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ي املغرب ٔالادنى (أفريقية)  استطاع الفاطمّيون إقامة دولة لهم 

م). ٩٠٩هـ /  ٢٩٧ر القرن الثالث الهجري/ التاسع امليالدي (ي أواخ
ا  م املغربية هذه، فإ ن لينته بتأسيس دول ولم يكن حلم الفاطمي
ى نحو تحقيق أملهم الواسع  لم تكن سوى هدف مبدئي وخطوة أو
م لتحقيق ذلك أن ينتقلوا  ي حكم كل البالد ٕالاسالمية، فكان عل

ى قاعدٍة متي ي املشرق ٕالاسالمي، لذلك بحكمهم إ نٍة لهم تكون 
ى ِمْصر الحتاللها. وملا كان الفاطميون شيعة  توجهت أنظارهم إ
ى التمهيد لهذا الغزو، وأن  م أن يعملوا ع املذهب كان لزاًما عل
ي عقائده  يحاولوا كسب وّد الشعب املصري ووالئه، وهو املخالف 

عاة  ى نشر الدُّ رويج والدعاية لعقائدهم، لذلك عملوا ع م وال بي
ي  للدعوة ٕالاسماعيلية الفاطمية الشيعية. وقد نجح هؤالء الدعاة 
ن فئات الشعب املصري لقبول الخالفة الفاطمية،  عملهم وَمّهدوا ب
ى جانب أّن مصر كانت تمر بظروف بالغة الصعوبة بسبب  إ
ي نظر  املجاعات ؤالاوبئة، ٔالامر الذي جعل الخالفة الفاطمية 

ن ا  ومالًذا لهم، فتقبلوها دونما مقاومة تذكر، ُمتطلع
ً
ن ملجأ ملصري

ى تصحيح أوضاعهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.   إ
م) بكل ٩٦٩هـ /  ٣٥٨لذلك حدث الغزو الفاطم ملصر سنة (

م لتوطيد أركان  ن إلكمال سياس سهولة، ٔالامر الذي شّجع الفاطمي
ا. تلك السياسة امل م ف ن وجذب دول ى كسب وّد املصري بنية ع

ى تأييدهم، ومن ثّم يحاولون  م وعقولهم، لكي يتحصلوا ع أفئد
م بكل سهولة ويسر. فاّتبعوا لتحقيق هذه  ي بي م الشي نشر مذه
ى أنفسهم  ن ع ن املصري الغاية العديد من الوسائل، كان أولها تأم

م وأموالهم وأمالكهم وعدم التعرض لهم ب سوء. والوسيلة وأهال
م  م، وذلك بتوزيع ٔالاطعمة والصدقات عل ي إشباع بطو الثانية 
ى  رها، باإلضافة إ ي املواسم ؤالاعياد الدينية والقومية وغ
ن. ومن الخطوات ال  املناسبات ٔالاسرية الخاصة بالخلفاء الفاطمي
ى  م ع ن والاحتفاظ بطاع اتبعها الفاطميون أيًضا لجذب املصري

م، باإلكثار لهم من الد ى قلو ي إدخال الفرح والسرور إ وام، 
ا  ى مدار السنة، وال أسبغوا عل الاحتفاالت واملناسبات ؤالاعياد ع
أق مظاهر الروعة والفخامة والكرم، فكانت هذه املواسم 
ن أّياًما مشهودة تفيض بهجًة وحبوًرا. وهكذا؛  ؤالاعياد لذا املصري

ى  استطاع الفاطمّيون  بفضل هذه الوسائل جميعها أن ُيسيطروا ع
م،  م وعرفا ي كسب وال ا، وينجحون  مصر ويحتوون شع

م ويرضون بحكمهم. م ويتعلقون  م يميلون إل   ويجعلو
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

ي ِمْصر، وال امتدت  ن  إّن املتتبع لتاريخ وحضارة الفاطمي
ي سنة (٩٦٩هـ/٣٥٨منذ سنة ( ى حوا م) (قرابة ١١٧١هـ/٥٦٧م) إ

ي كيف استطاع  الدهشةسنة هجرية) لتأخذه  ٢٠٩ والعجب 
رة ظهرت معاملها  ي هذه السنوات من إنتاج حضارة م الفاطميون 
ا: السياسية،  ي مختلف مجاالت الحياة ف ي مصر  واضحة 
والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، واملعمارية، بل وال تزال 
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ن إ ى مصر آثارها جلّية لألع ى وقتنا الحاضر، ويلتمسها الزائر إ
ا القديمة ذات الطابع  ا ومساجدها وحارا ي مبان املعاصرة 
، وال الزالت تحمل ٔالاسماء الفاطمية نفسها منذ تلك  الفاطم
ر من عادات وتقاليد أهلها  ي الكث الحقبة. ويلتمسها كذلك 

ي التاريخ الاجت ا الاجتماعية وال يعرف الدارس  ي الفاطم أ ما
، حيث الزال الناس  ى العصر الفاطم ي أصولها مباشرًة إ ترجع 
ى أّن العصر الفاطم كان  ا مما يدل ع ن  ن ومحتفظ متشبث

ي تاريخ مصر ٕالاسالمية.    عصًرا فريًدا من نوعه 
وإن إنتاج مثل هذا النوع من الحضارة ال يتأّتى ألّي دولة 

 والانصهار تحقيق الانسجام والاندماج تحقيقه إاّل إذا استطاعت 
ي  التام مع الشعب الذي تحكمه. ومن هنا تأتي الدهشة والعجب 

وهم شيعة املذهب ويمثلون أقلية -كيفية استطاعة الفاطميون 
ّ املذهب ى مصر  -أمام جمهور الشعب املصري الس من السيطرة ع

ا، وذلك ع م ف ا، ومن َثّم توطيد أركا ى الرغم من والتغلغل ف
ي العقيدة الذي لم يمنعهم من ربط  الاختالف الجذري والجوهري 
ي  م الزالت واضحة  را م لدرجة أّن معاملهم وتأث الشعب املصري 

ى يومنا هذا. ومن هنا تأتي أهمية هذا املوضوع  (*)أجيالهم املتعاقبة إ
ى السياسة ال اتبعها الفاطميون وال  والبحث فيه للتعرف ع
م ال اّتبعوها  ى سياس م من احتالل ِمْصر، باإلضافة إ مّكن
م ويرّحب وير بحكمهم.    إلدماج الشعب املصري و جعله يتعلق 

†’ÚÙøju]»°fléÛ^ËÖ]í‰^é‰ 
ي املغرب ٔالادنى (أفريقية)  استطاع الفاطمّيون إقامة دولة لهم 

م). ٩٠٩هـ/  ٢٩٧(ي أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع امليالدي 
ى سبيل املصادفة، إّنما  م هذه فجائًيا أو ع ولم يأِت قيام دول
ى أن استطاعوا  سبقها تنظيٌم دقيق ودعوة، ثم جهاٌد حربي طويل إ

ن لينته  ا. ولم يكن حلم الفاطمي م  بتأسيستوطيد أركا دول
ى نحو  ا لم تكن سوى هدف مبدئي وخطوة أو املغربية هذه، فإ

ي حكم كل البالد ٕالاسالمية من أق  تحقيق أملهم الواسع 
ى أق املشرق. ى تحقيق ذلك،  )١(املغرب ٕالاسالمي إ ولكي يعملوا ع

ي املشرق  ى قاعدٍة متينٍة لهم تكون  م أن ينتقلوا بحكمهم إ كان عل
ا،  ي ثروا ى ِمْصر، حيث كانت غنية  ٕالاسالمي. فتوجهت أنظارهم إ

ا را ي خ ي مهم، يمكن منه الاستيالء موفورة  راتي ، ذات موقع اس
ى املراكز ٕالاسالمية القديمة؛ مثل مكة واملدينة ودمشق، بل  ع
ى بغداد نفسها حاضرة الخالفة العّباسّية  والنفاذ والسيطرة ع

   )٢(املعادية لهم.
م ٔالاول عبيد هللا املهدي   حرص الفاطميون منذ زمن خليف

ى غزو البالد املصرية. وملّا كان ٩٣٣ -  ٩٠٩هـ/  ٣٢٢- ٢٩٧( م) ع
ي معظمه من أهل  فقد كان لزاًما  )٣(،السنةالشعب املصري يتكون 

م  ى التمهيد لهذا الغزو، وأن  -وهم شيعة املذهب-عل أن يعملوا ع
ي عقائده  يحاولوا كسب وّد الشعب املصري ووالئه، وهو املخالف 

عاة  ى نشر الدُّ رويج والدعاية لعقائدهم. لذلك عملوا ع م وال بي
  للدعوة ٕالاسماعيلية الفاطمية الشيعية.

ي مصر،  ن الذين َمّهدوا لقيام الدولة  عاة الفاطمي ومن الدُّ
ي الدعاة زمن الخليفة املهدي  روز، الذي كان دا ي ف قبل - الدا

ي املغرب لة،  - ظهوره  وكان من أجّل الناس عنده، ومن أعظمهم م
ى ٔالائمة.والدعاة كلهم أوالد  )٤(ه ومن تحت يده، وهو باب ٔالابواب إ

ي  روز، وزوج ابنته  ي" وهو أحد تالميذ ف ي "أبو ع وكذلك الدا
ى املغرب،  ي وقت فرار املهدي إ ن  الوقت نفسه، كان يدعو للفاطمي
ي  ر بلقب الشيخ ٔالاجل املفيد. وقد استطاع إنشاء مدرسة  واش

ن وتنشر املذهب ا. مصر تدعو للفاطمي ي ف ى  )٥(الشي ومن بعده توّ
ي، الذي بلغ مع  ي الدا ن بن أبي ع ٔالامر ابنه محمد أبو الحس

ن املهدي، والقائم بأمر هللا (  - ٩٣٣هـ/  ٣٣٤ - ٣٢٢الخلفاء الفاطمي
م)، واملعز ٩٥٢ - ٩٥٤هـ/  ٣٤١ -  ٣٣٤م)، واملنصور بنصر هللا (٩٤٥

 )٦(ملحل الجليل العظيم،م) ا ٩٧٥ - ٩٥٢هـ /  ٣٦٥ - ٣٤١لدين هللا (
  وكان رأس الدعاة بمصر.

ي أبو جعفر بن نصر، الذي كانت له مكانة  ى الدا باإلضافة إ
ن، وكان من جلساء كافور ٕالاخشيدي ( ي نفوس املصري  ٣٣٤خاصة 

ي الفسطاط٩٦٧ - ٩٤٥هـ/  ٣٥٧ -  (*)م) عاهل مصر، وكانت داره 
ي أنه  م آراءه مجمًعا للعلماء والعظماء، وال شكَّ  كان يبث ف

ن.  وتعاليمه دون أن يخ بطش كافور أو عيون الخلفاء العباسي
وبفضل جهود هذا الداعية وَمْن سبقه من الدعاة دخلت التعاليم 
رة ال  ي الف ن، وذلك  ٕالاسماعيلية مصر، وقبلها بعض املصري

ا. ن إل   )٧(سبقت دخول الفاطمي
ى املعز لدين هللا الخال  فة الفاطمية، وقّرر احتالل وعندما توّ

َف  ا  إرسالمصر، َكثَّ ا، ليمّهدوا له الطريق، وليجعلوا م َعاة إل الدُّ
ا. وقد نجح هؤالء الدعاة  ن  أرًضا خصبة قابلة الستقبال الفاطمي
ن فئات الشعب املصري لقبول الخالفة  ي عملهم وَمّهدوا ب

ي ظ )٨(القادمة، م بأن العدل سوف يسود  ل إمام من نسل مبشر
ن، الذين رسول هللا ( )، فلمسوا بذلك وتًرا عند عاّمة املصري

رة الناس بعده ( روا الصحابة وآل البيت من خ    )٩().اعت
م  ن وشيع وُقبيل وفاة كافور ٕالاخشيدي، كان أنصار الفاطمي
م راسلوا  ي شوٍق لقدومهم. حيث إ ي مصر، وأصبحوا  روا  قد ك

ي املغرب-  املعزالخليفة  إذا زال الحجر ٔالاسود ملك " بقولهم: -وهو 
-موالنا املعز لدين هللا ٔالارَض ُكّلها، وبيننا وبينكم الحجر ٔالاسود 

ن  )١٠(."-يعنون كافور ٕالاخشيدي ى جانب هؤالء املتشيع وإ
ن ي البالد املصرية  (**)املصري َب معظم أها ن، َرحَّ من أنصار الفاطمي

ن؛ وذل ك ألن بالدهم كانت تمر بظروف بالغة بقدوم الفاطمي
الصعوبة بسبب املجاعات ؤالاوبئة، ٔالامر الذي جعل الخالفة 
 ومالًذا لهم، فتقبلوها دونما مقاومة 

ً
ي نظرهم ملجأ الفاطمية 

ى تصحيح أوضاعهم السياسية والاجتماعية  ن إ تذكر، ُمتطلع
يار بصو  ي حالة تداٍع وا رٍة والاقتصادية، حيث كان املجتمع 

  )١١(بالغة.
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هـ/  ٣٥٨وإزاء هذه الظروف َتمَّ الغزو الفاطم ملصر (سنة 
ر عنه السيوطي (ت. سنة ٩٦٩ َّ  ٩١١م) بكل سهولة، ٔالامر الذي َع
بال ضربٍة أو طعنٍة وال  ِمْصرَ  (***)وأخذ جوهر"م) بقوله: ١٥٠٥هـ/ 

وطوال - وبمجرد دخول القائد جوهر البالد املصرية  )١٢(."ممانعٍة 
امد ال  )١٣(قام بالعديد من ٕالاصالحات الداخلية، - ة واليته ف

م اليومية، فتلهّفت أنفسهم  ي حيا ون واضحة  ملسها املصريُّ
م نفسًيا لقبول  يئ للحكومة الجديدة، فاستطاع بذلك 

ن، فدخل املعز مصر سنة ( م) دخول ٩٧٢هـ/  ٣٦٢الفاطمي
ن، واْسُتْقِبَل استقبااًل حافالً  ، أضفى عليه جوهر مظاهر الفاتح

ن. ي نفوس املصري ة والعظمة مما جعل الخليفة ُمَهاًبا  ّ   )١٤(ٔالاُ
ن، وجذب  ى كسب ِوّد املصري وقد حرص الفاطميون ع
ى تأييدهم ومن َثّم يستطيعون  م وعقولهم، لكي يتحصلوا ع أفئد

م بكل سهولة ويسر.  ي بي م الشي لتحقيق هذه  فاّتبعوانشر مذه
ن وعدم الغا ن املصري ية العديد من الوسائل، كان أولها تأم

م أو  ي أنفسهم أو أهال التعرض لهم باالعتداء أو املضايقة، سواء 
ا. م، أو أّي أمالٍك أخرى يمتلكو وقد عمل  )١٥(أموالهم أو مساك

ى ذلك منذ دخوله مصر، َفِعندما وصل ٕالاسكندرية ولم  جوهر ع
ْدنى مقاومة 

َ
ا أ رحيب وأَحسَّ بقبول يجد ف له ولجيوشه، وشعر بال

ى جنده  هم من املغاربة-أهلها له، أصدر أوامره إ بعدم  - وكان ُجلُّ
التعرض ألهلها، ومنعهم من دخول املنازل دون إذن، أو التعرض 
ى أّي تصرف من شأنه أن ُيْؤِذي نفوس  ملمتلكات الناس، أو اللجوء إ

ٔالاموال ليحول  -أي جنده-م أهل البلد. ومن ناحية أخرى أغدق عل
راف أّية  َ عن اق ي ِغ ى أموال أحد، وليجعلهم  دون تطلعهم إ

  )١٦(مخالفات.
ي مدينة الفسطاط مع أهلها،  ى جنده املبيت  كما حّرم جوهر ع

م، فكان  ُقوا عل نَّ  كلمناديه ُينادي "ح ال ُيَضّيِ عشية أن ال يبي
بعد مجيئه -وقد أكد الخليفة املعز  )١٧(".ي املدينة أحٌد من املغاربة

ى مصر ى تطبيق هذه السياسة، إْذ صدرت أوامره سنة  -إ  ٣٦٣ع
ي ٩٧٣هـ/  ى املغاربة تأمرهم بالخروج من الفسطاط والسك  م إ

  )١٨(مدينة القاهرة، فاستجابوا ألوامره.
ن  والوسيلة الثانية ال استخدمها الفاطميون لجذب املصري

ي إشب م  ذه السياسة إل م. وقد ابتدأ  جوهر  القائداع بطو
ر من أهلها آنذاك يعانون من  ى مصر، ال كان الكث بمجرد دخوله إ
ّن من عنده قمح 

َ
ي الناس بأ الجوع والفقر، فنادى ُمناديه 

ّن  )١٩(فليخرجه.
َ
ي اليوم الثاني لدخوله الفسطاط أعلن للناس بأ و

ى ي حاجٍة إ ى دار أبي جعفر، َمْن كان   (****)صدقة، فليذهب إ
ي  م الصدقات ؤالاموال  َعْت عل ر من الفقراء، ُوّزِ فاجتمع خلٌق كث

  )٢٠(الجامع العتيق.
ن،  ى املصري ولم يتوقف القائد جوهر عن توزيع الصدقات ع

ن ألف درهم ٩٦٩هـ / ٣٥٩ففي رجب من سنة  م، أخرج مائة وخمس
ى الضعفاء  بتوزيعهاوأمر  ن قائاًل: ع هذه الصدقة من "واملساك

ن ماله ن من ع ر املؤمن ي نسب جوهر أموال هذه  )٢١(".موالنا أم و

ي  ى طبيعة سياسته  رة ع ّ ى الخليفة املعز داللة ُمع الصدقة إ
م. ن ف ن وترغيب املصري   الدعاية للخلفاء الفاطمي

اج نفسه - بعد ذلك-ولقد سار الخلفاء الفاطمّيون  ى امل  ع
أة  َُعبَّ

ْ
ة امل

َ
ْسِمط

َ
الذي انتهجه جوهر، فكانوا دائًما يعملون املوائد ؤالا

ا املصريون -املختلفة  ٔالاطعمةبأنواع  ي ٔالاشهر  -ليأكل م السيما 
ى مبدأ استمرار  )٢٢(الثالثة رجب وشعبان ورمضان. كما حرصوا ع

ي طوال ُمّدة حكمهم ملصر. فكانوا  ى ٔالاها توزيع الصدقات ع
ي مختلف املناسبات، وإن يغمرو  م و ن الشعب املصري بصدقا

ى سبيل املثال: عند احتفال الخليفة بعيد  ا ع كانت بسيطة. فم
 )٢٤(وعندما ُيِصيُبُه املرض أو أّي أحٍد من أفراد أسرته، )٢٣(مولده،

ى لديه أحد، َّ فإن مثل هذه املناسبات جميعها كانت  )٢٥(وعندما ُيتَو
ا الصدقات  رات الناس. وكذلك عند خروجه ألداء تعم ف والخ

ن  ع من ح ب الجمعة من شهر رمضان كانت الصدقات ُتَوزَّ
َ
ُخط

ّ يعود. وكانت هذه سّنة  ى الجامع وح يركب من القصر ذاهًبا إ
ى آخر  ي مصر، من املعز لدين هللا إ ن  جميع الخلفاء الفاطمي

ا العاضد لدين هللا ( م ف  -  ١١٦٠هـ/  ٥٦٧ -  ٥٥٥خلفا
ي ٔالاعياد  )٢٦(م).١١٧١ ا  ى جانب الصدقات ال يوزعو هذا إ

ر  ا من غ الدينية واملواسم الرسمية للدولة، والصدقات ال ُيفّرقو
ة مناسبة.   )٢٧(أيَّ

ن  ومن الوسائل ال اّتبعها الفاطميون لالحتفاظ بطاعة املصري
م. وذل ى قلو ي إدخال الفرح والسرور إ ى الدوام،  ك باإلكثار لهم ع

ْسَبُغوا  الاحتفاالتمن 
َ
ى مدار السنة. وال أ واملناسبات ؤالاعياد ع

ا أق مظاهر الروعة والفخامة والكرم، حيث غمروا الشعب  عل
املصري من خاللها بسيٍل من الحفالت واملآدب واملواكب الباهرة، 

روا عليه ما استطاعوا من آيات البهجة واملرح، فأسروه بمظ اهر ون
ن أّياًما  جودهم الوافر. فكانت هذه املواسم ؤالاعياد لذا املصري
مشهودة تفيض بهجًة وُحُبوًرا. وقد استطاعت الخالفة الفاطمية 
بفضل تنظيمها من أن تكسب والء الشعب املصري وعرفانه، كما 
ا الدينية فيه، وذلك بما أسبغته من  ا استطاعت أن تبّث هيب أ

ا.الخطورة والخشوع ع   )٢٨(ى بعض املظاهر والرسوم ف
ن،  ن للمصري املعاملة ال  تلكهكذا؛ كانت معاملة الفاطمي

ا محاولة إغداقهم بالهبات والعطايا، ومحاولة رفع  موا ف ال
ا  َر ع َّ ي ال َع م الدنيوية، و مستواهم املعي وإشباع متطلبا

ي مصر، العزيز باهلل   ٩٧٥هـ/  ٣٨٦ - ٣٦٥(الخليفة الفاطم الثاني 
ي قوله ألحد أعمامه:٩٩٦ - ِحبُّ أن أرى النّ " م) 

ُ
ي أ َعم يا عّم وِهللا إّنِ

م الذهب والفضة والجوهر، ولهم  عند الناس ظاهرة، وأرى عل
الخيل واللباس والّضياع والعقار، وأن يكون ذلك كّله من 

ن السل )٢٩(".عندي ن وب ن معظم املصري طة لذلك كانت العالقة ب
رات العصر الفاطم-الفاطمية الحاكمة  َبة  -ي معظم ف ّيِ

َ
عالقة ط

فو دائًما وتلتف حول َمْن  ي مجملها. فقد كانت قلوب الناس 
ن ذلك  ا. وقد ملس عامة املصري ا، وُيْنِصُفَها وُيْحِسُن إل يدافع ع
م ورضوا بحكمهم  ن، فمالوا إل عند معظم الخلفاء الفاطمي
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م يحلفون برؤوسهم وتعّلقوا  رين م ى الحد الذي جعل الكث م، إ
م بالكّف عن ذلك.    )٣٠(بداًل من الحلف باهلل العظيم، ح ُنوِدَي ف

ن بالخلفاء فقط، بل تعّلقوا بأسرهم  ولم يقتصر تعلق املصري
ي  ّ م أيًضا، ومن أمثلة ذلك عندما ُتو ر وأبنا عبد هللا بن املعز  ٔالام

م من ٩٧٤هـ/  ٣٦٤سنة ( م)، َجَزَع الناس عليه جزًعا شديًدا، وم
يء من  ّدِ َ م وُ رة الحزن. وكان الخليفة املعز ُيْسك ه نفسه من ك َشوَّ

ى هللا"روعهم، بقوله لهم:  ، َفَبَكْوُه بحسرة "اّتُقوا هللا، وارجعوا إ
ْغِلَقْت ٔالاسواق حزًنا لذلك.

ُ
  )٣١(وأ

₣íÿÛŽi^} 
ي السياسة ال اّتبعها  ن، وال هذه  الفاطميون تجاه املصري

م. وإن كان هذا  م يكسبون وّدهم ويحتفظون بوال ُكُلَها فجعل
ُ
آتت أ

ال يع أنه لم تكن هناك تجاوزات لتلك السياسة من بعض 
ا رّدة فعل من  ي ظروٍف معينة، نتج ع رات و الخلفاء لبعض الف

ي املُْجَمل العام يمكن القو  ي البالد عامة الناس. إاّل أنه  ل؛ بأن أها
ي ظل الحكومة  املصرية قد تمتعوا بالرعاية والاهتمام والاطمئنان 

  الفاطمية.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
ى الشعب املصري املعاصر ُينظر: ٔالاحمر،  لالطالع(*)  ى الّصبغة الفاطمية ع ع

ي عصر الدرمضان محمد رمضان:  ي مصر  ولة الحياة الاجتماعية 
، شركة القدس للنشر والتوزيع م)١١٧١- ٩٦٩هـ/٥٦٧-هـ٣٥٨الفاطمية (
  وما بعدها. ١٩٣م) ص ٢٠١٢(القاهرة،  ١وٕالاعالن، ط

الدولة الفاطمية قيامها ببالد املغرب وانتقالها ) جمال الدين، عبدهللا محمد: ١(
اية القرن الرابع الهجري مع عناية خاصة بالجيش ى  ى مصر إ ، دار إ

  .  ٤) ص ١٩٩١فة والنشر والتوزيع (القاهرة، الثقا
ضة العربية ي التاريخ العباس والفاطمي، أحمد مختار: العبادي) ٢(   ، دار ال

روت، بدون تاريخ) ص    .  ٢٤٧(ب
ي املغرب ومصر وسورية ) حسن، حسن إبراهيم: ٣( تاريخ الدولة الفاطمّية 

ضة املصرية، طوبالد العرب   .٦٢١) ص ١٩٦٤رة، (القاه ٣، مكتبة ال
ن، محمد كامل: ٤( ، دار الفكر العربي (القاهرة، ي أدب مصر الفاطمّية) حس

  .٢٢) ص ١٩٥٠
ن: ٥( طائفة ٕالاسماعيلية: ) املرجع نفسه والصفحة. كذلك: محمد كامل حس

ضة املصرية (القاهرة، تاريخها ونظمها وعقائدها   .٣٤) ص ١٩٥٩، مكتبة ال
ن: ٦(   .٢٣ـ  ٢٢، ص أدب مصر الفاطميةي ) محمد كامل حس

ي مصر، بناها عمرو بن العاص عند فتحه  مدينة: أول الفسطاط(*)  إسالمية 
ي سنة ( ى ٦٤٠هـ/  ٢٠لها حوا ا بالفسطاط نسبًة إ م). وسبب تسمي

ي املوقع الذي فسطاط (بيت من أدم وشعر ) عمرو بن العاص، الذي نّصبه 
ك عند حصاره لحصن بابليون الذي اختبأ ُبِنَيت فيه املدينة فيما بعد، وذل

، دار معجم البلدانفيه الروم. ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد هللا: 
روت،    .٤/٢٦٣) ١٩٧٧صادر (ب

ن: ٧(   .٣٥، ص طائفة ٕالاسماعيلية) محمد كامل حس
ي:  محمد) املقريزي، ٨( ن اْلُخَلَفابن ع ، اّتعاظ اْلُحَنَفا بأخبار ٔالائمة الفاطمي

ى للشؤون ٕالاسالمية، ط   ٢تحقيق جمال الدين الّشّيال، املجلس ٔالاع
  . ١/١٠٢) ١٩٩٦(القاهرة، 

رة، ٩( ي العصر الفاطمي ( : نجوى ) ك ي مصر   ٩٦٩هـ / ٥٦٧ -٣٥٨حياة العامة 
  .٤٣) ص ٢٠٠٤، مكتبة زهراء الشرق (القاهرة، م)١١٧١ -

  .١/١٠٢) املقريزي: اتعاظ الحنفا، ١٠(
رهم، إّنما  (**) يبدو أن ن لم يتخذوا التشيع من ناحية العبادة كما فعل غ املصري

م لم  ي بن أبي طالب (ر هللا عنه) وأهل بيته. ولك كان هواهم مع ع
م  ي ٔالاقطار ٔالاخرى، ولم يفلسفوا عقيد يجاهدوا كما جاهد الشيعة 

ي ( رهم، بل اكتفوا بالقول بتفضيل ع ى النحو الذي عند غ ر الدينية ع
ركون  م ألهل البيت يكرمون ٔالاحياء ويت م ووال ى ح هللا عنه) وحرصوا ع

ن:  (من  ١٨، ص ي أدب مصر الفاطميةباألموات. محمد كامل حس
  املقدمة).

رة: مرجع سابق، ص ١١(   .٤٢) نجوى ك
، ُوِلَد سنة  ّ ن، الصقل ، ٩٢٤هـ/ ٣١٢(***) جوهر بن عبدهللا، القائد أبو الحس

ى ابنه املعز،  كان عبًدا مملوًكا للخليفة املنصور بنصر هللا، ثم آل أمره إ
ى رتبة الوزارة سنة  ى أن ارتفع أمره وصار إ ي الخدم إ الذي اعت به ورّقاه 

م. وجوهر هذا هو فاتح ِمْصر وباني مدينة القاهرة والجامع ٩٥٦هـ/٣٤٥
ّي بالقاهرة سنة  ركتاب م. املقريزي: ٩٩١هـ/٣٨١ٔالازهر، ُتو ى الكب ، املَُقفَّ

روت،    .١١١ - ٣/٨٣) ١٩٩١تحقيق محمد اليعالوي، دار الغرب ٕالاسالمي (ب
ي تاريخ مصر ) السيوطي، جالل الدين عبدالرحمن: ١٢( ُحسن املَُحاضرة 

، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية والقاهرة
  . ١/٥٩٩) ١٩٦٧(القاهرة، 

د، أيمن ١٣( ر جديد)فؤاد: ) َسّيِ ي مصر (تفس ، الدار اللبنانية الدولة الفاطمية 
  .٨٢ - ٨٠) ص ١٩٩٢املصرية (القاهرة، 

رة: مرجع سابق، ص ١٤(   .٥١) نجوى ك
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ي: ١٥( اد، أبو عبدهللا محمد بن ع م) ابن َحمَّ ر ، أخبار ملوك ب ُعَبْيد وس
امي نقرة وعبدالحليم عويس، دار الصحوة  (القاهرة، تحقيق ودراسة ال

  .٨٧هـ) ص  ١٤٠١
رى ) تامر، عارف: ١٦( سس الوحدة العربية الك

ُ
، دار املعز لدين هللا واضع أ

روت،    .١١٠) ص ١٩٨٢ٓالافاق الجديدة (ب
ي بن يوسف بن َجَلَب َراِغب: ١٧( ر، تاج الدين محمد بن ع املُنتقى من ) ابن ُمَيسَّ

ه أيمن فؤاد ، حققه وكتب مقدمته وحواشيه ووضع فهارسأخبار مصر
  .١٦٤) ص ١٩٨١سّيد، املعهد العلم الفرنس لآلثار الشرقية (القاهرة، 

  .١/١٥٠، اّتعاظ الحنفا. كذلك املقريزي: ١٦٥) املصدر نفسه، ص ١٨(
ي فنون ٔالادب) النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: ١٩( ، اية ٔالارب 

ن ومحمد حلم محمد أحمد، ا لهيئة املصرية تحقيق محمد محمد أم
  .٢٨/١٣٠) ١٩٩٢العامة للكتاب (القاهرة، 

، من أكابر رجال  (****) هو الشريف أبو جعفر مسلم بن عبيد هللا الحسي
مصر، كانت له مكانة بارزة لدى كافور ٕالاخشيدي، وظلَّ محتفًظا بمكانته 
ن للخليفة املعز لدين هللا ومن  ب ن، فكان من املَُقرَّ هذه زمن الفاطمي

. كذلك ابن َتْغري َبْردي، جمال  ١/١٣٧، اتعاظ الحنفاسائه. املقريزي: جل
ي ملوك مصر والقاهرةالدين أبو املحاسن يوسف:  ، النجوم الزاهرة 

روت،  ن شمس الدين، دار الكتب العلمية (ب ) ١٩٩٢تحقيق محمد حس
٤/٣٣.  

ي . والجامع العتيق هو أول مسجد ١/١١٤) املقريزي: اتعاظ الحنفا، ٢٠( َس  ّسِ
ُ
أ

ي املّلة ٕالاسالمية بعد الفتح، يقع بمدينة الفسطاط وُيقال له تاج  مصر 
املواعظ والاعتبار بذكر الجوامع، وجامع عمرو بن العاص. املقريزي: 

ي الِخطط وٓالاثار م ومديحة الشرقاوي، مكتبة مدبو ، تحقيق محمد زي
  .٣/٢١٣) ١٩٩٨(القاهرة، 

ي فضائل ٔالائمة ٔالاطهار عيون ) عماد الدين، إدريس: ٢١(  ٔالاخبار وفنون ٓالاثار 
"السبع السادس أخبار الدولة الفاطمية"، تحقيق مصطفى غالب، دار 

  ٔالاندلس 
روت،    .١٦٩) ص ١٩٧٨(ب

ر: مصدر سابق، ص ٢٢(   .١٧٦) ابن ُمَيسَّ
)٢٣ : ي موس َقها نصوص من أخبار مصر) ابن املأمون، جمال الدين أبو ع ، َحقَّ

ا ووضع فهارسها أيمن فؤاد سّيد، املعهد العلم وكتب مقدم ا وحواش
  .٣٦) ص ١٩٨٣الفرنس لآلثار الشرقية (القاهرة، 

ر: مصدر سابق، ص ٢٤(   .١/٢٧٢، اتعاظ الحنفا. كذلك املقريزي: ١٧٠) ابن ُمَيسَّ
ر: مصدر سابق، ص ٢٥(   .١/٢٨٩، اتعاظ الحنفا. كذلك املقريزي: ١٧٢) ابن ُمَيسَّ
  .١٠٩، ٤/١٠٧ري بردي: مصدر سابق، ) ابن تغ٢٦(
)٢٧ : املعروف ِبِصَلة تاريخ ( تاريخ ٔالانطاكي) ٔالانطاكي، يح بن سعيد بن يح

)، تحقيق عمر عبدالسالم تدمري، جّروس بروس (طرابلس الشام، أوتيخا
  .٢/١٠٠، اتعاظ الحنفا. كذلك املقريزي: ٣٠٠) ص ١٩٩٠

ي عهد الدولة الفاطميةرسوم الفطر ) ِعَنان، محمد عبدهللا: ٢٨( ى  ، ؤالاض
) املجلد ٔالاول، ١٩٣٦، السنة الرابعة (القاهرة، ١٤٠مجلة الرسالة، العدد 

  .٣٦٥، ٣٦٤ص 
. كذلك ابن َتغري َبردي: مصدر سابق، ٣/٢٣٩، ٢/٣٨٧) املقريزي: الخطط، ٢٩(

٤/١٢٩.  
  .١/٢٥٣، اتعاظ الحنفا) املقريزي: ٣٠(
  .٢١٨ – ١/٢١٧) املصدر نفسه، ٣١(


