, معجم البمدانـ(: ٕٕٛٔىػ/ٕٙٙياقوت الحموي )ت  -
, تحقيؽ: سعيد غاية اْلماني في أخبار الق ر اليمانيىػ(: ٓٓٔٔيحيى بف الحسيف )ت  -

 ـ ,د.ط(.ٜٛٙٔعاشور )القاىرة, دار الكاتب العربي لمطباعة والنشر, 
 
 

  انًيا: الدراسات الحدي ة:
 لمجريتاريا المذاهب الدينية في بالد اليمن حتى نماية القرن السادس اأيمف فؤاد سيد,  -

 (. ٔـ, طٜٛٛٔ)القاىرة, الدار المصرية المبنانية, 
ـ ٜٔٛٔ)القاىرة, مكتبة النيضة المصرية,  تاريا الدولة الفا ميةحسف إبراىيـ حسف,  -
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 (.ٗ,ط
)القاىرة, الدار الفنية لمنشر  اْللقاب اشسالمية في التاريا والو ا ق واآل ارحسف الباشا,  -

 ـ ,د.ط(.ٜٜٛٔوالتوزيع, 
هي/ 765 -363عالقات الفا ميين في مصر بدول المغرب )أحمد, حسف خضري  -

 (.ٔ)القاىرة, مكتبة مدبولي, د.ت ,طم( 1151 -353
 الصميحيون والحركة الفا مية في اليمنحسيف فيض اهلل اليمداني وحسف سميماف محمود,  -

 ـ ,د.ط(.ٜ٘٘ٔ)القاىرة, المعيد اليمداني لمدراسات اإلسبلمية, 
-ٖٛ٘) ديوان اشنءاف الفا مي بمصر وجمود  الكتابيةحباشنة, سمير عبد الوىاب ال -

 ـ(.ٕٚٓٓ( )رسالة دكتوراه, جامعة مؤتة, ٕٚٔٔ – ٜٛٙ/ ٛٙ٘
 (.ٔـ طٕٓٓٓ)الكويت, د.ف,  اشسماعيميون الدعوة والدولة في اليمنعادؿ ساـل العبدالجبار,  -
 , د.ت ,د.ط(.)القاىرة, دار الفكر العربي السجالت المستنصريةعبد المنعـ ماجد,  -
)القاىرة,الييئة المصرية العامة  التعريف بمص محات صبح اْلعءىمحمد قنديؿ البقمي,  -

 ـ,د.ط(.ٖٜٛٔلمكتاب, 
 


