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متهيد

تعريبمرص

الفاطمية الدولة آخر حتى الفتح من مرصالسياسية حالة (1)

مثل حياتها يف أثًرا وأعظم خطًرا أشد تطوًرا الطويل تاريخها يف تشاهد لم مرص لعل
الظلوم، الغاشم الرومان حكم من وحرروها العرب جاءها منذ شاهدته الذي التطور هذا
عىل عسكريٍّا الرومان تفٌوق أن إال ممكنة، وسيلة بكل املرصيون قاومه الذي الحكم ذلك
كراهية تنتزع أن قواهم تستطيع أن مرصدون عىل فرضسلطتهم األعزل املرصي الشعب
املسيحية الديانة انترشت أن بعد روماني هو ما لكل املرصيني مقت وازداد لهم، املرصيني
الدين اعتنق من كل وتتبعوا الوثنية، عىل يزالون ال الرومان فيه كان الذي الوقت مرصيف يف

الضارية. الوحوش إىل بهم القذف أو بالقتل املسيحي
الرومان اضطهد الرومانية لإلمرباطورية الرسمي الدين املسيحية أصبحت أن وبعد
املسيحية يف مذهبًا لنفسها اتخذت قد مرص وكانت الديني، املذهب يف خالفهم من كل
لكل املرصيني مقت اشتد كما املرصيني، عىل الرومان غضب فاشتد الرومان، مذهب يخالف
االستعمار هذا من لها يرثى حالة يف املرصي الشعب فكان بصلة، الرومان إىل يَمتُّ ما
واستغلوا والجيش، الحكومية األعمال عن املرصيني أبعدوا الرومان أن سيما ال البغيض،
يرحب أن غرابة فال للرومان. مزرعة البالد أصبحت أن شأنه من اقتصاديٍّا استغالًال مرص
كانت التي الصلة وأن سيما ال العاص، بن عمرو يقوده كان الذي العرب بجيش املرصيون



الفاطمية الدولة آخر حتى العربي الفتح من بمرص واألدبية الفكرية الحياة

الفتح وقت مرص يسكن وكان الفراعنة. عهد منذ قديمة ِصلة هي بالعرب مرص تربط
واحد. شعب وكأنهم املرصيني إخوانهم مع عاشت العرب من كبرية جاليات العربي

عربية قبائل من أفراد من يتألف كان الذي الصغري جيشه العاص بن عمرو قاد
يف الرومان جيوش يقهر أن استطاع الصغري الجيش هذا ولكن الُعدة، قليل وكان مختلفة
دخلت ثم ومن ٢٠ه/٦٤١م. سنة طغيانهم من ويحررها أيديهم من ينتزعها وأن مرص،
«مرصاإلسالمية عليه يُطلق الذي الدور وهو الطويل، تاريخها أدوار من جديد دور مرصيف
يف إيجابي دور له إسالميٍّا عربيٍّا بلًدا مرص أصبحت الدور هذا ففي العربية». مرص أو
انتقل فقد اآلن. إىل لهما يعمل يزال وال العربية، والقومية اإلسالمية الحضارة رصح بناء
واختلطت املرصية، والقرى املدن يف األيام مدى عىل انترشوا عربية قبائل من كبري عدد إليه
ظهر أن كله ذلك نتيجة فكان بهم؛ املرصيون وتأثر باملرصيني وتأثروا بسكانه، دماؤهم
املرصية البيئة بتقاليد متأثرة عربية خصائص فيه تتمثل الذي العربي املرصي الشعب

خالصة. وخصائصمرصية
مرص يف يلتقون املرشق عرب كان والغرب الرشق بني الوسيط مرص مركز وبفضل
العربية. البالد جميع بني الفكرية الوحدة إتمام عىل وتساعد اآلراء فتتالقح املغرب، بعرب
العربية القومية مقومات يف الخصائص أظهر من تزال وال كانت الفكرية الوحدة وهذه
تجري كانت التي باألحداث تتأثر أن عربية دولة أصبحت وقد ملرص بد ال وكان الكربى،
الذي األجنبي املستعمر أمام األحوال تتفاقم كانت عندما سيما وال العربية، البالد باقي يف
الحوادث هذه مثل يف العربية األخوة بشعور ميلء الوسيط وتاريخنا العربية. البالد يف يطمع
شقيقاتها مع أسهمت العربية مرص أن عىل يدل فإنما يشء عىل دل إن هذا فكل الجسام؛
ثغرات تحدث وكانت العربية. الفتوحات بدأت منذ العربية الوحدة تكوين يف العربية البالد
إىل يؤدي كان الذي األمر بينهم؛ فيما وتنافسهم األمراء بعض مطامع بسبب الوحدة هذه يف
دويالت إىل وحدتها ومزق البالد هذه أضعف مما العربية؛ البالد يف املشرتك العدو تدخل
يعملون الذين العقالء القادة بعض آلخر حني من يظهر وكان متحاربة. متشاحنة صغرية
اتحادهم فظهر العربية الشعوب لهم واستجابت العربية، والقومية العربية الوحدة أجل من
الوسيط العرص يف تاريخنا يدرس والذي العربية. البالد فرتك املستعمر أخاف صلًدا قويٍّا
عىل نتغلب أن استطعنا بوحدتنا تمسكنا كلما أننا وهي حياتنا يف الفتة ظاهرة يلمس
سالم يف نعيش وأن اإلنسانية الحضارة يف نسهم أن وأمكننا األجنبية، الرشور عنارص

ورغد.
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طمأنينة يف عاشت الرومان ظلم من وتخلصت العرب إىل أمرها آل أن بعد فمرص
العرص يف البالد تسود كانت التي الفتن وهدأت واملسيحيني، املسلمني قلوب وتألفت وسالم،
ففي إليهم. مرص الستعادة الرومان محاوالت إال األمن هذا صفو يعكر ولم الروماني،
الجيوش ولكن مرص، يف جيوشهم ينزلوا أن مرات ست حاولوا الهجرة من األول القرن
البالد يف حدثت التي الفتن هذه من كان ما ثم املرة، بعد املرة مهزومني ردتهم العربية
ومعاوية طالب أبي بن عيل بني والخالف عفان بن عثمان فتنة مثل األخرى؛ اإلسالمية
كان الفتن هذه فكل األموية. والخالفة الزبري بن هللا عبد بني كان والذي سفيان، أبي بن
دون نة السُّ أهل آراء وإىل الجماعة إىل مرص عادت ما رسعان ولكن مرص، يف صداها لها
ومذهب الشيعة فآراء اإلسالمية. البالد بعض يف ُعرفت التي واألهواء اآلراء بها تنترش أن
من املرصيني بني ُوِجَد أنه من بالرغم املرصيني عند قبوًال تجد لم املعتزلة وتعاليم الخوارج
مرصمع الخوارج ودخل مرص، يف لهم يدعون الشيعة ألئمة دعاة وجاء الهوى. َعلوي كان
منذ ُعرفوا املرصيني ولكن ٦٤ه، سنة الزبري ابن ِقبل مرصمن وايل جحدم بن الرحمن عبد
أنفسهم إىل يعودون ما رسعان ثم األمر، أول يف تستهويهم الجديدة اآلراء أن الزمن قديم
يتفق ما ون ويُمرصِّ وتقاليدهم، مزاجهم مع يتفق ال ما الجديدة اآلراء هذه من فيطرحون
ملا اإلسالمي الدين قبلوا فاملرصيون اإلسالم، بعد حدث ما وهذا اآلراء. هذه من بيئتهم مع
دون يُعقِّ الفرق أصحاب بدأ عندما ولكن وبساطة. يُرس من تعاليمه يف وما توحيد من فيه
السمحة التعاليم عن يتحولوا أن يقبلوا ولم املرصيون رفضها التعاليم هذه ويفلسفون
إىل والتابعون الصحابة حملها التي التعاليم وهي املرصية، البيئة مع تتفق التي البسيطة
حياتها طوال نة والسُّ الجماعة ألهل ا ُعشٍّ مرصظلت أن يف السبب هو هذا كان وربما مرص،

والجماعة. نة السُّ ألهل عدائه بشدة ُعِرَف الذي الفاطمي العرص يف حتى اإلسالمية
والتعاليم املتطرفة اآلراء أن يثبت العصور أقدم منذ مرص تاريخ أن هذا ومعنى
منها سخر ما كثريًا بل املرصيني، من قبوًال تجد ال األجنبية والدعوات املعقدة الدخيلة
مما الفاطمي العرص يف اإلسماعيلية الشيعة تعاليم مع فعلوا كما بها وتهكموا املرصيون
املرصيني، طبيعة مع تتالءم حتى عقائدهم؛ وا يُغريِّ أن إىل الفاطميون يضطر أن إىل أدى
الخارج، من إليها يَِرد ما كل بهما تُخضع ما الهاضمة والقوة الكامنة القوة من لها فمرص
الدول من يجاورها من كل مطمع جعلها عسكري ضعف من عليه كانت مما بالرغم
جيوش رباطات من الفاطمية الدولة نهاية حتى العرب دخلها منذ مرص وكانت القوية.
ومحاربة أفريقيا شمال يف اإلسالم لنرش هللا؛ سبيل يف املجاهدون منها يخرج كان املسلمني؛
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البحرية القوات إليها تحتاج كانت التي السفن صناعة كانت وفيها والصليبيني، البيزنطيني
والفاطميني، عرصالطولونيني يف املرصية القوات والعبايسأو األموي العرصين يف اإلسالمية
األبيض، البحر يف ممتلكاتهم توسيع يف أو العربية البالد عن الدفاع يف أثره له كان مما
الرشق يف العربي العالم وبني ناحية، من واملغرب صقلية أو األندلس بني التجارة وتأمني
الكربى العربية الدولة بناء يف مرص به أسهمت ما بعض هذا األخرى. الناحية من القريب

الكتاب. هذا موضوع وهو واألدبية الفكرية الناحية من به قامت ما بجانب
الراشدين خالفة — اإلسالمية الخالفة تتبع والية العربي الفتح بعد مرص كانت
مرص، عىل الوالة ِقبلهم من يرسلون الخلفاء فكان — العباسية والخالفة األموية والخالفة
وكان بالناس، يُصيلِّ الذي وهو والخراج والجند للقضاء األعىل الرئيس هو الوايل وكان
املوظفني هؤالء أجلُّ وكان عمله. بمهام القيام عىل يساعدونه املوظفني من بعدد يستعني
أو يُعينهم، الخليفة كان وهؤالء والقايض، الرشطة وصاحب الخراج صاحب هم مكانة
موظفون العمال هؤالء عن ينوب وكان الخليفة، استئذان بعد يُعينهم الذي هو الوايل كان
حكم سار — التعبري هذا صح إن — اإلداري الجهاز وبذلك املختلفة. املرصية األقاليم يف
العرص يف مرص أن من بالرغم قبل، من تعرفهما لم وأمن بهدوء البالد ونعمت مرص،
حذر عىل كانوا الذين العباسيني خلفاء سياسة بسبب صغرية؛ ثورات عدة العبايسشاهدت
دائًما، والتهم تغيري عىل يعملون الخلفاء فكان األقاليم، إىل بهم بعثوا الذين والتهم من
العرص يف مرص والة يستطع لم ولذلك واليته. يف طويًال يمكث أن للوايل يسمحوا لم بحيث
بعض أن يف سببًا هذه العباسيني سياسة كانت بل داخلية، بإصالحات يقوموا أن العبايس

الشخصية. ومصالحهم ألنفسهم يعملون كانوا الوالة
العرص يف مرص يف كانت التي والفتن الثورات هذه سبب نفرس أن نستطيع هنا ومن
ويقال ٢١٧ه، سنة مرص إىل بنفسه يحرض أن إىل املأمون الخليفة اضطر حتى العبايس،
ال ما الناس لتم حمَّ عمالك، وفعل فعلك عن إال الحدث هذا يكن «لم بقوله: الوايل أنَّب أنه

البالد.» واضطربت األمر تفاقم حتى يطيقون،
مرص انفصال إىل تؤدي كادت التي الثورات يف سببًا كان إذن العمال بعض ف ترصُّ
التي الحكم بن والرسي «الجروي» ثورة أثناء سيما وال العباسية، الخالفة عن واستقاللها
ورد (٢١٧–٢٢٧ه) العبايس املعتصم الخليفة عهد ويف سنة. عرشة إحدى حوايل استمرت
واشتد والزراعة، بالتجارة يتكسبوا أن إىل العرب فاضطر الديوان، من العرب بإسقاط األمر
قبل؛ ذي من أكثر املرصي بالشعب امتزاجهم رسعة عىل ذلك فساعد التكسب، عىل إقبالهم

واحد. مرصشعب يف صار للهجرة الرابع القرن كان إذا حتى
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عىل األتراك الجنود تسلط بسبب ضعف إىل ضعف من العباسية الخالفة أمور وسارت
وتمزقت قواده، أيدي يف ألعوبة العبايس الخليفة وأصبح البالد، يف الفعلية السلطة مقاليد
٢٥٤ه سنة ويف اإلسالمي. العالم يف صغرية إمارات وتكونت اإلسالمية اإلمرباطورية وحدة
وبالد مرص بني د يُوحِّ وأن بمرص، يستقل أن واستطاع مرص عىل طولون بن أحمد توىل
فيما — العباسية بالخالفة صلته يقطع وأن سلطانه، تحت واحدة إمارة ويجعلهما الشام
يستدعي أن يريد وكان العباسية، الخالفة جيوش حارب بل — املنابر عىل له الُخطبة عدا
وباءت يتم، لم هذا تدبريه أن لوال املوفق، أخيه عن مرصويبعده إىل العبايساملعتمد الخليفة
إذ بغداد؛ يف العباسية الخالفة تنافس مرص بدأت الطولونيني عهد ويف بالفشل. محاولته
التي املنشآت من فأكثروا القوي، املرتف امللك بمظهر بالظهور الطولونيني رغبة ظهرت
وحصنوا والتجارية، الحربية السفن لبناء الصناعة دار إقامة ويف الفنانون، تزيينها يف أفتن
أمري جيوش مع مستمرة حروب يف العباسيني جيوش كانت فقد أعدائهم. من خوًفا البالد
أحمد بن خمارويه يدفعه مال عىل ٢٨٠ه؛ سنة بالصلح الحروب هذه توقفت أن إىل مرص
ثالثني ملدة وولده هو والشام مرص عىل أمريًا بقائه نظري العبايس؛ الخليفة إىل طولون بن

عاًما.
بنت الندى قطر عىل املعتضد العبايس الخليفة عقد ومائتني وثمانني إحدى سنة ويف
تجهيز يف مرص أمري إرساف مدى عن املؤرخون ويتحدث طولون، بن أحمد بن خمارويه
من ذلك وكان البالد؛ اقتصاديات عىل شديد أثر له كان مما العبايس الخليفة إىل ابنته
٢٩٢ه؛ مرصسنة اسرتداد العباسيني جيوش عىل سهل مما بها؛ حل الذي الضعف أسباب

اإلسالمية. مرص تاريخ يف مستقلة دولة أول دالت وبذلك
مرصمحمد توىل حتى والعمال بالوالة إليها يُبعث العباسية الخالفة إىل مرص وعادت
من كبري جزء عىل سلطانه يبسط أن الوايل هذا فاستطاع ٣٢٣ه، سنة اإلخشيد طغج بن
طويًال؛ الحكم يف روا يُعمِّ لم اإلخشيديني ولكن أبنائه، يف وراثة امللك يجعل وأن الشام، بالد
الفاطمية الدولة هي تلك امتالكها. يف وتطمع مرص حدود تتاخم قوية دولة ظهور بسبب
شيئًا تتوسع وأخذت األغالبة، سلطان أدالت أن بعد ٢٩٦ه سنة املغرب ببالد ظهرت التي
الرشق، نحو التوسع يف كانت إنما التوسع يف األوىل سياستها أن غري األصقاع، هذه يف فشيئًا
ففي املرة، بعد املرة بالجيوش أتبعوهم ثم مرص، إىل بُدعاتهم بعثوا السياسة لهذه وتحقيًقا
بمساعدة مرص جيوش ولكن اإلسكندرية، عىل استولوا حتى جيوشهم سارت ٣٠٢ه سنة
سنة الَكرَّة الفاطميون وأعاد مدحورين، وردَّتهم الهزيمة بهم أوقعت العباسيني جيوش
الفاطميني جيوش ولكن مرص. دخول يف أيًضا أخفقوا ولكنهم ٣٢٤ه سنة ثم ٣٠٧ه
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اإلخشيديني، من مرص تنتزع أن الكاتب الصقيل جوهر بقيادة ٣٥٨ه سنة يف استطاعت
فأصبحت الفاطميون، الخلفاء إليها انتقل إذ تاريخها؛ من جديد دور إىل البالد فانتقلت
الناس من كبري جمهور باإلمامة لخلفائها يدين كان التي العتيدة، الفاطمية الدولة عاصمة
وخضع اليمن، جنوب حتى طوروس جبال ومن هيماليا جبال حتى األطليس املحيط من

العربية. والجزيرة الشام وبالد إيطاليا وجنوب وصقلية أفريقيا شمال لسلطانهم
بمرص إمامهم إىل يبعثون الفاطمية اإلسماعيلية العقيدة اعتنقوا الذين هؤالء وكان
َفأَنَّ ءٍ َيشْ ن مِّ َغِنْمتُم أَنََّما ﴿َواْعَلُموا الكريمة: القرآنية باآلية عمًال و«الُخمس» «النجاوي»
املذهب أتباع يبعثها كان التي املختلفة الهبات بجانب … اآلية إلخ َولِلرَُّسوِل﴾ ُخُمَسُه هلِلِ
ما بسبب الرخاء وعمها ثروتها وازدادت مرص عىل األجنبية األموال فتدفقت إمامهم؛ إىل
أعدائهم سمع إىل ونعيمهم بذخهم يصل حتى الشعب بني الفاطميون الخلفاء ينفقه كان
الرتف سياسة الفاطميون اتخذ ولقد وروية. تفكري بعد إال يهاجمونهم فال بهم؛ املحيطني
األعداء، أمام للفاطميني ودعاية الشعب قلوب لتأليف الشعب؛ عىل والعطايا النِّعم وإغداق
دعاتهم ونظموا األخرى، والفرق املذاهب أصحاب ومكارسة العلم سالح استخدموا كما
كل يف العلماء جهابذة واستقدموا منهم، العالم يف مجتمع يخلو ال حتى دقيًقا؛ تنظيًما
كل من العلماء يؤمها كعبة مرص كانت حتى الرغد، العيش وسائل لهم وهيئوا وفن، علم
من كان ذلك كل الفاطمية. اإلسماعيلية العقيدة يخالفون كانوا الذين العلماء حتى صوب،
الثراء يف الطامعني من كثري يُقبل أن غرابة فال الفاطميني، عن ُعرفت التي الدعاية وسائل
الذي اليشء ولكن الفاطميني. الخلفاء إىل والتقرب اإلسماعيلية العقيدة اعتناق إىل العاجل
من بالرغم املرصيني بني تنترش لم اإلسماعيلية العقيدة أن العجالة هذه يف نسجله أن يجب

مذهبهم. اعتناق عىل املرصي الشعب لحمل الفاطميون بذلها التي الكثرية املحاوالت
مزاجهم مع تتفق ال التي الدخيلة اآلراء تقبل ال الكامنة مرص قوة أن عىل يدل وهذا
وبأئمة اإلسماعيلية بالعقائد املرصيني تهكم كثرة نفرس أن نستطيع هنا ومن وتقاليدهم،
عىل هنا نذكر أن ويكفي البالد. يحكمون كانوا األئمة هؤالء أن من بالرغم املعتقدات هذه
زين الذي الفاطمي هللا بأمر الحاكم تأليه قضية من املرصيني الحرصموقف ال املثال سبيل
املرصيون فثار املرصيني، بني بذلك يُبرشون وراحوا األلوهية، ادعاء الدعاة من ثالثة له
بحرق املرصيني الحاكم وعاقب مرص، من اآلخران االثنان وفر منهم واحًدا وقتلوا عليهم
مقتله قبل اإللحادية املقالة هذه عن رجع الحاكم ولكن منهم، انتقاًما الفسطاط مدينة
التي القوية األسباب من كانت — الحاكم تأليه دعوة — اإللحادية الدعوة هذه ولعل بقليل.

اإلسماعيلية. العقائد من املرصيني رت نفَّ
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من تُزيد أن استطاعت مرص يف الفاطمية الدولة فإن يشء، من يكن ومهما
يف العباسيون وهم التقليديون؛ أعداؤها بأسها خيش حتى قوتها، من وتُضاعف هيبتها
واستطاع وإيطاليا. وصقلية القسطنطينية يف والبيزنطيون األندلس، يف واألمويون بغداد،
٤٥٠ه. سنة نفسها بغداد يف لهم ُخِطَب لقد حتى أمالكهم رقعة يوسعوا أن الفاطميون
الجنود واستخدام بينهم فيما الوزراء تنافس بسبب أوصالها؛ يف يدب بدأ الضعف ولكن
أُم من غضب الذي الدولة نارص زعيمهم برياسة سلطانهم قوي الذين املرتزقة األتراك
يف أيديهم وأطلقت السودان) (من جنسها بني من جنوًدا التخاذها املستنرص؛ الخليفة
٤٥٤ه سنة األتراك وانترصالجنود ك والرتُّ السودان بني الحروب فقامت أغراضهم، تحقيق
يف عاثوا الذين لألتراك الجو فخال الصعيد، إىل السودان من كثري وفر الريش، كوم واقعة يف
الفاطمي، الخليفة قصور فنهبوا الكربى، املستنرصية ة دَّ الشِّ فرصة وانتهزوا األرضفساًدا،

أطماعهم. وبني بينهم يَُحول من يجدوا أن دون الدولة رجال وقصور
أكثر وضاعت األخرى، مرصوالبالد يَضُعفيف الفاطميني سلطان بدأ الحني ذلك ومنذ
صقلية عىل النورمانديون واستوىل أيديهم، من املغرب خرج فقد الخارجية؛ ممتلكاتهم
األوىل الصليبية الحملة وجاءت صغرية، ودويالت إمارات بالشام وقامت إيطاليا، وجنوب
الوزراء وتالعب الفاطميني، أيدي من الشام بالد بعض تنتزع أن واستطاعت ٤٩٢ه، سنة
يف السلطات ألوان جميع ركزوا إذ طول؛ وال له حول ال فأصبح نفسه الفاطمي بالخليفة
اإلسماعيلية الدعوة انقسمت أن عليه ترتب الذي األمر الجدد، الخلفاء تعيني يف حتى أيديهم

٤٨٧ه. سنة الفاطمي املستنرص وفاة بعد فرقتني إىل
منها وحرم املستنرصالخالفة، بن املستعيل وىلَّ الجمايل بدر بن األفضل الوزير أن ذلك
أن استطاع الوزير ولكن الوزير، عىل وثار نزار فغضب املستنرص، بن نزار النص صاحب
إسماعيلية خرج بينما ٤٨٨ه. سنة ويقتله نزار يقبضعىل وأن مرص، يف الثورة هذه يخمد
وأقاموا بإمامته، يعرتفوا ولم املستعيل، الجديد الخليفة عىل الصباح بن الحسن فارسبقيادة
سنة اآلمر الخليفة وقتلوا مرصالعداء، خلفاء املستنرصناصبت بن نزار باسم جديدة دعوة
الدولة انشقت الفاطمي اآلمر وبمقتل الروضة، بجزيرة قرصه إىل طريقه يف وهو ٥٢٤ه
وَكثَُر الفاطميني، دعوة انقسمت وهكذا بمرص. الفاطمية الدعوة عن باليمن الصليحية
كل وكانت عليهم، التغلب السهل من أصبح أن إىل كله ذلك فأدى أمرهم وَضُعَف أعداؤهم
هذه إليهم سدد الذي وكان والشام. مرص يف سلطانهم أركان لتقويض مواتية الظروف
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إىل البالد أعاد الذي البطل ٥٥٦ه، سنة أيوب بن يوسف الدين صالح هو القاضية الرضبة
الزمان. من قرنني زهاء الفاطمي للخليفة تدعو كانت أن بعد العبايس للخليفة الدعاء

العربي الفتح قبل واألدبية الفكرية الحياة (2)

وتقيضنهائيٍّا ٣٠ق.م عىلمرصسنة تفرضسلطانها أن الرومانية اإلمرباطورية استطاعت
الرومانية اإلمرباطورية انقسمت أن إىل مرص يحكمون الرومان وظل البطاملة، دولة عىل
التي الرشقية الرومانية اإلمرباطورية بالد من مرص فكانت ورشقية، غربية إىل ٢٨٤م سنة
ثم ومن ٦٤٠م. سنة حكمهم من العرب حررها أن إىل البيزنطية باإلمرباطورية تُعرف
وال واإلسالم، العرب عن الدفاع يف بواجبها وقامت إسالمية، عربية دولة مرص أصبحت

اآلن. إىل الواجب بهذا تقوم تزال
حربيٍّا املرصيني لضعف الروماني؛ للحكم قرون عدة خضعت مرص أن من وبالرغم
تظهر كانت املرصي الشعب يف الكامنة القوة فإن الوقت، ذلك يف العالم يف دولة أقوى أمام
يقمعوا أن إىل املستعمرين اضطر مما الرومان، ضد عنيفة ثورات شكل يف آخر إىل حني من
من خوًفا باملرصيني؛ النكاية يف وأمعنوا الرومان، عن ُعرفت وحشية بطرق الثورات هذه
وفرضوا الجيش، خدمة وعن الدولة وظائف عن املرصيني فأبعدوا املرصي، الشعب غضبات
إضعافاملرصينيوجعلهم بقصد كله وذلك قبل. من البالد تعهدها لم مالية التزامات عليهم
الظاهر، يف إال للمستعمرين يستسلم لم ثم ومن بطبعه عنيد املرصي ولكن مدقع، فقر يف
فرضه مما للتحرر الفرصة وينتهز بصلة، الرومان إىل يَمتُّ ما كل باطنه يف يكره كان بينما
فلم الخالصة؛ الثقافية الشئون يف حتى روماني هو ما كل املرصي كره عليه. املستعمر
والة فاضطر مرص، يف الالتينية اللغة تنترش لم بل املرصيني، بني الالتينية الثقافة تنترش
عامل ظهر ثم املرصية. الديار يف رسمية لغة واتخاذها اليونانية اللغة اصطناع إىل الرومان
الدفاع يف حقيقته عىل املرصي الشعب وظهر والرومان، املرصيني بني الهوة باعد جديد
الوقت يف للميالد، الثاني القرن يف املرصيني بني املسيحي الدين انتشار هو ذلك نفسه، عن
وأمعن املسيحي. الدين يعتنق من كل ويضطهدون يقاومون وثنيتهم يف الرومان كان الذي
عناد يف الرومان وحشية قاوموا املرصيني ولكن املرصيني، املسيحيني تعذيب يف الرومان

وترشيد. واستشهاد تعذيب من بهم حاق مما بالرغم الرومان قوى أمام وثبتوا شديد،
فاتخذوا دقلديانوس(٢٨٤–٥٣٠م)، اإلمرباطور عهد يف املرصيون لقيه أقىسما وكان
القبطي؛ التقويم أو الشهداء بتاريخ املعروف لتقويمهم مبدأ الطاغية هذا حكم من سنة أول
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الخالف أن ويظهر الديني. االضطهاد ضحية ذهبوا الذين املرصيني للشهداء تخليًدا وذلك
الرسمي الدين املسيحية أصبحت أن بعد حتى خطريًا تطوًرا تطور والرومان املرصيني بني
الرومان مسيحيي رأي مرص مسيحيو خالف فقد ٣٨٠م؛ سنة الرومانية لإلمرباطورية
إن غريهم: قال بينما واحدة، طبيعة للمسيح إن املرصيون: قال إذ املسيح، طبيعة يف
املسيح طبيعة حول املذهبي الخالف هذا أمام الرومان أباطرة فاضطر طبيعتني. للمسيح
املثال سبيل عىل املجامع هذه من وكان املختلفة، اآلراء هذه ملناقشة كنسية مجامع عقد إىل
وأرص الواحدة، الطبيعة مذهب أصحاب كل تكفري قرر الذي ٤٥١م سنة خلقيدونية مجمع
املذهب أصحاب أنفسهم عىل وأطلقوا عنها، يتزحزحوا ولم وعقيدتهم رأيهم عىل املرصيون
الوسائل، بكل األرثوذكيس املذهب الرومان وقاوم الصحيح)، املذهب أتباع (أي األرثوذكيس
تالل إىل منهم عدد وهرب املرصيون فقاومهم الديني، ملذهبهم املرصيني إخضاع وحاولوا
بالرهبنة. ذلك بعد ُعِرَف ما هو ا خاصٍّ نظاًما لهم أنشئوا وهناك مرص وصحاري املقطم

الديني، االضطهاد حركة إبان املسيحية يف الرهبنة ابتدعوا الذين هم إذن فاملرصيون
الحركة أن إيلَّ ويُخيل املذهبي. االضطهاد مقاومة ينحرصيف يكاد املرصي التفكري كل وكان
إىل املؤرخني أحد ذهب حتى الديني؛ سببها بجانب قوميٍّا شكًال اتخذت مرص يف الدينية
مرصيون.» ألنهم األرثوذكيس؛ مذهبهم عن التحول يقبلوا مرصلم املسيحينييف «بأن القول
الدينية ُكتبهم يؤلفون أخذوا فإنهم املرصيني؛ عىل شديد أثر املرصية املقاومة لهذه وكان
الحروف رسمها يف واستخدموا الشارع، رجل بها يتحدث كان التي القبطية بلغتهم
عدة ظلت أن بعد وخطابة وتدوين تأليف لغة إىل القبطية اللغة بذلك فارتقت اليونانية؛
وبها القبطية، باللغة دينية أشعار وأُنشدت فحسب، الشعب بني التخاطب لغة قرون
الطقوس ُكتب جميع القبطية اللغة إىل وترجموا السابقني، اآلباء سرَي البطاركة اآلباء كتب
يف القبطية باللغة اليونانية اللغة استبدلوا املرصيني ألن املقدس؛ الكتاب ذلك يف بما الدينية

األرثوذكسية. كنيستهم
كتاب القبطية باللغة مرص يف الرومان أيام أواخر يف أُلفت التي الُكتب أهم ولعل
وشاهد امليالدي، السابع القرن يف يعيش كان الذي النقيويس يحيى وضعه التاريخ» «يف
منه يبَق ولم ُفِقَد، الكتاب هذا ولكن الفتح. عن هذا كتابه يف وتحدَّث ملرص، العرب فتح
وآدابها القبطية اللغة عىل طرأ الذي النشاط هذا ومع منه. صغري لجزء حبشية ترجمة إال
الديني األدب عىل الغالب يف القبطية اآلداب القتصار رفيع؛ أدبي مستوى إىل ترَق لم فإنها

نواح. أو غناء من املرصي الشعب يُنشده كان ما بجانب والتاريخ
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كانت التي للدراسات امتداد هي يونانية دراسات العربي الفتح ُقبيل بمرص وكان
الدور يف تطورت الدراسات هذه أن نعلم ونحن العتيدة، اإلسكندرية مدرسة بها تتمايز
بالدين الفلسفة فتأثرت والدين، الفلسفة بني املزج إىل واتجهت أدوارها، من الثاني
الِفرق وبني والوثنيني، املسيحيني بني واملناظرات املجادالت وكثرت بالفلسفة، الدين وتأثر
فأدى اليهودية بالتعاليم القديمة اليونانية الفلسفية اآلراء اختلطت كما املختلفة، املسيحية
يف ُعِرَف ما وهو جديد فلسفي مذهب ظهور وإىل اليهودي، فيلون آراء ظهور إىل كله ذلك
إذ والتفكري؛ الدين يف أثره الجديد املذهب لهذا وكان الحديثة، باألفالطونية الفلسفة تاريخ

الحديثة. األفالطونية مذهب عىل كلها وبُنيت املسيحية املوضوعات يف الكتابة كثُرت
الفيثاغورية، الفلسفة آلراء خاضعني العلماء فكان الرياضية الدراسات يف أما
والقرياط، بالفدان املرصية األرض مسح من أول إنه يقال الذي أرشميدس ولنظريات
بطليموس كتبه ما عىل الفلك يف األول املعول وكان الجرب، علم صاحب ذيوفنتيس وألقوال
معرفة محاولة عىل األكثر عىل تقوم كانت الفلك علوم أن غري املجسطي. كتابه سيما وال
العصور هذه يف سيما وال الفن هذا مارسوا الذين وكثر بالتنجيم. يُعرف ما أو الغيب
واألمراء امللوك وكان املرصية، وغري املرصية الحياة يف قوي أثر ذا التنجيم فيها كان التي
املنجمني أشهر ولعل لهم. الغيب يحمله عما للسؤال أو املنجمني طلب مرصيف إىل يرسلون
وتنبأ الزمان، مة وعالَّ العالم بحكيم يُلقب كان الذي السكندري اصطفن العرصهو ذلك يف

ودينهم. العرب صفة وذكر ملرص العرب بفتح املنجم هذا
باالتجاهات متأثرة يونانية أشعار وظهرت يونانية، أدبية دراسات بمرص كان كما
وكان صوفيا، القديسة مدح يف شعًرا أنشد السيلنتياري بولس فالشاعر املسيحية؛ الدينية
يف شعًرا صوفرونيوس الشاعر وأنشد املقاطع، الستة ذي هومريوس شعر نمط عىل شعره
بعض اهتم كما أناكريون. اليوناني الشاعر شعر نمط عىل املقدسة األرايض إىل التشوق
هذه ولكن القديم، اليوناني األدب تقليد ومحاولة القديمة اليونانية اآلداب بنسخ الدارسني
قصائد بعض أن من بالرغم القديم، األدب قوة لها يكن فلم األثر ضعيفة كانت املحاوالت
امليالدي السادس القرن يف طيبة مدينة يف نبغ الذي دوروس كريستو املرصي الشاعر

اليوناني. الشعر منتخبات بني ُسجلت
مثل نحوها وقواعد اليونانية اللغة بدراسة ُخصوا العلماء من عدد عن تسمع كذلك
اليونانية الُكتب نسخ يف عملوا العلماء من جماعة وُوجد النحوي»، الجراماطيقي «يوحنا
مراكز من مركًزا كانت الفتح قبيل اإلسكندرية أن كله هذا ومعنى عليها. والتعليق القديمة
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واالستزادة القديمة اليونانية الُكتب عن للبحث العلماء عليها يَِفد وكان اليونانية، الثقافة
بها. كانت التي الدراسات من

ولكن تيارها. استمر فقد عصورها أقدم منذ مرص بها ُعرفت التي الطبية العلوم أما
يف نشطوا الذين الرسيان جماعة هم الفتح قبيل الفن هذا يف بمهارتهم ُعرفوا الذين
كانت ولكنها الرسيانية، اللغة مرص عرفت وبسببهم بهم، الخاصة األديرة ويف اإلسكندرية
أساقفتهم أحد ترجم فقد ملحوظ؛ علمي نشاط لهم وكان فقط. الطائفة هذه محيط يف
القسمقاالته أهرن وكتب الرسيانية. اللغة املقدسإىل الكتاب من السبعينية الرتجمة نسخة
األموي الخليفة بأمر العربية اللغة إىل تُرجم الذي الطب» يف «كناش يجمعها التي الطبية
يف املسلمون عليها اعتمد التي الطبية الُكتب أقوم من الكتاب وهذا العزيز، عبد بن عمر
فتح شاهد الذي أريباسيوس الرسياني الطبيب العرص هذا يف وظهر الطبية. دراساتهم
الكنانيش»، «صاحب باسم املسلمون الباحثون وعرفه طبية، أبحاث عدة وترك العربملرص،
أن الطب علم يف القول وخالصة النساء. علل عن مقاالت سبع العربية اللغة إىل له وتُرجم
اهتموا املرصيني أن سيما وال الطبية، بالدراسات اهتم من كل يقصدها كعبة كانت مرص
إىل تُرجمت أن بعد املسلمون عرفها التي الُكتب وهي جالينوس بُكتب ا خاصٍّ اهتماًما

عليها. اعتمدوا التي الطبية الُكتب أقوم من وصارت العربية
فاصطفن بها، العرب دخول بعد مرص يف والكيمياء الطب دراسة استمرت وقد
الذي السكندري أبجر ابن والطبيب معاوية، بن يزيد بن لخالد كتابًا يرتجم اإلسكندراني
ويف الطب. صناعة يف العزيز عبد بن عمر عليه يعتمد كان بمرص الطب تدريس يتوىل كان
ملعالجتها، بليطان الطبيب مرصيستدعي إىل فأرسل للرشيد جارية العرصالعبايسمرضت
أمر يضعف أن الطبيعي من وكان طولون، بن أحمد يطبب توفيل بن سعيد الطبيب وكان
العربية اللغة واستعمال العلم بهذا واألقباط املسلمني الشتغال الرسيانية؛ الطب مدرسة
استمد التي البالد من مرص كانت فقد الكيمياء، علم عن نقول وكذلك الرسيانية. من بدًال
تاريخ عن تحدَّث من وكل الصنعة»، «علم العرب يسميه كان الذي العلم هذا منها العالم
الفن. هذا يف علماء تُخِرج مرص واستمرت العصور، أقدم منذ مرص أثر يذكر الكيمياء علم
تنافس ُكتب عدة ألَّف الذي روشم هو الفتح قبيل الكيمياء يف نبغوا الذين أشهر ولعل

بها. الظفر يف املسلمون
نلحظه والذي واآلداب، الثقافة من ألوان عدة يف العربي الفتح أسهمتمرصقبيل هكذا
البالد، عىل دخيلة هي إنما األصل مرصية ليست بمرص كانت التي الدراسات هذه أكثر أن
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صبغتها ثم بها واحتفظت أتقنتها ما ورسعان والعلم، للمعرفة حبها بدافع مرص وتلقتها
هذه مراكز أهم من مرص وصارت العالم، عىل أخرى مرة وأذاعتها املرصية بصبغتها
هذا يف وسنرى القديمة. اليونانية والعلوم اآلداب معالم أكثر مرصلضاعت فلوال الثقافات،
العلوم من وقفته الذي املوقف نفس واإلسالمية العربية العلوم من وقفت مرص أن الكتاب
مرص قوة بفضل ولكن ثقافات، من معهم وما العرب استقبلت مرص أن سنرى اليونانية،
وتدافع واإلسالمي، العربي الرتاث عىل تحافظ وأن العرب تُمرصِّ أن استطاعت الهاضمة
يف سيما وال العالم بقاع جميع يف واإلسالمية العربية العلوم وتنرش واإلسالم، العروبة عن
عرص منذ عليها تحافظ ظلت فكرية وحدة العربية البالد لهذه يجعل مما العربية، البالد

الخطاب. بن عمر الثاني الخليفة عهد يف الكربى اإلسالمية الفتوحات
أمثال — املؤرخني بعض ذكره ما إىل اإلشارة من الفصل هذا أختم أن قبل بد وال
العلماء «إخبار كتابه يف والقفطي واالعتبار»، «اإلفادة كتابه يف البغدادي اللطيف عبد
أمر العاص بن عمرو أن — وغريهم زيدان وجورجي العربي وابن الحكماء»، بأخبار
هذه ناقش وقد أمرها، يف الخطاب بن عمر استأذن أن بعد اإلسكندرية مكتبة بإحراق
بإيجاز الرواية هذه ناقش جيبون فاملؤرخ واملسترشقني؛ املؤرخني من كبري عدد الرواية
والوضع الخيال عنارص من عنًرصا بالقصة إن رينودو املؤرخ وقال رفضها، ثم شديد
أن إىل سيديو املسترشق وذهب العربية. الحضارة كتابه يف لوبون جوستاف رفضها كما
ونرشجريفني الصليبية، الحروب إبان واإلسالم للعرب معادون ُكتاب وضعها القصة هذه
ختمه ١٩٢٤ سنة يناير ٢١ بعدد األهرام جريدة يف العربية باللغة بحثًا اإليطايل املسترشق
إىل بأبحاثهم انتهوا اإلسكندرية مكتبة حريق قصة بحثوا الذين العلماء جميع «إن بقوله:
القصة هذه عن تحدَّث فقد بتلر األستاذ أما الوسطى.» العصور خرافات من خرافة أنها

يأتي: فيما حديثه ونلخص ملرص» العرب «فتح كتابه يف طويًال

فتح من ونيف عام خمسمائة بعد إال العالم يف وتنترش تُعرف لم القضية هذه (١)
العربي. وابن والقفطي البغدادي سبقت التي الُكتب يف ذكر لها يرد فلم ملرص، العرب

بقرنني الفتح قبل تويف فيها األكرب العامل أنه القصة تذكر الذي النحوي يحيى أن (٢)
الزمان. من

الصغرى املكتبة وأن قيرص، يوليوس عهد يف ُحرقت الكربى اإلسكندرية مكتبة أن (٣)
الصحيح باملعنى مكتبة توجد فلم ٣٩١م، سنة قبل أُتلفت أو نُقلت بالرسابيوم كانت التي

العربي. الفتح أثناء

18



تمهيد

القبطي املؤرخ ذلك ذكر عن غفل ملا اإلسكندرية مكتبة أحرقوا العرب أن صح ولو (٤)
وختم الحوادث، لهذه معاًرصا كان ألنه العربي؛ الفتح أثناء ملرص أرخ الذي النيقويس حنا
من أساس لها ليس خرافية قصة اإلسكندرية مكتبة حريق حول قيل ما كل بأن بحثه

التاريخ.

وضع من هو اإلسكندرية مكتبة حرق العاص بن عمرو أن من قيل ما فكل وإذن
تاريخية. بحقيقة وليس املسلمني وأعداء العرب أعداء

بمرص العرب قبائل (3)

وأن العربية، البالد من جزءًا تعترب الرشقية مرص صحراء أن إىل الجيولوجيا علماء يذهب
دول إىل انقسامها من بالرغم ُعراها تنفصم ال طبيعية وحدة جعلتها العربية البالد تكوين
فالصلة االنقسام هذا ومع الطبيعية، باالنقسامات وليست البرش صنع من هي سياسية
االجتماعية الصالت هذه بجانب والرحم القربى ذوي صلة هي الدول هذه شعوب بني
توايل عىل ُمطَّرًدا نموٍّا الصالت هذه ونمت العصور، أقدم منذ بينها كانت التي واالقتصادية
بلد إىل سكانه من عدد هاجر العربية البالد من بلد يف مجاعة حدثت إذا فمثًال السنني؛

اآلخر. البلد هذا سكان إخوانهم بني فيه وأقاموا آخر عربي
هجرة مثل مرص، إىل القبيل هذا من كثرية هجرات عن ثنا يُحدِّ الِقدم منذ والتاريخ
له أنجبت التي املرصية هاجر من وزواجه مرص، إىل قومه بعض مع الخليل إبراهيم
كما مرص. إىل عربية هجرات من كثري ذُكر التوراة ويف العدنانية، العرب قبائل أبا إسماعيل
محمًدا النبي أن نعلم ونحن الكريم، القرآن يف ذكًرا العالم بالد أكثر تكون تكاد مرص أن
الرسول أجاب الحاكم هذا وأن اإلسالم، إىل الروماني العهد مرصيف حاكم يدعو أرسل ملسو هيلع هللا ىلص
القبطية مارية ومنها والسالم، الصالة عليه للرسول بهدية شفعها حسنة إجابة الكريم
النبوية األحاديث ويف إبراهيم. ولده منها وأنجب والسالم الصالة عليه النبي تزوجها التي
الفتح وقت مرص يسكن كان كما خريًا. وسكانها بمرص النبي فيها يويص أحاديث بعض
قفط، مدينة مثل الصعيد مدن بعض ويف الدلتا رشق إقليم يف العرب من كبري عدد العربي
دل إن كله هذا ديارهم. عن بغربة يشعروا أن دون املرصيني إخوانهم بني يعيشون كانوا
فطن وقد بعيد، عهد منذ ومرص العربية البالد بني الصلة شدة عىل يدل فإنما يشء عىل
األمر أن إىل الرومان أيدي من فلسطني تحرير له تم أن العاصبعد بن عمرو العربي القائد
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عنه ريضهللا الخطاب بن عمر الخليفة فاستأذن أيًضا، مرص تحرير بعد إال للعرب يتم لن
القضاعية «عك» قبيلة من أكثرهم وكان القبائل مختلف من جيش يف مرص إىل الزحف يف
الفتح. بهم تم القبائل مختلف من ألًفا عرش باثني َر ُقدِّ َمدد الفتح أثناء جاءه ثم لخم، ومن
التي القبائل حسب خطط إىل املدينة تُقسم أن أمر الفسطاط مدينة يبني أن عمرو أراد وملا
واألزد وجذام وغسان ولخم وتجيب مهرة قبائل بالفسطاط فاختطت الفتح؛ يف اشرتكت
غافق بني من وكان وغافق، والصدف وخوالن ومذجح ووائل وسبأ ويحصب وحرضموت
مكانهم يرتكوا أن العاص بن عمرو أمرهم ثم املقطم سفح سكنوا بالقرافة يُعرفون بطن

القوم. هؤالء إىل نسبًة بالقرافة مرص يف املقابر يت فُسمِّ للمسلمني مقربة ليكون
وجهينة ومزينة وخزاعة قريش مثل مختلفة قبائل من عدد أيًضا بالفسطاط واختط
قبائل من أفراًدا كانوا ألنهم الراية؛ أهل باسم خطتهم ُعرفت وليث، ودوس وثقيف وأشجع
الفتح جيش مع وجاء خاصة. بخطة ينفرد ما العدد من منهم جماعة لكل يكن لم مختلفة
عليهم هللا وأنعم اإلسالم، قبل اليمن عىل كرسى عامل باذان ُجند ساللة هم الُفرس من قوم
نفر كما بالفسطاط. واختطوا الفتح جيش يف عمرو مع وجاءوا الجهاد، يف ورغبوا باإلسالم
بالفسطاط، واختطوا حولها وما قيسارية مدينة يسكن كان ممن جماعة الفتح جيش مع

والروم. العرب من خليط ألنهم بالحمراء؛ خطتهم وُعرفت
معها واختط بالجيزة اختطت وإنما بالفسطاط تسكن أن تقبل فلم همدان قبيلة أما

والحجر. أصبح وذي نافع قبائل
هو فيه نزل بالجيزة اختطت وإنما بالفسطاط تسكن أن تقبل فلم هدان قبيلة أما
كان ولكن تحديدها، الصعب من وأصبح باإلسكندرية القبائل اختلطت ولذلك وأرسته.
باإلسكندرية العرب وازداد ومذحج، وجذام لخم قبائل من إليها نزحوا الذين العرب أكثر

ألًفا. وعرشين سبعة حوايل سفيان أبي بن معاوية عهد يف عددهم صار حتى
اعتداءات من مرصوحمايتها عن الخطر لدفع بعضالثغور؛ يف رباطات العرب واتخذ
أقسام، أربعة بمرصإىل العرب يُقسم أن األمر أول العاصيف بن عمرو سياسة فكانت الروم،
لإلقامة والنصف السواحل، رباطات إىل والربع اإلسكندرية، رباط إىل ُربعهم يرسل كان
الربيع فصل ففي للقبائل، آخر نظاًما وضع كما أشهر. ستة كل بهم يستبدل أن عىل معه؛
وكانت املرصي. الريف خالل ليجوسوا العسكرية؛ ثكناتهم من بالخروج العرب يأمر كان
بَنا يف تربع هذيل قبيلة كانت فمثًال فيها، الربيع لقضاء خاصة منطقة تختار قبيلة كل
(مركز الخيل طوخ إىل يذهبون أفرادها بعض كان كما حاليٍّا)، سمنود (مركز وبوصري
يربعون كانوا وجذام وأسلم غفار وقبائل ووسيم، منوف اختاروا وقريش حاليٍّا). املنيا
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وعني ببا إىل تذهب حرضموت وكانت وفاقوس، صقر وكفر حاليٍّا) (الزقازيق بسطة يف
قبيلة. كل بربيع عمرو يكتب كان وهكذا وأتريب شمس

متتابعة هجرات يف مرص عىل تِفد العرب قبائل أخذت العربي؛ الفتح تم أن بعد
التفرق إىل فاضطروا الوافدة، بالقبائل الفسطاط وضاقت مرص، بهم غصت حتى كاألمواج
بيل بطون هجرة هي الهجرات هذه وأشهر باملرصيني، واالختالط املختلفة املرصية البالد يف
حول سيما مرصوال يف وانتشارهم الخطاب بن عمر عهد مرصيف إىل الشام من القضاعية
يسكنون كانوا األزد من كبرية مرصجماعة عىل وفد ٥٣ه سنة ويف يليها. وما أخميم مدينة
مرص بأرض يكن ولم — القيسية من وهم مرص سليم بنو نزل ١٠٩ه سنة ويف البرصة،
سيما وال الدلتا رشق سليم بنو نزل — عدوان قبيلة من قليل عدد إال ذلك قبل قيس من أحد
بلغ فلما أموالهم، فكثرت والتجارة والرعي بالزراعة واشتغلوا الحالية، الرشقية مديرية
وخمسمائة ألف أتاهم سنة وبعد البادية، من أُرسة خمسمائة إليهم رحل قومهم عامة ذلك
العرص ويف أُرسة. آالف ثالثة نحو العرصاألموي أواخر يف صار حتى عددهم تكاثر ثم بيت،
الدلتا رشق يف عهم وتجمُّ القيسية ولكثرة أُرسة، آالف خمسة حوايل إىل عددهم زاد العبايس
جماعة جاورهم أن بعد سيما وال الداخلية األحداث من لكثري مصدًرا كانوا العظيم وثرائهم

اليمن. عرب من وهم وصالح طارق بطون من
الخامس القرن ويف البالد، يف وانترشت تميم قبائل وفدت العباسية الدولة قيام وبعد
بأسيوط الروضة (مركز األشمونني يف وسكنوا مرض كنانة قبيلة مرص عىل وفدت للهجرة
رشورهم، وكثرت الصعيد وسكنوا هالل بني قبائل وفدت أيًضا القرن هذا ويف حاليٍّا).
بن املعز إلخضاع به بعثت الذي الجيش مع فأخرجتهم منهم التخلص الحكومة فأرادت
صيغت وأحداث وقائع باملغرب هالل لبني وكان الفاطميني، طاعة عن خرج الذي باديس،

الهاليل. زيد أبي بسرية املعروفة الشعبية امللحمة يف
بخططهم يستقروا لم الفتح، مرصمنذ عىل وفدوا الذين املختلفة العرب قبائل أن عىل
من النزوح يف السنني مر عىل أخذوا بل باإلسكندرية، أخائذهم أو والجيزة بالفسطاط
عرب من قبيلة ثالثني نحو مرص عىل وفد فقد املختلفة، البالد يف واالستقرار أماكنهم
القبائل هذه الفتح. وقت قلة كانوا أن بعد عدًدا أكثرها قريش قبيلة كانت ربما عدنان،
صقر) (كفر وطرابية (الزقازيق) وبسطة وبلبيس منوف مرصحول يف انترشت العدنانية
(مديرية وأهناس وبوصري الجيزة) (مديرية وسكر وحلوان (بالبحرية) وخربتا وسمنود
جرجا) (بمديرية وأخميم (بأسيوط) واألشمونني (باملنيا) الخيل وطوخ وطحا سويف) بني

وأسوان.
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عىل وفوًدا العربية القبائل أكثر كانوا فقد — الجنوب عرب أي — اليمن عرب أما
اليمن، عرب من مرص يف منطقة تخُل لم بحيث جميًعا البالد يف انتشاًرا وأكثرهم مرص،

مقرهم. يف الشمال عرب يزاحمون كانوا ما وكثريًا
املرصية واملدن املرصي بالريف اتصلت العربية القبائل أن تقدم مما نتبني أن نستطيع
العرب وحياة املرصيني حياة يف املدى بعيد أثر االتصال لهذا وكان العربي، الفتح تم منذ
املرصية، البالد الدين هذا ساد حتى مرص يف اإلسالمي الدين انتشار عىل ساعد فقد مًعا،
يَجري الشعب من أجيال وجود إىل أدى مما الزواج طريق عن باملرصيني العرب واختلط
العرب خصائص فيه تتمثل اإلسالمية مرص شعب هو واملرصية العربية الدماء عروقها يف
أهل لغة أن ذكرنا فقد البالد، يف العربية اللغة انتشار إىل كله ذلك أدى ثم جميًعا. واملرصيني
واستمر اليونانية، اللغة هي الرسمية اللغة كانت بينما القبطية اللغة كانت الفتح مرصقبل
بها يتحدث األمر أول يف ضيق حيز يف العربية اللغة وظلت الفتح. بعد ما إىل كذلك األمر
الخليفة أمر هجرية وثمانني سبع سنة ويف املرصيني، من جاورهم ومن الوافدون العرب
الرسمية اللغة هي العربية اللغة فأصبحت الدواوين، بتعريب امللك عبد بن هشام األموي
أن إىل فشيئًا شيئًا املرصية البالد يف ذلك بعد العربية اللغة شأن يقوى وأخذ مرص، يف
األمر ا؛ جدٍّ شديًدا ضعًفا القبطية اللغة وضعفت اإلسالمي، املرصي الشعب لغة أصبحت
العربية اللغة إىل املقدسة ُكتبهم ترجمة إىل املرصية الكنيسة رجال يضطر أن إىل أدى الذي
أفراد بني القبطية اللغة يعرف من وجود لعدم العربية؛ باللغة الدينية ُكتبهم وتأليف
شكل عىل تُستخدم ظلت بل تماًما، اندثرت القبطية اللغة أن ذلك معنى وليس الشعب.
املرصي؛ الشعب يستخدمها التي اللغة يف مفرداتها بعض ودخل املرصية، الكنائس يف ما
مثل اليومي حديثهم يف القبطية األلفاظ ببعض يتحدثون يزالون ال اآلن إىل فاملرصيون
«أردب املرصية: املكاييل وأسماء وماني»، «كاني وقولهم: مخزن، بمعنى «شونة» قولهم:
الشهور أسماء يتخذون املرصي الريف وأهل القبطية. اللغة تراث من هي إلخ» وكيلة
حالة عىل يدل سائًرا مثًال التقويم هذا من شهر لكل جعلوا بل لهم، زراعيٍّا تقويًما القبطية

زراعية. حاصالت من املناخ يتبع وما املرصي املناخ
مرص إىل العربية القبائل من الضخم العدد هذا وفود فإن يشء، من يكن ومهما
دولة جعلها بأن بمرص حل الذي الخطري االنقالب لهذا األول العامل كان بها؛ واستقرارهم
الذين العرب صبغ يف أيًضا بدورها قامت مرص فإن كله، هذا من وبالرغم إسالمية. عربية
العربي بني نُفرِّق أن العسري الصعب من أصبح بحيث املرصية، بالصبغة بها استقروا
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تمهيد

واملرصيني العرب بني — التعبري هذا صح إن — فالتفاعل األصيل؛ املرصي وبني األصيل
املرصي الشعب هذا نتيجته من كان ا تامٍّ امتزاًجا يمتزجان العنرصين جعل ا جدٍّ شديًدا كان

الكتاب. هذا يف واألدبية العقلية حياته ندرس أن سنحاول الذي اإلسالمي
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والحديث القرآن علوم

وقامت والعربية، اإلسالمية الثقافة مراكز من ا هامٍّ مركًزا العرب دخلها مرصمنذ أصبحت
حتى عليها، املحافظة ويف واإلسالمية العربية العلوم بمختلف النهوض يف الكربى بمهمتها
واإلسالمية، العربية الثقافة لواء حمل تتوىل أن الوسطى العصور يف مرص استطاعت

مرص. مع وحدة يف كانت التي الشام بالد ذلك يف تشاركها وكانت
األوىل النواة هم كانوا والتابعني، الصحابة من عدد العربي الفتح جيش صحب
وعليهم الكريم القرآن املسلمني إقراء عليهم كان مرص، يف ُعرفت التي اإلسالمية للدراسات
الناس يُفتون وكانوا آيات، من الناس بعض عىل َغُمَض ما وتفسري التنزيل، أسباب بيان
فالصحابة ملسو هيلع هللا ىلص؛ الرسول من سمعوه أو شاهدوه بما دينهم أمور من عليهم أُشِكل فيما
املسلمون أخذ وعنهم اإلسالمية، املرصية للمدرسة املؤسسون هم مرص عىل وفدوا الذين
إليهم وصارت الدينية العلوم يف نبغوا املرصيني املسلمني من عدد ظهر أن إىل مرص يف
بالد يف سيما وال اإلسالمي، العالم يف مكانته له رأي لهم وأصبح العلم، طلب يف الرحلة
بن عبيد أمية أبو هو بمرص القرآن علَّمت شخصية أول ولعل وصقلية. واألندلس املغرب
عمرو بن هللا عبد كان كما مرص، فتح شاهدوا الذين الصحابة أحد وكان املغافري مخمر
أكثر عنه مرص فألهل الرشيف، النبوي للحديث رواية مرص يف الصحابة أكثر العاص بن
والكتابة القراءة يُجيد كان أنه األحاديث هذه تذكُّر عىل يساعده وكان حديث، مائة من
من عدد وأسلم بمرص العرب استقر أن وبعد ملسو هيلع هللا ىلص. النبي من سمعه ما كل يكتب وكان
الذي الحجاز إىل الهجرة قرون من والثاني األول القرنني يف أنظارهم اتجهت املرصيني،
علماء وخاصًة الحجاز علماء إىل يتطلعون املرصيون فأخذ إسالمي، ثقايف مركز أهم كان
وبها اإلسالمية، للخالفة عاصمة وأول ملسو هيلع هللا ىلص الرسول هجرة دار كانت التي املنورة املدينة
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فيها وظهر عنهم، األحاديث أكثر تُروى الذين والتابعني الصحابة من كبري عدد استقر
ذلك فكان الفقهية، آراءهم منها واستنبطوا النبوية األحاديث درسوا الذين الفقهاء بعض
ِقبلة الحجاز أن ذلك وبجانب الدين، علوم ألخذ مرص علماء إليهم يتجه أن يف سببًا كله
ويف الحجاز. بعلماء ويتصلون الحج فرصة ينتهزون مرص يف املسلمون فكان املسلمني،
والبرصة الكوفة وكانت العربية، العلوم يف العراق تفوقت للهجرة والثالث الثاني القرنني
النحوية العلوم العراقيني عن لألخذ املرصيون فتطلع بالعراق، الثقافة مراكز أشهر وبغداد
الحجازيني من تلقته ما عىل وحافظت كلها العلوم هذه مرص أتقنت ما ورسعان واللغوية،

والثقافات. العلوم هذه عنه تؤخذ الذي املركز هي مرص صارت ثم والعراقيني،
منهم القراء من عدد مرص إىل نقلها نافع، رواية الكريم القرآن قراءة املرصيون أخذ
فأخذ العلم طلب يف املنورة املدينة إىل رحل الذي «ورش» ب املعروف سعيد بن عثمان
املغرب علماء أيًضا أخذ ورش وعن نافع، قراءة الناس يُعلِّم مرص إىل وعاد نافع عن
واألندلس. املغرب وبالد مرص يف القراءة هذه إليه نُسبت بحيث أمره واشتهر واألندلس،
بن الرحمن عبد ميرسة وأبو املرصي، شنينة بن سقالب نافع: قراءة يف مرص علماء ومن
اإلقراء مدرسة أسسوا الذين هم فهؤالء وغريهم، عمرو بن األزرق يعقوب وأبو ميرسة،
سيما وال مرص يف شأن لإلقراء وكان القراء. من كبري عدد وتبعهم نافع حرف عىل بمرص
الدولة من رواتبهم لهم قراء وللحرضة شيوخ لإلقراء ُجِعَل فقد الفاطمي؛ العرص يف
مرص قراء بعض أن واملالحظ املختلفة. املناسبات يف أموال من عليهم يُغَدق كان ما بجانب
القراءات األول القرن بعد وانترشت الالم. وغلظوا الراء فرققوا نافع قراءة خالفوا ربما
اختالف كتاب املثال سبيل عىل منها نذكر القراءات يف كثرية ُكتبًا املرصيون وألَّف األخرى،
القراءات يف التذكرة وكتاب ٣٤٢ه، سنة املتوىف التميمي أسامة بن ألحمد السبعة القراءات
أحمد الجبار لعبد القراءات يف املجتبى وكتاب ٣٩٩ه، سنة املتوىف طاهر بن الحسن ألبي

الكريم. القرآن بقراءات املرصيني اهتمام عىل يدل كله وهذا ٤٢٠ه، سنة املتوىف
التفسري. طلب يف إليها وارتُحل الكريم، القرآن تفسري يف نصيب للمرصيني وكان
يف املرصية الصحيفة من كثريًا وتاريخه تفسريه يف نقل البخاري أن هنا أذكر أن ويكفي
املرصية الصحيفة أما تفسريه. يف منها األكرب الشطر نقل الطربي جرير ابن وأن التفسري،
«بمرصصحيفة مسنده: يف حنبل بن أحمد قاله ما ذلك من العلماء من عدد بها شاد فقد
من هي الصحيفة وهذه كثريًا.» كان ما قاصًدا مرص إىل فيها رجل رحل لو التفسري يف
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بن عيل رواية فهي عنه؛ الطرق أصح ومن عباس، ابن عن رويت التي الروايات أقدم
هذه ُعرفت ولهذا عباس، ابن عن أخرى أحيانًا عكرمة وعن أحيانًا مجاهد عن طلحة أبي
ويف قرطبة، قايض صالح بن معاوية عنه ونقلها طلحة أبي بن عيلِّ بصحيفة الصحيفة
عنه فنقله التفسري، هذا بمرص فروي الحج إىل طريقه يف بمرص معاوية مر ١٥٤ه سنة
املرصية النسخة وعن بها، واحتفظ سعد بن الليث بكاتب املعروف صالح بن هللا عبد

اإلسالمية. األقطار سائر يف الصحيفة ُعرفت
العالم يف املسلمني جمهور عند ُعِرَف الذي النحو عىل مرص يف القرآن علوم استمرت
أحكام من الكريم القرآن يف وما واملنسوخ، والناسخ النزول أسباب ومعرفة تفسري، من
سبيل عىل منها ونذكر كله ذلك يف املؤلفات وكثرت ذلك. غري إىل إعجاز من أسلوبه يف وما
املرصي»، اس النحَّ جعفر ألبي واملنسوخ «الناسخ وكتاب القرآن»، «تفسري كتاب املثال
وغري ٤٣٠ه سنة املتوىف الحويف إبراهيم بن عيل الحسن ألبي القرآن» «إعراب وكتاب
معهم يحملون مرص إىل الفاطميون جاء ثم املرصيون. وضعها التي التصانيف من ذلك
املسلمون، يعهده كان ما غري التفسري من آخر لون َفُوِجَد والحديث، للقرآن الباطن التأويل
املرصيني، بعض لهم فاستجاب مرص، يف الباطن تأويلهم ينرشوا أن الفاطميون وحاول
املسلمون عليه كان ملا رصيحة مخالفات من تأويلهم يف ظهر ملا قبوله عن أكثرهم وامتنع
نرش يف الفاطميون بذلها التي الجهود من وبالرغم األقطار، من مرص غري ويف مرص يف
الفاطمي العرص طوال مرص يف ظل نة والسُّ الجماعة أهل تفسري فإن الباطني تفسريهم
التفسري يسمون الفاطميون وكان الفواطم». «دولة بزوال الباطن التأويل زال أن إىل
يعرفون كانوا الذين هم وحدهم الفاطميني وأن العوام، بتفسري املسلمني جميع عليه الذي
طالب أبي بن عيل التأويل استودع تعاىل هللا أن إىل وذهبوا القرآن، وتأويل الدين حقيقة
أرسار ومستودع العلم هذا حَملة الخلق دون من وحدهم فهم بعده، من األئمة وورثه

موىس: بن هللا هبة الدين يف املؤيد شاعرهم يقول ذلك ويف الدين،

غ��ف��ل ع��ن��ه��ا األن��ام وأك��ث��ر ُم��ق��ف��ل ال��م��ع��ان��ي ب��اب وإن��م��ا
خ��زن��ه ق��د ع��ل��م��ه إل��ه��ي ب��ه��م خ��زن��ه ب��أي��دي أض��ح��ى م��ف��ت��اح��ه
وال��ص��ف��ا ع��زَّت م��روة ب��ه��م وم��ن ال��م��ص��ط��ف��ى آل األب��رار أول��ئ��ك
ال��ك��ت��اب ذا ع��ل��م وع��لَّ��م��ون��ا ال��ص��واب ُس��ب��ل وأرش��دون��ا
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أيًضا: وقوله

ت��أول��ت��ا ف��زوًرا ت��س��ائ��ل��ه ل��م وإن واح��د ع��ن��د م��س��ت��ودع وت��أوي��ل��ه
ي��ؤت��ى ب��اب��ه م��ن وال��ب��ي��ت ح��س��ن أب��و ب��اب��ه ش��ك ال ال��ن��ور ب��ي��ت وأح��م��د

تأويلهم يف كبريًا اختالًفا نرى فإنَّا تأويلهم يف املذهب هذا ذهبوا أنهم من وبالرغم
يف فمثًال التأويل؛ إليه الذي الداعي باختالف يختلف شخيص تأويلهم ألن الكريم؛ للقرآن
كتاب صاحب يذهب َواْلَوتِْر﴾ ْفِع َوالشَّ * َعْرشٍ َوَليَاٍل * ﴿َواْلَفْجِر تعاىل: قوله تأويلهم
الحسن هما والوتر والشفع طالب، أبي بن عيل عٍرش ولياٍل محمد، «الفجر الكشف:
(املهدي القيامة قائم هو الفجر إن يقول الدين يف املؤيد الداعي نجد بينما والحسني.»
املنتظر، املهدي حجة هو عنده والشفع واملرسلني)، األنبياء خاتم عندهم وهو املنتظر
مقام يقوم من إىل فيها يحتاج ال القيامة برتبة متفرد فرد أنه إظهاره عىل مثل والوتر

القرآن. تفسري يف الباطن تأويلهم يَجري النحو هذا وعىل األنبياء، من األوصياء
اإلسالمي العالم يف الحديث دراسة أن نعلم ونحن الحديث، علوم يف هام دور وملرص
الحديث يف الوضع كثر ملا ثم والتابعني، الصحابة عن روايته عىل أوًال تقوم كانت كله
نقد أصول ُوضعت كما السند، نقد أصول فُوضعت الرجال، بنقد يعنون العلماء بدأ
اإلسالمية األقطار جميع يف ذلك كان ت، صحَّ التي األحاديث من نن السُّ واستخالص املتن
من كبري عدد فيها وصار الحديث، برواية خاصة عناية عنوا املرصيني ولكن مرص. ومنها
والنسائي ومسلم البخاري أمثال الحديث مجاميع أصحاب إليهم رحل الثقات املحدِّثني
املتوىف اإلسكندراني حميد بن خالد أمثال املرصيني روايات ونقلوا وغريهم، والدارقطني
وليث اآلدم، زكريا وابن ١٧٨ه، سنة املتوىف الحرضمي سليمان بن وخالد ١٦٩ه، سنة
بن سعيد أمثال املتأخرون املرصيون وثقهم الذين من وغريهم الخوالني عاصم بن
الدارقطني أخذ فقد املجاميع؛ أصحاب وشيوخ سعد بن والليث بكري بن ويحيى عفري
الدارقطني وضع مرص ويف التنييس، عيل بن محمد بكر أبي أمثال مرص رجال عن
سعيد بن الغني عبد املحدِّث وفد الفاطمي العرص ويف حنزابة. ابن الوزير باسم مسنده
وغريهما. املرصي الكناني القاسم وأبي املرصي العسكري محمد بكر أبي عن وروى
أشهر ولعل املرصي. يونس بن سعيد ابن عن وروى البلخي مرسور ابن املحدِّث وجاء
الذي السلفي الحافظ هو الفاطمي العرص أواخر يف مرص شاهدتهم الذين املحدِّثني
الرواية، بقوانني وأعلمهم الحديث علوم يف زمانه أوحد وكان اإلسناد، علوم إليه انتهى
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به استقر ثم املعروفني، املحدِّثني عن الحديث لسماع اإلسالمي العالم بالد أكثر وطاف
٥٤٦ه، سنة للحديث مدرسة السالر ابن املرصي الوزير له بنى إذ باإلسكندرية؛ األمر

الحديث. طالب إليها يحج كعبة مدرسته فصارت إليه أمرها وفوض
ثيها محدِّ عن لألخذ مرص؛ عىل وفدوا الذين الحديث رجال كبار عن ملحة هذه
الذين املرصيني من عدد مرص يف ظهر وقد مجاميعهم، تدوين يف بهم واالستعانة
الحديث يف وصلنا مرصي كتاب وأقدم العلماء. من بغريهم أُسوة ودونوه الحديث جمعوا
العالم يف الحديث مدوني أوائل من يُعد مرصي لعاِلم الحديث» يف «الجامع كتاب هو
مدينة يف الكتاب هذا من مخطوط جزء عىل ُعِثَر وقد وهب، بن هللا عبد وهو اإلسالمي
جميع يف العربية املخطوطات أقدم من املخطوط هذا ويُعد فقط، سنة ثالثني منذ إدفو
بن هللا وعبد للهجرة. الثالث القرن إىل كتابته تاريخ يرجع إذ العالم ومتاحف مكتبات
تلقى وفيها ١٢٥ه سنة بمرص ُولَِد بالوالء، قريش مرصي الكتاب هذا صاحب وهب
اتصل املنورة املدينة ويف ١٤٨ه سنة العلم طلب يف الحجاز إىل رحل ثم الدينية، علومه
بفضل يعرتف مالك اإلمام وكان الحديث، وروى العلم عنه وأخذ أنس، بن مالك باإلمام
هللا عبد «إىل إليه: يكتب وهب ابن عنه غاب إذا فكان التقدير؛ حق ويُقدِّره وهب ابن
مالك كان ما كثريًا بل وهب، ابن غري أحد مع هذا يفعل يكن ولم املفتي»، وهب بن
يقصد فهو أرىض» من «حدَّثني مالك: قول رأينا فإذا وهب. ابن من سمعها بآراء يفتي
ولم الحديث، رواية من وأكثَر شيخ أربعمائة عن أخذ وهب ابن إن ويقال وهب. ابن
يكون أن العبايس الخليفة منه وطلب منكًرا، حديثًا رواها التي األحاديث يف العلماء يجد
وظل تالميذه، خاصة إال أحًدا يقابل أن ورفض منزله يف واختبأ فاعتذر مرص قايض
هللا عبد شهرة وترجع ١٩٧ه. سنة تويف أن إىل للقضاء يُحمل أن من خوًفا داره مالزًما
إحدى تزال ال للموطأ وروايته «املوطأ» رواة أحد أنه إىل أخرى ناحية من وهب بن

اآلستانة. مكاتب بإحدى مخطوطة نسخها
وكيف الرشيف، النبوي للحديث ا ُعشٍّ مرص كانت كيف ندرك أن نستطيع ذلك من
قويٍّا ودراسته روايته تيار واستمر الثقات، املحدِّثون فيها وكثر بروايته، املرصيون اهتم

اململوكي. العرص يف سيما وال الوسطى العصور طوال جارًفا
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املالكية فقهاء

برأيهم استنبطوه ومما الرشيف، والحديث الكريم القرآن من ترشيعهم املسلمون أخذ
أمام املجال أُفسح هذا االجتهاد باب ويف الحديث. أو القرآن يف نص يوجد ال حيث
ممن املرصيون فكان بيئتهم؛ شخصية وإظهار منهم كل شخصية إلثبات املجتهدين
أو الحجازية البيئة عن تختلف التي املرصية البيئة بحكم الفقه يف خاص رأي لهم كان

بعد. سنذكر ما نحو عىل العراقية
من عدد مرص يف العرب بني وُعِرَف املسلمون، دخلها منذ مرص يف الفقه ُوِجَد
من نذكر رأوه. بما أو الرشيف والحديث القرآن يف بما الناس أفتوا الذين املجتهدين
بزهده اإلسالمي العالم يف ُعِرَف الذي الخوالني حجرية بن الرحمن عبد الفقهاء هؤالء
له فقال مسألة عن وسأله عباس ابن قابل مرص أهل من رجًال إن قيل حتى وعلمه
الحمريي هللا عبد بن مرشد الخري أبا ونذكر حجرية!» ابن وفيكم «تسألني عباس: ابن
ليسمع يحرضه مروان بن العزيز عبد مرص وايل وكان عرصه، يف مرص مفتي كان الذي
أحد األصل النوبي حبيب أبي بن يزيد وكان ٩٠ه. سنة وتويف الناس، بني به يفتي ما
مرص عاِلم وكان مرص، يف الفتيا العزيز عبد بن عمر األموي الخليفة لهم جعل ثالثة

وعاِلمنا.» سيدنا «هو حبيب: أبي بن يزيد عن يقول سعد بن الليث األكرب وفقيهها
أكرب فكان ٩٤ه، سنة قلقشندة بقرية املولود الرحمن عبد بن سعد بن الليث أما
ثيها ومحدِّ مرص فقهاء عن العلم أخذ للهجرة، الثاني القرن يف مرص شاهدته فقيه عاِلم
الحجاز إىل رحل ثم وغريهم، نعيم بن وخري ربيعة بن وجعفر حبيب أبي بن يزيد أمثال
وُعِرَف الفقهية الناحية يف الليث ونبغ الحديث، ورواية العلم طلب يف وبغداد واملقدس
إال أنس بن مالك من أفقه سعد بن «الليث يقول: كان الشافعي اإلمام إن حتى بها
بن الليث مسائل عليه قرئت وهب بن هللا عبد أن ويروى به.» يقوموا لم أصحابه أن
الليث وهللا «أحسن للعلم: مرص عىل وفد األغراب من فقيه فقال مسألة، به فمرت سعد
يسمع مالًكا كان «بل للرجل: وهب ابن فقال هو.» فيجيب يجيب مالًكا يسمع كان كأنه
الليث.» من أفقه قط أحًدا رأينا ما هو إال إله ال الذي وهللا هو، فيجيب يجيب الليث
ولباع أبكم، شبه الليث عند مالك كان اجتمعا والليث مالًكا أن «لو العلماء: أحد وقال
كان سعد بن الليث أن عىل يدل فإنما يشء عىل دل إن كله هذا يريد.» فيمن مالًكا الليث
تُعد الفقه يف آراؤه وكانت التقدير، كل فقدَّروه علمه حق معارصوه عرف مربًزا فقيًها
عىل يحافظوا لم املرصيني ولكن والجماعة، نة السُّ أهل عند الفقهية املذاهب من مذهبًا
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كان وربما الليث. فقه وُفِقَد مالك فقه بينهم فانترش مالك، بمذهب واهتموا وآرائه مذهبه
واملرصيون املنورة، املدينة فقيه كان مالًكا أن مرص يف مالك مذهب انتشار يف السبب
األخرى، اإلسالمية األمصار علماء تفضيلهم من أكثر املدينة أهل علماء يفضلون كانوا

أنس: بن مالك إىل رسائله من رسالة يف نفسه سعد بن الليث يقول ذلك ويف

وإن به، أفتيتهم ما عىل قبيل َمن العتماد نفيس؛ عىل الخوف عيلَّ يحق وإني
أجد وما القرآن، نزل وبها الهجرة كانت إليها التي املدينة ألهل تبع هنا الناس
املدينة أهل لعلماء تفضيًال أشد وال الفتيا، لشواذ أكره العلم إليه يُنسب أحًدا

مني. عليه اتفقوا فيما لفتياهم آخذ وال مضوا، الذين

املذاهب انتشار من أكثر املرصيني بني أنس بن مالك مذهب انتشار سبب هو هذا
ورشحه «املوطأ» رواية هو أنس بن مالك فقه دراسة أساس أن نعلم ونحن األخرى.
خمس منها رواية عرشة أربع للموطأ أن أيًضا نعرف ونحن منه. مالك آراء واستخراج
بن يحيى رواية هي — اآلن املنترشة الرواية وهي — والسادسة للمرصيني، روايات
تكون تكاد كلها الرواية ولكن نفسه، مالك عن منها األكرب الشطر أخذ األندليس يحيى
فقه عىل مرص علماء إقبال شدة عىل يدل وهذا املرصي. وهب بن هللا عبد رواية عن
من يعجبون املوطأ وُرواة أنس، بن مالك تالميذ درَّسوا والذين املوطأ، حواه الذي مالك
القاسم بن الرحمن وعبد وهب، بن هللا عبد أمثال مرص من كانوا مالك أصحاب أكرب أن
سحنون عنه رواها التي املدونة صاحب وهو املالكي املذهب رياسة إليه صارت الذي
عنه رواها املرصي القاسم البن هي املدونة أن والحقيقة املدونة، إليه فنُسبت املغربي
التي املسائل عىل يُفرِّع القاسم ابن وكان صقلية، فاتح الفرات ابن رواها كما سحنون،
العزيز عبد بن أشهب وتوىل مسائله. كل مالك عن رووا الذين أحد فهو مالك عن رواها
علًما، الناس أكثر من وكان القاسم، ابن بعد مرص يف املالكية رياسة القييس داود بن
عنه: وهب ابن ويقول وغريهم، عياض بن والفضيل سعد بن والليث مالك عن تلقى
الشافعي اإلمام ووصفه أجاب.» إال يشء عن ُسِئَل ما شتى، علوم يف فقيًها أشهب «كان
بن هللا عبد بعده املالكية توىل ثم فيه.» طيش لوال أشهب من أفقه رأيت «ما بقوله:
واستمرت ذلك. بعد أفرادها عن وسنتحدث الحكم، عبد بني أرسة مؤسس الحكم عبد
ينرش وبدأ مرص، عىل الشافعي وفد أن إىل دارسوها ويكثر تقوى مرص يف مالك تعاليم
حلقة عرشة أربع رأينا اإلخشيد عهد كان إذا حتى املرصيني من عدد فتبعه وفقهه، آراءه
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من وبالرغم للحنفية، فقط حلقات وثالث للشافعية ومثلها للمالكية الجامع املسجد يف
عدد ُوِجَد فقد والجماعة، نة السُّ أهل مذاهب نحو خاصة سياسة لهم كانت الفاطميني أن
املعروف سليمان بن محمد أمثال الفاطمي العرص يف مرص يف املالكية فقهاء من كبري
بمرص، الرحلة كانت وإليه عرصه يف املالكية رياسة إليه كانت الذي النَّعال بكر بأبي
لألخذ قصدوه الذين الطالب لكثرة عموًدا؛ عرش سبعة عىل تدور الجامع يف حلقته وكانت
الغافقي هللا عبد بن الرحمن عبد الجوهري القاسم أبو ومنهم ٣٨٠ه. سنة وتويف عنه،
العباس بن محمد بن الحسن بن وعيل ٣٨٠ه، سنة املتوىف املوطأ مسند صاحب املرصي
املالكي الفقيه قصة نعرف ونحن املوطأ. وشارح مالك فضائل كتاب صاحب الفهري
تاريخ صاحب وصفه والذي مالك، فقه يف املجتهدين األئمة أحد عيل بن الوهاب عبد
بغداد، يف حاله لضيق مرص عىل وفد كيف ونعلم منه، أفقه املالكية يف يََر لم بأنه بغداد
سنة بمرص املوت مرض أدركه وملا حاله، وحُسنت تمول حتى املرصيون أكرمه وكيف
مرص. يف به تمتع ما عىل يدل وهذا متنا.» عشنا عندما هللا إال إله «ال يقول: كان ٤٢٢ه
مالك بفقه بمرص أفتى الذي الصقيل مخلوف بن الجليل عبد وفد الفاطمي العرص ويف
األندليس الوليد بن محمد الطرطويش بكر أبو وفد كما ٤٥٩ه. سنة وتويف سنة أربعني
واتصل باإلسكندرية استقر ثم اإلسالمي، العالم يف طوف أن بعد اإلسكندرية ونزل
الطرطويش وكان امللوك»، رساج «كتاب الطرطويش له وصنف البطائحي املأمون بالوزير
بن سند تلميذه حلقته عىل فخلفه ٥٢٥ه سنة وتويف الكربى، املدونة حلقته يف يرشح

٥٤١ه. سنة املتوىف األزدي إبراهيم بن عفان
املالكية كانت فقد نؤرخه، الذي العرص هذا يف مرص يف مالك فقه دراسة كانت هكذا
فقهاء من مرص علماء أكثر وكان مرص، يف انتشاًرا والجماعة نة السُّ أهل مذاهب أكثر

املالكية.

الشافعية فقهاء

جاء أن إىل أنس، بن مالك مذهب هو واحد مذهب عىل املرصيون يُجمع كاد كيف رأينا
رئيس الحكم عبد بن هللا عبد عىل ضيًفا ونزل مرص، إىل الشافعي إدريس بن محمد
وجوه من املال بعض له جمع كما عنده، من أمواًال ووهبه الشافعي أكرم الذي املالكية
الجامع املسجد يف وفقهه بتعاليمه يُلقي الشافعي وبدأ حياته، يف به ليستعني املرصيني؛
عليه إقباًال أكثرهم وكان عنه، يأخذون املرصيني علماء بعض عليه وأقبل بالفسطاط،
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مرص. يف مالك ملذهب رئيًسا أباه رأينا الذي الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد منه وأخذًا
فكان ذلك عىل يلومونه املالكية علماء وكان الشافعي، عن األخذ عىل يشجعه أبوه وكان
لفقه االستماع عىل حافًزا القول هذا فكان اآلراء، مختلف نعرف أن يجب إننا يجيبهم:
مالك وفقه الشافعي فقه بني املرصيون وانقسم الشافعي. تالميذ كثر حتى الشافعي
٢١٢ه سنة من القضاء توىل الذي املنكدر بن عيىس مرص قايض أن إىل أدى انقساًما
وأمرنا البلدة هذه دخلت كذا «يا له: ويقول بالشافعي يصيح كان ٢١٤ه سنة حتى
قال وجسدك.» روحك بني هللا فرَّق الرش، وألقيت بيننا، ففرَّقت واحد وَرأْينَا واحد،
وتعصب مالك. وآراء الشافعي آراء بني كان الذي الشديد للخالف للشافعي هذا القايض
املذهبني علماء بني املناظرات كثرت فقد لتعاليمهم؛ الشافعية وتعصب آلرائهم املالكية
الذي كذلك أحيانًا قتال وإىل املسلمني، بني فتن إىل املناظرات هذه تؤدي كادت ما وكثريًا
الجامع، املسجد يف القتال إىل والشافعي مالك أصحاب عاد فقد ٣٢٦ه سنة يف حدث
يف يُفتح وكان الجامع وأغلق ومساندهم، ُحرصهم ونزع اإلخشيد أرسل قتالهم زاد فلما

فقط. الصالة أوقات
تعهده لم جديًدا جوٍّا هيأ إذ بمرص العلمية الحياة يف أثر الشافعي فقه لظهور كان
أذهان وابتدأت املخالفني، مناظرة ويف املذاهب مناقشة يف علماؤها أخذ إذ قبل؛ من مرص
ابن يناظر الشافعي وكان املختلفة، املجادالت وإىل العلمية املناظرات إىل تتنبه املرصيني
املسائل يف املالكي القايض محمد بن بكر يناظر اد الحدَّ بن بكر أبو وكان مرص، يف علية
وال باللغة، عاِلم مرص أهل من رجل وهو الغول رسج يناظر الشافعي وكان الفقهية،
مناظرة بعد يقول الشافعي وكان الغول، رسج عىل عرضه إال الشعر من شيئًا أحد يقول
أن املختلفة املناظرات هذه أثر من وكان العلم.» طلب نستأنف أن إىل «نحتاج رسج:
األصبهاني عيل داود وكتب عليه والرد الشافعي عن ُكتبًا أبان بن وعيىس ُعلية ابن وضع

عليهما. يرد
يف دوَّنها مرص عىل يَِفد أن قبل آراء للشافعي كانت إذ بمرص؛ الشافعي تأثر وقد
يُغريِّ أن إىل اضطر بمرص األمر به استقر أن بعد ولكنه بالعراق، وهو كتبها التي رسالته
املرصية، وبالتقاليد املرصية بالبيئة فيها متأثًرا جديد؛ من رسالته يكتب وأن اآلراء هذه
الفقه يف الباحث ويستطيع القديمة، الرسالة عن تختلف للشافعي الجديدة فالرسالة
الشافعي إليه اضطر الذي الخالف من بينهما ما يعرف وأن الرسالتني بني يميز أن
نرشوا الذين وحوارييه تالميذه أجلَّ الشافعي ترك مرص ويف عليه. مرص تأثري بسبب
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يعترب الذي املزني يحيى بن إسماعيل إبراهيم أبا منهم نذكر اإلسالمي، العالم يف مذهبه
الشافعي مذهب يف كثرية ُكتبًا وألَّف وفتاويه، الشافعي بطرق وأعرفهم الشافعيني إمام
املعتربة واملسائل املخترص، ومخترص واملخترص، الصغري، والجامع الكبري، الجامع منها
وتويف الشافعي. مذهب يف أُلِّفت التي الُكتب أكثر أصل املخترص كتابه ويُعد وغريها.
بن هللا عبد عن أخذ الذي البويطي يحيى بن يوسف يعقوب وأبا ٢٦٤ه، سنة املزني
ويقال كثري. خلق وغريهما الحربي إسحق وابن الرتمذي عنه وأخذ الشافعي، وعن وهب
أن الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أراد فيه مات الذي مرضه مرض ملا الشافعي إن
بكر أبي إىل فاحتكما البويطي، فنازعه املذهب رياسة ويتوىل الشافعي مجلس يجلس
يوسف من بمجليس أحق أحد ليس يقول: الشافعي سمع إنه لهما قال الذي الحميدي
ُكتبًا البويطي ألَّف وقد منه. أعلم أصحابي من أحد فليس البويطي) (يعني يحيى بن
وغريها، الفرائض وكتاب الصغري واملخترص الكبري املخترص منها الشافعي فقه يف كثرية
يُقر لم فإنه القرآن خلق محنة بسبب بغداد سجن يف معذَّبًا ٢٣١ه سنة البويطي وتويف

بخلقه.
ُكتب راوية مرص بجامع املؤذن املرادي سليمان بن الربيع محمد أبو ويعترب
عنه روى وقد له، محبًة وأشهرهم صحبًة الشافعي أصحاب أقدم من وهو الشافعي،
وتويف طولون ابن بمسجد الحديث أمىل من أول الربيع وكان األربعة، نن السُّ أصحاب
من أيًضا فكان الجيزي األزدي سليمان بن الربيع محمد أبو سميه وأما ٢٧٠ه. سنة
الذي وهو البويطي، بعد ورتبه للشافعي األُم كتاب جمع الذي وهو الشافعي، أصحاب
قضاء ويل شافعي قاٍض وأول ٢٥٦ه. سنة الجيزي وتويف األُم، كتاب يف كثريًا ذكره يَِرد
٢٨٤ه، سنة القضاء ويل الذي الثقفي إبراهيم بن عثمان بن محمد زرعة أبو هو مرص
الشام أهل كان أن بعد الشافعي مذهب بالشام ونرش دمشق إىل عاد ُعِزَل أن وبعد

األوزاعي. فقه يتبعون
برش بن نرص القاسم أبي مثل الشافعية علماء من عدد الفاطمي العرص يف وظهر
أبي والقايض املربزين. واملناظرين املحققني الفقهاء من وكان ٤٧٧ه، سنة املتوىف عيل بن
املشهورين، الفقهاء من فكان ٤٠٥ه، سنة بمرص املولود الخلعي الحسني بن عيل الحسن
أحمد نرص أبو له وجمع عرصه، يف إسناًدا مرص أهل أعىل وكان وروايات، تصانيف له
شافعي كان أنه من وبالرغم «الخلعيات»، وسماها أقواله من جزءًا عرشين الحسن بن
ومات واحد، يوم بعد استقال ولكنه ٤٥٠ه، سنة القضاء الفاطميون واله فقد املذهب
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شافعي وكان القضاعي، جعفر بن سالمة بن محمد هللا عبد أبو ومنهم ٤٩٢ه. سنة
الشافعية، فقه يف الشهاب وكتاب وأخباره، الشافعي مناقب يف كتابًا ووضع املذهب،
اإلنشاء. ديوان يف فكاتبًا الجرجرائي، الوزير لعالمة كاتبًا َ ُعنيِّ ثم القضاء ويل ذلك ومع
للشافعية وعاد الفاطمي، العرص يف ظهروا الشافعية علماء من كبري آخر عدد وهناك

الشوافع. من إال يُختار ال القايض فكان الفاطمي العرص بعد قوتهم

الحنفية فقهاء

مالك مذهب وأن واملدينة، مكة فقهاء آراء عىل يُقبلون كانوا املرصيني أن قبل من ذكرنا
العراق علماء فقه أما الشافعي، املذهب نافسه أن إىل مرص يف السائد املذهب هو كان
حملوا مرص عىل ُولوا الذين القضاة ولكن عندهم، بما اكتفاءً املرصيون؛ به يأبه فلم
الحنفي باملذهب دانوا ممن مرص ُولوا الذين القضاة أول وكان حنيفة، أبي فقه معهم
بسبب املرصيني من مكروًها وكان ١٦٤ه، سنة ويل الذي الكندي اليسع بن إسماعيل هو
سعد بن الليث مرص فقيه إن حتى املذهب هذا يعرفون مرص أهل يكن ولم مذهبه.
«إنك خطابه: يف ويقول القايض هذا عزل يطلب العبايس الخليفة إىل يكتب أن إىل اضطر
إال والدرهم الدينار يف علمناه ما أنَّا مع أظهرنا بني ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ُسنة يكيد رجًال وليتنا
للهجرة الثالث القرن ويف املذهب. الحنفي القايض هذا عزل إىل الخليفة فاضطر خريًا.»
يف يُحدِّث وكان ٢٤٦ه، سنة مرص قضاء عىل هللا عبيد بن قتيبة بن بكار القايض ويل
واملناظرة، العلم يف اتساع لبكار وكان حنيفة، أبي فقه يف بالفسطاط الجامع املسجد
وتويف الشافعي، عىل الرد يف هو فرشع حنيفة أبي عىل رد وفيه املزني مخترص قرأ وقد

٢٧٠ه. سنة بمرص
وكثرة نتاجه لخصب حنيفة أبي مذهب يف املرصيني إمام الطحاوي جعفر أبو ويُعد
مذهب الطحاوي ترك ثم وصحبه، الشافعي تلميذ املزني يد عىل أوًال للتََّفقه تالميذه،
غريه ومن منه وسمع بكار للقايض كاتبًا وكان حنيفة، أبي مذهب إىل وتحول الشافعي
كتب الذي املخترص منه؛ الفقه يف ُكتب عدة ترك أن بعد ٣٢١ه سنة وتويف الغرباء، من
ولم قليلني املذهب هذا أصحاب عدد كان ولكن عديدة، رشوًحا الحنفية فقهاء عليه

خطر. ذا انتشاًرا مرص يف املذهب ينترش
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اإلسماعيلية الشيعة فقه

اإلسماعييل الشيعي بمذهبهم الفاطميون جاء والجماعة، نة السُّ أهل مذاهب دراسة بجانب
األحكام حسب الناس بني يحكمون القضاة فكان للدولة، الرسمي املذهب هو وأصبح
الذي اإلسالم» «دعائم كتاب هو أحكامهم يف األول املرجع وكان اإلسماعيلية، الشيعية
املغربي حيون بن محمد بن النعمان وهو اآلن إىل اإلسماعييل املذهب فقهاء أشهر وضعه
بدور النعمان بنو قام وقد النعمان، القايض باسم اإلسماعيلية تاريخ يف يُعرف الذي
البالد، يف اإلسماعييل الفقه أساتذة كانوا إذ األول؛ الفاطمي العرص إبان مرص يف خطري
يف أثر من لها ملا األرسة هذه عن نتحدث أن رأينا ولذلك القضاة؛ رؤساء منهم كان كما

مرص. يف الفكرية الحياة
بالد يف للهجرة الثالث القرن أواخر يف األُرسة هذه مؤسس محمد بن النعمان ُولَِد
قيام بعد اإلسماعييل املذهب اعتنق ولكنه األمر، أول يف املذهب مالكي وكان املغرب،
مؤسس املهدي هللا عبيد بخدمة يتصل أن ٣١٣ه سنة النعمان واستطاع الفاطمية، الدولة
عهد يف املغرب طرابلس قضاء وتوىل الناس، بأخبار يطالعه كان إذ الفاطمية؛ الدولة
لدين املعز توىل وملا باهلل، املنصور عهد يف املغرب قضاة قايض صار ثم هللا، بأمر القائم
كتابه وصنف ويسايره، يجالسه فكان النعمان القايض إليه قرَّب الفاطمية الخالفة هللا
املعز انتقل وملا هللا. لدين املعز من سمعه أو شاهده ما فيه جمع واملسايرات» «املجالس
قايض يستمر أن املعز وأمر صحبته، يف النعمان بنو كان ٣٦٢ه سنة مرص إىل هللا لدين
يسرتشد وأن اإلسماعيلية، الشيعة بفقه يحكم أن عىل الحكم يف الذهيل طاهر أبو مرص

٣٦٣ه. سنة النعمان تويف أن إىل كذلك األمر وظل محمد، بن بالنعمان أحكامه يف
خالد كتاب أهم ولكن مختلفة، فنون يف والتصنيف التأليف من مكثًرا النعمان كان
الطائفة اعتماد وعليه اإلسماعيلية فقه يف كتاب أول وهو اإلسالم»، «دعائم كتاب هو له
والطهارة الوالية وهي الظاهرة؛ الفرائض هي الفاطميني عند اإلسالم ودعائم اآلن. إىل
وفروعها أصولها لها منها فريضة وكل والجهاد، والحج والصوم والزكاة والصالة
كل عن ورد ما ويروي اإلطناب، من يشء يف كله ذلك عن يتحدَّث والنعمان وآدابها،
سيما وال الشيعي املذهب أئمة عن جاء وما النبوية واألحاديث الكريم القرآن يف فريضة
من به جاء ما بني ويقارن الكتاب هذا يقرأ ومن الصادق. جعفر طريق عن روي ما
والية منها أمور، بعض يف إال اختالًفا يجد يكاد ال أنس بن مالك فقه وبني فقهية أحكام
يف تُعرف ال أنها من بالرغم الشيعة عقيدة يف فريضة أهم وهي طاعتهم ووجوب األئمة
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الكريم، القرآن نص ظاهر من بالرغم املرياث كل البنت توريث ومثل نة، السُّ أهل ُكتب
القايض أن عىل الفاطمي. العرص قبل مرص تعرفها لم جديدة آراء من ذلك غري إىل
تأويل يف كتابًا أيًضا وضع الظاهرة، للعبادة اإلسماعيلية الشيعة فقه وضع الذي النعمان
املذهب فقه وضع فكأنه اإلسالم» دعائم «تأويل كتابه يف باطنيٍّا تأويًال الظاهرة العبادة
كتابات من مادتها أخذت اإلسماعييل الفقه ُكتب وجميع الباطني. التأويل يف وأسهم
طائفة وسط يف واسعة شهرة من النعمان به يتمتع مما وبالرغم هذا. النعمان القايض
اطالعه سعة عىل النعمان أن يتبني أن يستطيع ُكتبه يف املدقق الباحث فإن اإلسماعيلية،
الفاطميني. سادته تخدم التي واألحاديث باألخبار يأتي أن إىل مضطًرا كان علمه وغزارة
القضاء رياسة فتولوا الفاطميني خلفاء من مقربني بعده من وأحفاده أبناؤه وظل
هذه أمر َضُعَف أن إىل القضاة، وقايض الدعاة داعي منصب بعضهم توىل كما مرص، يف
ولكن شيئًا، عنهم نسمع نُعد ولم للهجرة الخامس القرن من الثاني النصف يف األرسة
عليها التي أصولهم ُكتب من االقتصار كتاب وهو ومخترصه اإلسالم دعائم كتاب كان

اآلن. إىل معولهم
مرص يف شأن لها كان التي اإلسماعييل الفقه ُكتب من الوزيرية» «الرسالة وكتاب
كان الذي كلس بن يعقوب الوزير الكتاب هذا ومؤلف النعمان، القايض ُكتب بجانب
استطاع ثم التجارة، بقصد اإلخشيدي العرص يف مرص عىل ووفد بغداد من يهوديٍّا
٣٥٦ه، سنة شعبان يف يديه عىل يُسلِّم وأن اإلخشيدي بكافور يتصل أن وكياسته بذكائه
مرص من وهرب وأصوله، والفقه وعلومه القرآن ويحفظ اإلسالمي الدين يدرس وأخذ
الفاطمي هللا لدين املعز إىل فرحل املرصي، الوزير حنزابة ابن من خوًفا كافور وفاة بعد
مرص إىل معه وصحبه املعز فقربه أرسارها، عىل وأطلعه مرص غزو له وزين باملغرب
يف مهارة فأظهر والحسبة الخراج عىل هللا لدين املعز وواله الفاطميون، فتحها أن بعد
العزيز الخليفة جعله املعز وفاة وبعد القرص، يف أموره جميع عىل ناظًرا فجعله إدارته
والعلماء، للعلم محبٍّا الوزير هذا كان الفاطمية. مرص يف وزير أول فكان له، وزيًرا
الحديث ُكتب له يكتبون العلماء من قوًما داره يف وجعل العلم، يطلب من لكل مشجًعا
األسجاع، كتاب مصنف الزالزيل أمثال العلماء جلسائه خاصة وكان واألدب. والفقه
البقاء «مادة سماه الطب يف ضخًما كتابًا للوزير صنف الذي الطبيب املقديس والتميمي
كتابه يؤلف ألن لته أهَّ درجة اإلسماعيلية فقه يف الوزير وبلغ الهواء». فساد بإصالح
كان أسبوع كل من الجمعة ليلة ففي للتأويل مجالس يعقد وأن الوزيرية»، «الرسالة
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والقراء والفقهاء القضاة املجلس هذا يحرض وكان مصنفاته، عليهم ويقرأ للناس يجلس
وطلب للمناظرة، واملتكلمون الفقهاء داره يف يجتمع كان ثالثاء يوم وكل الدولة، ووجوه
كما العلمية، مجالسه يحرضون كانوا الذين العلماء عىل األرزاق يُجري أن الخليفة من
فيه للعلماء ورتب علمية جامعة األزهر الجامع من اتخذ من أول هو الوزير هذا أن
فاتسعت والعلماء، العلم رعى كلس بن يعقوب الوزير أن عىل يدل كله فهذا األرزاق،
نعرف فال ألَّفها التي الكثرية ُكتبه أما العلم. عىل اإلقبال وازداد الثقافة وتشجيعه بفضله
املذهب فقه يف الوزيرية» «الرسالة إال منها يبَق ولم ُفقدت ألنها أسمائها؛ سوى عنها
األزهر. بالجامع يُدرَّس كان كما الكتاب هذا يف جاء بما يُفتون الفقهاء وكان اإلسماعييل،
طلب الحاكم بن الظاهر الخليفة أن درجة إىل الكتاب بهذا الفاطميني خلفاء اهتمام وبلغ

املال. يحفظه من لكل ووهب يحفظوه أن الناس من
املذهب وكان الفاطميني، عرص طوال مرص يف اإلسماعييل الفقه دراسة استمرت
زالت ولكن والجماعة، نة السُّ أهل مذاهب وضعفت البالد، يف السائد هو اإلسماعييل
يف االزدهار إىل نة السُّ أهل فقه دراسة وعادت الفاطمية الدولة بزوال املذهب هذا دراسة

الفاطمي. العرص تلت التي العصور
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الثاني الفصل

واللغوية النحوية الدراسات

ملا العربية واللغوية النحوية الدراسات ازدهرت مرص، يف الدينية الدراسات نشطت وكما
داود بن الرحمن عبد مرص عىل وفد وقد والحديث. القرآن بعلوم وثيقة صلة من لها
يف برز من أول إنه عنه يقال الذي هريرة أبي صاحب التابعي، باألعرج امللقب املدني
أبي عن العلم هذا أخذ أن بعد باملدينة العربية وضع من أول وأنه نن، والسُّ القرآن علوم

الدؤيل. األسود
من شيئًا بمرص ألقى فلعله ١١٧ه سنة باإلسكندرية وتويف مرص إىل األعرج جاء

والحديث. والقرآن العربية علوم
اللغة يف إماًما وكان النبوية، السرية صاحب هشام بن امللك عبد مرص عىل وفد كذلك
يناظر الجامع املسجد يف يجلس وكان العرب، أشعار من كثريًا ويروي والعربية والنحو
فوجود ٢١٨ه. سنة بمرص وتويف الشعر، ويتطارحان العربية العلوم هذه يف الشافعي
كانت التي الدراسات من اللون هذا فيها خلق مرص يف الوافدين العلماء هؤالء أمثال
وكثرت العربية العلوم يف مرص علماء من عدد فنبغ اإلسالمي، الدين لعلوم رضورية

املرصيني. غري منها استفاد كما املرصيني، أفادت التي مؤلفاتهم
بن الوليد وأشهرهم والد، بنو مرص يف محمود أثر لهم كان الذين النحاة فمن
العراق إىل رحل ثم بها واستقر البرصة من مرص عىل وفد بوالد، الشهري التميمي محمد
تلميذًا وكان واللغة، النحو يف العراق أهل ُكتب ومعه مرص إىل عاد ثم العلم طلب يف
يتمم التميمي د والَّ بن محمد ابنه وجاء ٢٦٣ه. سنة بمرص وتويف أحمد، بن للخليل
علوم الناس يُعلِّم مرص إىل وعاد وثعلب، املربد عن وأخذ العراق إىل فرحل أبيه، دراسات
هو د والَّ بني أشهر ولكن ٢٩٨ه. سنة وتويف النحو»، يف «املنمق كتابه ووضع العربية،
الذي اج الَزجَّ عن وأخذ أيًضا العراق إىل رحل فقد والد، بن محمد بن أحمد العباس أبو
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صفته من تلميذ عندكم «يل لهم: ويقول مرص، من إليه َقِدَم من كل عند عليه يُثني كان
مكانة له كان الذي الكتاب وهو واملمدود» «املقصور كتابه مرص يف وألَّف وكذا»، كذا
حتى بالنقد؛ له التعرض يف أو تدريسه يف مرص علماء وأخذ النحو، ُكتب بني رفيعة
موضوعات. بعض يف فنقده مرص يف الكتاب هذا عليه ُقِرئَ املعروف الشاعر املتنبي إن
يف د والَّ ابن عىل الرد يف كتابًا وضع ٣٨٥ه سنة مرص يف املتوىف اللغوي املهلبي أن كما

واملمدود. املقصور
من تبعه ومن أحمد بن الخليل ذلك يف مخالًفا األلف بحرف كتابه د والَّ ابن بدأ
ابتداءنا يُنكر هذا كتابنا يقرأ من بعض «لعل د: والَّ ابن يقول ذلك ويف واللغويني، النحاة
يف بها االبتداء ترك الخليل وألن معتل، حرف ألنها املعجم؛ حروف سائر عىل باأللف فيه
التأليف من النوع بهذا التمسناه فيما الكتاب هذا يف غرضنا وليس العني»، «كتاب كتابه
يعلم أن منه الحْرف طالب يُمكِّن ال العني كتاب ألن العني؛ كتاب يف الخليل كغرض
الزائد وعرف الترصيف يف نظر قد يكون أن إال يقرأه أن غري من الكتاب من موضعه
الحلق من الحروف ومراتب والخمايس، والرباعي والثالثي والصحيح املعتل من واألصيل
وجوه من اللفظ يف ترصيفها وجوه من يمكن ما عىل الكلمة وترصيف والشفة، واللسان
إىل هذا مع ويحتاج زيادة، بال ترصيفها بعد الزوائد من تحتمل ما وإلحاقها الحركات
األشياء هذه علم فإذا العرب، كالم خطر إىل منها الخليل وصل التي الطريق يعلم أن
ألنَّا املذهب؛ هذا غري الكتاب هذا يف إليه نذهب والذي العني. كتاب من يطلب ما عرف
منه بموضعه العلم يف يستوي وأن يطلبه، ما فيه الحْرف طالب عىل نُقرِّب أن إىل نقصد
أو زائًدا، يكون أن دون أصيل حرف الكلمة أول يف يكون أن نراِع فلم واملتعلم، العاِلم
يكون أن دون معتل أو ، معتالٍّ يكون أن دون صحيح أو أصليٍّا، يكون أن دون زائد
بالباب بدأنا فلذلك ذكرناه؛ ما جميع أوًال يعرف أن للحرف الطالب فنكلف صحيًحا،
املقصور بني يفصل د والَّ ابن أخذ ثم األلف.» املعجم حروف من فيه ما أول يكون الذي
املقصورة باأللفاظ يأتي فكان والبرصيني، الكوفيني مذهب عىل أنواعهما د ويُعدِّ واملمدود
مستشهًدا غريبها ويرشح بالكلمة يأتي وكان األبجدية، الحروف حسب ُمرتبة املمدودة أو
عىل يدل مما اللفظ باشتقاق ويأتي آخر، حينًا القرآن بآيات أو حينًا القديمة باألشعار

الرصفية. القواعد بعض عن طويل ببحث كتابه وختم بالعربية، د والَّ ابن علم سعة
كتاب ألَّف الذي الدينوري جعفر بن أحمد العرص هذا يف العربية علماء ومن
رأي كل ونسب والكوفيني، البرصيني بني الخالف عن بالكالم وصدَّره النحو» يف «املهذب
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عىل فقرأ األدب، يُدرِّس كان بل فحسب النحو علماء من الدينوري يكن ولم لصاحبه،
كتاب واملغرب األندلس علماء بعض وعىل عليهم قرأ كما كلها، قتيبة ابن ُكتب املرصيني

سيبويه.
يف وألَّف الكريم، القرآن علوم وحذق واللغة النحو يف نبغ فقد اس النحَّ جعفر أبو أما
و«أدب والكوفيني، البرصيني اختالف يف واملبتهج القرآن»، «معاني منها كثرية ُكتبًا ذلك
تفسري بمرص تالميذه عىل أمىل كما الشعراء»، و«طبقات املعلقات» و«رشح الُكتاب»،

القديم. الشعر من دواوين عرشة
النرض بأبي املعروف الكندي أسباط بن إسحق بن محمد واللغة النحو علماء ومن
والنكت» «العيون سماه النحو يف كتابًا ووضع اج، الَزجَّ عن أخذ الذي النحوي املرصي

النحو». يف «املغني اسمه آخر وكتابًا
من اللون هذا نمو واطرد العربية، اللغة علوم دراسة عىل املرصيون أقبل وهكذا
الفاطمي العرص وجاء به. وُعرفوا العلم هذا إىل انقطعوا الذين العلماء وَكثَُر الدراسة،
عىل وحرصهم للعلماء الفاطميني تشجيع بفضل املختلفة؛ للعلوم الذهبي العرص وهو
واملتعلمون العلماء يستطيع حتى العامة املكتبات وإنشاء العلوم، مختلف يف الُكتب اقتناء
من كبريًا عدًدا رأينا أن غرو فال أيديهم، متناول يف ليست التي الُكتب إىل الوصول
واللغة النحو علماء وكان فيها، التصنيف من ويُكِثرون العربية علوم يف ينبغون العلماء
اهتمام من وبلغ ومذاكرات. مباحثات بينهم وتقوم العلم» «دار يف ويتجادلون يتناظرون
وخاصًة — الكثرية دواوينهم من ديوان كل يف جعلوا أنهم والنحو اللغة بعلوم الفاطميني
من الدواوين عن يَصدر كان ما يراجعون ونحويني، لغويني علماء — اإلنشاء ديوان يف

النحو. يف خطأ أو اللغة يف لحن الُكتاب كتابات يف يظهر ال حتى رسائل
جعفر بن محمد هللا عبد أبو الفاطمي العرص يف ظهروا الذين العلماء أشهر ومن
الخليفة إن ويقال الفاطمي، باهلل العزيز خدمة يف كان النحوي، بالقزاز املعروف التميمي
النحويون إليها أشار التي الحروف سائر فيه يجمع كتابًا يؤلف أن إليه تقدم الفاطمي
الحرف ذكر إىل تأليفه يف يقصد وأن ملعنى»، جاء وحرف وفعل اسم «الكالم قولهم: يف
هذا بجمع القزاز فقام املعجم، حروف عىل ذلك من ألَّفه ما يُجري وأن ملعنى، جاء الذي
الجهد هذا وصف يف العلماء أحد قال حتى العلماء من أحد إليه يسبقه لم الذي الكتاب
هللا عبد وألبي املتأخرين.» ألسنة وقطع املتقدمني فضح القزاز «إن القزاز: بذله الذي

املشهورة. املختارة الُكتب من وهو اللغة» يف «الجامع اسمه آخر كتاب القزاز

43



الفاطمية الدولة آخر حتى العربي الفتح من بمرص واألدبية الفكرية الحياة

وكان املهلبي، أحمد بن عيل الفاطمي العرص يف مرص شاهدتهم الذين العلماء ومن
والعزيز املعز جلساء من وكان األشعار، وتفسري األخبار ورواية واللغة النحو يف إماًما
هو هذا واملهلبي اللغة، يف علمية محاورات بعض املتنبي وبني بينه وكان إليهما، املقربني

د. والَّ البن واملمدود املقصور كتاب عىل الرد صاحب
كان الذي بابشاذ بن أحمد بن طاهر الحسن أبو العرص هذا علماء أشهر ومن
«املقدمة منها ُكتب عدة ووضع الديوانية، الُكتاب رسائل تصحيح إليهم ُعِهَد الذين أحد
ورشح اجي، للزجَّ الجمل ورشح املقدمة، هذه عىل رشح وله العربية» فن يف املحسنية
النحاة سماها مجلدة عرشة خمس بلغ كتاب النحو يف وله الرساج، البن األصول كتاب
تصدر من كل عند الكتاب بهذا احتفظوا بعده من تالميذه أن ذلك الغرفة»؛ «تعليق بعده
بن محمد هللا عبد تلميذه إىل انتقلت فقد عمرو، بجامع حلقته يف بابشاذ ابن موضع
النحوي، بري بن هللا عبد محمد أبي إىل بعده من ثم اللغوي، النحوي السعدي بركات
هؤالء من واحد كل فكان إلخ، … الفيل بثلط املنبوز النحوي الحسني أبي إىل ثم
الطالب من جماعة اجتهد وقد بحفظها، إليه ويعهد تالميذه أخص إىل يهبها العلماء
بابشاذ ابن بعلم جيل بعد جيًال الناس انتفع وهكذا ذلك، من يتمكنوا فلم نسخها يف

٤٦٩ه. سنة املتوىف
بابن املعروف السعدي جعفر بن عيل واللغة النحو علماء من يُذكر أثر لهم وممن
كابن علمائها عىل وقرأ شب فيها صقلية من كان ولكنه مرصيٍّا يكن لم الصقيل، القطاع
فاستقر تملكها عىل النورمنديون أرشف ملا صقلية عن رحل ثم وأمثاله، الصقيل الرب
الجمايل بدر بن األفضل الوزير واتخذه املرصيون وأكرمه له، وطنًا واتخذها بمرص
الصحاح كتاب لروايته ترجع إنما القطاع ابن وشهرة العربية، علوم يف لولده مؤدبًا
عىل حواٍش وله اإلسالمي، العالم يف الكتاب هذا رواية اشتهرت طريقه وعن للجوهري
حوايش من عليه تكلم فيما املرصي النحوي بري بن محمد عليها اعتمد الصحاح كتاب
أبنية فيه جمع اللغة يف األسماء كتاب مثل أخرى تصانيف عدة القطاع والبن الصحاح.
وغريهما، طريف ابن وأفعال القوطية ابن أفعال فيه هذب األفعال» و«كتاب كلها، األسماء
الجزيرة» شعراء يف الخطرية َرة «الدُّ كتابه يف صقلية جزيرة شعراء شعر جمع كما

صقلية. يف العرب شعراء من شاعًرا وسبعني مائة شعر عىل اشتمل
مرص، يف نبغوا الذين واللغويني النحاة جميع عن للحديث هنا املجال يتسع وال
وضع والذي النحويني أخبار كتاب صاحب عمري بن الحسني بن ومحمد العميدي أمثال
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مطرف بن وأحمد الهروي سهل أبي وأمثال ودمنة، كليلة أمثال به يضاهي كتابًا
ليأخذوا املختلفة؛ األقطار من مرص عىل وفدوا الذين العلماء عن للحديث أو وغريهم.
كله هذا من العلمي. إنتاجهم وَكثَُر عددهم َكثَُر فقد بمرص للتدريس أو املرصيني عن
أماكن تعددت وقد بمرص، والنحو اللغة علوم درس يف النشاط هذا نلمس أن نستطيع
الدراسات بدأت منذ العلماء حلقات كانت بالفسطاط عمرو جامع ففي الدرس؛ هذا
مراكز من مركًزا فأصبح األزهر الجامع وأسسوا الفاطميون جاء ثم مرص، يف العربية

والطالب. العلماء يجتمع كان وفيها العلم دار أسسوا كما العلمية، الحياة
ذكرهم العلماء من عدد نبغ وفيها الفكرية الحياة مراكز من كانت واإلسكندرية
هذا ومعنى مرص، يف العلم مراكز من وقوص أسوان وكانت معجمه، يف السلفي الحافظ
جنوبها إىل شمالها من البالد تغمر كانت العربية وعلوم اإلسالمية الدينية الدراسات أن

إنتاجهم. ويَكثُر العلماء يَكثُر أن غرو فال
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الثالث الفصل

التاريخ

وسرية القرآن بتفسري تتعلق التي الدراسات من لون الفتح عقب مرص يف ظهر
قَصص ألوان؛ ثالثة عىل القَصص وكان بالقَصص. ُعِرَف ما هو ذلك ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول
به ُقِصَد وقَصص القديمة، األمم ِذكر من الكريم القرآن يف جاء عما الحديث به ُقِصَد
ألوان هي هذه واملالحم. الفتن ذكر به ُقِصَد وقَصص املرتددين، وترهيب املؤمنني ترغيب
عرت بن سليم هو بمرص قص من وأول الفتح، عقب مرص يف ُوِجدت التي القَصص
املرصيني؛ من قبوًال الفن هذا وجد وقد طويلة. مدة مرص قضاء توىل الذي التجيبي
ويهتمون التاريخ يحبون فاملرصيون العصور؛ أقدم منذ ومزاجهم طبيعتهم يوافق ألنه
ملوكهم سرَي من نقشوه فيما واضًحا ذلك نرى القديمة؛ حضارتهم منذ بتسجيله
ففن الربدي، أوراق عىل ذلك من سطروه ما أو والقبور، املعابد جدران عىل وأبطالهم
فيما القبطي، العهد يف مرص يف ونراه الفراعنة، عهد منذ مرص عرفته مرصي فن السرَي
واضًحا الفن هذا وظهر والقديسني، اآلباء من سبقوهم َمْن سرَي ِمْن البطاركة اآلباء تركه
غري ويف مرص يف نبغوا أعالم سرَي يف املؤلفات من متتابعة حلقات يف اإلسالمي العرص يف

مرص.
مرص عىل وفد النبوية السرية صاحب إسحق ابن أن ذلك يف نراه من أول ولعل
إسحق ابن سرية يروون املرصيني فوجد مرص هشام ابن وجاء سريته، روى وفيها
إلينا وصل وقد به، ُعرفت التي السرية لهذه تلخيصه يف كبريًا جزءًا عنهم فأخذ
بن هللا لعبد العزيز» عبد بن عمر «سرية مثل املرصيون كتبها التي السرَي ُكتب بعض
الداية ابن وكتب للهجرة، الثاني القرن يف مرص يف املالكية املدرسة رئيس الحكم عبد
اإلخشيد» «سرية زوالق ابن وكتب الجيش»، أبي ابنه و«سرية طولون» بن أحمد «سرية
املرصي» سيبويه و«سرية باهلل» العزيز و«سرية هللا» لدين املعز و«سرية كافور» و«سرية
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عيل أبو وصنف هللا»، لدين املعز «سرية النعمان القايض وكتب املادرائيني»، و«سرية
ووضع الحاجب»، جعفر «سرية اليماني بن محمد وكتب جوذر»، األستاذ «سرية منصور

املؤيدية». «السرية الشريازي هللا هبة الدين يف املؤيد
املرصيون، كتبه مما السرَي فن يف إلينا وصل ما كل أحصينا لو األمر بنا ويطول
اإلسالمي العرص إىل الفرعوني العرص منذ مرص يف استمر الفن هذا تيار أن عىل يدل مما
وَكِلفهم بالسرَي املرصيني عناية وبلغت الحديث. عرصنا يف نجده نزال ال بل الوسيط،
العرص يف املرصيون وضع إذ السرَي؛ بفن ميلء املرصي الشعبي األدب أن الفن بهذا
الشعب وردد الهاللية»، «سرية ثم البدوية» و«سرية شداد» بن عنرتة «سرية الفاطمي
اآلن. إىل الشعبية السرَي هذه يردد الشعب يزال وال ومغانيه، اجتماعاته يف السرَي هذه

أو شخصيته إلبراز السرية لصاحب حصلت حوادث رواية عىل السرَي فن يقوم
والدته منذ لحياته تامة ترجمة ليست هنا الشخص فسرية شخصيته؛ نواحي من ناحية
ترتيب دون بمعارصيه عالقته عن أو أقواله أو أفعاله من يشء رواية هي بل وفاته، إىل
كتاب قرأنا إذا فمثًال الشخص، هذا عن صادقة صورة تعطينا ألن كافية ولكنها زمني
العلوم مختلف يف الثقافة واسع شخص أمام أنفسنا نرى املرصي» سيبويه «سرية
معتزيل يستطع لم الذي الوقت يف عنه ودافع املعتزلة مذهب اعتنق واإلسالمية، العربية
وكان النقد، يف صائب رأي له أدبيٍّا ناقًدا الشعر، جيد شاعًرا كان برأيه، يجهر أن آخر
كله ذلك ومع الِحكم، مثل كالمه فيأتي تعمد، أو تكلف دون مسجوًعا كالمه يرسل
القصص من نفهمه هذا كل وتهكماته، هجاءه يتحملون معارصيه جعلت لوثة به كان

سريته. مصنف عنه رواها التي الطريفة
فنٍّا التاريخ يف ابتدعوا فإنهم السري»، «فن يف وافر بسهم رضبوا املرصيني أن وكما
بأن أمر العاص بن عمرو أن ذكرنا وقد الخطط»، «فن وهو إليه أحد يسبقهم لم جديًدا
خطتها لها كان قبيلة كل وأن العربية، القبائل حسب مقسمة الفسطاط مدينة تكون
الخطط، لهذه يؤرخون للهجرة الثالث القرن يف املؤرخون فجاء الجيزة، أو بالفسطاط
٢٥٧ه، سنة املتوىف الحكم عبد بن هللا عبد بن الرحمن عبد الفن هذا إىل أسبقهم وكان
عن وصلتنا التي التاريخية الُكتب أقدم من يُعد مرص» «فتوح باسم كتابًا وضع وقد
من األخبار برواية َكِلًفا الحكم عبد بن هللا عبد بن الرحمن عبد كان اإلسالمية. مرص
بن هللا وعبد املحدِّث بكري بن ويحيى الحكم عبد بن هللا عبد والده أمثال املرصيني ثقات
أمثال واإلخباريني املحدِّثني من جماعة روى وعنه وغريهم، سعد بن الليث كاتب صالح
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الحكم عبد ابن كان ولذلك وغريهم. قديد وابن التجيبي سلمة وأبي حبيش بن القاسم
البحث أثبت فقد القديمة، مرص بأخبار الخاص الجزء يف إال هذا كتابه يف كتبه فيما ثقة
العرب مؤرخو رواه ما كل صحة عدم القديمة املرصية الدراسات يف الحديث العلمي
الخرافات قبيل من هو القديمة مرص عن ُكتبهم يف جاء ما فكل الحكم، عبد ابن ومنهم
ما تفسري يف الرواة بعض رغب إنما صحيحة. علمية أُسس عىل تعتمد ال التي الخيالية
قدماء تركه ما شاهدوا أن بعد تاريخها، عن الحديث أو مرص، عن الكريم القرآن يف ورد
عن البُعد كل بعيدة هي كله ذلك عن أخباًرا يؤلِّف أن خيالهم فشاء آثار، من املرصيني
أن إىل عدة قرونًا الوهم هذا يف وظلوا صحيحة أخبار أنها عىل الرواة وتناقلها الصواب،
التي الروايات هذه يف ِبْدًعا يكن لم الحكم عبد فابن الحقيقة. عن الحديث البحث كشف
ملرص العربي الفتح عن أخباره أما عليها، نؤاخذه أن يمكننا وال املرصيني قدماء عن نقلها
الخطري: الفقهي املوضوع هذا عن عقده الذي الفصل أو والجيزة، الفسطاط خطط وعن
وابن العاص بن عمرو عهد يف اإلدارة عن حديثه يف ثم صلًحا؟ أم عنوة مرص ُفتحت هل
الحكم ابن وفاة قبل (أي ٢٤٦ه سنة حتى مرص تولوا الذين القضاة وأسماء رسح، أبي
عبد ابن رواه ذلك كل … مرص يف الصحابة رواها التي النبوية واألحاديث سنني)، بعرش
املوضوعات هذه عن تحدَّث من لكل األول املرجع كتابه أصبح بحيث تامة؛ ثقة يف الحكم
كان كما رواياته، اختيار يف دقيًقا كان الذي املؤرخ هذا فضل يظهر وهنا بعده. من
اإلسالمية مرص مؤرخي من جماعة بعده الخطط فن وأخذ الخطط، فن يف كتب من أول
هالل وابن القضاعي، سالمة بن ومحمد زوالق، وابن الكندي، يوسف بن محمد أمثال

الخطط. ُكتب أصحاب من وغريهم واملقريزي دقماق، وابن السعدي،
اإلسالمية مرص مؤرخي أكرب من ٣٥٠ه سنة املتوىف الكندي يوسف بن محمد ويُعد
«كتاب كتابه ويُعد بعده، من املؤرخني أكثر اعتمد وعليه الفاطمي، العرص قبل فيما
سنة حتى العرب فتحها منذ مرص تاريخ عن الكندي تحدث ففيه ُكتبه؛ أقوم من الوالة»
يف حدثت التي الحوادث ذاكًرا مرص تولوا الذين الوالة حسب املؤلف رتبه وقد ٣٣٥ه،
باألحداث حافل ِسجل فكتابه ُعِزَل. ومتى ويل ومتى الوالة، هؤالء من واحد كل عهد
قضاة تاريخ يف كذلك كتب الوالة، تاريخ الكندي كتب وكما السنني. تلك يف املرصية
القضايا أهم من كبريًا عدًدا جمع بأنه الكتاب هذا ويمتاز القضاة»، «تاريخ كتابه مرص
هذه بعض يف أُنشدت أشعار من فيه بما ثم فيها، القضاة وأحكام القضاة نظرها التي
ُكتب وللكندي والفقهية. التاريخية قيمته بجانب أدبية قيمة للكتاب جعل مما القضايا؛
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ولكن املوايل، وكتاب األعظم، الراية أهل مسجد أخبار وكتاب الخطط، كتاب منها؛ أخرى
فقرات وبعض القضاة، وكتاب الوالة، كتاب إال منها يبَق ولم ُفقدت كلها الُكتب هذه
وضع الذي فهو الوالة حسب ملرص أرخ من أول الكندي ولعل التاريخ، ُكتب يف مبعثرة

بعده. من للمؤرخني الفن هذا
املعروف املرصي إبراهيم بن الحسن العرص هذا يف نبغوا الذين املؤرخني أشهر ومن
ابن وهم املرصيني املؤرخني أشهر من ثالثة عارص وقد ٣٨٧ه، سنة املتوىف زوالق بابن
نسق عىل ُكتبًا ووضع لتالميذه. ودرَّسها ُكتبهم عنهم وروى والكندي، الداية وابن قديد
ابن (أي إبراهيم بن يوسف بن أحمد جعفر أبو «كان مثًال: ثنا يُحدِّ فهو أساتذته؛ ُكتب
وانترشتا الجيش، أبي ابنه وسرية مرص أمري طولون بن أحمد سرية عمل قد الداية)
ما أنا عملت ثم مصنفاته، من غريهما مع عنه بهما وحدَّثت عليه، وقرأتهما الناس، يف
القضاة كتاب عىل وآخر للكندي، الوالة كتاب عىل ذيًال وضع أنه كما سريتهما.» من فاته
زوالق؛ ابن وضعها التي السرَي ُكتب أسماء ذكرنا وقد مرص. خطط وكتاب أيًضا، للكندي
عن تحدَّثوا الذين املؤرخون عليها اعتمد التي املصادر من ا هامٍّ مصدًرا زوالق ابن فُكتب
وأخباره ُكتبه قيمة عىل يدل مما مرص» «مؤرخ عليه املؤرخون أطلق وقد بعده، مرص

الصادقة.
املختار األمري املؤرخ عنهم؛ املتأخرين نقل َكثَُر الذين الفاطمي العرص مؤرخي ومن
املولد املرصي باملسبحي املعروف أحمد بن هللا عبيد القاسم أبي بن محمد امللك عز
زمرة يف هللا بأمر الحاكم بخدمة صباه يف واتصل ٣٦٦ه، سنة رجب يف ُولَِد والنشأة،
من والقيس البهنسا إقليم عىل أمريًا صار حتى الجندية مراتب يف يرقى زال وما ُجنده،
هللا بأمر الحاكم مع له كان أنه عنه ويُنقل الرتتيب. ديوان ويل ثم مرص، صعيد أعمال
الجليل «التاريخ بقوله: كتابه ووصف الكبري»، «التاريخ كتابه أودعها ومذكرات مجالس
مرص أخبار وهو معانيه، يف الواردة الُكتب من غريه عن بمضمونه يُستغنى الذي قدره
واختالف واألبنية العجائب من بها وما والخلفاء، واألئمة واألمراء الوالة من حلها ومن
املغنيني، وأخبار الشعراء وأشعار بها، حل من وأحوال نيلها وذكر األطعمة، أصناف
بتاريخ يهتم لم املسبحي أن عىل يدل فهذا واألدباء.» واملعدلني والحكام القضاء ومجالس
جميع من مرص يف الحياة عن عامة موسوعة كتابه جعل بل فحسب السيايس مرص
الكتاب هذا مثل يضيع أن املؤلم ومن واقتصادية، وأدبية واجتماعية سياسية وجوهها
الصفحات وهذه األدب، ُكتب يف املتفرقة القليلة الفقرات هذه إال منه يبَق ولم القيِّم،
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ُفقدت كثرية أدبية ُكتب وللمسبحي بإسبانيا، اإلسكوريال مكتبة بها تحتفظ التي القليلة
أسمائها. سوى يبَق ولم كلها

جعفر بن سالمة بن هللا عبد أبو املرصي املؤرخ عاش للهجرة الخامس القرن ويف
الفاطميون ه والَّ ذلك ومع املذهب، شافعي كان الذي ٤٥٧ه، سنة املتوىف القضاعي
ألَّف ٤٤٧ه. سنة القسطنطينية إىل لهم سفريًا أوفدوه كما لإلنشاء، كاتبًا اإلسماعيلية
عن «األنباء وكتاب الشافعي، اإلمام عن كتابه منها نذكر التاريخ يف كثرية ُكتبًا القضاعي
يف مدرسة أستاذ القضاعي وكان مرص». «خطط وكتاب الخلفاء» و«تواريخ األنبياء»،
السعدي هالل بن بركات بن محمد أمثال املؤرخني من كبري عدد عنه أخذ التاريخ رواية
«تاريخ صاحب البغدادي والخطيب الحميدي، هللا عبد وأبو مرص»، «خطط كتاب صاحب
ألنه خاصة؛ عناية املختلفة بفروعه التاريخ بفن املرصيون اعتنى هكذا وغريهم. بغداد»

العصور. أقدم منذ املرصيني مزاج يوافق فن
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الفلسفية العلوم

كانت التي العلوم جميع بها أقصد فإنما الفلسفية العلوم عن الفصل هذا يف تحدَّثت إذا
املعروفة الفلسفية املوسوعة تضمها والتي الوسطى، العصور يف الفلسفة عليها تشتمل
ومنطق وإلهيات وكيمياء وطبيعيات وفلك وطب رياضيات من الصفا» «إخوان برسائل
يستحق ال والتي العصور، هذه فالسفة يحذقها كان التي العلوم هذه من ذلك غري إىل …

جميًعا. بها أََلمَّ إذا إال اللقب هذا الفلسفة طالب
الهلينية، الثقافة مراكز أكرب من كانت مرص أن الكتاب لهذا التمهيد يف ذكرنا وقد
بالرغم العلمية رسالتها تؤدي العربي الفتح بعد ما إىل ظلت اإلسكندرية مدرسة وأن
أول يف املسلمني ونظرة اإلسالمية، الدينية بالعلوم الناس الهتمام ضعف؛ من أصابها مما
انرصف ولذلك املسلمني؛ غري علوم أنها اإلسكندرية مدرسة يف يُدرَّس كان ما إىل األمر
أهل وظل العلوم، هذه عن الهجرة قرون من والثاني األول القرنني يف بمرص املسلمون
الدراسات هذه من ينهلون ونِحلهم مذاهبهم اختالف عىل واليهود النصارى من الذمة

والفلك. الطب دراسة وخاصًة
علماء من وهما — لبطليموس املجسطي وكتاب الطب يف جالينوس ُكتب وكانت
حنني مدرسة يد عىل العربية إىل تُرجمت التي الُكتب أشهر من — اإلسالم قبل مرص
ُكتب ترجمة أن كما اإلسالمي، العالم يف العلمية النهضة أُسس من وكانت إسحق، بن
بُكتب يأبهوا لم مرص يف املسلمني أن غري النهضة، هذه دعائم من كانت أرسططاليس
أفراد إال يعتنقها فلم لهم تُرق لم املعتزلة آراء أن كما بينهم، تنترش ولم أرسططاليس
دار «الدار ويقول: يوم ذات يصيح كان املعتزلة، أحد املرصي، سيبويه إن حتى قالئل،
وهذا أنا إال مخلوق القرآن يقول أحد العظيمة البلدة هذه يف بقي ما أنه حسبُكم كفر،
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من نفسه عىل خوًفا حافيًا يعدو عمران أبو فقام رباح.» بن موىس عمران أبو الشيخ
الدين. أمور يف اآلراء اختالف كثرة يحبون ال كانوا ألنهم الناس؛ بطش

اإلسالمية األقطار يف انترش ما نحو عىل مرص مسلمي بني املنطق علم ينترش لم لهذا
فاستعانوا اإلسالمية، الفرق فيها وتعددت واملناظرات، املجادالت فيها كثرت التي األخرى
عناء من الراحة إىل يميلون الذين املرصيني بخالف ومناظراتهم، جدلهم يف املنطق بعلم
يتناولون إنما معقدة علمية مسائل أو فلسفية، نظريات عندهم تظهر فلم العميق التفكري

املرصية. البيئة تأثري من كله وذلك سهل هني كل أبحاثهم يف

والتنجيم الفلك (1)

الفاطمي العرص يف ولكن — ٣٥٨ه سنة قبل أي — الفاطمي العرص قبل كله ذلك نرى
ألوانها اختالف عىل الفلسفية العلوم يف سيما وال الفكرية الحياة يف جارًفا تطوًرا نرى
مذهبهم دعامة كانت ألنها الفاطميون؛ الخلفاء ورعاها العلوم هذه ازدهرت إذ وفنونها؛
يف وخاصًة العلوم هذه بعض يف املربزين العلماء من الخلفاء هؤالء كان بل الديني،
والحافظ والحاكم والعزيز هللا لدين املعز أن يذكرون فاملؤرخون الفلك؛ ويف اإللهيات
املغرب يف الفاطميون وكان أحداث. من وراءها ما الستقراء النجوم؛ يرصدون كانوا
باملستقبل، يتنبئون به الذي «الجفر» كتاب عندهم أن ويذيعون الغيب، معرفة يدَّعون
وأطلق بهم املرصيون فتهكم االدعاءات، هذه أنفسهم عن نرشوا مرص جاءوا فلما
يوم ذات املنرب صعد باهلل العزيز أن روي ما ذلك من االدعاء، هذا عىل نكاتهم املرصيون

فيها: ُكِتَب رقعة فرأى جمعة

وال��ح��م��اق��ة ب��ال��ك��ف��ر ول��ي��س رض��ي��ن��ا ق��د وال��ج��ور ب��ال��ظ��ل��م
ال��ب��ط��اق��ة ك��ات��ب ل��ن��ا ف��ُق��ل غ��ي��ٍب ع��ل��م أُع��ط��ي��ت ك��ن��ت إن

إىل الشاعر تميم األمري أخوه واضطر ذلك، بعد الغيب ادعائه عن باهلل العزيز فأقلع
قصائده: إحدى يف يقول أن

تَ��ج��ري ق��د وال��ض��ر ب��ال��ن��ف��ع أن��ه��ا وف��ي وع��ل��م��ه��ا ال��ن��ج��وم ف��ي اخ��ت��ل��ف��ن��ا ول��م��ا
ي��دري وال ال��ج��دال ف��ي��ه��ا م��ك��ث��ر وم��ن وم��ك��ذب ب��ه��ا م��ن��ا م��ؤم��ن ف��م��ن
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وال��ش��رِّ ال��خ��ي��ر م��ن ي��أت��ي م��ا وت��ع��ل��م وأن��ح��س ب��س��ع��د تَ��ج��ري ق��ائ��ل وم��ن
ج��ه��ِر م��ن ف��ي��ه وم��ا ِس��ٍر م��ن ف��ي��ه ب��م��ا ك��ل��ه ذل��ك ت��أوي��ل ف��ع��ل��م��ت��ن��ا
ال��ك��ف��ِر ش��ي��ع��ة م��ن وال��ُك��ه��ان ق��ال، ب��م��ا ك��اه��ن ال��م��ن��ج��م أن ف��أخ��ب��رت��ن��ا
وال��زج��ِر ال��ت��ن��اف��ر ب��ع��د وأل��ف��ت��ن��ا وم��ري��ة اخ��ت��الف ب��ع��د ف��ج��َم��ع��ت��ن��ا

شأنهم بالتنجيم، تؤمن التي الشعوب من املرصي الشعب كان فقد كله ذلك ومع
اإلسكندرية مدرسة علوم كانت بل الوسيطة. العصور يف األخرى الشعوب شأن ذلك يف
من اللون هذا نجد أن يف غرابة فال والتنجيم. والطالسم حر بالسِّ ممزوجة اإلسالم قبل
لدين فاملعز تلته؛ التي والعصور الفاطميني عرص يف َقِوَي ولكنه مرص، يف ينترش التفكري
املنجم منزلة باهلل العزيز ورفع العتقي، هللا عبد بن محمد منجمه ومعه مرص دخل هللا
الحلبي ابن أمثال الجمايل بدر بن األفضل الوزير ملنجمي وكان القالنيس، بن هللا عبد أبي

والكسوة. والرسوم شهر كل يف الجاري الهيثمي وابن

الرياضيات (2)

بل املستقبل، وأخبار الغيب ملعرفة ال النجوم يرصدون كانوا املنجمني بعض أن غري
لم وهؤالء التقاويم، عمل منها يُقصد التي الفلكية باألرصاد اليوم نسميه ما ملعرفة
اهتم وقد الرياضيات، يف علماء كانوا بل السابقني املنجمني مثل مشعوذين يكونوا
ِرسُّ ويرجع رمضان. وُغرة السنة ُغرة ملعرفة ا؛ خاصٍّ اهتماًما العلماء بهؤالء الفاطميون
يكون أن يجب شعبان شهر أن يف الديني رأيهم إىل التقاويم ملعرفة الفاطميني اهتمام
إىل الفاطميون فاضطر دائًما، يوًما ثالثني رمضان يكون وأن يوًما، وعرشين تسعة
هو العرص هذا يف العلماء هؤالء أشهر ولعل الفلكيني. العلماء واستدعاء املراصد إقامة
يف يَُر ولم مجلدات، أربعة يف وكان الحاكمي، الزيج صاحب يونس بن عيل الحسن أبو
الناس أعلم كان صاحبه أن عىل يدل مما الحاكمي؛ الزيج من أطول كثرتها عىل األزياج

بعده. مرص منجمو عليه سار الذي هو الزيج وهذا عرصه، يف بالحساب
عن وسألهم العلم وأهل اب والُحسَّ املنجمني األفضل الوزير جمع ٥١٣ه سنة ويف
ووىل جديد مرصد بإقامة عليه فأشاروا له؛ قدموها التي التقاويم بني االختالف يف السبب
والتنجيم الحساب وعلماء املهندسني جميع وساعده الطبيب، قرفة بن سعيد أبا عليه
هذا يُتم أن فأحب الوزارة البطائحي املأمون وويل ٥١٥ه. سنة األفضل ُقِتَل أن إىل
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سنوات ثالث بعد ُقِتَل املأمون ولكن املصحح، املأموني باملرصد يُعرف أن عىل املرصد
جعفر أبو املرصد هذا إقامة يف اشرتكوا الذين املهندسني من وكان به. العمل فوقف
بن النجا وأبو سليمان، بن عيل الحسن وأبو العيش، أبي ابن والقايض حسنداي، بن
عىل يدل فإنما يشء عىل دل إن كله فهذا وغريهم. املهندس اإلسكندراني الساعاتي سند
خزانة يف كان أنه الفن بهذا ولعهم من بلغ بل األفالك، حركات برصد الفاطميني اهتمام

والرياضيات. والهندسة النجوم ُكتب من كتاب وخمسمائة آالف ستة ُكتبهم

الهيثم ابن

الحسن بن محمد عيل أبو الفيلسوف هو الفاطمية مرص ريايضشهدته عاِلم أشهر ولعل
بها واستقر الشام إىل هاجر ثم والنشأة املولد برصي أنه عىل املؤرخون اتفق الهيثم، بن
قال: الهيثم ابن أن إليه ونُِقَل هللا، بأمر الحاكم به سمع أن إىل أمرائها من أمري كنف يف
زيادة من حاالته من حالة كل يف النفع به يحصل عمًال نيلها يف لعملت بمرص كنت «لو
الهيثم، ابن فأجاب مرص، عىل الوفود يف به ويُرغِّ يستدعيه إليه الحاكم فأرسل ونقص.»
أصول يف ينظر أن الحاكم إليه طلب ثم به، والرتحيب للقائه هللا بأمر الحاكم وخرج
الشالل بلغ حتى النيل يف الهيثم ابن فرحل بالشام، وهو له خطر ما يُنِفذ عساه النيل
األعمال من يأتي أن يستطيع ال أنه فعلم املرصيني قدماء آثار طريقه يف ورأى األول،
معتذًرا القاهرة إىل وعاد عجزه، الهيثم ابن وأظهر معرفته، القدماء يبلغ لم ما الهندسية
واملجسطي واملتوسطات إقليدس ُكتب بنسخ ثم بالتأليف ذلك بعد واشتغل الحاكم. إىل

٤٣٠ه. سنة حوايل تويف أن إىل للناس وبيعها
الرياضيات يف كثرية لعلوم متقنًا عاِلًما كان الهيثم ابن أن عىل املؤرخون اتفق
علم أنشأ من أول هو الهيثم ابن أن ثبت وقد الثاني، ببطليموس َب لُقِّ حتى والطبيعيات
حل يف الهيثم ابن أن كما اآلن، نراها التي واألصول والحدود الحديث باملعنى الضوء
يدل بما الحكم يف واالستقالل البحث يف والتعمق التفكري دقة من يُظهر إقليدس شكوك

أيًضا. البحتة الرياضة علماء من أنه عىل
نفسه ب نصَّ الذي فاتك بن مبرش منهم؛ نذكر التالميذ من عدد الهيثم البن وكان
املرصيني من عدد مبرش عن وأخذ واملنطق، واإللهية الطبيعية الفلسفة ُكتب لتدريس
يف ونسمع وغريهما. األندليس الصلت أبي بن وأمية اليهودي، رحمون بن سالمة مثل
يف الرياضيني املنجمني شيخ كان الذي الريايض املنجم اس النحَّ هللا رزق عن العرص هذا
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املرصي املهندس عيل أبي عن نقول وكذلك املرصيني. من كبري عدد عنه وأخذ عرصه،
للهجرة. السادس القرن أوائل يف الهندسية العلوم شيخ كان الذي

والرياضية الفلكية الدراسات يف أسهموا املرصيني إن نقول أن نستطيع ذلك من
بفضل وذلك العلوم؛ هذه يف املرصيون وضعها التي الُكتب وكثُرت املختلفة، بألوانها

الديني. مذهبهم عليها يعتمد كان التي الدراسات لهذه الفاطميني الخلفاء تشجيع

الطب (3)

نبغ وكيف اإلسكندرية، مدرسة رجال بها اشتغل التي العلوم من الطب كان كيف رأينا
الرشيد هارون الخليفة أن وكيف العربي، الفتح بعد املرصيني األطباء من كبري عدد
بن أحمد واتخذ جواريه، إحدى ليطبب بليطان املرصي بالطبيب يستعني أن إىل اضطر
اليهود أو النصارى من األطباء أشهر وكان توفيل. بن سعيد هو له مرصيٍّا طبيبًا طولون
الذي النرصاني مقرش بن ومنصور هللا، لدين املعز طبيب عيزار بن موىس أمثال من
بن مبرش الوفاء أبي تلميذ املرصي اليهودي رحمون بن وسالمة باهلل، العزيز طبيب كان
الطب يف نبغوا الذين املسلمون َكثَُر ما رسعان ولكن اليهودي. الرقان بن وأفرائيم فاتك،
بن وسليمان ٣٧٠ه، سنة حوايل املتوىف التميمي سعيد بن أحمد بن محمد الطبيب مثل

وغريهم. حسداي وابن اإلسكندراني، الفياض

رضوان ابن

أبوه وكان بالجيزة ُولَِد رضوان، بن عيل الحسن أبو هو العرص هذا أطباء أشهر ولعل
العلم، لطلب الفسطاط إىل فانتقل عمره، من السادسة يف وهو بالعلوم ولعه وظهر فرانًا،
ولفقره عمره، من عرشة الرابعة يف وهو الفلسفة علوم من وغريه الطب دراسة يف وبدأ
مرة وبالتنجيم مرة بالطب يتكسب أن إىل اضطر الحياة يف به يستعني ما إىل ولحاجته
الثانية بلغ حتى العلم طلب عىل يواظب كان نفسه الوقت ويف كذلك. وبالتعليم أخرى
له. املعارصين األطباء عىل يتفوق وأخذ بالطب، شهرته فبدأت حياته سني من والثالثني
شهرته وذاعت املتطببني، سائر عىل رئيًسا وجعله فاستخدمه الفاطمي الخليفة به وسمع
الطبية األمور بعض يف رأيه يطلبون اإلسالمي العالم أطباء فَكاتَبَه الخارجية البالد يف
بطالن ابن وهو بغداد أطباء أحد رضوان البن وانربى املسائل. بعض يف ملناظرته أو
حتى بطالن، ابن ُكتب يف رضوان ابن فعل وكذلك ُكتبه، يف جاء ما عىل والرد ملناظرته
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ثالث بها فأقام رضوان، ابن بمنافسه لالجتماع مرص عىل يَِفد أن رأى بطالن ابن إن
مرص؛ أطباء من ومسمع مشهد عىل منافسه مع العلمية مناظراته فيها اشتدت سنوات
تعرضت فقد العرص، هذا يف الطب دراسة أفادت علمية ثروة املناظرات هذه فكانت
أستاذ الطيب بن وعيل إسحق بن حنني أمثال واملحدثني القدماء األطباء آلراء املناظرات
األطباء عىل الرد يف ُكتبًا رضوان ابن وضع بل وغريهم، الرازي زكريا وابن بطالن ابن
ابن بها نادى التي الجديدة اآلراء إىل والفالسفة األطباء تنبيه يف أثرها لها كان القدماء

معارصيه. من أو القدماء من خصومه بآراء ومقارنتها رضوان
أستاذهم، آراء نرش يف إسحق بن الحسن وابن الزقان بن أفرائيم أمثال تالميذه وأخذ
من غريها تنافس أن مرص استطاعت بحيث أيديهم، عىل الطبية الدراسات فازدهرت

العلماء. هؤالء عن لألخذ األطباء عليها ووفد الطبية العلوم يف اإلسالمية األقطار

اإلسماعيلية الفلسفة (4)

اإلسالم قبل معروفة كانت التي اإللهية الفلسفية باملذاهب مرص يف املسلمون يحفل لم
به أتى الذي اإلسماعييل املذهب ولكن اإلسكندرية، مدرسة يف تُدرَّس كانت والتي
والفلسفات الديانات مجموع من مزيج ألنه يشء؛ كل قبل فلسفيٍّا مذهبًا كان الفاطميون
اإلسالمية. بالصبغة املذاهب هذه يصبغوا أن اإلسماعيلية الشيعة واستطاع القديمة،
من كثريًا نرى بحيث اإلسماعييل املذهب يف تأثريًا الفلسفات أشد اليونانية الفلسفة وكانت
آراء اإلسماعيلية استغل فقد اإلسماعيلية؛ الحقيقة ُكتب يف اليونانية الفلسفية املصطلحات
ونباتية معدنية من النفوس وأصناف والهيويل الصورة عن حديثه مثل يف أرسططاليس
والفيوضات، الوجود ومراتب الفيض يف أفلوطني آراء واستغلوا وإنسانية، وحيوانية
عليه يدل وما األعداد يف نظريتهم الفيثاغوريني وعن املثل»، «نظرية أفالطون عن وأخذوا
البابلية عن اإلسماعيلية أخذ كذلك التوحيد، نظرية الفيثاغوريني عن أخذوا كما عدد، كل
دعوتهم رتبوا أنهم ُكتابهم أحد ح ويُرصِّ السبعة، األدوار عقيدة والعربانيني القديمة
يقول كما وقالوا الكاثوليكية، املسيحية يف الكهنوت رجال ترتيب حسب اإلسماعيلية
الهندوكية» الديانة «معبود كريشنا أقوال من واستفادوا ُصِلَب. املسيح بأن املسيحيون
اإلرادة فوق الروح وأن الجسد، وفناء وأبديتها الروح وأزلية والروح الجسد عن رأيه
بالعالم وتتحد صعًدا ترتفع الجسد مفارقتها بعد املؤمن روح وأن العقل، وفوق النافذة

الروحاني.
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من أصولها إىل نردها وأن اإلسماعيلية الطائفة فلسفة نتتبع أن نستطيع وهكذا
بالصبغة القديمة الفلسفات هذه صبغ اإلسماعيلية محاولة من بالرغم القديمة، الفلسفات
واألخذ التفكري حرية من ألنفسهم وأعطوا بها، دانوا التي العقائد مع يتفق بما اإلسالمية
األخرى. اإلسالمية الِفرق من غريهم عند نراه ال ما الدراسة يف واالجتهاد القديم عن
فكأن اإلمامة؛ بموضوع مقيدين كانا الواسعة الفكرية الحرية وهذه االجتهاد هذا ولكن
باإلسكندرية كانت التي الفكرية الحياة من شيئًا إليها أعادوا قد مرص يف الفاطميني
القديمة، الفلسفات إليه وصلت ما عقيدتهم يف الفاطميون فأدخل بطليموس، عهد منذ
من جرَّدوه ولكنهم موجود عندهم فاهلل اإلسالمي. باملظهر إظهارها عىل حرصهم مع
هو األول والعقل األول، العقل هو الخالق جعلوا إذ الخلق؛ صفة حتى صفة كل
واأليسية الليسية عنه ينفون فهم وتعاىل سبحانه اإلله أما الحسنى، هللا أسماء صاحب
أن إىل املسلمني علماء من كثري ذهب ولذلك املخلوقات، عىل تُطلق التي الصفات وجميع

املعطلة. من اإلسماعيلية
زهاء بها وظلت مرص دخلت اإلسماعيلية الفلسفية اآلراء هذه أن نلحظه والذي
كتاب، شبه أو كتابًا فيها ألَّف من املرصيني بني يظهر لم ذلك ومع الزمان، من قرنني
وفدوا الذين األغراب من كانوا إنما العرص هذا يف مرص يف كانوا الذين فالسفتهم كل بل
املرصيني ولكن للمرصيني، تعليمها ومحاولة اآلراء بهذه للتبشري بها وأقاموا مرص عىل

وعقليتهم. مزاجهم مع تتفق ال ألنها عليها؛ يُقبلوا لم
بن الدين حميد أحمد هو الفالسفة هؤالء من مرص شاهدتهم من أشهر ولعل
عىل وفد الذي العراقيني، بحجة اإلسماعيلية الدعوة يف يُعرف الذي الكرماني هللا عبد
لذلك، املرصيون وثار هللا، بأمر الحاكم تأليه حركة ظهرت حني ٤٠٨ه سنة حوايل مرص
عدة فيها وضع سنوات عدة بمرص وظل الثائرة، الخواطر لتهدئة الحاكم فاستدعاه
وأنكر الحاكم تأليه دعاة أحد عىل الرد يف الواعظة الرسالة منها فلسفية، ورسائل ُكتب
يف تتحدث وُكتبه الكرماني ورسائل بها، القائلني ر وكفَّ الحاكم ألوهية هذه رسالته يف
و«رسالة رِّية»، الدُّ و«الرسالة العقل»، «راحة كتابه يف كما والطبيعية اإللهية الفلسفة
الجوهر بِقدم يقول من عىل الرد يف الرضية» و«الرسالة العوالم»، مقابلة يف النظم
«راحة كتابه يف سيما وال الفلسفة أقسام كل يف تحدَّث فالكرماني الصورة، وحدوث
املذهب فالسفة كل استقى ومنه اإلسماعيلية الفلسفة ُكتب أقوم من يُعد الذي العقل»

بعده.
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مرص يف ازدهرت الفلسفية العلوم أن من قلناه ما نكرر أن نستطيع سبق مما
غري نجد بل األخرى، اإلسالمية األقطار يف مثيًال له نجد ال ازدهاًرا الفاطمي العرص يف
العلماء وأن إلحادية دراسة الفلسفية الدراسات اعتبار إىل يجنحون كانوا الفاطميني
الدرس، من اللون هذا إىل يدعو كان اإلسماعييل املذهب ولكن الزنادقة، من بها القائمني

الدراسات. هذه تزدهر أن غرو فال

التصوفيفمرص (5)

يكن لم التصوف من اللون هذا ولكن للهجرة، األول القرن منذ مرص يف التصوف ُوِجَد
تصوفهم كان بل املتأخرين، الصوفية عند سنراها التي الفلسفية التيارات هذه يداخله
مراحل أول — قيل كما — والزهد الحياة، يف والزهد العملية العبادة ألوان من لونًا
كان إنه قيل الذي التجيبي، عرت بن سليم العابدين الزاهدين هؤالء من نذكر التصوف.
فيه تعبَّد اإلسكندرية من بالقرب غاًرا دخل وأنه مرات، ثالث ليلة كل القرآن يختم
األسود وأبا الحرضمي، معبد بن زهرة عقيل أبا الزهاد من أن املؤرخون ويذكر سبًعا.
بن الحسن بنت نفيسة السيدة وفود عن أيًضا ويتحدثون املرادي. الجبار عبد بن النرض
توفيت وقد الناس، وسائر املرىض إىل واإلحسان والزهد بالعبادة وُعرفت مرص، عىل زيد
فطلب املنورة، املدينة إىل جثمانها ينقل أن الصادق جعفر بن إسحق زوجها فأراد بمرص
البيت أهل بعض وقبور قربها وأصبح بقربها. للتربك بينهم تبقى أن املرصيون إليه
عن نقاش يف نخوض أن نريد وال للتربك. املرصيون يؤمها مزارات الزاهدين وبعض
ولكن بهم، والتربك الصالحني قبور زيارة حول املسلمني العلماء نظر وجهة اختالف
قبل القديمة املرصية العادات من هي وزيارتهم بالقبور التربك عادة أن به أُذكِّر الذي
وفاتهم بعد خاصة عناية منهم الصالحني أَْوَلوا قد مرص يف املسلمون كان فإذا يشء، كل
ورثوها عادة عن ون يُعربِّ كانوا فإنما مقابرهم، عند الربكة وطلبوا األرضحة، لهم وأقاموا
الرهبان وأن املسيحية، الرهبنة مبدعة مرص أن قبل من ذكرنا وقد بعيدة. أجيال منذ
املسيحية األديرة وكانت مرص، يف اإلسالم انتشار بعد الروحية رياضتهم يف استمروا
تأثري مدى ندري ال فإننا كله ذلك من وبالرغم البالد، يف مختلفة أماكن يف منترشة
بحركة الهجرة قرون من والثاني األول القرنني يف مرص يف ظهروا الذين املسلمني الزهاد
خاصة بتعاليم تمايزوا أنهم الصالحني العابدين هؤالء عن يصلنا لم إذ مرص؛ يف الرهبنة

60



الفلسفية العلوم

الزهد من الخاصة الناحية هذه يف إال املسلمني من غريهم عن بها تميزوا نزعات أو
العبادات. وكثرة

باإلسكندرية سيما وال بمرص ُوِجَد حتى للهجرة الثالث القرن يستهل كاد وما
مشاركة لهم وكان املنكر، عن والنهي املعروف إىل يدعون كانوا بالصوفية، ُعرفوا طائفة
بثورة ُعرفت التي الحركة وهي ذاك إذ بمرص كانت التي السياسية االضطرابات يف
زعيم الصويف الرحمن عبد أبو استطاع الثورة هذه ففي الحكم، بن والرسي الجروي
وفدوا األندلسيني من طائفة بمساعدة ٢٠٠ه سنة واليتها يغتصب أن إسكندرية صوفية
ما رسعان ولكن البلد، حول كانوا الذين لخم قبائل ساعدتهم كما اإلسكندرية، عىل
نسمع ثم األندلسيني. أحد اإلسكندرية أمر وتوىل الصويف الوايل هذا األندلسيون عزل
(من مرص قضاء عىل املنكدر بن عيىس والية يف ظهروا الصوفية من أخرى جماعة عن
كانت املنكدر بن عيىس «إن املرصي: املؤرخ الكندي يقول وعنهم ٢١٢–٢١٤ه)، سنة
كانت القضاء ويل فلما املنكر، عن وينهون باملعروف يأمرون به أحاطت قد طائفة له
فيرتك وكيت، كيت ُفِعَل اإلسالم! ذهب القايض أيها فتقول: حكمه مجلس يف وهو تأتيه
قد املأمون املؤمنني أمري إن فقالت: الطائفة تلك أتت ثم معهم. ويميض الحكم مجلس
فاكتب العدوان، أهل يد عىل يشد أن ونخىش نخافه، وإنَّا مرص الرشيد بن إسحق أبا وىل

املنكدر.» ابن ذلك ففعل واليته، ترىض ال بأنك املأمون إىل كتابًا لنا
كانوا بالصوفية ُعرفوا املسلمني من جماعة بمرص ُوِجَد إنه نقول كله ذلك من
هذه عىل يخرجون بدءوا ولكنهم املنكر، عن والنهي باملعروف بالقول الناس أمام ينادون
الحوادث، مجرى عىل التأثري وحاولوا الدولة، سياسة يف أنفسهم وأقحموا السامية املبادئ
اإلسكندرية. عىل االستيالء عىل األندلسيني عاونوا بأن ذلك يف تدخلهم يف اشتطوا بل
عىل رضائه عدم يُظهر أن القايض من طلبوا الفسطاط يف شاكلتهم عىل كانوا والذين
عهده! وويل العبايس الخليفة أخا الوايل هذا كان لو حتى البلد عىل الجديد الوايل تعيني
عن والنهي باملعروف القول إىل دعوتهم يف مظهرهم بني ق نُوفِّ كيف ندري ال ونحن
أبناء عىل األجانب ومساعدة البالد وسياسة الحكم شئون يف السافر تدخلهم وبني املنكر،

البلد؟!
عند تُعهد لم خاصة آراء له مرصي صويف ظهر للهجرة الثالث القرن هذا أوائل ويف
األخميمي، إبراهيم بن ثوبان الفيض أبو املرصي النون ذو وهو قبل، من مرص صوفية
فنحن الغموض؛ أشد غامضة النون ذي شخصية تزال وال األصل، نوبية أرسة من وهو
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اختلف فقد اعتنقها؟ وكيف بها، أتى التي الجديدة اآلراء هذه استقى أين من ندري ال
عن وقيل العابد، شقران أستاذه عن اآلراء هذه أخذ إنه قائل فِمن ذلك، يف املؤرخون
شيئًا لقنوه الذين مرص يف األديرة رهبان عن وقيل النيسابورية، فاطمة العابدة الزاهدة
فلسفته أصول حول االختالفات هذه أمر من يكن ومهما الحديثة. األفالطونية تعاليم من
اصُطلح ما إىل أي املرصي؛ املجتمع عىل جديدة صوفية إىل يتجه نراه فإننا الصوفية،
إليها ودعا مرص، صعيد يف أخميم بلدة يف بآرائه ح ورصَّ اإللهي، بالحب التصوف يف عليه
كان ألنه بالزندقة؛ فرموه بدعته يقبلوا لم املسلمني أكثر ولكن املرصيني، بعض فتبعه
مرص وايل إىل أمره أخميم علماء ورفع قبل، من مرص يف معروفة تكن لم بآراء ينادي

مرص. يف املالكية مذهب رئيس الحكم عبد بن هللا عبد أمام حاَكمه الذي
بني شديد والعداء الفقهاء، نزعة عن الصوفية نزعة تختلف أن الطبيعي ومن
مرص، يف النون ذي اضطهاد يف سببًا ذلك فكان النزعتني؛ الختالف والفقهاء؛ الصوفية
يف الحالة هدأت وملا املغرب، وبالد واليمن الحجاز إىل فرحل منها، النزوح إىل واضطراره
القايض كان إذ القرآن؛ َخْلق بسبب جديد؛ من ثاروا مرص فقهاء ولكن إليها. عاد مرص
اإلقرار عن امتناعهم بسبب املرصيني؛ الفقهاء عىل الوطأة شديد الليث أبي بن محمد
الطرقات، يف بقلنسواتهم ورمى مربًحا رضبًا ورضبهم القيود يف فأخذهم القرآن، بخلق
الخليفة إىل بحمله أمر القايض أن إال باملحنة، وأقر عاد ولكنه يهرب أن النون ذو فأراد
تعاىل هللا مواهب من «هذا سجنه: يف وهو يقول وكان املطبق، إىل وسيق فُقيَِّد ببغداد

يُنشد: وكان طيب.» حسن َعذْب ِفعاله وكل عطاياه ومن

ي��ه��ون ف��ي��ك ع��ل��يَّ ي��وٍم ك��ل ال��م��ص��ون ال��م��ك��ان ق��ل��ب��ي م��ن ل��ك
ي��ك��ون ال م��ا ع��ن��ك وال��ص��ب��ر ف��ي��ك ق��ت��ي��ًال أك��ون ب��أن ع��زم ل��ك

رساحه. أُطلق ولكن
يف وتوسع اإللهي الحب كلمة استعملوا الذين الصوفية أوائل من النون ذو كان
من أول إنه قيل كما اليوم، إىل الصوفية أُسس من أساًسا يزال ال تفسريًا وفرسها معناها،
من وبحث الوالية عن الكالم وسع من أول أنه إليه وينسبون واملقامات، األحوال يف تكلم
األبدال، اصطالح استخدم من أول أنه كذلك إليه وينسبون الويل، أم النبي أفضل أيهم
القوي أثرها لها التي الصوفية اآلراء من ذلك غري إىل املعرفة مسألة فصل من أول وأنه

هذا. يومنا حتى الوسطى العصور يف الصوفية فلسفة يف
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يكونوا لم إليها ودعوا الصوفية النون ذي آراء حملوا الذين أكثر فإن كله، ذلك ومع
مرص يف قال من مبارشًة يليه الذي العرص يف وال عرصه يف نجد ال فنحن مرص؛ أهل من
املنكر عن والنهي املعروف إىل الدعوة إىل مرص صوفية عاد بل طريقته، اتخذ أو بمقالته
الرابع القرن حتى هذه مقالتهم عىل مرص صوفية واستمر العبادة، وكثرة الزهد وإىل
وهو ٣١٦ه، سنة املتوىف دينار بن الحسن أبي أمثال الصوفية شيوخ عدد فكثُر للهجرة،
من وكان مرص استوطن ولكنه بالعراق، واسط مدينة من وأصله مرص عىل الوافدين من
تخرج ال بقيت التي وأقواله عرصه، يف مرص شيخ بأنه ُوِصَف حتى بالزهد املعروفني
تجنبوا كما األخالق رياء «اجتنبوا قوله: مثل مرص يف الصوفية عليه سار الذي الحد عن

الحرام.»
وأتى الصائغ الدينوري محمد بن عيل الحسن أبو مرص عىل وفد القرن هذا ويف
هذا ونجد الفناء، يف املتأخرين الصوفية أقوال من يشء فيها التصوف يف جديدة بآراء
الجنيد، صحب الذي ٣٢٢ه سنة املتوىف الروزباري محمد بن أحمد عند أيًضا الرأي
ومهما الوافدين. من وكالهما املرصي، النون ذا صحب الذي الجالء بن هللا عبد أبي وعند
صوفيٍّا مذهبًا أو فلسفيٍّا رأيًا منهم نستخرج نكاد ال فإننا الصوفية، هؤالء أمر من يكن
التي أو مرص، غري يف وغريهما والحالج الجنيد بها نادى التي واآلراء املذاهب هذه مثل
األوىل األربعة القرون هذه يف املرصيني فصوفية األيوبي، العرص يف مرص يف انترشت
فكرة أما العبادة، بكثرة تعاىل هللا إىل التقرب عىل والحض والزهد الورع ألوان من لون
املؤرخني نجد أن الغريب ومن الفاطمي. العرص قبل معروفة تكن فلم الفلسفي التصوف
الصويف بنان ابن إن مثًال فيقال بالكرامات، يسمى مما شيئًا الزهاد هؤالء إىل ينسبون
يدي بني فأُلقي طولون ابن به فأمر باملعروف، وأمره ما شيئًا طولون ابن عىل أنكر
وسأله له، الناس تعظيم وزاد يديه بني من فُرِفَع عنه، ويحجم يشمه األسد فكان األسد،
ولكن بأس، عيلَّ يكن لم فقال: األسد؟ يدي بني وأنت حالك كان كيف الناس: بعض
يصيل كان أنه الدينوري عن ويُروى نجس! أم طاهر أهو السباع سؤر يف أفكر كنت
عن نقرأ وهكذا الحر. من يُظلِّله جناحيه نرش قد كبري ونٌرس الحر شدة يف بالصحراء
إيلَّ ويُخيل للهجرة، الرابع القرن يف كانوا الذين املتعبدين لهؤالء تُنسب كرامات من عدد
ونسبوها الكرامات هذه ألَّفوا الذين هم للهجرة والثامن السابع القرنني يف الصوفية أن
من كثريًا فإن يشء من يكن ومهما الصوفية، كرامات عن ألقوالهم تأييًدا املتقدمني؛ إىل

الصوفية. كرامات قبول يرفضون املؤرخني
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مرص تاريخ يف مرة وألول الفاطمي، العرص طوال مرص يف الصوفية تيار استمر
فقراء، أنهم زعًما مرقعة رثة مالبس لهم اتخذوا العرص هذا يف بها الصوفية أن نسمع
ُعِمَل إذ الصوفية الفقراء هؤالء بأمر الفاطمية مرص حكومة اهتمام مرة ألول نسمع كما
لرؤية قرصه إىل يذهب الخليفة وكان بالقرافة، الفاطمي الخليفة قرص يف مصطبة لهم
وأن الخوانق، أو التكايا يشبه ما لهم أنشئوا الفاطميني أن عىل يدل وهذا الصوفية، رقص
«التصوف الصوفية عليها أطلق التي الراقصة الحركات بهذه يقومون كانوا بها الصوفية
الصوفية الحركات هذه دخلت كيف ندري وال الذكر، بحلقات اآلن نسميه والذي العميل»،
طريقة ولكل مختلفة، طرق إىل الصوفية تفرقت الفاطمي العرص ويف مرص. إىل الراقصة
َحَكًما ليكون أحدهم اختيار عىل رأيهم ينعقد أن وللمشايخ إليه، الصوفية يرجع شيخ
أن إىل بمرص الصوفية تطورت فقد وإذن لرأيه. الجميع ويرجع فيه يختلفون فيما
التحدث عن عاجزون فإننا كله ذلك ومع الفاطمي، العرص يف إليه صارت ما إىل صارت
ألن وذلك وآرائهم؛ فلسفتهم عن ثنا تُحدِّ التي النصوص لقلة الصوفية؛ اتجاهات عن

اإلسماعيلية. الشيعية بالدعوة الفاطمي العرص طوال ُشغلوا املرصيني
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الفكرية احلياة يف القول خامتة

الفاطميني، عرص نهاية حتى اإلسالمية مرص يف الفكرية الحياة تطور عن ملحة رأينا
يف املسلمني باهتمام تظفر العربية والعلوم املختلفة اإلسالمية الدراسات كانت وكيف
كانت إليهم الذين النابهني العلماء عدد فكثُر العقلية بالعلوم اهتمامهم من أكثر مرص
عىل وفدت العلوم وتلك الدراسات هذه أن نالحظه والذي العلوم. هذه طلب يف الرحلة
مع اإلسماعيلية الفلسفة وجاءت والعراق، الحجاز من وخاصة األخرى األقطار من مرص
عليها، وفدت التي العلوم هذه دراسة وهو التقليدي بعملها مرص فقامت الفاطميني،
غري من العلماء كتبه ما عىل التعليق ثم وطبيعتها، مزاجها مع يتفق ما عىل واملحافظة
تلك يف حتى املختلفة األقطار يف أخرى مرة العلوم هذه نرش ثم كتبوه، ما ورشح مرص
عليها؛ املرصيون ويُقبل والعلوم، اآلراء بكل ب تُرحِّ فمرص مرص. عنها أخذت التي البالد
املعقدة فالعلوم وعقليتهم؛ هواهم مع يتفق بما إال يحتفظون ال ولكن املعرفة، يف رغبًة
غريبة منها وتخرج غريبة مرص تدخل النظر إطالة وإىل التفكري، يف عمق إىل تحتاج التي

مثًال. اإلسماعيلية الفلسفة يف حدث كما أيًضا
مرص علماء أن العرص، هذا يف املرصية الفكرية الحياة يف نجدها أخرى مالحظة
مؤلفات يف نجد نكاد وال العربية، العلوم يف املسلمني علماء خلفه ما نقد أو رشح يف أخذوا
أن ثنا يُحدِّ فالتاريخ بغريب؛ ليس وهذا غريهم. عن بها يتميزون أصيلة آراء املرصيني
كانت طويلة ذلك، بعد فرتة العلماء عىل تمر قواعدها وُوضعت تكوينها تم إذا العلوم
دون القواعد هذه حول التأليف من ويُكِثرون نقدها، أو القواعد هذه لرشح قصرية، أم
مساس دون القديمة األصول هذه عىل يُفرِّعون بل جديدة، قواعد وضع يحاولوا أن
يف أيًضا حدث ما وهذا الفالسفة، عرص بعد الهللينية الحضارة يف كان ما هذا بالقديم.
األدب َن وُدوِّ اللغة قواعد ُوضعت أن بعد اإلسالمية األقطار جميع يف اإلسالمية الحضارة
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فرتة أتت املذاهب، اختالف عىل الفقهية القواعد صيغت أن وبعد وفنونه، بألوانه العربي
وربما القديمة. القواعد عن تختلف وقواعد جديدة أصول وضع عن العلماء ذهن ركود
نتحرر أن نستطع ولم القديمة، األصول هذه عىل نعيش نزال ال إننا أقول: أن أستطيع
جني، ابن تركه كما الرصف وأصول سيبويه دوَّنها التي اللغة فقواعد اآلن، إىل منها
وابن حنيفة وأبو ومالك الشافعي دوَّنه كما الفقه وأصول أحمد، بن الخليل وَعروض

اآلن. إىل العربية العلمية حياتنا عىل تسيطر التي هي … حنبل
املجلدات هذه فألَّفوا عرصهم، يف كانوا الذين للعلماء الفاطميني تشجيع من وبالرغم
ال — العربية العلوم يف منها كان ما سيما وال — الكثرية املؤلفات هذه فإن الضخمة،
الفقهية العلوم يف أما والرشوح، التعليقات يف إال أثرها وال مرص شخصية فيها تظهر
وأن آرائه، من كثريًا يُغريِّ أن إىل الشافعي اإلمام اضطرت مرص إن نقول أن فيكفي
التي التاريخ ُكتب ويف القديمة. رسالته يف كتبه ما فيها مخالًفا الجديدة رسالته يكتب
ال مرصيٍّا شيئًا يُظهروا وأن حولهم بما يتأثروا أن املؤرخون استطاع مرص عن تحدثت
شخصية كانت فقد الطب علوم عن نقول وكذلك به. يأتوا أن املرصيني غري يستطيع
ظهور لعدم آخر سبب وهناك وتالميذه. رضوان ابن كتبه فيما سيما وال واضحة مرص
يف العلماء رحالت هو ذلك العربية، العلوم يف املرصيني العلماء ُكتب يف مرص شخصية
مركًزا منها جعل الذي املمتاز الجغرايف بموقعها فمرص للعلم، طلبًا اإلسالمية األقطار
مرص جعل املوقع هذا املقدسة. األرايض إىل الغرب وطريق والغرب الرشق بني وسًطا
وصقلية واملغرب األندلس فعلماء اإلسالمية؛ األقطار بني العلمية اآلراء لتبادل ا هامٍّ مركًزا
رحيلهم يف أو الحج فريضة لتأدية رحيلهم؛ يف مرص عىل التعريج إىل مضطرين كانوا
ولكنهم تقرص، أو مرص يف إقامتهم مدة تطول وكانت وفارس، العراق يف العلم لطلب
من عندهم ما املرصيني عىل يُلقون أو مرص علماء عن لألخذ الفرصة ينتهزون كانوا
ومغربي ومرصي أندليس بني فرق ال متشابهة وتصبح وتمتزج اآلراء فتتالقح علوم،
مرص علماء عن نقول كذلك اإلقليمية. الشخصية تُظهر ال العلوم هذه فمثل عراقي، أو
يف رحلوا الذين الرشقية األقطار وعلماء األخرى، األقطار من العلم طلب يف رحلوا الذين
العلوم تتمايز أال يف سببًا كانت الكثرية الرحالت هذه … مرص يف التعليم أو العلم طلب
عن إال املغاربة وُكتب املشارقة ُكتب بني نُفرِّق ال أصبحنا حتى األقطار بتمايز العربية

أنفسهم. املؤلفني تاريخ طريق
ولكن ما، نتيجة إىل نصل أن العسري الصعب فمن للُكتب املوضوعية الناحية من أما
بينها وتنشب الديني واملذهب السياسة يف بينها فيما تتنازع كانت التي العربية األقطار
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العربية البالد جعلت التي الفكرية الحياة هذه دها وتُوحِّ تربطها كانت املختلفة، الحروب
وُقطر. ُقطر بني ذلك يف فرق ال واحدة علوًما تدرس واحدة كتلة املتشاحنة

يف العلم مراكز كثُرت فقد علم، كل يف العلماء وتعدد متشعبة العلوم كانت وملا
العلماء وكان اإلسالمية، مرص يف للثقافة األول املركز بالفسطاط عمرو جامع فكان مرص؛
الكتاتيب مقام تقوم الخطط يف التي املساجد كانت كما علومهم، إللقاء به؛ يحلقون
االستماع إىل ثقافتهم لهم تهيأت إذا حتى للغلمان، التدريس يف اآلن األولية املدارس أو
اختاروا العلماء كبار بعض أن غري الفسطاط. جامع يف إليهم انتقلوا العلماء فحول إىل
زقاق يف الخشابية زاوية اختار مثًال فالشافعي لتدريسهم؛ مكانًا (املساجد) الزوايا بعض
واإلسكندرية الفسطاط يف املساجد فكانت خاصته. بعض عىل دروسه إللقاء القناديل؛
يف يتوانوا فلم الحقيقة هذه الفاطميون وعرف العلم. أماكن هي البالد من وغريهما
القاهرة بُنيت فلما اإلسماعيلية، الدعوة علوم وخاصة العلوم لنرش مجاًال املساجد اتخاذ
هذا يف للتحليق والفقهاء العلماء تشجيع يف الفاطميون أخذ األزهر، الجامع فيها وبُني
كفايتهم األزهر علماء إىل يُخرجون الفاطميون وكان علمية، جامعة منه واتخذوا املسجد

الرزق. من
األزهر ولكن املتعلمني، وكثرة العلماء كثرة يف الفسطاط مسجد ينافس األزهر فأخذ
مجالس فيه يعقد كان الفاطميني دعاة داعي أن يف الفسطاط مسجد عىل يمتاز كان
مذاهب لتدريس حلقات األزهر يف كان كما للنساء، مجلس وخاصًة التأويلية الحكمة
العديدة الُكتب فيها وجعلوا العلم» «دار الفاطميون أسس كذلك والجماعة. نة السُّ أهل
الناس لسائر كله ذلك وأباحوا ألحد، مجتمًعا مثله يَُر لم ما واآلداب العلوم سائر يف
واملنجمون القراء إليها فوفد فيها، والنظر الُكتب قراءة يُْؤثر ممن املختلفة طبقاتهم عىل
من ومنهم الُكتب لقراءة يحرض من منهم فكان واألطباء؛ اللغة وأصحاب والنحويون
واألقالم الحرب فيها الفاطميون جعل وقد للتعلم، يحرض من ومنهم للنسخ يحرض
الجامعة وبني العامة املكتبة عمل بني تجمع بالقاهرة العلم دار فكانت الالزمة. واألوراق
الخلفاء كان ما وكثريًا علمائها، بني واملناقشات املناظرات تقام كانت ما وكثريًا العلمية،
وكانت فن، كل يف أيديهم بني واملناظرة للمباحثة العلماء حضور يطلبون الفاطميون

محارضاته. الدعاة داعي يُلقي كان وفيها اإلسماعيلية للدعوة مركًزا أيًضا العلم دار
الفاطميون فيه جعل إذ مرص؛ يف الثقايف النشاط مراكز من الفاطمي القرص وكان
العلماء يُلقي كان وفيه املحول، يسمى املكان هذا وكان اإلسماعيلية، للدعوة ا خاصٍّ مكانًا
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من ُعدت مكتبة القرص يف جعلوا كما الخاصة، عىل اإلسماعيلية الشيعة علوم والدعاة
دار املسلمني بالد جميع يف يكن ولم الدنيا عجائب من كانت ألنها الفاطميني؛ مفاخر
وستمائة ألف ألف تضم كانت إنها ويقال القرص، يف بالقاهرة كانت التي من أعظم ُكتب
إىل املذاهب، سائر عىل فقه فمن الفنون من فن كل يف ُكتب عىل تشتمل كتاب، ألف
املختلفة. العلوم من ذلك وغري وكيمياء وفلسفة ورياضة وحديث تاريخ وُكتب ولغة نحو
تجمع أن عىل وحرصهم النحو، هذا عىل الُكتب ذخائر باقتناء الفاطميني الخلفاء فعناية
مرص يف جعل واملتعلمني، العلماء وتشجيعهم علم، كل يف والنفائس الطرائف خزائنهم
قامت الفكرية حياتهم تراث وعىل عرصهم، يف إال مرص تشاهدها لم وفنية علمية نهضة
ما عىل كثريًا يعتمد اإلسالمي العالم يزال ال بل الوسيط، العهد طوال مرص يف الدراسات

ندرسه. الذي العرص هذا يف مرص علماء تركه
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الثاني الكتاب

الشعر يفحياة





األول الفصل

القبائل شعر

فيها، العرب دخول بمجرد مرص يف العربي الشعر ظهور ننتظر ال أن البديهي من
بني عنيًفا الرصاع كان كيف رأينا وقد الفتح، قبل املرصيني لغة تكن لم العربية فاللغة
الشعب لغة وأصبحت العربية اللغة انترصت أن إىل العربية اللغة وبني القبطية اللغة
من كان العربية اللغة وعرفوا املرصيني من أسلموا والذين للهجرة. الرابع القرن يف
عربي، شعري قالب يف وأهوائهم مشاعرهم عن اللغة بهذه وا يُعربِّ أن عليهم الصعب
من أسهل العلوم عن فالتعبري بسهولة؛ العلمية آرائهم عن وا يُعربِّ أن استطاعوا بينما
حياة عليه كانت ما بخالف جارفة قوية العلمية الحركة رأينا ولذلك الشعور؛ عن التعبري
املسلمني أن هو الشعر لضعف آخر سبب وهناك شديد. ضعف من األمر أول يف الشعر
عن رصفهم جدٍّا شديًدا كلًفا بها وَكِلفوا اإلسالمية، الدينية للدراسات اتجهوا مرص يف

مرص. يف الشعر حياة بذلك فضعفت وروايته وفنونه الشعر
رأينا فقد الشعر؛ ضعف يف األثر بعض مرص دخلت التي العربية للقبائل كان وربما
اليمن؛ يف منه أقوى مرص يف — قيل كما — والشعر يمنية كانت القبائل هذه أكثر أن
خصائصه وتتبلور املرصي الشعر يزدهر حتى طويل وقت يميض أن بد ال كان كله لذلك
التي املقطوعات أن مع هذا العربية. األقطار شعر بني به الالئقة املكانة ويحتل الفنية
لم إذ األول؛ عهده يف املرصي الشعر قيمة عىل صادًقا حكًما نحكم ألن تكفي ال وصلتنا
وصلنا الذي شعرهم وكان الشعر، إنشاد من مرص يف استقرت التي العربية القبائل تُعدم
الجاهيل الشعر جزالة فيه ليس شعر فهو الفنية الناحية من فيه غناء ال تقريريٍّا شعًرا
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واتجاهاتها، البرشية النفس عواطف فيه نلمس الذي املتدفق الشعور فيه وليس وقوته،
فمثًال لألحداث. رسد شكل عىل مرص يف القبلية املآثر بعض عن يتحدث شعر هو إنما
عن تنازل الذي قيسية بن الرحمن عبد يمدح التجيبي نعيم بن قبان أبا الشاعر نرى

فيقول: الفسطاط مسجد لتكون داره

وم��غ��ن��م��ا ف��ي��ئً��ا ال��ل��ه ل��ع��م��ر وُح��زنً��ا ب��ف��ت��ح��ه��ا س��ع��دن��ا ق��د وب��اب��ل��ي��ون
وس��ل��م��ا ل��ل��ص��الة ِح��م��اه��ا أب��اح داره ك��ل��ث��وم ب��ن ال��خ��ي��ر وق��ي��س��ي��ة

املوضوع: نفس يف البلوي املصعب أبي وقول

وس��ج��ود ُركَّ��ٍع ق��وٍم ل��ج��ب��اه وأب��اح��ه��ا داره س��لَّ��م وأب��وك

للمسلمني مسجًدا لتكون داره عن قيسية ابن تنازل حادثة يقرران هنا فالشاعران
مرص، قبائل رؤساء هجاء يف البلوي مصعب أبي قصيدة هذا ومثل ذلك. سوى يشء وال

يقول: ففيها مرص يف رويت قصيدة أول القصيدة هذه إن ويقال

ال��غ��داء ح��ض��ر وق��د ل��ي��دخ��ل��ن��ي ق��ي��ًس��ا ال��ل��ك��ع��اء أن��ادي وظ��ل��ت
ق��م��اء ح��ض��رم��ي��ات ول��ك��ن ق��ي��س ال��ج��دات ب��م��اج��د ول��ي��س
ال��ل��واء رف��ع م��ا ب��ع��د ي��زي��د ع��ن��ي ال��ي��رب��وع ن��ف��ح��ه وأع��َرض
ع��ط��اء ل��ه��ا ي��ج��وز ال ش��م��اًال وك��ان��ت ال��ي��م��ن��ى ب��ك��ف��ه أش��ار
ال��ك��ب��ري��اء ال��س��الم وي��م��ن��ع��ه ع��ن��ي وي��ص��د ع��ائ��ذًا أُك��ل��م
ال��ع��ي��اء ال��ب��رم ك��م ذا ك��ري��ب ج��ان��ب��اه ت��ه��دم ق��د وج��رف
ال��ح��ف��اء ال��دب��ر م��ع ب��ه أض��ر ب��غ��ل ف��ذاك ال��ق��ح��زم��ي وأم��ا
ال��خ��الء ن��ف��ض م��ا ي��س��ط��ي��ع ول��و ت��ج��ي��ب م��ن ال��ق��ص��ي��ر وه��ذا

بن وعائذ الحاجب، كليب بن وقيس رشجيل بن يزيد هجاء املقطوعة هذه يف يريد
صاحب التجيبي حناطة بن وزياد أبرهة، بن وكريب قحزم، بن وعمرو البلوي، ثعلبة
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التقريري الشعر هذا ومن بمرص. اليمن قبائل أرشاف من وكلهم باسمه، املعروف القرص
كان ما هدم الذي مخلد بن مسلمة الوايل مدح يف األزدي هشام بن عابد الشاعر قاله ما
٥٣ه، سنة مناًرا له اتخذ آخر بناء وأشاد الفسطاط، مسجد من العاص بن عمرو بناه

الشاعر: فقال

األم��اِن م��ع ال��ع��داة رغ��م ع��ل��ى ال��ل��ي��ال��ي ل��م��س��ل��م��ة ُم��دَّت ل��ق��د
األم��ان��ي م��ن ال��ب��ع��ي��د وب��لَّ��غ��ه س��ع��د ب��ك��ل ال��زم��ان وس��اع��ده
وال��زم��اِن — م��س��ل��م — األي��ام ع��ل��ى ت��ع��ل��و زل��ت ال ف��ارت��ِق، أم��س��ل��م
ال��م��ب��ان��ي م��ن ي��ك��ون م��ا ك��أح��س��ن ف��أض��ح��ى م��س��ج��دن��ا أح��ك��م��ت ل��ق��د
ال��غ��وان��ي ب��زي��ن��ت��ه��ا ت��اه��ت ك��م��ا وس��اك��ن��وه��ا ال��ب��الد ب��ه ف��ت��اه
ب��ال��ج��راِن أل��ق��ى ال��ل��ي��ل م��ا إذا ف��ي��ه األص��وات ت��ج��اوب ك��أن
ال��ج��ن��اِن م��خ��ت��ط��ف ك��ل وأرع��ب دوي خ��ال��ط��ه ال��رع��د ك��ص��وت

واألحاسيس العواطف انبعاث وعدم املقطوعات هذه ضعف معي تالحظ فلعلك
الجرس لها ليس التي املهلهلة األلفاظ هذه يف نراه ما ثم كربى، قيمة للشعر تجعل التي

الشعر. إنشاد يف له نَطرب الذي املوسيقي
عىل النزاع بسبب مرص يف كانت التي الحروب يف قيلت التي األشعار هذه ذلك ومثل
ابن إليها فأرسل األمويني ضد إليه مرص انضمت الزبري ابن ثورة ففي املسلمني، خالفة
الحكم بن مروان بويع فلما منهم، كبري عدد معه وجاء الخوارج، من وكان واليًا، جحدم
وسار العزيز عبد ابنه بقيادة جيوًشا فسريَّ الزبرييني من مرص ينتزع أن أراد ٦٤ه سنة
واحد شهر يف الفسطاط حول خندًقا جحدم ابن فحفر أخرى، جيوش مع نفسه هو

زمزمة: أبي ابن الشاعر فقال

خ��ن��دق ي��وم ع��زم��ه إال ال��ع��زم وم��ا ج��ح��دٍم اب��ن ِج��د م��ث��ل إال ال��ِج��د وم��ا
ُم��ص��دَّق ح��دي��ث ش��ه��ٍر، ف��ي وخ��دُّوه تُ��راب��ه أث��اروا ه��م أل��ًف��ا ث��الث��ون

ولكنه مرص بجيوش جحدم ابن إليهم فخرج شمس، عني مروان جيوش ونزلت
هذه أيام سميت ولذلك نُوبًا؛ يقاتلون املرصيون وكان الخندق، إىل العودة إىل اضطر
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بن الرحمن عبد قال العصيبة الحروب هذه ويف الرتاويح. أيام أو الخندق بأيام الحرب
مروانيٍّا: الشاعر وكان جيوشهم وكثرة املرصيني بالء يصف الحكم

وال��خ��ن��دِق ال��ت��راوي��ح ب��ن��اء ن��أي��ه��ا ع��ل��ى أت��اه��ا ه��ل أال
ي��رت��ق��ي ل��م��ن ال��س��م��و ب��ع��ي��د ال��ظ��راب يَ��غ��ش��ى (ب��ف��ي��ل��ق) ب��ل��غ��ن��ا
غ��اف��ِق وم��ن ت��ج��ي��ب ب��ح��يَ��ي ن��ح��وه��م م��ن األرض ل��ن��ا وج��اش��ت
ال��ُم��ح��رِق ك��ال��ل��ه��ب وح��م��ي��ر واألش��ع��ري��ن م��ذج��ح وأح��ي��اء
ُم��ب��رِق ل��ه��ا ج��ي��ٍش ب��م��رع��د ال��ب��الد أُف��ق م��ع��اف��ر وس��دَّت
ن��ل��ت��ق��ي وال ح��ت��ى ف��ح��ت��ام ف��اب��رزوا أال ال��ُك��م��اة: ون��ادى
تُ��خ��ل��ِق ل��م أن��ِك تَ��م��نَّ��ي��ِت ش��اه��دت��ه (رم��ل��ة) ُك��ن��ِت ف��ل��و

املعافر قبيلة رفضت له، الناس وبايع الحروب هذه يف الحكم بن مروان انترص وملا
وشيخها، لخم قبيلة سيد حمام بن األكدر ُقِتَل ممن وكان القتل، فيهم فأمعن تبايعه، أن
مروان قرص باب عىل واجتمع سالحه، لبس حتى أحد يبَق لم بذلك القبائل علمت فلما
رثاء ويف أبرهة. بن كريب يُِجره لم لو به يفتكون املرصيون وكاد ألًفا، ثالثني من أكثر

اللخمي: قائد بن زيادة الشاعر يقول األكدر

أك��در يَ��ب��ع��دن ال ب��أك��در س��اءه��ا م��ا ل��خ��م ل��ق��ي��ت ك��م��ا
يَ��ش��ع��ر وم��ا ال��م��ن��اي��ا ف��الق��ى غ��م��ده م��ن ج��رد ال��س��ي��ف ه��و
وال��م��ص��در وْرُدك ض��اق وق��د ال��ردى غ��داة ع��ل��ي��ك ف��ل��ه��ف��ي
يُ��س��ت��أس��ر م��ث��ل��ك ك��ان وم��ا م��ن��ع��ٍة ب��ال األس��ي��ر وأن��ت

أمثال والشام والحجاز بالعراق العربي الشعر فحول فيه ظهر الذي القرن ففي
شاعًرا نجد نكاد ال وغريهم، واألخطل وجميل وكثري ربيعة أبي بن وعمر والفرزدق جرير
وكل لهم. الثاني الصف يف أو الشعراء هؤالء أحد مع واحد صف يف يقف مرص يف
الوايل هجاء يف مقطوعات هي للهجرة األول القرن عن وصلتنا التي املرصية املقطوعات
ويل الذي مروان بن امللك عبد بن هللا عبد الوايل هجاء يف قيلت التي األشعار هذه مثل
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فاضطرب األسعار وارتفعت البالد يف اقتصادية أزمة حدثت عرصه ففي ٨٦ه، مرصسنة
زمزمة أبي ابن فهجاه ٨٨ه سنة امللك عبد بن الوليد أخيه إىل وخرج وتشاءموا، الناس

بقوله:

ال��خ��وارج ال��ب��غ��ال ت��ل��ك رج��ع��ت ف��ال خ��ارًج��ا م��ص��ر م��ن ال��ل��ه ع��ب��د س��ار إذا
ف��ال��ج وال��ُم��د س��ار ح��ت��ى س��ار ف��م��ا ُم��غ��ربَ��ٌل واٍف وال��م��ك��ي��ال ِم��ْص��ر أت��ى

الرحمن، عبد بن عمران القايض منزل يف واختبأ الشاعر فهرب دمه، الوايل فأهدر
بقوله: عليه وفخر أيًضا الوايل هجا قد القايض هذا وكان

أف��خ��ُر ال��ن��ج��اش��ي أرض وه��ج��رة ي��ث��رٍب ب��ه��ج��رة ب��دٍر أب��ي اب��ن أن��ا
يُ��ذَك��ُر م��روان ن��ج��ل وه��ذا نَ��س��ي��ت، أُب��وت��ي وف��ض��ل س��ن��ي ع��ل��ى أم��ث��ل��ي

وكان حديج، بن معاوية بن الرحمن عبد بن الواحد عبد بدله وعنيَّ الوايل فعزله
والقايض الوايل يهجو الرحمن عبد بن عمران فقال عاِلًما، فقيًها كان أنه غري السن حدث

الجديد:

ي��ري��ب ك��ي��ف ال��ت��خ��ن��ي��ث ب��أع��ط��اف��ك ي��روا أل��م أم��روك ق��وًم��ا ال��ل��ه َل��َح��ى
ت��ج��ي��ب ف��ت��اة ع��ج��ًزا وول��ي��ت��ه ظ��ال��ًم��ا ال��ح��ك��م ع��ن ج��ه��ًال أت��ص��رف��ن��ي
م��ص��ي��ب ال��ك��ث��ي��ر ال��ن��اس ف��ي يَ��ُك أل��م ث��ك��ل��ت��ه وأي��ًض��ا واٍل م��ن ث��ك��ل��ت��ك

بقبيلته، الشاعر فخر من نراه ما بجانب القرن هذا يف كثري والقضاة الوالة فهجاء
مملكته، يف املكاييل د يُوحِّ أن أراد األموي امللك عبد بن هشام الخليفة أن قيل ما ذلك من
اإلسالم قبل بعيد عهد من املرصيون عرفه مما بدًال مكياًال ليكون امُلد مرص إىل فأرسل
بها يتعاملوا أن الناس بعض َقِبَل مرص إىل الخليفة ُمدي جاءت فلما وإردب، ويبة من
قد وإردبًا ويبة لنا «إن يقول: وهو منهم واحد امُلدي وكرس املعافر، قبيلة رجال وأباها
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وقال مناقبه، من ذلك وُعَد امُلدي بكارس الرجل فُعِرَف هذا.» إىل نحتاج ولسنا عرفناهما
يمدحه: الشاعر

ب��ال��ح��ج��ر ال��خ��ل��ي��ف��ة ُم��دي ت��ب��ادروا ال��ذي��ن ق��وم��ي
ف��ان��ك��س��ر ع��ل��ي��ه وج��ث��وا ��ب��وا وت��ع��صَّ وت��ح��زَّب��وا
ُم��ض��ر أو يَ��ع��ُرب أع��ن��اق ل��ه ذُلَّ��ت م��ا ب��ع��د م��ن

املقطوعات هذه أمثال إال قيمته له شعًرا األموي العرص طوال مرص يف نجد ال هكذا
التي القصائد هذه استثنينا إذا إال البالد، يف جارية كانت التي الحوادث تسجل التي
يكونوا لم فهؤالء مروان، بن العزيز عبد الوايل بالط عىل وفدوا الذي الشعراء أنشدها
عنهم وسنتحدث بالدهم إىل عادوا ثم قرصت، أو طالت مدة مرص يف أقاموا بل مرصيني،

الوافدين. الشعراء من غريهم مع
من كبري عدد ظهر ففيه تتطور؛ املرصية األدبية الحياة بدأت العبايس العرص ويف
ويحاولون العربي الشعر يروون وبدءوا املختلفة، العلوم يف نبغوا العرب ومن املوايل
يف مسجًال نجده شديًدا اضطرابًا العرص هذا يف مرص يف الحياة واضطربت محاكاته،
العباسيون الخلفاء وكان والثورات، بالفتن يغيل مرجًال العرص هذا وكان املرصيني. شعر
البالد إصالح من الوالة يتمكن فلم عام، بضع بعد أو عام بعد مرص يف والتهم يعزلون
عىل حكمه يف تشدد أو أحكامه يف فارتىش واليته فرصة الوالة بعض وانتهز الداخلية،
الثورات لهذه وإن األقباط. من أم العرب من أكانوا سواء جميًعا املرصيون فثار املرصيني،
بما متحدثني الشعراء ألسن عىل الشعر فجرى مرص؛ يف الشعر روح إيقاظ يف قوي أثر
ونستطيع الشعر، هذا أنشدوا الذين هم القبائل شعراء وكان حوادث، من البالد يف كان

إىل: العرص هذا يف القبائل شعر م نُقسِّ أن
واألمراء؛ الوالة ضد تثور العربية القبائل كانت الحاكمني: ضد الثورة يف شعر أوًال:
هوادة ال حربًا يحاربوهم أن يتورعوا ولم البالد، يف سياستهم وسوء أحكامهم لجور
ما ذلك من الثورات. هذه إلخماد العبايس الخليفة بجند يستعينون الوالة فكان فيها،
وستني سبع سنة أواخر يف مرص ويل الذي الخثعمي مصعب بن موىس والية يف كان
ما ِضعف فدان كل عىل وزاد الِخراج جمع يف الوايل هذا تشدد فقد الهجرة؛ من ومائة
األحكام، يف الرشوة وأخذ الدواب، وعىل األسواق أهل عىل خراًجا وجعل أوًال، عليه كان
الرشقية (مديرية الحوف إقليم يدخلوا أن عماله يستطع ولم له كراهية الجند فأظهر
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الثورة، عىل الفسطاط ُجند معهم واتفق قتاله عىل واليمنية القيسية وتحالف حاليٍّا)،
سنة الوايل وُقِتَل عنه الفسطاط ُجند انهزم الثائرين لقتال ُجنده مع الوايل خرج فلما
أهل بانتصار مرتنمني الشعراء أنشد إذ الشعر؛ يف أثر له الحادث هذا وكان ١٦٨ه.

األنصاري: عفري بن سعيد قاله ما ذلك من الحوف،

ل��ُم��ت��رف ت��دي��ن ال س��ي��وًف��ا وك��ان��ت س��ي��وف��ه��م ب��م��وس��ى أل��وت تَ��ره��م أََل��ْم
م��ذرف ح��م��ام م��ن تَ��روى أن إل��ى وت��ب��ت��دي ت��ع��ود ف��ي��ه ب��رح��ت ف��م��ا
ب��ن��ف��ن��ف س��ل��ي��بً��ا ال��دن��ي��ا م��ن ب��ِم��ْص��ر ح��وى ق��د ك��ان وم��ا ِم��ْص��ٍر م��ن ف��أص��ب��ح
تُ��ع��رف ال��ده��ر يُ��ن��ف��د ال إن ذخ��ائ��ر ف��ي��ه��م ل��ل��ه ال��ح��وف أه��ل ول��ك��ن

سنة الخراج أداء من أيًضا الحوف أهل امتنع جميل بن الحسني والية ويف
الطريق يقطعون وأخذوا رجل ألف نحو يف بيل قبيلة موىل الندى أبو وثار ١٩١ه،
املنذر له يقال جذام من رجل ذلك يف يساعده وكان الشام، قرى بعض عىل ويُغريون
املرصيني نفوس يف الرعب وأوقعوا فسادهم فكثر النوي، سالم يُدعى وآخر عابس بن
الندى أبي جماعة عىل للقضاء معاذ بن يحيى بقائده الرشيد هارون فبعث جميًعا،
١٩٢ه سنة الفسطاط وَقِدَم كله ذلك يف معاذ ابن القائد ونجح الحوف، أهل وإخضاع
عثمان أبي قول ذلك فمن االنتصار هذا مسجلني الشعراء فمدحه الثورة، زعماء ومعه

السكري:

ع��اب��س واب��ن ال��ن��دى أب��ا وق��ت��ل��ن��ا تُ��ج��ب��ى تَ��ُك ول��م ق��ي��ًس��ا ج��ب��ي��ن��ا ق��د
تُ��الم��س ك��ٍف رف��ع ت��ط��ي��ق ال ُج��ذاٍم وح��يَ��ي ل��خ��ًم��ا وت��رك��ن��ا
ف��ب��ال��س دم��ش��ق إل��ى م��ص��ر ح��وف ي��ح��ي��ى ب��ال��م��ب��ارك ال��ل��ه آم��ن
ف��ارس ك��ل ع��ن��ه��م ح��اد م��ا ب��ع��د أرٍض ك��ل م��ن ال��ُخ��َالع وأب��اد

مرة يمتنعوا ال أن لهم وينصح قيس، قبائل يحذر أيًضا الشاعر هذا قول ومن
الخراج: دفع عن أخرى

وال��ح��رب��ا ال��ق��ت��ل وخ��اف��وا ال��خ��راج أدوا ل��ك��م ن��اص��ٌح إن��ي ع��ي��الن ق��ي��س ي��ا
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غ��ض��ب��ا إذا ت��ق��يً��ا ل��ه رأي��ت ف��م��ا وص��ول��ت��ه ي��ح��ي��ى أُح��ذرك��م إن��ي

عرب قبائل بها تقوم كانت التي الكثرية الثورات هذه عن الحديث بي ويطول
والخالفة مرص والة شغلت بثورة أُِلم أن أرى ولكن والحكام، الوالة ضد مرص
بن العزيز عبد كان الجروي»، «بثورة ُعرفت التي الثورة وهي طويلة مدة العباسية
وُعِزَل ١٩٨ه سنة الخزاعي املطَّلب والية يف بمرص الرشطة صاحب الجروي الوزير
تسع سنة الرشطة إىل وأُعيد الحوف أهل ملحاربة جيش رأس عىل أُرسل ثم قليل، بعد
وأجمعوا الوايل هذا عىل ثاروا الجند ولكن موىس، بن العباس والية يف ومائة وتسعني
الوالية أمر وتم تنيس، إىل الهروب إىل الجروي فاضطر أخرى، مرة املطَّلب تولية عىل
وأمره تنيس عىل بعقده الجروي إىل فأرسل الحوف، أهل وجوه وأطاعه للمطَّلب
بواٍل املطَّلب فبعث األمر، لهذا االمتثال عن الجروي فامتنع الفسطاط، إىل بالحضور
أرسله الذي الجيش ملحاربة الجروي وخرج دخولها، يستطع لم ولكنه تنيس عىل آخر
الوايل وأخذ الرسي، القائد وأُِرسَ الوايل جيش فُهِزَم الحكم، بن الرسي بقيادة املطَّلب
القائد الجروي وأخرج األخرى، بعد املرة يُهزم فكان اآلخر تلو الجيش إرسال يف
وأن الخزاعي املطَّلب الوايل خلع عىل تعاهدا أن بعد سجنه من الحكم بن الرسي
ملحاربة هاشم بن هبرية بقيادة جيًشا املطَّلب أرسل وأخريًا الحكم، بن الرسي يتوىل
حفرة يف فسقط هبرية بالقائد تحري الفرس ولكن الجيشان والتقى والرسي، الجروي

بقوله: عفري بن سعيد الشاعر ورثاه ملوته املرصيون فحزن فقتلوه، الجند وأدركه

ال��س��وارع ال��ُح��ت��وف تُ��ل��ق��ى م��ا ب��أف��ض��ل ح��ت��ف��ه ُه��ب��ي��رة الق��ى ل��ق��د ل��ع��م��ري
ال��م��ط��ام��ع تَ��ِش��ن��ه ل��م ن��ق��يٍّ وع��رٍض ِذل��ٌة تُ��خ��ال��ط��ه ل��م ح��م��يٍّ ب��أن��ٍف
ك��وارع وال��م��ن��اي��ا ذرًع��ا ض��اق ب��ه ال��ذي ُم��طَّ��ِل��ب يَ��س��ت��ك��ف��ي��ه ع��ش��ي��ة
ال��م��ص��ارع اح��ت��وت��ه ح��ت��ى ج��ن��ًة ل��ه ن��ف��س��ه وي��ج��ع��ل ي��ح��م��ي��ه ان��ف��ك ف��م��ا
ق��اط��ع ال��ه��ن��د م��ن م��أث��وٌر ال��ك��ف وف��ي س��اب��ٍح أج��رد ف��وق ال��م��ن��اي��ا ف��الق��ى
ت��ج��اش��ع��وا ق��د ح��ول��ه م��ن وأع��داؤه غ��م��رات��ه م��ن ال��ه��ول ي��خ��وض ف��ب��ي��ن��ا
واق��ع ال��م��وت م��ن ح��ي��ٌن ف��ص��ادف��ه ج��واده ع��ن أه��وي��ٍة ف��ي تَ��ق��طَّ��ر
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والخروج األمان عدوه يسأل أن إىل املطَّلب الوايل اضطر الجروي انتصارات فأمام
زيارة يف وكان الخزاعي دعبل الشاعر أشار ذلك ويف مكة، إىل مرص من بنفسه سامًلا

األيام: تلك يف مرص

ض��ب��ة ب��ن��ي م��ول��ى ووق��ع��ة ال��ج��ري��ش س��ي��وف رأي��ت ف��ك��ي��ف
رغ��ب��ة م��ن ال��ح��ج ف��ي ل��ك وم��ا ك��ارًه��ا أس��ي��اف��ه��م أح��َج��ت��ك

مساملة يُظهر وهو ٢٠٠ه سنة مرص ُجند بإجماع الحكم بن الرسي وويل
للجروي، ودعا باإلسكندرية املعافري هالل بن عمر ثار أن حدث ولكن الجروي،
خال ألًفا عرش خمسة عددهم بلغ األندلس عرب من جماعة ذاك إذ باإلسكندرية وكان
سفنهم يف األندلسيون ومكث قرطبة، من هشام بن الحكم طردهم واألطفال النساء
قبائل مع فهجموا هالل، بن عمر بها قام التي الثورة هذه فرصة لهم أُتيحت أن إىل
وتكفن فاغتسل حرماته، وينتهكوا قرصه يقتحموا أن فخيش هالل، ابن قرص عىل لخم
ابن يرثي عفري بن سعيد الشاعر فقال فقتلوه، األندلسيني إىل يُدلوه أن أهله وأمر

وفضل: علم من عليه كان ما ويذكر هالل

ال��ن��س��م ط��ي��ب ب��ع��ل��ٍم ال��م��ن��ون م��ن��ه ذه��ب��ت ف��ق��د ه��الٍل اب��ن يَ��ب��ع��دن ال
ب��ال��ِق��س��م ال��خ��ي��ر ِف��ع��ال دون يَ��ق��ب��ل وال ال��ح��ي��اة، ُح��ب م��ن ال��ض��ي��م يَ��رأم ال
ال��َق��َدم آب��ائ��ه ع��ن ح��از م��ا يَ��س��ن��د ط��رٌف م��ج��ده م��ن ل��ه ي��زال وال
ُم��ه��ت��ض��م غ��ي��ر وِع��زٍّ ح��م��ي��ٍد ه��دءٍ ف��ي إس��ك��ن��دري��ة ذم��ار ي��ح��م��ي ان��ف��ك م��ا
م��ك��ت��ت��م غ��ي��ر ج��ه��ًرا ال��م��وت وص��رح ي��أم��ن��ه ك��ان م��ن ج��اءه إذا ح��ت��ى
أََم��م م��ن ال��م��وت ك��أس ت��ج��رَّع ح��ت��ى ُم��ح��ت��س��بً��ا وال��ه��ن��دي األس��ن��ة خ��اض

الجروي من الرسي فطلب هالل، ابن مقتل بعد اإلسكندرية سكان واضطرب
لوال اللخميني، وحلفائهم األندلسيني من ينتزعها وكاد ٢٠١ه سنة إليها يسري أن
ترك ذلك الجروي سمع فلما الجروي، من لينتزعها بواٍل تنيس إىل بعث الرسي أن
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سعيد الشاعر قال ذلك ويف بالرسي، عالقته فسدت وقد تنيس إىل ورجع اإلسكندرية
الجروي: يخاطب عفري بن

يَ��ل��وم أو يُ��ع��ات��ب ُم��غ��ل��غ��ل��ًة ع��ن��ي ال��ج��روي ُم��ب��لِّ��غ م��ن أال
وال��س��ئ��وم ال��ح��ف��ي��ظ��ة ذو ت��م��يَّ��ز ح��ت��ى األب��ط��ال تُ��ن��اِزل أق��م��ت
ت��ح��وم دائ��رٌة ال��م��وت وط��ي��ر ُق��واه��م وه��ن��ت ف��م��ا ب��ه��م وُص��ل��ت
ال��م��ق��ي��م َج��م��ُع��ه��م ب��اد ع��ل��ي��ه��م ح��ل��وا ح��ي��ن ُج��م��وع��ك ه��ج��م��ت ول��و
يُ��ق��ي��م ال ن��ح��ٍس ب��ص��ح��و أت��ت��ك ال��ت��وان��ي دائ��رة رأي��ت وك��ي��ف
يُ��ن��ي��م وال ي��ن��ام ال ل��ص��ٍل ك��ي��ًدا ون��م��ت أَِم��ن��ت وق��د أت��اك

من ومائتني إحدى سنة األول ربيع يف مرص عىل واليًا غالب بن سليمان جاء ثم
هو عليه وُقِبَض ُهِزَم الرسي ولكن الحكم، بن الرسي فحاربه الحسني، بن طاهر ِقبل
املعىل فقال غالب بن لسليمان األمر واستقام أخميم، سجن إىل وأُرسال ميمون وابنه

يمدحه: املرصي الشاعر الطائي

ال��م��ص��ائ��ب ك��ث��ي��ر ن��ق��ًع��ا ب��ه��ا أث��ار غ��ارًة س��ل��ي��م��ان أرٍض ف��ي ش��ن إذا
وال��م��ق��ان��ب ال��ق��ن��ا ُح��ك��م ع��ل��ى ح��ب��ي��ًس��ا أص��ب��ح��ت تَ��ق��لَّ��د م��ا ول��وال ح��م��اه��ا

ثم بالجروي، يلحق أن إىل فاضطر غالب بن سليمان ضد ثارت القبائل ولكن
الجروي، أو سليمان نارصوا الذين أعدائه كل من فانتقم أخرى مرة الرسي ويل
واتصل الرضا، لعيل املأمون بيعة بسبب ببغداد املهدي بن إبراهيم فتنة قامت حتى
َجْمع دعوته فلبَّى بالرسي، والوثوب املأمون خلع إليهم وطلب مرص بجند إبراهيم
وسالمة البحري، بالوجه والجروي بالفسطاط، زرعة بن الحارث منهم املرصيني من
وأخرج اإلسكندرية يمتلك أن الجروي واستطاع الرسي، فحاربوا بالصعيد الطحاوي
بجيش التقى حتى النيل مع الجروي وسار الصعيد، من الرسي وعمال الطحاوي
الشاعر فقال ابنه، وُقِتَل ٢٠٣ سنة الرسي فُهِزَم شطنوف، من بالقرب الرسي

الحروب: هذه ذكر يف الحارثي نجاد أبو

ق��ح��ط��ان س��ع��ي��ره��ا ت��ح��س ح��رٌب ف��إن��ه��ا س��ري ي��ا رع��اع��ك ��ْع َج��مِّ
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ال��ص��ب��ي��ان ب��ش��ل��وه ج��ر ك��ال��ك��ل��ب ش��ل��وه وج��رُّوا ح��س��ن أب��ا ق��ت��ل��وا
ع��ي��الن ت��واك��ل��ت ي��وم ع��ي��الن ج��ي��اده��ا وأس��ل��م��ت��ه ت��ج��ي��ب ول��ت
ال��س��ودان ح��ول��ه ويَ��ه��رج يَ��ج��ري ب��ه ف��أت��ى ُم��ل��ب��يً��ا ف��اس��ت��خ��رج��وه
ال��دب��ران ون��ج��م��ك ال��س��م��اء ع��رض ب��ع��ده ن��ج��م��ك أف��ول ف��إن أَبْ��ِش��ر
تُ��دان تَ��دي��ن ف��ك��م��ا ب��ع��ده أو غ��ًدا إلخ��وت��ه ف��ال��ُع��ق��ب��ى تَ��بْ��ِك ال

الرسي: بن ميمون رثاء يف الطائي املعىل الشاعر وقال

م��ي��م��ون ُرك��ن��ه��ا ل��داف��ع أح��ٌد ب��ش��ج��اع��ٍة م��ن��ي��ٍة غ��رب رد ل��و
وث��م��ي��ن ُم��ن��ص��ٌل م��ن��ه��ا ل��ح��م��اه ي��رده��ا ال��س��ي��وف ت��ج��ري��د ك��ان ل��و
ظ��ن��ون ع��ل��ي��ك ش��ف��ًق��ا وي��روع��ن��ي س��ال��ًم��ا رج��وع��ك ف��ي أط��م��ع زل��ت م��ا
ال��م��أم��ون ب��ق��ت��ل��ك ول��ي��ف��ج��ع��ن ط��اه��ٌر ب��ق��ت��ل��ك غ��ًدا ف��ل��ي��ف��ج��ع��ن

وسألوه الفقهاء إليه فخرج يحرقها أن وأراد الفسطاط عىل الجروي وأرشف
عامله أخرجوا أهلها أن بلغه عندما اإلسكندرية إىل عنها فانرصف ذلك، عن الكف
الجروي إليهم فخرج مدلج بنو وساعدهم سخا يف القبط وثار للرسي، ودعوا عليها

املأمون: يخاطب بقوله الطائي املعىل فمدحه وهزمهم،

غ��ائ��ب ك��آخ��ر ش��ي��ئً��ا ح��ض��ر وم��ا ن��ص��ي��ح��ًة ال��م��ؤم��ن��ي��ن ألم��ي��ر ف��ُق��ل
ون��اه��ب ِق��ت��ٍل ب��ي��ن ك��ن��ا ول��واله ب��س��ي��ف��ه ال��ع��زي��ز ع��ب��د ح��اط��ن��ا ل��ق��د

عىل الرسي فويل العبايس، للمأمون األمر واستقر املهدي بن إبراهيم حركة وفشلت
يهزم أن فاستطاع املهدي، بن إبراهيم أتباع لحرب الرسي فنشط الثالثة، للمرة مرص
بالفسطاط، يقتلهما وأن إبراهيم ابنه وعىل عليه يقبض وأن بالصعيد الطحاوي جيش

واالنقسام: الثورة من الطحاوي فعله ما يستنكر الطائي املعىل الشاعر فقال

ص��ال��ي��ا ب��ال��ن��ار ك��ان ن��اًرا ف��أوق��د ل��ه��ا ش��وى ال ال��ت��ي ال��ط��ح��اوي أراد
ال��م��داوي��ا يُ��ج��ي��ب ال ب��ُس��ق��ٍم ف��ج��اش��ت ب��ف��ت��ن��ٍة ال��ب��الد ألق��ط��ار ودب
ُم��م��ال��ي��ا إل��ي��ه م��ي��ٍل ذا وأص��ب��ح ب��ف��اق��ٍة ي��ح��ف��ى ك��ان م��ن وراس��ل��ه
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ج��ان��ي��ا ك��ان ب��م��ا يُ��ج��زى ام��رٍئ وك��ل ك��ف��ه ص��اح ي��ا ال��ق��ت��ل اس��ت��ح��ق م��ا ج��ن��ت

وانتقل بقليل، بعده الرسي مات كما ٢٠٥ه سنة صفر آخر يف الجروي وُقِتَل
والتقى الرسي، بن نرص وأبي الجروي العزيز عبد بن عيل ولديهما إىل بينهما النزاع
يتبع لم ولكنه الجروي، ابن فيها انترص شطنوف من بالقرب معركة يف جيشاهما

ذلك: عىل يلومه عفري بن سعيد فقال املنهزم، الرسي ابن جيش

ال��رك��وك ع��ل��ى ي��ل��وم م��ن رس��ال��ة ع��ل��يٍّ��ا ع��ن��ي ُم��ب��لِّ��ٌغ م��ن أال
ض��ن��ي��ك ض��ن��ك ف��ي ي��ن��وف ب��ش��ط ��ا م��س��ت��ك��فٍّ َج��ْم��ع��ك ح��ب��س��ت ع��الم
ال��رك��ي��ك ال��وه��ن ب��ج��ي��ش��ه رم��اك م��م��ن ال��غ��ف��ران ل��ك س��ن��ح��ت وق��د

الرسي بن هللا عبيد أخوه فتوىل ٢٠٦ه سنة شعبان يف الرسي بن نرص أبو وتويف
ابن من مرص لتخليص الشيباني يزيد بن خالد أرسل املأمون الخليفة ولكن مكانه،
بالقرب موقعة يف عليهما هللا عبيد وانترص خالد، إىل الجروي ابن فانضم الرسي،
واحتج وخالد هللا عبيد بني مفاوضات جرت أنه ويظهر ٢٠٧ه، سنة دمنهور من
ينصح عفري بن سعيد الشاعر فقال مرص، عىل ه والَّ املأمون الخليفة بأن منهما كل

األمر: يف الخليفة استشارة إىل يرجعا أن للمتحاربني

ال��ص��دق��ات ف��ي ال��م��أم��ون دع��واه��م��ا وإن��م��ا ال��م��ت��ح��ارب��ان أي��ه��ا ي��ا
ال��غ��ارات ت��ع��اور وتُ��ت��ارك��ان وال��تُّ��ق��ى ال��ت��ق��ي��ة إل��ى ت��رج��ع��ان ه��ل
وال��ش��ب��ه��ات ال��ح��ق ب��ي��ن ف��ي��م��ي��ز أم��ره ال��خ��ل��ي��ف��ة م��ن ي��ج��يء ح��ت��ى

فأراد الحوف، إىل خالد فسار النيل ارتفع أن املفاوضات هذه أثناء وحدث
بني محصوًرا هناك وتركه «نهيا»، أنزله حتى به فمكر منها يُخرجه أن الجروي ابن

الجروي: ابن فعله ما يُحبذ الطائي املعىل فقال شديد، جهد يف النيل مياه

خ��اذل��ه ال��ب��ح��ر ُع��دوة ف��ي وأس��ل��م��ه ش��ك��ه ع��ن��ه ان��ج��ل��ى ل��م��ا خ��ال��د َس��ال
واب��ل��ه ال��م��وت يَ��م��ط��ر ج��ي��ٍش ب��ع��ارض ل��ن��ا س��م��ا غ��داة أم��ان��ي��ه ف��زال��ت
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يذم املعىل فقال فأرسه، وحاربه خالد إىل الرسي ابن سار النيل انكشف فلما
لعدوه: وأسلموه خالًدا خذلوا الذين

خ��ال��د خ��ي��ل م��ن ال��ه��ي��ج��اء ف��ي وأج��ب��ن ال��وغ��ى ل��ه أض��ر خ��ي��ًال أرى ال أال
ال��ش��دائ��د ف��ي إس��الم��ه ع��ل��ى ت��م��ال��وا ق��ب��ي��ل��ٍة ك��ل أش��رار وُق��وَّاده
م��اج��د واب��ن م��اج��ًدا ج��واًدا ش��ج��اًع��ا س��ي��ًدا م��ن��ه ي��ق��ت��ل��وا ي��ق��ت��ل��وه ف��إن
ال��ق��الئ��د م��ن��اط ف��ي س��ريٍّ آلل ِم��نَّ��ٌة ف��ه��ي ق��ت��ل��ه ع��ن ك��ف��وا وإن

ه وسريَّ خالد رساح فأطلق الشاعر الطائي املعىل نصيحة إىل الرسي ابن واستمع
مكة. إىل

م قسَّ بأن أمرها يهدئ أن العبايس املأمون الخليفة رأى الثورات هذه طالت وملا
فأقبل أعمال، من يده يف ما منهما كل يتوىل بأن الرسي وابن الجروي ابن بني مرص
الرسي ابن إىل وكتبوا أهله فقاومه الحوف، إقليم من الخراج جمع عىل الجروي ابن
يف الجيشان وتقابل بجيشه الرسي ابن إليهم فأرسع الجروي، ابن عىل يستعدونه
ويف دمياط، إىل يفر أن إىل الجروي ابن اضطر حتى طويًال القتال واستمر بلقني،

الطائي: املعىل قال ذلك

ال��ول��دا ش��يَّ��ب��ت بُ��ل��ق��ي��ن ب��ِح��م��ى ل��ن��ا وق��ع��ٌة ال��ع��راق��ي��ن أه��ل أت��ى ه��ل أال
ع��م��دا ق��ت��ل��ن��اه��م ول��ك��ن��ا خ��ط��أ ج��ه��ال��ٍة ع��ن ق��ت��ل��ه��م م��ن��ا ك��ان وم��ا
س��ع��دا ال��ن��دا ض��ل ح��ي��ن ت��ن��ادي ن��ك��ص��ت ال��ق��ن��ا ف��ي ال��م��ن��ي��ة ت��ب��ي��ن��ت ول��م��ا
وال��ق��ص��دا ال��ج��ور ي��رك��ب م��ا أب��ل��ٍه ع��ل��ى ه��اربً��ا ال��م��ح��ل��ة َربْ��ع ع��ن ف��ول��ي��ت
وال��ط��ردا ال��م��ذل��ة ووالك ع��ل��ي��ن��ا ن��ص��ره أن��زل ال��ل��ه رأي��ت ف��ك��ي��ف
وال��بُ��ردا ال��ص��ح��ائ��ف ط��ي ن��ض��م��ه��ا ن��ص��ائ��ًح��ا م��ن��ا ال��م��أم��ون إل��ى س��نُ��ه��دي
أب��دا ال��ذي ال��خ��الف ب��إظ��ه��ار ع��ل��ي��ه ُم��ج��ِم��ًع��ا ك��ان وال��ذي ع��ل��يَّ ب��ف��ع��ل

إىل هرب ثم الفرما إىل دمياط من هذا ففر الجروي ابن أثر الرسي ابن وسار
عفري: بن سعيد فقال وغزة، العريش

ال��ف��رارا ت��ري��د ِص��رت أي��ن إل��ى ال��ع��زي��ز ع��ب��د ب��ن ع��ل��يُّ ي��ا أال
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اع��ت��ك��ارا ع��ل��ي��ه َف��َك��رَّ ع��دو، ك��اده م��ن ب��أول ف��ل��س��ت
ك��ب��ارا ع��ظ��اًم��ا ف��ت��وًح��ا إل��ي��ك ي��س��ح��ب��وا أن م��ص��ي��رك وأج��ر
ال��ق��س��ارا ال��ُك��ب��و ب��ع��د وت��ل��ب��س أه��ل��ه م��ن ث��أرك ف��تُ��درك

ودمياط تنيس واسرتجع الفرما عىل فأغار الشاعر، دعوة إىل الجروي فاستمع
مع فتقابل شطنوف بلغ حتى زحفه وواصل هللا، عبيد أصحاب منها هرب أن بعد
إىل أخرى مرة هرب الذي الجروي ابن عىل الدائرة وكانت الرسي، بن هللا عبيد جيش

الطائي: املعىل الشاعر فقال العريش،

ال��ن��س��اع��ا م��ن��اس��ج��ه��ا ع��ل��ى تُ��دف ع��ل��يٍّ��ا ص��ب��ح��ت خ��ي��ل��ه تَ��َر أََل��ْم
وال��رب��اع��ا ال��م��دائ��ن األس��ل وخ��لَّ��ى ع��س��اك��ره ع��ن ف��ولَّ��ى
اض��ط��الع��ا ي��خ��ش��ى ال ال��ط��رف ك��رج��ع ن��ه��ٍد أق��ب ف��وق ف��ات ول��ك��ن
اج��ت��م��اع��ا ل��ه��م ت��رى ال وس��ع��ٍد ُج��ذاٍم م��ن ق��وم��ك أن ف��ح��س��بُ��ك
يُ��ط��اع��ا أن ل��م��ث��ل��ك ع��ج��ٍب وم��ن ف��اس��ت��ج��اب��وا ل��ك ط��اع��ٌة دع��ت��ه��م

الرسي، ابن جيش وهزم ودمياط تنيس امتالك إىل ٢١٠ه سنة الجروي ابن وعاد
وانضم ٢١١ه سنة إليها فجاء مرص، طاهر بن هللا عبد وىل العبايس املأمون ولكن
إىل طاهر ابن فاضطر البالد، له يُسلِّم أن الرسي بن هللا عبيد وأبى الجروي، ابن إليه
تمام أبو الشاعر يقول املوقعة هذه ويف جيوشه، وتفرقت الرسي ابن وُهِزَم محاربته

السنوات: تلك يف مرص يف يُقيم وكان

م��ائ��ل ك��ل ال��ه��وى ق��ص��د ع��ل��ى أق��ام��ت وق��ي��ع��ٌة ب��ِم��ص��ر ك��ان��ت ل��ق��د ل��ع��م��ري
وس��اح��ل ف��ض��اءٍ م��ن ي��ل��ي��ه ق��د وم��ا ح��ول��ه ك��ان وم��ا األق��ص��ى ال��خ��ن��دق ع��ل��ى
ب��اس��ل ال��س��رو أب��ي م��ن ب��ل��ي��ٍث وأودى ي��وم��ه أول ال��ن��ص��ر ��ري ال��سَّ اب��ن رأى
ال��ح��واف��ل ك��ال��ن��ع��ام ت��ت��رى ش��م��اط��ي��ط وخ��ي��ل��ه ��ري ال��سَّ اب��ن ُج��م��وع ل��وي��ن
وب��اط��ل ح��قٍّ ك��ل ف��ي ال��ردى ك��ف��اح وأن��ه م��ح��ي��ص أال رأوا ف��ل��م��ا
وراج��ل ط��وًع��ا ي��أت��ي��ه ف��ارٍس ف��م��ن ط��اه��ٍر اب��ن األري��ح��ي أم��ان ت��وخ��وا
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الرسي: ابن يهجو الحمراوي أحمد الشاعر وقال

وال��ه��زاب��ر ال��م��ه��ا ب��ي��ن م��ا ل��ش��ت��ان غ��اب��ٍة ض��رغ��ام دف��ع م��ه��اٌة أت��رج��و
ال��ج��ب��اب��ر ال��م��ل��وك أص��الب ويَ��ق��ص��ف ال��وغ��ى يَ��ش��ه��د أن ال��ن��اس أح��ق وإن
ال��ض��ف��ائ��ر ل��م��ش��ط ُص��ب��ًح��ا ي��ح��ت��ج��ب ول��م غ��ادٍة زي ف��ي ال��روع ف��ي ي��ك��ن ل��م ل��م��ن

قبائل فيها لعبت سنة عرشة اثنتي زهاء استمرت التي الجروي ثورة وانتهت
من رأيناه ملا صورة هو الذي املرصي الشعر وسجلها خطريًا، دوًرا مرص يف العرب
يظهر ولكن يشء. كل قبل تقريري شعر إنه أي السابق؛ العرص يف كان الذي الشعر
مقطوعة فمثًال الشعر؛ لفن املتذوق الناقد عىل تخفى ال فنية نفحات األبيات بعض يف
رسمها التي فالصورة الفنية، الناحية من األصالة كل أصيلة السابقة الحمراوي أحمد
كضعف طاهر ابن أمام ضعفه عىل تدل دقيقة صورة الرسي البن هجائه يف الشاعر
شعره ضفائر ويُمشط النساء ترف مثل مرتًفا كان الرسي ابن وأن األسد، أمام املهاة
قطعة الصورة هذه الحروب. يف يشرتك أن ملثله فليس النساء، تفعل كما صباح كل
األحداث يسجل خالص تقريري شعر من تطور قد القبائل شعر أن عىل تدل فنية

فنية. نفحة به تقريري شعر إىل فقط
القبائل أشد وكانت العرص، هذا طوال الحكام ضد العرب قبائل ثورات وتستمر
حاربهم ما وكثريًا الوالة ضد تحالفا ما فكثريًا ويمانيته، الحوف قيسية هي ثورة
بن عمري عليها فاستخلف مرص، املعتصم أخاه وىل املأمون أن ذلك فمن الوالة؛
ضده وتحالف الحوف، أهل لحرب فاستعد خراسان يف اليمن عرب من وهو الوليد
بن السالم عبد بزعامة واليمانية الهاليل، حليس بن هللا عبد بن قيس بزعامة القيسية
رثائه: يف تمام أبو فقال الوليد، بن عمري وُقِتَل القتال يف الطرفان فاشرتك املايض، أبي

ال��ول��ي��د ب��ن ُع��م��ي��ر ث��وى غ��داة ف��ت��اه��ا ُخ��راس��اٌن ُرزئ��ت أال
ع��م��ي��د وك��م ف��ي��ك ال��ح��زن رم��اه ك��ئ��ي��ٍب ك��م ال��ث��الث��ا ي��وم ف��ي��ا
ُخ��دود م��ن ف��ي��ن��ا أغ��ب��رت وك��م ع��ي��وٍن م��ن ف��ي��ن��ا س��َخ��ن��ت ف��ك��م
ب��ال��س��ع��ود ن��ج��وم��ك ط��ل��ع��ت وال س��ن��ي��ٍح ع��ن ط��ي��ورك ُزج��رت ف��م��ا
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عفري: بن سعيد وقال

ب��م��س��ع��وِد ف��ي��ه��ا ي��ك��ن ل��م ب��إم��رٍة م��ن��ي��ت��ه م��ص��ر إل��ى ُع��م��ي��ر س��اق��ت
وال��ج��وِد ال��ب��أس ح��ب��رات م��ن ث��وب��ي��ن ُم��ل��ت��ح��ٌف وه��و ال��م��ن��اي��ا أت��ت��ه ح��ت��ى
يُ��ودي أف��ع��ال��ه ك��ُرم��ت وإن ي��وًم��ا ف��تً��ى وك��ل ت��ب��ع��د ف��ال ح��م��ي��ًدا ف��اذه��ب

وهزمهم، الحوف أهل وحارب مرص إىل بنفسه يأتي أن إىل املعتصم اضطر ثم
٢١٤ه، سنة الجيزة جرس عىل وصلبهما اليمانية وزعيم القيسية زعيم عىل وقبض

املصلوب: حليس بابن يسخر الطائي معىل فقال

ق��ص��ب��ا ق��د ال��ج��س��ري��ن ح��ل��ب��ة ف��ي س��اب��ًق��ا غ��دا ال��ُح��ل��ي��س��ي إن
ُش��ذب��ا ق��د ال��نَّ��ج��ار ص��ن��ع��ة م��ن أرُج��ٌل ل��ه م��ا ط��م��ٍر ع��ل��ى
ل��ب��ب��ا وَم��ْن ال��ط��رف أث��غ��ر َم��ْن إل��ج��ام��ه ع��ن��د ي��دري ول��ي��س
ي��ش��رب��ا أو ي��أك��ل أن ي��أن��ف ال��ش��وى أم��ون ال��خ��ل��ق ��ر ُم��س��مَّ
ق��رب��ا وال ال��ج��س��ر ج��اوز م��ا ك��ل��ه��ا ل��ي��ل��ت��ه س��رى ول��و
أرط��ب��ا ق��د ال��ق��اس��م أب��و ك��ان ال��ُق��رى ن��خ��ي��ل ب��ع��ض م��ن ك��ان ل��و
أغ��ض��ب��ا م��ن يَ��ع��ت��ب ال أب��ي��ض أوداج��ه إس��ح��ق أب��و ك��س��ا
ج��رَّب��ا إذا ب��ال��ل��ه ف��ك��ي��ف ال��ردى ال��س��الم ع��ب��د س��ق��ى وق��د

للزعيمني الشاعر رسمها التي الساخرة التهكمية الصورة هذه أن فأظن
تقريرية حالة من وانتقاله املرصي، الشعر تطور عىل واضحة داللة تدل املصلوبني

اللفظ. واختيار الخيال ودقة الصورة جمال فيها ناحية إىل للحوادث مسجلة
الجاهلية يف عنهم ُعرفت التي القبائل عصبية استمرت القبلية: العصبية شعر ثانيًا:
الراشدين، الخلفاء وعهد ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عهد يف اليشء بعض خفت أنها من بالرغم
خلفاء بعض وكان والعباسيني، األمويني عرص يف أخرى مرة الظهور إىل عادت ولكنها
فلم مرص يف أما ملكهم. لتثبيت أحيانًا العصبية هذه نريان يؤجج الدولتني هاتني
اإلسالمية البالد يف عليها كانت التي الالفتة الصورة هذه يف القبائل بني العصبية تظهر
ما فكثريًا اليمنية؛ والقبائل املرضية القبائل بني كان الذي الخالف يف سيما وال األخرى،
عىل الحاكمني ضد بها قاموا التي الثورات يف يتحالفان العرب من الفرعان هذان كان
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العرب أكثر أن مرص يف العرب بني اإلخاء هذا مصدر كان وربما قبل. من رأينا ما نحو
لجميع يكفي كان ما الخريات من مرص يف وأن اليمنية، من كانوا بها استقروا الذين
مرص يف تفرقت القبائل إن ثم الرزق. أجل من التنازع إىل يحتاجوا فلم عليها، الوافدين
القبائل بعض أن غري آمنة، فيها عاشت خاصة بمنطقة قبيلة كل تقريبًا واختصت
يحدث وهنا متجاورة مناطق أو واحدة منطقة سكنى يف بعًضا بعضها تنازع كانت
شعر يصلنا ولم ويمنها. مرضها بني فيها فرق ال العربية القبائل بني والثورات النزاع
القضية يف قيل الذي الشعر ذلك إال القبائل بني كانت التي املنازعات هذه يف مرصي
بها يفخرون فرس لهم كان مراد عشرية أن ذلك والزعفران؛ جناح بقضية املعروفة
يوم الفرسان فأُخرج الجناح، تسمى فرس يحصب لقبيلة وكان «الزعفران»، تسمى
عامة ومعهم الطائفتان وخرجت املسبوق، الفرس لصاحبه فريق كل وجعل الرهان
فخرج الغاية، تدخل كادت حتى األمر أول يف مراد فرس السابق فكان مرص، أهل
دخول إىل الجناح وسبقتها الفرس فتحريت الزعفران وجه ورضب يحصب من كمني
حتى عنيًفا قتاًال الطائفتان واقتتل سيوفهم واستلوا ذلك مراًدا ساء السباق، غاية
إىل القضية وأحال بينهم، ز ويُحجِّ إليهم يخرج أن إىل فضل بن ليث األمري اضطر
سيئ القايض هذا وكان ١٨٥ه، سنة القضاء ويل الذي العمري الرحمن عبد القايض
بالفرس لهم فحكم كثرية بأموال إليه يحصب فأتت الرشوة، ويأخذ املال يحب السرية
البكري القايض ويل حتى القبيلتني بني النزاع استمر ولكن الزعفران، إليهم ودفع
قبيلة إىل الزعفران بردِّ فحكم أخرى مرة القضية يف فنظر ١٩٤ه، سنة مرص قضاء
بصورة يُذكِّرنا للهجرة الثاني القرن أواخر يف بمرص وقع الذي الحادث هذا مراد.
يف الجاهيل الشعر َكثَُر وكما والغرباء»، «داحس قصة وهي الجاهلية يف لها أخرى
هذه املرصيون انتهز وقد قضيتهم، يف شعًرا بمرص العرب أنشد كذلك قصتهم تصوير
والزعفران جناح قضية فاتخذوا العمري، للقايض وبغضهم كراهيتهم إلظهار الفرصة

الخوالني: يحيى الشاعر قاله ما ذلك فمن البغيض، القايض هذا لهجاء وسيلة

زن��دي��ق ج��ور ع��ل��ي��ه ال��زم��ان ري��ب ب��ه أف��ات زوٍف أخ��ي ُم��ه��ر ك��ان إن
ب��ال��ري��ق ال��ش��ي��خ تُ��غ��ص ف��ه��ٍر آل ف��ي وإخ��وت��ه��م زوٍف ل��ب��ن��ي ي��ٍد ف��ك��م
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ص��دي��ق اب��ن ع��دل يُ��رج��ع��ه ف��س��وف ف��رس ف��ي ج��ار ُع��م��ريٌّ ح��اك��ٌم إن

الشاعر فمنهم العمري القايض، حكم عن دافعوا شعراء نجد أن الطبيعي ومن
قبيلة ويهدد الخوالني يحيى الشاعر عىل يرد قال فقد التجيبي، بحرية بن هللا عبد

والقتل: بالصلب مراد

تُ��ِص��ب ��ا ول��مَّ ع��ظ��ي��ًم��ا وُرم��ت ال��ط��ل��ب ُح��س��ن ت��أُل ف��ل��م ط��ل��ب��ت
ال��ك��ذب ونَ��بْ��ل ال��ض��الل ب��ق��وس رم��ي��ه��م ع��ل��ى م��وتً��ا وع��وَّل��ت
ق��ص��ب م��ن ف��رٌس ل��ك��م ف��ع��ن��دي َع��ت��بُ��ُك��م ف��رٍس ف��ي ك��ان ف��إن
ال��ع��ص��ب ك��ث��ي��ر ال��ع��ظ��ام ق��ل��ي��ل ال��ن��ج��ار ك��ري��م ف��ُم��ه��ر وإال

العمري: القايض ويهجو «مراد» عن يدافع الخوالني يحيى الشاعر عليه فرد

ال��ع��ط��ب ال��ُع��م��ري ع��ن يُ��ح��ام��ي ال��م��ن��ت��دب ال��ش��اع��ر أي��ه��ا أال
ال��ص��ي��ب غ��ي��ر ال��ج��ه��ل م��ن ب��نَ��بْ��ٍل وخ��والن��ه��ا ُم��راٍد ورام��ي
ال��ح��س��ب ك��ري��م إال ال��ن��اس م��ن ب��ام��رٍئ ال��ُع��م��ري أن��ق��ص ف��م��ا
ال��رَّي��ب ج��م��ي��ع ف��ي��ه��ا وأظ��ه��ر ب��أح��ك��ام��ه ج��وًرا األرض م��ال

البالد، يف رفيًعا منصبًا أحدهم تقلد إذا الحضارمة فخر القبلية العصبية ومن
:١٩٩ سنة القضاء الحرضمي عيىس بن لهيعة ويل ملا أحدهم قول ذلك فمن

ال��ك��رام ال��ح��ض��ارم��ة ال��ُغ��ر م��ن أرٍض ب��ك��ل ال��ق��ض��اء ول��ي ل��ق��د
ال��ض��خ��ام ال��ج��ح��اج��ح��ة ��ي��د ال��صَّ م��ن رج��ال م��ث��ل��ه��م ل��ي��س رج��اٌل

الصديف: مقسم بن يزيد الشاعر وقال

وال��ع��رب ال��ع��ج��م ب��ي��ن ال��ح��ك��وم��ة م��ن ب��ه ُخ��ص��ص��ِت م��ا ه��ن��ي��ئً��ا ح��ض��رم��وت ي��ا
وال��ط��ل��ب وال��ت��ف��ت��ي��ش ال��رواي��ة أه��ل ي��ع��رف��ه واإلس��الم ال��ج��اه��ل��ي��ة ف��ي

القرن أواخر يف املرصي الشعر سجلها القبلية العصبية من آخر لون وهناك
مرص يف وكونوا بأنفسهم سمعوا العرب أن العصبية هذه سبب وكان للهجرة، الثاني
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أهل وإىل املوايل إىل ينظرون كانوا — التعبري هذا صح إن — أرستقراطية طبقة
العرب؛ غري من املسلمون بهم يتساوى أن يقبلوا ولم امَلُسود، إىل السيد نظرة الذمة
حالة وصلنا الذي املرصي الشعر من ونلمح وغريهم. العرب بني املنازعات كثُرت لهذا
عىل مثال أصدق الحرس أهل قضية ولعل ذاك، إذ املجتمع عليه كان الذي االضطراب
حتى عربيٍّا نسبًا ألنفسهم يتخذوا أن إىل املسلمني املوايل بعض اضطر فقد كله، ذلك
لم من العرب إىل ينتسب أن ورفضت ثارت العربية القبائل ولكن بالعرب، يتساوى
فتحرَّش أسلموا، ولكنهم العرب غري من جماعة الحرس فأهل عربي، أصل من يكن
العمري القايض إىل دفعوها أمواًال بينهم من الحرس أهل فجمع وآذوهم، بهم العرب
ببغداد الرشيد هارون العبايس الخليفة إىل بعضهم وخرج عربيٍّا، نسبًا لهم ليثبت
أن فشهدوا باملال ورشوهم سينا أعراب من بجمع وأتوا العرب، من أنهم له يدَّعون
القايض فَقِبَل قضاعة، قبيلة من حوتكة بطن إىل نسبتهم وأن العرب من الحرس أهل
لهم القايض وسجل العذري، معاذ بن حوي بن حوي شهادة إال شهادتهم العمري
الشعراء وسجل العمري، القايض عىل سخطهم وزاد مرص عرب فثار الحواتك، يف نسبًا

الخوالني: يحيى الشاعر قاله ما ذلك فمن السخط وذلك الثورة هذه

وأج��ل��ب��وا س��ف��اًه��ا م��ن��ه��م، ب��أن��ه��م ف��ادع��وا ال��ح��وف م��ن ب��أج��الف وج��اءوا
تَ��غ��رُب ال��ش��م��س دام��ت م��ا ب��زع��م��ه��م راض��يً��ا ك��ان م��ن ال��رح��م��ن ل��ع��ن أال

ورفض الحرس ألهل شهد الذي حوي بن حوي هجاء يف يحيى الشاعر وقال
شهادته: القايض

خ��رس ذا ك��ان ح��ويٍّ��ا أن ل��ي��ت أو ذَك��ًرا ت��ل��د ل��م ح��وي أم ل��ي��ت ي��ا
ال��ح��رس ش��اه��د ح��وي در ل��ل��ه ش��ه��ادت��ه ف��ي ع��اًرا ق��ض��اع��ة ك��س��ا
ب��ال��ف��رس ال��ع��ي��ر م��ن��ه��ا ال��زور ألل��ح��ق ُق��ب��ل��ت أن��ه��ا ل��و رج��ع��ت، ش��ه��ادة

حكمه بمناسبة العمري القايض هجاء يف الطائي املعىل بن معىل الشاعر وقال
الحرس: أهل قضية يف

ص��الت��ك م��ن ي��ض��ح��ك وال��ج��ور ِق��ران��ك ف��ي تُ��ط��وِّل ك��م ك��م
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ُم��غ��ن��ي��ات��ك ب��ي��ن وتَ��ب��ي��ت ب��ال��ه��وى ن��ه��ارك ت��ق��ض��ي
ال��ح��وات��ك م��ن ارت��ش��ي��ت ب��م��ا ن ال��زم��ا ص��رف ع��ل��ى ف��اش��رب
بَ��ن��ات��ك ف��زوِّج��ه��م ع��ربً��ا أل��ح��ق��ت��ه��م ق��د ك��ن��ت إن
َم��َس��اِت��ك ع��ن ق��وٍم ص��دور ـ��ت أت��ي��ـ ب��م��ا ول��ت��ك��ش��ف��ن
ف��اِت��ك ب��ك��ف إل��ي��ك ـ��ع��ى ت��س��ـ ب��م��ن��يَّ��ٍة وك��أن��ن��ي
وف��اِت��ك إل��ى تَ��ص��ي��ر ح��ت��ى ال��ن��دى أب��ا ت��ع��ج��ل��ن ال
م��م��ات��ك إل��ى ال��ج��ح��ي��م م��ن ـ��ن تُ��ط��ل��ق��ـ ال��م��ق��ام��ع إن
ص��ف��ات��ك إل��ى وص��ل��ت م��ا ـ��ث��م أك��ـ ل��س��ان م��ل��ك��ت ل��و ب��ل

الذي الطريق قاطع كنية وهي الندى بأبي القايض كنَّى هنا الشاعر أن نالحظ
أهل ج يُزوِّ أن القايض بدعوته الالذعة السخرية هذه نرى ثم ١٩١ه، سنة ظهر
األحكام من أصبح حتى العرب عليه سار الذي الوضعي الحكم فإن بناته، من الحرس
ورشب واملجون بالفسق القايض هجا كيف ثم عربية، يتزوج ال املوىل أن الفقهية
لو بأنه مقطوعته ختم الشاعر إن حتى ذلك؟! بعد يكون فماذا الرشوة، وأخذ الخمر
يصف أن يستطيع ال الجاهلية يف العرب ُخطباء أشهر صيفي بن أكثم لسان ملك
مشاعر بل مشاعره تحدثت فقد الفن؛ زمام ملك قد هنا والشاعر القايض. هذا سيئات
مختلفة صور يف العمري القايض ونحو الحرس، أهل قضية نحو عرصه يف العرب
فخرج ١٩٤ه، سنة البكري القايض بدله وويل العمري القايض وُعِزَل الدقة. كل دقيقة
أن البكري من يطلب أن يسألونه العبايس األمني الخليفة إىل مرص عرب من جماعة
اللحاق العرب غري من أحد يُمنح ال بأن يأمر وأن الحرس، أهل قضية يف الحكم يُعيد
مرص من العدالة وأهل العلماء من عدًدا وجمع القضية يف النظر البكري فأعاد بالعرب؛
بذلك البكري فحكم عربي، غري أصل من أنهم فأجمعوا الحرس، أهل نسب يف للشهادة
الشاعر: الطائي املعىل وقال بذلك العرب ففرح بالعرب، يُلحقهم الذي السجل ومزَّق

ال��س��ج��ل ب��ت��خ��ري��ق ع��ي��نً��ا واس��خ��ن��وا ك��م��ًدا م��وت��وا ال��ب��ظ��راء ب��ن��ي ي��ا
ل��ف��ع��ل ُط��رٍّا ال��ع��ب��اس ب��ن��ي م��ن ي��ج��ع��ل��ك��م أن ال��ل��ه أراد ل��و
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القييس: طاهر وقال

وتَ��ع��رَّب��وا وت��ح��وت��ك��وا ال��ُع��ال رام��وا ع��ن��دم��ا ال��خ��ب��ائ��ث ب��ن��ي ق��م��ع��ت ول��ق��د
يُ��ض��رُب ال��م��ح��اف��ل ال��ت��ق��ت إذا ن��س��بً��ا ُم��ل��ص��ٍق ل��ك��ل م��ث��ًال وت��رك��ت��ه��م

الخوالني: يحيى وقال

وال��رُّغ��ب ك��ث��ي��ًرا ال��ح��م��د ف��ل��ه إح��س��ان��ه ع��ل��ى ال��ل��ه اش��ك��روا
وت��ع��ب ط��وَّق��وه خ��زٍي ب��ع��د أص��ل��ه��م إل��ى ال��ِق��ب��ط رج��ع
ي��غ��ت��ص��ب ف��ي��ن��ا ك��ان ق��د ج��ائ��ًرا ق��اض��يً��ا رش��وه��ا ودن��ان��ي��ر
ه��رب ث��م ع��ن��ه��م وت��ول��ى ُخ��دع��ًة م��ن��ه��م األم��وال أخ��ذ
ال��ُك��رب ف��رَّاج ال��ح��ك��م ف��ي ع��ادٌل أن��ه ع��ن��ي ال��ب��ك��ري أَب��ِل��غ
َف��َرتَّ��ْب ف��ي��ن��ا ال��ع��دل وأش��اع وال��رِّش��ا ف��ي��ن��ا ال��ج��ور أم��ات ق��د
ويَ��ه��ب ج��وًرا ال��ح��ك��م وي��ب��ي��ع ب��ال��ه��وى ي��ق��ض��ي ك��ان ق��د إن��ه
ال��ع��ن��ب م��اء م��ن ال��دي��ك ع��ي��ن م��ث��ل ُم��زًة ح��س��اه��ا ي��خ��ل��و وإذا
ع��ج��ب ف��ي��ه��ا ج��وره وق��ض��اي��ا ظ��اه��رٌة رش��وٌة ك��ف��ت��ه م��ا
ع��رب ال��ِق��ب��ط ص��يَّ��ر أن أح��ٌد ب��ه ي��أت��ي م��ا أع��ظ��م أت��ى أن

عند القبلية العصبية مدى عىل تدل شعر من فيها قيل وما القضية فهذه
من أحد بهم يلتحق أن أنفوا بحيث بشخصيتهم؛ العرب احتفاظ ومدى مرص، عرب
الذي اإلسالم يخالفون ذلك يف والعرب املسلمني. من كانوا لو حتى األخرى الشعوب
أمام سواء جميًعا املسلمني وأن التقوى يف إال ومسلم مسلم بني فرق ال أنه عىل ينص
يف نرى بل اإلسالمي. العالم جميع يف بل مرص يف تسري األمور كانت هكذا ولكن هللا،
والعدول القضاة منهم فكان العلوم حَملة أصبحوا املوايل أن ذلك عجيبة؛ قصة مرص
بن أنيس املرصي الشاعر فقال والُكنى، األلقاب واتخذوا بالعرب فتشبهوا والُكتاب،

القبطي: بأصلهم ويُذكِّرهم بهم يتهكم دارم

ت��ل��ي��د اب��ن ف��ي��ه َراَس زم��انً��ا ال��ل��ه َق��بَ��َح
ح��دي��د وأُب��ي��رات وخ��ي��ٍط ِم��ق��راٍض ب��ع��د
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ال��ع��ب��ي��د غ��رام��ل ق خ��نَّ��ا ال��زن��ب��اع وأب��و
ح��دي��د م��ن وس��ه��ام خ��ش��ب��ي س��ي��ف ب��ع��د
ال��ج��ل��ود دبَّ��اغ اب��ن ال��م��ري��س��ي ال��روس وأب��و
ال��ط��ري��د ال��ف��دم ن��ط��ف��ة بُ��ك��ي��ر اب��ن وال��ل��ق��ي��ط
ال��ب��ري��د ُح��ل��وان ة ال��ج��ي��ز ح��ارس س��ه��ٍم واب��ن
ال��ج��دود م��ن��اس��ي ـ��ل ال��ن��ي��ـ ط��ي��ن��ة م��ن ُع��ص��ب��ٌة
ال��بُ��رود ن��ف��ي��س��ات ـ��ن ال��ت��ب��اب��ي��ـ ب��ع��د ل��ب��س��وا
ال��رش��ي��د األم��ر م��ن ًال ُض��الَّ ال��م��س��ج��د الزم��وا
ع��م��ود ك��ل ِب��ِف��ن��ا ب��ن��وه��ا ل��ح��وان��ي��ٍت
وُش��ن��ود ُج��ورج ب��ع��د وت��ك��نُّ��وا ��وا وت��س��مُّ
ُس��ود ال��ُح��ص��ر ن��ط��اح م��ن ب��ج��ب��اٍه وأالح��وا
ال��ي��ه��ود ك��ب��راط��ي��ل ط��واٍل أم��ي��اٍل ت��ح��ت
ال��ق��رود روس ع��ل��ى ـ��د ك��ال��م��ق��اع��ي��ـ ن��ص��ب��وه��ا
ال��ش��ه��ود وع��داالت ل��ل��وص��اي��ا وت��راه��م
وق��ع��ود وق��ي��اٍم وج��داٍل م��راءٍ ف��ي
وس��ج��ود ورك��وٍع واب��ت��ه��ال وخ��ش��وٍع
ال��ص��ع��ي��د ت��م��اس��ي��ح م��ن أض��رى ال��ق��س��م��ة وع��ل��ى
ال��ح��م��ي��د ع��ب��د ب��أب��ي ل��ل��ه��داي��ا وأش��اروا

رسمها التي الساخرة التهكمية الصور هذه القصيدة هذه يف تالحظ فلعلك
وكيف وغريهما، بكري بن ويحيى تليد بن سعيد أمثال األمجاد العلماء لهؤالء الشاعر
ثم بهم. وسخريته لهم الشاعر هجاء سبب ذلك فكان بالعرب، العلماء هؤالء تشبَّه
ودقت بحرها، وقُرص ألفاظها رقت وكيف القصيدة هذه يف الشاعر فن إىل انظر

فيه. تكلف ال عاديٍّا حديثًا فيها يتحدث الشاعر وكأن وصورها معانيها
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املرصي الشعر ظهور

الشعر حالة من تطور املرصي الشعر أن عىل يدل فإنما يشء، عىل دل إن كله هذا
فيه تظهر رقيق شعر إىل األموي العرص يف العرب قبائل عند رأيناه الذي التقريري
عصورها أقدم منذ مرص بها تُعرف التي الالذعة فالسخرية املرصية؛ السمات بعض
واختيار العبارة سهولة إىل وامليل رويناها، التي القصائد بعض يف الوضوح تمام واضحة
يف البساطة إىل تميل التي املرصية البيئة تأثري من هذه كل التفاعيل، القصرية البحور
بالرغم العربية القبائل أن عىل املقطوعات هذه من نستدل أخرى ناحية ومن يشء، كل
األثر هذا وظهر بها وتأثرت املرصية للبيئة خضعت فإنها عاداتها ببعض احتفاظها من
الثاني القرن من الثاني النصف منذ نرى أننا كله هذا ومعنى شعر. من أنشدوه فيما
مرص شعراء يَُعد ولم املرصية، الشخصية نواحي بعض فيه تظهر مرصيٍّا شعًرا للهجرة
أعدائهم، هجاء أو قبائلهم برجال يفخرون أو بمرص وقعت التي الحوادث يف يُنشدون
التي األغراض كل يف مرص شعراء وأسهم مقاصده وتعددت الشعر أغراض تنوعت إنما
األشعار عىل فأضفت املرصي الشعر يف الجياشة العاطفة وظهرت العربي، الشعر عرفها
يروي أن إىل اضطر تمام أبا الفحل الشاعر إن حتى إليها، النفوس ترتاح قوة املرصية
عاطفته وصف يف قوله بالحماسة املعروفة شعره مختارات يف الطائي املعىل للشاعر
إىل اآلباء الضطرار مثًال تُتخذ والتي أب، كل بها يتمثل التي األبيات وهي أوالده، نحو

أبنائهم: عىل وشفقتهم عطفهم بسبب الجبن

ب��ع��ض إل��ى ب��ع��ٍض م��ن ُج��م��ع��ن ال��ق��ط��ا ك��زغ��ب بُ��ن��ي��ات ل��وال
وال��ع��رض ال��ط��ول ذات األرض ف��ي واس��ٌع ُم��ض��ط��رٌب ل��ي ل��ك��ان
األرض ع��ل��ى ت��م��ش��ي أك��ب��ادن��ا ب��ي��ن��ن��ا أوالدن��ا وإن��م��ا
ال��غ��م��ض م��ن ال��ع��ي��ن أش��ف��ق��ت ب��ع��ض��ه��م ع��ل��ى ال��ري��ح ه��بَّ��ت إن

من انبعثت التي املتدفقة العاطفة هذه مثل كله العربي الشعر يف أعرف أكاد فال
حينًا بُنياته ضعف يُصوِّر فهو الشاعر؛ رسمها التي الصور دقة مع املقطوعة هذه
بأنهم أخرى مرة األوالد ر يُصوِّ ثم الطري، إبطي تحت الذي الصغري الناعم القطا بريش
تجعل التي الصورة هذه ثم دة، الجِّ كل جديدة صورة وهي األرض عىل تميش اآلباء أكباد
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وهي األبناء، عىل الريح هبَّت إذا جفن لهم يغمض وال االضطراب كل يضطربون اآلباء
أبنائهم. نحو اآلباء عاطفة عن ا جدٍّ دقيًقا تعبريًا تُعربِّ صور

«وصف»، جاريته فيها يرثي أخرى عاطفية قصيدة الطائي» «املعىل الشاعر ولهذا
ولكنه وثقافتها، ألدبها يحبها؛ املعىل وكان شاعرة أديبة كانت الجارية هذه إن ويقال
معىل؟ يا بعتني له: قالت عليها دخل فلما انتابته، مالية أزمة لسبب يبيعها أن إىل اضطر
فخجل فيها، وما بالدنيا بعتك ما مني تملك ما مثل منك ملكت لو وهللا قالت: نعم، قال:
إىل يعتذر وأن اشرتاها الذي صاحبه يستقيل وأن الدنانري يرد أن إىل واضطر املعىل
املعىل فرثاها أيام، ثمانية بعد الجارية هذه توفيت بأن الفاجعة جاءت ثم صاحبته،
يخاطب يقول فهو القوية، والعاطفة الشديدة والحرسة الدفني الحزن فيها بقصيدة

وجمالها: شبابها يرحم ولم الجارية هذه اختطف الذي املوت

خ��ل��ف��ا وت��رك��ت��ن��ي ق��دم��ت��ه��ا وص��ف��ا س��ل��ب��ت��ن��ي ك��ي��ف م��وت ي��ا
خ��س��ف��ا ف��ُس��م��ت��ن��ي ي��داك، ظ��ف��رت ف��ل��ق��د م��ًع��ا، ب��ن��ا ذه��ب��ت ه��ال
ال��ن��ص��ف��ا ل��ي وت��رك��ت ف��ق��ب��رت��ه، ب��دن��ي م��ن ال��ن��ف��س ِش��ق وأخ��ذت
أع��ف��ى وف��ات��ه��ا ب��ع��د ف��ال��م��وت أج��ل ب��ال ب��ال��ب��اق��ي ف��ع��ل��ي��ك
وص��ف��ا ال��ِب��ل��ى إل��ى رف��ع��ت ل��م��ا أح��ًدا ل��ي ب��َق��ي��ت م��ا م��وت ي��ا
ال��وح��ف��ا وش��ع��ره��ا ال��ع��ظ��ام ري��ا غ��ان��ي��ٍة ش��ب��اب رح��م��ت ه��ال
ال��خ��ش��ف��ا تُ��ن��اظ��ر ال��ري��اض ب��ي��ن ج��ع��ل��ت ظ��ب��ي��ة ع��ي��ن��ي ورح��م��ت
أغ��ف��ى إذا ت��رع��اه وت��ظ��ل م��راب��ض��ه ان��ت��ص��ف��ت إذا تُ��غ��ض��ي
ض��ع��ف��ا ف��ي��ن��ط��وي ال��رض��اع وق��ت ق��وائ��م��ه اخ��ت��ل��ف��ت م��ش��ى ف��إذا
ال��ظ��ل��ف��ا ظ��ل��ف��ه ف��ي��ض��رب ي��خ��ط��و م��رت��ع��ًش��ا ال��م��ش��ي ف��ي م��ت��ح��ي��ًرا
وط��ف��ا م��ح��اج��ر تُ��ح��ي��ر ن��ح��وي ج��ع��ل��ت إذا وص��ٌف ف��ك��أن��ه��ا
اإلل��ف��ا ب��بِّ��ره ي��ص��ون إل��ٍف أٍخ ل��ك��ل ك��ذا أن��ت م��وت ي��ا
وك��ف��ا ح��ام��ًال ق��ب��ل��ك ك��ن��ت م��ا ب��ه��ا وِب��نْ��ت ف��رًدا خ��ل��ي��ت��ن��ي
ن��س��ف��ا تُ��رب��ه تَ��ن��س��ف ل��ل��ري��ح ج��دث ف��ي ب��ال��رغ��م ف��ت��رك��ت��ه��ا
ش��ن��ف��ا وال ق��ل��بً��ا زي��ن��ٍة ف��ي ي��ل��ب��س��ه��ا ال ال��م��ق��ط��م دون
ال��س��ق��ف��ا تُ��رب��ه ي��ص��اف��ح ب��ي��تً��ا ُم��ظ��ل��م��ة ق��ع��ر ف��ي أس��ك��ن��ت��ه��ا
ع��ص��ف��ا ال��ِب��ل��ى أي��دي ب��ه ع��ص��ف��ت أح��ٌد زاره م��ا إذا ب��ي��تً��ا
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ص��ف��ا ل��رب��ن��ا ن��ق��وم ح��ت��ى م��ع��اي��ن��ًة أب��ًدا ن��ل��ت��ق��ي ال
ال��ح��ت��ف��ا دون��ه��ا أل��ب��س ك��ن��ت ق��د ج��اري��ٌة ال��ح��ت��ف ث��ي��اب ل��ب��س��ت
ج��َف��ا ق��د ال��ري��ح��ان م��ن ُغ��ص��ن زاه��ق��ٌة وال��ن��ف��س ف��ك��أن��ه��ا
وال��ظُّ��رف��ا ال��ِب��ر ح��وي��ت ف��ل��ق��د م��ح��اس��ن��ه��ا ع��ل��ى أب��ِق ق��ب��ر ي��ا

— هادئ حزن ولكنه الرثاء، هذا يف الوضوح كل واضحة الشديدة الحزن فعاطفة
العرب، شعراء من تعوَّدنا ما نحو عىل والعويل النحيب فيه ليس — التعبري هذا صح إن
هي التي جاريته اقتنص ألنه املوت؛ يلوم فالشاعر النفس؛ له تتقطع دفني حزن بل
لم ألنه املوت؛ ويلوم فقط، بالنصف بالعيش يهنأ أن يستطيع ال وهو نفسه، شق بمثابة
وكأنها ومشيتها وعينها وشعرها اللينة عظامها وصف يف الشاعر أخذ ثم شبابها، يرحم
وتمتد برتابه الريح تلعب قرب يف الحبيبة ترك ألنه املوت؛ ويعاتب الصغرية، الظبية ابنة
عىل داللة ذلك كل وُظرفها، جمالها عليها يحفظ أن قربها يناشد ثم جسدها، إىل البىل يد
ويف سهولة يف الشاعر عنها عربَّ جاريته لفراق ألم بعده ليس الذي واأللم العميق الحزن

ا. حقٍّ الحزن تثري فنية مقدرة
لألمري أنشدها العفو وطلب واالعتذار املدح يف أخرى مقطوعة الشاعر ولنفس
ثورة يف موقفه بسبب املعىل؛ عىل غاضبًا وكان مرص، ويل عندما طاهر بن هللا عبد
فقصده نواله يف املعىل فطمع مدحوه الذين الشعراء يمنح طاهر ابن وكان الجروي،

القصيدة: بهذه ومدحه إليه فاعتذر املنرب عىل الناس يخطب وهو

ل��ل��م��اِل ال��ج��ود ع��ن��د ال��ن��اس وأظ��ل��م م��ق��درٍة ع��ن��د ع��ف��ًوا ال��ن��اس أع��ظ��م ي��ا
ب��م��ث��ق��اِل خ��زٍن إل��ى أش��رت ل��م��ا ذه��بً��ا م��اؤه ي��ج��ري ال��ن��ي��ل أص��ب��ح ل��و
ب��ال��غ��ال��ي ال��ح��م��د أع��اض ش��يء ول��ي��س ت��م��ل��ك��ه ال��ح��م��د ِرق ف��ي��ه ب��م��ا تُ��غ��ل��ى
ب��إق��الِل ق��وم ع��ل��ى اس��ت��ط��ال إذا زم��ٍن م��ن ال��ُع��س��ر ك��ف ب��ال��يُ��س��ر ت��ف��ك
ق��تَّ��اِل رأس ف��ي ق��ات��ٍل وم��ره��ٍف ل��م��خ��ت��ب��ٍط ج��وٍد م��ن ك��ف��ك ت��خ��ُل ل��م
وآج��اِل ب��أرزاٍق ع��ص��ف��ن إال ب��ل��ٍد ف��ي ال��خ��ي��ل رع��ي��ل ب��ث��ث��ت وم��ا
ب��اِل ع��ل��ى ق��ل��ب��ي م��ن ش��ك��رك ف��إن ب��ه م��ن��ن��ت ب��اٍل ع��ل��ى م��ن��ك ك��ن��ت إن
ب��أق��وال��ي ص��دري ف��ي ُخ��ض��ن أل��ُس��ٍن م��ن م��ج��اه��رٌة ل��وال م��ق��ت��ض��بً��ا زل��ت م��ا
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وقوة السبك ُحسن يف الشاعر مقدرة من له تبني ملا عطاءه؛ وأحسن عنه الوايل فعفا
أزهار بني الربيع يف الصبوح إىل الدعوة يف بيتان الشاعر ولهذا املعاني. وجودة العبارة

الرياض:

وب��ك��وز م��ت��رع ب��ك��أس واش��رب ال��ن��ي��روز ص��ب��ح��ة ص��ب��وح��ك ب��اك��ر
وم��رم��اح��وز ون��س��ري��ن آس ن��واره ع��ن إل��ي��ك ال��رب��ي��ع ض��ح��ك

للهجرة، الثاني القرن أواخر يف الظهور يف بدأ املرصي الشعر أن نتبني كله هذا من
الشاعر عند ذلك رأينا بالشعر، ومشاعرهم عواطفهم عن ون يُعربِّ بدءوا املرصيني وأن
الشافعي عن الدين علوم أخذ الذي األكرب بالجمل امللقب الشاعر عند ونراه الطائي. املعىل
هذا أن فسمع املدبر، بن أحمد ملدح دمشق إىل رحل وقد بشعره، يتكسب كان ولكنه
بهم يوجه فهو ضعيف بشعر يمدحونه الذين أما مدحه، يجيد ملن العطاء يُجزل األمري
الجمل عليه فدخل ركعة، مائة يُصلُّوا حتى يفارقونه فال املسجد إىل خواصه أحد مع

وفكاهاتهم: املرصيني ُظرف فيها يظهر مقطوعة وأنشده

ال��والة يُ��ن��ت��ج��ع ب��ال��م��دح ك��م��ا م��دي��ًح��ا ح��س��ن أب��ي ف��ي أردن��ا
وال��ف��رات دج��ل��ة ج��دواه وم��ن ُط��رٍّا ال��ث��ق��ل��ي��ن أك��رم ف��ق��ال��وا:
ال��ص��الة ع��ل��ي��ه��ن ج��وائ��زه ل��ك��ن ال��م��دح��ات يَ��ق��ب��ل وق��ال��وا:
ال��زك��اة تُ��غ��ن��ي إن��م��ا ع��ي��ال��ي، ص��الت��ي تُ��غ��ن��ي وم��ا ل��ه��م: ف��ق��ل��ت
ال��ش��اغ��الت ال��ه��م��وم وع��اق��ت��ن��ي ص��الت��ي إال أب��ى إذ ف��أم��ا
��الت ال��صِّ ه��ي ال��ص��الة ل��ي ف��تُ��ص��ب��ح م��ن��ه��ا ال��ص��اد ب��ك��س��ر ل��ي ف��ي��أم��ر
ال��م��م��ات ه��ذا ع��ل��ى ل��ي وي��ص��ل��ح ح��ي��ات��ي ه��ذا ع��ل��ى ل��ي ف��ي��ص��ل��ح

الذي الليث أبي ابن القايض ملدح الجمل انقطع وقد عطاءه. وأجزل األمري فأعطاه
خلق بفتنة املرصيون امتُحن أيامه ويف املذهب، حنفي وكان ٢٢٣ه سنة مرص قضاء توىل
الجلوس من ومنعهم السجن يف الفقهاء بأكثر فزج االمتحان يف القايض واشتد القرآن
كل الجمل وسجل بعضهم، واختفى الناس بعض وهرب منه، االقرتاب من بل باملسجد
القرآن، بخلق يقروا لم الذين العلماء هؤالء عىل وطعنه الليث أبي البن مديحه يف ذلك
فقد العالية العلماء لعمائم وصفه هو الحوادث هذه يف الجمل شعر يف الطريف ولكن
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أمر مجلسه يف العلماء اجتمع عندما القايض أن وكيف الطويلة، القالنس يرتدون كانوا
والرعاع، األوالد بها ولعب األرض عىل قالنسهم أُلقيت حتى الشيوخ رءوس برضب غالمه

قصائده: إحدى يف يقول فالشاعر

تُ��ق��ص��ر ل��م ط��وي��ل��ٍة ب��ك��ل ف��رم��وا وأه��ل��ه��ا ال��ط��وال أي��ام وأخ��ْف��ت
ال��ُح��س��ر ب��ال��رءوس ن��ح��وك وال��م��ش��ي ط��وال��ه��م ب��ط��رح ت��أخ��ذه��م زل��ت م��ا
تُ��غ��ف��ر ل��م خ��ط��ي��ًة ال��ج��م��ال ب��ع��د ل��ب��اس��ه��ا ي��رون ت��رك��ت��ه��م ح��ت��ى
وُم��خ��ب��ر أع��يُ��ٍن م��ن ي��ج��دون��ه��ا خ��رق��ة ق��ط��ع��ٍة ب��ك��ل ي��ت��ف��زع��ون
األع��م��ر ال��م��ك��ان ف��ي وت��أب��ط��وه��ا ب��ه��ا م��ش��وا ال��م��ك��ان ب��ه��م خ��ال ف��إذا
ي��ذع��ر ل��م ب��روائ��ه��ا وم��ن ذع��رت، ف��ل��ط��ال��م��ا ط��وال��ه��م ذع��رت ف��ل��ئ��ن
وت��ب��خ��ت��ر ب��م��ش��ي��ٍة ال��ق��ض��اة ول��ق��وا ش��ه��ادٍة ي��وم ل��ك��ل ال��ط��وال ل��ب��س��وا
خ��ي��ب��ر ب��ُح��م��ى رءوس��ه��م ُدم��غ��ت ك��أن��م��ا ُم��ط��رق��ي��ن أراه��م م��ال��ي

القرن من األول النصف يف مرص عن والتاريخية االجتماعية داللتها لها األبيات فهذه
وما السنوات هذه يف والقضاة الدين رجال زي عن صورة تُعطينا ألنها للهجرة؛ الثالث
كل منها قريب الحوادث بهذه متصل شاعر عنها تحدَّث القرآن، خلق محنة يف لهم حدث
ويظهر امليل، بعض البديعية املحسنات إىل يميل كان الشاعر هذا أن نالحظ كما القرب.

يقول: فهو والقناعة، الزهد يف أنشدها التي مقطوعته يف ذلك

وري��ا ش��ب��ًع��ا ال��ق��ن��اع��ة ك��ف��ت��ك ال��ل��ئ��ام أك��ف أظ��م��أت��ك إذا
ال��ث��ري��ا ف��ي ه��م��ت��ه وه��ام��ة ال��ث��رى ف��ي ِرج��ل��ه رُج��ًال ف��ك��ن
أب��ي��ا ي��دي��ه ف��ي ب��م��ا ت��راه ث��روٍة ذي ل��ن��ائ��ل أب��يٍّ��ا
ال��م��ح��ي��ا م��اء إراق��ة دون ة ال��ح��ي��ا م��اء إراق��ة ف��إن

ويف وهمته هامة ويف وثريا ثرى ويف وِرجل رجل يف الثاني البيت يف جناس فهناك
األول، البيت يف والري الظمأ بني مقابلة وهناك املحيا، وماء الحياة ماء يف األخري البيت

البديعي. التالعب من أراده فيما التوفيق كل موفًقا الشاعر يكن لم ذلك ومع
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أي — الثالث القرن من الثاني النصف كان حتى مرص يف يقوى الشعر تيار استمر
أحد ويزعم املرصيني. الشعراء من كبريًا عدًدا فنرى — واإلخشيديني الطولونيني عرص يف
الذي امليدان شعراء فهرست مضمونة كراسة عرشة اثنتي قدر كتابًا رأى أنه املؤرخني
شعرهم؟! يكون فكم كراسة عرشة اثنتي يف الشعراء أسماء كانت فإذا طولون، بن ألحمد
الشعراء من كبريًا عدًدا إن قلنا إذا نغايل فال مبالغة، من القول هذا يف مما فبالرغم
مدينتهم من يجعلوا أن وأرادوا وكرم، بذخ أهل كانوا الذين الطولونيني بالط يف تجمعوا
الذين املتكسبون الشعراء حولهم فكثُر ببغداد؛ شبيًها أدبيٍّا مركًزا «القطائع» بنوها التي
الخالف يف أزرهم وشدوا مباني، من شيدوه وما الطولونيني مآثر أشعارهم يف سجلوا
عمرو بن قعدان فالشاعر املوفق؛ العباسيني عهد وويل طولون بن أحمد بني كان الذي
ودفاع املوفق، أخيه أمام املسلمني خليفة العبايس املعتمد عن يدافع بأنه طولون ابن مدح
ابن يتبعوا أن عىل املسلمني الشاعر وحث الدين، عن دفاع النحو هذا عىل طولون ابن

يقول: فهو حروبه يف طولون

وإس��الِم دي��ن ع��ن ال��دي��ن، ب��ه ي��زه��و ك��م��ا األم��ي��ر ط��ول��ون ب��اب��ن ال��ه��دى ط��ال
م��ح��ج��اِم غ��ي��ر م��اٍض ال��ه��ول ع��ل��ى م��ن��ه ي��ق��دم��ه��ا ال��ف��س��ط��اط م��ن ال��ج��ي��وش ق��اد
وأع��الِم راي��اٍت ب��ي��ن م��ك��ام��ن م��ق��ان��ب��ه ف��ي ل��ل��م��ن��اي��ا ج��ح��ف��ل ف��ي
ح��اِم ب��ن��ي م��ن أُُس��ود وُس��ود ب��ي��ض، غ��ط��ارف��ة س��ام ب��ن��ي م��ن ب��ه ي��س��م��و
ص��م��ص��اِم ال��ل��ه س��ي��وف م��ن ب��ص��ارم خ��ل��ي��ف��ت��ن��ا وال��دن��ي��ا ال��خ��الف��ة ح��اط
ال��الِم ف��ي ال��خ��ي��ل ب��ده��م األم��ي��ر م��ع ل��ه ن��اص��ري��ن ه��بُّ��وا ال��ن��اس أي��ه��ا ي��ا
ل��ص��يَّ��اِم ب��م��ق��ب��ول ال��ص��ي��ام وال ب��ج��ائ��زة ُم��ص��لِّ��ي��ك��م ص��الة ل��ي��س��ت
ال��دام��ي ال��ق��ن��ا ب��أط��راف اإلم��ام ع��ن ذب��ك��م ال��م��ي��م��ون ال��س��ي��د ي��رى ح��ت��ى

لنُرصة املرصيني يستنهض أخرى قصيدة يف عمرو» بن «قعدان نفسه الشاعر وقال
الخليفة: عن الدفاع يف سياسته يف طولون ابن التباع ويدعوهم املسلمني، خليفة

م��ن��ج��د أو م��ت��ه��م ه��و وَم��ْن م��ص��ر ح��وت وم��ا ال��ش��ام م��ض��ر ُم��ب��ِل��غ َم��ْن
يُ��ح��م��د ال ف��ع��ل��ك��م م��ن ب��ت��واك��ل س��ن��ان��ك��م ج��ن��اح ه��ض��ت��م ب��ال��ك��م م��ا
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ودفاعه بفضائله ويُشيد طولون ابن يمدح الهذيل خليفة بن منصف الشاعر ويقول
الخليفة: عن

ت��ت��ع��ل��ق ال��ورى ك��ل ب��ه��ا ُغ��رر أف��ع��ال��ه ال��ذي ال��دن��ي��ا ُغ��رة ي��ا
ال��م��ش��رق ح��واه وم��ا وال��رق��ت��ي��ن وث��غ��ره��ا ال��ش��ام ع��ل��ى األم��ي��ر أن��ت
م��ت��ش��وق ف��ؤاده إل��ي��ك ُك��لٌّ وح��ج��ازه��ا وب��رق��ة م��ص��ر وإل��ي��ك
واألخ��رق1 وال��ح��س��ود ل��ع��بً��ا إس��ح��ق وخ��ل��ي��ل��ه ص��اع��د ال��خ��الف��ة ه��ت��ك
ت��خ��ل��ق اإلم��ام خ��ذل م��ن ب��ن��ج��ي��ع ف��ل��ي��ت��ه��ا ال��م��ن��ون ب��ي��ض أس��ي��اف��ن��ا
ت��ف��رق ال��ح��ت��وف م��ن��ه ب��م��ه��ن��د دون��ه م��ن ض��اربً��ا وتَ��ص��ب��ح ت��م��س��ى

طولون، ابن عرص يف كانت التي الحوادث تسجيل يف بدوره قام إذن املرصي فالشعر
الشعراء نفسه الوقت يف وُوِجَد املتالعبني. تالعب ضد الخالفة عن للذود بالدعوة قام كما
محمد املرصي فالشاعر سب؛ أقبح ويسبونه طولون بن أحمد عىل ينقمون كانوا الذين
أن دون األعمال من عمًال طولون ابن يأِت فلم طولون، البن باملرصاد وقف داود بن
إنساني عمل وهو املارستان طولون ابن بنى فمثًال أفعاله. ويُقبِّح الشاعر هذا يهجوه

بقوله: الشاعر هجاه ولكن جليل

ال��ت��أم��ل غ��ي��ر األذه��ان يُ��وق��ظ وه��ل ت��أم��ل��وا أي��ه��ا األغ��ف��ال أي��ه��ا أال
ع��ل وم��ن إل��ي��ك��م س��ف��ل م��ن ت��س��ي��ر ن��ق��م��ة ط��ول��ون اب��ن أن ت��ع��ل��م��وا أََل��ْم
ال��م��ج��ه��ل ال��س��خ��ي��ف ال��ع��ل��ج ي��د ع��ل��ي��ك��م ع��ل��ت ل��م��ا ال��ذن��وب ج��ن��اي��ات ول��وال
م��ق��ل��ل ع��ت��ل ع��ل��ج م��ن ف��ي��ه وم��ا ب��اس��ت��ه ن��ي��ط م��ارس��ت��ان��ه ل��ي��ت ف��ي��ا
م��غ��ف��ل ال��ل��ه ع��ن ق��ل��ب إل��ى ت��ض��ج ش��ع��ره خ��ل��ف م��ن ل��ل��ن��اس ض��ج��ة ف��ك��م

جزاء هللا من نقمة طولون ابن وأن طولون، ابن ضد الثورة إىل يدعو هنا فالشاعر
والهجاء للتهكم وسيلة املارستان إنشاء يف طولون ابن مآثر الشاعر وجعل أفعالهم،
العباسية. الخالفة عهد ويل املوفق بني الخالف أمام الشاعر هذا قول كذلك املقذع،

أخيه من الهرب حاول عندما املعتمد الخليفة أرس يف كنداج بن إسحق ساعد الذي مخلد بن صاعد 1

بمرص. طولون ابن إىل وااللتجاء املوفق
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فاتخذ الروضة، جزيرة يف الحربية املراكب وأنشأ الجزيرة حصن طولون ابن وبنى
قوله: يف طولون ابن لهجاء وسيلة كله ذلك الشاعر

وال��ع��ق��ب ال��ك��ع��ب��ي��ن إل��ى زرًق��ا س��اق��ي��ه م��ال ب��ال��رق��ت��ي��ن ب��غ��ا اب��ن ث��وى ل��م��ا
ت��ع��ب ف��ي ��ن��اع وال��صُّ وال��ض��رب ب��ال��ع��س��ف ب��ه ي��س��ت��ج��ن ح��ص��نً��ا ال��ج��زي��رة ب��ن��ى
وال��خ��ش��ب ل��ل��ن��ظ��ار ال��ق��ار س��وى ف��م��ا راك��دة ال��ن��ي��ل ف��وق م��راك��ب ل��ه
ال��ط��ل��ب ِع��زَّة م��ن م��م��ن��وع��ة ب��ال��ش��ط بُ��ن��ي��ت ُم��ذ ال��ذي ل��ب��اس ع��ل��ي��ه��ا ي��رى
ل��ل��ه��رب ال��روع غ��داة ب��ن��اه��ا ل��ك��ن م��ح��ت��س��بً��ا ال��روم ل��غ��زو ب��ن��اه��ا ف��م��ا

قوله: يف به والتهكم هجائه يف الشاعر هذا يتورع لم طولون بن أحمد مات ملا بل

ط��ول��ون��ا اب��ن ق��ب��ر ع��ل��ى ف��أس��ل��ح ب��ه ف��ان��زل ال��ي��ح��م��وم ع��ل��ى ع��ِرج
م��دف��ون��ا ال��رج��س ف��ي��ه��ا وظ��ل أُض��رم��ت ال��ت��ي ال��ن��ار ح��ف��رة ي��ا
وال��ث��ع��اب��ي��ن��ا األف��اع��ي إال ج��ث��م��ان��ه ل��ب��س��ة ت��ج��ع��ل��ي ال
ال��ش��ي��اط��ي��ن��ا ب��ع��د م��ن وع��ز أوًال ب��ه��ا إب��ل��ي��س ف��ع��ز
وال��دي��ن��ا ال��م��ع��روف وي��ه��ت��ك ي��ك��ف��ي��ك��م ك��ان ق��د ل��ه��م: وق��ل
ف��ي��ن��ا ع��م��ره ح��م��ي��ًدا ك��ان وال ف��ق��ي��د غ��ي��ر م��ض��ى ث��م

املوت جالل يحرتم ولم طولون، بن أحمد عىل الدفني حقده الشاعر ينَس لم هكذا
العربي األدب يف مثيًال له نجد نكاد ال الذي املقذع الهجاء هذا طولون ابن فهجا ورهبته،
أخرى: قصيدة يف يقول فهو امليت، هجاء يف شاذٍّا كان املرصي الشاعر هذا ولكن القديم،

ص��ي��ل��م ش��ن��ع��اء ل��ل��خ��ل��ق ن��ق��م��ة س��وى ع��م��ره ك��ان وم��ا م��ف��ق��ود غ��ي��ر م��ض��ى
ال��م��ق��ط��م ت��رب ب��ال��م��رج��وس يُ��س��َق ول��م ل��ع��ن��ة ب��ال��رج��س ال��ي��ح��م��وم ف��ي ِزي��د ل��ق��د
ت��ب��س��م ل��م م��وت��ه ول��وال س��روًرا ت��ب��س��م��ت ل��ك��ن األرض��ون ت��ب��ك��ه ول��م
ج��ه��ن��م ف��ي ب��ق��ع��ة ب��أح��م��ى ع��ل��ي��ه ق��دوم��ه ع��ن��د إب��ل��ي��س ي��ب��ش��ره
ال��م��ورم ال��ك��ري��ه ذاك وج��ه��ه وم��ن ِف��ع��ل��ه س��وء م��ن األرض��ون َط��ُه��َر ل��ق��د

100



القبائل شعر

ويدل وميتًا، حيٍّا طولون ابن عىل الشاعر هذا سخط مدى عىل يدل الهجاء فهذا
املختلفة الصور هذه مثل يف وشعوره عواطفه عن يُعربِّ أخذ املرصي الشاعر أن عىل أيًضا
بها قام التي الثورة يف دوره الشعر لعب وقد والذم. املدح وبني والسخط الرىض بني
طولون، ابن كاتب جدار، ابن للشاعر كان فقد أبيه؛ ضد طولون بن أحمد بن العباس
أبيه طاعة عن باالنخالع هم ملا العباس إن فيقال العصيان، إىل العباس دفع يف كبري أثر
منها: العصيان عىل يحرضه قصيدة جدار ابن أنشده ولكن الرأي، مرتبك مرتدًدا كان

ال��رُّت��ب إل��ى ي��س��م��و م��ن أرف��ع ف��أن��ت وثُ��ب وُق��م ت��رج��ع، ف��ال ه��م��م��ت إذا

العباس: أنشد األغلب ابن مع وحروبه برقة إىل وهروبه هذه العباس ثورة يف

ت��س��ت��ع��ر ال��ح��رب ون��ار ال��ه��ي��اج إل��ى ف��رس��ي ع��ل��ى أغ��دو إذ دري ل��ل��ه
يَ��ذر وال يُ��ب��ق��ي ال ال��م��وت ِح��دة ف��ي ب��ه ال��رءوس أف��ري ص��ارٌم ي��دي وف��ي
ال��ذك��ر وال��ص��م��ص��ام��ة ال��ل��ي��ث أن��ا ف��ه��ا خ��ب��ري وع��ن ع��ن��ي س��ائ��ل��ٌة ك��ن��ِت إن
م��ف��ت��خ��ر ب��ال��ج��ود ل��م��ف��ت��خ��ٍر ف��وق��ي ف��م��ا س��أل��ِت إن أص��ل��ي ط��ول��ون آل م��ن
ال��غ��رر آب��اؤه ب��ه أن��اف م��ج��ًدا وَورث��ن��ي ع��ن��ه أب��ي م��ج��د ورث��ت
تُ��ب��ت��در وال��ه��ام��ات أض��رب ب��ال��س��ي��ف إذ ب��ب��ل��دة ك��ري ش��اه��دًة ك��ن��ِت ل��و
وال��خ��ب��ر واألن��ب��اء األح��ادي��ث ع��ن��ي ب��ه ت��س��ي��ر م��ا م��ن��ي ل��ع��ان��ي��ِت إذن

عىل واستوىل العباسيني جيوش هزم الذي الخليج ابن ثورة الشعر سجل كما
محمد بن أحمد قول ذلك فمن الطولونيني، دولة يُعيد أن وأراد ٢٩٢ه، سنة الفسطاط

الخليج: ابن يخاطب الحبييش

غ��ال��ه��ا م��ن ب��ال��ح��وف وش��رَّدت ن��ال��ه��ا وم��ا ل��م��ص��ر غ��ض��ب��ت
إق��ب��ال��ه��ا ت��ط��ل��ب وأق��ب��ل��ت إدب��اره��ا ب��ع��د ت��الف��ي��ت��ه��ا
ب��ل��ب��ال��ه��ا ب��ال��ش��وق وتُ��ظ��ه��ر إل��ي��ك ش��وًق��ا تُ��ؤوه وك��ادت
ل��ه��ا أوح��ى رب��ك ول��ك��ن ط��ب��ع��ه��ا م��ن ك��ان ش��وق��ه��ا وم��ا
آم��ال��ه��ا ف��ي��ك وب��لَّ��غ��ه��ا ال��ن��ف��وس ك��رب ال��ل��ه ج ف��رَّ ل��ق��د
إج��الل��ه��ا اإلم��ارة م��ن��ح��ن��ا ِم��ْص��رن��ا ف��ي رأي��ن��اك ول��م��ا
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أه��وال��ه��ا ب��ال��س��ي��ف وت��رك��ب ِه��م��ًة ت��ط��ل��ب��ه��ا زل��ت وم��ا
ل��ه��ا وإم��ا ع��ل��ي��ه��ا إم��ا ر األم��و أن ن��ف��س��ك وتُ��ع��ل��م
إظ��الل��ه��ا ل��ل��م��ن��ي��ة رأوا رأوك ف��ل��م��ا ل��ق��اك ت��م��نُّ��وا
وإن��زال��ه��ا ال��م��ن��اي��ا رأوه ش��يءٍ ك��ل ف��ي يُ��ط��ي��ع��ون وم��رُّوا
ع��ال��ه��ا ال��ت��ي ال��ث��غ��ور وب��ح��ر ال��ُع��ف��اة خ��ل��ي��ج أب��وك وك��ان
أط��ف��ال��ه��ا ل��ل��ذن��ب تُ��ف��زع أم��ن��ه��ا ف��ي ال��روم ك��ان��ت ب��ه

فقد قبل؛ من تُعرف لم أغراض ظهرت إذ وأغراضه الشعر فنون يف تطوًرا نجد بل
العباسيون انتزع فعندما الدول، رثاء فن وهو إليه، يُسبق لم جديد فن مرص يف ُوِجَد
بن أحمد أنشأه الذي امليدان بهدم ٢٩٣ه سنة العبايس القائد أمر الطولونيني من مرص
أيامها عن ويتحدثون الطولونية الدولة يبكون مرص شعراء من جماعة فقام طولون،
ذلك كل عني، بعد أثًرا الطولونيني مباني أصبحت وكيف أنشأتها التي واملباني السعيدة
محمد املرصي فالشاعر مؤثرة، حزينة نغمة ويف متتابعة صور يف املرصيون عنه تحدَّث

يقول: طشويه بن

وأق��دره أع��اله م��ا ال��ل��ه ت��ب��ارك يَ��َره ل��م ل��ل��م��ي��دان ال��ه��دم يَ��َر ل��م َم��ْن
ألك��ب��ره تُ��ع��ادي��ه وال��ح��ادث��ات تُ��ب��ص��ره أن��ش��أه ال��ذي ع��ي��ن أن ل��و
ع��س��ك��ره ال��م��ل��ك إل��ي��ه أض��اف إذا ل��ه��ي��ب��ت��ه ت��غ��ش��ى ال��ورى ع��ي��ون ك��ان��ت
دبَّ��ره ب��اإلت��ق��ان ك��ان م��ن وأي��ن ب��ه ت��ح��ل ك��ان��ت ال��ت��ي ال��م��ل��وك أي��ن
م��ن��ظ��ره ال��ل��ي��ث ي��ه��اب ل��ي��ٍث ك��ل م��ن وي��ح��رس��ه ي��ح��م��ي��ه ك��ان م��ن وأي��ن
ف��دع��ث��ره ف��ي��ه ال��ِب��ل��ى ري��ب وح��ط ف��ف��رَّق��ه��م ف��ي��ه ب��م��ن ال��زم��ان ص��اح
أس��ُط��ره ال��ع��ص��ران م��ح��ا ال��ك��ت��اب م��ث��ل ِج��دَّت��ه ُح��س��ن م��ن��ه ال��ده��ر وأخ��ل��ق
��ره ف��دمَّ ف��اج��أه ال��خ��س��ف ك��أن��م��ا ج��وس��ق��ه واج��تُ��ث م��ن��اظ��ره ُدك��ت
ُم��ن��ك��ره ل��ل��ع��ي��ن م��ع��روف��ه ف��ع��اد ج��وان��ب��ه ف��ي ن��اٍر إع��ص��ار ه��بَّ أو
أح��وره ال��ط��رف غ��ض��ي��ض أغ��ن أح��وى م��ق��اص��ره ف��ي إل��ي��ه ي��ؤوي ك��ان ك��م
ف��ك��دَّره ف��ي��ه ال��ردى ط��رف ف��ع��ب غ��دٍق م��ش��رٍب م��ن ل��ه��م ف��ي��ه ك��ان ك��م
ف��أق��ب��ره األع��ل��ى ال��م��ل��ك أم��ات��ه وس��اك��ن��ه ب��ان��ي��ه ط��ول��ون اب��ن أي��ن
ف��ذكَّ��ره ُرش��ٌد خ��ص��ه ل��م��ن ُط��وب��ى ِف��ك��ٌر ل��ن��ا ��ت ص��حَّ ل��و األم��ر أوض��ح م��ا
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الجفر: إسحق بن أحمد وقال

ال��م��ي��داِن إل��ى ف��ان��ظ��ر ت��راه��ا ه��ر ال��د أُع��ج��وب��ة أردت م��ا وإذا
األش��ج��اِن م��ن ب��ه ت��وال��ت ًع��ا وأن��وا وال��ه��م��وم ال��ب��ث ت��ن��ظ��ر
أل��واِن ذو ت��راه ف��ي��م��ا ه��ر ال��د أن ال��ُم��ب��ص��ر ال��ع��اِل��م يَ��ع��ل��م
وج��ن��اِن ون��ض��رٍة رخ��يٍّ ـ��ٍش ع��ي��ـ وم��ن ن��ع��ي��ٍم م��ن ف��ي��ه م��ا أي��ن
ب��ال��زع��ف��راِن وُع��ل ب��ح��تً��ا ب��ال��ع��ن��ب��ر ذي��ف ال��ذي ال��ِم��ْس��ك ذاك أي��ن
ال��ك��ت��اِن م��ن اس��ت��ج��ل��ب��وا وم��ا وال��وش��ي ال��م��ض��اع��ف ال��خ��ز ذل��ك أي��ن
أل��ح��اِن م��ن اس��ت��ح��س��ن��وا ب��م��ا ش ال��ُف��ر ع��ل��ى ت��ش��دو ال��ق��ي��ان ت��ل��ك أي��ن
داِن غ��ي��ر م��س��ك��ون��ه��ا ق��ف��ٍر ة ه��و ف��ي ط��ول��ون آل ال��ده��ر ر دوَّ
ال��م��غ��ان��ي ب��ت��ل��ك تَ��ع��وي ذئ��ابً��ا أه��ل��ي��ه ب��ع��د م��ن ال��م��ي��دان وأع��اض

هاشم: أبي بن إسماعيل وقال

وال��م��ط��را ال��ق��ط��ر ال��غ��وادي ص��وب س��ق��اك دث��را ق��د ط��ول��ون ل��ب��ن��ي م��ن��زًال ي��ا
وال��ب��ص��را ال��س��م��ع ع��ن��دي يَ��ع��دل وك��ان وأه��ج��ره أج��ف��وه ِص��رت م��ن��زًال ي��ا
خ��ب��را ب��ع��دن��ا م��ن ل��ه��م س��م��ع��ت ه��ل أم أِح��ب��ت��ن��ا م��ن ِع��ل��ٌم ع��ن��دك ب��ال��ل��ه

القاص: سعيد الشاعر وقال

ُع��رس ل��ي��ل��ة ص��ب��اح ب��ح��ب��ي��ٍب أُص��ي��ب��ت ث��ك��ل��ى ال��م��ي��دان وك��أن
ال��دم��ق��س س��ت��ور ف��ي ل��ل��ص��ون ك��ان م��ح��الٍّ م��ن��ه ال��ري��اح ت��ت��غ��ش��ى
م��س ل��ي��ن وف��ي ن��ع��م��ٍة ف��ي ـ��ب��اج ال��دي��ـ وال��بُ��س��ط اإلض��ري��ح ول��ف��رش
ُم��ل��س ال��آلل��ئ م��ث��ل وخ��دوٍد ِح��س��اٍن ال��وج��وه م��ن ووج��وه
ولُ��ع��س ُح��وٍر ب��ي��ن م��ن رداٍح ء ون��ج��ال ك��ال��غ��زال ك��ح��الء ك��ل
لُ��ب��س أه��دام ال��ج��دي��د ف��أض��ح��ى ض األر زي��ن��ة ك��ن��ت��م ط��ول��ون آل

هذا عىل ومنشآتها مآثرها ويذكرون الطولونية الدولة يندبون قاموا مرص فشعراء
حقيقًة العربي، األدب تاريخ يف الِجدَّة كل جديد فن وهذا أمثلته، بعض رأينا الذي النحو
ونشط اإلسالم، قبل الفارسية األكارسة دولة فتذكر كرسى» «إيوان البحرتي الشاعر زار
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التي املعروفة السينية» «قصيدته فأنشد القديم التاريخ من استمدها صور إىل خياله
شعراء ولكن السابقة، مقطوعته يف القاص سعيد املرصي الشاعر منها استفاد ربما
وا وعربَّ وسجلوها األحداث شاهدوا بل التاريخ، من وعواطفهم صورهم يستمدوا لم مرص

نحوها. مشاعرهم عن
ظهوًرا ظهر املرصي الشعر إن نقول أن تقدم مما فنستطيع يشء يكن ومهما
وعن املرصية الحوادث عن صادًقا تعبريًا عربَّ وأنه للهجرة، الثالث القرن يف واضًحا
وكانوا املختلفة الشعر أغراض تناولوا الشعراء وأن القرن، هذا يف الشعراء وأهواء مشاعر
أن يجب أننا عىل ذلك، بعد الفتة قوية صورة يف وظهوره املرصي الشعر الزدهار إيذانًا
شاعرية إيقاظ عوامل من كانوا الوالة ملدح مرص عىل الوافدين الشعراء أن هنا نسجل

الشعراء. هؤالء عن نتحدث أن بنا فجدير مرص شعراء
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بعض كان بها، واستقروا إليها العرب قبائل ووفدت الرومان من مرص العرب حرر منذ
شدة منعه ولكن شاعًرا، كان الذي عامر بن عقبة الوايل مثل الشعر يقرضون ممن الوالة
االستماع يحبون ممن الوالة أكثر وكان الشعر، إنشاء من يُكثر أن من دينه عىل حرصه
منهم فكان والعباسيني، األمويني بخلفاء تشبًها لهم الشعراء مدائح سيما وال الشعر إىل
الوالة إىل يحملون الشعراء فكان املتكسبون، الشعراء إليها يحج كعبة مقره من جعل من
بالدهم. إىل يعودون ثم قرصت أو طالت الزمان من مدة مرص يف ويقيمون املدح، قصائد
يف األمل يحدوهم مرص عىل وفدوا أنهم الشعراء هؤالء أمر يف العجيبة الظاهرة أن غري
معهم حملوها التي األوىل قصائدهم يف كله ذلك وذكروا الوفري، والكسب العريض الغناء

بقليل. قدومهم بعد مرص يف أنشدوها التي أو مرص إىل
مرص يهجون وهم مرص من خرجوا الشعراء هؤالء أكثر أن نرى ما رسعان ولكن
كل قبل جشعني تجاًرا كانوا الشعراء هؤالء أن الظاهرة هذه سبب أن وعندي واملرصيني.
سمعوا مرص، إىل وطنهم تركوا ما مرص من الكثري املال من يأملونه كانوا ما فلوال يشء،
طمعهم فازداد بها العيش وخفض املرصية الحياة ترف وعن واملرصيني مرص ثراء عن
تحقق ولم تجارتهم بارت فلما مرص إىل بضاعتهم يحملون فجاءوا جشعهم، واشتد
الشعراء فهجاء واملرصيني، مرص عىل ساخطني بلدهم إىل ارتدوا ومطامعهم، آمالهم
السبب إنما الهجاء، هذا يف السبب مرص تكن ولم الشعراء، هؤالء ملطامع صورة الوافدين
الشعراء هؤالء بعض أن وسنرى الشعراء. هؤالء بها شقي التي الطمع علة هي فيه
فوجد عرصه يف الشعر عالم يف شهرة أضخم يحمل وهو مرص جاء املتنبي مثل الوافدين
فاضطر باملرصاد، له ونقادها مرص شعراء ووقف يانعة، مزدهرة مرص يف الشعر دولة
هجاء واملرصيني مرص هجا مرص من خرج إذا حتى وعناده، كربيائه عن يتنازل أن إىل

لشعره. العنيف نقدهم من القاه ما بسبب بهم؛ وتربمه عليهم حقده عىل يدل
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وتطوره؛ املرصي الشعر ظهور عوامل من كانوا الوافدين الشعراء هؤالء أن عىل
شعر سماعهم عند شاعريتهم تفتحت من ومنهم تقليدهم، حاول من املرصيني فمن
مرص يف الشعراء هؤالء أمثال فوجود غريهم، شعر من الوافدون رواه ما أو الوافدين
املسجد يف يُلقى كان ما بجانب وإنشاده الشعر لتعليم مبارشة غري مدرسة بمثابة كان

للشعر. وإنشاد العلماء بني ومساجالت أدبية دراسات من بالفسطاط الجامع
الشعر. فنون يف وخاصًة مرص يف األدبية الحياة إيقاظ عوامل من كان ذلك كل
كبريًا عدًدا حولهم جمعوا الذين مرص والة أوائل من كان مروان بن العزيز عبد ولعل
عطائه، وكثرة لجوده النابهني الشعراء من عدد به اتصل فقد الوافدين؛ الشعراء من
لهم يكون حتى مرص عىل وهو الشعراء فقصده األموية؛ الخالفة عهد ويل كان ألنه ثم
شاعر وهو األسدي، خريم بن أيمن الشاعر عليه وفد الخالفة. إليه تصري أن بعد شأن
جريًا األحزاب هذه بني وتقلُّبه عرصه يف كانت التي األحزاب بني برتدده ُعِرَف متكسب
وصار بالزبرييني اتصل ثم البيت أهل يمدح شيعي مرة فهو الخاصة؛ مصالحه وراء
يحيى باألمري فاتصل األمويني األمراء شعراء من وأصبح الزبرييني ترك ثم ألسنتهم، أحد
واتصل غاضبًا تركه ثم مروان بن العزيز عبد ملدح مرص عىل ووفد تركه، ثم الحكم بن
بعد مروان بن العزيز عبد باألمري فيها يُعرِّض مدائح وأنشده بالعراق مروان بن ببرش
يمنعه فلم بََرص، به كان أيمن أن من بالرغم وخاصته، العزيز عبد جلساء من كان أن
ملا يحتمله األمري وكان سنة، زهاء ويؤاكله األمري مع يجلس أن من الخبيث املرض ذلك
والشعراء. الشعر يحب كان ألنه ثم صدر وسعة وفادة وُحسن كرم من األمري عليه ُجِبَل
أُمه إىل األمري نسبة بذكر الشعراء إليه يقصد الذي الشعر هو إليه الشعر أحب وكان

بقوله: أيمن مدحه قبيلتها، يف لرشفها «ليىل»

أم��ي��را ل��ي��ل��ى ب��ن ال��ع��زي��ز ب��ع��ب��د يَ��ع��ِدل��وا أن ال��ن��اس ي��رغ��ب ال
ال��ج��زورا ال��ج��زور ب��ع��د ي��ل��ق��م ب��ال��ف��ن��اء م��ع��ل��نً��ا ق��دره ت��رى

مؤرخو ذكره ما إىل يشري الثاني البيت يف نراه ثم «ليىل»، ابن بأنه الشاعر مدحه
وكانت داره، حول تُنصب يوم كل جفنة ألف له كان أنه مروان بن العزيز عبد عن مرص
عىل يدل وذلك مرص، قبائل إىل العجل عىل تُحمل القبائل عىل بها يُطاف جفنة مائة له
الشعراء تنافس بسبب الكريم وأمريه الشاعر بني العالقة وفسدت العزيز. عبد كرم شدة
قصيدة وأنشده بمرص العزيز عبد عىل رباح بن نصيب األسود الشاعر وفد فقد الوافدين؛
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أيمن؟ يا تسمع كيف األمري: فسأل خريم، بن أيمن دخل يُنشد هو وبينما بها، امتدحه
ذلك، وكرر منك، أشعر وهللا هو األمري: قال جلدته، أهل أشعر هو أسود شاعر قال:
وهللا، كذبت األمري: له فقال طرف، مللول إنك األمري أيها وهللا لألمري: وقال أيمن فغضب
وتتكئ الطعام وتواكلني التحية تنازعني عليك صربت ما كذلك كنت ولو كذلك، أنا ما
أيمن فاغتاظ بالربص، أيمن مرض إىل ذلك يف يشري بك، ما وبك وفريش وسادتي عىل
ومدحه مروان بن برش إىل أيمن فسار له، فأذن العراق إىل الخروج يف األمري واستأذن

بقوله:

ال��ب��ري��دا م��روان ب��ن ِب��ش��ر إل��ى ج��م��ادى ف��ي ال��م��ق��ط��م م��ن رك��ب��ت
ي��زي��دا أن ع��ل��ي��ه ��ا ح��قٍّ رأى أل��ٍف أل��ف ِب��ش��ٌر أع��ط��اك ول��و
ع��م��ودا ل��ه إن ال��ح��ق ع��م��ود ب��ِب��ش��ٍر أق��م ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر
ج��دي��دا إس��الًم��ا ال��زي��غ أله��ل ويُ��ح��ِدث يُ��ق��وِّم��ه��م ِب��ش��ًرا ودع
ع��ي��دا األي��ام ألع��ظ��م ج��ل��وه ه��رق��ل ب��ن��ي ت��اج ال��ت��اج ك��أن
ال��خ��دودا خ��ال��ف��ت األل��وان إذ ِب��ش��ٍر وج��ه خ��دي دي��ب��اج ع��ل��ى

أن الخليفة يطالب فهو العزيز عبد باألمري يُعرِّض ولكنه ِبًرشا، يمدح هنا فالشاعر
العزيز؛ بعبد يُعرِّض األخري البيت ويف ِبًرشا، ويوليها العهد والية عن العزيز عبد يعزل
شيئًا نعرف فال كله أيمن بشعر واألدب التاريخ ُكتب تحتفظ ولم نمش. بوجهه كان ألنه
والتي مرص من خروجه عقب أنشدها التي األخرى قصائده وال بمرص، قصائده عن

السابقة. املقطوعة يف رأيناه ما نحو عىل العزيز عبد باألمري تعريًضا بها أن نرجح
والروايات النوال، بقصد العزيز عبد عىل وفد فقد رباح بن نصيب الشاعر أما
اللون أسود كان الشاعر أن سيما وال العزيز، عبد باألمري اتصاله طريقة يف مختلفة
نصيبًا أن عىل تُجمع فإنها الروايات هذه اختالف كان ومهما العتق. عليه يَجِر لم عبًدا
َب ولُقِّ والءه العزيز عبد اشرتى بحيث الصلة هذه تشتد وأن باألمري، يتصل أن استطاع
ليمدحه العزيز عبد عىل عام كل يَِفد الشاعر وكان مروان، العزيز عبد بموىل الشاعر

العزيز: عبد كرم شدة يف قوله مدائحه فمن يعود، ثم عطاءه ويأخذ

غ��ام��رة ِن��ع��م وغ��ي��ره��م ق��وم��ه ع��ل��ى ال��ع��زي��ز ل��ع��ب��د
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ع��ام��رة م��أه��ول��ة ودارك أب��واب��ه��م أل��ي��ن ف��ب��اب��ك
ال��زائ��رة ب��االب��ن��ة األُم م��ن ب��ال��م��ع��ت��ق��ي��ن آن��س وك��ل��ب��ك
ال��م��اط��رة ال��ل��ي��ل��ة م��ن أن��دى ـ��ي��ن ال��س��ائ��ل��ـ ت��رى ح��ي��ن وك��ف��ك
س��ائ��رة م��ح��ب��رة ب��ك��ل ال��ث��ن��اء وم��ن��ي ال��ع��ط��اء ف��م��ن��ك

العزيز: عبد وأفعال بأقوال يُشيد قصائده إحدى يف وقال

ي��ق��ول م��ا أح��س��ن ف��وق وي��ف��ع��ل ل��ي��ل��ى اب��ن ال��ق��ول ف��يُ��ح��س��ن ي��ق��ول
ال��خ��ل��ي��ل وي��رزؤه م��ودت��ه��م إال ال��خ��الن ي��رزأ ال ف��تً��ى
ن��ي��ل م��ص��ر ف��ي ال��ذي ال��ن��ي��ل م��ع أت��اه��م ف��ق��د م��ص��ر أه��ل ��ر ف��ب��شِّ

وبالغيث، بالبحر الكريم يُشبِّهون فالعرب املقطوعة؛ هذه يف مرص أثر تالحظ فلعلك
بنيل املمدوح فشبَّه وعذوبته مائه وغزارة بفيضه النيل حيث مرص يف هنا الشاعر ولكن

مرص. نيل عرف ممن أو مرص يف كان إذا إال للشاعر يتأتى ال معنى وهو مرص،
٨٦ه، سنة الطاعون بوباء مرص أصيبت أن إىل باألمري الشاعر صلة واستمرت
تويف ولكنه الوباء، من فراًرا الحالية الجيزة مديرية يف «سكر» قرية إىل األمري وهرب
يقول فهو مآثره ويبكي وحزنه لوعته فيها أظهر قصائد بعدة الشاعر فرثاه بالطاعون،

إحداها: يف

ِق��ب��ُل ب��ه��ا ل��ي ل��ي��س م��ص��ي��ب��ًة س��ك��ٍر ف��ي ال��ص��ع��ي��د ي��وم أُص��ب��ت
اإلب��ُل ح��ن��ي��ن��ه��ا أس��م��ع��ت��ن��ي م��ا أب��ًدا م��ص��ي��ب��ت��ي أن��س��ى ت��ال��ل��ه
ج��ل��ُل ب��ع��ده ال��م��ص��ي��ب��ات ك��ل أع��ول��ه ع��ل��ي��ه ال��ت��ب��ك��ي وال
ح��م��ل��وا م��ا ال��ح��ام��ل��ون وال ـ��رف ال��ُع��ـ م��ن ع��ل��ي��ه م��ا ال��ن��ع��ش ي��ع��ل��م ل��م
األم��ُل خ��ل��ي��ل��ه م��ن ان��ت��ه��ى ح��ي��ن ض��ري��ح��ه��م ف��ي أج��ن��وه ح��ت��ى

األمري مدح مروان، بن العزيز عبد عىل الرقيات قيس بن هللا عبيد الشاعر وفد كذلك
التني: وشجر وكروم نخل من بها عما وتحدَّث األمري بناها التي حلوان مدينة ووصف

ِع��ن��ب��ه وم��ن ِت��ي��ن��ه م��ن ص��نَ��ف وم��ا ال��ُك��روم ذي ل��ح��ل��وان س��ق��يً��ا
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ُش��رب��ه ف��ي ي��ه��ت��ز غ��ل��ب ـ��ب��رن��ي ال��ـ م��ن ب��ال��غ��ن��اء م��واق��ي��ر ن��خ��ٌل
ُرط��ب��ه ع��ل��ى غ��رب��ان��ه ت��ن��ف��ك ف��م��ا ال��ح��م��ام ُس��ك��ان��ه أس��ود

ما ذلك من العزيز، عبد مدح يف كثرية مقطوعات الرقيات قيس ابن ديوان ويف
عن الشاعر يتحدث وفيها ٨١ه، سنة الثالثة خْرجته اإلسكندرية إىل األمري خرج ملا قاله

رحلته: يف بها مر التي األماكن

ُح��زق س��ف��ي��ن��ه��م ح��ي��ث ن ال��ك��ري��و م��درج م��ن غ��دوا
م��ن��ط��ل��ق ال��ص��ي��ف س��ح��اب م��ن ن��ش��اص ي��غ��دو ك��م��ا
ت��خ��ت��ف��ق وال��راي��ات ـ��ل ال��ن��ي��ـ ع��ل��ون أن ف��ل��م��ا
ي��أت��ل��ق وال��دي��ب��اج ـ��ي ال��ح��ك��م��ـ ال��ج��وه��ر رأي��ت
ال��س��رق ب��ي��ن��ه ف��ص��ل ـ��ح ي��س��ـ واألض��ر ال��س��وس وخ��ز
ال��ع��ل��ق ك��أن��ه ال��س��ف��ي��ن ع��ل��ى األرج��وان وخ��م��ل
ت��س��ت��ب��ق ح��ل��وان إل��ى م��ق��ل��ع��ة غ��ي��ر س��ف��ائ��ن
غ��دق ع��ي��ش��ه ل��ذي��ذٌ ب��ه يَ��ح��ل َم��ْن م��ح��ل
وال��ص��دق وال��ِح��ل��م ـ��دى وال��ن��ـ ل��ي��ل��ى اب��ن ب��ه يَ��ح��ل
وُم��غ��ت��ب��ق ف��م��ص��ب��وٌح رذًم��ا ج��ف��ان��ه ت��ك��ون
ُرف��ق دون��ه��ا م��ن أت��ت ُرف��ٌق أزح��ف��ت م��ا إذا

عن فيها يتحدث قصيدة أنشد الذي «بثينة» صاحب معمر بن جميل وفد كذلك
لفراقه: صاحبته وتحرسُّ مرص إىل رحلته

ت��ري��د؟ أم��ص��ر ن��ض��وي: ُق��رِّب��ت وق��د ق��ول��ه��ا أن��َس ال األش��ي��اء م��ن أن��َس وم��ا

جوائزه وأحسن داًرا له فهيأ عنده يقيم بأن وأمره جميل شعر إىل األمري استمع
٨٢ه. سنة مرص يف جميل يموت أن يشاء القدر ولكن

إحدى يف إنه ويقال العزيز، عبد األمري يمدح مرات عدة مرص إىل عزة كثري وجاء
فحاَدث مرص، إىل طريقهم يف وهم عزة قوم فقابل الحجاز إىل راحًال كان الزيارات هذه
وجد األخرية للمرة مرص َقِدَم فلما مرص، يف بها يلحق أن عىل افرتقا ثم طويًال صاحبته
فلما شعره، وتغريَّ وجهه يف الدنيا فاسودت بقليل، بعدها األمري وتويف توفيت قد عزة
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عبد ومات أعجب، فال الشباب وذهب أطرب، فال عزة ماتت قال: شعره قصور عن ُسِئَل
أرغب. فال مروان بن العزيز

بن محمد الشامة ذا منهم نذكر الشعراء من عدد مروان بن العزيز عبد ورثى
وغريهما. األنصاري حدير أبي بن سليمان والشاعر عقبة، بن الوليد بن عمرو

التي مروان بن العزيز عبد والية عهد يف مرص عىل وفدوا جميًعا الشعراء هؤالء
املعروفني الشعراء من الكبري العدد هذا وفود أن شك وال سنة. عرشين زهاء إىل امتدت
بني منترشة تكن لم العربية اللغة أن من بالرغم مرص يف األدبية الحياة يف أثره له كان
الفرصة لهم تُتح ولم األمري بالط يف يعيشون كانوا الشعراء هؤالء وأن املرصيني، جميع
من بالرغم قصرية، ُمدًدا مرص يف أقاموا الشعراء هؤالء وأن العربية، بالقبائل لالتصال
وعىل القريض عىل مرص يف القبائل شعراء شجعت مرص عىل وفودهم فإن كله ذلك

ودراسته. الشعر برواية العناية
وكان مروان، بن امللك عبد بن هللا عبد الوايل عىل الكناني الحزين الشاعر ووفد
ذلك أو األمري هذا يمدح بشعره للكسب آخر؛ إىل بلد من االنتقال كثري شاعًرا الحزين

منها: بقصيدة أمريها ومدح الشاعر هذا زارها التي البالد من مرص فكانت الوايل،

ال��س��أم يُ��ث��ن��ي��ن��ي ال ال��ع��راق��ي��ن ث��م ي��م��ٍن ذا ج��ب��ت ق��د أن ي��ع��ل��م ال��ل��ه
ال��ق��دم ب��ي األه��وال ع��ل��ى ت��س��ري ك��ذاك وأس��ف��ل��ه��ا أع��اله��ا ال��ج��زي��رة ث��م
ال��ل��م��م ال��ح��ج��رة ع��ن��د ت��ح��ل��ق وح��ي��ث زم��نً��ا أوط��أت��ه��ا ق��د ال��م��واس��م ث��م
ال��ع��م��م ال��ن��ائ��ل ف��ث��م ِم��ْص��ر ائ��ت ث��م ب��ه��ا ال��خ��ب��ي��ر ي��ن��ب��ي��ك دم��ش��ق ق��ال��وا
وال��خ��دم ال��ح��ج��اب ت��ع��رض��ت وق��د ض��ًح��ى ال��ج��م��وع ف��ي ع��ل��ي��ه��ا وق��ف��ت ل��م��ا
ت��زدح��م ال��ب��اب ع��ن��د ال��ق��وم وض��ج��ة ُم��رت��ف��ق غ��ي��ر ب��س��الٍم ح��يَّ��ي��ت��ه

ويقال الشاعر، الرقي ثابت بن ربيعة عليه وفد ١٤٤ه سنة حاتم بن يزيد والية ويف
فرحل عطاءه الشاعر واستبطأ األمور ببعض عنه هذا فتشاغل األمري مدح الشاعر إن

يقول: وهو مرص عن

ح��ات��م اب��ن ن��وال م��ن ُح��ن��ي��ٍن ب��ُخ��ف��ي راج��ًع��ا ل��ل��ه ك��ف��ران وال أران��ي
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عليه دخل فلما مرص، إىل يرده من الشاعر خلف فأرسل القول هذا الوايل فبلغ
هل قال: نعم، قال: إلخ؟» … هلل كفران وال «أراني القائل: أنت األمري: له قال الشاعر
ُخفيه بخلع وأمر ماًال، مملوءة ُحنني بُخفي لرتجعن وهللا قال: ال، قال: هذا؟ غري قلت

مرص: عن ُعِزَل ملا يزيد مدح يف قصيدة الشاعر وقال ماًال. له تُمأل وأن

ح��ات��م اب��ن األغ��ر ع��ن��ه��ا غ��دا غ��داة ال��س��واج��م ب��ال��دم��وع م��ص��ر أه��ل ب��ك��ى

الذي مسلم بن هللا عبد بن محمد املوىل وابن التميمي املسهر األمري هذا عىل ووفد
حاتم: بن يزيد يف قال

ن��ظ��ي��ر ل��ه ول��ي��س أض��ح��ى ال��ذي ال��ع��رب واح��د ي��ا
ف��ق��ي��ر ال��دن��ي��ا ف��ي ك��ان م��ا آخ��ر م��ث��ل��ك ك��ان ل��و

نواسيفمرص أبو

العربي، األدب تاريخ يف نواس أبي وملكانة مرص، عىل نواس أبو وفد العرص هذا ويف
عن حديثنا يف اليشء بعض نُطيل أن رأينا مرص، يف شعره من لنا ُحِفَظ ما ولكثرة
من كثري مذهب مع اتفقا الحياة يف ومذهبه الفني مذهبه وأن سيما ال مرص، عىل وفوده

بعده. أتوا الذين املرصيني الشعراء
نوال يف طمع أنه قائل فمن مرص؛ إىل نواس أبي قدوم سبب يف املؤرخون اختلف
األمري فازدراه طار الشُّ زي يف إليها فجاء بمرص، الخراج صاحب الحميد عبد بن الخصيب
فهرعوا بينهم، نواس أبي وجود املرصيون وعرف شعره، يسمع أن يقبل ولم به واستخف
أن قائل ومن واستنشده، األمري فأحرضه بينهم أمره واشتهر شعره إىل يستمعون إليه
إىل أقرب األخرية الرواية وهذه بمرص، يزوره أن نواس أبي من طلب الذي هو األمري
جماعة وجد يديه بني َمثَُل فلما ١٩٠ه، سنة الخصيب عىل مرص نواس أبو َقِدَم الصواب.
تُنشدنا؟ أال عيل أبا يا الخصيب: له قال فرغوا فلما مدائحهم، يُنشدونه مرص شعراء من
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يأفكون، ما تلقف موىس عصا بمنزلة هي قصيدة األمري أيها أُنشدك نواس: أبو فقال
القصيدة: هذه ومن العربي، األدب روائع من تُعد التي الرائية قصيدته وأنشده

ع��س��ي��ر ل��دي��ِك يُ��رج��ى م��ا وم��ي��س��ور غ��ي��ور أب��وِك ب��ي��ت��ي��ن��ا أج��ارة
س��ت��ور ع��ل��ي��ِك دون��ي ب��رح��ت ف��ال زوج��ٌة أن��ِت وال ِح��ل��ًم��ا ال ك��ن��ِت ف��إن
ن��ش��ور ي��ك��ون أن إال وص��ل وال ب��ي��ن��ه��م ت��زاور ال ق��وًم��ا وج��اورت
ق��دي��ر ع��ل��يَّ س��ل��ط��اٍن ك��ل وال الزٍب ض��رب��ة ب��ال��م��ش��غ��وف أن��ا ف��م��ا
ت��س��ي��ر ن��راك أن ع��ل��ي��ن��ا ع��زي��ٌز م��رك��ب��ي خ��فَّ ب��ي��ت��ه��ا م��ن ال��ت��ي ت��ق��ول
ل��ك��ث��ي��ر ال��غ��ن��ى أس��ب��اب إن ب��ل��ى ُم��ت��ط��ل��ٌب ل��ل��غ��ن��ى م��ص��ر دون أم��ا
ع��ب��ي��ر ج��ري��ه��ن ف��ي ف��ج��رى ج��رت ب��وادٌر واس��ت��ع��ج��ل��ت��ه��ا ل��ه��ا ف��ق��ل��ت
أم��ي��ر ال��خ��ص��ي��ب ف��ي��ه ب��ل��ٍد إل��ى ب��رح��ل��ٍة ح��اس��دي��ِك أك��ث��ر ذري��ن��ي
ت��زور ال��خ��ص��ي��ب ب��ع��د ف��تً��ى ف��أي رك��اب��ن��ا ال��خ��ص��ي��ب أرض تَ��ُزْر ل��م إذا

أمري، الخصيب فيه الذي البلد من الثروة يتطلب مرص عىل وفد بأنه ح يُرصِّ فالشاعر
بقرص عالقته أن سيما وال مرص، إىل الحضور مشقة نفسه جشم ما املطلب هذا ولوال
عىل مرص من يحصل أن يطمع كان ولكنه وجه، أحسن عىل كانت العباسية الخالفة
ظل مرص. لزيارة الخصيب بدعوة ب رحَّ لهذا العباسيني، من عليه يحصل كان مما أكثر
البالد، يف وقالقل فتن كلها كانت السنوات هذه أن ذكرنا وقد الخصيب، يمدح نواس أبو
يوًما الخصيب مع كان إنه فيقال الثورات؛ هذه إحدى تهدئة يف نواس أبو أسهم وقد
فاستأذن األسعار، ارتفاع بسبب تجمعهم يف الشعب صياح فسمع الرشاب مجلس يف
وصعد الجامع املسجد واىف حتى نواس أبو فخرج له، فأذن يحدثهم أن األمري الشاعر

الثائرين: يُنشد وأخذ املنرب

ب��ن��ص��ي��ب ن��اص��ٍح م��ن ف��خ��ذوا أال ن��ص��ي��ح��ت��ي م��ص��ر أه��ل ي��ا م��ن��ح��ت��ك��م
رك��وب غ��ي��ر ال��ظ��ه��ر ح��ام��ي ح��د ع��ل��ى ف��ت��رك��ب��وا ��ف��اه ال��سِّ وث��ب ت��ث��ب��وا وال
خ��ص��ي��ب ب��ك��ف م��وس��ى ع��ص��ا ف��إن ف��ي��ك��م ف��رع��ون إف��ك ب��اٍق يَ��ُك ف��إن
ش��روب ال��ب��الد ل��ح��يَّ��ات أك��وٍل ب��ح��ي��ٍة ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر رم��اك��م
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املقطوعة هذه يف وفرعون» «موىس قصة نواس أبو استغل كيف تالحظ فلعلك
الذي املعنى فهذا الحيات، من عداها ما تلقف التي موىس بحية الخصيب شبَّه وكيف
عىل دليل مرص يف أُنشدت التي قصائده من واحدة قصيدة من أكثر يف نواس أبو ردده
زارها، التي البالد من مرص غري يف املعنى هذا يُنشد لم فإنه مرص، يف بوجوده تأثره

الخصيب: يمدح مرة يقول فهو

األذق��ان ع��ل��ى رأي��ه ص��ارع��وا م��ا إذا ال��رج��ال ت��ص��رع ح��ي��ٌة

أخرى: مرة ويقول

ت��س��ور ح��ي��ن ال��ت��ص��م��ي��م خ��ص��ي��ب��ي��ة ل��ح��ي��ٌة ال��ب��الد ح��يَّ��ات وأط��رق

منها: بقصيدة الخصيب ومدح

ب��ح��ر ف��ك��الك��م��ا ف��ت��دف��ق��ا ِم��ْص��ر وه��ذه ال��خ��ص��ي��ب أن��ت
ع��ذر ب��ه ل��ك��م��ا ف��م��ا ش��ي��ئً��ا أم��ل م��دى ع��ن ب��ي ت��ص��ع��دا ال
ف��ق��ر ب��س��اح��ت��ي ي��ح��ل أال ب��ي��ن��ك��م��ا ص��رت إذ ل��ي وي��ح��ق
ال��غ��م��ر أه��ل��ه ي��ن��ع��ش ون��داك ِم��ْص��ًرا م��اؤه ي��ن��ع��ش ال��ن��ي��ل

بكرم وإذا هجاء، إىل املدح هذا انقلب أن إىل يعطيه وهذا األمري، يمدح الشاعر أخذ
أبا إن فيقال االنقالب هذا سبب ا أمَّ بخًال، يصبح مدائحه يف الشاعر كرره الذي الخصيب
العراق، من إليه يُحمل برشاب نفسه يخص الخصيب وكان مرص، خمر يكره كان نواس
وهجاه العراق رشاب من إليه يحتاج ما يعطيه أن رفض األمري ألن نواس؛ أبو فغضب

بقوله:

ل��ع��ج��ي��ب ذا إن ن��وال ل��دي��ه ويُ��رت��ج��ى ب��ال��ش��راب خ��ص��ي��ب ي��خ��ص
ج��دي��ب ال��م��ح��ل وع��ر ول��ك��ن��ه ل��ض��ي��ف��ه ب��ال��خ��ص��ي��ب خ��ص��ي��ب ول��ي��س
غ��ري��ب ال��ي��دي��ن ِص��ف��ر ب��ه��ا ف��إن��ي وث��روة ب��ِم��ْص��ر أه��ل ذا ك��ان ف��م��ن
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بقوله: أخرى مرة وهجاه

ك��رب ل��ج��ل��ي��س��ه وح��دي��ث��ه ك��ذب ج��م��ي��ع��ه ال��خ��ص��ي��ب ن��ف��س
ك��ل��ب ذي��ول��ه��ا ي��ُج��ر ق��د أن ُم��ع��وِّل��ٌة ع��ل��ي��ه ال��ث��ي��اب ت��ب��ك��ي

ثالثة: مرة وقال

وم��ش��ط��ب م��ث��ق��ٍف ب��ك��ل يُ��ح��م��ى ب��ال��ك��وك��ب م��ع��ل��ٌق ال��خ��ص��ي��ب ُخ��ب��ز
ي��س��غ��ب ل��م ل��م��ن وح��ل��ل��ه ق��وتً��ا م��ح��رًم��ا ب��ن��ي��ه ع��ل��ى ال��ط��ع��ام ج��ع��ل
ال��م��غ��رب أذان إل��ى ال��ص��ي��ام ط��رب ت��ط��رَّب��وا ال��رغ��ي��ف رأوا ه��م ف��إذا

املرصية الشخصيات كبار إىل الشاعر واتجه والخصيب، الشاعر بني الصلة انقطعت
أمري وكان التجيبي حديج بن هاشم إىل اتجه الخصيب، من ينله لم ما عندهم يلتمس
معاوية األرسة هذه مؤسس كان إذ عريقة مرصية عربية أرسة من وهو مرص، يف الصالة
ه يُبرشِّ الخليفة إىل العاص بن عمرو رسول وكان الفتح، جيش يف وفد ممن حديج بن
وبعد الفسطاط، خطط عىل العاص بن عمرو عيَّنهم أربعة رابع وكان اإلسكندرية، بفتح
عرب بعض وبايعه بمرص، العثمانية زعيم حديج ابن كان الراشدين الخلفاء ثالث مقتل
وقتل طالب، أبي بن عيل والة قاتل الذي وهو املقتول، الخليفة بدم الطلب عىل مرص
رأس الرجل هذا كان وأحرقه. حمار إهاب يف بجثته وألقى الصديق بكر أبي بن محمد
الذي حديج بن هللا عبد بن هاشم ومنهم والقضاة، األمراء منهم أصبح الذين حديج بني
مع شأن له كان الذي الرجل وهو مرص، عىل العبايس محمد بن هللا عبد الوايل استخلفه
يُعِطه فلم هاشًما مدح بالخصيب صلته فسدت عندما نواس أبا أن فيظهر نواس، أبي
يف البقاء هذا فرفض مرص يف عنده نواس أبا يستبقي أن أراد هاشًما إن ويقال شيئًا،

قوله: ذلك فمن املرصيني ويهجو هاشًما يهجو منها وخرج مرص

ك��ن��ده ب��ن��ي ع��ن أُن��ب��ئ��ك��م اس��م��ع��وا ال��راح��ل��ي��ن م��ع��ش��ر ق��ف��وا
ع��ن��ده ت��ج��ارت��ن��ا ف��ب��ارت ِم��ْص��ره ه��اش��م ع��ل��ى وردن��ا
وال��ع��ب��ده ال��ع��ب��د ع��ل��ى ش��دي��ًدا ن ال��خ��وا ح��ض��ور ع��ن��د رأي��ت��ك
ال��رده زم��ن ول��ك��ن��ه��ا ه��ج��رة ل��ه ح��دي��ًج��ا ف��إن
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ب��ع��ده ص��ه��ره ق��ت��ل��ك��م س��وى ل ب��ال��رس��و إي��م��ان��ك��م ك��ان وم��ا
رش��ده1 وال ل��ط��ه��ر ب��ح��م��ل ل ال��رج��ا ف��ي ق��ات��ل��ه ك��ان وم��ا

قوله: يف حوي بن أحمد إال جميًعا املرصيني وهجا

م��ط��روح وه��و ف��ي��ه��ا ض��اع ق��د وال��ج��ود م��س��ف��وٌح ب��ال��ف��س��ط��اط ال��م��ك��ارم دم
ال��م��س��ام��ي��ح ال��س��ب��ق ق��ص��ب ح��وى ل��م��ا ب��أج��م��ع��ك��م غ��ب��ت��م ل��ق��د ِم��ْص��ر أه��ل ي��ا
ال��ت��م��اس��ي��ح ف��ي��ه ج��وده م��ع وال��ن��ي��ل ع��ارض��ه��ا وال��ب��خ��ل ج��م��ة أم��وال��ك��م
وال��ج��واري��ح ف��ي��ك��م ال��م��ف��اص��ل م��ن��ي ن��ط��ق��ت أح��م��د ح��وي اب��ن ن��دى ل��وال

قوله: يف التماسيح من فيه وما النيل ويهجو

ال��ن��ي��ل ف��ي ال��ت��م��س��اح إن��م��ا ل��ي ق��ي��ل إذ وت��ق��ل��ي��ًة ه��ج��رانً��ا ل��ل��ن��ي��ل أض��م��رت

ذكرهم، سبق الذين الوافدين الشعراء اتصال من أكثر باملرصيني الشاعر هذا اتصل
ملصاحبته تسابقوا مرص يف بوجوده علموا عندما املرصيني أن عىل يُجمعون فاملؤرخون
لم ا جدٍّ كثريًا شعًرا مرص يف أنشد نواس أبا أن ويظهر البالد، يف فأذاعوه شعره وتدوين
شيئًا مرص يف وجد نواس أبا إن ويقال فضاعت، ديوانه يف تُذكر ولم العراق أهل يعرفه
وأشعار، قصص ذلك يف عنه وتُروى الحياة، يف مذهبه مع اتفق بما واللهو املجون من
نحو عىل به تأثروا املرصيني أن كما شعره يف بمرص تأثر نواس أبا أن عىل يدل كله فهذا
املرصي الشاعر قال فقد املرصيني، بعض ألسنة من نواس أبو يفلت ولم سنذكره. ما

األجهري: عمر بن الحسن أبو

وال��ق��دِر ال��ح��ال ال��ض��ع��ي��ف ل��ل��ن��واس��ي ُق��ل أال
ال��خ��ب��ِر ف��ي ن��ح��م��دك ف��ل��م أح��واًال م��ن��ك خ��ب��رن��ا
ب��ال��ذك��ِر2 ذع��ت ول��ك��ن ب��ال��م��ن��ظ��ْر ذع��ت إن وم��ا

القارئ. يلحظ ما عىل األبيات يف الراوي اختلف 1
للقدورة. «املنظر» يف الراء سكَّن 2
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بقوله: الشاعر هذا هجاء إىل نواس أبو فاضطر

ي��ج��ري ال ف��ي��ك ل��س��ان��ي أدري ال أه��ج��وك ِب��َم
ش��ع��ري ع��ل��ى أب��ق��ي��ت ك ه��ج��و ف��ي ف��ك��رت إذا

وبني واملرصيني مرص عىل الرىض بني فيه تقلب عام زهاء مرص يف نواس أبو أقام
اشتكى ما فكثريًا الوفري، املال إىل الوصول يف أمله يحقق لم أنه سيما وال منهم، الغضب

قوله: يف ذلك ويظهر مرص يف وهو الفقر

ِس��ن��ان ش��ب��اة ق��ل��ب��ي ف��ي ت��ح��رَّك ف��ك��أن��م��ا ل��ي ب��غ��داد ذُِك��رت إذا
ال��ح��دث��ان أع��ظ��م م��ن أه��ل��ه إل��ى دراه��م ب��غ��ي��ر م��ش��ت��اٍق وأوب��ة

واملرصيني. مرص هجا ولذلك املال قلة يشكو فهو
أحد نوال يف طمًعا الخزاعي دعبل اء الهجَّ الشاعر العرص هذا يف مرص عىل ووفد

فيها: جاء بقصيدة أوًال دعبل مدحه وقد الخزاعي، هللا عبد بن املطَّلب أقاربه

ال��ع��ج��ب م��ن ذا إن ال��غ��ن��ى ت��رج��و ُم��طَّ��ل��ب وب��ع��د ِم��ْص��ٍر أَب��ْع��د
ب��م��طَّ��ل��ب ج��ئ��ن��ا واح��دون��ا أو ب��أس��رت��ه ج��ئ��ن��ا ك��اث��رون��ا إن

تعجبه، لم هناك الحياة ولعل أيام عدة هناك فمكث أسوان إقليم وواله الوايل فأكرمه
املطَّلب هجا ما رسعان ألنه باملزيد؛ وطالب أسوان عىل أمريًا يكون أن استقل أنه أو

فيها: قال بقصيدة الخزاعي

وم��س��ت��ق��ب��ُل األف��اع��ي ُح��م��ي��ا م��س��ت��ع��ذٌب أن��ت أم��طَّ��ل��ٌب
ي��ن��بُ��ل��وا ف��ل��م ق��وًم��ا وش��رَّف��ت ض��رَّه��م ف��م��ا ق��وًم��ا وع��ادي��ت

يهجوه دعبًال نرى ولذلك بينهما؛ العالقة وفسدت عزله إىل الخزاعي املطَّلب فاضطر
يف دعبل قاله ما ذكرنا وقد الجروي، ثورة من الخزاعي املطَّلب موقف يف به ويتهكم

املطَّلب.
رقيق السن حدث وهو مرص عىل وفد فقد أوس بن حبيب تمام أبو الشاعر أما
عمرو بجامع الدرس حلقات يف املاء واملتعلمني العلماء يسقي بالفسطاط وأقام الحال،
مرص؛ يف كان أنشده شعر أول إن ويقال املرصيني، عن العلم يأخذ نفسه الوقت يف وكان
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يف تمام أبي فحياة ذلك ومع والشعر. والتعليم النشأة مرصي مرص مؤرخو عده ولذلك
عنهم. أخذ الذين املرصيني أساتذته عن شيئًا نعلم ال فنحن الغموض، كل غامضة مرص
مرص شعراء من عدد فيه نبغ الذي الوقت يف مرص يف كان إنه نقول أن نستطيع ولكننا
ومن وغريهم. اج الرسَّ ويوسف الخوالني ويحيى الطائي واملعىل عفري بن سعيد أمثال
الليث وتالميذ الحكم عبد وبنو الشافعي واإلمام النبوية السرية راوي هشام ابن العلماء
ببعضهم، صلة عىل وكان منهم واستفاد جميًعا هؤالء سمع فلعله وغريهم، سعد بن
الذي لهيعة بن عياش بها مدح التي أشعاره مرص يف بالشعر تكسبه عن نعرفه ما وأول
الحرضمي عيىس بن لهيعة القايض ابن وهو ٢٠١ه، سنة مرص يف الرشطة صاحب كان

عياش: يف يقول فهو مرتني، مرص قضاء توىل الذي

ب��م��ص��ح��ب��ي ع��ذل��ت إن ج��ن��ي��ب��ي ول��ي��س م��ؤن��ب��ي ط��وع ل��س��ت ج��م��ح��ات��ي ت��ق��ي
ُم��ع��ت��ِب ب��س��اح��ة ع��ت��بً��ا تُ��ن��زل��ي ول��م م��ت��ن��ص��ٍل ع��ل��ى س��خ��ًط��ا تُ��وق��دي ف��ل��م
ف��اغ��ض��ب��ي ب��ذل��ك ت��رض��ي ل��م أن��ِت ف��إن وص��اح��بً��ا خ��دنً��ا وال��ش��وق ال��ه��وى رض��ي��ت

يقول: أن إىل

م��ن��ك��ب��ي ج��ع��ل��ت��ك أن ل��م��ا زح��ام��ي ن��وى إذ ال��ده��ر م��ن��ك��ب ُح��ط��اًم��ا ت��رك��ت
م��ذه��ب��ي ف��ي��ك م��ذه��ب��ي ول��ك��ن إل��ي��ك أض��اف��ن��ي ال��ب��الد أق��ط��ار ض��ي��ق وم��ا
أب��ي ب��ن��و ف��ي��ه��ا اآلب��اء وب��ن��و ب��ه��ا وق��راب��ت��ي غ��اي��ت��ي ب��ِم��ْص��ر وأن��ت
م��ش��رب��ي ورف��ه��ت أخ��ف��اض��ي ل��م��ه��م��ل م��رت��ع��ي أك��ن��اف وط��أت أن غ��رو وال
م��ط��ل��ب��ي وج��ه م��ن اس��ود م��ا ل��ي وب��يَّ��ض��ت ه��م��ت��ي ق��ص��د م��ن اع��وج م��ا ل��ي ف��ق��وَّم��ت

والشاعر عياش بني العالقة فسدت ولكن شاعره، تمام أبو وأصبح عياش، فأعطاه
بقوله: مرة فعاتبه مريًرا، هجاءً األمر آخر هجاه ثم أوًال يعاتبه الشاعر فأخذ املال، بسبب

ي��ف��ط��ر ل��م ص��ائ��م ب��ب��اب��ك أم��ل ول��ي ان��س��ل��خ��ا ق��د واألض��ح��ى ال��ف��ط��ر
أش��ه��ر ل��ت��س��ع��ة ال��ح��ب��ل��ى ت��ت��وق��ع وإن��م��ا ن��داك ي��ن��ت��ج ول��م ح��ول
أب��ح��ر ب��س��ب��ع��ة ل��ه أج��ي��ش م��دح ف��ي أغ��رق��ك واح��د ب��ب��ح��ر ل��ي ِج��ش
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األمري: جلساء من الوشاة ببعض يُعرِّض أخرى مرة وقال

رك��ض��وا وم��ا أع��دوا ف��ي��م��ا ي��أت��ل��وا ل��م وأح��س��ب��ه��م أق��واًم��ا ع��ن��دك أظ��ن
م��رُض ح��ش��وه��ا ق��ل��وٍب ع��ن ن��واط��ٌق ش��زٌر ح��ش��وه��ا ب��ع��ي��وٍن ي��رم��ون��ن��ي
م��ف��ت��رُض ال��ده��ر ع��ل��ى ح��ت��ى وال��ك��ظ��م غ��ٍد وان��ت��ظ��ار ع��رض��ي ص��ي��ان��ة ل��وال
ُح��ي��ُض وه��م إال رق��اب��ه��م وال ف��ك��ري ع��ن ال��ش��ع��ر رق��اب ف��ك��ك��ت ل��م��ا

قوله: ذلك فمن املرصيني وهجا هجاه العتاب هذا وبعد

وال��خ��ش��ب وال��م��ران وال��ص��ل��ب وال��ق��ت��ل وال��ع��ط��ب وال��م��ك��روه وال��ع��ار ال��ن��ار
ك��ل��ب ي��ا ك��ل��ب ي��ا ب��ه ت��ج��ود ول��ن ب��ه ت��ج��ود س��ي��ٍل م��ن وأع��ذب أح��ل��ى

قوله: أو

ق��ص��ائ��د وه��ن أس��ي��اًف��ا يُ��ح��س��ب��ن أواب��د ش��ن��ع ع��ل��ي��ك وألش��ه��رن
ق��الئ��د ال��ك��رام وأع��ن��اق ت��ب��ق��ى، ج��وام��ٌع ال��ل��ئ��ام ألع��ن��اق ف��ي��ه��ا
خ��ال��د ع��ي��ي��ن��ة ب��أب��ي ي��خ��زه��ا ل��م خ��زي��ة وس��م ق��ف��اك ع��رض ي��ل��زم��ن

يوسف مرص شاعر وبني تمام أبي بني الشعر يف منافسة هناك كانت أنه ويظهر
يقول: فهو هذا الرساج يوسف لفن هجاء تمام أبي قصائد إحدى ففي اج، الرسَّ

ُم��ري��ب أم��ٍر ف��ي ال��ن��اس ت��رك��ت ال��ع��ج��ي��ب ب��ال��ع��ج��ب ج��ئ��ت أي��وس��ف
أدي��ب ب��س��راٍج أس��م��ع ول��م ن��آٍد داه��ي��ٍة ب��ك��ل س��م��ع��ت
ال��غ��ي��وب ع��ل��م ف��ي ل��ن��ف��ذت إذن ِع��ل��ًم��ا ك��ان ج��ه��ل��ك أن ل��و أم��ا
ال��غ��ري��ب م��ن ال��غ��ري��ب ت��ع��اط��ي��ك ول��ك��ن ي��د، ب��ال��غ��ري��ب ل��ك ف��م��ا
وب��ال��ن��ح��ي��ب ب��ال��ع��وي��ل ل��ص��رَّح زه��ي��ر ع��ن ال��م��ق��اب��ر نُ��ب��ش ف��ل��و
ال��ط��ب��ي��ب ب��ق��راط ت��ف��س��ي��ر ع��ل��ى ع��ي��اًال ق��واف��ي��ه ك��ان��ت م��ت��ى
ال��ق��ل��وب ري��ح��ان ع��ل��ي��ه ي��رف م��اء ل��ل��ش��ع��ر ي��زل ول��م ف��ك��ي��ف

الغريب يف إمعانه مرص شاعر عىل يعيب تمام أبا أن املقطوعة هذه يف وواضح
النقاد أن الغريب ومن القدماء، الشعراء عند تُعرف لم التي الفسلفية املعاني واتخاذه
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أشد من تمام فأبو األمور؛ هذه نفسه تمام أبي شعر عىل أخذوا واملحدثني القدماء
الشعراء أكثر ومن واللفظي، املعنوي التعقيد ويف املعاني عىل الغوص يف إغراًقا الشعراء
الرساج؟ يوسف املرصي بالشاعر متأثًرا كان تمام أبا إن نقول فهل للغريب، استعماًال
أن نستطيع يشء منه يبَق ولم كله ُفِقَد اج الرسَّ شعر ألن به؛ الجزم نستطيع ال ما هذا

الشاعرين. بني املقارنة به نعقد
الحال به ضاق أن إىل فيها شعًرا وأنشد بمرص كانت التي باألحداث تمام أبو اتصل

يقول: فهو املرصيني، يهجو وهو مرص من فخرج مرص، يف

س��ه��ل ط��ائ��ر وال س��ع��د ط��ال��ع ب��ال ب��وج��ه��ه م��ص��ر وج��ه ف��ي ط��ل��ع��ت ل��ق��د
وال��رح��ل ال��م��ط��ي��ة ب��ي��ن م��خ��ي��م��ة ه��م��ة وم��ذه��ب آم��ال وس��اوس
واأله��ل ب��ال��م��ال ف��ج��ع��ت إذ ف��أم��ت��ع أق��م ول��م ح��وي��ت م��اًال ف��ال ن��أي��ت
ب��ال��ق��ب��ل ال��ح��ول أش��ب��ه م��ا س��واس��ي��ة ب��زع��م��ه��م ك��رام أو ط��غ��ام ل��ئ��ام

فهو شعره، يف يذكرها فكان آلخر حني من إليها يحن كان ولكنه مرص، من وخرج
مرة: يقول

إخ��وان��ي وب��ال��ف��س��ط��اط ب��ال��رق��م��ت��ي��ن، وأن��ا ال��ه��وى وب��غ��داد أه��ل��ي ب��ال��ش��ام
خ��راس��ان أق��ص��ى ب��ي ت��ش��اف��ه ح��ت��ى ص��ن��ع��ت ب��م��ا ت��رض��ى ال��ن��وى أظ��ن وم��ا
ب��ح��ل��وان ُح��ل��ًوا ب��ه ع��ي��ش��ي ك��ان ق��د س��ك��نً��ا ل��ي ال��غ��رب��ي ب��األف��ق خ��ل��ف��ت

ظهور عدم من بالرغم املرصية املدرسة يف تخرجوا الذين أحد إذن تمام فأبو
تبلورت قد تكن لم الشعر يف املرصية الشخصية هذه ألن وذلك فنه؛ يف مرص شخصية

أنفسهم. املرصيون أنشده فيما معاملها اتضحت قد تكن ولم بعد

يفمرص املتنبي

الفحل العربية شاعر وفد ازدهاره، دور وأوائل املرصي الشعر ظهور دور أواخر يف
اتصل سنوات أربع زهاء بمرص وأقام اإلخشيدي، كافور أمريها مادًحا مرص عىل «املتنبي»
من ومنهم شعره وروى صادقه من فمنهم وأدبائها، مرص شعراء من كبري بعدد فيها
حلب. يف حياته سلسلة من حلقة تكون تكاد مرص يف املتنبي فحياة منه. وسخر فنه عاب
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بابن املعروف الفرات بن الفضل بن جعفر الوزير هو قويٍّا مرصخصًما يف املتنبي ووجد
الدارقطني الحسن أبو املحدِّث إليه ورحل العلم ألهل ُمكرًِّما ثًا محدِّ عاِلًما وكان حنزابة،
يربي حنزابة ابن كان ذلك وبجانب مجالسه، عنه الدارقطني كتب كما مسنًدا، له وصنَّف
يمدحه أن يف يطمع حنزابة ابن كان وطبائعها. خواصها لدراسة واألفاعي الحرشات
فلم كافور مدح إىل كليٍّا انقطاًعا انقطع املتنبي ولكن الشعراء، من غريه مثل املتنبي
الوزير؛ عىل يحقد املتنبي كان نفسه الوقت ويف بطشه. من خوًفا سواه أحد يف يُنشد
املتنبي بمعارضة والعلماء الشعراء حنزابة ابن فأغرى املال؛ من شيئًا يمنحه لم ألنه
القاسم أبو منهم مرص، يف ومبغضوه املتنبي ُحساد فكثُر فنه ومن شأنه من والغض
الشعراء من غريه كان بينما جالس وهو األمري يُنشد كان الذي الشاعر، العفري أبي بن
كافوًرا يُنشد كان العفري أبي ابن أن ويُروى نفسه، املتنبي ومنهم وقوف وهم يُنشدونه

مطلعها: قصيدة البالط رجال وكبار الوزير بحضور يوًما

غ��رام ال��ح��ب��ي��ب إل��ى ال��م��ح��ب ن��ظ��ر

له. تقول وإنما غرام إليه تقول ال العرب إن قائًال: املتنبي فقاطعه
بعض. عن بعضها ينوب الخفض وحروف وله ولديه إليه تقول األنصاري: فقال
الحارضين؛ من وغريهما صالح بن بكر وأبو حنزابة ابن الوزير املرصي للشاعر وانترص
علماء واعتنقه النحو، يف الكوفيني مذهب هو مرص شاعر به رد الذي املذهب هذا ألن
بلده، علماء مذهب يعرف وكان كوفيٍّا كان املتنبي أن الغريب ومن بينهم، فُعِرَف مرص
يمدح العفري أبي ابن نرى ولذلك األمري؛ أمام مرص شاعر مضايقة يريد كان ولكنه

فيها: قال التي قصيدته يف باملتنبي ويُعرِّض حنزابة وابن صالح بن بكر أبا

وع��ائ��د إل��يَّ تُ��س��دي ب��م��ا ب��اٍد وارٌد ب��ك ف��ص��ادٌر ال��ث��ن��اء أم��ا
راق��د وج��دي أح��وال��ي أي��ق��ظ��ن ص��ن��ائ��ٌع إل��يَّ ب��ك��ر أب��ا ي��ا ل��ك
وف��وائ��د م��واه��ٌب ع��ل��يَّ ش��ه��دت أن��ك��رت��ه��ا م��ت��ى ِن��ع��ًم��ا أول��ي��ت��ن��ي
م��ش��اه��د ب��أن��ه��ن ش��ه��دت َك��ِل��م أن��ه��ا ل��وال ف��ي��ك ل��ي وق��ص��ائ��د
ج��الم��د ال��ع��دو ع��ي��ن وف��ي ت��ت��رى ش��واه��د ال��ول��ي ع��ي��ن ف��ي ول��ه��ن
ال��ح��اس��د ي��رض��ى وك��ي��ف ال��م��الم، أب��دى ح��اس��د ب��م��ق��ت ل��ي ت��ع��رض ل��م��ا
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ق��اع��د ألن��ي ع��ارض��ن��ي أن��ش��دت إذا ح��ت��ى ق��ائ��ًم��ا يُ��ن��ش��د زال م��ا
ال��س��اع��د وأن��ت ي��ؤي��ده ف��ي��ه ف��م��ن��ك��ب ال��وزي��ر أم��ا م��ج��ل��س ف��ي
ح��ام��د ل��إلج��اب��ة ه��و وال ف��ي��ه ل��س��ؤال��ه ش��اك��ر أن��ا وال ول��ي

قوله: عىل املتنبي الناس مدح يقول: املرصي بسيبويه امللقب موىس بن محمد وكان

بُ��د ص��داق��ت��ه م��ن م��ا ل��ه ع��دوٍّا ي��رى أن ال��ح��ر ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ن��ك��د وم��ن

يوًما به املتنبي واجتاز وأجود. أحسن لكان بُد مداجاته أو مداراته من ما قال: ولو
فقال وحياك، هللا رعاك سيبويه: له فقال أراك، أن أُحب الشيخ أيها له: وقال عليه فوقف
الصواب كان فما بُد» صداقته من ما له «عدوٍّا قويل: عيلَّ أنكرت أنك بلغني املتنبي: له
وهو صديًقا الصديق يسمى وال املودة، يف الصدق من مشتقة الصداقة فقال: عندك؟
«ما قلت: ولو املوضع، هذا يف لها موقع وال العداوة ضد إذن فالصداقة مودته، يف كاذب
قوله يف سيبويه نقده كذلك وانرصف. املتنبي فتبسم ألصبت، مداجاته» أو مداراته من

لكافور:

ف��أط��رُب أراَك أن أرج��و ك��ن��ت ل��ق��د ب��دع��ًة رأي��ت��ك ل��م��ا ط��رب��ي وم��ا

وأخطأ أالعيبه، برؤية ليُطربوا عليه الناس يتزاحم كالقرد األمري جعل إنه قال:
ألنه يُنصب؛ أن والواجب «أطرب» الفعل رفع ألنه البيت هذا يف أخرى مرة املتنبي
املتنبي يُنشد فلم بالنقد املتنبي شعر املرصيون تتبع النحو هذا عىل أرى. عىل معطوف
فلم والية يف يطمع كان أنه سيما وال بهم. برم حتى وقسوة عنف يف نقدوه إال شيئًا
عدة يف جميًعا فهَجاهم املرصيني وعىل األمري عىل املتنبي غضب فازداد مرص؛ أمري يُِجبه
يشعر كان بما له يُسلِّموا لم قوم عىل حاقدة موتورة نفٍس شعر أنها عىل تدل قصائد
تنجح فلم وغروره، كربيائه تحطيم عىل عملوا بل بشعره، وغرور كربياء من نفسه يف به
منصًفا املتنبي كان ولو املرصيون، به غرَّر بل باملرصيني للتغرير أعدها التي وسائله
بحب يحظى أن يستطيع كان وعندئٍذ وكربيائه، جشعه من وقلَّل نفسه قدر لعرف
الكثرية القصائد بهذه املرصيني فهجا حانًقا موتوًرا كان ولكنه وتقديرهم، املرصيني
نقد يف ُكتبًا املرصيني من عدد يؤلِّف أن يف سببًا الهجاء هذا كان وربما ديوانه. يف التي
نقد «املنصف» كتابه وضع ٣٩٣ه سنة املتوىف التنييس وكيع ابن فالشاعر املتنبي. شعر
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نقده ثم والعروضية والرصفية والنحوية اللغوية أخطاءه وتتبع ُمرٍّا نقًدا املتنبي فيه
املرصي الكاتب العميدي أحمد بن محمد وألَّف بها، جاء التي املعاني يف موضوعيٍّا نقًدا
معاني من املتنبي أخذه ما فيه أظهر املتنبي» «رسقات سماه كتابًا ٤٣٣ه سنة املتوىف
عىل مرص علماء وبني املتنبي بني شديدة فالخصومة الجملة وعىل السابقني. الشعراء
الفنية اإلجادة يف حقه للمتنبي َحفظ من املرصيني بني كان فقد ذلك ومع الزمان، توايل
بن هللا وعبد الشاعر الكاتب رشدين بن صالح هؤالء من نذكر وصادقوه، شعره فرووا

الشاعر. الكتبي الجوع أبي
املرصي، الشعر ازدهار دور حتى مرص عىل وفدوا الذين الشعراء بعض هؤالء
مرص يف الشعر حياة قوَّت التي العوامل من كان مرص عىل الشعراء هؤالء ووفود
نمو يف أرسعت التي العوامل من كانت ربما بل حال، إىل حال من تتطور وجعلتها
عن يبتعدوا لم أنهم الشعراء هؤالء عىل أالحظها التي املالحظة أن غري وازدهاره. الشعر
فقد مرص يف الطبيعة عن شيئًا لنا بقي الذي شعرهم يف نرى ال ولذلك الفسطاط؛ محيط
باملال بالدهم إىل يعودوا حتى العطاء أخذ همهم وكان آخر، يشء كل عن املدح شغلهم
األماكن بعض ذكر يف إال به نشعر ال بل ا جدٍّ ضئيًال كان عليهم مرص فأثر الجزيل،
األخرى، األقطار يف مرص أمراء غري به مدحوا الذي املديح نفس هو ومديحهم املرصية،

مرص. عىل وفدوا أجلها من التي الغاية هو ألنه بالكرم؛ املدح سيما وال
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شعر ظهر فقد للهجرة؛ الثالث القرن من الثاني النصف يف املرصيني شاعرية نمت
نجد ال أننا ونالحظ الحياة. يف واتجاهاتهم املرصيني شعور عن ما حد إىل يُعربِّ مرصي
نسمع وال والدمن، الديار بكاء أو والرسوم األطالل ذكر املرصيني شعر من لنا بقي فيما
شعر هو إنما البادية، شعراء من تعودناه مما ذلك غري أو والناقة األثايف حديث عن
آخر، إىل مكان من الرحلة فيها وتقل املرصية، البالد يف الحياة استقرار فيه يظهر مرصي
عىل والرسوم والديار األطالل ذكر عدم شعرائها عىل فرضت التي هي املرصية فالبيئة
واملتنزهات الحدائق تكثُر مرص ويف األخرى، العربية األقطار يف الصحراوية البيئة خالف

املاء. وِبرك
هوائها، وجودة طبيعتها بجمال ُعرفت أماكن يف أديرة مرص يف املسيحيون اتخذ
هذه إىل يميلون واملرصيون — واللهو للنزهة األماكن هذه إىل يقصدون املرصيون وكان
الهجرة قرون من بعده وما الرابع القرن يف مرص شعراء وأسهم — الحياة يف الناحية
حد إىل مرتفة كانت القرون هذه يف مرص يف الحياة أن سيما وال الالهية، الحياة هذه يف
فقد التاريخية؛ مرص عصور أزهى يُعد الذي الفاطمي العرص يف وخاصًة ا، جدٍّ بعيد
وأكثروا فيهم، املرصيني يُحبِّبوا حتى ببذخهم الفاطميون وُعِرَف بثرائها، مرص ُعرفت
مناسبة كل يف األسمطة ومد الحفالت إقامة يف وافتنُّوا واملواسم، األعياد استحداث من
ومواسم أعياًدا كلها كانت مرص حياة أن تاريخهم يقرأ من إىل يُخيل حتى اصطنعوها؛

ومرًحا. لهًوا وكلها
التي باألعياد واحتفلوا قبل، من البالد تعرفها لم خاصة أعياًدا ألنفسهم اتخذوا
إخوانهم فيها معهم ويشرتك املسيحيون يحييها كان التي واألعياد املسلمني، باقي يتخذها
عن ذلك كان لو حتى نفسه إىل الرسور يجلب بما يتظاهر الشعب فكان املسلمون.
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يتناسب احتفاًال األيام بهذه تحتفل الحكومة وكانت املعايص. وارتكاب املجون طريق
املبالغة هذه تكون وقد خرياتها. ووفرة سلطانها واتساع أيامهم، يف مرص ُملك ِعظم مع
البهيجة الحياة هذه عىل أعداؤهم فيقف السياسية، الدعاية ألوان من لونًا الفاطميني من
مهاجمتها. يف فيرتددون غنية قوية دولة أمام أنهم فيعلمون الطائلة، والنفقات الفِرحة
اإلجادة يف ويتنافسون قصائدهم إنشاد يف يتبارون الشعراء كان الحفالت هذه ويف
األخرى؛ الدول يف الشعراء به يَنعم لم بما وِصالتهم جاريهم بأخذ ويَنعمون واإلتقان،
موضوعاته. من وموضوًعا املرصي الشعر ازدهار عوامل من واملواسم األعياد هذه فكانت
واملنشآت باملباني خاصة عناية لهم فكانت املختلفة الفنون يُحبُّون الفاطميون وكان
بها لوا جمَّ التي املختلفة البساتني وأنشئوا تشييدها، من فأكثروا واملناظر وباملتنزهات
والتمتع دخولها للناس أباحوا بأن عامة متنزهات وجعلوها حولها وما القاهرة مدينة
البهيجة النارضة الحياة ألوان من لونًا املرصيني عند ذلك فأوجد وجوها؛ بمناظرها
العرص ذلك يف املرصيني خروج فكان مًعا. الجمال وحب الطبيعة حب إىل النفوس وسمت
وينعمون ويطربون يقصفون كانوا وهناك حياتهم مقومات من ا هامٍّ جزءًا املتنزهات إىل
يتطارحون جماعات الرياض هذه يقصدون الشعراء وكان الزهور، وأريج بالرياض
فكان شعرهم، وحي والطبيعة الزهر جمال من يستوحون اإلنشاد، يف ويتبارون الشعر
شئون عىل القائمني أن كله ذلك إىل أضف املرصي. الشعر ازدهار عوامل من كله ذلك
وكان السياسية، دعوتهم وسائل من وسيلة الشعر اتخذوا الفاطمي العرص يف البالد
وجندوا عرصهم، يف املمكنة الوسائل كل لها واتخذوا الدعاية فن أساتذة الفاطميون
وسائل من وسيلة الشعر يكون أن الطبيعي ومن املضمار. هذا يف يفيدهم من كل للدعاية
وجعلوا للشعراء الجسيم الضخم العطاء وبذلوا ا، خاصٍّ اهتماًما به فاهتموا دعايتهم
بهم وذهب الشعراء. ُمقدم باسم ألحدهم وظيفة خصصوا بل شهرية مرتبات لبعضهم
الحبش ِبركة متنزهات يف طاقات جعلوا أنهم بهم واالهتمام الشعراء تقدير يف غلوهم
الطاقات هذه من كل جانب وعىل وبلده، شاعر كل اسم ونقشوا الشعراء، صور وعليها
رف اآلخر الجانب وعىل املدح، يف الشاعر شعر من قطعة عليها ُكِتَب القماش من قطعة
عىل توضع أن ويأمر األشعار ويقرأ هناك يدخل الفاطمي الخليفة وكان ب، ُمذهَّ لطيف

بيده. منحته ويأخذ يدخل الشاعر فكان املال بعض فيها مختومة ُرصة رف كل
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اهتمت أو التمجيد هذا للشعراء أقامت اإلسالمية الدول من دولة أعرف أكاد وال
قبل، من يُعرف لم ازدهاًرا املرصي الشعر ازدهر أن إذن غرو فال االهتمام، هذا بهم
أنشدوا فقد أغراضهم، واختلفت اتجاهاتهم وتعددت مذاهبهم وتنوعت الشعراء وكثر
فكان وباكيها، ضاحكها وُعرسها، يُرسها وهزلها، ِجدها الحياة ألوان من لون كل يف
صور وهي املرصيني، ميل مع تتفق مادية صور ولكنها للحياة، متنوعة صوًرا شعرهم
العاطفة. حرارة أو العنيفة االنفعاالت بها تجد تكاد فال والبساطة الوضوح إىل تميل
تضاريس أو جارفة عواصف بها ليس التي املرصية للبيئة خاضعون كله ذلك يف وهم
السنة، فصول يف واضح اختالف بها وليس واالنخفاض، االرتفاع بني متضاربة أرضية
لذلك فكان دائًما، معتدل وهواؤها العام طول مرشقة شمسها لينة سهلة بيئة هي بل
التي املرصية الفكاهة عن أُحدِّثك وال شعرهم، يف صداه وظهر املرصيني، نفس يف تأثريه
من هذا العرص. هذا يف الفتة صور يف ظهرت فقد املرصيني، خصائص أخص من هي
عىل محافظ املرصي أن نعرف فنحن األسلوب ناحية من أما والعاطفة، املعنى ناحية
دون إليها يتطلع مثالية ناحية إىل نفسه وتسمو جديد، كل يحب ولكنه املوروثة التقاليد
ولكنه إليه، يتطلع الذي املثال أنه عىل جديد كل يأخذ لذلك تماًما؛ تحديدها يستطيع أن
الجديد هذا يُخضع أو وشخصيته مزاجه مع يتفق لم إن الجديد هذا يطرح ما رسعان
املوروث العربي الشعر عمود مرص شعراء اتخذ الشعر أسلوب ففي املوروثة. تقاليده إىل
اتخذوا بل الرصينة الجزلة باأللفاظ يأبهوا لم املرصيني ولكن القديمة، الشعر وبحور
حتى قليًال إال يلبثوا لم ثم التفاعيل، القصرية البحور إىل ومالوا السهلة الرقيقة األلفاظ
من لونًا املرصيون أحب بل باملقطعات، عنها واستعاضوا املطوالت القصائد يف زهدوا
اسم وهو البالليق» «اسم عليه أطلقوا العرص هذا يف استحدثوه الشعبي الشعر ألوان
الشعبية باأللفاظ تُنشد البالليق وكانت شجي، صوت وله مختلفة ألوان لريشه طائر
املرصية األدبية الفنون أظهر هو أصبح حتى الجديد الفن بهذا الشعب وُفِتَن املرصية،

املوشحات. فن بجانب املماليك عرص يف
كل ُعِرَف إذ الشعراء اتجاهات تبلورت الكتاب هذا يف نؤرخه الذي العرص هذا ويف
هذه حسب الشعراء انقسام يستمر أن الغريب ومن الفن، ألوان من خاص بلون جماعة

… الشعرية الفنون هذه عن ولنتحدث الوسطى، مرص عصور طوال الفنية األلوان
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الطبيعة شعر

يف فهو العاملية، اآلداب يف الطبيعة شعر عن ُعِرَف عما مرص يف الطبيعة شعر يختلف
هللا خلقه فيما التأمل رضوب من فيه الروحي التصوف رضوب من رضب العاملية اآلداب
العالم أو الخالق عن الحديث إىل خيالهم بالشعراء يطري وقد الحياة، يف العميق والتفكري
مرص ولكن الروحية. أو الفلسفية املوضوعات من ذلك غري إىل املوت بعد والنفس الُعلوي
الفلسفي التفكري من اللون لهذا املرصية البيئة تسمح ولم كله، ذلك من شيئًا تعرف ال
الروحية الناحية لهذه املخالفة تمام يخالف مرص يف الطبيعة شعر كان لذلك العميق؛
وما مياه وجداول ملونة أزهار من بها وما الرياض بوصف الشعراء اكتفى بل الفلسفية،
خالصة، مادية تشبيهات وصفهم يف الطبيعة شعراء واتخذ مطر، أو غيم من الجو يف
الطبيعة ذكر يكن فلم الرشاب، إىل والدعوة قصفهم وصف إىل وسيلة كان ذلك وكل
وما الطبيعة جمال يتخذون كانوا إنما إليه، يقصدون فنٍّا أو بذاته قائًما غرًضا عندهم
انتزاع من حاولوه وما ألفوها، التي الحياة ألوان من وصفوها التي املناظر عىل أسبغوه
يتزينون كانوا التي الزينة وألوان اعتادوها التي الحياة صور إىل قريبة الطبيعة من صور
يف الطبيعة شعراء اشرتك والرشاب، والقصف اللهو إىل وسيلة كله ذلك من اتخذوا بها،
من املرصي املزاج عن ُعِرَف ما بسبب كله وذلك الفنية؛ الظاهرة هذه يف جميًعا مرص
مرص شعراء كان العقلية. األمور أو الخيال إىل اتجاهه من أكثر املاديات إىل االتجاه
وشدو الطبيعة أحضان بني اللذات يستبقون واملتنزهات الرياض إىل جماعات يخرجون
الرياض وصف اتخذوا أن بعد أشعارهم يف كله ذلك ووصفوا املغنيني، وغناء الطيور
وصف يف موىس بن صالح الشاعر قول ذلك فمن وعبثهم، للهِوهم مقدمة وأزهارها

الربيع: زمن يف الطبيعة جمال

ال��زه��ر م��ن اك��ت��س��ي��ن وم��ا ض ال��ري��ا ُح��س��ن ت��رى َم��ا أََو
ظ��ه��ر إذا ال��رب��ي��ع وج��ه وح��ب��ذا ال��رب��ي��ع وج��ه
وال��ح��ب��ر وال��م��ط��ارف ح��ف وال��م��ال يُ��ن��ش��ر ال��وش��ي
ظ��ه��ر ق��د ح��زٍن ب��غ��ي��ر د ال��ح��دا ف��ي ال��ب��ن��ف��س��ج ه��ذا
ب��ه��ر ق��د ُح��س��ن ف��ل��ك��لٌّ ب��ُص��ف��رٍة ال��ب��ه��ار وأت��ى
ت��ب��ت��در خ��م��ٍر ك��اس��ات آذري��ون��ه وك��أن
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ان��ت��ث��ر ج��وان��ب��ه ف��ي ـ��د ع��ق��ـ ال��م��ن��ث��ور وك��أن��م��ا
ُدرر ف��ي��ه ع��س��ج��ٍد ع��ن م��ض��اح��ك واألق��ح��وان
ن��ظ��ر ل��م��ن ث��م ع��الم ك��األ ال��ن��ع��م��ان وش��ق��ائ��ق
ال��س��ح��ر ف��ي ِم��ْس��ًك��ا وف��اح ـ��ي ال��ذك��ـ ال��ورد وت��ورُّد
م��ش��ت��ه��ر ل��ح��ٍن ب��ك��ل ن ال��غ��ص��و ال��ط��ي��ر وت��ج��اوب
زم��ر ق��د وآخ��ر ش��دا ء ال��غ��ن��ا ح��س��ن ف��ُم��غ��رِّد
ال��س��م��ر أن��ف��اس ب��ن��س��ي��م أن��ف��اس��ن��ا وت��س��رَّق��ت

الفاطمي: هللا لدين املعز بن تميم األمري ويقول

ال��م��م��ط��ر ال��س��ح��اب ي��د ن��م��ق��ت��ه ق��د وُح��س��ن��ه��ا ال��ري��اض ل��ت��ف��وي��ف ان��ظ��ر
وأخ��ض��ر ك��ال��ع��ق��ي��ق أص��ف��ر ب��ي��ن م��ا ون��س��ي��ج��ه��ا ص��ب��غ��ه��ا ت��خ��ال��ف بُ��س��ط
ال��م��خ��ب��ر ك��ري��م إل��ى ال��ع��ي��ون راق ال��ذي ال��زاه��ي ال��م��ن��ظ��ر ُح��س��ن ي��ج��م��ع��ن
ت��ن��ظ��ر ل��م ل��ك��ن��ه��ا أج��ف��ان��ه��ا أب��رزت ع��ي��ون ن��رج��س��ه��ا ف��ك��أن
األح��م��ر ال��خ��دود ك��ت��ض��ري��ج ُح��ل��ًال ن��س��ج��ه��ا م��ن ال��رُّب��ى ك��س��ت وش��ق��ائ��ق
ال��م��ت��ك��ب��ر ون��خ��وة ال��ذل��ي��ل خ��ف��ر أك��م��ل��ت ن��اع��م��ات م��ت��ب��رج��ات
ال��ن��ض��ر ال��ص��دور ت��ج��م��ي��ش آث��ار ك��أن��ه��ا نُ��ش��رن ُزرق وغ��الئ��ل
ُم��ف��كِّ��ر ك��ل ف��ؤاد تُ��ري��ح راًح��ا ون��ش��ره��ا ال��ري��اض ت��ل��ك ع��ل��ى ف��اش��رب

إىل والدعوة الطبيعة وصف يف املذهب نفس التنييس وكيع ابن الشاعر ويذهب
فيقول: الرشاب،

األن��وار ط��رائ��ف ع��ل��ي��ك ف��ي��ه ج��ل��ت وم��ا ال��رب��ي��ع زه��ر إل��ى ان��ظ��ر
األم��ط��ار ُم��ن��زل ب��ح��ك��م��ة ش��ه��دت ب��دائ��ًع��ا ف��ي��ه األم��ط��ار ل��ن��ا أب��دت
دي��ن��ار وم��ن ب��ه��ج دره��م م��ن ص��ح��رائ��ه ف��ي ل��ألزه��ار ش��ئ��ت م��ا
واألخ��ط��ار األث��م��ان ع��ن ج��ل��ت ُح��س��ن��ه��ا ت��غ��ي��ر ل��وال وج��واه��ر
ب��األق��م��ار ق��رن ال��ش��م��وس م��ث��ل ف��اق��ع وأص��ف��ر ي��ق��ق أب��ي��ض م��ن
األط��ي��ار وم��أت��م ال��س��رور ُع��رس ف��أره��ج��ت ف��ي��ه األط��ي��ار ل��ن��ا ن��اح��ت
ال��ع��ط��ار ي��د ت��ض��وع��ه ِم��ْس��ك ن��س��ي��م��ه��ا ك��أن م��ع��ت��ق��ة ف��اش��رب
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فيقول: الطبيعة، وصف يف املنهج نفس يتبع العقييل الرشيف والشاعر

دك��ن��اء ف��رج��ي��ة ف��ي وال��ج��و خ��ض��راء دي��ب��اج��ة ف��ي ال��روض
وال��ح��م��راء ال��ص��ف��راء م��ن ِع��ق��ًدا ل��ج��ي��ده��ا ال��رب��ي��ع ن��ظ��م ق��د واألرض
ال��م��اء ج��وه��ري ال��ف��واق��ع ُدرر ع��ق��ي��ق��ه��ا م��ذاب ف��ي ي��ن��ث��ر وال��راح
ال��س��راء ج��ن��ة ُس��ك��ن��ى أح��ب��ب��ت إن ب��ال��ش��رب رض��وان��ه��ا رض��ى ف��اق��ص��د

فنهم يف ا خاصٍّ مذهبًا يمثلون الطبيعة يف شعرهم من بأمثلة أتينا الذين فالشعراء
هي مادية حسية صور تشبيهاتهم ويف مشبهون، جميًعا فهم الطبيعة؛ إىل نظرتهم ويف
املختلفة األلوان تظهر ثم العرص، هذا يف املرصيون به يتزين أو يرتديه كان ما صور
الحياة صميم من منتزعة صور فهي الُحيل، أو املالبس ألوان عندهم وهي لألزهار
وهو للرشاب بالدعوة وصفهم يعقبون ثم الطبيعة يصفون جميًعا وهم املرتفة، املرصية
أحضان يف إال للشعراء يلذ ال الرشاب ألن السابقة؛ املقطوعات من الحقيقي الغرض
والغيم، املطر عن يتحدثوا لم العرص هذا يف مرص شعراء إن أقول أن وأخىش الطبيعة،
يتحدثوا أن أرادوا إذا إال املختلفة األزهار يذكروا ولم والِربك، املياه جداول يصفوا ولم

القصف. ومجالس الخمر عن
من والِربك والجداول والخلجان النيل فذكر «املياه» أدب من املرصيون أكثر وقد
بن أمية الشاعر قول ذلك مثال العرص، هذا يف وأغراضه املرصي الشعر موضوعات

الحبش: ِبركة يف قضاه يوًما يصف الصلت أبي

وال��غ��ب��ِش ال��ض��ي��اء ب��ي��ن واألف��ق ال��ح��ب��ش ب��ِب��رك��ة ي��وم��ي ل��ل��ه
م��رت��ع��ِش ي��م��ي��ن ف��ي ك��ص��ارٍم م��ض��ط��رٌب ال��ري��اح ت��ح��ت وال��ن��ي��ل
ُف��رِش ع��ل��ى ن��س��ج��ه��ا م��ن ف��ن��ح��ن ل��ن��ا ال��غ��م��ام ي��د ن��س��ج��ت��ه��ا ق��د
ووش��ي ع��ط��ف��ه��ا ب��ال��ن��ور ُدب��ج م��ف��وَّف��ٍة روض��ٍة ف��ي ون��ح��ن

النيل: شاطئ عىل روضة وصف يف املعز بن تميم ويقول

ص��ح��ب��ي م��ع ب��ال��راح ف��ي��ه ن��ف��س��ي أع��ل��ل أزل ف��ل��م ع��ن��ه ال��ده��ر خ��دع��ت وي��وم
ال��ع��ذِب م��ائ��ه م��ن ال��ن��ي��ل ع��ل��ي��ه��ا وج��اد ك��روم��ه��ا ُرب��اه��ا ع��ال��ت روض��ة ل��دى
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ال��ت��رِب م��ع ال��ري��اح ف��ي��ه��ا ب��ه ف��ج��ال��ت أرض��ه��ا خ��ال��ط ال��ِم��ْس��ك س��ح��ي��ق ك��أن
ش��ه��ِب م��ؤث��ل��ة خ��ي��ل ط��ل��ى ب��ه��ن ت��ن��ث��ن��ي وال��ري��ح ال��ن��ي��ل ن��ب��ات ك��أن
ال��ق��ض��ب م��ص��ق��ول��ة ل��ح��ن س��ي��وف م��ت��ون ال��ض��ح��ى رون��ق ف��ي ال��م��اء ت��خ��ال وط��وًرا
ال��ل��ع��ب ق��ل��ق م��ن ي��ف��ت��رن م��ا ق��واري��ر ال��ص��ب��ا ي��د م��ح��ص��ت��ه أن وت��ح��س��ب��ه

اإلسكندرية: خليج متنزهات يف اد الحدَّ ظافر ويقول

واف��دا ل��ق��ل��ب��ك ب��ه ال��س��رور ج��اء م��ن��ظ��ًرا ل��ع��ي��ن��ك أه��دت وع��ش��ي��ة
م��ب��اردا ال��ش��م��ال ي��د ع��ل��ي��ه ن��ق��ش��ت وج��دول ال��ع��ذار ك��م��خ��ض��ر روض
ق��الئ��دا أث��م��اره��ن م��ن ول��ب��س��ن ت��زي��ن��ت ال��ِح��س��ان ك��ال��غ��ي��د وال��ن��خ��ل

االحتفاالت يف ونثًرا شعًرا قيل ما العرص هذا يف املياه أدب مجرى يَجري ومما
الرسمية األعياد أيام أعظم من يوًما االحتفال يوم وكان البحر، لجرب السنوية التقليدية
عىل والقاهرة مرص سكان يخرج وكان ظاهر، بذخ يف به يحتفلون الفاطميون وكان
عىل الشموع ويوقدون الخليج، يف تنساب املياه ورؤية الخليفة ركب ملشاهدة أبيهم بَْكَرة
ذلك ويف وعبث، لهو يف الليل طول ويمكثون النيل يف القوارب بهم وتسري النيل، ضفاف

تميم: األمري قول ذلك فمن مرص، شعراء أنشد كله

ق��ص��ر م��س��رة ي��وم ول��ك��ل م��خ��ت��ص��ر ب��ال��ن��ي��ل ل��ن��ا ي��وم
ي��ن��ح��در وال��م��اء م��وج��ة ف��ي ب��ن��ا ك��ال��خ��ي��ول ت��ص��ع��د وال��س��ف��ن
س��رر دارات��ه وك��أن��م��ا ع��ك��ن أم��واه��ه ف��ك��أن��م��ا

النيل: فيضان يصف قوله أو

ت��س��ت��ب��ق وه��ي ف��ج��اءت ال��م��ي��اه م��ن ع��س��اك��ره ع��ب��ا ق��د ال��ن��ي��ل إل��ى ان��ظ��ر
ال��غ��رق ف��اح��ت��ازه��ا ُف��ت��ح��ت م��دائ��ن ي��أخ��ذه��ا وال��م��اء خ��ل��ج��ان��ه ك��أن
ن��زق م��ح��ن��ق األع��ادي أث��ر ف��ك��رَّ ظ��ف��ًرا رأى َم��ِل��ك ت��ي��اره ك��أن
ال��ع��ن��ق ح��ث��ه��ا م��ا إذا ال��خ��ي��ول ُش��ه��ب ل��ن��اظ��ره��ا س��واق��ي��ه م��اء ك��أن
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املهرجان: ليلة الجمايل بدر بن األفضل الوزير يمدح الصلت أبي بن أمية ويقول

وال��ط��رب��ا ال��س��رور تُ��ح��ي��ي زل��ت ال ع��ج��ب��ا م��ن��ظ��ًرا ل��ل��ن��ي��ل أب��دع��ت
ال��ل��ه��ب��ا خ��ال��ط ال��م��اء رأى ف��م��ن م��ق��ت��درا ال��ض��دي��ن ب��ي��ن أل��ف��ت
ُش��ه��ب��ا ت��أل��ق��ت س��م��اء أف��ق ب��ه وال��ش��م��وع ال��ن��ي��ل ك��أن��م��ا
ذه��ب��ا ف��وق��ه ال��ن��ار وت��ح��س��ب ��ا س��مٍّ ف��ص��ار ف��ض��ة م��ن ك��ان ق��د

املهرجان: يوم اإلمام مدح يف أحمد العباس أبي الدولة كايف الشاعر وقول

م��ح��م��ِد ب��ن��ت اب��ن ي��ا ل��ك أم ل��ل��ن��ي��ل ال��م��ش��ه��د ذا ف��ي ال��خ��ل��ق اج��ت��م��اع ل��م��ن
م��وع��ِد ألص��دق ف��ي��ه واف��ي��ت��م��ا م��وط��ٍن ف��ي م��ًع��ا الج��ت��م��اع��ك��م��ا أم
ل��ألج��وِد م��ي��ل��ه��م ل��ك��ن ب��ال��س��ع��ي ل��وف��ائ��ه م��ن��ك��م��ا ل��ك��لٍّ ش��ك��روا
ي��ق��ص��ِد ل��م ك��م��ن ل��ه ل��ي��س ب��ال��ق��ص��د ف��ف��ع��ل��ه ال��وف��اء اع��ت��م��د إذا ول��م��ن
ي��زدِد ل��م إن ال��ن��ق��ص أن��ت وت��س��د ت��ارًة يَ��ن��ق��ص وي��ع��ود ي��ف��ي ه��ذا
ت��ب��ت��دي ال��ن��ه��اي��ة إل��ى ب��ل��غ��ت وإذا ق��ص��رت ال��ن��ه��اي��ة ب��ل��غ إن وُق��واه
م��ق��ي��ِد ب��ح��ال ب��ه ف��ه��و ب��ال��س��د س��ع��ي��ه م��س��ال��ك ض��اق��ت ق��د ف��اآلن
ن��دي وتُ��رى م��خ��ص��بً��ا ج��ن��ابً��ا ل��ي��رى ل��ه ف��اف��ت��ح ص��الح��ه أردت ف��إذا
يُ��ف��ص��ِد ل��م إن ال��ج��س��م ف��ص��ي��ح ج��س��ٌم ش��ك��ا ف��م��ا م��ن��ه ال��ِع��رق ب��ف��ص��د وأم��ر

هو وها أيًضا، املياه شعر موضوعات من كانت البالد يف املنترشة املرصية والنواعري
ناعورة: يصف املرصي املوفقي الفرج أبو

زائ��ر إل��ى ي��ش��ك��و م��ت��ي��ًم��ا ص��وت��ه��ا ف��ي ت��ح��س��ب ن��اع��ورة
ال��ج��ائ��ر ال��زم��ن ب��ري��ب ُرم��وا ُع��ص��ب��ة ك��ي��زان��ه��ا ك��أن��م��ا
اآلخ��ر ع��ل��ى ي��ب��ك��ي أول��ه��م ف��اغ��ت��دوا ي��ل��ت��ق��وا أن ُم��ن��ع��وا ق��د

بقوله: تميم األمري ويصفها

ت��ت��ح��در دائ��ًم��ا خ��د غ��ي��ر ع��ل��ى ب��أع��ي��ن دم��ع غ��ي��ر م��ن وب��اك��ي��ة
ف��ت��ن��ع��ر ال��غ��ن��اء ُح��س��ن ف��يُ��ط��رب��ه��ا ل��ق��ط��ب��ه��ا ال��م��دي��ر زج��ل ب��ه��ا يُ��غ��ِن��ي
ت��غ��زر ال��س��ك��ب ك��ث��رة م��ع ف��أدم��ع��ه��ا ع��ي��ون��ه��م دم��ع ال��ع��ش��اق ن��زف إذا
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الناعورة: وصف يف أيًضا تميم وقول

وس��اوي��س��ه��ا ح��ر ش��ك��ت ل��م��ا ال��ه��وى أن��ي��ن أن��ت ن��اع��ورة
ق��وادي��س��ه��ا م��اء ودم��ع��ه��ا ت��دوي��ره��ا ص��رة أن��ي��ن��ه��ا
ن��واوي��س��ه��ا ف��ي م��ل��وك ه��ام ب��ئ��ره��ا ف��ي ال��ك��ي��زان ك��أن��م��ا
ط��واوي��س��ه��ا ري��ش ك��أن��ه��ا روض��ة إل��ى ب��ال��م��اء ت��ق��ذف
ن��واق��ي��س��ه��ا ق��رع إل��ى ق��ام��ت ن��س��وة ب��ه��ا ال��س��رو ك��أن��م��ا

اإلخشيدي العرص يف ظهر فن وهو الديارات شعر فن ظهور إىل أدت الظاهرة هذه
هذه إىل يخرجون الشعراء كان بمرص، الوسطى العصور كل يف قويٍّا تياره واستمر
بجمال ُعرفت هادئة أماكن يف األديرة أُقيمت حيث مرص يف املنترشة الكثرية األديرة

املعتق. الخمر يوجد وحيث طبيعتها
وصف يف الشعراء ويتبارى واللهو، للقصف البقاع هذه يقصدوا أن يحلو فكان
التي األديرة أشهر من الحالية) حلوان من (بالقرب القصري دير وكان ولهوهم، رحلتهم
فيه ولهم جوالت والفاطمي اإلخشيدي العرص يف مرص ولشعراء الشعراء. يقصدها كان
الرابع القرن من األول النصف يف يعيش كان الذي عاصم بن محمد فالشاعر قصائد،

الدير: هذا إىل رحلة يصف الهجري

ال��ق��ص��اِر ال��ِح��س��ان أي��ام��ن��ا ل��ه��و أدك��اري ه��اج ال��ق��ص��ي��ر دي��ر إن
ودي��اري م��ن��ازل��ي م��ن ي��ك��ن ل��م ه��ج��ر ب��ع��د ُزرت��ه إذ وك��أن��ي
ال��ج��واري ال��م��ن��ش��آت ف��ي وان��ح��داري إل��ي��ه ال��ج��ي��اد ع��ل��ى ص��ع��ودي إذ
األوط��اِر م��ن ف��ي��ه ول��ن��ف��س��ي ب��ق��ل��ب��ي م��ا م��ح��ص��يً��ا ل��س��ت م��ن��زًال
ك��ال��دراري ح��ول��ه وال��م��ص��اب��ي��ح ك��س��م��اء ع��ل��وه م��ن م��ن��زًال
وك��ب��اِر م��ح��ث��وث��ة ب��ص��غ��ار ف��ي��ه ال��ت��ص��اوي��ر ع��ل��ى ش��رب��ن��ا ك��م
واألب��ص��اِر ل��ل��ق��ل��وب ف��ت��ن��ة ظ��ل��ت ف��ي��ه ر م��ص��وِّ م��ن ص��ورة
ال��ج��ل��ن��اري وخ��ده��ا م��ن��ه��ا ـ��اء ال��ل��م��ي��ـ وال��ش��ف��ة ال��ع��ي��ن��ي��ن وُح��س��ن ال
م��زاري ب��ي ن��أى ول��و ف��ي��ه، ه��ي دي��ًرا م��زاري ع��ن ت��خ��لَّ��ف��ت ال
ال��ع��ش��اِر ص��وب ال��ق��ص��ي��ر ف��دي��ر ـ��د ف��ال��ن��ج��ـ ح��ل��وان ال��ل��ه ف��س��ق��ى
األس��ح��اِر ف��ي ال��ره��ب��ان ب��ن��ع��ي��ر ن��وم��ي ل��ذاذة م��ن ت��ن��ب��ه��ت ك��م
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االب��ت��ك��اِر ع��ل��ى ن��ائ��ًم��ا ي��ا ح��ي ت��ن��ادي ص��ائ��ح��ات وال��ن��واق��ي��س

ثم عليها، بُني التي الربوة يصعد وكيف الدير هذا إىل حنينه عن ثنا يُحدِّ فالشاعر
كان أنه يذكرون واملؤرخون بالدير، كانت التي والصور التماثيل منظر عىل قصفه عن
لرؤية الدير إىل يذهبون املرصيون وكان الجمال يف آية كانت للعذراء صورة الدير بهذا
يرشب وكان اإلعجاب كل بها معجبًا طولون بن أحمد بن خمارويه وكان الصورة، هذه
املرصيني من غريه عن عاصم بن محمد الشاعر يشذ ولم الصورة، هذه مشاهدة عىل
أمام وعواطفه شعوره لنا يصف لم الشاعر ولكن الصورة، هذه عىل يرشبون كانوا الذين
العينني جمال وذكر واألبصار، للقلوب فتنة الصورة أن ذكره الذي وكل العذراء صورة

الخاص. شعوره منها ينبعث ال مادية صور وكلها الجلناري وخدها اللمياء والشفة
برٍّا الدير حول للصيد يخرج كان وكيف القصري دير يف كشاجم الشاعر ويقول

وبحًرا:

ال��ن��خ��الِت إل��ى ح��ل��وان ف��ج��ن��ات وس��ف��ح��ه ال��ق��ص��ي��ر دي��ر ع��ل��ى س��الٌم
وم��ن��ت��زه��ات��ي م��واخ��ي��ري وك��ان��ت م��آرٌب ب��ه��ن ل��ي ك��ان��ت م��ن��ازل
م��ن��ح��دراِت ال��س��ف��ن ف��ي وم��ن��ص��رف��ي م��راك��ب��ي ال��ج��ي��اد ك��ان ج��ئ��ت��ه��ا إذا
ال��ظ��ل��م��اِت ف��ي األن��س��ي وأق��ت��ن��ص ع��ي��ن��ه��ا وح��ش��ي ب��األس��ح��ار ف��أق��ن��ص
م��وات��ي ال��ن��دي��م ي��ه��وى م��ا ك��ل ع��ل��ى م��ه��ذٍب أغ��ر ب��س��اٍم ك��ل م��ع��ي
ال��ش��ب��ك��اِت ف��ي ِص��ي��د وم��م��ا ع��ل��ي��ن��ا، ك��الب��ن��ا أم��س��ك��ت��ه م��م��ا ول��ح��م��ان
وُط��ه��ات��ي ُغ��ل��م��ت��ي م��ن ك��ث��رٍة ع��ل��ى ط��ب��خ��ة ب��اش��رت ش��ئ��ت م��ا إذا وك��ن��ت
وال��ل��ح��ظ��اِت ال��ط��رف ف��ت��ور ش��دي��د ك��أس��ه��ا ي��ح��م��ل ال��تِّ��ب��ر م��ث��ل وص��ف��راء
ال��ح��رك��اِت أع��ط��اف��ه م��ن ت��ع��لَّ��م اه��ت��زازه ع��ن��د ال��ب��ان ق��ض��ي��ب ك��أن
ح��ي��ات��ي ال��س��رور أي��ام وت��ص��ح��ب ل��ذَّت��ي م��ش��ارب ل��ي ت��ص��ف��و ه��ن��ال��ك

قصائد، عدة يف نظمها وحكايات حوادث القصري دير يف فله تميم األمري الشاعر أما
املدح يف قصائده لعدة مطلًعا القصري دير موضوع اتخذ أنه القصري بدير كلفه به وبلغ
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لقصائدهم، مطلًعا واألطالل الديار يتخذون العرب شعراء من القدماء كان ما نحو عىل
مرة: يقول فهو

ف��ال��ج��س��ر ف��ال��ش��ط ال��غ��رَّاء ال��ج��ي��زة إل��ى ال��ن��ه��ر إل��ى ال��ق��ص��ي��ر دي��ر م��ن ال��س��ف��ح س��ق��ى
ال��ق��ط��ر ُم��س��ب��ل ال��ح��ي��ا َع��ذْب ال��ص��ب��ا ض��ع��ي��ف م��خ��ي��م ك��ل ال��ُغ��ر ال��غ��ادي��ات م��ن
وال��زه��ر ال��ن��ور م��ن وش��يً��ا وأل��ب��س��ه��ا ري��اض��ه��ا أج��اد ص��وبً��ا ج��اده��ا إذا
ُخ��ض��ر ب��أق��ب��ي��ٍة ��ت ح��فَّ خ��ل��وق��ي��ٍة ون��م��ارٍق ِم��ْس��ك��ي��ة بُ��س��ٍط ف��م��ن
ال��ن��ح��ر ع��ل��ى ال��خ��دود ف��ي أُري��ق��ت دم��وٌع ج��ائ��ًال ال��ش��ق��ائ��ق ف��وق ال��ن��دى ك��أن
ال��ش��ح��ر ع��ن��ب��ر أو ال��ِم��ْس��ك ف��ت��ي��ت ب��ري��ح ت��ض��وَّع��ت ب��ي��ن��ه��ن ج��ال��ت ال��ري��ح إذا
خ��م��ر وف��ي س��م��اع ف��ي إال ل��ه��و وال وال��ص��ب��ا ال��ل��ه��و س��وى ع��ي��ٌش ال خ��ل��ي��ل��يَّ
أم��ر ع��ل��ى ي��دوم ال ص��ع��بً��ا ال��ده��ر أرى ف��إن��ن��ي ص��رًف��ا ال��راح ك��ئ��وس ف��ح��ث��ا

ثانية: مرة ويقول

وال��ع��ق��اِر ال��ص��ب��ا ع��ل��ى ورواح ب��ك��ور م��ن ل��ي ال��ق��ص��ي��ر ب��دي��ر ك��م
أداري ل��س��ت ال��وق��ار ق��ل��ي��ل ـ��ف ال��ق��ص��ـ م��ن أُح��ب ب��م��ا أخ��ل��و ح��ي��ث
ب��ن��ه��اِر وص��ل��ت��ه وظ��الم ب��غ��ب��وق ش��ددت��ه ص��ب��وح ك��م
ال��ع��ذاِر خ��ل��ي��ع ع��ازًف��ا ق��اص��ًف��ا ع��ش��يٍّ��ا ت��روح أن ال��ع��ي��ش إن��م��ا

قيل ما ولعل الدير، هذا يف قيلت التي هذه هي وُفحًشا مجونًا قصائده أشد ولعل
الدير هذا بهدم هللا بأمر الحاكم الفاطمي الخليفة يأمر أن يف سببًا كان القصري دير يف

للهجرة. الخامس القرن مستهل يف
عليها برئ وبقربه الحبش ِبركة شاطئ عىل كان الذي حنا مار دير عن نقول كذلك
املكان هذا يقصدون الشعراء وكان عندها، ويرشبون إليها الناس يجتمع جميز شجرة
اإلخشيد: بن أونوجور شعراء من وهو البرصي بن العباس قول ذلك فمن ويصفونه،

ف��ان��ذع��ر ف��ؤادي ال��ش��وق ذع��ر ق��د واس��ق��ن��ي أدره��ا ال��ك��أس ح��ام��ل ي��ا
ف��ص��ف��ر ف��ي��ه��ا ال��ط��ي��ر ت��داع��ى إذ أح��س��ن��ه��ا م��ا ال��ِب��رك��ة ت��رى أم��ا
ان��ح��در إذا م��ائ��ه��ا م��س��ي��ل ُح��س��ن ت��رى أم��ا ن��وَّاره��ا، ت��رى أم��ا
م��تَّ��ج��ر م��ن ب��ه��ا ل��ي��س م��ب��ذول��ٌة ب��ه��ا ال��دن��ان��ي��ر ُص��ف��ر ك��أن��م��ا
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ف��ان��ت��ث��ر ال��ن��واح��ي ت��ل��ك ف��ي ن��ث��ر أل��وان��ه ف��ي ال��ج��وه��ر ك��أن��م��ا
ال��ب��در ب��ت��ب��دي��د ال��روض ذل��ك ف��ي ول��ع��ت ج��واٍد ك��ف ك��أن��م��ا
ل��ق��ط��ر ال��ت��ش��اج��ي ل��وال ال��ن��دى دم��ع أج��ف��ان��ه ف��ي ال��ن��رج��س وأب��ي��ض
م��ن��ك��س��ر ب��ل��ح��ظ م��ع��ش��وٍق ن��ظ��رة أت��راب��ه إل��ى ال��ورد ون��ظ��رة
ك��در ف��ي إال ال��ع��اش��ق ع��ي��ش��ة م��ا ب��ال��ج��وى إال أه��ل��ك ف��م��ا دع��ن��ي

املعز: بن تميم ويقول

وت��ع��ود م��رة ت��ه��م��ي ال��غ��ي��ث م��ن رع��ود س��ق��ت��ك م��رح��ن��ا دي��ر أي��ا
غ��ي��د ب��ال��ُم��دام��ة ع��ل��ي��ن��ا ي��ط��ف��ن أوان��س ُرب��اك ف��ي واص��ل��ت��ن��ا ف��ك��م
ُخ��دود ال��ج��ن��ي ال��ورد ع��ن ون��اب��ت م��ب��س��ٌم ف��ي��ك ال��ض��ح��ى ن��ور ع��ن ن��اب وك��م
نُ��ه��ود ح��م��ل��ه��ن م��ن وأث��ق��ل��ت��ه��ا ف��ض��ة ق��ض��ب��ان ال��ك��ث��ب��ان ع��ل��ى وم��اس��ت
ُه��ج��ود ال��زم��ان وأي��ام ول��ه��ٍو ص��ب��اب��ٍة ث��وب��ي ب��ي��ن أغ��دو ل��ي��ال��ي
ح��م��ي��د ال��غ��ان��ي��ات ف��ي أث��رى وإذ ل��ي��ل��ه��ا ال��ش��ي��ب ي��وق��ظ ل��م ل��م��ت��ي وإذ

األديرة حول الطبيعة مظاهر بعض وصف عىل يقوم كان مرص يف األديرة فشعر
والراهبات. بالرهبان وعبثهم بها ولهوهم الشعراء قصف وعىل

يف املرصيني أن ذكرنا فقد مرص، يف الطبيعة شعر مجرى يَجري مما الوصف وشعر
اقتناء ويُحبُّون واملأكل، واملسكن امللبس يف يشء كل يف الرتف إىل يميلون كانوا العرص هذا
مرص شعراء فوصف ووفرتها، أموالهم لكثرة نظًرا ذلك؛ كل يف وغالوا والنفائس، التُّحف
عنها، الحديث من أكثروا التي هي وحدها الطبيعة تكن فلم نظرهم، تحت وقع ما كل
املختلفة، بأنواعها والفواكه شاهدوها التي الطرائف وأنواع املختلفة املنشآت ذكروا بل
زبيد بن حسن عيل أبي الشاعر قول ذلك فمن الفن، ذلك يف جميًعا مرص شعراء واشرتك

الجمايل: بدر بن األفضل الوزير أقامها التي الفرح خيمة وصف يف األنصاري

ال��ه��م��م ه��ذه م��ن��ه��ا ال��ع��ج��ز وأب��دت األم��م ش��أوك ع��ن ق��ص��رت ف��ق��د م��ج��ًدا
ُح��ل��م أم م��ن��ك ن��راه م��ا وي��ق��ظ��ٌة ف��ل��ٌك أم اآلن نُ��ص��ب��ت م��ا أخ��ي��م��ٌة
ال��خ��ي��م ال��س��ه��ا أف��ق ع��ل��ى ع��ل��وٍّا ت��س��م��و أن ق��ب��ل��ك األف��ك��ار ف��ي ي��خ��ط��ر ك��ان م��ا
ش��م��م ب��ه��ا ت��ي��ٍه م��ن ال��ده��ر م��ارن ف��ي ش��اه��ق��ًة ش��م��اء ب��ه��ا أت��ي��ت ح��ت��ى
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ك��ل��ه��م ال��ن��اس وأن��ت اح��ت��وت��ك إن ف��ل��ًك��ا ت��ك��وي��ن��ه��ا ع��ل��ى ال��دل��ي��ل إن
َع��ل��م أن��ه��ا ِع��ل��ًم��ا ل��يُ��ب��ص��ر ح��ت��ى ن��اظ��ره ال��ص��ي��ن ب��الد ف��ي م��ن ي��م��د
واألج��م اآلس��اد ت��ج��اوره��ا أض��ح��ت ب��ه��ا ال��ظ��ب��اء وآرام ال��ك��ن��اس ت��رى
ح��رم أن��ه��ا م��ن��ه��ا ت��ح��ق��ق��ن ل��م��ا م��واض��ع��ه��ا ف��ي��ه��ا ل��زم��ت ق��د وال��ط��ي��ر
م��زدح��م ال��ج��ي��ش��ي��ن وك��ال م��ص��وٌر ج��وان��ب��ه��ا ف��ي وج��ي��ٌش ج��ي��ٌش ل��دي��ك
وم��ن��ه��زم ف��ي��ه��ا م��ن��ه��م ف��ُم��ق��دٌم م��وك��ب��ه��ا م��اج ح��رك��ت��ه��ا ال��ص��ب��ا إذا
وال��ل��ج��م ال��ح��زم ع��ن��ه��ا تُ��ن��زع ف��ل��ي��س ب��ه��ا تُ��غ��ي��ر ال��الت��ي خ��ي��ل��ك أخ��ي��ل��ه��ا
م��ق��ت��ح��م ال��ح��رب ل��غ��م��ار ف��ك��ل��ه��م أب��ًدا يُ��ق��ِدم��وا أن أب��ط��ال��ه��ا ع��لَّ��م��ت
وال��ق��م��م األس��ي��اف ت��س��ال��م��ت ف��ق��د ال��ردى س��ط��وة ي��خ��اف��وا أن أم��ن��ت��ه��م
ه��رم أع��م��اره��م ع��ل��ى ي��س��ت��ط��ي��ل ال ب��ه��ا ف��ال��ق��اط��ن��ون ج��ن��ٌة ك��أن��ه��ا
ص��م��م س��م��ع��ي��ه��م��ا وف��ي ل��ل��ف��رق��دي��ن تُ��ح��دِّث��ه ِس��رٍّا ل��ه��ا ف��خ��ل��ن��ا ع��ل��ت
ال��دي��م ك��ف��ك ف��ي ف��وق��ه��ا ه��م��ت وق��د ع��ج��ٌب ف��ال زه��ًرا أرض��ه��ا أن��ب��ت��ت إن
األم��م ت��س��ت��ب��ش��ر ب��ه ف��أًال أص��ب��ح��ت ط��ائ��ره��ا ال��م��ي��م��ون ال��ف��رح خ��ي��م��ة ي��ا

أن دون ومتنزهات بساتني من شاطئيه عىل وما مرص» «نيل املرصيون يرتك لم
رأينا ما نحو عىل منه مياهها تستمد التي والِربك وأمواجه مياهه ويصفوا يذكروه،
فالشاعر الشعراء، حديث من حظها الجيزة أهرام نالت وكذلك وتميم، أمية شعر يف

يقول: ٣٨٧ه سنة املتوىف الحاجب جعفر بن حسن بن الوهاب عبد

ص��ع��د وف��ي ع��ل��ٍو ف��ي ل��ل��ع��ي��ن ب��رزا إذ ال��ه��رم��ي��ن إل��ى ان��ظ��ر
ال��ك��ب��د ح��رارة ل��ط��ول ظ��م��ئ��ت ق��د ال��ع��ري��ض��ة األرض وك��أن��م��ا
ال��ول��د ل��ُف��رق��ة اإلل��ه ت��دع��و ب��ارزًة ال��ث��دي��ي��ن ع��ن ح��س��رت
ال��ك��م��د م��ن وي��ن��ق��ذه��ا ريٍّ��ا ي��ش��ب��ع��ه��ا ب��ال��ن��ي��ل ف��أج��اب��ه��ا

اد: الحدَّ ظافر ويقول

ال��ع��ج��ي��ب ال��ه��ول أب��و وب��ي��ن��ه��م��ا وان��ظ��ر ال��ه��رم��ي��ن ب��ن��ي��ة ت��أم��ل
رق��ي��ب ب��ي��ن��ه��م��ا ل��م��ح��ب��وب��ي��ن رح��ي��ل ع��ل��ى ع��م��ارت��ي��ن ك��م��ث��ل
ن��ح��ي��ب ع��ن��ده��م��ا ال��ري��ح وص��وت دم��وع ت��ح��ت��ه��م��ا ال��ن��ي��ل وم��اء
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اليمني: عمارة ويقول

م��ص��ِر ه��رم��ي إت��ق��ان��ه��ا ف��ي تُ��م��اث��ل ب��ن��ي��ة ال��س��م��اء ت��ح��ت م��ا خ��ل��ي��ل��ي
ال��ده��ِر م��ن ي��خ��اف ال��دن��ي��ا ظ��اه��ر ع��ل��ى م��ا وك��ل م��ن��ه ال��ده��ر ي��خ��اف ب��ن��اء
ف��ك��ري ب��ه��ا ال��م��راد ف��ي ي��ت��ن��زه ول��م ب��ن��ائ��ه��ا ب��دي��ع ف��ي ط��رف��ي ت��ن��زه

عىل يدل مما الرسج أنوار من زينة عليها نخلة يصف قالقس ابن الشاعر وقال
الفاطمي: العرص يف والتأنق للزينة املرصيني ُحب

ال��ل��ه��ب ب��ث��م��ار ب��اس��ق��ات ه��ذه ل��وال ال��ن��خ��ل ع��ه��دن��ا م��ا
ذه��ب م��ن ق��ن��وات��ه��ا ف��ي ف��ه��ي ف��ض��ة م��ن ل��ه��ا ال��غ��ي��ث ه��ط��ل
ال��م��رت��ع��ب أن��م��ل وت��ح��اك��ي ح��اف��ات��ه��ا ع��ل��ى ال��س��رج ت��ل��ع��ب
ال��ط��رب خ��م��ر ��ك��ر ل��ل��سُّ ه��زه��ا أل��س��ن��ة أح��س��ب��ه��ا ول��ق��د

الشمعة: يف الزبري بن املهذب ويقول

ال��م��ع��ذب ال��م��س��ت��ه��ام ص��ف��ات ت��ح��وز أن��ه��ا غ��ي��ر ه��وى ع��ن ال وم��ص��غ��رة
ت��ل��ه��ب وف��رط وت��س��ه��ي��ًدا وخ��ف��ًق��ا وأدم��ًع��ا واص��ط��ب��اًرا وس��ق��ًم��ا ش��ج��ونً��ا
ال��م��خ��ض��ب ب��ال��ب��ن��ان س��الًم��ا ي��رد ك��م��ع��ص��م ك��ان��ت ال��ري��ح ج��م��ش��ت��ه��ا إذا

الشعر أطوار من الطور هذا يف مرص شعراء وصفه ما ذكرت لو األمر بي ويطول
يف عنه يتحدثوا أن دون شيئًا يرتكوا لم فالشعراء الشعر، ازدهار عهد وهو املرصي
شعرهم، فيه وأنشدوا حولهم بما فتأثروا حسهم ودق شعورهم رقت فقد أشعارهم،
املرصية الحياة من أُخذت خالصة مرصية حرضية صور بها أتوا التي الصور وجميع
مقومات من واملبالغة وصفهم، يف الشعراء مبالغة نالحظ أننا غري عرصهم. يف كانت التي
إىل الفراعنة عرص منذ وحياتهم املرصيني حديث يف واضحة نراها املرصية، الشخصية
الوسطى العصور يف مرص تركته وما آثار، من املرصيني قدماء تركه ما إىل ونظرة اآلن.
يف باملبالغة املرصيني كلف عىل للداللة تكفي الحياة مظاهر من اآلن نراه وما بناء، من

وصفهم. يف شديدة مبالغة يُظهرون مرص شعراء نرى أن إذن غرابة فال يشء، كل
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اإلسماعيلية الشيعية الدعوة شعر

يدين كان التي العقائد عن يختلف ا خاصٍّ دينيٍّا مذهبًا يحملون كانوا الفاطميني أن ذكرنا
الفاطميون إليها يدعو كان التي اإلسماعيلية الشيعية العقائد بدأت وقد املرصيون، بها
شيئًا انترشت ثم للهجرة، الثالث القرن يف والسرت الخفاء من جو يف مرص إىل تترسب
الدعاة من عدد مرص يف وُوِجَد املغرب، بالد يف الفاطمية الدولة تأسيس بعد فشيئًا
يدعونه باملغرب الفاطمي الخليفة مرص يف اإلسماعيلية وَكاتََب اإلسماعييل، للمذهب

.٣٥٨ سنة الفتح وتم اإلخشيديني من مرص النتزاع
غريهم، يفهمها وال لهم املنتسبني غري يعرفها ال خاصة مصطلحات للفاطميني وكان
باألئمة اتصلوا الذين الشعراء أن ذلك املرصي؛ الشعر يف تأثري الفاطمية للعقائد فكان
يستعمل أن الشاعر ويتعمد األئمة، عىل املذهب صبغها التي بالصفات يمدحونهم كانوا
الشاعر أمعن وكلما ودعاته، املذهب علماء عليها اصطلح التي املصطلحات شعره يف
قيمة ازدادت شعره يف الخاصة الدينية الصفات وإدخال املصطلحات هذه استخدام يف
عىل الشعراء فكان جاريه، وزاد عطاؤه وكثُر الدعوة رجال وكبار األئمة عند الشاعر
الوقت ويف شأن. الدعوة مراتب يف لهم يكون أن دون والعقائد لألئمة دعاة النحو هذا
يف أرسع فالشعر الدين، عن بالخروج الفاطمي املذهب اتهام سبب الشعراء كان نفسه
فقط، مذهبهم أتباع إال يَقربها ال الدعاة وُكتب العلماء، ُكتب من الناس أفواه عىل االنتقال
يختلف؛ فالشعر كذلك ذلك كان فإذا لهم، استجاب من إال يحرضها ال ِحكمتهم ومجالس
زخرت التي األبيات تلك إىل مستمع سمع فإذا الرواة، ويرويه الناس بني يسري ألنه
باطنية تأويالت من فيها وما املذهب بعقائد إملام له يكون أن دون الفاطميني بعقائد
اآلن ونقرأ الشاعر. إليه قصد وما الشعر هذا يف جاء ما معنى يدرك أن يستطيع ال فهو
مدح يف الغلو شدة من به ُوِصَف وما األندليس هانئ ابن عن واملؤرخني النقاد أقوال
النقاد كان فلو جملة، الدين عن بالخروج بعضهم رماه حتى الفاطمي هللا لدين املعز
وقصد الشاعر أراده ما معرفة حاولوا أنهم أو هانئ ابن لشعر الباطني التأويل يعرفون
بالعقائد املشحون الشعر هذا الشاعر، يف قالوه مما كثري عن يرجعون لرأيناهم إليه
إن حتى نظرهم، يف ُكفر ألنه عليه؛ الناس إقبال وعدم ضياعه يف سببًا كان اإلسماعيلية
فالعماد به، يستشهدوا أن أو عنه يتحدثوا أن رفضوا املرصي الشعر مجاميع أصحاب
عن قال الخامسة املائة شعراء شعر خريدته يف يجمع أن أراد عندما مثًال األصفهاني
أحسن وإن رشًعا أساء ألنه حطه؛ عىل غلوه لفرط عازًما «وكنت الشاعر: الضيف ابن
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ظاهر، الفضل من بحظ ظافر «أقول اد: الحدَّ ظافر عن وقال كفًرا.» فيه أظهر بل شعًرا
من أنه لوال أكمله وما سافر، والسالسة الرقة بوجه وشعره وافر، أدبه أن عىل نظمه يدل
العصور يف مرص رأتها التي العديدة األحداث كانت كما غافر.» له وهللا املرصي مداح
دواوين بينها ومن الفاطمي العرص يف أُلِّفت التي الُكتب أكثر ضياع يف سببًا الوسطى
بعض ُحفظت كما العقائد، شعر يف مقطوعات بعض ُحفظت فقد ذلك ومع الشعراء،
سنة بالقاهرة املتوىف املعز بن تميم األمري ديوان مثل العقائد بشعر زخرت التي الدواوين
عىل عثرنا كما ٤٧٠ه. سنة بالقاهرة املتوىف الدعاة داعي الدين يف املؤيد وديوان ٣٧٥ه،
مجهول لشاعر وهي كله العربي الشعر يف نوعها يف فريدة تكون تكاد كاملة قصيدة
من الثاني النصف يف أي الفاطمي؛ باهلل العزيز شعراء من وكان باإلسكندراني يُعرف
من إلمام وأخ اإلسماعيلية الدعوة أئمة من إمام ابن تميم فاألمري للهجرة. الرابع القرن
أُرسته، بعقائد شعره يف ويلم الفاطمية باملصطلحات وأخاه أباه يمدح وكان أئمتهم،

أخيه: مدح يف مرة يقول فهو

ال��ب��ش��ر م��ن ج��س��م ف��ي ال��ق��دس م��ن روٍح س��وى ال��ع��ال��م��ي��ن م��ل��وك دون أن��ت م��ا
وال��ق��م��ر ال��ش��م��س ح��د ج��از ت��ن��اه��يً��ا ج��وه��ره م��ن��ك ت��ن��اه��ى ل��ط��ي��ف ن��وٌر
وال��م��در األرض وب��س��ط ال��ه��ي��ول��ى خ��ل��ق س��ب��ق��ت ال��ت��ي األول��ى ال��ع��ل��ة م��ن م��ع��ن��ى
م��ؤت��م��ر خ��ي��ر ف��ي��ه��م ل��ل��ه وأن��ت م��ت��ص��ل ال��خ��ل��ق دون ب��ال��ل��ه ف��أن��ت
م��ض��ر م��ن ال��غ��راء ِخ��ي��رت��ه وأن��ت م��رس��ل��ه ن��س��ل م��ن آي��ت��ه وأن��ت
ال��زه��ر األن��ج��م م��ل��ي��ك وك��ن��ت م��ث��ًوى وس��اك��ن��ه��ا ب��ال��دن��ي��ا ت��رَض ل��م ش��ئ��ت ل��و
ح��ص��ر وف��ي ع��ج��ز ف��ي ع��ن��ك ب��أن��ه��ا درت ف��ي��ك األل��ب��اب ت��ف��اط��ن��ت ول��و

نفس ألن امللوك؛ من كغريه ليس بأنه اإلمام يمدح الشاعر نرى األبيات هذه ففي
النفس هذه وأن ترابي، كثيف جسم يف حلت قدسية روح هي اللطيفة الرشيفة اإلمام
العقل أن وبما — األوىل العلة هنا الشاعر سماه الذي — الكيل العقل تناسب اللطيفة
مبدعات أقرب هو األول العقل كان وملا الهيوىل، لخلق سابق فهو هللا خلق ما أول هو
هذه عىل هللا إىل املخلوقات أقرب العقل مثل هو الذي اإلمام فكذلك سبحانه، إليه هللا
آية اإلمام وأن تعاىل، باهلل متصل األول العقل ممثوله ألن تعاىل باهلل متصل وهو النسبة،
يستمر وهكذا الكربى، هللا آية هو العقل ممثوله ألن محمد؛ النبي نسل من تعاىل هللا
باهلل العزيز اإلمام شقيقه مدح يف الفاطمية والعقائد اآلراء هذه استغالل يف تميم األمري
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بتطبيق ذلك إىل التوسل دون املديح هذا يف أشعاره فهم إىل نصل أن نستطيع ال بحيث
واملمثول». املثل «نظرية سميتها التي النظرية

فيقول: باطنية، بصفات اإلمام أخاه تميم األمري يمدح أخرى ومرة

ُم��ش��ك��ل أم��ر ك��ل ف��ي وش��ه��اب��ه ع��ب��اده ع��ن��د ال��رح��م��ن ُح��ج��ة ي��ا
يُ��ق��ب��ل ل��م ف��ص��وم��ه ب��ك، م��ت��ق��ربً��ا ص��وم��ه ف��ي ي��ك��ن ل��م م��ن

وصفة الباطنية املعاني من معنى وهو األرض يف هللا حجة بأنه إمامه يصف فهو
أمور يف عليهم أُشكل ما للناس يبنيِّ الذي النور هو اإلمام إن ويقول األئمة. صفات من
تُقبل ال الدين فرائض إن تقول التي الفاطميني عقيدة إىل يشري الثاني البيت ويف الدين،

وواليته. اإلمام بطاعة اقرتنت إذا إال عمًال أحد من يقبل ال فاهلل األئمة والية بعد إال
العرص هذا يف شاعر أول هو موىس بن هللا هبة الدين يف املؤيد الشاعر ولعل
كل جعل الشاعر ألن الفاطمية؛ بالعقيدة متأثر ديوانه وكل شعره، ديوان إلينا وصل
قصائده ومأل الشعر موضوعات من آخر موضوًعا يتناول ولم األئمة، مدح يف قصائده
ُكتب من الشعري الديوان هذا نتخذ أن نستطيع إننا حتى الفاطمية، باملصطلحات كلها
مرتبة إليه وكانت اإلسماعيلية الدعوة علماء من عاِلًما الشاعر هذا كان الفاطمية. العقائد
فليس شأنه؛ رفع إىل نزوًعا بالُحجة الفاطمي باهلل املستنرص اإلمام به ولقَّ الدعاة، داعي
بنرش يتصل ما كل إىل يتفرغ وأن العلم إىل الكبري العاِلم هذا مثل ينقطع أن غريبًا
يقول فهو وتأويًال، علًما ُملئت ديوانه ضمها التي أشعاره ترى ولذلك الناس؛ بني الدعوة

مذهبه: مخالفي ملكارسة وضعها التي منظوماته إحدى يف

أص��داف وه��م��ا ُدر ف��ال��خ��ل��ق وال��ك��اف ت��رى ص��اح ي��ا ال��ن��ون م��ا
ه��ج��ا ك��ل ال��ُح��ج��ى ذي م��ن م��س��ت��وج��ب ه��ج��ا ح��رف��ي ظ��ن��ه��م��ا ال��ذي إن
ال��ه��ج��اء م��ن ح��رف��ان ع��م��ي ي��ا وال��س��م��اء ب��األرض ك��اف��ل ه��ل
ب��ال��ع��رف��ان ال��م��رء ن��ج��اة إن ال��ح��رف��ان م��ا ق��وم ي��ا ��م��وا ت��ف��هَّ
ك��ال��م��ح��م��ول ال��ح��ام��ل وال ك��ال، ك��ال��م��ف��ع��ول ال��ع��ال��م ف��اع��ل م��ا
وال��ت��ح��م��ا م��ن��ه��م��ا اإلل��ه ص��ن��ع ان��ت��ظ��م��ا ال��ل��ذان وال��ن��ون وال��ك��اف
ال��م��وج��ود ال��م��ش��اه��د ه��و ل��م��ن ال��وج��ود ي��أت��ل��ف وع��ن��ه��م��ا
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ال��ح��ي��اة؟ م��ن��اب��ع وع��ن��ه��م��ا ال��م��وات م��ن ي��ك��ون��ان أن��ى

مقدار وهلة ألول يدرك الدين يف املؤيد الشاعر نظم من األبيات هذه مثل فقارئ
أدق تكون تكاد الروحانية الحدود أو اإلبداع قضية فإن الفاطمية، باملصطلحات تأثرها
«الكاف» إىل يشري األبيات هذه يف واملؤيد الفاطميني. والعلماء الدعاة كل عالجه موضوع
إِذَا أَْمُرُه ََّما ﴿إِن تعاىل: قوله من «ُكن» لفظ منهما تأتلف اللذان الحرفان وهما و«النون»
التي الكلمة هي «ُكن» إن قالوا الفاطميني أن غري َفيَُكوُن﴾، ُكن َلُه يَُقوَل أَن َشيْئًا أََراَد
تهٍج بحريف ليسا و«النون» «الكاف» وإن خلق من فيهما وما واألرض السموات بها قامت
هللا أقسم وقد الشأن، عظيما القدر جليال روحانيان َمَلَكان هما بل العامة يتوهم كما
«فالكاف» مخلوقاته، بأعز إال يُقسم ال تعاىل وهللا َواْلَقَلِم﴾ ۚ ﴿ن قوله: يف وتعاىل سبحانه
وبالعقل بالسابق عندهم القلم ويُسمى املحفوظ، اللوح إىل رمز و«النون» «القلم» إىل رمز
اللوح وا وسمُّ الكيل، العقل عن الفالسفة ذكرها التي والخصائص الصفات كل له وجعلوا
أوجد وبواسطتها واللوح القلم ومن الكلية، بالنفس الفالسفة عند يسمى ما وهو بالتايل
تهٍج. بحريف وليسا العالم كافال فهما واألرض السموات يف املخلوقات جميع تعاىل هللا

قصائده: إحدى يف الدين يف املؤيد ويقول

ال��زاه��ره ب��أن��واره��ا وأه��ًال ال��ط��اه��رة ال��ِع��ت��رة ع��ل��ى س��الٌم
وال��ح��اض��ره ب��ادي��ه ال��خ��ل��ق أب��ي آدم ع��ل��ى ب��ديٍّ��ا س��الٌم
ال��دائ��ره ب��غ��ى م��ن ع��ل��ى أُدي��رت ب��ط��وف��ان��ه م��ن ع��ل��ى س��الٌم
ال��ن��ائ��ره ب��ه أح��ف��ت غ��داة ال��س��الم أت��اه م��ن ع��ل��ى س��الٌم
ج��ائ��ره ف��راع��ن��ٍة ُع��ص��اة ب��ال��ع��ص��ا ق��اه��ٍر ع��ل��ى س��الٌم
ن��اص��ره َش��ُرَف��ْت ب��م��ب��ع��ث��ه ال��ذي ع��ي��س��ى ال��روح ع��ل��ى س��الٌم
اآلخ��رة ف��ي ال��ش��ف��اع��ة ول��ي أح��م��د ال��م��ص��ط��ف��ى ع��ل��ى س��الٌم
ال��زاه��ره األن��ج��م وأب��ن��ائ��ه ح��ي��دٍر ال��م��رت��ض��ى ع��ل��ى س��الٌم
ال��ق��اه��ره ص��اح��ب أي��ا ل��دي��ك ف��م��ح��ص��ول��ه��م ع��ل��ي��ك س��الٌم
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ولكنه ذريته، من واألئمة طالب أبي بن عيل وعىل األنبياء جميع عىل يُسلِّم فالشاعر
عقيدة ألن القاهرة»؛ صاحب أيا لديك «فمحصولهم عرصه: إلمام بقوله هذا سالمه ختم
قبله جاءوا الذين واملرسلني األنبياء كل أدوار جمع محمًدا النبي أن إىل تذهب الفاطميني
وهكذا. دوره يف إبراهيم وهو النحو هذا عىل آدم فهو دوره، يف آدم مثل دوره يف فهو
وأوصيائهم لألنبياء حدث ما وأن السابقني األنبياء كل أدوار جمع محمًدا النبي فكأن
واحدة فاألدوار دوره، وأئمة ووصيه محمد النبي عرص يف أيًضا يحدث دورهم وأئمة
هذه عىل أيًضا األدوار مجمع فهو النبي مقام يقوم واإلمام مختلفة، أشكاًال تتخذ ولكنها
قصيدة ويف السابقة. الدين يف املؤيد قصيدة نفرس أن نستطيع النحو هذا وعىل الصورة.

إمامه: يف يقول فهو األنبياء، وبني األئمة بني قارن أيًضا للمؤيد أخرى

م��ض��ال ع��دوٍّا إال أراه ال م��داٍج ال��ع��دو م��ث��ل وص��دي��ق
ش��ك��ال ال��ن��اس ف��ي ل��ل��م��س��ي��ح أرى م��ا ب��ج��ه��ٍل ف��ق��ال ح��ائ��ًرا ج��اءن��ي
ك��ه��ال ال��ن��اس وك��لَّ��م ص��ب��يٍّ��ا ال��م��ه��د ف��ي ال��ل��ه ك��لَّ��م ق��د ع��ي��س��ى إن
ط��ف��ال واإلم��ام��ة ال��ُم��ل��ك ح��وى ق��د م��ع��دٌّ األن��ام م��ول��ى ه��ذا ق��ل��ت:
م��ه��ال ال��ف��ه��م ن��اق��ص ي��ا م��ه��ًال ق��ل��ت: ج��ه��اًرا ال��م��وات أح��ي��ا ع��ي��س��ى ق��ال:
ج��ه��ال م��ات م��ن ب��ال��ِع��ل��م يُ��ح��ي��ي ه��و م��ع��دٌّ األن��ام م��ول��ى ه��ذا إن
ت��ج��لَّ��ى إن ال��ع��م��ى ي��ج��ل��و م��ع��دٌّ ي م��وال ق��ل��ت: ال��ع��م��ى أب��رأ ع��ي��س��ى ق��ال:
ع��ق��ال ف��ي��ه ل��ي ب��يَّ��ن��ت ب��اط��ن��يٍّ ب��ج��واٍب أج��ب��ت��ن��ي ح��س��ب��ي ق��ال:
ُم��دال وُرح��ت ال��ه��دى إلم��ام ب��ف��ض��ٍل م��ق��رٍّا ع��ن��ي ول��ى ث��م

األئمة أدوار مقابلة يالئم ما منها يأتي حتى املعاني عىل يتحايل هنا فالشاعر
صبيٍّا هللا كلم فعيىس الباطنية؛ تأويالته إثبات يف اللفظية الحجة ويتخذ األنبياء بأدوار
بعلمه يُحيي واملستنرص املوات أحيا وعيىس طفًال، امُللك حوى باهلل املستنرص وإمامه
كلها وهذه النفوس، يف الشك غياهب يُجِيل واملستنرص العمى أبرأ وعيىس الجهل، ميت

الباطنية. علومهم يف الدعاة بها يأتي أن استطاع التي الخالصة الباطنية املعاني من
بقوله: الحافظ إمامه يمدح األخفش محمد بن عيل الحسن أبو الرشيف والشاعر

ص��م��دا ف��رًدا ال��ح��اف��ظ ي��رى م��ن ت��ح��ري��م��ه��ا ي��رى ج��ري��اٍل ِص��رف
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وه��دى ن��وٌر ال��ع��ق��ل ط��ري��ق م��ن أن��ه إال ال��ع��ي��ن ف��ي ب��ش��ٌر
ج��س��دا ن��راه أن وت��ع��ال��ى أع��ي��ن��ن��ا ت��درك��ه أن ج��لَّ
ح��م��دا م��ن ب��ه ال��ل��ه س��م��ع راك��ٍع ُزل��ف��ى ال��ت��س��ب��ي��ح ف��ي ف��ه��و
يُ��ع��ب��دا أن إج��الل��ه م��ن ك��اد ب��ان��يً��ا ف��ي��ه األف��ك��ار تُ��درك

عن فاإلمام األئمة، بها ُخصَّ التي الباطنية الصفات بهذه إمامه مدح فالشاعر
والعقل الكيل، العقل مثل أي نور؛ هو — الباطنية العلمية العبادة أي — العقل طريق
اإلمام، طاعة الراكعني وُزلفى جسدية، بحدود يُحد أن ويتعاىل باألبصار يُدرك ال الكيل
والتنزيه الرباءة تأويله الركوع يف والتسبيح والجسمانية، الروحانية الدين بحدود واإلقرار
من أحًدا بأن البيت هذا يف يُقر فالشاعر خلقه. من أحًدا يشبه أو يقاس أن تعاىل هلل
إذا اإلنسان أن إىل الشاعر يشري األخري البيت ويف اإلمام. إليه وصل ما إىل وصل الخلق
األول للعقل إجالله من اإلنسان فيكاد األول، للعقل مثل اإلمام وأن اإلمام، أمر يف فكر
الدين: يف املؤيد الشاعر يقول األخري البيت هذا ومثل اإلمام، وهو مثله يعبد أو يعبده أن

رب��ا ن��س��م��ي��ك وال ش��رك أه��ل ربٍّ��ا س��م��اه ال��م��س��ي��ح دون ل��س��ت

يوم املنرب اإلمام صعد وقد اإلمام مدح يف الدولة أنس ابن الرشيف قول أيًضا ومثله
العيد:

وك��الم��ه وج��ه��ه ف��ه��ذا وه��م��ًس��ا م��ق��ام��ه ه��ذا ال��ل��ه ف��إن خ��ش��وًع��ا
وس��الم��ه رب��ن��ا م��ن ت��ح��ي��ات��ه ب��روزه ي��وم ك��ل ف��ي ال��ذي وه��ذا

نجدها التي الباطنية املعاني من هي األبيات هذه يف وردت التي كلها املعاني فهذه
فاإلمام واملمثول» «املثل لنظرية التفسري يف تخضع وكلها الفاطمية، الدعوة ُكتب يف كثريًا
هللا ويد هللا بوجه املقصود هو وأنه املخلوقات، جميع من أرشف فهو الكيل العقل مثل
الكيل. العقل صفات بنفس اإلمام ُوِصَف ولذلك الكريم؛ القرآن يف وردت التي هللا وجنب
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اتخذوا الذين ومن املجيدين الشعراء من رزيك بن طالئع الصالح امللك الوزير وكان
يف يقول فهو األخرى، املذاهب وتهجني اإلسماعيلية الشيعية العقائد لنرش وسيلة الشعر

قصائده: إحدى

وج��ح��وده��ا إق��راره��ا اس��ت��وى ح��ت��ى ب��يِّ��نً��ا ض��الًال س��ل��ك��ت أم��ة ي��ا
ُوج��وده��ا اإلل��ه ب��ت��ق��دي��ر إال ت��ك��ن ل��م ال��م��ع��اص��ي أن إل��ى ِم��ل��ت��م
ُح��دوده��ا تُ��ق��ام أن ال��ش��ري��ع��ة م��ن��ع ب��زع��م��ك��م اإلل��ه ك��ان ذا ص��ح ل��و
ي��ري��ده��ا ث��م ال��ف��ح��ش��اء ع��ن ي��ن��ه��ى إل��ه��ن��ا ي��ك��ون أن وك��ال ح��اش��ا

وأثارت املعتزلة، وأثارها املسلمني أذهان شغلت التي املسألة تلك إىل يشري هنا فهو
أن عىل نة السُّ أهل وجمهور واالختيار، الجرب مسألة وهي املسلمني، علماء بني مجادالت
ذهبوا اإلسماعيلية الشيعة ولكن مخري، اإلنسان أن إىل تذهب واملعتزلة مجرب، اإلنسان
بل اختيار غري من يولد فهو أمور، يف ومخري أمور يف مجرب فاإلنسان وسًطا؛ مذهبًا
أما اختيار، بغري ويموت عليها، مجرب فهو حياته يف األحداث بعض وتصيبه مجرب، هو

فيها. مخري فهو أفعاله
شعراء جميع العقائد بهذه تأثر وقد مرص، يف الفاطمية العقائد لشعر أمثلة هذه
بعض نجد عندما بعيًدا ا حدٍّ التأثر هذا بلغ بل األئمة، ببالط اتصلوا الذين الحرضة
مدحهم يف العقائد بهذه شعرهم يف يلمون اإلسماعيلية عقيدة يعتنقوا لم الذين الشعراء
أملوا الذين نيني السُّ الشعراء لهؤالء مثال أصدق اليمني عمارة الشاعر ولعل لألئمة،
الفائز اإلمام فيها مدح مرص يف أنشدها قصيدة أول ففي شعرهم، يف الفاطمية بالعقائد

مطلعها: والتي رزيك بن طالئع الصالح امللك ووزيره

ال��نِّ��ع��م م��ن أَْوَل��ت ب��م��ا ي��ق��وم ح��م��ًدا وال��ه��م��م ال��ع��زم ب��ع��د ل��ل��ع��ي��س ال��ح��م��د

فيها: يقول

ال��ُخ��ط��م ُرت��ب��ة ف��ي��ه��ا ال��ل��ج��م ت��م��ن��ت ي��ٌد ل��ل��رك��اب ع��ن��دي ال��ح��ق أج��ح��د ال
أََم��م م��ن ال��ع��ص��ر إم��ام رأي��ت ح��ت��ى ن��ظ��ري م��ن ال��ِع��ز م��زار بُ��ع��د ق��َرب��ن
وال��ك��رم ال��م��ع��روف ك��ع��ب��ة إل��ى وف��ًدا وال��ح��رم ال��ب��ط��ح��اء ك��ع��ب��ة م��ن وُرْح��َن
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ح��رم إل��ى إال ح��رٍم م��ن ِس��رت م��ا ُف��رق��ت��ه ب��ع��د أن��ي ال��ب��ي��ت َدَرى ف��ه��ل
ِن��ق��م وم��ن ع��ف��ٍو م��ن ال��ن��ق��ي��ض��ي��ن ب��ي��ن ُس��رادق��ه��ا م��ض��روب ال��ِخ��الف��ة ح��ي��ث
ُظ��َل��م وم��ن ُظ��ْل��ٍم م��ن ال��ب��غ��ي��ض��ي��ن ت��ج��ل��و م��ق��دس��ٌة أن��واٌر ول��إلم��ام��ة
ِح��ك��م وم��ن ُح��ك��م م��ن ال��خ��ف��ي��ي��ن ع��ل��ى ل��ن��ا ت��ن��ص آي��اٌت ول��ل��ن��ب��وة

ألنه الفاطمية؛ العقائد عن كثريًا يتحدث أن الشاعر يستطع لم األبيات هذه ففي
استقر أن بعد ولكنه يسري، بقدر إال العقائد يعرف يكن فلم الدعوة مركز عىل وافد
امللك الوزير مجالس يف ومناقشاتهم العلماء جدل وسمع املرصية بالبيئة واتصل بمرص
شافعي ُسنيٍّا ظل أنه من بالرغم مدائحه يف بها تأثر العقائد، من شطًرا وعرف الصالح

الفاطمي: العاضد مدح يف يقول ولكنه املذهب،

وش��ه��ود أدل��ة ل��ل��ن��اظ��ري��ن وح��ي��دٍر ال��ن��ب��ي ش��ي��م م��ن وع��ل��ي��ك
ال��ج��ل��م��ود يُ��ص��دع دون��ه م��ن ب��ال��ذي ل��س��ان��ك ع��ن ي��ن��ط��ق وال��وح��ي
وع��ه��ود ب��ي��ع��ة ل��ك م��ل��ك��ت��ه��م ال��ت��ي األم��م ن��واظ��ر إل��ي��ك ش��خ��ص��ت
ج��ن��ود ال��ك��رام ال��م��الئ��ك��ة ول��ه��ا ِع��َزه��ا اإلم��ام��ة ف��ي��ه َج��َل��ت ي��وٌم

حتى شعره يف الفاطمية بالبيئة متأثًرا اليمني عمارة نجد األبيات هذه مثل ففي
الباطني التأويل يف وهو فالوحي وعقيدتهم، الفاطميني مذهب عىل أصبح أنه إلينا ُخيل
تقف ال التي القوية والرباهني الدامغة بالُحجج اإلمام لسان عن ينطق الدعاة داعي
األمم جميع يف اإلمام عاهدوا الذين جميع عنق يف والبيعة براهني، أو ُحجج أمامها

اإلمامة. جنود الدعاة عىل الباطني التأويل يف وهم واملالئكة لإلمام، عبيًدا فأصبحوا
مرص إىل معهم الفاطميون حملها التي اإلسماعيلية الشيعية العقائد كانت إذن
شعر أن لنا ثبت بل األئمة، مدحوا الذين الشعراء عىل كبري أثر ذات الناس بني ونرشوها
كان األيوبية الدولة ففي الفاطميني، عرص زوال بعد مرص يف استمر الفاطمية العقائد
أغدقتها التي الصفات بنفس أيوب بني سالطني أو العباسيني الخلفاء يمدحون الشعراء
صوفية شعر يف أخرى صورة يف العقائد هذه وكثُرت األئمة،1 عىل الفاطمية العقائد

األيوبي». العرص يف الشعر «دراسات كتاب يف ذلك عن كتبناه ما راجع 1
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عىل العثماني العرص يف الصديقية» «مذهب ظهر بل والعثمانيني، املماليك عرص يف مرص
وأُسبغت أخذًا اإلسماعيلية تعاليم أخذت املذهب هذا ويف الصوفية، البكرية السادة يد

بعده. من وأبنائه الصديق بكر أبي عىل

الدواوين رجال شعر

إليها احتاجت التي العديدة الدواوين تولوا املوظفني من كبريًا عدًدا الفاطميون اصطنع
فيها، الحياة نواحي وتشعب سلطانها واتساع مجدها مع يتناسب بما الفاطمية مرص
يف بمهارته وُعِرَف العرص ثقافة من عالية درجة بلغ من كل لدواوينهم يختارون وكانوا
فأغدقوا دواوينهم برجال االهتمام يف الفاطميون وبالغ الفنية، الكتابة وخاصًة األدب فن
واألعياد، املواسم ويف العديدة املناسبات يف والِخَلع الهدايا مع الضخمة املرتبات عليهم
إىل الوصول كان ولكن الدواوين رجال من يكون أن املثقفني من فرد كل طمع حتى
يف الوزارة يتولون الذين هم — الُكتاب أي — الدواوين رجال وكان النفس، بشق ذلك

للهجرة. والخامس الرابع القرن يف مرص
قدرة ولهم الشعر يُحبُّون ممن الوزراء بعض ومنهم الدواوين رجال أكثر كان
وأن الشعراء حولهم يجمعوا أن الدواوين وأصحاب الوزراء فاستطاع الشعر، قرض عىل
الذين الشعراء من ضخم عدد أمام أصبحنا بحيث شعريٍّا بالًطا منهم واحد كل يكوِّن
هؤالء شعر وكان أنفسهم. الدولة رجال كبار من أو الدولة رجال كبار حول كانوا
مع يتناسب رصني جزل شعر وهو الرثاء أو املدح شعر أولهما نمطني: عىل الشعراء
القديم، الشعر لعمود التزامه جهة من العربية شعراء فحول بشعر ويُذكِّرنا غرضه
ويف كتاباتهم يف فأظهروها مرص، ُكتاب بها كلف التي اللفظية الزينة من به ما وكثرة
أن دون شديًدا تالعبًا بها يتالعبون فكانوا اللفظية ذخريتهم عليها وساعدهم شعرهم
برقة ويمتاز الندماء يالئم كان الذي الُفكاهي الشعر فهو الثاني النمط أما املعنى. يفسد

عبارته. وسهولة ألفاظه
بني ما نبغوا الذين هم الدواوين رجال من مرص شعراء أظهر إن قلنا إذا نغايل وال
للهجرة؛ السادس القرن من األول والنصف للهجرة الخامس القرن من الثاني النصف
اإلسالمية عصورها من عرص أي يف تشاهدهم لم شعراء مرص شاهدت القرن هذا ففي
نتساءل: ونحن فنية. وإجادة كثرًة الفني إنتاجهم ناحية من ثم الشعراء عدد ناحية من
ديوان وأين مجلدين. يف ديوانه وكان غسان؟ بن املؤمل بن عيل الحسن أبي ديوان أين
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الصالح امللك وديوان الفاضل، القايض أستاذ الشخباء ابن وديوان مطري، بن الحسن أبي
وديوان الزبري، بن املهذب أخيه وديوان الزبري، بن الرشيد القايض وديوان رزيك، بن
وأين الصعيد؟ شعراء عرام بني شعر وأين اد؟ الحدَّ ظافر وديوان الداعي، الضيف ابن
األنف كبري كان الحباب ابن إن قيل فقد الحباب؟ ابن أنف يف الصياد ابن مقطوعات
بني شعراء شعر وأين مقطوعة. ألف من بأكثر وهجاه بأنفه مولًعا الصياد ابن وكان
هذه كل الُكتاب. أماثل من وكان الدمياطي؟ قادوس ابن ديوان وأين بأسوان؟ الكنز
مقطوعات إال الشعراء هؤالء شعر من يبَق ولم ُفقدت القرن هذا يف ظهرت التي الدواوين
يصنف أن الرحيم عبد بن عثمان برشون بابن أدت الشعراء كثرة أن ويظهر قصائد. أو
يصنف وأن العرص»، أهل ألفاضل والنثر النظم يف «املختار سماه الذي ٥٦١ه سنة كتابه
كل مرص. شعراء أشعار فيه جمع الجنان» «جنان كتابه ٥٥٨ه سنة الزبري بن املهذب
الخامس القرن أواخر يف الشعر ازدهار بلغه ما مدى عىل يدل فإنما يشء عىل دل إن ذلك
وتباروا والفنون األغراض جميع يف الشعراء هؤالء تحدث فقد للهجرة، السادس وأوائل
فالشاعر وبمقدرتهم، بهم لإلعجاب تدعو إجادة فنهم يجيدون فكانوا الفني التفوق يف
الزهادة عىل الحض يف يقول — الصعيد أهل من وهو — النرض بن محمد بن عيل
الوزير مدح ألنه وجهه؛ ماء إراقة عىل ويأسف الرضاعة ويذم القناعة عىل ويحرض

أمله: فيه وخاب رجاؤه فضاع

ال��م��ت��م��ل��ك ب��ِع��زَّة ف��ي��ه ُم��ت��ع��ت أن��ن��ي ل��و ق��ن��اع��ٍة ل��م��ل��ك ل��ه��ف��ي
وت��ف��ت��ك ال��خ��ط��وب ف��ي��ه ت��ع��ث ل��م ل��و أح��رزتُ��ه ق��د ك��ن��ُت ب��أٍس ول��ك��ن��ز
ب��م��ن��س��ك ال��ح��ج��ي��ج ب��ه ي��ه��ل ك��دٍم ب��ع��ده وج��ه��ي م��اء أج��ع��ُل آل��ي��ُت
يُ��درك ل��م ال��ذي األم��ل ط��اع��ة ف��ي ق��ط��ع��ت��ه ال��ج��م��ي��ل ال��ص��ب��ر م��ن وأٍخ
تُ��س��ل��ك ل��م ب��ال��ف��ت��ى ال��م��س��ال��ك أي ح��ال��ًة ال��ض��رورة ال��ل��ه ق��ات��ل ي��ا
م��م��س��ك ب��راح��ة ق��رًع��ا ح��ل��ق��ات��ه ت��ح��ي��ف��ت إل��ي��ه م��ش��ك��وٌّ ب��ات ك��م
س��ن��ب��ك ب��م��وط��ئ م��ح��اج��ره��ا ك��ح��ل��ت ون��واظ��ر رم��ت ق��دم ع��ل��ى وف��ٍم
ال��م��ت��ن��س��ك م��ع��رض ف��ي ف��أج��اب��ه��ا دع��ت وال��ت��ق��وى ب��ال��ص��ب��ر وم��س��رب��ٍل
م��ب��رك ع��ن ل��م��ب��رك ال��ب��ع��ي��ر رأس ال��ع��ص��ا ك��ت��ص��ري��ف ت��ص��رف��ه ظ��ل��ت
ب��ال��م��ه��ل��ك وق��وع��ه��ا ق��ب��ل ورم��ي��ت ل��م��ث��ل��ه��ا ال��ح��ادث��ات أن��ش��أت��ن��ي ال
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الصليبيني وجيوش جيوشه بني موقعة يف رزيك بن طالئع الصالح امللك ويقول
املوقعة: هذه يف أعدائهم عىل املرصيون انترص وقد بالقدس

غ��رب وم��ن ال��ب��الد ش��رق م��ن ب��ش��ائ��ر وال��ُك��ت��ب ال��ك��ت��ائ��ب ف��ي ع��ل��ي��ن��ا ت��وال��ت
رع��ب ع��ل��ى رع��بً��ا ل��ل��ب��اغ��ي��ن وتُ��ح��دث م��س��رة ل��ل��م��وال��ي تُ��ه��دي ب��ش��ائ��ر
ال��ع��ذب ال��ب��ارد م��ن أح��ل��ى ك��ب��د وف��ي ت��ل��ت��ظ��ي ال��ن��ار ح��ره��ا م��ن ك��ب��د ف��ف��ي
ال��س��ه��ب ك��ال��ن��ف��ن��ف ال��خ��ي��ل ع��ت��اق ع��ل��ي��ه��ا ج��رت وق��د ف��ي��ه��ا ال��ق��دس ج��ب��ال ج��ع��ل��ن��ا
وال��رك��ب ل��ل��ف��وارس ت��وط��ا س��ه��وًال وح��زون��ه��ا أوع��اره��ا أص��ب��ح��ت ف��ق��د
س��ك��ب دم م��ن واب��ًال ع��ل��ي��ه��ا ص��ب��ب��ن��ا ج��ن��ب��ات��ه��ا ف��ي م��اء ال غ��دت ول��م��ا
��ح��ب ال��سُّ ع��ن ال��غ��داة ف��أغ��ن��ت��ه��ا ن��ج��ي��ًع��ا ال��ع��دا م��ن ال��دروع ُس��ح��ب ب��ه��ا وج��ادت
ل��ل��ش��رب تَ��ْع��ذُب ل��ي��س ب��ح��ار ول��ك��ن ج��ب��ال��ه��ا ف��وق م��ن��ه ب��ح��اًرا وأج��رت
ال��ج��دب م��ن أض��ر خ��ص��ب ول��ك��م ب��ه��ا رءوس��ه��م م��ن ب��ه خ��ص��ب ع��م��ه��ا ف��ق��د
ال��س��رب آم��ن��ة ق��ب��ل وك��ان��ت م��راًرا ه��ذه ق��ب��ل خ��ي��ل��ن��ا روع��ت��ه��ا وق��د
ال��ض��رب ع��ن ال��ف��رن��ج ن��واق��ي��س ف��ع��اق��ت أه��ل��ه��ا أص��وات ال��خ��ي��ل ص��ه��ي��ل وأخ��ف��ى

سنة املتوىف الحباب بن الحسني بن العزيز عبد املعايل أبو الجليس القايض أما
فن أثر شعره يف ظهر فقد الفاطمي، العرص أواخر يف اإلنشاء ديوان له وكان ٥٦١ه،
مدح يف مثًال يقول فهو ونثره، شعره يف اللفظية الزينة يحب وكان املرصيني، الُكتاب

رزيك: بن طالئع الصالح امللك

غ��راُر ب��ه��ا ال��م��ارق��ي��ن ف��ن��وم غ��رار ل��ه��ا ي��ف��لُّ ال س��ي��وف��ك
اغ��ت��ف��اُر وي��غ��م��ده��ا ق��وم ع��ل��ى س��خ��ط أح��رج��ت إذ ي��ج��رده��ا
ع��ث��اُر ل��ه ي��ق��ال ال وخ��ص��م��ك ث��ار م��ن��ه ي��ف��وت��ك ال ط��ري��دك
اع��ت��ب��اُر — ع��ق��ل ل��و — ن��اواك ل��م��ن ب��اٍغ ك��ل م��ن ن��ل��ت��ه وف��ي��م��ا
ال��خ��ي��اُر ف��ل��ك ت��خ��ت��اره، ب��م��ا ف��ي��ن��ا األم��الك ص��ال��ح ي��ا ف��ُم��ر
ال��ُم��داُر وال��ف��ل��ك األق��دار ل��ك ت��ب��ت��غ��ي��ه م��ا إل��ى ش��ف��ع��ت ف��ق��د
ان��ت��ث��اُر ي��ذروه��ا ال��ج��و ف��ي ه��وت خ��الًف��ا ل��ه ال��ن��ج��وم ن��وت ول��و
ف��ج��اروا ق��س��م ف��ي ال��ع��دل أرادوا م��ل��وك وك��م ق��س��م��ت وق��د ع��دل��ت
س��واُر ال��ن��ع��م��ى ح��ام��د ي��د وف��ي غ��ل اإلح��س��ان ج��اح��د ي��د ف��ف��ي
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وانتصاره املرصي األسطول ويصف رزيك ابن مدح يف الزبري بن املهذب ويقول
من الصليبية الواليات النتزاع الشام بالد إىل املسري عىل الوزير ويحث الصليبيني، عىل

العرب: أصحابها إىل وإعادتها الغاصبني

ال��ن��ي��ران م��واق��د ال��ق��ل��وب أن ال��ح��ي��ان ت��ج��اور ح��ي��ن أع��ل��م��ت
ال��غ��زالن م��راب��ض وه��ي ال��ق��وم ف��ي أص��ب��ح��ت ق��د ص��دورن��ا أن وع��رف��ت
ال��غ��دران م��ن ف��ي��ه��ا غ��ادروا م��ا أم��ده��ا ال��ع��ي��ون ع��وض وع��ي��ون��ن��ا
األظ��ع��ان ف��ي س��ار ع��ش��ي��ة ق��ل��ب��ي ه��زه��ا ب��ل ق��ب��اب��ه��م، ه��ز ال��وخ��د م��ا
ال��ق��م��ران دون��ه ت��ض��اءل ـ��اري ل��ل��س��ـ الح م��ا إذا ق��م��ر وب��م��ه��ج��ت��ي
ال��ب��ان غ��ص��ون ش��م��ائ��ل��ه س��رق��ت ق��وام��ه أن ل��ل��ع��ش��اق ب��ان ق��د
ن��ع��م��ان ف��ي ي��م��ي��د األراك غ��ص��ن إذ ت��م��ي��ل ال��ن��ع��ي��م ف��ي غ��ص��نً��ا وأراك
ن��ص��الن رن��ا إذا ن��اظ��ري��ه م��ن ول��ق��ده واح��د ن��ص��ل ل��ل��رم��ح
ج��ف��ن��ان ط��رف��ه ل��ص��ارم أض��ح��ى وق��د ج��ف��ن س��وى ل��ه ل��ي��س وال��س��ي��ف
ق��وس��ان ل��ل��ح��ظ��ه ح��اج��ب��ي��ه م��ن غ��دا وق��د ف��ي��ه ال��ق��وس ت��ك��ف��ي وال��س��ه��م
ب��دخ��ان ل��ل��دُّج��ى ت��ل��ف��ع ن��اًرا ب��رق��ه خ��اط��ف خ��ل��ت ل��ي��ل ول��ُربَّ
ال��س��ك��ران وال��راق��ص ج��وزاؤه ال��س��رى ط��ول م��ن ال��وس��ن��ان ك��ال��م��ائ��ل
ال��دب��ران ف��ي وال��دال إع��ج��ام��ه��ا س��وى ث��ري��اه م��ن ف��ي��ه ب��ان م��ا
م��آلن ب��ج��دول ال��ري��اض ت��س��ق��ي ك��أن��ه��ا ال��ن��ج��وم ف��ي ال��م��ج��رَّة وت��رى
وال��س��رط��ان ال��ح��وت ن��ج��وم أب��ًدا ب��ه ع��ام��ت ل��م��ا ن��ه��ًرا ي��ك��ن ل��م ل��و
أخ��وان وج��ذي��م��ة ال��ورى دون ك��أن��ن��ي ال��ف��رق��دي��ن ف��ي��ه ن��ادم��ت
ال��ِخ��الن م��ن ع��وًض��ا ال��دُّج��ى ُش��ه��ب س��وى أرض��ى ف��م��ا ه��م��م��ي وت��رف��ع��ت
ب��ال��خ��وان اإلخ��وان ع��ن أل��ه��و أن األح��ب��اب ف��ج��ع��ت ح��ي��ن وأن��ف��ت
واألوط��ان األوط��ار ع��ن أس��ل��ت م��واه��بً��ا ال��وزي��ر ُج��ود م��ن واع��ت��ض��ت

يقول: وفيها

ال��م��رج��اِن م��ن��اب��ت ع��ل��ي��ه وط��ف��ت وج��ه��ه ُخ��ِل��َق ال��روم ب��ح��ر وك��أن
األح��ي��اِن م��ن ح��ي��ٍن ف��ي ي��أِت ل��م ب��م��ا غ��زا ح��ي��ن األس��ط��ول أت��ى ول��ق��د
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ش��وان��ي ال��ُع��داة ول��ه��ا َف��ت��ِك��ه��ا م��ن أص��ب��ح��ت ش��وان��ي ب��ه��ا إل��يَّ أح��ب��ب
ال��ع��ق��ب��اِن ك��واس��ر ِف��ع��ل وف��ع��ل��ن أل��وان��ه��ا ف��ي ب��ال��ِغ��رب��ان ُش��ب��ه��ن
األش��ط��اِن م��ن ع��وًض��ا ال��ق��ن��ا ف��ي��ه��ا غ��دت ف��ق��د ال��ق��ت��ال ُع��دد أوق��رت��ه��ا
األذق��اِن م��غ��ل��ول��ة أس��راه��م ب��ي��ن��ه ب��س��ب��ي م��وق��رة ف��أت��ت��ك
وع��واِن ع��ن��ده��م ِب��ك��ٍر ك��ل ف��ي ال��ع��دا م��ن ح��َك��م��ت��ك ع��واٌن ح��رٌب
��ل��ب��اِن ال��صُّ ُم��ك��س��ر ت��ص��ي��ر ح��ت��ى ب��ن��ا ف��ان��ه��ض ُق��م األص��ن��ام ك��اس��ر ي��ا
غ��س��اِن م��ن ال��م��اض��ي��ن ق��وم��ك ع��ن ت��راث��ه ورث��ت ق��د م��ل��ك��ك ف��ال��ش��ام
ال��ج��والِن ح��ادث ع��ن ف��س��ل ِق��دًم��ا أوط��ان��ه��م ب��أن��ه��ا ش��ك��ك��ت ف��إذا
ح��س��اِن إل��ى رواي��ت��ه��ا ف��اس��ن��د ذك��ره��م م��ح��اس��ن ت��ت��ل��و أن ُرم��ت أو

من وكان الدمياطي قادوس بابن املعروف إسماعيل بن محمود الشاعر ويقول
اللفظي: بالتالعب كلفه هذا قوله يف ظهر وقد ٥٥١ه، سنة وتويف مرص ُكتاب وجوه

رواغ��م وال��ل��ي��ال��ي ويُ��ب��دي يُ��ع��ي��د ل��ِع��زِّه ال��ح��ادث��ات تُ��ذل م��ل��ي��ٌك
ال��غ��واش��م ال��غ��واش��ي وه��ي ب��ح��م��الت��ه ت��ك��ش��ف��ت ال��ن��زال ي��وم ك��رب��ة وك��م
ه��وادم ال��ه��وادي ألس��اس وه��ن ب��ي��ض��ه وال��م��ج��د ال��ح��م��د ب��ن��اء تُ��ش��ِي��د
ال��ق��واس��م ال��ق��واس��ي ف��ه��ي وأرزاق��ه��م، ال��ورى ذي ب��آج��ال تَ��ج��ري ال��ظ��ب��ا رق��اق

مطلعها: قصيدة من ٥٠٠ه سنة حوايل املتوىف الداعي الضيف ابن ويقول

أع��ذب��ا م��ا ال��ه��وى أب��ن��اء ول��ق��اء أع��ج��ب��ا م��ا ال��لَّ��َوى أج��راع ل��ل��ه
ال��دَّب��ا ك��أس��ه��اب ِص��ي��د وف��وارٌس ال��م��ه��ا ك��أس��راب غ��ي��ٌد وأوان��ٌس
ال��م��رك��ب��ا ف��اس��ت��الن��وا ذل��ل��وه��ا ق��د ج��ي��اده��م م��ت��ون ح��ش��اي��اه��م ج��ع��ل��وا
ه��ب��ا ب��ه��ا ال��ع��ي��ون ع��ل��ى ك��أن ح��ت��ى ب��ِط��راده��م ج��ي��اده��م ب��روق ل��م��ع��ت
األك��ُع��ب��ا ب��ه��ن روت ب��أس��ن��ٍة ح��واف��ًال ال��دم��اء دي��م واس��ت��م��ط��روا
ُم��ط��يِّ��ب��ا ال��ري��اح نَ��َف��س ب��ع��ل��ي��ل��ه��ا يُ��رى ب��ه��ا ه��ت��ف��ت ل��و ال��م��ن��ازل ت��ل��ك
ال��ظَّ��ب��ا ب��أج��ف��ان ُظ��بً��ا تُ��س��ل وب��ه��ا ال��ن��ق��ا ب��أش��ب��اه ق��ن��ا تُ��ه��ز ف��ي��ه��ا
ال��رُّب��ى ت��ل��ك م��ن األق��م��ار ل��ن��ا ط��ل��ع��ت ال��رُّب��ى ت��س��نَّ��م��ن ل��و ك��واع��ب وب��ه��ا
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إجادة عىل الحرص أشد حريصني كانوا مرص، يف الدواوين رجال شعر كان هكذا
يالئم أن عىل حريصني وكانوا املعنى، لتأدية وأدقها أجزلها األلفاظ من فاختاروا فنهم
اإلبداعية، وبمقدرتهم اللفظية بثروتهم ذلك يف واستعانوا املقصود املعنى اللفظ جرس
رجال من الشعراء أن والحق العربي. األدب يف الفحول بشعر يُذكِّرنا بشعر فأتوا
اإلسالمية، األقطار جميع يف العربي الشعر فحول عرصهم يف كانوا مرص يف الدواوين
األدبية، الناحية من العربي العالم زعامة الفاطمي العرص أواخر يف تبوأت مرص فإن
طرأ الذي الضعف بسبب وذلك والسياسة؛ والفنون العلوم يف الصدارة لها كان كما
متباغضة متشاحنة ضعيفة فقرية صغرية دويالت إىل وانقسامها العباسية الخالفة عىل
الفاطمية الخالفة ولكن فيها، يطمعون املسلمني أعداء جعل مما بعًضا بعضها يحارب
متماسكة دولة كانت الهجري الخامس القرن أواخر منذ ضعف من أصابها مما بالرغم
كانوا الذين الوزراء فيها قوي ولكن الفاطميون الخلفاء فيها َضُعَف فيها، انقسام ال
تجذب مرص ثروة وكانت الطامعني، أمام البالد عىل يحافظوا أن استطاعوا أقوياء حكاًما
منذ مرص إىل األدب صدارة تنتقل أن غرو فال والُكتاب، والعلماء الشعراء من كثريًا إليها

للهجرة. الخامس القرن أواخر

والسهولة الرقة شعر

أغراض يف الدواوين رجال شعراء يُنشده كان الذي الرصني الجزل الشعر من أمثلة رأينا
من ولغريهم لهم نجد الرصني الجزل الشعر من الرضب ذلك بجانب ولكن مختلفة،
أو ببعض بعضهم سخرية يتناول سهًال رقيًقا شعًرا االزدهار عهد منذ مرص شعراء
ألفاظ يف ومجونهم ولهوهم قصفهم ويصفون يتغزلون كانوا كما بعًضا، بعضهم هجاء

يقول: الكيزاني ابن فالشاعر مجزوءة، أبُحر أو خفيفة أوزان وعىل رقيقة سهلة

ت��م��لَّ��ك��ا َم��ْن ح��ب��ذا م��ه��ج��ت��ي ال��ش��وق َم��َل��َك
ال��بُ��ك��ا ع��ن ون��ه��ان��ي ب��ح��بِّ��ه رم��ان��ي ق��د
َش��َك��ا أو أنَّ إذا ـ��بِّ ال��م��ح��ـ راح��ة إن��م��ا
م��س��ل��ك��ا ج��از وإن ـ��ُه ع��ن��ـ ال��س��ل��و أرى م��ا

تملكه وقد املضني املحب حالة وصف الشعور، الرقيق الحس، الدقيق الشاعر فهذا
اتخذ البكاء. عن نهاه حبيبه أن من بالرغم واشتكى، أنَّ إذا إال راحة يجد فلم الشوق
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التي األلفاظ هي تكون أن تكاد التي األلفاظ هذه واصطنع الخفيف الوزن هذا الشاعر
تطورت التي األوىل األصول هو السهل الرقيق الشعر من اللون هذا الشعب. يصطنعها
نطلق الذين وهم الوسطى، العصور يف مرص شعراء من وغريه زهري البهاء شعر إىل
املرصية والشخصية املرصية الحياة يمثلون كانوا الذين والسهولة الرقة شعراء عليهم
الصادر األدب يكون أن فوجب سهلة؛ رقيقة بيئة نفسها املرصية البيئة ألن تمثيل؛ أجىل

سهًال. رقيًقا عنها
القرن أواخر يف الواحات عىل واليًا وكان مايض بن مقرب الدولة َعَلم قول إىل وانظر

الهجري: الخامس

وق��ت��ه يَ��ُك ول��م َوْرًدا م��ع��ل��ل��ي إل��يَّ أه��دى
ق��ط��ف��ت��ه ال��خ��دود م��ن ل ف��ق��ا ع��ن��ه ف��س��أل��ت��ه
ق��بَّ��ل��ت��ه خ��ده ف��ي ف��ك��أن��ن��ي ق��بَ��ل��ت��ه

قول مثل الرقيقة؛ أشعارهم يف ذلك فظهر عنه، والحديث الَغَزل يُحبُّون واملرصيون
الدولة: بريض امللقب التنييس الحسن أبي

ُخ��ل��ق��ا ش��يءٍ أح��س��ن ثَ��ِم��ًال، ُم��غ��ت��ب��ًق��ا ��ب��ا ال��صَّ خ��م��ر م��ن راح
ال��تُّ��ق��ى ب��أرب��اب ع��ي��ن��ي��ه ِف��ع��ل أع��ط��اف��ه ف��ي ال��ن��ش��وة ت��ف��ع��ل
َع��ِش��ق��ا م��ن ِدم��ا ل��يُ��ري��ق��ن أل��ح��اظ��ه أق��س��م��ت ق��د ٌ رش��أ
ح��ن��ق��ا أب��دى ال��رح��م��ة ُس��ِئ��َل ك��ل��م��ا غ��زاٍل م��ن ع��ذي��ري َم��ْن
أح��دق��ا ق��د ب��م��ا ال��ورد أخ��ج��ل وق��د ال��غ��ض ال��ن��رج��س ورأي��ُت
ب��س��ق��ا ع��م��ا ال��ل��م��س وي��ذود زه��رت��ه م��ن ال��ن��اه��ب ي��ن��ه��ب
ح��رق��ا ي��ت��ل��ظ��ى وف��ؤادي ش��اف��ع��ي وذُل��ي أن��ادي��ه ك��م
م��وب��ق��ا وق��ل��بً��ا يَ��س��ري الع��ًج��ا َع��ِش��ق��ا َم��ْن ب��ك��م يُ��ج��زى ه��ك��ذا

املعدل: قتادة ابن الشاعر قول إىل وانظر

ال��ن��ظ��ر ع��ن تَ��ح��ج��ب��ن��ي ف��ع��الم ن��ظ��ري ف��ي ي��زي��د إل��ي��ك ن��ظ��ري
ال��ب��ش��ر ُج��م��ل��ة ال��م��ح��اس��ن م��ن��ه��ا اق��ت��س��م��ت ال��ت��ي ال��ُح��س��ن ُج��م��ل��ة ي��ا
وال��س��ه��ر ب��ال��دم��ع ُع��ن��ِون��ت ق��د ُك��ت��ٌب ج��وان��ح��ي ب��ي��ن ِل��ه��واك
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سوداء: جارية يف الدمياطي قادوس ابن الشاعر ويقول

ع��ذل��ي ف��ي م��ج��ت��ه��د م��ح��ت��ف��ل وع��اذل
ك��ح��ِل م��ن م��خ��ل��وق��ة ظ��ب��ي��ٍة ف��ي ي��ل��وم��ن��ي
ال��ُم��ق��ِل ه��ذي نُ��ور م��ن ع��ل��ة ال��س��واد إن
ال��ُق��ب��ِل ل��غ��ي��ر يُ��خ��ل��ق ل��م األس��ود وال��ح��ج��ر
ال��س��ل��س��ِل ال��س��ل��س��ب��ي��ل ء وع��ا ك��ان ُم��ذ وال��ق��ار

الهجران: يف قوله أو

م��رج��وه ف��األل��ط��اف ـ��ل��ك وص��ـ إل��ى ُع��دت ف��إن
ق��وه وال ح��ول ف��ال ال��ه��ج��ر ب��ك ل��ج وإن

األنف: كبري رجل يف قوله أو

ب��م��ع��ل��وم ل��ي��س ت��ح��دي��ده ل��ن��ا ل��ص��دي��ٍق أن��ٍف وُربَّ
م��ظ��ل��وم دع��وة ك��أن��ه ح��اج��ٌب ل��ه ال��ع��رش ع��ل��ى ل��ي��س

شزر: يف منقذ بن أسامة إىل رزيك بن طالئع الصالح امللك وأرسل

ال��ع��ل��ي��ه ال��رُّت��ب إل��ى ـ��ت��ه ب��ه��م��ـ ي��س��م��و س��ي��ًدا ي��ا
ال��رض��ي��ه ال��ش��ي��م وص��اح��ُب َت بَ��ُع��ْد وإن ال��ص��دي��ق أن��ت
ال��ج��اه��ل��ي��ه ِف��ع��ال ف��ع��ل��ت ج��ي��وش��ن��ا أن يُ��ه��ن��ي��ك
س��ري��ه م��ائ��ت��ا أب��ط��ال��ه��ا م��ن األع��داء إل��ى س��ارت
ع��ش��ي��ه األخ��رى وت��ع��اود بُ��ك��رًة ه��ذي ف��تُ��غ��ي��ر
ال��ب��ل��ي��ه ج��ه��د ل��ق��وا ف��ق��د ل��ل��ِف��رن��ج م��ن��ه��ا ف��ال��وي��ل

الفتًا ظهوًرا الشعر يف املجون وظهر الفن، هذا يف وافر سهم فللمرصيني املجون أما
الغناء وسماع للقصف بعًضا بعضهم يدعون الشعراء وكان الشعر، ازدهار عرص يف
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املعروف فاخر بن سعيد فالشاعر الشعر، يف وعبثهم فسقهم يصفوا أن لهم ويحلو
مقطوعاته: إحدى يف يقول اإلخشيديني شعراء من وكان البقر، بقايض

الح ك��ل نُ��ص��ح ُم��ط��رًح��ا ال��ص��ب��اح ف��ي ال��ك��أس ع��ل��ى َح��يَّ
ج��ن��اح ع��ل��ى م��ن��ه ف��أن��ت ت��أت��ى م��ا ال��ع��ي��ش وان��ت��ه��ب
وال��ِم��الح ال��ش��رب ع��ن َع��ُم��وا ق��وٍم ع��ق��ل م��ن وأج��رن��ي
ف��الح ب��ال ذرن��ي رب ي��ا ص��الح ب��ال دع��ن��ي رب ي��ا
راح ك��أس ت��ح��ت وراح��ت��ي ردف ف��وق ال��ده��ر م��دى ي��دي

تُذكِّر املقطوعة هذه يف الفجور عىل والحث بالدين، والتهاون بالصالح فالتهكم
يقول: فهو العصام أبي بن أحمد هريرة أبو هو العرص نفس يف آخر شاعر بقول

وُط��ه��ر وض��وء ب��ال ُم��ص��لٍّ غ��ي��ر ب��ه اإلل��ه ي��رى ال م��ج��ل��ٌس
وزم��ر ل��ع��ود ن��غ��م��ة س��وى ت��س��ب��ي��ح دون م��ن ل��ل��ك��ئ��وس ��د ُس��جَّ
وأم��ر ل��ن��ه��ي م��ج��ل��س ال ال��م��ج��ل��س ذا م��ث��ل ف��ي األن��ام أش��ه��و أن��ا

بها يدعو التي املقطوعة تلك الجوع أبي بن محمد بن هللا عبد للشاعر اقرأ ثم
املتعة: هذه وبني بينهم رمضان شهر يَُحول أن قبل والسماع القصف إىل إخوانه

ل��ه��وا ف��ي��ه نَ��ِف��د ول��م ن��ض��وا ص��ار ق��د ش��ع��ب��ان
س��ه��وا ك��ان وال ج��ه��ًال م��ن��ا ذل��ك ول��ي��س
ع��دوا ل��ل��ق��ص��ف ب��ك��رت أال ف��ب��ال��م��ودة
رف��وا ال��ده��ر خ��رق م��ا ف��ن��رف��و ن��ق��وم ح��ت��ى
يُ��ش��وى ظ��ل ��ٍن ُم��َس��مَّ َج��ْدي ت��ق��دي��م ب��ع��د م��ن
ح��ب��وا ال��ض��رع إل��ى ي��ح��ب��و ي��وًم��ا ث��الث��ون ل��ه
ح��ش��وا ال��ب��ق��ل ع��وض��ت��ه ح��ش��اه ان��ت��زع��ت ل��م��ا
ح��ل��وى ل��ك م��ألت��ه ب��ج��ام ع��ن��ي��ت وق��د
ص��ف��وا ال��ذم م��ن ص��ف��ت ك��رم ب��ن��ت وق��ه��وة
س��ط��وا ال��ه��م ع��ل��ى س��ط��ت إال ق��ط ش��ع��ش��ع��ت م��ا
م��ح��وا ال��م��ح��اس��ن ي��م��ح��و وغ��د ك��ل ج��ن��ب��ت��ه��ا
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ُح��ل��وا ال��خ��الئ��ق َع��ذْب اق��ت��ن��ص��ن��ا م��ا إذا أال
ش��دوا ف��ي��ل��ه��ي��ك ي��ش��دو دالل ذي وش��ادن
تُ��روى ع��ن��ه ع��ج��ائ��بً��ا وإم��ا غ��ن��اء إم��ا
خ��ل��وا وق��ارك م��ن ـ��ه ف��ي��ـ ب��م��ا ت��ظ��ل ح��ت��ى
ح��دوا ال��م��س��رة ي��ح��دو َوْرد ل��ك وع��ن��دن��ا
وس��روا وِع��ط��ًرا ل��ونً��ا يُ��وازى ال ري��ح��ان��ه
ص��ح��وا زم��ان��ك تُ��ف��ن��ي أن ف��ي اع��ت��ذارك ف��م��ا
تُ��ط��وى وال��ل��ه ب��ال��ص��وم ق��ل��ي��ل ب��ع��د وأن��ت

ال بحيث املرصي الشعر يف كثُرت والعبث اللهو وحديث واملجون العبث إىل فالدعوة
غيهم يف بتماديهم ُعرفوا الشعراء بعض هناك ولكن عنها، يتحدث لم شاعًرا نجد نكاد
وكيع ابن وخاصًة الطبيعة شعراء سيما وال شعرهم، يف واملجون الفسق من وأكثروا هذا

مرة: يقول فهو للمجون، ويدعو اللذة يطلب بأنه دائًما ح يُرصِّ فهو التنييس

ِع��ذاري ال��ُم��ج��ون ُط��رق ف��ي وخ��ل��ع��ت ووق��اري ع��ف��ت��ي بَ��ع��َدَك ج��ان��ب��ُت
األع��م��اِر ُم��م��ح��ق ال��ن��ف��وس تَ��ه��وى ال��ذي ف��ي ال��ص��ب��اب��ة إي��ث��ار ورأي��ُت
ال��ع��اِر ُرك��وب ف��ي أج��م��ع ف��ال��ع��ي��ش ال��ه��وى ف��ي ب��ال��ت��س��ت��ر ت��أم��رن��ي ال
األس��ت��اِر تَ��ه��تُّ��ك ف��ه��و ل��ل��ع��ي��ش ٌر ُم��ك��دِّ ل��ل��ح��ي��اة ال��ت��وق��ر إن
واألف��ك��اِر ال��ح��س��رات م��ن َف��ِن��ي��ت ن��ف��س��ه ال��م��روءة أم��ر ت��اب��ع��ت َم��ْن
ال��ِم��ه��ذاِر ال��ص��اح��ب ب��ق��رب ب��رٌم ال��ِح��ج��ا أخ��ا إن ع��ل��ي تُ��ك��ث��رنَّ ال
واإلن��ذاِر اإلره��اب ف��ي ول��ج��ج��ت دائ��بً��ا ُج��ه��دك ب��ال��ن��ار خ��وَّف��ت��ن��ي
ال��ق��ه��اِر ال��واح��د ع��ف��و ب��ج��م��ي��ل واث��ٌق أن��ي غ��ي��ر ك��خ��وف��ك خ��وف��ي
اإلق��راِر ع��ل��ى ُج��رٍم ذي ت��ع��ذي��ب وُم��ح��رٌَّم ُم��ذن��ٌب، أن��ي أق��ررُت

السادس القرن أوائل شعراء من وكان بالتاريخ املعروف إسماعيل بن محمد وقال
للهجرة:

ف��اه ب��اب��ٌل خ��م��ره��ا م��ن أَودع��ت وم��ا ث��ن��اي��اه تُ��در م��ا ف��اس��ق��ي��ان��ي أال
وُح��م��ي��اه ري��ق��ه ع��ن��دي ف��س��ي��ان ُم��دام��ٍة ب��غ��ي��ر ُس��ك��ري تُ��ن��ك��را وال
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اه خ��دَّ ال��َوْرد م��ن يُ��ب��دي م��ا ونُ��ق��ل��ي ُرض��اب��ه م��ن ُم��ت��رًع��ا ك��أس ك��ان إذا
ع��ذاراه أن��ب��ت��ت��ه أو ث��غ��ره ح��وى م��ا ُس��الف وراًح��ا ري��ح��انً��ا ك��ف��ان��ي
م��رع��اه ال��م��س��ت��ه��ام��ة ال��ق��ل��وب وروض ِوْرده ال��م��دام��ع ي��ن��اب��ي��ع غ��زاٌل
وأص��ب��اه ال��ِح��س��ان ب��ال��ِب��يْ��ض وأغ��راه م��ل��ك��ت��ه ف��ؤاًدا أش��ج��ى م��ا ف��ل��ل��ه

شعراء ألسنة عىل جرت التي املاجنة الكثرية األشعار هذه هنا نذكر أن نستطيع وال
ُعرفت الذي املكشوف األدب ألوان من لون فهي ُفحش، من فيها ملا العرص هذا يف مرص

الشعبي. املرصي األدب يف سيما وال تليه التي والعصور العرص هذا يف مرص به
العصور طوال تياره استمر الرقيق املرصي الشعر فإن يشء، من يكن ومهما
طرح إىل الشعراء فيه يتعمد الذي الحديث الشعر هذا إىل هذه أيامنا يف وتطور الوسطى،
بالوزن االهتمام دون الداخلية واملوسيقى الفنية بالصورة والعناية القديم الشعر عمود

والقافية.

التحامق شعراء

الشعب نفسية إىل الشعر فنون أقرب يكون يكاد فن نؤرخه الذي العرص هذا يف ظهر
الضحك ولكن الناس إضحاك إىل الشاعر فيه يتعمد خالص ُفكاهي شعر وهو املرصي،
كاريكاتورية صور يف نفسه يُصور فهو األحيان، أغلب يف نفسه الشاعر من يكون
ويف القول يف السخف إىل يتعمد ما وكثريًا ساخرة، بصفات نفسه ويَِصف متتابعة
بني املعروفة القديمة القصائد إىل الشاعر يعمد كان وأحيانًا حمقه، يُظهر حتى الصور
ُفكاهي. جديد مظهر يف القديمة القصيدة تظهر حتى ألفاظها ويغري فيمسخها الناس،
كل يف الُفكاهة شعراء بعض إليه وعمد الُفكاهي الشعر من اللون هذا املرصيون أحب
التي األشعار هذه يف الحديثة مرصنا يف اآلن إىل نراه نزال ال بل الوسطى، العصور
ومحمد الههياوي، ومحمد شهاب، السالم وعبد املرصي، شفيق حسني للمرحوم نقرؤها
(الشعر شعرهم عىل أطلقوا فقد الحديث، العرص يف الُفكاهة شعراء من حمام مصطفى
يف يجيدون كانوا التحامق شعراء أن عىل التحامق. شعر عليه نُطلق بينما الحلمنتييش)
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عاش الذي الرقعمق أبو فالشاعر الُفكاهي، شعرهم بجانب الرصني الجزل الشعر إنشاد
الجزلة: قصائده إحدى يف يقول الفاطميني عرص وأدرك اإلخشيديني عرص يف

ب��ال��ف��ان��ي ل��ي��س ول��ي��ل��ي ال��ل��ي��ال��ي تَ��ف��ن��ى ال��ع��ان��ي ال��خ��ائ��ف ل��ي��ل ب��ت��ن��ي��س ل��ي��ل��ي
س��ي��اِن ال��ده��ر وط��ول أن��ت ل��ي��ل ي��ا ت��ط��اول��ه ف��ي ل��ي��ل��ي ل��ج إذ أق��ول
وأح��زاِن أش��ج��اٍن ب��ي��ن م��خ��ي��م ُم��ط��رح ت��ن��ي��س ف��ي أن��ي ي��ك��ِف ل��م
ب��أج��ف��ان��ي ع��ه��د ب��ع��دوا إذ ل��ل��ن��وم ف��م��ا ال��م��ن��ام ب��ف��ق��دان بُ��ل��ي��ت ح��ت��ى

التحامق: يف يقول نفسه هو

ب��ن��ج��ِد إال أِب��ت ل��م ب��رأس��ي م��ا ب��ِرج��ل��ي ل��و
ف��ق��دي ال��ل��ه أران��ي ال ل��غ��ي��ري ل��ي��س��ت خ��ف��ة
ب��ع��دي يُ��ب��ص��ر أو ـ��ل��ي م��ث��ـ يُ��رى أن وُم��ح��ال
ج��ه��ِد ب��ع��د إال ط��ة ال��ض��ر ي��ض��رط ال رج��ل
ب��زب��ِد ال��ت��م��ر ي��أك��ل ت��راه األم��ر ف��ل��ذا
ب��دع��ِد ُم��غ��رى إن��ن��ي ع��ن��ي ق��ي��ل أن��ي غ��ي��ر
وب��ه��ن��ِد وب��ُس��ع��دى وب��س��ل��م��ى وب��ل��ي��ل��ى
وخ��ل��ِد س��ن��ور غ��ي��ر ش��ي��ئً��ا أم��ل��ك ال ث��م
م��رن��دي رأًس��ا ل��ي أن وع��م��ري وح��م��اق��ات
وع��ِد ج��زر ب��ال ـ��ع ص��ف��ـ ف��ي األرؤس أص��ب��ر

أخرى: قصيدة يف ويقول

وم��ش��ه��ور م��ع��روف أن��ت ب��ه م��م��ا ب��ه ُع��رف��ت ق��د م��م��ا ه��ن��ات��ك ف��ي ُخ��ذ
ال��ع��ص��اف��ي��ر ال��ص��ب��ح ف��ي ت��ج��اوب��ن إذا ص��ص��ي ص��ي ص��ي ص��ي ال��ع��ص��اف��ي��ر واح��ِك
إك��س��ي��ر ال��ح��م��ق ل��ك��ث��ي��ر ق��ل��ي��ل��ه ه��وس وم��ن ح��م��ق م��ن ش��ئ��ت م��ا ف��ف��ي
ق��ن��اط��ي��ر ف��ي��ه م��ا يُ��درك وك��ي��ف ف��أع��ج��زه��م ق��وم إدراك��ه رام ك��م
م��ن��ث��ور اآلف��اق ف��ي ح��م��ق��ي ل��واء ب��ه��ا ألن ح��م��اق��ات��ي ت��ن��ك��رن ال
م��ع��ذور ال��ح��م��ق ب��ت��رك غ��ي��ري ه��ي��ه��ات ب��دًال وال ِخ��الٍّ ب��ه��ا أب��غ��ي ول��س��ت
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ت��ف��ج��ي��ر ال��رأس ف��ي يُ��رى ح��ض��رت وق��د ط��رب��وا إذا أن��ي س��وى ف��يَّ ع��ي��ب ال
وت��ح��م��ي��ر ت��وري��م ال��م��زح ل��ك��ث��رة ب��ه��م��ا يُ��رى زاال ف��م��ا واألخ��دع��ان
وت��ع��س��ي��ر وت��ي��س��ي��ر ون��ق��ع ص��ف��ع م��ط��رد اإلع��راض م��ع ال��ِف��ع��ال وذا
وت��ك��دي��ر ص��ف��و ل��ه��ا ال��ل��ي��ال��ي ك��ذا وذا ذاك ث��م وه��ذا وذاك ف��ذا

قوله: أو

ال��ب��ع��ي��ر اب��ن ال��ف��ص��ي��ل إن ال��س��ري��ر إل��ى ال��ح��ص��ي��ر ك��ت��ب
ب��ق��ي��ر ط��ب��اه��ج��ة إل��ى األم��ي��ر ط��رب ف��ل��م��ث��ل��ه��ا
ال��ش��ع��ي��ر ع��ل��ف م��ن س��ن��ت��ي��ن ح��م��ارت��ي ف��ألم��ن��ع��ن
ال��ط��ي��ور م��ع ال��ه��زال م��ن ـ��ر ت��ط��ي��ـ أن إال ه��م ال
ال��خ��ب��ي��ر ع��ل��ى وق��ع��ت ف��ل��ق��د ق��ص��ت��ي ف��ألخ��ب��رن��ك
ال��ق��ش��ور زم��ن ف��ي ب��ال��ق��رع ت��ص��اف��ع��وا ال��ذي��ن إن
ال��ح��ض��ور ف��ي أَُك ول��م ح��ض��روا ألن��ه��م ع��ل��يَّ أس��ف��وا
ال��ض��ري��ر ب��ي��د آخ��ذ م��ن ه��ل ل��ق��ي��ل ث��م ك��ن��ت ل��و

املاجن: شعره يف أيًضا القائل وهو

ب��ال��رق��اع��ات ب��دي��ًال أري��د ف��م��ا ال��م��الم��ات ذات ي��ا م��الم��ك ��ي ك��فِّ
ال��رط��ان��ات م��زام��ي��ر ت��ل��وت وق��د ت��ت��ب��ع��ن��ي ال��ص��ف��ع وج��ن��ود ك��أن��ن��ي
ورن��ات ب��ت��رج��ي��ٍع ال��ق��س��وس ع��ل��ى َس��ح��ًرا م��زم��اره ت��ال دي��ر ق��س��ي��س
ال��م��ج��ان��ات رب س��وى ب��ش��يء أدع��ي ف��م��ا ال��م��ج��ون وع��ل��م��ت م��ج��ن��ت وق��د
ب��ال��ح��م��اق��ات زم��ان��ي أه��ل ف��ج��ئ��ت ُم��ط��رًح��ا ال��ع��ق��ل رأي��ت أن��ي وذاك

مقدمة والسخف التحامق هذا يتخذ املاجنة أشعاره كل يف الشاعر أن الغريب ومن
تليق ال أجزاء بذكر وأتى املاجنة األشعار هذه يف أفحش ما وكثريًا والوزراء، امللوك ملدح
ُفحشه. عىل يعاتبه من له فليس يتحامق كان ولكنه امللوك، مدح يف قصائد يف تُذكر أن
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الغواني وبقتيل أحيانًا الدالء برصيع امللقب الواحد عبد بن عيل حسن أبو والشاعر
ابن مقصورة عارض وقد التحامق، شعراء أحد وكان الرقاعتني، بذي ونُِبَز أخرى أحيانًا

يقول: فهو ُفكاهية صورة يف املشهورة دريد

م��ش��ى إذا ��ه ك��فِّ ف��ي ي��ح��م��ل��ه��ا ن��ع��ال��ه ت��ن��ث��ق��ب أن يُ��ِرد ل��م َم��ْن
ال��ح��ف��ا م��ن ل��ه خ��ي��ر ف��ل��ب��ُس��ه ِرج��ل��ه ي��ص��ون أن أراد وَم��ْن
ال��ع��م��ى ع��ن س��اع��ت��ه م��ن ف��اس��أل��ه ِم��س��ل��ٌة ع��ي��ن��ه ف��ي دخ��ل��ت َم��ْن
ال��دُّج��ا م��ث��ل خ��دَّه ص��ح��ن وراح ف��م��ه ت��س��وَّد ال��ف��ح��م أك��ل َم��ْن
اع��ت��دى ف��ع��ل��ي��ه��م ي��ص��ف��ع��وه أن يَ��َدع��ه��م ول��م ال��ن��اس ص��ف��ع َم��ْن
ال��دم��ا ش��ب��ه َم��ف��رق��ه ع��ن وس��ال رأس��ه ��ر ي��ف��جِّ ال��ك��ب��ش ن��اط��ح َم��ْن
ال��دوا ذاك ش��ارب��ه ع��ل��ى س��ال ي��غ��س��ل��ه ول��م ال��ِك��رش أك��ل َم��ْن
ي��ش��ا ح��ي��ث إل��ى ال��ِق��در م��ن ط��ار ي��ذب��ح��ه ول��م ال��دي��ك ط��ب��خ َم��ْن
ال��خ��ال ب��ي��ت إل��ى ت��رداًدا أط��ال ال��دوا ف��ع��ل ف��ي ال��م��س��ه��ل ش��رب َم��ْن
ب��ج��ف��ا م��زاًح��ا ال��س��ب��ع م��ازح��ه ي��ع��رف��ه ول��م ال��س��ب��ع م��ازح َم��ْن

معارضتها: يف هو قاله وما دريد ابن مقصورة إىل مشريًا بقوله وختمها

ال��ح��ذا م��ث��ل وزن��ه��ا ف��ي وه��ذه ل��ون��ه��ا ي��ض��يء ك��ال��دُّر ف��ت��ل��ك

فحول من مكنسة بابن املعروف محمد بن إسماعيل طاهر أبو القائد الشاعر وكان
أحيانًا شعره يف يذهب كان ولكنه السادس، القرن أوائل وشهد الخامس، القرن شعراء

يقول: فهو املتحامقني مذهب

ال��ش��م��ق��م��ِق أب��و ع��ن��ه ح��دَّث��ك��م ال��ذي أن��ا
ال��ُم��ت��ق��ي نَ��دي��م ك��ن��ُت أن��ن��ي ع��ن��ي وق��ال
ال��بُ��ن��دِق ُرم��اة م��ن ـ��ُت ك��ن��ـ ك��ن��ت ك��ن��ت وك��ن��ُت
ال��ُع��ن��ِق ط��وي��ل ت��ي��ًس��ا ك��ذا أب��ق��ى م��ت��ى ح��ت��ى
ُم��ح��َل��ِق وش��ارٍب ُم��س��ب��ل��ٍة ب��ل��ح��ي��ٍة
َخ��َل��ِق ش��ي��ٍخ وج��ه م��ن ُح��ل��ق��ت ق��د ل��ي��ت��ه��ا ي��ا
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جسمه: وضعف ِسنه ِكرب يشكو أخرى مرة ويقول

ت��رى ك��م��ا رق��ي��ًع��ا ت��زي��د ب��ل خ��م��س��ي��ن ع��ش��ُت
ُس��كَّ��را ال��م��ل��ح وك��ذا بُ��ن��دق��ا ال��ُم��ق��ل أح��س��ُب
ُم��دورا ش��يءٍ ك��ل م��ن ال��ط��وي��ل وأظ��نُّ
ورا إل��ى وع��ق��ل��ي ُت ِب��ِب��ْر ِب��ِب��ْر ِب��ْر َك��ِب��ْر ق��د
تَ��غ��يَّ��را أَراُه ـ��يءٍ ش��ـ ك��ل ك��ي��ف ع��ج��بً��ا
��را ُم��ق��شَّ إال ك��ل يُ��ؤ ص��ار ال��ب��ي��ض أرى ال
��را تَ��ك��سَّ ُزج��اًج��ا رة ب��ال��ح��ج��ا ُدقَّ وإذا

ساخرة: ضاحكة صور من به وما منزله وصف يف املقطوعة هذه إىل انظر ثم

س��خ��ي��ف ق��ص��ي��ٍد م��ن ��اج ح��جَّ الب��ن ش��ع��ٍر ب��ي��ت ك��أن��ه ب��ي��ٌت ل��ي
ك��ن��ي��ف ف��ي ك��ف��أرٍة ف��ي��ه أن��ا ح��ت��ى وردان ب��ن��ات س��اب��ق��ت��ن��ي
ال��ض��ع��ي��ف ع��ق��ل��ي م��ث��ل وه��و م��ث��ل��ه، ض��ع��ي��ٌف ب��ي��ٌت ل��ل��ع��ن��ك��ب��وت أي��ن
واألن��وف ال��لُّ��َح��ى ع��ل��ى ف��س��لَّ��م ال��س��راوي��ل ري��ح ف��ي��ه ه��بَّ وإذا
ال��ك��س��وف ف��ي س��ك��ن��ت��ه��ا ُم��ذْ ف��أن��ا ع��ن��ه��ا ال��ش��م��س َم��ط��ل��ع َص��دَّ بُ��ق��ع��ٌة

التحامق فشعر منه. الناس ويُضحك يتحامق املقطوعات هذه كل يف مكنسة فابن
العصور يف تياره واستمر اإلخشيدي العرص يف مرص يف ظهر الشعر، فنون من فن إذن
املرصيني أعجب الفن هذا أن عىل يدل وهو الحديث، عرصنا يف ظهر حتى الوسطى

اآلن. إىل عليه فحافظوا
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عهد آخر إىل الرومان من مرص العرب حرر منذ املرصي الشعر من مختلفة صوًرا رأينا
بالقرن ينتهي الذي األول دوره ففي ثالثة، بأدوار يمر الشعر هذا ورأينا الفاطميني،
نزحت التي العربية القبائل من أفراد بعض شعر سوى بمرص يكن لم للهجرة الثاني
وإن مرص، يف جرت التي الحوادث بعض عن يتحدث وشعرهم فيها، واستقرت مرص إىل
الناحية من فيه غناء ال تقريري شعر هو أو الحوادث تسجيل يف شعر إنه فُقل شئت
الوافدون الشعراء أنشده الذي الشعر هو الدور هذا يف الشعر ألوان أرقى وكان الفنية،

األمراء. عىل
بواكري ظهرت ففيه للهجرة والثالث الثاني القرنني يضم الذي الثاني الدور يف أما
الخوالني ويحيى الطائي املعىل أمثال املرصيني الشعراء من عدد ففيه املرصي، الشعر
وهؤالء الطولونيني، شعراء من غريهم ثم اج الرسَّ بن ويوسف كثري بن عفري بن وسعيد
ألنهم القبائل؛ شعر يف رأيناه عما تختلف بطريقة املرصية الحوادث يف أنشدوا جميًعا
من يشء فيها فنية ألوان شعرهم يف ظهر كما يشء. كل قبل بعواطفهم عنها تحدثوا
شعرهم أن من بالرغم الصحيح الفن سمة شعرهم إىل أضاف مما والعاطفة الخيال
أن هو ذلك يف السبب ولعل األخرى. األقطار يف العربي الشعر مستوى إىل يرَق لم
اللغة ألن طويل؛ وقت إىل احتاج الجيد بالشعر ومشاعرهم عواطفهم عن املرصيني تعبري
بها، اإلنشاد من املرصي يتمكن حتى كافيًا انتشاًرا مرص يف منترشة تكن لم العربية
اهتمامهم من أكثر اإلسالمية الدينية بالعلوم ا خاصٍّ اهتماًما مهتمني املرصيون كان كما
شعًرا يُنشدوا أن من املرصيني بعض استطاع فقد ذلك ومع وروايته. الشعر بدراسة
جديد دور بظهور إيذانًا ذلك وكان حياتهم، تطور مراحل من املرحلة هذه يف عذبًا رقيًقا
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استطاع بل قويٍّا، جارًفا تياره واستمر الهجري الرابع القرن يف بدأ الشعر أدوار من
الحديث. عرصنا حتى بها يحتفظوا وأن الشعر زعامة ينتزعوا أن مرص شعراء

املرصية؟ الشخصية عن التعبري يف مرص شعراء َق ُوفِّ حد أي إىل نتساءل: وهنا
هذين عن لإلجابة العربية؟ األقطار شعر من غريه من املرصي الشعر بني نميز وكيف
يشبه وحدة العربية األقطار جميع يف العربي الشعر أن أوًال نعرف أن يجب السؤالني
البيئات هذه يف الحياة تطورت ومهما وأقاليمه الشعر بيئات اختلفت مهما بعًضا بعضها
نهجها عىل ساروا لفنهم ُعليا ُمثًال ألنفسهم اتخذوا العربية شعراء ألن وذلك واألقاليم؛
سماه ما عىل حافظوا الشعراء فجميع تغيري، أو تطور يصيبها أن وأَبَوا عليها وحافظوا
وعلماء النقاد ورفض وأساليب، وألفاظ وقافية أوزان من فيه بما الشعر بعمود النقاد
الشعر أن كله ذلك ومعنى امُلثل، هذه عن يخرج شعر أي إىل يستمعوا أن البالغة
ولذلك عنها. يبعد ولم املثالية الخصائص هذه يف اشرتك وبيئاته عصوره كل يف العربي
مرص شعراء ألن العبايس؛ الشعر قلدوا املرصيني أن القائل الرأي أقبل أن أستطيع ال
كانوا أنفسهم العباسيني شعراء فإن العباسيني، شعراء اتبعها التي الفنية امُلثل تبعوا
العربي الشعر لتقاليد وخضعوا الجاهيل، العرص منذ ُعرفت التي امُلثل هذه نهج ينهجون
البيئات. وجميع العصور كل يف العربية شعراء جميع شأن ذلك يف شأنهم وخصائصه،
املعاني يف اختلفوا فإنهم الخصائص، هذه يف جميًعا اشرتكوا العربية شعراء كان وإذا
فهم املعاني يف متفقني كانوا وإذا وبيئاتهم، عصورهم باختالف عنها تحدثوا التي
فإذا الشعر، إقليمية تظهر فقط وهنا املعاني، هذه تحمل التي الصور رسم يف يختلفون
وال القوايف يف وال األوزان يف نجدها ال فنحن الشعر يف مرص شخصية عن نبحث أن أردنا
الشعر إن نقول أن نستطيع وهنا املعاني. ويف الشعرية األخيلة يف نجدها بل األسلوب يف
ال املرصي الشعر هذا قرأت إذا إنك بحيث تمثيل؛ أصدق املرصية الحياة ر صوَّ املرصي
يُعترب السيايس الشعر ناحية فمن مرص؛ غري آخر عربي ُقطر إىل تنسبه أن تستطيع
الشعر هذا أكثر أن من بالرغم القرون هذه يف جرت التي لألحداث سجالٍّ املرصي الشعر
البديهي ومن الشعر، هذا آثار يف لنا بقي بما ذلك عىل نحكم أن نستطيع ولكننا ُفِقَد،
األقطار من غريها دون مرص لحياة صورة هو السيايس الشعر من يُنشد كان ما أن

األخرى.
يف قيل الذي املرصي الشعر بجانب والدين الزهد عىل يحض شعر بمرص وكان
هامة ناحية عىل رصيحة داللة يدالن املرصي الشعر من اللونان وهذان واإلباحة، املجون
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إىل يميل عصوره أقدم منذ املرصي فالشعب املرصي؛ الشعب يف الحياة نواحي من
آلخرته يعمل شعب وكأنه بالتدين، ا جدٍّ شديًدا تظاهًرا ويتظاهر الدين بأهداب التمسك
نصيب بأوىف ويأخذ حياته يف املجون إىل يميل شعبًا نراه نفسه الوقت يف ولكننا فقط،
ومتاع الروح متاع بني متناقضة فمرص الدين، ضد ذلك يف كان ولو الدنيا، متاع من
الشعب. هذا حياة من الناحيتني فيمثل أيًضا يضطرب املرصي بالشعر وإذا الجسد،
املرصيون يُرسل وكيف املرصية، والدُّعابة للُفكاهة عجبوا املرصي الشعب درسوا والذين
الُفكاهات هذه مسمع عىل يضحكون وهم النادرة بعد والنادرة الُفكاهة تلو الُفكاهة
املرصيني ذوق عىل تدل املرصية الُفكاهة أن الُكتاب وذكر عالية. بأصوات والنوادر
أكثر املرصيني أن الُكتاب بعض غاىل بل تذوقها، يف شديد وعي وعىل بديهتهم ورسعة
الذي ولكن دمائهم، يف تَجري فكأنها وسماعها بإطالقها وكلًفا للُفكاهة ُحبٍّا الشعوب
العورات وتناول الجنسية الناحية حول يدور أكثرها أن سيجد املرصية الُفكاهة يدرس

واإلباحة. باملجون املرصيني كلف من إليه ذهبنا ما يؤيد مما
يف واقعي هو آخر بمعنى أو عميل مادي بأنه العصور أقدم منذ ُعِرَف واملرصي
يعرف وال املرصي، عمل أو تفكري يف امللتهبة العاطفة تتدخل وال وتفكريه، أعماله كل
يوميٍّا شمسها سطوع يف املنتظمة بيئته بتأثري كله وذلك هزٍّا؛ تهزه التي العنيفة املشاعر
مرص تربة تنتجه بما الكتفائهم العيش سبيل يف الكد وعدم بانتظام، نيلها وفيضان
للثورات فيه محل ال ا جدٍّ هادئ تفكري به فإذا املرصي تفكري يف أثَّر ذلك كل الخصبة.
جميع ويف عصوره جميع يف املرصي الشعر كان وكذلك العميقة. املشاعر أو النفسية
بني العالقة تبعد ال بل العذري، الحب يف شعًرا مرص يف نجد ال إننا حتى أغراضه؛
املرصي الشاعر نرى وإنما يشء، كل قبل فسيولوجيٍّا عمًال تكون أن عن واملرأة الرجل
به ُعِرَف ومما حوله، املرصية الحياة من صوره يستمد تفكريه يف هادئًا صوره يف ماديٍّا

يشء. كل يف والغلو للمبالغة حب من املرصيون
وللحياة املرصية للبيئة خاضًعا كان املرصي الشعر أن إىل نطمنئ أن نستطيع إذن

الشعر. يف واضحة بارزة مرص شخصية وظهرت املرصية،
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الفني النثر يفحياة





األول الفصل

النثريفعرصالوالة

الكاتب فيها يتعمد التي الفنية الكتابة هذه عنه؛ سأتحدث الذي الفني بالنثر وأعني
الطبقة كتابة مستوى هو رفيع مستوى إىل باألسلوب السمو ومحاولة التعبري يف األناقة
كتاباتهم، يف وعاطفتهم خيالهم أثر وظهر املختلفة، الثقافات من كبريًا حظٍّا نالت التي
يشء. يف الشعر يف التي الصور عن تختلف ال فنية صوًرا الكتابة هذه يف نرى بنا فإذا
عصوره كل يف العربي أدبنا يف تتمثل كانت تعمًدا الكاتب يتعمدها التي الكتابة هذه

هي: رئيسية ألوان أربعة يف وبيئاته

الديوانية. الرسائل (١)
األدبية. الرسائل (٢)

اإلخوانية. الرسائل (٣)
املذهبية. الرسائل (٤)

االجتماعي، املستوى وارتفاع الثقافة بُرقي إال يتأتى ال الفني النثر ُرقي أن شك وال
العالم وبني بينهم واالتصال بعض، مع بعضه املجتمع أفراد بني االتصاالت ب وتشعُّ
العرب دخول وقت من أي — الوالة عرص يف مرص إىل نظرنا فإذا مجتمعه. عن الخارج
سنة وهي ٢٥٤ه سنة إىل التاريخ) هذا يف املؤرخني بني خالف (عىل ٢٠ه سنة مرص
إال إليه ذهبنا الذي باملعنى فنيٍّا نثًرا نجد نكاد ال أننا سنجد — الطولونية الدولة قيام
وبعض العرب قبائل إال بها يتحدث ال ضيق محيط يف كانت العربية فاللغة ندر؛ فيما
بغداد، أو دمشق أو الكوفة أو املدينة يف للخالفة تابعة الفرتة هذه يف مرص وكانت املوايل،
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ذلك إىل أضف الخالفة. مركز مراجعة بعد إال البالد شئون يف تامة سلطة للوالة يكن فلم
٨٧ه سنة األموي الخليفة أمر ورد حتى اليونانية كانت مرص يف الرسمية اللغة أن كله
يف الفني النثر بتاريخ نمر أن إىل مضطرين جعلتنا التي العوامل من كله فهذا بتعريبها.
ديوان وجود من بالرغم ذلك عنه، للحديث يكفي ما وجود لعدم رسيًعا؛ مرٍّا الوالة عرص
١٣٢ه سنة الرسائل ديوان وِيل نعيم بن خري القايض أن نعرف فنحن مرص. يف الرسائل
بمرص كان كما يشء. هذا الرسائل ديوان رسائل عن يصلنا لم ولكن قاضيًا، كان أن بعد
أيدي عىل الخالفة دار من يَِرد ما مرجع وإليه الربيد، صاحب ملتوليه ويقال الربيد ديوان
مرص وجوه لبعض كان كما مرص. بأخبار يطالع الذي وهو الُكتب، من الربيد أصحاب

سعد. بن الليث كاتب صالح بن هللا عبد مثل والرسائل الُكتب عنهم يُنشئون ُكتاب
وقيس العاص، بن عمرو أمثال البُلغاء الُخطباء بعض بمرص كان كله، ذلك ومع
ُخطب كلها ُخطبهم من وصلنا والذي وغريهم، سفيان أبي بن وُعتبة عبادة، بن سعد بن
الُخطب هذه يف املرصية الشخصية تظهر وال بالجزاء، وإغراء وعد وفيها ووعيد تحذير

فيها: يقول التي ُعتبة ُخطبة مثل أيدينا بني التي

حتى السيوف وُظبات الرماح بأطراف إياكم معاتبتنا طالت قد ِمرص، أهل يا
عليه تَطِرف ما أعيُنكم يف وأقذاءً حلوقكم، تُسيغه ما لهاكم يف شًجى ِرصنا
منكم الباطل ُعقد واسرتخت َعقًدا، عليكم الحق ُعرى اشتدت أفحني جفونكم،
الباطل، إىل الحق وُخضتم الخالفة، تهوين وأردتم بالخليفة، أرجفتم ، حالٍّ
أمري كتاب فهذا دينكم، خرستم إذ أنفسكم فاربحوا حديث! به عهدكم وأقدم
أبدانكم عىل سلطاننا أن واعلموا منه. القريب والعهد عنه السار بالخرب املؤمنني
خريًا، وأظِهروا بََطن، فيما هللا إىل ونَِكلكم ظهر، ما لنا فأصِلحوا قلوبكم، دون
وبه أتوكل هللا وعىل زارعون. أنتم ما حاصدون فإنكم ا، رشٍّ أضمرتم وإن

أستعني.

حق يف خوضهم لكثرة املرصيني؛ عىل الوايل غضب مدى عىل تدل الُخطبة فهذه
الحسن والتصوير الجميل أسلوبه يف وبالغته الخطيب قوة تظهر الُخطبة ويف الخليفة،
كل يف تقال أن تصلح الُخطبة وهذه الخطيب، يتعمدها التي املسجوعة الفقرات هذه ويف

هنا. املرصية الشخصية تظهر لم ولذا العصيان ساده مجتمع
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املرصية املصادر بعض روته ما إىل اإلشارة دون العرص بهذا نمر أن نستطيع وال
بعد مرص يصف أن يسأله العاص بن عمرو إىل أرسل الخطاب بن عمر الخليفة أن من

فيها: جاء رسالة إليه أرسل عمًرا وأن الرومان، من حررها أن

املؤمنني أمري يا اعلم مرص، عن يسألني بقاءه هللا أطال املؤمنني أمري كتاب َوَرَد
يكنفها عرش، وعرضها شهر، طولها خرضاء، وشجرة غرباء، تربة مرص أن
الروحات، ميمون الغدوات، مبارك نهر وسطها يخط أعفر، ورمل أغرب، جبل
حالبه، يدر أوان له والقمر، الشمس كجري والنقصان الزيادة فيه تَجري
عجاجه، اصلخم ما إذا حتى وينابيعها، األرض عيون تمده ذبابه، فيه ويكثُر
إىل بعضها القرى من التخلص يمكن فلم جانبيه، فاضعىل أمواجه، وتعاظمت
ورق املخايل يف كأنهن وزوارق القوارب، وخفاف املراكب صغار يف إال بعض
وطما جريته يف بدأ ما كأول عقبيه عىل نكص زيادته، يف تكامل فإذا األصايل،
بطون يحرثون مخفورة، وذمة محقورة، ِملة أهل تخرج ذلك فعند درته، يف
سعوا ما لغريهم الرب، من النماء بذلك ويرجون الحب، بها ويبذرون األرض،
الندى، سقاه وأرشق، الزرع أصدق فإذا ِجدهم، بغري منهم فناله كدهم، من
إذا بيضاء، لؤلؤة — املؤمنني أمري يا — مرص فبينما الثرى، تحته من وغذَّاه
فتبارك رقشاء، ديباجة هي فإذا خرضاء، زمردة هي فإذا سوداء، عنربة هي
أال فيها، قاطنيها ويقر وينميها، البالد هذه يُصلح والذي يشاء. ملا ق الخالَّ هللا
وأن أوانها، يف إال ثمرة خراج يُستأدى وأال رئيسها، يف خسيسها قول يقبل
العمال مع الحال تقرر فإذا وترعها، جسورها عمل يف ارتفاعها ثلث يُرصف

واملآل. املبدأ يف ق يوفِّ تعاىل وهللا املال، ارتفاع تضاعف األحوال، هذه يف

عمرو إىل تُنسب الرسالة هذه يف وردت التي ملرص الجميلة الوصفية الصورة هذه
الرسالة هذه أن نشك فإننا والذكاء بالفصاحة ُعِرَف عمًرا أن من وبالرغم العاص، بن
الرابع القرن كتابات من أنها الفنية وخصائصها أسلوبها من ونرى عمرو، كالم من
الثاني. والقرن األول القرن يف ُكتاب إىل تُنسب فقراته بعض أن من بالرغم بعده، وما
إىل تُنسب وألفاظها أسلوبها يف مخالفة املوضوع نفس يف أخرى رسالة صورة وُوجدت
الرسالة أن عىل يدل هذا فكل مرص، فضائل كتابه يف زوالق ابن مرص مؤرخ رواها عمرو

العاص. بن عمرو لسان عىل وضًعا ُوضعت إنما السابقة
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الثاني الفصل

الفنييفعرصالطولونيني النثر
واإلخشيديني

وأن مستقلة دولة بها يؤسس أن استطاع مرص عىل أمري أول طولون بن أحمد كان
باسم مرص منابر عىل يدعو استمر أنه من بالرغم بعده من ألبنائه بها الحكم يجعل
كانت البيزنطية، اإلمرباطورية حدود حتى مرص خارج أمالكه ووسع العبايس، الخليفة
أن يف سببًا منها كبريًا شطًرا الطولونيون حقق التي الواسعة السياسية املطامع هذه
الثقيلة باألعباء القيام يف ملساعدتهم الُكتاب؛ من عدًدا فاصطنعوا أعمالهم، دائرة تتسع
به نافس بحيث كبريًا اهتماًما اإلنشاء بديوان طولون بن أحمد فاهتم واجهوها. التي
محمد بن أحمد أمثال إليها وفد من منهم بمرص الُكتاب فكثُر بغداد، يف اإلنشاء ديوان
بن والحسني ِرسه، وموضع كاتبه وكان طولون بن أحمد مع مرص دخل الذي الواسطي
أحمد استكتبه ثم بها واستقر الوالة عرص يف مرص إىل وانتقل الرقة، من وأصله مهاجر
من مهاجر ابن أخذه ما مجموع إن قيل حتى عليه النِّعم إغداق من وأكثر طولون، بن

دينار. ألف مائة من يقرب طولون ابن
بعيد النفس فموقر مهاجر بن الحسني «وأما بقوله: الكاتب عبدكان ابن ووصفه
أعراض من شيئًا عنده أمره تدبري عىل يؤثر ال َصِحبَه، من لُصحبة مستصغر الغور،
بعض ينصح األمري لسان عىل قوله مهاجر بن الحسني كتابة من لنا ُحِفَظ ومما الدنيا.»
به تحوز أحد عىل تتحامل أن محتاج غري وأنت نصيحتك، عندي ت صحَّ «قد العمال:
برأفة، وخيارهم بغلظة رشارهم وتلقَّ عادل، تمييز الناس فميز يل، والعذر عندي الحجة
يل تحوز مما أكثر واالستيحاش اآلثام من به تجني نصيحتي يف عليهم حقدك أن واعلم
واطلب األعقاب. وتتوارثها األيام عليها تأتي ال بغضة القلوب يف يل وتزرع الطاعة، من
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باطن يف بما خبري غري بالسياسة املعرفة ناقص إال يكرهه فليس مستحقيه، من الشكر
النصيحة.»

التعبري، يف البساطة إىل يميل مهاجر بن الحسني كان كيف يرينا النص هذا
الفقرات إىل وال األلفاظ يف التالعب إىل يعمد أن دون إليه يرمي الذي الغرض ووضوح

املسجوعة.
بديوان العمل يف طمًعا البغدادي؛ الكاتب نصري بن إسحق مرص عىل وفد كما
فسأله الترصف، والتمس مرص إنشاء ديوان رئيس عبدكان بابن فاتصل الرسائل،
بني وكان والرتسل. واألجوبة املكاتبات يف إسحق: فقال تترصف؟ فبماذا عبدكان: ابن
ومىض فأخذها عليها، وأجب هذه ُخذ إلسحق: فقال وردت، قد ُكتب عبدكان ابن يدي
بن جعفر أبو وقام ونام، رأسه تحت ُخفه وضع ثم عنها فأجاب الدار من ناحية إىل
فلما وقرأها، فأخذها يديه بني والُكتب إسحق بأبي فاجتاز له التي الحجرة إىل عبدكان
الديوان، يف وعيَّنه الكتبة، أخذ عمن وسأله انتبه حتى نصري بن إسحق يروح جعل تأملها
أحمد بن عيلِّ إىل اإلنشاء ديوان أمر وآل هذا، تويف حتى عبدكان ابن مع يعمل يزل فلم
عىل بها ودخل املادرائي عنها أجاب ُكتب فوردت منزلك. الزم إلسحق: فقال املادرائي
التي األلفاظ هذه ما خمارويه: له فقال عليه األجوبة فعرض خمارويه، الجيش أبي
فاضطر األجوبة، خمارويه يقبل فلم أخرى مرة إليه وعاد املادرائي فمىض عني؟! تخرج
ودخل ففعل الرسائل عن يُجيب أن منه وطلب نصري بن إسحق استدعاء إىل املادرائي
الذي هذا نعم، فقال: نصري ابن كتبها التي األجوبة فقرأ خمارويه عىل املادرائي بها
فقال: الساعة، وأحرضته فاعتل جعفر أبي مع كان كاتب له: فقال الخرب؟ إيش أعرف،
يالزمه. بأن وأمره دينار أربعمائة شهريٍّا مرتبًا خمارويه له فجعل فأحرضوه، هاِته،
يجود إسحق فكان الشهر، يف دينار ألف إىل رزقه وُرِفَع عمله يف نصري بن إسحق فمكث
كان وَراق وإىل وثعلب املربد إىل بغداد إىل مرة وأرسل الناس، عىل به ويَفُضل بذلك
٢٩٧ه. سنة الكاتب هذا وتويف دينار، ألف منهم واحد لكل دينار آالف ثالثة عنده يجلس
«أما بقوله: عبدكان ابن وصفه الذي رجاء بن محبوب الطولونيني ُكتاب ومن
كاتبًا وكان أيمن بن وأحمد الكتابة.» ُحلو االستماع، حسن الجواب، فرسيع محبوب
كان طولون ابن أن نرى الوافدين، الُكتاب هؤالء براعة ومع الربمكي. خالد بن للعباس
ابن «أن طولون: ابن صديق خاقان بن أحمد ويروي املرصي. الكاتب يستخدم أن يفضل
طولون: البن فقلت حمله، بما الكاتب فاضطرب الغفار، عبد بن جعفر استكتب طولون
ألنه أحتمله أنا طولون: ابن فقال وزنًا، منه أوىف هو من الكاتب هذا موضع يحتاج
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فقال: البغدادي، الكاتب عىل املرصي الكاتب تفضل األمري أيها أراك له: فقلت مرصي،
الكاتب شمل يكون وأن منه، كاتبه يكون أن بلًدا ملك ملن األشياء أصلح ولكن وهللا، ال
يف وحاشيته الكاتب بطانة تكون أن منها صالحة أمور البلد ذلك يف له يجتمع فإنه فيه،
فيكون به املستغالت اعتقاد يف رغبته ومنها أهله، من فريق عىل مرفقه فيعود البلد ذلك
العراقي والكاتب خدمتي، يف ومستقرون ظاهرون وشمله هذا مع وهو لجباياته، ضمانًا
يف وهو الرباع، ويستبطن وعني، عنه النائي بلده يف املستغالت يعتقد ألنه كذلك؛ ليس
بتقدمهم علمي مع رأى َمْن ُرسَّ ُكتاب يف زهدت السبب فبهذا بلده، إىل متطلع وقت كل
يف يُذكر شأن لهم كان الذين الُكتاب من جدار بن جعفر وكان والرجاحة.» الكتابة يف
أن طولون بن أحمد بن للعباس زينوا الذين األشخاص أحد كان إذ طولون؛ ابن عرص
مع أبيه خروج فرصة العباس فانتهز لنفسه، امُللك طلب عىل ويعمل أبيه ضد يثور
برقة، إىل أعوانه مع خرج أبيه عودة بقرب علم وملا بثورته فقام الشام بالد إىل الجيش
الوفد وأمر مرص، رجال كبار من وفًدا إليه فأرسل ابنه يستميل أن طولون ابن وحاول
الوفد هذا وكاد أمان، بكتاب إليه وبعث عنه، والعفو بالصفح ووعده العباس بمالطفة
وبطشه، أبيه غدر من وخوَّفه العباس حذَّر جدار ابن أن لوال العباس مع ينجح أن

الجواب: هذا يف ورد فمما ابنه، إىل طولون ابن كتاب جواب جدار ابن وكتب

موىل هللا عبد من املؤمنني، أمري موىل طولون بن أحمد العباس أبي األمري إىل
ِرس وضوح إىل املعصية ُظلم زيغ عن املنحرف هللا، طاعة بمناجي املتمسك هللا
﴿يَا ثناؤه: جل يقول إذ به، أمر بما والعامل موعظته هللا من القابل البصرية،
تُِطْع ﴿َوَال وجل: عز وقوله اِدِقنَي﴾، الصَّ َمَع َوُكونُوا هللا اتَُّقوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها

َهَواُه﴾. َواتَّبََع ِذْكِرنَا َعن َقْلبَُه أَْغَفْلنَا َمْن
إىل أحمد فأنا وازدجر، وفكَّر وادكر، اسرتجع من وعىل األمري، عىل سالٌم
عن بي والعادل الهداية، ُسنن أرفع إىل بي العاطف هو، إال إله ال هللا األمري
صفوته من وِخريته وليه بها يخص تامة صالة وأسأله الجهالة، ُسنن ُظلم

ملسو هيلع هللا ىلص. ورسوله
الخلق له ر وسخَّ أمره، مقابح وجنَّبه رشده، ملحال األمري هللا وفق بعد، أما
العظة سبيل عن منه الحائد عن ورد األمري كتاب فإن ذكره، غامض عن
وفرَّع، ع وجمَّ وهدَّد، وآنس وقرَّب د فبعَّ والتحذير، التهديد سبيل إىل والتذكري
من ويعرض غريها، ويُحدِّث الصلة إىل ويدعو فيها، باليسري نفسه من يبذل
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مفرتضه والزم حقه واجب من ويُعدِّد األنزر، خطابه من ويُصريِّ األنفس، ماله
إلخ. … محقًقا بالطاعة اعرتف ملن مصدًقا به اعرتف ما

القصرية الفقرات ذي النثري فنه من صورة يعطينا الرسالة هذه يف جدار فابن
مع وضده، اللفظ واستخدام القرآنية، اآليات وتضمني املوسيقية، والعبارات املسجوعة،
رقيق وشعره شاعًرا جدار ابن وكان إليهما. الحاجة دعت إذا والتكرار اإلسهاب إىل ميل

مغنية: يف يقول فهو كتاباته، مثل

ُغ��ص��ن ك��أن��ه ق��واٍم ع��ل��ى ق��م��ر ك��أن��ه ب��وج��ٍه ج��اءت
وس��ن ج��ف��ون��ه��ا ف��ي أن ح��س��ب��ت ت��ع��اي��ن��ه��ا إذا ب��ع��ي��ٍن ت��رن��و
وث��ن ُح��س��ن��ه��ا م��ن ف��ي��ه وص��ار ب��م��ج��ل��س��ه��ا اس��ت��وت م��ا إذا ح��ت��ى
أُذن أن��ه��ا ت��م��ن��ي��ت إال ج��ارح��ٌة ف��يَّ ي��ب��َق ف��ل��م غ��نَ��ت

التي الغريبة البديعية والصنعة اللفظي التالعب من فيها أكثر قصيدة شعره ومن
فيها: يقول فهو املرصي، األدب يف مثيًال لها نجد نكاد ال

أت��م��ا أو ال��ب��در ك��ط��ل��ع��ة تَ��ه��ادى أق��ب��ل��ْت إذ ُق��ل��ُت ق��د
م��م��ا َك��بُ��رُت ق��د ل��ك��ن��ن��ي م��م��ا ل��ك��ن��ُت م��م��ن ك��ن��ُت ل��و
ل��م��ا ف��ارع��وي��ت ب��أص��رف ِع��ذاري ف��ي ال��ده��ر ع��ات��ب��ن��ي
ُم��دل��ه��م��ا ك��ان م��ا واب��ي��ضَّ م��س��ت��ق��ي��ًم��ا ك��ان م��ا ُق��وَِّس
��ا ع��مَّ ص��ار ث��م أًخ��ا ك��ان م��ن إل��ى ال��دُّم��ى ت��ص��ب��و وك��ي��ف
وح��م��ا دن��ا ق��د ب��م��ا ُش��غ��ل ي��م أه��ل أخ��ت ي��ا ع��ن��ِك ل��ي
ال��ُم��ح��م��ى ق��دك م��ن ول��س��ُت ال��ُم��ف��دى وج��ه��ك م��ن ف��ل��س��ُت
أرم��ا م��ا ك��ل ل��ه ي��ح��ي��ا ي��وم خ��وف ع��ن��ِك أذه��ل��ن��ي
زم��ا ف��ي��ه ال��ن��ار وتُ��ح��ش��ر ��ا زفٍّ ال��ج��ن��ان ف��ي��ه تُ��ح��ش��ر
َه��لُ��م��ا ل��ه��م وه��ذي َه��ي��ت، ل��ط��ال��ب��ي��ه��ا ه��ذي ت��ق��ول
اس��تُ��ذم��ا م��ا ك��ل أم��ره��ا م��ن أذُم��ا ب��أن أول��ى ن��ف��س��ي

رفيعة عظيمة دكة بنى الثائرين، عىل طولون ابن وقبض العباس ثورة فشلت وملا
يداه وُقطعت سوط ثالثمائة َب فُرضِ العباس خاصة من جدار ابن وأحرض مك السُّ

٢٦٨ه. سنة الدكة من وأُلقي وِرْجاله
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ُكتاب من الداية بابن املعروف إبراهيم بن يوسف يعقوب أبي بن أحمد وكان
االفتنان، غاية يف هللا رحمه جعفر أبو «كان بقوله: زوالق ابن ووصفه الطولونيني،
املجالسة، حسن إقليدس، مجسطي، واملنجمني، اب، والُحسَّ الفصحاء، الُكتاب وجوه أحد
من ذكرنا ما نحو عىل السرَي كتابة يف أسهموا الذين أحد الداية ابن وكان الشعر.» حسن
متأثًرا كان الداية ابن أن عىل فاتحته تدل الذي املكافأة» «كتاب ُكتبه من لنا وُحِفَظ قبل،
لبعض رسده أثناء خالصة مرصية تعبريات بعض املكافأة كتاب ويف الجاحظ. بأسلوب

مرص. يف ألصدقائه أو له حدثت قصص
أن طولون بني رغبة شدة من وكان طولون، ابن ديوان يف الُكتاب عدد َكثَُر وهكذا
يكتبه ما ملراجعة «التصفح» ديوان أنشئوا اإلتقان من كبرية درجة عىل الرسائل تصدر
محمد جعفر أبو هو طولون ابن رتبه الذي اإلنشاء ديوان توىل من وأول اإلنشاء، ُكتاب
فابن واألدباء؛ املؤرخون بذكره أشاد الذي عبدكان بابن املعروف مودود بن أحمد بن
من اشتهر ممن «كان القلقشندي: ويقول فصيًحا.» مرتسًال بليًغا «كان يقول: النديم
املشهورين الُكتاب مبدأ وكان الكتابة، وُحسن بالبالغة الطولونيني) ُكتاب (أي ُكتابهم
وطبطب الكاتب عبدكان ابن مرصعىل أهل يحسدون كانوا بغداد أهل أن ويُروى بمرص.»

مثلهما.» السالم بمدينة املؤمنني ألمري ليس ومحرر كاتب «بمرص ويقولون: املحرر
فمن الكتابة، فن أخذ أين ندري وال عبدكان ابن حياة تاريخ عن شيئًا نعرف ال
وهي طولون بن أحمد بن العباس إىل رسالة طولون بن أحمد عن كتبها التي رسائله
عبدكان ابن ويقول منها، يشء ذكر سبق التي جدار بن جعفر عليها أجاب التي الرسالة

الرسالة: هذه يف

لربه، العايص لنفسه، الظالم إىل املؤمنني أمري موىل طولون بن أحمد من
عقبه، عىل الناكص لقدره، الجاهل لطوره، العادي لكسبه، املفسد بذنبه، امللم
منيب كل عىل سالٌم وآخرته، دنياه حظ من املنجوس فتنته، يف املركوس
وأحمد والندم. الفوت وحلول بالكظم األخذ قبل قريب، من تائب مستجيب،
وأسأله الجليل، والطول الجميل بالبالء له معرتف حمد هو إال إله ال الذي هللا
املصطفى، محمد عىل يُصيلِّ أن دعائه، يف مجتهد رجائه، يف مخلص مسألة

ملسو هيلع هللا ىلص. املجتبى ورسوله املرتىض، وأمينه
حتفها يكون والنحلة بقرنيها، امُلدية تثري البقرة مثل مثلك فإن بعد) (أما
الغي عىل ثنى الذي الجاهل، األحمق أيها الهوابل هبلتك وستعلم جناحيها، يف
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عىل إذ توردت، هللا بإذن هلكة موردة أي خلفه، املواكب بضجاج واغرت عطفه،
مثًال: كتابه يف لك رضب قد وتعاىل تبارك فإنه ورشدت، تمردت وجل عز هللا
ِهللا ِبأَنُْعِم َفَكَفَرْت َمَكاٍن ُكلِّ ن مِّ َرَغًدا ِرْزُقَها يَأِْتيَها ْطَمِئنًَّة مُّ آِمنًَة َكانَْت ﴿َقْريًَة

يَْصنَُعوَن﴾. َكانُوا ِبَما َواْلَخْوِف اْلُجوِع ِلبَاَس هللاُ َفأَذَاَقَها
لفيئتك، وتأميًال إنابتك يف طمًعا بيوتنا إىل وننسبك إلينا نُقرِّبك كنا وإنَّا
تُلنِي املوعظة نََر ولم ارتباكك، الجهل غمرة ويف انهماكك، الغي يف طال فلما
إلينا إلضافتك وال أهًال النسبة لهذه تكن لم أودك، يُقيم التذكري وال كيدك،
عنك هللا يهب بأن وطمًعا تكرًها إال العباس بأبي نُكنِّي ال بل ، ومحالٍّ موضًعا
مقضيٍّا، شيئًا تَُك ولم منسيٍّا، نسيًا ونعدك دونك، به ونُكنِّي اسمك، نقلده خلًفا
تعرضت. ِقبلنا من وسخط تقلدت، نسبته عار أي — بك نظر وال — فانظر
بك، أحاط قد هللا شاء إن واملكروه أظلك، قد هللا بإذن البالء أن واعلم
نُقسم فإننا وويل، بحرٍب تؤذنك الليل، يف كالسيل أتتك قد هللا بحمد والعساكر
شانًا، شأنك عىل نُْؤثر وال عنانًا، عنك نَثني ال أن — ونظلم نجور أال ونرجو —
فيهما، وقوته هللا بحول جعلناك إال واٍد بطن تلج وال جبل، ذروة تتوقل فال
بسببك ومستصغرين خطري، ماٍل كل فيك منفقني منهما، أممت حيث وطلبناك
من وستدفع استحليت، ما العيش طعم من تستمر حتى جليل، خطٍب كل
ساحتك، عن لنا مزحزح وال عنك، هللا بحول دافع ال حني استدعيت ما الباليا
عجلت، باملعصية تكن ولم هبلت، أنك وتود جهلت، ما الرخاء قدر من وتعرف
صبحه، عن الليل لك يتفرى فحينئٍذ قبلت، ُغواتك من أضلك من رأي وال
ال بأذنني وتسمع عليها، غشاوة ال بعني فتنظر نُصحه، عن الحق لك ويُسفر
أمور، مقابح يف متماديًا غرور، بحبائل متمسًكا كنت أنك وتعلم فيهما، وقر
رصيعه، ينتعش ال وغدر هاربه، ينجو ال وبغي طالبه، ينام ال عقوق من
قبول تركك يف جريرتك وِعظم رويتك سوء عىل وتقف قتيله، يُودى ال وكفران
وباب مغمود، عنك السيف وإذ محمول، عليه وأنت مبذول لك هو إذ األمان،
إليه أجبت تكون أن إال نافعك، غري والتلهف وتتلهف مفتوح، إليك التوبة

إلخ. … منتصًحا إليه وانقدت مرسًعا،

اهتم وكيف بعبارته الكاتب عناية تلحظ أن الرسالة هذه من تستطيع لعلك
الكاتب كلف ومدى تعمد، وال تكلف غري من السجع يأتي كان وكيف بتنسيقها،
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املاديني، والتصوير التشخيص إىل املعاني يف وميله التقاسيم، استواء مع باالزدواج
مقدرة عىل يدل كله هذا ونثًرا. شعًرا املرصي الفن خصائص من — رأينا كما — واملادية
يقول فهو اإلخوانية رسائله يف نفسها الخصائص هذه ونجد الكتابة، فن يف عبدكان ابن

إحداها: يف

ففي ِعزَّك وأدام والليايل، األيام وأُنس األنام، حياة إطالته ففي بقاءك هللا أطال
محل حلت نعمة فإنها عليك نعمته وأتم املعايل، ونمو الرشف دوام إدامته
وال مكانه اآلالء تكره ما عىل ووقفت االستيجاب، منزلة ونزلت االستحقاق،

إلخ. … محله الفواضل تُنكر

بصالح فدعاء غالبًا، بالدعاء رسائلهم يفتتحون كانوا العرص هذا يف فاملرصيون
األمور من ذلك غري إىل الحياة بِطيب أو العدو، بكبت الدعاء أو اآلخرة، وغبطة الدنيا
عىل الكاتب يهجم إذ املقدمات هذه نجد ال وقد إليه، املرسل حال بتنوع تتنوع التي
أما إليك»، «كتبت أو إليك» «كتابي بقوله: مفتتًحا رسائله ويكتب واحدة دفعة موضوعه

كتابك». «وصل بقولهم: يبدءون فنراهم الرسائل جواب يف
ُكتاب أكثر ج تخرَّ يده وعىل مرص، يف اإلنشاء لديوان رئيس أول عبدكان ابن كان
عند وخصائصه أصوله ُوضعت أن إىل فنهم واستمر الفنية، طريقته عىل فساروا مرص،
اإلنشاء ديوان نصري بن إسحق وتوىل بعد. سنذكره ما نحو عىل الفاطمية مرص ُكتاب

عبدكان. ابن بعد
الُكتاب، أظهر النجريمي محمد بن هللا عبد بن إبراهيم فكان اإلخشيدي العرص يف أما
وكان الخالصة العربية بالعلوم كلًفا نحويٍّا كان عبدكان، ابن مدرسة من يكن لم ولكنه
أرسله خطاب عىل جوابًا الروم ملك إىل أرسله خطاب إنشائه ومن كتاباته، يف أثره لذلك

اإلخشيد: إىل امللك هذا

يليه، ومن الروم عظيم أرمانوس إىل املؤمنني أمري موىل طغج بن محمد من
أن ونسأله هو، إال إله ال الذي هللا نحمد فإنَّا مستحقون، له أنتم ما بقدر سالٌم
مع الوارد كتابك لنا تُرجم فقد بعد) (أما ملسو هيلع هللا ىلص. ورسوله عبده محمد عىل يُصيلِّ
عنا نمى وما الرحمة، فضيلة بذكر مفتتًحا فوجدناه رسوليك، وإسحق نقوال
السرية وُحسن املعدلة من عليه نحن وبما لديك، فيها شيمنا من وصحَّ إليك،
تخليص إىل والتوصل الفداء ذكر من القول هذا به وصلت وما رعايانا، يف
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فضيلة من فيه أطنبت ما فأما وتفهمناه. عليه اشتمل مما ذلك غري إىل األرسى
هللا بحمد — ونحن والنُّبل، الفضل بذوي يليق الذي القول سديد فمن الرحمة،
بتوفيق — وفيه باعثون، وعليه راغبون، وإليه عارفون، بذلك — علينا ونِعمه
ملراشد التوفيق نسأل وإياه وعاملون، متواصون وبه مجتهدون، — إيانا هللا

وقدرته. بمنِّه املصالح وجوامع األمور،
جلَّ هللا إىل نرغب فإنَّا واملعدلة، الرحمة من أخالقنا إىل نسبته ما وأما
أن عليها، أثابهم ثم ألوليائه ووهبها الفضيلة، هذه بكمال تفرَّد الذي وعال،
زيغ من واالعتصام فيها لالجتهاد وييرسنا أهلها من ويجعلنا لها يوفقنا
عىل موقوًفا ذلك من قلوبنا أودع ما ويجعل بها، القسوة وعرة عنها الهوى
بما ا حقٍّ وأحق به، وصفتنا ملا أهًال نكون حتى مرضاته، وموجبات طاعته،
وحق رحمته، إىل فقراء فإنَّا تعاىل. هللا من الزُّلفى يستحق وممن إليه، دعوتنا
من له وجمع لنا، حمَّ ما األمر جسيم من له وحمَّ أنزلنا، بحيث هللا أنزله ملن
يبتهل أن — بقاءه هللا أطال — املؤمنني أمري بموالنا لنا، جمع ما املمالك سعة
﴿َوَمن وبيده، إليه ذلك فإن وإرشاده، وتوفيقه لذلك معونته يف تعاىل هللا إىل
محلك ارتفاع من وصفته ما وأما نُّوٍر﴾. ِمن َلُه َفَما نُوًرا َلُه هللاُ يَْجَعِل لَّْم
امُللك وأنه ُملككم، ِعظم يقتضيه ملا املكاتبة يف الخليفة دون هو من مرتبة عن
ملا باملكاتبة خصصتنا إنما وإنك الدهر، عىل الباقي هللا من املوهوب القديم
ذكرته كما — منزلتنا كانت ا حقٍّ كان لو ذلك فإن عندك، حالنا من تحققته
لكان وَرَشد، َغنْم مكاتبتنا ترك يف لك وكان تكاتبه، من منزلة عن تقرص —
صالح فيه بما يعمل أن محلك حل بمن وأوىل وأرشد أحظى أن البنيِّ األمر من
من صغرية معاناة يف يقع وال عيبًا، وال نقيصة وال وصمة يراه وال رعيته،
الغمار ويخوض األخطار يركب قد الفاضل السائس فإن كبرية، تعقبها األمور

… رعيته ينفع فيما مهجته ويُعرِّض

نهايتها: يف قال أن إىل الطويلة الرسالة هذه يف الكاتب ويستمر

واعتمادنا بيننا ما بعمارة حقيق وأنت واملباسطة، باملؤانسة ابتدأتنا قد
ما أحق هلل والحق هللا. شاء إن ذلك بتسيري فأبِرش قبلنا، وعوارفك بحوائجك
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وعىل والرحمة الهدى نبي محمد سيدنا عىل هللا وصىلَّ بذكره وختم به أبتِدئ
تسليًما. وسلَّم آله

عبدكان، ابن مدرسة ُكتاب أسلوب عن االختالف تمام يختلف هنا الرسالة فأسلوب
الكاتب اهتمام وكان عفًوا، جاء ما إال السجع ومن اللفظية الزخرفة من تخلو كادت فقد
يف قديًرا ماهًرا وكان ويستشهد، يرشح فهو البديعية بالزينة اهتمامه من أكثر باملعاني
العالم من هام جزء ُحكم إليه الذي العظيم امللك بمظهر اإلخشيد يُظهر أن عىل حرصه
أرسى من عدًدا ألن الروم؛ ملك يُغضب ال أن عىل حريًصا كان نفسه الوقت ويف العربي،
أن غرابة وال أراده؛ ما بني الجمع يف املهارة هذه الكاتب فأظهر الروم، عند املسلمني
إىل أرسلها منها نُسًخا فكتب بها نفسه الكاتب ويُعجب الرسالة، بهذه اإلخشيد يُعجب

العراق. يف أصدقائه بعض
وقام أيًضا، لإلخشيد كاتبًا كان الذي كال بن محمد بن عيلِّ الكاتب عن ونسمع
مما رائق، ابن وبني اإلخشيد بني َسَفَر ثم ببغداد، العباس الخليفة وبني بينه بالسفارة
هو وصادره ٣٢٢ه سنة اإلخشيد نكبه فقد ذلك ومع اإلخشيد ثقة كان أنه عىل يدل

وأهله.
الكاتب واستطاع املرصيني، بني طريقها ت شقَّ الفنية الكتابة أن ترى تقدم مما
نفسه يف عما الكاتب فعربَّ وجهًدا، مشقة يجد أن دون أحب كيفما يترصف أن املرصي
ذلك تأثري وظهر حينًا، الصنعة أثر فيه جميل فني أسلوب يف خواطره به جاشت وما

الفاطمي. العرص ُكتاب يف كله
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فَقِويت رأيناه، ما نحو عىل مزدهرة قوية فيها الكتابة ونهضة مرص الفاطميون توىل
ُشعلته وإذكاء بالعلم نهوض من الفاطميون به قام بما الفاطمي العرص يف النهضة هذه
ازدهار يف أثرها لها كان أدبية نهضة من الفاطمية مرص به ظفرت وبما البالد، يف

مًعا. والكتابة الشعر
عناية إن ُقلت إذا أغايل ال بل بالشعراء، عنايتهم بالُكتاب الفاطميون عني فقد
ب وتشعُّ ُملكهم اتساع أن ذلك بالشعراء؛ عنايتهم من أشد كانت بالُكتاب الفاطميني
املختلفة بالدواوين العناية إىل همتهم يوجهوا أن إىل اضطرتهم وسلطانهم نوايصحياتهم
كله. العالم شعوب عند لهم ودعايًة مجدهم إظهار يف ُغلوهم مع تتناسب خاصة عناية
الذي والترشيف تولوها الذين الُكتاب وعن الدواوين هذه عن املؤرخون ثنا ويُحدِّ
كان املجلس ديوان صاحب أن ذلك من الفاطمي، العرص يف الُكتاب هؤالء يجده كان
ويقول ذلك. غري إىل والحاجب والدواة واملسند املرتبة وله السجل له ويُنشأ عليه يُخلع
له كان أنه ٥١٧ه سنة املجلس ديوان متويل الليث أبي بن الربكات أبي عن املؤرخني أحد
وكان الكثري، اليشء واملطابخ التعبية ودار والخزائن املال بيت من إدراًرا مياومة باسمه
وفراشني الراجل برسم وبغلة محيل بمركوب بغلة اإلصطبالت من يوم كل يف إليه يُحرض

خدمته. برسم
الِخَلع وله خبري كاتب إال يتواله ال كان إنه التحقيق ديوان عن مؤرخ ويقول
وأرباب اإلقطاعات أرباب أول فكان واملكاتبات اإلنشاء ديوان صاحب أما والحاجب،
واملخاد الهائلة املرتبة وله وفراشون، الشيوخ األمراء من حاجب وله والرسوم، الكسوة
ياقوت ثنا ويُحدِّ الخليفة. أستاذو ويحملها الدوى أخص من وهي والدواة، واملسند
له وكان السنة يف دينار آالف ثالثة رزقه كان اإلنشاء كاتب خريان ابن أن الحموي
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يشء. كل من يستوفيها رسوم التقليدات وُكتب والعهود السجالت من يكتبه ما كل عن
الكتابة ازدهار عوامل أهم من كان دولتهم لُكتاب الفاطميون جعله الذي الترشيف فهذا
ليصلوا الكتابة وإجادة التعليم عىل الناس إقبال كثرة أسباب من وكان عرصهم، يف
تحقيق لهم يتسنى حتى الفاطميون رتبها التي الكثرية الدواوين يف الكتابة مرتبة إىل

دولتهم. بعظمة لهم املناوئة الدول ومباهاة اإلسالمي العالم سيادة يف أطماعهم
ولكن لكثرتها، الفاطمية الدواوين كل عن نتحدث أن الكتاب هذا يف يسعنا وال
الدولة رجال كبار عادة من كان وأنه الُكتاب، كثرة ظاهرة نسجل أن اآلن يهمنا الذي
لهم يصري حتى الكتابة فن ليتعلموا املكاتبات ديوان إىل أبناءهم يرسلوا أن وموظفيها

الرجال. مبلغ يبلغوا أن بعد شأن
طريٍّا، ا غضٍّ عبيد بني زمن يف بمرص الكتابة فن «كان الفاضل: القايض ويقول
بقلمه لسلطانه ويقيم وبيانًا، مكانًا يرأس رأس من املكاتبات ديوان يخلو ال وكان

سلطانًا.
علم من شيئًا وشدا ولد له نشأ إذا الدواوين أرباب من ُكالٍّ أن العادة من وكان
فأرسلني ويسمع، ويرى ويترشب الكتابة فن ليتعلم املكاتبات ديوان إىل أحرضه األدب
وأمرني الحافظ، أيام يف املرصية الديار إىل عسقالن، بثغر قاضيًا ذاك إذ وكان والدي،
ل، الخالَّ ابن له يقال رجل األيام تلك يف به يرأس الذي وكان املكاتبات، ديوان إىل باملصري
ثم ل، وسهَّ بي ب رحَّ طلبي وما أنا من وعرَّفته يديه بني ومثلت الديوان حرضت فلما
أحفظ أني سوى يشء عندي ليس فقلت: اآلالت؟ من الكتابة لفن أعددته الذي ما قال:

بالغ. هذا ويف فقال: الحماسة، وكتاب العزيز القرآن
أحل أن ذلك بعد أمرني ثم يديه، بني وتدربت عليه فرتددت بمالزمته، أمرني ثم

فحللته.» ثانية مرة أحله أن أمرني ثم آخره، إىل أوله من فحللته الحماسة شعر
يقنع ولم الكتابة. فن أبنائهم بتعليم الناس تعلق مبلغ عىل يدلنا النص فهذا
عىل الحرص أشد حرصوا بل صحيحة سليمة الُكتاب كتابات تكون بأن الفاطميون
حتى الُكتاب يحرره كان ما ملراجعة ونحويني لغويني اإلنشاء ديوان يف جعلوا بأن ذلك؛
من كان الكتابة أساليب سالمة عىل الحرص فهذا األخطاء، من سليمة كتاباتهم تخرج
مع متفقة كتاباتهم تخرج أن عىل جاهدين يعملون أنفسهم الُكتاب جعلت التي العوامل
يقول أن غرو فال الخطأ، ألوان من لون أي أو مطعن يشوبها أن دون العربية األساليب

طريٍّا.» ا غضٍّ كان عبيد بني زمن يف بمرص الكتابة فن «إن الفاضل: القايض
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الفاطمي، العرص يف وقوته الفني النثر ازدهار إىل أدت التي العوامل هذه إىل أضف
الذين القلم رجال من يُختارون كانوا بمرص الفاطمي الحكم من األول العرص وزراء أن
ويعقوب ُكتابهم، من كاتبًا كان الصقيل فجوهر للوزارة؛ اختيارهم قبل الدواوين رأسوا
يف ُكتابًا كانوا الوزارة تولوا ممن وغريهم واليازوري والجرجرائي، والفالحي، كلس، بن
رجال من يُختارون الوزراء فكان الفاطمي الحكم من الثاني العرص يف أما الدواوين.
األول، العرص يف عليه كانوا الذي الرفيع مركزهم بمثل يتمتعون الُكتاب وظل السيف،
مناصب أرفع كانت وهذه والدعاة، القضاة ومنهم ابه، وُحجَّ الخليفة ُجلساء منهم فكان
لحاجتهم خاصة عناية بالُكتاب عنوا الفاطميني أن كله هذا ومعنى الوزارة. بعد الدولة
واملواسم، األعياد يف أو الصالة إىل الخليفة فخروج وعظيمة؛ دقيقة كل تسجيل يف إليهم
رسول وحضور الوظائف، أرباب من غريهم أو والدعاة والقضاة والُكتاب الوزراء وتعيني
الدواوين عن سجالت بها تصدر كانت األعمال، من ذلك غري أو الدول من دولة ِقبل من

تمثيل. أصدق العرص تمثل رائعة صور الكتابة فن من فيها
مثل الذمة أهل من كانوا الفاطمي العرص ُكتاب بعض أن الالفتة الظواهر ومن
عبدون وابن فهد والرئيس باهلل، العزيز ديوان يف كاتبًا وكان نسطورس، بن املنصور أبي
وغريهم. للحافظ كاتبًا وكان اليهودي الدم أبي وابن للحاكم، كاتبني وكانا النرصاني
األمر بهم بلغ حتى أنفسهم؛ الذمة أهل بني العربية اللغة انتشار مدى عىل يدل فهذا
ُكتاب من ليكونوا الخلفاء يختارهم وأن الكتابة، فن يف املسلمني مثل يصبحوا أن إىل
اتجاههم من حرية يف أصبحنا بحيث الفاطمي العرص يف عددهم َكثَُر الذين الدواوين
أشهر كتابات من القليل إال منها يبَق ولم ُفقدت، آثارهم أن سيما وال الكتابة، يف الفني
الُكتاب هؤالء فيها اشرتك عامة خصاًال نلمس أن نستطيع لنا بقي مما ولكن الُكتاب.
الُكتاب جميع أن هي الخصال هذه من خصلة فأول كتاباتهم؛ من يشء إلينا وصل الذين
العرص طوال الكتابة يف األول التقليد هو السجع نرى فنحن كتاباتهم، يف السجع التزموا
ُكتاب عند نراه الفاطمي العرص بعد التقليد هذا واستمر آخره، إىل ابتدائه من الفاطمي
العرص يف إال السجع من مرص يف الكتابة تتحرر ولم والعثمانيني، واملماليك األيوبيني
القرآن معاني من االقتباس كثرة هي الكتابة فن يف نراها التي الثانية والخصلة الحديث.
يف املبالغة هي ثالثة وخصلة القرآن. آيات من آية بتضمني كتاباتهم تحلية أو الكريم
يحاولون حني املبالغة يف يُغرقون فهم كتاباتهم، يف واملعنوية اللفظية الزينة استخدام
بمراعاة ُجملهم تركيب يف ويَكلفون الجناس، باستخدام ويُولعون املعاني، تشخيص
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األخرى تتبع والجملة الغالب، يف قصرية ُجمل عن عبارة كتاباتهم تجد بك فإذا النظري؛
وعذوبة، رقة يف آخر إىل معنى من الكاتب بك وينتقل ومعناها، وموسيقاها وزنها يف
فطنة عىل يدل مما املعاني؛ إىل ينتقل أنه تشعر أن دون آخر إىل معنى من ويتخلص
الُكتاب. جميع تستهوي كانت الفنية الصنعة أن عىل أيًضا يدل كما ومهارته، الكاتب
الخصال تطور هي الفاطمي العرص كتابات يف نراها التي الخصال هذه أكثر أن عىل
الطولوني العرص يف ُعِرَف الذي الكتابة ففن عبدكان، ابن مدرسة كتابات يف كانت التي
مبالغتهم فنهم يف بالغوا قد الفاطميني ُكتاب كان وإن الفاطمي، العرص يف واضًحا ظهر
الفاضل، القايض كتابات بها ُعرفت التي الخصال نفس وهي حياتهم. يف يشء كل يف
أن عجب ومن تخرَّج، وبهم الفاطميني ُكتاب تالميذ أحد إال هو ما الفاضل فالقايض
ا خاصٍّ مذهبًا الفاضل للقايض بأن القول إىل املحدثني بعض وتبعهم القدماء يذهب
الكتابة يف خاصة طريقة يبتدع لم الفاضل أن والواقع الُكتاب، عن بها يتمايز وطريقة
تطور هي الكتابة يف الفاطمي العرص وأساليب الفاطمي، العرص كتابة أساليب تبع بل

عبدكان. ابن مدرسة ُكتاب ألساليب طبيعي
طريقة وبني الفاطمي العرص يف الديوانية الكتابة طريقة بني نُفرِّق أن يجب ولكن
تأثري كان فقد مرص، تاريخ عصور من الفاطميني عرص غري يف الديوانية الكتابة
الدينية العقيدة دفعت فقد الديوانية؛ الكتابة طرق عىل شديًدا الفاطمية والنُّظم العقائد
بالحمد وسجالتهم رسائلهم يبدأوا أن إىل الُكتاب اإلسماعيلية الشيعة بمذهب والتمذهب
يلحوا أن دائًما ويتعمدون البيت، أهل من واألئمة الويص وعىل النبي عىل بالصالة ثم هلل
يف العباسيني سجالت عىل يردُّون كانوا وكأنهم األئمة، َجدُّ هو ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أن ذكر يف
الفاطمي العرص طوال الدينية الكتابات يف تجدها الظاهرة هذه الفاطميني، نسب دحض
مرص. عصور من غريه عن الفاطمي العرص تُميز الظاهرة وهذه آخره، إىل أوله من
والويص النبي عىل والصالة بالحمد وسجالتهم الديوانية رسائلهم يبدأون كانوا وكما
سجالتهم يف ون يُلمُّ كانوا كما وسجالتهم. رسائلهم بها يختمون كذلك كانوا واألئمة،
السجل؛ تناسب التي الفاطمية التأويالت ويذكرون اإلسماعيلية املذهبية باملصطلحات
واألئمة طالب أبي بن عيلِّ والية عىل تَنَْصب كانت الغدير عيد يف صدرت التي فالسجالت
أيدي عىل البيت أهل القاه وما عيلِّ بن الحسني يف كان عاشوراء مأتم وسجل بعده، من
هالل يف اإلسماعيلية الشيعة عقيدة ذكر يف رمضان رؤية وسجل والعباسيني، األمويني
ال التي الدينية والتأويالت باملصطلحات حافلة الفاطمية السجالت كانت وهكذا رمضان،

املذهب. إسماعيلية غري دولة عن تصدر أن يمكن
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النيل، وفيضان الخليج بفتح االحتفال يف عديدة سجالت وصلتنا العرص هذا وعن
أن غرابة فال األقطار، من آخر ُقطر فيه مرص يشارك ال خالص مرصي موضوع وهو
إىل الفاطمي العرص منذ الديوانية الكتابة موضوعات من املرصي املوضوع هذا يستمر
وأخرجت النيل بفيضان االحتفال يف استمرت مرص عىل توالت التي الحكومات ألن اآلن؛

االحتفال. بهذا الديوانية السجالت
كتبها التي األمان رسالة هي الفاطمي العرص عن وصلتنا نثرية قطعة أول ولعل
للمرصيني إمامه وعىل نفسه عىل قطعه الذي األمان وهو املرصيني، إىل الصقيل جوهر
ولكنها التاريخية، السجالت من الرسالة وهذه ومذاهبهم، دياناتهم اختالف عىل جميًعا
يوليه أن قبل هللا لدين املعز ُكتاب من كان الذي القائد هذا براعة دبجتها أدبية صورة يف
ومقدرته كفايته عىل تدل التي جوهر توقيعات بعض لنا ُحفظت وقد جيوشه. قيادة
حلول بكم أوقع االجرتام «سوء بمرص: إليه ُرفعت رقعة يف يقول فهو الكتابة، فن يف
والالزم اإليجاب، ترك فيكم فالواجب الذمام، حفظ من أخرجكم اإلنعام وُكفر االنتقام،
وعودكم ملوم، فابتداؤكم فتعديتم، وُعدتم فأسأتم، بدأتم ألنكم االحتساب؛ مالزمة لكم
املؤمنني أمري لريى عنكم؛ واإلعراض لكم الذم تقتيض إال فرجة بينهما وليس مذموم،

فيكم.» رأيه عليه هللا صلوات
واملعاني مسجوعة، قصرية فالُجمل الكتابة؛ يف جوهر فن خصائص التوقيع هذا ففي
يف الكتابة خصائص من كلها وهذه واألخرى، الجملة معنى بني مقابلة وهناك متسقة
الحاكم به أمر الذي السجل يف الخصائص هذه نفس نرى فمثًال كله. الفاطمي العرص

السجل: هذا ومن القضاء، النعمان بن عيل بن الحسني بتولية هللا بأمر

ويعتصم والنجوى، والجهر الرسِّ يف التقوى، حق وجلَّ عزَّ هللا يتقي أن أمره
تقوى فإن والهوى، والشكوى الشبهات من وينفصم والنُّهى، واليقني بالثبات
ومعول أمني، اقتفاها ملن ومعقل حصني، إليها وئل ملن موئل وتعاىل تبارك هللا
عهد بما سناها يف وزاد بفضلها، أشاد التي هللا ووصية مكني، عليها ل عوَّ ملن
َمَع َوُكونُوا هللا اتَُّقوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا وتعاىل: تبارك فقال أهلها، من أنه

اِدِقنَي﴾. الصَّ

الفاطمي: املستنرص الخليفة عن عه وقَّ الكاتب خريان ابن إنشاء من توقيًعا اقرأ ثم
عىل فليجروا األرزاق، بإدرار النِّعم وحراسة األعناق، تذل والحاجة املذاق، ُمر «الفقر
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هذا أنشأ الذي هذا خريان وابن باق.» هللا عند وما ينفد عندكم ما اإلطالق، يف رسومهم
خلوها إال الشعر من انتُزعت قد «رسائله الكتابة: يف فنه عن قيل الذي هو التوقيع
الظاهر عهد يف مرص يف اإلنشاء لديوان رئيًسا خريان ابن وكان والقافية.» الوزن من
الُكتاب من عدد اإلنشاء ديوان رياسة يف بعده وتوىل ٤٣١ه، سنة تويف أن إىل واملستنرص
وأبا الذهيل الفرج أبا منهم نذكر الديوانية، الكتابة يف املرصية املدرسة سبيل نهجوا الذين
هبة الدين يف املؤيد توىل أن إىل وغريهم، الحسن بن موىس الدولة وويل النهركي الطاهر
مرصيٍّا يكن لم الدين يف املؤيد ولكن ٤٤٣ه. سنة اإلنشاء ديوان الشريازي موىس بن هللا
باملدرسة يتأثر فلم شرياز، بلده يف فنه اكتمل أن بعد ٤٣٨ه سنة مرص عىل وفد بل
العقيدة ملدرسة أستاذًا كان أنه من بالرغم به، الُكتاب يتأثر لم كما الكتابة يف املرصية
فلم الكتابة فن يف أما اليمن، دعاة هم عنه نقلوا الذين تالميذه أخص وكان اإلسماعيلية
محاولته مع املرصيني الُكتاب فن مبلغ الكتابة يف فنه يبلغ لم كما يُذكر، أثر له يكن

يقول: الِحلة صاحب مزيد البن كتبه الذي العهد ففي الكتابة، يف نهجهم اتباع

لشمله، والجامع الهدى لدين النارص وأهله، الحمد ويل هلل فالحمد بعد)، (أما
اْلَحقِّ َوِديِن ِباْلُهَدٰى َرُسوَلُه أَْرَسَل الَِّذي ﴿ُهَو قوله: يف الصادق وهو والقائل
املتكل بحبله، املعتصم حمد املؤمنني أمري يحمده ُكلِِّه﴾. يِن الدِّ َعَىل ِليُْظِهَرُه
أهل يف به املوعود نرصه، مليعاد املنتجز وحوله، قوته دون وقوته هللا حول عىل
أبيه وعىل األجداد، أرشف محمد َجده عىل يُصيلِّ أن ويسأله رسله، خاتم بيت
الطاهري آبائه ذريتهما من األئمة وعىل داد، الشِّ السبع عىل بفخره العايل عيل
استقر وملا امليعاد. يوم شيعتهم شفعاء اد، جَّ السُّ الرُّكَّع األمجاد، األجواد امليالد،
بالوالء وكونك األعراق، كرم من هللا حباك ما السالم عليه املؤمنني أمري بحرضة
ناطًقا به التدين فم وكون العراق، أديم يف ملعة السالم عليهم البيت ألهل
لخائف بالدك وتوطئتك ولسانك، سيفك بيدي دونه ممانًعا وجسمه بلسانك،
ومظلوم املسافة، بعيد األمنة مهاد وبني بينه وتُقرِّب املخافة، لباس عنه تنزع
بها الخصب مكان إىل يُقلع وممحل العدل، ربيع إىل الظلم خريف من يفزع
املرعية، الذمم لك أوجبت التي املرضية، السرية هذه عت وشفَّ املحل. محل من
بضوء واستضاءتك مناديًا، سمعته إذ اإليمان منادي املؤمنني أمري من بإجابتك
تحت عك وترسُّ شارًقا، رأيته إذ نجمه بثاقب واهتداؤك باديًا، رأيته ملا فجره
من عليك يُفيض أن توفيقه وباهلل املؤمنني أمري رأى خافًقا. رأيته ملا لوائه
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منابتها لك وتطيب مالبسها، عليك السعادة به تُفيض ما مالبسه خاص
مركبًا، األفالك قمم به تتخذ ما عىل مراكبه خاص من ويحملك ومغارسها،
شعلة هو ما سيفه من يقلد وأن مطنبًا، السماء إىل مجدك بيت معه وتجعل
صقله الذي الفقار، ذا املسمى السالم عليه طالب أبي بن عيل أبيه سيف من
سلطان «باألمري يلقبك وأن والكفار، املنافقني دماء يف ولوًغا تأييده بماء هللا
درج أعىل إىل بك رفًعا املؤمنني»، أمري صفي الخالفة، سيف العرب، ملوك
الزعامة يقلدك وأن واألكفاء، األشباه مكانات عىل بمكانتك وإنافًة االصطفاء،
يبتغي ملن والوساطة زعيًما، عليه أنت تكون أن يُقتىض ممن العراق عرب عىل
كيف املقطوعة هذه من فظاهر إلخ.» … صميًما الدولة ألولياء تبًعا يكون أن
يف خصائصهم يصطنع وأن مرص ُكتاب منهج يقلد أن الدين يف املؤيد حاول
غروره به بلغ فقد كله ذلك ومع والتصنع، التكلف أسلوبه يف فظهر الكتابة
ديوان رياسة يف سبقوه الذين من الكتابة فن يف أقدر أنه يدعي أن إىل بنفسه
«معلوم اإلنشاء: ُكتاب ذكر جرى وقد اليازوري للوزير مرة قال فقد اإلنشاء؛
كانت ولنئ الكثري، السني الرزق الوسيع الجاه من الديوان هذا ملتويل كان ما
كاتب وأنت موجودة، حارضة صناعتهم يف آثارهم فإن مفقودة أشخاصهم
من تعترب أن وأريد والقوي، الصناعة يف والضعيف والرديء الجيد بني تُفرِّق
ممن كنت فإن إيلَّ، مقايسًة اليوم إىل سنة خمسني من املنصب هذا انتصب
الجاه من منزلتهم فأنزلني باعه أمرهم نحو ويطول فرسه جملتهم يف يَجري
وجئت َحكًما رضيتك فقد آفاقهم، يف وال مثلهم أنت ما يل فُقل وإال واملال،

مستسلًما.» لحكمك

باملجيد امللقب الشخباء أبي بابن املعروف الصمد عبد بن الحسن عيلٍّ أبو وكان
الُكتاب أقدر من يُعد بل للهجرة، الخامس القرن يف الُكتاب شيوخ من الفضيلتني ذي
كالم حفظ عىل فنه يف اعتمد الفاضل القايض إن حتى الكتابة، فن يف ترصًفا وأكثرهم
وأبهر األفراد، البُلغاء من «كان بقوله: املؤرخني النقاد أحد ووصفه الشخباء، أبي ابن
كاشف فقد العرب، لسان لخبايا واجتناءً األدب، ثنايا من طلوًعا البالد، تلك نجوم
«املجيد آخر: مؤرخ عنه وقال وسابقها.» مسبوقها وأحرز دقائقها، واستخرج حقائقها،
الُكتاب جميع نرى أن إذن غرابة فال ونحته.» الكالم ابتداع عىل قادر كنعته، مجيد
احتفاظ فمع رسائله، ويحفظون الفنية طريقته ويسلكون به، يقتدون بعده جاءوا الذين
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هو جديًدا؛ تقليًدا إليها أضاف فإنه املرصيني الُكتاب خصائص بكل الشخباء أبي ابن
هذا كان ما وكثريًا عنه، يتحدث الذي املعنى مع يتناسب الشعر من بيشء كتاباته تحلية
وأكثر التقليد، هذا عىل بعده من الُكتاب وسار نفسه. الشخباء أبي ابن شعر من الشعر
عنده البديع ألوان أظهر من الجناس وكان وتصنُّع، إفراط يف كثرًة البديعة الزينة من
ما إىل انظر واحدة. رسالة يف متوالية ُجمل يف السجع مع الجناس يأتي كان إنه حتى

رثاء: رسالة يف كتبه

فجاجه، بالغدر وتفهق نباله، وترصد حباله، تنتكث أن الزمان من ِبدْع غري
النفوس قبض يف ويثار سهامه، الكرام قصد يف وتراش أجاجه، بالسم ويجرح
ومكره، غدره بغرائب وأِنست نكره، مواقع النفوس عرفت ولذلك عجاجه؛
نوائبه، استيقظت وقد العيون وهجعت صوائبه، أصمت وقد الضلوع واطمأنت
وصونًا بمرصعه، الخرب تحقيق من تفاديًا أسميه ال بمن الحادث طرق وملا
ذات واملآثر خالد، نور ذات املحامد رأيت ومرشعه، الحَمام مورد عن له
غاللته، عليه الليل خلع وقد والصبح هالته، سئم وقد والقمر متناثر، ِعقٍد
طرق إذ أحنته، الزمان عىل واشتدت سحنته، اسودت وقد الفضل وشاهدت
امَلصاب هو وهللا هذا الصدر؛ ُصحبة من األضالع ويوحش القدر، يتجاوز بما
وتستخف سويداواتها، القلوب له وتفارق هفواتها، العلوم فيه تستعذب الذي
حتى الغزار، الدموع بغري لقائه من العيون وتأنف األوزار، حمل فيه النفوس
الجزع يصبح ال بمن نزل أنه إال أهدابها، بالنجيع وتُخضب دأبها، ذلك تجعل
من الخدم يخلوا أن للعبيد ساغ فلذلك تهالكه، الخطوب يخطب وال مالكه،
ويقترصوا األليم، الحادث عىل الصرب عىل والحض التسليم، مواقف إىل اإلرشاد
األقدار، جوامح عنه وينقل الدار، عقبى له يَِهب أن يف هللا إىل الرغبة عىل
مجده: شموس الكسوف درجة عن ويصون ِجدَّه، بسعادة الدنيا بني ويُسعد

م��ض��ي��ع ك��ل ه��ان ف��ي��ن��ا ب��ح��ف��ظ��ك وأع��رب��ت ال��ل��ي��ال��ي ع��ن��ك ص��ف��ح��ت إذا

العربي باألدب ولعه شدة فيها تظهر إخوانية رسائل هي بقيت التي رسائله وأكثر
عن يبعد كان اإلخوانية الرسائل هذه مثل ويف ولغة، أخبار من به يتعلق وما القديم
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أرسلها التي رسالته ففي عنها، ثنا تحدَّ التي الخصائص ويطرح به ُعِرَف الذي أسلوبه
فيها: يقول املوفقي الفرج أبي الكاتب إىل

الغزالة بأنوار وأزال مقضبه، األفق عىل سل قد والصبح موالي، رقعة وصلت
قد وأزهارها، البالغة وثمار ونهارها، اآلداب ُصبح هللا بشهادة فكانت غيهبه،
األدب مضمار يف به ويَجري املدى، قاصية تقرص الفضل من برضوٍب توشحت

مفردا:

أت��ص��ف��ح ق��رط��اس��ه��ا ف��ي ف��أط��ل��ت ��ب��ا ال��صَّ ت��ن��ث��ره ال��ُح��س��ن روض ف��ك��أن

يف تتسمح السامية حرضته صارت فقد وصفي، من تضمنته ما فأما
مواقع إال ألفاظها توقع ال وأنها الطريقة، هذه يف مناقشتها مع بذلك الشهادة
من أستحق ال تجدني نقدها فلرتاجع عليها بهرجت قد كنت فإن الحقيقة،
يُنهضني فاهلل وبالجملة أهًال، منه واحدة لكلمة أُعد وال فصًال، اإلسهاب ذلك
الخطيب دونه ويحرص ويضلع، الثناء عنده يقف الذي اإلنعام هذا بشكر

املصقع:

ال��ع��ي��وق م��ن��ال��ه��ا دون وي��ع��وق م��رام��ق ك��ل ال��ش��م��س تُ��ع��ي��ي ه��ي��ه��ات

قومه يف فيحل فالن «فأما قوله: من الكريمة الرقعة أودعه الذي الفضل وأما
أسدية، جوارية وعطسات عمارية، قدوره الوليد، بابن حنيفة فرح بالضيوف ويفرح
مراضع ويرضعن العبقيس، النرش يتضوعن الضباب، خلق الرجال خلق لو ويهوين
طويًال، تأملته فقد فيه عندي ما ذكر من السامية حرضته أمرت وما املجاشعي.» ثعالة
ذلك وتجليل املقدرة، إليه بلغت بما الرىض يف راغبًا ذاكره، أنا بما فيه الخادم وعثر
أراد أنه يل فيقع الوليد» بابن حنيفة فرح بالضيوف «يفرح قوله: أما الصفح. بسجوف
ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول بعد تنبأ قد كان الحنفي سليمة أن وذلك املخزومي؛ الوليد بن خالد
جيش يف ذكره املقدم الوليد بن خالد عنه هللا ريض بكر أبو إليه فبعث مشهور، وحديثه
وأما حنيفة. بني من كثرية جماعة وأباد مسيلمة وقتل اليمامة ففتح املسلمني من كثيف
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لهذا يتطلب أن وجب الذم عىل مبنيٍّا كان ملا الفصل هذا فإن عمارية» «قدوره قوله:
الفرزدق: قول إال إليه يُنسب ما نجد ولم عليه حمله يجب معنى السبب

ع��م��ار اب��ن ِق��در ب��ك��ت ال��ح��ق��وق ع��ن ُح��ب��س��ت م��ا ط��ول م��ن ب��ك��ت ِق��دًرا أن ل��و
ن��ار م��ن ال��ق��ي��ن ن��ار ب��ع��د رأت وال م��ع��دن��ه��ا ُف��ض ُم��ذ دس��م م��س��ه��ا م��ا

بعض يرشح أن الشخباء أبي ابن حاول كيف نرى اإلخوانية الرسالة هذه ففي
الشخباء أبي ابن استعان وكيف الكاتب، املوفقي الفرج أبو فيها سأله التي النصوص
خصائص الرسالة هذه يف تظهر ولم الشعراء، من أو املؤرخني من القدماء ذكره بما
أمر، من يكن ومهما األسلوب. جمال د تعمُّ قبل املعاني إيضاح تعمد ألنه الفنية؛ كتابته
سنة ُقِتَل ثم البنود خزانة يف ُحِبَس إذ أيامه؛ أواخر يف نُِكَب النابه الكاتب هذا فإن

٤٨٢ه.
الُكتاب أظهر من الصرييف بابن املعروف منجب بن عيلُّ القاسم أبو الكاتب وكان
الُكتاب أجالء من بأنه الصرييف ابن ُوِصَف الكتابة، يف الشخباء أبي ابن نهج نهجوا الذين
اإلشارة كتاب منها؛ الُكتب من كبريًا عدًدا وضع أنه املؤرخون ويذكر األدب، أهل وأعيان
الشعراء دواوين لبعض اختيارات وله الرسائل. ديوان قانون وكتاب الوزارة، نال من إىل
منها؛ نذكر األدبية الرسائل من كثريًا وكتب العالء. أبي وديوان اج الرسَّ ابن ديوان مثل
من ذلك غري إىل القرائح منائح رسالة امللح، ملح رسالة الرحمة، استنزال املحادثة، عمدة
ُكتبت التي الجمايل بدر بن األفضل الوزير إىل نسبًة باألفضليات؛ تُعرف التي الرسائل
املرصية الكتابة خصائص فيها تظهر واإلخوانية الديوانية ورسائله باسمه. الرسائل هذه
الخاص ٥٠١ه سنة املحرم شهر يف كتبه الذي السجل يف جاء فمثًال مظاهرها، بأجىل

الِخراجية: السنة وتحويل بالِخراج

أرضه يف أمينه املؤمنني أمري ارتىض الذي هلل الحمد الرحيم، الرحمن هللا بسم
آبائه مقام وأورثه وخليفته، عبيده التدبري بُحسن يعم أن وألهمه وخليفته،
النجاة سبب مواالتهم اعتقاد وجعل املفخر، برشف اختصهم الذين الراشدين
منار وأعىل املنكر، عن وينهاهم باملعروف يأمرهم بقوله وعناهم املحرش، يف
للجند نصب من وأرشف مملكته، أعداء ومبيد دولته، أفالك بمدبر سلطانه
الذي األفضل األجلُّ السيد ورأيه، نظره الربية مصلحة عىل ووقف وراية، َعَلًما
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أحوال وتتبع تقدَّمه، َمْن وأغفله سبقه، َمْن أهمله ما عىل السياسة يف نَبَُه
أصلحه إال خلًال وال فيه، الواجب وبنيَّ أوضحه إال مشكًال يدَع فلم اململكة
واعتناءً األموال، بتوفري يقيض ملا وقصًدا األعمال، لعمارة وإيثاًرا بتالفيه، وبادر
عن ُقواهم ضُعفت التي بمصالحهم واهتماًما وأجنادها، الَعلوية الدولة برجال
أعدل عىل لهم وحمًال الرعايا، من اململكة أقطار ضمته ملن ورعايًة ارتيادها،
ُحسن من عليه أعانه ما عىل املؤمنني أمري يحمده القضايا. وأفضل نن السُّ
النعمة، مالبس بها ضفت التي الفضائل من أليامه وادخره لألمة، النظر
به وبنيَّ الخطاب، وفصل بالحكمة ميزه الذي محمد عىل الصالة إليه ب ويُرغِّ
َجَعَل الَِّذي ﴿ُهَو الكتاب: محكم يف عليه وأنزل الصواب، ُسبل من استُبهم ما
َواْلِحَساَب﴾. ِننَي السِّ َعَدَد ِلتَْعَلُموا َمنَاِزَل َرُه َوَقدَّ نُوًرا َواْلَقَمَر ِضيَاءً ْمَس الشَّ
كافيه طالب أبي بن عيل املؤمنني أمري أبينا عمه وابن أخيه وعىل عليه هللا صىلَّ
وعىل املساعد، الكفء تخاذل ملا بنفسه وواقيه املساعد، َعِدَم ملا أعضل فيما
والذين ويفعلون، يقولون فيما تعاىل هللا برىض العاملني ذريتهما من األئمة

يعدلون. وبه بالحق يهدون

يلم فهو الفاطمي، العرص يف الديوانية الكتابة تقاليد كل تظهر السجل هذا ففي
الفنية الناحية تظهر كما اإلسماعيلية، للشيعة املذهبية واملصطلحات العقائد من بيشء
وكما الكريم. القرآن آيات وتضمني والجناس واالزدواج والسجع الزخرف من الكتابة يف
طلب فمثًال اإلخوانية، رسائله يف بوضوح نراها الديوانية كتاباته يف التقاليد هذه ظهرت
عيد بمناسبة النبيذ من شيئًا يستهديه رقعة صديق إىل يكتب أن إخوانه بعض منه

الصرييف: ابن فكتب — غريهم دون املرصيني أيام من الغطاس وعيد — الغطاس

الراح، فقدت إذا اآللة وهذه والطاس، الكاس بأعمال الغطاس يف العادة جرت
عازر كانت وإذا قريًحا، يل قلبًا بإحيائها فداِو األرواح، ُعدمت أجسام بمنزلة

مسيًحا. لها فُكن

الواضحة املستملحة واملعاني األسلوب يف والتأنق اختياره وُحسن اللفظ رشاقة لعل
الكتابة خصائص كل بها الصرييف ابن فكتابات تعليق، كل عن تُغني الرقعة هذه يف

املرصية.
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الدمياطي قادوس بابن املعروف إسماعيل بن محمود الفتح أبو القايض كان وكذلك
بأسهمه رضب ألنه البالغتني؛ بذي الفاضل القايض وسماه الحرضة، ُكتاب أحد كان الذي
قادوس ابن إنشاء ومن املضمارين. يف السابقني من وكان النثر وميدان الشعر ميدان يف

قوله: الخالصة املرصية املوضوعات من وهو النيل بوفاء بالبشارة

بشكر فأوالها والقيم، األقدار متفاضلة فإنها لألمم، شاملة كانت وإن والنِّعم
يشرتك نعمٌة أحكامه، الغايات بإدراك تحكم واعتداد أعالمه، اآلفاق تنرش
وتلك والجماد، والصامت الناطق عىل بركتها وتبدو العباد، بها النفع يف
وتظهر املالبس، أحسن يف الجرز األرض به تربز الذي املرصي النيل النعمة
متربجة للعيان، ظاهرة الكنوز وتُرى والبسابس، القيعان عىل الرياض ُحلل
وتعاىل املوات، إلنشار سببًا جعله من فسبحان والعقيان، واللجني بالجواهر

واألقوات. األرزاق موارد به ووفر الربكات، رضوب به ضاعف من

عيد يف الفاطمي الخليفة ركوب بمناسبة قادوس ابن كتبها التي السجالت ومن
قوله: النحر

الفوز وموجب الحرام، بيته إىل بالحج األنام دنس ماحي هلل فالحمد بعد، أما
اجتهد ملن الثواب ومضاعف الكرام، الهدى أئمة بمراشد عمل ملن املعاد يف
الحج بفرائض كان ملن الغفران ومخول واإلحرام، التلبية من به هللا أمر فيما
وأحرم، لبَّى الذي محمد نا َجدِّ عىل هللا وصىلَّ والغرام، الولوع شديد ونوافله
الذي طالب أبي بن عيل املؤمنني أمري أبينا أخيه وعىل وحرَّم، هللا أحل ما وبنيَّ
الدين، أعالم ذريتهما من األئمة وعىل وتجرب، طغى من ر وحقَّ ، وكربَّ رضب

وعظَّم. ف ورشَّ وكرَّم، وسلَّم املعتدين، وحتوف
وجمت، فضائلها وكثُرت وتمت، محاسنها كُملت التي األيام من وإن
سنة من النحر عيد يوم تأثرياتها، تسطري وتعني صفاتها، ِعز تخليد ووجب
ابتسامه، الصباح وأبدى حسامه، سلَّ ملا الفجر أن َقصصه من وكان (كذا)،
واالستبصار، العزيمة وأُوِيل واألنصار، األولياء جموع يف الدولة عبيد نهض
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وتألفوا بسعادتها، ومستملني بأفنيتها، متربكني الزاهرة القصور ميممني
مستصحبني النارض، الروض زهر تألف تألفها ويُخجل النواظر، تُبهر صفوًفا
ملع مع ملعها يغض األسلحة من أصناًفا ومستتبعني تروق، األزياء من فنونًا
إلمام اإلخالص عىل النرص بألسنة والرياح خافقة، واألعالم والربوق، اللهب
وملا نوره، بالمع للتربك والتطلع لظهوره، تشوُّف عىل فأقاموا متوافقة، العرص
اإلمامة أنوار وبدت وإرادته، إيثاره عىل األمور وجرت سعادته، شمس بزغت
والتمجيد، بالدعاء سجوًدا األنام خرَّ البهية، املعظمة طلعته وظهرت الجلية،
السيد ووزيره املؤمنني أمري ركابه واستقل العبيد، بنو العبيد بأنهم واالعرتاف
ونرش مناره برفع لإلسالم ل وتكفَّ أوليائه، إنجاد يف هللا بنرص قام الذي األجلُّ
يقوم وناهد، الكفار أحزاب وناصل وجاهد، الدين حوزة عن وناضل لوائه،
أمري آراء ويتبع والطهارة، اإلخالص أُوِيل تدبري الدولة وتدبري الوزارة، بأحكام
موارده تقتضيه فيما الصواب بأحكام ويعمل أوامره، به تنفذ فيما املؤمنني
من صغري كل يف اإلصابة ويتوخى والتدبري، السياسة ويُحسن ومصادره،
األعداء من ويكفكف وإلمامه، وعزَّ جلَّ هلل ويُخلص وكبري، الَعلوية الدولة أمور
متتابعة والعساكر املؤمنني أمري وسار وحسامه. لهذمه إعمال يف الجهد ببذل
سحابًا، العجاج من السنابك رفعت قد أمره، امتثال عىل متوافقة أثره، يف
أعنتها، يف تموج املسومة والجياد عبابًا، الرب يف للناظرين الجند جنن وُخيلت
املتعرض وتُفيد نشاًطا، الرياح فتُكسب وتُرسع وأجلتها، مراكبها يف وتختال
مرتفعة وأصوات واشتطاًطا، ُغلوٍّا مماثلتها يحاول ملن وتُهدي إفراًطا، لوصفها
يُرِعب ويكاد الصليل، برتجمة النرص بشائر تسمع الحديد وأصوات بالتهليل،
كالكثيب صالبها وتغدو الهضاب سنابكها وترض الصهيل، تزلُزل األرض

إلخ. … املهيل

خالصة مرصية موضوعات يف هي سجالت من قادوس ابن كتبه مما مثالن هذان
خصائص من النيل بوفاء فالبشارة املوضوعني؛ هذين يف آخر بلد مرص ينازع فال
تأثري وظهر غريهم. دون الفاطميني نُظم من العيد يف الفاطمي الخليفة وركوب مرص،
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رسائله يف فنه ويظهر مرص. ُكتاب كل عند نراها التي الفنية والصنعة الفاطمية العقائد
الكاتب: معروف ابن إىل كتبه ما ذلك مثال الديوانية، رسائله يف ظهورها اإلخوانية

وقوادم يرشعها، جود وفرائض يبتدعها، مجد لغرائب الحرضة بقاء هللا أطال
للدهر هي التي أيامها وأدام جنابها، يطرق سعود ومسايف صعابها، يذلل

غمائم: املحل ويف تمائم،

ع��ات��م ال��ن��وائ��ب ُظ��ل��م م��ن وال��ده��ر ف��ج��ره��ا ت��وض��ح األي��ام م��ن ع��زر
وس��م��ائ��م غ��م��ائ��م راح��ت��ي��ه ف��ي وت��ج��م��ع��ت ال��ن��دى ت��م��ل��ك��ه م��ل��ك
دائ��م غ��ي��ث وه��و يُ��ق��ل��ع وال��غ��ي��ث م��م��رع روض وه��و ي��ج��دب ف��ال��روض

صواعقها، وعدت بوارقها، رعدت قد سحاب تلك بينهما، ما وشتان
التكرار، عىل ِجدَّة تزيد الحرضة ومكارم زهراته، وتضوع نباته يجف وروض
الطيف مزار وتزور نهاًرا، الشمس تباري فهي املدار، الفلك فعل وتماثل

رساًرا:

أق��م��ارا ال��ُع��ال ف��ل��ك ف��ي ف��ط��ل��ع��ن م��س��ت��ورة أه��ل��ة ب��غ��ي��ر م��ن��ن
م��ن��ارا ال��س��م��اك ف��وق ل��ه رف��ع��ت وم��ن��اس��ب وم��ن��اق��ب وم��واه��ب

والنثر الشعر ميداني يف قادوس ابن ينافس األنصاري زيد بن حسن الكاتب وكان
قتل حتى به سعى إذ بمنافسه؛ قادوس ابن أوقع أن إىل بينهما التنافس بلغ حتى
وقال بمثله، الدهر يسمح لم فنه يف بأنه الفاضل القايض وصفه الكاتب. هذا األنصاري
بقي وما ذمام.» بأوىف إليها يَمتُّ األدب، صناعة يف النسب عريق «هو الزبري: ابن عنه
التهنئة يف كتبها التي رسائله إحدى ففي ا، حقٍّ ممتاًزا كاتبًا كان أنه عىل يدل رسائله من

يقول: بوالية

ملا بالحرضة تُهنئ فالخدم يعتليها، مرتبٍة أو يرتقيها، بمنزلٍة ُهنئ من
والرسيرة، الجهر فيه يتعادل الذي واإلنصاف السرية، جميل من يكسوها
منظور فإنه أعالمه، ونرص أيامه، وثبَّت املالكي العايل املجلس ملك هللا فخلَّد
السعادة نهج بتقديمها وسلك الفلكية، القوة تمده التي البصرية بناظر فيها
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وأرهف الرتيبة، يف العقد ووقع الرضيبة، فأصاب اإللهية، املادة توضحه الذي
الساطع. الشهاب وأرضم القاطع، الحسام

مرض: من بالشفاء يُهنئه له صديق إىل كتبها أخرى رسالة ويف

اإلخاء حل الرسائر، وخلصت الضمائر، وصفت االعتقاد، وصح الوداد، َقُدَم إذا
بُعد عىل واملتحابان اإليثار، عىل املتعاقدان وصار النسب، أُخوة محل املكتسب
وحال حايل وتلك ورض، نفع فيما ومتشاركني وَرس، ساء فيما متساهمني الدار،
بني ُفرِّقت وروح جسمني، عىل مت ُقسِّ كنفٍس وإياها فإني موالي، حرضة
وأبهجني، ني رسَّ فقد برؤها وأما وأزعجني، ني مضَّ فقد أملها فأما شخصني،
ونفعني معا، خلتني عىل هللا فشكرت بها، كان ألٍم من إباللها، خرب وعرفت
ويمنع الرشاب، يكدر ما أالقي لكنت بأملها، أعلم كنت لو أنني أحدهما اجتمعا،
آثارها عىل الدنيا وأرى املريض، يجد ما الصحة حال عىل وأجد األهداب، تالقي
تخييمه عند به ومعرفتي حلوله، عند بربئها علمي واآلخر البغيض، بعني

ونزوله. بساحتها

قوله: بالشفاء الوزير يُهنئ رسائله ومن

املنن وقوَّى قطوبها، بعد األيام وأضحك وجيبها، بعد القلوب أقر الذي هلل الحمد
أقر الذي الربء من أتاحه بما انحاللها، بعد اإلسالم ُعرى وشدَّ انخزالها، بعد
مائسًة بعقودها، متحليًة الدنيا وأصبحت األعداء، قلوب وأكمد األولياء، عيون
الدين وغدا الوثيق، الركن إىل الجئًة األنيق، املضحك عن باسمًة برودها، يف
األولياء أحق الدولة فمملوك الكواكب، محمي املناكب، رفيع الجانب، عزيز
إذ الخطرية، املنحة بهذه مرسته وتتضاعف ويستطريه، الجذل يستفزه بأن
الحضيض من بباعه جذبت وقد مجبول، مواالتها وعىل مشمول، بيمينها هو
ويروح ويرتدي، بإنعامها يتأزر فهو األمجد، املحل إىل به وسمعت األوهد،
يخبو ال شهابًا السامي املجلس أبقى الذي هلل الحمد ويغتدي. إحسانها إىل
األمم، به تلوذ وُركنًا مضاربه، األعداء عن تنبو ال وحساًما ثاقبه، الألداء يف

الكرم. بأنواء يهطل وسحابًا
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بالتصوير الكاتب فاهتمام الفنية، الكاتب صناعة فيها تظهر أمثلة كلها فهذه
الجملة يف غريه مع يتالءم الذي اللفظ اختيار يف التأنق مع النظري، ومراعاة والتشخيص

املراد. املعنى مع ويتفق السمع يلذ املوسيقى من نوع إىل ويؤدي
ديوان رياسة توىل من آخر ل الخالَّ وبابن باملوفق املعروف محمد بن يوسف وكان
يف طعن أن إىل قرن، ربع زهاء املنصب هذا يشغل وظل الفاطمية، مرص يف اإلنشاء
فتوىل الوزارة، شريكوه الدين أسد تولية عقب بيته يف فانقطع الحركة عن وعجز السن
ألستاذه يرعى الفاضل القايض وكان املبارش، ل الخالَّ ابن تلميذ الفاضل القايض الديوان
٥٦٦ه. سنة ل الخالَّ ابن توىف أن إىل إليه، يحتاج ما كل عليه يُجري فكان تخريجه، حق
ناظر «هو األصفهاني: العماد عنه قال الفاطمية، مرص ُكتاب أظهر من ل الخالَّ ابن كان
الرتسل عىل قوة وله اإلنشاء، إليه وكان مفاخره، وجامع ناظره، وإنسان مرص ديوان
الشيخ األدب أهل أعيان من «ووجدت بقوله: اليمني عمارة وذكره يشاء.» كما يكتب
الفتح وأبا اإلنشاء، ديوان صاحب ل الخالَّ بن واملوفق الحبَّاب، بن املعايل أبا الجليس
إال أحد الحلبة هذه من وما الزبري، بن الحسن محمد أبا واملهذب قادوس، بن محمود
اإلشكال شاكلة ويرمي نصيب، بأوفر اإلنسانية والرياسة النفسانية الفضائل يف ويرضب
وسبقه، بفضله واعرتفوا الكتابة يف وبفنه به شادوا ل الخالَّ ابن فمعارصو فيصيب.»
إليه الزُّلفى قبيل من يكن لم معارصوه ذكره ما أن عىل تدل اآلن إىل بقيت التي وكتاباته
العاضد الخليفة عن كتبه الذي السجل ففي عليه. كان ملا صحيح تقدير من كان إنما

يقول: رضغام، عىل تغلَّب أن بعد الوزارة السعدي شاور بتقليد

السيد إىل املؤمنني أمري هللا لدين العاضد محمد أبي هللا عبد ووليه هللا عبد من
الدين. عمدة األنام، رشف اإلمام، سيف اإلسالم، نارص الجيوش، سلطان األجلِّ،
ويسأله هو، إال إله ال الذي هللا إليك يحمد املؤمنني أمري فإن عليك، سالٌم
وعىل عليه هللا صىلَّ املرسلني، وإمام النبيني، خاتم محمد َجده عىل يُصيلِّ أن
الرغائب مانح هلل فالحمد بعد، أما تسليًما. وسلَّم املهديني األئمة الطاهرين آله
والشقاق بالغدر َكِلفت عصبة كل ومذل ومزيلها، املصاعب وكاشف ومنيلها،
ورادَّ إليه، سهمه فوَّق إذا الكائد كيد وعاكس عليه، بغى من نارص ومذيلها،
بها، وأوىل برقيها أجدر هو من إىل املراتب ومرتجع أربابها، إىل الحقوق
أبوابه، وفتح طرقه بتمهيد الرتب ل ومسهِّ أسبابه، بتيسري الخري ومسني
ومتدارك املغيب، بعد الشمس وُمطِلع واغرتابه، نفوره بعد الحظ نائي ومدني
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الحركة ومسبب ويكون، كان ما مبدع القريب، بالفرج أعضل إذا الخطب
اْلُمْلَك تُْؤتِي اْلُمْلِك َماِلَك اللُهمَّ ﴿ُقِل التعسري، مسهل التدبري، محسن والسكون،
اْلَخرْيُ ِبيَِدَك ۖ تََشاءُ َمن َوتُِذلُّ تََشاءُ َمن َوتُِعزُّ تََشاءُ ن ِممَّ اْلُمْلَك َوتَنِزُع تََشاءُ َمن

َقِديٌر﴾. ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىلٰ إِنََّك ۖ
والظهور، باالستعالء األبرار املؤمنني أمري أولياء اختص الذي هلل والحمد
بديع كل التأييد من وآتاهم األمور، ومصاعب الخطوب جوامح لهم وذلل
نوايص من ومكنهم أطرب، َقصصه أورد إذا غريب كل من وأنالهم مستغرب،
العواقب، أحمد لهم وضمن واإلبداء، اإلعادة يف بعناياته وشملهم األعداء،
وهداهم املناقب، أفضل األيام صحائف يف لهم ثبَّتت التي األفعال إىل وأرشدهم
هللا لرىض كان أنه كما التمام غاية وتم زالله، راق ما إىل املؤمنني بأمري
والتمكني، بالتأييد دولته عن املجاهدة يف ويمدهم ومآله، ثوابه وُحسن سبحانه
ويُظهر البهيم، الشك ُدجى أفئدتهم عن يجلو بما اليقني، أنوار من ويحظيهم
خلوص أن ويُريهم والتعظيم، التفخيم ُحلل يف اإلمامة خصائص ألفهامهم
من استثمر الذي هلل والحمد العليم. العزيز بتقدير املعاد يف منجاة الطاعة
وبنيَّ الدين، محجة يف مرشدة أعالًما وأقامهم الهادين، األئمة النبوة دوحة
محرز وجعلهم مقاماتهم، رشف املؤمنني أمري وورَّث الحقائق، بتبصريهم
واشتمل فنائه، بظل التََحف ملن وقىض وآياتهم، معجزاتهم وجامع غاياتهم،
املقيم، النعيم يف بالخلود بوالئه، واعتصم بطاعته وتمسك وآالئه، ِنعمه بسابغ
َوهللاُ ۚ يََشاءُ َمن يُْؤتِيِه ِهللا َفْضُل ﴿ٰذَِلَك الكريم، رضوان مقام يف والحلول

اْلَعِظيِم﴾. اْلَفْضِل ذُو
يف له وأمضت إماًما، للبرش جعلته التي ِنعمه عىل املؤمنني أمري يحمده
عضبًا هللا دين حياطة يف عزمه من وجرَّد وأحكاًما، أوامر واملغارب املشارق
وإقداًما، شجاعة أكملهم أوليائها من دولته إلنجاد استخلص وحساًما، مرهًفا
ورعاياها أجنادها ملصالح وأتمهم ونظاًما، قانونًا أمورها تدبري يف وأحسنهم
مالًما، هللا حقوق من حق يف أحد عليه يوجه بأال وأوالهم واهتماًما، تفُقًدا
تحيًة فيها يُلقي سالم دار املؤمنني أمري رأي جميل من يحل بأن وأجدرهم
بالتوحيد أعلن الذي النبيني خاتم محمد َجده عىل يُصيلِّ أن ويسأله وسالًما.
وبهر، إعجازه واستطال البديع املعجز وأظهر وقهر، بالتأييد وغلب وجهر،

إلخ. … وظهر إرشاقه واملغارب املشارق يف واشتهر اإلسالم نور وأطلع
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كل عند ظهوره الفاطمي العرص يف املرصية الكتابة طابع يظهر السجل هذا ففي
عىل الُكتاب وإلحاح واألئمة، والويص النبي عىل والصالة هلل فالحمد الدواوين؛ ُكتاب
الشيعة معتقدات من بيشء واإلملام طالب، أبي بن وعيل النبي إىل العرص إمام انتساب
واملعاني األسلوب جهة أما املرصية، الكتابة مظاهر من ذلك كل اإلمامة. يف اإلسماعيلية
والجناس، فالسجع، املرصيون؛ الُكتاب نهجها التي التقاليد السجل هذا يف فتتجىل
معنًى تحمل التي املتوالية الُجمل وكثرة البيانية، بالصور والولوع واالقتباس، والتطبيق،
وعنده ل، الخالَّ بن املوفق كتابات يف واضًحا نراه هذا كل املرتادفة. األلفاظ مع واحًدا،
امللك، سناء وابن الفاضل، القايض عند الظهور إىل لتعود الفاطميني الُكتاب تقاليد انتهت
الفاطميني، عرص بعد ظهروا الذين الُكتاب من وغريهم الظاهر، عبد بن الدين ومحيي
توجد ال أنه عندي والحق الفاضلية الطريقة تالميذ أنهم إىل املؤرخون يذهب والذين
تلميذًا كان نفسه الفاضل القايض ألن الفاضلية؛ بالطريقة تعرف الكتابة يف طريقة
ابن مدرسة تيار استمرار كانوا أخرى جهة من وهؤالء الفاطميني الُكتاب ملدرسة

عبدكان.
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خامتة

جاءها منذ مرص يف واألدبية الفكرية الحياة تطورت كيف نعرف أن نستطيع تقدم مما
(الفاطميني). اإلسماعيلية الشيعة دولة انقرضت أن إىل الرومان، من لتحريرها العرب
اليونانية، هي الرسمية ولغتها اللسان قبطية العرب يدخلها أن قبل مرص كانت وكيف
مرص بلدان يف املختلفة القبائل من كبري عدد واستقر العرب فجاء الدين، مسيحية
اإلسالمية الدينية الدراسات بمرص وقامت العربية، واللغة اإلسالمي الدين فيها ونرشوا
لغة للهجرة الرابع القرن يف أصبحت حتى العربية اللغة انترشت ما ورسعان والعربية،
حتى مرص يف والعربية اإلسالمية الثقافة دائرة واتسعت املرصي. الشعب أفراد لجميع
ولألخذ لالستزادة يقصدونها العلماء وكان اإلسالمي، العالم يف الهامة املراكز من ُعدت
الحياة ميدان يف تَربز أن استطاعت هاضمة قوة من مرص يف ما وبفضل علمائها، عن
مرص وعن واإلسالمية، العربية الثقافة لواء حاملة هي مرص أصبحت حتى الفكرية

األخرى. واإلسالمية العربية البالد أخذت
األخرى العربية البالد تجاري أن مرص تستطع لم ونثًرا شعًرا األدبية الحياة ويف
هي العربية اللغة أصبحت أن بعد أي للهجرة؛ الثالث القرن من الثاني النصف بعد إال
باللغة ومشاعره أهوائه عن التعبري عىل قادًرا املرصي وأصبح كله، املرصي الشعب لغة
ولكن ساذجة، بسيطة صورة يف املرصية األحداث عىل ًا ُمعربِّ املرصي الشعر فبدأ العربية،
حواسهم، تحت يقع ما كل عن يتحدثون وأخذوا الشعراء وَكثَُر الشعر ازدهر ما رسعان
الزعامة هذه عىل يحافظون واستمروا الفاطمي العرص يف والكتابة الشعر زعامة وانتزعوا
املرصية. وللشخصية املرصية للحياة صادًقا تعبريًا ين ُمعربِّ والنثر الشعر وكان اآلن، إىل
يف نستطيع الوسطى، العصور عن ُحفظت التي األدبية الفنية اآلثار درسنا إذا ونحن
بأخالق نلم وأن العصور، تلك يف مرص شخصية ثناياها من ندرك أن ويُرس سهولة
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تيارات ونثًرا شعًرا األدبي أسلوبهم يف نلمس كما الحياة، يف واتجاههم وطباعهم املرصيني
الوسطى العصور طوال استمرت التيارات هذه وأن والكاتب، الشاعر باختالف تختلف
العربية، األقطار من غريها دون فقط مرص يف فنراها الحديث عرصنا إىل بعضها ووصل
القديمة، تقاليدها من كثري عىل تحافظ أن استطاعت الكامنة مرص قوة أن عىل يدل مما
العصور أقدم منذ به ُعرفت الذي مزاجها إىل عليها وافد جديد كل تُخضع مرص وأن
وقوتها الكامنة مرص قوة وبفضل وشخصيتها. مزاجها مع يتفق ما كل عىل تحافظ وأن
الغزوات جميع وأمام بها، حلت التي الويالت كل أمام تقف أن مرص استطاعت الهاضمة
ما كذلك مرص وستظل الجناب، منيعة الرأس شامخة كلها منها تخرج وأن الخارجية،

األرض. وجه عىل حياة دامت
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مستظرف. فن كل يف املستطرف أحمد، بن محمد األبشيهي:
التاريخ. يف الكامل الكرم، أبي بن أحمد بن عيل األثري: ابن

اآلفاق. اخرتاق يف املشتاق نزهة هللا، عبد بن محمد بن محمد الرشيف اإلدرييس:
الفضالء ألسماء الجامع السعيد الطالع ثعلب، بن جعفر الفضل أبو الدين كمال اإلدفوي:

الصعيد. بأعىل والرواة
اإلسالميني. مقاالت إسحق، بن إسماعيل بن عيل الحسن أبو األشعري:

املمالك. مسالك محمد، بن إبراهيم اإلصطخري:
طبقات يف األنباء عيون القاسم، بن أحمد العباس أبو الدين موفق أصيبعة: أبي ابن

األطباء.
الدهور. وقائع يف الزهور بدائع أحمد، بن محمد الربكات أبو إياس: ابن

القرص. دمية الحسن، بن عيل الباخرزي:
والشيعة. املالحدة عىل الرد يف التمهيد الطيب، بن محمد بكر أبو الباقالني:

حديد). أبو فريد محمد األستاذ (ترجمة ملرص العرب فتح الفرد، بتلر:
طولون. بن أحمد سرية عمري، بن محمد بن هللا عبد محمد أبو البلوي:

ديوان. الطائي، أوس بن حبيب تمام: أبو
هللا. لدين املعز بن تميم األمري ديوان الفاطمي، هللا لدين املعز ابن األمري: – تميم

التهامي. ديوان محمد، بن عيل الحسن أبو التهامي:
الدهر. يتيمة امللك، عبد منصور أبو الثعالبي:

املستنرصية. املجالس اإلسالم، َعَلم الداعي: اإلمام ثقة
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حسن). إبراهيم حسن الدكتور (ترجمة العربية الربدية األوراق آدولف، جرومان:
اليمن: منصور بن جعفر

النطقاء. •أرسار
النطقاء. •رسائر

والقرانات. •الفرتات

جميل. ديوان العذري: معمر بن جميل
املرصية. البالد بأسماء السنية التحفة يحيى، الدين رشف الجيعان: ابن
مرص. قضاة عن اإلرص رفع عيل، بن الدين شهاب العسقالني: حجر ابن

والنِّحل. واألهواء امِللل يف الفصل سعيد، بن أحمد بن عيل محمد أبو حزم: ابن
اللباب. وثمر اآلداب زهر الغني، عبد بن عيل الحسن أبو القريواني: الحرصي

اليمن: منصور الحسني حوشب: ابن

والهداية. الرشد •رسالة
•الكشف.

واملمالك. املسالك محمد، القاسم أبو حوقل: ابن
والخرب. املبتدأ وديوان الِعرب محمد، بن الرحمن عبد خلدون: ابن

األعيان. وفيات إبراهيم، بن أحمد العباس أبو الدين شمس خلكان: ابن
يوسف: بن أحمد جعفر أبو الداية: ابن

طولون. بن أحمد •سرية
•املكافأة.

األمصار. ِعقد لواسطة االنتصار محمد، بن إبراهيم دقماق: ابن
العربية). (الرتجمة الشيعة عقيدة دنالدسن:

اإلسالم. تاريخ أحمد، بن محمد الدين شمس الذهبي:
الزينة. حاتم، أبو الرازي:

إبراهيم: بن الحسن محمد أبو زوالق: ابن

(مخطوط). مرص •فضائل
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املرصي. سيبويه •أخبار
اإلخشيد. •سرية

املادرائيني. •سرية

الزيارة. ترتيب يف السيارة الكواكب هللا، عبد أبو الدين شمس الزيات: ابن
الكربى. الشافعية طبقات الوهاب، عبد النرص أبو الدين تاج السبكي:

املغرب. ُحىل يف امُلغرب موىس، بن عيل املغربي: سعيد ابن
والتصديق. التحقيق عىل املجموع التاريخ البطريق: بن سعيد

(مخطوط). السلفي معجم أحمد، بن محمد بن أحمد طاهر أبو الحافظ السلفي:
العرب. أنساب محمد، بن الكريم عبد سعيد أبو السمعاني:

البطاركة. اآلباء سرَي املقفع، ابن سويرس:
الدين: جالل السيوطي:

والنحاة. اللغويني طبقات يف الوعاة •بُغية
والقاهرة. مرص أخبار يف املحارضة •ُحسن

الديارات. الحسن، أبو الشابشتي:
الوفيات. فوات أحمد، بن محمد الكتبي: شاكر ابن

والنِّحل. امِللل أحمد، بن الكريم عبد بن محمد الفتح أبو الشهرستاني:
الفاطمية. الوثائق مجموعة الدين، جمال الدكتور الشيال:

مرص. وأديرة كنايس مسعود، بن جرجس املكارم أبو األرمني: صالح أبو
أيبك: بن خليل الدين صالح الصفدي:

بالوفيات. •الوايف
املسجم. •الغيث

املرصية. الرسالة أمية، الصلت: أبي ابن
منجب: بن عيل القاسم أبو الدين أمني الصرييف: ابن

الوزارة. نال من إىل •اإلشارة
الرسائل. ديوان •قانون
(مخطوط). •األفضليات
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جرير: بن محمد جعفر أبو الطربي:

وامللوك. األمم •تاريخ
الطربي. •تفسري

عيل: الدين جمال ظافر: ابن

البدائة. •بدائع
املنقطعة. الدول •كتاب

وأخبارها. مرص فتوح أعني، بن هللا عبد بن الرحمن عبد الحكم: عبد ابن
األمور يف واالعتبار اإلفادة يوسف، بن اللطيف عبد الدين موفق البغدادي: اللطيف عبد

مرص. بأرض املعاينة والحوادث املشاهدة
املستنرصية. السجالت الدكتور: – ماجد املنعم عبد

الدول. مخترص تاريخ امللطي، هرون بن الفرج أبو العربي: ابن
الطربي. تاريخ صلة القرطبي، سعد ابن عريب:
العقييل. ديوان الرشيف، حيدرة ابن العقييل:

جوذر. األستاذ سرية العزيزي، منصور الجوذري: عيل أبو
التوفيقية. الخطط مبارك: عيل

ذهب. من أخبار يف الذهب شذرات الحي، عبد الفالح أبو العماد: ابن
العرص. وجريدة القرص خريدة محمد، بن محمد هللا عبد أبو األصفهاني: العماد

اليمني: محمد أبو الدين نجم اليمني: عمارة

املرصية. الوزارة أخبار يف العرصية •النكت
اليمن. •تاريخ

األبصار. مسالك هللا، فضل بن أحمد الدين شهاب العمري:
الطويس: محمد بن محمد حامد أبو الغزايل:

الباطنية. عىل •الرد
الضالل. من •املنقذ

األغاني. األصفهاني: الفرج أبو
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البحث هذا مراجع أهم

النزارية. الدعوة إبطال يف اآلمرية الهداية أصغر، عيلُّ آصف فيظي:

الخالئف. أخبار وفنون املعارف عيون سالمة، بن محمد القضاعي:
الشيباني: يوسف بن عيل الدين جمال الحسن أبو القفطي: ابن

الحكماء. بأخبار العلماء •أخبار
(مخطوط). الشعراء من •املحمدون

قالقس. ابن ديوان هللا، نرص قالقس: ابن
اإلنشا. صناعة يف األعىش صبح عيل، بن أحمد العباس أبو الدين شهاب القلقشندي:

ديوان. هللا، عبيد الرقيات: قيس ابن
هللا. عبد بن الدين حميد أحمد الكرماني:

العقل. •راحة
الحاكم. ألوهية دعوى نفي يف الواعظة •الرسالة

الدرية. •الرسالة
النظم. •رسالة

(مخطوط). الحاكم باإلمام البشارات •مباسم
(مخطوط). الكرماني •رسائل

ديوان. الحسني، بن محمود الفتح أبو كشاجم:
يوسف: بن محمد عمر أبو الكندي:

الوالة. •كتاب
القضاة. •كتاب

العربية). (الرتجمة اإلسالمية الحضارة آدم، متز:
ديوان. الكويف، أحمد بن الحسني الطيب أبو املتنبي:

مرص ملوك يف الزاهرة النجوم بردي، تغري بن يوسف الدين جمال املحاسن: أبو
والقاهرة.

الدكتور: – حسني كامل محمد

اإلسالمية. مرص •أدب
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الفاطمية الدولة آخر حتى العربي الفتح من بمرص واألدبية الفكرية الحياة

الفاطمية. مرص أدب •يف
واملمثول. املثل •نظرية

التفسري. يف املرصية •الصحيفة
الفاطميني. قبل بمرص •التشيع

أنس. بن •مالك
الفاطميني. مخطوطات •سلسلة

الحسن: بن عيل الحسن أبو املسعودي:

الذهب. •مروج
واإلرشاف. •التنبيه

واآلثار. الخطط ذكر يف واالعتبار املواعظ الدين، تقي املقريزي:
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