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  الملخص 

يعد الخليفة اآلمر بأحكام اهللا من الخلفاء الفاطميين المتميزين واألقوياء ، وتميزه 

وتحكمهم  وقوته نابع من نجاحه في إنهاء حقبة نصف قرن من تسلط الوزراء األقوياء

المستنصر باهللا وتحديداً في عام ، ابتداءاً من عهد جده بخلفاء الدولة الفاطمية

حين ًأضطر إلى تعيين بدر الجمالي والي عكا كوزير سيف وفوض ) م١٠٧٥/ـه٤٦٨(

إليه جميع الصالحيات في إدارة الدولة الفاطمية ، بعد أن استنجد به قبل عامين من هذا 

بدر في  قتصادية واإلدارية التي عانت منها الدولة ، ونجحالتاريخ كي يعالج األزمة األ

مهمته ولكن كان ذلك على حساب سلطة الخليفة التي انتقلت إليه فأصبح هو الحاكم الفعلي 

) م١٠٩٤/ـه٤٨٧ (للدولة الفاطمية ، ثم انتقلت هذه الصالحيات الواسعة بعد وفاته سنة

بن األكبر للمستنصر بنه األفضل شاهنشاه الذي كان له دور كبير في إقصاء نزار األإلى أ

، بن األكبرفة مخالفاً بذلك تعاليم المذهب االسماعيلي التي تنص على إمامة األعن الخال

فأسند الخالفة إلى ابن المستنصر األصغر أبي القاسم أحمد ولقبه بالمستعلي باهللا ، وتسلط 
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، ليقوم األفضل بإسناد الخالفة )م ١١٠١/ـه٤٩٥ (عليه تسلطاً تاماً حتى وفاته في سنة

طفل أبي علي المنصور ولقبه باآلمر بأحكام اهللا وتسلط عليه مدة إلى ابن المستعلي ال

حيث نجح اآلمر في إنهاء هذه الحالة )م ١١٢١/ـه٥١٥(عشرين عاماً أي حتى سنة 

الشاذة التي لم يسبق للخالفة الفاطمية أن تعرضت إلى مثلها من قبل ، وذلك بإغتيال 

تي سلبت منه ، فعادت بذلك الهيبة إلى الوزير المتسلط األفضل ، مستعيداً بذلك سلطاته ال

وكان من أهم .الخالفة الفاطمية بعد أن فُقدت منها ما يقرب نصف قرن من الزمان 

مظاهر هذه السلطات المسترجعة، قيام اآلمر بتعيين محمد بن فاتك البطائحي في منصب 

د استرجع سلطة الوزارة وتلقيبه بالمأمون خلفاً للوزير األفضل ، أي ان الخليفة اآلمر ق

التعيين والتلقيب بعد أن احتكرها واستبد بها الوزير األفضل من قبل حين أقدم على تعيينه 

في منصب الخالفة وتلقيبه باآلمر بأحكام اهللا بعد وفاة والده المستعلي باهللا الذي كان هو 

لمستنصر اآلخر قد جاء به األفضل الى منصب الخالفة ولقبه بهذا اللقب بعد وفاة والده ا

إال ان الوزير الجديد المأمون حاول هو اآلخر أن .  )م١٠٩٤/ـه٤٨٧(باهللا أواخر سنة 

يقتفي نهج الوزير السابق األفضل فيستبد بالسلطة ، ال بل حاول التآمر على الخليفة اآلمر 

الذي اتعظ جيداً من تجربته مع األفضل فأسرع إلى تدارك األمر وأحبط محاولة المأمون 

) م ١١٢٥/ـه٥١٩(عتقاله مع أخوته ومجموعة من أهله وخاصته وذلك سنة ا ونجح في

 بعد مرور أربع سنوات على وزارته ، ثم أقدم على قتله ومن معه من المتآمرين في سنة

ومنذ اعتقال اآلمر للمأمون لم يتخذ وزيراً من بعده وانفرد بحكم . )م ١١٢٨/ـه٥٢٢ (

  .)م ١١٢٩/ـه٥٢٤(غتياله في سنة االدولة حتى 
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Abstract 

God is commanding the provisions of the Fatimid caliphs 
talented and powerful , and distinctiveness and strength stems 
from its success in ending the era of half a century of domination 
ministers sword and successors ruled by the Fatimid state , 
starting from the reign of his grand father Mustansir , specifically 
in the year 468 AH/1075 AD , when oztr to set Badr al-Jamali and 
acre as minister saif and authorized him all the powers in the 
Fatimid state administration , having appealed to him two years 
before this date in order to lej economic and administrative crisis 
suffered by the state , Badr and succeeded in his mission , but at 
the expense of the Caliph al-Mustansir authority , which moved 
him became the de facto ruler of the Fatimid state , and them 
moved these broad powers after his death in 487 AH/ 1094 AD to 
the best of his son , who shahinshah maximum eldest son Nizar al-
Mustansirs succession contrary to the teachings of the Islamic sect 
, which provides for the front of the eldest son , he assigned the 
best of succession to the son of the youger al-Mustansir Abul-

Political End caliph Ahkam God 

shed Minister during his reign (495-

524 AH/1101-1129 AD)by virtue of 

the lead at the Fatimid state   
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Qasim Ahmed , recognized al-Mustali , and shed he fully or semi –
authoritarian Tam and lasted until his death in 495 AH/1101 AD , 
the best entrusting the caliphate to Ibn Mustali child Abi Ali 
Mansour surnamed concerned about this incident to the 
provisions of God and shed it for twenty years ie until the year 
515 AH/1121 AD , where the commanding succeeded in this years 
end this abnormal situation that was not previously the Fatimid 
state that came to like her before , and that the assassination 
WWazzaralmtsult better , thus regaining his power , which 
robbed him , so vadt prestige to the Fatimid caliphate after losing 
them nearly half a century . One of the most important aspects of 
these authorities recovered the command can appoint Mohammed 
bin Fatik al-Bataihi as the ministery and the label palmomon 
successor to the minister the best , which means that the caliph 
might recovered appointment and Nichnaming authority after it 
has monopolized the power and incensed by the minister is best 
when the oldest on his appointment as the caliphate and the label 
was concerned about the provisions of God after the death of his 
father , al-Mustali the year 495 AH/1101 AD , who was also his 
best came to the post of succession and title of title after the death 
of his father Mustansir late 487 AH/1094 AD . However, the new 
minister of safe is the other tried to trace the former minister 
approach is best vistbd power does not even tried to conspiracy to 
commanding the caliph who pay attention well from his 
experience with the best hastened to rectify the matter and 
thwarted a safe and successful in his arrest with his brothers and 
a group of his family and his own in the year 519 AH/ 1125 AD 
Alabaster after four years of his ministry , and the oldest to 
assassinate him and his co-conspirators the year 522 AH/1128 AD 
. Since the arrest of the matter to a safe and ministers he did not 
take after him and he became by virtue of the state until he was 
assassinated in 524 AH/1129 AD .                                                                           

  



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول( العشرونو الحادي العدد 
٦٣ 

 في عهده انهاء الخليفة االمر باحكام اهللا تسلط الوزراء 

لم يكن المقريزي مصيباً تماماً حين وصف مدى الصالحيات الواسعة التي 

امتلكها وزراء العصر الثاني من تاريخ الدولة الفاطمية أو ما يسمى أيضاً بعصر 

وصار وزير : ((قائالً )١()م١١٧١-١٠٧٥/ـه٥٦٧-٤٦٨(الوزراء األقوياء 

طان مصر وصاحب هو سل إلى آخر الدولة )٢(السيف من عهد أمير الجيوش بدر

، وإليه الحكم في الكافة من اُألمراء واألجناد والقضاة والكتاب وسائر الحل والعقد

فنحن على الرغم . )٣())الرعية ، وهو الذي يولي أرباب المناصب الديوانية والدينية

، إال أننا نرى في صالحيات الواسعة ُألولئك الوزراءمن اتفاقنا معه حول تلك ال

قوله هذا قد اتصف بالتعميم ، لكونه قد جعل تسلط الوزراء على  الوقت نفسه أن

وهذا يخالف الواقع التاريخي الذي عبرت عنه . خلفاء ذلك العصر تسلطاً مستمراً 

الكثير من المصادر حين أشارت إلى المحاوالت الناجحة لبعض الخلفاء في إنهاء 

كانت من قبل في عصر  تسلط الوزراء األقوياء من أجل إعادة هيبة الخالفة كما

  . )٤(الخلفاء األقوياء وال سيما محاولة الخليفة اآلمر بأحكام اهللا

وقبل أن نبين كيف استطاع الخليفة اآلمر بأحكام اهللا إنهاء تسلط وزراء 

، ال بد أوالً من إعطاء تعريف مختصر بهذا ه وإعادة هيبة الخلفاء الفاطميينعهد

  . الخليفة 

و أبو علي المنصور بن المستعلي باهللا أبي القاسم أحمد فاآلمر بأحكام اهللا ه

بن المستنصر باهللا أبي تميم معد بن الظاهر إلعزاز دين اهللا بن الحاكم بأمر اهللا بن 

العزيز باهللا بن المعز لدين اهللا بن المنصور بنصر اهللا بن القائم بأمر اهللا بن عبد 

لفاطمية الذين تولوا من حين ابتدائها فهو العاشر من خلفاء الدولة ا. )٥(اهللا المهدي

ولد اآلمر . ، والسابع من خلفاء مصر )م ٩٠٩/ـه٢٩٧( ببالد المغرب في سنة

وهو طفالً ) م١١٠١/ـه٤٩٥(، وُأستخلف في سنة )م١٠٩٦/ـه٤٩٠(في أول سنة 

، واستمر في الخالفة حتى اغتياله في سنة  )٦(صغيراً في الخامسة من عمره

وصف اآلمر بأنه . حكم دام حوالي تسعة وعشرين عاماًعد ب )٧()م١١٢٩/ـه٥٢٤(
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، )٨())، شديد األدمة، جاحظ العينين ، حسن الخط ، جيد العقل والمعرفةربعة(( كان

  . )٩())اآلمر بأحكام اهللا أمير المؤمنين(( وكان نقش خاتمه 

كان أبرز حدث شهده عهد الخليفة اآلمر بأحكام اهللا هو إعادة الهيبة إلى 

-٤٢٧(لخلفاء الفاطميين التي فُقدت منذ عهد جده المستنصر باهللا ا

، بعد أن أضطر نتيجة الظروف الصعبة التي مرت  )١٠()م١٠٩٤-١٠٣٥/ـه٤٨٧

، إلى قتصادية بها الدولة الفاطمية في خالفته المتمثلة باألزمات اإلدارية واأل

ليقضي على ) م١٠٧٣/ـه٤٦٦( استقدام والي عكا بدر الجمالي إلى مصر في سنة

في وقد نجح بدر . تلك األزمات التي تعرضت لها الدولة ويعيد االستقرار إليها 

، إال أن ذلك كان على حساب سلطة الخليفة مهمته هذه وقام بها أحسن قيام

المستنصر التي ذهبت إلى صالح بدر بعد أن فوضه الخليفة بصالحيات واسعة في 

، فكان بذلك أول )١١(اُستقدم من أجلها م إلنجاز مهمته التي١٠٧٥/ـه٤٦٨سنة 

في الدولة الفاطمية أو وزراء السيف وهم الوزراء العسكريون  )١٢(وزراء التفويض

األقوياء الذين تربعوا على حكم الدولة الفاطمية قرابة القرن من الزمان من عام 

  . م ١١٧١/ـه٥٦٧م وحتى نهاية الخالفة الفاطمية في عام ١٠٧٥/ـه٤٦٨

غم من أن بدر الجمالي قد فُوضت إليه الوزارة من قبل الخليفة وعلى الر

قد تقلدها وراثةً عن أبيه الذي  )١٣(المستنصر ، إال ان ابنه األفضل شاهنشاه

 .، فما كان من المستنصر إال أن يوافق على ذلك )١٤(استخلفه في الوزارة قبل وفاته

ريث الوزارة إلى ابنه األفضل ومن ثم كان هذا األجراء الذي اتخذه بدر المتمثل بتو

هو أحد المظاهر البارزة التي تدل على مدى السلطة الواسعة التي امتلكها وزراء 

  . التفويض 

وبما ان األفضل قد ورث الوزارة عن أبيه بدر الجمالي وزير التفويض       

القوي الذي استبد بالخليفة المستنصر فمنعه من ممارسة أي سلطة حقيقية ، وكان 

لحاكم الفعلي للدولة الفاطمية وصاحب الصالحيات الواسعة ، لذا فمن الطبيعي أن ا

تنتقل هذه الصالحيات إلى أبنه األفضل الذي اقتفى نهج والده فعمد بعد وفاة 
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م إلى إقصاء أبنه األكبر نزار عن خالفة ١٠٩٤/ه٤٨٧المستنصر في أواخر سنة 

، )١٥(أحمد الذي لقبه بالمستعلي باهللاوالده وإسنادها إلى أخيه األصغر أبي القاسم 

في اإلمامة التي تنص على إمامة األبن   )١٦(مخالفاً بذلك تعاليم المذهب االسماعيلي

، فكان هذا مظهراً آخر من المظاهر البارزة المعبرة عن مدى استبداد )١٧(األكبر

   .الخلفاءوزراء التفويض وتحكمهم بشؤون الدولة الفاطمية من خالل التحكم باختيار 

وعلى الرغم مما قيل من أن األفضل بتوليته المستعلي خالفة الدولة  

الفاطمية كان متأثراً بعالقة المصاهرة التي تربط بينهما ، من خالل زواج المستعلي 

ولكن في حقيقة األمر هناك سبباً آخر أقوى من ذلك ، هو أن األفضل .  )١٨(بُأخته

الذي  )١٩(ل خليفة شاب قليل الخبرة كالمستعليأراد أن يستبد بحكم الدولة في ظ

رأى األفضل أنه سيكون منقاداً إليه ألنه صاحب الفضل األكبر في توليه الخالفة ، 

التي لم تكن من حقه بل كانت من حق أخيه األكبر نزار ، الذي أقصاه األفضل 

موحه منها ألنه قد وجد في توليه الخالفة بعد والده المستنصر ما يتعارض مع ط

في االستبداد بحكم الدولة ، ألن نزار كان حينذاك رجالً كبيراً في الخمسين من 

، ومن ثم فهو أكثر نضجاً وخبرةً وطموحاً من أخيه المستعلي ، ال بل انه  )٢٠(عمره

كان مستاءاً جداً من األفضل ، هذا االستياء الذي عبرت عنه إحدى الروايات بقيام 

ي النجس حين رآه داخالً القصر دون أن يترجل عن نزار بنعت األفضل باألرمن

، التي ربما تكون  )٢١(فرسه ، ويقال ان األفضل قد حقد على نزار منذ هذه الحادثة

  .مجرد تبرير لسوء العالقات بين الطرفين 

، فقد استبد األفضل استبداداً شديداً بالمستعلي طيلة مدة وعلى أية حال 

، هذه )م١١٠١/ـه٤٩٥(عوام التي انتهت بوفاته سنة البالغة ثمانية أ )٢٢(خالفته

الوفاة التي لم تكن طبيعية بحسب إحدى الروايات ، و إنما كانت بتدبير األفضل 

إن صحت هذه الرواية فإنها تشير إلى و.  )٢٣(الذي عمد إلى سمه كي يتخلص منه

تعادة أن الخليفة المستعلي قد بدأ يتذمر من تضييق األفضل عليه ويطمح إلى اس
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، ويبدو أن الوزير قد أدرك ذلك فعمد إلى التخلص منه كي يبقى سلطاته المسلوبة

  . متربعاً على حكم الدولة 

م عمد األفضل إلى تولية ١١٠١/ـه٤٩٥لذا فبعد وفاة المستعلي في سنة 

، وكان حينذاك طفالً  )٢٤(الخالفة البنه أبي علي منصور ولقبه باآلمر بأحكام اهللا

لخامسة من عمره ، األمر الذي يتيح لألفضل أن يواصل استبداده بحكم صغيراً في ا

الدولة الفاطمية في ظل هذا الخليفة الطفل الذي يعد أصغر الخلفاء الذين تولوا حكم 

  . الدولة الفاطمية حتى ذلك الوقت 

وعلى الرغم من أن الوزير األفضل قد حجر حجراً شديداً على الخليفة اآلمر 

، )٢٥(، ولم يترك له أي سلطةمنعه من الظهور إال على نطاق ضيقف بأحكام اهللا

وكان من أبرز االجراءات التي اتخذها في عهده هو نقل دواوين الدولة ومؤسساتها  

وسماها بدار ) م ١١٠٧/ـه٥٠١(إلى دار خاصة أنشأها لهذا الغرض في سنة

،  )٢٧(فاطمية واحتفاالتهاكما قام األفضل بإلغاء الكثير من رسوم الدولة ال. )٢٦(الملك

ي قرر وضع حد إال أن هذه االجراءات وغيرها لم تستمر حتى نهاية عهد اآلمر الذ

فمتى أقدم الخليفة اآلمر على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة . لتسلط وزيره األفضل

  والشجاعة ؟ وما هي األسباب الحقيقية الكامنة وراء اتخاذها ؟ 

ح لماذا وصفنا هذه الخطوة التي اتخذها الخليفة في بادئ األمر علينا أن نوض

اآلمر بالخطوة الجريئة والشجاعة ، ذلك أنه ليس من السهل على خليفة كاآلمر 

عمره بتدبير من وزير قوي تولى الخالفة وهو طفل صغير في الخامسة من 

، الذي استبد بالخليفة وحجر عليه حجراً شديداً مدة عشرين عاماً وهي مدة كاألفضل

طويلة ، كان من المتوقع أن يعتادها اآلمر ويقنع بما آل إليه أمره ، كما حصل 

لحكام آخرين في العالم االسالمي كالخليفة اُألموي في األندلس هشام المؤيد 

الذي بقي محجوراً عليه طيلة مدة خالفته اُألولى التي تجاوزت الثالثين ، )٢٨(باهللا

حاجبه القوي المنصور بن أبي  من قبل) م١٠٠٨-٩٧٦/ـه٣٩٩-٣٦٦(عاماً 

وأوالده من بعده ، على الرغم من أن هشاماً هذا قد تولى الخالفة وهو  )٢٩(عامر
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في سن أكبر من اآلمر ، إذ بلغ عمره بحسب إحدى الروايات ما يقرب اثني عشر 

-٩٦١/ـه٣٦٦-٣٥٠(، وفي ظروف أفضل ألن والده الحكم المستنصر) ٣٠(عاماً

  ،ه الخالفة لم يكن محجوراً عليه كالخليفة المستعلي والد اآلمرالذي أسند إلي) م٩٧٦

أذن فمن هذا المنطلق كان العمل . ) ٣١(وانما كان خليفة قوي يمتلك سلطات واسعة

الذي قام به اآلمر في التخلص من وزيره األفضل هو عمل جرئ وشجاع وعمل 

  .  غير اعتيادي 

بأحكام اهللا دبر قتل وزيره لقد اتفق المؤرخون على أن الخليفة اآلمر 

، وذلك ألسباب )٣٢(م١١٢١/ـه٥١٥األفضل شاهنشاه في شهر رمضان من عام 

، إال أننا ال نؤيد ما ذكره بعض المؤرخين ، وهو ما نؤيده)٣٣(لعل أهمها حجره عليه

فهذا . ) ٣٤(من أن اآلمر قد دبر قتل وزيره األفضل لكونه أيضاً قد منعه من شهواته

ي ألنه ليس من مصلحة األفضل اذا ما أراد أن يستمر في تحكمه سبب غير منطق

بشؤون الدولة أن يمنع الخليفة اآلمر من شهواته أو ملذاته ، إذا ما صحت الرواية 

التي أشارت إلى ذلك ، بل على العكس عليه أن يحرض الخليفة على االنهماك 

هذا من . شؤون الحكم  رغ إلىبملذاته الخاصة كي يشغله بذلك عن االلتفات أو التف

حاكماً ، ومن جانب آخر أن الحاكم الذي يبحث عن شهواته ومالذه يكون جانب

األموال  ، بل حاكماً عبثياً من السهل إرضاؤه بمقدار منيفتقر إلى الجدية الالزمة

، وبالتالي يسهل صرفه عن أي عمل جدي ممكن أن يفكر وتلبية متطلباته الخاصة

، ذه الخليفة اآلمرلعمل الجدي ال بل الجريء والشجاع الذي اتخفيه أو يقدم عليه كا

إذ بلغ )م ١١٢١/،ه٥١٥(في ذلك العام الموافق  )٣٥(وقد ساعد على ذلك كبر سنه

، أي أنه أصبح حينذاك كبيراً وناضجاً بما فيه الكفاية  الخامسة والعشرين من عمره

فضل ، هذا التسلط الذي إلنهاء حالة التسلط التي مورست ضده من قبل وزيره األ

طال كثيراً فبلغ عشرين عاماً من خالفة اآلمر مما أدى إلى ضيقه الشديد ورغبته 

ويبدو أن هذه الرغبة الملحة لدى . الملحة في إنهائه واستعادة سلطته المسلوبة 

وهو العام الذي اقدم فيه على قتل ) م ١١٢١/ـه٥١٥( اآلمر لم تكن وليدة عام

م أي قبل عامين ، حيث ١١١٩/ـه٥١٣ل انها ترجع إلى عام وزيره األفضل ، ب
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) م ١١١٩/ـه٥١٣( أشار الذهبي إلى وقوع فتنة بين اآلمر واألفضل منذ عام

واحتراز كل منهما من اآلخر ، وتحريض األفضل على إغتيال اآلمر إال انه لم 

ل يا، ويدل في الوقت نفسه أن اغتمما يدل على تحوط اآلمر )٣٦(يقدر على ذلك

، د صراع بينهما انتهى بغلبة اآلمر، تدل على وجواآلمر لألفضل قد سبقه مقدمات

كما أدعى  )٣٧(، وليس النزاريةأن اآلمر هو  من دبر قتل األفضل ويؤكد ذلك

والذي أشار أيضاً إلى  )٣٨(البعض وهو ادعاء باطل كما ذهب إلى ذلك ابن القالنسي

بمشورة ابن عمه أبي الميمون عبد المجيد  أن اآلمر قد دبر قتل األفضل بعد أن أخذ

تولى قتله بصورة مباشرة ، الذي نصح اآلمر أن ال ي)٣٩()الخليفة الحافظ فيما بعد(

، لكون األفضل وأبيه بدر الجمالي قد حظيا بشعبية من جانب الكثير من أو علنية

م فإن سكان مصر الذين قدروا الخدمات التي قدماها إلى الدولة الفاطمية ، ومن ث

قتله بصورة مكشوفة قد يؤدي إلى تشويه سمعة الخليفة اآلمر ، وربما يولد ردود 

فعل معارضة من جانب العامة التي مالت إلى األفضل الذي وصفته مصادر بالكرم 

ولذا فإن أبا الميمون عبد المجيد قد نصح ابن عمه اآلمر أن ال يباشر . )٤٠(والعدل

بذلك شخصاً يدعى أبا عبد اهللا محمد بن فاتك قتل األفضل بنفسه وإنما يكلف 

، وهو شخص مؤهل لهذه المهمة لكونه )٤١()الوزير المأمون فيما بعد(البطائحي 

قريباً من األفضل ومطلعاً على أسراره ، على أن يعده بتوليته الوزارة بعد مقتل 

ه ويدبر وبالفعل استطاع هذا الشخص أن ينجز المهمة الملقاة على عاتق. األفضل 

أي إن قتل . )٤٢()م ١١٢١/ـه٥١٥( قتل األفضل في شهر رمضان من سنة

، أو باألحرى انه كان ين اآلمر ومحمد بن فاتك البطائحياألفضل كان بالتعاون ب

  . بتدبير اآلمر وتنفيذ البطائحي 

ويبدو ان البطائحي قد استعان في تنفيذ قتل األفضل باإلسماعيلية 

كانوا ناقمين على األفضل لتضييقه على إمامهم اآلمر ، ولتركه الذين  )٤٣(المستعلية

وإذا . )٤٤(معارضة أهل السنة ، وإذنه للناس في إظهار معتقداتهم والمناظرة عليها

كنا نُؤيد في أن يكون التضييق سبباً لقتل األفضل ، فإننا نرفض ما عداه من أسباب 

تَرق للمستعلية فعملوا على تتعلق بسياسته المتسامحة مع أهل السنة التي لم 
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التخلص منه ، ألن هذا يدل على أن األفضل كان متسامحاً مع أهل السنة وأن 

الخلفاء الفاطميين لم يكونوا كذلك ، على العكس مما ُأشير إليه من  تسامح هؤالء 

  . )٤٥(الخلفاء

انه بعد مقتل األفضل في سنة )٤٦(وقد ذكر المقريزي في المقفى

وصل إلى مسامع الخليفة اآلمر بأحكام اهللا رقعتان في ليلة عيد م ، ١١٢١/ه٥١٥

فيهما أن أوالد  –وهو حينئذ بدار الملك ليستولي على أموال األفضل  –الفطر 

مطالبين بالوزارة  )٤٧(األفضل قد ثاروا بالتعاون مع حاشيتهم وجماعتهم من األرمن

لثورة فأسرع بإصدار أوامره ، إال أن اآلمر قد أحبط هذه ا )٤٨(ألخيهم سماء الملك

  . )٤٩(بالقبض على هؤالء الثائرين وإيداعهم بخزانة البنود

أتهام المأمون بقتل ) ٥٠(في حين ذكر المقريزي في كتابه اآلخر اتعاظ الحنفا

، وكان يقدر )٥٢(وأوالد أخيه المظفر )٥١(األفضل وقتل أوالده وأوالد أخيه األوحد

، ولم يستثنِ منهم سوى أبا علي أحمد بن وصغير دهم بمائة ذكر ما بين كبيرعد

وبما أن البطائحي لم يكن سوى . ألنه احتقره لكونه صغيراً وعليالً  )٥٣(األفضل

منفذاً ألوامر الخليفة اآلمر في قتله لألفضل أو قتل أوالده وأوالد أخوته ، وهذا 

ماذا لم يرد ذكر يعني أن الخليفة اآلمر هو من أمر بقتل هؤالء ، وإذا كان كذلك فل

السيما الذين وصفوا اآلمر بالكثير من الرواية لدى المؤرخين اآلخرين و هذه

الشك أن أمره بقتل جميع هؤالء حتى الصغار منهم هو فعل ، و)٥٤(الصفات السيئة

وفقاً لذلك فهو فعٌل جدير بأن يذكره هؤالء بر عن منتهى القسوة والوحشية ، ومع

خالله عن قسوة اآلمر بأحكام اهللا ووحشيته ، ألنه المؤرخون كي يعبروا من 

ومن ثم فإن عدم ذكر ُأولئك المؤرخين لهذا . سيكون خير دليل وشاهد على ذلك 

الحادث مع فضاعته هو مما يضعفه ، علماً ان المقريزي قد أورده على سبيل 

خرى األتهام للمأمون في سياق حديثه عنه ، كما انه قد ناقض ذلك في الرواية اُأل

التي ذكرها في كتابه المقفى حين أشار إلى إصدار اآلمر بأحكام اهللا أوامره باعتقال 

أوالد األفضل وحاشيتهم وجماعتهم من األرمن لمحاولتهم الثورة في طلب الوزارة 
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وعليه فنحن نرجح رواية المقريزي هذه و السيما انها قد . ألخيهم سماء الملك 

إلى  )٥٥(خرون أمثال ابن األثير وابن خلكان والذهبيأيدت ما أشار إليه مؤرخون آ

اعتقال اآلمر ألوالد األفضل دون ذكر السبب الذي ربما يكون ما أشار إليه 

  . المقريزي في روايته أو خوفاً من تآمرهم أو احتجاجاً على قتل أبيهم 

وعلى أية حال، فقد كافأ الخليفة اآلمر محمد بن فاتك البطائحي لدوره في  

، إال انه قد امتنع عن تولي الوزارة  )٥٦(ل األفضل بإسناد منصب الوزارة إليهقت

           مباشرةً في بادئ األمر فتوالها بالوساطة ثم توالها كاملةً في أواخر سنة

أن ال يسمع : ، ولكن بشروط اشترطها على اآلمر منها  )٥٧()م١١٢١/ـه٥١٥(

وأن ال يأمر بشيء سراً وعالنية يكون اآلمر تقول الحاسدين والمبغضين بحقه ، 

، وأن يحرر بذلك األيمان له وألوالده من بعد فيه اتالف نفسه أو انحطاط مكانته

كما حفظ له اآلمر حرصه على استدعائه بعد اغتيال األفضل ، لتسلم . )٥٨(وفاته

فضل إلى القصر مدة أربعين تركته وكانت تركة عظيمة استمر نقلها من دور األ

لذا فقد عد اآلمر هذا التصرف من قبل محمد بن فاتك البطائحي دليالً على . يوماً

واهللا انك المأمون حقاً ما لك في هذا : (( أمانته فلقبه نتيجة لذلك بالمأمون وقال له

. ، فلما قلده الوزارة نعته باألجل المأمون فعرف بهذا النعت )٥٩())النعت من شريك 

قد أكرم وزيره المأمون حين أمر بأن يقرأ سجل  ليس هذا فحسب بل ان اآلمر

تعيينه على باب المجلس بعد أن كانت سجالت تعيين الوزراء تُقرأ في اإليوان ، ثم 

من اآلمري نسبةً إليه إلى  )٦٠(أمر اآلمر بنقل نسبة اُألمراء واُألستاذين المحنكين

  .)٦١(المأموني نسبةً إلى وزيره ، ولم يحصل هذا لوزير من قبل

وقد ذكر المقريزي أن الخليفة اآلمر قد طلب من المأمون أوالً استعادة  

عظمة األعياد واألحتفاالت الرسمية ، وأن ال تُجبى األموال إال للقصر ، وال تصل 

 منه ، وتكون أسمطة األعياد ال تُفرق إالز والثغور إال إليه والكسوات من الطرا

وكانت هذه الرسوم معطلة .  )٦٢(صنف ، وان يوسع في رواتب القصور من كلفيه

، لذا فإن احيائها من جديد في عهد الوزير المأمون  )٦٣(في عهد الوزير األفضل
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هو  )٦٤(وبطلب من الخليفة اآلمر الذي كان مفتوناً بعظمة األحتفاالت وفخامتها

  . مظهر لعودة هيبة الدولة من جديد 

رسوم منذ بداية دولتهم ، إال وعلى الرغم من ان الفاطميين قد عرفوا هذه ال

أنها شهدت في عهد اآلمر بأحكام اهللا تطوراً كبيراً وبلغت حداً بعيداً من الفخامة 

يومي  )٦٥(وضعت لها القواعد فصار الخليفة يجلس الجلوس العام في قاعة الذهبو

االثنين والخميس من كل أسبوع ، بعد أن كان ذلك يتم كيفما كان في بداية الدولة ، 

  . )٦٦(ضالً عن تعيين أيام محددة لركوب الخليفة وخروجه إلى النزهةف

لذا فقد شهدت سلطة الخليفة اآلمر تحسناً واتساعاً كبيراً بعد التخلص من 

لسابق محجوراً عليه الوزير األفضل واستيزار المأمون ، فلم يعد كما كان في ا

الحكم إلى جانب الوزير ، وإنما أصبح يتخذ القرارات ويشارك في مسلوب السلطة

  .  )٦٧(المأمون

ووزيره المأمون لم تستمر  ولكن هذه العالقات الحسنة بين الخليفة اآلمر

، فلم يسمح داً من درس الوزير السابق األفضل، ويبدو ان الخليفة قد اتعظ جيطويالً

بتكرار تجربته من قبل الوزير الجديد المأمون فعمد إلى اعتقاله بعد مرور أربع 

، وتحديداً في األيام األولى )م ١١٢٥/ ـه٥١٩(نوات على وزارته وذلك في سنةس

من شهر رمضان ، حيث ذكر الكثير من المؤرخين أن الخليفة اآلمر قد أصدر 

 )٦٨(أوامره باعتقال المأمون وأخوته الخمسة وعلى رأسهم أخوه الملقب بالمؤتمن

الً من أهله وخاصته وذلك في ، وثالثين رج)٦٩(الذي كان له شأن كبير في الدولة

فما . )٧٠(ليلة السبت الرابع من شهر رمضان ، كما أمر بمصادرة أموال المأمون

هي األسباب التي دعت الخليفة اآلمر إلى إصدار أوامره بالقبض على وزيره 

  المأمون وأخيه المؤتمن وجماعة من أهله وخاصته ؟

ون بالتآمر على الخليفة اآلمر لقد اتفقت الكثير من المصادر على أتهام المأم

، اذ أشار بعضها إلى ان المأمون اختالفها حول تفاصيل ذلك التآمر على الرغم من
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قد تآمر على قتل الخليفة اآلمر مع أخيه جعفر بن المستعلي وتوليته مكانه في 

، في حين أشار المقريزي إلى ان المأمون أراد التخلص من )٧١(منصب الخالفة

 ،)٧٢(ل سمه بمبضع مسموم دفعه إلى فَصاد الخليفة فأعلمه هذا باألمراآلمر من خال

وهناك من يشير إلى أن المأمون قد أدعى الخالفة من خالل االدعاء بأنه من ولد 

نزار بن المستنصر من جارية تركت القصر بعد هروب نزار إلى اإلسكندرية، 

بن نجيب الدولة إلى  وقام بإرسال أحد األشخاص وهو أبي الحسن علي بن إبراهيم

: وأمره أن يضرب السكة ويكتب عليها، يمن ليحقق في نسبه هناك ويدعو لهال

  .  )٧٣(اإلمام المختار محمد بن نزار

في حين ذكر البعض أن سبب قتل اآلمر للمأمون لكونه قد ظلم وأساء 

بعه إال أن ابن األثير وتا. )٧٤(السيرة ، ولم يوضحوا طبيعة ظلمه واساءته السيرة

الصفات الدالة على في ذلك المقريزي قد وضحا شيئاً من ظلمه حين ذكرا بعض 

، فذكرا بأن المأمون كان سفاكاً للدماء ، شديد التحرز ، كثير التطلع إلى أحوال ذلك

الناس من العامة والخاصة ، فأدى ذلك إلى كثرة الوشاة والسعاة بالناس في 

أمون من استقصاء أخبار الناس هو وعلى الرغم من أن غرض الم. )٧٥(أيامه

مع العلم انه نفسه قد ُأتهم بالتآمر ضد -الحيلولة دون حدوث المؤامرات ضد الدولة

إال أنه قد بالغ في ذلك مما أدى إلى كثرة السعاة ، وربما  -الخليفة كما سبق أن بينا

  . أدى ذلك إلى سفك دماء بعض األبرياء 

ريزي الدالة على صفات المأمون السيئة ، ولكن هذه الرواية التي ذكرها المق

يرة جعلته قد ذكر روايةً ُأخرى تناقضها اذ تتضمن وصف المأمون بصفات مغا

وكان مع ذلك محبباً إلى الناس لكثرة ما يقضيه من : ((محبباً إلى الناس فقال

 ،، ويأخذ نفسه بالتدبير الجيد والسيرة الحسنةئجهم ويتقرب به من االحسان اليهمحوا

  . )٧٦())بحيث لو قُدر موته لزار الناس قبره تبركاً به 

الخليفة  وعلى أية حال ، فإن المأمون قد استغل الثقة العالية التي منحها إياه 

، والصالحيات الواسعة التي خولها له ، فأراد أن يكرر تجربة األفضل مع اآلمر
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ن اآلمر اليوم هو غيره ، فيستبد هو أيضاً ، إال أنه قد فاته أاآلمر الذي استبد به

باألمس ، إذ اتسعت سلطته وأصبح مشاركاً في الحكم ، لذا نجده يسرع في اعتقال 

م ، ويبقيهم في ١١٢٥/ـه٥١٩المأمون وأخوته وثالثين من أهله وخاصته في سنة 

الحبس مدة ثالث سنوات، ثم أصدر أوامره بقتلهم وصلبهم في سنة 

  .    )٧٨(بحكم الدولة ويستغني عن اتخاذ الوزراء، لينفرد بعدها  )٧٧(م١١٢٨/ـه٥٢٢

                 ان اعتقال الخليفة اآلمر بأحكام اهللا لوزيره المأمون في سنة

، كان بداية مرحلة جديدة من عهده انفرد فيها بحكم الدولة )م ١١٢٥/ـه٥١٩(

ا أكثر ومارس صالحياته وباشر األمور بنفسه ، واستغنى عن اتخاذ الوزراء ، وفيه

كما شهدت هذه المرحلة من عهد . )٧٩(من الركوب إلى التنزه ، وإقامة األحتفاالت

اآلمر تحسناً كبيراً طرأ على أحوال الناس ، لكثرة عطاياه وعطايا غلمانه ، كما 

سمح للناس بالتأنق في الملبس والمأكل بعد أن كان ذلك محرماً أو مضيقاً عليهم في 

  . )٨٠(عهد وزارة األفضل

ولكن ما كدر هذه المرحلة هو األذى والضرب والنهب الذي بدأ يعم الناس  

في مصر من األمراء والكُتاب والقضاة والسوقَة نتيجة المصادرات التي ارتكبها 

بحقهم الراهب النصراني أبو نجاح بن قنا المستوفي الذي تعهد في بادئ األمر 

اب النصارى الذين نهبوا أموال للخليفة اآلمر أن يصادر أموال مجموعة من كُت

الدولة وانه سيدفع له مائة ألف دينار لقاء ذلك ، ثم توسع في مصادراته وأذاه للناس 

، فكثرت الشكايات منه ومن صاحبي الديوان ، حتى )٨١(حتى شمل المسلمين أيضاً

أوقع بهم اآلمر وأمر بعزلهم من وظائفهم واسترداد األموال المصادرة منهم وقتلهم، 

وقد شعر اآلمر بالذنب نتيجة لما اقترفه . )٨٢()م١١٢٨/ـه٥٢٣( وكان ذلك في سنة

الراهب وصاحبي الديوان بحق الرعية ، وحلف أنه لم يكن يعلم بذلك وانهم كانوا 

  .  )٨٣(يقسمون له بتوخيهم العدل واجتناب الظلم، ومع هذا فقد تعهد بالتكفير عن ذلك

ديوان قد استغلها بعض المؤرخين ويبدو أن حادثة الراهب وصاحبي ال

،  )٨٤(المتحاملين على اآلمر فاتهموه بالظلم ومصادرة أموال الناس بدون وجه حق



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 

  علي صدام نصر اهللا .د.م.أ

٧٤ 

. وهم في هذا ينسبون ظلم الراهب وصاحبي الديوان إليه وان ذلك قد حصل بأمره 

وهذا خالف ما ذكرته مصادر ُأخرى من أن اآلمر لم يقر ما عمله هؤالء و تبرأ 

لهم ، وقد أحس مع ذلك بالذنب للظلم  واألذى الذي أصاب الكثير من الناس من أفعا

وعدم كشفه هذا الظلم إال بعد مدة ، مع العلم ان بعض المصادر قد أشارت إلى أن 

  . )٨٥(هذه المدة كانت قصيرة

ويبرز التحامل ضد الخليفة اآلمر من جانب الكثير من المصادر من خالل 

من قبيل سوء السيرة وظلم الناس وسفك دمائهم وصفه بصفات سيئة ُأخرى 

فنحن ال نستطيع أن . )٨٦(وارتكاب المحذورات واستحسان القبائح المحظورات

نُؤاخذ اآلمر بأي شيء في المرحلة اُألولى من عهده حين كان محجوراً عليه من 

قبل وزيره األفضل الذي استبد بحكم الدولة ، وهي مرحلة طويلة بلغت عشرين 

أما المرحلة الثانية من عهده ) . م١١٢١-١١٠١/ـه٥١٥-٤٩٥(من عهده  عاماً

فهي مرحلة استيزار المأمون بعد التخلص من ) م١١٢٥-١١٢١/ـه٥١٩-٥١٥(

، وبحسب بعض ر وزيره المأمون في ادارة الدولةاألفضل ، وفيها شارك اآلم

كما أسلفنا المصادر أن اآلمر قد تخلص من وزيره هذا لكونه قد ظلم وأساء السيرة 

أما المرحلة الثالثة من عهده التي شهدت انفراده بحكم الدولة بعد . اإلشارة إلى ذلك 

واستمرت حتى نهاية عهده في ) م١١٢٥/ـه٥١٩( اعتقال وزيره المأمون في سنة

، ففي هذه المرحلة التي دامت خمس سنوات شهدت أحوال )م١١٢٩/ـه٥٢٤( سنة

الخليفة اآلمر وعطايا بعض غلمانه كما سبق أن  الناس تحسناً كبيراً نتيجة عطايا

أشرنا ، وعلى الرغم من تعكير صفو هذه المرحلة من خالل المصادرات التي 

طالت الكثير من الناس من قبل الراهب وصاحبي الديوان إال أن اآلمر لم يقر هذه 

ن المصادرات وما اتصفت به من ظلم ، فعمد إلى إنهاء هذه الحالة الشاذة فور أ

  . علم بها وعاقب مرتكبيها بالعزل والقتل 

ولعل األدهى من ذلك أن هناك من حمل اآلمر مسؤولية سقوط بعض مدن 

                 بالد الشام بأيدي الصليبيين مثل عكا التي سقطت بأيديهم في سنة
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، مع  )٨٧(م١١٠٨/ه٥٠٢، وطرابلس الشام التي سقطت في سنة)م ١١٠٣/ـه٤٩٧(

سقوط هاتين المدينتين قد حصل في المرحلة اُألولى من عهد اآلمر وهي العلم أن 

المرحلة التي كان فيها محجوراً عليه من قبل وزيره القوي األفضل الذي لم يترك 

له من السلطة شيئاً ، لذا فإن األفضل هو من يتحمل مسؤولية سقوط هاتين 

وذاك صغير السن اذ كان  المدينتين وغيرهما ال الخليفة اآلمر الذي كان فوق هذا

أثنا )م ١١٠٨/ـه٥٠٢( سبع سنوات ، وفي سنة) م١١٠٣/ـه٤٩٧( عمره في سنة

وقد أكد الذهبي مسؤولية األفضل عن سقوط بعض مدن بالد الشام . عشر سنة 

بأيدي الصليبيين عازياً السبب في ذلك إلى نهمه في جمع األموال والبخل في إنفاقها 

فقد ذكر أكثر من مصدر تفصيالت عن مقدار الثروة  ، وبالفعل)٨٨(على الجيوش

الضخمة التي خلفها األفضل بعد اغتياله والتي استمر اآلمر في نقلها من قصره مدة 

  .  )٨٩(أربعين يوماً

أما وصف اآلمر بسفك الدماء فهو اتهام ال يستند إلى دليل قوي ، إذ لم تذكر 

، إال اذا كانت هذه المصادر قد عدت تدبير  المصادر التي وصفته بذلك شواهد دالة

اآلمر لقتل وزيريه األفضل والمأمون وأخوته وخاصته ، وكذلك قتل الراهب 

مع العلم أنه لم يقتل كل هؤالء رغبةً في . المستوفي ، هي أدلة على سفكه الدماء 

و إلساءة سفك الدماء ، وإنما كان قتله اياهم إما الستبدادهم ، أو لتآمرهم عليه ، أ

وكلها أسباب مشروعة ومقنعة في قتلهم ، ال بل أنها تعني . السيرة وظلم الناس 

العكس ، إذ تعني أن اآلمر حاكم قوي وعادل ال يرضى بالظلم واختالل النظام في 

  .  الدولة ، ومن خالل ذلك استطاع إعادة هيبة الخلفاء الفاطميين في عهده 
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  الهوامش

   ١٢٢-١٠٣تاريخ الدولة الفاطمية، ص: سرور: ينظرعن هذا العصر ) ١(

، سيف الجمالي، المنعوت بالسيد األجل، أمير الجيوش هو أبو النجم بدر: بدر) ٢(

كان مملوكاً أرمنياً . ناصر اإلمام ، كافل قضاة المسلمين وهادي دعة المؤمنين  ،اإلسالم

. لذلك عرف بالجمالي لجمال الدولة أبي الحسن علي بن عمار صاحب طرابلس الشام ف

) ـه٤٥٨(ه لمدة سنة واحدة ، ثم توالها ثانيةً في سنة ٤٥٥تولى دمشق للمستنصر سنة 

، ثم اصبح والياً على عكا إلى أن استنجد به المستنصر فقدم إلى مصر سنة )ـه٤٦٠(حتى

اإلشارة إلى من : ابن الصيرفي:ينظر. كان من أمره ما لخصناه في المتن ، ثم ـه٤٦٦

  ٤٠٢-٢/٣٩٤المقفى ، : ؛ المقريزي ٥٦-٥٥، ص الوزارةنال 

تاريخ : ؛ سيمينوفا٦٧كنوز الفاطميين، ص: حسن:  ؛ وينظر أيضاً ٢/٢٣٣الخطط ، ) ٣(

   ٣٣٠تاريخ الفاطميين، ص: ؛ طقوش٢١٨-٢١٧مصر الفاطمية، ص

منذ وعلى الرغم من أن الحافظ لدين اهللا الذي أعقب اآلمر في خالفة الدولة الفاطمية ) ٤(

، قد بذل محاوالت عدة من هذا النوع ، ) ـه ٥٤٤(سنة وحتى وفاته سنة) ـه٥٢٤( سنة

تلك المحاوالت الرامية إلى إنهاء تسلط الوزراء األقوياء ، إال أن هناك بعض التباين بين 

هذين الخليفتين بخصوص التعامل مع الوزراء المستبدين ، ففي الوقت الذي نجد فيه ان 

في اتساع مستمر ، كما سيتضح لنا من خالل البحث ، نجد أن الحافظ  سلطة اآلمر كانت

على الرغم من تخلصه من الوزراء المستبدين في عهده ، إال أن سلطته قد تعرضت إلى 

أكثر من انتكاسة ، فكان عهده عبارة عن صراع حقيقي بينه وبين وزرائه من أجل 

- ١٥/٢٠١سير أعالم النبالء، : الذهبي: ظرين. استعادة السلطة الحقيقية للخلفاء الفاطميين 

، لذا ارتأينا أن  ٤٦-٢/٤٥وما بعدها ؛ الخطط،  ١٣٧/ ٣اتعاظ الحنفا، : ؛ المقريزي٢٠٢

  . نبحث مستقبالً هذا الصراع في موضوع مستقل ان شاء اهللا تعالى 

   ٣٦/١٢٣تاريخ االسالم، :؛ الذهبي ٣٠٢، ٥/٢٩٩وفيات األعيان، :ابن خلكان) ٥(
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؛  ٥/٣٠١وفيات األعيان، : ، ابن خلكان٣٦٢ذيل تاريخ دمشق، ص: بن القالنسيا) ٦(

   ٣/٣١اتعاظ الحنفا، : ؛ المقريزي ٣٦/١٢٤تاريخ االسالم ،:الذهبي

ُأغتيل اآلمر من قبل قوم من النزارية الذين كانوا يعدونه هو ووالده المستعلي ) ٧(

احب الحق الشرعي بها ، وكان غاصبين للخالفة من نزار االبن األكبر للمستنصر وص

وهو في طريقه إلى الهودج الذي بناه  ـه٥٢٤اغتياله في أوائل شهر ذي القعدة سنة 

؛  ٣٦٢، صذيل تاريخ دمشق: ابن القالنسي: ينظر. لزوجته البدوية في جزيرة الروضة 

؛  ٣٠٢-٥/٣٠١وفيات األعيان، : ؛ ابن خلكان ٢٦-٢٤نزهة المقلتين، ص: ابن الطوير

   ٣/١٣٠اتعاظ الحنفا، : ريزيالمق

وفيات األعيان، : ابن خلكان: ؛ وينظر أيضاً ٣٦/١٢٤تاريخ االسالم، : الذهبي) ٨(

٥/٣٠٢   

   ٣/١٣٣اتعاظ الحنفا، : ؛ المقريزي ٣٦٣-٣٦٢ذيل تاريخ دمشق، ص: ابن القالنسي) ٩(

لمعز بن هو أبو تميم معد بن الظاهر بن الحاكم بن العزيز بن ا: المستنصر باهللا) ١٠(

المنصور بن القائم بن عبد اهللا المهدي ، ولي الخالفة بعد أبيه وله سبع سنين ، وذلك في 

، فامتدت أيامه ستين سنه وأربعة أشهر حيث توفي سنة )ـه٤٢٧( شهر شعبان سنة

 ، ، وكان المستنصر حسن السيرةل مدة خالفة في التاريخ االسالميه فكانت بذلك أطو٤٨٧

ته من األجناد بالعناد ، إال أنه مني في أكثر خالفحباً للعدل واالنصافمجميل السريرة ، 

سير أعالم : ؛ الذهبي٢١١ذيل تاريخ دمشق، ص: ابن القالنسي: ينظر. واالختالف

  . ١٩٦-١٥/١٨٦النبالء، 

 سير أعالم النبالء،: ؛ الذهبي °٤٤-°٤٣نزهة المقلتين ، ص: ابن الطوير: ينظر) ١١(

تاريخ  :طقوش: ؛ وينظر أيضا٤٠٢ً-٢/٣٩٤، المقفى: زي؛ المقري١٩٣-١٥/١٩٢

  ٣٤٣-٣٣٩ص الفاطميين،

هم الذين يتولون وزارة التفويض وهي أن يعهد الخليفة بالوزارة : وزراء التفويض) ١٢(

  ،الى رجل يفوض إليه النظر في أمور الدولة والتصرف في شؤونها من دون الرجوع إليه
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لية العهد ، وعزل من يوليهم الوزير ، وله حق إال ان الخليفة يحتفظ بحقه في تو

- ٣٠األحكام السلطانية، ص: الماوردي: ينظر. وليس ذلك لوزير التفويض  ،االستعفاء

  ٣١-٢٩األحكام السلطانية، ص: ؛ أبو يعلى٣٤

هو أمير الجيوش أبو القاسم األفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي : األفضل شاهنشاه) ١٣(

شهماً، مهيباً كأبيه ، فحل الرأي، جيد السياسة ، وكانت مدة  األرمني ، كان داهية ،

. ثمانية وعشرين عاماً ـه٥١٥وحتى اغتياله سنة  ـه٤٨٧وزارته منذ وفاة أبيه سنة 

، ٣٥/٣٨٥تاريخ االسالم، : ؛ الذهبي٤٥٠، ٢/٤٤٨وفيات األعيان، : ابن خلكان: ينظر

٣٨٦   

؛ ١٥/١٩٥سير أعالم النبالء،  :الذهبي ؛٢/٤٥٠وفيات األعيان،:ابن خلكان)١٤(

   ٢/٣٢١اتعاظ الحنفا،: المقريزي

 ؛٣٨٦، ٣٥/٣٨٥تاريخ االسالم،: ؛الذهبي °٧٩ص نزهة المقلتين، :ابن الطوير)١٥(

   ١٢-٣/١١اتعاظ الحنفا، :المقريزي

أو االسماعيلية وهم احدى فرق الشيعة الذين قالوا بإمامة : المذهب االسماعيلي) ١٦(

، وقد اختلفوا في وفاته ، فمنهم من قال ) عليه السالم(م جعفر الصادق اسماعيل ابن االما

انه لم يمت ، ومنهم من قال بموته والفائدة من النص هي بقاء االمامة في األعقاب ، لذا 

: ينظر. نقل هؤالء االمامة بعد وفاته إلى ابنه محمد وثم إلى أبنائه المستورين فالظاهرين

   ٩٤-١/٩٣تاريخ االسماعيلية، : ؛ تامر ١٧١-١/١٧٠، الملل والنحل: الشهرستاني

      ٢٢٠الدولة الفاطمية، ص: سيد: ؛ وينظر أيضا٣/١١ًاتعاظ الحنفا، : المقريزي) ١٧(

دراسات : سالم: ؛ وينظر أيضا١/٦٧٧ً؛المقفى، ٣/٨٧،٢٨اتعاظ الحنفا،: المقريزي) ١٨(

    ٢٠٢ص في تاريخ مصر االسالمية،

حيث أشار إلى ان والدته كانت في شهر المحرم  ٣/١١الحنفا، اتعاظ : المقريزي) ١٩(

، يعني أن عمره قد بلغ عشرين عاماً تقريباً عند توليه الخالفة في شهر )ـه٤٦٨(من عام



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول( العشرونو الحادي العدد 
٧٩ 

 في عهده انهاء الخليفة االمر باحكام اهللا تسلط الوزراء 

تاريخ الفاطميين، : طقوش: ؛ وينظر أيضا١/٦٦٦ً؛ المقفى، )ـه٤٨٧(ذي الحجة سنة

   ٣٩٠،٣٨٩ص

      شار إلى أن والدته كانت في سنةحيث أ ٣/١٥اتعاظ الحنفا، : المقريزي) ٢٠(

دراسات في تاريخ مصر : سالم: ؛ وينظر أيضاً ١٩٥-١٩٤/ ٢؛ الخطط، )ـه٤٣٧(

   ٣٨٩ص: تاريخ الفاطميين: ؛ طقوش٢٠١اإلسالمية ، ص

   ١٤١- ٥/١٤٠النجوم الزاهرة، : ؛ ابن تغري بردي٣/١٢اتعاظ الحنفا، : المقريزي) ٢١(

؛ المقفى، ٣/٢٧اتعاظ الحنفا، : ؛ المقريزي١٥/١٩٦ء، سير أعالم النبال: الذهبي) ٢٢(

شذرات : ؛ ابن العماد الحنبلي٥/٢١٧النجوم الزاهرة، : ؛ابن تغري بردي ١/٦٦٧،٦٦٦

   ٥/٤١٠الذهب، 

؛ المقفى، ٣/٢٨اتعاظ الحنفا، : ؛ المقريزي١٥/١٩٧سير أعالم النبالء، : الذهبي) ٢٣(

١/٦٦٧   

نزهة المقلتين، : ؛ ابن الطوير٦٠نال الوزارة، صاالشارة إلى من : ابن الصيرفي) ٢٤(

؛ ابن تغري ٣/٣١اتعاظ الحنفا، : ؛المقريزي٣٥/٣٨٦تاريخ االسالم، : ؛ الذهبي°٧٩ص

   ٢١٧-٥/٢١٦النجوم الزاهرة، : بردي

؛ ٢/٤٥٠وفيات األعيان، : ؛ ابن خلكان°٧٩نزهة المقلتين، ص: ابن الطوير) ٢٥(

؛ سير أعالم النبالء، ٣٥/٣٨٦تاريخ االسالم، : ذهبي؛ ال٢٨/١٩١نهاية األرب، : النويري

١٩/٥٠٨   

هي من انشاء الوزير األفضل ، ابتدأ في : ؛ ودار الملك٢/٣٣٢الخطط، : المقريزي) ٢٦(

، فلما كمل البناء انتقل إليها من دار القباب بالقاهرة وسكنها ونقل إليها  ـه٥٠١بنائها سنة 

فيها األسمطة، واتخذ بها مجلس سماه مجلس الدواوين من القصر، فصارت بها وجعل 

. ه أصبحت دار الملك من منتزهات الخلفاء٥١٥العطايا، ولما قُتل األفضل سنة 

   ٢/٣٣٢الخطط، : المقريزي
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  علي صدام نصر اهللا .د.م.أ

٨٠ 

   ٣/٢٥٧الخطط، : المقريزي) ٢٧(

هو أبو الوليد هشام بن الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر : هشام المؤيد باهللا) ٢٨(

عبد اهللا بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن محمد بن 

الداخل، لُقب بالمؤيد باهللا ، تولى الخالفة في األندلس بعد وفاة والده الحكم المستنصر في 

وعمره يقرب اثني عشر عاماً، وقد تغلب عليه في خالفته األولى التي  )ـه٣٦٦( سنة

الحاجب المنصور بن ابي عامر وولداه عبد ) ـه٣٩٩(انتهت بسقوط الدولة العامرية سنة

) ـه٤٠٠( الملك المظفر وعبد الرحمن شنجول ، وُأعيد الى الخالفة مرة أخرى سنة

ولبث فيها ما يقرب الثالث سنين إلى أن تم خلعه وقتله من قبل المستعين اُألموي 

المغرب، البيان : ؛ ابن عذاري٢١جذوة المقتبس، ص: الحميدي: ينظر). ـه٤٠٣(سنة

   ٢٤٠-٢١٥تاريخ األندلس، ص: ؛ مجهول٢/٢٥٣

هو الحاجب المنصور أبو عامر محمد بن  عبد اهللا بن : المنصور بن أبي عامر) ٢٩(

محمد بن عبد اهللا بن عامر بن أبي عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافري، الذي 

، والذي أنشأ دولة داخل دولة تغلب على حكم اُألمويين في األندلس في عهد هشام المؤيد

الخالفة اُألموية ، اذ ورث سلطاته من بعد وفاته ولداه عبد الملك المظفر وعبد الرحمن 

بعد أن استمر في الحجابة خمساً  ـه٣٩٢شنجول، وكانت وفاة المنصور في سنة 

تاريخ األندلس، : ؛ مجهول٢٧٧-١/٢٦٨الحلة السيراء، : ابن األبار: ينظر. وعشرين سنة

   ٢٣٦-٢١٦ص

   ٢/٢٥٣البيان المغرب، : ابن عذاري) ٣٠(

   ٢/٢٤٩البيان المغرب، : ابن عذاري: ينظر) ٣١(

 ٨- ٧نزهة المقلتين، ص: ؛ ابن الطوير٣٢٥ذيل تاريخ دمشق، ص: ابن القالنسي) ٣٢(

وفيات : ؛ ابن خلكان٩/٢٠٧الكامل، : وقد جعل قتله في ليلة عيد الفطر؛ ابن األثير

تاريخ االسالم، : ؛ الذهبي٢٨/١٨٠نهاية األرب، : ؛ النويري٤٥١-٢/٤٥٠األعيان، 

؛ ابن تغري ٣/٦٨اتعاظ الحنفا، : ؛ المقريزي١٩/٥٠٨؛ سير أعالم النبالء، ٣٥/٣٨٦

   ٥/٢١٧النجوم الزاهرة، : بردي



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول( العشرونو الحادي العدد 
٨١ 

 في عهده انهاء الخليفة االمر باحكام اهللا تسلط الوزراء 

؛ ٢/٤٥٠وفيات األعيان، : ؛ ابن خلكان٣٢٤ذيل تاريخ دمشق، ص: ابن القالنسي) ٣٣(

   ٣٥/٣٨٦، تاريخ االسالم: الذهبي

: ؛ الذهبي٢٨/١٨٠نهاية األرب، : ؛ النويري٢/٤٥٠وفيات األعيان، : ابن خلكان) ٣٤(

   ٥/٢١٧النجوم الزاهرة، : ؛ ابن تغري بردي٣٥/٣٨٦تاريخ االسالم، 

تاريخ : ؛ الذهبي٦/٤٦١كنز الدرر، : ؛ ابن أيبك٧نزهة المقلتين، ص: ابن الطوير) ٣٥(

   ٦/١٢٠شذرات الذهب، : نبلي؛ ابن العماد الح٣٦/١٢٣االسالم، 

النجوم الزاهرة، : ابن تغري بردي: ؛ وينظر أيضا٣٥/٢٧٨ًتاريخ االسالم، ) ٣٦(

  . حيث أشار إلى ان األفضل أراد قتل اآلمر بالسم  ٥/٢١٧

هم إحدى الفرقتين اللتين انقسمت إليهما اإلسماعيلية في عهد المستعلي، : النزارية) ٣٧(

، ويطعنون في امامة أخيه األصغر كبر للخليفة المستنصربن األويعتقدون بامامة نزار اال

وقد نجحوا في  .المستعلي ، ويرون أن ولد نزار هم األئمة من بعده يتوارثونها بالنص

، وأدوا دوراً خطيراً في التاريخ اإلسالمي في موت ثم في الشاماقامة ملك لهم في قلعة ال

؛ ٢/٤٥؛ الخطط، ٢٧/ ٣اتعاظ الحنفا،: يزيالمقر. القرنين الخامس والسادس للهجرة 

مجموعة الوثائق الفاطمية، : ؛ الشيال٩٤-١/٩٣تاريخ اإلسماعيلية، : تامر: وينظر أيضاً

     ٥٦ص

-٩/٢٠٧الكامل، : ابن األثير: ؛ وينظر أيضا٣٢٤ً-٣٢٣، صذيل تاريخ دمشق) ٣٨(

   ٢٨/١٨٠نهاية األرب، : ؛ النويري٢٠٨

و الميمون عبد المجيد ، الملقب بالحافظ لدين اهللا، ابن أبي هو أب: الخليفة الحافظ) ٣٩(

القاسم محمد بن المستنصر ، بويع بالعهد يوم اغتيال اآلمر في أول شهر ذي القعدة سنة 

، ثم بويع باالستقالل يوم قتل أحمد بن األفضل ، توفي في آخر ليلة األحد  ـه٥٢٤

-٣/٢٣٥وفيات األعيان، : لكانابن خ: ينظر. ه٥٤٤الخامس من جمادى اآلخرة سنة 

٢٣٧   
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٨٢ 

سير أعالم النبالء، : ؛ الذهبي٣٢٥ذيل تاريخ دمشق، ص: ابن القالنسي) ٤٠(

   ٣/٧١اتعاظ الحنفا، : ؛ المقريزي ١٩/٥٠٩،٥٠٨

هو أبو عبد اهللا محمد بن فاتك بن مختار بن حسن بن تمام، : الوزير المأمون) ٤١(

، ) ـه٤٧٩(أو ) ـه٤٧٨(بطائحي، ولد في سنةالوزير األجل المأمون ، المعروف بابن ال

فحسن موقع خدمته عنده وسلم إليه جميع أموره  )ـه٥٠١(واتصل بخدمة األفضل في سنة

وصرفه في سائر أحواله، فاستعان بأخويه أبي تراب حيدرة وأبي الفضل جعفر، ونُعت 

: المقريزي: ينظر .بالقائد ، فلم يزل على ذلك إلى أن قُتل األفضل ، فواله اآلمر الوزارة

   ٥٠٠-٦/٤٧٨المقفى، 

نصوص من أخبار : ؛ ابن المأمون٣٢٥-٣٢٤ذيل تاريخ دمشق،ص: ابن القالنسي) ٤٢(

؛ ٩/٢٠٩الكامل، : ؛ ابن األثير٨-٧نزهة المقلتين، ص: ؛ ابن الطوير١٧مصر، ص

   ١٩/٥٥٣؛ سير أعالم النبالء، ٣٥/٣٨٦تاريخ االسالم، : الذهبي

لفرقة الثانية التي انقسم اليها االسماعيلية في عهد المستعلي، ويرون وهم ا: المستعلية) ٤٣(

وبسبب هذا االنشقاق واالختالف . صحة امامة المستعلي ومن قام بعده من الخلفاء بمصر

؛ الخطط، ٣/٢٧اتعاظ الحنفا، : المقريزي. بينهم وبين النزارية حدثت فتن وقُتل اآلمر

-٥٦مجموعة الوثائق الفاطمية، ص: ؛ الشيال ١/٩٣تاريخ االسماعيلية، : ؛ تامر ٢/٤٥

، واعترف بإمامة المستعلي القسم األكبر من االسماعيلية في مصر وبالد الشام،  ٥٧

وعرف المستعلية هؤالء باالسماعيلية . وجميع الطائفة االسماعيلية في اليمن والهند

   ٣٩٢تاريخ الفاطميين، ص: طقوش. الغربية

   ٢/٢١دول االسالم، : ؛ الذهبي٩/٢٠٧مل، الكا: ابن األثير) ٤٤(

حيث أكد سياسة التسامح المذهبي التي اتبعها  ٣/٥٢٤صبح األعشى،: القلقشندي) ٤٥(

وكانوا يتألفون أهل السنة والجماعة ويمكنونهم من : (( الخلفاء الفاطميون بشكل عام قائالً

ر الخالفة الفاطمية، ظهو: ماجد: ، وينظر أيضاً))إظهار شعائرهم على اختالف مذاهبهم

، وقد استعرض محمد كامل حسين ما جاء في كتب الطبقات والتاريخ من  ٢٩٢-٢٩١ص

   ١٣٤- ١٣١في أدب مصر الفاطمية، ص: أمثلة تدل على تسامح الفاطميين المذهبي، ينظر
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٨٣ 

 في عهده انهاء الخليفة االمر باحكام اهللا تسلط الوزراء 

)٣/٥١١) ٤٦ .   

: ينظر. نسبة الى أرمينية، وهي صقع كبير واسع يقع في جهة الشمال: األرمن) ٤٧(

   ١٣٤- ١/١٣٢معجم البلدان، : اقوت الحمويي

هو حسين بن األفضل ، كان أبوه يؤثره ويميل إليه ، واستنابه في : سماء الملك) ٤٨(

ومعه  ـه٤٩٨الجلوس على سماط شهر رمضان، وبعثه بالعساكر لقتال الفرنج في سنة 

تا ، فقدم سماء عدة من اُألمراء ، ولم يتم الظفر إلحدى الطائفتين على اُألخرى بل تكافأ

   ٥١١-٣/٥١٠المقفى، : المقريزي: ينظر. الملك إلى مصر

ُأنشأت في عهد الخليفة الظاهر إلعزاز دين اهللا ، وكانت في األصل : خزانة البنود) ٤٩(

خزانة للسالح واألعالم، ثم تعرضت لالحتراق في عهد المستنصر، فاستعملت بعده معتقالً 

هم الخليفة، ولما زالت الدولة الفاطمية اتخذها سالطين لكبار رجال الدولة ممن يغضب علي

   ٢٠٠-٢/١٩٦الخطط، : المقريزي: ينظر. بني أيوب سجناً أيضاً لُألمراء والمماليك

)١١٢-٣/١١١) ٥٠ .  

هو االبن األكبر لبدر الجمالي، وقد ثار عليه في مدينة االسكندرية مع جمع : األوحد) ٥١(

ضطر والده إلى أن يفرض عليه حصاراً انتهى بدخوله ه، فا٤٧٧كبير من العرب في سنة 

المدينة فقتل كثيراً من أهلها ، وقبض على ابنه األوحد وقتله، وعلى أثر هذه الحادثة 

؛ ٢/٣٢١اتعاظ الحنفا، : المقريزي. استناب ابنه األفضل وجعله ولي عهده في الوزارة

   ٢/٣٩٩المقفى، 

بن بدر، استنابه أخوه األفضل على كتابة هو أبو محمد المظفر جعفر : المظفر) ٥٢(

، حين ضعفت يده بالرعشة وصعب عليه إمساك القلم، ورتب له  ـه٥١٢العالمة في سنة 

على العالمة عنه في كل شهر مبلغ خمسمائة دينار، مضافاً إلى ما برسمه، فكان يعلم في 

   ١٦-٣/١٥المقفى، : المقريزي. كتب األجوبة وخروجات الرواتب

هو أبو علي أحمد بن األفضل ، الملقب كُتَيفات، كان أصغر : مد بن األفضلأح) ٥٣(

ه وتولي الحافظ من بعده انقلب عليه أحمد ٥٢٤أوالد األفضل، وعند اغتيال اآلمر في سنة 



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 

  علي صدام نصر اهللا .د.م.أ

٨٤ 

هذا وحاول خلعه، ثم اكتفى باعتقاله، إال ان انقالبه لم يطُل ، اذ تم قتله في مطلع سنة 

المقفى، : المقريزي: ينظر. حبسه ومبايعته بالخالفة مجدداًه، وإخراج الحافظ من ٥٢٦

٣٩٨- ١/٣٩٤   

   ١١ص : ينظر) ٥٤(

   ١٩/٥٠٨؛ سير أعالم النبالء، ٣/٢٣٥؛ وفيات األعيان، ٩/٢٠٧الكامل، ) ٥٥(

؛ ابن ١٠نزهة المقلتين، ص: ؛ ابن الطوير٣٢٥ذيل تاريخ دمشق،ص: ابن القالنسي) ٥٦(

   ٥/٣٢٢النجوم الزاهرة، : تغري بردي

   °٨٠-°٧٩نزهة المقلتين،ص: ابن الطوير) ٥٧(

،  ؛ الخطط٣/٧٧اتعاظ الحنفا، : ؛ المقريزي°٨٠نزهة المقلتين، ص: ابن الطوير) ٥٨(

٢٣٧- ٢/٢٣٦   

ذيل تاريخ دمشق، : ابن القالنسي: ؛ وينظر أيضا٣/٦٤ًاتعاظ الحنفا، : المقريزي) ٥٩(

   °٨٠نزهة المقلتين، ص: ؛ ابن الطوير ٣٢٥ص

عرف القلقشندي األستاذين بأنهم المعروفين في زمنه بالخُدام : اُألستاذون المحنكون )٦٠(

وبالطواشية، وكان لهم في دولتهم مكانة كبيرة، ومنهم كان أرباب الوظائف الخاصة 

بالخليفة، وأجلهم المحنكون، وهم الذين يدورون عمائمهم على أحناكهم كما يفعل العرب 

صبح األعشى، . إليه وأخصهم به، وكانت عدتهم تزيد على ألف والمغاربة، وهم أقربهم

٣/٤٨١   

: ؛ المقريزي٦/٤٨٨كنز الدرر، : ؛ ابن أيبك °٨٠نزهة المقلتين، ص: ابن الطوير) ٦١(

   ٢/٢٣٥الخطط، 

   ٢/٢٣٦الخطط، : ؛ المقريزي °٨١نزهة المقلتين، ص: ابن الطوير) ٦٢(

   ٣/٢٥٧الخطط، : لمقريزي؛ ا °٨١نزهة المقلتين، ص: ابن الطوير) ٦٣(



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول( العشرونو الحادي العدد 
٨٥ 

 في عهده انهاء الخليفة االمر باحكام اهللا تسلط الوزراء 

   °٨١نزهة المقلتين، ص: ابن الطوير) ٦٤(

وتسمى أيضاً قصر الذهب، وهي احدى قاعات القصر الكبير، وكان : قاعة الذهب) ٦٥(

وبني . يدخل إليها من باب الذهب ومن باب البحر، وكالهما من أبواب القصر الغربية

لفاء يجلسون فيه للموكب يومي االثنين وكان الخ. قصر الذهب هذا في عهد العزيز باهللا

. والخميس، وبه كان يعمل سماط شهر رمضان وسماط العيدين، وبه كان سرير الملك

   ١٠٩-٢/١٠٨الخطط، : المقريزي

   °٨٢-°٨١نزهة المقلتين ص: ابن الطوير) ٦٦(

؛ ابن ٢٨/١٩١نهاية األرب،: ؛ النويري٣٢٥ذيل تاريخ دمشق، ص: ابن القالنسي)٦٧(

   ٣/١٣٢،١٢٩اتعاظ الحنفا، : ؛ المقريزي٦/٤٨٧كنز الدرر،  :أيبك

هو أبو تراب حيدرة بن فاتك بن مختار بن حسن بن تمام، نشأ بالقاهرة، : المؤتمن) ٦٨(

فلما اتصل أخوه المأمون باألفضل، استعان به وبأخيهما جعفر، فاستصوب األفضل فعله، 

بعد قتل األفضل في الوزارة، صار إليه ورتب لهم الرواتب المجزية، ولما استقر المأمون 

تقدمة العساكر ، ثم واله الخليفة اآلمر االسكندرية واألعمال البحرية وغيرها وذلك سنة 

   ٧١٨- ٣/٧١٥المقفى، : المقريزي: ينظر. ـه٥٢٧

   ٣/٩٧اتعاظ الحنفا، : المقريزي) ٦٩(

؛ ٥/٢٩٩يان، وفيات األع: ؛ ابن خلكان١٥-١٤نزهة المقلتين، ص: ابن الطوير) ٧٠(

؛ ١١٤،١١٠/ ٣اتعاظ الحنفا، : ؛ المقريزي٢٨/١٨٨نهاية األرب، : النويري

   ٦/٤٩٨،  ٣/٧١٨المقفى،

: ؛ الذهبي١٨٩-٢٨/١٨٨نهاية األرب، : ؛ النويري٩/٢٣٤الكامل، : ابن األثير) ٧١(

اتعاظ الحنفا، : إال انه لم يذكر اسم أخ اآلمر؛ المقريزي ١٩/٥٥٣سير أعالم النبالء، 

 ٦/٩٨شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي٦/٤٩٩؛ المقفى،  ٢/٢٨٤؛ الخطط، ٣/١١٠

  . لم يذكر اسم أخ اآلمر



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 

  علي صدام نصر اهللا .د.م.أ

٨٦ 

   ٦/٤٩٩؛ المقفى، ٢/٢٨٥؛ الخطط، ٣/١١٠اتعاظ الحنفا، ) ٧٢(

،  ٣/١١٠ اتعاظ الحنفا، : ؛ المقريزي١٢نزهة المقلتين، ص:  ابن الطوير: ينظر) ٧٣(

   ٦/٤٩٩؛ المقفى،  ١١٣-١١٢

: ؛ الذهبي٦/٤٩٢كنز الدرر، : ؛ ابن أيبك٥/٢٩٩وفيات األعيان، : ابن خلكان) ٧٤(

   ٣٦/١٢٣تاريخ االسالم، 

   ٣/١١٠؛ اتعاظ الحنفا، ٩/٢٣٤الكامل، ) ٧٥(

   ٣/١١١اتعاظ الحنفا، ) ٧٦(

؛ إال انه جعل تاريخ القتل في شهر رجب سنة ٥/٢٩٩وفيات األعيان،: ابن خلكان) ٧٧(

؛ ٣٦/١٢٣تاريخ االسالم، : ؛ الذهبي٢٨/١٨٨اية األرب، نه: ؛ النويري ـه٥٢١

    ٦/٤٩٩؛ المقفى، ٣/١١٠اتعاظ الحنفا، : المقريزي

: ؛ ابن أيبك٢٨/١٩١نهاية األرب، : ؛ النويري١٧نزهة المقلتين، ص: ابن الطوير) ٧٨(

  . ١٣٢،١١٥/ ٣اتعاظ الحنفا، : ؛ المقريزي٦/٤٩٣كنز الدرر، 

  . ٣/١٢٩اتعاظ الحنفا، : ؛ المقريزي٦/٤٩٣كنز الدرر، : ابن أيبك) ٧٩(

  . ٣/١٢٩،١١٨اتعاظ الحنفا، : المقريزي) ٨٠(

  .  ٣/١١٨،١١٧اتعاظ الحنفا، : المقريزي) ٨١(

-٥/٢٩٩وفيات األعيان، : ؛ ابن خلكان٢١-٢٠نزهة المقلتين، ص: ابن الطوير) ٨٢(

؛ ١٩٠- ١٨٩/ ٢٨نهاية األرب، : إال انه سمى الراهب أبا شجاع بن قسا؛ النويري ٣٠٠

؛ وصاحبي الديوان أحدهما مسلم اسمه  ٣/١٢٦،١٢٥،١١٦اتعاظ الحنفا، : المقريزي

  . جعفر بن عبد المنعم بن أبي قيراط، واآلخر سامري اسمه أبو يعقوب ابراهيم

   ٣/١٢٧اتعاظ الحنفا، : ؛ المقريزي٢٣- ٢٢نزهة المقلتين، ص: ابن الطوير) ٨٣(



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول( العشرونو الحادي العدد 
٨٧ 

 في عهده انهاء الخليفة االمر باحكام اهللا تسلط الوزراء 

نهاية األرب، : ؛ النويري٣٦٢اريخ دمشق، صذيل ت: ابن القالنسي: ينظر) ٨٤(

   ١٥/١٩٩؛ سير أعالم النبالء، ٢/٢٧دول االسالم، : ؛ الذهبي٢٨/١٩١

   ٣/١١٦اتعاظ الحنفا، : ؛ المقريزي٢١نزهة المقلتين، ص: ابن الطوير) ٨٥(

؛ ابن ٩/٢٥٥الكامل، : ؛ ابن األثير٣٦٢ذيل تاريخ دمشق، ص: ابن القالنسي) ٨٦(

: ؛ الذهبي٢٨/١٩١نهاية األرب، : ؛ النويري٣٠٢،٣٠٠/ ٥عيان، وفيات األ: خلكان

حسن المحاضرة، : ؛ السيوطي١٥/١٩٩؛ سير أعالم النبالء، ٣٦/١٢٣تاريخ االسالم، 

   ٦/١٢٠شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي١/٦٠٨

   ٥/٣٠٠وفيات األعيان، : ابن خلكان) ٨٧(

   ٥٠٩/ ١٩بالء، ؛ سير أعالم الن٣٥/٣٨٨تاريخ االسالم، ) ٨٨(

؛ ٩/٢٠٨الكامل، : ؛ ابن األثير٣٢٥ذيل تاريخ دمشق، ص: ابن القالنسي: ينظر) ٨٩(

تاريخ : ؛ الذهبي٦/٤٨٦كنز الدرر، : ؛ ابن أيبك٢٨/١٨١نهاية األرب، : النويري

   ٧١-٣/٦٩اتعاظ الحنفا، : ؛ المقريزي٣٨٨- ٣٥/٣٨٧االسالم، 

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 

  علي صدام نصر اهللا .د.م.أ

٨٨ 

  _   :المصادر والمراجع 

  -:مصادرال -أوالً 

  ) م١٢٥٩/ـه٦٥٨ت (ابن األبار، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن أبي بكر القضاعي 

  . م ١٩٨٥، دار المعارف، القاهرة، ٢حسين مؤنس، ط: الحلة السيراء، تحقيق وتعليق -١

  ) م٦٣٠/١٢٣٢ت (ابن األثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد 

، دار الكتب العلمية، ٤محمد يوسف الدقاق، ط: الكامل في التاريخ، راجعه وصححه -٢
  .م ٢٠٠٣/ه١٤٢٤بيروت، 

  ) م١٣٣٥/ـه٧٣٦ت بعد (ابن أيبك ، ابو بكر بن عبد اهللا الدواداري 

الدرة المضية في أخبار الدولة (مع الغرر، الجزء السادس المسمى كنز الدرر وجا -٣
  . م ١٩٦١/ـه١٣٨٠صالح الدين المنجد، القاهرة، : ، تحقيق) الفاطمية

  ) م١٤٦٩/ـه٨٧٤ت(ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف األتابكي 

محمد حسين شمس الدين، : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تقديم وتعليق -٤
  . م ١٩٩٢/ه١٤١٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ط

  ) م١٠٩٥/ـه٤٨٨ت (الحميدي، أبو محمد بن أبي نصر  فتوح بن عبد اهللا 

، دار ١روحية عبد الرحمن السويفي، ط: جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس، تحقيق -٥
  . م ١٩٩٧/ه١٤١٧الكتب العلمية، بيروت، 

  ) م١٢٨٢/ـه٦٨١ت (ابن خلكان، شمس الدين أبو العباس أحمد بن أبي بكر 

   وت، احسان عباس، دار صادر ، بير: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق -٦
  ) . ت .د(

  ) م١٣٤٧/ـه٧٤٨ت (الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 

، دار ١عبد السالم تدمري، ط: تاريخ االسالم ووفيات المشاهير واألعالم، تحقيق -٧
  . م ١٩٩٤/ـه١٤١٥الكتاب العربي، بيروت، 

، ١ؤوط، طمحمود األرنا: حسين اسماعيل مروة، تقديم: دول االسالم، تحقيق وتعليق -٨
  .م ١٩٩٩دار صادر، بيروت، 



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول( العشرونو الحادي العدد 
٨٩ 

 في عهده انهاء الخليفة االمر باحكام اهللا تسلط الوزراء 
شعيب األرناؤوط، : سير أعالم النبالء، أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه -٩
  .م ١٩٩٧/ـه١٤١٧، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١١ط

  ) م١٥٠٥/ـه٩١١ت (السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن 

، ١فضل ابراهيم، طمحمد أبو ال: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق - ١٠
  .م ١٩٦٧/ـه١٣٨٧القاهرة، 

  )م١١٥٣/ـه٥٤٨ت (الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم 

، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢أحمد فهمي محمد، ط: الملل والنحل، تصحيح وتعليق - ١١
  . م١٩٩٢/ـه١٤١٣

  ) م١١٤٧/ـه٥٤٢ت(ابن الصيرفي المصري، أبو القاسم علي بن منجب بن سليمان 

عبد اهللا مخلص، مطبعة المعهد العلمي : االشارة إلى من نال الوزارة، تحقيق وتعليق - ١٢
  . م ١٩٢٤الفرنسي، القاهرة، 

  ) م١٢٢٠/ـه٦١٧ت (ابن الطوير، أبو محمد المرتضى عبد السالم بن الحسن القيسراني 

: ، دار النشر١أيمن فؤاد سيد، ط: نزهة المقلتين في أخبار الدولتين، تحقيق وتقديم - ١٣
  . م ١٩٩٢/ـه١٤١٢المانيا، -فرانتس شتاينر، شتوتغارت

  ) م١٣١٢/ـه٧١٢ت بعد (ابن عذاري، أبو العباس أحمد المراكشي 

. كوالن و إ.س.ج: البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب، تحقيق ومراجعة - ١٤
  . م ١٩٨٠/ـه١٤٠٠، دار الثقافة، بيروت، ٢ليفي بروفنسال، ط

  ) م١٦٧٨/ ـه١٠٨٩ت (اد الحنبلي، شهاب الدين أبو الفالح عبد الحي بن أحمد ابن العم

عبد القادر األرناؤوط ومحمود : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، تحقيق وتعليق - ١٥
  .  م ١٩٨٩/ـه١٤١٠بيروت،  -، دار ابن كثير ، دمشق١، ط األرناؤوط

  ) م١١٦٠/ـه٥٥٥ت(ابن القالنسي، مجد الرؤساء أبو يعلى حمزة بن أسد 

، دار حسان ، دمشق، ١، تحقيق سهيل زكار، طـه٥٥٥-٣٦٠ذيل تاريخ دمشق  - ١٦
  .م ١٩٨٣/ـه١٤٠٣

  ) م١٤١٨/ـه٨٢١ت (القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي 

  .م ١٩١٤/ـه١٣٣٢صبح األعشى في صناعة االنشا، المطبعة األميرية، القاهرة،  - ١٧



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 

  علي صدام نصر اهللا .د.م.أ

٩٠ 

  ) م١١٩٢/ـه٥٨٨ت (سى بن المأمون البطائحي ابن المأمون، جمال الدين أبو علي مو

أيمن : نصوص من أخبار مصر، حققها وكتب مقدمتها وحواشيها ووضع فهارسها - ١٨
  ) ت.د(فؤاد سيد، المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية، القاهرة، 

  )م١٠٥٨/ـه٤٥٠ت (الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 

، مكتبة دار ١احمد مبارك البغدادي، ط: لدينية، تحقيقاألحكام السلطانية والواليات ا - ١٩
  .م ١٩٨٩/ه١٤٠٩ابن قتيبة، الكويت، 

  )م١٤٤١/ـه٨٤٥ت(المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي 

محمد حلمي ، مؤسسة األهرام، : اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطميين الخلفا، تحقيق - ٢٠
  . م ١٩٩٦/ـه١٤١٦القاهرة، 

، دار الغرب االسالمي، بيروت، ١محمد اليعالوي، ط: تحقيق المقفى الكبير، - ٢١
  . م ١٩٩١/ـه١٤١١

محمد : المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار المعروف بالخطط المقريزية، تحقيق - ٢٢
  . م١٩٩٨، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١زينهم ومديحة الشرقاوي، ط

  )م١٤٨٩/ـه٨٩٥ت بعد (مؤلف مجهول 

 ، دار الكتب العلمية، بيروت،١عبد القادر بوباية، ط: دراسة وتحقيق تاريخ األندلس، - ٢٣
  . م٢٠٠٧/ـه١٤٢٨

  )م١٣٣٢/ـه٧٣٣ت(النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 

نجيب مصطفى فواز وحكمت كشلي فواز، : نهاية األرب في فنون األدب، تحقيق - ٢٤
  . م ٢٠٠٤/ه١٤٢٤، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ط

  )م١٢٢٨/ـه٦٢٦ت(لحموي، شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا ياقوت ا

، دار احياء التراث العربي، ١محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط: معجم البلدان، تقديم - ٢٥
  . م٢٠٠٨بيروت،  

  ) م١٠٦٥/ـه٤٥٨ت (أبو يعلى، محمد بن الحسين الفراء الحنبلي 

مد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، مح: األحكام السلطانية، تصحيح وتعليق - ٢٦
  . م٢٠٠٠/ـه١٤٢١

  



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول( العشرونو الحادي العدد 
٩١ 

 في عهده انهاء الخليفة االمر باحكام اهللا تسلط الوزراء 

   - :المراجع -ثانياً

  تامر، عارف

  . م١٩٩١قبرص،  -، رياض الريس للكتب والنشر، لندن١تاريخ االسماعيلية، ط -١

  حسن، زكي محمد 

  ) . ت .د (كنوز الفاطميين، دار اآلثار العربية، القاهرة،  -٢

  حسين، محمد كامل 

  ) . ت .د (دب مصر الفاطمية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، في أ -٣

  سالم، السيد عبد العزيز 

دراسات في تاريخ مصر االسالمية حتى نهاية العصر الفاطمي،مؤسسة شباب -٤

  م  ١٩٩٧، الجامعة، االسكندرية

  سرور، محمد جمال الدين 

  ) .ت.د (لقاهرة، تاريخ الدولة الفاطمية، دار الفكر العربي، ا -٥

  سيد، أيمن فؤاد

تفسير جديد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -الدولة الفاطمية في مصر -٦

  . م ٢٠٠٧

  . أ.سيمينوفا، ل

حسن بيومي، المجلس : ، ترجمة وتحقيق) أبحاث ودراسات( تاريخ مصر الفاطمية  -٧

  . م٢٠٠١األعلى للثقافة، القاهرة، 

  دينالشيال، جمال ال



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 

  علي صدام نصر اهللا .د.م.أ

٩٢ 

، مكتبة الثقافة ١وثائق الخالفة ووالية العهد والوزارة، ط -مجموعة الوثائق الفاطمية -٨

  .  م٢٠٠٢/ـه١٤٢٢الدينية، القاهرة، 

  طقوش، محمد سهيل 

-٩١٠/ـه٥٦٧- ٢٩٧(تاريخ الفاطميين في شمالي افريقيا ومصر وبالد الشام  -٩

  .  م ٢٠٠٧/ه١٤٢٨، دار النفائس، بيروت، ٢، ط)م١١٧١

  جد، عبد المنعمما

، دار الفكر ٤التاريخ السياسي، ط -ظهور الخالفة الفاطمية وسقوطها في مصر - ١٠

 .          م ١٩٩٤/ـه١٤١٤العربي، القاهرة، 


