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الدولة الفاطمية في بالد المغرب وجهود

المعز لدين اهلل في بسط سيادتها عمى مصر
د.السنكسي مكسى آدـ صالح *

مستخمص:

سمؾ الفاطميكف مسمؾ العباسييف عند تأسيس دكلتيـ ،فميدكا بالدعكة إلى الفكرة

في مصر كالمغرب كاليمف ،كأصبح ليـ أتباع كأنصار بكؿ مف ىذه البالد ،بؿ

استطاعكا أف يستميمكا كزراء العيد األخير لألغالبة  ،ككاف داعي دعاتيا في المرحمة
األخيرة قبؿ قياـ دكلتيـ أبك عبداهلل عمي ابف حكشب الشيعي قد عمؿ عمى نشر الدعكة

لمفاطمييف في بالد المغرب منذ سنة 280ق ثـ في شماؿ افريقية سنة 289ق ،حتى
كاف عيد المعز لديف اهلل الذم نجح في إقامة الدعكة لمفاطمييف عمى جميع منابر

المغرب ،كمف ثـ التحرؾ إلى مصر كاالستيالء عمييا كاسقاط الدكلة اإلخشيدية.

* أستاذ مساعد – جامعة السالـ
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Abstract
Fatimid behavedas Abasian in their country foundation.They
prepared their country by Shiea’s idea with invitation in Egypt ,
Morocco

and

Yemen.

it

has

followers

in

all

these

countries.Hence ,they are able to lobby Ministers of Aghaliba in

the last Hood. The plead of its Pleads at the latter stage ,before
setting their country up, was Shiei Abu Abdallah Ali Ibn Hawshab
,who began to breakdown Fatimid invitation in 289 H till Almuiz

lidin Allah’s Hood, who succeeded in Fatimid country foundation
in all Morocco’s tribunes and then moved to captured it and take
out Ikheshidic country.
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مقدمة:

ىذا اؿكرقة تتناكؿ الدكلة الفاطمية ،كيتجمّى فيو ا مدل نجاح الفاطمييف

في نشر دعكتيـ كاقامة خالفتيـ بالمغرب ،كالجيكد التي بذلكىا في سبيؿ

بسط سيادتيـ عمى مصر كاتخاذىا مق انر لخالفتيـ ،ككاف الفاطميكف يركف أف

بالد المغرب ال تصمح لتككف مرك انز لدكلتيـ ،كمف ثـ اتجيت أنظارىـ إلى

عدة
مصر ،فأنفذكا إلييا في مستيؿ القرف الرابع اليجرم العاشر الميالدم ّ
حمالت ،أخفقت جميعيا في تحقيؽ غايتيا ،ثـ لجأ الفاطميكف إلى كسب

صداقة اإلخشيدييف ،حتى إذا ما جاء الخميفة المعز لديف اهلل حاكؿ إعادة
الكرة لإلستيالء عمى البالد المصرية ،كقكم عزمو عمى غزكىا ،حيف استنجد
بو أكلك الرأم في تمؾ البالد ،لينقذ بالدىـ مف الفكضى التي انتشرت فييا

بعد كفاة كافكر (.)1

فأعد حممة بقيادة جكىر الصقمي ،تمكنت مف ضـ مصر إلى حكزة
ّ
الفاطمييف ،ثـ أسس جكىر مدينة القاىرة ،كما بنى الجامع األزىر ،كلـ
يكتؼ بذلؾ ،بؿ أخذ يميد التخاذ القاىرة مق انر لمخالفة الفاطمية ،فقضى

عمى الدعكة العباسية ،كأحؿ محمّيا الدعكة الفاطمية كرسكميا ،كما لبثت

()1مبارؾ ،عمي باشا ،الخطط التكفيقية الجديدة لمصر القاىرة كمدنيا كبالدىا القديمة كالشييرة ،ج ،1
مطبعة بكالؽ ،القاىرة ،ط1305 ،3ىػ 1980 -ـ ،ص .33
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كالية مصر أف أصبحت بعد قدكـ المعز إلييا دار خالفة بعد أف كانت دار
إمارة تابعة لمخمفاء العباسييف ببغداد (.)1
الدولة اإلخشيدية ونهايتها:

عادت مصر إلى عيد التبعية المطمقة لمعباسييف ،عقب سقكط دكلة الطكلكنييف في

العاـ 292ىػ904 /ـ ،إال أف االضطرابات استمرت في البالد بعد خضكعيا لدار
الخالفة ،كذلؾ لضعؼ الخمفاء العباسييف في بغداد كعجزىـ عف المحافظة عمى

سمطاتيـ فييا ،الستبداد األتراؾ بسبب المنافسة القائمة بيف الكالة كعماؿ الخراج(.)2
كعمى إثر زكاؿ الدكلة الطكلكنية ،قامت الدكلة اإلخشيدية في مصر سنة

(323ىػ943/ـ) كحكمت مصر حكالي
محمد بف طغج اإلخشيد(.)3

 34سنة ،كتنسب ىذه الدكلة إلى مؤسسيا

التحؽ طغج بف جؼ بعد كفاة أبيو بخدمة خماركيو ،كلكنو خرج عف طاعة

عدكه بف كنداج كالي المكصؿ ،حتى عقد الصمح بيف خماركيو
خماركيو كانضـ إلى ّ
كابف كنداج ،فأعمف طغج كالءه لخماركيو ،فكّاله عمى دمشؽ كطبرية ،ثـ كمّفو بقتاؿ

()1سركر ،محمد جماؿ الديف "دكتكر" ،الدكلة الفاطمية في مصر ،سياستيا الداخمية كمظاىر
الحضارة في عيدىا ،دار الفكر العربي ،القاىرة1394 ،ىػ 1974 /ـ ،ص .5 – 3
) )2حسف ،عمي ابراىيـ "دكتكر" مصر في العصكر الكسطى مف الفتح العربي إلي الفتح العثماني،
مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة ،ط1964 ،5ـ ،ص.85

) )3ضيؼ ،شكقي" ،دكتكر" عصر الدكؿ كاالمارات ،دار المعارؼ ،القاىرة،
.20
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عدة معارؾ ،كلكف سرعاف ما ساءت العالقة مرة أخرل بيف
البيزنطييف ،فيزميـ في ّ
.)1
طغج كخماركيو لرفضو القبض عمى كالي طرسكس) .

كما انضـ طغج إلى القائد العباسي ككاتب الخميفة المكتفي باهلل محمد بف سميماف

كالذم قضى عمى الدكلة الطكلكنية سنة 292ىػ904/ـ(.)2

صحب طغج القائد محمد بف سميماف إلى بغداد ،كلكف سرعاف ما ساءت العالقة

بيف الرجميف ،كأمر الخميفة بسجف طغج كابنيو محمد اإلخشيد كعبيد اهلل ،كمات طغج
في السجف كأطمؽ محمد بف سميماف كلديو كألحقيما بخدمتو ،كلكنيما تآم ار مع إبف

حمداف عمى قتمو(.)3

كىرب محمد بف طغج إلى الشاـ كالتحؽ بخدمة كالييا أبي العباس احمد بف

بسطاـ ،حتى إذا تكلّى حكـ مصر صحبو بف طغج ،كلما تكفي بف بسطاـ التحؽ بف

صد
طغج بخدمة أبي المنصكر تكيف كالي مصر ،كأبمى إبف طغج بالءان حسنان في ّ
الجيش الفاطمي الذم حاكؿ فتح مصر سنة 301ىػ914/ـ ،بقيادة حباسة بف يكسؼ

أحد زعماء كتامة (.)4

) )1الخربكطمي ،عمي حسني" ،دكتكر" مصر العربية اإلسالمية :مكتبة االنجمك المصرية ،القاىرة ،د
ت ،ص.89 – 88

) )2ابف كنعاف ،القاضي الشيخ محمد بف احمد ،تاريخ الدكلة العباسية كما كافقيا مف الممالؾ ،القسـ
الثاني ،خالصة تاريخ إبف كثير ،مؤسسة المعارؼ ،بيركت ،لبناف ،ط

1419 :1ىػ1998/ـ،،

ص.414
) )3الخربكطمي ،مصر العربية اإلسالمية ،المرجع السابؽ ،ص.89

) )4الكندم ،أبي عمر محمد بف يكسؼ الكندم المصرم" ،ت 350ىػ 961 /ـ" كتاب الكالة ككتاب
القضاة :مطبعة اآلباء اليسكعييف ،بيركت ،لبناف1908 ،ـ ،ص.269
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كمف ثـ أبدل الخميفة العباسي المقتدر رضاءه عف إبف طغج ،فكالّه عمى الرممة ثـ

دمشؽ ثـ كالّه الخميفة المتقي سنة

صده
323ىػ936/ـ عمى ىذه المناطؽ بعد ّ

الفاطمييف سنة 321ىػ934/ـ ،كأصبح بف طغج يحكـ مصر كفمسطيف كبالد الشاـ
كالعراؽ حتى نير الفرات(.)1

كفي ىذه الفترة كانت الدكلة العباسية تعاني كثي انر مف مظاىر الضعؼ كالفكضى،

كعجز الخميفة المتقي عف الحكـ ،فاختار رجالن قكيان ،كىك محمد بف رائؽ كالي كاسط،

ككالّه منصب "أمير األمراء " في بغداد سنة 324ىػ937/ـ ،كسيطر بف رائؽ عمى بالد
العراؽ ،ثـ بدأ يسيطر عمى بالد الشاـ ،فبدأ الصراع بيف بف رائؽ كاإلخشيد(.)2

كقد تقدـ اإلخشيد بشككاه لمخميفة مف إعتداءات بف رائؽ ،كلكف الخميفة كاف راضيان

عف إبف رائؽ ،فأعمف اإلخشيد خمعو لطاعة الخميفة ،ثـ بدأ الصداـ االمسمّح بيف

اإلخشيد كابف رائؽ في الشاـ ،كانتيى القتاؿ بعقد الصمح ،كبدأ زحفو نحك مصر في

سنة 328ىػ 941/ـ كخرج اإلخشيد لمقائو كانتصر عميو ،كلكف بف رائؽ نجح أخي انر في
ىزيمة جيش اإلخشيد ،كتصالح الفريقاف مرة أخرل عمى أف يدفع اإلخشيد البف رائؽ

جزية سنكية قدرىا 140ألؼ دينار ،كالحككمة المركزية في بغداد كاف مكقفيا مف ذلؾ
(.)3

كمو مكقؼ المتفرج

) )1اسماعيؿ ،صبحي إسماعيؿ ابراىيـ ،الصراع العباسي الفاطمي ،رسالة ماجستير ،غير منشكرة،
المكتبة المركزية ،جامعة النيميف1420 ،ىػ 2000 /ـ ،ص .78
) )2الخربكطمي ،مصر العربية اإلسالمية ،مرجع سابؽ ،ص.90
) )3كاشؼ ،سيدة إسماعيؿ" ،دكتكرة" مصر في عصر اإلخشيديف ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،
القاىرة 1989ـ ،ص.149
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تكفي محمد بف طغج اإلخشيدم بدمشؽ في (سنة 334ىػ 946 /ـ) كنقؿ جثمانو
()1

إلى بيت المقدس كدفف ىناؾ
مصر في عهد كافور:

أحس اإلخشيد بقرب كفاتو ،عيد بالحكـ إلى إبنو أبي القاسـ أنكجكر كأف
حينما ّ
يتكلّى كافكر الكصاية عميو ،كمات اإلخشيد في دمشؽ حيث كاف يحارب الحمدانييف،

كتكلّى إبنو أنكجكر ككاف في الخامسة عشر مف عمره ،كأقر الخميفة المستكفي العباسي
(.)2

تكليتو ككصاية كافكر عميو

كقد كاف كافكر في مطمع حياتو مممككان بسيطان ،إشتراه محمد بف طغج اإلخشيدم

كناؿ ثقتو ،فكاله قيادة جيشو لقتاؿ سيؼ الدكلة الحمداني ،ثـ عيد إليو بتربية كلديو أبي

القاسـ أنكجكر كأبي الحسف عمي (.)3

كقد تكلّى كافكر الكصاية عمى أنكجكر ،كأصبح صاحب السمطة كالحاكـ الحقيقي

لمصر ،كاتخذ كافكر لقب "األستاذ" فقد كاف أستاذان لكلدم اإلخشيد ،كذكر إسمو في

الخطبة

(.)4

شب أنكجكر كاف قد كجد النفكذ كمو بيد كافكر ،كبدأ العداء بيف التمميذ
كعندما ّ
كأستاذه ،كانقسـ الجند إلى إخشيدية ككافكرية ،كبدأ أنكجكر يتخذ خطكات عممية
) )1إبف خمكاف ،أبي العباس شمس الديف احمد ابراىيـ بف أبي بكر الشافعي( ،ت 681ىػ 1282 /ـ)
كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،ج ،5دار صابر ،بيركت ،لبناف1977 ،ـ ،ص.59
) )2الخربكطمي ،مصر العربية اإلسالمية ،مرجع سابؽ ،ص.95
) )3طقكش ،محمد سييؿ "دكتكر" تاريخ الطكلكنييف كاإلخشيدييف كالحمدانييف ،دار النفائس ،بيركت،
لبنانػ ،ط 2008 ،1ـ ،،ص.181 -180

) )4ابف خمكاف ،الكفيات ،مصدر سابؽ ،ج ،1ص.546
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السترداد سمطتو المسمكبة ،فأراد الخركج إلى الشاـ ،كعندىا تدخمت أمو كسعت إلى

الصمح بيف إبنيا كأستاذه(.)1

كاستمر الكضع عمى حالو إلى أف تكفي أنكجكر سنة 349ىػ960 /ـ كنقؿ جثمانو

إلى بيت المقدس كدفف بجكار أبيو (.)2

كمف ثـ تكلّى عمي بف اإلخشيد الحكـ ،ككاف عمره

 23سنة ،كاستمر كافكر محتفظان

بالنفكذ كالسمطة كحجر عميو كمنعو مف لقاء رعاياه ،كظ ّؿ محجك انر عميو حتى مات سنة
355ىػ  966 /ـ(.)3
كمف ثـ كاف الكارث لمعرش كلد صغير يدعى احمد بف أبي الحسف عمي ،فحاؿ

كافكر دكف تعيينو لصغر سنو ،كبقيت مصر بغير أمير مدة ،كفي المحرـ سنة

355ىػ966/ـ أخرج كافكر كتابان مف الخميفة العباسي بتقميده كالية مصر (.)4
(.)5

حكـ كافكر مصر حكالي عاميف كأربعة أشير ،كاف بيا كثير مف الككارث كالنكبات

كبالتالي فإف عيد كافكر لـ يخؿ مف حسنات ،فقد ظيرت في عيده نيضة أدبية

كعممية ،فظير عدد مف الفقياء كاألدباء كالمؤلفيف كالشعراء ،كاف مف أبرزىـ القاضي

) )1طقكش ،تاريخ الطكلكنييف كاإلخشيدييف كالحمدانييف ،المرجع السابؽ ،ص.178
) )2طقكش ،المرجع السابؽ نفسو كالصفحة.
) )3الخربكطمي ،مصر العربية اإلسالمية ،مرجع سابؽ ،ص .96
) )4حسف ،حسف ابراىيـ "دكتكر" تاريخ الدكلة الفاطمية في المغرب كمصر كسكرية كبالد العرب،
مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة ط1981 ،4ـ ،،ص.124

) )5حسف ،تاريخ الدكلة الفاطمية في مصر ،مرجع سابؽ ،ص.125
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الحداد كتمميذه محمد بف مكسى المعركؼ باسـ سيبكيو المصرم كأبي عمر
أبي بكر بف ّ
الكندم كالحسف بف زكالؽ(.)1
نهاية الدولة اإلخشيدية:

حاكؿ المعز لديف اهلل الفاطمي في عيد كافكر فتح مصر ،ككاف قد أخفؽ في ذلؾ

الميدم كالقائـ كالمنصكر ،ككصؿ المعز إلى كاحات مصر ،فبعث إليو كافكر جيشان

صده عف مصر كلكف ىذه الحممة كاف فشمت عسكريان إال أنيا نجحت في نشر المذىب
ّ
الشيعي الفاطمي ،فقد أحسف كافكر إستقباؿ الدعاة الفاطمييف ،كلكنو لـ يسمح بانتشار

المذىب الشيعي عمى نطاؽ كاسع(.)2

كقد كاف كافكر يحتفظ بصداقة كؿ مف الخميفة العباسي السني كالخميفة الفاطمي

الشيعي ،كما كاف ييادم المعز صاحب المغرب ،كيظير ميمو إليو ،ككذا يذعف
بالطاعة لبني العباس ،كيدارم كيخدع ىؤالء كىؤالء(.)3

تكفي كافكر بمصر سنة 357ىػ967/ـ ،بعد أف حكـ مصر 23سنة إستغؿ فييا

بالحكـ لمدة عاميف كأربعة أشير كدفف في بيت المقدس(.)4

) )1العدكم ،ابراىيـ احمد "دكتكر" التاريخ اإلسالمي آفاقو السياسية كأبعاده الحضارية ،مكتبة األنجمكا
المصرية ،القاىرة1976 ،ـ ،ص341 -340
) )2سيديك ،ؿ .أ ،تاريخ العرب العاـ ،نقمو إلى العربية عادؿ زعيتر ،دار العالـ العربي ،ط1431 ،1ىػ
2010 /ـ ،ص 244

) )3أبك المحاسف ،جماؿ الديف بف يكسؼ بف تغرم بردم( ،ت 874ق1469/ـ) النجكـ الزاىرة في
ممكؾ مصر كالقاىرة ،المؤسسة المصرية لمتاليؼ كالترجمة ،القاىرة،
ص.6

1972ـ ،مصدر سابؽ ،ج ،4

) )4الفقي ،عصاـ الديف عبد الرؤكؼ" ،دكتكر" معالـ تاريخ االسالـ ،مكتبة الفالح ،الككيت ط
1410ىػ 1990 /ـ ،ص.258
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كبعد كفاة كافكر إختار الجند أحمد بف عمي بف اإلخشيد ككاف طفالن في الحادية

عيف الجند الحسف بف عبيداهلل بف طغج كصيان عميو ،فاستبد
عشر مف عمره ،كلذا ّ
الحسف بالسمطة (.)1

كما كانت الدكلة العباسية تعاني اإلضطرابات كالفتف ،مما شغميا ذلؾ عف شؤكف

مصر ،كانتيزت الدكلة الفاطمية فرصة ضعؼ الدكلتيف اإلخشيدية كالعباسية ،فأعادت

محاكالتيا لفتح مصر ،كنجح جكىر الصقمي قائد الخميفة الفاطمي المعز لديف اهلل سنة

358ىػ1969 /ـ في فتحيا(.)2
الفاطميون (األصل والنسب):

إف لفظ الفاطمييف الذم عرؼ بو أكالد عبيد اهلل الميدم ،يشعر منذ البداية بأنيـ

مف أكالد فاطمة بنت محمد صمى اهلل عميو كسمـ(.)3

كقد اختمؼ العمماء في نسب عبيد اهلل اختالفان كبي انر ،فيناؾ جماعة يركف صحة

نسبو إلى إسماعيؿ بف جعفر ،كجماعة ينكركف ىذا النسب كيركف أف عبيد اهلل مف
(.)4

القداح أك مف ساللة مكسى الكاظـ
ساللة ميمكف ّ
كقضية النسب الفاطمي ال زاؿ يحيط بيا الكثير مف الخفاء كالغمكض ،كلـ يقؿ

فييا التاريخ كممتو الحاسمة بعد ،كقد لبثت مدل عصكر مكضع خالؼ كجدؿ في العالـ

اإلسالمي

(.)1

) )1الفقي ،المرجع نفسو كالصفحة.
) )2الخربكطمي ،مصر العربية اإلسالمية ،مرجع سابؽ ،ص.99
) )3حسف ،تاريخ الدكلة الفاطمية ،مرجع سابؽ ،ص.57

) )4حسف ،تاريخ الدكلة الفاطمية ،المرجع السابؽ ،ص.57
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آراء الطاعنين في النسب الفاطمي:
كتبرز ىذه اآلراء عندما جمع الخميفة العباسي القادر،عددان مف عمماء بغداد

كقضاتيا ككتبكا محض انر طعنكا فيو في النسب الفاطمي ،كأعمنكا فيو أف الحاكـ كسمفو

فساؽ ،زنادقة،
أدعياء خكارج ال نسب ليـ في كلد عمي بف أبي طالب ،كانما ىـ كفّار ّ
ممحدكف ،معطّمكف ،كلإلسالـ جاحدكف ،كأرسمت نسخ عديدة مف ىذا المحضر إلى

مختمؼ أنحاء العالـ اإلسالمي(.)2

كالسبب في كتابة ىذا المحضر ،ما حدث في سنة

401ىػ 1011 /ـ حيف أمر

قراكش ابف المقمد أمير بني عقيؿ الذم آلت إليو السيادة في المكصؿ كاألنبار كالمدائف

كالككفة ،بإقامة الخطبة لمخميفة الفاطمي الحاكـ بأمر اهلل في بغداد (.)3

يكزع ىذا المحضر الذم يقدح في نسب
كقد أمر الخميفة العباسي القادر أف ّ
الفاطمييف كفي عقائدىـ إلى جميع األمصار ،كقد جاء فيو :كىـ "أم الفاطميكف"

منسكبكف إلى ديصاف بف سعيد الخرمي ،أخكاف الكافريف ،كنطؼ الشياطيف ،فشيدكا

جميعان أف منصكر نزار الممقب بالحاكـ ىك كمف معو ،أدعياء خكارج ال نسب ليـ في

) )1كىبة ،نكاؼ خميفة ،أضكاء كاشفة عمى عقيدة الدركز ،،دار عمار لمنشر كالتكزيع ،األردف ،ط ،1
1426ىػ 2006 /ـ ،ص.45 -44

) )2أبك الفدا ،عماد الديف إسماعيؿ بف محمد بف عمر بف عمي المعركؼ بصاحب حماة( ،ت 732ىػ
1331 /ـ) ،المختصر في أخبار البشر ،ج  ،2تحقيؽ محمد زينيـ عزب كيحي سيد حسيف ،دار
المعارؼ ،القاىرة ،ط1998 ،1ـ ،ص.150

()3حسف ،عمي ابراىيـ "دكتكر" ،التاريخ اإلسالمي العاـ ،مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة1971 ،ـ،
ص .457
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فجار ،زنادقة،
فساؽّ ،
كلد عمي بف أبي طالب كأف ذلؾ باطؿ كزكر ...كأنيـ كفّارّ ،
كسبكا األنبياء ،كلعنكا السمؼ ،كادعكا الربكبية (.)1
عطّمكا الحدكد ،كسفككا الدماء ّ

كقد ركم أف جماعة مف أىؿ مصر طعنكا في نسب المعز كاتصالو بعمي بف أبي

طالب حتى أف ىذا الخميفة لما كصؿ إلى مصر ،إجتمع بو بعض األشراؼ كسألو

أحدىـ":إلى مف ينتسب مكالنا؟ فأجابو المعز بأنو سيعقد مجمعان يضـ كافة األشراؼ

القصر ،س ّؿ المعز سيفو إلى
كيسرد عمييـ نسبو " .حتى إذا ما انعقد المجمس في
النصؼ ،كقاؿ" :ىذا نسبي" ثـ غمرىـ بالذىب الكثير كقاؿ" :ىذا حسبي" (.)2

كمف ىنا نشأ القكؿ المأثكر "سيؼ المعز كذىبو" لإلشارة إلى بطالف الشئ أك أنو

مأخكذ كرىان (.)3

يسبو فيو
كقد ركم أف عبد الرحمف الثالث األمكم األندلسي ،تمّقى مف العزيز كتابان ّ
كييجكه ،فكتب إليو عبد الرحمف":أما بعد ،فقد عرفتنا فيجكتنا ،كلك عرفناؾ ألجبناؾ"

(.)4

القداح بف ديصاف
بينما ىناؾ مف يرل أف عبيد اهلل الميدم مف ساللة ميمكف ّ
الثنكم األىكازم ،كأصمو مف المجكس (.)5

) (1أبك المحاسف ،النجكـ الزاىرة ،مصدر سابؽ ،ج ،4ص .230 – 229

) (2عكيس ،قضية نسب الفاطمييف أماـ منيج النقد التاريخي ،دار الصحكة ،القاىرة ،د .ت ،ص .15
) )3حسف ،تاريخ الدكلة الفاطمية ،مرجع سابؽ ،ص .63
) )4الثعالبي ،ابي منصكر عبدالممكبف محمد النيسابكرم( ،ت

429ق1037 /ـ) يتيمة الدىر في

محاسف أىؿ العصر ،شرح كتحقيؽ الدكتكر مفيد محمد قمجة ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،ط

1403 ،1ق1983 /ـ ج ،1ص .224

) )5عكيس ،قضية نسب الفاطمييف ،مرجع سابؽ ،ص .5
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كىناؾ مف ينسب الفاطميكف إلى الييكد ،حيث يركف أف عبيد اهلل الشيعي داعية
الفاطمييف في بالد المغرب حيف عمـ بسجف الميدم في مدينة سجمماسة* كذىب

ليخمصو كجده مقتكالن فأخذ مكانو رجالن ييكديان كاف في السجف ك ّادعى أنو عبيد اهلل
الميدم صاحب الدعكة (.)1

آراء مثبتو النسب:
كفي فترة مف الفترات كاد أف ينتصر الرأم القائؿ بأف الفاطمييف مف نسؿ فاطمة

ركجت ليـ تغمب غيرىا لشيرة
بنت محمد صمى اهلل عميو كسمـ ،ككادت اآلراء التي ّ
قائمييا ،كألف مخالفييـ إنما ىـ خصكـ لمفاطمييف (.)2

كقد طعف كثير مف المؤرخيف كالكتّاب في نسب مؤسس ىذه األسرة مما جعؿ ىذه
المسألة مف أعقد مسائؿ تاريخ الشرؽ كأكثرىا غمكضان كابيامان لتشعب آراء الكتّاب

المعاصريف مف العرب عمى اختالفيـ ،ألنيـ كتبكا متأثريف بسطكة الخمفاء مف العباسييف

أك الفاطمييف ،ذلؾ األمر الذم ّأدل بيـ إلى إيراد ىذه اآلراء التاريخية المتناقضة (.)3

*سجمماسة :مدينة بالمغرب االقصى .انظر :البكرم ،أبي عبيد البكرم "ت

487ىػ 1097 /ـ"،

المسالؾ كالممالؾ ،تحقيؽ عبد اهلل يكسؼ الغنيـ ،مكتبة دار العركبة ،الككيت1980 ،ـ ،ص .148
)37(.حسف،تاريخ الدكلة الفاطمية ،مرجع سابؽ ،ص 64

) )2عكيس ،قضية نسب الفاطمييف ،مرجع سابؽ ،ص .3
) )3حسف ،تاريخ الدكلة الفاطمية ،المرجع السابؽ ،ص .66
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يتردد في القكؿ بأف دعكل الفاطمييف
كال يزاؿ ىناؾ فريؽ آخر مف المؤرخيف ال ّ
النسب إلى عمي قائمة عمى أساس متيف .نذكر مف بيف ىؤالء البغدادم ،حيث يقكؿ:

ىـ بطف مف الحسينييف كىـ بني عبيد اهلل الميدم بف محمد الحبيب بف جعفر المصدؽ

بف محمد المكتكـ بف إسماعيؿ اإلماـ ابف جعفر الصادؽ بف محمد الباقر بف عمي زيف

العابديف بف الحسيف السبط (.)1

أما إبف األثير فإنو يجعؿ لقصيدة الرضي* أىمية كبيرة ،ىذا إلى ما كاف مف

إمتناعو عف إنكار نظميا ،كمف تكقيعو عمى المحضر الذم طعف في نسب الفاطمييف
كصرفو عف الكظائؼ التي تقمدىا مف قبؿ الخميفة العباسي ،كقد أكضح إبف األثير أنو

ناقش مسألة ىذا النسب مع جماعة مف العمكييف العالميف باألنساب ،فمـ يتشكككا في أف

الفاطمييف مف أكالد عمي (.)2

كأما إبف خمدكف فيك مف المتعصبيف لمذىب السنة فقد دحض في مقدمتو ىذه

األقكاؿ التي أنكر فييا المؤرخكف كالكتّاب صحة ىذا النسب ،حيث يقكؿ" :كمف األخبار
الكاىية ما يذىب إليو الكثيركف مف المؤرخيف في العبيدييف خمفاء الشيعة بالقيركاف
كالقاىرة مف نفييـ عف أىؿ البيت ،كالطعف في نسبيـ إلى إسماعيؿ اإلماـ بف جعفر

) )1الشيخ الفاضؿ محمد األميف ،سبائؾ الذىب في معرفة قبائؿ العرب ،دار صعب ،بيركت ،لبناف،
د .ت ،ص .74

*الرضي :الشريؼ الرضي ىك مف خيرة العمماء كاألدباء كالنسابة ،كىك كذلؾ مف المقطكع بنسبيـ
العمكم ،انظر :شمبي ،احمد ،دكتكر ،مكسكعة التاريخ اإلسالمي ،ج ،4ص .322
) )2ابف االثير ،عز الديف أبي الحسف عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد

الكاحد الشيباني" ،ت 630ىػ 1238 /ـ" ،الكامؿ في التاريخ ،تحقيؽ الشيخ خميؿ مأمكف شيحا ،ج ،8
دار المعرفة ،بيركت ،ط1422 ،1ىػ 2002 /ـ ،ص .9 – 8
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الصادؽ ،يعتمدكف في ذلؾ عمى أحاديث لفّقت لممستضعفيف مف خمفاء بني العباس
تزلفان إلييـ بالقدح فيمف ناصبيـ ،كتفننان في الشماتة بعدكىـ ،كيغفمكف عف التفطف
لشكاىد الكاقعات ،كأدلة األحكاؿ التي اقتضت خالؼ ذلؾ ،مف تكذيب دعكاىـ كالرد

عمييـ")1( ...

كمف المؤرخيف المحدثيف الذيف أثبتكا كأ ّكدكا إنتماء القائميف إلى فاطمة الزىراء
رضي اهلل عنيا ،احمد شمبي كالدكتكر حسف إبراىيـ حسف (.)2
فأم كاف األمر ليس ىناؾ رأم كاحد محقؽ عف أصؿ الفاطمييف ،كلكف الذم عميو
ّ
أكثر الباحثيف ،كأجدر المؤرخيف ،أف الفاطمييف ينحدركف مف نسؿ عمي كفاطمة.
كعميو فإف الباحث يرجح حقيقة أف الفاطمييف مف كلد عمي كفاطمة الزىراء رضي

اهلل عنيما.قيام الدولة في شمال افريقيا:

سمؾ الفاطميكف مسمؾ العباسييف عند تأسيس دكلتيـ ،فميدكا بالدعكة إلى الفكرة

في مصر كالمغرب كاليمف ،كأصبح ليـ أتباع كأنصار بكؿ مف ىذه البالد ،بؿ

استطاعكا أف يستميمكا كزراء العيد األخير لألغالبة (.)3

) )1ابف خمدكف ،عبد الرحمف بف محمد بف محمد الحضرمي اإلشبيمي" ،ت

808ىػ 1406 /ـ "،

مقدمة ابف خمدكف ،تحقيؽ حامد احمد الطاىر ،دار الفجر لمتراث ،القاىرة ،ط 1425 ،1ىػ 2004 /ـ،

ص .396

) )2عككد ،كداعة محمد الحسف ،إتجاىات الشعر في القرف الرابع اليجرم في المشرؽ ،رسسالة
دكتكراه منشكرة ،دار جامعة افريقيا العالمية لمطباعة ،الخرطكـ1439 ،ىػ 2009 /ـ ،ص .118
) )3فريؽ البحكث كالدراسات اإلسالمية ،المكسكعة الميسرة في التاريخ اإلسالمي ،ج  ،1تقديـ الدكتكر
راغب السرجاني ،مؤسسة اق أر لمنشر كالتكزيع كالترجمة ،القاىرة ،ط

.415
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بقكة السالح مف غير أف يمكنكا
كعمى الرغـ مف أف األدارسة* قد أنشأكا دكلتيـ ّ
لمعقائد الخاصة التي كاف يقكؿ بيا مؤيدك أسرتيـ ،فقد ميدكا السبيؿ لساللة جديدة

277ىػ 890 /ـ

سممية قرب حماة حكالي سنة
خمفتيـ في افريقية ،ذلؾ أنو ظير في ّ
كبث الدعاة لمميدم
رجؿ إسمو محمد الحبيب فادعى أنو مف أعقاب عمي كفاطمةّ ،

المنتظر ظيكره مف ىذه األسرة (.)1

كىيأت األذىاف لقبكؿ
كبعد أف ميّدت دكلة األدارسة السبيؿ لدعاة الفاطمييفّ ،
دعكتيـ آلؿ البيت ،عندىا تمكنت دكلة الفاطمييف أف تبسط سمطانيا بفضؿ بعض

القبائؿ المغربية عمى تمؾ المناطؽ الشاسعة مف المغرب األقصى غربان كحتى بالد

افريقية شرقان(.)2

ففي النصؼ الثاني مف القرف الثالث اليجرم الخامس الميالدم كاف في بالد

المغرب داعياف ىما :الحمكاني كأبي سفياف كفي اليمف داعياف ىما :أبي عبد اهلل بف
أىـ ىؤالء جميعان أبي عبد اهلل الشيعي ،فإنو المؤسس
حكشب كأبي عبد اهلل الشيعي ،ك ّ
الحقيقي لمدكلة الفاطمية بالمغرب (.)3

*االدارسة :سميت باالدارسة نسبة إلى مؤسسيا ادريس بف عبد اهلل بف الحسف ،كقد قامت بالمغرب األقصى،
كمذىبيا ىك الزيدم أقرب مذاىب الشيعة إلى السنة .انظر :المكسكعة الميسرة في التاريخ االسالمي ،ج

المرجع نفسو.311 ،

،1

) )1برككمماف ،كارؿ ،تاريخ الشعكب اإلسالمية ،نقمو إلى العربية نبيو اميف فارس كمنير البعمبكي ،دار العمـ
لممالييف ،بيركت ،لبناف ،ط1948 ،1ـ ،ص .250

) )2شبانة ،محمد كماؿ "دكتكر" ،الدكيالت االسالمية في المغرب ،دار العالـ العربي ،القاىرة ،ط 1429 ،1ى ػ/

2008ـ ،ص .37

) )3شبانة ،المرجع نفسو كالصفحة.
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كلما عمـ بف حكشب بكفاة أبي سفياف كالحمكاني بالمغرب ،أمر أبا عبد اهلل الشيعي
أف يكمؿ ما بدأه سمفاه ،كقاؿ لو" :اف أرض كتامة مف بالد المغرب قد حرثيا الحمكاني
كأبي سفياف كقد ماتا ،كليس ليا غيرؾ (.)1

خرج أبي عبد اهلل الشيعي مف اليمف إلى مكة زمف الحج ،كالتقى بحجاج كتامة

كامتزج بيـ ،كاكتسب صداقتيـ كطمب أف يرافقيـ في طريؽ عكدتيـ إلى بالد المغرب

زاعمان أنو يريد مصر لطمب العمـ ،كاستطاع الكتاميكف أف يقنعكا أبي عبد اهلل أف
يصحبيـ إلى المغرب (.)2

فمما كصؿ أبي عبد اهلل الشيعي إلى المغرب في أكائؿ سنة 280ىػ 833 /ـ كجد

التشيع قد استقر في عقكؿ البربر ،عندىا أعمف أبي عبد اهلل
األمكر مميدة لو ،كما كجد
ّ
الشيعي ألىؿ كتامة غرضو األصمي ،كأنو يريد أف يكمؿ ما بدأه أبي سفياف كالحمكاني،
كأنو البشير بالميدم ،فالتفكا حكلو ك ّأيدكه ،كاستطاع بتأييدىـ أف يستكلي عمى عدة مدف
بالمغرب ،كساعده عمى ذلؾ ضعؼ دكلة األغالبة * كمساعدة الكزراء األغالبة لمدعاة

الشيعييف ،كنجح أبي عبد اهلل أخي انر في القضاء عمى دكلة األغالبة تمامان (.)3

) )1الخربكطمي ،مصر العربية االسالمية ،مرجع سابؽ ،ص .104

) )2المقريزم ،تقي الديف احمد بف عمي (ت 845ق1441 /ـ) اتعاظ الحنفا باخبار االئمة الفاطمييف
الخمفا ،تحقيؽ دكتكر جماؿ الديف الشياؿ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف،

.141

1967ـ ج  ،1ص

*دكلة األغالبة :أسس ىذه الدكلة ابراىيـ بف االغمب ،الذم اقطعو ىاركف الرشيد شماؿ افريقية سنة
184ىػ800 /ـ فكلييا كأكالده مف بعده إلى سنة 296ىػ 909 /ـ .انظرStanly lane – poole , :
the Muhammadan Dynaslies ,Chrnogical and genealogical ,Tables,with
history cal in troducitons , paris ,1915, p.36.
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كلما اطمأف أبي عبداهلل الشيعي إلى نجاح الدعكة في شماؿ افريقية كاستقرار
األمكر كاستعداد الناس لتمّقي اإلماـ ،أرسؿ إلى عبيد اهلل الميدم الذم كاف مقيمان في

سممية بالشاـ (.)1

رحب عبيد اهلل الميدم بيذه الدعكة ،كقد سمع بدعكتو الخاص كالعاـ ،فأصدر
كقد ّ
الخميفة العباسي المقتدر األكامر بالقبض عميو (.)2
كعبيد اهلل ىذا ىك أكؿ الخمفاء الفاطمييف بالمغرب كاسمو سعيد بف احمد بف

إسماعيؿ بف محمد بف إسماعيؿ بف جعفر الصادؽ ،كأحيانان تنسب إليو الدكلة فتعرؼ
باسـ العبيدية (.)3

كلـ يكف الطريؽ إلى المغرب سيالن أماـ عبيد اهلل الميدم ،إذ عمـ الخميفة العباسي

المقتدر " 320 – 295ىػ 932 – 907 /ـ" بأمر خركجو مف سممية إلى الغرب فأصدر
المشددة بالقبض عميو ،كىكذا كاف عمى عبيد اهلل الميدم أف يتخفّى
كما أسمفنا أكامره
ّ
في زم التجار حينان كيبذؿ الرشاكم أحيانان ،ليخترؽ بالدان تديف بالكالء كالتبعية لمخالفة
العباسية مثؿ الشاـ كمصر كتكنس (.)4

) )3الرافعي كعاشكر ،عبد الرحمف كسعيد عبد الفتاح ،مصر في العصكر الكسطى مف الفتح العربي
حتى الغزك العثماني ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ط1970 ،1ـ ،ص .183

) )1عريب ،ابف سعد القرطبي" ،ت 366ىػ 977 /ـ" ،صمة تاريخ الطبرم ،طبعة دم غكيو ،لندف،
1897ـ ،ص.52
) )2عمي ،سيد امير ،مختصر تاريخ العرب كالتمدف االسالمي ،ترجمة رياض رأفت ،دار االفاؽ
العربية ،القاىرة ،ط1421 ،1ىػ 2001 /ـ ،ص .494

) )3الرافعي كعاشكر ،مصر في العصكر الكسطى ،المرجع السابؽ ،ص .184 – 183
) )4ابف خمدكف ،مقدمة ابف خمدكف ،مصدر سابؽ ،ج ،4ص .71
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كمع ذلؾ فقد كقع في أسر أمير سجمماسة اليسع بف مدرار ،كتخمص مف األسر
سنة 296ىػ 908 /ـ ،كأخي انر كصؿ القيركاف فاستقبمو الناس إستقباالن حا انر ،كبايعكه

بالخالفة ،فتمّقب بالميدم أمير المؤمنيف ،كبذلؾ قامت الدكلة الفاطمية في شماؿ افريقية

سنة 297ىػ 909 /ـ (.)1

التخمّص من الشيعي وأصحابه:

عماالن إلى الكاليات المختمفة كاختارىـ
أرسؿ عبيد اهلل الميدم بعد إعالف خالفتو ّ
مف زعماء كتامة ،كممف يثؽ بيـ مف المغاربة ،كعيد إلى أبي عبد اهلل الشيعي
بإخضاع بالد المغرب األكسط كاألقصى ،ألف أىميا لـ يدينكا لو بالطاعة ،فخرج أبي

عبد اهلل سنة 297ىػ 910 /ـ مع بعض قادة كتامة كدعاتيـ إلى تمؾ البالد ،فافتتح

مدنيا ،ثـ سار عمى رأس جيش سنة 298ىػ911/ـ إلخضاع قبائؿ زناتة جنكب بالد
كتامة ،فدخمكا في طاعتو كصار يجبي منيـ األمكاؿ (.)2

كعمى الرغـ مف أف الدكلة الفاطمية تديف بظيكرىا ألبي عبد اهلل الشيعي ،فإف عبيد

اهلل الميدم لـ يمبث أف عمؿ عمى التخمّص منو ،ألف الشيعي كاف مكضع ثقة كثير مف
الكتامييف ،كما عمت مكانتو بيف أىالي بالد المغرب ،مما أثار حنؽ عبيد اهلل الميدم

) )1سالـ ،السيد عبد العزيز "دكتكر" تاريخ المغرب في العصر االسالمي ،مؤسسة شباب الجامعة،
االسكندرية ،د.ت ،ص .513

) )2سركر ،محمد جماؿ الديف ،دكتكر ،الدكلة الفاطمية في مصر ،سياستيا الداخمية كمظاىر
الحضارة في عيدىا ،دار الفكر العربي ،القاىرة1394 ،ق1974 /ـ ص .25
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عميو ،فخشي أف يفتتف بو الناس فيضعؼ بذلؾ نفكذه ،لذلؾ أمر بقتؿ كؿ مف أبي عبد

اهلل الشيعي كأخيو أبي العباس سنة 298ىػ911/ـ (.)1

كقد القى أبي عبداهلل عند الفاطمييف المصير الذم القاه أبي مسمـ الخراساني عند

العباسييف (.)2

ثـ عيد عبيد اهلل الميدم إلى كلده أبي القاسـ بالخالفة مف بعده ،كبعثو عمى رأس

حممة لمحاربة الكتامييف الذيف عادكا إلى بالدىـ ،كأقامكا طفالن ّادعكا أنو الميدم كزعمكا
أف أبا عبد اهلل الشيعي لـ يمت فقاتميـ أبي القاسـ كأكقع بيـ اليزيمة كقتؿ الطفؿ الذم
كلّكه باسـ الميدم (.)3

كقد مات أبي القاسـ بف عبيد اهلل سنة 304ىػ916/ـ كىك محاصر مف قبؿ يزيد

بف مخمد ابف كيداد المعركؼ بصاحب الحمار (.)4

كقد حاكؿ عبيداهلل الميدم" 297ىػ910 /ـ 322 -ىػ934/ـ" التكسع شرقان كغربان.

أما نحك الشرؽ فقد حاكؿ فتح مصر ثالث مرات " 301ىػ904/ـ ك 307ىػ919/ـ ك

) )1ايميسيؼ ،نيكيتا ،الشرؽ اإلسالمي في العصر الكسيط ،ترجمة منصكر أبي الحسف ،مؤسسة دار
الكتاب الحديث ،بيركت لبناف1406 ،ىػ1986/ـ ،ص .324 -.323
)ّ )2بركم ،ادكار بالتعاكف مع جانيف ككمكد كاىيف كجكرج دكبي كميشاؿ مكالّت ،تاريخ الحضارات
العاـ ،مجمد  ، 3نقمو إلى العربية يكسؼ اسعد داغر كفريدـ داغر ،عكيدات لمنشر كالطباعة ،بيركت،
لبناف2006 ،ـ ،ص .210
) )3المقريزم ،اتعاظ الحنفا ،مصدر سابؽ ،ج ،1ص .151
) )4ابف األبار ،أبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف أبي بكر القضاعي" ،ت

658ىػ1260/ـ" الحمة

السيراء ،ج  ،1تحقيؽ حسيف مؤنس ،الشركة العربية لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،ط

.291 – 290
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 321ىػ933 /ـ" دكف جدكل .أما في الغرب فقد قضى الميدم عمى دكلة األدارسة ،ثـ
اصطدـ بالدكلة األمكية في األندلس(.)1

كيبدك أف الفاطمييف في شماؿ افريقية إنشغمكا بعد ذلؾ بمشاغميـ الداخمية فترة مف

الزمف ،فمـ يقكمكا بمحاكلة لفتح مصر كلكف عدـ قياميـ بمحاكلة حربية لإلستيالء عمى
مصر ليس معناه أنيـ صرفكا النظر عنيا ،كانما ظمكا دائمان ينظركف بعيف إلى شؤكف
المغرب لتثبيت أقداميـ كبالعيف األخرل إلى المشرؽ (.)2

شنيا الفاطميكف عمى مصر فقد اضطركا إلى
كلما فشمت المحاكالت األكلى التي ّ
المككث في المغرب ستيف عامان حتى فتحت عمييـ مصر (.)3
كقد مات الميدم سنة 322ىػ 934/ـ بالمغرب ،ككانت دكلتو 24سنة (.)4

(.)5

كعندما تكلّى المنصكر ،كاف اىتمامو منصبان حكؿ تنمية مكارد البالد كاعادة األمف
كبعد كفاتو تكلّى مقاليد األمكر المعز لديف اهلل الذم بدأ يتفرغ ألمر المشرؽ كييتـ

بو (.)1

) )1الكندم ،الكالة كالقضاة ،مصدر سابؽ ،ص .269
) )2اسماعيؿ ،الصراع العباسي الفاطمي ،مرجع سابؽ ،ص .63
) )3كاىف ،كمكد ،تاريخ العرب كالشعكب االسالمية منذ ظيكر االسالـ حتى بداية اإلمبراطكرية

العثمانية ،نقمو إلى العربية الدكتكر بدر الديف القاسـ ،دار الحقيقة لمطباعة كالنشر ،بيركت ،لبناف،

د.ت ،ص .190
) )4الذىبي ،الحافظ شمس الديف ابي عبداهلل بف عثماف بف قايمز ،دكؿ االسالـ ،تحقيؽ محمد
شمتكت كمحمد مصطفى ابراىيـ ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة1974 ،ـ ،ج  ،1ص -197

.198

) )5الرافعي كعاشكر ،مصر في العصكر الكسطى مف الفتح العربي حتى الغزك العثماني ،ص .185
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المعز لدين اهلل الفاطمي:
يعتبر المعز لديف اهلل المؤسس الثاني لدكلة العمكييف الجديدة ،كأف فتح مصر الذم
تـ في عيده لـ يكف مغنمان سياسيان لمفاطمييف بقدر ما كاف نص انر دينيان لمدعكة الشيعية
التي بدأت ظفرىا السياسي بفتح المغرب ،ثـ تكجتو بالظفر الديني في فتح مصر(.)2

أمو أـ كلد (.)3
كقد كلد سنة 319ىػ931/ـ كذلؾ في أكاخر عيد الميدم ،ككانت ّ
ككانت تبدك عميو أمارات النجابة منذ نعكمة أظافره ،حتى لقد اختبر الميدم ذكاءه

كأعجب بو ،كتنبأ لو بالمستقبؿ (.)4

كقد كاف الخميفة القائـ يأنس إلى المعز كيتخذه كاسطة بينو كبيف الرعية ليزكده

كيسر إليو،
بالخبرة التي تجعؿ منو حاكمان ممتا انز كسياسيان بارعان ،ككاف يقربو كيدنيو منو ّ
ككاف رسكلو إلى الناس فيما يأمر بو كينيى عنو كيحتاج إليو ،فإذا خال كاف بيف يديو،
كمتى غاب عنو أرسؿ إليو (.)5

كلما كاف المعز عمى قدر كبير مف الذكاء عمؿ عمى تعمـ كثير مف المغات ،فتعمـ

المغة الالتينية لقرب بالده مف إيطاليا ،ككأنو كاف يطمع في اإلستيالء عمييا (.)6
) )1الرافعي كعاشكر ،المرجع السابؽ نفسو كالصفحة.
) )2عثماف ،حسيني شيخ ،أباطيؿ األباطيؿ ،نقد كتاب أباطيؿ يجب أف تمحى مف التاريخ ،مكتبة
الصديؽ ،السعكدية ،ط1409 ،1ىػ1989/ـ ،ص .136

) )3حسف كشرؼ ،حسف ابراىيـ" ،دكتكر" ،طو احمد "دكتكر" المعز لديف اهلل الفاطمي ،مكتبة
النيضة المصرية ،القاىرة ،ط1963 ،2ـ ،ص .13
) )4حسف كشرؼ ،المرجع نفسو كالصفحة.
) )5النعماف ،ابي حنيفة بف حيكف المغربي" ،ت
.538

363ىػ973/ـ" ،المجالس كالمسايرات ،ج  ،2ص

) )6حسف كشرؼ ،المرجع السابؽ ،ص .16
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كقد اعتمى المعز عرش الخالفة في اليكـ الذم تكفي فيو أبكه المنصكر سنة
341ىػ952/ـ ،ككاف عمره حيف كلي الخالفة اثنتاف كعشركف سنة (.)1

كقد كاف يحرص عمى التقرب إلى الرعية كالى الكتامييف خاصة ،ككاف يقؼ منيـ

كيزكدىـ
مكقؼ األستاذ مف تالميذه كاألب مف أبناءه ،ككثي انر ما كاف يجتمع بكبار شعبو ّ
كيبيف ليـ أنو يشقى كيتعب في سبيؿ سعادتيـ كيطمب منيـ مساعدتو عمى
بنصائحوّ ،
النيكض بالدكلة كالدعكة (.)2
كقد كاف لممعز ك ٍل
اؿ* في مدينة فأس المغربية ،قد أعاف أحد أصدقائو األغنياء
عمى اغتصاب قطعة أرض كاف يممكيا أحد الفقراء ،فجاء الفقير كدخؿ عمى المعز

قصتو ،فأرسؿ المعز لديف اهلل بطمب الكالي كصديقو ،كبعد التثبت
باكيان ،ثـ عرض ّ
عزؿ الكالي كسجف صديقو الغني كأعيدت األرض إلى صاحبيا (.)3

كقد كاف المعز مثقفان ،كلو مؤلفات عديدة في الفقو كالفمسفة ،كما تقدمت الثقافة في

عيده تقدمان باى انر كخاصة النيضة التي كانت تتصؿ إتصاالن مباش انر بالدعكة السرية

كفمسفتيا (.)4

فمذلؾ أحبتو الرعية كأحبكا دكلتو ،كقد شعر المغاربة كعمى رأسيـ الكتاميكف أف

الدكلة الفاطمية ىي التي سمت بيـ إلى الرفعة ككحدت بالد المغرب ،كأنو لكال تمؾ
) )1حسف كشرؼ ،المعز لديف اهلل ،مرجع سابؽ ،ص .21
) )2النعماف ،المجالس كالمسايرات ،مصدر سابؽ ،ج ،1ص .96
*الكالي :ىك احمد بف بكر بف أبي سيؿ الجزامي.انظر :زيتكف ،محمد محمد ،القيركاف كدكرىا في
الحضارة اإلسالمية ،دار المنار لمطبع كالنشر كالتكزيع ،القاىرة ،ط1408 ،1ىػ1988/ـ ،ص .145

) )3كىبة ،أضكاء كاشفة عمى عقيدة الدركز ،ص .64
) )4كىبة ،المرجع نفسو ،ص .65
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الدكلة لظمّكا خامميف ،كمف ثـ ليجكا بالثناء عمى الفاطمييف ،ككثي انر ما تغنى زعماؤىـ

بفضؿ المعز (.)1

كقد كاف المعز عالمان فاضالن جكادان سمحان شجاعان جاريان عمى منياج أبيو مف حسف

السيرة كانصاؼ الرعية (.)2

كما كاف المعز رجالن قاد انر نزييان ذكيان كسياسيان بارعان متضمعان في شؤكف السياسة

ككاف إلى جانب ذلؾ خطيبان مفكىان بالمغات اليكنانية كالعربية كالبربرية ،كقد كاف يبدك

مسالمان عادالن ،أمينان لمذىب الشيعة (.)3

كفي سنة 358ىػ969/ـ عزـ اإلماـ المعز أف يفتح مصر التي كانت مف أضعؼ

البالد التي يسيطر عمييا العباسيكف كأشدىا إضطرابان ،فجيز جيشان عظيمان بقيادة "جكىر
358ىػ969/ـ ،كخرج اإلماـ بنفسو لتكديع القائد

كسيره إلى مصر في سنة
الصقمي" ّ
جكىر ،كأقاـ أيامان بالمعسكر ،لتشجيع الجند كتقكية الركح المعنكية فييـ كحمميـ عمى
الصبر كاإلخالص خاصة في كقت التالقي مع األعداء (.)4

ككاف يجتمع بجكىر كؿ يكـ ،كخرج إليو يكمان ،كقد اجتمع الجيش ،فخاطب الدعاة

سيرىـ مع جكىر ،فقاؿ " :لك خرج جكىر ىذا كحده لفتح مصر ،كلتدخمف إلى
الذيف ّ

) )1ابف االثير ،الكامؿ في التاريخ ،مصدر سمبؽ ،ج ،8ص .80
) )2إبف أبي دينار ،أبي عبد اهلل محمد بف ابي القاسـ الرعيني القيركاني المعركؼ بابف أبي دينار،
المؤنس في أخبار افريقية كتكنس ،دار المسيرة ،بيركت ،ط1993 ،3ـ ،ص .63

)Stanly ,the story of Cairo ,london ,1912,p.115 )3

) )4زيتكف ،القيركاف كدكرىا في الحضارة االسالمية ،مرجع سابؽ ،ص .147
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تسمى
مصر باألردية مف غير حرب كلتنزلف في خرابات بف طكلكف كتبنى مدينة ّ

القاىرة (.)1

كميما يكف مف أمر فقد أخذ المعز يستعد منذ عاـ 356ىػ967/ـ ليضرب الضربة

الكبرل ،فقاـ بإنشاء الطرؽ كحفر اآلبار ،كاقامة المنازؿ كالمحطّات لإلستراحة عمى

طكؿ الطريؽ .كفي الكقت نفسو نشطت أبكاؽ الدعاية لمفاطمييف في كادم النيؿ ،كأرسؿ

يكزعكىا عمى مف يبايع الخميفة
المعز إلى دعاتو بمصر أعالمان كرايات كأمرىـ أف ّ
الفاطمي مف جند مصر كينشركنيا عمى المأل كقت دخكؿ الجيش الفاطمي أرض مصر

(.)2

إستبد بيـ
كيبدك أف أىؿ مصر لـ يككنكا في حاجة إلى كثير مف الدعاية ،بعد أف
ّ
أم تغيير عمى أف يككف فيو صالح أحكاليـ
الضيؽ ،كصاركا يتطمعكف إلى تغيير ك ّ

(.)3

مقره
ثـ كصؿ المعز إلى اإلسكندرية قادمان مف المغرب ،كمتجيان إلى القاىرة ّ
الجديد ،كدخؿ المعز مدينة اإلسكندرية كىك ممتط جكاده ،كقد استقبمو القاضي أبي

) )1غالب ،مصطفى ،تاريخ الدعكة اإلسماعيمية منذ أقدـ العصكر حتى عصرنا الحاضر ،دار
األندلس ،بيركت ،لبناف ،ط1965 ،2ـ ،ص .196
) )2البسطكيسي ،محمد السيد ،الكتابات العربية عمى النقكد كالتحؼ الفاطمية في مصر ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،المكتبة المركزية ،جامعة القاىرة2005 ،ـ ،ص .5

) )3اسماعيؿ ،الصراع العباسي الفاطمي ،مرجع سابؽ ،ص 86-85
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طاىر محمد بف احمد كأعيانيا ،فجمس الخميفة المعز عند المنارة ،كخطب فييـ خطبة
طكيمة ككعظيـ فبكى كأبكى (.)1

كلما كصؿ المعز إلى القاىرة في يكـ الثالثاء  7رمضاف سنة 362ىػ973/ـ ،دخؿ

كخر ساجدان هلل تعالى ،ثـ صمّى ركعتيف كصمّى خمفو مف
القصر الذم بناه لو جكىرّ ،
كاف معو ،كقد أصبحت مصر منذ ذلؾ الحيف دار خالفة بعد أف كانت دار إمارة (.)2

كبعد تكطيد حكمو في مصر ،أرسؿ في سنة 370ىػ980/ـ إبف سميـ األسكاني إلى

ممؾ النكبة جكرج بف زكريا ،كقد كصؼ إبف سميـ لقاءه بممؾ النكبة كالرسالة التي تدعكه

لإليماف بالفاطمية كصفان جميالن كبدقّة عالية ،كما تحدث عف اإلتفاؽ الذم بينو كممؾ
رسخ قكاعد األمف كالتفاىـ بينيما لحكالي مائة عاـ (.)3
النكبة كالذم ّ

كتكفي المعز يكـ الجمعة الحادم عشر مف سنة 365ىػ975/ـ ككاف لو مف األكالد

العزيز كعبد اهلل كتميـ كعقيؿ كسبع بنات(.)4

) )1سالـ ،تاريخ االسكندرية كحضارتيا في العصر االسالمي حتى الفتح العثماني ،دار المعارؼ،
القاىرة ،ط1961،1ـ ،ص .57
) )2حسف ،عمي ابراىيـ "دكتكر" ،تاريخ جكىر الصقمي ،مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة ،ط
1963ـ ،ص .99

) )3شمبي ،ميا محمد محمد ،النكبيكف اصكليـ كممالكيـ عمى النيؿ في الفترة ما بيف

،2
-575

 1350ـ ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة امدرماف االسالمية ،معيد بحكث كدراسات العالـ
االسالمي ،المكتبة المركزية2006 ،ـ ،ص .87 – 86
) )4اليمداني ،محمد بف عبد الممؾ بف ابراىيـ بف احمد ابي الحسف بف ابي الفضؿ اليمداني

الفرضي" ،ت 521ىػ1127 /ـ" ،تكممة تاريخ الطبرم ،ج  ،1قدـ لو كحققو ككضع فيارسو عف
الخطكطة الكحيدة
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كالظاىرة التي تستحؽ اإللتفات حكؿ الخمفاء الفاطمييف ،ىي أف أحدان مف الخمفاء

لـ يحج الى بيت اهلل الحراـ سكاء مف كاف منيـ بالمغرب أك مصر (.)1

يحرـ الحج أك
كليس ىناؾ في المذىب الشيعي الذم اعتنقو الفاطميكف ما ّ
يمنعو(.)2

جوهر الصقمي:

اف لمبيئة التي ينشأ فييا الفرد كيترعرع تأثي انر كبي انر في أعمالو ،كبدراستيا يسيؿ

التعرؼ عميو أكثر ،كلد جكىر بجزيرة صقمية ،إحدل جزر الدكلة الركمانية فيك
الحكـ ك ّ
باعتبار مكلده ركمي األصؿ ككاف العرب يطمقكف عمى أىالي الدكلة الركمانية إسـ

الركـ (.)3

المحفكظة في مكتبة باريس االىمية ،ألبرت يكسؼ كنعاف ،المطبعة الكاثكليكية ،بيركت ،ط

،1

1958ـ ،ص .225
) )1المقريزم ،الذىب المسبكؾ في ذكر مف حج مف الخمفاء كالممكؾ ،مصدر سابؽ ،ص .12

) )2عصفكر ،محمد بيجت مختار ،الصالت السياسية كالحضارية بيف مصر كبالد الحجاز منذ بداية
العصر اإلسالمي في مصر حتى نياية عصر المماليؾ923 – 20 " ،ىػ 1517 – 641 /ـ" رسالة
دكتكراه غير منشكرة ،جامعة القاىرة ،فرع الخرطكـ1400 ،ىػ1980/ـ ،مكتبة النيميف المركزية ،ص
.157

) )3المقريزم ،المكاعظ كاالعتبار في ذكر الخطط كاآلثار ،ج  ،1مطبعة بكالؽ ،القاىرة1270 ،ىػ،
ص .377
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كقد ظمّت صقمية مكطف جكىر األصمي تحت حكـ الركماف ،حتى فتحيا األغالبة

سنة 212ىػ827/ـ عمى يد أسد بف الفرات قاضي القيركاف ،كذلؾ في عيد المأمكف،
كأف أسدان فتح ىذه الجزيرة عمى رأس تسعمائة فارس كعشرة آالؼ راجؿ (.)1

(.)2

كقد أسمـ أكثر سكاف صقمية إثر ىذا الفتح ،كبنكا بيا كثي انر مف المساجد كدكر العمـ
كقد صادفت المغة العربية في تمؾ البالد جكان صالحان ،كما كجد الديف اإلسالمي

مرعى خصبان بيف أىؿ صقمية ،كقد ترجـ أىؿ صقمية أىـ مؤلفات افالطكف كأرسطك إلى
المغة العربية ،كما انتشر الشعر العربي بيف أىميا كبخاصة المعمقات السبع ،كيعتبر
العصر الذم سادت فيو الثقافة العربية في ىذه الجزيرة ىك العصر الذىبي ليا (.)3

فيشب عمى
ككاف مف الطبعي أف تؤثر ىذه البيئة اإلسالمية في نشأة جكىر،
ّ
اإلسالـ متمسكان بأىدابو مثقفان تثقيفان عاليان ،بفضؿ انتشار المغتيف العربية كالالّتينية

كغيرىما مف المغات السائدة في ىذه البالد ،كارتفعت مكانتو في سنة 345ىػ965/ـ مف

رتبة كاتب إلى رتبة كزير (.)4

) )1الحمكم ،ياقكت شياب ابي عبداهلل بف عبداهلل الركمي (ت

626ق1229/ـ)معجـ البمداف ،دار

صادر،بيركت ،لبناف1906،ـ ،ج ،5ص .374
) )2حسف ،تاريخ جكىر الصقمي ،مرجع سابؽ ،ص .10
) )3حسف ،تاريخ جكىر الصقمي ،مرجع سابؽ ،ص .11
) )4ابف أبي دينار ،المؤنس في اخبار افريقية كتكنس ،مصدر سابؽ ،ص .63

198

مجلة جامعة السالم  -العدد الثالث  -نوفمبر 2016م
ككؿ ما ذكر عف نسبو فيك أبي الحسيف جكىر بف عبد اهلل الذم كاف مكلى مف
كيكنى بأبي عبد اهلل ،ككاف ذا مكاىب ف ّذة،
المكالي ،ككاف لجكىر كلد يدعى الحسيفّ ،
كمقدرة حربية فائقة كما كاف أبكه ،ككاف يمّقب في حياة أبيو "بالقائد إبف القائد" (.)1

شب جكىر في حجر الدكلة الفاطمية ببالد المغرب بيف مكالي المعز ،كأف المعز
ّ
كقربو إليو نسبة إلخالصو لمديف كلمكاىبو الف ّذة كثقافتو الكاسعة
إختصو مف بيف مكاليوّ ،

(.)2

كقد كاف جكىر أكؿ القادة الفاطمييف الذيف عرفتيـ مصر ،فقد كلد ببالد الركـ ،ثـ

عدة مرات ،ثـ انتقؿ إلى الخميفة المنصكر فجعؿ منو
أحضر إلى القيركاف ،أشترم كبيع ّ
تابعو الخاص .كقد أعتقو المعز لديف اهلل بف المنصكر كخميفتو ،كسرعاف ماارتقى مف
منصب الكتابة إلى الك ازرة ،ثـ أصبح أمي انر في الجيش ،كبرز في القيادة ،فأصبح مف
أعظـ القادة الفاطمييف (.)3

كقد مرض جكىر كىك ببالد المغرب مرضان شديدان أشرؼ معو عمى المكت ،فحزف

المقربكف ،ككأف نفس المعز كانت
المعز عميو كعاده بنفسو ،كىك شرؼ ال ينالو إال ّ
تحدثو بأف مصر لف تفتح إال عمى يد جكىر ،فمما عاد مف زيارتو قاؿ" :ىذا ال يمكت،
كستفتح مصر عمى يديو" كقد تحقّقت نبكءة المعز ،فشفي جكىر مف مرضو ،كسرعاف
معدات الحممة لفتح مصر (.)4
أعدت ّ
ما ّ
) )1المقريزم ،الخطط ،مصدر سابؽ ،ج ،2ص .14
) )2حسف ،تاريخ جكىر الصقمي ،مرجع سابؽ ،ص .13
) )3زكي ،عبد الرحمف "دكتكر" مكسكعة الجيكش اإلسالمية ،الجيش المصرم في العصر اإلسالمي
مف الفتح العربي إلى معركة المنصكرة ،مكتبة االنجمك المصرية ،القاىرة1970 ،ـ ،ص .34

) )4ابف خمكاف ،الكفيات ،مصدر سابؽ ،ج ،1ص .119
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تكسـ الخميفة المعز لديف اهلل في ىذا المممكؾ مكاىب تجمعت فيو مف
كقد ّ
الشجاعة كالذكاء كاألفؽ العقمي الفسيح كحسف تقدير المكاقؼ ،فعني بتثقيفو كتدريبو في
مجاالت السياسة كاإلدارة كالحرب ،ككاف البالط الفاطمي كقتذاؾ يمكج بالمماليؾ مف

جزيرة صقمية ،ككاف جكىر عميدىـ ،ككّاله المعز الك ازرة ،ثـ نقمو إلى السمؾ العسكرم
كغ از المغرب األقصى حتى بمغ ساحؿ المحيط األطمسي ثـ اختاره لفتح مصر (.)1

فقبؿ جكىر يد الخميفة كسجد
كخرج الخميفة بنفسو ّ
ليكدع جيشو سنة 358ىػ969/ـ ّ
ليقبؿ حافر فرسو ،ثـ سار في طريقو إلى اإلسكندرية ،كفي الكقت الذم
عمى األرض ّ

زحؼ فيو الجيش الفاطمي ب انر بقيادة جكىر ،أبحرت في البحر بعض القطع البحرية مف
األسطكؿ الفاطمي بحذاء الجيش لتساعده كتحمي مسيرتو مف ناحية البحر ،كىكذا

تقدمت القكات الفاطمية بقيادة جكىر في نظاـ محكـ ،يدعك لمدىشة كاإلعجاب ،حتى

كصمت اإلسكندرية كاحتمتيا دكف مقاكمة (.)2

كعندىا أفاؽ الكزير جعفر بف الفرات كأدرؾ أف ال حكؿ لو كال قكة أماـ الغزك

الفاطمي بقيادة جكىر ،كأف الخالفة العباسية أضعؼ كأبعد مف أف تنجده ،جمع كجكه

القكـ كأىؿ الرأم لممشكرة ،كاستقر رأم الجميع عمى مفاكضة جكىر الصقمي عمى

شركط الصمح كالتسميـ ،كظير بعد نظرىـ عندما اختاركا عمى رأس المفاكضة أحد

األشراؼ مف ساللة الحسيف بف عمي رضي اهلل عنيما ،كىك الشريؼ جعفر بف مسمـ

بف عبد اهلل (.)3

) )1المقريزم ،الخطط ،مصدر سابؽ ،ج ،2ص .205 – 204
) )2ابف خمكاف ،الكفيات ،مصدر سابؽ ،ج ،1ص .148
) )3الكندم ،الكالة كالقضاة ،مصدر سابؽ ،ص .584
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كفي الكاقع أف األمر لـ يكف في حاجة إلى مفاكضات طكيمة ألف العممية كانت
عممية إستسالـ ،فقد التقى الطرفاف قرب االسكندرية كمنح جكىر الصقمي أىؿ مصر

أمانان كعيدان ،بأف يترؾ ليـ حرية العقيدة كالمذىب عمى اختالؼ أديانيـ كمذاىبيـ ،كأف
يصمح أحكاؿ البالد ،كيحمي أركاح العباد ،كينشر العدؿ ،كيمنع الظمـ (.)1

بيد أف طائفة كبيرة مف الجند المصرييف رفضكا ىذا العقد كدخمكا في معركة حربية

مع جكىر الصقمي ،كلكنيـ إستسممكا في النياية كطمبكا إعادة األماف (.)2

كمما ال يدع مجاالن لمشؾ أف جكىر الصقمي لجأ إلى سياسة خداع أىؿ مصر،

كيتّضح ذلؾ مف خالؿ منحو الحرية التامة لممصرييف في أمكرىـ الدينية كاقامة
شعائرىـ ،كؿ حسب المذىب الذم يديف بعقائده (.)3
كبالتالي فقد فتح جكىر أرض مصر في العاـ

358ىػ969/ـ مناديان بالدعكة

الفاطمية ،كبنى األزىر الشريؼ ،كاتخذ مف القاىرة عاصمة لو (.)4

كأكؿ ما قاـ بو منع إقامة الدعكة لمخمفاء العباسييف التي تقاـ بمساجد مصر كأقاميا

لمخميفة المعز لديف اهلل ،كضرب الصكة باسـ الخميفة الفاطمي بدالن مف إسـ الخميفة

العباسي ،كعمى أحد كجيييا ":دعا اإلماـ معد بتكحيد اإللو الصمد " كفي السطر الثاني
"المعز لديف اهلل أمير المؤمنيف" كفي السطر الثالث "ضرب ىذا الدينار بمصر سنة
) )1الرافعي ك عاشكر ،مصر في العصكر الكسطى مف الفتح العربي حتى الغزك العثماني ،مرجع
سابؽ ،ص .192
) )2فريؽ البحكث كالدراسات اإلسالمية ،المكسكعة الميسرة في التاريخ اإلسالمي ،مرجع سابؽ ،ج ،1
ص .419

))3المقريزم ،اتعاظ الحنفا ،مصدر سابؽ ،ج ،1ص .70
) )4شمبي ،النكبيكف اصكليـ كممالكيـ عمى النيؿ ،مرجع سابؽ ،ص .86

201

مجلة جامعة السالم  -العدد الثالث  -نوفمبر 2016م
ثماف كخمسيف كثالثمائة " كعمى الكجو األخر الإلو إال اهلل محمد رسكؿ اهلل ،أرسمو
باليدل كديف الحؽ ليظيره عمى الديف كمو كلك كره المشرككف ،كعمي أفضؿ الكصييف

كزير خير المرسميف" (.)1

كزيد في الخطبة العبارة األتية ":الميـ صمي عمى محمد النبي المصطفى كعمى

عمي المرتضى ،كعمى فاطمة البتكؿ ،كعمى الحسف كالحسيف سبطي الرسكؿ الذيف

أذىبت عنيـ الرجس كطيّرتيـ تطيي انر ،الميـ صمّي عمى األئمة الراشديف آباء أمير
المؤمنيف الياديف الميدييف (.)2
كلـ تمبث ىذه التغييرات التي أدخميا جكىر الصقمي رغبة في نشر الدعكة

سر جكىر ،فبعث لممعز يخبره بما لقيتو
الفاطمية ،أف لقيت كثي انر مف النجاح ،مما ّ
دعكتو مف تأييد كقبكؿ (.)3

كبعد أف إستقر سمطاف الفاطمييف في مصر ،أرسؿ جكىر إلى المعز يستدعيو

ليتقمّد زماـ الحكـ في البالد ،فمما أدرؾ المعز أف قكة نفكذه كسمطتو قد تكطّدت في
مصر ،تعجؿ بالرحيؿ إلييا ،فمنح يكسؼ بف بمكيف بف زيرم بف مناد الصنياجي

افريقية كالمغرب (.)4

))1سركر ،السيادة الفاطمية في مصر ،دار الفكر العربي ،القاىرة1964 ،ـ ،ص .69
) )2المقريزم ،اتعاظ الحنفا ،مصدر سابؽ ،ج ،1ص .166
) )3سركر ،الدكلة الفاطمية في مصر سياستيا الداخمية كمظاىر الحضارة في عيدىا ،مرجع سابؽ،
ص .69

) )4ابف االثير ،الكامؿ في التاريخ ،مصدر سابؽ ،ج ،8ص .205
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كقد تكفي جكىر الصقمي في  20ذم القعدة عاـ 381ىػ يناير 992ـ ،كبعد كفاتو

أنعـ العزيز عمى الحسيف بف جكىر بمقب أبيو كجعمو في رتبتو (.)1

يسمى بجكىر
كمف غرائب المصادفات أف الذم فتح بالد مصر لمفاطمييف ّ
مقدـ
يسمى أيضان بجكىر ّ
الصقمي كما ىك معمكـ ،كالذم كاف سببان في ذىاب دكلتيـ ّ

السكداف ،كىك خصي أسكد ،كأكبر األستاذيف المحنكيف ،ككاف لو الحكـ بقصر العاضد

كالرئاسة عمى جميع مف يحكيو ،ككاف تحت يده خمسكف ألفان مف السكداف(.)2
الخاتمة:

كلما استقر حكـ الفاطمييف في شماؿ إفريقيا ،ف ّكركا في امتالؾ مصر إذ أركا فييا

مكانان صالحان لنشر دعكتيـ .فقد كاف إستيالؤىـ معناه بسط نفكذىـ عمى الشاـ كالحجاز

– ككانتا تحت حكـ مصر – ثـ تيديد بغداد نفسيا ،يضاؼ إلى ىذا أف الحالة الداخمية
في مصر كفي الدكلة العباسية التي كانت ىدفان لمغارات مف الشرؽ كمف البيزنطييف في
الغرب ،جعمت فتح مصر أم انر ميسك انر ،كلـ يكف إختيار الفاطمييف أكال شماؿ إفريقيا إال

لبعده عف حاضرة الدكلة العباسية ،كلميؿ البربر إلى خمع طاعة األغالبة ،كلضعؼ ىذه

الدكلة الحاكمة نفسيا.

يدخركا كسعان منذ
كقد حكـ الفاطميكف مصر كأخذكا في نشر أغراضيـ الدينية ،كلـ ّ

بث العقائد اإلسماعيمية حتى أبطمت الخطبة
استقرت سمطتيـ في ىذه البالد في ّ
لمعباسييف كاعترؼ بسمطاف الفاطمييف ،ال في الخطبة كالسكة فحسب ،بؿ في كافة
األمكر الحربية كالدينية.
) )1زكي ،مكسكعة الجيكش اإلسالمية ،مرجع سابؽ ،ص .35

) )2سميماف ،نعماف الطيب "دكتكر" ،منيج صالح الديف األيكبي في الحكـ كالقيادة ،مطبعة الحسيف
اإلسالمية ،القاىرة ،ط1411 ،1ىػ1991/ـ ،ص .93 – 92
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المصادر والمراجع:
658ىػ1260/ـ" ،الحمة

األبار ،أبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف أبي بكر القضاعي" ،ت
 1ػ إبف ّ
السيراء ،تحقيؽ حسيف مؤنس ،الشركة العربية لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،ط 1963 ،1ـ ،ج .1

 2ػ إبف األثير ،عزالديف أبي الحسف عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد
الشيباني" ،ت 630ىػ 1238 /ـ " الكامؿ في التاريخ ،تحقيؽ الشيخ خميؿ مأمكف شيحا ،دار المعرفة،
بيركت ،لبناف ،ط 1422 ،1ىػ 2002/ـ ج .8

 3ػ البكرم ،أبي عبيد البكرم عبد اهلل بف عبد العزيز" ،ت 487ىػ1094/ـ" ،المسالؾ كالممالؾ ،تحقيؽ
عبد اهلل يكسؼ الغنيـ ،مكتبة دار العركبة ،الككيت1980 ،ـ.
 4ػ الثعالبي ،أبي منصكر عبد الممؾ بف محمد النيسابكرم "ت

429ىػ1037/ـ" ،يتيمة الدىر في

محاسف أىؿ العصر ،شرح كتحقيؽ الدكتكر مفيد محمد قمجة ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف،

ط1403 ،1ىػ1983/ـ ،ج.1

 5ػ الحمكم ،ياقكت شياب أبي عبد اهلل بف عبد اهلل الركمي "ت 626ىػ1229/ـ" ،معجـ البمداف ،دار
صادر ،بيركت ،لبناف1906 ،ـ ،ج.1
 6ػ إبف خمدكف ،كلي الديف أبي زيد عبد الرحمف بف محمد بف محمد الحضرمي اإلشبيمي" ،ت
808ىػ1406/ـ" ،مقدمة ابف خمدكف ،تحقيؽ حامد احمد الطاىر ،دار الفجر لمتراث ،القاىرة ،ط
1425ق2004 /ـ.

 7ػ إبف خمكاف ،أبي العباس شمس الديف احمد ابراىيـ بف أبي بكر الشافعي" ،ت

،1

681ىػ1282/ـ"،

كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،دار صادر ،بيركت ،لبناف1977 ،ـ ،ج.5
 8ػ إبف أبي دينار ،أبي عبد اهلل محمد بف أبي القاسـ الرعيني القيركاني "ت

المؤنس في أخبار إفريقية كتكنس ،دار المسيرة ،بيركت ،لبناف ،ط 1993 ،3ـ.

1110ىػ1698/ـ "،

 9ػ الذىبي ،الحافظ شمس الديف أبي عبد اهلل بف عثماف بف قايمز" ،ت 673ىػ1347/ـ" دكؿ اإلسالـ،
تحقيؽ محمد شمتكت كمحمد مصطفى ابراىيـ ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة  ،1974ج.1
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 10ػ السيكطي ،جالؿ الديف أبي الفضؿ عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد" ،ت

911ىػ1505/ـ"،

المباب في تحرير األنساب ،تحقيؽ محمد احمد عبد العزيز كأشرؼ احمد عبد العزيز ،دار الكتب
العممية ،بيركت ،لبناف1967 ،ـ.
 11ػ أبك الفدا ،الممؾ المؤيد عماد الديف اسماعيؿ بف محمد بف عمر بف عمي المعركؼ بصاحب

حماه" ،ت732ىػ1331/ـ" ،المختصر في أخبار البشر ،تحقيؽ محمد زينيـ عزب كيحي سيد حسيف،
دار المعارؼ ،القاىرة ،ط1998 ،1ـ.

 12ػ الكندم ،أبي عمر محمد بف يكسؼ المصرم" ،ت 350ىػ961/ـ" ،كتاب الكالة ككتاب القضاة،
مطبعة اآلباء اليسكعييف ،بيركت ،لبناف1908 ،ـ.

 13ػ أبك المحاسف ،جماؿ الديف بف يكسؼ بف تغرم بردم "874ىػ1469/ـ" ،النجكـ الزاىرة في ممكؾ
مصر كالقاىرة ،المؤسسة المصرية العامة لمتاليؼ كالترجمة ،القاىرة1972 ،ـ ،ج.1
 14ػ المقريزم ،تقي الديف احمد بف عمي" ،ت 845ىػ1441/ـ" ،الذىب المسبكؾ في ذكر مف حج
مف الخمفاء كالممكؾ ،د.ت.
 15ػ...........................المكاعظ كاإلعتبار في ذكر الخطط كاآلثار ،مطبعة بكالؽ ،القاىرة،
1270ىػ ،ج.2

 16ػ............................إتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطمييف الخمفا ،تحقيؽ دكتكر جماؿ
الديف الشياؿ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف1967 ،ـ ،ج.1
363ىػ973/ـ" ،المجالس كالمسايرات ،تحقيؽ

 17ػ النعماف ،أبي حنيفة بف حيكف المغربي" ،ت

الحبيب الفقي ابراىيـ شبكح كمحمد اليعالكم ،الجامعة التكنسية ،تكنس1978 ،ـ ،ج.2

 18ػ اليمداني ،محمد بف عبد الممؾ بف ابراىيـ بف احمد أبي الحسف بف أبي الفضؿ اليمداني
الفرضي" ،ت 521ىػ1127/ـ" ،تكممة تاريخ الطبرم ،قدـ لو كحققو ككضع فيارسو ألبرت يكسؼ
كنعاف ،المطبعة الكاثكليكية ،بيركت ،لبناف ،ط1958 ،1ـ ،ج.1

مراجع عربية:

 1ػ حسف ،ابراىيـ حسف "دكتكر" ،تاريخ الدكلة الفاطمية في المغرب كمصر كسكرية كبالد العرب،
مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة ،ط1981 ،4ـ.
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 2ػ حسف كشرؼ ،حسف ابراىيـ "دكتكر" كطو احمد "دكتكر" ،المعز لديف اهلل الفاطمي ،مكتبة النيضة
المصرية ،القاىرة ،ط1963 ،2ـ.
 3ػ الخربكطمي ،عمي حسني "دكتكر" ،مصر العربية اإلسالمية ،مكتبة االنجمك المصرية ،القاىرة،
د.ت.

 4ػ الرافعي كعاشكر ،عب الرحمف كسعيد عبد الفتاح ،مصر في العصكر الكسطى مف الفتح العربي
حتى الغزك االعثماني ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ط1970 ،1ـ.
 5ػ زكي ،عبدالرحمف ،دكتكر ،مكسكعة الجيكش اإلسالمية ،الجيش المصرم في العصر اإلسالمي
مف الفتح العربي إلى معركة المنصكرة ،مكتبة االنجمك المصرية ،القاىرة1970 ،ـ.

 6ػ زيتكف ،محمدمحمد ،القيركاف كدكرىا في الحضارة اإلسالمية ،دار المنار لمطبع كالنشر كالتكزيع،
القاىرة ،ط 1408 ،1ىػ1988/ـ.
 7ػ سالـ ،السيد عبدالعزيز "دكتكر" ،بحكث إسالمية في التاريخ كالحضارة كاآلثار ،القسـ األكؿ ،دار
الغرب اإلسالمي ،بيركت ،لبناف ،ط1411 ،1ىػ1991/ـ.
 8ػ سركر ،محمد جماؿ الديف ،دكتكر ،الدكلة الفاطمية في مصر ،سياستيا الداخمية كمظاىر
الحضارة في عيدىا ،دار الفكر العربي ،القاىرة1394 ،ىػ1974/ـ.

 9ػ سميماف ،نعماف الطيب "دكتكر" ،منيج صالح الديف األيكبي في الحكـ كالقيادة ،مطبعة الحسيف
اإلسالمية ،القاىرة ،ط1411 ،1ىػ1991/ـ.
 10ػ شبانة ،محمد كماؿ "دكتكر" ،تاريخ مصر اإلسالمية مف الفتح العربي إلى العصر الفاطمي ،دار
المعارؼ ،القاىرة1967 ،ـ.

 11ػ شمبي ،ميا محمد محمد ،النكبيكف أصكليـ كممالكيـ عمى النيؿ في الفترة ما بيف "

– 575

1350ـ" ،رسالة ماجستير ،غير منشكرة ،جامعة أـ درماف اإلسالمية ،معيد بحكث كدراسات العالـ
اإلسالمي ،المكتبة المركزية ،يكنيك 2006ـ.

 12ػ ضيؼ ،شكقي "دكتكر" ،عصر الدكؿ كاالمارات ،دار المعارؼ بمصر ،القاىرة1990 ،ـ.
 13ػ طقكش ،محمد سييؿ "دكتكر" ،تاريخ الطكلكنييف كاإلخشيدييف كالحمدانييف ،دار النفائس،
بيركت ،لبناف ،ط1429 ،1ىػ2008/ـ.
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 14ػ عثماف ،حسيني شيخ ،أباطيؿ األباطيؿ ،نقد كتاب أباطيؿ يجب أف تمحى مف التاريخ ،مكتبة
الصديؽ ،السعكدية ،ط1409 ،1ىػ1989/ـ.
 15ػ العدكم ،احمد ابراىيـ "دكتكر"،تاريخ العالـ اإلسالمي،عصر البناء كاإلنطالؽ،
1425ىػ2005/ـ ،ج .1

 16ػ عمي ،خطاب عطية ،التعميـ في مصر في العصر الفاطمي األكؿ ،دار الفكر العربي ،القاىرة،
1946ـ.
 17ػ عكيس ،عبد الحميـ ،بركفيسكر ،قضية نسب الفاطمييف أماـ منيج النقد التاريخي ،دارالصحكة،
القاىرة ،د .ت.

 18ػ غالب ،مصطفى ،تاريخ الدعكة اإلسماعيمية منذ أقدـ العصكر حتى عصرنا الحاضر،
داراألندلس ،بيركت ،ط1965 ،2ـ.
 19ػ الفقي ،عصاـ الديف عبد الرؤكؼ "دكتكر" ،معالـ تاريخ اإلسالـ ،مكتبة الفالح ،الككيت ،ط ،1
1410ىػ1990/ـ.
 20ػ كاشؼ ،سيدة اسماعيؿ "دكتكرة" ،مصر في عيد اإلخشيدييف ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،
القاىرة1989 ،ـ.

 21ػ كىبة ،نكاؼ خميفة ،أضكاء كاشفة عمى عقيدة الدركز ،دار عمار لمنشر كالتكزيع ،األردف،
عماف ،ط1426 ،1ىػ2006/ـ.
مراجع مترجمة:

 1ػ إيميسيؼ ،نيكيتا ،الشرؽ اإلسالمي في العصر الكسيط ،ترجمة منصكر أبي الحسف ،مؤسسة دار
الكتاب الحديث ،بيرت ،لبناف1406 ،ىػ1986/ـ.
 2ػ ّبركم ،ادكار تاريخ الحضارات العاـ ،ـ ،3عكيدات لمنشر كالطباعة ،بيركت ،لبناف2006 ،ـ.
،1
 3ػ سيديك ،ؿ .أ ،تاريخ العرب العاـ ،نقمو إلى العربية عادؿ زعيتر ،دار العالـ العربي ،ط

1431ىػ2010/ـ.

 4ػ كاىف ،كمكد ،تاريخ العرب كالشعكب اإلسالمية منذ ظيكر اإلسالـ حتى بداية اإلمبراطكرية
العثمانية ،نقمو إلى العربية الدكتكر بدر الديف القاسـ ،دار الحقيقة لمطباعة كالنشر ،بيركت ،لبناف ،د.
ت.
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رسائؿ عممية:
 1ػ اسماعيؿ ،صبحي اسماعيؿ ابراىيـ ،الصراع العباسي الفاطمي ،رسالة ماجستير ،غير منشكرة،
جامعة النيميف ،المكتبة المركزية1420 ،ىػ2000/ـ.
 2ػ البسطكيسي ،محمد السيد ،الكتابات العربية عمى النقكد كالتحؼ الفاطمية في مصر ،رسالة
ماجستير ،غير منشكرة ،جامعة القاىرة ،المكتبة المركزية2005 ،ـ.

 3ػ عككد ،كداعة محمد الحسف ،إتجاىات الشعر في القرف الرابع اليجرم في المشرؽ ،رسالة
دكتكراه ،منشكرة ،دار جامعة افريقيا العالمية لمطباعة ،الخرطكـ1439 ،ىػ2009/ـ.
مرجع اجنبي:
1. Lane – poole , stanly the muhammadan ,Dynas lies, chronological and
genealogical ,Tables with historical in troducitons ,paris.1925.
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