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 شكر وتقدير                                                                          

بعد رحلة بحث وجهد واجتهاد تكللت بإنجاز هذا البحث، أحمد هللا عز وجل على نعمه 

  .فهو العلي القدير بها علي   التي من  

 كما أدين بعظيم الشكر والعرفان بعد هللا سبحانه وتعالى في إنجاز هذا البحث: 

 يضيء الظلمة كانت تقف في طريقي هذا ونوراً  إلى الذين كانوا عوناً لي في بحثي

والتسهيالت والمعلومات، فلهم  المساعدات إلى من زرعوا التفاؤل في دربي وقدموا لي

 كل الشكر مني

 إلى كل من علمني حرفاً وفتح لي باباً من أبواب الحياة

 وقفة احترام وتقدير وكلمة حب لكل من وهب بصدق ليرفع صرح العلم

حب العلم وتفضل مشكوراً باإلشراف على هذا ب دربيوأخص بهذا الشكر من غرس 

 العمل ..إلى المعلم الفاضل

            الدكتور عبد السالم زيدان                             

علمه ب كثير من وقته وجهده ولم يبخل علي  الذي ساعدني إلتمام هذه الرسالة ومنحني ال

وثقافته وتوجيهي إلى طريق الصواب والمعرفة، ما كان له األثر في إنارة طريقي 

 مير واالحترامني أسمى آيات التقد وإرشادي كطالبة، فله

دم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير على أساتذتي في قسم التاريخ، السادة أعضاء كما أتق

 أحسست بمتعة العمل وحالوة البحثلجنة المناقشة فلوال آرائهم القيمة لما 

للفرص التي أتاحتها لنا من أجل  وأوجه الشكر إلى عمادة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -

 التحصيل العلمي  كمال مسيرةإ

كما أوجه الشكر إلى رئاسة جامعة البعث لتشجيعها ودعمها للبحث العلمي والتحصيل  -

 المعرفي
 أخيراً آمل أن أكون قد وفقت في إتمام هذا العمل وقدمت علماً نافعاً و       
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 الواردة في البحث  االختصارات                          
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 د.ت: دون تاريخ

 ت : توفي

 و: ورقة

 جـ: جزء

 ط: الطبعة

 م: ميالدي

 هـ: هجري

 ص: صفحة

 تح: تحقيق
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 المقدمة                                 
 
أواخر القرن الثاني الهجري/الثامن ازدهرت حركة التأليف والتدوين والكتابة في     

لذين ااإلسالمي بالعلماء والمؤلفين العربي حفل العالم حيث ي وما بعده، الميالد

كثرت الكتب والمصنفات، وكان من أسباب ذلك إقامة  ،وينقلون ،ويؤلفون ،يكتبون

جديدة تعرف بطبقة الوراقين التي ينتمي إليها  فئةوظهور  ،صناعة الورق في بغداد

وابن  م(،868-776هـ/ 255-159الكثير من العلماء أمثال الجاحظ )

 وغيرهم. م(1228هـ/626)ت  م(، وياقوت الحموي995هـ/385تالنديم)

ولم تكن حوانيت الوراقة وأسواقها مجرد دور للنسخ وإنما كانت أماكن تجمع     

العلماء واألدباء والمثقفين ومراكز حقيقية للنشاط الفكري في شتى فروع 

المعرفة. وتبعا لذلك اتسعت الحياة العلمية وازداد اإلقبال على الكتب واقتنائها 

 أولوا األمر في تكوين المكتبات كمكتبة بيت الحكمةوتكوين المكتبات. وقد شرع 

 .م( وغيرها786هـ/170التي أنشأها هارون الرشيد)

 ونشأة العلم التي ظلت ترعاه اإلنسانيةوكان لمصر دور عظيم في نشأة الحضارة    

ئها حظ علمالوقتاً طويالً، ففي أواسط القرن الثاني الهجري/الثامن الميالدي أصبح 

ساهمة في الدراسات الدينية ونشرها في العالم العربي، وكتبت تاريخ واضح من الم

وكتبت السيرة النبوية الشريفة، ويضع أحد أبنائها وهو الفتوح إلفريقيا واألندلس، 

داد حركتها وتز اإلسالميم( أسس التصوف 859-798هـ/245-179ذو النون )

 مية بعيدة عن التأثيرلم تكن الدولة الفاطالفاطميين،  العلمية نشاطاً في عصر

الحضاري والفكري هذا، فبعد أن أسست دولة لها في 

ووطدت دعائم حكمها، بدأت نشاطها العلمي، م( 1172ـ969هـ/567ـ358)مصر

ووجدت في مصر أرض خصبة وبيئة حاضنة متحضرة قادرة على التطور 

لقاهرة ا مدينة العظيمة وهيالبتأسيس  الصقلي واستقبال كل ما هو جديد. فبدأ جوهر
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ت كبار العلماء والمؤرخين لترفع لواء الفكر والحضارة، ثم أقام جوهر أنجبالتي 

الجامع األزهر ليغدو من أشهر الجامعات في العالم ومنارة آلالف الدارسين من 

 اإلسالمي. العربي  مختلف العالم 

األولى  طوطبرسم الخ لدين هللا المعز الخليفة وأخذ الخلفاء الفاطميين ابتداًء من   

لحركة العلم والفكر والتأليف وانطلقت أقالم المؤرخين تكتب وتصنف في مختلف 

أنواع العلوم والمعارف، واتجه آالف من أرباب العلم والفكر إلى القاهرة، يساهمون 

 في إرساء قواعد الحضارة والعلم.

ريخ في ابدأت حركة التأليف التاريخي في التطور، ُصنفت الكتب التي درست الت   

مختلف أنواعه وفنونه، وظهر عدد كبير من المؤرخين المصريين الذين خططت 

أناملهم صفحات من التاريخ فكانت مؤشر لما تمتع به العلم والثقافة من االهتمام 

 والتقدير من قبل الفاطميين.   

 سبب اختيار موضوع البحث:

طة به من كافة الجوانب، كان هناك نوع من االفتقار لدراسة هذا الموضوع واإلحا  

وما تمت دراسته يقتصر على ذكر شذرات متفرقة واقتباسات موجودة في المصادر 

التاريخية، ومن جانب أخر فمن المعترف به أن اإلسالم يؤدي رسالة حضارية، 

والدولة الفاطمية قامت على أسس إسالمية في المقام األول، فقد ساهمت في إيصال 

جميع العالم اإلسالمي، واستطاعت أن تبلي بالًء حسناً، ورغبة  مبادئها وأفكارها إلى

في إظهار دورها الحضاري، ومحاولة إلظهار ما خفي أو كان بعيد عن متناول 

له عالقة بالحركة التاريخية في مصر  القارئ، ولتقديم مادة علمية كاملة تشمل كل ما

ع من معلومات في العصر الفاطمي، على عكس ما وجد في المصادر والمراج

 جزئية وغير كاملة ال تفي بالغرض، لذا تم اختيار هذا البحث.   
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 أهداف البحث:

يهدف البحث إلى إعطاء صورة واضحة متكاملة وشاملة عن أهم العلوم العقلية   

في مصر في العصر الفاطمي وحركة التأليف التاريخي ومناهج مؤرخي العصر 

ة وأهم ما ألفه المؤرخين في هذا المجال، كما يلقي الفاطمي، وفنون الكتابة التاريخي

الضوء على األسباب والعوامل التي ساهمت في الحركة التاريخية، وهي ما ندرت 

دراسته سابقاً بسبب ندرة المتون النصية وتفرقها في كتب ومصادر مختلفة، فتم في 

 هذا البحث جمع المعلومات المبعثرة من مصادر ومراجع متعددة. 

 ية البحث:أهم 

النشاطات الفكرية للعصر الفاطمي كثيرة ومتنوعة، تتيح للباحث المجال أن ينهل    

منها، ويزيد معارفه مبرزاً أهم هذه النشاطات، ومن خالل هذا البحث سيتم عرض 

نشاط الحركة العلمية والتاريخية في العصر الفاطمي وستكون هذه الدراسة مادة 

ة ين في تاريخ الدولة الفاطمية، وسيركز البحث على دراسعلمية جديدة بالنسبة للباحث

 مناهج مؤرخي العصر الفاطمي وهو ما لم تتم دراسته سابقاً.

 صعوبات البحث: 

أما الصعوبات التي وقفت عائقاً أما هذا البحث، هي صعوبة الوصول للمعلومات    

مصادر ال والكتب والمؤلفات التاريخية الفاطمية حيث كانت متفرقة في صفحات

وبين ثنايا الكتب، إضافة لعدم توافر مصادر خاصة بالعصر الفاطمي سوى عدد 

قليل جداً، فتم تذليل العقبات من خالل التعرف على محتويات المؤلفات التاريخية 

من خالل االقتباسات الموجودة في المصادر التاريخية كمؤلفات المقريزي وابن 

 الحموي والسيوطي وغيرهم.تغري وحاجي خليفة والذهبي وياقوت 

 منهجية البحث:

تم االعتماد على المنهج التاريخي االستقرائي التحليلي االستنتاجي، فقد تمت    

دراسة المصادر والمراجع المتعلقة بالبحث وأخذت المعلومات منها ومقارنة ما هو 
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متشابه ومختلف في مواضع عدة من البحث، إضافة إلى تحليل ودراسة مناهج 

نين من مؤرخي العصر الفاطمي في مصر والتي توافرت بعض من مؤلفاتهم الث

في المكتبات، وقد تم تقسيم البحث إلى خمسة فصول سبقتها مقدمة ودراسة ألهم 

 المصادر والمراجع التي أفدُت منها، وتعقبها الخاتمة وقائمة المصادر والمراجع.

" عن العصر الفاطمي وجاء الفصل األول بعنوان "لمحة سياسية وحضارية   

وتناول نشأة الدولة الفاطمية، ونسب الفاطميون، والجدل القائم حول نسبهم، وقائمة 

الخلفاء الفاطميين في المغرب ومصر، ودخولهم إلى بالد الشام، إضافة إلى دراسة 

الحياة السياسية والنشاط االقتصادي من زراعة وصناعة وتجارة، ودراسة الحياة 

 نظام الحربي للدولة الفاطمية.  االجتماعية وال

كيف  قد عالجف، أما الفصل الثاني فعنوانه "العوامل المؤثرة في الحركة العلمية"   

أثرت االتجاهات السياسية في الحركة العلمية، وسياسة التسامح الديني لليهود 

 والنصارى وفتح المجال أمامهم لألبداع والعلم، ودور الخليفة الفاطمي المعز لدين

هللا في إنعاش الحركة العلمية والثقافية، وما ُعرف عنه من ثقافة ومهارته بالخطابة 

والشعر واهتمامه بمختلف أنواع العلوم الرياضية والطب والهندسة والفلسفة، وكيف 

شجع العلماء وخلع عليهم وقربهم منه وخاصة القاضي النعمان بن حيون، ويوضح 

الحركة العلمية، وتحوله إلى جامعة يقصدها  الفصل كذلك دور الجامع األزهر في

الطالب من كافة أنحاء العالم اإلسالمي، وتلقى فيه دروس القرآن الكريم والفقه 

واألصول وعلوم اللغة العربية واألدب والتاريخ، وذكر تأسيس المعاهد التعليمية 

ائن زوالمكتبات وما تضمنته من كتب ومصنفات في مختلف أنواع العلوم، وأهمها خ

الكتب ودار الحكمة التي أسسها الحاكم بأمر هللا الفاطمي والتي عقدت فيها الحلقات 

العلمية واألدبية، التي كانت عنصراً بارزاً في تكوين الحركة الفكرية المصرية في 

تلك الفترة، والتي أصبحت بمثابة جامعة فيها أساتذتها ومكتبتها وفيها كل ما يبعث 

البحث والتحصيل، إضافة لدور المدارس والزوايا والمعاهد على النشاط العلمي و



13 
 

والمساجد التي اهتمت بالنشاط الفكري وقدمت الدعم من محاضرات ودروس 

 وحلقات علمية ساهمت في تطوير وتنوير الفكر في تلك الفترة.  

وهو بعنوان "مظاهر الحركة العلمية في مصر في العصر  الفصل الثالثو   

العلوم النظرية بما احتوته من علوم اللغة العربية )علوم اللغة  ، تناولالفاطمي"

والنحو، والشعر والشعراء، واألدب واألدباء( وذكر ما قدمه علماء اللغة من 

مصنفات وكتب أدبية ودواوين شعر، وكذلك العلوم الدينية وما تضمنته من )علوم 

 على اختالف مذاهبه التيالقرآن الكريم والحديث ورواية الحديث والفقه(، والفقه  

كانت سائدة في مصر والتي تدل على إعطاء نوع من التسامح الديني للفقهاء المالكية 

والشافعية، وكذلك الفقه اإلسماعيلي وأشهر فقهاء اإلسماعيلية في العصر الفاطمي، 

ة من شملت العلوم العقلية مختلف العلوم التطبيقيوكذلك العلوم العقلية التطبيقية، و

رت ويوضح كيف سا، لطب، والهندسة، والفلسفة، والفلك، والفيزياء، والكيمياءا

الحركة العلمية بخطى واسعة نحو التقدم واالرتقاء، فتفوقت على مثيلتها في العصر 

الطولوني واإلخشيدي، كما تميزت بنشاطها، فكان في مصر طائفة من العلماء 

أعطى  كما .التي تميز بها ذلك العصروالفالسفة أسهموا في ازدهار الحركة العلمية 

صورة واضحة لتطور العلوم في العصر الفاطمي وكيف ساهم العلماء الفاطميين 

بتطويرها وإضافة كل ما هو جديد، فكان لهم لمسة واضحة وخاصة في الرياضيات، 

 .والفلك، والطب

 في صرم في التاريخية الكتابة"كما عالج الفصل الرابع الذي جاء تحت عنوان    

العوامل المؤثرة في حركة التأليف التاريخي في مصر في العصر  ،"الفاطمي العصر

اعتبر العلماء أن العصر الفاطمي من أزهى عصور مصر اإلسالمية، الفاطمي، فقد 

وذلك من الناحية العلمية فقد بلغت الحياة العلمية وحركة التأليف في ذلك العصر 

لكثرة العلماء الذين كانوا في مصر، أو الذين درجة كبيرة من النمو واالزدهار 
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وفدوا إليها، ولكثرة المؤلفات في كل فن من فنون العلم، وتنوع فنون الكتابة 

ويقدم الفصل دراسة لمناهج مؤرخي العصر الفاطمي ومصادر كتاباتهم  التاريخية.

 ((فضائل مصر وخواصها))وأسلوبهم في التأليف، فقد اكتفى بدراسة منهج كتاب 

لمحمد بن سالمة (( عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف))البن زوالق، وكتاب 

       القضاعي، وذلك بسبب ندرة المصادر والمؤلفات التي وصلت إلينا من تلك الفترة.

فنون الكتابة التاريخية، والتي شملت ) كتب التاريخ العام، وكتب  كما تناول الفصل

كتب التراجم، وكتب تاريخ المدن، وكتب ذات التاريخ الخاص، وكتب السيرة، و

 مضامين مختلفة(   

الفصل الخامس واألخير وعنوانه "نماذج من مؤرخي العصر الفاطمي" أما    

خصص للحديث عن المؤرخين الثالث ) ابن زوالق، والمسبحي، والقضاعي( 

 ى غيرهمحياتهم، نشأتهم، رحالتهم، أهم أعمالهم ومناصبهم، مؤلفاتهم، ومكانتهم لد

من العلماء والمؤرخين، وتم التعرف على أهم ما جاء في كتبهم وما تضمنته من 

مواضيع من خالل االقتباسات التي عثر عليها في المصادر التاريخية  التي وجدت 

بعد العصر الفاطمي، حيث اعتمد عدد كبير من المؤرخين على المؤلفات الفاطمية، 

 لخالفة الفاطمية.وخاصة فيما يخص تاريخ مصر خالل ا
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 دراسة تحليلية ألهم المصادر والمراجع:
 المصادر التاريخية: -1

 أ_ كتب التاريخ العام:
 _ المجالس والمسايرات:

للقاضي أبي عبد اهلل محمد بن منصور بن حيون التميمي المغربي، ويعرف في تاريخ    
هب حنيفة النعمان صاحب المذالدعوة الفاطمية باسم القاضي النعمان، تمييزًا له عن أبي 

السني المعروف. قال ابن خلكان في كتابه وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: كان مالكي 
المذهب، وتحول إلى مذهب االمامية وكذلك يقول مؤرخو الشيعة معتمدين على رواج كتابه 

في  اطميينعند الشيعة األثنى عشرية، ناصر النعمان الف ((دعائم اإلسالم))في الفقه 
م(، كان عمله الرئيسي 925هـ/313المغرب، ودخل في خدمة عبد اهلل المهدي حوالي سنة )

أيام المهدي والقائم والمنصور مقصورًا على جمع والحفظ ونشر الكتب الخاصة بالمذهب 
 اإلسماعيلي كما تولى القضاء في طرابلس في أيام القائم واتخذه المنصور والمعز قاضيًا.

تابه المجالس والمسايرات قيد فيه ما سمعه من الخليفة المعز لدين اهلل في مواضيع أما ك   
شتى، من تاريخ وعقيدة واحتجاج على الخصوم، وبحوث لغوية، كان النعمان حريصًا على 
تسجيل مادته إثر كل مجلس مباشرة ويتحرى في نقل ما ينقله عن لسان المعز، ويحتوي 

يزيد التي دامت مدة حكم القائم والمنصور، وعن خصومات أيضًا معلومات عن فتنة أبي 
المعز مع الدولة األموية، والثورات المتعددة التي قامت في إفريقية، والمعارك التي وقعت 
بين الروم والمعز. وقد أمد هذا الكتاب البحث بمعلومات عن المعز لدين اهلل وخلفاء الدولة 

 الفاطمية.  
 _ فضائل مصر وخواصها:

بن زوال،، وهو أبو محمد الحسن بن ابراهيم بن الحسين بن الحسن بن علي بن خالد ال  
 م(.997_919ه/387_306بن راشد بن عبد اهلل بن سليمان بن زوال، المصري )
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أورد ابن زوال، في البداية اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة التي تحدثت عن    
مصر القديمة وآثارها وقدم دراسات عن عالقة المسلمين مصر، كما أورد أخبار فيما يخص 

باألقباط، وذكر الرسل واألنبياء ودعائهم لمصر، وذكر من ملك مصر ومن دخلها من 
، وعالج القضايا العلمية والفكرية والدينية واالقتصادية، ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب الرسول الكريم محمد 

 ر.عن النظام اإلداري في مصوذكر النيل وأهميته لحياة مصر وأهلها وفيضانه، وتحدث 
ر في مص وقد أفاد الكتاب البحث من خالل التعرف على مناهج المؤرخين الفاطميين

 .ودراسة منهج الذي اتبعه ابن زوال، في كتابه
 _ عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف:

للقضاعي، وهو محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون    
ن فقيهًا على المذهب الشافعي، متفننًا في عدة علوم ، م(، كا1062ه/454القضاعي)ت

ففسر وحّدث وصنف تصانيف مفيدة في العلوم التي طلبها، ومن أهمها كتاب عيون 
المعارف وفنون أخبار الخالئف، جمع القضاعي في كتابه جماًل من أنباء األنبياء وتاريخ 

ورًا لدن خل، آدم عليه السالم مر  الخلفاء، وواليات الملوك واألمراء، ورتبه على السنين من
م(. وقد أفاد البحث كونه يعتبر من أهم مؤرخي 1030هـ/422باألنبياء والخلفاء إلى عام )

 العصر الفاطمي والتعرف على مناهج المؤرخين الفاطميين في مصر.
 الكامل في التاريخ: _

لمعروف الشيباني ا للمؤرخ أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم   
م(، ولد بالجزيرة الفراتية، رحل إلى 1232-1160ه/630-555بابن األثير الجزري)

الموصل وعاش تحت كنف حاكمها األتابك بدر الدين لؤلؤ، عاصر ابن األثير نشوء الدولة 
الخوارزمية، وعهد الخليفة الناصر لدين اهلل، كما عاصر الغزو المغولي. كان ابن األثير 

 في حفظ الحديث ومعرفته، حافظًا للتواريخ المتقدمة والمتأخرة، وخبيرًا بأنساب العرب. إماماً 
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وكتابه الكامل في التاريخ من أشهر المصادر التاريخية التي تناولت األحداث التاريخية    
م(. وقد أورد أحداثه بطريقة التسلسل التاريخي 1230ه/628منذ بدء الخليقة حتى سنة )

تتابعة عبر السنين، وقد أمد الكتاب هذا البحث بمعلومات فيما يخص تاريخ للحوادث الم
 الفاطميين في مصر ونسبهم.

 _ كنز الدرر وجامع الغرر:
 للمؤرخ ابن أيبك، وهو أبو بكر بن عبد اهلل بن أبيك الدواداري، نشأ بالقاهرة، كان محباً   

كامل  ذكره المصادر التاريخية بشكلللعلم والمعرفة، مهتما باألدب واألخبار والتاريخ، لم ت
 .م( 1368ه/713، توفى سنة )ولم تعطي تفاصيل كثيرة عن حياته

وكتابه هذا في تسع أجزاء، وهو يدخل في إطار التواريخ العامة، منذ بدأ الخليقة إلى    
عصر المؤلف، وجعل كل جزء يختص بدولة واختص كل جزء باسمين خاص وعام، فالجزء 

، وعنوانه ((الفائ، صحاح الجوهري من قسمة فلك المشتري ))الفرعي األول  السادس عنوانه
ين ، وهو يختص بذكر الخلفاء الفاطمي((الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية ))الثاني 

بمصر، والدول المنقطعة والمتصلة التي قامت أثناء دولتهم، بدأ بحوادث سنة 
مصر. وتابع ذكر الحوادث إلى سنة  م( ودخول جوهر القائد إلى969هـ/359)
م(، وتكلم على الدعوة الفاطمية بالتفصيل، وأغلب معلوماته نقلها عن غيره 1149هـ/554)

من المصادر التاريخية، اعتمد عليه البحث في ذكر نسب الفاطميون وسير الخلفاء 
 الفاطميين.

 _ صبح األعشى في صناعة اإلنشا:
س بن أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي، ولد للمؤرخ شهاب الدين أبو العبا   

 م(.1418ه/821م(، نشأ وتوفى في القاهرة سنة )1355ه/756سنة)
يبّين كتاب صبح األعشى سعة اطالع مؤلفه، وكثرة معلوماته، ودقته، وبراعته، حيث    

 برع في اللغة العربية نظمًا ونثرًا، وكتب في اإلنشاء.
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التاريخ والجغرافية والسياسة واألدب وغير ذلك من العلوم، يعد الكتاب موسوعة علمية في    
ويحتوي الكتاب على النصوص اإلدارية والتجارية والمعاهدات واالتفاقيات، وبعض 

 المعلومات الجغرافية التي أفادت البحث.
 _ اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطميون الخلفا:

 لقادر المقريزي، أصله من الشام، ولد فيلتقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد ا 
م(، برع المقريزي في األدب وغيره من العلوم، ولي الحسبة 1365هــ/766القاهرة سنة )

والخطابة مرات عدة، كما تولى ديوان األنشاء، ُعرف بمؤرخ الديار المصرية، توفى سنة 
 م(.1441ه/845)

يشتمل على ذكر من ملك مصر من  ويعد كتابه هذا من أهم مصادر التاريخ الفاطمي،   
األمراء والخلفاء وما كان في أيامهم من الحوادث واألخبار، منذ أن فتحت مصر إلى أن 
انقرضت الدولة الفاطمية. وقد استفاد البحث من الكتاب في ذكر الخلفاء الفاطميين وسيرتهم 

شهدها  داث التيمنذ نشأتهم في المغرب ومشكلة نسبهم، ثم انتقالهم إلى مصر وأهم األح
عصرهم، وأمد البحث أيضًا بعدد من الكتب التاريخية التي ألفت في العصر الفاطمي كان 

 قد ذكرها المقريزي واقتبس منها. 
 _ المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، والمعروف بــ الخطط المقريزية:

ا وآثارها وأوضاعهللمقريزي أيضًا، ويتناول مدينة القاهرة منذ تأسيسها وخططها    
البحث في  أفاداالجتماعية واالقتصادية، إلى جانب األوضاع السياسية ولكن بشكل قليل. و 

مواضع كثيرة فيما يخص المنشآت الدينية والعلمية والحياة االجتماعية واالقتصادية 
 والسياسية واألعياد والمناسبات وغيرها.  
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 :_ النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة
للمؤرخ أبي المحاسن جمال الدين يوسف بن األمير سيف الدين تغري بردي األتابكي،    

م(، ونشأ على يد عدد من علماء الدين في القاهرة، الزم المقريزي 1468هـ/813ولد سنة )
 م(.1470هـ/874وأخذ عنه التاريخ وُشغف به، واتصل بسالطين المماليك، توفى سنة )

م(، وقد جعل 1468هـ/872مصر منذ الفتح اإلسالمي حتى سنة )يعرض الكتاب تاريخ    
ابن تغري كل فترة من فترات الملوك والخلفاء فصاًل قائما بذاته، ثم ذكر السنين وحوادثها 
داخل كل فصل، اهتم هذا الكتاب بالتاريخ الفاطمي، وقد أفاد البحث في ترجمة الخلفاء 

 هدهم، كما اقتبس البحث ما نقله ابن تغريالفاطميين واألحداث التي شهدتها مصر في ع
 عن مؤرخي العصر الفاطمي.

 ب_ كتب التراجم والطبقات:
 _ أخبار العلماء بأخبار الحكماء:

لمؤلفه علي ابن القاضي األشرف يوسف بن إبراهيم بن الواحد بن موسى القفطي، الوزير    
نة عيد األعلى بمصر، سجمال الدين أبو الحسن الشيباني وزير حلب، ولد بقفط من الص

م(، وسكن حلب، فولي بها القضاء في أيام الملك الظاهر، ثم الوزارة في 1172ه/568)
م( وأطب، عليه لقب الوزير األكرم، اهتم بجمع 1235هـ/633أيام الملك العزيز سنة )

 م(.  1248ه/646بحلب سنة ) ىالكتب، يقال تساوي مكتبته خمسين ألف دينار، توف
الكتاب من أهم كتب التراجم التي تختص بذكر تراجم الفالسفة والحكماء،  ويعد هذا   

حيث ذكر من اشتهر من الحكماء من كل قبيلة وأمة قديمها وحديثها حتى زمانه، وذكر ما 
ُحفظ عن كل عالم من قول انفرد به أو كتاب صنفه أو حكمة عّلية ابتدعها ونسبت إليه، 

كبير من العلماء في الطب والهندسة والرياضيات وقد استفاد البحث من ترجمة لعدد 
 والفلسفة.
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 _ عيون االنباء في طبقات األطباء:
البن أبي أصيبعة، وهو موف، الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس   

م( في دمش،، اجتمع بجماعة من األدباء والحكماء 1194ه/590الخزرجي، ولد سنة )
كبير من المشايخ المشهورين الحديث والتفسير واألدب والشعر بدمش،، قرأ على عدد 

والنجوم، تمرن في البيمارستان النوري بدمش، برئاسة الطبيب الشهير مهذب الدين عبد 
م(، وكذلك تمرن في بيمارستان القاهرة سنة 1230ه/628سنة ) ىالرحيم بن علي المتوف

 م(.1270ه/668) فيها سنة ىم(، ثم انتقل إلى صرخد وتوف1233ه/631)
أما كتابه فهو مجموعة كبيرة لتراجم المتميزين من األطباء القدماء والمحدثين وذكر   

طبقاتهم ونبذة من اقوالهم وحكاياتهم ومحاوراتهم وأهم كتبهم، إضافة إلى ترجمة لعدد من 
اء مالحكماء والفالسفة ممن لهم نظر وعناية بصناعة الطب وجمالً من أحوالهم ونوادرهم وأس
 كتبهم. وقد استفاد البحث من الكتاب في ترجمة لعدد من األطباء في العصر الفاطمي.

 _ وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان:
للمؤرخ ابن خلكان، وهو شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد، ولد سنة   
ثم  ،م( في العرا،، تفقه في الموصل وبالد الشام على يد كبار العلماء1211هـ/608)

توجه إلى مصر وأقام بها مدة تولى فيها القضاء، ثم ولي القضاء في بالد الشام، وكان 
ابن خلكان شافعي المذهب، بصيراً باللغة العربية، عالمة في األدب والشعر والتاريخ، وولي 

م(، كان مولعًا 1282ه/681سنة ) ىوفالتدريس في كثير من مدارس دمش، إلى أن ت
 المشهورين، وذلك سبب تأليفه لكتاب وفيات األعيان.   باالطالع على سير 

ويعد هذا الكتاب من أشهر كتب التراجم، وقد اتبع ابن خلكان ترتيب كتابه حسب حروف    
الهجائية من األف إلى الياء، والكتاب من أهم الكتب التي ذكرت سير السالطين والملوك 

 ن لهم دور في التاريخ السياسي والعسكريواألمراء والسيما األيوبيين والمماليك الذين كا
للمسلمين، باإلضافة إلى ذكر تراجم العلماء وغيرهم، وقد استفاد البحث من ترجمة عدد 



21 
 

كبير من العلماء واألدباء والفقهاء والشخصيات التاريخية التي عاشت في العصر الفاطمي 
 صر.والتي سبقته إضافة إلى ترجمة الخلفاء الفاطميين في المغرب وم

 _ سير أعالم النبالء:
للمؤرخ شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، حافظ   

ومؤرخ، عالمة ومحق،، برع في علوم الحديث والقراءات والتاريخ، ولد سنة 
م(، وحينما بلغ الثامنة عشرة من عمره توجهت عنايته إلى طلب العلم 1274ه/673)

اتجاهين رئيسيين هما: القراءات، والحديث النبوي الشريف، فتميز في  بصورة جدية نحو
دراسة القراءات وبرع فيها، وعني بالحديث عناية فائقة، وشغل كل وقته وسمع ما ال يحصى 
عدده من الكتب واألجزاء، ولقي العديد من الشيوخ، وأصيب بالّشره في سماعه وقراءته، 

، ومصر، وتوجه إلى مكة المكرمة ألداء فريضة الحج ورحل في طلب العلم إلى بالد الشام
في دمش، سنة  ىم(، وتوف1340ه/741فقد بصره سنة )م(، و 1298ه/698سنة )

م(، زار مصر، وطاف كثيرًا من البلدان، ألف عدد كبير من الكتب تقارب 1347ه/748)
 المئة.
الثامن  بداية القرن وكتاب سير أعالم النبالء من أهم الكتب التي تناولت التراجم حتى   

الهجري/الرابع عشر الميالدي وذلك منذ بداية الدعوة اإلسالمية حتى سنة 
م(، ومن أحسنها صياغة، ومن أوثقها نصوصًا، وامتاز الذهبي في ترجمته 1345ه/746)

بتوضيح أمور لم يملكها بهذه اإلحاطة غيره، لذا شهد له غيره بأنه شيخ المحدثين ومؤرخ 
د البحث على هذا الكتاب في ترجمة عدد كبير من العلماء والفقهاء اإلسالم، اعتم

 .شخصيات المهمة التي ذكرها البحثوال
 _ الوافي بالوفيات:

للمؤرخ الصفدي، وهو خليل بن ايبك بن عبد اهلل لصفدي، أبو الصفا، اإلمام المؤرخ    
ة من العلماء م(، أخذ العلم عن جمهر 1278ه/677الكبير، ولد في صفد بفلسطين سنة )
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األعالم في عصره، برع في األدب، وكتب الخط المليح، باشر كتابة اإلنشاء بمصر 
ودمش،، ثم ولي كتابة السر بحلب، ثم وكالة بيت المال بالشام، وتصدى لإلفادة بالجامع 

 م(.1363ه/764سنة ) ىاألموي، وحّدث بدمش، وحلب وغيرهما، توف
اء الراشدين، وأعيان الصحابة والتابعين والملوك جمع الصفدي في كتابه تراجم الخلف  

واألمراء، والقضاة والعمال والوزراء، والقراء، والمحدثين، والفقهاء والمشايخ، والصلحاء، 
والعلماء واألدباء، وغيرهم، وترتبه على حروف المعجم حتى تسهل االستفادة منه، وقد أمد 

 ين والعلماء واألدباء وغيرهم.هذا الكتاب البحث بترجمة لعدد كبير من المؤرخ
 _ المقفى الكبير:

للمقريزي، هو كتاب تراجم أهل مصر الذين نشأوا وتعلموا بها، واألحداث التي مروا بها   
في حياتهم، وهو قاموس للرجال، رتبه المقريزي على حروف المعجم، وقد أفاد الكتاب 

 . موضوع الدراسة في ترجمة بعض الشخصيات الواردة في البحث
 _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب:

البن العماد، هو اإلمام الفقيه األديب المؤرخ األخباري أبو الفالح عبد الحي بن أحمد   
بن محمد العكري الدمشقي الصالحي الحنبلي، ولد في صالحية دمش، سن 

 م( في أيام العثمانيين، نشأ ابن العماد في دمش،، وقرأ القرآن الكريم،1622ه/1032)
وطلب العلم بجد واجتهاد، وأخذ عن كثير من الشيوخ، ورحل إلى القاهرة وأقام بها مدة 

 م(.1678ه/1089في مكة المكرمة سنة ) ىخذ عن علمائها، توفطويلة لأل
يعتبر هذا الكتاب من اهم مصادر التاريخ العربي اإلسالمي المختصرة، أرخ ابن العماد    

األولى، كالحروب، والغزوات، والمعارك، والوالدات،  فيه أحداث القرون الهجرية العشرة
والوفيات، وسير األعالم، وغير ذلك من أحداث التي شهدها التاريخ اإلسالمي، وقد استفاد 
البحث من الكتاب في ترجمة لعدد كبير من الخلفاء والقادة والعلماء في العصر الفاطمي 

 وما سبقه.    
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 :ت_ كتب الجغرافيا والرحالت
 ر نامه:_ سف

م( في 1003ه/394للرحالة ناصر خسرو، وهو شاعر فارسي متفلسف ولد سنة )  
خراسان، وتثقف خسرو بثقافة واسعة نتيجة اتصاله بحكام خراسان، قام برحلة ما بين عامي 

م( تجول خاللها في ايران وخراسان وآذربيجان وأرمينية 1052-1045ه/437-444)
از والعرا، ، كان رجاًل شيعي المذهب فسره ما رآه في وبالد الشام وفلسطين ومصر والحج

مصر من الخليفة الفاطمي المستنصر باهلل فنشط للوصف والتسجيل ووصف مصر يشغل 
 ثلث كتابه سفر نامة.

كانت رحلته تلك بعد استيالء الفاطميين على مصر وبالد الشام بحوالي مئة سنة، وقبل    
الي نصف قرن، ويجد فيه القارئ صفحات طريفة االحتالل الصليبي لتلك المناط، بحو 

ممتعة وحقائ، ال يظفر بها قارئ كتب التاريخ والرحالت. وقد أفاد الكتاب البحث بوصف 
 النشاط االقتصادي في مصر في العصر الفاطمي.

 _ معجم البلدان:
لحموي الياقوت الحموي، وهو الشيخ واإلمام شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل    

الرومي البغدادي، وال ُيعلم تاريخ مولده، وكل ما ُيعرف عنه انه أخذ، وهو حدث، اسيرًا من 
بالد الروم، وُحمل إلى بغداد مع غيره من األسرى فبيع فيها، فاشتراه تاجر اسمه عسكر 
الحموي، فنسب إليه وقيل له ياقوت الحموي. عمل معه في التجارة، وبعد أن اعتقه عمل 

بنسخ الكتب واسترز، منها، فاستفاد بالمطالعة علمًا. ثم أعاده مواله عسكر إلى ياقوت 
التجارة معه، وقد ورث منه ما يمكنه من االتجار، تنقل بين حلب وخوارزم وغيرها من 

م( فانهزم إلى 1219ه/616البلدان، واستقر في خوارزم، وشهد الغزو المغولي لها سنة )
ه، ثم سار إلى حلب أقام في ظاهرها إلى أن مات سنة الموصل ال يحمل شيئًا من مال

م(. وقد استفاد كثيرًا من رحالته ساعدته في تأليف هذا الكتاب الذي ال 1228ه/626)
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نما كتاب تاريخ وأدب أيضًا، ومن أهم المصادر التي يمكن  يعد معجمًا جغرافيًا فقط، وا 
ة ناط، والمدن التي قد تكون مجهولاالعتماد عليها، وقد أفاد البحث بترجمة للعديد من الم

 للقارئ. 
 _ الروض المعطار في أخبار األقطار:

محمد بن عبد المنعم الصنهاجي الحميري، يكنى أبا عبد اهلل ويعرف بابن عبد  رحالةلل  
المنعم، من أهل سبتة، األستاذ الحافظ، كان متضلعًا في الحديث واللغة والنحو، مطلعًا 

 لم يذكر بالضبط تاريخ والدته ووفاته.على العلوم العقلية. 
ويعد كتابه هذا معجمًا جغرافيًا يصف األقطار وما تتميز به، وتاريخيًا بذكر األخبار    

والوقائع المتصلة بتلك البلدان، مرتبًا على حروف المعجم، ذكر األماكن المشهورة والتي 
اب البحث من هذا الكتتتصل بقصة أو حكمة أو خبر ظريف أو معنى غريب، وقد استفاد 

 في ترجمة لعدد من األماكن المجهولة. 
 وهناك مصادر أخرى اعتمد عليها البحث نذكر منها:

"مرآة الزمان وعبرة م(، وكتاب 1374ه/748ت) "العبر في خبر من عبر للذهبي" 
 "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون"م(، وكتاب 1367ه/786ت)لليافعي  اليقظان"

البن كثير  "البداية والنهاية"م(، وكتاب 1657ه/1067تفة )للحاجي خلي
"هدية وكتاب  "إيضاح المكنون عن ذيل كشف الظنون"م(، وكتاب 1355ه/774ت)

م(، وكتاب 1920ه/1339ت) للبغدادي العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين" 
 عجم األدباء""مم(، وكتاب 1147ه/542ت) البن الصيرفي  "اإلشارة لمن نال الوزارة"

للسبكي "طبقات الشافعية الكبرى"  ، وكتابم(1228ه/626)تلياقوت الحموي
 م(.1352ه/771ت)
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لدكتور " ل" تاريخ الدولة الفاطميةكما اعتمد البحث على العديد من المراجع ومنها كتاب    
 محمد جمال الدين سرور، وقد أفادت معلوماته في توضيح األنشطة االقتصادية والمظاهر

 " الدولة الفاطمية في مصر"االجتماعية وفي الحديث عن الدعوة اإلسماعيلية، وكتاب 
للدكتور أيمن فؤاد سيد، وقد أفاد الفصل العاشر والحادي عشر منه البحث بمعلومات عن 
النظام الحربي للجيش الفاطمي والمظاهر االقتصادية في العصر الفاطمي في مصر، 

للدكتور شاكر مصطفى، وقد قدم معلومات غنية عن  مؤرخون"" التاريخ العربي والوكتاب 
الحياة "أهم الكتب التي صنفت وأهم المؤرخين في مصر في فترة الحكم الفاطمي، وكتاب 

للدكتور خضر أحمد عطا اهلل، وقدم الكتاب  الفكرية في مصر في العصر الفاطمي"
 لومات عن العلوم العقلية فيمعلومات مفيدة عن العوامل المؤثرة في الحركة العلمية ومع

 مصر في العصر الفاطمي. 
للدكتور محمد زغلول سالم، وقد أمد البحث  "األدب في العصر الفاطمي"وكذلك كتاب 

بأشهر األدباء والشعراء والنحاة في العصر الفاطمي وأهم ما ألفه هؤالء من كتب، ومعلومات 
 عن الحياة االجتماعية في مصر الفاطمية.

للدكتور عبد اهلل محمد جمال الدين، استفاد البحث  "الدولة الفاطمية"لى كتاب إضافة إ  
 منه وخاصة فيما يخص الجيش الفاطمي، وغيرها من المراجع التي تخص موضوع البحث.   
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 الفصل األول:
 لمحة سياسية وحضارية عن العصر الفاطمي:

 أواًل: نسب الفاطميين
 المغرب ثانيًا: الخلفاء الفاطميين في

 ثالثًا: الخلفاء الفاطميين في مصر
 رابعًا: سيطرة الفاطميين على بالد الشام

 خامسًا: الحياة السياسية
 سادسًا: الحياة االقتصادية
 سابعًا: الحياة االجتماعية

 ثامنًا: النظام الحربي
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 نسب الفاطميين: أواًل: 
ن ن الحسن بن علي بن محمد بن علي بد اهلل المهدي بنسَب الفاطميون أنفسهم إلى عب  

 .(1)موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه
ولم يتف، المؤرخون على صحة هذا النسب، فبعضهم يؤيد صحة انتسابهم لعلي بن أبي   

بيب ططالب وفاطمة عليهما السالم، والبعض اآلخر ينفي هذا النسب عنهم وينسبهم إلى 
 .  (2)العيون فارس من األهواز يدعى ميمون القداح

أبو محمد  أن))حيث ذكر ابن األثير في كتابه الكامل في التاريخ عن نسب الفاطميين:   
يد اهلل هو محمد بن عبد اهلل بن ميمون بن محمد بن اسماعيل ومن ينسب هذا النسب ع

د بن داحية، وقيل هو عبد اهلل بن أحميجعله عبد اهلل بن ميمون القداح الذي ينسب إلى الق
اسماعيل الثاني محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب كرم اهلل وجهه، وأنه ناقش مسألة النسب مع جماعة من العلويين العارفين 

ن خلدون أيد نسب . أما اب(((3)باألنساب فلم يرتابوا أن الفاطميين من أبناء علي عليه السالم
الفاطميين إلى علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه وينفي انتسابهم إلى ميمون القداح أحد 

 . (4)أطباء في األهواز
مهدي اسمه د اهلل اليقولون بأنه زعم وافتراء، وأن عبوآخرين ينفون نسبهم آلل النبي و   

ميمون القداح، سّمي  سعيد، وكان زوج أمه الحسين بن أحمد بن محمد بن عبد اهلل بن
، الذي يرجع (5)قداحًا ألنه كان كحااًل يقدح العين إذا نزل فيها الماء، وجده أحد الثنوية

                                                           
بد عالتهامى نقره و  بار ملوك بني عبيد وسيرتهم، تحابن حماد)أبي عبد هللا محمد بن علي(: أخ -1

 .35الصحوة، د.ت، صالقاهرة، دار الحليم عويس، 
العبادي )أحمد مختار(:  في التاريخ العباسي والفاطمي، بيروت، دار النهضة العربية، د.ت ،  -2

 .222ص
جـ 10تح محمد يوسف الدقاق،  (: الكامل في التاريخ،م1232/هـ630ابن األثير)محمد بن محمد ت -3

 .446، ص 6ـ، جم1987روت، دار الكتب العلمية، بي،
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العبر و(: م1405هـ/808بن محمد ت ن)عبد الرحمنابن خلدو -4

جـ، بيروت، دار الفكر 8خليل شحادة ،  ، تحكبرر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األبالعرب والبر
 .41-40، ص4جـ ،م2000للطباعة،
ور واآلخر يخلق مذهب للمجوس يعتقدون فيه بوجود خالقين اثنين، أحدهما يخلق الن الثنوية: -5

بأخبار األئمة الفاطميين  ء(: اتعاظ الحنفام1441هـ/845ت الظلمة.  المقريزي)تقي الدين أحمد علي
 .23ص ،1م، جـ1996جـ ،القاهرة، د.د،3، محمد حلمي محمد أحمد ء، تحالخلفا
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ن ع ،(1)أصله إلى المجوس  ةد اهلل كان يهوديًا من أهل سلميبوبعضهم ينسبه إلى اليهود وا 
هلل، د اببع دخل المغرب تسّمى، وكان حدادًا، واسمه سعيد، فلما في حماة من بالد الشام

 .(2)وادعى نسب ليس بصحيح ثم تسّمى بالمهدي
( من المرجح أنه يرجع نسب م997هـ/387أما المؤرخ الفاطمي ابن زوال، )ت    

ن ابن نقله المقريزي  ع علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه، وما يؤكد هذا ما ىالفاطميين إل
ضًا بعد ثم كّبر أي))في قوله:  عيدناء صالة الالمعز لدين اهلل أث زوال، في ذكر الخليفة

. (3).((.القراءة، وهي صالة جده علي بن أبي طالب، وأطال أيضاً في الثانية الركود والسجود
وخاصة أنه عاصر الدولة الفاطمية وعاش في كنفها وكان شاهد عيان على قيامها في 

 مصر ولكن ربما تبنى أيضًا هذا النسب للفاطميين واهلل أعلم.
ر أنصار الشيعة االسماعلية في سلمية في بالد الشام وأصبحت مركز الدعوة استق   

االسماعيلية، واتسعت دائرة الدعوة االسماعيلية في أرجاء العالم االسالمي وخاصة في 
منذ سنة  (5)اليمني وعلي بن فضل (4)عيان الكبيران ابن حوشبااليمن التي توالها الد

ًا كبيرًا، ثم بنى ابن حوشب حصنًا بجبل العة ونجحا في ذلك نجاح ،(م881هـ/268)
كن به من السيطرة على صنعاء ونشر دعوته في كافة م)جنوبي صنعاء(، وأعد جيشًا ت

اإلسالمية كالبحرين وعمان إلى الكثير من البالد  ومن اليمن امتدت الدعوة أرجاء اليمن،
ماعيلية في بالد المغرب ، ثم رأى األمام نشر الدعوة االسوالسند والهند ومصر والمغرب

                                                           
؛ 264ص د.ت، (: الفهرست ، بيروت، دار المعرفة،م968/هـ385ابن النديم)محمد بن أسحق ت -1

الزمان،  تح  : وفيات األعيان وأنباء أبناء (م1282/هـ681بن خلكان) أحمد بن محمد بن أبي بكر ت ا
ك(: لداوداري)أبو بكر عبد هللا بن أيبا؛  118، ص3م. جـ1978صادر، جـ، بيروت، دار 7إحسان عباس، 

جـ، القاهرة، 9المنجد ، صالح الدين  في أخبار الدولة الفاطمية، تح كنز الدرر وجامع الغرر/الدرة المضيئة
 .28، ص1ء بأخبار األئمة الفاطميين الخلفاء، جـ: اتعاظ الحنفا؛  المقريزي  6، ص6جـ، م1961د.د،  
   .5، ص6الدواداري: كنز الدرر وجامع الغرر، جـ -2
 .138، ص1جـ ،ءبأخبار األئمة الفاطميين الخلفا ءاتعاظ الحنفا المقريزي:  -3
ة اليمن أبو القاسم الحسن بن فرج بن حوشب بن زدان الكوفي، وسمي ابن حوشب: صاحب دعو -4

 ملسو هيلع هللا ىلصالمنصور إمام من أئمة آل محمد بالمنصور في اليمن لما أتيح له من النصر وكان إذا قيل ذلك قال لهم:

وكان من أهل الكوفة من أهل بيت علم وتشييع وكان قد قرأ القرآن الكريم وقومه وطلب الحديث والفقه.  
فرحات الدشراوي،  : افتتاح الدعوة، تح(م973/هـ363ت حيون بن أحمد بن منصور بن محمد ن)النعما

 . 4-3م، ص 1986تونس، د.د، 
علي بن فضل اليمني: لم أجد له ترجمة في كتب التراجم) وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،  -5

  وجامع الغرر وغيرها(.وسير أعالم النبالء، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب، كنز الدرر 



29 
 

فاختار داعية هو أبو عبد اهلل وبعثه إلى ابن حوشب باليمن لتدريبه على وسائل الدعوة 
 .(1)(م891هـ/278)سنة 
أوفد إلى المغرب داعيين أحدهما  عليه السالم مام جعفر الصاد،المقريزي أن اإل ىرو    

ا إن المغرب أرض بور فاذهب ))يعرف بالحلواني واآلخر يعرف بأبي سفيان وقال لهما: 
واحرثاها حتى يجئ صاحب البذر، فذهبا إلى هناك وأخذا يدعوان الناس لطاعة آل البيت 

 .((حتى استماال قلوب الكثير من قبيلة كتامة وغيرها وظال هناك حتى ماتا
ولما وصل إلى ابن حوشب نبأ وفاة أبي سفيان والحلواني بالمغرب، عهد إلى أبي عبد    

إن أرض  ))لشيعي القيام بالدعوة إلى المذهب اإلسماعيلي في تلك البالد وقال له: اهلل ا
كتامة من بالد المغرب قد حرثها الحلواني وأبو سفيان، وقد ماتا وليس لها غيرك، فبادر 

 .(2) ((فإنها موطأة ممهدة لك
د اهلل عبيرجع الفضل في نجاح الدعوة االسماعيلية ببالد المغرب إلى الداعية أبو     

ين بن أحمد س، وهو أبو عبد اهلل الح(3)الشيعي المؤسس الحقيقي لدولة الفاطمية في المغرب
، (4)بن زكريا، أصله من الكوفة يعرف بالمعلم ألنه كان يعلم الناس مذهب اإلمامة الباطنية

 ة لقربها من الحجاز وهناك اتصل بداعيوكانت مركزًا مهمًا لدعوة الشيع وذهب إلى اليمن
 . (5)الشيعة فيها )ابن حوشب( وأخذ يحضر مجالسه ويستفيد من علمه ويمتثل ألمره

ثم اتجه أبو عبد اهلل الشيعي إلى مكة في موسم الحج والتقى برجال من قبيلة كتامة    
المغربية فاختلط بهم، ووجد لديهم إلماماً ومعرفة بالمذهب االسماعيلي وقبل دعوتهم بالنزول 

 .(6)(م900هـ/882)في بالدهم سنة

                                                           
 .12ص ،المهدي، القاهرة، د.د، د ت : عبيد هللا(طه أحمد)شالف ،  إبراهيم(حسن ) حسن -1
 .41، ص1،  جـءبأخبار األئمة الفاطميين الخلفا ءالمقريزي: اتعاظ الحنفا -2
 .224العبادي: في التاريخ العباسي الفاطمي، ص -3
ً ملسو هيلع هللا ىلصمامة علي عليه السالم بعد النبي  مامية الباطنية: هم القائلون بإاإل -4

ً
 صادقا

ً
، وتعينا

ً
 ظاهرا

ً
، .نصا

، ويجب على اإلمام قبل مفارقته الدنيا أن يعين شخصا اإلسالمويرون أن تعيين اإلمام أهم ما يكون في 
هو المرجوع إليه والموثوق به ، وقد عين النبي صلوات هللا عليه علياً عليه السالم في مواضع تعريضاً 

أحمد فهمي  هـ(: الملل والنحل ، تح548م ت محمد بن عبد الكريالشهرستاني)  مواضع تصريحاً.  وفي
 .163، ص1م ، جـ1992جـ، بيروت، دار الكتب العلمية،3محمد، 
بأخبار  ء؛  المقريزي : اتعاظ الحنفا  41، ص 4وان المبتدأ والخبر، جـديالعبر وابن خلدون:  -5

 .55، ص 1جـ، ءاالئمة الفاطميين الخلفا
 .450، ص 6ابن األثير: الكامل في التاريخ، جـ -6
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 لقًا كثيرًا،خ جد فيها من الباطنيةسار أبو عبد اهلل الشيعي إلى إفريقية وصل كتامة وو    
وكان هذا المذهب هنالك من لدن الدعاة الذين بعثهم جعفر الصاد، عليه السالم إلى 

ووجد  يالمغرب، وتناقله من البرابرة أمم وكان أكثرهم من كتامة فلما جاء أبو عبد اهلل الشيع
حيائه حتى تم األمر وبويع ألبو عبد اهلل  هذا المذهب في كتامة فقام على تعليمه وبثه وا 

 .(1)الشيعي
لى مجرد لى مرحلتين، األو إبو عبد اهلل في المغرب ينقسم تاريخ الدعوة التي قام بها أ

م(، ثم 903 -900هـ/291-288دعاية سلمية لحزب األنصار استغرقت ثالث سنوات )
لمرحلة الثانية وهي عبارة عن جهاد حربي طويل دخلت كتامة في معارك مع القبائل تأتي ا

البربرية واضطر الداعي إلى االختفاء ولكن انتهت هذه المحنة بالنصر واالستيالء على 
وقيام الدولة الفاطمية عام  م(908-800هـ/ 296-184) القيروان عاصمة األغالبة

 . (2) (م909هـ/297)
م( ونزل ببعض قصور 908هـ/296سنة) (3)جميع مناط، المغرب ودخل رقادةودانت له    

بقي بها أحد من أهلها، فنزل بها جميع كتامة  قد رقادة وفر، دورها على كتامة ولم يكن
-290)يادة اهلل الثالث األغلبييم في دور الهاربين مع ز ونزلوا أيضا بالقصر القد

 .(4)وفيما حوله م(908-902ه/296
تف أبو عبد اهلل الشيعي بنشر الدعوة الفاطمية في بالد المغرب، بل أخذ يعمل لم يك   

لى لى عدة مدن، ساعده ععلى بسط نفوذ الدعوة في شمال إفريقية، فاستطاع السيطرة ع
دولة األغالبة بعد موت أميرها إبراهيم الثاني بن أحمد بن األغلب سنة ذلك ضعف 

على ابن إبراهيم وهو زيادة اهلل الثالث في معركة م(، وانتصار أبو عبد اهلل 903ه/291)
م( التي أدت إلى زوال دولة األغالبة بإفريقية، وامتد نفوذ 908هـ/296سنة )(( (5)األربس))

                                                           
 .40، ص4ديوان المبتدأ والخبر، جـالعبر وابن خلدون:  -1
 .225العبادي: في التاريخ العباسي الفاطمي، ص  -2
ي وض المعطار فرقادة: مدينة في إفريقية قريبة من القيروان. الحميري )محمد عبد المنعم(: الر -3

  .271م، ص1975، 1إحسان عباس، بيروت، مكتبة لبنان ، ط ار، تحخبر األقط
 .245النعمان: افتتاح الدعوة، ص -4
م( في موقع 908هـ/296بن األغلب سنة ) وإبراهيماألربس: معركة بين أبو عبد هللا الشيعي  -5

أربس  ي إلىأربس في تونس، انتهت بهزيمة ابن األغلب وفراره إلى طرابلس ودخول أبو عبد هللا الشيع
 .136، ص1، جـم1977، بيروت، دار صادر ،جـ5 البلدان، معجم ياقوت(:(الحموي عنوة. 
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الفاطميين بعدها إلى معظم أرجاء المغرب، وفرضوا سلطانهم على جميع الجهات الواقعة 
 .(1)إلى الغرب من مدينة القيروان

ي تتويج ف يون الشيعةالفاطمنجح  قرن الثالث الهجري/التاسع الميالديال وفي نهاية   
الذي قام به تنظيم الدعاة والذي استمر أكثر من مائة وخمسين -نشاطهم السري المكثف

م(، فبعد إعالن الخالفة 908هـ/297بإعالن قيام الخالفة الفاطمية في إفريقية سنة ) -عاماً 
م( أصبح يتقاسم 929هـ/317عشرين عام في سنة ) األموية في األندلس بعد ذلك بنحو

العالم االسالمي خالفات ثالث، خالفتان سنيتان العباسية في بغداد واألموية في قرطبة، 
 .  (2)وثالثة شيعية فاطمية في إفريقية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
 .24، القاهرة، دار الفكر العربي، د ت، صيةسرور )محمد جمال(: تاريخ الدولة الفاطم -1
، م1992، الدار المصرية اللبنانية،سيد )أيمن فؤاد(: الدولة الفاطمية في مصر تفسير جديد، القاهرة -2

 .53ص 
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 خلفاء الدولة الفاطمية في المغرب:ثانيًا: 
 م( :933-909هـ/322-296د اهلل المهدي )عب -1

وقيل في بغداد سنة  في حماة ةيولد بسلم أبو محمد عبد اهلل المهدي باهلل   
م( ظهر 901هـ/289م( وصل إلى مصر في زي التجار سنة )873هـ/260)

. أفلح في (2)م( وُسّلم عليه باإلمامة909هـ/296من أرض المغرب سنة ) (1)بسجلماسة
(، ودخل رقادة سنة م909هـ/296القضاء على حكم األغالبة في إفريقية عام )

م( ويقال سنة 916هـ/303م( وبنى المهدية واستقر بها سنة )910هـ/297)
على الساحل التونسي على مسافة ستة عشر مياًل إلى الجنوب  (3)م(921هـ/308)

 .(4)الشرقي من القيروان وسماها على اسمه المهدية
و ولّي د سّير ولده وهملك إفريقية وأعمال المغرب وطرابلس وبرقة وصقلية، وكان ق   

وملك اسكندرية والفيوم  (م914هـ/301عهد أبو القاسم إلى مصر دفعتين األولى سنة)
، واستولى (5)(م915هـ/302)وخراج بعض أعمال الصعيد وعاد في سنة  اوجبا خراجهم

. (6)على صقلية من بقايا األغالبة وعين عليها حاكمًا من أبناء قبيلة كتامة نائبًا عنه
(، م920هـ/307م( فملك االسكندرية وأقام إلى آخر سنة )919هـ/306نية سنة )والثا
م( فكانت خالفته خمسًا وعشرين سنة وله من العمر اثنتان 933هـ/322سنة ) ىتوف

 .   (7)وستون سنة
 

                                                           
تجاه با أيام عشرة فاس وبين بينها السودان بالد طرف في المغرب جنوب في مدينة:  سجلماسة -1

 .192ص ،3جـ ،البلدان معجم :الحموي  الجنوب.
جميل  معارف وفنون أخبار الخالئف، تح(: عيون الم1062/هـ454القضاعي)محمد بن سالمة ت -2

؛ الداوداري:  559-557-556م، ص1995عهد التراث االسالمي، عبد هللا المصرين ، مكة المكرمة، م
 .109-107، ص6كنز الدرر وجامع الغرر، جـ

 .109-107،ص 6الداوداري: كنز الدرر وجامع الغرر ، جـ -3
م، 1995جـ، بيروت، دار األمير،4، ة العامة لتاريخ المغرب واألندلسزبيب )نجيب(: الموسوع -4

 .176، ص2جـ
؛ الدوداري: كنز الدرر   557-556ون المعارف وفنون أخبار الخالئف، ص القضاعي: عي -5

 .109-108، ص 6وجامع الغرر ، جـ
 .176زبيب: الموسوعة العامة لتاريخ المغرب واألندلس ، ص -6
 .557-556القضاعي: عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف ، ص  -7



33 
 

 :(م945-933هـ/334-322)القائم بأمر اهلل  -2

ه ر بالمغرب مع أبيأبو القاسم محمد بن عبد اهلل كان اسمه عبد الرحمن فلما صا   
، أما القضاعي ذكر أنه ولد سنة (1)م(890هـ/277تسمى محمدًا، ولد بسلمية سنة )

في  (4)لونو بن طأحمد . خرج عليه (3)م(933هـ/322، بويع سنة )(2)م(893هـ/280)
طرابلس فجهز جيشًا كبيرًا استطاع التغلب عليه وسير جيشًا إلى بالد الروم، فسبى 

في ايطاليا، وسير جيشًا إلى مصر ودخل مع المصريين في عدة وغنم في بلد جنوة 
-335خشيد )ة أيام وخرج منها بعد أن هزمه اإلمعارك، وأقام بمصر ثماني

 .(5)م(968-946ه/358
صعوبات في سياسة دولته ولم يستطع التغلب على المعارضين وبالخصوص  وجد    
، وكان لفاطميةت تودي بالخالفة االتي كاد (6)ية أبي يزيد مخلد بن كيداد الخارجثور 

، ذكر (7)يفكر في التوسع وذلك منذ كان وليًا للعهد ناقص الحزم ال يميل إلى الغزو وال
ابن خلدون أنه حاصر طرابلس وحاصر األدارسة ودخل المغرب وحاصر فاس فملك 
 المغرب عدا فاس، وأقام الدعوة الشيعية بسائر أعماله وغزى جنوة وافتتحها وملك

                                                           
 .111، ص 6الدوداري: كنز الدرر وجامع الغرر ، جـ -1
 .559القضاعي: عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف ، ص  -2
 .111، ص 6ري: كنز الدرر وجامع الغرر، جـالدودا -3
م(، تفقه 868هـ/254األمير أبو العباس التركي أمير مصر، ولي مصر سنة ) أحمد بن طولون: -4

غور لى بالد الشام وأنطاكية والثعلى مذهب اإلمام أبي حنيفة، كان المعتز باهلل قد واله مصر، ثم استولى ع
 .173، ص1م(. ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ883هـ/270توفى سنة )

 .74، ص 1المقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطميين الخلفا، جـ -5
علم ، فأقام بها يمخلد بن كيداد: من زناتة ، نشأ بـ توزر وتعلم القرآن الكريم، سافر إلى تاهرت -6

مدينة  د هللا المهدي، فانتقل إلى تقيوس الشيعي إلى سجلماسة في طلب عبالصبيان إلى أن خرج أبو عبد هللا
في إفريقية، وأخذ يعلم الناس، وكان مذهبه تكفير أهل الملة، واستباحة األموال والدماء، والخروج على 

له جماعة يعظمونه، وذلك أيام المهدي سنة  السلطان، فابتدأ يحتسب على الناس أفعالهم ، وصار
 .75، ص1المقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطميين الخلفا، جـ م(.  927هـ/316)

 (: المجالس والمسايرات، تحم973/هـ363ت نحيو بن أحمد بن منصور بن محمد النعمان)  -7

 .22م،  ص1996المنتظر، حبيب الغقي وابراهيم مثبوح ومحمد اليعالوي ، بيروت، دارال
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م( وله من العمر ثمان وخمسون  945هـ /334توفى بالمهدية سنة ) (1)سكندريةاإل
 .(2)سنة
 :(م952-945هـ/341-334)المنصور باهلل  -3

وان سنة ولد بالقير  د اهلل المهدي،اعيل بن محمد القائم باهلل بن عبأبو الطاهر اسم   
بليغًا،  م(، كان945هـ/334بويع سنة ) ،(3)(م149هـ/302م( وقيل )913هـ/301)

ذكيًا، تولي المهدي تربيته فكان يطلعه على كتب الدعوة وعقيدة أهل  خطيبًا، فصيحًا،
م(، وله من 952هـ/341في المنصورة سنة ) ىتب والعلم، توفالبيت، فنشأ محبًا للك

 .(4)العمر تسع وثالثون سنة
 
 :خلفاء الدولة الفاطمية في مصرثالثًا:

 م( :975-952هـ/365-341المعز لدين اهلل ) -1

د اهلل عبهو أبو تميم معد بن اسماعيل المنصور باهلل بن محمد القائم باهلل بن   
. أخضع (5)م(952هـ/341م( وبويع بالخالفة سنة)931هـ/319المهدي، ولد سنة)

إفريقية، وأرسل قائده جوهر الصقلي على رأس جيش ليفتح ما استعصى عليه من بالد 
، وطد له جوهر البالد من (6)اسيطر عليهو  لماسةالمغرب وسار إلى فاس ثم إلى سج

                                                           
 .52-51، ص 4ابن خلدون: ديوان المبتدأ والخبر، جـ -1
عبد هللا السلماني(: رقم  ؛  ابن الخطيب)أبو  111، ص 6الدرر وجامع الغرر، جـ الدوداري: كنز -2

 .34م، ص1216الحلل في نظم الدول، تونس، المطبعة العمومية، 
بأخبار األئمة  ء؛   المقريزي: اتعاظ الحنفا  188، ص6ز الدرر وجامع الغرر، جـالدوداري: كن -3

  .234، ص1؛ ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، جـ   88، ص 1، جـءالفاطميين الخلفا
، ؛  النعمان: المجالس والمسايرات  561القضاعي: عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف، ص -4

 . 236،  ص1ـعيان وأنباء أبناء الزمان، ج؛   ابن خلكان: وفيات األ   23ص
 .120، ص6الدوداري: كنز الدرر وجامع الغرر، جـ -5
؛ ابن خلكان: وفيات  93، ص1ء، جـبأخبار األئمة الفاطميين الخلفا ءالمقريزي: اتعاظ الحنفا -6

عبد هللا بن ؛ الداعي عماد الدين)إدريس بن حسن بن    228-224، ص5األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ
 ،جـ، بيروت، د.د 7حمد اليعالوي،  م عيون األخبار وفنون اآلثار، تحعلي بن محمد بن حاتم القرشي(: 

 .  717، ص6م، جـ1985
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 (1)أعمال مصر، وأقيمت له الدعوات وخطب له فيها، إال سبتة المحيط األطلسي إلى
م( 968ه/358. لما توفى كافور اإلخشيدي سنة )(2)فإنها بقيت لبني أمية في األندلس

، ولما (3)ساءت أوضاع مصر فكتب جماعة من القواد من مصر إلى المعز يستدعونه
بلغ المعز اضطراب األوضاع في مصر، جهز جيشًا بقيادة جوهر وأرسله إلى مصر 

م( ودخل مصر في نفس العام، ولما تقررت قواعده بالديار المصرية 968هـ/358سنة )
ة ر ، وخرج من المنصو (4)استخلف على إفريقية بلكين بن زيري بن مناذ الصنهاجي

االسكندرية نفس العام، عبر المعز النيل  م( ووصل971هـ/361باتجاه مصر سنة )
ودخل القاهرة، والقاهرة تنسب إليه ويقال لها القاهرة المعزية ألن الذي بناها القائد جوهر 

 . (5)له
باسم المعز وأقيمت الدعوة  هر مصر وخطب في الجامع العتي،وكان قد دخل جو    

 على خير العمل في حيّ  ابن طولون فصلى فيه وأمر بزيادةالشيعية، ودخل جامع 
اآلذان ، فكان اول آذان آّذن في مصر ، ثم بعث إلى المعز بالهدايا وبأعيان الدولة 

م(  فحبسهم المعز بالمهدية، وأحسن إلى 967-946هـ/357-335اإلخشيدية )
المعز  اهرة واستحثالقضاة والعلماء من وفدهم ورّد إلى مصر وشرع جوهر في بناء الق

 .(6)رللقدوم إلى مص
                                                           

، 3سبتة: مدينة مشهورة في بالد المغرب، مقابلة لجزيرة األندلس. الحموي: معجم البلدان، جـ -1

  .182ص
 .228-224، ص5بناء الزمان، جـابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أ -2
(: الروضة البهية م1292/هـ692ابن عبد الظاهر)محي الدين أبو الفضل عبدهللا المصري ت -3

-11م،  ص1996ار العربية للكتب،أيمن فؤاد سيد، القاهرة، الد رة في خطط المعزية القاهرة، تحالزاه
علي الزواري ومحمد  يخ واألخبار، تحئب التوارمقديش)محمود بن سعيد(: نزهة األنظار في عجا؛  14

 .353، ص1م، جـ1988، 1ط ،اإلسالميجـ، بيروت، دار الغرب 2محفوظ، 
أبو الفتوح بلكين بن زيري بن مناذ الحميري الصنهاجي، كان حسن السيرة، أمر  بلكين بن زيري: -4

ليه البالد، وخرجت إم( وسلم 971هـ/661إفريقية سنة ) الناس بالطاعة له بعد أن استخلفه المعز على
ابن خلكان : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، م(. 983هـ/373العمال وجباة األموال باسمه، توفى سنة )

 .286، ص1جـ
؛  الداعي عماد الدين:    228-224، ص5ابن خلكان : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ -5

القضاعي: عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف،   ؛    726-717عيون األخبار وفنون اآلثار، ص
 .564-563ص

؛ النويري)شهاب الدين أحمد بن عبد   61، ص4العبر وديوان المبتدأ والخبر، جـابن خلدون:  -6

فى فواز و حكمت كشلي نجيب مصط هاية األرب في فنون األدب،  تح(: نم1332/هـ733الوهاب ت
 .83-82، ص28م، جـ2004ية،علم، بيروت، دار الكتب الجـ33فواز، 
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وأعدت القاهرة لتكون منزل الخالفة الفاطمية وقاعدة ملكها وأقيم حول خططها سور    
ليكون إلى جانب العاصمة  بعدة أشهرجوهر الجامع األزهر بعد ذلك بنى جديد، و 

الجديدة رمزاً للدعوة الفاطمية ومنبراً لإلمامة الجديدة، وأمر جوهر بقطع الدعوة العباسية 
وحرم لبس السواد شعار بني عباس، وبدأت الدعوة للخليفة  من منابر مصر والشام

م(،وفي سنة 1172هـ/567الفاطمي واستمرت حتى انقراض الدولة الفاطمية سنة )
م( وهو تاريخ قدوم المعز لدين اهلل إلى مصر غدت القاهرة منزالً للخالفة 972هـ/362)

 .     (1)والمهدية ومعقاًل للدعوة الشيعية الفاطمية بداًل من رقادة
وامتدت رقعة الدولة الفاطمية في عهده فأصبحت من المحيط األطلسي حتى البحر    

ه ، فقد استطاع بقوته وذكائه ومهارتظاهر العظمة والقوةمعصره حافالً باألحمر، وكان 
. كانت وفاته بالقاهرة سنة (2)الحربية أن يوحد بالد المغرب بجميع أجزائها تحت رايته

وكان له من العمر خمسًا وأربعين سنة ومدة مقامه في مصر سنتين م( 975هـ/365)
 .  (3)أيامعدة وسبعة أشهر و 

 م(:996-975هـ/386-365العزيز باهلل ) -2

بن  نصور بن القائمأبو المنصور نزار الملقب بالعزيز باهلل ابن المعز ابن الم   
 فةبالخال د تسلمهبعوفاة أبيه  أعلنتحيث م( 975هـ/365، ولي الخالفة سنة )يالمهد

، عرف بسعة (4)، محبًا للصيد وركوب الخيلوصف بالكرم والشجاعة، فاستقل بالحكم
أنه  يلقاطالعه وثقافته الواسعة وكان يجيد عدة لغات، وكان أديبًا وخطيبًا وشاعرًا، 

اف اختارهم والده لألشر  نيدي جماعة من الرهبان النصارى )القبط( الذيأتثقف على 
، ولعل هذه التربية أثرت عليه وجعلته (5)وتثقيفه بعد وصوله إلى مصرعلى تربيته 

                                                           
اهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري)جمال الدين أبي المحاسن يوسف األتايكي(: النجوم الز -1

؛  عنان)محمد عبد   29، ص4جـ،  بيروت، دار الكتب العلمية، د ت، جـ8محمد حسين شمس الدين،  تح
 . 33-31م، ص1983انجي، ، مكتبة الخوة الفاطمية ، القاهرةهللا(: الحاكم بأمر هللا وأسرار الدع

 .77-76م، ص 1982تامر)عارف(: المعز لدين هللا الفاطمي ، بيروت، دار اآلفاق الجديدة،  -2
 .95، ص 28النويري: نهاية األرب وفنون األدب، جـ -3
؛  ابن حماد: أخبار ملوك    372-371، ص 5، جـباء أبناء الزمانابن خلكان: وفيات األعيان وأن -4

 . 93بني عبيد وسيرتهم ، ص
، 5جـ، م1980، جـ، دمشق، دار الجيل 10تامر)عارف(: الموسوعة التاريخية للخلفاء الفاطميين،  -5

 .8-5ص
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ي سياسة الذي شغل دوراً كبيراً ف يولي النصارى عطفه ومحبته ومنهم عيسى بن نسطور
الدولة الفاطمية الداخلية والخارجية، وكذلك تزوج العزيز من فتاة نصرانية هي شقيقة 

 . (1)بطريرك النصارى في مصر
ية، قريعلى والية إف بن علي نر في المغرب باسمه، وأقر يوسف بن بلكيسك دناني  

وخطب له بمكة بعد أن أرسل إليها جيشًا فحاصرها وضي، على أهلها ومنع الميرة 
العزيز في حرب الخليفة  ، دخل (2)عنها فغلت األسعار فيها واضطربت أحوال أهلها
، واستطاع (3)ولة في دولة بني بويهمع أفتكين التركي المعزي وهو أحد مماليك معز الد

م(، وفي 978هـ/368العزيز التغلب عليه في الرملة في فلسطين سنة )
م( دخلت عساكر 983هـ/373م( أخذ الالذقية من الروم، وفي سنة )982هـ/372سنة)

. كان معاصرًا للخليفة العباسي (5)وحمص وأقاموا الدعوة له بها( 4)العزيز إلى قنسرين
نحدار م( والدولة العباسية في دور االنحطاط واال991-974هـ/381-364الطائع)

 .(6)تسلط المماليك على الحكم في بغدادو 
الشرقي ر فبنى القصر الغربي والقص ،العزيز مولعًا بالبناء والتشييد الخليفة كان  

وقصر البحر الذي أتم بناؤه ابنه الحاكم بأمر اهلل وبنى مسجد الحاكم  سينومسجد الح
، وبنى قصر الذهب والقصور بعين (7)الحاكم الخليفة م( وأيضًا أتمه980هـ/370)سنة

 .(8)م(996هـ/386شمس، توفى سنة )

                                                           
؛ زبيب: الموسوعة العامة لتاريخ   8-5، ص5الموسوعة التاريخية للخلفاء الفاطميين، جـ تامر: -1

 .179المغرب واألندلس، ص
؛  ابن األثير:  237-236، ص1لفاطميين الخلفاء، جـبأخبار األئمة ا ءاالمقريزي: اتعاظ الحنف -2

 .363-362،  ص7الكامل في التاريخ، جـ
دولة بني بويه: في الديلم في بالد فارس، ينتسبون إلى أبيهم أبي شجاع بويه، كان بنو بويه يمثلون   -3

كان كبيرهم علي بن بويه عماد الدولة إمارات محلية وسيطروا على مقدرات الخالفة العباسية في بغداد، و
م(. 1062هـ/ 454وه أحمد العراق وكرمان باسمه، استمر حكمهم حتى سنة )خيحكم فارس وحكم أ

 .151، ص6م، جـ2000، 6، طاإلسالميجـ، بيروت، المكتب 22، اإلسالميشاكر)محمود(: التاريخ 
  .404، ص4البلدان، جـ قنسرين: مدينة قريبة من حمص على طريق حلب. الحموي: معجم -4
 .99-96،ص  28النويري : نهاية األرب وفنون األدب ، جـ -5
 .179زبيب: الموسوعة العامة لتاريخ المغرب واألندلس ، ص -6
 .8-5، ص 5تامر: الموسوعة التاريخية للخلفاء الفاطميين، جـ -7
     372-371، ص 5ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ -8
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 م(:1020-985هـ/411-386الحاكم بأمر اهلل ) -3

م( وولي الخالفة 985هـ/375أبو علي المنصور بن العزيز باهلل، ولد بمصر سنة )
، بنى جامع في (1)م(1020/هـ411م( وبقي خليفة حتى سنة )996هـ/386سنة)

ديء ، ر كريمًا وسميحاً أنه كان )) :قيل عنه القاهرة)األنوار( وجامع راشدة على النيل،
الحاكم الخليفة ، مات (2)((االعتقاد، سفاكًا للدماء، قتل عددًا كبيرًا من كبراء دولته

 .(3)م( مقتول وقيل أن أخته ست الملك كان لها يد في دولته1020هـ/411سنة)
 م(:1035-1020هـ/427-411لظاهر)ا -4

م( وبويع 1004هـ/395أبو الحسن علي بن منصور الحاكم ولد بمصر سنة)   
م( وكفلته عمته ست الملك وكانت المؤيدة للملك والقائمة 1020هـ/411بالخالفة سنة )

. لما ماتت انصرف الظاهر إلى اللهو والتف حوله نفر من الرجال سيطروا على (4)به
غيرهم من كبار المسؤولين حتى الوزراء، فساءت الحالة الداخلية وتفشى  األمور دون

م( واضطرب األمن، عمل على تحسين العالقات بين 1024هـ/415الغالء سنة )
. مات سنة (5)مصر والدولة البيزنطية بعد أن كانت سيئة في عهد أبيه

ة عشرة سن وثالثون سنة وكانت واليته خمس نم( وله من العمر اثنا1035هـ/427)
 .  (6)وثمانية أشهر

 

                                                           
؛   القضاعي: عيون   5-3، ص 2، جـءبأخبار األئمة الفاطميين الخلفا ءالمقريزي: اتعاظ الحنفا -1

 .7-6المعارف وفنون أخبار الخالئف، ص
؛   ابن تغري: النجوم    293-292، ص 5ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، جـ -2

؛   ابن حماد : أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم      179-178، ص4الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جـ
 .95-94، ص
حسن )علي إبراهيم(: تاريخ جوهر الصقلي قائد المعز لدين هللا الفاطمي ، القاهرة، مكتبة النهضة  -3

 .145م، ص1963المصرية،
ن حماد: ؛  اب  125-124، ص2، جـ ءبأخبار األئمة الفاطميين الخلفا ءالمقريزي: اتعاظ الحنفا -4

 .103، 94أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم ، ص
م، 1999أحمد )أحمد عبد الرزاق(: تاريخ وآثار مصر االسالمية ،القاهرة، دار الفكر العربي، -5

 .189ص
؛  ابن حماد: أخبار   125، ص  2، جـءبأخبار األئمة الفاطميين الخلفا ءالمقريزي: اتعاظ الحنفا -6

 .103ص ملوك بني عبيد وسيرتهم ،
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 م(:1094-1035هـ/ 487 -427المستنصر باهلل ) -5

أبو تميم معد بن الظاهر إلعزاز دين اهلل بن الحاكم بن العزيز بن المعز لدين    
م(، وكان عمره سبع سنين، وقد حكم 1035هـ/ 427، خلف أبيه الظاهر سنة )(1)اهلل

م( وهو بذلك أطول 1094-1035هـ/ 487 -427المستنصر ستين عامًا )الخليفة 
 .(2)خلفاء الفاطميين حكمًا، وقد تميزت السنوات األولى من حكمه بالرخاء والثروة

م( وخطب للخليفة 450/1058ن دخول بغداد سنة )و في عهده استطاع الفاطمي  
المستنصر على منابر بغداد نحو أربعين أسبوعًا وغيرها من مدن العرا،، وهكذا بلغت 

فة الفاطمية في النصف األول من حكمه أوج عظمتها ولكن في النصف الثاني الخال
استعادة  (3)بدأت عوامل الضعف بالدخول في كيانها واستطاع طغرل بك السلجوقي

م(، وفي عهده أسقطت الخطبة للخليفة المستنصر في 1060هـ/ 451بغداد سنة )
نة ر مائة وخمس وأربعين سالمغرب وقطعت الصالت بين الفاطميين والمغرب بعد مرو 

قامتهم الخالفة هناك ، وقطع اسمه واسم آبائه من الحرمين الشريفين (4)من دخولهم وا 
م( خليفة بغداد، 1094-1075هـ/487-467وذكر اسم المقتدي بأمر اهلل العباسي)

 .(5)م(1094هـ/487توفى المستنصر سنة )

 

                                                           
 .229، ص 5ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ -1
؛   المقريزي: اتعاظ     230-229، ص5ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان جـ -2

 .  184، ص2، جـءبأخبار األئمة الفاطميين الخلفا  ءالحنفا
)التركمان(، ينتسبون إلى سلجوق أبرز  طغرل بك السلجوقي: السالجقة هم من االتراك الغز -3

قادتهم، وتعد دولتهم أول دولة تركية إسالمية تنشأ مستقلة تماماً عن مركز الخالفة العباسية، وطغرل بك 
م( في مدينة 1064هـ/455هو أول ملوك الدولة السلجوقية العظام، عرف بشجاعته وقوته، مات سنة )

.  التركماني)أسامة(: جولة سريعة في تاريخ األتراك والتركمان، حمص، دار اإلرشاد للنشر،  الري 
  .84م، ص2007
 .191-190أحمد: تاريخ وآثار مصر االسالمية ، ص -4
 .230، ص 5ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ -5
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 م(:1101-1094هـ/495-487المستعلي باهلل ) -6

من م حمد وكنيته أبو القاسم، السادس من خلفاء مصر الفاطميين، والتاسعاسمه أ   
م( وكانت والدته 1094هـ/487، بويع بالخالفة سنة )ولي أجداده الخالفة بالمغرب

 .(1)م(1074هـ/467سنة )
وفي أيامه ضعفت دولتهم وانقطعت دعوتهم من أكثر مدن الشام، واستولى الفرنج   

سنة  وأخذوا القدس م(1097ه/491سنة ) انية أشهرعلى انطاكية وحصروها ثم
وكانت  (م1101هـ/495وعدد من المدن األخرى. مات سنة ) م(1099هـ/493)

 .(2)خالفته سبع سنين
 م(:1129-1101هـ/524-495اآلمر بأحكام اهلل ) -7

م(، 1096هـ/490اسمه المنصور وكنيته أبو علي ولقبه اآلمر بأحكام اهلل ولد سنة )   
. وعندما (3)تسعاً وعشرين سنة وتسعة أشهر حكموله خمس سنين وبقي في الستخلف وا

تسلم الحكم كان طفاًل صغيرًا فكانت القوة الفعلية في يد الوزير األفضل شاهنشاه بن 
، وانقسم الفاطميون في الدولة وظل طول عهده صاحب الحل والعقد (4)بدر الجمالي

 متعاديتين: النزارية والمستعلية وذلك أن منذ ذلك ونتيجة ذلك ألول مرة إلى فرقتين
األفضل هو من أبعد نزار بن المستنصر عن الحكم وولى بدل عنه أخاه الصغير 
ضعاف الشيعة  المستعلي، وكان هذا االنقسام أول عامل كان له الدور في هدم وا 

 :. ذكر ابن خلكان(5)االسماعيلية بوجه عام والدولة الفاطمية في مصر بوجه خاص
                                                           

 .140، ص5ابن تغري: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جـ -1
؛ ابن تغري: النجوم الزاهرة في   86-84، ص4ديوان المبتدأ والخبر، جـوالعبر ابن خلدون :  -2

؛  المقريزي: اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطميين الخلفاء،  151، 143، ص5قاهرة، جـملوك مصر وال
 .27، ص3جـ

 .140، ص 5ابن تغري: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جـ -3
ش: هو ناصر الدين خليل أبو القاسم شاهنشاه ابن أمير الجيوش بدر األفضل بن أمير الجيو  -4

وفي تلك األثناء تمرد أخاه  (م1094هـ/487)المستنصري تولى الوزارة عندما اشتد المرض بوالده سنة 
الملقب بأمين الدولة وسعى للوصول إلى منصب الوزير لذلك قام الخليفة المستنصر باهلل بتقليد األفضل 

ابن الصيرفي)أبي القاسم علي بن منجب بن سليمان(:   .رة في حياة أبيه أمير الجيوش منصب الوزا
م، 1923اإلشارة إلى من نال الوزارة، تح عبد هللا مخلص ، القاهرة، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي، 

 .57ص
 .47م، ص0022الشيال )جمال الدين(: مجموعة الوثائق الفاطمية، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، -5



41 
 

ي أيامه اللعب، وفرًا متظاهرًا باللهو و ن اآلمر كان سيء الرأي، جائر السيرة، مستهتأ))
 .(1)((م1129هـ/524أخذ الفرنج مدينة عكا وطرابلس، مات سنة

 م(:1148 -1129هـ/543-524الحافظ لدين اهلل ) -8

أبو الميمون عبد المجيد ابن األمير أبي القاسم محمد ابن الخليفة المستنصر باهلل   
عد ابن الظاهر باهلل وهو الثامن من خلفاء مصر الحادي عشر منهم ممن ولي من م

مر ، لم يخلف اآلمقتل ابن عمه اآلمر بأحكام اهلل آبائه بالمغرب، ولي الخالفة بعد
 ى، توفم(1074/هـ467)عسقالن سنةا الخالفة للحافظ، كان مولده في ولداً ذكراً فجعلو 

 .(2)(1148/هـ543)سنة 
 م(: 1154-1148هـ/549-544الظافر) -9

أبو منصور اسماعيل بن الحافظ لدين اهلل بويع بالخالفة بعد موت أبيه الحافظ   
 م.1148هـ/544سنة

 م(:1160-1154هـ/555-549الفائز بنصر اهلل )-10
ن يأبو القاسم عيسى بن الظافر بأمر اهلل، العاشر من خلفاء مصر الفاطمي  

م( وتوفى وهو 1148هـ/544في المغرب، ولد سنة) ء الفاطميينوالثالث عشر من خلفا
 .(3)ابن إحدى عشرة سنة

 ( :م1171-1160هـ/567-555العاضد باهلل )-11
أبو محمد عبد اهلل العاضد باهلل ابن األمير يوسف ابن الحافظ باهلل عبد المجيد ابن    

م( وقيل 1148هـ/544األمير محمد ابن الخليفة المستنصر، ولد سنة)
عن عمر ثالث وعشرون  ىم(، توف1160هـ/555م( وبويع سنة)1144/هـ540سنة)

، والحادي عشر من خلفاء مصر فاطميةمن خلفاء الدولة ال عشر سنة، وهو الرابع

                                                           
 .301، ص 5ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ -1
؛  ابن تغري: النجوم الزاهرة     236، ص 3ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان جـ -2

 .231، ص 5في ملوك مصر والقاهرة، جـ
 .295، 278، ص 5ابن تغري: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جـ -3
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م( حاصر الفرنج القاهرة، 1168هـ/564. ففي سنة )(1)منهم وعليه انقرضت دولتهم
ت )محمود الزنكي فأرسل إلى الملك العادل نور الدين تهم،عجز العاضد عن مقاومو 

م( 1168هـ/564سنة) مصر يستغيث به فدخل أسد الدين شيركوه (2)م(1181ه/577
ومن بعده صالح الدين األيوبي الذي ثبت أقدامه في مصر وتم خلع العاضد لدين اهلل 

 .(3)م( وبذلك انقرضت الدولة الفاطمية1171هـ/567سنة)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

؛ النويري: نهاية األرب   321، ص5ابن تغري: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جـ -1

 .213-212، ص28وفنون األدب، جـ
نور الدين الزنكي: هو الملك العادل نور الدين أبو القاسم محمود بن عماد الدين زنكي قسيم الدولة  -2

هـ(: 855م(. العيني)بدر الدين محمود ت1173هـ/59سنة ) آق سنقر، سلطان الدولة النورية، توفى بدمشق
، 2جـ، القاهرة، مطبعة دار الكتب، ط5عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، تح محمود رزق محمود، 

  .33، ص1م، جـ2010
 .227،224،223، ص 28جـ،  النويري: نهاية األرب وفنون األدب -3
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 د الشام:سيطرة الفاطميين على بالرابعًا: 
بعد أن فرض الفاطميون سيطرتهم على مصر، بدأت أنظارهم تتوجه نحو بالد الشام،     

نتزاع الشام من سلطان الخالفة العباسية، الحدود المصرية من جهة الشر،، واللتأمين 
وجعلها قاعدة لنشر دعوتهم الشيعية، كما أن سيطرة الفاطميين على بالد الشام تكسبهم 

 سلمين من خالل مواجهة الروم في الجبهة الشمالية للشام.عطف عامة الم
 (1)أعد القائد جوهر الصقلي جيشًا كبيرًا أرسله إلى بالد الشام بقيادة جعفر بن فالح   

وسيطر عليها عنوة بعد مقاومة كبيرة في  (2)م(، وصل الرملة969هـ/358أواخر سنة )
م توجه من أهلها، واستخلف ابنه عليها، ثسكانها وقام باستباحتها هو وجنده، وقتل كثيرًا 

قاميإلى طبرية وسيطر عليها وهي تحت حكم اإلخشيدي لدعوة ة ان، ونحج في دخولها وا 
ثم تابع الجيش الفاطمي نحو دمش،، واجهته هناك مقاومة كبيرة  ،الفاطمية فيها دون قتال

لمعز ام بها الخطبة لمن أهلها ولكن في نهاية األمر دخلها بعد التفاوض مع وجهائها، وأق
ار الدمشقيون ث. ولكن (حي على خير العمل)م( ورفع اآلذان بـ 969هـ/359الفاطمي سنة )

 (3)عليه وأعادوا الدعوة العباسية، واستمر الصراع بين الدمشقيين بزعامة الشريف أبي القاسم
د صلح قالذي أعاد لبس السواد شعار الخالفة العباسية والفاطميين بقيادة جعفر حتى ع

تقام حكم دمش، . وبذلك اس(4)بينهما يقضي بدخول جعفر وجنده دمش، مقابل تامين أهلها
لخطبة للمعز الفاطمي، وحذف اسم الخليفة المطيع العباسي، وانتشر ا دتاللفاطميين، وع

 .(5)المذهب الفاطمي رغم سخط أهل السنة
                                                           

، جعله جوهر على رأس الجيش للسيطرة على بالد الشام أحد قواد المعز لدين هللا جعفر بن فالح: -1

ابن خلكان : وفيات األعيان وأنباء واستطاع تحقيق عدة انتصارت، كان جليل القدر ممدوح من الشعراء. 
 .361، ص1أبناء الزمان، جـ

 .، تبعد عن القدس حوالي ثمانية عشر يوماً، كانت رباطاً للمسلمينمدينة في فلسطين الرملة: -2

 .69، ص3لحموي: معجم البلدان، جـا
ث ، جمع أحدابن أبي يعلى الهاشمي، كان جليل القدر نافذ الحكم في أهلها الشريف أبي القاسم: -3

دمشق ومن أراد الفتنة لقتال الفاطميين، وأبطل خطبة الخليفة الفاطمي المعز لدين هللا وأعاد خطبة الخليفة 
التاريخ،  . ابن األثير: الكامل فياتله جعفر بن فالح وانتصر عليهالعباسي المطيع باهلل ولبس السواد، فق

 .310، ص7جـ
ل تاريخ ؛  ابن القالنسي)أبي يعلي حمزة(: ذي  310، ص7ابن األثير: الكامل في التاريخ، جـ -4

 .1م، ص1908 ين،دمشق، بيروت، مطبعة اآلباء اليسوعي
الصليبيين في مصر وبالد الشام، رسالة طاعة)أمجد(: العالقات العسكرية بين الفاطميين و -5

  .33م، ص2012ماجستير، غزة، الجامعة اإلسالمية، 
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فة وا من السيطرة على كان على دمش،، ولكن لم يتمكنيعلى الرغم من سيطرة الفاطمي   
مناط، المناط، بالد الشام، إذا كانت الدولة الحمدانية في حلب، والروم الذين هددوا 

بالد البحرين بعض النفوذ في  (1)الساحلية والشمالية من بالد الشام، وكذلك كان القرامطة
 .(2)م(968هـ/357هذه البالد منذ أن أغاروا عليها سنة )

 اسية:الحياة السيخامسًا: 
 اإلمامة:  -1

هي أصل جميع نظم الحكم في الدولة الفاطمية في مصر وكلمة إمامة التي كان   
يستعملها الشيعة عامة والفاطميون بخاصة لها مدلول كلمة )خالفة( التي كان يستعملها 

 .(3)األمويون والعباسيون
يهًا امًا تشباإلمام األول عندهم هو علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه، ويسمونه إم   

له بإمام الصالة في وجوب اتباع الناس له واالقتداء به، ولهذا هم أيضاً يسمون الخالفة 
باإلمامة الكبرى تميزًا لها عن اإلمامة الصغرى، وهي إمامة الصالة، وفكرة اإلمامة 
هي المحور الذي تدور حوله واألساس الذي تقوم عليه الدولة الفاطمية االسماعيلية 

 .(4)ومجتمعاً مذهبًا 
وكانت اإلمامة عندهم ال تنتقل من أخ إلى أخيه بل من األب إلى االبن ولذلك 

في حياة  م(773/ه145)عند موت اسماعيل بن جعفر الصاد، عليه السالم سنة 
كاظم، بموسى ال لى ابنه محمد وليس ألخي اسماعيل المعروفإأبيه جعل النص ينقل 

 . (5) ةوتها سريوكانت دعولذلك عرفت باإلسماعيلية 

                                                           
إحدى فرق  الباطنية تنسب إلى حمدان قرمط، لقب بذلك بقرمطة في خطه أو خطوه،  القرامطة: -1

اراً من أكرة سواد الكوفة، وإليه تتنسب القرامطة. البغدادي)عبد القاهر ب  ن طاهر توكان ابتداء أمره أك 
 . 248م(: الفرق بين الفرق، تح محمد الُخشت، القاهرة، مكتبة ابن سينا،  د.ت، ص1037هـ/429

  .277سرور: تاريخ الدولة الفاطمية، ص -2
الحباشنة )سمير عبد الوهاب(: ديوان اإلنشاء الفاطمي وجهوده الكتابية، رسالة ماجستير، األردن،  -3

 .4م، ص2007جامعة مؤتة، 
 .22-21ال: مجموعة وثائق فاطمية، صالشي -4
 .171، ص1، جـالشهرستاني: الملل والنحل -5
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ل ب ،سالموهي قاعدة اإل ،الشيعة االسماعيلية يعتقدون أن اإلمامة هي ركن الدين  
أنهم يعتقدون من ال إمام له أصبح تائهًا وضااًل، ومن مات على هذه الحال مات ميتة 

 ، فيالحظ أن هناك نظرة من القداسة لإلمام عند الشيعة.(1)كفر ونفا،
فاطمية على أساس فكرة تقديس لإلمام وعصمته، ومن ثم نرى فقد قامت الخالفة ال   

اء بني مما لم يوصف به خلفأتباع الفاطميين يخلعون على خلفائهم صفات التقديس 
 .  (2)العباس

هناك طائفة تسمى الغالة تجاوز حد العقل واإليمان في القول بألوهية هؤالء األئمة   
أن اإلله حل في ذاتهم البشرية وهو قول  إما أنهم بشر اتصفوا بصفات األلوهية، أو

 .(3)بحلول يواف، مذهب النصارى في عيسى عليه السالم
ه وكان ل ،وقد عمل الفاطميون على تأسيس مدارس خاصة لتعليم عقائد مذهبهم   

مصر ك اإلسالمي،األثر في الترويج لفكرة تقديس األئمة في كثير من أرجاء العالم 
توغلت في بالد األندلس التي كانت آنذاك تحت نفوذ األمويين  واليمن وفارس والهند، بل

السنيين، وكان الخلفاء الفاطميون يلقبون بألقاب كثيرة منها: الخليفة الفاطمي أو العلوي 
 .(4)نأمير المؤمني

مامة األئمة المنصوص عليهم     والوالية عند االسماعيليين هي اعتقاد وصاية علي وا 
ز طاعة اهلل عالب وفاطمة عليهما السالم، ووجوب طاعتهم، فمن ذرية علي بن أبي ط

، كما يعتقدون أن الدين وعلومه وقف على األئمة من أهل البيت، وجل مقترنة بطاعتهم
ويزعمون أن لكل نبي وصيًا يوكل إليه أمر المؤمنين بعد النبي، وأن اهلل تعالى هو 

، هابيل ، فكان وصي آدمهلل تعالىالذي يوحي إلى النبي باإلعالن الوصي الذي اختاره ا
ووصي نوح ابنه سام، ووصي ابراهيم اسماعيل، ووصي موسى أخاه هارون، ووصي 

 .  (5)المسيح شمعون الصفا
                                                           

 .23-22الشيال: مجموعة وثائق فاطمية ، ص -1
 .7-6الحباشنة: ديوان اإلنشاء الفاطمي وجهوده الكتابية ، ص -2
د.د،   محمد الدرويش، دمشق،عبد هللا ن محمد(: مقدمة ابن خلدون ، تحابن خلدون)عبد الرحمن ب -3

 .375، صم2004
 .8الحباشنة: ديوان اإلنشاء الفاطمي وجهوده الكتابية ، ص -4
م، 1984الخطيب )محمد أحمد(: الحركات الباطنية في االسالم، عمان، مكتبة األقصى، -5

 .103،100ص



46 
 

يعد الخليفة رأس الدولة فهو قائد الجيش ورأس السلطة التنفيذية وهو القاضي األعلى    
ي واألمراء وسائر الموظفين ويسمويتولى ديوان المظالم أحيانًا وتعين الوزراء والوالة 

قاضي القضاة وكتاب العدل والشهود وغيرهم وهو صاحب الح، بالثواب والعقاب، 
 . (1)والحث على الجهاد، ويستعرض الجيوش البرية والبحرية

 الوزارة: -2

هي نظام متعارف عليه في الدول االسالمية في العصور الوسطى، وهي من أصل   
لفاء بني العباس هم أول من اتخذ الوزراء إلدارة شؤون ساساني ومن المعروف أن خ

، وأول من لقب بالوزارة في االسالم أبو (2)دولتهم حين أخذوا هذا المنصب عن الفرس
، (3)سلمة حفص بن سليمان الخالل وزير أبي العباس السفاح أول خلفاء بني العباس 

السيوف  كانت الوزارة في أربابوتسمى الوزارة عند الفاطميين رتبة وفي الدولة الفاطمية 
. وكانت الوزارة تنقسم إلى وزارة تنفيذ ووزارة تفويض، (4)تارة وفي أرباب األقالم تارة أخرى

ويكون الوزير في النوع األول منفذا ألوامر الخليفة ال يعقد أمرًا أو يبرمه إال بعد 
(، م597-968/ هـ365-358، وسادت في العصر الفاطمي األول )(5)استشارته

حيث كان الخلفاء يتمتعون بالقوة  ومن أشهر وزراء هذا العصر يعقوب بن كلس وأبو 
 .(7)الملقب)وزير الوزراء ذي الرياستين( (6)الحسن علي بن جعفر بن فالح

                                                           
 .9-8الحباشنة: ديوان اإلنشاء الفاطمي وجهوده الكتابية، ص-1
 .9وجهوده الكتابية ، ص الحباشنة: ديوان اإلنشاء الفاطمي  -2
جـ، القاهرة، 5(: صبح األعشى في صناعة األنشا، م1418هـ/821ت القلقشندي)أبي العباس أحمد -3

 السيوطي)الحافظ جالل الدين عبد الرحمن؛  277،ص 3م، جـ1922األميرية،المطبعة 
جـ، 2م ، اهي(: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تح محمد أبو الفضل ابر1505هـ/911ت

 .194، ص 2، جـم1968القاهرة، د.د ،
 .130، ص2السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جـ -4
 .142الشيال: مجموعة الوثائق الفاطمية، ص -5
علي بن جعفر بن فالح: آخر وزراء الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر هللا قاد الجيش الفاطمي باتجاه  -6

م(، لُقب باآلمر المظفر وسيف الدولة 1019هـ/ 409سان متنكران بالقاهرة سنة )الشام، قتل على يد فار
ووزير الوزراء وذو الرياستين أي جمع بين الوزارة والحرب.  السيد)فؤاد(: معجم ألقاب السياسيين في 

  . 28م، ص2011، لبنان، مكتبة حسن العصرية، واإلسالميالتاريخ العربي 
 .9ء الفاطمي وجهوده الكتابية، صالحباشنة: ديوان اإلنشا -7
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أما النوع الثاني يكون الوزير مفوض من الخليفة بمباشرة أمور الدولة، أي يتولى   
ء ن هذا إال في فترات الضعف أو عندما يكون الخلفابنفسه الحكم دون الخليفة، وال يكو 

-465، والسيما في العصر الفاطمي األخير )(1)أطفااًل صغارًا أو شخصيات ضعيفة
م( وأشهر وزرائها أبو علي الحسن بن أبي سعيد التستري، وأبو 1171-1072هـ/567

 .   (2)محمد اليازوري علي بن عبد الرحمن
ت تارة أن الوزارة كان))عشى في صناعة األنشا: صبح األفي كتابه  ذكر القلقشندي   

تامة وتارة وساطة وهي رتبة دون الوزارة، وأول من خوطب بالوزارة يعقوب بن كلس 
وزير العزيز وأول وزرائهم من عظماء أرباب السيوف بدر الجمالي وزير المستنصر 

 .(3)((وآخرهم صالح الدين بن يوسف أيوب
م( استبدلت صفة الوزارة بصفة الوساطة 990هـ/380ن كلس سنة)الوزير اب ىلما توف   

يز ومعظم العز الخليفة والسفارة وأطلقت على من تولوا شؤون الدولة العليا بقية عهد 
غدقتها ذ بمختلف األلقاب التي أئمو ، ولقب رؤساء الدولة يالحاكم بأمر اهلل عهد الخليفة

ن الدولة الذي منح للحسن بن عمار وقائد الدولة الفاطمية على رجالها، فكان منها أمي
القواد الذي منح للحسين بن جوهر، ومنها أيضًا أمين األمناء ووزير الوزراء ورئيس 
الرؤساء وغيرها، وفي أواخر عهد الحاكم أعيدت صفة الوزارة وتوالها علي بن جعفر 

ر ن األميم( وتلقب بوزير الوزراء ذي الرياستي1014هـ/405بن فالح في أواخر سنة )
 .(4)المظفر قطب الدولة

 ة الوزارة وانتقلت من أيديطالمستنصر باهلل حدث انقالب في خ وفي أواخر عهد   
الوزراء المدنيين أو أصحاب األقالم كما يسمون إلى الوزراء العسكريين أو رجال السيف 

 ك عندما قصر النيل في فيضانه وحلت بالبالد المجاعةلذوي السلطان المطل،، وذ
الخطيرة التي دامت سبع سنين واضطربت أمور البالد وسادت الفوضى وأتى بدر 

                                                           
 .142الشيال: مجموعة الوثائق الفاطمية، ص -1
 .9الحباشنة: ديوان اإلنشاء الفاطمي وجهوده الكتابية ، ص  -2
 .489، ص3القلقشندي: صبح األعشى في صناعة األنشا، جـ -3
 .331-330عنان: الحاكم بأمر هللا الفاطمي وأسرار الدعوة الفاطمية، ص -4
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وأعاد النظام إلى ربوع مصر وسيطر على الوضع فيها وأصبح هو صاحب  (1)الجمالي
السلطان وتتابع من جاء بعده من وزراء على هذا الحال حتى نهاية الدولة لذلك سمي 

 .(2)زراء العظامالشطر الثاني من العصر الفاطمي بعصر الو 
 

 الحياةاالقتصادية:سادسًا: 
 الزراعة: -1

اهتمت الخالفة الفاطمية بكل ما يتعل، بشؤون األرض، فقد كانت الزراعة عصب     
االقتصاد المصري، فقد وجه القائد جوهر عناية إلى تجديد ما فسد من جسور وقناطر 

غطية ته للمال لتوضاعف ضريبة الخراج وزاد قيمته قبالة األراضي بغرض سد حاج
، استحدثت الخالفة قصبة لقياس مساحة األراضي عرفت بالقصبة (3)نفقاته مباشرة

الحاكمية وأصبحت المقياس المعترف به، حتى بعد سقوط دولتهم، وصدر مرسوم سنة 
بداًل من الشمسية، أما  قمريةم( يفرض الجباية على حسب السنة ال1103هـ/497)

في عهد الدولة الفاطمية، إال أنها تضاعفت في أخرها، األقطاعات فقد كانت قليلة 
 .(4) بسبب سيطرة رجال الجيش وقت ضعفها

كانت مصر تشتهر بإنتاج الفواكه كالكروم والنخيل، كما اهتمت الحكومة الفاطمية   
بغرس أشجار الغابات حتى يتسر لها الحصول على األخشاب لبناء أسطولها الحربي 

كما اهتم الفاطميون بزراعة األشجار في أصص ووضعوها فو،  ،(5)ومراكبها التجارية

                                                           
 لالفض الملك ووالد المصرية الجيوش أمير النجم أبو الجمالي هللا عبد بن بدردر الجمالي: ب -1

 صرللمستن دمشق إمارة تولى ، إليه ونسب غالماً  عمار بن الدولة جمال اشتراه أرمينيا من أصله ، شاهنشاه
 وزارة قلده ثم بتنش فتنة إلخماد به واستعان مصر إلى استدعاه ثم م1063/ هـ455 سنة الفاطمي باهلل

 ، توفىالمتمردين على شديداً  حازماً  وكان.  إليه والمرجع المستنصر دولة في الحاكم وأصبح والقلم السيف
الذهب  شذرات: م(1678هـ/1089) عبد الحي بن أحمد تعمادال ابن .)م1094/ هـ487( سنة القاهرة في

 .379، ص5جـ ابن كثير، د.تجـ، بيروت، دار 10في أخبار من ذهب، تح محمود األرناؤوط، 
 .143الشيال: مجموعة الوئائق الفاطمية، ص -2
 .81سيد: الدولة الفاطمية في مصر تفسير جديد ، ص -3
، القاهرة، دار الفكر الخالفة الفاطمية وسقوطها في مصرماجد )عبد المنعم(: ظهور  -4

 . 247-246م، ص1994العربي،
 .137-136سرور: تاريخ الدولة الفاطمية، ص -5
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زرع لزهر وكانت تاألسطح، حيث زرعوا الرمان والتفاح والسفرجل والورد والريحان وا
 .  (1)صص أو بعد نزعه منها من غير أن يتضرر الشجر من هذااألشجار أما باأل

ان راعي، كنقص فيضشهدت البالد في بعض األوقات أزمات أثرت في اإلنتاج الز    
النيل في عهد المستنصر باهلل وأيضًا الشدة العظمى التي استمرت سبع سنوات وما 
كان من مظاهرها إهمال الزراعة وارتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية وانتشار 

 .(2)الوباء
كثر أ نيت الخالفة الفاطمية بالترع والجسور فزاد خراج مصر أيام بدر الجماليعُ    

، كما أنشأ الفاطميون إدارة خاصة تشرف على أمور الزراعة (3)ثالثة ماليين دينار من
وأقاموا مشروعات عظيمة لتنظيم ري األراضي كمشروع الخليج الذي يخرج من النيل 

 .   (4)لري األراضي الواقعة شر، فرع دمياط
 الصناعة: -2

ي هذا وكان جهودها ف كانت الخالفة الفاطمية تستهدف االهتمام بالصناعة والتجارة  
. استخدم (5)المجال كبيرًا، مما يدل على فهم واسع لمسائل االقتصاد في عصرها

الفاطميون أساليب جديدة في الصناعة وكان مما ساعد على تقدمها استقرار األمور 
 نخ التي سادت المجتمع في بعض المد، فضاًل عن حياة الترف والبذدفي البال

إلنتاج في ا اً ة والفسطاط، وكان لهذه الحياة تأثيرًا كبير المصرية وبخاصة القاهر 
الصناعي، وازدهرت الصناعات في العصر الفاطمي وخاصة صناعة النسيج، فقد 

بصناعة المنسوجات الصوفية الرفيعة، وكانت بعض المنسوجات  (6)امتازت بلدة القيس

                                                           
، القاهرة، الهيئة المصرية العامة ر(: سفر نامه، ترجمة يحيى الخشابناصخسرو ) -1

 .130م، ص1943للكتاب،
(: المواعظ واالعتبار بذكر الخطط م1441/هـ845المقريزي) تقي الدين أحمد بن علي ت -2

 .100،ص1جـ ، بيروت، دار صادر، د.ت، جـ2واآلثار/الخطط المقريزية، 
 .100، ص 1الخطط المقريزية، جـ المقريزي: -3
 .137سرور: تاريخ الدولة الفاطمية ، ص -4
 .251-250ماجد : ظهور الخالفة الفاطمية وسقوطها في مصر، ص -5
كورة في مصر غربي النيل بعد الجيزة، سميت قيساً ألن فتحتها كان على يد قيس بن  القيس: -6

 .422، ص4ن، جـالحارث المرادي فسميت به. الحموي: معجم البلدا
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رت صناعة ، كما انتش(1)تصدر إلى بالد الفرس حيث عرفت هناك باسم المصري 
العمائم الدبيقية الطويلة التي يبلغ طول الواحدة منها ذراع وظلت منذ عام 

م(، إضافة إلى الثياب الرقيقة المهلهلة كأنها 995هـ/385م( إلى عام )975هـ/365)
منخل وهي المسماة بالقصب، وكان هذا القصب يلون وكان الملون من ينسج في 

ب ملون مثله، أما األبيض فكان ينسج في ولم ينسج في أي مكان آخر قص (2)تنيس
، كذلك القماش الحريري الموشح )ديباج( حيث كان له دار كبرى في القاهرة (3)دمياط 

 .(4)تعرف بدار الديباج

هناك نوع جديد من القماش ذكره ناصر خسرو وهو )البوقلمون( كان ينسج في    
، إضافة (5)صة بالسلطانتنيس وتصنع منه أستار هوادج الجمال وسروج الخيل الخا

إلى صناعة المنسوجات الكتانية وصناعة الزجاج والخزف وكانت الفسطاط من أكثر 
، كما اشتهرت تنيس بصناعة آالت الحديد كالمقراض (6)مراكز صناعًة للزجاج

والسكاكين ، وكان بمصر سو، يسمى سو، القناديل تصنع فيه أدوات كاألوعية 
وكان هناك أنياب الفيل أحضرت من زنجبار وأحضر  واألمشاط ومقابض السكاكين ،

ل أنواعه وكذلك الفخار بك اً جلد البقر الوحشي لصنع النعال، وتنتج مصر عساًل وسكر 
حيث تصنع منه الكؤوس واألقداح واألطبا، وغيرها، كذلك يستخرجون من بذور الفجل 

 .   (7)ت الزيتونوزي واللفت زيتاً للمصابيح يسمى )الزيت الحار(، ويصنعون زيت السمسم
 
 

                                                           
 .138السرور: تاريخ الدولة الفاطمية، ص -1
جزيرة في مصر قريبة من بر دمياط، اشتهرت بصناعة األقمشة الملونة. الحموي: معحم  تنيس: -2

 .51، ص2البلدان، جـ
، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده متز )آدم(: الحضارة االسالمية في القرن الرابع الهحري ، -3

 .353، ص 2وت، د.د، د ت، جـجـ ، بير2
 .254ماجد : ظهور الخالفة الفاطمية وسقوطها في مصر، ص -4
 .95خسرو: سفر نامه، ص -5
 .139سرور: تاريخ الدولة الفاطمية، ص -6
 .120-118، 95ص  خسرو: سفر نامه ،  -7
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 التجارة: -3

تمتعت مصر قبل العصر الفاطمي باالزدهار التجاري  بسبب نشاط التجارة مع    
تحولت عن طري، الخليج الفارسي منذ أواخر القرن الرابع  الهند والصين والتي

الهجري/العاشر الميالدي وبذل الفاطميون جهدهم في المحافظة على هذه التجارة التي 
 .(1)المغرب بحكم مركزه الوسيط همزة وصل بين إسبانيا وبالد أوربا وبين مصرأصبح 

 ،بناء القاهرة بجوار الفسطاط في أيام الفاطميينومن عوامل النهضة االقتصادية    
افر اقتصاديًا مهمًا، فقد تميزت تلك المدينتان بتو ًا مت المدينتان معًا وأصبحتا مركز ون

سواقها مملؤة بكل ما في العالم من المنتجات النادرة منها جميع وسائل الحياة وكانت أ
. وقد كانت (2)جزاء العالمأض بالبضائع التي تأتيها من جميع والثمينة، فهي تفي

الفسطاط من أعظم المراكز التجارية بسبب موقعها على النيل وكانت تصل النيل بكافة 
ظلت  يرا على الفسطاط ألن القاهرةأنحاء البالد، وفي البداية لم يؤثر إنشاء القاهرة كث

أشبه بمعسكر للجنود والموظفين فترة من الزمن، كما أن موقعها على النيل دون 
 .(3)الفسطاط مما جعل أسعار الفسطاط أقل من القاهرة عاصمة الخالفة الفاطمية

لتجارة الخارجية في العصر الفاطمي، قفد كان لوكانت االسكندرية أهم مركز     
دير أهميتها إلى تص ترجعو  ،ها معظم المنتجات المحلية والواردات اآلسيويةيصدر من

وكانت تصدر مع دمياط المنتجات إلى بالد  ،(4)غالت الشر، أكثر من غالت مصر
الروم والفرنجة وعيذاب ميناء على البحر األحمر، وكانت قوص في أقصى الصعيد 

ريبة ر للسكة الذهبية، فقد كانت قمركزًا هامًا للتجارة في جنوب مصر وبنيت فيها دا
، وكانت مصر تجني أرباحًا وافرة من تجارة المحيط (5)من مناجم الذهب في النوبة

                                                           
ي، المغرب، القاهرة، مكتبة مدبول أحمد )حسن خضيري(: عالقات الفاطميين في مصر بدول -1

 . 105ت، ص.د
 .251-250ماجد : ظهور الخالفة الفاطمية وسقوطها في مصر ، ص -2
 .199م، ص1948البراوي)راشد( : حالة مصر االقتصادية في عهد الفاطميين ،القاهرة، د.د، -3
 .99أحمد: عالقات الفاطميين في مصر بدول المغرب، ص -4
 .251، صالخالفة الفاطمية وسقوطها في مصرماجد: ظهور  -5
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، كما كانت تصدر إلى فارس مختلف (1)ةيالهندي والعالقات التجارية مع القسطنطين
 .   (2)أنواع األقمشة من الدبيقي والشرب والقصب

في عصر الفاطميين، من التعابير المختلفة التي  ويبدو ازدهار التجارة في مصر   
وبازار، ودار الوكالة،  مثل فند،، وخانة، ظهرت في أيامهم لتدل على أماكنها،

 ،وهي مجموعة من المباني العامة وبها حوانيت ومصانع ومخازن ومساكن ،وقيسارية
، (3)ار بأجرجوكان فيها مساجد للتجار المسلمين ويعلوها رباع يقيم فيها الصناع والت

فمثاًل الفناد، تعني مكان التجار األجانب وتتكون من غرف مختلفة وصحن مكشوف 
 ومخازن، وانتشرت انتشارًا كبيرًا في كل مكان في مصر.

ولعل أهم أنواع التجارة في عهد الفاطميين بمصر، هي التوابل التي كانت تنقلها    
مبلطة وأغلبها مغطى بالسقائف مصر من الهند أو الصين، كانت معظم أسوا، مصر 

وبعضها يضاء ليال ونهارا بالقناديل، ألن الضوء ال يصل إلى داخلها والواقع ان القاهرة 
 زمن الحاكم بأمر اهلل الذي أمر بإضاءة الشوارع واألسوا، والحوانيتفي لم تضأ ليالً إال 

يقل عن عشرين ذكر خسرو أن في القاهرة ما ال ، و (4)والمحال بمصر والقاهرة ليالً 
 .    (5)ألف دكان

 ك دنانير جديدةارية فقد بادر جوهر الصقلي إلى سأما عن نظم المعامالت التج    
أطل، عليها المعزية وأبقى التعامل بالدينار الراضي )نسبة إلى الخليفة الراضي(، ولما 
عهد إلى يعقوب بن كلس باإلشراف على الخراج في عهد المعز، صار ابن كلس 

ي خراج الدولة بالدينار المعزي، فانحطت قيمة الدينار الراضي. ومن ذلك يتضح يجب
كيف حملت الحكومة أهالي البالد المصرية على التعامل بنقودها، وفي عهد الحاكم 
بأمر اهلل أصدرت دراهم جديدة كل ثمانية عشر بدينار ومن المرجح أن ضرب الدراهم 

                                                           
 .23م، ص2014حسن )زكي محمد(: الكنوز الفاطمية، القاهرة، مؤسسة هنداوي،  -1
 .353، ص2ـمتز: الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري، ج -2
  .87، ص2المقريزي: الخطط المقريزية، جـ -3
 .143سرور: تاريخ الدولة الفاطمية، ص  -4
  .104خسرو: سفر نامه، ص -5
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ا سير التعامل في السلع القليلة الثمن، وهكذالفضية في ذلك العهد إنما أريد به تي
 .(1)أصبحت مصر تتعامل بالدنانير الذهبية والدراهم الفضية

 الحياة االجتماعية:سابعًا: 
اتخذت الحياة االجتماعية بمصر في العصر الفاطمي مظاهر خاصة، فقد اتسمت بالبذخ   

ن خزائن عالخطط المقريزية  في كتابه والترف، وقد تجلى بذخ الخلفاء بما ذكره المقريزي
الفرش واألمتعة والجواهر والخيام والشراب، وأيضًا من القصور التي بنوها ليتخذوها مساكن 
لهم وألسرهم، ومن أشهرها القصر الشرقي الكبير. وكان به عدة أبواب، ومنها: باب الذهب 

يدين، يومي العمنظرة، وباب العيد وأمامه رحبة متسعة، يقف فيها الجنود في الوتعلوه 
وتعرف برحبة العيد، وباب الديلم، وقد أسس العزيز باهلل بهذا القصر قاعة الذهب التي 

 .(2)يجتمع فيها مجلس الملك
وكان الوزراء الفاطميون يعيشون عيشة الترف، فجعل يعقوب بن كلس وزير العزيز باهلل   

خذ بقصره تباعه، كما اتفي قصره مطابخ خاصة له وألضيافه، وأخرى لغلمانه وحاشيته وأ
 .(3)الحريرية ويتقلدون السيوف جاب يرتدون المالبسطائفة من الحُ 

كما أنشأ الخلفاء ووزرائهم العديد من المناظر ليتنقلوا إليها في ضواحي القاهرة والفسطاط    
لالسترواح واالستجمام وخاصة أيام زيادة النيل التي كان ينتقل فيها الخليفة إلى منظرة 

، وكان الناس يومئذ يخرجون لمشاهدته فيكون كيوم العيد. إضافة إلى (4)ؤلؤة على الخليجالل
 .  (5)دور مختصة باألفراح واألعراس

وبشكل عام كان الترف والبذح في المجتمع نتيجة وفرة المحاصيل واإلنتاج الزراعي،     
ى ما فراد، باإلضافة إلوازدها التجارة، كان له أثر كبير على الحياة والمجتمع وسلوك األ

فراط في الطعام والشراب والتفنن في  أشاعه الفاطميون من عادات، ومظاهر سلوكية وا 
 اللباس.  

                                                           
 .143خ الدولة الفاطمية، صسرور: تاري -1
  .416، 384، ص1المقريزي: الخطط المقريزية، جـ -2
  .144-143الدولة الفاطمية، ص :سرور -3
  .470-468، ص1المقريزي: الخطط المقريزية، جـ -4
  .370سيد: الدولة الفاطمية في مصر، ص -5
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ونالت الطبقات الكادحة من عامة الناس نصيب من الثراء، ورفاهية من الخلفاء في    
 . (1)الوقت التي عانت فيه من الفقر في أوقات النكبات والمحن التي حلت في البالد

كما اهتم الفاطميون باالحتفال باألعياد الدينية في شيء كثير من األبهة والعظمة فمنها     
ن ، ومولد أمير المؤمنيملسو هيلع هللا ىلصعيد الفطر، وعيد األضحى، ورأس السنة الهجرية، ومولد النبي 

علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه، ومولد الحسن والحسين والسيدة فاطمة الزهراء عليهم 
، وليلة أول رجب، وليلة أول شعبان، (3)، واالحتفال بوفاء النيل(2)، ويوم عاشوراءالسالم

 .(4)والنصف من شعبان
كذلك كان الخلفاء الفاطميون يؤكدون قيمة االحتفاالت الشعبية التي كانت تصحب    

 ((عهدخميس ال))، و((الغطاس))، و((عيد الميالد))بعض األعياد القبطية بحضورهم لها، مثل 
راريب خ))الذي كان مناسبة تضرب فيها الحكومة الفاطمية قطعًا صغيرة ذهبية تسمى 

 .(5)((الذهب
كانت هذه األعياد فرصة لإلعالن عن عظمة دولتهم، بما يظهرونه من بذخ، وبما يوزع    

من المالبس على الموظفين في الدولة من السروال إلى العمامة، مما لم يحدث له مثيل 
أنشأوا دار خاصة بتوزيع الكسوة، سموها دار الكسوة، حتى عيد الفطر سمي من قبل، فقد 

عيد الحلل بسبب ما يوزع فيه من مالبس على رجال الدولة وغيرهم، وكان للخليفة لباس 
 .(6)خاص به لكل مناسبة

وكان الشعب المصري يستقبل هذه المواسم بمظاهر الفرح والسرور إال يوم عاشوراء فقد    
ر يوم حزن عام، تعطل فيه األسوا،، ويخرج المنشدون إلى جامع األزهر ليلقوا كان يعتب

                                                           
، 1جـ ت،.د المعارف، منشأة اإلسكندرية، جـ،2، الفاطمي العصر في األدب(: زغلول محمد)سالم -1

   .150ص
يوم عاشوراء: أو عيد عاشوراء، عيد اتخذه الشيعة يوم عزاء وحزن على الحسين بن علي بن  -2

  .490، ص1الخطط المقريزية، جـ: فيه.  المقريزي أبي طالب عليهما السالم، ألنه استشهد
لعشرين من تشرين األول والثاني، وفاء النيل: يوم فتح الخليج في العاشر من آب وأيلول إلى ا -3

حيث يرتفع منسوب المياه في الشتاء، وتكون الترع والجداول مسدودة في كل البالد، ويحضر الخليفة إلى 
قبل مدينة مصر ثم يمر بالقاهرة وهو ملك خاص للخليفة، وفي ذلك  النهر الذي يسمى الخليج والذي يبدأ

فتح الخلجان والترع في كل البالد، وهذا اليوم من أعظم األعياد اليوم )يوم ركوب الخليفة لفتح الخليج( ت
 .108في مصر ويسمى )عيد ركوب فتح الخليج(. خسرو: سفر نامه، ص

 .284، صم1932(: الفاطميون في مصر، القاهرة، المطبعة األميرية، إبراهيمحسن)حسن  -4
  .371سيد: الدولة الفاطمية في مصر، ص -5
  .285ة الفاطمية وسقوطها في مصر، صماجد: ظهور الخالف -6
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المسمى سماط الحزن، وكان  (1)األناشيد في رثاء الحسين عليه السالم، ويعمل فيه السماط
 .  (2)يقدم عليه خبز الشعير والعدس والجبن، ويحضره الخليفة ملثمًا ومرتديًا الثياب القاتمة

فكانوا أخالط من الناس مختلفة الفئات من قبط وروم وعرب وبربر  أما سكان مصر    
وأكراد وديلم وأرمن ومن الحبشة وغير ذلك من األصناف واألجناس على حسب 

. فعندما دخل الفاطميون إلى مصر اصطحبوا معهم عناصر متعددة استعانوا (3)اختالفاتهم
ر ربي الذي دخل مع جيش جوهبها في توطيد سيطرتهم ومد نفوذهم، أولهم العنصر المغ

المعز لدين اهلل إلى مصر، الذين سكنوا في القاهرة، وكذلك العناصر مع الصقلي وكذلك 
األجنبية التي سكنت في الحصون الفاطمية كالعنصر التركي والديلم والعنصر األسود الذي 

 . (4)استكثر منه الخليفة المستنصر
 النظام الحربي:ثامنًا: 

مي من أقوى الجيوش في عصره، وكانت له دواوين خاصة قامت كان الجيش الفاط
عداده، كديوان الجيش الذي أشرف على إعداد الجنود وأعدادهم، وديوان  على تنظيمه وا 

تص بالنظر في خالعطاءات، وديوان اإلقطاع الذي االرواتب الذي اختص بتسجيل 
د أتت بواجبات معينة، وق اإلقطاعات التي تمنحها الدولة لبعض العسكريين مقابل قيامهم

مكانة قائد الجيش بعد صاحب الباب الذي يلي الوزير مباشرة، وتميز قادة الجيش عن 
بعضهم بعالمات يحملونها، وسكن الجنود في معسكرات خاصة بهم فضال عن تواجدهم 

 في مراكز الحدود.
جيوش ال كانت عناصر الجيش الفاطمي تضم مختلف األجناس، كما هو الحال في جميع   

اإلسالمية، فكان منهم السود العبيد وخاصة من السودان والترك وصواًل إلى أمراء مصريين 

                                                           
بن تغري: النجوم الزاهرة في ما يبسط على األرض لوضع األطعمة وجلوس اآلكلين.  ا السماط: -1

 .101، ص 4مصر والقاهرة ، جـ ملوك
  .490، ص1المقريزي: الخطط المقريزية، جـ -2
  .144، ص1سالم: األدب في العصر الفاطمي، جـ -3
  .365فاطمية في مصر، صسيد: الدولة ال -4
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أواخر أيام الدولة الفاطمية أربعين ألف  وأرمن. وبلغ عدد أفراد الجيش في وكذلك عرب
 .(1)قاتلفيها عشرة آالف م )حازن الغلة(فارس، وستة وثالثين ألف رجل، وعشرة شوان بحرية

بيلة من ق هم فر، الجيش: الكتامين من القيروان، والباطلين من المغرب، والمصامدةوأ   
، والمشارقة وهم ترك وعجم، وعبيد الشراء، اللون داسو مصمودة المعروفين بطول القامة و 

والبدو من أهل الحجاز، واألستاذيين كلهم خدم بيض وسود، والسرائيين وهم مشاة جاؤوا 
ثين فقط، وقيل عددهم ثال يحاربون بالسيف ، والزنوجقائد خاص ولهم من مختلف المناط،

نفقة الجيش كله من مال الخليفة، ولكل جندي منه مرتب شهري على قدر ألف رجل، أما 
واليتهم  زانة أموالخرتبته، وال يجبر أحد من العمال أو الرعايا الدفع منها، فقط يسلمون لل

 .(2)معين سنة فسنة، ويتم صرف أرزا، الجند في وقت
 أما مراتب رجال الجيش الفاطمي، فهي مقسمة إلى ثالث:  

 األولى: مرتبة األمراء وتقسم إلى: 
 هب في أعناقهمذألمراء المطوقين. يضعون أطوا، المرتبة ا -
 مرتبة أمراء القضب: يخرجون في المواكب بقضب من الفضة. -
 أدوان األمراء: الذين لم يؤهلوا لحمل القضب. -

 : مرتبة خواص الخليفة أو حرسه الخاص وتضم:الثانية     
طائفة صبيان الحجر: تتكون من الشباب والفتيان الذين يختارون من بين وجهاء  -

 الناس.
 وعبيد الدولة الذين يقومون صبيان الخاص: وهم عبارة عن أوالد األمراء والعساكر -

 الخاصة بالخليفة. الخدماتب
 من العبيد البيض والسود. األساتذة: -

                                                           
، 187م، ص1991جمال الدين)عبد هللا محمد(: الدولة الفاطمية، القاهرة، دار الثقافة والنشر،  -1

235 ،245. 
  .110خسرو: سفر نامه، ص -2
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ن وهي فرقة فاطمية تزيد عثالثة: حملة السالح أو الركابية أو صبيان الركاب: ال
 .(1)ألف رجل مهمتها حمل السالح حول الخليفة في مواكبه

اهتم الجيش الفاطمي بتقوية عناصره وتقوية أجسامهم وأعضائهم، فقد مارس الجنود    
وثب العالي ري والقفز والتدريبهم على لعب الكرة وسبا، الجري والفروسية والمشي والج

والطويل، ورمي الرمح والمصارعة وكرة القدم والسباحة وركوب الخيل، كان الهدف 
وراء ذلك أن يحفظ جسم الجندي نشيطًا. إضافة إلى ذلك اهتم الفاطميون بتعليم أفراد 
طفاء الحري،، واالسعافات األولية، وحمل المصابين في  جيشهم، طر، إنقاذ الغرقى، وا 

 راتهم.معسك
فر،  قوم باستعراضي على للقوات المسلحةاألوقد كان الخليفة نفسه وهو القائد    

الجيش واالطمئنان على أسلحته ومعداته، وتفقد معسكراته وثكناته، وفي بعض األحيان 
يقوم الخليفة بتوديع الحمالت الحربية بنفسه، ويخلع على قائد الحملة حلاًل مزركشة 

 .(2)رفعًا لمعنوياتهبالذهب تشجيعًا له و 
 أما أنواع األسلحة التي استخدمها الفاطميون في حربهم هي:  
 .على اختالف أنواعه العربي والفارسيالسيف من أهم األسلحة   -
والقوس هو عبارة عن آلة خشبية تشد من الطرفين بخط أقصر من ، واألقواس  -

سهم، قذف القضيبه حتى تتقوس، ومن األقواس صنع الفاطميون آالت مركبة ل
 وكان بعضها يقذف عدة سهام دفعة واحدة.

 السهام وكانت تصنع من الخشب، ويركب من األمام قطعة حديدية مدببة.  -
الرماح للطعن، وهي قناة يوضع في آخرها حديدة مدببة تسمى السنان، ثم تتصل،  -

 وكان الهالل شعار المسلمين يوضع عليها.
 ستعملونها بمهارة كبيرة.   الحراب، وهي أقصر من الرماح وكانوا ي -
واألسلحة الثقيلة مثل المنجني،، والدبابات، واألبراج، والستائر وهي تستخدم في  -

 ثقب األماكن المحصنة وتدميرها.

                                                           
  .221-217جمال الدين: الدولة الفاطمية، ص -1
 .262، 232 جمال الدين: الدولة الفاطمية، ص -2
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النار اإلغريقية )النفط(، وجد في الجيش الفاطمي طائفة تسمى بالنفاطين مهمتها  -
ى قدور النفط أو من عل رمي النفط في القوارير أو بالمنجني، أو النشاب أو في

 .(1)الجياد

 ، وكان مقسم إلى((ديوان الجيش ))ُعهد بإدارة الجيش الفاطمي إلى ديوان عرف بـ    
قسمين: ديوان الجيش وفيه مستوف أصيل ال يكون إال مسلمًا ويكون في خدمته أبناء 

اتب رو األمراء الذين ينهون إليه أخبار الجند من حياة وموت وصحة ومرض، وديوان ال
ويشمل على أسماء كل مرتز، في الدولة، وفيه كاتب أصيل ونحو عشرة من المعينين 

 . (2)والمبّيضين
، وخصصت الدولة الفاطمية جزءاً من ميزانيتها من كما اهتم الفاطميون باألسطول

أجل بناء أسطول قوي وتجهيزه بما يحتاج من عدة وعتاد، وأوجدت ديوان األسطول 
د( مهمته األشراف على عملية بناء المراكب وتجهيزها ودفع أجور وهو )ديوان الجاه

 (3)كما أنشأ الفاطميون مراكز لصناعة المراكب )دور الصناعات( العاملين فيها،
 كان عدد ،ة ثم ُنقلت إلى ساحل مصر الفسطاطرى في جزيرة الروضخوأ (4)بالمقس

كب اائة قطعة. وعدد المر األسطول والمراكب في أيام المعز لدين اهلل يزيد على ستم
، أما المراكب الحربية فكانت تنشأ بالفسطاط اً المخصصة للخليفة سبعون مركب

واإلسكندرية ودمياط، وكانت تصل إلى مدن الشام الساحلية مثل صور وعكا وعسقالن 
ضافة إلى أسطول الفاطميين بالبحر  .(5)عندما كانت ما تزال بأيدي الفاطميين وا 

 .(6)أسطول بعيذاب على البحر األحمرالمتوسط كان لهم 
 

 
                                                           

جـ ، القاهرة، مكتبة األنجلو 2نظم الفاطميين ورسومهم في مصر، ماجد )عبد المنعم(:  -1

  .217، 210، 1م، جـ1985، 3المصرية، ط
  .282سيد : الدولة الفاطمية في مصر، ص -2
  .220-219، ص1ماجد: نظم الفاطميين ورسومهم في مصر، جـ -3
مرو الفسطاط، افتتحها ع المقس: موضع قرب القاهرة على النيل، كان فيها حصن ومدينة قبل بناء -4

  .175، ص5(. الحموي: معجم البلدان، جـم640هـ/20بن العاص في سنة )
  .482، 1المقريزي: الخطط المقريزية، جـ -5
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 الفصل الثاني
العوامل المؤثرة في حركة العلمية في مصر في العصر 

 الفاطمي:
 أثر االتجاهات السياسية في الحركة العلميةأواًل: 

 ثانيًا: أثر المعز لدين اهلل الفاطمي في الحركة العلمية
 ثالثًا: دور جامع األزهر في الحركة العلمية

 : مصانع العلمرابعاً 
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 أثر االتجاهات السياسية في الحركة العلمية:أواًل: 
أن تحق، ظفر سياسي وذلك بعد سيطرتها على مصر وبالد  استطاعت الخالفة الفاطمية   

ذلك من ، و أيضاً لى تحقي، ظفرها المعنوي إ سعىالخالفة الفاطمية كانت تولكن  الشام،
ياسي. جانب سلطانها الس ي المناط، التي سيطرت عليها إلىف دعوتها المذهبية خالل نشر

وأن  اإلسالمي العربي دعاتها علماء للزعامة الدينية في العالمجعل وكانت تهدف من هذا 
 .لتأييد كلمتها وتوطيد سلطانها وتنفيذ غاياتها البالد االسالميةيكونوا سفراءها لدى 

مذهبية بوسائل مذهبية ونادرًا ما كانت تلجأ دعوتها ال نشرسعت الخالفة الفاطمية إلى    
لو أو رفضه ولكن ال يخ فقد تركت للناس حرية اعتنا، مذهبهم ،إلى اإلكراه أو اإلجبار

 .(1)ة نات مع أهل السنمصادمات أو مشاحاألمر من 
ى ، شعرت بالحاجة إلمصر والشام وعظم شأنهابعد أن سيطرت الدولة الفاطمية على ف   

نظم السياسية واإلدارية وتطوير نظام حكمها بما يتالءم واتساع ملكها، فقد التوسع في ال
اتها تها وغايعملت على االبتكار في التنظيم األصول والخطط الدستورية وفقًا لحاجا

 . (2)السياسية والمذهبية
 تزال ، حيث الي تطور نظم مصر اإلسالميةفقد كان للدولة الفاطمية دور وأثر كبير ف   

ثارها ملموسة في األعياد والمناسبات الدينية في العصر الحالي، كما طبعت مصر بعض آ
بطابع جديد لم ُيعرف له مثيل عند غيرها من الدولة اإلسالمية ، فقد قامت الخالفة الفاطمية 
على فكرة تقديس األئمة وعمدوا إلى تأسيس المدارس الخاصة لتعليم عقائد مذهبهم الذي 

ئمة وانتشرت هذه العقيدة في كثير من بالد اإلسالمية كمصر والشام يقوم على تقديس األ

                                                           
ربي، عالفاطمي، القاهرة، دار الفكر ال العصر في مصر في الفكرية الحياة :) خضر أحمد( هللا عطا -1

 .56ص د.ت،
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واليمن وفارس والهند  وكذلك بين األمويين في األندلس، فقد جعل الفاطميون خلفائهم  
 بمكانة أسمى وأرقى وأطلقوا عليهم صفات التقديس مالم يوصف به خلفاء بني العباس. 

الستقالل الكامل في البالد إلى القيام بكثير من عمدت الخالفة الفاطمية بعد أن حققت ا   
برزت ، و ها رخاء اقتصادي لم تشهده من قبلاإلصالحات االقتصادية وشهدت مصر حين

نما في الفن والثقافة أيضًا  هذا كان له و . (1)الشخصية المصرية ليس فقط في السياسة وا 
لك الفترة العلمية في ت عظيم األثر في تتطور النشاط العلمي في مصر فقد شهدت الحركة

حد  والفن في مصر والشام علىتطورًا كبيرًا بدا أثره واضحًا من خالل تقدم العلم واألدب 
 .سواء
اتبع الفاطميون سياسة التسامح مع اليهود والنصارى فقد استخدم الكثير منهم في مناصب    

ر حكومة في العصواكتظت دواوين ال عليا في الدولة وتسلطوا على الكثير من أمورها،
الفاطمي األول بالموظفين من اليهود والنصارى، فكان منهم الوزراء والوسطاء ورؤساء 

قصور الخالفة من أهل الذمة لبراعتهم في في الدواوين، والكتاب، كما كان معظم األطباء 
ولعل أساس دعوة الفاطميين هي توحيد العالم اإلسالمي  ،(2)علوم الطب وتركيب الدواء

النظر عن الدين أو الجنس فقد كانت أهدافهم السياسية في إقامة دولة إسالمية بغض 
لمع اسمه في ، وب بن كلس يهودي األصل. فيعق(3)موحدة أقوى من أغراضهم الدينية 

العهد اإلخشيدي، وأسلم وتعلم القرآن والحديث واألدب العربي، وسافر إلى المغرب واتصل 
بذل له علمه عن مصر، وأعانه بآرائه في وسائل فتحها، بجوهر قائد المعز لدين اهلل، و 

ورجع بصحبة الجيش الفاتح، وخدم المعز وارتقى حتى كان وزيرًا للعزيز الفاطمي، وهو 
الذي وضع قواعد الدولة ونظَّمها، وكان له إلى هذا الجانب السياسي اإلداري جانب علمي، 
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ع، وع العلم، وربط بين العلم والتشيفشجع العلماء، ورتب المجالس، وبذل الغطاء لكل فر 
وبين التشيع والفلسفة، وله مجالس لعامة العلماء، ومجالس لخاصة العلماء، وهؤالء هم 

المعز  ةالخليف الذين يفلسفون هذه األمور، ووضع كتابًا في فقه الشيعة مما سمعه من
يء في ون كل شوالعزيز، كان يقرئه في المسجد، ويقرئه العلماء ويفتون منه، و كاد يك

دارتها. ولما مات صلَّى عليه العزيز بنفسه، وأمر بغل، الدواوين  الدولة يوجه سياستها وا 
 . (1)أيامًا بعده

دماج     يظهر من ذلك أنه كان له دخل في تأسيس الحركة العلمية على هذا النمط وا 
ى العمل العلمي لالفلسفة فيها وتوجيهها الجهة التي تواجهتها، وتشجيعه اليهود والنصارى ع

 .(2)والمشاركة في اإلدارة وفلسفة الدعوة
قد مثل حكم ف ،أثر بعيد في رقي البالد وكان لنظم الحكم الدقيقة التي سار عليها المعز
سعى  ، وفي الوقت نفسهفة السلطاتالمعز الحكم القوي المستنير الذي يجمع في يده كا

فقد اعتبر المعز أن الحكم أمانة من اهلل ، إسعاد شعبه واالهتمام باحتياجاتهالمعز إلى 
بحكم  ملسو هيلع هللا ىلصحمد م ألقاه على عاتقه انتسابه للرسول ائتمنه عليها. وأن زعامته للمسلمين واجب

ثاًل أعلى جاءت نظم الحكم التي سنها مففكرة تقديس األئمة التي اتبعها الخلفاء الفاطميين، 
 .(3)والعباسيينفي الدقة واالتقان، حتى قامت أمثالها عند األمويين 

ويعتبر المعز لدين اهلل من كبار رجال عصره فقد سب، أقرانه ومنافسيه علمًا وسياسة 
وحربًا فقد بلغ نفوذ الدولة الفاطمية أقصى مداه في عهده وأن الفاطميين لم يستطيعوا أن 

ي ف يحتفظوا بذلك التراث المجيد الذي تركه لهم هذا الخليفة ومن ثم أخذت الدولة الفاطمية
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الضعف واالنحالل بعد وفاة العزيز وسقطت في ميدان التنافس بين أهل السنة والشيعة بعد 
 . (1)أن تركت أثرًا ال يمحوه توالي األيام واألعوام

 أثر المعز لدين اهلل الفاطمي في الحركة العلمية:ثانيًا: 
دارية لنظم اإلأوجده من اكان للمعز الفاطمي دور كبير في إنعاش الدولة الفاطمية بما 

، ولم يكتف بذلك بل نهض بالحياة العلمية والثقافية حتى أصبح المنصورية في الحازمة
 .(2)لماء والطالب والمستحبين والدعاةبالد المغرب والقاهرة في مصر قبلة الع

ن ل ف، آخذ من كضرب األمثال فهو متفو، في كل علمُعرف المعز بثقافته فكانت م   
ات لغ ، وأنه كان يتكلم عشرتثقف على أيدي علماء من صقلية ،ومبرز في أي مجال

ان ، والسودانية وغيرها حتى أنه كعصره ومنها الرومية، والالتينية، والصقليةدارجة في 
فتها، في آداب اللغة العربية، وتاريخها، وفلس كذلك برعربر، يجيد لغات ولهجات قبائل الب

، اتهن حّيون أكثر فصول كتبه ومؤلفالنعمان ب لدرجة أنه كان يملي على القاضي ،وفقهها
 .(3)هوالكثير من نصوص مؤلفات، سالم وهو في فقه الدولة الفاطميةوخاصة كتاب دعائم اإل

ر الخليفة المعز هو أول من فك )): مان في كتابه المجالس والمسايراتذكر القاضي النع   
ع في تعمم هذا االخترا ، وبالفعلمنذ ألف ومئة عام بصنع خزائن لخزن الحبر في األقالم 

 ،توفر على الكاتب عناء حمل الدواة. واستعملت األقالم ذات الخزان التي ذلك العصر
 .stylo ))(4)وهكذا فيكون هو مخترع قلم الحبر 

، وسعة اطالعه إنه كان يرسل السفن والبواخر من مصر إلى ومما يدل على عبقريته  
د أعد ، حيث كان قلثلوج الطبيعية إلى مصرام لحمل اشواطئ لبنان في كل ربيع من الع
تعمل ، وكان يساألرض لحفظها حتى آخر فصل الصيف لها أمكنة خاصة في أقبية تحت

 .(5)لتبريد المياه

                                                           
 .9ص ، هللا لدين المعز: شرف ، حسن -1      
 .62 ص الفاطمي، العصر في مصر في الفكرية الحياة: هللا عطا-2
 .35 ص  ، 4جـ ، الفاطميين للخلفاء التاريخية الموسوعة: تامر -3
 .319ص ، والمسايرات المجالس: النعمان -4
 .16، ص4جـ ، الفاطميين للخلفاء التاريخية الموسوعة: تامر  -5



64 
 

، عارف بعلم الظاهر وعلم الباطن وبأحكام الدين كان المعز متبّحر في كل علم وفنّ   
له معرفة و  ،لهندسة وعلم النجوم والفلسفةب واوأصوله وفروعه وبالعلوم الرياضية والط

ذا العلم وراثة هبتركيب األدوية، وهو متضّلع في الفقه يجيب عن قضايا صعبة، فقد ورث 
المعز  فعلم))حيث ذكر النعمان:، لعلم الذي ينتقل من إمام إلى آخر، وهو اكما يرث الخالفة

أدبه في  ذ لم يكن له مؤدبي إ، بل بالتأييد اإللهيكن قد حصل له بالتحصيل والتعّلملم 
 . (1)((، وال جالس ذوي العلم والمعرفة وال رحل فخالط الناسطفولته

، وله مقاطع من الشعر تطفح بالرقة والعذوبة ولكن يبدو أنها كما كان المعز شاعراً    
 ، ومن قوله: المجزوء الكامل ما فقد غيرها من اآلثار الفاطميةفقدت ك
                                ـا                 تــلك المــحاجر في المعاجر                                                                         بنـ هلل ما صنعت      
 ي في النفو          س من الخناجر في الخناجري وأقضّ مضّ أ   
  (2)هاجر في الهــواجرالمُ  ـبَ عَ تَ         ببينكــم       تَ ب  ع  ولـقــد    تَ   

اعر من ، ويبدو وكأنه ش، ووجدانيته العذبةه األبيات تتجلى شاعريته الصادقةففي هذ  
تنسب إليه هذه . و ر عن العاطفة الرقيقةويعب، يؤدي التعبير الرقي، البديعيةشعراء الزينة 

 األبيات أيضًا :
 و، ورٍد  في وجنتيــك اطالأطلع الحسن  من بينك شمسًا                    ف 

 (3)جفافًا   فــمد  بالشعر  ظــاًل فكأن الجمال خاف على الورد                      
، والعقل ، دولة تقوم على العلمهولت، وجعل دجمع المعز في يده كافة السلطات    

الد ب، وتوفير األمن واالستقرار لل، والنهوض بههمجتمعإصالح وعمل على  ،واالستنارة
وساهم المعز في النهضة الثقافية، فكان دماغها المفكر،  .(4)والسعادة والرخاء للشعب

. ومن الواضح أن المنصور باهلل والد المعز امتاز بسعة اطالعه، ولم والمخطط األكبر لها
والنظر  ،ب التي خاضها، عن البحث والتأليف، والحرو عباء الحكمأالفة و تشغله مهام الخ

ويؤلف  ،عز لدين اهلل أن يتوفر على الدرسما يحتم على ولده الم فكان كثيراً ، في العلوم
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ضي له للقاو ، كما كان يحث العلماء على االستزادة من العلم كق، ويكتب الشعرالكتب
يئة العلمية . وهذه الب((يا نعمان استخرج من كتاب اهلل ما رفضته العامة ، وأنكرته))النعمان: 

كان لها أثرها في تنمية مداركه، وسعة اطالعه وتضلعه في العلوم، ز التي نشأ فيها المع
قشهم مناقشات تدل على سعة ، والنحاة، والفقهاء، ويناحتى أنه كان يحاضر العلماء

ة زاخرة بالكتب، وقد بلغ المعز في المنصور . وكانت مكتبة (1)، ومقدرته العلميةاطالعه
 ا من الكتب وما تحويه من معلومات.فيه ، أنه كان يعرف مواضع ماشغفه بهذه المكتبة

حث عن ى الفور فقام وب، فلم يحضره علأنه أمر خازنه أن يحضر له كتابا :وذكر النعمان
واقف وهو  ،صرف معظم تلك الليلة في القراءة ، واستهواه االطالع حتىهذا الكتاب، ثم قرأه

 . (2)((علوم والحكمةواهلل ما تلذذت بشيء تلذذي بال))على قدميه ....وكان يقول : 
ر رجال الدولة ومشايخها وعلماؤها، ، فيحضرها كباكان المعز يعقد المجالس العلمية   
، وكان هسفة وعلم التأويل والحديث والفق، فيظهر مقدرته الفائقة وضلوعه في الفلهاءوأدبا

 ه، حتى أنه كان يجد في ذلك لذة وفخرًا يصغر أمامهما جاشغوفًا بكتب الباطن خاصة
أني ال أجد اللذة والراحة والمسرة في النظر في الحكمة مالو وجده  )) الخالفة فهو يقول:

قامة  أهل الدنيا ألطرحوها لها ، ولوال ما أوجب اهلل سبحانه عليَّ من أمور الدنيا ألهلها ، وا 
 .(3)((ظاهرها ، ومصالحهم فيها لرفضتها بالتلذذ بالحكمة والنظر فيها

ماء وقربهم إليه وكان يشرف بنفسه على تأليف الكتب ويضيف إليها ما شجع المعز العل   
يراه مناسبًا وينتقد لمؤلفين نقدًا دقي، ، وحدث أن  وضع القاضي النعمان كتاب في أخبار 

راء ثم قدمه للمعز وقد أمده الخليفة بكثير من اآل ((الدينار))األئمة العلويين وأحاديثهم أسماه 
ئم اإلسالم في دعا))في النقد، وقد حثه أيضًا على تأليف كتاب القّيم التي تدل على قدرته 

، وكذلك الداعي الكبير جعفر بن منصور اليمني ((ر الحالل والحرام والقضايا واألحكامكذ
كان يقدم للمعز كتبه ليوضحها وينتقدها، كما أباح المعز للعلماء والطالب االطالع على 

 ع، كما شجعهم على سماتبة قصره واالستفادة منهاة في مكالكتب المختلفة الموجود
ة ر المنصو ب، وكذلك المحاضرات التي كانت تلقى في قصره محاضرات العلماء الذين يث، بهم
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من كتاب دعائم اإلسالم للقاضي النعمان. ومن أشهر العلوم التي اشتغل بها العلماء في 
  .ويل والعقائد، والوعظلفقه والـتأعهد المعز التفسير، والحديث، والمناظرة وا

ب حتى أنه نس، نشط الحركة العلمية أن المعز كان من أبرز أعالم عصرهالقول  يمكن   
احي الذي يتناول الكالم على بعض النو  ((الروضة))إليه تأليف كثير من الكتب، مثل كتاب 

وما كتبه  ،الفقهية ، والرسالة المسيحية، ورسالته الممتعة التي بعث بها إلى الحسن األعظم
 .(1) ((عقيدة اإلسماعيلية))التي يشير إليها كتاب  ((المناجاة))في 
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 جامعة األزهر في الحركة العلمية: دورثالثًا: 
بأمور  واهتمت بتوطيد أركان حكمهاانشغلت  في مصر الفاطميةفي بداية قيام الدولة    

، ولكن بعد االهتمام الكبير يهاولم تول  العلمية عن الحياة السياسية وتنظيم الحكم وابتعدت 
 إنشاء الجامع األزهر الذي أقيم في البداية ليكون مسجد الدولة الجديدة ومنبرها الرسمي،
تحول في عهد العزيز إلى جامعة عقدت فيه حلقات التدريس وُنظمت مجالس الحكمة في 

 .(1)ذهبية الشيعيةالقصر وفي الجامع األزهر التي هدفت إلى نشر الدعوة الم
ا إلى مضاعفة جهوده الخالفة الفاطمية، عملت الدولة الفاطمية بمصر اراستقر بعد و    

عركته األحداث  ،ألفت مصر مجتمعًا مدنياً  حيث، وجدت صعوبة في ذلك المذهبية
 على عكس صحاري المغرب التي كانت مهدًا خصبًا لدعوتها، ،لدينية والفكريةالسياسية وا

حيث  ،الدعاية السرية وغزو األذهان الخالفة الفاطمية في نشر دعوتها على تداعتموقد 
 .(2)وحشدها لتأييد الدعوة المنشودةوسيلة لغزو األذهان  رأت فيها خير

م( لم يشأ أن يفاجئ أهل السنة في 968هـ/358مصر سنة ) إلى جوهر بعد دخول    
شأ جوهر ، لذلك أنكراهية المصريينطمي حتى ال يثير مساجدهم بإقامة شعائر المذهب الفا

 هو أول جامع بناه الفاطميون)): في بنائه. وعل، ابن تغري قائالً  وشرع ،(3)الجامع األزهر
 . (4) (( م(971هـ/361في مصر وفرغ من بنائه في شهر رمضان سنة )

يعتبر الجامع األزهر أرقى زخرفة من جامع ابن طولون ومن الواضح أن هذا المسجد 
نما أنشئ في البداية ليكون مسجدًا  ،ة أو معهد للدراسةأ في األصل ليكون جامعلم ينش وا 

. أما فترة الدراسة في األزهر فقد جاءت (5)رسميًا للدولة الفاطمية ورمزًا لدعوتها المذهبية
م( 998هـ/378أيام الخليفة العزيز باهلل وأهم حدث جامعي في حياة األزهر كان في سنة )

فقيهًا ليقوموا بإلقاء الدروس  370حين قام وزيره يعقوب بن كلس بتعين في عهد العزيز 
مجاورة  وأنشأ لهم داراً والمحاضرات المنظمة في فقه الشيعة ، ورتب لهم األرزا، والعطايا ، 
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كما أنشأ للطلبة القادمين من جميع أنحاء العالم االسالمي دورًا للسكن وهي  ،لسكناهم
هكذا اكتسب األزهر صفة معهد للدراسة المستقرة المنظمة ، ويبدو و  ،سم األروقةالمعروفة با

 ملسو هيلع هللا ىلصول الكريمبنت الرس عليها السالم أن الفاطميين سموه باألزهر لإلشادة بذكر فاطمة الزهراء
 .(1)إليها أنفسهم سبونلتي ينا

وكان الفاطميون يشجعون العلماء والفقهاء للتحل، في هذا المسجد العتيد واتخذوا منه    
جامعة علمية تعد بح، أقدم جامعة عرفها التاريخ ، ففي هذا المسجد اتخذت الدعوة 

كما أن الفاطميين ، (2)الفاطمية مكانًا لها ، ففيه عقد أول اجتماع لالحتفال بعيد الغدير
اتخذوا من المسجد مركزًا من مراكز دعوتهم ومعهدًا تلقى فيه علوم آل البيت، وقد كان 

والعزيز والحاكم مركزًا لمجالس الحكمة الفاطمية لنشر الدعوة وتتخذ  األزهر أيام المعز
ففي عهد  ،يها وكان يمثل فيها النساء أيضاً صورة الدعوة إلى قراءة علوم آل البيت والتفقه ف

ة كذلك استمر لقاؤهما في دار الحكم ،وآخر للنساءالعزيز كان فيه مجلسان أحدهما للرجال 
 م(. 1005هـ/395ا الحاكم سنة )أو دار العلم التي أنشأه

رات يث أقيمت فيه مناظرات ومحاضح كان لألزهر دور في التوجه الديني والفكري للناس،  
حول المذهب الشيعي، إذ عمل الفاطميون على جعل األزهر جامعة يأوي إليها الطالب 

سالمي، للعلم والمعرفة والتزود بعلوم الدولة الجديدة، التي نشرت علمها في الشر، اإل
تحول األزهر إلى جامعة إسالمية عظيمة الشأن ومنارة هادية  .وأصبحت لها قوتها ومكانتها

 . (3).في مختلف أنحاء العالم اإلسالمي للعلم والعلماء
وكان   ،جوامعالعادة في سائر ال كما جرتفي األزهر دروس القرآن والفقه كانت تلقى 
ومنهم من جاء من أقاصي البالد  ،جاورينبة يقيمون فيه ويسمون المجماعة من الطل

                                                           
 .256-255العبادي : في التاريخ العباسي والفاطمي ، ص -1
عيد الغدير: هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة وسبب االحتفال به ما يرويه الشيعة من أن  -2

رسول هللا بعد عودته من حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة نزل بغدير خم في طريقه إلى المدينة، 
ألستم أنى أولى بكل مؤمن من نفسه ؟، فقالوا: بلى، ))خذ بيد علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه  وقال: وأ

فقال: من كنتت مواله فعلي مواله، اللهم وال من واله وعاد من عاداه وانصر من نصره، وأخذل من خذله 
 .389-388، ص1جـ. المقريزي: الخطط المقريزية، ((وأدر الحق معه حيثما دار، اللهم هل بلغت

 .114-113ص  ،عطا هللا : الحياة الفكرية  في مصر في العصر الفاطمي -3
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، ولكل طائفة منهم روا، باسمها كروا، (2)وسنار (1)االسالمية حتى تركستان والهند وزيلع
الشوام والمغاربة أو العجم أو الزيالعة أو السنارية أو اليمنية أو الهندية ، فضاًل عن أروقة 

الهجري/الخامس عشر ن التاسع األزهر في أوائل القر أهل الصعيد ،وبلغ عدد تالميذ 
وكانوا يقيمون في الجامع ومعهم صناديقهم  ،طالبًا من طوائف مختلفة 750 الميالدي

وخزائنهم، يتعلمون فيه الفقه والحديث والتفسير والنحو والمنط، ويحضرون مجالس الوعظ 
انت تختلف ك، على أن حاله للتبرك والمأوىوالفقه، وربما بات في الجامع الكثير من الطلبة 

، وكان هناك جهود واضحة ئد بمصر وباختالف مناقب الحكامباختالف المذهب السا
 . (3)إلدخال بعض العلوم الحديثة فيه من الطب والهندسة والفلك والكيمياء وغيرها

ي كان فذكر المقريزي إن أول ما درس باألزهر الفقه الفاطمي على مذهب الشيعة و 
حيث جلس علي بن النعمان القاضي بجامع األزهر  م(975هـ/365شهر صفر سنة )

كان جمعًا تصر باالقتصار و ، وُيعرف هذا المخختصر أبيه في الفقه عن أهل البيتوأملى م
 .(4)، وأثبت أسماء الحاضرينعظيماً 

النعمان يقرأ كتبه في األزهر أو في حلقات خاصة للذين يريدون التخصيص في وكان 
 .(5)ةفقه الشيعة والدعوة الفاطمي

، م(1005هـ/ 396النعمان حتى سنة ) وظل األزهر مشابه لحلقات الدروس يلقيها بنو   
إذ بدأت حلقات األزهر تتحول إلى دراسة جامعية منظمة مستقرة، فقد بدأ يعقوب بن كلس 

، لفقه الشيعيرسالة الوزيرية في اوزير المعز لدين اهلل يقرأ بانتظام فيه كتابه المعروف بال
هاء والقضاة ويهتم لسماعه سائر الفق ،لقرأته في الناس خاصتهم وعامتهملس بنفسه وكان يج

                                                           
، 3زيلع :قرية في السودان على ساحل البحر من ناحية الحبشة. الحموي: معجم البلدان، جـ -1

 .164ص
 سنار: مدينة في السودان لم أجد لها ترجمة . -2
-219، ص3جـ  ، د.ت،مكتبة الحياة ،جـ ، بيروت 5زيدان)جرجي(: تاريخ التمدن االسالمي ،  -3
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 .135، ص1تعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطميين الخلفاء، جـالمقريزي: ا -4
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ع عقدت بالجامالتي كانت أول مجالس و  ،واألدباء وأكابر القصر ورجاالت الدولة والدعوة
 .  (1)األزهر

في  جماعة من الفقهاء للقراءة والدرس ين ابن كلسع، م(988هـ/378وفي عام )
بتدأ األزهر اوهكذا ، وكان عددهم سبعة وثالثين فقيهاً  ،ه ويالزمونه، يحضرون مجلساألزهر

ن بل كا ،. ولم يشجع هؤالء بما رأينا فحسبحياته العلمية المنظمة بخمسة وثالثين طالباً 
يوم  يأن العزيز باهلل خلع عليهم ف)) :. فيذكر المقريزيلوان التشجيعأهناك لون آخر من 
ان للمرأة ، بل كاألزهر مقصوراً على الرجال فحسب م يكن. ولفي موكبعيد الفطر وحملهم 

اله أجرى عليهم ابن كلس أيضا رزقًا من مكما  ،فيه نصيب فكن يفردن فيه بمجلس خاص
 . وهذا يدل على أن ابن كلس كان وزيرًا عظيمًا عالمًا جلياًل وأديبًا كبيرَا. (2) ((الخاص

ت فيه وترعرت حتى تخرج منه أئمة زدهر إلى األزهر، وا يةهكذا آلت الحركة العلمو    
ى أصبح ، حتلتأليف تارة وبالتدريس تارة أخرىخدموا اإلسالم والمسلمين باأجالء  وشيوخ

مفخرة العالم اإلسالمي عامة، ومصر خاصة. ومن هؤالء العلماء الحوفي 
م( 1441هـ/845والمقريزي )ت م(1418هـ/821م( والقلقشندي)ت1038هـ/430)ت

يديهم أين انتعشت على م( الذ1402هـ/805م( والبلقيني)ت1505هـ/911والسيوطي)ت
لعلوم وأصبح األزهر مصدرًا للعلم ومشعاًل للثقافة وقبلة يقدمون إليه من أنحاء ااآلداب و 

 .(3)العالم
ومن أهم المواد التي ُدرست في األزهر العلوم الدينية كعلوم القرآن والحديث والكالم 

غة ثم صرف والبالوكذلك علوم اللغة من النحو وال، لف المذاهبواألصول والفقه على مخت
وقد كانت الصبغة المذهبية تغلب على دراسة األزهر إذ احتلت علوم  ،األدب والتاريخ

م ولكن من جهة أخرى وعلى الرغ ،الشيعة وفقه آل البيت من حلقاته الدينية المقام األول
ب إال أنها لم تستطع أن تحشد سواد الشع من تمسك الخالفة الفاطمية بصبغتها المذهبية

تباع رغام في اسياسية اإلاتباع  ولم تحاول دائماً  ،المصري إلى جانبها في هذا المضمار
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، ودليل ذلك وجود (1)حإذ لجأت في أحيان كثيرة إلى اتباع سياسية الرف، والتسام، مذهبها
 لفاطمية.عدد كبير من فقهاء مذاهب أهل السنة عاشوا في كنف الدولة ا

افة األزهرية كانت الثق))عن أثر األزهر في انتشار الثقافة فقال:  وقد تحدث ستانلي بول
مثااًل طيبًا للتعليم الحر الذي يفتح أبوابه للفقراء دون تميز في الجنس أو اللغة أو الطبقة 
وليس من السهل أن ينسى المرء منظر الطالب وقد التفوا حول أستاذهم وأخذوا ينصتون 
إليه وكأن على رؤوسهم الطير أو منظرهم وهم يمشون مقبلين مدبرين يستظهرون ما تعلموه 
من أستاذهم، والواقع أن هؤالء يمثلون في أذهاننا ما كانت عليه الثقافة العربية في العصور 
الوسطى حيث الرغبة الصادقة في العلم التي ال تتحمس في طلبه بقصد الحصول على 

 .(2)((االمتحانات وذلك ما تفتقر إليه الجامعات الغربية الجوائز أو اجتياز
 يودورهم ف الدعاة الفاطميين ارتفع شأنأن والمعرفة وكان من أثر الدعوة إلى العلم    

ومهم باالعتماد على ، ودخلوا في مناظرات ومجادالت مع خصفي مصر العلميةالحركة 
  م(1077هـ/470المتوفى سنة ) الشيرازي المؤيد في الدين هبة اهللمثال عنهم و  أدلة علمية،

د على واستطاع أن ير  ،العلوم التي كانت معروفة في عصرهجميع ألوان كانت له معرفة ب
جميع الفر، اإلسالمية وأن يجادل خصومه بأدلة علمية منطقية ولعل ذلك يفسر ما عمد 

لوم هدًا تلقى فيه عإليه الفاطميون من اتخاذ الجامع األزهر مركزًا من مراكز دعوتهم ومع
 وكانت المساجد الجامعة تقوم برسالتها العلمية إلى، وتحوله فيما بعد إلى جامعة آل البيت.

 جانب رسالتها الدينية فكان جامع عمرو أول المساجد الجامعة في مصر وهو أيضًا أول
شبيلية األندلس في قرطبة و في بغداد وفي اوكذلك المساجد معهد قام فيها للدرس والقراءة. 

 .(3)العلمية شغلت دور كبير في الحركة ا، غدت أشبه بالجامعاتوغيره
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 مصانع العلم: رابعًا:
د في مختلف العهود التاريخية اإلسالمية، والتاريخ يشهاهتم المسلمون بأنشاء المكتبات    

نيها ثا، و : أولها خزانة األمويين باألندلسأن أعظم خزائن الكتب في اإلسالم ثالث خزائن
ال في اإلسالم  الخزائن، فهذه ثالثها خزانة الفاطميين بالقاهرة، و خزانة العباسيين في بغداد

، وكانت (1)ال نجد واحدة من الخزائن يفو، على بهاء هذه الخزائن وبهجتهاو ، مثيل لها
 ،ت أصولها ثابتة وقوانينها مضبوطة، وكانمرفرفة في جميع البالد اإلسالميةأعالمها 
 معلال شرنيهتمون بنشر الثقافة، فكانوا يأسسون مراكز ومكتبات ل والفاء كانخلأن االسيما 
 الناس. عقول والقضاء على الجهل والتخلف الذي سيطر على والمعرفة

مما الشك فيه أن العصر الفاطمي كان أشهر العصور اإلسالمية فيما يتعل، بنشر 
لف أرجاء في مخت يس المعاهد التعليميةالثقافة اإلسالمية والعربية والعلوم األخرى وتأس

جمع فيها كانت ت التي كبيرةالمراكز من ال أقاموا مكتبات كثيرة تعدفقد الدولة الفاطمية، 
، فهذه الكتب ال تتعل، بالمذهب الفاطمي فحسب بل تتعل، بالعلوم دعوةخزائن الكتب ال

ات واإللهيات ياضيات والطبيعيالمتفرقة المتنوعة من الفلسفة والنجوم والهندسة والمنط، والر 
 .(2)فهذه العلوم كلها كانت مطوية في مكتبات الفاطميين

 خزائن الكتب:  -1
ده مليئة الفة وحكان للفاطميين في القاهرة مكتبات، منها أربعون خزانة في قصر الخ    

، وأشهرها خزانة الكتب وكانت من عجائب الدنيا ولم يكن في جميع بالد بنفائس المؤلفات
 ،لفاء بغداد واألندلسلفاء الفاطميين بخخإلسالم دار كتب أعظم منها، حيث اقتدى الا

ب مدبرًا وكان يعقو  ،لفاطمي الذي استوزر يعقوب بن كلسوخاصة في عهد العزيز باهلل ا
، فرتب له الدواوين وقرب إليه  العلماء على اختالف طبقاتهم واجرى لهم ومحبًا للعلم

عات في خصص لها قا كبيراً  ، فجمع منها جانباً فة اقتناء الكتب، وحبب إلى الخلياألرزا
تاريخ لمهمة  في القصره وسماها خزانة الكتب وبذل األموال في االستكثار من المؤلفات ا

ه ، ذكروا أند عشر نسخ أو مائة نسخة  أو أكثر، واجتمع من الكتاب الواحواألدب والفقه
                                                           

  .466، ص1القلقشندي: صبح األعشى في صناعة اإلنشا، جـ -1
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خط الخليل نسخة منها نسخة ب نيثالثأكثر من  دي كان فيها من كتاب العين للخليل الفراهي
خة من ، ومائة نسروا النسخة بمائة ديناري ، واشت، وعشرون نسخة من تاريخ الطبر نفسه

والي سخ المكررة يزداد بتبن دريد . وكان عدد الن ألبو بكر محمد بن الحسن كتاب الجمهرة
على  الدين األيوبيالء صالح ، حتى بلغ عدد النسخ من تاريخ الطبري عند استياألعوام
فال   ،منسوبة محالة بالذهبختمة قرآن بخطوط 3400، وكان فيها نسخة 1200مصر 

عجب إذ قالوا أنها كانت تحوي مئة وستين ألف كتاب من الفقه والنحو واللغة والحديث 
، مةم القديفي العلو ، ومنها ثمانية عشر ألف كتاب يخ والفلك والروحانيات والكيمياءوالتار 
اصة غير أدوات الهندسة والفلك، خن كتب النجوم والهندسة والفلسفة جزء م 6500فيها 

رون قدرها آخ يقال أن هذا العدد مبالغ فيه وقد ،ضافة إلى كتب الحديث وسير الملوكإ
أنه سمع  ذكر أبو شامةو فقد . (1)، وغيرهم مئة وعشرين ألف كتاببنحو مئتي ألف كتاب
ذكر المقريزي عدة روايات ولكنه يميل إلى أن و  ،(2)ها مليوني كتابأن هذه المكتبة كان ب

 العدد ستة مائة ألف ومليون كتاب.  
أنه دخل هذه المكتبة أحد السياح فرأى فيها مقطعًا من الحديد )) :أيضاً  المقريزي ىورو 

، هانبحارها ومدنها وأنهارها ومساكاألزر، غريب الصفة فيها صورة أقاليم األرض وجبالها و 
الدها وب، مكتوبة أسماء طرائقها ومدنها وجبالها ع المواطن المقدسة مّبينة للناظروجمي

 .(3)((، وغيرها بالفضة والحريروأنهارها وبحارها بالذهب
الموجودة من بعض الكتب حتى  خعلى أن يجمعوا بها جميع النس حرص الفاطميون

سخ ، فإذا جمعوا مئات الناب أو ذاكالذي يوجد فيه هذا الكتتكون مكتبتهم المكان الوحيد 
من كتاب ما ثم ظهر أنه ال تزال هناك نسخة منه بعيدة عن مكتبتهم أظهروا استعداهم ألن 

كانوا  ، وفيما يتعل، بالقرآن الكريممهما كان ليصلوا بذلك إلى هدفهم يدفعوا ثمنًا باهظاً 
 ،خطاطينتبها أشهر الحريصين على أن يجمعوا بمكتبتهم جميع الكتب الفخمة أو التي ك

 لنسخ من المصاحف أو منوهذا ما يفسر لنا لماذا كان في هذه المكتبة عشرات أو مئات ا

                                                           
 .408ص ،1جـ ، المقريزية الخطط: المقريزي -1
 النورية الدولتين أخبار في الروضتين:  م(1266هـ/665ت إسماعيلعبد الرحمن بن  (شامة أبو -2

 .137ص ، 2جـ ،م2002جـ، بيروت، دار الكتب العلمية، 5شمس الدين،  إبراهيم، تح والصالحية
 .409-408ص ،1جـ:  المقريزية الخططالمقريزي : -3
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مصحف بخطوط منسوبة زائدة الحسن ومحالة بالذهب  2400، فقد كانت تضم كتاب معين
ة ، ومئلطبري منها نسخة بخط المؤلف نفسهنسخة من تاريخ ا 1200والفضة وغيرهما و

، م(933هـ/ 321) ت بن دريدألبو بكر محمد بن الحسن  في اللغة اب الجمهرةنسخة من كت
ن نسخة من كتاب العين منها نسخة بخط المؤلف نفسه الخليل أبو أحمد يثالثعن  ما زادو 

 .     (1)الفراهيدي
وقد عاون في عمل هذه المخطوطات الخطاطون والمذهبون والرسامون حتى أخرجوها 

ولكن من  ،ها جمااًل ما غلفت به من جلود جميلة النقش بديعة الصنعتحفة فنية رائعة زاد
هذه الخزائن العظيمة قد اندثرت في أثناء االضطراب العظيم الذي وقع أيام أن المؤسف 

الروضتين في أخبار  . حيث ذكر أبوشامة في كتابه(2)الخليفة الفاطمي المستنصر باهلل
ة مجاعات شهدت هذه الفتر  د الخليف المستنصر،أنه في النصف الثاني من عه)) الدولتين:

. (3)((بسبب قصور النيل وما تاله من قحط شديد استمر سبع سنوات وكثرت الفتن والقالئل
من  فجلبوا إلى مكتبة القصر كثيراً  ،ون فيما بعد أن يعوضوا ما فقدوهواستطاع الفاطمي

. ويتف، (4)ين مكتبة كبيرةقصر العاضد آخر خلفاء الفاطمي الكتب الجديدة حتى أصبح في
المقريزي وأبو شامة على أن هذه المكتبة كانت في عجائب الدنيا ولم يكن في بالد اإلسالم 

 .(5)دار كتب أعظم منها بالقصر في القاهرة 
ب عليها قيمًا ، وقد رتنته يتعهدها بنفسه حينًا بعد حينكان للعزيز عناية كبيرة بخزا    

 (6)قرأ له الكتب وينادمه، وممن تولى ذلك أبو الحسين الشابشتييتولى شؤونها ويجالسه وي
  .(7)م(999هـ/390سنة ) ىالكاتب المتوف

                                                           
 الدولتين أخبار في الروضتين: شامة أبو    ؛   408ص ،1جـ ، المقريزية الخطط: المقريزي -1

 .137ص ، 2جـ ، والصالحية النورية
 .164الحياة الفكرية في مصر في العصر الفاطمي ، ص :عطا هللا - 2
 .23، ص1شامة : الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية ، جـ  وأب -3
 .155ر: تاريخ الدولة الفاطمية ، صسرو -4
الروضتين في أخبار الدولتين  أبو شامة:   ؛     409، ص1الخطط المقريزية جـالمقريزي:  -5

 .137، ص2النورية والصالحية: جـ
 خزانة أمر العزيز واله ، فاضالً  أديباً  كان الكاتب الشابستي محمد بن علي: الشابشتي الحسين أبو -6

 والموصل والجزيرة والشام بالعراق دير كل فيه ذكر الديارات كتاب :منها حسنة تمصنفا له ، كتبه

 توفى وحكماً  شعراً  متضمنة ومراسالت مكاتبات وله الفقهاء، مراتب العسر، بعد اليسر وكتاب ومصر،
 .  319ص ،3جـ ،وأنباء أبناء الزمان األعيان وفيات: خلكان ابن ).  م999/هـ390( سنة

 .229-228، ص1ريخ التمدن االسالمي ، جـ زيدان : تا -7
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، يقوم على مغلقة عليها قوائم بمحتوياتها (1)كانت الكتب كلها محفوظة في صواوين
لها  وعين ،خون وخدم وفراشون رتبت لهم رواتبأمانتها أمين يعمل معه مساعدون، وناس

صالح ما يصيبه التلف من أثاثها وفرشها واقتناء ما يلخاصة لصيانتهاميزانية  م من ز ، وا 
، واعتاد بعض الخلفاء أن يرتادوا مكتبة القصر للجلوس بها األقالم واألحبار للناسخين
لوقوف على بعض نسخ القرآن الكريم، واالطالع على كل نادر بعض الوقت للقراءة أو ا

أقسامها متفقدا وقبل مغادرتها يمنح أمينها منحة سخية قد  ، وقد يمر الخليفة علىتحتويه
وبة ، ويأتيه بمصاحف مكتالخليفةة يمثل بين يدي ب. كان أمين المكت(2)تبلغ عشرين دينار

ب تن ك، أو ما يريده مض عليهم ما يقترح شراءه من الكتببأقالم مشاهير الخطاطين ويعر 
 .(3)في مجلسه الخاص االخليفة لقراءته

جار الكتب يعرضون على موظفي مكتبة القصر أندر الكتب التي يعثرون كان ت
أن رجال أحضر إلى العزيز باهلل نسخة من كتاب الطبري ))، وقد روى المقريزي:  (4)عليها

 ، فأخرجوا من الخزائن ما يزيد عن عشرينينار، فأمر العزيز أمناء المكتبةاشتراها بمائة د
 .(5) ((ة بخط يدهنسخة من كتاب الطبري ومنها نسخ

، وربما كان بعضها مزيناً بالصور والرسومات مت المكتبة مخطوطات محالة بالذهبض   
 ج، وجمع الفاطميون في خزانتهم نماذالصناعة الفارسية في هذا الميدانالدقيقة متأثرًا ب

 .(8)وغيرهما (7)وابن البواب (6)، كابن مقلةعديدة من كتابة مشاهير الخطاطين

                                                           
 في المنجد(: لويس)معلوف  الكتب. أو الثياب فيه تصان الذي الوعاء وهو صوان جمع: صواوين -1

 .441م، ص1995، 35فرحان، ط انتشارات  مطبعة ايران، ، اللغة
 .164-163ص ،1،جـ الفاطمي العصر في األدب سالم: -2
 .409ص ، 1جـ ، ةالمقريزي الخطط:  المقريزي -3
 .155ص ، الفاطمية الدولة تاريخ:  سرور -4
 .408ص ، 1جـ ، المقريزية الخطط:  المقريزي -5
 عامل أمره أول في وكان م(886/ هـ272 (سنة ببغداد ولد الحسين محمد علي أبو: مقلة ابن -6

/  هـ328 (سنة وتوفى اهروالق المقتدر العباسيين للخليفتين الوزارة تولى ثم فارس بإقليم أرض في خراج
: عمادال ابن مات.  حتى وسجن لسانه قطع أنه قيل. الكتابة في حسنة وطريقته خطاطاً  كان إنه وقيل )م940

 .144ص ،4الذهب في أخبار من ذهب، جـ شذرات
 بجودة واشتهر (م1022هـ/ 413)ابن البواب:  أبو الحسن علي بن هالل . مات في بغداد نحو  -7

 .72ص ،5ـج ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب: الكتابة وفاق فيها أهل عصره.  ابن العمادُعني ب  خطه،
 .409ص ، 1جـ ، المقريزية الخطط:  المقريزي -8



76 
 

في جلود جميلة النقوش بديعة الصناعة، نسج المماليك  كثر المخطوطات المذكورةكان أ   
، وأخذ الغربيون عنهم في العصور الوسطى والها في صناعة التجليد في عصرهمعلى من

 .(1)كثيرًا من أساليبهم في هذا الميدان
ة على نأربعون خزانة كتب في سائر العلوم، وتحتوي كل خزااحتوت مكتبة القصر على    

، وفيها من أصناف الكتب ما يزيد عن مائة ألف عدة رفوف، والرفوف مقطعة بحواجز
وأما  ،ارتها ومطالعتها واالستفادة منها، وكان يتردد إليها العلماء والطالب الستع(2)مجلد 

، وقد أصاب هذه الخزائن (3)خزائن القصر الداخلية فكان االطالع عليها محظوراً على العامة
من المحن مثل ما أصاب مكتبة اإلسكندرية في عهد الرومان، فألقي بعضها في  الكثير

النار والبعض األخر في النيل وترك بعضها في الصحراء فهبت عليها الرياح حتى صارت 
ول ، وطرح ما بقي منها عند دختالاًل عرفت بتالل الكتب، واتخذ العبيد من جلودها نعاالً 

ة ما . وكان من جملسادس الهجري/الثاني عشر الميالدين الاألكراد للبيع في أواسط القر 
أخرجوه من تلك القصور نحو مئة وعشرين ألف من خواص الكتب أعطاها صالح الدين 

في كتابه  ذكر أبو شامة. و (5) (((4)للقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني))األيوبي 
-529)ضي الفاضلأن القا"الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية" 

ع طحصل على أفضل الكتب في الخزانة، فكل كتاب صلح له ق م(1200-1135ه/596
، فلما فرغ الناس من شراء الكتب اشترى تلك الكتب التي جلده ورماه في بركة كانت هناك

، ومنها حصل ما حصل من ، ثم جمعها بعد ذلك(6)ألقاها في البركة على أنها مخرومات
صالح الدين على القصر وأمواله وذخائره اختار منه ما أراد ووهب  الكتب، ولما استولى

                                                           
 .41ص ، الفاطمية الكنوز:  حسن -1
 .155سرور: تاريخ الدولة الفاطمية ، ص -2
 .106-510ص ، 4جـ ، والقاهرة مصر ملوك في الزاهرة النجوم:  تغري ابن -3
 البيساني اللخمي الحسن بن علي بن الرحيم عبد علي أبو الفاضل القاضي: البيساني الرحيم عبد -4

 م(،1134/هـ529( سنة ولد البالغة وشيخ اإلنشاء ديوان صاحب الدين محيي المصري ثم العسقالني ثم
 شذرات:  عمادال ابن. )م1199/هـ596( سنة توفى والمراسالت الشعر وقال القرآن وحفظ باألدب اشتغل
 .531-530ص ،6جـ ، ذهب من أخبار في الذهب
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 . 177من الفعل خرم وانخرم أي انشق أو فسد الكتاب.  لويس: المنجد في اللغة، ص مخرومات: -6
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أهله وأمراءه، وباع منه كثيرًا من الجواهر واألعال، النفيسة  والكتب المنتخبة بالخطوط 
 . (1)المنسوبة الجيدة نحو مائة ألف مجلد

ون على د، فقد كانوا يعتمفاطميين مثل هذه المكتبة العظيمةوليس غريبًا أن يجتمع لل   
أن )) :ذكر ابن األثير في كتابه الكامل بالتاريخاة والمخطوطات في نشر مذهبهم، و الدع

تاعه ، وكان يحملها في ممهدي كانت عنده كتب مالحم آلبائهد اهلل العميد الفاطميين عب
رقوا حونة وسوحدث أن لح، به لصوص عند موقع يقال له الطا عند مسيره إلى سجلماسة

 ،ه لفقد سائر ما أخذوه من حاجياتهفحزن لضياعها أكثر من حزن ذكورة منه الكتب الم
ولكن الظاهر أن أبا القاسم المهدي استطاع أن يعيد هذه الكتب وهو في طريقه لغزو الديار 

رغبة الفاطميين في منافسة الدولة العباسية،  ومن المرجح أن. (((2) م(912هـ/300المصرية)
م روح التسامح ، ثاستهم في تقريب األدباء والشعراء، وسيعلماءوعملهم على تشجيع العلم وال

، أن كل ذلك من  وخاص مع أهل الذمة، ت تسود البالد في أخر أيام حكمهمالتي كان
وظهور  ،رائهاواقتنائها وشالدرس والتحصيل والبحث والتأليف، ونسخ الكتب  شأنه أن يشجع

افعية والمالكية الذين مارسوا نشاطهم بكل عدد من العلماء من أهل الذمة ومن الفقهاء الش
فضالً عن أن المكتبات كانت قد انتشرت في العالم اإلسالمي  حرية وسيتم ذكر ذلك الحقًا،

 .وأدرك المسلمون فائدتها
أبو شامة في كتابه الروضتين في أخبار الدولتين نبذة عن بيع الكتب من الخزانة  ذكر   
أن بيع الكتب في القصر كان له يومان في كل )) :دينلفاطمية في بداية عصر صالح الا

، وبعد أن كانت خزانتها في القصر مرتبة وكانت الكتب تباع بأرخص األثمان ،أسبوع
نو  ،القصر وصاحب األمر والنهي فيها متولي (3)ومفهرسة قيل لألمير بهاء الدين قراقوش  ا 

خراج زانة، ها من الرفوف إلى أرض الخهذه الكتب قد عاث فيها العث والبد من تهويتها ، وا 
لطلب حيلة ا ال خبرة له بالكتب وال دراية له بإسفار األدب، فكان هذا وكان هذا الوزير تركياً 

                                                           
 .139ص ،2جـ ،والصالحية وريةالن الدولتين أخبار في الروضتينأبو شامة:   -1
 .454ص ، 6جـ ، التاريخ في الكامل: األثير ابن -2
أبو سعيد قراقوش بن عبد هللا األسدي، كان خادم صالح الدين، ولما استقل  بهاء الدين قراقوش: -3

 صالح الدين بالديار المصرية جعله زمام القصر، ثم ناب عنه مدة بالديار المصرية، كان رجالً ذو همة
عالية، بني القناطر بالجيزة على طريق األهرامات وبنى قلعة الجبل وبنى السور المحيط بالقاهرة توفى 

 .   91، ص4م(.  ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ1200هـ/597سنة )
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ا ومزج ها وخلط أنواعه، يريدون بها تفري، المؤلفات وتوزيع أجزائمدبرة من تجار الكتب
ب المنط، تشرع بك، وكتب الك واختلطت كتب األدب بكتب النجوم، فتم ذلبعضها ببعض

، وكان رةوالكتب المجهولة بالكتب المشهو ، وكتب الطب بكتب الهندسة، والتاريخ بالتفسير
فقد منها  ، إذافي خزانة الكتب مؤلفات يشتمل كل كتاب على خمسين أو ستين جزءا مجلداً 

، ناقيمة الكتب وتباع بأرخص األثم جزء ال يعوض أبدًا، ففر، الداللون هذه األجزاء لتقل
بينما كانوا يعرفون مواضع أجزائها ويستطيعون جمع شملها بعد شرائها وكان بعضهم 

 . (1)((بعد ذلك بأضعاف الثمن الذي دفعوهيتشاركون في إتمام ذلك ثم يبيعون الكتب 
 
أن ما وقع في عصر صالح الدين لما بقي في خزانة الكتب الفاطمية  يمكن القولو 

محاربة المذهب الشيعي به  كان مقصوداً ب أهل السنة، وتحويل األزهر إلى جامعة لمذه
، لدينى عليها المقربون إلى صالح اولعل أكثر الكتب التي بيعت أو استولقبل كل شيء، 

وأمكن إنقاذها كانت من المؤلفات العلمية أو األدبية التي ال تمت إلى المذهب الشيعي بأي 
 ا،بكل تفاصليها والقضاء على تاريخه ، فالهدف من ذلك طمس معالم الدولة الفاطميةصلة

عادة سيطرة علمائه على المجال العام مرة أخرى، ومحو ذكرى  وتعزيز مذهب أهل السنة وا 
األزهر وغيره من معالم العلمية للدولة الفاطمية التي كانت أداة فكرية استعانت بهم الدولة 

  الفاطمية في نشر مذهبها وعقائدها. 
  
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .292ص ،2جـ ، والصالحية النورية الدولتين أخبار في الروضتين: شامة وأب -1
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 :دار العلم()دار الحكمة  -2
حركة األدبية ال استقرت الذي فيه في الوقت في عصر الحاكم بأمر اهلل الفاطميانشأت 

 ميةلالحركة الع دور مهم فيالحكمة ، شغلت دار خذت وجهتها في ظل الدولة الجديدةوات
(، فقد كانت حلقاته العلمية بن العاص إلى جانب األزهر والمسجد الجامع )جامع عمرو

ى . وأولّ ركة الفكرية المصرية في تلك العصو ئمًا عنصرًا بارزًا في تكوين الحر واألدبية دا
ودها بخزائن كمة وز ، فأجزل النفقة لدار الحشيئًا من رعايته لميةالحركة الع الحاكم بأمر اهلل
 .(1)، وعقد مجالس المناظرة للعلماء واألدباء، وغمرهم بصالتهالكتب الجليلة

ر المذهب الشيعي الذي جاء بمعتقدات تخالف أهل السنة، كان الهدف من أنشأها نش  
ء اسمهم عليها داعي الدعاة يعاونه فيها فقها كان يشرفف ،طابعاً مذهبياً منذ نشأتها فاتخذت

 .(2)فقهاء الدولة أو المعلمون ولهم أرزا، خاصة
، فمن ذلك: الور، تسعون دينارًا من العين العربي257سنة  كان ينف، عليها في كل

 ، للفراشين خمسة عشر دينارًا ، للناظرين في الور،، للخازن ثمانية وأربعون ديناراً ديناراً 
 ،يناراً ارًا ،ثم الماء اثنا عشر دوالحبر واألقالم اثنا عشر دينارًا ، غرامة الكتب اثنا عشر دين

 م، ثللفرش في الشتاء خمسة عشر دينارا (3)، ثمن لبودثم الحصر العبداني عشرة دينارات
 . (5)، وغرفة الستارة دينار واحدفي الشتاء أربعة دينارات (4)طنافس

وقد بقيت هذه الدار جزءاً من قصر الحاكم ولعلها هي الخزائن التي أشار إليها المسبحي 
. كانت هذه المكتبة عامة إذ حمل إليها الكتب من خزائن القصر (6)باسم الخزائن البرانية

ؤثر من يح ذلك كله لسائر الناس على اختالف طبقاتهم ممن سائر العلوم واآلداب وأبا
، اءون وأصحاب النحو واللغة واألطب، فجلس فيها القراء والمنجمقراءة الكتب والنظر فيها

ل فيها ما ، وجعوتباين ثقافاتهم وفنونهم العلميةوحضرها الناس على اختالف طبقاتهم 

                                                           
 .364حاكم بأمر هللا الفاطمي، صعنان: ال -1
عطا هللا : الحياة الفكرية في مصر في العصر الفاطمي، ؛  138حسن: الفاطميون في مصر، ص -2

 .173ص
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رًا ، وكثيلى ذلك كانت جامعة علمية للتعليم. إضافة إ(1)يحتاج الناس إليه من الحبر واألقالم
 .    (2)ما كانت تقام المناظرات بين علمائها

أن جنادة بن محمد بن الحسين األزدي )) في كتابه "بغية الوعاة": السيوطي ىرو و 
، وصحب الحافظ عبد الغني بن سعيد وأبا رأبا أسامة اللغوي النحوي قدم مص الهروي

تجري ، و ا يجتمعون في دار العلم بالقاهرةي النحوي، وكانو إسح، علي بن سليمان المعر 
 . سيأتي ذكرهم فيما بعد (((3)بينهم مباحثات ومذكرات

بإحضار  م( أمر الحاكم1012هـ/403في سنة )المقريزي عن المسبحي أنه  ىرو و 
الفقهاء منهم عبد الغني بن  جماعة من دار العلم من أهل الحساب والمنط، وجماعة من

 وكانت كل طائفة تحضر ،جماعة من األطباء إلى حضرته، للمناظرة بين يديه، و سعيد
 . (4)، ثم يخلع الحاكم على الجميع ويصلهمعلى انفراد

كي أبو بكر األنطاكي الفقيه المال الذين ألقوا بعلومهم في دار العلومن أشهر العلماء 
وسًا بدار العلم ويلقيا در  الذي سمح له الحاكم مع شيخ مالكي آخر لم يذكر من هو أن يقيما

 .  (5)في المذهب المالكي
كان الطالب يتلقون في دار الحكمة إلى جانب علوم آل البيت وفقه الشيعة العلوم     

ناهج التعليم م ، فكان االختالف واضح فيكعلوم الشريعة وعلوم اللغة العربية العقلية والنقلية
الفاطمية المعاصرة لها إذ كانت تغلب عليها في هذا المعهد عن مناهج التعليم بالمساجد 

ذة دار ، وكان بين أساتلى مناهج المساجد الصبغة الدينيةالصبغة العلمية بينما تغلب ع
لي وأبو عالحكمة كثير من أساتذة الحساب والمنط، والفلك من أمثال ابن يونس المنجم 

 .تم ذكرهم الحقاً ، وسي(6)، وعلي بن رضوانالحسن بن الهيثم

                                                           
 .458، ص 1المقريزي : الخطط المقريزية ، جـ -1
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قهية علمية وف دراساتقدمته من د استطاعت دار الحكمة بفضل هؤالء األساتذة وما وق
ي الذي أقام ف ذب كثيرًا من أعالم المشر، من أمثال الرحالة الفارسي ناصر خسروجتأن 

مصر ثالث سنوات وقد عنى بوصف ما شهد فيها أيام الفاطميين والداعي الحسن بن 
 .(2)ي عهد المستنصر باهلل الفاطمياللذان وفدا إلى مصر ف (1)الصباح

وهذا كله يدل على أن بيت الحكمة كانت بمثابة جامعة فيها أساتذتها وبها مكتبتها 
وفيها كل ما يبعث على النشاط العلمي والبحث والتحصيل، فالفاطميون بإنشائهم الجامع 

ها لتي تمتاز باألزهر ودار العلم )بيت الحكمة( كانوا أسب، الناس إلى إنشاء الجامعات ا
 المدينة الحديثة في أيامنا هذه.

ن يحصل ومن المرجح أن الدافع على إنشاء المكتبات من أمثال دار الحكمة هو أ
كافة فئات المجتمع من محبي العلم على القدر الكافي من المعرفة وخاصة أن الكتب كانت 

 .نادرة وغالية الثمن ال يقتنيها إال األغنياء
كبير وكانت استعارة الكتب مسموحة وأن وضعت عليها قيود لتنظيم  كان للمكتبة فهرس

العمل وحسن سيره، وكانت مكتبة القاهرة تعير كتبًا للساكنين في القاهرة فقط وأحيانًا يطلب 
من المستعير أن يدفع ضمانًا ولكن يعفى العلماء وأفاضل الناس من دفع الضمان أو 

 .(3)مينًا لدار الحكمة في القاهرةالتأمين وكان علي بن محمد الشابشتي أ
وكان الحاكم يميل إلى حرية الفكر والرأي لذا شجع المناقشات الحرة في الدين والعلم 

لى دار ين إلمترددّ سمح ل، وقد (4)وخالفه ولهذا فقد كان إنشاء دار الحكمة لهذا الغرض
 .(5)وزودها باألقالم واألورا، والمحابر ،أن يعقدوا مناظرات فيها الحكمة

                                                           
م( يماني األصل من حمي ر مولده في 1124-1037هـ/518-418) الداعي الحسن بن الصباح: -1
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وقد اتخذ بعض أصحاب البدع تلك االجتماعات وسيلة لبث آرائهم في دار الحكمة 
الدي الثاني عشر الميفي أوائل القرن السادس الهجري/ فاضطر األفضل بن أمير الجيوش
، إذ وشى إليه أن رجلين يعتنقان (1)م(1122هـ/516إلبطالها دفعًا ألسباب الفتن سنة )

البديعية التي يدين أشياعها بمذاهب السنة الثالثة: الشافعي عقائد الطائفة المعروفة ب
والحنفي والمالكي، يترددان على هذا المكان، وأن كثيرين من الناس أصغوا إليهما واعتنقوا 

 (3)، فلما توفي األفضل أمر الخليفة اآلمر بأحكام اهلل وزيره المأمون البطائحي(2)هذا المذهب
لكنه اشترط السير فيها على أحكام الشريعة وأن يكون م( و 1123هـ/517فأعادها سنة )

صر قمتوليها رجل دين وأن يقام فيها متصدرون برسم القرآن الكريم ، وأن تكون بعيدة عن ال
 .(4)، واستخدم في هذه الدار الجديدة أبا محمد حسن بن آدمفواف، الخليفة اآلمر على ذلك

ة ألف كتاب ولما أفضت الحكومة ومن المرجح أن عدد الكتب فيها ال يقل عن مائ
 .(5)إلى صالح الدين األيوبي هدم دار العلم وبنى مدرسة الشافعية

 حيث قام الغوغاء بالسطو والحر، ،عهد المستنصر تعرضت للسرقة والنهب فيوقد    
لقاء كثير من كتبها في ب النادرة الكتالمخطوطات الثمينة و  تستعملا وقدالنيل،  نهر وا 

 ،عبيدهم واماؤهم باتخاذ جلودها نعااًل يلبسونها في أرجلهم كما قام ،األتراكلتشعل سجائر 
لمشارقة ا وقد حرص األتراك أن يقضوا على هذه الكتب العتقادهم أن فيها كالم يخالف كالم

 كانت في القصر ودار العلم فيولقد ضاعت أغلب الكتب التي  ،(6)الذين يخالفون مذهبهم
حلت بالبالد سنين طويلة في عهد المستنصر ونزع من هذه المكتبة  الشدة العظمى التي أيام

ما يقارب من ألفين وأربعمائة ختمة مكتوبة بخط محلى بالذهب والفضة، وذهب ذلك كله 
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فيما أخذه األتراك في مقابل ما كان متأخرًا لهم من األرزا، فلم يب، في خزائن القصر 
ت إذ أن ما تعرض ة كبيرة للعلم والتاريخ بشكل عام.وكان هذا خسار . (1)الخارجية شيئاً مطلقاً 

ود حرمة العلم والقضاء على جهلإليه المكتبات الفاطمية من سرقة ونهب يعتبر انتهاك 
نجازات ال يمكن للتاريخ أنكارها.   العلماء الفاطميين وما قدموه من أبحاث وا 

ة ما المكتب كتب هذه مقاليد مصر جد في أن يجمع من ولكن عندما تقلد بدر الجمالي   
، فاستعاد ما استطاع أن يستعيده من األمصار واسترد ما كان في سلم من الحر، والغر،

 .(2)ن يعيد للمكتبة شيئًا من مكانتهاحوزة بعض الناس وبهذا استطاع أ
 المدارس والكتاتيب والزوايا:   -3

-335)يواالخشيد م(947-877ه/336-264)لم تكن هناك مدارس في العهد الطولوني
وابن  بن العاص إنما تلقى الدروس في المساجد كمسجد عمرو م(967-946هـ/357

ع سو، تسمى سو، الوراقين تباطولون وفي بيوت األمراء والوزراء والعلماء وكانت هناك 
 .(3)انًا تدور في دكاكينها المناظرات، وأحيفيها

المساجد ف ،ودور الكتبمساجد الدعوة للتشيع تنظيم وسائل الدعاية من انشاء ال شهدت
كانت لهذا العهد هي المدارس والمحاكم وهي أمكنة العبادة وهي مكان الخطب السياسية 

من  . ولما كان كلوعلمية وسياسية اعيةفيما يجد من األحداث فكانت تقوم بوظائف اجتم
ذهب من طولون كانا مركزي التعليم المسجدان الكبيران في مصر جامع الفسطاط وجامع اب

فأسس األزهر لهذا  ،(4)فتم إنشاء عدة مساجد لتكون مركز لنشر الدعوة الشيعية هل السنة،ا
بناه جوهر قائد المعز وكان الخليفة  الفاطمي يخطب فيه بنفسه كل جمعة إلى  ،الغرض

  ،(5)وزعت الخطبة على المساجد األربعةم(  ف990هـ/380أن أنشا الحاكم جامعه سنة )
زهر في عهد العزيز باهلل، كما كان يعقوب بن كلس يلقي دروس فألقي أول درس في األ

 .(6) الفقه في المسجد، إضافة إلى إقامة حلقات الفقه في جامع عمرو بن العاص
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ُيالحظ أن هذه المساجد كانت أمكنة للدراسة ونشر العلم والثقافة، أشبه بالمدارس 
 الحركة العلمية وساهمت في ، إضافة إلى دورها الديني فقد شغلت دور مهم فيوالمعاهد

 المجالس الخاصة في بيوت العلماء والوزراء.تنشيط الفكر، إضافة لما قدمته 
 سالميالاالعالم كانت القاهرة مركز إشعاع جذب إليه المثقفين والفنانين من أنحاء 

، كما ننشئت المكتبات المطلعين والدارسيفكانت مقرًا نشطت فيه صناعة القلم والفكر، وأ
وكان األزهر هو أول هذه  بحت مساجدها منارات علم تلقى الدروس في صحونهاأص

د وق ،ا األزهر وهو أقدم مدرسة في مصرأما معاهد العلم فكان في طليعته ،(1)المساجد
أسسته الدولة الفاطمية وحاطته بالرعاية وجمعت له كثيرًا من كبار العلماء ورتبت لهم 

عة وشيئاً من اللغة والنحو والمناظرات والجدل العلمي وكانت األموال وكانوا يدرسون فقه الشي
 .(2)لمعلمين حافزًا على البحث والدرسالهبات العلمية واجزال العطايا ل

من الجوامع التي تقام فيها الجمعة بمصر وظاهرها من الجزيرة ))ويشير المقريزي: 
ة جداً ومن المدارس سبع عشر والقرافة أربعة عشر جامعاً ومن المساجد أربعمائة وثمانون مس

 .(3) ((مدرسة ومن الزوايا ثماني زوايا ومن الربط التي بمصر والقرافة بضعة وأربعون رباطاً 
كر أن سيدات األسرة ذُ والبد من اإلشارة إلى دور الربط في الحركة العلمية، فقد  

ة علي بن ز جاريالفاطمية بالقاهرة أنشأن ربطًا مثل رباط الحجازية، وقد أمرت بإنشائه فو 
 ،م( ووقفته على واعظة زمانها السيدة الحجازية1024هـ/415أحمد الجراجرائي وذلك سنة )

 سنة ورباط التاريخ وقد أمرت ببنائه الجهة األمرية المعروفة بجهة الدار الجديدة
، وقد أمرت بإنشائه السيدة علم األمرية وتسمى ست سورباط األندل ،م(1128هـ/522)

. وخصصته للعجائز واألرامل وال شك أنها كانت متأثرة (م1331هـ/526) القصور سنة
 بطراز الربط التونسية.

من الجوامع والمساجد والربط والمدارس والزوايا والدور عدد كبير وي تتحكانت مصر و 
العظيمة والمساكن الجليلة والمناظر والبهجة والقصور الشامخة والبساتين النضرة والحمامات 

والقياسر المعمورة بأنصاف األنواع واألسوا، المملؤة مما تشتهي األنفس والخانات الفاخرة 
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و هوالفناد، الكاظة بالسكان والترب التي تحلى بالقصور ما ال يمكن حصره وال يعرف ما 
 .(1)قدره إال أن قدر ذلك بالتقريب

للعلم  المنقطعين ء، أنشئت إليواهد دينية إسالمية للرجال والنساءوالرباط والزاوية معا   
 ،وكان غرض منشئيها والمتصدقين عليها فعل الخير واكتساب الثواب دة،والزهاد والعبا

ولفظ الرباط والزاوية عربيان فأصل الرباط مكان إقامة الحامية المرابطة عند ثغور العدو 
 .(2)ة في األصل الركن أو المكان عامةكما أن الزاوي

 وبمعنى اتخذ ركناً  ي،وهي مأخوذة من الفعل انزوى فينزو  ومن معاهد العلم )الزاوية(   
وقد أدرك الخلفاء المسلمون األوائل حاجة المعتكفين  ،ن أركان المسجد لالعتكاف والتعبدم

ثم تطورت الزوايا بعد إلى أبنية صغيرة  ،نزواء فأنشأوا لهم مساكن بالمسجدإلى هذا اال
ون دور أو مساجد صغيرة يقيم فيها المسلم ومفصلة في جهات مختلفة من المدينة في شكل

الصلوات الخمس ويتعبدون فيها ويعقدون بها حلقات دراسية في علوم الدين وما يتصل 
 .(3) ين من العلوم النقلية والعقليةبالد
وظهر في مصر بجانب مسجد عمرو وجامع ابن طولون مساجد أخرى حيث أخذت    

ي مصر خمسة عشر مسجدًا جامعًا موزعة على الزيادة في عهد الفاطميين حتى بلغت ف
ي كثرت المساجد لدرجة أنها بلغت ف / العاشر الميالديأحيائها وفي القرن الرابع الهجري

بغداد ثالثين ألفًا وفي مصر والفسطاط وحدها ستة وثالثين ألفًا وفي اإلسكندرية في أواخر 
يعطي صورة واضحة لما كانت . كثرة هذه المساجد (4)السادس الهجري اثنا عشر مسجدًا 

ر لم تبن كلها في أوائل عص عدادفي العصر الفاطمي ألن هذه األ عليه المدينة من عمران
نما بنيت في العصور وكان لها  .(5)السابقة وخاصة في العصر الفاطمي صالح الدين وا 

 نشاط علمي كبير في العصر الفاطمي.

                                                           
 .361، ص1المقريزي: الخطط المقريزية ، جـ  -1
 .320م، ص1987البستاني) بطرس(: محيط المحيط ، بيروت ، مكتبة لبنان،  -2
، 4م ، جـ1996، 14جـ ، بيروت، دار الجيل ، ط4إبراهيم )حسن(: تاريخ اإلسالم السياسي ،  -3

 .401 ص
 .98صماجد: تاريخ الحضارة اإلسالمية،  -4
الشيال )جمال الدين(  تاريخ مدينة اإلسكندرية في العصر اإلسالمي ، القاهرة ،دار المعارف،  -5

 .81-80د.ت ، ص 
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نما تعدتها إلى سواها من ولم تكن الحلقات بالمساجد مقصورة على الد    راسات الدينية وا 
التفسير والحديث والفقه على و رست بالمساجد اللغة والمنط، والطب فقد دُ  ،المعارف

، وقد تعددت مراكزها في (1)في الجامع الطولونيكما المذاهب األربعة والقراءات والطب 
ط أو اإلسكندرية ، وكانت حلقات الدرس في المساجد أو الدور القاهرة أو الفسطامصر
نه كان هناك في اإلسكندرية عشرون مدرسة أس في الشمال وأسوان وغيرها، حتى وتني

 .(2)علمية وفي القاهرة عدد عظيم من المدارس الكلية 
وقد انتقلت مجالس العلم وصالونات األدب واالجتماعات العلمية من قصور الخلفاء    

ازدادت و وتنوع المعارف والعلوم  ذه الحلقاتقبال على هاأل بسببوالمساجد إلى المدارس 
واتضحت صعوبة استعمال المسجد  وازدياد أعداد طالب العلم،أسباب الجدل في دروسها 

 .(3)أحيانًا ومهابة المساجد وجاللها للتدريس والصالة مما لم يكن يتف،
إنشاء  لالسكندرية في العصر الفاطمي أي قبمدارس فقد أنشئت ألول مدرسة في اأما ال   

، وأكد ذلك ابن خلكان في حديثه عن الوزير (4)صالح الدين لمدارسه في الفسطاط والقاهرة
في  م(1149ه/544سنة ) الفاطمي علي بن السالر، أنه تم أنشاء المدرسة السلفية

، وبذلك يكون ابن السالر هو أول من أنشأ المدارس (5)اإلسكندرية نسبة إلى الحافظ السلفي
ها رضوان بن التي أنشأ م(532/1137سنة ) ة إلى مدرسة الحافظيةفي مصر، أضاف

للفقيه أبي الطاهر  م(1128-1126هـ/533-531بين سنتي) الحافظولخشى وزير الخليفة 
 أما المقريزي فقد ذكر .(7)، وقد بنيت الحافظية قبل السلفية باثنتي عشرة سنة(6)بن عوف

                                                           
 .181عطا هللا : الحياة الفكرية في مصر في العصر الفاطمي، ص -1
 .6، ص 3زيدان: تاريخ التمدن اإلسالمي ، جـ -2
 .182ر الفاطمي ، صعطا هللا : الحياة الفكرية في مصر في العص -3
 .45، صاإلسالميفي العصر  اإلسكندريةالشيال: تاريخ مدينة   -4
 .416، ص 3جـ، ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  -5
الطاهر بن عوف: هو إسماعيل بن عيسى بن عوف الزهري ، وصفه السيوطي بأنه صدر  وأب -6

السيوطي: حسن  .م(1185هـ/581سنة ) ىرطوشي، توفاإلسالم، وقال إنه تفقه على أبي بكر الط
 .453-452، ص 1المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة  ، جـ

 .45، صاإلسالميفي العصر  اإلسكندريةالشيال: تاريخ مدينة  -7
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نشئها الناصرية التي ـأ في مصر هي المدرسةن أول مدرسة أنشئت أ)) في الخطط المقريزية:
في عهد الخلفية العاضد وجعلها على المذهب صالح الدين األيوبي في الفسطاط 

، ويرحج قول ابن خلكان إذ أنه عاش من فترة قريبة من العصر الفاطمي وفي (1)((الشافعي
 عهد الدولة األيوبية.

يبتعد عنه البحث، ولكن ُيذكر أنهم ًا عمل الفاطميون على اتخاذ اتجاهًا دينيًا خاص   
التوجه ونشر الدعوة للمذهب الفاطمي، فال غرابة  اخيرة رجالهم لألشراف على هذاتخذوا 

في أن كانت العلوم المؤيدة للمذهب اإلسماعيلي غالبة على الدراسة في األزهر في عهدهم 
هد العزيز  في ع شر الميالدي/العاألنهم أنشاؤه لهذا الغرض ومنذ أواخر القرن الرابع الهجري
 الحاكم بأمر اهلل للجامع األزهر أصبح األزهر معهدًا علميًا أكثر منه مسجدًا وقد أوقف

 .وبيت الحكمة أوقافًا عظيمة
كانت المعاهد اإلسالمية نتاجًا علميًا من صميم حاجة المجتمع اإلسالمي وتطوراته     

عن  ةلم تكن في جملتها دخيلة أو مأخوذه و تنبض بروح اإلسالم ونهتدي بتعاليمه وأغراض
نما كانت متصلة في نموها وتطورها بالحياة اإلسالمية المختلفة نشأت  الحضارة القديمة وا 
في أوقات متباعدة بتأثير ظروف خاصة ولتحقي، أغراض معينة أولها حاجات الحياة 

الجامع أو دار الحكمة  و: الُكتاب والمسجد أنامية المتطورة وأهم تلك المعاهداإلسالمية ال
 .(2)والربط وحلقات الدرس ودور الكتب والمدرسة والبيارستان والخوان، والزوايا

 
 
 
 

                                                           
  .363، ص2المقريزي: الخطط المقريزية، جـ -1
 .418-183عطا هللا : الحياة الفكرية في مصر في العصر الفاطمي ، ص -2
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 الفصل الثالث:
 مظاهر الحركة العلمية في مصر في العصر الفاطمي: 

 النظرية أواًل: العلوم
 علوم اللغة العربية -1
 العلوم الدينية -2

 ثانيًا: العلوم العقلية التطبيقية
 فةالفلس -1
 الفلك والتنجيم -2
 الطب -3
 الرياضيات والهندسة -4
 الكيمياء -5
 تالنبا -6
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 :العلوم النظرية-أوالً 
 :علوم اللغة العربية-1
وجه الفاطميون اهتمامًا ملحوظًا وعناية خاصة بعلوم اللغة العربية، فقد كان الخليفة     

لتي وجهها ه البادرة االعزيز باهلل يجمع علماء اللغة واألدب للمناظرة بين يديه ، فكانت هذ
الخلفاء الفاطميون سببًا في قيام النهضة العلمية الرائعة التي ظهرت في مصر الفاطمية، 
نتاج الكتب في مختلف العلوم  وقد شجعت علماء مصر على اإلكثار من التأليف وا 

 .  (1)والفنون
 علوم اللغة والنحو: -أ

حه ألدب القديم وشر اية واور عربية في علوم اللغة والنحو، ازدهرت في مصر دراسات 
ونقده، وكانت هذه العلوم تسير جنبًا إلى جنب مع غيرها من الدراسات التي أقبل عليها 
العلماء والمتعلمون في مصر، ولم تكن هذه الدراسات جديدة على مصر، فقد نشطت بوقت 

ي مصر ن بدأ المسلمون فأمنذ . و (2)مبكر نتيجة العناية بضبط القرآن الكريم وقراءاته
ن القرآن الكريم عن الصحابة والتابعين، وقد استمر تيار هذه الدراسات بمصر في ءو يقر 

العصر الفاطمي والعصور التي تلته، وكثر العلماء الذين انقطعوا إلى هذا العلم وعرفوا به، 
 . (3)وأخذوا يصنفون كتبًا كثيرة في هذه الدراسات، و تضاعف عدد الكتب التي ألفت فيها

لواضح أن الدولة الفاطمية أولت العناية باللغة العربية حيث اهتمت بدواوين ومن ا
 أن ىيرو ما فيها. و  اإلنشاء، إذ كانت تعمد على تعيين المراقب عليها وموافقته على

 .  (4)دكانوا قليلي العد عصربالنحو في مصر والشام في هذا الالمشتغلين 

                                                           
 .62، ص  5عارف تامر: موسوعة الخلفاء الفاطميين، ج -1
 327م، ص1968ضيف)شوقي(: المدارس النحوية ، القاهرة ، د.د ،  -2
 .121صحسين: في أدب مصر الفاطمية ،   -3
-212الطنطاوي )أحمد( : نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ،القاهرة ، دار المعارف، د.ت، ص -4

213.  
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للغة والنحو والذين كانت لهم جهود عرفت مصر في هذا العصر جماعة من العلماء ا
مذكورة في هذين العلمين، وخلفوا في ذلك كتبًا انتفع بها الناس وتداولوها كما أفادوا كثيرًا 

 . (1)ممن أخذ عنهم فنبغ وذاع صيته
 :لعلماء الذين ظهروا في هذا العصرومن أشهر ا

ز ان في خدمة العزيك :أبو عبد اهلل محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز النحوي_ 
، ويقال أن العزيز تقدًّم إليه أن يؤلف  كتابًا يجمع فيه سائر الحروف التي باهلل الفاطمي

أشار إليها النحويين في قولهم )إن الكالم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى(، وأن يقصد في 
، جمعما ألفه في ذلك على حروف الم ، وأن يجريفه إلى ذكر الحرف الذي جاء لمعنىتألي

ماه س وهو لون جديد لم يسب، إليه أحد من النحاة ، فقام القزاز بجمع مواد هذا الكتاب
، وذكر ذلك كله األمير المختار جل ما جمعه ألف ورقة، فبلغ (2)((الجامع في اللغة))

في تاريخه الكبير، وله كتاب التعريض ذكر فيه ما دار بين الناس  (3)المعروف بالمسبحي
طبقات  في السيوطي في كتابه بغية الوعاة ىورو في كالمهم،  التعارضالختالف و من ا

مًا بعلوم ، قيالمغرب، كان إمامًا عالمة يشيخ اللغة ف)) عن القزاز النحوي: اللغويين والنحاة
ت ، يملك لسانه ملكًا شديدًا، ماية ، مهيبًا عند الملوك والعلماء، محبوبًا عند العامةالعرب
، ((ضرائر الشعر)): همن أهم مؤلفاتو ، ((لقيروان وله تسعين عاماً م( با1021هـ/412سنة)

، ((ما أخذ عن المتنبي))و،  ((العشرات في اللغة))و،  ((الضاد والظاء))و،  ((إعراب الدريدية))و
   .(4)وغير ذلك ((أدب السلطان))و،  ((التعريض والتصريح))و

                                                           
 .209، ص1ب في العصر الفاطمي ، جـسالم: األد -1
المقريزي)أحمد بن علي(: المقفى الكبير، تحقيق محمد اليعالوي، بيروت، دار الغرب  -2

  .418م، ص1987، 1، طاإلسالمي
 سيأتي  ذكره الحقاً. -3
 . 71، ص1السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جـ -4
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، عرشألخبار وتفسير الورواية ا ،كان إمامًا في النحو واللغة :ي  بلالمه علي بن أحمد_
، وكان قبل ذلك مقّربًا إلى كافور (1)ء المعز والعزيز المقربين إليهماوكان من جلسا

-915ه/354-303)، وممن عاصر المتنبيم(968-946ه/358-335)اإلخشيدي
في الرد  وله كتاب ،ن المتنبي بعض المحاورات العلميةفي مصر، وكانت بينه وبي م(965

تاب كي أخذ مادة هذا البلالبن والد المصري، وقيل إن المه المقصود والممدود على كتاب
وابنه  ،الميذه: أبو يعقوب يوسف النجيرمي، ومن أشهر تعن المتنبي ونسبها إلى نفسه

 .(2)بهزاد، وعبد الرحمن بن اسماعيل العروضي نزيل مصر وغيرهم
صره في النحو، ومن أبرز الذي عد إمام ع :أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ_

. ولد (3)وا تراثًا علميًا ونحويًا جليالً العلماء المصريين الذين خدموا اللغة والنحو حتى كون
في اللؤلؤ وأخذ عن علمائها، وعاد إلى مصر،  إلى العرا، تاجراً  وجاء ونشأ في مصر،

 وله مصنفات ،يخرج منه كتاب إال بعد عرضه عليهتولى ديوان اإلنشاء للفاطميين حتى ال 
ور التعلي، المشه"، و "شرح األصول البن السراج"، و"شرح الجمل للزجاجي"، منها نحوية

، وانقطع آخر أيامه لعبادة اهلل في جامع عمرو بن العاص، مات سنة "بتعلي، الغرفة
نحو، يقال أنها لو بيضت . وجمع خالل انقطاعه مجموعة كبيرة في ال(4)م(1076هـ/469)

، وانتقلت ((تعلي، الغرفة))وسماها النحاة بعد الذين وصلت إليهم  ًا،عشر مجلد سةقاربت خم
أبي محمد  ثم انتقلت إلى ،النحوي اللغوي إلى تلميذه أبي عبد اهلل محمد بن بركات السعدي

 ، وقيل إن كل واحد من هؤالء كانلنحوي، ثم إلى أبي الحسين النحويعبد اهلل بن بّري ا

                                                           
 .147، ص 2ت اللغويين والنحاة، جـالسيوطي: بغية الوعاة  في طبقا -1
، 1جـ ، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، ط7الحموي)ياقوت(: معجم األدباء ، تح إحسان عباس ،  -2

 .1645،ص 4م، جـ 1993
جـ 2ابن بابشاذ)أبو الحسن طاهر بن أحمد(: شرح المقدمة النحوية ، تح محمد أبو الفتوح شريف،  -3

  .17، ص1م، جـ1978كتب الجامعية والمدرسية ،، القاهرة ، الجاز المركزي لل
م(: نزهة األلباء في 1181هـ/577االنباري)أبو بركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ت -4

؛   السيوطي: بغية   263م، ص1985طبقات األدباء، تح ابراهيم السامرائي، األردن، مكتبة المنار،
الطنطاوي: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ، ؛     17، ص2الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جـ

 .214ص
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فلم يتمكنوا  ،اجتهد جماعة من الطلبة في نسخها إليه بحفظها، ولقديهبها لتلميذه ويعهد 
 . (1)من ذلك

لكنه و  ، لم يكن مصرياً المعروف بابن القطاع الصقلي :علي بن جعفر بن علي السعدي_
ى إلنج الفر  دخلثم رحل إلى مصر لما  ،، وتتلمذ على يد علمائهافيها شبَّ  ،من صقلية

ر لقيه المصريون بالحفاوة ، وبالغوا في إكرامه، وخصه الوزي، واتخذ مصر وطناً له، و صقلية
األفضل بن بدر الجمالي بالرعاية وجعله مؤدبا  لولده في علوم اللغة العربية وفنون األدب. 
وقد روى ابن القطاع كتاب الصحاح للجوهري، وعن طريقه اشتهرت رواية هذا الكتاب في 

 ،رة في شعراء الجزيرة ويقصد صقليةة الخطياآلفا،، وله عدة مؤلفات منها: كتاب الدر 
جمع  ،وعشرين ألف بيت شعر، وكتاب األسماء في اللغة اً اشتمل على مائة وسبعين شاعر 

فيه أبنية األسماء كلها، وكتاب األفعال هذَّب فيه أفعال ابن القوطية وأفعال ابن طريف 
م(، ودفن قرب 1121ـ/ه515سنة ) ىمجلدات، وله تاريخ صقلية ، وتوف وغيرهما في ثالث
 .(2)ضريح الشافعي

م، وله تفسير ير القرآن الكريكان عالماً بالعربية وتفس :أبو الحسن علي بن ابراهيم الحوفي_
وجاء بمحافظة الشرقية ،  (3)وانتفعوا به وأصله من بلبيس أخذ عنه الكثير من العلماء، جيد
، (4)بهدهر علمه وأتم، وسرعان ما أشالقاهرة، والتقى جماعة من علماء المغرب وأخذ عنه إلى

مغنى اللبيب ))، ومن كتبه استوفى فيه العلل واألصول ((الموضح))كتابه وصنف في النحو 
 .(5)م(1038هـ/430سنة ) ى، توف((عن كتب األعاريب

                                                           
  .516-515، ص2ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ -1
انباه الرواة على أنباه النحاة،  تح محمد  م(:1226هـ/624القفطي) أبو الحسن علي بن يوسف ت -2

ابن خلكان : وفيات ؛    236، ص2م، جـ1986،جـ،القاهرة ، دار الفكر العربي4أبو الفضل إبراهيم، 
؛   السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،   324-323، ص3األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ

 154-153جـ ، ص
م(. الحموي: 639هـ/18بلبيس: مدينة في مصر قرب الفسطاط فتحها عمرو بن العاص سنة ) -3

  .479، ص1معج البلدان، جـ
 .        301-300، ص3ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، جـ -4
 .213وتاريخ أشهر النحاة، ص  الطنطاوي: نشأة النحو  -5
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 ، شاع علمهأصله من القدس وولد ونشأ بمصر :أبو محمد عبد اهلل بن بري المصري_
ها جواب ية منديوان الرسائل كابن بابشاذ وله مصنفات نحو  ، ورأسمنه الكثير عتفوان

 .(2)((جواب المسائل العشر)) :ومن مؤلفاته (1)(م 1186هـ/582سنة) ىالمسائل العشر، توف
الذي ولي ديوان اإلنشاء في عهد المستنصر، ومن مؤلفاته:  :محمد بن أحمد العميدي_
ظام انت))و، ((الهداية إلى نظم المنثور))و، ((اإلرشاد إلى حل المنظوم))و، ((تنقيح البالغة))

  .(3)وغيرها ((القرآن
 مضاهاة أمثال كليلة))و ((حويينأخبار الن))صاحب  :محمد بن الحسين بن عمير اليمني_

، وأمثال محمد بن حميد المؤرخ القضاعي محمد بن سالمة ، وهو أستاذ القاضي((ودمنة
  .حيدرة

رى ، نخرىأو الذين استوطنوا مصر من البالد األوبجانب هؤالء العلماء المصريين 
ومنهم من  ،العربية في طلب العلم بلدانإلى ال عددًا كبيرًا من العلماء الذين كانوا يرحلون

نهم ، ولكإلى بالدهم أو غيرها من البلدان ، ثم تركوهامن الزمان مدةفد مصر وأقام بها و 
 :الء، ومن هؤ ستفادوا هم من علماء مصر، كما افي مصر تالميذ أخذوا عنهم علومهمتركوا 

ولد بمكة، وقدم مصر في صباه ، ورحل  :محمد بن عبد اهلل بن محمد بن ظفر المكي _
إلى حلب  ، ثم وفدم انتقل إلى صقلية ومنها إلى مصرعنها إلى إفريقية ،وأقام بالمهدية ث

قصد حماة ، وأقام بها ف وشاهد الفتنة الكبرى بين الشيعة والسنة، وفي هذه الفتنة نهبت كتبه
ًا، عاً زاهدر و نحويًا ،وكان صالحاً  هن لغويًا أكثر منام(، ك1169هـ/565ات سنة )إلى أن م

، ((لغوياالشتراك ال))و، ((التفسير الكبير))و، ((ينبوع الحياة في التفسير))ومن كتبه: 
ة الحريري في در الرد على ))و ،((القواعد والبيان في النحو))و، ((االستنباط المعنوي))و

                                                           
 .215الطنطاوي: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، ص -1
 .338ضيف: المدارس النحوية ، ص -2
 .74، ص 3القفطي: انباه الرواة عن أنباء النحاة ، جـ -3
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  ((ءبنانجباء اال))، و((خبر الُبشر بخير الَبشر))و، ((المطول في شرح المقامات))و، ((الغواص
 .  (1)وغيرها من الكتب

المعروف بالذكي النحوي، كان عالماً بالنحو واللغة  :محمد بن أبي الفرج الكناني الصقلي_
المي حتى وصل إلى الهند، وكان عالم االس، طاف الوسائر علوم االدب، أصله من صقلية

 .(2)(م1122هـ/516بأصبهان سنة ) ىمن أئمة النحو، وتوف
ي وراويته، أبدع ف تلميذ القاضي القضاعي :د بن يحيى مزاحم أبو بكر الخزرجيمحم_

، ورحل (3)، وأصله من لشبونة((الناهج للقراءات بأشهر الروايات))وألف كتاب  علوم العربية
يحدِّث فيها بما رواه  (4)، ثم عاد إلى مدينة بطليوسمن الزمن مدةبها مصر حيث أقام إلى 

 .(5)(م1107هـ/501سنة ) ىيين، وتوفعن المصر 
م ث ،وهو كوفي رحل إلى الشام ومصر :بن محمد بن محمد بن أحمد الهاشميإبراهيم _

 وبرع فيه أكثر من الشعرب واشتهر، م(1054/ه446)سنة  ىعاد إلى موطنه ، وبه توف
، وهو صاحب القصيدة التي أنشدها وهو في مصر، وحصل من المستنصر لنحو واللغةا

يشعر بشدة الغربة عن  كان باهلل لقاء ذلك على خمسة آالف دينار مصرية ومع ذلك
 .(6)بالده

، وأخذ عن علمائها ثم توجه إلى معرة قدم مصر :نصر بن صدقة القابسي النحوي_
منه  ، وكتب((سقط الزند))، وأخذ عنه ديوان سيأتي ذكره ري، والزم أبا عالء المع(7)النعمان

                                                           
 .143-142، ص1السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جـ -1
بغية الوعاة في طبقات اللغويين  ؛  السيوطي :  275االنباري: نزهة األلباء في طبقات األدباء، ص -2

 .210، ص1والنحاة، جـ
م(. 1176هـ/735لشبونة: مدينة في األندلس غربي قرطبة تقع على نهر تاجه ملكها الفرنج سنة) -3

 .16، ص5الحموي: معجم البلدان، جـ
بطليوس: مدينة في األندلس في إقليم ماردة بناها عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقي سنة  -4

 . 93م( بأمر من األمير عبد هللا.  الحميري: الروض المعطار في خبر األقطار، ص1030هـ/421)
 .267، ص1غويين والنحاة، جـبغية الوعاة في طبقات الل السيوطي: -5
 430،ص1بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جـ السيوطي:  -6
معرة النعمان:مدينة كبيرة قديمة مشهورة من أعمال حلب ، نقع بين حلب وحماة ومنها كان الشاعر  -7

 .156، ص 5الكبير أبو العالء المعري.  الحموي: معجم البلدان، جـ
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عجبه أبأمر اهلل الفاطمي، وقرأه عليه ف، وعاد إلى مصر فقدمها للحاكم نسخة جيدة لنفسه
الي بحلب أن يحمل المعري نظم المعري حتى قيل: إن الحاكم أرسل إلى عزيز الدولة الو 

 .(1)، فاعتذر المعريإلى مصر
لمس هذا النشاط في درس علوم اللغة بمصر في هذا العصر، ومن نستطيع أن ن اً إذ

من مصر أو من الذين  وكثر إنتاجهم سواء الذين كانوا الواضح كيف كثر عدد العلماء،
 .على طلب العلم والتزود به ل شجعت العلماءهناك عوام نأوفدوا إليها، كما ُذكر سابقًا 

 ،مع األزهر كانت تقام حلقات الدرسلجا، ففي اس العلوم اللغةو أماكن در  تكذلك تعدد
ات استمرت حلق، وفي جامع عمرو بالفسطاط العلم كان يجتمع العلماء والطالبوفي دار 

قد كانت ف ، وكان لإلسكندرية دور كبير إلى جانب القاهرة والفسطاط،التدريس في نشاطها
 ليهاإ وفدوا علىالعلماء الذين عدد  وكذلك شهدت اإلسكندرية، تزخر بالعلماء والطالب

، ومعنى هذا أنه كان بمصر مراكز كثيرة أيضا من مراكز العلم في مصر (2)قوص وكانت
 (3)للعلم والثقافة بجانب الفسطاط والقاهرة

 :الشعر والشعراء -ب
يعتبر الشعر في العصر الفاطمي في مصر أول شعر مصري قّيم في عهد فتح    

مة إال للوافدين على مصر من الخارج، العرب لمصر، إذ كان قبل ذلك ليس له من قي
 ذا جاء الفاطميون جاء الشعر، حتى إصريين أنفسهم فكان محاوالت أوليةأما شعر الم

 ، ويرجع ذلك إلى عدة أمور:  وجاد
أ فلما استقرت األمور وبد انشغال المسلمين بالفتوحات في مصر وغيرها،األول:   

الذو،  ، وليس لهم منونيين واإلخشيدينأتراك مثل الطولالشعر ينهض، توّلى الحكم 
العربي الراقي ما يستسيغون به الشعر، والشعر العربي بطبيعة موضوعاته التي كانت 

                                                           
 .313،ص2الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،جـبغية  السيوطي: -1
 .413، ص4مدينة قبطية في صعيد مصر شرقي النيل. الحموي: معجم البلدان، جـ قوص: -2
 .125حسين: في أدب مصر الفاطمية ، ص -3
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من مديح ونحوه لم يكن يزهر إال على باب قصور الخلفاء واألمراء فإن تذوقوه وشجعوه 
 ،لعربيطميون _وهم عرب لهم الذو، ا، فلما جاء الفالما ازدهر، وال ضعف وانحدر

 ذو، البدوي_ نمىوالثقافة العربية ، وخاصة في أول عهدهم ،إذ كان فيهم أيضا ال
 ، ولما جاءوا مصر جاءوا بذوقهم وشعرائهم. الشعر على بابهم

أما الثاني: أن الدولة الفاطمية كان أساسها الدعوة والدعاية بأوسع ما تدل عليه هذه    
الدعاة لمذهبهم ، فاحتضن الخلفاء الفاطميون  من أصلح هم أن الشعراء، فرأت الكلمة، 

لسنتهم ، ليطلقوا أودنهم بالمال الكثير، والعطاء الوفيرووزراؤهم وأمراؤهم الشعراء يز 
 .(1)بالقول في مدحهم ومدح مذهبهم

ين قفا، اهتمام الوالة والحكام الساب اً الفاطمية بالشعر والشعراء اهتماماهتمت الدولة 
، حتى إن عدد الشعراء الذين قيل إنهم وقفوا على نواإلخشيدييفي عهد الطولونيين 

لشعر ا خلفاء الفاطميينوشجع ال ،قبر أحد وزرائهم لرثائه وهو ابن كلس مائة شاعر
يتذوقون األدب والشعر ويقولونه، وقد رويت أشعار  والشعراء ألن خلفائهم كانوا عرباً 

ن ن مظاهر العظمة التي كانوا حريصيفكان إنشاد الشعر بين أيديهم مظهراً م لمعظمهم،
 عليها، كما كانوا يتخذون من الشعر وسيلة للدعاية، ونشر مبادئهم، والترويج لعقائدهم، 

فهم يتشبهون بخلفائهم من حيث االهتمام بالشعر كمظهر  طميين الكباروزراء الفاال أما
هم، هاجمة أعدائمن مظاهر األبهة والجالل، حيث كانوا يتخذون الشعراء لمناصرتهم وم

أمثال  ،(2)والدعاية لهم، وقد أحاطوا أنفسهم بطبقة من المثقفين الممتازين في األدب
هـ/ 556-495)يكرز  ع بن، والصالح طالئيعقوب بن كلس، واألفضل بن بدر الجمالي

جمع بالط هؤالء جماعة من الشعراء، وأجزل هؤالء العطاء ، و م(1101-1160
المديح  ، وكان الوزراء والقادة يعتبرون شعرجعلوا عليه قّيماً  ت لهم ديواناً ، ورتبللشعراء

                                                           
 .214-213، ص  1أمين : ظهر اإلسالم ، جـ -1
والشام، القاهرة، دار نهضة مصر  بدوي)أحمد(: الحياة األدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر -2

  .37-36، د.ت، ص2للطباعة والنشر، ط
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، ذلك، كما كان الخلفاء يعتبرونه كالتي يتقدم بها الشعراء لساحتهم ضربًا من الخدمة
 دولم تكن مناسبة من المناسبات دينية أو اجتماعية أو عيدًا من األعياد العامة كعي

،  (2)غيرها تمر دون أن يقول الشعراء فيها و  (1)روزو وفاء النيل أو كسر الخليج والن
أنه بعد )) :عند الكالم على فتح الخليج في كتابه الخطط المقريزية ريزيفيذكر المق

جلوس الخليفة يستأذن صاحب الباب لحضور الشعراء للخدمة ، فيؤمر بتقديمهم واحدًا 
ر اإلنشاء وهو أمبعد واحد ولهم منازل على أقدارهم ، الواحد يتقدم اآلخر بخطوة في 

 .(3)((معروف عند مستخدم يقال له النائب
نهم لم يكونوا معروفين عند الدولة بأسمائهم أمما يدل على االهتمام بالشعراء، 

ت عليها ا، فكان في منظرة بركة الحبش طاقارهم فحسب بل عرفتهم كذلك بصورهموأقد
ذه الطاقات قطعة ، كل شاعر واسمع واسم بلده وعلى جانب كل من هصور الشعراء
، وعلى الجانب االخر رف ظريف ها أبيات من شعر الشاعر في المدحقماش كتب علي

مذهب، فإذا دخل الخليفة وقرأ األشعار امر أن توضع على كل رف صرة مختومة 
 .(4)فيها خمسون دينارًا وأن يدخل كل شاعر ويأخذ صرته بيده

بن زريك وزير العاضد آخر صالح ، أن الاالهتمام بالشعرولعل أبلغ دليل على    
ض يغري بين الشعراء ويحر  كانو  ،، كان له شعراء اختصوا به وبآل بيتهخلفائها

 .ض، ليستفيد هو من وراء ذلك مدحاً بعضهم على بع

                                                           
النوروز: عيد بدء السنة الفارسية، كانت تحتفل به الدولة الفاطمية، سمي بالنوروز القبطي، وفيه  -1

تقفل األسواق ويلتزم الناس بيوتهم، وتفرق فيه الكسوة على أهل رجال الدولة ونسائهم وأوالدهم. 
م، 1990، 1د أحمد(: معجم األلفاظ التاريخية في العصر المملوكي، دمشق، دار الفكر، طدهمان)محم

 .23ص
 .10، ص2سالم: األدب في العصر الفاطمي ، جـ -2
 .478، ص2المقريزي: الخطط المقريزية ،جـ -3
 .486، ص 2المقريزي: الخطط المقريزية ، جـ -4
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نافًا، الشعراء طوائف ويميزونهم أصكر أن المؤلفين في أدب هذه الدولة كانوا يقسمون ذُ و     
، دكتاب، وشعراء الشرفاء، وشعراء الوزراء، ثم طارئون البالفشعراء العلماء، وشعراء ال

 .(1)وآخرون نشئوا فيها وغيرهم رحلوا عنها
 ومن أهم شعراء الدولة الفاطمية:   
، اانطاكينشأ في ، م(1008هـ/399تلمعروف )أحمد بن محمد اإلنطاكي ا أبو الرقعمق:_

، ومعظم شعره في ملوكها المعز لدين اهلل، وأقام بها طويالً  في عهد مصرجاء إلى 
والوزير  ،الحاكم بأمر اهلل، والقائد جوه، و ، والعزيز باهللورؤسائها، مدح بها المعز لدين اهلل

. ذكره (2)، وغيرهم من أعيانها، ولقب بالرقعم، لرقاعته في شعره ومجونهيعقوب بن كلس
من تصرف ، ومة اإلحسانهو نادرة الزمان وجمل)): الثعالبي في كتابه يتيمة الدهر وقال عنه

 ، وهو بالشام كابن حجاج، وهو أحد المداح المجيدينفي أنواع الجد والهزلبالشعر الجزل 
 ومن قصائده في مدح الدولة الفاطمية: ،(3) ((بالعرا،

 ناره   ًا  إال  وأخمدَ لم يدع للعزيز في سائر األر          ض عدوّ     
 واختاره    سواه          واصطفاه   لنفسه   فلهذا    اجتباه    دون             

 مقداره  عت  قيل  رفّ   له  الوزراء  مجدًا          ال  والّ    د  لم تشيِّ    
 ونضاره   ها  الدهـ          ـر  جالاًل  وبهجةً بل كساها وقد تخرمّ             
 الخطوب بالبذل غاره رِّ ب  الدهـ          ـر  وككلُّ  يوٍم   له على ُنوّ            
 (4)زاده     اهلل     بسطًة   وكفاه          خوفه  من   زمانه    وحذاره           

                                                           
ح االسالمي إلى نهاية العصر األيوبي، مصطفى)محمود(: األدب العربي في مصر من الفت -1

 .222-221م، ص1967القاهرة، د.د، 
؛    السيوطي: حس المحاضرة في تاريخ  132-131، ص 1ابن خلكان: وفيات األعيان ، جـ -2

 .561، ص1مصر والقاهرة ، جـ
فيد مالثعالبي )أبي المنصور عبد الملك النيسابوري(: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، تح  -3

 .381-379،ص1م ، جـ1983جـ ، بيروت، د.د ، 5محمد قميحة ، 
 .381، ص 1الثعالبي: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ، جـ -4
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هو أبو علي تميم بن المعز لدين اهلل  :م(984-948هـ/374-337)تميم بن معد_ 
الخالفة ألن والية العهد كانت ألخيه العزيز، كان  الفاطمي صاحب الديار المصرية، لم يل  

ات ن هذه األبيأ ، أورد له الثعالبي قصائد من شعره ، ويالحظ(1)اعرا فاضاًل ماهرًا لطيفًا ش
 يغلب عليها الغزل ربما سبب ذلك حياته كأمير مترف، ومن شعره:

 هُ قالت وقد نالها   للبين    أوجعه              والبين صعٌب على األحباب موقعُ       
 قواه عن حمل   ما فيه    وأضلعه             عفت  اجعل يديك على قلبي فقد ض     
  (2)فعسى           من شتَّ شمل الهوى بالبين يجمعه  عةً واعطف عليَّ المطايا سا   

حمد بن غالب بن غلُبون أبو محمد عبد المحسن بن محمد بن أ عبد المحسن الصوري:_
وري  ،هو أحد المحسنين الفضالء)): بالقول ثعالبيكل من ابن خلكان وال وصفه ،(3)الصُّ

، رائع الكالم مليح النظام من محاسن األباء، شعره بديع األلفاظ حسن المعانيالمجيدين 
 . ومن شعره:(4)أهل الشام

 وما  صنعت نار األسى بين أحشائي تي        وكم آمٍر بالصبر لم يَر  لوع      
 (5)؟تي في موازين أعدائي ي صبٌر وفي كلِّ ساعٍة        أرى حسناومن أين ل     
ذامي جهو أبو المنصور بن القاسم بن عبد اهلل بن خلف بن عبد الغني ال ظافر الحداد:_

ن وان شعر، مدح الكثير م، كان من الشعراء المجيدين وله دياإلسكندري المعروف بالحداد
 ه:م( ، ومن شعر 1134هـ/529صر سنة )، كانت وفاته بمالمصريين

 الصبر   الجميل مالُذه          ما سّح وابُل دمعه    ورذادهلو كاَن ب       
 ما  زال جيُش الحبِّ يغزو قلبه         حتى  وهى   وتقطعت أفالذه       

                                                           
 .303؛  المقريزي: المقفى الكبير، ص  301، ص 1ابن خلكان: وفيات األعيان ، جـ -1
 .527، 1الثعالبي: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ، جـ -2
 .94، ص5العماد: شذرات الذهب  في أخبار من ذهب، جـابن  -3
؛   الثعالبي: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر،    232، ص3ابن خلكان: وفيات األعيان ، جـ -4

 .  363، ص1جـ
 .364، ص1الثعالبي: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ، جـ -5
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  (1)لم يبَ، فيه  مع  الغرام   بقيــة          إال رسيٌس   يحتويه   جذاذه        
وش ، كما عاصر من الوزراء أمير الجيهللبأحكام ا ر الخليفة المستنصر باهلل واآلمرعاص   

ي القرن الفاطميين فبدر الدين الجمالي وابنه األفضل بن بدر الدين وهما من أشهر وزراء 
 ،لك عاصر الوزير المأمون البطائحي، عاش مرحلة شبابه باإلسكندرية، كذ الخامس الهجر

ندرية ومعالمها كعن اإلسوعن حديثه وزخر شعره بوصفها، ، تغنى بهاتفتحت بها شاعريته و و 
، دها ومنارتهامساج لكبياض، وكذ، يصورها مدينة زاهرة تتشح منازلها بالوبيوتها ومساجدها

 فتبدو من بعيد تلبس ثوب البياض وكأنها عروس على ما صورها في شعره، يقول: 
 تضيء بها المساجد فهي تزهو          بياضًا  مثلما   تزهو    الكعابُ     
  رها    منارتها       وفيها           وفي  فانوسها  عجب  عجابُ تجاو     
 فتاٌة    غادٌة     بإزاء     شيخ            قصير    طال   بينهما العتابُ     

 (2)سقى اهلل   السَّوارى   بالسَّوارى          ودّرت  في مذاهبها     الذهاُب     
وهو  ،في عهد المعز لدين اهلل الفاطمي وا مصروهو من الشعراء الذين وفد ابن هانئ:_

ي ، ينسب إلى األزد ، وه(3)، ولد في أشبيليةسم محمد بن هانئ األزدي األندلسيأبو القا
ى حدإ ذا سمَّي قصائده أزديَّة يمنيَّة. وكان والده هانئ من، ولهقبيلة يمنية تجمع فروعاً كثيرة

في  وأقام ،شاعرًا أدبيًا، فانتقل إلى األندلسقرى المهدية بأفريقيا الشمالية، وكان أيضا 
 ،حظ وافر في األدب وبرع في الشعر ، وحصل له(4)، فنشأ بها أشبيلية حيث ولد له محمد

حظوة لديه ثم رحل عنه إلى المغرب، حيث لقي القائد جوهر اتصل بصاحب أشبيلية ونال ال
صد ، وعندما قنعام عليهمعز فطلبه وبالغ في األلبث أن وصل خبره إلى ال ، وماومدحه

، وعل، المعز أماله على ابن هانئ عساه أن يحاكي مصرية لحقه بن هانئالمعز الديار ال

                                                           
 .542-540، ص2جـابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،  -1
 .162-161سالم : األدب في العصر الفاطمي ، ص -2
 .421، ص 4ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، جـ -3
 .220تامر: المعز لدين هللا الفاطمي، ص -4
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ائد ابن ، إذ أن جل قصالمعز فيما ذهب إليه وصل دم ولقالشعراء العباسيين ويتفو، عليه
 :(1)هانئ كانت في مدح المعز وأسرته، فمن ذلك قصيدته النونية التي أولها 

 هل    من   أعقة    عالٍج    يبريُن          أم  منهما   َبقر  الحــدوج    العينُ     
 مذ   كّن     إال   أنهن    شجــون   ولمن  لياٍل  ما   ذممنا   عهدهــا            
 غصــون     كأنهن   والناعماتُ      المشرقاُت    كأنهن   كـــواكب               
نها             بالمسك من  طر حك الصباح و بيٌض وما ض     لجون الحسان   زا 

 أدمى لها  المرجان صفحة خده              وبكى  عليها    اللؤلؤ    المكنون   
 

بمبلغ كبيب من المال، وُيقال لم يكن هناك ممدوح أعز شاعره وأكرمه وأمر له المعز    
قال: ال و  ه وهو بمصر تأسف عليه كثيرًا،ولما بلغه خبر وفاتكما أعز المعز ابن هانئ، 

 .(2)، هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء المشر، فلم يقدر لنا ذلكحول وال قوة إال باهلل
م(، كان 984هـ/374ت، علي بن النعمان القيرواني )ومن شعراء الدولة الفاطمية أيضاً    

حسن بن علي بن وكيع التنّيسي ، وال(3)قاضي القضاة للفاطميين بمصر وشاعرًا مجودًا 
، وعلي بن (4)م(1009هـ/400تهواجي  )،  والحسن بن محمد السم(1002/هـ393ت)

، األفضل وقتل معه لما قتله الحافظم( ، مدح ابن 1130هـ/525تعباد اإلسكندري )
اإلنشاء بمصر وشيخ ، دمياطي كاتب م(1156هـ/551تقادوس )ومنهم محمود بن 

                                                           
 .422-421، ص4ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، جـ -1
ابن هانئ األندلسي تأمالت )) ؛ محالتي)حيدر(:   214-213ص ، 1أمين : ظهر اإلسالم ، جـ -2

 .121، ص16-15م، العدد 2003، بيروت، مجلة الذخائر، ((في سيرته وأدبه
 .561، ص1السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جـ -3
 .222، صاألدب العربي في مصر من الفتح االسالمي إلى نهاية العصر األيوبي مصطفى:  -4
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سنة  ىلحباب المتوف، والجليس بن ا(1)البالغتين وذ ىيسم وكان، القاضي الفاضل
 . (2)، مصري سمي بالجليس ألنه كان يجالس صاحب مصر وغيرهم ُكثرم(1165هـ/561)
 
 األدب واألدباء: -ج
دب الفاطمي مثل بشتى صوره النثرية والشعرية صورة للحياة السياسية واالجتماعية األ   

رة واضحة لألحداث سواء أكان في السياسة والملك والحرب والفكرية والفنية، فهو يعطي صو 
والسلم والصراع على السلطة والخالفة، والعادات والتقاليد، نمط المعيشة، طبقات 

 االجتماعية، وتيارات والمذاهب الدينية. ولهذا فقد تنوعت أساليب األدب وأشكاله.
رب إلى المشر،، وكانت أهم وقد تنوعت بيئات األدب في بالد الدولة الفاطمية من المغ

بيئانه وأكثرها عطاء ونشاطًا القاهرة، والقيروان وأفريقية والشام وبخاصة في عواصمها 
دمش، وحلب، والجزيرة والموصل، والحجاز، واليمن. وكانت حاضرة الدولة في المغرب 

ز كالقيروان وما يتصل بها من المدن التي أنشأها الفاطميون كالمهدية والمنصورية مر 
النشاط األدبي والفكري في الدولة، ثم انتقل هذا المركز إلى القاهرة بعد تأسيسها وانتقال 

شاط مختلف جوانب النالخالفة إليها. وظلت القروان مركز ثقافي مهم تتبادل مع القاهرة 
 .(3)الفكري

 
 ومن أهم األدباء العصر الفاطمي:

لقب بالمغربي واشتهر م(: 1027-985هـ/418-370_ أبو القاسم الحسين بن علي)
بذلك في كتب األدب التي نقلت شعره وأخباره، وفي كتب التاريخ، دخل القاهرة مع والده 

                                                           
 .563-562، ص1السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جـ -1
-222، صاألدب العربي في مصر من الفتح االسالمي إلى نهاية العصر األيوبي مصطفى:  -2

223. 
  .232، ص1سالم: األدب في العصر الفاطمي، جـ -3
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م( حيث عمل والده كاتبًا عند العزيز باهلل، من أهم كتبه: كتاب 991ه/381سنة )
، وكتاب (ص(أدب الخوال))، وكتاب ((إصالح المنط،))وهو اختصار لكتاب (( المنخل))
 .((النساء))، وكتاب ((يناس في األنساباإل))

من رجال عصر الظاهر والمستنصر في القرن الخامس  _ أبو سعد علي بن خلف:
الهجري/الحادي عشر الميالدي، عراقي النشأة، انتقل للعيش في القاهرة فلقى من خلفائها 

 .(2)((الخراج))وكتاب  ،((آلة الكتاب))، وكتاب ((مواد البيان)). من أهم كتبه (1)الفاطميين قبوالً 
-1070ه/542-463أبو القاسم علي بن سليمان بن منجب ابن الصيرفي) _

م(، اشتهر 1101ه/495تولى ديوان األنشاء في عهد اآلمر بأحكام اهلل سنة ) م(:1147
أمير  مه األفضل بنبالكتابة ومهر فيها وكذلك بالبالغة والشعر والخط، وكذلك استخد

 كاتبات.ان المالجيوش في ديو 
ل عقا))، وكتاب ((عمدة المحادثة))، وكتاب ((ةاإلشارة لمن نال الوزار ))مؤلفاته:  من أهم   

، ((رد المظالم))، وكتاب ((منائح القرائح))، وكتاب ((استنزال الرحمة))، وكتاب ((الفضائل
، وديوان رسائل انشأها عن ملوك مصر تزيد ((كتاب في السكر))، و((لمح الملح))وكتاب 

 .(3)عن أربع مجلدات
والرقي، لقب اشتهر به كما عرف بالنديم، وهو  م(:1043هـ/435_ الرقيق القيرواني )ت

أبو إسحا، إبراهيم بن القاسم، اشتهر بالكتابة، والتاريخ، وتأليف األخبار، تثقف وحفظ 
وعلوم  م، والكثير من الشعر، واطلع على اآلداب العربية، وتعلم األنساب واألياالقرآن الكريم

الدين والفقه وعلوم اللغة والعلوم العقلية. عمل في ديوان الرسائل بالقيروان في بالط أمراء 

                                                           
 .457، ص1سالم: األدب في العصر الفاطمي، جـ -1
 .6، صم2003،  1مواد البيان،  تح حاتم الضامن  دمشق، دار البشائر ، ط خلف)علي(: ابن  -2
المكنون في الذيل عن كشف الظنون أسامي الكتب  إيضاحباشا بن محمد(:  إسماعيلالبغدادي ) -3

، 41، ص1جـ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت، جـ2والفنون، تصحيح محمد شرف بالتقايا، 
 ، جـ2 المصنفين، وآثار المؤلفين أسماء العارفين هدية(: باشا إسماعيل)داديلبغ؛  ا  124، ص2جـ

 .698، ص1، جـت.د ، العربي التراث إحياء دار ، بيروت
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م( 998هـ/388الصنهاجيين فترة تبعيتهم للدولة الفاطمية بالقاهرة، توجه إلى القاهرة سنة )
ها على للتهنئة الخليفة الحاكم بأمر اهلل بالخالفة، بقي في مصر فترة من الزمان اطلع  خال

قطب ))كتاب ، و ((الراح واالرتياح))، وكتاب ((النساء))ثقافتها وحضارتها. ومن مؤلفاته: كتاب 
تاريخ ))، وكتاب (1)((نظم السلوك في مسايرة الملوك))، وكتاب ((السرور في االنبذة والخمور

 .(2)((إفريقية والمغرب
ف، كاتب الخليفة موف، الدين أبو الحجاج يوس م(:1170ه/566_ ابن الخالل )ت 

نشاء في عهده، أخذ عنه القاضي الفاضل فن الكتابة، ومتولي ديوان اإل الحافظ لدين اهلل
بقي في منصبه إلى أن طعن في السن، وعجز عن الحركة، وكان الفاضل يهتم به ويرعى 

 . (3)له أمور الصحة والتعليم إلى أن مات
 وا مصر:ومن األدباء الذين عاشوا في العصر الفاطمي وزار 

 لي بن منقذأبو المظفر أسامة بن مرشد بن ع :م(1188ه/584)ت _ أسامة بن منقذ
، سكن (4)من كبار بني منقذ أصحاب قلعة شيزر الشيزري الملقب مؤيد الدولة مجد الدين،

، وانتقل إلى مصر في عهد الخليفة الظافر بقي فيها إلى أيام الوزير الصالح بن في دمش،
م( في 1146هـ/541ألفه سنة ) ((الجنان ))في األدب منها: كتاب  رزيك، ألف عدة كتب

وهو سيرة عن  ((االعتبار))، وكتاب (6)((لباب اآلداب والمنازل والديار)) ، وكتاب(5)مصر

                                                           
؛  الزركلي:    97، ص1؛ الحموي: معجم األدباء، جـ  426المقريزي: المقفى الكبير، ص -1

  .501، ص1؛ سالم: األدب في العصر الفاطمي، جـ  57، ص1األعالم، جـ
بن القاسم(: تاريخ إفريقية والمغرب، تح محمد عزب، طرابلس، دار  إبراهيمالرقيق القيرواني) -2

  .3م، ص1994، 1الفرجاني للنشر والتوزيع، ط
 .494، ص1سالم: األدب في العصر الفاطمي، جـ  -3
، 1الزمان، جـ قلعة بالقرب من مدينة حماة. ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء شيزر: -4

 .199ص
، 2؛  الحموي: معجم البلدان، جـ  195، ص1ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ -5

جـ، بيروت، 15م(: البداية والنهاية، 1372هـ/774بن عمر ت إسماعيل؛  ابن كثير)الحافظ    571ص
 .331، ص12م، جـ1991مكتبة المعارف، 

اآلداب والمنازل والديار، تح أحمد شاكر، القاهرة، مكتبة السنة للنشر ابن منقذ)أسامة(: لباب  -6

  .2م، ص1987والتوزيع، 
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، ذكر فيه أحداث الحروب حياته في أواخر عمره في دمش،، وكان قد تجاوز التسعين
 .(2)فظ ألف بيت من شعر العرب الجاهلية، كما كان له ديوان شعر مشهور وح(1)الصليبية

، ويرجح (4)حماة ، أما ابن تغري ذكر أنه توفى في(3)ذكر ابن خلكان أنه توفى في دمش،
 ما ذكره ابن خلكان كونه أقرب إلى الزمان الذي عاش فيه ابن منقذ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
  .299، ص1سالم: األدب في العصر الفاطمي، جـ -1
  .97، ص6ابن تغري: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جـ -2
 .199، ص1ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ -3
 .97، ص6ابن تغري: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جـ -4
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 العلوم الدينية -2     
 علوم القرآن الكريم: -أ
ر يدو  ، وماية إنما نشأت بسبب القرآن الكريملوم العربية واالسالممن المعروف أن الع   

، انيهمعرفة أسرار إعجازه وتفهم مع، و حول دراسة القرآن من ضبط حروفه، وتفسير غريبه
دور حول هذه العلوم التي كانت تو فعلم النحو وعلوم اللغة لم تنشأ إال بسبب القرآن الكريم، 

، صرنها مالمسلمين في جميع أنحاء العالم االسالمي وم موضع اهتمامكانت دراسة القرآن 
، واستمرت هذه الدراسات تنمو وتزدهر ر هذه العلوم منذ دخلها المسلمونفقد عرفت مص

 . (1)حتى جاء الفاطميون فأولوا هذه الدراسات عنايتهم ورعايتهم
شرة لإلمامة أو غير مبا ومع أن القرآن الكريم مصدر اإلسالم األول ال يشير مباشرة   

ى المعنى ، أول بمعنى آخر إلالكريم جأت إلى تفسير القرآن، فإن العقيدة الفاطمية لالفاطمية
الباطني)التأوي فإن الفقه المؤيد في الدين الشيرازي يرى أنه يجب أن يرجع إلى التأويل في 

كون لالكريم يم، خلفاء الرسول كرم اهلل وجهه يقرآن، ويضيف إلى ذلك أن ساللة علال
 ،احب التنزيل وعلي صاحب التأويل(، فقد قال الرسول الكريم : ) صوحدهم هذا التأويل

ح ، ولها معنى واضفكان القرآن الكريم إذا بالنسبة للدعوة معينًا ال ينضب فكل كلمة لها 
 ،ر، أخرى، وداللة مقصودة . وعلى من أن المعنى الباطن ظهر عند فأيضا معنى باطن
اضهم ، وكيفوه وف، أغر الفاطميين أعطوه مظهرًا فلسفياً  ، فإنلصفاءمثل فرقة إخوان ا

، ماالسياسية. فعند الشيعة كان تفسير المعنى الباطن للنصوص القرآنية أشبه بمعجزة اإلم
 ، فكان األئمة دون سائرالقدرة على إظهار المعنى الصحيح فينسب الشيعة إلى األئمة

ثونها في كتب التي يتوار  ة بسبب معارفهم الخاصةالناس لهم سلطة تفسير النصوص القرآني
 . (2)، فاإلمامة ضرورية لمعرفة المبادئ الدين الصحيحةأجدادهم

                                                           
 125حسين : في أدب مصر الفاطمية ، ص -1
 .179، ص1نظم الفاطميين ورسومهم في مصر، جـ ماجد: -2
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لحاضرين ا في كل الحفالت التي كان يقيمها الفاطميون كان القراء في مقدمة هأن يّ وروّ    
بر قسط فوز بأكإلمام لي، وكان كل قارئ يحاول أن ينال القربى من ايقرءون بين يدي اإلمام

قرَّاء  كان هناك، فقراءة ما تيّسر من القرآن الكريم، وكذلك تختتم الحفالت بمن العطاء
رية إضافة شه به شيء بموظفين رسميين في الدولة، ولهم رواتب، وهم أشالحضرة االمامية

ت كتبهم ثر ، كما كهتموا بهذه الدراسات كبيرًا جداً ، وكان عدد العلماء الذين اهداياللهبات وال
 .(1)الكريم التي وضعوها في علوم القرآن

ظل القرآن الكريم منبع كثير من العلوم التي اشتغل بها المسلمون في هذا العصر     
فاستعان به علماء النحو على استنباط قواعد اللغة العربية كما اعتمد الفقهاء في أحكامهم 

إلسالمية واستعانت الفر، ا ((حكام القرآنأ))الفقهية على القرآن وألفوا كتبًا كثيرة اسموها 
 بكتاب اهلل عز وجل واتخذوه أساسًا للتدليل على صحة ما ذهبوا إليه.

، فهو يبحث في صور نظم كالم اهلل تعالى من حيث وجوه االختالفات أما علم القراءات     
فائدة ذلك و  المتواترة، وهو يعتمد على العلوم العربية التي تعين على تحصيل هذه الملكة،

واترة ، وقد يبحث أيضًا في االختالفات غير المتلتغير والتحريفصون كالم اهلل تعالى من ا
 . (2)فما وصل إلى حد الشهرة 

 :نذكر من أهم العلماء العصر الفاطمي  
، لكريماكان عالماً بالعربية وتفسير القرآن  :الحسن علي بن ابراهيم بن سعد الحوفي وأب_ 

عراب القرآن وتفسيره اللغة ةدراسوتصّدر ل برهان في تفسير ال))، وله تفسير اسمه العربية وا 
، جلداتفي عشرة م ((علوم القرآن))، وله في إعراب القرآن كتاب في ثالثين مجلداً  ((القرآن

                                                           
 .125حسين : في أدب مصر الفاطمية ، ص 1
 .294عطا هللا: الحياة الفكرية في مصر في العصر الفاطمي ، ص 2
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، وهو أستاذ إسماعيل بن خلف الصقلي ((الموضح في النحو))وصنَّف في النحو كتاب 
 .  (1)م(1038هـ /430سنة ) ىتوف ((القراءاتإعراب ))المقرئ صاحب كتاب 

وكان  ،، برع في علوم القرآن الكريممحمد بن علي بن أحمد المصري :أبو بكر األدفوني_ 
، ، اتصف بسعة علمه وبراعة فهمه وصدره بمصر، انفرد باإلمامة في وقتهسيد أهل عص

ن مجلدًا مائة وعشريفي  ((التفسير))، صنف كتاب علوم اللغة العربيةلهجته وتمكنه من 
ن كا)) ، ذكره الذهبي في شذرات الذهب بقوله:(2)((االستغناء في علوم القرآن))وسماه كتاب 

كان و ، أخذ عن أبي علي جعفر النحاس، وكان خشابًا نمن قرية بصعيد مصر قرب أسوا
 .(3)((م(998هـ/388سنة ) ى، توفمحلقة كبيرة للعل، وكانت له شيخ الديار المصرية وعالمها

هو طاهر بن اإلمام أبي الطيب عبد المنعم بن عبد اهلل بن غلبون أبو  _طاهر بن غلبون:
الحسن الحلبي، ثم المصري المقرئ، أخذ القراءات عن والده، وبرع في الفن، يعتبر من 

، أهم مؤلفاته (4)م(1008ه/399، توفى سنة )كبار المقرئين في عصره بالديار المصرية
  .(5)((ي القراءات الثمانالتذكرة ف ))كتاب 

المجتبى ))وله كتاب كان شيخ القّراء بمصر في زمانه،  :بن أحمد الطرسوسي_عبد الجبار 
 .(6)م(1029هـ/420سنة ) ى، توف((في القراءات

، مامعدي المصري، المعروف بابن اإل وأب :عبد العزيز بن علي بن محمد بن إسحق_ 
ء ن العلما، وقرأ عليه عدد مبكر بن عبد اهلل  بن مالك لى أبي، قرأ عمسند القرَّاء في زمانه

                                                           
،    السيوطي: بغية الوعاة في    300، ص3فيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، جـابن خلكان: و -1

 .140، ص 2طبقات اللغويين والنحاة ، جـ
 .490، ص1السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، جـ -2
 .475، ص4ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، جـ -3
م(:  معرفة القراء الكبار على الطبقات 1347هـ/748ثمان تالذهبي)محمد بن أحمد بن ع -4

  .698، ص2م، جـ1995جـ، استانبول، د.د، 4واألعصار، تح طيار آلتي قوالج، 
جـ، جدة، الجماعة 2ابن غلبون) طاهر(: التذكرة في القراءات الثمان، تح أيمن رشدي سويد،  -5

 .1 ، ص1الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، د.ت، جـ
؛  الذهبي)محمد بن أحمد بن   728، 2الذهبي: معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، جـ -6

جـ، الرياض، مركز الملك فيصل للبحوث 3م(: طبقات القراء، تح أحمد خان، 1347هـ/748عثمان ت
 .582، ص2م، جـ1997، 1، طاإلسالميةوالدراسات 
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سنة  ىوغيرهم، توف(1)ن أبي طالب، ومكي بالمعروفين أمثال طاهر بن غليون
 . (2)م(991هـ/381)
 ،المقرئ الصالح :إسماعيل بن عمرو بن إسماعيل بن راشد الحد اد أبو محمد المصري_

 ،ذلييه أبو القاسم اله، قرأ علبن القاسم عزيز بن اإلمام وغزوانقرأ على أبي عدي عبد ال
 .(3)م(1037/هـ429)وحدث عنه أبو الحسن الخلعي، مات سنة 

المنشأ في القراءات ))مؤلف كتاب  :فارس بن أحمد بن موسى بن عمران الضرير_
 .(4)م(1010هـ/401سنة ) ىتوف، ((الثماني

فظ السلفي: كان ياقوت الحموي عن الحا ىرو  :عثمان بن علي بن عمر السرقوسي_
، وله يرهماغالسرقوسي من العلم بمكان، نحوًا ولغة وقرأ القرآن على ابن الفحام وابن بليمة و 

، به جامع مصر حلقة لألقراء وانتفعتأليف في القراءات والنحو والعروض، وصارت له في 
بن اوالزمني مدة مقامي بمصر، وقرأ عليَّ كثيرًا وعلى من كنت أقرأ عليه كأبي صاد، و 

 .  (5)بركات والفراء الموصلي وآخرين
وفي القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميالدي اشتهر من القراء رجل يقال له    

نف مصري مصأبو الطاهر األنصاري األندلسي ثم ال إسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمر
عليم انًا ولتلألقراء زم ، أخذ عن عبد الجبار الطرسوسي وتصدر((العنوان في القراءات))

                                                           
له من القيروان، درس علوم القرآن الكريم م( :أص1045-965هـ/437-355مكي بن أبي طالب) -1

وعلوم اللغة العربية، تنقل بين مصر والقيروان طلباً للعلم واستكماالً للقراءات، كما زار األندلس ومكة، 
من مؤلفاته: الهدايا إلى بلوغ النهاية في تفسير معاني القرآن الكريم، وكتاب التبصرة في القراءات، وغيرها 

؛  ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء   315، ص3انباه الرواة على أنباء النحاة، جـالكثير.  القفطي: 
  .274، ص5الزمان، جـ

؛  الذهبي: طبقات القراء،   728، 2الذهبي: معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، جـ  -2

 .582، ص2جـ
 .493-490ص ، 1السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جـ -3
 .717، ص2الذهبي: معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، جـ -4
 .1606، ص 4الحموي: معجم األدباء ، جـ  -5
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نة مات س ،ألبي علي الفارسي ((الحجة))، اختصر كتاب في ذلك بارعاً العربية، وكان 
 . (1)م(1063هـ/455)
العالمة األستاذ أبو القاسم بن الفحام  :عبد الرحمن بن أبي بكر بن عتيق بن خلف_

ليه انتهت رياسة ا ((ريد في السبعالتج))الصقلي صاحب كتاب  رية علوًا دألقراء باإلسكنوا 
  بالمغرب، قرأ العربية على ابن، لم يكن أحد أعلم بالقراءات منه ال بالمشر، والومعرفة
م( وروى 1122هـ/516م( ومات سنة )1030هـ/422، وشرح مقدمته ، ولد سنة )بابشاذ

 . (2)عنه السلفي
ان ك :ن هشام بن الحطيئة اللخمي الفاسيأبو العباس أحمد بن عبد اهلل بن أحمد ب_ 

م( 1085هـ/478رأسًا في القراءات السبع ومن مشاهير الصلحاء وأعيانهم ولد بفاس سنة )
ر وتصدر والعربية، وسكن مصالفقه  أتقنوانتقل إلى الديار المصرية فقرأ على ابن الفحام و 

قرأ عليه شجاع بن محمد بن سيدهم وروى عنه السلفي  وكان صالحًا عابدًا، ،لألقراء بها
 .(3)م(1164ـ/ه560ومات سنة )

أبو إسماعيل المعروف بالمعدل : موسى بن الحسين بن إسماعيل الشريف_
 . (4) ((روضة الحفاظ في القراءات))م( عالم بالقراءات مصري له كتاب 1106هـ/500)
سند ألمام مأبو عدي المصري يعرف بابن ا :عبد العزيز بن علي بن إسحاق بن الفرج_ 

بي عمر أيه أئمة كطاهر بن غلبون ومكي بن أبي طالب و ، قرأ علالقراء في زمانه بمصر
. ومنهم م(990هـ/380د بن نفيس، مات سنة )أبو العباس أحم الطلمنكي وجماعة آخرهم

مصرية لحسن مقرئ الديار النصر بن عبد العزيز بن أحمد بن نوح الفارسي الشيرازي أبو ا
يحيى بن علي بن الفرج  ككذلم(، و 1068هـ/461، قرأ عليه ابن الفحام مات سنة )وسندها

                                                           
 .661، ص2الذهبي: معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، جـ -1
فة ؛  الذهبي: معر 495-494، ص1السيوطي: حسن المحاضرة  في تاريخ مصر والقاهرة، جـ -2

 .909، ص2القراء الكبار في الطبقات واألعصار، جـ
 .1003، ص2الذهبي: معرفة القراء الكبار في الطبقات واألعصار، جـ -3
 .322، ص 7الزركلي : االعالم ، جـ  -4
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ى ابن لاألستاذ أبو الحسن المعروف بابن الخشاب مقرئ الديار المصرية في وقته قرأ ع
سماعيل ين خلف و  ه ناصر بن الحسين وجماعة مات سنة يلقرأ عنفيس وا 

ن الحسم(. ومنهم الحسن بن خلف بن عبد اهلل بن بليمة األستاذ أبو 1110هـ/504)
ولد سنة  ،((تلخيص العبارات في القراءات))، ومصنف كتاب سكندريةالقيرواني نزيل اإل

هـ/ 514، مات سنة )ات وتقدم فيها وتصدر لألقراء مدةني بالقراءعُ  ،م(1035هـ/427)
 . (1)م( 1120
وهكذا كان لعلوم القرآن الكريم في مصر مكانة خاصة وكثرت فيها المؤلفات بجانب       

ن أن الفاطميين بيويت كان له أثره في الحياة العقلية المصرية. غيرها من العلوم والفنون مما
الذين كانوا ال يتفقون في تفسير القرآن مع باقي المسلمين معين أن للقرآن الكريم تأويال 

ؤالء العلماء ه ، وقد أفسح الفاطميون صدورهم لتفسيراطنيا يخالف ما يقول به المفسرونب
الب قاء دروس التفسير على طلتحلي، في المساجد وال، وسمحوا لهم باالذين كانوا بمصر

، فهذا يدل على أن الفاطميين متسامحين مع غيرهم من أصحاب الفر، والنحل العلم
 . (2)األخرى

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .494، 490، ص1السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جـ -1
هللا : الحياة الفكرية في مصر في العصر  ؛   عطا 127حسين: في أدب مصر الفاطمية ، ص -2

 .300الفاطمي، ص
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 رواية الحديث -ب
وا إليه كان في جملة ما افتقر  الكريم وتفسيره المسلمون في تفهم معاني القرآن عمللما   

لصحابة قدم من سمعها اأعبروا عنه باألحاديث النبوية، و  وهو ما ملسو هيلع هللا ىلص في تفهمها أقوال النبي
نت فلما كا .استعانوا باألحاديث النبوية في تفسير ما يصعب عليهم من آيات قدوها، فظوحف

ضهم ع، وقد يتفرد بالفتوح تفر، الصحابة في األرض، وعند كل منهم بعض األحاديث
 يث، إذا كان من أهل دمش، مثال ال يستوفيه، فأصبح طالب الحدبأحاديث لم يسمعها سواه

وهذا  ،الكوفة والري ومصر وغيرهما وهكذاإال إذا رحل في طلبه إلى مكة والمدينة والبصرة و 
ديث العهد ح في طلب العلم لم يكن على أن االرتحال ،يعبرون عنه بالرحلة لطلب العلمما 
 إلى قلة أسباب النشر وقلة نسخ، ولكنه كان شائعًا من قديم الزمان بالنظر سالماإل في

 ، ثم حرص الناس على السماع منصولها إلى النواحي في تلك العصورالكتب وصعوبة و 
الشيوخ مباشرة. فكان المؤرخ أو الجغرافي مثاًل يرحل في طلب التاريخ أو الجغرافية إلى 

في  لونحأقاصي البالد، كما فعل هيرودوتس واسترابون وغيرهما. ولذلك كان المسلمون ير 
بالد  ن إلى. وكان النصارى في العصر اإلسالمي يرحلو طلب العلوم غير الحديث أيضاً 

 .(1)الروم إلتقان ديانتهم
 ة األخرى،نشطت رواية الحديث في مصر كما كان عليه األمر في البالد اإلسالمي    

شهر من أكانت مصر من أهم مراكز الرواية منذ دخول اإلسالم، و  وكثرت الرحلة في طلبه،
 :المحدثين الذين كانوا في مصر الفاطمية

                                                           
 .73-72، ص 3زيدان: تاريخ التمدن اإلسالمي ، جـ -1
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م (،  895هـ / 282، ُولد سنة )نزيل تنيس :بن علي بن حسن المصري أبو بكر محمد_
 .م (1005هـ/396سنة ) ىوغيره توف (2)، وروى عنه الدارقطني(1)وسمع النسائي

الده بعد و  ى، وتوف(م944هـ/333)ُولد سنة  :أبو محمد عبد الغني بن سعيد األزدي_
خمس سنوات من والدته، ونشأ عبد الغني محبًَّا للحديث، فروى عن حمزة بن محمد 
المعروف بأبي القاسم الكناني المصري، واتصل بالدارقطني والزمه وروى عنه، وقيل إن 
الدارقطني سئل : هل رأيت في الحديث أحدًا ُيرجى علمه؟ فقال: نعم، رأيت شابًا بمصر 

ل عنه عبد الغني، ولَّما خرج الدارقطني من مصر جاء المودِّعون، كأنه شعلة نار يقا
ي . وقيل يعني عبد الغن -تركت عندكم خلفاً ى مفارقته وبكوا، فقال لهم: لقد وتحزنوا عل

، فقال رضه على الدارقطنيوع ((المؤتلف والمختلف))أيضًا: إن عبد الغني لما صنف كتابه 
فرقًا ، أخذته عني متومعظمه أخذته عنك؟ فقال: نعملك  أه. فقال له: كيف أقرأهله: اقر 

يقول عنه: ما رأيت في طريقي ي عن الدارقطني أيضًا أنه كان . وروّ (3)واآلن قد جمعته
 .(4)، ما اجتمعت به وانفصلت عنه إال بفائدةمثله
ن كان ، يذكر أ((المؤتلف والمختلف))و  ((ه النسبةتبمش))ومن أهم مؤلفات عبد الغني      

فلما قتلهما  عالقة جيدة(6)وأبي علي المعري االنطاكي (5)ينه وبين أبي أسامة جنادة اللغويب
                                                           

النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن ُشعيب بن علي بن سنان بن يحيى القاضي الحافظ اإلمام شيخ  -1

ن، استوطن مصر، ولد سنة اإلسالم ، أحد االئمة المبرزين والحفاظ المثقفين، واالعالم المشهوري
م(.  السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر 915هـ/303م(، مات بمكة سنة )839هـ/225)

 .350-349، 1والقاهرة، جـ
الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني الحافظ المشهور كان  -2

الحديث في دهره وتصدر في آخر أيامه لإلقراء ببغداد توفى  عالماً حافظاً فقيهاً، انفرد باإلمامة في علم
 .298-297، ص3م(  ابن خلكان : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ995هـ/385سنة )
 .224، ص3ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، جـ -3
 .243، ص4ابن تغري: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، جـ -4
أبو أسامة جنادة اللغوي: جنادة بن محمد الهروي األزدي ، عالم باللغة من أهل هراة من مدن  -5

خراسان قدم مصر وصحب الحافظ عبد الغني بن سعيد وأبا إسحاق علي بن سليمان المقرئ النحوي، 
الحاكم  الفاطميوكانوا يجتمعون في دار العلم بالقاهرة، وتجري بينهم مباحثات ومذاكرات، قتله الخليفة 

 .489، ص1م(. السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جـ1008هـ/399صاحب مصر سنة )
أبو علي المعري االنطاكي: يذكر حيناً أبو علي وحيناً أبو الحسن، علي بن سليمان المقرئ النحوي  -6

نهم مباحثات ومفاوضات في االنطاكي نزل مصر واجتمع مع جنادة الهروي في دار الحكمة وجرت بي
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ستخفيًا ماستتر عبد الغني خوفًا أن يلح، بهما التهامه بمعاشرتهما وأقام  بأمر اهلل الحاكم
 . (1)م( 1018هـ/409سنة ) ىحتى حصل على األمن، توف

ر أشه ،ن أحمد بن محمد بن أحمد األصفهانيهو أبو طاهر عماد الدي :الحافظ السلفي_
يرًا ، انتهى إليه خ ، وكان متقنًا ناقدًا ثبتًا ديِّناً صر في هذا العصرالمحدثين الذين شهدتهم م

ُعرف بشيخ ،(2)، وكان أوحد زمانه في علم الحديث وأعلمهم بقوانين الرواية علو اإلسناد
 ،، وله تصانيف عدةنه الحّفاظ في حياتهروى ع ،(3)اإلسالم، والسلفي نسبة إلى جده سلفة

يمشي حافيًا لطلب العلم والحديث، وقدم دمش،  ولقي الكثير من المشايخ ويقال أنه كان
ات بها ة حتى م، واستوطن اإلسكندريع بهامَ ، ثم دخل مصر وسَ ع بعدة بالدمَ ، وسَ وغيرها
قن وخ بغداد وتفقه فأتأنه عمل ُمعجمًا لشي)). يقول عنه الذهبي: (4)م(1180هـ/576سنة )

أكثر  ةتوطن اإلسكندريمذهب الشافعي وبرع في األدب وجّود القرآن الكريم بالروايات واس
 . (5)((على االشتغال والمطالعة والنسخ وتحصيل الكتبمكبًا ، ستين سنةمن 

 ،أحمد بن محمد بن أحمد إسماعيل أحد الحفاظ المكثرين في الحديث :أبو سعيد الماليني_
 أبو نصر السِّجزيم(. ومنهم 1021هـ/412، مات بمصر سنة)ديث عن ابن عديلحروى ا

والسنة، واسع  ان متقنًا بصيرًا بالحديث، كبن سعيد بن حاتم الوائلي البكري الحافظ عبيد اهلل
 .(6)م(1052هـ/444سنة) ىالرحلة توف
ال  :الذين وفدوا على مصر في هذا العصر في طلب الحديث ةومن الرحَّ

                                                           
م(.  ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء 1008هـ/399اآلداب إلى أن قتلهما الحاكم الفاطمي سنة )

 .372، ص1الزمان ،جـ
، 3جـ، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت، جـ4الذهبي) محمد بن أحمد بن عثمان (: تذكرة الحفاظ،  -1

 .1047ص
 .354، 352، ص1ضرة ، جـالسيوطي: حسن المحا -2
رياض مراد و  م(: األنساب، تح1166/هـ562عبد الكريم بن محمد بن منصور ت) السمعاني -3

 .105، ص7م، جـ1984،، د.دجـ ، القاهرة12مطيع الحافظ ، 
 .80، ص6ابن تغري: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، جـ -4
 .71، ص3الذهبي: العبر في خبر من غبر ، جـ -5
 .353، 1السيوطي: حسن المحاضرة  في تاريخ مصر والقاهرة، جـ -6
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ال :الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسرانيأبو _ في  ةكان أحد الرحَّ
طلب العلم والحديث بوجه خاص وكان له معرفة بعلم التصوف وأنواعه متفننًا فيه، روى 

في بغداد سنة  ىور والجزيرة والعرا، وفارس، وتوفبالحجاز والشام ومصر والثغ
 . (1)م(1113هـ/507)

نة س في اإلسكندرية إال بعد تأسيس مدرستا الحافظيةعلوم الدينية لم تزدهر الو     
السنيتان لتدريس الحديث وكان لهاتين م(1149ه/544سنة ) السلفية م(1137ه/532)

المدرستين أعظم األثر في النهضة العلمية التي اتسمت بها اإلسكندرية في العصر 
ندلسيون نزلوا اإلسكندرية أبة و ازدهار هذه العلوم شيوخ مغار وساعد على  ،(2)الفاطمي

در يوسف بن عبد العزيز بن نا منهم: العالم أبا الحجاج ،وأسهموا في الحركة العلمية بها
ورقي وأبا عبد اهلل محمد بن مسلم بن محمد القرشي الصقلي. وأبا بكر الطرطوشي وعبد يالم

يوخ ان من شالرحمن بن أبي بكر بن عتي، بن خلف الصقلي المعروف بابن الفحام وك
سنة  ىئمة المالكية وتوفالقراء باإلسكندرية ، وأبا القاسم بن مخلوف االسكندري أحد كبار أ

ه المحدث الفقي (3)م( وأبا العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم األنصاري القرطبي965هـ/355)
ية علوم ، وعن هؤالء االجالء أخذ كثير من أهل اإلسكندر م(1160هـ/556سنة ) ىتوف
 .(4)يث والقراءات والفقهالحد
 
 
 

                                                           
؛ الذهبي : العبر في خبر من  287، ص4ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، جـ -1

 . 390، ص2غبر ، جـ
 .46-45، صاإلسالميفي العصر  اإلسكندريةلشيال: تاريخ مدينة ا -2
ي: أحمد  بن عمر بن إبراهيم فقيه مالكي من رجال الحديث ، كان أبو العباس األنصاري القرطب -3

ألعالم، .  الزركلي: ا((المفهم لمن أشكل من تلخيص كتاب مسلم))مدرساً باإلسكندرية وتوفى بها ومن كتبه 
 .186، ص1جـ

 .301عطا هللا : الحياة الفكرية في مصر في العصر الفاطمي ، ص -4
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 لفقها -ج  
راد إذ أ ،ر والشام نشاطًا كبيراً في العصر الفاطمي في مص دينيةنشطت الحركة ال  

، هب أهل السنةمذتمسكوا ب الذينالمصريين والشاميين  بين نشر المذهب الشيعي الفاطميون
 لمعزبأمر من احرص المصريون على البقاء على سنيتهم، وقد كتب لهم القائد جوهر و 

ل الجيش ، فال يجبرون على التشييع ولكن لما دختابًا يتضمن التزام حرية العقيدةك لدين اهلل
تشييع  لىإالفاطميون وسعى إلى القاهرة لم يعمل بهذا العهد،  الفاطمي مصر وانتقل المعز

 واتبعت الخالفة الفاطمية لذلك عدة وسائل منها:  ،(1)المصريين
 .العليا وخاصة القضاء إلى الشيعة إسناد المناصب_ 
 ،ة وهي وقتذاك مسجد عمرو بن العاصواتخاذ المساجد الكبيرة مراكز للدعاية الفاطمي _

  .(2)ومسجد أحمد بن طولون ، والجامع األزهر
كان يعرف بنشر دعوتهم، و  اهتمامهم بتعين أحد كبار المتفقهين في مذهب الشيعة للقيام_

زلة هذا الداعي الكبير تلي قاضي القضاة ويعاونه اثنا عشر نقيبًا ، وكانت منبداعي الدعاة
قلد رجل ل البيت وكثيرًا ما تآهب مذطوا فيه أن يكون عالمًا بونواب في سائر البالد، واشتر 

 .(3)واحد منصبي قاضي القضاة والدعوة
 كاألذان بحيَّ على خير العمل أهل السنة،أظهر الفاطميون شعائر مخالفة لشعائر _

 السالم عليه فيه الحسين استشهد واالحتفال باليوم العاشر من المحرم وهو اليوم الذي
، كما أبطل في عهد العزيز سنة (4)((خمبغدير ))ف المعرو بكربالء، وعيد الغدير 

  .(5)م( صالة التراويح في مساجد مصر983هـ/372)

                                                           
 .201-200ص، 1أمين: ظهر اإلسالم ، جـ -1
 .76سرور: تاريخ الدولة الفاطمية ، ص -2
 .391، ص1المقريزي : الخطط المقريزية ، جـ -3
 .341، ص2المقريزي: الخطط المقريزية ، جـ -4
 .202، ص1أمين: ظهر اإلسالم ، جـ -5
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ة الفاطمية ن أن الخالفعلى الرغم مف ،بل كانت متغيرةولكن هذه السياسة لم تكن ثابتة 
حرصت على نشر مذهبها الشيعي بين أهالي البالد التي ضمت إلى حوزتها سعيًا وراء 

ل المذهب ، فظفي الوقت نفسه منحت ألهل السنة نوعًا من الحرية توطيد سلطتها، فإنها
لسبب رجع اوي ،محتفظًا بقوته رغم تحول بعض المصريين إلى المذهب الفاطمي أهل السنة

عتقاد، تركوا ألهل السنة حرية اال ،ابه وامصر واستقر  واذلك إلى أن الفاطميين حين دخلفي 
ة وأجازوا ألهل السن ،واتخذوا لهم حاضرة جديدة ومسجد خاص بهم ط،الفسطا وتركوا لهم

افعي مام الشمام مالك واألاألفصارت تعاليم مذاهب  ،هار شعائرهم على اختالف مذاهبهمإظ
هم مالك ومن سأل مامحنبل تدرس في دولتهم، بل صاروا يراعون مذهب األمام أحمد بن واأل

ه مذهب ألنبي حنيفة، فلم يل، تأييدًا من الفاطميين أمام ، أما مذهب األالحكم به أجابوه
. وظهر علماء مذاهب أهل السنة يلقون دروسهم على جمهور المستمعين بجامع العباسيين

 ومن هؤالء: (1)عمرو بن العاص
 فقهاء الشافعية: -ج.أ

ي حامد، خ أبتفقه على يد الشي :القاضي أبو الفضل محمد بن أحمد بن عيسى البغدادي_
 .(2)م(1049هـ/441مات بها سنة ) ،وسمع من جماعة كثيرة، وسكن مصر

سمع وحّدث  ،ن فقهيًا محققًا مناظرًا مبّرزاً كا :أبو القاسم نصر بن بشر بن علي العراقي_
 .م(1084هـ/447)ومات سنة 

َلع :القاضي أبو الحسن علي بن الحسين الِخَلعي الموصلي_ ألنه كان  ،نسبته إلى بيع الخ 
أهل  تسعة، وكان أعلىوتصانيف وروايات م ، لهها لملوك مصر، كان فقيهًا صالحاً يبيع

نه، ع، جمع له أبو نصر أحمد بن الحسن الشيرازي عشرين جزءًا وخّرجها مصر إسناداً 
لَ ))وسماها  شافعيًا فقط ليوم واحد ثم ، ولي قضاء مصر على الرغم من كونه ((يعاتالخ 

                                                           
 .80-79سرور: تاريخ الدولة الفاطمية ، ص -1
؛  الذهبي: العبر في خبر   403، ص1جـ السيوطي: حسن المحاضرة  في تاريخ مصر والقاهرة، -2

 .279، ص2من غبر ، جـ
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صر بم ىوالده أيضًا فقيهًا شافعيًا توف ، وكانم(1098هـ/492استقال، مات بمصر سنة)
 .(1)م(1056هـ/448سنة )

قرأ  كان من أفقه الفقهاء بمصر، وعليه :أبو الفتح سلطان بن إبراهيم بم مسلم المقدسي_
، وتفقه عل يد الشيخ م(1050هـ/442ئر ولد بالقدس سنة )شيخ صاحب ذخا ، وهوأكثرهم

 . (3)م(1124هـ/518سنة ) ى، دخل مصر بعد السبعين وتوف(2)نصر المقدسي
األصل ثم المصري القاضي أبو  :(4)مجل ى بن ُجمع بن بخا المخزومي  األرسوفي  _

بار من ك كان المقدسي،على الفقيه سلطان  تفقه ،((الذخائر))كتاب المعالي، صاحب 
م( ثم عزل 1152هـ/547، ولي قضاء مصر سنة)الكثير من الشيوخ ى يداألئمة، تفقه عل

كتاب أدب ))م( ومن تصانيفه: 1155هـ/550م(، مات سنة )1154هـ/549سنة )
 . (5)((كتاب الجهر بالبسملة))، و((القضاء

، كان فقيهًا (6)ي الجيزةقاض :أبو محمد عبد اهلل بن رفاعة بن غدير السعدي المصري_ 
َلعّي، والزمه وهو آخر ماهرًا في ال فرائض والمقّدرات، صالحًا دّينًا، تفقه على القاضي الخ 

                                                           
؛ ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،   366، ص2الذهبي: العبر في خبر من غبر، جـ -1

 404، ص1السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، جـ؛   317،ص3جـ
إبراهيم بن داوود النابلسي المقدسي أبو الفتح شيخ نصر المقدسي: نصر بن إبراهيم بن نصر بن  -2

ألعالم، الزركلي: ا  .((التهذيب والكافي))و ((األمالي))الشافعية في عصره بالشام أصله من نابلس من كتبه 
 .20، ص8جـ 

؛   ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من  410، ص2الذهبي: العبر في خبر من غبر، جـ -3

 .95، ص6ذهب، جـ
األرسوفي: نسبة إلى أرسوف مدينة على ساحل الشام بين قيسارية ويافا . الحموي: معجم البلدان،  -4

 .151، ص1جـ
؛  ابن العماد: شذرات   405، ص1السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جـ -5

 .259، ص6الذهب في أخبار من ذهب، جـ
الوادي أو أفضل موضع فيه، والجيزة بلدة غربي فسطاط الجيزة: بالكسرة، والجيزة في لغة العرب  -6

 .200، ص2مصر قبالتها ولها كورة كبيرة واسعة وهي أفضل كور مصر. الحموي: معجم البلدان ، جـ
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سنة  ى، مشتغاًل بالعبادة. توف(1)، ثم ترك القضاء واعتزل في القرافةمن حدث عنه
 .(2)م(1165هـ/561)
ي مؤرخ نماذج عن في فصلبالتفصيل  وسيأتي ذكره :القضاعيمحمد بن سالمة  _

 العصر الفاطمي.
ومن الواضح أن عدد كبير من فقهاء الشافعية كانوا يعيشون في الدولة الفاطمية وقد      

وليَّ منهم القضاء وغيره من مراتب الدولة الفاطمية دون أن يكون لظاهر مخالفتهم لمذهب 
 أثر في حياتهم العلمية والعملية.الدولة 

 فقهاء المالكية: -ج.ب
ل، بمصر في وقته إمام المالكية :حمد بن سليمان أبو بكر النعالي  م_ يه وعظم شأنه، وا 

نة ، مات ستضم أعداد كبيرة من التالميذكانت الرحلة واإلمامة في مصر، وكانت حلقته 
 .(3)م(990هـ/ 380)
 ه المالكييالفق :أبو القاسم الجوهري عبد الرحمن بن عبد اهلل بن محمد الغافقي المصري_ 

سنة  ، ماتكان فقيهًا ورعًا مستفيضًا خيرًا، من جلة الفقهاء. الذي صنف مسند الموطأ
 .(4)م(991هـ/381)

                                                           
القرافة: بفتح القاف والراء المخففة وبعد األلف فاء ، منهما قرافتان الكبرى منهما ظاهر مصر ،      -1

بها قبر اإلمام الشافعي وبنو قرافة فخذ من المعافر بن يعفر، نزلوا هذين والصغرى ظاهر القاهرة ، و
 .318، ص3المكانيين فنسبا إليهم.   ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ

السيوطي حسن المحاضرة في تاريخ مصر  ؛  35، ص3الذهبي: العبر في أخبار من غبر، جـ -2

 .406، ص1والقاهرة، جـ
م(: الديباج المذهب في معرفة أعيان 1396هـ/799بن علي بن محمد ت إبراهيمبن فرحون)ا -3

؛   211، ص2جـ ، دار التراث، القاهرة، د.ت ، جـ2علماء المذهب، تح محمد األحمدي أبو النور، 
جـ، دبي، 3م(: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية، تح قاسم علي سعد، 1149هـ/544عياض)أبي الفضل ت

 . 1089، ص2م، جـ2002، 1، طاإلسالميةلبحوث للدراسات دار ا
 .158، ص  2الذهبي: العبر في خبر من غبر ، جـ -4
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ة من إلى قري نسبة))وقال ابن كثير:  :يسى بن محمد أبو العباس األنصاريرجاء بن ع_
بغداد فحدث بها، وسمع منه ، قدم ا أنصار، كان فقيها مالكيًا، ثقةقرى مصر يقال له

 . (1)((م(1096هـ/490إلى بلده، مات سنة )، ثم عاد ظالحفا
قلي الفقيه المالكي_ ر أربعين مات سنة أفتى بمص: عبد الجليل بن مخلوف الص 
 .(2)م(1066هـ/459)
من أهل مصر،  :علي بن الحسين بن محمد بن العباس بن فهر أبو الحسن الفهري_

 .(3)أ، وشارح الموطمالكي، ألف في فضائل مالك بن أنسفقيه 
لفهري انسبة إلى بلدة طرطوشة في األندلس، هو محمد بن الوليد  :  أبو بكر الط رطوشي_ 

كان  ،وسمع من علمائها بغداد إلى ورحل، راألندلسي نزيل اإلسكندرية، أحد األئمة الكبا
لخالف وفي ائل ا، له تصانيف كثيرة منها: تعليقه في مسمًا عالمًا زاهدًا ورعًا متقشفاً إما

نة وغير ذلك، مات س ((بر الوالدين))وفي  ((البدع والمحدثات))في  هالفقه وكتاب أصول
ي الذ خمس وسبعين سنة، اتصل بالوزير المأمون البطائحي عمر ، عن(م1130هـ/525)

 . (4)((سراج الملوك))أكرمه، فصنف له الطرطوشي كتاب 
لقته وشي، وجلس في حالطرطعلى يد ، تفقه أبو علي :سند بن عنان بن ابراهيم األزدي_

، مات ((الطراز))ألف كتاب  ،ن ُزّهاد العلماء وكبار الصالحين، فقيهًا فاضالً بعده، كان م
 .(5)باإلسكندرية (م1146هـ/541)سنة 

م ذكره ت :ن هشام بن الحطيئة اللخمي الفاسيأبو العباس أحمد بن عبد اهلل بن أحمد ب_ 
غرت مصر عن قاض ثالثة أشهر، في سنة أنه عندما ش يرو . في علماء القرآن الكريم

                                                           
  .474، ص1عياض: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية، جـ -1
  .610، ص2عياض: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية، جـ -2
 .452-451، ص1السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، جـ -3
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 .452، ص1المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جـ
 .399، ص 1ابن فرحون: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، جـ -5
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، فاشترط أال يقضي بمذهب الدولة، ُعر ض القضاء على أبي العباسم( 1138هـ/533)
  . (1)فأبوا ذلك وتولى غيره

ر فقيه وشاعر، سكن مص نزيل مصر، :التغلبي البغدادي _عبد الوهاب بن علي بن نصر
تاب ، وك((عرفة على مذهب عالم المدينةالم))، و((التلقين))آخر أيامه، ألف عدة كتب منها: 

 . (2)م(1030هـ/422، توفى بمصر سنة )((األشراف على مسائل الخالف))
ومن المالحظ أن دراسة مذهب مالك استمر في مصر في العصر الفاطمي بجانب    

د الالذع النق في بعض األحيان المذهب الشافعي، بالرغم من أن الفاطميين كانوا يوجهون
 ذاهبما كانوا يتناولون بالتجريح المذهبين، وأن دعاة المذهب الفاطمي كثيرًا م إل هذين

ء العلماء والطالب هؤال مع ذلك فقد وجدو ، (3)حكمهم وفي أشعارهمة في مجالس السن أهل
 فقد كان هناك الكثير من محدثي ،ذلك أبناؤها أيضاً وك ،الوافدون في مصر مستقرًا لهم

أن  لة الفاطمية، ومن الواضحو والمالكيين والقراء في عهد الدمصر وفقهائها الشافعيين 
 الفاطميين لم يقفوا حجر عثر ضد نشاط أهل السنة ومذهبي الفقه الشائعين حينئذ في مصر

كانوا )) :ل عنهمادي إذ قالقلقشنذلك ما ذكره  يؤكد، المذهب الشافعي والمذهب المالكي
إظهار شعائرهم على اختالف مذاهبهم، وال لفون أهل السنة والجماعة ويمكنوهم من تأي

يمنعون من إقامة صالة التراويح في الجوامع والمساجد على خالف معتقدهم. ومذاهب 
، ةأبي حنيف مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ظاهرة الشعار في مملكتهم بخالف مذهب

عكس ذلك ، أما المقريزي فيظهر (4)((ويراعون مذهب مالك ومن سألهم الحكم به أجابوه
أبطل صالة التراويح في مساجد  باهلل م( في عهد العزيز983هـ/372ذكر أنه في سنة )و 

                                                           
 .74، ص1القفطي: انباه الرواة على أنباه النحاة ، جـ -1
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السنة  أهل . ربما أبطلت لفترة من الزمن ومن ثم سمح بها من جديد بسبب رفض(1)مصر
جود علماء فو  ،ين إلظهار نوع من التسامح الدينيلسياسية الفاطميين أو رغبة من الفاطمي

 يؤكد هذا الشيء. ممارسة نشاطهم المذهبيو  من أهل السنة
أما مذهب أبو حنيفة لم يكن له نشاط في مصر في عهد الفاطميين، أما مذهب ابن    

 . (2)أبي حنيفة يكاد أن يكون معدوماً  حنبل فلم يكن له أي نشاط أيضًا مثل نشاط
 ج.ب_ فقهاء الشيعة:

ن أبي عمران موسى بن داود هو هبة اهلل ب المؤيد في الدين هبة اهلل الشيرازي:_
، في /العاشر الميالديالشيرازي، ولد بشيراز في العشر األخير من القرن الرابع الهجري

 زيرة فارس أيام الحاكم بأمرأسرة اتخذت العقيدة الفاطمية مذهبًا لها ، وكان أبوه حجة ج
ره على أن م ، وأق، فنشأ ابنه في الدعوة ، واحتل مكان والده بعد وفاته ، وكاتب الحاكاهلل

، واضطر إلى  يكون حجة فارس ، واستطاع أن يجمع قلوب أتباع الدعوة هناك حوله
رمم مسجد في األهواز وجعله ( م1044هـ/436مغادرتها ، فخرج متنكرًا إلى األهواز سنة )

للشيعة اإلسماعيلية ورفع آذان حي على خير العمل وخطب باسم الخليفة المستنصر 
في  ،وتوجه بعدها إلى مصر ، فخدم المستنصر الفاطمي الدعوة الفاطميةالفاطمي وجهر ب

( ولقب بداعي م1058ه/450ديوان اإلنشاء ، وصار إليه أمر الدعوة الفاطمية سنة )
 . (3)فيها  د إلى الشام . وعاد إلى مصر فتوفىالدعاة ، ثم نّحي وأبع

ه مع أبي عالء المعري في ، وقد عرف بمناظراتلغت علوم الدعوة الذروة على يديهب   
تحريم أكل اللحم، وفد مصر وأقام بها زهاء ثالثين عامًا واستمع إلى جمهرة من المصريين، 
الذين أخذوا عنه علوم الدعوة فأثر في الحياة العقلية المصرية بمبادئه التي ينادي بها وفي 

هكذا استقر ، و مجلس ائةمصر أنشد المؤيد قصائده ديوانه وألقى مجالسه التي بلغت الثمانم
ينًا س لم تتوقف ضده فكان يقربه الوزراء حينًا ويبعدونه حئفي مصر ولكن الوشيات والدسا

أخر ، فعاش في مصر بين الرضا والغضب ، وكثيرًا ما فكر بالرحيل عن مصر ولكن 

                                                           
 .341، ص2الخطط المقريزية : جـ المقريزي: -1
 .79، ص7، د.ت، ، جـ2جـ، مصر، دار المعارف، ط10ضيف)شوقي(: تاريخ األدب العربي،  -2
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. وبالفعل تولى (1)القوم لم يسمحوا له بالرحيل وكان يأمل أن يتولى مرتبة داعي الدعاة 
لمؤيد في مصر رتبة داعي الدعاة إال أنه لم يستقر في هذا المنصب طوياًل بل عزل عنه ا

. م(1077هـ/470هى عمره وتوفى سنة )وأعيد إليه وتولى اإلنشاء إلى غير ذلك حتى انت
ياسية كانته السودفن بدار العلم بجوار القصر. ولم تكن مكانة المؤيد العلمية بأقل من م

من أكبر علماء مصر في الفقه الفاطمي، إلى جانب سعة علمه وثقافته ، فقد كان والدينية
 .(2)، مع تضلعه في علوم اللغة واألدبفي شتى العلوم

ه وكانت بينه وبينهم محاورات، ءوقد اتصل المؤيد ببعض كبار علماء عصره وأدبا   
ه : لوحدثت بينه وبين أبي العالء المعري محاورة اعترف فيها بفضله حين وصفه بقو 

سيدنا الرئيس األجل المؤيد في الدين مازالت حجته باهرة ، ودولته عالية..، ولو ناظر ))
 .((ارسططاليس لجاز أن يفحمه ، أو أفالطون لنبذ حججه خلفه

 الدعاة المؤيد لما سمع قول أبي العالء: يونقل ياقوت الحموي أن داع 
 أنباء  العقول   الصحائح لتخبر    لعقل  والرأي   فالقنى   غدوت  مريض  ا   

وجرت (( فنيالً ، وقد أتياك مستشفياً فاشأنا ذلك المريض رأياً وعق)) فبعث إليه المؤيد قائالً : 
 . (3) بينهما مكاتبات كثيرة

السيرة ))، و((ديوان المؤيد في الدين))و، ((المجالس المؤيدية))ه: مؤلفاتأهم من و  
 .(4)((المؤيدية

دعوة ، فعنه أخذ القاضي ابن مالك علوم الأستاذ الدعوة في اليمن والهند يدكما يعتبر المؤ    
ر خسرو اص، كما يعد أستاذ نى المستجيبين ما تلقاه عن المؤيدوعاد إلى اليمن يلقي عل

 .(5)، فقد ذكره ناصر في أشعاره ووصف مجالسه الشاعر الفارسي المعروف
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 القاضي النعمان:_ 
بن منصور بن حيون التميمي المغربي، ويعرف في تاريخ  عبد اهلل محمد والقاضي أب

الدعوة الفاطمية باسم القاضي النعمان، تمييزًا له عن أبي حنيفة النعمان صاحب المذهب 
، (1)كان مالكي المذهب، وتحول إلى مذهب االمامية ل ابن خلكان:قاالمعروف.  حنيفيال

ى نت منه تقية. وال غرابة أن ينسب إلأن مالكيته أو اثني عشريته إنما كاويجدر اإلشارة 
المالكية، ألن المالكية مذهب الجمهور بإفريقية، مع وجود المذهب الحنفي وهو مذهب أسرة 

 . (2)بن األغلب الحاكمة
د اهلل المهدي حوالي سنة دخل في خدمة عبو  ،ناصر النعمان الفاطميين في المغرب   
دي والقائم والمنصور مقصورًا على جمع ، كان عمله الرئيسي أيام المه(م925هـ/313)

والحفظ ونشر الكتب الخاصة بالمذهب اإلسماعيلي كما تولى القضاء في طرابلس في أيام 
. وفي أيام المعز كانت شخصية النعمان تأخذ (3)القائم واتخذه المنصور والمعز قاضيًا،

في  بل أصبح يسهمأبعادًا غير األبعاد الرسمية، فلم يعد مجرد قاضي القضاة الموظف. 
ا وأحداثها وتسجيل أمجاده ونشر تعاليمها وة وفي بسط عقيدتها وتدوين فقههاتركيز الدع

مجلسًا في  عزلفقه الشيعي والفكر اإلسماعيلي، فقد أعّد المفأصبح بذلك من أبرز أعالم ا
 .(4)يقرأ فيه القاضي النعمان كتبًا من علم الباطنقصره 
، كان رئيساً للقضاء كما كان داعيًا، وقد ائم الدعوة اإلسماعيليةمن أهم دعيعد النعمان     

أويل والعقائد وفي المناظرة والت ،رة المؤلفات في الفقه اإلسماعيليأفاد الدعوة اإلسماعيلية بكث
ا نحو هوالسير، والتاريخ والوعظ وغير ذلك، ألف النعمان بضعة وأربعين كتاب بقي من

 .عشرين كتابًا وضاع الباقي
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، ((دعائم اإلسالم في ذكر الحالل والحرام والقضايا واألحكام))كتاب  :وأهم هذه الكتب      
، ويقال أن الخليفة المعز هو الذي حث النعمان على ناول الكالم على فقه اإلسماعيليةيت

تأليف هذا الكتاب، ويعد كتاب الدعائم أهم مرجع في الفقه اإلسماعيلي وقد استغل النعمان 
المذهبية في تأليف هذا الكتاب حتى أنه يزيد قواعد اإلسالم فيجعلها سبعًا، فيضيف ميوله 

. ومن ةأهل السنواعد الخمسة المعروفة عند الوالية وهي حب أهل البيت ثم الطهارة إلى الق
ة، ار، والطهارة، ومختصر االيضاح، وكيفية الصالمختصر اآلثوالينبوع، و  ،يضاحكتبه: اال

وغيرها. وأهم كتب المناظرة التي ألفها: الرسالة المصرية في الرد على منهاج الفرائض و 
في الرد على ابن قتيبة، وكتاب في الرد على أحمد بن (( الرسالة ذات البيان))الشافعي و

 وقد بقي للنعمان من كتب التأويل كتاب(( اختالف أصول المذاهب))سريح البغدادي وكتاب 
 نهج)) ضاع من كتبه في هذه الناحية كتابوقد (( ل الدعائمتأوي))وكتاب (( أساس التأويل))

 . (1)((السبيل إلى معرفة علم التأويل
ة ، قيد فيه النعمان ما سمعه من الخليف ((المجالس والمسايرات))أهم ما ألفه النعمان كتاب    

المعز في مواضيع شتى، من تاريخ وعقيدة واحتجاج على الخصوم ، وبحوث لغوية وكذلك 
ائل عقائدية كمبحث اإلمامة، وما قيل في نسب الفاطميين وما نسبه الغالة إلى األئمة مس

مما ال يتف، مع عقيدة اإلسالم، ومسائل في الظاهر والباطن ومعلومات عن المهدي والقائم 
والمنصور والمعز وسياستهم الداخلية والخارجية وعن طباعهم ومعاملتهم للناس مع نماذج 

 .(3)كتاب الهمة وفضل األئمةو ، (2)ومواعظهم  كثيرة من حكمتهم
لعلم في ، وكان واسع اباهلل والعزيز لدين اهلل ابنه محمد بن النعمان قاضي المعزكذلك     

الفقه والتاريخ والنجوم يقضي بين الناس ويقرأ في القصر علوم آل البيت كما كان أشهرهم 
، ألف في عقائد اس بفقه االماميةكان من أعلم النعبد العزيز بن محمد بن النعمان، 
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ب أبو لى هذا الكتا، وقد رّد ع((البالغ األكبر والناموس األعظم  ))الشيعية الكتاب المسمى 
 .(1)بكر الباقالني

وممن ألف في الفقه أيضَا يعقوب بن كلس فقد ألف كتابًا يتضمن ما سمعه عن المعز،   
جلس في ، وكان له مطائفة اإلسماعيلية مل على فقه الوهو مبوب على أبواب الفقه ، يشت

يوم الثالثاء يجتمع فيه الفقهاء وجماعة من المتكلمين وأهل الجدل ، وكان يجلس يوم 
الجمعة فيقرأ مصنفاته على الناس بنفسه ، وأجرى العزيز باهلل األرزا، لجماعة من الفقهاء 

 دار إلى جانب الجامعيحضرون مجلس الوزير، وأمر العزيز أيضًا هؤالء الفقهاء ببناء 
وكان  ،األزهر فإذا كان يوم الجمعة تحلقوا فيه بعد الصالة إلى أن تصلى صالة العصر

 .  (2)عددهم خمسة وثالثين رجالً 
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؛   القلقشندي: صبح األعشى في صناعة اإلنشا،   341ص، 2المقريزي: الخطط المقريزية ، جـ -2

 .367، ص3جـ
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 العلوم العقلية التطبيقية:ثانيًا: 
 شملت العلوم العقلية مختلف العلوم التطبيقية من الطب، والهندسة، والفلسفة، والفلك  

والفيزياء والكيمياء، ودرس المسلمون هذه العلوم وأدخلوا عليها ما توصلت إليه نتائج بحوثهم 
 هم،ثم أخذوا يألفون الكتب بأنفس ،ودراساتهم، واطلعوا على مؤلفات من سبقهم من العلماء

فلسفة لويندر أن يشتغل الواحد منهم في الفلسفة دون الطب والنجوم، أو في الطب دون ا
أن الطبيب يجب أن يكون )): في ذلك (1)بن إسحا، حنينقال  ،، أو بالعكسوالنجوم
 .(2)لكنهم كانوا يلقبون العالم بما غلب اشتغاله فيه ((فيلسوفاً 

لعلوم بعد من القرون مهيأ ل كان جو الفكر في القرن الرابع الهجري/العاشر الميالدي وما   
فلسفية،  لمين في المشر، والمغرب من أفكارالعقلية والفلسفية لما بثه كبار الفالسفة المس

 .(3)رشد نالفارابي وابن سينا واب رعصوما نقلوه عن كبار الفالسفة اليونان، وقد شهد هذا ال
من أكبر  ،يناطميفي ظل الدولة الحمدانية بحلب غير بعيد من عصر الف لفارابيعاش ا   

اليم كما برع سفة والتحليل وأنحاء التعكان فيلسوفًا كاماًل تعم، في الفل ،الفالسفة المسلمين
ي من أصلح ما بقالقانون، و آلة في الموسيقا حتى أصبح ال يضاهيه فيه أحد، واخترع 

، كما عاش ابن سينا في (4)م(940هـ/339سنة) ىتوف ،فسموه المعلم الثاني ،الترجمات
 (5)امانيينسم( بعد حياة حافلة في ظل ال1036هـ/428سنة ) ىالدولة الفاطمية وتوف عصر

                                                           
حنين بن إسحق: أبو زيد العبادي الطبيب المشهور ، فصيحاً باللغة اليونانية والسريانية والعربية،  -1

ب الكثير من الكتب ونقلها إ العربية ، من أهم مؤلفاته : كتاب أحكام األعراب، كتاب عالج العين،  لىعر 
تقاسيم علل العين مقالة ، كتاب المسائل في الطب للمتعلمين ، كتاب األلوان وغيرها)ت كتاب 
م(.  ابن النديم )أبو الفرج محمد بن إسحاق( : الفهرست ، بيروت ، دار المعرفة ، د.ت ، 873هـ/260
 .409ص

 .194، ص3زيدان: تاريخ التمدن اإلسالمي ، جـ -2
 .200، ص1ـسالم: األدب في العصر الفاطمي، ج -3
اليافغي) أبو محمد عبد هللا بن أسعد بن علي(: مرآة الجنان وعبرة اليقظان، تح خليل المنصور،  -4

 .246، ص2م، جـ1997، 1جـ ، بيروت، دار الكتب العلمية، ط4
م( مابين بالد ماوراء النهر 874هـ/261نسبة إلى الدولة السامانية التي قامت سنة ) السامانيين: -5

واتخذوا من بخارى عاصمة لهم، واستمروا  اإلسالميسيطرت على معظم أرجاء بالد المشرق وخراسان، 
، عمان، مجلة ((نظام الحكم في الدولة السامانية))م(.  الثامري)إحسان(: 999هـ/389في حكمهم إلى سنة )

 . 230، ص1م، العدد2014واالجتماعية،  اإلنسانيةالمشكاة للعلوم 
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ترك تراثًا ضخمًا أهم ما فيه جمعه بين الفلسفة والطب قد و ، في بالد فارس والبويهيين
 .(1)والعلوم الطبيعية 

م( مات أبو 1036هـ/428ففي سنة )))في كتابه الكامل في التاريخ:  ابن األثير يذكر   
فالسفة. ال علي ابن سينا الحكيم الفيلسوف وهو صاحب التصانيف السائرة على مذهب

 .(3)((ء الدولة أبا جعفر بن كاكويه، وكان يخدم عال(2)وكان موته بأصبهان
د كان يتردد فق ، فأكد على التزامه بحدود الديناعترف ابن سينا بمنهجه في الحياةوقد    

، وربما كان في حياته بعض التساهل أو التحرر الذي غلب على على الجامع ويصلي
 لوا على الحياة ولم يرفضوها، ورأوا أن اهلل زين لإلنسان الدنيا ليتمتعكثير من الناس ممن أقب

قد كان الفاطميون كذلك ال يرون بأساً من االستمتاع و  ،بها ما دام ال يهمل أداء فروض دينه
 على ما ه، مقبالً بمالذ الحياة مادام االنسان مؤمنًا باهلل موحدًا مؤديًا لفروض دينه وواجبات

 ، وكتاب((النجاة))، وكتاب ((كتاب الشفاء))أهم مؤلفاته:  .(4)ًا عما حرم عليهأحلَّ له ممتنع
 .(5)((القانون))اإلشارات، وكتاب 

م( درس الفقه والرياضة والطب، 1126ه/520أما ابن رشد ولد وعاش في قرطبة سنة)  
، ((تالتهاف تهافت))، و((الكليات في الطب))وضع كتب في مختلف فروع العلم ومنها: كتاب 

لى . وقد قامت فلسفته ع((فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من االتصال))وكتاب 
 .(6)قاعدة التوفي، بين الفلسفة والدين وعدم التعارض بينهما

الحكمة  قد بنى الفاطميون دارفالعقلية كلها متصل بعضها ببعض،  والفلسفة والعلوم  
 اء والفلك.والطب والرياضيات وعلوم الطبيعية والكيمي واهتموا بتدريس الفلسفة والعلوم العقلية

 
   

                                                           
 .200، ص1ر الفاطمي، جـسالم: األدب في العص -1
أصبهان: مدينة عظيمة ومشهورة من أعالم المدن وأعيانها في بالد فارس. الحموي: معجم البلدان،  -2

 .206، ص1جـ
 .225، ص8الكامل في التاريخ : جـ ابن األثير: -3
 .200، ص1سالم: األدب في العصر الفاطمي، جـ -4
  .39، ص3اليافعي: مرآة الجنان وعبرة اليقظان، جـ -5
زكار)سهيل(،خربوطلي)شكران(:  ؛   363، ص3اليافعي: مرآة الجنان وعبرة اليقظان، جـ -6

 .279-278م، ص2006، دمشق، منشورات  جامعة دمشق، اإلسالميةالحضارة العربية 
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 الفلسفة: -1
 رسطو، وما علقه عليها اليونان من الشروحأمسلمون الفلسفة في كتب افالطون و قرأ ال   

وأضافوا إليها من اآلراء، وهي تشمل المنط، والطبيعيات واإللهيات واألخال،. فبدأ 
ب الخاصة ، وتأليف الكتأخذوا في شرحها أو تلخيصها هذه الكتب، ثم ةساالمسلمون أوالً بدر 

الفلسفة اإلسالمية متميزة عن سواها من الفلسفات األمم األخرى، وذلك ألنها نابعة ف ،(1)بهم
فيه  ، في الوقت الذي استعارتغري،النظر عن كونها تأثرت بفلسفة اإل ضبغمن اإلسالم 

فلسفة العربي وطورت فيها. ولقد عالجت الالفلسفة اإلغريقية عناصرها األساسية من الشر، 
، فكل عصر أضاف عليها (2)من المواضيع اختلفت بين عصر وآخر كبيراً  اإلسالمية عدداً 

بقوا فيه ط فلسفته الخاصة، فالفاطميون صنعوا ألنفسهم فلسفة خاصة بهم ومنهج جديد
    عقيدتهم وأفكارهم وعلوم دعوتهم.

ين بالفلسفة ما كان لهم من رأي في أن للدين ظاهرًا مما شجع على اشتغال الفاطميو    
ون كان الفاطميون يتدرج))المقريزي في ذلك: قال . طنًا، ومعنى صريحًا ومعنى مئوالً وبا

في دعوتهم، فإذا تمكن المدعو من التعاليم األولى أحالوه على ما تقرر في كتب الفالسفة 
 .(3)((هي وغير ذلك من أقسام العلوم الفلسفيةمن علم الطبيعيات وما بعد الطبيعة والعلم اإلل

داعي  نتقوم فلسفة الفاطميين على مجموعة من األسس والمبادئ يذكرها المؤيد في الدي   
 الدعاة وأهمها:

 توحيد اهلل وتنزيهه ونفي االشراك به. -1
 االعتراف باألنبياء والرسل وأنهم معصومون من كل خطأ وأن محمداً خاتم النبيين. -2
بوصاية علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه ووالية االئمة من ذريته وعصمتهم القول  -3

 جميعًا.
 التصدي، بما جاء بالقرآن الكريم والعمل به ظاهرًا وباطنًا. -4
 .(4) مور الدين ووجوب األخذ عن األئمةبطال الرأي والقياس في كل أا -5

                                                           
 .194، ص3زيدان: تاريخ التمدن اإلسالمي ، جـ -1
 .279، صاإلسالميةزكار، خربوطلي: الحضارة العربية  -2
 .395، ص1المقريزي: الخطط المقريزية ، جـ -3
 .  327عطا هللا : الحياة الفكرية في مصر في العصر الفاطمي، ص -4
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وهدف من ، (1)عية قامت على أسس الدعوة الشي ن الدولة الفاطميةأومن الواضح      
، وأدخلت ةيونانيالفلسفة الب الدعوة أثرتتوقد  ،دينية تهاعقيد نشر االهتمام بالفلسفة هو

. فالفكر (2) أو عملت على نقدها والرد عليها وآرائهم يعض عناصرها في عقيدتهم
اليوناني وجد ترحيبًا من الفاطميين وتوسعوا في دراسته فقد الحظ المستشر، أوليري 

أن الحركة الفاطمية بأكملها أخذت مكانتها في جو مشبع بالفكر الهيليني  ))قوله: ذلك ب
 .  (3) ((وأحياء دراسة المواد اليونانية واإللهام المباشر لطائفة اإلسماعيلية 

قيل أن  بفرع من فروع الفلسفة ، فقدباشتغاله  رفعُ عالم  بكلن يو اهتم الفاطمقد و     
، (5)واستدعاه إلى مصر فاعتذر(4)جبرائيل بن بختيشوعل بن جبرائيالعزيز باهلل كاتب 

إلى  (6)وأرسل الحاكم بأمر اهلل إلى ابن الهيثم يستدعيه فأجاب وكتب الوزير الفالحي
سمح لم يكون متقدماً فيها و علعالء المعري إلى مصر ليبني دار والي حلب بحمل أبي ا

 .  (7)لكنه رفض بخراج معرة النعمان له في حياته وبعده،
ولعل سبب دعوتهم إلى التفلسف أنهم كانوا يؤولون الديانات والشرائع تأوياًل يؤدي     

 .(8)اللسان والجدل المزود بالفلسفة حتى يحسن ذلك ىإلى تبديلها فاحتاجوا إل
 الحياة العقلية في العالم اإلسالمي في القرن الرابع ومن خالل االطالع على     

أكثر العلماء كانوا متأثرين بهذه اآلراء أن  ُيالحظوما بعده  ديالهجري/العاشر الميال
 التي بثها دعاة الفاطميين ونرى بعض الفالسفة الذين نبغوا في القرن الرابع

                                                           
 .252عنان: الحاكم بأمر هللا الفاطمي ، ص -1
 .95حسين: في أدب مصر الفاطمية ، ص -2

 140.  O'Leary .D.D.: Ashort History of the Fatmmid Klifate, Lndon, 1923 , p. -2  
: طبيب من أهل جند يسابور كان والده طبيباً حاذقاً عمل في يختيشوع جبرائيل بن جبرائيل بن -4

خدمة الرشيد ومن بعده وحل جبرائيل محل والده عند الخلفاء ونشأ في دولتهم، وعندما كان في دمشق 
وسف ا. القفطي)علي بن يأرسل العزيز الفاطمي في طلبه لكنه تمنع بحجة أن له في بغداد أسباباً ينجزه

شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية،  إبراهيمم(: أخبار العلماء بأخبار الحكماء، تح 1248هـ/646ت
 .106م، ص2005
 .118القفطي: أخبار العلماء بأخبار الحكماء ، ص -5
كان سالم والوزير الفالحي: أبو منصور صدفة بن يوسف الفالحي ، كان يهودي وهداه هللا إلى اإل -6

م(  1044هـ/436موصوفاً بالبراعة في صروف الكتابة وكان ناظراً على الشام ، تولى الوزارة سنة )
 .75الصيرفي: اإلشارة لمن نال الوزارة، ص

 .330عطا هللا: الحياة الفكرية في مصر في العصر الفاطمي ، ص -7
 .355م ، ص1960، 3، ط ضيف )شوقي(: الفن ومذاهبه في النثر العربي ، القاهرة، د.د -8
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وما بعده كانوا على صلة قريبة من العقائد الفاطمية أو  الهجري/العاشر الميالدي
ًا لهم حتى قيل أنه عيشتم كان م(977هـ/367)ت لشيعية عامة، فابن حوقلالعقائد ا

ثه عن كاد يشاركهم في حدييتحدث بلسان دعاة الفاطميين وي كانمن دعاتهم والفارابي 
سماعيلي المذهب وأن أباه كان أحد دعاتهم فنشأ متأثرًا إ هوابن سينا قيل أن ،التوحيد

 ينذيرجح أنهم ازدهروا في ظل البويهيين ال نوان الصفا الذيخبعقائدهم، وجماعة أ
فة الفاطمي الخليم من اعتن، الدعوة الفاطمية وكان يراسل هكانوا يميلون إلى التشيع ومن

اآلراء  ليتهم، وابن الهيثم متأثراً تأثراً كامالً بهذهيسماعإخوان الصفا إوظهرت في رسائل 
التي كانت تحيط به، فقد امتد ظل الحكم الفاطمي إلى بالد الشام وانتشرت فيها آراء 

 .  (1)كما انتشرت في كل البقاع التي خضعت أو لم تخضع لهم  الفاطميين
 من أهم فالسفة العصر الفاطمي:و  
 إخوان الصفا وخالن الوفا: -أ

التي تعرف باسم إخوان الصفا  جماعةمن أشهر فالسفة العصر الفاطمي هذه ال   
في  في بغداد سستسماعيلية، تأإفة حتى قيل أنها وكانت ذات نزعة شيعية متطر 

، ذكروا من أعضائها خمسة هم: أبو شر الميالديااسط القرن الرابع الهجري/العأو 
سليمان محمد بن معشر البستي ويعرف بالمقدسي، وأبو الحسن علي بن هارون 

آراء اليونان اطلعوا على  ،(2)الزنجابي، وأبو أحمد المهرجاني، والعوفي ، وزيد بن رفاعة
، وصنعوا سالماإل شرائعها بعد تعديلها على حسب وأخذوا من، في الفلسفة والفرس والهند

 بالخرافات والجهلوأساس مذهبهم أن الشريعة اإلسالمية تدنست  لهم مذهب خاص،
 . (3) هي الحل الوحيد لتطهيرها ، والفلسفةوالقصص الزائفة

فهرسًا  لها وأفردوا اً وعملي اً الفلسفة علمي مختلف صنوفالة في وصنفوا خمسين رس  
هذه الرسائل كلمات الدينية وأمثال شرعية ، أضافوا إلى ائل إخوان الصفاوسموه رس

. وتشمل هذه الرسائل: النظر في مبادئ الموجودات، (4) مموهةوحروف محتملة وطر، 
                                                           

 .331عطا هللا: الحياة الفكرية في مصر في العصر الفاطمي، ص -1
جـ ، 2خليفة )حاجي(: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تح محمد شرف الدين بالتقايا ،  -2

 .902، ص1بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت ، جـ
 .971، ص3زيدان: تاريخ التمدن اإلسالمي، جـ -3
 .69القفطي: أخبار العلماء بأخبار الحكماء، ص -4
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وأصول الكائنات، ماهية الطبيعة، واألرض والسماء ووجه األرض وتغيراته، والكون 
 ، وعلم النجوم، وتكوين المعادن، وعلم النبات،والفساد، واآلثار العلوية، والسماء والعالم

وأوصاف الحيوانات، ومسقط النطفة وكيفية ارتباط النفس بها، وتركيب الجسد، والحاس 
، ةلعملية، والعدد وخواصه، والهندسوالمحسوس، والعقل والمعقول، والصنائع العلمية وا

منوها ، فقد ضوغيرها والمنط، وفروعه، واختالف األخال،، وطبيعة العددوالموسيقى، 
 .(1) كل علم طبيعي أو رياضي أو فلسفي أو إلهي أو عقلي

 لم يكن إخوان)): جماعة إخوان الصفا بقولهالمستشر، هنري كوربان  يصفو     
الصفا جماعة ألف بين قلوبهم المذهب الشيعي وحسب، بل كانوا جماعة فكرية ذات 

ي األمر إال ألول الحذرة ال تكشف عننزعة اسماعيلية خاصة بالرغم من أن كتاباتهم 
، ومن الثابت أن دعوتهم كانت تهدف إلى نشر آرائهم بين العامة والعامة العلم واإلدراك

مقصود بها توعية من له القدرة على المعرفة بأن هناك أمورًا وراء الشريعة، هذه 
وزع رسائلهم تالشريعة التي ال تنجح إال في شفاء النفوس الضعيفة والمريضة، إذ كانت 

بشكل سري في المساجد. من الثابت أن دعوة إخوان الصفا كانت تصبو إلى تحرير 
الروحي ولكن هذا ال يعني أنها دعوة عقلية إذ أن ذلك ال يعد بالنسبة لإلخوان تحريرًا 

هي  ((لتعليميةا)). وهذه الفلسفة تجيب إلى أن يحيا على شاكلة اهللبل ينبغي حمل المس
 .(2)(( فة النبوةفي عداد فلس

استطاعت الفلسفة اليونانية أن تستقر في الشر، بفضل هذه الطائفة كما تأثرت    
المشهورين بالحشيشية في فارس  (4)والنزارية (3)بكتاباتهم طوائف اإلسماعيلية كالدرزية

 .(5)والشام، كما أفاد آخرون في تأليف موسوعاتهم على غرار رسائل إخوان الصفا

                                                           
 .197، ص3زيدان: تاريخ التمدن اإلسالمي،جـ -1

. 193, P.1962Cerbin H. :Histoire de la Philosophie Islammique, Gallimard, Paris, -2 
مخالفة  بادئالدرزية: طائفة من الطوائف الباطنية التي انشقت عن االسماعيلية واتخذت لنفسها م -3

في ظاهرها لمبادئ اإلسماعيلية، وإن كانت ال تخالفها في جوهرها.  الخطيب)محمد أحمد(: الحركات 
 .199م، ص1986، 1الباطنية في العالم اإلسالمي، عمان، مكتبة األقصى، ط

م( 1090هـ/483النزارية: أحدى الحركات الباطنية أسسها الحسن بن الصباح اإلسماعيلي سنة ) -4

قلعة الموت في قزوين بعد أن تلقى تعاليم الدعوة الباطنية في مصر وسميت النزارية نسبة إلى نزار في 
 .205-204، 1بن المستنصر باهلل الفاطمي.  الشهرستاني: الملل والنحل، جـ

 .334عطا هللا: الحياة الفكرية في مصر في العصر الفاطمي ، ص -5
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يتناقلون هذه الرسائل ويدرسونها ويحملونها معم سرًا إلى بالد  (1)معتزلةوكان ال    
لت األندلس علي يد أبي الحكم خاإلسالم، ولم تمض مائة سنة على كتابتها حتى د

عمرو الكرماني وهو من أهل قرطبة، رحل إلى المشر، للتبحر في العلم على جاري 
الرسائل المذكورة وهو أول من أدخلها عادة األندلسيين فلما عاد إلى بالده حمل معه 

فما لبثت أن انتشرت هناك حتى تناولها أصحاب العقول الباحثة وأخذوا في  (2)األندلس
 .(3)درسها وتدبرها 

 حميد الدين الكرماني:ب_ 
رف عُ  ،ومن فالسفة اإلسماعيلية أحمد حميد الدين بن عبد اهلل بن محمد الكرماني 
فيها  ، داعياً للحاكم بأمر اهلل فكتب عدة رسائل ناقش، تفكيرهنتاجه وعمإكرماني بكثرة ال

 .(4)مذهب الدروز وهو اإلخوان الذين تفرعوا عن اإلسماعيلية
تلقى علومه في المدارس الفكرية اإلسماعيلية ، (5)أصله فارسي من مدينة كرمان   

، م(942ـ/ ه331)قتل في تركستان سنةأبو يعقوب السجستاني الفيلسوف يد وتتلمذ على 
)حجة ـ ب رفعُ أن بلغ درجة علمية كبيرة،  دالعلم، وبعبثم ارتحل إلى القاهرة للتزود 

ن من ، وتمكأنه كان مسؤواًل عن شؤون الدعوة الثقافية في فارس والعرا،العراقين( 
فاعتن، اإلسماعيلية وخطب للخليفة العزيز الفاطمي على  آنذاك استمالة والي الموصل

رئيس لدار الحكمة في  كما شغل منصب .(6)م( 992هـ/382ة ) منبر الموصل سن
 . (7)القاهرة وهي المؤسسة الثقافية يمكن القول أنها أول جامعة أنشئت في العالم 

                                                           
ل لما اعتزل مجلس الحسن البصري يقرر أن مرتكب المعتزلة: أصحاب واصل بن عطاء الغزا -1

الكبيرة ليس بمؤمن وال كافر ويثبت بين المنزلتين فطرده، فاعتزله وتبعه جماعة سموا بالمعتزلة.  
  .38، ص1الشهرستاني: الملل والنحل، جـ

باء، هـ(: عيون األنباء في طبقات األط668ابن أبي أصيبعة)أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس  -2

 .40، ص2م، جـ1882، 1جـ ، القاهرة، المطبعة الوهبية، ط2تحقيق امرؤ قيس بن الطحان، 
 .198، ص3زيدان: تاريخ التمدن اإلسالمي، جـ -3

                                             118.Cerbin :Histoire de la Philosophie Islammique.p.  -4 
حية كبيرة معمورة ذات قرى ومدن واسعة بين فارس وسجستان كرمان: والية مشهورة ونا -5

  .  454، ص4ومكران وخرسان.  الحموي: معجم البلدان، جـ
، 1الكرماني) أحمد حميد الدين (: راحة العقل ، تحقيق مصطفى غالب، بيروت، دار األندلس ، ط -6

 .41م ، ص1967
 .223األعظمي: عبقرية الفاطميين ، ص -7
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م( بناء على طلب الصاد، المأمون 1017هـ/408قد وفد على القاهرة سنة )و    
عندما قامت  ر اهللأختكين الضيف داعي دعاة الدولة الفاطمية في عهد الحاكم بأم

بأمر  ل بألوهية الحاكمو ع التي كانت تهدف إلى الغلو والقالبد انتشرتدعوات جديدة و 
اهلل فألقى الدروس والمحاضرات في دار الحكمة وقاوم الدعوات الجديدة التي تتنافى 

 .(1)ومبادئ الفاطميين االمامية 
الدعوة اإلسماعيلية أو  كتب الكثير من الرسائل في الرد على من رآهم حادوا عن  

، نيالرد على الشريف الهاروني الحسفي  ((الرسالة الكافية))ابتدعوا فيها. ومن رسائله 
 ))، ورسالة ((والرسالة الواعظة في الرد على الفرغاني ابن األجزم أحد دعاة الدرزية))

 .(2)وغيرها ((رسالة  الصوم))و ((مباسم البشارات باالمام الحاكم
تنبيه الهادي ))، وكتاب ((المصابيح في إثبات االمامة))مؤلفاته:  ومن أهم   

ابة اإلص))، وكتاب ((معاصم الهدى))، وكتاب ((األقوال الذهبية))، وكتاب ((يوالمستهد
بانة الح، المتجلي عن ))، وكتاب ((في تفضيل علي على الصحابة فصل الخطاب وا 

تاب ، وك((ة الوضية في معالم الدينالرسال))، وكتاب ((المحصول))، وكتاب ((االرتياب
 ((لراحة العق))ومن أشهر كتب الكرماني كتاب ، ((الرياضي في الحكم بين العادين))

وفًا ، ويثبت أن الكرماني كان باحثًا فيلسصورة ذهنية كاملة عن شخصية مؤلفهويعطي 
 .(3) معلمًا حكيما من أصحاب المواهب الخارقة والثقافة الواسعة

ليها إت وأنتج أفكارًا يجب أن ال ينظر القول أن الكرماني ترك مؤلفا يمكن عليهبناًء و    
فكرية فحسب بل آراء فلسفية إسالمية عامة ذات مستوى رفيع آراء إسماعيلية فها صبو 

تبحث في جوهر األشياء والنواحي العقلية العميقة بشكل ثابت متقن متين تتجلى فيها 
 .  (4)العبقرية والنبوغ 

 بيركهما يكن من شيء فقد كانت هذه الحركة العقلية في مصر الفاطمية في نمو وم   
في كل نواحيها وألوانها وفنونها وبخاصة في الدراسات الفلسفية حيث ظهر عدد كبير 

                                                           
 .42-41راحة العقل ، صالكرماني:  -1
 .156، ص1الزركلي: االعالم، جـ -2
 .48،  46-45الكرماني: راحة العقل ، ص -3
 .225األعظمي: عبقرية الفاطميين ، ص -4
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لهذه الدراسات الفلسفية  المجالمن أعالمها، وساعد على ذلك أن الفاطميين أفسحوا 
ي فسيحًا للعقل فكان ازدهار الحركة الفكرية سببًا ف حيث كانت العقائد الفاطمية ميداناً 

 . (1)ازدهار الحركة الفلسفية التي كانت في أغلبها تتبع عقائد الفاطميين
                              :الفلك والتنجيم   -2

كان لعلم الفلك والتنجيم كما لغيره من العلوم العقلية في العصور الوسطى أهمية في     
المغرب اإلسالمي على السواء حتى أن علماء الدين اهتموا بدراسته، ألن الخلفاء المشر، و 

واألمراء والسالطين، لم يقدموا  على خوض غمار الحرب دون الرجوع إلى آراء المنجمين 
 .)2(جمينت الذي يقع عليه اختيار المنوكانت الجيوش ال تسير إلى ميادين القتال إال في الوق

بعلم الفلك إلى أغراض علمية ودينية كمعرفة مواقع النجوم والسير على يعود االهتمام    
وموقع  ،فة الموقع الجغرافي طواًل وعرضاً وتعين أوقات الصالة الذي يتطلب معر ، هداها

الشمس في فلكها ، ويقتضي تحديد القبلة معرفة موقع البالد ، وكذلك يتطلب تحديد صيام 
، في ظل الظروف التي قد ال تكفي العين هاللونهايته ومعرفة طر، رؤية ال رمضان

 .المجردة للقيام باألمر
وكان لعلم النجوم أثر كبير في توجيه سياسة بعض الخلفاء واألمراء الذين كانوا يعتمدون    

-137)صورأبو جعفر المن الخليفة العباسي على التنجيم في تنفيذ سياستهم، فقد اعتمد
تأسيس مدينة بغداد إال أنه لم يبدأ بوضع الحجر على النجوم في  م(775-754هـ/158

الذي أخبره بما تدل  (3)األساس للبناء إال بعد أن أشار عليه أبو سهل بن بوبخت المنجم
ية وقد اختار اإلسماعيل. عليه النجوم من طول بقاء هذه المدينة وكثرة عمرانها وعمارتها

ه عن طري، النجوم أنه سيكون ل لرياسة دعوتهم في بالد اليمن ألنهم عرفوا ابن حوشب
 .)4(شأن في نشر هذه الدعوة في تلك البالد

ة القاهرة أن مدين ، حيثوكذلك حذا الفاطميون حذو العباسيين في االعتماد على التنجيم   
سمى كوكب المريخ الذي يمن ، تشالذي ا صقلي سميت بهذا االسم ألنالتي بناها جوهر ال

                                                           
 .149حسين: في أدب مصر الفاطمية ، ص -1
 .218عطا هللا : الحياة الفكرية في مصر في العصر الفاطمي ، ص -2
جمة في كتب األعالم والتراجم التي رجعت إليها كتاب ابن خلكان لم أجد له تر سهل بن بوبخت: -3

 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، وكتاب ابن العماد شذرات الذهب في أخبار من ذهب.
 .218عطا هللا : الحياة الفكرية في مصر في العصر الفاطمي ، ص -4
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أن جوهر جمع في ذلك اليوم المنجمين وأمرهم أن يختاروا )) :المقريزي روى، و )1(القاهر
طالعًا لحفر األساس وطالعًا لرمي حجارته فجعلوا قوائم من خشب وبين القائمة والقائمة 
حبل فيه أجراس وأفهموا البنائين ساعة تحريك األجراس أن يرموا ما في أيديهم من اللبن 

فاتف، وقوف غراب على .  وأخذ الطالع والحجارة ووقف المنجمون لتحرير هذه الساعة
خشبة من تلك الخشب فتحركت األجراس وظن الموكلون بالبناء أن المنجمين حركوها فألقوا 

 جمون ال، ال ، القاهر في الطالع ما بأيديهم من الطين والحجارة في األساس فصاح المن
ل ء المنجمين وقيوكان القاهر هذا اسما للمريخ عند هؤال. ومضى ذلك وفاتهم ما قصدوه
 .(2)((ةث غير اسم المدينة وسماها القاهر لما قدم المعز وأخبر بما حد

، واستدعى الفاطميون إلى مصر عددًا كبيرًا من اهتم الفاطميون بالنجوم ورصدها وقد   
المنجمين، فعندما دخل المعز لدين اهلل مصر قدم معه منجمه محمد بن عبد اهلل بن محمد 

هـ/ 386)سنة  ىإلى أن توف (4)ع منزلة المنجم أبي عبد اهلل بن القالنسي، ورف(3)العتقي
 منزاًل يرصد فيه النجوم. (5)وأنشأ الحاكم بالمقطم (م996

                                                           
م، 1963،  2المصرية ، القاهرة ، طحسن)علي إبراهيم( : تاريخ جوهر الصقلي ، مكتبة النهضة  -1

 .84ص 
  .377، ص1المقريزي: الخطط المقريزية، جـ -2
أبو عبد الرحمن محمد بن عبد هللا بن محمد العتقي المنجم : كان متقناً في عدة علوم ، والغالب  -3

به الفاطميون ،ولم يزل مقربا إلى أيام العزيز باهلل  دث أن ، ولكن حعليه علم النجوم ، ولما وفد مصر قر 
صنف كتاباً ذكر فيه بني أمية وبني العباس ، وأشاد ببعض محاسنهم وأفعالهم ، فأطلع عليه ابن كلس فأنهاه 

م(  995هـ/385إلى العزيز ؛ فوبخ العتقي على ذلك وذم على ذلك واضطر أن يلزم داره إلى أن توفى سنة )
ب الجامع صنفه إلى بعض أيام العزيز ، وكتاب وله عدة مؤلفات منها: كتب في النجوم وأحكامها ، وكتا

 . 216-215في النحو سماه السبب لعلم العرب.  القفطي : أخبار العلماء بأخبار الحكماء ، ص
أبو عبد هللا القالنسي: كان منجماً بارعاً حكيماً له حظ في سهم الغيب، كان الخليفة العزيز يسكن  -4

م(.    996هـ/ 386وارتفعت مكانته على أبناء جنسه ، توفى سنة ) إلى اختياره فتقدم بذلك تقدماً كبيراً 
 . 301القفطي : أخبار العلماء بأخبار الحكماء ، ص

 إلى ربالغ باتجاه الفيوم من ويعبر النوبة إلى النيل جانبي من يمر مصر في جبل: المقطم جبل -5

 ما ومنها المقريزي أوردها سميتهت سبب عن روايات عدة وهناك األطلسي، المحيط إلى ومنها سجلماسة
 كثير كان ، مالحكي مقيطام يدعى منه الشرقي الجبل في سكن حكيم لرجل نسبة بالمقطم تسميت سبب يدعي

 .124-123 ص ،1جـ ، المقريزية الخطط: المقريزي . والنبات األشجار
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م ومنح المنجمين العطايا وقدم له ،كما اهتم األفضل بن بدر الجمالي بالفلك والتقويم   
، فنشط في (1)ن قرفة الطبيبولى أبا سعيد بالرواتب مقابل عمل التقاويم كل سنة، كما 

إقامة المرصد ، وساعده جميع المهندسين وعلماء الحساب والتنجيم إلى أن ُقت ل األفضل 
د رصمبالوُعرف المأمون البطائحي،  وأتم  بناءه في عهد الوزير،(م1121/هـ515)سنة 

ح ، واستمر العمل إلى أن قتل الوزير البطائحي سنة   (م1124/هـ518)المأموني المصحَّ
 .  (2)فوقف العمل به
، وله عدة من المنجمين، ومما يدل على شدة ليفة الحافظ ُمغرمًا بعلم النجوموكان الخ

بعمل ، وكان من أهل الخبرة (3)عناية الفاطميين بحركات الكواكب ما يرويه ابن السنبدي
 فرأيت من كتب النجوم )):فيذك، ، عما شاهده في خزانة الكتبصطرالب والحركاتاإل

، وكرة نحاس من صنع بطليموس، لسفة خاصة ستة آالف وخمسمائة جزءوالهندسة والف
عضد الدولة ، وزنها ثالثة آالف درهم،  ملكلل وكرة أخرى من عمل أبي الحسين الصوفي

 .(4)((قد اشتريت بثالثة آالف دينار
أهم  ، ومن المرجح أن منم من المسلمين في التنجيم والفلكوقد شارك الفاطميون غيره

ون ، فقد جعل الفاطميرمضان األسباب التي أدت إلى اهتمامه بالفلك مسألة ابتداء شهر
، ارالهالل رؤية بصر بل رؤية استبصشهر رمضان ثالثين يومًا ولم يبدؤا صومهم برؤية 

فرصدوا حركات األجرام السماوية ليعرفوا مبدأ الشهر على حساب أن السنة القمرية ثالثمائة 
ون يومًا ، وخمس يوم وسدس يوم، وأن ستة أشهر من السنة تامة وستة أشهر وأربعة وخمس

ناقصة ، وأن كل ناقص يتلوه تام ، ولشدة الدقة في هذا التقويم اضطروا إلى استخدام عدد 

                                                           
افظ م، قتله الخليفة الحأبا سعيد بن قرفة الطبيب: كان ماهراً في الطب والهندسة وغيرها من العلو -1

، 2م(. المقريزي: الخطط المقريزية ، جـ1134هـ/529لدين هللا ألنه دبر السم البنه حسن بن الحافظ سنة )
 .63ص

 .105حسين : في أدب مصر الفاطمية ، ص  -2
ابن السنبدي: كان هذا الرجل بمصر وهو من أهل العلم والمعرفة والخبرة ، يعمل االصطرالب  -3

ت، وضع آالت متقنة الصنع وصحيحة التخطيط في مجال الفلك والنجوم .  القفطي : أخبار العلماء والحركا
 . 322بأخبار الحكماء ، ص 

 .322القفطي : أخبار العلماء بأخبار الحكماء ، ص  -4



138 
 

ن أقاموا ة الذيكبير من علماء الفلك والتنجيم الحساب والمهندسين وغيرهم من الفالسف
 . (1)المراصد والزيجات

م علماء الفلك الذين ظهروا في العصر الفاطمي في مصر أبا الحسن علي بن ومن أه
هـ 341ولد بمصر عام )عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد األعلى الصدفي المصري، 

صنع زيجًا سماه الزيج الحاكمي وهو في  ،م(1008/ هـ 399بها سنة ) ىم( وتوف952/
ن فائدة الفلك في إقامة الواجبات الدينية . تحدث ابن يونس في زيجه ع(2)أربع مجلدات

كتعين أوقات الصالة وبداية الصوم واإلفطار وغيرها ويورد اآليات المتعلقة باألمور 
السماوية ويرتبها ترتيبًا جمياًل حسب مواضعها. ويورد أيضًا موضوعات فلكية متنوعة 

غرافية تابه لعلم الجمدعومة باألرصاد القديمة وأرصاد قام بها بنفسه وخصص جزءًا من ك
وقد رصد ابن يونس كسوف الشمس وخسوف القمر في القاهرة  وخطوط الطول والعرض.

م( وقد وصف في زيجه الحاكمي الطريقة التي أتبعها فلكيو العرب في 978هـ/368سنة )
في قياس محيط األرض،  م(813-809هـ/198-193)عصر الخليفة المأمون العباسي

علم حساب المثلثات عن الفلك ، فاهتم ابن يونس به اهتمامًا بالغًا  وقد ساهم في استقاللية
داول للظالل وظالل التمام، وبرع فيه، وقام بحساب جيب الزاوية بكل دقة ، كما أوجد ج

تراع وأهم إنجازاته العلمية هو اخ ،دة سهل بها كل العمليات الحسابيةتكر طريقة جديبكما ا
مل الرقاص واستع ،ثناء الرصدفترات الزمنية أالل لحساب الرقاص )البندول (، وكان يستعم
 .(3)بعد ذلك في الساعات الدقاقة 
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 الطب: -3
صب ، وقلدوهم المناالمنحوالهدايا و ال اهتم الفاطميون بالطب وأغدقوا على األطباء األمو    

ذي لالعالية وأصبحت لهم منزلة رفيعة بين رجال البالط وقد ساعد ذلك على تقدم الطب ا
 مارستانات التي كانت أشبه بكليات الطب تخرج فيهابأصبح يدرس نظريًا وعمليًا في ال

ومن مستلزمات الطبيب أن يكون ملمًا  ،راض الباطنية والجراحينجماعة من أطباء األم
 .(1)بعلوم الفلسفة واللغات األجنبية وخاصة السريانية واليونانية بجانب إلمامه بالطب

 في ذلك العصر الطبكان ، و ذا العصر عدد كبير من األطباءي هظهر في مصر ف 
من علوم الفلسفة وكثرت في مصر الفاطمية مناظرات األطباء ومجادالتهم فكان ذلك من 

ن يف حوله، وقرب الفاطميو أسباب ازدهار هذا النوع من العلم واتساع أفقه وكثرة التأل
 .(2)أوقفوا لهم من مرتبات شهرية لماإضافة دقوا عليهم من نعمهم وعطاياهم ، وأغاألطباء

 ومن أهم أطباء العصر الفاطمي في مصر:
 كان ابن مقشر من األطباء ،هو أبو الفتح النصراني :الطبيب منصور بن مقشر -أ

ام وال سيما في أي عند الخلفاء الفاطميين مكانة مهمة وكان، رالمتقدمين في مص
الخليفة عن  وتأخر ،قشرمنصور بن م مرضم( 995هـ/385سنة )ففي  ،العزيز

 ه:كتب إليه العزيز بخط للشفاءفلما تماثل ابن مقشر  زيارته لمرض اصابه،
 بسم اهلل الرحمن الرحيم                   

ما وهبنا اهلل ، وصلت إلينا البشارة بب وأتم النعمة عليهطبيبنا سلمه اهلل سلم اهلل الطبي))    
جسمنا  الصحة في م لقد عدل عندنا ما رزقنا نحن منمن عافية الطبيب وبرئه واهلل العظي

 حاسداً  وكمل لنا صحتك وعجل بها وال أشمت بنافيك عدوا وال كفتمم اهلل عليك النعمة وبرئ
قالتك العثرة  ورد كيد من يريد الكيد في نحره وابتاله بما ال طاقة له بعد الكفاية فيك وا 

النفس وخفض العيش بحوله وقوته  ورجوعك إلى أفضل ما عودل من صحة الجسم وطيبة
 .   (3)((ى اهلل على خيرته من خلقه محمد النبي وآله وسلم تسليماً لوالسالم عليك وص
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فهذا دليل على مكانة ابن مقشر الكبيرة لدى الخليفة الفاطمي، فالخليفة عرف قدرة 
 .(1)، فقربه واتخذه صديقًا طبيبه وبراعته في مجال تخصصه

 وفد على مصر في عهد المعز والعزيز الطبيب : عيد التميميمحمد بن أحمد بن س -ب
وهو من بيت المقدس، واشتهر بخواص العقاقير وتركيب األدوية، ولقي األطباء بمصر 
وحاضرهم وناظرهم، واختلط بأطباء الخاصة القادمين من المغرب في صحبة المعز، 

ي عدة مجلدات كبيراً ف وصنف للوزير يعقوب بن كلس كتاباً  ،والمقيمين بمصر من أهلها
، ثم اتصل ((مادة البقاء ، بإصالح فساد الهواء والتحرز من ضرر األوباء))سماه 

باألطباء الذين وفدوا على مصر مع الخليفة المعز لدين اهلل ، وألبي عبد اهلل التميمي 
 مادة البقاء، كتاب الفحص كتاب كتاب مخلص النفوس،: عدة مؤلفات في الطب منها

ر في التميمي بمص ىتوف .ار، ومقالة في ماهية الرمد وأنواعه وأسبابه وعالجهواألخب
 .(2)م(980هـ/370حدود سنة)

في صناعة الطب وكان في خدمة المعز لدين  اشتهر :يهوديموسى بن العيزار  -ج
وكان عالماً بصناعة العالج وتركيب األدوية وطبائع المفردات، ألف شراب  ،(3)اهلل

ليفة المعز ركب للخفقد ، وركب أدوية كثيرة، نفع الكلى والمثانةول وذكر أنه ياألص
، ولموسى بن (4)شراب التمر هندي واشترط فيه شروطًا كثيرة من النفع والصحة

ي مقالة ف))و ،((زى في الطبيخ ألفه للمعزغكتاب الم)): العيزار عدة كتب منها
ح، المتطبب كان . كان لموسى ابن يدعى اس((األقراباذين))، وكتاب ((السعال

اسح، سنة  ىة المعز أيضًا في حياة أبيه، توفجليل القدر عمل في خدم
م( واغتم المعز لموت اسح، لموضعه منه ولكفايته وجعل موضعه 973هـ/363)

 ىتوف، و ن ذلك في حياة أبيهم موسىأخاه إسماعيل وابنه يعقوب بن إسحا، وكا
 .(5)اهلل بن موسى  قبل وفاة اسح، بيوم وكان له أخ مسلم اسمه عون
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وكان طبيبًا فاضاًل متقنًا للحكمة والعلوم الرياضية متميزا في  :علي بن سليمان -د
كان في أيام العزيز باهلل وولده الحاكم ولح، أيام  صناعة الطب وفي النجوم،

مثلة األ))و، ((اختصار الحاوي في الطب))إلعزاز دين اهلل. ومن أهم كتبه:  الظاهر
 ((ار والنكت والخواص الطبية المنتزعة من كتب أبقراط وجالينوسوالتجارب واألخب

م( في حلب، وله 1020هـ/411)سنةوغيرهما في أربع مجلدات والذي ابتدأ تأليفه 
ال يقف وال ينتهي إلى ما ال يتجزأ،  زءتجال: أن قبول الجسم مقالة في أربعمائة

 في الكواكب تعديد شكوك تلتزم مقالة أرسطو في األبصار، وتعديد شكوك
 .  (1)الذنب

كان كحااًل مشهورًا  تخصص في طب العيون: عمار بن علي الموصلي-ه
ة أمراض العين، سافر إلى مصر وأقام بها في أيام اومعالجًا مذكورًا له خبرة بمداو 

الحاكم، وللموصلي من الكتب كتاب المنتخب وعلمها ومداواتها باألدوية والحديد 
طبيب العظمية كان أيام الحاكم كذلك مشهورا  أبو بشرًا ألفه للحاكم. ومنهم أيض

 .في الدولة ويعد من األفاضل صناعة الطب
 ،حسن المعالجة جراحاً  كان طبيباً  ،يهودي في زمن الحاكم :الحقير النافع -و

كان يرتز، بصناعة مداواة الجراح وهو في غاية الخمول واتف، أن تعرضت رجل 
مقشر طبيب الحاكم وغيره من األطباء له يتولون الحاكم لعقر مزمن وكان ابن 

ة أيام شفاه في ثالثي وأعطاه دواء اليهود ، فجاءفي العقر كعالجه فلم يؤثر ذل
 .(2)هئف دينار وخلع عليه ولقبه بالحقير النافع وجعله من أطبالأ منحه الحاكمف

اتك ف أبو الخير اليهودي المصري، لقي أبا الوفاء المبشر بن سالمة بن رحمون -ز
فسه نصب ن، تخصص به وتميز عن غيرهو وأخذ عنه شيئًا من صناعة المنط، 

 .  (3)كتب المنط، جميعها وجمع كتب الفلسفة الطبيعية واإللهية يسلتدر 
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، ولد بالجيزة، وكان أبوه فرانًا، ولما بلغ السادسة من أبو الحسن علي بن رضوان -ح
وبدأ  و في العاشرة لطلب العلم،وه القاهرة ىعمره سلم نفسه للمعلمين، وانتقل إل

دراسة الطب وغيره من علوم الفلسفة وهو في الرابعة عشرة من عمره، ولفقره 
وحاجته إلى ما يستعين به في الحياة اضطر إلى أن يتكسب بالطب مرة، وبالتنجيم 

، وفي الوقت نفسه كان يواظب على طلب العلم، ويجد ، وبالتعليم كذلكمرة أخرى
ى بلغ الثانية والثالثين من سني حياته، إذ بدأ يشتهر بالطب، في التحصيل حت

وكفاه ما كان يكسبه عن طريقه، بل تفو، على غيره من األطباء المعاصرين ، 
وصار له ذكر حسن في البالد ، وسمع به الحاكم بأمر اهلل فاستخدمه، وجعله 

ه في ع صيت، واقتنى األمالك في المدينة، وذاهترئيسا لألطباء ، فاتسعت حال
البالد اإلسالمية  حتى إن األطباء فيها كانوا يناظرونه مراسلة، ويطلبون ما عنده 
من علم الطب ، فممن راسله الطبيب أبو الفرج جرجس بن يوحنا المعروف 

له ان كباليبرودي الدمشقي الذي راسل ابن رضوان وغيره من األطباء المصريين. 
وال  كتب الطبعدد كبير من  بخط يده تبمسائل عدة طبية ومباحثات دقيقة، وك

سيما من كتب جالينوس وشروحها وجوامعها. كذلك ناظره الطبيب أبو الحسن 
نة ، فدخل مصر سيالمختار بن الحسن المعروف بابن بطالن النصراني البغداد

م(، وأقام بها ثالث سنوات، وكان وجوده بالقاهرة المعزية من 1049هـ/ 441)
ات والمناظرات العلمية بين الطبيبين، وخرج ابن بطالن من أسباب شدة المنافس

مصر، ووضع كتابًا تضمن الوقائع التي كانت بينه وبين منافسه ابن رضوان، 
ج حنين ابن اسح،، وعلي أبي الفر إضافة إلى مناقشته مع وردَّ ابن رضوان عليه 

بفضل . و (1)، وعلي أبي بكر محمد بن زكريا الرازيبن الطيب أستاذ ابن بطالن
النافع في ))أبرز مؤلفاته من  .(2)طباء في مصرلأل اً رئيس أصبح جده ومثابرته

يتحدث عن طريقة تعليم الطب بالنسبة للمتعّلم، ثم  ((كيفية تعليم صناعة الطب
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الصفات الواجب توافرها في التلميذ الراغب في دراسة الطب، وعالمات كفاءة 
 .(1)الممارس في صناعة الطب

 ن مؤلفاته:وم       
 مقال في دفع المضار بمصر عن األبدان -
 كتاب االنتصار ألرسطاليس  -
 كتاب تفسير ناموس الطب ألبقراط -
 كتاب األشربة والمعاجين  -
 مقالة في إحصاء عدد الحميات  -
 رسالة في األورام  -
 رسالة في عالج داء الفيل -
 رسالة في الفالج -
 كتاب تتبع مسائل حنين -
 فة بترتيب الطبتفسير وصية أبقراط المعرو  -
 كالم في األدوية المسهلة -
 شرح كتاب الصناعة الصغيرة لجالينوس  -
 شرح كتاب النبض الصغير لجالينوس -
 رسالة في عالج الجذام -
 كتاب األصول في الطب -

 .(2)وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة في الطب وكذلك في الفلسفة وغيرها
بان أن السبب في ذلك أنه في ته وقيل أتغير عقل ابن رضوان في أواخر أيام حيا
 نصر الفاطمي والتي اشتدت وعظمتالمحنة التي حلت بمصر أيام حكم المست

م( كان ابن رضوان قد أخذ يتيمة رباها وكبرت عنده فلما 1055هـ/447سنة )
كان في بعض األيام خال لها المنزل وكان قد أدخر أشياء نفيسة ومن الذهب نحو 
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غيرت تجميع وهربت ولم يظفر منها على خبر، فعشرين ألف دينار، فأخذت ال
م( وترك مؤلفاته وتصانيفه أكثر 1061هـ/453سنة ) ىأحواله منذ ذلك الوقت وتوف

 .(1)من مائة كتاب
لكثيرة المناظرات ا كان البن رضوان أثر كبير في الحياة العقلية بمصر فهذه   

ا في الرد فة التي كتبهه وبين غيره من األطباء هذه الردود المختلنالتي كانت بي
اء ابن الفالسفة إلى آر اء و على األطباء السابقين كان لها أثرها في تنبيه األطب

ن ، فمضوان تالميذ أخذوا عنه علمه وطبهرضوان وآراء خصومه. وكان البن ر 
 :هؤالء التالميذ

سن بن اسح، حوهو أبو كثير افرائيم بن ال يهوديالطبيب ال :افرائيم بن الزفان -ط
 يطباء المشهورين في مصر في العصر الفاطماألمن  ،ن إبراهيم بن يعقوبب

الذين كان في زمانهم وحصل منهم على األموال  عمل في خدمة الخلفاء الفاطميين
علي بن رضوان وهو من والنعم الشيء الكثير، قرأ افرائيم صناعة الطب على 

حتى  وفي استنساخهاكان الفرائيم همة عالية في تحصيل الكتب  ،أجل تالميذه
كانت عنده خزائن كثيرة من الكتب الطبية وغيرها. وقد وجدت الكثير من الكتب 

عيون ))ه في كتاب ذكر ابن أبي أصيبعةرائيم. حيث في خزائن مصر عليها خط اف

حدثني أبي أن رجاًل من العرا، كان قد أتى إلى )) :((األنباء في طبقات األطباء
ن لكتب ويتوجه بها واجتمع مع افرائيم واتف، أن يبيعه مالديار المصرية ليشتري ا

الكتب التي عنده عشرة آالف مجلد وكان ذلك أيام األفضل بن أمير الجيوش فلما 
سمع بذلك أراد أن يبقي تلك الكتب بالديار المصرية فأرسل إلى افرائيم ليشتري 

نقلت الكتب اقي و تلك الكتب بجملة المال الذي قد اتف، تثمينه بين افرائيم والعر 
إلى خزانة األفضل وكتبت عليها ألقابه ولهذا قد وجدت كثيرًا من الكتب الطبية 

 . ((وغيرها عليها اسم افرائيم وألقاب األفضل
م مؤلفات وأه ،خلف افرائيم ابن الزفان من الكتب ما يزيد على عشرين آلف مجلد  

ذكر  ستقصى فيهد اافرائيم كتاب تعالي، ومجربات وجد هذا الكتاب بخطه وق
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، ومقال التذكرة الطبية في مصلحة األحوال البدنية ألفها لنصير األمراض ومداواتها
الدولة أبي علي الحسين بن أبي علي الحسن بن حمدان لما أراد االنفصال عن 

أن  ، ومقالة في التقرير القياسي علىاإلسكندرية والبحيرةمصر والتوجه إلى ثغر 
 . (1)ي الصيف والدم والمرار األصفر في الشتاءالبلغم يكثر تولده ف

لهم كما  لفاء أطباءخال هموزادت أهمية القبط حين اتضحت قدرتهم في الطب، فقد اتخذ    
من بينهم سهل بن كيسان الذي تمتع بعطف الخليفة العزيز. كما نبغ في العصر  ُيالحظ،

رانيًا ان الذي كان طبيباً نصالفاطمي في ميدان الطب أبو الحسن سهالن بن عثمان بن كيس
من أهل مصر خدم الخلفاء الفاطميين وارتفع جاهه في أيام العزيز باهلل سنة 

 .(2)م(990هـ/380)

كما كانت عالقة الحاكم بأمر اهلل بأطبائه من أهل الذمة عالقة ود وتقدير، تقوم على     
وقربهم  ، ومنحهم العطاياالتسامح وال تعرف التعصب، فكان لهم منزلة سامية ومكانة رفيعة

 . (3)إليه، وزار البعض منهم أثناء مرضه وشمل أوالدهم برعايته، وأطل، لهم األموال والعطايا

ألطباء يدي اأالبالط الفاطمي أشبه باحتكار في وخالصة القول، كانت مهنة الطب في    
ذمة والوارد من أهل الذمة، كما هو واضح من أن األغلب األسماء التي وردت من أهل ال

 وكتاب ابن أبي أصيبعة ((ءأخبار العلماء في أخبار الحكما))ذكرها في كتاب القفطي 
ويدل ذلك إلى مدى الحرية التي تمتع بها أهل الذمة  .((عيون األنباء في طبقات األطباء))

 ة إسالمية شيعية العقيدة والمذهب.في ظل دول

ى نشاط هذه العلوم وازدهارها أبان حكم كما أن حركة العلوم الطبية في مصر تدل عل   
الفاطميين وأن مصر استطاعت في هذا العصر أن تنافس غيرها من البالد اإلسالمية في 

 .هذا المضمار

 

                                                           
 .106-105، ص 2ابن أي أصيبعة : عيون األنباء في طبقات األطباء ، جـ -1
 .217ص ، الفاطمي العصر في مصر في الفكرية الحياة:  هللا عطا -2
  .38عصر الفاطمي األول، صمحمود: أهل الذمة في مصر في ال -3
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 الرياضيات والهندسة: -4
من أهم العلوم التي برع فيها العرب المسلمين علم الرياضيات الذي شمل فروع   

ر يث أصبح العرب المسلمين بعد فتحهم ألمصاالحساب والجبر والهندسة والمثلثات، ح
جديدة مضطرين إلى استعمال الحساب في التجارة والمكاييل والقياسات، ومن هنا 
استعملوا في أبحاثهم وسجالتهم األرقام المعروفة اليوم باألرقام العربية واخترعوا 

يونان خاصة ال، فقد نقل العرب المسلمين العلوم الرياضية عن األمم األخرى و (1)الصفر
وأخذوا من الهندسة اإلغريقية وعملوا على تطبيقها عمليًا، كما تسربت علوم الهند إلى 

إلى اللغة العربية  (((2)السندهند))العرب عن طري، نقل كتاب الجداول الفلكية الهندية 
م(، وبذلك تعرف العرب على 775-753هـ/158-136في عهد الخليفة المنصور)

ال الرياضيات واطلعوا على األرقام الهندية ومنها كونوا األرقام أنظمة الهند في مج
العربية. ويرجع الفضل إلى المسلمين في اختراع علم الجبر، الذي ارتبط باسم العالم 

م(، الذي يعد أول من طّور فن الحساب، ويعد مثااًل 850هـ/253الشهير الخوارزمي)ت
، (3)أول من أطل، مصطلح الجبر رائدًا في الرياضيات وفي الجبر بشكل خاص فهو

-198كما أعد للخليفة المأمون)((، الجبر والمقابلة))وألف في هذا العلم كتابه 
م( مختصرًا لبعض الجداول الفلكية الهندية المعروفة باسم السند 819-813ه/204

. أما في الهندسة فقد ابتكر جابر بن (4)هند التي ترجمها العرب سابقاً 
قانون يمكن بواسطته حل المثلثات ذوات الزوايا القائمة  م(815ه/200حيان)ت

                                                           
على أوروبا خالل القرون الوسطى، رسالة  اإلسالميةمباركة)بورورو(: تأثير الحضارة العربية  -1

  .49م، ص2012، اإلنسانيةماجستير، تلمسان، كلية اآلداب والعلوم 
م(، وأمر الخليفة العباسي 628هـ/7كتاب السندهند: ألفه الفلكي الشهير برهمكبت سنة ) -2

المنصور بترجمته إلى اللغة العربية، وهو يخص حساب حركات النجوم والكواكب وما يتعلق بها. 
نلينو)كرلو(: علم الفلك وتاريخه عند العرب في القرون الوسطى، بيروت، مكتبة الدار العربية للكتاب، 

  . 150-149م، ص1993، 2ط
، مجلة كتاب ((اإلنسانيةلحضارة ودورها في ا اإلسالمعلوم حضارة ))الحربي)خالد أحمد(:  -3

  .  41-37م،  ص 2004، وزارة األوقاف، قطر، 104العدد  األمة،
على الحضارة الغربية، ترجمة حسين أحمد أمين، مكتبة  اإلسالموات)مونتجومري(: فضائل  -4

 .50-49م، ص1983، 1مدبولي، القاهرة، ط
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وتعمقوا في أبحاث المخروطات، ووصل العرب المسلمين بعلم الرياضيات إلى 
 .   (1)مستويات عالية من النتائج العلمية التي سهلت لهم حل المسائل الرياضية

    
 ومن أشهر علماء الرياضيات في مصر في العصر الفاطمي:

أصله من البصرة ثم انتقل إلى الديار المصرية وأقام الحسن بن الهيثم محمد بن  -أ
لخص كثيرًا  ،وبرع في العلوم الرياضية العلومأتقن الكثير من بها إلى أخر حياته، 

من كتب جالينوس في الطب وكان خبير بأصول صناعة الطب وقوانينها وأمورها 
ويلقب بـ  ،(2)خبرة بالمداواة يهدلم تكن للكن الكلية إال أنه لم يباشر أعمالها و 

ر بقدرته على فك فقطالعلمي لمعارفه الرياضية اهتم بالتطبي، بطليموس الثاني، 
تنظيم المياه الناتجة عن فيضان نهر النيل، ولما دعاه الحاكم بأمر اهلل الفاطمي 

، بعد فشل مشروعه (3)لكي يقوم بهذه المهمة أدرك ابن الهيثم عدم مقدرته على ذلك
اد إلى القاهرة وهو في أشد حاالت الخجل واالنخذال واعتذر إلى الحاكم فعينه ع

في منصب إداري، وفكر ابن الهيثم في حيلة يتخلص بها دون أن يجلب على 
 سنة ، فعزله الحاكمظاهر بالجنون وخبال العقلنفسه غضب الحاكم فت

ع األزهر م( وبعد وفاة الحاكم استوطن غرفة بالقرب من الجام1020هـ/411)
وعاد إلى ما كان عليه من االنقطاع للعلم والبحث فيه وخالل تلك الفترة ظهر 

 . (4)((المناظر))كتابه المشهور 
رهان واستخدام الب ،برع ابن الهيثم في تحليل الضوء إلى أجزائه الصغيرة   

في  كما برع ،الرياضي والتجربة واالنعطاف واالنعكاس وفي إيضاح هذا المعنى
عملية اإلحرا، ويعتبر أول من فسر ظاهرة )قوس القزح( وتفسير ظاهرتي  تفسير

الكسوف والخسوف، ومن أهم نظرياته : كيفية االدراك، األضواء الذاتية الصرفية، 
الفجر والشف،، األلوان واألجسام الكثيفة، نظريات انعكاس الضوء، االعتبار في 

                                                           
 .50، صاإلسالميةتأثير الحضارة العربية  مباركة:  -1
 .90، ص 2ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء في طبقات األطباء ، جـ 2
3 Corbin: Histoire de la philosophie islamique d , P.214. 
 .66، ص 1الورد: معجم العلماء العرب ، جـ -4
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اع المقعرة، نظريات في ارتف ضوء القمر، تفاصيل االنعكاس من السطوح الكروية
الكواكب، تفسير المقالة العاشر ألبي جعفر الخازن، مساحة الجسم المتكافئ، 
كيفية اإلخالل، الشكوك بطليموس، تربيع الدائرة، شرح قانون إقليدس، توضيح 
صورة كسوف الشمس ، ضوء هالل القمر ، نظريات في ارتفاع الكواكب وتهذيب 

 أكثر من سبعين كتاباً من ضمنها كتابه المشهور بـ المناظر.المحيط ، والبن الهيثم 
يعتبر ابن الهيثم عالمًا فيزيائيًا بارعًا من علماء القرن الخامس الهجري/ الحادي   

 عشر الميالدي، اكتشف قانون انكسار الضوء والتزال آثاره الهندسية والفيزيائية
 . (1) م(1038ـ/ه430عام ) ى، توفوفي البصريات حية إلى يومنا هذا

تلميذ ابن الهيثم هو األمير محمود الدولة أبو الوفاء المبشر بن  مبشر بن فاتك  -ب
اشتغل بصناعة الطب  من أعيان امراء مصر وأفاضل علمائها، ،فاتك اآلمري

والزم الطبيب علي بن رضوان، وللمبشر بن فاتك تصانيف في المنط، وغيره من 
كماء، كان مبشر محبًا لتحصيل العلوم، وله ـجزاء الحكمة وهي مشهورة بين الح

لى بعد وفاته عمدت زوجته إ يروى أنخزائن كتب كان أكثر أوقاته ال يفارقها، و 
كتاب )) :كتبه فألقتها في بركة وسط داره ألنه كان يشتغل بها عنها ومن أهم كتبه

، (2)((البداية في المنط،))، وكتاب ((الوصايا واألمثال الموجز من محكم األقوال
 .(3)((تار الحكم ومحاسن الكلمخم))وكتاب 

اهر الظعاصر كان أبو الوفاء أحد أدباء مصر العارفين باألخبار والتواريخ،    
لوم في ثالثة مجلدات وله مؤلفات في ع ((سيرة المستنصر))والمستنصر وله كتاب 

                                                           
 .66-65، ص 1الورد: معجم العلماء العرب ، جـ -1
 .99-98، ص 2، جـابن  أبي أصيبعة: عيون األنباء في طبقات األطباء  -2
ابن فاتك ) المبشر(: مختار الحكم ومحاسن الكلم، تحقيق عبد الرحمن البدوي، بيروت ،  -3

  .1م، ص1980، 1المؤسسة العربي، ط
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يذه ويذكر من تالم .(1)كان حريصًا على اقتناء الكتب إضافة لكونهاألوائل، 
 .                                                                                  (3)((2)أمية بن أبي الصلت)الطبيب سالمة بن رحمون الذي ناظر 

ي ف الذي كان قيمًا بعلم الهندسة، وكان يعيش أبو علي المهندس المصري -ج
، ويظهر من شعره أنه متأثر اً أوائل القرن السادس الهجري، وكان أديبًا شاعر 

 بدراسته الهندسية فهو يقول مثاًل:
 تقســم قلبي   في   محبــة معشر          بكل   فتى     منهم    هواي      
 (4)كان   فؤادي  مركز  وهم  لـه            محيط  وأهـوائي لديه خطوط      

ائل وقد حل مس ،فيهابحساب المثلثات وأجاد  برع: أبو علي بن يونس المصري -د
ن ومعادالت كان لها قيمة كبرى مثل يوابتدع قوان، صعبة في المثلثات الكروية

اكتشاف اللوغاريتمات اذ يمكن بواسطتها تحويل عمليات الضرب إلى عمليات 
الجمع وفي هذا بعض التسهيل لحلول كثير من المسائل الطويلة المعقدة ولذلك 

واس حساب األقكما اخترع  ،شاف اللوغاريتماتممن مهدوا الكت فأنه يعتبر بح،
 .(5)التي سهل قوانين التقويم وتريح من كثرة استخراج الجذور المربعة 

 كما ظهر في العصر الفاطمي في الرياضيات والهندسة كل من 
 .(6)((ائر والتحفالذخ))مؤلف كتاب  :الرشيد بن الزبير -ه
هـ/ 413سنة ) ىوين المتوفدواناظر ال :أبو الحسن علي بن سليم البواب -و 
 .م(1022
 .(7)م(1027هـ/418سنة ) ىالمتوف :الحسين بن علي الوزير المغربي -ز  

                                                           
 .2271، ص 5الحموي: معجم األدباء ، جـ -1
من أشهر العلماء في صناعة الطب، من دانية شرق األندلس، كان متفنناً  أمية بن أبي الصلت: -2

م( في عهد اآلمر بأحكام هللا، أقام فيها فترة من 1116هـ/ 510بعلم الموسيقى، قدم إلى مصر سنة )
، واالنتصار، وحديقة األدب، والملح (( الرسالة في الطب))، أهم كتبه: الزمن ثم عاد إلى األندلس

 .52، ص2العصرية. ابن  أبي أصيبعة: عيون األنباء في طبقات األطباء ، جـ
 .106، ص 2أبي أصيبعة: عيون األنباء في طبقات األطباء ، جـابن   -3
 .302-301القفطي : أخبار العلماء بأخبار الحكماء ، ص -4
 .239-238عطا هللا : الحياة الفكرية في مصر في العصر الفاطمي ، ص -5
راث ر التابن الزبير) أحمد بن الرشيد(: الذخائر والتحف، تحقيق محمد حميد هللا ، الكويت ، دا -6

 .11م، ص1959العربي ، 
 .239عطا هللا : الحياة الفكرية في مصر في العصر الفاطمي ، ص -7
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 النبات:                               -5
في مجال النبات حيث  محمد بن أحمد بن سعيد التميمينبغ في العصر الفاطمي     

بها  ىقدس وانتقل إلى مصر فسكنها وتوفلكان طبيبًا وعالمًا بالنبات واألعشاب ولد في ا
ي فوله خبرة  ات وماهياته والكالم فيه،ة بالنبقكما كان له عال ،م(999هـ/390حوالي)

حمد رسالة إلى ابنه علي بن م)) : وللتميمي من الكتب  ،ركيب المعاجين واألدوية المفردةت
يحة وأوقات لصحجاره اوانتبه على ما يغلط فيه من أدويته ونعت أش ((في صناعة التريا،

فيه  وعب، وقد استاجمعها وكيفية عجنه، وذكر منافعه، وتجربته، وكتاب آخر في التري
، (1)((خبارالفاحص واأل))، وكتاب ((مختصر التريا،))تكميل أدويته وتحرير منافعه، وكتاب 

في  الةمق))، و((التحرز من ضرر األوباء))و ،((مادة البقاء في اصالح فساد الهواء))وكتاب
   ، (2)((منافع القرآن))، و((ى جواهر األغذيةالمرشد إل))، و((ماهية الرمد وأنواعه وأسباب عالجه

 
 الكيميـــــاء: -6
 عرف،مالبن  نصر بن محمود بلمظفرفي العصر الفاطمي نبغ في ميدان الكيمياء     

لعلوم يراً من اكث يذهتالم، قرأ على ، له نظــر في صناعة الطبكان ذكياً فطناً كثير االجتهاد
اء والنظر فيها واالجتماع بأهلها، وكتب بخط بصناعة الكيمي مالحكمية وغيرها، وكان مغر 

في  مختارات))، و((تعالي، في الكيمياء))وله من الكتب:  الكيمياء،كتب العديد من يده 
 . (3)((الطب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .89-87ص ،2جـ ، األطباء طبقات في األنباء عيون:  أصيبعة أبي ابن -1
 . 313ص ، 5جـ ، االعالم: الزركلي -2
 .108، ص2ابن أبي أصيبعة : عيون األنباء في طبقات األطباء ، جـ -3
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 الرابع:الفصل 
 :اطميالكتابة التاريخية في مصر في العصر الف

 

 العصر في التاريخي التأليف حركة في المؤثرة العوامل -أوالً 
 الفاطمي

 نماذج من مؤرخي العصر الفاطمي  -ثانياً 

 المسبحي -1

 القضاعي -2

 ابن زوالق -3

 الفاطمي العصر في المؤرخين مناهج -ثالثاً 

 فنون الكتابة التاريخية -رابعاً 
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اريخي في مصر في العصر أوالً: العوامل المؤثرة في حركة التأليف الت
 الفاطمي:

اعتبر العلماء أن العصر الفاطمي من أزهى عصور مصر اإلسالمية وذلك من الناحية    
العلمية فقد بلغت الحياة العلمية وحركة التأليف في ذلك العصر درجة كبيرة من النمو 

ات في ثرة المؤلفواالزدهار لكثرة العلماء الذين كانوا في مصر، أو الذين وفدوا إليها، ولك
 كل فن من فنون العلم، وتنوع فنون الكتابة التاريخية.

يعتبر االختالف المذهبي بين الشيعة وأهل السنة من العوامل المؤثرة في حركة التأليف    
التاريخي في تلك الفترة، وكان له دور في عقد المجالس األدبية للجدل والنقاش التي تميز 

نشطت حركة تأليف الكتب التي تدعو الشيعة أو ترد على بها العصر الفاطمي، حيث 
،  وكذلك أدخلت شعائر مخالفة لشعائر أهل السنة، كاألذان بحيِّ (1)اتهامات أهل السنة 

وعيد الغدير، هذه العقائد واألفكار الجديدة كان لها  على خير العمل واالحتفاء بعاشوراء
، فنشطت حركة التأليف وانتشرت العديد دور في إيجاد حركة علمية مؤيدة وأخرى معارضة

من الكتب ضمت آراء العلماء في ذلك من مؤيد ومعارض لهذا المذهب، وأكثر ممن ألف 
في هذا المجال هم العراقيون  فقد كانوا أجرأ في التعبير عن آرائهم ألنهم كانوا تحت سيطرة 

ن . فقد لجأ والشاميي الدولة العباسية على عكس الخاضعين لسلطان الفاطميين كالمصريين
م( إلى العلماء يستحثهم 1118-1094ه/512-487الخليفة العباسي المستظهر باهلل )

 فضائح))يستدعيه لتأليف كتاب  (2)على القول بفساد النسب الفاطمي، كما لجأ إلى الغزالي
 وسبب وراء ذلك حسبما يذكر في كتابه، هو استفحال أمر الدعوة الباطنية على ((الباطنية

يد الفاطميين الذين بثوا الدعاة في أرجاء بالد الخالفة دعوة للخليفة المستنصر، وتأليباً على 
الخليفة العباسي المستظهر باهلل، ثم ما جرى على يد الباطنية من إرهاب وسفك للدماء 

                                                           
 ، م2017 ، 1ط ، الباسل دار ، مصر ، اإلسالمية العربية مصر(: حسني علي)الخربوطلي -1

 .236ص
 الطوسي الدين زين اإلسالم حجة الملقب الغزالي، أحمد بن محمد بن محمد حامد أبو: الغزالي -2

 ثم سابورين ثم طوس في أمره أول ،اشتغل مثله عصره آخر في الشافعية للطائفة يكن لم الشافعي، الفقيه
 واالنقطاع الزهد إلى اتجه ثم ،( م1091/هـ484)سنة النظامية المدرسة في التدريس وبدأ بغداد إلى انتقل
 وطنه إلى عاد ثم مصر ثم المقدس بيت إلى وبعدها الشام إلى رجع ثم( م1095/هـ488) سنة الحج وقصد
 دين،ال علوم وأحياء ، الخالصةو والوجيز، والبسيط، للوسيط،: منها الكتب من مجموعة وصنف طوس في

 .216ص ،4جـ الزمان، أبناء وأنباء األعيان وفيات: خلكان ابن(. م1111/هـ505) سنة توفى
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م( ألف كتاب 1012هـ/403. وكذلك أبو بكر الباقالني المتوفى سنة )(1)على حد قوله
في الرد على الباطنية، وكذلك ألف إسماعيل بن أحمد  ((ر وهتك األستاركشف األسرا))

، ، وممن جاء بعد الغزالي وألف في هذا المجال((كشف أسرار الباطنية ))البّسي كتابًا بعنوان
هو ثابت بن أسلم النحوي، يقال أنه كان شيعيًا، عمل في خزانة صاحب حلب وألف كتاب 

ماعيلية ، ويقال أن أبناء هذه الفرقة انتقموا منه واختطفوه كشف فيه عن بداية الدعوة اإلس
م(، وأبو الحسن الملطي المتوفى 1067هـ/460إلى مصر حيث صلبوه في حدود سنة )

بن  ، ومحمد((التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع))  م( فقد ألف كتاب987ه/377سنة )
ي اليمن في أواسط المائة الخامسة أبي الفضائل الحمادي اليمني من فقهاء أهل السنة ف

. كل هذه الجهود الفكرية (2)((كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة))للهجرة، فله كتاب 
الكبيرة في التأليف والبحث والنقد كان لها أثر في النشاط العقلي الكبير والذي تبعه نشاط 

أليف د وبيوت العظماء، وتالفاطميين في إيجاد المكاتب ومجالس الدعاة في القصر والمساج
وظهر فريقين من العلماء يعمل أولهما على تأييد (  3)الكتب، وتنظيم الدعوة وغير ذلك

ومنهم القاضي النعمان بن حيون الذي شغل دور كبير في  .(4)الشيعة ويفند اآلخر آراءهم 
على ، فعمل على تأليف الكتب التي ترد (5)النهضة األدبية للدعوة الفاطمية في مصر

كتاب الرد على اإلمام أبي حنيفة، وكتاب الرد على اإلمام مالك ))مذاهب أهل السنة ومنها 
. ويعد (6) ((وكذلك الرد على اإلمام الشافعي وكتاب اختالف الفقهاء ينتصر فيه ألهل البيت

النعمان من أهم دعائم الدعوة اإلسماعيلية وله في الفقه اإلسماعيلي عدة مؤلفات منها: 
ى ، فقد وقف نفسه عل((المجالس والمسايرات))، و((ائم اإلسالم في ذكر الحالل والحرامدع))

الدراسات التشريعية والفلسفية وعلى تأليف الكتب المتنوعة، ألف في كل أنواع العلوم فألف 

                                                           
 ،الكويت البدوي، الرحمن عبد تح الباطنية، فضائح(: أحمد بن محمد بن محمد حامد أبو)الغزالي -1

 .11ص ت،.د الثقافية، الكتب دار مؤسسة
 . 12-11ص اطنية،الب فضائح: الغزالي -2
 .197-196ص ،1اإلسالم، جـ ظهر: أمين -3
 .193 ص ، الفاطمي العصر في مصر في الفكرية الحياة: هللا عطا -4
 .236ص ، اإلسالمية العربية مصر: الخربوطلي -5
: مرأة الجنان وعبرة (م1366هـ/768ت سليمان بن علي بن أسعد بن هللا عبد محمد أبي) اليافعي -6

جـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية 4، تح خليل المنصور ، معرفة مايعتبر من حوادث الزمان فياليقظان 

 .285، ص 2م ، جـ1997،  1، ط
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كتاب ))، وأهم كتبه: (1)في الوعظ والتاريخ واألخبار والعقائد والحقائ، والتأويل والفقه
القتصار، منهاج الفرائض، شرح األخبار في فضائل األئمة األطهار، أساس اإليضاح، ا

التأويل، اختالف أصول المذاهب، الهمة في آداب اتباع األئمة كتاب الطهارة وغيرها 
. وكذلك من آل النعمان ابنه محمد بن النعمان قاضي المعز والعزيز وكان واسع ( 2)((الكثير

 وم يقضي بين الناس ويقرأ في القصر علوم آل البيت، ومنالعلم في الفقه والتاريخ والنج
أشهرهم أيضًا عبد العزيز بن محمد بن النعمان من أعلم الناس بفقه األمامية، ألف في 

. وال شك فقد كان للنعمان اثر (3)((البالغ األكبر والناموس األعظم ))العقائد الشيعية كتاب 
لية ولحركة التأليف فقد كان أغزر مؤلفي اإلسماعيفي النهضة الثقافية للدعوة اإلسماعيلية 

 .   (4)إنتاجاً 
ونشاط هذا النوع من التأليف شجع العلماء والمؤرخين على البحث والتأليف في مختلف    

أنواع العلوم، فازداد عدد المؤلفات وخاصة التاريخية وتنوعت فنون الكتابة التاريخية من 
ده اطميين واالعتزاز بهم وبأعمالهم، ومنها ما يعتز ببالكتب السيرة وخاصة سير الخلفاء الف

مصر فكثرت الكتب الخاصة التي تتحدث عن مصر ومن أهم ما ألف في هذا المجال 
 م(.1013ه/ 454محمد بن سالمة القضاعي )ت

وقد كان للخلفاء دور في حركة التأليف وتشجيع العلماء على تصنيف الكتب، ووفروا    
مؤرخين والعلماء، كما أنهم ألفوا وصنفوا الكتب، وأوقفوا أرزاقًا ثابتة الغطاء المناسب لل

للمشتغلين بالعلم حتى يتهيأ لهم التفرغ للبحث والتأليف، وأن بعض العلماء من الدول 
األخرى  وفدوا إلى مصر وتأثروا ببعض اآلراء التي كانت سائدة في مجتمعاتها العلمية 

وناصر خسرو، والداعي الحسن بن الصباح، والرقي،  واألدبية ومنهم: أسامة بن منقذ،
القيرواني، ومن المرجح أن السبب الذي شجع الفاطميون من أجله العلم والعلماء، هو أن 
المذهب الفاطمي نفسه كان يقوم على العلم والعقل قبل كل شيء، وعن طري، العلم، 

                                                           
 .195ص الفاطمي، العصر في مصر في الفكرية الحياة: هللا عطا -1
( الرحمن عبد)بدوي  ؛  495ص ، 2جـ المصنفين، وآثار المؤلفين أسماء العارفين هدية: البغدادي -2

 .949-947ص ، م1997 ، للماليين العلم دار ، بيروت ، اإلسالميين مذاهب: 
 .198 ص الفاطمي، العصر في مصر في الفكرية الحياة: هللا عطا -3
 .947 ص اإلسالميين، مذاهب: بدوي -4
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كل مكان من العالم والجدل والمناظرات استطاعت التعاليم الفاطمية أن تنتشر في 
 .(1)اإلسالمي، وخاصة في الديار المصرية

وكان للخليفة المنصور والد المعز دور في حركة التأليف، فقد اشتهر بسعة االطالع 
ولم تشغله مهام الخالفة وأعباء الحكم عن البحث والتأليف بل أنه كثيرًا ما كان يحث المعز 

دة د حرص أيضاً على حث العلماء على االستزاعلى الدرس وتأليف الكتب وكتابة الشعر، وق
من العلم، وأثر عنه أنه كان يأمر قاضيه أبا حنيفة النعمان وغيره بالنظر في القرآن الكريم 

من  يا نعمان استخرج ))وتأليف الكتب في علوم القرآن، من ذلك ما قاله لقاضيه يومًا: 
فيها المعز  لهذه البيئة العلمية التي شب. وكان ((كتاب اهلل سبحانه ما رفضته العامة وأنكرته

وترعرع أثرها في تنمية مداركه وسعة اطالعه وتضلعه في العلوم الدينية حتى أنه كان 
يحاضر العلماء من النحاة والفقهاء وغيرهم ويناقشهم وهذا يدل على مقدرته العلمية كما 

 .(2)كان أبوه المنصور من قبل
فاطمي على البحث والتأليف، وكان له أيضًا عدة مؤلفات وكما شجع المعز لدين اهلل ال   

الة ، و))الرس((بيان في العلم ومجالسه))، و((كتاب الروضة))، و((ومنها: ))تأويل الشريعة
. كما كان الخليفة المعز (3)((الرسالة في شأن المسيحية))، و((إلى حسن القرمطي  المناجاة

المذهب الفاطمي، فقد طلب من النعمان االطالع يدعو العلماء إلى تأليف الكتب عن عقائد 
على العلوم الخاصة آلل البيت والتأكد من صحة النصوص التي تنقل عنهم، وكان المعز 
يراجع بعناية جميع المؤلفات التي تقدم إليه، ويشرف على تأليف المؤلفين ويتناولها بالتعديل 

ع النعمان من اآلراء وينتقدها، فقد شجوالتغيير فيحذف منها ما يريد ويضيف إليها ما يريده 
للمعز  وقدمه(( على تأليف كتاب في أخبار أئمة الشيعة وأحاديثهم فألف كتاب ))الدينار

لدين اهلل، و ارتفاع شأنه في تأليف الكتب، فقد كان المعز يمده بمادتها ويلخصها وينصحه 
 .  (4)ر عنوانهابالزيادة فيها أو التشذيب منها ويشير عليه بتبسيطها أو تحوي

                                                           
 . 61-60ص ، 5جـ ، الفاطميين للخلفاء التاريخية الموسوعة: تامر -1
 .222ص هللا الفاطمي، لدين المعز: شرف و إبراهيم -2
 .225ص الفاطمي، هللا لدين المعز:  شرف و إبراهيم -3
 .24ص والمسايرات، المجالس: النعمان -4
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وبهذا يالحظ أن المعز ساهم في ترويج مبادئ الشيعة وتحبيب الناس في أئمة الشيعة    
كما عمل في الوقت نفسه على نشر العلوم، فقد شجع كذلك النعمان على تأليف كتابه 

 وهو الذي أّصل أصوله، وفّرع ((دعائم اإلسالم في ذكر الحالل والحرام والقضايا واألحكام))
ا فتح ، كمملسو هيلع هللا ىلصروعه ، وأخبره بصحيح الروايات عن الطاهرين من آبائه عن رسول اهلل ف

أبواب قصره للعلماء والطالب ومشايخ إفريقية وأتاح لهم االطالع على الكتب المختلفة 
ودراستها وانتساخها والتعلم منها، والتفقه فيها، وكان يشجع رعاياه على سماع المحاضرات 

 .(1)في قصره بالمنصورية من كتاب دعائم اإلسالم للقاضي النعمانالتي تلقى على الناس 
أما الخليفة العزيز باهلل كان يجمع العلماء للمناظرة بين يديه، فكان الهتمام الخلفاء    

الفاطميون في الحركة العلمية سببًا في قيام هذه النهضة العلمية الرائعة التي ظهرت في 
نتاج الكتب في مصر الفاطمية، وقد شجعت علماء  مصر على اإلكثار من التأليف، وا 

.       وكان لكبار رجال الدولة وعلى رأسهم الوزراء دور كبير (2)مختلف العلوم والفنون
في ازدهر الحركة الفكرية وحركة التأليف، حيث اهتم الكثير منهم بالتأليف في مختلف 

ت، لدولة له الكثير من المؤلفاأنواع العلم ونسج الشعر. فيعقوب بن كلس من أول وزراء ا
حيث ألف كتاب في القراءات وكتابًا في علم األبدان وخالصها في ألف ورقة، وكتاب في 
الفقه اإلسماعيلي وكتاب في األديان وكتاب في آداب رسول اهلل. ولعل أشهر كتبه، كتابه 

لده و في مختصر الفقه وهو المعروف بالرسالة الوزيرية ضمنه ما سمعه من المعز و 
. وقد بلغ قيمة هذا الكتاب أن الخليفة الظاهر إلعزاز اهلل طلب من الناس أن (3)العزيز

كما ألف كتاب   ،(4)يحفظوه ورتب مااًل لكل من يحفظه، كما كان الناس يفتون بما فيه
. كما شجع ابن كلس الُكتاب على كتابة القرآن الكريم وكتابة الحديث (5)مصنف الوزراء 

                                                           
 .225-224ص ، الفاطمي هللا لدين المعز:  شرف و إبراهيم -1
 . 62ص ،5جـ ، الفاطميين للخلفاء التاريخية الموسوعة: تامر -2
 الزمان، أبناء وأنباء األعيان وفيات: خلكان ابن  ؛   14ص ، الوزارة نال لمن اإلشارة: الصيرفي -3

 .6ص ، 2جـ ، المقريزية الخطط: المقريزي ؛  30 ص ،7جـ
المناوي )محمد حمدي( : الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي ، القاهرة ، دار المعارف ، د.ت،  -4

 .104ص 
 .157ص ، الفاطمية الدولة تاريخ: سرور -5
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مصنف  (1)ب والطب، وكان منهم الحسين بن عبد الرحيم المعروف بالزالزليوالفقه واألد
 .(2) ((األسجاع))كتاب 

كما عمل على قيام دراسات منظمة للفقه اإلسماعيلي في األزهر، ورتب جماعة من 
الفقهاء عددهم قرابة خمسة وثالثون نفرًا كانوا يتحلقون في المسجد بعد الصالة من يوم 

رسون في الفقه اإلسماعيلي، كما كان يقرأ مؤلفاته على الناس خصوصًا الجمعة حيث يتدا
الرسالة الوزيرية في مجالس االزهر وفي مجلسه الخاص، وحضر هذا المجلس أبو الفضل 

م(، وكان الناس يفتون من هذا 994-993ه/ 384-383ابن الفرات وزير العزيز سنة )
 .(4) (((3)الجامع العتي،))الكتاب في 

في داره العلماء، واألدباء، والشعراء، والفقهاء، والمتكلمين، وأرباب الصنائع، ولكل وجعل   
طائفة مكان منفرد، وأجرى على كل واحد منهم األرزا،، وكان في داره عدة كتاب ينسخون 

 .(5)القرآن الكريم، والفقه، والطب، وكتب األدب، وغيرها من العلوم 
جمع الكتب، صار لديه مكتبة عظيمة، ويرجح أن هذه ونتيجة لولع ابن كلس بالتأليف و    

المكتبة قد ضمت إلى مكتبة القصر الفاطمي بعد وفاته ، فاستفادت هذه المكتبة التي كان 
 .(6)لها شهرة عظيمة، وفائدة كبيرة

م( عالمًا فطنًا 1044ه/436كما كان الوزير علي بن أحمد الجرجرائي المتوفى سنة )   
أن الجرجرائي وقَّع مرة بين يدي الظاهر إلعزاز دين اهلل على مائة ))ويذكر المقريزي : 

أي كل كتاب مختلف عن اآلخر. وكذلك الوزير أبو ( 7)((كتاب فلم تتشابه فيها لفظة بلفظة
م( وزير المستنصر 1094ه/487عبد اهلل الحسين بن سديد الدولة الماشلي المتوفى سنة )

                                                           
( م965/هـ354)سنة المتوفى الكالبي هللا عبد أبو الوليد، بن الرحيم عبد بن الحسين: الزالزلي -1

 معجم: الحموي   .(م954/هـ343) سنة دمشق في بتأليفه ابتدأ األسجاع كتبه أهم ، ولغوي وأديب كاتب
 . 1129 ص ،3جـ ، األدباء
 . 29ص ، 7 جـ ، الزمان أبناء وأنباء األعيان ابن خلكان: وفيات -2
 أول وهو العاص، بن عمرو وجامع الجوامع تاج له يقال الفسطاط بمدينة جامع: العتيق الجامع -3

 المقريزية، الخطط: المقريزيم(. 641/هـ21) سنة الفتح بعد اإلسالمية الملة في مصر بديار أسس مسجد
 . 446ص ،2جـ

 .105المناوي : الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي ، ص -4
 المقريزية، الخطط: المقريزي ؛ 30-29ص ، 7جـ ، الزمان أبناء وأنباء األعيان كان: وفياتابن خل -5

 .6ص ، 2 جـ
 . 106ص ، الفاطمي العصر في والوزراء الوزارة: المناوي -6
 .190، ص 2المقريزي : اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطميين الخلفاء ، جـ -7
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ثل الُكتّاب وصدورهم وله عدد من الكتب ورسائل م( كان من أما1062ه/454باهلل سنة )
 .   (1)مدونة

كما ألف الوزير أبو شجاع محمد بن األشرف بن محمد بن خلف الذي تولى الوزارة في   
 . (2)للدولة الفاطمية  ((مواد البيان في ترتيب الكتاب))م( كتاب 1064ه/457سنة )

، وبلغ من جودة شعره (3)ه في مجلدين أما الصالح بن زريك كان شاعراً عظيماً جمع شعر   
في تنقيح شعره، بل قيل إن  (4)أن اتهم بأنه كان يستعين بشعراء كبار كالمهذب بن الزبير

شعره من نظم ابن الزبير نفسه . وقد اتخذ الصالح من الشعر وسيلة لمحاولة نشر المذهب 
د الجوهرة في الر ))الشيعي والحط من شأن المذاهب األخرى، وله في ذلك قصيدة سماها 

، كما كان الصالح فقيهًا متعمقًا في علوم الشيعة إذا كان من علماء (( (5)على القدرية
 االعتماد في الرد على أهل))المذهب الجعفري . وقد ألف كتابًا في فقه الشيعة أسماه 

، وهو يتضمن إمامة علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه والكالم على األحاديث ((العناد
 . (6)لواردة في ذلكا
كما كان األفضل بن بدر الجمالي محبًا لجمع الكتب، حتى وجد لديه بعد قتله مكتبة بها   

خمسمائة ألف كتاب . ولقد سمع أن أحد وراقي العرا، أراد شراء كتب افرائيم ابن الزفان 
 الطبيب اإلسرائيلي، كانت قرابة عشرين ألف مجلد ، فأمر األفضل بشرائها وأضافها

 وقد تم اإلشارة لذلك سابقًا . (7)لخزائنه
وُعني المأمون البطائحي عناية خاصة بعلوم الطب كما ُذكر سابقًا، وأعاد فتح دار   

الحكمة، التي أنشأها الحاكم وأصبحت من أهم المراكز العلمية في العالم اإلسالمي، وكانت 

                                                           
 .49لوزارة ، صابن الصيرفي: اإلشارة لمن نال ا -1
 .104المناوي: الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي ، ص -2
 .526، ص 2ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، جـ -3
 -اءاألدب معجم – الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات)  لها عدت التي الكتب في ترجمة له أجده لم -4

 (النبالء أعالم سير
 من على يطلق وهو بالقدرية ويلقبون والتوحيد، العدل أصحاب ويسمون المعتزلة همو: القدرية -5

 قديم، عالىت هللا بأن القول االعتقاد، من المعتزلة طائفة يعم والذي تعالى، هللا من وشره خيره بالقدر يقول
.  الخ...لذاته حي ه،لذات قادر بذاته، عالم هو فقالوا أصالً، القديمة الصفات ونفوا ذاته، وصف أخص والقدم

 . 38ص ،1جـ والنحل، الملل: الشهرستاني
 .105المناوي: الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي ، ص -6
 .105، ص 2ابن أبي أصيبعة : عيون األنباء في طبقات األطباء ، جـ -7
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د لم ما يريد من الكتب. وقتلقى فيها المحاضرات وتقام المناظرات، ويجد بها طالب الع
م( على نمط جديد 1123ه/517اضطر األفضل إلى أغالقها، ثم أعيد افتتاحها سنة ) 

يخفف من طبيعة صبغتها المذهبية، وشجع على التدريس القرآن الكريم وعلومه فيها 
 . (1)وخصص لها األوقاف لإلنفا، عليها

نتقل لمؤلفين، أن أبي بكر الطرطوشي اوما يروى عن اهتمام البطائحي بالتأليف وتكريم ا   
م( لزيارة الوزير المأمون البطائحي ليقدم 1116ه/510من اإلسكندرية إلى القاهرة سنة ) 

له كتابه الذي ألفه للمأمون وهو سراج الملوك ، فأكرمه المأمون وخلع عليه، وتكريمًا 
 . (2)للطرطوشي  سمح له ببناء مسجد باسمه في منطقة باب البحر

وقد اهتم الوزراء ببناء المدارس، فقد بنى الوزير رضوان بن ولخشى وزير الخليفة الحافظ    
م(، وهي المدرسة العوفية 1137ه/532الفاطمي مدرسة لدراسة الفقه وعلوم الدين سنة )

وجعل على رأسها الفقيه المالكي أبي الطاهر بن عوف. وكان يقيم بها طالب العلم ويجري 
لوزير، وصدر قرار عن الخليفة بإنشائها وجعل اسمها المدرسة الحافظية عليهم من ديوان ا

ن غلب عليها اسم المدرسة العوفية نسبة للفقيه الكبير أبي الطاهر  نسبة للخليفة الحافظ، وا 
 .(3)بن عوف

أما الوزير العادل علي بن السالر وزير الخليفة الظاهر، بنى مدرسة الحافظ السلفي     
، (4)م( ، وجعل رياستها للحافظ السلفي وسميت بالمدرسة السلفية1149ه/544سنة )

فكانت ثاني مدرسة أنشئت في مصر بعد مدرسة ابن عوف ، كما كانت المدرسة الوحيدة 
، حيث ذكر ابن خلكان أن ابن الساّلر بنى مدرسة للحافظ (5)للشافعية في اإلسكندرية

كذلك دخل و  .(( رسة للشافعيين سواهالم أر باإلسكندرية مد))السلفي ويقول في وصفها: 
مصر في عهد الوزير الساّلر المؤرخ المشهور أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ الشيرازي 

                                                           
 .107المناوي: الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي ، ص -1
 .42ص  اإلسالمي، العصر في كندريةاإلس مدينة تاريخ: الشيال -2
 .108-107المناوي: الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي ، ص -3
 .416، ص 3ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، جـ -4
 .45الشيال: تاريخ مدينة اإلسكندرية في العصر اإلسالمي ، ص -5
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م( وقد أكرمه 1146ه/541م( مؤلف كتاب االعتبار، دخلها سنة )1188ه/584)ت 
  .(1)وأحسن إليه 

غداقهم ال وكان للعناية الكبيرة التي أوالها الوزراء للعلم والعلماء    نعم واألدب واألدباء وا 
عليهم أكبر األثر في ازدهار الحركة العلمية واألدبية بمصر، ووفود العلماء واألدباء من 
كل مكان وأن يقبلوا على التأليف في كل فرع. كما كان من عوامل ازدهار الكتابة الفنية 

 تى أسماهم المؤرخونفي العصر الفاطمي أن معظم وزراء القرن األول كانوا من الكتاب ح
الوزراء أصحاب األقالم، وبذلك كانت الكتابة عماًل مرموقًا ينظر إليه بكل إجالل واحترام، 

 .(2)ويسعى إليها كل من يتطلع إلى منصب الوزارة
وكان لتواجد العلماء واألدباء في كنف الوزراء الفاطميين دليل على ما لهؤالء الوزراء    

ة وحركة التأليف التي شهدتها مصر طوال العصر الفاطمي، من أثر في النهضة العلمي
والطبيب أبو عبد اهلل محمد  (3)فكان من جلساء ابن كلس، الحسين بن عبد الرحيم الزالزلي

مادة ))بن أحمد ابن سعيد التميمي الذي ألف للوزير كتابًا في الطب في عدة مجلدات اسمه 
 .(4) ((ءالبقاء بإصالح فساد والتحرز من ضرر األوبا

ومن أشهر العلماء الذين وفدوا إلى مصر وعاصروا ابن كلس وخدموا العزيز باهلل، ولقوا    
التشجيع من قبل ابن كلس على التأليف ووضع الكتب، أبو عبد اهلل محمد بن جعفر 
التميمي المعروف بالقزاز القيرواني النحوي، ألف كتابًا في النحو على حروف المعجم 

 .(5)((وفعل وحرف جاء لمعنىالكالم اسم ))
وقد حفل قصر ابن كلس بالكثير من الشعراء إذ كانوا يتبارون في مدحه ، وكان بدوره    

يغد، عليهم الهدايا والمنح ، فكثر حوله الشعراء حتى بلغ عدد الشعراء الذين رثوه بعد موته 
د بن محمد األنطاكي وأبو حامد أحم (6)مائة شاعر، ومنهم أبو عبد اهلل محمد بن أبي الجرع

المعروف بأبي الرقعم، وغيرهم من الذين مدحوا ابن كلس، وكان هناك شعراء آخرون 
                                                           

 .416، ص 3،  جـ196، ص 1ان، جـابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزم -1
 .109المناوي: الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي ، ص -2
 .29، ص 7ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، جـ -3
 313ص ، 5جـ ، االعالم: الزركلي -4
 .374، ص 4ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، جـ -5
 فينالمؤل ومعجم خلكان البن الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات في الكتب في ةترجم له أجد لم -6

 .للزركلي األعالم كتاب و كحالة رضا لعمر
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م( ، وأبو محمد 981ه/371هجوا ابن كلس مثل الحسن بن بشر الدمشقي المتوفى سنة )
، وكما كان ابن كلس كريما في عطائه، كان قاسيًا في عقابه، إذ أمر بقتل (1)القاسم الرسي

ر بعد أن أغرى العزيز عليه وسجنه. كما وجد الكثير من فقهاء مذاهب السنة األمن ابن بش
واالستقرار في مصر أيام ابن كلس، أمثال محمد بن سليمان المعروف بأبي بكر النعال 

م( في مصر كانت له رياسة المالكية في عصره، وأبو القاسم 990هـ/380المتوفى سنة )
 الغافقي المصري المالكي صاحب مسند المؤطأ والمتوفى الجوهري عبد الرحمن بن عبد اهلل

 .(2)م( أيضاً 990ه/380سنة )
وال شك أن أثر ابن كلس على الحركة الفكرية كان قويًا حتى ظلت مزدهرة إلى النصف   

األول من القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميالدي، وقد ساعد على استمرار تقدمها 
 .مثل الجرجرائي واليازوري وغيرهم بون العلم واألدب،وجود وزراء أقوياء يح

ومن أبرز المؤرخين الذين عاشوا في كنف الوزراء ولقوا الرعاية والتشجيع سالمة بن   
م( فالرغم من مخالفته لمذهب الدولة إذ كان 1062ه/454جعفر القضاعي المتوفى سنة)

ازوري واتخذه الجرجرائي ثم الي شافعي المذهب فقد تولى القضاء، وعمل في ديوان اإلنشاء،
 ، وألف القضاعي كثيرا من الكتب سيتم ذكرها في الفصل الخامس. ( 3)كاتباً إلنشائه وعالمته

ولكن في أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميالدي، أخذت الحركة الفكرية   
بالد سببًا عصفت بالبالتراجع مع ضعف الدولة الفاطمية ، فقد كانت االحداث والفتن التي 

في إهمال الحركة العلمية حتى إن مكتبة القصر التي كانت من أعظم المكتبات في ذلك 
يل فألقي بعضها في النار والبعض األخر في الن،  الوقت أصابها التخريب ونهبت كتبها

وترك بعضها في الصحراء فهبت عليها الرياح حتى صارت تالاًل عرفت بتالل الكتب، 
عبيد من جلودها نعاال، وطرح ما بقي منها عند دخول األكراد للبيع في أواسط القرن واتخذ ال

 .(4)السادس الهجري/الثاني عشر الميالدي 

                                                           
 غداديللب المكنون وايضاح  خلكان البن الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات في  ترجمة له أجد لم -1

 .ليللزرك األعالم كتاب و كحالة رضا لعمر المؤلفين ومعجم
 .113-111المناوي: الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي ، ص -2
 .36الصيرفي: اإلشارة لمن نال الوزارة ، ص -3
 .106-105ص ، 4جـ ، والقاهرة مصر ملوك في الزاهرة النجوم:  تغري ابن -4
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وما لبثت ان عادت الحركة الفكرية إلى االزدهار بعد أن أعاد بدر الجمالي االستقرار    
إليها من جديد العلماء ، وظلت كذلك حتى نهاية الدولة، وأخذت مصر تجذب (1)إلى البالد

والمفكرين واألدباء، وأخذ العلماء يتجهون بمؤلفاتهم والشعراء بأشعارهم إلى الوزراء الذين 
أصبحوا أصحاب السلطة الحقيقية والقوة المسيطرة. فالمأمون البطائحي شجع العلماء 

سراج ))وأكرمهم، فتقدم العلماء إليه بمؤلفاتهم، فقد ألف له أبو بكر الطرطوشي كتاب 
كتاب وهو شرح ل(( كتاب الشرح المأموني))، كما ألف له الطبيب يوسف بن حسداي ((الملوك

، (2)((اإلشارة لمن نال الوزارة))اإليمان ألبقراط ، وكذلك ألف له علي بن منجب الصيرفي 
وقدمه ألبي علي أحمد ابن األفضل، كما ألف أبو  ((قانون ديوان الرسائل))كما ألف كتاب 

 .( 3)وقدمه لشاور ((تاريخ مصر))هلل محمد بن سعد القرطي كتاب عبد ا
أما ابن البطائحي جمال الملك موسى ألف كتابا في التاريخ، اعتمد عليه المقريزي عند    

(، 1125-1107ه/519-501حديثه عن تاريخ الدولة الفاطمية خاصة ما بين عامي )
فاطمية ورسومها ، وساعده على ذلك وقد استعرض جمال الملك في تاريخه نظم الدولة ال

استطاعته الوصول إلى كثير من أسرار الدولة ومستنداتها، أما الوزير الصالح طالئع بن 
تماد في االع))ويحوي شعر الصالح. وكتاب (( ديوان طالئع بن رزيك))رزيك فقد ألف كتاب 
لواردة في إمامة وهو كتاب في فقه الشيعة يتضمن األحاديث ا( 4)((الرد على أهل العناد

 علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه وهذا ما تم ذكره سابقًا.
    

 
                                                           

 وذلك بعد أن استعان به الخليفة المستنصر باهلل إلخماد الفتنة التي نشبت بالبالد سنة -1

م( محرضاً األتراك 1072هـ/465م( التي أشعلها ناصر الدولة بن حمدان المتوفى سنة )1065هـ/458)
ضد المستنصر ومحاوالً إعادة الخالفة العباسية إلى مصر ، ولكنه قتل في نهاية األمر على يد األتراك ، 

ة الد التي غلب عليها الوالأما بدر الجمالي استطاع القضاء على المتمردين وأنشأ دولة قوية واستعاد الب
والقضاة وهي عسقالن وصور وطرابلس، واستطاع أن يعيد إلى البالد المصرية ما كانت تتمتع به من 

 م(. ابن1071-1064هـ/464-457رخاء قبل الشدة العظمى التي حلت بالبالد واستمرت سبع سنوات )
 القاهرة، مصر، قضاة عن صراأل رفع(: م1448/هـ852ت العسقالني محمد بن علي بن أحمد) حجر

 . 379، ص5؛  ابن العماد: شذرات الذهب في خبر من ذهب، جـ  92-91م، ص1988 د،.د
 .11الصيرفي : اإلشارة لمن نال الوزارة ، ص -2
 ت،.د ، د.د ، القاهرة ، جـ6 ، النجار الحليم عبد ترجمة ، العربي األدب تاريخ(: كارل)بروكلمان -3

 .86ص ، 6جـ
 .228، ص 3ي: االعالم، جـالزركل -4
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 نماذج عن مؤرخي مصر في العصر الفاطمي: -ثانياً 
أسهم المصريون منذ القرن الثاني الهجري/الثامن الميالدي في تدوين التاريخ، فقد  

بن  من بن عبد اهللشهدت مصر عدد من المؤرخين سبقوا العصر الفاطمي أمثال عبد الرح
م( وعبد الرحمن بن أحمد بن يونس المتوفى سنة 871هـ/257الحكم المتوفى سنة )

م( وابن الداية المتوفى سنة 961هـ/350م( والكندي المتوفى سنة )958هـ/347)
م( وغيرهم، وفي العصر الفاطمي استمر تيار هذا اللون من العلم وبرز عدد 951هـ/340)

كتبوا التاريخ، وأن لم يبقى منها إال آثار قليلة فقد نقل عدد من من المؤرخين صنفوا و 
المؤرخين الالحقين مقتطفات من كتبهم، كالمقريزي، وابن خلكان، وأبي المحاسن بن تغري 
بردي، والسيوطي، والقلقشندي، والذهبي، وياقوت الحموي، وذكروا أسماء عديدة من الكتب 

على مدى اهتمامهم بتاريخ مصر ووصفها ومعرفة  التي صنفها المؤرخون الفاطميون، تدل
 أحوالها، فأكثر الكتب تدور حول مصر وأن كان منها ما كتب في التاريخ العام. 

وقبل الحديث عن مؤرخي هذا العصر ال بد من اإلشارة إلى أن المؤرخين الفاطميون  
ذا التأثير اء هقد تأثروا بحركة التأليف التي سبقت عصرهم، وخاصة العهد اإلخشيدي، وج

من حيث أسلوب الكتابة والمنهج المتبع ومواضيع مؤلفاتهم التي شملت جميع النواحي 
فضائل ))السياسية واالجتماعية والثقافية والوصفية، وهذا ما ُيالحظ في كتاب ابن زوال، 

 ((فضائل مصر المحروسة))، حيث ذيل ابن زوال، عن كتاب ((مصر وخواصها
، وكان هذا الـتأثير نتيجة طبيعية، ألن ابن زوال، كان من م( 968ه/358للكندي)ت

تالميذ الكندي ومعاصر للعهد اإلخشيدي، فنقل بعض مالمح وأساليب الكتابة عند 
( (أخبار مصر))اإلخشيدين إلى العصر الفاطمي. ومن خالل التدقي، بمحتويات كتاب 

فس عتماد المسبحي على نللمسبحي، التي وردت في مصادر المؤرخين الالحقين، ُيالحظ ا
المنهج من حيث وصف مصر وعجائبها ومن حكمها من والة وخلفاء وما حل فيها من 

 شعراء وعلماء ووصف للحياة السياسية واالجتماعية، والذي سيشار إليه الحقًا.  
وبالرغم من التشابه في األسلوب والمنهج لدى الفاطميين ومن سبقهم، فال بد أن كان 
للمؤرخين الفاطميين نظرتهم وبصمتهم الخاصة في التأليف والتي تأثر بها أيضًا المؤرخين 
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الالحقيين، بحيث نجد في مجهودهم سلسلة متصلة من تاريخ مصر اإلسالمية منذ الفتح 
 م(.1517-1250هـ/923-648عصر المملوكي )اإلسالمي إلى نهاية ال

  من أهم هؤالء المؤرخين:      
 الُمسب حي: -أوالً 

 اسمه ونسبه: -1
األمير المختار عز الملك محمد بن أبي القاسم عبيد اهلل بن أحمد بن إسماعيل بن   

 .(1)عبد العزيز المعروف بالمسبحي الكاتب، الحراني األصل المصري المولد

: بضم الميم وفتح السين المهملة و الباء المشدودة الموحدة المكسورة والُمسّبحي    
. يذكر السمعاني في كتابه األنساب أن هذه النسبة إلى الجد (2)وفي آخرها حاء مهملة

 .(3))وهو اسم لبعض أجداده المنتسب إليه(

 مولده ونشأته: -2
ان المسبحي . ك(4)م(976هـ/ سنة 366كانت والدته يوم األحد العاشر رجب سنة) 

نزحت إلى مصر قبل قيام الدولة الفاطمية،  (5)رجل حرب ورجل قلم، وهو سليل أسرة حرانية
واستوطنت مصر واشتهرت فيها، حيث نالت ثقة الدولة الفاطمية ونال أفرادها مكانة مميزة 
عند الفاطميين، أما المسبحي كان مصريًا بمولده وبتربيته وبيئته، خصص حياته لدراسة 

خ مصر وأحوالها وأوضاعها، وعلى الرغم من أن آثاره لم يكتب لها البقاء، ولكن ما تاري

                                                           
؛.     ابن العماد: شذرات الذهب   377، ص4ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، جـ -1

 4؛ ابن تغري: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، جـ 102-101، ص 5في أخبار من ذهب ، جـ
 .  273، ص
 األرناؤووط أحمد تح بالوفيات، الوافي(: م6213هـ/764ت ايبك بن خليل الدين صالح)الصفدي -2

؛    ابن تغري:    9، ص4جـ م،2000 ،1ط العربي، التراث إحياء دار بيروت، جـ،26 مصطفى، وتركي
 .274، ص 4النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جـ

 .293، ص11: األنساب، جـالسمعاني -3
؛  ابن العماد: شذرات الذهب ،  274، ص4مان، جـابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الز -4

 .102، ص 5جـ
نسبة إلى حران، وهي مدينة تقع بين الموصل والشام، بالقرب من الرها. الحموي: معجم البلدان،  -5

 .  235، ص2جـ
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ذكره المؤرخون الالحقون، يدل على أنه تلقى ثقافة أدبية علمية واسعة وخاصة أنه صنف 
 .(1)كتب في مختلف أصناف العلوم

 الوظائف التي شغلها: -3
جند، كما أنه اتصل بخدمة كر أنه كان جنديًا ورجل إدارة، إذ كان يرتدي زي الذُ  

الحاكم بن العزيز باهلل صاحب مصر وارتفع شأنه ومكانته، أول تصرفه في خدمة الحاكم 
من أعمال (3)والبهنسا (2)م(، تقلد القيس1007هـ/398صاحب مصر كان في سنة )

الصعيد، ثم تولى ديوان الترتيب، وهو من مناصب الوزارة الهامة، وله مع الحاكم مجالس 
. فقد تبوأ المسبحي مركزًا من النفوذ والثقة (4)رات حسبما يشهد بها تاريخه الكبيرومحاض

لدى الخليفة الحاكم، وكان الحاكم يومئذ فت في الثالثة والعشرين من عمره في ذروة القوة 
والسلطان والبطش، وعلى الرغم من ذلك كان المسبحي من أخص خواصه، ويؤكد ذلك ما 

ن المسبحي: نقالً ع(( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة))كتابه  رواه ابن تغري بردي في
قال لي الحاكم، وقد جرى ذكر والده العزيز: يا مختار، استدعاني والدي قبل موته، وهو ))

عاري الجسم، وعليه الخر، والضماد، قال فاستدعاني وقبلني وضمني إليه وقال: وأغّمى 
ثم قال: امض يا سيدي فالعب فأنا في عافية. قال  عليك يا حبيب قلبي، ودمعت عيناه،

الحاكم: فمضيت والتهيت بما يلتهي به الصبيان من اللعب، إلى أن نقل اهلل تعالى العزيز 
 . (5)((إليه

، والفاطميين كما ُيعرف شيعة (6)ُذكر أن المسبحي كان رافضيًا كما يصفه ابن العماد
ة الشيعة أبناء مذهبه )تغلو في حب علي بن المذهب، والحاكم بأمر اهلل كان يصطفي غال

                                                           
عنان)محمد(: مؤرخو مصر اإلسالمية ومصادر التاريخ المصري، القاهرة، الهيئة المصرية  -1

 . 49صم، 1999العامة، 
القيس: كورة كانت بمصر وقد خربت فيما بعد، غربي النيل بعد الجيزة.  الحموي: معجم البلدان،  -2

 .422، ص4جـ 
 .516، ص1البهنسا: مدينة بمصر من الصعيد األدنى غربي النيل.  الحموي: معجم البلدان، جـ -3
؛  الصفدي: الوافي بالوفيات،    377، ص 4ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ -4

   29، ص3؛   اليافعي: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، جـ  9، ص4جـ
 .  259، ص6؛   خير الدين الزركلي: األعالم ، جـ

 .127، ص4ابن تغري: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جـ -5
  102-101، ص5في خبر من ذهب، جـابن العماد: شذرات الذهب  -6
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أبي طالب عليه السالم(، ويفضلهم ويوليهم مناصب ونفوذ في الدولة، ومن المرجح أن هذا 
سبب  نيل المسبحي مكانة خاصة عند الحاكم، إضافة لكونه عارفًا بعلوم عصره،  وخاصة 

 .(1)علم النجوم التي يشغف بها الحاكم بأمر اهلل
 مؤلفاته: -4
خذ بقسط وافر في مختلف علوم عصره وشغف بتدوين التاريخ وألف فيه عدة كتب أ 
 منها:
يعد أعظم آثر عن مصر وتاريخها في المرحلة  تاريخه الكبير المسمى أخبار مصر: -

األولى من الحكم الفاطمي، ويتضمن أخبار مصر ومن حلها من الوالة واألئمة 
ختالف أصناف األطعمة، وذكر نيلها، والخلفاء، وما بها من العجائب واألبنية وا

وأحوال من حل بها، وأشعار الشعراء وأخبار المفتيين ومجالس القضاة والحكام 
. يذكر حاجي (2)والمعدلين واألدباء والمتغزلين وغيرهم وهو ثالثة عشر ألف ورقة

خليفة في كتابه كشف الظنون أن الكتاب في اثنى عشر مجلدًا واختصره تقي الدين 
. وجاء في كتاب األعالم على لسان الزركلي: أن (3)ي وذيل عليه البن الميسرالفاس

ورقة مصدرًا بما  155كتاب تاريخ المغاربة ومصر الجزء األربعون منه في 
الجزء األربعون من أخبار مصر وفضائلها وعجائبها وطرائفها وغرائبها وما بها :))يأتي

ا من الوالة واألمراء واألئمة الخلفاء آباء من البقاع واآلثار، وسير من حلها وحل غيره
أمير المؤمنين صلوات اهلل عليه وعليهم أجمعين، تصنيف األمير المختار عز الملك، 

رتب وم ((محمد بن عبيد اهلل بن أحمد بن اسماعيل بن عبد العزيز المسبحي الخ..
هـ وهو 415ة هـ وختمه بنهاية سن414على السنيين والشهور واأليام، بدأه ببقية سنة 

يذكر في نهاية كل سنة من مات فيها، وقال في نهايته: يتلوه إن شاء اهلل في الجزء 

                                                           
 .51عنان: مؤرخو مصر اإلسالمية ومصادر التاريخ المصري، ص 1
 . 378-377، ص3ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ -2
 .304، ص1: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، جـخليفة -3
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الحادي واألربعون سنة ست عشرة وأربع مائة. والنسخة بخط نسخي جميل رأيت 
.ويدل هذا أن المسبحي لم يهتم فقط بالتاريخ (1)534المجموعة األسكولايرأصلها في 

من كتابه موسوعة عامة عن مصر من الناحية السياسية  السياسي بل أراد أن يجعل
واالجتماعية واالقتصادية واألدبية. ذيل على هذا الكتاب محمد بن علي بن يوسف 

 .(2)م( سماه أخبار مصر وهو في مجلدين1278هـ/677بن ميّسر المتوفى سنة )
كرها ذومن الممكن معرفة بعض ما جاء في هذا الكتاب عن طري، االقتباسات التي 

 المؤرخين الذين أتوا بعده وأخذوا عنه ومنها:
ما نقله المقريزي في كتابه الخطط المقريزية وصف للحياة االجتماعية في مصر   

مضان في آخر يوم من شهر ر  :))وتحديداً أسماط عيد الفطر بالقصر الكبير أيام الفاطميين
ط وقصور السكر م( حمل صاحب الشرطة السفلى السما990هـ/380المبارك سنة )

والتماثيل وأطبا، فيها تماثيل حلوى وحمل أيضًا علي بن سعد المحتسب القصور وتماثيل 
وفي عيد الغدير وهو ثامن عشر ذي الحجة اجتمع  ))، وكذلك وصفه عيد الغدير: ((السكر

 الناس بجامع القاهرة والفقراء والفقهاء والمنشدين فكان جمعًا عظيمًا أقاموا إلى الظهر ثم
خرجوا إلى القصر فخرجت إليهم الجائزة  وذكر أن الحاكم بأمر اهلل كان قد منع من عمل 

كان الداعي يواصل  ))، وكذلك نقل عنه وصف لمجالس الدعوة في قوله: ((عيد الغدير
الجلوس بالقصر لقراءة ما يقرأ على األولياء فكان يفرد لألولياء مجلسًا وللخاصة وشيوخ 

لقصور من الخدم وغيرهم مجلسًا ولعوام الناس وللطارئين على البلد الدولة ومن يختص با
مجلسًا وللنساء في جامع القاهرة المعروف باألزهر مجلسًا وللحرم وخواص نساء القصور 
مجلسًا وكان يعمل المجالس في داره ثم ينفذها إلى من يختص بخدمة الدولة ويتخذ لهذه 

 .(3)((الخليفة... المجالس كتبًا يبيضونها بعد عرضها على
وما اقتبسه المقريزي ايضًا في كتابه المقفى الكبير عن الُمسبحي فيما يخص ترجمة  

الفقيه أبي عبد اهلل بن الوشاء المالكي عندما تم القبض عليه في عهد الخليفة الحاكم بأمر 

                                                           
 .259، ص6الزركلي: األعالم، جـ -1
 .  265ن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، صالسخاوي: اإلعال -2
 . 391، 389، 387، ص1المقريزي: الخطط المقريزية، جـ -3
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م ُشفي كاهلل ثم أطل، صراحه بطلب من والدة الحاكم بعد أن أشار إليها بعالج للخليفة للحا
 .     (1)م(981هـ/371على أثره سنة )

وما نقله ابن تغري بردي في كتابه النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة نقاًل عن    
 . (2)المسبحي جانبًا للحياة السياسية، وذلك فيما يخص عالقة الحاكم بوالده العزيز باهلل

في )) :دان ونهر النيل قولهوما نقله السيوطي عن المسبحي في وصفه لمصر والسو    
بالد تكنة أّمة من السودان أرضهم تنبت الذهب، يفتر، النيل فيصير نهرين أحدهما أبيض 
وهو نيل مصر، واآلخر أخضر يأخذ إلى المشر، فيقطع البحر إلى بالد السند، وهو نهر 

 .(3)((ميران
مد بن أحمد الفقيه محوما نقله الذهبي في كتابه سير أعالم النبالء فيما يخص ترجمة    

 . (4)م(956ه/345بن محمدبن جعفر، ابن الحداد )ت 
لم يكن المسبحي مؤرخًا فحسب، بل كان أدبيًا له ذو، فني واطلع واسع في ميدان 
األدب، شغوفًا بعلم النجوم، وألف في الجغرافيا واالجتماع، ومن أهم مؤلفاته في هذه 

 الميادين:
 اني الشعر وهو ثالث مجلدات كتاب التلويح والتصريح في مع  -
 .(5)وكتاب درك البغية في وصف األديان والعبادات ثالثة آالف وخمسمائة ورقة -
 كتاب أنواع الجماع في أربع مجلدات.  -
 القضايا الصائبة في معاني أحكام النجوم في ثالثة آالف وخمسمائة ورقة.  -
 كتاب األديان والعبادات.  -
 ل، بالنجوم والحساب.كتاب األمثلة للدول المقبلة يتع -
 كتاب قصص األنبياء عليهم السالم وأحوالهم ألف وخمسمائة ورقة. -

                                                           
 . 400المقريزي: المقفى الكبير، ص -1
 .127، ص4ابن تغري: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جـ -2
 . 353، ص2السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جـ -3
جـ، لبنان ، بيت 3مد بن أحمد بن عثمان(: سير أعالم النبالء، تح حسان عبد المنان، الذهبي)مح -4

 . 3261، ص3م، جـ2004األفكار الدولية، 
 .482751،، ص 1خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، جـ -5
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 كتاب الراح واالرتياح ألف وخمسمائة ورقة. -
 كتاب الغر، والشر، في ذكر من مات غرقًا مائتا ورقة. -
 كتاب الطعام واإلدام ألف ورقة. -
 كتاب مختار األغاني ومعانيها. -
ئب األخبار واألشعار والنوادر التي لم يتكرر كتاب جونة الماشطة ويتضمن غرا -

 .(1)مرورها على األسماع
كتاب الشجن والسكن في أخبار أهل الهوى وما يلقاه أربابه وقد أرخ له إلى  -

 م(.1015هـ/406سنة)
 .(2)كتاب السؤال والجواب -

كما اهتم بعلم الفلك والنجوم فألف كتاب القضايا الصائبة في معاني أحكام النجوم في 
ثالثة آالف وخمسمائة ورقة. كما كان شاعرًا رقي، العاطفة دقي، الحس، فمن شعره في 

 :(3) رثاء أم ولده
 أال في سبل   اهلل   قلب   تقّطعا               وفادحة لم تُب،   للعين  مدمعا   
 أصبرا وقد  حلَّ الثرى من أوده               فلله   هم ما  أشدَّ   وأوجعا   
ال  فليت  الموت أذهبنا معافي     ا  ليتني  للموت  قد  متُّ  قبلها             وا 

 م(:1009هـ/400وكذلك شعره في رثاء والده سنة )
 خطب ألمَّ من الزمان  عظيم               فالدمع سح  للمصاب  سجومُ    
 خطب  يقلُّ  له  البكاء وينطوي          عنه العزاء  ويظهر   المكتومُ    
 خطب يميت من الصدور قلوبها          أسفا،  ويقعد   ثأره     ويقيمُ    

                                                           
الذهب في  ؛  ابن العماد: شذرات 378، ص 4ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ -1

، 1؛ السيوطي: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، جـ  102-101، ص5أخبار من ذهب، جـ
-241، ص2؛ الذهبي: العبر في خبر من عبر جـ 9، ص 4؛  الصفدي: الوافي بالوفيات ، جـ   554ص
 1351، 1328، ص2،  جـ196، 168، ص1؛ خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، جـ 242
  . 

م(: الدرر الثمين في أسماء المصنفين ، تح أحمد 1275هـ/674ابن الساعي)علي بن أنجب ت   -2

 .237م، ص2009، 1شوقي بنبين ومحمد سعيد حنش، تونس ، دار الغرب اإلسالمي ، ط
 .378، ص4ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ -3
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 يا دهُر قد ألبستني  حلل األسى          ُمذ حلَّ شخص في التراب كريمُ    
ومن هذا كله ُيالحظ أن الُمسبحي كان من رواد الحركة العلمية واألدبية التي شهدتها 

في شتى أنواع العلوم واألدب فهو بذلك لم  مصر في تلك الفترة بما قدمه من مصنفات
يقتصر على كتابة التاريخ فيما ألفه بل مد تلك المؤلفات ونفخ فيها الروح بما قدمه من أدب 
وشعر وفن، كما استفاد ونقل عنه الكثير من المؤرخين كالمقريزي وابن تغري بردي 

 والسيوطي والسخاوي. 
 مكانته بين المؤرخين: -5
حي مصدرًا مهمًا لمؤرخي مصر اإلسالمية حتى عصر متأخر جدًا، كان تاريخ المسب 

فالمقريزي نقل عنه في مواضع عديدة في كتابه الخطط المقريزية، كوصفه لخزائن الكتب، 
م(، ووصف لسماط عيد الفطر، ووصفه لعيد الغدير، ومجالس 1024هـ/415وأحداث سنة )

اث بأخبار األئمة الفاطميين الخلفاء، كأحد ، كما نقل عنه في كتابه اتعاظ الحنفاء(1)الدعوة 
 .  (2)م( في عهد الخلفة الحاكم بأمر اهلل1005هـ/396سنة )

 (3)كما نقل عنه عدد من المؤرخين، منهم السيوطي في حديثه عن وصف السودان   
 وغيرهم. (4)والذهبي في كتابه سير أعالم النبالء

 وفاته: -6
، ويذكر السمعاني أنه (6)ًا وخمسين سنة، عاش أربع(5)م(1029هـ/420توفى سنة )

 .(8)((7)توفى في )جوز جانان
 

                                                           
 .436، 408، 391، 389، 387، 207، ص1المقريزي: الخطط المقريزية، جـ -1
 .60، ص2اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطميين الخلفاء، جـ المقريزي: -2
 . 353، ص2السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جـ -3
 3261، ص3الذهبي: سير أعالم النبالء، جـ -4
؛  ابن العماد: شذرات الذهب،  274، ص4ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ -5

 .102، ص 5جـ
 .102، ص5ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، جـ -6
م(. الحموي: 653هـ/ 33منطقة بخراسان بين مرو الروذ وبلخ، فتحها المسلمين سنة )جوز جانان:  -7

 .  182، ص2معجم البلدان، جـ
 . 294، ص11: األنساب، جـالسمعاني -8



171 
 

 أقوال العلماء فيه: -7
ذكر كل من ابن خلكان واليافعي عن المسبحي: صاحب التاريخ المشهور، كانت فيه 

 .(1)فضائل ولديه معارف، ورز، خطوة في التصانيف
يًا ، ويصفه بأنه كان رافضاألديب العالمة، صاحب التأليف))أما ابن العماد فقال أنه: 

 . (2)((جاهالً 
أحد األمراء المصريين وكتّابهم وفضالئهم، صاحب التاريخ ))وصفه الصفدي بقوله:  

 .(3)((المشهور
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
؛  اليافعي، مرأة الجنان وعبرة  377، ص4ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ -1

 .29، ص3اليقظان، جـ
 . 102-101، ص5ابن العماد: شذرات الذهب في خبر من ذهب، جـ -2
 . 9، ص4الصفدي: الوافي بالوفيات، جـ -3
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 القضاعي: -ثانيًا 
 اسمه ونسبه: -1
 . (1)محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي، وكنيته أبو عبد اهلل     

. واسم قضاعة عمرو، سّمي بذلك ألنه انقضع عن (2)عي: نسبة إلى قضاعةوالقضا
 .(3)قومه أي تفر، عن قومه وتباعد

ويقال: أن قضاعة هو ابن معد بن عدنان. ويقال: بل هو من حمير القحطانية وهذا هو   
المشهور في قضاعة، وقالوا: هو عمرو بن مالك بن عمرو بن مرة ابن زيد بن مالك بن 

 :(4)ن سبأ، ولقبه قضاعة، وفي ذلك قال شاعرهم عمرو بن مرة القضاعيحمير ب
 نحن بنو الشيخ  الهجان األذهري       بن قضاعة   بن مالك   الحمير   
، ثم في الحجاز، ثم في الشام (6)، ثم في نجران(5)وكانت ديار قضاعة في الشحر   

مون بالد الشام، ونشروا اإلسالم حيث استخدمهم الروم إلى أن جاء اإلسالم، وافتتح المسل
 .(7)بين القضاعيين، فأسهموا في حركة المد اإلسالمي مع باقي القبائل اإلسالمية

كان القضاعيون أشداء في الحروب، ونحو ذلك وسكنوا مصر وغيرها من دول اإلسالم.    
، موانتسب إلى قضاعة جماعة كثيرة من الصحابة، كما انتسب كثير من المتأخرين إليه

ومنهم المؤرخ القضاعي حيث شاركه في كنيته هذه عدد كثير من أعالم المسلمين ممن 
 .(8)سبقه، وممن عاصره، وممن جاء بعده

 
 

                                                           
؛   حاجي خليفة: كشف الظنون    212، ص4ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ -1

 . 97، ص3؛   الصفدي: الوافي بالوفيات، جـ    168، ص 2عن أسماء الكتب والفنون ، جـ
 .179، ص 10السمعاني: األنساب، جـ -2
 .278، ص 8جـ ، بيروت، دار صادر، د.ت، جـ 15ابن منظور)محمد بن مكرم(: لسان العرب ، -3
، 10؛  السمعاني: األنساب، جـ  213، ص4وأنباء أبناء الزمان ، جـ ابن خلكان: وفيات األعيان -4

 .179ص
الشحر: منطقة لى ساحل المحيط الهندي من ناحية اليمن، بين عدن وعمان. الحموي: معجم  -5

 .327، ص3البلدان، جـ
 .266، ص5نجران: مدينة في اليمن من ناحي مكة. الحموي: معجم البلدان، جـ -6
 .14ون المعارف وفنون أخبار الخالئف ، صالقضاعي : عي -7
 .14القضاعي : عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف ، ص  -8
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 والدته ونشأته: -2
ي عاش القضاعي ف، لم تعطي المصادر أو المراجع تاريخ محدد لوالدته، وال مكان والدته 

، قه على مذهب الشافعي، وبرع فيهمصر، في عصر الحاكم بأمر اهلل، درس الحديث والف
وبرز في التاريخ واألدب، عاش القضاعي في فترة من أهم الفترات التي شهدتها مصر، 
فقد عاصر الدولة الفاطمية وهي في ذروة قوتها، وشهد فترات االنحدار والضعف التي 

اإلسالمية  رعاشتها الدولة، وانتدب أيام المحنة ليكون سفيراً لدولة الفاطمية، وكتب عن مص
 .  (1)والحوادث التي شهدها آثارًا هامة

 الوظائف التي شغلها: -3
بدأ حياته المهنية بتولي القضاء، وهي من أهم قواعد الحكم في اإلسالم، مهمته  

. وقد (2)الفصل بين الناس في خصوماتهم على أساس األحكام الشرعية من الكتاب والسنة
منصب في الدولة الفاطمية في مصر، ولما كان  تمتع قضاة مصر بمنزلة كبيرة فاقت أي

المذهب الشافعي هو السائد في مصر آنذاك، فقد حاول الفاطميون التقرب من أهل مصر 
فخلع الخليفة المستنصر باهلل _والذي عاصره القضاعي_ على القاضي أبي محمد الحسن 

لشافعية، فكان م(، فأصبح وزيرًا وقاضي القضاة ا1044هـ/436بن علي اليازوري سنة )
أول من جمع الوزارة وقضاء الشافعية، وبقي قاضيًا ووزيرًا إلى أن قبض عليه في محرم 

م(. وعلى ذلك فقد كان القضاعي الشافعي قاضيًا في مصر زمن 1058هـ/450سنة )
. (3)المستنصر الفاطمي، وقد توفى القضاعي وهو يشغل هذا المنصب الذي اقترن باسمه

، ثم (4)اتبًا للوزير نجيب الدولة أبي القاسم علي بن أحمد الجرجرائيكما عمل القضاعي ك
م(. فكان 1027هـ/418م( سنة )1035-1020هـ/427-411استوزره الخليفة الظاهر)

 .(5)يكتب عنه العالمة القاضي أبو عبد اهلل القضاعي، ويوقع عنه

                                                           
 . 55عنان: مؤرخو مصر اإلسالمية ومصادر التاريخ المصري، ص -1
 .24صالقضاعي : عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف ،  -2
جــ ، بيروت، 2المجيد السلفي ، القضاعي)محمد بن سالمة(: مسند الشهاب ، تح حمدي عبد  -3

 .8، ص1، جـ م1985مؤسسة الرسالة، 
 .36الصيرفي: اإلشارة إلى من نال الوزارة، ص -4
 .24القضاعي: عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف، ص -5
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يفة الخلانتقل القضاعي في عدة وظائف ومهام رسمية، فقد عمل سفيرًا في عهد 
يث، بحكمته وحسن تصريفه لألمور_  في الوقت كانت تعاني  _حيث كان( 1)المستنصر باهلل

م( التي عرفت بالشدة 1054هـ/446منه البالد من الوباء والقحط وارتفاع األسعار سنة )
م( رسواًل إلى بيزنطة، يحمل رسالة إلى 1005هـ/447العظمى، فأرسله المستنصر سنة )

م(، يطلب العون 1055-1042ه/447-434قسطنطين التاسع) إمبراطور الروم
والمساعدة، فتم االتفا، على أن يرسل المؤن من قسطنطينة إلى مصر، لكن قسطنطين 

-1055هـ/448-447توفى قبل تنفيذ االتفا، وخلفه على عرش االمبراطورة تيودورا )
ي لبعض الوقت ف ، بدأت المفاوضات مرة ثانية فاضطر القضاعي إلى اإلقامة(2)(1056

القسطنطينية حيث رأى رسول السلطان طغرلبك السجلوقي والذي طلب من اإلمبراطورة 
ثيودورا أن يصلي في جامع القسطنطينية، فأذنت له، فدخل إليه وصلى به، وخطب للخليفة 

م(. فبعث القضاعي بذلك إلى 1075-1031هـ/468-422القائم بأمر اهلل العباسي )
مستنصر بإغال، أبواب كنائس مصر والشام وطالب الرهبان بجزية المستنصر، فأمر ال

ألربع سنوات، وزاد على النصارى الجزية، وكان هذا سبب في تأزم العالقات بين الروم 
. وخاصة بعد ان طلبت االمبراطورة شرط إرسال المؤن، أن يمدها المستنصر (3)والمصريين

ن فت المفاوضات، فحصلت عدة معارك بيبالجند لمحاربة السالجقة، لكنه رفض ذلك وتوق
البيزنطيين والمصريين، انتهت بهزيمة المصريين، فكف المستنصر عن متابعة الحرب وعاد 

 .(4)م(1057هـ/447إلى المفاوضات وأرسل القضاعي مرة أخرى سفيرًا إلى بيزنطة سنة )
ة لومن المرجح أنه حصل اتصال بين القضاعي ورسول طغرلبك حيث كانت الدو    

السلجوقية تحاول لفت أنظار المسلمين وتنال االحترام لقيامها بمهمة الجهاد االسالمي في 
تلك الفترة، ولعل ذلك يفسر بعض أسباب القبض على اليازوري قاضي قضاة مصر 

، إذ حاول الهرب إلى (5)م( بتهمة مماألة طغرلبك والعباسيين1058هـ/450الشافعي سنة)

                                                           
 .97، ص3الصفدي: الوافي بالوفيات، جـ -1
 .  56عنان: مؤرخو مصر اإلسالمية ومصادر التاريخ المصري، ص -2
 .230، ص 2المقريزي: اتعاظ الحنفاء في األئمة الفاطميين الخلفاء ، جـ -3
 .56عنان: مؤرخو مصر اإلسالمية ومصادر التاريخ المصري، ص -4
 .237-236، ص 2المقريزي: اتعاظ الحنفاء في األئمة الفاطميين الخلفاء ، جـ -5
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. ويظهر أن أمر (1)م( وسّير إلى تنيس فقتل1058هـ/045بغداد فقبض عليه سنة )
ن بقي قاضيًا حتى وفاته  القضاعي قد ضعف بعد القبض على اليازوري للسبب ذاته، وا 

 .(2)م(1062هـ/454سنة )
 رحالته في طلب العلم: -4

عاش القضاعي في زمن نضجت فيه الحركة العلمية، رغم تعدد الدويالت اإلسالمية 
فة العباسية، وشيوع مظاهر الرفض. فقد بقيت ديار اإلسالم داراً واحدة، وانفصالها عن الخال

يستطيع فيها المسلم أن يتجول كما يشاء وبقيت اللغة العربية، لغة العلم والدين في الحواضر 
اإلسالمية التي تعّددت في إطار العالمية اإلسالمية، فنشط العلماء في رحالتهم لطلب العلم 

اء الحديث الذين أخذوا على عاتقهم حماية السنة والزود عنها. وقد وتعليمه، وخاصة علم
أثر ذلك على شخصية القضاعي، فقد كانت بيئته في مصر بيئة علمية جيدة، شهدت 
نهضة علمية واسعة، وكثيراً من العلماء في القرنيين الرابع والخامس الهجريين، وقام برحالته 

لى طلب الحديث ولقي كبار المحدثين والمشهورين إلى المراكز العلمية المشهورة، وصبر ع
 في سعة الرواية والدراية من علماء عصره في الحجاز والشام والقسطنطينية.

م( قام بأداء فريضة الحج، وكانت مكة ملتقى علماء 1053هـ/445وفي سنة)   
اإلسالم، فيها يجتمعون ويحرصون على أخذ الحديث وسماعه من المجاورين لبيت اهلل 
الحرام، فتم للقضاعي االجتماع بكثير من المحدثين من مختلف أقطار اإلسالم، فسمع 

سمع و (( تاريخ بغداد))وأسمع غيره، واجتمع به في ذلك العام الخطيب البغدادي صاحب 
لى  عنه، والبد أنه زار المدينة المنورة في حجه فسمع وأسمع أيضًا. كما رحل إلى دمش،، وا 

رة، فسمع هناك عددًا كبيرًا من الشيوخ، وأخذ عنه عددًا آخر، فقد بيت المقدس أكثر من م
. وكذلك عندما كان (3)كانت الشام تتمتع بمكانة علمية عالية وخاصة دمش، وبيت المقدس

سفيرًا إلى بالد الروم في القسطنطينة. وعلى الرغم من مهمته الصعبة هناك، لم يشغله ذلك 

                                                           
 .45الصيرفي: اإلشارة لمن نال الوزارة ، ص -1
 . 26ن المعارف وفنون أخبار الخالئف، صالقضاعي: عيو -2
 .23-22القضاعي: عيون المعارف في فنون أخبار الخالئف، ص -3
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، كما كان يجتمع في الثغور (1)ا، وأخذ بعضهم عنهعن طلب العلم، فأخذ عن بعض علمائه
المجاهدين والعلماء المرابطون من مختلف ديار اإلسالم، فكان في صور الفقيه نصر بن 

 ابراهيم الزاهد.
ولم يكن بعيدًا عن الحركة العلمية في بغداد والتي بلغت أوجها، فكان على صلة    

ة وا عنه . كما أنه كان على صلة بالمراكز الثقافيبعلماء بغداد، التقى بهم وأخذ عنهم ، وأخذ
 .(2)اإلسالمية الشهيرة في األندلس والمغرب

 مذهبه وعقيدته: -5
ان أبو عبد اهلل على مذهب اإلمام الشافعي الشائع في مصر، فهو من العلماء الذين ك    

لذين ا حافظوا على مذاهب أهل السنة والجماعة، ونال في الوقت نفسه احترام الفاطميين
كان يهمهم التقرب إلى األمة عن طري، إرضاء علماء أهل السنة وتقديرهم. ُوصف 

ك واضحًا ل، ويظهر ذ ((فقيه شافعي من علماء الشافعية، صحيح االعتقاد)) :القضاعي أنه
، ولم يفرد للفاطميين الذين كان يعيش بينهم ويتولى وظائف عندهم ، من خالل تاريخه

 .(3)موجزة، وكأنهم والة من والة الدولة اإلسالمية سوى صفحات -ويسفر لهم
شافعي المذهب ))فكان القضاعي من حيث العقيدة كما وصفه األئمة األعالم:    

. وكان إمامًا عالمًا زاهدًا، كثير الصدقات يتعهد ببره (4)((واالعتقاد، مرضي الجملة
 قة.المساكين، وكان يبعث أوالده بالليل إلى بيوت األرامل بالصد

 
 
 
 
 

                                                           
؛ السبكي) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي   8، ص1القضاعي: مسند الشهاب، جـ -1

دار جـ، القاهرة، 10م(: طبقات الشافعية الكبرى، تح محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، 771/1369ت
 .151، ص4إحياء الكتب العربية، د.ت، جـ

 23القضاعي: عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف ، ص -2
 .17-16القضاعي: عيون المعرف وفنون أخبار الخالئف،  ص -3
 .151، ص4السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، جـ -4
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 مؤلفاته: -6
، وصنف (2)، متفننًا في عدة علوم، ففسر وحّدث(1)كان القضاعي فقيهًا شافعياً  

تصانيف مهمة في العلوم، فتدل آثاره العلمية إلى تضّلعه في علوم التفسير والحديث 
 ، وقد استفاد منه الكثير من المؤرخين، ومن أهم تصانيفه:(3)والتاريخ

 في التاريخ والسير:-أ
اب عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف، وفيه جمع جماًل من أنباء كت -

 .  (4)األنبياء وتواريخ الخلفاء وواليات الملوك واألمراء
تناول هذا  ،(6)أو خطط مصر (5)كتاب المختار في ذكر الخطط واآلثار -

الكتاب خطط مصر وآثارها وتاريخها منذ الفتح اإلسالمي وما انتهت إليه 
ة المعزية حتى منتصف القرن الخامس الهجري/الحادي عشر أحوال القاهر 

 .(7)الميالدي
 . (8)كتاب مناقب الشافعي -
 .(9) نزهة األلباب في جامع التواريخ واأللباب -

 في التفسير: -ب

                                                           
؛   58، ص3الزمان، جـاليافعي: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث  -1

 . 403، ص 1السيوطي: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، جـ
ابن ماكوال) األمير الحافظ(: اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى  -2

 . 147،ص7جـ ، القاهرة ، دار الكتب االسالمي، جـ8واألنساب، تح نايف عباس، 
 .8، ص1سند الشهاب، جـالقضاعي: م -3
 .56القضاعي: عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف، ص -4
 .1622، ص2حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، جـ -5
 .146، ص 6الزركلي: األعالم، جـ -6
 59مؤرخو مصر اإلسالمية ومصادر التاريخ المصري، صعنان:  -7
؛  اليافعي: مرآة الجنان وعبرة  230، ص5ار من ذهب، جـابن العماد: شذرات الذهب في أخب -8

؛  حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي  58، ص3اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، جـ
 .1839، ص2الكتب والفنون، جـ

 .128ص ، 6جـ ، العربي األدب تاريخ: بروكلمان -9
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 .(1)كتاب تفسير القرآن الكريم في عشرون مجلداً  -

 في الحديث: -ج

 اب من فنونمسند الشهاب أو كتاب شهاب األخبار في الحكم واألمثال واآلد -
األحاديث النبوية، جمع فيه أسانيد ما تضمنه كتاب شهاب األخبار من 

. وذكره ابن عساكر في كتابه: كتاب الشهاب (2)األمثال والمواعظ واآلداب
الذي طب االرض وصار في الشهرة كاسمه من كالم المصطفى سيد األّولين 

 .(3)واآلخرين
 :(4)يوقال فيه أبو شجاع فارس بن الحسين الذهل

 إن  الشهاب  شهاب  يستضاء به        في العلم  والحلم واآلداب  والحكم     
 سقى القضاعي غيث كلما لمعت       هذه  المصابيح في األورا، والظلم     
 . (5)كتاب أمالي في الحديث، وكتاب اإلنباه في الحديث -

 في فلسفة الحكم والقضاء: -د

كالم علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه كتاب دستور الحكم ومأثور الكلم من  -
 . (6)وعن الصحابة أجمعين

كتاب درة الواعظين وذخر العابدين وهو مجلد على عشرين مجلساً أوله الحمد  -
 (.7)هلل الذي صير العلماء الخ..

                                                           
 .146، ص6الزركلي: األعالم، جـ  -1
 34، ص 1مسند الشهاب، جـالقضاعي:  -2
هـ(: تاريخ مدينة دمشق ، تح عمر بن غرامة 571-499ابن عساكر)علي بن الحسن بن هبة هللا ت -3

 .169، ص53م، جـ1997جـ ، بيروت، د.د ، 80العمروي ، 
 .28القضاعي: عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف، ص -4
 .165، ص1ن، جـحاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنو -5
 .169، ص 53ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، جـ -6
 .745، ص 1حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، جـ  -7
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 .(1)كما ذكره بروكلمان باسم: دقائ، األخبار وحدائ، االعتبار.
 من مؤلفاته ومنهم: وقد استفاد المؤرخين الذين أتوا بعده   

 .(2)السمعاني في كتابه األنساب -     
أبو المحاسن ابن تغري بردي في كتابه النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.  -

فقد نقل عنه حديثه عن قصر خمارويه بن أحمد بن طولون، قال القضاعي: 
 ئب، منولقد أقام الناس مدة طويلة بعد خراب هذا القصر يحضرون ألخذ الز ))

، ونقل عنه حديثه عن عرض الخيل في اإلسالم، قال القضاعي: ((شقو، البركة
وكان عرض الخيل من عجائب اإلسالم األربع؛ واألربع العجائب: منها كان ))

عرض الخيل بمصر، ورمضان بمكة، والعيد بطرسوس، والجمعة ببغداد. ثم قال: 
 . ((يد بطرسوسوقد ذهب اثنتان من األربع عرض الخيل بمصر، والع

كما نقل عنه ترجمة الكاتب محمد بن سليمان الحنفي، منسوب إلى حنيفة 
السمرقندي الذي قاتل هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون. كما نقل عند 

 . (3)ترجمة الخليفة الحاكم بأمر اهلل الفاطمي
ى عدة لابن خلكان في كتابه وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حيث اعتمد ع -

نصوص من كتب القضاعي وخاصة كتاب خطط مصر، وأهم ما نقله ترجمة 
مجموعة من الفقهاء الشافعية والمالكية في مصر ومنهم: أبو عمرو أشهب بن 

م(، والفقيه أبو محمد الربيع بن 819هـ/204)ت  عبد العزيز بن إبراهيم القيسي
(، والفقيه المالكي م869هـ/256سليمان بن داود بن األعرج األزدي المصري)ت

م(، 829هـ/214أبو محمد عبد اهلل بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع)ت
م(، والفقيه 812هـ/197والفقيه المالكي أبو محمد عبد اهلل بن وهب بن مسلم )ت
م(، نقل عنه 806هـ/191المالكي أبو عبد اهلل بن عبد اهلل بن القاسم العتقي )ت

  ملسو هيلع هللا ىلصائل الذين كانوا يقطعون الطري، على من أراد النبيسبب نسبته، نسبة إلى القب

                                                           
 .128، ص 6بروكلمان: تاريخ األدب العربي، جـ -1
 . 179السمعاني: األنساب، ص -2
، 4، جـ125، 72، 68، ص 3ابن تغري: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جـ -3

  196، 193-192ص
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فبعث إليهم فأتى بهم أسرى فأعتقهم، فقيل لهم العتقاء، والفقيه أبو عبد اهلل محمد 
م(، والفقيه أبو الحسن منصور بن 881هـ/268بن عبد الحكم بن أعين )ت

م(، والفقيه يونس بن عبد 918هـ/306إسماعيل بن عمر التميمي المصري )ت
م(، وكذلك نقل عنه ترجمة كافور 877هـ/264األعلى الصدفي الشافعي )ت

 .(1)م(965هـ/355اإلخشيدي)ت

المقريزي في كتابه المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط واآلثار، فقد نقل عد  -
نصوص من القضاعي ومنها: نص في ذكر عجائب مصر، ونص في ذكر 

رسا سالم، وآخر في ذكر قرية تمقاييس النيل، ونص في ذكر سجن يوسف عليه ال
 .(2)المصرية وغير ذلك

 .(3) ((معجم األدباء))ياقوت الحموي في كتاب إرشاد األريب -     
 .(4)الذهبي في كتابه سير أعالم النبالء -     
السخاوي في كتابه اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، فقد نقل عنه قوله عن  - 

 .(5)((أخبار الخالئفعيون المعارف وفنون ))كتابه 
القلقشندي في كتابه صبح األعشى، وقد أخذ عنه كثيرا وخاصة فيما يتعل،  -

، وقد نقل القلقشندي عدة نصوص من (6)بمصر من كتاب القضاعي خطط مصر
 كتاب عيون المعارف وهي:

 _ نص عن القضاء:     

                                                           
، 293،ص 2، جـ239، 238، 173، ص1ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ -1

، 7، جـ291، ص5، جـ 197، 194، 105، ص 4، جـ 130-129،  112، 36،  35، ص3جـ
 .254،  253، 250ص

 .208، 207، 58، 31، ص 1المقريزي: الخطط المقريزية، ج -2
 .1367، 1230، 3، جـ676، ص2لحموي: معجم األدباء، جـا -3
 .1354، ص3، جـ432، ص1الذهبي: سير أعالم النبالء، جـ -4
، م(: اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ1498هـ/902السخاوي)محمد بن عبد الرحمن بن محمد ت  -5

 .40م، ص1986، 1تح صالح أحمد العلي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط
، 293،  289، 285،  283،  277، ص3ندي: صبح األعشى في كتابة األنشا، جـالقلقش -6

294 ،298- 302 ،310 ،311 ،317-320 ،322 ،324 ،326-330 . 
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ن أبي ي بإنه صلى اهلل عليه وسلم وّلي القضاء باليمن عل))قال القضاعي:   
طالب كرم اهلل وجهه، ومعاذ بن جبل ، وابا موسى األشعري ، وأن أبا بكر رضي 

 .  ((اهلل عنه ولّي القضاء عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه
 _ نصان في الوزارة:      

أن أول من لقب بالوزارة في اإلسالم أبو سلمة ))األول: ذكر القضاعي وغيره:   
ير أبي العباس السفاح أول خلفاء بني العباس_ حفص بن سليمان الخالل _ وز 

 .((ولم يكن ذلك قبله
وأول من لقب بالوزارة في اإلسالم ))والثاني: قال القضاعي في عيون المعارف:   

نما قبل ذلك كانوا يقولون  أبو سلمة ، حفص بن سليمان الخالل وزير السفاح، وا 
 .((كاتب

ى الوزارة من كالم القضاعي: أنهم قد تقدم في الكالم عل  _ نص عن الكتاب:  
 قبل التلقيب بالوزارة في الدولة العباسية في خالفة السفاح، إنما كانوا يقولون كاتب.

 _ نصان في الحجابة:       
كان لكل خليفة حاجب من ابتداء األمر ))األول: ذكر القضاعي في عيون المعارف:   

، وحاجب مواله(( شديداً ))، رضي اهلل عنه إلى زمانه، فذكر أنه كان حاجب أبي بكر الصدي
 ((مواله(( يرفأ))عمر 

ما يفيد أن الخلفاء لم تزل تتخذ ))الثاني: ذكره القضاعي في تاريخ الخالئف:    
الحجاب من لدن الصدي، رضي اهلل عنه، فمن بعد، خال الحسن بن علي عليه السالم، 

 .(1)ف مدن مصر وآثارها. وغيرها من النصوص في وص((فإنه لم يكن له حاجباً 

 

 

                                                           
 452، 451، 449، ص5،  جـ277، ص3القلقشندي: صبح األعشى في كتابة األنشا، جـ -1
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 شيوخ القضاعي: -7
سند م))سمع القضاعي عن الكثير من الشيوخ ونقل عنهم الحديث في كتابه 

 ومنهم: (1)((الشهاب
 أبو مسلم محمد بن أحمد البغدادي.  -
مام مصري،   - أحمد بن عمر بن محمد بن مر بن محفوظ الجيزي، قاضي وا 

 . (2)م(1008هــ/939اشتهر بعلم القراءات والحديث، توفى سنة)
 . (3)أبو عبد اهلل محمد بن الحسن بن عمر بن حفص التنوخي اليمني  -
أبو الحسن بن جهضم الهمداني المجاور بالحرم القدسي وأبو الحسن بن  -

محمد  أبو مسلم السمسار وأبو القاسم بن الطبيز الحلبي وأبو محمد النحاس و
 .(4) بن أحمد الكاتب

لعزيز بن أحمد بن حامد بن محمود بن ثرثال أبو الحسن أحمد بن عبد ا  -
 .(5)م(، نزيل مصر101-929هـ/408-317البغدادي)

أحمد بن عمر بن أحمد بن عبد اهلل بن حفص بن الخليل أبو سعد الماليني،  -
 وأصبهان، خراسان، وبالد النهر، وراء ما ببالد كان محدثًا وحافظًا، سمع

 .(6)ومصر والشام، وبغداد، والكوفة، والبصرة،
 م(.1016هـ/407محمد بن أحمد بن شاكر القطان المتوفى سنة ) -
 .(7)أبو عبد اهلل المصري الشافعي  -

                                                           
، 106 -104، 010 -97، 88، 70، 63، 61، 43، 41، 36القضاعي: مسند الشهاب، ص  -1

111 ،124- 126 ،138 ،144 ،146 ،180 . 
 . 867، ص1الذهبي: سير أعالم النبالء ، جـ -2
 .181، ص10؛  السمعاني: األنساب ، جـ  147، ص 7ماكوال: اإلكمال ، جـ -3
لم أجد لهم ترجمة في الكتب التي عدت إليها ) وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، وسير أعالم  -4

 الء، و طبقات الشافعية الكبرى، وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، والوافي بالوفيات( النب
 815، ص1الذهبي: سير أعالم النبالء، جـ -5
 .59، ص4السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، جـ -6
 .150، 95، ص4السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، جـ -7
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وآخرين من شيوخ مصر ومكة والشام وغيرهم، وقد خّرج معجم شيوخه الذي رآهم سفرًا 
 وحضرًا.
 تالميذه:  -8

 خذوا عنه الحديث وعلم التاريخ ومنهم:
ف بن عبد اهلل األزدي األندلسي المعرو  أبو عبد اهلل محمد بن أبي نصر فتوح  -

هـ( 420بالحميدي، أمام وقدوة، شيخ المحدثين، الفقيه الظاهري، ولد قبل سنة)
 . (1)هـ/(488وتوفى سنة )

 .(2)أبو سعد عبد الجليل الّساوي  -
السعيدي: محمد بن بركات بن هالل بن عبد الواحد أبو عبد اهلل  -

العربية واللغة بمصر، كان م(، شيخ 1126-1029هـ/520-420المصري)
. ألف كتاب اإليجاز في معرفة ما في (3)عالمًا بالنحو وسائر فنون األدب

. وتناول موضوع (4) القرآن من منسوخ وناسخ، ألفه لألفضل بن أمير الجيوش
 .(5) ((خطط مصر))الخطط من بعد القضاعي في كتابه 

-1018/هـ491-409سهل بن بشر بن أحمد بن سعيد اإلسفراييني)  -
 .(6)م( من أعيان المحدثين، نزيل دمش، 1097

أبو عبد اهلل الرازي: محمد بن أحمد المعروف بابن الحطاب نزيل مصر،   -
 (.7) وروى عنه في مشيخته

                                                           
 . 3631، ص3الذهبي: سير أعالم النبالء ، جـ -1
لم أجد له ترجمة في الكتب التي عدت لها )ككتاب سير أعالم النبالء، ووفيات األعيان وأنباء  -2

 أبناء الزمان، ومعجم األدباء(.
  78، ص3القفطي: أنباه الرواة عن أنباه النحاة ، جـ -3
 .  59، ص1السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، جـ -4
 . 150، ص4ات الشافعية الكبرى، جـالسبكي: طبق -5
 .1947، ص2الذهبي: سير أعالم النبالء، جـ  ؛ 17، ص9ابن األثير: الكامل في التاريخ، جـ -6
 . 150، ص4السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، جـ -7
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م(: الحافظ أبو بكر أحمد 1070-1001هـ/463-392الخطيب البغدادي)  -
 بن علي بن ثابت بن أحمد، صاحب كتاب تاريخ بغداد، كان من الحفاظ

 .(1)المتقنين والعلماء المتبحرين 
م(: األمير أبو نصر علي بن هبة 1082-1030هـ/475-422ابن ماكوال)  -

اهلل بن علي، محدث، حافظ، نسابة، أديب، نحوي، شاعر، أصله من 
جرباذقان وهي بلدة بين همذان وأصفهان، من مؤلفاته كتاب اإلكمال في 

 .(2)ة القلم والسيف، والدينارالمؤتلف والمختلف من أسماء الرجال، مفاخر 
م(: علي بن ابراهيم بن 1114-1032هـ/508-424أبو القاسم النسيب) -

العباس بن الحسن الهاشمي الدمشقي، إمام ومحدث، خطيب دمش، وشيخها، 
 . (3)ُلقب بـ نسيب الدولة 

ابنه طاهر بن محمد بن سالمة بن جعفر القضاعي الذي حدث بطرابلس  -
 م(.1070هـ/463وبيت المقدس سنة )

وعندما مّر بصور في طريقه إلى الروم، لم يسمع منه الفقيه نصر بن إبراهيم 
ه أنه لم يرضه في أول األمر لدخول))الزاهد، ثم روى عنه باإلجازة، وبرأي ابن عساكر: 

 . (4)((في الوالية من قبل المصريين، ثم تأكد حسن عقيدته فروى عنه
 
 
 
 
 

                                                           
 . 92، ص1ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، جـ -1
جـ، 4؛  كحالة)عمر رضا(: معجم المؤلفين ،    1201، ص4الذهبي: تذكرة الحفاظ ، جـ -2

 . 541، ص2م، جـ1993، 1بيروت، مؤسسة الرسالة، ط
 . 2720، ص2الذهبي: سير أعالم النبالء، جـ -3
 .169، ص53ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، جـ -4
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 وفاته:  -9
فاته بمصر، وأيضًا تجمع على العام الذي توفى فيه سنة تجمع المصادر على و 

 .(2). وذلك ليلة الخميس السادس عشر من ذي القعدة(1) م(1062هـ / 454)
ولم تبين المصادر حالة وفاته، ومن الواضح أنه في سفارته إلى بالد الروم عام  

أنه  أي م( دليل على نشاطه وحيويته، وأنه كان يأخذ العلم ويعطيه،1055هـ/447)
 توفى بعد ذلك التاريخ ربما بعدة أعوام.

 أقوال العلماء فيه:-10
القاضي أبو عبد اهلل محمد بن سالمة بن جعفر بن ))وقال أبو نصر بن ماكوال:  

حكمون القضاعي  المصري، كان فقيهًا على المذهب الشافعي، متفننًا في عدة علوم، 
 .(3)((لم أَر  بمصر من يجري مجراه

القاضي أبو عبد اهلل محمد بن سالمة ))ابن عساكر في كتابه تاريخ دمش،: وذكره   
بن جعفر بن علي القضاعي قاضي مصر، شهرته تغني عن اإلطناب في ذكره 

 .(4)((واإلسهاب في أمره، وذكر أنه ثقة أمين
ي شافعي المذهب واالعتقاد، مرض)) قال عنه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى:   

 .(5)((الجملة
 
 
 
 

                                                           
ابن ؛   359، ص8؛  ابن األثير: الكامل في التاريخ، جـ  180، ص10السمعاني: األنساب ،جـ -1

؛  ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من   213، ص4خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، جـ
؛ الصفدي: الوافي بالوفيات،      302، ص2؛ الذهبي: العبر في خبر من عبر، جـ  230، ص5ذهب، جـ

 .   97، ص3جـ
 .17القضاعي : عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف ، ص -2
 .147، ص7، جـ اإلكمالابن ماكوال:  -3
م(: تاريخ دمشق ، تح روحية النحاس 1311هـ/711)محمد بن مكرم ابن منظور تابن عساكر -4

 .168 - 167، ص53، جـم 1984،  1جـ  ، دمشق ، دار الفكر ، ط80ورياض مراد ومحمد الحافظ ،  
 .151، ص4السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، جـ -5
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 :ابن زوالق -ثالثاً  
 اسمه ونسبه: -1
أبو محمد الحسن بن ابراهيم بن الحسين بن الحسن بن علي بن خالد بن راشد بن   

عبد اهلل بن سليمان بن زوال، المصري. وزوال،: بضم الزاي وسكون الواو بعد الالم ألف 
 . (1)قاف

 والدته ونشأته: -2
، نشأ ابن زوال، في بيت علم، ف، كان (2)م(919هـ/306من مواليد الفسطاط سنة )  

جده من مشاهير العلماء، درس الفقه على يد أبي بكر بن الحداد وتخصص بالفقه 
حتى ُعرف بالفقيه، درس الرواية التاريخية على أبي عمر الكندي، ثم تخصص في 

 التاريخ المصري. 
 د،شهد ابن زوال، ما عاشته مصر من أحداث وقالقل وشهد ملك بني اإلخشي

وافتتاح الفاطميين مصر، وقيام الدولة الفاطمية، ونشأة القاهرة، لذلك تميز تاريخه 
بالبراعة والدقة، حيث شهد الحوادث عن قرب، واتصل بممثليها، سواء بني اإلخشيد 
أو الفاطميين، وكتب تاريخ اإلخشيد بطلب من ابنه أبي الحسن علي بن اإلخشيد، كما 

لدين اهلل الفاطمي، فساعده ذلك على وضع كتابه عن اتصل بجوهر الصقلي والمعز 
. وكان التصاله باألحداث من جهة وببالط الوالة (3)سيرة المعز وآخر للقائد جوهر

االخشيديين ثم الخلفاء الفاطميين أثرهما في معرفته بالكثير من األخبار واألحوال وفي 
 غنى مؤلفاته بالتفاصيل.

 المناصب التي شغلها: -3
 .(4)لي المظالم في عهد الدولة الفاطميةيذكر أنه و 

                                                           
؛   السيوطي: حسن المحاضرة   92-91، ص2ن: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـابن خلكا -1

؛    1387، ص1؛ الذهبي: سير أعالم النبالء، جـ  554، ص1في تاريخ مصر والقاهرة، جـ
جـ ،  10: لسان الميزان، تح عبد الفتاح أبو غدة، م(1448هــ/852العسقالني)أحمد بن علي بن حجر ت

 .807، ص2؛ الحموي: معجم األدباء، جـ 21، ص3م، جـ2002، 1البشائر اإلسالمية، طلبنان، دار 
 .91، ص2ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ -2
 .35-34عنان: مؤرخو مصر اإلسالمية ومصادر التاريخ المصري، ص -3
 .358ر، ص؛  المقريزي: المقفى الكبي  21، ص1العسقالني: لسان الميزان، جـ -4
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 :مؤلفاته -4
 ومن أهم مؤلفاته وآثاره التاريخية التي وردت في مؤلفات المؤرخين المتأخرين: 

 .(1)كتاب في خطط مصر استقصي فيه أخبار مصر  -
وكتاب أخبار قضاة مصر جعله ذياًل على كتاب أبي عمر محمد بن يوسف   -

 خبار قضاة مصر وانتهى فيه إلى سنة ستبن يعقوب الكندي الذي ألفه في أ
وختمه (2)وأربعين ومائتين، فكمله ابن زوال، وابتدأ بذكر القاضي بكار بن قتيبة

م(، 996هـ/386بذكر محمد بن النعمان وتكلم على أحواله إلى رجب سنة )
 .(3)وكان جده الحسن بن علي من العلماء المشاهير

لمؤرخ ابن سعيد األندلسي سنة سيرة محمد بن طغج اإلخشيد وقد نقلها ا -
م( الذي نقلها في كتاب المغرب في حلى المغرب وهو كتاب 1274هـ/673)

أسرة بن سعيد الذي تعاقب على تأليفه ثالثة أجيال من مؤلفي هذه األسرة 
وسمي الجزء الخاص )وهو الرابع( باإلخشيديين باسم العيون الدعج في حلي 

األخشيد عن ابن زوال، ابن العديم في  ،وقد اقتبس سيرة(4)دولة بني طغج 
فيما يخص سفارة اإلخشيد للصلح مع محمد بن رائ،، والقتال  بغية الطلب

 .(5)بين ابن رائ، واإلخشيد، ولقاءاألخير مع سيف الدولة الحمداني وغير ذلك

                                                           
؛   حاجي خليفة: كشف الظنون   92-91، ص2ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ -1

 .304، ص 1عن أسامي الكتب والفنون، جـ
بكار بن قتيبة : هو بكار بن قتيبة بن أسد ، من بني الحارث بن كلدة الثقفي ، قاضي فقيه محدث،  -2

هـ ، ولما صار األمر إلى أحمد بن طولون بمصر ،  أمره 246ي سنة ولي القضاء بمصر للمتوكل العباس
بخلع الموفق عن والية العهد ، فامتنع بكار فاعتقله حتى توفى في سجنه ، له كتاب )الوثائق والعهود( في 

 .61، ص2الفقه.  الزركلي: األعالم، ج
 .92-91، ص 2، جـوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان:  -3
 .188، ص2مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون، جـ -4
جـ، 6ابن العديم )عمر بن أحمد بن أبير جرادة(: بغية الطلب في تاريخ حلب، تح سهيل زكار،  -5

 . 2412-2409، ص6بيروت، دار الفكر، د.ت، جـ
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كتاب فضائل مصر وخواصها: وقد عالج في هذا الكتاب من كان بمصر  -
وه من مؤلفات في الفلك والهندسة والطبيعة من فالسفة اإلغري، وما قدم

والطب وغيرها، كما أشاد بما أنجبته مصر من الفقهاء والعلماء، كما أشاد 
بمن نبغ من مؤرخي مصر في العصر اإلخشيدي، ومن الدراسات التي تناولها 
أيضًا الثغور في مصر، كما قدم وصفًا عن خيرات مصر وأحوالها ووصف 

 . (1)نيلها
: كذلك لم يصل هذا األثر إلينا ولكن أشار إليه (2)جوهر الصقلي كتاب سيرة -

مما يدل على أنه كان ضمن آثار ابن  (3)ابن حجر في كتابه واقتبس عنه
زوال، كتاب في سيرة جوهر الصقلي وخاصة أن ابن زوال، قد عاصر الخليفة 

 المعز لدين اهلل وكان صدي، للقائد جوهر
، وقد ضاعت هذه الرسالة الكبيرة 5اإلخشيديين وهم وزراء(4)وسيرة المارذانين -

فيما عدا اقتباس أخذه عنها المقريزي في أخبار عميد األسرة أبي بكر 
 .(6)المارذاني وولده

 .(7)وكتاب التاريخ الكبير -

                                                           
م(: فضائل مصر وخواصها، تح علي محمد عمر، 988هـ/378ابن زوالق) الحسن بن إبراهيم ت -1

 . 14-12لقاهرة، مكتبة الخانجي والهيئة المصرية للكتاب، د.ت، صا
 .531، ص1كحالة: معجم المؤلفين ، جـ ؛     285، ص11الصفدي: الوافي بالوفيات، جـ  -2
 .55ابن حجر: رفع األصر عن قضاة مصر ، ص -3
؛    808ص،  2؛   الحموي: معجم األدباء ، جـ   285، ص11الصفدي : الوافي بالوفيات، جـ -4

 . 318ابن الساعي: الدرر الثمين في أسماء المصنفين، ص
جماعة معرفين بالعلم والصالح والخير، وهي أسرة قوية تولت الوزارة أيام اإلخشيد،   :الماذرائيين  -5

 الذي كان أيضاً وزيراً للدولة الطولونية. ابن وناوأتهم ونافستهم حينًا، أشهرها أبو بكر الماذرائي

 .73م، ص1907 ،محمد(: الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة، مصر، المطبعة اآلميريةالزيات)
 .188، ص2ـمصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون، ج -6
 .318ن، صيابن الساعي: الدرر الثمين في أسماء المصنف  -7
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، وقد ضاعت بدورها لوال شذور منها (1)وسيرة كافور، وسيرة المعز لدين اهلل  -
، كما نجدها أيضًا في اتعاظ (2)ريزيةلدى المقريزي في كتابه الخطط  المق

 الحنفاء بأخبار األئمة الخلفاء، وأهم ما اقتبس منها:
حضر علي بن النعمان )) :م( قال ابن زوال،975هـ/365عن أحداث سنة )  

القاضي جامع القاهرة وأملى مختصر أبيه في الفقه عن أهل البيت، ويعرف 
كان المعز في )). وقوله: ((ماً وكان جمعًا عظي(( باالقتصار))هذا المختصر 

، ونقل عنه  ذكر قدوم ((غاية الفضل واالستحقا، لإلمامة، وحسن السياسة..
ولما وصل المعز إلى قصره خرَّ ساجدًا، ثم )) المعز لدين اهلل إلى مصر: 

صلى ركعتين، وصلى بصالته كل من دخل معه، واستقر في قصره بأوالده 
األشراف والقضاة والعلماء والشهود  وحشمه وخواص عبيده، وخرج جماعة

زهر: ، وكذلك صالته في األ((ووجوه أهل البيت وسائر الرعية لتهنئة المعز...
أنا سّبحت خلفه في كل ركعة وفي كل سجدة نيفًا وثالثين تسبيحة، وكان ))

القاضي النعمان بن محمد يبلغ عنه التكبير، وقرأ في الثانية بأم الكتاب وسورة 
كّبر أيضًا بعد القراءة، وهي صالة جده علي بن أبي طالب،  والضحى، ثم

وأطال أيضاً في الثانية الركود والسجود، وأنا سبَّحت خلفه نيفاً وثالثين تسبيحة 
 . (3) ((في كل ركعة وفي كل سجدة...

 .  (4)سيرة العزيز باهلل الفاطمي -
   .(5)كتاب األمراء -
 .(6)أخبار عمر بن العاص -

                                                           
 .808، ص 2؛  الحموي: معجم األدباء، جـ  285، ص 11الصفدي : الوافي بالوفيات، جـ -1
 188، ص  2التاريخ العربي والمؤرخون، جـمصطفى:  -2
 .229، 227، 138، 135، ص 1المقريزي: اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطميين الخلفاء، جـ -3
 .808، ص 2؛  الحموي: معجم األدباء، جـ  285، ص 11الصفدي : الوافي بالوفيات، جـ -4
 .358 الكبير، ص المقفى: المقريزي -5
 . 8زوالق: فضائل مصر وخواصها، صابن  -6
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لب في كتابه بغية الطلب في تاريخ ح وقد ذكره ابن العديمسيرة ابن طولون:  -
 .(1)حيث نقل عنه أخبار عن احمد بن طولون

 .(2)التاريخ على السنين  -
جمع فيه أخباره وأشعاره وماله من األسجاع . : كتاب أخبار سيبويه المصري -

كما يلقي الضوء على بعض نواحي الحياة األدبية المصرية في النصف األول 
قرن الرابع الهجري، وعلى أحوال األدباء ومكانتهم من المجتمع، من ال

وعالقاتهم برجال الدولة، وعلى حلقات األدب في الفسطاط، وعالئ، األدباء 
بعضهم ببعض، وكذلك على بعض نواح من الحياة االجتماعية المصرية في 

 .(3)هذا العصر
 .(4)ميالتاريخ الصغير: كتاب خاص بتاريخ مصر منذ الفتح اإلسال -

 :(5)وكان لمحبته للتواريخ والحرص على جمعها وكتبها كثيرًا ما ينشد    
 مـا زالت تكتب في التاريخ مجتهدًا    حتى رأيتــك  في  التـــاريخ  مكتـوبا

 
 شيوخ ابن زوالق: -5

ابن قديد: علي بن الحسن بن خلف بن قديد المصري، إمام محدث الثقة  -
 . (6)(م924هــ/312المسند، توفى سنة )

ابن داية: أبو جعفر أحمد بن يوسف بن إبراهيم الكاتب، من جلة الكتاب  -
بمصر، له علوم كثيرة في األدب والطب والنجامة والحساب وغير ذلك، ألف 

                                                           
 .834، ص2ابن العديم: بغية الطلب في تاريخ حلب، جـ -1
 . 807، ص2الحموي: معجم األدباء، جـ -2
 .46عنان: مؤرخو مصر اإلسالمية ومصادر التاريخ المصري ، ص  -3
 .218، ص1ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ -4
 .808، ص 2دباء، جـالحموي: معجم األ -5
 . 464، ص1الذهبي: العبر في خبر من غبر، جـ -6
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م( ومن تصانيفه أيضًا: 951هـ/340كتاب في أخبار الطب، توفى سنة )
 . (1)سير أحمد بن طولون

 م(.968ه/358أبو عمر الكندي )ت -
كر بن الحداد: محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني، الفقيه قاضي أبو ب -

مصر، كان أحد الفقهاء المشهورين، ولي القضاء بمصر مدة، كان عارفًا 
بالحديث، واألسماء، والكنى، والنحو، واللغة، والشعر، واختالف الفقهاء، 

 .(2)م( 955هـ/344وأحوال الناس، له كتاب الباهر في الفقه توفى سنة )
م( هو أحمد بن محمد بن 933-840هـ/321-229أبو جعفر الطحاوي: ) -

سالمة بن سلمة بن عبد الملك األزدي الحجري الطحاوي، العالمة والحافظ 
 .(3)الكبير، محدث الديار المصرية، صاحب كتاب شرح اآلثار

 تالميذه: -6
، والذي سمع ،ذكر الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات واحد فقط من تالميذ ابن زوال  

 .(5)وغيره( 4)عنه وأخذ منه، وهو عبد اهلل بن وهبان بن أيوب بن صدقة
 مكانة ابن زوالق بين المؤرخين: -7
يعتبر ابن زوال، رائد المؤرخين المصريين في العصور الوسطى، فقد كان له مشاركة    

لميالدي اواضحة في الحياة الثقافية والفكرية بمصر في القرن الرابع الهجري/العاشر 
 .(6)والتي تجلت فيما قدمه لمدرسة التاريخ بمصر آنذاك من مؤلفاته

                                                           
 . 559،  557، ص1الحموي: معجم األدباء، جـ -1
 . 79، ص3؛   السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، جـ   72-71، ص4السمعاني: األنساب، جـ -2
بقات الحنفية، تح عبد (: الجواهر المضيئة في طم1373/هـ775أبو الوفاء)عبد القادر بن محمد ت -3

 . 273، ص1جـ، مصر، مؤسسة هجر للطباعة والنشر، د.ت ، جـ5الفتاح محمد الحلو، 
لم أجد له ترجمة في الكتب التي رجعت لها، ومنها كتاب سيرة أعالم النبالء والوافي بالوفيات  -4

 ومعجم األدباء ووفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان واألعالم. 
 . 285، ص11لوافي بالوفيات، جـالصفدي: ا -5
 .15ابن زوالق: فضائل مصر وخواصها ، ص  -6
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وقد ظل ابن زوال، لفترات طويلة تجاوزت عصره، من أبرز وجوه مصر الفكرية لدى 
مؤرخي مصر وغيرهم، وموردًا خصبًا للكثير من المؤلفات التي صدرت بعد القرن الرابع 

ه من دقة في نقل الخبر وأمانة ال يمكن التشكيك الهجري/العاشر الميالدي لما وجدته في
، وقد تجلى ذلك حين اعتمدت المؤلفات (1)فيها وخصوصًا الفترة التي عاصرها ابن زوال،

م( بمؤلفات 1218هـ/ه615المتأخرة على كتاباته إلى حد بعيد. فاستعان ابن عثمان )ت 
ة بنت حديثه عن السيدة سكينفي  ((مرشد الزوار على قبور األبرار))ابن زوال، في كتابه 

أول من دخل مصر من ولد علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه )) :الحسين في حديثه عنها
سكينة بنت الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السالم، ُحملت إلى األصبع بن عبد 
 :العزيز بن مروان ليدخل بها، فوجدته قد توفى فرجعت إلى المدينة وقيل إنها قالت ألخيها

 . (2) ((واهلل ال يكون لي بعل، فماتت وهي بكر، رضي اهلل عنها
عندما طالبت بمغادرة مصر إلى ( 3)وفي حديثه عن السيدة نفسيه رضي اهلل عنها 

الحجاز ولكن السرى بن الحكم رفضت ذلك وجعل لها موضع الستقبال الناس يومين في 
اء التي شفيت بعد أن مسحت بم األسبوع بعد أن وفد إليها الخل، على أثر قصة الفتاة

في  (5). وفي حديثه عن أحمد بن طباطبا(4)السيدة نفيسة ، وبقيت في مصر حتى وفاتها 

                                                           
المنهج التاريخي للحسن بن زوالق ومن خالل كتابه فضائل مصر )) الحسيني)محمد عايد(:  -1

 .275، ص3م، العدد 2015مجلة القادسية،  العراق، ،((وأخبارها وخواصها
 االبرار، قبور على الزوار مرشد(: هــ615 ت الرحمن عبد بن محمد أبو الدين موفق)عثمان ابن -2

 .154 ص ، ت.د ، اللبنانية المصرية دار القاهرة، ، بكر أبو فتحي محمد تحقيق
 يأب بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بنت نفيسة(: م824-762/ه208-145) نفيسة السيدة -3

 لدتو والحديث، بالتفسير عالمة صالحة تقية بمصر، المعروف المشهد صاحبة ، وجهه هللا كرم طالب
 ابن.  ةالقاهر في وتوفيت ، الصادق جعفر بن المؤتمن إسحق تزوجت ، المنورة المدينة في ونشأت بمكة
 ،1جـ ، عبر من خبر في العبر: الذهبي   ؛  423ص ، 5جـ الزمان، أبناء وأنباء األعيان وفيات: خلكان
( : غربال م1487/هـ893محمد بن يحيى بن حسين ت ؛  العامري)يحيى بن أبي بكر بن   279ص

م ، 1985الزمان في وفيات األعيان ، تح محمد ناجي زعبي العمر، دمشق ، مطبعة زيد بن ثابت ، 
 .198ص

 .165ص ، األبرار قبور في الزوار مرشد: عثمان ابن -4
 عبد بنا المقتول الشهيد رالعم إبراهيم بن الديباج إسماعيل بن إبراهيم إسحاق أبو: طباطا بن أحمد -5

 أي)لسانه يف لرت ة بذلك لقب السالم عليه طالب أبي بن علي بن السبط الحسن بن المثنى الحسن ابن هللا
 األبرار، قبور في الزوار مرشد: عثمان ابن.  مصر في( م936/هــ325)سنة توفى( النطق في وتردد لثغة
 . 235ص
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قول ابن زوال،: لم ُيَر في األشراف الذين نزلوا إلى الديار المصرية من الحجاز وغيره من 
 الكثير. وغيرها(1)البالد أكثر شفقة وسعيًا في حاجات الناس من أحمد بن طباطبا 

في كتابه معجم البلدان معظم مادته الخاصة ببعض مدن  كما نقل عنه ياقوت الحموي   
مصر نقاًل حرفيًا وأودعها كتابه معجم البلدان ، وذلك بالحديث عن : أدفو واإلسكندرية، 
وأسوان ، وبوصير ، ودمياط ، وسردوس ، والعريش ، والفيوم، ومريوط ، ومنف ، والهرمين، 

ر التي أوردها ياقوت في المواضع المذكورة مأخوذة بالحرف عن كتاب فضائل واألخبا
 .(2)مصر وأخبارها 

م( فقد أفاد منه  في أخبار القضاة كترجمة القاضي 1282هـ/681أما ابن خلكان )ت    
أبو حنيفة النعمان، وكذلك ترجمة الوزير يعقوب بن كلس في كتابه وفيات األعيان وأنباء 

عن كتاب فضائل مصر في كتابه  م(1333هـ/733، كذلك نقل النويري)ت(3)أبناء الزمان
نهاية األرب في فنون األدب في فصل فضائل مصر وما وصفت به، ومما نقله، ذكر ابن 

أن أميرها موسى بن عيسى الهاشمي وقف بالميدان عند بركة  ))زوال، في فضائل مصر:
رون ما أرى ؟ قالوا: وما يرى األمير؟ قال: الحبش، فالتفت يمينا وشماال، وقال لمن كان أت

أرى عجبًا ما في الدنيا مثله، فقالوا: يقول األمير، فقال: أرى ميدان رهان ، وحيطان نحل، 
  .(4)(( وبستان شجر ، ومنازل سكنى، وذروة جبل، وجبانة أموات.....

ه في كتاب م( بكتابات ابن زوال، وأودع كثيرا منها1421ه/852كما استعان ابن حجر)  
.وكذلك ابن تغري بردي أفاد من ابن زوال، في كتابه النجوم (5)رفع اإلصر عن قضاة مصر

الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة عندما تناول محاسن مصر، وأهم ما نقله قال ابن زوال، 
ن مزاج  في محاسن مصر: إن من محاسن مصر اعتدال هوائها في حّرها وبردها ، وا 

                                                           
 .237ص ، براراأل قبور في الزوار مرشد: عثمان ابن -1
 ،5جــ ،286ص ،4جـ ،210ص ،3جـ  ،509 ،182 ، 125ص ،1جـ البلدان، معجم: الحموي -2

 .214ص
 .29، ص7، جـ  416، ص 5ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، جـ -3
 .331-330ص ، 1النويري: نهاية األرب في فنون األدب ، جـ -4
،  199، 178، 176، 56، 34،39،40،55 ص صر،م قضاة عن األصر رفع: حجر ابن -5

269. 



194 
 

د عن التصرف كما يقطع حّر بغداد أهلها عن التصرف في معايشهم ، هوائها ال يقطع أح
ن برد مصر ربيع وحّرها قيظ .....   .(1)وا 

م( في مواضع متعددة من كتابه المواعظ واالعتبار بذكر 1441هـ/845أفاد المقريزي)ت   
من مصنفات ابن زوال، كفضائل مصر،  الخطط واآلثار المعروف بالخطط المقريزية بعدد

 .(2)المعز لدين اهلل ، وسيرة اإلخشيد، وأخبار الماذرائيين، وسير لدالئل على أمراء مصروا
م( من كتابات ابن زوال، كذلك في 1484هـ/889كما أفاد نور الدين السخاوي )ت

( 3)كتابه تحفة األحباب وبغية الطالب في حديثه عن قبر النبي يوسف عليه الصالة والسالم

 من فضلال غاية في كان إنهحنيفة النعمان القاضي الفاضل:  وكذلك في حديثه عن أبي
 الناس بأيام فةوالمعر  والشعر واللغة الفقهاء واختالف الفقه وبوجوه بمعانيه عالما القرآن أهل
 فيه نتصري الفقهاء واختالف والشافعي مالك واإلمام حنيفة أبى اإلمام على الرد كتاب وله

 من معه وصل وكان المنصور بن معد اهلل لدين معزال صحبة يالزم وكان البيت ألهل
 .(4) بها وتوفى مصر إلى إفريقية

في كتابه حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة من كتابات  وكذلك استفاد السيوطي
ابن زوال، عن فضائل مصر في حديثه عن وصف مصر وما فيها من جبال وأشجار 

ذكر من كان في مصر من العلماء في المنط،  وذكر نيلها وأحيائها ومنازلها، وكذلك في
 .(5)والحساب والفلك والحكمة والنجوم والروحانيات والكيمياء

وقد أطل، عليه المؤرخون لقب )مؤرخ مصر( مما يدل على قيمة كتبه وأخباره، وال شك    
في ذلك فقد كان محدثًا، ومن المفروض في المحّدث أن يكون صادقًا فيما يرويه، وقد 

 . (6)ن ميزة ابن زوال، الكبرى هي صد، أخبارهتكو 
 
 

                                                           
 .58، ص 1ابن تغري: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، جـ -1
 .25ص ،2جـ ، 28،58،74،76،82 ص ،1جـ ، المقريزية الخطط: المقريزي -2
 وبغية األحباب تحفة(: م1484/هـ889ت محمود بن خلف بن عمر بن أحمد بن علي) السخاوي -3

 .11ص ، م1986 ، األزهرية الكليات مكتبة ، القاهرة ب،الطال
 .153ص الطالب، وبغية األحباب تحفة: السخاوي -4
 .331، ص2، جـ 60، 20، ص  1السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جـ -5
 .142الحسين : في أدب مصر الفاطمية ، ص -6
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 وفاته:  -8
، وذكر كل (1)م(997هـ/387ذكر ابن خلكان والسيوطي والمقريزي، أنه توفى سنة ) 

م( أيام العزيز باهلل، وقيل سنة 996هـ/386من الصفدي وياقوت الحموي أنه توفى سنة )
 .(2)بأمر اهلل م( أيام الحاكم997هـ/387)

 ماء فيه:أقوال العل -9
 .(3)((كان فاضاًل في التاريخ، له فيه مصنف جيد))يصفه ابن خلكان بقوله: 

من أعيان علماء مصر ووجوه أهل العلم فيها، وله ))أما ياقوت الحموي يصفه بقوله: 
 .(4)(( عدة تصانيف في التواريخ المصرية

 .(5)((الشيخ العالمة المحدث، المؤرخ، صاحب التصانيف))قال الذهبي فيه: 
عدة  المؤرخ المشهور، صنف))أما العسقالني يصفه في كتابه لسان الميزان بقوله: 

تواريخ لمصر، ابن زوال، صدو، ال شك فيه، كان يظهر التشييع للفاطميين وال يبعد أنه 
 .(6) ((كان حقيقة، ويظهر ذلك من تصانيفه

في  تصانيف من أعيان علماء مصر ووجوهها، لعه عدة)) قال الصفدي في وصفه:   
 .(7)((تواريخ مصر

ابن زوال، من أعيان علماء مصر، كان محبًا لعلم ))ويصفه ابن الساعي بقوله: 
 .(8)((األخبار والتواريخ، حريصًا على جمعها وكتبها

يالحظ أن البن زوال، األثر الكبير في مدرسة التاريخ المصرية كونه مؤرخًا اعتمد  
، وقدم صورًا ومواضيع تاريخية وميدانية دقيقة عن على التخصص في الكتابة التاريخية

تاريخ مصر في القرن الرابع الهجري/العاشر الميالدي، ويعتبر من أشهر مؤرخي هذا القرن 

                                                           
؛   السيوطي: حسن المحاضرة في   92، ص2زمان، جـابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء ال -1

 .357؛ المقريزي: المقفى الكبير، ص  554، ص1تاريخ مصر والقاهرة، جـ
 .807، ص2؛   الحموي: معجم األدباء، جـ   285، 11الصفدي: الوافي بالوفيات، جـ -2
 . 91، ص2ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ -3
 . 807، ص2معجم األدباء، جـ الحموي: -4
 . 1387، ص1الذهبي: سير أعالم النبالء، جـ -5
 . 21، ص3العسقالني: لسان الميزان، جـ -6
 . 285، ص11الصفدي: الوافي بالوفيات، جـ -7
 . 318ابن الساعي: الدرر الثمين في أسماء المصنفين، ص -8



196 
 

لدوره في تنشيط الحياة الثقافية والفكرية بمصر وتطويرها، األمر الذي كان له األثر البعيد 
أشادوا بفضل ابن زوال، في الكتابة  عندما اعتمد على مؤلفاته المؤرخين المتأخرين

 التاريخية. 
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ثالثًا_ مناهج المؤرخين في العصر الفاطمي)مصادر الكتابة التاريخية ، النقد 
 التاريخي(: 

 تطور المنهج االسالمي: -1
اإلسالمي في كتابة التاريخ يستمد نظريته ومنهجه من أصول اإلسالم  (1)المنهج   

وهذا سر المفارقة بينه وبين بقية المناهج، حيث يستمد موازينه وقيمه وتصوراته ومصادره 
 في الكتاب الكريم والسنة النبوية، ويجعل العقيدةملسو هيلع هللا ىلصًمن الوحي اإللهي المنزل على الرسول 

اإلسالمية ومقتضياتها هي األساس في منطلقاته المنهجية، وفي تفسير حوادثه، والحكم 
قر التاريخ اإلسالمي كعلم من العلوم وازداد عدد العاملين فيه . فبعد أن است(2)عليها

وتضخمت مؤلفاته وتنوعت مواضيعه، انعكس ذلك ليس فقط من حيث المادة وتنوع 
مواضيعها، ولكن أيضًا من حيث األسلوب والمنهج وتنوع المصادر والتنظيم في عرض 

دي، رن األول الهجري/السابع الميال. وتطورت الكتابة التاريخية عند العرب منذ الق(3)المادة 
فقد كانت في بدايتها عبارة عن روايات شفهية مليئة بالخرافة واألسطورة والخيال، أصبحت 
أكثر دقة، وأخذ العلماء والمؤرخون يهتمون بالسند والمتن والراوي والرواية، واالعتماد أكثر 

 وضوحًا ورفع عنها اللبسعلى الوثيقة والمصادر الموثوقة التي جعلت المعلومة أكثر 
وجنبها االختالف، فدخل علم التاريخ مرحلة مهمة، عرفت الكتابة التاريخية بعد ذلك نقلة 

، فالتاريخ في القرن الرابع والخامس الهجريين/العاشر والحادي (4)نوعية نحو الدقة والوضوح
                                                           

نًا. لطري، أي: استبان وصار شيئًا واضحًا بيالنهج والمنهج ، تعني الطري، الواضح، ُيقال: أنهج ا -1
ونهجت الطري،، إذا أبنته وأوضحته، ونهجت الطري، أيضًا إذا سلكته، وفالن يستنهج سبيل فالن ، أي: 
يسلك مسلكه، فهو يعني: السبيل الفكري والخطوات التي يتبعها الباحث في مساره بقصد تحصيل العلم. 

عني: القواعد والشروط التي يجب مراعاتها عند معالجة أي حدث تاريخي، والمنهح في الدراسات التاريخية ي
سواء بالكتابة والتأليف أو بالدراسة والتعليم ، وهذه الشروط تتناول الكاتب ذاته، كما تتناول المصادر التي 

 لحات  طيستمد منها، كما أنها ُتعني بالغاية والهدف من الدراسة والكتابة، وُتعني كذلك باألسلوب والمص
م ، 2008،  2السلمي)محمد بن صامل(: منهج كتابة التاريخ اإلسالمي ،القاهرة، دار ابن الجوزي ، ط

 .87ص
 .105السلمي: منهج  كتابة التاريخ اإلسالمي ، ص -2
 ، 1ط ، للماليين العلم دار ، بيروت ، جـ2 ، والمؤرخون العربي التاريخ( : شاكر) مصطفى -3

 .377 ص ، 1جـ ، م1978
 . 2ص ، م2004 ، د.د ، وهران ، القلقشندي عند التاريخية الكتابة منهجية(: قدور)وهراني -4
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، (1)ينمؤرخعشر الميالديين قد أخذ يشغل كعلم خاص ونشاط ثقافي أذهان المفكرين وال
ولكن التغير في الكتابة والمناهج التاريخية لم يكن مفاجئًا وال ابن القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميالدي وما بعد فإن جذوره ومطالعه إنما تبدأ منذ القرن الثالث الهجري/التاسع 
 رالميالدي أو قبل ذلك إال أن التطور الحضاري في القرن الرابع خاصة، واكتمال الفك

التاريخي ونضوجه في هذا القرن وما بعده هو الذي أبرز هذه التغيرات وجعلها من المالمح 
المميزة لعلم التاريخ اإلسالمي من بعد. وقد طرأ على المنهج التاريخي عدة تطورات، منها 

، حيث لم تعد (2)حيث تم إسقاط السند تدوينًا وقيمًة توثيقية طريقة تدوين المادة التاريخية
واية المسندة تكفي في نقل الحقيقة التاريخية، ألنها لم تكن تحمل الكثير من الحقيقة الر 

حيث كانت تدون على أساس ما استوعبته الذاكرة بالنقل من فالن عن فالن من الحفاظ 
، وأصبح للتاريخ منهجه الخاص، وقد أسهم في الوصول إلى هذه المرحلة (3)الموثو، بهم

المكتوب والرغبة في االختصار والبعد عن تضخم المادة المتزايد، انتشار الور، والمخطوط 
وساعد هذا إلى استقرار الرواية التاريخية المستقلة وتوطدها واتبع المؤرخون في ذلك 
طريقتين: إما االستغناء عن االسناد في صلب الكتاب وجمعها في مقدمته أو بعضهم كان 

خذ عنه بشكل موجز قد يقتصر أحيانًا كثيرة يعزو كل خبر إلى المؤلف أو الكتاب الذي أ
. ومنهم من يذكر الكتاب باسمه الكامل واسم مؤلفه ووصف (( قال فالن))على كلمتي 

الكتاب المخطوط ومكان وجوده وأحيانًا اسم ناسخه واسم من يملك الكتاب أو من اهداه أو 
. ولكن في تاريخ حلب أعاره وممن اتبع هذا المنهج هو ابن العديم في كتابه بغية الطلب

هذا ال يعني أن التاريخ افتقد السند أو استغنى عنه فإنه لم يهمل التوثي، وتحري الدقة في 
المعاهدات  نصوص ))النقل وينهج لذلك طرائقه الخاصة. وكذلك تزايد االعتماد على الوثائ، 

دوين هذا الت وازداد االعتماد عليها بعد أن عمل على ((أو نصوص الرسائل والخطب وغيرها
الكتّاب والموظفون الرسميون أيضاً وأدخلوا في مصنفاتهم ما يقع تحت أيديهم من محفوظات 
الدواوين وأحيانًا من نصوص الكتب التي يكتبونها هم أنفسهم، وقد اعتمد مؤرخو القرن 

                                                           
 .35ص ، الخالئف أخبار وفنون المعارف عيون:  القضاعي -1
 .378ص ، 1جـ ، والمؤرخون العربي التاريخ: مصطفى -2
 يروت،ب الهجري، عشر يالثان القرن حتى المسلمين المؤرخين معجم(: الغني عبد يسري) هللا عبد -3

 .12ص ، م1991 ، 1ط ، العلمية الكتب دار
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الرابع الهجري/العاشر الميالدي على الوثائ، واحتفظوا بنصوصها وذكروا أهم ما جاء فيها 
م(، 1030ه/422من معلومات دون ذكر النصوص بحذافيرها ومنهم مسكويه)

م(، أو كانوا يوردون بعض الفقرات طبقًا لحاجاتهم ومنهم 946ه/335والصولي)
م(  1267هـ/665م( وأبو شامة)ت1160ه/555القالنسي)ت
م( ، أما في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميالدي 1096هـ/488والروذراوري)

ت النصوص بحذافيرها لدى بعض المؤرخين، إعجابًا منهم بأساليبهم أو أساليب ظهر 
تاريخ ))م( في 1065هـ/458م(، والبيهقي)ت1029هـ/420أساتذتهم كما فعل المسبحي)ت

، أما القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميالدي توسع بعض الُكتاب في ذلك ((بيه،
رسائل والوثائ، الكثيرة المتدافعة كما فعل فتضخمت مؤلفاتهم بما حوته من نصوص ال

م(، وأصبحت 1148ه/542م(، وابن شاهنشاه)ت1200ه/597العماد األصبهاني)ت
الروح الوثائقية قد توطدت باستمرار كطريقة أساسية في المنهج التاريخي اإلسالمي ولكن 

ل التاريخ مع ذلك إلى تاريخ رسمي. الكاتب لم يصبح مؤرخًا رس  للدولة مياً دون أن تحوِّ
ولكن مؤرخًا موثوقًا . وقد أدى إلغاء السند إلى استقرار الرواية التاريخية واستقاللها، 

. وهذا ما يمكن مالحظته (1)وأصبحت الوثائقية أهم عنصر من عناصر الموضوعية فيه 
في المنهج التاريخي الذي ساد في العصر الفاطمي، حيث اتسم منهج مؤرخي تلك الفترة، 

السند واالبتعاد عنه في كثير من المواضع واعتماد المؤرخ طريقة سرد األحداث بإسقاط 
دون السند وخاصة تلك القريبة من عصر المؤرخ أو التي عاصرها، وسنتعرف على أهم 
مالمح المنهج التاريخي في العصر الفاطمي من خالل دراسة نموذجي اثنين من مؤرخي 

 العصر الفاطمي.   
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ق في كتابه فضائل مصر نموذجًا عن مناهج المؤرخين منهج ابن زوال  -2
 الفاطميين:

 مضمون الكتاب فضائل مصر وخواصها: -أ
 هذا كتاب جمعت فيه جمالً من أخبار مصر وفضائلها))يقول ابن زوال، في بداية كتابه:    

وصفتها ، اختصرته من كتابي الكبير في تاريخ مصر وأخبارها، ولم أذكر في هذا الكتاب 
. وربما القصد من ذلك سهولة النقل (1)((الخبر ليقرب على من أراده وباهلل التوفي، إسناد

 منه واالعتماد عليه واالستفادة منه.  
حيث أورد ابن زوال، في البداية اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة التي تحدثت    

م دراسات عن عالقة عن مصر، كما أورد أخبار فيما يخص مصر القديمة وآثارها وقد
المسلمين باألقباط، وذكر الرسل واألنبياء ودعائهم لمصر، وذكر من ملك مصر ومن 

، وعالج من كان بمصر من فالسفة اإلغري،، ملسو هيلع هللا ىلصًمحمد دخلها من أصحاب الرسول الكريم
وذكر ما أنجبته مصر من الفقهاء والعلماء، وأشاد بمن نبغ من مؤرخي مصر في العصر 

لك ربطها ومساجدها، وذكر ما تميزت فيه مصر عن غيرها من األمصار اإلخشيدي ، وكذ
، وكذلك أرضها وثغورها وذكر النشاط االقتصادي فيها  وما اشتهرت فيه من صناعات، 
وذكر النيل وأهميته لحياة مصر وأهلها وفيضانه، وأفرد فصاًل عن تاريخ القناة التي ربطت 

د الملك سنوسرت الثالث، وتحدث عن النظام النيل بالبحر األحمر)سيزوستريس( في عه
 اإلداري في مصر، كما أشاد بنشاطها التجاري وموقعها المميز. 

ورقة  70م( تقع في 1614ه/1023وللكتاب نسختين األولى مكتوبة بخط نسخي سنة)  
 48وهي محفوظة بدار الكتب المصرية، والثانية ُكتبت بخط نسخي بدون تاريخ، وتقع في 

 .(2)محفوظة بالمكتبة األزهرية ورقة، وهي
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 منهج ابن زوالق في كتابه فضائل مصر وخواصها:  -ب
اعتمد ابن زوال، في منهجه على أساس الترتيب الزمني المتسلسل فبدأ بالحديث عن  

تاريخ مصر القديمة ما قبل الميالد ثم ذكر األجيال واألمم بعد ذلك حتى يأتي على ذكر 
الشريفة ودخول المسلمين إلى مصر ، حيث اعتمد في سرد أحداث  اإلسالم والرسالة النبوية

يقوم هذا الترتيب على فكرة أساسية ويؤدي غرضًا  ، حيثتاريخ مصر على نظام الحوليات
مهمًا، ففكرته األساسية تنطل، من الشعور بوحدة التاريخ اإلسالمي، أي تاريخ النبوات 

والغرض الذي يؤديه مثل هذا العرض لألحداث المتعاقبة ألن دين األنبياء ودعوتهم واحدة 
هو معرفة مواقف األمم واألقوام عبر التاريخ البشري من دعوة األنبياء عليهم السالم 

. وأهم من كتب فيه ابن (1)واالطالع على النتائج التي ترتبت على تلك المواقف
أ، مبتدم( حيث قسم كتابه في السيرة على ثالثة أقسام هي: ال768هـ/151إسحا،)ت

والسيرة، والمغازي، وكتب كتابُا في تاريخ الخلفاء، وكذلك فعل عوانة بن الحكم 
جمع فيه الحديث عن الردة  (( كتاب التاريخ))م( الذي سمى أحد كتبه 764ه/147)ت

م( الذي سمى أحد كتبه 822هـ/207والفتوح وعهد الراشدين، وكذلك الهيثم بن عدي )ت
. والتاريخ على نظام السنين (2)ب له كتاب في تاريخ العجم ، ونس((التاريخ على السنين))

والحوليات، أو على نظام الطبقات هو الذي استقر عند مؤرخي القرن الثالث واستمر إلى 
م(، 1232هـــ/630م(، وابن األثير)1200هـ/597عهود متأخرة كما هو عند ابن الجوزي)

 .  (3)م( 1247ه/748م(، والذهبي)1373هـ/774وابن كثير)
م( 968-358/881-268) اتبع ابن زوال، أو كان قريبًا جدًا من منهج ابن الكندي 

في كتابه فضائل مصر المحروسة من حيث االعتماد على اآليات القرآنية واألحاديث 
النبوية الشريفة فيما يخص مصر، إضافة إلى الكثير من العناوين والتفاصيل الكثيرة الواردة 

أن ابن زوال، نقل الكثير عن الكندي مثال ذلك بداية حديثه عن في الكتاب، تدل على 
ن مملسو هيلع هللا ىلصًمصر وما ذكر اهلل عز وجل في كتابه العزيز عن مصر، وما رواه الرسول محمد 
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أحاديث عن مصر، وما كان في مصر من الحكماء وما فيها من األنبياء والصحاب 
 .  (1)وصف مصر وعجائبها والفقهاء والعلماء والشعراء ، وكذلك أخذ عنه ما ذكره في 

كما أشاد ابن زوال، بمصر وبأهلها في الجانب المرتبط بالرسل واألنبياء ودعائهم    
لمصر، وكذلك أشاد بموقف وزراء مصر في القديم، وبين أن اهلل سبحانه أثنى عليهم في 

ضوه ر متابه الكريم ألنهم قدموا النصح لفرعون، وذلك على العكس من وزراء نمرود الذين ح
. (2)على القتل والبغي حين شاورهم في أمر إبراهيم عليه السالم فقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم

كما أشار إلى من كان بمصر من فالسفة اإلغري،، فأشاد بما وضعوه من مؤلفات في 
الفلك والهندسة والطب والطبيعة وغيرها، كما أشاد بمن أنجبته مصر من الفقهاء والعلماء 

في قمة فقهاء وعلماء مصر وقتئذ، كما حوى منهجه على  (3)د بن أبي حبيبفجعل يزي
إشارة واضحة إلى مراكز الحركة العلمية والدينية في مصر كجامع عمرو بن العاص، الذي 
كان يعتبر ملتقى العلماء وطلبة العلم، ثم يؤكد ابن زوال، على الموقع الجغرافي التجاري 

ها وأنها كانت مصدر رز، الكثير من الوافدين إليها. وقد الذي تمتع به مصر وقيمة أراضي
أفرد فصاًل عن فضل نهر النيل على هذه البالد ولكن رواياته في هذا قد مزجت مع 
الروايات خرافية، حيث أشار إلى قصة قديمة من عادات المصريين وهي )عروس النيل( 

عد الفتح ه العادات قد انتهت بوأنهم كانوا يلقون فتاة بكر في النيل عند فيضانه ولكن هذ
اإلسالمي، ومن المرجح أن ابن زوال، قد تنبه إلى قضية تنافي هذه العادة مع الدين 
اإلسالمي وأشار إلى نفيها عند دخول مصر في الدين اإلسالمي، كما أشار إلى القناة التي 

 ((لمؤمنينير اخليج أم))ربطت نهر النيل بالبحر األحمر والتي أطل، عليها فيما بعد اسم 

                                                           
م(: فضائل مصر المحروسة، تح علي 968هـ/358الكندي ) أبو عمر بن محمد بن يوسف ت -1

 .46،26،22،20،15،  11محمد عمر، القاهرة مكتبة الخانجي، د.ت، ص
 .  14 ،13ص وخواصها، مصر فضائل: زوالق ابن -2
 والحرام، الحالل في المسائل علم بمصر أظهر من أول(: 745l/هـ128ت) حبيب أبي بن يزيد -3

 مصر اريخت في ألف من أقدم من حبيب ابن ويعد والفتن، والمالحم الترغيب في يتحدثون ذلك قبل وكانوا
 مصر فضائل: الكندي ابن.  اإلسالمية مصر مؤرخي قمة في الكندي ابن وضعه وقد اإلسالمية،
 الرجال، أسماء في الكمال تهذيب(: م1341/هـ742ت يوسف الحجاج أبي) المزي  ؛  4ص المحروسة،

 . 105ص ،32جـ م،1992 ،1ط الرسالة، مؤسسة بيروت، جـ،35 معروف، عواد بشار تح
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والهدف منها هو تنشيط الحركة التجارية في مصر ومع البالد العربية. كما تطرأ إلى النظام 
 .     (1)اإلداري فيها، والثغور، وانتشار المذاهب في مصر وخاصة التشييع في العصر الفاطمي

ت أو ااشتمل كتاب ابن زوال، حوادث من تاريخ مصر القديمة وبسبب الفقر في المعلوم  
مصادر تاريخية عن تلك الفترة من الزمن، لذلك اعتمد ابن زوال، على الروايات الشفهية 

ذكر الحكماء، )التي رددها المعاصرين له في مجالسهم، حيث ذكر في مواضع عديدة 
 .(2)( حدثني بعض أهل البدو، وذكر بعض علماء مصر....

نه يشوبها بعض الشك أو أقرب إلى الروايات بشأن أخبار مصر القديمة من المعتقد أ   
الخيال واألساطير كونها ابتعدت عن منهج البحث، كما ال تخضع لحكم المنط، والدليل 
العلمي، ولكن يعود الفضل البن زوال، في إثارة حب االطالع على تاريخ مصر القديمة، 

عادة إحياء حضاومحاولة جيدة منه في جمع أهم أحداث تلك الحقبة من ا رة مصر لزمن وا 
 .(3)يمةقدال

اتبع ابن زوال، في منهجه على الكثير من اآليات القرآنية فقد ذكر المواضع التي وقع    
منها ذكر مصر في القرآن الكريم، كما ورد في قوله تعالى:﴿أليس لي ملك مصر وهذه 

 .(5)﴿اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم﴾ :، وقوله تعالى(4)األنهار تجري من تحتي ﴾
أورد ابن زوال، األحاديث النبوية الشريفة التي جاء فيها ذكر اسم مصر كذلك، مثل كما   

ستفتح عليكم بعدي مصر، فاستوصوا بقبطها خيرًا، فإن لكم )): ملسو هيلع هللا ىلصقول رسول اهلل محمد 
من أعيته المكاسب فعليه بمصر، وعليه ))في حديث ثاني: ملسو هيلع هللا ىلصً، وقوله ((منهم ذمة ورحما
مصر أطيب األرضين ترابًا وعجمها أكرم العجم )) أيضًا:  ملسو هيلع هللا ىلص، وقوله ((بالجانب الغربي

، ويالحظ أن ابن زوال، سار على النهج نفسه في روايته ألحاديث الرسول (6) ((أنساباً 
 ملسو هيلع هللا ىلصالتي ورد فيها ذكر مصر، وخاصة تلك التي يوصي  فيها الرسول محمد ملسو هيلع هللا ىلصالكريم 

يل السالم وأم ولده إسماعأصحابه بقبط مصر، إذ كانت هاجر زوج إبراهيم الخليل عليه 
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منهم، كما كانت مارية القبطية زوج الرسول عليه السالم منهم أيضًا، وأورد ابن زوال، عدة 
قصص وأحداث بهذا الشأن منها أن والة مصر في العصر الفاطمي قد شاركوا األقباط 

ل بقي منذ هذا االحتفا )) :من كل عام وقال ابن زوال، احتفاالتهم بيوم الوفاء لنهر النيل
 .(1) ((عهد الفراعنة ويدل على التقارب بين أولي األمر وبين األقباط 

ويالحظ مما سب، أن ابن زوال، اتبع منهج ابن الكندي من حيث الرواية واإلسناد 
واالعتماد على روايات المحدثين ، لكن في كثير من المواضع ُيالحظ أنه قد أسقط السند 

مجالس العلم وحلقات الدرس ويؤكد ذلك قوله: قد حدثني منها واعتمد على ما سمعه من 
أحد العلماء...أو ذكر العلماء في مصر....في أكثر من موضع، فهو في كتابه قد غلب 
عليه أسلوب المحدثين باالعتناء بالسند من متن مكتوب أو من مصدر وروايات شفهية، 

زوال،  ، ثم أسقط السند وبدأ ابنفذكر أسماء الكثير من المحدثين الذين اعتمد على رواياتهم
 البساطة وسهولة إيصال المعلومة. بسرد األحداث بتعاقب دون إسناد، لعله قصد منها

ولعل هذا األمر يعلل بأن ميزة مؤرخي القرن الرابع الهجري/العاشر الميالدي هي إسقاط    
م لتبسيط حاولة منهالسند وكان هذا األمر شائعًا في المدرسة المصرية لتدوين التاريخ في م

 .(2)الكتاب وتقريب الخبر كما تم اإلشارة له سابقًا 
سار ابن زوال، في منهجه على أساس التخصيص بالتاريخ المحلي إذ أنه لم يخرج في    

كتاباته عن إطار تاريخ مصر وشخوصها وأعيانها ووصف ثغورها وفضائلها وأخبارها، وقد 
بالمشاهدة  كان معاصراً للفترة التي كتب عنها، وكان يقوم تميزت كتاباته بالدقة والتنسي، فقد

الحية بنفسه ولم يعتمد على غيره فيما أورده من أحداث، على عكس األخبار التي أوردها 
في مقدمة كتابه عن التاريخ القديم والعصور األولى قبل الميالد والتي اتسمت باألساطير 

 .  (3)تاب ابن زوال، في مقدمته وعنصر المبالغة والتهويل كما يذكر محق، ك
اعتمد المؤرخون الالحقون على ابن زوال، وعدوه مصدرًا تاريخيًا ضروريًا لفترة زمنية    

مهمة ولهذا نجدهم يشيرون إلى األحداث والتواريخ ويضعون كتاب ابن زوال، وشروحه 
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بما له من  لتاريخكمصدر للتأكيد كونه موردًا مهمًا من موارد المدرسة المصرية في تفسير ا
مشاركة ملموسة في الحياة الثقافية والفكرية بمصر في القرن الرابع الهجري/العاشر الميالدي 

 .(1)والتي تجلت فيما قدمه لمدرسة التاريخ بمصر آنذاك من مؤلفاته
 :مصادر ابن زوالق -ج

 اعتمد ابن زوال، في كتابه فيما يخص تاريخ مصر القديمة المصادر الشفوية: -جـ.أ
على روايات شفهية مأخوذة عن لسان معاصريه من أهل مجالس العلم وهذه الروايات 
غير موثقة أو مؤكدة ، ألن المصادر عن تلك الحقبة من الزمن قليلة جدًا، فاتسمت 
هذه الروايات والقصص بعدم الدقة واالبتعاد عن الموضوعية وكانت أقرب إلى 

م فرعون لموسى: وممن أخرجت مصر األساطير، كحديثه عن السحرة الذين أحضره
من األفاضل السحرة الذين أحضرهم فرعون لموسى، وكان عددهم اثنى عشر ألفًا ، 
تحت كل ساحر عشرون عريفًا، تحت يد كل عريف ألف من السحرة ، فكان جميع 
السحرة مائتي ألف واثنين وثالثين ألف ساحر ، آمنوا كلهم في ساعة واحدة ، وال يعلم 

ي ساعة واحدة أكثر من هذا . وكذلك حديثه عن الفراعنة في قوله: ومن من آمن ف
الفراعنة الذين خربوا الدنيا وغلبوا على مصر، بخت نصر، وهو من قرية من قرى بابل 
يقال لها: هو، دخل مصر في ستمائة ألف ما بين فارس وراجل، راكبًا على فرس يشبه 

شرة أشبار وعرضه شبر، أخضر الّنصل األسد، وورد أنه كان متقلدًا سيفًا طوله ع
، وغمده من ذهب ُمرّصع بالجوهر والياقوت  (2)كالسل، ينحدر منه شبه ماء الّسدر

 .(3)األحمر
أهم ما اعتمد عليه ابن زوال، في الحديث عن مصر  جـ . ب_ المصادر المكتوبة:

ضائل مصر ب فوتاريخها القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة، كما اعتمد على كتا
المحروسة للكندي حتى أنه اتبع منهج قريب جدًا على المنهج الذي اتبعه الكندي في 
كتابه، كما اعتمد على كتابات عدد من الصحابة والتابعين فيما يخص مصر منهم:)عبد 

                                                           
 .284الحسيني: منهج الحسن بن زوالق، ص-1
در: شجر النبق  نوع من األشجار ينمو قرب  العيون واألنهار قليل الشوك، يشبه ثمر العناب  -2 الس 

 .354، ص4لكنه أصفر اللون وطعمه مر.  ابن منظور: لسان العرب، جـ
 .12،22ص ، وخواصها مصر فضال: زوالق ابن -3
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وهنا إشارة  (1)م(، وكعب األحبار684ه_65اهلل بن عمرو بن العاص المتوفى سنة )
، اللذان اتهما بتفسير الحديث على أساس (2)تمد على االسرائيلياتإلى أن ابن زوال، اع

قصص وخرافات قديمة منسوبة لليهود أو النصارى وهذا ما يسمى باإلسرائيليات، وهنا 
سؤال الذي يفرض نفسه، هل كتابات وروايات ابن زوال، التي نقلها عنهما غير صحيحة 

ن رجمت عن كعب األحبار وعبد اهلل بويشوبها الشك؟. لكن الكثير من المصادر التي ت
، كما نقل ابن زوال، الكثير عن عمرو (3)عمرو بن العاص لم تشير إلى ذلك صراحة

 .(4)م( وغيرهم(633ه_43بن العاص )ت 
اعتمد ابن زوال، على الوثائ، والرسائل والخطب وعلى عدد  الوثائق: -جـ . ج

 العاص إلى عمر بن الخطاب من القصائد وأبيات الشعر، فقد ذكر رسالة عمرو بن
فيما فتحه من مدن مصر، وذكر أيضا رسالة عمر بن الخطاب إلى عمرو بن 
العاص يطلب فيها وصف أرض مصر، وذكر الخطبة التي أخبره بها أحمد بن 
سالمة والتي خطب بها عمرو بن العاص الناس في مصر، وذكر نصوص 

                                                           
 بن عمر خالفة في فأسلم يهودياً  كان اليماني، الحميري مانع بن كعب إسحاق أبو: األخبار كعب -1

 لصحابةا يحدث كان اليهود، بكتب خبيراً  كان عنه، هللا رضي عمر أيام في اليمن من المدينة وقدم الخطاب،
 حمدم بن علي الحسن أبو)األثير ابن.  والنسائي والترمذي داود أبو هل روى اإلسرائيلية، الكتب عن

: . الصفدي1042ص م،2012 ،1ط حزم، ابن دار بيروت، الصحابة، معرفة في الغابة أسد(: الجزري
 .   260ص ،24جـ بالوفيات، الوافي
 يهاف لنسبةوا ، إسرائيلي مصدر عن تروى حادثة أو قصة وهي ، إسرائيلية جمع اإلسرائيليات: -2

 ولفظ ، اليهود ينسب وإليه عشر، االثنى األسباط أبو إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب وهو ، إسرائيل إلى
 ، يهوديةال القصص من وأشمل أوسع هو ما على ويطلقونه والحديث التفسير علماء يستعمله إسرائيليات

 لأص في منسوبة قديمة طيرأسا من والحديث التفسير إلى تطرق ما كل على يدل اصطالحهم في فهو
 اإلسالم أعداء دسه ما كل اإلسرائيليات أيضاً  وعدوا غيرهما، أو نصراني أو يهودي مصدر إلى روايتها
  نالمسلمي عقائد بها ليفسدوا قديم مصدر في لها أصل ال أخبار من والحديث التفسير على وغيرهم
 .14-13ص ، ت.د ، وهبة مكتبة القاهرة، ، والحديث التفسير في اإلسرائيليات(: حسين محمد)الذهبي
 الموجود عبد عادل تح الصحابة، تمييز في اإلصابة(:  م1448هـ/852ت علي بن أحمد)جحر ابن -3

) حجر ابن  ؛  165 ،4جـ ، 482 ،5جـ م،1995 ،1ط العلمية، الكتب دار بيروت، جـ،5 معوض، وعلي
  ؛  438ص ،8جـ م،1908 ،1ط المعارف، دائرة مجلس الهند، جـ،12 التهذيب، تهذيب: ( علي بن أحمد
 م،2001 ،1ط الخانجي، مكتبة مصر، جـ،11 عمر، محمد علي تح الكبير، الطبقات(: محمد) سعد ابن
 خان، المعيد عبد محمد تح الثقات، :(أحمد بن حبان بن محمد)حبان ابن  ؛ 500ص ،9جـ ،449ص ،9جـ
 إبراهيم بن إسماعيل)البخاري   ؛  29ص ،9جـ م،1973 ،1ط العثمانية، المعارف دائرة الهند، جـ،10
 ،7جـ ت،.د المعارف، دائرة م،.د جـ،9 يحيى، بن الرحمن تح عبد الكبير، التاريخ(: م869/هـ256 ت
 .224ص

 . 96، 94،  75،  74،  24،  21، 12 - 10ابن زوالق: فضائل مصر وخواصها ، ص  -4
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ائل الرسل مصر خيرًا، و وأحاديث للرسول عن لسان عمر بن الخطاب يوصي بأه
) وص وملك األقباط في مصر آنذاك وهالعا المتداولة بين عمرو بن

 .(2)((1)المقوقس
فضاًل على عدد من القصائد وأبيات الشعر ذات عالقة بمصر ووصفها مثاًل    

 ذكر قول ألحد الشعراء في وصف أهرام مصر دون ذكر الشاعر:
 اُم              واستصغرت لعظيمها األحالُم  َخَسرت عقوَل أولى النهي األهر        
هامُ         ملساء منّبـقة  البناء  شواه،                  قصرت   لعاٍل  دونهن  س 
 لم أدر حين كبا التفكير دونها                 واستوهمـت   لعجيبها  األوهاُم        
ل   ُكّن  أم  أعالم ؟   أقبور  أمالك األعاجم هن َأم                      ّلسم  َرم   ط 
 كما يذكر أبيات للشاعر محمد بن القاسم الدرامي في وصف النيل:     

 كأنما     النيل    إذا        نسيم   ريح    حركه           
اللة     ُمَمسَّكــه            ُبنّيــة    ترقص   في          غ 
   (3)كــها         لــكل   عضو حركه تريـَك  في   تحــريــ          

 وغير ذلك من الرسائل وأبيات الشعر الواردة في الكتاب.    
   

أن يكون المؤلف شاهد عيان على األحداث التي ذكرها ولهذه  شاهد عيان: -جـ . د
المعلومات أهمية خاصة كونه قد شاهدها وعاينها بنفسه دون وسيط أو معاصرة الحدث 

لى األقل، فقد كان ابن زوال، معاصرًا للكثير من األحداث التي كتب والقرب منه ع
عنها وخاصة فيما يخص بني اإلخشيد والخلفاء الفاطميين وخاصة المعز لدين اهلل 
وقائده جوهر الصقلي، وكذلك ما ذكره من صفات عن نهر النيل، وأسوا، وأحياء مصر 

 .(4)وغيرها

                                                           
  .سنة وثالثين أحدى مصر حكم منباهي، بن جريج وهو األقباط من مصر حكم من أخر: المقوقس -1

 إحياء دار ، القاهرة جـ،7 مصطفى، محمد تح الدهور، وقائع في الزهور بدائع(: أحمد بن محمد) أياس ابن
 . 89ص ،1جـ م،1975 ،1ط العربية، الكتب
 .95، 85 -83، 79، 61ابن زوالق: فضائل مصر وخواصها ، ص  -2
 .77،71ر وخواصها ، صابن زوالق: فضائل مص 3
 .100 ، 99 ، 57 ، 56 ، 54 ، 51ص ، ابن زوالق: فضائل مصر وخواصها  -4
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من خالل كتابه عيون المعارف منهج المؤرخ محمد بن سالمة القضاعي   -3
 وفنون أخبار الخالئف:

جمع القضاعي في كتابه جماًل من أنباء األنبياء وتاريخ الخلفاء، وواليات الملوك   
واألمراء، ورتبه على السنين من لدن خل، آدم عليه السالم مروراً باألنبياء والخلفاء إلى عام 

 . م(1030هـ/422)
 ون المعارف وفنون أخبار الخالئف:     المنهج القضاعي في كتابه عي -أ
أعطى القضاعي صورة واضحة للمنهج التاريخي اإلسالمي في وحدة الخل، ووحدة  

، فقط بدأ كتابه من آدم عليه السالم مرورًا بجميع األنبياء . وقد (1)األمم، ووحدة الرساالت
العقيدة أحكامها فاالرتباط بكان ملتزم بمنهج العقيدة اإلسالمية ولم يخالف مبدأ وال حكماً من 

 .(2)اإلسالمية وااللتزام بها هدف وغاية المنهج التاريخي
ال فيما إ أعطى صورة مختصرة رائعة عن تاريخ األنبياء _غير متأثرة باإلسرائيليات 

_ مؤكدة وحدة تاريخ الرسالة اإلسالمية (3)ندر حيث يشير إلى اطالعه على كتاب التوراة
 وامتدادها.  

 وفي ذلك إشارة واضحة ملسو هيلع هللا ىلصل الخالفة محور التاريخ اإلسالمي بعد رسول اهلل محمد جع   
إلى وحدة األمة في نظر علماء األمة . كما يعطي معلومات إدارية إذ عدد أمراء األقاليم 

 .(4)وكتابهم ووزرائهم وقضاتهم وحجابهم 
ؤكد املة ، وياعتمد على توضيح الصورة ونقل المعلومات بعبارات مختصرة واعية ش   

هذا كتاٌب أجمع فيه بمشيئة اهلل تعالى وعونه جماًل من أنباء األنبياء عليهم ))ذلك قوله: 
هـ . وغرضي فيه االختصار 422السالم وتواريخ الخلفاء، وواليات الملوك واألمراء إلى سنة 

ن القصد أ . والبد((لمن أراد حفظه بالمذاكرة، ففيه كفاية للمحاضرة وبلغة مقنعة للحاضرة
 في كالمه، هو إيصال المعلومة للقارئ بسهولة واختصار. 

                                                           
 .34-33، 26صعيون المعارف وفنون أخبار الخالئف ، : القضاعي -1
 .178ص ،  اإلسالمي التاريخ كتابة منهج: السلمي -2
 .134، 123القضاعي : عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف ، ص -3
 453،  450،  447 - 445، 438،  34عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف ، ص :لقضاعيا -4

 ،455  ،459  ،462  ،467  ،485. 
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تبدو في الكتاب قدرة القضاعي الرائعة على الصبر بالتتبع الواعي، والنقد الدقي،، حيث    
يكثر القضاعي عن الحدث الواحد أكثر من رواية محاولة منه للوصول إل الرواية األصح 

الزمان من لدن هبوط آدم عليه السالم إلى هجرة  ومثال ذلك ما ذكره عن مدة ما مضى من
وذكر عدة روايات عن ذلك، والروايات التي ذكرها عن مكان  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول الكريم محمد 

هبوط سيدنا آدم عليه السالم . وما ذكره أيضًا عن نوح عليه السالم، ومتى بعث، وماله 
 .(1)ها من الرواياتوغير  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد من عمر وقت ذلك، وكذلك في حديثه عن خاتم النبوة 

كما اهتم بصياغة المنقول ، وعرضها بجالء ووضوح باختصار شديد ليس على حساب    
الوضوح، واإليجاز الواعي لدى القضاعي ُيّدخر للتركيز على المادة التاريخية، وأحداثها 

اتبع القضاعي طريقة المحدث ، كما وأشخاصها، ويخلو كتابه من االقتباسات الشعرية
في رواية األخبار، فهو يسير بطريقة المؤرخين مستفيدًا من طريقة المحدثين عندما  المؤرخ

يختار أو يصدر حكمًا، إذ ابتعد عن تزاحم الروايات وسالسل اإلسناد وخاصة عندما يبدأ 
، حيث يعتمد أكثر على طريقة السرد (2)بالحديث عن الخلفاء الراشدين وحتى نهاية الكتاب

وية أو أقاويل ولم يذكر أي مصادر أو كتب نقل عنها، وربما يعود ذلك وقلما يعتمد على را
إلى أن األحداث والروايات أصبحت أكثر دقة ووضوح وأكثر مصداقية مع وجود مصادر 
قد عاصرت أحداث تلك الفترات. ولعله يهدف من هذا السهولة والبساطة، ويبدو أن 

ابه ، ويؤكد ذلك ما يذكره في مقدمة كتالقضاعي اتبع هذا األسلوب في الكثير من مؤلفاته
وقد سلمت من التكلف محذوفة األسانيد )) شهاب األخبار في الحكم واألمثال واآلداب: 

 .(3)((مبوبة أبواب على حسب تقارب األلفاظ لتقرب تناولها ويسهل حفظها 
ر ليه ويذكصلت إومنهج القضاعي في جملته يقوم على إيراد األخبار باألسانيد التي و 

ذكر الرواة والمؤرخون الذين أخذ عنهم ومنهم: أبو جعفر و  ،مصادر معلوماته
، والذي نسب إليه قصص كثيرة من (4)م(وهب بن منبه923-839هـ/310-223الطبري)

                                                           
 .186،  76،  67،  59،  56القضاعي: عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف ، ص  -1
 .576-297،  34القضاعي: عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف ، ص -2
 غازي بمكتبة مخطوط ، واآلداب واألمثال الحكم في األخبار شهاب(:  سالمة بن حمدم)القضاعي  -3

 . و 1 ورقة  ،783 الرقم ذات مصورة نسخة ، خسروبك
 األوائل بأخبار معرفة له التابعين، من إخباري: م(732-662ه/114-42) منبه بن وهب -4

 =من عاء،بصن ولد اليمن، إلى كسرى بهم بعث الذين الفرس أبناء من أصله الملوك، وسير األنبياء وأحوال
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فساد عقول المسلمين، ولكن نفى العلماء النقاد ذلك  اإلسرائيليات، وُرمَى بالكذب والتدليس وا 
بأنه رجل منزه عما ُرمَى به، بريء من كل ما نسب وتبين بحسب ما ذكروه عن وهب، 

، كما نقل ((كان ثقة صادقًا، كثير النقل من كتب اإلسرائيليات)). فقال عن الذهبي: (1)إليه
. (3)، والبخارى يعتمد عليه ويوثقه(2)((كان ثقة))الذهبي عن العجلي والنسائي وأبو زرعة: 

، (7)، وشعيب الجبائي(6)،و محمد بن إسح،(5)، والواقدي(4)كما نقل القضاعي عن والكلبي
وغيرهم، في حين أن بعض األخبار يوردها بدون إسناد،  (9)، وابن حبيب(8)وابن هشام

ويظهر هذا بشكل واضح في كثير من المواضع، فقد كان يعتمد في معلوماته على مجهولين 
آخرون، وذكر أن قيل، يقال ، قال أحدهم، روي عن جماعة من الصحابة، قال  ))فيقول : 
 . (10)((الفالن

                                                           
 تابك األخيار، قصص القدر، كتاب ، األنبياء قصص حمير، من المتوجة الملوك ذكر في تصنيف آثاره

 . 79ص ،4جـ كحالة: معجم المؤلفين،.  االسرائيليات
 . 83ص والحديث، التفسير في اإلسرائيليات: الذهبي -1
 .4140ص ،3جـ النبالء، أعالم سير: الذهبي.-2
 . 83ص والحديث، التفسير في اإلسرائيليات: الذهبي -3
الكلبي: هشام بن محمد الكلبي النسابة الكوفي ، له كتاب ))الجمهرة(( في النسب، وهو من محاسن  -4

م( في الكوفة.  ابن خلكان: 819هـ/204الكتب في هذا الفن ، وكان من الحفاظ المشاهير ، توفى سنة )
 .82، ص6ن وأنباء أبناء الزمان، جـوفيات األعيا

م (: محمد بن عمر بن واقد األسلمي، صاحب التصانيف 822-747هـ/ 207-130الواقدي) -5

جـ 4م(: ميزان االعتدال في نقد الرجال، 1347هـ/748والمغازي.  الذهبي ) محمد بن أحمد بن عثمان ت
 .662، ص  3، بيروت، دار المعرفة ، جـ

م( 768-669هـ/151-80و محمد بن إسحاق بن يسار المطليي المدني )محمد بن إسحاق: ه -6

العالمة الحافظ اإلخباري أبو بكر القرشي، صاحب السيرة النبوية ، طلب العلم بالمدينة من أول صباه ، 
ن العلم بالمدينة قبل مالك وذويه.  الذهبي: تذكرة الحفاظ ، جـ  .    172، ص 4وهو أول من دو 

 وفيات في خلكان وابن غبر، من خبر في العبر في الذهبي عند ترجمة له أجد لم: الجبائي شعيب -7

 . بالوفيات الوافي في والصفدي الزمان، أبناء وأنباء األعيان
م(: هو أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الذهلي، من أئمة اللغة 883هـ/218ابن هشام)ت -8

بد هللا البكائي ونسبت السيرة له فيقال :سيرة ابن هشام والنحو، روى سيرة ابن إسحاق عن زياد بن ع
،ونسب له كتاب التيجان في ملوك حمير ، وهو لوهب بن منبه ، لكنه وصل إلينا عن طريق ابن هشام.  

 .2584، ص 2الذهبي : سير أعالم النبالء ، جـ
 الهاشمي عمرو بن أمية بن حبيب بن محمد جعفر أبو النسابة اإلخباري العالمة: حبيب ابن -9

(  صاحب كتاب المنمق في أخبار قريش. ابن حبيب) أبو جعفر  م859/هـ245) سنة  المتوفى البغدادي
 .3م، ص1985، 1محمد(: المنمق في أخبار قريش، تح خورشيد أحمد فاروق، بيروت، عالم الكتب، ط

، 99،  95،  88،  85،  84،  75، 71القضاعي : عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف، ص -10

104  ،105  ،106  ،109  ،111  ،125  ،220،186   ،348  ،353 . 
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اب، يزعم بعض أهل الكت ))ومن المالحظ أنه كان يشكك في صحة الرواية وذلك بقوله:    
ذا أورد أكثر من رواية ولم((زعم بعضهم ، وُيقال إن ، زعم الطبري ، يزعم أهل التوراة   . وا 

منها شيئًا، وكان يستشهد ، وال يرجح (1)يستطيع الترجيح ختم كالمه بقوله : فاهلل أعلم بذلك
باآليات القرآنية في حديثه عن لوط عليه السالم وسيدنا عيسى عليه السالم وشمويل عليه 

 .(3)، وأصحاب الكهف وغيرها، واألحاديث النبوية الشريفة ولكن بقلة(2)السالم
اعتمد القضاعي على منهج يجمع بين منهج المحدثين القائم على األسانيد لغرض    
ي، العلمي، وبين منهج اإلخباريين المتحررين من االلتزام باألسانيد التي كانت سمة التوث

 العلم والمعرفة في ذلك العصر، ولعله كان يهدف إلى إيصال الفكرة ببساطة وسهولة. 
كان القضاعي، كما يبدو من آثاره، مؤرخًا دقيقًا ثقة، يزن روايته ويمحصها، وكانت    

ية وخاصة الفترة التي عاصر أحداثها، مصدر لكثير من المؤرخين روايته عن مصر اإلسالم

                                                           
، 123،  105،  95،  93،  89، 63القضاعي : عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف ، ص -1

125. 
 إسرائيل وبن وكان إسماعيل، وبالعربية هلقانا، ابن وقيل بالي، بن شمويل هو: السالم عليه شمويل -2

 من بقي كني ولم. معه يقاتلون نبياً  لهم يبعث أن تعالى هللا سألوا الكنعانيين، وهاجمهم البالء ليهمع طال لما
 هفسمت شمويل، فولدت. غالماً  يرزقها أن هللا تدعو وكانت – حنا اسمها – حبلى امرأة إال النبوة سبط

 فلما السالم، عليه داود لدو سنة وعشرين اثنين بلغ ولما يعقوب، بن الوي بن قاهث ولد من وهو شمعون،
 الطبري )أبو جعفر محمد بن. ملكاً  شمويل طالوت لهم وبعث. نبياً  هللا بعثه سنة، أربعين شمويل أكمل

جـ ، القاهرة ، دار 10م(: تاريخ الرسل والملوك ، تح محمد أبو الفضل إبراهيم ، 922هـ/310جرير ت 
. وقد 19المعارف وفنون أخبار الخالف، صعيون : القضاعي  ؛ 467ص ،1جـ ، د.ت،2المعارف ، ط

ُهم   لَُهم   جاء في قوله تعالى: َوَقالَ  َ  إِن   َنبِيُّ نُ  َناَعلَي   ال ُمل كُ  لَهُ  َيُكونُ  أَن ى َقالُوا َملًِكا َطالُوتَ  لَُكم   َبَعثَ  َقد   هللا   َوَنح 
هُ  بِال ُمل كِ  أََحقُّ  تَ  َولَم   ِمن  َ  إِن   َقالَ  ال َمالِ  ِمنَ  َسَعةً  ُيؤ  َطَفاهُ  هللا  ُكم   اص  َطةً  َوَزاَدهُ  َعلَي  مِ  ال ِعل مِ  فِي َبس  ُ  َوال ِجس   َوهللا 

تِي ُ  َيَشاءُ  َمن   ُمل َكهُ  ُيؤ  يعني اهلل قوله بذلك: وقال للمأل من بني .247 اآلية: البقرة سورة. َعلِيم   َواِسع   َوهللا 
ألتم، وبعث لكم طالوت ملكًا. فلما قال لهم نبيهم شمويل إسرائيل نبيهم شمويل: إن اهلل قد أعطاكم ما س

ذلك، قالوا: أنى يكون للطالوت الملك علينا، وهو من سبط بينامين بن يعقوب، وسبط بينيامين سبط ال ملك 
محمد بن جرير(: تفسير (فيهم وال نبو، ونحن أح، بالملك منه ألاننا من سبط يهوذا بن يعقوب .الطبري

جـ، بيروت، 7، تح بشار معروف و عصام الحرستاني،   جامع البيان في تأويل آي القرآن الطبري عن كتابه
 .108، ص2م، جـ1994، 1مؤسسة الرسالة، ط

،  136، 122،119، 108،  94، 66القضاعي: عيون المعارف وفنون أخبار الخالف ، ص -3

144 ،147 ،151  ،153  ،157 ،163 ،170 ،173. 
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 كان متفننًا في عدة علوم، لم أرَ  ))المتأخرين، ويؤكد ذلك قول بعضهم: كقول ابن ماكوال:
 .(1)((بمصر من يجري مجراه

  مصادر القضاعي: -ب
 مصادر مكتوبة: -ب.أ

لم مس))ويعتمد القضاعي على مصادر جيدة، فاعتمد على الصحيحين 
 وأخذ عنه ((تاريخ الرسل والملوك))، كما اعتمد على كتاب الطبري ((والبخاري

زمن هبوط آدم عليه السالم ، وأيوب عليه  ))الكثير مثال ذلك في حديثه عن 
لياس عليه السالم ،  السالم ، الخضر عليه السالم ، وحزقيل عليه السالم ، وا 

األخدود ، وفي مولد الرسول  وملك طالوت، وذو الكفل عليه السالم ، وأصحاب
ة وخالف ملسو هيلع هللا ىلصً،أوالد الرسول الكريم محمد وزوجته غزية بنت دودان،  ملسو هيلع هللا ىلصالكريم محمد 

. وأكثر من األخذ من سيرة ابن إسحا، ومثال ذلك (2) ((عمر بن الخطاب وغيرها
ي ، وف ملسو هيلع هللا ىلصمكان هبوط آدم عليه السالم، وفي ذكر غسل الرسول الكريم محمد  ))

وفي الحديث عن زوجات الرسول الكريم ، ملسو هيلع هللا ىلصًلكريم محمد ذكر دفن الرسول ا
.واعتمد على ابن (3) ((وغيرها الكثيرملسو هيلع هللا ىلصً، وأبناء الرسول الكريم محمد  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد

وقد أخذ عنه  ((المعارف))م( في كتابه 889-828هـ/276-213قتيبة الدينوري)
، ومن شارك ملسو هيلع هللا ىلصًعن أصحاب الكهف، وموالي الرسول محمد))عدة روايات منها

، وفي حديثه عن خالفة عمر بن الخطاب، وخالفة الوليد ملسو هيلع هللا ىلصمحمد فن الرسولفي د
-195. وكذلك اعتمد على كتاب الجاحظ) (4)((بن عبد الملك وغيرها

ة تاريخ وال)) ، وكتاب أبو عمر الكندي ((نظم القرآن الكريم))م( 868-810هـ/255

                                                           
 واألنساب، والكنى األسماء في والمختلف المؤتلف عن االرتياب رفعل في اإلكما  :ماكوال ابن -1

 .  146ص
،  458،  457،  365،  352،  325،  324،  16، ص1الطبري: تاريخ الرسل والملوك، جـ -2

 .195،  4، جـ 236، 167،  3، جــ 165،  124،  120،  119،  2، جـ 475،  462،   461
م(: السيرة النبوية، تح أحمد 768هـ/151بن يسار المطلبي المدني ت  ابن أسحق )محمد بن اسحق -3

 702،  2، جـ 289،  286،  1م ، جـ2004،  1جـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط2فريد المزيدي ، 
 ،705  ،719. 

م( : المعارف ، القاهرة، د.د ، 889هـ /276ابن قتيبة )أبو محمد عبد هللا بن مسلم الدينوري ت -4

 .122،  117،  61،  49،  47،  18د.ت ، ص 
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، م الكلبي، واعتمد أيضًا على ما رواه وهب بن منبه، و هشا((مصر وقضاتها
ومحمد بن إسح،، وشعيب الجبائي ، وابن هشام ، وأبو بشر الدوالبي محمد بن 
أحمد بن حمادة. كما اطلع القضاعي بشكل مباشر على كتب أهل الكتاب)التوراة( 

وارة ورأيت في بعض تواريخ أهل الت))يؤكد ذلك في قوله في شمويل عليه السالم: 
رة سنة. وأنه مات وله اثنتان وخمسون أن شمويل دّبر بني إسرائيل إحدى عش

 .(((1)سنة. واهلل أعلم
 مصادر شفوية: -ب.ب     

اعتمد القضاعي على روايات شفهية منقولة وأقاويل غير منسوبة بعد أن أسقط    
عنها السند ويالحظ ذلك في مواضيع كثيرة من كتابه حيث يستخدم كما تمت 

قيل ، ويقال ، وقال أحدهم ، ذكر ) مثلاإلشارة له سابقًا كلمات تدل على مجهول 
حيث اعتمد ذلك في عدة روايات مثل حديثه عن آدم عليه السالم ونوع  (أخرون

الثمار الذي نهاه عن اهلل عز وجل، وروايته عن إدريس عليه السالم حين رفع 
إلى السماء ، وموعد بعث سيدنا يونس عليه السالم، ويحيى عليه السالم، وفي 

يه السالم، وفي حديثه عن ذو القرنيين وهو أول القياصرة وهو صلب عيسى عل
من ولد سام بن نوح، فهو مذكور في القرآن الكريم، في قوله سبحانه وتعالى: 

إّنا مكّنا في األرض ﴿ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرًا 
م النبوة، وفي ، واالختالف في خات(2)فأتبع سببًا ﴾ وآتيناه من كل شيء سبباً 

المرأة التي وهبت نفسها، فقد اعتمد على ترجيح عدة شخصيات، حيث 
اختلف فيها، فقيل هي ميمونة، وذلك أن خطبة رسول اهلل انتهت إليها وهي )):يذكر

ّية بنت . وقيل: هي أم شريك غز ((البعير وما عليه هلل ورسوله))على بعيرها. فقال: 
  ((مة بن لؤي. وقال غيره: هي خولة بنت حكيمجابر. ويقال: هي امرأة من بني سا

 .   (3)وغيرهم الكثير

                                                           
 .134 ص ، الخالئف أخبار وفنون المعارف عيون القضاعي -1
 . 85-83 اآليات: الكهف سورة -2
،  144،  139،  135،  74، 65القضاعي: عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف ، ص -3

 ،186  ،227. 
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أن يكون المؤلف شاهد عيان على األحداث التي ذكرها  شاهد عيان: -ب.ج
ولهذه المعلومات أهمية خاصة كونه قد شاهدها وعاينها بنفسه دون وسيط أو 

 اصراً معاصرة الحدث والقرب منه على األقل، فقد كان القضاعي أنه كان مع
للدولة الفاطمية، فيمكن االستنتاج أن ما ذكره القضاعي عن المعز لدين اهلل وما 

م( كان شاهد عيان عليه ، فقد أرخ 1030ه/422بعده من الخلفاء حتى عام )
لتلك الفترة بما شاهده وسمعه دون االعتماد على روايات غيره من المؤرخين كما 

 .(1)شاهدنا سابقاً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .576-563ئف ، صالقضاعي: عيون المعارف وفنون أخبار الخال -1
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 :التاريخيةابعًا_ فنون الكتابة ر 
 التاريخ العام: -1

يضم هذا نوع موضوعات شتى تبدأ في الغالب من بدء الخليقة من آدم عليه    
السالم ثم يتوالى الحديث عن أمم ما قبل اإلسالم بما فيها قصص األنبياء وأخبار 

بدأ ي األمم والملوك وسيرهم ويكون الحديث عنه كمقدمة للتاريخ اإلسالمي الذي
ويتابع المؤرخ أخبار العالم اإلسالمي إلى عصره بداية  ملسو هيلع هللا ىلصمن سيرة الرسول محمد 

التأليف الفعلي لهذا النوع كانت مع بداية القرن الثالث الهجري/التاسع الميالدي 
تقريبًا، حيث استتبت الفتوحات اإلسالمية ونشطت حركة ترجمة الكتب واتسع أف، 

. وأول من ألف من التاريخ العام هو الكتاب (1)المؤرخ ليصبح ذا نظرة شاملة
م( وهو تاريخ مرتب على السنين، 822هـ/207المنسوب للهيثم بن عدي )ت

، لم يصل إال جزء بسيط منه، اعتمدت عليه المصادر (2)((المثالب))المسمى 
-213)البن قتيبة الدينوري ((المعارف))، وكتاب (3)األساسية في التاريخ اإلسالمي

ألبي  ((األخبار الطوال))، وكتاب (4)مرتب على الحوليات م(889-828هـ/276
 ((التاريخ))، وكتاب (5)م(895ه/282حنيفة الدينوري)ت 

لمحمد بن جرير  ((تاريخ الرسل والملوك))، وكتاب (6)م(904هـ/292لليعقوبي)ت
لعلي بن  ((مروج الذهب ومعادن الجوهر))، وكتاب (7)م(922هـ/310الطبري)ت

                                                           
األحمدي)سمر( : المؤرخون في القرن الرابع الهجري من خالل كتاب سير أعالم النبالء لإلمام  -1

 .244، 238،  227م ، ص2009الذهبي ، السعودية ، جامعة أم القرى ، 
 .145ابن النديم: الفهرست، ص -2
 ،((ديع بن للهيثم المثالب بكتا))(: القادر عبد محمد)وخريسات(الهادي عبد مصطفى عصام)عقلة -3

 . 23ص ،3 العدد م،2010 واآلثار، للتاريخ األردنية مجلة
 .2ابن قتيبة الدينوري: المعارف، ص -4
 عةمطب ليدن، جرجس، فالديمير تصحيح الطوال، األخبار(: داود بن أحمد حنيفة أبو)الدينوري -5

 . 2ص م،1888 بريل،
 طبعةم ليدن، اليعقوبي، تاريخ(: وضاح بن وهب بن فرجع بن يعقوب أبي بن أحمد) اليعقوبي -6

  م،1883 بريل،
 . 3ص ،1جـ والملوك، الرسل تاريخ: الطبري -7
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واستمر هذا النوع في التطور على مر  (1)م(956ه/346سعودي )تالحسين الم
 العصور. أما المؤلفات التي تدخل ضمن هذا السيا، في العصر الفاطمي هي:

ألبو محمد الحسن بن ابراهيم بن الحسين بن الحسن   _ التاريخ على السنين :
بن علي بن خالد بن راشد بن عبد اهلل بن سليمان بن زوال، المصري 

 .(2)م(997_919ه/387_063)
لمحمد بن سالمة بن جعفر بن علي  _ عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف:

 .(4) نزهة األلباب في جامع التواريخ واأللباب. وله أيضًا (3)بن حكمون القضاعي
 ألبو الحسن بن أبي السرور بن تحفة الظرفاء في أخبار األنبياء والخلفاء :  _

و تاريخ مختصر لألنبياء والخلفاء إلى نهاية عهد الخليفة عبد اهلل الروحي ، وه
م( وله تكملة إلى نهاية حكم 1036ه/427الظاهر إلعزاز دين اهلل في سنة )

 .(5)م( 1171هـ/567الخليفة العاضد لدين اهلل )
م( ذكر فيه أسرار 1202هـ/599إلبراهيم بن وصيف شاه )ت _ عجائب الدنيا:

.وابن وصيف ممن أدرك الدولة (6)ئب ما صنعوا الطبائع وأصناف الخل، وغرا
الفاطمية وعاش عصر صالح الدين في مصر ، كان مولع بالتاريخ والغرائب 

 .(7)واألخبار
 
 
 
 
 

                                                           
 ومعادن الذهب مروج(: م957هـ/346ت علي بن الحسين بن علي الحسن أبو) المسعودي -1

 . 2ص م،2005 ،1ط العصرية، المكتبة بيروت، جـ،4 مرعي، حسن كمال تح الجوهر،
 .807ص ، 2جـ ، األدباء معجم: حمويال -2
 .33القضاعي: عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف ، ص -3
 .128ص ، 6جـ ، العربي األدب تاريخ: بروكلمان -4
 .128 ص ، 6 جـ ، العربي األدب تاريخ: بروكلمان -5
 .1126، ص2خليفة : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، جـ  -6
 .194-193، ص 2العربي والمؤخرون ، جـمصطفى: التاريخ  -7
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 كتب التاريخ الخاص )تواريخ محلية وبلدان(: -2

هي الكتب التي تتناول أخبار الخالفة أو الخلفاء حسب ترتيب خالفتهم أو االقتصار   
خلفاء الراشدين أو خلفاء بني أمية في المشر، أو األندلس أو خلفاء بني على أخبار ال

العباس أو أخبار الدول التي استقلت عن الخالفة العباسية كالبويهية، والفاطمية، 
واإلخشيدية، كذلك تناولت األخبار الداخلية في الدولة مثل الفن والمعارك التي قامت 

 .  (1)داث الداخليةضد الدولة اإلسالمية وغيرها من األح
ن لعبد الرحم ((تاريخ مصر أو تاريخ علماء مصر))وأشهر الكتب في هذا النوع،    

وكتاب  ((تاريخ األندلس))م(، وكتاب 1008ه/399بن أحمد بن يونس الصدفي) ت
أخبار ))م(، وكتاب 981ه/371لمحمد بن حارث الخشني)ت ((تاريخ األفريقيين))

 ((الخلفاء الكبير))وكتاب  ((تاريخ أعمار الخلفاء))تاب ، وك(2)للمسعودي  ((الخوارج
ألبو الحسن علي بن محمد المدائني  ((الخوارج))وكتاب  ((الردة))وكتاب 

، (3)م(859هـ/245لمحمد بن حبيب )ت ((تاريخ الخلفاء))م(، وكتاب 838ه/224)ت
 .(4)لمحمد بن إبراهيم النعمان القاضي أبو حنيفة ((افتتاح الدعوة))وكتاب 

 ومن كتب التاريخ الخاص في العصر الفاطمي: 
 .(5)البن زوال، _  فضائل مصر وخواصها:    

على غرار فضائل مصر وهو خاص بتاريخ  البن زوال،،_ التاريخ الصغير: 
 .(6)مصر منذ الفتح اإلسالمي

البن زوال، أيضًا، ذكره ابن خلكان وهو كتابي إخباري تاريخي  _ خطط مصر:
، ذكر الخطط منذ قيام الفسطاط وتوزيع مناطقها (7)وصف الجغرافياعتمد فيه ال

نشاء معاهدها األولى، وذكر باقي المدن المصرية وكذلك ذكر خطط  بين القبائل وا 
                                                           

 .338السلمي: منهج كتابة التاريخ اإلسالمي ، ص -1
األحمدي: المؤرخون في القرن الرابع الهجري من خالل كتاب سير أعالم النبالء لإلمام  -2

 .250-248الذهبي، ص
 .240-239السلمي: منهج كتابة التاريخ اإلسالمي ، ص -3
 .2ص دعوة،ال افتتاح:  االنعمان -4
 .3ابن زوالق: فضائل مصر وخواصها ، ص -5
 .218ص ،1جـ ، الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات: خلكان ابن -6
 .91ص ، 2جـ ، الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات: خلكان ابن -7
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العسكر ثم خطط القطائع، وهي مدينة بني طولون، وعاش ابن زوال، قريبًا من 
هرة التي شهد عصرهم، وأدرك آثار قصورهم ومعاهدهم، وربما ذكر إنشاء القا

 . (1)قيامها قبل وفاته بنحو ثالثين عاماً 
للقاضي أبو حنيفة النعمان بن حيون المغربي، جاء فيه  _ المجالس والمسايرات:

ما سمعه النعمان من المعز من حكمة وفائدة وعلم ومعرفة، كما يحوي الكتاب 
ائم والمنصور، قمعلومات عن الفتن والثورات التي قامت بإفريقية والفتن في  عهد ال

وعن خصومات المعز مع الدولة األموية ، والمعارك التي وقعت بين الروم والمعز، 
ويوضح الكتاب مكانة القاضي النعمان في الدولة الفاطمية ومختلف وظائفه الدينية 
المذهبية والسياسية الديوانية، ويحوي أيضًا على مسائل عقائدية كمبحث اإلمامة 

لفاطميين، والصعوبات التي لقيها الفاطميون في بسط نفوذهم ، وما قيل في نسب ا
المذهبي على المجتمع اإلفريقي ، ويحوي معلومات عن المهدي والقائم والمنصور 
والمعز وسياستهم الداخلية والخارجية وعن طباعهم ومعاملتهم للناس مع نماذج 

 .(2)كثيرة من حكمتهم ومواعظهم 
و جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد ابن الجزار ألب _ أخبار الدولة الفاطمية:

عن سن ناهز الثمانين عامًا، والدته كانت في القيروان (3)م(1009ه/400)ت بعد 
من عائلة تعمل بالطب، فأبوه وعمه أبو بكر طبيبان كما أخذ هو نفسه الطب 

 بعنهما وعمل به، وال يعد من المؤرخين المصريين إال أنه ألف الكثير من الكت
 . (4)عن الدولة الفاطمية
لمحمد بن عبيد اهلل بن أحمد بن اسماعيل بن عبد العزيز  _ التاريخ الكبير:

المسمى أخبار مصر ويتضمن أخبار مصر ومن  م(1029هـ/420)ت المسبحي
حلها من الوالة واألئمة والخلفاء، وما بها من العجائب واألبنية واختالف أصناف 

أحوال من حل بها، وأشعار الشعراء، وأخبار المفتيين، األطعمة ، وذكر نيلها ، و 

                                                           
 .38 ص المصري، التاريخ ومصادر عنان: مؤرخو مصر اإلسالمية -1
 .19 ، 17ص ات،والمساير المجالس: النعمان -2
 .1126، ص2خليفة : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، جـ  -3
 .203، ص 2مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون ، جـ -4
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ومجالس القضاة، والحكام والمعدلين، واألدباء، والمتغزلين، وغيرهم وهو ثالثة 
، كذلك يحوي إشارات مهمة عن دور ست الملك في عهد شقيقها (1)عشر ألف ورقة

عزاز دين اهر إلالخليفة الحاكم بأمر اهلل، ودورها في إرساء قواعد البيعة لولده الظ
، وقد ذكر حاجي (2)اهلل  وترتيب أوضاع الدولة في السنوات األولى من خالفته

اثنى  :أن الكتاب في((كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون))خليفة في كتابه 
رتب وهو م عشر مجلدًا واختصره تقي الدين الفاسي وذيل عليه البن الميسر،

 .(3)ذكر في نهاية كل سنة من مات فيهاعلى السنيين والشهور واأليام  وي
م( ويعتقد أن 1024ه/415البن  أبو الحسين بن زوال، )ت _ ذيل تاريخ مصر:

 .(4)هذا الكتاب ذيل عن كتاب أبيه فضائل مصر
لمحمد بن سالمة القضاعي، لم يصل هذا _ المختار في ذكر الخطط واآلثار: 

م(، 1422ه/826ي)توالقلقشند، األثر ولكن بعض المؤرخين كالمقريزي
م(، اقتبسوا منه الكثير، أهمية الكتاب أنه آخر رواية 1505ه/911والسيوطي)ت

-457كتبت عن خطط مصر والقاهرة قبل أن تغير معالمها فترة الشدة والخراب )
-427م( التي نزلت أيام المستنصر باهلل)1071-1064ه/464
معظم معالمها م( وقبل أن تبعث ذلك خلقًا جديدًا في 1094-1035ه/487

االعتبار في ذكر الخطط ))، وينوه المقريزي إلى ذلك في مقدمة (5)وصروحها
مات ))إذ ذكر كتاب القضاعي ضمن مصادره ثم قال:  ((واآلثار/ الخطط المقريزية

القضاعي في سنة سبع وخمسين وأربعمائة قبل سني الشدة فدثر أكثر ما ذكر ولم 
اول هذا الكتاب خطط مصر وآثارها وتاريخها . تن(6)((يب، إال يلمع وموضع بلقع

                                                           
 . 378-377، ص3ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جـ -1
 اللخ مصر في العامة الحياة في ودورهن القصور سيدات))الجالودي)عليان(، عبد الباقي)نهلة(:  -2

 .28ص م،2013 ،3-2 العدد واآلثار، للتاريخ األردنية المجلة األردن، ،((الفاطمي العصر
 .304، ص1خليفة :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، جـ -3
 .172ص ، 2 جـ ، الخلفاء الفاطميين األئمة بأخبار الحنفاء اتعاظ: المقريزي -4
 .59مية ومصادر التاريخ المصري ، صعنان: مؤرخو مصر اإلسال -5
 . 5ص ،1جـ ، المقريزية الخطط: المقريزي -6
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منذ الفتح اإلسالمي وما انتهت إليه أحوال القاهرة المعزية حتى منتصف القرن 
 .   (1)الخامس الهجري/الحادي عشر الميالدي

البن أبي أسامة أبو الحسين أحمد بن علي الحلبي، من  _ معرفة شرف الملوك:
بع الهجري/العاشر الميالدي، ولعل هذا رجال الفاطميين في أواخر القرن الرا

 الكتاب يتعل، بالخلفاء الفاطميين.
ألبو القاسم عبد الرحمن بن هبة اهلل بن حسن  _ ديوان رسائل علم الرؤساء:

و أحد وه( األصغر) يعرف بكاتب األمير ناصر الدولة الحمداني، المصري الكاتب
لقلب الخالفة الفاطمية ثم  كبار القواد في عهد المستنصر الفاطمي، دبر مؤامرة

يحوي الكتاب الكثير من المادة التاريخية حول فترة (. م1072/هـ465)قتل سنة
 حكم المستنصر الفاطمي.

للحارث بن أبي أسامة من موظفي الفاطميين في النصف الثاني  _ أخبار الخلفاء:
ي أبمن القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميالدي، وهو غير ابن أبي أسامة 

الحسين أحمد بن علي الحلبي من أواخر القرن الرابع الهجري/العاشر الميالدي 
 . (2) ((معرفة شرف الملوك))صاحب كتاب 

ألبو القاسم الطيب بن علي بن أحمد التميمي، من رجال  _ سير التاريخ:
الفاطميين في النصف الثاني من القرن الخامس، اختصر الكتاب أبو القاسم بن 

 . (3)رفي الكاتبمنجب الصي
لعلي بن جعفر بن علي السعدي الصقلي المعروف بابن القطاع  _ تاريخ صقلية:

 .(4)م(1121-1041هـ/433-515)
ألبو عبد اهلل محمد بن الحسن الملقب بالمحنك  _ تاريخ خلفاء مصر:

-524م(، انتهى بكتابه إلى عهد الخليفة الفاطمي الحافظ)1154ه/549)ت
 .(5)م(1149-1130ه/544

                                                           
 .59عنان: مؤرخو مصر اإلسالمية ومصادر التاريخ المصري ، ص -1
 .210، 205ص ،2جـ ، والمؤرخون العربي التاريخ: مصطفى -2
 .112-111ص ، 6جـ ، الغرر وجامع الدرر كنز: الدواداري -3
 .415ص ،2 جـ ، مؤلفينال معجم: كحالة -4
 . 223ص ، 3جـ ، الخلفاء الفاطميين األئمة بأخبار الحنفاء اتعاظ: المقريزي -5
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المؤلف مجهول، يتحدث عن أخبار الدولة المصرية  _ أخبار الدولة المصرية:
وما جرى بين الملوك والخلفاء ) يقصد الفاطميين ووزراءهم الذين كانوا يحملون 

 .(1)لقب الملوك( من الفتن والحروب من أيام اآلمر باهلل إلى أيام شيركوه
-555وزير الخليفة العاضد) لمحمد بن سعيد القرطبي ألفه لشاور _تاريخ مصر:

 .(2)م( وهو في تاريخ مصر1171-1160ه/567
م(، يتحدث 1192هـ/588البن المأمون البطائحي المتوفى سنة ) _ أخبار مصر:

الكتاب عن أخبار مصر خالل فترة حكم اآلمر بأحكام اهلل الفاطمي، وجاء 
 مأمونبمعلومات تفصيلية عن نظم الدولة ورسومها في وقت تولى والده ال

، إضافة إلى (3)البطائحي الوزارة، مقارنة بعهد سلفه األفضل بن بدر الجمالي
وصفه لجانب مهم من حياة النساء في القصور، وما يوزع على نساء الخاصة 

 .(4)من الكسوة
م( فهو كما ُذكر 1202هـ/599إلبراهيم بن وصيف شاه )ت_ تاريخ مصر: 

عصر صالح الدين في مصر، ذكر في  سابقًا، ممن أدرك الدولة الفاطمية وعاش
وقد ذكره المقريزي  (5)هذا الكتاب الخليقة واألنبياء ثم ذكر مصر وعجائبها وتاريخها

كتاب جواهر البحور ووقائع األمور  . وألف أيضاً (6)في كتابه الخطط المقريزية 
موجود جزء منه حتى سنة  ،(7)وعجائب الدهور في أخبار الديار المصرية

م( والمخطوط في المتحف البريطاني ولدى دار الكتب في 9120ه/606)
 .(8)القاهرة

                                                           
 .212ص ، 2جـ ، والمؤرخون العربي التاريخ: مصطفى -1
 .86 ، 6 جـ ، العربي األدب تاريخ: بروكلمان -2
 ، سيد فؤاد يمنأ تح ، مصر أخبار(: م1192هـ/588ت المأمون بن موسى علي أبو)البطائحي -3

 .5ص ، ت.د ، الشرقية لآلثار الفرنسي العلمي المعهد القاهرة،
 العصر خالل مصر في العامة الحياة في ودورهن القصور سيدات)): الباقي عبد الجالودي، -4

 .28ص ،((الفاطمي
 .194-193، ص 2مصطفى: التاريخ العربي والمؤخرون ، جـ -5
 .189ص ، 1 ـج ، المقريزية الخطط: المقريزي -6
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البن زبير أبو محمد من مؤرخي القرن الخامس الهجري/الحادي  _ كتاب الدولتين:
  .(1)عشر الميالدي، ولعل أحد الدولتين هي الدولة الفاطمية

حمد مللقاضي أبو  _ نزهة المقلتين في أخبار الدولتين الفاطمية والصالحية:
عبد السالم بن الحسن بن عبد السالم بن علي بن أحمد الفهري القيسراني المعروف 

م(. يقدم ابن الطوير في كتابه وصف تفصيلي 1217هـ/614بابن الطوير)تد
وكامل لترتيب االحتفاالت والمواكب التي شهدتها العاصمة المصرية)القاهرة، 

سادس الهجري/الثاني عشر والفسطاط( على األخص في النصف األول للقرن ال
م(، 1171ه/567الميالدي حتى استيالء األيوبيين على السلطة في مصر سنة)

إضافة إلى عرض منهجي موسع لنظم الدولة الفاطمية الزائلة كما يجب أن يعرفها 
ي ف عن طريقه حكام مصر الجدد، والنظام اإلداري للدولة الفاطمية وعلى األخص

تاريخها، فهو يشير إلى ترتيب دواوين الدولة المختلفة  الخمسين عامًا األخيرة من
لى أهم الخزائن الفاطمية، وقد تولى بنفسه رئاسة ديوان  وأرباب الوظائف بها وا 
الرواتب قرب نهاية العصر الفاطمي، وأهم ما أشار إليه في كتابه هو ركوب 

فية تقديمها، وكي وترتيبها الخليفة اآلمر باهلل االحتفاالت الموكبية وأنواع األسمطة
كان كتاب ابن الطوير من المصادر التي اعتمد عليها كل من ابن خلدون وابن 

وأبو المحاسن ابن تغري بردي  م(1441هـ/845)تالفرات والمقريزي
  .(2)م( وعلى األخص فيما يخص تاريخ الفاطميين المتأخرين1469ه/874)ت

 .(3)البن جدار المصري _ فضائل مصر:     
 .(4) ألبو بكر عبد اهلل بن محمد بن سعيد بن أبي مريم اريخ مصر:_ ت     

 
 

                                                           
 .210ص ،2جـ ، والمؤرخون العربي التاريخ: مصطفى -1

،  ة(: نزهة المقلتين في أخبار الدولتين الفاطمية والصالحيعبد السالم بن الحسنابن الطوير) -2

 .9-6، د.ت ، ص1تح أيمن فؤاد سيد، بيروت، دار الصادر، ط
 .209، 205، ص 2مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون ، جـ -3
 .833ص ، 2جـ حلب، تاريخ في الطلب بغية: العديم  ابن -4
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 كتب السيرة: -3
في تاريخ كل أمة أعالم بارزون، أثرت حياتهم على مجرى هذا التاريخ فاستحقت   

التسجيل لتكون عبرة لألجيال ودرسًا لألخال، ، ومن هنا نشأ في التاريخ اإلسالمي هذا 
حول حياة وأعمال علم من األعالم كسيرة له. وتعد السيرة النوع من المؤلفات التي تدور 

، وذلك يعود لالهتمام الكبير الذي أواله المسلمون (1)من أقدم أنواع التأليف التاريخي ظهوراً 
هو المعلم لهذه  ملسو هيلع هللا ىلصوجمع أخباره والتأليف فيه، ألن الرسول محمد   ملسو هيلع هللا ىلصلسيرة الرسول محمد 

ت إلى النور، فصاروا به أمة بعد أن كانوا شيعًا األمة، فقد أخرجهم اهلل به من الظلما
. وما لبث أن تتطور هذا االتجاه واتسع (2)وأحزابًا، بل صاروا خير أمة أخرجت للناس

ليشمل الصحابة وسير الخلفاء الراشدين وسير عدد من رجال أهل البيت أو أحد الخلفاء 
. ومن (3)خاصة والعلماء عامة األمويين أو العباسيين أو الفاطميين وغيرهم وكذلك األئمة

، ((السيرة النبوية))م( في كتابه 768ه/151أشهر ما كتب في السيرة النبوية، ابن إسحا،)ت
، وكذلك في القرن الثالث (4)الذي يعد من أهم وأفضل ما صنف في نوعه على االطال،

م( وقد 833ه/218لعبد الملك بن هشام )ت ((السيرة النبوية))الهجري/التاسع الميالدي، 
، (5)ّطبقت شهرتها العالم اإلسالمي، تعد أوث، مصدر يرجع إليه مؤرخو السيرة المحمدية

، وكتاب (6)م(844هـ/230لمحمد بن سعد الواقدي )ت ((الطبقات الكبرى))وكذلك كتاب 
 ((المغازي))وكتاب  (7)م(883ه/270لداود بن علي الظاهري )ت ((صفة أخال، النبي))

 ((أخال، النبي وآدابه))، وكتاب (8)م(822ه/207بن عمر الواقدي)تلعبد اهلل بن محمد 

                                                           
األحمدي: المؤرخون في القرن الرابع الهجري من خالل كتاب سير أعالم النبالء لإلمام  -1

 . 268الذهبي، ص
 .293ص ، اإلسالمي التاريخ كتابة منهج: السلمي -2
األحمدي: المؤرخون في القرن الرابع الهجري من خالل كتاب سير أعالم النبالء لإلمام  -3

 .268الذهبي، ص
 .5، ص 1ابن إسحاق: السيرة النبوية ، جـ -4
جـ ، 4بد السالم تدمري، ابن هشام)أبو محمد عبد الملك بن هشام( : السيرة النبوية ، تح عمر ع -5

 . 7، ص1م ، ج1990، 3بيروت ، دار الكتب العربي ، ط
، ادوارد تصحيح الكبرى، الطبقات(: سعد بن محمد)الواقدي -6  بريل، مطبعة ليدن، جـ،9 سخو 

 .4ص ،1جـ م،1806
 .303 ، 144ص ، الفهرست: النديم ابن -7
 .1م، ص1855ند، مطبعة ببتست مشن، الواقدي)عبد هللا بن محمد بن عمر(: المغازي، اله -8
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 ((أخبار أبي حنيفة النعمان))، ومن كتب السيرة كتاب (1)م(979هـ/369لألصبهاني)ت
. وكتاب أخبار عمر بن عبد العزيز (2)م( 914ه/302ألحمد بن محمد بن عقدة )ت
 . (3)م(970ه/360لمحمد بن الحسين اآلجري)ت

لفن شأن كبير في مصر، نراه مثاًل فيما تركه فراعنة مصر من سير وكان لهذا ا
منقوشة على جدران المعابد والمقابر أو مدونًا على أورا، البردي، ونرى هذا الفن في 
العصر القبطي فيما تركه اآلباء البطاركة من سير القديسين، وكان هذا الفن ممثاًل في 

 ُذكر سابقًا، وسيرة أحمد بن طولون وسيرة ابنه مصر اإلسالمية  فيما كتبه ابن هشان كما
أبي الجيش خمارويه البن الداية وغيرها الكثير، واستغل المؤلفون إقبال المصريين على 
هذا الفن فوضعوا للشعب سيرًا ألبطال أحبهم المصريون وردد الشعب هذه السير في 

، وسيرة الظاهر (5)ة ذات الهمة، وسير (4)اجتماعاته ومغانيه مثل سيرة عنترة، وسيرة الهاللية
 . وأهم ما ُألف من الكتب في هذا السيا، في العصر الفاطمي: (6)بيبرس، وغير ذلك

البن زوال،، وسيبويه هو العالمة األديب أبو  _ كتاب أخبار سيبويه المصري:
-897ه/358-284بكر محمد بن موسى بن عبد العزيز الكندي ولد بالفسطاط )

ه لبراعته في النحو وخواص اللغة، كان صديقًا البن زوال،، م( ولقب بسيبوي968
وكانت له أخبار وملح ونوادر كثيرة ُعني ابن زوال، بجمعها في كتاب خاص، 

                                                           
 نب صالح تح وآدابه، النبي أخالق(: حيان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد محمد أبو)األصبهاني -1

 .4ص ،1جـ م،1998 ،1ط المسلم، دار الرياض، جـ،4 الوني ان، محمد
 .207، ص 1الزركلي: األعالم ، جـ -2
 .46ص ، 2جـ ، ، المصنفين وآثار المؤلفين أسماء العارفين هدية: البغدادي -3
 قدمش إلى هالل بني ورحيل سالمة، الهاللي زيد أبي شخصية حول أحداثها تدور: الهاللية سيرة -4

 .وحروب حوادث من جرى وما خليفة، الزناتي مع وحروبهم العربي، المغرب إلى ثم ومن ومصر والقدس
 .21 ، 15ص م،2012 داوي،هن مؤسسة القاهرة، هالل، بني سيرة(: شوقي)الحكيم عبد

 ره،وانتشا اإلسالم مطلع حقبة أحداثها تغطي التاريخ، في السير أطول من تعد: الهمة ذات سيرة -5

 حمد،م بن مروان بن الملك لعبد الذهبي والعصر دمشق، في األموية الخالفة عصور بأزهى أحداثها تبدأ
 امكةالبر بأزمة المتمثل المحتدم السلطة راعوص العباسي العصر بمطلع مروراً  األمويين، الخلفاء آخر

 العرب ينب السياسية النكبة تلك سرد إعادة في العمالقة التاريخية السيرة هذه تستفيض حيث الفرس،
 أسرة توبطوال لحياة السيرة تؤرخ باهلل، الواثق العباسي الخليفة عصر في أحداثها وتنتهي والفرس،
 الخالفة عن الدفاع في مهم دور لعبت محاربة كقائدة وتصورها الهمةـ ذات بقيادة حاكمة فلسطينية
 الهمة، اتذ األميرة(: شوقي)الحكيم عبد. قصيرة لفترة القسطنطينية عرش إلى وصلت وكيف اإلسالمية،
 . 9-8ص م،2012 هنداوي، مؤسسة القاهرة،
 الهادي بدع ومحمد حسين كامل محمد تح جوذر، األستاذ سيرة(: منصور علي أبو)الجوذري -6

 .7-6 ص ت،.د العربي، الفكر دار مصر، شعيرة،
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وفي دار الكتب نسخة خطية وحيدة من هذا األثر وقد كتبت في نحو أربعين 
صفحة صغيرة، جمع فيه أخباره وأشعاره. كما ألقى الضوء على بعض نواحي 

حياة األدبية المصرية في النصف األول من القرن الرابع الهجري/العاشر ال
الميالدي، وعلى أحوال األدباء ومكانتهم من المجتمع، وعالقاتهم برجال الدولة، 
وعلى حلقات األدب في الفسطاط، وعالئ، األدباء بعضهم ببعض، وكذلك على 

 .(1)بعض نواح من الحياة االجتماعية المصرية في هذا العصر
 .(2)_ سيرة كافور اإلخشيدي: البن زوالق     

: البن زوال،، يتضمن الكتاب نشأة (3)_ سيرة محمد بن طغج اإلخشيد
اإلخشيد)محمد بن طغج( وتتبع  حياته مرحلة فمرحلة، وأعماله وحروبه مفصلة، 

 .(5).وقد نقل عنه ابن العديم(4)حتى وفاته، ووصف خالله أحوال بالطه 
: كذلك البن زوال،، حيث شهد ابن زوال،  (6)لدين اهلل الفاطمي _ سيرة المعز

م( وانتقال الخالفة في مصر من الدولة 968ه/358دخول الفاطميين مصر)
العباسية إلى الدولة الفاطمية وعاصر المعز لدين اهلل والعزير باهلل، ويتحدث في 

تح صر، ثم فكتابه عن نشأة المعز في بالد المغرب وتاريخه قبل مقدمه إلى م
-317مصر وما تخلله من الحوادث حتى وفاة الخليفة المعز، أي بن عامي )

. وقد ضاع ولم يب، منه سوى إشارات لدى المقريزي في (7)م(975-929ه/365
 . (8)اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطميين الخلفاء 

                                                           
 .46عنان: مؤرخو مصر اإلسالمية ومصادر التاريخ المصري ، ص  -1
 .531ص ،1جـ ، المؤلفين معجم: كحالة    ؛    807ص ،2جـ ، األدباء معجم: الحموي  -2
 .807ص ،2جـ ، األدباء معجم: الحموي -3
 .40ومصادر التاريخ المصري ، ص عنان: مؤرخو مصر اإلسالمية  -4

 .2409 ص ،5جـ حلب، تاريخ في الطلب بغية:العديم  ابن - 5     
 .808، ص 2؛   الحموي: معجم األدباء ، جـ    285، ص 11الصفدي : الوافي بالوفيات ، جـ -6
 .43-42عنان : مؤرخو مصر اإلسالمية ومصادر التاريخ المصري ، ص -7
،  114،  107،  102، ص1حنفاء بأخبار األئمة  الفاطميين الخلفاء ، جـالمقريزي: اتعاظ ال -8

134  ،138  ،227  ،229. 
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ن إلينا ولك: تأليف ابن زوال،، كذلك لم يصل هذا األثر (1)_ سيرة جوهر الصقلي
مما يدل على أنه كان ضمن آثار  (2)أشار إليه ابن حجر في كتابه واقتبس عنه

ابن زوال، كتاب في سيرة جوهر الصقلي وخاصة أن ابن زوال، قد عاصر الخليفة 
 المعز لدين اهلل وكان صدي، للقائد جوهر.

 .(3)البن زوال،_ سيرة العزيز باهلل الفاطمي:       
 .(4)البن زوال،، وقد أخذ عنه ابن العديم طولون : _ سيرة ابن      

 . (5)البن زوال،_ سيرة الماذرائيين:        
 .(6): البن زوال، أيضاً _ أخبار عمرو بن العاص       

 :الصقلي جوذر األستاذ سيرة       _ 
من أهم كتب السيرة في هذه المرحلة، األستاذ جوذر الرجل الخطير في دولة  

وبخاصة في عهد الخلفاء: القائم والمنصور والمعز لدين اهلل ومصنف الفاطميين 
هذه السيرة رجل غير معروف، عمل في خدمة جوذر اسمه منصور الجوزي 

م( موضع سره، وظل مالزمًا له حتى توفى جوذر 961ه/357وأصبح منذ عام)
م( وهو في طريقه إلى مصر بصحبة إمامه المعز لدين 972ه/362ببرقة سنة )

، ويبدو أن مؤلف هذه السيرة قد وضعها بعد وفاة جوذر بزمن غير قليل في اهلل
عصر الخليفة العزيز باهلل تتناول هذه السيرة حياة جوذر منذ جاء من بلده صقلية 
غالمًا ، وظل في خدمة المهدي الذي أهداه لولده وولي عهده القائم بأمر اهلل، 

حبه للخير والعطف على حاز على ثقته وأصبح موضع سره، ُعرف جوذر ب
الرعية، تولى بيت المال وارتفعت منزلته وقوي نفوذه في الدولة ، وصار مهابًا من 

 سوى به يعلم ولم وفاته خبر ولده المنصور الجميع، وعند وفاة القائم، أخفى
 وكافأ أبيه وفاة ليعلن وعاد  عليه النصر له فتم ، لحرب الخوارج وخرج جورذ،

                                                           
 .531، ص1كحالة: معجم المؤلفين ، جـ -1
 .55ابن حجر: رفع األصر عن قضاة مصر ، ص -2
 .807ص ،2جـ ، األدباء معجم: الحموي -3
 .834ص ، 2جـ ، حلب تاريخ في الطلب بغية:  العديم ابن -4
 .807ص ،2جـ ، األدباء معجم: الحموي -5
 .8ص وخواصها، مصر فضائل: زوالق ابن -6
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 أمير بمولى ولقبه وللدولة، فاعتقه، وله لوالده خدماته على جوذر المنصور
عهده،  وولي الخليفة سوى الرسائل في اسمه على اسم يقدم ال بأن وأمر المؤمنين،

 .عهده وولي الخليفة مالبس على بالذهب اسمه يرقم أن أمر كما
 سر فأصبح تعلقا، به المعز وزاد جوذر، مكانة ظلت المعز خالفة وفي 
 مبلغ وحكامهم المسلمين خلفاء تاريخ في أحد ولم يبلغ باسمه، متحدثوال مواله،
 القيروان عاصمة ملكه ترك على عزم لما إنه حتى اهلل لدين المعز من جوذر
جوذر، ولكن  عليهم سيستخلف أنه إفريقية في الناس ظن مصر نحو متوجهاً 

بتولي  يرجوذر طلب من المعز ينتقل معه إلى مصر، فقد ال يسمح له سنه الكب
 . (1)هذا المنصب

 ألفه الفاريابي اإلفريقي من أهل إفريقية )نزيل _ الجامع إلى أيام العزيز الفاطمي:
مصر( أتاها مع الجماعة الفاطمية من إفريقية وكان فاضاًل كاماًل برع في عدة 
علوم وخاصة علم الفلك والنجوم وقدم منجمًا مع المعز لدين اهلل إلى مصر، 

ه عليه ، وكان خصيصًا بالعزيز ول((سيرة العزيز باهلل))أيضًا باسم  ويعرف كتابه
قطاعات  . (2)رز، وا 

مد : ألحمد بن عبد اهلل بن أح_ سيرة العزيز سلطان مصر المنتسب إلى العلويين
الفرغاني، هو ابن المؤرخ البغدادي التركي األصل صدي، الطبري والذي ذيل على 

م(، ولد أحمد سنة 972هـ/362ة)تاريخه ثم نزل مصر وتوفى بها سن
 م(. 1008ه/398م( وتوفى بمصر سنة )939ه/327)

كذلك تأليف أحمد الفرغاني، حيث كان شاهد عيان  :_ سيرة كافور اإلخشيدي
لكل أحداث عصره، وسجل ما كان يرى من أحداث عاشها في مصر بين العهد 

 ل التذييل علىاإلخشيدي ثم العصر الفاطمي، كما كتب التاريخ العام من خال
 .(3)ذيل الطبري الذي كتبه والده عبد اهلل الفرغاني

                                                           
 . 10-2ص ، جوذر األستاذ سيرة: الجوذري -1
 .202، ص  2مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون ، جـ -2
 .294، ص1الحموي: معجم األدباء ، جــ -3
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البن أبي الجليل ويعرف بابن مهذب هو _ سيرة األئمة في الخلفاء الفاطميين: 
م( 1009ه/400أبو جعفر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن مهذب)

 الفاطمي،وهو لغوي معروف ومن رواة األخبار كما كان صاحب بيت مال العزيز 
اتعاظ ))ألف كتاب عن سيرة األئمة الخلفاء الفاطميين، نقل عنه المقريزي في 

 .(1)((الحنفاء بأخبار األئمة الفاطميين الخلفاء
 ال أعرف اسمه))المؤلف مجهول ذكره ابن العديم بما معناه: _ سيرة البازوري: 

اهلل الذي ر بكتب سيرة البازوري أبي الحسن علي بن عبد الرحمن وزير المستنص
م(، وكان الوزير من شخصيات الوزراء المصريين 1057ه/450قتل سنة )

 .(2)((األفذاذ
 :_السيرة المؤيدية        

وهي سيرة ذاتية للداعية المؤيد في الدين هبة اهلل الشيرازي تحدث فيها عن 
م( وأودع فيها بعض رسائله 1058-1037هـ/450-429تاريخ حياته )
ية والفلسفية، كما تعرض لتاريخ الفاطميين، في المرحلة ومناظراته العلم

الوسطى منه وفي النصف الثاني من القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميالدي في أيام الخليفة المستنصر، يشمل الكتاب على رسائل كتبها المؤيد 
 إلى بعض الوزراء والوالة والقواد الفاطميين، تعتبر من الوثائ، الرسمية، كما

، فالكتاب ليس فقط ترجمة (3)أنه نقل جزء من تراث الدعوة إلى اليمن والهند
للمؤيد، بل هو مصدر مهم للحياة السياسية واالجتماعية في القرن الخامس 
الهجري/الحادي عشر الميالدي، ألن المؤيد ترجم لنفسه من حيث عالقته 

حدى السنوات اإلبالمجتمع الذي عاش فيه، والكتاب قّيم جدًا في دراسة هذه 
 . (4)والعشرين التي كان لها أثر قوي في مجرى الحياة اإلسالمية عام

                                                           
 296،  236 - 235، ص1خلفاء ، جـالمقريزي: اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطميين ال -1
 .4663ص ،10جـ ، حلب تاريخ في الطلب بغية: العديم ابن -2
 . 21ص مصر، في وسقوطها الفاطمية الخالفة ظهور: ماجد -3
 .148حسين: في أدب مصر الفاطمية ، ص -4
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 .(1)م(1062ه/454لمحمد بن سالمة القضاعي )_ مناقب الشافعي:     
البن مأمون البطائحي، وهي سيرة حافلة غنية  _ سيرة الوزير البطائحي:

 بالتفاصيل الهامة حول النظم الفاطمية.
المؤلف مجهول، يتضمن الكتاب سيرة األفضل وزير  الجمالي:_ سيرة األفضل 

، حتى يوم مقتله (2)م(1085ه/478الفاطميين المعروف، منذ استالمه الوزارة سنة)
 .(3)م( 1121ه/515سنة)

ألبو المعالي القاضي الشيخ الجليس عبد العزيز بن  _ حياة طالئع بن زريك:
اطميين البارزين، لم يرض عن الحسين بن الحباب السعدي، وهو من رجال الف

ذهاب دولتهم بتلك البساطة على يد صالح الدين، فاشترك في المؤامرة الدولية 
م(، للتخلص منه، وكان أحد ضحاياها يوم 1173ه/569التي حيكت سنة)

-549كشفت، كتب حياة طالئع بن زريك وزير الفاطميين القوي ما بين سنتي )
يمني في كتابه وكان شريك معه م(، ذكره عمارة ال1160-1154ه/556

 .(4)بالمؤامرة
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
   97ص ،3جـ ، بالوفيات الوافي: الصفدي    ؛    3442 ص ،3جـ ، النبالء أعالم سير: الذهبي -1

 العارفين هدية: البغدادي   ؛   1839ص ،2جـ ، والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف: خليفة ؛
 .71ص ،2جـ ،  المصنفين وآثار المؤلفين أسماء
 .213 -212ص ، 2جـ ،  والمؤخرون العربي التاريخ: مصطفى -2
 .76، ص 6ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، جـ -3
 .116 ،86 ، 34 ص ت،.د د،.د ، المصرية الوزارة أخبار في العصرية النكت(: عمارة)اليمني -4
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 كتب تاريخ المدن:   -4

يشمل تواريخ المدن اإلسالمية وتسجيل أخبارها وتراجم علمائها وخططها، 
وكانت المدينتان مكة المكرمة والمدينة المنورة، من أول المدن التي اهتم بها 

طن لة، فمكة قبلة المسلمين، ومو المؤرخون نظراً ألهميتها الدينية فهما موطن الرسا
حجهم لوجود المسجد الحرام بها، والمدينة عاصمتهم األولى بها مسجد رسول اهلل 

من أثر عنه التصنيف في تواريخ األمصار اإلسالمية . ومن أوائل ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 
م( صنف كتابًا في تاريخ المدينة 814هـ/199:محمد بن الحسن بن زبالة )ت

أخبار ))م( ألف كتابًا سماه 822هـ/207عمر الواقدي)ت، ومحمد بن (1)المنورة 
، وأبو ((خطط الكوفة))م( له كتاب 822هـ/207، والهيثم بن عدي الثعلبي )((مكة

م( الذي كتب أخبار 858هـ/244الوليد محمد بن عبد اهلل األزرقي )كان حيًا سنة 
مكة المكرمة وما كان فيها من اآلثار، وأبو زيد عمر بن شبة 

م( وهو من المؤرخين الثقات، وقد كتب في تواريخ كثير 875هـ/262ي)تالنمير 
، ((تاريخ الكوفة))وآخر في  ((تاريخ مكة))من المدن اإلسالمية، فله كتاب في 

 .(2)((تاريخ المدينة المنورة))، ورابع في  ((تاريخ البصرة))وثالث في 
ا سالمية، منها موقد تتابع بعد ذلك ظهور المصنفات في تواريخ المدن اإل    

يركز على دراسة الخطط واألحداث التاريخية بها، ومنها ما يؤرخ للمدينة من 
خالل تراجم علمائها وربما كان للمنافسة العلمية بين المدن والعصبية لألمصار 
أثر في كثرة تواريخ المدن، والتركيز على تراجم العلماء التي تميزت بهم المدن 

 .(3)المتنافسة
سم التنافس طيلة القرن الرابع والخامس الهجريين/ العاشر والحادي عشر وقد ات   

الميالديين حيث ظهر كثير من المؤلفات في تواريخ المدن واألمصار، مثل ))تاريخ 
تاريخ ))م(، و945هـ/ 334الرقة(( لمحمد بن سعيد القشيري، الذي أماله سنة )ت

                                                           
 .337ص ، اإلسالمي التاريخ كتابة منهج: السلمي -1
 .274،  39، 37، ص3ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، جـ -2
 لحكم،وا العلوم مكتبة ، المنورة المدينة ، المشرفة السنة تاريخ في بحوث(: ضياء أكرم)العمري -3

 .261ص ، ت.د
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للقاضي  (((2)تاريخ داريا))و (1)م(958هـ/347لعبد الرحمن بن يونس )ت  ((مصر
، كما كتب الحافظ أبو نعيم األصبهاني (3)م(980هـ/370عبد الجبار الخوالني )ت

، والخطيب البغدادي (((5)ذكر أخبار أصبهان))كتابًا سماه ( 4)م(1038ه/430)ت
، وابن عساكر (6) ((تاريخ بغداد))م( صاحب 1070هـ/463)ت
وغيرهم الكثير. وصواًل إلى (7)((تاريخ دمش،))م( صاحب 1157هـ/557)ت

 العصر الفاطمي في مصر حيث أهم ما ألف في هذا السيا،:
ألبو علي الحسن بن عمر بن الحسن بن أبي إسحا،  _ كتاب فضائل اإلسكندرية:

الفقيه المعروف بابن الصباغ من علماء النصف األول من القرن الخامس 
 ه هذا يوجد فيه نسخة في دارالهجري/الحادي عشر الميالدي باإلسكندرية، كتاب

الكتب بالقاهرة، ويقال أن ابن الصباغ هذا من رجال القرن السابع الهجري/الثالث 
 .(8)م(1237هـ/635عشر الميالدي، وتوفى قبل سنة )

لعبد اهلل بن أحمد بن سليم االسواني، وكتابه في أخبار  _كتاب أخبار النوبة:
والنيل، ويسميه المقريزي: مؤرخ النوبة، وقد  (11)والبجة (10)وعلوة( 9)النوبة والمقرة

 .(12)نقل عنه الكثير في الخطط المقريزية

                                                           
 .249، ص4ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، جـ -1
 .431، ص 2داريا: من قرى دمشق بالغوطة.   الحموي: معجم البلدان ، جـ  -2
 .250التاريخ، ص ذم لمن بالتوبيخ االعالن :السخاوي -3
 .149، ص5ـابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ج -4
أصبهان: مدينة عظيمة ومشهورة من أعالم المدن وأعيانها في بالد فارس. الحموي: معجم البلدان  -5

 .206، ص 1، جـ 
 262، ص 5ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، جـ -6
 .7، ص 1ابن عساكر: تاريخ دمشق ، جـ -7
 .208، ص 2مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون ، جـ -8
 ،5 ـج البلدان، معجم: الحموي.   حماد بني قلعة من قريبة البربر بر في بالمغرب مدينة: المقرة -9

 .175ص
 .428ص األقطار، خبر في المعطار الروض: الحميري. النيل ضفة على النوبة في مدينة: علوة -10
.  لحبشةا وبالد وصق صحراء في الخربة قرية بين تقع البربر ومن أيضاً، النوبة مدن من: البجة -11

 .194ص ، 1جـ ، المقريزية الخطط: المقريزي
 .190ص ، 1جـ ، المقريزية الخطط: المقريزي -12
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ألبو الحسن الكاتب، ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات بين  _تاريخ القاهرة:
 . (1)مصادره

أبو إسح، إبراهيم بن إسماعيل _ البغية واالعتباط في أخبار مصر والفسطاط: 
 .(2)يبن سعيد الهاشمي اإلخبار 

البن وصيف شاه ،والروضة جزيرة في  _ نزهة  الغيضة في فضائل الروضة:
 .(3)النيل عند القاهرة كانت مسكن الكبراء

  .(4)البن وصيف شاه أيضًا _ أخبار مدينة السوس المغربية:      
 .(5)للقاضي الرشيد بن الزبير_ تاريخ أسوان:       

 

 التراجم:  -5
ال في مصر متأخرة حيث أن المؤرخين المصريين في جاءت العناية بعلم الرج   

اعشر والحادي عشر الميالديين قلما عنوا عالقرنيين الرابع والخامس الهجريين/ال
بتراجم الرجال وكان عنايتهم موجهة إلى األحداث، ونظم الحكم، والحضارة، 
ووصف الواقع الحياتي، وقد نجد منذ القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 

دي مؤلفًا واحدًا في التراجم، لكن هذا النوع التاريخي لم نال اهتمام المؤرخين الميال
في مصر إال متأخرًا وفي أواخر القرن السادس وأوائل السابع الهجريين/الثاني 
والثالث عشر الميالديين، حيث تواف، ذلك مع عودة مصر إلى مذهب أهل السنة 

ي رية، وهكذا فأن علم التراجم قد أزاح فأيام األيوبيين وانسجامها مع مسيرته الفك
هذه اآلونة االهتمام باألحداث وحل محلها، فمأل الميدان التاريخي كله تقريبًا 

 ، وأهمها في العصر الفاطمي:( 6)وأعطى عدداً من أبرز كتب الرجال في هذه الفترة
البن زوال، وهو ذيل على كتاب أبي عمر الكندي الذي  _ أخبار قضاة مصر:

م( فأكمله ابن 860ه/246ه في أخبار قضاة مصر وانتهى فيه إلى سنة )ألف
                                                           

 .58ص ،1جـ ، بالوفيات الوافي: الصفدي -1
 .264ص ، التاريخ ذم لمن بالتوبيخ اإلعالن: السخاوي -2
 .1944ص ، 2جـ ، والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف: خليفة -3
 .81ص ، 1جـ المؤلفين، معجم: الةكح -4
 .58ص ،1جـ ، بالوفيات الوافي: الصفدي -5
 .173مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون ، ص -6
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زوال،، وابتدأ بذكر القاضي بكار بن قتيبة وختمه بذكر محمد بن النعمان القاضي 
 . (1)م(996ه/386وتكلم عن أحواله إلى سنة )

ألبو محمد عبد الغني بن سعيد بن علي األزدي المصري)ت  _ كتاب القضاة:
 . (2) ذكره ابن العديم في كتابه م(،1013هـ/404

ألبو محمد المصري  _ كتاب المختلف والمؤتلف في مشتبه أسماء الرجال:
 .أيضاً 

لي ألبو القاسم يحيى بن ع_ كتاب المختلف والمؤتلف في مشتبه أسماء الرجال: 
 .(3)م( 1025هـ/416الحضرمي المعروف بابن الطحان)ت 

-985هـ/456-375وهوبين سنتي ) م :_ وفيات قوم من المصرييين ونفر سواه
 . (4)م(1089هـ/482م( ألبو إسحا، إبراهيم بن سعيد النعماني الحّبال )ت1063

: ألبي إسح، إبراهيم بن سعيد النعماني _معجم وفيات الشيوخ
 .(5)م(1089ه/482الحبال)ت

 كتب ذات مضامين مختلفة:  -6
 نظم الحكم والقوانين المالية وطرق اإلدارة: -أ
كتب تجمع الرسائل الرسمية في الدولة لتعليم ناشئة الكتاب أساليب مجموعة   

 اإلدارة واالنشاء ومنها:
ألبو الحسن علي بن خلف بن عبد الوهاب الكاتب كان حيًا  _ مواد البيان :

م( ، والكتاب جامعاً لما تنظمه صناعة الكتابة من العلوم 1045هـ/437سنة )
قشندي في كتابه صبح األعشى في كتابة ذكره القل ،(6)واآلداب الخاصة بها 

 .(7)اإلنشا

                                                           
 .92-91، ص 2ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، جـ -1
 .737، ص 2ابن العديم : بغية الطلب في تاريخ حلب ، جـ -2
؛  السخاوي: اإلعالن  1637، ص 2أسامي الكتب والفنون، جـخليفة : كشف الظنون في  -3

 .222بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، ص
 .85ص ، 6جـ ، العربي األدب تاريخ: بروكلمان -4
 .351، ص 5ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، جـ -5
 .7-6خلف: مواد البيان ، ص ابن -6
 . 432ص ،3جـ شا،اإلن كتابة في األعشى صبح: القلقشندي -7
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  .(1)م( 1155ه/550البن منجب الصيرفي )ت_ قانون ديوان الرسائل: 

مجلد البن مسيلمة أحد كتاب العاضد آخر خلفاء  12وهو في _ التذكرة: 
   .(2)الفاطميين

 التأليف في أوجه الحضارة وألوان الحياة:  -ب
ة والموالي والجواري وأخبار كبار وفي العجائب والسالم والصوفي  

الموظفين، ولعل هذا الباب من التأليف أهم األبواب األخرى وأخصبها، وقد 
كانت دائرة االهتمام الحضارية واسعة للدرجة التي أوجدت مجموعات عدة 

 من المؤلفات ومعظمها ظهر في العهد الفاطمي األول:
 رة والقضاة والوالة واألطباء منها:مجموعة تتحدث عن أخبار الوزا -ب.أ           

 .(3)البن منجب الصيرفي_ اإلشارة لمن نال الوزارة:           
 البن الصيرفي كذلك أخبار الوزراء المصريين في عهد الدولة الفاطمية: _

نجم الدين أبو محمد عمارة _ النكت العصرية في أخبار الوزارة المصرية:  
 .(4)يبن أبي الحسن الحكمي ثم اليمن

 .(5)البن زوال،، ذكره المقريزي في كتابه المقفى الكبير _ كتاب األمراء:        
 مجموعة كتب في طبقات الناس: -ب.ب           

لعلي بن الحسين الحلبي المعروف بابن  _ كتاب الطنبورين والطنبوريات :
 .   (6)م( دخل مصر وسكن فيها 1014ه/ 405كوجك الورا، بمصر )ت

ألبي القاسم الحسين بن علي المغربي الوزير  ور من  ملح الخدور:_المأث
 .   (7)م( 1027هـ/ 418الفاطمي سنة )

                                                           
 . 698ص ، 1جـ ، المصنفين وآثار المؤلفين أسماء العارفين هدية: البغدادي -1
 .177، ص 2مصطفى : التاريخ العربي والمؤرخون ، جـ  -2
 المؤلفين أسماء في العارفين هدية: البغدادي   ؛  143ص ، 22 جـ ، بالوفيات الوافي: الصفدي -3

 .698ص ، 1 جـ المصنفين، وأثار
 .3اليمني: النكت العصرية في أخبار الوزارة المصرية ، ص -4
 .358ص الكبير، المقفى: المقريزي -5
 .4531، ص 10ابن العديم : بغية الطلب في تاريخ حلب ، جـ  -6
 .1573، ص 2خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، جـ -7
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ألبو الحسن محمد بن الحسين المعروف  _ جامع الفنون وسلوة المحزون:
بابن الطحان، يتحدث الكتاب عن الصناعة العملية الموسيقية، وذكر اآلالت، 

 .(1)موسيقى الشعبية في عصرهواألوتار، ويعطي صورة واضحة لل
 .(2)كذلك البن الطحان  _ ذكر الغرباء ممن دخل مصر:        

 مجموعة في الغرائب والعجائب منها: -ب.ج           
  .: وينسب إلى الخليفة الفاطمي العاضد_ تحفة القصر في عجائب مصر         

 البن وصيف شاه. _ عجائب الدنيا:           
 

 مجموعة كتب في مواضيع متفرقة: -ب.د          
وهو كتاب كاليومية كتبه أبو الحسن االسكندراني _ كتاب ما كفى من األيام: 

م( أيام المعز لدين اهلل الفاطمي ولعله أول وأقدم 975ه/365حوالي سنة )
مذكرات موجودة من العهد اإلسالمي وتوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة 

 .(3) بمدريد لايراالسكو
ألبو الحسين الحسن بن أحمد )العزيزي(: _المسالك والممالك 

م( وهو من رجال العهد الفاطمي بمصر، ويبدو انه كان 990ه/380المهلبي)ت
أحد موظفي الديوان لدى الخليفة العزيز باهلل ، وقد ُعني مؤلف هذا الكتاب بوصف 

ا ال يوجد في ه مالطر، في إفريقية على األغلب، ويصفه ابن العديم بأنه يوجد في
، وقد استعمل هذا الكتاب أبو الفداء (4)غيره من أخبار البالد وفتوحها وخواصها

وسكانها النصارى، وبعض  (5)المؤرخ ونقل عنه خبرًا يتعل، بجزيرة سقطرى
 .(6)الروايات عن مواضع من بالد الشام

                                                           
المحزون ، تح زكريا يوسف، بغداد، دار ابن الطحان)محمد بن الحسين(: جامع الفنون وسلوة  -1

 .1م ، ص1976الفنون الموسيقية، 
 .2557 ص ، 6 جـ ، حلب تاريخ في الطلب بغية:  العديم ابن -2
 .194، 180 -179، ص2مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون ، جـ -3
 .2293، ص  5ابن العديم: بغية الطلب في تاريخ حلب ، جـ -4
ة فيها عدة قرى ومدن في المحيط الهندي على خليج عدن. الحموي: معجم سقطرى: جزيرة عظيم -5

 .227، ص3البلدان، جـ
 .203، ص 2مصطفى: التاريخ العربي والمؤرخون ، جـ -6
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مة : مخطوط لمحمد بن سال_ كتاب شهاب األخبار في الحكم واألمثال واآلداب
القضاعي، يتحدث فيه عن حكم، ووصايا، ومواعظ، وأمثال للرسول الكريم 

 . (1)ملسو هيلع هللا ىلصمحمد
للقاضي الرشيد بن الزبير في القرن الخامس الهجري/ الحادي  _ الذخائر والتحف:

عشر الميالدي، جاء هذا الكتاب ذكر الهدايا، والتحف العظمة، والنفقات في 
ئم، والفتوحات، ويذكر أهم ما أخرج من خزائن الوالئم، والدعوات، والذخائر، والغنا

-1067ه/461-460القصر في عهد المستنصر باهلل في أيام الفتنة سنة )
م(، ويتحدث عن الرسوم الفاطمية، وركوبهم في األعياد، وخروجهم إلى 1068

الصالة، وما كان يزيده الخليفة والوزير والخواص في هذه المناسبات، وما كان 
 .(2)لكسوة ويوزع على أرباب الدولةيخرج من دار ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  و 1 ورقة ، واآلدب واألمثال الحكم في األخبار شهاب: القضاعي -1
 ، العربي التراث دار ، الكويت ، هللا حميد محمد تح ، والتحف الذخائر(: الرشيد)الزبير ابن -2

 . 25ص م،1959
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 خاتمة البحث                       

في العصر الفاطمي تهتم بمصر  يالحظ من البحث أن أغلب المؤلفات التاريخية   

وتاريخها ومعالمها وفنونها وألوان الحياة ومختلف أوجه الحضارة فيها مع قلة 

م، فهذا يؤكد توجه المدرسة الفاطمية نحو التخصص االعتناء بالمؤلفات التاريخ العا

في الكتابة التاريخية ضمن حدود معينة ، في الوقت نفسه أبدعت واستوفت ما قدمته 

من دراسات فكان لتلك الكتب والمؤلفات األثر الكبير في مدرسة التاريخ المصرية 

كونها انتهجت التخصص في طرح مواضيعها وقدمت صور واضحة ومواضيع 

اريخية دقيقة عن تاريخ مصر في القرن الرابع والخامس الهجريين/ العاشر ت

 والحادي عشر الميالديين. 

ومن النتائج التي توصل إليها البحث أن كتب ومؤلفات مؤرخي العصر الفاطمية    

كانت مادية علمية غنية للكثير من المؤرخين الالحقين فيما يخص تاريخ مصر في 

قدمته من معلومات دقيقة فيما يتعلق بالحياة السياسية  تلك الفترة وذلك بما

، إضافة لما قدموه من وخاصة في وصف مصر وآثارها وخططهاوالحضارية 

مواضيع في شتى مجاالت الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية، فتنوع لم 

كم، حيقتصر على فنون الكتابة التاريخية، فقد شملت كتب تخص الفلك، والفلسفة، وال

والقضاء، واألديان، والعبادات، والتفسير، والحديث، فكان لهذا التنوع تأثير كبير 

في تنشيط الحياة الثقافية والفكرية في مصر وتطويرها. فكانت مؤلفاتهم أحد أهم 

 . صبة لمؤرخي العصور التي لحقتهمالمصادر ومادة علمية خ

فاطمية على أساس ديني مذهبي، على الرغم من قيام الدولة الوُيالحظ أيضاً أن    

قيدة ، بهدف نشر العشجعت على نشر العلم والثقافة، وأنشأت المساجد، ودور العبادة

وأظهرت نوع من التسامح الديني، ويؤكد ذلك ظهور عدد كبير من  اإلسماعيلية،
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الفقهاء والعلماء من أهل السنة وأهل الذمة، وأتيح لهم تأليف وتصنيف الكتب، وظهر 

 بير من أطباء أهل الذمة في بالط قصور الخلفاء.عدد ك

وكان هدف الفاطميون من هذه السياسة هو جعل الدولة قوية، وإظهارها بمظهر     

القوي، وخاصة أمام منافستها الدولة العباسية، ورغبة من الخلفاء في تقريب 

 المصريين إليهم بشكل خاص، والمسلمين بشكل عام.

مصر الفاطمية لم يكن له مثيل في بلد آخر، فقد استطاعت  إن النشاط العلمي في    

أن تنافس غيرها من البلدان اإلسالمية البل أن تسبقها، وتجلس على قمة العلم 

والحضارة، ولعل الفضل في ذلك إلى الخلفاء الفاطميين الذين كانوا أوسع أفقاً 

علمية فلسفية ومداركاً من غيرهم في مجال الفكر، فقد أسسوا مذهبهم على أسس 

 فاستطاع أن يحقق النجاح المقرر له على ضوء المعرفة والمنطق والواقع.

تبين من خالل البحث دور الوزراء في حركة التأليف التي شهدتها مصر في تلك    

الفترة فقد قوي نفوذهم في الوقت الذي ضعف فيه نفوذ الخلفاء الفاطميين، فقد ألفوا 

اء والمؤرخين وتشجيعهم بمختلف الطرق فازدهرت الكتب ولم يبخلوا على العلم

 حركة التأليف وتنوعت فنون الكتابة التاريخية. 

يوضح البحث تطور أسلوب مناهج الكتابة التاريخية، حيث يالحظ االعتماد على    

أكثر من أسلوب في الكتابة ضمن المصنف الواحد وخاصة فيما يتعلق بكتابة التاريخ 

لف بالحديث عن بدء الخليقة باالعتماد على أساطير وخرافات العام، حيث يبدأ المؤ

، حيث ماهأ بعدها ينتقل بالتدريج ويصبح أكثر دقة وتتسع مداركه وتتوضح الحقيقة

في المصادر العصور  المؤرخ، حيث توافرت معلوماتيصبح الحدث أقرب إلى 

 التي سبقت عصره، وصوالً إلى الحدث الذي عاصره المؤرخ.   
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يوضح البحث أثر المعالم الثقافية ومصانع العلم الفاطمية التي كانت أشبه بمنارة    

إسالمية وتاريخية في آن واحد وقد ذاع صيتها في أرجاء العالم العربي اإلسالمي 

بما أمدت به الطالب والعلماء والرحالة بمختلف محاصيل العلم وأوجه الثقافة الدينية 

، ولكن أعداء العلم كانت لهم كلمته ومواقفهم السلبية يةوالمذهبية والعلمية والتاريخ

التراث وتخريب لذلك  سرقة وانتهاكهم لحرمة العلم والعلماء بما قاموا به من

 وأبرز معالمها.  التاريخي فكان هدفهم طمس معالم الدولة الفاطمية
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، جـ ، بيروت ، دار الكتب العلمية2السيرة النبوية ، تح أحمد فريد المزيدي ،  -5

 م.2004، 1ط

  :)األصبهاني)أبو محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان 

جـ، الرياض، دار 4أخالق النبي وآدابه، تح صالح بن محمد الوني ان،  -6

 م.1998، 1المسلم، ط

  أصيبعة)أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس(:ابن أبي 

 جـ ،2ء، تح امرؤ قيس بن الطحان، عيون األنباء في طبقات األطبا  -7

 م.1882، 1القاهرة، المطبعة الوهبية، ط

 (:م1181/هـ577األنباري)أبو بركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ت 



241 
 

األردن، مكتبة نزهة األلباء في طبقات األدباء، تح ابراهيم السامرائي،  -8

 م.  1985المنار،

 (:أحمد بن محمد) أياس ابن 

 إحياء دار القاهرة، جـ،7 مصطفى، محمد تح الدهور، وقائع في الزهور بدائع -9

 .م1975 ،1ط العربية، الكتب

  :)ابن بابشاذ)أبو الحسن طاهر بن أحمد 

جـ، القاهرة، الجهاز 2شرح المقدمة النحوية ، تح محمد أبو الفتوح شريف،   -10

 م.1978المركزي للكتب الجامعية والمدرسية ،

 (: م869/هـ256 ت إبراهيم بن إسماعيل) البخاري 

 المعارف، دائرة م،.د جـ،9 يحيى، بن الرحمن عبد تح الكبير، التاريخ  -11

 ت..د

 :)البستاني) بطرس 

 م.1987محيط المحيط ، بيروت ، مكتبة لبنان،   -12

 (:م1192/هـ588ت المأمون بن موسى علي أبو)البطائحي 

 ثارلآل الفرنسي العلمي المعهد ، القاهرة سيد، فؤاد أيمن تح مصر، أخبار  -13

 ت..د ، الشرقية

 :)البغدادي )إسماعيل باشا بن محمد 

إيضاح المكنون في الذيل عن كشف الظنون أسامي الكتب والفنون،   -14

 جـ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.2تصحيح محمد شرف بالتقايا، 

 إحياء دار ، بيروت ، جـ2 المصنفين، وآثار المؤلفين أسماء العارفين هدية  -15

 ت..د ، العربي التراث

  (:م1037/هـ429البغدادي)عبد القاهر بن طاهر ت 

 الفرق بين الفرق، تح محمد الُخشت، القاهرة، مكتبة ابن سينا، د.ت.   -16
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 :)ابن تغري)جمال الدين أبي المحاسن يوسف األتايكي 

ة في ملوك مصر والقاهرة، تح محمد حسين شمس الدين، النجوم الزاهر  -17

 جـ،  بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت.8

  :)الثعالبي )أبي المنصور عبد الملك النيسابوري 

ـ ، بيروت، 5يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، تح مفيد محمد قميحة ،   -18 ج

 م.1983د.د ، 

 (:منصور علي أبو)الجوذري 

 شعيرة، الهادي عبد ومحمد حسين كامل محمد حت جوذر، األستاذ سيرة  -19

 ت..د العربي، الفكر دار مصر،

 (أحمد بن حبان بن محمد)حبان ابن: 

 العثمانية، المعارف دائرة الهند، جـ،10 خان، المعيد عبد محمد تح الثقات، -20  
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 .م1995 ،1ط العلمية، الكتب دار بيروت،

 م.1908 ،1ط المعارف، دائرة مجلس الهند، جـ،12 التهذيب، تهذيب -25
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جـ، لبنان، دار البشائر اإلسالمية، 10لسان الميزان،تح عبد الفتاح أبو غرة، -26

 م2002، 1ط

 :)ابن حماد)أبي عبد هللا محمد بن علي 
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 :)الحموي)ياقوت 
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 م.1943للكتاب،

 :)ابن الخطيب)أبي عبد هللا السلماني 

 م.1216رقم الحلل في نظم الدول، تونس، المطبعة العمومية،   -32

 (:م1405/هـ808الرحمن بن محمد ت ابن خلدون)عبد 

 م.2004مقدمة ابن خلدون، تح عبد هللا محمد الدرويش، دمشق، د.د، ،   -33

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من العبر و  -34
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 م.2000
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  خلف)علي(: ابن 
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 :)الداوداري)أبو بكر عبد هللا بن أبيك 
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 جـ، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت.4تذكرة الحفاظ،   -41

جـ، 4قوالج،  معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، تح طيار آلتي  -42

 م.1995استانبول، د.د، 
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245 
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فضائل مصر وخواصها ، تح علي محمد عمر ، القاهرة، مكتبة الخانجي   -48
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 م.2000 ،1ط العربي، التراث إحياء

 :)ابن الصيرفي)أبو القاسم علي بن منجب بن سليمان 

عبد هللا مخلص، القاهرة، مطبعة المعهد  اإلشارة إلى من نال الوزارة، تح  -62

 م.1923العلمي الفرنسي، 



247 
 

 (:م922/هـ310الطبري)محمد بن جرير ت 
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 ت. .د ، اللبنانية المصرية
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 د.ت.دار ابن كثير، 

 (:م1149/هـ544عياض)أبو الفضل ت 

جـ، دبي، دار البحوث 3قاسم علي سعد،  جمهرة تراجم الفقهاء المالكية، تح  -74

 م.2002، 1للدراسات اإلسالمية، ط

 (:م1451/هـ855العيني)بدر الدين محمود ت 

جـ، القاهرة، 5عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، تح محمود رزق محمود،   -75

 م.2010، 2ط مطبعة دار الكتب،

 (:أحمد بن محمد بن محمد حامد أبو)الغزالي 

 الكتب دار مؤسسة الكويت، البدوي، الرحمن عبد تح الباطنية، فضائح  -76

 ت..د الثقافية،

 :)ابن غلبون) طاهر 

جـ، جدة، الجماعة 2التذكرة في القراءات الثمان، تح أيمن رشدي سويد،   -77

 الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، د.ت.

 ك ) المبشر(:ابن فات 
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مختار الحكم ومحاسن الكلم، تح عبد الرحمن البدوي، بيروت ، المؤسسة   -78

 م.1980، 1العربي، ط

 (:م1396/هـ799ابن فرحون) إبراهيم بن علي بن محمد ت 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تح محمد األحمدي أبو   -79

 جـ ، دار التراث، القاهرة، د.ت.2النور، 

  ( :م889/هـ276تيبة )أبو محمد عبد هللا بن مسلم الدينوري تابن ق 

 المعارف، القاهرة، د.د، د.ت.  -80

  (:م1062/هـ454بن جعفر ت  سالمة بن محمد)القضاعي 

عيون المعارف وفنون أخبار الخالئف، تح جميل عبد هللا محمد المصري،  -81

 م. 1995مكة المكرمة، معهد التراث االسالمي، 

 (:م1226/هـ624علي بن يوسف ت القفطي) أبو الحسن 

 بيروت، دار الكتب أخبار العلماء بأخبار الحكماء، تح إبراهيم شمس الدين،  -82

  م.2005العلمية، 

جـ،القاهرة ، 4انباه الرواة على أنباه النحاة،  تح محمد أبو الفضل إبراهيم،   -83

 م.1986دار الفكر العربي،

 :)ابن القالنسي)أبي يعلي حمزة 

 م.1908 ق، بيروت، مطبعة اآلباء اليسوعيين،ذيل تاريخ دمش  -84

 (:م1418/هـ821القلقشندي)أبي العباس أحمد ت 

 م.1922جـ، القاهرة، المطبعة األميرية،5صبح األعشى في صناعة األنشا،   -85

 (:م1372/هـ774ابن كثير)الحافظ إسماعيل بن عمر ت 

 م.1991جـ، بيروت، مكتبة المعارف، 15البداية والنهاية،   -86

 ي) أحمد حميد الدين (:الكرمان 

 م.1967، 1راحة العقل، تح مصطفى غالب، بيروت، دار األندلس، ط  -87
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 (:م358/969الكندي ) أبو عمر بن محمد بن يوسف ت 

 فضائل مصر المحروسة، تح علي محمد عمر، القاهرة مكتبة الخانجي، د.ت.  -88

 (:الحافظ األمير)ماكوال ابن 

 والكنى األسماء في المختلفو المؤتلف عن االرتياب رفع في اإلكمال  -89

 . اإلسالمي، د.ت الكتاب دار القاهرة، جـ،8 العباس، نايف حت واألنساب،

 (:م1341/هـ742ت يوسف الحجاج أبي) المزي 

 بيروت، جـ،35 معروف، عواد بشار حت الرجال، أسماء في الكمال تهذيب  -90

 م.1992 ،1ط الرسالة، مؤسسة

 (:م957/هـ346ت علي نب الحسين بن علي الحسن أبو) المسعودي 

 بيروت، جـ،4 مرعي، حسن كمال تح الجوهر، ومعادن الذهب مروج  -91

 م.2005 ،1ط العصرية، المكتبة

 :)مقديش)محمود بن سعيد 

نزهة األنظار في عجائب التواريخ واألخبار، تح علي الزواري ومحمد   -92

 م.1988، 1جـ، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، ط2محفوظ، 

 (:م1441/هـ845دين أحمد بن علي تالمقريزي) تقي ال 

جـ ، بيروت، 2المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار/الخطط المقريزية،   -93

 دار صادر، د.ت.

، 1المقفى الكبير، تحقيق محمد اليعالوي، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، ط  -94

 م.1987

مد، حاتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطميين الخلفاء، تح محمد حلمي محمد أ  -95

 م. 1996جـ، القاهرة، د.د،3

 :)ابن منظور)محمد بن مكرم 

 جـ، بيروت، دار صادر، د.ت.15لسان العرب،   -96
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 :)ابن منقذ)أسامة 

لباب اآلداب والمنازل والديار، تح أحمد شاكر، القاهرة، مكتبة السنة للنشر   -97

 م.1987والتوزيع، 

 :)ابن النديم )أبو الفرج محمد بن إسحاق 

 ت ، دار المعرفة ، د.ت.الفهرست ، بيرو  -98

 (م973/هـ363التميمي ت حيون بن أحمد بن منصور بن محمد النعمان:) 

 م.1986افتتاح الدعوة، تح فرحات الدشراوي، تونس، د.د،   -99

المجالس والمسايرات، تح الحبيب الفقي وابراهيم مثبوح ومحمد اليعالوي   -100

 م.1996، بيروت، دار المنتظر،

 (:م1332/هـ733بن عبد الوهاب ت النويري )شهاب الدين أحمد 

نجيب مصطفى فواز وحكمت كشلي  حنهاية األرب في فنون األدب، ت  -101

 م. 2004جـ، بيروت، دار الكتب العلمية،33فواز، 

 :)ابن هشام )أبو محمد عبد الملك بن هشام 

جـ ، بيروت ، دار الكتاب 4السيرة النبوية، تح عمر عبد السالم تدمري،  -102

 .م1990، 3العربي ، ط

 :)الواقدي )عبد هللا بن محمد بن عمر 

 م.1855المغازي، الهند، مطبعة ببتست مشن،  -103

 :)الواقدي )محمد بن سعد 

104-  ، جـ، ليدن، مطبعة بريل، 9الطبقات الكبرى، تصحيح ادوارد سخو 

 م.1806

 :)اليافعي )أبو محمد عبد هللا بن أسعد بن علي 

بيروت، دار الكتب   جـ4مرآة الجنان وعبرة اليقظان، تح خليل المنصور،  -105

 م.1997، 1العلمية، ط
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 (:وضاح بن وهب بن جعفر بن يعقوب أبي بن أحمد) اليعقوبي 

 م.1883 بريل، مطبعة ليدن، اليعقوبي، تاريخ  -106

 (:عمارة)اليمني 

 ت..د د،.د المصرية، الوزارة أخبار في العصرية النكت  -107
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 قائمة المراجع: -ثالثاً        

  هيم )حسن(: إبرا 

 م.1996، 14جـ ، بيروت، دار الجيل ، ط4تاريخ اإلسالم السياسي،  -1

  :)أحمد )أحمد عبد الرزاق 

 م.1999تاريخ وآثار مصر االسالمية ،القاهرة، دار الفكر العربي، -2

  :)أحمد )حسن خضيري 

 عالقات الفاطميين في مصر بدول المغرب، القاهرة، مكتبة مدبولي، د ت. -3

 :)األحمدي)سمر 

لمؤرخون في القرن الرابع الهجري من خالل كتاب سير أعالم النبالء ا -4

 م.2009لإلمام الذهبي، السعودية، جامعة أم القرى، 

 (:حسن محمد)األعظمي 

 ت..د ، المصرية الكتب دار ، القاهرة ، الفاطميين عبقرية -5

 (:أحمد)أمين 

 ،1،جـ م2009 ،1ط ، الفكر نوابغ شركة القاهرة، ، جـ4 اإلسالم، ظهر -6

 .197-196ص

 :)بدوي)أحمد 

الحياة األدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام، القاهرة، دار  -7

 ، د.ت.2نهضة مصر للطباعة والنشر، ط

 ( :الرحمن عبد)بدوي 

 م.1997 ، للماليين العلم دار ، بيروت ، اإلسالميين مذاهب -8

 : )البراوي)راشد 
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 م.1948ة، د.د،حالة مصر االقتصادية في عهد الفاطميين ،القاهر -9

  (:كارل)بروكلمان 

 ، د.د ، القاهرة ، جـ6 ، النجار الحليم عبد ترجمة ، العربي األدب تاريخ  -10

 ت..د

    :)تامر)عارف 

 م.1982المعز لدين هللا الفاطمي ، بيروت، دار اآلفاق الجديدة،   -11

، جـ، دمشق، دار الجيل10 التاريخية للخلفاء الفاطميين،الموسوعة   -12

 م.1980

 ماني)أسامة(:الترك 

جولة سريعة في تاريخ األتراك والتركمان، حمص، دار اإلرشاد للنشر،   -13

 م.2007

 :)جمال الدين)عبد هللا محمد 

 م.1991الدولة الفاطمية، القاهرة، دار الثقافة والنشر،   -14

 :)الحباشنة )سمير عبد الوهاب 

عة جامديوان اإلنشاء الفاطمي وجهوده الكتابية، رسالة ماجستير، األردن،   -15

   م.2007مؤتة، 

 :)حسن )حسن إبراهيم( ، شالف )طه أحمد 

 عبيد هللا المهدي، القاهرة، د.د، د ت.  -16

 :)حسن )زكي محمد 

 م.2014الكنوز الفاطمية، القاهرة، مؤسسة هنداوي،   -17

 :)حسن )علي إبراهيم 
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تاريخ جوهر الصقلي قائد المعز لدين هللا الفاطمي، القاهرة، مكتبة النهضة   -18

 م.1963،المصرية

  :)حسن)حسن إبراهيم 

 .م1932الفاطميون في مصر، القاهرة، المطبعة األميرية،   -19

 (: طه)شرف ،(ابراهيم حسن)حسن 

 م.1947 المصرية، النهضة مكتبة القاهرة، هللا، لدين المعز  -20

 :)حسين)محمد كامل 

 م.2012في أدب مصر الفاطمية، القاهرة، مؤسسة هنداوي،   -21

 (:حسني علي)الخربوطلي 

 م.2017 ،1ط الباسل، دار مصر، اإلسالمية، العربية صرم  -22

 :)الخطيب )محمد أحمد 

 م،1984الحركات الباطنية في االسالم، عمان، مكتبة األقصى،  -23

  :)خفاجى)محمد عبد المنعم( صبح)علي علي 

، 3جـ ، القاهرة ، مكتبة األزهرية للتراث ، ط6األزهر في ألف عام ،   -24

 م.2011

 :)دهمان)محمد أحمد 

، 1عجم األلفاظ التاريخية في العصر المملوكي، دمشق، دار الفكر، طم  -25

 م.1990

 (:حسين محمد)الذهبي 

 ت..د ، وهبة مكتبة القاهرة، ، والحديث التفسير في اإلسرائيليات  -26

 :)زبيب )نجيب 

جـ، بيروت، دار 4الموسوعة العامة لتاريخ المغرب واألندلس ،  -27

 م.1995األمير،
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 :)الزركلي)خير الدين 

 م.2002، 15جـ، بيروت، دار العلم للماليين، ط8األعالم،    -28

 :)زكار)سهيل(،خربوطلي)شكران 

 م.2006الحضارة العربية اإلسالمية، دمشق، منشورات جامعة دمشق،   -29

  :)زهرة)مسكورة 

اإلسهامات الحضارية ألدباء القرن الرابع الهجري، جامعة تلمسان، كلية  -30

 م.2012اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

 يدان)جرجي(:ز 

 جـ ، بيروت ، مكتبة الحياة، د.ت.5تاريخ التمدن االسالمي ،   -31

 :)السرجاني)راغب 

، 1قصة العلوم الطبية في الحضارة اإلسالمية، القاهرة، مؤسسة أقرأ، ط  -32

 م.2009

  :)سرور )محمد جمال 

 تاريخ الدولة الفاطمية ، القاهرة، دار الفكر العربي، د ت. -33

 :)سعد)قاسم علي 

جـ، دبي، دار البحوث للدراسات اإلسالمية 3تراجم فقهاء المالكية، جمهرة   -34

 م.2002، 1وإحياء التراث، ط

 (:زغلول محمد)سالم 

   ت..د ، المعارف منشأة اإلسكندرية، ، جـ2، الفاطمي العصر في األدب  -35

  :)السلمي)محمد بن صامل 

 م.2008،  2منهج كتابة التاريخ اإلسالمي ،القاهرة، دار ابن الجوزي ، ط  -36

 :)سيد )أيمن فؤاد 
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الدولة الفاطمية في مصر تفسير جديد، القاهرة، الدار المصرية  -37

 م1992اللبنانية،

 :)السيد)فؤاد 

معجم ألقاب السياسيين في التاريخ العربي واإلسالمي، لبنان، مكتبة حسن  -38

 .م2011العصرية، 

  :)شاكر)محمود 

 م.2000، 6ط جـ، بيروت، المكتب اإلسالمي،22التاريخ اإلسالمي،   -39

 : )الشيال )جمال الدين 

، القاهرة ،دار المعارف ،د.ت نة اإلسكندرية في العصر اإلسالميتاريخ مدي  -40

. 

 م.2002مجموعة الوثائق الفاطمية، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية،  -41

  :)ضيف )شوقي 

 م.1960، 3الفن ومذاهبه في النثر العربي ، القاهرة، د.د ، ط  -42

 م.1968، القاهرة ، د.د ، المدارس النحوية  -43

 . ، د.ت2جـ، مصر، دار المعارف، ط10تاريخ األدب العربي،   -44

 :)طاعة)أمجد 

العالقات العسكرية بين الفاطميين والصليبيين في مصر وبالد الشام،   -45

 م.2012، رسالة ماجستير، غزة، الجامعة اإلسالمية

 :)الطنطاوي )أحمد 

 رة ، دار المعارف، د.ت.القاه ،نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة  -46

 :)العبادي )أحمد مختار 

 في التاريخ العباسي والفاطمي، بيروت، دار النهضة العربية، د.ت.  -47
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 (:شوقي)الحكيم عبد 

 م.2012 هنداوي، مؤسسة القاهرة، الهمة، ذات األميرة  -48

 م.2012 هنداوي، مؤسسة القاهرة، هالل، بني سيرة  -49

 :)عبد الفتاح )علي 

 ،لمسلمين، الكويت، مكتبة ابن كثيرن علماء العرب واأعالم المبدعين م  -50

 م.2010، 1ط

 (:الغني عبد يسري) هللا عبد 

 ارد بيروت، الهجري، عشر الثاني القرن حتى المسلمين المؤرخين معجم  -51

 م.1991 ،1ط العلمية، الكتب

 :)عطا هللا )خضر أحمد 

عربي، ر الالحياة الفكرية في مصر في العصر الفاطمي، القاهرة، دار الفك  -52

 ، د.ت.1ط

 (:ضياء أكرم)العمري 

 حكم،وال العلوم مكتبة المنورة، المدينة المشرفة، السنة تاريخ في بحوث  -53

 .ت.د

 :)عنان )محمد عبد هللا 

،  3الحاكم بأمر هللا وأسرار الدعوة الفاطمية، القاهرة ، دار الخانجي ، ط   -54

 م.1983

 الهيئة القاهرة، المصري، التاريخ ومصادر مؤرخو مصر اإلسالمية  -55

 .م1999 العامة للكتاب، المصرية

  :)كحالة )عمر رضا 

  م. 1993،  1جـ ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط4معجم المؤلفين ،   -56
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 :)لينبول)ستانلي 

سيرة القاهرة، ترجمة حسن ابراهيم حسن و علي ابراهيم حسن، القاهرة   -57

 ، د.ت.2، مكتبة النهضة المصرية ، ط

 )ماجد )عبد المنعم: 

ظهور الخالفة الفاطمية وسقوطها في مصر ، القاهرة، دار الفكر   -58

 م.1994العربي،

جـ ، القاهرة، مكتبة األنجلو 2نظم الفاطميين ورسومهم في مصر،  -59

 م.1985، 3المصرية، ط

 :)مبارك)علي باشا 

جـ ، القاهرة، المطبعة الكبرى 6الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة،   -60

 م 1888، 1األميرية ، ط

 :)مباركة)بورورو 

تأثير الحضارة العربية اإلسالمية على أوروبا خالل القرون الوسطى،   -61

 م.2012رسالة ماجستير، تلمسان، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

 :)متز )آدم 

الحضارة االسالمية في القرن الرابع الهحري ، ترجمة محمد عبد الهادي   -62

 .جـ ، بيروت، د.د، د ت2أبو ريده ، 

 :)محمود)سالم 

أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي األول، القاهرة، الهيئة المصرية  -63

 م.1995العامة للكتاب، 

 ( :شاكر) مصطفى 

 ، 1ط ، للماليين العلم دار ، بيروت ، جـ2 والمؤرخون، العربي التاريخ  -64

 .م1978
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 :)مصطفى)محمود 

 عصر األيوبي،األدب العربي في مصر من الفتح االسالمي إلى نهاية ال  -65

 م.1967القاهرة، د.د، 

 (:لويس)معلوف 

 م.1995، 35فرحان، ط انتشارات مطبعة ايران، اللغة، في المنجد  -66

 : )المناوي )محمد حمدي 

 الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي، القاهرة، دار المعارف، د.ت.  -67

  :)نلينو)كرلو 

دار ت، مكتبة العلم الفلك وتاريخه عند العرب في القرون الوسطى، بيرو  -68

 م.1993، 2العربية للكتاب، ط

  :)وات)مونتجومري 

فضائل اإلسالم على الحضارة الغربية، ترجمة حسين أحمد أمين، مكتبة   -69

 م.1983، 1مدبولي، القاهرة، ط

 (:قدور)وهراني 

 م2004 ، د.د وهران، القلقشندي، عند التاريخية الكتابة منهجية  -70

 :)الورد )باقر أمين 

ـ ، بيروت، مكتبة النهضة العربية، ط2العرب،  معجم العلماء -71   م.1986، 1ج
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 رابعاً: قائمة الدوريات:     

  :)الثامري)إحسان 
، عمان، مجلة المشكاة للعلوم اإلنسانية ((نظام الحكم في الدولة السامانية)) -1

 .81م، العدد 2014واالجتماعية، 
 :)الجالودي)عليان(، عبد الباقي)نهلة 

 العصر خالل مصر في العامة الحياة في ودورهن رالقصو  سيدات))  -2
 .3-2 م، العدد2013 واآلثار، للتاريخ األردنية المجلة األردن، ،((الفاطمي

 :)الحربي)خالد أحمد 
، مجلة كتاب األمة، ((علوم حضارة اإلسالم ودورها في الحضارة اإلنسانية))  -3

 .104، العددم2004قطر، وزارة األوقاف، 
 د(: الحسيني)محمد عاي 

المنهج التاريخي للحسن بن زوال، ومن خالل كتابه فضائل مصر  )) -4
 ،3م، العدد 2015، العرا،، مجلة القادسية، ((وأخبارها وخواصها

 (:القادر عبد محمد)وخريسات(الهادي عبد مصطفى عصام)عقلة 
 م،2010 واآلثار، للتاريخ األردنية مجلة ،((عدي بن للهيثم المثالب كتاب))  -5

 .3 العدد
 :)محالتي)حيدر 

، ، بيروت، مجلة الذخائر((ابن هانئ األندلسي تأمالت في سيرته وأدبه ))  -6
 .16-15م، العدد 2003
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                         Summary 
    

  The Fatimid era is one of the most glorious periods of Islamic 
Egypt. The Historical movement In Egypt in the Fatimid era reached 
a great degree of growth and prosperity for the great number of 
scholars and Historians that were in Egypt or came to it and for the 
abundance of literature in every art of science.                             

   The research show the factors influencing the scientific movement in 
Egypt in the Fatimid era, the most important centers of science and 
libraries and their intellectual activity, the scientific movement of the 
theoretical sciences (science sciences Arabic religious sciences) and 
the mental and applied sciences and the contributions of Fatimid 
scientists and writers and their role in Islamic civilization The movement 
of historical authorship and encouragement of the caliphs and ministers 
to write books and activate the movement of authorship in all types of 
science, the curricula of Fatimid historians, sources of their writings and 
their style of authorship, and the arts of historical writing in Egypt in the 
Fatimid The research also dealt with the lives of the most important 
Fatimid historians and their works, which enriched the Islamic civilization 

with its historical information and studies.                         
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