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سبق كأف تحجثشا عغ نذأة كضيػر الخالفة الفاشسية في مػضػع ابخز خمفاء السغخب ، حيث 
تشاكلشا السػضػع مشح بجاية ضيػر الجعػة الفاشسية الى أف انتقل عبيج هللا السيجي الى مجيشتو 

ببشاء مجيشة اخخى بجػار السيجية ق، ثع أمخ بعج ذلظ =80السيجية كالتي انتقل الييا سشة 
 سساىا زكيمة.

أدرؾ الفاشسيػف اف بالد السغخب ال ترمح الف تكػف قاعجة لجكلتيع بدبب ضعف لقج 
مػاردىا االقترادية ككػنيا مدخحا لمفتغ كاالضصخابات لحلظ فكخكا في الديصخة عمى مرخ 

أنيا ترمح الف تكػف قاعجة بدبب مػقعيا الجغخافي القخيب مغ السذخؽ ككثخة ثخكاتيا ، كسا 
 لتػجييا لحسالت ضج الخالفة العباسية .

كبجأ الخميفة الفاشسي االكؿ في كضع التختيبات كاعجاد الخصط لمديصخة عمى مرخ ، فػجو 
ىػ 807ىػ. فأعج الخميفة السيجي في العاـ التالي أي سشة 803أكلى حسالتو عمييا في سشة 

 حسمة ججيجة. 
ق كبعج فذل ىحه السحاكلة تػقفت  ;80حسالتيع عمى مرخ في سشة ثع استأنف الفاشسيػف 

ىػ  أكاخخ عيج الخميفة السيجي ، حيث قجمت الى مرخ 873الحسالت فتخة امتجت الى سشة 
ىػػ ثع أرغست عمى االندحاب الى 877في تمظ الدشة حسمة فاشسية , كاستسخت الى سشة 

ببالد لػلجه ابػ القاسع  ت االمػراستقخ ك  ق877سشةالسغخب. ككاف السيجي قج تػفي في 
السغخب . كتمقب بالخميفة القائع. كححا ححك كالجه في سياستو الخامية الى ضع مرخ ، فديخ 

ق اال اف االخذيج 879ق فجخمت االسكشجرية في أكائل سشة 878الجيػش في أكاخخ سشة 
 ىا كارغاميا الى العػدة الى السغخب . ابعادتسكغ مغ 

اشسييغ عمى مرخ مغ خالؿ حكع السشرػر الحي آلت اليو الخالفة بعج كتػقفت حسالت الف
ق كذلظ بدبب انرخافو الى اقخار االمػر في بالد السغخب غيخ أف 889كفاة أبيو القائع سشة 

محاكالت الفاشسييغ لالستيالء عمى مرخ ما لبثت أف استأنفت خالؿ عيج السعد لجيغ هللا 
تمبث أف  عاف الطخكؼ الدياسية في مرخ ليث حق. 893الحي تػلى الخالفة في سشة 

ىػ كما تبع ذلظ مغ تجىػر >:8حققت لمفاشسييغ أىجافيع كذلظ بعج كفاة كافػر في سشة 
 خصيخ في أكضاع مرخ االقترادية كانتذار الفػضى كاالضصخابات في معطع أنحائيا .



. ككاصل الرقمي كقج حذج الفاشسيػف قػات كبيخة في ىحه الحسمة التي تػلى قيادتيا جػىخ
 كامالكيع.كتاب اماف عمى انفديع لمسرخييغ  كاعصىتقجمو نحػ مرخ فجخل االسكشجرية 

 انتقال اخلالفة الفاطمية اىل مصر :
شخع جػىخ الرقمي في بشاء مجيشة ججيجة تكػف مقخا لمخالفة الفاشسية فػضع أساس ىحه  

ساس القرخ الكبيخ ثع أقاـ ق ، ككضع في اليـػ التالي ا=:8شعباف سشة  >3السجيشة في 
حػؿ السجيشة كالقرخ سػرا كبيخا . كاختصت كل قبيمة مغ القبائل السغخبية التي جاءت معو 
مكانا ليا عخؼ باسسيا ، كأشمق جػىخ عمى مجيشة ىحه اسع السشرػرية تقخبا الى الخميفة 

لجيغ هللا الى قجـ السعد  ىالسعد بإحياء ذكخى كالجه السشرػر ، كضمت تعخؼ بيحا االسع حت
 خ االعجاء.يمرخ بعج أربع سشػات فدساىا القاىخة تفاؤال بأنيا ستق

ق ،  <:8كشخع  جػىخ أيزا ببشاء الجامع االزىخ في اليـػ الخابع مغ شيخ رمزاف سشة 
كتع بشاؤه في سشتيغ تقخيبا . ككاف ىحا الجامع قج سسى في بادئ االمخ بجامع القاىخة , اما 

زىخ فيطيخ أنيا اشمقت عميو بعج أنذاء القرػر الفاشسية التي كاف تدسيتو بالجامع اال
 يصمق عمييا اسع القرػر الداىخة .

الجعػة  الخصػات لجعل القاىخة حاضخة لمخالفة الفاشسية فأمخ بايقاؼ 3كبجأ جػىخ في اتخا
لمخمفاء العباسييغ كاقاميا لمسعد الفاشسي كضخب الدكة باسسو ثع كتب اليو يدتجعيو 
لمحزػر الى مرخ لتػلى االمػر بشفدو بعج أف تػشجت دعائع الحكع الفاشسي ىشاؾ ، 

ق بعج أف استخمف يػسف  الرشياجي عمى 3;8فخخج السعد الى مرخ في شػاؿ سشة 
ق فخخج الستقبالو أعياف البالد كفي 7;8شعباف مغ سشة السغخب . كدخل االسكشجرية في 

مقجمتيع قاضي مرخ ، ثع تابع سيخه الى القاىخة فػصميا في يـػ الثالثاء الدابع مغ 
ق كندؿ في القرخ الحي بشاه لو قائجه جػىخ الرقمي . كأصبحت مرخ 7;8رمزاف سشة 

 بعج قجـك السعد لجيغ هللا الفاشسي دار خالفة .
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تصمع الفاشسيػف الى ضسع بالد الذاـ بعج أف تع ليع الديصخة عمى مرخ كىػ أمخ تقتزيو 
 الزخكرة الدياسية كالعدكخية لكي يزسشػا تأميغ حجكد مرخ في الذساؿ الذخقي.

الى جعفخ بغ فالح  كقج بادر جػىخ الرقمي الى انفاذ جير كبيخ الى الذاـ أسشج قيادتو
 ق.=:8الكتامي في أكاخخ سشة 



تقجـ الى شبخية بعج استيالئو عمى الخممة فجخميا دكف أي مقاكمة تحكخ مغ أىميا ، ثع تابع ف
تقجمو الى دمذق فتسكغ مغ االستيالء عمييا بعج قتاؿ شجيج كأقاـ الخصبة لمسعد الفاشسي في 

 ق .<:8أكائل السحـخ مغ سشة 
ىػ  <;8ىػ ،<:8لثػرات التي أشعميا أىل دمذق ضج الفاشسييغ خالؿ عاـ كعمى الخغع مغ ا

فاف جعفخ بغ فالح استصاع أف يػشج نفػذه في دمذق باستعساؿ القػة ضج اىميا ، كاقيست 
 ق  .0;8الجعػة لمفاشسييغ في حمب في شيخ ربيع االكؿ مغ سشة 

غ الحي ىجد قخامصة البحخي كعمى أف الفاشسييغ لع يمبثػا أف كاجيػا في بالد الذاـ خصخا
كنجح القخامصة في ىديسة الفاشسييغ كقتل جعفخ بغ فالح مع عجد ، حكسيع في تمظ البالد 

القخامصة عمى دمذق ، كأقامػا الجعػة لمخميفة  ػاق، كاستػل0;8مغ أصحابو في سشة 
 العباسي .

ا أف قزػا عمى نفػذ ككاصل القخامصة بعج ذلظ زحفيع فاستػلػا عمى الخممة كيافا ، كلع يمبثػ 
الفاشسييغ في كل بالد الذاـ كلع يبق أماميع سػى الدحف نحػ مرخ نفديا ، فاستعج جػىخ 
الرقمي لسػاجيتيع كحرغ القاىخة بخشجؽ عطيع حػليا ، كدارت الحخب بيغ الفخيقيغ في 

 ق كانتيت بيديسة القخامصة فاندحبػا الى بالد الذاـ.3;8مدتيل ربيع االكؿ مغ سشة 
ال في بالد الذاـ ثز الفاشسيػف مغ تيجيج القخامصة لسرخ . كبقي خصخىع ماخملظ تكبح

االمخ الحي دفع السعد الى االستعانة بيشي الجخاح بفمدصيغ كساقخب اليو األميخ ضالع بغ 
ق فقبس العقمي  8;8مػىػب العقمي كأسشج اليو السعد كالية دمذق في رمزاف مغ سشة 

لقخمصي ككلجه . كتع لمفاشسييغ استعادة نفػذىع عمى بالد الذاـ عمى كالى دمذق أبػ الشجا ا
. 

أما عغ الشفػذ الفاشسي في العخاؽ فقج ساعجت الطخكؼ التي كانت تسخ بيا الخالفة 
العباسية في بغجاد عمى تغمغل نفػذ الفاشسييغ كاقامة الجعػة باسسيع لسجة قريخة ، فقج أدى 

عة الخميفة العباسي الى انجيازه الى الفاشسييغ خخكج القائج التخكي البداسيخي عمى شا
كاترالو بالخميفة السدتشرخ باهلل الفاشسي الحي أعمت تأييجه لمبداسيخي كأرسل اليو بالساؿ 
كالخيل كالدالح كاليجايا ، كتبػدلت السخاسالت بيغ البداسيخي كداعي الجعاة الفاشسي السؤيج 

 اؾ مقيسا في القاىخة .في الجيغ هبو هللا الذيخازي الحي كاف حيشح



لشججه البداسيخي ، فخخج مع  الجاعي الفاشسي كتع االتفاؽ عمى اف يديخ السؤيج في الجيغ
فئة قميمة مغ الخجاؿ كحسل معو االمػاؿ كالدالح كالخمع ، فػصل الى , الخحبة كعسل مغ 

ية ىشاؾ عمى استسالة أمخاء العخب في العخاؽ لزساف نجاح حخكتو ضج الخالفة العباس
ابخاهيع يشاؿ كاخيو  غكالدالجقة في بغجاد . كالػاقع اف السؤيج ىحا استغل فخصة الخالؼ بي

الدمصاف شغخلبظ كعسل عمى كدب كد ابخاهيع ، فأرسل االخيخ يصمب الخمع كااللقاب 
كاالمػاؿ مغ الخميفة الفاشسي كتعيج بأنو سيجعل الخصبة لمفاشسييغ فذجعو السؤيج في 

لبظ كتعيج لو بتمبية شمباتو فخحل يشاؿ عغ السػصل الى بالد الجبل حخكتو ضج أخيو شغخ 
 ق معمشا العرياف عمى الدمصاف شغخلبظ  .9:0سشة 

عغ بغجاد كخمػىا مغ العداكخ فدحف نحػىا  كانتيد السؤيج فخصة رحيل الدمصاف شغخلبظ
عمى رأس اربعسائة فارس حامال الخايات السدتشرخية . كانزع اليو االميخ قخير بغ بجراف 
العقمي في مائتي فارس. كتسكشا مغ االستيالء عمى بغجاد مغ الثامغ مغ شيخ ذي القعجة 

الماف مغ االميخ قخير بغ ق كاضصخ الخميفة العباسي القائع بأمخ هللا الى شمب ا9:0سشة 
ابغ عسو الى حجيثة عانو . كخصب لمخميفة الفاشسي  عبجراف ، فأجابو الى ذلظ كبعث بو م

السدتشرخ باهلل في جسيع السداجج ببغجاد . غيخ أف نفػذ الفاشسييغ لع يدتسخ شػيال ، فقج 
داسيخي ، تسكغ شغخلبظ مغ القزاء عمى حخكة أخيو يشاؿ كقتمو كتفخغ لسػاجية حخكة الب

كأدرؾ االخيخ انو القبل لو في مػاجية الدالجقة خرػصا كأنو لع يتمق أي مداعجة مغ 
مرخ تداعجه عمى مقاكمة الدمصاف شغخلبظ ، فخحل عشج بغجاد قاصجا الكػفة في الدادس 

ق ، كاعيج الخميفة القائع بأمخ هللا الى بغجاد كعيج شغخلبظ الى 9:3مغ ذي القعجة مغ سشة 
بالقزاء عمى البداسيخي الحي كاف معدكخا في الكػفة ، كلع يكتف بحلظ بل سار  أحج قػادة

ق 9:3بشفدو  لقتاؿ . كدارت معخكة عشيفة بيغ الفخيقيغ في مشترف ذي الحجة مغ سشة 
 انتيت بسقتل البداسيخي ، كقزى بحلظ عمى آخخ أمل لمفاشسييغ في العخاؽ.

ػا عمى أف صلػاقعاف الفاشسييغ كانػا قج حخ أما عغ الشفػذ الفاشسي في بالد الحجاز ، فا
يكػف ليع الخصبة في الحخميغ ليجعسػا بحلظ مخكدىع عمى اعتبار أف الحجاز قبمة السدمسيغ 

 ىػ.=:8جسيعا . ككاف أميخ مكة قج أعمغ الخصبة لمسعد الفاشسي في سشة 
عمى أف الخصبة لمفاشسييغ في الحجاز ما لبثت أف قصعت في أكاخخ عيج السعد 

 كأكائل حكع العديد باهلل 



 ضعف اخلالفة الفاطمية :
بجأ الزعف كاالنييار يطيخ عمى الخالفة الفاشسية بدبب عػامل خارجية كداخمية أثخت في 

 ?، مغ ىحه العػامل شيايتياكياف الجكلة كعجمت ب
التشافذ بيغ عشاصخ الجير الفاشسي الحي أسيع في تجىػر حالة مرخ االقترادية   -3

االستبجاد بالدمصة لتحقيق اشساعيع الذخرية ، كمسا زاد في سػء بدبب محاكلتيع . 
ق كاستسخت سبع  >:9الحالة االقترادية السجاعة التي بجأت بانخفاض الشيل سشة 

سشػات ارتفعت خالليا االستعار ارتفاعا كبيخا كانعجمت االقػات في البالد حتى 
 مرخ الى الذاـ كالعخاؽ .اضصخ اصحاب الشفػذ كاالعياف الى مغادرة 

أما العامل االخخ الحي أسيع في أضعاؼ الخالفة الفاشسية فيػ ازدياد سمصة الػزراء  -7
 كاستئثارىع بالدمصة دكف الخميفة . 

شيج العرخ الفاشسي االخيخ صخاعا شجيجا بيغ رجاؿ الجكلة حػؿ الػزارة كانجلعت  -8
داد االمخ خصػرة حيغ تصمع الحخكب كالفتغ بيغ الصامعيغ في ىحا السشرب ، ثع از 

ىؤالء الى االستعانة بالقػى السجاكرة التي تحخكت ىي االخخى لغخض سيصختيا عمى 
 .مرخ 

الشفػذ الفاشسي في مرخ بعج حكع داـ ق ، انتيى >;:كبػفاة الخميفة القاشسي العاضج سشة 
 قخابة قخنيغ مغ الدمغ .

 
 
 
 


