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 :الممخص
تعرضت البالد العربية إلى عدد من الكوارث الطبيعية بصورة عامة والعراق 
بصورة خاصة ، وان ىذه الكوارث التي تعرض ليا العراق ىي سبب كثير 
من العوامل اوليا طول مجرى نيري دجمة والفرات من شمال وغرب العراق 

ب إلى جنوبو. كذلك كثرة االمطار وذوبان الثموج في فصل الربيع واسبا
أخرى تؤدي إلى الفيضانات والتي تؤدي إلى ىدم الدور والمحالت حتى 
وصمت إلى دور الخمفاء وكذلك كان خطر اآلفات الزراعية تداىم 
المزروعات واالراضي الزراعية والتي تؤدي إلى الغالء وقمة الغالت 
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Abstract: 

The Arab countries have been exposed to a number of 

natural disasters in general and Iraq in particular, and 

these disasters that Iraq have been subjected to are the 

cause of many factors, the first of which is the length of 

the Tigris and Euphrates rivers from the north and west 

of Iraq to the south. Likewise, the frequent rains and 

melting snow in the spring season and other reasons that 

lead to the floods that lead to the demolition of houses 

and shops until they reached the role of the caliphs, as 

well as the danger of agricultural pests attacking crops 

and agricultural lands, which lead to high prices and low 

agricultural yields. 
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 المقدمة :
تعرضت البالد العربية إلى عدد من الكوارث الطبيعية بصورة عامة والعراق بصورة 

مثل الزالزل والفيضانات والتي من اسبابيا طول نيري خاصة إلى الكثير من الكوارث الطبيعية 
دجمة والفرات من الشمال وغرب العراق إلى جنوب العراق ، فضال إلى كثرة المياه التي يحوييا 
النيرين وكثرة االمطار التي تسقط عمييما ، وان مصادر تغذية النيرين تأتي من مناطق خارج 

مطار يؤدي الى ذوبان الثموج السيما في فصل حدود العراق ، اضف الى ذلك  ان سقوط اال
 الربيع.

ان الفيضانات التي تحدث في العراق وكما ذكرنا انفا بسبب سقوط االمطار والتي 
تكون احيانا كثيرة وكبيرة وتحدث بين شيري تشرين الثاني وشير اذار ، وان شدة ىذه 

فييا المطر ، وكذلك ذوبان الثموج الفيضانات تتوقف عمى كثرة االمطار دون االيام التي يسقط 
في اشير الربيع. وان ىذه الفيضانات يكمن خطرىا وتأثيرىا بما تسببو من أخطار فادحة عمى 

 ممتمكات الناس والدولة وكذلك المحاصيل الزراعية .
 الفيضانات

م إذ ان نيري دجمة والفرات 0001ىـ/593ومن ىذه الفيضانات ما حدث في سنة 
( 20دى إلى زيادة المياه فييا والسيما نير دجمة ، وان الزيادة استمرت مدة )وبسبب االمطار ا

 .(0)يوما
م ، حيث ادت كثرة االمطار إلى زيادة 0006ىـ/598وحدث فيضان في بغداد في سنة

نير دجمة بشكل كبير مما ادى إلى اضرار كبيرة في ممتمكات الناس ، فيجروا بيوتيم إلى 
 .(2)( يوما أيضا 20ة وكانت الزيادة مدتيا )الجانب الغربي من نير دجم

تعرض العراق إلى فيضان كبير في القرن الخامس اليجري . ثم تمتو فيضانات اخرى 
ال تقل شدة عن سابقتيا ، اوقعت اضرارًا كبيرة في ممتمكات الدولة ، والناس عمى السواء منيا 

و في شير رجب وكانت م(  اذ فاض نير دجمة وزادت مياى0009ه/100ما حدث في سنة )
ىذه الزيادة كبيرة جدًا واستمرت شيرًا حيث تعرضت منازل الناس الى الغرق السيما في 

 ،  (1)وباب التين   (5)محالت قطيعة الرقيق
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، ودخل الماء إلى مسجد الكف في محمة  (6)، وباب الطاق  (3)وكذلك باب الشعير 
فو ، فضال عن بثوق البثوق ، مما ادى إلى قطيعة الرقيق ، مما ادى إلى خرابو ، وسقوط سقو 

 .(8)غرق العديد من القرى والحصون 
م( زاد ما مقداره خمسة عشر 0038ىـ/ 130استمر نير دجمة في الزيادة ففي سنة )

، وىذه الزيادة في نير دجمة ادت إلى  (8)ذراعا فضال عن سقوط برد في منطقة النيروان 
 .(9)غرق كثير من المزارع وىالك الكثير من المزروعات 

م( زادت المياه في نير دجمة مما ادى إلى غرق الجانب 0062ىـ/131وفي سنة )
الشرقي من مدينة بغداد ، وفضال عن ذلك زادت المياه في نير ديالى وغرقت جميع االراضي 

ث صاحب زيادة المياه سقوط االمطار الكثيرة واستمرت إلى شيرين في ىذه المنطقة ، حي
وعشرين يوما ، حيث اختفى نور الشمس بسبب الغيوم الكثيفة ، وزادت المياه في نير الفرات 
ودجمة ليذا السبب ادت إلى سقوط وانييار الكثير من بيوت الناس ، وقد عممت الدولة الكثير 

قناطر لمحد من ىذا الخطر إال انو لم يقل الخطر ، بسبب من االجراءات بعمل المتاريس وال
 .(00)شدة المياه ، وغرق العديد من المزارع والحيوانات 

م كانت زيادة نير دجمة 0066ىـ/139لم تقف زيادة المياه في نير دجمة ففي سنة 
بسبب االمطار كبيرة قدرت احدى وعشرين ذراعا مما ادى إلى غرق عاصمة الخالفة العباسية 

 .(00)فضال إلى العديد من المدن األخرى التي تتصل بيا 
ار وغطى العاصمة م( ، زاد نير دجمة أيضًا بسبب االمط0068ىـ/160في سنة )

بغداد بالمياه مما ادى إلى سقوط العديد من الدور وىالك العديد من الحيوانات ، وغرق العديد 
 .(02)من المساجد 

م( ، ارتفع الماء بسبب االىمال في السدود والقناطر في 0068ىـ/160وفي سنة )
انييار العديد  ( ذراعا ، وغطت المياه سور المدينة ، فضال عن20نير دجمة وبمغ حوالي )

 .(05)من الدور ومخازن الحبوب 
م( كانت زيادة النير كبيرة جدا ، مع ىطول االمطار بكثرة 0085ىـ/166وفي سنة )

، وىبوب الرياح والعواصف ، مما ادى إلى حدوث غرق المنطقة برمتيا مع تدمير الكثير من 
 (01)المنازل والمزارع . 
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األخره نزل مطر عظيم وسيل قوي كثير  وقد اشار ابن كثير قائال : " في جمادي
وسالت دجمة وزادت حتى غرقت جانبا كبيرا من بغداد حتى خمص ذلك إلى دار الخالفة فخرج 
الجواري حاسرات عن وجوىن حتى صرن إلى الجانب الغربي وىرب الخميفة من مجمسو فمم 

وال كثيرة جدا ومات يجد طريقا يسمكو.... وكان ذلك يوما عظيما وامرا ىائال وىمك لمناس ام
تحت الردم خمق كثير من أىل بغداد والغرباء وجاء عمى وجو السيل من االخشاب... وسقطت 
دور كثيرة في الجانبين وغرقت قبور كثيرة من ذلك قبر الخيزران ومقبرة احمد بن حنبل ودخل 

 .(03)الماء من شبابيك المارستان العضدي*... " 
ير دجمة في الزيادة وحدوث الفيضانات المدمرة م( استمر ن0081ىـ/168وفي سنة )

 وغرق الكثير من المزارع وىدم العديد من الدور.
اشاَر ابن الجوزي في نفس السنة اعاله ) ان احد افرع نير دجمة زاد فيو الماء وكاد 

 (06)يغرق الدور والمزارع ، فيرب الناس إلى التالل(. 
واقعة عمى نير الفرات نتيجة حدوث م( ، تأثرت عدة مدن ال0083ىـ/168وفي سنة )

. حيث تأثرت العديد من المدن ، وخروج الناس وترك منازليم نتيجة قمة (08)بثوق من النير 
 (08)م( من سد ىذه البثوق. 0089ىـ/182الماء واستمر إلى فترة حتى تم في عام 

م( حيث زادت المياه في نير دجمة ، مما 0086ىـ/169حدث فيضان كبير في سنة )
ادى بالناس إلى ترك دورىم ونقل امواليم إلى اماكن أخرى ، وىي مرتفعة عن النير ، وقد 

   (09)تأثر بذلك دار الخميفة. 
م( مما ادى إلى حدوث فيضان ، 0089ىـ/182زادت المياه في نير الفرات في سنة )

ضت الدور إلى الخراب وانتقل إلى نير عيسى والمناطق المحيطة بنير الفرات في مدينة وتعر 
 (20)ىيت. 

استمرت زيادة المياه في االنير التي تصب في نير دجمة كنير تامرا زيادة كبيرة ، 
بسبب ىطول االمطار الغزيرة وكانت ألكثر من شير ، ادى إلى غرق القرى المحيطة بيذا 

، وكان ذلك  (20)بالمزارع والمزروعات ضررا كبيرا وخراب بالدور والمحالت  النير ، مما لحق
 م(.0080ىـ/181في سنة )

م ( ، ارتفعت 0086ىـ / 189وفي نياية القرن الخامس اليجري وبالتحديد في سنة ) 
مياه دجمة بسبب االمطار ، واضرت بالمنازل واغرقت الكثير من المحالت ، وتضررت 
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يل من الغالل مما ادى بالناس اليرب إلى الضفة األخرى من النير المزروعات والمحاص
، فكانت المحالت بعدم عبور النيراصدر امرا  فغرق العديد من الناس ، فكان القاسم الزينبي

 . (22)فاعيا بقيت ما يقارب اكثر من شيرقد غرقت نتيجة لذلك ، وان زيادة المياه وارت
نتيجة زيادة المياه وارتفاعيا في نير دجمة م( 0008ىـ/302" حدث فيضان في سنة )

مما ادى إلى غرق العديد من المحالت في العاصمة السيما في الجانب الشرقي من المدينة ، 
فضال إلى تمف العديد من الغالت وارتفعت اسعار الغالل السيما الحبوب الحنطة والشعير ، 

ميم عمى التمور وبعض الحشائش فقل قوت الناس اليومي من الخبز ، واعتمد الناس في طعا
، وقد اشار إلى ذلك ابن كثير قائال : " وفييا زادت دجمة زيادة كثيرة فغرقت الغالت ، فغمت 

 .(25)االسعار بسبب ذلك غالء شديدا " 
، فوقعت اسوارىا،  (21)وتأثرت بعض المدن القريبة من نير دجمة مثل مدينة سنجار 

م( وجاء سيل عظيم من 0008ه/300ي سنة ). وكان ذلك ف(23)وخربت بعض المحالت 
 (26)المياه عمى سنجار. 

م( 0023ىـ/309ىطمت امطار كثيرة غزيرة ، في منطقة ديالى وكان ذلك في سنة )
مما ادى إلى زيادة المياه في نير ديالى وارتفاعيا ، وان ىذه الحالة ساعدت المصوص عمى 

 .(28)نيب االموال ، ودخوليم عاصمة الخالفة العباسية 
م( ، مما ادى إلى منع الناس من 0030ىـ/313زاد نير دجمة زيادة كبيرة في سنة)

 .(28)االنتقال بين المحالت 
م( ، حدث ان انبثق في منطقة النيروان من النير ، نتيجة 0030ىـ/316وفي سنة )

غرق . وليذه الزيادة حدث فيضان في مدينة بغداد مما ادى إلى (29)زيادة المياه في نير تامرا 
البراري وسور المدينة ، فسقط جزء من السور ، فضال عمى ىدم العديد من بيوت الناس ، 

 فيرب الناس إلى الجانب الغربي من النير.
 .(50)ويذكر ابن الجوزي ان مدينة الكاظمية تأثرت بيذا الفيضان 

م( بسبب االمطار ، مما ادى إلى حدوث 0060ىـ/336وعاد نير دجمة وفاض سنة )
 .(50)ر في العديد من المناطق المجاورة االضرا

م( زاد نير دجمة أيضا بسبب االمطار الغزيرة ، فأغرق 0060ه/338وفي سنة )
 (52)العديد من المحالت في المدينة أي عاصمة الخالفة العباسية بغداد. 
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أما نير الفرات فقد زاد فيو الماء وحدث فيضان كبير بسبب االمطار ايضًا اغرق 
 م.0066ه/362. وحدث ذلك في سنة  (55)الت بغداد العديد من مح

ارتفعت مناسيب نير دجمة ، مما ادى إلى حدوث فيضان وكان ذلك في سنة                   
م( ، حيث غرقت العديد من المحالت من مدينة بغداد في الجانب الشرقي 0069ه/361) 

 .(51)منيا 
م(، نتيجة ارتفاع مناسيب 0082ه/368وكادت العاصمة العباسية تغرق في سنة )

النير أي نير دجمة ، وكانت زيادة كبيرة ، ادى إلى حدوث الخراب في العديد من الدور 
 (53)والمحالت والسيما في جانب الكرخ من بغداد. 

، وترك م( ، حدثت زيادة في نير دجمة وكانت كبيرة جدا 0881ىـ/369وفي سنة )
الناس المدينة بسبب ذلك ، حتى ان الماء دخل إلى البيمارستان العضدي ، وتضررت اسوار 

. وقد اشار ذلك ابن كثير قائال : " زيادة عظيمة في دجمة لم يعيد مثميا (56)المشيد الكاظمي 
اصال فخرب اشياء كثيرة من العمران والقرى والمزارع حتى القبور وخرج الناس إلى الصحراء 

 .(58)وكثر الضجيج " 
واشار ابن كثير قائال : " وكذلك الفرات زادت مياىو زيادة عظيمة فيمك بسببيا شيء 

 (59)".  (58)كثير من القرى وغمت االسعار بالعراق في ىذه السنة

م ، ادى إلى 0088ىـ/385ىطل مطر غزير واستمر ثالثة أيام وكان ذلك سنة 
 .(10)زيادة نير دجمة  سقوط العديد من الدور ، وادى أيضا إلى

 .(10)م ، حيث فاض نير دجمة 0081ه/380وحدث فيضان في سنة 
وفاض كل من نير دجمة والفرات مما ادى إلى غرق العديد من المحالت السيما في 

. وكان ذلك في (12)جانب الرصافة من بغداد وسقطت العديد من الدور في الجانب الشرقي 
 م.0208ه/601سنة 

 :اآلفات الزراعية
كانت المزروعات والغالل تصيبيا افات مدمرة وىي كوارث ، اصابت المزروعات 
والغالت آفات مدمرة الحقت بيا االضرار والخراب مما أثرت عمى الناس في حياتيم اليومية 
فحدث ارتفاع االسعار في الغالل وقمتيا إلى درجة في بعض االحيان ان الناس يمجأون عندما 
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حاصيل الزراعية وىي العماد الرئيسي لغذاء الناس اليومية ، إلى اكل ال يوجد الغذاء في الم
 .(15)حشائش النباتات الطبيعية وغير الطبيعية من ورق االشجار وغيرىا

كانت االفات الزراعية تسبب اضرارًا وخسائر فادحة بجميع المزروعات ، حيث تعد 
 .(11)الحشرات من اخطرىا عمى المزروعات مثل الجراد وغيرىا

اشار ابن الجوزي ) انتشر الجراد في العراق وكان عمى درجة كبيرة بحيث اضر 
 (13)م(. 925ىـ/500بالمحاصيل الزراعية وكان ذلك في سنة 

 (16)م. 959ىـ/528وعاود الجراد في الظيور في العراق سنة 

م من أسوأ الحاالت التي اصابت المزروعات في العراق 915ىـ/550وكانت سنة 
 (18)الغالل وتضرر الناس بذلك . فدمر جميع 

اشار ابن الجوزي ) ومما لحق بالغالل مثل التمور وبعض الفاكية نتيجة ظيور 
 (18)م( . 933ه/511اسراب الجراد المدمر لممزروعات وكان ذلك في سنة 

م ، بدرجة كبيرة غطت سماء 980ه/563وظير الجراد في سماء العراق في سنة 
 (19)درجة عالية . العراق وكافة المزروعات ب

كان الجراد ىو اكثر االفات الزراعية ظيور ويشكل خطرا عمى المزروعات والغالل، 
 (30)بحيث كان يأكل الثمار ومنيا التمور . 

 م .0028ه/109وكان ظيور الجراد في سماء العراق سنة 
ومن الحشرات الضارة عمى الناس الصراصير بحيث ان اصواتيا كانت تزعج الناس 

الحقت اضرار ببيوت الناس وكان ذلك كما اشار إلى ذلك ابن االثير في سنة وقد 
 (30)م. 0033ه/111

عاود الجراد بالظيور وكان ذلك عمى شكل اسراب كبيرة وكثيفة ، بحيث كانت سماء 
مدينة بغداد قد تأثرت بذلك بحيث اكمت كافة المزروعات وادى إلى ارتفاع اسعار المواد 

 (32)م. 0080ه/162الغذائية بشكل كبير اثر عمى الناس ، وكان ذلك في سنة 

بالظيور من سنة إلى أخرى ، وقد ظير في ان آفة الجراد ىي االكثر ضررا وتعاد 
م ، فكان خطرا كبيرا عمى المزروعات وكافة الغالل ، حيث اكل ما 0081ىـ/163سنة 

 (35)صادفو من الغالل والمزروعات . 
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كانت آفة الجراد دائما وبشكل مستمر في الظيور في سماء العراق وتدمر المزارع 
م ظير الجراد بشكل منقطع 0088ىـ/168سنة وتأكل كل الثمار حتى ورق االشجار ، وفي 

النظير وعمى شكل اسراب ، فأكمت المزروعات والغالل ، بحيث ظيرت المجاعة نتيجة قمة 
 (31)الطعام بشكل كبير فكان الناس قد اكموا الدخن وغيره . 

م ظيرت في سماء بغداد 0029ىـ/321ومما اشار اليو ابن االثير انو في سنة 
 (33)ت االمراض بحيث قتمت الكثير من الناس.حشرات متنوعة نقم

ان مشكمة الجراد كانت تظير من سنة إلى أخرى فكان الناس يعانون من الجراد ألكمو 
م ، بحيث الحق ضررا كبيرا 0016ىـ/310الغالل والمزروعات وكان ذلك في سنة 

   (36)بالمزروعات. 
ة شير مايس ، فدمرت كافة وعاود الجراد بالظيور ، وعمى شكل اسراب كثيفة في بداي

المزروعات والغالل وأكمتيا ، وىذا ما ادى إلى رفع اسعار المواد الغذائية في مدينة بغداد 
 م.0089ه/386، وكان ذلك في سنة  (38)وكافة مدن العراق 
الجرذان ، بحيث عانى الناس  (38)م ظير في منطقة الدجيل 0208ه/601وفي سنة 

 (39)من ذلك. 

 النتائج
  الكوارث في العراق تعددت زالزل وفيضانات مدمرة اغرقت الدور والمحالت ان

 والمزارع وكذلك اآلفات الزراعية حيث كان وقعيا كبير عمى الناس واالراضي الزراعية.
 .ان الفيضانات كانت عامل مساعد عمى غالء االسعار واختفاء المواد الغذائية 
 دود والنواظم.ان الفيضانات كانت سبب رئيسي في تدمير الس 
  كانت الفيضانات عامال مساعدًا في انتشار األمراض واالوبئة مثل الطاعون وغيرىا

 من االمراض .
 .كانت الفيضانات تدمر حتى المساجد والبيمارستانات ولم يسمم منيا أي شيء 
 .كانت الفيضانات تدمر حتى بيوت الخمفاء 
 .كانت الفيضانات تصاحبيا سقوط امطار غزيرة 
  االفات الزراعية فكان الجراد يأتي بالمقام األول ويأكل كل شيء فيدمر المزارع أما

 والغالت.
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 .كان الجراد يسبب قمة المواد الغذائية نتيجة اكمو المحاصيل الزراعية والغالت 
 . كان الجراد ينقل االوبئة واالمراض الى الناس ويفتك بيم 
  العقارب والجرذان عند ظيورىا كان ىناك حشرات ضارة تؤذي الناس مثل الصراصر و

 نتيجة لمظروف الجوية السيئة .
  االحاالت

 

                                                 

م( ، مرآة الزمان في 0236ه/631سبط بن الجوزي ، شمس الدين ابي المظفر يوسف )ت :   (0)
،  8، ج 0930تاريخ االعيان ،  مطبعة مجمس دائرة المعارف العثمانية ، اليند ، حيدر اباد ، 

واثارىا في العراق حتى نياية الدولة ؛ الدوري ، غامس خضير حسن ، الكوارث الطبيعية  280ص
 .00م ، ص0996العباسية ، جامعة بغداد ، كمية االداب ، سنة 

 .280، ص 8سبط بن الجوزي ، مرآة الزمان ، ج (2)
قطيعة الرقيق : محمة في بغداد. ينظر : ياقوت الحموي ، شياب الدين ابي عبداهلل ياقوت بن  (5)

، قدم لو محمد عبد الرحمن ، دار احياء التراث  م( ، معجم البمدان0228ىـ/626عبداهلل )ت : 
 .82، ص 8العربي ، بيروت ، ج

باب التين : محمة كبيرة ببغداد عمى الخندق بجانب قطيعة ام جعفر. ينظر : ياقوت الحموي ،   (1)
 .213، ص0معجم البمدان ، ج

، 0بمدان ، جباب الشعير : محمة ببغداد فوق مدينة المنصور. ينظر : ياقوت الحموي ، معجم ال  (3)
 .216ص

باب الطاق : محمة كبيرة في مدينة بغداد في الجانب الشرقي. ينظر : ياقوت الحموي ، معجم  (6)
 .216، ص0البمدان ، ج

م( ، المنتظم في تاريخ المموك واالمم ، الدار 0200ه/398ابن الجوزي ، عبدالرحمن عمي )ت:   (8)
مي بن ابي الكرم محمد )ت : ؛ ابن االثير ع 232، ص 8م ، ج0990الوطنية ، بغداد ، 

 .511، ص 00م ، ج0988م( ، الكامل في التاريخ ، دار الفكر ، بيروت ، 0252ه/650
النيروان : ىي كورة كبيرة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي وحدثت فييا معركة النيروان بين   (8)

احمد بن ابي يعقوب  امير المير المؤمنين عمي بن ابي طالب )ع( والخوارج. ينظر : اليعقوبي :
م( )البمدان( وضع حواشيو ، محمد امين ضناوي ، دار الكتب 898ىـ/281اسحاق بن جعفر )ت 

؛ ابن حوقل ، ابي القاسم ابن حوقل النصيبي )ت  91م ، ص2002ىـ/ 0122العممية ، بيروت ، 
جم ؛ ياقوت الحموي ، مع 090م ، ص0928م( صورة األرض ، مطبعة بريل ليدن ، 988ىـ/568

 .108، ص 8البمدان ، ج
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 .090، ص 28سبط بن الجوزي ، مرآة الزمان ، ج (9)
؛ الورد ، باقر امين ، حوادث بغداد في اثني  226، ص 8سبط بن الجوزي ، مرآة الزمان ، ج  (00)

 .88م ، ص0989عشر قرنا ، مكتبة النيضة ، بغداد ، سنة 
م( ، شذرات الذىب في اخبار 0688ىـ/ 0089ابن العماد الحنبمي ، أبو الفالح عبد الحميد )ت :   (00)

؛ الورد ،  حوادث بغداد في اثني عشر قرنا ، مكتبة  295، ص 5من ذىب ، بيروت ، د.ت ، ج
 . 88النيضة  ، ص

 .26؛ الدوري ، حسن ، الكوارث الطبيعية ، س 525، ص 5المصدر نفسو ، ج (02)
رج ، العمي ، احمد صالح ، خطط بغداد في القرن الخامس اليجري ، المجمع العممي العراقي ، ( جو 05) 

 .16م ، ص0991 –بغداد 
*المارستان العضدي : يعد واحدًا من اشير المؤسسات العالجية في بغداد ومن اعظم إنجازات عضد  الدولة 

،  00ابن االثير ، الكامل في التاريخ ، جالبوييي كان يتميز بو نظام دقيق وترتيب في غاية االحكام . 
  183ص

 .523، ص 5؛ ابن العماد ، شذرات الذىب ، ج 286، ص 8( ابن الجوزي ، المنتظم ، ج01)
م( ، البداية والنياية ، دار المنار ، القاىرة ، 0582ىـ/881( أبو الفداء اسماعيل )ت : 03)

 .000، ص 02م ، ج2000ىـ/0120
 .290ص،  8( المنتظم ، ج06)
 .025، ص 8ابن االثير ، الكامل ، ج (08)
 .021، ص 8المصدر نفسو ، ج (08)
 .003، ص 02؛ ابن كثير ، البداية والنياية ، ج 506، ص 8( ابن الجوزي ، المنتظم ، ج09)
 .059، ص 8( ابن االثير ، الكامل ، ج20)
 .059، ص 8المصدر نفسو ، ج (20)
 ىـ 188القاسم الياشمي العباسي البغدادي الحنفي ، ولد سنة  القاسم الزينبي : قاضي القضاة ابي

قال ابن الجوزي عنو احكم زمانو وخدم الراشد وناب لموزارة لممقتفي . توفي يوم األضحى سنة 
 . 586، ص 8ىـ . ابن الجوزي ، المنتظم ، ج315

 .068، ص 02؛ ابن كثير ، البداية والنياية ، ج 018، ص 9( ابن الجوزي ، المنتظم ، ج22)
 .082، ص 02( ابن كثير ، البداية والنياية ، ج25)
 ،  3سنجار : مدينة مشيورة من نواحي الجزيرة. ينظر : ياقوت الحموي ، معجم البمدان ، ج (21)

 .88ص      
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؛ ابن تغري بردي ، جمال الدين أبو المحاسن يوسف  50، ص 2ابن العماد ، شذرات الذىب ، ج (23)
م( ، النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة ، دار الكتب المصرية ، القاىرة ، 0180ىـ/881)ت : 
 .265، ص 6م ، ج0958

 م( ، دول اإلسالم ، 0518ىـ/818الذىبي ، شمس الدين ابي عبداهلل محمد بن احمد )ت :  (26)
 .06، ص 2م ، ج2006ىــ،  0128تحقيق: حسن اسماعيل سروه ، دار صادر ، بيروت ،      

 .235، ص 9ابن الجوزي ، المنتظم ، ج (28)
 .015، ص 00ابن الجوزي ، المنتظم ، ج (28)
 .010، ص 1؛ ابن العماد ، شذرات الذىب ، ج 013، ص 00المصدر نفسو ، ج (29)
 .090، ص 00( ابن الجوزي ، المنتظم ، ج50)
 .099، ص 00( المصدر نفسو ، ج50)
 .280، ص 8ابن االثير ، الكامل ، ج (52)
 .220، ص 00( ابن الجوزي ، المنتظم ، ج55)
 .003الورد ، حوادث بغداد ، ص (51)
 .212، ص 00( ابن الجوزي ، المنتظم ، ج53)
 .028، ص 9؛ ابن االثير ، الكامل ، ج 212، ص 00( ابن الجوزي ، المنتظم ، ج56)
 .282، ص 02( ابن كثير ، البداية والنياية ، ج58)
 ـ.ىـ369يعني سنة  ( 58)
 .282، ص 02( البداية والنياية ، ج59)
 .285، ص 00( ابن الجوزي ، المنتظم ، ج10)
 م( ، رحمة ابن جبير ، دار بيروت ، 0208ه/601( ابن جبير ، محمد بن احمد )ت : 10)

 .200م ، ص0939بيروت ،       
 .83، ص 02؛ ابن كثير ، البداية والنياية ، ج 281، ص 02( ابن االثير ، الكامل ، ج12)
 . 299، ص 6( ابن الجوزي ، المنتظم ، ج15)
 . 299، ص  6( المصدر نفسو ، ج11)
 . 82، ص 2( المنتظم ، ج13)
 . 298، ص 6( ابن الجوزي ، المنتظم ، ج16)
 . 552، ص 6( المصدر نفسو ، ج18)
 . 588، ص 6( المصدر نفسو ، ج18)
 . 588، ص 6( المصدر نفسو ، ج 19)
 . 588، ص 6نفسو ، ج( المصدر 30)
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 . 508، ص 6( الكامل ، ج30)
 . 290( الورد ، حوادث بغداد ، ص32)
 . 288، ص 8( ابن الجوزي ، النتظم ، ج35)
 . 298، ص 8( المصدر نفسو ، ج31)
 . 68، ص 1؛ ابن العماد ، شذرات الذىب ، ج 668، ص 00( الكامل ، ج33)
 . 09، ص 9االثير ، الكامل ، ج ؛ ابن 298، ص 8( ابن الجوزي ،المنتظم ، ج36)
 . 020( الورد ، حوادث بغداد ، ص38)
 ( الدجيل : وىي منطقة ما بين بغداد وتكريت ، وىي كورة واسعة وبالد كثيرة ينظر : ياقوت 38)

 ىـ / 685؛ القزويني ، زكريا بن محمد ) ت:  290، ص  5الحموي ، معجم البمدان ، ج       
 ؛ الحميري  568، ص  0960د واخبار العبادة ، دار صادر ، بيروت ، م( اثار البال0281      
 م ( الروض المعطار في خبر االقطار ، 0191ىـ / 900، محمد بن عبد المنعم ) ت      
 . 251م ، ص0983االقطار ، تحقيق : أحسان عباس ، بيروت ،       

 . 552، ص 02( ابن كثير ، الكامل ، ج39)
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