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الملخص0
تمتع الوزير الفاطمي الحسف بف عمي اليازوري بقدرات ادارية وحنكة سياسية وأفؽ واسع تمكف

خاللو أف يتبؤ مكانة سياسية متقدمة في الدولة الفاطمية  ،وقد سخر اليازوري امكانياتو وما تمتع

مف قابميات خدمة ليذه الدولة سعيا منو الى تثبيت أركانيا وتقوية مدى أثرىا عمى الصعيديف
الداخمي والخارجي ،فعمى الصعيد الداخمي شيدت فترة وزارتو استتبابا لنظاـ الحكـ الفاطمي،
وتشجيع الحركة الثقافية والعممية وعالج المشاكؿ األقتصادية الكبيرة التي عصفت بالدولة خالؿ
األزمة الخطيرة التي مرت بمصر عبر النقص الحاد في مناسيب نير النيؿ وما أصاب البالد مف

تداعيات بسببيا  ،استطاع تحجيميا وتجاوز محنتيا  ،أما عمى الصعيد الخارجي فتمكف مف كبح

جماح تمرد األميرالمعز بف باديس في افريقية عمى الخالفة الفاطمية مف خالؿ تسخير القبائؿ
العربية مثؿ ىالؿ ورياح وزغبة وغيرىا لمنيؿ منو وىو في عقر داره  ،وكذلؾ دوره الفاعؿ ودىائو

السياسي الذي تمكف بحذاقتو مف ايقاؼ زحؼ طغرلبؾ السمجوقي الى االراضي المصرية  ،واثره في
دعـ حركة البساسيري ضد الخالفة العباسية في بغداد ،وتثبيت نفوذ الفاطمييف في حمب  ،فضال
عف اذعاف البيزنطييف لو واجبارىـ عمى االنصياع لمطالبو والتحسب لو .وعند مصرع ىذا الوزير

سنة ٓ٘ٗىػٔٓ٘ٛ/ـ ترؾ فراغا سياسيا كبي ار ظير أثره عندما أخفؽ اربعة وخمسوف وزي ار جاؤوا
بعده في معالجة مشاكؿ الخالفة الفاطمية مما أضطر الخميفة المستنصر باهلل الفاطمي االستعانة

بوالي عكا بدر الجمالي سنة ٗٙٙىػٖٔٓٚ/ـ لغرض معالجة األزمات التي ألمت بدولتو.

الكممات المفتاحية  ( :اليازوري  ،أثر  ،الفاطميوف).
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The role of Al-Yazouri in the route of the Fatimid caliphate
442 – 450 A.H. / 1050 – 1058 A.D.
Dr: Ali Faisal AbdulNabi
Thi-Qar General Directorate of Education
Email: Hct x75@gmail.com
Abstract:
Fatimid Al-Hassan bin Ali Al-Yazouri (the minister) has administrative
abilities and political perception which enables him to occupy an admirable
position in the Fatimid period.
Al-Yazouri capabilities’ enable him to establish an important contributions
to his country, and his impact on both internal and external phases, on
internal level he saw stabilization of systemic Fatimid rule, and encouraged
cultural and scientific movement and treatment of the major economic
problems that gripped the country during the serious crisis that passed in
Egypt over the acute shortage of Nile River’s level and struck the country.
On the external level, he feast an rebellion of the prince Almuez Ben Badis
in Africa on the Fatimid caliphate by attaching the Arab tribes such as ,
Helal , Reyah , Zukba and others to undermine. After his death of the
minister in 450 A.H. / 1058 A.D. He left a great political emptiness which
is appeared in his impact when fifty-four ministers failed after him in
dealing with the Fatimid caliphate problems, forcing the Caliph AlMustansir Billah use wali Acre , Badr al-Jamali 466 A.H. / 1073 A.D to
solve the problems that the state was faced.
Key words: (Al-Yazouri ,role ,Fatimids).
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المقدمة:
بعد وفاة الوزير الفاطمي الجرجرائي سنة ٖٗٙىػٔٓٗٗ/ـ لـ تستقر أحواؿ الو ازرة في العصر
الفاطمي؛ بسبب الصراع عمى المنصب  ،وسعي الوزير الفالحي الذي خمفو لتثبيت نفوذه في الدولة

الفاطمية  ،وخالؿ ىذه المدة برزت شخصية الوزير الحسف بف عمي اليازوري  ،وأصبح موضع ثقة

الفاطمي التي كانت صاحبة النفوذ الواسع في الدولة  ،والتي مكنتو
والدة الخميفة المستنصر باهلل
ّ
بدورىا مف شغؿ منصب الو ازرة في الدولة بعد قناعتيا  ،بمواىبو وقدراتو في إدارة شؤوف الخالفة

الفاطمية .

في ىذا البحث نسمط الضوء عمى شخصية ىذا الوزير ،نظ ار لمدور الكبيرالذي لعبو في ادارة

دفة امور الخالفة الفاطمية ،واظيار البصمات التي تركيا عمييا  ،وعمى مستقبميا  ،ويتطرؽ البحث

عف اسـ ونشاة ىذا الوزير ،والظروؼ الحرجة التي عاشتيا الدولة قبؿ توليو الو ازرة لدى الفاطمييف،

وذكر أىـ مآثره وشمائمو ،والى الدور الكبير الذي لعبو في تاديب الخارجيف عمى الدولة ،مثؿ المعز

بف باديس  ،فكاف العقؿ المدبر الحتوائو  ،عف طريؽ تحريؾ القبائؿ العربية  ،وتضييؽ الخناؽ

عميو  ،وىو في عقر داره بأفريقية  .كذلؾ يشير البحث الى عدـ جدوى سياسة الميف التي اتبعيا مع
بني قرة والطمحيوف  ،وتمادييـ عمى الدولة  ،والنظاـ العاـ فييا  ،وكيؼ تمكف مف كسر شوكتيـ ،

رغـ التحذيرات والنصائح ليـ مف مغبة الدخوؿ معيـ في صداـ مباشر  ،وبجرأتو وثقتو بنفسو ،

وتصميمو عمى انياء ىذا التمادي  ،تمكف مف تحقيؽ مايصبوا اليو  ،والظفر بيـ  ،ويشير ىذا

البحث أيضا الى حكمتو باستعادة النفوذ الفاطمي في صقمية واليمف وبالد النوبة .

وبالنسبة الى عالقة الفاطمييف مع البيزنطييف ،فيتناوؿ البحث قدرة ىذا الوزير عمى ارغاميـ
وانصياعيـ إلرادة الفاطمييف ،ويشير البحث كذلؾ الى معالجات اليازوري في تفادي الظروؼ
العصيبة التي عاشتيا مصر أثناء ماعرؼ بالشدة المستنصرية بسبب انخفاض مناسيب مياه نير

النيؿ  ،ودوره في دعـ حركة البساسيري المناوئة لمعباسييف ببغداد  ،ودىائو في اعادة حمب لسيادة

الدولة  ،واستعانتو بأمكانيات المؤيد في الديف ومنيااالستفادة منو في مجاؿ الفقو االسماعيمي .
ونختـ البحث بالدسائس والمؤامرات التي حيكت حولو ونجحت بتصفيتو  ،والفراغ السياسي الذي

خيـ عمى الدولة بعد مقتمو .
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ي في مسار الخالفة الفاطمية ( ٕٗٗ ٗ٘ٓ-ىػ ٔٓ٘ٛ -ٔٓ٘ٓ/ـ )
أثر الوزير اليازور ّ
اسمو ونشأتو:
ىو الحسف بف عمي بف عبد الرحمف  ،أبو محمد  ،اليازوري  ،وقد عرؼ باليازوري نسبة الى
ضيعة عاش فييا والده تسمى يازور بفمسطيف ،وكاف ميسور الحاؿ ،ذو فطنة كبيرة ،وعندما ازدادت
ثروتو أنؼ مف البقاء فييا ،وقرر األنتقاؿ الى مدينة أفضؿ حاؿ منيا ،وأختار مف الرممة

(ٔ)

موطنا

جديدا لو  ،اشتيربيا  ،وأتسـ والده بصدؽ الحديث  ،وسماحة النفس  ،وتولى قضاء أكثر أعماؿ

المدينة  ،ولو ابناف  ،اصغرىما الحسف  ،وأكبرىما القائـ  ،إال َّ
أف الحسف فاؽ ابيو وأخيو في جميؿ
سيرتو (ٕ)،ولكنو عزؿ مف القضاء في الرممة  ،ورحؿ الى مصر عسى أف يحقؽ ما يصبو اليو

وىي محاولة اعادتو الى وظيفتو السابقة ؛ لكنو أثر االستقرار فييا  ،ووجد ظروؼ مصر الداخمية،

خصبة لتحقيؽ طموحاتو المتنامية  ،ووجد َّ
أف خير طريقة لموصوؿ ألـ الخميفة السيدة رصد  ،أىداء

أحماال مف التفاح الى كبار قادة الدولة  ،بمغ اجمالي قيمتيا ثالثمائة دينار ،فمماآلت الخالفة

لممستنصر باهلل (ٕٗٚػ ٗٛٚىػٖٔٓ٘/ػٜٗٔٓـ ) قربت الييا أبا سعد التستري (ٖ)ورقتو الى مراتب
عالية وصار المتصرؼ في شئوف البالد وأصبح الوزير الفالحي

(ٗ)

تحت نفوذه والذي سعى لقتمو

وتمكف مف ذلؾ ما أغضب والدة الخميفة عميو وأبعدتو عف الو ازرة سنة (ٖٜٗىػٔٓٗٚ/ـ) ،وأقيـ،

ائي(٘)الذي سعى بدوره الى ٳبعاد اليازوري مف ديواف
بدالً عنو أبو البركات الحسيف بف محمد الجرجر ّ
والدة الخميفة ،بعد أف َّ
حؿ محؿ التستري واشغالو بمنصب قاضي القضاة ( ،)ٙإال َّ
أف اليازوري تمكف

مف البقاء بمنصبو في ديواف والدة الخميفة ،فضالً عف وظيفة قاضي القضاة سنة (ٔٗٗىػٜٔٓٗ/ـ)

مما أدى الى افشاؿ مايرمي اليو الوزير الذي أبعد عف الو ازرة لسوء سياستو ()ٚوكاف العمؿ في ىذا

الديواف لـ يكف مرغوبا خشية أف يقع ليـ ماوقع عمى التستري ( ،)ٛفكاف قبوؿ اليازوري لمعمؿ في

ديواف والدة الخميفة أوؿ سعادتو  ،وازداد نفوذىفي مفاصؿ الدولة  ،وأصبح الخميفة نفسو يستشيره

في األمور ،واليقطع أم ار دونو  ،واليخاطب إالّ عمى لسانو ( ،)ٜوىذا دليؿ عمى قبوؿ اليازوري

العمؿ في ديواف والدة الخميفة رغـ خطورتو رغبة منو في َّ
أف يصؿ الى تحقيؽ طموحاتو وسط جو
مف الطمأنينة مف جانب والدة الخميفة صاحبة النفوذ والداعمة لو.

وتولى عميد الممؾ زيف الكفاة أبو الفضؿ صاعد بف مسعود األمور ال بصفة وزير  ،وانما
بصفة وسيط  ،وظؿ يوىـ الرجاؿ بأف اليازوري كاف يحوؿ دوف تحقيؽ طموحاتيـ في زيادة أو

والية ،إال َّأنو فشؿ في ذلؾ  ،وعزؿ بعد قبوؿ اليازوري تولي الو ازرة في محرـ ٔٗٗىػٜٔٓٗ/ـ (ٓٔ).

وقبؿ حوالي العاـ مف توليو الو ازرة  ،أدى اليازوري مناسؾ الحج وزار مسجد رسوؿ اهلل(صمى اهلل

عميو والو وسمـ) فسقط عميو قطعة مف الخموؽ (ٔٔ)الذي كاف عمى حائط الحجرة  ،وكاف أحد قواـ
19

العذد  – 225المجلذ الثاني لسنت 2028م 2419 -هـ

مجلت األستار

المسجد قد شاىد ىذه الحالة وناداه ((أييا الشيخ ٳني أبشرؾ ولى الحباء والكرامة اذا بمغتؾ أنؾ تمي
والية عظيمة وىذا الخموؽ دليؿ عمى ذلؾ )) ولـ يمض حوؿ عمى ذلؾ حتى أنيطت الو ازرة اليو ،

وأحسف الى ذلؾ الرجؿ (ٕٔ) ،وقد جرى ذلؾ بعد أف سئمت والدة الخميفة المستنصر منرفض أبي

نصرابراىيـ (تٓٗٗىػٔٓٗٛ/ـ ) أخي أبي سعد سيؿ التستريوامتناعو عف تولي الو ازرة وبقي بابيا
مغمقا زىاء ثالثة أشير  ،وازاء ىذا الرفض قاؿ لو األمير رفقالخادـ

(ٖٔ

)((:ٳني أرى رأيا  ،فما

عندؾ فيو ؟ قاؿ اليازوري  :ماىو؟ قاؿ  :تكتب رقعة تمتمس خدمة السيدة وتعرض نفسؾ عمييا .

فقاؿ لو اليازوري :كنت أظف جميؿ رأيؾ في وٳيثارؾ مصمحة حالي  ،فأكذبني ظني  .فقاؿ :
بماذا؟ قاؿ ليزئؾ بي ،فإني قد أجيدت في العود ٳلى قرية كنت فييا فبخؿ عمي بيا .فكيؼ ٳذا

تعرضت ليذا االمر الكبير ومناوأة الوزراء؟ فقاؿ لو  :أما ترضى بي سفي ار لؾ في ىذا األمر وعمى

استفراغ الوسع لوجوب حقؾ عمي ؟ فٳف قضيت األقدار ببموغ الغرض في ذلؾ  ،فقد أدركنا مانؤثره
 ،وٳف تكف األخرى  ،فعمي أكثر مف العطمة ما نحصؿ ))

(ٗٔ)

 ،وقد سر رفؽ عندما شعر

باستعداد والدة الخميفة الستيزار اليازوري بعد نجاحو في اقناعيا (٘ٔ) ،بذلؾ اال اف االمر لـ يرؽ

لموزير الفالحي ،وتزايدت مكانة اليازوري يوما بعد يوـ وطمبت منو ّأاليقوـ ألحد تعظيما لو
وأصبحت األمور اليصرح بيا مف حيث الجوىر اال مف قبؿ االخيربدال مف الخميفة ووالدتو مازاد مف
مخاوؼ الوزير الجرجرائي مف تعاظـ شأف اليازوري فبدأ يدبر لو المكائد ( ،)ٔٙفذىب اليازوري

مسرعا الى والدة الخميفة يخبرىا مايحاؾ لو مف مكائد مف قبؿ الوزير الجرجرائي  ،فقالت لو )):
اليضيؽ صدرؾ بيذا األمر  ،فبابي لؾ  ،وخدمتي موفورة عميؾ وال أستبدؿ بؾ أبدا )) ( ،)ٔٚوفي

اليوـ التالى وىو الثاني منمحرـ سنة ( ٔٗٗىػ ٜٔٓٗ/ـ ) تولى القضاء  ،وقد عيد لو بالو ازرة في
السابع مف محرـ سنة ( ٕٗٗىػٔٓ٘ٓ/ـ ) ولقب بعدة ألقاب وىي  :بػ الوزير األجؿ األوحد
المكيف ،سيد الوزراء وتاج األصفياء  ،قاضي القضاة وعمـ المجد  ،خالصة أمير المؤمنيف ،

الناصر لمديف  ،غياث المسمميف ،داعي الدعاة ( ،)ٔٛوىذا ديدف الوزراء الفاطميوف الذيف يتيافتوف

عمى كثرة القاب الشرؼ

(ٕٓ)

()ٜٔ

 ،وكاف اليازوري مف كبار الدعوة الفاطمية قبؿ استي ازره وأثناء ذلؾ

 ،محتفظا بمنصبو االوؿ وىو المدير الخاص ألـ الخميفة المستنصر باهلل السيدة رصد فضال

عف احتفاظو بمنصب القاضي (ٕٔ).
مآثره وسجاياه الحسنة:

اولى اليازوري الحرميف اىتماماً كبي اًر  ،اذ كاف كثير التفقد الى احتياجاتيا

(ٕٕ)

وازداد رفدىما

بالنفقات الالزمة خالؿ موسـ الحج ألتي بمغت مائتي ألؼ دينار  ،وىذا رقـ لـ تنفقو أي دولة
اسالمية في رعايتيا لشؤوف الحج

(ٖٕ)

.
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أما مف حيث خمقو  ،فإنَّو عرؼ بأخالؽ عالية وأدب رفيع  ،فمف األمور الجدير بذكرىا عند

الحديث ع ف ىذا الوزير ،فقد كاف يقيـ مائدة طعاـ يحضرىا األعياف والوجياء مف القضاة والفقياء

واألدباء ،فيجتمع حوليا مايقارب العشريف شخصا  ،قاؿ القاضي عمدة الدولة ابف حميد  (( :كنت

أجمس عمى يساره  ،فاذا ازدحموا وكثر تضايقيـ عمى المائدة  ،جذبني اليو حتى يكاد ينحرؼ عف

مجمسو )) (ٕٗ)  .فيذكر لنا ابف حميد ىذا في موقؼ اخر ،متذك ار أحد األياـ وىو مجتمع مع جماعة
 ،أذف اليازوري ألحد فقيائو بالدخوؿ  ،وعندما دخؿ لـ يجد موضعا فجذب ابف حميد اليو بشكؿ

اذا مد األخير يده الى الطعاـ الترجع الى فمو اال بصعوبة  ،خشية اف تصيبو  ،فبينما ىو في
ىذه الحاؿ مد يده الى الطعاـ ولـ ينتظرعودة يده  ،اصاب مرفقو رداء صدره  ،وشعر بالحرج
وتأخرفي عودة يده  ،وقاؿ  (( :قد بسطنا انعاـ سيدنا الى حيث ال نستحقو  ،وأخرجنا الى سوء

األدب .ولو أنعمت بنصب مائدة نجتمع عمييا بحضرتو لكاف لنا في ذلؾ الشرؼ األوفر والفخر
األسنى  ،ولـ ننتو الى ىذا الحد في سوء األدب  .فقاؿ  :وما الذي اوجب قولؾ ىذا حتى ذكرت
ماذكرت ؟ ولقد نكدت بايراده  .فقمت  :ياسيدنا نسيئ ادابنا فتغفر ونعترؼ بالخطا فتنكره عمينا ،

ونعتذر عف ذلؾ فتمومنا عميو  ،فماندري بماذا نقابؿ احسانؾ  ،والبأي لساف نشكر تفضمؾ  .فقاؿ :

وما الذي كاف حتى نحتاج الى كؿ ىذا ؟  -وأقبؿ يجذبني وأنا أتقبض  ،حتى زاد تمكني باجتذابو
لي فوؽ ماكانت عميو أوال  ،وقرب كتفي مف صدره  ،وىو منطمؽ الوجو ظاىر البشر  .وكاف قبؿ

ذلؾ اليوـ يسمع حديثنا عمى المائدة وال يكاد يجيب ألنو كاف كثير الصمت قميؿ الكالـ النسمع منو
اال المفظ القميؿ عف الكالـ الكثير .فابتدأ ذلؾ اليوـ يتحدث بما يستطاب حتى يزيؿ عني ما أعتراني

مف الغـ بما كاف مني )) ...

لتفكره في األمور

()ٕٙ

.

(ٕ٘)

 ،ومف كثرة صمتو ىذا نسب اليو التيو والصمؼ  ،وانما كاف ذلؾ

وبمغ مف اىتمامو بالعمـ والعمماء وتعظيميـ فقد أخذ جانباً ميماً مف اىتماماتو حتى َّ
أف القاضي

أبا يوسؼ القزويني لقيو أحد االياـ في اثناء توجيو إلى ديوانو  ،فوقؼ لو واكرمو  ،وقضى جميع
حوائجو التي سألو عنيا  ،وكاف يردد معو عبارة السمع والطاعة  ،وسألو بعض األمراءعف ذلؾ ؟

(( أي شيء يكوف ىذا الشيخ ؟ فقاؿ لو  :ال شيء  .قاؿ  :ال شيء ال يقوؿ لو الوزير (السمع
والطاعة) ))

()ٕٚ

.

واجتمعت لميازوري مناصب رفيعة في الدولة لـ تجتمع لغيره مف تقميد الو ازرة وقضاء القضاء
وداعي الدعاة

()ٕٛ

أحس بأنو ابتعد عف ذلؾ رجع ليذا
 ،و كاف ذا طباع تميؿ لألعتداؿ  ،فإذا َّ

األعتداؿ وأستقاـ فيو  ،وكاف حريصا عمى األلتزاـ بحدود طعامو واليتعدى الحدود التي تجمب لو

الضرر ،فتحدثت مف كانت تقوـ بخدمتو احدى النساء قائمة بيذا الخصوص  (( :كنت أتولى
صالح ما يشربو مف الدواء في كؿ يوـ  ،وكاف اليعطؿ شربو يوما واحدا  .وذلؾ انو كاف يشرب
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والورد أسبوعا  ،ثـ يريح نفسو ثالثة اياـ  ،ثـ يشرب النقوع

(ٖٓ)

المغمى في الشتاء ،

في الصيؼ  ،أسبوعا لكؿ منيما  .ويشرب ماء البزور أسبوعا  ،ويشرب ماء الجبف

ثالثة أياـ  ،ويشرب ماء البقؿ أسبوعا  ،ثـ يشرب الراوند

دوائيف ثالثة أياـ  ،واليخؿ بذلؾ في صيؼ والشتاء ))

( ٕٖ)

(ٖٖ)

.

المنقوع كذلؾ  ،ويريح نفسو بيف كؿ

وعرؼ اليازوري بشدة حيائو  ،فاليكاد يرفع طرفو اال لضرورة  ،واليرد بػ ( ال ) في جوابو ألي

سؤاؿ موجو لو وكاف يجيب بػ (نعـ ) اذا استوجب ذلؾ مع اخفاض مف طرفو وبصوت خافت .واذا
سئؿ ولـ ير جوابا يطرؽ وال يرفع بصره

(ٖٗ)

ومف شدة حيائو كاف يغمض عينيو إذا ركب

(ٖ٘)

.

وكاف الذيف يحضروف مجالس سمره ٌّ ،
كؿ يعرفوا موضع جموسيـ  ،فمف اليشرب النبيذ يجمس في
يمينو  ،ومف يحتسيو عف يساره  ،وتوضع بيف يدي كؿ أحد منيـ الفواكو الجافة أو الطازجة  ،ومف

اليش رب توضع حالوة بيف يديو وقد ضربت ستارة الغناء  ،بينما الوزير منيمكا بالتوقيع عمى الرقع

الموضوعة امامو  ،يبقى الحضور في حديثيـ فيما بينيـ ىمسا واشارة  ،وبعد اف يأخذ شوطا في
التواقيع يعود لمحاضريف يحرؾ أحاديثـ لمف بيمينو بمستجدات االمور وبما في جعبتيـ ؟ فيقولوف

لو  )):سعادة حضرة سيدنا تميد لو صواب االراء  ،وقد خصيا اهلل تعالى مف ذلؾ بما ال تيتدي
عبيدىا اليو ))

()ٖٙ

.

وكاف اليازوري محبا لألدب والفنوف  ،مائدتو كانت حافمة باألدباء يومياً إال َّ
أف المصادر

التاريخية لـ تعط لنا معمومات وافية بيذا الشأف

()ٖٚ

.

لـ يأنؼ اليازوري مف أية مشورة ممكف األستفادة منيا  ،فكاف يصغي حتى مع مف لـ يكف

معروفا بآراء ونصائح قد عرؼ بيا عسى اف تنفع مشورتو  ،ويستمع الى رأي الحاضريف  ،فاذا
أكمؿ سماع مف جمس بيمينو عطؼ عمى مف كاف عمى شمالو فيستنطقيـ الرأي بما لدييـ  ،فال

يصوب المص يب واليخطئ مف أخطأ  ،ويبيت يتدارس االراء  ،فيصبح بالرأي الصائب  ،فكاف
اليستبد برأيو  ،ويقوؿ عف ذلؾ  (( :المستبد برأيو واقؼ عمى مداحض الزلؿ  ،وفي االستشارة حؿ

عقوؿ الرجاؿ ))

()ٖٛ

 ،ويوضح لنا ىذا األمر رغبة الوزير في اسداء الرأي السميـ مف أجؿ تحقيؽ

نتائج تجمب المنفعة لألىداؼ التي يبتغي تحقيقيا  ،الذي ُيظير تواضع القوي بدوف ضعؼ .
()ٖٜ

ومف ناحية اقتصاد الدولة وامكانياتيا المالية  ،فعرؼ عنو حرصو عمى مراقبة قدر ارتفاع الدولة
 ،فطمب مف متولي الدواويف باف يعمؿ كؿ منيـ ارتفاع ما يجري في ديوانو  ،وما عميو مف

نفق ات  ،وكمؼ بيذا األمر متولي ديواف المجمس وىو زماـ الدواويف  ،واسفر ارتفاع الدولة عف ألفي
ألؼ دينار  ،موضحا فيو أوجو ايرادات ونفقات الدولة  ،ويكوف صافي مايصؿ لبيت الماؿ مائتا

12

العذد  – 225المجلذ الثاني لسنت 2028م 2419 -هـ

مجلت األستار

ألؼ دينار ،مما حضي بتقدير الخميفة المستنصر (( وكانت الدولة طوؿ نظره في عرس  ،لتوالي

الفتوحات في أيامو  ،وعمارة األعماؿ بحسف تدبيره واستخداـ الكفاة فييا
بجودة اختياره ))

(ٓٗ)

 ،ويتبيف لنا قدرات عقمية يمتمكيا اليازوري في الجوانب األقتصادية  ،التي

أدت بدورىا ىذه االعماؿ الى تدارؾ االزمات االقتصادية التي شيدتيا الدولة الفاطمية مدة استي ازره.

وعرؼ اليازوري بشرؼ األخالؽ  ،وعمو اليمة  ،كريـ الطباع  ،وطيء األكناؼ ( أي مأموف

الجانب )  ،حميما  ،واسع الصدر  ،ندي الوجو  ،يستقؿ الكثير ويستصغر كؿ كبير ،مائدة طعامو
في كؿ يوـ كموائد المموؾ في األعياد والوالئـ

(ٔٗ)

وكاف اليبتاع لمطبخو اال ماىو معرؽ

الطير  ،والغميظ أويابس الصدر  ،فكاف سعر المعرؽ ستة أطيار بدينار  ،والمصدر

(ٕٗ)

(ٖٗ)

مف

باربعة

دنانير ،والمسمف ثالثة بدينار  ،أما الفائؽ (ٗٗ) ،فأثناف بدينار  ،فيكوف المسمف لداره ومف فييا  ،أما

الفائؽ فاليقدـ عمى مائدتو غيره
النيؿ

(٘ٗ)

.

وفي أثناء الغالء الذي شيدتو مصرسنة (ٗٗٚىػٔٓ٘٘/ـ) بسبب انخفاض مناسيب نير

()ٗٙ

والذي أسفرعف ارتفاع اسعار المواد الغذائية بشكؿ غير مسبوؽ  ،كاف الخميفة المستنصر

يحضر كعادتو مجمس اليازوري كؿ ثالثاء  ،فكاف اليشاىد أي تغيير قد حدث في مايقدمو عمى

مائدتو مف الدجاج الفائؽ  ،فقاؿ لمتولي أمر مطبخو (( :ويمؾ ! يكوف راتب مائدة الوزير الدجاج

الفائؽ  ،ومائدتي دوف ذلؾ ؟ ))

()ٗٚ

فرد عميو صاحب مطبخو قائال  (( :ياموالنا  ،ماذنبي اذا

قصر بؾ أصحاب دواوينؾ ومطابخؾ ولـ يطمقوا لمائدتؾ ما ألتمستو منيـ ؟ والوزير  ،فال يتجاسر

وكالؤه أف يقصروا في شيء مما جرت بو العادة في راتب مائدتو وغيرىا  ،مع تقديمو الييـ في كؿ
يوـ بالزيادة فييا وفي راتب داره ))

()ٗٛ

.

وقد أسبغ اليازوري بانعامو عمى أىؿ البيوتات واألشراؼ سكاف المنامة

الستر بالقرافة

(ٓ٘)

()ٜٗ

 ،والفقراء وأىؿ

يواصميـ بالبر والكسى  ،وقد تولى ذلؾ ( ابف عصفور) وىو وكيؿ والدة االخميفة

المستنصر ،فكانوا يعتقدوف اف ىذه األنعاـ تاتييـ منيا او مف ولدىا الخميفة  ،فواصموا بارساؿ
الخطابات البف عصفور  -بعد مقتؿ ناصر الديف اليازوري – وقالوا (( :قد جفينا مف موالنا
وموالتنا وانقطع برىما عنا  ،فمو أذكرتيما بنا ؟  -وأكثروا عمى ابف عصفور .فقاؿ ليـ  :الذي كنتـ
تروف ما كاف ليجيئكـ حتى يبعث اهلل ناصر ديف اخر ! فحينئذ يأتيكـ منو ماكاف يصمكـ بو  .فقالوا

 :نحف التمسنا مف موالنا وموالتنا  ،ولـ نمتمس مف ناصر الديف ؟ فقاؿ  :ما كاف يجيئكـ ذلؾ اال
مف الوزير  ،فاف بعثو اهلل لكـ فعساه يبركـ بما كاف يبركـ بو  .فعجبوا مف ذلؾ وأكثروا مف الترحـ

عميو ))

(ٔ٘)

 ،وتعكس لنا ىذه الرواية كرـ وعطاء الوزير بدوف رياء ومنة عمى أحد .
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وحظى اليازوري بشيرة واسعة لقوة شخصيتو  ،دعت المؤرخوف يألفوف الكتب عف سيرتو أشيرىا

(ٕ٘)
وي ُّ
عد بحؽ أبرز وزراء الدولة الفاطمية في عصرىا األوؿ بعد يعقوب بف
السيرة اليازورية
ُ ،
كمس ( ت ٖٓٛىػٜٜٓ/ـ) (ٖ٘) وعمي بف أحمد الجرجرائي (ٗ٘) .

االنتقام من المعز بن باديس الصنياجي :
نيض اليازوري بأمر الو ازرة بنجاح فاؽ اسالفو  ،وكانت لو عالقات طيبة مع الزعماء

المحيطيف بو اال المعزبف باديس الصنياجي (٘٘)حاكـ أفريقية (تونس) (ت ٗ٘ٗىػٕٔٓٙ/ـ) كاف
ينظر إليو بازدراء؛ كونو مف أصوؿ فالحية العمؿ ،ولـ ينفع معو عتاب أوتيديد مف اليازوري لو

التي بعثيا اليو عبر نائبو في القاىرة أبو القاسـ ابف األخوة  ،وأرسؿ اليو مف رجالو س ار مف أخذ

سكينتو ونعالو  ،تعبي اًر عف قدرتو في الوصوؿ اليو متى ما شاء لكف دوف جدوى ()٘ٙ؛ الف ابف
باديس أراد في شدة ليجتو أف يوقع بيف المستنصر ووزيره (.)٘ٚ

لـ ير ِ
عو المعز بف باديس لتحذيرات الوزير اليازوري وأستمر ابف باديس في خمؽ جو يسوده
التوتر بيف الطرفيف خاصة بعد اف قطع الخطبة عف الخميفة الفاطمي المستنصر وخطب لمخميفة

القائـ بامر اهلل العباسي (ٕٕٗىػ ػ ٗٙٚىػٖٔٓٓ /ػٗٔٓٚـ) سنة ( ٓٗٗىػ ٔٓٗٛ/ـ)( ،)٘ٛمستبعدا

ابف باديس أي دىاء محتمؿ مف الوزير الفاطمي  ،معتقداً َّ
أف بامكانو اىانتو بدوف عواقب وخيمة

( ،)ٜ٘وحاوؿ ابف باديس االيقاع بيف الخميفة ووزيره  ،وايياـ الخميفة فصار يكاتبو مكاتبة محب حتى

يتيمو بمواالتو  ،ويتنكر لو كاتبا لمخميفة في رقعة  ،بيتاً مف الشعر(( :وفيؾ صاحبت قوما الخالؽ
(ٓ)ٙ
ِ
تنطؿ عميو خدع ابف باديس  ،قائال
إف اليازوري لـ
ليـ لوالؾ ماكنت أدري انيـ خمقوا ))  .إال َ
ألصحابو (( :أال تعجبوف مف صبي بربري مغربي يريد أف يخدع شيخا عربياعراقيا ))

(ٔ)ٙ

،لذا قاـ

اليازوري باعداد العدة لمواجية ابف باديس بشكؿ ميداني بعد أف جمد نشاطو العسكري المباشر في
غرب الدولة  ،معتمدا عمى قبائؿ بني ىالؿ  ،وبني سميـ  ،وبني رياح  ،وغيرىمفي تنفيذ

سياستو(ٕ ،)ٙوبعد أف وجدت الخالفة الفاطمية انيا عاجزة بالتدخؿ المباشر في شؤوف المغرب

(ٖ)ٙ

باعثا أحد أمرائو  ،وىو مكيف الدولة الحسف بف عمي بف مميـ الى طرابمس في المغرب  ،اذ كاف

فييا يقطف بنو زغبة  ،وبني رياح  ،وكانا في مواجية عدائية مستمرة  ،لذا سعى اليازوري الى
تنقية االجواء  ،واعادة الوئاـ بينيما  ،فسار الييما مكيف الدولة حامال معو الخمع واألمواؿ الالزمة
لمصمح بيف الطرفيف  ،دافعا ليـ كؿ ديات القتمى بينيما  ،ومنحيـ المزيد مف األقطاعات(ٗ.)ٙ

بعد أف ىيأ اليازوري السالـ بينيما وحؿ ماكاف عالقا  ،أعد عدتيـ وأرسميـ لمحاربة ابف

باديس مبيحا ليـ دياره (٘ ، )ٙباعثا البف باديس  (( :أما بعد فقد أرسمنا اليؾ خيوال  ،وحممنا عمييا
ِّ ِ
َّ
اف َم ْف ُعوًال ،)ٙٚ()) )ٙٙ(وقد نجح في ذلؾ الى حد بعيد عبر ابعاده
رجاال فحوال ،ل َي ْقض َي الموُ أ َْم ًار َك َ
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ىذه القبائؿ ،وما كانت تشكمو مف عبئ عمى الدولة  ،فضالً عف تمقيف ابف باديس درسا قاسيا

()ٙٛ

بعد أف أغرى ىذه القبائؿ بالماؿ والجاه ((()ٜٙبفرو ودينار لكؿ أحد ،وأبيح ليـ حمى المغرب)) (ٓ،)ٚ

وزحفت ىذه القبائؿ نحو القيرواف كالجراد  ،اليمروف بشيئ االأىمكوه (ٔ ،)ٚوعندما ازدادت اعداد

العرب المتوجية نحو المغرب عف المتوقع طالبتيـ الدولة الفاطمية بدينار وفروة لكؿ مياجر،

(ٕ)ٚ
أف اليازوري قد عوض ما أنفؽ عمى
فتحصؿ منيـ أكثر مما أعطاه السابقوف  ،ويتضح مف ذلؾ َ
القبائؿ العربية حاثيـ عمى التحرؾ صوب المغرب بادئ األمر  ،منميزانية الدولة وأزداد المردود

المالي ليا عندما بدأت تفرض عمى مف يريد األلتحاؽ بيـ نفس مقدار ما أنفقتو .

حاصرت القبائؿ العربية ابف باديس في عقر داره بأفريقية فا ار منيـ مف حاضرتو القيرواف بزي

النساء  ،بعد أف ضايقوه  ،واستنزفوا أموالو  ،وتركو رجالو  ،متوجياً الى الميدية (ٖ)ٚسنة ( ٜٗٗىػ/
ٔٓ٘ٚـ) ،تاركا حريمو  ،وداره  ،وأموالو  ،وغممانو  ،واخذت القبائؿ العربية تعبث بممتمكات
المدينة  ،وقتموا رجاليا  ،وسبوا نسائيا  ،ونيبوا كؿ ماوقع في أيدييـ  ،وحؿ بالقيرواف وغيرىا مف
المدف والعمائر الدمار والخراب  ،وحمؿ مانيب الى حاضرة الفاطمييف القاىرة مف اآلآلت واألسمحة

(ٗ)ٚ
أف اليازورى قد لقف خصـ الدولة المتمثؿ
مما تقدـ َ
والعدد والخياـ  ،منتصريف ظافريف  ،يتضح ّ
بالمعز بف باديس درساً قاسياً ناجحاً بشكؿ ممموس باحتوائو  ،وتحجيـ مخاطره عف الخالفة

الفاطمية .

تصفية حساباتو مع بني قرة ()21والطمحيون(:)29
كاف بنو قرة قد أقتطعوا وممكوا وعمروا ضياع منطقة البحيرة في مصر ،وقوي نفوذىـ بمرور

الوقت  ،وأصبحوا مياليف لنزعة التمرد  ،وعدـ األنصياع لنفوذ الفاطمييف في األسكندرية  ،وذلؾ

أمر عمييـ رجال منيـ يدعى (المقرب)في شعباف سنة
بسبب ً
أف الخميفة المستنصر قد َ
(ٖٗٗىػٔٓ٘ٔ/ـ ) ولـ يحظبقبوليـ ،ولـ يعزلو الخميفة المستنصر عندما طمبوا منو ذلؾ (،)ٚٚ
وتعاضد معيـ الطمحيوف  ،وقد توحدت كممتيـ  .وكانت الدولة الفاطمية تتولى أمر األنفاؽ عمييـ ،
وفي

السنة

المذكورةكاف

والي

ىو

االسكندرية

ناصر

الدولة

حسف

بف

حمداف

امميـ
(ت٘ٗٙىػٕٔٓٚ/ـ) ،وقد استحؽ الطمحيوف عمى خدماتيـ مبمغ ثالثة االؼ دينار  ،وقد َ
الوزير اليازوري عمى صرفيا ليـ في غضوف شيريف  ،أالَ أنيـ استكثروا المدة  ،ولـ يحتمموىا ،
وطالبوا بني قرة العانتيـ عمى الوالي أللزامو بالذىاب الى الوزير في الجيزة لصرؼ مستحقاتيـ ،

ووجد ناصر الدولة باف المفر مف طاعتيـ  ،وألتقى بالوزيرالذي برر تأخر مستحقاتيـ قائال(( :ما
أخرنا ذلؾ عنيـ اال ألف السنة كثيرة النفقات والطوارئ .ولكف ىذه ألؼ دينار ،فخذىا وأنفقيا فييـ

الى أف نحمؿ باقي ماليـ مع ماؿ العسكر))

()ٚٛ

ويتضح لنا جميا مقدار نفوذ الطمحييف وبني قرة
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وأثرىـ في الدولة  ،لذا سعى الفاطمييف عمى تيدئة األمور ،ولكف ىذا المبمغ لـ يرؽ ليـ وحاوؿ
الوالى اقناعيـ مف أضافة الوزير ليـ ألفا اخر اال انيـ أصروا عمى أستالـ المبمغ كامال وطالبوا بيا

بعبارات شديدة الميجة أثارت حفيظة الوزير اليازوري وقاؿ(( :اجابتيـ الى ما التمسوه دفعة واحدة

بعد أخرى طمعيـ  .وواهلل الأطمقت ليـ درىما واحدا ! ))()ٜٚواستعاد مف ناصر الدولة االلفي دينار،
وأستعد لممواجية العسكرية معيـ ،وتج أر بنو قرة أكثر مف حميفيـ الطمحييف عمى عسكر الوزير،

وقتموا أثنيف منيـ  ،وقد تزامف مع ىذا الظرؼ في القاىرة ضيوؼ معززيف مكرميف مف بني قرة ،أبى

اليازوري القبض عمييـ والمساومة مع قبيمتيـ ،وأستدعى قادة دولتو  ،وأمر بتسييرىـ ليالً ،وتخمية
سبيميـ ،ورد عمى مف لـ يرؽ لو ذلؾ بقولو (( :قبح السمعة في القبض عمييـ وىـ في ضيافتنا
منعني مف ذلؾ  .فيـ في ىذه الحاؿ كالحرـ ،فمـ أستجز فعؿ ذلؾ  ،بؿ أطمقتيـ  ،وواهلل الأخذتيـ
اال مف ظيور دوابيـ !))(ٓ ،)ٛمما أثار عممو ىذا اعجاب أحد كبارقبيمة لواتو البربرية ،يدعى
بعجالف بف مطر عندما قاؿ(( :قد فعؿ ىذا الوزير شيئا لـ يسبقو اليو أحد  ،مف ٳطالؽ ىؤالء القوـ

 ،واستحيى فييـ بما فعمو .وواهلل ليظفرف بيـ ألف ىذا تقميد البغي  ،ؼٳف كاف فييـ بعد ذلؾ كائف

فالدائرة عمييـ ))(ٔ ،)ٛوىذا يظير لنا شيمة واباء اليازوري بعدـ تجاوز القيـ األخالقية في التعامؿ
مع الخصوـ رغـ حراجة الموقؼ .

استعد اليازوري لمقاء بني قرة لمعركة حاسمة معيـ عند موقع كوـ شريؾ(ٕ)ٛوألحؽ بيـ ىزيمة

نكراء في رمضاف سنة (ٖٗٗىػ ٔٓ٘ٔ /ـ ) غانما منيـ األمواؿ الكثيرة غير عابئ بناصحيو
بصعوبة مالقاتيـ وتحذير رجاؿ دولتو مف مغبة الدخوؿ في معركة خاسرة (ٖ)ٛبعد اف بعث

المستنصر باهلل العساكر مف طيء وكمب وغيرىـ  ،معز از امكانيات الجيش الفاطمي في مقاتمتيـ

(ٗ)ٛ
إف الخميفة
 ،وبعد تحقيؽ النصر الساحؽ ػ الذي حققو الوزير عمى بني قرة ػ قيؿ َ
المستنصراكرميفي الرابع مف شير رمضاف سنة (ٖٗٗىػٔٓ٘ٔ/ـ )وكانت عبارة عف خمعا فاخرة

مف غاللة قصب وطاقا وقميصا دبيقيا (٘)ٛوطيمسانا

()ٛٙ

،وعمامة قصبا  ،وحممو عمى فرس أصيؿ

بمركب مف ذىب يزف ألؼ مثقاؿ ،قائدا بيف يديو خمسة وعشريف فرسا وبغال بمراكب ذىب وفضة
 ،وحمؿ معو خمسيف سفطا مف أصناؼ الثياب  ،وزاد في نعوتو وألقابو  ،وشمؿ التكريـ أوالده ،
وبالغ في احساف وصفو واألطراء عميو عبرسجؿ قرئ بحضرة الخميفة بيف قواده وخدمو ووجوه

()ٛٚ
فر بنو قرة و الطمحيوف الى برقة  ،وأختفى أثرىـ في البحيرة ( ،)ٛٛوىذا دليؿ عمى
أجناده  ،وقد ّ
ثقة الوزير بنفسو وقدراتو  ،وعزمو عمى سحؽ مناوئيو  ،وما تكريـ الخميفة لو بمحفؿ مييب اال دليؿ

عمى حسف صنيعتو .
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في جزيرة صقمية :

عندما فرغ اليازوري مف أمر أىؿ البحيرة  ،فكر في ظرؼ جزيرة صقمية وما آلت اليو أمورىا
بمكاتبتيـ لألمير الزيري المعز بف باديس في أفريقية  ،وجعموه حاكما عمييـ ػ الذي خرج عف طاعة

الخميفة المستنصر باهلل الفاطمي

(ٓ)ٜ

وخطب لمخميفة القائـ بأمر اهلل العباسي سنة (ٕٗٗىػٔٓ٘ٓ/ـ)

اال انو لـ يحسف السيرة معيـ  ،فثاروا عميو  ،وتخمص أىؿ الجزيرة مف حكمو  ،ولـ ينجح البطريؽ
الذي ارسمو االمبراطور البيزنطي قسطنطيف التاسع (مونوماخوس) ( ٖٗٗػٗٗٙىػٕٔٓٗ/ػٗ٘ٓٔـ)
في حكمو ليـ عندما أستعانوا باألخير ،وقد طمبوا عفو الخميفة الفاطمي  ،فكتب الى مستخمص

الدولة بف أبي الحسيف الكمبي بواليتيـ إال أنيـ شكوه اليو بعد مدة قصيرة  ،فأرسؿ ليـ اليازوري أحد
أمرائو المعروؼ برجاحة عقمو  ،وىو صمصاـ الدولة بف لؤلؤ  ،حامال معو خمعا نفيسة  ،وأمره اف
يصمح حاليـ مع مستخمص الدولةبف أبي الحسيف  ،فإف أبوا واليتو اخرج سجمو ولبس خمعتو ،

وكاف لو ذلؾ بعد أف رفضوا أمرتو ،وأرسؿ صمصاـ الدولة بني أبي الحسيف الى القاىرة وىـ يزيدوف

عمى ثالثيف رجالً ،وأستقرت لو األمور(ٔ ،)ٜوىذا يدؿ عمى حسف تدبير اليازوري الذي انعكس عمى
نجاحو بيذا الشأف باستتباب األمور لصالح الخالفة الفاطمية في صقمية .
()12

:

(ٖ)ٜ

التي ثار فييا عمى الفاطمييف أميرىا عمي بف

إعادة األمور لمدولة الفاطمية في اليمن والنوبة
اليمف كانت تحت حكـ األسرة الصميحية

محمد الصميحي (ت ٜٗ٘ىػٖٔٓٚ/ـ) ،وتمكف الفاطميوف مف ارجاعو الى نفوذىـ  ،ودخؿ

طاعتيـ ،وخطب لمخميفة المستنصر ،وبعث الييـ النجاوي

(ٗ)ٜ

الى حاضرتيـ القاىرة (٘ ،)ٜومعيا

ىدية قيمة بمغت عشرة آالؼ دينار ((فجاء مف ذلؾ ما ليس في المظنوف ولـ ير مثمو فيما تقدـ ))

( ،)ٜٙثـ تمكف مف اخضاع النوبة وضاعؼ عمييـ ضريبة البقط (َّ .)ٜٚ
إف ضعؼ قدرات الفاطمييف
جعميا غير متمكنة في التدخؿ في بالد النوبة أحياناً اتخذت مف الضغط عمى النصارى في الداخؿ
وسيمة  ،ففي أثناء الظروؼ االقتصادية الحرجة التي مرت بيا مصر ،إذ كاف الوزير اليازوري قد

قبض عمى البطريرؾ اخرسطودلوس ))ٜٛ( ) Christodulusوبدوف اتخاذ أي تحقؽ معو ،
طالبيبدفع مبمغ قدره مائة دينار ،ولما استدعي الى القاىرة أرسؿ الى (عبد الدولة) الذي يدير منطقة
مصر السفمى  ،برأه مف التيـ الموجو اليو ،وذىب الى القاىرة في الحاؿ  ،واستحصؿ موافقة

اليازوري عمى اخالء سبيمو( ،)ٜٜنفيـ مف ذلؾ َّ
أف الفاطمييف وعبر وزيرىـ اليازوري كاف متتبعا
ألحواؿ اليمف والنوبة  ،وساعيا بوسائمو معالجة مشاكميما  ،والحفاظ عمى النفوذ الفاطمي فييما .
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عالقاتو مع البيزنطيين في أثناء األزمات األقتصادية:
شيدت مدة و ازرة اليازوري لمصر حالة مف القحط والغالء فيما عرؼ بالشدة المستنصرية
لتزامنيا مع خالفة المستنصر باهلل بسبب نقصاف مناسيب نير النيؿ بشكؿ خطير ،فقد وقعت ىذه

األزمة في سنوات ( ٗٗٗىػٕٔٓ٘/ـٗٗٙ،ىػٔٓ٘ٗ/ـٗٗٚ( ،ىػٔٓ٘٘/ـٗٗٛ،ىػٔٓ٘ٙ/ـ ،وفي
سنة ٓ٘ٗىػٔٓ٘ٛ/ـ )(ٓٓٔ) ،وقد أخرج المستنصرأموالو كافة ولـ يبؽ لو سوى سجادة يجمس عمييا

(ٔٓٔ)،وكاف المستنصر يشتري قبؿ حدوث ىذه الضائقة سنويا بمائة ألؼ دينارغمة كي يخزنيا

ويبيعيا فيما بعد بالسعر الذي يشاءه ،فكانت بمنزلة أحتياطي لمبالد وقت الفاقة ؛ فضالً عف أف
التجار اليستطيعوا البيع بالسعر الذي يبيع بو الخميفة (ٕٓٔ) ،إال َّ
أف اليازوري لـ يحسف النصح مع

الخميفة  ،إذ أشار عميو بشراء بدؿ الغالؿ لغرض التقرب منو واظيار حسف تدبيره (ٖٓٔ)،مواد ذات

منفعة تجارية أعمى ،مثؿ  :الخشب والصابوف والحديد والرصاص والعسؿ  ،وماشابو ذلؾ ،لذا لـ
يوجد ىناؾ أي أحتياطي مف الغالؿ في مخازف الدولة  ،فعندما حدث الغالء اليوجد لدى الخميفة

أي احتياطي منيا  ،وىنا أدرؾ اليازوري سوء تدبيره  ،فعمد عمى مصادرة ما لدى التجار ،وختـ
عمييا  ،وفي معالجة أخرى لتالفي تداعيات األزمة لجأ الى فتح باب المفاوضات مع االمبراطور
البيزنطي قسطنطيف التاسع ( مونوماخوس)  ،مف أجؿ استيراد ما مقداره أربعمائة أردب (ٗٓٔ)مف

الحبوب ،إال َّ
أف شيئاَ مف ىذا القبيؿ لـ يحدث بسبب معارضة االمبراطورة تيودو ار (ٗٗٙػ ٗٗٚىػ /
ٗ٘ٓٔػ ٔٓ٘ٙـ) ؛ التي خمفت قسطنطيف التاسع بعد وفاتو (٘ٓٔ)،ومع كؿ ىذا َّ
فإف اليازوري نجح
في تدارؾ ىذا الظرؼ الصعب ()ٔٓٙفأمتنعت تيودو ار مف جانبيا ارساؿ الحبوب لمصر ،أعقبيا
السماح لرسوؿ طغرلبؾ السمجوقي الصالة في جامع القسطنطينية فصمى بيا الجمعة وخطب لمقائـ

بأمر اهلل العباسي (ٕٕٗػٗٙٚىػٖٔٓٔ/ػٔٓ٘ٚـ) ،بالوقت الذي منعت القاضي القضاعي

(تٗ٘ٗىػٕٔٓٙ/ـ )مف ذلؾ ()ٔٓٚوالذي كاف موجودا حينيا  ،ما أدى إلى ارساؿ جيش مف قبؿ
األخير بقيادة مكيف الدولة الحسف بف عمي بف مميـ ()ٔٓٛمحاص ار الالذقية ()ٜٔٓلبعض الوقت ،

فردت تيودو ار عمى ذلؾ ارساؿ أسطوال يضـ ثمانيف قطعة لمساعدة الالذقية  ،وتمكف مف أسر

شونيف (ٓٔٔ)تابع لممسمميف فتعقبيـ مكيف الدولة الى أطراؼ أنطاكية (ٔٔٔ)وفؾ قيد االسرى  ،وقتؿ

مف البيزنطييف خمقاً كثي اًر  ،ثـ عاد األسطوؿ البيزنطي الى طرابمس  ،ودخؿ في قتاؿ مع اىميا ،

أسفرت عف مصرع البعض بيف الطرفيف  ،ثـ ارسؿ اليازوري جيشا آخرلتعزيز موقؼ ابف مميـ عمى
رأسو األمير السعيد ليث الدولةالذي نجح بدوره مف فتح الالذقية  ،وعندما لـ يتوصؿ الى اتفاؽ مع

البيزنطييف  ،أرسؿ جيشا ثالثا بقيادة األميرابف موفؽ الدولة حفاظ بف فاتؾ وابو الجيش عسكر بف
ا لحمى وجعؿ الجميع بأمرة ابف مميـ الذي أوغؿ في بالد البيزنطييف أس ار وقتال  ،في حيف توالت
الرسؿ والمكاتبات باألستمرار بيف الطرفيف حتى توصال الى ابراـ اتفاؽ يحتـ عمى البيزنطييف دفع
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الجزية التي بمغت نيفا وثالثيف ألؼ دينار ،والتي وصمت انطاكية في طريقيا نحو القاىرة  ،ولكف

حالما تواردت األنباء بمقتؿ اليازوري ((فأعيدت الى القسطنطينية  ،وزينت بالد الروـ لموتو  ،وكثر

ابتياجيـ بما صرؼ عنيـ مف خشونة جانبو عمييـ  ،وشدت شكيمتو )) (ٕٔٔ) ،تُظير لنا ىذه
األحداث مدى قدرة اليازوري عمى ارغاـ أعدائو بدفع الجزية ،فضال عف تضييؽ الخناؽ عمييـ

ومدى وقع ىيبتو في نفوسيـ وخشيتيـ منو  ،وما فرحيـ بموتو اال برىانعمى ذلؾ .
موقفو ازاء الخالفة العباسية ببغداد :

شيدت بغداد في سنة ( ٗٗٚىػٔٓ٘٘/ـ) نزاعا حاميا بيف قائد الجيش أبي الحارث ارسالف

البساسيري (ٖٔٔ)ذو الشخصية الرائعة الذي تمكف مف فرض األمف في بغداد (ٗٔٔ)والذي عال شأنو
وبمغ مقدار اقطاعو نحو ثالثيف ألؼ دينار ،وبيف وزير الخميفة العباسي القائـ بأمر اهلل أبي القاسـ

ابف المسممة (ت ٓ٘ٗىػٔٓ٘ٛ/ـ)(٘ٔٔ).

قصد البساسيري ديار بكروقد كتب لمخميفة المستنصر باهلل الفاطمي يستأذنو في الوصوؿ

اليو مع ثمثمائة مف الغمماف ،فاستشار اليازوري أىؿ دولتو باألمر  ،وكميـ وافقوا عمى قدومو ؛ َّ
ألف
فيو زيادة في عدد رجاؿ الدولة اال انو لـ يوافقيـ عمى ذلؾ وقاؿ  (( :ىذا الرجؿ قد كاناقطاعو

بالعراؽ ما يزيد عمى ثالثيف ألؼ دينار  ،ومعو اوالد مواله الممؾ أبي طاىر ابف كاليجار[ تٓٗٗ

ىػ ٔٓٗٛ/ـ] أمير فارس وخوزستاف البوييي وغيرىـ مف اوالد المموؾ ،وأجميـ اقطاعو الؼ ومئتا
دينار ،فاف أقتصر بو عمى مثؿ ما ليـ مف الواجب لـ يرض  ،واف زيد عميو كاف قبيحا  .وايضا

فانا ال نطيؽ مف عندنا اليوـ مف األتراؾ  ،فكيؼ اذا انضاؼ الييـ مثؿ ىذه العدة ؟ والصواب أف
يبقى بحيث ىو ،ونحسف اليو ونقيمو لمناصب اعداء الدولة  .فاف نيض بذلؾ كاف النفع لمدولة

واألسمميا  ،واف قصرعنو كاف ذلؾ برأسو ))

()ٔٔٙ

وقد تزامف في سنة (ٗٗٚىػٔٓ٘٘/ـ ) وصوؿ طغرلبؾ السمجوقي بغداد بقواتو مف خراساف

بأستدعاء الخميفة القائـ بامر اهلل العباسي لنصرتو عمى البساسيري ( ،)ٔٔٚوأخبر أعيف الوزير باألمر

وانو عازـ عمى التقدـ صوب بالد الشاـ لالستحواذ عميو ((وأنو دوخ الممالؾ وقتؿ المموؾ واحتوى

عمييا وانتشر صيتو وكبر في نفوس المموؾ  ،شأنو ولـ يبؽ لو معاند يخافو ))()ٔٔٛفوجد البساسيري

َّ
أف مف الحكم ة األبتعاد عف الصداـ معو والسيما انو معبأ جيشو عمى مايراـ فكتب اليو يينئو
بقدومو لمعراؽ وابدىاستعداده لمتعاوف معو واف أرض مصر كميا بأمرتو ،واظير لو اتفاؽ المسمميف

عمى صحة نسب الخميفة العباسي(.)ٜٔٔ
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أثار كتاب اليازوري دىشة طغرلبؾ وقاؿ(( :ىذا كتاب رجؿ عاقؿ  ،ويجب أف يعتمد ما أشار
بو))

(ٕٓٔ)

وأمر بعودة عساكره الى بالدىا ،وضرب طغرلبؾ خيامو عمى الجانب الغربي قاصدا الشاـ

مما أثار مخاوؼ اليازوري  ،وكتب الى طغرلبؾ (( :ال تغرنؾ األماني والخدع بأف أسمـ أعماؿ
ّ ،
الدولة وأخوف أمانتي لمف غذاني فضمو وغمرني أحسانو وتتعيف عمي طاعتو ومواالتو .فاف كنت

تسمـ الي مافي يدؾ لصاحبؾ في بالد العراؽ وأعماليا ،سممت اليؾ ما في يدي لصاحبي .
والواجب أف تكوف كممة األسالـ مجموعة البف بنت النبي ،الذي ىو اولى بمكانو مف غيره .واف
رغبت الى ما في الموادعة والميادنة انتظمت الحاؿ بيف الدولتيف وأمف الناس بينيما .فاف ابيت اال
الخالؼ ونزع بؾ اليوى الى الظنوف الفاسدة واألطماع الكاذبة  ،فميس لؾ عندي اال السيؼ  ،فاف

شئت فأقـ  ،واف شئت فسر؟ )) (ٕٔٔ) ،وىنا تبرز امكانيات الوزير ودىائو  ،إذ أبعد شبح الحرب

عف بالده  ،وبقي في والئو لمخميفة الفاطمي .

أغاظ م كر اليازوري طغ رلبؾ وقاؿ  (( :خدعني ىذا الفالح وسخر مني )) ( ٕٕٔ ) ،

طالبا مف أخيو اب راىيـ يناؿ العودةبالعسكر اليو  ،إال َّ
أف شيئاً مف ىذا القبيؿ لـ يحدث إذ

رفضوا الرجوع بعد أف أجيدىـ المسير في المرة األولى  ،وفي الوقت نفسو سعى اليازوري إلى بث

عيونو في عسكر طغرلبؾ يمنييـ بالوعود ويفسد أعيانيـ وتمكف مف كسب زوجة طغرلبؾ الخاتوف
التي نوت قتؿ زوجياوقيدت تحرؾ نحو اثني عشر ألفا عف مساندتو  ،وأخيو ابراىيـ يناؿ قائد جيشو

ووزيرىأبو نصر منصور الكندري (تٗ٘ٙىػٖٔٓٙ/ـ) (ٖٕٔ) .

دعـ اليازوري البساسيري مف المالمستنزفا معظـ أمواؿ القصرالفاطمي ليذه الميمة منذ سنة

(ٗٗٛىػٔٓ٘ٙ /ـ )(ٕٗٔ)والمشورة لو في قتاؿ طغرلبؾ الذي واجيو في الفي وخمسمائة مف الغز

عند سنجار سنة (ٓ٘ٗىػ ٔٓ٘ٛ /ـ )  ،وتمكف البساسيري مف دحر طغرلبؾ  ،ولـ يفمت مف

جيشو سوىمائتي فارس  ،حتى وصؿ بغداد عبر تقسيمو لفرقتيف احداىا تقاتؿ نيا ار  ،وأخرى تقاتؿ
مف المغرب الى الفجر  ،ووصؿ دار الخالفة (ٕ٘ٔ) ،وعندما أشرؼ عمى السيطرة عميو،صعد
الخميفة القائـ بامر اهلل العباسي مناديا (( :يا أىؿ بغداد!ويحضيـ عمى نصرتو والدفاع عف حوزتو

))()ٕٔٙواستجار القائـ بامر اهلل بابي المعالي العقيمي قريش بف بدراف بف المقمد أمير بني عقيؿ

(تٖ٘ٗىػٔٓٙٔ/ـ) ،وكاف مع البساسيري  ،فأجاره وقبض االخير عمى ابف المسممة  ،وشير بو
بعد اف ألبسو جمد ثور وجعؿ قرنيو عمى رأسو  ،وقتمو مصموبا سنة (ٓ٘ٗىػٔٓ٘ٛ/ـ )()ٕٔٚوخطب

وضربت السكة لممستنصر الفاطمي الذي ابتيج بيذا األنجاز التاريخي ( ،)ٕٔٛالتي سميت بالدنانير
المستنصرية  ،وكاف مكتوب عمى وجييا  (( :ال الو اال اهلل وحده الشريؾ لو  ،محمد رسوؿ اهلل ،

عمي ولي اهلل )) ،في حيف كتب عمى الوجو االخر(( :عبد اهلل ووليو  ،االماـ أبو تميـ معد

المستنصر باهلل أمير المؤمنيف ))ولبس الخطباء والمؤذنوف الثياب البياض( ،)ٕٜٔوعزـ اليازوري أف
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يحمؿ البف عـ قريش ابي الحارث ميارش (ٖٓٔ)عشرة االؼ دينارلتسميـ الخميفة العباسي لو ويرسمو
لمقاىرة ويحسف اليو ويعطيو راتبا يميؽ بو ويعقد لو ألوية العراؽ واعاده لمممكتو وخالفتو مف قبمو

((فمنعو حادث القدر  ،الذي حؿ بو قبؿ ادراؾ ما في نفسو)) (ٖٔٔ) ،قبؿ أف يعود طغرلبؾ الى

بغداد،

ويرجع

األمور

إلى

ماكانت

عميو،

ويقضي

عمى

حركة

البساسيري

سنة

(ٔ٘ٗىػٜٔٓ٘/ـ)(ٕٖٔ) ،وىكذا سطر اليازوري في بغداد نجاحاً ساحقاً لـ يحققو الفاطميوف ال قبؿ
وال بعد ىذا التاريخ مف خالؿ دعمو لمبساسيري  ،فضالً عف الدعـ اآلخر لو مف المؤيد في

الديف(ٖٖٔ)(تٓٗٚىػٔٓٚٚ/ـ)

(ٖٗٔ)

 ،وتالشى ىذا النصر الكبير بعد مقتؿ اليازورى ؛ بسبب

انقطاع الدعـ الفاطمي لمبساسيري (ٖ٘ٔ) ،ويعمؽ ابف تغري بردي()ٖٔٙعمى موقؼ المستنصر وتياونو

مف نصرة البساسيري (( :ولوال تخوؼ المستنصر مف البساسيري وترؾ تحريضو عمى ماىو
بصدده واال كانت دعوتو تتـ بالعراؽ زمانا طويال ))  ،وكاف اليازوري الرأس المدبر ليذه الفوضى

والقالقؿ  ،سواء في العراؽ أـ في أفريقية  ،وليذا نجد تشابياً كبي اًر بيف سياسة ىذا الوزير في
العراؽ وبيف سياستو في المغرب مع الدولة الزيرية  ،فيو سخر البساسيري في العراؽ  ،مثمما سخر

القبائؿ العربية في أفريقية البيدؼ فتح البالد  ،وانما ألثقاليا بالمشاكؿ وزعزعة األمف فييا(،)ٖٔٚ

نستنتج مف ذلؾ َّ
أف النصر التاريخي الذي حققتو الخالفة الفاطمية عمى العباسييف كاف لتظافر عدة
عوامؿ  ،كاف لموزير اليازوري دو اًر بار اًز فيو  ،إذ حققت بيذا  ،و ازرتو انجا اًز لـ تحققو أية و ازرة

أخرى في العيد الفاطمي.

ارجاعو حمب لسيادة الفاطميين:
أسس بني مرداس

()ٖٔٛ

دويمتيـ في حمب سنة ( ٘ٔٗىػٕٔٓٗ/ـ ) بعد تمكف أسد الدولة

صالح بف مرداس ( ت ٕٓٗىػٕٜٔٓ/ـ) مف أخذ زماـ األمور في مدينة حمب وقمعتيا (،)ٖٜٔفي
خالفة الظاىر العزاز ديف اهلل الفاطمي  ،وأرتفع شأنو  ،واثره الى أف ولي أمير الجيوش أنوشتكيف

الدزبري دمشؽ  ،وتمكنو مف دحر التحالؼ الثالثي ضد النفوذ الفاطمي في بالد الشاـ  ،بيف أسد

الدولة أمير الكالبييف وحساف بف المفرج أمير الطائييف وسناف بف عمياف أمير الكمبييف سنة

(ٕٓٗىػٕٜٔٓ/ـ ) في موقع األقحوانة (ٓٗٔ)قرب طبرية ،تولى شأف حمب شبؿ الدولة بف أسد

الدولة بعد مصرع أبيو في السنة المذكورة (ٔٗٔ) ،إال َّ
أف االخير قد قتؿ أيضاً في حربو مع أنوشتكيف

الدزبري سنة (ٕٜٗىػٖٔٓٚ /ـ )(ٕٗٔ) ،وأستخمؼ عمى حمبأحد غمماف االخير ،وىو رضي الدولة
بنجوتكيف (ٖٗٔ)لسنتيف  ،وعندما توفي الدزبري سنة ( ٖٖٗىػٔٓٗٔ/ـ )تغمب عمى المدينة ثماؿ بف

اسد الدولة صالح بف مرداس(ٗٗٔ)في عيد و ازرة الجرجرائي(تٓٗٗىػ ،)ٔٓٗٗ/الذي واله أمرحمب

عمى أف يدفع لو ماالً سنوياً  ،إال َّ
أف ىذا االمر لـ يرؽ لميازوري عندما تولى الو ازرة  ،ولـ يستطع
ابعاده  ،فمجأ الى استخداـ الحيمة معو مرسال اليو قاضي مدينة صورأبو محمد عبد اهلل بف عياض
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بعد أف وعده ومناه وأقنعو بالتنحي عف والية قمعة حمب وسمميا الى والي مف الخميفة المستنصر

وىو مكيف الدولة أبو عمي الحسف بف عمي بف مميـ بف دينار العقيمي  ،فضالً عف نائب اخر وىو

عيف الدولة أبو الحسف عمي بف عقيؿ وقد استمما أمر البمد والقمعة معاًوعوضو المستنصر الفاطمي

(٘ٗٔ)
بناء عمى طمبو وأغدؽ عميو بالكثير مف
بعكا وبيروت وجبيؿ
مقابؿ حمب  ،وأعانو بماؿ ً
االلقاب( ،)ٔٗٙفمما بمغ رفح ()ٔٗٚعمـ بأمر القبض عمى اليازوري  ،قاؿ  ((:واهلل اني أموت بحسرة

نظرة الى مف استمني مف ذلؾ الممؾ واخرجني بال رغبة والرىبة اال بحسف السياسة  .ولو راـ ذلؾ

مني قس ار لتعذر عميو))  ،بعد أف عجز عف ادارة حمب وكاف ذلؾ سنة ( ٜٗٗىػٔٓ٘ٚ/ـ ) (،)ٔٗٛ

وتـ اقامة الخطبة لمخميفة الفاطمي بدال مف الخميفة القائـ بامر اهلل العباسي ( ،)ٜٔٗوىذا ُيظير لنا
قدرة اليازوري عبر استخداـ دىائو السياسي في تنفيذ مايصبوا إلى تحقيقو ،إذ نجح في أرجاع حمب

لمسيادة الفاطمية بدوف أف تراؽ اية قطرة دـ.
عالقة اليازوري مع المييد في الدين:

عندما وصؿ المؤيد في الديف القاىرة قادما مف شيراز

(

ٓ٘ٔ)سنة ( ٖٗٛىػٔٓٗٙ /ـ )بعد

المضايقات التي تعرض منيا بسبب دعوتو لمفاطمييف فييا مف االمير البوييي أبي كاليجار (ٔ٘ٔ)،
وتمكف مف مقابمة المستنصر في آخر شعباف مف السنة التالية  ،عينو الوزير الفالحي استاذا عمى

باب المجمس الذي يدخؿ منو الى أـ الخميفة  ،إال َّ
أف اليازوري المتنفذ في مفاصؿ الدولة عزلو عف
عممو خشية مف اتصالو الوثيؽ بالمستنصر وأمو أواخر سنة ( ٖٜٗىػٔٓٗٚ /ـ )(ٕ٘ٔ) ،وعندما لـ

يصؿ المؤيد الى مرتبة الدعوة تحقيقا لطموحاتو  ،أراد الرحيؿ عف مصر ،إال َّ
أف اليازوري أقنعو

با لعدوؿ عف ىذا األمر  ،وظف المؤيد انو قد أوحي اليو مف الخميفة أوأمو فاضطر المؤيد اجابتو

الى ما أراد (ٖ٘ٔ) ،يبدو أف اليازوري لـ يستنفذ مآربو بعد مف المؤيد لتعزيز نفوذه في الدولة فاعتماده
عميو في األمور الفقيية كأحد مبررات رجاء اقامتو التي ستكشفو األياـ الالحقة برىاف عمى ذلؾ .

لـ يكف اليازوري عمى درجة كافية مف العمـ ػ كما يراىا المؤيد ػ واصفا اياه بالرجؿ العاطؿ مف

المواىب التي تؤىمو لمرتبة الدعوة  ،رغـ انو كاف أحد الدعاة  ،إال َّ
أف ذلؾ لـ يمنعو مف التقرب
اليو ،وقاؿ المؤيد عف ذلؾ (( :وأجتيد أف يكوف عمى كثير ممف سبقو الى ىذا المكاف مبر از  ،وأف

يكوف ما يمفظ بو مف فوؽ ىذا المنبر معج از ،ليعمـ أني قد أمحضتو ودي ،واجيدت في تجميمو
وتحسينو جيدي ،واليخدشني بظفر الحسد كيؼ ىو في ىذا االمر دخيؿ وأنا فيو أصيؿ  ،فجعمت

احوؾ لو وشيا مف األلفاظ يقرأىا في األندية ،لوال توقيعاتو فييا زيادة مف عنده ىي النقص
بعينو))(ٗ٘ٔ) ،فقد كاف اليازوري يق أر ما يكتبو لو المؤيد في مجالس الدعوة كأنيا مف عنده  ،وانقطع
عف زيارة الوزير أبي البركات الجرجرائي  ،ولـ يزره إالّ لماما (٘٘ٔ) ،وخشي الوزير مف شدة صمة

اليازوري  ،بالمؤيد فاراد األيقاع بينيما  ،وكما قاؿ المؤيد (( :ويصدـ أحدنا باآلخر كما يفعمو الدىاة
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(

الذيف ىو منيـ )) ( ،)ٔ٘ٙماجعؿ المستنصر يزج الجرجرائي بالسجف سنة ( ٕٗٗىػٔٓ٘ٓ/ـ )

 ، )ٔ٘ٚويستوزر اليازوري محمو  ،وبدؿ أف يعيف المؤيد كداعي مثمما توقع  ،ندب ليا القاسـ بف عبد
العزيز بف النعماف ( ،)ٔ٘ٛورد اليازوري عمى عتاب المؤيد لو ػ بيذا الشأف ػ أف عجائز أسرة
النعماف توسطف لدى أـ الخميفة وىدأ مف آالمو

( )ٜٔ٘

ووعده وعداً حسناً وانتظر المؤيد الوفاء بو إال

أف شيئا مف ىذا القبيؿ لـ يحدث  ،وربما َّ
إف المؤيد شدد مف ليجة العتاب لو ما أدى الى الجفاء
بيف الطرفيف زاد عمى سبعة أشير  ،وبعد أف حقؽ الوزيراليازوري نصره عمى بني قرة في ذي

القعدة ( ٖٗٗىػ ٔٓ٘ٔ /ـ ) فينئتو الوفود  ،واستجاب المؤيد لضغوط أصحابو ورضخ لمصالحتو

ارضاء ليـ (ٓ.)ٔٙ

استمرت العالقة التي تربط اليازوري بالمؤيد تتأرجح بيف الرضى والقبوؿ  ،في الوقت الذي

تولى المؤيد ديواف االنشاء ( ٔ.)ٔٙ

وعندما أصيب القاسـ بف عبد العزيز بف النعماف بالفالج

( ٕ)ٔٙ

 ،ندب الييا ابنو ما زاد شقة الخالؼ

بيف اليازوري والمؤيد الذي زاد بيجائو لموزير،فاضطر مف يرسؿ الييفي أحد االياـ قائال لو (( :

انني أخذتؾ مف ثالثمائة دينار رزقا الى ألؼ وزيادة فمـ ال تعرؼ الحؽ عمى نفسؾ ))

(ٖ)ٔٙ

فرد المؤيد عميو  (( :لو عممت فحوى قولؾ ىذا الذي قمتو لقيدت لسانؾ عنو  ،فأنت ىجوت
السمطاف خمد اهلل ممكو بو قبح ىجو  ،أف جعمت استحقاقي بحضرتو ثمثمائة دينار وفي دولتو مف

اليوازي ظف ار مف أظافري في خدمتو مف المشرقي والمغربي  ،ولو الماؿ الممدود مف خزانتو رزقا ،

وما أنكر أنؾ أخذتني مف قمة الى كثرة  ،ومف عطمة الى عمؿ ولكنؾ اذا ذكرت ذلؾ فاذكر بذكره

عف أي مكاف قطعتني  ...فال تمف عمي بما أعطيت  ،فالذي منعت أكبر )) (ٗ.)ٔٙ

وفي أثناء حركة البساسيري ضد الخالفة العباسية في بغداد  ،أنتيز اليازوري انشغاؿ الفاطمييف

ايفاء بالوعود التي قطعوىا ازاءه  ،فسعى ألخراج المؤيد
باعداد األمواؿ والخمع والسالح دعما لو و ً
مف مصر  ،وعمد الى الحيمة سائال المؤيد ذات مرة عمف يصمح لقيادة ىذا األمر ،ففطف المؤيد
الى مايرمي اليو الوزير وجاوبو برفؽ حتى اضطر بالتصريح بأف الخميفة نفسو أمر بأف يسافر

المؤيد مع ىذه الذخيرة ( ٘ ،)ٔٙاال أف المؤيد أعتذر حتى حدد موعد سفر الركب  ،فتمسؾ اليازوري
بأذياؿ المؤيد يستعطفو ويحثو عمى تولي قيادة ىذا الركب  ،قائال لو  (( :افترقنا اليؾ وافتقرت

الدولة واألسالـ والمسمموف  ،وديانتؾ تقتضي أف تصرخ صريخيـ  ،وتجير مستجيرىـ )) (،)ٔٙٙ
فسخر المؤيد منو قائال (( :سبحانى سبحانى اف كنت بيذه المثابة ومحال ليذه المخاطبة ))

()ٔٙٚ

 ،وكاف الجو السياسي الذي تعيشو القاىرة مشحونا بالمؤامرات  ،لذا فكر اليازوريبابعاد المؤيد منو

( ،)ٔٙٛخاصة بعد استئثاره بنفوذ كبير لدى الخميفة المستنصر ( ،)ٜٔٙوبعد الحاح اليازوري عميو

قبؿ المؤيد بذلؾ كارىاً  ،ولكف بشرط أف اليتوجو اليو لوـ اف فشمت الميمة  ،فأجيب الى ما أراد
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وصدر توقيع الخميفة المستنصر نفسو عميو ،مفضال لبس زي أىؿ العمـ عمى لبس خمع الو ازرة(ٓ،)ٔٚ
وكاف اشتراط المؤيد ىذا جاء بسبب ضخامة الميمة الموكمة اليو  ،وىي القضاء عمى الخالفة

العباسية  ،في ظؿ ضعؼ قدرات الخالفة الفاطمية (ٔ)ٔٚوقد حذر اليازوري المؤيد مف دخوؿ حمب،
واالتصاؿ بمعز الدولة أبو عمواف ثماؿ بف صالح الذي انتزعيا مف الفاطمييف  ،إال أنو لـ يأخذ

بنصيحة اليازوري  ،ونجح في ميمتو في الشاـ والعراؽ (ٕ ،)ٔٚيبدو لنا أف اليازوري خشي مف
لمعاف شخصية المؤيد وأثره داخؿ القصر الفاطمي  ،فأراد ابعاده بشتى السبؿ عنو وأدخمو بقضايا

كبيرة في الشاـ والعراؽ لغرض توريطو بيا وأثبات ضعؼ قدراتو  ،إال َّ
أف المؤيد حقؽ نجاحاً

مذىالًلمفاطمييف بادئ األمر الشاـ وبغداد  ،الى أف آلت األمور لغير صالحيـ لضعؼ الدعـ

الفاطمي لجيوده.

ومايبيت عمى اليازوري:
بدأ الدسائس
ّ
أعتاد الخميفة المستنصر اف يحضر مجمس وزيره كؿ يوـ ثالثاء ويبيت عنده وىو مسرور،

ويحضر لمخميفة مف التحؼ والطرؼ والغرائب ما ال يستطيع القياـ بو غيره  ،واستمر عمى ىذه
الحاؿ ثماني سنيف  ،وسط تزايد الحاسديف لو لما نالو مف المكانة الرفيعة في الدولة  ،بدؤوا يحيكوف
لو الدسائس  ،إذ قاـ اثناف مف المستخدميف  ،أحدىما كاف مف حاشيتو يعرؼ (بفرج المغراوي ) ،

واالخر ىو خازف بيت مالو يدعى ( تبنا )ادعوا عميو انو نقؿ األمواؿ الى الشاـ في القدس والخميؿ،
وأنو ينوي اليرب الى بغداد (ٖ ،)ٔٚوفي الحقيقة اف اليازوري لـ يكف مستبعدا عف الشبيات التي
أحاطت بو  ،إذ لـ يزداد خراج مصر الى أكثر مف مميوف دينار  ،مع انو كاف قبمو وبعده يزيد عف

ذلؾ(ٗ.)ٔٚ

وصادؼ اف صفي الممؾ بف اليازوري استجاب أللتماس الخميفة لدعوتو اليو  ،وعند مجيء

األخير برفقة خواصو  ،أندىش مما وجده مف فرش فاخرة  ،غالية الثمف  ،إال َّ
أف عمدة المموؾ بف
حميد بقي صامتا فاستفيـ اليازوري السبب َّ
فرد عميو قائالً  (( :ياسيدنا  ،عندي أحد الرأييف  :اما

أف تأمر بازالة ىذه الفرش ونصب غيرىا مما ىو مستعمؿ  ،أو تحممو الى الخميفة اذا انقضى
جموسو عميو  .فقاؿ  :وما ىو ىذا ؟ أليس ىو مما أنعـ بو وصار اليو مف فضمو ؟ وماقدره حتى
تمتد عينو وتتطمع نفسو لو ؟ أما ازالتو ونصب غيره  ،فما كنت لكسر نفس ىذا الصبي  ،واف

أمرت بازالتو حزف وانكسرت نفسو  ،وقاـ ))(٘.)ٔٚ

أقاـ الخميفة يومو مع اليازوري في داره  ،وقد َّ
أعد لو مف طرؼ الحديث  ،وعاد بعدىا الى قصره
في اخر النيار  ،برفقة خواصو  ،فتحدث الوزيرعمى انفراد مع ابف حميد قائال لو  (( :يا عمدة

الدولة  ،واهلل ما أخطأ حزرؾ فيما قمت باألمس  :منذ دخؿ الخميفة الى أف خرج لـ يطرؼ طرفو
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عف تأمؿ الفرش  ،فاذا وجيت طرفي نحوه أطرؽ وتشاغؿ  .فقاؿ  :ياسيدي  ،اذا فات األمر

األوؿ ،فاليفوت الثاني فقاؿ  :واهلل الفعمت  ،والغممت صفي الممؾ بحرمانو اياه ! )).

()ٔٚٙ

 ،وىنا

نجد تعاطؼ اليازوري عمى ولده صفي الممؾ غير عابئ مف النتائج التي قد تترتب عميو ولـ يصغ

لمنصيحة .

فما ذكره عظيـ الدولة متولي الستر ()ٔٚٚأثناء القبض عميو  :كاف جؿ وقتو صائما  ،قمما

يفطر  ،يكثر مف تالوة القراف  ،واليسأؿ عف شيء مف طعاـ أو شراب  ،وكاف خالؿ و ازرتو كثير
الصمت  ،مطرقا  ،ساكف النفس ،وكاف الظف بصالفتو وعدـ أكتراثو لمناس (( فمما صار في حالة
القبض والخوؼ كانت حالو عمى مثؿ ما كنا نشاىده منو ونتيمو فيو )) (.)ٔٚٛ

وقد أىتـ اليازوري بعمؿ مايميؽ بو  ،فقد أمر صناعو  ،وكاف عددىـ مائة وخمسوف صانعا

وعمى مدى تسع سنيف بصنع خيمة كبرى  ،أنفؽ عمييا ثالثيف ألؼ دينار  ،ورسـ عمييا رسوما مف
الحيوانات وشتى الزخارؼ واالشكاؿ  ،عمى النسؽ نفسو الذي صنعو الخميفة العزيز باهلل

(ٖ٘ٙػٖٛٙىػٜٚ٘/ػٜٜٙـ)الى االمبراطور البيزنطي إال َّأنو أضخـ منو (.)ٜٔٚ

ووصؿ نفوذ اليازوري حدا بعيدا ،مف خالؿ استجابة الخميفة لطمبو بطبع أسمو عمى السكة

الذىبية والفضية نحو شيرثـ أوقفت  ،وكانتصفة سكتو :

ضربػػت في دولة اؿ اليدى
مف اؿ طو واؿ ياسيػ ػػف
مستنصر باهلل جؿ اسػ ػ ػػمو
وعبده الناصر لمديػ ػ ػ ػػف

(ٓ)ٔٛ

وفي أحد األياـ دخؿ ابف حميد عمى الوزير في صباح يوـ باكر  ،وقد قدمت لو الدابة عند

باب المجمس  ،فخرج ليركب  ،مرتديا ثوب أسمر الموف مميح السمرة  .فسار الوزير ثـ عاد عند
فعجبت مف
عمي ،
ُ
انقضاء المائدة  ،قاؿ البف حميد  (( :قد لحظتؾ اليوـ تنظر الثوب الذي كاف ّ
كنت بحيث ِ
جرت العادة  .فأقبؿ يتأمؿ الثوب  ،ولـ يزؿ يزحؼ مف
فمما مثمت بحضرة موالنا ُ
ذلؾ ّ ،

الدست (ٔ)ٔٛحتى قرب مني  ،فتغافمت عنو  ،ولحظتوُ وقد مد يده الى الثوب ليممسو  ،فقمت في
نفسي  :زاؿ عجبي مف عمدة الدولة اذا كاف الخميفة عمى ىذه الصفة  ،وىو ثوب ممحـ
(ٕ)ٔٛ
اساني ))(ٖ)ٔٛفرد عميو عمدة الدولة ابف حميد قائال  (( :المموؾ اذا أنعموا عمى أحد ممف
خر ّ
في دولتيـ نعمة وتظاىرة بيا  ،استحاؿ األحساف واألصطناع حسدا وممال )) (ٗ ،)ٔٛيتضح لنا اف
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الوزير لـ ياخذ بنصيحة عمدة الدولة بشكؿ جدي  ،وربما انؼ مف االنصياع الى الضغوط

المتواصمة عميو مف قبؿ الخميفة وحاشيتو ولـ تكف تقديراتو لألمور في محميا .

أما موقؼ خميفة اليازوري بالو ازرة البابمي (٘)ٔٛ؛ فقد تنكرلو  ،إذ لـ يحسف الوزير البابمي لسمفو
ِ
يكتؼ بأعتقالو بمصر بؿ نفاه مع أوالده ونساؤه وحاشيتو الى تنيس ( ،)ٔٛٙوسعى
اليازوري  ،ولـ
يتمؽ ام اًر بشأف ذلؾ  ،معتب ار
الى قتمو خشية العفو عنو  ،وحاوؿ أقناع الخميفة المستنصر بقتمو ولـ َ
صمت الخميفة  ،وعدـ معارضتو الصريحة بقتمو رضا بذلؾ  ،لذا نفذ أمرقتمو وقطع رأسو في الثاني
والعشريف مف صفر سنة (ٓ٘ٗىػ ٔٓ٘ٛ /ـ ) وجمبو لمقاىرة والذي أثار سخط الخميفة عمى وزيره
البابمي  ،وألقيت جثتو عمى مزبمة الى أف أمر الخميفة بتكفينو  ،وتجييزه  ،والصالة عميو  ،ودفنو ،

وألحؽ رأسو  ،ودفف مع الجثة بعد مدة قميمة (  ،)ٔٛٚوىكذا قضى الوزير اليازوري نحبو  ،وكانت

مراسالتو لطغرلبؾ لغرض ايقاؼ زحفو نحو مصر ،أحد الذرائع التي تمسؾ بيا خصومو لغرض

االيقاع بو وتصفيتو (.)ٔٛٛ

حال الخالفة الفاطمية بعد مقتل اليازوري :
قد ترؾ اليازوري مف بعده فراغا أمنيا كبي ار  ،وأزدادت الفتف واألزمات وتفاقمت يوما بعد يوـ ،
ولـ يسعؼ حاؿ الدولة وحؿ أزماتيا أربعة وخمسوف وزي ار واثناف وأربعوف قاضيا جاؤوا بعده  ،ولـ
يزاوؿ عممو البعض منيـ سوى أياـ ،الى اف أضطر لألستعانة بوالي عكا أمير الجيوش بدر

الجمالي(()ٜٔٛت ٗٛٚىػٜٔٓٗ/ـ) سنة (ٗٙٙىػٖٔٓٚ /ـ ) ألستتباب األمف في دولتو (ٓ ،)ٜٔوبعد
مصرعو لـ ترى الدولة صالحا  ،ولـ يستقـ أمرىا  ،وتناقض أمورىا (ٔ)ٜٔوبموتو أصبحت والدة
الخميفة بدوف مشور قوي ليا  ،يحفظ ىيبتيا وكرامتيا في الحكـ  ،مماجعؿ نظاـ الحكـ يزداد سوءا

(ٕ ،)ٜٔوكاف الوزراء تتحكـ بشؤونيـ والدة الخميفة واليوجد لمخميفة مشاركة لموزير في تحمؿ أعباء

الو ازرة (ٖ)ٜٔولـ يستطع أحد بعده اف يوقؼ القوى السياسية المتصارعة والتي تمكف اليازوري في
و ازرتو مف كبحيا (ٗ،)ٜٔوقد تنامت النزعة العسكرية عمى حساب الطابع المدني  ،بؿ زاد عمى

حساب الخميفة نفسو ( ٘ ،)ٜٔوساعد عمى تردي األوضاع سوءا ضعؼ الوزراء الذيف جاؤوا بعده

ولـ يعد ليـ مف األمر شيء ،فازداد عزليـ ،بؿ كاف مف الوزراء مف يعزؿ أو يسجف  ،ثـ يعاد
لمو ازرة حتى فقد ىذا المنصب ىيبتو  ،وأصبح ىـ الوزراء األحتفاظ بمناصبيـ ضد مكر خصوميـ ،

والسعي الى األثراء غير المشروع بشتى السبؿ ،كما قبؿ بعضيـ بمنصب اقؿ مف الو ازرة بعد عزلو
منيا  ،وىذا األمر لـ تشيده الو ازرة في تاريخ الدولة ( ،)ٜٔٙويعد اليازوري آخر وزراء التنفيذ األقوياء
الذي جمع فضال عف الو ازرة القضاء والدعوة ،كوف وزير التنفيذ وزي ار معينا  ،يعمؿ تحت مراقبة

الخميفة ومراقبة أنشطتو ()ٜٔٚوبمرور الزمف برىنت األياـ الخطأ الفادح الذي أسفر عف قتؿ الوزير ،
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إذ ليس مف الضروري تصفيتو ،وكاف باالمكاف منحنو وظيفة أدنى بدال مف ذلؾ  ،نظ ار لعجز

الخميفة في حؿ المشاكالت الكبرى ،فضالً عف الترتيبة العرقية والفئوية لقصر الخالفة والجيش ،

لقد وقع الخميفة تحت يد زمرة فاسدة ،لـ يقدموا لو نصائح مخمصة  ،وقد شغموا رجاؿ األدارة عف

واجباتيـ  ،وتركوه في حيرة مف أمره ( ،)ٜٔٛوالشؾ َّ
أف تصفية اليازوري مف قبؿ أعدائو وحاسديو،أدى

فقد الخالفة الفاطمية شخصية ميمةاستوعبت مجريات األحداث وظروؼ الدولة وكانت كفيمة

بسيرىا الى شاطئ األماف ،لذا غيابيا ترؾ فييافراغاً سياسياًبيناًليا الى أف استدعى المستنصرباهلل
ببدر الجمالي ليدلوا بدلوه فييا ،ويضع حدا لمفراغ السياسي الذي تركو الوزيراليازوري .

اليوامش والمصادر:
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ص 82؛ المقفى الكبٌر ،تحقٌق :محمد الٌعالوي ،ط ،2دار الغرب االسالمً (بٌروت2886-م) ج ، 3ص 289؛
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بن ٌوسف  ،كان ٌهوي وأسلم وكان معروفا بصروف الكتابة وناظرا على الشام قبض علٌه سنة 437هـ 1849/م
وقتله بعد ان أبعدته والدة الخلٌفة عن الوزارة لقتله ابً سعٌد التستري ٌ ،نظر  :ابن الصٌرفً  ،االشارة الى من
نال الوزارة  ،ص39ـ. 38
( ) 5الجرجرائً  :الوزٌر االجل الكامل األوحدعلم الكفاة سٌد الوزراء ظهٌر سماء الخلصاء فخر األمة ذو
الرٌاستٌن صفً أمٌر المؤمنٌن استوزر سنة 437هـ1849 /م  ،عرف بسوء سٌرته وفشل سٌاسته الداخلٌة وفً
تصرٌف شؤون الشام وشجع خصومه من تألٌب الخلٌفة المستنصر علٌه والقبض علٌه ونفٌه الى صور منتصف
شوال سنة 441هـ1847/م  ،ثم افرج عنه  ،توفً بقٌسارٌة فً فلسطٌن وهو ابن أخ الوزٌر أبً القاسم
الجرجرائً وهو علً بن أحمد  ،ابو القاسم ( ت436هـ1844/م)  ،الذي ولد فً جرجراٌا فً سواد العراق ،
وسكن مصر  ،وازداد التظلم منه فً عهد الحاكم بامر هللا الفاطمً ( 386ـ 411هـ776/ـ1828م) ما أدى
ألعتقاله سنة 483هـ 1812 /م وأطلق سراحه ثم صدر أمر بقطع ٌدٌه سنة 484هـ1813 /م ونفذ االمر  ،تولى
دٌوان النفقات سنة 486هـ  1815 /م ولقب بنجٌب الدولة فً السنة التالٌة  ،واستوزره الخلٌفة الظاهر باعزاز
دٌن هللا (411ـ 429هـ1828/ـ1835م) سنة 418هـ 1829/م وأقره الخلٌفة المستنصر باهلل ورفع قدره ولقبه
بالوزٌر األجل األوحد صفً أمٌر المؤمنٌن وخالصته ٌ،نظر :الكندي  ،ابو عمر محمد بن ٌوسف بن ٌعقوب ( ،ت
353هـ763/م ) الوالة والقضاة  ،تحقٌق :محمد حسن محمد حسن اسماعٌل – واحمد فرٌد المزٌدي ،ط،1
منشورات دار الكتب العلمٌة (بٌروت2883-م) ص359؛ المؤٌد فً الدٌن  ،هبة هللا الشٌرازي  ،سٌرة المؤٌد فً
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الدٌن داعً الدعاة ترجمة حٌاته بقلمه ،تقدٌم وتحقٌق :محمد كامل حسن ،ط ،1دار الكتاب المصري (القاهرة-
1747م) ص ، 86هـ 4؛ابن الصٌرفً  ،األشارة الى من نال الوزارة  ،ص 35؛ ابن القالنسً  ،ذٌل تارٌخ
دمشق  ،ص 88؛ ابن خلكان ،أبو العباس احمد بن محمد بن ابراهٌم بن أبً بكر  ،وفٌات االعٌان وأنباء أبناء
الزمان ،حقق أصولهٌ :وسف علً طوٌل -ومرٌم قاسم طوٌل  ،ط ،1دار الكتب العلمٌة (بٌروت1778-م)  ،ج3
ص 358 – 359؛ المقرٌزي  ،اتعاظ الحنفا  ،ج ، 2ص 77 ، 52 ، 48؛ المناوي ،محمد حمدي  ،الوزارة
والوزراء فً العصر الفاطمً ،دار المعارف (القاهرة  -د.ت) ص  256-253؛ الزركلً  ،االعالم  ،ج ، 4ص
. 254
( )6قاضً القضاة  :فمهامه النظر فً األحكام الشرعٌة  ،وٌجلس فً جامع عمرو بن العاص  ،وله طراحة ومسند
حدٌد  ،ابن الطوٌر ،ابو محمد المرتضى عبد السالم بن الحسن القٌسرانً  ،نزهة المقلتٌن فً أخبار الدولتٌن ،اعاد
بناءه وحققه وقدم له :أٌمن فؤاد سٌد ،دار النشر فرانس شتاٌز شتوتغارت (ل.م1772-م) ص. 189
( )9ا لمقرٌزي  ،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واالثار المعروف (الخطط المقرٌزٌة) ،وضع حواشٌه :خلٌل
منصور ،ط ،1دار الكتب العلمٌة (بٌروت1778-م) ج ، 2ص 173ـ174؛ اتعاظ الحنفا ،ج ، 2ص 5،61 2؛
المناوي  ،الوزارة والوزراء  ،ص255ـ . 256
( )8المؤٌد  ،السٌرة  ،ص 89؛ ابن حجر  ،أحمد بن علً بن حجر العسقالنً  ،رفع األصر عن قضاة مصر ،
تحقٌق  :حامد عبد المجٌد واخران  ،مراجعة  :ابراهٌم األبٌاري  ،المطبعة االمٌرٌة (القاهرة ـ 1759م) ص172
؛ ماجد  ،عبد المنعم  ،األمام المستنصر باهلل الفاطمً  ،مكتبة األنجلو المصرٌة (القاهرة1768 -م) ص26ـ. 29
( )7ابن حجر  ،رفع االصر ،ص.172
( )18المقرٌزي  ،اتعاظ الحنفا  ،ج، 2ص 59؛ المناوي  ،الوزارة والوزراء  ،ص256ـ. 259
( ) 11الخلوق  :ضرب من الطٌب ٌ ،نظر  :الرازي  ،محمد بن ابً بكر بن عبد القادر  ،مختار الصحاح  ،دار
الرسالة (الكوٌت ـ 1783م ) مادة (خلل) .
( )12ابن ظافر ،جمال الدٌن علً (ت 612هـ1215/م)  ،أخبار الدول المنقطعة  ،مطبوعات المعهد العلمً لآلثار
الشرقٌة بالقاهرة (القاهرة ـ 1792م) ص 98ـ 97؛ ابن االثٌر  ،الكامل  ،ج ، 8ص 81؛ المقرٌزي  ،اتعاظ الحنفا
ج ، 2ص. 53
( ) 13رف ق المستنصري  :هو األمٌر عدة الدولة امٌر األمراء ابا الفضل رفق الخادم  ،والً الخلٌفة المستنصر
باهلل على دمشق فً محرم سنة441هـ 1847/م  ،سٌر الى حلب بامر الخلٌفة وحارب بنً مرداس وظفروا به
وأسروه ومات فً قلعة حلب ٌ ،نظر  :ابن القالنسً  ،ذٌل تارٌخ دمشق  ،ص  85؛ ابن العدٌم  ،كمال الدٌن عمر
بن احمد بن هبة هللا بن أبً جرادة ،زبدة الحلب من تارٌخ حلب ،وضع حواشٌه  :خلٌل المنصور ،ط ،1دار
الكتب العلمٌة (بٌروت1776-م) ص 158-147؛ النوٌري  ،شهاب الدٌن أحمد بن عبد الوهاب  ،نهاٌة األرب فً
فنون األدب  ،تحقٌق ٌ :وسف الطوٌل ـ وعلً محمد هاشم  ،ط ،1دار الكتب العلمٌة ( بٌروت ـ 2884م) ج،28
ص  141؛ المقرٌزي  ،الخطط  ،ج ،2ص 148؛ اتعاظ الحنفا ج ،2ص. 68
( )14المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج ،3ص. 288
( )15ابن مٌسر  ،أخبار مصر ،ج ، 2ص 8؛ ابن حجر  ،رفع االصر ،ص. 172
( )16المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج ،3ص.218-287
( )19م  .ن  ،ص . 211-218
( )18المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج ،3ص 289؛ الخطط ج ،2ص 174؛ ابن القالنسً  ،ذٌل تارٌخ دمشق ،
ص84ـ . 85داعً الدعاة  :وهو أحد األلقاب الذي عرف لدى الفاطمٌٌن  ،وكان رئٌس الدعاة ٌعرف بهذه التسمٌة
 ،وله راتبا ٌبلغ مائة دٌنارٌ،نظر :ابن الطوٌر  ،نزهة المقلتٌن  ،ص118 ، 84؛المقرٌزي  ،الخطط ج، 2
ص258هـ. 268 ،1
( ) 17ماجد  ،عبد المنعم  ،نظم الفاطمٌٌن ورسومهم فً مصر ،مكتبة االنجلو المصرٌة  ،مطبعة لجنة البٌان
العربً ( القاهرة 1753-م ) ج ، 1ص. 88
( )28خسرو ،مقدمة سفر نامة  ،ص.25
( )21ابن الصٌرفً  ،االشارة الى من نال الوزارة  ،ص48؛ ابن مٌسر ،اخبار مصر  ،ج ، 2ص 5؛ المقرٌزي ،
المقفى الكبٌر  ،ج ،3ص. 212
( )22ابن ظافر  ،اخبار الدول المنقطعة  ،ص. 97
( )23المقرٌزي  ،الخطط  ،ج ،2ص.448
( )24المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج ،3ص. 222
( )25م  .ن  ،ص. 222
( )26ابن حجر  ،رفع االصر ،ص.179
( )29ابن ظافر ،أخبارالدول المنقطعة  ،ص. 97
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( )28المقرٌزي  ،اتعاظ الحنفا  ،ج ،2ص. 82
( )27السكنجبٌن  :شراب مركب من حامض حلو ٌ ،نظر  :أنٌس  ،ابراهٌم واّخرون  ،ط ،2المعجم الوسٌط (
القاهرة ـ 1792م ) مادة (سكل ).
(  ) 38النقوع  :ماٌنقع فً الماء لٌال لدواء أو ٌعمل كنبٌذ وٌشرب نهارا ٌ ،نظر  :ابن منظور ،جمال الدٌن أبً
الفضل محمد بن مكرم بن منظور األنصاري االفرٌقً المصري  ،لسان العرب  ،تحقٌق  :عامر أحمد حٌدر ،
مراجعة  :عبد المنعم خلٌل ابراهٌم  ،ط ،2دار الكتب العلمٌة (بٌروت ـ  2887م) مادة (نقع) .
( )31المنجم  :المطروح لٌال لغرض تبرٌده  ،المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج،3ص ، 223هـ . 1
(  ) 32الراوند  :نبات معمر من فصٌلة البطباطٌات ورقه عرٌض ٌؤكل ٌ ،نظر  :معلوف  ،لوٌس  ،المنجد فً
اللغة  ،انتشارات ذوي القربى  ،ط ،6مطبعة بٌشرو ( ل .م ـ  1431هـ) مادة ( راف) .
( )33المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج ،3ص. 223
( )34ابن الصٌرفً  ،االشارة الى من نال الوزارة  ،ص 45؛ المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج ،3ص. 223
( )35ابن الصٌرفً  ،م  .ن  ،ص. 45
( )36المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر 3 ،ج ،ص. 223
( )39المناوي  ،الوزارة والوزراء  ،ص 114؛ سالم  ،محمد زغلول ،األدب فً العصر الفاطمً  ،منشأة
المعارف ( االسكندرٌة ـ د .ت ) ص. 248
( )38المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج ،3ص. 223
( ) 37االرتفاع  :ما ٌتحصل من الدواوٌن  ،أي جمع اٌرادات الدولة ٌ ،نظر  :المقرٌزي  ،الخطط  ،ج،1
ص 156؛ اتعاظ الحنفا  ،ج ،2ص ، 82هـ.1
( )48المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج ، 3ص  224؛ الخطط  ،م  .ن،ص. 156
( )41المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج ، 3ص. 225
( ) 42معرق  :قلٌل اللحم ٌ ،نظر  :الفٌروز آبادي  ،مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب  ،القاموس المحٌط  ،اعداد وتقدٌم
 :محمد عبد الرحمن المرعشلً  ،ط ، 2دار احٌاء التراث العربً ( بٌروت ـ 2883م) مادة (عزق) .
( )43المُصدَّر  :ربما ٌقصد به غلٌظ الصدر ٌابسه  ،المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج ،3ص ، 226هـ. 1
( ) 44الفائق  :أي موصل الفقرة األولى للعمود الفقري بالعظم المؤخر للرأس ٌ ،نظر  :أنٌس  ،المعجم الوسٌط ،
مادة (فاءلة) .
( )45المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج ، 3ص. 226
( )46ابن األثٌر ،الكامل  ،ج ، 8ص 93؛ المقرٌزي  ،أبو العباس تقً الدٌن احمد بن علً بن عبد القادر العبٌدي،
اغاثة األمة بكشف الغمة  ،قام على نشره  :محمد مصطفى زٌادة  -وجمال الدٌن الشٌال ،ط ، 2مطبعة لجنة
التألٌف والترجمة والنشر (القاهرة1769-م) ص 28؛ اتعاظ الحنفا  ،ج ،2ص 95؛ ابن فهد ،النجم عمر بن فهد
بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد ،اتحاف الورى بأخبار أم القرى ،تحقٌق وتقدٌم  :فهٌم محمد شلتوت ،ط،3
مكتبة الخانجً (القاهرة2885-م) ج ،2ص 464؛ الجزٌري ،عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد
األنصاري الجزٌري الحنبلً  ،الدررالفرائد المنظمة فً أخبار الحاج وطرٌق مكة المعظمة  ،تحقٌق  :محمد حسن
اسماعٌل  ،ط ،1دار الكتب العلمٌة (بٌروت2882-م) ج ،1ص.344
( )49المقرٌزي  ،اتعاظ الحنفا  ،ج ،2ص. 85
( )48م  .ن ،ص. 85
( ) 47المنامة  :وهً منامة رضا بن زاهر بن عامر بن مراد  ،وهً خطة غافق فً مصر ٌ ،نظر  :ابن دقماق ،
ابراهٌم بن محمد بن اٌدمرالعالئً ،االنتصار لواسطة عقد األمصارفً تارٌخ مصر وجغرافٌتها  ،تحقٌق  :لجنة
احٌاء التراث العربً  ،دار اآلفاق الجدٌدة (بٌروت ـ د.ت) ج ، 1ص. 35
( ) 58القرافة  :خطة بالفسطاط كانت لبنً غصن بن سٌف بن وائل من المعافروقرافة بطن من بطون المعافرحلوا
بها فنسبت لهم  ،وهً مقبرة مصر وبها أبنٌة جلٌلة ومحال واسعة وسوق قائمة ومشاهد للصالحٌن مثل قبر األمام
أبً عبد هللا محمد بن ادرٌس الشافعً (ت284هـ 817/م ) وأبن طولون (كما ٌبدو أحمد بن طولون
ت272هـ785/م) ومحمد بن علً الماذرائً ( ت345هـ759/م)  ،وهً مكان ٌتنزه به أهل مصر والقاهرة أٌام
المواسم ٌ ،نظر ٌ :اقوت الحموي  ،شهاب الدٌن أبو عبد هللا ٌاقوت بن عبد هللا الحموي الرومً البغدادي  ،معجم
البلدان  ،تقدٌم  :محمد عبد الرحمن المرعشلً  ،دار احٌاء التراث العربً (بٌروت -د.ت)  ،ج ،4ص . 26
( )51المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج ،3ص  226؛ ابن حجر  ،رفع االصر ،ص . 179
( )52المقرٌزي  ،الخطط  ،ج ،1ص  156؛ ماجد  ،االمام المستنصر ،ص .26
(  )53ابن كلس  :أبو الفرج ٌعقوب بن ٌوسف بن ابراهٌم بن هارون بن داود بن كلس  ،كان ٌهودي الدٌانة  ،ولد
ببغداد وسافر به أبوه الى الشام  ،وأنفذه الى مصر سنة 331هـ 742/م ودخل فً خدمة كافور األخشٌدي  ،وأسلم
سنة 356هـ766 /م كان ٌحب أهل العلم  ،هٌبته كبٌرة  ،تولى الوزارة لدى العزٌزباهلل سنة 368هـ798 /م وعندما
اعتل علة الموت  ،زاره العزٌز وقال له (( :وددت أنك تباع فأبتاعك بملكً أو تفدى فأفدٌك بولدي )) وحزن علٌه
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عند وفاته حزنا عمٌقا ٌ ،نظر ٌ :حٌى بن سعٌد ٌ ،حٌى بن سعٌد األنطاكً  ،تارٌخ األنطاكً المعروف بصلة
تارٌخ اوتٌخا ،حققه :عمر عبد السالم تدمري ،مطابع جروس برس (بٌروت1778 -م) ص 217؛ ابن الصٌرفً ،
االشارة الى من نال الوزارة  ،ص  17؛ ابن القالنسً  ،ذٌل تارٌخ دمشق  ،ص 32؛ ابن الجوزي  ،جمال الدٌن
أبو الفرج عبد الرحمن بن علً بن محمد بن علً ،المنتظم فً تارٌخ الملوك واألمم  ،تحقٌق  :سهٌل زكار،
اشراف  :مكتب البحوث والدراسات  ،دار الفكر للطباعة والنشر (بٌروت1775-م) ج ، 8ص 485؛ ابن مٌسر ،
أخبار مصر  ،ج ، 2ص  51، 45؛ ابن خلكان  ،وفٌات األعٌان  ،ج ، 5ص 373ـ 377؛ المقرٌزي  ،اتعاظ
الحنفا  ،ج ، 1ص ، 382ذكر وفاته سنة 398هـ788/م .
( )54سٌد  ،أٌمن فؤاد  ،الد ولة الفاطمٌة فً مصر تفسٌر جدٌد  ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب  ،مكتبة األسرة ،
ط( 3ل.م ـ 2889م) ص.391
( )55المعز بن بادٌس  :تولى مدٌنة المهدٌة فً أفرٌقٌة سنة 486هـ1815/م وعمره ثمانً سنٌن وأربعة أشهر ،
ورحل الى المنصورٌة فً السنة التالٌة  ،وفً عهده تعرض المسلمٌن الشٌعة الى اشد أنواع التنكٌل واألضطهاد ،
بعد أن تخلى عن االسماعٌلٌة واتخذ من المالكٌة مذهبا له سنة 442هـ 1858/م ؛ابن األبّار ،أبو عبد هللا محمد بن
عبد هللا بن أبً بكر القضاعً  ،الحلة السٌراء ،وضع حواشٌه وعلق علٌه :علً ابراهٌم محمود ،ط ، 1دار الكتب
العلمٌة(بٌروت2888 -م) ص 183ـ 184؛ ابن عذاري ،أبو عبد هللا بن محمد المراكشً  ،البٌان المغرب فً
أخبار االندلس والمغرب ،تحقٌق :ج.س كوالن وآخران ،دار الكتب العلمٌة ،ط( 1بٌروت2887-م) ج ،1
ص269ومابعدها .
( )56ابن الصٌرفً  ،االشارة الى من نال الوزارة  ،ص 41ـ 42؛ ابن ظافر ،أخبار الدول المنقطعة ،ص  98؛
المقرٌزي  ،مقفى الكبٌر ،ج ،3ص 213-212؛ ادرٌس  ،الهادي روجً  ،الدولة الصنهاجٌة  ،تارٌخ أفرٌقٌة فً
عهد بنً زٌري من القرن العاشر الى القرن الثانً عشر المٌالدي  ،نقله للعربٌة  :حمادي الساحلً  ،ط ، 1دار
الغرب االسالمً (بٌروت ـ1772م) ج ،1ص. 238
( )59ابن ابً دٌنار  ،أبو عبد هللا محمد بن أبً القاسم الرعٌنً القٌروانً  ،المؤنس فً أخبار افرٌقٌة وتونس،
ط ،3دار المسٌرة للصحافة والطباعة والنشر (بٌروت1773-م) ص. 185
( )58ابن االثٌر  ،الكامل ج ،8ص 55؛ ابن عذاري  ،البٌان المغرب ،ج ،1ص. 299
( )57ادرٌس  ،الدولة الصنهاجٌة  ،ج ، 1ص. 238
( ) 68ابن أبً الضٌاف  ،أحمد ،اتحاف الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان  ،تحقٌق  :لجنة من كتابة الدولة
للشؤون الثقافٌة واألخبار  ،المطبعة الرسمٌة (تونس ـ 1763م) ج ،1ص . 138
( )61م  .ن  ،ص.138
( )62تاجر  ،جاك  ،أقباط ومسلمون منذ الفتح العربً الى عام 1722م  ،تقدٌم  :سمٌر مرقس ـ ومحمد عفٌفً ،
الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب (القاهرة ـ 2818م) ص. 151
( )63حسن  ،حسن ابراهٌم  ،تارٌخ الدولة الفاطمٌة ،ط ، 3مكتبة النهضة المصرٌة (القاهرة ـ1764م) ص 339؛
وربما كانت األوضاع االقتصادٌة المتردٌة جراء تذبذب مناسٌب نهر النٌل قد ألقت بظاللها ازاء هذا االمر .
( ) 64المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر ،ج ، 3ص. 213
( )65ابو الفداء ،الملك المؤٌد عماد الدٌن أبو الفداء اسماعٌل بن علً بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أٌوب ،
المختصر فً أخبار البشر ،علق علٌه ووضع حواشٌه :محمود دٌوب،ط ، 1دار الكتب العلمٌة (بٌروت-
1779م)ج ،1ص. 525
( )66سورة األنفال  ،اآلٌة . 42
( )69ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمً المغربً  ،العبر ودٌوان المبتدأ والخبر فً أٌام
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر ،اعتنً بتصحٌح ألفاظها والتعلٌق علٌها :تركً
فرحان مصطفى ،ط ، 1دار احٌاء التراث العربً (بٌروت2818-م) ج ، 4ص  66؛ المقرٌزي  ،اتعاظ الحنفا ،
ج ، 2ص . 65
( )68العبادي  ،أحمد مختار ،فً التارٌخ العباسً والفاطمً  ،دارالنهضة العربٌة (بٌروت ـ د .ت) ص. 277
( )67ابن أبً دٌنار ،المؤنس  ،ص  186؛ سالم  ،محمود عبد العزٌز ،المغرب االسالمً  ،مطبعة الشعب
(القاهرة ـ د  .ت ) م  ،2ج ،2ص . 123
( )98المقرٌزي  ،اتعاظ الحنفا  ،ج ، 2ص. 65
( )91ابن الخطٌب  ،ابو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن سعٌد الغرناطً االندلسً  ،أعمال األعالم فٌمن بوٌع قبل
االحتالم من ملوك االسالم وماٌتعلق بذلك من الكالم  ،تحقٌق  :سٌد كسروي حسن  ،ط ،1دار الكتب العلمٌة
(بٌروت ـ 2883م) ج ، 1ص . 249
( ) 92ابن سعٌد  ،علً بن موسى  ،النجوم الزاهرة فً حلى حضرة القاهرة  ،القسم الخاص بالقاهرة من كتاب
المغرب فً حلى المغرب  ،تحقٌق :حسٌن نصار  ،مطبعة دار الكتب (القاهرة ـ 1798م) ص. 88
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( )93المهدٌة  :سمٌت نسبة للخلٌفة الفاطمً األول عبد هللا المهدي (276ـ322هـ787/ـ734م) الذي بناها سنة
388هـ712/م  /أو 383هـ715 /م  ،تبعد حوالً مرحلتٌن عن القٌروان باتجاه البحر ،وقد حصنها بسور عال
وأ بواب حدٌد  ،وبنى بها قصرا عالٌا  ،فلما أتم بنائها قال (( :اآلن آمنت على الفاطمٌات !)) وٌقصد بها بناته ،
ٌنظر  :البكري  ،أبو عبٌد ،المغرب فً ذكر افرٌقٌة والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالك  ،مكتبة
المثنى (بغدادـ د.ت) ص 84 ،27 ،28،21؛ ابن االثٌر  ،الكامل  ،ج ، 6ص 151؛ القزوٌنً  ،زكرٌا بن محمد
بن محمود  ،آثار البالد وأخبار العباد  ،دار صادر (بٌروت ـ د.ت) ص 296؛ النوٌري  ،نهاٌة األرب  ،ج،28
ص67؛ ناجً  ،عبد الجبار  ،دراسات فً تارٌخ المدن العربٌة االسالمٌة  ،ط ، 2شركة المطبوعات للتوزٌع
والنشر (بٌروت ـ 2887م) ص  293وما بعدها .
( ) 94مؤلف مجهول  ،االستبصار فً عجائب األمصار  ،نشر وتعلٌق  :سعد زغلول عبد الحمٌد  ،دار الشؤون
الثقافٌة (بغداد ـ 1786م) ص 154؛ ابن األبار ،الحلة السٌراء  ،ص  184؛ ابن عذاري ،البٌان المغرب  ،ج،1
ص 288ومابعدها ؛ ابو الفداء  ،المختصر فً اخبار البشر ،ج ،1ص 525؛ابن الوردي ،زٌن الدٌن عمر بن
مظفر ،تتمة المختصر فً اخبار البشر (تارٌخ ابن الوردي)  ،ط ، 1دار الكتب العلمٌة (بٌروت1776-م) ج،1
ص 341؛ المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج ، 3ص 213؛ مؤلف مجهول  ،االستبصار فً عجائب األمصار  ،نشر
وتعلٌق  :سعد زغلول عبد الحمٌد  ،دار الشؤون الثقافٌة (بغداد ـ 1786م) ص. 154
( ) 95بنو قرة  :بطن من هالل بن عامر  ،بالدهم اخمٌم من صعٌد مصر  ،ومنازلهم تقع بٌن مصر وافرٌقٌة ،
ٌنظر  :السوٌدي  ،ابو الفوز محمد امٌن البغدادي  ،سبائك الذهب فً معرفة قبائل العرب  ،ط ، 2المحبٌن للطباعة
والنشر  ،مطبعة مٌران ( قم –  ) 2886ص. 161
( ) 96بنو طلحة  :بطن من البكرٌٌن  ،بنً ابً بكر الصدٌق من تٌم بن مرة من قرٌش  ،وهم ثالث فرقة  :االولى
 ،بنو اسحاق  ،والثانٌة  ،بنو فضا طلحة وهم اقارب طلحة بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن ابً بكر  ،والثالثة ،
ٌعرفون ببنً محمد من ولد محمد بن ابً بكر  ،وٌطلق على الكل بنو طلحة ٌ ،نظر  :السوٌدي  ،سبائك الذهب ،
ص. 275
( )99ابن االثٌر  ،الكامل  ،ج ، 8ص. 68
( )98المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر ،ج ، 3ص. 214-213
( )97م  .ن  ،ج ،3ص. 214
( )88م  .ن  ،ص. 214
( )81م  .ن ،ص. 214
( )82كوم شرٌك  :أحد نواحً االسكندرٌة  ،سمً نسبة الى شرٌك بن سمً بن ٌغوث بن حرز الغطٌفً  ،الذي
أرسله عمرو بن العاص أثناء فتح مصرسنة 21هـ641/م ولجأ الٌه شرٌك عندم تكاثر علٌه البٌزنطٌٌنٌ ،نظر :
ابن دقماق  ،االنتصار  ،ج ، 4ص ، 38ج ، 5ص 111؛ ٌاقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج ، 4ص.164
( )83المؤٌد  ،السٌرة  ،ص72ـ 73؛ ابن الصٌرفً  ،االشارة الى من نال الوزارة  ،ص 43وقد ذكرالتارٌخ فً 5
شوال ؛ المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر ج ، 3ص214ـ. 215
( )84ابن االثٌر  ،الكامل ج ، 8ص. 68
( )85دبٌق  :منسوب الى دبٌق ،بلٌدة كانت من أعمال مصر فنسب الٌها الثٌاب الشهٌرة بذلك وكانت تصدر الى
جمٌع البلدان ٌ ،نظر  :ابن عبد ربه  ،أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسً ،العقد الفرٌد  ،شرحه وضبطه
ورتب فهارسه :ابراهٌم األبٌاري ،تقدٌم  :عمر عبد السالم تدمري  ،دار الكتاب العربً (بٌروت -د.ت) ج،6
ص296؛ الصابئ ،أبو الح سن هالل بن المحسن  ،رسوم دار الخالفة  ،عنً بتحقٌقه والتعلٌق علٌه  :مٌخائٌل
عواد  ،ط ، 2دار الرائد العربً (بٌروت1786-م) ص ، 68هـ 4؛ مصطفى  ،المعجم الوسٌط  ،ج ،1ص. 298
( )86الطٌلسان  :كساء مدور اخضر ال اسفل له ٌ ،نظر :ابن تغري بردي  ،جمال الدٌن ابو المحاسن ٌوسف ،
النجوم الزاهرة فً ملوك مصر والقاهرة  ،نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات وفهارس جامعة ،
مطبعة كوستاستوماس( القاهرة – د .ت ) ج  ، 4ص183؛ العلً  ،أحمد صالح  ،المنسوجات وااللبسة العربٌة فً
العهود األسالمٌة األولى  ،ط ،1شركة المطبوعات للتوزٌع والنشر (بٌروت ــ 2883م) ص285ــ . 289
( )89ابن الصٌرفً  ،االشارة الى من نال الوزارة  ،ص 43؛ ابن القالنسً  ،ذٌل تارٌخ دمشق  ،ص84ـ. 85
( )88المقرٌزي  ،الخطط  ،ج ،2ص 174؛ تامر ،عارف ،المستنصر باهلل  ،دار الجٌل  ،ط( 1ل  .م ـ 1788م )
ص.122
( )87األمراء الكلبٌون حكمو ا صقلٌة وكان والئهم للفاطمٌٌن  ،ورئٌس اسرتهم هو الحسن بن علً بن أبً الحسٌن
الكلبً والذي شارك فً محاربة أبً ٌزٌد بن كٌداد الثائرعلى الفاطمٌٌن سنة 336هـ749/م  ،وكان والده قتل فً
ثورة جرجنت على الفاطمٌٌن سنة 326هـ739/م  ،وكان لحسن تدبٌره جلب محبة الصقلٌٌن له ٌ ،نظر  :ابن
االثٌر  ،الكامل ،ج ،6ص 326؛ زامباور  ،ادوارد فون  ،معجم األنساب واألسرات الحاكمة فً التارٌخ االسالمً
 ،أخرجه  :زكً محمد حسن ـ وحسن أحمد محمود  ،مطبعة جامعة فؤاد االول ( القاهرة 1751 -م) ج ،1ص
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189؛ الدوري  ،تقً الدٌن عارف  ،صقلٌة عالقاتها بدول البحر المتوسط األسالمٌة من الفتح العربً حتى الغزو
النورمندي ،طبع دار الطلٌعة  ،دار الرشٌد للنشر ( بٌروت ـ 1788م) ص188ـ . 187
( )78ابن خلكان  ،وفٌات األعٌان  ،ج ،4ص 444؛ ابن عذاري  ،البٌان المغرب  ،ج ، 1ص 299؛ ابن تغري
بردي  ،النجوم الزاهرة  ،ج ، 5ص58ـ.51
( )71المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج ،3ص 215ـ. 216
( ) 72النوبة  :بالد واسعة عرٌضة تقع جنوب مصر  ،وأهلها نصارى  ،أهل شدة فً العٌش  ،وهً أول بالدهم
بعد أسوان ٌ ،نظر  :مؤلف مجهول  ،االستبصار ،ص 89؛ ٌاقوت الحموي  ،معجم البلدان  ،ج ، 4ص . 485
( )73األسرة الصلٌحٌة  :اسرة حكمت الٌمن 437ـ  536هـ1839/ـ1141م اتخذت االسماعٌلٌة مذهبا والوالء
للخلفاء الفاطمٌٌن ٌ ،نظر  :البهاء الجندي ،أبو عبد هللا ٌوسف  ،أخبار القرامطة بالٌمن المنقول من كتاب السلوك
من طبقات العلماء والملوك  ،تعلٌقات :كاي ،ترجمة :حسن سلٌمان محمود  ،دار الثناء للطباعة (القاهرة-
1872م)ص 175؛ ابن الدٌبع ،أبو الضٌاء عبد الرحمن الشٌبانً الزبٌدي  ،قرة العٌون بأخبار الٌمن المٌمون ،حققه
وعلق علٌه :محمد بن علً األكوع  ،ط ، 1مكتبة االرشاد (صنعاء2886-م) ص . 289
( )74النجوى  :هً األموال التً تقبض من مجالس الدعوة (مجالس الحكمة ) عٌنا وورقا وٌكتب أسماء من ٌدفع
شٌئاعلى ماٌدفعه  ،ومبلغها ثالثة دراهم وثلث  ،وفً األسماعٌلٌة الممولٌن من ٌحمل ثالثة وثالثٌن دٌنارا وثلثً
دٌنار على حكم النجوى تكتب رقع باسمه ٌفخر بها وبخط الخلٌفة وهً ((بارك هللا فٌك وفً مالك وولدك ودٌنك ))
ٌ ،نظر  :ابن الطوٌر ،نزهة المقلتٌن  ،ص  112؛ المقرٌزي  ،الخطط  ،ج ،2ص. 268
( )75المقرٌزي  ،الخطط  ،ج ،2ص 174؛ المقفى الكبٌر ج ،3ص 216؛ ابن ابً دٌنار ،المؤنس ،ص.89
( )76المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج ،3ص. 216
( )79البقط  :هوما ٌقبض من سبً النوبة فً كل عام وٌحمل الى مصر ضرٌبة علٌهم فان كانت هذه الكلمة عربٌة
فهً اما من قولهم فً االرض بقط من بقل وعشب أي نبذ من مرعى فٌكون معناه على هذا نبذة من المال أو ٌكون
من قولهم ان فً بنً تمٌم بقطا من ربٌعة وتعنً فرقة أو قطعة فٌكون معناه على هذا فرقة من المال أو قطعة منه
ومنه بقط األ رض فرقه منها وبقط الشًء فرقه والبقط أن تعطً الحبة على الثلث او الربع والبقط اٌضا  :ما سقط
من التمر إذا قطع  ،واستمرت هذه الجزٌة مدة ستمائة سنة  ،وتدفع الضرٌبة فً مدٌنة القصر  ،للمزٌد من
التفاصٌل ٌ ،نظر  :المسعودي  ،أبو الحسن علً بن الحسٌن بن علً (ت 346هـ 759 /م )  ،مروج الذهب
ومعادن الجوهر  ،ط ، 1دار الكتاب العربً (بٌروت2884-م)  ،ج ،2ص 23؛ المقرٌزي  ،الخطط  ،ج،1
ص 367؛ المناوي  ،الوزارة والوزراء  ،ص ،235هامش رقم (. )1
( )78اخرسطودلوس  :تولى أمر بطرٌكٌة األسكندرٌة سنة 439هـ1845/م لمدة ثالثٌن سنة من خالفة المستنصر
 ،وتوفً فً السنة  41من خالفته  ،وهو الذي جعل كنٌسة بومقرة بمصر وكنٌسة بمارة الروم بطرٌرٌكٌة ،
واستمر منصب البطرٌرٌكٌة شاغرا بعد وفاته ٌ 92وما ٌ ،نظر :القلقشندي ،أحمد بن عبد هللا صبح األعشى فً
صناعة األنشا  ،شرحه وعلق علٌه وقابل نصوصه  :نبٌل خالد الخطٌب  ،دار الكتب العلمٌة ( بٌروت ـ د.ت )
ج ، 5ص. 386
(Quatremere, (Etienne), Me'moires) Geographigues et historigues sur langue )77
 ، de I'Egypte (paris-1808A.D.)vol,2. p,299-300.نقالً عن :تاجر ،أقباط ومسلمون  ،ص،151
وعندما محً الوزٌر نقش باسم الثالوث من على باب البطرٌرك رد علٌه ((الٌمكنك محوه من قلبً)) وأمر بغلق
كل كنائس مصر بفترة قلٌلة  ،وسجن البطرٌرك واألساقفة  ،فضال عن غرامة تقدر بسبعٌن الف دٌنار ٌ ،نظر :
بول  ،ستانلً لٌن  ،تارٌخ مصر فً العصور الوسطى  ،ترجمة وتحقٌق وتعلٌق  :أحمد فؤاد سالم  ،مراجعة :
أٌمن فؤاد سٌد  ،ط ، 4الدار المصرٌة اللبنانٌة ( القاهرة ـ 2816م )ص 288ـ  287؛ مسعد  ،مصطفى محمد ،
االسالم والنوبة فً العصور الوسطى  ،مكتبة األنجلو المصرٌة  ،مطبعة لجنة البٌان العربً ( القاهرة ـ 1768م)
ص. 77
( )188ابن مٌسر  ،أخبار مصر،ج ، 2ص. 9-6
( )181ابن الوردي  ،تارٌخ ابن الوردي  ،ج ،2ص. 9
( )182المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج ،3ص.216
( )183طقوش  ،محمد سهٌل  ،تارٌخ الفاطمٌٌن فً شمالً افرٌقٌة ومصر وبالد الشام  ،ط ، 2دار النفائس
(بٌروت ـ2889م) ص.331
( )184األردب  :مكٌال مصري للحنطة ٌتكون من 6وٌبات كل وٌبة تتكون من  8اقداح كبٌرة او16قدحا صغٌرا
 ،ومن الصعب تحدٌده بشكل دقٌق ٌ ،نظر :هنتس  ،فالتر  ،المكاٌٌل واألوزان األسالمٌة وما ٌعادلها فً النظام
المتري  ،ترجمه عن األلمانٌة  :كامل العسلً  ،مطبعة القوات المسلحة األردنٌة ( عمان ـ 1798م) ص. 58
( )185ابن مٌسر ،أخبار مصر ،ج ، 2ص. 9-6
( )186ماجد  ،األمام المستنصر  ،ص. 156 – 155
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( ) 189القاضً القضاعً  :أبو عبد هللا  ،محمد بن سالمة بن جعفر بن علً بن حكمون رسول الٌازوري أحد
علماء الشافعٌة وهو مفسر ومؤرخ  ،كان كاتبا للوزٌر علً بن أحمد الجرجرائً زمن الفاطمٌٌن تولى القضاء
بمصر وتوفً بها  ،أبرز كتبه ( :تفسٌر القرآن ) ( ،توارٌخ الخلفاء ) ( ،دستور معالم الحكم ) ٌ ،نظر :ابن االثٌر ،
الكامل ،ج ،8ص 73؛ المقرٌزي  ،اتعاظ الحنفا ج ،2ص ،94هـ 1؛ حسٌن  ،محمد كامل  ،فً أدب مصر
الفاطمٌة  ،دار الفكر العربً  ،مطبعة مصر ( القاهرة ـ  1758م) ص148ـ  141؛الزركلً  ،األعالم ج،6
ص. 146
( )188مكٌن الدولة  :تولى الحرب والخراج فً حلبسنة 448هـ1856/م واضطر الى تسلٌمها بعد أربع سنوات
الى ثمال بن صالح بعد عجز الفاطمٌٌن بمده عسكرٌا اثر حصار المرداسٌٌن له فً القلعة ٌ ،نظر :ابن العدٌم ،
زبدة الحلب  ،ص255؛ ابن خلدون  ،العبر  ،ج ، 4ص 299؛ المقرٌزي  ،اتعاظ الحنفا  ،ج ، 2ص 95؛
المعاضٌدي  ،خاشع  ،الحٌاة السٌاسٌة فً بالد الشام خالل العصر الفاطمً 357ـ 569هـ 767 /ـ 1191م  ،ط،1
دار الحرٌة للطباعة (بغداد ـ 1796م) ص 96ـ 99؛ العابدي  ،حٌدر مزهر عسكر  ،العالقات الفاطمٌة البٌزنطٌة
دراسة فً التارٌخ السٌاسً والعسكري 279ـ 489هـ787 /ـ 1874م  ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ( جامعة
واسط ـ 2888م) ص ، 178هـ. 9
( ) 187الالذقٌة  :مدٌنة تقع على ساحل البحر المتوسط تعد من أعمال حمص غربً جبلة تبعد عنها ستة فراسخ
ٌ،نظرٌ :اقوت الحموي  ،معجم البلدان  ،ج ،4ص .167
( ) 118الشوانً  :هً أقدم السفن الحربٌة وأهم قطع األسطول الفاطمً  ،وهً أكبر السفن حجما وأكثرها حمولة ،
واقام فٌها الفاطمٌون أبراجا وقالعا مربعة الشكل لغرض الدفاع والهجوم ٌ ،نظر  :ابن مماتً  ،أسعد بن خاطر
قوانٌن الدواوٌن  ،تحقٌق :عزٌز سولاير عطٌة  ،ط ، 1مكتبة مدبولً ( القاهرة ـ 1771م) ص337ـ 348؛ دٌاب
 ،صابر محمد ،سٌاسة الدول األسالمٌة فً حوض البحر المتوسط من أوائل القرن الثانً الهجري حتى نهاٌة
العصر الفاطمً  ،ط ، 1عالم الكتب (القاهرة ـ1793م) ص189ـ  188؛ عاشور  ،سعٌد عبد الفتاح وآخران ،
دراسات فً تارٌخ الحضارة االسالمٌة العربٌة ،ط ، 2منشورات ذات السالسل ( الكوٌت ـ 1786م) ص.174
( ) 111أنطاكٌة  :قصبة العواصم من الثغور الشامٌة  ،وأحد ثغور الشام وهً من أعٌان المدن وأمهاتهاوصفت
بالنزاهة والحسن وطٌب الهواء وعذوبة الماء واسعة الخٌر كثٌرة الفواكه ٌ،نظر  :ابن حوقل  ،ابو القسم النصٌبً ،
صورة األرض  ،ط ،1منشورات المكتبة الحٌدرٌة ( قم ـ 1428هـ) ص 189 ،197؛ ٌاقوت الحموي  ،معجم
البلدان  ،ج ،1ص.213
( )112المقرٌزي  ،اتعاظ الحنفا  ،ج ،2ص93ـ 94؛ الخطط  ،ج ،2ص159ـ158؛ المناوي  ،الوزارة والوزراء
 ،ص223ـ.224
( ) 113البساسٌري  :نسبة لقرٌة من قرى فارس تعرف بـ بساسٌر أو بسا  ،وهو مملوك تركً من ممالٌك بهاء
الدولة بن عضد الدولة  ،قتل بعد فشل حركته فً بغداد من قبل طغرلبك السلجوقً سنة451هـ 1857/م ٌ ،نظر :
ابن االثٌر  ،الكامل  ،ج ،8ص  89؛ ابن مٌسر  ،اخبار مصر،ج، 2ص11؛ ابن خلكان  ،وفٌات االعٌان  ،ج ،1
ص177ـ  288؛ ابن خلدون  ،العبر  ،ج ،4ص 474؛ السٌوطً  ،جالل الدٌن  ،تارٌخ الخلفاء ،دار المنار ( ل .م
ـ د.ت) ص319ـ .318
( ) 114ماجد  ،عبد المنعم  ،ظهور خالفة الفاطمٌٌن وسقوطها فً مصر  ،دار المعارف  ،مطبعة معهد دون
بوسكو (األسكندرٌة ـ1768م) ص.191
( ) 115ابن المسلمة  :هو رئٌس الرؤساء علً بن الحسٌن بن أحمد بن محمد وزٌر الخلٌفة القائم بامر هللا العباسً
( 469-422هـ1859-1831/م ) ولد سنة 377هـ1888 /م  ،سمع الحدٌث أوال من أبً أحمد الفرضً وغٌره ،
ثم صار أحد المعدلٌن  ،ثم استكتبه القائم واستوزره سنة 439هـ1845 /هـ  ،ولقبه رئٌس الرؤساء  ،شرف
الوزراء  ،جمال الوزراء  ،كان متضلعا بعلوم الدٌن مع سداد بالراي  ،ووفور العقل  ،قتل على ٌد البساسٌري عن
عمر  52سنة وخمسة أشهر  ،وكان العدو اللدود للمؤٌد فً الدٌن هبة هللا الشٌرازي الذي هجاه فً شعره ونعته
بابن دمنة لمكره وخبثه ٌ ،نظر  :المؤٌد فً الدٌن  ،السٌرة  ،ص ،56هـ  1؛ ابن االثٌر  ،الكامل  ،ج ، 8ص98
 84،؛ ابن كثٌر ،أبو الفداء الحافظ عماد الدٌن بن اسماعٌل بن عمر بن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة  ،دقق أصوله :
أحمدأبو ملحم وآخرون  ،دار الكتب العلمٌة ( بٌروت ـ د .ت ) ص86؛ ابن تغري بردي  ،النجوم الزاهرة ،ج،5
ص . 64
( )116المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج ،3ص. 217
( ) 119ابن الطقطقً  ،محمد بن علً بن طباطبا  ،الفخري فً االحكام السلطانٌة والدول االسالمٌة  ،ط،1
منشورات الشرٌف الرضً  ،مطبعة امٌر (اٌران ـ 1414هـ) ص . 273
( )118المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج ، 3ص.228
( )117م.ن  ،ص. 228
( )128المقرٌزي  ،اتعاظ الحنفا  ،ج ،2ص. 82
( )121المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر ،ج ،3ص 228؛ اتعاظ الحنفا  ،ج ،2ص82ـ. 83
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(  ) 122المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر ،ج  ، 3ص  228؛ اتعاظ الحنفا ،ج  ، 2ص  83؛ ابن ابً دٌنار ،
المؤنس ،ص . 185
( ) 123عمٌد الملك الكندري  :هو محمد بن منصور بن محمد ،أبو النصر ،عمٌد الملك وهو أول الوزراء
السالجقة كان فً نٌسابور أول ظهوره  ،وحظً بمكانة لدى طغرلبك وقربه له واستوزره وعندما خلف ألب
ارسالن اخً طغرلبك ألقى علٌه القبض وبعثه الى مرو الروذ معتقالً وظل فٌها هكذا عاما ً كامالً ،ثم قتل ودفن عند
قبر أبٌه كندر وكانت وزارته ثمانً سنٌن وشهوراًٌ ،نظر :؛ الباخرزي  ،أبو الحسن  ،دمٌة القصر وعصرة أهل
العصر ،مكتبة دار العروبة للنشر والتوزٌع (الكوٌت1765-م) ص 148-138؛ ابن القالنسً  ،ذٌل تارٌخ دمشق
 ،ص 88؛ االصفهانً ،عماد الدٌن ،البستان الجامع لجمٌع توارٌخ اهل الزمان ،دراسة وتحقٌق :محمد علً
الطعانً  ،ط ،1مؤسسة حمادة للدراسات الجامعٌة والنشر والتوزٌع (االردن2811-م) ص ،381هـ1؛ ابن االثٌر
 ،الكامل ،ج ،8ص 76؛ ابن خلكان ،وفٌات األعٌان ،ج ،4ص 394؛ ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج،5
ص.5
( )124ابن ظافر  ،أخبار الدول المنقطعة  ،ص 67؛ ابن مٌسر ،اخبار مصر  ،ج ، 2ص .6
( ) 125دار الخالفة  :غٌر معروف تأسٌسه على وجه الدقة ومن المرجح انه قد شرع ببنائه زمن الخلٌفة المعتضد
العباسً (297ـ287هـ872/ـ781م) والخلفاء المتأخرٌن ،حٌث اخذ العمران ٌنتشر حوله وله أربعة أبواب هً
(باب السلطان) نسبة للسلطان طغرلبك السلجوقً و(باب الظفرٌة) نسبة الى ظفر احد ممالٌك الخلفاء وباب ثالث
هو (باب الحلبة) لقربه من مٌدان السباق وعرف أٌضا ً بباب الطلسم والباب الرابع (باب البصلٌة) وٌقع على قرب
ضفة نهر دجلة وك ان ٌدعى باب كلواذا ألنه الطرٌق الذي ٌؤدي منه قرٌة كلواذا ،وقد انشأت بجواره محلة البصلٌة
زمن المقتدي العباسً (469ـ489هـ1894/ـ1874م)ٌ ،نظر :ابن جبٌر ،أبو الحسٌن محمد بن احمد بن جبٌر
الكنانً األندلسً البلنسً ،رحلة ابن جبٌر (رسالة اعتبار الناسك فً ذكر اآلثار الكرٌمة والمناسك)  ،وضع
فهارسه  :محمد زٌنهم  ،دار المعارف (القاهرة 2888-م) ص 186؛ جواد ،مصطفى وآخر  ،دلٌل خارطة بغداد
المفصل فً خطط بغداد قدٌما ً وحدٌثاً ،مكتبة الحضارات (بٌروت2811-م) ص. 162-168
( )126المقرٌزي  ،المقفىالكبٌر  ،ج ،3ص 221؛ اتعاظالحنفا ،ج ،2ص. 83
( )129ابن الصٌرفً  ،االشارة الى من نال الوزارة  ،ص 45؛ ابن تغري بردي  ،النجوم الزاهرة  ،ج ،5ص-6
. 9
( ) 128الراوندي  ،محمد بن علً بن سلٌمان  ،راحة الصدور وآٌة السرور فً تارٌخ الدولة السلجوقٌة  ،نقله
للعربٌة  :ابراهٌم أمٌن الشواربً وآخران  ،دار القلم ( دمشق ـ 1768م) ص168؛ ابن مٌسر  ،اخبار مصر  ،ج2
 ،ص. 11
( )127ابن الجوزي،المنتظم  ،ج ،7ص ، 418اذ ان اللون األبٌض شعار الفاطمٌٌن ولبسه تعبٌرا عن الوالء لهم .
( ) 138أبً الحارث مهارش  :هوابن عم قرٌش بن بدران أمٌر العرب محً الدٌن أبً الحارث مهارش بن مجلً
صاحب ال حدٌثة وعانة  ،كان كثٌر الصالة والصوم والصدقة محبا للعلم  ،توفً عن ثمانٌن ونٌف من العمر سنة
477هـ1185/م ٌ ،نظر  :ابن تغري بردي  ،النجوم الزاهرة ،ج ،5ص. 173
( )131المقرٌزي ،المقفى الكبٌر ،ج ،3ص. 221
( )132الخطٌب البغدادي  ،أبو بكر أحمد بن علً  ،تارٌخ بغداد او مدٌنة السالم منذ تأسٌسها حتى سنة 463هـ ،
دار الكتب العلمٌة (بٌروت -د.ت) ج ،7ص 483؛ ابن الصٌرفً  ،االشارة الى من نال الوزارة  ،ص 45؛ابن
القالنسً  ،ذٌل تارٌخ دمشق  ،ص 78؛ ابن االثٌر  ،الكامل ،ج ، 8ص 86؛ ابو الفداء  ،المختصر فً اخبار
البشر،ج ،1ص 535؛ ابن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة  ،ج ،12ص. 87
( )133المؤٌد فً الدٌن  :هو ابو نصر هبة هللا بن موسى بن داود الشٌرازي السلمانً  ،ولد حوالً سنة ( 378هـ
 777 /م ) فً شٌراز  ،داعً الدعاة  ،من ابرز زعماء االسماعٌلٌة وكتابها  ،تعلم بشٌراز وقام بدعوة الفاطمٌٌن
بعد ابٌه فٌها  ،دعته الظروف الى مغادرتها الى االحواز سنة ( 436هـ 1844 /م )  ،واقام مدة من الزمن بمحلة
المنصورة  ،وتوجه بعدها الى مصر  ،وخدم الخلٌفة المستنصر باهلل الفاطمً  ،واصبح امر الدعوة له سنة (458
هـ  1858 /م ) ثم نحى الى الشام  ،وعاد الى مصر وتوفً فٌها عن عمر ناهز  88عاما  ،وصلى علٌه الخلٌفة
المستنصر  ،له تصانٌف منها ( سٌرة المؤٌد فً الدٌن ) ( ،المجالس المؤٌدٌة ) و( دٌوان داعً الدعاة المؤٌد فً
الدٌن ) ٌ ،نظر  :المؤٌد فً الدٌن  ،السٌرة  ،ص 11وما بعدها ؛ دٌوان المؤٌد فً الدٌن  ،تقدٌم وتحقٌق  :محمد
كامل حسٌن  ،ط ،1دار المنتظر ( بٌروت1776-م ) ص 19وما بعدها ؛ المجالس المؤٌدٌة  ،تحقٌق وتعلٌق :
محمد عبد الغفار  ،ط ، 1مكتبة مدبولً (القاهرة ـ 1774م) ص 9ومابعدها ؛ المقرٌزي  ،اتعاظ الحنفا  ،ج، 2
ص ، 98هـ. 4
(ٌ )134نظر  :المؤٌد فً الدٌن  ،السٌرة  ،ص 86ومابعدها .
( )135هالم  ،هاٌنز ،الفاطمٌون وتقالٌدهم فً التعلٌم  ،تعرٌب  :سٌف الدٌن القصٌر  ،مراجعة  :مجٌد الراضً ،
ط ،1منشورات المدى (دمشق ـ1777م) ص. 127
( )136ابن تغري بردي  ،النجوم الزاهرة  ،ج ، 5ص. 11
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(  )139العبادي  ،فً التارٌخ العباسً والفاطمً  ،ص. 355
( )138بنو مرداس :بدأت دوٌلتهم دروها السٌاسً باستٌالء صالح بن مرداس – الذي ٌنتمً الى قبٌلة ربٌعة –
على الرحبة سنة ( 377هـ1887 /م ) من متولً أمر المدٌنة ابن محكان  ،وثبت حكمه  ،واعترف بسٌادة
الفاطمٌٌن  ،وحاول االستٌالء على حلب سنة ( 482هـ1812 /م) ولم ٌتمكن منها وظفر بهم منصور بن لؤلؤ
السٌفً وتمكن صالح بن مرداس من الهرب من سجنه  ،وشكل تحالف لمحاربة الفاطمٌٌن مع المفرج بن دغفل
الطائً وسنان بن علٌان الكلبً  ،وتمكن الفاطمٌٌن من قتل صالح فً االقحوانة سنة ( 428هـ1827 /م ) ،
ودامت دوٌلتهم الى نهاٌة عهد سابق بن محمود سنة ( 493هـ1888 /م) ٌ ،نظر  :ابن العدٌم  ،زبدة الحلب ،
ص 281 ،114؛ حسن  ،تارٌخ الدولة الفاطمٌة ،ص293؛ طقوش  ،محمد سهٌل  ،تارٌخ السالجقة فً بالد الشام
،ط ،3دار النفائس ( بٌروت2887-م) ص. 56
(ٌ )137حٌى بن سعٌد  ،تارٌخ األنطاكً  ،ص 378؛ ابن خلكان  ،وفٌات االعٌان  ،ج ،2ص،481
ذكرامتالكها سنة 419هـ1826/م.
( ) 148االقحوانة  :موضع فً االردن على شاطئ بحٌرة طبرٌة تابع الراضً دمشق ٌ ،نظر ٌ :اقوت الحموي ،
معجم البلدان ،ج ،1ص. 188
( )141ابن االثٌر ،الكامل ،ج ،8ص. 16
( )142ابن خلدون  ،العبر،ج ،4ص. 299
( )143بنجوتكٌن  :أبو منصور رضً الدولة بنجوتكٌن التركً ولقبه أمٌر الجٌوش المنصورة أحد ممالٌك
الدزبري  ،واله الخلٌفة العزٌز باهلل امرة جٌوشه فً الشام سنة 381هـ771/م وامتدت أٌامه لسنتٌن ٌ ،نظرٌ :حٌى
بن سعٌد  ،تارٌخ األنطاكً  ،ص223ـ 225؛ ابن العدٌم ،زبدة الحلب  ،ص146؛ المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج3
 ،ص. 221
( )144المؤٌد  ،السٌرة  191،ص ؛األصفهانً  ، ،البستان الجامع  ،ص .279ثمال  :هو معز الدولة ابو علوان
ثمال بن صالح الذي استولى على حلب بعد وفاة أنوشتكٌن الدزبري نائب الخلٌفة المستنصر فً الشام  ،سنة
433هـ 1841/م والمتوفً سنة 454هـ1862/م ٌ ،نظر  :المؤٌد فً الدٌن  ،السٌرة  ،ص ، 188هـ ، 2ابن
االثٌر  ،الكامل ج ،8ص 74؛ ابن العدٌم  ،زبدة الحلب  ،ص146؛ ابن خلدون  ،العبر ،ج ،4ص. 299
( ) 145جبٌل  :بلد معروف الى الشرق من بٌروت بثمانٌة فراسخ فتحها ٌزٌد بن أبً سفٌان ٌ ،نظر ٌ :اقوت
الحموي  ،معجم البلدان  ،ج ،2ص. 34
( )146ابن العدٌم  ،زبدة الحلب  ،ص  155ومابعدها.
( ) 149رفح  :منزل فً طرٌق مصربعد الداروم بٌنه وبٌن عسقالن ٌومان للقاصد مصر  ،وهً مدٌنة عامرة لها
سوق وجامع ومنبرٌ ،نظر ٌ :اقوت الحموي ،معجم البلدان  ،ج ،2ص. 418
( )148ابن العدٌم  ،زبدة الحلب  ،ص149-146ذكرها سنة 448هـ1856/م ؛ ابن خلدون  ،العبر  ،ج،4
ص 299؛ المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر ،ج ،3ص. 222-221
( )147ابن القالنسً  ،ذٌل تارٌخ دمشق ،ص 86؛ ابن مٌسر  ،اخبار مصر  ،ج ،2ص 8؛ المقرٌزي  ،اتعاظ
الحنفا ،ج ،2ص. 88
(  )158شٌراز  :مدٌنة بناها شٌراز بن فارس  ،لكن المسلمٌن مصروها عند فتحها  ،واستطابها الملوك فنزلوها ،
وهً كثٌرة الجبال ،هوائها معتدل ،وقصبتها تحمل اسمها  ،ومن مدنها  :البٌضاء  ،فسا  ،المص وغٌرها ٌ ،نظر :
المقدسً ،أبو عبد هللا محمد بن احمد بن البناء البشاري المقدسً  ،أحسن التقاسٌم فً معرفة االقالٌم ،علق علٌه
ووضع حواشٌه :محمد أمٌن الضناوي ،ط ،1دار الكتب العلمٌة (بٌروت2883-م) ص. 314
( ) 151المؤٌد فً الدٌن  ،السٌرة  ،ص . 64
( )152المؤٌد فً الدٌن  ،السٌرة  ،ص85ـ 88؛ الدٌوان ،ص39؛ ابن الصٌرفً  ،االشارة الى من نال الوزارة ،
ص 39ـ. 38
( )153المؤٌد فً الدٌن  ،الدٌوان  ،ص38؛ وكان المؤٌد ٌكتب للٌازوري المحاضرات التً ٌلقٌها كونه كان
ضعٌفا فً مؤهالته التً ٌجب توفرها فً منصب داعً الدعاة ٌ ،نظر  :المناوي  ،الوزارة والوزراء  ،ص.135
(  )154المؤٌد فً الدٌن  ،السٌرة  ،ص 87ـ  78؛ الدٌوان  ،ص . 38
( )155لماما  :أي ٌزوره فً األحاٌٌن ٌ ،نظر  :الرازي  ،مختار الصحاح  ،مادة (ل ّم) وٌبدو انها تعنً أحٌانا أو
نادرا .
( )156المؤٌد فً الدٌن  ،السٌرة  ،ص 78؛ الدٌوان  ،ص . 38
( )159ابن االثٌر  ،الكامل  ،ج ،8ص . 59
( )158المؤٌد فً الدٌن  ،السٌرة  ،ص  136؛ الدٌوان  ،ص 38ـ . 37القاسم بن عبد العزٌز بن النعمان  :هو أبو
محمد القاسم بن عبد العزٌز بن محمد بن أبً حنٌفة النعمان  ،أحد أفراد اسرة جده النعمان (ت 363هـ793/م)
قاضً المعز لدٌن هللا الفاطمً (341هـ ـ365هـ753/ـ795م) وأكثر أفراد أسرته تولوا أمر القضاء أو الدعوة ،
وكان لهم أثر كبٌر فً الحركة الفكرٌة التً شهدتها مصرمن خالل تألٌف الكتب التً تخص المذهب الفاطمً ،
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للمزٌد من التفاصٌل عن دور هذه األسرة ٌ ،نظر  :القاضً النعمان  :النعمان بن محمد بن حٌون المغربً التمٌمً
 ،افتتاح الدعوة  ،ط ،1دار األضواء (بٌروت ـ 1776م) ص 5ومابعدها ؛ المجالس والمساٌرات  ،تحقٌق :
الحبٌب الفقً وآخران  ،ط ، 1دار المنتظر (بٌروت ـ 1776م) ص 51ومابعدها ؛ المؤٌد فً الدٌن  ،السٌرة ،
ص ، 82هـ  1؛ ابن تغري بردي  ،النجوم الزاهرة  ،ج ، 4ص186ـ 189؛سالم  ،األدب فً العصر الفاطمً ،
ص. 241
(  )157المؤٌد فً الدٌن  ،السٌرة  ،ص71؛ الدٌوان  ،ص .37
( )168المؤٌد فً الدٌن  ،السٌرة  ،ص72ـ  73؛ الدٌوان  ،ص 37؛ ابن االثٌر  ،الكامل ،ج ،8ص. 68
(  ) 161دٌوان االنشاء  :وهو احد الوظائف الدٌوانٌة زمن الفاطمٌٌن  ،وٌتعلق بهذا الدٌوان صحابة الدٌوان
والمكاتبات  ،والتوقٌع بالقلم الدقٌق فً المظالم  ،والتوقٌع بالقلم الجلٌل  ،وكان الٌتواله اال أجل كتاب البالغة ،
وٌخاطب بالشٌخ الجلٌل  ،وٌقال له كاتب الدست الشرٌف  ،وٌسلم المكاتبات الواردة مختومة  ،فٌعرضه أمام
الخلٌفة من بعده  ،وهو الذي ٌأمر بتنزٌلها  ،واألجابة عنها للكتاب  ،والخلٌفة ٌستشٌره فً أكثر األمور ،وكان
ٌتقاضا مائة وعشرون دٌنارا شهرٌا  ،وله حجاب وفراشون والمخا ّد والمسند والدواة لكنها بدون كرسً ٌحملها أحد
استاذي (موالً) الخلٌفة ٌ ،نظر  :ابن الطوٌر  ،نزهة المقلتٌن  ،ص89 ، 35ـ 78؛ المقرٌزي  ،الخطط ،ج،2
ص 297؛ ماجد  ،نظم الفاطمٌٌن  ،ج ،1ص184ـ111؛ حسن  ،تارٌخ الدولة الفاطمٌة  ،ص288ـ .282
(  )162الفالج  :استرخاء ألحد شقً البدن ٌ ،نظر  :الفٌروز آبادي  ،القاموس المحٌط  ،مادة (الفلج ).
( )163المؤٌد فً الدٌن  ،السٌرة  ،ص73؛ وراتب ألف دٌنار ٌعتبر راتبا عالٌا  ،وهو لم ٌصبح بعد داعً الدعاة
حتى ان راتب هذا المنصب مائة دٌنار  ،وهذا ٌناقض ما تشٌر الٌه المصادرٌ ،نظر  :ابن الطوٌر  ،نزهة المقلتٌن ،
ص82ـ. 84
( )164المؤٌد فً الدٌن  ،السٌرة  ،ص 73ـ 74؛ الدٌوان  ،ص . 37
(  )165المؤٌد فً الدٌن  ،السٌرة  ،ص 71ـ 79؛ الدٌوان  ،ص.41
(  )166المؤٌد فً الدٌن  ،السٌرة  ،ص 79؛ الدٌوان  ،ص . 41
( )169م  .ن  ،ص  79؛ م  .ن  ،ص.41
( )168طقوش  ،تارٌخ الفاطمٌٌن  ،ص. 347
( ) 167سرور ،محمد جمال الدٌن  ،سٌاسة الفاطمٌٌن الخارجٌة  ،دار الفكر العربً  ،دار الحمامً للطباعة ( ل.م
ـ 1769م) ص.178
(  )198المؤٌد فً الدٌن  ،السٌرة  ،ص 78ـ77؛ الدٌوان  ،ص .41
( )191طقوش  ،تارٌخ الفاطمٌٌن  ،ص. 347
( )192المؤٌد فً الدٌن  ،السٌرة  ،ص 188ـ  181؛ الدٌوان  ،ص 41ـ42؛ وكان الفاطمٌٌن قد أخفقوا باسترداد
حلب من ثمال فً سنة 448هـ1848/م والسنة التالٌة ٌ ،نظر :ابن االثٌر  ،الكامل ،ج ،8ص47؛ ابن العدٌم  ،زبدة
الحلب  ،ص148ـ 158؛ ابن خلدون  ،العبر  ،ج ، 4ص.299
(  )193ابن الصٌرفً  ،االشارة الى من نال الوزارة  ،ص 45؛ المقرٌزي  ،اتعاظ الحنفا  ،ج ،2ص 84ذكر من
كان بحاشٌته ٌعرف بمفرج المغربً واآلخر ٌعرف بتنا وٌتولى خزانة الفرش ؛ ابن حجر  ،رفع األصر ،
ص.176
( )194المقرٌزي  ،الخطط  ،ج ،1ص 156؛ ماجد ،االمام المستنصر ،ص . 38
( )195المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر ،ج ،3ص224ـ ، 225ولم ٌجد الباحث ترجمة البن حمٌد لدى المصادر
المتٌسرة لدٌه وورد ذكره بعمدة الملوك وعمدة الدولة فً المصدر نفسه.
( )196المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج ، 3ص. 225
( )199متولً الستر ٌ :بدو ان الذي ٌتوالها مهامه حجب الخلٌفة عن النظر وٌرفع الستر اذا دعت الحاجة ٌ ،نظر
 :ابن الطوٌر  ،نزهة المقلتٌن  ،ص. 154
( )198المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج ، 3ص . 229
( )197المقرٌزي  ،الخطط  ،ج ،2ص 388؛ زكً محمد  ،كنوز الفاطمٌٌن  ،دار الرائد العربً (بٌروت
ـ1781م) ص 62ـ  ، 63وٌرجح الباحث االمبراطور باسٌل الثانً (366ـ416هـ796/ـ1825م) لتزامنه مع
عهد العزٌز باهلل الفاطمً اذ لم تشر المصادر المتاحة الى اسم األمبراطور البٌزنطً بشكل صرٌح .
( )188المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج ، 3ص. 227
( )181الدست  :هو دست السلطان أي مقام جلوسه أوصدر المجلس  ،أنٌس  ،المعجم الوسٌط  ،مادة (الدست).
( ) 182ثوب ملحم  :جنس من الثٌاب مصنوعا بلحمة من الحرٌر ٌ ،نظر  :الرازي  ،مختار الصحاح  ،مادة (
لحم) ؛ المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج ، 3ص ، 225هـ . 1
( )183المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج ، 3ص 225؛ اتعاظ الحنفا  ،ج ،2ص. 85
()184م  .ن  ،ص  225؛ م  .ن  ،ص .85
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(  ) 185هوالوزٌر األجل األسعد المكٌن الحفٌظ األمٌن عمٌد الخالفة جالل الوزراء تاج المملكة وزر االمامة
شرف الملة كفٌل الدٌن خلٌل أمٌر المؤمنٌن وخالصته ابو الفرج عبد هللا بن محمد  ،رئٌس ستة دواوٌن علٌا زمن
سلفه الٌازوري  ،واشتهر بنكران جمٌله له  ،تولى الوزارة لثالثة مرات ٌ ،نظر  :ابن الصٌرفً  ،االشارة الى من
نال الوزارة  ،ص 46؛ تامر  ،المستنصر باهلل  ،ص . 12
( ) 186تنٌس  :بٌن البحر المتوسط ونهر النٌل (بغداد الصغرى) ،جبل الذهب ومتجر الشرق والغرب لها أسواق
ظرٌفة وأسماكها رخٌصة  ،أكثر أهلها قبط ٌ ،نظر  :المقدسً  ،أحسن التقاسٌم  ،ص168؛ ٌاقوت الحموي  ،معجم
البلدان  ،ج ، 1ص. 457
(  )189ابن الصٌرفً  ،االشارة الى من نال الوزارة  ،ص 45؛ ابن مٌسر ،أخبار مصر  ،ج ،2ص  8؛
المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج ، 3ص 227؛ ابن حجر  ،رفع االصر ،ص.179
( )188ابن الصٌرفً  ،االشارة الى من نال الوزارة  ،ص  46؛ تامر  ،المستنصر باهلل  ،ص . 12
( ) 187بدر الجمالً  :أطلق لقب أمٌر الجٌوش أول مرة على انوشتكٌن الدزبري قائد الفاطمٌٌن فً الشام ،اال ان
اللقب أشتهر به بدر الجمالً  ،وكذلك عرف بالجٌوشً  ،وقد تولى بدروالٌة دمشق سنة 455هـ1853/م
و459هـ  1864/م  ،وقد لقب بتاج األمراء  ،المظفر  ،مقدم الجٌوش ،شرف الملك ،عدة األمام  ،ثقة الدولة ،
ٌنظر :ابن الصٌرفً  ،األشارة الى من نال الوزارة  ،ص 55؛ ابن القالنسً  ،ذٌل تارٌخ دمشق  ،ص  71، 91؛
ابن ظافر ،أخبار الدول المنقطعة  ،ص 81؛ ابن خلكان  ،وفٌات األعٌان  ،ج ، 2ص  392؛ ابن االثٌر  ،الكامل
 ،ج ، 8ص 192؛ المقرٌزي  ،المقفى الكبٌر  ،ج ، 2ص  229؛ ابن تغري بردي  ،النجوم الزاهرة  ،ج،5
ص 141؛ ابن العماد  ،أبو الفالح عبد الحً بن العماد الحنبلً  ،شذرات الذهب فً أخبار من ذهب  ،دار المسٌرة
( بٌروت ـ د .ت ) ج ،3ص. 383
( ) 178ابن الطوٌر  ،نزهة المقلتٌن  ،ص. 43
( )171المقرٌزي  ،اغاثة األمة  ،ص.22
( )172ماجد ،االمام المستنصر ،ص.31
( )173طقوش  ،تارٌخ الفاطمٌٌن ،ص. 334
( )174ابن مٌسر  ،اخبار مصر  ،ج ،2ص13ـ14،16ـ 22،34 ،19؛ حسن  ،تارٌخ الدولة الفاطمٌة  ،ص.588
(  )175سٌد  ،الدولة الفاطمٌة  ،ص.179
( )176المناوي  ،الوزارة والوزراء  ،ص .39
( )179ابن الصٌرفً  ،االشارة الى من نال الوزارة  ،ص 48ـ  54؛ سٌد ،الدولة الفاطمٌة  ،ص.321
( )178بول ،تارٌخ مصر فً العصور الوسطى  ،ص . 278
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