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 الممخص 

حاكلنا مف خالؿ ىذا البحث دراسة مرحمة ميمة كخطيرة مف تاريخ الدكلة الفاطمية 
تمثل عصر الخمفاء االقكياء الذؼ بدأ بأنتقاؿ الخميفة المعز لديف هللا الى الديار المصرية 

ـ . كتميز ىذا العصر بحضكر كبير لمدكلة كخمفائيا االقكياء ، 272ىػ/ 632سنة 
كممارستيـ لسمطاتيـ كتحكميـ بمفاصل الدكلة كافة كخاصة عمى الصعيديف السياسي 
كاالدارؼ . ككاف تكلي الفاطمييف لمحكـ في مصر كتمكنيـ مف تأسيس خالفػة مستقمة 

مب العالـ االسالمي ، اذ تمكنكا مف حكـ فييا ؛ لما تميزت بو مف مكقع جغرافي يتكسط ق
 ىذا العالـ كقيادة المسمميف آنذاؾ . 

ذا ف بعض الشخصيات العراقية التي كاف ليا دكر متميز في ىككشف البحث ع
، كالمياـ التي تسنمكىا ، كبرزكا فييا  كأدكا اعماليـ عمى احسف كجو السيما العصر

تاريخية لعبت دكرًا كبيرًا في تاريخ الدكلة الفاطمية الكزير ابف كمس ، الذؼ ُعػدَّ شخصية 
ـ  كصكاًل الى تكليو منصب الكزارة في 233ىػ/653منذ الفتح الفاطمي لمصر سنة 

  .أخرػ ـ ( ، ككما تناكؿ البحث شخصيات عراقية ميمة 273ىػ/633خالفة العزيز باهلل) 
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" Iraqies Participation in the era of fatimya strong 

Kaliepha in Egypt" 

 

 

 

 

Abstract 

In this research we try to study very important period of the 

history of the " Fating stste " which is the " first Fatimi Era" the Era 

started by the inoving of the " 4 th " Kalieph his name was " Almuiz 

Ledeen Alloh"to the " Egiptian Area " in " 362 – 365 / 972 – 975 

B.C . There was abig presence of the state and its strong Kaliephs 

and their acting in Govering and managing the state an the political 

and management levels. The success of the Fatimi Kaliephs in 

ruling Egypt Which has an important locating in the middle of the 

Islamie world made them able to rule and lead all muslims at that 

time . 

        In this research we show some important Iraqi characters who 

played very important role in that era and they practiced very well 

for example the minister " Ebin – mehles " who played an important 

role in the history of Fatimi state from the beginning of the fatimi 

apening to Egypt in " 358/968B.c"unlill he reached the position of 

priminister in the era of " Alaziz – bellah" Kalieph in " 368/978 B.C 

.And there are many other Iraqi charectters in this research.  
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 المقدمة

مف تاريخ الدكلة  العراقية دكر ميـ في عصر الخمفاء األقكياءلقد كاف لبعض الشخصيات 
 بانتقاؿ الخميفة المعز لديف هللا الى ىذه البالد في سنة الفاطمية بمصر ،ىذا العصر الذؼ يبدأ

كقد  ، (5)ـ(5775ىػ/833) كينتيي بتسمط الكزراء عمى خمفاء الدكلة في سنة ـ(272ىػ/632)
كاف الدكر الذؼ أر مف الناحية السياسية بكجو خاص ، سكاء برز دكر العراقييف في ىذا العص

قامكا بو عمى صعيد السياسة الداخمية أـ الخارجية، فيك ُيَعّد دكر ميـ كفعاؿ ليذه الشخصيات، 
 كيعبر عف المكانة التي نالكىا عند الخمفاء الفاطمييف األقكياء في الديار المصرية، كلعبقريتيـ
كمعرفتيـ بأمكر الدكلة كتمكنيـ مف تقديـ كل ما في كسعيـ لخدمة الخمفاء الفاطمييف عف طريق 
النصح كاإلرشاد كي ال يخفقكا في إدارة دكلتيـ التي أرادكا تكسيعيا لتمتد مف المغرب الى 

 المشرؽ.
خضع ف يأكبالفعل تمكنكا مف ذلؾ خاصة بعد أف نجح الخميفة الرابع المعز لديف هللا  في 

 .(2)مصر كينقل الييا مقر الخالفة الفاطمية
أف يكتب الى الخميفة المعز  (6)كما أف استقر حكـ الفاطمييف في مصر حتى رأػ جكىر

يستدعيو لمقدكـ إلييا ليتكلى بنفسو زماـ الحكـ فييا، فسار المعز الى مصر في شير  (8)لديف هللا
دعائـ ممكو تكطدت في مصر كبالد ـ( ، بعد أف أيقف مف أف 275ىػ /635شكاؿ مف سنة)

، ككاف بصحبتو  (3)عمى افريقية كالمغرب (5)الشاـ، فرحل الييا بعد أف استخمف بمكيف بف زيرؼ 
كثير مف أتباعو كجمع كبير مف رجاالت الدكلة ، كما أحضر معو رفاة آبائو )عبدهللا الميدؼ 

ىػ 632سكندرية في شعباف سنة )، كتابع سيره مارًا ببرقة حتى دخل اإل (7)كالقائـ كالمنصكر(
 (3)ـ( فاستقبمو اعياف البمد، ثـ كعع الحاضريف كخمع عمى القاضي أبي طاىر الذىمي272/

رمضاف  7كبعض رفاقو، كثـ غادر اإلسكندرية متكجيًا الى القاىرة فكصميا في
، كلـ  (2)، كسار متكجيًا الى القصر الشرقي الذؼ بناه جكىر في القاىرة ـ (272ىػ/632سنة)

يدخل مصر الفسطاط ككانت قد زينت لو كظنكا أنو يدخميا ، كأىل القاىرة لـ يككنكا قد استعدكا 
لمقائو متكقعيف نزكلو في مصر اكاًل. كلما دخل القصر َخرَّ ساجدًا هلل تعالى ثـ صمى ركعتيف ثـ 
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ر امارة انصرؼ الناس عنو. كأصبحت مصر بعد قدـك المعز الييا دار خالفة بعد أف كانت دا
 .(57)تابعة لمخمفاء الفاطمييف في بالد المغرب، كأصبحت القاىرة عاصمة الدكلة الفاطمية

كقد كاف النتقاؿ الخميفة المعز لديف هللا الى مصر أثره في بالد المغرب، حيث ضعف 
نفكذ الفاطمييف فييا كاستقل بعض االمراء بكاليتيـ كبدأ الحكـ الفاطمي يتقمص في تمؾ 

  .(55)البالد
ككانت أمكر البالد المصرية قد أسندىا المعز لديف هللا الى جكىر بعد الفتح، فأقر الكزير 

في منصبو ، كأبقى عمى المكظفيف المصرييف في كظائفيـ ،كأشرؾ مع كل  (52)جعفر بف الفرات
 .(56) مكظف مصرؼ مكظفًا آخر مف المغاربة

كما أف كصل المعز لديف هللا حتى تسمـ مف جكىر دكاكيف مصر كجباية أمكاليا كالنظر 
في أحكاليا، كبذلؾ استأثر المعز لديف هللا بالنفكذ كالسمطاف في مصر كلـ يترؾ لجكىر مف 
السمطة ما يجعمو يستبد بالحكـ كانما أبقاه الى جانبو ليشير عميو بما تتطمبو أحكاؿ البالد، حتى 

 ،(58)رفو عف بعض المناصب اإلدارية كأسندىا الى يعقكب بف كمس كعسمكج بف الحسفانو ص
 .(55)كبذلؾ قلَّ نفكذ جكىر بعد أف فقد ما كاف يتمتع بو
ـ ( ميمة االشراؼ عمى الشؤكف 276ىػ / 636كعمى الرغـ مف إسناد المعز في سنة) 

االشراؼ عمى الشؤكف المالية، كيعاكنو عسمكج بف الحسف في  (53)اإلدارية الى يعقكب بف كمس
، كينفذاف أكامر  (57)اال اف القرار قد بقي في النياية بيد الخميفة كلـ يكف ليما حق التجاكز

، ككاف المعز حريصًا عمى أف  (53)الخميفة طيمة عيد  المعز لديف هللا كبداية عيد العزيز باهلل
 . (52)يحتفع بالسمطة المطمقة في البالد بيده

 -التي برزت في هذا العصر :العراقية ومن أشهر الشخصيات 
 يعقوب بن كمس:

، كاف ؼىك أبك الفرج يعقكب بف يكسف بف إبراىيـ بف ىاركف بف داكد بف كمس البغداد
في بداية حياتو ييكديًا كزعـ انو مف كلد ىاركف بف عمراف اخي مكسى بف عمراف )عمييما 

ـ( كنشأ 267ىػ/653الييكدؼ. كلّد ابف كمس في بغداد سنة ) السالـ( كقيل ىك مف كلد السمؤاؿ
عند باب القز. كتعمـ فييا القراءة كالكتابة كالحساب. عمل مع ابيو في التجارة شأنو شأف غيره 

 في ذلؾ مف أبناء جمدتو. حتى كاف عجبًا في الدىاء كالفطنة كالمكر كمف رجاؿ العمـ.
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كاستقر في الرممة حيث عمل ككياًل لمتجار فييا  سافر مع أبيو مف بغداد الى بالد الشاـ

اتصل  (ـ288ىػ/ 668)فجمع عنده ماؿ كسافر الى مصر. كعندما كصل الى مصر في سنة 
ببعض خكاص كافكر االخشيدؼ ممف يعمل في بالطو، كقد جعمو كافكر عمى عمارة داره ثـ 

كحسف ادراكو ما نفق عميو صار مالزمًا لباب داره، فرأػ كافكر مف نجابتو كشيامتو كنزاىتو 
فأستحضره كأجمسو في ديكانو، فحمد خدمتو ألنو كاف صائنًا لنفسو كدينو، كحافع عمى تعاممو 
الجميل مع التجار فيما يتكاله، كقد رفع منزلتو عند كافكر كسبب ذلؾ فيما  يذكر ))أف ييكديًا 

قد تكفي فكتب يعقكب الى قاؿ لو اف في دار ابف بمدؼ في الرممة عشريف الف دينار مدفكنة ك 
كافكر رقعة يقكؿ فييا اف في الرممة عشريف الف دينار مدفكنة في مكضع اعرفو كانا اخرج 
احمميا... فأجابو الى ذلؾ، كانفذ معو البغاؿ لحمميا... فأزداد محمو في قمبو كتصكره بالثقة 

لصمح أف يككف  كارسل اليو صمة كبيرة فأخذ منيا الف درىـ فقط كقاؿ لك كاف ىذا مسمماً 
حتى أدرؾ كافكر انو ىك الشخص الذؼ يعتمد عميو في األمكر المالية كالتجارية، فأخذ  ،كزيرًا((

 .يعقكب يرتاد القرػ كالمقاطعات ليحصل عمى إيراداتيا كيراقب محاصيميا
عمى الرغـ مما كصل اليو ابف كمس مف مكانة عند الخميفة المعز لديف هللا ، اال انو لـ 

ـ(، ففي 273ىػ / 633الى رتبة الكزارة إال في عيد الخميفة العزيز باهلل في محـر سنة)  يرتقِ 
عيد ىذا الخميفة تـ استحداث منصب الكزارة، ككاف ابف كمس اكؿ مف تكلى ىذا المنصب في 

، ككاف لو أثر في سياسة الدكلة الداخمية فيك الذؼ أشار عمى الخميفة العزيز  (27)الدكلة الفاطمية
، فقد كاف كصكلو الى الشاـ أثناء  (25)هلل أف يرسل القائد جكىر الصقمي لمحاربة افتكيف التركيبا

الفتنة التي كقعت بيف الترؾ كالديمـ، كقد كاف مف القكاد االتراؾ الذيف خرجكا عمى العباسييف، 
كسار مف بغداد الى الشاـ مع جنده بعد انيزامو في المعركة التي دارت بيف االتراؾ كالديمـ، 

 .(22)ـ( كأخرج منيا كالييا276/ ىػ636كتمكف مف االستيالء عمى دمشق في شعباف سنة ) 
لخطبة لمفاطمييف، كعندما دخل الى دمشق كاتب كبار زعمائيا حتى تمكف مف قطع ا

، كقد كمف الخميفة العزيز باهلل ابف كمس في ذلؾ كاستشاره في مكاجية كخطب لمعباسييف
و أف يبعث المشكمة، بعد أف تكجيت عساكر المغاربة لمحاربة افتكيف كلكنيا ىزمت، فأشار عمي

، كُنفذت تمؾ المشاكرة التي  ، كيصطحب قكة عسكرية كبيرة الى الشاـ (26)القائد جكىر لمحاربتيـ
 .(28)أدلى بيا ابف كمس كسار القائد جكىر الى الشاـ
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كحاكؿ العزيز باهلل أف يستخدـ سياسة مغايرة لسياسة أبيو المعز لديف هللا مع أفتكيف الذؼ 
اتفق مع كجيائيا كاستطاع أف يفرض سيطرتو عمييا كحل مشاكميا حاربو بعد أف نزؿ دمشق ك 

، (25)األمنية كدفع االضرار التي لحقت بيـ مف جراء السياسة الفاطمية كعدـ تقبميـ لمذىبيـ
كبذلؾ استطاع أف ييـز القكات التي أرسميا المعز لديف هللا لمقاتمتو كقطع الخطبة لو كأقاميا 

 .(23)لمعباسييف
لعزيز باهلل فقد كانت مبنية عمى محاكلة استمالة افتكيف كارجاعو عف عزمو، أما سياسة ا

فكتب اليو بذلؾ، إال أف افتكيف رد عميو بغمظة قائاًل: ))ىذا بمد أخذتو بالسيف كما ُأديف فيو 
، فأغاظ رد افتكيف العزيز باهلل كاحتفع لنفسو بحق الرد  (27)ألحد بطاعة كال أقبل منو أمرًا((

. كعندما سمع افتكيف بمسير جكىر جمع اىل دمشق كقاؿ ليـ: ))قد عممتـ انني ما (23)عميو
كليت أمركـ إال عف رضا منكـ كطمب مف كبيركـ كصغيركـ لي، كانما كنت مجتازًا كقد اظمكـ 

، فردكا عميو ))ال نمكنؾ مف فراقنا كنحف  (22)ىذا االمر كانا سائر عنكـ لئال ينالكـ أذػ بسببي((
 .(67)فس كاألمكاؿ في ىكاؾ كننصرؾ كنقـك معؾ((نبذؿ األن

ـ( حتى أبمغ 275ىػ/635كما أف كصل جكىر الى أراضي الشاـ في ذؼ القعدة سنة)
نياء االزمة معو، إال أف األخير لـ يكترث ليذا األماف افتكيف باألماف الذؼ منحو العزيز باهلل إل

 .(65)زكاعتذر عف ذلؾ بعدـ رضا أىل الشاـ بمضمكف كتاب العزي
فما كاف مف جكىر إال أف يتكجو الى دمشق كحاصر افتكيف سبعة أشير، كجرػ بينيما 

يطمب منيـ المساعدة  (62)القتاؿ كقتل الكثير مف الطرفيف، حتى كاتب افتكيف قرامطة االحساء
كالقدـك الى الشاـ، كقد كصمت امدادات القرامطة كاجتمعكا مع افتكيف كتمكنكا مف إنزاؿ اليزيمة 

. كحاصركا جكىر (66)جيش جكىر كأدرككه حتى نزؿ بظاىر الرممة كسير جيشو الى عسقالفب
كيدعكه الى  ككاف جكىر يراسل افتكيف ،  كالمؤف  (68)كطاؿ بو الحصار كقمت عنو االقكات

الطاعة، كثـ طمب منو اليدنة حتى يعكد الى مصر، كما أف كصل جكىر الى مصر كالتقى 
بالعزيز كشرح لو الحاؿ، حتى قرر العزيز الخركج بنفسو كجمع الرجاؿ كفرؽ األمكاؿ كعيف 

، كلما كصل العزيز باهلل الى ظاىر الرممة كنزؿ بالقرب منيا في  جكىر عمى مقدمة الجيش
، رأػ مف شجاعة أفتكيف ما أعجبو فأرسل إليو كدعاه الى طاعتو،  (65)ـ(  277ىػ/637سنة) 
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كلكف افتكيف قاؿ لرسكؿ العزيز باهلل: ))لك تقدـ ىذا القكؿ منؾ لسارعت كأطعت كأما اآلف فال 

 .(63)يمكف إال ما ترػ كحمل عمى الميسرة فيزميا كقتل كثيرًا((
القتاؿ حتى تمكف مف ىزيمة افتكيف كشركائو كأسر فمما رأػ العزيز باهلل ذلؾ اشتد في 

الكثير منيـ كبذؿ الماؿ الى كل مف جاء اليو اسيرًا، حتى عمـ العزيز باهلل بأسر افتكيف ككاف 
 .(67)يتكقع أف يقتمو كلكنو عفا عنو كأحسف اليو

ذا لـ كعمى الرغـ مف المكانة الرفيعة التي كصل الييا ابف كمس عند العزيز باهلل اال أف ى
يمنع مف كقكع الكحشة بينيما، إذ أصدر الخميفة العزيز باهلل أكامره باعتقاؿ ابف كمس في سنة 

كيعكد سبب اعتقالو الى انو اتيـ  ، (62)، كمصادرة ما في داره كدكر أىمو (63)ـ( 236ىػ /676)
ق كنقمو الى بكضع السـ الفتكيف التركي الذؼ كاف قد أسر مف قبل العزيز باهلل في قتالو في دمش

 .(87)مصر كلكف عفا عنو فيما بعد كأصبح عمى مكانة طيبة عنده
كلكف ال ُيستبعد مف أف يككف لحاشية  كلـ تشر المصادر الى مف كاف كراء ذلؾ االتياـ ،

القصر دكر في ذلؾ االتياـ لممكانة التي حظّي بيا ابف كمس، أك قد يككف لممغاربة يد في ذلؾ، 
د عمل عمى التقميل مف نفكذىـ كاالستعانة بالمشارقة كالترؾ كالسيما اف ابف كمس ق

فحاكلكا االيقاع بو عند الخميفة مما أدػ الى اعتقالو، كلكف الخميفة عمـ باف  ،(85)كاالخشيدية
 (ـ238ىػ/678االتياـ باطل بعد مدة مف اعتقالو، فأطمق سراحو كأعاده الى الكزارة في سنة) 

 .(82)كزاد في صالحياتو
فقد كاف  ، (86) بعدـ منح كالية دمشق الى بكجكرنصح ابف كمس الخميفة العزيز باهللكقد 

البف كمس رأيًا في التقميل مف سياسة بكجكر، كذلؾ بعد أف حصل خالؼ بيف بكجكر كسعد 
بف سيف الدكلة الحمداني ، فطمب منو سعد الدكلة ترؾ حمص كالخركج  (88)الدكلة أبك المعالي

ا  مكرىًا ، ثـ قاـ بمراسمة العزيز باهلل  طالبًا منو انجاز ما كعده بو بتكليتو فخرج عني (85)عنيا
، لكف بكجكر لـ يدخل دمشق إال بعد معارضة شديدة كمصاعب (83)عمى دمشق فأجابو الى ذلؾ

ـ( ، كقد اتبع سياسة سيئة فجمع الماؿ الحراـ 238ىػ /  676كثيرة  ، فدخميا في رجب سنة ) 
 .(87)ة ، كقتل الكثير مف أىميا بالقكة كالمصادر 

، فصمـ  (83)أدرؾ بكجكر أف سبب تأخر تسممو دمشق كاف بتأثير مف يعقكب بف كمس 
عمى ضرب مصالحو في دمشق كقاـ بقتل نائب ابف كمس  كككيمو فييا ابف ابي العكد الييكدؼ 
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تاء ابف متيمًا إياه بالتجسس عميو ،ككما صادر أمكاؿ أصحاب ابف كمس كقتل بعضيـ ،فإس
بمؤامرة استيدفت  ال بل انو قػػاـ، (82)كمس كثيرًا كأخبر العزيز أف ذلؾ بداية عصياف بكجكر

 (57)حياتو ،كلما عرؼ بكجكر أف محاكلة اغتيالو دبرىا ابف كمس استمر في التنكيل بأصحابو 
بكجكر ير سياستو تمؾ ، كانتيى أمر يكصكؿ كتب الخميفة العزيز مؤكدًا تغ مف رغـعمى ال،

بعزلو عف دمشق بعد حكـ داـ ست سنكات كبإشارة مف الكزير يعقكب بف كمس، كالتجأ بعدىا 
 .(55)ـ(232ىػ/  673الى الرقة سنة )

كلغرض الحفاظ عمى نفكذ الفاطمييف في دمشق أرسل الكزير الفاطمي ابف كمس جيشًا 
صكؿ الفضل الى مدينة ، كأمره بالتكجو الييا ، كعند ك  (52)بقيادة غالمو الفضل بف الفضل

بالمفرج بف دغفل بف الجراح كسمـ اليو كتابًا بتكليتو عمى الرممة مف قبل الخميفة  ىالرممة التق
تعاكنًا مع  (58) ، كبالفعل أبدػ بنك الجراح (56)العزيز باهلل كحثو عمى دعـ سياستيـ في الشاـ

ف ابف كمس حريصًا عمى بقاء . فقد كا(55)ـ( 272ىػ/ 632الفاطمييف مدة مف الزمف في سنة ) 
فمسطيف بيد الفاطمييف، كلذلؾ حاكؿ أف يحد مف نفكذ بني الجراح الذيف كاف مكقفيـ قائمًا عمى 

عمى فراش المكت أف يرضى مف الحمدانييف بالكالء  كأنو نصح الخميفة كىك المصالح كالمنافع ،
ب معيـ، كقاؿ لمعزيز ال ُتبِق االسمي، كأف يسالـ البيزنطييف كيتجنب اثارتيـ كالدخكؿ في حرك 

عمى المفرج بف دغفل ابف الجراح اذا أمكنتؾ الفرصة منو. فقد أدرؾ الكزير منذ البداية خطكرة 
استفحاؿ نفكذ شيكخ القبائل العربية كزعماء العرب المحمييف خاصة في فمسطيف كازدياد قكتيـ، 

ش المكت بأف يتبع نفسو فعمل عمى تحطيميا كنصح الخميفة العزيز باهلل كىك عمى فرا
 .(53)الخطة

كاليًا عمى صقمية، لككنو قريبًا  (57)ككاف لمكزير أثر كبير في تعييف جعفر بف دمحم الكمبي
مف العزيز باهلل كمكاظبًا لو فأشار الكزير بتكليتو عمى صقمية ، فأرسمو العزيز باهلل كسار جعفر 

ىػ 675قمية حتى مات فييا سنة) بف دمحم الكمبي الى ىناؾ كىك كاره لذلؾ كبقي في ص
 (53)ـ(235/

ـ( ، كحزف عميو العزيز حزنًا شديدًا ،مما يدؿ عمى 225ىػ/637كتكفي ابف كمس سنة)
 .(52)مكانتو الكبيرة لديو 
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 الجرجرائي:

قرية مف أعماؿ  نسبة إلى جرجرايا (37)ىك أبك القاسـ عمي بف أحمد الممقب بالجرجرائي
النيركاف األسفل بيف كاسط كبغداد مف الجانب الشرقي، كانت عامرة كخربت مع ما خرب مف 

 . (35)قرػ النيركاف، كقد خرج منيا جماعة مف العمماء كالكتاب
كقد كصل إلى مصر ىك كاخكه أبك عبدهللا دمحم كتدرج في الكظائف، ككاف ذلؾ في عيد 

. كبعد أف خدـ بالريف ثـ  (32)ـ(5727-223ىػ / 855 -633)الخميفة الحاكـ بأمر هللا 
خر بالصعيد كزاد عميو الكالـ عند الخميفة الحاكـ أمر بالقبض عميو كاعتقالو في شير ربيع اآل

 .(38)طمق بعدىاأُ ، كاقاـ معتقاًل مدة يسيرة ك  (36)ـ(  5752ىػ/ 876مف سنة ) 
ككاف  ، (35)هللا لقائد القكاد األستاذ غيف كقد كتب في ديكاف االنشاء في زمف الحاكـ بأمر

الخميفة الحاكـ بأمر هللا يقظًا لسير المظالـ، فقاـ الجرجرائي في فتح كتاب ُذكر فيو القائد غيف 
بسكء فتالعب فيو بعد أف قطع مكاف السكء كأصمح الكتاب فيما بعد كرجع ختمو، فعمـ بذلؾ 

ـ(  أمر بقطع يديو فقطعتا 5756ىػ /878في سنة) الخميفة الحاكـ بأمر هللا مف أحد مخبريو، ك 
، ثـ  (37)، كقطع يدؼ غيف كلسانو حتى تكفي عمى أثرىا (33)إلى المرفقيف عمى باب قصر البحر

ـ( ، كقد تكلى ايضًا منصب 5753ىػ /872عفا عنو بعد ذلؾ ، ككاله ديكاف النفقات في سنة)
 . (32)كظل ينتقل في بعض الكظائف اإلدارية لمدة سبعة أشير ، كدبر أمكر الدكلة، (33)الكساطة

كالده الحاكـ بأمر هللا في شكاؿ الخالفة بعد مقتل  (77) كلما تكلى الظاىر العزاز ديف هللا
ـ( ، فقد أعمنت لو البيعة بعد أبيو بمدة ككاف الناس يرجكف ظيكره الى 5727ىػ/ 855مف سنة) 

كاستكزر  ،(75)ـ( 5727ىػ/855لنحر سنة )اف تحققكا عدمو فأقامكا كلده المذككر في يـك ا
ـ ، ككاف ىذا الكزير مف بيت حشمة 5727ىػ / 853الظاىر نجيب الدكلة الجرجرائي في سنة 

. (72)كرياسة كقد كاف أقطع اليديف، كالذؼ يكتب عنو العالمة القاضي أبك عبدهللا القضاعي
ككانت عالمتو )الحمد هلل شكرًا لنعمتو(، كقد ظير أمر الكزير بعد مكت عمة الظاىر العزاز 

 .(76)ديف هللا ست الممؾ
ـ( خرج عمى الظاىر العزاز ديف هللا بالبالد الشامية صالح بف 5722ىػ/827كفي سنة )

ستكليا عمى اعماؿ ، ثـ بعد ذلؾ جمعا العساكر كا (75). كحساف بف المفرج بف الجراح (78)مرداس
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الى الشاـ لقتاؿ  (77). كلذلؾ فقد سير الجرجرائي امير الجيكش الدزبرؼ (73)الشاـ كانتييا الى غزة
 .(73)مف خرج عف طاعة الخميفة الظاىر

كاستطاع الدزبرؼ بعد لقائو معيما مف أف ييـز حساف بف المفرج كقتل صالح كابنو  
كلى عمى الشاـ كنزؿ دمشق ككتب بذلؾ الى األصغر كبعث برأس صالح الى الظاىر، كاست

 .(72)الخميفة الظاىر العزاز ديف هللا

بعد أف قدـ عميو رؤساء  ثـ بعد ذلؾ أكعز الجرجرائي الى الجند بالخركج عمى الدزبرؼ ،
كاف يشعر بالحسد اتجاىو لما بمغو مف قكة  الجند يشككف إليو منو ،كال سيما أف الجرجرائي

كنفكذ،  ك أنو  قد أحس بمحاكلتو العصياف، ، االمر الذؼ دفعو الى أرساؿ حممة لقتاؿ الدزبرؼ، 
ـ(  كصل سجل الى دمشق قرغ عمى المنبر بتيمة الخيانة، فخرج 5785ىػ / 866كفي  سنة ) 

 .(37)( ـ5785ىػ/ 866الدزبرؼ  الى حمب حتى تكفي فييا سنة ) 
منتصف شعباف سنة  كلما تكفي الخميفة الظاىر العزاز ديف هللا بالقاىرة في يـك االحد

تكلى الخالفة مف بعده ابنو أبك تميـ معد كلقب بالمستنصر باهلل ، ككاف ـ( 5765ىػ/827)
 .(35)الظاىر قد فكض األمكر الى كزيره ابي القاسـ الجرجرائي لمعرفتو بكفايتو كأمانتو

الجرجرائي باألمر بعده كاخذ البيعة البنو المستنصر باهلل كقرر لمجند ارزاقيـ  كقد قاـ
، فقد استكزره  (36)، ككتب لو المستنصر باهلل سجاًل بإقراره بالكزارة (32)كاستقامت أحكاؿ البالد

 . (38)الظاىر ثـ كلده المستنصر باهلل كبقّي في الكزارة سبع عشرة سنة كثمانية اشير كثمانية أياـ
الكزير الجرجرائي تمكف سبع سنيف عندما تكفي أبكه، كلكف ككاف عمر المستنصر باهلل  

 .(35)مف االمر كدبر أمر البيعة لو كاستطاع المحافظة عمى سياسة الدكلة
ـ( ))سير 5765ىػ /827كفي السنة التي بكيع المستنصر بالخالفة كىي سنة ) 

يد بدكؼ لعمارة قنطرة الجاركفة التي فييا شرب  الجرجرائي مف القاىرة مبمغ الفي دينار عمى
الككفة، كقد خربت كفسدت الجيات التي تحتيا بفسادىا، ككانت تمؾ الجيات جارية في اقطاع 

 .(33)العرباف بالعراؽ، فأريد بذلؾ استمالة مف ىناؾ بالطاعة(( 
الى  ،(37)ف خمدكف ركاية عف دكر الجرجرائي في بعث احدػ بطكف بني ىالؿػكأكرد اب
كقطع الخطبة لمخميفة الفاطمي المستنصر، ،  (33)فييا عندما استقل المعز بف باديسافريقية 
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حيث اختل النظاـ في الدكلة الصنياجية كاستبد بيا اميرىا، كلكف عندما دخمت ىذه القبائل 

 .(32)افسدكا ما فييا مف نظاـ
 886- 882سنتي)  كلكف مصادر أخرػ ذكرت اف استقالؿ المعز بف باديس كاف بيف 
كبذلؾ يككف مف بعث القبائل العربية الى افريقية ىك الكزير  (27)ـ(5755-5757ىػ /
ك ليس الجرجرائي، ردًا عمى ما قاـ بو المعز بف باديس مف قطع الخطبة  (25)اليازكرؼ 

الذؼ لممستنصر باهلل الفاطمي كاقامتيا لمعباسييف. كذلؾ عندما كاف اليازكرؼ كزيرًا، كاألخير ىك 
بعث بطكف بني ىالؿ كسميـ التي كانت تقيـ في شرؽ مصر الى افريقية مف اجل االنتقاـ مف 
ابف باديس الستقاللو عنيـ، كبذلؾ ابعد ىؤالء العرباف عف مصر مف جية، كمف جية أخرػ 

، كتكفي الجرجرائي في السادس مف شير رمضاف سنة)  (22)استطاع أف ينتقـ مف ابف باديس
 .(26)( ـ5788ىػ/ 863

 أسرة آل المغربي ودورهم السياسي:
اف اصل ىذه االسرة يرجع الى العراؽ كبالتحديد الى البصرة، فعمى الرغـ مف اف جدىـ 

،كاف مف  (28)دمحم بف يكسف بف بحر بف بيراـ بف المرزباف بف ماىاف بف باذاف بف ساساف 
.فقد بدأ استقرار االسرة في البصرة منذ (25)أصل فارسي كلكف االسرة سكنت كنشأت في البصرة 

القرف األكؿ اليجرؼ /السابع الميالدؼ ، بعد استسالـ االعاجـ كدخكليـ في اإلسالـ ، ثـ انتقمت 
ىػ /  625الى بغداد كاستقرت فييا عمى اثر االضطرابات التي حدثت في البصرة سنة ) 

 .(23)(ـ263
الحسف عمي بف دمحم بف يكسف ،الذؼ  بي كسميت ىذه االسرة بآؿ المغربي نسبة الى أ

كلي عمى ديكاف المغرب ببغداد . فقد كاف ىذا الديكاف مف جممة الدككيف العباسية المستحدثة ، 
عميو  ، كمف ىذا جاءت تسميتيـ بآؿ المغربي ، كلـ يككنكا  اً فتكلى الخدمة فيو ،كأصبح مشرف

.أف ابا الحسف عمي بف (27) ي بيراـ جكرمغاربة بل  مشرقييف  ينتيي نسبيـ الى الممؾ الفارس
، كبيا رزؽ بابنو الحسيف ، كمف د في بغداد كنشأ في أحد أحيائيا دمحم بف يكسف ىذا كاف قد كل

 . (22)لو ، كاصبح كاتباً  (23)ثـ انتقل الحسيف ىذا الى حمب كالتحق ببالط سيف الدكلة الحمداني
فيما بعد الى سعد الدكلة بف سيف الدكلة كقد كلد لو ابنو عمي في حمب كنشأ فييا ككزر 

كاتبا يختمط بكثير  الحسيف بف عمي بف دمحم ، كفي بالط سيف الدكلة حيث كاف (577)بف حمداف
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مف االدباء كالشعراء ككانت بينو كبيف بعضيـ صداقات، كترقى في بالط حمب حتى بمغ منزلة 
فقد كاف قد  ي، اما كلده عمـ 235ىػ/ 658الكزارة، كظل في خدمة سيف الدكلة حتى سنة 
 . (575)تعرؼ الى االخشيد اثناء كجكده في الشاـ

كعمى ما يبدك اف عمي بف الحسيف ظل في حمب كخمف أباه في خدمة سيف الدكلة )ت 
ىػ (، كتزكج ىنا مف امرأة عراقية األصل حيث كانت مف اىل اليسار بالنعمانية ، بمدة ما  653

، كظل في خدمة بني حمداف أؼ ابف سيف  (572)ابنو أبا القاسـبيف كاسط كبغداد ، ككلدت لو 
ـ(، ككانت الدكلة الفاطمية قد 225 -233ىػ / 635 -653الدكلة سعد الدكلة أبك المعالي )

بدأت تستقر في مصر ، ككانت عالقتيا ببني حمداف متقمبة بيف حرب كسالـ ، كمنافسة عمى 
 . (576)حكـ الشاـ كالسيطرة عمى بعض اجزائو

في دكلة سعد الدكلة منزلة رفيعة ، كصار مف شعراء البالط، كظل  عمي بف الحسيف كبمغ
االب مع ابناءه في حمب ينعمكف في دكلة سعد الدكلة حتى تقمبت األحكاؿ باألمير كتغير قمبو 

، كحدثت بينيما فجكة انتقل بعدىا ىربًا مف سعد هللا الى الككفة الجئًا الى  (578)عمى الكزير
-275ىػ/633-635، كمف ىناؾ كاتب العزيز باهلل ) (575)مشيد االماـ عمي ) عميو السالـ (

ـ ( في الحضكر الى القاىرة، فرحب بمقدمو كحل بالقاىرة فبعث باستقداـ أىمو كابنائو مف 223
 .(573)حمب 

إف أشير شخصية مف ىذه االسرة كاف ليا  دكر في الحياة السياسية في الدكلة الفاطمية 
ىك أبك الحسف عمي بف المغربي الذؼ اتصل بالخميفة الفاطمي العزيز باهلل طالبًا منو السماح لو 

 .(577)بالمجكء الى مصر ، فكافق العزيز عمى طمبو 
ـ(، اذ أحسف 225ىػ / 635سنة)  كبذلؾ يككف دخكؿ عمي بف المغربي إلى مصر في

الخميفة العزيز  باهلل استقباؿ آؿ المغربي كقد أكـر كبيرىـ، كانضـ أبك الحسف الى خدمة العزيز 
.كقد ارتفع شأف ابف المغربي كذلؾ لما لو (573)باهلل كناؿ لديو حظكة كبيرة كأصبح مف خكاصو 

كاف عاماًل في بالد الحمدانييف كلكف  مف خبرة كاسعة كمعرفة بأحكاؿ الشاـ كحمب كالرـك ، حيث
. كلذلؾ تدارس عمي بف المغربي مع الخميفة الفاطمي (572)ساءت العالقة بينيـ فخرج مف الشاـ 

فقدـ اليو خبرتو كمعمكماتو ، كقرر الخميفة فتح حمب كسمـ تدبير  ، كضع حمب مرارًا كتكراراً 
، فسار أبك الحسف عمي بف  (555)المغربي إلى ابف  (557)الجيش الفاطمي الذؼ سيقكده منجكتكيف
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المغربي الى حمب  بعد أف شرح الى العزيز أىمية ىذه المدينة كاطمعو فييا ، ككاف منجكتكيف 

، كلما كصمكا  إلى حمب ، كاحكمكا  (552)أحد امراء الجيش الفاطمي فسار الييا في جيش كثيف 
مدة ثالثيف يكمًا ،مما اضطر اميرىا  ـ(327ىػ/ 238عمييا الحصار في شير ربيع األكؿ سنة) 

راطكر البيزنطي الى طمب النجدة مف البيزنطييف ، فأكعز االمب (556)أبك الفضائل بف ابي المعالي
. كلكف  الجيش الفاطمي استطاع (555)أف يقدـ النجدة البي الفضائل (558)ى انطاكيةإلى كاليو عم

 .(553)الفضائل فأكقع بيـ اليزيمة  ل اجتماعيـ بأبيػػفي البداية اف يمقى الرـك قب
كسار منجكتكيف الى انطاكية فنيب بمدىا كقراىا كأحرقيا، فانفذ أبك الفضائل الى حمب 

، كذلؾ إضرارًا بعساكر مصر، فعاد منجكتكيف الى  (557)فنقل ما فييا مف الغالؿ كاحرؽ الباقي
 .(553)حصار حمب 

انيكتو المعركة مع البيزنطييف التي  لكف الجيش الفاطمي لـ يتمكف مف فتح حمب، اذ
أحد غممانو الحسف بف المغربي فقد ارسل اليو خرج منيا ظافرًا . كقاـ أبك الفضائل بمراسمة أبي 

، مستغاًل الممل كاالعياء الذؼ ناؿ مف قكة الجيش الفاطمي بعد أف طاؿ  (552)في اجراء الصمح 
منجكتكيف الى دمشق، ككتب ابف المغربي الى . كقمت االقكات، لذلؾ رجع (527)حصار حمب 

الخميفة العزيز ليطمعو عمى حقيقة االمر، كقبل أف يعكد جكاب الخميفة رحل الجيش الى دمشق، 
 كلما عرؼ العزيز باهلل ذلؾ غضب، فكجد أعداء أبي الحسف بف المغربي طريقًا لمطعف فيو

ىنا اف اخفاؽ الفاطمييف في فتح حمب  . كمما يجدر ذكره(525)كالتقميل مف شأنو  فعزلو العزيز
يعكد الى الدكر الذؼ لعبو أبك الحسف عمي بف المغربي بأجراء الصمح مع أبك الفضائل، الذؼ 
دفع اليو مااًل حتى يقنع منجكتكيف بفؾ الحصار عف حمب، كلذلؾ عزلو العزيز باهلل كلكف لـ 

 يقتمو.
يف بف عمي بف دمحم المغربي، فقد عمي بف الحسلقاسـ الحسيف بف أبي الحسف اما أبك ا

ـ( بآؿ 5727-223ىػ/855-633برز عمى الساحة بعد النكبة التي اكقعيا الحاكـ بأمر باهلل ) 
المغربي في مصر. كميما يكف مف االمر فقد تغير الحاكـ بأمر هللا عمى جميسيو كل مف ابي 

، كما امر بإحضار  (522)يما الحسف عمي كابي عبد هللا دمحم ابني المغربي ، كأمر السياؼ بقتم
 .(526)أخكؼ أبي القاسـ محسف كدمحم كقتميما بعد ثالثة أياـ 
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كاما أبك القاسـ فأستتر كاستطاع أف ييرب في زؼ الّجماؿ مع بعض العرب ، ككانت 
 .(528)ـ( 5772ىػ / 877نكبة آؿ المغربي في شير ذؼ القعدة سنة )

كاستطاع أبك القاسـ اليركب مف بطش الحاكـ بأمر هللا عمى الرغـ مف تشديده في طمبو، 
كقصد بعد خركجو مف مصر مستترًا آؿ الجراح في الرممة فالتجأ الييـ يمتمس منيـ األماف 

حتى استجار بو ، فأجاره كمنع الطمب الى باب حساف بف المفرج بف دغفل . كما أف كصل (525)
 نشده قصيدًة ، كاف مما جاء فييا :عنو، بعد أف ا

 (216)فأطمق من أسر الهموم عقالي          فإني أتيُت ابن الكريم ُمفرج
 

كصل الكزير أبك القاسـ الى آؿ الجراح عمى مباينة الحاكـ بأمر هللا ، ككاف الحاكـ  قد 
مممكؾ أبيو بعد ىركب  ابي القاسـ إلييا كسير معو جيشًا الييا   (527)كلّى عمى الرممة يارختكيف

كجعمو المقدـ عمييـ، كلما بمغ ذلؾ أبا القاسـ اقنع حساف بف المفرج بقتالو ، فأغار عمييـ 
 .(523)كقاتميـ، كأسر مقدميـ ، كحممو اسيرًا كمقيدًا ثـ قتمو ذبحًا بيف يديو 

: )) االف قد قطعت ما بينؾ كبيف الحاكـ ،  كعند ذلؾ قاؿ أبك القاسـ لحساف بف مفرج
 .(522)كلـ يبق لصمحؾ معو مكضع ، كال الى الرجكع الى طاعتو مكاف ((

فقاؿ لو حساف :)) كما الرأؼ ؟ ، قاؿ أبك القاسـ : ىذا أبك الفتكح الحسف بف جعفر 
الخميفة  العمكؼ، أمير مكة كالحجاز  في بيتو كفضمو ككرمو ، فنصبو امامًا كتقـك معو عمى

الفاطمي فقد استجذبو الييـ بمبايعتو ،فانو ال مغمز في نسبو كسيل الخطب عمييـ في 
كقد كلى أبك القاسـ مف فكره كجيو الى أمير مكة مف اجل لقاء اميرىا ،كىك في  .(567)ذلؾ((

ميمة سياسية شاقة تستكجب مف المباقة كالقدرة عمى االقناع، كتكصل الى النجاح في ميمتو اذ 
ف امير مكة كافق عمى أف يصبح امامًا  بعد اخذ البيعة لو مف آؿ الجراح كاعطائو فرصة بجمع ا
. كعاد أبك القاسـ الى الرممة ليخبر آؿ الجراح بمكافقة (565)لماؿ الالـز ليحقق مثل ىذا االمرا

امير مكة ، فبايع آؿ الجراح أمير مكة أبا الفتكح ، كقصد مكة مجددًا ليخبر أميرىا االماـ الجديد 
  ،بالبيعة ، كتدبر أبك الفتكح امر األمكاؿ الالزمة فقد استحكذ عمى ما في الكعبة مف ذىب كفضة

. ككما استحكذ عمى أمكاؿ تاجر تكفي في جدة بعد أف (562)بية كضرب دنانير سماىا الكع
 .(566)أكصى ألبي الفتكح بمائة الف مف ثركتو ، لكف أبا الفتكح استحكذ عمى الماؿ كمو 
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ىػ  875) سار أبك الفتكح بعد أف تمقب بالراشد باهلل نحك الرممة في ذؼ القعدة سنة  
دينة كسممكا عميو بأمير المؤمنيف ، كلـ يستطع فتمقاه آؿ الجراح عمى أبكاب المـ(، 5757/

الحاكـ بأمر هللا أف يستميميـ اال بالمالطفة، فقد بذؿ الى حساف بف المفرج األمكاؿ حتى يخذؿ 
أبا الفتكح ،كأرسل حساف مطالبو ، فاستجاب الحاكـ لكل مطالب حساف كالسيما منح األماف 

عينًا كلكل كاحد مف اخكتو كذلؾ فضاًل عف لجميع آؿ الجراح ،كدفع اليو خمسيف الف دينار 
. فنكث آؿ الجراح الكعكد كالبيعة ألبي الفتكح، فغادر الرممة عائدًا الى مكة (568)العطايا كالخمع 

ـ(، كما تخمكا عف عيدىـ بحماية أبي القاسـ 5752ىػ / 876في شير ربيع اآلخر سنة )
 .(565)المغربي 
كبعد أف انتيى تمرد آؿ الجراح عمى الحاكـ بأمر هللا، لـ يجد أبك القاسـ المغربي مفرًا  

مف االعتذار الى الخميفة الفاطمي الف نساء آؿ المغربي كأطفاليـ مازالكا في القاىرة ، فقبل 
ف الحاكـ اعتذاره كارسل لو امانًا بخطو، كلكنو لـ يأمف جانبو ، فغادر الرممة قبل أف يصل اما

، ككانت  (567). كاجتاز اعماؿ الشاـ متكجيًا إلى العراؽ مكطف اىمو األكؿ (563)الحاكـ اليو 
 . (563)ـ( 5727ىػ/ 853في ميافارقيف في سنة )  كفاتو
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 (5ممحق رقـ )                           
 كتاب االماف مف الخميفة الحاكـ بأمر هللا الى ابي القاسـ ابف المغربي     
 بخطو نسختو  فسير إليو أماناً 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا                                

ىذا كتاب كتبو المنصكر أبك عمي اإلماـ الحاكـ بأمر هللا أمير المؤمنيف بف اإلماـ العزيز 
إنؾ آمف بأماف هللا كرسكلو دمحم  ،لحسيف بف عمي بف حسيف المغربي باهلل أمير المؤمنيف

المصطفى كأبينا عمي المرتضى كاألئمة مف آليما مصابيح الدجى صمى هللا عمييـ كسمـ كأماف 
أبينا األقرب نزار أبي المنصكر العزيز باهلل أمير المؤمنيف قدس هللا ركحو كصمى عميو عمى 

ال  ماضياً  كالحكاس كالماؿ كالحاؿ كاألىل كاألقارب كاألنساب أماناً  النفس كالجسـ كجميع الجكارح
ف اإلماـ الحاكـ بأمر هللا أمير المؤمنيف آمف حسيف بف  ،يتعقب بتأكيل كال يتبع بفسخ كال تبديل كا 
فصفح عف عمـ كتجاكز عف  ،عظيمة كبيرة كاجراماً  عمي بيذا األماف بعد أف تحقق لو ذنكباً 

ىذا األماف كاإلسالـ الذؼ يمحك ما قبمو كيميد الخير لما بعده فكل سعاية كجعل  ،معرفة كحمـ
ككشاية كذنب كجريمة تنسب إلى حسيف بف عمي ىذا قد تحقق أمير المؤمنيف أكثر منيا كصفح 

ف لحس ف بف عمي ىذا اختياره عند كقكفو عمى ىذا يعنو فال يد لو عميو إال باإلحساف إليو كا 
الباب العزيز كالتعرض لمخدمة أك التكفر عمى العبادة ال يكره عمى خدمة الكتاب في إنكفائو إلى 

كأقسـ أمير المؤمنيف الحاكـ بأمر هللا  ،يستعفي منيا كال تقبل عميو األقاكيل في خدمة تتعمق بيا
عمى ذلؾ بأيماف هللا كغميع مكاثيقو كبيتو الحراـ كمشاعره العظاـ كآياتو الكراـ كحقكؽ جميع آبائو 

فجميع  ،فمتى غير أك بدؿ أك أمر أك أممى أك أسر أك أعمف أك دس أك اغتاؿ ،السالـ عمييـ
المسمميف في شرؽ األرض كغربيا كفي المكقاف كالرؼ كجدة كأذربيجاف كالدينكر كىمذاف كالسيل 
كالجبل كالقريب كالبعيد كالعراؽ كالشاـ كديار ربيعة كديار بكر كديار مضر كحمب كمصر 

كقد فسح هللا ليـ كفسح أمير المؤمنيف في النكث ليا  ،ب في حل كسعة مف بيعتوكالحجاز كالمغر 
كقد برغ مف هللا كرسكلو كهللا كرسكلو منو  ،كبرأ نفسو مما أكجبو عمييـ كالتزمكه في أعناقيـ

كبرػء إليو مف حكلو كقكتو كالتجى إلى حكؿ نفسو كقكتيا كأشيد هللا كمالئكتو كصالحي  ،بريئاف
ككفى  مرعياً  محفكظاً  كميثاقاً  مسؤكالً  كعيداً  مؤبداً  كذماماً  مؤكداً  فسو بذلؾ كمو أماناً خمقو عمى ن
   .)*(باهلل شييداً 
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 الهوامش :

 .327، ص 3ابف االثير ، الكامل ،  ج (5)
 . 583تاريخ الدكلة الفاطمية ،ص حسف ، (2)
المعركؼ بالكاتب الركمي ، كاف مف مكالي ىك القائد ابك الحسف جكىر بف عبد هللا  -جكىر : (6)

المعز لديف هللا ، كجيزه الى الديار المصرية بعد مكت كافكر االخشيدؼ ، كدخل مصر ليمة اثنتي عشر 
ت كاقيم  ،ـ كصعد المنبر خطيبا ليا يـك الجمعة كدعا لمكاله المعز 233ىػ / 653مف شعباف مف سنة 

بعدىا الى جامع ابف طكلكف ، كامر اف يأذف بحي عمى خير ، كسار الدعكة لممعز في الجامع العتيق
ه المعز العمل ثـ اذف بالجامع العتيق ، كلما استقر جكىر شرع ببناء القاىرة ، ككصمت البشارة الى مكال

  ،؛ ابف خمدكف ، العبر275، ص 5ة . ينظر : ابف خمكاف ،كفيات االعياف  ، جبأخذ البالد كىك بافريقي
 .  57،ص8ج

لمعز لديف هللا :ىك ابك تميـ معد بف اسماعيل المنصكر باهلل بف دمحم القائـ بأمر هللا بف عبد هللا ا (8)
ىػ( كىك رابع الخمفاء الفاطمييف االقكياء ، كبعد اف 635-ىػ 685الميدؼ ، تكلى الخالفة بعد كالده ) 

ثـ الى المشرؽ مي الييا استقرت االمكر لو في بالد المغرب استطاع اف يخضع مصر كيمد النفكذ الفاط
 . 228، ص  5، كفيات االعياف ، جينظر : ابف خمكاف .بجيكد قائده جكىر

بمكيف بف زيرؼ : أبك الفتكح بمكيف بف زيرؼ بف مناد الصنياجي،  كيسمى ايضًا يكسف، لكف بمكيف  (5)
لؾ في يـك اشير، كىك الذؼ استخمفو المعز عمى افريقية عند تكجيو الى الديار المصرية ككاف ذ

ـ ، كأمر الناس بالسمع كالطاعة لو كسمـ اليو 275ىػ/ 635األربعاء لسبع بقيف مف ذؼ الحجة سنة 
البالد كخرجت العماؿ كجباة األمكاؿ باسمو كأكصاه المعز لديف هللا بأمكر كثيرة. ينظر: ابف خمكاف، 

  .72، ص8؛ ابف تغرؼ بردؼ ، النجـك الزاىرة، ج233، ص5كفيات االعياف، ج
؛ ابف 625، ص5؛ ينظر ايضًا : ابف االبار، الحمة السيراء، ج327، ص3ابف االثير، الكامل، ج (3)

؛ اليافعي، مرآة 552، ص2؛ أبك الفدا، المختصر، ج227-223، ص 5خمكاف، كفيات االعياف، ج
 . 235، ص2الجناف، ج

 .53، ص5المقريزؼ، إمتاع االسماع ، ج (7)
ابك طاىر دمحم بف احمد بف عبد هللا بف نصر بف جبير بف صالح بف عبد ابك طاىر الذىمي : ىك  (3)

هللا بف اسامة الذىمي البصرؼ البغدادؼ المالكي اصمو مف البصرة ، مالكي مف المئة الرابعة كلد في 
ذكر  ،ـ كقيل غير ذلؾ في كالدتو ، كُذكر انو حفع القرآف كلو ثماف سنيف326ىػ /  237شعباف سنة 
ـ كحج منيا ، بعد اف كلي قضاء دمشق الف 255ىػ /  687ف انو دخل مصر في سنة بعض المؤرخي
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اىل دمشق آذكه ككتبكا فيو محضرا كساعدىـ كافكر ، فكردت كتب المطيع العباسي يصرفو عف قضاء 
  ،دمشق . بعد اف كلي قضاء بغداد ككاسط ككاف ابكه قاضي في البصرة ككاسط كاستخمف كلده ابا طاىر

  ،الكافي بالكفيات  ،طاىر مف الذيف استقبمكا الخميفة المعز لديف هللا ، ينظر الصفدؼككاف ابك 
 .68،ص5ج
 .82؛ سركر، مصر في عصر الدكلة الفاطمية، ص32، ص8ابف تغرؼ بردؼ، النجـك الزاىرة، ج (2)
 .33؛ سركر، مصر في عصر الدكلة الفاطمية، ص32، ص8ابف تغرؼ بردؼ، النجـك الزاىرة، ج (57)
 .82، ص8ابف خمدكف، العبر، ج (55)
ىك ابك الفضل جعفر بف الفضل بف جعفر بف دمحم بف الحسف بف الفرات جعفر بف الفرات :  (52)

ىػ 673)   )أـ ابيو ( كمعناه بالمغة العربية القصيرة الغميظة ، كلد ببغداد سنة المعركؼ بابف )حنزابة (
ـ(، ثـ كفد إلى مصر 262ػ-272/ػى 627-225، ككاف ابكه كزيرًا لممقتدر  باهلل العباسي) (ـ227/

كعندما تكفي كافكر أجمع االكلياء كتعاقدكا كتحالفكا عمى أف  ككزر لبني االخشيد مدة امارتيـ في مصر،
فجعل جعفر  ال يختمفكا ، ككتبكا بذلؾ ألحمد بف عمي بف االخشيد ككاف صبيًا بعمر احدػ عشرة سنة، 

بف الفرات يعمل عمى تسيير َأمكر البالد خاصة ما يتعمق باألمكاؿ ، بينما  كمف شمكؿ االخشيدؼ 
بالجكانب المتعمقة بالرجاؿ كالعساكر ، إال أف ابف الفرات أساء التدبير ، كقبض عمى جماعة كمنيـ 

 .  677، ص 5، ينظر : ابف خمكاف ، كفيات االعياف ، جيعقكب بف كمس

 .527، ص5؛ القمقشندؼ، صبح االعشى، ج82، ص8ابف خمدكف، العبر، ج (56)
عسمكج بف الحسف، ينسب الى احد فركع كتامة ، كقد اسند اليو المعز لديف هللا مناصب إدارية  (58)

 . 552، ص3ينظر: ابف ايبؾ، كنز الدرر، ج. يعقكب بف كمس  الى جانب
 .86؛ سركر، مصر في عصر الدكلة الفاطمية، ص22، ص8بردؼ، النجـك الزاىرة، ج ابف تغرؼ  (55)
يعقكب بف كمس : كاف ييكدؼ المذىب في بداية حياتو كعجبًا في الدىاء كالفطنة كالمكر كمف  (53)

رجاؿ العمـ المتميزيف ، كقد اسمـ فيما بعد في خالفة المعز لديف هللا الذؼ قربو كاعتمد عميو في ادارة 
ىػ  637امكر الدكلة المالية ثـ اصبح كزيرًا في عيد الخميفة العزيز باهلل ، تكفي ابف كمس في سنة 

؛  27ـ في القاىرة كحزف عميو العزيز حزنًا شديدًا ، ينظر : ابف الصيرفي ، االشارة ، ص225/
 . 58، ص6العبر ،ج ، الذىبي

؛ ابف 35النسي ، ذيل تاريخ دمشق، ص؛ ينظر ايضًا : ابف الق25ابف الصيرفي، اإلشارة، ص (57)
 .78الطكير، نزىة المقمتيف ، ص
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العزيز باهلل: ىك أبك المنصكر نزار ابف المعز لديف هللا بف المنصكر باهلل إسماعيل بف القائـ بأمر  (53)

 دكلـ بالقاىرة ، 275ىػ /635هللا بف عبدهللا الميدؼ ، تكلى الخالفة بعد كفاة كالده في ربيع األكؿ سنة 
 .ـ223ىػ/633ـ ،( ككاف كريمًا شجاعًا حسف االخالؽ، تكفي سنة 255ىػ /688بالميدية سنة ) 

؛ ابف خمدكف، 33، ص55؛ الذىبي، سير اعالـ النبالء، ج357، ص3ينظر: ابف االثير، الكامل، ج
، 8؛ ابف تغرؼ بردؼ، النجـك الزاىرة، ج853، ص5؛ القمقشندؼ، صبح االعشى، ج55، ص8العبر، ج
 .523ص
 . 67، ص 8ابف تغرؼ بردؼ ، النجـك الزاىرة ، ج (52)
 .66؛ المناكؼ، الكزارة كالكزراء، ص52ابف الصيرفي، اإلشارة، ص (27)
ـ كسار الى 276ىػ / 636التركي: مكلى معز الدكلة بف بكيو، انفصل عف بغداد في سنة  افتكيف (25)

الشاـ كتغمب عمى دمشق، كقاتمو العزيز باهلل كعفا عنو لما ظفر بو، كصف بانو مف القكاد االبطاؿ تكفي 
؛ ابف خمكاف، كفيات 25-27ـ .  ينظر: ابف القالنسي، ذيل تاريخ دمشق، ص235ىػ / 675سنة 
، 53؛ الذىبي، سير اعالـ النبالء، ج555، ص23؛ النكيرؼ، نياية االرب، ج56، ص8عياف، جاال
 .677ص
 .825، ص3؛ القمقشندؼ، صبح االعشى، ج27، ص8ابف خمدكف، العبر، ج (22)
 .52، ص8؛ ابف خمدكف، العبر، ج353، ص3ابف االثير، الكامل، ج (26)
 .552، ص23، نياية االرب، ج؛ النكيرؼ 357، ص3ابف االثير، الكامل، ج (28)
 .357، ص3؛ ابف االثير، الكامل، ج55ابف القالنسي، ذيل تاريخ دمشق، ص (25)
 .353، ص3ابف االثير، الكامل، ج (23)
 .55ابف القالنسي ، ذيل تاريخ دمشق، ص (27)
، 53ج سير اعالـ النبالء، الذىبي، ايضًا: ينظر؛ ك  55قالنسي، ذيل تاريخ دمشق، صابف ال (23)
 .677ص
 .353، ص3ابف االثير، الكامل، ج (22)
 .352، ص3ابف االثير، الكامل، ج (67)
 .55ابف القالنسي، ذيل تاريخ دمشق، ص (65)
لقصر  القرامطة: كىي حركة باطنية تنسب الى شخص اسمو حمداف بف االشعث يمقب بقرمط (62)

قامتو كساقيو كىك مف سكاد الككفة، كاعتمدت الحركة التنظيـ السرؼ كالعسكرؼ ككاف ظاىرىا التشيع آلؿ 
البيت كاالنتساب الى دمحم بف إسماعيل بف االماـ جعفر الصادؽ كتطكرت ىذه الحركة كارسل دعاتيا الى 
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، 3، ج تاريخ األمـ كالممكؾ، بالد فارس كأجزاء شبو الجزيرة مف البحريف كاألحساء . ينظر: الطبرؼ 
 53ص

 ،عسقالف: كىي مدينة بالشاـ مف اعماؿ فمسطيف عمى ساحل البحر، كيقاؿ ليا عركس الشاـ (66)
 . 522، ص  8ككذلؾ يقاؿ لدمشق . ينظر : ياقكت الحمكؼ، معجـ البمداف ، ج

 .22، ص2؛ ابف االبار، الحمة السيراء، ج353، ص3ابف األثير، الكامل، ج( 68)
 .55، ص8؛ ابف خمدكف، العبر، ج575، ص55الذىبي، سير اعالـ النبالء، ج (65)
 .27-52ابف القالنسي، ذيل تاريخ دمشق، ص (63)
؛ حسف، تاريخ 288، ص5؛ المقريزؼ، اتعاظ الحنفا، ج36، ص23النكيرؼ، نياية االرب، ج (67)

 .535الدكلة الفاطمية، ص
 .67، ذيل تاريخ دمشق ، ص ؛ابف القالنسي223-227،ص5،جاليمذاني، تكممة تاريخ الطبرؼ  (63)
 . 222، ص  5المقريزؼ ، اتعاظ الحنفا ، ج (62)
 . 22، ص  7ابف خمكاف ، كفيات االعياف ، ج (87)
 . 222، ص  5المقريزؼ ، اتعاظ الحنفا ، ج (85)
 . 55، ص8؛ ابف خمدكف، العبر، ج22، ص7ابف خمكاف، كفيات االعياف، ج (82)

بكجكر: ىك أبك الفكارس مكلى قرعكيو أحد غمماف سيف الدكلة الحمداني، كقد كلي دمشق مف قبل  (86)
الخميفة العزيز باهلل الفاطمي اال انو اصبح حاكمًا شديدًا متعصبًا، ثـ عزؿ عنيا ثـ قتل عمى يد سعد 

ابف ؛ 283، ص7ـ . ينظر: ابف مسككيو، تجارب األمـ، ج227ىػ / 637الدكلة الحمداني سنة 
 .27القالنسي، ذيل تاريخ دمشق، ص

ىػ ، كقد 653سعد الدكلة :ىك ابك المعالي بف سيف الدكلة الحمداني تكلى بعد كفاة كالده سنة  (88)
كاف في ميافارقيف عند كفاة كالده فجاء الى حمب كجمس عمى سرير كالده كقد طمع الرـك في حمب 

يا كككل غالمو قرغكيو بحمب فمـ يدافع عنيا كعقد فغزكىا فخاؼ سعد الدكلة اف يحاصر فييا فخرج من
معاىدة مذلة لممسمميف  مع قائد الرـك ، فغضب سعد الدكلة كانتقل الى معرة النعماف حتى تمكف بعد 
بعد ثالث سنكات مف مياجمة حمب كاستعادتيا ككتب الى الطائع الخميفة العباسي يعمف طاعتو لو سنة 

ينظر :   ،ىػ في حمب635العباسي سعد الدكلة ، تكفي بعمة الفالج سنة  ىػ فخمع عميو كلقبو الخميفة637
 . 532، ص53الذىبي ، سير اعالـ النبالء ، ج

 . 27ابف القالنسي ، ذيل تاريخ دمشق ، ص  (85)
 . 57، ص 2ابف االثير ، الكامل ،ج (83)
 . 23ابف القالنسي ، ذيل تاريخ دمشق ، ص (87)
 . 56، ص  8العبر ، ج ابف خمدكف ، (83)
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 . 53، ص 2ابف االثير ، الكامل ، ج (82)
 . 22ابف القالنسي ، ذيل تاريخ دمشق ، ص  (57)
 . 53، ص 2ابف االثير، الكامل ، ج (55)
 .23، ص7كاف ييكديًا ثـ اسمـ ككاف ابكه طبيبًا، ينظر: ابف االثير، الكامل، ج (52)
 .868، ص3ابف مسككيو، تجارب األمـ، ج (56)
بنك الجراح: ُأسرة تنتمي الى قبيمة طي اليمانية استكطنت في شماؿ شبو الجزيرة العربية كانتشركا  (58)

عند ظيكر اإلسالـ، كفي القرنيف الرابع كالخامس اليجرييف كانكا ينتقمكف مف مدينة الى أخرػ حتى 
ينظر :القمقشندؼ،  .ـ233ىػ/ 653استقركا في الرممة كأسسكا اكؿ كياف سياسي ليـ في فمسطيف سنة 

 .623نياية االرب ، ص
 .633، ص2اليافعي، مرآة الجناف، ج (55)
 .572، ص يعقكب بف كمس ؛ فكزؼ،225، ص7ابف مسككيو، تجارب األمـ، ج (53)
  ،ـ287ىػ/ 663جعفر بف دمحم الكمبي: كىك مف ساللة بني كمب حكاـ جزيرة صقمية منذ سنة  (57)

بعد أف أخمد الفاطميكف ثكرة اشتعمت في الجزيرة عيف المنصكر الحسف بف عمي بف ابي الحسيف الكمبي 
اميرًا لصقمية قبل انتقاؿ عاصمة ممكيـ مف افريقية الى القاىرة ، ككانت ىذه االسرة مف اخمص أعكاف 

ـ 232ىػ / 672في سنة  الفاطمييف ،كثـ تكالت عمى حكميا الى أف كصميا جعفر بف دمحم الكمبي كالياً 
 .23-27،ص2ينظر: أبك الفدا، المختصر، جـ. 235ىػ/ 675الى كفاتو في سنة كبقي 
 . 23-27،ص2أبك الفدا، المختصر، ج  (53)
 .67، ص  7ابف خمكاف ،كفيات االعياف ، ج (52)
 .873، ص6؛ ابف خمكاف، كفيات االعياف، ج65ابف الصيرفي، اإلشارة، ص (37)
؛ 675، ص3؛ الطبرؼ، تاريخ األمـ كالممكؾ، ج676، ص2فتكح البمداف ، ج البالذرؼ، (35)

 .675، ص3ج،2، ص2؛ ياقكت الحمكؼ، معجـ البمداف، ج82، ص2السمعاني، االنساب، ج
 ،الحاكـ بأمر هللا : ىك ابك عمي المنصكر بف العزيز بف المعز بف المنصكر بف القائـ بف الميدؼ (32)

ىػ ثـ بكيع  636ىػ كقد عيد اليو ابكه في سنة  675كلد في القاىرة في الرابع مف شير ربيع االكؿ سنة 
ىػ ، كلو احدػ عشر سنة 633بالخالفة في اليـك الذؼ تكفى فيو ابكه كذلؾ في شير رمضاف سنة 

تو اختمفت الراكايات كنصف السنة مف العمر ، تكلى الكصايا عميو مربيو كاستاذه برجكاف الخادـ ، اما كفا
ىػ ، كىك مف الخمفاء االقكياء الذؼ استطاع اف يقضي 855مف شير شكاؿ سنة  27فييا ككاف ذلؾ في 
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  ،؛ ابف خمكاف ، كفيات االعياف553، ص2عمى مف ىدد امف الدكلة . ينظر : ابف االثير ، الكامل ، ج
 .222، ص5ج
 .65ابف الصيرفي، االشارة، ص (36)
 . 65ي ،االشارة ، ص ابف الصيرف (38)
غيف : كىك خادـ أسكد ؛ 252، ص2؛  المقريزؼ، الخطط، ج 65ابف الصيرفي ، االشارة ، ص  (35)

ككاف  األحكاؿ،كاف مقربًا مف الحاكـ بأمر هللا ، تكلى شؤكف الحسبة كالشرطة كالنظر في جميع 
كعة لمحاكـ سنة ) لكتب المرفالجرجرائي في خدمتو ،تكفي عمى أثر قطع يديو كلسانو بسبب تالعبو في ا

 .65ص اإلشارة،، ؛ابف الصيرفي672صينظر :االنطاكي ،تاريخ االنطاكي ،ـ(.5756ىػ/ 878
 .582، ص22الصفدؼ، الكافي بالكفيات، ج (33)
 .536، ص6الذىبي، العبر، ج (37)
الخميفة كبيف رعيتو قبل  الكساطة :كىي الكظيفة التي يشغميا شخص ُيطمق عميو الكسيط ، مابيف (33)

اف يطمق عميو لقب الكزير، ككاف الخميفة يعتمد عميو في ادارة امكر الدكلة كيرحع اليو في تدبيرىا ثـ 
 . 85ارتقت الكساطة الى منصب الكزارة  . ينظر ابف الطكير ، نزىة المقمتيف ، ص

 .535؛ حسف ، تاريخ الدكلة الفاطمية، ص63ابف الصيرفي، اإلشارة، ص (32)
الظاىر العزاز ديف هللا : ىك ابك ىاشـ الظاىر بف الحاكـ بأمر هللا كلد في العاشر مف شير  (77)

ىػ 855ىػ في القاىرة ، كلي الخالفة بعد قتل ابيو بأياـ كذلؾ في شير شكاؿ سنة 625رمضاف سنة 
سادسة عشرة مف عمره ، كقد قامت عمتو ست الممؾ بالكصاية عميو في الفترة االكلى ككاف حينيا في ال

ىػ ، تكفي الظاىر بمرض 855مف حكمو كظمت تشرؼ عمى اعماؿ الدكلة الى اف تكفيت في سنة 
 . 267، ص2ىػ ، ينظر : ابف االثير ، الكامل ، ج827االستسقاء منتصف شعباف سنة 

 .877، ص6؛ ابف خمكاف، كفيات االعياف، ج652، ص2ابف االثير، الكامل، ج (75)
القضاعي : ىك دمحم بف عبدهللا بف سالمة بف جعفر القضاعي، كاف قاضيًا شافعيًا ابك عبد هللا  (72)

كاعظًا كمؤرخًا في مصر ،شيد عيد الدكلة الفاطمية في ذركة عظمتيا ،عمل كاتبًا لمكزير عمي بف أحمد 
في زمف الظاىر ،كتكلى القضاء في زمف المستنصر باهلل ،ككما ُأرسل سفيرًا الى بيزنطة سنة  الجرجرائي
ىػ ،تبكأ مكانة عالية في البالط الفاطمي، كلو مؤلفات اشيرىا المختار في ذكر الخطط كاآلثار. 887

 .67مصر اإلسالمية ، ص ، ؛ عناف673،ص8ينظر :ابف خمكاف ،كفيات االعياف،ج
ست الممؾ :ىي ؛ 535، ص55؛ الذىبي، سير اعالـ النبالء، ج63يرفي، اإلشارة، صابف الص (76)

التي  بنت العزيز باهلل نزار بف المعز لديف هللا كاخت الحاكـ بأمر هللا كاف يستشيرىا في حل المعضالت
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القادة عمى ، كَىَـّ بقتميا فقامت باالتفاؽ مع حسيف بف دكاس كىك مف كبار يتعرض ليا لكنو اختمف معيا

، ككعدتو بأف يتكلى ادارة الدكلة فيما اذا نفذ طمبيا ، اال اف ذلؾ لـ يتحقق  ىػ855قتل الحاكـ سنة 
ىػ . ينظر : 855فأكعزت إلى  الخدـ فقتمكه ، كتكلت ىي ادارة الدكلة لمدة اربع سنكات حتى كفاتيا سنة 

 .77، ص6، ج؛ الزركمي ، االعالـ 535،ص55الذىبي ، سير أعالـ النبالء، ج
صالح بف مرداس : اسد الدكلة أبك عمي صالح بف مرداس بف ادريس بف نصر مف قبيمة بني  (78)

كالب بف ربيعة مف عرب البادية ،قصد حمب كبيا مرتضى الدكلة غالـ أبي الفضل بف سعد الدكلة بف 
ز ديف هللا عميو ـ(، فجيز الظاىر العزا5723ىػ /857حمداف كاستكلى عمييا كانتزعيا منو في سنة ) 

، جميرة انساب العرب، ص ، ص 5؛ابف العديـ ، بغية الطمب ، ج237الجيكش.  ينظر: ابف حـز
 .837، ص 2؛  ابف خمكاف، كفيات االعياف، ج2262
حساف بف المفرج بف الجراح:ىك حساف بف المفرج بف دغفل بف الجراح بف شبيب بف مسعكد بف  (75)

مير قبيمة طي، تحالف مع صالح بف مرداس امير بني كالب عمى اسعد بف مزر بف سالـ بف سعد ، أ
تقسيـ الشاـ بينيما، كقاتال الدزبرؼ كلكنو ىزميما كانفذ رأسييما الى مصر كممؾ الشاـ . ينظر: ابف 

 .623؛ القمقشندؼ، نياية االرب ، ص522، ص العديـ، زبدة الحمب
 .623، ص22الذىبي، تاريخ اإلسالـ، ج (73)
ؼ : ىك أبك منصكر انكشتكيف التركي ، قاد الجيكش الفاطمية الى دمشق حتى انتصر فييا الدزبر  (77)

كاصبح كاليًا عمييا ،كزادت عميو الخمع، ثـ تغير عمى الفاطمييف فسيركا اليو الجيكش كطرد الى حمب 
؛ الصفدؼ، 623، ص22ـ (. ينظر: الذىبي، تاريخ اإلسالـ، ج5785ىػ/  866حتى مات فييا سنة )

 .557، ص55كافي بالكفيات، جال
 .578، ص7ابف االثير، الكامل، ج (73)
 .675، ص57الذىبي، سير اعالـ النبالء، ج (72)
 623ص ،22تاريخ االسالـ ، ج الذىبي ، (37)
 .533؛ حسف ، تاريخ الدكلة الفاطمية، ص887، ص2ابف االثير، الكامل، ج (35)
-258، ص8النجـك الزاىرة،ج ابف تغرؼ بردؼ،؛ 872،ص 6ابف خمكاف، كفيات االعياف، ج (32)
255. 
 .582، ص22؛ الصفدؼ، الكافي بالكفيات، ج63ابف الصيرفي، اإلشارة، ص (36)
 .873-877، ص6ابف خمكاف، كفيات االعياف، ج (38)
 .537، ص6؛ القمقشندؼ، صبح االعشى، ج57-82، ص52ابف كثير، البداية كالنياية، ج (35)
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 .535، ص2الحنفا، ج المقريزؼ، اتعاظ (33)
بنك ىالؿ :ىـ بنك ىالؿ بف عامر بف صعصعة بف معاكية بف بكر بف ىكازف بف منصكر بف  (37)

قمكا الى الصعيد. عكرمة بف خصفة بف قيس عيالف بف مضر، كانكا في الحجاز كتحيزكا لمقرامطة ثـ ن
، جميرة انساب ؛ 565، صفة جزيرة العرب، ، صينظر، اليمداني  .276العرب، ابف حـز

معز بف باديس: ىك المعز بف باديس بف المنصكر بف يكسف بمكيف بف زيرؼ بف مناد ال (33)
ـ(، لقبو الحاكـ بأمر هللا 5732-5755ىػ/ 858 -873الصنياجي، صاحب افريقية تكلى الحكـ )
ثير، ـ كعمره ثماني سنكات . ينظر: ابف اال5755ىػ/873شرؼ الدكلة، تكلى بعد أبيو في ذؼ الحجة 

؛ 525، ص6؛ الذىبي، العبر، ج675، 637، ص5؛ ابف عذارؼ، البياف، ج253، ص2الكامل ، ج
 .22، ص6ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب، ج

 .276، ص5العبر، ج (32)
؛ النكيرؼ ، 577، ص2أبك الفدا، المختصر، ج ؛222، ص5ابف خمكاف، كفيات االعياف، ج (27)

 .855السيكطي، تاريخ الخمفاء، ص؛ 255، ص28نياية االرب، ج
اليازكرؼ: ىك أبك دمحم الحسف بف عمي اليازكرؼ ، كاف ابكه مف أىل يازكر كىي مف أعماؿ الرممة  (25)

 كأضيفت اليو الكزارة في أياـ ىػ/ ككاف قاضياً 857-882في فمسطيف فنسب إلييا ،تكلى الكزارة مف سنة 
 كالمكيف ،كسيد الكزراء كغيرىا مف االلقاب، لكزير االجل ،منحو لقب االذؼ  المستنصر باهلل ، الخميفة
 535،ص 6ج ،؛ القمقشندؼ ، صبح االعشى 267،ص 5ياقكت الحمكؼ ،معجـ البمداف ،ج ينظر:

 .252،ص 2( ؛المقريزؼ ، اتعاظ الحنفا،ج5ىامش رقـ )
 . 255،ص  28النكيرؼ ، نياية االرب ، ج (22)
، 22ج ،، الكافي بالكفيات؛ ينظر أيضا: الصفدؼ 877، ص  6ابف خمكاف، كفيات االعياف، ج (26)
 .582ص 
 . 57، ص 2ابف خمكاف ، كفيات االعياف ، ج (28)
 . 57، ص 2ابف خمكاف ، كفيات االعياف ، ج (25)
 . 557، ص 2المقريزؼ ، الخطط ، ج (23)
 . 57، ص  2ابف خمكاف ، كفيات االعياف ، ج (27)
أبك الحسف األمير ىك عمي بف عبد هللا بف حمداف التغمبي الربعي ،سيف الدكلة الحمداني :  (23)

) ديار بكر ( كنشأ فييا ككاف شجاعًا ، عالي اليمة ،  كلد في ميافارقيف ممدكحو ،صاحب المتنبي ك 
ق، كاخباره كثيرة مع الرـك ، كتكفي في 666ممؾ كاسط كماؿ الى الشاـ كعاد الى حمب فممكيا سنة 

ىػ  كنقل جثمانو الى ميافارقيف مسقط رأسو . ينظر،ابف عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ،  653حمب سنة 
 . 678، ص 8ـ ، ج؛ الزركمي ، االعال  28،ص 86ج
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 . 28، ص  25الصفدؼ ، الكافي بالكفيات ، ج (22)
 . 87ابف الصيرفي ، اإلشارة ، ص (577)
 . 23، ص  25الصفدؼ ، الكافي بالكفيات ، ج (575)
 . 575ابف القالنسي ، ذيل تاريخ دمشق ، ص  (572)
 . 253، ص  7ابف مسككيو ، تجارب األمـ ، ج (576)
 . 28، ص  25ي بالكفيات ، جالصفدؼ ، الكاف (578)
 . 575ابف القالنسي ، ذيل تاريخ دمشق ، ص  (575)
 . 253، ص 7ابف مسككيو ، تجارب األمـ ، ج (573)
 . 2556، ص  2ابف العديـ ، بغية الطمب ، ج (577)
 . 87ابف الصيرفي ، اإلشارة ، ص  (573)
 . 557، ص  2المقريزؼ ، الخطط ، ج (572)
: ىك احد غمماف الخميفة العزيز باهلل ، مف أصل ركمي ، كقد أمر  العزيز القكاد  منجكتكيف (557)

كاالكابر بالترجل لو ك كاله الشاـ كسيره الى حمب، ككاف أبك الحسف عمي بف المغربي يقـك باألمر كيدبره 
ابف   ؛253، ص 7ـ( . ينظر : ابف مسككيو ، تجارب األمـ ، ج5722ىػ/856كتكفي في سنة )  ،
 .33، ص 2الثير ، الكامل ، جا
 . 33، ص 2ابف االثير ، الكامل ، ج (555)
 .2556،ص 2ابف العديـ ،بغية الطمب ،ج (552)
أبك الفضائل بف ابي المعالي : ىك سعيد الدكلة بف سعد الدكلة الحمداني ،عيد اليو كالده بالحكـ  (556)

ـ (، بعد اف عيف لؤلؤ الخادـ كصيًا عميو 225ىػ /  635قبل كفاتو بمرض الفالج في رمضاف سنة ) 
: أبك الفدا ، ـ(  . ينظر 5775ىػ / 622فأستبد لؤلؤ الخادـ باألمر ، حتى كفاة سعيد الدكلة سنة ) 

 . 833، ص 5المختصر  ،ج
انطاكية :مدينة عظيمة بالشاـ عمى ساحل البحر كليس في أرض اإلسالـ كال ارض الرـك مثميا،  (558)

 .63ص لركض المعطار، الحميرؼ،ا ينظر: كىي مدينة حسنة جيدة المكقع ليس بعد دمشق انكه منيا .
 . 32، ص 2ابف االثير ،الكامل ، ج (555)
 .27،ص 25الصفدؼ ،الكافي بالكفيات ،ج (553)
 . 58، ص 8ابف خمدكف ، العبر ، ج (557)
 . 32، ص 2ابف االثير ، الكامل ، ج (553)
 . 237، ص  7ابف مسككيو ، تجارب األمـ ، ج (552)
 . 27، ص  2ابف االثير ، الكامل ، ج (527)
 . 55- 58، ص 8ابف خمدكف ، العبر ، ج (525)
 . 266القالنسي ، ذيل تاريخ دمشق ، ص ابف  (522)
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 . 266،  ص 2الركذراكؼ ، ذيل تجارب األمـ ،ج (526)
 . 572ابف القالنسي ،ذيل  تاريخ دمشق، ص   (528)
 . 77، ص 8الفاسي ، ، العقد الثميف ، ج (525)
 . 77، ص 8الفاسي ، العقد الثميف ، ج (523)
: كىك غالـ الخميفة العزيز باهلل الفاطمي ، كجيو الحاكـ بأمر هللا لمخركج الى الشاـ  يارختكيف (527)

كأمده بأمكاؿ كثيرة، كقدمو عمى القكاد ، ككاف في جممة مف أمر بخدمتو كالترجل لو أبنا حساف بف 
فجمع   ،لؾالمفرج ، عمي كمحمكد ، فجاءا  الى ابييما كعرفاه باألمر ، كأف نفكسيما تأبى الصبر عمى ذ

العرب كرصد كصكلو كىزمكه كقتمو حساف بف المفرج باشارة مف ابف المغربي . ينظر :  ابف مسككيو ، 
 . 273، ص 7تجارب األمـ ، ج

 .572ابف القالنسي ،ذيل تاريخ دمشق ، ص (523)
 . 75، ص 8الفاسي ، العقد الثميف ، ج (522)
 . 265، ص  2الركذراكؼ ، ذيل تجارب األمـ،ج (567)
 . 32، ص  2ابف االثير ، الكامل ، ج (565)
 . 75، ص 8الفاسي ، العقد الثميف ، ج (562)
 . 263، ص  2الركذراكؼ ، ذيل تجارب األمـ،ج (566)
 . 55، ص 8بف خمدكف، العبر ، ج ا(568)
 . 78 – 76، ص 8الفاسي ، العقد الثميف ، ج (565)
( كتاب االماف 5كينظر ايضًا:ينظر ممحق رقـ ). 2586، ص 3ابف العديـ ، بغية الطمب ، ج (563)

 .56مف الخميفة الحاكـ الى أبي الحسيف بف عمي ، ص
 .553، ص  2ابف االثير ، الكامل ، ج (567)
 . 553،ص 2ابف االثير ،الكامل ،ج (563)
 . 2555 – 2582، ص  3ابف العديـ ، بغية الطمب ، ج )*(
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 المصادر والمراجع : 

 -األولية : اواًل / المصادر    
  ـ( :5252ىػ / 353ابف االبار، دمحم بف عبد هللا بف ابي بكر )ت- 
 . ـ5236ىػ /  5636 ، القاىرة ، 2تح : حسيف مؤنس ،ط،الحمة السيراء  -5
  (ـ277ىػ /  367ابف االثير ، عز الديف أبك الحسف  عمي بف دمحم الشيباني )ت :- 
 . ـ 5233ىػ/  5635بيركت ،  دار صادر،الكامل في التاريخ ، -2
  ـ(:5737ىػ/853االنطاكي ، يحيى بف سعيد بف يحيى )ت- 
تاريخ االنطاكي المعركؼ بصمة تاريخ اكتيخا ، تح: عمر عبدالسالـ تدمرؼ، طرابمس، لبناف،  -6

 ـ .5227
  ـ ( :5665ىػ / 763ابف ايبؾ، أبك بكر بف عبد هللا الدكادارؼ ) ت- 
الدرة المضيئة في اخبار الدكلة الفاطمية ، تح : صالح الديف المسمى كنز الدرر كجامع الغرر   -8

 ـ  . 5235المنجد ، القاىرة ، 
  ـ(:322ىػ/ 272البالذرؼ، احمد بف يحيى بف جابر )ت- 
 ـ  .5257فتكح البمداف ،  تح: صالح الديف المنجد، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة،   -5

  ـ (:5832ىػ/  378بف عبدهللا الظاىرؼ  )ت ابف تغرؼ بردؼ ، أبك المحاسف يكسف- 
 النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ، دار الكتب، مصر ،)د.ت ( .  -3

  ، ـ( 5736ىػ / 853دمحم عمي بف احمد بف سعيد االندلسي )ت كبأابف حـز 
ىػ / 5876، دار الكتب العممية ، بيركت ، 5جميرة انساب العرب،تح: لجنة مف العمماء ،ط  -7

 ـ  .5236
 ـ(:5657ىػ/757الحميرؼ، دمحم بف دمحم بف عبدهللا بف عبدالمنعـ )ت- 
، مطبعة ىيدلبرغ، الناشر مكتبة  2الركض المعطار في خبر األقطار ،تح: احساف عباس، ط -3

 ـ  .5238لبناف، بيركت، 
  ـ( :5875ىػ / 373ابف خمدكف ، عبد الرحمف بف دمحم بف خمدكف الحضرمي )ت- 
تاريخ ابف خمدكف المسمى العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في أياـ العرب كالعجـ كالبربر كمف  -2

 ـ .5275عاصرىـ مف ذكؼ الشأف األكبر ،  مؤسسة االعممي لممطبكعات ، بيركت ، 
  ـ  ( :5232ىػ/ 335ابف خمكاف، أبك العباس شمس الديف احمد بف أبي بكر )ت- 
 . ،)د.ت(ماف، تح: احساف عباس، دار صادر، بيركت كفيات االعياف كأنباء أبناء الز  -57
  ـ(:5683ىػ/783الذىبي، شمس الديف دمحم بف احمد بف عثماف بف قايماز )ت- 
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 ـ .5237، دار الكتاب العربي، بيركت،  5تاريخ اإلسالـ،تح : عمر عبدالسالـ تدمرؼ،ط -55
 ـ.5226الرسالة، بيركت، ، مؤسسة 2سير اعالـ النبالء ، تح: شعيب االرناؤكط كدمحم نعيـ، ط -52

 .ـ5235عبر في خبر مف غبر، تح: فؤاد السيد، الككيت، ال -56
  ، ـ( 5723ىػ/833ظيير الديف ابك شجاع دمحم بف الحسيف بف دمحم)ت الركذراكؼ 

 ـ.5255مطبعة شركة التمدف الصناعية ، مصر ،ذيل تجارب األمـ ، -58

  ـ  (5575ىػ / 255السيكطي ، جالؿ الديف عبد الرحمف ) ت  
 .  )د.ت(تاريخ الخمفاء ،تح: لجنة مف االدباء ، مطبعة معتكؽ ، بيركت ، -55
  ـ(:5636ىػ /738الصفدؼ، صالح الديف خميل بف أيبؾ بف عبد هللا االيبكي )ت- 
  ،بيركتطفى ، دار إحياء التراث العربي، الكافي بالكفيات ،تح: أحمد األرناؤكط كتركي مص -53

 ـ .2777ىػ /5827
  ـ (:5532ىػ /  557بف منجب بف سميماف )تابف الصيرفي، عمي- 
  .ـ5226،تح: عبدهللا مخمص ، المعيد العممي الفرنسي، القاىرة، اإلشارة الى مف ناؿ الكزارة -57
  ـ( : 222ىػ /  657الطبرؼ، أبك جعفر دمحم بف جرير )ت- 
 ـ. 5237، دار الكتب العممية ، بيركت ،  5تاريخ االمـ كالممكؾ ، ط -53

  ،ـ( :5227ىػ/357المرتضى عبدالسالـ بف الحسف، )تابف الطكير- 
 ـ.5222، دار صادر، بيركت،  5نزىة المقمتيف في اخبار الدكلتيف ، تح: ايمف فؤاد، ط -52
  ـ(:5235ىػ/337ابف العديـ، كماؿ الديف ابك القاسـ عمر بف احمد بف ىبة هللا الحمبي )ت- 
 ـ 5233بالغ، بيركت، بغية الطمب في تاريخ حمب ، تح: سييل زكار، مؤسسة ال -27
 ـ .5223، دار الكتب العممية ، بيركت ،  5زبدة حمب  في تاريخ حمب ،ط -25
  ـ( :5652ىػ/752ابف عذارؼ، أبك العباس احمد بف دمحم )ت بعد- 
ليفي بركفنساؿ، ط -22 ، دار 2البياف المغرب في اخبار االندلس كالمغرب ، تح: ج. س. ككالف كا 

 ـ   5237الثقافة، بيركت، 

  ـ ( 5575ىػ /   575ك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة هللا بف عبد هللا  )تعساكر ، ابابف 



                                                                      

 373 (1029 كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ممحق

إسهامات العراقيين في عصر الخمفاء الفاطميين األقوياء  
 ـ . 5225ة دمشق ،تح: عمي شيرؼ ، دار الفكر  ، بيركت ،تاريخ مدين -26
  ـ( 5373ىػ / 5732ابف العماد الحنبمي ، عبد الحي بف أحمد بف دمحم بف العماد العكبرؼ )ت 
  ،5ط ،:عبد القادر االرناؤكط: دمحم االرناؤكط، اخرجو بار مف ذىب ،تح شذرات الذىب في اخ -28

 ـ. 5223دار ابف كثير، دمشق ، 

  ـ ( ، العقد الثميف في تاريخ البمد األميف ، تح: فؤاد 5823ىػ /362الفاسي ، دمحم بف أحمد ) ت
 ، مؤسسة الرسالة ، بيركت،)د.ت( 2السيد ، ط

 ـ(  5665ىػ / 762ف شاىنشاه ) ت أبك الفداء ،إسماعيل بف عمي بف محمكد بف دمحم ب 
 د . ت( .  )دار المعرفة لمطباعة ، بيركت ،  ،المختصر في اخبار البشر  -25

 ( 5537ىػ/555ابف القالنسي، حمزة بف أسد بف عمي بف دمحم التميمي: )ـ- 
 ـ.5236، دار حساف لمطبع، دمشق، 5ذيل تاريخ دمشق ، تح: سييل زكار، ط -23
 ـ (:5853ىػ / 325بف عمي بف أحمد )ت  القمقشندؼ ، شياب الديف أحمد- 
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