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 الملخص 
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Abstract 

The research deals with the personality of Professor Berjouan, 

who was one of the servants of the palace, who was raised in Dar 

Al-Aziz in God, and Berjowan was the owner of his treasury in the 

palace, so when death came, Berjwan recommended to his ruling 

son the command of God. Berjouan to seize his state, and assume 

the position of the ministry (mediation), then increased his control 

over the ruling caliph and the state, which called on the caliph to 

organize his assassination in the year 390 AH.   
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 المقدمة
يعد العبيد احد مككنات المجتمع المصرؼ اباف حكـ الدكلة الفاطمية ، كقد كاف ليـ دكر 
كبير في الكثير مف االحداث التي مرت بيا الدكلة الفاطمية ، فقد كانكا مف جممة طكائف الجيش 

أثر كبير عمى سير االحداث السياسية في الدكلة كحصكليـ عمى الدعـ  الفاطمي ، مما كاف لو
كاالسناد مف بعض الشخصيات الميمة في الدكلة الفاطمية ، كقد استخدـ البعض االخر منيـ 
في الخدمة في القصكر، كمع ذلؾ فقد استطاع البعض منيـ التدرج بالمياـ مف الخدمة في 

برجكاف خادـ الذؼ أصبح شخصية  ليا أىمية كبيرة اذ القصر الى المناصب العميا ، كمنيـ 
استطاع اف يصل الى منصب الكزير كاستحكذ عمى شؤكف الدكلة الفاطمية ، كسنتناكؿ بالبحث 
كيفية كصكؿ برجكاف الى منصب الكزارة ، كتكلية أمكر السمطة بالدكلة لحيف القضاء عميو 

ة المتكفرة قسـ البحث إلى أربع محاكر األكؿ كتدبير عممية اغتيالو كالتخمص منو ، كبحسب الماد
عف سيرتو الذاتية ، كالمحكر الثاني تحدثنا فيو عف جيكده في التخمص مف منافسيو ، ك المحكر 
الثالث كاف عف دكره في إدارة دكلة الحاكـ بأمر هللا الفاطمي ، إما الرابع كاألخير فكاف عف 

 اغتيالو . 

 اواًل: سيرتو الذاتية 

ىمية الشخص أ لعزيزؼ ، المكنى أبك الفتح ، الممقب باألستاذ كىك لقب يدؿ عمى برجكاف ا
الذؼ يحممو ، حيث اف االستاذ عند الفاطمييف ىك المكلى كلو مكانو رفيعة كيجمعيا الفاطميكف 

، مف اكاسط أكربا ، كىؤالء كفدكا (3)، كقيل أسكد(2)، كاف خصيًا صقمبيًا أبيض(1)بكممة االستاذكف 
في فترات متقاطعة ، ككانت ميماتيـ تنحصر بالخدمة في قصكر الخمفاء كاالمراء  عمى مصر

ككانكا يطمقكف عمييـ في مصر )االرقاء(، فقد كاف الفاطميكف يشتركف النكع األبيض مف صقمية 
، كيربكنيـ تربية خاصة ،كيعدكىـ اعدادًا عسكريًا معينًا ،فاذا ما أطمأنكا الى تدريبيـ  كبالد الرـك

كالئيـ ،ضمكىـ الى حاشيتيـ كألحقكىـ بجيكشيـ،كأسندكا الييـ المناصب الميمة في  كالى
، ككاف مف بينيـ برجكاف (5)، كقد كاف العبيد البيض يمثمكف الطبقة االرستقراطية لمعبيد(  4)الدكلة

صره ، ، ثـ أظير تميزًا كليذا اختير مدبرًا كمنظمًا لكل أمكر ق(6 )الذؼ تربى في دار العزيز باهلل
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، كذاع صيتو في كل انحاء مصر آنذاؾ فقد عرفت احد حاراتيا باسمو (7)كاصبح صاحب خزانتو
  . (8)كىي حارة برجكاف تقع في بالقاىرة

فمما اقترب اجل الخميفة العزيز أكصى برجكاف عمى أبنو ابي عمي المنصكر الممقب 
خرج  برجكاف مسرعًا الى أبنو  ،(13)ق386، فمما مات العزيز باهلل سنة (9)بالحاكـ بأمر هللا

الحاكـ بأمر هللا الذؼ كاف عمره أحدػ عشرة سنة، فكجده عمى شجرة جميز يمعب في الدار التي 
لبسو العمامة  الجكىر عمى رأسو  كقبل لو األرض كقاؿ : أمات بيا العزيز  فطمب اليو النزكؿ ف

الى الناس عمى تمؾ الييئة، فقبمكا لو  كخرج بو –"السالـ عمى أمير المؤمنيف كرحمة هللا كبركاتو" 
كالزمو في خركجو كفي مجالسو ، (11)األرض كسممكا عميو بالخالفة ، كسار بو الى القاىرة

ق ، ككاف يخرج خمفو 386حضر معو صالة عيد االضحى المبارؾ سنة (12)الخاصة كالعامة
  3في الدكلة الفاطمية، كىذا التقارب زاد مف قكتو كنفكذه (13)أينما ذىب كفي كل رككباتو

مف شيكخ كتامة  (14)ككاف برجكاف مدبر دكلتو ككاف رديفو في ذلؾ الحسف بف عمار      
اليو مقابل اعالنيـ البيعة لمخميفة الحاكـ بأمر هللا كيمقب بأميف  (15)اختاركه لتككف الكساطة

سطت أيدؼ كتامة في ، كتغمب ابف عمار كانب(16)كىك أكؿ مف تمقب بذلؾ زمف الفاطمييف ،الدكلة
فقد كاف رجاًل قكؼ الشكيمة ، كافر العصبة ، معتزًا بنفسو كبأمارتو عمى كتامة  (17)أمكاؿ الناس

 3 (18)كالمغربيف أنذاؾ

 ثانيًا : جهوده في التخلص من منافسيو 

كاف برجكاف بحكـ طبيعة منصبو، أكثق اتصااًل بالخميفة الصبي ، كأشد تأثيرًا فيو كمقدرة 
الذؼ كاف مف اشد منافسيو  (19)جييو ، فمـ يمبث اف نشب الخالؼ بينو كبيف أبف عمارعمى تك 

ف كبالغ في اإلحساف إلييـ يك آنذاؾ ، كذلؾ عندما زاد أمر ابف عمار كتمّكنو فقد أظير الكتام
نو عندما استمـ االصطبالت ككانت عامرة ، فكزعيا لرجاؿ كتامة ككاف فييا ألفًا أى تح

، كلـ يبق مف شيكخيـ اال مف قاد اليو الفرسيف كالثالثة بمراكبيا ،كما أنو باع كخمسمائة  فرس 
لكؼ ،حتى بيعت الناقة بستة دنانير ، كالحمار الذؼ ألمف الخيل كالنجب كالحمير ما يتجاكز ا

،كخّكؿ رجاؿ كتامة في األمكاؿ كبسط أيدييـ ، كفّرؽ (23)ربعكف دينارًا بيع بأربعة دنانيرأقيمتو 
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ق انبسطت يد كتامة كجاركا عمى الّناس بديار مصر، 387ما خمَّفو العزيز، ففي سنة فييـ 
  3( 21)كامتّدكا ألخذ أمكاليـ 

زاد تسمط ابف عمار حتى أنو قطع أكثر الرسـك التي كانت ألكلياء الدكلة مف االتراؾ      
تب ، كفرؽ كثيرًا مف كالعبيد،  كقطع أكثر ما كاف في المطابخ ، كقطع ارزاؽ جماعة أرباب الرا

كقد بالغ في تكبره كغركره حتى كاف يدخل القصر كيغادره كىك راكب  ،(22)الجكارؼ طمبًا لمتكفير
عمى فرسو ، كالـز جميع الناس بالترجل لو، كتقبيل ركابو ، كاغمق ابكاب منزلو اال عمى الخاصة 

  3 (23) كاالكابر مف بني قكمو

جتمع أمكر المالية ألالسيطرة عمى أمكر الدكلة كخاصة اكعندما قكيت شككتو كاستطاع      
، فعمـ برجكاف بذلؾ ، فبالغ في حفع الحاكـ (24)مشايخ كتامة معو كحّسنكا اليو خمع كقتل الحاكـ

كعمل ألجل ابطاؿ مخططاتيـ في التخمص مف الخميفة ، فضـ برجكاف شكر العضدؼ بأمر هللا 
الى صفو لحماية الحاكـ بأمر هللا ، فكتب برجكاف إلى  (25 )كىك مف غمماف عضد الّدكلة بف بكيو

يستنصره كيشكك إليو ما ىـ فيو ، كيدعكه إلى قصد مصر كمقابمة نعمة العزيز  (26)منجكتكيف
، فتقّبل منجكتكيف كتابو كركب إلى المسجد الجامع (27) عنده ككشف ىذه الغّمة عف كلده الحاكـ
 . (28) يل العزيز إلييـبثياب المصيبة كجمع الناس كذكرىـ جم

ثـ خرج إلى ذكر ما لو عميو خاّصة مف االصطناع كما يمزمو مف خدمة كلده بعده ، ثـ 
ذكر تغمَّب ابف عّمار عمى الممؾ كسكء سيرتو كما يمقاه الحاكـ بأمر هللا بمصر مف الّذلة كاليكاف 

بكاء كتخريق الثياب كأجابكه كبكى بكاء شديدا رّقت لو القمكب كخّرؽ ثيابو كاقتدػ الناس بو في ال
 الحصكؿ، حيث أنيـ لـ يأممكا (29 )إلى الطاعة كبذؿ الميج مف غير التماس عطاء كال مؤكنة

عمى األمكاؿ كالعطايا  مقابل نصرة الخميفة الحاكـ ، فقد حمفكا لقائدىـ منجكتكيف عمى طاعة 
مف دمشق في ستة آالؼ  الحاكـ كقتاؿ ابف عمار ، فأنفق فييـ األمكاؿ ككّثق منيـ ؛ كبرز

 . ( 32) بكامل جيشو  31، لممسير فسار إلى الرممة33فارس

لّما كصل الخبر إلى ابف عّمار بما فعمو منجكتكيف شعر بالخكؼ كليذا أتخذ بعض        
 االجراءات لمكاجيتو أىميا :  
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حاكـ فبذلكا جمع كجكه كتامة كأخبرىـ بما تجّدد ، كأظير ليـ أّف منجكتكيف قد عصى عمى ال-1
 .  (33)الطاعة كاالنتياء إلى ما يأمرىـ بو

حاكؿ أبف عمار استمالت برجكاف كشكر العضدؼ كاستحمفيما عمى المساعدة كالمعاضدة ، -2
كقاؿ ليما :"أنا شيخ كبير كقد كثر الكالـ عمّى كالقكؿ فّي ، كليس لي غرض إالَّ في حفع اإلماـ 

 .( 34) لمساعدة فما كسعيما إال أف حمفا لو اضطراراً الحاكـ"؛ كسأليما أف يحمفا لو عمى ا

كأمّده  بكل ما يحتاجو مف  ،(35)أعد جيشًا كأسند قيادتو الى أبي تميـ سميماف بف جعفر-3
  3( 36)األمكاؿ كالعدد كجنده لقتاؿ منجكتكيف 

 فأمر قائد جيشو  بالمسير إلى الشاـ ،. في ثاني صفر ، فخرج في ستة ثـ أعد خطة لحربو
فممكيا ؛ كسار سميماف حتى نزؿ  عشر ألف فارس كراجل ، أما منجكتكيف  فقد تكجو إلى الّرممة

 . (38)كعسكر فييا ( 37)بظاىر عسقالف

ق ، كتمكف 387كالتقى الطرفاف بعسقالف كحدثت الحرب بينيـ  بعد ثالثة أّياـ ؛ ككاف ذلؾ سنة 
، (39)ش منجكتكيف مما ادػ الى ىزيمتوجيش ابف عمار مف قتل أربعة قادة، كألفي مقاتل مف جي

 .(43 )كىركبو مف أرض المعركة

فخرج الكل في طمبو كتـ ، كجعل أبك تميـ لمف يأتيو بمنجكتكيف عشرة آالؼ دينار كمائة ثكب 
أدركو كأسّر كسمـ  إلى أبى تميـ مقابل االمكاؿ . فحمل إلى مصر كأبقى ابف عّمار عميو 

ذلؾ احترامًا لو كرغبة في التقرب اليو ، كانما فعل ذلؾ كاصطنعو كأحسف إليو  كلـ يكف 
أخت الحاكـ بأمر ( 42)، كذلؾ بتدخل مف ست الممؾ(41) لمحصكؿ عمى استمالة المشارقة بذلؾ

هللا التي رضخ ابف عمار لمداخالتيا ، فأصدر أمر بالعفك عف منجكتكيف كا عادة االعتبار الية، 
ئد المظفر الذؼ انتصر في اكثر مف معركة ضد ككانت ترغب في االبقاء عمى ىذا القا

 .(43)الرـك

السمطات ، باستئثار شتد ساعد كتامة كبالغ رجاليا أبعد ىذه االحداث كانتصار ابف عمار       
، كمنيـ األمير جيش (44)ككثر فسادىـ كبادر ابف عمار الى اعكاف برجكاف  فعزليـ عف مناصبيـ
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كانت االجكاء تمكح باف ك  ( ، 46) الشاـ كاستعمل عمييا أخاهعف كالية طرابمس (45)بف الّصمصامة
كفة كتامة قد رجحت في كل شيء ، كاف نفكذ برجكاف كالصقالبة سيقضى عميو ،كلكف برجكاف 

          3( 47) يراقب ابف عمار عف كثب كيتممس الفرص لمقضاء عميو

ة ، ككاف سببيا أّف كجاءت ىذه الفرصة عندما حدثت الفتنة بيف المشارقة كالمغارب 
سميماف بف جعفر لما عزؿ جيش بف الّصمصامة عف طرابمس حضر القائد جيش إلى مصر 

كبرجكاف سّرًا كعّرفيما بغض أىل الّشاـ في المغاربة ؛ ككاف جيش  (48)كاجتمع بشكر الخادـ 
، فكقع  أيضا مف كتامة كبينو كبيف سميماف عداكة متمكنة ، فحّسف ليما الفتؾ بالحسف بف عّمار

ىذا الكالـ مف برجكاف بالمكقع العظيـ. كعمـ برجكاف أف القاىرة كمصر قد خمتا مف المغاربة كلـ 
ق قرر برجكاف مع شكر العضدؼ اف 387، ككاف ذلؾ  سنة (49 )يبق فييما إالَّ العدد القميل

مبادرة ، كأحّس ابف عمار بذلؾ فقصد ال(53)يركبا مع جماعة مف الغمماف لمتخمص مف ابف عمار
باإليقاع ببرجكاف كشكر  كرّتب جماعة في دىميز داره ، كقرر معيـ الفتؾ بيما إذا دخال إليو . 
ككاف لبرجكاف عيكف كثيرة فاطَّمعكا عمى ما دّبره ابف عمار عميو كاتفق أّف الحسف استدعاه كمعو 

مف الغمماف . شكر، فركبا إلى داره  ككانت في آخر القاىرة مما يمي الجبل ، كمعيما جماعة 
فمّما كصال إلى باب الّدار ظيرت ليما عيف القضّية فعاد إلى القصر بسرعة ، كجّرد الغمماف 

 .  ( 64) سيكفيـ ، فدخال قصر الحاكـ

، ىـ عمى باب القصر ، كبرجكاف يبكى، كاجتمع األتراؾ كالّديمـ كالمشارقة كغير فثارت الفتنة     
ى القياـ بكاجب خدمة الحاكـ ، كقد ركب الحسف بف عّمار كىـ يبككف لبكائو ، كىك يحّرضيـ عم

في كتامة إلى الجبل ، كتبعو كجكه الّدكلة ، فصار في عدد كثير . كفتح برجكاف خزائف الّسالح 
في خمسمائة ( 52)، فبرز منجكتكيف كيناؿ الطكيلالغمماف كغيرىـ ، كأحدقكا بالقصركفّرقيا عمى 

ينيـ كبيف الحسف بف عّمار إلى كقت الظير مف يكـ فارس مف األتراؾ، ككقعت الحرب ب
ق فانيـز ابف عّمار، كرجعت العاّمة إلى داره فنيبكىا كنيبكا 387الخميس شير شعباف سنة 

ـّ كتفّرقت عنو جمكعو؛ كفتحخزائنو برجكاف باب القصر، كأجمس  ؛ كاستتر عند بعض العكا
الجند ، فمـ يختمف عميو أحد ؛ ككتب  ،كجّدد لو البيعة عمى(53)، كأكصل إليو الّناسالحاكـ

 .  (54) األمانات لكجكه كتامة كقّكاد الّديمـ كراسميـ بما يطّيب قمكبيـ فأتكه
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 ثالثًا: دوره في إدارة الدولة 

عندما أثبت برجكاف قدرتو عمى ادارة شؤكف الدكلة بجدارة مف خالؿ تخمصو مف منافسيو       
الذيف اخذت سمطتيـ تزداد ، كقد بذلكا جيدىـ لالستحكاذ المتمثميف بأبف عمار كشيكخ كتامو 

عمى مقدرات الدكلة تقدـ الحاكـ بأمر هللا الى برجكاف لينظر في شؤكف دكلتو ، فنظر في ذلؾ 
ق، فحقق بذلؾ برجكاف غايتو مف التخمص مف ابف عمار 387لثالث بقيف مف رمضاف سنة 

افظة عمى االمف كاليدكء في الدكلة كمنيا أنو كأخذ مكانو فكانت لو العديد مف االجراءات لممح
سار الى القصر كجمع الغمماف كاالتراؾ كنياىـ عف التعرض الحد مف الكتاميف كالمغاربة ، 
كاخذ بأجراء الرسـك كالركاتب التي قطعيا ابف عمار ،  كأجرػ البف عمار ما كاف يجرػ لو اياـ 

 .( 55) اكية كغيرىاالعزير باهلل ، كحرمو مف المحـك كالتكابل كالف

مكاؿ ، كأرضى الطائفتيف ألنفق اأكما انو ساس أمكر الجند مف المصطنعيف كالمغاربة ، ك        
بعد اف كادت تككف فتنة بيف الطرفيف ، فمما ىمكا اف يتكاقعكا أخرج األستاذ برجكاف األمكاؿ 

كالعجـ كغيرىـ، كساس كأصمح ذات البيف ، كرفع المغاربة كجعميـ في كاليات الجند مف الترؾ 
لى كجكه العاّمة (56)أمكر الترؾ كالعجـ ، كدبر احسف التدبير ، ككتب الممطَّفات إلى األشراؼ كا 

 .( 57)بدمشق باإليقاع بأبي تميـ كنيبو كالى المشارقة بمعاكنتيـ عميو 

كجعل برجكاف ابا العال فيد بف ابراىيـ النصراني كالذؼ كاف كاتبو ، يكقع عنو كلقبو 
، ككاف يركب أكثر الناس الى داره حتى يخرج برجكاف الى القصر فيجمس في اخر (58)الرئيسب

كيجمس فيد في الدىميز األكؿ يكقع كينظر في الظممات كيطالع برجكاف بما يحتاج اليو   دىاليزه ،
   .(59) فيخرج االمر بما يككف ، فمـ يزؿ األمر عمى ذلؾ حتى انتيت مدتيما

ر برجكاف ككتب إلى أىل دمشق يطّيب قمكبيـ كيأمرىـ بالقياـ عمى سميماف كاستقاـ أم      
كاإليقاع بو ؛ فثار أحداث دمشق كقصدكا دار أميرىا سميماف ، فكجدكه كقد التيى بالّشرب 
كانيمؾ عمى لّذاتو ، ككصمت الممطَّفات كأبك تميـ مشغكؿ بميكه . فمـ يشعر إالَّ بيجـك المشارقة 

ه، فيرب عمى ظير فرسو كنيبت خزائنو كأمكالو . كجعل برجكاف الحسيف بف كالعاّمة عمى قصر 
قائد القّكاد ، كبعث جيش ابف دمحم بف الّصمصامة إلى دمشق ، كتمطَّف في إخراج  (72) جكىر



                                                                      

 594 (0202 كانون األول رون )والعش التاسعالعدد  ملحق

 الفاطمية لةبرجوان الخادم وزير الدو  

الحسف بف عّمار مف استتاره ، فخرج ، فأعاد برجكاف عميو ما كاف بيده مف اإلقطاعات كحمَّفو 
كىكذا تخمص بصكرة نيائية مف كجكد أبف عمار كقائده ابي تميـ سميماف  .(61)أالَّ يخرج مف داره

 3بف جعفر ليحقق ما يسعى اليو مف الييمنة عمى كل أمكر الدكلة

كانت سياسة برجكاف ترمي الى تحطيـ نفكذ الزعماء المغاربة ،كنزعيـ عف الكاليات        
ستطيع اف يعتمد عمى كالئيـ كاف يسيرىـ كالثغكر ، كتكزيع السمطة عمى اصدقائو الصقالبة ، ي

كفق أىكائو ،فعيف طائفة منيـ لحكـ الكاليات كالثغكر مثل ميسكر الخادـ عمى كالية دمشق ، 
كيمف الخادـ)أخك برجكاف( عمى كالية غزة كعسقالف ، كغيرىا مف التعينات التي تمت كميا بداية 

     3( 62) ق388سنو 

ثت العديد مف الثكرات كالقالقل في صكر كالرممة بفمسطيف ق حد388اال انو في سنة       
كالشاـ ، فقد اعمف أىل صكر العصياف عمى الحاكـ بسبب فتنة برجكاف كابف عمار ، كثاركا عمى 
مف عندىـ مف المغاربة ، كقتمكا جماعة منيـ ، كثار بعض المالحيف مف أىميا ، كتغمب عمى 

لو)العالقة(،فقبض عمى زماـ الحكـ في صكر ، حتى  البمد رجل مف المالحيف كىك مغامر يقاؿ
كما  ،(63)انو ضرب السكة باسمو ، كنقش عمييا ىذه العبارة " عزًا بعد فاقة لألمير عالقة" 

ثـ   البركج عمى الساحل،كحدث بينو كبيف الركـ قتاؿ فأمتنع العالقة كمعو طائفة في بعض 
  .( 66 )بالّرممة كنيبيا (65) لجراحى.كما كثار مفرج بف دغفل ا ( 64)األماف  طمبكا

كحاكؿ برجكاف القضاء عمى ىذه المشاكل مف خالؿ بعض اإلجراءات التي تضمف 
جيشًا ضخمًا بقيادة جيش بف  سالمة ككحدة اجزاء الدكلة الفاطمية ، فأرسل برجكاف الى فمسطيف

ارد مفرج بف دغفل  الّصمصامة ،  فسار الجيش الى الرممة كاستكلى عمييا كاخضع ثكارىا ، كط
  3( 67 )كقكاتو حتى اذعف الثائر لطمب االماف كالصمح ، فعفا عنو كأمنو

  ،، كضـّ إليو عسكرا(68)بقيادة القائد عبد الّصمد ابف أبي يعمىكما كسير جيشًا إلى الشاـ 
فمّما كصل إلى الّرممة  ،ق 388فسار مف القاىرة ألربع عشرة ليمة خمت مف ذؼ القعدة سنة 

إليو مف جند الّساحل خمسة آالؼ فارس ، ككجد سميماف بف جعفر بف فالح بيا فقبض  حضر
 . ( 69)عميو كسّيره إلى مصر
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كقد كانت االنتصارات كالتخمص مف الثكرات تأكيد عمى القيادة الحكيمة لبرجكاف كتأكيد      
  3لرغبتو في تثبيت اركاف الدكلة كضماف السيطرة عمى جميع اجزائيا 

 ه4:2: اغتيالو سنة رابعاً 

اجتمعت العديد مف االسباب التي دفعت الخميفة الحاكـ بأمر هللا الى أتخاذ قراره بالتخمص      
مف سمطة برجكاف ، كتدبير عممية الغتيالو ، كمف ىذه األسباب أف  برجكاف كاف يأخذ الحاكـ 

ف التبذير في غير بتيذيب األخالؽ كينصحو ، كيمنعو كثرة الرككب لفرط اإلشفاؽ كيصّده ع
  3( 73)مكضع االستحقاؽ ، فصارت لو ىذه األحكاؿ ذنكبًا ، ثـ ألّف لكل امرغ أجال مكتكباً 

كلـ يفطف برجكاف الى ما كقع في نفس االمير الفتى كمشاعره مف التبدؿ كالتطكر ، 
فاستمر يعاممو معاممة الطفل المحجكر عميو ، كيبالغ في حجبو بحجة حمايتو كالحرص عمى 

 3( 71)راحتو، كشعر الحاكـ بأف ذلؾ ال يتفق مع مقامو كمكانتو باعتباره خميفة

كما أف الحاكـ أنف كنقـ عمى برجكاف أمكرًا عدىا عميو مف سكء أدبو ،كحمل برجكاف عمييا      
دالتو عمى الحاكـ بأنو قديـ في دار أبيو ، كأنو رباه صغيرًا ، كقاـ بأمر دكلتو ، فكاف الحاكـ 

كهللا أني ألذكر كقد استدعيتو  يكمًا كنحف راكباف ، فصار الي كرجمو عمى عنق فرسو  يقكؿ :
كبطف الخف قبالة كجيي، فشاغمتو في الحديث كلـ أره تكبره في ذلؾ كغير ذلؾ مما يطكؿ 

 .( 72)شرحو

سباب التي أدت الغتياؿ برجكاف منيا اف الحاكـ نقـ عمى برجكاف ألنو كاف ألكمف ا
تصاؿ برجاؿ الدكلة كشؤكنيا ، كيدفع بو ما استطاع الى مجالي الميك كالمعب ، يحجبو  عف اال

غير اف الحاكـ كاف يشعر رغـ حداثتو بخطكرة منصب برجكاف ؛ كاستئثاره  بالسمطة كبمكغو 
ذركة السمطاف كالنفكذ ، ككاف الحاكـ قد أشرؼ عمى الخامسة عشرة ، كأضحى الطفل فتى يافعًا 

كح ؛ككاف برجكاف يذىب في طغيانو كعسفو الى حدكد بعيدة ، كيثير حكلو شديد اليقظة كالطم
البغضاء كالحقد ، كيحفز بذلؾ خصكمو داخل البالط كخارجو الى العمل عمى تقكيض سمطانو 

 (73) كمكانتو
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كما اف برجكاف تغيرت أحكالو كتصرفاتو فبعد اف كاف ميتـ بالدكلة كاستقرارىا ،تغير الى       
بمذاتو كاقبل عمى سماع الغناء ككاف كثير الطرب شديد الشغف بو ، فكاف يجمع االستقالؿ 

المغنييف مف الرجاؿ كالنساء بداره فيككف معيـ كأحدىـ ، كال يخرج مف داره حتى يمضي صدر 
النيار كيتكامل الناس عمى بابو ، فيركب الى القصر ، كال يمضي اال ما يختار مف غير 

 .(74) اد غركره  كاستبداده  بأمكر الدكلة كأحكاؿ الرعيةكىذا يعني أنو ز  ،مشاكرة

، الخصـ كالمنافس القكؼ (75)ككاف مع الحاكـ خادـ يعرؼ بريداف  الصقمبي حامل المظمة
مف برجكاف إليو فزاده ريداف  بأمر هللا لبرجكاف داخل البالط ، فأنس في شككػ الخميفة الحاكـ

 .(76)إغراء بذلؾ االمر

دـ يتبيف بأف الحاكـ شعر بخطكرة مربيو كمدبر دكلتو كخاصة كأنو كاف كمف خالؿ ما تق
كما لعبت الكشاية كالحسد  3حريص عمى االستئثار بالسمطة  كاستيتاره بو الى حد اإلساءة اليو
 3دكر كبير في زيادة كراىية الحاكـ لبرجكاف ، كليذا حكـ عميو بالقتل

تعادة سمطتو المسمكبة ، فاستدعى الحسيف ق رغبة في اس393أمر الخميفة بقتل برجكانسنة
بف جكىر قائد القكاد كعيد اليو بتمؾ الميمة ، فبعث الحاكـ الى برجكاف لمرككب معو الى بستاف 

كقاؿ الحاكـ لريداف :" إذا حضر ، ( 78) اكأمر الناس بالرككب إلى الصيد ليتفّرقك  ،(77) المؤلؤة
التفّت إليؾ فاغتمو بالسّكيف" فبينما ىما في الحديث إذ  برجكاف كتبعني إلى البستاف فاّتبعو . فإذا

دخل برجكاف فقاؿ : " يا مكالؼ الحّر شديد ، كالبزاة ال تصيد في مثمو" فقاؿ :" صدقت ، كلكّنا 
ندخل البستاف كنطكؼ ساعة كنخرج" ، فقاـ كمشى أرجكاف خمفو ريداف بعده فأىكػ ريداف عند 

. فقاؿ برجكاف :"يا مكالؼ (79)ظير أرجكاف فأطمعيا مف صدره التفات الحاكـ إليو بالسكيف إلى 
  3( 83)غدرت"  كصاح الحاكـ بالخدـ كتكاثركا كأجيزكا عميو 

 خامسًا : نتائج اغتيال برجوان   

كاف مف نتائج اغتياؿ برجكاف أف حدثت حالة مف الفزع فخرج الخدـ الكبار، فرّدكا        
. فسأليـ شكر العضدؼ عف الحاؿ فمـ يجيبكه ، فجاء الناس الجنائب كبغاؿ المككب كالجكارح 
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أمر لـ يفيمكه . كعاد شكر كالمككب كشير الجند سيكفيـ كظّنكا حيمة تّمت البف عّمار عمى 
 . (81 )الحاكـ كأحاطكا بالقصر كعظـ األمر كاجتمع القّكاد كالكجكه

برجكاف في القصر كقد فخرج عقيق الخادـ كىك يصيح : قتل مكالؼ ، ككاف عقيق عينًا ل
، 82فأضطرب الناس كبادركا الى باب القصر الكبير فكقفكا عنده 3جعمو عمى خزاناتو الخاصة 

فمّما رأػ الحاكـ زيادة االحتياط ظير مف منظرة عمى أعمى الباب كسمَّـ عمى الناس ، فترّجمكا لو  
خطَّ يده إلى شكر كأكابر كخدمكه ، كأمر بفتح الباب كأنفذ عمى أيدؼ أصحاب الرسائل رقاعا ب

األتراؾ كالقّكاد مضمكنيا :"إّني أنكرت مف أرجكاف أمكرا أكجبت قتمو كقتمتو . فالزمكا الطاعة 
كحافظكا عمى ما في أعناقكـ مف األيماف" ، فمّما كقفكا عمييا أذعنكا كسمَّمكا ، كاستدعى الحسيف 

فصرفيـ كعادكا إلى دكرىـ كالنفكس بف جكىر ، ككاف مف شيكخ القّكاد ، فأمره بصرؼ الناس . 
. كما اف ريداف صاح فييـ قائاًل :"مف (   83) خائفة كجمة مف فتنة تثكر بيف المشارقة كالمغاربة

 .( 84)كاف في الطاعة فمينصرؼ الى منزلو كيبكر الى القصر المعمكر

اآلخرة  ككانت ىناؾ اجراءات اتخذىا الخميفة الحاكـ بأمر هللا حيث جمس بعد عشاء     
كاستدعى الحسيف بف جكىر كفيد بف إبراىيـ ، كتقّدـ بإحضار الكّتاب فحضركا كأكصميـ إليو 

كأمر بإعطاء « كقاؿ ليـ :" إّف فيدا كاف كاتب برجكاف كىذا اليكـ كزيرؼ ، فاسمعكا لو كأطيعكا 
  2(96)يـ "، فاعرؼ حقكقيـ كأحسف إليف قاؿ لفيد: "ىؤالء الكّتاب خدميالكتاب جميع حقكقيـ حي

كنزؿ قائد القكاد الحسيف كفي صباح اليـك التالي بكر الناس الى القصر فكقفكا في الباب ،      
، كأذف ليـ فدخمكا الى ساحة القصر ، فخرج الييـ الحاكـ عمى فرس اشقر ، ككقف  بف جكىر

 في صحف القصر كريداف عف يمينو ،فحدث الناس قائاًل:" اف برجكاف عبدؼ ، استخدمتو
كاآلف فأنتـ شيكخ دكلتي كاشار الى  3فنصح، فأحسنت إليو، ثـ أساء في أشياء عمميا فقتمتو 

كتامة كأنتـ عندؼ اآلف أفضل مما كنتـ عميو ، ثـ ألتفت الى األتراؾ كقاؿ ليـ أنتـ تربية ابي 
مكـ ، العزيز باهلل ، كمقاـ األكالد ، كما لكل أحد عندؼ إال ما يؤثره كيحبو ، فككنكا عمى رسك 

كقبمكا االرض  بيف يدؼ  كامضكا الى منازلكـ ، كاضربكا عمى ايدؼ سفيائكـ" فدعكا جميعًا ،
 .( 86) الخميفة كانصرفكا
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كأمر بأف يكتب إلى سائر كالة البالد بقتل أرجكاف كتسكينيـ في أعماليـ كنّفذت الكتب         
ق ،كدفف في المكاف الذؼ قتل 393كسكف الناس كأمف ما خيف مف الفتنة ، ككاف ذلؾ في سنة 

فيو ، كمضى برجكاف كأّنو لـ يكف كلك عمـ أّف ىالكو عمى يد الحاكـ ألقصر عف ذلؾ االجتياد 
( 87)في حفظو

 . 

كقرغ سجل بالقصر  نصو بعد البسممة :" معاشر مف يسمع ىذا النداء مف الناس 
ة بما ال يشركيا فيو أحد مف أكجب اختصاص االئم –كلو الكبرياء كالعظمة  –أجمعيف : أف هللا 

فمف أقدـ بعد قراءة ىذا المنشكر عمى مخاطبة أك مكاتبة لغير الحضرة المقدسة بسيدنا  3االمة 
 .( 88) أك مكالنا فقد أحل أمير المؤمنيف دمو  فميبمغ الشاىد الغائب إف شاء هللا"

 سادسًا : تركة برجوان 

يجمع ثركة كبيرة ، فكانت تركة برجكاف  أستطاع برجكاف في فترة تكليو أمكر الدكلة اف
كبيرة ، فقد أمر الخميفة الحاكـ صاحب بيت الماؿ بإحضار تركة برجكاف ، ككاف مف جممة ما 
كجد لو ألف سركاؿ  دبيقي بألف تكَّة حرير ، كناىيؾ بمكجكد يككف ىذا مف جممتو ، كمائة 

كمف الثياب المخيطة كالصحاح  منديل شرب ممكنة معممة كميا عمى مائة شاشية )اؼ عمامة (،
، كمائة ف العيف ثالثة كثالثكف ألف ديناركالحمي كالمصاغ كالطيب كالفرش ماال يحصى كثرة، كم

كخمسكف فرسًا لركابو ، كخمسكف بغمة ، كثالثمائة رأس مف بغاؿ النقل كدكاب الغمماف ، كمائة 
نيا عشركف مف الذىب ، كمف الكتب الشيء الكثير، كحمل لجاريتو مف مصر كخمسكف سرجًا م

  3 ( 89)الى القاىرة رحل عمى ثمانيف حمارًا ، كأدخمت التركة الى القصر
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 الخاتمة
 -: تكصمنا الى جممة مف النتائج  نكجزىا في النقاط اآلتيةبعد دراستنا لمكضكع البحث  

ىـ كاجناسيـ طبقة اجتماعية، كاف ليا اثر بارز في حياة شكل العبيد عمى اختالؼ مصادر  -1
فأستطاع البعض منيـ الحصكؿ عمى المكانة الرفيعة بفضل ما 3المجتمع المصرؼ الفاطمي

تمتعكا بو مف قكة كذكاء مكنتيـ مف الحصكؿ عمى رضى الخمفاء كىذا ما حصل عندما استحكذ 
حاكـ مف بعده فكاف اف استكلى برجكاف عمى برجكاف عمى رضى العزيز باهلل فأكصاه عمى كلده ال
 3السمطة بصكرة فعمية بكجكد الخميفة المحجكر عميو

قتل برجكاف بتدبير مف الخميفة الحاكـ بأمر هللا ، بعد اف كانت مدة نظره في أمكر الدكلة  -2
بع سنكات ، فاستطاع الخميفة الحاكـ بأمر هللا بعد ار ( 93 )سنتيف كثمانية أشير تنقص يكمًا كاحداً 

أف يطكؼ مرحمة الحداثة ، كأف يبدأ عيده الفعمي ، فالحاكـ في ىذا السف اؼ الخامسة عشرة بدأ 
مضطـر النفس كاالىكاء ، كافر الذكاء كالجرأة كالعـز ، فقرر اعادة تكزيع المناصب االدارية 

برجكاف  كالعسكرية في الدكلة ليمسؾ بجميع نكاحي الدكلة بيد مف حديد بعد تخمصو مف سمطة
  3 (91) كاعكانو

، فغير دكلتو  تمتع الخميفة الحاكـ بعد تخمصو مف الحجر بحرية التصرؼ بجميع امكر -3
طريقة حياتو، فاخذ عمى عاتقو تنظيـ مجمسًا ليميًا كاف يحضره أكابر رجاؿ الدكلة كقكاد الجيش 

الحداث المستجدة كالمسؤكليف عف الماؿ كاالقتصاد لدراسة كبحث الشؤكف العامة لمدكلة كا
 . ( 92) ككانت ىذه أكؿ ظاىرة ليياـ الحاكـ بالميل كالتجكاؿ في ظمماتو  ؛بالدكلة
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 الهوامش 
االستاذكف ىي رتبة تنقسـ الى قسميف االستاذيف المحنكيف ،كتقسـ الى تسع كظائف ) شاد التاج،  ( 1)

لدفتر( كاالستاذيف غير صاحب المجمس ،صاحب الباب ،صاحب الرسالة ،زماـ القصكر ،صاحب ا
المحنكيف كليـ كظيفتاف ىما)نقابة الطالبيف ،كزماـ الرجاؿ كالطكائف( ينظر: ابف الطكير ،نزىة المقمتيف 

 . 434-1/433؛ المقريزؼ ، الخطط 3/478؛ القمقشندؼ، صبح االعشى34
؛ ابف ابي 2/572؛ المقريزؼ ، المقفى :86ينظر: ابف الصيرفي ،االشارة الى مف ناؿ الكزارة ، (2)

 3 92؛ عناف، الحاكـ بأمر هللا، 16دينار، المؤنس،
  13/69الصفدؼ، الكافي بالكفيات: (3)
لمعرفة المزيد عف الصقالبة كتسميتيـ كمكاطنيـ كىجرتيـ ينظر : الحجاج ، الصقالبة دراسة في  (4)

سياسي كالثقافي في رىـ ال؛المجالي : احمد حامد عكدة ، الصقالبة كدك  183-163احكاليـ العامة ، 
 ،؛ مصطفى، الصقالبة الخصياف في االندلس 2338، اطركحة دكتكراه منشكرة ، جامعة مؤتو ،االندلس
  3كغيرىا  411-439

 298متز ،الحضارة العربية  (5)
العزيز باهلل : ىك ابف المعز لديف هللا ابي تميـ معد بف منصكر، امو أـ كلد اسميا درزاف كلد  (6)

ـ. كاف كريما كشجاعا حسف 975ىػ /365ـ كلي العيد بمصر كبكيع سنة 955ىػ/ 344ة بالميدية سن
ـ لممزيد ينظر : ابف حماد ، اخبار الممكؾ بني عبيد 996ق/ 386االخالؽ قريبًا مف الرعية، تكفي سنة 

 .66-65؛ ابف ابي دينار ،المؤنس334-332بمغة الظرفاء ؛ الركحي ، 94-93كسيرتيـ 
 3 91؛عناف، الحاكـ بأمر هللا، 4/122ؼ ، النجـك الزاىرة :ابف تغرؼ برد (7)
 ،؛المقريزؼ 3/431القمقشندؼ، صبح االعشى : ؛11/375، البداية كالنياية :ابف كثير (8)

؛ سيد، الدكلة  5/217؛ابف المقفع ، تاريخ البطاركة : 16القيركاني، المؤنس،؛ 2/373الخطط:
 3 48 ،الفاطمية

ىك ابك عمي المنصكر ، الممقب بالحاكـ تكلى الحكـ بعد كفاة كالده العزيز سنة  الحاكـ بأمر هللا :  (9)
ـ كبعيد منو ، مر الحاكـ في حياتو بمراحل بدأت بسياسة العنف كالقتل ثـ تحكؿ في 996ق/ 386

شكاؿ سنة  27المرحمة االخيرة مف حياتو الى الزىد في الحياة  تكفي في ظركؼ غامضة ففي ليمة 
؛ 237ـ( خرج الحاكـ ك لـ يعد يعرؼ عنو شيء . لممزيد ينظر : االنطاكي ، التاريخ  1323ىػ/ 411)
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-314،  119-9/118؛ ابف االثير ، الكامل 133-94ابف حماد ،اخبار ممكؾ بني عبيد كسيرتيـ 
 3 67-66؛ابف ابي دينار ،المؤنس315-335؛ الركحي ،بمغة الظرفاء 315

 3 2/3المقريزؼ ، اتعاظ الحنفا : (13)
، ابف خمكاف ،  335/ىػ7؛ الزركمي، االعالـ : 174-15/173الذىبي، سير اعالـ النبالء: (11)

 3 5/375كفيات االعياف :
 3 93؛عناف ، الحاكـ بأمر هللا ، 573-572؛المقريزؼ ، المقفى الكبير،

 3 9-2/7؛ المقريزؼ ، أتعاظ الحنفا :183ابف ميسر ، المنتقى مف اخبار مصر ، (12)
 3 9-2/7؛ المقريزؼ ، أتعاظ الحنفا :183ابف ميسر ، المنتقى مف اخبار مصر ، (13)
الحسف بف عمار بف عمي الكمبي ، أبك دمحم : مف كزراء الحاكـ بأمر هللا الفاطمي بمصر .أكؿ مف  (14)

ثـ  ،  ى 387كاعتزؿ العمل سنة   ى 386تمقب بأميف الدكلة ، كلي لمحاكـ بأر هللا األمكر كالتدبير سنة 
قتل غيمة في القاىرة . ككاف مف عقالء الكزراء ، ككاف كبير كتامة كشيخيا كسيدىا  .ينظر ترجمتو : 

؛ ابف تغرؼ بردؼ ، 378-2/371؛ المقريزؼ ، المقفى الكبير : 5/374ابف خمكاف ، كفيات االعياف :
 3 4/122النجـك الزاىرة :

بيا كسيط بيف الخميفة كرعاياه . كقد ظيرت ىذه  الكساطة : ىي كظيفة يدؿ معناىا عمى أف القائـ (15)
الكظيفة في عيد الحاكـ بأمر َّللاَّ عند ما رغب أف يستبد بالسمطة ، فأبدؿ منصب الكزارة بكظيفة 

 3 3/561الكساطة . القمقشندؼ، صبح االعشى :
؛ 179-177مف اخبار مصر ،؛ ابف ميسر ، المنتقى 238-237االنطاكي ،التاريخ ،ينظر: (16)

؛ 93؛ سركر ، تاريخ الدكلة الفاطمية ، 36؛ تامر ، الحاكـ بأمر هللا ، 5-2/4، اتعاظ الحنفا :المقريزؼ 
 3 173؛ المناكؼ ، الكزارة كالكزراء ، 92عناف، الحاكـ بأمر هللا،

 3 4/56ابف خمدكف ، التاريخ: (17)
 3 92عناف، الحاكـ بأمر هللا، ؛ 36تامر ، الحاكـ بأمر هللا ، (18)
 3 92عناف، الحاكـ بأمر هللا، (19)
 3 12-2/11المقريزؼ ، اتعاظ الحنفا: (23)
 3 28/169النكيرؼ ،نياية االرب: (21)
عناف، الحاكـ بأمر  ؛ 2/12؛ المقريزؼ ، اتعاظ الحنفا:6/253الداعي ادريس ، عيكف االخبار : (22)

 3 92هللا،
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؛ سركر ، تاريخ الدكلة  37ـ بأمر هللا ،؛ تامر، الحاك6/253الداعي ادريس ، عيكف االخبار : (23)
 3 92عناف، الحاكـ بأمر هللا،؛ 93الفاطمية ،

 3 173؛ المناكؼ، الكزارة كالكزراء،28/169النكيرؼ ،نياية االرب: ينظر : (24)
 3 28/169النكيرؼ ،نياية االرب: (25)
و الشامية فقدـ الشاـ في سنة منجكتكيف كيقاؿ ينجكتكيف التركي  ،كاله الخميفة العزيز  إمرة جيكش (26)

ىػ ، كمضى نحك الدركب فمقي الرـك ككسرىـ ، ككانت كقعتو ىذه تعرؼ بكقعة المحاصة ثـ تكجو 381
ىػ مف حمب بعد أف حاصرىا مدة فمـ يفتحيا فمما كصل دمشق منعو أىل البمد مف الدخكؿ 383في سنة 

ينظر : ابف 3ىػ386لى بعد شكاؿ سنة فجرت بينو كبينيـ حركب فظفر بيـ كدخميا كامتدت كاليتو إ
 3 26/159؛ النكيرؼ ، نياية االرب:279-63/278عساكر ، تاريخ مدينة دمشق :

 3 37؛ تامر ، الحاكـ بأمر هللا ،7/264ابف مسككيو ، تجارب االمـ : (27)
 3 28/169النكيرؼ ، نياية االرب: (28)
 7/264ابف مسككيو ، تجارب االمـ :(29)
 3 28/173نياية االرب: النكيرؼ ، (33)
الرممة : كاحدة الرمل : مدينة عظيمة بفمسطيف ككانت قصبتيا قد خربت ، ككانت رباطا  (31)

 3 3/69كىي في االقميـ الثالث  ينظر : الحمكؼ ، معجـ البمداف :  ،لممسمميف
 3 7/264ابف مسككيو ، تجارب االمـ : (32)
 3 37ر ، الحاكـ بأمر هللا ،؛ تام7/264ابف مسككيو ، تجارب االمـ : (33)
 3 28/173؛ النكيرؼ، نياية االرب:7/264ينظر: ابف مسككيو ، تجارب االمـ : (34)
ىػ، ككاف قبل ىذه 387سمماف بف جعفر بف فالح :أبك تميـ ، كلي إمرة دمشق مف قبل المصرييف  (35)

ىػ  فنزؿ بظاىر 369ي سنة الكالية قد بعثو العزيز باهلل إلى الشاـ في حاؿ تغمب قساـ عمى دمشق ف
دمشق  كلـ يمكنو دخكؿ البمد ككتب قساـ إلى الممقب بالعزيز أنو مقيـ عمى طاعتو فكردت رسل العزيز 
إلى سمماف بف فالح يأمره بالرحيل عف دمشق فرحل عنيا بعد أف أقاـ بيا أشيرًا،  ككلي سمماف بف 

ه عمي بف فالح فتسمـ البمد ثـ قدـ سمماف جعفر بف فالح دمشق مرة ثانية بعد ينجكتكيف  فأرسل أخا
ككاف حسف السيرة عمى ما قيل فأقاـ عمى ظاىر البمد ال يأمر كال ينيي حتى بمغو عزؿ ابف عمار الذؼ 

ينظر: ابف عساكر ، تاريخ 3ىػ 387كاف يمي تدبير أمكر الحاكـ فعزلو عف دمشق فرحل عنيا  سنة 
 3 21/463دمشق :

 7/265االمـ :ابف مسككيو ، تجارب  (36)
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عسقالف: كىي مدينة بالشاـ مف أعماؿ فمسطيف عمى ساحل البحر بيف غزة كبيت جبريف كيقاؿ  (37)
ليا عركس الشاـ ، كقد نزليا جماعة مف الصحابة كالتابعيف كحدث بيا خمق كثير ، كلـ تزؿ عامرة حتى 

إلى أف استنقذىا صالح الديف ىػ  كبقيت في أيدييـ خمسا كثالثيف سنة 548استكلى عمييا اإلفرنج سنة 
ىػ ، ثـ قكػ اإلفرنج كفتحكا عكا كساركا نحك عسقالف فخشي أف  583يكسف بف أيكب منيـ في سنة 

 3 4/122ينظر : الحمكؼ ، معجـ البمداف :3ىػ 587يتـ عمييا ما تـ عمى عكا فخربيا في شعباف سنة
 3 28/173النكيرؼ، نياية االرب: (38)
؛ الداعي ادريس ، 28/173؛ النكيرؼ، نياية االرب:7/265و ، تجارب االمـ :ينظر: ابف مسككي (39)

 3 6/253عيكف االخبار :
؛ المناكؼ ،الكزارة 28/173؛ النكيرؼ، نياية االرب:7/265ابف مسككيو ، تجارب االمـ :ر: ينظ (43)

 3 174كالكزراء ،
 28/173الرب:؛ النكيرؼ، نياية ا7/265ينظر: ابف مسككيو ، تجارب االمـ : (41)
ست الممؾ بنت العزيز باهلل نزار بف المعز لديف هللا ، الفاطمية العمكية : أميرة ، مف الفضميات  (42)

الحازمات المدبرات . كىي أخت الحاكـ بأمر هللا الفاطمي كاف الحاكـ يستشيرىا في معضالتو ،ثـ تغير 
( كبكيع البنو عمي كىك صبي ،   ى 411سنة . كساءت سيرتو في ادارة الدكلة ، فاغتيل ـ بقتمياعمييا كى

فقامت بإدارة الدكلة مدة أربع سنكات ، أظيرت فييا مف العدؿ ما حببيا إلى رعيتيا .كتكفيت بمصر . 
 3 3/78ينظر الزركمي، االعالـ :

 3 37تامر ، الحاكـ بأمر هللا ، (43)
 3 93عناف، الحاكـ بأمر هللا، ؛  37تامر ، الحاكـ بأمر هللا، (44)
:القائد ابك الفتح قدـ الى القاىرة مع المعز لديف هللا ، خرج مع خالو ابراىيـ  جيش بف الّصمصامة (45)

ىػ كقتاؿ اىميا ، كاستمر القتاؿ 463بف جعفر بف فالح الى الشاـ، فجعمو كاليًا عمى مدينة دمشق سنة 
بالكثير مف الحركب ، كقد كاله بينيـ مدة الى اف ىـك ، سار بعدىا مع خالو الى الرممة ، كقد شارؾ 

  ،ينظر ترجمتو: المقريزؼ  3ىػ  387العزيز باهلل كالية طرابمس الى اف ابعده سميماف بف جعفر عنيا سنة 
  373- 2/367المقفى الكبير :

 3 28/171النكيرؼ، نياية االرب: (46)
 3 93عناف، الحاكـ بأمر هللا، (47)
را عند الممؾ عضد الدكلة ، كمف بعده عند صمصاـ الدكلة ، ابك الثناء شكر الخادـ : كاف أثي (48)

كلما تكلى شرؼ الدكلة خافو ألنو كاف في حياة عضد الدكلة قد قاـ بأمر صمصاـ الدكلة ، كتكلى إبعاد 
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شرؼ الدكلة إلى كرماف ، كلذلؾ استتر ، كعثر عميو ، كعفا عنو ، كخرج إلى الحج فعدؿ إلى مصر 
 3 4/97نكخي ، نشكار المحاضرة :القاضي الت 3كأقاـ بيا 

 3 174؛ المناكؼ، الكزارة كالكزراء ، 28/171النكيرؼ، نياية االرب: (49)
 3 2/13المقريزؼ، اتعاظ الحنفا: (53)
 3 28/172النكيرؼ، نياية االرب: (51)
ي ( قتل يناؿ الطكيل: قائد تركي ، كاف في خدمة الفاطمييف ، كاتفق أف الحاكـ بأمر هللا ) الفاطم (52)

، فأجابكا ، كأطاعتو قبائل جماعة مف بني قرة كسجف بعض أعيانيـ ، فدعاىـ أبك رككة إلى خمع طاعتو 
ككاف  -. ككجو إليو الحاكـ جيشا ، عميو القائد  يناؿ الطكيل ، كأرسل معو خمسة آالؼ فارسزناتة

فتكجو يناؿ  -مر الحاكـ معظـ جيش يناؿ مف كتامة ككانت مستكحشة مف يناؿ فإنو قتل كبار كتامة بأ
ككاقع أبا رككة فيزمو أبك رككة كأخذه أسيرا كقاؿ لو العف الحاكـ فبصق في كجو أبي رككة فأمر أبك رككة 

؛  الزركمي 4/216ينظر :ابف تغرؼ بردؼ، النجـك الزاىرة : 3ىػ397بو فقطع إربًا  سنة 
 3 8/119/االعالـ:

 3 93عناف، الحاكـ بأمر هللا، ؛ 28/172ؼ، نياية االرب:؛ النكير 239االنطاكي ،التاريخ ،ينظر: (53)
 3 93عناف، الحاكـ بأمر هللا، ؛28/173النكيرؼ، نياية االرب: (54)
 3 94عناف، الحاكـ بأمر هللا، ؛ 2/13المقريزؼ، اتعاظ الحنفا: (55)
 3 257-6/256الدكادارؼ ، كنز الدرر : (56)
 7/267ابف مسككيو ، تجارب االمـ : (57)
؛ المقريزؼ، 243؛ االنطاكي ،التاريخ ،27ابف الصيرفي ، االشارة الى مف ناؿ الكزارة ،ينظر: (58)

الشياؿ ،  ؛ 162؛ سيد، الدكلة الفاطمية ،85؛سركر ،تاريخ الدكلة الفاطمية ،2/14اتعاظ الحنفا:
 3 95؛ عناف، الحاكـ بأمر هللا،144مجمكعة الكثائق الفاطمية،

؛ المقريزؼ، اتعاظ 86؛ ابف الصيرفي ،االشارة الى مف ناؿ الكزارة ،243اريخ ،االنطاكي ،التينظر: (59)
 3 95عناف، الحاكـ بأمر هللا، ؛؛2/14الحنفا:

الحسيف بف جكىر : ابك عبدهللا ابف القائد ابي الحسف جكىر الركمي باني مدينة القاىرة  ، خمع  (63)
يد كاالنشاء ، كقرغ  سجل عمى منابر المساجد ىػ ، كرد اليو  البر 386عميو الحاكـ بأمر هللا  سنة 

الجامعة في القاىرة  كمصر يتضمف تمقيب حسيف بف جكىر بقائد القكاد ، فكاف يبكر الى القصر كمعو 
، كاله الحاكـ بأمر هللا قيادة القكاد الرئيس فيد كينظراف في امكر الناس كينيياف جميع ذلؾ الى الحاكـ 

، فأقاـ نحك ثالث سنكات . كرأػ مف حاؿ الحاكـ ما أخافو ، فيرب   ى 393 كرد إليو تدبير المممكة سنة
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ىك ككلده كصيره ) زكج أختو ( القاضي عبد العزيز بف نعماف . فأرسل إلييـ الحاكـ مف أعادىـ ، 
بض عمى حسيف كعبد فأمر بالق -كطيب قمكبيـ كآنسيـ مدة ، ثـ حضركا لمخدمة في قصره  بالقاىرة 

 ،؛ الزركمي 439-2/437: المقريزؼ، المقفى الكبير :ا، كجئ برأسييما .ينظر ترجمتوالعزيز كقتميم
 3 2/234االعالـ :

 28/173؛  النكيرؼ، نياية االرب:7/268ينظر : ابف مسككيو ، تجارب االمـ : (61)
 3 96عناف، الحاكـ بأمر هللا، (62)
 3 176عناف ، الحاكـ بأمر هللا ، (63)
 3 2/18الحنفا: المقريزؼ، اتعاظ (64)
مفرج بف دغفل بف جراح ، مف طيئ : أمير بادية الشاـ في أياـ الفاطمييف . كاف مف إقطاعو )   (65)

الرممة ( بفمسطيف . كقبض عمى ) أفتكيف( مكلى بني بكيو ، لما انيـز بالعراؽ مع مكاله بختيار ، كجاء 
ي إمارتو إلى أف تكفي  . ينظر : الزركمي ، بو إلى المعز الفاطمي ، فأكرمو كرقاه في دكلتو . كاستمر ف

 3 7/278االعالـ :
 28/173؛ النكيرؼ، نياية االرب:243االنطاكي ،التاريخ ،ينظر: (66)
 176عناف ، الحاكـ بأمر هللا ، (67)
 لـ أجد لو ترجمة غير انو  القائد الذؼ ارسل مف قبل برجكاف لقمع العصياف في الرممة ككجد (68)

  28/1733:نيايةاالرب عميو كسممو في مصر ، النكيرؼ، فقبض احبيا بنفل رجعف بف سميماف
 28/173النكيرؼ، نياية االرب: (69)
 3 7/273ابف مسككيو ، تجارب االمـ : (73)
 3 98عناف ،الحاكـ بأمر هللا، (71)
 3 146،؛ الشياؿ ، مجمكعة الكثائق الفاطمية 2/574؛ المقفى : 2/26، اتعاظ الحنفا :المقريزؼ  (72)
 3 97؛ عناف ، الحاكـ بأمر هللا ،85سركر ،تاريخ الدكلة الفاطمية ، (73)
 3 145؛ الشياؿ ، مجمكعة الكثائق الفاطمية، 2/574؛ المقفى : 2/26، اتعاظ الحنفا :المقريزؼ  (74)
حمل المظمَّة في المكاسـ العظاـ : كرككب رأس العاـ كنحكه . كىي مف الكظائف العظاـ ،  (75)

 ، لحمل ما يعمك رأس الخميفة .أمير جميل ، كلو التقّدـ كالرفعةبيا يسّمى حامل المظمة ، كىك كصاح
 3 3/554القمقشندؼ ، صبح االعشى : :ينظر

 3 98؛ عناف، الحاكـ بأمر هللا ، 7/273ابف مسككيو ، تجارب االمـ : (76)
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يج كيشرؼ مف شرقيو عمى ىك بستاف كبو قصر المؤلؤة مف مباني الفاطمييف كيطل عمى الخم (77)
 3 1/467؛ الخطط : 2/26المقريزؼ ، اتعاظ الحنفا : 3البستاف الكافكرؼ كمف غربو عمى الخميج 

 3 98؛ عناف، الحاكـ بأمر هللا ، 7/273ابف مسككيو ، تجارب االمـ : (78)
 3 7/274ابف مسككيو ، تجارب االمـ : (79)
 3 7/274ابف مسككيو ، تجارب االمـ : (83)
 3 7/274ابف مسككيو ، تجارب االمـ : (81)
 2/25المقريزؼ، اتعاظ الحنفا : (82)
 7/274ابف مسككيو ، تجارب االمـ : (83)
؛ الشياؿ ، مجمكعة الكثائق 42؛ تامر، الخميفة الحاكـ بأمر هللا،2/25المقريزؼ، اتعاظ الحنفا : (84)

 3 99؛عناف، الحاكـ بأمر هللا، 147الفاطمية،
 3 7/274كيو ، تجارب االمـ :ابف مسك (85)
؛ تامر ، الخميفة  27/ 2المقريزؼ ، اتعاظ الحنفا :؛182ابف ميسر ، المنتقى مف اخبار مصر ، (86)

 3 99؛عناف، الحاكـ بأمر هللا، 147؛ الشياؿ ، مجمكعة الكثائق الفاطمية،41الحاكـ بأمر هللا ،
؛ عناف، الحاكـ بأمر 41لحاكـ بأمر هللا ،؛ تامر، الخميفة ا7/275ابف مسككيو، تجارب االمـ: (87)

 3 133هللا،
 3 2/35المقريزؼ، اتعاظ الحنفا :( 88)
؛ ابف اياس ،  6/265؛ الدكادارؼ ، كنز الدرر :11/375ينظر: ابف كثير ، البداية كالنياية : (89)

 :، المقفى 2/33لمقريزؼ ، اتعاظ الحنفا :؛ا 28/175النكيرؼ ، نياية االرب:؛  1/198بدائع الزىكر :
؛سمطاف ،  5/217؛ ابف المقفع ، تاريخ البطاركة :258/ 6؛ابف ادريس ، عيكف االخبار : 2/575

 3 32الحياة االجتماعية الفاطمي ،
 3 2/575المقريزؼ ، المقفى الكبير : (93)
 3 133؛ عناف ، الحاكـ بأمر هللا، 42تامر ، الخميفة الحاكـ بأمر هللا ، ( 91)
 .131؛ عناف ، الحاكـ بأمر هللا، 42خميفة الحاكـ بأمر هللا ، تامر ، ال (92)
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر االولية -  

 ـ(1232ق/633*ابف االثير : عز الديف أبى الحسف عمي الشيباني )ت

 3ـ 1966 -ق 1386ط، بيركت، 3الكامل في التاريخ ، ب -

 ـ(1367ق/458*االنطاكي :يحيى بف سعيد بف يحيى )ت

 3ـ1993تاريخ االنطاكي المعركؼ بصمة تاريخ اكتيخا، تح: عمر عبد السالـ ، لبناف ، -

 ـ(1469ق/874*أبف تغرؼ بردؼ: يكسف بف تغرؼ األتابكي) ت

النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ، الناشر: كزارة الثقافة كاالرشاد القكمي المؤسسة المصرية  -
 3ت3الطباعة كالنشر، الالعامة لمتأليف كالترجمة ك 

 ـ(1233ق/628* ابف حماد : ابك عبدهللا دمحم بف عمي الصنياجي )ت

 3ت 3ط، القاىرة ،ال3اخبار ممكؾ بني عبيد كسيرتيـ ،تح: التياني نقرة كعبدالحميـ عكيس،ب -

 ـ(1228ق/626* الحمكؼ : شياب الديف أبي عبد هللا ياقكت بف عبد هللا الركمي )ت

 3ـ  1979ق/1399ط، بيركت، 3ب معجـ البمداف، -

 ـ(1435ق/838* ابف خمدكف: عبد الرحمف بف دمحم )ت

 3،بيركت 4تاريخ ابف خمدكف ،  ط -

 ـ(1282ق/681* ابف خمكاف : أبك بكر العباس شمس الديف احمد بف دمحم) ت

 3ط ،لبناف  3كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،تح : إحساف عباس ، ب -

 ـ(1366ق/655ي بكر بف عبدهللا بف ايبؾ )ت * الدكادارؼ: اب
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كنز الدرر كجامع الغرر )الدرة المضيئة في أخبار الدكلة الفاطمية( ،تح: صالح الديف المنجد،  -
 3ـ1961القاىرة، 

 ـ(1467ق/872* الداعي ادريس : عماد الديف القرشي )ت 

 3ـ 1984ق/1434،لبناف،2عيكف االخبار كفنكف االثار ، تح: مصطفى غالب ،ط -

 ـ( 1374/   ى 748* الذىبي: شمس الديف دمحم بف أحمد بف عثماف) ت 

 3ـ 1993 - 1413، بيركت، 9سير اعالـ النبالء ،تح : إبراىيـ الزيبق ، ط -

 ـ(1357ق/721* الرازؼ: دمحم بف أبي بكر) 

 ـ 1994 - 1415،بيركت  ،1مختار الصحاح ،تح : أحمد شمس الديف ،ط 

 ـ(  13ىػ / 7سف عمي بف ابي عبد هللا دمحم بف ابي السركر )ت القرف *الركحي : ابك الح

 3ـ2339ق/ 1433ط، القاىرة ،3بمغة الظرفاء في تاريخ الخمفاء، تح: عماد احمد كاخركف، ب -

فاء خميل بف أيبؾ  )ت   ـ( 1362ق/764* الصفدؼ: صالح الديف أبك الصَّ

 3ـ2333ق/1423ط، بيركت،3مصطفى، بالكافي بالكفيات ،تح : أحمد األرناؤكط كتركي  -

 3ـ( 1147ق/ 524*ابف الصيرفي المصرؼ :ابك القاسـ عمي بف منجب ابف سميماف) ت 

 3 1923ط، القاىرة ،3االشارة الى مف ناؿ الكزارة ، تح: عبدهللا مخمص، ب - 

 ـ(994ق/ 384* القاضي التنكخي: أبي عمي الُمحّسف بف عمي )ت

 3ـ 1973 - 1393لمذاكرة ، تح : عبكد الشالجي ، نشكار المحاضرة كأخبار ا -

 ـ(1418ق/ 821* القمقشندؼ: أحمد بف عمي )ت

 3ت3ط، بيركت،ال3صبح األعشى في صناعة اإلنشا ،تح: دمحم حسيف شمس الديف،ب -
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 ـ(1175ق/571* ابف عساكر : أبك القاسـ عمي بف الحسف الشافعي) ت

حميا مف األماثل أك اجتاز بنكاحييا مف كاردييا كأىميا تاريخ مدينة دمشق كذكر فضميا كتسمية مف  -
 3ـ  1995/   ى 1415تصنيف ، تح: عمي شيرؼ ،  بيركت ،

 ـ(1372ق/774* ابف كثير : أبك الفداء إسماعيل بف كثير الدمشقي )ت

  3ـ  1988/   ى 1438، بيركت، 1البداية كالنياية ، تح : عمي شيرؼ ،ط -

 ـ(1333ق/ 421دمحم  الرازؼ) ت *مسككيو: أبك عمي احمد بف 

 3ـ 1998ش /  1377، طيراف،1تجارب األمـ ، تح: أبك القاسـ امامي ، ط -

 ـ(1441ق/845*المقريزؼ: تقي الديف ابي العباس احمد بف عمي )ت

 3ـ1996،،مصر 2اتعاظ الحنفا بأخبار االئمة الفاطمييف الحنفا، تح: دمحم حممي،ط -

 3ـ 1991ق/1411،بيركت،1يعالكؼ ،طالمقفى الكبير ،تح: دمحم ال-

 ، طبعة جديدة باالكفست ،بيركت (الخطط المقريزية)المكاعع كاالعتبار بذكر الخطط كاالثار  -

 ـ (1278ق/677* ابف ميسر: تاج الديف دمحم بف عمي بف يكسف )ت

 3المنتقى مف اخبار مصر ،انتقاه المقريزؼ  ،تح: ايمف فؤاد سيد  -

 ـ(1232ق/733أحمد بف عبد الكّىاب بف دمحم )ت *النكيرؼ: شياب الديف

 3نياية األرب في فنكف األدب ، مصر  -
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 المراجع الحديثة
 *تامر: عارؼ

 3ـ 1982ق/1432،بيركت،1الحاكـ بأمر هللا ،ط -

 3*ابف ابي دينار: دمحم بف ابي قاسـ الرعيعي القيركاني 

   3ق1386التكنسية،  ، مطبعة الدكلة1المؤنس في اخبار افريقية كتكنس ، ط -

 * الزركمي: خيرالديف 

 3ـ1983، بيركت، 5األعالـ قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء ،ط -

 * سركر : دمحم جماؿ الديف

  3ط، القاىرة3تاريخ الدكلة الفاطمية ،ب -

 *سمطاف: عبد المنعـ عبد الحميد

 3ـ 1999ـ،3ط، ب3، ب-يةدراسة تاريخية ككثائق–الحياة االجتماعية في العصر الفاطمي  -

 *سيد: ايمف فؤاد

 3ـ1992ق/ 1413، الدار المصرية المبنانية، 1ط -تفسير جديد –الدكلة الفاطمية  -

 *الشياؿ : جماؿ الديف 

 3ـ 2332ق/1422،القاىرة ،1مجمكعة الكثائق الفاطمية ،ط-

 *عناف: دمحم عبدهللا 

 3ـ 1983ق/ 1434القاىرة، ، 3الحاكـ بأمر هللا كاسرار الدعكة الفاطمية ، ط -

 *متز: آدـ
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الحضارة االسالمية في القرف الرابع اليجرؼ اك عصر النيضة في االسالـ، تعريب: دمحم عبد اليادؼ  -
 3ت3ط ،بيركت ،ال3ابك ريدة، ب

 * ابف المقفع: ساكيس

يخ تاريخ مصر مف بدايات القرف االكؿ الميالدؼ حتى نياية القرف العشريف خالؿ مخطكطة تار  -
  3ـ 2336، مصر، 1البطاركة ،تح: عبد العزيز جماؿ الديف، ط

 *المناكؼ: دمحم حمدؼ

 3الكزارة كالكزراء في العصر الفاطمي ، دار المعارؼ بمصر -

 االطاريح والبحوث العلمية 

 *الحجاج : محسف مشكل فيد ، انساـ غضباف عبكد

، 34نشكر ، مجمة ابحاث البصرة ، المجمد الصقالبة دراسة في احكاليـ العامة في االندلس ، بحث م -
 3ـ 2313، 1العدد

 *المجالي : احمد حامد عكدة

 3 2338الصقالبة كدكرىـ السياسي كالثقافي في االندلس ، اطركحة دكتكراه منشكرة ، جامعة مؤتو ، -

 *مصطفى : خزعل ياسيف

 3ـ2314، 23،العدد6مجمد، البحث منشكر، مجمة آداب الفراىيدؼ الصقالبة الخصياف في االندلس، -

 


