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اللخص
خىم الفاَمُحن مؿاخت الؾهان بها مً جإعٍش مهغ و بٌٗ اَغاف بالص الكام و املغغب و لىً الضعاؾاث
الخإعٍسُت ٖلى هثرتها و حكٗب مىيىٖاتها لم جىكف بٌٗ الجىاهب املهمت مً طلً الخإعٍش و زانت ما
ًخٗلم بالخغلغل الى صعاؾت شخهُاث الىػعاء املخىفظًً و عحاالث كىٍت مً الامغاء و اللىاص الظًً وان
لهم في اهثر الاخىاٌ اللضح املٗلى في اخضار جلً الٗهىص و مٗالجتها  .وال وغالي اط كلىا ان ابً ؾالع
الىغصي هى اخض هاالء الغحاٌ الاقضاء الاكىٍاء اط اؾهم بضوع كُاصي مخمحز في جىلُت ملىانب مهمت في
الضولت الفاَمُت ؾىاء خُىما وان والُا ٖلى الاؾىىضعٍت او بٗضما انبذ وػٍغا في الضولت ان املغئزحن
ًياصون ال ًخفلىن ٖلى جدضًض ؤهم نفاجه في اصاعة قاون بالصه خحن وٗخه الاهثرون بإهه وان عحال ٖاصال
مدبا للخحر ،خاػما في جُبُم اللىاهحن و فغى الىٓام فهىان مً ًهفه بالجىع و الٓلم و الدكضع م٘
الغُٖت الا انهم ًىغعون اللىٌ بإن نفاث كُاصجه خُىٍت والصجاٖت و الحؼم و الاعاصة اللىٍت و الحىمت في
مٗالجت املكاول و غحرها كض ججمٗذ في ابً ؾالع مما حٗله مىظ قبابه ان ًخمخ٘ بمماعؾت صوعه الغٍاصي
و ًىما بٗض ًىم وان ًؼصا كىة و ٖؼما و خؿً اصاء لىاحباجه مما كغبه الى الخلفاء و الخهضعًٍ في صؾذ
الحىم.
و اقتهغ بالٗضالت و للب بـ (الٗاصٌ) الهجاػه اٖماال هثحرة هافٗت و لحغنه ٖلى جُبُم اللاهىن ٖلى الجمُ٘
صوهما جمُحز فظإ نِخه بإهه ًدب الاٖماٌ الخحرًت لخضمت الاؾالم و املؿلمحن فإوكا هثحرا مً املؿاحض و
املضاعؽ و املغافم الٗامت .هما بغػ في املُاصًً الٗلمُت .و كام بيكغ الخٗلُم و الاهفاق ٖلى َلبت الٗالم ،و
نغف مً ؤمىاله الخانت في طلً املجاٌ الىثحر ،هما زهو للمضعؾحن عواجب مجؼٍت .و حغاء هثرة
ؤهخمامه باملضاعؽ و الضعاؾت فيها اقتهغث ٖضة مضاؽ باؾمه .و منهاص الٗاصلُت في الاؾىىضعٍت.
هما وان مضافٗا نلبا ًٖ خضوص البالص .و زانت في اكلُم الاؾىىضعٍت ٖىضما وان والُا هىان و عغم هثرة
ً
الهغاٖاث في الؿُُغة ٖلى امىع البالص بحن اللاصة و الامغاء فان ابً ؾاالع تهُئا للىػاعة بٗضما ٖلم بإن
الخلُفت كض ٖحن ابً مهاٌ وػٍغا .و فٗال هجح في مهمخه و اؾخىلى ٖلى الىػاعة ٖىىة بغغم هغاهُت
الخلُفت البً ؾاالع و البً مهاالي ابً ؾاالع هما ازبذ كىجه و حضاعجه و خىمخه في اصاعة البالص ٖلى
اخؿً ما ًغام لم ًىفً في هفـ الىكذ ًٖ اصاعة الٗؿىغ و جضعبيهم و اٖضاصهم ملىاحهت املساَغ التي
تهضص البالص و باالزو الخُغ الهلبي .و لىً الىغاهُت التي واهذ في كلب الخلُفت الفاَمي ججاه ابً ؾاالع
واهذ حكدىض ًىما بٗض ًىم و لم ًغق للخلُفت بغوػ ابً ؾاالع و الؿُُغة ٖلى الامىع و اصاعة و بدىمت و كىة
و خؼم .فضبغ يضه ٖضة ماامغاث ليي ًلض ى ٖلُه و ان الخلُفت اؾخغل يٗف هفـ ههغ بً الٗباؽ
الظي وان ابىا لؼوحت ابً ؾاالع ...و وان ههغ ًخىلى كُاصة مجامُ٘ ٖؿىغٍت و هى وان اخض مً ًثم بهم
ابً ؾاالع و ؾلمهم ػمام بٌٗ الامىع الهامت  .فضبغ الخلُفت زُت في الخفاء لللًاء ٖلى ابً ؾاالع و
ولف ههغا اللُام بدىفُظها  .للاء احغ ػهُض ًإزظه بٗض جىفُظ حغٍمخه .و فٗال كام ههغ بً الٗباؽ
باغخُاٌ ابً ؾاالع في مىامه .بٗض اجفاكه م٘ اخض افغاص خمُاجه و اجفاكهما ٖلى مىٖض للخله في مىامه
و هىظا اغخُل طلً اللائض املدفل املٗغوف بصجاٖخه و ٖضالخه و هبت للخحر و جُبُم اللاهىن و اكامت
الحلم و الٗضٌ و املؿاواة .و بلخله جم َي نفدت مكغكت مً خُاة الامت
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املقدمة
ان البدث و الخدغي ًٖ ؾحر الصخهُاث الخإعٍسُت و ابغاػ صوعهم وحهىصهم
في ٖهضتهم حٗض زُىة مهمت هدى هخابت الخإعٍش بهىعة جدؿم بالضكت و
املىيىُٖت في حسجُل الاخضار و جدلُلها .اط ان صعاؾت ازاع هاالء الباعػًٍ و
جإزحراتهم الاحخماُٖت و الؿُاؾُت و الاصاعٍت ال جسلى مً فىائض حمت فًال ًٖ
ان كؿما مً هاالء ٌٗضون مدِ اٖتزاػ الىاؽ ...
و بغُت ؾض الثغغاث في حسجُل الاخضار الخإعٍسُت و هخابتها بمىيىُٖت البض
ان ال ًخجاهل الاصواع املازغة لغحاالث الىغص الظًً وان لهم ابلغ الازغ في
الخٗامل م٘ الاخضار و حؿُحرها و مٗالجتها في وكتها.
ما مً قً ان الكٗب الىغصي ..خاله خاٌ قٗىب املىُلت الازغي ًمخلً
مؿاخت ال ٌؿتهان بها في الخإعٍش و زانت جإعٍش اللغون الىؾُى ،اط ْهغ فُه
ٖضص ملحىّ مً هاالء الابُاٌ الظًً جغوىا ازاعا قازهت في مسخلف املجاالث
ٖمىما و في املىاحي الٗؿىغٍت و الؿُاؾت بهىعة زانت.
و ان البدث ًٖ هاالء الغحاٌ و اٖمالهم البُىلُت و حٗغٍف الجُل الجضًض
بهم امغ حضًغ باالهخمام اط ًخٗغف الالخلىن مً الاحُاٌ ٖلى خُاة اولئً
الٗٓام و ازاعهم و اصواعهم زانت اط واهذ البدىر جدؿم باملىيىُٖت و الضكت
و الغوح الٗلمُت و ان ما صفٗني الزخُاع هظا البدث خىٌ طلً الغحل املكهىع
هى ان للخإعٍش خًىعا صائما في خُاة املجخم٘ اًا وان و ان ابً ؾاالع هى اخض
الصخهُاث اللىٍت الباعػة في ٖهغه و مً هظه الىاخُت حلب اهدباهي الُه .و
خثنى اعجابي به ٖلى ان ؤحٗغف اهثر و اهثر ٖلى ؾحرجه و همِ خُاجه بىنفه
شخهُت هغصًت فٗالت في املُاصًً الؿُاؾت و الٗؿىغٍت في ٖهغه خُث وان
ً
له صوع مازغ في ؤخضار مغخلخه .هظا فًال ًٖ الى ان طلً الغحل كام بإٖماٌ
حلُلت جخمحز بالصجاٖت و الخطحُت و الهمىص بدُث انبذ مهضع كلم و
مساوف في املىُلت و م٘ ول طلً الُٗاء و الخطحُاث و الاٖماٌ الىبحرة فان
الباخثحن لم ًىلىه الاهخمام الالئم به و لم ٌُٗىه خله و مؿخدله و مً
البدث و الضعاؾت .و مً احل طلً وله عغبذ ان اكضم هظا البدث املخىاي٘
ٖىه  .ومً هللا الخىفُم
ابً ؾاالع الىغصي
هى الىػٍغ ٖلي بً ؾاالع ،و طهغجه مهاصع ازغي بىىِخه (ابى الحؿً) و لىىه
ٖغف بـ (ابً ؾاالع) اهثر مً (ابى الحؿً) .
وللض جمىً بجهىصه و كضعاجه الصخهُت و ما وان ًخمخ٘ به مً نفاث اللُاصة
ان ًهل الى مجزلت عفُٗت في الضولت الفاَمُت بمهغ .و ًخىلى قاون الحىم و
الاصاعة لفترة مُٗىت .فٓهغ شخهُت كُاصجت باعػة بٗض ما وان مغمىعا في
بضاًاجه.
و هى م٘ اهه وان ؾني املظهب و ٖلى مظهب الامام الكافعي جدضًضا لىىه و
لؿبب هفاءاجه و كضعاجه املخمحزة جبىؤ مىانب خؿاؾت و باعػة في جلً الضولت.
خُث وان كائضا ٖؿىغٍا في مىُلت الهُٗض زم ؤنبذ والُا ٖلى مىُلت
الاؾىىضعٍت زم ازظ َغٍله هدى الىػاعة و انبذ وػٍغا للخلُفت الفاَمي
باللاهغة.
و ان هثحرا مً املاعزحن ًدىاولىن هظا الجاهب املهم في خُاجه و ًخدضزىن ًٖ
شجاٖخه و اعاصجه اللىٍت في حؿُحر امىعه مما وان له الازغ الفٗاٌ في كىة
شخهِخه و اجؼاهه .و بغػ طلً واضحا في حٗامله الاصاعي و الاحخماعي الامغ الظي
( )1
اصي الى ان ًللب بـ ( امللً الٗاصٌ) او ( ؾُف الضًً)

ً
ًلىٌ ابً زليان ( بدثذ ًٖ ؾحرة هظه الصخهُت هثحرا املكهىع بابً ؾاالع و
هىظا ؾمٗذ به .و لىً بٗض مخابٗاحي الىثحرة وحضث في مهضع اهه وعص اؾمه
()2
بـ ( ابى مىهىع ٖلى بً اسحاق)
( )3
و ًلىٌ ًٖ انله و وؿبه ان ابً ؾاالع هغصي مً كبُلت (ػعػاعي) و ًلىٌ
مدمض امحن ػوي ان هظه اللبُلت واهذ حؿىً بالص فاعؽ في طلً الٗهغ و اهه
( )4
اي ابً ؾاالع حاء بغفله والضه هاػ خحن الى اللضؽ
َ
و لم ًظهغ املهاصع الخإعٍسُت قِئا ًٖ اؾغجه و انىٌ ابائه مما ًضٌ ٖلى ان
اؾغجه لم جىً مكهىعة الى ان ونل ٖلى بً ؾاالع الى مىهب الىػاعة و طإ
نِخه في مهغ و م٘ اقتهاعه بٗض حؿلمه مىهب الىػعاة لم جىٌ املهاصع
الخإعٍسُت اهخما ما بجهىصه و ؤٖماله الىبحرة هما ًيبغي بل هما ٌؿخدم.
و ان املهاصع التي جُغكذ الى انله و اهدضاعه الاؾغي هي مهاصع جيؿب الى
الاهغاص .هإمثاٌ ابً زليان و ابي الفضاء .خُث ًلىٌ ابى الفضاء ،وان ابىه (
ؾاالع) مً انضكاء خاهم مضًىت اللضؽ امللغبحن في ٖهض خىم الؿالحلت و
وان اؾمه ( ؾلمان بً اعجم) و اهُُذ به اصاعة جلً املىُلت التي واهذ حؼء
مً بالص الكام ( )5و وان طلً ٖهغ ٖهغ نغإ ٖلى الؿلُت بحن الضولت
الفاَمُت الكُُٗت في مهغ و الخالفت الٗباؾُت الؿيُت في بغضاص مما وان
الؿبب الغئِـ لحمالث الفاَمُحن الٗؿىغٍت ٖلى بالص الكام و مضنها امللضؾت
و منها مضًىت اللضؽ .و زانت جلً الحملت التى كاصها الافًل الفاَمي الظي
ٖغف بـ (ؤمحر الجِل) ٖلى مضًىت اللضؽ ؾىت (489هـ) املىافم لـ (1096م) و
اؾؿدؿلمذ له املضًىت مًُغة بٗض ملاومت ٖىُفت للٗؿىغ املغابُحن خىلها.
و ملا اؾخىلى (الافًل) كائض الجِل الفاَمي ٖلى مضًىت اللضؽ بضا ٌٗمل ٖلى
جىُٓم امىعها و اصزل ٖضصا هبحرا مً افغاص الجِل الؿلجىقي في نفىف
حِكه الفاَمي و وان مً بحن هاالء الٗاملحن (ؾاالع) والض (ٖلى).
و في مضة و ححزة جمىً (ؾاالع) مً ان ًلفذ هٓغ كائض الجِل الُه و ًخلغب
مىه الى صعحت ان كغع (الافًل) ان ًهُدبه م٘ اؾغجه لضي ٖىصجه الى مهغ.
( )6
و مىده للب (ؾُف الضولت)
و مً الجضًغ بالظهغ ان (ٖلى بً ؾاالع) انبذ نضًلا مالػما ألبىاء كهغ
الخالفت الفاَمُت في اللاهغة .و اهه بٗض ان هغمذ اؾغجه جىغٍماث هثحرة اصزل
ابً ؾاالع املضعؾت الخانت باللهغ املؿماة (الحجغ) لغغى حٗلُمه و جضعبُه
( )7
جضعٍباث زانت
و بظلً الُغاػ مً الخٗلُم و الخضعٍب اػصاص ابً ؾاالع هباهت و زبرة و ٖاف
ججاعب نللخه فًال ًٖ حٗلمه هثحر مً ٖلىم ٖهغه و هؿب مهاعاث فائلت
في الفغوؾُت .مما حؿبب في ان ًبز اكغاهه في جلً املغخلت و ًلفذ الاهٓاع الُه و
ان ٌكتهغ بالخٗلل و الخبهغ و الخُلٔ و الىباهت في وؾُه الاحخماعي(.)8
بٗض ما احخاػ هظه املغخلت الخٗلُمُت في خُاجه اهًم الى نفىف الجِل و هى
قاب في مىُلت الهُٗض و وان ًاصي واحب الخضمت ٖلى اخؿً وحه .و اهُِ
به الٗضًض مً مىانب اصاعٍت و ٖؿىغٍت .و وان ًلىم بىْائفه و ًاصيها بىجاح
و مهاعة( )9و جسخلف اعاء املاعزحن خىٌ ؾلىهه و ازالكُاجه في جلً املغخلت
املبىغة مً خُاجه الٗؿىغٍت و الاصاعٍت
فبًٗهم ًهفه بإهه وان ٖاصال زحرا طا مغئة و ؾلىن خؿً كام بإٖماٌ
حُضة هافٗت طاث ازغ بلُغ في الحُاة الاحخماُٖت و الاصاعٍت و وان ؾببا في اغىاء
الحُاة الحًاعٍت في مهغ ًٖ َغٍم كُامه ببىاء املؿاحض و املضاعؽ و املغافم
الٗامت .التي ؾىظهغها فُما بٗض.
و لىً املاعر الىبحر (ابً هثحر) ًلىٌ :اهه وان ْاملا طا خُلت و زضإ مدكضصا
في حٗامله م٘ الىاؽ الى ان اقتهغ بُنهم ب (الؿُف اللاَ٘) و ًداوٌ بهىعة
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صائمت مىانلت هجاخاجه و حغلبه ٖلى املكاول و الٗغاكُل التي حٗتريه مهما
()10
وان اؾلىب و َغٍلت هسحها و اػالتها
و في هظه املغخلت مً خُاجه جؼوج بإمغاة زِبت اؾمها (بالعة) التي ؤهجبذ لؼوحها
()11
الؿابم ابىا اؾمه (ٖباؽ بً فخىح) مً املغغب الٗغبي
و وان ابً ؾاالع و ػوحخه مخدابحن حؿىص بُنهما ٖالكت كائمت ٖلى الاخترام
املخباصٌ .بدُث ان ابً ؾاالع كض ععى ابنها مً ػوحها الؿابم و كام بتربِخه الى
ان هبر واؾخىي زم وفغ له في قبابه الحُاة الؼوحُت و مؿخلؼماتها .و هىظا صام
الحب و الاخترام بُنهما َُلت خُاتهما الؼوحُت.
نفاث ابً ؾاالع
ً
ً
ً
ان هثحرا مً املهاصع الخإعٍسُت جظهغ هظه الصخهُت بىنفه بُال و فاعؾا
ً
ملضاما في ػماهه و جاهض ٖلى اهه بٗلله الىحر و شجاٖخه الفائلت و بُىالجه
جلضم في خُاجه و اهخهغ ٖلى زهىمه و املكىالث التي اٖتريخه الى ان ونل
الى مغجبت الىػٍغ في مهغ و بؿِ ؾلُخه الىػاعٍت مضة بلائه فيها.
و ال قً في زبىث جلً الخهاٌ املظوىعة فُه الهه لى لم ًىً ٖلى جلً
الخهاٌ الحمُضة و الهفاث الحؿىت ملا وان في اؾخُاٖخه ان ًهل الى مغجبت
الىػٍغ في الضولت الفاَمُت الكُُٗت و ًىؿب ههغة الخلفاء له .و هى هغصي
ؾني املظهب فاكض ليل صٖم كبلي له و ال ًملً اٖىاها و اههاع مً الاهل و
الاكاعب .هظا و ان مىده نفت (الٗاصٌ) صلُل اهُض ٖلى صحت ماطهبىا الُه.
ً
هما ًلىلىن اهه وان خغٍها مكخضصا في جثبُذ الٗضٌ و يماهه للجمُ٘ ،فًال
ًٖ اهه وان باعػا في مجاالث الخضماث الٗامت و له ازاع قازهت في جلضًم
الخضماث مثل بىاء املؿاحض و املضاعؽ و املغافم الٗامت و التي ْلذ جدمل
اؾمه الى مضص َىٍلت بٗض وفاجه.
و ليي هخٗغف اهثر ٖلى زهاله و نفاجه الجمُلت ًيبغي ان هخدب٘ اٖماله و
هخدغي ازالكه و حٗامله الاحخماعي هما جظهغها املهاصع الخإعٍسُت
ختى انبذ بًٗها للبا له القتهاعه به .مثل:

الفاؾضة و الخهغفاث غحر الصحُدت لبٌٗ املؿاولحن و املىْفحن و لىً
املىفم عص ٖلُه بإن ما ًلىله غحر ملبىٌ ٖىضه و اهه ال ًىلُه اهخمامه ان هظا
الخهغف بل و هظا املىكف غحر الالئم مً ابي الىغم ججاهه .ازغ فُه ؾلبا .و
ناع ًاطًه في صازله.
و ملا ونل الى مغجبت الىػٍغ في اللاهغة اؾخضعى الُه ابا الىغم  .و لىىه انِب
بالظٖغ مً اؾخضٖائه له و ازخفى ٖىه .وملا لم ًدًغ ٖىضه و ٖلم بازخفائه
امغ الىػٍغ (ابً ؾاالع) بلخل مً ًاوٍه او ًسفُه ٖىه.
و بٗض نضوع هظا الامغ بإًام ازغحه الصخو الظي وان كض ازفاه مً بِخه و
كبٌ ٖلُه و هى مدؿتر بثُاب وؿائُت .و حائوا به الى الىػٍغ و ملا صزل ٖلُه
املىفم ؾلم ٖلُه فلاٌ ابً ؾاالع :ما اًْ هالمي ًضزل في مؿمًٗ .فخلجلج
املىفم كائالٖ :فى الؿلُان .فلاٌ الىػٍغ  :اؾخٗملذ الٗفى مىظ زغوجي مً
ٖىضن ،فاقاع الى بٌٗ زضمه ان ًإحي الُه بلُٗت مً زكب و مؿماع هبحر
َىٍل .زم امغ بإن ًًُج٘ ٖلى اخض حاهبُه و بىي٘ اللُفت الخكبُت جدذ
اطهه .فبضا ًضق ٖلى املؿماع مً اطهه الازغي .و وان املىفم ًُلم نغزت ٖالُه
م٘ ول صكت مً املُغكت ٖلى املؿماع و الىػٍغ ًلىٌ له الان ًضزل هالمي في
اطهً و اؾخمغ في الضق ٖلى املؿماع الى ان زلب اطهُه .زم امغ بكىله و كخله
()15

و ًغوون ٖىه مً غًبه وعص فٗله الكضًض ٖلى الاٖماٌ غحر امللبىلت الهاصعة
مً املؿاولحن الاصاعٍحن والغل وازظ الغقىة و ما الى طلً عواًاث-:
منها ً .لىٌ ( ؤؾامت) :هىذ حالؿا في بُتي اللغٍب مً بِذ الٗاصٌ ابً ؾاالع.
فجاء قاب و ؾلم و حلـ .و ملا اعاص ان ًبضا بالىالم صزل اخض افغاص خاقُت
الىػٍغ الغغفت و صٖا الكاب
ان ًإحي مٗه الى الىػٍغ  ،فإعؾلذ اخض الخضام ٖلب طهابهما ألٖغف ملاطا
اؾخضعى الىػٍغ طلً الكاب .فغؤًذ ان الكاب امخثل ؤمام الىػٍغ الٗاصٌ واكفا
فإمغ بًغب ٖىله و كخلىه فلما عح٘ الى الخاصم كاٌ ان طهبه هى اهه َّػوع جىكُٗا
()16

ؤٖ /ضالخه  :اقتهغ بإهه (ٖاصٌ)

ب /في مجاٌ الخضماث

للض مىذ الخلُفت ( الٓافغ) هظا الللب ،خُىما حؿىم مىهب الىػاعة ،و في
جلً املضة اهجؼ هثحرا مً الاٖماٌ الىافٗت التي لفخذ اهٓاع الخلُفت و مىدؿبي
()12
كهغ الخالفت اليها
ًلىٌ ابً زليان( وان ابً ؾاالع شجاٖا غحر هُاب ًلف يض الٓلم و الجىع،
و اهه مىظ ان وان والُا ٖلى الاؾىىضعٍت الى ان ونل مغجبت الىػٍغ وان صائما
ٌٗمل في ؾبُل جُبُم اللاهىن و جىفحر الٗضالت و املؿاواة بحن الىاؽ .و لظلً
ٖغف ب (الٗاصٌ) و اقتهغ بخلً الهفت( )13و هظا الىالم البً زليان ًضٌ ٖلى
اهه ٖغف بٗضالخه و اقتهغ ب (الٗاصٌ) بحن الىاؽ كبل ان ًمىده الخلُفت طلً
الللب اًام حؿلمه مىهب الىػٍغ.
و لىً ابً هثحر ًخدضر ٖىه ٖلى ٖىـ ما ؾغصها له ٖىض غحره .فهى ًلىٌ (
()14
وان ابً ؾاالع ْاملا طا ؾُف كاَ٘ مىاكًا الؾمه).
و اما ابً زليان فُسخلف ًٖ ابً هثحر اط ًلىٌ ( وان ابً ؾاالع مدكضصا م٘
مً لم ًظٖىىا للٗضالت و اهملىا ما يهم الىاؽ نغحرهم و هبحرهم ) ..و هىا
ً
ٌؿغص خاصزت بىنفها مثاال الزباث ما ًلىٌ و هي ( كبل ان ًهبذ والُا جلضم
بكيىي
الضًىان
مكغف
الى
(مىفم ابي الىغم ابً مٗهىم الخىِس ي) ًٖ ؾىء الحالت الؿُاؾت و الاٖماٌ

 .1بىاء املؿاحض:
حكحر املهاصع الخإعٍسُت لٗهغه و اللغٍبت مىه الى حاهب ازغ مً خُاجه وهى
ً
خبه لألٖماٌ الخحرًت و الاخؿان الى الىاؽ ،فًال ًٖ اٖماله الؿُاؾُت و
الٗؿىغٍت و الاصاعٍت كضم ؤٖماال زحرًت و زضم الاؾالم و املؿلمحن في ْل
اًماهه الغاسخ بالضًً الاؾالمي الحىُف و ٖلُضجه الصحُدت الثابخت .فٗل ما
في وؾٗه لخضمت الاؾالم و بالص املؿلمحن ولم ًلهغ في مجاٌ الاٖماع و بىاء
املؿاحض و املضاعؽ.
و وان يهخم هثحرا ببىاء املؿاحض و اٖماعها اًمان مىه بضوع املؿاحض في مجالي
الٗباصة و الخٗلُم  .الن مؿاحض املؿلمحن وان الهضف مً اوكائها هى
جسهُهها ألصاء الٗباصة فيها هما واهذ مغاهؼ مهمت في مجاٌ التربُت و الخٗلُم،
لخللى الٗلىم الضًيُت و الٗلىم الازغي و ًلىم ٖلماء املؿلمحن باعقاص املؿلمحن
فيها و جىُٖتهم و جىحيههم صًيُا و زلافُا و احخماُٖا( )17و ًٖ َغٍم زضماجه في
هظا الجاهب ٖال قاهه في هٓغ املاعزحن زانت و في اوؾاٍ املؿلمحن ٖامت.
ًغوي ابً زليان اهه ٖىضما وان ًجغي الحضًث ًٖ مضًىت (بلبِـ) جدضزىا
باعجاب ًٖ مسجض هبحر ؤؾؿه ابً ؾاالع في اخض اَغافها( )18و ٖىضما اؾخلم
مىهبه الىػاعي و ؾىً اللاهغة بضا ًلضم الخضماث الٗامت لهظه املضًىت وبنى
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املؿاحض فيها .و كام باٖماع بٌٗ املؿاحض فيها ٖلى هفلخه الخانت .و اؾخمغ في
()19
اٖماله الخحرًت و الخضمُت الٗامت َُلت خُاجه
 .2في املُاصًً الٗلمُت
لى جهفدىا جاعٍش الٗهىع الىؾُى ًٓهغ لىا ان ٖضصا كلُال حضا مً الامغاء و
الؿالَحن اولىا اهخمامهم بالجاهب الخٗلُمي ٖلى هفلتهم الخانت و وفغوا له
مؿخلؼماث النهىى به و وان مً بحن هاالء املهخمحن بالنهىى الٗلمي و وكغ
الخٗلُم ٖامت و ٖلى هفلتهم الصخهُت بىحه زام ٖضص مً الامغاء و
الؿالَحن الىغص مثل اؾض الضًً قحروىه بً قاصي( )20و الؿلُان الىبحر نالح
الضًً الاًىبي و اخفاصه خُث وان لهم صوع باعػ في وكغ الخٗلُم في بالص الكام و
()21
مهغ.
و وان اللائض املكهىع ٖلي بً ؾاالع اخض اولئً اللاصة املهخمحن بيكغ الٗلم و
الخٗلُم فىخج ًٖ طلً اغىاء الحًاعة الاؾالمُت .فلام هى هفؿه باوكاء
املضاعؽ ٖلى هفلخه الخانت و وفغ لها ول املؿخلؼماث الًغوعٍت هما زهو
للمٗلمحن و املغبحن الغواجب و زهو لُالبها هفلاث حُٗنهم ٖلى مىانلت
صعاؾتهم مما اصي الى ان حؿمى و حٗغف جلً املضاعؽ باؾم مضاعؽ ابً ؾاالع
الىغصي ،و وان غغيه مً اوكاء جلً املضاعؽ و الاهفاق ٖليها وكغ الٗلم ٖامت
و التروٍج ليكغ مظهبه الكافعي و زحر مضعؾت جمثل اججاهه هظا هي مضعؾت (
الٗاصلُت) في مضًىت الاؾىىضعٍت(ً )22لىٌ ابً زليان :جم جإؾِـ مضعؾت
الٗاصلُت في الاؾىىضعٍت ؾىت 546هـ املىافم لؿىت 1151م و في جلً الؿىت وان
()23
ابً ؾاالع وػٍغا ٖىض الخلُفت (الٓافغ) في اللاهغة
و ًبضو اهه اؾـ جلً املضعؾت ٖىضما وان و الُا ٖلى الاؾىىضعٍت .و اهه هى
الظي ٖحن الٗالم املكهىع ( ابى الُاهغ الؿلفي) – املٗغوف بٗلمه في ٖهغه –
مضعؾا فيها وٖهض الُه اصاعة قاون املضعؾت و حؿُحر الضعاؾت فيها .هما ازظ
ٖلى ٖاجله جإمحن ول الىفلاث الالػمت للمضعؾت و جىفحر مؿلتزماتها .فيان ًىفم
ٖليها و ًىفغ مؿخلؼماتها ٖلى خؿابه الخام مً زالٌ الاوكاف التي اوكفها
ٖليها( ()24والًت الاؾىىضعٍت)

ؾمى اللؿم الاوٌ :اكلُم مهغ .و واهذ اللاهغة مغهؼه  .فًال ًٖ الكام و
املغغب خُث وان ممثل الخلُفت فيهما كائما ٖلى امىع الاصاعة و فغى
()27
الؿلُت
ي
ًلىٌ امللغٍؼ  :ان الفاَمُحن اجبٗىا هٓام الىالًت في اصاعة البالص بهضف حؿهُل
احغاء امىعهم .زحر مثاٌ ٖلى طلً كؿمىا مهغ الى والًاث ٖضًضة و خؿب
اهمُت املىاَم واهىا ٌُٗىىن الغحاٌ الاهفاء الاكىٍاء والة ٖليها فِؿخلمىن ػمام
الامىع فيها( )28و مً خُث اهمُه املىاَم ٖامت و مىُلت الاؾىىضعٍت بىحه
زام ًلىٌ امللغٍؼي :وان عاجب الىالة ( )50صًىاعا .و واهذ الاكؿام (املىاَم)
الكغكُت جفىق اهمُتها اهمُت الىالًاث الغغبُت .و هظا فان مىُلت الاؾىىضعٍت
ً
ً
ً
بىنفه مىكٗا خضوصًا واكٗا ٖلى البدغ واهذ لها زهىنُتها م٘ انها ٖغفذ
()29
باالكلُم الغاب٘
في ٖهض الخلُفت (الحافٔ) ( 544 – 524هـ  1149-1129/م) جلغع حُٗحن ابً
ؾاالع والُا ٖلى اكلُم الاؾىىضعٍت و اهُِ به خىم و اصاعة ول مىاَم البدحرة.
()30
و طلً بؿبب ماهالجه و كضعاجه الىبحرة مً مجاٌ الحىم والاصاعة
و للض كام ابً ؾاالع بإصاء مهامه في طلً الاكلُم و املىاَم الازغي بيل هجاح و
حضاعة و ازالم .و انبذ مىي٘ زلت ؾيان جلً املىاَم و اهه كض زلف ازاعا
قازهت مً بٗضه في اكلُم الاؾىىضعٍت و زانت في مجاٌ اٖماع الاكلُم و
اوكاء املؿاحض و املضاعؽ في املىُلت و جلضًمه الخضماث الٗامت للؿيان و
خماًت خضوص الاكلُم و مىاَم البدحرة مً اٖخضاءاث الهلُبُحن و اٖاصة الامً
الى الُغق الخجاعٍت في ؾبُل اؾخمغاع الحغهت الخجاعٍت فيها بإمان( )31و ًيبغى
ان ًلاٌ ان هظه الىجاخاث التي خللها ٖلى بً ؾاالع واهذ هدُجت زبراجه و
ججاعبه الؿابلت في الاكالُم الازغي التى واهذ ؾببا في جُبُم الجىاهب الاصاعٍت
و اصاعة اٖماله في هظه املىاَم الى ان غاصعها مخىحها الى اللاهغة لدؿم مىهبه
الجضًض الاٖلى في ؾلم ؾلُاث الضولت .و هى مىهب الىػٍغ الظي مىذ اًاه
()32
الخلُفت الفاَمي باللاهغة
ً
ابً ؾاالع وػٍغا
مما كاله اهل الفىغ و البهحرة  :ان جدؿً اخىاٌ البلض و اوياٖه مغهىهت
بدؿً جهغف ملىه او عئِؿه ،و ان خؿً جهغف امللً مغهىن بالىػٍغ
الهالح البهحر باالمىع.
ً
و ان الخمؿً بخُبُم مفهىم هظه امللىلت و الؿحر ٖليها بىنفه صؾخىعا و
ً ً
كاهىها ٖاما وان ًغاوص عحاالث الضولت كبل ما ًخىلى ابً ؾاالع مىهبه وىػٍغ ،و
واهذ اهمُت ؾلُت الىػاعة في الضولت الاؾالمُت جإحي بٗض ؾلُت الخلُفت( )34الى
ان اطصاص الاهخمام بؿلُت الىػٍغ ٖلى مغ الاًام و الؿىحن بدُث ونلذ الى
مغجبت الهضاعة في اللغن الؿاصؽ للهجغة ،الثاوي ٖكغ للمُالصي و طلً في
الضولت الفاَمُت بمهغ  ،اط وان يٗف بٌٗ الخلفاء في جلً الضولت .و جىلى
بٌٗ مً لم ًىً له خىٌ و ال كىة مىهب الخالفت و جغصي الاويإ و الاخىاٌ
الاصاعٍت و الاكخهاصًت و الؿُاؾُت الٗامت ازغ اؾدُالء هاالء ٖلى مغهؼ الخالفت
ول طلً حؿبب في وكىء نغاٖاث و مىاػٖاث بحن الامغاء و اللىاص للىنىٌ الى
مىهب الىػٍغ .في نهاًت الامغ وان الخلُفت ٌٗحن مً ًخغلب في الهغإ ٖلى
مىهب الىػٍغ ،و صامذ هظه الحالت ؾىحن مخىالُت و انبذ الىػعاء ًخهغفىن
خؿب اهىائهم و ول واخض منهم ًىٓغ الى هفؿه و ًخهغف هإهه هى الخلُفت بل
و واهىا ًدىمىن الخلُفت هفؿه و حٗلىه زلف الؿخاع.
()33

واهذ الاؾىىضعٍت في جإعٍسها مغهؼا لالماعة و الاصاعة .و كبل ان يهم الٗغب
املؿلمىن بفخدها واهذ جلً املضًىت كاٖضة مهمت لالمبراَىعٍت البحزهُُت في
الكغق .جإحي اهمُتها بٗض اللؿُىُُيُت باليؿبت لهم و انها بدىم اهمُت
مىكٗها ٖلى البدغ املخىؾِ واهذ املضًىت الخجاعٍت الاولى ٖلى املؿخىي الٗالمي.
و واهذ هظه الاهمُت البالغت واضحت امام الٗغب املؿلمحن ٖىضما اعاصوا فخدها.
ً
ً
و بالىٓغ الى جلً الاؾباب و بىنفها ٖامال اؾتراجُجُا في املىُلت اصعن
البحزهُُىن ان فخذ الاؾىىضعٍت مً لضن املؿلمحن ٌٗني ؾلىٍ ؾلُتهم في
مهغ و اػالتها .و لظلً اولتها الامبراَىعٍت البحزهُُت اهخمامها و واهذ جؼٍض صوما
مً كىتها الضفاُٖت فيها( )25و لىً ملا بضاث خملت املؿلمحن هدىها بهضف فخدها
خانغها املؿلمىن مضة اعبٗت ؤقهغ زم جمىىىا مً فخدها بٗض طلً الحهاع
ً
الكضًض( )26و بىنىٌ اللىاث الاؾالمُت الى جلً املىاَم و فخدها ناعث حؼءا
مً الٗالم الاؾالمي .و بضؤث الٗالكاث جىمى بُنها و بحن الخالفت الاؾالمُت و
جىَضث في ٖهىع الخالفت الغاقضة و الخالفت الامىٍت و الٗباؾُت.
ن
و ملا ْهغث الخالفت الفاَمُت في املغغب الٗغبي و ونل الفاَمُى مضًىت
اللاهغة ؾىت 358هـ 969/م  .و كؿمىا ؾلُاتهم الاصاعٍت الى زالزت اكؿام.
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و واهذ هظه الهغاٖاث و املىاػٖاث الؿمت الباعػة للضولت الفاَمُت زانت في
ؾىىاث خىمها الازحرة .اط واهذ مهمت الخلُفت الاؾاؾُت مىذ الاللاب للىػعاء.
ً
و جىػَ٘ جلً الاللاب و مىدها للمخغلبحن في نغاٖاث اللىاص و الامغاء  .و صلُال
ٖلى يٗف الخالفت مً حهت و جىؾ٘ نالخُاث و ؾلُت الىػعاء مً حهت
ازغي .و هي خالت قهت بداٌ الخلُفت الٗباس ي في بغضاص
بحن ونُف و بغا
زلُفه في كفو
()36
هما جلىٌ الببغا
ًلىٌ ما كاال له
ونل خاٌ الهغإ بحن الامغاء و كىاص الجِل لالؾدُالء ٖلى الىػاعة الى خض ان
مً لم ًلخل زهىمه و مىاػُٖه ٖلى الؿلُت لم ًمىىه ان ًهبذ وػٍغا و زحر
ً
مثاٌ ٖلى طلً ٖحن الخلُفت (الٓافغ)( )37لىجم الضًً بً مهاٌ وػٍغا ؾىت
()39
( 544هـ ) املىافلت لـ (1149م)
و ملا ؾم٘ ابً ؾاالع زبر حُٗحن هجم الضًً وػٍغا للخلُفت امخٌٗ و اهخابه
الللم فلم ًخمالً هفؿه فباصع الى اؾخضٖاء كىاص و امغاء حِكه و ؤمغهم بإن
ٌٗضوا حِكهم و ٖضتهم و ًخىحهىا الى اللاهغة و ًلاجلىا الىػٍغ الجضًض الى ان
ًسلٗىه مً مىهبه .وطلً ليي ًًمً لىفؿه املىهب و ان ًدبىاه ٖىىة .و ملا
تهُإ حِل الاؾىىضعٍت كاصه ابً ؾاالع بىفؿه و جىحه الى اللاهغة و خُىما
ونل الى ملغبت مً الٗانمت ؾم٘ ابً مهاٌ بخلغب حِل ابً ؾاالع مً
اللاهغة انابخه الححرة اط وان ٌٗلم بإهه ال ٌؿخُُ٘ ان ًلاوم ابً ؾاالع و
حِكه فاجهل فىعا بالخلُفت لِؿٗفه بسُت حٗالج املىكف و جسلهه مً
()40
املإػق الظي ؾُل٘ فُه
ًلىٌ (اؾامت) :ان الخلُفت حم٘ الامغاء و اللىاص لغغى جإمحن اؾىاصهم و
صٖمهم البً مهاٌ يض ابً ؾاالع و كاٌ الخلُفت في الاحخمإ مىحها هالمه الى
الامغاء و اللىاص  -:ايها الامغاء .ان هجم الضًً بً مهاٌ الحايغ بِىىم هى
وػٍغي و هائبي .فالظي ًُُٗني ًيبغي ان ًُُٗه اًًا.
فإْهغ مٗٓم الامغاء الحايغًٍ امخثالهم ألمغ الخلُفت و جلُضهم به ما ٖضا
الامحر (لىغون) خُث كام و جدضر كائال :هُف ًدم لىا ايها الامغاء و اللىاص ان
وٗغى ًٖ ابً ؾاالع و هفسح املجاٌ للخله؟! فاصاع حمُ٘ الحايغًٍ وحىههم
ًٖ الخلُفت مخىحهحن الى ( لىغون) .و كالىا له اهً ٖلى خم فُما جلىٌ و
الهترن املجاٌ لخمغٍغ جلً الجغٍمت .زم كاٌ لهم (لىغون) :فلنهب حمُٗا و
لىظهب الؾخلباٌ نضًلىا اللضًم (ؾُف الضًً بً ؾاالع) فلما عاي الخلُفت
هظا املىكف منهم انابخه الححرة و اعحٗض و فىغ في ان ًلضم لىجم الضًً مبلغا
مً املاٌ و ًُلب مىه مغاصعة اللاهغة  .و ان ًهغف طلً املاٌ امللضم له في
اٖضاص كىة ٖؿىغٍت ملاجلت ٌؿخسضمها بىحه ابً ؾاالع و ًيخلم مىه في الىكذ
()41
املىاؾب
و هظا ما خضر فٗال ،اط اؾخلم هجم الضًً طلً املبلغ املالي مً الخلُفت
فخىحه و مٗه حم٘ مً حىىصه الى مىُلت الهُٗض ليي ٌٗض الٗضة و ًجهؼ
الجِل مللاجلت ابً ؾاالع في اللاهغة .و لهظا الؿبب َلب املٗىهت و الاؾىاص مً
()42
الؿىصاهُحن و لىً مداوالجه باءث بالفكل
في طلً الٓغف بالظاث و في ًىم  15قٗبان ؾىت 544هـ املىافم 1149م صزل
ابً ؾاالع و مٗه حِكه مضًىت اللاهغة و مىذ للب امحر الجِل ( )43و ؾىً في
صوع الىػعاء.

زم بضا ًمىذ حىىصه و افغاص حِكه الامىاٌ و الىلىص حغٍا ٖلى ٖاصجه و ٖاملهم
بالحؿنى .مما حٗلهم ان ٌؿخمغون ٖلى َاٖخه و ًددكضوا خىله مؿخٗضًً
المخثاٌ اوامغه بيل حضًت و ازالم.
و نل هجم الضًً بً مهاٌ الى مىُلت الحىف و اؾخُإ ان ًجم٘ الى حِكه
ً
ٖضصا هبحرا مً قبان كبُلت (لىاجه) البربغٍت فًال ًٖ ٖضص ازغ الٌؿتهان به
مً املهغٍحن و الؿىصاهُحن الظًً واهىا مٗه و كغعوا فُما بٗض ان ٌٗىصوا الى
اللاهغة و ًلاجلىا حِل ابً ؾاالع .ختى ان ًُغصوه مً اللاهغة  ،و وان كغاعهم
حمُٗا .و ملا َغق هظا الخبر مؿم٘ ابً ؾاالع حهؼ حِكا او اٖضه للضفإ .و
حٗله جدذ امغة (الٗباؽ) ابً ػوحخه (بالعة) و كغع ٖباؽ ان ًسغج بجِكه في
جلً اللُلت الى ْاهغ اللاهغة و ًسُمىا هىان و ٌؿخٗضوا مللاجلت املهاحمحن في
الهباح الباهغ .و لىً حِل ابً مهاٌ اغاعوا ٖليهم في جلً اللُلت و جمىىىا
ً
()44
مً حكخِذ حىىص الٗباؽ و كخلىا اٖضاصا منهم
واهذ هظه الهؼٍمت مهضع كلم البً ؾاالع ،و امخٌٗ هثحرا.
و بضا بخجهحز حِكا ازغ و حٗله جدذ امغ الٗباؽ اًًا و امغه ان ًالخم
حِل ابً مهاٌ و ًبُضه فخالقى الجِكان في مىُلت ( صالم)( )45و ملا خهلذ
املىاحهت بُنهما هثبذ اواع مٗغهت ٖىُفت صامُت انهىذ حِل ابً مهاٌ فلخل
اٖضاص هثحرة مً نفىفهم فًال ًٖ اٖضاص هبحرة مً الجغحى .مما حؿبب في
هؼٍمت حِل ابً مهاٌ و كخل ابً مهاٌ هفؿه – الامغ الظي لم ًىً في
الحؿبان – و حائوا بغاؽ ابً مهاٌ الى اللاهغة .و هىظا هتهذ جلً املٗغهت و
انهؼم حِل ابً مهاٌ و كخل هى .وزمضث هاع الحغب .فياهذ الاعيُت مالئمت
البً ؾاالع لخمغٍغ ما ًغٍض ان ًلىم به صوهما ٖغكلت هبحرة .و بٗض مغوع زمؿحن
ًىما ٖلى طلً الاهخهاع البً ؾاالع و خىمه وىػٍغ في وػاعجه( )46ايُغ الخلُفت
– و ان وان بهىعة قيلُت – ان ًىغم ابً ؾاالع -الىػٍغ الجضًض – وٍمىده
خله و ال ًترن املداٌ لحضور بغوصة في الٗالكت بُنهما .و لظلً كغع الخلُفت ان
ًلُُم اخخفاال زانا بمىاؾبت حؿىم الىػٍغ الجضًض و ان ًلام اخخفاال زانا
بمىاؾبت حؿىمه ملهامه و ان ًسىله في طلً الاخخفاٌ قاون اصاعة الضولت( )47و
بٗض الاهخهاع بضا ابً ؾاالع ًخهغف امىعه و باقغ مهامه بيكاٍ و حضًت و
هجاح خُث اصث خُىٍخه و وكاَه الى حلب اهدباه الىاؽ الُه ؾىاء مً مدببه
و ماٍضًه او مً زهىمه و مىاوئُه و اقتهغ بحن الىاؽ بىنفه عحل اصاعة نلب
ًدب الخحر و ًلُم الٗضٌ ،و خلا اهجؼ اٖماال هبحرة في طلً الاججاه هبىاء
()48
املؿاحض و املضاعؽ و عٖاًت املدخاححن و الفلغاء و امللهىفحن
()49

صوع ابً ؾاالع في خغب الهلُبُحن
مً الىاضح اهه حغاء الًٗف و املىاػٖاث و زهىماث املدؿلُحن في الضولت
الاؾالمُت جمىً الهلُبُىن ان ٌؿخىلىا ٖلى ؾىا خل بالص الكام و ٖضة مضن
()51
ازغي في الجؼٍغة .و ًلُمىا اعب٘ اماعاث لهم مثل اماعاث الغها( )50و اهُاهُت
و بِذ امللضؽ( )52و َغابلـ( )53التي جدىلذ الى زُغصاهم ٖلى املىاَم
املجاوعة لها في الٗالم الاؾالمي و واهذ هظه الؿُُغة الهلُبُت في مضص كهحرة
جلغٍبا و هي ما وك٘ بحن ؾىىاث ( 498-489هـ  1105 – 1096 /م)
ً
ً
و فًال ًٖ جلً الخهىماث التي طهغهاها اهفا فان الهغإ وان صائغا بحن
الخالفخحن (الٗباؾُت الؿيُت) في بغضاص و (الفاَمُت الكُُُٗت) في اللاهغة م٘
ان ولخيها واهذ جسُى هدى الًٗف و الؿلىٍ الن الؿالحلت واهىا مؿُُغًٍ
ٖلى الخالفت الٗباؾُت و املىاَم الخابٗت لها .و م٘ وحىص هظه الهغاٖاث و
حغلب الؿالحلت فان ملاومت جلً الحملت الٗؿىغٍت الهلُبُت الاوعوبُت ٖلى
جلً املىاَم مً بالص الٗغب و املؿلمحن وكٗذ ٖلى واهل امغاء جلً املىاَم
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اهفؿهم الظًً واهىا مُٗىحن في جلً الاماعاث مً لضن الؿالَحن الؿالحلت في
الكام و الجؼٍغة .و ان هاالء الامغاء اًًا لم ًيىهىا مخدضًً و مخٗاوهحن فُما
بُنهم .بل واهىا مخىاػٖحن و مخسانمحن فُما بُنهم فغكتهم الاهىاء و املهالح و
الغغبت في الؿلُت و الاصاعة  .و ول طلً وان ؾببا ًفُض مىه الهلُبُىن و
ًىتهؼوا الفغنت املىاؾبت لخىؾُ٘ صائغة ؾلُتهم و اخخالٌ بالص الٗغب و
()55
املؿلمحن بدُث ونلذ خملتهم مىاَم امض و ههِبحن هما ًغويها ابً الازحر
و هظه الحالت الؿُاؾُت و الٗؿىغٍت املترصًت جؼصاص ؾىء ًىما بٗض ًىم الى ان
بغػ في الؿاخت الامحر (ٖماص الضًً ػهُي) ( 541-521هـ) ،املىافم (-1127
1146م)( )56و اقتهغ و طإ نِخه في املىُلت و بظٌ حهىصه في ؾبُل اوكاء حبهت
كىٍت مىخضة بحن املؿلمحن.
و زلفه ابىه املؿمى (هىع الضًً مدمىص) (  569-541هـ  -املىافم ٌ -1146
1173م .في اصاء مهامه و ًيبغي ان ٌكاع الى ان ابً ؾاالع املٗغوف بـ ( امللً
للب
هفـ
ًدمل
وان
الٗاصٌ)
( هىع الضًً مدمض) اي وان للبه هىع الضًً مثل ابً ٖماص الضًً ػهُي  .فلض
ونل ابً ؾاالع الى كىاٖت بإن الخسُُِ الٗؿىغي و وي٘ اؾتراجُجُت لًغب
الهلُبُحن و كخالهم و ايٗافهم ال ًمىً ان ًخم و ًىجح ؤال ًٖ َغٍم جىخض و
حٗاون جام بحن مهغ و الكام .و لظلً ؤعؾل مبٗىزه الى هىع الضًً مدمىص
الؼهُي الظي وان ؾلُان الكام َالبا مىه الخٗاون مٗه و جلضًم الضٖم له في
كخاٌ الهلُبُحن .و ًالخٔ ان ابً ؾاالع في هظه الازىاء وان وػٍغا للخلُفت
الفاَمي و ان هىع الضًً مدمىص ػهُي وان جابٗا لخالفت الٗباؾُحن في بغضاص و
لجر هُف ٌؿغص ممثل ابً ؾاالع جلً اللهت.
ًلىٌ اؾامت بً مىلض:
ان الٓغوف الؿُاؾُت في املىُلت واهذ جخٗلض ًىما بٗض ًىم اط وان
الهلُبُىن ًؼٍضون مً كىتهم و ًمضونها اهثر و ًدهىىن كالٖهم باؾخمغاع و
الؾُما في مضًىت غؼة .و في هظه الازىاء كاٌ لي الىػٍغ الفاَمي ابً ؾاالع
الىغصي :تهُإ للؿفغ الى الؿلُان هىعالضًً مدمىص في الكام و زظ بٌٗ
الامىاٌ و مبالغ مً الىلىص و اَلب مىه باؾمى ان ًلىم بدملت ٖؿىغٍت ٖلى
مضًىت َبرًت القغاٌ الهلُبُحن و جًلُلهم مً حهت البر ليي ًمهض الؿبُل لىا
في ان هلىم بدملت ٖؿىغٍت بدغٍت مً حهت الغغب ٖلى مضًىت غؼة و هضمغ
57
مٗؿىغاث الٗضو فيها
و مً هىا ًٓهغ اؾامت ان هظا الفاعؽ البُل في جلً الازىاء كض اصعن ببهحرجه
الثاكبت و بٗض هٓغه الاهضاف الاؾاؾُت للهلُبُحن في جلىٍت حِكهم صازل غؼة
و منها هضفهم في اخخالٌ مضًىت ٖؿلالن .و كض ؤزبدذ الاًام و الاخضار نضق
جهىعه لالمىع و صحت هٓغه اط جمىً الهلُبُىن مً اخخالٌ مضًىت ٖؿلالن
()58
ؾىت  548هـ  1153 /م
و ًلىٌ اؾامت اًًا .كلذ البً ؾاالع :و اطا وان ناخب الكام ميكغال بإمىع
بالصه فماطا ؾُيىن مىكفىا؟ فلاٌ لي ابً ؾاالع :اط لبى الُلب و كام بدمله
ٖؿىغٍت ٖلى غؼة فاصف٘ الُه املبالغ املالُت التي امىدً اًاها .و ان لم ًلب
الُلب و حٗلل باوكغاله بكاون بالصه .فاَلب مىه ان ًإطن لً في ان حؿخاحغ
اٖضاصا مً الغحاٌ امللاجلحن بما لضًً مً مبالغ مالُت زم اطهب الى مضًىت
ٖؿلالن و بٗضهااصزل اهذ الحغب يض الهلُبُحن  .و خُىظان ابٗث الًُ
بغؾالت آمغن فيها بما ًيبغي ان جلىم به و اوحهً الى ما ًجب ٖمله( )59و ملا

اههى هالمه هظا ؾلمنى ( )6000ؾخت الاف صًىاع مهغي .و امغ ان جدمل
()62
الجماٌ باكمكت صبُلُت( )60و نلالَىهُت( )61و صمُاَُت
و ملا اهخهى ازظ هظه الٗضة اعؾل معى ٖضصا مً الٗاعفحن بُغق الكام .و اٖض
()63
لي مؿخلؼماث ؾفغي املُلىبت .و امخثاال ألمغه بضاث بؿفغي الى الكام
زم ًخدضر اؾامت ًٖ مخاٖب ؾفغه الى ان ونل الى الكام .فُلىٌ:
و نلذ مضًىت بهغي( )64بٗضما ججكمىا مً مخاٖب ونٗىباث الؿفغ ما
ججكمىا و اصعث ان اجىحه الى املٗؿىغ لللاء هىعالضًً مدمىص .فللُذ اؾض
الضًً قحروى( )65و وان ٖائضا الى هىعالضًً مدمىص .و ملا كابلذ ناخب الكام
ابلغخه ان ابً ؾاالع ًُلب حٗاوها ٖؿىغٍا بغُت الحاق الهؼٍمت بالهلُبحن
لِؿىاهم وخضهم اٖضاء لىا فان امغاء صمكم هم اًًا اٖضاء لىا.
ًلىٌ اؾامت :فهمذ مً حىابه ان ناخب الكام ال ًغٍض ان ًلبي َلب ابً
ؾاالع عاؾا ،الهه ميكغل بإمىع بالصه و ًبضو اهه في جلً الازىاء وان ًفىغ في
الاؾدُالء ٖلى صمكم .و لظا ايُغعث ان اَلب مىه اعؾاٌ بٌٗ الجىىص معى
ليي اكىم اها بدملت ٖلى الهلُبُحن و كلذ له اهه في الىكذ الظي هى ًغؾل
الجىىص معى ًاهض اهه مكاعن في الحملت .و ٌُٗى بمىكفه هظا الضلُل ٖلُه
فغض ي بمُلبي و امغ ان ٌكاعن معى في هظه الحملت ( )160حىضًا مً افغاص
ٖؿىغه و امغ اللائض ( ٖحن الضًً باعوقي) ان ًغافلني م٘ زالزحن مً حىىصه الى
ان هسغج مً زُغ الُغق التي كض ًٓفغ بىا الٗضو منها( )66و ونلذ الى مضًىت
ٖؿلالن خؿب الخُت التي عؾمها لى ابً ؾاالع .فاؾخلبلىا هىان و الى املضًىت
و كضم لىا زضماث هثحرة طلً الن الٗالكت بِىه و بحن ابً ؾاالع واهذ مخِىت
حضا .و ان ابً ؾاالع وان صائما ًلضم له الضٖم املاصي و املٗىهاث الالػمت الحل
جلىٍت اهفؿهم و الاؾخمغاع في نمىصهم و جهضيهم للهلُبُحن.
و بٗضما ازظها عاخخىا الًام في هظه املضًىت اهدكغ هبإ ونىلىا اليها .و وان
الهلُبُىن كغٍبحن مىا .فلما ؾمٗىا بسبر ونىلىا الى ٖؿلالن بضؤوا ٌؿخٗضون
و يهُاون اهفؿهم زم حائا بجىىصهم املكاة هثحري الٗضص هدى مضًىت ٖؿلالن
بهضف كخالىا.
ًلىٌ اؾامت :ملا ؾمٗىا بسبر جىحه الهلُبُحن هدى ٖؿلالن زغحىا منها صون
جإزغ لهضيهم فلما اكتربىا بضؤ اللخاٌ و صاعث املٗغهت و ؾلِ مً الجاهبحن
كخلى و حغحى هثحرون .وبٗض اهتهاء املٗغهت ٖاص الهلُبُىن الى زىىاتهم( )67زم
بلُىا هدً في جلً املىُلت ملضة اعبٗت اقهغ للخاٌ الهلُبُحن امخثاال ألمغ ابً
ؾاالع .الى ان اعؾل الى عؾالت امغوي فيها بالٗىصة الى اللاهغة .فامخثلذ ألمغه .و
()67
اهبذ ٖنى اخى ( ٖؼالضولت) و جغهخه في ٖؿلالن و اؾدكهض فُما بٗض هىان
و هىظا كاوم ابً ؾاالع الىػٍغ الهلُبُحن و خاعبهم ال في مهغ وخضها بل في
زاعج خضوص اصاعجه و ؾلُاجه و هظا اليكاٍ الٗؿىغي الظي ؾغصهاه افًل
صلُل ٖلى صحت ما هلىٌ.
مداوالث الخلُفت الفاَمي للخل ابً ؾاالع
القً ان الٗالكت بحن الخلُفت الفاَمي ( ْافغ بً خافٔ) و ابً ؾاالع الظي
جىلى الىػاعة بلضعاجه الصخهُت و كىجه الٗؿىغٍت – لم جىً خؿىت و طلً الن
الخلُفت كض ٖحن هجم الضًً بً مهاٌ لخلً الىػاعة – هما طهغها ؾابلا – و
في خحن وان ابً ؾاالع والُا ٖلى الاؾىىضعٍت  .و لم ًفٗل الخلُفت طلً الا
بغياه و كىاٖخه الصخهُت .لهظا وان الهغإ و الجزإ و الخهام كائما بُنهما..
و ان املدبت و الاخترام املخباصلحن بُنهما بضءا ًًٗفان و ًًمدالن ًىما بٗض
ًىم .ختى ان الخلُفت كض مىذ ابً مهاٌ امىالا و هلىصا هثحرة في الُىم الظي

Page 138

Journal of the University of Garmian 8 (1), 2021

تهُإ ابً ؾاالع لخىلى الىػاعة .و طلً بهضف ان ًدكض ابً مهاٌ امللاجلحن و
ًلض ى ٖلى ابً ؾاالع( )69ان هظا الىغه مً الخلُفت البً ؾاالع حؿبب في وكىء
ٖضم الثلت و فلضان الائخمان بُنهما بالكيل الظي اصي ابً ؾاالع ان ًيخٓغ و
ًخىك٘ خضور الاقُاء الؿِئت و ًيهيء هفؿه و ٌؿخٗض ملىاحهتها اطا املذ به
الؾُما ان اغخُاٌ و كخل املخهضعًٍ في الامىع الاصاعٍت و الٗؿىغٍت في جلً
الاًام وان قائٗا في مهغ و مٗخاصا في اوؾاٍ هٓام الحىم.
ًلىٌ امللغٍؼي(( :ان الاويإ و الٓغوف املىاؾبت التي واهذ جضوع ملهلحت ابً
ؾاالع خُث واهذ كىجه و ٖؼجه جؼصاصان و جىمى ان ًىما بٗض ًىم وهي التى
اكللذ الخلُفت الفاَمي وػاصث مً خىله ٖلى ابً ؾاالع الىػٍغ .الهه وان
ٌكٗغ بسُىعجه و لظلً هثرث مسافخه مىه( )70و ٌؿخمغ امللغٍؼي في ؤقاصجه
بابً ؾاالع و ًلىٌ :اهه وان مخُلٓا هبيها مخمغؾا في الاصاعة و اللُاصة و مجاالث
اٖماله .وان ٌكٗغ باملساَغ التي جدضر كبل ان جضاهمه .و ًلىٌ ان له اٖماال
هثحرة في هظا الجاهب مما لم جىً لؿابلُه مً الىػعاء)).
مثل اٖضاص حِل زام به ًدمُه وان ٖضصه ( )600حىضيً .إزظون مىه
الاوامغ و ال ًسًٗىن لغحره و وان مٗه اٖضاص هبحرة منهم في ول مغة ًىاحه فيها
الخلُفت ليي ًدمىه مً ماامغاث زهىمه و اٖضائه و ختى مً وان في
()71
اللهغ
ً
فًال ًٖ طلً مداوالجه في جبضًل ميان احخماٖه بالخلُفت بإن ًجٗله مياها
زاعج اللهغ بضال مً اللهغ هفؿه .و خُىما وان ًضزل ٖلى الخلُفت في
ألاحخماٖاث بُنها و وان في زُابه الحغبُت و صعوٖه و ؾالخه ألنهما ًىٓغان
بًٗهما الى بٌٗ بٗحن الغٍبت و الحظع .و مً حهت ازغي فان ابً ؾاالع وان
ٌٗمل ٖلى جللُل ٖضص الكبان الظًً واهىا مً خماة اللهغ و كض ونل
ٖضصهم الى ( )500حىضي ،خُث كخل اٖضاصا منهم و ؤصزل الظٖغ و الغٖب في
هفىؽ بًٗهم الازغ ًٖ َغٍم تهضًضاجه لهم(.)72
و خاوٌ الخلُفت اًًا ٖضة مغاث اللًاء ٖلى هظا الىػٍغ ،و في هظا الهضص
ًلىٌ اؾامت الظي وان في اللاهغة اهظان و عاي هظه الاخضار بام ُٖىه ( .وان
الخلُفت ًبغٌ ابً ؾاالع و ًمخٌٗ مىه فيان ًداوٌ صوما و ًبدث ًٖ َغٍم
ً
للخله  .و مثاال ٖلى طلً ملا جىلى ابً ؾاالع الىػاعة ؾىت 545هـ  1150 /م َلب
الخلُفت مً افغاص خاقِخه ان ًًٗىا زُت ملضاهمت بِذ ابً ؾاالع و كخله .و
اُٖاهم لظلً مبلغا مً املاٌ .و وٖضهم باُٖاء مبلغ ازغ لىكامىا هم بلخله
فٗال:
وان الىكذ اهظان في قهغ عمًان .و ما ان خل املؿاء في اخض الاًام ختى
ازخفى اٖضاص مً عحاٌ الخلُفت في اخضي الضوع اللغٍبت مً صاع الىػٍغ-
املٗغوف اهظان بامللً الٗاصٌ -و طلً بلهض ان ًضاهمىا صاع الىػٍغ في ؾاٖاث
مخإزغة مً اللُل و ًلخلىه .و مً خؿً الحٔ وان مً بحن هاالء املسخفحن مً
هى ٖلى اجهاٌ بالىػٍغ ؾغا .و ازبره بما ًجغي .و بٗض الافُاع في طلً املؿاء
امغ ابً ؾاالع حىىصه ان ًضاهمىا الضاع التي فيها املسخفىن و ًلًىا ٖلى
الاٖضاء فيها .و بٗض مٗغهت صامذ كلُال كخل ٖضص هبحر مً عحاٌ الخلُفت و
هغبذ اٖضاص ازغي منهم و مً بُنهم ٖكغة حىىص صزلىا بُدىا – ًلىله اؾامت
– زم ٌؿخمغ كائال بؿبب نضاكت هاال امللخجُئن الى بُدىا م٘ ٖضص مً زضامى
()73
فانهم ازفىهم اًًا ،الن مً ًلبٌ ٖلُه وان ًلخل
و بٗض هظه الحاصزت بضاث املداوالث جخىالي للخله .و ْل الخلُفت و ٖضص مً
عحاٌ اللهغ ًفىغون في كخله بُغٍلت هاجحت و في هظه املغة ويٗىا زُت
مىاؾبت جدلم هضفهم ًٖ َغٍم اخض انضكاء ابً ؾاالع هفؿه ممً واهىا

مالػمحن له غالبا في خله و جغخاله  .و هما اقاعث املهاصع الخإعٍسُت فاهه وان
ألؾامت بً مىلظ يل٘ في جلً الخُت اط قاعن الخلُفت في وسج زُىٍ الخأمغ
طان .و لىىه ًبريء هفؿه مً مكاعهخه في جضبحر جلً الخُت هما ًظهغه في
هخابه بل ًضعى ؤهه لم ًىً ٖلى ٖلم بها ًلىٌ اؾامت ان امللً الٗاصٌ ( ابً
ؾاالع) حهؼ حِكا و اعؾله هدى مضًىت ( بلبِـ) و ؾلم ػمام كُاصة طلً
الجِل الى (الٗباؽ) ابً ػوحخه و كض عافم الٗباؽ في حؿُحر هظا الجِل ابىه
– اي ابً ٖباؽ املضٖى (ههغ) و وان الهضف مً جدغن هظا الجِل خماًت
()74
مهغ مً مساَغ و اٖخضاءاث الهلُبُحن
ًلىٌ اؾامت  :بلى ههغ م٘ والضه في املٗؿىغ ألًام زم ٖاص الى اللاهغة صوهما
اؾدئظان مً اخض .و ملا ٖلم امللً الٗاصٌ بٗىصة ههغ الى اللاهغة فؿغ ٖىصجه
بإنها في ؾبُل ان ٌكاعن انضكاءه في الالٗاب و الؿمغ و اللهى و ًخمخ٘ بها
هٗاصجه في مكاعهخه لهم في جلً الالٗاب ...و بىاء ٖلى الخغحر امغه بالٗىصة الى
والضه ولىً ههغا في جلً املضة مً ٖىصجه اجهل بالخلُفت (الٓافغ) ؾغا .و
هاككا مٗا و ي٘ زُت للخل امللً الٗاصٌ و خاوا زُىَها .و ؤٖلم حم٘ مً
عحاٌ اللهغ بالخٗاون الجضي م٘ ههغ في ؾغٍت جامت .و في جلً الازىاء اؾخُإ
ههغ بؿبب ما وان في حٗبخه مً امىاٌ و مبالغ هلضًت للاء ٖمالخه ان ًخلغب
مً شخو مً حىىص حِل ابً ؾاالع و وان مؿاوال ًٖ خماًت صاعه التي هي
ملً حضجه .و ابلغه ههغ ان ٌٗلمه طلً الجىضي بٗىصة ابً ؾاالع الى بِخه و
()75
وكذ مىامه
و مً املٗلىم ان ههغا وان ًضزل صاع ابً ؾاالع صوهما اؾدئظان ،و ًخهغف فيها
وانها صاعه الخانت به .و لىً امىُت الخلُفت جدللذ اطا ؤٖلم ههغ في ًىم
الخمِـ املهاصف للؿاصؽ مً قهغ مدغم الحغام ؾىت 548هـ 1153 /م بان
الىػٍغ و نل بِخت و اهه مغهم مخٗب و هى آلان هائم ٖلى فغاقه .و فىعا مض ى
م٘ ؾخت مً عحاٌ اللهغ ممً ُٖنهم الخلُفت ملااػعجه و خماًخه الى صاع الىػٍغ
مخىىغًٍ في مالبـ الخضام – و لِـ باملالبـ الٗؿىغٍت – و طلً لئال ٌكً
اخض بهم فضزلىا غغفت هىم الىػٍغ بٗضم اكخدمىا الضاع .فلخلىه  .وهى هائم – و
فهلىا عاؾه ًٖ حؿضه و طهبىا به الى الخلُفت في اللهغ ليي ٌؿخلمىا ما
جبلى مً احىع ٖمالتهم( )76م٘ اهه خهل انُضام و جغاقم باالؾلحت بحن
كىاث امللً الٗاصٌ و عحاٌ اللهغ و لىً ملاجلى الٗاصٌ ملا عؤوا عاؽ الىػٍغ
امللخُ٘ مً حؿضه في اًضي هاالء الٗمالء زاعث ٖؼائمهم و هبُذ مٗىىٍاتهم
فلم ًبم فيهم اهضفإ لللخاٌ .فغاصعوا اللاهغة مخىحهحن الى مٗؿىغ الٗباؽ في
()77
مضًىت (بلبِـ)
ً
هظه هي الخُت التي ًغويها اؾامت و لىً ٖضصا مً املهاصع الخإعٍسُت حكحر الى
ان اؾامت هفؿه وان له مكاعهت فاٖلت في ويٗها و جمغٍغها .الهه وان كغٍبا مً
ابً ؾاالع و وان ًدل ٖلُه يُفا في مٗٓم الاًام و مً هاالء املاعزحن
اللائلحن بظلً ابً الازحر .فهى ًلىٌ :ان اؾامت هى الظي صبغ الخُت و خان
زُىَها( )78و ابً زليان له هفـ الغاي الظي ًلىٌ به ابً الازحر فهى ًلىٌ ان
اؾامت وان في الجِل الظي ؾحره امللً الٗاصٌ الى بلبِـ و مىظ الُىم الاولى
مً اهُالكت الجِل جدغن اؾامت لضف٘ الٗباؽ و خمله ٖلى مىاهًت ابً
ؾاالع (امللً الٗاصٌ) و وان ًاهض له بإهه ًلؼم ٖليهم ليي ًىالىا خُاة هاهئت
مغفهت ان ًلًىا ٖلى الىػٍغ (ابً ؾاالع) و في ؾبُل جدلُم هظه الغاًت هصح
الٗباؽ بإن ٌٗحن ابىه لخىفُظ هظه املهمت .طلً الن امللً الٗاصٌ (ابً ؾاالع)
وان ًدب ابىه وٍثم به هثحرا و في مثل هظه الحالت مً الهٗب ان جخىكف
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الخُت و كاٌ ان ههغا بامياهه ان ًىفظ الخُت واملت بٗض ٖىصجه الى
()79
اللاهغة
و ًلىٌ املاعر (ابى الفضاء) بٗض ما ٖاص ههغ الى اللاهغة فاهه الخلى بالخلُفت
()80
مغاعا و حلؿا مٗا و جدضزا في جلً املهمت و هُفُت اهجاػها.
ًلىلىن ان هىان اجفاكا كض خهل بحن الخلُفت و اؾامت بهظا الهضص .كبل
اهُالكت حِل امللً الٗاصٌ هدى مضًىت بلبِـ و اهه اهض للٗباؽ اهه ليي
ًىؿب مىهب الىػٍغ بٗض كخل ابً ؾاالع .و ان ماؾاٖض اؾامت في جمغٍغ
زُخه و جىفُظها هى جلغبه منهم حمُٗا بهىعة ٖامت فاهه وان كغٍبا مً
الخلُفت و مً الىػٍغ و اهله ،و مً الٗباؽ ابً ػوحت الىػٍغ و لهظه الاؾباب
وان الٓغف مالئما له لخىفُظ املاامغة.
ن
وبٗض ما كخل ابً ؾاالع ٖاص الٗباؽ الى اللاهغة و صزل صاع الىػاعة صو ان
ًيخٓغ نضوع امغ الخلُفت لظلً و هظا ٌٗني اهه كض اٖلم ؾابلا بالخُت و اعاص
هى هفؿه جىفُظها .وبٗض صزىٌ الٗباؽ صاع الىػاعة صوهما اؾدئظان فان
الخلُفت طهب الُه بىفؿه و ؾلمه قاون وػاعجه( )81و ًٖ هخائج هظه الحاصزت
ًلىٌ ابً الازحر :ان كخل هظا الصخو لم ًىً ؾهال و وان له ازغ س يء ،و
زانت في مضًىت ٖؿلالن التي وان الهلُبُىن ًخمىىن اخخاللها .و لظلً
اؾخغل الهلُبُىن الفغنت الؿاهدت امامهم فإغاعوا ٖلى ٖؿلالن و ؾُُغوا
ٖليها .و طلً بؿبب اهلُإ املٗىهاث و الامضاصاث التي وان ابً ؾاالع ًمضهم
ً
بها و ًلضمها اليهم صائما مً مهغ فًال ًٖ مٗىهاتهم الؿىىٍت و ان اخخالٌ
ٖؿلالن اصي الى جىؾ٘ صائغة الؿلُت الٗؿىغٍت للهلُبُحن فىحهىا اهٓاعهم
الى مهغ و يغُىا ٖلى الكام و باألزو ٖلى صمكم( )82فاطن ْهغ نضق
ملىله (ؾخاهلى لُيبىٌ) الظي كاٌ في خضًثه ًٖ هظه الحاصزت الخإعٍسُت ( انها
()83
حٗخبر ازفى خاصزت في جإعٍش مهغ)

)18

هوامش
)1

)19
)20

)2

)3
)4

)5

)6
)7

ابً الىثحر ٖ :ماص الضًً اؾىاُٖل بً ٖمغ اللغش ي الضمكلي (ث
 774هـ 1372 /م ) .البضاًت و النهاًت في الخإعٍش ،مُبٗت الؿٗاصة
مهغ  1932 ،م .ج / 12م . 207
ابً زليان  :ابى الٗباؽ ؤخمض ( ث  681هـ  1282 /م )  .و فُاث
الاُٖان و اهباء ابىاء الؼمان  ،جدلُم :ؤخؿان ٖباؽ  ،صاع الثلافت
 ،بحروث  ،ص-ث  ،ج / 3م416
ن.م .ج ،2م. 416
مدمض ؤمحن ػةوى  :مكاهحر الىغص و هغصؾخان في الٗهض الاؾالمي ،
مُبٗت الخفٌُ الاهلُت ،ج / 2م ، 82هللخه الاوؿت الىغٍمت الى
اللغت الٗغبُت  ،عاحٗه الاؾخاط مدمض ٖلى ٖىوي .
ابي الفضاء ٖ :ماص الضًً اؾماُٖل بً مدمض (ث  732هـ 1321 /
م ) املسخهغ في ؤزباع البكغ  ،صاع املٗغفت  ،بحروث  1997 ،م  ،ج
 / 2م . 27
وفُاث الاُٖان  ،ج / 3م  418؛ ًلىٌ املاعر مدمض ؤمحن ػةوى
(ؾُف الضوله)؛ مكاهحر الىغص ج  / 2م82
الحجغ  :انها حكمل جلً املضاعؽ التي واهذ مسههت للخٗلُم و
للخضعٍب الٗؿىغي في ان واخض و واهذ جًم (َ )5000الب في
اماهً مسخلفه و واهذ طاث حؿمُاث زانت  ،واهثر َالب هظه
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training and preparation to face the risks that threaten the country
and Bla_khas Ktalr Salibi, but hatred in the heart of the Fatimid
caliph toward Salar son was strictly Day after day did not like the
Salar lbn Khalifa visibility and control mailers and the
Department of the ministry’s wisdom and strength and firmness
and arranged several conspiracies against him for serving him
and took advantage of weak successor psychological Nasr Ibn
Abbas, who was sponsored lbn Abbas was the son’s wife and son
Salar victory was the military leadership which had totals One of
them is confident the son of Salar and handed the reins of some
important matters to him Aldebaran successor plan in secret to
eliminate the son of Salar and costly to implement victory for
little ignored after the implementation of his crime and has
already assassinated Nasrallah’s son Salar in Manama after one
of his personnel protection and agreed to a date to kill him during
Manama Thus, the seasoned leader assassinated by known
courage, justice and love of good and the application of law and
the administration of justice, fairness and equality and killing him
was turn the page on two approaches in the nation’s bright Arabic
Keywords:, Ali, Ibn Salar, the fatimids Minister, Fatimids state

. 10 م، الاٖخباع
. 22 م، الاٖخباع
146 م، ؤزباع مهغ: ابً مِؿغ، ؽ.م
ً ؾبِ اب،76 م/ 7 ج،  اليامل:  ابً الازحر، 23 م، الاٖخباع
 ؤزباع:؛ ابً مِؿغ214 م/ 1 ق/ 8  ج،  مغؤة الؼمان: حىػي
146 م،مهغ
.23  م، الاٖخباع
. 23  م/ 7  ج، اليامل في الخإعٍش
. 418  م/ 3  ج، وفُاث الاُٖان
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، مىخبت النهًت املهغٍت،2ٍ ،مهغ و ؾىعٍا و بالص الٗغب
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Abstract
Ali, Ibn Salar, the fatimids Minister 544-548 A.H/ 1149-1153
Fatimid rule covers an area of significant history of Egypt and
some parties in the Levant and the Maghreb, but historical
studies on affected and the complexity of subject matter did not
disclose some important aspects of that history, especially
regarding penetration of Ministers to examine the figures and the
men Altnfven powerful princes and pimp who have been in more
Conditions slander fried in events such covenants and Maljtha
Bengal and if we say that the son of the Kurdish Salar is one of
those men strong powerful leading role since playing in his
distinctive for important posts in the State Fatimid whether and
when the machine or to Alexandria after it became a minister in
the state that historians agree on little Identify the most important
qualities in managing the affairs of his country mourns the da’eef
While that was just a loving man of good and firm in applying
the and the imposition of the rules are described Paljor, injustice
and hard with the parish but they reiterated that vital leadership
qualities of courage and firmness and a strong will and wisdom in
addressing problems and others had gathered in Salar son causing
him since his youth to enjoy exercise its leadership role and the
day was gaining strength, determination and good performance of
his duties, which is near the caliphs and first put on board in the
governance and justice and the infamous title Adel done much
work beneficial and eager to apply the law to everyone without
distinction also known as recorded his liking Charities to serve
Islam and Muslims the creation of many mosques, schools and
public facilities also emerged in the fields of science and
education and the deployment of hypocrisy on science and
exchange students from its own funds in that area as much
allocated for the salaries of teachers and rewarding result of the
large interest in school and study in several schools in his name
famous, including fair in Alexandria was also Mdaamaa solid
foundation for the country’s borders, especially the territory of
Alexandria when he was there and automatically Despite the
frequent conflicts in control of things between the country’s
leaders and princes, the son of Salar Nahyan of the ministry once
they learned that the successor has been appointed dependent son
ministers and actually succeeded in his mission and forcibly took
over the ministry, despite hostility lbn Al-Khalifa of Salar and
support for dependent son and the son of Salar proved its worth
and strength and wisdom in managing the country s best Ramon
nas oeen at the same time for the administration and the military
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