
                                                                      

 593 (1029 كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ممحق

 دور العبيد اإلداري والعسكري في مصر الفاطمية  

                       الفاطميةمصر يف اإلداري والعسكري العبيد دور 

   

 

 

                                     

 الممخص 

تناول البحث العبيد باعتبارىم احد مكونات المجتمع المصري ابان حكم الدولة 
البحث العبيد لغة واصطالحًا، باإلضافة  اقتضت طبيعة الموضوع تقسيمقد و  الفاطمية،

الى اىم مصادر الحصول عمى ىؤالء العبيد والوظائف التي شغموىا ، باإلضافة الى 
حياتيم بمنتيى الحرية  ن حيث يمارسو  تحديد االماكن)الحارات( التي خصصت لسكنيم

فاطمي الدور الكبير ليؤالء في الجيش ال كذلكمع عدم ازعاج اىل البالد االصميين ، 
باعتبارىم احدى فرق الجيش، وتزايد اعدادىم في الجيش بصورة تدريجية حتى اصبحوا 

 ٓقوة ال يستيان بيا، وأثر ذلك عمى البالد
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The role of administrative and military slaves in 

Fatimid Egypt 

 

 

 

 

Abstract 

The current research deals with slaves as being considered one 

of the components of the social inclusion in Egypt during the ruling 

of the fatimids. the Slaves , as a subject , has been discussed 

linguistically and lexically ,in addition to the exposition of the 

sources of getting those Slaves and the positions they  occupied 

,beside the identification of their residences specified for them to 

abode to practice their daily activities with freedom with causing 

disturbance to the aborigines . The research has also shown the big 

role played by those Slaves in the Fatimid's army as being 

considered one of the military sectors where their number increased 

gradually in the army till they became considerable power that 

affected the 

state.                                                                                                     
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 المقدمة
يعد العبيد احد مكونات المجتمع المصري ابان حكم الدولة الفاطمية ، وقد كان ليم دور 

مرت بيا الدولة الفاطمية ، من اثارة الفتن والخالفات بين كبير في الكثير من االحداث التي 
طوائف الجيش الفاطمي ، مما كان لو أثر كبير عمى سير االحداث السياسية في الدولة 

في الدولة الفاطمية ، فقد تناول  الميمةوحصوليم عمى الدعم واالسناد من بعض الشخصيات 
،والوظائف التي شغميا البعض منيم فاستطاعوا الوصول الى منزلة  العبيد البحث اىم مصادر

رفيعة لدى بعض الخمفاء الفاطميين ،كما تناول البحث الدور الكبير ليؤالء العبيد باعتبارىم 
أحدى فرق الجيش الفاطمي، وتزايد اعدادىم بصورة تدريجية جعمت منيم قوة ال يستيان بيا، 

ثار السمبية عمى الحياة االقتصادية واالجتماعية في البالد، نتيجة فكان ليذه القوة الكثير من األ
ضعف بعض الخمفاء الفاطميين ، وتسمط الوزراء الذين عمموا عمى استغالل ىذه االعداد الكبيرة 
من العبيد لتنفيذ اطماعيم، كما تناول البحث السياسة التي اتبعيا الخمفاء فيما بعد لتخميص 

    ٓ، واثارىا عمى المجتمع المصري بصورة نيائية البالد من تمك العناصر

 أوال : العبيد لغة واصطالحا  

في موضوع البحث عمى الكممات التي تشير لمعبودية  ان نسمط الضوءيتوجب عمينا 
العبد، الرقيق، الممموك(، حيث ان كممة )العبد( تعني اإِلنسان ، حّرًا كان َأو رقيقًا، عمى اعتبار )

وىذا المعنى يؤكده القران الكريم في قولو تعالى}... َنْيِدي  ،(ٔ)يو سبحانو وتعالىإنو مربوب لبار 
نََّك َلَتْيِدي ِإَلى ِصراط ُمْسَتِقيٍم { ،بينما نجد معنى أخر لكممة العبد (ٕ)ِبِو َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا َواِ 

ة التي يمكن الرجوع إلييا نجده في أشعار العرب قبل اإلسالم والتي تعتبر من المصادر التاريخي
، فقد استعمموا كممة العبد لوصف اإلنسان الذي فقد حريتو وأستعبد فصار ُممكًا ليم ، إذ وصفو 

 قائاًل: (ٖ)شدادعنترة بن 

 (4)العبد عبدكم والمال مالكم          فهل عذابك عني اليوم مصروفا         
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ثالث آيات تدل عمى ذلك المعنى ، نجد ىذا المعنى ايضًا في كتاب هللا ، فقد وردت 
،و}...اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد (٘) وىن}َضَرَب هللُا مَثاًل عبدا ممموكا ال َيْقِدُر َعَمى َشْيٍء... {

 .  (ٚ)و}...َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِمْن ُمْشِرٍك َوَلْو أَْعَجَبُكْم... {  (ٙ)َواألُنَثى ِباألُنَثى... {

وحاول عمماء المغة بيان الفرق بين كممتي عباد هللا والعبيد الممموكين في الجمع ، فذكروا 
وَعَبَدَّللاَّ  ،(ٜ)،أما العبد الممموك فجمعـو عبيد وثالثة أعبد(ٛ)ان عبدهللا ، تجمع عمى عباد وعبدين

 . (ٔٔ)بحانوون إال هلل سوال تك عبادة ىي الطاعة والخضوع ،وال .(ٓٔ)َيْعُبُده ِعباَدةً 

وىي كممة مشـتقة  وبما ان العبيد فاقدي ممكيتيم لحريتيم فقد أطمق عمييم كممة )رقيق(
ىي مصدر الرقيق  والرقة ،( ٖٔ)يقال: رق فالن أي صار عبداً ( ٕٔ)من الفعل رق وتعني العبودية

امًا أمام ، وكذلك العبد الممموك يكون ضعيفًا عاجزا تم(ٗٔ)في كل شيء ويراد بيا الضعف والمين
سيده ، فيخضعو لو ويفقد قوتو فال يستطيع الدفاع عن حقوقو وليذا يقول عمماء المغة " سمى 

 .(٘ٔ)العبيد رقيقًا ألنيم يرقون لمالكيم ويذلون ويخضعون "

،وقال الفراىيدي" الممموك العبد أقر (ٙٔ)ومن الكممات التي تطمق عمى العبيد كممة ممموك
وكذلك  (ٛٔ)لممك تعني" ممكت الشيء أممكو ممكًا"، وتممكو أي ممكة قيرًا ، وا(ٚٔ)بالممكة وبالممك"

وكذلك ورد ىذا المعنى في القرآن الكريم قولو  ٓالعبد يكون ممكا لسيده عمى رغم إرادتو
ُ َمَثاًل َعْبدًا َمْمُموكًا ال َيْقِدُر َعَمى َشْيٍء... {  ٓ (ٜٔ)تعالى:}...َضَرَب َّللاَّ

  -مصادر العبيد في الدولة الفاطمية: -ثانيا :

 تعددت مصادر العبيد في مصر من خالل :

وكانت  الشراء : كانت مصر في العصر االخشيدي من اعظم اسواق الرقيق االسود ، -ٔ
، ويعد سوق الرقيق من االسواق دائبة الحركة والنشاط (ٕٓ)القوافل تجمب الييا العبيد من الجنوب

الفاطمي ،وكان السوق يحتوي اجناسا متعددة من العبيد ، فكانت االسواق تكتع في العصر 
  -ن من حيث المون :ي، وعبيد الشراء ينقسمون إلى نوع(ٕٔ)بيم
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العبد األبيض) الصقالبة(، فعند انتشار اإلسالم ووصول المسممين الى مدن البمقان وجزر  -أ

قالبة عن طريق الغزوات التي شنيا البحر المتوسط وبعض المدن االيطالية ، دخل الص
المسممون في البحر ،او عمميات االسر اثناء المعارك مع البيزنطيين الذين كانت جيوشيم تضم 

فكان العبد األبيض يصل إلى أسواق مصر من بيزنطة وارمينيا  (ٕٕ)عددًا كبيرًا من الصقالبة
وكان الفاطميون يشترون النوع ٓ (ٖٕ)اإلسالموثغور البحر المتوسط ومن اسواق الرقيق في ديار 

األبيض من صقمية وبالد الروم، ويربونيم تربية خاصة ،ويعدوىم اعدادًا عسكريًا معينًا ،فاذا ما 
وأسندوا الييم  أطمأنوا الى تدريبيم والى والئيم ،ضموىم الى حاشيتيم وألحقوىم بجيوشيم ،

 ٓ (ٕ٘)يمثمون الطبقة االرستقراطية لمعبيدوقد كان العبيد البيض  ،(ٕٗ)في الدولة ميمةالمناصب ال

تزايدت اعداد ىذا النوع من العبيد في بالط الخالفة الفاطمية حتى وصل العديد منيم الى 
، وقد (ٕٙ)مراكز قيادية في الجيش الفاطمي، فاطمق عمييم لقب ))الخادم((او ))خادم االمام((

العديد من القادة الصقالبة ومن بينيم القائد حفمت الحقبة المغربية  لمدولة الفاطمية بأسماء 
مي نسبة الى مدينة يوالمعروف بجوىر الصق( ٕٚ)الشيير جوىر قائد الخميفة المعز لدين هللا

حيث كان خادمًا عند الخميفة المنصور لكنو ترقى في الجيش حتى بمغ مكانة عالية  ،(ٕٛ)صقمية
نذكر كذلك القادة شفيع وطارق ووصيف وقيصر ، و (ٜٕ)ومرموقة في عيد الخميفة المعز لدين هللا

، ثم صارت لو مكانة ميمة في الدولة الفاطمية م(ٖٓ)د مخمد بن كيداديزي والذين حاربوا اب
  ٓ (ٖٔ)آنذاك

، وكانت مكانتيم (ٕٖ)العبد األسود )العبيد الزويميين( وينسب ىؤالء العبيد الى مدينة زويمة -ب
، شارك ىؤالء العبيد (ٖٖ)يم كانت  لقائد منيم يدعى)صندل(تقل عن  الصقالبة ، حتى ان قيادت

في بعض المعارك ، فقد شاركت فرقة اولى منيم في الحممة االولى عمى مصر سنة 
م  بقيادة أبي القاسم الذي عرف فيما بعد بالقائم وقد وقع العديد منيم في األسر، ٖٜٔىـ/ٖٔٓ

فاطمي اثناء حصار فضل بن ابي يزيد لمدينة ، وشاركوا في الجيش ال(ٖٗ)وقتموا مع اسرى كتامة
، وعندما بنيت القاىرة اختطت ليم حارة عرفت باسميم حارة (ٖ٘)مٜٗٗىـ/ ٖٖٖالميدية سنة 

 .(ٖٙ)زويمة
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الصيد والسرقة : فيذكر ان العبيد الذين كانوا في اسوان تم الحصول عمييم عن طريق  -ٕ 
لذي زار مصر في اواخر الدولة الفاطمية " وأىل الصيد وىذا ما ذكره الرحالة بنيامين التطمي ا

اسوان يخرجون لصيد العبيد في اراضي ىؤالء الزنوج ... وىم اذا خرجوا حمموا معيم الخبز 
والزبيب والتين، فيجذبون الزنوج ويرغبونيم حتى يتبعوىم ثم يبيعونيم في اسواق النخاسة بمصر 

،وىي عناصر سوداء (ٖٛ)عبيد يسرقون ابناء البجة ، وقد كان تجار ال(ٖٚ)وما جاورىا من البمدان"
 ٓ (ٜٖ)تسكن بين النيل والحبشة، لبيعيا لمفاطميين

بالد النوبة : فقد كانت الدولة الفاطمية تحصل عمى العبيد من الجزية المفروضة عمى بالد -ٖ
رب النوبة ، وفق شروط معاىدة البقط التي عقدت منذ ايام الخميفة عثمان بن عفان بين الع

والتي من بنودىا ان ال يكون قتال بين الطرفين ، مقابل تقديم الرقيق ،وكانت  (ٓٗ)وممك النوبة
كل عام ، عمى أن يعطوا بالمقابل قمحًا وخل  وترسل بالد النوبة ثالثمائة وستون راسًا وزراف

ين ومن ضمن .كما كانت بالد النوبة تقدم اليدايا لمخمفاء الفاطمي(ٔٗ)خمر وثيابًا وفرشًا وغيرىا
 .(ٕٗ)اليدايا العبيد واالماء

اسرى الحروب : تعد مصدرًا ميمًا لمحصول عمى العبيد ، فقد كانت الحروب المتواصمة بين -ٗ
الصرب والكروات والبمغار والبيزنطيين مصدرًا لتوريد االسرى الذين صاروا بضاعة لمتجارة ، فقد 

او االسرى اثناء معاركيم عمى الساحل  كانت الدولة الفاطمية تستولي مباشرة عمى العبيد
 . (ٖٗ)البمقاني

فقد اصدر  كانت الدولة الفاطمية تتحكم بأسواق بيع  العبيد من خالل تنظيم ايام البيع ،
م ٛٓٓٔىـ/ ٜٜٖقرار سنة  (ٗٗ)م(ٕٓٓٔ-ٜٜٙىـ/ٔٔٗ-ٖٙٛالخميفة الحاكم بأمر هللا)

، وأشترط عمى من (٘ٗ)التزاحم لمفرجةبتخصيص يوم لبيع الجواري ويوم لبيع الغممان ، ومنع 
كما اوجد استثناء من قراره الخاص  ، (ٙٗ)يذىب الى سوق الرقيق أما ان يكون بائعًا أو مشتريًا 

بمنع النساء من الخروج، فأباح الخروج لإلماء المواتي يبعن في سوق الرقيق، والضعاف 
يع العبيد واالماء ألىل م شدد في منع النخاسين من بٗٓٓٔىـ/ٜٖ٘، وفي سنة (ٚٗ)منين
  .(ٛٗ)الذمة
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العبيد ال يحق ليم ان الرغم من عمى حافظت الدولة الفاطمية عمى حقوق عبيدىا ،       

الميراث وال تجوز ليم الوصية شرعًا ،ألن أمواليم لموالىم ال يرثيم أحد، اال أن الدولة الفاطمية 
ان لم يحصموا عمى حرياتيم ، فأن من اعتبرت العبيد المناصرين لمدعوة االسماعيمية ،حتى و 

 .(ٜٗ)حقيم االرث وتقبل شيادتيم ويسمح ليم بالبيع والشراء والتصرف في ممتمكاتيم

 حارات العبيد في مصر -ثالثًا:

القاىرة وليم عرفاء  في كان لمعبيد في الدولة الفاطمية حارات خاصة بيم في اماكن معينة
سياسة الدولة الفاطمية من أجل الحفاظ عمى االمن وكانت ىذه  ،(ٓ٘)يشرفون عمى مصالحيم

، فقد تم أسكان العناصر النظامية في القاىرة (ٔ٘)ومنعيم من مضايقة السكان، والنزول في دورىم
؛ بينما اسكنت العناصر الغير نظامية في أطراف (ٕ٘)حول القصر كالترك والروم والبربر وغيرىا
، فكانت ىذه الحارات (ٖ٘)وفي الشمال عبيد الشراء ،المدينة، سواء في الجنوب كالسودانيين 

تشتمل عمى معسكرات العسكر وأسرىم ، فضاًل عن وجود الدكاكين واالسواق لسد جميع 
  -ومن ىذه الحارات التي سكنيا العبيد: ،(ٗ٘)احتياجاتيم

 ؛(٘٘)وىي حارة سكنيا العبيد  يسمون الفرحية وىم طائفة من عبيد الشراء -حارة الفرحية : -ا
 ٓ (ٙ٘)وتقع ىذه الحارة فيما بين سويقة أمير الجيوش وباب القنطرة

،وتقع عمى يمنة من (ٚ٘)حارة المنصورية وىي حارة كبيرة ومتسعة فييا مساكن العبيد السود -ٕ
 ٓ (ٛ٘)سمك في  الشارع خارج باب زويمة

عبيد السودان، وىي من الحارات التي اشتيرت بكونيا حارة سكنيا ال -حارة الحسينية : -ٖ
، وتقع خارج باب (ٜ٘)وعرفت الحسينية نسبة الى طائفة من عبيد الشراء يقال ليم الحسينية

 ٓ (ٓٙ)النصر

 ٓ (ٔٙ)حارة الياللية : حارة لمسودان، وتقع عمى يسرة الخارج من الباب الحاكمي الحديد -ٗ
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،وقد (ٖٙ)م الحاكمحارة العطوفية :حارة سكنيا العبيد ، سميت نسبة الى عطوف أحد خدا -٘
كانت ىذه الحارة من أجمل مساكن القاىرة ،وفييا الدور العظيمة والحمامات واالسواق 

 .(ٖٙ)والمساجد

، (ٗٙ)تعرف باسم برجوان الخادم ،خادم القصور في أيام العزيز باَّللَّ  -حارة برجوان : -ٙ 
، واخذ برجوان يدير امر الحاكم ،فعظم شأنو ،وتمكن  (٘ٙ)ووّصاه عمى ابنو الحاكم بأمر هللا

برجوان من الدولة وكثرت اموالو واتسعت احوالو، ولما تمكن الحاكم من الممك قبض عمى 
 . (ٙٙ)مٜٜٛ/ هٜٖٛبرجوان، وقتمو سنة 

رّية من الدولة الفاطمية وعددىم اربعمائة ذتعرف بطائفة يقال ليم الجو  -حارة الجوذرية : -ٚ
، اختطوىا وسكنوىا حين بنى جوىر (ٚٙ)إلى جوذر أحد خدام عبيد َّللاَّ الميدي  ينتسبون 
، ثم سكنيا الييود ، أن بمغ الحاكم الفاطمّي أنيم يجتمعون في اوقات فراغيم (ٛٙ)القاىرة

 ٓ (ٜٙ)يستيزؤون بالمسممين ودين اإلسالم ، فسّد عمييم أبوابيا وأحرقيم ليالً 

 ٓ (ٓٚ): وكانت من الحارات التي سكنيا العبيد الميمونية -ٛ

 ٓ (ٔٚ)حارة الريحانية : وىي من الحارات التي سكنيا طائفة من  العبيد عرفوا بالريحانية -ٜ

حارة اليانسية: وىي من الحارات التي سكنيا العبيد البيض)الصقالبة( وسميت بذلك نسبة  -ٓٔ
،بينما يذكر بأنيا نسبة الى يانس ( ٕٚ)زيز باهللالى يانس الصقمي الذي كان بخدمة الخميفة الع

خارج باب  وتقع ىذه الحارة ،( ٗٚ)الممقب بأمير الجيوش (ٖٚ)وزير الخميفة الحافع  لدين هللا 
 ٓ (٘ٚ)زويمة

 العبيد وظائف -:رابعا  

من خالل استقراء النصوص التاريخية تبين بان وظائف العبيد تختمف باختالف مكانة 
 ،الفاطمي وباختالف القدرات والميارات التي يمتمكيا العبد وكذلك حسب المون  العبد في القصر

، كما  (ٙٚ)فمثال العبد االسود المون وىم الطبقة أدنى من العبيد يسند ليم إعمال الخدمة بالقصر
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راجل  ٓٓ٘فارس و ٓٓ٘يتولون ميمة حراسة قصر الخميفة وليس ليم عالقة بالشرطة وعددىم 

 .(ٚٚ)ن حول القصر لحمايتو،يقومون بالدورا

اما العبد األبيض المون وىم في من )الصقالبة( يسند ليم وظائف متعددة في الدولة 
الفاطمية ،مثل وظيفة حامل المظمة التي تعد من شارات الخالفة ، وكانت تحمل عمى راس 

من  -الركوبحال -الخميفة ، عمى رأس رمح بيد أمير يكون راكبًا بمحاذاة الخميفة يظممو بيا 
وقد تسمم ىذه الوظيفة العديد من الصقالبة امثال شفيع الصقمبي ( ٛٚ)الشمس في المواكب العظام

وقد ( ٓٛ)، وزيدان الصقمبي حامل مظمة الخميفة الحاكم(ٜٚ)الذي كان حامل مظمة المعز لدين هللا 
( ٔٛ)المؤمنين م ، وأمر أن يكتب عمى مكاتباتو من زيدان مولى أميرٓٓٓٔىـ/ ٜٖٔاعتقو سنة 

وىذا دليل عمى المكانة التي وصميا ، ثم أصبح من بعده مظفر الصقمبي الخادم صاحب المظمة 
 . (ٕٛ)لمخميفة الحاكم بأمر هللا

نفوذ كبير ، و امتازت  عمى وىذه الطبقة بإمكانيا التدرج في الوظائف ويمكن ان تحصل
، فقد كان الفاطميين يجمعون استاذ (ٖٛ)فقد وصل بعض ابناء ىذه الطبقة إلى رتبة األستاذين

عمى استاذين حيث ان االستاذ ىو المولى واالستاذون ىي رتبة تنقسم الى قسمين االستاذين 
 ،(ٙٛ)صاحب الباب ،(٘ٛ)، صاحب المجمس(ٗٛ)المحنكين ، وتقسم الى تسع وظائف )) شاد التاج

، زمام (ٜٓ)الرسالة  صاحب ،( ٜٛ)األقارب، زم  (ٛٛ)الدواة حامل ،(ٚٛ)صاحب بيت المال
(( واالستاذين غير المحنكين وليم وظيفتان ىما " نقابة (ٖٜ)، صاحب الدفتر(ٜٔ)القصور
، وىذه كانت اىم الوظائف التي توالىا ىؤالء ٜٗ، وزمام الرجال والطوائف" (ٖٜ)ين)العمويين(يالطالب
 . (ٜ٘)العبيد

، ففي زمن الحاكم بأمر هللا، وبعضيم تولوا مناصب العميا في الدولة مثل منصب الوزير 
وكان الخميفة الحاكم ال يقوم بأمر  (ٜٙ)تولى الوزارة برجوان الخادم صاحب الحارة المعروفة باسمو

اال باستشارتو ، فمما ضاق ذرعا من سيطرة برجوان ارسل لو من يقتمو في الحمام فتخمص من 
عاف ما وجد في بيت القائد ، ووجد في بيتو من المجوىرات واالموال اض(ٜٚ)سيطرة برجوان

عبدهللا الحسين بن جوىر القائد في عيد الحاكم بأمر هللا البريد  و، كما تسمم اب(ٜٛ)جوىر
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، وخود الصقمبي فجعمو قائد (ٓٓٔ)أما يانس الخادم الصقمبي فجعمو والي برقة ،( ٜٜ)واالنشاء
الصقمبي فأصبح والى عمى  وميسور الخادم (ٔٓٔ)الشرطة السفمى ، قيد الخادم عمى شرطة القاىرة

وأيمن الخادم اخ برجوان فقد قمده غزة ، (ٖٓٔ)وفائق الخادم فقد اصبح قائد االسطول ،(ٕٓٔ)طرابمس
، وىو المشرف (٘ٓٔ)، مسعود الصقمبي الذي كان صاحب الستر لمخميفة الحاكم (ٗٓٔ)وعسقالن

يدلل عمى اىميتو ان لو عمى ستر سرير الخميفة ، فيرفعو ويحفظو في مجمس الخميفة  ، ومما 
  .(ٙٓٔ)نائب

 عمى البالد:                      هالجيش وأثر  في استخدام العبيد

كان لمعبيد عند استخداميم في الجيش دور كبير في تغير االوضاع السياسية 
، (ٚٓٔ)أستخدم الفاطميون العبيد في جيوشيم أذ واالقتصادية وحتى االجتماعية في البالد، 

 ،(ٛٓٔ)اعدادىم فيما بعد في الدولة الفاطمية ، اذ يذكر ان عددىم ثالثون الف جنديًا وازدادت 
  .(ٓٔٔ)حتى زاد عددىم في الجيش الى ستون الف ،(ٜٓٔ)وقيل اصبح عددىم خمسين الف أسود

م ، انشأ قوة ٜٜٓىـ/ ٜٕٚسنة  وبالتحديد فيففي عيد الخميفة الميدي الفاطمي ، 
كما ان العبيد كانوا متواجدين في المغرب وخاصة الصقالبة منيم، حيث ( ٔٔٔ)حراستو من العبيد 

، وطالما كانوا موجودين في بالد المغرب (ٕٔٔ)كانوا يشكمون فئة كبيرة في جيش وبالط االغالبة
فأنيم من المؤكد قد حولوا والئيم الى العبيدين حين اسسوا دولتيم في المغرب ، باعتبارىم 

 ٓالجديدة  اصحاب السيادة والدولة

م( فانو لم يستخدم العبيد السود ٜ٘ٚ-ٕٜ٘ىـ/ٖ٘ٙ-ٖٔٗاما الخميفة المعز الفاطمي )
انما استعان بالصقالبة فمم يكونوا مجرد فرقة من الحرس أنما ساىموا مع الخميفة ( ٖٔٔ)في الجيش

كذلك ، و (ٗٔٔ)في ادارة الدولة حيث كان من بينيم القائد جوىر الصقمي الذي قام بغزو القاىرة
وىذا ما ذكره الدكتور سرور  السود م( لم يستخدم العبيدٜٜٙ-ٜ٘ٚىـ/ٖٙٛ-ٖ٘ٙأبنو العزيز )

، بينما ازداد عددىم في (٘ٔٔ)يؤكد أنيم " لم يعمدوا الى استخدام العبيد السودانيين في الجيش"
م( ، حيث كانت صفوف الجيش ٕٓٓٔ-ٜٜٙىـ/ٔٔٗ-ٖٙٛعيد الخميفة الحاكم بأمر هللا )

ضاًل عن الكتاميين، كان الترك والديالمة والمصامدة والصقالبة والعبيد السود وغير فتتنوع 
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، اال انو ادخل طائفة جديدة الى صفوف جيشو من عبيد الشراء ،استعان بيم مع (ٙٔٔ)ذلك

  .(ٛٔٔ)، وقيل استعان بيم ضد المصريين السنين(ٚٔٔ)واشتد نفوذىم  ،المشارقة لمواجية المغاربة

فقد جمب ( ٜٔٔ)م(ٖ٘ٓٔ-ٕٓٓٔىـ/ٕٚٗ-ٔٔٗعددىم ايام الخميفة الظاىر)كما ارتفع 
، حيث كانت سودانية أىداىا لو التاجر الييودي (ٕٓٔ)منيم عددًا كبيرًا أرضاء لزوجتو السودانية 

ابو سعد ابراىيم التستري ،فقد كانت جارية في بيتو ، فتحظى بيا الظاىر وانجب منيا ابنو 
وحتى ام المستنصر  ة الظاىر تقرب ابو سعد التستري من المستنصر ،وبعد وفا (ٕٔٔ)المستنصر

في عيد  ،(ٕٕٔ)زاد نفوذه حتى صار بمنصب الوزارةقربتو، فعينتو متولي ديوانيا الخاص، ف
، ارتفع عددىم في عيد الخميفة (ٖٕٔ)م( ٜٗٓٔ-ٖ٘ٓٔىـ/ٚٛٗ-ٕٚٗالمستنصر باهلل )

الفًا نصفيم من الزنوج والنصف االخر من عبيد المستنصر بشكل ىائل فبمغوا حوالي خمسين 
 .(ٕٗٔ)الشراء

عمى الرغم من أىمية العبيد في الجيش الفاطمي فيم قد أضافوا قوة ال يستيان بيا لكن 
وجودىم سبب  فيما بعد بعض المشاكل لمدولة ، منيا تمرداتيم عمى السمطة ونزاعيم المستمر 

ويمكن ذكرىا بحسب وقوعيا الزمني  ،(ٕ٘ٔ)افسين ليممع العنصر التركي الذي كان من اقوى المن
 -في تاريخ الدولة الفاطمية كاالتي :

ارتفاع شأن العبيد زمن الخميفة الحاكم بأمر هللا، فمنذ ان غضب الحاكم عمى اىل مصر،  -أ
ىـ/ ٔٔٗعندما عمموا لو تمثال أمراه وفي يدىا رقعة اسمعوه فييا كالمًا مكروىًا وذلك سنة 

. فتقدم بطمب األمراء والُعرفاء فحضروا ، فأمرىم بالمسير إلى مصر وضربيا بالنار (ٕٙٔ)مٕٓٓٔ
ونيبيا وقتل أىميا . فتوجيوا لذلك فقاتل المصريون عن أنفسيم بحسب ما أمكنيم . ولحق النيب 

  .(ٕٚٔ)والحريق األطراف والنواحي التي لم يكن ألىميا قوة عمى امتناٍع وال ُقدرة عمى الدفاع

ستمرت الحرب بين العبيد والرعية ثالثة أيام ، وىو يركب ويشاىد النار، فمما كان اليوم وا
الثالث اجتمع األشراف والشيوخ إلى الجامع ورفعوا المصاحف ، وعج الخمق بالبكاء واالستغاثة 

 وأرسموا إلى الحاكم يقولون لو : نحن عبيدك ومماليكك ، ،فرحميم األتراك وقاتموا معيم ،باهلل 
فإن كان  ،وىذه النار في بمدك وفيو ُحرمنا أوالدنا ، وما عممنا أن أىمو جنوا جناية تقتضي ىذا
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ن كان ما عميو ىؤالء العبيد  باطٌن ال نعرفو عرفنا بو ، وانتظر حتى نخرج عيالنا وأموالنا ، وا 
مخالفًا لرأيك أطمقنا في معاممتيم بما نعامل بو المفسدين .فأجابيم : إني ما أردُت ذلك وال أذنت 

 .(ٕٛٔ)فيو ، وقد أذنت لكم في اإليقاع بيم 

ا عمى أمركم ، وقواىم بالسالح .فاقتتموا ، وعادوا الرسالة: إنا عبيد سرًا بأن كونو لمأرسل و 
نو إىالُك البمد  ركب   ،فمما رآىم مستظيرين ،ولوحوا بأنيم يقصدون القاىرة،قد عرفنا غرضك ، وا 

وسكنت الفتنة وكان قدر ما ُأحرق من  ،حماره ووقف بين الفريقين ، وأومأ إلى العبيد باالنصراف
 .(ٜٕٔ)نصفيا مصر ُثمثيا ، وُنيب

استعاد العبيد نفوذىم في عيد المستنصر باهلل فقد  ارتفع عددىم في عيد الخميفة  -ب
،وذلك لكون  والدة (ٖٓٔ)نصفيم من الزنوج والنصف االخر من عبيد الشراءو  المستنصر

،ألنيا (ٖٔٔ)المستنصر من اصل عبودي )سودانية( فأحاطت نفسيا بجيش قوي من السودان
، وكانت تتوقع منيم االخالص (ٕٖٔ)موقفيا ،وتدعم سمطتيا ،فاستكثرت منيم ارادت ان تقوي 

والوفاء كونيم ابناء جمدتيا ولذلك فضمتيم عمى غيرىم من عناصر الجيش آنذاك ، فبسطت ليم 
وبمغوا  (ٖٖٔ)في الرزق وأمطرتيم بالنعم ،حتى صار العبد بمصر يحكم حكم الوالة 

فاصبح الجيش يتكون من  ر الخميفة من استخدام االتراك ،عبداسود(،في الوقت الذي اكثٓٓٓٔ)
طائفتين كبيرتين ، تتنافسان وتتسابقان الى االستئثار بالنفوذ وىاتين الطائفتين ىما األتراك 

أمرتو أم المستنصر أن يغرى العبيد (  ٖ٘ٔ)لّما تولى  الوزير ابي القاسم الجرجرائىٓ (ٖٗٔ)والعبيد
. وجاءتيا الفرصة في زمن الوزير ابي الفرج (ٖٙٔ)فخاف العاقبة فمم يفعلباألتراك ، ويوقع بينيم، 

. وأخذت ام المستنصر (ٖٛٔ)فأمرتو بذلك  فأستجاب ألمرىا ، ووقع بين الطائفتين( ٖٚٔ)البابمىّ 
فقد  ،( ٜٖٔ)تتعصب لمجند السودان رغم قياميم بالكثير من اعمال السمب والنيب والعنف والشغب

وزاد النزاع  ،(ٓٗٔ)وأداة لفرض ارادتيا ،وكان الجنود واالتراك يأخذون عمييا ذلك كانوا عونًا ليا،
 .(ٔٗٔ)  بين االتراك والسودانيين ونشبت بين الفريقين معارك عنيفة

وىنا نذكر الحادثة التي أدت إلعالن الحرب بين االتراك والعبيد بصورة واضحة ، ومفاد 
هلل كان معتاد عمى الذىاب ومعو النساء والخدم والحشم ىذه الحادثة ، ان الخميفة المستنصر با
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وىو موضع نزىة وبييئة المتجو لمحج حتى انو كان يحمل  ،( ٕٗٔ)الى موضع يعرف بجب عميرة

، (ٖٗٔ)الروايا المممؤة بالخمر وكان يسقي الناس بالطريق كما يسقى الحجاج الماء في طريق الحج
ر بالذىاب لمنزىة ، واتفق ان بعض االتراك جرد م وعمى عادة المستنصٕٙٓٔ/ـىٗ٘ٗففي سنة

سيفًا وىو في سكرة منو عمى بعض العبيد، فأجتمع عميو طائفة من العبيد فقتموه فأجتمع االتراك 
عند الخميفة المستنصر وسألوه رأيو في الحادثة فأظير عدم الرضا من ذلك ، فأجتمع االتراك 

، فوقف الجند المغاربة في ٗٗٔي موقعة كوم شريكوقتموا مجموعة من العبيد بعد ان اجتمعوا ف
جانب االتراك ، فأوقعوا اليزيمة بالسودانيين في موقعة كوم شريك بالصعيد 

، واستقر من السودانيين نحو خمسة عشر الفًا في الصعيد عاثوا في (٘ٗٔ)مٕٙٓٔىـ/ٗ٘ٗسنة
لالستيالء عمييا وطرد االتراك البالد فسادًا ، واخذوا يشنون ىجماتيم المتواصمة عمى القاىرة 

، (ٚٗٔ)، اال ان االتراك استطاعوا السيطرة عمى القاىرة وطردوا السودان الى الصعيد(ٙٗٔ)منيا
، ثم عاثوا في البالد فسادًا ونيبوا قصور الخميفة (ٛٗٔ)فضاًل عن قتميم اربعون الف من العبيد

ار كريمة ، وبددوا ما كانت تفتخر بو والمخمصين لو ، وأخذوا ما كان فييا من تحف فنية ، واحج
  ٓ (ٜٗٔ)من مخطوطات ثمينة

كانت أم المستنصر تعين العبيد باألموال والسالح ، وتغري العبيد باألتراك لكي تستمم 
، فعرف أحد األتراك بذلك، فجمع طائفة األتراك ودخموا عمى المستنصر وقاموا (ٓ٘ٔ)مقاليد الحكم 

، ثم (ٔ٘ٔ)مف ليم أنو لم يكن عنده خبر وصار السيف قائما بينيمعميو وأغمظوا لو في القول فح
دخل المستنصر عمى والدتو وأنكر عمييا ودامت الفتنة بين األتراك والعبيد إلى أن سعى الوزير 

وأخذ يسعى بينيم حتى اصطمحوا صمحا يسيرا فاجتمع العبيد وخرجوا ( ٕ٘ٔ)أبو الفرج بن المغربي
(ٖ٘ٔ)إلى شبرا دمنيور

ٓ 

ن لخروج العبيد إلى شبرا دمنيور ان قويت شوكة األتراك ، وطمبوا الّزيادات في كا
واساءوا معاممة المستنصر باهلل ، فاستجاب ليم بعد ضغط فارتفعت المرتبات من ثماني  ،أرزاقيم

  ،، وطالبوا المستنصر باألموال(ٗ٘ٔ)عشر ألف دينار شيريًا الى اربعمئة ألف دينار شيرياً 
و لم يبق عنده شيء منيا ؛ فطالبوه بذخائره فأخرجيا إلييم ، وقّومت بأبخس فاعتذر أنّ 

. وىكذا خمت الخزائن من األموال وضعفت الّدولة ، والعبيد عمى حال من الضرورة (٘٘ٔ)األثمان
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، فكان ان بدأ ما يعرف (ٙ٘ٔ)وىم يتزايدون عّدة ، فتكامل منيم ما بين فارس وراجل خمسون ألفا
التي تضرر منيا اىالي القاىرة بفعل االتراك وسيطرتيم ، وسيطرة السودانيين  بالشدة العظمى

، حتى وصمت حالة التردي الى درجة أن (ٚ٘ٔ)عمى الصعيد فقمت االقوات وساد الجوع بالناس
   . (ٛ٘ٔ)ابنة الحسن طاىر بن احمد بن النحوي تعيدت بإرسال رغيفين يوميًا الى المستنصر

وبتدخل  االحداث الى الصراع الذي أزداد بين طوائف الجند ، يعود السبب بجميع ىذه
م، وأغرتيم باألتراك ؛ فاجتمعوا ٚٙٓٔىـ/ٜ٘ٗوالدة المستنصر فأنيا بعثت لقّواد العبيد ، في سنة 

،فمقييم فكسره العبيد   (ٓٙٔ)، فخرج األتراك لقتاليم ، وعمييم ناصر الّدولة(ٜ٘ٔ)ووصموا إلى الجيزة 
وعاد إلى  ،واشتغموا بالّنيب ، فعطف عمييم ابن حمدان وىزميم إلى الّصعيدونيبوا عسكره ، 

 . (ٔٙٔ)القاىرة وقد قويت شوكتو

تجّمع العبيد في الّصعيد في خمسة عشر ألف فارس وراجل ، فقمق األتراك لذلك قمقا 
عبيد شديدا ، وحضر المقّدمون إلى المستنصر ليشكوا ذلك إليو ، فأمرت والدتو من عندىا من ال

والخدم باليجوم عمييم  وقتل األتراك ، ففعموا ذلك ، وسمع ناصر الّدولة ابن حمدان بالخبر ، 
فركب إلى ظاىر القاىرة واجتمع إليو من بقي من األتراك ووقعت الحرب بينيم وبين العبيد 

تراك عمى اصر الّدولة واأل. فانتصر ن(ٕٙٔ)المقيمين بمصر والقاىرة ، ودامت بين الفريقين أّياما 
وبقى العبيد  .(ٖٙٔ)؛ ولم يبق منيم بالقاىرة ومصر إالَّ القميلالعبيد، وقتموا منيم مقتمة عظيمة

المقيمون بالّصعيد عمى حاليم . وكان باإلسكندرّية منيم جماعة . فسار ناصر الّدولة إلييم، 
 . (ٗٙٔ)وانقضت الحرب بينيم ،فسألوا األمان ، فأّمنيم ؛ ورّتب باإلسكندرية من يثق بو

 ،م(ٜٗٔٔ-ٖٓٔٔىـ/ٗٗ٘-ٕٗ٘تجدد الصراع بين العبيد واالتراك زمن الحافع لدين هللا) -ج
  ،فكمما شعر الخمفاء الفاطميون بالضعف تجاه تمرد احد من الوزراء ومحاولتيم االنفراد بالسمطة

مد عمييم الوزراء، بعد ان يمجأ الخمفاء لالعتماد عمى العبيد ألضعاف قوة االتراك الذين يعت
اصبحوا قوة ضاربة بيد الوزراء ، بينما العبيد كانوا دائمًا الى جانب الخمفاء ،ينفذون 

  .(٘ٙٔ)اوامرىم



                                                                      

 607 (1029 كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ممحق

 دور العبيد اإلداري والعسكري في مصر الفاطمية  
فعندما ضاق الحافع لدين هللا ذرعًا من تصرفات وزيره تاج الدولة بيرام ، الذي كان 

لمسممين وأساء السيرة فييم نصرانيًا أرمنيًا ، فتمكن في البالد واستعمل األرمن وعزل ا
، فطمبو الخميفة الحافع حتى أخذه فسجنو ثم أطمقو ، فترىب وترك العمل وذلك سنة  (ٙٙٔ)وأىانيم
، فمم يكن في أىل مصر من يتولى ذلك االمر إال رضوان بن الريحيني (ٚٙٔ)م٘ٗٔٔ/هٖٔ٘

د من غير حرب وال الذي جمع جمعًا كثيرًا ، وقصد القاىرة فسمع بو بيرام فيرب إلى الصعي
 كثيراً  األرمن من السودان فقتل وقاتمو، إلييا الدخول من والييا فمنعو أسوان مدينة قصدو   ،قتال
 القاىرة إلى فعاد فأمنو األمان يطمب الحافع الى وأرسل ، أسوان إلى الدخول عمى يقدر لم فمما

 . (ٛٙٔ)الحبس من وخرج ترىب ثم مدة فبقي بالقصر فسجن

 لممصريين وزير أول وىو األفضل بالممك ولقب لمحافع وزيراً  أصبح فإنو رضوان وأما
 منتصف عميو الناس فثار إخراجو في الحافع فعمل ، الحافع وبين بينو ما فسد ثم ، بالممك لقب
 ونقل يحصى ال ما منيا الناس فنيب فييا بما وتركيا داره من وىرب  مٖٛٔٔ/هٖٖ٘في شوال
 .(ٜٙٔ)الحافع الخميفة قصر إلى رضوان دار في بقي ما

 إلى الرجوع نيايتو فكانت ، ويستنصرىم األتراك يستنجد الشام يريد فسار رضوان وأّما
 إلييا فوصل( ٔٚٔ)صرخد وقصد ،(ٓٚٔ)الشام إلى توجو إنو وقيل القصر في الحافع فحبسو القاىرة
 مٛٗٔٔ/هٖٗ٘ سنة مصر إلى سار ثم .(ٕٚٔ) عنده وأقام وعظمو فأكرمو صاحبيا عمى ونزل
 كثير عنو فتفرق  أيام ثالثة وأقام كثيرة جماعة منيم ،وقتل وىزميم المصريين فقاتل عسكر ومعو
 القصر، في عنده وحبسو رده الحافع جيش فأستطاع ٓ الشام إلى العود عمى فعزم معو ممن
 منو وخرج الحبس فنقب م،ٛٗٔٔ/هٖٗ٘ سنة إلى القصر في فأقام وأىمو عيالو وبين بينو وجمع
 فقاتل القاىرة إلى وعاد وغيرىم المغاربة وجمع ،فحشد( ٖٚٔ)عمييا فيرب خيل لو أعدت وقد

 الّسودان مقّدمى أحد الحافع أمر ثم ،(ٗٚٔ)التصرف وأساء القاىرة ودخل وىزميم المصريين
 فمنعوه ، بالركوب فيمّ  فقاتموىم غممانو عمى وحمموا ، عميو فيجموا ، وقتمو رضوان عمى باليجوم

 الحافع إلى رأساىما وأحضروا ، أخوه معو وقتل. (٘ٚٔ)فقتمو بسيف بعضيم وضربو ، ذلك عن
 ولم ،(ٙٚٔ)الرجال يكون  ىكذا:  وقالت بو فألقت حجرىا في فوضع زوجتو إلى رأسو فأرسل
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 والئيم جديد من العبيد أثبت وىكذا( ٚٚٔ)مات أن إلى بنفسو األمور وباشر أحداً  الحافع يستوزر
 ٓ لمخمفاء

 -ٓٙٔٔ/هٚٙ٘-٘٘٘)هللا لدين العاضد زمن واالتراك العبيد بين الصراع تجدد -د
 لصالح األمر تم فعندما ، جديدة مرة لمخمفاء مؤازرتيم عن العبيد برىن فقد( ٛٚٔ)(مٔٚٔٔ
 وكان الخالفة مؤتمن لو يقال خادم لمعاضد ،وكان أمره عاقبة العاضد خاف بمصر (ٜٚٔ)الدين
 العسكر واتفق والغز الترك بقتال العاضد فأمره  بالقصر، إليو والمشار والخدم السودان مقدم

 مع وتقاتل بجيشو الدين صالح فركب جماعة منيم فقتموا الترك عمى وثاروا الخادم مع المصري 
 حروب بعد السودان من كبيرة وجماعة مؤتمن الخادم ،وقتل العبيد عمى الدائرة ودارت ،مؤتمن
 ٓ (ٓٛٔ)عظيم وقتال

 كان ألّنو ، قتمو عمييم وعظم ، الحمّية وأخذتيم لذلك الّسودان ثار الخالفة مؤتمن قتل لما
 عمى أشدّ  وكانوا ؛ عبد ألف خمسين عمى عّدتيم فزادت ، واجتمعوا فحشدوا ، ورئيسيم رأسيم
 الفريقين من فقتل ، واقتتموا فالتقوا ، لقتاليم العسكر الناصر الممك فندب. ٔٛٔالعسكر من الوزراء
 بالمنصورة المعروفة محمَّتيم إلى أرسل بأسيم وشدة قّوتيم الّناصر الممك رأى فمّما.  كثير جمع

 فييا تضرم الّنيران فوجدوا محمَّتيم إلى فانيزموا ، نفوسيم فضعفت ، بيم ذلك فاّتصل ، فأحرقيا
 فخرجوا ، وليالً  نياراً  ، أّيام أربعة بينيم القتال ودام إطفائيا من فمنعيم العسكر واّتبعيم. 

اليسير،  إال منيم ينج ولم ، فقتميم الّناصر الممك أخو إلييم وخرج ، باليالك أيقنوا وقد بأجمعيم
 وىكذا ٓ(ٕٛٔ)آخرىم عند من فقتموا منيم، يجدونو من بقتل البالد والة إلى الناصر الممك وكتب
 ٓ الفاطمية لمخالفة لوالئيم تأكيداً  ارواحيم العبيد خسر

 

 

 

 



                                                                      

 609 (1029 كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ممحق

 دور العبيد اإلداري والعسكري في مصر الفاطمية  

 الخاتمة
 -: توصمنا الى جممة من النتائج  نوجزىا في النقاط اآلتيةبعد دراستنا لموضوع البحث     

شكل العبيد عمى اختالف مصادرىم واجناسيم طبقة اجتماعية، كان ليا اثر بارز في حياة  -ٔ
 .المجتمع المصري الفاطمي

أستطاع البعض من العبيد الحصول عمى المكانة الرفيعة بفضل ما تمتعوا بو من قوة   -ٕ
وذكاء مكنت الحصول عمى رضى الخمفاء ،وأستالم المناصب االدارية والعسكرية الميمة 

 .في الدولة 
أعتبر العبيد السود احد مكونات الجيش الفاطمي ، وكان الزدياد اعدادىم أثر في تغيير  -ٖ

ياسية واالقتصادية في الدولة، حيث اثاروا الفتن واالضطرابات في صفوف االوضاع الس
  واألخر.الجيش عمى اثر تجدد صراعاتيم مع االتراك، ومطالتيم بزيادة رواتبيم بين الحين 

كان ألم الخميفة المستنصر أثر كبير في تمكين العبيد من تغيير مجرى االحداث السياسية   -ٗ
الدعم ليم باعتبارىم من ابناء جمدتيا اواًل ولحصوليا عمى القوة  في الدولة عمى اثر تقديميا

والدعم في المحافظة عمى مكانتيا ثانيًا، فقربتيم واجزلت ليم العطاء وأن كان عمى حساب 
 ٓخزينة الدولة

كان  لمخمفاء والوزراء دور كبير في حصول العبيد عمى القوة والمكانة ، فكمما زادت سمطة  -٘
 الذين استغموا االتراكالوزراء، عمى الخميفة ، لجأ االخير لمعبيد ألضعاف  الوزراء وتسمطيم

  .الخمفاءقوة مضادة بيد ، بينما العبيد كانوا  ىماصبحوا قوة ضاربة بيدو 
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 الهوامش
 .ٕٓٚ/ٖابن منظور ، لسان العرب  (ٔ)
 ٓ ٕ٘سورة الشورى/ اآلية   (ٕ)
عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية العبسي وأمو امة حبشية تدعى زبيبة وليذا استعبد من  أبيو  (ٖ)

/ ٛألن عرب الجاىمية كانت تستعبد أبناء اإلماء. ينظر عن ترجمتو : أبو الفرج األصفياني ، األغاني 
ٖٛٙ. 

 .ٖٙٛ/ ٛأبو الفرج  األصفياني ، األغاني  (ٗ)
    ٓ ٘ٚسورة النحل / اآلية  (٘)
 ٓ ٛٚٔسورة البقرة/ اآلية  (ٙ)
 ٓ ٕٕٔسورة البقرة/ اآلية (ٚ)
 .ٛٗ/ٕالفراىيدي ،  العين (ٛ)
 ٓ ٛٗ/ٕالفراىيدي ، العين  (ٜ)
 ٓ ٕٕٚ/ٖابن منظور، لسان العرب: (ٓٔ)
 .ٖٕٚ/ٖابن منظور ، لسان العرب  (ٔٔ)
 .ٕٚٔ/ٖٔالزبيدي، تاج العروس  (ٕٔ)
 .ٕٗٔ/ٓٔمنظور ، لسان العرب ابن  (ٖٔ)
 .ٕٗ/٘الفراىيدي ، العين (ٗٔ)
 .ٕٚٔ/ٖٔ؛ الزبيدي ، تاج العروس  ٕٗٔ/ٓٔابن منظور ، لسان العرب  (٘ٔ)
 .ٜٓٙٔ/ٗالجوىري ، الصحاح  (ٙٔ)
 .ٖٓٛ/٘العين  (ٚٔ)
 .ٓٔٙٔ/ٗالجوىري ، الصحاح  (ٛٔ)
 ٓ ٚ٘سورة النحل/ اآلية (ٜٔ)
 ٓ ٛ٘ٔ/ٕٔحضارتيا :بدوي ، موسوعة تاريخ مصر و  (ٕٓ)
 ٓ ٕٛسمطان ، الحياة االجتماعية في العصر الفاطمي ، (ٕٔ)
 ٓ ٗٗ٘-ٖٗ٘الدشراوي ، الخالفة الفاطمية  (ٕٕ)
 ٓ ٜ٘ٔ/ٕٔبدوي ، موسوعة تاريخ مصر وحضارتيا  (ٖٕ)
 ٓ ٖٛجمال الدين ، الدولة الفاطمية  (ٕٗ)
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 ٓ ٜٕٛمتز ،الحضارة العربية  (ٕ٘) 
 ٓ ٕٕٗ،الخالفة الفاطمية  الدشراوي  (ٕٙ) 
م( ، بويع بعيد من ٖٜٔىـ/ٜٖٔالمعز لدين هللا أبو تميم معد بن المنصور، ولد بالميدية سنة ) (ٕٚ) 

م ، فتولى الحكم في المغرب ،ثم ٕٜ٘ىـ/ٖٔٗابيو في حياتو ،ثم جددت لو البيعة بعد وفاة ابيو سنة 
م( ٜ٘ٚىـ/ ٖ٘ٙخالفة الفاطمية ، توفي سنة )ىـ ،لتبدأ فترة جديدة في حكم الٕٖٙرحل الى مصر سنة 

؛ ابن سعيد، المغرب في حمى ٖٜ-ٖٛولممزيد ينظر: ابن حماد، إخبار مموك بني عبيد وسيرتيم
 ٓ ٘ٙ-ٓٙ؛ابن ابي دينار ،المؤنس ٓٙ-٘٘المغرب

  إبراىيم،، ولمعرفة المزيد عن سيرة القائد جوىر ينظر : حسن، عمي  ٕٚسيد ، الدولة الفاطمية  (ٕٛ)
 م .ٖٜٙٔ،القاىرة،ٕتاريخ جوىر الصقمي قائد المعز لدين هللا ،ط

 . ٖ٘ٚ/ٔ؛ ابن خمكان ، وفيات األعيان  ٓ٘-ٜٗابن حماد ، اخبار مموك بني عبيد  (ٜٕ)
ىـ/ ٖٖٖ، خرج في افريقيا سنة  ابى يزيد مخمد بن كيداد البربري الزناتي من بنى يفرن األباضي (ٖٓ)

م وقويت شوكتو وكثر اتباعو ، و كان بينو وبين جيوش الخميفة القائم الفاطمي  من الوقائع ٜٗٗ
والحروب ومن قتل إلى أن غمب عمى أكثر أفريقية ، وحصاره أبا القاسم القائم بأمر هللا في الميدية إلى 

المنصور بعد وفاة والده  ، فحدثت معارك بين  أن مات بيا .فتولى مسؤولية التخمص منو الخميفة
الطرفين  فكان بينيم من الحروب  الكثير ، وانفضاض الجيوش عن أبي يزيد ومحاصرتو ، إلى أن قتل 

، وذكر إن عدد من قتل في تمك الحروب نحو من  ٖٖٙأبو يزيد لخمس ليال بقين من المحرم سنة 
؛ الدشراوي ، الخالفة الفاطمية ٜٕٛاالشراف أربعمائة ألف . ينظر: المسعودي، التنبيو و 

 وما بعدىا .ٕٚٗبالمغرب
 . ٕٗ٘الدشراوي ، الخالفة الفاطمية  (ٖٔ)
زويمة مدينة غير مسورة في وسط الصحراء ، وىي أول حدود بالد السودان ،وفييا جامع وحمام  (ٕٖ)

معجم  ،الحموي  ،ينظرباإلبل.يا نخيل وبساط لمزرع يسقى ، وبجتمع فييا الرفاق من كل جيةوأسواق ت
 . ٓٙٔ/ٖالبمدان 

 . ٘ٗ٘؛ الدشراوي، الخالفة الفاطمية ٖ٘ٔادريس ،تاريخ الخمفاء الفاطميين  (ٖٖ)
 . ٙٗ٘الدشراوي، الخالفة الفاطمية (ٖٗ)
 .ٖٚٓ-ٖٙٓادريس ،تاريخ الخمفاء الفاطميين (ٖ٘)
 . ٖ٘ٚ/ٕالمقريزي ، الخطط  (ٖٙ)
 . ٖٙٗبنيامين ، الرحمة، (ٖٚ)
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وىم  ،البجة : وىم قوم ال دين ليم وال ممة ، ال يؤمنون بنبي أو إمام ، وذلك لبعدىم عن العمران (ٖٛ)
  ،خسرو .يرون بل يشتغمون بتربية ماشيتيم يسكنون الصحراء ،وىم ليسوا أشرار فيم ال يسرقون وال يغ

 . ٛٔٔسفرنامو 
 . ٖٓٔماجد ،ظيور الخالفة الفاطمية وسقوطيا  (ٜٖ)
 . ٖٖٗ؛ طقوش ، تاريخ الفاطميين  ٜٖٓماجد ، ظيور الخالفة الفاطمية وسقوطيا  (ٓٗ)
 . ٕٔٛ/ٔالبالذري ، فتوح البمدان  (ٔٗ)
 . ٖٗٔ/ٕالمقريزي، اتعاظ الحنفا   (ٕٗ)
 . ٜٚٔسيمينوفا، تاريخ مصر الفاطمية ٓأٓل (ٖٗ)
حكم بعد وفاة والده العزيز سنة  الحاكم بإمر هللا :ىو ابو عمي المنصور ، الممقب بالحاكم تولى ال (ٗٗ)

م وبعيد منو ، مر الحاكم في حياتو بمراحل بدأت بسياسة العنف والقتل ثم تحول في ٜٜٙىـ/ ٖٙٛ
شوال سنة  ٕٚالمرحمة االخيرة من حياتو الى الزىد في الحياة  توفي في ظروف غامضة ففي ليمة 

؛ ٖٕٚزيد ينظر : االنطاكي ، التاريخ  م( خرج الحاكم و لم يعد يعرف عنو شيء . لممٕٓٓٔىـ/ ٔٔٗ)
-ٖٗٔ،  ٜٔٔ-ٛٔٔ/ٜالكامل  ،؛ ابن االثيرٖٓٔ-ٜٗابن حماد ،اخبار مموك بني عبيد وسيرتيم 

ٖٔ٘ ٓ 
 .  ٙٚ/ٕالمقريزي، اتعاظ الحنفا ( ٘ٗ)
 ٓ ٖٛسمطان ،الحياة االجتماعية  ( ٙٗ)
    ٖٚٓٓاالنطاكي ، صمة تاريخ اوتيخا  ( ٚٗ)
  ٕ٘/ٕظ الحنفا المقريزي ،اتعا( ٛٗ)
 ٓ ٙٛسمطان ،الحياة االجتماعية ( ٜٗ)
 ٓ ٖٛسمطان ،الحياة االجتماعية ،( ٓ٘)
 ٓ ٕٕٓ/ٔماجد ،نظم الفاطميين ورسوميم :( ٔ٘)
 ٓ ٕ٘ٓ/ٔماجد ،نظم الفاطميين ورسوميم :( ٕ٘)
 ٓ ٕ٘ٓ/ٔماجد ،نظم الفاطميين ورسوميم : (ٖ٘)
 ٓ ٕٕٓ/ٔماجد ،نظم الفاطميين ورسوميم : (ٗ٘)
 ٓ ٕٓٓ/ٔ؛ ماجد ،نظم الفاطميين ورسوميم :ٜٖ٘/ٕالمقريزي ،الخطط: (٘٘)
 ،رينظر:ابن عبد الظاىٓىـ ٖٓٙوباب القنطرة بناه القائد جوىر سنة ٜٖٓ٘/ٕالمقريزي،الخطط: (ٙ٘)

  ٛٔالروضة البيية
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 ٓ ٕٓٓ/ٔ؛ ماجد ،نظم الفاطميين ورسوميم : ٘ٓٗ/ٕالمقريزي ،الخطط: (ٚ٘)
وباب زويمة بناه االفضل امير الجيوش ،وكتب عمى الباب تاريخو  ٓ ٚٓٗ/ٕ:المقريزي ،الخطط (ٛ٘)

 ٓ ٚٔينظر :ابن عبد الظاىر ،الروضة البيية  ٓه ٓٛٗواسمو وذلك سنة
 ٓ ٕٓٓ/ٔ؛ ماجد ،نظم الفاطميين ورسوميم :ٜٓٗ/ٕالمقريزي ،الخطط: (ٜ٘)
ينظر:  ٓهٓٛٗسنة  وباب النصر بناه االفضل امير الجيوشٓ ٔٔٗ/ٕالمقريزي ،الخطط: (ٓٙ)

  ٓ ٜٖٛ/ٖالقمقشندي ،صبح االعشى :
 ٓ ٜٓٗ/ٕالمقريزي ،الخطط: (ٔٙ) 
 ٓ ٗٓٗ/ٖ؛ القمقشندي، صبح االعشى : ٜٖٗ/ٕالمقريزي ،الخطط: (ٕٙ) 
 ٓ ٜٖٗ/ٕالمقريزي ،الخطط: (ٖٙ) 
درزان ولد ىو ابن المعز لدين هللا ابي تميم معد بن منصور، امو أم ولد اسميا  العزيز باهلل : (ٗٙ) 

م. كان كريما وشجاعا حسن ٜ٘ٚىـ /ٖ٘ٙم ولي العيد بمصر وبويع سنة ٜ٘٘ىـ/ ٖٗٗبالميدية سنة 
م لممزيد ينظر : ابن حماد ، اخبار المموك بني عبيد ٜٜٙه/ ٖٙٛاالخالق قريبًا من الرعية، توفي سنة 

 .ٙٙ-٘ٙ؛ ابن ابي دينار ،المؤنسٖٗٓ-ٕٖٓ؛ الروحي ،بمغة الظرفاء ٜٗ-ٖٜوسيرتيم 
 ٖٖٚ/ٕالخطط: ؛ المقريزي ،ٔٓٗ/ٖالقمقشندي، صبح االعشى : (٘ٙ)
 ٓ ٖٙابن عبد الظاىر ، الروضة البيية (ٙٙ)
عبيد هللا الميدي: ىو ابو دمحم عبيد هللا بن دمحم الحسين بن اسماعيل بن جعفر  بن دمحم بن عمي بن (ٚٙ)

:ابن حماد ،اخبار مموك بني عبيد  ابي طالب )عميو السالم( جد الخمفاء الفاطميون ، لممزيد بنظر
 .ٜٓٔ/ٔ؛ ابن االبار، الحمة السيراءٖ٘وسيرتيم 

 ٓ ٕٓٗ/ٖالقمقشندي، صبح االعشى : (ٛٙ) 
 ٓ ٖٙٚ/ٕ؛ المقريزي ،الخطط:٘٘-ٗ٘ابن عبد الظاىر ، الروضة البيية ( ٜٙ)
 ٓ ٕٓٓ/ٔ؛ ماجد ، نظم الفاطميين ورسوميم : ٙ٘/ٕالمقريزي ،اتعاظ الحنفا :( ٓٚ)
 ٓ ٕٓٓ/ٔماجد ،نظم الفاطميين ورسوميم :( ٔٚ)
 ٓ ٕٗٓ/ٔماجد ،نظم الفاطميين ورسوميم :( ٕٚ)
ىـ/ ٚٙٗالحافع لدين هللا: أبو الميمون عبد المجيد بن األمير دمحم بن المستنصر باهلل ، ولد سنة ( ٖٚ)

لى ان قتل م  بعسقالن ،بايعوه يوم مصرع ابن عمو اآلمر، وكانت مقاليد الحكم بيد االفضل اٗٚٓٔ
وذلك بتدبير الحافع ، فبادرت االمراء إلى خدمة الحافع، وجددوا بيعتو ، واستقل بالممك الى ان توفي 

/ ٘ٔ؛ الذىبي، سير اعالم النبالء ٖٓٗ-ٖٖٗم.ينظر :الروحي، بمغة الظرفاءٜٗٔٔىـ/ ٗٗ٘سنة 
ٜٜٔ-ٕٕٓ ٓ 
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 ٓ ٖ٘ٔابن عبد الظاىر، الروضة البيية ( ٗٚ)
 ٓ ٓٓٗ/ٕالمقريزي ،الخطط: (٘ٚ)
 . ٕٔ/ٕماجد، نظم الفاطميين ورسوميم ( ٙٚ)
 . ٖٓ/ٕماجد، نظم الفاطميين ورسوميم ( ٚٚ)
 .  ٜٖ/ٕ؛ المقريزي ، اتعاظ  ٔٗٔ/ ٕالقمقشندي ، صبح األعشى (ٛٚ)
 . ٕٜابن حماد ، بني عبيد ( ٜٚ)
 . ٜ/ٕالمقريزي ، أتعاظ الحنفا ( ٓٛ)
 . ٜٖ/ٕالحنفا المقريزي ، أتعاظ ( ٔٛ)
 . ٛٗ/ٕالمقريزي ، أتعاظ الحنفا ( ٕٛ)
.واالستاذين ليم في دولتيم المكانة الجميمة ، ومنيم كان  ٔٔ/ٕماجد ، نظم الفاطميين ورسوميم ( ٖٛ)

أرباب الوظائف الخاصة بالخميفة ، وأجميم المحّنكون ، وىم الذين يدّورون عمائميم عمى أحناكيم 
 ٓ ٔ٘٘/ٖالقمقشندي ،صبح االعشى 

أن صاحبيا يتولَّى شّد تاج الخميفة الذي يمبسو في المواكب العظيمة بمثابة المَّّفاف في زماننا ،  (ٗٛ)
 ٘٘٘/ٖصبح االعشى  ولو ميزة عمى غيره بممسو التاج الذي يعمو رأس الخميفة ،القمقشندي،

وكب ، ويخرج إلى الوزير لذي يتولَّى أمر المجمس الذي يجمس فيو الخميفة الجموس العاّم في الما (٘ٛ)
صبح  (القمقشندي،مك يعمميم بذلك، وينعت) بأمين الممكواألمراء بعد جموس الخميفة عمى سرير الم

 ٙ٘٘ٓ/ ٖاالعشى
وىي ثاني رتبة الوزارة .   وكان يقال ليا الوزارة الصغرى ، وصاحبيا   وىو الذي ينظر في ( ٙٛ)

ثّم وزير صاحب سيف ، كان ىو الذي يجمس  المظالم إذا لم يكن وزير صاحب سيف ، فإن كان
 ٓ  ٗ٘٘/ٖلممظالم بنفسو ، وصاحب الباب من جممة من يقف في خدمتو .القمقشندي ،صبح االعشى 

 ٓ ٙ٘٘/ٖصبح االعشى  وىو المسؤول عن خزانة اموال الخميفة القمقشندي ،( ٚٛ)
صبح  القمقشندي ، ٓفي الموكبصاحب ىذه الوظيفة يحمل الدواة الخميفة عمى الّسرج ويسير بيا ( ٛٛ)

 ٓ ٙ٘٘/ٖاالعشى 
صبح  وصاحبيا يحكم عمى طائفة األشراف أقارب الخميفة وكممتو نافذة فييم . القمقشندي ،( ٜٛ)

  ٙ٘٘/ٖاالعشى 
 ٓ ٙ٘٘/ٖصبح االعشى  وىو الذي يخرج برسالة الخميفة إلى الوزير وغيره . القمقشندي ،( ٜٓ)
 ٓ ٙ٘٘/ٖصبح االعشى  القصر القمقشندي ،وىو المسؤول عن ادارة ( ٜٔ)
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 ٓ ٙ٘٘/ٖصبح االعشى  وىو المتحّدث عمى الدواوين الجامعة ألمور الخالفة . ،( ٕٜ)
وىي بمثابة نقابة األشراف اآلن ، وال يكون إال من شيوخ ىذه الطائفة وأجمَّيم قدرا ؛ ولو النظر ( ٖٜ) 

ذا ارتاب بأحد أخذه بإثبات نسبو . وعميو أن يعود في أمورىم ، ومنع من يدخل فييم من األدعياء ؛ وا  
مرضاىم ، ويمشي في جنائزىم ، ويسعى في حوائجيم ، ويأخذ عمى يد المتعّدي منيم ، ويمنعو من 

صبح  االعتداء ، وال يقطع أمرا من األمور المتعمقة بيم إال بموافقة مشايخيم ونحو ذلك . القمقشندي،
 ٓ ٚ٘٘/ٖاالعشى

حّدث عمى طوائف الرجال واألجناد كزّم صبيان الحجر ، وزّم الطائفة اآلمرية والطائفة وصاحبيا يت (ٜٗ)
 ٚ٘٘/ٖالحافظية ، وزّم السودان وغير ذلك القمقشندي،صبح االعشى

 . ٛٚٗ/ٖ؛ القمقشندي، صبح االعشىٖٗينظر: ابن الطوير ،نزىة المقمتين  (ٜ٘)
 ٖٔٓ/ ٕالمقريزي ،أتعاظ الحنفا: (ٜٙ)
 ٓ ٕ٘/ٕي ،أتعاظ الحنفا:المقريز  (ٜٚ)
 ٓ ٜٛٔ/ٔبدائع الزىور : ابن اياس ، (ٜٛ)
 ٓ ٙ/ٕالمقريزي ،أتعاظ الحنفا: (ٜٜ)
 ٓ ٚٔ/ٕالمقريزي ،أتعاظ الحنفا: (ٓٓٔ)
 ٓ ٚٔ/ٕالمقريزي ،أتعاظ الحنفا: (ٔٓٔ)
 ٓ ٛٔ/ٕالمقريزي ،أتعاظ الحنفا: (ٕٓٔ)
 ٓ ٛٔ/ٕالمقريزي ،أتعاظ الحنفا: (ٖٓٔ)
 ٓ ٛٔ/ٕأتعاظ الحنفا:المقريزي ، (ٗٓٔ)
 ٓ ٖٓ/ٕالمقريزي ،أتعاظ الحنفا: (٘ٓٔ)
 ٓ ٖٖ/ٕماجد، نظم الفاطميين ورسوميم : (ٙٓٔ)
 .ٜٖٓ؛ ماجد ،ظيور الخالفة الفاطمية وسقوطيا  ٖٖٗطقوش، تاريخ الفاطميين ( ٚٓٔ)
 . ٜٗٔجمال الدين ،الدولة الفاطمية   (ٛٓٔ)
 ٓ ٖٚٔسيد، الدولة الفاطمية ( ٜٓٔ)
 ٓ ٜٛٔسيمينوفا ، تاريخ مصر الفاطمية  آل (ٓٔٔ)
 ٓ ٜٙٔسيمينوفا ، تاريخ مصر الفاطمية آل (ٔٔٔ)
 . ٖٗٔإدريس ، تاريخ الخمفاء الفاطميين  (ٕٔٔ)
 ٓ ٜٗسرور ،تاريخ الدولة الفاطمية (ٖٔٔ)
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 ٓ ٜٚٔسيمينوفا ، تاريخ مصر الفاطمية آل (ٗٔٔ)
 ٓ ٜٗتاريخ الدولة الفاطمية (٘ٔٔ)
 . ٜٓٔالدين ،الدولة الفاطمية جمال  (ٙٔٔ)
 . ٕٓٓ/ٔماجد، نظم الفاطميين ورسوميم  (ٚٔٔ)
  ٓ ٜٗتاريخ الدولة الفاطمية ؛ سرور ،ٜٗٔسالم، تاريخ مصر االسالمية  (ٛٔٔ)
الظاىر إلعزاز دين هللا بن منصور )الحاكم( ، كانت لو مصر والشام وخطبة افريقية، ولي بعد  (ٜٔٔ)

مـ( بعيد منو كان الظاىر سمحًا عاقاًل، متجنبًا سياسة العنف ،توفي سنة ٕٓٓٔىـ/ ٔٔٗوفاة أبيو سنة )
؛ الروحي  ٗٓٔ-ٖٓٔم. لممزيد ينظر: ابن حماد ، اخبار مموك بني عبيد وسيرتيم ٖ٘ٓٔىـ/ ٕٚٗ

 . ٖٙٔ،بمغة الظرفاء
 . ٜٗٔسالم، تاريخ مصر االسالمية  (ٕٓٔ)
 .ٜٕٛالتاريخ العباسي والفاطمي  في ؛العبادي ، ٖٖٗطقوش، تاريخ الفاطميين  (ٕٔٔ)
؛العبادي ،في التاريخ ٖٖ٘؛ طقوش، تاريخ الفاطميين ٓٛ/ٓٔابن االثير ، الكامل في التاريخ  (ٕٕٔ)

 . ٜٕٛالعباسي والفاطمي 
م( وقام ٜٕٓٔىـ / ٕٓٗالمستنصر باهلل: أبو تميم معد بن الظاىر إلعزاز دين هللا ، ولد سنة ) (ٖٕٔ)

سنة وأربعة أشير وثالثة أيام لممزيد ينظر :  ٓٙاسم الجرجراني استمرت خالفتو بأمره الوزير ابو الق
 .  ٖٕٔ-ٜٕٕ/٘؛ ابن خمكان ، وفيات االعيان ٖٚٔالروحي ،بمغة الظرفاء 

 . ٖٖٗ؛ طقوش، تاريخ الفاطميين  ٕ٘مجاعات مصر ؛ الصاوي ،ٖٚٔسيد، الدولة الفاطمية  (ٕٗٔ)
 ٓ ٖٛٔ-ٖٚٔسيد، الدولة الفاطمية  (ٕ٘ٔ)
 . ٖٛ؛ ايوب ،التاريخ الفاطمي االجتماعي ٕٔ/ٕٔابن كثير ، البداية والنياية  (ٕٙٔ)
 . ٖٛ؛ ايوب ، التاريخ الفاطمي االجتماعي  ٔٛٔ/ٗابن تغري بردي ،النجوم الزاىرة  (ٕٚٔ)
 ٓ ٖٛ؛ ايوب ،التاريخ الفاطمي االجتماعي ،ٔٛٔ/ٗابن تغري بردي ،النجوم الزاىرة : (ٕٛٔ)
؛ ابن تغري ٕٓٗ- ٖٕٛ/ٕٛ؛ الذىبي ،تاريخ االسالم : ٕٔ/ٕٔثير ،البداية والنياية :ابن ك (ٜٕٔ)

 ٓ ٕٛٔ-ٔٛٔ/ٗبردي ،النجوم الزاىرة :
 . ٖٖٗ؛ طقوش، تاريخ الفاطميين ،ٕ٘، ؛ الصاوي،مجاعات مصرٖٚٔلفاطمية،سيد، الدولة ا (ٖٓٔ)
؛ العبادي ،في التاريخ ٜٗٔ؛سالم، تاريخ مصر االسالمية ، ٕٙٙ/ٕالمقريزي، اتعاظ الحنفا:(ٖٔٔ)

 ٓ ٖٔٓالعباسي 
 ٓ ٖٖ٘طقوش، تاريخ الفاطميين، (ٕٖٔ)
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 ٓ ٕٙٙ/ٕ؛المقريزي، اتعاظ الحنفا: ٕٕٙ/ٕٛالنويري ،نياية االرب: (ٖٖٔ)
 ٓ ٜٖايوب ، التاريخ الفاطمي االجتماعي، (ٖٗٔ)
،وصل مصر فتنقل ابو القاسم عمي بن احمد الجرجرائي ،من اىل جرجرايا قرية بسواد العراق  (ٖ٘ٔ)

ىـ ، ولقب في سنة ٓٓٗفي االعمال فخدم بالريف ثم خدم بالصعيد  الى ان تولى ديوان   النفقات سنة
ينظر:ابن الصيرفي ،االشارة الى ٓىـ ٛٔٗىـ بنجيب الدولة ، ودبر امور الدولة ،ثم استوزر سنة ٚٓٗ

  ٓ ٖٙ-ٖ٘من نال الوزارة 
 ٓ ٜٖيوب ، التاريخ الفاطمي االجتماعي،؛ ا ٕٕٙ/ٕٛالنويري ،نياية االرب: (ٖٙٔ)
ابو الفرج عبدهللا بن دمحم البابمي ،كان يكتب عن الوزير الجرجرائي ،وعندما صارت الوزارة الى  (ٖٚٔ)

ىـ  ٓ٘ٗالياوزي قدمو ، ثم تولى الوزارة من بعده عمى ثالث دفعات ،دفعة عند القبض عمى الياوزي سنة 
ىـ ،فأقام اربعة شيور وأعتفى ،ودفعة ٕ٘ٗفعة ثانية في سنة ،ثم صرف عنيا بعد شيرين ونصف ،ود

 ٓ ٙٗينظر :ابن الصيرفي ،االشارة الى من نال الوزارة  ٓىـ فأقام خمسة اشير واعتفى ٗ٘ٗثالثة سنة 
 ٓ ٜٖ؛ ايوب ،  التاريخ الفاطمي االجتماعي، ٕٕٙ/ٕٛنياية االرب: النويري ، (ٖٛٔ)
 ٓ ٜ٘ٔ،سالم، تاريخ مصر االسالمية  (ٜٖٔ)
 ٓ ٜٗالحسين ،موسوعة الحضارة العربية ، (ٓٗٔ)
 ٓ ٖٖٙ-ٖٖٗ؛طقوش، تاريخ الفاطميين،ٖٚٔسيد، الدولة الفاطمية، (ٔٗٔ)
جب عميرة: نسبة إلى عميرة بن جزء التجيبى صاحب الجب المعروف باسمو في الموضع الذي  (ٕٗٔ)

  ٓ ٚ٘ٔ/ٕٖة االرب:يبرز إليو الحجاج عند خروجيم من مصر إلى مكة . النويري ،نياي
؛ ابن تغري  ٕ٘؛ ابن ميسر، المنتقى من اخبار مصر ،ٕٕ٘/ ٕٛالنويري ،نياية االرب: (ٖٗٔ)

  ٛٔ/٘،النجوم الزاىرة :
النجوم  ،؛ ابن تغري ٕٙ؛ ابن ميسر، المنتقى من اخبار مصر ،ٕٕ٘/ ٕٛ،نياية االرب:لنويري ا (ٗٗٔ)

  ٓ ٜٕٔ؛ احمد، المراة في مصر  ٛٔ/٘الزاىرة :
؛ الصاوي ،مجاعات ٖٛٔ؛سيد، الدولة الفاطمية ،ٕٛ/ٓٔابن االثير ، الكامل في التاريخ: (٘ٗٔ)

 ٓ ٖٖٙ؛ طقوش، تاريخ الفاطميين،ٕ٘ ،مصر
؛ الياشمي ،موسوعة ٜٗسرور، تاريخ الدولة الفاطمية  ؛ ٜٙٔسالم، تاريخ مصر االسالمية ،( ٙٗٔ)

 ٓ ٜٖٖ-ٖٖٛتاريخ العرب ،
؛ طقوش، تاريخ ٖٛٔ؛ سيد، الدولة الفاطمية، ٜٙٔسالمية ،سالم، تاريخ مصر اال (ٚٗٔ)

 . ٖٖٚالفاطميين،
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 ٓ ٕٖٔماجد، ظيور الخالفة الفاطمية (ٛٗٔ)
 ٓ ٜٗالحسين ،موسوعة الحضارة العربية ، (ٜٗٔ)
 ٓ ٕٖٔماجد، ظيور الخالفة الفاطمية (ٓ٘ٔ)
؛ المقريزي، اتعاظ  ٜٔ-ٛٔ/٘النجوم الزاىرة : ؛ابن تغري،ٕٕ٘/ ٕٛنياية االرب: النويري، (ٔ٘ٔ)

  ٖٙٙ/ٕالحنفا:
وكان قد سار الى المغرب ،وخدم ىناك  دمحم بن جعفر بن دمحم بن عمي بن الحسين المغربي، (ٕ٘ٔ)

وقررت  ،، تولى ديوان الجيش ،وكانت ام المستنصر تعنى بوبو االحوال وبعد عودتو الى مصر وتنقمت
 ينظر: .ىـٛٚٗىـ،وولي ديوان االنشاء ،توفي سنة ٕ٘ٗين انتيت وزارتو سنة ىـ ،وحٓ٘ٗلو الوزارة سنة 

 ٓ ٛٗ- ٚٗابن الصيرفي ،االشارة الى من نال الوزارة  
النويري ،نياية  ٓشبرا دمنيور: من القرى القديمة ، وتعتبر حالّيا ضمن القاىرة الكبرى (ٖ٘ٔ)

 احمد، ؛ٕٙٙ/ٕالمقريزي، اتعاظ الحنفا:؛ ٜٔ-ٛٔ/٘؛ ابن تغري، النجوم الزاىرة : ٕٕ٘/ ٕٛاالرب:
  ٓ ٕٕٓالمراة في مصر 

 ٓ ٜٖٖ؛ الياشمي ،موسوعة تاريخ العرب،ٕٕٚ/ٕٛنياية االرب: النويري ، (ٗ٘ٔ)
 ٓ ٖ٘ٔ؛ماجد،ظيور الخالفة الفاطمية ٕٕٚ/ٕٛنياية االرب: النويري ، (٘٘ٔ)
 ٓ  ٕٙٙ/ٕ: ؛ المقريزي ،اتعاظ الحنفا ٕٕٙ/ٕٛنياية االرب: النويري ، (ٙ٘ٔ)
؛ طقوش، تاريخ ٗ٘؛الصاوي ،مجاعات مصر، ٜٙٔسالم، تاريخ مصر االسالمية ، (ٚ٘ٔ)

 ٓ ٜٖٖالفاطميين،
 ٓ ٜٖٖ؛ الياشمي ،موسوعة تاريخ العرب، ٖٖٙطقوش، تاريخ الفاطميين، (ٛ٘ٔ)
أفضل كور  لجيزة : بميدة في غربي فسطاط مصر قبالتيا ، وليا كورة كبيرة واسعة ، وىيا (ٜ٘ٔ)

 ٓ ٕٓٓ/ٕر  ينظر :الحموي، معجم البمدان :مص
؛المقريزي، اتعاظ بن أمير ابي الييجاء ابن حمدان  ناصر الدولة ابو عمي الحسن (ٓٙٔ)

  .ٖٕٚ/ٕالحنفا:
 ٓ ٖٕٚ/ٕ؛ المقريزي ،اتعاظ الحنفا : ٕٕٙ/ٕٛنياية االرب: النويري ، (ٔٙٔ)
 ٓ ٖٕٚ/ٕالحنفا :؛ المقريزي ،اتعاظ ٕٕٚ/ٕٛنياية االرب: النويري ، (ٕٙٔ)
 ٓ ٖٕٚ/ٕ؛ المقريزي ،اتعاظ الحنفا :ٕٕٚ/ٕٛالنويري ،نياية االرب:( ٖٙٔ)
 ٓ ٖٕٚ/ٕ؛ المقريزي ،اتعاظ الحنفا :ٕٕٚ/ٕٛالنويري ،نياية االرب:( ٗٙٔ)
 ٓ ٚٗايوب ،التاريخ الفاطمي االجتماعي ، (٘ٙٔ)
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 ٓ ٛٗ/ٔٔابن االثير ،الكامل في التاريخ :( ٙٙٔ)
 ٓ ٖٕٙ/ٕٔالبداية والنياية :ابن كثير،  (ٚٙٔ)
 ٓ ٙٗ؛ ايوب، التاريخ الفاطمي االجتماعي  ٛٗ/ٔٔابن االثير ،الكامل في التاريخ : (ٛٙٔ)
 ٓ ٛٗ/ٔٔابن االثير ،الكامل في التاريخ : (ٜٙٔ)
 ٓ ٛٗ/ٔٔابن االثير ،الكامل في التاريخ : (ٓٚٔ)
ينظر:الحموي ،معجم ٓالية واسعةقمعة حصينة وو  و بمد مالصق لبالد حوران من أعمال دمشق (ٔٚٔ)

 ٓ ٔٓٗ/ٖالبمدان:
 ٓ ٖ٘ٓ/ٕٛ؛ النويري، نياية االرب: ٜٗ/ٔٔابن االثير ،الكامل في التاريخ : (ٕٚٔ)
 ٓ ٖ٘ٓ/ٕٛ؛ النويري، نياية االرب: ٜٗ/ٔٔابن االثير ،الكامل في التاريخ : (ٖٚٔ)
 ٓ ٜٗ/ٔٔابن االثير ،الكامل في التاريخ : (ٗٚٔ)
 ٓ ٚٗ؛ ايوب ،التاريخ الفاطمي االجتماعي ٖٙٓ -ٖ٘ٓ/ٕٛنياية االرب:النويري،  (٘ٚٔ)
 ٓ ٖٙٓ -ٖ٘ٓ/ٕٛالنويري، نياية االرب: (ٙٚٔ)
 ٓ ٜٗ/ٔٔابن االثير ،الكامل في التاريخ : (ٚٚٔ)
العاضد لدين هللا:أبو دمحم عبد هللا ابن األمير يوسف بن الحافع لدين هللا عبد المجيد بن دمحم بن  (ٛٚٔ)

، بعد موت الفائز . وكان الضعف مٓٙٔٔ / ى ٘٘٘ه، بويع لو بمصر سنةٙٗ٘، ولد سنة المستنصر 
سنة  قد ظير عمى رجال ىذه الدولة ، واستبد الوزراء والمستشارون من الترك وغيرىم باألمر، وتوفي

 ؛ٖ٘ٙ/ ٚٔالوافي بالوفيات: ؛الصفدي،ٕٚٓ/٘ٔينظر: الذىبي، سير اعالم النبالء: . مٖٚٔٔ/ـىٜٙ٘
  ٓ ٚٗٔ/ٗاالعالم: مي،الزرك

ـ،وكان والده م ٕٚٔٔ/ هٕٖ٘ولد في العراق بتكريت سنة  صالح الدين: ابن ايوب بن شاذي ، (ٜٚٔ)
 .انتقل مع والده الى الموصل ثم الى الشام ،وتقمد الميام االدارية الى ان وصل الى مصر واستقر بيا

  /النوادر السمطانية والمحاسن اليوسفيةالح الدين ينظر: ابن شداد، كتاب لمعرفة المزيد عن سيرة ص
  ٓمٜٗٙٔىـ/ ٖٗٛٔ، ٔسيرة صالح الدين،تح: جمال الدين الشيال،ط

 ٓ ٛٗ-ٚٗ؛ ايوب، التاريخ الفاطمي االجتماعي  ٖٗ٘/٘ابن تغري ، النجوم الزاىرة : (ٓٛٔ)
 ٓ ٖٔٙ/ٕٛالنويري، نياية االرب: (ٔٛٔ)
 ٓ ٖٔٙ/ٕٛالنويري، نياية االرب:(ٕٛٔ)
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 االولية المصادر
 *القران الكريم 

 م(ٕٓٙٔ/ـ)ىٛ٘ٙ*ابن االبار: ابو عبدهللا دمحم بن عبدهللا ابن ابي بكر القضاعي ت
 ٓت ٓم،القاىرة ،الٜ٘ٛٔ، ٕم، ط ٖٜٙٔ، ٔالحمة السيراء، تح : حسين مؤنس، ط -

 م(ٕٖٕٔ/ـىٖٓٙ*ابن االثير : عز الدين أبى الحسن عمي الشيباني )ت
 ٓم ٜٙٙٔ -ه ٖٙٛٔط، بيروت، ٓبالكامل في التاريخ ،  -

 م(ٛٛٗٔ/ـىٕٚٛ* ادريس : عماد الدين ) ت
 ٓ ٜ٘ٛٔ، بيروت، ٔتاريخ الخمفاء الفاطميين بالمغرب ، تح: دمحم اليعالوي، ط -

 م(ٚٙٓٔ/ـىٛ٘ٗ*االنطاكي :يحيى بن سعيد بن يحيى )ت
  .مٜٜٓٔ ،ط، لبنانٓبتاريخ االنطاكي المعروف بصمة تاريخ اوتيخا، تح: عمر عبد السالم تدمري،  -

 ٓم( ٕٗ٘ٔ/ ـىٖٜٓ*ابن اياس: دمحم بن احمد الحنفي المصري )ت
  ٓم  ٜٓٙٔمصر، –ط ، مطابع الشعب ٓبدائع الزىور في وقائع الدىور، ب -

 م(ٕٜٛ/ـىٜٕٚ* البالذري: احمد بن يحيى بن جابر )ت 
 ٓ ٜٙ٘ٔ،البمدان، تح: صالد الدين المنجد فتوح -

 النباري االندلسي مي ي* بنيامين : التط
 ؛، ابوظبئعبد الرحمن عبدهللا ،طٓالرحمة ، ترجميا عن النص العبري عزرا حداد، دراسة وتقديم:د

 ٓمٕٕٓٓالمجمع الثقافي،
 م(ٜٙٗٔ/ـىٗٚٛأبن تغري بردي: يوسف بن تغري األتابكي) ت*
واالرشاد القومي المؤسسة ط، الناشر : وزارة الثقافة ٓالنجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة ،ب -

 ٓتٓالمصرية العامة لمتأليف والترجمة والطباعة والنشر، ال
 م(ٕٓٓٔ/ـىٖٜٖإسماعيل بن حماد) ت * الجواىري:

 -  ى ٚٓٗٔبيروت، ،ٗ أحمد عبد الغفور عطار، ط تح: لصحاح تاج المغة وصحاح العربية،ا-
  مٜٚٛٔ

 م(ٕٕٛٔ/ـىٕٙٙهللا الرومي )ت الحموي : شياب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد* 
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 ٓم  ٜٜٚٔه/ٜٜٖٔط، بيروت، ٓمعجم البمدان، ب -
 م(ٖٕٓٔ/ـىٕٛٙابن حماد : ابو عبدهللا دمحم بن عمي الصنياجي )ت* 
 تٓط، القاىرة ،الٓاخبار مموك بني عبيد وسيرتيم ،تح: التياني نقرة وعبدالحميم عويس،ب -

 م(ٛٛٓٔ/ـىٔٛٗ* خسرو: ناصر )ت
 ٓم ٖٜٛٔ، بيروت ،ٖتح: يحيى الخشاب،طسفر نامو،  -
 م(ٕٕٛٔ/ـىٔٛٙ) تأبو بكر العباس شمس الدين احمد بن دمحم ابن خمكان :* 
 ٓت ٓط ،لبنان ،الٓوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،تح : إحسان عباس ، ب -

 ٓ*ابن ابي دينار: دمحم بن ابي قاسم الرعيعي القيرواني 
   ٓهٖٙٛٔ، مطبعة الدولة التونسية، ٔالمؤنس في اخبار افريقية وتونس ، ط -
 م( ٖٗٚٔ/   ى ٛٗٚالذىبي: شمس الدين دمحم بن أحمد بن عثمان) ت * 
  ٓمٜٚٛٔ - ٚٓٗٔ،بيروت، ٔتاريخ اإلسالم ، تح : عمر عبد السالم تدمرى ،ط -
 ٓم ٖٜٜٔ - ٖٔٗٔ، بيروت، ٜ،تح : إبراىيم الزيبق ، ط سير اعالم النبالء -

  م( ٖٔىـ / ٚ*الروحي : ابو الحسن عمي بن ابي عبد هللا دمحم بن ابي السرور )ت القرن 
 ٓمٜٕٓٓه/ ٖٓٗٔط، القاىرة ،ٓبمغة الظرفاء في تاريخ الخمفاء، تح: عماد احمد ىالل واخرون، ب -

 م(ٜٓٚٔ/ ـىٕ٘ٓٔمحب الدين أبي فيض السيد دمحم مرتضى الحسيني الواسطي )ت *الزبيدي:
 ٓم ٜٜٗٔ - ٗٔٗٔتح: عمي شيري ، بيروت ، تاج العروس من جواىر القاموس، -

 م(ٕٔٙٛ/ىـ٘ٛٙت(  نور الدين أبو الحسن عمي بن موسى العنسي المغربي : * ابن سعيد
  .مٜٛٛٔكتاب المغرب في حمى المغرب، طبعو:كنوت تمكوست ، ليدن، السفر الرابع من  -

 م(ٖٕٗٔىـ/  ٕٖٙشداد االسدي الموصمي )ت * ابن شداد : بياء الدين بن 
 ،، القاىرةٔح الدين ، تح: جمال الدين الشيال،طالنوادر السمطانية والمحاسن اليوسفية /سيرة صال - 

 ٓم  ٜٗٙٔىـ/ ٖٗٛٔ
فاء خميل بن أيبك  * الصفدي:  م( ٕٖٙٔ/ـىٗٙٚ)ت صالح الدين أبو الصَّ

 ٓمٕٓٓٓ/ـىٕٓٗٔط، بيروت،ٓمصطفى، ب الوافي بالوفيات ،تح : أحمد األرناؤوط وتركي -
 م(ٚٗٔٔ/ ـىٕٗ٘* ابن الصيرفي: ابي القاسم عمي بن منجب بن سميمان ) ت

 ٖٜٚٔاالشارة الى من نال الوزارة ،القاىرة، تح: عبدهللا مخمص ، -
 م(ٕٕٓٔ/ـىٚٔٙ* ابن الطوير : ابو دمحم المرتضى عبد السالم بن الحسن القيسراني) ت
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 ٓمٕٜٜٔه/ ٕٔٗٔم،ٓ، بٔاخبار الدولتين، تح: ايمن فؤاد سيد، ط  نزىة المقمتين في - 
 م(ٕٜٕٔ/ـىٕٜٙابن عبد الظاىر: محي الدين ابو الفضل عبدهللا  المصري )ت* 
 مٜٜٙٔه/ٚٔٗٔ، القاىرة، ٔتح: ايمن فؤاد سيد، طالروضة البيية الزاىرة في خطط المعزية القاىرة ، -

 ( م ٜٔٚ/ـى٘ٚٔأحمد )ت أبي عبد الرحمن الخميل بن *الفراىيدي:
  ٜٓٗٔقم ،–، ايران ٕالدكتور ميدى المخزومي والدكتور إبراىيم السامرائي،ط العين ،تح: -

 م(ٜٙٙه/ٖٙ٘* ابو الفرج االصفياني:)ت
 ٓاالغاني ، دار إحياء التراث العربي -

 م(ٙٛٚىـ/ ٓٚٔ* القرشي: أبي زيد دمحم بن أبي الخطاب)ت
 ٓلبنان  –بيروت  -صادر  ط، دارٓجميرة أشعار العرب،ب -

 م(ٛٔٗٔ/ـى ٕٔٛ* القمقشندي: أحمد بن عمي )ت
 ٓتٓط، بيروت،الٓصبح األعشى في صناعة اإلنشا ،تح: دمحم حسين شمس الدين،ب -

 م(ٕٖٚٔ/ـىٗٚٚ* ابن كثير : أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي )ت
  ٓم  ٜٛٛٔ/   ى ٛٓٗٔ، بيروت، ٔلبداية والنياية ، تح : عمي شيري ،طا -
 م(ٜٚ٘/ـىٖٙٗالمسعودي: أبو الحسن عمي بن الحسين بن عمي )ت*
 ٓتٓط، بيروت، الٓالتنبيو واالشراف ،ب -

 م(ٔٗٗٔ/ـى٘ٗٛ*المقريزي: تقي الدين ابي العباس احمد بن عمي )ت
: دمحم حممي دمحم ٖ-ٕ:جمال الدين شيال ، تح جٔالحنفا، تح جاتعاظ الحنفا باخبار االئمة الفاطميين  -
 ٓم ٜٜٙٔه/ ٙٔٗٔ،مصر ،  ٕ،ط
المواعع واالعتبار بذكر الخطط واالثار المعروف بالخطط المقريزية، تح:دمحم زينيم ومديحة الشرقاوي،  -
  ٓم ٜٜٚٔ، القاىرة ،ٔط

 ٓم (ٖٔٔٔ/ ـىٔٔٚ* ابن منظور: أبي الفضل جمال الدين) ت
 ٓه٘ٓٗٔم، ٓط، بٓلسان العرب، ب -

 ( مٕٛٚٔ/ـىٚٚٙ* ابن ميسر: تاج الدين دمحم بن عمي بن يوسف )ت
 ٓتٓم،الٓط،بٓ،ب المنتقى من اخبار مصر ،انتقاه المقريزي  ،تح: ايمن فؤاد سيد -

 م(ٕٖٕٔ/ـىٖٖٚ)ت : شياب الدين أحمد بن عبد الوّىاب بن دمحم*النويري 
 ٓتٓط، مصر ،الٓ،بنياية األرب في فنون األدب  -
 



                                                                      

 613 (1029 كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ممحق

 دور العبيد اإلداري والعسكري في مصر الفاطمية  

 المراجع الحديثة
 *احمد: نريمان عبد الكريم 

 ٓ ٖٜٜٔالمرأة في مصر في العصر الفاطمي ،القاىرة ،  -
 *ايوب: ابراىيم رزق هللا

 ٓم ٜٜٚٔ،لبنان،  ٔالتاريخ الفاطمي االجتماعي ، ط -
 * بدوي: عبد الرحمن دمحم

 ٓم ٕٓٔٓ،القاىرة،  ٔموسوعة تاريخ مصر وحضارتيا، ط -
 * جمال الدين: عبدهللا دمحم

 ٓم ٜٜٔٔ/ ـى ٔٔٗٔط، القاىرة ،ٓالدولة الفاطمية ب -
 *حسن: حسن ابراىيم

 ٓمٖٜٙٔ،القاىرة ، ٕتاريخ جوىر الصقمي قائد المعز لدين هللا الفاطمي، ط -
 *الحسين: قصي

 ٓم ٕ٘ٓٓ، بيروت، ٔموسوعة الحضارة العربية ،ط -
 * الدشراوي : فرحات 

 مٜٜٗٔ، بيروت ، ٔالفاطمية بالمغرب ، ترجمة: حمادي الساحمي ، طالخالفة  -
 م(ٜٜٛٔ/ ـىٓٔٗٔ* الزركمي: خير الدين )ت 

 ٓ  ٜٓٛٔبيروت، -، لبنان ٘االعالم،  ط
  سالم: عبد العزيز وسحر*
 ٓمٕٕٓٓط، مصر،ٓتاريخ مصر االسالمية حتى نياية العصر الفاطمي، ب -
 سرور : دمحم جمال الدين* 
 تٓال ٓط، القاىرةٓالدولة الفاطمية ،بتاريخ  -
 سمطان: عبد المنعم عبد الحميد*
 ٓم ٜٜٜٔم،ٓط، بٓ، ب-دراسة تاريخية ووثائقية–الحياة االجتماعية في العصر الفاطمي  -

 *سيد: ايمن فؤاد
 ٓمٕٜٜٔه/ ٖٔٗٔ، الدار المصرية المبنانية، ٔط -تفسير جديد –الدولة الفاطمية  -

 د* الصاوي: احمد السي
   ٓ ٜٛٛٔبيروت،  -لبنان ،ٔمجاعات مصر الفاطمية ،ط -
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 * طقوش: دمحم سييل
 ٓمٕٚٓٓ/ـىٕٛٗٔ،بيروت، ٕط تاريخ الفاطميين في شمالي افريقية ومصر وبالد الشام ، -

 *العبادي: احمد مختار
  ٓتٓط، بيروت، الٓفي التاريخ العباسي والفاطمي، ب -

 سيمينوفا ٓأٓ*ل
 ٓم ٕٔٓٓط،مصر، ٓ، ترجمة :حسن بيومي ، ب تاريخ مصر الفاطمية -

 *ماجد: عبد المنعم 
 ٓم ٜٜٗٔ/ـىٗٔٗٔ،القاىرة، ٗط ظيور الدولة الفاطمية وسقوطيا في مصر، -
 . ٜٛٚٔ ،ٖ،طٕجم ،ٜ٘ٛٔ،ٖ،طٔ،جنظم الفاطميين ورسوميم في مصر، المكتبة االنجمو المصرية -

 *متز: ادم
اليجري او عصر النيضة في االسالم، تعريب: دمحم عبد اليادي الحضارة االسالمية في القرن الرابع  -

 ٓتٓط ،بيروت ،الٓابو ريدة، ب
 * الياشمي: عبد المنعم

  .مٕٙٓٓبيروت، -،لبنان ٔط موسوعة تاريخ العرب )العصر االموي والعباسي والفاطمي( ، -
 


