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 : مالحظات

 
 

(، مع مالحظة  م( 15-م 8/ه9-ه2) إليك أي ها الطالب جمموعة حماضرات ختص  اتريخ وحدة )املشرق اإلسالمي مابني القرنني 

أن  احملاضرات األوىل ذكرت فيها املعلومة، وحل لتها؛ بينما مل أحل ل تلك اليت ذكرهتا يف حماضرات الد ولة الفاطمي ة، وما يليها  

بنفسه الت عليق، والت حليل، وغريمها، كما أن ين مل أشرح املصطلحات اخلاص ة أبمساء البلدان،   بشكل موسع؛ لكي حياول الطالب

 والن واحي إال  قليال، لذلك فعلى الطالب العودة إليها من خالل املعاجم.
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 :الد ويالت املستقل ة عن الد ولة العباسي ة.    
ة عنها، إنطالقا من  لّلت بتأسيس دويالت مستقلّ ل بداية حركات استقاللّية عنها، ك  اسّية منذ وسط عهدها األوّ عرفت الّدولة العب       
 . ؟ فما أهّم هذه الّدويالتمنها الفارسّية ومنها الّّتكية، ووصوال إىل ماوراء الّنهر،   ، فارس
 : أخبار الطاهري ة، والصفاري ة، والس اماني ة أوال: 
الط        الرّ   م735/هـ198يف سنة  :قبيل حكمهم  اهرينيأخبار  املإ شيد  جعل    ، ربستان وط    ،رجانوج    ،جستان وس    ،مون خراسان أ ىل 

ن شاء  وإ  ،هه إن شاء أقرّ على أنّ   "املؤمتن "ى  املسمّ   ،" شيدالقاسم بن الرّ "خيه  أر  م  أليه  إ  وصّي   ،مخس سنني  ،يوالرّ   ،وديناوند   ،ورواين 
واقع    ن  أ ىل  إ عهد    إذ كان ولّ   ؛ام مّ اإل  :ى مني يسمّ خيه األ أم  ايّ أو   ، شيدبيه الرّ أ م  ايّ أمون  أوكان امل،  (1) مونأامل  بعد  صرفه عن والية العهد

وواىف جرجان    ،مون خراسان أا فارق املوملّ ،  فقتله   ،خيه علي بن عيسى بن ماهانأوصاحب جيش    ، طاهر بن احلسني صاحب جيشه 
  ، وسجستان   ، ان بن عباد على خراسانلغسّ   ثّ   ،هرسوى ما وراء النّ   ،اك على كور خراسان عقد لرجا بن ضحّ   م819/ه203يف سنة
  ، علم طاهر بن احلسني أوهو    ،ها سنتني كاملتني عمال كلّ فبقي على هذه األ  ، ومس ق و   ، ديناوند، و ورواين  ، وطربستان   ، وجرجان  ، وكرمان 

 . ( 2)ها هباعمال كلّ وأصلح األ  م،820/ه204سنة ىل بغداد يف إ مون أ ا وصل املوملّ 
  ، هاعمال من املشرق كلّ قصى األأىل  إ طاهرا ما بني بغداد  فوىّل   ، مون خلراسان أ امل  غ كثرها تفرّ أومضى    م821/هـ205ويف سنة        

ته ذلك  يو ألوعقد  ،ها كان يتوالّ ي مع شرطة بغداد اليت  والرّ  ،وديناوند   ،ورواين  ،وطربستان  ،وقومس  ،وكرمان  ، وسجستان  ،وهي خراسان 
ة  جّ شخص هو حنوها يف ذي احل   ثّ   ، ليهاإبيه طلحة بن طاهر  أعلى مقدمة    م فقدّ ،  م821/ه205ه يف شهر رمضان املبارك سنةكلّ 

  لثالث بقنيّ بت مات يوم السّ  ثّ   ، شهراأو  ، فبقي هبا سنة، م822 ه/ 206وقد دخلت سنة  ، فواىف مرو ، نةحر من هذه السّ بعد يوم النّ 
ة بواليته  قّ وهو ابلرّ   ، ىل عبد هللا بن طاهر إمون كتب  أا بلغ خرب موته املفلمّ   ، طلحة بن طاهر   م823/ه 207خرة سنةمن مجادى اآل

متوّل أ عمال  أعلى   له من  بيه مع ما هو  بن طاهر خليفته على عمل  أوجعل    ، ةوإفريقيّ   ،ومصر   ،ام والشّ   ،عمال اجلزيرة أ  خاه طلحة 
حد لثالث  ن مات يوم األأ ىل  إ طلحة عليها مخس سنني    فبقيّ   ، وال يكاتبه عن عبد هللا  ،مون ابمسه أ تب امله كان يكاغي أنّ   ،املشرق

 . ( 3)م828/ه213ل سنة وّ ربيع األ من شهر   بقنيّ 
  ،  ر مصر فتح عبد هللا بن طاه  م 812/هـ212يف  ، وكان وديناوند   ، ورواين   ، وطربستان   ، يىل عبد هللا بن طاهر الرّ إمون  أ امل  ضمّ   ثّ        

ثنني  فشخص عن بغداد يوم اإل  ،وكور اجلبل  ،ذربيجان أه  ووالّ  ،ه عبد هللا بن طاهر حملاربة اببكمون وجّ أ كان املم  832/ه217ويف سنة
الدّ ،  م829/ه214خرة سنة ربع بقني من مجادى اآلأ وما    ،عمال خراسان أىل  إ د بن طاهر على خالفته  خاه حممّ أه  ووجّ   ،ينور فنزل 

وغلبتهم   ،ا بلغه من انتشار اخلوارج هبا ملّ  ؛ ىل خراسانإ ىل عبد هللا بن طاهر ابملسي إ مون أ كتب امل  ثّ  ، عمال سائر الكورأليها من إ  ينضمّ 
فنفذ عبد    ،  مكانه على ذلك علي بن هشام ووىّل   ، وتدبي حماربة اببك   ، وكور اجلبل   ، ذربيجان أوعزله من    ، وغيها   ، على انحية نيسابور 

خراسان  حنو  طاهر  بن  أبوشهر   ، هللا  بكورة  منها  نيسابور  ، ونزل  سنة  ، فوطن  رجب  يف  مرو  حملاربة  أف   م، 830/ه215ونزل  هبا  قام 
محد بن  أ صل نصر بن   عليه من األ فوىّل   ، هر النّ ا وراء  مّ أ و ،  ( 4)براهيم بن م صعبإ سحاق بن  إخليفته على شرطة بغداد  وجعل    ، اخلوارج

انه بذلك  وقام مك ،    م 893/ه279ن مات يف سنة  أىل  إسنة  19فبقي عليها    ، ل طاهر ب  وكان ذلك العمل يف يده من ق    ، د سامان أس  
 . (5)سدأ محد بن أمساعيل بن  إ العمل أخوه 

ها  لطان والبلدان كلّ شديد السّ   ، مر ، وأعماهلا مستقيم األ على خراسان قام عبد هللا بن طاهر  وأوخلّص اليقويب سية آل طاهر يف"        
الواثق خراسان ابنه طاهر بن  اخلليفة    فوىّل   ،ربعون سنة ،وله مثان وأ  م845هـ/230بنيسابور يف سنة    تويفّ   ثّ   ،ربع عشرة سنةمستقيمة أ

  ،مور ها مثاين عشرة سنة مستقيم األ ووليّ ،  ( 6)عض خالفة املستعنيوب  ، واملنتصر   ، واملتوكل   ، قام خبراسان خالفة الواثق ، فأعبد هللا بن طاهر
،  د بن طاهر بن عبد هللا بن طاهر املستعني خراسان ابنه حممّ   ، ووىلّ ربعون سنة ، وله أربع وأم862ه/ 248 بنيسابور يف سنة  تويفّ   ثّ 
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اليب بطربستان  اضطربت خبروج احلسن بن زيد  الطّ مور ، وكانت األ  م873ه/259ىل سنة إ م862ه/ 248ا عليها من سنة قام واليّ فأ
 .   (7)ىل كور خراسان يه إوختطّ   ،جستان ار بس  يث بن الصفّ وخروج يعقوب بن اللّ   ،وغيه
،  واستوثق منه   ، د بن طاهرفقبض على حممّ ،    م873ه/259ىل سنة  ار إىل نيسابور يف شوال إيث الصفّ سار يعقوب بن اللّ   ثّ        
  ، فلم يزالوا يف تلك احلال  ،مب" " ىل قلعة بكرمان يقال هلا: قلعة  ، ومحلهم يف األصفاد إوما حتويه منازهلم  ،مواهلم وقبض أ ،  هل بيته ومن أ

  ، ة خراسان مخسا ومخسني سنةقام آل طاهر والّ ، فأارخو الصفّ أيث  وصار هبا عمرو بن اللّ   ،وخلت خراسان منهم  ،ار  مات الصفّ حّت 
وكان خراج خراسان يبلغ يف    ،قصي هر التّ ظوي  ،ويقع العجز   ،حوال، وتتغي األمور ول تزول األع انقضاء الدّ وم  ،مراءها منهم مخسة أوليّ 

هم  ليمل إوحي  ،ها فيما يرون غر ينفقها آل طاهر كلّ مخاس اليت ترتفع من الثّ ، سوى األلف درهم سنة من مجيع الكور أربعني ألف أكلّ 
 .  ( 8)سوى اهلدااي ،لف بعد ذلك من العراق ثالثة عشر ألف أ

وأمره    ،وصّي إليه مجيع أعماهلا   ، ومصر   ،غرب وامل   ،ام والشّ   ،  عبد هللا بن طاهر اجلزيرةاملأمون وىّل   أنّ رخيه اجلزء  ويذكر اليعقوييب يف ات     
أّن طا818ه/202مبحاربة املتغلبني هبا يف سنة فخطب    ،عة هر بن احلسني صعد املنرب يوم اجلم م ...وكتب صاحب اخلرب خبراسان 

يد   املؤمنني ...وتويّف طاهر بن احلسني سنةالّناس ومل  الثّ   ،م823ه/207ع ألمي  ابنه  وهو يف  املأمون  فوىّل  امنة واألربعني من عمره، 
   .  ( 9)م823ه/207على خراسان سنة طلحة بن احلسن 

عبد        فخرج  أمره  إىل  ابالنتهاء  اخلراج  وعّمال  القضاة  إىل  وكتب   ، وأذربيجان  وأرمينية  اجلبال  على كور  طاهر  بن  هللا  عبد  كان 
وحيي بن أكثم    ، اهيمده مع إسحاق بن إبر وعق    ، ووّجه إليه بعهده  ، فوىّل املأمون مكانه عبد هللا  ، يّف طلحة بن طاهر خبراسانو هللا...وت 

 .      ( 10)فنفذ عبد هللا إىل خراسان يف هذه السنة  ، قاضي القضاة
أايّ       تويفّ ويف  الواثق ابهلل  بنيسابور  ،وكان عمره سبعا وأربعني سنة م،  845ه/230 عبد هللا خبراسان  م  أربع    ، ومنزله منها  وواليته 

ودانت    ، ا ما ضبطه أحد مثله وكان عبد  هللا بن طاهر قد ضبط خراسان ضبط    ، هللا  الواثق ابهلل مكانه طاهر بن عبد  فوىّل   ،عشرة سنة 
وأربعني    ا وله من العمر أربع  ، طاهر بن عبد هللا بن طاهر يف رجب  محد املستعني تويفّ أم  ايّ أ ويف  ،  (11) واستقامت عليه الكلمة   ، له البالد

ن  العراق  د بن عبد هللا م رجوا حممّ ن خي  روا أودبّ   ،عهم فزع رو  ، فأخراسانخوف منهم لصاحب  ، ومل يكن أصحاب املستعني ألحد أسنة 
له املستعني  ،ىل خراسان إ ينفذ إ  فقال  ابنه  أخي أوصى إإنّ " فقال:  ،ىل خراسان أن  البلد  ،ىل  "،  وال آمن أن يكون يف خروجي فساد 

    .  (12)بن عبد هللا بوالية خراسان مكان أبيهد بن طاهر ىل حممّ فكتب املستعني إ 
  راة حّت ر الشّ وكث    ،وغيهم  ،راةك قوم خبراسان من الشّ حترّ   نّ حدي السّ   وكان يوم ولّ   ،د ابنه حممّ   وو لّ   ، طاهرد بن  حممّ   ا تويفّ وملّ      

له يف  ا بن طاهر أن أيذن  د  فسأل حممّ   ،جدة هل النّ ، من أارابلصفّ   ف،ويعر   ،يث فقام يعقوب بن اللّ   ،ستان ج  كادوا أن يغلبوا على س  
  ، ففعل كذلك   ،مان ر  ىل ك   زحف إثّ  ،راةى من هبا من الشّ ، فنفىل سجستان، فسار إ فأذن له يف ذلك   ،ع املطوعةومج    ،راةىل الشّ اخلروج إ

ابهلل    م املعتزّ ايّ ويف أ ،  (13)وأحسن أثره يف البالد  ،فأقام به   ،وليه كرمان د أن ي  ىل حممّ ، فكتب املستعني إ شأنه  فعم    ،  نّقى البالد منهمحّت 
ىل عبيد هللا بن عبد هللا بن طاهر بواليته على ما  ، وكتب إم630ه/ 253سنة    هللا بن طاهر ببغداد يف ذي القعدة د بن عبد  حممّ   تويفّ 

صاحب  ه طاهر بن عبد هللا بن طاهر  وجّ   ...ثّ سنة  44د يوم وفاته  حممّ   وكانت سنّ   ، عمال، وسائر األرطة ه من الشّ كان أخوه يتوالّ 
، فسار  اريث الصفّ مر يعقوب بن اللّ أ  وقويّ  "...،بغا " و  "،وصيف " غلبة و   ،حوالاضطراب األبلغه  ه مل ايمان بن عبد هللا عمّ خراسان سل 

 .    (14)ىل فارسإ
 : ةيدي  والز    ، أخبار العلوية  اثنيا .
ن ورد احلسن بن زيد العلوي أبعوانه من  أ ىل  إوواحد وعشرين يوما    ،شهرينو سنة  106مراء بين العباس  أ بقيت طربستان يف يد         

مات    ثّ   ،مايّ أة  وستّ   ،شهر أومثانية    ،سنة 19فملك طربستان    م، 864/ه 250ثنني لسبع بقني من شوال سنةيوم اإل  ة آمل يلم خطّ الدّ 
د بن زيد  ملكها حممّ  ثّ  ،د بن زيد علم حممّ أوهو  ،" يور روز ابد" شهر    ، ماه م844/ه 270رجب سنة  ثنني لثالث خلون من هبا يوم اإل
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اصر الذي دخل آمل  يدي العلوية بعد موت النّ أربستان يف  وبقيت ط ،  (15)خوه مثان عشرة سنة زامحه فيها رافع بن حرثنة ثالث سننيأ
اآل مجادى  سنةيف  طربستان  ،  م943/ه331خرة  سنة  ثّ   ،ماايّ أو   ،شهر أ وثالثة    ،سنتنيفملك  شعبان  يف    ،   م946/هـ334مات 

بعده يف    ،سنة 79وله العلوية  أوبقيت طربستان     ثّ   ، سنة12يدي 
 
امل الدّ أ ىل  إك عنهم  ل  انتقل  أسفار بن شيويه أ" وهو    ، يلممر    ، "علم 

 قتله على يدي  حّت   ، به للحرب لهونصّ   ،بطربستان   "احلسن بن القاسم"اعي  وذلك الذي انتزع منهم اسفار بن شيويه عند قصد الدّ 
الثّ   "مرداويج بن زايد اجلبلي" فدخل اسفار يومئذ  ،  م 928/ه316بقني من رمضان سنة  الائء لستّ وهو يومئذ قائد من قواده يوم 

يلم  ىل الدّ إ يف ذلك اليوم مجاعة من العلوية   واستعرض اسفار  ، مي خراسانأمساعيل  إ محد بن  أملصر بن   طب خو   ، عالم سود مدينة آمل أب
انتقل عنهم    ثّ   ، هر فبقي ذلك فيهم برهة من الدّ   ، والقائم  به أسفار بن شيويه  "،وارداد أونداد " ى  بطربستان تقّرر منهم يف قبيلة تسمّ 

 . ( 16) رداويج اجلبليمىل اجلبل  إ
  م 931/ه 319ذي القعدة سنة16وملك يوم اخلميس    ، ىل اجلبل كان القائم به منهم مرداويجإيلم  لطان عن الدّ السّ رحل  ا  وملّ         

ة  س هذه املدّ أكان على ر   ،شهر ونيفا وعشرين يوما علي بن بويه أيلم واجلبل سنة وثالثة  ائسة على الدّ ر ابلرّ فتقرّ   ، ماه آذر دوز استاد
  ، ىل فارسإزحف عنها    ثّ   ، فملكها  ، "علي بن بويه "والقائم هبا    ،" شي ذيل أوندان "ى  دولة أبصفهان يف قبيلة منهم تسمّ يلم  نشأت للدّ 

ثر ذلك  إوعلى    ،ماه آابن روز خرداد   م933/ه 321من ذي القعدة سنة1حد  ان ابتداء سلطانه أبصبهان يوم األوك  ،واستوىل عليها 
ة احلسني  ماه هبمن روز أابن ابلفارسيّ   م 935/ه 323ل سنةوّ الث من شهر ربيع األالاثء الثّ الثّ وكسر قتل مرداويج أبصبهان يوم    ، بسنة 

  ،ماه اسفندار من روز مرداد   م935/ه323خر سنةة ربيع اآلثنني غرّ ملك احلسن بن بويه أصبهان يوم اإلم  ايّ ثره أبإوعلى    ،بن بويه 
ي عن عسكر  ن انكشفوا بباب الرّ أ ىل  إا م  ايّ أو   ، سنني وشهرا6عمال  ليها من األإ وما ينضاف   ،ي سلطان اجلبل بعد ذلك على الرّ   وبقيّ 

     .  ( 17)خر اخلميس لعشر بقني من شهر ربيع اآلخراسان يوم 
صحاب  أ   نّ وذلك أل   ؛يلم ظهرت الدّ  م934/ه322ويف سنة  ،ة وعالقتهم ببين العباسولة البويهيّ يوطي تفاصيال عن الدّ وذكر السّ       
د بن ايقوت انئب  وحممّ  ،التقى هو ثّ   ،انفرد عن خمدومهو  ،فاقتطع ماال جليال  "،علي بن بويه "ان من قواده وك ، صبهانأ يج دخلوا مرداو 

دم  ق  مات مرداويج م    نة ويف نفس السّ   ،( 18)مكوكان بويه فقيا صعلوكا يصيد السّ   ،واستوىل ابن بويه على فارس   ،د فهزم حممّ   ، اخلليفة
أب الدّ  بغداد نّ أثوا  وحتدّ   ، مرهأ م  وكان قد عظ    ، صبهانيلم  يريد قصد  اجملوسنّ أو   ، ه  لصاحب  مسامل  يقول:  ، ه  العجم  رد  أ أان  "وكان    ، دولة 

لف  ألف  أ د اليت استوىل عليها بثمان مائة  اضي يقاطعه على البالىل الرّ إرسل علي بن بويه  أ  ، ويف نفس السنة (19)حمق دولة العربأو 
مرة  إ  فوىل    ، كي تل جبكم الّّت ق    م941/ه 329، ويف سنة(20) خذ ابن بويه مياطل حبمل املالأ  ثّ   ، اع  وخل    ، فبعث له لواء  ، سنة   درهم كلّ 

 .  ( 21)لف دينار أ لف أوهي زايدة على   ،قي حواصل جبكم اليت كانت ببغداد خذ املتّ أو  "، يلميكورتكني الدّ "مراء مكانه  األ
لنفسه   ، فطمع يف اململكة  ، بوجعفر بن شيزادأ ومعه كاتبه    ،مهايّ أ هلل مات توزون يف  املستكفي اب ويف خالفة           ، وحلف العساكر 

فخلع    ،فوقف بني يدي اخلليفة   ،ودخل ابن بويه دار اخلالفة   ،فاختفى ابن شيزاد  ،بغداد   "محد بن بويه أ دخل    ثّ   ، فخلع عليه اخلليفة
ولقب املستكفي    ،ة كّ لقاهبم على السّ أوضرب   "، ولة ركن الدّ "خامها احلسن  أو   "، ولة عماد الدّ "ا  خاه علي  أب  ولقّ  ،ولةالدّ   زّ ع  م  "به ولقّ   ،عليه 

فقة مخسة  يوم برسم النّ   ر له كلّ وقد    ، وحجر على اخلليفة   ، مرهأ   يولة قو الدّ   معزّ   نّ إ  ثّ   ، ةكّ وضرب ذلك على السّ   "، ام احلقّ مّ "إنفسه  
 . (22)يلمل من ملك العراق من الدّ وّ أ  وهو  ،الف درهم فقط آ

  ، اس وقوف على مراتبهم فوقف والنّ   م،946ه/334خرة سنة  فدخل عليه يف مجادى اآل  ، ل من املستكفيولة ختيّ الدّ   معزّ   نّ إ  ثّ        
اه  وجرّ   ، رضىل األإ  طرحاه  رير حّت فجذابه من السّ   ، ما يريدان تقبيلهما نّ أ ا  ليهما ظن  إ يديه    فمدّ   ، ىل اخلليفةإيلم  ثنان من الدّ م اإل فتقدّ 
  ، ليه إوساقوا املستكفي ماشيا    ،ىل منزله إولة  الدّ   ومضى معزّ   ،فلم يبق فيها شيء  ، ونبوها  ، مىل احلر  إيلم دار اخلالفة  وهاجم الدّ   ، امته بعمّ 
  ، ه املستكفي موا ابن عمّ قدّ   ثّ   ،وابيعوه   ،حضروا الفضل بن املقتدر أ و   ،شهرأربعة  أو   ،وكانت خالفته سنة  ،لت عيناه يومئذ ومس     ،لعوخ  
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وكان    ، وشهران   ، ربعون سنةأو   وله ستّ   م، 950ه/338ن مات سنة  أىل  إجن  س    ثّ   ، عل  شهد على نفسه ابخل  أو   ، م عليه ابخلالفة فسلّ 
 .   ( 23)شيعيتظاهر ابلتّ 

سنة         معزّ جدّ   م 947/ه335ويف  األالدّ   د  املطيع ولة  وبني  بينه  التّ أو   ، ميان  عنه  اخلالفة إعاده  أ و   ،وكيل زال  دار  سنة  ىل  ويف   ،
  ن مات معزّ أ مل ينشب    ثّ  ، املطيعجابه  أف  ، ويكون من بعده  "،ولة اد الدّ عمّ "خاه علي بن بويه  أمر  شرك معه يف األن ي  أ م950/ه338

فيهم شاب يزعم    ،ة ناسخيّ ظهر قوم من التّ   م 1011/ه401، ويف سنةولة ولة والد عضد الدّ خاه ركن الدّ أقام املطيع  أف  ، ولة من عامه الدّ 
  ، هل البيت أىل  إ   نتماء زوا ابإل فتعزّ   ،فضربوا  ،ه جربيل نّ أ عي  خر يدّ آو  ، ليهاإروح فاطمة انتقلت   نّ أته تزعم  أوامر  ، ليهإ انتقلت    ي روح عل  نّ أ
م  966ه/335يف سنة  ، و ( 42)ولة دارا ببغدادالدّ   بىن معزّ   م1059/ ه450، ويف سنة  هل البيت أىل  إ مليله    ؛طالقهم ولة ب الدّ   مر معزّ أف

محدان على ذلك، ثّ حارب انصر  استقّر األمر للخليفة املطيع هلل يف دار اخلالفة، واصطلح معّز الّدولة بن بويه، وانصر الّدولة بن  
نة  السّ هذه  كي، فاقتتال مرّات متعّددة، ثّ فّر انصر الّدولة بتكني، فسّلمه بني يديه، واستقرّا ابملوصل واجلزيرة ...ويف  الّدولة تكني الّّت 

الّري، وانتزعها من اخلراسانيّ  بويه على  الّدولة بن  فاتسّ استحوذ ركن  الّري، واجلبل،  ة،  أعمال  فإنّه صار أبيديهم  بين بويه،  عت مملكة 
، واألهواز، والعراق، وحيمل إليهم ضمان املوصل، وداّير م ضر، وربيعة من اجلزيرة، ثّ اقتتل جيش معّز الّدولة، وجيش  وأصبهان، وفارس 

 .   (25)أيب القاسم الربيدي، فهزم أصحاب الربيدي
سنة          األوّ 967ه/356ويف  ربيع  عشر  اثلث  الم  الّديلمي  بويه  بن  أمحد  احلسن،  أبو  الّدولة  معّز  تويّف  الرّفض  ل  أظهر  ذي 

...وكان معّز الّدولة حليما حكيما عاقال، كانت إحدى يديه مقطوعة، وهو أّول من أحدث الّسعاة بني يدي امللوك؛ ليبعث أبخباره  
يف  إىل أخيه ركن الّدولة إىل شياز سريعا وحي أهل هذه الصناعة، وتعّلم أهل بغداد ذلك ...وملّا مات معّز الّدولة د فن بباب الّتنب،  
ل؛  مقابر قريش، وجلس ابنه للعزاء، وأصاب الّناس مطر ا ثالثة أاّيم تباعا، فبعث عّز الّدولة إىل رؤوس الّدولة يف هذه األاّيم مبال جزي 

  سنة، 21سنة، ومّدة واليته  53لّئال جتتمع الّدولة على خمالفته قبل استحكام مبايعته، وهذا من عقله، ودهائه، وكان عمر معّز الّدولة  
اندى يف أاّيمه برّد املواريث إىل ذوي األرحام قبل بيت املال...وملّا مات قام من بعده ولده عّز الّدولة،  أحد عشر شهرا، ويومني، وكان و 

أقبل على الّلهو، والّلعب، واإلشتغال أبمر الّنساء، فتقّرق مشله، واختلفت الكلمة عليه، وطمع األمي منصور بن نوح الّساماين صاحب  
خراسان يف م لك بين بويه، وأرسل اجليوش الكثيفة صحبة امللك ومشكي، فلّما علم بذلك ركن الّدولة أرسل إىل ابنه عضد الّدولة،    بالد 

 .  ( 26)وابن أخيه عّز الّدولة يستنجدها، فأرسال إليه جبنود كثية
ألفعلّن"، فكتب إليه  ن قدرت  عليك، ألفعلّن بك، و لئ " فركب فيها ركن الّدولة، وبعث إليه ومشكي يتهّدده، ويتوعده، ويقول:        

، فكانت العاقبة هلذا، فدفع هللا عنه شرّه، وذلك أّن ومشكي ركب  " لكيّن إن قدرت  عليك ألحسن اإليك، وألصفحّن عنك ركن الّدولة"
أذنيه، فمات من ساعته، وتفرّقت  فرسا صعبة، فتصي د عليها، فح مل عليه خنزير، فنفرت الفرس، فألقته على األرض، فخرج الّدم من  

الّدولة، فأمّنه، وأرسل إليه ابملال، والّرجال، ووىّف مبا قال، وصرف هللا عنه كيد   العساكر، وبعث ابن ومشكي يطلب األمان من ركن 
 .       (27)ةالّسامانيّ 
النّ الدّ   لزم معزّ أ يوم عاشوراء    م1012/ه 402ويف سنة        الطّ   ، سواق اس بغلق األولة  القباب يف  ونصّ   ، باخني من الطبيخومنع  بوا 

 وعلّ   ، سواقاأل
 
يح  ل يوم ن  وّ أوهذا    "، احلسني"مت على  آامل   ويقمنّ   ، وارع يف الشّ   عور يلطمنّ منتشرات الشّ   خرجوا نساء أ و   ، وح س  قوا عليها امل

ويف سنة   ،(82)ابدبوضربت الدّ   "،غدير خمّ   "مل عيدة منها ع  ويف اثين عشر ذي احلجّ   ، ت هذه البدعة سننيواستمرّ   ، عليه فيه ببغداد
 ابع  د عليه حّت فشدّ   "، حببتم اعتزلت  أن  إف  ، ان ليس ل غي اخلطبة "أ   :فقال املطيع  ، املطيع  "خبتيار " لطان  صادر السّ   م973/ه362
درهمأعمائة  بر أومحل    ،قماشه األ   ،لف  سنة  ،  (92)اخلليفة صودر  نّ أ لسنة  وشاع يف  فال   م974/ه 363ويف  للمطيع  وثقل    ،حصل 
مر يف  وعقد له األ  ، ففعل  ، ع هلل ئ ىل ولده الطاإ مر  وتسليم األ   ، ىل خلع نفسهإ   " سبكتكني " ولة احلاجب  الدّ   فدعاه حاجب عزّ   ، لسانه 



 

 7 

ثبت خلعه على القاضي  أو   ،شهراأو   ، وعشرين سنة ة خالفة املطيع تسعا  فكانت خالفته مدّ   ، ربعاء اثلث عشر من ذي القعدةيوم األ
 . ( 30) "يخ الفاضلالشّ "ى يسمّ   ،وصار بعد خلعه  ،شيبان   مّ أابن  

وبني يديه    ،وعليه الربدة   ،كبر ف   ،ربعون سنة أو   ،وعمره ثالث   ، بوه عن اخلالفةأ نزل له  ، فه 393ه/363بوبكرأ   ، الطائع هللأّما          
  ، وسبكتكني  ،ولة الدّ   ث وقع بني عزّ   "، ولة نصر الدّ "به  ولقّ   ،واء وعقد له اللّ   ، ةلطنّ ع السّ ل  سبكتكني خ  ع من الغد على  وخل    ، سبكتكني

لنفسه فدعا سبكتكني األ بينه وبني عزّ   ، جابوهأ ف   ،تراك  الدّ   م975/ه 364، ويف سنة  (31)ولة حروابالدّ   وجرى  بغداد  قدم عضد  ولة 
وكتب    ،غلق اببهأف  ،ولة الدّ   فشغبوا على عزّ   ، واستمال اجلند  ،فعمل عليها  ،وملكها   ،بغداد عجبته  أف  ، ولة على سبكتكنيالدّ   لنصرة عزّ 
ائع بسبب  فقطعت اخلطبة للطّ   ،ولة فوقع بني الطائع وبني عضد الدّ   ،ولة مر لعضد الدّ ىل الفاق ابستقرار األإ ولة عن الطائع  عضد الدّ 

 . ( 32)عيدت يف عاشر رجبأن أ ىل إوىل  ن يوم العشرين من مجادى األذلك ببغداد وغيها م
الدّ   م976/ه 365ويف سنة         بيده من املمالك ألولة بن بويه عمّ نزل ركن  الدّ عفج   ، والدها  يد  ؤ ومل  ،كرمانو   ،ولة فارسل لعضد 

ولة التمس ذلك  الدّ   لطان عزّ ويف رجب منها عمل جملس احلكم يف دار السّ   ،ينور والدّ   ،ولة مهذان ولفخر الدّ   ، صبهانأ و   ، يولة الرّ الدّ 
  يستنيب القاضي   ثّ   ،والبالد اليت حتت ملكهم   ، قاليمي املقيم ببلدهم القضاء جبميع األس حكمه)كان اخللفاء يولون القاضل ليشاهد جم
ومن عداه    ،من هو هبذه الصفة   الّ إ  هوال يلقب ب   ،" قاضي القضاة"  كان يلقبّ وهلذا    ، بلد  ويف كلّ   ،اقليم  مره من شاء يف كلّ أ من حتت  

حد نواب  أ  ولعلّ   ،منهم بلقب قاضي القضاة   ربعة مشّتكون كلّ أن فصار يف البلد الواحد  ا اآل مّ أو   ،و قاضي بلد كذاأ  ،ابلقاضي فقط 
   .  ( 33)حكما وسع أذاك   ذ إولقد كان قاضي القضاة    ،ن ضاة القضاة اآلولئك كان يف حكم الواحد من ق أ

  لتقى عزّ ا  م978/ه 367، ويف سنةولة قيمت لعضد الدّ أو   ، ولةالدّ   سقط اخلطبة من الكوفة لعزّ أرجب    م 976/ه365ويف سنة        
الدّ   ،ولةالدّ  الدّ   ففرّ   ،ولة وعضد  بعد ذلك  ،سيا أولة  الدّ   خذ عزّ أ  و   ،ولةعضد  الدّ   ،وقتله  الطائع على عضد  السّ ل  ولة خ  وخلع    ، ةلطنّ ع 

هب على رسم  ذ  خر م  واآل  ، مراءض على رسم األ مفضّ   ، حدمهاأوعقد له لواءين بيده    ، ده سيفاوقلّ   ،وسوره   ، وطوقه   ، ه بتاج جموهر وتوجّ 
ا كان  نّ إ  ، ومل جتر العادة بذلك   ، تعجب  الّ إ  ، حدأومل يبق    ، ئ حبضرتهوقر    ،وكتب له عهدا   ، اين لغيه قبلهواء الثّ ومل يعقد اللّ   ، ة العهودوالّ 

 .   ( 43)"فاعمل به  ،ليك إهذا عهدي  "منني:  ؤ مي املأقال   ،خذه أذا إ ف ،منني ؤ مي املأة حبضرة  ىل الوالّ إ يدفع العهد 
الّدولة بالد  976ه/365ويف سنة         ت سّنه، فجعل لولده عضد  الّدولة بن بويه ممالكه بني أوالده عندما كرب  م فيها قّسم ركن 

فارس، وكرمان، وأرجان، ولولده مؤيد الّدولة الّري، وأصبهان، ولفخر الّدولة مهذان، والّدينور، وجعل ولده أاب العباس يف كنف عضد  
الّدولة977ه/366به...ويف سنة  الّدولة، وأوصاه   الّسبعني سّنه  علي  أبو   ، م تويّف ركن  ابنه عضد  بن بويه، وقد جاوز  ...وعهد إىل 

تيار؛ لسوء  الّدولة ...ثّ تويّف ركن الّدولة بعده بقليل ...وحني متّكن ابنه عضد الّدولة قصد العراق؛ ليأخذها من ابن عّمه عّز الّدولة خب
م تويّف احلسن بن بويه،  977ه/366يف سنة  ، و ( 35)نة أبرض األهواز، فهزمه عضد الّدولةفالتقوا يف هذه السّ   سيته، ورداءة سريرته، 

ني  أبو علي ،ركن الّدولة بن بويه، عرض له قولنج، فمات ليلة الّسبت الثّامن، والعشرين من احملّرم منها، وكانت مّدة إمارته أربعا وأربع
      .  ( 36)عمره مثان وسبعون سنة، وكان حليما كرميا سنة، وشهرا، وتسعة أاّيم، ومّدة

سنة        أبأ   م989/ه 368ويف  الطائع  الدّ مر  تضرب  الدّ ن  عضد  ابب  على  الصبحابدب  وقت  يف  ن  أو   ، والعشاء  ، واملغرب  ، ولة 
ولة الطائع يزيد يف  ل عضد الدّ أ وس  ،ىل بغداد إصر  ورد رسول العزيز صاحب م  م990/ه 369، ويف سنةب له على منابر احلضرة ط  خي   
وبني يديه    ،ينة والزّ   ،يوف وحوله مائة ابلسّ   ،رير وجلس الطائع على السّ ،  ( 73)جابهأف   ،اج ويلبسه التّ   ،د اخللع عليهوجيدّ   "،ة اتج امللّ " لقابه  أ

الربدة  ، مصحف عثمان  القضيب   ،وعلى كتفه  متقلّ   ، وبيده  عليه وسّلم  ى صلّ -د بسيف رسول هللا  وهو  بعثها    ، -هللا  وضربت ستارة 
حد  أوليس مع    ،يلموالدّ   ،تراكودخل األ   ،حد من اجلند قبلهأ ال يقع عليه عني  حّت   ،ائعن تكون حجااب للطّ أل  أ وس  ،ولةعضد الدّ 

الدّ أ   ثّ   ،صحاب املراتب من اجلانبني أ و   ،شرافووقف األ  ، منهم حديد الدّ بّ وق  ،تارةرفعت السّ   ثّ   ،فدخل   ،ولة ذن لعضد  ولة  ل عضد 
لذلك   ،رضاأل القائد  الدّ   ،فاراتع زايد  لعضد  امللك يّ أما هذا  "ولة: وقال  اللّ ؟ـ  ها  هذا خليفة هللا يف  "وقال:  ، ليهإفالتفت  ؟،  أهذا هو 
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مرّ ل األويقبّ   ، ميشي  استمرّ   ثّ   ،رضاأل الطّ   ، ات رض سبع  اخلادم إائع  فالتفت  الدّ   ، هاستدن  "وقال:   ، ىل خالص  ل  فقبّ   ، ولة فصعد عضد 
قد  "فقال له الطائع:   ، وجلس  ،فجلس على الكرسي   ،مرهأ و   ،وثىن الطائع ميينه عليه   ،ل رجله وقبّ   ،فدان  ،لّ إ  ن  وقال له:اد    ،رض مرتني األ
  ، سبايب أو   ،يت سوى خاصّ   ، وتدبيها يف مجيع جهاهتا  ،وغرهبا   ،رضة يف شرق األعيّ مور الرّ أمن    لّ إل هللا  ليك ما وكّ إفوض  أ  نّ أ  يت  أر 

   .  (83) وانصرف ، عل  فاض عليه اخل  أ  ثّ   ،وخدمته   ،مي املؤمنني أ يعينين هللا على طاعة موالان "فقال:   ، ذلك فتولّ 
ا  وملّ   ، حد أقي  اخللفاء لتلّ  جتر عادة خبروج  ومل   ، قاه الطائعفتلّ   ،وقدم بغداد   ، ولةخرج من مهذان عضد الدّ   م 981/ه370ويف سنة      

معزّ  بنت  املطيع  الدّ   توفيت  األفقبّ   ،اه فعزّ   ،ليه إ ولة ركب  الدّ   ، رضل  رسول عضد  الطائع  وجاء  من  يطلب  يتلّ أولة  فما وسعه    ، قاهن 
وخلع    "، ةامللّ مشس  "ه  ولقبّ   ، ولة صمصام الدّ   ة ابنه لطنّ  الطائع مكانه يف السّ فوىّل   ، ولةمات عضد الدّ   م 983/ه372، ويف سنةخرأالتّ 

  همّ م  986/ه 375، ويف سنةولة خو عضد الدّ أولة  مات ميد الدّ   م 984ه/373يف سنة  ثّ   ، وعقد له لواءين   ، ه وتوجّ   ، عل  عليه سبع خ  
لف درهم يف  أ لف  أووقع له يف ضمان ذلك    ،ونواحيها   ، سج ببغدادن  ا يـ  ممّ   ؛ والقطن  ، ن جيعل املكس على ثياب احلريرأولة  صمصام الدّ 

   .( 93) عفاهم من ضمان ذلكأف ، وكاد البلد يفتنت ،وعزموا على املنع من صالة اجلمعة  ، اس يف جامع املنصورفاجتمع النّ  ،نة السّ 
ع  ئوركب الطا  ،وقدم بغداد   ،ولة ىل شرف الدّ إومال العسكر    ،ولة خاه صمصام الدّ أولة  قصد شرف الدّ م  987/ه376ويف سنة          

يهنإ ابلبالدؤ ليه  عهده وق    ،ه وتوجّ   ،ة لطنّ ابلسّ ليه  إوعهد    ،ه  يسمع  ،رئ  سنةوالطائع  ويف  أ999/ه 378،  الدّ م  شرف  برصد  مر  ولة 
السّ  امل  ،بعة يف سيهاالكواكب  فعل  اشتدّ ،  مونأ كما  ببغداد جد    وفيها  هبا   ، االغالء  املوت  النّ   ،وظهر  ابلبصرة حرّ وحلق  ومسوم    ،اس 

واحتملت زورقا    ، فنغرقت كثيا من السّ أو   ، رضها أه ابنت  نّ أ ذكر  حّت   ، الصلح حرقت دجلة   عظيمة بفمّ   ا وجاءت رحي  ، تتساقط منه 
   .   (40) وفيه دواب  ،منحدرا 
رض  ل األفقبّ   ، يهىل دار اململكة يعزّ إع  ئفجاءه الطا   ، يب نصرأ خيه  أ ىل  إوعهد    ، ولة مات شرف الدّ   م 1000/ه379ويف سنة         
ويف    ،وعمامة سوداء  ،عالها سوداءأيب نصر سبع خلع  أفخلع الطائع على    ،عيانوحضر األ  ،الطائع  لىبإ بونصر  أركب    ثّ   ،ةغي مرّ 

وقرئ    ، وجلس على كرسي   ، رض بني يدي الطائعل األقبّ   ثّ   ،يوفاب بني يديه ابلسّ ومشى احلجّ   ، ويف يده سواران  ،ا كبي   اعنقه طوق
    .  ( 41) ةوضياء امللّ  ،ولة ه الطائع هباء الدّ ولقبّ  ،عهده
وقد جلس الطائع   ،ولة فجاء هباء الدّ  ،ولة ه حبس رجال من خواص هباء الدّ نّ أوسببه   ، عئقبض على الطا م992/ه 381ويف سنة        
الرّ  قر  فلمّ   ،دا سيفا واق متقلّ يف  الدّ ا  قبّ ب هباء  الكرسي  ، رضل األولة  الدّ أ م  وتقدّ   ، وجلس على  الطائع من    ، ولة صحاب هباء  فجذبوا 
  ، ع نفسهل  مياان خبأوكتب على الطائع    ،ولة ورجع هباء الدّ   ،البلد  وارتجّ   ،ةلطنّ ىل دار السّ إ صعد  أ  و   ،وه يف كساءفلفّ   ، يلموتكاثر الدّ   ،سريره

ليحضر وهو    ؛ ىل القادر ابهللإونفذ    ، وذلك يف اتسع عشر شعبان   ، شرافواأل  ،كابر األوشهد عليه    ، مر اىل القادر ابهللم األه سلّ نّ أو 
وكان شديد    م، 1003ه/393ومات ليلة عيد الفطر سنة  ، حسن حالأما حمّتما يف  الطائع يف دار القادر ابهلل مكرّ   واستمرّ   ، ابلبطيحة 

 .   (42)ل البيتاالحنراف آل
ولة  وهباء الدّ   ،وحلف القادر   ا،عظيم  افي شوال من سنة واليته عقد جملس، ف ائعالطبويع له ابخلالفة بعد خلع  ، فالقادر ابهللأّما        

قيم  أو   ،ولة لطان فخر الدّ مات السّ م  997/ه 387، ويف سنةعوةقام فيه الدّ ا ت  ممّ   ؛ ده القادر ماوراء اببهوقلّ   ، منهما لصاحبه ابلوفاء  كلّ 
د هباء  قلّ م  1004/ه 394، ويف سنةولة"به القادر ابهلل "جمد الدّ ولقّ   ،ربع سنني أعماهلا وهو ابن  أو   ،ي ة ابلرّ لطنّ ابنه رستم مقامه يف السّ 

فلم    ، وكتب له من شياز العهد  ، ني ونقابة الطالبيّ   ، واملظامل ،  واحلجّ   ، احلسني بن موسى املوسوي قضاء القضاة   ، محد أاب  أريف  ولة الشّ الدّ 
القضاء يف  اإلال  ؛ينظر  من  القادر  سنةله ذن  متناع  الشيعةم  1008/ه398، ويف  بني  فتنة  السنّ أو   ،وقعت  بغدادهل  وصاح  ... ة يف 

  وافض فانكسر الرّ   ،ة هل السنّ أملعاونة    ؛ نفذ الفرسان الذين على اببهأو   ،ذلك   القادر من  ظفاحف  ،"ايمنصور   .ايحاكم" :افضة ببغداد الرّ 
(43)  .   

ـــــــــــــ     ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــ
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ملوك سيّن  (1) احلسن(:كتاب  بن  األرضاألصفهاين)محزة  والسّ     الصالة  عليهم  يذكر  228، صالمواألنبياء  خياط"يف    ؛  بن  بن  812ه/196خليفة  طاهر  قدم  م 
 .   467احلسني بغداد، وابيعة احلربية. أنظر، خليفة بن خياط: اتريخ خليفة، ص

فوالّه  ؛ وكان املأمون قد وىّل عبد هللا بن طاهر كور اجلبل، وأذربيجان، فخرج، وأقام ابلّدينور عليال،    227،    226، ص صكتاب ملوك سيّن األرض  األصفهاين: (2)
القضاة، فشخص عبد هللا ب ن طاهر إىل  املأمون خراسان مكان أخيه طلحة بن طاهر، ووّجه إليه بعهده، وعقده مع إسحاق بن إبراهيم، وحيي بن أكثم قاضي 

 .   142خراسان، فنزل نيسابور، ومل ينزهلا وال من واّلة خراسان قبله، وجعلها وطنه. أنظر، اليعقويب: البلدان، ص
ر، الطربي: اتريخ الطربي،  ظ؛ يذكر الطربي نّص وصية الطاهر بن احلسني إىل ولده عبد هللا بن طاهر. أن  228،    227، ص صكتاب سيّن ملوك  :األصفهاين (3)

 وما بدها .   847، ص5ه ، ج206أحداث سنة
 .  230،    229، ص صاألصفهاين: كتاب سيّن ملوك األرض (4)
م مات األمي احلميد نوح  955ه/ 343سنة  يف  ؛ ذكر ابن كثي بعضا من حكام الّسامانية فيما بعد حسب سنوات متفرقة،    234ألصفهاين: نفس املصدر، صا (5)

امللك، ويف سنة   بعده ولده عبد  الّنهر، وقام ابألمر من  الّساماين صاحب خراسان، وما وراء  امللك  962ه/350بن نصر  األمي عبد  تويّف  بن نوح صاحب  م 
؛ ويف سنة   284-  275، ص    7خراسان، سقط عن فرسه، فمات، فقام ابألمر من بعده أخوه منصور بن نوح الّساماين. أنظر، ابن كثي: البداية والّنهاية، ج

، وقام ابألمر بعده ولده أبو م منتصف شوال تويّف األمي منصور بن نوح الّساماين صاحب بالد خراسان ببخارى، وكانت واليته مخس عشرة سنة977ه/366
 .    33، ص    7القاسم، نوح، وكان عمره إذ ذاك ثالث عشرة سنة، ول قب ابملنصور. أنظر، ابن كثي .أنظر، ابن كثي: نفس املصدر، ج

م،  2002ه/1422بعة األوىل  هـ(:البلدان، وضع حواشيه :حمّمد أمني ضنّاوي، الطّ 284اليعقويب)أمحد بن أيب يعقوب بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح ت (6)
 .  142، صدار الكتب العلمية، بيوت، لبنان

 .   143اليعقويب: نفس املصدر، ص (7)
 .  144،    143اليعقويب: نفس املصدر، ص ص (8)
 .  423، ص    2اليعقويب: اتريخ اليعقويب، ج (9)
 .   421اليعقويب: نفس املصدر، ص   (10)
 .   442اليعقويب: نفس املصدر، ص (11)
 .   459املصدر، صاليعقويب: نفس   (12)
 .  460،    459اليعقويب: نفس املصدر، ص ص   (13)
 .   470-467اليعقويب: نفس املصدر، ص (14)
 .   239األصفهاين: كتاب سيّن ملوك، ص (15)
 نفسه .  (16)
 .  423األصفهاين: نفس املصدر، ص   (17)
 .   287الّسيوطي: اتريخ اخللفاء، ص (18)
 .   289الّسيوطي: نفس املصدر، ص (19)
 .   نفسه (20)
 .   291الّسيوطي: نفس املصدر، ص (21)
 .   293الّسيوطي: نفس املصدر، ص   (22)
؛ ذكر ابن كثي عن أول دولة بين بويه، وحكمهم ببغداد، أقبل معّز الّدولة، أبواحلسني، أمحد بن بويه يف   294،    293يوطي: نفس املصدر، ص صالسّ  (23)

للرسول: أخربه أيّن مسرور به، وإيّن إّنا اختفيت  من شّر األتراك الذين  جحافل، فلّما اقّتب من بغداد بعث إليه اخلليفة املستكفي ابهلل اهلدااي، واإلنزاالت، وقال  
السنة هذه  من  األوىل  عشر مجادى  حادي  بغداد يف  بويه  بن  الّدولة  معّز  ودخل  والتحف،  ابخللع،  إليه  وبعث  املوصل،  إىل  بباب  946ه/334انصرفوا  فنزل  م 

يه املستكفي، ولّقبه مبعّز الدولة، ولّقب أخاه أاب احلسن علي ا بعماد الدولة، وأخاه أاب علي، احلسن بركن  الشماسية، ودخل من الغد إىل اخلليفة، فبابعه، وخلع عل
ن لناس من ذلك ك لفة شديدة، وأمّ الدولة، وكتب ألقاهبم على الدراهم، والدانني، ونزل معّز الدولة بدار مؤنس اخلادم، ونزل أصحابه من الّديلم يف د ور الناس، فلقّي ا

.. وملّا كان اليوم الثّاين  ظام.معّز الدولة ابن شيزاد، فلّما استكتبه على اخلراج، ورّتب للخليفة بسبب نفقاته مخسة آالف يف كّل يوم، واستقّرت األمور على هذا الن
الّديلم، فمّد أيديهما إىل اخلليفة، فأنزاله عن  والعشرون من مجادى اآلخرة حضر معّز الدولة إىل احلضرة، فجلس على سرير بني يدي اخلليفة، وجاء رجالن من  

فة ماشيا إىل دار معّز  كرسيه، وسحباه، فتحزّبت عمامته من حل قه، ونض معّز الّدولة، واضطربت دار اخلالفة حّت خل ص إىل احلرمي، وتفاقم احلال، وسيق اخللي
لت عينا املستكفي، وأ ودع الّسجن، فلم يزل به مسجوان حّت كانت وفاته يف سنة   الّدولة، فاعت قل هبا، وأحضر أبو القاسم، الفضل بن املقتدر، فبويع ابخلالفة، ومس 

 .    256،   255، ص ص  6م. أنظر، ابن كثي، البداية والنهاية، ج950ه/338
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صار الب ول، فقلق من ذلك، ومجع  م يف حمرم منها مرض معّز الّدولة بن بويه ابحن 962ه/350؛ يف سنة    295  ،   294، ص صالّسيوطي: اتريخ اخللفاء    (24)
اعتقد أّن ما أصابه من هواء  بني حاجبه سبكتكني، ووزيره املهليب، وأصلح بينهما، ووّصامها بولده خبتيار خيا، ثّ عويف من ذلك، فعزم على الّرحيل إىل األهواز، و 

هلواء أرّق، واملاء أصفى، فبىن له دار ا غرم عليها ثالثة عشر ألف ألف درهم، فاحتاج لذلك  بغداد، ومائها، فأشي عليه ابملقام هبا، وأن يبين هبا دارا يف أعالها، حيث ا
بنائها، وكان ممّا خّرب    أن يصادر بعضا ألصحابه، ويقال: أنفق على هذه الّدار ألفي ألف دينار، ومات، وهو يبين فيها، وقد خّرب أشياء كثية من معامل بغداد يف

البداية    رآى، وقلع األبواب احلديد اليت على مدينة املنصور، والرصافة، وقصرها، وحّوهلا إىل داره هذه ال مّتت فرحته هبا. أنظر، ابن كثي:  فيها املعشوق من سّر من
 .  284، ص    6والّنهاية، ج

 .   264، ص  6ابن كثي: البداية والّنهاية، ج (25)
 .   208ابن كثي: نفس املصدر، ص (26)
 .   309ابن كثي: نفس املصدر، ص (27)
 .  296،    295، ص ص  الّسيوطي: اتريخ اخللفاء (28)
 .   296الّسيوطي: نفس املصدر، ص   (29)
 .   298الّسيوطي: نفس املصدر، ص   (30)
 . نفسه   (31)
 .   299الّسيوطي: نفس املصدر، ص   (32)
 وما بعدها.   297الّسيوطي: نفس املصدر، ص (33)
 .   299الّسيوطي: نفس املصدر، ص   (34)
 .  332،    331، ص  6، جكثي: البداية والّنهاية ابن   (35)
 .   335ابن كثي: نفس املصدر، ص   (36)
 .  300،    299، ص ص  الّسيوطي: اتريخ اخللفاء (37)
 نفسه .  (38)
 .  301،    300الّسيوطي: نفس املصدر، ص ص   (39)
 .   301الّسيوطي: نفس املصدر، ص   (40)
 نفسه .  (41)
 نفسه .  (42)
 .  304،    303الّسيوطي: نفس املصدر، ص ص   (43)
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 : ةالغزنوي    أخبار .  اثلثا  
كان ابتداء م لك سبكتكني، والد حممود صاحب غزنة، وقد كان سبكتكني موىل    ،م977ه/366ففي سنة    ،لب تكنيأ ها  سسّ أ       
، صاحب جيش غزنة، وأعماهلا للّسامانّية، وليس هذا حباجب معّز الّدولة، ذاك تويّف قبل هذه الّسنة،  " أيب إسحاق بن ألبت كني " لألمي  

ا يصلح للملك من بعده، ال من ولده، وال من قومه، فاصطلح اجليش على مبايعة سبكتكني  مات مواله مل يّتك أحد    وأّما هذا، فإنّه ملّا 
بن   الّسعيد حممود  ولده  بعده يف  من  بيده، واستمّر   ل ك 

امل فاستقّر  فيهم، وح س ن سيته، وكمال عقله، وشجاعته، وداينته،  هذا؛ خليه 
الد اهلند، ففتح شيئا كثيا من حصونم، وغن م شيئا كثيا، وكّسر من أصنامهم، ونذورهم أمرا هائال،  سبكتكني، وقد غزا سبكتكني هذا ب 

وابشر من معه من اجليوش حرواب، وقد قصده "جيبال" ملك اهلند بنفسه، وجنوده اليت تعّم السهول، واجلبال، فكسره مرتني، ورّدهم إىل  
 .  ( 1) بالدهم يف أسوإ حال، وأرد إ ابل

اجنلت عن    ثّ   ،اس قتاال عظيما فاقتتل النّ   ، لك اهلندم  ، و وتواقع هو  كني بالد اهلند، غزا حممود بن سبكت  م1019ه/409يف سنة  و      
  ورد فيها كتااب م 1020ه/410سنة ، ويف (2) ومائيت فيل ، والفضة ،هب والذّ   ،مواال عظيمة من اجلواهر ، فأخذ املسلمون منهم أ هزمية اهلند

لف قصر  ، وجد هبا أ ه دخل مدينةنّ ، وفيه أمن بالد اهلند   يذكر فيه ما افتتحه   ، حه لبالد اهلندوفت    ،حممود بن سبكتكنيولة  من ميني الدّ 
  ، لف صنم ، زايدة على أ صنام الفضة، ومبلغ األ لف دينار رب مائة أ هب يقاومبلغ ما يف الصنم من الذّ   ، صصنام، وألف بيت لألد  ي  ش  م  

لغ عدد اهلالكني  وب ،سوم  الرّ اّل ، فلم يبق منها إحراق  اجملاهدون ابإلوقد عمّ   ، لف عامته جبهالتهم بثالمثائة أ رخون مدّ ؤ م يوعندهم صنم معظّ 
  ، فيال ثالمثائة، واستعرض من األالف  ومخسني أ   ، فبلغ ثالاث  ،قيق س الرّ فرد مخ  ، وأسلم منهم حنوا من عشرين ألف، وألفا من اهلند مخسني أ 

     .  (3)لف درهمل من األموال عشرون ألف أوحصّ   ،ومخسون فيال   ،ة وستّ 
  ، رضأنت أكرب ملوك األ": ولة حممود بن سبكتكنيك ميني الدّ ل  فيها قال مجاعة من املسلمني للم  م  1022ه/412يف سنة  ويف         
م إىل قاضي  فتقدّ   ،" وجب من غيها ك هلا أح  ت  وفـ   ،سننية  لت منذ مدّ قد تعطّ   وهذه طريق احلجّ  ،سنة تفتح طائفة من بالد الكفر   ويف كلّ 

أ بعمله  حممّ القضاة  النّ يب  أ  "اصحي د  يكون  احلجّ أن  السّ   مي  هذه  لألنةيف  دينار  ألف  بثالثني  معه  وبعث  جهّ   ،عراب ،  ما  من  غي  ز 
 . (4) اس بصحبتهفسار النّ  ، ىل احلرمنيالصدقات إ

بن  م  1021ه/411يف سنة  و         أسبكتكني تويف حممود  القاسم،  الدّ   ، بو  بيمني  وأولةامللقب  امللّ ،  غزنة   ، ة مني  بالد  وما    ،صاحب 
له:واالها أ ة امانيّ السّ   ، وجيشه يقال    ، ك عليهم من بعده ولده حممود هذافتملّ   م، 949ه/337سنة  وتويفّ   ،ك عليهم بوه قد متلّ ، وكان 

وغيها ...وكان خيطب يف    ،وفتح فتوحاات كثية يف بالد اهلند  ، اسالم قياما اتم  ، وقام أبعباء اإل ويف سائر رعاايه سية عادلة   ،فسار فيهم 
  ،ن يكون من جهتهم ل أ جحف ألوالتّ   ، واهلدااي   ، ني من مصر تفد عليه ابلكتبوكانت رسل الفاطميّ   ، سائر ممالكه للخليفة القادر ابهلل

وقد ملكوا العامل يف    ،ة امانيّ ابد ملك السّ ، وأيلك خان : إلذي يقال لهاعظم  ك األوهداايهم ...وكسر ملك الّتّ   ، ق كتبهموحير   ، في حرق هبم 
 . (5) هلكوا ثّ   ،وما حوهلا  ،مسرقند  بالد 

وكراهية    ، والصيانة   ، اينة لف دينار ...وكان مع هذا يف غاية الدّ ، واخللفاء عنه غرم عليه ألفي أا تعجز امللوكوبين على جيحون جسر         
  ، وال غي ذلك   ،وال مخرا يف مملكته   ،ظهر معصيةن ي  ر أحد أ س  وال جي    ،ن يسمع هبا ، وال ألفه، وال أي منها شيئا  بّ ال حي    ،هلها ، وأاملعاصي 

  ، ليهم، وسحن إ والصالح   ،ين هل اخلي والدّ  أوحيبّ   ، وجيالسهم  ،ويكرمهم  ،واحملدثني  ،العلماء   وكان حيبّ   ،هلها ، وال أاملالهي   وال حيبّ 
خر من  اخلميس لسبع خلون من ربيع اآلومات يوم  ،وانطالق البطن سنتني   ،صار شافعيا ...وكان مرضه سوء مزاج اعّتاه ثّ   ،وكان حنفيا
  ثّ   ،د حممّ   ،لك من بعده ولده وم    ،موال شيئا كثياف من األوخلّ   ،وثالثني سنة   ،لكه منها ثالثم    ،عن ثالث وستني سنة  ،هذه السنة 

 
 
      .  ( 6)ابه، فأشبه أ دخر مسعود بن حممّ لك إىل ولده اآلصار امل
السّ م،  1033/ه 424يف سنة  و        اهلندغزا  بن سبكتكني بالد    ه/ 427يف سنة، و ( 7)وفتح حصوان كثية   ، لطان مسعود بن حممود 

أبو طالب طغرل بك، حمّمد بن مكائيل بن سلجوق على نيسابور، وجلس على سرير م لكها، وبعث    ،م فيها استوىل ركن الّدولة 1036
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فيها  م  1039ه/430يف سنة، و ( 8)أخاه داود إىل سائر بالد خراسان، فملكها، وانتزعها من نواب امللك مسعود بن حممود بن سبكتكني 
بن سبكتكني امللك مسعود بن حممود  السّ   ، التقى  ، وقتل من  فهزمهما مسعود   ،خوه داود يف شعبان ، ومعه ألجوقيوامللك طغرل بك 

   .( 9)صحاهبما خلقا كثياأ
 :   والس الجقة ، غزنويونال   رابعا .

ّمد، وأخيه جغري بك داود،  هم طغرل بك، حمم شأن الّسلجوقّية، وارتفع شأن ملك  عظ  م  104ه/432يف سنة  حسب ابن كثي،      
واملكانة عند    أي، واملكيدة،قاق هذا من مشائخ الّّتك القدامى الذين هلم الرّ بنا ميكائيل بن سلجوق بن د قاق، وقد كان جّدهم د  اومها  

ف منه  حبيث ختوّ   ،الّناس ، فأطاعته اجليوش، وانقادت له  "شباشي " ا، فقّدمه امللك، ولّقبه  ولده سلجوق جنيب ا شهم    أ ملكهم األعظم، ونش
ثّ تويّف عن مائة وسبع سنني، وخّلف أرسالن، وميكائيل،  ، فأسلم، فازداد عز ا، وعلوا،  امللك، وأراد قتله، فهرب منه إىل بالد املسلمني 

بقتال الكفار من األتراك  فإنّه اعتىن  داود،    ، وجفري بك طغرل بك، حمّمد،    : حّت ق تل شهيدا، وخّلف ولديه  ، وموسى، فأّما ميكائيل، 
الّسالجقة بنو سلجوق جّدهم    هم " كمانك الذين يقال هلم: الّتّ فعظ م شأنما يف بين عّمهما، واجتمع عليهما الّّتك من املؤمنني، وهم الّتّ 

ه مسعود  ف منهم حممود بعض الّتخوف، فلّما تويّف قام ولدهذا، ففتحوا بالد خراسان كّلها بعد موت حممود بن سبكتكني، وكان يتخوّ 
ق  من بعده قاتـ ل هم، وقاتلوه مرارا، فكانوا يهزمونه يف أكثر املواقف، واستكمل هلم م ل ك خراسان أبسرها، ثّ قصدهم مسعود يف جنود يضي 

  هبم الفضاء، فكسروه فيها، وكبسه مرّة داود، فانزم عنه مسعود، فاستحوذ على حواصله، وخيامه، وجلس على سريره، وفّرق الغنائم على 
 .  ( 10)جيشه
القوم قبل استيالئهم على املمالك يسكنون فيها وراء النّ وحسب ابن خلّ      وبني خبارى مسافة    ،هر يف موضع بينهكان"كان هؤالء 

ال طاقة    ذا قصدهم مجع  ، وإوكانوا ال يدخلون حتت طاعة سلطان  ، حصاء ، واإلعن احلصر  ا جيلّ وكانوا عدد    ، تراك، وهم أعشرين فرسخا 
إ  السّ ا عرب  فلمّ   ، حدم أليه، فال يصل إمال نوا ابلرّ وحتصّ   ، هلم هبم دخلوا املفاوز  النّ لطان حممود بن سبكتكني  وكان سلطان    ، هر ىل ماوراء 

النّ   ، وغزنة  ، خراسان العدّ وجد زعيم بين سلجوق قوي الشوكة    ،واحي وتلك  أ ة يتصرّ كثي  ، ويتنقل من  واملراوغة  ، مره على املخاتلة ف يف 
ىل بعض  ، ومحله إمسكه ، فأ ليه أقدمه إ حّت   ، ومل يزل خيدعه  ، وجذبه  ،فاستماله   ،ثناء ذلك على تلك البالد غي يف أوي    ، ىل غيها أرض إ 
 نر جيحون  غراقهم يف، فمنهم من أشار بنم، واستشار أعيان دولته يف شأ صحابه تدبي أمر أ و   ،وخرج يف إعمال احليلة   ، واعتقله  ،القالع 

فدخلوا يف    ، ففعل ذلك   ، ضع عليهم اخلراج، ويواحيقهم يف النّ ويفرّ  ،رض خراسان  هبم جيحون إىل أرب  ن يع  فاق عليه أ...وآخر ما وقع االتّ 
وأواستقاموا  ، الطاعة  مدّ ،  احلالة  تلك  على  العمال  ، ة  قاموا  فيهم  أ وامتدّ   ، وظلموهم  ، فطمع  إليهم  النّ ت  أ اسيدي  من  وأخذوا  م  مواهل، 

وخلع على    ، قبل عليهم، فأ" ولة بن بويهبو الفوارس بن هباء الدّ أ" ، وملكها يومئذ األمي  ىل بالد كرمان مضى بعضهم إومواشيهم ...ثّ 
، فبادروا إىل  قليموهم أهل ذلك اإل   ، يلموخافوا من الدّ   ،الفوارس   بو  مات أم حّت ايّ ة أوا عشر فلم يستتمّ   ، وعزم على استخدامهم  ،وجوههم

         . ( 11)بهمون   ، يقاع هبمد أيمره ابإللطان حممو ليه السّ ب إ فكت  ، فرغب صاحبها يف استخدامهم ، هرها، ونزلوا بظصبهانقصد أ 
لطان حممود  د السّ فجرّ   ،ىل جبل قرب خوارزم ، واحناز الذين خبراسان إ ذربيجان ، وقصد الباقون أقتل من الطائفتني مجاعة وتواقعوا، ف    

  تويفّ  ثّ  ، تهموشتّ   ، دهم شرّ ثرهم حّت ، ومل يزل يف إقصدهم حممود بنفسه  ثّ  ،ني تبعوهم يف تلك املفاوز مقدار عامّ فتّ   ، يف طلبهمرسله جيشا أ
إ فاحتا   ،فقام بعده ولده مسعود   ، حممود اليت أب ىل االستظهار ابجليوشج  الطائفة  إىل  إ لتتوجّ   ؛ ذربيجان، فكتب  أ ليهه  منهم  لف  ، فجاءه 
إ م فاستخدمه  ، فارس الذين شتّ ألوه يف  ، فسأ ىل خراسان، ومضى هبم  الباقني  لزوم الطاعة  ،فراسلهم  ، تهم والده حممودمر  ،  وشرط عليهم 

حواهلا   دخل مسعود بالد اهلند الضطراب أثّ   ،والبهم أبهم على ما كان عليه والده قد رتّ ورتّ   ،ليهوا غوحضر   ،هممنّ ، وأ ىل ذلكفأجابوه إ
                       . ( 12)هرراء النّ يف موضعهم من نواحي ما و  خوه داود ، وألطان طغرل بكوالسّ  ، هذا وحدث كلّ   ،ىل الفسادوعادوا إ ، فخلت هلم ،عليه 

صحاهبما  حاق أبىل اللّ ، ودعت حاجتها إ صحاهبامن أ  اكثي   اتل فيها خلقوجرت بينهم وبني ملكشاه صاحب خبارى وقعة عيمة ق       
  ثّ ، فكانت مقتلة،  خبراسان منهم  ن  د جيوشا ملواقعة م  وجرّ   ،ل س  فحبس الر    ،واالستخدام   ، مان ، وسألوه األ ا اتبوا مسعود  فك  ، الذين خبراسان
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من جهة ما وراء  ل الواصلني  س  فرج عن الرّ ، وأب قلوهبمفطيّ   ،ذ خوارزم من صاحبها خ  ، وضمنوا له أوبذلوا له الطاعة  ،ىل مسعوداعتذروا إ
األ،  هر النّ  أّول  أبوه حممود  اعتقله  الذي  يفرج عن زعيمهم  فأجاهبم إمر وسألوه أن  القلعة   ، ىل سؤاهلم،  تلك  له من  إ وأثر  بلخ  ، ومحل  ىل 

  ، ومعهما جيش كبي   ، ىل خراسانما وصال إ نّ ل األمر أوحاص  ،ا، فراسلهموداود   ،خيه طغرل بك ، فاستاذن مسعود يف مراسلة ابين أا مقيد  
   .( 13) سباباب مسعود يف البالد أونوّ   ،ة خراسان هلم مع والّ  وجرت ، فاجتمع اجلميع

"، وهو  بلخ"خ طغرل بك  ، وأخذ داود أ نيسابور   ثّ م،  108/ه429ل ما ملكوه طوس سنةوّ ، وأ فروا هبمظ و   ، هرواظم استنّ  أ املهمّ     
 أمرهم إىل أن  وعمّ   ، مر، وكانوا خيطبون له أول األوتلك النواحي  ،ىل غزنة مسعود إ  واحناز   ، واقتحموا البالد   ، بع هلم واتّ   ، رسالن والد ألب أ
رمضان    6د بن حبيب املاوردي يف  علي بن حممّ   ، اب احلسنسول الذي أرسله إليهم هو القاضي أ ، وكان الرّ مر هللا ام القائم أبمّ راسلهم اإل

بغداد    ه طغرل بك إىلاس ...توجّ ىل النّ إلحسان إ ا  وبثّ   ،هبم فق  والرّ   ، ة عيّ والعدل يف الرّ   ، وصاهم بتقوى هللا تعاىلم، وأ1056ه/447
 .  ( 14)م1064ه/455سنة

  ، يكأرسالن الّّت   م، والّسبب أنّ 1059ه/450بض عليه يف سنة  ومل يزل أمر القائم أبمر هللا مستقيما إىل أن ق  يوطي"  وحسب السّ     
رى،  املعروف ابلبساسيي كان قد عظ م أمره...وانتشر ذكره، وهتيبته أمراء العرب، والعجم، ود عي له على املنابر، وجىب األموال، وخّرب الق

،  ة ومل يكن القائم أبمر هللا يقطع أمرا بدونه، ثّ صّح عنده أنّه سوء عقيدته، وبلغه أنّه عزم على نب دار اخلالفة، والقبض على اخلليف 
رقت دار البساسيي،    فكاتب اخلليفة أاب طالب، حمّمد بن مكيال سلطان الغّز، املعروف بطغرلبك، وهو ابلّري يستنهضه يف القدوم، ثّ أ ح 

سنة بك  طغرل  خلق1056ه/447وقدم  به  وتالحق  الّرحبة،  إىل  البساسيي  فذهب  فأمّده    ا م،  مصر،  وكاتب صاحب  األتراك،  من 
أخ طغر  البساسيي بغداد سنةابألموال، وكاتب  قدم  به طغرلبك، ثّ  أخيه، فخرج، واشتغل  م،  1059  ه/ 450لبك، وأطمعه مبنصب 

 .      ( 15)وقع القتال بينه، وبني اخلليفةومعه الرّاايت املصريّة، و 
اجلوامع، إالّ جامع  ودعى لصاحب مصر املستنصر جبامع املنصور، وزيد يف اآلذان "حّي على خي العمل"، ثّ خطب له يف كّل       

اخلليفة، ودام القتال شهرا، ثّ قبض البساسيي على اخلليفة يف ذي احلّجة، وسيه إىل غاية، وحبسه هبا، وأّما طغرل بك، فظفر أبخيه،  
القعد ذي  والعشرين  اخلامس  يف  عزّه  مقّر  يف  اخلليفة  فحصل  مكرما،  داره  إىل  اخلليفة  رّد  يف  غاية  متوىّل  ثّ كاتب  سنة  وقتله،  ة 

ة عظيمة، واألمراء، واحل جاب بني يديه، وجّهز طغرل بك جيشا، فحاربوا البساسيي، فظفروا به، فق تل،  م، ودخل أبهبّ 1060ه/451
ل رأسه إىل بغداد، وملّا رجع اخلليفة إىل داره مل ينم بعدها، إالّ على فراش مصاله، ولزم الصيام، والقيام، وعفا عن كّل من أذاه ، ومل  ومح 

، ومل يضع رأسه بعدها على خمّدة، وملّا ن ب قصر ه مل  " ّتد شيئا؛ ممّا ن ب من قصره، إالّ ابلّثمن، وقال: "هذه أشياء احتسبناها عند هللايس
     .  (16) يوجد فيه شيء من آالت املالهي 

 ة تواريخ كاآليت: تها عد  هناك أحداث مهم ة يف اتريخ الس الجقة مثل  
م، ورد رسول أمي مكة على الّسلطان ألب أرسالن أبنّه أقام اخلطبة العباسّية، وقطع خطبة املستنصر  1012ه/402سنةويف         

ني ابلقحط املفرط سنني  املصري، وترك اآلذان حبي على خي العمل، فأعطاه الّسلطان ثالثني ألف دينار، وخ ل ع ا، وسبب ذلك املصريّ 
قوة دولتهما،   آىملّا ر  ؛ م خطب حبلب القائم، والّسلطان ألب أرسالن1013ه/403ويف سنة ، بعضاكل الّناس بعضهم متوالية حّت أ

وم، ونصر املسلمون، وهلل احلمد، ومقّدمهم الّسلطان ألب أرسالن،  وإدابر دولة املستنصر، وفيها كانت وقعة عظيمة بني اإلسالم، والرّ 
أطلقه مبال جز  ثّ  الّروم،  ببغداد، وزادت دجلة  1016ه/406ويف سنة  ،  سني سنةيل، وهادنه مخوأ سر ملك  العظيم  الغرق  م كان 

ثالثني ذراعا، ومل يقع مثل ذلك قّط، وهلكت األموال، واألنفس، والّدواب، وركبت النّاس يف الّسفن، وأقيمت اجلمعة يف الطيار على  
        .  ( 17) وجه املاء مرتني، وقام اخلليفة يتضرّع إىل هللا

ببغداد، وقـ  1019ه/409سنةويف          الّنظامّية  املدرسة  فلم  م فرغت  الّناس،  فاجتمع  الّشيازي،  أبو إسحاق  الّشيخ  لتدريسها  ّرر 
  م1060ه/451ةويف سن ،  سحاق، حّت أجاب، ودرس حيضر، واختفى، فدّرس ابن الّصباغ صاحب الّشامل، ثّ تلطفوا ابلّشيخ أيب إ
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بن سبكتكني صاحب غزنة، وبني الّسلطان جغري بك بن سلجوق أخ    إبراهيم بن مسعود بن حممودان  كان عقد الصلح بني الّسلط
 .   (18)طغرلبك صاحب خراسان بعد حروب كثية، ثّ مات جغري بك يف الّسنة، وأقيم مكانه ابنه ألب أرسالن 

لذلك برغم منه، وهذا    نّ ّل ممكن، وانزعج، واستعفى، ثّ أل زّوج اخلليفة ابنته لطغرلبك بعد أن دافع بك   م1063ه/454ويف سنة     
م، فدخل اببنة اخلليفة،  1064ه/455مهم فيهم، ثّ قدم طغرل بك سنة  رهم اخللفاء، وحتك  ه  أمر مل ينله أحد من ملوك بين بويه مع قـ  

ئة ومخسني ألف دينار، ثّ رجع إىل الّري، فمات هبا يف رمضان، وأ قيم يف الّسلطّنة بعده ابن  وأعاد املواريث، واملكوس، وضمن بغداد مبا 
أخيه عضد الّدولة ألب أرسالن صاحب خراسان، وبعث إليه القائم ابخلل ع، والّتقليد، وقال الّذهيب: أنّه هو أّول من ذ كر ابلّسلطان  

لكعلى منابر بغداد، وبلغ ما مل يبلغه أحد من املل
 
، فأبطل ما كان عليه  ( 19)وك، وافتتح بالدا كثية من بالد الّنصارى، واستوزر نظام امل

 ل ك من سّب األشعريّة، وانتصر للشافعّية، وأكرم إّمام احلرمني، وأاب القاسم الق شيي، وبىن الّنظامّية، قيل: 
وهي أّول    الوزير قبله عميد امل

    .  ( 20)مدرسة بنيت للفقهاء 
م أعيدت اخلطبة للعبيدي مبكة، وفيها مجع نظام امللك املنجمني، وجعلوا الّنيوز أّول نقطة من احلمل،  1075ه/467ويف سنة        

م مات ملك غزنة املؤيد  1089ه/ 481، ويف  الّنظام مبدأ الّتقاومي   وكان قبل ذلك عند حلول الّشمس نصف احلوت، وصار ما فعله
حممود  بن  مسعود  بن  ا   إبراهيم  مقامه  وقام  سبكتكني،  مسعودبن  الّدين  جالل  سنة  بنه  ويف  الّسلطان  1092ه/484،  قدم  م 

سنة    ( 21)ملكشاه بغداد  إىل  وعاد  أصبهان،  إىل  رجع  ثّ  ينزلونا،  دورا  حوله  األمراء  وعمل  هبا،  جامع كبي  بعمل  وأمر  بغداد، 
، فانزعج اخلليفة،  "بلد شئت    تّتك ل بغداد، وتذهب إىل أيّ   م عازما على الشّر، وأرسل إىل اخلليفة يقول :ال بّد أن 1093ه/485

، فأرسل اخلليفة إىل وزير الّسلطان يطلب منه املهلة إىل عشرة أاّيم، فاتّفق مرض  " وال ساعة واحدة"، قال:  " ولو شهرا  ،أمهلين"وقال:  
   .  (22)، وموته، وعّد ذلك كرامة للخليفةالّسلطان 

اخلليفة جعل يصوم، فإذا أفطر جلس على الّرماد، ودعا على ملكشاه، فاستجاب هللا دعاءه، وذهب إىل حيث ألقت،  وقيل:إّن        
وملّا مات كتمت زوجته "تركان خاتون" موته، وأرسلت إىل األمراء سر ا، فاستحلفتهم لولده حممود، وهو ابن مخس سنني، فحلفوا له،  

ي سلطنّ  أّن  يف  املقتدي  إىل  بركياروك  ه، وأرسلت  أخوه  عليه  خرج  ثّ  والّدين"،  الّدنيا  "انصر  ولقّبه  فقّلده    ( 32)فأجاب،  ملكشاه،  بن 
م، وعلم اخلليفة على تقليده، ثّ مات اخلليفة من الغد فجأة، فقيل:  1095ه/487اخلليفة، ولقّبه "ركن الّدين"، وذلك يف احملّرم سنة

وبو  مسّته،  الّنهار  مشس  جاريته  املسإّن  لولده  سنة،  تظهر يع  أرسالن  1096ه/488ويف  ألب  بن  أرغون  أرسالن  الّسلطان  ق تل  م 
      .  ( 42)الّسلجوقي صاحب خراسان، فتملكها الّسلطان بركياروق، ودانت له البالد، والعباد 

م خرج حمّمد بن ملكشاه على أخيه الّسلطان بركياروق، فانتصر عليه، فقّلده اخلليفة، ولقّبه "غياث الّدنيا  1099ه/492ويف سنة      
م وقع الصلح بني الّسلطانني حمّمد، وبركياروق، وسّببه أّن احلروب ملّا تطاولت  1104ه/497ويف سنة،  ّدين"، وخطب له ببغدادوال

صارت األموال منهوبة، والّدماء مسفوكة، والبالد خمربة، والّسلطّنة مطموعا فيها، وأصبح امللوك مقهورين بعد أن  بينهما، وعّم الفساد، و 
قيمت له  كانوا قاهرين دخل العقالء بينهما يف الصلح، وك تبت العهود، واألميان، واملواثيق، وأرسل اخلليفة خ لع الّسلطّنة إىل بركياروق، وأ

ببغداد اخلليفة،  1105ه/ 498نةويف س ،  اخلطبة  ملكشاه، وقّلده  الّدولة  ولده جالل  بعده  األمراء  فأقام  بركياروق،  الّسلطان  مات  م 
أصبهان   إىل  وعاد  اخلليفة،  فقّلده  عليه،  الكلمة  واجتمعت  حمّمد،  عّمه  ابن  عليه  فخرج  سنني،  مخس  دون  وله  ببغداد،  له  وخ طب 

ويف    ، صون، وتبعه وابء عظيم غداد ج د ري مفرط، مات فيه خلق من الصبيان ال حي سلطاان متمكنا مهيبا كثي اجليوش، وفيها كان بب
م استوىل األمراء على غاّلت البالد، وعجز الّسلطان مسعود، ومل يبق له إالّ االسم، وتضعضع أيضا أمر الّسلطان  1139ه/533سنة

    .( 52)ةمبدأ صالح الّدولة العباسيّ "سنجر"، ومتّكن اخلليفة املقتفي، وزادت حرمته، وعلت كلمته، وكان ذلك 
البيع، وما جرى على  1147ه/541ويف سنة        الّسلطان مسعود، وتعّرض بذكر مكس  العبادي، فحضر  ابن  الواعظ  م جلس 

قال:  يتّ "الّناس، ثّ  ليلة ملطرب بقدر هذا الذي  العامل، أنت هتب يف  ،  خذ من املسلمني، فاحسبين ذلك املطرب، وهبه ل اي سلطان 



 

 15 

  ه/ 548ويف سنة،  ك املكوس واجعله شكرا هلل مبا أنعم عليك، فأجاب، ونودي يف البلد بسقاطه، وطيف ابأللواح اليت نقش عليها تر  
م خرجت الغّز على الّسلطان سنجر، وأسروه، وأذاقوه الّذّل، وملكوا بالده، وأبقوا اخلطبة ابمسه، وبقي معهم صورة بال معىن،  1154

م مات الّسلطان طغرلبك  1195ه/ 590ويف سنة،  در راتب سائس من ساستهسه، وله اسم الّسلطّنة، وراتبه يف قوصار يبكي على نف
     .  ( 26)شاه بن أرسالن بن طغرلبك بن حمّمد بن ملك شاه، ومّدة دولتهم مائة وستون سنة

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ
   .   333، ص  6ابن كثي: البداية والّنهاية، ج (1)
 .  45، ص  6ابن كثي: نفس املصدر، ج   (2)
 .   407ابن كثي: نفس املصدر، ص (3)
 .   409ابن كثي: نفس املصدر، ص (4)
 .   426ابن كثي: نفس املصدر، ص (5)
م يف رمضان منها تصد ق مسعود بن حممود بن سبكتكني أبلف ألف درهم، وأجرى أرزاقا كثية للفقهاء،  1021ه/411؛ ويف سنة    437ابن كثي: نفس املصدر، ص (6)

   425وأعوانه. أنظر. ابن كثي، نفس املصدر، ص  والعلماء ببالده على عادة أبيه من قبله، وفتح بلداان كثية، واّتسعت ممالكه جد ا، وعّم شأنه، وقويت أركانه، وكث رت جنوده،
 .   432ابن كثي: نفس املصدر، ص (7)
 .   440ابن كثي: نفس املصدر، ص (8)
 .   441ابن كثي: نفس املصدر، ص (9)
طغرل بك، حمّمد بن مكائيل بن    ،أبو طالب  ،م فيها بدأ م ل ك الّسالجقة، وفيها استوىل ركن الّدولة1036ه/427يف سنة؛    445ابن كثي: نفس املصدر، ص   (10)

بن حممود   امللك مسعود  نواب  وانتزعها من  فملكها،  بالد خراسان،  إىل سائر  داود  أخاه  م ل كها، وبعث  على سرير  نيسابور، وجلس  على  يف    ...بن سبكتكنيسلجوق 
، وقتل من أصحاهبما  فهزمهما مسعود  ،معه أخوه داود يف شعبانفيها التقى امللك مسعود بن حممود بن سبكتكني، وامللك طغرل بك الّسلجوقي، و   م1039ه/430سنة

 .  441،    440  ص  ، ص6ر، ابن كثي، جظ. أن  خلقا كثيا
 .   64، ص  5ابن خّلكان: وفيان األعيان، ج (11)
 .   65ابن خّلكان: نفس املصدر، ص   (12)
 نفسه .    (13)
ص     (14) املصدر،  نفس  خّلكان:  بن  ؛    66ابن  ميكائيل  بن  حممد  طالب،  أبو  بك،  امللّ طغرل  د قاق،  بن  ملوك  سلجوق  أول  بك،  طغرل  الدين  ركن  قب، 

نفس املصدر،   ابن خّلكان: سنة، ون قل إىل مرو، ود فن عند قرب أخيه داود. أنظر، 70م ابلّري، وعمره  1064ه/455رمضان 18وتويف طغرل بك يوم اجلمعة الّسلجوقية...
 .   67-64ص

 .  306،    305ء، ص ص  االّسيوطي: اتريخ اخللف    (15)
 .  306الّسيوطي: نفس املصدر، ص     (16)
 .  308،    307الّسيوطي: نفس املصدر، ص ص   (17)
 .  307،   306الّسيوطي: نفس املصدر، ص ص     (18)
لك، أبو علي (19)

 
لك الطوسي، الوزير نظام امل

 
لك، قوام الّدين الطوسي، من انحية طوس، تسّمى  احلسن بن علي بن إسحاق بن العب  ،نظام امل

 
الرّاذ  اس، املّلقب نظام امل

يصادره يف كّل سنة، فهرب منه،    كان، كان من أوالد الّدهاقني، واشتغل ابحلديث، والفقه، ثّ اّتصل خبدمة علي بن شاذان املعتمد عليه مبدينة بلخ، وكان يكتب له، فكان
إىل ولده ألب أرسالن، وقال له: اخّتذه والدا، وال ختالفه فيما يشي به،  واحملّبة، فسّلمه   ،حن ألب أرسالن، فظهر له منه الّنص وقصد داود بن ميكائيل بن سلجوق، والد الّسلطا

لك، وّطد
 
اململكة لولده ملكشاه، فصار    فلّما ملك ألب أرسالن دبّر أمره، فأحسن الّتدبي، وبقي يف خدمته عشر سنوات، فلّما مات ألب أرسالن، وازدحم أوالده على امل

لك، وليس للسّ 
 
ابن   لطان، إالّ الّتخت، والصيد، وأقام على هذا عشرين سنة، وكان جملسه عامرا ابلفقهاء، والصوفية، وكان كثي اإلنعام على الصوفية. أنظر،األمر كّله لنظام امل

 .   129، ص2كان: وفيات، مخلّ 
 .   307الّسيوطي: اتريخ اخللفاء، ص     (20)
ل بن سلجوق بن د قاق، املّلقب جالل الّدولة، وّل األمر من بعد والده بوصية منه، ووّصى  ملكشاه بن ألب أرسالن، حمّمد بن داود بن ميكائي  ،ملكشاه، أبو الفتح   (21)

لك، أاب علي
 
  احلسن على تفرقة البالد بني أوالده، ويكون مرجعهم إىل ملكشاه، وكان من أحسن امللوك سية، حّت كان يّلقب ابلّسلطان العادل، ولد يف  ،والده الوزير نظام امل

م، ومحل اتبوته إىل أصفهان، ودفن هبا يف مدرسة عظيمة موقوفة على  1093هـ/485م، تويّف يف بغداد الّسادس عشر شوال سنة 1056هـ/447مجادي األوىل سنةالتّاسع من  
 وما بعدها.   283، ص  5كان: وفيات األعيان، جطائفة الّشافعّية واحلنفية. أنظر، ابن خلّ 

 .  311،   310الّسيوطي: نفس املصدر، ص ص     (22)
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الّدين   (23) املّلقب، ركن  املفظفر بركياروق ،  الّسلجوقي، أبو  املّلقب،    ،بركياروق  إبن الّسلطان ملكشاه بن ألب أرسالن بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق، 
هر، وله أخوه الّسلطان سنجر، انئبه على خراسان،  شهاب الّدولة جمد الّدولة، أحد ملوك الّسالجقة، ولد بعد موت أبيه، ودخل مسرقند، ودخل خبارى، وغزا بالد ما وراء النّ 

ر، ابن خّلكان:  ظسنة. أن  12م، وأقام يف سلطنته  1105ه/498م، وتويف يف ربيع اآلخر  1082ه/474ويف حماربته قتل عّمه اتج الّدولة تـ ت ش بن ألب أرسالن، ولد سنة
 .         268، ص  1وفيات األعيان، ج

 .  311،  310  صص  الّسيوطي: اتريخ اخللفاء،     (24)
 .  318-  312الّسيوطي: نفس املصدر، ص   (25)
 .  328-  318الّسيوطي: نفس املصدر، ص     (26)
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 : وبالد الشام  ، يف مصرة واإلخشيدي    ،لطولونيةا  خامسا .
غور كان  صاحب الّداّير املصريّة، والّشامّية، والثّ أمحد بن طولون، األمي أبو العباس أمحد بن طولون    ولة الطولونية إىل تنتسب الدّ          

أيب طلحة، أيب أمحد بن املتوكل،    ، غور يف مّدة انشغال املوفق املعتز ابهلل قد والّه مصر، ثّ استوىل على دمشق، والشام، وأنطاكية، والثّ 
وكان انئبا عن أخيه املعتمد على هللا اخلليفة، وهو والد املعتضد ابهلل حبرب الزّنج ...وكان أمحد عادال صادقا شجاعا متواضعا حسن  

مائدة حيضرها كّل يوم    ية صادق الفراسة يباشر األمور بنفسه، ويعمر البالد، ويتفقد أحوال رعاايه، وحيّب أهل العلم، وكانت لهالسّ 
القاهرة، ومصر يف   إليه بني  املنسوب  القرآن، وبىن اجلامع  دينار يف كّل شهر للصدقة ...وكان حيفظ  ألف  له  اخلاّص، والعام، وكان 

م، وأنفق يف عمارته مائة ألف وعشرين ألف دينار،  880ه/266م، وفرغ منه سنة 878ه/264م شرع يف عمارته سنة873ه/259
م، ومات طولون  816ه/200لوكا أهداه نوح بن أسد الّساماين عامل خبارى إىل املأمون يف مجلة رقيق محله إليه يف سنة  وكان أبوه مم

     .( 1)م855ه/240سنة
م، ويقال: إّن طولون تّبناه، ومل يكن إبنه، ودخل مصر  826ه/  210رمضان سنة  23وكانت والدة ولده أمحد بسامرّاء يف يوم        

  ( 2)تركي  ، وطولون اسم  م، بزلق األمعاء، 884ه/270م، وتويّف مبصر، ذي القعدة سنة868ه/254شهر رمضان سنة  لتسع بقني من 

ال   ،وهللا "فقال:  ،فيقتله  ، ىل املستعنيإن يذهب  أمحد بن طولون  أىل  إ رسل املعتز أ بدأ ظهور الطولونّيني يف العصر العباسي الثاين؛ إذ ، و 
يف عهد املعتز ابهلل تنكر  ، و (3) ةسن 31وعمره    م، 866/ه252فذحبه يف اثلث شوال    ،فندب له سعيد احلاجب  "، والد اخللفاء أقتل  أ

بن    املعتز لبغا، وآثر صاحلا، وابيكباك، وصي  إىل ابيكباك أعمال املعاون مبصر، فواّلها ابيكباك من ق ب ل ه أمحد بن طولون، فقدم أمحد
       .  ( 4)طولون الفسطاط يف رمضان

م أاّيم أمحد املعتمد على هللا وردت كتب املعتمد إىل أمحد بن طولون كامل مصر أبمره برّد أعمال اخلراج  871ه/257ويف سنة       
  بر، وكان حمبوسا يف يده، وحمّمد بن هالل يتوىّل اخلراج...وتويّف ابيكباك الّّتكي، فصّي املعتمد ما كان إليه إىل أمحد بن حمّمد بن املدّ 

يتوىّل من أعمال مصر، وغيها إىل ايرجوج الّتّكي، وكتب هذا األخي إىل أمحد بن طولون الّتّكي عام  ،  ل مصر بقراره على ما كان 
ومحل أمحد بن طولون ما كان حاصال يف بيت املال مبصر إىل أمي املؤمنني املعتمد، فكان مبلغه ألفي ألف، ومائة ألف درهم ...وكتب  

       .  ( 5)م871/ه 257ىل أمحد بن طولون بوالية اإلسكندرية، فشخص إليها رمضان املعتمد ابهلل إ
م يف ألف فارس مع حاج  872ه/ 258م وّجه أمحد بن طولون رجال من األتراك يقال له: ماطعان يف  871ه/257ويف سنة        

  ا نة وقع الوابء ابلعراق، فمات خلقنفس السّ ، وفيها أيضا أخرج أمحد بن طولون الطّالبّيني من مصر إىل املدينة، ويف  476مصر ص
املعتمد من    اشتدّ   م 888/ه 266ويف سنة  ، (6)اكثي  املوفقأختيل  عليه يفنّ إف  ، خيه  اشتدّ فلمّ   ،اصطلحا   ثّ   م،886/ه 264ه خرج    ا 
مي  قد نكث املوفق أب  ، كل بهوو    ،جر عليه وح    ، ره  ل خليفة ق  وّ أمر...وهو  أ فقا على  واتّ   ،بن طولون انئبه مبصر له منه كاتب املعتمد  ختي  
د علي كتااب  ور  أف  ، من املعتمد كتااب بواليته العهد  ت عليّ ورد  أنت  أ  :ه قال نّ إف  ،ار بن قتيبة القاضي بكّ   الّ إ  ، خلعوه من العهد أف   ، مننيؤ امل
نت  أ  ، ارنيا مثل بكّ بقوهلم ما يف الدّ اس  ك النّ غرّ :"بن طولونإفقال    ، دريأ ال    :فقال   ،ومقهور   ،ه حمجور عليه نّ إ  :فقال   ،خر منه خبلعه آ

دينارآفكانت عشرة    ،خذ منه مجيع عطاايه من سننيأو   ، دهوقيّ   ،وحبسه   ،شيخ قد خرقت   بكار ا و  فقيل:إنّ   ، الف  بيت    جدت يف 
     .  (7) بن طولون على املنابرا ن  ع  ل  مر ب  أف  ،وبلغ املوفق ذلك  ، خبتمها
  ، واجليش يف خدمته  ،د بن طاهر بني يديه ابحلربة وحممّ   ،ودخل بغداد   ،ءاىل سامرّ إ عيد املعتمد  أ  م884/ه270شعبانويف سنة        

وكان    ،ىل مصر يف جنود العراق إ زه  وجهّ   ، عماله أ  " اب العباس أ "بنه  ا  املوفق  فوىّل   م، 884/ه 270بن طولون  ا ومات    ،ر عليه ه مل حيج  نّ أك
  ( 8) نيصر للمصريّ وكان النّ  ، بن طولون وقعة عظيمةإيب العباس أوبني  ، فوقع بينه ،عدهبيه ب أ قام على والايت أد بن طولون محأارويه بن  مخ

ربعة  أوكان يف جهازها  ،  ولفدخل عليها يف ربيع األ  ، محد بن طولونأ دى بنت مخارويه بن  ليه قطر النّ إت  فّ ز    م 895/ه282  سنة   ويف 
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  ، طل ديوان املواريثب  ن يـ  أو   ، رحامورث ذوو األ ن ي  فاق أباآلىل  إ كتب    م896/ه 283ويف  ، وعشرة صناديق جوهر  ، ة جموهرةالف تكّ آ
   .  ( 9)عاء للمعتضدر الدّ وكث  

قد أرسل    ،كان املتقي وهو مقيم ابملوصل و   ،لت عيناه ومس    ،لع من اخلالفة وخ    ،ىل بغداد م رجع املتقي إ945ه/333يف سنة  و        
  ، نة م من هذه السّ وقدم عليه يف املنتصف من حمرّ   ،ليه ، فأقبل إة اميّ والبالد الشّ   ،املصرية ر  ايّ صاحب الدّ   ( 10) جغ  د بن ط  خشيد حممّ إىل اإل

ر  ايّ ىل الدّ معه إ  ن يسي عرض عليه أثّ   ،واخلليفة راكب   ، وميشي  ،وكان يقوم بني يديه كما يقوم الغلمان   ،وخضع للخليفة غاية اخلضوع 
فلم    ، وخديعته  ، ومكره  ، ىل توزون ، وال يذهب إ كانه الذي هو فيهملقام مبشار عليه ابفأ،  ىب ذلك عليه، فأ ام يقيم يف بالد الشّ و   ،  ة املصريّ 
  ، مراء، وكذلك إىل األ ج للخليفة هدااي كثية فاخرةغ  هدى ابن ط  ، فأفلم يسمع  ،يب احلسن بن مقلة ، وكذلك أشار على الوزير أ يقبل

 .    ( 11)و الوزير ، والكرباء
،  نسي ؤ مها من اينس املفتسلّ   ،ىل حلب ، عبد هللا اإلخشيد إيب اهليجاء، علي بن أولةب سيف الدّ ت كم  945ه/333ويف سنة        

اإل الدّ   ، خشيدي فانزم كافور  سيف  محص واستوىل  على  إ ثّ   ،ولة  ركب  دمشق   أفحاصرها  ،ىل  يفتحها  فلم  له،  عنها   ، هلها  ،  فرجع 
الدّ   ، خر، فلم يظفر أحد منهما ابآلفالتقيا بقنسرين  ، خشيد جبيوش كثيفةوقصده اإل إ ثّ   ، ىل اجلزيرةولة إ ورجع سيف    ، ىل حلب عاد 

  م946/ه 334ويف سنة  ،  (12) فقتل منهم خلقا كثيا  ،فر هبمظف  ، فالتقى معهم  ،يمةظوم يف جحافل ع فقصدته الرّ   ،لكه هبا مفاستقرّ 
الدّ   ، ولةالدّ   عزّ موقع بني   لقتاله   ، محدانولة بن  وبني انصر  املطيع  ،فخرج  خشيد  إوفيها مات    ، سيواملطيع معه كاأل  ،رجع   ثّ   ، ومعه 

حممّ   ، مصر  الفرغاينوهو  طغج  بن  امللوك "خشيد  واإل  ، د  لكلّ   ، "ملك  لقب  فرغانة  من    وهو  ملك  األ  نّ أ كما    ،ملك  لقب  صبهبذ 
وكان األخشيد شجاعا   ،ملك مسرقند  "سامان "و  ،شروسنة أملك   " فشنياأل"و  ،ك خاقان ملك الّتّ "و ، ملك جرجان   "صول " و ، طربستان

    .  (13)ستاذ كافورأ وهو  ،الف مملوك آوكان له مثانية  ، ل القاهر ب  مصر من ق   ولّ  ، مهيبا 
وله من    ،وكانت وفاته بدمشق   ،ة اميّ والبالد الشّ   ،ة ر املصريّ ايّ ج صاحب الدّ غ  د بن ط  حممّ   ،خشيد اإلتويفّ م  946/ه 334يف سنةو       

بضعا وستني  القاسم"،  سنةالعمر  أبو  ولده  أ وكان صغيا  ، وأقيم  اإلخشيدي  املمالك ابلبالد كلّ   ، اتبكه، وأقيم كافور  يدبر  ،  ها فكان 
ا  ففرح هبا فرح  ، خشيد، فأخذها من أصحاب اإلولة بن محدان دمشق فقصد سيف الدّ   ، ىل مصر ، وسار إ ها مور كلّ واستحوذ على األ 

مبحمّ   ، شديدا حممّ واجتمع  بن  الّتّ د  الفارايب  نصر  بن  هباد  الفيلسوف  الدّ   ،كي  بعض  وركب سيف  العقيقي يف  الشريف  مع  يوما  ولة 
خذها من  ه يعرض أبنّ لطان كأها لديوان السّ ن تكون هذه كلّ : ينبغي أ وقال   ،عجبته ، فأىل الغوطة ولة إ فنظر سيف الدّ   ،نواحي دمشق 

جلى  ، فأليهم يف جيوش كثية كثيفة ، فأقبل إيستنجدونه(14)خشيديا إىل كافور اإلفكتبو   ، هل دمشق العقيقي إىل أ ، فأوغر ذلك  الكهام  
ا  فلمّ   ، عرف ببدير وي    ، خشيديا اإلفاستناب على دمشق بدر    ، راجعا ث كرّ   ، واستناب عنها   ، يضا ، وطرده عن حلب أ ولةعنهم سيف الدّ 

وكافور هذا هو    ، ومل يبق له يف دمشق شيء  ، وال له ، كما كانت أ خذها ، فأىل حلبولة إ يف الدّ ة رجع سر املصريّ ايّ ىل الدّ صار كافور إ 
      .  (51)يضا، ومدحه أالذي هجاه املتنيب

  ه/356يف سنة  ، و خوه علي، وقام ابألمر بعده أخشيد صاحب مصر يف آخرها تويف أنوجور بن اإلم  961ه/349يف سنة  و       
اإل967 تويف  فيها  حممّ م  موىل  ط  خشيدي  بن  اإلغ  د  ابأل   ،خشيد ج  قام  لصغر  وقد  مواله  بعده  من  مصر   ،والده أ مر    ،فملك كافور 

ملك القرامطة دمشق، ومل حيّج أحد فيها، ال من الّشام، وال من مصر، وعزموا على قصد  ملّا  و ،  (61)وغيه   ،ولة سيف الدّ   أوانو   ،ودمشق 
فأخذوها، وقامت دولة الرّفض يف األقاليم: املغرب، ومصر، والعراق، وذلك أّن كافور األخشيدي  مصر؛ ليملكوها، فجاء العبيديون،  

يف  ليه مصر  إ موا  ليسلّ   ؛ يطلبون منه عسكرا  ىل املعزّ إفكتب مجاعة    ، موال على اجلندت األوقلّ   ، امظالنّ   صاحب مصر، ملّا مات اختلّ 
 . ( 17)م972ه/361سنة
 نقض االتّفاق بني  وقيام كافور ابلوصاية على ابنه أيب احلسن علي، حّت   ، م945هـ/334خشيد  بوفاة اإلولة  وما إن مسع سيف الدّ     

دمشق   ، الطرفني  على  ه    ، وهجم  ولكّنه  عليها،  أمّ واستوىل  لرّد    ، ام كافورزم  اهتمامه  الّدولة  سيف  فوّجه  الّسابق،  االتّفاق  إىل  وعاد 
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وشهدت هذه الّدولة مآثر    ،وأيب فراس احلمداين إبن عّمه  ،ا، ومنهم املتنيب الّشعراء أشعار  فكتب فيه    ، وانتصر يف أغلبها  ،هجمات الّروم 
 وانتهت إىل االعّتاف ابخلالفة الفاطمّية.    ،تعّرضت للضعف   ،م 967هـ/356وبعد وفاة سيف الّدولة  ، الفيلسوف الفارايب 

 ام: ة يف مصر وبالد الش  ولة احلمداني  أخبار الد  سادسا . 
ولة بن  م نشبت احلرب بني انصر الّدولة بن محدان، وبني معّز الدّ 946ه/334يف سنة    ( 18)ين احلمداينتنتسب إىل سيف الدّ       

رقي، ثّ الغريب، وضعف  بويه، فركب انصر الّدولة بعدما خرج معّز الّدولة، واخلليفة املطيع قرب بغداد، فدخل بغداد، وأخذ اجلانب الشّ 
ين معه، ثّ مكر به معّز الّدولة، وخدعه حّت اسظتهر عليه، وانتصر أصحابه، فنهبوا بغداد، وما قدروا عليه  ة، والّدايملة الذّ أمر معّز الّدول 
التّ  أموال  الصلح بني انصمن  وقع  دينار، ثّ  ألف  الّناس عشرة آالف  الدولة من  معّز  ما أخذ أصحاب  قيمة  ر  جار، وغيهم، فكان 

 .    ( 91) بن محدان إىل بلده املوصل، واستقّر معّز الّدولة مبدينة الّسالم، ورجع االّدولة، ومعّز الّدولة 
م وملّا كان اليوم الثاين والعشرون من مجادى اآلخرة حضر معّز الّدولة إىل احلضرة، فجلس على سرير بني  947ه/335ويف سنة        

يدي اخلليفة، وجاء رجالن من الّديلم ، فمّد أيديهما إىل اخلليفة، فأنزاله عن كرسيه، وسحباه، فتحزبت عّمامته من حل قه، ونض معّز  
ار اخلالفة، حّت خل ص إىل احلرمي، وتفاقم احلال، وسيق اخلليفة ماشيا إىل دار معّز الّدولة، فاعت قل هبا، وأحضر أبو  الّدولة، واضطربت د

يزل به مسجوان، حّت كانت وفاته يف سنة   فلم  السجن،  املستكفي، وأ ودع  لت عينا  فبويع ابخلالفة، ومس  املقتدر،  بن  الفضل  القاسم 
   .( 20)م950ه/338
م استقّر األمر للخليفة املطيع هلل يف دار اخلالفة، واصطلح معّز الّدولة بن بويه، وانصر الّدولة بن محدان  947ه/335سنة    ويف       

الّدولة انصر  حارب  ثّ  ذلك،  الّتّ   ، على  واستقراره  تكني  يديه،  بني  فسمله  بتكني،  الّدولة  انصر  فّر  ثّ  متعّددة،  مرّات  فاقتتال  كي، 
ة، فاتّسعت مملكة بين بويه، فإنّه  نة هذه استحوذ ركن الّدولة بن بويه على الّري، وانتزعها من اخلراسانيّ ...ويف السّ ابملوصل، واجلزيرة  

ر مضر، وربيعة من اجلزيرة،  صار أبيديهم أعمال الّري، واجلبل، وأصبهان، وفارس، واألهواز، والعراق، وحيمل إليهم ضمان املوصل، ودايّ 
 .   (12)معّز الّدولة، وجيش أيب القاسم الربيدي، فهزم أصحاب الربيديثّ اقتتل جيش  

م فيها دخل سيف الّدولة بن محدان صاحب حلب إىل بالد الّروم، فقتل منهم خلقا كثيا، وأسر آخرين،  954ه/342ويف سنة        
لّدولة بن محدان، وبني الّدمستق، فقتل  م فيها كانت وقعة بني سيف ا955ه/343ويف سنة  ،  وغنم أمواال جزيلة، ورجع ساملا غانا

خلقا من أصحاب الّدمستق، وأسر مجاعة من رؤؤساء بطارقته، وكان يف مجلة من قتل "قسطنطني بن الّدمستق"، وسىب خلقا كثيا،  
م حروب عظيمة،  وذلك يف ربيع األّول من هذه السنة، ثّ مجع الّدمستق خلقا كثيا، فالتقوا مع سيف الّدولة يف شعبان، فجرت بينه

   .  (22)وقتال شديد، فكانت الّدائرة للمسلمني
م فيها جتهز معّز الّدولة بن بويه لقتال انصر الّدولة بن محدان الذي ابملوصل، فراسله سيف الّدولة، والتزم  959ه/347يف سنة  و       

م يف  959ه/347ويف سنة،  تية فقصده معّز الّدولة يف السنة اآلله أبموال حيملها إليه كّل سنة، ثّ إنّه منع محل ما اشّتط على نفسه،  
ر إىل  حمّرم منها، ركب معّز الّدولة إىل املوصل، فأخذها من يّد انصر الّدولة إىل نصيبني، ثّ إىل ميافارقني، ثّ حلقه معّز الّدولة، فصا

بينه، وبني أخيه انصر الّدولة، فوقع الصلح على محل كّل سنة  معّز الّدولة يف املصاحلة  ولة  راسل سيف الدّ   أخيه سيف الّدولة حبلب، ثّ 
      .  ( 32)ألفي ألف، وتسعمائة ألف، ورجع معّز الّدولة إىل بغداد بعد انعقاد الصلح

كثية،  م دخل سيف الّدولة بن محدان بالد الّروم، فقتل من أهلها خلقا كثيا، وفتح حصوان، وأحرق بالدا  961ه/349ويف سنة        
جوع، ووضعوا الّسيف يف أصحابه، فما جنا يف ثالمثائة فارس، إاّل  وسىب، وغنم، وكّر راجعا، فرجعت عليه الّروم الّدرب، فمنعوه من الرّ 

  ه 353يف سنة،  يضاأ  عبد هللا بن أيب عبد هللا الربيدي الذي كان صاحب األهواز، وواسط  ، بعد جهد جهيد، وفيها مات أبو القاسم
ها قصد معّز الّدولة املوصل، وجزيرة ابن عمر، فأخذها من يّد انصر الّدولة بن محدان، ثّ سار إىل طلب انصر الّدولة،  م في964  / 
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  فاسّتجع امللك من يّد معّز الّدولة، فعاد معّز الّدولة، فأخذ املوصل، وأقام هبا، فراسله يف الصلح هبا  ، فكّر انصر يف جيش، قد هيأه
    .  (25)م فيها دخل سيف الّدولة إىل بالد الّروم، فقتل، وسىب596ه/354ويف سنة، (42)

ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــ
 .  173، ص  1ابن خّلكان: وفيات األعيان، ج (1)
 .   174ابن خّلكان، نفس املصدر، ص (2)
 .   269الّسيوطي: اتريخ اخللفاء، ص   (3)
 .  254، ص  2اليعقويب: اتريخ اليعقويب، ج (4)
 .   475-447، صاليعقويب: نفس املصدر (5)
 .   477اليعقويب: نفس املصدر، ص (6)
 .   274،  273الّسيوطي: اتريخ اخللفاء، ص (7)
 .   274الّسيوطي: نفس املصدر، ص   (8)
 .  277،    276الّسيوطي: نفس املصدر، ص ص   (9)
كثية، فوصفوا له جّف،    حمّمد بن أيب حمّمد ط غ ج بن جف بن بلتكني، أبو بكر اإلخشيدي، وكان املعتصم ابهلل بن هارون الّرشيد قد جلبوا إليه من فرغانة مجاعة (10)

املعتصم من أحضرهم، فلّما وصلوا إليه ابلغ يف إكرامهم، وأقطعهم قطائع بسّر من رآى، وقطائعه ج ف إىل اآلن معروفة،    وغيه ابلشجاعة، والّتقدم يف احلروب، فوّجه 
فاّتصل ط غ ج بن ، فخرج أوالده إىل البالد يتصرفون، ويطلبون هلم معايش،  56م ص861ه/ 247شوال سنة  3وجاءته األوالد، وتويّف ج ف ببغداد ليلة ق تل املتوكل األربعاء  

د بن عبد هللا ؛ اإلخشيد، حممّ   57، ص5مه على داّير مصر. أنظر، ابن خّلكان: وفيات األعيان، جبن طولون، وهو إذ ذاك مقيم بداّير مصر، فاستخدج ف بلؤلؤ غالم ا
ن يسّمى اإلخشيد. أنظر، ابن  بن ط غ ج بن ج ف، أبو بكر، املّلقب ابإلخشيد، ومعناه "مللك امللوك"، لّقبه بذلك الرّاضي؛ ألنّه كان ملك فرغانة، وكّل من ملكها ،كا

 .   258، ص  6لّنهاية، جكثي: البداية وا
 .   253، ص  نفس املصدرابن كثي:   (11)
 .   255ابن كثي: نفس املصدر، ص   (12)
 .   294الّسيوطي: اتريخ اخللفاء، ص   (13)
م  925ه/312سنةكافور اإلخشيدي، أبو املسك، كافور بن عبد هللا اإلخشيدي، وكان عبدا لبعض أهل مصر، ثّ اشّتاه أبو بكر، حمّمد بن ط غ ج اإلخشيد   (14)

هو أبو القاسم، أنوجور،  مبصر من حممود بن وهب بن عباس، وترّقى عنده إىل أن جعله أاتبك ولديه، وملّا تويّف اإلخشيد توىّل مملكة مصر، والشام ولده األكرب، و 
ل إىل الّدفن يف 961ه/349ذي القعدة سنة 8وم السبت ومعناه ابلعريب حممود" بعقد  الرّاضي له، وقام كافور بتدبي دولته أحسن قيام إىل أن تويّف أنوجور ي م، ومح 

اخلميس   يوم  بدمشق  والدته  وكانت  أبيه،  عند  سنة  9القدس  احلّجة  حلب،  931ه/319ذي  أاّيمه  يف  الّروم  وملك  علي،  احلسن،  أبو  أخوه  بعده  وتوىّل  م، 
، ثّ استقّل كافور ابململكة، وأشي عليه بقامة الّدعوة لولد أيب احلسن  م966ه/ 355سنة  ته إىل أن تويفّ واملصيصة، وطرسوس، فاستمّر كافور على نيابته، وحسن إاّيل

م،  966ه/355صفر سنة    10بن علي بن اإلخشيد، فاحتّج بصغر سّنه، وركب ابملطارد، وأظهر خلعا جاءته من العراق، وكتااب بتكنيته، وركب ابخل لع يوم الثالاثء  
املتنيب قد   ،دينار، وكان أبو الطّيب18الفرات، وكان كافور يرغب يف أهل اخلي، ويعظمهم، وكان أسود الّلون، واشّتاه اإلخشيد ب وكان وزيره أاب الفضل، جعفر بن

ر مبكة،  على املناب  فارق سيف الّدولة بن محدان مغاضبا له، وقصد  مصر، ومدح كافور أبحسن املدح، وكانت بالد الشام يف مملكته أيضا مع مصر، وكان ي دعى له
ده أيب احلسن، علي بن  وطرسوس، واملصيصة، وغيها، وكانت أاّيمه سديدة مجيلة، ووقع اخلالف فيمن يـ ن صب لألمر بعده إىل أن تقّرر األمر، وتراضت اجلماعة بول

الفوارس، أمحد بن علي بن اإلخشيد يو 3اإلخشيد، وكانت والية كافور سنتني، و  بقني من مجادى األوىل  سنة  7م اجلمعة  أشهر إاّل سبعة أاّيم، وخطب أليب 
 .  100،    99، ص ص  1م. أنظر، ابن خّلكان: وفيات األعيان، ج968/  ه357

 .   257، ص  6ابن كثي: البداية والّنهاية، ج (15)
 .   310-  282ابن كثي: نفس املصدر، ص (16)
 .   296الّسيوطي: اتريخ اخللفاء، ص   (17)
محدان صاحب حلب، أبو احلسن، علي بن أيب اهليجاء، عبد هللا بن محدان بن محدون الّتغليب الرّبعي، املّلقب  م تويّف سيف الّدولة بن 967ه/356ويف سنة  (18)

نصر    ومطربه، أبو   بسيف الّدولة، أحد األمراء الشجعان، وامللوك الكثية اإلحسان على ماكان فيه من تشيع، وقد مل ك دمشق  بعض الوقت ...شاعر ه املتنيب،
لك بعده يف حلب  53وسّبب موته ع سر البول، وتويّف حبلب، ومح ل اتبوته إىل ميافارقني، فد فن هبا، وعمره  ،  كرميا جوادا معطيا للجزيل  الفارايب، وكان

 
سنة، وقام ابمل

تمع بباب أحد من امللوك بعد اخللفاء ما  ولده سعد الّدولة، أبو املعال، شريف، ثّ تغّلب عليه موىل أبيه "فرعون، فأخرجه من حلب إىل أّمه مبيافارقني، وقيل: مل جي 
م، وكان قبل ذلك  942ه/330م، وملك حلب بعد 914ه/301اجتمع ببابه من الشعراء، وأجاز جلماعة من الكبار منهم كاملتنيب، والوأواء، وغيهم، وولد سنة  
بن سعيد الكاليب صاحب اإلخشيد، وملك دمشق يف وقت، تويّف    ميلك واسط قبل ذلك، ونواحيها، ث تنقلت به األحوال حّت ملك حلب، وانتزعها من يد أمحد

 .   310،    309، ص ص6م. أنظر، ابن كثي: البداية والّنهاية، ج976ه/356  يف سنة
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 .   256، ص  6ابن كثي: البداية والّنهاية، ج (19)
 نفسه .  (20)
 .   264ابن كثي: نفس املصدر، ص   (21)
 .  275،    274ابن كثي: نفس املصدر، ص ص   (22)
 .  280،    279كثي: نفس املصدر، ص ص  ابن   (23)
 .  292،    282ابن كثي: نفس املصدر، ص ص   (24)
 .   277ابن كثي: نفس املصدر، ص (25)
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    :خلوارزمية، وأخبار املغول، واجتياحهم لبغدادا  سابعا .
الدّ             اخلوارزميّ تنتسب  يف  ولة  إذ  شاه؛  خوارزم  إىل  م 1195ه/590سنة  ة  فيها  تكش"ك  ل  م  شاه  له  ، خوارزم  ابن  "  : ويقال 
الرّ   "األصباغي  مع    ،ها ي وغ  ،ي بالد  السّ السّ واصطلح  طغرل  تسلّ   ، لجوقيلطان  قد  الرّ وكان  بالد  أي م  مملكة  وسائر  شاه ،  سلطان    ، خيه 

ق  لّ فع    ، ىل اخلليفة، وأرسل رأسه إ لطان طغرلفقتل السّ   ، ل من هذه السنةوّ األ  لطان طغرل يف ربيع والسّ   ، التقى هو   ثّ   ، نه شأوعمّ   ، وخزائنه
     .  ( 1)وغيها من البالد املتسعة ، وملك مهذان  "،خوارزم شاه"لطان  ىل السّ قاليد إوالتّ   ،ع ل  ىل اخلليفة اخل  ، وأرسل إ م ايّ ة أ وبة عدّ على ابب النّ 

وهو   ،من ولد طاهر بن احلسني   ،تسزين خوارزم شاه تكش بن ألب أرسالن بن أعالء الدّ لطان  السّ   تويفّ م  1201ه/596يف سنة  و       
وله    ، يةحسن السّ   ،الجقة كان عادال وهو الذي قطع دولة السّ   ، قاليم املتسعة، وغي ذلك من األي والرّ   ، وبعض خراسان   ،صاحب خوارزم 

فن بّتبة  ود    ، رسة عظيمة، وبين أليب حنيفة مدصول عرف األ وي ،يب حنيفة أ، فقيها على مذهب اإلّمام عاشرة، حسن املمعرفة جيدة ابملوسيقى
  ، بناها خبوارزم

 
     .  (2) لطان خوارزم شاهتل وزير السّ ق   ، وفيها "، ين قطب الدّ "قب بوكان يلّ  "، د حممّ  ،ين عالء الدّ "لك من بعده ولده وقام ابمل

يف  ، و (3) وملك خوارزم شاه بن تكش بالد الطالقان  ، ةواخلوارزميّ   ،ة الغوريّ مور طويلة ابملشرق بني  م جرت أ 1207ه/603يف سنة  و         
  ، هر من اخل طا بعد حروب طويلة ...وفيها غدر صاحب مسرقند د بن تكش بالد ما وراء النّ حممّ   ، ملك خوارزم شاهم  1208ه/604سنة  

وعزم على قتل زوجته بنت    ، غنام ق األعلّ كما ت    ،سواقعلق يف األوي    ،قطعتنيطع  ق  جل يـ   كان الرّ حّت   ، ة من كان ببلده من اخلوارزميّ   فقتل كلّ 
  ، فنازله ،  ليه يف اجلنود ا بلغ اخلرب إىل امللك خوارزم شاه سار إ فلمّ   ، ق عليهاوضيّ   ، وحبسها يف قلعة   ،وحصرها  ، رجع عن قتلها  ثّ   ، خوارزم شاه

القلعة ، وألف أ  حنوا من مائيت   هلها ، وقتل من أخذها قهرا، فأوحاصر مسرقند  له نسال   ،تل صربا بني يديه وق    ، نزل امللك من  وال    ،ومل يّتك 
 . (4)شاه على تلك املمالك اليت هناكواستحوذ خوارزم  ، عقبا

ا         ويقول    ، ّت ىل خوارزم شاه يستنجده على التّ ، فكتب ملك اخلطا إاملتاخم ململكة الصني  ، "ّت كشلر خان وملك التّ   ، طارب اخل  وفيها حت 
إ مّت  غلبوان خلصوا  بالدك  وقع  ، ىل  التّ   ، وكذا  أوكتب  إليه  اخل  ّت  على  يستنصرونه  أويقولون  ،طا يضا  معنا    ،كءعداوأ  ، عداؤان:"هؤالء  فكن 

إ عليهم ي    ىل كلّ "، فكتب  الفريقني  بينهم  ، يب قلبهط  من  الوقعة  الفريقني   ،وحضر  الدّ   ، وهو متحيز عن  إائرة على اخلطافكانت    اّل ، فهلكوا 
  ، وخاف منهم خوارزم شاه   ، وتواعدوا للقتال   ، كيدة ، فوقعت بينهما الوحشة األّت ما كانوا عاهدوا عليه خوارزم شاه وغدر التّ   ، القليل منهم

فاشتغل مبحاربته عن حماربة   ، جنكيز خان خرج على كشلى خان نّ  إ ثّ   ،ن ميلكها ؛ خوفا عليها أب بالدا كثية متامخة لبالد كشلى خان وخرّ 
       .  ( 5)خوارزم شاه

ىل حدود  ، وإومكران  ،ففتح له كرمان  ،يف جيش   مرائه عندهصاء أمن أخ  م أرسل امللك خوارزم شاه أميا  1215ه/611يف سنة  و        
ن  أ   صحاب كشلى خانّت أخوفا من التّ   ؛مسرقندنواحي  ب  الّ  إف  يّ  ص  وكان خوارزم شاه ال ي    ،وخطب خلوارزم شاه بتلك النواحي   ،بالد السند

  يف سنة ، و ( 6)د بن تكش مدينة غزنة بغي قتال لطان شاه حممّ ك السّ ل  م  م  1216ه/612ويف سنة  ،  طراف بالده اليت تتامخهمبوا على أيتوثّ 
  فاستعدّ   ،لف : يف ستمائة أوقيل   ،لفد بن تكش إىل مهذان قاصدا يف أربعمائة أحممّ   ، ين خوارزملطان عالء الدّ قدم السّ م  1218ه/614

به  فلم جي    ، ب له ببغداد على منابرهان خيط  ، وأالجقةمه من امللوك السّ ن يكون على قاعدة من تقد  ، وأرسل إىل اخلليفة يطلب منه أليفةاخلله  
     . ( 7) ومهذان ،صفهان لكة أ الد فارس مع ما يف يده من ممين بن خوارزم شاه ب ك غياث الدّ ل  م  م 1225ه/621يف سنة ، و ىل ذلكاخلليفة إ

الصني          اإلمرباطوريّ او   ، م1211هاجم جنكيزخان جبيشه  العظيم، واستوىل على دولة كني  الصور  الصينيّ خّتق  الّشماليّ ة    ة، حّت ة 
ثّ وّجه جنكيزخان هجومه غراب، وقضى على دولة    ،م1216ستوىل على عاصمتها بكني، وفّر إمرباطور الصني، فكانت هزمية له كلّية  ا

خان   للخاقان كوشلوك  قتله  بعد  الّسلطان  1218قاراختاي  إىل  املسلمني  من كبار  وفدا  جنكيز  أرسل  الّدين "م،  د  حممّ   ،قطب 
للّتّجار الّّتّدد بني اململكتني،    ، يطلب منه عقد معاهدة بني الّدولتني الّّتكيتني، وأرسل له اهلدااي الّنفيسة، وطلب منه أن يّيسر" خوارزمشاه

ويف  اف شاه،  خوارزم  له  مملكة  1219ستجاب  حدود  يف  سيحون  نر  على  بلدة  وهي  أترار،  إىل  جنكيزخان  مملكة  من  جّتار  سافر  م 
جنكيزخان،    خوارزمشاه، فكتب واليها إىل خوارزمشاه، يطلب منه إرسال واليه على أترار؛ ليقتّص منه، فكانت اإلجابة قتل الّرسل، فقام 
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حّت  سيحون،  نر  وعرب  عساكره،  هوجيمع  ودخل  خبارى،  أتى  احلّجة    ،  ذي  يف  فيها  الّرعب  ومألوا  فدّكوها،  املدينة،  وجنوده 
 وقّتلوا فيها.  ، م، ثّ ساروا حنو مسرقند، ودخلوها عنوة1220هـ/616

والقبض على خوارزمشاه، فعرب هؤالء نر جيحون، وكان خوارزمشاه مقيما بغربه، يستعّد،   ،لفتح إيران اوّجه جنكيزخان عشرين ألف      
قتفى أثره املغول دون  اففلّما علم بقدوم املغول، قصد نيسابور، فقصدوها وراءه، فلّما أحّس خوارزمشاه بقرهبم منه، هرب إىل مازندران،  

 وصلوا إىل مرسى من حبر اخلزر، ونزل إىل قلعة  واملغول يف أثره، حّت   ، ألخرى  دخول نيسابور، وهكذا ظّل خوارزمشاه متنقال من مدينة 
الّري، ودخلها، ثّ مهذان، فطلب صاحبها األمان،   فيه، فعادوا عنه، وسار إىل مازندران، فملكها مع حصانتها، وبعدها قصد اجليش 

 ومن معه.  ، فأّمنته هو
وواصلت بعد ذلك حنو تفليس، حيث جتّمع الكرج هناك، فقتل منهم الكثي يف    ، ربيجان ستأنفت إىل قزوين، فدخلتها عنوة، ثّ أذ ا     

ملّا رجعت  1221هـ/617 الفرقة  وتلك  إربل 1222هـ/618م،  عنوة، ثّ  وملكتها  مراغة،  وبعدها مهذان، ثّ    ، م، ويف طريقها دخلت 
الّشماليّ   ستولوا على مدينة مشّاخي عنوة، ثّ افأذربيجان زمنها إىل دربند شروان،   البالد  إىل  قبجاق، وهي    ، ةخرجت منها  وهي دشت 

ومصر، وهم اّلذين أسّسوا دولة املماليك البحرية فيما بعد يف مصر، ثّ    ،فورد منهم عدد غفي إىل الّشام   ،قبائل تركية، قاتلوها، ثّ تفرّقوا
ام املغول، ثّ  ا واحدة، ولكّنهم ه زموا أمّ لى أن يكونوا يد  قصدت بعد ذلك قبائل املغول بالد الّروس، فاتّفق هؤالء مع فلول القفجاق، ع

 م،  فلّما مسع أتراك البلغار بقرهبم حاولوا وضع الكمائن دون فائدة. 1234هـ/630واصلوا سيهم حنو البلغار يف 
والبالد الّشمالية، بقي    ،والقوقاز   ، وأذربيجان   ،وفتح إيران  ،يف الوقت اّلذي أرسل فيه جنكيزخان فرقة من جيشه لطلب خوارزمشاه     

وأفغانستان، فتّدفقوا حنو اهلند، وعربوا الّنهر، وقصدوا    ، مقيما يف مسرقند، وهناك سّي جيشا آخر عليه أحد أوالده ململكيت خراسان  هو
البالد دون صعوبة، حّت ثّ صاروا، يستولون عل م، 1221هـ/617موا املدينة  لّ لب أهلها األمان، فأّمنوهم، وتسبلخ، فط   صار  ى تلك 

وجنواب ببالد    ،والبلغار   ، وحبر الّروس  ، ة املغولّية من احمليط شرقا إىل بالد العراق غرابة الّّتكيّ معظم الّشرق األوسط حتت حكم اإلمرباطوريّ 
 ومشاال البحر الّشمال.   ،اهلند

جنكيزخان يف          ثال1227مات  بني  العظيم  ملكه  قّسم  أن  بعد  أّما  م  خان،  أوقتاي  خان  خان، جوجي  جغتاي  أبنائه،  من  ث 
ائسة العاّمة على إخوته الثالثة كذلك، ثّ مّت إنتخاب أخيهم أوقتاي  ول خان، فقد جعله خليفة له يف عرش قراقورم، ويف الرّ فهو ت    ، رابعهم

أعظم يف جملس األعيان   أبيه،  اف م،  1229خان خاقاان  اخلاقان سّنة  إىل أرجاء واسعة، وأخضع  ا فتّبع هذا  الفتوحات يف عهده  متّدت 
 البقّية الباقّية من الصني. 

خّتق  او على رأسه القائد ابتوخان، وأنتخب كقائد سبواتي؛ ليكون مستشارا له، فتقّدم اجليش حنو روسيا،  وراب  أرسل جيشا لفتح أ      
ستوىل  او يف،  م، ثّ موسكو، وتقّدم إىل كيّ 1237ستوىل عليها  او  ظهر أمام مدينة رايزن، فهّد سورها، وضرب حصونا،  الغاابت، حّت 

جّته حنو بالد اجملر حتت قيادة ابتوخان، أّما الثّاين فنحو بولنده بقيادة بيدرا خان، وكّلل  انقسم اجليش إىل قسمني، أّوهلما  ا عليها، وعندئذ  
 لتقيا سواّي يف فّيينا. ا  اجليشان ابنتصارات، حّت 

م، وقد خّلف أوقتاي إبنه كيوك خان، فحكم  1241ثناء وردت األخبار مبوت اخلاقان األعظم أوقتاي خان يف ديسمربيف هذه األ        
وجغتاي خان، وكانت نتيحة ذلك    ، ندلعت نيان الفنت الّداخلية، وكان وقودها املنافسة بني أسريت أوقتاي خاناعامني، ثّ مات، ومبوته  

لك إىل ماجنو خان، وبعد أن مّت له األمر، غزا بالد التبت، وأخضعها، وعنّي  أن إنقلبت امللكية من أسرة أوقتا 
 
ي إىل أسرة ت ول، فآل امل

 وفتح جزيرة كيوشو من الياابن.   ،أخاه قوبالي خان حاكما لبالد الصني
ه األصغر أريق بوغا خان، وبقي سنة،  وىّل أخاه الثّاين هوالكو قيادة محلة لغزو بالد العراق وسوراي، وبعد وفاة ماجنو خان، خلفه أخو      

نعقدت  ا والياابن، وقد    ، والصني   ، والعراق  ، وآسيا الصغرى   ، وسوراي  ، وبولندا  ، ختلف عليه الّزعماء من أطراف اإلمرباطوريّة من بالد اجملراف
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ال األعيان  اإلمرباطوريّة،  مجعية  على  خاقاان  خان  بقوبيالي  فنودي  اخلاقان،  وهي:  ا فنتخاب  أقسام  أربعة  إىل  اإلمرباطوريّة  نقسمت 
 حكمها أبناء قوبيالي خان وأحفاده. بت بعض اجلزر الياابنية، ومنغوليا التّ  ،اإلمرباطوريّة الّشرقّية عاصمتها بكني، وتشمل بالد الصني 

وبالد روسيا    ،ة وسواحل البحر األسود الّشماليّ   ،ة، تسّمى إمرباطورية آلتون أوردو، وتشمل حوض نر الفوجلا اإلمرباطورية الّشماليّ       
والعراق، تتمّتع بنفوذ قوي يف    ،ورثها أبناء جوجي خان، اإلمرباطوريّة الغربية عاصمتها بغداد، وتضّم بالد فارس   وأوراب الّشرقية،  ، ةاألصليّ 
الصغرى،   ، سوراي خانور   وآسيا  هوالكو  أبناء  الّشرقّية  ، ثها  تركستان  بالد  تشمل  تركستان،  إمرباطوريّة  خوارزم  ، وأحفاده،  عدا    ،  والغربّية 

 وتسّمى إمرباطورية جغتاي. 
 : جتياح املغويل للمشرق اإلسالمي وسقوط بغداد اال

اال           هو  لت  هوالكو  األكرب  جنكيزخانبن  بن  األعظم    ، ول  اخلان  إيران فّوضه  غرب  إىل  اإلمساعيلّية   ، ابملسي    ، والّشام  ، وقالع 
ويف    ،وعبيده   ،وأوالده  ،وسار مع نسائه   ، وضّم إليه جيشا قواي  ،زخان ي وأمّده حبرس خاص من جند جنك  ،واألرمن   ،ومصر وبالد الّروم 

  وسفك دماء كلّ   ، استسلم له دون قتال وأوصاه ابحلسىن ملن    ، لتزام بقوانني جنكيزخانان اخلان األعظم له حّرضه على اال توديع منكوف
زوجتك الّرشيدة طوقوز    وشاور   ا، ومشاتي    ا،  يصي لك فيها مصايف احلال حّت وعليك بتعمي الوالايت اخلربة    ، وجليشك  ، ض لك من يتعرّ 

 والشؤون...   ،األمور  خاتون يف كلّ 
اجّته إىل بغداد  ا         الّنهرلتزم هوالكو بكّل وصااي اخلاقان، ثّ  زموا  وع  ،وفارس   ، وخراسان  ، بعدما استوىل املغول على بالد ماوراء 

ومصر، وتوىّل هوالكو    ، والّزحف منها إىل الّشام   ، واالستيالء على بغداد  ، أي العراق  ؛ هم؛ لبسط نفوذهم على بالد املشرق تنفيذ سياست
وجنده من أعمال اإلمساعيلّية    ،  يطمئّن على قادته طريقه؛ حّت عملية الّزحف إىل بغداد، وكان ال بّد له من تدمي قالع اإلمساعيلّية يف

 وبعدها اجّته إىل بغداد.  ، وزحف هوالكو إىل مهذان، وأكّد سيطرة املغول عليها ، وفعال دمّرها  ،الّتخريبّية 
م البعض، وملّا عزم هوالكو  ختالف أهل بغداد مع بعضهاو   ، وول العهد  ،واحلّجاب   ، بني الوزراء  وخالفاات   ، ضطراابات ا كانت تشهد         

يهدّ  العّباسي  اخلليفة  إىل  أرسل خطااب  بغداد،  قصد  لسان    ،دهعّ ويتو   ،ده على  على  بلغ مسعك  قد  أنّه  بّد  بغداد"وال  بتسليم  ويطالبه 
ابلعامل  ،اخلاص حّل  ما  يدّ   ، والعام  على  اليوم   والعاملني  إىل  جنكيزخان  عهد  منذ  املغول  اخلوارزمّية   ،اجليش  أبسر  حاق    ، والذي 

وشوكة حبول هللا القدمي الّدائم، ومل يكن ابب بغداد مغلقا يف    ، ممّن كانوا ذوي عظمة  ؛ وغيهم  ، واألاتبكة  ، وملوك الّدايملة  ،والّسالجقة 
الطوائف  أيّة طائفة من تلك  قاعدة ملك هل  ،وجه  يـ  واخّتذوا منها  أطاع    ، لق يف وجهنا رغم مالنا من قدرةغ  م، فكيف  فإذا  وسلطان، 

فإّنك لو كنت خمتفيا   ، اجليش مندفعا إىل بغداد بصورة الغضب دت  ويسّلم البالد البنه، فإذا ق    ،ويردم اخلنادق  ،فليهدم احلصون   ،اخلليفة
ائك إىل أسفل، ولن أدع حّيا يف مملكتك، وسأجعل  وسأنزلك من علي  ،فسوف أنزلك من الفلك الدّوار   ،أو يف األرض  ،يف الّسماء 

 وأراضيك طعمة للّنار.   ،وإقليمك  ، مدينتك
هتديد هوالكو         إىل  اإلذعان  اخلليفة  للّتهديد  ، رفض  اخلليفة  رفض  املسلم  ، وأرسل سفارة حتمل  عزّة  إىل  وعدم    ، وقّوته  ، وتشي 

ممّن    ؛ ومن الشيوخ إىل الشباب  ، ومن امللوك إىل الّشحاذين   ، ن الشرق إىل الغربخشيته من أحد؛ ألنّه يثق بنصر هللا"ليعلم امللك أنّه م
وأيّن قادر على مجع شتات اجلند من سائر داّير اإلسالم، وإذا كنت    ، وجنود ل  ،الط ب عملون ابلّدين كّلهم عبيد هذا الوي  ، يؤمنون ابهلل

 وحصونم، فأسلك طريق الوّد وعد إىل خراسان".  ،فما شأنك خبنادق رعّييت  ، مثلي تزرع بذور احملّبة
الرّ        جه األرض كّله من  ومنحنا و   ،وأرسل هتديدا آخر إىل اخلليفة "إّن هللا األزل رفع جنكيزخان   ، سالة غضب هوالكو من هذه 

معنا  سار  من  فكّل  الغرب،  إىل  قلبه   ،وأطاعنا   ،الشرق  ن    ،واستقام  أمواله ولسانه  له  اخلالف  ، هءوأبنا  ،ه ءونسا  ، بقي  يف  فّكر    ، ومن 
دا  وعليك أن تكون مستع  ، والغرور ابلّدولة الفانية   ، جب والع    ،واجلاه  ، ع بذلك "وخاطب اخلليفة "لقد فتنك حّب املالوالشقاق ال يتمتّ 

ورجاله بتهديد هوالكو    ، ومل أيبه اخلليفة،  وتلك هي مشيئة هللا العظيم"   ، واجلراد   ،والقتال، فإيّن متوجه إىل بغداد جبيش كالّنمل   ، للحرب
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  ، يف بالط اخلليفة، ذلك أّن الوزير مؤيد الّدين بن العلقمي كان يراسل هوالكو  اغي أّن اخليانة كان هلا دور   ،وأعدوا العّدة ملقاومة جيشه
 ويعده بتسليم بغداد دون قتال.  

واليت ميكن أن يّتخذ اخلليفة    ،بدأ هوالكو محلته على بغداد برسال فريق من جنده بقصد االستيالء على القالع احمليطة ببغداد      
الّزحف إىل إداد دون عقبات ومهّ   ،وسيطر جند املغول على القالع   ،منها قواعدا للمقاومة  واستشار هوالكو قبل    ، دوا جليش املغول 
م استدعى هوالكو جنده  1257هـ/ 655م  ويف أوائل حمرّ   ،فطمأنه إىل صّحة مشروعه  ،ه نصي الّدين الطوسيدخول بغداد مستشار 

أطر  أرسل رسالاوملّا    ،وسار جبيشه إىل بغداد   ،ف دولتهااملعسكرين يف  اخلليفة رفض هتديده  ،إىل اخلليفة ة  قّتب منها،  عزم  و   ،ولكّن 
وجيشه؟ "يتساوى يف نظري    ، ، فإذا كان هللا األزل مساعدا ل، فماذا أخشاه من اخلليفةعتمادي على هللا ااملقاومة، وقال هوالكو:"إّن  

فمن يدري سواه؟ كيف    ،ولو كان أمر هللا على خالف ذلك  ،والّنيل   ، والبحر  ، والّنهر  ،والفيل كما يتساوى الينبوع   ، والبعوضة  ، الّنملة
 يكون ذلك الكالم"؟ 

أمّ        أاّيم   ،ام أسوار بغدادعسكر املغول  تفيد أبّن القضاة  ،ودارت حرب لسّتة    ، والشيوخ   ، وأرسل هوالكو أوراقا إىل أهل بغداد، 
امل عن  اخلليفة  جند  وعجز  املدينة،  أسوار  املغول  وهّدم  األمان،  مّنا  هلم  حياربنا  ال  من  وكّل  اخلليفة:  والفقهاء  قال  لذلك  قاومة؛ 

نفيسة هلوالكو   "، وأطيع   ،سأستسلم" بغداد   ،وأرسل رسوال هبدااي  الّذعر يف  يقبلها، وساد  ار من استطاع   الذ ابلفرّ حّت   ،وحتف، فلم 
د حاشية اخلليفة  وقتل أفرا  ،وقتلوا األلوف من أهلها ، قتحم املغول بغداداو  ، ومواقد احلّمامات ، واألنفاق ، ختبأ بعضهم يف القبوراذلك، و 

 . (8)وشاوره  ،جتمع ابلوزير االذي 
األئمّ          مع  اخلليفة  املقاومة  ، والقضاة  ، ةوخرج  من  يئس  أن  بعد  هوالكو  للقاء  هبالكه   ، واألعيان  فأعّد    ،وبلده   ،وأيقن  وأهله، 

وإلقاء أسلحتهم،    ،وأهل بغداد ابلكّف عن املقاومة   ،إىل جند   وطلب من اخلليفة أن يرسل نداء    ،وأكرمهم  ،إلقامتهم  ؛ هوالكو خميما
وأمره مبنحه    ، ودخل قصر اخلليفة  ، وأحدثوا فيها مذحبة، وقتلوا كّل من فيها، ثّ دخل هوالكو بغداد  ،ودخل املغول على الفور لبغداد 

وسبائك الّذهب    ،وأرشده إىل حوض مملوء ابلّذهب األمحر  ،وأموال   ،من حتف  ،كّل ما ميلك، فكان ذلك، فمنحه ما يف خزائن قصره 
الواحدة مائة مثقال  فأخذ هوالكو من    ، وألف خادمة  ، وسريّة  ، فكانوا سبعمائة زوجة  ، وأمر هوالكو بحصاء حرمي اخلليفة   ،اليت تزن 

شاء  ما  امل  ،نسائه  ووضع  قرون،  تركوها خلمسة  اليت  اخلليفة  أموال  على  بعض واستوىل  فوق  بعضها  األموال    ، فكانت كاجلبال  ،غول 
وأمر جنده    ،متالكه بغداد، أرسل األمان إىل أهلها اهوالكو إىل  نّ أ وبعد أن اطم ، وقبور اخللفاء  ،وبعض املشاهد ، وإحّتق جامع اخلليفة

  ، وأرسل فريقا من جنده للمحافظة على األمن  ،وخدمه   ،وأبنائه   ،وأفراد حاشيته   ، ابلكّف عن القتال، ورحل هوالكو، وأمر بقتل اخلليفة 
 وعهد إىل رجال من املوالني له بشغل الوظائف اإلداريّة.   ، وعنّي قاضيا للقضاة  ،وعهد إىل الوزير حبكم بغداد  ، والّنظام يف بغداد 

ّت،  ني، ومبن معهم من التّ م عّم البالد، وعظ م العزاء جبنكيزخان املسّمى بتموج1221ه/617يف سنة  اكتفي ابن كثي بذكر "و        
واستفحل أمرهم، وامتّد إفسادهم من أقصى بالد الصني إىل أن وصلوا بالد العراق، وما حوهلا حّت انتهوا إىل إربل، وأعماهلا، فملكوا  

السّ  هذه  وقتلوا يف  وغيهم،  واخلزر،  وأالن،  واجلزيرة،  العراق،  إالّ  املمالك،  سائر  واحدة  سنة  املسلمني،  يف  من  بلدان  نة  يف  وغيهم 
 .       ( 9)" متعّددة كبار، وصغار ما ال حيّد، وال يوصف
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 : ةولة الفاطمي  الد    .   7    
واألصلسالن   فاطمة  :  ب  إىل  الفاطميون  عنها الزّ -ينتسب  إالأنّ -هراء رضي هللا  يذكر    ،  فمثال  الّنسب،  هذا  يشكك يف  من  هناك 

العبيديّ أورد  أومل  الّسيوطي " اخللفاء  قريشيّ نّ أ   :مور منها أل  ؛امتهم غي صحيحةمّ إ  نّ أل  ؛ني حدا من  ني  تهم ابلفاطميّ ا مسّ نّ إو   ،نيم غي 
ودخل عبيد   ،اابملهدي كان جموسي    يّ عبيد هللا الذي مس    اح جدّ بوبكر الباقالين: القدّ أوقال القاضي   ، هم جموسيفجدّ   الّ إو   ،جهلة العوام 

يضا: كان املهدي  أوقال الباقالين ،  ( 1)  نياس الفاطميّ اهم جهلة النّ ومسّ   ،سبحد من علماء النّ أومل يعرفه    ،ه علوي نّ أ عى  وادّ  ،هللا املغرب
ابحوا  أ سلوبه  أوالده على  أ وجاء    ، غواء اخللقإن من  ليتمكّ   ؛ اء والفقه ،عدم العلماء أسالم ة اإلزالة ملّ إيد هللا ابطنيا خبيثا حريصا على عب

الرّ أ و   ، والفروج   ، اخلمر الذّ   ، فضشاعوا  املهدي شر  وقال  بن  القائم  وكان    : وقال   ، نبياء األ  هر سبّ أظنديقا ملعوان  بيه ز أا من  هيب: كان 
  ، ومنها ،  ( 3)خبارهم يف ذلك مشهورةأو   ، عون علم املغيباتكانوا يدّ كان: وقد  وقال ابن خلّ ،  ( 2)ّت ا من التّ سالم شر  ة اإلالعبيديون على ملّ 

البيعةمّ واإل  ،مبايعتهم صدرت   نّ أ موجود سابق  قائم  العباسي  تصحّ   ، ام  واحدمّ إل  البيعة   ذ ال تصحّ إ   ؛فال  حيح  والصّ   ،امني يف وقت 
        . (4)ماملتقدّ 
ة يف مقابل  سالميّ اس اخلالفة اإلسّ ة على أولة الفاطميّ قامت الدّ   ، و (6)سلوكاهتم، وهناك من عّلق على  ( 5)ي حكامها ابخللفاءمسّ       

القائمة حقّ   ، اخلالفة  من  دعوهتا  زمّ وتوىّل   ، سيهامؤسّ   وانطلقت  األ  الدّ ام  يف  اإلمور  أة سالميّ ولة  املشروعيّ مّ ،  الدّ ا  هدف    ، ةينيّ ة  فكان 
رسله  ، ويبدو ذلك واضحا يف كتاب أل خليفة هلم يف املغرب وّ ة منذ عهد أسالميّ ها الشعوب اإلظلّ ني إقامة خالفة يدخل يف  الفاطميّ 

لعنا هللا عليه من  ا أطيما تلقيته ممّ  فما حيلف به أنّ   منون بكلّ ؤ ها امليّ "أان أحلف أالقرامطة جاء فيه  م إىل 910/ه 297اخلليفة املهدي
أميّ والّ   وأن حتلّ   ، ه ال بدّ وال هم حيزنون أنّ   ، ال خوف عليهم  ، ولياءه، وآثر بعلمه أثر به غيبه الذي استأ الشّ تنا بين  ودور بين    ، امة يف 

   .  ( 7)ةميّ ما كان لبين أ  ، ويكون لنا من اخللفاء مثل ، اس يف العراقالعبّ 
 ة قبل ظهورها يف مصر: عوة الفاطمي  اتريخ الد  

الء قوم من ولد ديصان الثّنوي الذي ي نسب إليه الثّنوية وهو مذهب يعتقدون فيه خالقني  ؤ ه يذكر املقريزي نقال عن ابن الّندمي"        
، وإليه تنسب امليمونّية، وكان له مذهب يف  (8) أحدمها خيلق الّنور واآلخر خيلق الظلمة، فولد ديصان هذا إبن ا يقال له:ميمون القّداح

د مليمون هذا ابن ي قال له: عبد هللا، كان أخبث من أبيه، وأعلم ابحلّيل، فعمل أبوااب  عظيمة من املكر، واخلديعة على بطالن  الغّلو، فو ل
ان  اإلسالم، وكان عارفا عاملا جبميع الّشرائع، والّسّنن، ومجيع علوم املذاهب كّلها، فرّتب ماجعله من املكر يف سبع دعوات يتدرّج اإلنس

ىل أخرى حّت ينتهي إىل األخية، فيبقى م عرضا عن مجيع األداين، ال يعتقد غي الّتعطيل، واإلابحة، وال يرجو ثوااب، وال  من واحدة إ
، وكان عبد هللا بن ميمون هذا أراد أن  ( 9)خيشى ثوااب، وال خيشى عقااب، ويقول:إنّه على هدى هو وأهل مذهبه، وغيهم ضال مغفل

من موضع ابألهواز ي عرف ب"قورج العباس"، ث نزل عسكر م كّرم، وسكن "ساابط أيب"، له دعاة، فظهر ما    يتنبأ، فلم يتّم له وأصله
هو عليه من الّتعطيل، واإلابحة، واملكر، واخلديعة، ومعه رجل من أصحابه ي عرف ابحلسني األهوازي، فاّدعى أنّه ابن جعفر الصادق،  

واحلسني األهوازي إىل س ل مية؛ ليخفي أمره هبا، فو لد له هبا ابن يقال له: "أمحد، ومات    ثّ اشتهر خربه فطلبه العسكريون، فهرب هو،
عبد هللا بن ميمون، فقام من بعده ابنه العراف، فلقّي محدان بن األشعث قـ ر مط بسواد الكوفة، وو لد ألمحد بن عبد هللا لقداح ولدان  

ك أمحد، فخلفه ابنه احلسني يف الّدعوة، فلّما هلك احلسني بن أمحد خلفه أخوه حمّمد  مها:احلسني وحمّمد املعروف أبيب الّشلعلع، ثّ هل 
بن أمحد املعروف أبيب الّشلعلع، وكان للحسني ابن امسه "سعيد"، فبقيت الّدعوة له حّت كرب، وكان قد بعث حمّمد هذا داعي ني  إىل  

ه أبو العباس، حمّمد بن أمحد بن حمّمد، فنزال يف قبيلتني من الرببر، وأخذا  املغرب ومها: أبو عبد هللا احلسني بن أمحد بن حمّمد، وأخو 
       .  ( 10)على أهلها 

وكان قد اشتهر أمرهم بسلمّية، وأيسروا، وصار هلم أمالك كثية، فبلغ خربهم الّسلطان، فبعث يف طلبهم، ففّر سعيد من سلمية        
دخل سعيد على الّنوشري، واندمه، فبلغ الّسلطان خربه، وكان يتقّصى عنه، فبعث إىل  يريد املغرب، وكان على مصر عيسى الّنوشري، ف



 

 28 

دبر، وكان مؤاخيا لسعيد، فبعث إليه حيّذره، فهرب سعيد، وكبس الّنوشري  
 
الّنوشري ابلقبض عليه، فق رئ الكتاب، ويف اجمللس ابن امل

رية ابلقبض على سعيد، وكان رجال ديلميّا، يقال له: علي، وكان سعيد  داره، وسار إىل اإلسكندرية، فبعث الّنوشري إىل وال االسكند
خداعا، فلّما قبض عليه ابن وهسودان قال: إيّن رجل من آل رسول هللا، فرّق له، وأ خذ بعض ما كان معه، وخاّله، فسار حّت نزل  

 .  (11)الّتجار  سجلماسة، وهو يف زيّ 
فتقّرب إىل واليها، وخدمه، وأقام عنده مّدة، فبلغ املعتضد خربه، فبعث يف طلبه، فلم يقبض عليه وال سجلماسة، فورد عليه          

كتاب آخر، فقبض عليه، وحبسه، وكان خربه قد اّتصل أبيب عبد هللا الّداعي الذي تقّدم ذكر خروجه هو وابنه إىل الرببر، فسار حينئذ  
، وق تل واليها، وأخذ سعيدا، وصار صاحب األمر، وتسّمى بعبيد هللا، وتكىّن أبيب حمّمدـ، وتلّقب ابملهدي، وصار  ابلرببر إىل سجلماسة

بين  إّماما علواي من ولد حمّمد بن إمساعيل بن جعفر الّصادق، ومل يلبث إالّ يسيا حّت قتل أاب عبد هللا الّداعي، ومتّلك الرببر، وقلع  
ل: فعبيد هللا املّلقب ابملهدي هو سعيد بن احلسني بن أمحد بن عبد هللا بن ميمون بن القّداح بن ديصان الثّنوي  األغلب والّة املغرب قا 

(  12)األهوازي، وأصلهم من اجملوس، قال:أّما سعيد هذا الذي استوىل على املغرب، وتسّمى بعبيد هللا املهدي، فإنّه كان بعد أبيه يتيما

لعلع، وكان على ترتيب الّدعوة بعد أخيه، فرّتب أمرها لسعيد، فلّما هلك، وكرب سعيد، وصار على الّدعوة،  حجر عّمه املّلقب أبيب الشّ 
 .   ( 13)وترتيب الّدعاة، والّرايسة ظهر أمره، وطلبه املعتضد، فهرب إىل املغرب من سلمية

ميمون بن حمّمد بن إمساعيل بن جعفر حمّمد بن علي بن   أّول من وّل منهم، أبوحمّمد، عبيد هللا، فقيل: هو حمّمد بن عبد هللا بن        
، وكان أّول  ( 14)احلسني بن علي بن أيب طالب، ومن ينسبه هذا الّنسب جيعله عبيد هللا بن ميمون القداّح الذي ينسب إليه القداحية

ميمون بن ديصان، وغيمها فأل ق وا إىل  من فعل ذلك)الّتشكيك يف الّدين(أبو اخلطاب، حمّمد بن أيب زينب موىل بين أسيد، وأبوشاكر،  
كّل من وثقوا به أّن لكّل شيء من العبادات ابطنا، وأّن هللا مل يوجب على أوليائه، ومن ع رف من األئّمة، واألبواب صالة، وال زكاة،  

ة وهي ساقطة عند اخلاّصة، وكانوا  وال غي ذلك، وال حّرم عليهم شيئا، وأابحوا هلم نكاح األّمهات، واألخوات، وقالوا: هذه قيود للعامّ 
 . ( 15) يظهرون الّتشيع آلل الّنيب؛ ليسّتوا أمرهم، ويستميلوا العاّمة

من            ومجاعة  اخلطاب،  أبو  فق تل  خالفه،  على  وهم  بذلك  الّناس  يغر ون  والعبادة  الّزهد،  وأظهروا  البالد،  يف  أصحابه  وتفّرق 
يقولون له"إاّن خناف اجلند، فقال هلم:"إّن أسسحتهم ال تعمل فيكم"، فلّما ابتدأوا يف ضرب أعناقهم،  أصحابه ابلكوفة، وكان أصحابه  

موا  قال له أصحابه:"أمل تق ل  إّن سيوفهم ال تعمل فينا؟"فق ل :"إذا كان قد بدا هلل، فما حيليت؟، وتفرّقت هذه الطائفة يف البالد، وتعلّ 
والكيمياء، فهم حيتالون على كّل قوم مبا يّتفق عليهم، وعلى العاّمة بظهار الّزهد، ونشأ البن ديصان    الّشعبذة، والّنارجنيات، والّنجوم، 

بداية أمر املهدي، عبيد    ت وكان،  ( 16) ابن يقال له:أبو عبد هللا القّداح "عّلمه احل يل، وأطلعه على أسرار هذه الن حلة، فحذق، وتقّدم
وانته املغرب،  ابتدأ من  فإنّه  احلّجة هللا،  بسجلماسة يف ذي  فإنّه هر  املشرق،  إىل  بنيه  يّد  أمره على  أقصى  903ه/290ى  م، وهي 

    .(17)م1060ه/451مسكون املغرب، ود عّي للمستنصر ببغداد يف سنة
 : مّت اختيار مصر للفاطميني لألسباب الّتالّية: نيأمهية مصر للفاطمي  

ارتباطها الوثيق ببالد الّشام؛ إذ يبدأ الّدفاع عن مصر من بالد الّشام، إضافة إىل قرهبا من بغداد  املوقع الفريد بني ثالث قارات،        
إىل احلكم   الفاطمّيني  العباسّية؛ لذلك تضاعفت مكانتها مبجيء  الذي تؤديه  969ه/358مركز اخلالفة  الّدور  أمهية  م، وتضاعفت 

يكن حترك حكام مصر اجلّدد جمّرد طموح شخصي، أو أ سري، فقد كانوا يراسون    مصر يف نطاق العامل اإلسالمي؛ بل وتغّي كّله، فلم
حركة دينّية مل تكن لّتتضي أقّل من إحداث حتوالت أّساسّية يف بعض فروع اإلسالم، فرفضوا بصفتهم إمساعيلّيني أن يعربوا حّت عند  

الفة حق ا هلم، كما انتزعها أوالء من األموّيني، وارتقت مصر إىل  الّشكلي للخلفاء العباسّيني، ومن ثّ كانت اخل(  18)         والّئهم
سلطانا   بسطت  خالفة  إىل  العباسّية  أو  األمويّة،  للخالفة  اتبعة  والية  أمهيتها  جمّرد  من  الفاطمّية،  اخلالفة  هي  جديدة  خالفة  مركز 
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الّشام، واليمن، وبعض جز  إفريقّية، وبالد  العامل  الّسياسي يف بعض عصورها على مشال  املتوسط، ومناطق واسعة أخرى من  البحر  ر 
   . (19)اإلسالمي

أمهية مصر تكمن يف أّن امتالكها يعين الّسيطرة على القطرين الّتابعني هلا، الّشام، واحلجاز، وحبكم احلجاز يكتسب الفاطميون           
عترب احلاكم الفعلي للّدولة اإلسالمّية؛ ملا هلذه من صبغة تضفي  مركزا دينيا ممتازا؛ ألّن هذه البالد موطن املقدسات الّدينّية، وحاكمها ي

على القائمني عليها صفة الّشرعّية، والوقار، وهذا ماكان يسعى إليه الفاطميون دوما؛ إذ كانوا يسعون إىل كسب وّد حّكام احلرمني  
تعمال القوة مع هالء احلّكام، فاستيالء الفاطمّيني على  املقّدسني، ويبذلون هلم األموال، واهلدااي دون أن يسقطوا أحياان الّتهديد ابس 

إسالمّية كربى:   مراكز  ثالثة  يف  والّديين  الّسياسي،  الفاطمّيني  نفوذ  وأتسيس  اهلاّمني،  البلدين  هذين  على  استيالءهم  يعين  مصر 
ّمامهم الّسبل للّزحف حنو بغداد مركز  الفسطاط، املدينة، دمشق، ويضاف إىل هذا أّن إخضاع الفاطمّيني ملصر، وبالد الّشام سيسهل أ

اخلالفة العباسّية، وفوق ذلك، فإّن موقع مصر جيعل منها حاضرة يسهل معها االّتصال ابلبلدان الّتابعة للفاطمّيني، فمنها ميكن ربط  
القيوان؛ أو  املهدية،  من  احلكم  يوفرها  واالّتصال معها بصورة ال  االلتقاء هبا،  ومهّمة  دولتهم،  بعّدة    والايت  الفاطميون  قام  ولذلك 

 .   (20)محالت على مصر؛ بغية إخضاعها لنفوذهم
م أمر املعّز حبفر اآلابر يف طريق مصر، وأن ي بىن له يف كّل منزلة قصر، ففعل  966ه/355  سنة  : يفالفاطميون ابملشرق اإلسالمي

م وردت الّنجن من مصر مبوت كافور األخشيدي يوم األربعاء  966ه/355ذلك، ويف يوم اجلمعة لثالث بقني من مجادى اآلخرة  
ن مهلب صاحب بيت املال وهو ابملغرب، فوجده يف وسط  عشر بقني من مجادى األوىل، واستدعى املعّز يوما أاب جعفر بن حسني ب

القصر جالسا على صندوق، وبني يديه ألوف صناديق مبّددة يف صحن القصر، فقال له:"هذه صناديق مال، وقد شّذ عيّن ترتيبها،  
ذت  إليه أعلمه، فأمر برفعها  فانظرها، ورتبها" قال:فأخذت  أمجعها إىل أن صارت مرتبة، وبني يدي مجاعة من خّدام بيت املال ...وأنف

إليك، ففعل  ه، وقال:"قد خرجت  عن خامتنا، وصارت  تم خبامت  ي غلق عليها، وأن خت  ترتيبها، وأن  وكانت مجلتها  ،  ( 21)يف اخلزائن على 
وتسع    مثان  م، فأنفقها أمجع على العساكر اليت سّيها إىل مصر يف سنيت 968ه/357أربعة وعشرين ألف ألف دينار، وذلك يف سنة

م مع القائد جوهر، وكان رحيله يف رابع عشر ربيع األّول منها، ومعه ألف مح ل مال، ومن الّسالح، واخليل،  970ه/359ومخيسن
    . (22)م، فس ّر املعّز سرورا كثيا969ه/358والعدد ما ال يوصف، فقدم جوهر إىل مصر، ووصلت البشارة بفتحها يف نصف رمضان 

املعزّ         عزم  األمي،    وملّا  علي  بن  جعفر  أمحد،  أيب  على  إختياره  فوقع  ابملغرب،  خيلفه  فيمن  فكره  أجال  مصر  إىل  الّسي  على 
، وال تسألين   فاستدعاه، وأّسّر إليه أنّه يريد استخالفه ابملغرب، فقال:"تّتك  معي أحد أوالدك، أو أخوتك جالسا يف القصر، وأان أ دبر 

بيه بزاء ما أ ن فقه، وإذا أردت   أمرا فعلت ه ، ومل أنتظر ورود األمر فيه؛ لب عد ما بني مصر واملغرب،  عن شيء من األموال إن  كان ما أج  
ويكون تقليد القضاة، واخلراج، وغيه من ق ب ل  نفسي"فغضب املعّز، وقال:"اي جعفر، عزلتين عن م ل كي، وأردت  أن جتعل ل شريكا يف  

 .  ( 23)ل دوين ، ق م فقد أطأت  حّظك، وما أصبت  رشدك، فخرج،.... أمري، واستبددت  ابألموال، واألعما
واستدعى املعّز يوسف بن زيري الّصنهاجي، وقال له:"أتهب خلالفة املغرب، فأكرب ذلك، وقال:"اي موالان أنت، وآابؤك األئّمة         

ل؟، وأان صنهاجي بربري؟، قتلتين اي موالي بال سيف،  من ولد رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم، ما صفا لكم املغرب، فكيف يصفو  
ين أان  وال رمح"، ومل يزل به حّت أجابه، وقال:"اي موالان بشريطة أن ت و ل القضاء، واخلراج ملن تراه، وختتاره، واخلرب ملن تثق به، وجتعل 

األمر هلم، وأان خادم بني ذلك"فحس ن هذا من    قائما بني أيديهم، فمن استعصى عليهم أمروين به، حّت أعمل فيه ما جيّب، ويكون
يفي  املعّز، وشكره، فلّما انصرف، قال له عّم أبيه أبو طالب، أمحد بن املهدي، عبيد هللا :اي موالان، وتثق هبذا إالّ لقول من يوسف أنّه 

جعفر ابتداء هو آخر ما يصي    ر الذي طلبهمبا ذكره؟، فقال املعّز: اي عّمنا، كم بني قول يوسف، وقول جعفر؟، واعلم اي عّم أّن األم 
إليه أمر يوسف، فإذا تطاولت املّدة سينفرد ابألمر، ولكن هذا أو ىل، وأحسن، وأجود عند ذوي العقل، وهو ناية ما يفعله من يّتك  

 .  ( 24)داّيره
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رية، ومعه ب لكني، وامسه "يوسف" إىل  م، وخرج من املنصو 972ه/361وخرج املعّز من املغرب يوم اإلثنني لثمان بقني من شوال        
ة،  سردانية من بالد أفريقية، فسّلم إليهم أفريقية، واملغرب يوم األربعاء تسع بقني من ذي احلّجة، وأمر سائر الّناس له ابلّسمع، والطاع 

إليه   فإنّه ترك أمرها حلسن بن علي بن أيب احلسن، وطراب 100وفّوض  البالد ما خال جزيرة صقلية،  له:"إن   أمور  لس أعماهلا، وقال 
ا من   أحد  تـ و ل  الرببر، وال  الّسيف عن  ترفع  البادية، وال  أهل  اجلباية عن  ترفع  تنس ثالثة أشياء:إاّيك أن  به، فال  نسيت  ما وصيناك 

وفارقه  احلاضرة خيا"،  أهل  مع  وافعل  منك،  األمر  هبذا  أحّق  أّنم  يرو ن  فإّنم  عّمك،  وبيّن  أانخ جوهر يف  ويقال:ملّ ،  (25)أخوتك،  ا 
موضع القاهرة اآلن اختّط القصر، فأصبح املصريون يهنؤوه، فوجوده قد حفر أّساس القصر يف اللّيل، ويقال:إّن جوهر ملّا بىن القصور،  

 .   (26)وأدار عليها الّسور أمساها "املنصورية، فلّما قدم املعّز لدين هللا إىل الّداير املصرية مسّاها "القاهرة"
يقال: أّن القائد جوهر ملّا أراد بناء القاهرة أحضر املنجمني، وعرّفهم أنّه يريد عمارة بلد ظاهر مصر؛ ليقيم هبا   ": "القاهرة تسميةسبب  

وضع   البتداء  وطالعا  الصور،  حل ف ر  طالعا  فاختاروا  نسلهم،  عن  البلد  خيرج  ال  حبيث  األّساس  لوضع  طالع؛  ابختيار  وأمرهم  اجلند، 
ّساس، وجعلوا بدائر الصور قوائما من خشب بني كّل قائمتني حبل فيه أجراس، وقالوا للعمال: إذا حترّكت األجراس إرموا  احلجارة يف األ

ما أبيديكم من الطني، واحلجارة " فوقفوا ينتظرون الوقت الصاحل لذلك، فاتّفق أّن غرااب وقع على حبل من تلك احلبال املعّلق فيها  
األجراس   فتحرّكت  فصاح  األجراس  وبنوا،  واحلجارة،  الطني،  من  أبيديهم  ما  فألقوا  حركوها،  املنجمني  أّن  العمال  وظّن  كّلها، 

املنجمون"القاهر يف الطالع"، فمضى ذلك، وفاهتم ما قصدوه، ويقال: إّن املريخ كان يف الطالع عند ابتداء وضع األّساس "القاهرة"،  
ال  القاهرة"...وأدار  فسّموها  الفلك"،  "قاهر  للواصلني  وهو  حارات  القاهرة  وجعل  القصر،  يف  وجعلها  العام،  بئر  حول  الّلنب  صور 

الربيّة   يف  مكانا  يعجبه  مل  القاهرة  رآى  ملّا  املعّز  ويقال:إّن  املعّز،  إليه  ألقاه  بّتتيب  القصر  وعمل  املعّز،  مواله  بغي  صحبته، وصحبة 
املقس بشاطئ الّنيل، قال اي جوهر "ملا فاتك الّساحل كان ينبغي عمارة  ساحل، وقال جلوهر: "اي جوهر، فاتتك عمارهتا، هاهنا، يعين  

 .  ( 27) القاهرة هبذا اجلبل على هذا الّسطح، وتكون قلعة ملصر"
وكان املعّز خيرج إىل جوهر يف كّل يوم، وخيلو به، وأمره أن أيخذ من بيوت األموال ما يريد زايدة على ما أعطاه، وركب إليه املعّز        

ا، فجلس، وقام جوهر بني يديه، فالتفت املعّز إىل املشائخ الذين وّجههم معه، وقال" وهللا لو خرج جوهر هذا وحده لفتح مصر،  يوم
ر  وليدخلّن إىل مصر ابألرديّة من غي حرب، ولينزلّن يف خراابت ابن طولون، وت بىن مدينة تسّمى "القاهرة" تقهر الّدنيا"، قال"ونزل جوه 

ال لسبع عشرة خلت من شعبان سنة  مناخه موضع  الّثالاثء  يوم  فلّما  969ه/358قاهرة اآلن يف  الّناس،  القصر، وابت  م، واختّط 
أصبحوا حضروا اهلناء، فوجدوه قد حفر أّساس القصر ابلّليل " وملّا كان يوم اجلمعة لعشر بقني من شعبان نزل جوهر يف عسكر إىل  

ب:"الّلهم صّل على عبدك، وولّيك مثرة النّبوة، وسليل العّتة اهلاديّة املهديّة، عبد هللا اإلّمام  اجلامع العتيق لصالة اجلمعة...وقرأ اخلطي
 .  (28)معّد، أيب متيم، املعّز لدين هللا أمي املؤمنني، كما ص ليت على آابئه الطّاهرين، وأسالفه األئّمة الرّاشدين 

، وعليها "دعا اإلّمام معه الّتوحيد إالّ له الصمد"يف سطر، ويف الّسطر  (29)وأمر جوهر بفتح دار الضرب، وضرب الّسّكة احلمراء       
خر  اآلخر"املعّز لدين هللا أمي املمنني"، ويف سطر آخر "بسم هللا، ض رب هذا الّدينار مبصر سنة مثان ومخسني وثالمثائة "، ويف الوجه اآل

ي ني   إله إالّ  هللا حمّمد رسول هللا أرسله ابهلدى، ودين احلّق؛ ليظهره على الّدين كّله، ولو كر "ال وزير خي    ، ه املشركون، علي أفضل الوص 
املرسلني"وأفطر جوهر يوم الفطر على عدد...وصّلى صالة العيد ابلقاهرة صّلى به علي وليد اإلشبيلي، وخطب، ومل ي ص لّ  أهل مصر،  

ه يف سطح اجلامع، فلم  وصل و   ا من الغد يف اجلامع العتيق، وخطب هلم رجل هامشي، وكان أبوطاهر القاضي قد التمس اهلالل على رمس 
 .   (30)يره، وبلغ ذلك جوهر، فأنكره، وهت  ّدد عليه

د م سّتة آلالف من اإلخشيديّة،  ويف ذي احلّجة ق ، وجلس جوهر للمظامل يف كّل يوم سبت، ثّ رّد املظامل إىل أيب عيسى مرشد...        
البتول،   فاطمة  املرتضى، وعلى  املصطفى، وعلى علي  الّنيب  اخلطبة"الّلهم صّل على حمّمد  القاهرة، وزيد يف  فأ نزلوا خارج  والكافوريّة، 
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مي املؤمنني  ة الرّاشدين آابء أوعلى احلسن، واحلسني س ب ط ي الّرسول الذين أذ ه بت  عنهم الّرجس، وطه رهم تطهيا، الّلهم صّل على األئمّ 
 ( .           31)اهلادين املهدّيني" 

 :  واخلالفة عند الفاطمي ني ،والية العهد 
اشتّدت عّلة املعّز ألربع بقيت من ربيع اآلخر، وع رف ابجتماع الّناس، وكثرة الر قاع يف الظالمات، واحلوائج، وس ئ ل فيمن ينظ ر           

يف ذلك، فأمر أن ينظر فيه ول عهده "نزار، فاستخلفه، وخرج الّسالم إىل الّناس، فانصرفوا، وخرج القائد جوهر، وموسى بن العازار  
ة  بيب ابلعزيز، فأجلسوه، وخرج إليه إخوته، وعّمومته، وسائر أهله، فبايعوه ث أ دّل إليه أكثر األولياء، وسّلموا عليه ابإلمرة، ووالي الط

بذلك الّناس  فابتهج  عشر،  (32) العهد،  حادي  اجلمعة  وقيل:  اآلخر،  ربيع  من  عشر  الّسادس  الّسبت  عشية  لدين هللا  املعّز  وتويّف   ،
م أدرك من أاّيم املهدي جّد أبيه  931ه/319ر، ومل يظهر ذلك، وال نطق به أحد مّدة مثانية أشهر، وكان مولده سنةوقيل:اثلث عش

بيتا  24أربع سنني، وتويّف القائم، وكان للمعّز سّت عشرة سنة، واجتمع للمعّز مبصر ما ال جيتمع آلابئه، وذلك أنّه حصل له ابملغرب  
، ومل خيّلف القائم عليها شيئا، وخّلف املنصور بيتا واحدا، وكسوة، وأضاف إليها املعّز تسعة، فصارت  خّلفها املهدي14من املال، منها

أربعة وعشرين بيتا، أنفق اأثرها على مصر إىل أن ف تحت، ودخلها، وحصل له من مال مصر أربعة بيوت، سوى ما أنفقه، وسوى ما  
 .   (33)قدم به معه

أّن خلفاءه مبصر       له  ألف    واجتمع  دينار، وعشرون  ألف  مائة  واحد  يوم  له يف  فاستخرج  تخرج ألحد مبصر،  ي س  مامل  استخرجوا 
دينار، وهّزت القرامطة يف أاّيمه أربع مرّات، مرتني يف الرّب، على ابب مصر، ومرتني يف البحر، وأقيمت له الّدعوة يوم عرفة يف مسجد  

عمال احلرمني، ومل ت رد له راية، وك تب امسه على الط رز ب"تنيس، و"دمياط"، و"القيس""،  إبراهيم عليه الّسالم، ومبكة، واملدينة، وسائر أ
  و"البهنسي" قبل أن ميلك مصر، وتتابعت له الفتوح ...ود عّي لفاطمة، وعلي عليهما الّسالم يف أاّيمه على املنابر يف سائر أعماله، ويف 

،  ة، وعليها امسه، ون صبت له احملاريب الّذهب، والفضة داخل الكعبة، وعليها امسه كثي من أعمال العراق، ون صبت الّستائر على الكعب 
 .    (34) و كاتبه أهل العراق، وأهل اليمن، وأهل خراسان، وأهل احلرمني، والّّتك ابخلالفة

حا      إفريقّية  من  ابملهديّة  وولد  ولد،  أّم  وأّمه  أاّيم،  وعشرة  أشهر،  وسبعة  سنتني،  مبصر  مقامه  رمضان  وكان  شهر  من  عشر  دي 
أاّيم، وكان م غرى ابلّنجوم، ويعمل أبقوال  10سنة، و23سنة، وسّتة أشهر، وكانت واليته األمر  45م، ومات عمره  931ه/319سنة

املنجمني، قال له منجم:إّن عليه ق ط عا يف وقت كذا، وأشار عليه بعمل سرادب خيتفي فيه إىل أن جيوز ذلك الوقت، ففعل ما أمره،  
ونزل  وأحض  وأطيعوا"،  له،  فامسعوا  نزار،  إبين  عليكم  استخلفت   وقد  إليه،  ماض  أان  عهدا  هللا  وبني  بيين،  هلم:"إّن  وقال  قواده،  ر 

مرض،  الّسرادب، فكان أحد املغاربة إذا رآى سحااب نزل، وأ ومي إليه ابلّسالم ظن ا منه أّن املعّز فيه، فغاب سنة، ثّ ظهر، وبقي مّدة، و 
     .  ( 35) ابنه نزار العزيز موته إىل عيد الّنحر من الّسنة، فصّلى ابلّناس، وخطبهم، ودعا لنفسه، وع زي أببيهوتويّف، فسّت

إبن املعز لدين هللا، أيب متيم، ُمَعد ّْ بن املنصور بنصر هللا، أيب طاهر، امساعيل بن القائم أبمر هللا، أيب    ،العزيز ابهلل، أبو منصور 
م، ووّل العهد مبصر،  956ه/344حمرم  14، أّمه، أّم ولد امسها "رزان"، ولد ابملهدية اخلميس  القاسم، حمم د بن املهدي عبيد هللا

لك أطاعه العسكر، واجتمعوا عليه، وكان هو يدبر األمر منذ  976ه/365وبويع لسبع بقني من ربيع اآلخر 
 
م، وملّا استقّر العزيز يف امل

وأضاف   مات والده إىل أن أظهره، ثّ سّي إىل املغرب دانني، عليها امسه، فـ رّ قت يف الّناس، وأقّر "يوسف بن ب لكني" على والية إفريقّية،
طرابلس، وغيها، وخ طب للعزيز مبكة بعد أن أرسل إليها جيشا، فحصرها، وضّيقوا    وسف، وهيإليه ماكان أبوه استعمل عليه غي ي

   .  ( 36) على أهلها، ومنعوهم املية، فغلت األسعار هبا، ولقى أهلها شّدة شديدة
سنة         ونزو 978ه/367ويف  اإلجتماع،  من  الغطاس  يف  يفعلونه  ما كانوا  إظهار  من  الّنصارى  العزيز  منع  وإظهار  م  املاء،  ل 

ا من صندل م ر ص ع ا،  980ه/369املالهي، وحّذر من ذلك، ويف سنة   م ولد للوزير يعقوب بن ك لّ س ولد ذكر، فأرسل إليه العزيز مهد 
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وثالمثائة ثوب، وعشرة آالف دينار عزيزيّة، ومخسة عشر فرس ا بسروجها، وجل  م ها منها، اثنان ذهب، وطيب كثي، فكان مقدار ذلك  
 .   (37)ائة ألف دينارم

والّشهود،        القاضي،  على  وخلع  دينار،  ألف  الكتاب  الذي كتب  وأعطى  دينار،  ألف  مائيت  فأصدقها  امرأة،  على  العزيز  وعقد 
والبوقات   ابلطبول،  البلد  فطافوا  البغال،  على  سنة  252ومحلهم  للكعبة،  991ه/380يف  ابلكسوة  الرّب  يف  احلاج  قافلة  سارت  م 

ذي احلّجة، فك فن  5، وفيها مات الوزير يعقوب بن كلس يوم  (38) صالت، فجلس العزيز للّنظر إليهم، وكانت قافلة عظيمةوالطيب، وال
رب د يبقي م ذ ه ب، وجفن كافور، وقارورتني من مسك، ومخسني مّنا ماء ورد، وصّلى عليه   يف مخسني ثواب، مابني وشي، وم ثقل، وش 

ا، ومل أيكل ذلك اليوم على مائدة، وال حضر  ( 39)الف دينار وح فظ به عشرة آالعزيز، فكان ما ك فّ ن به،  ، وحزن عليه العزيز حزان شديد 
أحد للخدمة، وأقام كذلك ثالاث، وأقيم العزاء على قربه مّدة شهر، وأوىف العزيز عن د ي نه، وهو سّتة عشر ألف دينار ...وكان إقطاعه  

ألف    يف كّل سنة ثالمثائة ألف دينار، سوى مائتا  ما س وي البنته وهو  ألف دينار، سوى  أربعة آالف  تركته على  الّرابع، واشتملت 
        .  ( 40)دينار

م أمر العزيز بزالة املنكرات، وهدم مواضعها، فك سر لرجل واحد مخسون ألف جرّة وردت من الّصعيد،  992ه/381ويف سنة         
العزيز من ا فإنّه كان يظهر فيه من املنكرات،  ويف رجب كان عيد الصليب، فمنع  الطّرقات، والّدروب،  خلروج إىل بين وائل، وضبط 

م ورد سابق احلاج بتّمام احلّج، وإقامة الّدعوة للعزيز ابملوصل، واليمن، وضربت  993ه/382والفسوق ما يتجاوز الوصف ، ويف سنة
بعد  اخلالفة  يف  العزيز  مّدة  وكانت   ، البالد  هذه  يف  ابمسه  املعزّ   الّسّكة  و21أبيه  وعمره  5سنة،  ومات،  ونصف،  سنة،  42أشهر، 

لك"،  14أشهر، و8و
 
ابنه،  منصور، و""سيدة امل الولد  نزار"، وخّلف من  العزيز اجلبار ينتصر اإلّمام  يوما، وكان نقش خامته "بنصر 

 .  ( 41) م 996ه/386م، وتويّف العزيز 970ه/359وولدت ابملغرب يف ذي القعدة سنة 
ولد يف القصر ابلقاهرة ليلة    ر هللا، أبو علي، منصور بن العزيز ابهلل، أيب املنصور، نزار بن املعز  لدين هللا، أيب متيم:احلاكم أبم   

م/ املوافق صبيحتها الثّالث عشر من شهر آب، وس ّلم عليه ابخلالفة يف اجليش بعد الظهر من  986ه/375ربيع األّول23اخلميس  
م، وسار إىل قصره يوم األربعاء بسائر أهل الّدولة، والعزيز يف قّبة على اتقة، بني يديه، وعلى  996ه/386رمضان    8يوم الّثالاثء  

مع   ما كان  اجلوهر  من  ي فقد  ومل  القصر،  إىل  فوصل  الّسيف،  تقّلد  وقد  رمح،  وبيده  اجلوهر،  فيها  وعمامة،  م ص متة،  د رّاعة  احلاكم 
الّدولة إىل القصر يوم اخلميس، وقد  (42) جهاز أبيه، ودفنهالعساكر شيء، ودخله قبل صالة املغرب، وأ خذ يف بّكر سائر أهل  ، ثّ 

الّناس   فوقف  اجلوهر،  م صّممة  وعليه  راكبا،  من قصره  الكبي، وخرج  اإليوان  م ذ هبة يف  مرتبة  للحاكم سرير من ذهب، عليه  ن صّب 
الّسرير، فوقف م ن  مهّمته الوقوف، وجلس من له عادة اجللوس،  بصحن اإليوان، وقبّلوا األرض، ومشوا بني يديه، حّت جلس على  

   . (43)سنة، ومخسة أشهر، وسّتة أاّيم11فسّلم عليه اجلماعة ابإلّمامة، والّلقب الذي أ ختي له وهو "احلاكم أبمر هللا"، وكان سّنه يومئد 
ّلى، فخرج إليهم أبوحمّمد بن احلسن بن عّمار يف طائفة من  وكانت مجاعة من شيوخ ك تامة ختّلفوا عن احلضور، وجتّمعوا حنو املص     

تكون   وأن  وسألوا صرفه،  نسطوريوس،  بن  عيسى  من  احلضور، وشكو ا  من  امتناعهم  بعد  أحضروهم  حّت  هبم،  زالوا  وما  شيوخهم، 
ّرزق بعد خطاب طويل، على أن  الوساطة لرجل منهم، فن دب لذلك أبو حمّمد، احلسن بن عّمار، فقّرر أحواهلم فيما ي طلق هلم من ال

يطلق هلم مثاين إطالقات يف كّل سنة، وأن يكون واحد لكّل مثانية دانني، وأن يطلق هلم هذا الفضل يف يومهم حبضرة أمي املؤمنني،  
   .   (44) فأ حضر املال، ودفع اليهم حبضرة احلاكم الفضل  وهو عشرون دينارا لكّل واحد منهم، وحّلفهم ابن عّمار بعد ما حلف

ل على فرسني، وقال: يتوىّل القصور، ويف أوّ        ل شوال ف رش على سرير الّذهب يف  وخلع على أيب احلسن اينس اخلادم الصقليب، ومح 
اإليوان مرتبة فضة، وخرج احلاكم على فرس أدهم، مبعّممة، وقد تقّلد الّسيف، ويف ركابه األمين ح سني بن عبد الّرمحن الرّابض، ويف  

إىل  ركاب أيمرك ابخلروج  موالان  الّنعمان  بن  حمّمد  للقاضي  عّمار  ابن  فقال  ود عوا،  األرض،  له  فقّبلوا  قيام،  والّناس  بـ ر جوان،  األي سر  ه 
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العزيز، ومضى   من سيوف  بذ ه ب   بسيف حم  ّلى  برجوان  وقّلده  قائما،  فنهض  املؤمنني،  الّدعوة ألمي  وإقامة  ابلّناس،  للّصالة  املصّلى 
     .   (45)وأقام الّدعوة، ثّ قدمفصّلى، 

ل على فرس بسرج ذهب، وكّناه "احلاكم"، ولقّبه ب"أمني        العزيز، ومح  ويف اثلثه خ لع على ابن عّمار، وقـ ّلد بسيف من سيوف 
ومضى يف موكب عظيم  الّدولة"، وقال له: "أنت أميين على دوليت، ورجال، وقاده بني اخليل، وعمل مخسني ثواب ملونة من الرّب الرّفيع،  

ل من إنشاء أيب منصور بن س ورين، وخبطّه قرأه القاضي حمّمد بن نعمان ج   ل ك    ( 46)إىل داره، وك تب س 
ابجلامع يتضّمن وراثة احلاكم امل

مكوس كا بسقاط  فيه  وأمر  هلم،  الّنظر  حب سن  فيه  الّرعّية  وي عد  أبيه،  الّناس من  ففرح  ابلّساحل،  ابن  نت  قتلهم  ممّن  ع ّدة  وكانت   ،
نسطورس لكّل واحد عشرة دانني من أجل كنفه، فكثر الّدعاء من الّرعية للحاكم، وأمر بقلع األلواح اليت على دور األخباز، وس ل مت  

 .   (47)ألرابهبا، ومستحقيها، فبلغت شيئا كثيا 
وأ قّر عيسى بن نسطورس على ديوان اخلاص، وخلع على مجاعة بوالايت عديدة، وق رىء سجل قرأه القاضي ابجلامع يتضّمن والية      

، ويف اثين ذي القعدة جتّمع الك تاميون عند  يّتّجلوا البن عّمار أبسرهم له ابن عّمار الوساطة، وتلقيبه أبمني الّدولة، وأ م ر الّناس كّلهم أن 
  صّلى، فأنفذ إليهم، واستحضرهم، وتقّرر أمرهم الّنفقة فيهم، فأنفق عليهم، ومح  ل راجلهم على اخليل، وكانوا حنو األلف رجل، وأ ر كبت امل

ه خلع على أيب متيم، س ل مان بن جعفر بن فالح، وقـ ّلد الّسيف،    12، ويف  ( 48) شيوخ كتامة أبسرهم على اخليول ابملراكب احلسنة
ل بني يديه ثياب كثية يف كّل نوع، وج ّرد معه عسكر؛ ليسي  ومحل على فرس   مبركب ذهب، وق يد بني يديه أفراس م ّت  جة م ل جمة، ومح 

األضحى،   يوم  احلاكم  وركب  منه،  الّنصف  املعتاد يف  الّرسم  والّنفقة على  والصالة،  الكعبة،  بكسوة  احلاج  قافلة  وسارت  الّشام،  إىل 
وان، وابن عّمار، ومجاعة فصّلى ابلّناس صالة العيد      .  ( 49)ابملصّلى، وخطب، وأصعد معه املنرب القاضي حمّمد بن الّنعمان، وبرج 

فيه ضربت رقبة عيسى نسطورس، ويف سنة  997ه/387ويف            الفرس،    6م يف  998ه/388م  منه كان نوروز  األّول  ربيع 
، والّسالح الكثي، فقبل يسيا منه، وشكر األولياء ذلك هلم، ورّد الباقي  فأهدت األتراك، وقوادهم، ومجاعة األولياء إىل احلاكم اخليل 

العادة، وصّلى احلاكم صالة عيد  988ه/388، ويف سنة  (50)إليهم القعدة ابلكسوة، والصالة على  أّول ذي  م سارت قافلة احلاج 
الّناس يف أضاحيهم على عوائدهم، وعمل عيد   الّرسم، وأجرى  العادةالّنحر، وخطب على  الّناس ابلقصر على  الغدير على  ، وطاف 

الّناس، فهنوه ابلعام، ويف احلادي عشر صفر وصلت  1000ه/390، ويف سنة  رمسهم م يف أّول يوم من حمّرم ظهر احلاكم، ودخل 
 .   (51) أن يدخلوا إىل املدينة املنورةقافلة احلاج من غي

القا1001ه/391ويف سنة         أاب  احلاكم  قتل  فيها  الّسبت  م  يوم  الفارقي  بن سعيد  األوىل وهو  8سم، سعيد  بقني من مجادى 
قاع،  يسايره أبن أشار إىل األتراك بعينيه بعد أن بّيت معهم قتله، فأخذته الّسيوف، وكان قد داخ ل احلاكم يف أمور الّدولة، وقرأ عليه الرّ 

ّرم قتل احلاكم ابن أيب جندة، وكان بّقاال، فّتّقت أحواله حّت  م يف حم1001ه/391، ويف سنة  (52)واستأذنه يف األموال كهيئة الوزراء
ق طعت يده، ولسان ، ويف  ه، وش ّهر على مجل، وض ربت عنقه وّل احلسبة، ودخل فيما ال يليق به رأسا يف معاملة الّناس، فاعت قل، ثّ 

عون بغال  حتمل الّسالح، والكسوة ، وعشرون  فرس جبالل، وعشرة مبراكب، ومخسة، وأرب  300شعبان سارت هدية إىل املغرب، فيها  
 .   (53)بغال حتمل صناديق، فيها ذهب، وفضة

فيها  1002ه/392ويف سنة          عّدة مواضع،  ذلك، فخ يم على  ومبنع  وإبطاهلا،  املنكرات،  برفع  ق رىء سجل  األّول  ربيع  م يف 
اق، وابت دىء يف عمارة جامع راشدة، وكان مكانه كني  ، وق بض  أموال من قبض   جامعا، وأقيمت فيه اجلمعة سة، فب ينّ املسكرات؛ لّت 

، وأ مر هبدم جامع عمرو بن العاص  دمت كنيستان جبانب جامع راشدةم ه  1004ه/394ويف سنة    ، ( 54)عليه من الّنصارى الكتاب
اليهود، والّنصارى بشدّ  الّزانر، ولبس الغيار،  م يف سابع حمّرم ق رىء سجل يف اجلوامع أبمر   1005ه/395، ويف سنة  (55)ابإلسكندرية

العباسّيني و  شعار  ابلّسواد  التّ ،  شعارهم  سبت  ويف  من  وغيها  واألبواب،  املساجد،  على  مكتوب  مبحو  احلاكم  أمر  اآلخر  ربيع  اسع 
ره، وطاف متول الّشرطة، حّت أزال سائر ما كان منه، وق رىء سجل بّتك اخلوض فيم ا ال يعين، واشتغال كّل أحد  الّسلف، فم حي أبس 
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فلّما كان ليلة عيد الّشعانني م نع الّنصارى من    م،0081ه/398، ويف سنة  (56)مبعيشته عن اخلوض يف أعمال أمي املؤمنني، وأوامره
واوين  تزّيني كنائسهم على ماهي عادهتم، وقبض على مجاعة منهم يف رجب، وأمر بحضار ما هو معّلق على الكنائس، وإثباته يف د 

 .  (57)على ابب اجلامع ، وويف الّشرطة 
خت  "آمنة" أ  ويقال :امسها   ، ولد تدعي:رقية  مّ ه أمّ أ: أيب علي منصور  ،علي بن احلاكم أبمر هللا   ،أبو احلسن  ، اهر إلعزاز دين هللاالظ  

آمنة    ،احلاكم تعادي  رمضان  كانت  القاهرة  من  ابلقصر  ولد  األضحى  1005ه/395هذه،  عيد  يوم  ابخلالفة  وبويع  م، 
وعمره  1021ه/411 عودة  أشهر 3وسنة،  16م،  بعد  الظاهر  بويع  ثّ  العيد،  خطبة  يف  للحاكم  ص ّلى  أن  اليوم  هذا  يف  واتّفق   ،

ذ  البيعة   .     ( 58) للظّاهر ثالث ساعات، ومل يّتفق مثل ذلكالقاضي من املصّلى، فكان بني الّدعاء يف اخلطبة للحاكم، وبني أخ 
الظاهر إلعزاز دين هللا   ،أبومتيم   ،املستنصر ابهلل  أّم ولد    أيب علي منصور  ،ر هللا، علي بن احلاكم أبمأيب احلسن  ،َمَعدّْ بن  :أّمه، 

م ابلقاهرة، والطّالع عند والدته من برج الّسرطان مثان د ر ج  1030ه/420مجادى األوىل سنة  16الّسيدة "رصد"، ولد يوم الّثالاثء  
، وقام أبمره الوزير أبو القاسم اجلرجرائي، وأخذ له البيعة على  م1036ه/427للّنصف من شعبان سنة  ...وبويع ابخلالفة يوم األحد

ّناس، وأطلق للجند أرزاقهم، وشيئا آخر سبيل الصلة، وسكنت األمور، واستقامت األحوال، وكتب له املستنصر سجال بقراره على  ال
   .  (59)الوزارة
أّن املستنصر كان من عادته يف كّل سنة أن  1063ه/454ويف سنة         الفتنة اليت كانت سببا خلراب اإلقليم، وذلك  م ابتدأت 

الن   على  اهلزر،  يركب  سبيل  على  احلّج  يريد  هيئته كأنه خارج  وي غي  نزهة،  موضع  عمية وهو  إىل ج بّ   واحلشم  الّنساء،  ومعه   ، ج ب 
، فلّما  واجملانة، ومعه اخلمر حمموال يف الّروااي عوضا عن املاء، ويدور به س قاته عليه، وعلى من معه كأنه بطريق احلجاز، أو كأنّه ماء زمزم

آلخرة على عادته خرج، واتّفق أّن بعض األتراك جّرد سيفا يف سكرة منه على بعض عبيد الّشراء، فاجتمع عليه عّدة  كان يف مجادى ا
إّن كان هذا الذي ق تل مّنا عن   العبيد، وقتلوه، فغضب لذلك مجاعة األتراك، واجتمعوا أبسرهم، ودخلوا على املستنصر، وقال:  من 

تله عن غي رضا أمي املمنني، فال صرب لنا على ذلك، وأنكر املستنصر أن قتله برضاه، أو أمره،  رضاك، فالّسمع، والطاعة، وإن كان ق
 .   (60)فخرج األتراك

العبيد            مت د   املستنصر  أّم  األتراك هذا، والّسيدة  العبيد، وقويت  انزم  إليهم  العبيد  العبيد يريدون حماربتهم، فربزت  واشتّدوا على 
ك،  ابألموال، والّسالح فاتفق  يف بعض األاّيم األتراك وقف على شيء مّنا تبعث هبام املستنصر إىل العبيد؛ لتعينهم به على حماربة األترا

نكر ذلك، وأعلم أصحابه، فاجتمعوا، وصاروا إىل املستنصر، وجترؤوا عليه ابلقول، وأغلظوا يف املخاطبة، فأنكر أن يكون عنده من  فأ
ذلك خرب، وصار الّسيف قائما، فدخل على أّمه، وأنكر عليها ما تعتمده من تقوية العبيد، وإعانتهم على حماربة األتراك، ثّ انتدب أاب  

أ الفرح ابن امل الفريقني ...وكانت هذه  ّول  غريب الذي كان وزيرا،، فخرج، ومل يزل يسعى بني األتراك، والعبيد، حّت أوقع الصلح بني 
 .  ( 61)اإلختالف بني طوائف العسكر

الظاهر،    وكان الّسبب يف كثرة الّسودان ابلقصر أّن أّم املستنصر كانت جارية سوداء قدم هبا أبو سعيد الّتسّتي، فأخذها منه       
سنة   يف  اجلرجرائي  الّدين  صفّي  الوزير  ومات  املستنصر،  ابنها  إىل  اخلالفة  أفضت  فلّما  املستنصر،  م  1045ه/436واستولدها 

استطالت أّم املستنصر، وقويت شوكتها، وحتّكمت يف الّدولة، واستوزرت موالها أاب سعيد...فاستمال األتراك، وزاد يف واجباهتم حّت  
فحنقت أّم املستنصر من قتله على الفالحي...وأخذت يف شراء العبيد الّسود، وجعلتهم طائفة هلا، واستكثرت منهم،    قتلوا أابسعيد، 

وخّصتهم ابلّنظر، وبسطت هلم يف الّرزق، ووسّعت عليهم، حّت أمطرهتم ابلّنعم، وسار العبد مبصر حيكم حكم الوالّة، وشرعت تغّض  
 . ( 62)قاصهموتظهر كراهيتهم، وانت من األتراك، 

الظاهر إلعزاز دين هللا، أيب احلسن، علي بن احلاكم أبمر هللا، أيب     املستعلي ابهلل، أمحد بن املستنصر ابهلل، أيب متيم مَعدّْ بن 
م حني مات أبوه املستنصر، وذلك  1095ه/487ذي احلّجة سنة18م بويع له اخلميس  1076ه/ 468حمرم سنة8: ولد  منصور  
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ستعلي، وبعث ،فأ حضر  أّن األفضل شاهنشاه  
 
بن أمي اجليوش بدر اجلمال عندما مات املستنصر ابدر إىل القصر، وأجلسه، ولّقبه ابمل

إليه نزارا، وعبد هللا، وإمساعيل أوالد املستنصر، فلّما حضروا، وشاهدوا أخاهم أمحد، وكان أضغرهم قد جلس على ختت اخلالفة أن فوا  
، وقال هلم:تقّدموا، وقّبلوا األرض هلل تعاىل، وملوالان املستعلي ابهلل، وابيعوه، فهو الذي نّص عليه  ذلك، فأمرهم األفضل بتقبيل األرض

ما   نزار:إن  ق طعت  فامتنعوا من ذلك، وقال كّل منهم:إّن والده وعده ابخلالفة، وقال  للخالقة من بعده،  قبل وفاته  املستنصر  اإلّمام 
   .  (63)دي أبيّن وّل عهده، وأان أحضرهوالدي عن ابيعت  من هو أصغر  سن ا ميّن، وخط  

اإليوان، وأجلسه على سرير    12ويف          )املستعلي ابهلل(، فأخرجه إىل  القاسم  أاب  بقيت من ذي احلّجة ابدر األفضل، فأجلس 
لك، وجلس هو على دّكة الوزارة، وحضر قاضي القضاة املؤيد بنصر اإلّمام علي بن انفع بن الكحال، والّشهود، فأخذ البيعة على  

 
امل

ئها، ورؤسائها، ومجيع األعيان، ثّ مضى إىل عبد هللا، وإمساعيل ولدي املستنصر، وكاان يف مسجد من مساجد  مقدمي الّدولة، وأمرا 
ويقول   الّسالم،  يـ ق رؤكما  وهو  ابهلل  املستعلي  ملوالان  مّتت  قد  البيعة  أّن  هلما:  فقال  حيفونما،  مجاعة  األفضل  هبما  وكل  وقد  القصر، 

مع، والطاعة ،إّن هللا إختاره علينا، ووقفا قائمني على أرجلهما، وابيعاه، وك تب كتاب البيعة، وأ خرج،  لنا:تبايعاين، أم ال؟ فقاال: السّ 
   .  ( 64)ادة األمراء، ومجيع أهل الّدولة فقرأه الّشريف كاتب ديوان اإلنشاء على ع

وتطعن يف إّمامة املستعلي، وترى أّن ولد نزار هم األئّمة  ويف أاّيم املستعلي افّتقت اإلمساعيلّية، فصاروا فرقتني، نزارية تعتقد إّمامة نزار،   
من بعده يتوارثونا ابلّنّص، والفرقة املستعلوية، ويرون صّحة إّمامة املستعلي، ومن قام بعده من اخللفاء مبصر، وبسبب ذلك حدثت  

ضل كان يدبر أمر الّدولة تدبي سلطّنة، وملك ال  فنت، وق تل األفضل فيما يقال، وق تل اآلمر...ومل يكن للمستعلي سية تذكر، فإّن األف
تدبي وزارة، وخّلف املستعلي من األوالد ثالث: األمي، أبو علي، املنصور، األمي جعفر، األمي عبد الصمد، وقيل:إّن املستعلي مات  

 . ( 65)مسموما، وقيل:قتل سر ا
: ولد ضحى الّثالاثء     القاسم، أمحد بن املستنصر ابهلل، أيب متيم َمَعدّْ اآلمر أبحكام هللا، أبو علي، املنصور بن املستعلي ابهلل، أيب

سنة  13 الثالاثء  1098ه/490حمّرم  يوم  واايم  وشهر  سنوات  مخس  له  طفل  وهو  والده  وفاة  يوم  ابخلالفة  له  بويع  صفر  1  7م 
م أهّلت،  1108ه/501، ويف سنة  (66)ونعته ابآلمر أبحكام هللا  ،بيه ضره االفضل وابيع له ونصبه مكان أاح  م1102ه/495سنة

واخلليفة مبصر اآلمر أبحكام هللا، ومّدبر سلطّنة مصر األفضل شاهنشاه بن أمي اجليوش بدر اجلمال، وليس لآلمر معه حّل، وال ربط،  
 .   (67)  وليس له من األمر سوى اسم اخلالفة

القرآن، هل هو  1108ه/501ويف سنة       الّناس يف  فيها كثر خوض  فأمر  م  األفضل،  فعرف  األمر،  قدمي؟، وتفاقم  أو  حمدث، 
بنشاء سجل ابلّتحذير من اخلوض يف ذلك، وركب درجات منه، وق رئ مبصر، وجلس يف احملراب جبوار املنرب، وصعد اخلطيب أربع  

كانت    عاما، و28سنة، ومّدة واليته  57عمرهم مات األفضل، و 1122ه/515، ويف سنة  ( 68)درجات منه، وقرأ الّسجل على الّناس
حماسنه كثية وهو أّول من أفرد مال املواريث، ومنع من أخذ شيء من الّتّكات على العادة القدمية، وأمر حبفظها ألرابهبا، فإذا حضر  

 .  ( 69)من يطلبها، وطالعه القاضي بثبوت استحقاقه أمره يف احلال بطالق ما ثبت 
القاهرة، ومصر،  م ولد لآلمر يف ربيع األّول و 1131ه/524ويف سنة القاسم الطيب"، فج عل وّل عهده، وأمر، فز ينت  لد مسّاه"أاب 

وع ملت املالهي يف اإليواانت، وأبواب القصور، وكسيت العساكر، وز ينت القصور، وأخرج اآلمر من خزائنه، وذخائره قماشا، وم صاغا  
،كان نقش خامته "اإلّمام اآلمر أبحكام هللا  الف رج حمّبا للهوى، وكان كثي  (70)ين من ذهب، وفضة، وجوهر، فزين بهمابني آالت، وأوا

   .    (71)أمي املؤمنني"
َمَعدّْ  متيم  أيب  املستنصر ابهلل،  بن  القاسم، حمم د  أيب  األمري،  بن  اجمليد  امليمون، عبد  أبو  لدين هللا،  حمّرم  احلافظ  بعسقالن  ولد   :

 . ( 72)م1076ه/468م، أو 1075ه/467سنة
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أبمر هللا، أبو املنصور، إمساعيل بن احلافظ لدين هللا، أيب امليمون، عبد اجمليد بن األمري أيب القاسم، حمند بن املستنصر  الظافر  
م بويع يف يوم وفاة والده احلافظ لدين هللا، وهو األحد اخلامس مجادى اآلخرة  1133ه/527: ولد األحد نصف ربيع اآلخر سنةابهلل
الفائز بنصر هللا،    (.   73)أاّيم بوصية من أبيه له ابخلالفة، وكان أصغر أوالده10اشهر، و4نة، وس17م، وعمره1150ه/544سنة

والدته امسها"سّت    أبو القاسم، عيسى بن الظافر أبمر هللا، أيب املنصور، إمساعيل بن احلافظ لدين هللا، أيب امليمون، عبد اجمليد: 
 م، وعمره مخس سنوات، وعشرون يوما.  1155ه/549حمّرم سنة11الكمال"، ولد يوم اجلمعة 

بقني  ألاّيم  :ولد يوم الّثالاثء  العاضد لدين هللا، أبو حمم د، عبد هللا بن األمري يوسف ابن احلافظ لدين هللا، أيب امليمون، عبد اجمليد
م، وعمره تسع  1156ه/550بقيت من رجب سنة  13م، وبويع عند انتقال الفائز اجلمعة قبل الصالة  1152ه/546من حمّرم سنة

 .  (74)نوات، وسّتة أشهر، وسبعة أاّيمس
الّشام1170ه/565ويف سنة        من  يوسف، وعيان،    م قدم  الّدين  الّدين  1171ه/566ويف سنةإخوة صالح  رفع صالح  م 

ن قبل ذلك بداّير مصر  مجيع املكوس بداّير مصر، وأبطلها، وفيها أمر هبدم املعونة مبصر، فه ّدمت، وعّمرها مدرسة للّشافعّية، ومل يك
مدرسة ألحد من الفقهاء، فإّن الّدولة كانت إمساعيلية، وهذه املدرسة جبوار جامع عمرو بن العاص، وع رفت أخيا ابملدرسة الّشريفّية،  

ا هذه  وتـ ع رف  أيضا،  اجلامع  جبوار  للمالكّية  مدرسة  به  الغزل  دار  وأنشأ  العلم،  ع مّ رت مبصر؛ إللقاء  مدرسة  أّول  اليوم  وهي  ملدرسة 
 .   ( 75)ابلقمحّية...ويف هذه الّسنة عزل صالح الّدين قضاء مصر من الشيعة، واستبدله بقضاة شافعّية

، ون قل أهل العاضد، وأقاربه إىل مكان ابلقصر، وو كل هبم من  الّدين على مجيع ما كان يف القصروملّا مات العاضد استوىل صالح       
القصر من العبيد، واإلماء، فباع بعضهم، وأعتق بعضهم، ووهب منهم، وخال القصر من ساكنه كأن مل  حيفظهم، وأخرج سائر ما يف  

  ي عن ابألمس، وكانت مّدة الّدولة الفاطمّية ابملغرب، ومصر منذ د عّي للمهدي عبيد هللا برقّادة من القيوان إىل حني ق طعت من داّير 
م، وآخرها سلخ ذي  910ه/297أّوله إلحدى عشرة بقيت من ربيع اآلخر سنة،  ا سنة، وسبعة أشهر، وأاّيم69مصر مائيت سنة، و

القائد جوهر إىل مصر  1171ه/566احلّجة سنة مصر  سنة، وشهران، وأاّيم، ومنها ابلقاهرة، و 61م، منها ابملغرب إىل حني قدوم 
 .  ( 76)سنة، ومثاين سنوات 200

الوظيفي وسلطاهتا احملّددة أّول ما استعملت يف العصر العباسي من أجل إشراك  : الوزارة مبفهومها  منصب الوزارة يف العصر الفاطمي  
،  الفرس يف الّسلطة؛ لتحقيق الّتوازن فيما بني الطرفني، حيث كان تعّيني الوزير من الفرس إىل جانب اخلليفة رمز هذه املشاركة الفعلّية

دين هلم، أو أمناء على أسرارهم، بينما الوزراء حياولون االستئثار جبميع  وهناك سبب آخر، أّن من اخللفاء من تعترب الوزراء جمّرد مساع
 .    (77)الصالحيات، والّسيطرة على خمتلف األجهزة

الّتنفيذ ال حتتاج         تنفيذ، وزارة  الفاطمّية تنقسم إىل قسمني: وزارة تفويض، ووزارة  الّدولة  الّدولة اإلسالمّية مبا فيها  إىل  الوزارة يف 
أحدمها: أن  تقليد، وإّنا ي راعى فيها جمّرد اإلذن، وال يشّتط هلا احلرية، والعلم؛ ألّن ليس له االنفراد ابلقرار، ويقتصر دوره على أمرين  

خلليفة  يؤدي للخليفة، والثّاين أن يؤّدي عنه، مل يعرف الفاطميون نظام الوزارة يف املرحلة اإلفريقّية، وحّت بعد انتقاهلم إىل مصر، فإّن ا
ة ورعيته، والقرار  املعّز مل يّتخذ له وزيرا، لكّنه أوجد ما يطلق عليه "الوساطة""، ومن يتواّلها يسّمى "الوسيط"، ألنّه يتوسط بني اخلليف 

 . ارة  ؛ أي مبثابة سف( 78) األخي يعود إىل اخلليفة نفسه
هله  ، وأمنني للوزارةؤ مي املام العزيز أبمر هللا أمّ وبدأ مبن اصطفاه اإلوحسب ابن الصييف وما كتبه عن الوزارة يف العهد الفاطمي،         

التّ  بنفسه لشرف  ي    ، دبي  غيه وال  على  فيه  تعا  ، عول  حيظى وهللا  ما  على  يعني  إ ىل  ويرشد  يوافق،  ما  بفضله  ،ىل    ، هوقوتّ   ، ويرضي 
 : ، بدءا من ألقاهبم املعظمة ، وذكر يف كتابه اإلشارة إىل من انل الوزارة أشهر الوزراء الفاطمّيني وأعماهلم( 79) ومحوله

مجيل املعاملة مع    ،كان يهوداي كاتبا صائنا لنفسه حمافظا على دينه  :يعقوب بن ِكلِ س   ،الوزير أبو الفرج   ،ام العزيز ابهلل م  خالفة اإل
،  رادته ه على حسب إفضبط   ،ومصر  ، امليه زمام ديوانه ابلشّ  إ وردّ   ، ته ، فحمد خدم صل خبدمة كافور األخشيديواتّ   ،هجار فيما يتوالّ التّ 
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، فكتب يعقوب إىل كافور رقعة  " وقد تويفّ   ،لف دينار دي عشرين أ يف دار ابن البل    إنّ "يهوداي قال له:    نّ وكان سبب حظوته عنده أ 
وورد    ،نفذ معه البغال حلملها ، وأىل ذلك ، فأجابه إ "جلها ، وأان أخرج أعرفه ملة عشرين ألف دينار مدفونة يف موضع أابلرّ   نّ أ "  ،فيها

التّ   اخلرب مبوت ب كي  إ اجر بن هارون  النّ ، فجعل  ،  وفتحها   ،خذها ، فأمحال كتابأ   ومعه   ،فق موت يهودي ابلفرما واتّ   ، هظر يف تركت ليه 
فازداد    ، لف دينار، وأخرج املال وهو عشرون أار ملة حلفر الدّ ىل الرّ ، وسار إ ومحل اجلميع   ،فباع الكتان   ،لف دينار فوجد فيها عشرين أ 

ليه صلة  ، فأرسل إوقد زاد عنده  ،واىف   ثّ   ،ومحل منها ماال كثيا  ، واستقضى   ،ونظر يف تركة ابن هارون   ،قة وتصوره ابلثّ   ،ه يف قلبهحملّ 
ما ر فع إليه  وكلّ   ،مورهه كان يشاوره يف أكثر أ نّ  أ حّت   ، مره عنده"، فزاد أهذه كفاييت "  : وقال   ، الباقي   وردّ   ،لف درهم، فأخذ منها أ كبية

         .( 08) لهمّ صاب أمر يدفعه إليه يتأ
ثنني مثاين عشرة خلت  ى الغداة مجاعة يوم اإلوصلّ   ،فنزل اجلامع   ،سالم ، فشرح هللا صدره لإلس متكلما على مذهبهل  وكان ابن ك        

  ، فخلع عليه غاللة  ، ىل دار كافور، وعاد من اجلامع إه ذلك فسرّ   ، وبلغ خربه كافور   ، سالمه م، وأظهر إ982ه/350من شعبان سنة  
مرتبته عنده   ،وعمامة   ،اعة رّ ود    ،وم بطنة  إ وزادت  الغرب ، وسار  ا  ،ىل  املعزّ مّ إلوخدم  أ ام  لدين هللا  امل    وتوىّل   ،خبدمته   صّ وخ    ،منني ؤ مي 

ل  ، وخلع عليه  ،به   الّ ، وال يكاتبه إ حدخياطبه أ  ، وأمر أالّ جلّ ه ابلوزير األلقبّ   م979ه/368ويف رمضان سنة    ،مورهأ سم له يف  ور    ، ومح 
قام  ، فأ بن القاسمىل جرب   األمر إوردّ   ، ويف هذه السنة اعتقله يف القصر   ،الم بذلك يف مكاتباته السّ   م أن يبدأ 984ه/373م سنة  حمرّ 

ىل ما كان له من  ه إ وق رئ له سجل يردّ   ، قالجم الثّ والل    ،روج ومحله على اخليل ابلسّ   م، 985ه/374طلقه يف سنة   أ ثّ   ،معتقال شهورا 
،  عناقهم   مّلكناه أوإلانّ   ،وال متنوية  ،ال رجعة فيهم  ،لف غالم من املغاربة ، وأ اشئة ئ له سجل يهبه مخس مائة من النّ ر ق    ثّ  ،ولة تدبي الدّ 

  ، خرج هلم كتاب فقه عمله ، وأتيا هل الف  ، وأحضر مجاعة الفقهاءم أ 981ه/370بو الفرج  يف سنة، وكان الوزير أ( 81)مناه فيهموحكّ 
العزيز ابهلل عن آمّ : هذا عن موالان اإل وقال يـ    ، وبعض كتاب الطهارة   ، عليهم رسالته  "، وقرأ ابئه الكرام ام  سالة  رف ابلرّ ع  وهذا الكتاب 
        . (82)م991ه/380س سنةل  ابن ك   تويفّ ، و ة الوزيريّ 

ل  فراء الذين اصطفاهم مل تط  والسّ   ،الوزراء   لّ ، وكدبي والتّ   ،ظر  النّ ويتوىّل   ، مور بنفسهكان يباشر األ ،ويف خالفة اإلم ام احلاكم أبمر هللا 
أمني الد ولة أبو أمحد، احلسن بن عم ار بن  وبلغ هذه املنزلة ...، ... اثرهم، وال اندر من آفعاهلم ظهر فيها غريب من أفي   ،م نظرهمايّ أ

ميين على  "أنت أوقال له:    ، دبيوالتّ   ، ليه  األمور إردّ    م991ه/380مر هللا يف  ام احلاكم أبمّ ا أفضت اخلالفة إىل اإل ملّ   أيب احلسني:
راايت اليت كان العزيز ابهلل  مر هللا يف اجل  ام احلاكم أبمّ ، واست ؤذن اإل لون له اس على اختالف طبقاهتم يّتجّ وكان النّ   ، اهوكنّ   ، هولقبّ   ،دوليت
ة من  والفاكهة مع ما كان يقام له خاصّ   ، وابلوالتّ   ، حم احليوان وهي مخس مائة دينار للّ   ، ولة هذاشهرين ألمني الدّ   قامتها يف كلّ أمر ب

ة  طلق له مدّ ، فأ سمجراء ذلك على الرّ ، فأمر بومحل ثلج بني يومني  ، يوم  كلّ   رطال مشعا، وعشرة أيوم بدينار  ة كلّ وهو سلّ   ، الفاكهة
ولزم   ،ظر فاعتزل النّ  م،997ه/387املغاربة يف سنةن جرت فتنة بني ولة إىل أمور الدّ ، ومل يزل انظرا يف أ ومل يقطع عنه شيء منه ،حياته 

      . (83)داره
بو  وكان كاتبه أ  م،997ه/387مور اململكة  يف رمضان سنةظر فيه من أار ينستاذ برجوان فيما كان ابن عمّ ظر األ: ناألستاذ برجوان 

إالعال  بن  فهد  النّ ،  يديهبراهيم  بني  ي وقع  أصراين  يف  وينظر  النّ ،  ابلرّ قب  ول    ،اسمور  هذا  األفهد  مجادى  يف  من  ئيس  وىل 
، وو جد فيما خلفه    ق تل يف القصر   م،1000ه/390خر من سنةم، ومل يزل على ذلك إىل أن أمره يف شهر ربيع اآل 993ه/382سنة

ومن العني  ،  والكتب ما ال حيصى كثرة   ، رشوالف    ، والطيب  ، الت، واآلوالصياغات   ، ومن املالبس  ، ة حريرلف تكّ ا أب لف سراويل دبيقي  أ
 . (84) والبغال مخسمائة رأس  ، ومن اخليل ، لف دينار ثالثون أ 

ل للرّ   ،وخ لع عليهما   ،ليها  األمر إدّ مر برجوان ر  بعد زوال أ:  قائد القواد، احلسني جوهر، والر ئيس أبو الُعال، فهد بن إبراهيم  ئيس  ومح 
  ، سون رأسا من اخليل ، ومخوأسفاط  ، وطيب  ،وخوامت   ،ج فيه جوهر ودر    ، ال محل هلا  ،ة ط فيه ح لّ وسف    ، الف دينار، وهي عشرة آهدية

  ، تلق    م1003ه/393خرة سنة  س يف مجادى اآلئيمر الرّ ا على ذلك إىل أن زال أواستمرّ   ،نقدان يف القصر وي    ، يديران  وكاان   ،والبغال 



 

 38 

،  ظرمر قائد القواد يف النّ ، وبطل أ فعادا  ، وكتب هلما أماانن  ،عمانابن النّ ، و  فهرب هو    ،خان   ثّ   ،مره، وأقام قائد القواد على أ وأ حرق
      . (85) ق تلو 

ذلك  ومل يزل على    ، خر منها ايف يف ربيع اآلالشّ   قبّ ول    م،1011ه/ 401مفارة يف حمرّ والسّ   ، ليهظر إ ّد النّ : ر  الشايف زرعة بن نسطورس
    .( 86) عمال، وتدبي األتغاله بتثمي املال، وكان اش ظهرتفة  ته سق  وكانت علّ  م،1013ه/ 403مبصر يف صفر  ن تويفّ إىل أ

  م، 1013ه/403ل سنةوّ وقيع عن احلضرة يف ربيع األوالتّ   ، خلع عليه الوساطة   : مناء، أبو عبد هللا، احلسني بن طاهر الوز انأمني األ
وكان قد ظهر    ، وىل من تلك السنة تلقيبه يف مجادى األ"، وكان مسعود  ، أاب الفتح "خاه ، فاستخدم فيه أ بيت املالوكان قبل ذلك يتوىّل 

  "، حسني بن جوهر"فه قائد القواد  ا خلّ ومجيعه ممّ   ،مبصر ، وغي ذلك  رش وف    ، وطرائف   ، متعة ، وأوصياغات  ، لف ، ويكون عشرات أمبال
ض  ومل يتعرّ   ، مجع لورثة قائد القواد فأمر به أ،  مر هللا ام احلاكم أبمّ ، وطالبه اإلفحصل منه مال كثي  ،ىل العني ، وأضاف مثنه إفباع املتاع
،  وقفمناء بعض التّ صل به عن أمني األواتّ   ، طلق يف ذلك وتوقيعاته مبا ي    ، وعطاه   ، مر هللا ام احلاكم أبمّ ، وكثرت صالت اإللشيء منه
مد هلل كما  حيم ...احلن الرّ مح "بسم هللا الرّ م1013ه/403امن والعشرين من رمضان سنةالم يف الثّ ه عليه السّ ليه رقعة خبطّ فخرجت إ 

أ أومستحقّ   ،هله هو  ال  أصبحت  أتّ   ،رجو ه  إإالّ -قيوال  ...جدّ   ،هلي   الفضل  بين وله  وإي  أ مّ ،  اإليبامي  وديين    ، خالص، 
  ، طعها وال تق    ، اسرزاق النّ أط لق أ رض  ، وحنن أمناؤه يف األواخللق عيال هللا   ،واملال مال هللا   -وما عند هللا ابق  ،والعدد...ماعندكم ينفذ 

ا حصل  فلمّ   ، ام احلاكم على عادته مّ م ركب مع اإل 1015ه/405ل أمره يف مجادى األخرى  ن بط  أ ىل  ، ومل يزل على ذلك إ الم" والسّ 
،  ولة ساء الدّ اب الذين هم رؤ تّ مر هللا مجاعة الك  ام احلاكم أب مّ ، واستحضر اإل ودفنه مكانه  ، ضرب رقبته هناك  ، حبارة كتامة خارج القاهرة 

     . (87)وتوفرهم على اخلدمة ، مرهم بلزوم دواوينهم، وأها يتوالّ منهم عمّ  ل كالّ سأو 
ال   ،وجعال واسطتني  ، :خ لع عليهما احلسن، وعبد الر محن ابنا أيب الس يد   ثّ م،  115ه/405شعبان  3وهو  ، وجلسا من يومهما  ،ومح 

ىل  ، بعد ذلك فح مل إ لف دينار ، وتوفي ثالمثائة أ رائها على رسومهاج  وأ  ،  ولة موال الدّ ما ضمنا أنّ كر عنهما أ وذ    ، ىل احلضرة أ ست دعيا إ
ا على اخلدمة إىل  واستمرّ   ، سنة   ىل بيت املال يف كلّ ، فح مل إ لف دينار بعد ذلك، وتوفي ثالمثائة أ سنة على رسومها  بيت املال يف كلّ 

      . (88)اريخ املذكورتال يف التّ ا ق  يوم ة نظرها فكانت مدّ  ، نة املذكورةشوال من السّ 15مرها يف ل أ ن بط  أ
الفرات  بن  الفضل  بن  الفضل، جعفر  أيب  الوزير،  بن  الفضل  بن  العباس  م  1015ه/405بت اثين ذي القعدة سنةمر هللا يوم السّ احلاكم أب   ام مّ : أّمره اإل أبو 

أ بط    ثّ   ،هر املذكورالشّ ادس من  ربعاء السّ ، فجلس إىل آخر يوم األالن وال مح    ،عل  ابجللوس للوساطة من غي خ   ة  فكانت مدّ   ،مرهل 
     .( 89) اريخ املذكورم ق تل يف التّ ايّ جلوسه مخسة أ 

،  بيتا( 90)نيتاميّ وىف الك  كان من أ:وزير الوزراء، ذو الر ايستني، اآلمر، املُظَفر، قطب الد ولة، أبو احلسن، علي بن جعفر بن فالح 
عطاه  ا امتدح جوهرا أه ملّ نّ ، فإليهمااعر األندلسي إ رشد ابن هانئ الشّ ن أفرين الذي  حد اجلع  وهو أ،  جواد، وكان أبوه من األهم قدراجلّ وأ

 انتقل عنه إىل  ثّ  ،عطاه مائيت دينار فأ ،جعفر بن فالح  :حد اجلعفرين : عليك أبفقيل له  ،ل عن كرمي ميدحه ، وسأها فاستقلّ  ،مائيت درهم
،  وطرائف   ، فليه يف مجلة حت   ، فبعث به إ لدين هللا  ام املعزّ مّ  استدعاه اإلحّت   ، ومل يزل عنده  ، اب وهو يومئذ وال الزّ   ، ة ندلسيّ جعفر بن األ

األ أوجه  الدّ وكان  احلاكميّ مراء يف  السّ   ، ةولة  اجليوش  إ وقاد  الشّ ائرة  إ مّ م، فركب اإل1016ه/406ومرض يف  ، امىل  احلاكم  داره  ام  ىل 
م  بعث مبا تقدّ م  1018ه/408ويف رجب  ،احد  ، وكانت هذه عادته إذا عاد أالف دينار ا، ومخسة آوديباج    ، بة  ليه مرت، ومحل إ لعيادته

رطتني  والشّ  ،ودمياط  ، وتنيس ،ةسكندريّ ، وج عل له يف سجله والية اإلولة اظر يف مجيع رجال الدّ فكان النّ   ،وكتب له سجل بذلك   ،ذكره
ام احلاكم ملن كان بني  مّ ة قال اإل ابقيّ ا هرب ابن الدّ وملّ   ، ظر يف الواجبات والنّ   ، واإلثبات  ، والعرض  ،يارتنيوالسّ   ، واحلسبة   ، فلىالعليا والسّ 

خواصه:   من  هترب  " يديه  الوزراء:    "، ون؟ مت  وزير  له  أفقال  اي  امل""هذا  إمي  يهرب  عنك   ، ليكؤمنني  سنة    ،ال  شوال  ويف 
حدمها  ، فرماه أه فارسان متنكران لقيّ   ك اليت تلي اخلليجا صار بقرب الرب   فلمّ   ، ىل القاهرةم ركب على رمسه من داره إ 1019ه/409
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وحضر    ، وواراه  ، ى عليه وصلّ   ،العهد  فركب ولّ   ، ومات من جراحته غد يومه  ،فعاد اىل داره جمروحا   ،ك ومل ي در    ، هاراب ووىّل   ، برمح جرحه
      . ( 91)معه قاضي القضاة

، وأضاف له على  مر هللااصطنعه احلاكم أب  : املعايل، ذو اجلدين، صاعد بن عيسى بن نسطورساألمني الظاهر، شرف املُلك، اتج  
،  ه ج عل قسيم اخلالفة أنّ   ،سجله   وتضمنّ   ،ع احلبائلرص  وق لد سيفا م    م،1019ه/409فخلع عليه يف رجب سنة    ،ايفخيه الشّ رتبة أ
   .  (92)هر املذكورة منها ق تل يف الشّ مره يف ذي احلجّ وزال أ 

وج عل  ،  م1019ه/409ة من سنة: خ لع عليه يف ذي احلجّ اناملسعود بن طاهر الوز   ، أبو الفتح ، ك املكني األمني لّْ األمري مشس املُ 
   . (93)ن ص رف على ذلك إىل أ واستمرّ  ،ليه ا حيتاج إ مل   ؛ىل القصر للمطالعة ، وجعل يوما يركب فيه إىل دارهواوين إفنقل مجيع الدّ  ،واسطة 

الر   احلسني  ، ساءؤ األمري رئيس  بن حمم    ،أبو  يتوىّل دعم ار  اإل: كان  ديوان  أنشاء  وإليه  ز م  ،  املشارقةيضا  واأل واملغاربة   ،ر  وهو    ،تراك ، 
احلضرة بني  الطوائف  ، الواسطة  هذه  اآلوبني  مجادى  ويف  سنة ،  أ 1021ه/411خرة  عن حضرة  وّقع  املم  ربّ ؤ مي  هلل  "احلمد    منني 

    . (94)مننيؤ ام الظاهر إلعزاز دين هللا أمي املمّ  بيعة اإلىل توّل العاملني، ومل يزل على ذلك إ
ة  اهريّ مر البيعة الظّ  أتوىلّ   : خالفة اإلم ام الظاهر إلعزاز دين هللا، األمري رئيس الر ؤساء، خطري املُلك، أبو احلسني، عم ار بن حمم د

النّ  اليوم أن د عي لإلفق  واتّ   م/ 1021ه/411حر  يوم عيد  العيد مّ هذا  الظّ مّ  بويع لإلثّ   ،ام احلاكم يف خطبة  اهر بعده بعد عودة  ام 
فق مثل  ومل يتّ   ، ام الظاهر ثالث ساعات مّ ، وبني أخذ البيعة لإلام احلاكممّ عاء يف اخلطبة لإل فكان ذلك عني الدّ   ، ىالقاضي من املصلّ 

األ ذلك  ربيع  للوساطة  م1022ه/412لوّ ، ويف  عليه  بذلك   ، خ لع  له سجل  أ وك تب  السّ ، وزال  القعدة من  املذكورةمره يف ذي    ، نة 
     . (95)م ق تل يف الفجّ ايّ ، وأ شهر ة نظره سبعة أوكانت مدّ 

احلسن  بن  موسى  الفتوح،  أبو  الد ولة،  يتوىلّ :  يد  السّ الشّ   كان  الصّ وخ    ،فلى رطة  لوالية  عليه  مجالع  يف  دي  عيد 
بض  ق    ثّ   م،1023ه/413م سنة  لع عليه للوساطة يف حمرّ وخ    ،نشاء عوضا عن ابن خيان  ديوان اإل ولّ   ثّ   م،1022ه/412خرةاآل

القصر يف  منها  شوال  من  العشرين  يف  أواعت قل   ، عليه  وزال  مدّ   ،مره ،  أفكانت  تسعة  وساطته  القصر ة  يف  عليه  ق بض  وأ خرج    ، شهر 
         . ( 96)فقتل يف الفجّ  ،وا خرج يف غده   ،ذلك اليوم   واعت قل  ، مسحواب يف اليوم املذكور

  م، 1036ه/427ة يف شعبانذ البيعة املستنصريّ خ   أتوىلّ :    خالفة اإلم ام املستنصر ابهلل، الوزير األجل ، أبو القاسم، علي بن أمحد
النّ  أدبيوالتّ   ، ظرومتادى على رمسه يف  الدّ ، وكان سّي  اجليوش  إمي  الشّ زيري  بن جرّ لقتال حسّ ام  ىل  بن مرداس  ، احان  تل  فق    ، وصاحل 

ن خرج  ، فدبّر عليه إىل أ وقّصر به   ،رح الوزير اجلرجرائي واطّ   ،ام مر ه ابلشّ م أ وعظ    ،د صاحلول    ،ولة ق تل شبل الدّ   ثّ   ،ان وهرب حسّ   ، اصاحل  
دمشق  إ من  وجاء  حلب ،  أىل  يومئذ  وواليها  غلمانه ،  وأوخدمه   ، ه فلقيّ   ،حد  عنده  ،  شهرقام  من  سنة    ، ومات  ،حنوا  يف  وذلك 

      . (97)م1045ه/436سنة  فتويفّ  ، وحلق الوزير به   م،1044ه/435
، وهداه هللا  كان يهوداي:  الفال حي  الوزير األجل ، اتج الر ايسة، فخر املُلك، مصطفى أمري املؤمنني، أبو منصور، صدقة بن يوسف

الكتابة   ، سالمإىل اإل الدّ ا خاف أوملّ   ، اموكان انظرا على الشّ   ، وكان موصوفا ابلرباعة يف صروف  فاجتهد يف    ، زيري هرب مي اجليوش 
  ا تويفّ فلمّ   ، يستوزر بعده   ن  وأشار يف مرضه أب  ، ه ايّ ، ومفارقته إمة انفصاله عنهر  ى اجلرجرائي ح  ع  فر    ، ىل الباب، ووصل إر به ف  فلم يظ    ، طلبه

الوزار استقرّ  أة لهت  أنّ ، وح كي  الذي خ    ل  ج  ملى س  ه  اليوم  ليلة  فيه ل  تقليده  بوسعد  م، وكان أ1045ه/436وذلك من سنة  ، ع عليه 
، وال يعمل الوزير  ا يرمسه فال خيرج شيء عمّ  ،ولة مور الدّ م شأنه إىل أن صار انظرا يف مجيع أ وعظ   ،يدة الوالدةالسّ   ما خيصّ سّتي يتوىّل التّ 
ففتكوا به عند دخوله من ابب    ، تراك على قتله ، ومحل مجاعة من األر عليه فدبّ   ، ف منه وأن    ، وميثله فكره الفالحي ذلك   ، ه لهما حيدّ   الّ إ

  ، فما هتنأ بعمرة  ، ن ما يكرههه قد أم  وأنّ   ،نيا قد صفت لهالدّ   الفالحي أنّ   وظنّ   ،وطيف به  ،ع حلمهوقطّ   ، ىل القصر، متوجها إالقنطرة
         . ( 98)وق تل ، واعت قل  م، 1048ه/439وق بض عليه سنة ، هر  م  ، وأوال استمتع بنهيه
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،  يب القاسم ، أ أخي الوزير   ،دحممّ   ، ولةابن عماد الدّ   هو :  سيد الوزراء، ظهري األئم ة، مساء اخلَُلصاء، فخر األم ة، أبو الربكات احلسني
أ  بن  اجل  علي  سنة  ولّ   ، رائيج  ر  محد  الفالحي  قبض  أوكث    م،1049ه/440بعد  يف  القبضايّ ر  األ واملصادرات   ،مه  واصطفاء    ، موال ، 

ا  فلمّ   ،وحيفظ منه ،  وذلك حيفظ عليه    ،ك اعّتاض الوزراء ولة يف تر  اعتزازا بعادة الدّ   ،ب طش به من غي استئذان   ثّ   ،ش وكان يبط    ، فيوالنّ 
، وتصرفت به األحوال  عاد  ثّ   ، ام ىل الشّ ي إ ف  ون    ،ل يف الوزارةق  وتنـ    م، 1050ه/441وص رف يف شوال سنة  ، زاد هذا الفعل ق بض عليه

    . (99)وتويف بقيسارية ، عاد ز  ها الغ  ك  ا مل  فلمّ  ، ىل دمشق إىل أن صار إ
  ، ام ديوان الشّ وكان يتوىّل   ، واوين صحاب الدّ ، وأكابر أ تاب: من شيوخ الك  عميد املُلّْك، زين الُكفاة، أبو الفضل، صاعد بن مسعود 

ل عميد  ع  فج    ، وهاهبا  ، متنع منها ، فا وع رضت الوزارة على اليازوري  ، يب الربكاتفت به األحوال إىل أن قبض على الوزير أوتصر    ، عاد   ثّ 
 
 
 . ( 001)م1052ه/442م سنةص رف يف حمرّ   ثّ   م،1050ه/441وذلك يف سنة  ،وخ لع عليه  ، ال وزيرا ،ك هذا واسطة ل  امل

اليازوري الر محن  عبد  بن  علي  القضاة،  قاضي  األصفياء،  الوزراء، اتج  سيد  املكني،  األوحد  األجل   أ  :الوزير  من  أبوه  هل  كان 
ه كان  نّ ، فإ خيه ولده هذا احلكم هبا بعد وفاة أوولّ   ،وشهد فيها   ،ملة ىل الرّ ، فانتقل إوكان من ذوي اليسار   ، ملةقرية من عمل الرّ   ، ايزور
  ، ىل وطنهؤال يف العود إ فكان يواصل السّ   ،ىل الباب ا ص رف وصل إ فلمّ   ، ام املستنصر ابهللمّ يدة والدة اإلق خبدمة السّ وتعلّ   ،ذلك   يتوىّل 

فخلع عليه   ، سّتي اليهودي الذي كان خيدمهايب سعد التّ ل أ يح بعد قت  ولة رفق يف خدمتها بباب الرّ ة الدّ ستاذ عدّ ، فس عي به األوخدمته 
أ   ه وتوالّ   ، لذلك  الوزير  تعل  وكرة  الربكات  السّ بو  إيدةقه خبدمة  نقله  فدبّر يف  القضاء ع  ،  النّ ىل اخلدمة يف  ابن  وطمع يف    ، عمانوضا من 

ا  وملّ   ،ح ياليازوري ينوابن عنه بباب الرّ   اوكان ولد  ، راد للوزير ما أ ومل يتمّ   ، فحصلت اخلدمتان له  ، يح عوضا منه استخدام ولده بباب الرّ 
الوزير  للوساطة   ، سعود، صاعد بن مبو الفضل م أفق دّ   ،وامتنع من توليها   ، فهاهبا  ،د الوزارةخ وطب على تقلّ   ،ص وف  ال    ،وخ لع عليه 

   . ( 101)قد اعّتض اليازوري  ،و والية ، أه سأل هلم يف زايدة ويومههم أنّ   ، اس على مكروههوحيمل النّ   ،على اليازوري  فجعل ينصبّ   ،للوزارة
   ،مبا يبطل ذلك 

زيد يف نعوته    ثّ   ، م ذكرهالقاب اليت تقدّ األ   بّ ق  ول    ،وخ لع عليه   م،1051ه/442م سنةوذلك يف سابع حمرّ   ، ق رئ سجله ابلوزارة        
،  ونظر يف الوزارة  "، مي املؤمننيأ  ؤمنني "خليل مي امل، وع وض من خالصة أ عوت ل النّ وّ "، وج عل ذلك أغياث املسلمني  ، يناصر للدّ النّ "

،  نهاجيبن ابديس الصّ   ما خال معزّ   ، ايسةه من الرّ طراف يف املكاتبة حقّ ، ووقاه ملوك األابمسه يف عنواانت الكتب  فنهض، وكان يبدأ 
فاستدعى    ، فجعل يكاتبه بصنيعه  ، همنهم بعبد    فكان يكاتب كالّ   ، مه من الوزراءا كان يكاتب به من تقد  ه قّصر به يف املكاتبة عمّ نّ فإ

: قد تلطفنا  ائب فقال لهودعى النّ  ،خذ سكينة من دواته فتوصل اليازوري إىل أ  ، فما رجع  ، ائب فكاتبه النّ   ،مجيال  وعتبه عنده عتبا ، انئبه
ا  فلمّ   ، خذ نعله  إليه من أفدسّ   ، نه فيهطلق لسا، فأوكتب بذلك  ،نفذها ، فأ ليه ، ودفعها إولو شئنا لتلطفنا يف ذحبه هبا  ، كنيخذ السّ يف أ

 .  (102)وس ي اىل تنيس فقتل  م،1059ه/450ق بض عليه يف حمرم سنة   ،ليه من جهله ، فأعلمه ما ينتهي إ ائبحضر النّ وصلت أ
  ، سكندريةدت نوبة اإلوعندها جتدّ   ، خذ البيعةيد أ هذا السّ : توىّل فضل األ جل  يد األالس    ، ى هللا عليهستعلي ابهلل صل  ام املُ م  خالفة اإل 

عمال اململكة  ، وبعد ذلك وطئ أثر فيه ما هو معروف مشهور، وكان له مجيل األ شهر ة أ ذلك عدّ   واستمرّ   ، واحلروب  ، وكثرت الفنت
 عام جيهز  وكان كلّ  ،والده ، وأ ك بنفسه، وجاهدالفرنج ولقيّ   ،سوفتح البيت املقدّ  ،ام ىل الشّ ، وسار إوشاهد بالد احلضرة مجيعها   ،هاكلّ 

     .( 103)م1102ه/495صفر 6ام املستعلي ابهلل يف مّ ، ومل يزل على ذلك إىل أن انتقل اإل وحبرا ، اليهم برّ العساكر إ 
صفر  17خذ البيعة اآلمرية الثالاثء   أجلّ يد األهذا السّ   : توىلّ خالفة اإلم ام اآلمر أبحكام هللا عليه الس الم الس يد األجل  األفضل

غتيل سلخ رمضان  دبي مازال جيتهد يف جهاد الفرنج نيفا وعشرين سنة إىل أن أوالتّ   ، ظر على عادته يف النّ   واستمرّ   م/ 1102ه/495
ش  م،1122ه/515 إىل رمحة هللافمضى  ابلشّ هيدا  مع...والعدو ابق  على  مستول  ثغورهظام  منصرف يف سهله   ،م  وجبله    ، وعمله 

د  مون خلّ  املأ جلّ ة إىل األوالعامّ   ، ةوسياسته اخلاصّ   ، لقى مقاليده، ورأفته برعاايه قد أهايّ  األفضل لتوفيق هللا إ جلّ يد األوهللا...وكان السّ 
  ا تويفّ ..فلمّ ة اليقني . وصحّ  ،ين وحرص على اخليات حرصا شهد له بقوة الدّ   ،فاسد خمتلّ   صلح كلّ ، وأ معوج معاند فقّوم كلّ  ،مه ايّ هللا أ
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  الّ ، إومل يكن عندهم لعدمه   ،ومل يعتقدوه  ،مرهم على ما مل ينوه، وجرى أم مل يفقدوه نّ ، كأاس هامجني فضل ...غدا النّ  األجلّ يد األالسّ 
     .(104)ت ة عليهم هبّ والريح املضرّ   ،وال سوق صالحهم كسدت ،حواهلم فسدت أنّ احلزن على مصابه...أل

املأمون، اتج اخلالفة، عز  اإلسالم، فخر األانم، نظام الد ين، خالصة أمري املؤمنني، أبو عبد هللا، حمم د بن األجل   الس يد األجل   
الد ولة، أيب شجاع اآلمري أنور  أ   ،رحم من حاط رعيته : هو    ، إذا خبلت امللوك   ،جزل عطاء ، وأسبح من أمضى قضيةوأنصف من 

وال    ، خذ ملا وال يتّ   ، اوال خيذل حقّ   ، ت ال يهتك سّتاوصحّ   ،ص ذا ثبتت عنده القصّ ، إ البيضاءة  حكم احلاكمني على احملجّ ، وأت وشحّ 
رزقا  إيقطع  يزال  وال  للهمّ ،  مقصيا  مبعدانعامه  الدّ   ، م  على  معينا  اصطناعه  ينفك  إوال  مسعدا  عجز  هر  أابنت  مناقبه  عددت  ذا 

 .  ( 105) الواصف
فضل   األجلّ يد األالسّ   ا تويفّ فلمّ   ،وفعله  ،وعاملهم معاملة تشهد بعناية هللا به يف قوله   ،لهاس مبثموال تدبيا ال عهد للنّ ر األفدبّ       

د  لّ  وقـ   ،ع ص  ر  وطوق يطوق ذهب م    ، ةمن املالبس اخلاصّ   م1122ه/ 515ة  اين من ذي احلجّ شرف هللا ضرحيه...وخ لع عليه يف اليوم الثّ 
دام له  ، وأ دا اآلمري حممّ   ، اب عبد هللا"أ مي املؤمنني   منرب مبا خرجت نسخته من حضرة أود عي له على كلّ   ، ر ظد ابلنّ وتفرّ   ، سيفا كذلك

وصوارمه    ،سنته ، واقرن أ ومشرقا   ،ولة على يديه مغرابوافتح للدّ   ،بدا عاليا مشرقا اجعل كوكب سعده أهمّ اللّ   ،مكنيوالتّ   ، والبسطة  ،العلو 
 .  (106)"ش ر  والف   ، ي عمل يف أعمال اململكة من املالبس   ته على طراز ماونع    ،"وثبت امسه 

   عرفت الدولة الفاطمية عدة أزمات تبعا لنظام حكمها وتنوع تركيباهتا السكانية أمه ها:  :األزمات اإلقتصادي ة واإلجتماعي ة 
م يف سلخ  970ه/359يف سنة  ، و ( 107) بدينارقداح  عة أ بلغ القمح تسمه حّت ايّ ، فزاد يف أوالغالء شديد   ،ل جوهر و دخمنذ           
  ، وأذن املؤذن ى جوهر اجلمعة يف جامع ابن طولونوىل صلّ يف اجلمعة مثان خلون من مجادى األو   ، سعار، ونزعت األ الغالء   ،خر ربيع اآل

ذا جاءك املنافقون"وقنت يف  اجلمعة "إ، فقرأ سورة  ميع اجلمعة ى به عبد السّ وصلّ   ،ل ما أ ذن به مبصر وّ "، وهو أ على خي العمل   حبيّ "
  ثّ ،  ظهرا أربعا"   أعد  ، فصاح به علي بن الوليد قاضي عسكر جوهر "بطلت الصالة ،كوع ونسي الّر  ،جود السّ   إىلة ...واحنطّ انيّ كعة الثّ الّر 

،  سورة  حيم"يف كلّ محن الرّ  الرّ "بسم هللا  ه مل يقرأ ميع أنّ نكر جوهر على عبد السّ ، وأعلى خي العمل يف سائر مساجد العسكر   يّ أذن حب
 .   (108)نكر ذلك ومنعه، فأ وكان قد دعا جلوهر يف اجلمعة اخلطبة ،وفعل ذلك  ، خرىى به اجلمعة األفصلّ   ،ها يف اخلطبة وال قرأ
فكان    ، طريقا واحدا  الّ ، وسّد الطرق إت يف مكانفجمع مساسرة الغالّ   ، ىل سليمان بن ع زّة املغريباحلسبة إ   يف ذي القعدة رّدت و        
ة حت يقف عليه ومنع جوهر من  وال خيرج قد غلّ   ،ه هناك ينار كلّ ومنع جوهر من الدّ   ، يقف عليه ة حّت غلّ  وال خيرج قدّ   ،ه هناك البيع كلّ 

الرّ ، فأمر أ وكان بعشرة دراهم  ،بيض ينار األالدّ  يفعل  فلم    ، ونصف  ،واملعزي خبمسة وعشرين درمها   ، اضي خبمسة عشر درمهان يكون 
 .    ( 109) وافتقر خلق ، فتلف ،ة دراهمىل ستّ  األبيض إفردّ  ،اس ذلك النّ 

اشتدّ يف احملرّ م  971ه/360ويف سنة     إ والوابء ابلقاهرة  ،مراض ت األم  الوافدين  املغربب، وورد مجاعة من  ، وخلع، ويف مجادي  ىل 
ويف  ،  (110)دحمجادى اآلخرة نقل جوهر جملس املظامل إىل يوم األ، وأن يسلخ من جلده، ويف  واء مسنوطا خرة منع جوهر من بيع الشّ اآل

ر  ، وفيها حدث وابء مبصوروزاملاء يوم النّ   ومن صبّ   ، كك يوز يف السّ يان ليلة النّ من وقود النّ   منع املعزّ م  974ه/363ة سنةذي احلجّ 
األ( 111) فمات خلق كثي لوفد  364وىل سنة، ويف مجادى  اجلائزة  املعز  الف  ه/اطلق  اربعمائة  ومبلغها  وغيهم  األشراف  من  احلجاز 

م غال الرّفض مبصر، والشام، واملشرق، واملغرب، ونودي بقطع صالة الّّتاويح من  975/ه364ويف هذه السنة وبعدها    ،(112)درهم
      . (113)جهة العبيدي

والّدعاء للحاكم يف احلرمني، وفيه نزع سعر القمح، وغيه،  ام احلّج،  م ورد سابق احلاج، فأخرب بتمّ م حمرّ 997ه/387  سنة   ويف        
وعّز وجوده، واشتّد الغالء، ووقع يف البلد خوف شديد من طرف رجل من الّلصوص يف اللّيل، وك ب سه دور الّناس، فتحارسوا يف الّليل،  

م يف أّول يوم من  1000ه/390،  بدرهمسعر اخلبز على أربعة أرطال  ، ووقف  الطرقات، وعظم األمر يف ذلك ...   وأ خذت نساء من 
 .  (114)حمّرم ظهر احلاكم، ودخل الّناس، فهنوه ابلعام، وكان سعر اخلبز سّتة عشر رطال بدرهم
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سنة                الغيار،  1005ه/395ويف  ولبس  الّزانر،  بشدّ   والّنصارى  اليهود،  أبمر   اجلوامع  يف  سجل  ق رىء  حمّرم  سابع  يف  م 
شعار العباسّيني، ويف هذا العام فحش كثي، وقدح يف حّق الّشيخني رضي هللا عنهما، وق رىء سجل من األطعمة  وشعارهم ابلّسواد  

أاّيم، وأ م ر  ابملنع من أكل امللوخّية احملّببة كانت ملعاوية بن أيب سفيان، والبقلة املسّماة ابجلرجي املنسوبة إىل من يف يده منها شيء لثالثة 
ن منها إىل دار الضرب، فقلق الّناس، وبلغ كّل درهم من اجلّدد أربعة دراهم من القطع، وبيع اخلبز كّل ثالثة أرطال  الّناس حبمل ما كا

ن  بدرهم، والّلحم رطلني بدرهم، وس عّ ر أكثر األشياء، واستقّر كّل دينار بثمانني درمها من اجلّدد، وسكن أمر الّناس بعدما ضرب كثي م
روا، وق بض على مجاعة من أصحاب الف قاع، والّسّماكني، وك بست احلّمامات، وض رب مجاعة؛ ملخالفتهم ما ن  وا  الباعة ابلّسياط، وش هّ  

الصحابة على    ب سبّ ت  مر بك  أو   ،عيان صربا قتل احلاكم مبصر مجاعة من األويشي الّسيوطي إىل أنّه يف هذه السنة  ،  (115)عنه، وش ّهروا
شر  مك الذي ال ق  ونى عن السّ   ة، وامللوخي  ، بطل الفقاعأو   ، مر بقتل الكالبأ وفيها    ،مر العمال ابلسبّ أو   ، والشوارع  ،بواب املساجدأ

ممّ   ،له  مجاعة  نيهوقتل  بعد  ذلك  ابع  سنة( 116)ن  ويف  النّ   م1006/ه 396،  مبصرأمر  ذ  إواحلرمني    ،اس  احلاكم  ذا  يقومواأ كر    ، ن 
 .      ( 117)جتماعويف مواضع اإل ، وق ويسجدوا يف السّ 

م اشتّد الغالء...، وق رىء سجل ببطال املكوس، واملؤن اليت تؤخذ من املسافرين عن الغالل، واألرز،  1008ه/398ويف سنة        
بز، فاجتمعوا،  وبيع اخلبز ثالثة أرطال بدرهم، وتعّذر، وجوده، وجرى الّرسم يف عيد الغدير على عادته، واشتّد تكالب الّناس على اخل

م رجب  1009ه/399ويف سنة  ،  (118)وضّجوا من قلته، ورفعوا للحاكم قصعة مع رغيفة، وكانت احلملة الّدقيق قد بلغت سّتة دانني
احلاكم،  من  النّاس  وختوف  املوت،  وفشا  الّناس،  يف  األمراض  شّت   كثرت  ألانس  أماانت  عّدة  وعّزت  فكتب  األمراض،  وتزايدت   ،

م ض رب مجاعة ، وش ّهروا؛ لبيعهم امللوخّية، والّسمك الذي ال  1011ه/401، ويف سنة  ( 119)الّسكر أربعة دراهم للّرطل  األدويّة، فبلغ
ق شر له، وق ب ض على مجاعة بسبب النّبيذ، واعت قلوا، وك بست مواضع ذلك، وم نع الّنصارى من الغطاس، فلم يتظاهروا على شاطىء  

م م نع الّناس من سّب الّسلف، وض رب يف ذلك رجل، وش ّهر، ونودي عليه  1012ه/402ويف سنة    ، ( 120)البحر مبا جرت عادهتم به 
،  قه  وحر    ، طب نى احلاكم عن بيع الر  وفيها  ،  ( 121) : "هذا جزاء من سّب أاب بكر، وعمر"، وتربّأ الّناس، فش ّن هذا على كثي من الّناس

 .   (122)ابد كثيا من الكرومأ و  ، وعن بيع العنب
م يف حمّرم أمر أالّ يدخل يهودي، وال نصراين احلّمام، إالّ ويكون مع اليهودي جرس، ومع الّنصارى  1014ه/404ويف سنة          

،    (123)صليب، ونى عن الكالم يف الّنجوم، فتغيب عّدة من املنجمني، وبقّي منهم مجاعة، وط ردوا، وح ذّ ر الّناس أن خيفوا أحدا منهم
م يف احملّرم تزايد وقوع  1015ه/405ويف سنة    ،( 124)ن مات أىل  إ ذلك   واستمرّ   ،ونارا   ،ىل الطرقات ليال إع النساء من اخلروج منكما  

م اشتّد الغالء بداّير مصر، حّت بيع الّدقيق رطال  1020ه/410، ويف سنة ( 125)الّنار، وكث ر احلر ق يف األماكن ...وأ م ر بقتل الكالب 
وقام    ، قرية مبصر  ، حبلوانقتل احلاكم    م1021ه/411ويف سنة،  ( 126)والّلحم أربع أواق بدرهم، ومات كثي من الّناس ابجلوع بدرهم،  

 .     ( 127)ام كثر الشّ أو   ،فخرجت عنهم حلب  ، وتضعضعت دولتهم يف عهده ، عزاز دين هللاابلظاهر إل قبّ ول   ، بنه عليإبعده  
، فبيع القمح كّل كيل قروي، وزنة  لية، واملهدية يف الطعام الطعام، فسارت الّتجار من صق  م فيها ف قد 1070ه/462ويف سنة         

درمهني،  أرطال بدينار نزاري، ثّ بيع مبثقلني، ثّ بثالثة، ثّ فقد ...وطبخ الّناس جلود البقر، وابعوها رطال بدرمهني، وبلغ الزّيت أوقية ب9
   .  (128)س مثن، وابع الّناس أمالكهم، ووقع الوابء، فألقى الّناس مواتهم يف النّيل بغي أكفان وأ وقية الّلحم بدرهم، وبيعت األمتعة أبخب

م وقع مبصر غالء، وجماعة، وفيها جتّمع الّرعاع، والعاّمة يف يوم عاشوراء مبشهد الّسيدة نفيسة، وجهروا  1098ه/490يف سنة  و     
لك ابن علوان وال القاهرة مجاعة،  ، وهّدموا عّدة قبور،  ( 129) الصحابة  بسبّ 

 
فسّي األفضل إليهم، ومنعهم من ذلك، وأّدب ذخية امل

يمة غّشت أبصار الّناس ...استمّرت الرّيح بضع ساعات، واجنلت الظّلمة  م حدثت مبصر ملّة غ1099ه/491 سنة، ويف (130)وضرهبم
م  1128ه/521ويف سنة  ، (131)العصر، وأ ذن يف القاهرة، وال مصر  قليال، وسكنت الرّيح، ومل ي صّل يف ذلك اليوم صالة الظهر، وال 

 .       (132)اب، والعّمال، وتسلسل األمر إىل الّتجار، وأرابب األموالكثرت مصادرة الرّاهب للكت  
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،  ( 133)ة م ن ب كثي من األسواق، ودور احلوانيت، وصار ذلك عادة مستقرّة، وشيئا معهودا يف كّل فتن1132ه/526يف سنةو      
ب إىل سبعة  ِ  ي  م شعبان غلت األسعار، وع دم القمح، والّشعي، فبلغ اخلبز ثالثة أرطال بدرهم...والزّيت الط  1132ه/526ويف سنة

يـ ق در على شيء منه، وعّم   الفرخ، والّدجاج، فلم  للمائة...وع دم  للّرطل، والبيض إىل عشرين درمها  للّرطل، واجلنب إىل درمهني  دراهم 
واتن

 
امل وكثر  سنة،  ( 134)الوابء،  عامل   1143ه/537ويف  فيه  فهلك  مصر،  بداّير  الوابء  عّم  عدده كثرة  م  صى  حي  ويف    ،(135)ال 

مر هللا  املستضيء أب، ويف عهد اخلليفة  ( 136)ما، ونبوها، وحرقوها، وأخربوهار  م أغار مجع كثي من الفرنج على الف  1151ه/545سنة
  ، سواق ببغدادفغلقت األ  ، بذلكوجاء البشي   ، ة ابمسهكّ ربت السّ وض    ، طب له مبصر وخ    ،ولة بين عبيد انقضت د   ه575ه/566احلسن

   .        (137)وعملت القباب
ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 .   19الّسيوطي: اتريخ اخللفاء، ص   (1)
 .  20الّسيوطي: نفس املصدر، ص     (2)
 نفسه .  (3)
 .  21الّسيوطي: نفس املصدر، ص     (4)
 لفاطمية يف املغرب واملشرق، ص .أنظر، امللحق اخلاص أبمساء خلفاء الدولة ا (5)
املعّز، والعزيز، واحلاكم، والظاهر (6) املهدي، والقائم، واملنصور، وأحد عشر مبصر،  أربعة عشر، ثالثة ابملغرب:  العبيدّيني  ، واملتنصر، واملستعلي،  املتّسمون من 

م، وقال الّذهيب: وهي  1172ه/567تسعني ومائتني، وانقراضها يف سنة  واآلمر، واحلافظ، والظافر، والفائز، والعاضد، وكان ابتداء أمر مملكتهم سنة بضع و 
ف ا، ال مستخلفا. أنظر، الّسيوطي: ات   .  35ريخ اخللفاء، صالّدولة اجملوسّية، واليهوديّة، ال العلويّة، والباطنّية، ال الفاطمّية، وكانوا أربعة عشر متخ 

 .  17الفاطمّية)الّدور الّسياسي واحلضاري لألسرة اجلمالّية، مؤّسسة اإلنتشار العريب، بيوت، لبنان، ص  د.حمّمد دخيل: الّدولة   (7)
م، مصر.  1996ه/1416لقاهرةاملقريزي)تقّي الّدين، أمحد بن علي(: اتّعاظ احل نفا أبخبار األئّمة الفاطمّيني اخللفاء، حتقيق: الدّكتور/ مجال الّدين الّشيال، ا (8)

 .  23، ص1ج
 .  24املقريزي: نفس املصدر، ص (9)
 .   26املقريزي: نفس املصدر، ص   (10)
 .   7املقريزي: نفس املصدر، ص   (11)
 .  28املقريزي: نفس املصدر، ص (12)
 .   9املقريزي: نفس املصدر، ص   (13)
 .   35املقريزي: نفس املصدر، ص   (14)
 .  38املقريزي: نفس املصدر، ص (15)
 .   39صنفس املصدر،  املقريزي:     (16)
 .  54املقريزي: نفس املصدر، ص (17)
 .  19، صحمّمد دخيل: الّدولة الفاطمّية    (18)
 .  20حمّمد دخيل: نفس املرجع، ص   (19)
 نفسه .  (20)
 .  96، ص  1املقريزي: إتعاظ احلنفا، ج   (21)
؛ يذكر ابن خّلكان، أّن القائد أبو احلسن ، جوهر بن عبد هللا املعروف ابلكاتب الرومي كان موىل من موال    97املقريزي: نفس املصدر، ص     (22)

 معه العساكر، وهو  املعّز بن املنصور بن القائم بن املهدي صاحب إفريقية، وجّهزه إىل الّداّير املصرية؛ ليأخذها بعد موت األستاذ كافور اإلخشيدي، وسيّ 
 .    375، ص1ابن خّلكان: وفيات األعيان، ج   املقدم. أنر،

 .  96، ص1املقريزي: إتعاظ احلنفا، ج   (23)
 .  100،    99املقريزي: نفس املصدر، ص ص   (24)
 .   101املقريزي: نفس املصدر، ص   (25)
 .  115املقريزي: نفس املصدر، ص   (26)
 .  113،    112املقريزي: نفس املصدر، ص ص     (27)
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 .  114املقريزي: نفس املصدر، ص  28 (28)
 .  115املقريزي: نفس املصدر، ص   (29)
 .   116املقريزي: نفس املصدر، ص     (30)
 .   117املقريزي: نفس املصدر، ص     (31)
 .  170)خلفاء الّدولة الفاطمّية(، ص    2؛ أنظر امللحق رقم  228املقريزي: نفس املصدر، ص     (32)
 .  230،  229ص، ص  مصدر سابق املقريزي:     (33)
 .  230املقريزي: نفس املصدر، ص   (34)
 .   231صاملقريزي: نفس املصدر،     (35)
 .  238،    237املقريزي: نفس املصدر، ص ص   (36)
 .   252-242ص    املقريزي: نفس املصدر،   (37)
 .  267  املقريزي: نفس املصدر، ص (38)
 .   268املقريزي: نفس املصدر، ص     (39)
 .   269املقريزي: نفس املصدر، ص     (40)
 وما بعدها.   271املقريزي: نفس املصدر، ص     (41)
 .   3، ص  2املقريزي: نفس املصدر، ج   (42)
 .  4املقريزي: نفس املصدر، ص (43)
 نفسه .    (44)
 .   5املقريزي: نفس املصدر، ص   (45)
 نفسه .    (46)
 .   6املقريزي: نفس املصدر، ص     (47)
 نفسه .    (48)
 .  7املقريزي: نفس املصدر، ص   (49)
 .   18-8املقريزي: نفس املصدر، ص   (50)
 .  25،    24املقريزي: نفس املصدر، ص ص   (51)
 .  42املقريزي: نفس املصدر، ص (52)
 .  43املقريزي: نفس املصدر، ص (53)
 .  44املقريزي: نفس املصدر، ص   (54)
 .   49املقريزي: نفس املصدر، ص     (55)
 .   69املقريزي: نفس املصدر، ص     (56)
 .  71املقريزي: نفس املصدر، ص   (57)
 .  125،    124املقريزي: نفس املصدر، ص ص   (58)
 .  85،    184املقريزي: نفس املصدر، ص ص     (59)
 .   265املقريزي: نفس املصدر، ص     (60)
 .  266،    265املقريزي: نفس املصدر، ص ص     (61)
 .  267،    266املقريزي: نفس املصدر، ص ص     (62)
 .  11، ص    3املقريزي: نفس املصدر، ج   (63)
 .  13،    12املقريزي: نفس املصدر، ص ص   (64)
 .  28،    27املقريزي: نفس املصدر، ص ص     (65)
 .  31املقريزي: نفس املصدر، ص   (66)
 .   37املقريزي: نفس املصدر، ص     (67)
 .   41املقريزي: نفس املصدر، ص     (68)
 .  72املقريزي: نفس املصدر، ص (69)
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 .   128املقريزي: نفس املصدر، ص (70)
 .   37-  130  املقريزي: نفس املصدر، ص   (71)
 .   137  املقريزي: نفس املصدر، ص   (72)
 .   193املقريزي: نفس املصدر، ص     (73)
 .   243املقريزي: نفس املصدر، ص     (74)
 .  319  –  315  املقريزي: نفس املصدر، ص   (75)
 .  331،    330ص    املقريزي: نفس املصدر، ص   (76)
 .  25حمّمد دخيل: الّدولة الفاطمّية، ص   (77)
 .  29-26ص    حمّمد دخيل: الّدولة الفاطمّية،   (78)
الّصييف املصري)أمني   (79) الوزارة ، عيّن بتحقيقه والّتعليق  ابن  القاسم، علي بن منجب بن ساميان(: اإلشارة إىل من انل  الّدين، اتج الّرايسة، أيب 

 .  94عليه: عبد هللا خملص، عن الّنسخة الوحيدة احملفوظة يف خزانة الكتب اخلالديّة ببيت املقدس، ص  
 .    94،  93ابن الصييف: نفس املصدر، ص ص   (80)
 .  92الصييف: نفس املصدر، ص  ابن   (81)
 .  91ابن الصييف: نفس املصدر، ص   (82)
 .  87  ابن الصييف: نفس املصدر، ص (83)
 .  87،  68ص  ابن الصييف: نفس املصدر، ص   (84)
 .  85  ابن الصييف: نفس املصدر، ص (85)
   نفسه . (86)
 .  84،  83ص  ابن الصييف: نفس املصدر، ص (87)
 .  83،  82ص  ابن الصييف: نفس املصدر، ص (88)
 .  83ابن الصييف: نفس املصدر، ص   (89)
 كتامة،  (90)
 .  82،    81ص  ابن الصييف: نفس املصدر، ص (91)
 .   80ابن الصييف: نفس املصدر، ص (92)
 نفسه.  (93)
 نفسه.    (94)
 .  80،    79ابن الصييف: نفس املصدر، ص ص   (95)
 .   79ابن الصييف: نفس املصدر، ص (96)
 .  77،    76ابن الصييف: نفس املصدر، ص ص   (97)
 .  76،    75ص  ابن الصييف: نفس املصدر، ص   (98)
 .  75،    74ص  ابن الصييف: نفس املصدر، ص   (99)
 .  74ابن الصييف: نفس املصدر، ص   (100)
 .   733ابن الصييف: نفس املصدر، ص   (101)
 وما بعدها.   68ابن الصييف: نفس املصدر، ص (102)
 .   53ابن الصييف: نفس املصدر، ص (103)
 .  53،  52ص  ابن الصييف: نفس املصدر، ص (104)
 .   51ابن الصييف: نفس املصدر، ص (105)
 .  50ابن الصييف: نفس املصدر، ص   (106)
 ,   117، ص1املقريزي: إتعاظ احلنفا، ج   (107)
 .  121،    12املقريزي: نفس املصدر، ص ص   (108)
 .  122،    121املقريزي: نفس املصدر، ص ص   (109)
 .   128املقريزي: نفس املصدر، ص   (110)
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 .  115،    114املقريزي: نفس املصدر، ص ص     (111)
 .  216املقريزي: نفس املصدر، ص   (112)
 .   299الّسيوطي: اتريخ اخللفاء، ص   (113)
 .   25-8، ص  2املقريزي: إتعاظ احلنفا، ج   (114)
 .  69املقريزي: نفس املصدر، ص (115)
 .  303  -  300الّسيوطي: اتريخ اخللفاء، ص     (116)
 .   303الّسيوطي: نفس املصدر، ص   (117)
 .  74، ص    2املقريزي: إتعاظ احلنفا، ج (118)
 .  78،    77املقريزي: نفس املصدر، ص ص     (119)
 .   86املقريزي: نفس املصدر، ص     (120)
 .  98املقريزي: نفس املصدر، ص (121)
 .   304الّسيوطي: اتريخ اخللفاء، ص     (122)
 .  100، ص  2املقريزي: إتعاظ احلنفا، ج   (123)
 .   304الّسيوطي: اتريخ اخللفاء، ص     (124)
 .  105، ص    2املقريزي: إتعاظ احلنفا، ج   (125)
 .   115املقريزي: نفس املصدر، ص     (126)
 .   304الّسيوطي: اتريخ اخللفاء، ص     (127)
 .  307، ص    2املقريزي: إتعاظ احلنفا، ج   (128)
 .  19املقريزي، ج، ص    املقريزي:   (129)
 .   211املقريزي: نفس املصدر، ص     (130)
 .   22املقريزي: نفس املصدر، ص     (131)
 .   119املقريزي: نفس املصدر، ص     (132)
 .   143نفس املصدر، ص  املقريزي:     (133)
 .   176املقريزي: نفس املصدر، ص     (134)
 .   177املقريزي: نفس املصدر، ص     (135)
 .  201املقريزي: نفس املصدر، ص   (136)
 .   322اخللفاء، ص  الّسيوطي: اتريخ   (137)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
       : ة )األيوبيون، املماليك(لطاني  ول الس  وظهور الد    ـ،ةولة الفاطمي  سقوط الد   .  8
 : ةولة األيوبي  الد  أوال .    
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قب  امللّ   ،يوب بن شاذي بن مروان ، أ بو الشكر ، وهو أ يويبين األلطان صالح الدّ والد السّ   ،ة إىل أيوب ولة األيوبيّ تنتسب الدّ          
الدّ "امللك األ الدّ   ،ين فضل جنم  أوّ ين كان يف أوالد صالح  قلعة تكريت هو وأخوه  أمره متسلما  الدّ ل  ،  ايديران أحواهل  ين شركوهسد 

  ثّ   ، ذربيجان "دوين من أعمال أومولده هو مبدينة    ،ين صالح الدّ ، وولد له هبا  وهناك قربه   ، والدمها شاذي هبا   وتويفّ   ، مورهانظران يف أ وي
  ، مكرما له  ،وكان مقبال عليه   ،حممود بن زنكي صاحب الشام  ،ينصل خبدمة نور الدّ اتّ   ثّ   ،ة قام هبا مدّ ، وأاموالشّ   ، ىل املوصلانتقل إ 

  ودخل القاهرة لستّ   ، ن من الشامي ليه والده جنم الدّ ه إتوجّ   م1169ه/564اضد صاحب مصر سنةين للع ا وزر ولده صالح الدّ وملّ 
،  همر كلّ ، وألبسه األ ما جرت به العادةدب  ين معه من األ وسلك صالح الدّ   ، وخرج العاضد للقائه  م، 1170ه/565من رجب  بقنيّ 

مه يف اخلزائن  فحكّ  "،ن تغي موضع السعادة، وال ينبغي أله  ، وأنت كفؤ  الّ ، إمر ، ما اختارك هللا هلذا األ اي ولدي   :"وقال   ،ن يلبسهفأىب أ
 .  (1) فال يردّ  ، ي طلب، وكان كرميا ، هاكلّ 

جة يوم  لقاه يف وسط اللّ ، فأ به فرسه  فشبّ   ،بواب القاهرة ، أحد أين يوما من ابب النصر صالح الدّ    استقلّ ومل يزل عنده حّت        
فن عند قرب أخيه  ود    ،ة ذي احلجّ   27ربعاء   متأملا إىل أن مات يوم األوبقيّ   ،ىل دارهل إ ومح    م،1173ه/568ة  ذي احلجّ   28ثنني  اإل

ل  وّ ، وهي أين غائبا يف غزوة الكردكان صالح الدّ   ا تويفّ م ...وملّ ى هللا عليه وسلّ ىل مدينة رسول هللا صلّ إقل  ن    ثّ   ،ين شركوه سد الدّ أ
الّسيوطي، فذك ( 2)غزواته  أّما  العبيديق    ، م1155/ه549سنة  ر اآليت، يف  ،  الظافر ابهلل  الفائز صبي  أو   ،تل مبصر صاحبها  ابنه  ا  قاموا 
املصريّ أ  وىلّ و   ،صغيا  املقتفي    ، نيمر  الدّ إفكتب  نور  زنكي   ،ين ىل  بن  ابملسي  أ و   ،ه مصرووالّ   ،حممود  مشغوال حبرب    ،ليها إمره  وكان 
متلّ   ، الفرنج العام   ، ك دمشق وكان  من هذا  الرّ وابأل  ، يف وقالع ابلسّ   ، ة حصون وملك عدّ   ، يف صفر  بالد    ،م صيته ظ  وع  ، وم مان من 

تقليداإفبعث   املقتفي  العادل"ه  ولقبّ   ،مصر ىل  إمره ابملسي  أ و   ،ليه  املقتفي  وعمّ   "،امللك  املخالفني شوا  ،سلطان   مات  حّت   ،تهر على 
        .  (3)م1156ه/550ل سنةوّ حد اثين ربيع األاأل

حرقها صاحبها  أف   ،وحاصروا القاهرة  ،فملكوا بلبيس  ،اير املصرية يف جيش عظيمقصدت الفرنج الدّ م  1169/ه564ويف سنة        
ودخل    ،ا مسعوا بوصوله فرحل الفرنج عن القاهرة ملّ   ،ين جبيوشه سد الدّ أفجاء    ، ين يستنجد به لطان نور الدّ كاتب السّ   ثّ   ، خوفا منهم

 العاضد  فوىّل   ، وستني يوما  ، ن مات بعد مخسةأ ين  سد الدّ أفلم يلبث    ، وخلع عليه  ، ه العاضد صاحب مصر الوزارةفوالّ   ، ينسد الدّ أ
ويف عهد اخلليفة  ،  قيام   متّ أة  لطنّ فقام ابلسّ   "، اصر امللك النّ "ه  ولقبّ   ،مور ده األوقلّ   "،يوبأوسف بن  ي   ،ين صالح الدّ " خيه  أمكانه ابن  

فض  ف الرّ ضع  مه  يف أايّ و   ،كة ابمسهربت السّ وض    ،طب له مبصر وخ    ،دولة بين عبيدزالت    ه575ه/566احلسن  ،مر هللا ستضيء أب امل
   .  (4) اسمن النّ أو  ، ووهى ،ببغداد 
  ، وخرج اخللف للفرجة عليه  ، وثوب  ، طمحار خمطّ   ، ف منها وحت    ، ىل اخلليفة بتقادمإين  رسل نور الدّ أ   م 1174/ه 569ويف سنة          

حبيث    ، وزادت دجلة زايدة عظيمة حبيث غرقت بغداد  ،  وكثيا من املواشي   ، وقتل مجاعة   ، ورم الدّ ارنج هدّ واد كالنّ ابلسّ   وفيها وقع بردّ 
هذا املاء على هذه    نّ أ ومن العجائب    ، ىل هللاإ   وابتهل اخللق  ،ومزارع  ،هلكت قرى أو   ، يضاأوزادت الفرات   ، ور ليت اجلمعة خارج السّ ص  

ت هذه الّدولة حّت بعد وفاة الّسلطان صالح الّدين الذي تنازع أوالده وأخيه  واستمرّ ،  ( 5)ودجيل قد هلكت مزارع ابلعطش  ، الصفة
 م. 1250ه/ 648العادل وتنازعوا فيما بينهم حّت انتهت الدولة األيوبية يف سنة

      :ة اململوكي  ولة الد   اثنيا .
اشتهر    ، ( 8)و اجلراكسةأ  ، تراكىل األإ صوهلا  أ وهم مجاعة عسكرية ترجع    ( 7)بيض قيق األمجوع الرّ   : يقصد هبم اصطالحا  ( 6)املماليك       

  ، سياآواسط  أل  وّ مصدرهم األ  ( 9)ةوصفاهتم املميز   ،ووفائهم   ،لشجاعتهم  ؛سالمي ن كانوا موضع تفضيل يف املشرق اإلتراك الذيمنهم األ
القفجاقغرهبا خاصّ   ثّ  بالد  من  أو   ،( 10)ة  البلطيق  ، وراب أحناء  حبر  الصقالبة أمّ   ، (11)وبالد  اختصّ   ، ا  األ  فقد  األهبم    ، ندلسمويون يف 

 . (  12) ... داي، سود، ملبار لب معظمهم من سواحل البحر األوكان جي    ،ومصر  ، الفاطميون يف املغرب ثّ  ، غالبةواأل
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ة اليت  ابئهم نتيجة للظروف املعيشيّ آوالبيع من طرف    ، هبوالنّ   ، رس  واأل  ،ومن احلرب   ، ( 13)واهلدااي  ،جلبهم عن طريق اهلبات   متّ        
يعيشونا و ( 14)كانوا  ع    اختصّ ،  املماليك  بيع  يف  ابلنّ جتار  هلم  صّ  وخ    ،اسنيخّ رفوا  ت  أصت  الرّ أدعى  سواق  بدار  يف   ،قيق حياان  كما 

ل اهلجري  وّ ىل القرن األ إة سالميّ ولة اإلويعود بداية ظهور املماليك يف الدّ   ، (16)اءوسوق سامرّ  ،كرب سوق هلمأومسرقند كانت   ، (15)بغداد
ويعترب    ، سرىحدثته من احلصول على األ أوما    ، هرىل بالد ما وراء النّ إة اليت وصلت  ة العربيّ ميّ سالابع امليالدي نتيجة للفتوحات اإلالسّ /

العباسيون   فهناك من    ،رخني يف فّتة ظهورهمؤ واعتمدوا عليهم يف توطيد نفوذهم مع اختالف امل  ،ل من استعان ابملماليكوّ أاخللفاء 
 .   ( 17)وتشكيكه فيهم ، ن خشي من ازدايد نفوذ الفرسأكثر من شراء املماليك بعد أمون الذي أ اخلليفة املعهد ىل إرجعه  أ

ن  أعض منهم مناصبا عليا بعد  د البكما قل    ،(18)الفآقا عسكرية بلغ عددهم حوال عشرة  اخلليفة املعتصم من املماليك فر ل  شكّ       
كما    ،ه مل يكن يثق ابلفرسنّ أل  ؛ (19)شناس انئبا عنه يف بالد املغربأ الكثي منهم فيها كوضعه  يوان، فوىّل ظائف الدّ قط العرب من و س  أ  
  ، ذىأاس من  بوه للنّ وكذا ما سبّ   ، هل بغداد منهمأوتسلط هؤالء املماليك ضجر    ، وعبث   ، وابزدايد نفوذ   ، (20)ن يكسر شوكتهمأ راد  أ

صبحوا  أف   ، ةجتماعيّ واإل  ، ةياسيّ ثر كبي يف احلياة السّ أضحى هلم أو   ، نت قوهتم  ( 21)إلسكانم فيها  ؛اءىل بناء مدينة سامرّ إ اخلليفة    فاضطرّ 
السّ  يف  يعزلون  ، لطة يتحكمون  حّت و  ويـ    ، حيث  اخللفاء  ق  لون  مل  نتيجة  اخللفاء  بعض  مثلؤا تل  املعتزّ   ، مراهتم  للخليفة  حدث    ما 

 الوزير ، كذلك ما فعله ( 22)م868ه/255
 
   .  (23)وا بركياروقوولّ  ، وقاموا بعزل ابنه حممود ،حاط نفسه ابملماليك أن أ لك بعد نظام امل

املماليك يف  أمّ         ابن تغري بردي ذلك  في    ، مصر ا عن ظهور  بن طولون مأ ىل عهد  إجع  الدّ سّ ؤ محد  الطولونيّ س  -ه254ة  ولة 
لتقوية جيشه905-م868ه/292 استخدامهم  طريق  عن  وعشرين  أ ىل  إ فوصل عددهم    ،م  مملوكأربعة  منه يف    ،لف  رغبة  كذلك 

  ، يف االعتماد على املماليكم  969-م935ه/358-ه323ة  خشيديّ ولة اإلوسارت على نجه الدّ   ،ة االستقالل عن اخلالفة العباسيّ 
  فاخلليفة الفاطمي العزيز وىلّ   ،( 24) ةوسار خلفاؤها على الطريقة العباسيّ   ، م 968/ه358اذهم القاهرة مركزا هلم سنةني ابختّ الفاطميّ   ثّ 

م  1250-م1171ه/648-ه 567نييوبيّ ىل األ إلطة وابنتقال السّ   ، ( 25) امه بالد الشّ كما والّ   ،قيادة اجليش  " كي بنجوتكني الّّت " مملوكه  
 . (26)ة فرقلت منهم عدّ فتشكّ  ،كثروا من شراء املماليك أ

امل      الدّ ؤ اعترب  جنم  الصاحل  شراء  أيوب  أين  رخون  اخللفاء  بعد  إ   ؛ للمماليك   كثر  منهم  معظم جيشه  ختلّ أذ صار  األ ن  عنه    ، كراد ى 
  ، اس وها يف مضايقة النّ عطى هلم احلرية اليت استغلّ أ  ( 29)لفأ كانوا حنوا من  (28)وثباهتم حوله   ، صح واعتمد عليهم بتقدمي النّ   ، (27)وغيهم
ممتلكاهتم  ،والعبث على  تلّ ،  (30) واالعتداء  اليت  الشكاوى  النّ وبعد  من  ر قاها  يـ  أ ى  آاس  العاصمةب  ن  عن  سن   ،عدهم  هلم    638ة  وبىن 

 ذها مقر  اختّ   ( 32)لف مملوك أهتم  د  كانت ع    ،قامة فيها مرهم ابإلأ و   ، يبة من املقياسر ق (31)م قلعة1241ه/
 
  ؛ دها ابلعتاد احلريب وزوّ   ،لكه ا مل

ة  ر املصريّ ايّ اسع على الدّ الصليبيون محلة حتت قيادة امللك الفرنسي لويس التّ   وفعال شنّ   ،( 33)طارىء  هبة االستعداد أليّ أ  ليكونوا على  
  ة مور بعد وفا مقاليد األن يتوىّل وصى أب أند اشتداد مرضه  وع  ،يوب يصارع املوتأ  ،ين يف الوقت الذي كان فيه امللك الصاحل جنم الدّ 

  ( 34)رنت شجر الدّ فقد متكّ   ،ط هلامور سارت على غي ما خطّ األ  نّ أغي    ،مور ام األ  زمّ ويتوىّل   ، يهأليبدي ر   ؛اخلليفة العباسي املستعصم

 . (35)من حصن كيفا  "تورانشاه" رسلت تطلب ابنه أو   ،لطان صاحل خفت خرب وفاة زوجها السّ أذ إ  ؛ يطرة على املوقفزوجته من السّ 
حيل الستالم  م عزم على الرّ 1250ه/648قطاعي اجلمدار سنةأين  مي فارس الدّ بيه عن طريق األ أليه بوفاة  إا وصل اخلرب  فلمّ       

البالد إ قيادة اجليش ة اإل مهمّ فتوىّل   ،دارة  الصليبيّ ن حيقّ أ فاستطاع    ،شراف على  فارسكورق نصرا على  امللك  س  أن من  ومتكّ   ،ني يف  ر 
  ، بعد غلمان والدهأ ه نّ أل  ؛مراء منهفاستاء األ  ،ة على املماليك الربيّ  ا ثر أصر  كان هلذا النّ ، و (36)م1250ه/ 648م سنةاسع يف حمرّ لويس التّ 

   على ما يبدو.  رقليه الغلمان الذين جلبهم من الشّ إب وقرّ 
املماليك دولة  بعد  قيام  سنةأ  ن  أ :  سلطاان  تورانشاه  حص1250ه/ 648علن  من  معه  جلبهم  الذين  ابملماليك  استعان    ، ا ف  يـ  ك    نم 

الرّ أو  عليهم  املماليك  ،( 37)قطاعاتواإل  ، واتب غدق  منه  ر نّ أل  ؛ فاستاءت  سيقف  أ ا  البحرية إ ته  املماليك  جانب  تورانشاه  وتنكّ   ، ىل  ر 
الدّ  ذا سكر مجع  إتورانشاه    نّ أ  : ويصف املقريزي درجة مقته للماليك بقوله  ، ويطلب منها مال والده  ، دها ا يهدّ ليهإ فبعث    ، ر لشجر 
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تنقطعؤوسها حّت ر وضرب    ،معالشّ  الدّ فاتّ ،  ( 38)ابلبحرية"فعل  أويقول:"هكذا    ،  قتله   ، ر فت شجر  على  منه والتّ   ،واملماليك    ،خلص 
له مكيدة،  فدبّ  تورانشاه  إ وما  روا  امللك  األ أ  على خيمته حّت   وحطّ   ،ىل فارسكور إن وصل  الدّ   ،مراء عليه جهز  بيربس  وقطع ركن  ين 

ابلسّ أ أبأ واستطاع    ،يف صابعه  ينفذ  الربجإمره  ن  الربج أو   ، ىل  النّ لقى  أو   ، حرق  مياه  يف  جير   ،( 39)يلبنفسه  بعد  أ  ؤومل  انقاذه  على  حد 
 . ( 40)فنوبعدها د    ،اطىء ته على الشّ وبقيت جثّ  ، فمات ،استغاثته 

الدّ         بداية النيار  مقتله  األكان  السّ   ،ة يوبيّ ولة  انتقال  املماليك إلطة  وبداية  األأف  ،ىل  الدّ إ مور  عيدت  مبوافقة  ىل شجر  ر يف مصر 
ملا    ؛ لالنتقام   ؛ىل مصر إني  فضال عن اخلوف من جميء الصليبيّ   ،ىل احلكم إيويب كانوا يسعون  مراء البيت األأ بعض    نّ أة و خاصّ   ، مراءاأل

ين  الدّ   مي عزّ ووضع األ  ، ةلطنّ س السّ أر على ر ينت شجر الدّ ع  ، و ( 41)ة لطنّ لذا وقع االختيار عليها للسّ   ؛اسع حبملة امللك لويس التّ   حلّ 
الّتّ أ للمملكةم  1257ه/655  -م1250ه/648كماينيبك  تتقرّ أف  ، مدبرا  اخلاصّ خذت  من  على    ، ة والعامّ   ،ة ب  رضائهم  إوتعمل 

فغلقت    ،هب يف القاهرةوالنّ   ،شويش قتها من الشعب الذي قام ابلتّ واتب رغم املعارضة اليت تلّ والرّ   ، قطاعات ة اإلخاصّ   ،الوسائل  بكلّ 
الدّ إيوطي الفوضى  رجع السّ أ و   ، ضطراب رب اإلبواهبا خوفا من تسأ تلّ   ،ةأ ين الذين عابوا حكم امر ىل رجال  رف  قت رفضا من طكما 

فنحن نرسل    ، ة لطنّ يصلح للسّ   ن  جال م  إن كان ما بقي لكم يف مصر من الرّ   ، "أعلموان ليهم يقول: إرسل  أ اخلليفة املستنصر ابهلل الذي  
يبك  أين الدّ  مي عزّ وتزوجت من األ ، مر خلعت نفسهار األوغ شجر الدّ وببل ،مرهم ابلعدول عن ذلك أو  ،دهم وهدّ  ، لكم من يصلح هلا"

   .( 42) ةلطنّ السّ  وتوىّل  ، كماينالّّت 
يدهمأين  الدّ   عزّ اختيار    نّ أاملماليك    ظنّ       العكس  ألكن    ،لضعفه   ؛رادوا عزله كان هلم ذلك أما  فكلّ   ، يبك سيكون يف  ظهر هلم 
ب خاصّ  ختطّ ة  خالل  من  مقدرته  األخاصّ   ، للعقبات يه  ثبات  اخلطر  ابلشّ ة  اإليويب  رفضوا  بعدما  حبكمه ام  م  نّ أ العتقادهم    ؛عّتاف 

النّ   ،رعي فيه الشّ   صحاب احلقّ أ   أ ولتهدئة الوضع جل   ،كهم ل  السّتداد م    ؛زحفوا على مصر  ثّ   ،يويباصر يوسف األفتكتلوا حتت قيادة 
كما    ،يبك أ  لطان املعزّ وشريكا للسّ   ،سنوات سلطاان   من العمر ستّ   شرف موسى الذي كان له ين األفر الدّ ظ املماليك لوضع امللك م

 .   (43) ه انئب اخلليفة مبصرنّ أو  ، ة ببغدادمصر اتبعة للخالفة العباسيّ  نّ أعلن  أ
   عنها املقريزي" والقيام حبركة اعتقاالت واسعة عربّ   ،رسال جيش لطان إلالسّ   فاضطرّ   ،يويب واصل املعارضة يوسف األ   اصرالنّ   لكنّ        

ن عزل امللك  أحاكما مبفرده بعد   لطان املعزّ صار السّ ، و ( 44) "الفرجنة بالد مصر ما زادوا يف الفساد على ما فعله البحرية... ملكلو   ...
له   ،م 1252ه/650شرف  األ اخلطبة  القسطنطينيّ إبعثه    ثّ   ،وقطع  تد    ؛م1255ه/653ةىل  إل لذلك  العباسي  اخلليفة  صالح  خل 

ط مصر سلطانا  ن تبسم أب 1253ه/651ر الصلح  وتقرّ   ، ر بكرودايّ   ، ونبهم مليافارقني  ،ثر ظهور خطر املغولإ ام  والشّ   ،مابني مصر
سرى  أيبك مجيع أ لطان املعزّ السّ ه ويطلق  احل كلّ والسّ  ،انبلس   ،ةغزّ   ، رض فلسطني مبا فيها بيت املقدسأ ردن من  على ما يقع غرب األ

 . ( 45)نييوبيّ ام لألوتكون بقية بالد الشّ  ،اصر يوسف امللك النّ 
  ، قطاي أمي فارس  منهم مبجرد القضاء على زعيمهم األص  ه ختلّ نّ أ   الّ إ  ،ض له هو مترد املماليك البحرية اين الذي تعرّ واملشكل الثّ         
مماليكهفتشتّ  الثّ مّ أ  ، تت  اخلطر  البدو   ، الثا  ثورة  األأ  ، فهو  الدّ و  قيادة حصن  ثعلبعراب حتت  بن  الطرق  إ  ؛ ين  بقطع  هؤالء  قام  ذ 

بعد  جاريّ التّ  املماليك عبيداأة  اعتربوا  ليسوا من  نّ أ و   ،ن  البالدأم  االستبداد إ وصلوا    ،صل  احلكم عن طريق  األ فحث  ،ىل  بغزو  يوبيّ وا  ني 
 . (46)وعاملهم بقسوة ، وفرض عليهم الضرائب ،وحبس زعيمهم  ، يبك جيشا هزمهمألطان  ليهم السّ إرسل  أف  ،مصر 
قرب  بب األ لكن السّ  ،ر اليت اختلف املؤرخون يف سبب قتلها لزوجها ودى حبياته هي زوجته شجر الدّ أخي وهو الذي ا اخلطر األمّ أ     

ع  سيطرهتا  العرش نّ أل   ؛ موراأل   لىهو  عن  ابلقوة  تنازلت  مأفبد  ، ا كانت  تدبي  يف  تزعمّ ؤ ت  لقتله  البحرية امرة  املماليك  هلم    ومتّ   ،ها 
 إ وبوصول خرب مقتله    ،م1257ه/655ذلك

 
ين علي بن  رت املماليك وضع ابنه نور الدّ فقرّ   ،فخال العرش  ،ة قتلوهاعزيّ ىل املماليك امل

مي سيف  ة هو األنّ لط وعينوا له انئبا يف السّ   ، قب ابملنصورول    ،سنة   15وكان عمره  ،م1259ه/658-م1257ه/655يبك سلطاانأ
 . ( 47) ين قطزالدّ 
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علن  أو   ، وسجنه بثغر دمياط  ،ينوقبض على نور الدّ   ، فانتهز الفرصة  ،وضاع مصر أىل احلكم بعد اضطراب إ واستطاع قطز الوصول       
يت  وال أي   ،ن جنتمع على قتال أ  قائال: أان ما قصدت    ،رف الغزو املغول ظلطان املنصور بر عزله للسّ وبرّ   ،م 1259ه/658سلطاان سنة
ذلك بعد استيالء هوالكو على  و   ، ( 48)ة من شئتم..."لطنّ قيموا يف السّ أ  ، مر لكمفاأل  ، وكسران هذا العدو  ، ذا خرجناإف  ، كل  ذلك بغي م  
من    قطز قبض على كلّ   نّ تسلطا وملّ ،  ( 49)ة يوبيّ وانيار املقاومة األ   م، 1259ه/658وسقوط دمشق سنة  ،م1258ه/657حلب سنة

التّ   يستعدّ   أ وبد  ، مراء م فيهم اخلطر من األ توهّ  اللّ   ،ّت ملواجهة  له  " بيسان " قاء معهم قرب مدينة  فكان    ، عني جالوت   : يف موضع يقال 
املسلمون إ م  1260ه/سبتمرب658رمضان  25يف بعض    ، التّت من دمشق   وفرّ   ،نتصر  اعّتاف  نتائجها  بين  أ ومن  ابلتّ أمراء  ة  بعيّ يوب 

مي  ام قتله األ بالد الشّ   وضمّ   ،قته جيوشه من انتصاراتت الستقباله مبا حقّ أىل مصر اليت هتي إ للعودة  وبينما كان قطز يستعدّ  ،للمماليك 
 . (50) عطاءه نيابة حلب اليت كان قد وعده هباإن رفض أ ين بيربس بعد ركن الدّ 
  /   ه 658هلم ذلك سنة  ومتّ   ،فكان هو واملماليك يتحينون الفرص للقضاء على قطز  ،ابق لطان السّ بيربس كان من مماليك السّ       

  ، ركبوا قاصدين القاهرة   ثّ   ،ة احليّ م قرب الصّ 1277-م1260ه/676-ه658مي بيربسعوا األ وابي  ،مراء م األ وتقدّ   ،م مبقتله 1260
فرج  أو   ،وعفا عن احملبوسني   ،هالف الضرائب على األوخفّ   ،والعام   ، ب بيربس من اخلاصّ تقرّ و ،  (51) ة احلكموجلس على سدّ   ،ودخلها 

اإل  ،عنهم على  اليت  وقضى  التّ أضطراابت  حركات  العباسيّ أو   ، مرد اثرهتا  اخلالفة  منذ  حيا  مصر  يف  شاغرة  كانت  اليت  ة 
تفويض شرعي حلكمهم،  1258ه/656سنة لسلطة  إو   ، وكان هدفه من وراء ذلك احلصول على  مع وجود    ، املماليكعطاء مكانة 

   .  ( 52)ة ولة الفاطميّ حياء الدّ يعة بوختوفه من قيام الشّ ،  اخلليفة يف مصر 
املعزيّ        بيربس ابملماليك  منها   ذلّ أ و   ،امراهتم ؤ وقضى على م  ،ة فتك  البالد  ب  ...ورتّ   ، وقيسارية   ، الكرك   ،الفرجنة ...وفتح مجلة من 

الدّ أ بعدّ   ، ولةمور  منهاإة  وقام  الشّ   ،جنازات  احلرم  قبّ   ،ريفجتديد  الوعمارة  املقدس   ،خرةص ة  الذّ وعمّ   ،وبيت  دار  اجلبل ر  بقلعة    ، هب 
عيد انصر  ىل ولده السّ إوانتقلت اخلالفة    ،م1277ه/676سنة  تويفّ   ثّ   ،ة ولة اململوكيّ س احلقيقي للدّ اجليش الكبي ...وهو املؤسّ   أ نشأو 

ه كان حتت  نّ أ  :فقيل   ،م بسبب ضعفه 1279ه/678نازل عن العرش سنةىل التّ إ   اضطرّ ه  لكنّ   "،بركة خان""املعروف ب   ،دحممّ   ،ين الدّ 
  وهو يف سنّ   ،م سلطاان 1279ه/ 678ين سالمش سنةخيه بدر الدّ أني  فقوا على تعيّ فاتّ   ،مراء غضبت األأاليت  وسياستها    ،ي والدته ثأت

 . ( 54)ىل الكركإ عيد رسل امللك السّ أو  ، أاتبكا له (53)ين قالوونمي سيف الدّ األختي أ و  ، ب ابمللك العادلوتلقّ  ، ابعةالسّ 
ج  فزوّ  ، وشعر ابزدايد نفوذه  ،ين قالوونمي سيف الدّ عرف دهاء األ لطان بيربس ي : كان السّ ةولة اململوكي  رة قالوون يف الد  أسدور        

مي  األ   لكنّ   ، ولن يطمع يف انتزاع امللك   ، العرش لهه يضمن بقاء  نّ أ ا منه  نّ "ظكحيلة  "م اببنته 1275ه/674عيد بركة سنةابنه امللك السّ 
ىل  إ حسن  أو   ، مراء املنافسني لهخلص من بعض األ بل قام ابلتّ   ؛ىل احلكمإيعّتض وصول بركة خان يف الوصول    ين قالوون مل سيف الدّ 

غر  ص ث معهم عن  وحتدّ   ، مراءاألت له الظروف دعى  أوعندما هتي   ، ه ىل صفّ إ ليستميلهم    ؛ قطاعاتغدق عليهم اإلأو   ، املماليك البحرية 
رسل  أو   ،وخطب له  ،ابمللك املنصور   قبّ ول    ،م 1279ه/678ة سنةلطنّ ي على توليته منصب السّ أالرّ   فاستقرّ   ،لطان سالمش السّ   سنّ 
 .  (55)ىل قلعة الكركإخاه أو   ،لطان السّ 

كما    ،وامتنع عن مبايعته  ،دمشق الذي رفض االعّتاف به شقر انئب  سنقر األ يمقالوون معارضة من األ  لطان املنصورقى السّ لّ ت       
نزل  أف   ،ه استطاع القضاء عليه لكنّ  ،ب ابلكامل وتلقّ   ، م1280ه/678علن نفسه سلطاان سنةأو  ،هل دمشق للخروج عن طاعته أدعى  

واحتاط    ، ه علم هبملكنّ   ، ةمراء الظاهريّ امرة من بعض األ ؤ ىل مإ   م1282ه/680يضا عامأ ض  كما تعرّ   م،1281ه/679به هزمية سنة
ني  فقام بنكث اهلدنة اليت كان عقدها مع الصليبيّ   ،سار على سياسة ببيس و ،  (56) منه  مانواأل  ،فطلبوا العفو منه  ،مرهمأ وكشف    ،منهم
م  1286ه/684واعّتاضهم لقوافل املسلمني سنة  ، فاستعاد حصن املرقب بعد خمالفتهم  ،هتا عشر سنوات مدّ م  1282ه/680سنة
وتنازلت    ،ة عشر سنوات كما طلب حاكمة بيوت منه الصلح ملدّ   ،مرقية"" لطان  لتسليم السّ   ؛ مي طرابلسى أب دّ أ ما    ، حاصرها  ن أبعد  

م نقضوا اهلدنة اليت كان من شروطها  نّ صلته رسالة أب ن و أني بعد  ملالقاة الصليبيّ   م 1300ه/688عن نصف صور ...وقام جبيش سنة
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ووضع    ،لطان بتدميهامر السّ أ  ثّ   م،1300ه/688ودخلوها سنة  ،طرابلس   وافحاصر   ، جار ببالدهالتّ و   ،لطان االئتمان على رعااي السّ 
 .....   (57) اس لبناء مدينة جديدةسّ حجر األ

لتقضي على    ؛وسلطانا   ،ها استطاعت توطيد نفوذهالكنّ   ، وا الشاماحتلّ الذين  الفرجنة    ولدت دولة املماليك وسط صراع ضدّ        
جية...املهّم أّن ناية دولة املماليك يف سنة خطار اخلارجية األ    م .1517م/1516، وكان للمماليك حكم أسرة أخرى املماليك الرب 

ـــــ  ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــ
 .   26، ص1خّلكان: وفيات األعيان، جابن   (1)
 نفسه.  (2)
 .   319الّسيوطي: اتريخ اخللفاء، ص   (3)
 .   322الّسيوطي: نفس املصدر، ص (4)
 .   323الّسيوطي: نفس املصدر، ص (5)
ر، ابن منظور: لسان  ظأن  .وأبواهك هو  ل  هو الذي م    والعبد القنّ   ،حرارعبدوا وهم أم است  نّ ؛ أي أبواه، ومل ميلك أيبّ معناه العبد الذي س    ،ملماليك: كلمة مملوك لغةا (6)

 .   528، ص5العرب، م
 .   215، ص1ابع اهلجري، جة يف القرن الرّ سالميّ آدم متز:احلضارة العربية اإل  (7)
ة  سالمي ، دار طباعة احملمديّ يوسف علي يوسف: اتريخ العامل اإل   سود. أنظر،، والبحر األ بني حبر قزوين  ،وجورجيا  ،ذربيجانبالد اجلركس هي ما نسميه اليوم أ (8)

 .    41م، ص1962ابالزهر، القاهرة، ط ،  
 .   485، ص4ج  ة، القاهرة،مييّ عشى، املطبعة األ القلقشندي: صبح األ    (9)
البحرية يف    والقوقاز. أنظر، سهيل طفوش: اتريخ املماليك  ،سود  البحر األ ومشال  ،قليم يف حوض الفولقا يف اجلنوب الشرقي من بالد روسيا بالد القفجاق: إ (10)

 .    21، ص3م، هامش1997-ه 1416وزيع ، بيوت، لبنان، ط،  شر والتّ باعة والنّ فائس للطّ م، دار النّ 1517-م1250ه/923-ه 648  اممصر والشّ 
 .  13م، ص1975، دار املعارف، مصر، طوىلة األ ولة اململوكيّ ة بني املماليك واملغول يف الدّ ياسيّ فايد عاشور: العالقات السّ    (11)
 .  106،    105م، ص ص1992شر، بيوت، لبنان، طباعة والنّ رض، دار مكتبة احلياة للطّ ابن حوقل: صورة األ  (12)
 .  12م ، ص1992،    1حممود شليب: حياة امللك الظاهر بيربس، دار اجلبل، بيوت، لبنان، ط (13)
 .   465القلقشندي، مصدر سابق، ص (14)
 .  218،    217سابق، ج ، ص صدم متز: مرجع     (15)
 .   420، ص2بيوت، لبنان، م  احلموي: معجم البلدان، دار صادر،   ايقوت   (16)
 .   3م، ص1976،  1القاهرة، مصر، ط  هضة العربية،ام، دار النّ سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر املماليكي يف مصر والشّ  (17)
 .  44، ص  2م، ج199،    1ة، بيوت، لبنان، طين، دار الكتب العلميّ د حسني الدّ ق عليه: حممّ والقاهرة، علّ خبار مصر  اهرة يف أجوم الزّ ابن تغري بردي: النّ  (18)
 .  11مجة، صأليف والّتّ ة للتّ ار املصريّ محد حممود، الدّ ة والقضاة، حتقيق: حسن أالكندي: الوالّ  (19)
م،  1961شر،طة للطباعة والنّ جار، الشركة العربيّ د علي النّ اد كامل، مراجعة :حممّ م والعصور يف سية امللك املنصور، حتقيق: مر ايّ ابن عبد الظاهر: تشريف األ  (20)

 .  35ص
 .  231، صة، دار صادر، بيوت، لبنان سالميّ ول اإل والدّ   ةلطانيّ داب السّ ابن طباطبا: الفخري يف ال (21)
 .  199،    198، ص ص  6اريخ، مثي: الكامل يف التّ ابن األ    (22)
 .   194م، ص1989،  1ياسي واحلضاري، الشركة العاملية للكتاب ، بيوت، لبنان، طالعباسي السّ اريخ  يوب: التّ إبراهيم أ (23)
 .   35هر، مصدر سابق، صظاابن عبد ال   (24)
 .   24ابن تغري بردي: مصدر سابق، ص (25)
  ،امي ىل امللك العادل. أنظر، عبد الدّ ، نسبة إة العادليّ يويب،  ين األ ىل صالح الدّ احلية، نسبة إين شيكوه، الصّ ىل أسد الدّ من هذه الفرق، فرقة أسدية، نسبة إ (26)

والعثمانيّ  املماليك  عصري  يف  مصر  النّ 1798-م517ه/1313-ه 923ه/923-ه648نيحممود:   ، الشّ م  مكتبة  طاشر:  القاهرة،  جامعة   ، م،  1996رق 
 .  24ص

 .   217، ص3أبو الفدا:أخبار البشر، ج (27)
 .   3ص،  42م، ج988والده، ط،  وأ  ،حبيب درغام   :سة طبعة مؤسّ ة، م: زبدة الفكرة يف اتريخ اهلجر بيربس املنصوري  (28)
التّ  (29) اجلديدة ملصر والقاهرة ومدنوفيقيّ علي ابشا مبارك: اخلطط  املطبعة األ ة  القدمية والشهية،  ببوالق، مصر، ط،  مييّ ا وبالدها  ؛    26ه، ج، ص306 1ة 

 .   122، ص3املقريزي: اخلطط، ج
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 .  319، ص  6سابق،جابن تغري بردي: مصدر   (30)
،  بو الفضل، أد يوطي: حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة، حتقيق: حممّ أنظر، السّ   ة.احليّ وضة، اجلزيرة، القلعة الصّ هلذه القلعة تسميات خمتلفة: املقياس، الرّ  (31)

 .  381م، ج، ص1968،  1ة، طحياء الكتب العربيّ إبراهيم، دار إ
 .   118م، ص200،  1ة ، القاهرة، مصر، طينيّ قافة الدّ قيق: علي عمر، مكتبة الثّ ابن زوالق: اتريخ مصر وفضائلها، حت  (32)
 .   27، صيف وقائع الّدهور، مطابع الشعب   هور: بدائع الزّ م1523ه/ 930، حمّمد بن أمحد تسابن إايّ  (33)
الدّ    (34) األ شجر  تركية  الدّ   ،ة وقيل:أرمينيّ   ،صلر،  جنم  الصاحل  امللك  أين اشّتاها  العزّ   ،يوب،  من  امرأالرّ ،و انلت  تنله  مل  ما  امللك  فعة  مقتل  بعد  ة حكمت مصر 

)تقّي الّدين،  ر، املقريزي ظم. أن1285ه/656توفيت سنة  ،يبك بعد تنازهلا عن العرش ين أالدّ   مي عزّ ، تزوجت األ والشهامة   ، ة صفات كالغيةصفت بعدّ و   ،تورانشاه
 .  459، ص1، جملعرفة دول امللوك، حتقيق: حمّمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمّية، بيوت، لبنان، ط    لوك: السّ م( 1441ه/845ن علي  أحند ب

ضبطه  و بتحقيقه    ِّ ريف، عنّ عريف ابملصطلح الشّ والفرات .أنظر، ابن فضل هللا العمري:التّ   ،جلة من بالد اجلزيرة بني الدّ   ،ر بكرفا: مدينة من دايّ ي  حصن ك   (35)
 .  52، ص1ة، بيوت، لبنان، هامش رقمين ، دار الكتب العلميّ د حسني مشس الدّ وتعليق حواشيه:حممّ 

 .  184م، ص1974،  2يل، بيوت، لبنان، طت العطار احلسيين، دار اجل وضتني، نشره وراجعه ووقف على طبعه: عزّ يل على الرّ بوشامة: الذّ أ (36)
 .  171،    170؛ أنظر امللحق الثالث)حكام املماليك(، ص ص    329، ص6تغري بردي: مصدر سابق، جابن   (37)
،  1ج م،1998مدبول، القاهرة، ط، املقريزي: املواعظ واالعتبار بذكر احلّطط والىثار، املعروف ابخلّطط املقريزيّة، حتقيق: حمّمد زينهم مدحية الّشرقاوي، مكتبة  (38)

 .  620ص
 .   نفسه (39)
 .  372، ص6جوم الزاهرة، جابن تغري بردي: النّ  (40)
 .   459ص  ،1ج  ،لوكالسّ   :املقريزي (41)
 .   464، ص    املقريزي: نفس املصدر (42)
 .  465لوك، ص  ؛ املقريزي: السّ   185،    184، ص صأبو الفدا: مصدر سابق (43)
 .   124، ص  3املقريزي: اخلّطط، ج (44)
 .  477، ص  1املقريزي: السلوك، ج   (45)
 .   480،  479،  صاملقريزي: نفس املصدر   (46)
 سيف الدّ  (47)

 
لطان علي بن  ة يف عهد السّ لطنّ ني انئبا للسّ ع    ،ين اخلوارزمي لطان جالل الدّ خت السّ ، وهو ابن أاثلث سالطني املماليك يف مصر  ،ي عزّ ين قطز امل

ر، ابن  ظأن  ة . احليّ ىل مصر ابلقرب من الصّ ، أغتيل عند عودته إم1259  /  ه 657  ني سلطاان سنةع    ثّ   ،قطاي، شارك يف قتل األمي أم1252ه/650يبك سنةأ
 .  68، ص7، ج  ؛ ابن تغري بردي: مصدر سابق  79، صس: مصدر سابق إايّ 

 .   508، ص1، جلوكاملقريزي: السّ  (48)
 .  54، ص  7ابن تغري بردي: الّنجوم الزّاهرة، ج (49)
 .  77،  76ابن تغري بردي: نفس املصدر، ص ص     (50)
 .   520، ص  1لوك، جاملقريزي: السّ  (51)
 نفسه .  (52)
لف  يويب أبلطان األ حد مماليك السّ ، أين آق سنقر العادلمي عالء الدّ ، وبيع إىل األ سودة للبحر األ ماليّ واحل الشّ ولد على السّ   ،ين قالوون مي سيف الدّ األ    (53)

ين  لطان الصاحل جنم الدّ ومبوت السّ   ،مي ، ومنح له لقب أم 1249  ه/647عتقه سنة ، وأيوب ين، أىل مماليك الصاحل جنم الدّ وبوفاته انتقل إ،  ين ابأللفيلذا ك    ؛دينار 
  ، م1279ه/678صار سلطاان سنة    ثّ   ،لطان سالمش بكا يف عهد السّ اتني أع    ،وساند قطز يف قتل بيربس  ،م1257ه/ 655عام  ه فرّ لكنّ   ،لطان قطز سجنه السّ 

 .  248، ص6بناء البيمارستاانت,,,أنظر، ابن تغري بردي: مصدر سابق، ج  ،جنازات منهاة إله عدّ 
 .   155، ص4أبو الفدا: مصدر سابق، صج   (54)
 .   111س: مصدر سابق، ص  ابن إايّ  (55)
 .  69، ص5م، ج2000،  1عبد املنعم اهلامشي: موسوعة اتريخ العرب، دار مكتبة اهلالل، بيوت، ط (56)
 .   211، ص2املقريزي: السلوك، ج   (57)
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 املالحق
 1: رقم امللحق
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 بين العباس يف العراق  خلفاء
 م754م/750-ه 136ه/132فاح السّ 

 م 755م/754-ه158ه/136املنصور)أبوجعفر،عبد هللا(
 م 786م/755-م 169ه/158د بن املنصور(املهدي)أبوعبد هللا، حممّ 
 م 787م/786-ه 170ه/169د بن املنصور(اهلادي)أبوعبد هللا، حممّ 

 م 809م/787-ه 193ه/170شيد )هارون، أبوجعفر(الرّ 
 م 814م/809-ه 198ه/193د، أبوعبد هللا(مني)حممّ األ

 م 833م/814-ه218ه/198املأمون)عبد هللا، أبوالعباس(
 م842م/833-ه 227ه/218شيد(د بن الرّ املعتصم ابهلل)أبواسحاق، حممّ 

 م847م/842-ه 232ه/227الواثق ابهلل)هارون(
 م 861م/847-ه247ه/232املتوكل على هللا)جعفر(

 م 862م/861-ه248ه/247أبوجعفر( د،املنتصر ابهلل)حممّ 
 م 866م/862-ه 252ه/248املستعني ابهلل)أبو العباس(

 م 869م/866-ه 255ه/252د بن املتوكل(ابهلل)حممّ   املعتزّ 
 م 870م/869-ه 256ه/255د بن الواثق(املهتدي ابهلل)حممّ 

 م 893م/870-ه 279ه/256املعتمد على هللا)أبوالعباس(
 م 902م/893-ه289ه/279املعتضد ابهلل)أمحد بن املوفق(

 م908م/902-ه 295ه/289د بن املعتضد()أبوحممّ املكتفي ابهلل
 م931م/908-ه 319ه/295املقتدر ابهلل)أبوالفضل، جعفر بن املعتضد(

 م 934م/931-ه322ه/319القاهر ابهلل)أبو منصور(
 م 941م/934-ه329ه/322اضي ابهلل)أبوالعباس(الرّ 
 م 945م/941-ه 333ه/329قي هلل)أبو إسحاق(املتّ 

 م 946م/945-ه 334ه/333املستكفي ابهلل)أبو القاسم(
 م 974م/946-ه363ه/334املطيع هلل)أبو القاسم(

 م 1003م/974-ه393ه/363الطائع هلل)أبو بكر(
 م 1031م/1003-ه 422ه/393بو العباس(أ القادر ابهلل)

 م 1075م/1031-ه467ه/422القائم أبمر هللا)أبو جعفر(
 م 1095م/1075-ه 487ه/467القاسم(املقتدي أبمر هللا)أبو 

 م 1119م/1095-ه 512ه/487املستظهر ابهلل)أبو العباس(
 م 1135م/1119-ه 529ه/ 512املسّتشد ابهلل)الفضل بن املستظهر ابهلل(

 م 1136م/1135-ه 530ه/529اشد ابهلل)أبوجعفر(الرّ 
 م 1161م/11336-ه 555ه/530املقتفي ألمر هللا)أبو عبد هللا(

 م 1171م/1161-ه566ه/555ملظفر(ا  املستنجد ابهلل)أبو
 م 1180م/1171-ه575ه/566املستضيء أبمر هللا)احلسن(

 م 1226م/1180-ه622ه/575اصر لدين هللا)أمحد(النّ 
 م 1227م/1226-ه 623ه/622الظاهر أبمر هللا)أبو نصر(
 م 1243م/1227-ه 640ه/623املستنصر ابهلل)أبو جعفر(

 م1262م/1243-ه 659ه/640املستعصم ابهلل)أبو أمحد بن املستنصر ابهلل(
 : العباسيون يف مصر

 م 1264م/1262-ه 661ه/ 659املستنصر ابهلل)أمحد بن الظاهر أبمر هللا(
 م 1302م/1264-ه 701ه/661العباس بن احلسن( احلاكم أبمر هللا)أبو
 م1340م/1302-ه 740ه/701ابن احلاكم أبمر هللا( ، بيعالرّ  املستكفي ابهلل)أبو 

 م 1342م/1340-ه 742ه/740الواثق ابهلل)إبراهيم بن املستمسك(
 م 1353م/1342-ه 753ه/742العباس بن املستكفي( احلاكم أبمر هللا)أبو

 م 1363م/1353-ه 763ه/753الفتح(  املعتضد ابهلل)أبو
 م 1404م/1363-ه 805ه/763عبد هللا بن املعتضد( املتوكل على هللا)أبو
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 م 1387م/1384-ه788ه/785الواثق ابهلل)عمر بن إبراهيم(
 م 1390م/1387-ه791ه/788املستعصم ابهلل)زكرايء بن إبراهيم(

 م 1413م/1406-ه 815ه/808املستعني ابهلل)أبو الفضل بن املتوكل(
 م 1422م/1413-ه 824ه/815املعتضد ابهلل)أبو الفتح(

 م 1456م/1423-ه 854ه/825توكل(بيع بن املاملستكفي ابهلل)أبو الرّ 
 م 1456م/1451-ه 859ه/854البقاء( القائم أبمر هللا)أبو 

 م1480م/1456-ه 884ه/859أبو احملاسن( ، املستنجد ابهلل)خليفة العصر
 م 1499م/ 1480-ه903ه/884، عبد العزيز بن يعقوب بن املتوكل(املتوكل على هللا)أبو العزّ 

 : امللحق الثاين
 : ةالفاطمي  ولة  خلفاء الد  

 م 934م/909-ه 322ه/296املهدي، عبيد هللا 
 م 946م/934-ه  334ه/322القائم أبمر هللا، أبو القاسم، حمّمد بن املهدي

 م 976م/953-ه 365ه/341املعّز لدين هللا، أبو متيم، م ع د  بن املنصور بنصر هللا، أيب طاهر، إمساعيل
 م996م/976-ه 386ه/365هللا، أيب متيم م ع د   املعز ابهلل، أبو املنصور، نزار بن املعّز لدين 

 م 1021م/996-ه 411ه/386احلاكم أبمر هللا، أبو علي، منصور بن العزيز ابهلل، أيب املنصور، نزار 
 م 1036م/1021 –ه  427ه/411الظاهر إلعزاز دين هللا، أبو احلسن، علي بن احلاكم أبمر هللا، أيب علي، منصور

 م 1102م/1036-ه 495ه/427م ع د  بن الظاهر إلعزاز دين هللا، أيب احلسن، علي املستنصر ابهلل، أبو متيم،
 م 1102م/1095-ه  495ه/487املستعلي ابهلل، أبو القاسم، أمحد بن املستنصر ابهلل، أيب متيم م ع د  

 م 1131م/1102-ه  524ه/495اآلمر أبحكام هللا، أبو علي، املنصور بن املستعلي ابهلل، أيب القاسم، أمحد 
 امللحق الثالث: 

 : أشهر سالطني املماليك
 م1251- ه 648رشجر الدّ 

 م 1258م/1251-  ه 655ه/648يبكأ ين الدّ   عزّ  ،املعزّ 
 م1260م/1258- ه 657ه/655يبكأ ين الدّ  علي بن عزّ  ،يننور الدّ 

 م 1287م/1260- ه 685ه/657ين قطز املظفر سيف الدّ 
 م1278م/1261- ه 676ه/658البندقداريين بيربس الظاهر ركن الدّ 

 م 1280م/1278-  ه 678ه/676عيد بن الظاهر بيربسالسّ 
 م1280ه/678ين سالمش بن الظاهر بيربسالعادل بدر الدّ 

 م 1291م/1280- ه689ه/678ين قالووناملنصور سيف الدّ 
 م 1295م/1291- ه693ه/689شرف خليل بن قالوون األ
 م 1309م/1295- ه 708ه/ 693وىل األ ةلطنّ د بن قالوون السّ اصر حممّ النّ 

 م 1289م/1296-  ه 696ه/694العادل كتبغا املنصوري
 م 1300م/1289- ه698ه/696ين الجنيام الدّ املنصور حسّ 

 م 1309م/1300- ه708ه/698ةانيّ د سلطنته الثّ اصر حممّ النّ 
 م 1310م/1309- ه709ه/708ين بيربس اجلاشنكيركن الدّ 

 م1341م/1310- ه 741ه/709الثةالثّ  تهد بن قالوون سلطنّ اصر حممّ النّ 
 م1342م/1341- ه 742ه/741د اصر حممّ ين بن النّ املنصور سيف الدّ 

 م 1343م/1342-  ه 743ه/742د اصر حممّ ين كجك بن النّ شرف عالء الدّ األ
 م1343- ه 743د اصر حممّ محد بن النّ أين اصر شهاب الدّ النّ 

 م1346م/1343- ه 746ه/743د اصر حممّ ين بن النّ الصاحل عماد الدّ 
 م 1347م/1346-  ه 747ه/746داصر حممّ ين شعبان بن النّ الكامل سيف الدّ 

 م1348م/1347- ه 748ه/747د اصر حممّ املنصور حاجي بن النّ 
 م 1362م/1355-  ه762ه/755د اصر حممّ اصر حسن بن النّ النّ 

 م 1364م/1362-  ه 764ه/762فر حاجيظد بن املاملنصور حممّ 
 م 1368م/1364-  ه 778ه/764د مّ حم اصر سني بن النّ شرف شعبان بن حاأل

 م 1382م/1368- ه783/ه 778شرف شعباناملنصور علي بن األ
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 م1183م/1382- ه 784ه/783شرف شعبانمي حاج بن األأالصاحل 
 م 1390م/1183- ه791ه/784ين برقوقدّ امللك الظاهر سيف ال

 م1391م/1390- ه 792ه/791شرف شعبانمني حاج بن األأاملنصور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


