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 انبٍئت انعهًٍت ادلصرٌت 
 وتأثريهب عهى سوداًَ وادي انٍُم

 و 4934 – 343هـ /  484 – 363يف انعصر انفبطًً األول 
 وىلــد. حمًذ عبذ انعظٍى اخل

 العامة لمهيئات المستقمة  اإلدارةمدير 
 الرقابية بمجمس النواب واألجهزة

، خميطًا مف ٔ()ـ ٜٗٓٔ – ٖٜٚىػ / ٚٛٗ – ٖٖٙشيدت مصر في العصر الفاطمي األوؿ 
ـ، وشجعوىـ عمى االستقرار في مصر، ومف األجناس البشرية اعتمد عمييـ الفاطميوف في قيـا دولتي

أىـ ىذه األجناس السودانيوف، فقد ضـ جيش المعز لديف اهلل الفاطمي الكثير منيـ، وزاد نفوذىـ في 
. والخميفة المستنصر باهلل عمى يد ٕ()عيد الخميفة الظاىر إلعزاز ديف اهلل؛ لزواجو مف سيدة سودانية 

 .ٖ()مب أعدادىـ التى استقرت في صعيد مصر والنوبة أُّمو السودانية التي استكثرت مف ج
أما سوداني وادي النيؿ فيـ ىؤالء السكاف الذيف قطنوا النوبة، التي كانت تعرؼ في العصور   

الوسطى بػ "سوداف وادي النيؿ"، وكانت تشتمؿ وقتذاؾ عمى أجزاء وادي النيؿ الممتدة مف مدينة 
نيميف األبيض واألزرؽ، باإلضافة إلى مناطؽ مف حوض أسواف في الشماؿ إلي جنوبي التقاء ال

قمـي كردفاف ودارفور غرًبا. ىذا ىو سوداف وادي  النيؿ األزرؽ واألتبرا، حتى أطراؼ الحبشة شرقًا وا 
   (.ٗ) النيؿ، أي النوبة في العصر الفاطمي األوؿ

                                                 

    (1)ْ ١ّٛ ٌفٛب ت ا ٕبح ٠َٕ ّبػ١ً ث وح اٌٝ ٍا ٌم٘ب ٖبكق عؼفو ٓث ا ّل ٓث ٌا ١َٓ ٓث ػٍٟ ٓث ِؾ ؾ  .ٌٛبت أٟث آث ػٍٟ ٓث ٌا

ّمو ّل ٓث ػٍٝ ٌا ٌؼجًب أؽ ٌل٠ٓ أٛث ا ّمو٠يٞ )رٟم ا ٞ، د )ٌا ٓ 1445٘ـ/ ٠542ي ١١ّ ٌفٛب ّخ ا ؾٕفب ثؤفجبه األئ َ(: ارؼبظ ٌا

وح  ٌم٘ب و٠خ، ا ٌّٖ ٚلبف ا ىاهح األ ١ِخ،ٚ  ْ اإلٍال ْٛئ ٌٍ  ٝ ٌ األػٍ ٌّغٍ ّل، ا ّل أؽ ؾ  ِٟ ّل ؽٍّ ؾ َ،  1991ٌاقٍفب، رؾم١كِ 

١ْؼخ ٟف ػَب  -(؛ 1،ٓ 1ط  ت أؽل كػبح ٌا ١ْؼٟ اٌٝ ثالك ا598٘ـ /552ٚلل ٘م ٍّٗ أٛث ػجل هللا ٌا ٚا ّبي َ  ٌجوثو ْث

ٌزبثغ  ٌجالك ا ه ا ٌٍز  ُ ٟ ٌاؾبو ١ِو أألغٍج وك األ ٚٛ ،ٗ ٛر ٟ كػ غؼ ف ٖبكق، ٕف ً عؼفو ٌا َٔ ٓ ّلِ  ؾ  ِٓ ٌؼج١ل هللا ث افو٠م١خ، كاػ١ب 

 َ ٟ ػب ٌٚمه ف ١ٍخ  ٌؼجب ٌخ ا ٍٚل ٗ "ػج١ل 925٘ـ /  591ٌ ِِب ٛ ا ٕزظو٘  ٌّ ُ ا ٕٙ ٌ ك٠ هئ١  ٚٓ ١ّ ٍَ ٍّ  ٌٟ ؾم١م ْ ٌاق١ٍفخ ٌا ٓ أ ٚأػٍ  ،َ

ٌّ ٍمت ثب ٌّ ٞ: األى٘و هللا" ا ٖٚب خ ٌا ١ِٕ ٓ. )أ ١١ّ ٌفٛب الٌٗز ثب ١ّذٍ  هٍ  ٌٌن ٍٛي هللا،ٚ  ذ ه ّٛخ ٕث ً فب َٔ ِٓٚ  ،ٞ ٙل

وح  ٌم٘ب ٖو، ا ِىزجخِ  وف،  ػجل اٌؼي٠يّ   ٟٚ ُ ففبع ٕؼ ٌّ ُ ػجل ا َ، رمل٠ ٕبهح اإلٍال و٠فِ  ٓ  1952اٌْ  ،َ9.) 

ٌٚلد ٌٗ أثٕٗ ٌا(5)      ٚ ل٠ٗ ١ٔخٌ  ٛكا ذ عبه٠خٍ  ١َلح "هٕل" ؤب ٟ ٌا و٘  ظ٘ب ٙب ىٚعخ ٌا ٓ ثٟٕ عَٕ ٍزىضودِ  ٚا و  َزٖٕ ّ

ٞ، د  ّمو٠ي ؼجًب أؽّل ٓث ػٍٝ ٌا ل٠ٓ أٛث ٌا ّمو٠يٞ )رٟم ٌا ّب أكٜ اٌٟ فٓز ػل٠لح. )ٌا  ِ ١ٓ١ٔ ٛكا اٌَ

ٍزواس 1445٘ـ/542  ٌ ٌفولْب ئٍَخ ا ١ٍل،ِ  ٓ فئاك  ٚا٢صبه، رؾم١ك أ٠ّ قطٜ  ٚاالػزجبه ٟف موو ٌا ٛاػع  َ(: اٌّ

ٌٕلْ   ،ٟ ؼٖٛه ٍؼ١ل ػج -؛882،ٓ  1َ، ط1992اإلٍالِ ٖو ٟف ٌا  ِ:ٟ وافؼ وؽّٓ ٌا ػجل ٌا ٛهٚ  ٌفزبػ ػّب ل ا

وح  ٌم٘ب ٝ، ا ٍط ىزجخ ى٘واء  -؛ 521َ،ٓ 1992اٌٛ  ِ،ٟ ّ ٌفٛب ؼٖو ا ٖو ٟف ٌا  ِ خ ٟف ؼِب ٔغٜٛ و١وح: ؽ١بح ٌا

وح  ٌم٘ب وق، ا  (. 98َ،ٓ 5224اٌْ

وح    (8)  ٌم٘ب ٟ، ا ؼوث ٌفىو ٌا ١ّخ، كاه ا ٌفٛب ٖو ا ٚبهحِ  ؽ ـٚ  ٟ: ربه٠ ٕ ٌٛم ٓ  5215ػط١خ ا  ،َ155. 

 (4)  ٟ ٛكْا ف خ ثزبهـ٠ اٌَ قٕب ؼوث١خ ٌا ٛصبئك ٌا ٌٚا  ٓٛ ٌٕٖ غّٛػخ ا ؼوث١خ،ِ  ١ٔخ ٌا ٛكا ىزجخ اٌَ َؼل : اٌّ ؾّلِ   ِ ِٖطٟف

 َ قوٛٛ َ، ٌا قوٛٛ وح ثٌب ٌم٘ب ؼخ ا ػبد عِب طٛج  ِ،ٝ ٍط ؼٖٛه اٌٛ ـ. 1995ٌا  ٘ٓ  ،َ 
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ً األول  :يصر يف انعصر انفبطً
في أف يتخذ مصر قاعدة يوجو  ٔ()ـ( ٖٜٗ -ٜٓٔىػ /ٖٕٖ –ٜٕٛطمع عبيد اهلل الميدي )

، لذلؾ وجو نشاطو عمى أثر تأسيس خالفتو ٕ()منيا حمالتو إلى بغداد لمقضاء عمى الخالفة العباسية 
ـ، جيشا مف ٜٗٔ –ٖٜٔىػ/ٕٖٓ-ٖٔٓبالمغرب إلى وضع الخطط  لغزو مصر، فأعد سنة 

ـ وقائده ُحباسة ب  .(ٖ)ف يوسؼالمغاربة تحت إمرة ابنو وولى عيده أبى القاس
عف ميؿ كثير مف المصرييف إلى الدعوة الفاطمية بفضؿ  -رغـ فشميا  -وكشفت ىذه الحممة 

دعاة اإلسماعيمية الذيف بذلوا مجيوًدا كبيرًا في دعوة أىالي مصر لمدخوؿ في المذىب اإلسماعيمى، 
ـ بو أبو عبد اهلل الشيعي في بالد المغرب )  (.ٗوىو بنفس الدور الذي قا

                                                 

ٍمت هللا ػج١ل  (1)  ٛ اٌّ ٙلٞ٘  ١َٓ ٓث ٍؼ١ل ثبٌّ ؾ ْٛ آث هللا ػجل ٓث أؽّل ٓث ٌا ٌملاػ ١ِّ ٞ ٓث ا ٌضٕٛ ْٖب ا ٛاىٞ ك٠  األ٘

ُٙ ٍٕ ٌُٚ ٚأ ً؛  غٛ ؼ١ل ٠ُز ِٓ اٌّ غوة األِو ٌَ ٔب لبي: " ْأ اال ثبٌّ ١ٍٗ هللا ٍٕٝ هللا هٍٛي آي ِٓ أ  فُز "ٍٍُٚ ػ

قل٠ؼخ ٌٗ ٌٚا خ  ؾ١ٍ ّبع ثنٌه ٌا ًٕب ث١ٓ ٚ ٞ أٗٔ ٌا ّٟ ػٍٛ ٌل ِٓ فٛب ّبػ١ً ٚ ي.  ٓث ٍا ٌٛم نا ا ٍزؼجلُ٘ ٙث عؼفو فب

ؾٕ ٞ: ارؼبظ ٌا ّمو٠ي  (.18،14،ٓ 1فب، ط )ٌا

   (5) ٓ الً ػ ُ، فٚف ٌٙز ٚل ووًياٌ  ٌزىِْٛ  ٍٖؼ  ٌجالك ال ر ٖن ا  ٘ غوة ْأ مُ٘ ٟف ثالك اٌّ ٔٛف ٍزمو  ْ ثؼل ْأ ا ١ّٛ ٌفٛب هٜأ ا

ٙب  ٚلوث ٙب  ٚر ٛفوح صو ٖو؛ٌ   ِٝ ُ ٌا ظبه٘ نٌه ارغٙذ ٔأ ٓ ألفو،ٌ  ٓ ؽ١ ٘ب االٙطواةِ  ٛك ٠َ ْ ٘ب، وب ٛاهك ٙؼفِ 

ٙبٕ  نٞ ٠غؼٍ ْوق، األِو ٌا ١ٓ١ٍِٓ ثالك اٌّ ؼجب ٕبٌف ٌا خ ر َزٍم ٌٚخِ  خ ك ؾخ إللِب ٙلٞ صالصخ  ،ٌب فغٙي ػج١ل هللا اٌّ

 ٟ ٌٟز ؽلصذ ف غبػخ ا ٙب اٌّ ِٕ ٛه،  ٙب ػلح ِأ ْ فزؾ ُ" فؾبي ٚك ٌمٍب ٙب ثم١بكح اثٕٗ "أٟث ا ِٕ  ١ٕٓ ٖو، اص غيِٚ   ٌُ ع١ٛ

غوة ػَب  غوة. )ػج955٘ـ / 811اٌّ ً اٌّ ٖٚا ث٘ؤ ٚفزىذ ػل  ،ُ غ١ٛ ْب ٟف أؽل ٌا نٞ ف ٛثبء ٌا ٌٚا ؾّل َ،  ل هللاِ 

ٕب٠خ  غ ػ غوِٞ  واثغ اٌٙ ٌموْ ٌا ٙب٠خ ا  ٔ ٖو اٌٝ  ِ ٙب اٌٝ ٔزمٌب ٚا غوة  ٙب ثجالك اٌّ ١ّخ، ل١ِب ٌفٛب ٌٚخ ا ل ل٠ٓ : ٌا ّبي ٌا ع

وح  ٌم٘ب ى٠غ، ا ٌٛز ٚا و  ٌْٕ ٚا ٌضمبفخ  ِ، كاه ا غ١ خ ثٌب ٓ 1992فٕب  ،َ94.) 

ٚك (8)  ٟ ٘ٛ أٛث كا ىزِب ٍف ٌا خ ٓث ٠ٛ ؾبفع أٛث ػجل هللا ؽجٍب ٟ٘ج )ٌا ن ٞ. )ٌا ٌجوثو ٟ، د ا ٘ج ن ل٠ٓ ٌا ٌّ ٌا  ّ

ٖ، 1849٘ـ/945 ؼ١و ٙبكّٞ  ؾّل ػجل ٌا َ، رؾم١كِ  ٚاألػال ١٘و  ْب ٛجمبد اٌّ ىج١و ٚأ ربهـ٠ اإلٍالَٚ  ٌزبهـ٠ ٌا َ(: ا

وح  ٌم٘ب ىزت، ا ٓ 58َ، ط 1998كاه ٌا ً  -(؛  15،  ٕٚا  ُ ٖو، ص  ِٝ ٗ ٌا و٠م  ٟٛ ٝ ثولخ ف ِ ػٍ غ١ نا ٌا  ٘ٝ ٌٛ ٍز ا

غً ٚٛر ٌٛٝ ػٍٝ اإلٍىٕله٠خ  ٍز ١َو ؽٝز ا لفغ  ٌا قبكٌَ  َب ٌا ئٔ  ِٟ ؼجٍب ّمزله ٌا ق١ٍفخ ٌا ٔفن ٌا ٚأ ٞ؛  ٌجؾو عٗ ا ٟف اٌٛ

غوة  ػبك اٌٝ ثالك اٌّ خٚ  يَ ؽجٍب ٚاٙٔ غ١يح،  ٓ ٌا ِموثخِ  ي ػٍٝ  ْٛز لحِ  ؼووخ ثٍج  ِ ٌفو٠مْب ٟف ّزجه ا ٚا  ،ٓ غ١و٠ اٌّ

ٟ، د  ٛج ٌمو ؼل ا  ٍ ٛٝج )ػو٠ت ٓث ٌمو ٗ. )ا ٙلٜ ػٍٝ أصو هعٛػ ق١ٍفخ ػج١ل هللا اٌّ َ(: 999٘ـ/819ؽ١ش لزٍٗ ٌا

وح  ٌم٘ب ؼبهف، ا ُ، كاه اٌّ ١٘ ً اثوا ٌٚف ٛ ا ؾّل أث ٞ، رؾم١كِ  طجو ـ ٌا  (.28َ،ٓ 1992ٍٕخ ربه٠

ك   (4)  خ، اػٕز ى١ٍب ٌٚا ٍجبلخ  ٌٚا هع  ٚاٌٛ  ٜ ٌزٛم ٚا  ٓ ٌزل٠ ٚا ٌفطٕخ  ٚا نوبء  ف ثٌب ١ّخ، اٖر ٌفٛب ٌٚخ ا ٌل ٌ ا ئٍ  ِ: ٟ ١ْؼ ٛ ػجل هللا ٌا أث

ٚأػٍٓ   ،ٞ ٕٛج ٌج١ذ ٌا ْجغ ثؾت آي ا ٚر ١ْؼخ،  ١ٌُ ٌا ٛ رؼب ٝ: أث ٍٛ قوٛث ٓ. )ػٍٝ ؽَٓ ٌا ّبػ١١ٍ ١ٓ٠ٛ االٍ ٌؼٍ ٗ ا ألّئ ٚالءٌٖ 

وح  ٌم٘ب ؾل٠ضخ، ا ١ٕخ ٌا ٌف ٌّطجؼخ ا ١ّخ، ا ٌفٛب ٌٚخ ا ٌل ئٌٍ ا  ِ،ٟ ١ْؼ ٓ 5َ،ٓ 1995ػجل هللا ٌا ّل ث ؾَٓ ٓث اؽ ٘ٛ ٌا  ٚ،)

ّل، د  ؾ  ِٓ ٓ ث وؽّ ْ )ػجل ٌا ٓ فٍٚل ٓ ىوو٠ب. )اث قجو ، 1422٘ـ/525ِؾّل ث ٌٚا ّجزلأ  ْ ٌا ٛا ٚك٠ ٌؼجو  ىزبة َ(: ا كاه ٌا

ٟ ، ث١وٚد  ٕٔب ٍج ٓ 8َ، ط 1999ٌا ٜ، ط  -؛ 815،  قط ٞ: ٌا ّمو٠ي ٓ 1ٌا ٕفب، ط  –؛ 12،  ؾ ٞ: ارؼبظ ٌا ّمو٠ي ، 1ٌا

ٟ، د  -؛ 21ٓ ١ّّ ٌز ّل ا ٛه ٓث أؽ ِٕٖ ّل ٓث  ؾ  ِ ّْب ٓث ٌٕؼ ّْب )ا ٌٕؼ ٟ ا ٌمٙب خ افززبػ 998٘ـ/818ا ٌٍب = َ(: ه
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ـ رأى عبيد اهلل الميدي أف يعاود الكرة لغزو مصر؛ فأخذ في ٜٛٔىػ / ٖٙٓخر سنة وفي أوا
إعداد جيش لفتحيا، وأوفد ابنو أبا القاسـ عمى رأس ىذا الجيش، فاستولى عمى اإلسكندرية سنة 

ـ دوف عناء، ـث سار إلى الجيزة، وأخذ الفاطميوف يتوغموف في بالد الوجو القبمي حتى ٜٜٔىػ / ٖٚٓ
(. عمى أف الخميفة المقتدر العباسي ما أف أرسؿ قائده ٔمف االستيالء عمى األشمونيف والفيـو ) تمكنوا

مؤنًسا الخادـ عمى رأس جيش إلى مصر، فانتصر عمى الفاطمييف واستولى عمى سفنيـ وأحرقيا، 
 (.ٕوبذلؾ حمت اليزيمة بالحممة الفاطمية )
أبيو في غزو مصر، فأرسؿ إلييا جيوشو في أواخر ( سياسة ٖوتابع القاـئ بأمر اهلل أبو القاسـ )

ـ، وانضـ إلييا بعض ٖٜٙىػ / ٕٖٗـ، فوصمت اإلسكندرية في أوائؿ سنة ٖٜ٘ىػ / ٖٕٖسنة 
المصرييف الذيف تأثروا بالدعوة الفاطمية، فأنفذ إلييـ اإلخشيد قوة كبيرة استطاعت أف تيـز جند 

 (. ٗدة مره أخرى )الفاطمييف الذيف ما لبثوا أف ُأرغموا عمى العو 
                                                                                                                                 

١ّخ، رؾم١= ٌفٛب ؼج١ل٠خ ا ٛح ٌا ٌلػ ه ا خ ٟف ظٛٙ ٌٍب ٛح، ه ٌلػ ٟ، ث١وٚد ا ٌمٙب ٚكاك ا ٗ  -(؛ 29َ،ٓ 1992ك  ٔٛ َّ ّب ٠ و

َ، د  ىو ٝ ٌا ّل أث ٓ أؽ ٝ ث ٓ األص١و )ػٍ ٓ ىوو٠ب. ) اث ّل ث ؾ  ِٓ ّل ث ٓ اؽ ٓ ث ١َ ؾ ـ، 1585٘ـ/182ٌا ٌزبه٠ ٟ ا ً ف ٌىِب َ(: ا

ٟ، ث١وٚد  ٌؼوث ٌىزبة ا ْبفؼٟ،  -؛ 81،ٓ 5َ، ط1951كاه ا ّل أٝث ثىو ٌا ٌؼجًب أؽ ٌل٠ٓ أٛث ا ٌّّ ا آث فٍىْب )

ٕبكه، ث١وٚد 1555٘ـ/151د ً، كاه  َْب ػجب ْ، رؾم١ك اؽ ِب ي ٕبء ٌا ٚأث ٚف١بد األػ١ْب  ٓ 1َ، ط 1992َ(:   ،

ٛح،ٓ   -(؛ 448 ٌلػ ْ: افززبػ ا ّب ٌٕؼ ٟ ا ٌمٙب ٛفخ. )ا ٌى ٓ ا  ِ ٞ:  -(؛ ٠ٚ29مبي: اٗٔ ّمو٠ي وِي. )ٌا  ٘ ٓ هَا  ِ ٠ٚمبي اٗٔ

ٕفب، ط  ؾ ٓ. )آث ا -(؛ 21،ٓ 1ارؼبظ ٌا ١ٌّ ٕؼبء ثب خٕ  ل٠ٕ  ِٓ  ِ ـ، ط٠ٚمبي أٗٔ ٌزبه٠ ً ٟف ا ٌىِب  -؛ 81،ٓ 5ألص١و: ا

ْ، ط ٚف١بد األػ١ب  :ْ ٗ 448ٓ  1آث فٍىب ١ِ ِب ِن٘ت اال ًٕب  ٍُ ٌا ُ؛ ألٗٔ وْب ٠ؼ ّؼٍ ٍُ ٌا و ػجل هللا ثب ّٙز ٚلل ا  .)

ٕفب، ط ؾ ٞ: ارؼبظ ٌا ّمو٠ي ١ٕخ. )ٌا ٌجٛب ٌض١بة  -(؛ 21،ٓ 1ا ٓ ا ٌّولغِ  ٚا قْٓ  ٟ( فمل وْب ٠ورٜل ٌا ٛف ٚب )ثبٌٖ ٚأ٠

ٌموٛ ٛف١خ. )ا ٓ اٌٖ  ،ٞ طجو ـ ٌا ٍٕخ ربه٠  : ٝ  (.  59ج

ٕفب، ط (1)    ؾ ٞ : ارؼبظ ٌا ّمو٠ي ٓ 1ٌا  ،89. 

١ِو (5)     ٝ أ ٘و ٌاغٕبث ٛب ْ أثب  ٕفن ثللخ، ٌمه أ ُ ر ٖوٌ   ِٚ ٞ ٌغي ٙل ٌّ ٙب ا ٙؼ  ٟٚ ٌز ْ ٌاقطخ ا ٖ اٌؾٍّخ أ ٘ن ً اففبق  ِٛا ُ ػ ٓ ٘أ  ِْ وب

ٌفٛب ِ ا ْ ع١ و ١ٌؼٚب ِٖ ٝ ٗ ٌا َ ثغ١ْ ُ ٠زمل  ٌٓ طخ ثجالك اٌجؾو٠ ٓ اٌموِا ٞ : ارؼبظ ٌاؾٕفب،  ّمو٠ي ٓ. ) ٌا  (. 124ـ  ١١ّ128

ٚل١ً(8)      ،ٞ ٙل ٌّ ق١ٍفخ ا ٓ ٌا ياه ث ّلٔ  ؾ  ٍُِ ٌمب ٛ ا وؽّٓ ػجل أث ٍٕخ  ٓث ٌا  َ ْب ١ّٗ ثجالك ٌا ٌَب ٟ ٌا ٌل ف  ٚ،ُ ٌمبئ ٍمت ثب ٠ٚ  ،ٞ ٙل ٌّ ا

599  َ ٍٕخ  592٘ـ   ٚ ٍٕخ  598٘ـ /  552َ، أ  ٚ ٗ  592٘ـ /  555َ، أ ٕل هؽ١ٍ ٖ ػ ٌل ٚا ٕبؽت  ٚلل   ،َ َ ْب ٓ ثالك ٌا ِ

 ٟ ل ف ٌٙؼ ال٠خ ا ُ ٛث ٌمٍب ٗ أثب ا ٞ إث ٙل ٌّ ق١ٍفخ ا ٚلل ثب٠غ ٌا ١ّخ،  ٌفٛب قالفخ ا َ ٌا ٚألب  ،ٓ ١ّ ٍَ ٌّ ٠ٛغ ثقالفخ ا ٗ، ؽ١ش ث ٝ افو٠م١ ٌا

ٌٛٝ ل١بكح  ٚر ؾوث١خ  ٘ٗج ٌا ٛا ٚلل ظٙودِ   ،ٟ ٌضٔب ّٟٛ ا ٌفب ق١ٍفخ ا ٕجؼ ٌا ٚأ ٌج١ؼخ  ٖٛ علكد ٌٗ ا ٛٝف أث ّب ر ٌٚ  ،ٗ ؽ١بر

ُ ٟف ؽ١بح أث١ٗ  غ١ٛ ٍٕخ ٌا  ٌٝٚ ١ّخ األ ٌفٛب ٍّخ ا ؾ ٍٕخ 918٘ـ / 821ٚوْب ػٍٝ هًأ ٌا ١ٔخ  ٌضب ٚا َ، 919٘ـ/ 829َ، 

ٕفب، ط  ؾ ّمو٠يٞ : ارؼبظ ٌا ٓ. )ٌا ٍز١ ؾّ ٍزب ٌا ٍْذ و ٚف ٖو  ّل ٓث ػجل  -؛  89،ٓ  1ٌفزؼِ  ٌل٠ٓ اؽ ٙبة ا ٠ٛوٜ )ّ  ٌٕ ا

ٜ، د  ٠ٛو ٌٕ ٘بة ا ّل 1885٘ـ / 988اٌٛ ؾ ْ األكة، رؾم١كِ  ٙب٠خ األهة ٟف فٕٛ  ٔ:) َ ٗ ّلٛ  ِٚؾ ٕز١ً  ؼ ىٞ ٌا ٛف

وح  ٌم٘ب ٍىزبة، ا خٌ  ٌؼِب ١ٙئخ اٌّٖو٠خ ا ٜ، ٌا ؾبعو ٓ 51َ، ط 1995ٌا ٛ ػجل هللا  -؛  81،  ٟ ) أث ٌّواْو ٞ ا ٓ ػناه اث

ٟ، د  ٌّواْو ّل ٓث ػناهٜ ا ؾ  ِ ّل ٓث ٌ، روعّخ 1592٘ـ / 192ِؾ ٌٔل ٚاأل ّغوة  ّغوة ٟف أفجبه ٌا ٌج١ْب ٌا َ (: ا

َبي، ٕٚف ٟ ثو ١ٌف  ْٚ ً. وٛال ٌضمبفخ، ث١وٚد  ٚرؾم١ك ط.  ٓ 1َ ، ط 1958كاه ا  ،199 – 199 .) 

 (4) ٓ ٚبح،  ٌم ٚا الح  ٜ : اٌٛ ىٕل  .559، 551، 554ٌا
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( بأية ٔـ )ٜٗٗىػ / ٖٖٖوبعد وفاة القاـئ بأمر اهلل، ـل يقـ ابنو المنصور إسماعيؿ سنة 
محاولة لغزو مصر، ويرجع سبب ذلؾ إلى انشغاؿ المنصور إسماعيؿ بالعمؿ عمى ضبط األمور 

وف أف يتمكنوا مف في دولتو، لكف الفاطمييف رغـ ذلؾ كانوا يرقبوف األمور في البالد المصرية، ويأمم
ـ عمييا )  (. ٕمد سمطاني

( إعادة الكرة لالستيالء عمى مصر فى عيد كافور االخشيد، فيزميـ ٖوحاوؿ ابنو المعز )
ـ، اضطربت الحالة السياسية في مصر، فكتب الكثير ٜٛٙىػ/ٖٚ٘(. وبوفاة كافور سنة ٗكافور )

                                                 

و ٘ٛ أٛث(1)  ط٘ب ّبػ١ً ٌا ٌمبُئ ِؾّل ٓث ٍا ٌل هللا ػج١ل ٓث ا  ٚ،ٞ ٙل ٙل٠خ اٌّ ي ٟف ثبٌّ خ ٚأ ّبكٜ ِٓ ١ٌٍ  ٍٕخ صالس ا٢فوح ع

ّبئخ ٌل ٚل١ً ٚصالص ْٚا ٚ ٌم١و ٕز١ٓ ٍٕخ ٟف ثب ّب اص ٠ٛغ اؽٜل ٍٕخ ٟف ًث ٚل١ً ئخٚصالص ٚث ّبئخ،  ٛاي ٟف ٌٗ ٚصالص  ٍٕخ ّ

ٟٛف ٚصالص١ٓ أهثغ ٚر ّبئخ،  َ ٚصالص ٌضٌبش األؽل ٠ٛ ٛاي ِٓ ٚػْو٠ٓ ا َ ٚل١ً ّ غّؼخ ٠ٛ ظٙو ِغ ٌا ٛاي ٍـٍ ٌا  ٍٕخ ّ

ّبئخ اؽٜل ٚصالص  ٓ ٍزود ٚأهثؼ١ َ اٌٝ ٚفبٗر ٚ ؾغخ ٞم ٍبثغ األؽل ٠ٛ وْب ٌا ٙبٚ  ؼّو ِٓ ٌٗ ِٕ  ٍٕخ ٚأهثؼ١ٓ اؽٜل ٌا

وْب ٚفَّخ  ٚ ٙو، ١ًٖؾب ّأ ١ًٍغب ف ن٘ٓ ؽبك فط١جًب ث و ٌا ٛاة ؽٙب غ غٛه ثؼ١ل ٌا ؾًل ع١ل ٌا قطجخ.  ٠قزوع ٌا ٌا

ٕفب، ط  ؾ ٞ : ارؼبظ ٌا ّمو٠ي ٓ 1)ٌا  ،49.) 

   (5) ٓ ١َٓ ػاللٗز ثىًِ  ٛلذ ػٍٝ رؾ ٖو ٟف مٌه ٌا  ِ ٍَطخ ٟف َزؤصو ثٌب ٚلزنان ٠ نٞ وْب  ١ْل ٌا ه اإلف ؽوٓ وبٛف

ق١ٍف ٌٚا  ٟ ؼجٍب ق١ٍفخ ٌا ٗ ٌا ١ٍِ ٠ٚظٙو  غوة  ٕبؽت اٌّ ؼي  ٙبكٜ اٌّ ٠" :ٞ ّب لبي آث رغوٜ ثوك ٟ، فىْب و ّ ٌفٛب خ ا

 ٜ ٍف ٓث رغو ٘ئالء". ) آث رغوٜ ثوكٜ ) ٠ٛ ئالءٚ  ٠ٚقلع٘  ٠ٚلاهٜ   ، ؼجًب ٌجٕٝ ٌا طبػخ  ونا ٠نػٓ ثٌب  ٚ،ٗ ١ٌ ا

ٓ، د  ؾٍب ل٠ٓ أٛث اٌّ ّبي ٌا ٌم1492٘ـ/594ثوكٜ األربثىٝ ع ٚا ٖو  نِ  ٍِٛ وح ٟف  ي٘ا ٌٕغَٛ ٌا ١ٙئخ َ(: ا وح، ٌا ٘ب

وح  ٌم٘ب ٌضمبفخ، ا ٛه ا ٌٖم خ  ؼِب ٓ 4َ، ط5225ٌا  ،1.) 

ٛ أٛث (8)  ٘ ١ُّ ٛه ٓث ِؼل ر ّٕٖ و أٟث ٌا ط٘ب ٌمبُئ ٓث ٌا ُ أٟث ا ٌمٍب ّل ا ٞ، هللا ػج١ل ٓث ِؾ ٙل ٌّ  ٍـٍ ثؼل أث١ٗ األِو ٌٚٝ لبي: ا

ٛاي َ ٚل١ً ّ ّؼخ ٠ٛ غ ٞ : ارؼبظ ا ٚأهثؼ١ٓ اؽٜل ٍٕخ ػْو ٍبثغ ٌا ّمو٠ي ّبئخ. ) ٌا ٕفب، ط ٚصالص ٓ 1ٌؾ  ،21.) 

ي   (4)  ٠ٚٛم ١ْل٠خ،  ٌٚخ اإلف ٌل ئٌٍ ا ٛغظ"ِ  ؾّل ٓث  "ِ ِٕٗ ّزوٖا  ٖو، فب  ِ ٘بٌٟ ًٛوب ألؽل أ ٍّ ١ٖ ًبِ  ه وْب ػجلا ف وبٛف

ذ  ّب ٌآ ٌٚ ٛغظ،   ٓ ّل ث ٌّؾ ل٠خ  ً ٙث ٞ اٗٔ أهٍ ّمو٠ي ي ٌا ٠ٚٛم ٕبًها،  ١ٔخ ػْو ك٠ ّب ًها ثض ّزوٜ وبٛف ١ْل ا ْ اإلف ٟ أ ٛ ١َٛ ٌا

١ْل ر ٖو اٌٝ اإلف ٍٕخ ٚال٠خِ  ه  ٛٝف وبٛف ٚلل ر  ،ٗ ه ٟف ثالٛ ٖ، 915٘ـ/829وٝل وبٛف ٓ ػّو  ِ ١ٕٓ ٘ٛ ٟف اٌَ  ٚ،َ

ؾغبى  ٌٚا  َ ْب ٌٚا ٖو   ُِ ْ ؽى ٓ  51ٚثؼل أ ٝ ثىو ث ٓ أث ٓ ث وؽّ ٓ ػجل ٌا ٌل٠ ٟ ) عالي ا ٛ ١َٛ ك. ) ٌا ٟ كِْ ٓ ف ٚكف  ،ٗ ٍٕ

ّل،  د  ٌف 1122٘ـ /  911ِؾ ّل أٛث ا ؾ وح، رؾم١كِ  ٌم٘ب ٚا ٖو  وح ٟف أفجبهِ  ٌّؾٙب ُ، كاه َ ( ؽَٓ ا ١٘ ًٚ اثوا

وح  ٌم٘ب ٝ، ا ٌؼوث١خ،ٛ  ؽٍج ٌىزت ا ن  -؛  898،ٓ  5َ، ط 1919اؽ١بء ا ٍِٛ وح ٟف  ي٘ا َٛ ٌا ٌٕغ آث رغوٜ ثوٜك : ا

ٓ 5ِٖو، ط  ٜ، ط  -؛  812،  قط ٞ : ٌا ّمو٠ي ٓ 5ٌا ٓ  -( ؛ 51،   ِٝ ه األٍٛك ٌاقٖ ْ وبٛف ؼ١ل أ  ٍٓ ي اث ٠ٚٛم

ي ه اٗٔ ٚأ ٌٚم ١َو،  ٓ اغوة ٌا  ِ ١ٍوٗر ١ٔب،ٚ  ٌل ؾّل  أػبع١ت ا ٛالِٖ   ِ وْب ٕغ١و،ٚ   ٛ٘  ٚ،ْ ٛكا ٓ ثالك اٌَ ٍجكِ  ِب 

 ٓ ّغوة،  ٝ ٌا ٟ ؽٍ ّغوة ف ٝ : ٌا ٔلٌَ ٍؼ١ل اال  ٓ ٜ(. )اث ١ْل ٛغظ االف  ٓ ّل ث ؾ ١ْل ِ) ٓ اٌّالؽع  -( ؛ 145اإلف ِٚ

 ٓ ذ ؽوٚة وض١وح ث١ ٚؤب ٚاالٙطواثبد   ٓ ٌفز ٙب ا ٚلل ىاكد ف١ ٛء،  ٝ اٌَ ٕٙز  ِٟ ٖو ف خِ  ذ ؽٌب ه ؤب ِبد وبٛف ّب   ٌٗ ٔا

ٕل  غ ٙجذ ٌا ُٔٚ ١٘جخ،  ٛهح ه َؼو ٖث ٚاهرفغ ٌا  ،ُ ٌٙ ٛا ٙبػذ ِأ  ٚ ًٕب ّزل فٛف ٌا ٚا ٙب فٍك وض١و،  ٚاألِواء لًز ف١

ٍٕخ  ؾبي اٌٝ  ٛء ٌا وٍ  ٍّز ٚا ٍل،  ٌج ٛاق ا ٌلهعخ 992٘ـ / 812ٍأ ٌّٛد  ٚوضو ا ٌّوٗ  ٝ ا ٚرْف ٛثبء  ّزل ٌا َ، ؽ١ش ا

ٛ ٌا ٓ أث ٌل٠ ٟ ا ٞ )رم ّمو٠ي ُ. )ٌا ٕٙ كف  ُٚ ٛر٘ب  ِٓ ٓ رىف١١ ٙب ػ ؼ  ًِ ٕب ٞ، د ػغي ٌا ّمو٠ي ٝ ٌا ٓ ػٍ ّل ث ً أؽ ـ / 542ؼجب ٘

وح 1445 ٌم٘ب ١ْبي، ا ّبي ٌا ع ٝ ى٠بكحٚ  ٖطف ّلِ  ؾ خ، رؾم١كِ  ٌّغ ف ا ٓ 1942َ(: اغبصخ األِخ ثْى  ،َ11 – 14 .) 
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بوف منو القدـو إلى مصر إلنقاذىا مف مف أصحاب الرأي في مصر إلى المعز لديف اهلل الفاطمي يطم
( ٕ(. فعيد المعز لديف اهلل إلى جوىر الصقمي)ٔالفوضى التي انتشرت فييا منذ أف توفى كافور )

ىػ ٖٛ٘بقيادة الحممة التي أعدىا لفتح مصر وخرج لوداعو في الرابع عشر مف شير ربيع الثاني سنة 
خؿ اإلسكندرية مف غير مقاومة، ولما ـ، وسار جوىر عمى رأس جيشو حتى وصؿ برقو ودٜٜٙ/

وردت إلى الفسطاط أخبار وصوؿ جوىر إلى اإلسكندرية فاستقر ذوى الرأى عمى مفاوضة جوىر في 
شروط التسمـي وطمب األماف عمى أرواح المصرييف وأمالكيـ، واتفقوا عمى تأليؼ وفد لممفاوضة، 

                                                 

ىزت رؾذ هُل (1)    ظخ ثلاه ٌا ؾٛف  ِ قطٛٛخ  ِ ،ٟ ّ ٌفٛب ل٠ٓ هللا ا ؼيٌ  ٗ  15111ِغٙٛي : أفجبه اٌّ َٔف  ٛ٘  ٚ ػ،

 ٓ ؾخِ  ُ "ّوػ ٌّ ؼوٚف ثٍب وح ثوُل اٌّ ٌم٘ب ؼخ ا ظ ثغِب ؾٛف ل٠ٓ هللا" اٌّ ؼيٌ  ف :  -؛  54255أفجبه اٌّ ١ٍلح وّب

 ٓ  ،ٓ ١ْل١٠ ٟ ػٖو اإلف  .512ِٖو ف

    (5) َ ٛ ػب ؾ  ٟٔ ٍٖم ـ /  822ٌٚل عٛ٘و ٌا ٜ، ط  915٘ قط ٞ : ٌا ّمو٠ي ٓ  1َ. ) ٌا  – Stanley Lane -؛  899، 

Poole : The story of Cairo, London 1888, P. 117.  ؛ )-   ٟ ْؤ ف  ٔ ِٚغ أٗٔ هِٟٚ األًٕ اال أٗٔ

 ُ ؼٍ ٓ الٔ  ٌٚى ّب،  ٍَ  ِْ ٖ وب ْ أثب ْ ا ئهفٛ ٠ٚوعغ اٌّ ١ٍخ،  ٕم َ عي٠وح  ً اإلٍال خ، فمل كف ١ِخ فبٌٖ ال ْؤح ٍا ١ٍخٔ  ٕم

 ٝ ْ ٠لػ لح وب ٌٚا  ْ ٚا ًّب  ٍَ ٌٚلِ   ٗ ٗ ٔأ ١ٍ ٞ ٠غٍت ػ ن ٌٚا  ،ٗ الكر ُ ثؼلٚ  ٍٍ ٗ ا ٚ ٔأ ًّب، أ ٍَ ٌٚلِ  ْ عٛ٘و لل  ّب اما وب ١ّئب ػ

د ٓث ػجل هللا، د "ػجل هللا ل٠ٓ أٛث ػجل هللا ٠بٛل ٙبة ٌا ؾّٛٞ )ّ  د ٌا ْ، 1555٘ـ / 151". )٠بٛل ٍلا ٌج ؼغُ ا  ِ:) َ

ٞ، ث١وٚد  غٕل ؼي٠ي ٌا ـ  -؛  891 – 898،ٓ  2َ، ط  1992رؾم١ك فو٠ل ػجل ٌا ١ُ٘ ؽَٓ : ربه٠ ػٍٟ اثوا

وح ٌم٘ب ٖو٠خ، ا ٚخ اٌّ ٌٕٙ ىزجخ ا  ِ،ٟ ّ ٌفٛب ل٠ٓ هللا ا ؼيٌ  ٖمٍٟ لبئل اٌّ ً  -( ؛  99َ،ٓ  1918 عٛ٘و ٌا ٚاٖر

 ٓ  ِ ٍّٗ ف١ٗ ّب ٛر  ٌ ،ٟ ّ ٌفٛب ق١ٍفخ ا ُ٘ز ٗث ٌا ٚلل ا ؼَىو٠خ،  ١ّٗز ٌا ٠ٚجٚل أٗٔ وْب ٟف ؽب ؼي،  عٛ٘و ثجالٛ اٌّ

ؼي، ؽٝز ارقٖن وبرجًب  ٌٚخ اٌّ ت ٟف ك ٕٕب ٍٍه اٌّ ظً ٠زلهط ٟف  ؼخ،ٚ  ٍٛا ٚصمبفٗز ٌا ٌفنح  ٘ٗج ا ٛا ٌّٚ ٌٍل٠ٓ  اإلفالٓ 

ٌٟز928٘ـ/841ػَب  َٕخ ا ٟ٘ ٌا  ٚ،َ  ٍٕٗ ىاهح  ت اٌٛ ِٕٖ قالفخ، ُص هلٖب اٌٝ  ٙب ٌا ؼي ف١ َ، 925٘ـ / 849ٌٟٚ اٌّ

 ٝ ؽٗ ؽز غً ٟف فٛز ٚٛر  ،ٟ ٍٖم و عٛ٘و ٌا ٖٔز ٚلل ا ّبي افو٠م١ب،   ّ ؼي ٟف ٍِه اٌّ ١ٍغ  ٌٛز ٚٚالح ل١بكح ع١ِ وض١ف 

ْ، ط  ِب ي ٕبء ٌا ٚأث ٚف١بد األػ١ْب  ٟ. ) آث فٍىْب :  ٍَٛ ؾ١ٜ األ ئ اٌّ ّٛب ٕم -( ؛ 125،ٓ  5ًٕٚ اٌٝ  ١ٍخ : ٚ

 ،َ ال ٌٚا ٖبك  ١ٍخ ٠فزؾْٛ ٌا ٕم  ً ٚأوضو ٘أ  ،ٓ ١َ ي ثٌب ٌجؼ٘ ٠ٛم ٚا ْلكح،  ٚبِ  ١ٌبء أ٠ ٚا  ،َ ال ل٠ل ٌا ْٚر ثضالس وَواد 

ٖجخ وض١وح  ٘ٝ عي٠وح ف ١ِال،ٚ  ٚأهثؼْٛ  ِبئخ  ٚث١ٓ افو٠م١ب  ّب  ٜ، ث١ٕٙ ٍ ّٛز ٌجؾو األث١٘ ٌا ٓ عيائو ا  ِٝ٘ٚ

ٕٖ ٚصالصخ ػْو ؽ خ  ل٠ٕ  ِ ػْو٠ٓ ٙب صالسٚ  ٚث  ،ٜ ٌمو ٚا لْا  ٌٍج ٓ ا ِْب ْأ وض١واِ  وٚ نٞ ٠يػُ ٌا ٕبه ٌا ٙب عًج ٌا ٚث ب، 

 ً غج نا ٌا  ٘ ٚل١ً اٗٔ وْب ٟف  ،ٗ ظ ف١ ٌٍض ٚا ٕبه  ّبع ٌا ٚاعز لح ػغبئٗج  ْ٘ب غي٠وح ٌّ ْ اٌٝ ٌا ٛا ٠لفٍٛ ١ٌٓ ؤب ّبء األٚ ؾى ٌا

ٚلل  خ،  قبٌٖ ٙب ٌا ٔل ِٓ اوجوِ   ٚ" خ "ثٍٛ ل٠ٕ غي٠وحِ  ٖن ٌا وح٘  ؽٙب ن٘ت"،ٚ  وَٚ "عًج ٌا ّٖب ٌا ٚللٍ  ن٘ت  ِؼلْ ٌا

ٍٕخ ظٍ ٌجخ  ٙب األغب ِبٟٔ ؽٝز فزؾ وٚ ؾىُ ٌا ٛٛٓ عٛ٘و رؾذ ٌا ١ٍخِ  ٕم ٓ 559٘ـ / 515ذ  ل ث َ، ػٍٝ ٠ل ٍأ

 ٖ ن ل فزؼ٘  ٞ: ْا ٍأ ؾّٛ د ٌا ي ٠بٛل ٠ٚٛم  "ْٛ ِّؤ ٟ "ٌا ؼجٍب ق١ٍفخ ٌا مٌه ٟف ػٙل ٌا  ٚ ،ْ ٚا ٌم١و ٝ ا ٌفواد، لٙب ا

ل ٌٍج ؼغُ ا ؾّٛٞ :ِ  د ٌا ً. )٠بٛل ػْوح آالف هاع ّبئخ فبهًٚ  ؼ غي٠وح ػٍٝ هًأ َر ْ، ط ٌا  -( ؛ 894،ٓ  2ا

 ٟ ّبي افو٠م١ب ف ١ّلّ  و ٘بهْٚ ٌا ق١ٍفخ  نٞ ألطؼٗ ٌا ١ُ٘ ٓث األغٍت ٌا ١ٍخ اثوا ٕم ٌٟز فزؾذ  ٌجخ ا ٌٚخ االغب ٌ ك ٚلل ٍأ

ٍٕخ 522٘ـ / 154ٍٕخ  ٓ ثؼٖل اٌٝ   ِ الٖك ٚٚأ  ٛ ٙب٘  ١ٌ  Lane – Poole, S.: Theَ. ) 925٘ـ / 591َ، ٛف

muhammadan Dynasties, Paris 1905, P. 36. ) 
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الوفد بالقائد الفاطمي وانتيت المفاوضة وكاف عمى رأسو الشريؼ أبو جعفر مسـم الحسيني ، فالتقى 
 (.ٔبكتاب األماف )

وبعد أف استقر سمطاف الفاطمييف في مصر رأى جوىر أف يكتب إلى المعز يستدعيو ليتولى 
(، وذلؾ بعد أف ىيأ المصرييف نفسيًا لتقبؿ الخالفة الجديدة، فدخؿ المعز ٕبنفسو زمـا الحكـ فى البالد )

(. وأصبحت مصر بعد قدـو الخميفة ٗواستُقبؿ استقبااًل حافاًل ) (،ٖـ )ٕٜٚىػ/ٕٖٙمصر سنة 
                                                 

    (1) ٗ ّب ػو ُ، و ّب٠ٙز ؾ ذٌ  ّب لِل ١ٓ١ّ ٔا ٌفٛب ُ ا طٛب ْأ ع١ٛ ٌَف ٘بٌٟ ا ٚفل أ  َٗ ٌّز نٞ ا ىزبة ٌا نا ٌا  ٘ ث١ٓ عٛ٘و ٟف

ٛف١و  ٚر ٍززجبة األِٓ  ؼًّ ػٍٝ ا ٌٚا طولبد،  الػ ٌا ٕٚا ؾظ  ؼبئو ٌا خّ  َ ٗث وبلِب ١ٍٛم نٞ  ظ اإلٕالػ ٌا ِٔب ٌجو

١ُِ اٌّ ػل ثزو ّبٚ  ؼلي، و و ٌا ْٔٚ ٍّخ،  ؼ الػ ٌا ٕٚا ٛاد  ُ األل ٚارٙج خ ه ٙب األّئ ١ٓٔ ف١ ئم ٌٍّ ْٚأ رلفغ  ٙب،  ٚرؤص١ض َبعل 

 ٝ ٌزؾٛي ٌا يِْٛ ثب ُ، ٜأ ال ٠ٍ ٘ٙج ن  ِ ْ ػٍٝ ٖو٠ٛ ِْب ػٍٝ ْأ ٠ظً اٌّ ّبي، ونٌه ٔٔ ٟف وزبة األ ِٓ ث١ذ ٌا

 ٟ ِب هك ف ٙبك، ػٍٝ  غ ٌٚا ؾظ  ٌٚا يوبح  ٌٚا ٚفطوٖ  ْٚب  ٙو هِ  ّ ١َٕب الحٚ  ٚاٌٖ ْٚأ ٠وٜ األمْا   ،ٟ ١ْؼ ن٘ت ٌا اٌّ

ٍٕ ُ. وزبة هللاٚ  ١ٙبػٙ  ُٚ ١ٌٙ ٘ب ٚأ  ُ ٛاٌٙ ِٚأ  ُ ٙ َٔف ٝ أ ٓ ػٍ ٖو١٠ ٓ اٌّ ١ِ ْ ثزؤ ِب ٟ وزبة األ ٚرؼٙل عٛ٘و ف  ،ٗ ٌٛ خ هٍ

 ٓ ٕفب،  ؾ ٜ : ارؼبظ ٌا ّمو٠ي  (. 128، 145) ٌا

 (5)  ٓ ٓ ث ٍى١ ف ث ٍزقٍف ٠ٍٛ ٙب، فب ١ٌ ً ا ٝ ٌاوؽ١ و ػٛي ػٍ ِٖ ٟ ٛلد ف ٗ لل ٛر ٍى  ُِ ْ كػبئ ٟ أ ّٛ ٌفب ٓ هللا ا ٌل٠ ّؼي  ٓ ٌا ِب أ٠م ػٕل

ٕبك  ِ ٕخ  ى٠وٜ ٓث ٛايٍ   ّ ٖٛه٠خ ٝف ّٕ ٓ ٌا فوطِ  ّغوة،ٚ  ٌٚا ٙبعٝ ػٍٝ افو٠م١خ  ٕٖ ٝ 991٘ـ/811ٌا ًٙب ٌا ع ِٛز  ،َ

 ٗ ِؼ ّب أؽٚو  ٗ، و ِّب ٚأػ ٛٗر  ٚاف الٖك  ُٙ ٚأ ٗ، ِٓ ث١ٕ ٌز عّغ وج١و ِٓ هعبالد ٚك ؾجٗز وض١و ِٓ أرجبػٗٚ  ٖٚث و  ِٖ

ٔٗ وْب ف الً ػٓ ٌمه فب ٚٚف ٖٛه(،  ّٕ ٌٚا ٌمبُئ  ٚا ٜٙل  ٌّ ٝ هفبد آثبٗئ )ػج١ل هللا ا ٌز ٛاي ا ٓ األِ ّبئخ ؽًِّ  ٝ هوبٗث فَّ

ـ، ط ٌزبه٠ ٝ ا ً ف ٌىِب ٓ األص١و: ا ٗ. )اث ٖٛه آثبئ ٓ ل ٙبِ  ؾٕفب،ٓ  -؛522،ٓ 5أفوع ٜ: ارؼبظ ٌا ّمو٠ي  (.151ٌا

ٝ، د (8)     ّبػ١ً ٓث ػٍ ل٠ٓ ٍا ّبك ٌا ٌفلاء ) ػ ُ 1881٘ـ / 985أٛث ا ؾّل ى٠ٕٙ و، رؾم١كِ  ٌْج و ٟف أفجبه ا قٖز َ(: اٌّ

١َٓ ١ٍل ؽ ٠ٚؾ١ٟ  وح ػية  ٌم٘ب ؼبهف، ا ٌ، كاه اٌّ ئٔ  ِ ١َٓ ٟ٘ج )  -؛  115،ٓ  5َ، ط 1995، رمل٠ُ ؽ ن ٌا

ؾّل ٓث أؽّل، د  ل٠ٓ أٛث ػجل هللاِ  ٌّ ٌا ؾبفعّ  ٘بعو 929٘ـ / 945ٌا ٓ غجو، رؾم١ك أٛث  ؼجو ٟف فجوِ  َ (: ٌا

١ّخ، ث١وٚد  ؼٍ ىزت ٌا ؼ١ل، كاه ٌا ٓ 5َ، ط 1952ِؾّل اٌَ  ،118. 

ؼجْب(4)      ّ ٕله٠خ ٝف ٍى ق١ٍفخ 995٘ـ / 815ٍٕخ  كفً اإل عٌٍ ٌا ٖو،ٚ   ِٝ ُٙ لٙب ػٍٝ هٍأ ٌجالكٚ  ٍزمجٍٗ أػ١ْب ا َ، فب

خ  ّب أهاك الِب ٚٔا ّبي،  الٌ  ٍىٗٚ  ٝ ى٠بكحِ  ّؼب ف ٖوٛ  ُ ٠لفًِ   ٌٗ ٙب: "ٔا ٝ فطجخ، لبي ف١ ٌم ٕله٠خ ؽ١ش أ ٕبهح اإلٍى ٕلِ  ػ

ؾخ،ٚ  ٌٖب ّبي ٌا ْٚأ ٠قُز ؽ١بٗر ثبألػ ٌىفبه،  ل ا ٙبكٙ  غ ٌٚا ؾغبط  ّب٠خ ٌا ؽ ؾكٚ  و ٗث عٖل هٍٛي هللا ٌا ّب ِأ ً ث ْأ ٠ّؼ

ٌضالصبء  َ ا ٖو ٝف ٠ٛ  ًِٕٚ  ٚ،ُ ٍٍ  ٚ ٍٕخ  9ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ْٚب  و 995٘ـ/815هِ ٌٖم ٙب اٌٝ ا ِزغ ٍبه   ٚ ،َ

 َ ١ٌٛ ٚٝف ا  ،ٓ ٍٕٝ هوؼز١  ٚ ىواً هلل رؼبٌٝ غلّ   ٍ ٘بٗر ؽٝز ٖؼل اٌٝ اؽٜل هك ٌُ ٠ىل ٠ ٕٖب ٌٗ عٛ٘وٚ  ٌٜن ث وٝل ا اٌْ

ٚب ٚل ٖو  وافِ  ٌٛٗ فوط ّأ ٕ ٌزبٌٝ ٌٛ ه ا ٗ، ُص أفن عٛ٘و ثؼل ٌم ٚاالؽزفبء ث ٕئٗز  ٌٙز ٙب  ٌؼٍُ ف١ هعبي ا ٙبٚ  ٚأػ١ٔب ٙب  ر

ٍب  ٓ فو ١َ فّ ِبئخٚ   :ٝ ّؼي ػٍ ٖ ٌا ٛال  ِ ٙب اٌٝ ٟ لِل ٌز ٌمبئل عٛ٘و ا ل٠خ ا ٍّذ٘  ّز ٚلل ا  .ٜ ٛبئفخ ثؼل أفو  ً ٕب ٗ ٌا ١ٌ َ ا ٠مل

ٚصالص١ٓ لج ٚاؽٜل  ٕجو،  ؼ ٌجؼ٘ ا٢فوِ  ٚا وٕغ،  ٙبِ  ٚثؼٚ ت،  ِ٘ن ٙب  ٍِغّخ، ثؼٚ وعخ،  ل٠جبط َِ ق ثٌب خ ػٍٝ ٛٔ

 ،ً ٕم ٌٍ ِؼلح  ْ ثغٍخ  ٚصالٛص ِبئخ  ٙب  ٍِغّخ، رزجؼ وعخ  ٍجؼخ َِ ٙب  ِٕ ٚوْب  ٚصالص١ٓ ثغٍخ،  ٚصالس   ،ُ ٌفو ٚا ك  ٕٛب ٌّ ٚا

ؾالح  ١ٍفِ  ِبئخ  خ،ٚ  ٌٚف ٚا ت  ٌ٘ن ٚأٟ ا ٓ أ ٙبِ  ِب ثلافٍ ْجىخ ٠وٜ  ٕبك٠كِ  ٚب ػٍٝ أهثؼخٕ  ً أ٠ ّْز ٙل٠خ ر ذ ٌا ٚؤب

ٕؼخ ٟف غالف و ١ّخِ  ّب خٚ  ٌٚف ٚا ت  ٌ٘ن ٖو. )  ثب ٓ مفبئوِ  ٙب عٛ٘وِ  ٔزقج ٍفخ، ا قز وائفِ  ٙبٛ  ١ٔخ ف١ ّبئخ آ ؼ َٚر

ْ، ط ٚف١بد األػ١ب  :ْ ٓ فٍىب ٓ  -؛ 184،ٓ 5اث ٕفب،  ؾ ٜ: ارؼبظ ٌا ّمو٠ي  (.191،155ٌا
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الفاطمي المعز لديف اهلل إلييا دار خالفة بعد أف كانت دار إمارة تابعة لمخمفاء الفاطمييف في بالد 
(. وبفضؿ األمواؿ ٔالمغرب، كما حمت القاىرة محؿ المنصورية، وغدت عاصمة لمدولة الفاطمية )

ىا المعز لديف اهلل الفاطمي مف المغرب استطاع أف يقـي دولة في مصر تناىض الوفيرة التي أحضر 
 (. ٕالدولة العباسية، وعمؿ عمى المحافظة عمى نفوذ الفاطمييف في أفريقيا والمغرب وجزيرة صقمية )

( الذي اتسـ عيده ٖـ(، خمفو ابنو العزيز باهلل )ٜ٘ٚىػ/ٖ٘ٙولما توفى المعز الديف اهلل سنة )
(، وفتح حمص وحماة وحمب، وخطب لو صاحب الموصؿ ٗح الدينى مع أىؿ الذمة )بالتسام

وخطب لو باليمف، واتسعت رقعة الدولة الفاطمية فى عيده، فصارت تمتد مف بالد العرب شرقًا إلى 
 (. ٘المحيط األطمسى غربا، ومف آسيا الصغرى شماالً إلى بالد النوبة جنوًبا )

بنشر عقائد المذىب الشيعى، وتحوؿ الجامع األزىر فى عيده إلى واىـت الخميفة العزيز باهلل 
جامعة تدريس عقائد ىذا المذىب وأصولو، إضافة لتدريس العمـو العقمية، وأصبحت كؿ األمور فى 

 عيد العزيز فى يد رجاؿ الشيعة المغاربة مف رجاؿ كتامة أنصار الفاطمييف.

                                                 

   (1) ٓ ٕفب،  ؾ ٜ : ارؼبظ ٌا ّمو٠ي ٜ،  -؛  115ٌا ىجو ؼوث١خ ٌا ؽلح ٌا ٌ اٌٛ غ ٍأ ٚٙا  ٟ ّ ٌفٛب ٓ هللا ا ل٠ ؼيٌ  و : اٌّ ػبهف رِب

غل٠لح، ث١وٚد  كاه ا٢فبق ٓ 1955ٌا  ،َ112. 

ٖو   ( 5)  ِ ؼٖٛه، ربهـ٠ ٖو ػجو ٌا  ِ ٍٛٛػخ ربهـ٠  ِ ،ٓ ١١ّ ٌفٛب ٖو ٟف ػٖو ا وٚه :ِ   ٍ ل٠ٓ ّبي ٌا ِؾّل ع

 ُ ٓ هل ٖو١٠ ـ اٌّ ١ِخ، ربه٠ وح18اإلٍال ٌم٘ب ٌٍىزبة، ا خ  ؼِب ٖو٠خ ٌا ١ٙئخ اٌّ ٓ 1998، ٌا  ،َ514. 

ل٠ٓ   (8)  ؼيٌ  ؼي٠ي ثبهلل ٓث اٌّ ٛه ٌا ِٕٖ ياه أٛث   ٔٛ٘ ُ ِٕٙ  ٌ قِب ٌٚا ٖو،  ١ٓ١ّ ّث ٌفٛب ُ، صبٝٔ فٍفبء ا ١ّ هللا أٝث ر

ٍٕخ  ٛهاء  َ ػّب غوة ٠ٛ ٙل٠خ ثجالك اٌّ ٌٚل ثبٌّ غوة  ٝ  922٘ـ / 844ثبٌّ غوة ٌا ٓ اٌّ ؼيِ  غ أث١ٗ اٌّ فوطِ   ٚ،َ

ٌٛٝ ثؼٖل ٝف  قالفخ، ف ١ٌٗ ثٌب ؼي ثؼل ْأ ػٙل ا ٖٛ اٌّ ِبد أث ٙب، اٌٝ ْأ  كَا ث وح،ٚ  ٌم٘ب ٍٕ 14ا ٙو هث١غ ا٢فو  خ ِّٓ 

ٕبؽت 812  ١ٌٌ ٖ، هغُ أٗٔ  ٓ ثؼل  ِ ال٠خ ػٖٙل ؼي٠ي ٌٛ ؼي لل ػ١ٓ اثٕٗ ٌا وْب اٌّ ٍٕخ،ٚ  ػْوْٚ   ٚ ٕزْب ٌٚٗ اص ـ،  ٘

 ٜ ال٠خ ػٖٙل اثٕٗ األٍٚ غوة، لل ػ١ٓ ٌٛ ِب ىاي ٝف اٌّ  ٛ٘ ؼي،ٚ  وْب اٌّ  ٚ،ٝ ّبػ١ٍ ٍٕظَب اإلٍ ؾك ٝف مٌه رجؼبًٌ  ٌا

ؾك ٌا ٕبؽت ٌا ًّب"،  ١ّ ِزقط١بً اثٕٗ األوجو "ر ١ٍخ، ألٗٔ وْب ٠ؾ١ب ؽ١بح ػبثضخ "ػجل هللا"،  ّبػ١ ٌٍؼم١لح اإلٍ ْوػٝ رجؼبً 

ٕفب، ط ؾ ٜ: ارؼبظ ٌا ّمو٠ي ٓ. )ٌا ١ٕ ئِ خ اٌّ ِِب ٓ ٠وّؼ إل  ِٗ ٝ ث ْ ٠زؾٍ ّب ٠غت أ  (.145،ٓ 1ثؼ١لح ػ

 (4)   " ٍٝز ٘ب "أه ٌٚنٌه عؼً أفب  ،ٝ ٍّىٔب ّن٘ت ٌا ١ٔخ ػٍٝ ٌا وا ىٚعٗز ٖٔ ١ٔخٚ  وا ؼي٠ي ثبهلل ٖٔ ق١ٍفخ ٌا ذ َأ ٌا ؤب

ٍٕخ ثطو٠ووبً  ّمًل  وح 951٘ـ/892ػٍٝ ث١ذ ٌا ٌم٘ب ٔبً ػٍٝ ا طوا  ِ"ً ١ٍبٛٔ ٠ٚلػٝ "أه ٘ب ا٢فو  ً أفب ّب عؼ َ، و

ٍٕخ  واٝٔ  ٌٕٖ طٛهً ا ٝ ٓث َٔ ؼ١َ  ٌ ٘ب ال  ٚ ىاهح، ُص ٛكٜ اٌٛ ١ٌٙ " ا ة ٓث وٌٍ ؼي٠ي "٠ؼٛم ل ٌا ٍٚل  ،ٛ طب ٌَف ٚا

994ٌٚ٘ـ/854  ،َ ْب ٛكٜ ػٍٝ ٌا ١ٌٙ ٌمياى" ا ١ُ٘ ا ْب ٓث اثوا ِٕ َْب " ٕبة ػٍٝ ٌا ٍز ٚا  ،َ ٜ ٖبه ٍٕ ٕبدٌ  ٌزؼ١١ ه ا ىٓ ٍر

١ّخ، كاه  ٌفٛب ٌٚخ ا ل وٚه: ربهـ٠ ٌا  ٍ ل٠ٓ ّبي ٌا ؾّل ع (ِ .ٓ ١ّ ٍَ ٌٚخ أصبهد ؽف١ظخ اٌّ ٌٍل خ  ِٙب ت ٌا ٕٕب ٛك ٝف اٌّ ١ٌٙ ٚا

وح  ٌم٘ب ٟ، ا ؼوث ٌفىو ٌا  (. 51َٓ 5211ا

ٕفب، ط (2)     ؾ ٜ: ارؼبظ ٌا ّمو٠ي ٓ 1ٌا  ،149. 
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الطب ظير نبوغ "عمى بف رضواف" الطبيب ونبغ عدد كبير مف العمماء فى عصره، ففى مجاؿ 
ـ  والفيمسوؼ والرياضى الكبير، ونبغ فى التاريخ الكاتب العظـي "الحسف بف زوالؽ"، الذى تعد كتبو أى

 مصادر دولة الفاطمييف.
 -ٜٜٙىػ/ٔٔٗ-ٖٙٛوقد خمؼ العزيز باهلل ابنو المنصور الذي لقب بالحاكـ بأمر اهلل )

إلصالح االجتماعي ومقاومة الفساد الذي استشرى في المجتمع (، فكاف أىـ أعماؿ أـ( )ٕٓٓٔ
المصري أيامو وأيـا والده الخميفة العزيز، الذي ـل يكف يتشدد مع الناس في االلتزـا باآلداب العامة، 
والذي ـل يضع حدًّ لتمادى شعب مصر في االنغماس في الممذات والشيوات، واتخاذ ضروب 

ات الديف، فمقد ازداد في عيد العزيز إقباؿ الناس عمى شرب الخمور، المالىى، وعدـ التقيد بمحظور 
وتبرج النساء، وخاصة في أيـا األعياد والمناسبات القومية والدينية، فضاًل عف استخفاؼ البعض 
بمشاعر الناس وبتقاليد المجتمع وارتكاب ما يخدش الحياء في األماكف العامة، وقد كاف لكؿ ذلؾ رد 

 (.ٕالحاكـ بأمر اهلل مف تضييؽ وتجاوز في األحكـا عمييـ أيـا حكمو ) فعؿ لما قـا بو
( فكاف ينظر في ٖـ( )ٖ٘ٓٔػٕٓٓٔىػ/ٕٚٗػ ٔٔٗأما الخميفة الظاىر إلعزاز ديف اهلل )

(، ووجو عنايتو إلى ترقية شئوف البالد وعمؿ عمى تحسيف أحواؿ الزراعة في ٗمصالح الرعية بنفسو )
ـ بسبب ٕٗٓٔىػ/٘ٔٗض وتغمب عمى أزمة الغالء التي وقعت بالبالد سنة البالد وزيادة إنتاج األر 
 (.٘قمة مياه نير النيؿ )

                                                 

ؼي(1)     ٛه ٓث ٌا ِٕٖ و هللا أٛث ػٍٝ  ؾبوُ ثِؤ ٓ ٘ٛ ٌا شِ  ٌضٌب ؼل، ا  ِ ١ُّ ؼي ثبهلل أٟث ر ياه ٓث اٌّ ٛهٔ  ّٕٖ ٠ي ثبهلل أٟث ٌا

 ١ٌّ ق َ ٌا ٖو ٠ٛ ٌٚل ّث  .ٓ ١١ّ ٌفٛب ٖو ا ٍٕخ  51فٍفبءِ  ٟ 952٘ـ/892هث١غ األٚي  قالفخ ف ٖ ػٙل ٌا ٚالٖ أٛث  ٚ،َ

ٍٕخ  ٌضالصبء  998٘ـ / 858ّؼجْب  َ ا ٠ٛ ٖٛ ِبد أث  َ ٙب ٠ٛ ٠ٛغ ث ٚث ٍٕخ  55َ،  ْٚب  ٝ 991٘ـ/851هِ ٌٛ َ، ف

ق ٕفب، طٌا ؾ ٜ: ارؼبظ ٌا ّمو٠ي و هللا. )ٌا ُ ثِؤ ؾبو ٌمت ٌا  ٗ ٚافز١وٌ  ف،  ٖٔٚ ٍٕخ  ٜ ػْوح  ٗ اؽل ٌٚ  (.8،ٓ 5الفخ 

   (5) ٓ ١ّخ،  ٌفٛب ٖو ا ٚبهحِ  ؽ ـٚ  ٟ : ربه٠ ٕ ٌٛم  .58ػط١خ ا

ٖو   (8)  ٓ فٍفبءِ  واثغِ  ٛه، ٌا ِٕٖ و هللا أٟث ػٍٟ  ؾبوُ ثِؤ ؾَٓ ػٍٝ ٓث ٌا و إلػياى ك٠ٓ هللا أٛث ٌا ظ٘ب ٘ٛ ٌا

١ّ ٌفٛب ٍٕخ ا ْٚب  ٙو هِ وّ  خ األهثؼبء ػّب ١ٌٍ وح ٟف  ٌم٘ب ٌٚل ثب  ،ٓ ٗ 1224٘ـ / ١892 قالفخ ثؼل لًز أث١ ٌٚٝ ٌا  ٚ،َ

ٍٕخ   ٓ ٛايِ   ّ ؾبوُ ٟف ٕفب، ط 1252٘ـ / 411ٌا ؾ ّمو٠يٜ : ارؼبظ ٌا ٖ. ) ٌا و ٍّه( ٟف ِأ ذ ٌا ّٗز ٍ) ٚل١َب ػ  ،َ5 ،

 ٓ154 .) 

ٕفب، ط (4)  ؾ ٜ: ارؼبظ ٌا ّمو٠ي ٓ 5ٌا  ،159. 

 (2):ٜ ّمو٠ي ٕفب، ط  ٌا ؾ ٓ 5ارؼبظ ٌا  ،181. 
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( تحكمت أمو السودانية ٔـ()ٜٗٓٔ-ٖ٘ٓٔىػ/ٚٛٗ-ٕٚٗوفى بداية حكـ المستنصر باهلل )
 (. ٖ(، وـل يتمكف مف االنفراد بحكـ البالد إال بعد وفاتيا )ٕاألصؿ في أمر البالد )
ب التى مرت بيا مصر في عيده والتي أدت إلى تقمص سيادتيا عمى البالد وبرغـ كؿ الصعا

التى كانت تابعة ليا، إال أف مصر تمتعت باألماف واالستقرار، فى النصؼ األوؿ مف القرف الخامس 
-ٚٗٓٔىػ/ٕٗٗ-ٜٖٗاليجرى، حيف زارىا الرحالة الفارسى "ناصر خسرو" فى الفترة ما بيف سنوات )

 (.ٗألداء فريضة الحج إلى األراضى المقدسة )ـ(، وىو ذاىب ٓ٘ٓٔ
ـ  وـل يستمر ىذا األمف واالستقرار والرخاء الذى سجمو ناصر خسرو، بمصر طوياًل زمف حك
الخميفة المستنصر، وذلؾ بسبب األزمة االقتصادية الطاحنة والمجاعة الشديدة التى تعرضت ليا 

نصرية"، والتى تعتبر أطوؿ فترة مجاعة وابتالء مصر فى عيد ىذا الخميفة والتي عرفت بػ"الشدة المست
 (. ٘عرفتيا مصر )

                                                 

 (1)   ٞ ٌّٖو ٛه، ا ِٕٖ  ٟ ٟ ػٍ و هللا أث ُ ثِؤ ؾبو ٓ ٌا ٓ ث ؾَ ٟ ٌا ٓ هللا أث و إلػياى ك٠ ظ٘ب ٓ ٌا ُ ثبهلل ث ١ّ ٛ ر و أث َزٖٕ ٛ اٌّ ٘

قالفخ ثؼل  ٌٚٝ ٌا  ،ٞ ٙل ٓ ػج١ل هللا اٌّ  ِٓ ٌضِب ٚا  ،ٓ ١١ّ ٌفٛب ٖو ا ٓ فٍفبءِ   ٌِ قِب ٘ٛ ٌا ٛفبح،ٚ  ٌٚا ْؤح  ٌٕ ٚا ٌٛل  اٌّ

ظ٘ب ٍٕخ ِٛد أث١ٗ ٌا ؼجْب  تّ  ٕٖز َ األؽلِ  ٓ 1282٘ـ/459و ٟف ٠ٛ ١ٕ ٍجغٍ  قالفخ  ٌٚٝ ٌا  َ وْب ػّوٖ ٠ٛ  ٚ،َ

ٍٕخ  ٚفبٗر  ٙٛه ؽٝز  ٚأهثؼخّ  ًِب  ٍز١ٓ ػب لح  ؽىُ ٌّ ًِب،ٚ  ػْو٠ٓ ٠ٛ ٍجؼخٚ  ٗ 1294٘ـ/459ٚ لح ؽىّ ذِ  ؤب  ٚ،َ

وف ٌٚا ٗ، ثبألِٓ  لح ؽىّ ٛايِ   ٛ ٖو، ّزغِ  ٌُٚ رز  ،ٟ ٌزبهـ٠ اإلٍالِ ؾبوُ ٟف ا لح ؽىٌُ  ٛيِ  بء غ١و فزوح ٛأ

ٙب  ٟ ػٙل ؽىّ ١ّخ ف ٌفٛب قالفخ ا ٛاي ٌا ٝ رل٘ٛه أؽ ّبػ١خ أكد ٌا ٚاعز ٖبك٠خ  ٚالز ١ٍخ  ١ٍب ٙب أؽلاس  ؽلصذ ف١ ١ٖوح،ٚ  ل

ٕفب، ط  ؾ ٜ: ارؼبظ ٌا ّمو٠ي ٟ. )ٌا ٌضٔب  (.154،ٓ 5ا

١ٍخ (5)     ٌفبه َزو ا خ ر ل٠ٕ  ِٓ  ِ ٍٕٗ ٛكٞ أ ٓ ربعو ٠ٙ وِ  ظ٘ب ق١ٍفخ ٌا ٘ب ٌا ّزوا ١ٔخ، ا ٛكا وٍ  َزٖٕ ذ َأ اٌّ ٠لػٝ "أثب ؤب

١َلح  ٕب٠خ ٌا ٖو ٟف ػٙلٚ   ِ خ ٟف ىٔب َزوٜ اٌّ ٌز و، فؤؽوى ا َزٖٕ ٘ب اٌّ ٌٛل ٍز ٚا َزوٜ"،  ٌز ٘بهْٚ ا ًٙ ٓث  ٍؼلٍ 

 ٗ ى٠وٌ   ٚ و ثزؼ١ٓ١ َزٖٕ ؽ١ٓ لَب اٌّ َزوٜ،ٚ  ٌز غ ا ٌجالكِ  لح ا ٌٛا ١َلح ٌا ؽىّذ ٌا و ثبهلل،ٚ  َزٖٕ ٌٛخ اٌّ ٛف لح أ٠َب  ٌٛا ٌا

ٔٗج ٝ عب ٛاك األروان ٌا ٌم ْ ا ٛه وب ِٕٖ ٗ  ٘ٛ "أٛث  لٍز  ٜٚ َزو ٌز ٓ ا  ِٓ قال ٟ ٌا ُ ف ؼٙ وِ  ٚرِآ  ُ ٖبٙر قٖ  ِٟ ٚىاك ف

 ٜ َزو ٍز  ٌ ً ِب ٔزمب ٌفالؽٝ ا ٙب ػٍٝ لًز ا َزوٜ فؾوٙذ هعٌب ٌز ّمًز ا  ٌ لح ٌٛا ١َلح ٌا ٚجذ ٌا ٛا ٟف مٌه، فغ ٚٔغؾ

 ْ ٛكا ٓ هل١ك اٌَ واء ػلك وج١وِ   ّ ٛاك األروان ػّلد اٌٝ ٛح ل َِب ل لح أ ٌٛا ١َلح ٌا و ٌا ٕٖز ٌٚىٟ ر ٛا ٟف مٌه،  ٚٔغؾ

ٕفب، ط ٚع ؾ ٜ: ارؼبظ ٌا ّمو٠ي ٙب. )ٌا كاًٌ  ُ عٕٛ ٍٙز ٓ 5ؼ  ،199.) 

نٜ ػوف (8)     ١ٌبىٚهٜ" ٌا ى٠و "ا ًِض اٌٛ ٌٚخ،  ٌل ٛه ا ٖٚ ٟف اكاهح ِأ ٍبػل ؾٕى١ٓ  ىهاءِ  و ٛث َزٖٕ ق١ٍفخ اٌّ ٍزؼْب ٌا ا

١ٍ ٌٍق كػٝ   ٚ غوة، ٚثالك اٌّ ١ٍخ  ٕم  ٚ َْب  ٌ ٌفزوح ػٍٝ ثالك ه ا ١ٓ١ّ ٟف ٍر ٌفٛب ٍٍطْب ا ِزل  ٚا ىهاء،  ١َل اٌٛ فخ ث

ٍٕخ  ّب كػٝ ٌٗ ٝف  خ، و ل٠ٕ ٚاٌّ ىخ  و٠ف١ٓ ّث ١ِٓ اٌْ ؾو ٕجوٜ ٌا  ِ ٓ ػٍٝ وِ  َزٖٕ ٝ 1222٘ـ / 445اٌّ ٓ ػٍ  َِ

ي٘ٛه، ط  ٞ : ثلائغ ٌا ٞ ثوك ٓ رغو ١ٍؾٝ". ) اث ؾّل اٌٖ  ِٓ ٝ ث ٙب "ػٍ ٗ ؽبوّ  ٌٝ ٓ، كػ ١ٌّ ٕبثو ا ِ2 ٓ  ،95 .) 

ٌل٠ٓ   (4)  ؼ١ٓ ا  ِ ٞ )أٛث و فَوٚ ػٍٛ و فَوٚ ٕٔب ٌمجبك٠بٟٔ ٕٔب ؾى١ُ ا ٞ، د  ٌا ٌّوٚى خ، 1255٘ـ / 451ا ِٔب ٍفو   :) َ

وح  ٌم٘ب ٍىزبة، ا خٌ  ٌؼِب ١ٙئخ اٌّٖو٠خ ا َ، ٌا ٘بة ػيا ل٠و ػجل اٌٛ ْبة، ٖر ق ٝ ٌا ٓ 1َ، ط 1998روعّخ ٠ؾ١  ،21. 

ٍٕخ (2)     ؼظّٝ ثلأد  لح ٌا ٟ 1214٘ـ/429اٌْ ّبػ ٚاالعز  ٟ ١ٍَب ١ٌه ٌا ّب ه اٌّ غٜٛ و١وح: ٚك ٛاد. ٔ) ٍٕ ٍجغ  َ، ظٍذ 

ؼٖو٠ٓ  ٖو ٟف ٌا  ِ ؼخ ٟف ١ٔخ، عِب َب ٍبد اإلٔ لها ١ٍخ ٌا ٛهح و ِْٕ َز١و غ١و  ِبع خ  ٌٍب ٟ، ه ٛث ٚاأل٠  ّٟ ٌفٛب ا

وح  ٌم٘ب ٓ 1999األى٘و، ا  ،َ182.) 
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-ٗٙٓٔىػ/ٗٙٗ-ٚ٘ٗوسبب ىذه الشدة ىو توقؼ فيضاف نير النيؿ مدة سبع سنوات )
ـ( متصمة، األمر الذى أدى إلى توقؼ الزراعة وانعداميا وخراب البالد وموت أىؿ مصر ٔٚٓٔ

ريزي: "إف فى ىذه الشدة ـل يعد أحد يركب فى مصر إال جوًعا وانقطاع السبؿ برًّا وبحرًا، ويقوؿ المق
الخميفة؛ لفناء الدواب، وكاف خواص الخميفة إذا مشوا يتساقطوف مف الجوع، وآؿ األمر إلى أف استعار 

 (.ٔـ")ٚٙٓٔىػ/ٓٙٗالمستنصر بغمة يركبيا مف صاحب ديواف اإلنشاء، وكاف ذلؾ سنة 
أرسؿ الخميفة المستنصر إلى أمير الجيوش  وبسبب االضطراب والفوضى التى عمت البالد،

(، يطمب منو المجىء إلنقاذ الخالفة والبالد وكاف بدر الجمالى ٕاألرمنى "بدر الجمالى" حاكـ عكا )
قد أظير شجاعة فائقة فى حربو ببالد الشـا مع الخارجيف عمى الدولة ىناؾ، وِقبؿ الجمالى طمب 

ر مف عكا، ودخؿ القاىرة فى شتاء سنة المستنصر، وجاء إلى مصر بعد أف ركب البح
ـ، فقمده الخميفة الوزارة وأعطاه السمطة المطمقة والحرية التامة فى إدارة أمور البالد ورأب ٖٚٓٔىػ/ٙٙٗ

الصدع الذى تعرضت لو، وأخذ بدر الجمالى فى إصالح أمور الديار المصرية، فانتزع الشرقية مف 
تمة عظيمة وأسر أمراءىـ وأخذ منيـ أموااًل كثيرة، وَعمر أيدى عرب لواتة البربرية، وقتؿ منيـ مق

الريؼ، فرخصت األسعار ورجعت إلى عادتيا القديمة. ـث أخذ اإلسكندرية وسمميا إلى القاضى ابف 
المحيرؽ، وأصمح أمواؿ الصعيد واستدعى كبراءىـ إليو فجاء منيـ الكثير، وصمح الحاؿ ورفعت 

بفضؿ عودة مياه النيؿ إلى طبيعتيا األولى وجرياف الفيضاف الفتف، وعادت األمور إلى نصابيا 
السنوى، فتوقفت المجاعة وعاد دوالب العمؿ فى البالد إلى ما كاف عميو قبؿ أيـا الشدة، وانفرد أمير 

ـ، وتولى بعده ٜٗٓٔىػ/ٚٛٗالجيوش بدر الجمالى باألمر إلى أف مات فى خالفة المستنصر سنة 
 (.ٖاىنشاه بف أمير الجيوش بدر الجمالى )ابنو األفضؿ أبو القاسـ ش

وبموت الخميفة المستنصر انتيى عصر الخمفاء الفاطمييف األقوياء، وأخذ الضعؼ يدب في 
جسـ الدولة الفاطمية في عصرىا الثاني، واستأثر الوزراء فييا بالنفوذ والسمطاف، وأصبح الخمفاء 

عمى اختيار خمفاء ضعاؼ لحكـ البالد مسموبي السمطة مع الوزراء، وقد حرص ىؤالء الوزراء 
                                                 

    (1) ٓ غّخ،  ٜ: اغبصخ األِخ ثىْف ٌا ّمو٠ي  .14ٌا

ّب أظٙوِٖ (5)     تٌ  ٕٕب ّبه، ُص أفن ٠زوٝل ٟف اٌّ ٌٚخ ٓث ػ ل ّبي  ٌا ١ِو ع ١ٕ ًب ٌال ًوب أهِ ٍّٛ  ِ ّبٌٟ وْب غ ٓ وفب٠خ ثله ٌا

ٍٕخ  و  َزٖٕ ٓ لًج اٌّ ْكِ  ِبهح ِك ٌٚٝ ا َْب ؽٝز  ذ ٟف ثالك ٌا ٌٟز لِب ؾوٚة ا ٚأفن 1218٘ـ/421فالي ٌا  َ

ٍٕخ  ١ٔبثخ ػىب  ل  ٘ب، ُص رٍم ٛاك ٜ ل ٓ أٛل ٕجؼِ  ٍجش ْأ أ ٠ ٌُٚ ٌجالك  ه ا َ. 1219٘ـ/٠412ؾبهة االروان ٟف ٍر

ٜ، ط  قط ٜ: ٌا ّمو٠ي ٓ 1)ٌا  ،851.) 

و ) أٛث ػجل هللا(8)    ١َِ و، د  آث  ١َِ ٍف ٓث  ؾّل ٓث ػٍٝ ٓث ٠ٛ  ِ ل٠ٓ ٛ 1895٘ـ / 199ربط ٌا ٖو،   ِ َ (: ربهـ٠

وح  ٌم٘ب ٗ، ا ١ٍ ِب  ٞ ٓ 1919ٕ٘و  ،َ82 
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يستطيعوف في ظميـ أف يفرضوا سيادتيـ وسيطرتيـ وأف ينفذوا في ظميـ ما يريدوف تنفيذه مف سياسة 
 (.ٔليكوف ليـ النفوذ الفعمي في الدولة )

ً األول ٌ وادي انٍُم يف انعصر انفبطً  :سودا
(، والتى ٕمعروفة بالنوبة )ضـ سوداف وادي النيؿ في العصر الفاطمي األوؿ المنطقة ال

احتوت أجزاء وادي النيؿ الممتدة مف أسواف إلي جنوبى التقاء النيميف األبيض واألزرؽ، باإلضافة إلي 
قمـي كردفاف ودارفور غرًبا )  (.ٖمناطؽ مف حوض النيؿ األزرؽ حتى أطراؼ الحبشة شرقاً وا 

ية ما يقرب مف مميوف ميؿ مربع وتبمغ وعمى وجو التحديد يحتؿ سوداف وادى النيؿ فى حدوده اإلدار 
المسافة بيف أبعد نقطتيف بيف حدوده ما يقرب مف األربعمائة واأللؼ مف األمياؿ طواًل وما يقرب مف 
المائتيف واأللؼ مف األمياؿ عرًضا. وتبدأ حدوده الجنوبية مف شماؿ خط االستواء، وتنتيى فى الشماؿ عند 

الجنوبية البحيرات العظمى وشرقًا الحبشة وبحر القمـز وغربا ما يعرؼ منطقة وادى حمفا، وتقع عمى حدوده 
ـ والبرنو" وشماال مصر التى تمثؿ الشطر الشمالى لوادى النيؿ )  (.ٗبالسوداف األوسط "الكان

ويضـ سوداف وادي النيؿ مساحة متميزة لوحدة تضاريسية ليا سمات خاصة مف حيث شكؿ 
كيؿ الصورة التضاريسية، ويعتبر جرياف النيؿ مف أىـ الظواىر السطح والعوامؿ التي أسيمت في تش

التي أكسبت صورة التضاريس كؿ الخطوط األساسية التي تبرز معاـل التضاريس وصفاتيا، وتشمؿ 
 (.٘ىذه الوحدة أرض وادي النيؿ في مصر والنوبة )

                                                 

   (1) ٓ ١ّخ،  ٌفٛب ٖو ا ٚبهحِ  ؽ ـٚ  ٟ : ربه٠ ٕ ٌٛم  .122ػط١خ ا

ّب ٠وعغ " ث١ى١ذ (5)     الَ  ، ث١ٕ ١ٍٗ اٌَ ػ ػ ٛثخ ٓث ؽَب ٓث ٛٔ  ٔ ٛثخ اٌٝ ٌٕ ١ّخ ا طجوٞ َر ت ٌا َٕ٠Beckett  ٖن ١ّخ "٘  ٌَز ا

 ٝ خ رؼٕ ٌمل٠ّ ٖو٠خ ا ٌٍغخ اٌّ ة" ٟف ا ٌفظخ "ٛٔ مٌه ْأ  ن٘ت،ٚ  ٞن ٠ؼٕٝ أهٗ ٌا ٌمل٠ُ ٌا ٖوٞ ا ٙب اٌّ ٍٕ اٌٝ أ

ن، ط  ٍّٛ ٌٚا وًٍ  طجوٞ : ربهـ٠ ٌا ن٘ت. ) ٌا ٓ  1ٌا  Beckett, M.: Nubia and the  -؛  511،

Berberine, Cairo Scientific Journal, August 1911, P. 195.     ) 

ذ(8)     ٟ  ؤب ْٛا ٌا ٓ ٍأ ّزلحِ  ١ًٕ اٌّ ٚاكٞ ٌا ٚلزنان ػٍٝ أعياء   ً ّْز ذ ر ْ؛ ام ؤب ٟ ا٢ ّب٘  َبؽخِ  ٛثخ أوجوِ  ٌٕ ا

واف  ٝ ٛأ و ػطجوا ؽز ٔٙٚ ً األىهق  ١ٕ ٗ ٌا ٓ ؽٛ كِ  ٕٛب  ِٟ ٙبفخ ٌا مٌه ثبإل ٚاألىهق،ٚ   ٘ ٓ األث١ ١ٍ ١ٕ ٟ ٌا ٛث عٕ

ٖوٚ  ٞ ثبى:ِ  ٖٚب ه غوثًب. )ووَ ٌا كاهٛف  ٚ ١ٌُ ووكفْب ٚألب ولبً،  خّ  ؾْج ٟ ٌا خ ف الح، كهٍا ٛثخ ٟف ػٖو اٌٛ ٌٕ ا

وح  ٌم٘ب ٖو٠خ، ا ٛ اٌّ ىزجخ االٔغٍ ؼوث١خ،ِ  ٞ ٌا ٌجوك هاق ا ٛء ٚأ  ٟٙ ٟ ف ّبػ ـ االعز ٌزبه٠ ٓ 5221ا  ،َ9 ،12.) 

وح (4)      ٌم٘ب ؼبهف، ا َ، كاه اٌّ ً االٍال ٟ ظ ً ف ١ٕ ٞ ٌا ٚاك  ْ ٛكا  ٍ: ٞ ٕٚب ؾف ٓ 1955أؽّل ٌا  ،َ11 . 

ٚبهح اإلٍال  (2)  وؽّٓ فٚو : ؽ ١ٍُ ػجل ٌا ؼ ؼوفخ ػجل ٌا ُ اٌّ َ، ػٌب ْبه اإلٍال ٔز خ ٟف فغواف١خ ا ً، كهٍا ١ٕ ٚاكٞ ٌا َ ٟف 

ؼٛك٠خ  ؼوث١خ اٌَ ٍّىخ ٌا ى٠غ، علح، اٌّ ٌٛز ٚا و  ٍْٕ ٌ1952 ٓ  ،َ92 . 
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شبو بالقرى وتقع النوبة ضمف بالد السوداف الشرقي جنوب مصر ، قاعدتيا دنقمة ومدنيا أ
 (. ٕ(، وىى أوسع مف الحبشة في نواحيو وعمارتيـ أكثر مما بالحبشة )ٔوالضِّياع )

ويتصؼ ىذا الجزء مف وادي النيؿ بظواىر جغرافية ميمة، أثرت في تاريخ الجماعات البشرية 
 التي استوطنتو في مختمؼ العصور، ومف أىـ ىذه الظواىر كثرة انحناءات المجرى فيما بيف مدينتي
، فضاًل عف إعتراض الجنادؿ. وىو بياتيف الظاىرتيف يمثؿ القطب الذي ترتبط بو  أسواف والخرطـو

 (. ٖحياة السكاف الذيف تجمعوا في واديو الصحراوي الضيؽ )
، فبينما نرى منطقة يصيبيا  وثمة ظاىرة أخرى ىي اختالؼ األحواؿ الجوية بيف جزأي اإلقمـي

، نرى منطقة نادرة األمطار أو تكاد تكوف مطر صيفي محدود وتمتد مف جنوبي  بربر إلى الخرطـو
عديمة األمطار، وىذه تمتد مف شمالي بربر إلى أسواف. لذلؾ قسـ الجغرافيوف إقمـي النوبة إلى ثالثة 

 (.ٗأقسـا ىي: وادي النوبة العميا، ووادي النوبة الوسطى، ووادي النوبة السفمى)
نطقة التقاء النيميف األبيض واألزرؽ إلى دنقمة، وتبتعد حافة أما وادي النوبة العميا فيمتد مف م

الوادي بعض األحياف قمياًل عمى جانبي النير فيتسع الوادي، وتصبح لو صفة الحوض، الذي تنغمر 
(، وكذلؾ الجزء ٘بعض أجزائو خالؿ أيـا الفيضاف، ويتمثؿ ذلؾ في الجزء الذي يقع فيما وراء شندى)

(. وتمثؿ ىذه ٙ) الجانب األيسر مف النير، فيما بيف مروى )وأبو فاطمة( الجزء الذي يمتد إلى ما وراء
ىذه المناطؽ التي يتسع فييا الوادي عمى أحد الجانبيف مركز تجمع السكاف الذيف تساعدىـ البيئة 

 (.ٚالطبيعية عمى مباشرة الزراعة، معتمديف عمى مياه النير )

                                                 

(1)   ( ُ ً هل ى ظو اٌْ  (.1ٔأ

ٟ، د   (5)  ٍٕ ٛ ٌجغلاكٞ اٌّ ًٛل ا ؾّل ٓث ؽ  ُِ ٌمٍب ًٛل ) أٛث ا ٕبكه 911٘ـ / 822آث ؽ ٗ، كاه  ٛهح األه  ٕ: ) َ

ٌٚا و، ث١وٚد ٌٍطجبػخ  ٓ 1َ، ط  1919ْٕ  ، ،21. 

(3) Tothill, J.D.: ed.: Agriculture in the sudan, bynumerous authors. London 1940, p. 

744. 

ٖو   ( 4)  ِ،ٗ ٚلجبٍئ  ٗ ىٔب  ٍ،ٝ ٌّب ْ اٌْ ٛكا ؾّل : اٌَ  ِٗ ٓ 1921ِؾّل ػٛ  ،َ552. 

(5) Tothill, J.D.: ed.: Op. cit. p., 744. 

ؾّل: ٙٔ   (1)  ِٗ ٛ ِؾّل ػٛ  ،ً ١ٕ ٖو 5و ٌا  ِ،1945 ٓ  ،َ151. 

وح   ( 9) ٌم٘ب ٍىزبة، ا خٌ  ٌؼِب ١ٙئخ اٌّٖو٠خ ا ٝ، ٌا ٍط ٟ اٌؼٖٛه اٌٛ ٛثخ ف ٌٕ ٚا  َ ٍؼل: اإلٍال ّل  ؾ  ِٝ  .15َ،ٓ 5211ِٖطف

ٓ15. 
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(، والتي تكونت ٔاتا ـث بعدىا مروى )وفى ىذه المنطقة قامت دولة كوش، وكانت عاصمتيا نب
في منطقة يتسع فييا الوادي اتساًعا ممحوظًا، حتى أصبحت مركزًا زاوؿ فيو السكاف الزراعة، وكانت 
مروى تعتبر مركزًا ميمًّا لمتجارة، ال بيف الجنوب والشماؿ عف طريؽ النيؿ فحسب، بؿ كذلؾ بيف 

 (.ٕحمر( في الشرؽ )سيوؿ كردفاف في الغرب ومواني بحر القمـز )األ
أما وادي النوبة الوسطى فيمتد مف دنقمة إلى َحْمفا، وال يزاؿ جزًءا أساسيًّا مف أوطاف النوبييف. 
واحتفظ النوبيوف بو عندما اضطرتيـ األحواؿ البشرية التي سادت إلى التخمي عف أغنى األجزاء مف 

(. ويقمؿ القيمة ٖى النير مف جنادؿ )وطنيـ، وىذا اإلقمـي يتصؼ بضيؽ واديو وكثرة ما يعترض مجر 
، ضيؽ الشريط، الخصيب عمى جانبي النيؿ، وارتفاعو كثيرًا عف مستوى  القيمة اإلنتاجية ليذا اإلقمـي
النير. ومما يزيد الحياة صعوبة كذلؾ وقوع ىذا اإلقمـي في وسط النطاؽ عدـي المطر. وتتراوح كمية 

ب اإلقمـي إال بعض الرذاذ الذي يتساقط فجأة المطر السنوي بيف الصفر وخمسة مميمترات فال يصي
 (.ٗودوف أف يكوف لسقوطو قيمة تذكر )

وأما وادي النوبة السفمى فيمتد بيف وادي حمفا وأسواف، ويمثؿ بذلؾ المرحمة األخيرة لموادي 
الضيؽ، وىذا الجزء مف الوطف النوبي محدود القيمة، ففي مدة ارتفاع المناسيب يبدو النير منحصرًا 

ف حائطيف جبمييف شديدي االنحدار، ويبدو ىذاف الحائطاف عمودييف في بعض المواضع، ويشرؼ بي
عمى النير مباشرة بعض الثغرات التي تمثؿ فتحات لألخوار والودياف التي تنساب إلى النير مف 

 (.٘الجانبيف الشرقي والغربي )
(، وفى مدة انخفاض ٙأما فيما يتعمؽ بالنير ذاتو فيو معتدؿ الجرياف صالح لممالحة)

المناسيب ينحصر النير عف شريط ضيؽ، يظير ىنا وىناؾ في أحد الجانبيف، وفى ىذا الشريط يكثر 
النخيؿ وييبط السكاف مف حافتي الوادي ليمارسوا الزراعة، فيزرعوف مساحات محدودة لمغاية، أما في 

                                                 

(1)    ٟ وٜٚ ٙف ِبِ  واثغ، أ الي ٌا ٓ اٌْ ٌجووً لو٠جًبِ  ٍفؼ عًج ا ٌٚخ وُٛ رمغ ػٕل  ل خٌ  ٌمل٠ّ ّخ ا ؼٕب ٘ٝ ٌا ٔجبربٚ  خ  ِل٠ٕ

ٜ ٌا وٚ ٛالغ ثقالفِ  ُ ٌا ١ٍ ٝ اإلل ّ ٠َٚ ١ٌخ  ؾب ١ّخ ٌا ٓ وٛج ٌموةِ  خ رمغ ثب ٌمل٠ّ ٜ ا ِوٚ ٔجبربٚ  خ  ل٠ٕ ىِ  ٟ رغٚب ٌز ٚا غل٠لح 

 ٓ،ٝ ٍط ؼٖٛه اٌٛ ٟ ٌا ٛثخ ف ٌٕ ٚا  َ َؼل: اإلٍال ؾّلِ   ِٝ ٖطف (ِ .ٜ وٚ ً عي٠وحِ  ١ٕ ٌٚا ٓ األرجوا   (.88ث١

(2)Trimingham, J. S.: Islam in the Sudan, London,1956, pp. 42-43. 

ٓ ِؾّ    (8)  ،ً ١ٕ و ٌا ؾّل: ٙٔ  ِٗ  .158، 155ل ػٛ

(4) Tothill. J.D. ed. Op. cit. pp. 742-750. 

(2 )   ٓ ٛثخ،  ٌٕ ٚا  َ َؼل: اإلٍال ؾّلِ   ِٝ  .52ِٖطف

(1 )   ٓ  ،ً ١ٕ و ٌا ؾّل: ٙٔ  ِٗ  .158ِؾّل ػٛ
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وراء مستوى التخزيف ويباشروف موسـ الفيضاف فتغمر تمؾ المساحات، ويصعد السكاف إلى قراىـ فيما 
 زراعة مساحات أشد ضيقًا في مصاطب يعدونيا عمى المنحدرات ويرفعوف الماء إلييا بالسواقي.

ـ  وفى ىاتيف المنطقتيف النوبة السفمى والوسطى وقامت مممكة النوبة الشمالية وأطمؽ عمييا اس
(. ويبدو أف ٔلى منطقة األبواب))مقرة( وعاصمتيا دنقمة. وامتدت ىذه المممكة مف جنوبي أسواف إ

اختيار دنقمة عاصمة لمدولة المسيحية في الشماؿ كاف نتيجة لوقوعيا في منطقة يتسع فييا الوادي، 
ـ حياة بشرية مستقرة بيا )  (.ٕبحيث يسمح بقيا

وعرفت ىذه المنطقة جميعيا، أى النوبة العميا والوسطى والسفمى، وىى التي تمتد مف الشالؿ 
 الشماؿ إلى جنوبي التقاء النيميف األبيض واألزرؽ باسـ النوبة في العصور الوسطى.األوؿ في 

كما أطمؽ المؤرخوف المسمموف اسـ النوبة عمى أرض وادي النيؿ الممتدة عمى جانبي نير النيؿ 
(، وعرفت باسـ )القصر(، وىى تبعد عف ٖبيف مدينتي أسواف والخرطـو الحالية عمى وجو التحديد )

 (.ٗمسة أمياؿ إلى الجنوب ومياًل واحًدا مف جزيرة بالؽ "فيمو" )أسواف خ
وكانت تقـو في بالد النوبة قبؿ الفتح العربي لمصر مممكتاف مسيحيتاف، تعرؼ الشمالية منيما 

 (. ٙ(، وتعرض الجنوبية باسـ مممكة "عموة" )٘باسـ مممكة "مقرة")
مدة األبواب )كبوشية الحالية( وكانت مممكة مقرة تمتد مف حدود مصر الجنوبية حتى ب

(، وكانت مقرة تنقسـ بدورىا إلى أقالـي يحكـ كؿ إقمـي منيا واٍؿ مف ٔ) وعاصمتيا مدينة دنقمة أو ُدمقمة
                                                 

ٛث١ٓ١ فٍل1) ٌٕ ٘نا ْأ ا ٠ٚؼٕٝ   ،ٝ ٛث ٌٕ ١ًٕ ا ٍُ ٌا َبًك ٠ؼوف ثب ٌٚا الي األٚي  ِب ث١ٓ اٌْ ٕٙو  ِب ىاي ٌا ٕٙو (    ُٙ ػٍٝ ٌا ّ ٚا ٍا

ٛثخ،ٓ  ٌٕ ٚا  َ َؼل: اإلٍال ّلِ  ؾ  ِٝ ٖطف ٌلثخ.ِ) ٝ ا َ ٌا قوٛٛ ٓ ٌا  ِٗ ٚاك٠  ٓ ٓ عيء وج١وِ  ٛا ػ ْ رقٍ  (.88ثؼل أ

(5 )    ٓ ٛثخ،  ٌٕ ٚا  َ َؼل : اإلٍال ؾّلِ   ِٝ  .51ِٖطف

٘ت، د  (8)   ٚ ة ٓث عؼفو ٓث ٛٝث )أؽّل ٓث أٝث ٠ؼٛم ١ٌؼم ١ًٍ ٌا592٘ـ/595ا ٝ، رؾم١ك ف ٛث ١ٌؼم ٛه،  َ(: ربهـ٠ ا ّٕٖ

١ّخ، ث١وٚد  ؼٍ ىزت ٌا ٓ 1َ، ط 5225كاه ٌا  ،191. 

ٜ، ط (4)    قط ٞ: ٌا ّمو٠ي ٓ 8ٌا  ،525 – 528. 

(2 ٞ وٚ ٍىخِ  ِّ ٔمٗب  ِزب ػٍٝ أ ٍز١ٓ لب ٛثبك٠ب، ٌا ٍىخٔ  ِّ ِموحٚ  ٍىخ  ِّ ّب   ٘ ١َؾ١ز١ٓ  ِ ٍىز١ٓ ِّ ٓ ارؾبك  ِموحِ  ٍىخ  ِّ ٔزغذ     )

 ُ ٙبهد ػٍ ٟ ٔا ٌز خ ا ٌمل٠ّ ٛث١خ ا ٌٕ ٔب822ا ٝ ٠ل ػ١يا ّب  َ ػٍ ٞ ف١ ً أ ١ٍ ٖ ثم ٚ ثؼل َ أ ً اإلٍال ٘نا االرؾبك لج  ُ ٚلل ر  ،َ ٛ ٍِه أَو

 ٟ ١ٌْل 125، 252ث١ٓ ػِب ٕله٠خ،ٛ   ٚاإلٍى ٖو  ػِ  ٞ(: فٛز ٛالل ّل ٓث ػّو ٌا ؾ  ِ:ٞ ٛالل  -؛8َ،ٓ 1925َ. )ٌا

ٛثخ،ٓ  ٌٕ ٚا َؼل: االٍالَ  ّلِ  ؾ  ِ ٟ  -؛15ِٖطٝف خ ف الح، كهٍا ٛثخ ٟف ػٖو اٌٛ ٌٕ ٚا ٖو  ٞ ثبى:ِ  ٖٚب ووَ ٌا

ٌزبه٠ وح ا ٌم٘ب ٌّٖو٠خ، ا ٛ ا ِىزجخ االٔغٍ ٌؼوث١خ،  ٞ ا ٌجوك هاق ا ٛء ٚأ  ٟٙ ٟ ف ّبػ ٓ 5221ـ االعز  ،َ519.) 

(1 )   ٘ ١ًٕ األث١ ١ٕخ ػٍٝ ٌا ٌمط لح ا ِموح ؽٝز ٍث ٛٝث  ّزل عٕ ٘ٝ ر ٛح،ٚ  ُ ػٍ ؼوة ثٍب ئهفٛ ٌا ٙبِ  ١ٍب ػوف ؼ ٛثخ ٌا ٌٕ ٍّىخ ا ِ

١ًٕ األ ٌٚا ٙبد األرجوا،  ٍّىخ ثؼ٘ ع ٖن اٌّ  ًّ٘ ْٚر ٛثب،   ٍ ٙب ّز ٘ ٚػٕب ٚثؼ خ،  ؾْج ك ٌا ولًب ؽٝز ؽٚل ىهقّ 

ٜ، ط  قط ٜ: ٌا ّمو٠ي ه .)ٌا كاهٛف  ْٚ ٙبد ووكفب ٓ 1ع  ،198.) 



 
 
 

 و م7102 ى ـؤرخ انعربـت ادلـجمه

 

 

 

- 559 - 

 

(، الذي يحكـ المنطقة المعروفة ٕمف قبؿ ممؾ النوبة، وكاف أرفع ىؤالء الوالة شانًا صاحب الجبؿ )
لممتدة عمى بعد خمسة أمياؿ جنوبي أسواف حتى الَمْقس (. وتشمؿ المنطقة الشمالية اٖباسـ "مريس" )

ـ" ٗاألعمى ) (. أما عاصمة منطقة مريس فيي مدينة "بجراش" أو "نجراش"، كما تعتبر مدينة "أبري
التي تقع جنوبي أسواف بنحو مائتي كيمو متر مف أىـ مدنيا، وكذلؾ مدينة "الدر" التي كانت توجد بيا 

 (.٘قمعة " الدو" الحصينة )
(، فقد اتفؽ المؤرخوف عمى أف حدىا الشمالي يبدأ عند منطقة األبواب ٙأما مممكة عموة )

ف كاف ابف سمـي األسواني قد انفرد ٛ(، غير أنيـ أغفموا ذكر بقية حدودىا )ٚ)كبوشية الحالية( ) (، وا 
تمت في (. ولعؿ األبحاث األثرية التي ٜدونيـ بقولو: إف أوؿ بالد الحبشة ىو حد عموة الشرقي )

منطقة النيؿ األوسط، حيث قامت مممكة عموة المسيحية، تعطينا صورة أدؽ لحدود ىذه المممكة، 
نيا شممت جيات  والراجح أنيا كانت تمتد مف األبواب شمااًل إلى القطينة عمى النيؿ األبيض جنوًبا، وا 

 ا. عطبرة والنيؿ األزرؽ حتى حدود الحبشة شرقًا وبعض جيات دارفور وكردفاف غربً 

                                                                                                                                 

خ   ( 1) ٍٔم ١ًٕ ثؼىٌ ك ٌٍ ول١خ  ٚفخ اٌْ ّب رمغ ػٍٝ ٌا ١ًِ رمو٠جًب، و ِبئخ  ؾٛ  ١ٌخ ٕث ؾب خ ٌا ٍٔم ٓ ك ّبيِ  خ اٌٝ اٌْ ٌمل٠ّ خ ا ٍٔم رمغ ك

١ٌخ فم ؾب خ ٌا ٍٔم ك خٚ  ٌمل٠ّ خ ا ٍٔم ١١ّي ث١ٓ ك ٍز ٌٚ ١ٌخ،  ؾب ْ ٌا ٛكا ّم١و: اٌَ ؼَٛ  ؼغٛى، ٔ) خ ٌا ٍٔم ُ ك ٌٚٝ ٍا ٍٛك ػٍٝ األ ل أ

وح  ٌم٘ب ٗ، ا عغواف١ز ؾل٠شٚ  ٌٚا  ُ ٌمل٠ ٓ 5َ، ط 1928ا  ،22.) 

ٍّه   ( 5) ٍٍطخ ٌا طٍمخ ال رًم ػٓ  ٍٍطبدِ  ٟ، وْب ٌٗ  ٌضٔب الي ا الي األٚي اٌٟ اٌْ ٓ اٌْ ّزلِ  و٠ٌ اٌّ  ِ ١ٍُ ٘ٛ ؽبوُ ال

ٖو ال٠زخ ّث ٖبيٚ  مٌه الر خ،ٚ  ٍٔم ىج١و ٟف ك َ  ٌا ػل ٍّىخ،ٚ  ٌٍّ ١ٌخ  ّب ٚك اٌْ ؾل لفبع ػٓ ٌا ىٍف ثٌب  ِ وْب ١ِخ،ٚ  اإلٍال

ٜ، ط  قط ٞ: ٌا ّمو٠ي ٗ. ) ٌا ِٕ و٠ؼ  ال٠ٗز اال ثٖز كٚ  ٛثًب ػٓ ؽٚل قٔ وْب عٕ وٚه الّٜ  ّبػ ثبٌّ ٓ 1اٌَ  ،

ن٘ت، ط  -؛ 192 وٚط ٌا  ِ:ٞ َؼٛك ٓ 1اٌّ  ،542 . 

و   ( 8) ت ٌا ٌ رَٕ و٠  ِٝ ٌٚا ة،  غٕٛ ٌمجط١خ ٌا ٌٍغخ ا ٟ ا ٌ ف و٠  ِٝ ت ِؼٕ ٝ ٙر ٌز ٌجبهكح ا ٛث١خ ا غٕ و٠بػ ٌا ٟ ٌا ٘ ١َخ،ٚ  و٠ ٠بػ اٌّ

١ٌلْ    ٛ،ْ لا ٌٍج ٟ: ا ّلٔا ٌفم١ٗ اٌٙ ْزبء. )آث ا ً ٌا ٖو ٟف ٖف  ِ ـ  -؛ 94َ،ٓ  1951ػٍٝ ٟ: ربه٠ ٕ ٌٛم ػط١خ ا

ٖو  ؼبهف،ِ  ١ِخ، كاه اٌّ ى اإلٍال ىٕٛ ٌٚخ ٌا ٓ 1951ك  ،َ41 .) 

ٜ، ط   ( 4) قط ٞ: ٌا ّمو٠ي ٓ 1ٌا  ،159. 

(2 )  ٗ َٔف  :ٞ ّمو٠ي ٓ 8، ط ٌا  ،528. 

َجؼخ.   ( 1) ً ٌا ١ٕ ٙبه ٌا ٝ ٔأ خ رؼٕ ٌمل٠ّ ٌمجط١خ ا ٌٍغخ ا ٟ ا ٛح ف خ ػٍ ْ وٍّ َ: ا ٙب ١ٍِ ي   ٠ٛم

         (Mileham, S. Geoffrey: Churches in Lower Nubia, Philadelphia 1910, p. 3) 

ٝ، ط  ( 9) ٛث ١ٌؼم ٝ: ربهـ٠ ا ٛث ١ٌؼم ْ، ط  -؛ 191،ٓ  1ا لا ٌٍج ؼغُ ا  ِ:ٞ ؾّٛ د ٌا ٞ:  -؛ 825ٓ  ،٠2بٛل ّمو٠ي ٌا

 ٓ  ،ٜ قط  .525ٌا

ٙو   ( 5) ٛح ثضالصخ ّأ ك ػٍ ِموح اٌٝ ؽٚل ّخ  َبفخ ث١ٓ ػٕب د اٌّ ٚلله ٠بٛل ٙو،  ٛح ثضالصخ ّأ ٍّىخ ػٍ ٛيِ   ٛ ٛٝث ١ٌؼم لله ا

ٝ، ط  ٛث ١ٌؼم ـ ا ٟ : ربه٠ ٛث ١ٌؼم ٓ 1)ا ْ، ط  -؛  191،  لا ٌٍج ُ ا ؼغ  ِ: ٞ ؾّٛ د ٌا ٓ ٠2بٛل  ،825. 

ٜ، ط   ( 9) قط ٞ : ٌا ّمو٠ي ٓ 8ٌا  ،551.ٟ ٛٔا ُ األٍ ١ٍ  ٍٓ ٓ اث ٔمال ػ  ، 
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ـ  أما عاصمة ىذه المممكة فيي مدينة " سوبة" أو "سوبا"، التي كانت تقع شرقي مدينة الخرطو
 (.ٔالحالية بنحو خمسة عشر مياًل )

وتنقسـ مممكة عموة بدورىا مثؿ مقرة إلى واليات صغيرة، تسمى كؿ منيا مممكة ويحكميا نائب 
لصاحبيا مف المكانة في واليتو ما كاف  عف الممؾ، وأىـ ىذه الواليات: مممكة "األبواب"، وكاف

(، وكانت ٕلصاحب الجبؿ في مممكة مقرة، وذلؾ بسبب متاخمة واليتو لحدود مممكة مقرة المعادية )
 (.ٖمممكة عموة أعظـ خطرًا مف مقرة، ألنيا كانت أكثر اتساًعا وأكثر ثروة، وبالتالي أعظـ قوة )

ـ  أما عف صمة النوبييف بالعرب فيي قديمة يرجع تاريخيا إلى أقدـ العصور، وكانت التجارة أى
عوامؿ ىذه الصمة، ذلؾ أف السفف كانت تتردد بصورة منتظمة بيف شواطئ شبو الجزيرة العربية 
وموانئ مصر والسوداف والحبشة وىى تنقؿ العاج والصمغ والمباف والذىب والرقيؽ، ومف ىذه الموانئ 

مبحر األحمر توغؿ العرب في وادي النيؿ وفى قمب أفريقيا التجارية الواقعة عمى الساحؿ األفريقي ل
ـ وبضائعيـ )  (. ٗحامميف سمعي

( التى ٘غير أف التدفؽ الكبير لميجرات العربية إلى بالد النوبة حدث بعد الفتح العربي لمصر)
 (. وقد وفدت ىذه القبائؿ جماعاتٙالتى أصبحت ميبطًا لمقبائؿ العربية المياجرة مف الجزيرة العربية)

تمو األخري، بعضيا اتجة إلي الصعيد وشماؿ النوبة حيث تشابو البيئة إلي حد كبير مع  جماعات
(. لذلؾ اىـت حكـا مصر منذ عمرو بف العاص بالنوبة لضماف المحافظة عمي ٚبيئة الجزيرة العربية)

                                                 

ٌزمبئخ     (1) ٔمطخ ا  ٓ ً األىهق غ١و ثؼ١لح ػ ١ٕ ٌٍ  ٝ ّٕ ١ٌ ٚفخ ا ٝ ٌا ٚرمغ ػٍ ١َؾ١خ،  ٛح اٌّ ٍّىخ ػٍ ّخِ  ٟ ػٕب ٛثب٘   ٍٚ ٛثخ أ ٍ

ٍٕخ   ٞ وٚ نِ  ٍِٛ ٝ أؽل  ت ٌا ؽخ رَٕ ٌٛ ٟ وح ف ٛثب ألٚيِ  هك مووٍ  ٚللٚ   ،٘ ً األث١ ١ٕ ٌزمبئخ ثٌب ٍجخ  855ا ٕب ليِي ّث

ْٛ ً اإلٌخ ِآ ٞ  مووٜ عٍٛ وٚ خِ  ل٠ٕ ٌضبٟٔ ثؼلِ  ٌزغبهٞ ا ووي ا ٛثب اٌّ خٍ  ل٠ٕ ذِ  ٚلل اؽٍز ٌجالك،  ػٍٝ ػوُ ا

١ٔخ،َ  ٛكا ٌزبه٠ق١خ اٌَ غّؼ١خ ا غٍخ ٌا ٛثب،ِ  ١ِالكٍ   :ٓ غ١ل ػبثل٠ ّخ. )ػجلاٌّ ؼٕب ٖو  -؛ 5، ط1ٌا  ِ:ٞ ٖٚب ووَ ٌا

 ٓ الح،  ٟ ػٖو اٌٛ ٛثخ ف ٌٕ  (.519ٚا

ٛح ثؤ٠خ   ( 5) ٍّىخ ػٍ ؼلاء ٟف ػلَ رملَِ  نا ٌا ٓ ٠ظٙو٘  ؼَىوِٞ  غيٚ ٌا قطو ٌا ِموح ؽ١ٓ رؼوٙذٌ  ٍّىخ  َبػلح ٌّ ِ

 ٓ ى،  ىٕٛ ٌٚخ ٌا ـ ك ٟ: ربه٠ ٕ ٌٛم ٖو .)ػط١خ ا تِ   (.48عٔب

ٝ، ط     (8) ٛث ١ٌؼم ـ ا ٟ : ربه٠ ٛث ١ٌؼم ٓ 1ا  ،19. 

(4) Mac Michael: A History of the Arabs in the Sudan, Vol. I, pp. 3-4 

ٖو وب(2)     ٌّ ٟ ٟ اإلٍالِ ؼوث ٌفزؼ ٌا ً ا ِموٖ" لج ٍّىخ  ِ" ُ ١ٌخ ثٍب ّب ْ رؼوف اٌْ ١َؾ١زب  ِْ ٍّىزب ٛثخِ  ٌٕ ٟ ثالك ا َ ف ٔذ رٛم

ى،ٓ  ىٕٛ ٌٚخ ٌا ـ ك ٝ: ربه٠ ٕ ٌٛم ٖٛ". )ػط١خ اؽّل ا ٍّىخ ػٍ ِ" ُ ٛث١خ ثٍب غٕ ٚرؼوف ٌا  (.41ِموٖ" 

ٝ، ط    ( 1) ٛث ١ٌؼم ـ ا ٟ : ربه٠ ٛث ١ٌؼم ٓ 1ا  ،19. 

وػٍ   ( 9)  ٍٝ ٓ أث ؼل ث  ٍٓ ٖو ػجل هللا ث  ِٝ ٌٚا ٍّخ ثم١بكح  ؾ ٖ ٌا ٛثخ. 121٘ـ/81ٕخ ٘ن ٌٕ ٍِه ا ١ٍلهٚس"  ٙب "ل َ ف١ ي  َ ٙف

Budge, E.A.W.,: The Egyptian Sudan, Its Hisotry and Monuments, London 1907, vol. le, 

p. 18).                                                                                           
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(، وانتيى األمر بيف مصر والنوبة إلى عقد معاىدة ٔعمي الحدود المصرية، وتأميف طرؽ التجارة )
(. كاف مف نصوصيا "أنو عمي النوبييف الذيف يدخموف في صمح مع ٕأسموىا )معاىدة البقط() صمح

 (.ٖالمسمميف دفع كذا مف الرؤوس، وفتح بالدىـ لتجارة الصادر  والوارد")

                                                 

ٓ، ػ   (1)  ؼب ٓ ٌا ٚ ث ً ػّو ٍٕخ أهٍ  ْ ٍب ٌفو ٓ ا ً فولخِ  ٟ هأ ٔبفغ ػٍ  ٓ ٞ 1548٘ـ/141مجخ ث ٚأثل ٛثخ،  ٌٕ ٌفزؼ ثالك ا  ،َ

ن٘ت، ط  وٚط ٌا  ِ:ٞ َؼٛك ٛثًب. )اٌّ ُ عٕ غٍٙ ْ ٛر ؽبي ٚك ٓ وج١وح،ٚ  ١ّ ٍَ َبئو اٌّ ً ف ّب عؼ ١ٕفخ،ِ  ِخ ػ ِمٚب  ْ ٛث١ٛ ٌٕ ا

8 ٓ ٓ  -؛ 89 –85،   ،ْ لا ٌٍج ػ ا ٞ: فٛز ٌجالمه  (.881ا

    (5)١َ ٌّو٠ ٍغخ ا ٜ ؽَت ٌا ٌجم ٚ ا ّخ أ ٌَم ٓ ا ٝ عيءِ  ي، ٠ٕؼ ٟ ٕو الٌخ ٕث خٍ  ْ، فٕب ٛث١ٛ ٌٕ ٙب ا ُ ث ِب ىاي ٠زىٍ  ٟ ٌز ٍغخ ا ٝ ٌا ٘ خٚ 

 ُ َُ ٚأ َل ّؼٕٝ ل ٓ وٍّخ )ثبق( ث ْزكِ   ِٛ٘  ٚ،ٟ ١ٖج  ٔ ٟ"، ٠ؼٕٝ أػطٕٝ ؽٟم ٚأ ١ٖت، فبما لًج "أػطٕٝ ثمط ٌٕ ا

ٛثخ ف ٌٕ ٚا ٖو   ِ ٌؼاللبد ث١ٓ ١ٍُ : ا ٌّغ١لٍ  ٗ. ) ػجل هللا هىق ػجل ا ٟء ٜا فول ّٟٛ اٌْ ٌفب ٘ـ/ 215 –825ٟ اٌؼٖو ا

وح 1191 –919 ٌم٘ب ِؼخ ا ٍبد اإلفو٠م١خ، عب ٌلها ٚا ٌجؾٛس  ٙل ا ِؼ ٛهح،  ِْٕ َز١و غ١و  ِبع خ  ٌٍب ٓ 1995َ، ه  ،َ

ٓ  -(؛ 52 ػْتِ   ٚ ٓ ثًم  ِ ٖو ثٜم  ِ ٠ٚؾًّ اٌٝ ٛثخ ٟف وً ػَب  ٌٕ ٍٝج ا  ٓ  ِ ٌجٜم ٠م٘ج ٞ: "ا ّمو٠ي ي ٌا ٠ٚٛم

ّبي ٚأ ٓ ٌا  ِ ٔجٖن ٘نا  ٕٖب ػٍٝ  ِؼ  ْ ٝ، ف١ٛى ٓ هث١ؼخ ٜأ فولخ ٚأ لطؼخ  ِوػ ١ُّ ثمطًبِ  ُ: ْا ٟف ثٟٕ ر ٌٙ ٓ ٛل  ِْ ٠ٛى

 :ٞ ّمو٠ي ٟء فولخ. )ٌا ٚثٜم اٌْ ٙب،  ِٕ ِٕٗ ثٜم األهٗ فولخ   ٚ،ٗ ِٕ ّبي ٚأ لطؼٗ  ٓ ٌا  ِ ٘نا، فوٗل ٕٖب ػٍٝ  ؼ  ِْ ف١ٛى

ٚاالػزجبه، ط ٛاػع  ٌّ ٓ 1ا ٌز -(؛ 522 –199،  و٠جخ ا ٚ اٌٚ ٛاكػخ أ ٌّ ٚ ا ٝ االرفبق أ ِب ٠ٕؼ ٜ أ ٌجم ٕب. ٌٚفع ا  ٟ رلفغ ػ١

           (Budge, E. A W.: the Egyptian Sudan, Its History and Monuments, London 1907, 

P.185.           ) 

 (8) ٓ وح ك د،  ٌم٘ب ٟ، ا ٌٛ لث ىزجخِ  ٛ ؽل٠ل ثه،ِ  ؾّل فو٠ل أث ٖو، رؾم١كِ  ؼوة ٌّ ػ ٌا و(: فٛز ٌفوك ط. ثٍز و )ا ؛  585ثٍز

ٛثخ ٟف ػٖو ا  -؛  ٌٕ ٚا ٖو  ٞ ثبى:ِ  ٖٚب الح،ٓ  ووَ ٌا ٝ  -؛552ٌٛ ٍٖؼ أٗٔ ٔٔ ػٍ نا ٌا  ٘ ٍٕظو ٟف الفذٌ  ٌٚا

 ٟ ٌزوث١خ ف غ١ل: ا ١ِٓ ػجل اٌّ ؼي٠ي أ ُ )ػجل ٌا ٟء ٌٙ  ّ ١ّٓ ثلفغ ٞأ ٍَ يَ اٌّ ٠ٍ ٌُ ْ، ػٍٝ ؽ١ٓ أٗٔ  ٛث١ٛ ٌٕ ِب ٠لفؼٗ ا

١ٍ ذ ػ ٌٟز لِب ّبػ١خ ا ٚاالعز ١َخ  ٕف ٚاألٌٍ ٌا ٓ ػْو  ٌضِب ٌموْ ا ٙب٠خ ا  ٔ ً ػْو اٌٝ َبك ْ ٌا ٌمو ي ا ٓ ٚأ  ِ ٛكْا ٙب، اٌَ

ٖو٠خ 1ط ١ِو٠خ اٌّ طجؼخ األ ٓ 1949، اٌّ ة  -(؛ 8َ، ٌٍؾٛج ٖو  ٍبيِ  ٓ اه ؼوفِ  ١ٍٗ ٌا ِب عوٞ ػ ِب  أ

وػ ) ٕبع ػجل هللا ٓث أٝث اٌَ ٔز١غخ الز  ٛ ٓ، ٙف ٛث١١ ٌٕ الٌث اٌٝ ا ـ/81ٚاٌّ ٘121 ُ ٌٚ ٌفمو ثالكُ٘  ٙب  ١ٌ ُ ا َ( ثؾبعٙز

َؼل: ا  ِ ٖطٟف (ِ ٖٛ ٌٟز فزؾذ ػٕ ٌجالك ا ٖٛ ػٍٟ ا ٛجم ِب   ْٛ ٍَّ ٟ، ٠طجك اٌّ ٍط ؼٖٛه اٌٛ ٛثخ ٟف ٌا ٌٕ ٚا إلٍالَ 

وػ"  –(؛ 114ٓ ٖو "ٓث أٝث اٌَ  ِ ٚاٌٝ ٛثخٚ  ٌٕ ؼاللبد ث١ٓ ا َٕذ ٌا ه االرفبل١خ رؾ ِٕن ػمل ٍر الؽع أٗٔ  ٚاٌّ

ّب  ٓ، و ؼب غ ػّوٚ ٓث ٌا ٙؼٗ ٟف عِب ٖٕغ ٌٛ ْج١بً ثل٠غ ٌا ٕجواً ف ٛثخِ  ٌٕ ٍِه ا ٚأهًٍ   ، ٌجٜم ِب عبء ٟف ا كي  فزٛج

ٌزو واً  ِ٘ب ٛث١بً   ٔ غبهاً ٝ، دأهًٍٔ  ؼجًب أؽّل ٓث ػٍ ْٕلٜ )أٛث ٌا ٍم ٌم غ .)ا غِب َ(: 1415٘ـ/551و١ٗج ٟف مٌه ٌا

وح  ٌم٘ب ٖو٠خ، ا ىزت اٌّ ْب، كاه ٌا ٕبػخ االٔ  ٕ ْ  -(؛541،ٓ 8َ، ط1985ٕجؼ األػْٝ ٟف نا أ  ٘ٓ ؼِ  ٠ٚٚز

ِٕ ئ ١ِو اٌّ ّبي أ ٌن٠ٓ ٠لفً ػ ١ّٓ ا ٍَ ٚاٌّ َبعل  عٛك اٌّ ٛثخ ألْٚ  ٌٕ نا اٌٝ ثالك ا  ٘ و٠ٗم لًج كٛ  ٘ اإلٍالَّ  ٌمج  ١ٓ

ؼوة.  ُٙ الفزالُٛٙ ثٌب َٔف ٌجغخ أ ونٌه ث١ٓ ا ٌجغخ،ٚ  ١ّٓ ٟف ا ّم١ ؼوة ٌا ْبه اإلٍالَ ث١ٓ ٌا ٔز ١ًٌ ػٍٟ ا ُ ك ٕللبٙر

ٛثخ  ٌٕ ٌفواه اٌٝ ثالك ا ٍزطبع ا ٓ ا  ُِ ِٕٙ ١ِٗ ففو  ْ رؼمت ثٟٕ أ ١ٍٛ ؼجب ً ٌا ٕٚا ٠ٛخ  قالفخ األِ ٙبهد ٌا ِب ٔا ٚػٕل

َؼٛكٞ )أٛث ٌا غ. )اٌّ ٕبء ثٙب ١ِ ٍزمو ثؼُٚٙ ٟف  ١َٓٚأ ؾ َؼٛكٞ، ؾَٓ ػٍٟ آث ٌا ٗ 929٘ـ/841د  اٌّ ٕج١ ٌز َ(: ا

وح  ٌم٘ب ١ِخ، ا وق اإلٍال ىزجخ اٌْ  ِ،ٞ ٖٚب ّبػ١ً ٌا ٚكٌذ  -(؛ 82َ،ٓ  1985ٚاألّواف، رؾم١ك ػجل هللا ٍا

 ٓ ؼوث١خِ  ٌمجبًئ ٌا يؽذ ثؼ٘ ا ّبٔ  هث ٕبد.ٚ  ٚصى َغل   ِ ػٍٟ ١ِخٚ  ال ه ٍا ل لٛج ٛ٘ا عٛكّ   ٚ األثؾبس األصو٠خ ػٍٝ

غٍذ ٚٛر ٖو   ِ ٛكْا ػجو  ٕؼ١ل ّج١ىخ: اٌَ ىٟ  (ِ .ٞ غٜ لجبًئ ػوث١خ أفو ول١خ رؾذٙ  ؾواء اٌْ ٟف اٌٖ
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ـ، وعـم ٜٜٙىػ /  ٜٖ٘وعندما دخمت الجيوش الفاطمية مصر بقيادة جوىر الصقمي سنة 
مصرية وامتناعيـ عف دفع البقط، أرسؿ أحمد بف سمـي األسواني بغارات النوبييف داخؿ األراضي ال

 (.ٔلممؾ النوبة جورج يطالبو بدفع ما عميو مف بقط )
وعمى الرغـ مف ذلؾ فقد اتسـ العصر الفاطمي األوؿ بقيـا عالقات تدؿ عمى حسف الجوار 

وية اتخذت مف مدينة (. غير أف ىذا العصر شيد ميالد إمارة عربية قٕوالمسالمة بيف مصر والنوبة )
(، وامتد نفوذىا جنوًبا فى أرض مريس، وأنشأ ىذه اإلمارة زعـي مف عرب ربيعة ٖأسواف مركزًا ليا )

اسمو أبو مرواف بشر بف إسحؽ. ـث ـل يمبث النزاع أف نشب فى العالقى وعيذاب بيف بطوف ربيعة 
ـ ذاتيا وقتؿ بشر بف إسحؽ وخمفو عمى زعامة القبيمة ابف عمو أبو ع بد اهلل محمد عمى، المعروؼ باس

أبى يزيد بف إسحؽ، واختمط عرب ربيعة بالنوبييف وتزوجوا ببنات رؤسائيـ، فأضحت ليـ مصالح 
مادية فى بالدىـ، النتفاعيـ بنظـا الوراثة المعروؼ عند النوبييف، وىو توريث ابف البنت أو ابف 

 (.ٗاألخت )
ضع ليا النوبيوف مف أىؿ مريس الذيف زاؿ عنيـ والراجح أف ىذه العشيرة كونت طبقة حاكمة خ

السمطاف الفعمى لممؾ النوبة المسيحى، ال سيما بعد أف تحوؿ معظميـ إلى اإلسالـ ـث اعترفت الدولة 
                                                                                                                                 

ٌضمبفخ، ث١وٚد  ْ، كاه ا ٌموٚ ٍفخ رووذ  -(؛ 51َ،ٓ  1914ا قز ١ِخ اٌّ ّبػبد اإلٍال غ ٖن ٌا ه ف١ٗ ْأ ٘  ّب الّ  ِٚ

ٌٍغخ ٌا ٚرؼٍُ ا ٌجغخ  ٌجغخ، ًث ْأ ثؼُٚٙ رقٍف ٟف ثالك ا ٓ ا  ُِ طذ ٙث ٓ افٍز ٌزؤص١و ف١ّ ٓ ا ٔبِ  ٌٛ ٗ ١ٍ ًٙ ػ ١ٌَ ٠ٚخ  جغب

 ً و ّٛز ق١ٍفخ ٌا ُ ٌا ١ٌٙ وك فؤهًٍ ا ٌّز ٚا اٌٝ ا ٟ ػبك ؼجٍب ؼٖو ٌا ٌجغخ ٟف ٌا ٌٚىٓ ا  .ُ ٌزؤص١و ف١ٙ ٚا  ١ٓ٠ٚ ٌجغب غ ا  ًِ ٌزؼِب ا

خ  ي٠ّ غؼ ٟف ا٠مبع اٌٙ نٞٔ  ٟ ٌا ٌّم ؾّل ٓث ػجل هللا ا  ِ ٌٟٛ ل١بكٗر قُ ر  ٙ ٍبي ع١ِ ٖو ثبه  ِ ١ٌٗ ػٍٟ ٚا و  ِٚأ

ٍٖؼ ػٍٟ ْأ ٍِىُٙ ٌا ٍٛت   ٚ ١ٓ٠ٚ ٌجغب ق١ٍفخ  ثب َٛب ٌا ٍِىُٙ ث ٟ، ػٍٟ ْأ ٠طؤ  ٌّم ؾُٙ ا ٌٖب ٍٍف، ف ّب  قواطٌ  ٠لفغ ٌا

ّب  ؼوة رؤو١لاٌ  غ ٌا  ِٗ ٍٕؾ  ْ وب  ٚ.َ ك اإلٍال ُ ٠ؼٕز ٌٚ  ٗ ١ٕز ٚص  ٝ ٍّه ػٍ ً ٌا نا ظ  ٘ٓ  ُِ وغ ٝ ٌا ػٍ  ٚ.ٞ ٓ هأ وِ   ٍٟ ف

ؼجًب أؽّل ٌجالمهٞ )أٛث ٌا يِوك.)ا ٌٚا ن٘ت  ٕبعُ ٌا ٍزغاليِ  ٓ ا ٌجغِٗ  ٚا ؼوة  ١ٍٗ ٌا ٓ  ٍجك ْأ رؼبلل ػ ٓث ٠ؾ١ٝ ث

وح 1294٘ـ/599عبثو، د  ٌم٘ب ٍٛٛػبد، ا طجؼٗ اٌّ ؼوث١خ،ِ  ىزت ٌا ٛجغ ٌا ووخ   ّ،ْ لا ٌٍج ػ ا ٓ 1921َ(: فٛز  ،َ

589.) 

ٞ، د   (1) ّمو٠ي ؼجًب أؽّل ٓث ػٍٝ ٌا ل٠ٓ أٛث ٌا ّمو٠يٞ )رٟم ٌا ؾّل 1445٘ـ/542ٌا ىج١و، رؾم١كِ  ّمٝف ٌا َ(: ٌا

ٟ، ث١وٚد  غوة اإلٍالِ ٜ، كاه ٌا ١ٌؼالٚ  .Lane Poole: op. cit. p. 185       -؛ 559 َ،ٓ 1991ا

 (5)   ٓ ى،  ىٕٛ ٌٚخ ٌا ـ ك ٝ : ربه٠ ٕ ٌٛم  . 45ػط١خ اؽّل ا

ٞ، د (8)    ّمو٠ي ؼجًب أؽّل ٓث ػٍٝ ٌا ل٠ٓ أٛث ٌا ّمو٠يٞ )رٟم ٌا ٗ 1445٘ـ/ 542ٌا ّب ثؤه ٚاإلػواة ػ ٌج١ْب  َ(: ا

وح  ٌم٘ب ىزت، ا ُ ٌا ٓ، ػٌب غ١ل ػبثل٠ ٓ األػواة، رؾم١ك ػجل اٌّ ٓ 1911ِٖوِ   ،َ42– 41. 

ٌمطو  ( 4) ٙبد ا ٚا ٝف ع و ْٔز ٚا  ،ٜ ١ّالك غ ٌا ٌزٍب غوٜ ا ش اٌٙ ٌضٌب ٌموْ ا ف ا ٕٖز  ِ ٖو لواثخ  ِ ٘بعود هث١ؼخ اٌٝ

ٚٔغؼ فو٠ك   ،ٌ ٍج١ ش لواثخ ث ٚصٌب ػ١ناة،   ٚ ؼالٝل ٚفو٠ك آفو ٝف ٌا  ،ْ ٛا ُ ؽٛي ٍأ ِٕٙ ٍزمو فو٠ك  ٍفخ، فب قز اٌّ

ؼ ٝ ٌا ١ِخ ف ال ِبهح ػوث١خ ٍا ٛاح ا ٙغٔ   ٚٝ ٝ ف ؼالل ؾك.ٌا ٓ ٍا و ث ْ ْث ٚا و  ِٛ ٙب أث ٝ هئ١َ  الل
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الفاطمية بيذه اإلمارة العربية النوبية، وذلؾ حيف استعاف الخميفة الحاكـ بأمر اهلل بأبى المكاـر ىبة اهلل 
( الخارج عمى الدولة الفاطمية وىو يموذ بالفرار مف مصر ٔعمى أبى ركوة ) أمير ربيعة فى القبض
ـ، ولذا ٙٓٓٔىػ / ٜٖٚ( ونجح أبو المكاـر فى القبض عمى أبى ركوة سنة ٕمف ناحية الجنوب )

(، ويذكر المقريزي نقاًل عف ابف سمـي األسواني ٖكوفئ بمقب "كنز الدولة" وتوارث أبناؤه ىذا المقب )
(، وقصدىـ الُكتاب والشعراء ٘كر فييا أف أوالد كنز الدولة غمبوا عمى النوبة ومموكيا )( جممة ذٗ)

، وأبو محمد الحسف بف الزبير )  (. ٙومدحوىـ، ومف أولئؾ: الشديد أبو الحسف ابف عرـا
ـ النوبيوف الذيف اختمطوا  وقد حفمت النوبة في العصور الوسطى بعناصر سكانية عديدة ومتباينة، مني

نوج قديًما، وكانوا يعيشوف في الشماؿ ويستقر بعضيـ في قرى عمى جانبي النيؿ، وقد أتاح النيؿ النوبي بالز 
بما يتضمنو مف جنادؿ وسيوؿ ضيقة لمنوبييف فرصة مثمى لالعتصـا بذاتيـ وكيانيـ المتميز، وىـ إف 

ـ ال ـ محتفظيف بمغاتي ـ في تراثيا نجدى  (.ٚحامية )تكمموا العربية وأسيموا بقسط مف فكرى

                                                 

ً. )آث األص١و: (1)    لاف وؽّٓ ٌا ٍّه ٓث ػجل ٌا َْب ٓث ػجل ٌا ٌٚل٘   ٓ  ِٛ٘ ١ٌل"،ٚ  ٠ٚلػٝ "اٌٛ  ١ٓ٠ٛ ٘ٛ أؽل األِواء األِ

ـ،ٓ  ٌزبه٠ ً ٟف ا ىِب ؼجو، ط –؛ 85ٌا ْ: ٌا ٟ  -(؛ 25،ٓ 4آث فٍٚل ٛح" ألٗٔ وْب ٠ؾًّ ف ّٝ "أثب هو ٚللٍ 

ٛح "اثو٠ك  ٍفبهٖ هو ٝ، د أ ٍف ٓث لبمإغٍ غٛىٜ )٠ٛ ٛف١ٓ١ . )آث ٌا غٍل" ػٍٝ ػبكح اٌٖ ٓ ٌا  ِ  124ِبء

ـ/ ٖو٠خ هُل 1151٘ ىزت اٌّ قطٛٛ ثلاه ٌا  ِ،ْ ِْب ٟف ربهـ٠ األػ١ب ي وٖآ ٌا  -( ؛ 14،ٓ 5ػ، ط 9591َ(:ِ 

 ٓ لحِ  ٌ فالي اٌّ نٞ ؽىُ األٔلٌ ؾىُ" ٌا َْب ٓث ٌا ئ٠ل٘  ٕبء ػِّٛخ "اٌّ ٛ اؽل أث ٛح٘   –991٘ـ/899-811ٚأٛث هو

1225 ٗ ٍ٘ ٚرزجغ أ  ،ً ٕب ٚأففٖب ػٓ ٌا و"  ٛه ٓث أٝث ػِب ّٕٖ ى٠وٖ "ٌا  ٚ ؼ١فب رؾىُ ف١ٗ ٍِىبٙ  َْب  ئ٠ل٘  وْب اٌّ  ٚ،َ

 ُ ِٕٙ وْب   ٚ ٓ األٔلٌٌ خ ٠ٖل فوِ  ٓ لٚج ٌٕغبحِ  ُ ا ِٕٙ ٍزطبع  ٓ ا ِبِ  ٚأ  ،ُ ِٕٙ ٌجؼ٘  ٚلًز ا ٍّه،  ٌٍ  ُ ِٕٙ ٍٖؼ  ٠ ِٓٚ

ل٠ٓ ٚاكاه )هوٓ ٌا ل ٛح.)ث١جوً ٌا ٛهٞ ا ث١جوً أٛث هو ّٕٖ قطبٟئٌا وٞ ٌا ٕٕب ٚاكاه، د  ٌ ل َ(: 1854٘ـ/952ٌا

ؾّل ػطب، غوح، رؾم١ك: ىث١لحِ  ٌفىوح ٟف ربهـ٠ اٌٙ وح  ىثلح ا ٌم٘ب ّبػ١خ، ا ٚاالعز ١ٔخ  َب ٌجؾٛس اإلٔ ٚا ٍبد  ٍلها  ٌ ػ١ٓ

ْ  -(؛ 582َ،ٓ 5211 وب  ٚ،ٌ ٓ األٔلٌ  ِ ٙبهث١ٓ ١ٓ٠ٛ ٌا ٛ أؽل األِواء األِ ٛح٘  ي آث األص١و: "ْا أثب هو ٠ٚٛم

ٕئن ٠ي٠ ٝ ػّوٖ ؽ١ ١ًٔب ٌا ٓ ُص ػبك صب ١ٌّ ٚا ؾغبى  ٙب هؽً اٌٝ ٌا ِٕ  ٚ ٖو، لِ  ٖ، فٖم ٚاؽل  َٕٗ ؼْو٠ٓ ث ل ػٍٝ ٌا

ـ، ط ٌزبه٠ ٟ ا ً ف ىِب ٓ األص١و، ٌا ٓ 9ِٖو".)اث  ،55.) 

ً، ط     (5) ىِب ٓ األص١و : ٌا ٓ 9اث  ،92. 

ٚاالػز  ( 8) ىبفؤح  ٓ ثبة اٌّ  ِ ًٕب ٙب ػٍٝ ٌا ؼُ ث قّخ ٕر ١ّخ اٌٝ األٌمبة اٌٚ ٌفٛب ٌٚخ ا ل ه ػبكح ػّلد ٌا ٍٚر ِبد،  قل واف ثٌب

ٚاإلػواة،ٓ   ْ ٌج١ب ٜ: ا ّمو٠ي ٝ ثغلاك. )ٌا ٓ ف ٙج١ ٠ٛ ٌج َ ا ِٕن أ٠ب ؼ  ٚٙا  ً ى ١ِخ ْث ي اإلٍال ٚل ٘ ٌا ٝ ثؼ ْؤد ف ؛ 22ٔ

- :ْ ٓ فٍٚل ؼجواث ٓ 2، طٌا  ،555. 

و هللا، أ    (4) ُ ثِؤ ؾبو ق١ٍفخ ٌا ل ٌا ٌٚا ؼي٠ي ثبهلل  ٟ ػٙل فالفخ ٌا ٝ ف ٛف ٟ ر ٛٔا ُ األٍ ١ٍ  ٍٓ ْ اث ؼوٚف أ ٓ اٌّ ِ ً ِبد لج  ٗ ٞ ٔا

 ٓ ى،  ىٕٛ ٌٚخ ٌا ـ ك ٟ: ربه٠ ٕ ٌٛم ٛح. )ػط١خ ا ٟ هو ٙل أؽلاس أث ٠ْ ْ  (.22أ

ٜ، ط    (2) قط ٜ: ٌا ّمو٠ي ٓ 1ٌا  ،195. 

(1)    ٓ  ،ٗ َٔف  :ٜ ّمو٠ي  .195ٌا

ؾل٠ش، ث١وٚد   ( 9) ؼٖو ٌا ٛهاد ٌا ِْٕ  ،ْ ٛكا ّبوو : اٌَ ٓ 1952ِؾّٛك   ،َ15. 
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والنوبيوف ىـ المعروفوف في مصر بػ "البرابرة" الذيف انحصروا فى وادى النيؿ بيف الشالؿ األوؿ 
 (.ٔوالرابع، وىـ خميط مف ثالثة أجناس ىـ النوبة األصميوف والعرب والترؾ )

 وقد استقر معظـ العرب عمى النيميف األزرؽ واألبيض، وعمموا فى الزراعة والصناعة والتجارة،
ـ  وبعضيـ عمؿ بالصيد ورعى الماشية. وعرفوا بأسماء قبائميـ أو بأسماء البالد التى سكنوىا، وى

(، ومف أشير القبائؿ ٕيرجعوف فى أنسابيـ إلى الصحابة وآؿ البيت وغيرىـ مف األصوؿ الشريفة )
 العربية عمى النيؿ الكبير:

ُبصري بذلؾ ألف أجدادىـ قتموا رجاًل فى  : وموطنيـ بيف الشالؿ الرابع وأبى حمد، وقد سمواادل
 (.ٖالمنصورة بمصر فى زمف غير بعيد ففروا إلى ىذه البالد )

وٌ      : يمثموف قسًما واحًدا مف العباسييف تمركز عمى مجرى النيؿ مف دنقمة شمااًل إلي خط اجلعٍه
ـ أشير القبائؿ العربية، وقد عرفوا بالشجاعة وحب األسفار، وى ٕٔعرض  ـ منتشروف فى كؿ جنوًبا، وى

ـ )  (.ٗمكاف حتى الحبشة، وكانوا فى حروب مستمرة مع الشايقية، واتخذوا مدينة شندي عاصمة لي
قٍت : استوطف الشايقية المنطقة الواقعة بيف كريمة والدبة عمى شاطئ النيؿ، وىي تعتبر انشٌب

ترات مختمفة إلي سوداف جزًءا مف مجموعة قبائؿ الجعمية، وىـ نتاج اختالط العرب الذيف نزحوا في ف
 (.٘وادى النيؿ بالسكاف الذيف كانوا في تمؾ المنطقة، وىـ في الغالب مف النوبييف )

: سموا بذلؾ االسـ نسبة إلى عبد اهلل جماع، الذى أسس مممكة سنار، والذي كاف انعبذالة
القواسمة بيت يقود كتائب القواسمة في اليجـو أدى الي سقوط مممكة عموة ـث استطاع أف يكوف مف 

                                                 

ً اإل(1)  ٟ ظ ً ف ١ٕ ٞ ٌا ٚاك  ْ ٛكا  ٍ: ٞ ٕٚب ؾف ٓ أؽّل ٌا  ،َ  . 52ٍال

 (5) ٓ  ،ٗ َٔف  : ٞ ٕٚب ؾف  . 51أؽّل ٌا

وح 8) ٌم٘ب ٌضمبفخ، ا ٗ، كاه ا عغواف١ز ؾل٠شٚ  ٌٚا  ُ ٌمل٠ ْ ا ٛكا ـ اٌَ ّم١و : ربه٠  َ ؼٛ  ٔ)1921 ٓ  ،َ21. 

(4 ْ ٛكا  ٍ ْبه اإلٍالَ ٟف ٔز ٚأصوٖ ٟف ا ٙب،  ٛ ٍٛم ٙبٚ  ّؾالٌ ٟ، ٙا و ٍّٛ ؼٖو اٌّ ٛثخ ٟف ٌا ٌٕ ه ا ٌّب ٞ ثبى :ِ  ٖٚب ( ووَ ٌا

 ً ١ٕ ٞ ٌا وح 1219 – 1522٘ـ / 958 – 145ٚاك ٌم٘ب ٖو٠خ، ا ٛ اٌّ ىزجخ األٔغٍ  ِ،َ5221 ٓ  ، َ515. 

ٙبكٞ ػٛٗ ػجل(2)  ْب٠م١خ،:  ٌا ُ ربه٠قُٙ ٌا ٌفزؼ ؽٝز ٚصمبفٙز ٝ، ا ٌزوو ٍبد ِغٍخ ا لها ١ٔخ، ٌا ٛكا ؼخ اٌَ قوَٛٛ عِب  ٌا

 .9 ٓ ،5 ع َ،1991
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(، أما لفظ آب الذى ينتيى بو االسـ فيو مأخوذ مف البيجاوية ٔممؾ استمر عمى مدى ثالثة قروف )
 (.ٕومعناه عائمة أو قبيمة، ويدعى "العبدالب" في النسب إلى بنى أمية )

ً األول ٍت ادلصرٌت يف انعصر انفبطً  :انبٍئت انعًه
فى مصر بالعمؿ عمي نشر الثقافة العممية  اىـت خمفاء الفاطمييف منذ أف استقر سمطانيـ

واألدبية، وشيدت الحركة العممية منذ أف قدـ الخميفة المعز لديف اهلل إلى القاىرة حراًكا كبيرًا وذلؾ بفتح 
أبواب قصره لمعمماء والفقياء وطالب العـم وفتح أماميـ أبواب مكتبة القصر الزاخرة بشتى أنواع الكتب 

(. وحذا بقية الخمفاء الفاطمييف مف بعده حذوه، فصاروا يجمسوف لمفقياء ٖنوف )فى مختمؼ العمـو والف
ـ ويتبادلوف معيـ الرأى، وكانوا يتناظروف ويتناقشوف فى حضرتيـ. وكانت  والعمماء واألدباء فى قصورى
 ىذه المجالس تساوى فى قيمتيا الدروس العديدة التى كانت تمقى بدار الحكمة والجامع األزىر. ولقد
نافس عمماء الشيعة عمماء السنة فى تأييد ونشر المذىب اإلسماعيمى فى البالد. وكاف لمداعى أبى 

( دور كبير فى ذلؾ وألبنائو مف بعده الذيف تولوا مناصب القضاء وكانوا ٗحنيفة النعماف المغربى )
 -ادئ أمره فى ب -مف كبار رجاؿ األدب، وكاف أبو حنيفة النعماف سنيًّا عمى المذىب المالكى 

المذىب الشائع فى بالد المغرب، ولكنو حيف قدـ إلى مصر ىو وأبناؤه مع المعز لديف اهلل، تحوؿ 
النعماف إلى المذىب اإلسماعيمى وصار مف كبار دعاتو. وقد ألؼ النعماف فى الفقو اإلسماعيمى عدة 

ـ"، ولقد صار ىذا مؤلفات، منيا كتاب "دعاـئ اإلسالـ فى ذكر الحالؿ والحرـا والقضايا واأل حكا

                                                 

قطٛٛخ ثلاه ٌا  ( 1) ؼجلالة،ِ  ن ٌا ٍِٛ ١ٍوح  ه:  ّٚب  ٓ ٓ ث ؾَ ُ األهثبة ٌا َ، هل قوٛٛ ١ِخ ثٌب ٌٛم َ 1/52/585ٛصبئك ا ؛ وو

 ٓ ٛثخ،  ٌٕ ه ا ٌّب  ِ:ٞ ٖٚب  .155ٌا

ىً هُل )    (5) ظو اٌْ ٘ب  -(؛ 5ٔا ٚأصو خ  ١ِخ لل٠ّ ٙب ؽب ؼٍ ٠ٛخٌ  غ ئصوادٌ   ِ ِمطغ آة ٟف آفو االٍُ ٠وعغ اٌٟ ؾبق  ْا ٌا

ّزل  ٠ٚ و،  ٍٕٙ هحٌ  غٚب ٙبد اٌّ غ ٌٚا ١ًٕ األػظُ  ٌٚا ٚاألىهق  ١ًٕ االث١٘  ١ٍُ ٌا ؼ ٟف ال ٌجؾو ٚٙا ولًب اٌٟ ا ٌزبص١وّ  ٘نا ا

 ٓ  ،ٟ ٌّب ْ اٌْ ٛكا ؾّل : اٌَ  ِٗ ؾّل ػٛ  (.584االؽّو. ِ)

ْ، ط     (8) ٚف١بد االػ١ب  : ْ ٓ فٍىب ٓ 1اث  ،451. 

(4 )  ٟ ٌمٙب ١ٕفخ أٛث ا ّْب ؽ ٌٕؼ ٛه ٓث ِؾّل ٓث ا وْب ِٖٕ  ٚ،ٟ غوث ًِب اٌّ ٔزمً ِالى ٚا ؼي،  وح اٌٝ ٌٍّ ٌم٘ب  ٍٕخ هعت ٟف ا

ٍز١ٓ صالس ِ ٚصالس ٚ  ٚ ١َٓ اؽٜل ٍٕخ بدِبئخ، ١ٍو ٚفّ  :ٟ ٘ج ن ِبئخ. )ٌا ٕجالء، ط أػالَ ٚصالس  ، 15ٌا

ٓ5954 .) 
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(. وقد نيج الوزير يعقوب بف ٔالكتاب مصدرًا أساسيًّا ومرجًعا رئيسيًّا لدعاة اإلسماعيمية فى أحكاميـ )
 (. ٕكمس عمى نيجو فى تأليفو كتابو "مصنؼ الوزير" )

وعمى الرغـ مف محاوالت الفاطمييف نشر المذىب الشيعي إال أنو ـل يكف ىناؾ ضغوط عمى 
وغيرىـ في التحوؿ لممذىب الشيعي في بادئ األمر، ولكف سرعاف ما لبثت تمؾ الضغوط المصرييف 

أف بدأت مع نياية عيد العزيز باهلل وبداية عيد الحاكـ بأمر اهلل. فقد ذكر المقدسي الذي زار مصر 
ف في عيد العزيز باهلل أف مذىب اإلمـا مالؾ كاف ما زاؿ لو الغمبة في مصر وأكثر فقيائيا مالكيو 

 (، ومع ذلؾ ـل يكف لمفكر الشيعي صداه بيف المصرييف الذيف استمروا عمى والئيـ لمذىبيـ السني.ٖ)
وفي الوقت نفسو ال يمكف أف ننكر وجود التشيع في مصر، فقد ذكر المقريزي أف الوجود 
، فقد خرج بالصعيد رجؿ مف  الشيعي في مصر بدأ في الظيور بوضوح قبؿ الفاطمييف بنحو مائة عـا
العموييف يدعي ُبغا األكبر وىو أحمد بف إبراىـي بف عبد اهلل بف طَباطَبا بف عمي وكاف ذلؾ في إمرة 
أرجوف التركي فحاربو أرجوف إلي أف مات، ـث خرج بغا األصغر وىو أحمد بف محمد بف عبد اهلل بف 

برجالو إلي ـ أيـا أحمد بف طولوف، وسار ٛٙٛىػ/ٕ٘٘طباطبا فيما بيف اإلسكندرية وبرقة سنة 
 (.ٗالصعيد فحورب وقتؿ وجىء برأسو إلي الفسطاط )

وكاف نظـا الحمقات الدراسية وقت إنشاء الجامع األزىر معروفًا فى مصر، فقد أخذ بو في 
جامعى عمرو وأحمد بف طولوف، وكانت الحمقات الدينية والمغوية واألدبية التى تعقد فى جامع عمرو 

ريًبا، وكاف أىميا تمؾ التى تعقد فى عصر يـو الجمعة، حيث ييرع دورية ومنتظمة تعقد كؿ يـو تق
 (. ٘إلييا جموع غفيرة مف رجاؿ الفقو والتفسير والحديث )

ومع ذلؾ ظؿ المذىب السني محتفظًا بقوتو رغـ تحوؿ البعض إلي المذىب الشيعي لتحقيؽ 
جبارىـ عمى اعتناؽ أغراض أو مصالح معينة، لذلؾ رأى الفاطميوف عدـ ترىيب المصرييف أو إ

                                                 

وح، ط    (1) ي٘ا َ ٌا ٌٕغٛ ٞ: ا ٞ ثوك ٓ رغو ٓ 8اث  ،818. 

ٖو    (5)  ِٟ ٛك٠ ًب، عبء ٌا ٠ٙ ْ ٌ وب ٓ وٍ ة ث غوة 942٘ـ/٠884ؼٛم ٟ اٌّ ٍبفو ٌا  ٗ ٛر ٚثؼلِ  ١ْل،  ه االف ٟ ػٙل وبٛف َ، ف

ػبك ٓ هللا،ٚ  ل٠ ؼي ٌا ً ثبٌّ ٍٕخ  ٚاٖر ٖو   ِٟ ٕفب، ط 995٘ـ/815ٌا ؾ ٞ: ارغبظ ٌا ّمو٠ي ٓ 5َ.)ٌا  ،524.) 

(8 ٟ ّمٍل ١ٌٓ ٌّّ)( ٌا ١ٍُ أؽَٓ(: 995َ/٘ـ855 د هللا، ػجل أٛث ا ٌزمب ُ، ِؼوفخ ٟف ا ١ٌ  .525،ٓ 1991َ ١ٌلْ االلب

ٜ، ط 4) قط ٞ: ٌا ّمو٠ي ٓ 5( ٌا  ،889. 

 (2) ٓ  ،ُ ١ٍ ٌزمب ٓ ا ٟ: أؽَ ّمٍل ٕٚب -؛ 522ٌا ؾّل اٌْ ؼي٠يِ  ٖو٠خ، ػجل ٌا ٛ اٌّ ىزجخ االٔغٍ ؼخ،ِ  عِب ًؼبٚ  ٞ: األى٘وٍ عِب

وح  ٌم٘ب ٓ 1َ، ط 1958ا  ،49. 
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تكوف مقرًّا ألنصارىـ ودعاة مذىبيـ، وأنشأوا  –القاىرة  –مذىبيـ، وآثروا إنشاء حاضرة جديدة ليـ 
ـ )  (.  ٔالجامع األزىر لنشر الدعوة لي

                                                 

(1 ٓ ١ّخ،  ٌفٛب ٌٚخ ا ل وٚه : ٌا  ٍٓ ل٠ ّبي ٌا ؾّل ؽ  ِ)52. 
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ً األول  :ادلسبجذ قبم انعصر انفبطً
ياة وكاف لممساجد الجامعة فى مصر قبؿ العصر الفاطمي األوؿ أثر كبير فى النيوض بالح

الثقافية واألدبية، فقد كانت بمثابة معاىد عممية تقـو بدور ميـ وحيوي في نشر العـم والثقافة في 
مصر، وكاف الناس يتحمقوف حو العمماء ينيموف مف عمميـ. فـم تكف المساجد مكاًنا ألداء الشعائر 

د: ىي جامع عمرو، جامع (. وىذه المساجٔالدينية فحسب إنما مارست دورًا ميمًّا في الحياة الفكرية )
 العسكر، جامع ابف طولوف .

ٍ انعبص  :أوالً : جبيع عًرو ب
(، وقد أطمؽ عميو أسماء عديدة ٕبنى عمرو بف العاص مسجده الجامع في مدينة الفسطاط )

مثؿ: الجامع العتيؽ، وتاج الجوامع، وجامع مصر. وكاف جامع عمرو ىو أوؿ مسجد جامع فى 
 (.ٖشاؤه رمزًا لسيادة اإلسالـ الروحية في مصر )مصر اإلسالمية، وكاف إن

وقد ناؿ ىذا المسجد اىتمـا والة مصر، فزادوا فى مساحتو وعنوا بعمارتو وبنائو، وبالغ األمراء 
(، وكانت حمقاتو ٗاإلخشيديوف فى العناية بو، فنقشوا الكثير مف أعمدتو، وطوقت بأطواؽ الفضة )

ـ، ثالثة ٖٜٚىػ/ٕٖٙوالتعمـي فى البالد، حتى بمغ عددىا سنة  العممية فى زمنيـ أشير مجالس العـم
 (.٘وثالثيف حمقة، منيا خمس عشرة حمقة لمشافعية، ومثميا لممالكية، وثالث حمقات لمحنفية )

                                                 

وح    (1)  ٌم٘ب ٌفىو، ا ١ّخ، كاه ا ٌفٛب ٖو ا ٟ أكةِ  ٓ : ف ١َ ً ؽ ٓ 1992ِؾّل وِب  ،َ45 - 48 

ٚبء (5)     ٌف ٝ ا ٛ ف طب ٌَف ٕخ ا ِل٠  ٓ ٌؼب ٓ ا ٚ ث ْؤ ػّو ٓ ٔأ ٖ ؽٖ ٖبه ٝ ػٕل ؽ ِ اإلٍالِ غ١ ٗ ٌا َىو ف١ ٜ ػ ٌن ١َؼ ا ٌف ٌاوؽ١ت ا

 ٛ طب ٌَف ذ ا ْ، فىٔب ١ٍٛ ٓ ثبث ّب ػلا ؽٖ ٕبء ف١ ٌج ٓ ا ١ٌخِ  ِٕطمخ فب  ٝ ُ ف ّمط ً ٌا عج  ٚ ١ًٕ ٓ ٌا ٚبء ٠مغ ث١ ٌف ٘نا ا  ْ ٚوب  ،ْ ١ٍٛ ثبث

ٖو لل غلد عيءً   ِ ١ٍ ًب ثْؤ ًِب ػّ ٚاػال َلًا  غ  ِ ًيا ٘ب ِه ْبإ ٚوْب ٔا ١ِخ،  و اإلٍال ّٕخ ٌّٖ ي ػب ٌخ ٚأ ٌٚل ٓ ا  ِ ا

ٜ، ط  ٞ : ٌاقط ّمو٠ي ٙب غ١و اٌؼوة. )ٌا َٕى ال ٠ ٕخٚ  ِل٠ ي األِو  ٟ ٚأ ٛ ف طب ٌَف ذ ا ٚؤب ١ِخ،  ٓ 1اإلٍال  ،199.) 

    (8) ٓ ٖبه،  ٔز ّبق : اال ٓ كل  .29اث

ٖبه،ٓ  (4)     ٔز ّبق : اال ٜ، ط  -؛  19آث كل قط ّمو٠يٜ : ٌا ٖو  -؛  549،ٓ  5ٌا َبعلِ  و :ِ  ِ٘ب ٍؼبك 

ؾٛ ٌٖب ٘ب ٌا ١ٌبإ وح ٚٚأ ٌم٘ب ٚلبف، ا ىاهح األ ١ِخ،ٚ  ْ اإلٍال ْٛئ ٌٍ  ٝ ٌ األػٍ غٍ ٓ 1َ ، ط 1991ْ، اٌّ  ،11. 

وح (2)    ٌم٘ب ِؼخ فئاك األٚي، ا طجؼخ عب  ِ،ٓ ١ْل١٠ و ٝف ػٖو اإلف ف: ِٖ ّبػ١ً وّب ػجل  -؛  821َ،ٓ  ١ٍ1922لح ٍا

َز١و  ِبع خ  ٌٍب ١ٌه، ه ّب ٌّ ٚا  ٓ ٛث١١ ٓ األ٠ و ِى ِٖ ٟ ُ ف ٌزؼ١ٍ ٝ: ا ٌؼٛب ٛك ػجل ا ؾّ  ِٝ ٌٕغ ِؼخ ا ٛهح، و١ٍخ ا٢كاة، عب ِْٕ غ١و 

وح  ٌم٘ب ٓ 1992ا ٌفىو  -؛  511َ،  ٖو، كاه ا  ِٟ ١ٌه ف ّب ٌّ ٌخ ا ٟ ػٖو ٚك ١ِخ ف ٌزوث١خ اإلٍال َ ا ظب  ٔ: ٓ ١٘ ٕجب ُ ٌا ٌٍب  ٝ ػٍ

وح  ٌم٘ب ٟ، ا ٓ 1951اٌؼوث ف األٚي  -. ؛ 542َ،  ٟ اٌٖٕ ٓ ف ٌؼب ٓ ا ٚ ث ِغ ػّو ذ رؼمل ثغب ٗ ؤب ٞ "ٔأ ّمو٠ي ٜ ٌا ٠ٚوٚ

ٌٙ ٌضبِٓ ا ٌموْ ا ٗ ِٓ ا ٌفم ٌزله٠ٌ ا ٚا٠ب  ٍجغ ى  ُٚ ٚأٗٔ وْب ٠  "ٗ ِٕ ٍُ ال رىبك رجوػ  ٌؼ ٓ أهثؼ١ٓ ؽٍمخ إللواء ا غوٞ أوضوِ 

ٜ، ط  ٞ : ٌاقط ّمو٠ي ْ. )ٌا ٌموآ ٚلواءح ا ٛاػ١ل،  ٌّ ً ا ٓ 5ٚػّ  ،522 -  521.) 
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وـل تنقطع فى جامع عمرو  حمقات العـم والدراسة عمى المذىب السنى فى مصر الفاطمية 
ـ، عمى الرغـ مف أف الجامع األزىر كاف ىو مسجد الدولة الشيعية، وـل تضعؼ العناية بو مف قبمي

الرسمى، بؿ قـا الخمفاء الفاطميوف بإجراء تعديالت عمى المسجد، فزادوا فيو وجددوه، وزودوه 
 (.ٔبالمصاحؼ )

ًٍب : جبيع انعسكر   ثَب
 شيد القائد العباسي صالح بف عمى مدينة العسكر لتكوف عاصمة جديدة لمصر، ومقرًّا لموالة

ـ، وكانت مدينة العسكر ثانى عواصـ مصر ٓ٘ٚىػ/ٕٖٔالعباسييف بعد إيقاع اليزيمة باألموييف سنة 
 (.ٕاإلسالمية )

ىػ ٜٙٔوقد بنى صالح بف عمى وسط العاصمة الجديدة دار اإلمارة وثكنات الجنود، وفى سنة 
األمير إلى مقصورة ـ، وأسس مسجدىا الجامع، وجعؿ بيف الجامع ودار اإلمارة باًبا يدخؿ منو ٘ٛٚ/

 (.ٖالجامع، وكاف ىذا المسجد ثانى المساجد الجامعة فى مصر بعد جامع عمرو )
وقد جدد جامع العسكر في عيد والي مصر عبد اهلل بف طاىر بف الحسيف عـا 

ـ، ـث أىمؿ فاندثر بسبب ٙٓٔٔىػ/ٓٓ٘ـ، وبقي عامرًا تقـا فيو الصالة إلى ما بعد سنة ٕٚٛىػ/ٕٕٔ
العسكر في عيد الخميفة الفاطمي المستنصر باهلل عمى أثر الشدة العظمى، إلى حد أف تخريب مدينة 

ىذا الخميفة أمر ببناء سور عمى طوؿ الطريؽ بيف قصر القاىرة الفاطمية والفسطاط، حتى ال يستاء 
مف منظر ىذه األماكف المتيدمة إذا خرج ممتطًيا جواده، وأصبحت العسكر أطالاًل كما لو كانت 

 (.ٗجرًا يزود الناس بمواد البناء )َمحْ 

                                                 

ٍٕخ (1)    ٛاكس  َجؾٝ ٝف ربه٠قٗ ٝف ؽ ي اٌّ ييِ ٠424ٛم و هللا: "اٗٔ ٔأ ؾبوُ ثِؤ ق١ٍفخ ٌا ـ، ٜأ ٝف ػٙل ٌا ٘ ٝ و ٌا ٌٖم ٓ ا

ن٘ت  ة وٍٗ ثٌب ىٛز  ِٛ  ٘ ِب ٙب  هثؼبد، ف١ ّبدٚ  ِب ث١ٓ فز ٖؾفًب،   ِ ؼ١ٓ َٚر ١ٔخ  ّب ٚص ِبئز١ٓ  فٚ  ؼز١ك ٌأ غ ٌا غِب ٌا

خ".  ف كهُ٘ ٚف ِبئخ ٌأ ٙب  ّز غ ل١ خ رٍج ٌٚف ٓ ا  ِ غفخ  ٔ غ غِب ّب أهًٍ اٌٝ ٌا ٙب، و ٌمواءح ف١ ٓ ا  ِ ًٕب ىٓ ٌا ّٚر

ٜ، ط  قط ٜ: ٌا ّمو٠ي ٓ 5)ٌا  ،522.) 

ػ ؽّل(5)    ّٚل وح أؽّلِ  ٌم٘ب ىزت، ا وح، كاه ٌا ٌم٘ب ـ ا ٌزبه٠ ١ٌخ  ٚل ٚح ٌا ٌٕل وح، ا ٌم٘ب ً ا ٕب لج ّ ٕٛا ٓ 1919ٞ : ػ  ،َ199. 

ٜ، ط   (8)  قط ٜ : ٌا ّمو٠ي ٓ 5ٌا  ،59. 

 (4)  ٓ وح،   ٌم٘ب ً ا ٕب لج ّ ٕٛا ٞ : ػ ػ ؽّل ّٚل  . 521أؽّلِ 
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ٍ طونوٌ  ثبنثًب : جبيع أمحذ ب
ـ بنى أحمد بف طولوف عاصمة جديدة لو بدالً ٛٙٛىػ / ٕٗ٘لما قامت الدولة الطولونية سنة 

مف مدينة العسكر التى كانت مقرًّا لموالة العباسييف، وخصص فييا لكؿ طائفة مف كبار رجاؿ الدولة 
رباب الحرؼ والصناعات منطقة خاصة بأفرادىا سميت "قطيعة"، فسميت المدينة والقادة العسكرييف وأ

 (. ٔكميا القطائع )
وتعتبر مدينة القطائع ثالثة العواصـ اإلسالمية التى أنشئت فى مصر، وأسس أحمد بف طولوف 

 (. ٕبيا مسجدىا الجامع الذي عرؼ باسمو، وىو ثالث المساجد الجامعة فى مصر )
(. وبدأت فيو حركة عممية ٖـ )ٛٚٛىػ / ٕ٘ٙد بف طولوف مف بنائو سنة وقد انتيى أحم

( الفقيو المعروؼ تمميذ اإلمـا الشافعى كاف ٗزاىرة. ويذكر المؤرخوف أف الربيع بف سميماف المرادى )
 (.٘يمقى بو دروسو، وأف أحمد ابف طولوف أعطاه فى أوؿ درس ألقاه فى جامعو كيًسا بو ألؼ دينار )

                                                 

(1) Zaky Mohammed Hassan. Les Tulunides, Étude de l'Égypte Musulmane à la fin du 

IXe siècle, Paris 1933, pp. 48, 292 et 362.  

هاص١ ًب   (5)  ٖوٚ  ّبهً ؽىُِ  ٌٝز ظٍذ ر غل٠لح ا ٌٚخ ٌا ل ؼبًها ثٌب ّٚا ًِب  ْ اػال ٌٛٛ  ٛ غ آث عِب ٌمطبئغٚ  خ ا ل٠ٕ ْبءِ  وْب ٔا

١ّخ  ١َبكح اإلٍ ٍٕخ رؾذ ٌا ٚصالص١ٓ  ّْب  ٘بء ص ١ٍخ ى ؼجب ٌٚخ ٌا ٞ: 922 - 515٘ـ/595-524ٌٍل َ. )آث رغوٞ ثوك

وح، ط ٌا ي٘ا َ ٌا  (.14،ٓ 5ٕغٛ

 (8)    ً ١ٍؼخ أع  ٛٝ ٛ ف ٘  ٚ،َ ١ٌٛ ٝ ا ؼٖٛه ؽز و ٌا  ِٝ ْ ػٍ ٌٛٛ  ٛٓ ُ اث ً ٍا ٜ ؽّ ن ؽ١ل ٌا ْ األصو اٌٛ ٌٛٛ  ٛٓ غ اث ٠ؼزجو عِب

ٙب  مف١وحٌ   ْٚ ٍفٕٛ ًْٙٛهاٌ  ووًياِ   ِٗ ٔٛ ت و ١ِخ، ثغٔب ّبهح اإلٍال ؼ ـ ٌا ٝ ربه٠ ًوا ف ًّب ظ٘ب ٠ٚؼزجو ػٍ ٖو،   ِٝ ا٢صبه ف

مٌ ؾمجخ،ٚ  ٖن ٌا  ٘ ٗ ٝف ت ٔأ ٓ، ثغٔب ١١ٔ ٌٛٛ ط ْ ػٕل ٌا ٌفٕٛ لاهً ا  ٌ ًٕب ؼ١ ذِ  ىفبهف ؤب  ُٚ ٔٛم  ٓ  ِ ّب ؽًف ٗث ه ث

ٚلبفًب  ؼٗ أ ْ ػٍٝ عِب ٌٛٛ  ٛ ٚلف آث ٚلل أ ؼوفخ.  ٚاٌّ ؼٍُ  طالة ٌا  ٌ ٙب ّٝز ُر رله٠َ ًِب  ١ّخ ؽٛد ػٍٛ ؼخ ػٍ عِب

وح، ط ؾٙب ٓ اٌّ ٟ: ؽَ ٛ ١َٛ ٗ. )ٌا ٍزٔب ِبه  ٚ،ٖ و ٕٛب ٝ ل ٚلف ػٍ ّب أ ٍِض ٓ 5وض١وح،  ٝ: ػج -؛ 549،  ٓ ىو وؽّ ل ٌا

وح  ٌم٘ب ١ِخ، ا ٚبهح اإلٍال ؾ ٕبهح ٌا وح،ِ  ٌم٘ب ٙب، كاه  -؛ 15َ،ٓ  1999ا ِلاهٍ وحٚ  ٌم٘ب َبعل ا  ِ:ٜ أؽّل فىو

وح  ٌم٘ب ؼبهف، ا ٖو، ط  -؛ 124َ،ٓ 1912اٌّ َبعلِ  و:ِ  ِ٘ب ُ:  -؛ 141،ٓ 51ٍؼبك  ١٘ ٝ اثوا ّؾبرخ ػ١َ

وح  ٌم٘ب ٌٍىزبة، ا ٖو٠خ  ١ٙئخ اٌّ وح، ٌا ٌم٘ب ٓ 5221ا  ،َ49.) 

ٍٕخ (4)     ٛٝف  ٗ، ر ِبع ٚآث  َبٝئ  ٌٕ ٚا ك  ًِض أٝث كٚا ؾلص١ٓ  ٓ اٌّ ٗ، هٜٚ ػٕٗ وض١وِ  ٠ٚخ وزج ها ْبفؼٝٚ  ٕبؽت ٌا  ٛ٘

ٟ، د 558٘ـ/592 َجى ٘بة ٓث ػٍٟ ٌا ل٠ٓ ػجل اٌٛ َجىٟ ) ربط ٌا ْبفؼ١خ 1892٘ـ/991َ. ) ٌا ٛجمبد ٌا  :)َ

،ٛ ؾٍ ؾّل ٌا  ِ ٌفزبػ ٜ، رؾم١ك ػجل ا ىجو ٌٍطجب ٌا غو   ٘ ،ٟ ٕبع ط ؾّل ٌا  ِ وح ِٚؾّٛك ٌم٘ب ى٠غ، ا ٌٛز ٚا و  ٌْٕ ٚا ػخ 

ْ، د  -؛ 185،ٓ 5َ، ط 1995 ّب ٓ ػض ّل ث ٓ أؽ ؾّل ث  ِٓ ل٠ ٌ ٌا ّ (ّ ٝ ٘ج ن ؾفبظ، 1849٘ـ/945ٌا َ(: رنووح ٌا

وح  ٌم٘ب ١ّخ، ا ؼٍ ىزت ٌا ١ّواد، كاه ٌا ٟ ىوو٠ب ػ ّٛا ؾ ٓ 5َ، ط 5229ٚٙغ ٌا  ،145. 

ِخٌ (2)     ٌؼب و٠خ ا ٌّٖ َخ ا ٌٍّئ ْ، ا ٌٛ ٛٛ  ٓ ّل ث ف: أؽ ً وّب ّبػ١ وح ١ٍلح ٍا ٌم٘ب ّخ، ا ٌزوع ٚا ٓ 1912ٍزب١ٌف   ،َ588. 
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، ومعيًدا مف معاىد الدراسة، وتنوعت وكاف الجا مع الطولوني منذ نشأتو مركزًا مف مراكز العـم
فيو دروس العـم وحمقاتو، فيناؾ حمقات يدرس فييا الحديث الشريؼ، وحمقات يدرس فييا التفسير، 
وحمقات لمفقو، وحمقات لموعظ واإلرشاد، وحمقات لمطب وحمقات لمفمؾ. وقاؿ اإلمـا السيوطى: "كاف 

 (.ٔا الجامع شييرًا بدروس التفسير والحديث والفقو والقراءات والطب والميقات" )ىذ
وـل يقتصر دور الجامع الطولونى عمى نشر العمـو الدينية والعربية فحسب، بؿ شمؿ دوره نشر 
ـ  عـم الطب عف طريؽ عقد المجالس العممية الطبية، وحمقات العـم وجموس العمماء األجالء لنشر عم

ـ الديف سنجر الزينى فى فترة مف الفترات بجامع ابف طولوف دروًسا في الطب )الطب، و   (. ٕقد رتب عم
ً األول  :ادلسبجذ يف انعصر انفبطً

انتيز الفاطميوف فرصة انجذاب المصرييف لممساجد فأكثروا مف بنائيا لنشر دعوتيـ الدينية، 
مشعًّا ليس عمى مصر فقط، وانما عمى العاـل واستيموىا ببناء الجامع األزىر الذي كاف مركزًا ثقافيًّا 

اإلسالمي بأسره. وقد أراد الفاطميوف أف يكوف األزىر بمثابة معيد لفئة معينة مف الطالب يتوسـ فييـ 
المقدرة عمى تمقي المذىب الشيعي عمي يد أساتذة شيعييف ليتخرجوا بدورىـ دعاة ينشروف ىذا المذىب 

 (. ٖبيف المصرييف )
مع الحاكـ خارج باب الفتوح وجامع راشدة وجامع الَمْقس، والكثير مف المساجد التي كما بنوا جا

مألوىا بالمصاحؼ وأجمسوا فييا الفقياء والعمماء ودعاة المذىب الشيعي، فكانت بمثابة مدارس لتمقيف 
بالمجاف؛ (. كما أنشأ الحاكـ بأمر اهلل "دار الحكمة"، وقرر أف يكوف التعمـي فييا ٗالدعوة الشيعية )

(، وكانت ٘أسوة بالجامع األزىر، وحاضر فييا فقياء المذىبيف السني والشيعي في بادى األمر)
الحمقات التعميمية تعقد في كؿ أنحاء مصر: في القاىرة والفسطاط واإلسكندرية وتنيس وأسواف وقوص 

 (.ٙوقفط، مما أثرى الحياة العممية في مصر )

                                                 

وح، ط (1)    ؾٙب ٓ اٌّ ٝ: ؽَ ٛ ١َٛ ٓ 5ٌا  ،549. 

ٟ، د (5)    ٕف ؾ ؾّل ٓث أؽّل آث ا٠ًب ٌا ٌجووبدِ  ل٘ٛه، 1258٘ـ/982آث ا٠ًب )أٛث ا ٚلبئغ ٌا ي٘ٛه ٟف  َ(: ثلائغ ٌا

وح  ٌم٘ب ٌٍىزبة، ا خ  ؼِب ٖو٠خ ٌا ١ٙئخ اٌّ ٓ 2َ، ط 1955ٌا  ،199 - 195. 

ٓ ِؾّ(8)    ؼخ،  عِب ًؼبٚ  ٞ : األى٘و عِب ٕٚب ؼي٠ي اٌْ  .91ل ػجل ٌا

   (4) ٓ ١ّخ،  ٌفٛب ٖو ا ٟ أكةِ  ٓ : ف ١َ ً ؽ  . 42ِؾّل وِب

   (2) ٓ ؼخ،  عِب ًؼبٚ  ٞ : االى٘و عِب ٕٚب ؼي٠ي اٌْ  .92ِؾّل ػجل ٌا

   (1) ٓ ل٘ٛه،  ٚلبئغ ٌا  ٟ ي٘ٛه ف ً : ثلائغ ٌا ٓ ا٠ب  ؛  42اث
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 أوالً : اجلبيع األزهر:
لجامع األزىر نيضة عممية كبيرة في مصر في عصر الدولة الفاطمية، خاصة أحدث ا

النيضة التي كانت تتصؿ اتصااًل مباشرًا بالدعوة اإلسماعيمية، وفمسفتيا. ففي عيد الخميفة الفاطمي 
المعز الديف اهلل نبغ الكثير مف الدعاة والشعراء واألدباء، وكاف يعقد المجالس العممية، فيحضرىا كبار 
، ويمـو مف  رجاؿ دولتو، ومشايخيا وعمماؤىا وأدباؤىا. كما كاف يستحث ىمـ العمماء لمتزود مف العـم
يتقاعد منيـ عف ذلؾ، وكاف يحـم بأف يحكـ شعًبا مثقفًا، لذلؾ كاف يشجع العمماء ويقربيـ إليو ويدر 

ـ وبحوثيـ )  (. ٔعمييـ األمواؿ، كما كاف يشرؼ عمى مؤلفاتي
(، حيث كاف يجمس الشيخ عمي حاشيتو ٕف الفاطمييف تـت بنظـا الحمقات)وكانت الدراسة زم

بجوار أحد األعمدة التي تخص مذىبو، وكانت أعمدة األزىر مقسمة عمي المذاىب األربعة وكاف 
الطمبة يجمسوف حوؿ أستاذىـ في حمقة بترتيب معيف. وكاف الشيخ يقدـ لمدرس بالبسممة والصالة عمى 

ويشرح لمطمبة مف حولو فقراتو ويفسرىا ليـ. ومف ىذا اإلمالء كتبت المخطوطات  النبي ـث يممي درسو
 (.ٖالتي تداولت ونسخت وطبعت حديثًا، وبعد أف ينتيي مف درسو كاف يختمو بالفاتحة )

وكانت بداية التدريس بالجامع األزىر في أواخر عيد المعز لديف اهلل الفاطمي، حيث انعقدت 
(، وقـا بيا قاضي القضاة ٗـ )ٜ٘ٚىػ/ٖ٘ٙجامع األزىر في صفر سنة أوؿ حمقة دراسية في ال

(، فقرأ عمي الحاضريف الفقو الشيعي مف "كتاب االختصار" الذي يعتبر ٘أبوالحسف عمي بف النعماف )
 (.ٙيعتبر مختصرًا لمفقو الفاطمي )

                                                 

ٌفٛب  (1)  ٓ هللا ا ل٠ ؼيٌ  و : اٌّ ٓ ػبهف رِب  ،ٟ ّ192 – 199   . 

 (5)   ُ ؼظ و٠فِ  ٙب األى٘و اٌْ ٍجك ث  ٟ ٌز طو٠مخ ا ٟ ٌا ٛاىٔخ٘  ٚاٌّ  ٔ ؾ١ ٌّز ٚا خ  لهٍا ٌٚا ٌجؾش  ؽو٠خ ا ؾٍمبدٚ  َ ٌا ظب  ْٔ وب

ٙل  فٗ اٌٝ ػ ١ّٛ ٗ هعبي األى٘وٚ  َزقِل ة ٠ ٍٍٛ نا األ ٕبه٘   ٚ،ٌ ٌزله٠ و٠مخ ا  ٛ ظ ٟف ّٕٙ نا ٌا  ٘ ١ٔب ٟف ل ؼبد ٌا عِب

ٟ : األى٘و ربه٠ق ٌٙج ؾّل ا وح لو٠ت. ِ) ٌم٘ب ٚلبف، ا ىاهح األ  ٚ،ٖ ٚرطٛه  ٗ1914 ٓ  ،َ589.) 

وح (8)    ٌم٘ب ١ِخ، ا ٌجؾٛس اإلٍال غّغ ا  ِ،َ ف ػب ٟ ٌأ ؾّل ػٛف : األى٘و ف ٓ 1992أؽّلِ   ،َ91. 

ٍزبم   (4)  غوك ل١َب األ ؼزبكح ّث ٌٗز اٌّ َغل ٠ؼٛك اٌٝ ؽب َبعل ؽ١ش وْب اٌّ ت اٌّ ٍٕب ٞن ٠ ٌٕظَب ٌا ٛ ا ؾٍمخ٘  ظَب ٌا  ٔ وْب

وا ٚأٖ طٍجخ  ْ ٌٚا ىب ٙب االِ  ٍج ٕب ّب ال ٠  ِ ٘ب غ١و ٚأكهاطٚ  ِمبػل   ٓ ٛاد ثال ػبئكِ  ٍٖ ٌٚا ٌفوٚٗ  ُ فزئكٜ ا ٙف

 َ ظب ٓ ربهـ٠ األى٘و،ٔ  ٌٛخِ  ط ٕفؾبدِ  غٕلٞ :  ف١ك ٌا ل ٛر غ٘ب ؾل٠ش. )ِ  ؼٖو ٌا ١ٍبد ٟف ٌا ى ٌٚا ل  ؼ٘ب فٓب وبٌّ

 ٓ وح ك د،  ٌم٘ب ٟ، ا ٛ ١َٛ ٟ ػٖو ٌا غ األى٘و ف غِب خ ثٌب لهٍا  (.  59ٌا

   (2) : ٞ ّمو٠ي ٜ، ط ٌا قط ٓ 5ٌا ٓ  -؛  41،  ـ األى٘و،  ٓ ربه٠ ٌٛخِ  ط ٕفؾبدِ   : ٞ غٕل ٛف١ك ٌا ل ر  .51ِغ٘ب

وح، ط (1)    ي٘ا َ ٌا ٌٕغٛ ٜ : ا ٜ ثوك ٓ رغو ٓ 8اث  ،818. 
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ني وكانت أىـ المراجع في العصر الفاطمي ىي: كتاب "االختصار في الفقو" لمنعماف القيروا
قاضي المعز لديف اهلل الفاطمي. وكتاب "اختالؼ أصوؿ المذاىب"، وكتاب "اختالؼ الفقيا"، وكتاب 
ـ". وكانت ىذه الكتب تعتبر إباف العصر الفاطمي، درر الفقو. إلي جانب "الرسالة  "دعاـئ اإلسال

د بعض الوزيرية" التي وضعيا ابف كمِّس، ومختصرىا المسمى "مختصر الوزير"، إضافة إلى وجو 
 ( .ٔالكتب في الرياضيات والفمؾ والتاريخ، تدرس ضمف الدراسات في األزىر إباف ىذه الفترة )

وبعد افتتاح الجامع األزىر لمصالة، اجتمع بو حشد كبير مف العمماء والطالب ليستمعوا إلى 
مف لقب (، وىو أوؿ ٕدرس يمقيو أبو الحسف عمى بف محمد بف النعماف القيروانى "قاضى القضاة" )

(، فى شرح وعرض سريع لمبادئ الفقو الشيعى، ـث أممى عمى ٖبيذا المقب الرفيع فى مصر )
(، وىو مختصر لكتاب فى الفقو ٘( أو "اإليضاح" )ٗالحاضريف فقرات مف كتاب يسمى "االقتصار" )

                                                 

ٜ، ط (1)     قط ّمو٠يٞ : ٌا ْ، ط  –؛  818،ٓ  1ٌا ٚف١بد األػ١ب ؾّل ػٛف :  –؛  82،ٓ  9آث فٍىْب :  أؽّلِ 

 ٓ  ،َ ف ػب ٟ ٌأ  .19 – 15األى٘و ف

 (5)   ٓ ّْب ث ٌٕؼ ١ٕفخ ا ٖل أٝث ؽ ٌٚا ١ٌف  ٖبه، رؤ ٝ، لوأ وزبة االفز ٚٔا ٌم١و ّْب ا ٌٕؼ ؾَٓ ػٍٝ ٓث ا ٚبح أٛث ٌا ٌم ٘ٛ لٗب ا

 ٓ ل٠ ّبك ٌا ّٟ اكه٠ٌ ػ ٌفٛب لاػٟ ا ل٠ٓ )ٌا ّبك ٌا ْ . )اكه٠ٌ ػ ؼوٚف ثبٓث عٛج ٚاٝٔ اٌّ ٌم١و ٛه ا ِٕٖ ِؾّل ٓث 

ت، ك ٖطٝف غٌب ْ ا٢صبه، رؾم١كِ  ٚفٕٛ ْ األفجبه  ٟ(: ػ١ٛ ٌموّ ٞ، ث١وٚد ا ى ٌٛز ٚا و  ٌْٕ ٚا ٌٍطجبػخ  اه األٔلٌٌ 

ٞ، د  -؛  152َ،ٓ  1915 ٖو ىٕلٞ اٌّ ٍف ٌا ؾّل ٓث ٠ٛ ىٕلٜ )أٛث ػّوِ  الح 911٘ـ/822ٌا َ(: وزبة اٌٛ

ٚبح، رؾم١ك ٌم ٓ، ث١وٚد  ٚا ٛػ١١ ١ٌَ طجؼخ ا٢ثبء ا ٓ  1925هٓف وََذ،ِ  ٞ:  -؛252َ، غٕل ٛف١ك ٌا ل ر ِغ٘ب

ـ األى٘و،ٓ  ٓ ربه٠ ٌٛخِ  ط  (. 51ٕفؾبدِ 

    (8) ُ ١ٌ ٌزؼب و ا َبػٖل ٟف ْٔ وْب ٠  ٚ،ْ ٓ األؽ١ب ٚاؽل ٟف وض١وِ  وعً   ٌ َٕلْا لػبح ر كاػٟ ٌا ٚبحٚ  ٌم ٟ ا ظ١فخ لٙب ذٚ  ؤب

ئ٠ل  ٟ اٌّ ّ ٌفٛب ق١ٍفخ ا ٝ ٌا ٙب ػٍ ٌمبئ ً ا ٗ لج واد رؼو ؾٙب ذ اٌّ ؤب ٌجالك،ٚ  ٟ ا ٗ ف ْ ػٕ ٛٛث ٔم١جًب، ٠ٕ ٕب ػْو  ١ّخ اص ٌفٛب ا

١ْواىٞ ك ٌا ٞ. )آث كٚا ١ْواى ٘جخ هللا ٓث ٌا ٞ، د  ) ١ْواى ك ٌا ٍٛٝ ٓث كٚا  ِ ١َوح 1299٘ـ/492أٟث ػّوْا َ(: ٌا

وح  ٌم٘ب ٟ، ا ؼوث ٌفىو ٌا ٓ، كاه ا ١َ ً ؽ ؾّل وِب ئ٠ل٠خ، رؾم١كِ  ٓ 1949اٌّ  ،َ151 .) 

ٜ، ط (4)     قط ٞ: ٌا ّمو٠ي ٌٍطجبػخ  -؛ 841،ٓ  5ٌا ىزت  َ، ػبٌُ ٌا ف ػب ّٕؼُ ففبعٝ : األى٘و ٟف ٌأ ِؾّل ػجل ٌا

وح  ٌم٘ب ى٠غ، ا ٌٛز ٚا و  ٌْٕ ٓ 1955ٚا  ،َ81. 

ٜ، ط (2)     قط ٞ: ٌا ّمو٠ي ٗ  -؛ 841،ٓ 5ٌا ع ١ٕخ ٛث ل٠ ٌٚا ١ٍخ  ١َب ُ ٌا ّبٌٙ ٚأػ ٖو   ِٟ ْ ف ١ّٛ ٌفٛب ٓ: ا ُ ؽَ ١٘ ٓ اثوا ؽَ

وح  ٌم٘ب ١ِخ، ا ؼّٛ ؼبهف ٌا ٖ اٌّ ىاه  ٚ،ٓ ٗ فب ع ٓ 1985ٛث  ،َ492– 499. 
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(، وكانت ىذه الحمقة ٔالفقو الشيعى اإلسماعيمى كاف قد وضعو مف قبؿ والده المعروؼ بابف حيوف )
 (.ٕأولى الحمقات الدراسية فى الجامع األزىر )

واستمرت الحمقات الدراسية وتطورت في عيد الخميفة العزيز باهلل، حيث جمس فى الجامع 
(، وقرأ عمى الناس كتاًبا ألِّفو فى ٖـ يعقوب بف كمس )ٜٓٛىػ/ٜٖٙاألزىر فى شير رمضاف سنة 

الوزيرية"، وقد حوى ىذا الكتاب معمومات  الفقو الشيعى عمى مذىب االسماعيمية، يسمى "الرسالة
 (. ٗسمعيا مف الخميفتيف المعز لديف اهلل والعزيز باهلل )

ومثمت ىذه الحمقات الدراسية أوؿ مجالس جامعية حقيقية عقدت فى ىذا الجامع، وكانت تمتاز 
اتجاىيا نحو  عف مجالس بنى النعماف بتحررىا مف القيود الرسمية واتجاىيا نحو الغايات العممية قبؿ

 (.٘المثؿ المذىبية )
بعد ىذه الحمقات استأذف الوزير يعقوب بف كمس الخميفة الفاطمي العزيز باهلل في أف يعيف 

(، ورتب ليـ الخميفة أرزاقًا وجرايات شيرية، وأنشأ ليـ ٔباألزىر جماعة مف الفقياء لمقراءة والدرس )
 دارًا لمسكني بجوار األزىر. 

                                                 

(1 ،ٝ غوث ٝ اٌّ ١ّّ ٌز ْ ا ٛه ٓث أؽّل ٓث ؽ١ٛ ِٕٖ ؾّل ٓث   ِ ّْب ٓث ٌٕؼ ١ٕفخ ا ٛ أٛث ؽ  ْ٘ ٍٕخ ( آث ؽ١ٛ ٛٝف  ٘ـ / 818ٚلل ر

994 ُ  ٌ ٌٚىٕٗ ٖو،   ِ ؼٗ اٌٝ عبءِ  ؼيٚ  غوة ػٍٝ ػٙل اٌّ ٚبء ثبٌّ ٌم ٌٛٝ ا ١ْؼخ، ر ّبء ٌا ٓ ألطبة ػٍ  ِ وْب  ٚ،َ

ْ، ط  ٚف١بد األػ١ب  : ْ ٓ فٍىب ٘ب. )اث ٚبء ي ل ٓ ٠2ٛز  ،412.) 

ٍٕخ 5) ٕفو  ٙو   ّ ؾٍمخ ٝف ذ ٌا ٓ 812( أل١ّ ٌفزوحِ  ٙو ٠مغ ٝف ا نا اٌْ  ٘ وْب ٛثو اٌٝ 12٘ـ ٚ) ٍٕخ 9ٔأوز ّجو  َ( 992ٛف

ٙو   ّٓ شِ  ٌضٌب ٙو )ا ٚثؼ٘ اٌْ ٙو  ؾٍمخ ْث ٖن ٌا نٜ عبى اٌٝ هٗث ثؼل٘  ل٠ٓ هللا ٌا ؼيٌ  ق١ٍفخ اٌّ ٚافو ؽىُ ٌا ٜأ ٝف أ

ٜ، ط قط ٜ : ٌا ّمو٠ي ٓ 4هث١غ ا٢فو( . )ٌا  ،121.) 

قٍ(8)  ى٠و ٌا تٚ  ِٕٖ ٚلزنان   ً غ ٠ْ ْ وب  ٚ،ٌ ٓ وٍ ٍمت ثبث ٍف اٌّ ٠ٛ ٓ ة ث ٌفوط ٠ؼٛم ٛ ا ٛ أث  ٌ٘ ٓ وٍ ة ث ؼي٠ي ٠ؼٛم ١فخ ٌا

ٍٕخ  ٖو   ِ ٛك٠ ًب، عبء اٌٝ ٗ 942٘ـ/884ثبهلل، وْب ٠ٙ ٖ، فؤؽٍ ٍَطخ ٟف ٠ل ٕجؾذ ٌا ه ثؼل ْأ أ ً ثىبٛف ٚاٖر  ،َ

ٍٕخ  ؼجْب  ٙوّ   ّ ٍٍُ ٟف ٚأ وػب٠خ،  ٌٚا ؼطف  ؾً ٌا  ِٗ َٔف  ٓ هِ  ٍبه فف١خ 911٘ـ/821وبٛف ه،  ٚفبح وبٛف َ،ٚ  ثؼل 

ل٠ٓ  ؼيٌ  ّٟ اٌّ ٌفٛب ق١ٍفخ ا ً ثٌب غوة ؽ١ش اٖر ٍٕخ اٌٝ ثالك اٌّ ٖو   ِ ؼي. 995٘ـ/ 815هللاٚ  ػبك اٌٝ غ اٌّ  ِ،َ

ْ، ط ٚف١بد األػ١ب  :ْ ٕفب، ط -؛ 899-891،ٓ 8)آث فٍىب ؾ ٞ: ارغبظ ٌا ّمو٠ي ُ  -؛524،ٓ  5ٌا ١٘ ػٍٝ اثوا

وح  ٌم٘ب ٖو٠خ، ا ٚخ اٌّ ٌٕٙ ىزجخ ا  ِ،ٟ ٍٖم ـ عٛ٘و ٌا ٓ: ربه٠ ٓ 1918ؽَ  ،َ51 .) 

ٜ، ط(4)  قط ٞ: ٌا ّمو٠ي ٓ 1ٌا ٚف١بد –؛ 818،   :ْ ٓ فٍىب ْ، ط اث  .82،ٓ 9األػ١ب

ٜ، ط(2)  قط ٞ: ٌا ّمو٠ي وح  –؛ 841،ٓ 5ٌا ٌم٘ب ٝ، ا غ قٔب ىزجخ ٌا غ األى٘و،ِ  غِب ـ ٌا ْ: ربه٠ ٕب َ، 1925ِؾّل ػجل هللا ػ

1925 ٓ  ،َ48. 
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ـ ًٕضا ابف كمس رزقًا مف مالو الخاص )كما أجري عمييـ أي (. ويذكر المقريزي أنيا أوؿ مرة يقا
 (. ٖفييا درس في مصر بمعمـو جاٍر مف قبؿ السمطاف )

وبدأت الحياة العممية في الجامع األزىر بنحو خمسة وثالثيف طالًبا، بتشجيع كبير مف الخميفة 
مقريزي "أف العزيز باهلل خمع عمييـ في يـو عيد الفاطمي العزيز باهلل ووزيره يعقوب بف كمس، ويذكر ال

الفطر وحمميـ عمى بغالت". وـل يكف األزىر في ذلؾ العيد مقصورًا عمي الرجاؿ فحسب، بؿ كاف 
 (. ٗلممرأة فيو نصيب، فكف يفردف فيو بمجمس خاص )

ىػ ٖٓٛة وقد أقـا الخميفة العزيز باهلل عدًدا كبيرًا مف المنشآت، منيا "الجامع الحاكمى" سن
 (. ٘ـ، الذي أـت ابنو الحاكـ بأمر اهلل بناءه فنسب إليو )ٜٜٓ/

ويعتبر الخميفة الفاطمي العزيز باهلل ىو أوؿ مف عمؿ مائدة إفطار في قصره في شير 
رمضاف، يتناوؿ اإلفطار عمييا أىؿ الجامع العتيؽ، وأيًضا أقـا طعاًما في الجامع األزىر لمف يحضره 

ورمضاف. وقد نبغ عدد مف العمماء في عصره، ففي مجاؿ الطب ظير  في شيور رجب وشعباف
نبوغ عمى بف رضواف الطبيب والفيمسوؼ والرياضي الكبير، ونبغ فى التاريخ الكاتب العظـي الحسف بف 

 (. ٙزوالؽ، الذي تعد كتبو أىـ مصادر دولة الفاطمييف )
ًٍب : جبيع احلبكى بأير اهلل  :ثَب

ع إلى أواخر القرف الثالث اليجري التاسع الميالدى، فقد ُوِضع حجر يرجع تاريخ إنشاء الجام
العزيز باهلل ببناء مسجد كبير  ـ حينما أمر الخميفة الفاطمي الخامسٜٜٓىػ/ٖٓٛاألساس لو عـا 

                                                                                                                                 

ٕجؼ (1)     :ٜ ْٕل ٍم ٌم قٕلق. )ا ٝ ٌا ة" لٙب ٌفم١ٗ "أٛث ٠ؼٛم ُٙ ا ًٙب ٠وٍأ ٚصالص١ٓ فم١ ٍجؼخ  ؾٛ  ٙبءٔ  ٌفم ئالء ا ًٕٚ ػلك٘ 

ٝ، ط  ٓ 8االػْ ٜ، ط  -؛ 818،  قط ٞ: ٌا ّمو٠ي ٓ 5ٌا  ،841 .) 

ٝ، ط (5)     ٕجؼ األػْ ْٕلٜ :  ٍم ٌم ٜ، ط  –؛  819ٓ  8ا قط ّمو٠يٞ : ٌا ٚف١بد  –؛  9،ٓ  8ٌا آث فٍىْب : 

ْ، ط  ٓ 5األػ١ب ٟ  –؛  441 – 442،  ٟ : األى٘و ف ِٙب ٓ  15ِؾّل ػجل هللا  ًِب،   . 18ػب

ٜ، ط (8)     قط ٞ : ٌا ّمو٠ي ٓ 5ٌا ٓ ِؾّل ػجل ٌا -؛  818،   ، َ ف ػب ٟ ٌأ ٟ : األى٘و ف ُ ففبع  .85ّٕؼ

ٜ، ط (4)     ٞ : فط ّمو٠ي ٓ 5ٌا  ،551. 

 (2)    ٓ ١ّخ،  ٌفٛب ٖو ا ٚبهحِ  ؽ ـٚ  ٟ : ربه٠ ٕ ٌٛم  .95ػط١خ ا

    (1) ٓ  ،ٗ َٔف  :ٝ ٕ ٌٛم  .95ػط١خ ا
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خارج سور القاىرة، نظرًا لعدـ استطاعة الجامع األزىر استيعاب الكـ اليائؿ مف المصميف، إلى جانب 
 إقامة مراسـ الخمفاء. عدـ قدرتو عمى 

ولقد استمر العمؿ في بناء الجامع حوالي أربعة عشر عاًما، وأثناء فترة بنائو توفي الخميفة 
ـ فتوقفت أعماؿ البناء، حتى أمر الخميفة الحاكـ بأمر اهلل ابف ٜٜٔىػ/ٖٔٛالعزيز باهلل في أوائؿ عـا 

ـ، لكف بعد ذلؾ قرر الخميفة ٕٓٓٔىػ/ٖٜٖ العزيز بتكممة البناء. وـت االنتياء مف بناء الجامع عـا
ـ. ٕٔٓٔىػ/ٕٓٗ  الحاكـ بناء قاعدتي المئذنة لمتدعـي وزيادة جمالية وفخامتة، لينتيي تماًما عـا

ـ، وليذا ُسّمي ٖٔٓٔمارس  ٕٓىػ/ ٖٓٗوُصميت فيو أوؿ جمعة في الخامس مف رمضاف سنة 
 (.ٔر بالتدريس وااللتحاؽ بو )جامع الحاكـ بأمر اهلل؛ نسبة إليو، وسمح لعمماء األزى

ً راشذة وادلقس  :ثبنثًب : جبيع
ـ، وقد شيد أيًضا نشاطًا كبيرًا بيف أروقتو ٗٓٓٔىػ/ٜٖ٘أسس الحاكـ بأمر اهلل جامع راشدة سنة 

ـ ووفد إليو العمماء مف األقطار المختمفة، مثؿ الفقيو أحمد بف  فى النواحي العممية، وعقدت فيو حمقات العم
ف ىشـا أحد عمماء التفسير والذى وفد مف المغرب، وأقـا فيو وـل يكف يقبؿ طالبو شيًئا نظير عبد اهلل ب

ـ، بؿ كاف يتقوت مف نسخة لكتب األدب داخؿ الجامع ) ( . كما أسس جامع المقس ٕتمقينو العـم لي
ـ )  (. ٖعمى شاطئ النيؿ بالمقس، ميناء القاىرة النيري في ذلؾ الحيف، ولكف ليس ليما أثر اليو

 رابعًب : دار احلكًت 
، مف أىـ المراكز الثقافية بمصر في العصر الفاطمي األوؿ،  تعتبر دار الحكمة أو دار العـم

(، وافتتحيا رسميًّا يـو السبت العاشر مف جمادى اآلخرة ٗأسسيا الخميفة الفاطمي الحاكـ بأمر اهلل )

                                                 

ٜ، ط (1)    ٞ: فط ّمو٠ي ٓ 5ٌا  ،599 – 555. 

ْ، ط (5)    ٚف١بد األػ١ب  :ْ ٓ فٍىب ٓ 1اث  ،24. 

وح ّؾبرخ ػ١(8)    ٌم٘ب ٌٍىزبة، ا خ  ؼِب ٖو٠خ ٌا ١ٙئخ اٌّ وح، ٌا ٌم٘ب ُ: ا ١٘ ٝ اثوا َ5221 ٓ  ،َ54. 

و هللا  (4)    ُ ثِؤ ؾبو ؼي ثبهلل 1251-991٘ـ/411 –851ٌا ٓ اٌّ ؼي٠ي ثبهلل ث ٓ ٌا و هللا ث ُ ثِؤ ؾبو ٛه ٌا ِٕٖ  ٝ ٛ ػٍ ٛ أث  ٘:َ

ٌف ٖو ا ٓ فٍفبءِ  شِ  ٌضٌب ْؤ، ا ّٕ ٌٚا ٌلاه  ٚا ٌٛل  ٞ اٌّ ٖو ً، اٌّ غوٟث األٕ ؼل، اٌّ ٓ ثبهللِ  ّ  ُِ ِٕٙ َبًك  ٌٚا  ١ٓ١ّ ٛب

 ١ٌّ ق َ ٌا وح ٠ٛ ٌم٘ب ٌٚل ثب غوة،  ٓ أعلاٖك ثبٌّ  ِ ٍٕخ  51ٌٚٝ قالفخ 952٘ـ/892هث١غ األٚي  ٖٛ ػٙل ٌا ٚالٖ أث  ٚ،َ

ٍٕخ   ْ ؼجب  ّٟ ٌضالصبء 998٘ـ/858ف َ ا ٠ٛ ٖٛ ِبد أث  َ قالفخ ٠ٛ ٠ٛغ ثٌب ٚث ٍٕخ  55َ،   ْ ٚب ٙب  991٘ـ/851هِ ١ٌ َ، ٛف

ٚافز١و ٌٗ ف،  ٖٔٚ ٍٕخ  ٕفب، ط ٌٚٗ اؽلٜ ػْوح  ؾ ٞ: ارؼبظ ٌا ّمو٠ي و هللا".)ٌا ؾبوُ ثِؤ ػط١خ -؛ 8،ٓ 5ٌمت " ٌا

 ٓ ١ّخ،  ٌفٛب ٖو ا ٚبهحِ  ؽ ـٚ  ٟ: ربه٠ ٕ ٌٛم  (.95ا



 
 
 

 و م7102 ى ـؤرخ انعربـت ادلـجمه

 

 

 

- 549 - 

 

ه الدار رمزًا إلى الدعوة الشيعية التى ـ. وقد أطمؽ لفظ "الحكمة" عمى ىذ٘ٓٓٔىػ/ أبريؿ ٜٖٙسنة 
كانت تسمى مجالسيا "مجالس الحكمة". وقد زود الخميفة الحاكـ بأمر اهلل ىذه الدار بمكتبة عرفت 
ـ"، احتوت عمى كثير مف الكتب فى سائر العمـو والفنوف، وقد سمح لسائر الناس مف  باسـ "دار العم

محتوياتيا، وفى ذلؾ أورد المقريزى ما نصو: "وحصؿ فى  الطبقات كافة بالتردد عمييا واالستفادة مف
ـ  ىذه الدار مف خزائف أمير المؤمنيف الحاكـ بأمر اهلل مف الكتب التى أمر بحمميا إلييا مف سائر العمو
ـ  واآلداب، ما ـل ير مثمو مجتمًعا ألحد قط مف المموؾ، وأباح ذلؾ لسائر الناس عمى طبقاتيـ، فمني

، وجعؿ فييا ما يحتاج مف يحضر لقراءة الك تب، ومنيـ مف يحضر لمنسخ، ومنيـ مف يحضر لمتعـم
ـ والورؽ والمحابر" )  (.ٔالناس إليو مف الحبر واألقال

واجتذبت دار الحكمة الكثيريف مف محبي المناظرة والبحث الحر في المذاىب عمى اختالفيا، 
 (.ٕغة )وظمت مدة طويمة تخرج األطباء والفالسفة والفقياء وعمماء الم

ـ" حوت الكثير مف الكتب في  وقد أمد الحاكـ بأمر اهلل ىذه الدار بمكتبة عرفت باسـ "دار العم
سائر العمـو واآلداب، سواء في الفقو أو النحو أو المغة أو الكيمياء أو الطب، وسمح لعامة الناس 

وأطمؽ ليـ األرزاؽ ووفر (. ووفر بيا كؿ وسائؿ الرعاية لمدارسيف ٖبالتردد عمييا والنيؿ مف كتبيا )
(، وزينيا ليـ بالفرش والستور عمى األبواب والممرات، وعيف عمييا ٗلمدارسيف الورؽ والحبر واألقالـ )

 (. ٘قائميف بخدمتيا وأباح لعامة الناس بارتيادىا وقراءة الكتب ونسخيا)

                                                 

ّبي ِؾّل   (1) ل٠ٓ ع ٓ ٍوٚه ٌا ١ّخ،  ٌفٛب ٌٚخ ا ل  .191: ٌا

ىزت    (5) ُ ٌا وح، ػٌب ٌم٘ب ٖو، ا ١ٖخِ  ق ّبد أؽّل فئاك:ّ  ٓ 1925ٔؼ  ،َ158. 

غو  ( 8) ٝ: اٌّ ؼ١ل االٔلٌَ  ٍ غوة،ٓ آث ْ األكة، ط  -؛ 12ة ٟف ؽٍٝ اٌّ ٙب٠خ األهة ٟف فٕٛ ٠ٛوٜ :ٔ  ٌٕ ٓ 55ا  ،

ٓ غجو، ط -؛ 199 ؼجو ٟف فجوِ  ٟ٘ج : ٌا ن ٜ، ط  -؛ 191،ٓ  5ٌا قط ّمو٠يٜ : ٌا ٝ 425ـ 429،ٓ  1ٌا ؛ ػٍ

 ٓ  ،ٓ ١١ّ ٌفٛب ٓ: ػظّخ ا ُ ؽَ ١٘  .585اثوا

ٟ، د   ( 4) ؼ١ل االٔطبو  ٍ ٚر١قب، رؾم١ك َ(: ربهـ٠ األ1211٘ـ/425االٔطبوٝ )٠ؾٟ ٓث ٍٖخ ربهـ٠ أ ؼوٚف ث ٔطبيٟ اٌّ

ٞ، ث١وٚد  و َ رِل ال ٓ 5َ، ط 1992ػّو ػجل اٌَ  .529ـ  521، 

ٗ، ط   ( 2) ْ األكة، ط  -؛  515،ٓ  5األٔطبوٝ : ربه٠ق ٙب٠خ األهة ٟف فٕٛ  ٔ:ٜ ٠ٛو ٌٕ ّمو٠يٜ:  -؛ 199،ٓ  55ا ٌا

ٜ، ط قط ٌّٖ -؛ 425،ٓ 1ٌا غل٠لح  ٛف١م١خ ٌا ٌز قطٜ ا ّب: ٌا ِجبهن ثب خ ػٍٝ  ٌمل٠ّ ٘ب ا ٚثالك ٙب  ِٔل وحٚ  ٌم٘ب ٚا و 

وح  ٌم٘ب ٌٍىزبة، ا خ  ؼِب ٖو٠خ ٌا ١ٙئخ اٌّ ١ٙوح، ٌا ٓ 1َ، ط1952ٚاٌْ ٛح  -؛ 22، ٌلػ ت : ربهـ٠ ا ِٖطٝف غٌب

و، ث١وٚد  ٌْٕ ٚا ٌٍطجبػخ  ١ٍخ، كاه األٔلٌٌ  ّبػ١ ٝ  -؛ 55َ،ٓ  1999اإلٍ غوث ١ّل : األصو اٌّ ؾ ي ػجل ٌا ٍؼل ىغٍٛ

غ اإلٍىٕله٠خ،  غّز  ِ ٝ ٝف ١ٍخ ٚاألٔلٌَ ١ّخ ثى ٚح ػٍ ل  ٔ ٌم١ذ ٝف غ اإلٍىٕله٠خ أ غّز واد ػِٓ  ؾٙب  ِ ِغّٛػخ

 ً ٌزبه٠ق١خ، أثو٠ غّؼ١خ ا غ ٌا  ِْ ٌزؼٚب ؼخ اإلٍىٕله٠خ ثب ٓ 1998ا٢كاة، عِب  ،َ582. 
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الخطوط المنسوبة وذكر المقريزي أف "الكتب التي أمر بحمميا إلييا مف سائر العمـو واآلداب و 
ما ـل ير مثمو مجتمًعا ألحد قط مف المموؾ، وأباح ذلؾ كمو لسائر الناس عمى طبقاتيـ ممف يؤثر 

 (. ٔقراءة الكتب والنظر فييا")
ولقد اختمفت مناىج التعمـي فى دار الحكمة عف مناىج التعمـي فى المساجد الفاطمية المعاصرة، 

بينما كانت تغمب عمى مناىج المساجد الصبغة الدينية، وكاف إذ كانت تغمب عمييا الصبغة العممية، 
، مف أمثاؿ ابف يونس  بيف أساتذة دار الحكمة كثير مف أساتذة الحساب والمنطؽ والطب والتنجـي

، وعمى بف رضواف )  (.ٕالمنجـ، وأبى عمى الحسف بف الييـث
منوعة جمعت بيف واستطاعت دار الحكمة بفضؿ ىؤالء األساتذة، وما كاف ليا مف مناىج 

الدراسات العممية والفقيية أف تجتذب كثيرًا مف أعالـ المشرؽ، مف أمثاؿ الرحالة الفارسى ناصر 
 (.ٖخسرو، والداعى الحسف بف الصباح المذيف وفدا إلى مصر فى عيد المستنصر باهلل الفاطمى )

ميمية، فرغـ التقاليد التي وتمتعت المرأة في ظؿ الفاطمييف بنصيب كبير في الناحية العممية أو التع
فرضتيا عمييا ظروؼ المجتمع في تمؾ الفترة إال أف ذلؾ ـل يمنعيا مف مسايرة ركب التطور الحضاري 

ـ، ت ٗالذي شيدتو تمؾ الحقبة، واالىتمـا بالنواحي العممية والثقافية) (. فكانت السيدة زينب بنت ىاش
كبيرة في ىذا المجاؿ، وكانت واعظة ليا حمقات ـ مف ربات البر واإلحساف، وليا بصمات ٛ٘ٓٔىػ/ٓ٘ٗ

ـ والمعرفة )  (.٘لمدرس فى الجوامع المختمفة، يتسابؽ إلى مجمسيا الكثيروف مف محبى العم

                                                 

ٜ، ط  ( 1) قط ٜ: ٌا ّمو٠ي ٓ 1ٌا ،  -؛ 425،  َْب ٌٚا ٖو  ١ٍج١خ ّث ؾوٚة اٌٖ ٟ ػٖو ٌا ١ٍخ ف ؼم ؾ١بح ٌا ٜ: ٌا أؽّل أؽّل ثٚل

ٌٍط ٖو  ٚخِ  وح كاه ٙٔ ٌم٘ب و، ا ٌْٕ ٚا ٓ 1995جبػخ   ،َ58. 

(5)    ٓ  ،ٓ ١١ّ ٌفٛب ٟ ػٖو ا ٖو ف وٚه :ِ   ٍٓ ل٠ ّبي ٌا  .881ِؾّل ع

(8)     ٓ  ،ٗ َٔف وٚه :   ٍٓ ل٠ ّبي ٌا  .881ِؾّل ع

ظوٚف، فٝف أؽلاس     (4) ود ٌا ٚٙل خ ػٍٝ اإلػبلخ  ؼِب َبء ٌا  ٔٓ وأحِ  ٍجذ ِا ّٟ رغ ٌفٛب ؼٖو ا ّمو٠يٞ اٗٔ ٟف ٌا ي ٌا ٠ٛم

ٌ َ "أ1181٘ـ / 285 غٍ  ِ ٖبهد اٌٝ ٓ، ف ّز١ ؾٍ ًِض ٌا ٙب  ٛٙغ صل١٠  ِ ٚٝف وأح ثغ١و صل١ٓ٠  ١ٌٕ ِا ٓ ر ؽٚودِ 

ٚاح  غٌٍ ثل ٙب ٝف اٌّ غ١و مٌه فغبءٌ  فٜٚ   ٚ ٓ هُل  ِ ١ٌل٠ٓ ِب ٠ؼًّ ثب ٙب  ١ٍ ٖٕغ ثوع ٙب ر ٚأفجوٗر ٔأ ْٛا  ى٠و هٙ اٌٛ

ٚا ًّب  ٚثود ٍل ٙب  ١ٍ ى١ٓ ثوع ٌٚذ اٌَ ٕب ًّب، ُص ر ًّب ٍل وٜ األلالَ ٍل ١ٌَ ٙب ا ٌٚذ ثوعٍ ٕب ٙب فز ٙب ثوعٍ َىز ِٚأ هلخ  ٍزلػذٚ 

ٙب  ى٠و فبما ف١ ٙب اٌٛ ٌز ٔٚب  ٚ ٘ب ؽّلد هللا ٝف آفو َبء،ٚ  ٌٕ وٜ هلؼخ ثؤؽَٓ فٜ رىزٗج ا ١ٌَ وعً ا وزجذ ثٌب  ٚ ّٕٝ ١ٌ ا

ّمو٠يٜ : ارؼبظ، ط  ٘ب".) ٌا ل ٘ب اٌٝ ٍث ٚأػبك َؤي  ّب ر ولؼخ ث ٙب فٍف ٌا ٛلغٌ  ٙب، ف ٓ 8ٍئاي ثْؤ ٠ياك ٝف هارج  ،

119 .) 

خ :  ( 2) ٙب وؾٌب خ، ث١وٚد  ػّو ه ٌٍب و ئٍَخ ٌا  ِ،َ ٚاإلٍال ؼوة  ٟ ٌا ٟ ػبٌّ َبء ف ٌٕ َ ا ٓ 5َ ط 5225أػال  ،55. 
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وكذلؾ كانت السيدة زينب بنت يحيى المتوَّج، مف ربات البر واإلحساف، حرص الكثيروف مف 
ة وأخذ مشورتيا والتبرؾ بيا، فقد أىؿ مصر عمى حضور مجالسيا مف أجؿ سماع الدروس الديني

كانت فقيية تجيد المشورة فى المسائؿ الفقيية. كما عممت المرأة أيًضا بمجاؿ الخط فكانت السيدة 
فاطمة بنت الحسف بف عمى األقرع كاتبة ذات خط بديع، وىى التى تولت كتابة كتاب اليدنة إلى ممؾ 

 (.ٔالرـو مف الديواف العزيزى )
ً األولَتبئج احلركت ان ٍت ادلصرٌت يف انعصر انفبطً  :عًه

بفضؿ تعضيد الخمفاء الفاطمييف وبعض وزرائيـ ازدىرت الحركة العممية واألدبية في مصر، 
وكاف لمبيئة العممية التي شبَّ فييا الخميفة المعز لديف اهلل، أثرىا في تنمية مداركو وسعة اطالعو 

العمماء مف النحاة والفقياء وغيرىـ. وقد فتح أبواب وتضمعو في العمـو الدينية حتى إنو كاف يحاضر 
قصره لمعمماء والطالب، وأباح ليـ جميًعا االطالع عمى الكتب المختمفة بمكتبة القصر، وحذا الخمفاء 
مف بعده حذوه، فصاروا يعقدوف المجالس العممية واألدبية في قصورىـ ويدعوف إلييا الفقياء والعمماء 

حضرتيـ، وـل تكف ىذه المجالس تقؿ في قيمتيا التعميمية عف الدروس التي تمقى واألدباء، فيتناظروف ب
ـ بأمر اهلل أو جامع راشدة أو دار الحكمة.   بالجامع األزىر أو جامع الحاك

ونتج عف ىذا التشجيع ظيور طائفة كبيرة مف العمماء والكتاب في مصر، ونشطت الحركة 
ـ، وقد ٜٜٛىػ/ٖٛٛف أبو الحسف عمى الشابشتى المتوفى سنة الفكرية تبًعا لذلؾ. فاشتير مف المؤرخي

اتصؿ بخدمة الخميفة العزيز، فواله خزانة كتبو واتخذه مف جمسائو وندمائو ولو كتاب الديارات، أورد فيو 
(. ٕأخبار طريفة عف أديرة العراؽ والجزيرة والشـا ومصر، وما قيؿ في كؿ منيا مف األشعار )

ـ وتوفى سنة ٜٙٚىػ/ٖٙٙممؾ، المعروؼ بالمسجى الذي ولد بمصر واألمير المختار عز ال
ـ، وكاف مف جمساء الخميفة الحاكـ بأمر اهلل وخاصتو، وقد تولى في عيده بعض ٜٕٓٔىػ/ٕٓٗ

المناصب الميمة، وشغؼ بكتابة التاريخ، وألؼ فيو عدة كتب منيا تاريخو الكبير المسمى "تاريخ 

                                                 

ّٟ االٚي    (1) ٌفٛب ؼٖو ا ٖو ٌا  ِ ّبػ١خ ٟف ؾ١بح االعز و ٌا ظ٘ب ٛهثغٝ :ِ  َِب اٌْ خ أؽّل ا ١ِٕ  – 915٘ـ /  412 -825أ

1295  ٌ ّ  ّٓ ؼخ ػ١ ٕبد، عِب ٌج ١ٍخ ا ٛهح، و ِْٕ َز١و غ١و  ِبع خ  ٌٍب ٓ 1959َ، ه  ،َ545،548. 

ْ، ط   ( 5) ٚف١بد األػ١ب  :ْ ّبئخ. )آث فٍىب ٍض ٚص ؼ١ٓ  ٍٕخ َر ٖو  ٛٝف ّث ٟ، ر ْز ْبث ؾّل ٌا  ِ ١َٓ ػٍٝ ٓث ؾ ٓ 8أٛث ٌا  ،

ٓ  -( ؛ 819  ، ٓ ١١ّ ٌفٛب ٟ ػٖو ا ٖو ف وٚه :ِ   ٍٓ ل٠ ّبي ٌا  .884ِؾّل ع
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ربعوف بمكتبو اإلسكولاير بأسبانيا، وقد نقؿ عف ىذا الكتاب كؿ مف مصر"، وال يوجد منو إال الجزء األ
 (.ٔالمقريزي وأبى المحاسف بف تغرى بردى)

كما برز العاـل الكبير أبو عبد اهلل القضاعى، الذي ولد بمصر في أواخر القرف الرابع اليجري، 
ولى القضاء وغيره  ـ، وكاف مف أقطاب الحديث والفقو الشافعي، وقدٕٙٓٔىػ/ٗ٘ٗوتوفى بيا سنة 

مف ميـا الدولة في عيد الخميفة المستنصر باهلل الفاطمي، وأوفده ىذا الخميفة سفيرًا إلى تيودورا 
ـ، ليحاوؿ عقد صمح بينيا وبيف مصر. ولو عدة ٘٘ٓٔىػ/ٚٗٗإمبراطورة الدولة البيزنطية سنة 

وكتاب في خطط مصر سماه مصنفات في الفقو والتاريخ، منيا "مناقب اإلمـا الشافعي وأخباره"، 
"المختار في ذكر الخطط واآلثار"، يتضمف تاريخ مصر والقاىرة حتى عصره، وكاف ىذا الكتاب عوناً 

 (.ٕلممقريزي عمى كتابو "المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار" )
، وأصمو مف البصرة، ـث قدـ إلى مصر بدعوة  كذلؾ نبغ أبو عمى محمد بف الحسف بف الييـث

الخميفة الحاكـ بأمر اهلل، لما بمغو أف لو نظرية ميمة فى توزيع مياه النيؿ، وكاف ابف الييـث مصدر  مف
حركة فمسفية كبيرة، وخاصة فى الطبيعيات والرياضيات، وقد ألؼ نحو مائتى كتاب مف الرياضة 

ـ يزؿ مكبًّا عمى التأليؼ حتى توفى سنة   (.ٖـ )ٖٛٓٔىػ/ ٖٓٗوالطبيعة والفمسفة، ول
وفى مجاؿ الطب اعتنى الفاطميوف عناية فائقة بالطب وأغدقوا عمى األطباء اليبات والعطايا 
وقمدوىـ المناصب العميا، مما ساعد عمى حيث الطمبة أو العمماء المشتغميف بالطب عمى التفوؽ فى 

بية خاصة عمميـ، وكاف مف أىـ شروط الطبيب الناجح أف يكوف مممًّا بالعمـو الفمسفية والمغات األجن
السريانية واليونانية، وكاف الطب إلى جانب كونو يدرس فى العصر الفاطمى نظريًّا كاف يدرس عمميًّا 

                                                 

١ِو   (1) ىج١و األ ٍّه، ػي ٌا ٍمت ٌا قزبه، ٠ٚ َجؾٟ أؽّل آث هللا ػج١ل ٓث ِؾّل ثبٌّ غٕلٞ اٌّ غ١ُ وزبة ، ٌٌٗا ٌٕز  ا

ٕبثبد وزبة ػْو ٟف ٚاإل ٔبد ِغٍلاد،ٚ  ل٠ب وزبة ػْو اصٟٕ ٟف ٌا ؼو ِغٍلاً،ٚ  ِبد صالس اٌْ  هث١غ ٟف ِغٍلاد، 

ّبئخ، ػْو٠ٓ ٍٕخ ا٢فو، ْ  ٚفَّْٛ أهثغ ٌٚٗ ٚأهثؼ ّب ؾّل ٓث أؽّل ٓث ػض  ِ ل٠ٓ ٌّ ٌا  ّ َِب ٟ٘ج )اال ن ٍٕخ. )ٌا

ٟ، د  ٘ج ن ٕجالء،ِ 1894٘ـ/945ٌا ١ٍو أػالَ ٌا خ، ث١وٚد َ(:  ٌٍب  -(؛ 8511،ٓ  19َ، ط 5221ئٍَخ ه

 ٓ  ، ٓ ١١ّ ٌفٛب ٟ ػٖو ا ٖو ف وٚه:ِ   ٍٓ ل٠ ّبي ٌا  .882ِؾّل ع

ٌفم١ٗ   (5) ٟ ا ٌمٙب ؼالِخ ا ؾّل ػجل أٛث ٌا ٟ ػٍٟ ٓث عؼفو ٓث ٍالِخ ٓث هللاِ  ٟ، لٙب ْبفؼ ٞ، ٌا ٖو ٟ اٌّ ٚبػ ٌم ِٖو،  ا

ٕج ِٚئٌف ١ٍو أػالَ ٌا  :ٟ ٘ج ن ًَٕلا. )ٌا ِ غوًكاٚ  ٙبةِ  ٓ  -(؛ 8812،ٓ  19الء، ط وزبة اٌْ ل٠ ّبي ٌا ِؾّل ع

 ٓ  ،ٓ ١١ّ ٌفٛب ٟ ػٖو ا ٖو ف  .882ٍوٚه:ِ 

ُ، د  (   أٛث8) ١ٙض ٓ ٌا ٓ ث ؾَ ٓ ٌا ٓ ث ؾَ ٟ ٌا ـ / 482 – 824ػٍ ٘912  - 1242 ٟ وح ف ٌم٘ب َ ثب ٚألب ٖو  ٝ ك٠بهِ  ٍبفو ٌا  ،َ

ٓ أٟث غ االى٘و. )اث غِب ١ٕجؼخ ٌا ُ ٓث ف١ٍف  أ ٌمٍب ٓ ا ّل ث ً أؽ ٌؼجب ٛ ا ٓ أث ٌل٠ ٛفك ا ٟ، د ِ) ٞ ٌاقيهع َؼل ٌ ٌا ٔٛ ٗ ٓث ٠

ْ،ٛ  1519٘ـ/115 طؾب ٌٌم ٓث ٌا وإ ا ٕؾؾٗ ِا  ٚ ٔمٍٗ ٛجبء،ٚ  ٛجمبد األ ٔجبء ٟف  ْ األ ٘ج١خ، 1َ(: ػ١ٛ ٌّطجؼخ اٌٛ ، ا

ٓ 5َ، ط 1558 ٓ  -(؛ 95 - 92،   ، ٓ ١١ّ ٌفٛب ٟ ػٖو ا ٖو ف وٚه:ِ   ٍٓ ل٠ ّبي ٌا ّل ع  .882ِؾ
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في المارستانات التي كانت في مقـا كميات الطب حاليًّا ويتخرج فييا الطبيب متخصًصا باطنيًّا أو 
 (.ٔجراًحا أو كحاالً يعالج أمراض العيوف )

ستاف مطمؽ الحرية فى إجراء التجارب المختمفة لمعرفة انسب األساليب وكاف لمدارسيف في المار 
ذا نجحت تمؾ التجارب تدوف في كتب خاصة لإلطالع عمييا )  (.ٕلمعالج وا 

وكاف عمى الطبيب دراسة المؤلفات والكتب الطبية إلى جانب عقد المجالس الطبية، حيث كاف 
لكتب الطبية ويأتى إلى تالمذتو مف األطباء الطبيب الكبير يجمس فى القاعة المجيزة بخزائف ا

الدارسيف يجمسوف بيف يديو فيجرى معيـ المباحث الطبية والنظر فى المراجع العممية، كما كاف يمر 
 (.ٖمع التالميذ عمى المرضى )

واشتُير مف األطباء والفالسفة أبو الحسف عمى بف رضواف، وأصبح بفضؿ ِجدِّه واجتياده 
لبالط الفاطمي. وتدؿ الكتب التي ألفيا في الطب عمى َسعة فكره واطالعو، كما رئيس األطباء في ا

أف لو كتًبا في الفمسفة والمنطؽ، وغيرىما مف عمـو الحكمة. وكاف ابف رضواف مجدًدا في صناعتو، 
فـم يعتمد في مؤلفاتو عمى النقؿ والشرح مف كتب مف كاف قبمو مف األطباء، بؿ كانت لو ناحية 

لتفكير واالبتكار، وظؿ طيمة حياتو في كفاح وعمؿ متصؿ إلى أف توفى نحو سنة خصبة مف ا
 (.ٗـ في خالفة المستنصر باهلل الفاطمي )ٚٙٓٔىػ/ٓٙٗ

ومف أشير أطباء العامة الذيف نبغوا فى الطب فى عيد الخميفة العزيز باهلل طبيب ييودى 
وكذلؾ أبو جعفر يوسؼ بف  مصرى اسمو إبراىـي بف الزفاف وأبو كثير بف الحسف بف إسحؽ،

                                                 

ل٠ٕ ( 1) ٌٚا  ٟ ١ٍَب ٓ: ربهـ٠ اإلٍالَ ٌا ١ُ٘ ؽَ وح ؽَٓ اثوا ٌم٘ب ٖو٠خ، ا ٚخ اٌّ ٌٕٙ ىزجخ ا  ِ ،ٟ ّبػ ٚاالعز ٌضمبٟف  ٚا  ٟ

ٓ 8َ، ط1991  ،422. 

ٟ االٚي    (5) ّ ٌفٛب ؼٖو ا ٟ ٌا ١ّخ ف ؼٍ ؾووخ ٌا ٖ: ٌا ل٠و  ٍٛ ٗ أث ١َلٛ  ١ٍخ 412 -825ٌا ٛهح، و ِْٕ َز١و غ١و  ِبع خ  ٌٍب ٘ـ، ه

 ٛ ١ٍٛ ؼخ ا ٓ 1951االكاة، عِب  ،َ585. 

١ّخ،    ( 8) ؼٍ ؾووخ ٌا ٖ : ٌا ل٠و  ٍٛ ٗ أث ١َلٛ   .588ٓ ٌا

ٕج١بً فم١واً، ٠زىَت   ( 4)  ْ ٖو، وب ٗ كاه وج١وح ّث ٌٚ ١ٔف،  ٖب ٌز ٕبؽت ا  ،ٞ ٖو ٓ عؼفو اٌّ ٟ ث ٓ ػٍ ْ ث ٛا ٓ هٙ ٟ ث ػٍ

 َ ١ّي، فل ّب ر ٌٚ ٖٛ فجبىاً،  ُ، وْب أث ٙالٌٙ  ٚ ٚاًئ ِن٘ت األ َفخٚ  ٌٍف ٚأؽىُ ا  ،ٗ طت، ففبق ف١ ّزغً ٟف ٌا ُ، ا غ١ ٌٕز ثب

ٕٕف وزبثبً  ٛجبء،  ٌ األ ٖ، هئ١ ١ٖو طت، ف ُ ثٌب ؾبو ً،  ٌا ٌف١ ٟ ػالط كاء ا خ ف ٌٍب ه ىزت،ٚ  ٓ ٌا ٕبػخِ  ً اٌٖ ١ٖ ٟ رؾ ف

ٍٕخ صالس  ِبد   ٚ،ُ ٍٍ  ٚ ١ٍٗ ٍٕٝ اهللا ػ ٕب  ٔج١ ٛح  ٔج خ ٟف  ِمٌب ٛد،  ٌٕف ثؼل اٌّ خ ٟف ثمبء ٌا ٌٍب ه ظ،ٚ  ٌفٌب خ ٟف ا ٌٍب ٚه

ٟ، د  ٘ج ن ّْب ٌا ؾّل ٓث أؽّل ٓث ػض  ِ ل٠ٓ ٌّ ٌا  ّ َِب ٟ٘ج )اال ن ّبئخ. )ٌا ٚأهثؼ  ١َٓ ١ٍو 1894٘ـ/945ٚفّ  :)َ

خ، ث١وٚد أػ ٌٍب ئٍَخ ه ٕجالء،ِ  َ ٌا ٓ 19َ، ط 5221ال  ،8919.) 
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(. وأبو الحسف سيالف كاف طبيًبا نصرانيًّا مف أىؿ مصر، خدـ الخمفاء المصرييف، ارتفع ٔحسداى)
جاىو في األيـا العزيزية، وتوفى أيـا العزيز باهلل يـو السبت خمس مف ذى الحجة سنة ثمانيف 

(. والطبيب أعيف بف ٕقصر الشمع)وثمثمائة، واخرج يـو األحد بعد صالة الظير إلى كنيسة الرـو ب
ـ، ولو كتاب "كناش" وىو كتاب فى ٜٜ٘ىػ/ٖ٘ٛأعيف الذى اشتير أيـا الخميفة العزيز باهلل، ت 

 (.ٖأمراض العيف ومداواتيا )
وفى عيد الخميفة الحاكـ بأمر اهلل اشتُير الطبيب إسحؽ بف إبراىـي بف نسطاس، الذي أفاض 

(، والطبيب أبو الفتح منصور بف سيالف بف ٗكـ بأمر اهلل )في صناعة الطب وكاف في خدمة الحا
مقشر، كاف طبيًبا نصرانًيا مشيورًا، لو دراية وخبرة بصناعة الطب، وكاف طبيب الحاكـ بأمر اهلل ومف 

 (.٘الخواص، وتوفي فى أيـا الحاكـ )
تركيب ووفد إلى مصر أبو عبد اهلل التميمى المقدسى، وكاف بارًعا فى الطب يتقف صناعة 

المعاجيف واألدوية، وكاف قد انتقؿ إلى مصر وأقـا بيا، وأدرؾ الدولة الفاطمية واتصؿ بالوزير يعقوب 
بف كمس وصنؼ لو كتاًبا فى عدة مجمدات سماه "مادة البقاء بإصالح فساد اليواء والتحرز مف ضرر 

 (.ٙة المعز )األوباء"، وكاف يمتقى بأطباء مصر، ويناظرىـ وأطباء المغرب القادميف صحب
ـ  وكذلؾ برز بمصر العديد مف العمماء الذيف اضطروا إلى امتياف ميف يدوية إلى جانب أني
مف العمماء، حتى يتقوتوا، ومنيـ أبو العباس أحمد ابف محمد الدبيمى الخياط المتوفى سنة 

كاف يخيط ـ، وكاف فقييًا وعالًما بالمذىب الشافعى، وكاف يكسب ويتقوت مف الخياطة، فٖٜٛىػ/ٖٖٚ
ـ ودانقيف ىما نفقة طعامو وكسوتو حتى ال يحتاج ألحد )  (.ٚقميًصا فى جمعو بدرى

                                                 

ؼي٠ي ثبهلل، ث١وٚد  ( 1) و : ٌا ٓ 1955ػبهف رِب  ،َ55. 

ٛجبء، ط  (5) ٛجمبد األ  ٝ ٔجبء ف ْ اال ١ٕجؼخ: ػ١ٛ ٝ أ ٓ أث ْ. )اث َب ٓ و١ ْ ث ّب ٓ ػض ْ ث ٙال  ٍٓ ؾَ ٛ ٌا  (.59،ٓ 5أث

(8 ) ١ّ ٗ موو ع ٌٚ ٖو٠خ،  ل٠به اٌّ ٟ ٌا ١ًّيا ف ِز ٛج١جًب   ْ ٓ وب ١ٔ ّب ٚص  ٌ ٍٕخ فّ ٌمؼلح  ٜ ا ٙو م  ّٟ ٝ ف ٛف غخ، ر ؼٌب  ِٓ ؽَ  ًٚ

ٛجبء، ط ٛجمبد األ  ٝ ٔجبء ف ْ اال ٕج١ؼخ: ػ١ٛ ٝ أ ٓ أث ّبئخ. )اث ٍض  (.59،ٓ 5ٚص

ٛجبء، ط ( 4) ٛجمبد األ ٔجبء ٝف  ْ اال ٕج١ؼخ: ػ١ٛ طًب ٓث عو٠ظ. )آث أٝث أ ١ُ٘ ٓث َٔ ؾك ٓث اثوا ة ٍا ، 5اٛث ٠ؼٛم

ٓ51.) 

ْ ا ( 2) ٕج١ؼخ : ػ١ٛ ٝ أ ٓ أث ٛجبء، ط اث ٛجمبد األ  ٝ ٔجبء ف ٓ 5ال  ،59. 

ٛجبء،  ( 1) ٛجمبد األ ٔجبء ٝف  ْ اال ٕج١ؼخ: ػ١ٛ ٟ. )آث أٝث أ ١ّّ ٌز ؼ١ل ا  ٍ ؾّل ٓث أؽّل ٓث  ِ ؾّل ٓث ٘ٛ اٛث ػجل هللاِ 

 (.59 –59،ٓ 5ط

١ِخ، ط ( 9) ٚبهح اإلٍال ؾ ِزي : ٌا  َ ٓ 1آك  ،845. 
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وبرز أبو الحسف عمى بف إبراىـي بف سعيد بف يوسؼ الحوفى النحوى، وكاف أحد العمماء 
، ولو العديد مف تالميذه الذيف نبغوا عمى يديو وقيؿ أنو م ف البارزيف فى العربية وتفسير القرآف الكرـي

ريؼ بمبيس فجميع ريفيا يسمونو "الحوؼ"، وقيؿ أنو مف قرية يقاؿ ليا "َشْبرا المبخة" مف أعماؿ 
نو جاء إلى مصر وقرأ وصنؼ فى النحو وكذلؾ فى إعراب القرآف كتاًبا فى عشر مجمدات  الشرقية، وا 

 (.ٔـ )ٖٛٓٔىػ/ٖٓٗوتوفى بيا سنة 
الحسف عمى الشابشتى، الذى قرَّبو العزيز  ونبغ فى التاريخ الحسف بف إبراىـي بف زوالؽ وأبو

 (.ٕوواله خزانة كتبو )
واشتير كذلؾ أبو الحسف طاىر بف أحمد المصرى الجوىرى المعروؼ بإبف بابشاذ، وقد غادر 
مصر إلى بغداد يتاجر فى الجوىر فأخذ مف عممائيا ـث عاد إلى مصر واشتير أمره فخدـ فى ديواف 

نيا "المقدمة" وشرحيا و"شرح الُجَمؿ"، ولو تعاليؽ فى النحو فى خمسة اإلنشاء، ولو تصانيؼ عديدة م
(. ٖـ )ٙٚٓٔىػ/ٜٙٗعشر مجمًدا وقد سقط مف سطح جامع عمرو بف العاص فمات لوقتو سنة 

وعبد اهلل بف برى بف عبد الجبار أبو محمد المصرى النحو المغوى، وكاف ضمًيعا فى المغة العربية، 
ـ وتوفى سنة ٘ٓٓٔىػ/ٜٜٗالبالد، وكاف قد ولد بمصر سنة  ووفد إليو الناس مف سائر

(. ومحمود بف إسماعيؿ بف قادوس أبو الفتح الدمياطى كاتب اإلنشاء بمصر، ٗـ )ٙٛٔٔىػ/ٕٛ٘
 (.٘ـ)ٙ٘ٔٔىػ/ٔ٘٘وكاف يسمى "ذا البالغتيف" ومات سنة 

فى عيد  ويذكر ياقوت الحموى أف عمى بف نصر الزنبقى كاف مف عمماء العربية بجامع عمرو
ـ عمى يديو وخاصة عمـو المغة واألدب )  (.ٙعبد العزيز ولو تالميذ كثيروف تمقوا العم

كما ذكر ابف خمكاف أف أسامة جنادة كاف مف العمماء المتميزيف فى المغة والنحو المشيوريف، 
ف عممو وكاف يعمؿ رئيس المؤذنيف بجامع عمرو، ولو الكثير مف تالميذه الذيف تحمقوا حولو ونيموا م

ـ، وكاف مف كبار ٖ٘ٓٔىػ/٘ٗٗ(. واشتير كذلؾ أبو العباس أحمد بف ىاشـ المصرى المتوفى سنة ٚ)
                                                 

ٚف١بد، ط   (1)  : ْ ٓ فٍىب ٓ 8اث ٝ : ؽ -؛ 821 –822،  ٛ ١َٛ وح، ط ٌا ؾٙب ٓ اٌّ َ1 ٓ  ،285. 

َ، ط   (5) ـ اإلٍال ُ : ربه٠ ١٘ ٓ اثوا ٓ 8ؽَ  ،129. 

وح، ط  ( 8) ؾٙب ٓ اٌّ ٝ : ؽَ ٛ ١َٛ ٓ 1ٌا  ،285. 

(4)   ٓ  ،ٗ َٔف  : ٝ ٛ ١َٛ  .288ٌا

(2)   ٓ  ،ٗ َٔف  : ٝ ٛ ١َٛ  .218ٌا

ُ األكثبء، ط  ( 1) ؼغ  ِ: ٜ ؾّٛ د ٌا ٓ ٠2بٛل  ،99. 

ٚف١بد، ط  ( 9)  : ْ ٓ فٍىب ٓ 1اث  ،119. 
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(. وكذلؾ ٔكبار المحدِّثيف والقراء فى عصره، واشتير بتدريس عـم القراءات فى حمقاتو بالجامع األزىر)
ـ بف عمى بف الطفاؿ اإلسكندرى إلقراء الن ـ العربية )اشتُير باإلسكندرية النحو عبد الكري  (.ٕحو وعمو

واحترؼ العديد مف العامة مينة الوراقة حبًّا فى العـم أكثر مف احترافيـ ليا لكسب العيش، وكاف 
أبو الحسيف عمى بف َبقا المصرى مف عمماء الحديث فى عيد المستنصر، وتوفى سنة 

 (.ٖتب والمجمدات)ـ، واشتير بالوراقة والنَّْسخ، فكاف ينسخ فى داره العديد مف الكٛ٘ٓٔىػ/ٓ٘ٗ
(، وكاف يجمس فى دىميز داره فى الفسطاط ويفد ٗكما اشتُير أيًضا بداللة الكتب ابف صورة )

(. واشتير ٘ويفد إليو الطالب والعمماء واألدباء يعرض عمييـ الكتب ويظموف كذلؾ إلى نياية اليـو )
الحديث لو حمقة يمقى بالتجارة فى الكتب، وكاف عالًما ب -فى عيد المستنصر  -أبو إسحؽ الحباؿ 

(. وأحمد بف ىاروف األسوانى مف مدينة أسواف، كاف ٙبيا دروسو عمى تالميذه فى المسجد الجامع )
 (.ٚكاف مف أساتذة عـم الحديث ومف الفقياء البارزيف فى ذلؾ العصر )

ىذه ىي البيئة العممية التي عاش فييا سوداني مصر في العصر الفاطمي األوؿ، بؿ وتاثروا 
ـ.بيا وق  در لبعضيـ أف يشاركوا مشاركة ايجابية في الحياة في مصر وفي بالدى

 أثر البيئة العممية المصرية عمى سوداني وادي النيؿ في العصر الفاطمي األوؿ 
كانت لمبيئة العممية في مصر في العصر الفاطمي األوؿ تاثير واضح عمى سودانْي وادي 

عممية واألدبية التي نشطت في مدينة أسواف المتاخمة النيؿ، ويتضح ىذا األثر مف خالؿ الحركة ال
                                                 

وح، ط ٌا  (1) ؾٙب ٓ اٌّ ٝ : ؽَ ٛ ١َٛ1 ٓ  ،555. 

ٍف، د   (5) ؾّل ٓث ٠ٛ  ِ ل٠ٓ ػٍٝ ٓث ّبي ٌا ٌمفطٝ )ع ؾّل 1545٘ـ/141ا ٌٕؾبح، رؾم١كِ  ٕٖب ا ٚاح ػٍٝ أث و ٔجٖب ٌا َ(: ا

وح  ٌم٘ب ٟ، ا ؼوث ٌفىو ٌا ُ، كاه ا ١٘ ً اثوا ٌٚف ٛ ا ٓ 5َ، ط1955أث  ،114. 

ٌفالػ ػجل ٌا ( 8) ل٠ٓ أٛث ا ٙبة ٌا  ّ ّبك ؼ ّبك )آث ٌا ؼ ٟ، د آث ٌا ْم ِل ٕجٍٟ ٌا ؾ ؼىوٞ ٌا ؾّل ٌا  ِ ؾٟ ٓث أؽّل ٓث

ٛ، كاه 1195٘ـ/1259 ٔبإٚ ِؾّٛك األه ٔبإٚٛٚ  ٌمبكه األه ٓ م٘ت، رؾمك ػجل ا ن٘ت ٟف أفجبهِ  نهاد ٌا  ّ:)َ

ٛه٠ب  و،ٍ  ٍْٕ ٓ وض١وٌ  ٓ 8َ، ط 1951اث  ،552. 

وب ( 4) ٛهح،ٚ   ٕ ؼوٚف ثبٓث ٖبهٜ اٌّ ؾَٓ ػٍٝ ٓث فٍف األٔ و ٓث أٝث ٌا ٕٔب ٌفزؼ  ْ ٘ٛ أٛث ا ْ ٌٗ كها٠خ وج١وح ثفٕٛ

ىزت. ) آث فٍىْب :  ِٕٗ ٌا ْزوْٚ  ّبء ٠ ؼٍ ٌٚا ٚاألهثؼبء األكثبء  ِٝ األؽل  ١ٌٗ ٝف كاهٖ ٠ٛ غ ا وْب ٠غّز ٕٙخ،ٚ  ه اٌّ ٍر

ٓ 1ٚف١بد، ط   ،18. 

ْ، ط  ( 2) ٚف١بد األػ١ب  : ْ ٓ فٍىب ٓ 1اث  ،18. 

(1 )  ٓ ١ّخ،  ؼٍ ؾووخ ٌا ل٠وح: ٌا  ٍٛ ٗ أث ١َلٛ   .55ٌا

ٛٝف ف ( 9) ؼي ل١ً اٗٔ ر ٜ، 994٘ـ 814ٝ ػٙل اٌّ ً عؼفو ٓث صؼٍت األكٛف ٌٚف َِب أٝث ا ْـ١ اإل ٜ ) ٌا َ. )األكٛف

ٜ، 1549٘ـ/945د ؾبعو ٗ ٌا واعؼخٛ   ِ،ٓ ؾّل ؽَ ؼلِ  ؼ١ل، رؾم١كٍ  غجبء اٌٖ ّبءٔ  غ ٍأ غِب ؼ١ل ٌا غ اٌَ طٌب َ(: ٌا

وح  ٌم٘ب ٌٍىزبة، ا خ  ؼِب ٖو٠خ ٌا ١ٙئخ اٌّ ٓ  5221ٌا  (.  144ـ  148َ، 
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لمنوبة، تمؾ المدينة العامرة بالسكاف والتجارة، والتي بنيت عمى شاطىء النيؿ، وىي محاطة بأراضي 
 (.  ٕ(، ومدف ِقْفط، ومدينة إسنا، ومدينة قوص )ٔممتازة لزراعة الحبوب )

في الحياة العسكرية في العصر الفاطمي  وفضاًل عف أف سودانْي وادي النيؿ قد شكموا قطاًعا
(، كاف ٖاألوؿ وخاصة أيـا الخميفة المستنصر باهلل، وذلؾ لتشجيع أمو التي كانت سودانية األصؿ )

كاف لمنوبيات دوًر ميـ في الحياة المصرية، فكثيرات منيف قمف بتربية أوالد السالطيف وتنظـي االفراح 
 (.ٗواألعياد وترتيب شئوف الحرـي السمطاني )

نجد أف سوداني وادي النيؿ قد تاثروا وأثروا في الحياتيف السياسية والثقافية داخؿ المجتمع 
 (، ويرجع ذلؾ التاثير والتأثر في العصر الفاطمي األوؿ إلى أسباب كثيرة، منيا:٘المصري)
: سماحة أىؿ مصر وترحيبيـ بالقادميف إليو بدوف تفرقة بسبب الموف أو األصؿ،  أوالً 

متيـ معاممة إخوة يجمعيـ ديف واحد وىدؼ واحد، باإلضافة إلى كرميـ، فقد كاف المصريوف ومعام
ـ يد العوف عند الحاجة إلييـ ، ويساعدوىـ فى حالة الطمب، حتى لو كانوا أغنياء.  يمدوف لي

ب
ً
ٍ : اندماجيـ واختالطيـ اليومى بالعمماء والطالب المصرييف فى حمقات الدرس التى كانت  ثَب

بالمساجد الجامعة، والتى كانت تتمتع بالحرية في المناقشات بيف الطمبة بعضيـ بعًضا، مما تعقد 
 (.ٙساعد عمى تبادؿ األفكار بيف سوداني وادي النيؿ وغيرىـ مف الطالب )

: كاف نظـا التعمـي فى الجامع األزىر يتيح أيًضا فرصة االختالط، حيث كانت الدراسة  ثبنثب
الخميس والجمعة، فكانت فرصة لسوداني وادي النيؿ  لمخروج واالختالط فى األزىر تعطؿ يومى 

اليومى بالمصرييف، والتعامؿ مع الشعب المصرى، مما كاف لو األثر الكبير فى عممية التبادؿ الثقافى 
ـ وبيف المصرييف.  بيني

ب
ً
ية فى : كاف النتشار الجوامع في مدف أسواف وقفط وقوص أثره في إثراء الحركة الفكر  رابع

صعيد مصر، وكانت تعقد حمقات الدرس في ىذه الجوامع، ويفد إلييا طالب العـم مف كؿ مكاف، 
                                                 

ُ ػجل (1)  ١ٍ ؼ ٓ ػجل ٌا  ،ً ١ٕ ٞ ٌا ٚاك  ٟ َ ف ٚبهح اإلٍال ٓ فٚو : ؽ وؽّ  .592ٌا

وح، ط 5) ؾٙب ٓ اٌّ ٟ : ؽَ ٛ ١َٛ ٓ 1( ٌا  ،191. 

ٜ، ط (8)  قط ٞ : ٌا ّمو٠ي ٓ 1ٌا  ،94. 

 (4) ٓ  ،َ ً االٍال ٟ ظ ً ف ١ٕ ٞ ٌا ٚاك  ْ ٛكا  ٍ: ٞ ٕٚب ؾف  .19أؽّل ٌا

و(2)  ٌم٘ب ٌٍىزبة، ا خ  ؼِب ٖو٠خ ٌا ١ٙئخ اٌّ ؼوث١خ، ٌا ٚبهح ٌا ؾ ٌٚا ٛك  ٞ : اٌَ ٖ ثٚل ٓ 1991ح ػجل  ،َ158 

ٛف١م١خ، ط1) ٌز ٜ ا قط ّب : ٌا ِجبهن ثب  ٝ ٓ 4( ػٍ  ،12. 
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وبرز منيـ ابف األرقط الحسيني النحوي الذي درس بأسواف، ـث قـا بالتدريس في قوص واستمر بيا 
األُدفوي (. كذلؾ نبغ في مدينة أدفو األديب والعاـل المفسر أبو بكر محمد بف عمى ٔحتى وفاتو )

(. وكاف جامع مدينة قفط مف الجوامع التي أثرت الحياة الفكرية ٕصاحب كتب تفسير القراف المجيد )
ـ  في صعيد مصر والنوبة واشتير بيا ابف غازي العذري األنماطى، الذي كاف يجمس لتدريس عمو

 (.ٖالمغة واألدب والطب والرياضيات والمنطؽ )
وقوص في العصر الفاطمي األوؿ دورًا في ىذه الحركة  كما لعبت الجوامع في مدينتى إسنا

الفكرية في الصعيد فقد انفردت ُأسرات بأكمميا في االشتغاؿ بيذا المجاؿ، ومنيـ "بنو السديد" فكانوا مف 
ـ، و"بنو النضر" الذيف بنوا  أرباب العـم وتولى المناصب الدينية، و"بنو الخطيب" اشتيروا باالشتغاؿ بالعم

ـ زمف ٙٙٓٔىػ/ٜ٘ٗة بمدينة إسنا ومف الخميفة الظاىر، ـث أدخموا عميو التحسينات سنة جامع الخطب
الخميفة المستنصر. وكاف مف أشير عممائيـ عمي بف النصر، فقد نبغ في عمـو عصره، وكاف عالًما 

ـ )   (.     ٗبالديف والمغة واألدب، أما قوص فكاف بيا ستة عشر مكاًنا لمدرس وحمقات العم
ؼ سوداف وادي النيؿ المساجد قبؿ العصر الفاطمي األوؿ؛ ألنيا كانت مكاًنا لمعبادة وقد عر 

ـ  والوعظ واإلرشاد، وقد اىـت الرعيؿ األوؿ مف العمماء بإنشاء المساجد لنشر تعالـي اإلسالـ فاىـت بعضي
ـ الفقو، بينما جمعت بعض المساجد بيف المنيجيف  (.٘) بتدريس القرآف، وركز البعض اآلخر بتعمي

أما عف الربط في سوداف وادي النيؿ، فكاف أوؿ مف ذكر الرباط ىناؾ ابف سمـي األسواني في 
أثناء تجولو في مممكة عموة إذ وصفيا بقولو: "وفييا أبنية حساف ودور واسعة وكنائس كثيرة الذىب، 

العصر  (، أما الزوايا فـم تكف موجودة خالؿٙوبساتيف، وليا ربض فيو جماعة مف المسمميف")
 (.ٚالفاطمي األوؿ )

                                                 

ؾّل،  د (1)      ِ وؽّٓ ٓث أٝث ثىو ٓث ل٠ٓ ػجل ٌا ٟٛ ) عالي ٌا ١َٛ ٛجمبد 1122٘ـ / 911ٌا ػبح ٟف  َ (: ثغ١خ اٌٛ

ٖو   ِ،ٟ ؾٍج ٟ ٌا ٌجبث ٝ ا طجؼخ ػ١َ  ِ،ُ ١٘ ً اثوا ٌٚف ٛ ا ؾّل أث ٌٕؾبح، رؾم١كِ  ٚا  ٓ ١٠ٛ ٌٍغ ٓ 1914ا  ،َ42. 

ْ، ط (5)     لا ٌٍج ُ ا ؼغ  ِ: ٞ ؾّٛ د ٌا ٓ ٠1بٛل  ،121. 

ٚاح، ط   (8)  و ٔجبء ٌا ٟ : ا ٌمفط ٓ 5ا  ،54. 

 (4)   ٓ ؼ١ل،  غ اٌَ طٌب ٞ : ٌا  .44األكٛف

وح  (2)  ٌم٘ب ١ِخ، ا ؼوث١خ اإلٍال ٚبهح ٌا ؾ ٍٟٛ : ٌا قوٛث ه  -؛  122َ،ٓ  1915ػٍٟ ؽَٓ ٌا ٌّب ٞ ثبى :ِ  ٖٚب ووَ ٌا

ٖو٠خ، ٌا ٛ اٌّ ىزجخ االٔغٍ ٛثخ،ِ  ٌٕ وح ا  .891َ، 5221م٘ب

ٜ، ط (1)    قط ٞ : ٌا ّمو٠ي ٓ 1ٌا ٟ ؛ 191،  ٛٔا ُ األٍ ١ٍ  ٍٓ ٓ اث ٓ  -ٔماًل ػ ٛثخ،  ٌٕ ه ا ٌّب  ِ: ٞ ٖٚب َ ٌا  .898وو

و (9)   ط٘ب ْبه.) ٌا ٔز ١ٔخ ٟف اال ٌز١غب طو٠مخ ا ِب ثلأد ٌا غ ػْو ػٕل ٌزٍب ٌموْ ا ٓ ا  ِ ٌضبٟٔ ف ا ٌٕٖ ٚا٠ب اال ٟف ا ي ٌُ رظٙو ٌا

ٛ ١ْو : االكة اٌٖ ٌج ٝ ا ٛ ِؾّل ػٍ ١ٔخ،  ٛكا ٌلاه اٌَ ْ، ا ٛكا ٟ اٌَ ٟ ف َ 1ف قوٛٛ ٓ 1992، ٌا  ،َ29 .) 
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ـ ٔونتيجة تقبؿ المجتمع المصري ليـ واستخداميـ في الجيش المصري كرماة ) (، واستخدامي
ـ ٕلمقضاء عمى بعض الثورات التي كانت تيب مف حيف إلى آخر ضد الخمفاء الفاطمييف ) (، وتأثرى

الكثير في عمـو العصر آنذاؾ:  خالؿ معايشتيـ بالثقافة اإلسالمية التي فتحت أبوابيا ليـ، برز منيـ
 (. ٖفي الفقو اإلسالمي والفتيا والتاريخ والتصوؼ والشعر وغيرىا مف العمـو )

( مولي األزد؛ إذ كاف مفتي أىؿ مصر، وعنو أخذ الميث بف ٗفكاف منيـ يزيد بف أبي حبيب)
بعض الصحابة المقيميف  ( أخذ العـم عفٚ( أبواه مف أىؿ النوبة )ٙ( وكاف يزيد أسوَدا نوبيًّا، )٘سعد)

(. وكاف عالماً ٛالمقيميف بمصر، وىو أوؿ مف نشر العـم بمصر في الحالؿ والحرـا ومسائؿ الفقو )
بالفتف والحروب فيما يتعمؽ بفتح مصر وشؤونيا ووالتيا وىو أحد األركاف الذيف نقؿ عنيـ الكندي 

 (.ٜالميث بف سعد )كتابو "والة مصر وقضاتيا"، وكاف مف أشير تالميذ عبد اهلل بف لييعة و 

                                                 

ؾلق. (1)      ِبح ٌا ؼوة ه ُ ٌا ٍٛك ػ١ٍٙ نا أ ٌٙٚ  ،َ ٙب ٚاٌَ ًٕج  وِٟ ثٌب ىج١وح ٟف ٌا ُ ٌا ّٙوٙر  ُٚ ٌجواػٙز ِٖب  ٛا وو ٍزقِل ا

ٚك ١ّخٚ  ٌفٛب ٌٚخ ا ل ٛ ٌا ٍٛم ١ِخ ؽٝز  ٖو اإلٍال  ِ ْ ٟف ع١ِ ١ٛٔ ٛكا ك : اٌَ ؾّل ؽَٓ كٚا ٛىٜ أثبظخِ  (ٍ ٟ هُ٘ ف

ٍبد اإلفو٠م١خ،  لها ٌٚا ٌجؾٛس  ؼٙل ا ٛهح،ِ  ِْٕ َز١و غ١و  ِبع خ  ٌٍب ّبػ١خ، ه ٚاالعز ٖبك٠خ  ٚااللز ١ٍخ  ١َب ؾ١بح ٌا ٌا

وح  ٌم٘ب ؼخ ا ٓ 1959عِب  ،َ52  .) 

ىزت رؾذ هُل (5)     ٖٛهح ثلاه ٌا قطِٛٛٗ   ِ،ْ ِب ي وآح ٌا غٛىٜ :ِ  ُ 11، ط 221آث ٌا ٚف١ٍ ١ِىو ُ األٚي  ٌَم ، ا

ٌضبٟٔ 12511 ُ ا ٌَم ٚا ٚف١ٍُ ،  ١ِىو ش  ٌضٌب غيء 45982ٚا ٌٚا ٚف١ٍُ  – 15،  ١ِىو ٌضبٟٔ  ٚا َُ األٚي  ٌم ، 12511ا

ٚف١ٍُ  ١ِىو ش  ٌضٌب ُ ا ٌَم وح، ط  –؛  85551ٚا ي٘ا ٌٕغَٛ ٌا ُ  –؛  151،ٓ  4آث رغوٜ ثوكٜ : ا ١٘ ؽَٓ اثوا

 ٓ ٖو،   ِٟ ْ ف ١ّٛ ٌفٛب ٓ : ا  .599ؽَ

ٌفزؼ ٌا(8)     ٓ ا  ِ،َ ٖو ٟف فغو اإلٍال ف :ِ  ّبػ١ً وّب ٌؼوث١خ ١ٍلح ٍا ٚخ ا ٌٕٙ ١ٔخ، كاه ا ٌٛٛ ط ٌٚخ ٌا ل ؼوٟث اٌٝ ل١َب ٌا

ٓ 1992ٍٕخ   ،َ595. 

١ْ ًب، لبي (4)     ٛك ؽج ْ ٍأ وب ٕبؽ١خٚ  ه ٌا ـ ٍر ١ّ  َٚ ٞ أؽل األػال ٖو ُ اٌّ ٛال٘  ِٞ ٛ هعبء األىك ٗ أث ٌفم١ ٟ ؽج١ت ا ٓ أث ٠ي٠ل ث

ً ك ٓ ٘أ  ِٟ ْ أث ي : وب ٗ ٠ٛم ّؼز  ٍ. ٓ ١َ فّ ٗ صالسٚ  ٍٕ  ٟ ٌٚل رمو٠جًب ف ١ٙؼخ :   ٌٓ ٠ٛخ لبي اث ُ ػٍ ٘ ٖوٚ  ْؤد ّث ٔٚ خ  ٍٔم

 ٓ ٠ٚخ ث ؼب ِبهحِ  ٟ ا ٌٚل ف  ٗ ٠ٚمبي ٔا  ٞ و ؼِب ً ٌا طف١ ٓ ٌا و٠ه اث  ّٝ ٌٛ ٠ٛلِ   ٍٗ ُ أث١ ٌ : ٍا ٔٛ ٠ ٓ ١ٔخ. لبي اث ّب ُ ػض ٍجٙز فغ

َ، ط  ـ اإلٍال ٝ : ربه٠ ٘ج ن ِبئخ.) ٌا  ٚٓ ػْو٠ ١ٔخٚ  ّب ٍٕخ ص ِبد ٠ي٠ل  ١ٙؼخ :   ٌٓ ٚلبي اث  .ْ ٍف١ب  ٟ ٓ 2أث  ،154 .) 

ؼل )(2)      ٍ ١ٍش ٓث ٓ  ٌا ٌٛٝ ل١ٌ ث  ِ وْب ؾل٠ش،ٚ  ٌٚا ٌفٗم  ٖو ٟف ا  ًِ َِب ٘أ ؾبهس( ا ٓ، أٛث ٌا وؽّ ؼل ػجل ٌا  ٍ ١ٍش ٓث ٌا

ٍٕخ   ٝ ٛف ْٕلح ر ٍم ً ل ٓ ٘أ  ِٛ ٘ ٓ هفبػخ،ٚ  ـ / 192ث ْ، ط 912٘ ٚف١بد األػ١ب  : ْ ٓ فٍىب ٓ 4َ. )اث  ،59– 55.) 

ؾفبظ، ط (1)     ٟ : رنووح ٌا ٘ج ن ؾبفع ٌا ٓ 2ٌا  ،112. 

ْ ػج(9)    ٛكا ّج١ىخ : اٌَ  ٟ ٓ ِى  ،ْ ٌموٚ ٓ 84و ا  ،ٝ ٍط ؼٖٛه اٌٛ ٟ ٌا ٛثخ ف ٌٕ ٚا  َ َؼل : اإلٍال  ِٝ ٖطف  . 142؛ِ 

142 . 

وح (5)    ٌم٘ب ٖو٠خ، ا ٚخ اٌّ ٌٕٙ ىزجخ ا  ِ،َ ٓ : فغو اإلٍال ١ِ ٓ  1912أؽّل أ  ،َ191. 

ٛا  (9)  ٔٚ ٓ ك  ًِ ٚائ ٓ أ  ِْ ٓ فىب ٠ٚ ٌزل ٟ ؽووخ ا ٗ ف ْبهوز  ِٝ ٖبكه ٌا ٘ اٌّ ١ْو ثؼ ٚر ٙب،  ِؾلص ٖوٚ   ِٗ ؼل فم١  ٍٓ ١ٍش ث ٌا

ؼٍ ٛا ٌا ٔٚ َمالٟٔ ) أؽّل ٓث ػٍٝ ، د ك ؼ ٕبلت 1445٘ـ / 525ُ .) آث ؽغو ٌا  ِ ٌزوعّخ ٟف غ١ض١خ ثب وؽّخ ٌا َ (: ٌا
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أما إلمـا يزيد بف أبي حبيب بالتاريخ وفقيو بو. فيبدو ذلؾ واضًحا مما نقمو عنو عبد الرحمف بف 
عبد اهلل بف عبد الحكـ بف أعيف ابف الميث بف رافع المالكي القرشي المصري، المشيور بابف عبد 

ر وتارخيا منذ عيد طويؿ وحتي الحكـ في كتابو "فتوح مصر وأخبارىا". يبيف ذلؾ الكتاب أخبار مص
ـ وتاريخ مصر اإلسالمية، كؿ ذلؾ حفظو يزيد ونقمو عنو المؤرخوف )  (.ٔصدر اإلسال

وقد برز في العـم والفقو بمصر أيًضا بجانب يزيد بف أبي حبيب، مكحوؿ الشامي، وكاف 
ا قاؿ : فما مكحوؿ ممموًكا لعمرو بف سعيد بف العاص فوىبو لرجؿ مف ُىذيؿ بمصر وأنعـ عميو بي

، إال وقد سمعتو ـث قدمت المدينة فما خرجت منيا  خرجت مف مصر حتي ظننت أنو ليس بيا عـم
 (. ٕحتى ظننت أنو ليس بيا عـم إال وقد وسمعتو )

وكاف أيًضا مف العمماء البارزيف ياقوت الحبشي، وىو مف أفذاذ الرجاؿ، وىو تمميذ أبي العباس 
(، وأبو رجاء بف أحمد بف الربيع ٖير عمي العـم والتصوؼ )المرسي وخادمو، وكاف ذا فضؿ كب

ـ ٗاألسواني، الذي كاف فقييًا شاعرًا، مات في ذى الحجة عـا خمس وثالثيف وثمثمائة ) (. واالما
كماؿ الديف أبو المناقب أبو بكر بف محمد بف سابؽ الديف أبي بكر الخضيري السيوطي، الذي ولد 

وتوفى في خمس وخمسيف وثالثمائة. وأبو عمي الحسف بف الخضر ـ، ٕٜٔىػ/ٖٓٓبأسيوط بعد عـا 
ـ، ومحمد بف يوسؼ بف بالؿ األسواني، المتوفي ٜٔٚىػ/ٖٔٙاألسيوطي، مات في ربيع األوؿ سنة 

(. ومحمد بف عمى بف أحمد اإلمـا أبو بكر األدفوي المصري، الذي برع في ٘ـ )ٜٙٛىػ / ٖٙٚسنة 
 (.ٙـ)ٜٜٛىػ/ٖٛٛسنة  عمـو القرآف، وكاف سيد عصره، مات

                                                                                                                                 

وح  ٌم٘ب الق، ا ١ِو٠خ، ٛث طجؼخ األ ؼل، اٌّ  ٍٓ ١ٍش ث َ ٌا ِب ٔب اإل ِٛال ٔبٚ  ٓ ١ٍ1821ل ـ،  ٟ: رنووح 955٘ ٘ج ن ؾبفع ٌا ؛ ٌا

ؾبفع، ط  ٓ 1ٌا ْ، ط  -؛ 554،  ٚف١بد األػ١ب  : ْ ٓ فٍىب ٓ 4اث  ،55. 

   (1) ٞ ٖو ـ اٌّ ٌزبه٠ خ ثب ٛاكس فٕب ْ ؽ ٖ لل ٚك ٞ ثبػزجبه ٖو ئهؿِ  يِ  ٛ ٚأ  ٘، ُ ؾى ٓ ػجل ٌا ٓ ػجل هللا ث ٓ ث وؽّ ػجل ٌا

وؽّٓ ، د  ؾّل ٓث ػجل ٌا  ِ ل٠ٓ ٌّ ٌا  ّ( ٜ قٚب ـ، رؾم١ك  1491٘ـ / 925. )اٌَ ٌزبه٠ ٓ مَ ا ٛثـ١ ٌّ ٌز َ(: ػالَ ثب

و، ث١وٚد  ٍْٕ ١ّخٌ  ؼٍ ىزت ٌا ٔبي، كاه ٌا ي هٚى ٓ 5221فؤا  ،َ9 .) 

    (5) ٓ  ،ْ ِب ي وآح ٌا  ِ: ٞ غٛى ٓ ٌا  .152اث

   (8) ٓ وؽٍخ،  ٗ : ٌا ٓ ثطٛٛ  .52اث

وح، ط (4)    ؾٙب ٓ اٌّ ٟ : ؽَ ٛ ١َٛ ٓ 1ٌا  ،421. 

ٗ، ط (2)    َٔف  :ٝ ٛ ١َٛ ٓ 1ٌا  ،441 ،422. 

ٗ، ط (1)    َٔف  : ٟ ٛ ١َٛ ٓ 1ٌا  ،492. 
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وكانت األربطة والزوايا مف أشير المؤسسات العممية في العصر الفاطمي األوؿ، وأسيمت في 
ـ  إثراء الحركة الفكرية المصرية، فكاف الطالب يتحمقوف حوؿ كبار الصوفية والزىاد يأخذوف عني

بؿ المقطـ مثؿ رباط عموميـ ومنياجيـ في التصوؼ، ومف تمؾ ما كاف موجوًدا في القاىرة وعمى ج
األشراؼ ورباط بنت الخواص ورباط الحجازية بالقرافة الكبرى، كما كاف يوجد بجبؿ المقطـ العديد مف 

 (.ٔالزوايا التي ينقطع فييا الزىاد لمعبادة )
وانتشرت ىذه األربطة والزوايا في صعيد مصر مثؿ قنا التي كاف بيا رباط الشيخ أبي الحسف 

لشيخ الحسف، ورباط الشيخ أبي يحيى بف شافع، ورباط الشيخ إبراىـي بف أبي بف الصباغ، ورباط ا
ـ وينقموف ليـ أفكارىـ، وكاف يجتمع إلييـ الشباف والشيوخ عمى السواء )  (.ٕالدنيا، يختمفوف فييا بمريديي

ومف أوؿ المتصوفيف بسوداف وادي النيؿ أبو الفيض ثوباف بف إبراىـي المصري، ويقاؿ لو 
(. يقوؿ ابف الجوزي: ذو النوف إبراىـي أبو الفيض ٖو المعروؼ بذي النوف المصري )الفيض أب

(. وكاف إلبراىـي والده أربعة بنوف. ذو النوف  وذو الكفؿ، وعبد اليادي، ٗالمصري، أصمو مف النوبة )
اليادي، واليميسع. وتوفي ذو النوف بالجيزة، وحمؿ في مركب إلى الفسطاط خوفًا مف زحمة الناس 

(. كاف ذو النوف ٘سر ودفف في مقابر أىؿ المعافر في ذي القعدة سنة ست وأربعيف ومائتيف)عمى الج
النوف أوحد وقتو عمًما وورًعا وأدًبا وزىًدا. روي عف اإلمـا مالؾ والميث بف سعد وعبد اهلل بف لييعة 

                                                 

ٜ، ط   (1)  قط ٞ : ٌا ّمو٠ي ٓ 5ٌا  ،484  ،424 

غ ٌا  (5)  طٌب ٞ: ٌا ؼال  -؛ 45َؼ١ل،ٓ  األكٛف ٗ، روعّخ أٛث ٌا ٚربه٠ق ٌزٖٛف االٍالِٟ  ٌٛلى أ(: ٟف ا ْٛ )ه٠ٕ ٌَٛ ١ٔى

وح  ٌم٘ب ٟ، ا ٓ 1949ػف١ف  ،َ29. 

ٛف١خ )  (8)  ٓ أثوى هعبي اٌٖ  ِ:ٞ ْ اٌّٖو ٌٕٛ ٚ ا ٌؼيٌخ 529 –991م ٚا هع  ٛث١ ًب، ػوف ثبٌٛ  ٖٔ ْ أٛث ٚوب  ُ ١ّ ٟ اف ٌل ف ٘ـ(،ٚ 

 ّٗٙ ٚار ٍبفو اٌٝ ثالك ػل٠لح،   ٚ،ً ٕب ٗ ػٓ ٌا ٌٕى  ،ً ٛو ّز ٟ ٌا ؼجٍب ق١ٍفخ ٌا ؾل٠ل اٌٝ ٌا ىجال ثٌب ٚأهًٍِ  ٔللخ  ي ًٕب ثٌب ٌا

وح  ٌم٘ب ٕٙٚخ اٌّٖو٠خ، ا ىزجخ ٌا  ِ،َ ٓ: ظٙو اإلٍال ١ِ ِب. )أؽّل أ ِىو ٖو   ِ ٚأػبٖك اٌٝ ّغ والِٗ أػغت ٗث  ِبٍ  ٕل ػ

ٌمبهح اإلفو٠م١خ –؛ 19َ،ٓ 1922 ٛف١خ ٟف ا ٛاء ػٍٝ ٌاطوق اٌٖ ُ: ٙأ ١٘ واىق اثوا ٝ، ػجل هللا ػجل ٌا ٌٛ ِلث ِىزجخ   ،

وح  ٌم٘ب ٓ 1992ا  .Trimingham, J. S.: Islam in the Sudan, P. 189 –؛ 11َ، 

ٞ، د (4)    ؼّو ً هللا ٌا ل٠ٓ أؽّل ٓث ٚف ٙبة ٌا ؼّوٞ ّ) ٖبه، 1845٘ـ/949ٌا ه األِ ٌّب  ِ ٖبه ٝف ه األث ٌَب  ِ:)َ

وح  ٌم٘ب ٖو٠خ، ا ىزت اٌّ ّب، كاه ٌا ْ، آث  –؛ 198،ٓ  5َ، ط1954رؾم١ك أؽّل ىوٝ ثب ٚف١بد األػ١ب  :ْ فٍىب

ٓ 1ط  ،811. 

   (2)،ٟ ْبفؼ ٞ ٌا ٖبه ٘بة ٓث أؽّل ٓث ػٍٟ األٔ ت ػجل اٌٛ ٛ٘ا ؼوأٟ )أٛث اٌّ ٜ 1212٘ـ/998د  اٌْ ىجو طجمبد ٌا َ(: ٌا

١ّخ، ث١وٚد  ؼٍ ىزت ٌا ٛه، كاه ٌا ّٕٖ ١ًٍ ٌا ٛجمبد األف١به، رؾم١ك ف ٛاه ٟف  ٛالؼ األٔ ّٖب ٍث َ ىجوٜ أٌّ َ، 1999ٌا

ٓ 1ط ١٘-؛ 92،  ٝ اثوا ٗ ِوىٚق ػٍ و٠ب و، ٌا ٍْٕ و٠فٌ  ٓ 1995ُ، كاه اٌْ  ،َ588. 
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والفضيؿ بف عياض وسفياف بف ُعيينة وغيرىـ مف أقطاب الصوفية. ولو فضؿ كبير في وضع كثير 
ف التعالـي الصوفية كما نعرفيا اآلف. وقد أنكر عميو أىؿ مصر وقالوا: "أحدث عمًما ـل تتكـم بو م

الصحابة"، وسعي بو بعض أعوانو لدي الخميفة  المتوكؿ فأحضره الخميفة مف مصر، فمما دخؿ عميو 
 (. ٔوعظمو فبكي المتوكؿ ورده مكرًما )

مأثورة، أما ما أثر عنو في ذلؾ فإنو كاف حبيًسا في وقد ترؾ ذو النوف في التصوؼ أثرًا وأقوااًل 
ـ". ومف أقوالو ومف  السجف وأوتي بطعـا فناولو لو السجاف. فـم يأكمو وقاؿ: "إنو مر عمي يد ظال
ف  المأثورة: "صحبة الصالحيف تطيب الحياة، والخير مجموع في القريف الصالح؛ إف نسيت ذكرؾ وا 

س المرء؟ قاؿ: "عميؾ بصحبة مف يذكرؾ اهلل عز وجؿ لرؤيتو ذكرت  أعانؾ". وعندما سئؿ مف يجال
وتقع ىيبتو عمي باطنؾ، ويزيد في" عممؾ بصحبة مف يذكرؾ  اهلل عز وجؿ لرؤيتو وتقع ىيبتو عمي 

ما دمت قربو  –عز وجؿ  -باطنؾ، يزيد في عممؾ منطقو، ويزىدؾ في الدنيا فعمو، وال تعمي اهلل 
 (. ٕمساف قولو")يعظمؾ بمساف فعمو وال يعظمو ب

وبجانب ىذا السمو الروحي عند ذي النوف المصري فإنو كانت لو آراء في السياسة وشئوف 
الحياة والفكر. ظير ذلؾ عندما وقعت فتنة "خمؽ القرآف" فقد شارؾ برأيو وفكره، وكاف مغاًيرا لرأي 

يد القاضي ابف أبي الميث، السمطاف وأراد أف ينجو بنفسو حتي ال يقع في يد الخميفة، إال أنو وقع في 
 (.   ٖفأقر مكرًىا بَخْمؽ القرآف )

كما اشتير بالتصوؼ في العصر الفاطمي األوؿ محمد بف عمي بف أحمد بف محمد األدفوي، 
(، ومحمد بف إبراىـي بف حيدر القفطي، ذكره الصاحب القفطي في كتاب )إنباه ٗـ()ٜٜٛىػ/ٖٛٛ)ت

سممت لو صناعة القراآت في الروايات، وـل يزؿ مفيدًا لمناس في مسجد الرواة( وقاؿ " الفقيو المقرى، ممف 
بقفط، بحاره تعرؼ بابف الحاج"، ومحمد بف إبراىـب القزويني، اإلسنائي الدار والوفاة، وقـد مف قزويف، كاف 

                                                 

 (1)   ٓ  ،َ ٟ فغو اإلٍال ٖو ف ف:ِ   .١ٍ882لح وّب

 (5)   ٓ  ،ْ ِب ي وآح ٌا  ِ:ٞ غٛى ٓ ٌا  .559 -555اث

 (8)   ٓ  ،َ ٟ فغو اإلٍال ٖو ف ف:ِ   .١ٍ125لح وّب

١ٍج١خ   (4)  غّخ اٌٖ ل اٌٙ  ٕ ٛف١خ ٟف ه اٌٖ ف: ٚك ٕٔب الَ  ِبع999َ–492أؽّل ػجل اٌَ خ  ٌٍب ـ، ه ٛهح، ٘ ِْٕ ز١و غ١و 

ٕٛطب  ؼخ  ١ٍخ ا٢كاة، عِب ٓ 1959و  ،َ441. 
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ـ بيا، ولو بيا ذرية )  بف الحسيف عمي أبو اإلمـا (. والمحدثٔفقييًا كبيرًا حنفي المذىب، وتزوج بإػسنا وأقا
 (. ٕمئة ) وثالث وستيف إحدى سنة األوؿ ربيع األسيوطي، المتوفي في اهلل عبد بف الخضر

وكاف لنساء وادي النيؿ دور في العـم والتصوؼ؛ منيف الالتي تصوفف، وكاف ليف باع طويؿ 
تنشأ عمي ديف في ىذا المجاؿ، تحيَّة النوبية التي عاشت في بالد النوبة وكاف أبواىا نصارييف لكنيا ـل 

 (. ٖأبوييا؛ إذ إنيا أسممت بعد أف دخؿ  اإلسالـ بالد النوبة)
وبعد أف جاء كثير مف النوبييف إلى مصر وعاشوا بيف المسمميف، يقوؿ ابف الجوزي: "سمعت 
الصوفي الماليني يقوؿ: دخمت عمى تحية النوبية زائرا فسمعتيا مف داخؿ البيت تتناجي وتقوؿ في 

ف يحبنى، وأحبو"، فدخمت عمييا وسممت عمييا وقمت: يا تحية، ِىيو إنؾ تحبيف اهلل مناجاتيا: "يا م
تعالي، فمف أيف لؾ تعمميف أنو يحبؾ؟ فقالت: نعـ إني كنت في بمد النوبة وأبواي كانا نصرانييف 
وكانت أمي تحممني إلي  الكنيسة وتجيء عند الصميب وتقوؿ : قبمي الصميب، فإذا ىممت بذلؾ أري 

 (.ٗا تخرج فترد وجيي حتى ال أقبمو، فعممت أف عنايتو بي قديمة" )كفًّ 
لقد كانت العمـو التى درسيا سوداني وادي النيؿ فى مصر في العصر الفاطمي األوؿ تتماشى 
مع رغباتيـ وثقافتيـ التى تمقوىا فى بمدانيـ، وكانت العمـو الدينية مطمًبا ليـ ينفعيـ في الحياة الدنيا 

، والحديث، ومصطمح الحديث، وعـم القراءات،  واآلخرة، ومف أشير ىذه العمـو تفسير القرآف الكرـي
ـ ٘ورسـ المصحؼ، وعـم الفقو وأصولو ) (، باإلضافة إلي دراسة المغة العربية الستخداميا كوسيمة لفي

( مع (، وكاف اإلقباؿ عمى دراسة عـم المنطؽ يستخدـ في الجدؿ ٙالديف ودراسة إعجاز القرآف الكرـي
، كما كانوا ييتموف بدراسة عـم الكالـ، وعـم الحساب  أصحاب الديانات األخرى، وفى استنباط األحكـا

 (. ٚألىميتو في دراسة عـم الفرائض والمواريث)

                                                 

 (1)   ٓ ؼ١ل،  غ اٌَ طٌب ٞ: ٌا  .499األكٛف

١ٍو  (5)   :ٟ ٘ج ن ٕجالء، ط  أػالَ ٌا ٓ 15ٌا  ،5591 

   (8)  ٓ  ،ِ ؾج ٌٚا  ْ ٛكا ً اٌَ ٚبئ ٟ ف ِ ف غج ٠ٛو ٌا ٜ : ٕر غٛى ٓ ٌا  .529اث

   (4)  ٓ  ،ْ ِب ي وآح ٌا  ِ : ٞ غٛى ٓ ٌا  .529اث

ٓ فٍل    (2) ٓ اث خ،  ّمِل ْ : ٌا ٚ451. 

خ،   ( 1) ّمِل ْ : ٌا ٗ. ) آث فٍٚل ؼوٚ ػٍُ ٌا وف،ٚ  ػٍُ اٌٖ ٌجل٠غ،ٚ  ٚا ٌج١ْب  ػٍُ ا  ٚ،ٛ ٌٕؾ ٝ ػبٌُ ا ؼوث١خ٘  ٌٍغخ ٌا َ ا ػٍٛ

 ٓ159 .) 

(9 )   ٓ خ،  ّمِل ْ : ٌا ٓ فٍٚل  .242اث
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ــاخلبمت ــ  :تـ
لقد تأثر سودانو وادي النيؿ في العصر الفاطمي األوؿ بالبيئة العممية التي شيدتيا مصر في 

 أدت إلى حركة فكرية زاخرة ونيضة عممية شممت البالد مف أدناىا إلى أقصاىا. ذلؾ العصر، والتى 
ويرجع ذلؾ التأثير والتأثر الىتمـا الخمفاء الفاطمييف منذ أف فتحوا مصر، بالبيئة العممية بيا، 
وذلؾ مف خالؿ إنشاء المؤسسات العممية لنشر الثقافة العممية واألدبية، فإلي جانب جامع عمرو 

العسكر والجامع الطولوني، أقاموا العديد مف المؤسسات العممية، منيا: الجامع األزىر، وجامع وجامع 
الحاكـ بأمر اهلل، وجامع راشدة، ودار الحكمة. وعمموا عمى إنشاء العديد مف المكتبات التى حوت عمى 

مف المؤلفات  اآلالؼ مف الكتب العممية واألدبية، منيا مكتبة القصر الفاطمي التى زخرت بالعديد
المختمفة حتى ُعدت مف عجائب الدنيا، وقيؿ إنو ـل يكف فى جميع بالد اإلسالـ دار كتب أعظـ مف 
نيا اشتممت عمى ألؼ وستمائة كتاب، وكاف فييا  التي كانت بالقاىرة في العصر الفاطمي األوؿ، وا 

 مف الخطوط المنسوبة أشياء كثيرة.
عمى سوداني وادي النيؿ مف خالؿ الحركة العممية  كما يتضح أثر البيئة العممية المصرية

دفو، والتي انتقمت بسيولة ويسر إلى النوبة في ظؿ  سنا وا  واألدبية التى ازدىرت في أسواف وقفط وا 
 استقرار المناخ السياسي ونقؿ الثقافة العربية مف القاىرة إلي سوداف وادي النيؿ. 

خالؿ العصر الفاطمي األوؿ تمتعت بنصيب  باإلضافة الي أف المرأة في سوداف وادي النيؿ
كبير في الناحية العممية، فبرغـ قيود التقاليد التي فرضت عمييا في تمؾ الفترة، إال أف ذلؾ ـل يمنعيا 
مف مسايرة ركب التطور الحضاري الذي شيدتو تمؾ الحقبة، فكاف منيف واعظات ليف حمقات لمدرس 

 يف الكثيروف مف محبى العـم والمعرفة.فى الجوامع المختمفة، يتسابؽ إلى مجمس
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ــادلالح ــ ــ قــ  
 (4انشكم رقى )

 أهم مدن النوبة في العصور الوسطى

 كرم الصاوي باز : ممالك النوبة،

 .184ص 

 

 
 
 
 
 

 (2انشكم رقى )

محمد محمد أمين : 

العبدالب وسقوط مملكة 

علوة، بحث منشور بمجلة 

الدراسات االفريقية، العدد 

م، 3891قاهرة الثاني، ال

 .702ص 
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 (3انشكم رقى )
Crawford C.F.: the Fung Kingdom of Sennar. Gloucester.1951, p 103. 
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 ادلصبدر وادلراجع

 :أوالً : ادلخطوطبث
ـ(: مرآه الزماف في تاريخ األعياف، مخطوط بدار الكتب المصرية ٕٙٔٔىػ/ٗ٘ٙابف الجوزى )يوسؼ بف قزأؤغمى، ت .1

ـ   ح. ٕٜٙٚرق
ـ ا .5 ـ، رق  .ٕٖٕ/ٕٓٔ/ألرباب الحسف بف شاور: سيرة مموؾ العبدالب، مخطوطة بدار الوثائؽ القومية بالخرطو
ـ  .8  ح . ٕٔٔٔٔمجيوؿ : أخبار المعز لديف اهلل الفاطمي، مخطوطة محفوظة بدار الكتب تحت رق

ًٍب : ادلصبدر انعربٍت:  ثَب
ف خميفة بف يونس السعدي الخزرجي، ت ابف أبى أصيبعة )موفؽ الديف أبو العباس أحمد بف القاسـ ب .4

، المطبعة ٔـ(:  عيوف األنباء في طبقات األطباء، ونقمو وصححو امرؤ القس بف الطحاف، ط ٜٕٙٔىػ/ٛٙٙ
 ـ. ٖٛٛٔالوىبية، 

 ـ.ٜٙٛٔـ(: الكامؿ في التاريخ، دار الكتاب العربي، بيروت ٕٖٕٔىػ/ٖٓٙابف األثير )عمى بف أحمد أبى الكرـ، ت  .2
ـ(: صفة المغرب وأرض السوداف ٗٙٔٔىػ/ٓٙ٘بو عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد اهلل بف إدريس، ت اإلدريسي )أ .1

 ـ.ٗٛٛٔومصر واألندلس، ليدف 
إدريس عماد الديف )الداعي الفاطمي إدريس عماد الديف القرشي(: عيوف األخبار وفنوف اآلثار، تحقيؽ مصطفى  .9

 ـ.  ٜٛٙٔيروت غالب، دار األندلس لمطباعة والنشر والتوزيع، ب
ـ أبو الفضؿ جعفر بف ثعمب األدفوى، ت  .5 ـ(: الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء ٕٚٗٔىػ/ٛٗٚاإلدفوى )الشيخ اإلما

 ـ. ٕٔٓٓالصعيد، تحقيؽ سعد محمد حسف، مراجعة طو الحاجرى، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة 
(: تاريخ األنطاکي المعروؼ بصمة تاريخ أوتيخا، تحقيؽ ـٙٙٓٔىػ/ٛ٘ٗاالنطاكى )يحيى بف سعيد االنطاكي، ت  .9

ـ تدمري، بيروت   ـ.ٜٜٓٔعمر عبد السال
ـ(: بدائع الزىور في وقائع الدىور، الييئة ٖٕ٘ٔىػ/ٖٜٓابف إياس )أبو البركات محمد بف أحمد ابف إياس الحنفي، ت .12

 ـ.ٕٜٛٔالمصرية العامة لمكتاب، القاىرة 
ـ( : فتوح البمداف، شركة طبع الكتب العربية، ٜٗٓٔىػ / ٜٕٚيحيى بف جابر، ت  البالذري )أبو العباس أحمد بف .11

 ـ. ٜٔٓٔمطبعو الموسوعات، القاىرة 
ـ( : زبدة الفكرة في تاريخ ٕٖٗٔىػ/ٕ٘ٚالدوادار، ت المنصوري الناصري الخطائي بيبرس بيبرس الدوادار )ركف الديف .15

 ـ. ٕٔٔٓبحوث اإلنسانية واالجتماعية، القاىرة عيف لمدراسات وال اليجرة، تحقيؽ: زبيدة محمد عطا،
ـ(: النجـو الزاىرة في ٓٚٗٔىػ/ٗٚٛابف تغرى بردى )يوسؼ بف تغرى بردى االتابكى جماؿ الديف أبو المحاسف، ت  .18

 ـ. ٕٛٓٓمموؾ مصر والقاىرة، الييئة العامة لقصور الثقافة، القاىرة 
ـ(: المنتظـ في تاريخ ٕٓٓٔىػ/ٜٚ٘مي بف محمد الجوزي، ت ابف الجوزي )جماؿ الديف أبو الفرج عبد الرحمف بف ع .14

ـ، تحقيؽ محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيروت   ـ. ٕٜٜٔالمموؾ واألم
ـ(: تنوير الغبش في فضؿ السوداف والحبش، ٕٓٓٔىػ/ٜٚ٘ابف الجوزى )أبو الفرج عبد الرحمف بف الجوزى، ت  .12

ـ، دار الشريؼ لمنشر، الرياض تحقيؽ مرزوؽ   ـ.ٜٜٛٔعمى إبراىي
ـ(: الرحمة الغيثية بالترجمة في مناقب سيدنا وموالنا اإلمـا ٛٗٗٔىػ/ٕ٘ٛابف حجر العسقالني )أحمد بف عمى، ت .11

 ىػ. ٖٔٓٔالميث بف سعد، المطبعة األميرية، بوالؽ، القاىرة 
ـ(: صورة األرض، دار صادر لمطباعة ٜٔٙىػ/ٖٓ٘ابف حوقؿ )أبو القاسـ محمد بف حوقؿ البغدادي الموصمي، ت  .19

 ـ. ٜٚٙٔوالنشر، بيروت 
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 ـ(: العبر وديواف المبتدأ والخبر، دار الكتاب المبناني، ٘ٓٗٔىػ/ٛٓٛابف خمدوف )عبد الرحمف بف محمد، ت  .15

 ـ.  ٜٜٜٔبيروت 
األعياف وأنباء الزماف، ـ(: وفيات ٕٕٛٔىػ/ٔٛٙابف خمكاف )شمس الديف أبو العباس أحمد بف أبى بكر الشافعي، ت  .19

 ـ. ٜٓٚٔتحقيؽ إحساف عباس، بيروت 
ـ(: السيرة المؤيدية، تحقيؽ ٚٚٓٔىػ/ٓٚٗ)ىبة اهلل بف أبي عمراف موسى بف داود الشيرازي، ت  ابف داود الشيرازي .52

 ـ ٜٜٗٔمحمد كامؿ حسيف، دار الفكر العربي، القاىرة 
ـ(:  االنتصار لواسطة عقد ٙٓٗٔىػ/ٜٓٛعالئى، ت ابف دقماؽ )صاـر الديف إبراىـي بف محمد بف أيدمر ال .51

 ىػ. ٖٗٔٔاألمصار، نشر فولر، المطبعة األميرية، مصر 
ـ(: ٕٖٙٔىػ/ٕٚٚالمعروؼ بشيخ الربوة، ت الدمشقى )شمس الديف أبو عبد اهلل محمد بف أبي طالب األنصاري .55

  ـ.ٜٜٛٔنخبة الدىر وعجائب البر والبحر، دار احياء التراث العربي، بيروت 
ـ(: التاريخ الكبير أو تاريخ اإلسالـ وطبقات ٖٚٗٔىػ/ٛٗٚالذىبي )الحافظ أبو عبد اهلل شمس الديف الذىبي، ت  .58

ـ، تحقيؽ محمد عبد اليادي شعيره، دار الكتب، القاىرة   ـ. ٖٜٚٔالمشاىير واألعال
 ـ.ٜ٘ٛٔالعبر في خبر مف غبر، تحقيؽ أبو ىاجر محمد السعيد، دار الكتب العممية، بيروت  .54
 ـ.ٕٚٓٓتذكرة الحفاظ، وضع الحواشي زكريا عميرات، دار الكتب العممية، القاىرة  .52
ـ(: الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة في القرافتيف ٕٗٗٔىػ/ٗٔٛابف الزيات )شمس الديف محمد ابف الزيات، ت .51

 ـ.ٜٚٓٔالكبرى والصغرى، المطبعة األميرية، القاىرة  
ـ(: طبقات الشافعية الكبرى، تحقيؽ عبد الفتاح ٖٓٚٔىػ/ ٔٚٚبف عمي السبكي، ت السبكي )تاج الديف عبد الوىاب  .59

 ـ.ٕٜٜٔومحمود محمد الطناحي، ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة   محمد الحمو،
ـ(: اإلعالـ بالتوبيخ لمف ـذ التاريخ، تحقيؽ  فرانز ٜٙٗٔىػ/ٕٜٓالسخاوى )شمس الديف محمد بف عبد الرحمف، ت  .55

 ـ.ٕٔٓٓاؿ، دار الكتب العممية لمنشر، بيروت روزنت
ـ(: المغرب في حمى المغرب، كتاب ٕٔٛٙىػ/٘ٛٙابف سعيد األندلسى )عمي بف سعيد المغربي، المتوفي سنة  .59

، القسـ الخاص ٔالدعج في حمى دولة بني طغج، تحقيؽ زكى محمد حسف، شوقي ضيؼ وسيده كاشؼ، ج 
 ـ. ٖٕٓٓبمصر، الييئة العامة لقصور الثقافة 

ـ( حسف المحاضرة في أخبار ٘ٓٙٔىػ/ ٜٔٔالسيوطي )جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبى بكر بف محمد،  ت  .82
ـ، دار إحياء الكتب العربية، ط الحمبى، القاىرة   ـ. ٜٚٙٔمصر والقاىرة، تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىي

ـ، مطبعة عيسى البابي الحمبي، بغية الوعاة في طبقات المغوييف والنحاة، تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراى .81  ي
 ـ.ٜٗٙٔمصر 

ـ(: ٘ٙ٘ٔىػ/ٖٜٚت الشعراني )أبو المواىب عبد الوىاب بف أحمد بف عمي األنصاري الشافعي المشيور بالشعراني، .85
 الطبقات الكبرى ألمسماه بمواقح األنوار في طبقات األخيار، تحقيؽ خميؿ المنصور، دار الكتب العممية، 

 ـ.ٜٜٚٔبيروت 
ـ(: نياية الرتبة في طمب الحسبة، تحقيؽ السيد الباز العرينى، ٖٜٔٔىػ/ٜٛ٘زي )عبد الرحمف بف نصر، ت الشيرا .88

 ـ.ٜٙٗٔالقاىرة 
ـ(: مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار، ٖٛٗٔىػ/ٜٗٚالعمري ) شياب الديف أحمد بف فضؿ اهلل العمري، ت  .84

 ـ.ٕٜٗٔتحقيؽ أحمد زكى باشا، دار الكتب المصرية، القاىرة 
ـ (: البياف المغرب ٜٕ٘ٔىػ / ٜ٘ٙابف عذارى المراكشي )أبو عبد اهلل محمد بف محمد بف عذارى المراكشي، ت  .82

 ـ. ٖٜٛٔفي أخبار المغرب واألندلس، ترجمة وتحقيؽ ج. س. كوالف وليفي بروفنساؿ، دار الثقافة، بيروت 
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ىػ/ ٜٛٓٔف محمد العكري الحنبمي الدمشقي، ت ابف العماد )ابف العماد شياب الديف أبو الفالح عبد الحي بف أحمد ب .81

ـ(: شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، تحقيؽ عبد القادر األرناؤوط ومحمود األرناؤوط، دار ابف كثير ٛٚٙٔ
 ـ.ٜٙٛٔلمنشر، سوريا 

ـ ٖٖٔٔىػ/ٕٖٚأبو الفداء )عماد الديف إسماعيؿ بف عمى، ت  .89 ـ(: المختصر في أخبار البشر، تحقيؽ محمد زيني
ـ حسيف مؤنس، دار المعارؼ، القاىرة عزب   ـ.ٜٜٛٔويحيي سيد حسيف، تقدي

ـ(: إنباه الرواة عمى أبناه النحاة، تحقيؽ محمد أبو ٕٛٗٔىػ/ٙٗٙالقفطى )جماؿ الديف عمى بف محمد بف يوسؼ، ت  .85
ـ، دار الفكر العربي، القاىرة   ـ.ٕٜٛٔالفضؿ إبراىي

ـ(: صبح األعشى في صناعة اإلنشا، دار الكتب ٛٔٗٔىػ/ ٕٔٛالقمقشندى )أبو العباس أحمد بف عمى، ت  .89
 ـ.ٖٜٛٔالمصرية، القاىرة 

 ـٜٙٓٔضوء الصبح المسفر وجنى الدوح المثمر، تحقيؽ محمود سالمة، القاىرة  .42
ـ،  ٜٜٚىػ /  ٜٖٙالقرطبى ) عريب بف سعد القرطبي، ت  .41 ـ (: صمة تاريخ الطبري، تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىي

 ـ. ٜٜٓٔة دار المعارؼ، القاىر 
رفف  ـ (: كتاب الوالة والقضاة، تحقيؽ ٜٔٙىػ /  ٖٓ٘الكندى ) أبو عمر محمد بف يوسؼ الكندي المصري، ت  .45

 ـ.َٜٛٓٔكست، مطبعة اآلباء اليسوعييف، بيروت 
ـ(: التنبيو واألشراؼ، تحقيؽ عبد اهلل ٜٚ٘ىػ/ٖٙٗت  المسعودي، المسعودي ) أبو الحسف عمي بف الحسيف .48

 ـ.ٖٜٛٔ، مكتبة الشرؽ اإلسالمية، القاىرة إسماعيؿ الصاوي
ـ (: اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة ٕٗٗٔىػ /  ٘ٗٛالمقريزي )تقى الديف أبو العباس أحمد بف عمى المقريزي، ت  .44

الفاطمييف الخمفا، تحقيؽ محمد حممي محمد أحمد، المجمس األعمى لمشئوف اإلسالمية، وزارة األوقاؼ المصرية، 
 ـ.  ٜٜٙٔالقاىرة 

 ـ.ٜٓٗٔإغاثة األمة بكشؼ الغمة، تحقيؽ محمد مصطفى زيادة وجماؿ الشياؿ، القاىرة  .42
ـ الكتب، القاىرة  .41  ـ. ٜٔٙٔالبياف واإلعراب عما بأرض مصر مف األعراب، تحقيؽ عبد المجيد عابديف، عال
 ـ. ٜٜٔٔالمقفى الكبير، تحقيؽ محمد اليعالوى، دار الغرب اإلسالمي، بيروت  .49
 ـ. ٜٜ٘ٔار في ذكر الخطط واآلثار، تحقيؽ أيمف فؤاد سيد، مؤسسة الفرقاف لمتراث اإلسالمي ، لندف المواعظ واالعتب .45
ـ، ليدف ٜٜٛىػ/ ٖٛٛالمقدسي )شمس الديف أبو عبد اهلل، ت  .49 ـ في معرفة االقالي  ـ.ٜٙٚٔـ( : أحسف التقاسي
ـ(: تاريخ مصر، ط ٖٛٚٔىػ/ٚٚٙابف ميسر )أبو عبد اهلل تاج الديف محمد بف عمى بف يوسؼ بف ميسر، ت  .22

 ـ.ٜٜٔٔىنري ماسيو، القاىرة 
ـ(: سفر نامو، ٛٛٓٔىػ/ٔٛٗالحكـي القبادياني المروزي، ت  ناصر خسرو أبو معيف الديف(ناصر خسرو عموي  .21

ـ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة   ـ.ٖٜٜٔترجمة يحيى الخشاب، تصدير عبد الوىاب عزا
رضا  :(: الفيرست، تحقيؽ ـ ٖٜٜىػ / ٖٖٛف محمد بف إسحاؽ الندـي البغدادي، ت ابف الندـي )محمد بف إسحاؽ ب .25

 ـ.ٜٛٚٔتجدد، دار المعرفة، القاىرة 
ـ(: رسالة افتتاح الدعوة، ٖٜٚىػ /  ٖٖٙالقاضي النعماف )النعماف بف محمد بف منصور بف أحمد التميمي، ت  .28

 ـ.  ٜٓٚٔقاضي، بيروت رسالة في ظيور الدعوة العبيدية الفاطمية، تحقيؽ وداد ال
ـ(: نياية األرب في فنوف األدب، تحقيؽ ٕٖٖٔىػ/ٖٖٚالنويرى ) شياب الديف أحمد بف عبد الوىاب النويرى، ت  .24

 ـ. ٕٜٜٔمحمد فوزي العنتيؿ ومحمد طو الحاجرى، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة 
وفريدة الغرائب، تحقيؽ  العجائب ـ(: خريدةٜٖٗٔىػ/ٓ٘ٚبف الوردي، ت  ابف الوردي )سراج الديف أبو حفص عمر .22

 ـ.ٕٛٓٓالقاىرة  –أنػور محمود زناتي، مكتبة الثقافة الدينية 
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ـ(: معجـ البمداف، تحقيؽ فريد عبد ٕٕٛٔىػ/ٕٙٙياقوت الحموي )شياب الديف أبو عبد اهلل ياقوت بف عبد اهلل، ت  .21

 ـ.ٜٜٓٔالعزيز الجندي، بيروت 
ـ(: تاريخ اليعقوبى، تحقيؽ خميؿ المنصور،  ٜ٘ٛىػ/ٕٕٚوب بف جعفر بف وىب، ت اليعقوبى )أحمد بف أبى يعق .29

 ـ. ٕٕٓٓدار الكتب العممية، بيروت 
ب : ادلراجع انعربٍت وادلعربت

ُ
 ثبنث
ـ، دار نيضة مصر لمطباعة  .25 أحمد أحمد بدوى )دكتور(: الحياة العقمية في عصر الحروب الصميبية بمصر والشا

 .ـ ٕٜٚٔوالنشر، القاىرة 
ـ، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة  .29  ـ.ٜ٘ٙٔأحمد أميف )دكتور(: ظير اإلسال
ـ، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة  .12  ـ.ٜ٘٘ٔفجر اإلسال
ـ، دار المعارؼ، القاىرة  .11  ـ. ٕٜٛٔأحمد الحفناوي )دكتور(: سوداف وادي النيؿ في ظؿ االسال
ـ، دار الكتاب العربى، القاىرة  .15  ـ.ٜٜٙٔأحمد سعيد الدمرداش )دكتور(: الحسف بف الييث
 ـ.ٜٜٚٔأحمد شمبى )دكتور(: تاريخ التربية اإلسالمية، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة  .18
 ـ. ٜ٘ٙٔأحمد فكرى )دكتور(: مساجد القاىرة ومدارسيا، دار المعارؼ، القاىرة  .14
ـ، مجمع البحوث اإلسالمية، القاىرة أحمد محمد عوؼ )دكتور(: ا .12  ـ.ٜٓٚٔألزىر في ألؼ عا
 ـ.ٜٚٛٔأحمد مختار العبادى )دكتور(: فى التاريخ العباسى والفاطمى، اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، سنة  .11
ـ مصطفى ل .19 ـ  متز : الحضارة اإلسالمية في القرف الرابع اليجػري، ترجػمة محمد عبد اليادي أبو ريدة، تقدي بيب عبد آد

 ـ.ٕٛٓٓالغنى، المركز القومي لمترجػمة، القاىرة 
ـ، بيروت  .15  ـ.ٜٔٙٔأميف محمد طميع )دكتور(: وأصؿ الموحديف الدروز وأصولي
ـ خفاجي وعبد العزيز شرؼ، مكتبة مصر،  .19 ـ عبد المنع ـ، تقدي  أمينة الصاوي : األزىر الشريؼ منارة اإلسال
 ـ. ٜ٘ٛٔالقاىرة  .92
 فتوح العرب لمصر، تحقيؽ محمد فريد أبو حديد بؾ، مكتبة مدبولي، القاىرة د ت. بتمر )ألفرد ج. بتمر (:  .91
جماؿ الديف الشياؿ )دكتور(: تاريخ مصر اإلسالمية، الجزء األوؿ مف الفتح العربي إلى نياية العصر الفاطمي، دار  .95

 ـ. ٜٙٙٔالمعارؼ، القاىرة 
 ـ. ٖٖٜٔاىرة عف مصر، الق Keesجوتبيو : القاموس الجغرافي، كتاب كيس  .98
ـ السياسي والديني والثقافي واالجتماعي، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة  .94 ـ حسف : تاريخ اإلسال  ـ.ٜٜٔٔحسف إبراىي
 ـ.ٜٗٙٔتاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب ومصر وسورية وبالد العرب، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة  .92
ـ السياسية والدينية .91  ـ. ٕٖٜٔبوجو خاص، وزاره المعارؼ العمومية، القاىرة  الفاطميوف في مصر وأعمالي
فريقيا، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة  .99  ـ. ٜٙٚٔزاىر رياض )دكتور(: مصر وا 
زكى محمد حسف )دكتور(: الفف اإلسالمي في مصر مف الفتح العربي إلى نياية العصر الطولوني، مكتبو النيضة  .95

 ـ. ٜٛٗٔالمصرية، القاىرة 
 : مساجد مصر وأولياؤىا الصالحوف، المجمس األعمى لمشئوف اإلسالمية، وزارة األوقاؼ، سعاد ماىر  .99

 ـ. ٜٙٚٔالقاىرة 
ـ، دار النضة العربية، القاىرة  .52  ـ.ٜٙٚٔسعيد عبد الفتاح عاشور )دكتور(: العصر المماليكى في مصر والشا
 ـ.ٜٓٚٔوعبد الرحمف الرافعي : مصر في العصور الوسطى، القاىرة  .51
 ـ. ٜ٘ٙٔإسماعيؿ كاشؼ )دكتور(: أحمد بف طولوف، المؤسسة المصرية العامة لمتاليؼ والترجمة، القاىرة سيدة  .55
 ـ. ٜٓ٘ٔمصر فى عصر اإلخشيدييف، مطبعة جامعة فؤاد االوؿ، القاىرة  .58
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ـ الدولة الطولونية، دار النيضة العربية سنة  .54 ـ، مف الفتح العربي إلى قيا  ـ. ٜٓٚٔمصر في فجر اإلسال
ـ )دكتور(: القاىرة، الييئة المصرية لمكتاب، القاىرة  شحاتة .52  ـ. ٕٔٓٓعيسى إبراىي
شوقي عطا اهلل الجمؿ )دكتور(: تاريخ سوداف وادي النيؿ حضارتو وعالقاتو بمصر مف أقـد العصور لموقت  .51

 ـ.ٜٜٙٔالحاضر، القاىرة 
 ـ.ٜٜٜٔاىرة الطاىر أحمد مكى )دكتور(: دراسة في مصادر األدب، دار الفكر العربي، الق .59
 عارؼ تامر )دكتور(: المعز لديف اهلل الفاطمي واضع أسس الوحدة العربية الكبرى، دار اآلفاؽ الجديدة،  .55

 ـ. ٕٜٛٔبيروت 
ـ ودور العمماء العرب فيو، دار المعارؼ،  .59 ـ منتصر )دكتور(: تاريخ العم  ـ.ٖٜٚٔعبد الحمي
 ـ.  ٜٜٚٔمية، القاىرة عبد الرحمف زكى )دكتور(: القاىرة، منارة الحضارة اإلسال .92
ـ )دكتور(: أضواء عمى الطرؽ الصوفية في القارة اإلفريقية، مكتبة مدبولى، القاىرة  .91  ـ.ٜٜٓٔعبد اهلل عبد الرازؽ إبراىي
عبد اهلل محمد جماؿ الديف )دكتور(: الدولة الفاطمية، قياميا ببالد المغرب وانتقاليا إلى مصر إلى نياية القرف الرابع  .95

 ـ. ٜٜ٘ٔعناية خاصة بالجيش، دار الثقافة والنشر والتوزيع، القاىرة اليجري مع 
عبد العزيز أميف عبد المجيد )دكتور(: التربية في السوداف مف أوؿ القرف السادس عشر إلى نياية القرف الثامف عشر  .98

 ـ.ٜٜٗٔ، المطبعة األميرية المصرية ٔواألسس النفسية واالجتماعية التي قامت عمييا، ج
 ـ.ٖٜٛٔعزيز محمد الشناوي )دكتور(: األزىٍر جامًعا وجامعة، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة عبد ال .94
ـ، عاـل  .92 عبد العمـي عبد الرحمف خضر )دكتور(: حضارة اإلسالـ في وادي النيؿ، دراسة في جغرافية انتشار اإلسال

 ـ. ٜ٘ٛٔالمعرفة لمنشر والتوزيع، جدة، المممكة العربية السعودية 
 ـ. ٜ٘ٙٔالوىاب حمودة )دكتور(: صفحات مف تاريخ مصر في عصر السيوطي، دار التأليؼ، القاىرة عبد  .91
 ـ.ٜٙٚٔعبده بدوي )دكتور(: السود والحضارة العربية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة  .99
 ـ.ٜٔٛٔعطية القوصي )دكتور(: تاريخ دولة الكنوز اإلسالمية، دار المعارؼ، مصر  .95
 ـ.ٕٕٔٓضارة مصر الفاطمية، دار الفكر العربي، القاىرة تاريخ وح .99
 عمي إبراىـي حسف )دكتور(: تاريخ جوىر الصقمي قائد المعز لديف اهلل الفاطمي، مكتبة النيضة المصرية،  .122

 ـ. ٖٜٙٔالقاىرة 
 ، عمى حسف الخربوطمى )دكتور(: أبو عبد اهلل الشيعي، مؤسس الدولة الفاطمية، المطبعة الفنية الحديثة .121

 ـ.ٕٜٚٔالقاىرة 
 عمى ساـل النباىيف )دكتور(: نظـا التربية اإلسالمية في عصر دولة المماليؾ في مصر، دار الفكر العربي،  .125

 ـ.ٜٔٛٔالقاىرة 
عمى مبارؾ باشا : الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاىرة ومدنيا وبالدىا القديمة والشييرة، الييئة المصرية العامة  .128

 ـ. ٜٓٛٔ لمكتاب، القاىرة
ـ، مؤسسة الرسالة، بيروت  .124 ـ النساء في عالمي العرب واإلسال  ـ.ٕٛٓٓعمر رضا كحالة )دكتور(: أعال
كـر الصاوي باز )دكتور(: مصر والنوبة في عصر الوالة، دراسة في التاريخ االجتماعي في ضوء أوراؽ البردي  .122

 ـ. ٕٙٓٓالعربية، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة 
 – ٛٗٙفي العصر الممموكي، اضمحالليا وسقوطيا، وأثره في انتشار اإلسالـ في سوداف وادي النيؿ  ممالؾ النوبة .121

 ـٕٙٓٓـ، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة ٚٔ٘ٔ –ٕٓ٘ٔىػ/ٖٕٜ
ـ حسف، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة  .129  ـ.ٜٓ٘ٔليف بوؿ ستانمى : سيرة القاىرة، ترجمة حسف إبراىي
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دكتور(: صفحات مطولة مف تاريخ األزىر، نظـا الدراسة بالجامع األزىر في عصر مجاىد توفيؽ الجندي ) .125

 السيوطي، القاىرة د ت.
 ـ.ٜٗٙٔمحمد البيي : األزىر تاريخو وتطوره، وزارة األوقاؼ، القاىرة  .129
 ـ.ٕٔٔٓمحمد جماؿ الديف سرور )دكتور(: تاريخ الدولة الفاطمية، دار الفكر العربي، القاىرة  .112
 ـ.ٜٛ٘ٔ عناف )دكتور(: تاريخ الجامع األزىر، مكتبة الخانجى، القاىرة محمد عبد اهلل .111
 ـ.ٜٗٙٔعاماً، الدار القومية لمطباعة والنشر، القاىرة  ٕٔمحمد عبد اهلل ماضي )دكتور(: األزىر في  .115
ـ الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة  .118 ـ، عال ـ خفاجى )دكتور(: األزىر في ألؼ عا  ـ.ٜٛٛٔمحمد عبد المنع
 ـ.ٜٜٛٔمحمد عطية اإلبراشى )دكتور(: التربية اإلسالمية وفالسفتيا، دار الفكر العربي، القاىرة  .114
 محمد عوض محمد )دكتور(: السوداف الشمالي سكانو وقبائمو، مطبعة لجنة التأليؼ والترجمة والنشر،  .112

 ـ. ٜٔ٘ٔالقاىرة 
 ـ.ٕٜٗٔ، مصر ٕنير النيؿ، ط  .111
 ـ.ٜٜٓٔي أدب مصر الفاطمية، دار الفكر، القاىرة محمد كامؿ حسيف )دكتور( : ف .119
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