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   الحكام سالالت
  العثمانية الدولة أفول تىوح األسالمي الفتح من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



  الراشدونالخلفاء

 

 الخلفاء الراشدون
 مالحظات حياة الحاكمفترة الحكم الحاكم  
  حتى من حتى من  الخلفاء الراشدون في المدينة  
  635 574 632634 عتيق بن أبي قحافة" الصديق"أبو بكر   1
 قتل 644 583 634644 عمر بن الخطاب" الفاروق"أبو حفص  2
 قتل 656 576 644656 عثمان بن عفان" ذو النورين"أبو عمر  3
 ھـ، ثم قتل 37في الكوفة منذ  661 600 656660 أبو الحسن علي بن أبي طالب 4
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 في دمشق) السفيانيون(األمويون 

 مالحظاتحياة الحاكمفترة الحكم الحاكم 
  حتى من حتى من في دمشق) السفيانيون(األمويون   
 680 606 661680 أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان 1
 684 646 680683 أبو خالد يزيد بن معاوية 2
ً 684 664 683683 أبو ليلى معاوية بن يزيد 3  ملك أربعين يوما

      ابن الزبير في الحجاز 
بويع له بالخالفة وأطاعه أھل الحجاز واليمن 692 623 683692 أبو بكر عبد هللا بن الزبير 

والعراق وخراسان، ثم قتله عبد الملك بن مروان
      )وانيونالمر(األمويون  
 685  684685 أبو عبد الملك مروان بن الحكم 4
 705 647 685705 أبو الوليد عبد الملك بن مروان 5
 715  705715 أبو العباس الوليد بن عبد الملك 6
 718  715717 أبو أيوب سليمان بن عبد الملك 7
 سقي سماً؟؟720 681 717720 لعزيزأبو حفص عمر بن عبد ا 8
 723 691 720724 أبو خالد يزيد بن عبد الملك 9
 743 690 724743 أبو الوليد ھشام بن عبد الملك 10
 قتل744 709 743744 أبو العباس الوليد بن يزيد 11
 744  744744 يزيد بن الوليد" الناقص"أبو خالد  12
 خلع ثم قتله العباسيون في وقعة الزاب750  744744 أبو إسحاق إبراھيم بن الوليد 13
مروان بن " الجعدي الحمار"أبو عبد الملك  14

 محمد
 في وقعة الزاب قتله العباسيون750  744750
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  )األمراء(األمويون في األندلس 

 حظاتمال حياة الحاكمفترة الحكم الحاكم 
  حتى من حتى من )األمراء(األمويون في األندلس  
  788 756788731عبد الرحمن بن معاوية" الداخل"أبو المطرف  1
  796 788796757 ھشام بن عبد الرحمن" الرضي"أبو الوليد  2
 بالحكم الربضيوالملقب  822 796822770 الحكم بن ھشام" المرتضى"أبو العاص  3
بن ) 2(عبد الرحمن " الناصر"أبو المطرف  4

 الحكم
822852792 852  

  886 852886823 )2(أبو عبد هللا محمد بن عبد الرحمن  5
  889 886889844 أبو الحكم المنذر بن محمد 6
  913 889912844 أبو محمد عبد هللا بن محمد 7
عبد الرحمن " الناصر لدين هللا"أبو المطرف  8

 بن محمد) 3(
 ثم تلقب بأمير المؤمنين 961 912929890

      )الخلفاء(األمويون  
عبد الرحمن " الناصر لدين هللا"أبو المطرف  8

 بن محمد) 3(
929961890 961  

الحكم بن عبد " المستنصر با"أبو المطرف  9
 الرحمن

961976915 976  

 خلع ثم أعيد و قتل1013 9761009965 ھشام بن الحكم" المؤيد با"أبو الوليد 10-1
      الحجاب 
 الحاجب 983 976978 جعفر بن عثمان المصحفي --- 
محمد بن عبد " المنصور با"أبو عامر  --- 

 هللا بن عامر
محمد بن عبد هللا بن : الحاجب، اسمه الكامل 1002 9781002939

عامر بن محمد أبي عامر بن الوليد بن يزيد بن 
 عبد الملك المعافري القحطاني

عبد الملك بن أبي " المظفر"أبو مروان  --- 
 عامر

 الحاجب1008 10021008975

عبد " المأمون"أبو المطرف سنجول  --- 
 بي عامرالرحمن بن أ

، كان )نفارا(ملك ) سانشو(أو سانشو، أمه ابنة 1009 10081009984
 حاجبا ثم قتل

      األمويون 
 ثم خلع1010 10091009980 محمد بن ھشام" المھدي با"11-1

 ثم خلع1016 10091010958 سليمان بن الحكم" المستعين با"12
 ثم قتل1010 10101010980 محمد بن ھشام" مھدي باال"11-2
 خلع و قتل ثم 1013 10101013965 ھشام بن الحكم" المؤيد با"أبو الوليد 10-2
 ثم قتل1016 10131016958 سليمان بن الحكم" المستعين با"12-2

      بنو حمود 
 ثم قتل1018 10161018 مودعلي بن ح" الناصر"13
      ألمويونا 
 ثم قتل1018 10181018 عبد الرحمن بن محمد" المرتضى"14



 

5 

 

 

      بنو حمود 
 من بني حمود العلويين ثم قتل1036 10181021 القاسم بن حمود" المأمون"15
 خلع1035 10211023 يحي بن علي" المعتلي"16
 ثم قتل1036 10231023 القاسم بن حمود" المأمون"15-2

 ثم قتل1023102410011024 عبد الرحمن بن ھشام" المستظھر با"17
 ثم قتل1025 10241025976 محمد بن عبد الرحمن" المستكفي"18
      بنو حمود 
 خلع1035 10251027 بن علييحي " المعتلي"16-2

      األمويون 
 خلع و به انتھت الخالفة1036 10271031975 ھشام بن محمد" المعتد با"19
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 بغدادفي العباسيون 

 مالحظات حياة الحاكمفترة الحكم الحاكم 
  حتى من حتى من )العھد األول(العباسيون  
 أطاح باألمويين في وقعة الزاب 754 749754727عبد هللا بن محمد اإلمام" السفاح"أبو العباس  1

      العباسيون في بغداد 
  775 754775714عبد هللا بن محمد اإلمام" المنصور"أبو جعفر  2
محمد بن عبد هللا " المھدي"أبو عبد هللا  3

 منصورال
775785746 812  

  787 785786766موسى بن محمد المھدي" الھادي"أبو محمد  4
  809 786809766ھارون بن محمد المھدي" الرشيد"أبو جعفر  5
 قتل 814 809813787محمد بن ھارون الرشيد" األمين"أبو عبد هللا  6
عبد هللا بن ھارون " أمونالم"أبو العباس  7

 الرشيد
813833787 833  

 خرج علي ابن أخيه في بغداد 839 817819 إبراھيم بن محمد المھدي 
      العباسيون في سامراء 
محمد بن ھارون " المعتصم با""أبو إسحاق  8

 الرشيد
833842797 842  

ھارون بن محمد " ثق باالوا"أبو جعفر  9
 المعتصم

842847812 847  

جعفر بن محمد" المتوكل على هللا"أبو الفضل 10
 المعتصم

 قتل 862 847861821

      تحت سيطرة الجنود الترك 
محمد بن جعفر " المنتصر با"أبو جعفر 11

 المتوكل
 قتل 862 861862837

أحمد بن محمد " المستعين با"أبو العباس 12
 المعتصم

862866836 866  

محمد بن جعفر " المعتز با" أبو عبد هللا 13
 المتوكل

 خلع ثم قتل 869 866869847

محمد بن ھارون " المھتدي با"أبو إسحاق 14
 الواثق

 قتل 870 869870

      ي بغدادالعباسيون ف 
أحمد بن جعفر " المعتمد على هللا"أبو العباس 15

 المتوكل
870892844 893  

أحمد بن طلحة " المعتضد با"أبو العباس 16
 الموفق بن جعفر المتوكل

892902857 902  

  908 902908878علي بن أحمد المعتمد" المكتفي با"أبو أحمد 17
جعفر بن أحمد " المقتدر با"أبو الفضل 18-1

 المعتمد
 قتل 931 908929895

 تولى يوما واحدا؟  909909عبد هللا بن المعتز" المرتضى"أبو العباس  --- 
محمد بن أحمد " القاھر با"أبو المنصور 19-1

 المعتضد
 تولي لمدة يومين  929929
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جعفر بن أحمد " المقتدر با"أبو الفضل 18-2
 المعتمد

 أعيد ثم خلع  929932

محمد بن أحمد " القاھر با"أبو المنصور 19-2
 المعتضد

 خلع و سمل 951 932934899

محمد بن جعفر " الراضي با"أبو العباس 20
 المقتدر

934940910 941  

إبراھيم بن جعفر " المتقي "أبو إسحاق 21
 المقتدر

 خلع و سمل 968 940944908

عبد هللا بن علي " المستكفي با"أبو القاسم 22
 المكتفي

 خلع و سمل 950 944946905

      تحت سيطرة بنو بويه 
الفضل بن جعفر " المطيع "أبو القاسم 23

 درالمقت
 خلع 975 946974914

عبد الكريم بن الفضل " الطائع با"أبو بكر 24
 المطيع

 خلع1003 974991932

أحمد بن إسحاق بن " القادر با"أبو العباس 25
 جعفر المقتدر

9911031948 1031 

عبد هللا بن أحمد " القائم بأمر هللا"أبو جعفر 26
 القادر
 
 

1031107510011075 

 
 

 ھا من بغدادءھرب الخليفة أثنا  10581060 فتنة البساسيري

 
 
27

عبد هللا بن محمد" المقتدي بأمر هللا"أبو القاسم 
 الذخيرة بن عبد هللا القائم

 قتل؟1075109410561094

هللا  أحمد بن عبد" المستظھر با"أبو العباس 28
 المقتدي

1094111810781118 

الفضل بن أحمد" المسترشد با"أبو المنصور 29
 المستظھر

 قتل1118113510921135

المنصور بن الفضل " الراشد با"أبو جعفر 30
 المسترشد

 خلع ثم قتل1135113611091138

محمد بن أحمد " المقتفي ألمر هللا"أبو عبد هللا 31
 المستظھر

1136116010961160 

يوسف بن محمد " المستنجد با"أبو المظفر 32
 المقتفى

1160117011241171 

الحسن بن " المستضئ بأمر هللا"أبو محمد 33
 يوسف المستنجد

1170122611421180 

      فقط العباسيون سلطة مستقلة في العراق 
أحمد بن الحسن" الناصر لدين هللا"أبو العباس 34

 المستضئ
1180122511581225 

 1225122611761226محمد بن أحمد"الظاھر بأمر هللا"أبو النصر 35
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 الناصر
المنصور بن محمد" المسنتصر با"أبو جعفر 36

 الظاھر
1226124211921243 

عبد هللا بن منصور" المستعصم با"أبو أحمد 37
 المستنصر

ذبحه ھوالكو بعد أن سقطت بغداد في أيدي 1242125812131258
 المغول
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 العباسيون في حلب

 

ثم انتقلت  تمت له البيعة بعد مقتل المعتصم،  12611261 أحمد بن الحسن" الحاكم"أبو العباس 38
 الخالفة إلى القاھرة
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 العباسيون في القاھرة

 

 مالحظات حياة الحاكمفترة الحكم الحاكم 
  حتى من حتى من العباسيون في القاھرة 
 قتل1262 12611262 أبو القاسم أحمد المستنصر با 1
 1302 12681302 بأمر هللاأبو العباس أحمد الحاكم  2
 مات بالمنفى1302134012851340 أبو الربيع سليمان المستكفي با 3
 خلع  13401342 أبو إسحاق إبراھيم الواثق 4
 1352 13421352 أبو العباس أحمد الحاكم بأمر هللا 5
 1362 13521362 أبو الفتح أبو بكر المعتضد با 6
 خلع1406 13621377 أبو عبد هللا محمد المتوكل على هللا 7
 يوماً ثم خلع 15حكم   13771377 أبو يحي زكرياء المستعصم با 8
 أعيد ثم خلع  13771383 أبو عبد هللا محمد المتوكل على هللا7-2

 1386 13831386 واثق باأبو حفص عمر ال 9
 خلع  13861389 أبو يحي زكرياء المستعصم با8-2
 أعيد  13891406 أبو عبد هللا محمد المتوكل على هللا7-3

 خلع1430 14061412 أبو الفضل العباس المستعين با10
 1412144113801441 أبو الفتح داود المعتضد با11
 1450 14411450 أبو الربيع سليمان المستكفي با12
 خلع1459 14501455 أبو البقاء حمزة القائم بأمر هللا13
 1479 14551479 أبو المحاسن يوسف المستنجد با14
 1479149814161498 أبو العز عبد العزيز المتوكل على هللا15
 ةترك الخالفة لإلبن1521 14981509 أبو الصبر يعقوب المستمسك با16
أسره السلطان سليم األول و أقتيد إلى إسطمبول1543 15091516 محمد المتوكل على هللا17
 عاد بتفويض من إبنه1521 15161517 أبو الصبر يعقوب المستمسك با16-2
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 العثمانيون

  

 مالحظات  حياة الحاكمفترة الحكم الحاكم 
  حتى من حتى من العثمانيون في ياني سھير 
 1300132612581324 بن أرطغرل )1(عثمان " الغازي" 1

      العثمانيون في بورصة 
   13261359 )1(أورخان بن عثمان  2

      العثمانيون في إدرنة 
 1359138913261389 بن أورخان )1(مراد  3
 1389140213571403 )1(بن مراد  )1(بايزيد " الصاعقة"يلدرم  4
 1403142113871421 )1(بن بايزيد  )1(جلبي محمد  5

 خرج على أخيه في بورصة  14021406 عيسى بن بايزيد 
 خرج على أخيه في إدرنة والرميلة؟  14041410 )1(سليمان بن بايزيد  
 خرج على أخيه في إدرنة  14101413 )1(جلبي موسى بن بايزيد  
 1421144314021451 )1(بن محمد ) 2(مراد  6
 1443144414321481 )2(بن مراد ) 2( محمد" الفاتح" 7
 1444144414021451 )1(بن محمد ) 2(مراد 6-2
 1444144514321481 )2(بن مراد ) 2(محمد " الفاتح"7-2
 1445145114021451 )1(بن محمد ) 2(مراد 6-3
 1451145314321481 )2(بن مراد ) 2(محمد " الفاتح"7-3

      العثمانيون في القسطنطينية 
   14531481 )2(بن مراد ) 2(محمد " الفاتح"7-3

 تنازل1481151214521512 )2(بن محمد ) 2(بايزيد  8
 1512152014661520 بن بايزيد )1(سليم " الرھيب" 9
 1520156614951566 بن سليم )1(سليمان " نونيالقا "10
 1566157415241574 )1(بن سليمان ) 2(سليم " السكران"11
 1574159515461595 )2(بن سليم ) 3(مراد 12
 قتل1595160315661603 )3(بن مراد ) 3(محمد 13
 1603161715901617 )3(بن محمد  )1(أحمد 14
 عزل1617161815911639 )3(بن محمد  )1(مصطفى 15
 عزل ثم قتل1618162216041622 )1(بن أحمد ) 2(عثمان 16
 عزل1622162315911639 )3(بن محمد  )1(مصطفى 15-2

 1623164016091640 )1(بن أحمد ) 4(مراد 17
 عزل ثم قتل بالسم1640164816151648 )1(إبراھيم بن أحمد 18
 عزل1648168716421693 بن إبراھيم) 4(محمد 19
 عزل1687169116421691 بن إبراھيم) 2(سليمان 20
 1691169516431695 بن إبراھيم) 2(أحمد 21
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 عزل1695170316641703 )4(بن محمد ) 2( مصطفى22
 عزل1703173016731736 )4(بن محمد ) 3(أحمد 23
 تنازل1730175416961754 )2(بن مصطفى  )1(محمود 24
 1754175716961757 )2(بن مصطفى ) 3(عثمان 25
 1757177417171774 )3(بن أحمد ) 3(مصطفى 26
 أول من تلقب بالخليفة1774178917251789 )3(بن أحمد  )1(عبد الحميد 27
 عزل ثم قتل1789180717611808 )3(بن مصطفى ) 3(سليم 28
 1807180817791808 )1(بن عبد الحميد ) 4(مصطفى 29
 1808183917851839 )1(د الحميد بن عب) 2(محمود " عدلي"30
 1839186118231861 )2(بن محمود  )1(عبد المجيد 31
 تنازل ثم قتل1861187618301876 )2(عبد العزيز بن محمود 32
 عزل1876187618401904 )1(بن عبد المجيد ) 5(مراد 33
 عزل1876190918421918 )2(عبد المجيد  بن) 2(عبد الحميد 34
 1909191818441918 )2(بن عبد المجيد ) 5(محمد " رشاد"35
 تنازل1918192218611926)2(بن عبد المجيد ) 6(محمد " وحيد الدين "36
      الخليفة 
 عزل و به إنتھت الخالفة1922192418681944 بن عبد العزيز) 2(عبد المجيد 37
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 األئمة الزيديون األوائل

  

 مالحظات  حياة الحاكم فترة الحكم الحاكم  
  حتى من حتى من األئمة الزيديون األوائل 
 قتل 661 656661600 علي بن أبي طالب 1
ً  662 661662625 لحسن بن عليا 2  سقي سما

      الحسين بن علي 
      الحسن بن الحسن 
 مؤسس المذھب الزيدي 740 740698  زيد بن علي بن الحسين بن علي 3
  743 743726  يحي بن زيد 4
 باسيقتله المنصور الع 763 743763719 النفس الزكية محمد بن عبد هللا 5
 أخو السابق 763 763763722 إبراھيم بن عبد هللا الكامل 6
 قتله موسى الھادي بفخ 786 786  الحسين بن علي الفخي 7
      يحي بن عبد هللا بن الحسن 8
 جد األدارسة في المغرب     إدريس بن عبد هللا بن الحسن 9
      محمد بن جعفر الصادق10
بالكوفة، جاء في قاموس تاج العروس  815 790   محمد بن إبراھيم طباطبا11

أن اسم طباطبا أضيف إلى إبراھيم والد
القاسم ألن إبراھيم كان يبدل القاف طاء
للثغة في لسانه، وقد أراد أبوه أن يقطع
له ثوبا وھو طفل فخيره بين قميص 

)قباء قباء(طبا طبا، أي : وقباء، فقال
 نسب إلى الرس بأرمينية     القاسم الرسي بن إبراھيم12
 قتله المأمون بالسم 818 798   محمد بن محمد بن زيد13
      محمد بن القاسم14
      يحي بن عمر15
      الحسن بن زيد16
      محمد بن زيد17
18
 
 

      الحسن بن زيد

      )أئمة صعده(بنو رسي 
 أول من قام بالدعوة باليمن 911 897911 الھادي يحيى بن الحسين بن القاسم الرّسي19
 قام بالدعوة بالديلم 917 900917845 الناصر األطروش الحسن بن علي20
 تنازل عن اإلمامة ألخيه 923 911913 المرتضى محمد بن الھادي21
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 محاولة القرامطة الدخول إلى اليمن 937 913934 أحمد بن الھادي الناصر22
 قام بالدعوة بطبرستان 957 957  الثائر لدين هللا جعفر بن محمد23
  971 971  المھدي محمد بن الحسن24
 باليمن؟؟  934976 المنصور يحيى بن الناصر 
   9771012 الدعى يوسف بن المنصور 
 قام بالدعوة بالشام1003 9991003 المنصور القاسم بن علي العياني25
 قام بالدعوة بصنعاء1014 1014  الحسين بن القاسم26
   10031012 المھدي بن الحسين بن القاسم 
 1021 1021  المؤيد أحمد بن الحسين بن ھارون27
 قام بالدعوة بآمل1033 1033  سينأبو طالب يحي بن الح28
 قام بالدعوة بناعط  10351040 أبو ھاشم الحسن بن عبد الرحمن29
قام بالدعوة في بالد الديلم ثم خرج إلى 1055 10461053 الناصر أبو الفتح الديلمي30

اليمن، ثم قتل عندما دخل الصليحيون 
 صنعاء

      فترة اإلضطرابات 
 1084 1084  الناصر الصغير الحسين بن الحسن31
 قام بالدعوة بالديلم1094    الھادي الحقيني علي بن جعفر32
      أبو الرضي الكيسمي33
 قام بالدعوة بالديلم1126    أبو طالب الصغير يحي بن محمد34
      )2(بنو الرسي  
 إستعاد اليمن1171 11381171 سليمان المتوكل أحمد بن35
 قام بالدعوة بكوكبان1217 11851217 المنصور عبد هللا بن حمزة36
 1239 12171239 المعتضد يحيى بن المحسن37
 1258 12491258 المھدي أحمد بن الحسين38
 44راجع   12611262 يحيى بن محمد بن السراجى 
 1272 12621272 المنصور الحسن بن بدر الدين39
 1264    الحسين بن بدر الدين40
 قام بالدعوة بتعز1276 12721276 المھدي إبراھيم بن تاج الدين41
 قام بالدعوة بصنعاء1300 12781298 المتوكل المطھر بن يحيى42
 قام بالدعوة بصنعاء1363 12981327 المھدي محمد بن المطھر43
 قام بالدعوة بصنعاء1394    يحيى بن محمد بن السراجى44
      علي بن صالح بن إبراھيم بن تاج الدين45
 1346 13281349 المؤيد يحيى بن حمزة46
   13301330 الواثق المطھر بن محمد بن المطھر47
   13301350 بن على الفتحيالداعى أحمد 48
 1350137413061374 المھدي علي بن محمد49
 1391 13741391 الناصر صالح الدين بن المھدي50
 سجن1437  1391 المھدي أحمد بن يحي51
 1433 1438  الھادي علي بن المؤيد52
 1481  1438 المتوكل المطھر بن محمد53
   1475  المنصور الناصر بن أحمد54
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 1488  1475 الھادي عز الدين بن الحسن55
 1562    الناصر الحسن بن عز الدين56
 1553    المنصور محمد بن علي57
 دخول األتراك1558 15061558 المتوكل يحي شرف الدين بن شمس الدين58
 
 
 
 
 

 الھادي الحسن بن عز الدين
 
 
 

 عھد األتراك
 
 

بويع له باإلمامة بإشارة من االِمام 1579 15511558
 شرف الدين بعد ذھاب بصره

   15581576 المطھر بن يحي شرف الدين59
 توفي بالقسطنطينية بعد أسره1615 15761585 الناصر الحسن بن علي60
      )3) (أئمة صنعاء( و القاسم بن 
 1620 15921620 المنصور القاسم بن محمد61
 خروج األتراك1635 16201635 المؤيد محمد بن القاسم62
 1656 16351635 أحمد بن القاسم63
 1676 16351676 المتوكل إسماعيل بن القاسم64
 1715 16761681 قاسم بن المؤيدالمنصور ال 
 بصعده1709 16761676 علي بن أحمد بن القاسم65
 1681 16761681 المھدي أحمد بن الحسن66
 1683 16811683 المؤيد محمد بن المتوكل67
 بصنعاء1686 16811686 الھادي محمد بن إسماعيل 
 1686 16861716 حمد بن أحمدالمھدي م68
 1727    المنصور يوسف بن المتوكل 
 1709    الواثق الحسين بن الحسن 
 1602    الحسين بن محمد بن أحمد 
 1700    الحسين بن عبد القادر 
 1719 17161716 المنصور الحسين بن القاسم69
 1726 17161726 ل القاسم بن الحسينالمتوك70
 1754 17261726 الناصر محمد بن إسحاق71
 1727 17261726 المنصور الحسين بن المتوكل72
   17261747 الھادي المجيد بن محمد 
   17471776 المھدي العباس بن المنصور الحسين73
 1775    ن أحمدالمؤيد أحمد ب 
 1809 17761806 المنصور علي بن العباس74
 1816 18061816 المتوكل أحمد بن علي75
 1832  1806 المتوكل إسماعيل بن عبد هللا 
   18061816 المھدي أحمد بن الحسين 
 1851 18161835 المھدي عبد هللا بن المتوكل76
 1834    بدر الدين أحمد بن علي السراجي 
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 خلع  18351837 المنصور علي بن المھدي77
      الحسين بن علي 
 1840 18371840 الناصر عبد هللا بن الحسن78
   18411845 المھدي القاسم 
 1843 18401843 الھادي محمد بن المتوكل79
 مرة ثانية1857 18431845 المنصور علي بن المھدي80
   18451872 محمد بن يحي 
      المتوكل أحمد بن علي81
 1853 18481853 المنصور أحمد بن ھاشم82
 1889 18541855 المنصور محمد بن عبد هللا الوزير83
 1878  1855 المحسن بن أحمد الحوثي المتوكل84
 دخول األتراك إلى اليمن1901 18531875 المھدي محمد بن القاسم الحسيني85
      عھد األتراك 
 1889 18751889 الھادي شرف الدين بن محمد الحسيني86
 1904 18901904 المنصور محمد بن يحيى حميد الدين87
      )4) (بنو حميد الدين(أئمة اليمن  
 قتل1948 19041948 المتوكل يحي بن محمد المنصور89
 1962 19481962 الناصر أحمد بن يحيى90
حكم أسبوعاً ثم أُزيل عن الحكم بعد قيام  19621962 المنصور محمد البدر بن أحمد91

 ن الجمھورية اليمنيةالثورة وإعال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 

 

 

 

 أئمة اإلسماعلية

  

 مالحظات حياة الحاكمفترة الحكم الحاكم 
  حتى من حتى من أئمة اإلسماعلية 
   619661600 علي بن أبي طالب 1
   661680626 الحسين بن علي 2
   680713659 زين العبدين علي بن الحسين 3
   713732677 محمد الباقر 4
   732765702 جعفر الصادق 5
 ظھر في بالد الشام  765775719 إسماعيل 6
   775813746 محمد بن إسماعيل 7
   813828766 أحمد الوافي 8
   828840790 محمد التقي 9
   840876825 عبد هللا رضي الدين10
 في إفريقية  876934874 محمد المھدي11
   934945887 القائم بأمر هللا القاسم12
   945952913 المنصور إسماعيل13
 في مصر  952976930 المعز لدين هللا أبو تميم14
   976996953  نزارالعزيز با15
   9961020985 الحاكم بأمر هللا16
  102010351005 الظاھر علي17
  103510951029 المستنصر با سعد18
  109510971045 ) المصطفى با( نزار بن المستنصر با 19
 في ألموت 109711351069 ) الھادي( نصر علي بن نزار بن المست20
   11351157 )المھتدي( محمد بن علي بن نزار 21
  115711621121 ) القاھر( حسن بن محمد بن علي 22
  116211661152)على ذكره السالم( حسن بن حسن بن محمد 23
  116612101155 ) أعال محمد(   محمد بن حسن بن حسن24
  121012211186)جالل الدين حسن( حسن بن محمد بن حسن 25
  12212551213 عالء الدين محمد بن جالل الدين26
  125512561228 ركن الدين خيروشاه بن عالء الدين محمد27
لما مات اإلمام النزاري شمس الدين  125613101250)خيروشاه( ين شمس الدين محمد بن ركن الد28

محمد حصل نزاع كالعادة بين قاسم 
وأخيه مؤمن ادى ذلك إلى افتراق 
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اإلسماعيلية النزارية كما بينا إلى 
قاسمية ومؤمنية ، وقد ظلت 

اإلسماعيلية في سورية تابعة لألئمة 
المنحدرين من مؤمن شاه حتى إمامھم 

و) أمير محمد الباقر ( ن حيدر محمد ب
ومن ھنا تبقى الفرقة اإلسماعيلية   13101370 قاسم شاه بن شمس الدين محمد29

النزارية القاسمية األغاخانية الفرقة 
الوحيدة من بين سائر الفرق 

اإلسماعيلية السائرة على طريق اإلمامة
 : حتى عصرنا الحاضر

 في شھر بابك  13701424 قاسم شاهإسالم شاه بن 30
 في كاھاك  14241464 محمد بن إسالم شاه بن قاسم شاه31
   14641476 المستنصر با الثاني بن محمد بن إسالم32
 في شھر بابك 147614941456 عبد السالم شاه بن المستنصر با الثاني33
 في شھر بابك  14941497 ميرزا بن عبد السالم شاه غريب34
   14971509 أبو الذر علي بن غريب ميرزا35
   15091514 مراد ميرزا بن أبو الذر علي36
 في أنجودان  1514516 ذو الفقار علي بن مراد ميرزا37
  151615501513 ينور الدين علي بن ذو الفقار عل38
   15501585 خليل هللا علي بن نور الدين علي39
 في أنجودان  15851629 نزار الثاني بن خليل هللا علي40
 في كاھاك  16291661 سيد علي بن نزار الثاني41
 في كاھاك  16611695 حسن علي بن سيد علي42
  169517301675 قاسم علي بن حسن علي43
 في شھر بابك  17301780 أبو الحسن علي بن قاسم علي44
  178018171749 خليل هللا علي بن أبو الحسن علي45
 في الھند 181718811805 ) األغاخان األول( حسن علي شاه 46
  188118851830 ) آغاخان الثاني( ن علي علي شاه بن حس47
 في أوروبة 188519571877 ) آغاخان الثالث( سلطان محمد شاه علي 48
  1936 1957 ) آغاخان الرابع( كريم شاه علي 49
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 السالالت الكبرى
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 الفاطميون في القيروان

 مالحظات حياة الحاكمحكمفترة ال الحاكم 
  حتى من حتى من الفاطميون في القيروان 
   910920 عبيد هللا بن الحسين" المھدي"أبو محمد  1

      الفاطميون في المھدية 
  934 920934 عبيد هللا بن الحسين" المھدي"أبو محمد  1
  946 934946894محمد بن المھدي" ائم بأمر هللالق"أبو القاسم  2
  953 946953915 إسماعيل بن القائم" المنصور"أبو طاھر  3
 969فتح مصر   953973معاذ بن المنصور" المعز لدين هللا"أبو تميم  4

      الفاطميون في القاھرة 
  976 973976931معاذ بن المنصور" هللالمعز لدين "أبو تميم  4
  996 976996956 نزار بن المعز" العزيز با"أبو منصور  5
 اختفى  9961021986منصور بن العزيز" الحاكم بأمر هللا"أبو علي  6
 1021103610051036 علي بن الحاكم" الظاھر با"أبو الحسن  7
 1036109410291094 معاذ بن الظاھر" المستنصر با"أبو تميم  8
 1102 10941102أحمد بن المستنصر" المستعلي با"أبو القاسم  9

منصور بن " اآلمر بأحكام هللا"أبو علي 10
 المستعلي

 قتل1131 11021130

 ........ 11301131   
عبد المجيد بن " الحافظ لدين هللا"أبو الميمون 11

 محمد بن المستنصر
1131115011051150 

إسماعيل بن " الظافر بأمر هللا"أبو محمد 12
 الحافظ

 قتل1154 11501154

 1154116011501160عيسى بن الظافر" الفائز بنصر هللا"أبو القاسم 13
عبد هللا بن يوسف" العاضد لدين هللا"أبو محمد 14

 بن الحافظ
بعد إستنجاد الوزير شاور بنور الدين 1172 11601171

زنكي يرسل قائده أسد الدين شيركوه 
بعد موت شيركوه يقوم ....إلى مصر

الناصر صالح الدين خليفته و بأمر من
نور الدين بخلع المعتضد و بنھى الدولة

 الفاطمية
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  السالجقة

 مالحظات حياة الحاكم فترة الحكم الحاكم 
  حتى من حتى من السالجقة في إصفھان 
ملك المشرق"أبو طالب ركن الدين طغرل بك  1

 محمد بن ميكائيل بن سلجوق" والمغرب
10401063 1063 

داود بن ميكائيل بن " ملك الملوك"جغري بك  2
 سلجوق

 من قبل طغرل بك على فارس  10401063

محمد " عضد الدولة"أبو شجاع ألب أرسالن  3
 بن جغري بك

 قتل  10631073

ملكشاه بن " جالل الدولة"أبو الفتح معز الدين  4
 ألب أرسالن

بعد موت ملكشاه تفككت المملكة بين 1092 10721092
 أوالده و إخوته

 خلع 109210941087 ر الدنيا و الدين محمود بن ملكشاهناص 5
أبو المظفر ركن الدنيا و الدين بركياروق بن  6

 ملكشاه
 خلع  10941105

) 2(ملكشاه " جالل الدولة"ركن الدنيا والدين  7
 بن بركياروق

11041105   

 بعد وفاته إستقل محمود ابنه بالعراق1117 11051117ملكشاهأبو شجاع غياث الدنيا و الدين محمد بن 8
"عضد الدولة"أبو الحارث معز الدنيا و الدين  9

 )1(أحمد سنجر بن ملكشاه 
11181157   
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  األيوبيون في مصر

 مالحظات حياة الحاكم فترة الحكم  الحاكم 
  حتى من حتى من ييناأليوبيون في مصر من قبل الزنك 
أبو المظفر صالح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب 

 بن شاذي
كان صالح الدين قائداً على مصر من1169117411371193

طرف نور الدين زنكي وقد أزال 
مـ1171الخالفة الفاطمية بأمره سنة 

      في مصر) الملوك(األيوبيون  
يوسف بن" الملك الناصر"ح الدين أبو المظفر صال1

 نجم الدين أيوب بن شاذي
ثم استقل باألمر بعد وفاة ھذا ....1193 11741193

 األخير
عثمان بن " الملك العزيز"أبو الفتح عماد الدين 2

 صالح الدين يوسف
11931198 1199 

محمد بن عماد " الملك المنصور"ناصر الدين 3
 انالدين عثم

كان عمره تسع سنوات فتولى األمر   11981200
 عنه بھاء الدين قراقوش األتابكي

أحمد بن نجم " الملك العادل"أبو بكر سيف الدين 4
 الدين أيوب

 مع إمارته للشام1218 12001218

محمد بن " الملك الكامل"أبو المعالي ناصر الدين 5
 سيف الدين أحمد

 مع إمارته للشام1238 12181238

أبو بكر بن ناصر)" 2(الملك العادل "سيف الدين 6
 الدين محمد

 مع إمارته للشام، ثم خلع1240 12381240

أيوب بن)" 2(الملك الصالح "أبو الفتح نجم الدين 7
 ناصر الدين محمد

 مع إمارته للشام1249 12401249

تولت شؤوون الدولة حتى مقدم توران1257 12491250 درأم خليل شجر ال --- 
 شاه إلى مصر

توران شاه بن صالح الدين يوسف" الملك المعظم"8
 بن غياث الدين محمد

قتله مماليك أبيه الصالح بعد شھرين1250 12491250

موسى بن المسعود " الملك األشرف"مظفر الدين 9
 محمديوسف بن ناصر الدين 

اسميا ثم عزل، وبقى اسمه في الخطبة  12501252
 ھـ 652حتى 

شجر" المستعصمية"أم خليل عصمة الدنيا والدين 10
 الدر

زوجة الصالح نجم الدين، حكمت 1257 12501250
مصر ثمانين يوما ثم تخلت عن الحكم

 لزوجھا الثاني عز الدين أيبك
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 المرابطون
  

 مالحظات حياة الحاكم ة الحكمفتر  الحاكم 
  حتى من حتى من )العھد األول(رؤساء بنو لمتونة  
واستوسق لھم ملك ضخم منذ دولة عبد 837 837  تيولوتان 

الرحمن بن معاوية الداخل توارتة 
  ملوك منھم

  900 837900 يلتان 
  قتله صنھاجة وافترق أمرھم 918 900918 تميم بن يلتيان 
      )بطن من لمتونة(الرؤساء من بنو ورتانطق  
كانت رياسة لمتونة في بني ورتانطق     ... 

بن منصور بن مصالة بن المنصور 
بن مزالت بن أميت بن رتمال بن 

  تلميت وھو لمتونة
د عبد الرحمن الناصر وابنه على عھ   1010 تينزوا بن وانشيق بن بيزا 

  الحكم المستنصر في المائة الرابعة
 ...      
افترق أمرھم بعد   : قال ابن أبي زرع  10471050 أبو عبيد هللا بن تيفاوت 

تميم بن يلتان مائة وعشرون سنة إلى
أن قام فيھم أبوعبيد هللا بن تيفاوت 

تمعواالمعروف بناشرت اللمتوني فاج
عليه وأحبوه وكان من أھل الدين 
والصالح وحج وھلك لثالثة أعوام من

  رياسته في بعض غزواته
قام بأمرھم صھره يحيى بن إبراھيم    1050  يحيى بن إبراھيم الكندالي 

  الكندالي
خرجوا من الصحراء سنة خمس   1053   يحي بن عمر بن تالكاكين 

 مائةوأربعين وأبع
      أمراء المرابطين 
 1055 10531055  يحي بن عمر بن تالكاكين1
افتتح مدينة أغمات سنة تسع وأربعين،1087 10551061 أبو بكر بن عمر بن تالكاكين2

 سلم اإلمارة البن عمه
   10611062 يوسف بن تاشفين بن تاالكاكين3

      أمراء المرابطين في مراكش 
اختط يوسف مدينة مراكش سنة أربع 1107 10621107 يوسف بن تاشفين بن تاالكاكين3

وخمسين ونزلھا بالخيام وأدار سورھا
على مسجد وقصبة صغيرة الختزان 

أمواله وسالحه وكمل تشييدھا 
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وأسوارھا ابنه من بعده سنة ست 
  وعشرين وخمسمائة

بعد أن إستنجد به ملوك الطوائف   10861088 )1(في األندلس  
ھـ التي 481كانت وقعة الزالقة عام 

ھزم فيھا الفونسو السادس ملك ليونة
ثم سير الجيوش بعدھا إلى األندلس    1093 )2(في األندلس  

 مرة ثانية فقضى على الطوائف
   11041106 )3(في األندلس  
 في أيامه بدأت دعوة الموحدين1143 11071143 علي بن يوسف4
قتل أثناء معركه مع الموحدين بوھران1144 11431145 تاشفين بن علي5

(ھـ 541وفي بعض المصادر سنة (
ً   11441146 إبراھيم بن تاشفين6 بويع بمراكش إبراھيم ثم ألفوه مضعفا

عاجزاً فخلع وبويع عمه إسحق بن 
  علي بن يوسف بن تاشفين

اقتحم الموحدون عليھم المدينة في 1147 11461147 إسحق بن علي7
أخريات شوال سنة إحدى وأربعين 

ونجا إسحاق في  . وقتل عامة الملثمين
جملته وأعيان قومه إلى القصبة حتى 
نزلوا على حكم الموحدين وأحضر 

اق بين يدي عبد المؤمن فقتله إسح
الموحدون بأيديھم وتولى كبر ذلك أبو

 حفص
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  الموحدون

 مالحظات حياة الحاكم فترة الحكم  الحاكم 
  حتى من حتى من الموحدون في تينملل 
أصله من ھرغة من بطون المصامدة1128 11211128 محمد بن تومرت" المھدي"1

بعد حوالي سنتين اجتمع شيوخ   11281130 [....] 
 الموحدين على بيعة عبد المؤمن

 قضى وقته في غزو بالد المغرب  11301146 "الكومي"عبد المؤمن بن علي 2
      الموحدون في مراكش 
ش وقضى على المرابطيندخل مراك1163 11461163 "الكومي"عبد المؤمن بن علي 1

 الوزير  11461157 أبو جعفر بن عطية -1 --- 
 الوزير  11571158 عبد السالم الكومي -2 --- 
الوزير، استخلفه علي المغرب بعد   11581160 أبو حفص بن عبد المؤمن -3 --- 

 مسيره لفتح إفريقية
الوزير، ثم قام أبو بعقوب بعزل بني   11601163 بن جامعأبو العلى  -4 --- 

 جامع و غربھم إلى ماردة
 ثم رحل إلى إشبيلية1184 11631172 أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن2

الوزير، بعدما كان على عمل إشبيلية  11661172  أبو عبد هللا بن إبراھيم -1 --- 
الوزير، استخلفه أبو بعقوب بعد أن   11721176 أبو عمران بن عبد المؤمن -2 --- 

 رحل إلى األندلس
      الموحدون في إشبيلية 
 ثم عاد إلى مراكش  11721176 أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن2

      الموحدون في مراكش 
 استشھد أثناء حصار شنترين1184 11761184 ن عبد المؤمنأبو يعقوب يوسف ب2

 كان في اإلندلس متنقال بين الثغور  11831184 متنقال في األندلس 
 الوزير، ثم توفي1179 11761179 أبو حفص بن عبد المؤمن -3 --- 
ھـ وھزيمة  591وقعة األرك سنة 1198 11841198 يعقوب بن يوسف" المنصور"أبو يوسف 3

 النصارى
 ثم عاد إلى مراكش ومات ھناك  11951198 مقيما في إشبيلية 
 الوزير  11841195 أبو محمد عبد الواحد بن أبي حفص -1 --- 
تونس للقضاء ھـ إلى 601توجه سنة 1213 11981213 محمد بن المنصور" الناصر لدين هللا"4

 على فتنة ابن غانية
 مقيما في تونس، راجع تونس  12051208 مقيما في تونس 
 وقعة العقاب وھزيمة الموحدين  12121212 مقيما في إشبيلية 
  الوزير، ابن أخي الشيخ أبي حفص  11981199 أبو زيد بن يوجان -1 --- 

 (جد الحفصيين بتونس(
 الوزير، ثم إلى تونس مع السلطان  11991205 أبو محمد بن الشيخ أبي حفص -2 --- 
الوزير، تولى أمر المغرب أثناء غباب  12051214 أبو سعيد بن جامع -3 --- 

 السلطان في تونس
 1214122311991223 يوسف بن الناصر" المستنصر با"5
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 ثم عزل  12141214 أبو سعيد بن جامع -1 --- 
 الوزير  12141214 أبو يحيى الھزرجي -2 --- 
 ولي على األشغال  12141214  أبو علي بن أشرفي -3 --- 
 بعد أن أعيد  12141223 أبو سعيد بن جامع -4 --- 
 ثم خلع  12231223 لواحد بن يوسفعبد ا" المخلوع"أبو محمد 6

الوزير، ثم عزل وغرب إلى ھسكورة1224 12231223 أبو سعيد بن جامع -1 --- 
تولى) أصحاب تونس(شيخ الحفصيين   12231224 أبو زكرياء يحيى بن أبي يحيى بن أبي حفص7

 أمر ھناتة حتى تمت البيعة للعادل
وكان أخوته  . دعا لنفسه وتسمى العادل  12231224 بن يوسف" العادل"د أبو محم 

أبو العلى صاحب قرطبة وأبو الحسن
صاحب غرناطة وأبو موسى صاحب

  مالقة فبايعوه سراً 
ثم قتله شيوخ ھسكورة في قصر خنقا1227 12241227 بن يوسف" العادل"أبو محمد 8

 الوزير، من األسرة الحفصية  12241227 بن أبي محمد بن أبي حفص أبو زيد -1 --- 
دعا لنفسه وھو في األندلس، ثم عزل  12271229 يحي بن الناصر" المعتصم"أبو زكرياء 9

وبايع للمأمون صاحب فاس وصاحب  12271229 إدريس بن المنصور" المأمون"أبو العال  
أبي زيد بن يوجان تلمسان محمد بن 

وصاحب سبتة أبو موسى بن 
المنصور وصاحب بجاية ابن أخيه ابن

  األطاس
استدعاه أھل المغرب وبعثوا إليه 1233 12291233 إدريس بن المنصور" المأمون"أبو العال 10

بيعاتھم ، وأصدر كتابه بمحو اسم 
المھدي من السكة والخطبة والنعي 

صالة باللغة البربريةعليه في النداء لل
  "   : وزيادة النداء لطلوع الفجر وھو

وغير ذلك من   " أصبح و الحمد 
السنن التي اختص بھا المھدي وعبد 

 المؤمن وجرى على سننھا أ
ثم خالف يحيى بن الناصر المأمون   12331233 يحي بن الناصر" المعتصم"أبو زكرياء 9-2

مع عرب سفيان إلى الحضرة فاقتحمھا
وشيخھم جرمون بن عيسى ومعھم أبو
سعيد بن واندين شيخ ھنتاتة وعاثوا 

 فيھا
 خليفة يحي بن ناصر على مراكش  12331233 أبو سعيد بن وانودين -1 --- 
 ثم سار إلى سجلماسة  12331235 عبد الواحد بن المأمون" الرشيد"11
 راجع سجلماسة  12351236 في سجلماسة 
 الوزير  12331235 أبو محمد سعد بن المنصور-1 --- 

 ثم طرد منھا  12351236 يحي بن الناصر" المعتصم"أبو زكرياء 9-3
 الوزير  12351236 بن أبي حفص"  أبو حاقة"أبو إبراھيم  -2 --- 
11-
2

 عاد مرة أخرى1242 12361242 واحد بن المأمونعبد ال" الرشيد"

 الوزير، تواريخ تقريبية  12361242 أبو محمد بن وانودين -2 --- 
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 1248 12421248 السعيد بن المأمون" المعتضد با"أبو الحسن 12
كهثم سار السعيد إلى تلمسان فكان مھل  12471248 في إفريقية 

بتامزردكت على يد بني عبد الواد في
 صفر سنة ست وأربعين

 الوزير، من أمراء الموحدين  12421248 أبو إسحاق بن أبي إبراھيم -1 --- 
عمر بن أبي إبراھيم " المرتضى"أبو حفص 13

 إسحاق بن يوسف بن عبد المؤمن
ھـ فاس تسقط في أيدي بني 647سنة   12481267

، ثم فر من )المرينين(عبد الحق 
 مراكش بعد أن دخلھا أبو الدبوس

 الوزير  12481249 أبو محمد بن يونس -1 --- 
 الوزير  12491267 أبو زيد بن يعلو الكومي -2 --- 
 الوزير  12491267 أبو موسى بن عزوز الھنتاتي -3 --- 
إدريس بن " الواثق با" أبو الدبوس" أبو العال14

محمد بن أبي عبد هللا محمد بن أبي حفص بن عبد
 المؤمن

 ثم قتله يعقوب بن أبي الحق  12671270

أبو زيد بن أبي عمران محمد بن أبي  -1 --- 
 حفص

 الوزير، أخو السابق  12671270
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  المماليك

 مالحظات ياة الحاكمح فترة الحكم الحاكم  

  حتى من حتى من المماليك البحريون 
   12501257 المعز عز الدين أيبك 1
   12571259 المنصور نور الدين علي بن أيبك 2
   12591260 المظفر سيف الدين قطز 3
   12601277 الظاھر ركن الدين بيبرس البندقداري 4
السعيد ناصر الدين أبو المعالى محمد بن بركة  5

 خان بن بيبرس
12771279   

   12791279 العادل بدر الدين سالمش بن الظاھر بيبرس 6
   12791290 المنصور سيف الدين قالوون األلفى 7
طرد الصلببيين من عكا و أنھى   12901293 األشرف صالح الدين خليل بن قالوون 8

 وجودھم في المشرق
 خلع  12931294 الناصر محمد بن قالوون 9

   12941296 العادل زين الدين كتبغا المنصور10
   12961298 المنصور حسام الدين الجين11

 ة ثانية ثم تنازلمر  12981308 الناصر محمد بن قالوون9-2
   13081309 المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير12

 مرة ثالثة  13091340 الناصر محمد بن قالوون9-3
المنصور سيف الدين أبو بكر بن الناصر محمد 13

 بن قالوون
13401341   

   13411342 داألشرف عالء الدين كوجك بن الناصر محم14
   13421342 الناصر شھاب الدين أحمد بن الناصر محمد15
   13421345 الصالح عماد الدين إسماعيل بن الناصر محمد16
   13451346 الكامل سيف الدين شعبان بن الناصر محمد17
   13461347 المظفر زين الدين حاجي بن الناصر محمد18
الناصر بدر الدين أبو المعالي الحسن بن الناصر19

 محمد
13471351   

   13511354 الصالح صالح الدين صالح بن الناصر محمد20
19-
2 

الناصر بدر الدين أبو المعالي الحسن بن الناصر
 محمد

 مرة ثانية  13541361

صالح الدين محمد بن حاجي بن  المنصور21
 قالوون

13611363   

األشرف زين الدين شعبان بن حسن بن محمد بن22
 قالوون

13631376   

   13761381 المنصور عالء الدين علي بن شعبان23
 شاركه فى السلطنة األمير برقوق  13811382 الصالح زين الدين حاجى24
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 الجراكسة
 مالحظات حياة الحاكم فترة الحكم  الحاكم 
  حتى من حتى من المماليك البرجيون 
   13821399 الظاھر سيف الدين برقوق بن أنس اليبغاوى 1
 ھرب  13991405 الناصر فرج بن برقوق 2
   14051405 المنصور عبد العزيز بن برقوق 3
 مرة ثانية 1412 14051412 الناصر فرج بن برقوق2-2

ّ أبو الفضل العباسي  بعد مقتل السلطان فرج بن برقوق لم   14121412 المستعين با
يستقر األمراء فيما بينھم على من 
يخلفه على عرش السلطنة ولكنھم 
اتفقوا مبدئيا وكاجراء شكلى علي 

ّ اختيار الخليفة  العباسى المستعين با
أبو الفضل سلطانا على مصر 

باإلضافة إلى منصب الخالفة إلى أن 
وتم عزله بعد حوال.. تستقر األمور 

  1412 14121421 المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي 4
 تحت وصاية األمير ططر  14211421 المظفر أحمد بن الشيخ 5
  14211421ر سيف الدين ططراالظاھ6
 تحت وصاية األمير برسباي  14211422 الصالح ناصر الدين محمد بن ططر 7
   14221438 األشرف سيف الدين برسباي 8
 تحت وصاية األمير حقمق  14381438 العزيز جمال الدين يوسف بن بريباي 9

   14381453 لدين حقمقالظاھر سيف ا10
 خلع بعد شھر  14531453 المنصور فخر الدين عثمان بن جقمق11
   14531460 األشرف سيف الدين إينال العالئي12
 أربعة شھور  14601460 المؤيد شھاب الدين أحمد بن إينال13
   14601467 الظاھر سيف الدين خشقدم14
   14671468 الظاھر سيف الدين بلباي المؤيدي15
 عزل بعد شھرين  14681468 الظاھر تمر بغا الرومي16
تنازل عن البنه محمد وتوفى فى اليوم  14681496 األشرف سيف الدين قايتباي17

 التالى
   14961497 الناصر محمد بن قايتباي18
 ثالث أيام  14971497 الظاھر قانصوه19
 مرة ثانية  14971498 الناصر محمد بن قايتباي18-2

   14981500 الظاھر قانصوه األشرفي20
   15001501 األشرف جنبالط21
 مائة يوم  15011501 العادل طومان باي22
 ھزيمة مرج دابق أمام األتراك 1516 15011516 األشرف قانصوه الغوري23
 دخول األتراك  15161517 العادل طومان باي22-2
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  الصفويون

  

  حياة الحاكم فترة الحكم  الحاكم  
  حتى من حتى من الصفويون في تبريز 
أقر المذھب اإلثني عشري كمذھب 1501152414871524 إسماعيل األول 1

 رسمي في إيران و فارس
      الصفويون في قزوين 
تولى و عمره عشر سنوات، ثم من 1524157614141576 طھماسب 2

مـ و بسبب غزوات  1548سنة 
 العثمانيين نقل العاصمة إلى قزوين

الجند في محاولة إلرساء المذھب قتله  15761578 إسماعيل الثاني 3
 السني في إيران

و ھم " قزل باش"نصبه الجند أو   15781587 محمد خوذ بنده 4
 طائفة من التركمان السنيين

 يقضي على تسلط األتراك  15871629 عباس األكبر 5
   16291642 صفي 6
   16421666 عباس الثاني 7
   16661694 صافي الثاني 8
   16661694 سليمان األول 9

      الصفويون في أصفھان 
مـ في إصفھان، ثم دخول 1698منذ 1694172216681726 سلطان حسين األول10

 األفغان
   17221729 الغلزويون 
ذي إستعادنصبه نادر شاه األفشري ال1722173217041740 طھماسب11

 البالد من الغلزويين
تحت وصاية نادر شاه، ثم بعد وفاته 1732173617321740 عباس الثالث12

 يبدأ عھد نادر شاه
      الصفويون من قبل الزند 
جاء به كريم خان زند بعد مرحلة 1749175017141763 سليمان الثاني13

 در شاهالفوضى أثر مقتل نا
 كان كريم خان وصياً عليه1750177317331773 إسماعيل الثالث14
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  المغول

  

 مالحظات حياة الحاكم فترة الحكم  الحاكم 
  حتى من حتى من المغول 
من نسل التيموريون كان قبلھا حاكما 1526153014831530 ظھير الدين محمد بابر 1

)راجع أوزبكستان(فرغانة  على إمارة
 1530154015081556 ناصر الدين محمد ھمايون بن بابر 2

بعد دخول السلطان شير شاه الصوري  15401555 الصوريون 
      )مرة ثانية(المغول 

   15551556 ناصر الدين محمد ھمايون بن بابر2-2
 1556160515421605 أبو الفتح جالل الدين محمد أكبر بن ھمايون 3
أبو المظفر نور الدين محمد جھانكير بن محمد  4

 أكبر
1605162715691627 

 1627 16271627 دوار بخش بن خسرو بن جھانكير 
بعد وفاته حكم أواله إمارات متفرقة1628165815921666 انكيرشھاب الدين شاه جھان خسرو بن جھ 5

      إمارات منفصلة 
 في كجرات، ثم قتل1661 16581661 مراد بخش بن شاه جھان 1
 في البنغال، ثم قتل1660 16581659 شاه شجاع بن شاه جھان؟ 2
 في آكرا، ثم قتل1660 16581659 دارا شيخوه بن شاه جھان؟ 3

      )تابع(على كامل الھند  
أبو المظفر مؤيد الدين محمد أورنكزيب عالمكير 6

 بن محمد شاه جھان
 ثم اختلف أوالده من بعده1658170716181707

      إمارات منفصلة 
 ي شمال الھندف   1707 عزام شاه ين أورنكزيب 1
 )وسط الھند(في الدكن   17071709 كام بخش بن أورنجزيب 2

      )تابع(على كامل الھند  
أبو النصر قطب الدين محمد معظم شاه عالم  7

 بھادر بن أورنكزيب
 بعد وفاته كثر أدعياء الحكم1707171216431712

 أعلن نفسه سلطانا1712 17121712 ظيم بن شاه عالم بھادرعظيم الشأن محمد ع 
أبو الفتح معز الدين محمد جھاندار بن شاه عالم  8

 بھادر
 ثم قتل1712171316611713

أبو المظفر جالل الدين محمد فروخسيار بن  9
 محمد عظيم

1713171916871719 

ين رافع الدرجات بن رافعأبو البركات شمس الد10
 الشأن بن شاه عالم بھادر

1719171916661719 

 أعلن نفسه سلطانا  17191719 نيقسيار محمد بن محمد أكبر بن أورنكزيب 
بن رافع الشأن) 2(رافع الدولة محمد شاه جھان 11

 بن شاه عالم بھادر
1719171917001719 

الفتح روشان أختار ناصر الدين محمد شاه بن أبو12
 جھان شاه بن شاه عالم بھادر

1719174817021748 
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ظاھر الدين أبو الفتح محمد إبراھيم بن رافع  
 الشأن بن شاه عالم بھادر

 أعلن نفسه سلطانا1720 17201720

أبو النصر مجاھد الدين أحمد شاه بھادر بن محمد13
 شاه

1748175417251775 

بن ) 2(عزيز الدين أبو العدل محمد عالمكير 14
 جھاندار بن شاه عالم بھادر

1754175916991759 

بن محي الدين محمد ) 3(محي الدين شاه جھان 15
 بن كام بخش بن أورنكزيب

17591759   

بن ) 2(عالم  أبو المظفر جالل الدين محمد شاه16
 )2(عالمكير 

1759178817281806 

   17881788 بيدار بخت محمد بن أحمد شاه بھادر17
بن ) 2(أبو المظفر جالل الدين محمد شاه عالم 16-2

 )2(عالمكير 
17881806   

شاه عالم ) 2(أبو النصر معين الدين محمد أكبر 18
)2( 

1806183717591837 

بن) 2(أبو المظفر سراج الدين محمد بھادر شاه 19
 )2(محمد أكبر 

ثم قضى على حكمه البريطانيين، 1837185817751862
 وتلقب ملوك بريطانيا بأباطرة الھند
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  السالالت في األندلس
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  بنو عباد

  

 مالحظات لحاكمحياة ا فترة الحكم الحاكم 
  حتى من حتى من بنو عباد 
نسبه الكامل ھو محمد بن إسماعيل بن1042 10231042 أبو القاسم محمد بن عباد 1

قريش بن عباد بن عمر بن أسلم بن 
عمرو بن عطاف بن نعيم اللخمي، و 

 قد كان قاضي إشبيلية آنذاك
 1042106910161069 ن محمدب" المعتضد"أبو عمر عباد  2
دخول المرابطين و نفي المعتمد إلى 1095 10691091 بن عباد" المعتمد"أبو القاسم محمد  3

 أغمات
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  بنو عامر

  

 مالحظات حياة الحاكم فترة الحكم الحاكم 
  حتى من حتى من بنو عامر 
 1021106010071060 ز بن أبي عامرالمنصور عبد العزي 1
   10611065 المظفر عبد الملك بن عبد العزيز 2
      بنو عامر مرة أخرى 
 1085 10761085 أبو بكر محمد بن عبد العزيز 3
ً   10851086 أبو عمرو عثمان بن أبي بكر 4  كان قاضيا
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  بنو غانية

  

 مالحظات حياة الحاكم فترة الحكم الحاكم 
  حتى من حتى من بنو غانية 
اشتھر باسم محمد بن غانية و ھي 1156 11261156 محمد بن علي" ابن غانية" 1

أمه، سمه الكامل محمد بن علي بن 
 يحيى المسوفي

 ثم عزل و قتل1156 11561156 عبد هللا بن محمد بن علي 2
استولى على الحكم بعد أن قتل أخاه 1183 11561183 أبو إبراھيم إسحاق بن محمد 3

 عبد هللا
   11831184 أبو عبد هللا محمد بن إسحاق 4

 من قبل الموحدين  11841184 علي بن الزبرتير 
قتل بالقرب من بجاية بعد أن حاول أن1227 11841187 أبو الحسن علي بن إسحاق 5

يوسع مملكته حتى المغرب األوسط
تواريخ ھذه الفترة متضاربة، وكذا      فترة اضطرابات 

 أسماء من تعاقبوا
 نفاه أخوه إلى المشرق  11851187 أبو عبد هللا محمد بن إسحاق 6
   11871187 عبد هللا بن إسحاق 7
   11871187 تاشفين بن إسحاق 8
 ثم دخول الموحدين  11871203 عبد هللا بن إسحاق 9
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  بنو نصر

 مالحظات حياة الحاكم فترة الحكم الحاكم  
  حتى من حتى من بنو نصر في غرناطة 
بن يوسف بن ) 1(محمد " األحمر"أبو عبد هللا  1

 نصر
1232127311951273 

 1273130212361302 بن محمد) 2(محمد " الفقيه"أبو عبد هللا  2
 1302130912571314)2(بن محمد ) 3(محمد " المخلوع"أبو عبد هللا  3
 1309131412871322 )2(أبو الجيوش نصر بن محمد  4
 1314132512791325)1(بن فرج بن محمد ) 1(الوليد إسماعيل  أبو 5
 ثم قتل1325133313151333 )1(بن إسماعيل ) 4(أبو عبد هللا محمد  6
 الحاجب ثم ثم قتل1329 13251329 ابن المحروق --- 
بن ) 1(يوسف " المؤيد با"أبو الحجاج النيار  7

 )1(ل إسماعي
 ثم قتل1332135413181354

بن يوسف ) 5(محمد " الغني با"أبو عبد هللا  8
)1( 

1354135913381391 

 الحاجب1359 13541359 أبو النون رضوان --- 
 الوزير1354135913131375 لسان الدين بن الخطيب --- 
 1359135913391360 )1(بن يوسف ) 2(ل أبو الوليد إسماعي 9
بن ) 6(محمد " الغالب"أبو عبد هللا األحمر 10

 )2(إسماعيل 
 ثم أعدم1359136213321362

بن يوسف ) 5(محمد " الغني با"أبو عبد هللا 8-2
)1( 

13621391   

 بن محمد) 2(يوسف " المستغني"أبو الحجاج 11
)5( 

13911392 1392 

 1392140813701408)2(بن يوسف ) 7(محمد " المستعين"أبو عبد هللا 12
 1408141713761417)2(بن يوسف ) 3(يوسف " الناصر"أبو الحجاج 13
بن ) 8(محمد " المتمسك"أبو عبد هللا الصغير 14-1

 )3(يوسف 
1417141914111431 

 1419142713961451بن نصر) 9(محمد " الغالب"أبو عبد هللا األيسر 15
بن ) 8(محمد " المتمسك"أبو عبد هللا الصغير 14-2

 )3(يوسف 
14271429   

 1429143113961451بن نصر) 9(محمد " الغالب"أبو عبد هللا األيسر 15-2
 1432 14311432)6(بن محمد ) 4(و الحجاج أبو المول يوسف أب16
   14321445بن نصر) 9(محمد " الغالب"أبو عبد هللا األيسر 14-3

 1445144514151454 بن عثمان) 10(محمد " األحنف"أبو عبد هللا 17
   14451446)5(بن أحمد بن محمد ) 5(أبو الحجاج يوسف 18
   14461447 بن عثمان) 10(محمد " األحنف"أبو عبد هللا 17-2
 )11(م حكم مع محمد  1451منذ   14471453بن نصر) 9(محمد " الغالب"أبو عبد هللا األيسر 14-4

حكم مع م أشرك في ال 1454منذ   14511455 )8(بن محمد ) 11(محمد " شيكيتو"19
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 سعد بن علي
بن أبي الحسن ) 12(أبو عبد هللا الزعبي محمد 20

 علي
14521453   

سعد بن علي بن يوسف " المستعين"أبو نصر 21
)2( 

14531462   

   14621462)5(بن أحمد بن محمد ) 5(أبو الحجاج يوسف 18-2
 1485 14641482 سعد بن) 2(أبو الحسن علي 22
بن أبي الحسن ) 12(أبو عبد هللا الزعبي محمد 20-2

 علي
14821483   

   14831485 بن سعد) 2(أبو الحسن علي 21-2
   14851490 بن سعد الزغل) 13(محمد 23
بن أبي الحسن ) 12(أبو عبد هللا الزعبي محمد 20-3

 علي
ضمت إلى مملكة قشتالة و ليونة 1490149214681533

لتتوحد بذالك إسبانية تحت راية 
 النصرانية
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 بنو ھود

  

 مالحظات حياة الحاكم فترة الحكم الحاكم 
  حتى من حتى من بنو ھود 
   12281238محمد بن يوسف بو ھود" المتوكل"أبو عبد هللا  1
 1266 12381238 "الواثق با"أبو بكر محمد  2

      )2(بنو ھود  
 تواريخ ھذه الفترة متضاربة  12401262 بن ھود" بھاء الدولة"محمد  3
   12621263 أبو جعفر بن محمد 4
   12631264 محمد بن أبي جعفر 5
مرة ثانية ثم سقطت مرسية و ضمت   12641266 "الواثق با"بكر محمد أبو 6-2

 إلى مملكة قشتالة
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  السالالت في أفريقيا
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  األغالبة

 مالحظات حياة الحاكم فترة الحكم الحاكم  
  حتى من حتى من بنو األغلب 
 800واله ھارون الرشيد سنة  812 800812 ميميإبراھيم بن األغلب الت 1
   812817 أبو العباس عبد هللا بن إبراھيم 2
 827غزو صقلية العام  817838788838 أبو محمد زيادة هللا بن إبراھيم 3
  838841790841 أبو عقال األغلب بن إبراھيم 4
   841856 أبو العباس محمد 5
  856863835863 أبو إبراھيم أحمد بن محمد بن األغلب 6
   863864 )1(بن محمد ) 2(زيادة هللا  7
 870غزو مالطة العام  875 864875)2(بن أحمد ) 2(أبو عبد هللا أبو الغرانيق محمد  8
 878غزو سيراقوسة العام  875902852902 بن أحمد) 2(أبو إسحاق إبراھيم  9
   902903 )2(بن إبراھيم ) 2(أبو العباس عبد هللا 10
 خلفھم الفاطميون  903909 بن عبد هللا) 3(أبو مضر زيادة هللا 11
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  لرستميونا

 مالحظات حياة الحاكم فترة الحكم الحاكم  
  حتى من حتى من ونالرستمي 
   776784 عبد الرحمن بن رستم بن بھرام 1
   784832 عبد الوھاب بن عبد الرحمن 2
   832871 أبو سعيد األفلح بن عبد الوھاب 3
   871871 أبو بكر بن األفلح 4
   871894 أبو اليقضان محمد بن األفلح 5
   894897 أبو حاتم يوسف بن محمد الحكم 6
   897901 يعقوب بن األفلح 7
   901906 أبو حاتم يوسف بن محمد 8
 دخول الفاطميين  906909 يعقوب بن األفلح 9
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  األدارسة

  

 مالحظات حياة الحاكم فترة الحكم الحاكم 
  حتى من حتى من األدراسة في وليلي 
بايعته قبيلة أوربة البربرية ثم قتل  791 788791 إدريس بن عبد هللا الكامل 1

 بتدبير من ھارون الرشيد العباسي
 [....] 791802   
 سنة 11بويع وھو ابن  802809791828 إدريس بن إدريس 2

      اساألدارسة في ف 
  809828791828 إدريس بن إدريس 2
  836 828836 محمد بن إدريس 3
  849 836848 علي بن محمد 4
  848 848864 يحي بن محمد 5
 ثم خلع 874 864874 يحي بن يحي 6
   874883 علي بن عمر بن إدريس 7
 قتل ثم ضعف أمر الدولة من بعده 904 883904 إدريس  سم بنيحي بن القا 8
 دخول مصالة قائد الفاطميين 934 904917 يحي بن إدريس بن عمر 9

      من قبل الفاطميين -األدارسة  
دخول مصالة بن حبوس فاس و  934 917921 يحي بن إدريس بن عمر 9

طاعة  استنزال يحي بن إدريس إلى
 عبيد هللا المھدي

      )العھد الثاني(األدارسة في فاس  
دخل فاس و أخذھا فخرج إليه ابن أبي  925927الحسن بن محمد بن القاسم بن إدريس" الحجام"10

من فيل  -العافية صاحب المغرب 
فھزمه بوادي المطاحن،  -الفاطميين

غدر به صاحبه حامد الھمداني بعد 
 ودته إلى فاسع

      األدارسة في منطقة الريف 
   905922 الحسن الحجام بن محمد بن القاسم 1
 في حجر النسر  938949 القاسم كنون بن محمد بن القاسم 2
 في أصيال  949954 أبو العيش أحمد بن كنون 3
 نسرفي حجر ال  954974 الحسن بن كنون 4

 .... 974985   
 مرة ثانية  985985 الحسن بن كنون4-2
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  لحفصيونا

 
 

 مالحظات حياة الحاكم فترة الحكم الحاكم

  حتى من حتى من )1(الحفصيون من قبل الموحدين  
 1216 12071216 أبو محمد عبد الواحد بن أبي حفص 1
      )2(قبل الموحدين الحفصيون من  

 واله العادل  12241230 عبد هللا بن أبي محمد بن أبي حفص2-2
      )عھد االستقالل(بنو حفص في تونس  
 1251 12301251أبو زكرياء يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص 1
 1276 12511276)1(بن يحي ) 1(محمد " المستنصر"أبو عبد هللا  2
   12761279 )1(بن محمد ) 2(يحي " الواثق"أبو زكرياء  3
   12791284 )1(أبو إسحاق إبراھيم بن يحي  4
 خرج على السابق  12821282 أحمد بن أبي عمارة 
   12841295 )1(بن يحي ) 1(أبو حفص عمر  5
بن) 2(محمد " المنتصر"و عصيدة أبو عبد هللا أب 6

 )2(يحي 
12951309   

 ثم انتقل إلى بجاية  13091309بن عبد الرحمن) 1(أبو بكر " الشھيد"أبو يحي  7
   13091311 )3(بن يحي ) 1(خالد " الناصر"أبو البقاء  8
   13111317 بن يحيي اللحياني) 1(أبو يحي زكرياء  9
بن ) 3(محمد " المستنصر"أبو دربة اللحياني 10

 )1(زكرياء 
 في تونس  13171318

   13181346 )2(بن يحي ) 2(أبو بكر " المتوكل"أبو يحي 11
 ثم دخول المرينيين  13461349 )2(بن أبي بكر ) 2(أبو حفص عمر 12
   13461346 دخول المرينيين 
أحمد بن أبي بكر " المتوكل"أبو العباس الفضل 13

)2( 
 صاحب بجاية1391 13491349

بن أبي بكر) 2(إبراھيم " المستنصر"أبو إسحاق 14
)2( 

 ثم خلع  13491357

 مرة أولى  13531353 دخول المرينيين 
   13571357 دخول المرينيين 
بن أبي بكر) 2(إبراھيم " المستنصر"اق أبو إسح14-2

)2( 
 مرة ثانية من قبل المرينيين1391 13571369

   13691371 )3(بن يحي ) 1(خالد " الناصر"أبو البقاء 15
 كان سلطانا على بجاية  13711394 بن محمد) 2(أحمد " أبو العباس المستنصر16
   13941434)2(عبد العزيز بن أحمد " المتوكل"أبو فارس 17
بن محمد ) 4(محمد " المتنصر"أبو عبد هللا 18

 المنصور
14341436   

   14361488 أبو عمر عثمان بن محمد المنصور19
بن محمد المسعود بن محمد) 3(أبو زكرياء يحي 20

)4( 
14881489   

   14891490 لمؤمن بن أبي سالم إبراھيمأبو محمد عبد ا21
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   14901494 )4(بن يحي ) 2(أبو يحي زكرياء 22
بن أبي محمد ) 5(محمد " المتوكل"أبو عبد هللا 23

 الحسن بن مسعود
14941526   

   15261535 )5(أبو عبد هللا الحسن بن محمد 23-1
خير الدين بربروسة يستولي على   15351535 دخول األتراك 

 تونس
      الحفصيون من قبل اإلسبان 
واله اإلمبراطور شارلكانت األسباني  15351543 أبو عبد هللا الحسن بن محمد23-2

   15431573 بن الحسن) 3(أبو زيان أحمد 24
علج علي، داي الجزائر يحاصر   15691569 حصار تونس 

 المدينة
 دخول األتراك يقيادة سنان باشا  15731574 بن الحسن) 6(أبو عبد هللا محمد 25
 --------      
      بنو حفص في بجاية 
   12841299 )1(يحي بن إبراھيم " المنتخب'أبو زكرياء  1
ثم انتقل إلى تونس ووحد المملكة   13001309 )3(بن يحي ) 1(خالد " الناصر"أبو البقاء  2

 الحفصية من جديد
   13091319 إلى تونس 
    1319بن عبد الرحمن) 1(أبو بكر " الشھيد"أبو يحي  3
كر أحمد بن أبي ب" المتوكل"أبو العباس الفضل  4

)2( 
 مع قسنطينة  13481348

   13481353)2(محمد بن أبي بكر " المنصور"أبو عبد هللا  5
   13531357 دخول بنو مرين 

 أعيد   1360 2(محمد بن أبي بكر " المنصور"أبو عبد هللا 5-2
 ثم إلى تونس  1371  مدبن مح) 2(أحمد " أبو العباس المستنصر 6
 راجع سالطين تونس  13711394 من قبل سالطين تونس 
 --------      
      بنو حفص في قسنطينة 
 قادما من تونس، ثم ذھب إلى بجاية  13091319بن عبد الرحمن) 1(أبو بكر " الشھيد"أبو يحي  1
 .... 13191348   
   13481348 إلى سلطان بجاية 
أحمد بن أبي بكر " المتوكل"أبو العباس الفضل  2

)2( 
 ثم إلى تونس  13481349

 ... 13481567   
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  الزيانيون

  

 مالحظات حياة الحاكم فترة الحكم الحاكم  
  حتى من حتى من الحفصيينالعمال من قبل  
    1242 أبو يحي يغمراسن بن زّيان 
 ...      
 ...  1236   
      الزيانيون في تلمسان 
ينتمي إلى قبيلة عبد الواد و ھي فرع 1236128312061283 أبو يحي يغمراسن بن زّيان 1

 من بربر زناتة
 1303 12831303 أبو سعيد عثمان بن يغمراسن 2
   13031308 أبو زيان محمد بن عثمان 3
 قتله ابنه1318 13081318 أبو حمو موسى بن عثمان 4
 دخول المرينيون تلمسان1318133612931373 أبو تاشفين بن موسى 5
قتل في معركة مع المرينيين ثم دخلوا1352 13481352زيد بن أبي زكريا بن يغمراسنأبو سعيد بن أبي  6

 تلمسان مرة ثانية
قبض عليه أبو عنان المريني ثم قتل1352 13521352 أبو ثابت بن أبي زيد 7

   13521359 المرينيون 
قتله ابنه بمساعدة من السلطان المريني1359138913211389 أبو حمو موسى بن أبى يعقوب بن أبي زيد 8
 دخول المرينيين1389139213511393 أبو تاشفين عبد الرحمن بن موسى 9

حكم أربعين يوماً، ثم قتله عمه بالسم1393 13931393 أبو ثابت يوسف بن أبى تاشفين10
طرد و جاء المرينيون بأخيه بعد تسعة  13931394 أبو الحجاج يوسف بن أبي حمو11

 لحكمأشھر من ا
 كان ظالً للمرينيين  13941399 أبو زّيان بن أبي حمو12
 عزله المرينيون و جاؤا بأخيه  13991402 أبو محمد عبد هللا بن أبي حمو13
 1411 14021411 أبو عبد هللا محمد بن أبي حمو14
 خرج عليه عمه ثم خلع  14111411 عبد الرحمن بن أبي عبد هللا15
 خرج عليه أخوه ثم خلع  14111412 السعيد بن أبى حمو موسى16
 خلع1430 14121424 أبو مالك عبد الواحد بن أبي حمو17
 خلعه السلطان أبو فارس المريني  14241428 أبو عبد هللا محمد بن أبي تاشفين18
أعيد، ثم خرج عليه أبو عبد هللا و قتله1430 14281430 و مالك عبد الواحد بن أبي حموأب17-2
 أسره المرينيون، ثم مات في تونس1436 14301431 أبو عبد هللا محمد بن أبي تاشفين18-2

ر فيخلع ثم لجأ عند ملوك بني األحم  14301462 أبو العباس أحمد بن أبي حمو19
 غرناطة

محمد بن أبي زيان محمد: نسبه الكامل1468 14621468 أبو عبد هللا محمد المتوكل على هللا20
بن أبي ثابت بن أبي تاشفين بن أبي 
حمو موسى بن أبي يعقوب بن أبي 
زيد بن زكريا بن أبى يحي يغمراسن

 خوهعزله أ  14681473 أبو تاشفين بن المتوكل21
 قتله إخوته1504 14681504 أبو عبد هللا محمد الثابت بن المتوكل22
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سقوط مدينة وھران في أيدي اإلسبان،  15041516 أبو عبد هللا محمد بن الثابت23
ثم ذھاب السلطان بنفسه إلى إسبانية 
حيث وقع معاھدة يلزم فيھا نفسه 
 ةالخضوع لإلسبان مع دفع الجزي

دخول عروج بربروس مدينة تلمسان،  15161528 أبو حمو بن المتوكل24
السلطان يذھب إلى وھران و يطلب 
مساعدة إسبانية التي تلبي طلبه، بفضل
المساعدة يسترجع تلمسان بعد استشھاد

 عروج في الواقعة
 األتراك في الجزائريتحالف مع   15281540 أبو محمد عبد هللا بن المتوكل25
خرج عليه أخوه بمساعدة من اإلسبان1550 15401543 أبو زيان أحمد بن أبي محمد عبد هللا26
   15431543 أبو عبد هللا محمد الرابع27
سانعاد مرة أخرى بعد أن استعاد تلم  15431550 أبو زيان أحمد بن أبي محمد عبد هللا26-2

بعد أن حاول التمرد على األتراك   15501554 الحسن بن أبي محمد عبد هللا28
بمساعدة اإلسبان دخول حاكم الجزائر
صالح رايس تلمسان و إنھاء حكم 

 الزيانيين
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  المرينيون

  

 مالحظات حياة الحاكم فترة الحكم الحاكم  
  حتى من حتى من شيو خ بني مرين 
   12171240 أبو محمد عبد الحق المريني 
   12401244 أبو معروف محمد بن عبد الحق 
   12441249 أبو يحي أبو بكر بن عبد الحق 
      سالطين بني مرين في فاس 
 د القضاء على الموحدينبع1249128612101286 أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق 1
   12861307 أبو يعقوب يوسف الناصر بن يعقوب 2
   13071308 أبو ثابت عامر بن يوسف 3
   13081310 أبو الربيع سليمان بن يوسف 4
   13101331 أبو سعيد عثمان بن يعقوب 5
   13311348 أبو الحسن علي بن عثمان 6
   13481358 فارس بن علي" المتوكل"أبو عنان  7
   13581358 محمد بن فارس" السعيد"أبو زيان 8-1

   13581359 أبو يحي أبو بكر بن فارس 9
   13581361 أبو سالم إبراھيم بن علي10
   13611366 محمد بن يعقوب11
   13661372 عبد العزيز بن علي" المستنصر"أبو فارس 12

 الحرب األھلية  13721373 محمد بن عبد العزيز" السعيد"أبو زيان 8-2
   13731384 أحمد بن براھيم" المستنصر"أبو العباس 13
 حكم في مراكش  13741382 أبو زيد عبد الرحمن بن أبي إفلوسن 
   13841387 أبو فارس موسى بن فارس14
   13871393 أبو العباس أحمد بن أحمد15
   13961393 أبو فارس عبد العزيز بن أحمد16
   13961398 أبو عامر عبد هللا بن أحمد17
   13981421 أبو سعيد عثمان بن أحمد18
 ثم حكم تحت سيادة السعديين  14201428 أبو محمد عبد الحق بن عثمان19
      بنو مرين من قبل السعديين 

   14281465 أبو محمد عبد الحق بن عثمان 
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  حتى من حتى من دايات الجزائر 
 الدايات  16711682 حاج محمد الترك 1
 "ميزو مورتو"قتله حسين   16821683 بابا حسن 2
 1710 16831688 "ميزو مورتو"الحاج حسين  3
 خلع  16881688 إبراھيم خوجا 4
 قتل1695 16881695 حاج شعبان 5
   16951698 حاج أحمد 6
   16981699 شاوشحسن  7
   16991700 علي 8
 قتلته اإلنكشارية1705 17001705 حاج مصطفى 9

   17051706 حسين خوجا10
 قتلته العامة1710 17071710 محمد بقطاش11
   17101710 دالي إبراھيم12
   17101718 علي شاوش13
 قتل1724 17181724 محمد بن حسن14
ً  88مات عن 1732 17241731 كرد عبدي15  عاما
 إستقال  17311745 إبراھيم16
ً 1748 17451748 إبراھيم كوتشك17  مات مسموما
 قتلته اإلنكشارية1754 17481754 محمد بن بكار18
ً 1766 17541766 "بو اصبع"بابا علي 19  مات مسموما
 مات بالشيخوخة  17661791 محمد بن عثمان20
 مات بعد مرض عضال1798 17911798 حسن21
 مات بعد أن قطع لسانه1805 17981805 مصطفى22
 نكشاريةقتلته اإل1808 18051808 أجمد باي23
 قتل1815 18081809 "الغسال"علي 24
   18091815 حاج علي باشا25
 حكم مدة شھر واحد  18151815 محمد الخزناجي26
   18151817 عمر آغا27
 مات بالطاعون1818 18171818 "علي خوجا"علي بن أحمد 28
م يتمكن  1830من يوليو  5في الـ1818183017731838 حسين بن حسين29

الفرنسيون من االستيالء على مدينة 
الجزائر، لتبدأ معھا مرحلة اإلحتالل
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  السعديون

  

 مالحظات حياة الحاكم فترة الحكم الحاكم  
  حتى من حتى من السعديون في سوس 
   15111517 بأمر هللا محمد المھدي القائم 1
   15171525 أبو العباس أحمد األعرج بن المھدي 2

      السعديون في مراكش 
   15251540 أبو العباس أحمد األعرج بن المھدي 2

      السعديون في فاس 
 على فترات  15401554 أبو عبد هللا محمد الشيخ المھدي 3

      السعديون في مراكش 
   15491557 أبو عبد هللا محمد الشيخ المھدي 3
   15571574 أبو محمد عبد هللا الغالب بن محمد 4
   15741576 أبو عبد هللا محمد المتوكل المسلوخ 5
 معركة واد المخزن مع الفيالليين  15761578 أبو مروان عبد الملك الغازي 6
إستقل أوالده بالحكم أحدھم في فاس و  15781603 أبو العباس أحمد المنصور 7

 اآلخر في مراكش
   16031628 زيدان الناصر بن أحمد 8
   16231631 أبو مروان عبد الملك بن زيدان 9

   16311636 يدانالوليد بن ز10
   16361654 محمد األصغر بن زيدان11
 دخول السعديين  16541659 أحمد العباس بن محمد12
 ----------      
      السعديون في فاس 
 فرع مستقل في فاس  16101613 محمد الشيخ المأمون بن أحمد 1
   16131624 عبد هللا الواثق 2
   16241626 عبد الملك بن بن عبد هللا 3
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  الفيالليون

  

 مالحظات حياة الحاكم فترة الحكم الحاكم  
  حتى من حتى من العلويون في تافيللت 
 1659 16311635 محمد الشريف 1
   16351664 محمد بن محمد الشريف 2
 1664166616311672 الرشيد بن محمد الشريف 3
      العلويون في فاس 
 1666167216311672 علي بن محمد الشريف" الرشيد" 1
      العلويون في مكناس 
  167217271645 إسماعيل بن محمد" السمين"أبو النصر  2
 تمرد  16721684 الحراني بن محمد الشريف 
 تمرد  16721684 أبو العباس أحمد بن محرز 
      العلويون في فاس 

 عزل1727172816771729 أحمد بن إسماعيل" الذھبي"أبو العباس 3-1
 عزل  17281728 عبد الملك بن إسماعيل 4
 1729 17281729 أحمد بن إسماعيل" الذھبي"أبو العباس 3-2
 عزل1729173416941757 عبد هللا بن إسماعيل5-1

 عزل  17341736 علي زين العابدين بن إسماعيل" األعرج" 6
 عزل  17361736 عبد هللا بن إسماعيل5-2

 عزل  17361738 بن إسماعيل) 2(محمد " ابن العربية" 7
 عزل 173817401759 المستضئ بن إسماعيل8-1
 للمرة الثالثة ثم عزل  17401745 عبد هللا بن إسماعيل5-3
 عزل  17451745 المستضئ بن إسماعيل8-2
 لرابعةللمرة ا  17451748 عبد هللا بن إسماعيل5-4
 1790 17481748 بن عبد هللا) 3(محمد " الخطيب"10-1
   17481757 عبد هللا بن إسماعيل5-5
 قتل  17571790 بن عبد هللا) 3(محمد " الخطيب"10-2

 في فاس1790179217501792 )3(اليزيد بن محمد  11
 في مراكش1799 17901795 )3( ھشام بن محمد 12
 تمرد  17901790 )3(عبد الرحمن بن محمد  
 م في فاس فقط 1795حتى 1792182217601822 )3(أبو الربيع سليمان بن محمد  13
 تمرد في مناطق الريف  17921799 )3(مسلمة بن محمد  
 تمرد  17951797 )3(محمد بن محمد  
 تمرد في وزان  18051805 محمد درھازي ؟ 
 تمرد في جبال األطلس  18111816 أبو بكر أمھاوس 
 تمرد في فاس وتطوان  18191821 إبراھيم بن يزيد 
 تمرد  18201822 سعيد ؟ 
 تمرد  18211821 سعيد بن يزيد 
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 1822185917781859 أبو الفضل عبد الرحمن بن ھشام 14
 تمرد  18221822 عبد السالم 
 تمرد في فاس  18321832 محمد بن الطيب 
 1859187318031873 بن عبد الرحمن) 4(محمد  15
 تمرد  18591859 عبد الرحمن 
  187318941827 )3(بن محمد ) 1( الحسن 16
 تمرد في مكناس  18731873 عبد الكبير 
 1894190818781943 عبد العزيز بن الحسن 17
 تمرد في تازا1903190918651909 محمد ؟؟ 
 في تمرد1907190718751937 عبد الحفيظ بن الحسن 
   19081912 بد الحفيظ بن الحسنع 18
 تمرد في مكناس  19111911 الزعيم ؟ 
 في تمرد  19111911 الكبير بن عبد العزيز 
 في تمرد   1911 )4(عرفة بن محمد  
      )سالطين(العلويون في الرباط  
 1912192718821927 يوسف بن الحسن 19
 تمرد  19121912 أحمد الھيبة 
عزل من طرف الفرنسيين و نفي إلى 1927195319091961 بن يوسف) 5(محمد  20

جزيرة مدغشقر حتى رجوعه سنة 
 مـ1955

تنازل ثم نفي بدوره إلى مدغشقر، ثم 1953195518891976 )4(محمد بن عرفة بن محمد  21
 فرنساتوفي ب

   19551955 مجلس صيانة العرش 
 18541957   محمد بن عبد السالم --- 
      مقري --- 
 19071961   مبارك البكاي --- 
  1917   طاھر عسو لودي --- 
  1884   محمد صبيحي --- 
 أعيد إلى الحكم ثم استقلت المغرب1955195719091961 فبن يوس) 5(محمد 20-2

      (ملوك(العلويون في الرباط  
 1957196119091961 بن يوسف) 5(محمد 20-2

 1961199919291999 بن محمد) 2(الحسن  22
  1963 1999 بن الحسن) 6(محمد  23
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  الحسينيون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مالحظات حياة الحاكم فترة الحكم الحاكم  
  حتى من حتى من )البايات(الحسينيون  
 عزل1705173516691740 حسين بن علي 1
 1735175616891756 علي باشا 2
 1756175917101759 محمد الراشد بن حسين 3
 1759178217121782 علي باي بن حسين 4
 1782181417591814 حمودة باشا بن علي 5
 1814181417631814 عثمان بن علي 6
 1814182417571824 محمد باي بن حمودة 7
 1824183517841835 حسين باي بن محمد 8
 1835183717861837 مصطفى باي بن محمد 9
 1837185518061855 أحمد باي بن مصطفى 10
 1855185918101859 محمد باي بن حسين 11
 الفرنسيون1859188218141882 محمد الصادق بن حسين 12
 1882190218171902 علي باي بن حسين 13
 1902190618551906 محمد الھادي باي بن علي 14
 1906192218551922 محمد الناصر بن محمد باي 15
 1922192918581929 محمد الحبيب 16
 1929194218621942 أحمد باي بن علي باي 17
 2عزله الحلفاء أثناء ح ع 1942194318811948 منصف باي بن الناصر باي 18
 أعلن الملكية1943195618811962 األمين باي بن محمد الحبيب 19
      الملك 
 خلع و أعلنت الجمھورية  19561957 األمين باي بن محمد الحبيب 1
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  السالالت في مصر
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  اإلخشيديون

  

 حظاتمال حياة الحاكم فترة الحكم الحاكم  
  حتى منحتى من اإلخشيديون  
واله الراضي با العباسي إمارة مصر 946 946882 935 أبو بكر محمد بن طغج اإلخشيد 1

 والشام والحجاز
 961 961 946 أبو القاسم أنوجور بن اإلخشيد 2
 وصاية كافور  966 961 أبو الحسن على بن اإلخشيد 3
 كان كافور خادماً لإلخشيد968 968905 966 بو المسك كافورأ 4
 دخول جوھر الصقلي قائد الفاطميين  969 968 أبو الفوارس أحمد بن على بن اإلخشيد 5
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  الطولونيون

  

 مالحظات حياة الحاكم فترة الحكم الحاكم 
  حتى منحتى من بنو طولون 
 من قبل المعتز ثم استقل بالحكم884 884 868 أحمد بن طولون 1
 قتل896 896 884 أبو الجيش خماروية بن أحمد 2
أبو العساكر جيش بن خماروية بن أحمد بن 3

 طولون
 خلعه الجند ثم مات في السجن896 896 896

 قتل904 904 896 ھارون بن خماروية بن أحمد 4
ً   904 904 أبو المناقب شيبان أحمد بن طولون 5  حكم أياما
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 األيوبيون

  

 مالحظات حياة الحاكم فترة الحكم الحاكم 
  حتى من حتى من األيوبيون في مصر من قبل الزنكيين 
أبو المظفر صالح الدين يوسف بن نجم  

 الدين أيوب بن شاذي
كان صالح الدين قائداً على مصر من 1169117411371193

طرف نور الدين زنكي وقد أزال الخالفة 
 مـ1171الفاطمية بأمره سنة 

      في مصر) الملوك(األيوبيون  
" الملك الناصر"أبو المظفر صالح الدين  1

 يوسف بن نجم الدين أيوب بن شاذي
 ثم استقل باألمر بعد وفاة ھذا األخير....11741193 1193

عثمان" الملك العزيز"أبو الفتح عماد الدين  2
 بن صالح الدين يوسف

11931198 1199 

محمد بن " الملك المنصور"ناصر الدين  3
 عماد الدين عثمان

كان عمره تسع سنوات فتولى األمر عنه   11981200
 بھاء الدين قراقوش األتابكي

أحمد " الملك العادل"أبو بكر سيف الدين  4
 بن نجم الدين أيوب

 مع إمارته للشام12001218 1218

" الملك الكامل"أبو المعالي ناصر الدين  5
 محمد بن سيف الدين أحمد

 مع إمارته للشام12181238 1238

أبو بكر بن)" 2(الملك العادل "سيف الدين  6
 ناصر الدين محمد

 مع إمارته للشام، ثم خلع12381240 1240

)" 2(الملك الصالح "أبو الفتح نجم الدين  7
 أيوب بن ناصر الدين محمد

 مع إمارته للشام12401249 1249

تولت شؤوون الدولة حتى مقدم توران شاه12491250 1257 أم خليل شجر الدر --- 
 إلى مصر

توران شاه بن صالح الدين" الملك المعظم" 8
 يوسف بن غياث الدين محمد

 قتله مماليك أبيه الصالح بعد شھرين12491250 1250

موسى بن " الملك األشرف"مظفر الدين  9
 المسعود يوسف بن ناصر الدين محمد

اسميا ثم عزل، وبقى اسمه في الخطبة حتى  12501252
 ھـ 652

أم خليل عصمة الدنيا والدين  10
 شجر الدر" المستعصمية"

زوجة الصالح نجم الدين، حكمت مصر 12501250 1257
عن الحكم لزوجھا ثمانين يوما ثم تخلت 

 الثاني عز الدين أيبك
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  الباشوات

  

 مالحظات حياة الحاكم فترة الحكم الحاكم  
  حتى من حتى من باشاوات مصر 
قضى على المماليك فى مذبحة القلعة 1805184817691849 محمد علي باشا 1

، مرض محمد على فى 1811ة الشھير
وصدر فرمان بتعيين إبراھيم باشا 1848

 واليا على مصر
قاد جيشاً مصريا فتح فلسطين والشام وعبر1848184817891848 إبراھيم باشا 2

أنتصر فى 1833-1832جبال طوروس 
المعركة الفاصلة بين المصريين واألتراك 

ية ولكن الدول األوروب 1839فى نزيب 
أكرھته على الجالء عن جميع المناطق 

 التى فتحھا
   18481849 محمد علي باشا1-2

ھو حفيد محمد على وأبن أخ إبراھيم فى 1849185418131854 عباس حلمي باشا 3
عھده اضمحل الجيش والبحرية فى مصر 

. وأغلقت كثير من المدارس والمعاھد 
عن التفرغ  عاش عيشة بذخ وأنصرف

ظل فى الحكم قرابة .. لشئون الدولة 
الخمس سنوات ، وأغتيل فى قصره فى بنھا

 1854فى يوليو 
 1854186318221863 محمد سعيد باشا 4
زادت ديون مصر فى عھده زيادة كبيرة 1863186718301895 إسماعيل باشا 5

 أدت إلى تدخل انجلترا وفرنسا فى شئون
 مصر الداخلية بحجة حماية ديونھا

      الخديوي 
أدت سياسته المالية إلى أن عزله السلطان   18671879 إسماعيل باشا 1

عبد الحميد الثانى بضغط من انجلترا 
وتنصيب أبنه  1879وفرنسا فى يونيو 

توفى إسماعيل. توفيق باشا خديويا لمصر 
 القاھرةودفن ب 1895باآلستانة 

 1882دخول بريطانيا مصر فى 1879189218521892 محمد توفيق باشا 2
 1892191418741944 عباس حلمي باشا 3

      السلطان 
 1914191718531917 حسين كامل 1
بقيادة سعد  1919 قامت فى عھده ثورة1917192218681936 أحمد فؤاد 2

زغلول ، أضطر االنجليز إلى رفع حمايتھم
فبراير  28عن مصر بمقتضى تصريح 

الذى اعترفت فيه انجلترا بمصر  1922
 دولة مستقلة ذات سيادة مع تحفظات
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      الملك 
أصدر السلطان فؤاد  1922وفى مارس   19221936 فؤاد األول 1

ملكا علٮمصر ثم أصدر امرا يعلن نفسه فيه
الدستور فى إبريل من نفس السنة ثم افتتح 

، وتألفت 1924البرلمان الجديد فى إبريل 
فى عھده أول وزارة شعبية برئاسة سعد 

 زغلول
وعندما توفى والده الملك فؤاد فى ابريل 1936195219201965 فاروق األول 2

خلفه على العرش ولكنه لم يكن قد 1936
بلغ السن التى تؤھله للحكم فتشكل مجلس 

وصاية من كل من األمير محمد على 
.وعزيز عزت باشا وشريف صبرى باشا 
إلى أن تسلم سلطاته الدستورية كاملة 

 1937يوليو  29فى
 رئيس مجلس الوصاية1936193718751955 األمير محمد علي --- 
تنازل له والده فاروق عن العرش تحت  195219531952 فؤاد الثاني 3

.  1952يوليو  26ضغط الثورة فى 
وتشكلت لجنة الوصاية عن العرش من 

األمير محمد عبد المنعن وبھى الدين باشا 
بركات والقائمقام رشاد مھنا إلى أن اعلنت

 1953يونيو  18الجمھورية فى 
 رئيس مجلس الوصاية1952195318991979 األمير محمد عبد المنعم --- 
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  السالالت في الشام
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  الحمدانيون

  

 مالحظات حياة الحاكم فترة الحكم الحاكم  
  حتى من حتى من الحمدانيون في حلب 
علي بن أبي " سيف الدولة"ابو الحسن  1

 الھيجا عبد هللا
اً على واسط، ثم إمتلك دمشق و كان أمير967 967915 945

 أخيراً حلب
شريف بن أبي " سعد الدولة"أبو المعالي  2

 الحسن علي
 مع الموصل991 991 967

سعيد بن أبي "سعيد الدولة"أبو الفضائل  3
 المعالي

 كان األمير لؤلؤ وصياً عليه1002 1002 991

 أعيد بمساعدة البيزنطيين  10021004 دأبو الحسن علي بن أبي الفضائل سعي 4
   10041004أبو المعالي شريف بن أبي الفضائل سعيد 5

      بنو لؤلؤ 
بعد أن قتل سعيد الدولة، ثم من قبل 1009 10041009 لؤلؤ 1

 الفاطميين
منصور بن " مرتضى الدولة"أبو نصر  2

 لؤلؤ
10091015   
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  الزنكيون

  

 مالحظات حياة الحاكم فترة الحكم الحاكم  
  حتى من حتى من الزنكيون في حلب 
محمود" الملك العادل"أبو القاسم نور الدين  1

 بن زنكي
11461154   

      الزنكيون في دمشق 
ودمحم" الملك العادل"أبو القاسم نور الدين  1

 بن زنكي
أميرا على حلب ودمشق، أنھى الخالفة 1154117411171174

 مـ 1171الفاطمية في صر سنة 
إسماعيل بن " الملك الصالح"نور الدين  2

 نور الدين محمود
ملك ستة أشھر في دمشق، بعد وفاة نور   11741174

 ً  الدين يضم صالح الدين دمشق صلحا
      )2(حلب الزنكيون في  
إسماعيل بن " الملك الصالح"نور الدين  2

 نور الدين محمود
ثم أقاله الناصر ...سنة 11بويع و عمره   11741181

 صالح الدين
زنكي" الملك العادل"أبو الفتح عماد الدين  3

 بن مودود
صاحب سنجار، ثم استولى صالح الدين   11811183

 على حلب
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  العقيليون

  

 مالحظات حياة الحاكم فترة الحكم الحاكم  
  حتى من حتى من العقيليون في الموصل 
   996 992 أبو الذواد محمد بن المسيب 1
   1001 996أبو الحسن حسام الدولة المقلد بن المسيب 2
   10011050بن المقلدأبو المنيع معتمد الدولة قرواش  3
   10501052 أبو كامل زعيم الدولة بركة بن المقلد 4
أبو المعالي علم الدولة قرواش بن أبي  5

 الفضل بدران بن المقلد
10521061   

   10611086أبو المكارم شرف الدولة مسلم بن قرواش 6
   10861093 قرواش أبو مسلم إبراھيم بن 7
   10931096 علي بن مسلم بن قرواش 8
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  المرداسيون

  

 مالحظات حياة الحاكم فترة الحكم الحاكم 
  حتى من حتى من المرداسيون في حلب 
 كان قبلھا أميرا على الرحبة  10231029 صالح بن مرداس" أسد الدولة" 1
 دخول الفاطميين  10291038 نصر بن صالح" شبل الدولة"أبو كامل  2

   10381043 الفاطميون 
 دخول الفاطميبن  10431057 ثمال بن صالح" معز الدولة"أبو علوان  3

   10571060 الفاطميون 
   10601061 رشيد الدولة محمود بن شبل الدولة 4
 مرة ثانية  10611062 ثمال بن صالح" معز الدولة"أبو علوان 3-2

463ثم انتقل إلى الرحبة فبقي بھا إلى سنة   10621062 أبو ذؤابة عطية بن صالح 5
 ھـ

 مرة ثانية  10621076 محمود بن شبل الدولة" رشيد الدولة"4-2
نصر بن رشيد " جالل الدولة"مظفر أبو ال 6

 الدولة
 من قبل السالجقة  10761076

من قبل السالجقة ثم حل محلھم العقيليون  10761089 أبو الفضل سابق بن رشيد الدولة 7
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