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مقدمة

العرص هذا ولعل اإلسالمية، مرص أدب يف دراسات سلسلة من جديدة حلقة الكتاب هذا
السياسية الناحية من ال مرتعىلمرص، التي العصور أهم الكتابمن هذا يف الذيسندرسه
قرنني زهاء مرص خضعت فقد واملذهبية؛ والثقافية االجتماعية الناحية من بل فحسب،
أن وحاولت ا، خاصٍّ دينيٍّا طابًعا لها اتخذت التي الدولة وهي الفاطمية، للدولة الزمان من
بطابع تطبع قد املرصيني بعض إن قلنا إذا الحقيقة نعدو وال الطابع، بهذا مرص تصبغ
حاربت أخرى دولة وقامت الدولة، هذه انقرضت ما رسعان ولكن املذهبي، الفاطميني
الجهود أن والظاهر نة. والسُّ الجماعة أهل إىل مرص تعيد أن وحاولت املذهبي، الطابع هذا
تبعهم ومن األيوبيون أدرك ثم األمر، أول يف عنيفة شاقة كانت السبيل هذا يف بُِذلت التي
بمحاربة واملماليك األيوبيون فقام العلم، طريق عن كانت الَفواطم دعوة أن املماليك من
إىل اإلسماعييل املذهب انترش العلمية الدعوة طريق فعن السالح؛ بنفس الشيعية الدعوة
إىل وعادوا املذهب هذا عن املرصيون تحول العلمية الدعوة طريق وعن مرص، يف ما حٍد
التي العديدة املدارس هذه يف َ الرسِّ نفهم أن نستطيع هنا ومن نة. والسُّ الجماعة أهل مذهب
عرشين من أكثر قوص مدينة يف كان إنه قيل: حتى البالد، يف واملماليك األيوبيون أنشأها
أثر لهم كان العلماء من عدد العرصعن هذا يف ونسمع نية. السُّ التعاليم لتدريس مدرسة
إسنا حاكم الكل سيد ابن مثل املرصية البالد بعض من الشيعية العقيدة إبطال يف واضح
… وغريهما ٦٦٧ه، سنة املتوىف العيد دقيق وابن ٦٩٧ه، سنة املتوىف بمدرستها واملدرس

نة. والسُّ الجماعة أهل إىل املرصيني تحول يف العلم أثر نتتبع أن نستطيع وهكذا
فكان اإلسالمية، الوحدة فكرة هي جديدة، فكرة مرة ألول ظهرت العرص هذا ويف
مما اآلخر، إمارة يف أمري كل ويطمع بعًضا بعضهم يحارب متباغضني متشاحنني املسلمون
يؤسسوا أن استطاعوا الذين الصليبني ُكلُّه ذلك فأغرى وأَْضَعَفُهم، املسلمني كيان زعزع
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فجاء وانقسامهم. املسلمني تخاذُل بسبب كله ذلك وكان اإلسالمي، العالم قلب يف إمارات
التخلص أن ترى التي السياسة تلك زنكي، الدين نور سياسة عىل وسار الدين صالح
تُجاِور التي البلدان هذه يف سيما وال جميًعا، املسلمني بوحدة يكون إنما الصليبيني من
واستطاع الحكيمة، السياسة هذه تحقيق عىل يعمل الدين صالح فبدأ الصليبية، اإلمارات
املماليك َطَرَدهم حتى الصليبيني، عىل االنتصار الرشيدة السياسة هذه بفضل الدين صالح
أيامنا يف اآلن ونحن العرب. من أصحابها إىل الصليبية اإلمارات وأعادوا األمر، نهاية يف
ينادي التي العربية الوحدة إىل فالدعوة األيوبيون؛ واجهه الذي املوقف نفس نقف هذه
قوى من العربية البالد لتخليص النارص عبد جمال الحديثة املرصية الثورة قائد بها
من واملماليك األيوبيون واجهه ما نفس هو األحرار العرب قادة يواجهه وما االستعمار،
حديثًا. للعرب فسيكون قديًما للعرب كان النرص أن وكما الصليبيني، من للتخلص قبل
عنرص وهو البالد، عن غريبًا كان جديد عنرص ظهور أيًضا العرص هذا وَشاَهَد
املرصيني تََغزُّل وكثر واألدبية، االجتماعية الناحية يف أَثٌَر مرص يف لوجودهم وكان األتراك،
البالد إليها تطورت التي السياسية النواحي لبعض أمثلة كلها هذه األتراك. ونساء بغلمان

الشعر. يف واضح أثر لها كان وبالتايل االجتماعية، الحياة يف واضح أثر لها وكان
أرجو — صورة وإعطاء األيوبيني عرص يف الشعر لدراسة محاولة هو هذا فكتابنا
ويل وهللا العرص، ذلك يف الفن هذا وتطور والشعراء الشعر حياة عن — واضحة تكون أن

التوفيق.

حسني كامل محمد
١٩٥٧م سنة أكتوبر ١٠ يف الجيزة
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كتب ٣٥٨ه، سنة مرص — الفاطمي هللا لدين املعز قواد أحد — الكاتب جوهر فتح ملا
يرضونها التي العقيدة اختيار يف حريتهم للمرصيني يُرتك أن عىل ونَصَّ للمرصيني، أمانًا
ولكن به.1 هللا دانوا الذي دينهم أو مذهبهم تغيري عىل َكرًها يَْحِمَلُهم ال وأن ألنفسهم،
فكان املذهبية، عقيدتهم أساس عىل دولتهم قامت فقد األمان، هذا يحرتموا لم الفاطميني
التي املذهبية الصبغة بهذه ِلُحْكمهم تخضع التي البالد صبغ عىل يعملوا أن الطبيعي من
يكالبون املجتمعات كل ويف البالد، كل يف ينشطون دعاتهم رأينا أن غرابة فال بها. تمايزوا
كل عىل العهد ويأخذون التأويلية، الحكمة مجالس ويعقدون األخرى، املذاهب أصحاب
املرصيني من كثري فاستجاب مختلفة، وتدابري وسائل ملذهبهم للدعوة واتخذوا مستجيب،
الفاطميني عقائد ولكن ومذهبه. عقيدته عىل بعضاملرصيني وَظلَّ وعقيدتهم، دعوتهم إىل
َمْن سواء جميًعا، املرصيون بها تأثر حتى الفاطمي الحكم طوال املرصيني أذهان َشَغَلْت
إىل ُخيَِّل حتى والجماعة، نة السُّ أهل بمذهب مستمسًكا َظلَّ َمْن أو الدعوة يف منهم َدَخَل
ويتبعون الفاطميني بعقيدة يتمذهبون أصبحوا جميًعا املرصيني أن الباحثني من كثري
التي السنني طوال الفاطمية العقائد بطابع ُطِبعت قد مرص أن أي الفاطمية، التقاليد

الفاطميني. لحكم فيها َخَضَعْت

العربي). الفكر دار (طبع ص١٤٨–١٥٣، الحنفاء، اتعاظ املقريزي: 1
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عوامل عدة هناك فإن مرص، يف متغلغًال كان الفاطمية العقائد نفوذ أن من وبالرغم
هذا إن قلنا: إذا نغايل ال ولعلنا املرصيني. نفوس يف العقيدة هذه إضعاف عىل عملت
َوَفَد أن بعد سيما وال ٤١١ه»، سنة حوايل «املتوىف هللا بأمر الحاكم عهد يف بدأ الضعف
أن نعلم ونحن الفرغاني.2 واألخرم وحمزة الدرزي أمثال الحاكم تأليه دعاُة مرص عىل
َهَربَا، وحمزة الدرزي وأن ٤٠٨ه، سنة األخرم وقتلوا الدعاة، هؤالء عىل ثاروا املرصيني
وكانت املرصيني، من كبريًا عدًدا وقتل الفسطاط فحرق املرصيني من انتقم الحاكم وأن
نتائجها من كان ولكن مرص، يف الجريئة اإللحادية الدعوة لهذه نهاية الحاكم حياة خاتمة

واألئمة. اإلمامة عن الدعاة قاله ما كل ويف الفاطميني عقيدة يف يَُشكُّون الناس بدأ أن
سيما وال (٤٢٧–٤٨٧ه)، باهلل املستنرص عهد يف الفت بشكل النتيجة هذه وظهرت
من درجًة وبلغت االقتصادية، الحياة فيها ضعفت التي ُحْكِمه من السنوات تلك يف
املرصيني ثقة فَضُعَفْت وزنًا، للعقيدة وال ُحرمة لإلمامة يرعون ال الناس جعلت االنحطاط
العهد، والية النصعىل عقيدة ويف والخلق، هللا بني الواسطة وأنه املعصوم اإلمام عقيدة يف
إىل اإلمامية الشيعة انقسام يف وسببًا اإلسماعيلية مذهب أساس كانت التي العقيدة وهي
بدر بن لألفضل األمر َل َسهَّ مما العقيدة، بهذه املرصيون فتهاون وموسوية، إسماعيلية
بن نزار النص صاحب منها وَحَرَم املستعيل، إىل املستنرص بعد اإلمامة تحويل يف الجمايل

املستنرص.
ُعِرفت التي النزارية اإلسماعيلية هما: رئيسيني، فرعني إىل الدعوة فانقسمت
اآلن ويُعرفون أخرى، أحيانًا الحشيشية وباإلسماعيلية أحيانًا الرشقية باإلسماعيلية
محمد بن عيلِّ بن «كريم الرابع أغاخان هو اآلن وإمامهم األغاخانية، أو بالخوجة
التي وهي الغربية، اإلسماعيلية أو املستعلية اإلسماعيلية هو اآلخر والفرع الحسيني».
نفوس من وزعزعتها العقيدة ضعف عوامل من االنفصال هذا فكان مرصواليمن. يف َظلَّْت
ذهب ولد، له يكن ولم ٥٢٤ه، سنة هللا بأحكام اآلمر ُقِتَل ملا أنه ذلك إىل أضف املرصيني.
وأنها حامًال، جهاته إحدى كانت ُقِتَل ملا اآلمر أن إىل اليمن يف الدعوة أصحاب الصليحيون

عدد اآلداب كلية «بمجلة حسني كامل محمد نرش الكرماني، الدين حميد ألحمد الواعظة الرسالة راجع 2

.«١٩٥٢ سنة مايو
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امللكة وجعل السرت َدَخَل وأنه هذا، للطيب اإلمامة وأن اآلمر، بن الطيب هو له ولًدا أنجبت
وُعِرَفْت لإلسماعيلية، جديد فرع بذلك َفُوِجَد عليه، السرت وصاحبة حجته الصليحية الحرة

اليوم. إىل االسم بهذا تُعرف تزال وال الطيبية، بالدعوة الدعوة هذه
الدين، سيف طاهر هو املطلق وداعيهم بالبهرة، اآلن يُعرفون الدعوة هذه وأتباع
املرصيون يَْعَرتِف مرصفلم يف أما السرت. دور يف يزال ال اآلمر بن الطيب نسل من وإمامهم
بالحافظ املعروف املستنرص— بن محمد بن املجيد عبد وأُقيم اآلمر، بن الطيب اسمه بيشء
االعرتاف فكان ذلك، بعد بإمامته اعُرتِف ثم األمر، أول يف امُلنتَظر لإلمام كفيًال — هللا لدين
يف إال تكون ال عندهم اإلمامة إذ اإلسماعيلية؛ عند اإلمامة أُسس عن خارًجا بإمامته
إىل أخ من اإلمامة تنتقل وال أبنائه، من عهده وويل حجته عىل ينص اإلمام وأن األعقاب،3
اإلمامة، يف حق له فليس إلمام، ابنًا يكن لم والحافظ ابن، إىل أب من تكون أن بد ال بل أخ
زيادة إىل أدى مما اإلسماعيلية، بالعقيدة منهم تََهاُونًا إماًما املرصيون به اعرتف ذلك ومع
من لها استجابوا ممن كثري نفوس ِيف تزعزعها وإىل وعقائدهم، بالفاطميني استخفافهم

املرصيني.
املنعوت — السالر بن الحسن أبا الفاطمي الوزير نرى حني بعيًدا ا حدٍّ التهاون وبََلَغ
بالتسنن يتظاهر — ٥٤٤ه سنة للظافر الوزارة توىل الذي الدين سيف العادل بامللك
دار واتخذها اإلسكندرية إىل السلفي طاهر أبو الحافظ َوَصَل وملا الشافعية، مذهب عىل
يكن ولم إليه، تدريسها َفوََّض مدرسة هناك له وَعَمَر السالر، بن العادل به احتفل مقامه
تامة ثقة عىل كان إذا إال الوزير عليه يُقدم ال عمل وهو سواها،4 باإلسكندرية للشافعيني
من العقيدة ولتزعزع ِلَضْعفهم وذلك مقاومته؛ يستطيعون ال الفاطمية العقيدة أتباع أن
الهيجاء أبي بن الحسني الدين سيف مع اليمني عمارة قصة وهناك املرصيني. أكثر نفوس
يف الشك أن عىل تدل فإنما يشء عىل َدلَّْت إن وهي رزيك، بن طالئع الصالح امللك صهر
— أيًضا عمارة ذكرها — أخرى وقصة الدين.5 سيف نفس يف دبَّ الفاطمية العقيدة

ونسخة ،٧٩ ورقة واملسايرات، واملجالس بمكتبتي). خطية (نسخة ص٥، ج١، املؤيدية، املجالس 3
بمكتبتي. خطية

اليمنية). املطبعة (طبع ص٣٧٠، ج١، األعيان، وفيات خلكان: ابن 4
سالون). (طبع ص١٢٦، العرصية، النكت اليمني: عمارة 5
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تسيري يف يفكرون الكامل وابنه شاور والوزير القوي عبد ابن الداعي كان كيف تُرينا
فقال: ذلك يف عمارة فاستشاروا عدن، إىل الدعوة مركز ونقل عدن، صاحب لولدي الدعوة
فإذا الدعوة، ألجل ويتولونكم والنجاوى، والتحف الهدايا لكم يبعثون إنما اليمن أهل «إن
مدى عن إليه نذهب ما عىل نسوقها أدلة كلها فهذه ُحْرَمتَها.»6 هونتم فقد بها تربعتم
بعض نفوس يف حتى الفاطميني أيام أواخر يف املرصيني أكثر نفوس يف العقيدة َضْعف

الدعوة. رجال وكبار الدعاة
التشيع مظهر كان فقد مرص، يف الفاطميني بمذهب َحلَّ الذي الضعف هذا ومع
رسمها التي القوية الصورة تلك من ذلك عىل أدل وليس املرصيني، بعض بني واضًحا
وبالتقاليد بالتشيع املرصيني تظاهر مدى فيها يصور رسائله إحدى يف الفاضل القايض
وأحكام مقموعة، فإنها مجموعة كانت وإن بها نة السُّ كلمة «إن قال: فقد الفاطمية،
الضالالت وتلك يُعلم، ما عىل بها البدع وتلك متحاماة، فإنها مسماة كانت وإن الرشيعة
اللحم أهله من خالط قد املذهب وذلك ويُحكم، اإلسالم بفراق فيه يُفتى ما عىل فيها
عن هللا فتعاىل ْم. وتَُفخَّ تَُعظَّم هللا؛ دون من تُعبد آلهًة نُِصبت قد األنصاب وتلك والدم،
كثري، عددهم أجناد وبها البالد ووصلنا البالد. يف كفروا الذين َغرَُّه ملن وويل العباد، َشبَه
عىل منهم أَْقَدر اإلسالم حرب عىل وهم جامعة، وكلمتهم واسعة، وأموالهم كبري، وسوادهم
السودان من راجل وبها الجهر، يف العزيمة من أَنَْفذ فيهم الرسِّ يف والحيلة الكفر، حرب
ساكن إال ربٍّا يعرفون ال كاألنعام، إال هم إن أعجام، أغنام كلهم ألف، مائة عىل يزيد
األرمن من عسكر وبها أمره. وامتثال ركنه من إليه يتوجهون ما إال ِقبلًة وال قرصه،
ولهم وحمية، وُحمة وشكة شوكة لهم كانت الجزية، عنهم موضوعة النرصانية عىل باقون
ومن مخاتله، القلوب وتُصيب مداخله، الضالل يف تتلطف داٍع بني من لقصورهم حواٍش
النَِّحل، سواد الوجوه َسواد إىل يجمعون وُخدام األسل، أفعال أقالمهم تفعل ُكتاب بني
الضمري، يُِكنُّه ما تمنع ومهابة الكبري، غري فيها يُعرف ولم الصغري، نملها كرب قد ودولة
عادة عىل للفرائض وتعطيل ظاهرة، للمحارم استباحة إىل هذا التدبري، بخطوات فكيف
وُكْفر بالتنزيل، هللا مراد غري إىل وعدول بالتأويل، للرشيعة وتحريف جائرة، جارية

ص٩٢. السابق، املرجع نفس 6
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املبارد َسْحت نَْسَحتهم زلنا فما حكمه، بغري ويُحكم به يُتسرت ع وَرشْ اسمه، بغري َي ُسمِّ
وغرائب املساطري، تحتملها ال تدبري بعجائب والنهار، الليل تََحيُّف ونتََحيَّفهم للشفار،
إغاثة لوال قدرتهم وال البرش صلة من كان ما توصل ولطيف األساطري، تحملها ال تقدير

املقادير.»7
بمحوها األيوبي الدين صالح قام حني مرص يف الفاطمية الدعوة لحالة صورة هذه
كان فقد أيامهم، أواخر يف الفاطميني بالط يف عاش رجل الصورة هذه رسم البالد، من
وكان الدين لصالح واستوزر عليهم، انقلب ثم أرسارهم، عىل ُمطلًعا ُكتَّاِبِهم من كاتبًا
الفاضل، القايض عن الحديث مجال يف ولسنا الفاطميني. عىل القضاء يف األيمن عضده
والدم، اللحم املرصيني من خالطت قد اإلسماعيلية العقيدة أن وصفه يف يهمنا الذي وإنما

املقادير. من نجاحه وكان الفاطميني، عىل للقضاء مختلفة تدابري َدبََّر وأنه
العقيدة لتغلغل القايض َوْصف يَُروعه الفاضل للقايض الرسالة هذه يقرأ والذي
فالقايض املرصيني؛ عند ضعَفْت العقيدة أن إىل نحن نذهب بينما املرصيني، يف الفاطمية
بحكم وهؤالء وُكتَّاب، دعاة من الدولة رجال كبار من القرصوالحاشية َوَصَف قد الفاضل

الفاضل. القايض ذََكَره ما نحو عىل كانوا الفاطمي باإلمام ِصَلِتهم
الدين صالح به قام ما عىل ليضفي هذا تصويره يف بالغ قد الفاضل القايض إن ثم
الفاضل القايض يتحدث ولم وخطًرا. قيمة الفاطمية الدولة أركان تقويض من األيوبي
التي الفاطمية التقاليد هذه بني الهوى ع ُمَوزَّ كان املرصي فالشعب نفسه؛ الشعب عن
لهذا ضعف، من الفاطمية العقيدة هذه عىل طرأ ما وبني الزمان، من قرنني عن وِرثها
تشيُّعه عىل آخر عدد وبقي والجماعة، نة السُّ أهل مذهب إىل مرص شيعة من عدد تحول
انتزاع إىل — الدين صالح لغري وال — األيوبي الدين لصالح سبيل وال بالفاطميني، وتأثُّره
رسالته يف الفاضل القايض إليها أشار التي بالتدابري أو السيف، بحد العقائد من عقيدة
السيايس النظام تغيري بمجرد األديان من دين يُقتلع أن اليسري السهل من فليس السابقة،
تدابري من هي ليست تدابري وإىل عديدة، سنوات إىل التغيري يحتاج إنما البالد، من بلد يف

فحسب. والبطش والبأس القوة

ص٢٤١. ج١، الروضتني، شامة: أبو 7
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بني جلَّهم أن فسنجد وه وناَرصُ الدين صالح إىل استجابوا الذين إىل نظرنا وإذا
أهل عقيدة — عقيدتهم عن يتحولوا ولم اإلسماعييل، املذهب يعتنقوا لم الذين هؤالء
الذين هؤالء وبني أئمتهم. وسلطان اإلسماعيلية دعاة أمام وثبتوا — والجماعة نة السُّ
القائمني أن رأوا ملا نفوسهم من عقيدتهم ضعفت ولكن اإلسماعيلية، مذهب إىل استجابوا
عن هؤالء فتحول بفروعها، وال بأصولها يعملوا ولم عنها، انحرفوا العقيدة هذه عىل
ساعدوا الذين من ثالث وفريق نفوسهم. يف الشك دب أن بعد مطمئنون وهم إسماعيليتهم
يُعرفون الذين هؤالء هم العباسيني، إىل وتحويلها للفاطميني الُخطبة قطع يف الدين صالح
تغيري، كل من اإلفادة ويحاولون ألنفسهم، إال يعملون وال املوائد كل عىل يأكلون بأنهم
الدولة رجال من فكثري الجديدة، النُّظم من اإلفادة سوى ليشء ال جديد كل أتباع فهم
نفسه، الفاضل القايض هؤالء: ومن األيوبيني، عرص يف أعدائها ألدِّ من أصبحوا الفاطمية
… الحباب بن الجليس القايض وابنا الزبري، ابن والقايض امللك، سناء ابن والقايض
ويكفي إسماعيليتهم. عىل ظلوا فقد — الجهال طبقة سيما وال — الشعب أما وغريهم.
يف وأخرى الفاطميني، خلفاء أحد مدح يف الفاضل القايض مقطوعات إحدى هنا أُثِْبَت أن
لتلك عدوٍّا وضحاها عشية بني الفاضل القايض أصبح كيف لنتبني الدين، صالح مدح
انقلب دولتهم دالت فلما ُحْكمهم، أيام هو بها أشاد والتي وَرَفَعتْه، أكرمته التي الدولة
الخليفة يمدح وتفتخر» الدنيا بدولتك «تزهو مطلعها: التي قصيدته يف يقول فهو عليهم.

الفاطمي:

وتَ��ْع��تَ��ِذُر ت��ع��ط��ي��ن��ا ف��إن��ك ل��ن��ا اْع��تَ��ذََرْت وم��ا ال��دن��ي��ا ب��ن��ا أس��اءت وإن
تَ��ْس��تَ��ِع��ُر ح��ي��ن س��ن��اه ف��ت��س��ت��ع��ي��ر ش��اه��دة واألن��وار ال��ك��واك��ب أم��ا
ع��س��ُر ِف��ْع��لُ��ه��ا أو وع��ٌر م��رام��ه��ا ُم��ن��ى ك��ل ِم��ْف��ت��اح ِب��ْش��ره ن��دى وج��ه
َق��َم��ُر نُ��وِره م��ن داج��ي��ة ك��ل ف��ي َرَم��ق م��ائ��ه م��ن ظ��ام��ئ��ة ل��ك��ل
ال��خ��ب��ُر ف��اس��ت��ص��غ��ر ب��ط��ل��ع��ت��ه ع��ي��ن��ي ظ��ف��َرْت إذ ال��م��س��م��وع ال��خ��ب��ر م��س��ت��ع��ظ��م
بَ��َش��ُر ب��ذا ي��ح��ظ��ى أن ه��ي��ه��ات ف��ق��ل��ت م��ك��ارم��ه ف��ي س��م��ع��ي يَ��بْ��ل��غ ك��ان ق��د
ال��ن��ظ��ُر ن��ال��ه ع��م��ا ال��س��م��ع ��َر َق��صَّ إن ُم��ْق��تَ��ِص��ٍر َغ��يْ��ر ح��م��ًدا ل��لَّ��ه ف��ال��ح��م��د
أَثَ��ُر آم��ٍل م��ن ل��ه َك��فٍّ ك��ل ف��ي َخ��بَ��ٌر ش��اك��ٍر م��ن ل��ه َس��ْم��ع ك��ل ف��ي
ال��خ��يَ��ُر ع��ن��ده ل��ي ُج��ِم��َع��ْت ق��د ف��ال��ي��وم ب��زوَرتِ��ِه أح��ظ��ى أن أخ��ت��ار وك��ي��ف
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ال��ح��ص��ُر ن��ال��ن��ي م��ا إذا ع��ج��ي��ب ف��ال غ��ايَ��تَ��ه��ا ال��ح��ص��ُر يَ��نَ��ال ال م��ك��ارٌم
ال��ك��دُر ج��ن��ى م��ا م��ن��ه��ا ال��ص��ف��ُو َف��ْل��يُ��نْ��ِس��َك واردة واآلم��ال ال��م��وارد ه��ذي
وال��م��ط��ُر ال��ب��رق ف��ي��ه��ا ��ح��ب ال��سُّ ك��ذل��ك ُم��ِزَج��ْت ق��د ال��ب��ش��ر ب��ب��روق م��وارٌد
وال��خ��ف��ُر8 اإلح��س��ان خ��ف��ي م��ا ُح��ْس��َن ي��ا ُغ��رَّتِ��ِه أن��واَر م��ائ��ه��ا ع��ل��ى أْل��َق��ْت

تَُدلُّ فإنما يشء عىل دلت إن قصائد، بعدة الدين النارصصالح امللك يمدح نراه ثم
الفاطميني. الخلفاء مع يَْفَعله كان ما نحِو عىل الصفات، وإسباغ املديح يف غلوٍّ عىل

الدين: النارصصالح يف قصائده إحدى يف يقول وهو إليه فانظر

وس��اِع��ُد َس��يْ��ف ف��ال��ده��ر آم��ًرا َف��ُص��ْل ع��اِض��ُد ب��ال��ن��ج��ح ال��ل��ه أَْم��ُر ِألَْم��ِرَك
َق��اِع��ُد ال��م��ؤثَّ��ل وال��م��ج��د ب��أم��رك ق��ائ��م ف��ال��ع��ز ع��ل��ي��اك اْق��تَ��َض��ْت م��ا وُق��ْل
راِق��ُد ل��ب��أس��ك وال��ع��ادي ل��م��ج��دك ح��ارٌس ي��ق��ظ��اُن ف��ال��م��ج��د وادًع��ا ونَ��م
ع��اِق��ُد وال��ل��ه األي��ام ت��ن��ق��ض وال ن��اق��ض وال��ل��ه األي��ام ت��ب��رم ف��م��ا
ق��الئ��ُد راح��ت��ي��ك م��ن ج��ي��ده��ا وف��ي وال��ُع��ال ال��م��ك��ارم ب��ك��ر ب��َرزت وق��د
َم��َح��اِم��ُد وْه��ي ال��رك��ب��ان ب��ه��ا وس��ارت م��واه��ب وْه��ي األم��الك ب��ه��ا ف��ح��ف��ت
م��وارُد وْه��ي األم��داح ل��ه��ا رف��ع��ن��ا م��ص��ادر وْه��ي ال��ن��ع��م��اء ل��ه��ا وزف��ت
ف��رائ��ُد وْه��ي اإلف��ض��ال ونَ��ظَّ��م��ه��ا آلل��ئ وْه��ي اإلح��س��ان ف��نَ��ثَّ��َره��ا
ص��اِع��ُد ال��س��ي��ادة أُْف��ق ف��ي وج��دَُّك ص��اع��ٍد ابْ��َن ي��ا ال��ُع��ال م��ح��روس ِزْل��َت ف��ال
ال��م��ق��اِص��ُد9 وت��ح��وى ال��ن��ع��م��ى وت��س��ت��وك��ف ال��ورى ويَ��بْ��تَ��ِه��ج ال��دن��ي��ا ب��ك تُ��س��رُّ

بمجرد الدين صالح مدح من أكثروا والشام مرص شعراء فإن يشء، من يكن ومهما
الدين بصالح أحاطوا الذين الشعراء هؤالء سيما وال الفاطميني، عن الُخطبة َقْطع إعالن

األصفهاني: العماد قاله ما ذلك فمن شعرائه. من وُعدُّوا
ال��َع��ْص��ِر إم��اُم ال��م��ص��ط��ف��ى ن��ائ��ب ب��ِم��ْص��ِر ل��ل��م��س��ت��ض��يء َخ��َط��بْ��ن��ا ق��د

املرصية». الكتب بدار خطية «نسخة الفاضل القايض ديوان 8

املرصية». الكتب بدار «مخطوط الفاضل القايض ديوان 9
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ب��ال��َق��ْص��ِر10 ال��ذي وال��ق��اِص��ِر ِض��ِد ال��ع��ا ال��ع��ض��د ل��نُ��ْص��َرة وَخ��ذَْل��نَ��ا
ال��نَّ��ْص��ِر وج��وه ف��اْس��تَ��بْ��َش��َرْت ـ��اِس ال��ع��ب��ـ ب��ن��ي ِش��َع��ار ب��ه��ا وأَش��ْع��نَ��ا
وَح��ْص��ِر ِح��ْج��ٍر ت��ح��ت ب��ال��ذل َوْه��و ثُ��ب��وًرا ي��دع��و ال��دع��يَّ وتَ��َرْك��ن��ا
ِم��ْص��ِر أَْرِض ف��ي ل��ل��ه��اش��م��ي ـ��ب��ة ب��ال��ُخ��ط��ـ ال��دي��ن َم��نَ��اِب��ُر وت��ب��اه��ت
وَح��ْص��ِر ع��دٍّ ُك��لِّ ع��ن وَج��لَّ��ْت ال��ل��ه ِن��َع��م ت��ض��اَع��َف��ْت وَل��َديْ��نَ��ا
ال��ث��ْغ��ِر َم��ُص��ون ال��ح��م��ى َم��ُح��وط ـ��َر ـْ ِم��ص�� ف��ي ال��رك��ن ثَ��اِب��َت ال��دي��ن ف��اغ��ت��دى
األغ��ر ال��ك��ري��م ال��دي��ن ن��ور دل ال��ع��ا ال��َم��ِل��ك ع��زائ��م واس��ت��ن��اَرْت
ُص��ْف��ِر ال��م��خ��اف��ِة م��ن ب��وج��وٍه م��ن��ه ال��ق��وام��ص األص��ف��ر وب��ن��و
وُم��ِق��رِّ ُم��ن��ِك��ٍر ب��ي��ن َق��بْ��َل��ه وك��ان��وا م��ص��ر أْه��ُل ال��ح��قَّ َع��َرَف
م��ق��رِّ َخ��يْ��َر ال��ح��ق��وق أََق��رَّ ف��ال��ل��ه َح��ْس��ب��ك ال��دع��يِّ ل��داع��ي ق��ل
ال��ِب��ك��ِر ب��اف��ت��راع ال��ل��ه خ��ص��ن��ا ال��ب��راي��ا ودون ب��ك��ر َف��تْ��ح ه��و
ال��ذِّك��ِر وُح��ْس��ن ال��ث��ن��ا وط��ي��ب ـ��ِر وال��ن��ص��ـ واألج��ر ب��ال��ح��م��د وح��ص��ل��ن��ا
ال��ُح��م��ِر ب��ال��م��ن��اي��ا ال��زُّرق ل��ل��ِع��َدى ق��ه��ًرا ال��س��ود أع��الم��ن��ا ونَ��َش��ْرن��ا
وع��م��ِرو ل��زي��د ب��ي��ن��ه��م يُ��دََّع��ى ح��ق��وًق��ا أدع��ي��اء م��ن واْس��تَ��َع��ْدن��ا
ال��َق��ْه��ِر ح��ض��ي��ض ف��ي ان��ح��ط ه��رة ب��ال��ق��ا اإلم��ام��ة يَ��دَِّع��ي وال��ذي
ال��دْه��ِر وف��اء ف��ي ال��لُّ��ب ذو ـ��م��ع ـْ يَ��ط�� وال ُم��ن��اه ف��ي ال��ده��ر خ��انَ��ُه
ب��َم��ْه��ِر إال ال��ح��س��ن��اء تُ��ح��از م��ا ب��َح��قٍّ إال اإلم��ام يُ��ق��ام م��ا
ال��طُّ��ه��ِر أه��ل وال��ط��ي��ب��ون ـ��اس ال��ع��ب��ـ ب��ن��ي ُس��راُة ال��ه��دى خ��ل��ف��اء
ال��ظ��ه��ِر ق��وي ق��وة ظ��اه��ر م��س��ت��ق��ي��م ظ��اف��ر ال��دي��ن ِب��ِه��ُم
ال��زُّْه��ِر ك��ال��ن��ج��وم ��ح��ب ك��ال��سُّ ـ��ت��م ال��ـ ب��دور ك��م��ث��ل ال��ض��ح��ى ك��ش��م��وس
��بْ��ِر ال��صَّ ُع��ْق��ب��ى ال��م��راد وب��ل��وغ م��راٍد ُك��لَّ ب��ال��ص��ب��ر بَ��َل��ْغ��نَ��ا ق��د
ُم��ثْ��ِري ال��لُّ��ب أخ��و ول��ك��ن��م��ا َل ال��م��ا َم��َل��َك َم��ْن ال��رج��ال ُم��ثْ��ِري ل��ي��س
ب��دثْ��ِر ال��دث��ور ش��ارف وق��د ـ��ِر ال��َق��ص��ـ ص��اِح��ُب ي��ن��ت��ف��ع ل��م ول��ه��ذا
ال��ح��ْش��ِر11 ي��وم ي��ق��وم ح��ت��ى ـ��اس ال��ع��ب��ـ ب��ن��ي ب��ُم��ْل��ِك ال��ه��دى نَ��ْص��ُر دام

«َقَصْدُت الخريدة: كتاب يف العماد قال الرؤساء. رئيس ابن الدين عضد بغداد وزير بالعضد أراد 10
كنرصته.» الخليفة وزير ونرصة املجانسة والعاضد بالعضد

ص١٩٨-١٩٩. ج١، الروضتني، شامة: أبو 11
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العماد قال ٥٦٧ه، سنة عاشوراء ليلة يف الفاطمي العاضد الخليفة تويف وملا
األصفهاني:

َف��َم��ا ب��ِم��ْص��َر ب��دع��ة ذو ي��ف��ت��ح َف��َم��ا ال��دَِّع��يُّ ال��ع��اض��د ت��وف��ي
ُم��ْح��تَ��َك��َم��ا األم��ور ف��ي يُ��وُس��ُف��ه��ا وََغ��َدا ان��ق��ض��ى ِف��ْرَع��ْون��ه��ا وع��ص��ر
اْض��َط��َرَم��ا م��ا ُك��لُّ ال��ش��رك م��ن ب��اخ َوَق��ْد ال��ُغ��َواة َج��ْم��َرة وان��ط��ف��أت
ُم��تْ��نَ��ِظ��َم��ا ال��س��داد وع��ْق��ُد ب��ه��ا م��ل��ت��ئ��ًم��ا ال��ص��الح ش��م��ل وص��ار
اك��ت��ت��َم��ا وال��ب��اط��ل ��ا ح��قٍّ ـ��ع��ب��اس ال��ـ ب��ن��ي ش��ع��ار م��ع��ل��نً��ا غ��دا ل��م��ا
ُم��نْ��تَ��ِق��َم��ا اإلش��راك دع��اة وم��ن م��ن��ت��ص��ًرا ال��ت��وح��ي��د داع��ي وب��ات
وَع��َم��ى غ��ي��اب��ة م��ن داج��ي��ة ُظ��َل��ٍل ف��ي ال��ض��الل أه��ل وَظ��لَّ
ال��ُع��َل��َم��ا م��ن��اب��ر أض��اءت ل��م��ا ُظ��َل��ٍم ف��ي ال��ج��اه��ل��ون وارت��ب��ك
ُم��نْ��َه��ِدَم��ا ك��ان ق��د ح��ق ب��ن��اء ُم��ْم��تَ��ِه��ًدا ب��ال��م��س��ت��ض��يء وع��اد
اْه��تُ��ِض��َم��ا م��ا ب��ع��د ال��دي��ن وان��ت��ص��ر اْض��ُط��ِه��َدْت ال��ت��ي ال��دول��ة واع��ت��ل��ت
وابْ��تَ��َس��َم��ا اإلي��م��ان ث��غ��ر واْف��تَ��رَّ ج��ذٍَل م��ن اإلس��الم ِع��ْط��ُف واْه��تَ��زَّ
نَ��َدًم��ا ِس��نَّ��ُه ال��ك��ْف��ُر ف��ْل��يَ��ْق��َرع َف��َرًح��ا ال��ه��دى أَْوُج��ه واس��ت��ب��ش��رت
ُم��ْق��تَ��َس��َم��ا ال��ط��غ��اة وف��يء ـ��ح��م��ى ال��ـ ُم��ن��ت��ه��ك األع��داء ح��ري��م ع��اد
َس��َم��ا ال��ك��م��ال م��ن بَ��يْ��ت ع��اِم��ُر أخ��رب��ه��ا ال��ق��ص��ور أه��ل ق��ص��ور
رغ��َم��ا12 وأن��ف��ه ذُالٍّ وم��ات س��اك��ن��ه��ا ال��س��ك��ون ب��ع��د أزع��ج

بالفاطميني: ُمعرًِّضا األيوبيني مدح يف الشعراء بعض وقال

ال��َف��ْض��ُل ُه��َو ه��ذا إن ب��م��ص��ر ع��ب��ي��ٍد ب��ن��ي م��ن ال��ك��ف��ر دول��ة م��زي��ل��ي أل��س��ت��م
أَْص��ُل َل��ُه��ْم ال��ص��ال��ح��ي��ن ف��ي وم��ا م��ج��وس ب��اط��ن��ي��ة ش��ي��ع��ي��ة زن��ادق��ة
ال��َج��ْه��ُل13 ��ُه��م وَع��مَّ ش��ي��ئً��ا ل��ي��س��ت��ت��روا ت��ش��ي��ًع��ا يُ��ْظ��ِه��ُرون ك��ف��ًرا يُ��ِس��رُّون

ص١٩٥. ج١، الروضتني، شامة: أبو 12
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الفاطمية: الُخطبة وخلع مرص عىل الدين صالح استيالء يف عرقلة ويقول

ش��اذي آل م��ن ب��ال��م��ل��وك ُم��ش��ِرًق��ا ع��ل��يٍّ آل بَ��ْع��د ال��ُم��ْل��ُك أْص��بَ��َح
ب��غ��داذ ع��ل��ى ت��زه��و وم��ص��ر م ل��ْل��َق��ْو ال��َغ��ْرَب يَ��ْح��ُس��د ال��ش��رق وغ��دا
ال��ف��والذ ف��ي ال��ف��والذ وص��ل��ي��ل وع��زم ب��ح��زٍم إال َح��َوْوَه��ا م��ا
واألس��ت��اذ14 ك��ال��خ��ص��ي��ب ب��ه��ا ن ك��ا وَم��ْن وال��ع��زي��ز ك��ف��رع��ون ال

وبني مرص، من التشيع إبادة يف وحركته الدين لصالح مؤيد بني املرصيون انقسم
أن مراًرا هؤالء حاَوَل وقد أئمته، عىل ويبكي الفاطميني أياَم يَنُْدب بتشيعه مستمسك
الفاطميني إىل البالد يف يدعو كان َمْن آلخر حني من يظهر فكان الفاطمية، الخالفة يعيدوا
سنة يف كان ما ذلك فمن حركته. عىل للقضاء األيوبيني جنود وتخف َحْوَله الناس فيْلتَفُّ
القضاة قايض — كامل بن هللا هبة برياسة الفاطمية الدولة رجال بعض قام إذ ٥٦٩ه؛
عمارة الحركة هذه يف وأسهم مرص، يف الفاطميني ُملك إلعادة بحركة — الدعاة وداعي
وغريهما، القوي عبد بن إسماعيل بن الجبار عبد والداعي تَسنُّنه، من بالرغم اليمني
زعيم سنان» الدين «راشد الجبل وشيخ الصليبيني كاتبوا أنهم َحدِّ إىل الثورة هذه وامتدت
َصْلبًا. وُقتلوا رؤسائها عىل وُقِبَض َفَشَلْت الحركة هذه ولكن الشام، يف النزارية اإلسماعيلية
وزارته، أيام األيوبي الدين صالح َمَدَح ممن كان اليمني عمارة أن الغريب ومن
ووحدة اإلسالم مجد إعادة يف الدين صالح َفْضل مدائحه يف ويظهر الدين، نجم أباه وَمَدَح
مدح يف قاله فمما اليمن. فتح إليه وَحبَّذ الدين صالح أخا تورانشاه َمَدَح كما املسلمني،
أشهر: بعدة الفاطمية الدولة انقراض َقبْل أي: ٥٦٦ه؛ سنة غزة غزا عندما الدين صالح

م��ط��ِرُق خ��زي��ان ال��ش��رك وَط��ْرف ِج��َه��اًرا ب��غ��زة ال��م��ش��رك��ي��ن دار ع��ق��ر غ��زوا
وي��ف��ِه��ُق م��ن��ه ال��ِب��ر إن��اءُ ي��ف��ي��ض ب��أرع��ن ع��س��ق��الن ُم��َص��لَّ��ى وزاروا
تُ��ْط��َرُق ل��ي��س ال��ق��ن��ا َش��ْوِك م��ن ط��رائ��َق َق��بْ��َل��ُه��ْم ال��ن��اس ش��اه��د م��ا ع��ل��ى وك��ان��ت
وت��أَنَّ��ُق��وا ت��ح��ص��ي��ن��ه��ا ع��ل��ى تَ��أَنَّ��ْوا َم��َع��اِق��ٌل إال م��ن��ك َع��َص��َم��تْ��ُه��ْم وم��ا

ص٢٠٠. ج١، الروضتني، شامة: أبو 14
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وَخ��نْ��َدُق ع��ل��ي��ه��م س��ور ب��وادره اْل��تَ��َق��ى م��ا ال��َح��ْرِب س��ورة م��ن ل��ه��م َج��َل��بْ��َت
ف��ي��غ��َرُق ال��خ��ي��ال َط��يْ��ُف ب��ه يَ��ُم��رُّ ع��ام��ٍر ُك��لَّ أع��م��ال��ه��م م��ن وأَْخ��َربْ��َت
��ُق ُم��َوفَّ غ��اٍز أن��ت ف��أبْ��ِش��ْر ـ��خ��ل��ي��ل ال��ـ زي��ارة ال��ج��ه��اِد أَْج��ِر إل��ى أََض��ْف��َت
ُق ال��ت��ش��وُّ إل��ي��ك م��ن��ه ب��ه��ا ي��ط��ول ل��وع��ًة ال��ُم��َق��دَِّس ل��ل��ب��ي��ت وَه��يَّ��ْج��َت
ت��نْ��ش��ُق ح��ي��ن ال��ه��دى َق��ْل��ب ع��ل��ى ت��ط��ي��ب ن��ف��ح��ٍة أع��ظ��م م��ل��ق��اك ِم��ْن ت��ن��ش��ق
وم��َط��رَُّق رائ��د وإال ق��ري��بً��ا َف��تْ��ِح��ه نَ��ْح��و ُس��لَّ��م ه��ذا وغ��زوك
ُم��ْغ��َل��ُق15 ال��ش��ام م��ن ب��اب ب��ع��ده ف��م��ا ف��اع��ل وال��ل��ه ت��ف��ت��ح��ه، إن ال��ب��ي��ت ه��و

الدين: نجم مدح يف قال كما

ُم��تَّ��ِس��ُم ال��ع��ز ب��دوام ووج��ه��ه ُم��بْ��تَ��ِس��ُم ال��دي��ن ب��نَ��ْج��ِم ال��زم��ان ث��ْغ��ُر
وال��ح��َرُم ال��ِح��لُّ ف��ي��ه َح��لَّ ك��أن��م��ا وم��ع��ت��َم��ًرا م��ح��ج��وًج��ا ال��ن��ي��ل ب��ك أض��ح��ى
م��ن��تَ��ِظ��ُم ال��ي��وم ف��ْه��َو ع��ن��ه ف��ق��ارع��وا م��نْ��تَ��ِث��ٌر ال��دي��ن وش��م��ل ب��ن��وك ج��اءت
تَ��ْق��تَ��ِس��ُم األرض ب��ل��ث��م ال��ح��ظ��وظ أن ُرؤي��ِت��ِه��ْم َق��بْ��ل م��ن أََح��ٌد درى وم��ا
ح��ل��ُم ع��ص��ره��م ف��ي يَ��ْق��َظ��تَ��نَ��ا ك��أن س��ي��رتِ��ِه��ْم َع��ْدل ف��ي ال��ورى ع��ي��ون ن��ام��ت
غ��م��ُم ل��ه��ا يُ��ْك��َش��ْف ل��م ال��ح��وادث إذا م��ع��ض��ل��ٍة ُك��لَّ ك��اٍف اب��نُ��َك وال��ن��اص��ر
َع��َدُم وال خ��ْوٌف ب��ن��ا يُ��ِل��مَّ ف��ل��م ح��ْوَزتَ��نَ��ا واإلح��س��ان ب��ال��ب��أس أََع��زَّ
وال��ِه��َم��ُم16 األق��دار َق��ْدِره ع��ن تَ��نْ��َح��طُّ َم��ِل��ٍك ع��ن أي��وب م��ن ال��دس��ت ت��ب��س��م

قوله: منها نَذُْكر قصائد، بعدة عمارة رثاه الدين نجم تويف وملا

يَ��ذَُر وال يُ��بْ��ِق��ي ال ال��م��وت وح��ادث َك��َدُر — ال��م��دى ط��ال وإن — ال��ح��ي��اة َص��ْف��و
وال��ن��ذُُر اآلي��اُت ع��ن��دن��ا أَثَّ��َرْت ل��و يُ��نْ��ِذُرنَ��ا ال��ده��ر ل��س��ان ي��زال وم��ا
ك��دُر وال غ��ش ال ال��م��وت م��ع ف��م��ا م��ط��ام��ع��ن��ا ال��دن��ي��ا َع��زَّت تَ��ُق��ل ف��ال
ذََك��ُر وال أن��ث��ى ُس��ك��ِره��ا م��ن يَ��نْ��ُج ل��م ب��ه��ا ال��ح��ي��اة ح��يَّ��ا ال��ردى م��ا إذا ك��أٌس

ص١٩٣. ج١، الروضتني، شامة: أبو 15
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ال��َق��َدُر ب��ه أل��وى إن ال��ق��در أْض��َع��ف م��ا يَ��ِدَه��ا ِم��ْن ال��ذل الق��ى ال��ع��ز ش��اِم��ِخ ك��م
وال��ظُّ��ف��ُر ال��ن��اب م��ن��ه��ا يَ��ْق��ُط��ر ش��ع��واء وق��ائ��ع��ه��ا م��ن وع��ص��ر ج��ي��ٍل ك��ل ف��ي
ُع��َم��ُر وال ب��ك��ر أب��و ي��ف��ت��ه��ا ول��م ب��م��خ��َل��ِب��َه��ا وع��ث��م��اٌن ع��ل��يٌّ أودى
ُم��ْع��تَ��بَ��ُر ال��ل��ه ب��رس��ول ف��ِل��ْل��َوَرى م��ص��ي��ب��ت��ه ف��ي ال��ت��أس��ي أراد وم��ن
وي��نْ��َك��ِدُر ي��ه��وى أُْف��ِق��ِه م��ن وال��ن��ج��م ُم��نْ��َك��ِدًرا ال��دي��ن س��م��اء م��ن ه��وى ن��ج��ٌم
ُم��نْ��تَ��ِث��ُر م��ن��ه ال��ث��ري��ا وع��ق��د ل��ه ج��َزٍع ِم��ْن ال��ج��وزاء أَبْ��َح��َر م��ن��ظ��وم��ة
أَثَ��ُر ص��اِل��ٍح َع��يْ��ٍش ك��ل ف��ي ن��ع��م��اه وَم��ْن ال��ك��ري��م ُم��َح��يَّ��اه ي��ن��س��ى وك��ي��ف
وال��ص��ب��ُر ال��ص��ب��ر ي��ت��س��اوى ب��ه ح��زنً��ا ل��ن��ا ال��ش��ه��ي��د ال��دي��ن أس��د ِم��ْن ْدَت ج��دَّ
ال��ذك��ُر ال��ص��ارم ع��ن��ه ي��ع��ب��ر ِذْك��ر ب��ع��زم��ك��م��ا وال��دن��ي��ا ل��ل��دي��ن ك��ان ق��د
ال��ِع��ْط��ُر ه��ي أي��وٍب ف��ع��ت��رة ِم��س��ًك��ا ب��ه ت��م��دح��ان ك��الم نَ��ْش��ُر ف��اَح إن
ذُِك��ُروا إن األرض م��ل��وك وتُ��ن��س��ى ُص��ب��ًح��ا ط��ل��ع��وا إذا م��ص��اب��ي��ح ذب��ال تُ��خ��ف��ى
وال��ب��ص��ُر ال��س��م��ُع م��ن��ه وي��وس��ف ش��خ��ًص��ا ِب��ِه��ْم ال��ك��م��اَل ال��ل��ه ر ص��وَّ ك��أن��م��ا
زغ��ُر وال ق��دس وال خ��ل��ي��ل وال ك��رٌك وال م��ع��ص��وٌم م��ن��ه ش��وب��ٌك ال
ه��دُر َدٌم أو ِح��َم��اه م��ب��اح إم��ا وس��اِك��نُ��ه��ا إال ق��اف��ًال ي��رت��ح��ل ل��م
ب��ش��ُر ج��ن��س��ه م��ن يُ��ْؤتَ��ه��ا ل��م ال��م��ج��د ف��ي م��ع��ج��زة ب��ع��د إال أي��وُب م��ات م��ا
وَط��ُر وال ب��اٍق أَرب رت��ب��ة ف��ي ل��ه ول��ي��س ال��دن��ي��ا م��ن س��ع��ي��ًدا م��ض��ى
وال��ع��م��ُر وال��ُم��ْل��ُك وال��تُّ��ق��ى ال��ن��دى م��ن��ه��ا أرب��ع��ة ب��اع م��ن��ه ال��ل��ُه َل وَط��وَّ
وال��ِك��بَ��ُر ال��ع��ق��ل أخ��واه��ا ص��ح��ة ف��ي م��س��اف��ت��ه ام��ت��دت م��ا ال��م��ل��ك وأش��رف
َض��َج��ُر17 وال م��ع��ان��ي��ه م��ن��ه ي��ش��ك��وه س��أم ال — م��ات إن — س��ع��ادت��ه وم��ن

من الدين أعداءَ املتآمرين وكاتَب الدين، صالح عىل عمارة تآمر فقد كله، ذلك ومع
وأصحابه، هو ُصِلَب فلما مرص، لغزو صقلية يف والنورمنديني فلسطني، يف الصليبيني

يقول: الكندي الدين تاج فالشاعر ذلك، يف مرص شعراء أنَْشَد

وص��ل��ي��ب��ا ب��ي��ع��ة ف��ي��ه��ا وب��اي��ع ِج��نَ��ايَ��ًة أَبْ��َدى اإلس��الم ف��ي ع��م��ارُة
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َص��ِل��ي��بَ��ا ال��ص��ل��ي��ب ُح��بِّ ف��ي ف��أص��بَ��َح أَْح��َم��َد بُ��ْغ��ِض ف��ي ال��ش��رك ش��ري��ك وأم��س��ى
َص��ِل��ي��بَ��ا ال��ن��ف��اق ف��ي ُع��وًدا م��ن��ه تَ��ِج��ْد ع��ج��ْم��تَ��ُه إن ال��م��ل��ت��ق��ى خ��ب��ي��ُث وك��ان
وَص��ِل��ي��بَ��ا18 ل��ظ��ى ف��ي ص��دي��ًدا ويُ��س��ق��ى ألْج��ِل��ِه ي��س��ع��ى ك��ان م��ا غ��ًدا س��ي��ل��ق��ى

الصالبة، من والثالث مصلوب، بمعنى والثاني النصارى، األول بالصليب «يقصد
النار.» أهل من يسيل ما يُسقى أي الصديد؛ هو وقيل: العظام، ودك والرابع

فيها: جاء ُصِلَب من قضية فيها رشح رسالة الفاضل القايض كتب املؤامرة هذه ويف

بظهور مؤذنة وبشارة وأهله، لإلسالم سار متجدٍد عىل الخدمة هذه قرص
إال عظيمة، مقدمات لها كانت أن بَْعد كله، الدين عىل إظهاره يف هللا وَْعد
الصبح؛ عن انفرجت أنها إال البهيمة كالليلة وأوائل النُّجح، عن أسفرت أنها
غريبًا، كان أن بعد مستوطنًا عاد قد املاضية وفتكاته البادية بربكاته فاإلسالم
هللا أنَّ إال عجيبًا، تخيًال عليه يتم كالكفر كان أن بعد بجرانه البالد يف َب وَرضَ
واململوك مستقبله، من رسها عىل وأظهر أوله، من أمرها عىل أطلع سبحانه
ومن مرص جند من يُتوسم يزل لم األثِر، ِذْكِر عن ويعرض الخرب ِذْكِر يف يأخذ
ِمْن وَخَفَض دولتهم، ُعرى من ونََقَض ِبْدَعِتِهم، ِمْن هللا أزال ما بعد القرص أهل
عليهم َوَقَعْت وإن وأضداد األيام، بهم تََعدَّْت وإن أعداء أنهم كلمتهم، َمْرُفوع
وعيونه كبريًا، ا رشٍّ منهم يَْستَبعد وال حقريًا، منهم يَْحتَِقر ال وكان اإلسالم، كلمة
وال تَُمر، سنًة تخلو ال مستعَمَلة، منهم التحرُّز يف وخطراته موَكَلة، ملقاصدهم
يُربمونها وحيلة إليه، يترسعون وفساٍد عليه، يجتمعون َمْكر ِمْن يكر، شهًرا
املكاتَبات إليه ويسرتيحون به يتعللون ما أكثر وكان ُمونها. يُتَمِّ ومكيدة
يُوِسُعون التي — هللا َخذََلُهم — الفرنج إىل املتقاطرة واملراَسالت املتواترة،
ويَُزيِّنُون والفظائع، العظائم عىل فيها ويَْحِملُونهم املطامع، ُسبُل فيها لهم
ويد املخصوم، املرتد َخْلع اإلسالم ربقة فيها ويَْخَلُعون والقدوم، اإلقدام لهم
َطَمِعهم َحبَْل يقطعون ال أنهم إال إجابتهم، عن قصرية — هللا بحمد — الفرنج
مراسلتهم، يف االستتار نفسه له سوَّلت كلما الفرنج ملك وكان عادتهم. عىل —
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باطنًا، وإليهم ظاهًرا إلينا رسوًال كاِتبَه «جرج» َ َسريَّ مفاوضتهم، يف والتحيل
الذي القبيَح معهم وعاقًدا أنُفُسنا، قط َقِبَلتُْه ما الذي الجميَل علينا عارًضا
امُلدد هذه أثناء يف واملرصيني القرص وألهل ِعْلُمنا، — وقته يف — عليه يَْشتَِمُل

تُجدد. الفرنج إىل وُكتب تََرتَدَّد، ُرُسل

قال: ثم

وال مؤمًلا، عقابًا يَبُْسطوا أالَّ أََدِبه ِمْن املستفادة أوليائه عادة إن عاِلم واملوىل
رساُحهم أُطلق السؤال ينجع ولم االعتقاد لهم طال وإذا ُمْحَكًما، عذابًا يُعِذبوا
وعند قساوة، إال عليهم الرقة وال رضاوة، إال العفو يزيدهم فال سبيلُهم، َ وُخيلِّ
ممن كتاب إلينا ورد بزعمه، إلينا رسوًال األخرية الدفعة هذه يف جرج وصول
وحامل مجاملة، رسول ال ُمَخاتَلة رسول أنه يذكرون قومه، من به نرتاب ال
وإليه، منه يَْصُدر ما لكل التيقظ عن اإلغفال فأوهمناه هدية، حامل ال بَلِيَّة
إىل نهاًرا وغريها الكنيسة، إىل بالركوب ومرة ليًال، بالخروج مرة َل فتََوصَّ
من وجماعة وأسبابهم، املرصيني وبأمراد وُخدامه، القرص بحاشية االجتماع
داَخلهم، َمْن طائفتهم ِمْن إليهم فدَسْسنَا وُكتَّاِبِهم، وِكَالِبِهم واليهود النصارى
وكاد األقوال، تكاثرت وملا أحوالهم، إلينا ويرفع أخبارهم، إلينا ينقل فصار
ُمفسدة، جماعة عىل وقبضنا تعاىل، هللا استخرنا األحوال، بهذه ِعْلُمنا يشتهر
والرسائر املارقة، االعتقادات عىل اشتملت قد متمردة، الجنس هذا من وطائفة
من ومنهم إحضاره، عند طائًعا أََقرَّ َمْن فمنهم بذنبه، هللا أََخذَ فُكالٍّ املنافقة،
كانت التي غري ونوب مكتومة، كانت أخرى أمور فانكشَفْت ِبه َرضْ بعد أََقرَّ

الفساد. يف متفقة املراد، يف مختلفة وتقريرات معلومة، عندنا

من فمنهم ذلك، يف مختلفني ووزيًرا خليفة َعيَّنُوا أنهم حاِصلُُه، تفصيًال ذََكَر ثم
أوالد لبعض ذلك َجَعَل َمْن ومنهم العاضد، عم بني من السن كبري رجل إقامة َطَلَب
رزيك بنو وأما له. ولدين من واحد تعيني يف هؤالء واختلف صغريًا، كان وإن العاضد
الخليفة. تعيني غرضيف لهم يكون أن غري من لبيتهم الوزارة أراد منهم فكل شاور وأهل

قال: ثم

كاتَبُوهم قد بالعسكر، والشوبك الكرك عىل واململوك — تقدم فيما — وكانوا
صدر إىل الفرنجيَّ امَلِلُك وصل فإذا أَْمَكنَْت، قد والفرصة بعيد، إنه لهم: وقالوا
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األرمن وجموع السودان وطائفة الجند ة وكافَّ القرص حاشية ثارت أيلة أو
القاهرة. يف وأصحابنا بأهلنا وَفتََكْت اإلسماعيلية، وكافة

قال: ثم

نواحي يف متباعدة العساكر أن الفرنجي امللك إىل كتبوا جرج َوَصَل وملا
بعضهم، إالَّ القاهرة يف يَبَْق لم وأنه غالتهم، َمْوسم من ُقْرب وعىل إقطاعاتهم،
البلد يف وبقي عنده من فالنًا أنهض الثغور بعض إىل أسطوًال بعثت وإذا

الثورة. من ِذْكُره َم تََقدَّ ما ففعلنا وحده،
قال: ثم

واحدة، الدعوة بأن الحشيشية، صاحب سنانًا كاتبوا املدة هذه أثناء ويف
يجب وال كلمة، به يفرتق ال فيما إالَّ خالف أهلها بني ال وأن جامعة، والكلمة
له يُبَيِّت أو غيلة، اململوك عىل يُتمم َمْن منه واستدعوا نُرصة، عن قعود به
املرصيني عن إليهم الرسول وكان محيط، ورائهم من وهللا وحيلة، مكيدة
وكان الخرب صحَّ وملا الفرنج، عند أخته وابن هو اآلن املقيم قرجلة، ابن خال
وتنارصت أدبه، عن خرج فيمن أمىض هللا وأََدُب به، أُِخذَ ما أوىل هللا ُحْكم
فيهم القتل تأخري بسبب املشورة أهل من وتوالت الفتاوى، العلم أهل من
الغالة، الغواة من جماعة ر املطهَّ الرشع بسيف هللا قتل والشكاوى، املراجعات
وُشِنقوا الفجار، من أضلوه من وأثقال ألثقالهم الحاملني النار، إىل الدعاة
امُلتَتَبِّع َوَوَقَع ِلُدوِرهم، املواِجهة الجذوع عىل وُصِلبوا قصورهم، أبواب عىل
األجناد كافة يرحل بأن ونُوِدي ونُُفوا، اإلسماعيلية طائفة َدْت وُرشِّ ألتباعهم،
القرص ِجَهة ِمْن فأما الصعيد. بالد أقىص إىل السودان وراجل القرص وحاشية
فوق َرأَْي وال فيهم، يُْمَىض رأي َوْجُه ينكشف أن إىل عليهم الحوطة وقعت فقد
َمْن العلم أهل ِمْن وعنده املستشار، وهو امُلستخار سبحانه وهللا املوىل، رأي
من إخراجهم اململوك ورأى بتحديده. الحدود وتميض بتقليده، النفس تطيب
حبالة فإنه عنها، األطماع تتحشم ال مادة بَِقيَْت فيه بقوا مهما فإنهم القرص،

إلخ.19 … محجوبة للبدع وبيعة منصوبة، للضالل

ص٣٣١. ج١، الروضتني، شامة: أبو 19
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الدين، صالح ِضدَّ وأشدها الثورات أكرب من كانت املتوج بن الدولة كنز ثورة ولعل
عدد َمَدَحُه وشجاعته، ِلُجوده الشعراء َمْقِصد وكان ألسوان، أمريًا الدولة كنز كان فقد
٥٧٤ه، سنة املتوىف الغمر بن عيلِّ بن محمد الشاعر منهم نَذُْكر مرص، شعراء من كبري

فيه: قوله فمن

ب��اِرُق ال��س��ح��اب��ة ِغ��ْم��د ِم��ْن َس��لَّ ك��م��ا ط��اِرُق ال��ل��ي��ل م��ن ُج��نْ��ٍح ف��ي أََراَع��َك
ال��ش��واِه��ُق م��ن��ه ال��ري أدن��ى وي��ح��رم أب��اط��ًح��ا ي��روي ال��ودق ه��ذا وك��ال��ن��ي��ل
ال��م��ه��اِرُق دون��ه��ن ت��ب��ق��ى غ��رائ��ب م��آث��ر م��ن��ي األي��ام ع��ل��ى س��ت��ب��ق��ى
أَُس��اِب��ُق ه��ن��اك ت��ق��ري��ب ب��أي��س��ر ف��إن��ن��ي ال��ع��ل��وم ف��رس��ان ج��ال إذا
ص��اِدُق ع��ن��ه ُم��ْخ��ِب��ر م��ن��ه ال��وج��ه وف��ي ل��ق��اُؤُه ك��ي��ف ب��ه��رام وس��ائ��ل��ة
ال��س��واِب��ُق ال��ِع��تَ��اُق ت��ل��ك ب��ه��ْن ف��ط��ارت ُق��ل��وبُ��ُه��ْن ش��ع��اًع��ا ط��اَرْت وق��د رآك
م��راِه��ُق20 وْه��و ال��ش��ي��ب وف��اء وج��از أَْش��ي��بً��ا ال��ش��ب��ي��ب��ة ع��ص��ر ح��وى َم��ْن ف��ي��ا

قوله: فمن األسواني، هللا عبد أبو املكني رائق بن محمد الشاعر وَمَدَحُه

ُدَرَرا س��اح��ات��ه ف��ي دم��وع��ك ف��اس��ف��ح َدثَ��َرا َم��نْ��ِزل س��ل��م��ى َرب��ع ِم��ْن ب��ال��س��ف��ح
ال��َع��ِط��َرا األذَْف��َر ت��راه ص��ع��ي��ًدا واْل��ِث��ْم ل��ه ال��غ��م��ام واس��ت��س��ِق ال��رك��ب واس��ت��وق��ف
خ��ب��را س��ائ��ًال ت��ع��ط��ي ال��دار ك��ان��ت إن وج��ي��رت��ه��ا س��ل��م��ى ع��ن ال��دار واس��ت��خ��ب��ر
بَ��َص��َرا21 وال س��م��ًع��ا وال ل��س��ائ��ل��ي��ه��ا ج��ل��ًدا تَ��دَْع ل��م داًرا ت��س��أل وك��ي��ف

فيه: قوله فمن الزبري، بن الحسن محمد أبو وَمَدَحُه

أَنْ��َه��ُم��وا ال��ذل أن��ج��د م��ا إذا أُن��اس أوس��ًط��ا ال��ده��ر خ��ان��ه إن وي��ن��ج��ده
ُم��ْع��ِدُم ال��ب��س��ي��ط��ة ف��وق ف��م��ا وج��ادوا خ��ائ��ٍف ال��ك��واك��ب ت��ح��ت ف��م��ا أج��اروا

ص٣٠٩. السعيد، الطالع اإلدفوي: 20

ص٢٨٨. السعيد، الطالع اإلدفوي: 21
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عليه وَوَقَف دينار، ألف يساوي بما القصيدة تلك عىل أجازه الدولة كنز إن ويقال
دينار.22 ألف تساوي ساقيًة

الدولة: كنز مدح يف األسواني أحمد بن محمد الشاعر قاله ومما

ال��م��ك��اِرُم بَ��نَ��تْ��ُه م��ا إال ال��م��ج��د أو ال��ص��واِرُم اق��ت��ن��ت��ه م��ا إال ال��م��ج��د ه��ل
وم��الِح��ُم ِذْك��ُره��ا ي��ب��ق��ى وق��ائ��ُع َم��نَ��اَرُه أش��اد م��ا إال ال��ع��ز أو
وراِق��ُم ُع��اله ف��ي وراق ح��اله َالِب��ٌس ال��م��ت��وج إال ال��ف��خ��ر أو
ض��ي��اِرُم ف��ل��ي��ث ح��رٌب ��َرْت ُس��جِّ وإن م��س��اج��م ف��غ��ي��ث ُس��ْح��ٌب أْخ��َل��َف��ْت إذا
ق��اِدُم ال��خ��ط��ب وال َم��ْخ��ِش��يٌّ ال��ح��رب ف��ال ردى وك��ف��ت ي��ٍد ف��ي��ن��ا وك��ف��ت
ت��خ��اِص��ُم23 وال��رم��اح ب��ف��ض��ل ويَ��ْق��ِض��ي س��ف��ي��ه��ة وال��ح��ل��وم ب��ف��ض��ل وي��ع��ص��ي

ُزريق، بن محمد بن هللا وعبد الروزبي، محمد بن أحمد شعرائه من أيًضا ونذكر
وغريهم. … سالمة بن أحمد بن هللا وعبد

السودان، من كبريًا عدًدا َحْوَله فجمع الفاطميني، ُملك يُعيد أن هذا الدولة كنز أراد
يف الدين صالح أخو العادل امللك لقيه وهناك قوص، مدينة بََلَغ حتى بجيوشه وتقدم
بالد إىل أكثرهم وهرب السودان، عنه وتََفرََّق الدولة كنز ُهِزَم ٥٧٠ه، سنة كثيف جيش
بقلم رسالة األعىش ُصبْح كتاب ويف مرص. إىل يعودوا ولم السودان يف فاستقروا النوبة
من ثم عناء، من الدين صالح جيش لقيه وما االنتصار، هذا ِذْكر يف الفاضل القايض

الباحثون.24 إليها فلرَيِْجع املوقعة، هذه يف انتصار
قائًال: األيوبيني يمدح نارص بن جربائيل املرصي النظام أنشد املوقعة هذه ويف

وب��اط��ُل زور ال��ن��اس وك��ل بَ��نُ��وه��ا إن��ه��م ال��ح��رب ف��ي ال��ت��رك ي��ط��ي��ق ذا وَم��ْن
ال��م��ع��اق��ُل ِن��ْع��َم وال��خ��ي��ل م��ع��اق��ل��ه��م، َخ��يْ��لُ��ُه��ْم ك��ال��ض��راغ��م، ك��م��اة ح��م��اة

ص٣٢١. ج١، املقريزي: 22
ص٦٦. السعيد، الطالع اإلدفوي: 23

ص٥٠٦. ج٦، األعىش، صبح 24
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ومنها:

ال��ق��س��اِط��ُل م��ن��ه ال��ج��وِّ ن��ج��وَم وت��خ��ف��ي س��رى إذا ف��ي��ه ال��ل��ي��ل يَ��ِض��ي��ع ب��َج��يْ��ٍش
َم��َش��اِع��ُل ال��م��ن��ع��الت ال��ج��ي��اد ايْ��ِدي م��َن َع��اَض��َه��ا ال��م��ش��اع��ُل ف��ي��ه َخ��بَ��ْت م��ا إذا
ج��واِف��ُل أوك��اره��نَّ إل��ى أف��اٍع ك��أن��ه��ا ف��ي��ه ال��راي��ات وتَ��طَّ��ِرد
وم��ن��اِص��ُل ق��نً��ا أع��ادي��ه��م ف��ي ل��ه��م تَ��َح��كَّ��َم��ْت ح��ت��ى ال��ص��ب��ح َض��ْوءُ الح ف��م��ا
واِب��ُل وال��دُم ف��ي��ه ت��ألأل ب��روٌق وب��ي��َض��ُه��ْم ُس��ح��ٌب ال��ن��ق��ع م��ث��ار ك��أن

ومنها:

وم��داِخ��ُل غ��ي��رك��م تُ��ْع��ِي��ي م��ذاه��ب وال��ن��دى ال��ب��أس ف��ي أي��وب ب��ن��ي ي��ا ل��ك��م
ع��واِط��ُل َق��بْ��ُل وْه��ي وح��لَّ��يْ��تُ��ُم��وه��ا ق��س��وة ب��ع��د م��ن األي��ام ل��ن��ا أَل��نْ��تُ��م
وال��ح��م��اِئ��ُل أغ��م��اده��ا ع��وات��ق��ن��ا ب��ال��ُح��ل��ي ت��ثْ��َق��ُل ال��ب��ي��ض وَق��لَّ��ْدتُ��ُم��ونَ��ا
خ��الِخ��ُل25 ال��م��ارق��ي��ن دم��اء م��ن ل��ه��ا ف��ج��ي��ادن��ا أع��داءك��م ب��ه��ا ض��رب��ن��ا

يقول:26 وفيها املوقعة، نفس يف أخرى قصيدة وله

ك��اه��ل��ي ع��ل��ى ح��ب��ل��ي ف��ي��ط��رح ع��اِذِل��ي ع��ذل��ي ِم��ْن م��لَّ أم��ا
ال��ع��اِق��ِل َط��َم��ُع يُ��َخ��يِّ��بُ��ه��ا س��ل��وٍة ف��ي ال��ن��ف��س أط��م��ع ل��ق��د
ق��ات��ل��ي ع��ش��ق��ه م��ن َألَْع��َش��ُق إن��ن��ي ال��ه��وى ه��ذا غ��ي��ر وم��ن
ب��ال��ط��اِئ��ِل ال��ح��ب م��ن أف��وز ف��ال ن��ف��س��ي ف��أق��ت��ل أُِح��بُّ
راِح��ِل ع��ل��ى وس��الم ح��ًم��ى ع��ل��ى وق��وف ي��وم ُك��لَّ ول��ي
ال��ع��اِذِل َع��ذِْل إل��ى ف��ي��ص��غ��ي ه��ج��رك��م م��ن ال��ق��ل��ب ي��س��أم م��ت��ى
ب��اِب��ِل ف��ي ال��س��ح��ر ي��ع��م��ل ب��ه��ا ال��ت��ي ال��ج��ف��ون س��ح��ر وي��ب��ط��ل
ش��اِغ��ِل ُش��ُغ��ٍل ف��ي ال��وج��د م��ن ي��زل ل��م ام��رٍئ ف��ؤاد وي��خ��ل��و
ال��م��اِث��ِل ب��ال��ش��ب��ح تَ��َع��لَّ��ْل��ُت وح��ش��ًة َل��ُك��ُم وج��دت م��ا م��ت��ى

ص١٤٠. ج٢، الخريدة، األصفهاني: العماد 25
ص١٤١. املرجع، نفس 26
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ومنها:

ب��اِخ��ِل ف��ي خ��ي��ر ف��ال وج��ودوا واْح��ِس��نُ��وا وارح��م��وا واع��ط��ف��وا ِص��لُ��وا
ب��اِط��ِل ف��ي م��ن��ه أن��ن��ي ول��و ال��ه��وى َح��قِّ ب��ت��ارِك ف��ل��س��ت
ال��ع��اِدِل ال��َم��ِل��ِك إل��ى ش��ك��وت َج��ْوُرُك��ْم ��ن��ى م��ضَّ إذا ول��ك��ن
َس��اِب��ِل َم��نْ��َه��ٍج ف��ي ال��ع��دل م��ن َع��ْص��ِرِه ف��ي ال��ن��اس م��ش��ى م��ل��ي��ك

ومنها:
واِئ��ِل ب��ن��ي ك��ح��رب وح��رب س��وق��ه ع��ل��ى ال��ج��ه��اد أق��ام
ب��ال��س��اِح��ِل ال��ش��رك ع��ل��ى يُ��غ��ي��ر ج��ح��ف��ٌل ل��ه ي��وم ك��ل ف��ف��ي

هذه يف باالنتصار الدين صالح السلطان يهنئ الذروي بن الحسن أبو ويقول
املعركة:

م��ن��ت��ه��اه األرض م��ل��ك ع��ن ي��ق��ص��ر م��ب��ت��داه ف��ذا ال��ع��زم ف��ق��دم
ُدج��اه ع��ن ط��ال��ع��ة أن��ج��م��ه ت��رى ح��ت��ى ال��ج��ي��ش ذي��ول واس��ح��ب
ب��واه اس��ت��ق��رت ل��م��ا ق��ن��اع��ة ب��ه��ا ع��ص��اه أل��ق��ى م��ن س��واك
وت��وران��ش��اه ش��ئ��ت إذا ج ال��ت��ا ص��اح��ب ودع ب��ال��روم ع��ل��ي��ك
ال��ع��داه ك��ب��ت ف��ي��ه أم��ًرا تُ��بْ��رم م��ل��ك��ه ف��ي أب��ري��م غ��دت ف��ق��د
اإلل��ه ِدي��َن ال��ك��ف��ر ل��س��خ��ط ت��رض��ي ن��وب��ة م��ن ل��ل��ن��وب��ة ب��دَّ ال
أن��اه ف��ي ك��ام��ن��ة ل��ع��زم��ة م��ن��س��وب��ة ن��وب��ة م��ن ت��ظ��ل
ال��غ��زاه أي��دي ل��ل��ح��رب ن��س��ج��ت م��ا أْرَض��ه��ا ال��ق��اِط��ِن��ي ال��غ��زاة ت��ك��س��و
ل��ألس��اه بَ��َدْت ال��رم��د ك��أع��ي��ن ح��ول��ه��ا ال��ظ��ب��ا وت��ح��م��ر ُس��ود
ش��ف��رت��اه دم��ي��ت ب��ن��ص��ل إال ي��ن��ث��ن��ي ال م��ن��ك ج��ي��ش ل��لَّ��ه
ال��ب��زاه ك��م��ث��ل وف��رس��ان خ��ي��ل ول��ك��ن��ه��ا ع��ق��ب��ان ب��ي��ن م��ا
ك��ال��ح��واه ف��ه��م ال��ط��ع��ن أس��اور أي��دي��ه��م ف��وق ح��رب آس��اد
م��ي��اه27 ت��ج��ري ف��ال��ن��ي��ران ـ��غ��دران ال��ـ واس��ت��ألم��وا األن��ه��ار ت��ق��ل��دوا

ص٢٠٩. ج١، الروضتني، شامة: أبو 27
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ونادوا بالقاهرة، ٥٨٤ه سنة ثاروا مرص يف الشيعة من جماعة أن األثري ابن ويروي
أهل أن منهم ظنٍّا الناس ينادون الدروب وسلكوا عيلٍّ، آل يا عيلٍّ آل يا الشيعة: بشعار ليًال
يف محبوًسا كان َمْن وإخراج الَعلوية الدولة إلعادة معهم ويخرجون دعوتهم يَُلبُّون البلد
َسْمعه، أعارهم وال املرصيني من أحد إليهم يلتفت لم ولكن الفاطميني، أرسة ِمْن القرص
وأزعجه،28 أْمُرهم ه فأهمَّ الدين صالح إىل بذلك وُكِتَب أُِخذوا، ثم تفرقوا ذلك رأوا فلما
بن داود أنه ادعى الصعيد يف شخص َظَهَر ٦٩٧ه سنة يف السابع القرن أواخر ويف
بعض وَمَدَحُه الصعيد، أهل من كبري عدد له فاستجاب لنفسه، ودعا الفاطمي، العاضد

فشلت. حركته ولكن الشعراء،
نفوس من الفاطمية العقيدة ينتزعوا أن يستطيعوا لم األيوبيني أن ذلك من نتبني
الدولة هذه انقراض بعد مرص يف َظلَّ الفاطمية الدولة أثر وأن واحدة، دفعة املرصيني

الشيعية.

٥٨٤ه. سنة حوادث الكامل، األثري: ابن 28
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حتى بالتشيع تَِدين كانت مرص يف بأكملها بالًدا أن إىل السعيد الطالع صاحب يذهب
فاشيًا، بها التشيع «كان قال: إدفو عن حديثه ففي الهجرة، قرون من الثامن القرن
أشخاص إال به يتميز يكاد ال حتى ضعفت ثم واإلمامية، اإلسماعيلية طائفتان: وأهلها

قليلة.»1
2«… وقلَّ بها خفَّ لكنه البشع بالتشيع معروفة «بلدة أسفون: عن ويقول

3«… خف حتى فجفَّ ماشيًا، بها والرفُض فاشيًا، بها التشيع «وكان قال: إسنا وعن
إسنا حاكم الكل سيد بن هللا عبد بن هللا هبة القفطي الدين بهاء عن حديثه ويف
فما التشيع، بها كان فإنه إسنا، فتح «إنه قال: ٦٩٧ه، سنة املتوىف بمدرستها واملدرس
«النصائح سماه كتابًا ذلك يف وصنَّف بطالنه، عىل األدلة وإقامة إخماده يف يجتهد زال

4«… منهم هللا فحماه بقتله وا وهمُّ الرفضة» فضائح يف املفرتضة
َطاِلٍع يف الصعيد إىل «أتى قال: ٦٦٧ه، سنة املتوىف العيد دقيق ابن عن حديثه ويف
يف فاشيًا الشيعة مذهب وكان ودعواته، علومه تُْهم وَعمَّ بركاته عليهم ْت فتَمَّ سعيد، ألهله

ص١٦. السعيد، الطالع اإلدفوي: 1

ص١٧. السعيد، الطالع اإلدفوي: 2

ص١٧. السعيد، الطالع اإلدفوي: 3
ص٣٩٧. السابق، املصدر نفس 4
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الحق وثبت وانجاب، الرفض وزال حكيم، أسلوب عىل نة السُّ مذهب فأجرى اإلقليم، ذلك
5«… ارتياب وال شك فيه يبَق لم حتى

قرون من والثامن السابع القرنني رجال من واألدباء العلماء من عدد أسماء وحفظ
عم ابن — اإلدفوي مهذب بن القادر عبد منهم؛ نذكر بالتشيع، يَِدينُون كانوا الهجرة
أكثر فحفظ بالفقه لالشتغال قوص إىل َرَحَل إنه وقيل: — السعيد الطالع صاحب
بن النعمان القايض تصنيف الدعائم، بكتاب مشتغًال املذهب، إسماعييلَّ وكان التنبيه،
وكتاب النفس، زجر كتاب من ويحفظ الفلسفة، يقرأ فيلسوًفا وكان فيه، متفقًها محمد

٧٢٥ه.6 سنة وتويف كثريًا، أرسطو إىل املنسوب التفاحة وكتاب أثولوجيا،
الرومي الشمس عن واألدب النحو أخذ الذي عمران بن األعز بن امللك عبد وكان
بن محمد بن محمد امُلَحدِّث الشاعر وأن ٧٠٧ه.7 سنة وتويف به مشهوًرا بالتشيع ُمتََّهًما
منصور بن الحسن الدين جالل القايض أما متشيًعا.8 كان النصيبيني الشيباني عيىس
ثم الشيعة، مذهب ويدرس يتشيع كان فقد ٧٠٦ه سنة املتوىف شواق بابن املعروف
بن عيلَّ أن حجر ابن ويَذُْكر أمواله.9 ُصوِدَرْت أن بعد القاهرة إىل ورحل عليه ُقِبَض
اإلنشاء ديوان يف كاتبًا وكان — ٧١٦ه سنة املتوىف الكندي الوادعي إبراهيم بن املظفر

يتشيع.10 كان —
من بالتشيع يُعرف كان َمْن القصري البحث هذا يف حرصنا لو البحث بنا ويطول
من تُْقتََلع لم الشيعية العقيدة أن عىل يدل وهذا األيوبيني. عرص يف مرص وأدباء علماء
يف مرص يف الشيعة أصاب مما بالرغم املرصيني؛ بعض عقيدَة َظلَّْت بل املرصيني، نفوس
والجماعة نة السُّ أهل جمهور علماء به قام مما وبالرغم االضطهاد، ألوان من العرص ذلك
املذهبية املدارس تلك بفضل وآراءهم علومهم املرصيني تعليم يف متواصلة جهود من
يف األول السبب هي املدارس هذه فكانت عظيًما، انتشاًرا مرص يف انترشت التي نية السُّ

نة. والسُّ الجماعة رأي إىل مرص يف الشيعة تحول

ص٢٢٩. السعيد، الطالع املصدر، نفس 5
ص١٧٦. املصدر، نفس 6
ص١٨١. املصدر، نفس 7
ص٣٥٤. املصدر، نفس 8

ص١٧٦. السعيد، الطالع اإلدفوي: 9
ص١٣٠. ج٣، الكامنة، الُدرر حجر: ابن 10
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املتشيعني شعر

يظهر التي بعضقصائدهم ُحِفَظْت الشعراء من كبري مرصعدد يف الشيعة بقايا بني كان
الدين العباسشهاب أبا الشعراء هؤالء من نذكر بها. دانوا التي الشيعية العقيدة أَثَر فيها
أديبًا كان بالقاهرة،11 جهاِركْس بقيسارية التاجر [٦٣٤–٧١٠ه] العزازي امللك عبد بن
قوله: ذلك ومن شعره، يف تََشيُّعه ويُْظِهر يتشيع وكان املوشحات، نَْظم يف سيما وال بارًعا،

ال��ق��ِص��يِّ ال��ك��م��د وداِن��َي ع��ل��ي��ه األم��اق��ي دام��ي أَِب��ْت ل��م أن��ا إذا
ش��ِج��يِّ َش��َج��ٍن ذا ف��ي��ه وأص��ب��ح ض��ن��ي��ٍن َوْس��ن ذا ف��ي��ه وأم��س��ى
م��ط��يِّ ب��ن��اج��ح��ة ع��ادت وال رك��اب��ي ب��ق��اف��ي��ة ص��ارت ف��ال
ع��ِل��يِّ ب��ن��ي ُح��بَّ أض��م��رت وال ع��ل��ي وال اع��ت��ق��دت ال وإال
ال��ع��ِل��يِّ ال��ش��رف رت��ب��ة ون��ال��وا ال��م��ع��ال��ي أََم��َد أدرك��وا أُن��اس
ال��ن��ديِّ أق��م��ار ال��ف��خ��ر وي��وم ال��ع��ط��اي��ا ي��وم ال��ن��دى ُس��ح��ب ه��ُم
ال��ذِك��يِّ ال��ِم��س��ك ل��ط��اي��م ف��ت��ق��ت ك��أن��ي ِذْك��َرُه��ُم َك��رَّْرُت إذا
ال��ن��ب��يِّ م��ن ال��ص��ح��ي��ح ال��ن��س��ب وذو ق��ري��ٍش م��ن ال��ج��الل��ة ذو أب��وه��م
ال��ج��اه��ِل��يِّ ل��ل��ف��ري��ق خ��الًف��ا وج��ه��ًرا ِس��رٍّا ِدي��ِن��ه ون��اص��ُر
َع��ِت��يِّ ج��ب��اٍر ُك��لِّ وق��ات��ُل ع��ن��ي��ٍد ��اٍر َك��فَّ ك��ل وق��اه��ُر
ال��َك��ِم��يِّ ال��ب��ط��ل َه��اَم��ِة أع��ال��ي وبَ��ْدٍر ��ي��َن ِص��فِّ ي��وَم وض��ارُب
وِع��يِّ َح��ْص��ٍر ب��ال وغ��ام��ض��ٍة وَل��بْ��ٍس م��ش��ك��ل��ة ك��ل وك��اِش��ُف
ال��ذك��يِّ وف��رع��ه��م ك��أص��ل��ه��م َف��ْخ��ٍر ي��وُم ع��ل��ي��ه��م أَِل��ْل��ب��اغ��ي
ال��َع��ِل��يِّ وَم��ْج��ِدِه��ُم َك��ق��ْدِرِه��ُم ال��م��ن��اي��ا ن��ح��و ب��ه��م ��اع��ي أِل��ل��سَّ
ال��َج��ِل��يِّ ال��ص��ب��ح آي��َة تُ��َغ��طِّ��ي ال��دي��اج��ي ال��ل��ي��ل ُظ��ل��م��ُة أَتَ��ْق��ِدُر
ال��ه��ِن��يِّ ال��ع��ي��ش َم��ْوِرُد وي��ح��ل��و م��اءًا ي��س��وغ ال��ح��س��ي��ن ب��ع��د تُ��َرى
ال��َولِ��يِّ ع��ل��ى ال��َع��ُدوُّ ج��ار وق��د وت��ص��ف��و ت��ح��ل��و ع��ي��ش��ة وأَيَّ��ُة
ال��َوِص��يِّ وال ال��ب��ت��وِل ل��ف��اط��م��َة ح��ق��وًق��ا ح��ازوا وم��ا ُظ��ِل��م��وا ل��ق��د

املرصية. الكتب دار طبعة ص٣٤٠، ج١، الصايف، املنهل املحاسن: أبو 11
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ال��ُم��ِس��يِّ ال��ج��ان��ي َخ��ِط��يَّ��ُة تُ��َح��طُّ وط��ه ي��س آَل ي��ا ب��ك��م
َش��ِق��يِّ ُم��ْج��تَ��ِرٍم ك��ل ويَ��ْس��َع��ُد ع��اٍص ُك��لُّ ب��ال��ش��ف��اع��ة وي��ح��ظ��ى
12 ال��ع��ش��يِّ وف��ي ال��غ��دوِّ ف��ي ع��ل��ي��ك��م م��ن��ه وال��رض��وان ال��ل��ه س��الم

له التشيع يعتنق شاعر من إال تصدر أن يمكن ال املقطوعة هذه يف املعاني فهذه
الحسني عىل وحزنه بهم، وشفاعته عليهم، الفضائل وإسباغ البيت، آلل فواليته دينًا،
شاعر إال يُنشدها ال خالصة شيعية معاٍن هذه كل الَعلويني، من ُقِتَل َمْن وعىل عيلٍّ بن
لم ديوانه يف الشيعية قصائده من غريها ويف القصيدة هذه يف العزازي ولكن شيعي.
بإيراد اكتفى بل الفاطميني، شعراء عند نراها كنَّا التي الشيعية الفلسفية باملعاني يُلِمَّ
اختالف عىل املتطرفة غري الشيعة ِفَرِق كل بها يقول التي العامة، الشيعية املعاني
إليها ينتمي كان التي الشيعية الفرقة نتعرف أن علينا الصعب من صار ولذلك مذاهبهم،
منصور، بن الحسن الدين جالل اإلسنائي شوَّاق ابن الشاعر عن نقول وكذلك العزازي.
حسن والصفات، الذات رئيس وكان مدة، وَصِحبْتُُه «رأيتُه بقوله: اإلدفوي َوَصَفه الذي
أمواله ُصوِدرت كيف ذََكْرنا وقد ِعْلم.» الِحلم يف له حليًما الكرم، نهاية يف كريًما األخالق،
فخر الصاحب بن محمد الدين تاج بالصاحب فاجتمع القاهرة إىل رحل وأنه لتشيعه،

فرفض. اإلنشاء ديوان يف العمل عليه وَعَرَض به هذا فأُعجب الدين،
قبل مرص شيعة عليه كان الذي النحو عىل تشيعه وكان يتشيع، الرجل هذا كان
يَُقدِّم كان أنه إال بفضلهم؛ واالعرتاف وتعظيمهم الصحابة ُحبُّ أي: الفاطميني؛ عرص
له قصيدة َوَصَلتْنَا وقد شاعًرا، املتشيع هذا كان ذلك ومع عليهم.13 طالب أبي بن عيلَّ
يَذْكرها التي الصفات إىل تكون ما أقرب هي بصفات ويصفهم البيت أهل بها يمدح

يقول: فهو األئمة، عن اإلسماعيلية الشيعة علماء

واص��ط��ب��اِح ع��ب��وٍق ب��ي��ن وأن��ا واف��ت��ض��اح��ي غ��رام��ي ي��ح��ل��و ال ك��ي��ف
ال��رم��اِح ُس��م��ر ع��ل��ى ف��اق أس��م��ر ��ا ال��ل��مَّ م��ع��س��ول ال��ق��دِّ رش��ي��ق م��ع

أدب. ٤٧٩ رقم املرصية، الكتب بدار خطية نسخة العزازي، ديوان 12

بعدها. وما ص١٠٨ السعيد، الطالع 13
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ال��ص��ح��اِح ل��ت��ع��ل��ي��ل ال��م��رض��ى رف��ع ع��ج��بً��ا ي��ن��ح��و ال��ث��غ��ر ج��وه��ري
م��زاِح ف��ي ا ج��دٍّ ب��ال��ص��د واب��ت��دا ت��م��ي��ي��زه ع��ل��ى ال��ه��ج��ر ن��ص��ب
ال��ص��راِح ب��ال��ق��ول اآلف��اق ف��ي ش��اع خ��ب��ًرا أم��ري ص��ار ف��ل��ه��ذا
ج��راِح م��ن أس��ي��ر َق��ْل��ب تَ��ْج��ب��روا ع��س��ى نَ��ْج��د م��ن ال��ح��ي أُه��ي��ل ي��ا
ب��راِح م��ن ِح��َم��اُك��ْم ن��ح��و ل��ه م��ا ج��ازم ص��بٍّ ح��ال خ��ض��ت��م ِل��َم
الِح ق��ول س��م��ع��ت��م م��اذا ف��ع��ل��ى َس��ْم��َع��ُه واٍش ق��وُل ي��ص��غ��ي ل��ي��س
م��اِح غ��ي��ر ه��واك��م رس��م ف��ي َوْه��َو َوْص��ِل��ُك��ْم ِم��ْن اس��م��ه وم��ح��وت��م
ال��ص��الِح ع��ي��ن ب��ع��ده ورأي��ت��م ه��ج��ره ف��ي أف��رط��ت��م��وا ف��ل��ئ��ن
ول��ل��س��م��اِح ط��رٍّا اإلح��س��ان م��ع��دن ال��ع��ب��ا آل ألول��ي راٍج َف��ْه��َو
ال��وش��اِح م��ث��ل أع��ن��اق��ه��م ف��ي ف��ه��و ش��أن��ه ع��ظ��ي��ًم��ا أم��ًرا ُق��ل��دوا
ال��ص��الِح أه��ل ح��م��ل��ه ع��ن َع��َج��َزْت ال��ذي ��ر ال��سِّ ف��ي ال��ل��ه أم��ن��اء
ال��ك��ف��اِح ع��ن��د ال��ش��رى أس��د وه��م ال��س��رى ع��ن��د ال��دج��ى م��ص��اب��ي��ح ه��م
ال��ص��ب��اِح ض��وء ع��ل��ى ي��رب��و ض��وءَه��ا س��اح��ات��ه��م ف��ي األن��واُر ت��ش��رق
ان��ت��زاِح ف��ي ع��ن��ه��م ال��رج��س ف��ج��م��ي��ع ��َرُه َط��هَّ إذ ال��ل��ه ب��ي��ت أه��ل
ان��ش��راِح ف��ي ال��ص��دور م��ن��ا ��َع��ْت َرجَّ ف��ض��ل��ه��م ش��رح��ن��ا ل��و ط��ه آل
وام��ت��داِح وث��ن��ائ��ي ق��ري��ض��ي م��ن ق��ي��م��ًة وأغ��ل��ى أع��ل��ى أن��ت��ُم
ورواِح وُغ��ُدوٍّ م��ق��اٍم ف��ي ال��ح��ص��ا داس َم��ْن أش��رف ج��دك��م
ال��ك��ف��اِح ي��وم ف��ي ال��ف��رس��ان ف��ارُس ال��ورى خ��ي��ر ب��ع��ده وأب��وك��م
ُج��ن��اِح م��ن ��ا ح��قٍّ ق��ال َم��ْن ع��ل��ى م��ا ال��م��ص��ط��ف��ى ال��ن��ب��ي ال��ه��ادي وارُث
رج��اِح ُك��لَّ َج��ْم��َع��ُه��ْم َل��َرَج��ْح��تُ��ْم ِب��ُك��ُم ج��م��ًع��ا ال��ن��اس يُ��ق��اس ل��و
ال��ص��بَّ��اِح ال��ح��ور م��ع ال��ُخ��ل��د ب��ك��م ح��س��ن ي��رج��و ال��زه��راء ب��ن��ي ي��ا
ال��رداِح ج��ي��د ف��ي ال��دُّر ك��ُج��َم��ان ن��ظ��م��ه ب��م��دي��ح أت��اك��م ق��د
ال��ري��اِح َم��رِّ م��ع األرواَح يُ��نْ��ِع��ش ِذْك��َرُك��ْم آٍل خ��ي��ر ي��ا ف��اس��م��ع��وا
ال��ض��واح��ي ُك��لَّ ال��ض��ح��ى ش��م��س َغ��ِش��يَ��ْت م��ا ال��ل��ه ص��ل��وات وع��ل��ي��ك��م
ال��ن��واِح14 ب��ت��ك��رار ال��ن��واح أَِل��َف ط��ائ��ر وغ��ن��ى َرْك��ب وس��رى

ص١١٠-١١١. السعيد، الطالع 14
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عظيًما أمًرا ُقلِّدوا قد فاألئمة الشيعة، عقائد ببعض ألمَّ القصيدة هذه يف فالشاعر
التي الباطنية التعاليم حيث ؛ الرسِّ يف هللا أمناء األئمة وأن اإلمامة، مرتبة وهي شأنه
هللاُ يُِريُد ﴿إِنََّما القرآنية: اآلية شعره يف ن وضمَّ غريهم، عنها عجز والتي عليها اؤتمنوا
الشيعة ذََهَب التي اآلية وهي تَْطِهريًا﴾،15 َرُكْم َويَُطهِّ اْلبَيِْت أَْهَل الرِّْجَس َعنُكُم ِليُذِْهَب
َوِيصُّ عليٍّا أن ذكر ثم الرسول، بنت فاطمة نسل من البيت أهل يف أُنِزلت أنها عىل
كلها فهذه التشيع، أساس هي بل الشيعة، بها يتمايز التي العقيدة وهي ووريثه، النبي
قرأ الشاعر أن عىل يدل مما اإلسماعيلية، باملعتقدات التأثر بعض بها شيعية معتقدات

٧٠٦ه. سنة الشاعر هذا وتويف العقائد، بهذه ودان وعقائدهم، الشيعة عن كثريًا
يُعرف لم ٦٧٣ه سنة املتوىف منجي بن عيل بن محمد الشافعي الفقيه والشاعر
عليه ووَقَف رباًطا بإدفو وبنى التصوف، إىل أيامه أواخر يف اتجه بل تشيع، أنه عنه
العفو يُنال البيت أهل بوالية أن عقيدتهم يف سيما وال الشيعة، بآراء متأثًرا كان وقًفا،16

أولها: التي قصيدته ففي اآلخرة، يف

ت��س��ع��داه��ا أن ش��ئ��ت��م��ا إن ل��ل��ح��م��ى وس��راه��ا خ��ل��ي��اه��ا ح��ادي��اه��ا

بقوله: ختمها

ع��داه��ا ع��ذال ن��ح��و وَع��َدْل��تُ��ْم ال��ه��وى ف��ي ع��ل��ي��ه ُج��ْرتُ��ْم ول��ئ��ن
ط��ه17 آل ب��واله ج��ن��اه م��ا ع��ن ال��ع��رض ي��وم ال��ع��ف��و ي��رج��و ف��ْه��و

األخري، البيت هذا سوى التشيع يف يشء الصويف الفقيه هذا أشعار من يصلنا ولم
ذَكْرنَا وقد املرصيني. بعض نفوس يف قويٍّا كان الشيعة أَثََر أن عىل لندلل أوردناه وإنما
العاضد، بن — شعبان ابن ويقال — سليمان بن داود حركة ظهرت ٦٩٧ه سنة يف أنه
فيها تَْظَهُر بمقطوعات الشعراء وَمَدَحه حوله، اجتمعوا الناس وأن لنفسه، فيها دعا التي

.٣٣ آية األحزاب: سورة 15

ص٣١٠. السعيد، الطالع 16
ص٣١٣. املصدر، نفس 17
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اإلدفوي نوفل بن عيلِّ بن محمد بن إبراهيم الشاعر قول ذلك من الفاطميني، عقائد أَثَُر
هذا: داود مدح يف ٧٣٥ه سنة املتوىف

بَ��اِب ُك��لِّ ِم��ْن ال��وج��وُد ف��اس��ت��ن��ار ال��ح��ج��اِب َرْف��ع ع��ن��د ال��ن��ور ظ��ه��ر
ال��خ��ط��اِب18 ب��ف��ص��ل ع��ن��ه��م ن��اط��ًق��ا ع��ن��ه��م ي��خ��ب��ر ال��ب��ش��ي��ر وأت��ان��ا

العرص شعراء أسبغها التي الصفات بهذه داود مدح البيتني هذين يف فالشاعر
رفع عند النور فظهور الخالصة، الفاطمية املصطلحات متِخذًا األئمة، عىل الفاطمي
اإلمام داعية أن إىل يشري الثاني البيت ويف … استتاره بعد اإلمام ظهور هو الحجاب
يف الحجة وظيفة أن رأينا وقد الخطاب، بفصل جاءهم — بالبشري عنه َ َعربَّ الذي —
يتحدث كان كما إذن يتحدث كان فالشاعر الخطاب.19 َفْصل هي اإلسماعيلية الدعوة
من الفاطمية الدولة زوال عىل تقريبًا ونصف قرن مرور من بالرغم الفاطميني، شعراء
قطنبة اء الهجَّ املاجن الشاعر أنشد أسفون، بلدة يف هذا داود دعوة انترشت وعندما مرص.
وهجاء الدعوة هذه هجاء يف شعبية مقطوعة هللا هبة بن محمد بن الحسني األسفوني

فقال: دعاتها،

َك��َف��ْر أو َض��لَّ َم��ْن ك��ل م��أوى ب��أس��ف��ون واش��ت��َه��ْر ال��رق م��ال��ك ي��ا ج��رى ح��دي��ٌث
بَ��َق��ْر ع��ل��ى تَ��َولَّ��ى ت��ي��ٍس م��ن وَح��ْس��بُ��َك ��ٍم ُم��َع��مَّ ك��ت��يْ��ٍس داٍع م��ن��ُه��ُم ل��ُه��ْم
ُع��َم��ْر يَ��ْش��تَ��ُه��وا ول��م ب��ك��ر أب��ا ي��س��ب��وا ِم��نْ��ُه��ُم ال��ل��ه أك��ث��ر ال نَ��ْح��ِس��ِه��ْم، وِم��ْن
َس��َق��ْر20 إل��ى ال��ك��اف��ري��ن م��آل ف��إن م��آل��ه��م ِم��ْن ت��خ��ت��ش��ي ال م��اَل��ُه��م ف��ُخ��ذْ

الدعوة أن نعرف أن نستطيع قطنبة أنشدها التي الشعبية املقطوعة هذه فمن
كانوا وأنهم واملواثيق، العهود يأخذون دعاة لها وكان أسفون، بلدة يف بقوة انترشت

ص٣١. املصدر، نفس 18
املرشع للكرماني: العقل راحة وكتاب ص٢۱. الفاطمية، مرص أدب كتاب يف ذلك عن كتبناه ما راجع 19

ص۱٣٦ حلمي، مصطفى محمد والدكتور حسني كامل محمد الدكتور نرش الرابع، السور من السادس
بعدها. وما

ص١١٧. السعيد، الطالع 20
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سليمان بن داود أن إيلَّ ويَُخيَُّل الفاطميون، يفعله كان ما نحو عىل الصحابة يَُسبُّون
من فإن الرشقية)، (اإلسماعيلية النزارية اإلسماعيلية دعاة أحد وأنه ، َدِعيٌّ إال هو ما هذا
هذا؛21 داود دعا وبذلك املستجيبني، عن الدين فرائض اإلمام يتحمل أن الدعوة هذه عقائد
عيلُّ األسفوني الدين عالء الشاعر وهجاه املسلمني. أكثر عند قبوًال الدعوة تَِجد لم ولذلك

فقال: ٧٣۱ه، سنة املتوىف الحسني بن أحمد بن

آم��اَال ع��ن��دن��ا ت��ب��ل��غ ِع��ْش��َت ال أه��واَال ب��ع��ده��ا س��ت��ل��ق��ى اْرِج��ْع
األم��ث��اَال ب��س��ي��رك ف��ألض��رب��ن ن��ق��ي��ص��ة ك��ل ف��ي��ه ��َع تَ��َج��مَّ َم��ْن ي��ا
األث��ق��اَال22 يَ��ْح��ِم��ل ال��ح��م��ار وك��ذا ح��ام��ل ل��ل��ت��ك��ل��ف أن��ك وَزَع��ْم��َت

قد القديمة القرامطة دعوة إىل أقرب هي التي الدعوة هذه نرى أن إذن غرابة فال
املرصيني؛ سواد قلوُب له استجابوا الذين ومن داود من تَنِْفر وأن مرصرسيًعا، يف فشلت
محاولة بعد الفاطمية الدعوة إلعادة مرص يف أخرى محاوالت عن نسمع نَُعْد لم ولذلك

هذا. داود
سجله العرصما هذا يف والشيعة نة السُّ أهل بني النزاع يف َحَدثَْت التي الطرائف ومن
مأتم يقيمون الشيعة كان عام كل من اليوم هذا يف عاشوراء؛ يف يحدث كان فيما الشعر
اإلسالمية، البقاع جميع يف الشيعة يَتَِّبُعها كان التي نة السُّ عىل جْريًا عيلٍّ بن الحسني
هذه يف أشعارهم يُنِْشدون الشعراء وكان الفاطمية، مرص يف ُمتَّبًَعا كان ملا وتقليًدا
الشاعر قول ومثل قبل، من ذكرناها التي قصيدته يف العزازي أنشده ما مثل املناسبة،

اليوم: ذلك يف غزير مطر َوَقَع وَقْد — صالح بن أحمد العباس أبي الدين شهاب

ال��ه��م��ول ب��ال��دم��ع ت��ه��ط��ل ُس��ح��ب ب��ال��ح��ي��ا ج��ادت ع��اش��وراء ي��وم
ال��ب��ت��ول23 ب��ن ال��ح��س��ي��ن م��والي رزء ب��ك��ت ال��س��م��وات ح��ت��ى ع��ج��بً��ا

ص١٩٧. املصدر، نفس 21
ص١٩٧. الطالع، 22

الكتب بدار فوتوغرافية نسخة ،٣٥٩ لوح: الثالث، املجلد من الثاني الجزء بالوفيات، الوايف الصفدي: 23
املرصية.
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َلت ُكحِّ وقد اليوم هذا يف يخرجون فكانوا للشيعة، يكيدوا أن أرادوا السنة أهل ولكن
الجزار: الحسني أبو املرصي الشاعر يقول ذلك ويف أيديهم. وُخِضبَْت أعينهم

يَ��ُع��ِد ل��م ف��َل��يْ��َت ال��ح��س��ي��ن رزء ي��ذك��رن��ي ع��اش��وراء وب��ع��ود
َرَم��ِد ِم��ْن تَ��ْخ��ُل ل��م ل��ش��م��ات��ة ُك��ح��ل��ت ق��د ف��ي��ه ع��ي��نً��ا ل��ي��ت ي��ا
ب��ي��دي زن��ده��ا م��ن م��ق��ط��وع��ة ُخ��ِض��بَ��ْت ل��م��س��رة ب��ه وي��ًدا
ب��ال��َك��َم��ِد24 أََح��قُّ ال��ح��س��ي��ن ف��أب��و ب��ه ال��ح��س��ي��ن ُق��ِت��َل وق��د ��ا أمَّ

األهراء، ناظر الدين شهاب الرشيف داعب الذي هو نفسه الجزار الحسني وأبو
جارية: من كان ما عنه ر أخَّ عندما عاشوراء ليلة الرشيف إىل فكتب

ال��س��ي��ِد ب��ن ال��س��ي��د ب��ن وال��س��ي��د ال��ن��دي ال��ف��ض��ل ذي ال��دي��ن ل��ش��ه��اب ق��ل
م��وع��ِدي ِل��ن��َج��اِز يُ��بَ��اِدْر ل��م إن ال��ص��م��ِد ال��ع��ل��يِّ ب��ال��ف��رد أُْق��ِس��ُم
ال��ي��ِد25 م��خ��ض��وب ال��ع��ي��ن��ي��ن ��ل ُم��َك��حَّ غ��ِد ف��ي ل��ل��ه��ن��اء ألح��ض��رن

املتعصبني بني العرص ذلك يف يجري كان ملا صورة أعطانا هذه بمداعبته فالشاعر
واملذهب للهناء، عاشوراء ليلة يخرجون كانوا الذين ني السُّ املذهب املذهبني: أصحاب من
يف سيما وال — اآلن املرصيني عادة أن إيلَّ ويُخيل للعزاء. يخرجون كانوا الذين الشيعي
النزاع هذا آثار من أَثَر ِهَي عاشوراء، باسم املعروفة الحلوى أطباق بصنع — األرياف

واملماليك. األيوبيني عرص يف املذهبني بني

نة السُّ أهل ِشْعر يف الفاطمية العقائد أثر

ألوان من لونًا لنا ُروا وَصوَّ أشعارهم، يف تشيعهم أَْظَهروا الذين الشيعة هؤالء تركنا وإذا
الذي العرص هذا شعراء عند هامة ناحية نواجه فإننا الديني، املذهب بهذا املتأثر الفن
يف املدح شعراء تََرَكَها التي والصور باآلراء الشعراء تأثر هي الناحية تلك عنه، نتحدث
صميم من أُِخذت خاصة صفات لألئمة جعلوا الفاطميني أن نعلم فنحن الفاطميني، عرص

ص١٤٨. ج١، الوفيات، فوات شاكر: ابن 24
ص٣١٥. ج٢، الخطط، املقريزي: 25
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بذكر املدح سبيل باألئمة اتصلوا الذين الشعراء جميع واستخدم ومذهبهم،26 عقيدتهم
وبالرغم مرص، يف الفاطميني عرص طوال املديح من الرضب هذا واستمر الصفات،27 هذه
أَْمُرها، اضمحل الفاطمية الدعوة وأن األيوبيني، يد عىل دالت الفاطمية الدولة أن من
التيار نفس يف مديحهم يف استمروا الشعراء فإن بنشاطهم؛ يقومون الدعاة يَُعد فلم
خلعها التي الصفات نفس األيوبيني سالطني عىل خلعوا بل الفاطميني، عند رأيناه الذي
والخلفاء السالطني إىل فنسب املدح يف بعضهم غال بل أئمتهم، عىل الفاطميني شعراء
٦٠٨ه سنة املتوىف امللك سناء فابن أئمتهم، إىل الفاطميني شعراء ينسبه لم ما العباسيني

بقوله: الدين صالح مدح

م��وس��َم��ا س��م��ي��ك م��ن ف��ي��ه��ا وُج��ْدَت ي��وس��ف س��ي��اس��ة م��ص��ر إل��ى أََع��ْدَت
َم��ْريَ��َم��ا اب��ُن وأن��ت ي��ع��ق��وٍب اب��ن ف��أنْ��َت م��م��ات��ه ب��ع��د ال��دي��ن ف��ي��ه��ا وأح��ي��ي��ت
م��ْس��ل��َم��ا28 ال��ك��ف��ر ي��رج��ع أن إل��ى ودم��ت ك��ل��ه��ا األرض ت��م��ل��ك أن إل��ى ب��ق��ي��ت

يف لتشابههما يوسف هللا ونبي الدين صالح بني املقاَرنة تكون أن نقبل كنا فإذا
ألنه مريم ابن عيىس هو أو يعقوب» «ابن هو الدين صالح يكون أن نقبل ال فإننا االسم،
القرآنية اآليات ل تَُؤوِّ التي الفاطمية بالعقيدة نتمذهب كنا إذا إال مماته، بعد الدين أحيا
صحيحة حياة النفوس وإحياء الدين نَْرش هو املوتى إحياء بأن املسيح يف َوَرَدْت التي
واألئمة النبوة وانتقال بالدور — الفاطميون قال كما — نقول أو العلمية،29 بالعبادة
يف َحَدَث ما أيامه يف ويَْحُدث تماًما السلف دور يَِرُث الخلف وأن والتعاقب، بالتسلسل

إلخ.30 … نوح وهو موىس وهو عيىس هو بمحمد فإذا سبقه، َمْن أيام
العقائد آثار من أَثَر هو مريما» ابن وأنت يعقوٍب ابن «فأنت امللك: سناء ابن فقول

الفاطمية.

املرصي». الكاتب دار «نرش الدعاة داعي الدين يف املؤيد كتاب مقدمة يف ذلك عن كتبنا ما راجع 26

بعدها. وما ص١٤١ الفاطمية، مرص أدب يف 27

القاهرة). جامعة بمكتبة ٢٣٣٣١ رقم (مخطوط امللك سناء ابن ديوان 28

بمكتبتي). خطية (نسخة ص١٤٧ ج١، املؤيدة، املجالس 29
بعدها. وما ص١٣٥ الدين، يف املؤيد ديوان راجع 30

38



الفاطميني بعد مرص يف والتشيع الشعر

بقوله: الدين صالَح الشاعُر هذا َمَدَح أخرى قصيدة ويف

ال��ع��رم��رم��ا ال��خ��م��ي��س ي��ردى ب��ه خ��م��ي��س ف��ُش��ْه��بُ��ه��ا ال��س��م��اء ب��أف��الك نُ��ِص��ْرَت
ُم��تَ��َق��دََّم��ا تَ��ِج��ْد ل��م ح��ت��ى وأَْق��َدْم��َت م��رت��ق��ى ل��ك ت��ج��د ل��م أن إل��ى رق��ي��ت
ُم��بْ��ِرَم��ا31 ك��ن��ت م��ا ال��م��ق��دار ي��ن��ق��ض وال ن��اق��ًض��ا ك��ن��ت م��ا ال��م��ق��دار ي��ب��رم ف��م��ا

السماء وأفالك السلطان، ت نََرصَ التي السماء أفالك عن يتحدث األول البيت ففي
واإلسماعيلية الفلسفية االصطالحات يف العقول وهي املالئكة، يعني الفاطمي التأويل يف
صالح جعل أن إىل املديح يف والغلو املبالغة شدُة الشاعَر َدَفَع الثاني البيت ويف أيًضا.32
ألن الفاطمي؛ العرص شعر يف جدٍّا كثري املعنى وهذا مرتبة، فوقها ليس مرتبٍة يف الدين
بيت معنى نفس هو الثالث والبيت مرتبة.33 فوقه ليست الذي األول للمبدع َمثٌَل اإلمام

الفاطمي: هللا لدين املعز مدح يف األندليس هانئ ابن

ال��ق��ه��ار ال��واح��د ف��أن��ت ف��اح��ك��م األق��دار ش��اءت م��ا ال ِش��ئْ��َت م��ا

زنكي: الدين نور الشهيد عيلٍّ مدح يف قوله أيًضا امللك سناء البن اقرأ ثم

ُم��ْخ��تَ��َل��ِق34 غ��ي��ر ح��دي��ثً��ا ال��رواة ل��ن��ا نَ��َق��َل��ْت ه��ك��ذا « «ع��ل��يٌّ األن��ام م��ول��ى

بن عيلِّ يف قيل الذي مواله» فعيلٌّ مواله كنت «َمْن النبوي: الحديث نََقَل هنا فالشاعر
مدحوا الذين الفاطميني شعراء ُسنة وتَِبَع زنكي، الدين نور الشهيد عيلٍّ إىل طالب، أبي

بقوله: الدين صالح يمدح أخرى ومرة األنام، موايل بأنهم األئمة

وح��زنَ��ا س��ه��ًال اآلف��اق وح��وي��ت وغ��ربً��ا ش��رًق��ا ال��ب��الد َم��َل��ْك��َت ق��د

امللك. سناء ابن ديوان 31

ص٢١٧. ج١، املؤيدة، املجالس 32
ص١٠٩. ج١، املرجع، نفس 33

امللك. سناء ابن ديوان 34
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م��ع��نَ��ى أيُّ أو ي��ق��ال ل��ف��ظ أيُّ ح��س��ي��ًرا ُع��الك ع��ن ال��وص��ف واغ��ت��دى
وأط��ع��ن��ا35 ل��رب��ن��ا س��م��ع��ن��ا ه أط��ي��ع��و ق��ال: رب��ن��ا ورأي��ن��ا

الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا هللاَ ﴿أَِطيُعوا اآلية: أشعارهم يف نون يَُضمِّ كانوا الفاطميني وشعراء
سناء ابن فأخذ طالب، أبي بن عيلِّ يف أُنِزلت اآلية هذه إن الدعاة: وقال ِمنُكْم﴾، اْألَْمِر َوأُوِيل
طالب، أبي بن عيلِّ بيت أهل من األئمة يف يجعلها ولم ِشْعَره، وأَْوَدَعُه املعنى هذا امللك

الدين. صالح يف جعلها إنما
الشعر تيار ويَتَِّبع الفاطمية العقائد بهذه يتأثر بأن امللك سناء ابن يكتِف ولم
للقايض مدائحه يف نراه بل زنكي، الدين نور أو األيوبي الدين لصالح َمْدِحه يف الفاطمي
أما سند. عقائدهم من ولها — الفاطميني لألئمة تقال كانت التي باملعاني يأتي الفاضل
نعلم فنحن امللك، سناء ابن ِشْعر عىل القوي األثر هو فهذا الفاضل للقايض تقال أن
للقايض وقال امللك سناء ابن فجاء للعاملني،36 رحمة بأنهم األئمة وصفوا الفاطميني أن

الفاضل:

ع��ق��اب��ه��ا37 ُح��لُ��وَل ب��ص��ح��ب��ت��ه��ا أِم��نْ��ت رح��م��ة ال��ب��ري��ة ع��ل��ى ال��رح��ي��م ع��ب��د

هو الباطن» «التأويل العلمية العبادة يف هو اإلمام قرص إن الفاطميون: وقال
الفاضل: للقايض امللك سناء ابن فقال اإلمام،38 زيارة هو الباطن الحج وأن الكعبة،

ل��ه��ا39 األن��ام َح��جَّ ِق��ب��ل��ة ب��ل ب��ه��ا ال��م��ل��وك ط��اف ك��ع��ب��ًة ي��ا

وهو امللك، سناء ابن شعر يف الفاطمية العقائد أثر نَتْبَع أن بسهولة نستطيع وهكذا
رجاالتها. كبار ومن األيوبية الدولة شعراء من

امللك. سناء ابن ديوان 35

ص٢٠٢. ج١، املؤيدة، املجالس 36
امللك. سناء ابن ديوان 37

القاهرة. جامعة بمكتبة فوتوغرافية نسخة «أ»، ٦١ ورقة ج٢، اإلسالم، دعائم تأويل النعمان: القايض 38
امللك. سناء ابن ديوان 39

40



الفاطميني بعد مرص يف والتشيع الشعر

إقامته، دار واتََّخذها مرص عىل َوَفَد الذي الساعاتي، ابن الدمشقي الشاعر هو وها
يف املدح شعراء نْهج ونََهَج الفاطميني، عقائد من والشام مرص يف كان بما تأثر قد نراه
األئمة، به يُمدح كان بما هللا لدين النارص العبايس الخليفة يمدح فنراه الفاطمي، العرص

مثًال: يقول فهو

أص��وُل أْس��َل��َم��تْ��ُه ف��رع خ��ي��ر وم��ا أص��ول��ه��ا ت��ن��م��ى ال��ع��ب��اس إل��ى ف��روع
ورس��وُل ال��ُع��ال س��ب��ق ح��وى وص��يٌّ ِب��َف��ْض��ِل��ِه أن��اف ال��زاك��ي ال��ن��س��ب ه��و
وع��ق��ي��ُل ح��م��زٌة إل��ي��ه ويُ��س��م��ى ج��ع��ف��ٌر يُ��ذَْك��ُر ح��ي��ن ��ا ط��ل��قٍّ ال��ي��وم ت��رى
ع��ج��وُل إل��ي��ه ح��اٍد س��اق��ه وم��ا وزم��زٍم ال��ع��ت��ي��ق ال��ب��ي��ت ش��رف ل��ه
َع��ِدي��ُل ل��ل��نَّ��يِّ��َريْ��ن وه��ل ن��ظ��ي��ٌر، ِل��َف��ْض��ِل��ِه م��ا ال��ذي ال��ذب��ي��ح��ي��ن وف��ض��ل
أث��ي��ُل ي��رام ال ق��دي��م وَم��ْج��ٌد م��ح��ل��ه ال��ش��داد ال��س��ب��ع ع��ل��ى ُع��اله
ون��زوُل40 أب��ي��ات��ك��م ع��ل��ى ط��واٌف ال��ُع��ل��ى ل��ل��م��الئ��ك��ة ي��وم ك��ل ف��ف��ي

طالب، أبي بن عيلِّ والويص الرسول، إىل ينتسب بأنه العبايس الخليفة يمدح فهو
شيعي َمْدح وهذا املطلب، عبد بن وحمزة طالب، أبي بن وعقيل طالب، أبي بن وجعفر
معنًى الرابع البيت ويف طالب. أبي بن عيلِّ نَْسل من األئمة إال به يُمدح ال خالص،
تعاىل هللا َفُهم َرشَّ وقد األئمة أنهم عىل الحج شعائر تَُؤوِّل التي الفاطمية املعاني من
العبايس الخليفة جعل بأن خالصة؛ باطنية عقيدة ن يَُضمِّ السادس البيت ويف بذلك.41
هذا أن ذََكْرنا وقد القلم)، أو األول (العقل األول املبدع منزلة يف أي الشداد، السبع فوق
عليها أطلقنا التي نظريتنا يف أوردناه ما نحو عىل إسماعييل إمام إالَّ به يُمدح ال املعنى
ولكن الروحاني، األول العقل مثل الجسماني العالم يف اإلمام ألن واملمثول»؛ املثل «نظرية
الفاطمي. العرص يف كان بما وتأثًرا ومبالغًة منه ُغلُوٍّا املعنى بهذا أتى الساعاتي ابن

دمشق). (طبع ص٥٣، ج١، الساعاتي، ابن ديوان 40

املستنرصية، املجالس وكتاب (فوتوغرافية)، ٦١ ورقة ج٢، اإلسالم، دعائم تأويل النعمان: القايض 41
حسني). كامل محمد (نرش ص٧٥–٧٨،
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يف إالَّ يُنَْشد لم معنًى وهو العباسيني، ببيوت يطوفون املالئكة جعل األخري البيت ويف
الدعاة عىل اإلمام ببيت وطواَفُهم املالئكة أَوَّلُوا الفاطميني فإن الفاطمي، الخليفة بالط
آخر شاعًرا نرى وهكذا نفوسهم، ِقبلة ألنه إليه؛ ويتجهون اإلمام يزورون الذين والحجج

الفاطميني. بالشعراء يتأثر األيوبيني شعراء من
يف مرص شعراء أجرأ كان فقد ٦۱٩ه سنة املتوىف املرصي النبيه ابن الشاعر أما
حتى العبايس، النارص للخليفة مدحه يف مباَلغة أََشدَّهم وكان الفاطميني، عقائد من األخذ

دينه. يف واتهموه املبالغة، هذه عليه عابوا أنفسهم القدماء إن
أذهان يف ماثلًة تزال ال الفاطميني عقائد كانت عرص يف ُوِجَد فقد ُعذره، النبيه والبن
تيار يف النبيه ابن فسار الناس، بني يُروى يزال ال الفاطميني شعراء شعر وكان الناس،
الفاطميني، عدو العبايس اإلمام ال الفاطميني إمام يمدح أنه له وُخيَِّل الشعراء، هؤالء

متشيًعا. كان نفسه العبايس النارص اإلمام أن من بالرغم
يقول: النارص الخليفة مدح يف قصائده إحدى يف النبيه ابن إىل فانظر

واس��ج��دوا ال��م��ن��ازل ت��ل��ك إل��ى ��وا ُح��جُّ «أح��م��د» وأح��م��د َم��كَّ��تُ��ن��ا ب��غ��داُد
��ُدوا وت��ه��جَّ ب��ت��راب��ه��ا ��ُروا وتَ��َط��هَّ أوزاَرُك��ْم َض��ُع��وا ب��ه��ا ُم��ذِْن��ِب��ي��ن، ي��ا
ُد ي��ت��ردَّ ل��ه��ا ج��ب��ري��ل ب��ال��وح��ي ب��ض��ع��ة ال��ن��ب��وة ج��س��د م��ن ف��ه��ن��اك
��ُد ي��تَ��َوقَّ ه��دي��ه��ا ك��وك��ب زال م��ا ال��ت��ي ال��ع��ل��م» «م��دي��ن��ة ال��ن��ج��اة» «ب��اب
ال��ُم��ل��ِح��ُد ال��ك��ف��ور ل��ه ي��ق��ر ن��ب��أ دس��ت��ه وُس��دة س��درت��ه ب��ي��ن م��ا
��ُد س��جَّ وال��م��الئ��ك آدم ظ��ه��ر ف��ي ال��ورى بَ��َه��َر ال��ذي ��ر ال��سِّ ه��و ه��ذا
يُ��َق��يَّ��ُد ال��ج��ح��ي��م ف��ف��ي ع��ن��ه َزلَّ َم��ْن ح��ق��ي��ق��ًة ال��م��س��ت��ق��ي��م» «ال��ص��راط ه��ذا
يُ��وَرُد ال ال��ح��م��ى م��م��ت��ن��ع وال��ح��وض ب��ك��ف��ه ال��ع��ط��اش ي��س��ق��ي ال��ذي ه��ذا
وت��ش��يِّ��ُد ت��ارة ت��م��ه��د ـ��إس��الم ل��ل��ـ بَ��ِق��ي��َت أن��ت ال��م��ه��دي» «ال��ق��ائ��م
تُ��ْج��َح��ُد ال ال��ت��ي ال��ب��راه��ي��ن م��ن��ه بَ��َدْت وق��د س��واه «ل��م��ن��ت��ظ��ر» بُ��ْع��ًدا
أَْزيَ��ُد أن��ت��م ف��ب��ال��م��ع��راج م��وس��ى َربَّ��ُه ن��اج��ى ال��ط��ور ف��وق ك��ان إن
َم��ْوِرُد أو م��ص��در ِم��نْ��ُك��ْم ل��ل��غ��ي��ب ف��ك��م ال��رؤي��ا َع��بَّ��َر ي��وس��ف ك��ان أو
م��ح��م��ُد ب��ذاك وص��ى وإل��ي��ك��م ��ٍد ل��ُم��َح��مَّ َوْح��يَ��ه أَنْ��َزَل ال��ل��ه
أْج��َع��ُد ُم��ْك��َف��ِه��ر وب��أس س��ب��ط م��رس��ل ف��ج��ور ي��ده ف��ي ال��ده��ر
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ال��س��رم��د ال��ن��ع��ي��م ي��وال��ي��ه ولِ��َم��ْن ق��رارة ال��ج��ح��ي��م ل��م��ب��غ��ض��ه َم��ْن ي��ا
يُ��ْع��بَ��ُد42 رٌب أن��ت ف��ق��ال��وا: غ��ال��وا م��ع��ش��ر أول ك��ن��ت ال��ت��ق��ي��ة ل��وال

هذا غلو مدى الوضوح كل وواضح العبايس، الخليفة يف النبيه ابن أنشده ما هذا
عىل أنفسهم الفاطميني شعراء بني مثيًال له أجد أكاد ال الذي الغلو هذا َمْدحه، يف الشاعر
أتوا الفاطميني شعراء ولكن نعوت، من عليهم وأسبغوا صفات من أئمتهم به وصفوا ما
تََمايََز التي الباطنية التأويالت ومن نفسها، الفاطمية العقيدة من والنعوت الصفات بهذه
شاعر وهو — النبيه ابن أما املسلمني. فرق من فرقة عليها يُِقرَّهم ولم الفاطميون بها
— الشيعية العقيدة البالد من تمحو أن وحاولت الشيعية، بالدولة أطاحت دولة يف ُسنِّيٌّ
نكن لم الذي اليشء هو فهذا املدح، يف الغلو هذا يغلو ثم العبايس، الخليفة يمدح وكان
يستطيعون الفاطمية، بالعقائد إملام لهم والذين األيوبيني. عرص يف املدح شعر يف نتوقعه
هو األول البيت من األول فالشطر بالفاطميني، الشاعر هذا تأثر يدركوا أن ويُرس سهولة يف
الثاني الشطر يف والحج قبل، من عنها تحدثنا التي األدوار عقيدة يف الفاطميني رأي نفسه
وعجيب الباطني. الحج يف الفاطميني رأي نفسه هو الثاني البيت وكل األول البيت من
ليس ألنه الرسول؛ جسد من بضعة النارص العبايس الخليفة أن إىل الشاعر يَذَْهَب أن
الشاعر مبالغة ولكن مني»، بضعة «فاطمة يقول: النبوي والحديث الرسول، نسل من
الشيعة. أئمة مثل ذلك يف مثله فاطمة، أبناء من النارص الخليفة َجَعَل املدح يف وُغلُوَّه

مدينة «أنا فقال: سواه دون لنفسه النبي جعلها التي العلم» «مدينة قوله: وكذلك
العلم»، «مدينة أبنائه أحد أو عليٍّا أن إىل يذهبوا لم الشيعة وشعراء بابها»، وعيلٌّ العلم

نفسه. النبي مقام يف النارص الخليفة يجعل أن إالَّ أبى ني السُّ الشاعر هذا ولكن
إن ذلك بعد قوله وكذلك الفاطميني، شعراء أقوال من فهو النجاة» «باب قوله: أما
إسماعييل شاعر إال به يقول ال خالص باطني تأويل فهذا املستقيم» «الرصاط النارصهو
نفس فهو البيت، … الورى بهر الذي الرسُّ هو هذا قوله: يف أما إسماعييل.43 إمام مدح يف
لهما وتَنَقُّ (اإلمامة)، االستقرار ومرتبة (النبوَّة)، االستيداع مرتبة عن الفاطميون قاله ما

١٣١٣ه). سنة بمرص، العلمية املطبعة (طبع ص٣، النبيه، ابن ديوان 42

ص١٤٧. ج١، املؤيدة، واملجالس ص٨٧. الدين، يف املؤيد ديوان 43
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العرص، هذا يف الصوفية اعتنقها التي النظرية نفس وهي الدور،44 هذا آدم خلق منذ
الفاطمية والعقائد باملصطلحات النبيه ابن تأثر ويظهر املحمدي». «النور نظرية وهي
عن أخذًا أُِخذَ هذا فقوله املهدي»، «القائم بأنه العبايس للخليفة َوْصفه يف واضًحا تأثًرا
الفرق عن به تمايزوا الذي الخاصة مصطلحاتهم من اصطالح وهو الفاطميني، أقوال
«وخاتم الحايل آدم دور آخر الفاطميني عند هو الذي املنتظر» «املهدي َوْصف يف األخرى
الفاطميون كان فإذا النُّطقاء، وآخر السابع الناطق الفاطميني عند وهو املثاني»، السبع
حني أشد أسفنا فإن ملسو هيلع هللا ىلص، محمد بعد نبيٍّا جعلوا بأن القويم الدين عن انحرفوا قد
الصفة بهذه عباسيٍّا خليفة يصف والجماعة نة السُّ أهل بمذهب يتمذهب شاعًرا نَِجُد
خالًفا بعده، ألحد يوِص ولم ُقِبَض ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن يرون نة السُّ أهل كان وإذا الفاطمية.
جعل هنا الشاعر فإن خم»، «غدير يوم أوىصلعيلٍّ النبي أن إىل ذهبوا الذين الشيعة لقول
األيوبيني. عرص مرصيف شعراء من إالَّ به نسمع لم قول وهو — للعباسيني محمد وصية
الجنة «قسيم أنه طالب أبي بن عيلِّ عىل الفاطميون خلعها التي الصفات ومن

الجنة. يف ووليه النار، يف فمبغضه والنار، الجنة بني الناس يقسم أنه أي والنار»؛
الفاطمي: املستنرص اإلمام يمدح الدين يف املؤيد قال ذلك ويف

ال��م��س��ت��ق��ي��ِم ال��ص��راط إل��ى ُه��ِدي��َت ت��م��ي��ِم أب��ي اإلم��ام ب��م��والن��ا
ال��ق��س��ي��ِم واب��ن ال��ُع��َل��ى وج��نَّ��ات م��ع��د م��والن��ا ال��ن��ار ق��س��ي��م

القصيدة هذه النبيه ابن ويختم للعباسيني، الصفة هذه وجعل النبيه ابن فجاء
األئمة تأليه إىل يذهب لم بينما العبايس، الخليفة تأليه إىل غلوه به َلبََلَغ تَُقاه لوال بقوله:
دعاة هؤالء ومن الفاطمية، الدعوة حظرية من ُطِرُدوا الذين الغالة سوى الفاطميني
يف املؤيد فنرى الدعوة، بهذه القول إىل الفاطميني شعراء من شاعر يذهب ولم الحاكم،

إلمامه: يقول مثًال الدين

َربَّ��ا ن��س��م��ي��ك وال ش��رٍك أَْه��ُل ربٍّ��ا س��م��اه ال��م��س��ي��ح دون ل��س��ت

بعدها. وما ص٨٠ املؤيد، ديوان 44
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أخرى: قصيدة يف قوله ذلك ومثل

م��ن��ث��وَرا ��ًم��ا ُم��َق��سَّ ف��ي��ه��م ك��ان أُن��اٍس َف��ْض��َل ف��ي��ك ال��ل��ه ن��ظ��م
ت��ط��ه��ي��َرا ��روا وُط��هِّ رج��س ُك��لَّ ع��ن��ُه��ْم ال��ل��ه أَذَْه��َب ق��د ب��ي��ت أْه��ل
َم��ذُْك��وَرا خ��الل��ه��ا ف��ي ت��ك��ن ل��م ص��الة خ��ابَ��ْت ال��ن��ب��ي اب��ن ي��ا أن��ت
وظ��ه��وَرا ج��الل��ًة ف��أرب��ى ل��ي، ال��ع��ا ب��اس��م��ك اْس��َم��ُه ال��ل��ه َق��َرَن
ال��ت��ك��ب��ي��َرا ب��ه َح��لَّ��ى وتَ��اٌج ِت ال��ت��ح��ي��ا ص��دور ع��ل��ى ِع��ق��ٌد ف��ه��و
ونَ��ِك��ي��َرا ُم��نْ��َك��ًرا وخ��اط��بْ��َت ـ��ر ـْ ال��َق��ب�� ُظ��ل��م��ة َدَج��ْت إذا ُم��ع��ي��ن��ي ي��ا
َق��ْم��َط��ِري��َرا ُم��س��ت��ص��َع��بً��ا ُم��ك��ف��ِه��رٍّا ع��ب��وًس��ا ي��وًم��ا ِخ��ْف��ُت إْن ُم��ج��ي��ري ي��ا
ال��م��س��ت��ط��ي��َرا ش��راره��ا وت��رم��ي س ب��ال��ن��ا تُ��وَق��ُد وال��ن��ار ُم��غ��ي��ث��ي ي��ا
ت��ح��ِي��ي��َرا ن��اظ��ري ال��خ��وُف أَْدَه��َش م��ا إذا ال��ص��راط ع��ل��ى دل��ي��ل��ي ي��ا
ال��م��ن��ش��وَرا ك��ت��اِب��َي أل��ق��ى ي��وَم س��ي��ئ��ات��ي م��ن أَِم��نْ��ُت ب��والئ��ي
وس��ع��ي��َرا َج��نَّ��ًة ال��ن��اس ع��ل��ى ال��ل��ه َق��َس��َم م��ا ل��واله ِس��رٌّ ف��ي��ك
َك��ُف��وَرا45 وإم��ا ش��اك��ًرا م��ؤم��نً��ا ف��إم��ا ال��س��ب��ي��ل ب��ك ه��دان��ا ق��د

يقول: أيًضا هللا لدين النارص العبايس الخليفة مدح يف النبيه البن أخرى قصيدة ويف

آم��ره ال��ده��ر ل��ه��ذا ن��اٍه وأن��ت ُم��ْغ��تَ��ِن��ًم��ا أع��ط��اك م��ا زم��ان��ك م��ن ُخ��ذ
أواِخ��ُرُه ��ْت ُم��جَّ رب��م��ا ل��ك��ن��ه أوائ��ل��ه تُ��س��ت��ح��ل��ى ك��ال��ك��أس ف��ال��ع��م��ر
غ��اِف��ُرُه ال��ل��ه إن ذن��ب��ك ع��ظ��ي��م ُم��ْح��تَ��ِق��ًرا ال��ل��ذَّات ف��رص ع��ل��ى واْج��ُس��ْر
ن��اِص��ُرُه ال��ل��ه رس��ول اب��ن و«ال��ن��اص��ر» ف��تً��ى ال��ح��س��اب ي��وم ف��ي يُ��خ��ذل ف��ل��ي��س
م��ن��اب��ره ال��ع��ال��ي ب��اس��م��ه وتُ��وَِّج��ْت بُ��ْرَدِت��ه أث��ن��اء ف��ي ال��ح��ق ��د تَ��َج��سَّ
َم��َص��اِدُره إال َم��َواِرُده ف��م��ا م��ط��ل��ع ال��غ��ي��ب ِس��رِّ س��ت��ر ع��ل��ى ل��ه
و«ب��اق��ره» ح��يٍّ��ا «ص��ادق��ه» ك��ان ل��و ع��ت��رت��ه س��ادات ب��ت��ف��ض��ي��ل��ه ي��ق��ض��ي
ذاِك��ُرُه ي��ذك��ره ول��م ت��ق��ض��ت إذا ل��ه��ا ت��م��ام ال خ��داج ال��ص��الة ك��ل
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ش��اع��ُرُه ال��ق��رآن ن��ظ��م إذا إال م��ن��اق��ب��ه ع��ن ق��ص��ي��ر ال��ك��الم ك��ل
زائ��ُرُه46 م��ي��ك��ال أو داع��ي��ه ج��ب��ري��ل ِت��ه ُس��دَّ ف��وق ك��ب��ي��ًرا ُم��ْل��ًك��ا رأي��ت

نفس وهو هللا، رسول نسل من النارص الخليفة أن يرى األبيات هذه يف النبيه فابن
السابقة: قصيدته يف قبل من قاله الذي الرأي

ي��ت��ردد ل��ه��ا ج��ب��ري��ل ب��ال��وح��ي ب��ض��ع��ًة ال��ن��ب��وة ج��س��د م��ن ف��ه��ن��اك

يصف نراه أن غرو فال العبايس الخليفة إىل النبيه ابن نظرة هي هذه كانت فإذا
القيامة، يوم الشفيع إذن فهو أئمتهم، عن الشيعة قالها التي بالصفات الخليفة هذا

فيقول: أخرى قصيدة يف املعنى هذا ويكرر

ال��م��ن��ش��وَرا ك��ت��اِب��َي أل��ق��ى ي��وم س��ي��ئ��ات��ي م��ن أَِم��نْ��ُت ب��والئ��ي

إىل نسب إذ الفاطمي؛ العرص شعراء إليه ذهب مما أبعد مًدى إىل الغلوَّ يف يذهب بل
القصيدة ويف القصيدة هذه يف فذََكَرُه املعنى هذا وكرر الغيب، معرفة العبايس الخليفة
وتربأ الغيب معرفة يَدَُّعون بأنهم الفاطميني أئمة عىل نة السُّ علماء طعن فبينما السابقة،
العبايس، بالخليفة يُْلِصُقها النبيه ابن نرى بها،47 قال وممن املقالة هذه من الفاطميون
بن عيلِّ بن الباقر ومحمد الصادق، جعفر وخاصة الشيعة، أئمة أن إىل النبيه ابن ويذهب
جعفر خصَّ أنه ونالحظ عليهم، العبايس النارص لقدموا أحياء كانوا لو العابدين، زين
ُجلَّ ألن وثانيًا الرائية، القافية يف الشعرية للرضورة أوًال غريهما دون والباقر الصادق
التي الفاطميني عقيدة إىل النبيه ابن يعود ثم طريقهما. عن ُرِويَْت إنما الشيعة علوم
العقيدة هذه أََخذَ هنا فالشاعر األئمة، عىل يُصلَّ لم ما تُقبل ال الصالة أن إىل تذهب
عىل الصالة بها يكن لم إن خداج الصالة أن فزعم الفقهاء، ألفاظ مستعمًال ونظمها
أساس أي عىل ندري ال فنحن عقائدهم عىل بناءً ذلك يقولون الشيعة كان فإذا النارص،
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هذا النبيه ابن وكرر الشيعة، أئمة من العبايس الخليفة اعترب إذا إال ذلك؛ النبيه ابن قال
قوله: ذلك فمن أخرى، قصائد يف املعنى

م��ذك��وَرا خ��الل��ه��ا ف��ي ت��ك��ن ل��م ص��الٌة خ��اب��ت ال��ن��ب��ي ب��ن ي��ا أن��ت

أهل يف أُنِزلت اآليات من عدًدا الكريم القرآن يف أن إىل ذهبوا الشيعة أن نعلم ونحن
النارص يمدح النبيه ابن هو فها مناقبهم، ومن أئمتهم فضائل من ذلك وعدوا البيت،48
جربيل وأن كبري ملك النارص بأن القصيدة هذه الشاعر وختم الشيعي، املعنى بهذا
سوى بها يَُقْل لم التي اإلسماعيلية الباطنية املعاني من وهذه زائره، ميكائيل وأن داعيته
الدين يف املؤيد يقول ذلك ويف والحجج، الدعاة عىل املالئكة تأويل أن وذلك اإلسماعيلية،

الفاطميني: داعي

ل��ل��ُم��ْس��تَ��ْرِش��ِد ذاك تَ��بَ��يَّ��َن م��ل��ك ح��ق��ي��ق��ت��ي ال��رواء ف��ي آدم��ي أن��ا

النارص الخليفة يف وجعلها شعره يف ونظمها الباطنية العقيدة هذه النبيه ابن فأََخذَ
األخرى أشعاره ومن النبيه، ابن شعر من أَْوَرْدناها التي األمثلة هذه من العبايس.
عامة الشيعية بالتعاليم الشاعر هذا تأثر مدى نلمس أن نستطيع ديوانه يجمعها التي

الخصوص. وجه عىل منها والفاطمية
هو فها التعاليم، هذه أَثَر شعره يف نرى الذي الوحيد الشاعر هو النبيه ابن يكن ولم
الساعاتي، وابن امللك، سناء ابن به تأثر بما يتأثر ٦٤٩ه سنة املتوىف مطروح ابن زميله
الفاطميني، تراث ومن شيعية تعاليم من العرص ذلك شعراء من وغريهم … النبيه وابن
يقول: فهو الفاطمي، اإلمام صفات عليه العبايسخلع املستنرصباهلل للخليفة مديحه ففي

ف��يُ��ْف��ِص��ُح ي��ق��ول ل��س��ن ذي أي أم ي��ط��م��ُح َط��ْرف أي أك��ب��ر ال��ل��ه
ي��ج��ن��ُح ل��ف��ًظ��ا أن ال��ع��ج��ائ��ب ف��م��ن أم��ام��ن��ا واإلم��ام ال��خ��الف��ة ح��رم

واملجالس ص٢. ج٧، األنوار، وبحار ص١٥٩. ج١، املؤيدية، واملجالس ص٦. الفاطمية، مرص أدب يف 48
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ونُ��س��بِّ��ُح ع��ن��ده ن��ق��دس أن��ا ف��ح��س��بُ��نَ��ا ال��م��ق��ال ع��ن ال��م��ق��ام ع��ظ��م
ي��س��ت��ن��ج��ُح ب��ه ل��م��ف��ت��خ��ر ف��خ��ًرا أب��ق��ي��تُ��ُم م��ا ال��ع��ب��اس ب��ن��ي ش��رًف��ا
ال��م��ت��م��دُِّح ي��تَ��َم��دَّح ذا وب��م��ث��ل اِم��ِه��ْم ُخ��دَّ م��ن ج��ب��ري��ل م��ع��ش��ر م��ن
ت��س��َم��ُح وأي��ٍد ت��س��م��و أن��ف��ٍس ع��ن ص��ادًق��ا ف��ح��دث س��م��ح��وا َس��َم��ْوا ل��م��ا
وم��س��َرُح ه��ن��اك َم��ْس��َرى ف��ل��خ��ي��ل��ه��م م��ض��روب��ٌة خ��ي��ام��ه��م ال��س��م��اء ف��وق
ي��ق��دح ب��ال��س��ن��اب��ك م��ن��ه��ا وال��ب��رق ح��ص��ب��ائ��ه��ا م��ن تُ��َع��دُّ ال��ن��ج��وم ح��ي��ث
يُ��ف��ت��ُح ب��اٍب ال��ف��ردوس ب��ح��ب��وح��ة إل��ى ل��ي ه��ل ال��رَِّض��ى ال��ل��ه أخ��ل��ي��ف��َة
��ُح ي��تَ��َم��سَّ ب��ه َم��ْن إال ف��از م��ا ال��ذي ال��ح��رم ب��ذل��ك أط��وف ح��ت��ى
ويُ��ْص��ِب��ُح ب��ال��ن��س��ي��م ي��غ��ب��ق زال م��ا ن��اظ��ًرا ُق��دس��ك م��ل��ك��وت ف��ي وأج��ي��ل
ي��ن��َف��ُح ث��راه��ا م��ن ال��س��ع��ادة أرج ال��ت��ي ال��م��ق��دس��ة األرض وأَُق��بِّ��ل
يُ��ْم��َدُح ذل��ك ب��ع��د ش��يء ف��ب��أي ب��َم��ْدِح��ِه ال��ك��ت��اب ن��زل ال��ذي ه��ذا
يُ��ْف��ِل��ُح ال ب��ح��ب��ه ي��دي��ن ال َم��ْن ال��ذي األخ��رى ال��ن��ف��خ��ة ن��ذي��ر ه��ذا
ت��ْص��لُ��ُح49 ج��رٍّا وَه��لُ��مَّ آَدٍم م��ن ل��ك��م إال ت��ك��ن ل��م ال��خ��الف��ة إنَّ

شعراء يجاري ال العبايس الخليفة فيها يمدح التي األبيات هذه يف مطروح وابن
نهج وينهج أئمتهم، مدح يف الشيعة شعراء يجاري هو إنما مدائحهم، يف العباسيني
األئمة مرتبة ورفعوا التقديس، من لونًا األئمة عىل أسبغوا الذين خاصة الفاطميني شعراء
بالقرآن أن إىل وذهبوا النار، أو الجنة دخول األئمة بيد وجعلوا الُعىل، السموات فوق
بعيد فهو ويتواله اإلمام بحب يَِدين ال َمْن وأن غريهم، دون األئمة يف وردت آيات الكريم
إىل آدم من َلْت تَنَقَّ اإلمامة وأن الكربى، النفخة نذير هو اإلمام وأن املؤمنني، زمرة عن
أئمة إال بها يُمدح لم التي الشيعية املعاني من كلها فهذه العرص. إمام يف استقرت أن
األمويني خلفاء َمَدَح العباسيني أو األمويني شعراء من شاعًرا أن نسمع ولم الشيعة،
الفاطمية. الشيعية بالتقاليد املتأثر العرص هذا يف إال املعاني، هذه بمثل والعباسيني
ألن الشيعية؛ املعاني هذه بمثل العبايس الخليفة يَِصَف أن مطروح البن اغتفرنا فإذا
القرابة بصلة ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل ويَمت العاملني، ربِّ وخليفَة املسلمني إمام كان باهلل املستنرص
يف مطروح ابن عذر فما أئمتهم. مدح يف الشيعة غلو مدحه يف الشاعر فغال القريبة،
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الخالفة إىل يَُمتُّ ال الذي األيوبي العادل بن محمد الدين نارص الكامل للملك مدائحه
بسبب؟ عليه هللا صلوات النبي إىل ينتسب وال بصلة،

الكامل: امللك يف مطروح ابن قول ففي

واإلح��س��اِن ال��ح��س��ن��ات ُم��تَ��تَ��اِب��ِع ال��ش��اِن ع��ظ��ي��م َم��ِل��ٍك ِم��ْن «ُق��دِّْس��َت»
ال��ت��ي��ج��اِن والب��س��و ال��س��الم ع��ن��د أب��واب��ه ف��ي ال��ت��ي��ج��ان ت��ت��زاح��م
األذق��اِن إل��ى ل��ه��ي��ب��ت��ه َخ��رُّوا أب��ص��اُرُه��ْم ب��ه بَ��ُص��َرْت إذا ح��ت��ى
ال��روح��ان��ي» ال��ع��ال��م ذاك «ب��ش��ري��ف وال��ت��ح��ق ك��ال��ك��واك��ب ال��م��واك��ب أف��د
ج��ن��اِن وث��ب��ت ت��دب��ي��ر ُح��ْس��ن ل��ك ع��ن��وًة ال��م��م��ال��ي��ك م��ق��ال��ي��د أل��ق��ى
آذاِن ك��ل ع��ن��د َس��ِم��يَّ��َك ذك��روا ُك��لَّ��َم��ا الس��م��ك األم��الك وت��ش��وف
ال��رض��واِن» «ب��ب��ي��ع��ة م��ن��ه وظ��ف��رت «ب��م��ح��م��د» ي��دي َع��ِل��َق��ْت وق��د أم��ا
��اِن»50 «َح��سَّ ع��ل��ى ع��ط��ًف��ا «ب��م��ح��م��د» «م��ح��م��ٌد» وأن��ت ��اٌن» «َح��سَّ ف��ي��ك أن��ا

جعل الذي وما القدسية؟ هذه عليه صبغ الذي وما امللك؟ هذا تقديس معنى فما
وصفها التي البيعة هذه وما الروحاني؟ العالم إىل االنتساب رشف األيوبي الكامل للملك
مدحه، يف الشاعر مبالغة إىل جميعها نرجعها مسائل كلها هذه الرضوان»؟ «بيعة بأنها
هنا مطروح ابن كان وإذا الفاطميني، شعراء عن عرصه شعراء ورثها التي املبالغة وهي
لكنه سبب، وبينها بينه ليس دينية بصفات األيوبي امللك مدح ألنه مبالغته يف أساء قد
مدح يف قوله هذا ومثل بهم. متأثًرا تيارهم يف وجرى الفاطميني، شعراء ُسنة عىل سار

موىس: الفتح أبي الدين مظفر األرشف امللك

ال��م��ح��س��ِن ب��ال��رح��ي��م ��ْم وتَ��مِّ م��وس��ى ال��م��ج��ت��ب��ى ال��ك��ري��م ال��م��ل��ك األش��رف
ب��م��ؤم��ِن أراه ف��م��ا إل��ي��ك ن��ظ��ر ف��اتَ��ُه َم��ْن ال��ذي ال��م��ل��ك أي��ه��ا ي��ا
اس��ُك��ِن��ي51 ل��ه��ا ت��ق��وَل أن م��خ��اف��ة إال ح��رك��ات��ه��ا م��ا األف��الك وال��س��ب��ع��ة

ج١. ص١٧٥-١٧٦، مطروح، ابن ديوان 50
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تسري األفالك وأن العبادة! ألوان من لونًا األرشف امللك إىل النظر جعل هنا فالشاعر
من هي شيعية صفات هي بينما وغلوٍّا، مبالغة الشاعر عليه َخَلَعَها صفات وهي بأمره!
من غريه يف أو األرشف امللك يف الصفات هذه قيلت فإذا اإلمامة، يف الشيعة عقائد صميم
َمذَْهِبيٍّ أساٍس عىل تقوم ال ألنها بعينه؛ السخف فهي املماليك سالطني أو األيوبيني ملوك
مرص، يف الفاطمي العرص يف يَجري كان ملا والتقليد املبالغة ولكنها دينية، عقيدة أو
تقويض يف سياسيٍّا ونجحوا التشيع، َمْحو عىل عملوا مرص يف األيوبيني أن من فبالرغم
اآلراء هذه املرصيني عقول من ينتزعوا أن يستطيعوا لم فإنهم الفواطم، دولة أركان
الشعر من أوردناها التي األمثلة تلك من رأينا فقد ا، تامٍّ َمْحًوا يمحوها أن أو الشيعية
الشيعة شعراء أمام أننا إلينا ُخيَِّل حتى هؤالء؛ يف عظيًما الشيعة عقيدة تأثري كان كيف

الشيعة. أئمة يمدحون
مرص يف َضُعَف التشيع فإن ُكلِِّه ذلك من بالرغم إنه نقول: أن نستطيع أننا عىل
بعده وما الهجري العارش القرن يف مرص وأصبحت منها، يُمحى كاد حتى فشيئًا، شيئًا
فحسب، واإلرهاب السيف طريق عن ذلك يكن ولم والجماعة، نة السُّ أهل بمذهب تدين

مرص. يف العلم نرش وهو والسيف، اإلرهاب من أقوى سبب هنالك كان بل
بالدعاة الفاطميون واهتم الدعاة، من عدد يد عىل بمرص الفاطمي املذهب انترش
الناس بني الدعاة فانبث رشوًطا،52 وللدعاة أُسًسا للدعاية فوضعوا عظيًما اهتماًما
الحق أن الناس وأوهموا آراءهم، ويُبطلون ويحاجونهم األخرى الفرق أصحاب يكالبون
اعتنقوا كبري عدد دعوتهم عىل أقبل حتى بالناس زالوا وما األئمة، عن الدعاة يقوله فيما
الفاطمي، العرص طوال الناس أذهاَن الفاطميني عقائُد فَشَغَلْت رهبة، أو رغبة املذهب
ورأوا مرص، يف الشيعة عقائد وا يُغريِّ أن عليها القائمون فأراد األيوبية الدولة عرص وجاء
الذي السالح بنفس التشيع فحاربوا العلم، طريق عن مذهبهم نرشوا الفاطميني أن
املدارس َفتْح طريق عن والجماعة نة السُّ أهل إىل الدعوة وهو الفاطميون، استخدمه

ثانيًا. التصوف حركة وتشجيع أوًال، نية السُّ

ص١٩. الفاطمية، مرص أدب 52
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بمرص1 وأدبالصوفية التشيع بني

تلت التي والعصور عرصاأليوبيني يف املرصية الحياة يف الالفتة الظواهر من التصوف كان
درجاته واختالف االجتماعية طبقاته تفاوت عىل املرصي الشعب ُفِتَن فقد العرص، هذا
طبقة بني إن حتى البالد، يف وتنترش تقوى أخذت التي الصوفية الحركة بهذه العقلية
املسلمني فقهاء بني كان الذي التقليدي الخالف من بالرغم بالتصوف ُعِرَف َمْن الفقهاء
من — املثال سبيل عىل — املؤرخون ويذكر اإلسالمي، العالم بلدان جميع يف والصوفية
الذي ٥٦٤ه سنة املتوىف القريش مرزوق بن عثمان عمرو أبا بمرص املتصوفني الفقهاء
ُعِرَف ما ومع وأمىل، وناَظَر وَدَرَس حنبل، بن أحمد اإلمام مذهب عىل بمرص يفتي كان
تربية انتهت وإليه الصوفية شيوخ من شيًخا كان فقد الفقهية؛ الناحية هذه من عنه
الوزير الرياستني ذي بن الرحمن عبد الدين تقي بمرص القضاة قايض وتوىل املريدين،2
وكان السعداء،3 سعيد خانقاة مشيخَة األعز بنت ابن الدين تاج القضاة قايض الصاحب
الفقيه وكان التصوف،4 يف ُكتب وله متصوًفا السالم عبد بن الدين عز الفقيه القايض

ديسمرب ٥ عرش، السادس املجلد الثاني، الجزء القاهرة، بجامعة اآلداب كلية بمجلة البحث هذا نُِرشَ 1

.١٩٥٤ سنة

ص١٤٩. ج١، الطبقات، الشعراني: 2
ص٢٧٣. ج٤، الخطط، املقريزي: 3
ص٨٠. ج٥، الطبقات، السبكي: 4



األيوبيني عرص يف الشعر يف دراسات

برتبة الصوفية مشيخة وويل املتصوفة، من األطفيحي الشهاب بن أحمد بن الرحمن عبد
يقول: ٧٥٦ه سنة املتوىف السبكي الدين تقي القايض وكان الدوادار،5 يونس

اْق��تَ��ِد ِب��ِه��ُم س��ب��ي��ل��ه��م وال��س��ال��ك��ي��ن وَص��ْح��ب��ه ال��ج��ن��ي��د ال��ش��ي��خ وط��ري��ق��ة
وتَ��ْه��تَ��ِد6 ال��ص��ال��ح��ي��ن س��ب��ي��ل تَ��ْظ��َف��ْر خ��ال��ًص��ا رب��ك َوْج��َه ب��ع��ل��م��ك واْق��ِص��ْد

ُوِجَد حقيقًة عنه، نتحدث الذي العرص هذا مرصقبل يف عنها نسمع لم ظاهرة وهذه
يكن لم تََصوَُّفهم ولكن الهجرة، قرون من األول القرن منذ بالتصوف ُعِرَف َمْن مرص يف
تصوفهم كان بل املتأخرين، الصوفية عند سنراها التي الفلسفية التيارات هذه يُداخله
التصوف، مراحل أول — قيل كما — والزهُد والزهِد، العملية العبادة ألوان من لونًا
القرآن يختم كان إنه قيل: الذي التجيبي، عرت بن سليم الزاهدين هؤالء من نذكر
وذكر سبًعا،7 فيه تََعبََّد اإلسكندرية من بالقرب غاًرا دخل وإنه مرات، ثالث ليلة كل
بن النرض األسود وأبا الحرضمي، معبد بن زهرة عقيل أبا الزهاد هؤالء ِمْن أن السيوطي
زيد بن الحسن بنت نفيسة السيدة وفود عن املؤرخون تحدث كما املرادي،8 الجبار عبد
يَْت تُُوفِّ وأنها الناس، املرىضوسائر إىل واإلحسان والزهد بالعبادة ُعِرَفْت وأنها مرص، عىل
إليه فطلب املدينة، إىل جثمانها يَنْقل أن الصادق جعفر بن إسحاق زوجها فأراد بمرص،
القرنني يف املرصيني من كبريًا عدًدا نجد وهكذا بقربها.9 للتربك بينهم تبقى أن املرصيون
إىل واالنقطاع الدنيا مالذِّ عن واالنرصاف بالزهد ُعِرفوا الهجرة قرون من والثاني األول
من كبري عدد وجود ومن املسيحية الرهبنة مبدعة مرص أن من وبالرغم لآلخرة. العمل
فإن مرص، يف األديرة وكثرة املسيحية، يف التصوف يَُمثِّلون كانوا الذين املسيحية رهبان
يف كانت التي املسيحية بالرهبنة يتأثروا لم املسلمني من بالصوفية ُعِرفوا الذين هؤالء
إال املسلمني، من غريهم عن بها تمايزوا نزعات أو خاصة تعاليم لهم يكن ولم مرص،

العبادات. وكثرة الزهد ناحية وهي فقط، الناحية هذه يف مغاالتهم

الالمع. الضوء السخاوي: 5
ص٦٣. ج٣، الكامنة، الدرر حجر: ابن 6

ص٣٠٧. والقضاة، الوالة الكندي: 7
ص٢٩٢. ج١، املحارضة، حسن السيوطي: 8

السابق. املصدر نفس 9
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بمرص الصوفية وأدب التشيع بني

باإلسكندرية سيما وال — بمرص ُوِجَد حتى للهجرة الثالث القرن يُْستََهلُّ كاد وما
لهم وكان املنكر،10 عن والنهي املعروف إىل يَْدُعون وكانوا بالصوفية، ُعِرفوا طائفة —
ُعِرفت التي الحركة وهي ذاك، إذ بمرص كانت التي السياسية االضطرابات يف مشاركة
ففي ٢١١ه، سنة حتى ١٩٩ه سنة من استمرت التي الحكم بن والِرسي الجروي بثورة
اإلسكندرية والية يغتصب أن الصوفية زعيم الصويف الرحمن عبد أبو استطاع الثورة هذه
قبائل ساعدتهم كما اإلسكندرية، عىل وفدوا األندلسيني من طائفة بمساعدة ٢٠٠ه سنة
وتََوىلَّ الصويف الوايل هذا األندلسيون عزل ما رسعان ولكن البلد، حول كانوا الذين لخم
عيىس والية يف ظهروا الصوفية من أخرى جماعة عن نسمع ثم األندلسيني.11 من واحد
ذلك ويف ٢١٤ه)، سنة رمضان إىل ٢١٢ه سنة رجب (من مرص قضاء عىل املنكدر بن
يأمرون به أحاطت قد طائفة له كانت املنكدر بن عيىس «إن مرص: مؤرخ الكندي يقول
فتقول: ُحْكمه مجلس يف وهو تأتيه كانت القضاء ويل فلما املنكر، عن وينهون باملعروف
ثم معهم. ويميض الحكم مجلس فيرتك وكيت، كيت ُفِعَل اإلسالم! ذهب القايض، أيها
مرص، الرشيد بن إسحق أبا وىلَّ قد املأمون املؤمنني أمري إن فقالت: الطائفة تلك أتت
ال بأنك املأمون إىل كتابًا لنا فاكتب العدوان، أهل يد عىل يشد أن ونخىش نخافه وإنا

املنكدر.»12 ابن ذلك ففعل واليته، ترىض
يُناُدون كانوا بالصوفية ُعِرفوا املسلمني من جماعة بمرص ُوِجَد «إنه نقول: ذلك من
التأثري ويف الدولة، سياسة يف يتدخلون ابتدأوا وأنهم املنكر، عن والنهي باملعروف بالقول
رضائه عدم يُظهر أن القايض من فطلبوا لهم تََدخُّ يف اشتطوا بل الحوادث، مجرى عىل
وَوِيلَّ العبايس الخليفة أخا الوايل هذا كان لو حتى البلد، عىل الجديد الوايل تعيني عن

عهده.»
املتوىف املرصي النون ذي يد عىل صوفية نزعة َظَهَرْت للهجرة الثالث القرن ويف
اعتنقها، وكيف إليه َوَصَلْت كيف تماًما نعرف ال جديدة بآراء أتى فقد ٢٤٨ه، سنة
العابد، شقران أستاذه عن اآلراء هذه أخذ إنه قائل: فِمْن ذلك، يف املؤرخون اختلف فقد
من شيئًا نوه َلقَّ الذين مرص يف األديرة رهبان عن وقيل: النيسابورية، فاطمة عن وقيل:

ص١٦٢. والقضاة، الوالة الكندي: ص١٧٣. ج١، خطط، املقريزي: 10
ص٢٠١. والقضاة، الوالة الكندي: 11

ص٤٤٠. الوالة، الكندي: 12
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األيوبيني عرص يف الشعر يف دراسات

فلسفة أصول حول االختالفات هذه أَْمِر ِمن يكن ومهما الحديثة.13 األفالطونية تعاليم
مرص صوفية يف نعهده لم جديد لون إىل صوفيته يف يتجه نراه فإننا الصوفية، النون ذي
بمرص املسلمني نرى أن غرابة فال اإللهي، بالحب تسميته عىل اصُطِلح ما إىل أي قبل؛ من
القرآن خلق ِمْحنة يف وُحِمَل بالزندقة، فَرَمْوه الجديد الديني الرأي هذا منه يَْقبلون ال
الصوفية النون ذي آراء حملوا الذين أكثر أن نرى ولذلك العبايس. املتوكل الخليفة إىل
نجد ال فنحن مرص، يف يُذكر أثر له يكن لم بل مرص، أهل من يكونوا لم مذهبه إىل وَدَعْوا
طريقته، اتخذ أو بمقالته مرص يف قال َمْن مبارشًة يليه الذي العرص يف وال عرصه يف
واستمر الزهد. وإىل املنكر عن والنهي املعروف إىل الدعوة إىل مرص صوفية عاد بل
الصوفية شيوخ عدد فكثر للهجرة، الرابع القرن حتى هذه مقالتهم عىل مرص صوفية
من مرص عىل وفدوا الذين من وهو ٣١٦ه، سنة املتوىف دينار بن الحسن أبي أمثال
يف مرص14 بشيخ املؤرخون َوَصَفُه حتى بالزهد املعروفني من وكان واستوطنوها، واسط
عليه سار الذي الحد عن تخرج ال وهي الشيخ، هذا أقوال بعض السيوطي ونقل عرصه،
األخالق رياء «اجتنبوا قوله: مثل الكريم، بالُخلُق والتمسك باملعروف العمل من الصوفية

الحرام.» تجتنبوا كما
مثل الفناء فيها نرى التصوف يف جديدة آراء مرص عىل وفدت القرن هذا يف ولكن
الذي ٣٣١ه سنة املتوىف الصائغ الدينوري محمد بن عيل الحسن أبي أقوال يف نراه ما
سنة املتوىف الروزباري محمد بن أحمد عيلٍّ وأبي الكبار،15 املشايخ أحد بأنه ُوِصَف
النون ذا صحب الذي — الجالء بن هللا عبد وأبا الجنيد َصِحَب إنه قيل: الذي ٢٢٢ه،
بغدادي وهو بالطريقة، املشايخ أعلم بأنه وُوِصَف وغريهما، — طويلة مدة املرصي

بها.16 وتويف مرص إىل انتقل
مذهبًا أو فلسفيٍّا رأيًا منهم نستخرج نكاد ال فإننا الصوفية، هؤالء من يكن ومهما
مثل أو بعده، وما األيوبيني عرص مرصيف يف سنراها التي واآلراء املذاهب هذه مثل صوفيٍّا
الزمان من الحقبة هذه يف املرصيني فصوفية املرصي، النون ذي إىل يُنسب الذي الرأي هذا

بعدها. وما ص٦٤ اإلسالمية، مرص أدب كتاب يف النون ذي عن كتبناه ما راجع 13

ص٢٩٣. ج١، املحارضة، حسن السيوطي: 14
السابق. املصدر نفس 15

ص٣٥٩. اللمع، ص٣٦٢. ج١٠، األولياء، وحلية ص٢٦. القشريية، الرسالة 16
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التصوف ففكرة بالعبادة، تعاىل هللا إىل التقرب عىل والحض والزهد الورع ألوان من لون
كل نصف أن نستطيع إننا حتى الفاطمي، العرص قبل مرص يف معروفة تكن لم الفلسفي
(وينقل الذهبي أن نجد أننا والغريب متصوف، بأنه تَِقيٍّ وِرع وكل متصوف، بأنه زاهد
عن مثًال يروي فهو بالكرامات، يسمى مما شيئًا الزهاد هؤالء إىل يَنْسب السيوطي) عنه
باملعروف، وأََمَرُه ما شيئًا طولون ابن عىل أنكر أنه — ذكره سبق الذي — بنان ابن
بني من فُرِفَع عنه، ويُْحِجم يشمه األسد فكان األسد، يدي بني فألقي طولون ابن به فأمر
األسد؟ يدي بني وأنت حالك كان كيف الناس: بعض وسأله له، الناس تعظيُم وزاد يديه

نجس.»17 أم طاهر أهو السباع سؤر يف أفكر كنت ولكن بأس، عيلَّ يكن «لم فقال:
نََرشَ قد ونَْرسٌ الحر، شدة يف بالصحراء يصيل كان أنه الدينوري عن يُروى ومما

الحر.18 من يظلله جناحيه
أتت أين من ندري ال ونحن املتعبدين، هؤالء كرامات من عدد عن نقرأ وهكذا
عنها أََخذَ التي أصولها عىل نعثر لم فإننا القوم؟ هؤالء بكرامات الخاصة الروايات هذه
ثالثة من نحًوا الزهاد وهؤالء الذهبي بنَْي أن فاملعروف السيوطي، عنه ونََقَلَها الذهبي
حديث وَكثَُر طرُقها َدْت وتعدَّ التصوف حركة فيه اشتدت عرص يف الذهبي وكان قرون،
أو الزاهدين هؤالء إىل نُِسبَْت التي الكرامات هذه لعل يدري! وَمْن الكرامات، عن الناس
تريد شعبية عاطفة إلرضاء متأخرة عصور يف َوْضًعا ُوِضَعْت قد الصوفية من غريهم
بينما كراماته، عن يُروى بما إال الصويف يقبل ال فالشعب الزاهدين، هؤالء صوفية إثبات

الكرامات. بهذه يؤمنون ال الناس من كثريًا نجد
لهم اتخذوا أنهم نرى ولكننا الفاطمي، العرص طوال مرص يف الصوفية تيار استمر
زهًدا ليزدادوا املوتى من عظة يأخذون كانوا وكأنهم بهم، ُعِرَف ا خاصٍّ مكانًا بالقرافة

بقوله: الفاطمي هللا لدين املعز بن تميم األمري املاجن الشاعر َوَصَفهم وقد الدنيا، يف

ب��اإلص��ط��ف��اءِ ال��ق��راف��ة َف��ُخ��صَّ َم��ْربَ��ًع��ا م��ص��ط��ف��يً��ا ك��ن��ت إذا
وال��ب��ه��اءِ ب��ال��تُّ��ق��ى م��خ��ص��وص��ة ف ب��ال��ع��ف��ا م��ع��م��ورٌة م��ن��ازل

ص٢٩٣. ج١، املحارضة، حسن السيوطي: 17
السابق. املصدر نفس 18
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وال��م��س��اءِ ص��ب��ح��ه��ا ف��ي ع ت��ض��وَّ تُ��ْرب��ٌة ل��ه��ا ال��ع��ب��ي��ر ك��أن
ال��ه��واءِ وط��ي��ُب ال��ن��س��ي��م رق��ي��ُق ب��أرج��ائ��ِه��ن ال��ن��ف��وَس ويُ��ْح��ِي��ي
ال��ِغ��ن��اءِ َرْج��ع ك��ُم��ْل��تَ��ذِّ وَم��ْغ��ن��ى ال��ن��ع��ي��م ب��ه��ن أُِدي��َر دي��اٌر
راءِ ُك��لِّ م��ْق��َل��ت��ْي ف��ي وت��ح��س��ُن ب��ه��ج��ًة ب��ه��ا ال��ش��م��وُس ت��زي��د
ال��ض��ي��اءِ س��ي��ف ال��ل��ي��ل م��زَّق إذا األذَاُن ال��ن��يَ��اَم ف��ي��ه��ا ويُ��ن��ِب��ُه
ال��دع��اءِ ب��ط��ول ُم��ْس��تَ��ِه��لٍّ وم��ن َخ��ْش��ي��ًة رب��ه ذاك��ٍر ف��م��ن
ال��ق��ض��اءِ ي��وم ف��ْص��َل ي��خ��ف ل��م إذا ام��رٍئ ح��ي��اة ف��ي خ��ي��رة وال
االن��ت��ه��اءِ أول��ي ط��وع أط��ع��ت��ك أن��ن��ي ال رَب ي��ا رج��وت��ك
وال��س��م��اءِ ال��ورى رب ب��أن��ك م��وِق��ٌن م��ؤم��ٌن ول��ك��ن��ن��ي
ال��رج��اءِ ل��ح��س��ن أه��ل وأن��ك ال��ظ��ن��ون ل��ح��س��ن أه��ل وأن��ك
19 األن��ب��ي��اءِ خ��ات��م س��وى إل��ي��ك ش��اف��ٍع م��ن رب ي��ا ل��َي وم��ا

يستغفره هللا إىل الترضع إىل يعود أن يف سببًا للقرافة تميم األمري زيارة كانت وهكذا
آثام. من اقرتفه عما الكريم بالرسول ويتشفع إليه ويتوب

تحته وعمل القرافة قرص َجدََّد الفاطمي اآلمر الخليفة أن املقريزي ويحدثنا
من الطريقة أهل ويرقص القرص، بأعىل الطابق يف يجلس فكان للصوفية، مصطبة
بُِسَط وقد تزهر الكثرية والشموع أيديهم، بني موضوعة باأللوية واملجامر الصوفية
شهي ولون لذيذ نوع كل عليها التي األسمطة لهم وُمدَّْت بُسط، فوقها من ُحرص تحتهم
الواعظ، الجوهري بن هللا عبد أبو الشيخ الحارضين بني وكان والحلوى، األطعمة من
بالقارح املعروف إبراهيم إسحق أبو الشيخ وسأل ِخرًقا، العادة عىل َعتَه ُمَرقَّ َق وَمزَّ

رأسه.20 عىل ووضعها منها ِخرقة املقرئ
مكانًا لهم اتخذوا الصوفية أن عىل يدالن املقريزي ذََكَرُه وما تميم األمري فقصيدة
األيوبيني عرص يف ُعِرَف بما يشء أشبه هي بهم خاصة مصاطب هناك وبَنَْوا بالقرافة،

املرصية). الكتب دار (طبع هللا لدين املعز بن تميم ديوان 19

ص٣٧٩. ج٢، الخطط، املقريزي: 20
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أو التكايا أو الخانقاة «إن نقول: أن فنستطيع املقريزي، قاله ما صح فإن بالخانقاة،
أحد إليه ذهب ملا خالًفا وذلك الفاطميني، عرص يف مرص يف ُوِجَدْت الصوفية مصاطب
األيوبيني.»21 عرص يف ُوِجَدْت إنما الصوفية أماكن أن إىل ذهب الذي املحدثني الباحثني

يقومون بدأوا بمرص الصوفية أن هي املقريزي، نص من نستخلصها أخرى ناحية
ندري وال العميل»، «بالتصوف التصوف تاريخ يف ُعِرَفْت التي الراقصة الحركات بهذه
هذه أن الظن وأغلب بينهم؟ الراقصة الحركات هذه مرص يف الصوفيُة أَْدَخَل كيف
يَْرَعْون كانوا الفاطميني أن عىل يدل املقريزي نص إن ثم مرص. عىل دخيلة الحركات
بالقرافة، الفاطمي الخليفة قرص تحت للصوفية مصطبة فبناء الصوفية، الحركة هذه
رعاية من الصوفية به يتمتع كان ما مقدار عىل يدل ذلك كل لرؤيتهم، الخليفة وذهاب
عثمان عمرو أبا أن طبقاته يف الشعراني رواه ما ذلك إىل أَِضْف الفاطميني. عهد يف
إجماع وانعقد وأعمالها، بمرص الصادقني املريدين تربية إليه انتهت القريش مرزوق بن
الصوفية أن عىل يدل فهذا قوله،22 إىل ورجعوا فيه اختلفوا فيما وحكَّموه عليه، املشايخ
بدأت الصوفية فرق أن أي املريدون؛ أيديهم عىل يَتََعلَّم وشيوخ طرق لهم أصبح بمرص
عقدوا الشيوخ هؤالء وأن شيخها، فرقة لكل وكان الفاطمي، العرص يف مرص يف تظهر
اختالفات، من بينهم يَنَْشب كان فيما َحَكًما فجعلوه هذا، مرزوٍق ابن عىل إجماعهم
يخالف كله وذلك الفاطمية، مرص يف التصوف حركة يف جديد تطور أمام فنحن وإذن،

مرص. يف التصوف عن الباحثون قاله ما
مرص يف الصوفية اتجاهات عن التحدث عن عاجزون فإننا كله، ذلك من وبالرغم
ُشِغلوا املرصيني ألن وذلك وفلسفتهم؛ آرائهم عن تُحدثنا التي النصوص لقلة الفاطمية
وكان الحاكمون، لها يدعو كان التي اإلسماعيلية الشيعية بالدعوة الفاطمي العرص طوال
ويكارسون بمذهبهم، ون يُبَرشِّ مجتَمع، كل يف بل بلد، كل يف منبثني اإلسماعيلية دعاة
آخر عدد وَظلَّ املرصيني، من عدد لهم فاستجاب األخرى، والفرق املذاهب أصحاب
عن والنهي باملعروف واألمر والتقوى والورع الزهد يُْظِهرون الدعاة وكان عقيدته، عىل
الدعوة،23 يعتنق لم َمْن ِلَجذْب التقوى من الخارجي املظهر بهذا ويَْظَهرون املنكر،

ص١٠٧. مرص، يف الفكرية الحركة حمزة: اللطيف عبد الدكتور 21
ص١٤٩. ج١، الطبقات، الشعراني: 22

العربية). (النسخة اإلسالمية املعارف بدائرة «داعي» مادة عىل تعليق حسني: كامل محمد 23
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ِمْن مرص عرفتهم الذين الصوفية عن مظهرهم يف يختلفوا لم اإلسماعيلية الدعاة فكأن
اإلسماعيلية عند تُعرف التي العملية بالعبادة بالتمسك العامة يأمرون الدعاة وكان َقبْل.
الباطن» «علم سموها التي العلمية العبادة الخاصة بني وينرشون الظاهر»، «بالعلم
كتاب يف ونقرأ اإلسماعيلية. آراء من املتصوفة آراء بعض اْقَرتَبَْت وهنا «التأويل»، أو
٤١٢ه) سنة بعد (املتوىف الكرماني الدين حميد أحمد اإلسماعييل للداعي العقل راحة
نيل يف ُفها َرشَ النفس كانت «ملا قوله: ذلك من التصوف، صميم من هي آراء بعَض
وكان وجل، عز البارئ جوار يف بالبقاء والفوز األبدية السعادة هو الذي الثاني كمالها
التي — وُظْلَمتها الطبيعة إمارات من التهذيب أحدهما: بشيئني؛ الثاني الكماَل نَيْلُها
الرذائل، من — لها طبيعي هو مما ذلك وغري الرحمة وقلة والطمع والظلم الغضب هي
اإللهية بالصور التصور عند ذاتها عليها يرد ملا مطابقًة الدنايا هذه من بخلوها لتصري
بما اإلحاطة هي التي اإللهية باملعالم التصور وثانيهما: لها، ووفاًقا بتهيئها فيها فينجع
والسفلية، العالية واألجسام واالنبعاثية اإلبداعية العقول أعيان من الوجود يف عليها سبق
من بينهما فرق ال املتصور كعني عقًال َرتْه تََصوَّ وبما تقوم الذي الحد إىل ذلك يف لتصري
فإنها املعاد» يف «الوحيدة رسالتنا يقرأ «ثم أخرى: مرة الكرماني ويقول الجهة.»24 تلك
وأنيس موافق رفيق له اتفق فإن خلواته، يف تعاىل هللا فيقدس التقديس، يف أموًرا ر تَُصوِّ
يف نقرأ وهكذا العبادتني.»25 من يلزمه ما عىل ويواظب الكربى، النعمة فهو مصادق
القول إىل يذهب ماسينيون األستاذ رأينا إن غرابة فال تصوفية، آراء اإلسماعيلية ُكتب

اإلسماعيلية. بالقرامطة املتصوف الحالج بعالقة
الفاطميني، دعاة من كانوا الفاطمية مرص يف الصوفية بعض إن قلنا إذا نغايل وال
يُختارون فكانوا «املكالبة»، أو «املكارسة» مرتبة يف كانوا الذين الدعاة هؤالء سيما وال
بآراء ا تامٍّ إملاًما يلمون وكانوا والزهد، التقوى بشدة ويُعرفون ونسب حسب لهم ممن
هؤالء مظهر إن قلنا: ولهذا البيت؛ أهل علوم يف تضلعهم بجانب اإلسالمية الفرق أصحاب
صعوبة يف سببًا مرص يف الدعاة هؤالء وجود وكان املتصوفني، َمْظهر هو كان املكالبني
بنى كيف ذكرنا وقد بهم، الفاطميني اهتمام رأينا الذين املتصوفني وبني بينهم التفريق

حلمي). مصطفى ومحمد حسني كامل محمد (تحقيق ص١٥ العقل، راحة الكرماني: 24
ص٢٣. السابق، املصدر نفس 25
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للحديث تكفي ال أيدينا بني التي املصادر ولكن للصوفية، تكايا أو مصاطب الفاطميون
العرص. هذا يف الصوفية عن

املستنرص موت بعد مرص يف والضعف التدهور يف اإلسماعيلية الدعوة أخذت وملا
بأمر املرصيون تهاون ومستعلية، نزارية إىل الدعوة وانقسمت ٤٧٨ه، سنة الفاطمي
ُعِرَف الذي مذهبه إىل يدعو وقام بمرص، العلم دار يف القصار حركة وظهرت الدعوة،
شدة يف الحركة هذه قاَوموا الفاطميني ولكن املرصيني، من قوٌم عليه وأقبل بالبديعية،
الحركة هذه يُْخمدوا أن واستطاعوا الجديدة، الفتنة هذه بسبب العلم دار وأغلقوا وعنف،
واألئمة اإلسماعيلية الدعوة بأمر يستخفون املرصيون واستمر أَْمُرها. يَْستَْفِحل أن قبل
اإلسماعيلية؛ الدعوة بضعف َشَغَر الذي الفراغ يشغل جديد يشء إىل وتطلعوا الفاطميني،
الطريقة وهي الفاطمي العرص أواخر يف ظهرت جديدة صوفية طريقًة تبعوا ولذلك
الطريقة هذه عن املرصيني يرصفوا أن أيامهم أواخر يف الفاطميون يستطع ولم الكيزانية،
الدعوة تعاليم تخالف كانت الجديدة الصوفية الفرقة هذه تعاليم أن من بالرغم الجديدة،
الذين الوزراء وتغلب وَضْعف َوَهن من بالفاطميني حل ملا وذلك الشيعية؛ اإلسماعيلية

بأنفسهم. اهتمامهم بقدر بالبالد يهتموا لم

الكيزانية (1)

بن إبراهيم بن محمد هللا عبد أبي شيخها إىل تُنسب فهي الصوفية الكيزانية فرقة أما
بن إبراهيم بن محمد إنه يقول: فالسبكي االسم، هذا يف املؤرخني بني خالف عىل ثابت،
محمد إنه سعيد: ابن يقول بينما بردي،28 تغري وابن خلكان27 ابن قال وبذلك ثابت،26
وُعِرَف الكوز، صناعة إىل نسبًة بالكيزاني َب لُقِّ أنه عىل املؤرخون واتفق ثابت.29 بن
من كان أنه املرصيني من جماعة «أخربني بقوله: سعيد ابن ووصفه الصوفية، من أنه
فضالء من وهو االعتزال، مذهبه وكان املقطم، وجبل للقرافة املالزمني الفسطاط ُعبَّاد

ص٦٥. ج٤، الشافعية، طبقات السبكي: 26

ص١٨. ج٢، األعيان، وفيات خلكان: ابن 27
ص٣٦٧. ج٥، الزاهرة، النجوم بردي: تغري ابن 28

ليدن). (طبعة ص٩١، املغرب، حىل يف املغرب املغربي: سعيد ابن 29
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العبارة، حسن ُمذَكِّر، واعظ «فقيه األصفهاني: العماد عنه وقال السادسة.»30 املائة
باألصول عاِلم الدار مرصي وحالوة، عذوبة ولنظمه وطالوة، رقة لكالمه اإلشارة، مليح
عالم يف بالتحقيق مشهور القبول، بألسنة له مشهود واملرشوع، باملعقول عاِلم والفروع،
أنه إال الحديث، مكون بالقديم ومعرفة الحديث، بعلم ودراية رواية ذا وكان األصول،
قديمة، العباد أفعال أن وادعى سداده، مزلقها يف وَزلَّ اعتقاده، بها َضلَّ َمَقاَلًة ابتدَع
الحلم، ضلة من هللا أعاذنا — مقيمة اليوم إىل البدعة هذه عىل بمرص الكيزانية والطائفة
كل ذلك من هللا َعَصَم — التشبيه يف التنزيه أن واعتقد — الفهم وعلة العلم، وزلة
شيخ وهو ه، وخمسمائة ستني سنة بمرص «وتويف قال: أن إىل نبيه.» ونبيل أريب أديب
الشافعي إمامنا قرب عند وُدِفَن مغسول، التصنع من خاٍل وِشعر معسول، وكالم قبول ذو
أشباه وهم األفعال، ِقدم ُعون ويَدَّ إليه، منسوبة فرقة بمرص والكيزانية عنه، هللا ريض
يُنسبون طائفة وبمرص وِرًعا، زاهًدا «كان خلكان: ابن ويقول بخراسان.»31 الكرامية

مقالته.»32 ويَْعتَِقدون إليه
الكيزاني ابن أن السبكي ويذكر والزهد، بالِعْلم ُعِرَف أنه نتبني أن نستطيع ذلك فمن
محمد بن الحسن عيلٍّ وأبي املوصيل عمر بن الحسني بن عيلِّ الحسن أبي عن «سمع
ابتدع أنه غري وتقواه، وَرِعه شدة عىل اآلراء اتفقت كما َخْلٌق»،33 عنه وروى الجييل،
الشيعة من وه معاِرصُ عليه كان وما نة السُّ أهل جمهور عليه كان ما بها َخاَلَف مقالًة
يقول كان الكيزاني فابن مرص، يف حكمهم سني أواخر يف كانوا الذين اإلسماعيلية
اإلسماعيلية وقال يشء، كمثله ليس هللا وأن التنزيه إىل يذهبون نة السُّ وأهل بالتجسيم،
الصفات جميع تعاىل عنه وينفون أَيًْسا، وليس َليًْسا ليس تعاىل هللا وأن بالتجريد،
من لغة يف توجد ال «وأنه يشء كل فاعُل هو كما الصفات هذه فاعُل فاهلل واألسماء،
الكيزاني، ابن رأي بني شديد فاالختالف به».34 يليق بما عنه اإلعراب يمكن ما اللغات

ص٩٣. املغرب، سعيد: ابن 30
أمني). وأحمد ضيف شوقي الدكتور (تحقيق ص١٨، ج٢، القرص، خريدة األصفهاني: العماد 31

ص١٨. ج٢، األعيان، وفيات خلكان: ابن 32

ص٦٥. ج٤، الشافعية، طبقات السبكي: 33
ص٤٩. العقل، راحة الكرماني: 34
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ومع نة، السُّ أهل جمهور رأي وبني عرصه، يف كانت التي اإلسماعيلية الشيعة آراء وبني
الكيزاني. ابن مقالة واعتنقوا الكيزانية طريقة املرصيني بعض تبع ذلك

كان الذي ديوانه من بقيت والتي — إلينا وصلت التي أشعاره أن الغريب ومن
فشعره إليه، نُِسبَْت التي اآلراء هذه عىل يدل ما بها ليس — الناس أيدي بني منتًرشا
الكيزاني ابن رغبة أن إيلَّ يُخيل ولكن اإللهي، الحب مذهب أصحاب مجرى جرى الصويف
فعل كما — شعره يف يرمز ال فهو الصوفية، أشعاره يف أسلوبه عىل تؤثر كانت الوعظ يف
إلهي ُحبٍّ من الصوفية أحواله ويمزج ويفصل ح يَُوضِّ كان بل — بعده من الفارض ابن

مثًال: يقول فهو الوعظية، اإلرشادات ببعض

وح��ب��ي��ب��ي ودع��ون��ي ط��ب��ي��ب��ي ع��ن��ي اص��رف��وا
ل��ه��ي��ب��ي زاد ف��ق��د ه ب��ذك��را ق��ل��ب��ي ع��ل��ل��وا
ورق��ي��ِب واٍش ب��ي��ن ه��واه ف��ي ه��ت��ك��ي ط��اب
ن��ص��ي��ب��ي دام م��ا ـ��ف��س ال��ن��ـ ب��ف��وات أب��ال��ي ال
ب��م��ص��ي��ِب ف��ي��ه ـ��ن��ب أط��ـ وإن الٍم م��ن ل��ي��س
ب��ن��ح��ي��ب��ي35 وج��ف��ون��ي ب��س��ق��م��ي راٍض ج��س��دي

تُشعرنا ولكنها اإللهي، حبه يف يعيش كان الشاعر بأن تُشعرنا املقطوعة فهذه
ُقِدَر ما عىل والصرب له القضاء َرُه َقدَّ بما تسليم ومن توكل من عليه كان ما بمدى أيًضا

مثًال: يقول فهو أيدينا بني التي أشعاره بقية يف ا جدٍّ كثرية املعاني وهذه له،

َه��َج��ْر َم��ْن أول أن��ت م��ا ه��ج��ران��ه ب��دا َم��ْن ي��ا
َغ��بَ��ْر أو َم تَ��َق��دَّ ف��ي��م��ن م��أل��وف��ة ُس��نَّ��ة ه��ي
ِع��بَ��ْر ال��دن��ي��ا ف��إن��م��ا ـ��ه ف��ي��ـ أن��ت م��ا ع��ل��ى داِوْم
َص��بَ��ْر36 ل��م��ن ال��ج��زي��ل ـ��أج��ر وال��ـ ال��ص��ب��ر ن��ف��س��ي َع��وَّْدُت

ص٢٠. ج٢، الخريدة، العماد: 35

ص٢٣. ج٢، الخريدة، العماد: 36
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عىل زهدهم يقوم كان الذين البكائني الزاهدين اتجاه الصوفية أشعاره يف ويتجه
وَظَهَر االتجاه، هذا الكيزاني ابن فاتبع البرصي، الحسن مذهب هو وهذا والبكاء، الخوف

يقول: فهو شعره يف ذلك

ال��داِرِس ال��ط��ف��ل ع��ل��ى ن��ن��وح س��اع��ًة َع��رَِّج��ا ب��رب��ك��م��ا
ال��ب��اِئ��ِس ح��رق ع��ن يُ��تَ��ْرِج��م َرْس��ِم��ِه ع��ل��ى ال��دم��وع ف��ف��ي��ض
آِن��ِس ب��ال��دُّم��ى َم��ل��ع��ٍب ل��دى ُرت��ًع��ا ب��غ��زالن��ه وع��ه��دي
ال��م��اِئ��ِس37 ال��غ��ص��ن ع��ل��ى ي��ف��وق أه��ي��ف ش��ادٍن ف��ي��ه��ُم ول��ي

أيًضا: ويقول

ُدُم��وَع��ا ت��ك��فَّ ال أن وج��ف��ون��ي ه��ج��وَع��ا ت��ذوق ال أن ع��ي��ن��ي ج��ه��د
ُم��ِض��ي��َع��ا ل��ل��ع��ه��ود ل��س��ت أن��ن��ي ُم��ِق��رٍّا ي��زال ال أن ول��س��ان��ي
نُ��ُزوَع��ا ي��روم أال وس��ق��م��ي ـ��ر ال��ص��ب��ـ ب��ه يُ��لَّ��م ال أن وف��ؤادي
م��ْص��ُدوَع��ا ب��ه��ا أض��ح��ى َزَف��َراٍت ب��ق��ل��ب��ي ال��غ��راُم أودع ول��ق��د
َس��ِم��ي��َع��ا ي��ك��ون ال أن س��م��ع��ي َه��ْدُت ع��ا ف��ق��د ال��ع��زول أط��ن��ب وإذا
��لُ��وَع��ا وال��ضُّ ال��ح��ش��ا ي��ح��رق أو ـ��رح ي��ب��ـ أن ال��ت��ل��ه��ف ع��ل��ى وح��راٌم
َج��ِم��ي��َع��ا38 ن��ع��ود أو ب��ال��م��ي��س��رات َش��ْم��ِل��ي ال��ل��ه يَ��ْج��َم��ع أن وبَ��ِع��ي��د

َوَصَلنَا فيما نعرفه لم اإللهي الحب يف اتجاًها الكيزاني ابن شعر يف نجد وهكذا
شعراء عند نَْعِرْفه ولم املرصي، النون ذي أشعار يف نراه ما إال املرصيني، أشعار من
بمذهبه فتمذهب واتجاهه، الكيزاني ابن بمذهب املرصيون وأُْعِجَب اإلسماعيلية. الدعوة
العماد روى ما نحو عىل — املرصيني بني وديوانه أشعاره وانترشت املرصيني، من كثري
لم املذهب ذلك النون ذي مذهب من قريبًا كان مذهبه أن من بالرغم — خلكان وابن

قبل. من املرصيون يَْقبَله
استحدث الفاطمي العرص أواخر يف ظهر صويف شاعر َل أَوَّ كان إذن الكيزاني فابن
٥٦٠ه سنة وفاته بعد طويلة مدة تعاليمه واستمرت مريدون، له وكان صوفية، طريقة

ص٢٥. السابق، املصدر نفس 37

ص٢٧. ح٢، الخريدة، العماد: 38
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َل أوَّ كانت الصوفية الكيزانية الفرقة أن أي ٥٦٢ه)؛ سنة وقيل: ٥٦١ه، سنة (وقيل:
عىل دليل عليها املرصيني وإقبال الفاطمية، الدولة انقراض أيام بمرص صوفية فرقة
تركه الذي الفراغ شغلت التي هي — كانت وجه أي عىل — الصوفية اآلراء هذه أن
املرصيون َوَجَد وملا اإلسماعيلية، وتعاليِم بمعتقداِت تأثروا فاملرصيون اإلسماعيلية، الدعاة
أي يف — الدينية عاطفتهم يَُغذِّي مما ُحِرموا قد الفاطمية الدولة انقراض بعد أَنُْفَسُهم
كانوا ما محلَّ وحياتهم نفوسهم يف وأََحلُّوه التصوف، إىل اتجهوا — كانت صورة
هذه َفِهُموا األيوبية الدولة عىل القائمني أن ويظهر اإلسماعيلية، الدعاة من يسمعونه
وبنرش الصوفية مرصبتعاليم يف اإلسماعيلية العقائد فحاربوا الشعب، يف النفسية الناحية

األربعة. األئمة بها قال التي نية السُّ والتعاليم الحديث، مدارس

العرصاأليوبي يف التصوف (2)

البالد، عىل األيوبي الدين صالح باستيالء جديد طور إىل مرص يف التصوف انتقل
الدين صالح اهتم فقد البالد، من اإلسماعيلية ودعوة الفاطمية الدولة شأفة واستئصال
الخوانق أو الزوايا لهم فأقاموا الصوفية، الفقراء بهؤالء الحكام من بعده جاء ومن
القرافة. يف الصوفية مصاطب بناء من قبل من الفاطميون فعل ما نحو عىل إلقامتهم
الواردين املتصوفة الفقراء برسم السعداء سعيد «دار الدين صالح َجَعَل ٥٦٩ سنة ففي
الحبانية بستان عليهم َوَقَف كما شيًخا، عليهم وَوىلَّ عليهم، وَوَقَفَها األخرى، البالد من
َط وَرشَ البهنساوية، من دهمرو وناحية بالقاهرة، الرشاب وقيسارية الفيل)، ِبركة (بجوار
لها يتعرض وال للفقراء كانت دونها فما ديناًرا عرشين وترك الصوفية من مات َمْن أن
طعاًما يوم كل يف لهم وَرتََّب تسفرية، يُعطى السفر منهم أراد ومن السلطاني، الديوان
خانقاة أول السعداء سعيد دار فكانت بجوارهم».39 اًما حمَّ لهم وبنى وُخبًزا، ولحًما
َكثَُرْت، حتى مرص يف الخوانق ذلك بعد توالت ثم األيوبيني، عهد يف للصوفية أُقيمت
«وأما مرص: يف الخوانق هذه عن رحلته يف فقال بطوطة، ابن انتباَه َكثَْرتُها واسرتعى
يف يتنافسون بمرص واألمراء خانقاة، واحدتها الخوانق، يسمونها وهم فكثرية، الزوايا

ص٢٧٣. ج٤، خطط، املقريزي: 39
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أهل وهم األعاجم، من وأكثرهم الفقراء، من لطائفة ُمَعيَّنَة بمرص زاوية وكل الزوايا، بناء
عجيب.»40 أمورهم وترتيب وحارس، شيخ زاوية ولكل التصوف، بطريقة ومعرفة أدب
برسم التي والخوانق والتكايا الزوايا هذه من كبريًا عدًدا خططه يف املقريزي وذكر
اهتماًما التصوف بحركة بعدهم من واملماليك األيوبيني اهتمام عىل يدل مما الصوفية،
واملماليك واأليوبيون التصوف، إىل يميل اآلري الجنس إن قيل: ما َمْصَدُره لعل ا، خاصٍّ
الفقراء يحب كان الذي زنكي الدين بنور االقتداء مصدره كان وربما اآلري، الجنس من
َدَخَل إذا الدين نور «كان املقديس: شامة أبو يقول ذلك ويف عليهم، ويعطف والصوفية
أقرب كأنه جانبه إىل ويُجلسه يديه بني ويميش له يقوم الفقري أو الصويف أو الفقيه عليه
فإذا حق، املال بيت يف لهم هؤالء إن يقول: شيئًا أحدهم أعطى إذا وكان إليه، الناس

علينا.»41 املنة فلهم ببعضه منا قنعوا
من كان إنما عفًوا، يكن لم النحو هذا عىل التصوف تشجيع أن إيلَّ يُخيل ولكن
وذلك البالد؛ من الشيعية اإلسماعيلية الدعوة ملحاربة سياستها ُرِسَمْت التي التدبريات
الفاطمي العرص يف الدعاة رأينا فقد اإلسماعيلية، وآراء الصوفية آراء بني الشديد للتقارب
املعرفة إىل للوصول طريًقا عندهم العقل فكان وعقيدتهم، مذهبهم لنرش العقل يُعِملون
املعرفة إىل والرياضة الذوق طريق عن باملريد يصل ناحيته من والتصوف هللا، وإىل
اإلسماعيلية الدعوة وجه يف التصوف سالح األيوبيون يستعمل أن غرو فال هللا، وإىل
القضاء بعد فراًغا املرصيون يجد ال حتى بالتصوف، اإلسماعيلية عن املرصيني ليشغلوا

عقيدتهم. عىل
من يشء إىل تدعو كانت العرص ذلك يف املرصية الحياة أن كله ذلك إىل أضف
بمرص َحلَّْت التي فاالضطرابات الدنيا، يف والزهد هللا إىل واالتجاه للمقادير االستسالم
مع بعضهم أيوب آل سالطني بني كانت التي والحروب أوًال، الصليبية الحروب بسبب
املرصيني جعل ذلك كل بعض، مع بعضهم املماليك بني كانت التي الحروب ثم بعض،
عساها الروحية، الحياة ألوان من لون إىل يتطلعون — واملصائب املحن بهم أملَّت وقد —
العرص يف املرصيون كان جانب. كل من بهم حاقت التي واملحن اآلالم هذه عنهم تخفف
وتتعاقب الدهر نوائب بهم تحل عندما باألئمة ويستغيثون الدعاة إىل يهرعون الفاطمي

باريس). (طبع ص، ج١، رحلته، بطوطة: ابن 40
ص١٠. ج١، الروضتني، املقديس: شامة أبو 41
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اإلسماعيلية العقيدة وكانت مستغيث، كل مالذ األئمة بأن منهم اعتقاًدا رصوفه عليهم
املالذ هذا املرصيون يجد لم املماليك وعرص األيوبي العرص يف ولكن بذلك، تأمرهم
طريقة لكل وطرق فرق إىل وتشعبوا كثروا الذين الصوفية، الطرق شيوخ إىل فاتجهوا
غريها، عن تختلف الذكر) (حلقات العميل التصوف يف شعائر ولها مريدون، ولها شيخ
الدعوة كانت كما بعنايتها، وأحاطته الدولة به اعرتفت نظام بمرص للصوفية وأصبح
مما الخوانق يف يعيشون الصوفية كان كيف رأينا وقد الفاطمي، العرص يف اإلسماعيلية
فمما املتصوفة، هؤالء لربكة طلبًا والكرباء األمراء يحمله كان ومما الدولة، عليهم تُِدرُّه
به يَنَْعم كان بما يَنَْعُموا حتى التصوف طريق اتخذوا املرصيني من كثريًا أن فيه شك ال
من ومنهم الدنيا، للحياة وسيلة التصوف اتخذوا أنهم أي الخوانق؛ سكان من غريهم

له. دينيٍّا مذهبًا التصوف اتخذ
الغرباء، الصوفية من كبري عدد مرص عىل َوَفَد عنه نتحدث الذي العرص هذا يف
والسيد الشاذيل، الحسن وأبو عربي، بن الدين محيي هم أثًرا وأشدهم ِذكًرا أبعدهم لعل
معهم وحملوا مرص دخلوا الذين املتصوفة، زعماء من وأمثالهم فهؤالء البدوي، أحمد
مرص يف التصوف تطور يف أثر لهم كان قبل، من مرص تعرفها لم التي الصوفية آراءهم

جديدة. آراء من أَْدَخلُوه بما
يف فرأيه مرص، صوفية يف أثًرا املتصوفة أشد كان عربي بن الدين محي ولعل
وكفى — مرص وغري بل — مرص متصوفة أكثر به قال الذي الرأي هو الوجود وحدة
كتاب بأن القول يف مبالغة «وال عفيفي: العال أبو الدكتور أستاذنا عنه كتبه ما أنقل أْن
تشكيل يف أثًرا وأبعدها غوًرا، وأعمقها قدًرا، كلها عربي ابن مؤلفات أعظم الفصوص
صورته يف الوجود وحدة مذهب َقرََّر فقد تلته، التي واألجيال عرصه يف الصوفية العقيدة
يستمد أن َوِسَعه مصدر كل من استمده كامًال صوفيٍّا مصطلًحا له وَوَضَع النهائية،
الحديثة األفالطونية والفلسفة املشائية، والفلسفة الكالم، وعلم والحديث، كالقرآن، منه
بمصطلحات انتفع كما اليهودي، فيلون وفلسفة والرواقية، املسيحية، والغنوسطية

الصفا.»42 وإخوان والقرامطة الباطنية اإلسماعيلية
من كبري عدد من مزيج هي إنما عربي بن الدين محيي فلسفة أن كله هذا ومعنى
تتفق أن غرو فال عربي، ابن قبل اإلنساني الفكر تاريخ َعَرَفَها التي والفلسفات اآلراء

.(١٩٤٦ (طبعة ص٧، ج١، الحكم، فصوص عفيفي: العال أبو 42
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عىل أيًضا تقوم اإلسماعيلية فلسفة فإن اإلسماعيلية، آراء مع الدين محيي آراء بعض
إىل سبقوه الذين آراء أَْخَضَع الدين محي أن وكما القديمة، والفلسفات اآلراء من مزيج
ِفْكَرتهم إىل القديمة اآلراء إخضاع يف َقبَْله اإلسماعيلية فعل كذلك التصوف، يف مذهبه
اإلسماعيلية؛ ومذهب الدين محيي مذهب بني شديد الخالف ولكن واإلمامة، التوحيد يف
الذي فهو مرص، صوفية أخذ وَعنْه الوجود، بوحدة ينادي كان الدين محيي أن ذلك
يف للحق «فإن أيًضا: وقال عينها.»43 وهو األشياء خلق من «سبحان الفتوحات: يف يقول
من َفْهم عن إال َفْهم؛ كل عن الباطن وهو مفهوم، كل يف الظاهر فهو ظهوًرا، خلق كل
بحيث معقولة يشء كل «أحدية أخرى: مرة ويقول وهويته.»44 صورته العالم إن قال:
بد فال الواحد هذا إىل نظرت إذا وأنت صحيح، ونظر عقل مسكة له من فيها يمرتي ال
فيه، مؤثًَّرا أو مؤثًِّرا يكون أن فإما الوجود، يف عليها يكون رتبة له بأن عليه تحكم وأن
فيه واملؤثَّر الفاعل هو فاملؤثِّر املجموع، يكون أن وإما منهما، واحًدا يكون ال أنه وإما
توحيدهم يف يذهبون اإلسماعيلية ولكن املجموع.»45 إال الوجود يف فما االنفعال، َمَحلُّ
يشء، كمثله ليس هللا «إن قالوا: فإنهم عربي، بن الدين محيي به جاء ما يخالف مذهبًا
تدركه حتى العقول جنس من وليس َليًْسا، يكون أن وباطٌل أيًْسا، يكون أن يمكن وال
بها توصف بصفة يوصف أن يمكن وال جنسها، من وليس العقول أَبْدََع فهو العقول،
أصحاب عند ولكنه الوجود، ُمبِْدع اإلسماعيلية عند وتعاىل سبحانه فاهلل مخلوقاته.»46
فكرة إن مطمئنني: نقول أن نستطيع وإذن واحدة، العني وأن عينها هو الوجود وحدة
التي اإلسماعيلية آثار من تكن لم مرص صوفية من كثري بها دان التي الوجود وحدة

عربي. بن الدين محي عرص قبل مرص يف منترشًة كانت
أستاذنا ذكر فقد اإلسماعيلية، وبني عربي ابن بني الخالف فيها أملس أخرى ناحية
هو الذي العقل منهج يهمل أن آثر فيلسوف عربي ابن أن عفيفي العال أبو الدكتور
عىل واالعتماد واإلشارة والرمز العاطفي التصوير بمنهج ويأخذ والرتكيب، التحليل منهج

.(١٣٢٩ (القاهرة ص٦٠٤، ج٢، املكية، الفتوحات 43
ص٦٨. ج١، الحكم، فصوص 44

ص٢٩٤. ج٤، الفتوحات، 45
يف العقل راحة كتاب أيًضا وراجع الدعاة، داعي الدين يف املؤيد ديوان مقدمة يف كتبناه ما راجع 46

متفرقة. مواضع
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العقل إعمال إىل يَْدُعون كانوا الذين اإلسماعيلية يخالف وهذا التعبري.47 يف الخيال أساليب
ولذلك وآرائهم؛ مذهبهم إىل سبيًال الخيال أو للوجدان يجعلوا ولم العميق، التفكري وإىل
الباطن) علم (أي: العلمية بالعبادة وقالوا التعليمية، بالفرقة البلدان بعض يف ُعِرفوا
عربي. ابن أهمله اإلسماعيلية عليه سار الذي العقيل فاملنهج العقل، عمل عىل املبنية
عن والحديث وصفاته، هللا أسماء يف الخالف نتبع أن ويُْرس سهولة يف نستطيع وهكذا

الصوفية. عند والويل اإلسماعيلية عند اإلمام
نكاد فإننا عربي، ابن مذهب وبني اإلسماعيلية مذهب بني الذي الخالف هذا ومع
قالوا — اإلسماعيلية ومنهم — فالشيعة املذهبني، كال يف اآلراء من كثري يف اتفاًقا نجد
وآدم نبيٍّا «كنت مثل: ملسو هيلع هللا ىلص الرسول إىل نُِسبَْت أحاديث وَرَوْوا املحمدي»، «النور بنظرية
كما األحاديث، هذه من ذلك غري إىل نوري» هللا خلق ما «أول ومثل: والطني»، املاء بني
فإبراهيم فنوح آدم صورة يف فظهر زمن إىل زمن من َل تَنَقَّ املحمدي النور بأن قالوا
بعده؛ من واألئمة طالب أبي بن عيلِّ يف ثم محمد، صورة يف ظهر أن إىل فعيىس؛ فموىس
عن حديثه يف عربي ابن صوفية يف سيما وال الصوفية عند ظهرت الشيعية الفكرة فهذه
بأن قالوا الذين مرص صوفية يف أثرها وظهر املحمدية،48 الحقيقة أو املحمدية الكلمة
فيهم يظهر وأنه املحمدي النور هذا ورثة هم األقطاب وأن القطب، هو املحمدي النور

الدسوقي: إبراهيم قول ذلك فمن األنبياء، يف َظَهَر كما

ن��ش��أت��ي ق��ب��ل م��ن األك��وان ف��ي وِس��رِّي آدم ق��ب��ل م��ن ال��ح��ب ف��ي ن��ش��أت��ي ن��ع��م
خ��ل��وت��ي ف��ي ال��ب��ي��ض��اء ال��درة ع��ل��ى أح��م��د ن��ور م��ع ال��ع��ل��ي��اء ف��ي ك��ن��ت أن��ا
ح��ق��ي��ق��ِة وع��ي��ن ع��ن��اي��ات ب��ل��ط��ف ف��داءه ال��ذب��ي��ح رؤي��ا ف��ي ك��ن��ت أن��ا
ب��ق��ع��ِة أن��ع��م ال��ف��ردوس ف��ي وأُس��ك��ن ال��ُع��ال أت��ى ل��م��ا إدري��س م��ع ك��ن��ت أن��ا
ن��غ��م��ِة ح��الوة داوًدا وأَْع��َط��يْ��ُت ن��اط��ًق��ا ال��م��ه��د ع��ل��ى ع��ي��س��ى م��ع ك��ن��ت أن��ا
ق��درِة ك��ف ع��ل��ى وط��وف��انً��ا ب��ح��اًرا ال��ورى ش��ه��د ب��م��ا ن��وح م��ع ك��ن��ت أن��ا
ال��ط��ري��ق��ِة49 ش��ي��خ إب��راه��ي��م ال��ع��ب��د أن��ا ح��ال��ة ك��ل ف��ي ال��وق��ت ش��ي��خ ال��ق��ط��ب أن��ا

ص٩. الحكم، فصوص عفيفي: العال أبو 47
ص٣٢٠. ج٢، الفصوص، 48

ص١٨٢. ج١، الشعراني، طبقات 49
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هذا كان حد أي إىل تُِرينا مرص يف الصوفية أحد أنشدها التي املقطوعة فهذه
املحمدي، النور مع فكان الكون َخْلق قبل ُوِجَد ُه ِرسَّ وأن آدم، قبل نشأ أنه يرى املتصوف
هذا يف ظهر حتى … دور إىل دور من َل تَنَقَّ ُه فِرسُّ جميعهم، السابقني األنبياء شهد وأنه

الوقت. شيخ القطب
الفارض: ابن ويقول

م��ؤق��ِت زم��ان أو م��ق��ي��س م��ك��ان م��س��اح��ت��ي ب��ف��رق ال ج��م��ًع��ا ون��اه��ي��ك
ال��س��ف��ي��ن��ِة ف��ي ق��وم��ه م��ن ن��ج��ا َم��ْن ب��ه ن��ج��ا وق��د ن��وح ال��ط��وف��ان ع��ال ب��ذاك
واس��ت��ق��رَِّت ب��ه��ا ال��ج��ودى إل��ى َوج��دَّ اس��ت��ج��ادة ع��ن��ه ف��اض م��ا ل��ه وغ��اض
ال��ب��س��ي��ط��ِة ف��وق ب��ال��ج��ي��ش��ي��ن س��ل��ي��م��ان ب��س��اط��ه ت��ح��ت ال��ري��ح وم��تْ��ن وس��ار
م��ش��ق��ِة ب��غ��ي��ر ب��ل��ق��ي��س َع��ْرُش ل��ه َس��بَ��ا ِم��ْن أُْح��ِض��َر ال��ط��رف ارت��داد وق��ب��ل
ج��ن��ِة روض ل��ه ع��ادت ن��وره وع��ن ع��ُدوِِّه ن��اَر إب��راه��ي��ُم وأخ��م��د
َع��ِص��يَّ��ِة غ��ي��َر ج��اءَتْ��ُه ذُِب��ح��ت وق��د ش��اه��ٍق ك��ل م��ن األط��ي��ار دع��ا ول��م��ا
��ِت ش��قَّ ال��ن��ف��س ع��ل��ى أه��واًال ال��س��ح��ر م��ن ��َف��ْت تَ��َل��قَّ ع��ص��اه م��وس��ى ي��ده وم��ن
��ِت ش��قَّ ول��ل��ب��ح��ر ��ت س��قَّ َدي��ًم��ا ب��ه��ا، ب��ض��رب��ٍة ع��ي��ونً��ا أج��رى ح��َج��ٍر وم��ن
ب��أوب��ِة إل��ي��ه ي��ع��ق��وَب وج��ه ع��ل��ى ق��م��ي��َص��ُه ال��ب��ش��ي��ر أل��ق��ى إذ وي��وس��ف
ُم��دَِّت ث��م أُن��ِزل��ت ل��ع��ي��س��ى ـ��م��اء ال��س��ـ م��ن م��ائ��دة إس��رائ��ي��ل آل وف��ي
ب��ن��ف��خ��ِة ط��ي��ًرا ال��ط��ي��ن وأع��اد ش��ف��ى ِع��ًدا وض��ح وم��ن أب��رى أك��م��ٍه وم��ن
ص��ي��غ��ت��ي ب��أُذِن��ك أَْل��َق��ْت م��ا اإلذن ع��ن ب��اط��نً��ا ال��ظ��واه��ر ان��ف��ع��االِت وس��رُّ
ف��ت��رِة ح��ي��ن ع��ل��ى خ��ت��ًم��ا ل��ه��م ع��ل��ي��ن��ا م��ف��ي��ض��ه��ا ال��ج��م��ي��ع ب��أس��رار وج��اءَ
ت��ب��ع��ي��ِة ع��ْن ل��ل��ح��َق َق��ْوَم��ه ب��ه داع��يً��ا ك��ان وق��د إال م��ن��ه��ُم وم��ا
ب��ال��رُّس��ل��ي��ِة50 ق��ام م��ن��ا ال��ح��ق إل��ى دع��ا وَم��ْن ن��ب��يٌّ م��ن��ه��م ف��ع��اِل��م��ن��ا

الفارض: ابن يقول أخرى قصيدة ويف

وش��غ��ل��ي ح��دي��ث��ي أن��ت��م ون��ف��ل��ي ف��روض��ي أن��ت��م

١٨٨٨م). سنة بريوت (طبع ص١٠٤، الفارض، ديوان رشح يف الغامض جالء خوري: أمني 50
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أَُص��لِّ��ي وق��ف��ت إذا ص��الت��ي ف��ي ق��ب��ل��ت��ي ي��ا
ك��ل��ي وج��ه��ت إل��ي��ه ع��ي��ن��ي نُ��ْص��َب ج��م��ال��ك��م
ال��ت��ج��ل��ي ط��ور وال��ق��ل��ب ض��م��ي��ري ف��ي وِس��رُّك��م
أه��ل��ي ف��ب��ش��ْرُت ل��ي��ًال ن��اًرا ال��ح��ي ف��ي آن��ْس��ُت
َل��َع��لِّ��ي ُه��َداَي أِج��ْد ف��َل��َع��لِّ��ي ام��ك��ث��وا ق��ل��ت:
ق��ب��ل��ي ال��ُم��ك��لَّ��م ن��ار ف��ك��ان��ت م��ن��ه��ا َدنَ��ْوُت
وص��ل��ي ل��ي��ال��ي ردُّوا ك��ف��اًح��ا م��ن��ه��ا ن��ودي��ت
ش��م��ل��ي ج��م��ع ف��ي ـ��م��ي��ق��ات ال��س��ـ ن��دان��ي م��ا إذا ح��ت��ى
ال��م��ت��ج��لِّ��ي َه��يْ��بَ��ِة م��ن دكٍّ��ا ج��ب��ال��ي ص��ارت
م��ث��ل��ي ك��ان م��ن يَ��دري��ه خ��ف��يٌّ ِس��رٌّ وال
ك��ل��ي51 ب��ع��ض��ي ص��ار ُم��ذ زم��ان��ي م��وس��ى وِص��رت

جيل، إىل جيل من املحمدي النور انتقال نظرية األشعار هذه مثل يف نلمس وهكذا
هو الرأي هذا أن ذكرنا وقد الصوفية، األقطاب يف النور هذا حل حتى نبي؛ إىل نبي ومن
من األئمة هم ملسو هيلع هللا ىلص محمد النبي بعد النور هذا َوِرَث الذي أن يف خالٍف مع الشيعة، رأي
تسلسل عن يَُعربِّ الشريازي هللا هبة الدين يف املؤيد اإلسماعييل الشاعر نرى ولذلك نسله؛

إمامه: مدح يف بقوله واألئمة األنبياء يف النور هذا

ال��زاه��َرْه ب��أن��واره��ا وأه��ًال ال��ط��اه��َرْه ال��ع��ت��رة ع��ل��ى س��الم
وال��ح��اض��َرْه ب��اِدي��ِه ال��خ��ل��ق أب��ي آدٍم ع��ل��ى بَ��ديٍّ��ا س��الم
ال��دائ��َرْه ب��غ��ى َم��ْن ع��ل��ى أُدي��رت ب��ط��وف��ان��ه َم��ْن ع��ل��ى س��الم
ال��ن��ائ��َرْه ب��ه ��ْت أح��فَّ غ��داة ال��س��الُم أت��اه َم��ْن ع��ل��ى س��الم
ج��ائ��َرْه ف��راع��ن��ٍة ُع��ص��اَة ب��ال��ع��ص��ا ق��اِه��ٍر ع��ل��ى س��الم
ن��اِص��َرْه َش��ُرَف��ْت ب��َم��بْ��َع��ِث��ه ال��ذي ع��ي��س��ى ال��رُّوح ع��ل��ى س��الم
اآلخ��َرْه ف��ي ال��ش��ف��اع��ِة َولِ��يِّ أح��م��ٍد ال��م��ص��ط��ف��ى ع��ل��ى س��الم

١٣١٠ه). سنة الخريية املطبعة (طبع ص٢٠٣، ج٢، الفارض، ابن ديوان 51
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ال��زاه��َرْه األنْ��ُج��ِم وأب��ن��ائ��ه َح��يْ��َدٍر ال��م��رت��ض��ى ع��ل��ى س��الم
ال��ق��اه��َرْه52 َص��اِح��َب أي��ا ل��دي��ك ف��َم��ْح��ُص��ولُ��ُه��ْم ع��ل��ي��ك س��الم

َسبََقُه، الذي اإلمام عن أََخذَُه املحمدي، النور هذا َمجمع هو الشيعة عند فاإلمام
يف رأينا ما نحو عىل القطب نظام فلهم الصوفية عند أما بعده، الذي لإلمام ويسلمه
املرصي الصويف األفراح أبي بن فارس أبي بن العزيز عبد ولكن الدسوقي. إبراهيم شعر
واألبدال سبعة، األقطاب «إن ومراتبهم: الصوفية درجات نظام يف قال ٧٠٣ه سنة املتوىف
والِخرض بمكة، مقيم وهو يجمعهم، والغوث أربعة، واألوتاد كذلك، النجباء وهم واألعني
سجادة بسط أو ضال، إرشاد أو ملهوف، إغاثة أشياء: أربعة عىل إال له حكم وال يجول
األبدال، عىل واألقطاب األقطاب، عىل يحكم والغوث مات، إذا الغوث تولية أو شيخ،
وَجَعَل غوثًا، بمكة قطبًا يكون من الِخرض َوىلَّ الغوث مات فإذا األوتاد، عىل واألبدال
الغوث صىل الِخرض مات فإن وهكذا، رشيًدا مكة وبدل بدًال، مكة وعني قطبًا َمكَّة بدل
قطب ويصري ِخًرضا، فيصري باسمه ورقة عليه فتسقط امليزاب تحت إسماعيل حِجر يف

وهكذا.»53 … غوثًا مكة
مراتب إىل اإلشارة إىل تدعونا للصوفية األفراح أبي ابن جعلها التي املراتب هذه
أربعة جزيرة حجة ولكل حجة، عرش اثنا الجزائر فحجج اإلسماعيلية، عند الدعاة
يقيم الذي الدعاة داعي جميًعا هؤالء ويرأس مأذونًا، داعيًا وثالثون داعيًا، وعرشون
يف يجعله َمْن وعلمائها الدعوة رجال كبار من يختار أن ولإلمام اإلمام، مع بالحرضة
ويُعرف — البابية مرتبة يف يجعله من يختار كما فقط، بالحجة فيُعرف الحججية مرتبة
رجال وترتيب اإلسماعيلية الدعوة ترتيب بني عالقة هناك بأن فالقول وإذن، — بالباب

علمي. تدعيم إىل حاجة يف ا فجٍّ قوًال يزال ال الصوفية
اإلسماعيلية رأي مع فيها يتفقون الصوفية من وغريه عربي ابن أرى أخرى ناحية
عىل الرسول إىل به يُوَحى الرشعي العلم بأن يقول كان عربي فابن الباطن، العلم هو ذلك
يرثه الذي األولياء خاتم من الويل يرثه إْرٌث فهو الويل عند الباطن العلم أما امَلَلك، لسان
بن السعود أبو ويقول املحمدية.54 الحقيقة أي: جميعه، الروحي الفيض منبع من بدوره

ص٢٨٦. الدعاة، داعي الدين يف املؤيد ديوان 52

ص٢٧٣. ج٢، الكامنة، الدرر حجر: ابن 53
ص٢٤. ج٢، الحكم، فصوص عفيفي: العال أبو 54
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شغل واملطلوب الظاهر، شغل «الطلب ٦٤٤ه: سنة املتوىف املرصي الصويف العشائر أبي
الفارض ابن ونظم بظاهر.»55 إال باطن يسلم وال بباطن، إال ظاهر يستقيم وال الباطن،

قوله: يف اآلراء هذه

ع��ل��ي��م��ِة ب��ذاك ن��ف��ٍس ف��ي ـ��م��ع��ال��م ال��ـ ب��ظ��اه��ر ال��ص��ف��ات أع��الم ِع��ل��م ف��ُخ��ذ
م��ش��ي��رِة ب��ذاك روٍح م��ن ـ��ع��وال��م ال��ـ ب��ب��اط��ن ع��ن��ه��ا ال��ذات أس��ام��ي وف��ه��م

به قال ما أهم هو الرأي وهذا والباطن، بالظاهر القول إىل الصوفية ذهب وهكذا
وعىل باطنًا، ظاهر لكل إن قولهم: إىل نسبًة بالباطنية ُعِرفوا حتى اإلسماعيلية الشيعة

مًعا.56 والباطن بالظاهر يعتقد أن املؤمن
عىل إال الباطن علم سرت رضورة يف اإلسماعيلية آراء مع الصوفية آراء وتتفق
يف ارتقى وكلما بقدر، إال الباطن بعلوم املستجيب يُفاتح ال بحيث ه، وُمْستَِحقِّ أهله
ما الزمان هذا «أهل ذلك: عن يقول الدسوقي إبراهيم هو وها ُمَفاتََحتُه، ازدادت املرتبة
معنى أو األسماء معنى أو الصفات معنى عن يسألون فهم املناَفَسة، إال عندهم بقي
بذلك ح يَُلوِّ أن فله املتمكن وأما عنه، السؤال باملبتدئ يليق ال وهذا الحروف، ُمَقطَّعات
املتصوف القريش مرزوق ويقول غري.»57 ال الكشف طريقة علمها فإن يستحق، ملن
اإلبداع.»58 عن الجالل سبحات استقرت كما العقول عن األزل أرسار «اْحتََجبَْت املرصي:
طالب، أبي بن عيلِّ نسل ِمْن باألئمة تامة رصاحة يف اعرتف الفارض ابن أن عىل
بيتي «أهل قال: النبي أن اإلسماعيلية قول ونََظَم عيلٌّ، به ُخصَّ الذي الباطن وبالتأويل
شيعي رجل وكأنه ذلك عن يُعربِّ الفارض فابن اهتديتم.» اقتديتم بأيهم النجوم مثل

يقول: فهو يتحدث

األئ��م��ِة وال��ت��اب��ع��ي��ن وأص��ح��اب��ه ال��ورى ال��رُس��ل ع��ن اس��ت��غ��نَ��ْت ِب��ِع��تْ��َرتِ��ِه

ص١٦١. ج١، الشعراني، طبقات 55

الدين. يف املؤيد ديوان مقدمة يف ذلك عن كتبناه ما راجع 56

ص١٦٥. ج١، الشعراني، طبقات 57

ص١٤٩. ج١، الشعراني، طبقات 58
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ب��ال��وص��ي��ِة ن��اَل��ُه ب��ع��ل��ٍم « «ع��ل��يٌّ ُم��ش��ِك��ًال ك��ان م��ا ب��ال��ت��أوي��ل وأوض��ح
ب��ال��ن��ص��ي��ح��ِة59 اه��ت��دى م��ن��ه ب��أي��ه��ُم اق��ت��دى َم��ْن ال��ن��ج��وم م��ث��ل وس��ائ��ره��م

الشاذيل الحسن أبي مثل — املتصوفة بعض وآراء اإلسماعيلية آراء بني االتفاق ومن
والقلم؛ واللوح وإرسافيل وميكائيل جربيل عن أخذ ملسو هيلع هللا ىلص النبي إن اإلسماعيلية: قول —
وهو ا، خاصٍّ مصطَلًحا اإلسماعيلية لها َوَضَع التي الُعلوية الحدود الخمسة من أي:
والداعي والحجة (اإلمام) الويص أََمدَّ النبي وأن والسابق، والتايل والجد والفتح الخيال
ويمد ُعلوية حدود خمسة عن يأخذ النبي فكأن الباطنية، العلوم بهذه واملكارس واملأذون
فقد الشاذيل أما الحدود. عن األخذ يف اإلسماعيلية رأي هذا جسمانية، حدود خمسة
أُسقى فإني اآلن وأما مشيش، بن السالم فعبد مىض فيما «أما فقال: شيُخَك؟ َمْن ُسِئَل:
هذا طبقاته يف الشعراني ويروي أرضية.»60 وخمسة سماوية، خمسة أبحر: عرشة من
إىل أنتسب «كنت قال: شيخه عن ُسِئَل عندما الشاذيل أن وهي أخرى، برواية الحديث
أبحر: عرشة يف أُعوُم بل أحد، إىل أنتسب ال اآلن وأنا مشيش، بن السالم عبد الشيخ
والروح وعزرائيل وإرسافيل، وميكائيل، وجربيل، وعيلٍّ، وعثمان، وعمر، بكر، وأبي محمد،
تقسيم يف اإلسماعيلية عند املستجيب يتحدث كان كما هنا يتحدث فالشاذيل األكرب.»61
ملسو هيلع هللا ىلص النبي الجسمانية حدوده َجَعَل الشاذيل أن غري وجسمانية، ُعلوية إىل الدينية الحدود
بعيلِّ إال الراشدين الخلفاء من بأحد يعرتفون ال اإلسماعيلية بينما الراشدين، والخلفاء
وقول اإلسماعيلية قول بني َفْرَق فال الُعلوية الحدود أما الوصاية، له الذي طالب أبي بن

باللوح. اإلسماعيلية قال بينما بعزرائيل، قال الشاذيل أن إال الشاذيل؛
االبن وأن الروحية، بالبنوة القول يف الدسوقي إبراهيم رأي مع اإلسماعيلية ويتفق
تنقطع الجسدانية النسبة قالوا: فاإلسماعيلية الجسد، ابن من منزلة أعظم الروحي
فراق بعد باقية النفوس جواهر ألن النفسانية؛ النسبة وبقيت األجسام اضمحلت إذا
النفساني فاالبن موته، بعد أبيه ِذْكَر يُْحِيي الجسداني االبن أن يَُظنُّ كان وإن األجساد،
أكثر وأستاذينا معلمينا نحن نذكر كما العلماء، مجلس يف أبيه ِذْكَر أحيا عاش إن أيًضا

ص١٠٦. الفارض، ابن ديوان رشح يف الغامض جالء 59

ص٢٧٩. ج٥، الذهب، شذرات 60

ص٧. ج٢، الشعراني، طبقات 61
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لعيلِّ قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن اإلسماعيلية، رواه ما ذلك ومن الجسدانيني،62 آباءنا نذكر مما
املرصي املتصوف به قال الرأي هذا فنفس األمة.»63 هذه أبوا وأنت «أنا طالب: أبي بن
إِْرث له الصلب فولد الصلب، َوَلد ِمْن َخرْيٌ القلب «َوَلد يقول: فهو الدسوقي، إبراهيم

64«. الرسِّ من الباطن إرث له القلب وَوَلد املرياث، من الظاهر
الرأي: هذا الفارض ابن ونظم

أب��وي65 م��ن ن��س��ب م��ن ب��ي��ن��ن��ا ال��ه��وى ش��رع ف��ي أق��رب ن��س��ب

أو بالفرتات القول الصوفية، بعض آراء مع اإلسماعيلية فيها اتفق التي اآلراء ومن
الرصاط إىل الناس ليدعو رسوًال يُرسل تعاىل هللا إن قالوا: اإلسماعيلية أن ذلك األدوار؛
آخر رسوًال هللا فريسل واألهواء، البدع فيها تَْكثُر فرتات الرسول بعد تأتي ولكن املستقيم،
بعده من األئمة ولكن الرسل، خاتم هو ملسو هيلع هللا ىلص ومحمد عليهم، حجة ويكون الناس لهداية
ينقيض أن إىل دوره يف عباده عىل هللا حجة وهم الهداية، يف مقامه يقومون الذين هم
بن محمد إليه ذهب اإلسماعييل الرأي هذا «املهدي». القيامة قائم بظهور الدور هذا
من بد فال واألنبياء، الرسل ورثة واألولياء العلماء كان «ملا قال: فقد الصويف جمرة أبي
— أتى الداعي طريقة انَْدَرَسْت فإذا والويل، والويل والعالم العالم بني تقع فرتات حصول
هللا، دون من األصنام عبادُة األنبياء فرتات يف يَْحُصل كان وملا ُدها، يَُجدِّ َمْن — زماٍن بعد
ذلك.»66 وغري باألقوال األفعال وتبديل والبدع األهواء عبادة األولياء فرتات يف يقع كذلك
بالحب القول إىل ذهبوا عنه نتحدث الذي العرص هذا يف مرص صوفية أكثر أن عىل
إبراهيم هو فها أدبهم، يف كله ذلك وَظَهَر الوجود. بوحدة قولهم بجانب واملشاهدة اإللهي

يقول: الدسوقي
ب��خ��ل��وت��ي ُس��ك��ًرا ال��ع��ش��اق ع��ن ف��تُ��ْه��ُت ال��م��ح��ب��ِة ب��ك��أس م��ح��ب��وب��ي س��ق��ان��ي

ص١١٦. ج٤، الصفا، إخوان رسائل 62

بمكتبتي». خطية «نسخة متفرقة مواضع يف املؤيدية املجالس الدين: يف املؤيد 63
ص١٦٥. ج١، الشعراني، طبقات 64

ص٦. الفارض، ابن ديوان ديباجة 65

ص١٥٩. ج١، الشعراني، طبقات 66
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ل��ُدكَّ��ِت ال��راس��ي��ات ال��ج��ب��ال ل��ُص��م أض��ا ل��و ال��ج��الل��ة ن��ور ل��ن��ا والح
ك��رِة ب��ع��د َك��رًَّة ع��ل��ي��ه��م أط��وف ح��اض��ًرا ك��ان ل��م��ن ال��س��اق��ي أن��ا وك��ن��ت
وق��وَّتِ��ي67 ش��ي��خ��ي ال��ل��ه رس��ول وأن وح��ك��م��ٍة ب��ِس��رٍّ ِس��رٍّا ون��ادم��ن��ي

مرتبته عن تحدث كما الوحدة، أصحاب رأي أظهر وقد أيًضا الدسوقي وقال
املحمدية: الحقيقة مكانة من املرتبة لهذه وما القطبية

وص��ورِة م��ع��نً��ى ك��ل ف��ي ف��ش��اه��دت��ه ِوج��ه��ِة ك��ل ف��ي ال��م��ح��ب��وب ل��ي ت��ج��ل��ى
ُم��نْ��يَ��ِت��ي ق��ل��ت: أن��ا؟ م��ن أت��دري ف��ق��ال: س��رائ��ري ب��ك��ش��ف م��ن��ي وخ��اط��ب��ن��ي
ح��ق��ي��ق��ِت��ي ع��ي��ن ال��ي��وم أن��ت ك��ن��ت إذا دائ��ًم��ا أن��ت أن��ا ب��ل م��ن��ات��ي، ف��أن��ت
ك��ن��س��خ��ِت��ي ُك��نْ��َت األش��ي��اءُ تَ��َع��يَّ��نَ��ت إذا ل��ك��ن��ه األم��ر ك��ذاك ف��ق��ال:
ن��س��ب��ت��ي ب��ت��ح��ق��ي��ق ب��ل ح��ل��ول ب��غ��ي��ر ب��ذاِت��ه ب��ات��ح��ادي ذات��ي ف��أوص��ل��ت
َس��ْرَم��ِديَّ��ِة ب��دي��ُم��وِم��يَّ��ٍة ل��ذاٍت م��ؤبَّ��ٍد ب��ق��اءٍ ف��ي ف��ن��اءً ف��ص��رت
ب��غ��ي��ب��ِت��ي ل��ش��غ��ل��ي ذات��ي ع��ن ل��ذات��َي س��ائ��ًال ف��أص��ب��ح��ت ع��ن��ي وغ��ي��ب��ن��ي
بُ��ْغ��يَ��ِت��ي غ��اي��ة وْه��ي ب��ذات��ي ل��ذات��ي م��ش��اه��ًدا ذات��ي م��رآة ف��ي وأن��ظ��ر
وع��ل��وِة وه��ن��د دع��د ع��ن ��َع تَ��َرفَّ م��ن��زًال ال��ق��ل��ب ج��ن��ة ف��ي ل��ه َخ��بَ��أُْت
ذروتِ��ي ح��ول م��ن ال��ك��ل م��دار ف��إن أَْم��ُرُه ال��م��ب��ارك ال��ق��ط��ب ذل��ك أن��ا
َع��ِم��يَّ��ِة ق��ل��وٍب ع��ن إال غ��ب��ت وال أف��ل ول��م ال��ع��ق��ول إش��راق ش��م��س أن��ا
ال��ص��ق��ي��ل��ِة ب��ال��م��راة ي��رون��ي ول��ي��س َص��ِديَّ��ٌة وْه��َي ال��م��رآة ف��ي ي��رون��ي
أم��ت��ي68 وال��ك��ل اآلراء ب��م��خ��ت��ل��ف أم��ٍة ك��ل ف��ي األن��ب��اء ق��ام��ت وب��ي

أن إىل الكاملية مشيخة ويل الذي — الصويف عيلٍّ بن محمد الدين قطب أقوال ومن
شعره: يف الوحدة مذهب أيًضا أظهر وقد ،٦٨٦ سنة مات

ص��ف��ات��ي ذم��ي��َم ح��ال��ي م��ن ْل��ُت بَ��دَّ ذات��ي ف��ي م��ش��رًق��ا رأي��ت��ك ل��م��ا
ل��ح��ظ��اِت��ي ِم��ْن واَج��ْه��ُت م��ا ل��ج��م��ي��ل ُس��ج��ًدا ف��ك��ري أس��راُر ��َه��ْت وتَ��َوجَّ

ص١٨١. ج١، الشعراني، طبقات 67

ص١٨١. ج١، السابق، املرجع نفس 68
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ش��ت��اِت��ي ب��َج��ْم��ع م��ح��اس��ن��ه��ا س��ارت ص��ورًة ُح��ْس��ِن��ك آي��اِت م��ن وت��ل��وت
ن��ي��اِت��ي ب��ص��دق ُس��ْك��ِري ع��ن ال��ص��ح��و ف��ي ُم��ع��ب��ًرا ف��ح��ل��ت أح��وال��ي وب��ل��وت
إث��ب��اِت وع��ن م��ح��ٍو ع��ل��ى َف��َع��َل��ْت ال��ُع��ل��ى ف��ي س��ري أح��وال وت��ح��ول��ت
آي��اِت م��ن أُْش��ِه��ْدُت ل��م��ا ن��ظ��ًرا م��روًح��ا ف��رح��ت ص��ف��ت��ي وت��وح��دت
ال��ش��ه��واِت غ��ف��ل��ِة ع��ن أن��ت��ه��ي ب��ل م��ت��ن��زًه��ا أش��ت��ه��ي أن أش��ت��ه��ي ال
س��ك��ن��ات��ي م��ن ك��ان ب��ن��ط��ق ش��ه��دت ب��واط��ن ظ��ه��ور ف��ع��ن ظ��ه��رت إن أن��ا
ال��ظُّ��ل��م��اِت69 ُدج��ى ف��ي تَ��ْخ��َف��ى ف��ال��ش��م��س َع��ذَْرتُ��ُه أق��ول م��ا ي��ج��ه��ل ك��ان م��ن

بالطناني املعروف األنصاري الدين زين ثابت بن صالح بن محمد بن ظافر وقال
الِخرق: أصحاب الصوفية الفقراء من وكان —

ب��ال��غ��زاِل ال��ت��ل��ف��ت ف��ي وت��زرى م��ن��ه��ا األغ��ص��ان ف��ت��خ��ج��ل ت��م��ي��س
ال��ج��م��اِل ش��ك��ل ب��ه أب��دت وق��د تَ��َغ��طَّ��ْت ب��أن ب��اإلزار وت��ح��س��ب
ب��ال��ه��الِل ل��ل��ن��واظ��ر وت��س��م��ح ع��م��ًدا ال��ب��در ت��غ��ط��ي ِل��َم س��ل��وه��ا
ال��زالِل ب��رد أل��ف��اظ��ه��ا وف��ي ن��اًرا ب��ال��ع��ت��ب ال��ح��ش��ا ت��ص��ل��ي ولِ��َم
ال��آلل��ي ع��ل��ى ال��ع��ق��ي��ق وأط��ب��ق��ت اع��ت��ص��ام��ي ب��م��ع��ص��م��ه��ا ف��ض��ح��ت ولِ��َم
ح��ال��ي م��ث��ل خ��ف��اء ف��ي ظ��ه��وًرا ع��ج��ي��بً��ا أم��ًرا ح��ال��ه��ا ويُ��ب��دي
ان��ت��ح��ال��ي ال��خ��ص��ر ل��ه��ا ح��اك��ى ف��ق��د وج��دي ال��ردف ب��وف��ر ح��اك��ت ف��إن
ح��الل��ي70 م��ن��ه��ا ال��ل��م��ى ع��ذب ك��م��ا ع��ذاب��ي ب��ه��ا ال��غ��رام ف��ي ح��الل

لنحسبه حتى الحسيني؛ الَغَزليني تعبري هو تعبريًا اإللهي حبه عن َ َعربَّ الصويف فهذا
إنه لقلنا: حاِلِه؛ وخفاءِ «وجده» عن قوله يف َظَهَرْت التي القرينة لوال الَغَزل شعراء من
الخيمي بابن املعروف — املنعم عبد بن محمد الدين شهاب قول هذا ومثل املتغزلني، من

٦٨٥ه: سنة املتوىف الصويف الشاعر
ب��دا ك��م��ا ال��ص��ب��اح ض��وء ل��ن��ا ف��ع��اد ب��دا ال��دُّج��ى م��ب��ادي ف��ي ب��ب��در ك��ل��ف��ت

ص٥٩. ج٨، الفراملو، ابن تاريخ 69
املرصية). الكتب بدار فوتوغرافية (نسخة ص١٦٩، ج٣، ،١ قسم العرص، أعيان الصفدي: 70
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وال��ه��دى ال��ض��الل��ة ال��ُح��س��ن ذل��ك ف��م��ن ُح��س��ِن��ِه ن��ور ُح��س��ن��ه ع��ن��ا ��َب وَح��جَّ
ه��دى ل��ه��ا َوَج��ْدُت ق��د ف��إن��ي ع��ل��ي��ه ص��ب��اب��ت��ي ون��ار دع��ن��ي ع��اذل��ي ف��ي��ا
ي��دا ع��اذل��ي ي��ا أع��ط��ي��ك ال ال��ده��ر م��دى ح��ب��ه ت��رك ع��ل��ى إن��ي ي��دي وه��اك
��َدا ُم��َس��هَّ ب��دري ح��ب ف��ي أو ل��ب��دري م��واص��ًال أب��ي��ت أن إال ال��ع��ي��ش ف��م��ا
َم��ْوِرَدا أن��ت ح��ب��ذا ع��ي��ن��ي دم��ع وي��ا م��ص��َط��ًل��ى أن��ت َح��بَّ��ذَا ق��ل��ب��ي ن��ار ف��ي��ا
وال��ِع��َدا ش��أن��ك ال��س��ل��وان ص��ح��ة وي��ا وم��رح��بً��ا أه��ًال ال��ح��ب ف��ي س��ق��م��ي ي��ا
ب��دا71 ق��د ال��ع��ام��ري��ة ون��ور وك��ي��ف م��ائ��ًال ال��ح��ب ِم��لَّ��ة ع��ن أرى ف��ل��س��ت

بن العزيز عبد بها وناَدْوا عربي ابن آراء أخذوا الذين املرصيني الصوفية ومن
وكان ٧٠٣ه، سنة املتوىف املنويف، العزيز عبد بالشيخ املعروف األفراح، أبي بن الغني عبد
يُْظِهر له بَِقيَْت التي مقطوعاته فمن ْق، نَُوفَّ فلم عليه العثور حاولنا شعر72 ديوان له

الوجود: وحدة يف آراءه فيها

ل��ح��دودي ج��اِم��ٌع َح��دٌّ يَ��بْ��َق ف��ل��م وج��ودي ف��ق��د ع��ن��د ب��ق��ائ��ي وج��دت
ق��ي��ودي وف��ك إش��ارات��ي ب��رم��ز م��ل��وًح��ا ض��م��ي��ري ع��ن س��ري وأل��ق��ي��ت
ب��ج��م��ودي ن��ائ��يً��ا ع��ن��ي ك��ن��ت وق��د ب��م��ع��اِرٍف دان��يً��ا م��ن��ي ف��أص��ب��ح��ت
ع��ه��ودي وِح��ْف��ظ م��ي��راث��ي ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ب��يِّ��ٌن ح��ك��م األم��ر ذاك ع��ي��ن وم��ن
س��ج��ودي ي��ك��ون ج��م��ع��ي م��ن��ت��ه��ى إل��ى وِوج��ه��ت��ي ُق��نُ��وت��ي ف��رق��ي م��ب��ت��دا ف��م��ن
ب��ع��ق��ودي وف��ى َق��ْد ص��ف��ائ��ي وب��ادي م��ط��رٍق غ��ي��ر م��ط��ل��ق ذات��ي وع��اك��ف
ث��م��ودي ن��ذي��ر آب��ائ��ي ف��ص��ال��ح ن��س��ب��ت��ي غ��ي��ر ن��ش��أت��ي أََم��َرتْ��ِن��ي وإن
وف��ودي73 ال��ق��ب��ول ن��ح��و م��ن ل��ت��أت��ي تَ��َج��رُّدي رح��اب ف��ي ع��ص��اي س��أُْل��ِق��ي

وفدوا الذين املتصوفة أوجدها التي اآلراء تلك مرص يف الصوفية أدب يف نرى وهكذا
بني انتشاًرا اآلراء أكثر كانت عربي بن الدين محيي آراء أن ورأينا الخارج، من مرص عىل

ص٢٣٤. ج٢، الوفيات، فوات شاكر: وابن ص٣٩٣. ج٥، الذهب، شذرات 71

ص٣٧٣. ج٢، الكامنة، الدرر 72
ص٣٢٣. ،٢ قسم العرص، أعيان الصفدي: 73
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آراء يَْقبَلوا لم مرص يف الصوفية بعض إن نقول: أن علينا الحق من أن عىل مرص. صوفية
الوجود بوحدة يقول من ر يَُكفِّ كان حميدة بن محمد فالشيخ عربي، بن الدين محيي
َفَعْلُت، هللا.» إال موجود «ال يقول: َمْن أقتل أن قدرت «لو القائل: فهو َقتْلهم، ويَُحلِّل
يكون أن اإلله ورشط نفسه؟ عن اآلالم دفع عن وعجزه وغائطه بوله يف هذا يقول فيما
تيمية ابن آلراء كانت كما الضالل.»74 أضل ِمْن هذا الحق! عني أنا يقول فكيف قادًرا،
الصوفية، من منهجه نهج َمْن وعىل عربي ابن عىل الطعن يف أَثٌَر مرص إىل وفوده عند
العسقالني، حجر ابن الوجود وحدة مذهب عىل طعنوا الذين من مرص علماء من ونذكر
خلدون وابن عربي»، ابن تكفري عىل الغبي «تنبيه بعنوان كتابًا َوَضَع الذي والبقاعي

وغريهم.
املتأخرين هؤالء إن «ثم مقدمته: يف خلدون ابن قول عند قليًال نقف أن نريد أننا عىل
منهم الكثري فذهب ذلك، يف توغلوا الحس وراء وفيما الكشف يف املتكلمني املتصوفة من
وغريه، له، املقامات كتاب يف الهروي مثل منه، الصحف وملئوا والوحدة، الحلول إىل
وكان قصائدهم. يف اإلرسائييل والنجم الفارض وابن العفيف وابن سبعني ابن وتبعهم
األئمة وإلهية بالحلول أيًضا الدائنني الرافضة من املتأخرين لإلسماعيلية مخالطني سلفهم
كالمهم، واختلط اآلخر، بمذهب الفريقني من واحد كل َب فأُْرشِ ألولهم، يُعرف لم مذهبًا
التي الحقيقة إذ خلدون، ابن عن صدر كيف ندري ال كالم فهذا عقولهم.»75 وتشابهت
بألوهة يقولون وال بالحلول يقولون ال اإلسماعيلية أن الحديث، العلمي البحث أثبتها
اإلسماعيلية، آراء تخالف الصوفية الوجود وحدة مذهب أن َقبْل ِمْن ذكرنا وقد األئمة،
بالشهود، اإلسماعيلية يقل ولم اإللهي، الحب اسمه يشء عن اإلسماعيلية من نسمع ولم
فيه وقع فيما املحدثني الباحثني بعض يقع أن عجب ومن باتٍّا. نفيًا الرؤية ينفون بل
باإلسماعيلية، متأثرين كانوا سبيله سلك ومن عربي ابن أن ُعون فيَدَّ قبل، من خلدون ابن
ألن ذلك اإلسماعيلية؛ الشيعة من واالتحاد والفناء الحلول يف آراءهم أخذوا الصوفية وأن

إليها. يذهب من ر تَُكفِّ بل بها، تقول وال اآلراء هذه إىل تذهب ال اإلسماعيلية

ص١٥٩. ج١، الشعراني، طبقات 74
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الفارض(٥٧٧–٦٣٢ه) ابن

الفارض، ابن هو األيوبي العرص يف الشعر حياة يف ظهرت صوفية شخصية أبرز لعل
ولكنه حماة، من أصله إن قيل: عيل. الحسن أبي بن عمر حفص أبو الدين رشف هو
عىل للنساء الفروض يثبت كان أباه ألن نسبًة الفارض بابن ولُِقَب مرص، يف ونشأ ُولَِد
كتابه يف العماد ويُحدثنا هجرية.77 ٥٧٧ سنة القعدة ذي يف بالقاهرة ُولَِد الرجال.76
بل وديانة، وعبادة وصيانة، عفاف يف أبيه كنف تحت الفارض ابن «نشأ الذهب: شذرات
الشافعية، بفقه اشتغل وترعرع َشبَّ فلما وِقنَاَعه، ِلبَاَسُه عليه أسدل وَوَرع وقناعة، ُزهد
وسلوك الخالء إليه ُحبَِّب ثم وغريه، املنذري الحافظ وعن عساكر ابن عن الحديث وأخذ

وتجرد.»78 فتزهد الصوفية، طريق
مضطرب، ذلك يف فالحديث الروحية؟ الناحية هذه إىل الفارض ابن اتجه كيف أما
عنها تحدثنا والتي العرص— ذلك مرصيف عىل طغت التي التصوف موجة أن إيلَّ ويَُخيَّل
نستطيع ال ونحن معارصيه، من غرْيَه غمرت كما وَغَمَرتْه، ْت اْمتَدَّ — السابق الفصل يف
الصوفية، حياته بدء الفارضيف ابن قابََلهم الذين الصوفية هؤالء عن قيل ما كل نقبل أن
نَِثُق أو الصوفية، ِعيها يَدَّ التي الخرافات هذه مثل يف نعتقد ال ألننا كراماتهم؛ عن وال
بالشيخ الفارض ابن عالقة عن قصص من روي ما فكل وإذن بالكرامات، يسمونه فيما

يشء. كل قبل للمناقب يُروى الذي القصص من عندي هي بغريه أو البقال
مرص، ترك الصوفية حياته بدأ أن بعد الفارض ابن فإن يشء، من يكن ومهما
من وأْكثََر الناس، عن فيها انقطع سنة عرشة خمس زهاء قىض حيث الحجاز، إىل ورحل

تائيته: يف يقول فهو بمكة، املحيطة األودية زيارة

وح��ش��ت��ي اإلن��س م��ن إذْ أُن��س��ي وب��ال��وح��ش ال��ف��ال إل��ى س��ك��ون أوط��ان��ي ب��ع��د ف��ل��ي

الفارض ابن وعاد اإللهي، الحب شعره يف وَظَهَر الصوفية، حالته ازدادت مكة ويف
يحظى أن استطاع الفارض ابن أن ويظهر ٦٣٢ه. سنة تويف أن إىل بها وظل مرص إىل

ص٣٨٣. ج١، خلكان، ابن 76
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أْمُرُه بلغ حتى به، أُعجبوا الذين املثقفني بعض بني ِشْعره وانترش معارصيه، باحرتام
به، تربًُّكا بالزيارة الفارض ابَن يبدأ أن إال أبى الذي العادل بن الكامل امللك السلطان
إىل وسافر اآلخر، املسجد باب من خرج لزيارته امللك بقدوم الفارض ابن َعِلَم فعندما
القصة هذه ْت َصحَّ فإن مات، أن إىل مريًضا وظل مريًضا، قليل بعد عاد ثم اإلسكندرية،
يعتز نفسه هو كان وما وتقدير، حب من له معارصوه يُِكنُّه كان ما عىل تدل فهي

الصوفية. بحالته
من كان أنه فهي الفارض ابن شعر من نستخلصها التي الصوفية اآلراء أهم أما

يقول: فهو اإللهية، الذات يف واالتحاد بالفناء القائلني

ِرف��ع��ت��ي ت��واض��ع ف��ي ان��ت��ه��ائ��ي وأُن��ه��ي م��ب��دئ��ي ات��ح��ادي ف��ي أُب��دي أن��ا وه��ا
ب��رؤي��ت��ي أراه��ا َم��ْرئِ��يٍّ ك��ل ف��ف��ي ل��ن��اظ��ري ال��وج��ود ت��ج��ل��ي��ه��ا ف��ي َج��َل��ْت

عربي ابن بمذهب يتأثر نراه ثم محبوبه، يف الفناء درجة إىل اإللهي حبه به بلغ فقد
ذكرناه. ما نحو عىل الوجود وحدة يف

مذهب عىل كان الفارض ابن أن إىل حلمي مصطفى محمد الدكتور الزميل ويذهب
التي اآلراء نفس هي الفارض ابن عند نجدها التي اآلراء وهذه أيًضا.79 الشهود وحدة
غريه عىل يمتاز الفارض ابن ولكن العرص، ذلك يف مرص صوفية من غريه عند نراها
واستحق اإلسالمي، العالم يف الصوفية شعراء أكرب من شاعًرا منه َجَعَلْت التي بشاعريته
النظم «له الفارض ابن أن إىل الذهب شذرات صاحب ويذهب العاشقني». «سلطان لقب
هذا صح فإن النجوم»،80 سائر بل النثرة منه تغار الذي والنثر الحلوم، أهَل يستخف الذي
قد الفارض ابن فيكون — الشعر عىل قدرته مثل له من عىل مستبَْعد غري وهو — القول
ُعِرَف مما أكثر بشعره الفارضُعِرَف ابن ولكن ونثًرا، شعًرا القويل الفن يف بأسهمه َب َرضَ
كانت التي الفنية بالبدعة متأثًرا كان أنه عىل يدلنا ديوانه يف ُجِمَع الذي وشعره بنثره.
امللك، سناء وابن الفاضل، القايض بها وتأثر الفاطمي، العرص أواخر وُكتَّاِب شعراءِ عند

حلمي. مصطفى محمد للدكتور اإللهي والحب الفارض ابن كتاب راجع 79
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وسماها األيوبي، العرص شعراء من وغريهم — أحيانًا — النبيه وابن األصفهاني، والعماد
هو الشعراء هؤالء فن به يختص ما وأخص الفاضل، القايض بمدرسة األدب مؤرخو
كانوا ولكنهم متكلفة، صناعة شعراء فهم اللفظي، والتالعب البديعية، الزينة يف اإلرساف
امُلجيد والشاعر اللفظية، الزينة عىل حرصهم مع املعاني عىل الحرص أشدَّ حريصني
التالعب عىل الحرص أفسد بينما معنى، من إليه يرمي ما بني ق يوفِّ كان الذي هو منهم
الذين الشعراء أحد كان إذن الفارض فابن املدرسة. هذه شعراء معاني من كثريًا اللفظي
وأرسف الشعر فن من الرضب بهذا َكِلَف أنه ويظهر البديعية، الزينة بمدرسة تأثروا
فيهبط أخرى أحيانًا ويفشل بفنه، فيسمو أحيانًا يوفق فكان ا، جدٍّ شديًدا إرساًفا فيه

يقول: وهو إليه انظر بشعره،

ال��ُم��ه��ِج ع��ل��ى أب��ق��ى إن ال��ح��ب ف��ي خ��ي��ر ال رَم��ٍق م��ن أب��ق��ي��ت م��ا ب��ق��ي��ة وُخ��ذ
م��م��ت��زِج ب��األرواح ال��ش��م��ائ��ل ح��ل��و رش��أ ه��ًوى ف��ي روح��ي ب��إت��الف ل��ي َم��ْن
ُه��ِج��ي ب��ال��غ��رام م��ح��بٍّ��ا رأي��ت ف��ه��ل أَح��ٌد ب��ه يُ��ْم��َدح ول��م ل��ؤم ف��ال��ل��وم

حدٍّ إىل — َق ُوفِّ الشاعر فإن لفظي، تالُعب من األبيات هذه يف يظهر مما فبالرغم
إليها، َقَصَد التي املعاني اللفظي تالعبُه يُْفِسد ولم أرادها، التي الصورة رسم يف — بعيد

األبيات: هذه له اقرأ ثم شعره، جمال يف سببًا اختارها التي األلفاظ كانت بل

ب��ه��ِج رائ��ٍق ل��ط��ي��ٍف م��ع��ن��ى ك��ل ف��ي ج��ارح��ٍة ك��ل ع��ن��ي غ��اب إن ت��راه
ال��ه��زِج م��ن أل��ح��اٍن ب��ي��ن تَ��أَلَّ��َف��ا إذا ال��رخ��ي��م وال��ن��اي ال��ع��ود ن��غ��م��ة ف��ي
ال��ب��ل��ِج ف��ي واإلص��ب��اح األص��ائ��ل ب��رد ف��ي ال��خ��م��ائ��ل غ��زالن م��س��ارح وف��ي
م��ن��ت��س��ِج األزه��ار م��ن ن��وٍر ب��س��اط ع��ل��ى ال��غ��م��ام أن��داء م��س��اق��ط وف��ي
األرِج أط��ي��ب ُس��ح��ي��ًرا إل��يَّ أه��دى إذا ال��ن��س��ي��م أذي��ال م��س��اح��ب وف��ي
ف��رِج ُم��س��ت��ن��زه ف��ي ال��ُم��دام��ة ري��ق ُم��ْرتَ��ِش��ًف��ا ال��ك��أس ثَ��ْغ��َر اْل��ِت��ثَ��اِم��َي وف��ي

إىل قيودها من وينطلق البديعية، الزينة يف تكلفه عن الشاعر يبتعد األبيات هذه ففي
وتعطينا املعنى، يف وتسمو اللفظ يف تَِرقُّ األبيات بهذه فإذا فنه، منها يستوحي الطبيعة
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ورقة الحس دقة من الفارض ابن عليه كان ما عىل تدل وروعة جمال فيها فنية صورة
التالعب يف مذهبه بني جمعت قد اليائية قصيدته ولعل الشعر، فن من والتمكن الشعور
بعض هي وها القافية، صعوبة من بالرغم نات امُلَحسِّ هذه عن ابتعاده وبني اللفظي،

القصيدة: هذه من أبياٍت

َط��ْي ُك��ث��ب��ان ع��ل��ى َع��ِرج ُم��ن��ِع��ًم��ا َط��ْي ال��ب��ي��د ي��ط��وي األظ��ع��ان س��ائ��ق
َح��ْي ال��ِج��زع ُع��ري��ب م��ن ب��ح��يٍّ ت َم��َرْر إن ع��ن��ي ال��ش��ي��ح وب��ذات
إَل��ْي ع��ط��ًف��ا ي��ن��ظ��روا أن َع��لَّ��ُه��م ع��ن��دُه��ْم ذك��ري واج��ِر وت��ل��طَّ��ف
َف��ْي ال��ش��وق ب��راه م��م��ا ل��ه م��ا ش��ب��ًح��ا ف��ي��ك��م ال��ص��بُّ ت��رك��ت ُق��ل
َط��ْي ال��ن��ش��ر ب��ع��د بُ��ردي��ه ف��ي الح ك��م��ا الح ع��ائ��ٍد ع��ن خ��اف��يً��ا
َل��ْي ال��ح��ي وال��ك��الم ع��ن��اء ع��ن ل��ه ذات��يٍّ��ا ال��ض��ر وص��ف ص��ار
ت��ت��أْي ل��م ع��ي��ن��ه ع��ي��ن��ي أنَّ أن��ه ل��وال ال��ش��ك ك��ه��الل
َح��ْي م��س��ل��وَب ُح��بِّ��ُك��ُم ف��ي ص��ار م��ث��ًال ح��ي��اٍة م��س��ل��وب م��ث��ل
َخ��ْي ي��س��ق��ط إذ ال��ط��رف ن��وء ض��ن إْن ج��اد ط��رًف��ا ل��ل��ن��أي ُم��س��ب��ًال
َل��ْي ي��ْع��ِط��ْف��ُه ل��م األوط��ان وع��ل��ى ن��ازًح��ا غ��ري��بً��ا أه��ل��ي��ه ب��ي��ن
يَ��تَ��أَْي ل��م ج��ان��ًح��ا وع��ل��ي��ك��م َع��نْ��ُك��ُم ص��ب��ًرا ِس��ي��َم إن ج��ام��ًح��ا
ط��ْي ال��ن��أي ُق��ب��ي��ل ال��ك��ش��ح ط��اِوَي ل��ه ك��ان م��ا ال��ك��اش��ح ن��ش��ر
َوَط��ْي إح��ي��اءٍ ب��ي��ن م��ا ي��ن��ق��ض��ي ُع��م��ره رم��ض��ان ه��واك��م ف��ي
َوِرْي رؤي��ا إل��ى ُم��ل��ت��اٍح ِج��دَّ ط��ي��ِف��ُك��ْم ِل��َص��دَّى ش��وًق��ا ص��اديً��ا
ِع��ْي ال��م��ح��ن��ة ف��ي وال��م��رء ح��ائ��ر أم��ُرُه إل��ي��ه ف��ي��م��ا ح��ائ��ًرا
وَك��أَْي ق��ول��ي ي��غ��ن��ي��ه ل��و ن��ال اِإلس��ى أع��ي��ا أًس��ى م��ن ف��ك��أِي��ن
رْي ت��ع��ري��ف ف��ي ال��ت��ع��ن��ي��ف َح��ذََر ��ُه َم��سَّ ُض��رٍّ إن��ك��ار رائ��يً��ا
َزْي ع��ل��م��ي ع��ن يَ��زوي��ه ب��اط��ن��ي م��ا ظ��اه��ر ع��ن أروي��ه وال��ذي
َف��ِت��ْي ع��رف��ان��ي ب��ع��د ك��ه��ًال ن��ي تُ��ن��ك��رو أنَّ��ى ال��ود أُه��ي��ل ي��ا
األح��ْي ��اب ال��شَّ إل��ى ال��ش��ي��ب ي��ج��ل��ب ع��ادًة ع��م��ري ال��غ��ادة وه��وى
َك��ْي الم ن��ص��بً��ا األف��ع��ال تُ��ك��س��ب ك��م��ا ال��ش��وق أك��س��ب��ن��ي ن��ص��بً��ا
َك��ْي ال��ُج��رح إل��ي��ه��ا ب��ال��ش��ك��وى زي��د ب��ال��ح��ش��ى ج��راًح��ا أش��ك��و وم��ت��ى
َك��ْي ال��ك��ي أل��ي��م اه��ا ت��ع��دَّ ال َك��َوْت ل��ي ع��ل��ي��ه��ا ح��س��ادي ع��ي��ن
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َك��ْي ال��ح��ب ف��ي ُم��س��ت��ب��س��ًال ول��ه��ا ب��اس��ًال أُدع��ى ال��ح��رب ف��ي ع��ج��بً��ا
َظ��ِب��ْي81 أو م��ه��اٍة ل��ْح��ُظ ص��اده أس��ًدا رأي��ت��م أو س��م��ع��ت��م ه��ل

نشك تجعلنا التي املقطوعات بعض غرامياته يف له الفارض ابن أن فيه شك ال ومما
هذه ويف اإلنساني، الَغَزل لون من إنها نقول: بل اإللهي، الحب مقطوعات من أنها يف

قوله: حالوة إىل فانظر أسلوبه، رقة تظهر املقطوعات

ُم��دام��ي ال��ح��ب��ي��ب أح��ادي��ث ف��إن ب��م��الم ول��و أه��وى م��ن ِذك��ر أِدْر
ب��خ��ص��اِم ُع��ذَّل��ي َم��َزُج��وه ول��و ص��ي��غ��ٍة ك��ل ع��ل��ى ي��ح��ل��و ِذك��ره��ا ف��ل��ي
س��الِم ِب��َرد أط��م��ع ل��م ك��ن��ت وإن ��ري ُم��بَ��شِّ ب��ال��وص��ال َع��ذول��ي ك��أن

يُجرد كان كما البديعية املحسنات شعره يف يصطنع الفارض ابن نرى وهكذا
الكافية: قصيدته من املقطوعة هذه اقرأ ثم منها. شعره

أع��ط��اَك��ا ق��د ف��ال��ُح��س��ن وت��ح��كَّ��م ل��ذاَك��ا أه��ٌل ف��أن��ت دالًال ِت��ْه
َك��ا َوالَّ ق��د ال��ج��م��اُل ف��ع��َل��يَّ ق��اٍض أن��ت م��ا ف��اق��ِض األم��ر ول��ك
ِرَض��اَك��ا ف��ي��ه ك��ان م��ا ف��اخ��ت��ي��اري اخ��ت��ب��رن��ي ه��واك ف��ي ِش��ئْ��َت وب��م��ا
َل��ْوَالَك��ا أك��ن َل��ْم إذ أَْوَل��ى ب��َي م��ن��ي أن��ت ح��ال��ٍة ك��ل ف��ع��ل��ى
أك��ف��اَك��ا م��ن ول��س��ت وخ��ض��وع��ي ذُلِّ��ي ال��ت��ح��ك��م ع��ن وك��َف��ان��ي
اْل��َه��َالَك��ا اس��ت��ل��ذ ال��ه��وى س��ب��ي��ل ف��ي ح��ي ب��ل َه��اِل��ٌك ال��ح��ي ف��ي ل��ك
َك��ا َخ��الَّ م��ا ع��ن��ه تَ��َخ��لَّ��يْ��َت ل��و ل��ع��ت��ٍق ي��وًم��ا رقَّ م��ا ِرقٍّ َع��بْ��ُد
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الفاطميني عن الُخطبة قطع أن بعد بمرص دولة يؤسس أن األيوبي الدين صالح استطاع
عمًال األوسط؛ الرشق بالد من كبريًا قسًما دولته إىل يضم أن واستطاع ٥٦٧ه، سنة
هذه توحيد إىل ترمي التي السياسة وهي زنكي، الدين نور عن أخذها التي بالسياسة
ُقوَّاتُها احتلت التي الصليبية اإلمارات يواجه أن يستطيع حتى اإلسالمية البالد من البقعة
األوىل. املسلمني ِقبلة املقدس بيت وخاصة — الهامة املدن وبْعَض الشام ساحل معظم
إمارات بني متفرقني كانوا املسلمني أن بعده من الدين وصالح زنكي الدين نور رأى
عىل بالصليبيني أمرائها من أمريٌ ويستعني اآلخر، للبعض بعضها يكيد ضعيفة صغرية
أصبح أن عليه ترتب الذي األمر شديًدا؛ ضعًفا املسلمني حال أضعف مما آخر؛ أمرٍي
البالد يف الصليبيني طمع وازداد ُمَقاَوَمتُها، السهل من ليس البالد يف مكانٌة للصليبيني

العالم. من واملسلمني اإلسالم َمْحو يف طمعوا إنهم حتى اإلسالمية؛
املسلمني حالة لعالج وسيلة خري أن — وكياسته نظره ببُعد — الدين صالح أدرك
بُقًوى الصليبيني يواجه أن يستطيع حتى شعثهم؛ ويلم كلمتهم ويجمع بينهم يوحد أن
ُكْفًرا أََشدُّ ﴿اْألَْعَراُب الكريمة: القرآنية اآلية يذكر الدين صالح وكان كاملة، موحدة
سبيل يف األعداء يساعدون املنافقني األعراب من كبريًا عدًدا أن يعلم وكان َونَِفاًقا﴾،
يأَمَن أن فأراد عاجلة، منفعة ِلَقاءَ اإلسالم يف وإخوانهم أوطانهم وباعوا معدودة، دراِهَم
الدين صالح بدأ ُكلِّه لهذا والنفاق؛ بالكفر تعاىل هللا دمغهم الذين األعراب هؤالء َرشَّ
إخضاعهم له تم إذا حتى املنافقني، األعراب هؤالء ومع اإلسالمية اإلمارات مع حروبه
الصليبية، اإلمارات إىل املتحدة بجموعهم َقَصَد أرسته، أفراد بعض عليهم وَوىلَّ لسلطانه
والعرشين السابع الجمعة يوم يف املقدس بيت استعاد أن إىل بعضها، ينتزع أن واستطاع

٥٨٣ه. سنة رجب من
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مع حروبه سيما وال — الدين صالح خاضها التي الحروب هذه أن فيه شك ال ومما
رقدته بعد شعورهم وأيقظت األقطار، جميع يف املسلمني حماسة أْلَهبَْت قد — الصليبيني
«الشعور الحديث: االصطالح عليه نطلق أن نستطيع ما بينهم وأوجدت قرون، عدة
الفرنسية الثورة آثار من أَثٌَر بها والشعور القومية أن من فبالرغم اإلسالمية»، بالقومية
إبان به ونادوا الشعور بهذا شعروا الوسطى القرون يف املسلمني فإن الحديث؛ العرص يف
الشعور، هذا عن امُلعرب اللسان هو — ونثًرا شعًرا — األدب وكان الدين، صالح حروب
من الكبري العدد هذا نجد أن يَُروعنا الشعراء دواوين أو التاريخ كتب تصفحنا وإذا
العربي الشعر موضوعات عىل جديًدا أَُعدُّه الذي — الفن هذا يف قيلت التي القصائد
الشعراء من كبري عدد الفن هذا يف واشرتك اإلسالمية، بالقومية الشعور فن وهو —
أفراد بأحد أو الدين بصالح يتَّصلوا لم الذين هؤالء حتى اإلسالمية، البالد مختلف يف
وُمِحيَْت اإلسالمية، الوحدة أو اإلسالمية بالقومية الشعور ذلك إىل دفعهم إنما أرسته،
وعزة اإلسالم» «نرص فكرة محلها وَحلَّ األعاجم، عىل العرب ل تَُفضِّ التي الشعوبية فكرة
من كل ينرص تعاىل هللا وأن وأعجمي، عربي بني فرق ال إخوة املسلمني وأن اإلسالم،
أكثر التي الجليلة السامية املعاني هي هذه الكافرين، ضد املسلمني انتصار عىل يعمل
إحدى يف يقول امللك سناء ابن هو فها الدين، صالح مدح يف ينشدون وهم الشعراء منها

حلب: بفتح يهنئه — قصائده

��ل��ِب ال��صَّ ب��ي��ع��ُة ذلَّ��ت أي��وَب وِب��ابْ��ِن ال��ع��رِب ِم��لَّ��ة ع��زَّت ال��ت��رك ب��دول��ة
َح��َل��ِب ِم��ْن ِم��ْص��ُر وص��ارت ِم��ْص��َر أرض م��ن َح��َل��ٌب َغ��َدْت أي��وٍب اب��ن زم��ان وف��ي
وال��َح��َرِب ب��ال��ح��رب أو وال��ص��ل��ح ب��ال��ص��ف��ح َم��ْم��َل��ك��ٍة ك��ل دان��ت أي��وَب والب��ن
ال��غ��َل��ِب ع��ل��ى م��دل��ول ال��ع��زاي��م إل��ى ��ِت��ِه ِب��ِه��مَّ م��ن��ع��وٌت ال��ن��ص��ر ��ر ُم��َظ��فَّ
ب��ال��ش��ه��ِب واألف��الك ب��ال��خ��ل��ق واألرض ي��خ��دم��ه ال��م��ح��ت��وم ب��ال��َق��َدِر وال��ده��ر
ال��َع��ذَِب ُم��ْص��َف��رَّة م��ن ال��ن��ص��ر ��ة ُم��بْ��يَ��ضَّ أب��ًدا راي��ات��ه م��ن ال��خ��ل��ق ويَ��ج��ت��ل��ي
ال��رُّتَ��ِب ع��ن ب��ت��ع��ال��ي��ه��ا م��ع��ص��وم��ة ع��اص��م��ٍة أي ك��ان��ت ال��ع��واص��م إن
ال��ن��وِب ن��وب��ة واَص��َل��تْ��ه��ا وال ك��ال دائ��رة دور ع��ل��ي��ه��ا ق��ط دار م��ا
يُ��ِص��ِب ل��م األف��ق ب��ق��وس رم��اه��ا ول��و ِب��بُ��ْغ��يَ��ِت��ِه يَ��ْظ��َف��ْر ل��م ال��ده��ر رام��ه��ا ل��و
يَ��ِث��ِب ول��م ع��ن��ه��ا ق��وائ��م��ه خ��ارت م��ن��ت��ص��ًرا األب��راج أس��د أت��ى ول��و
تَ��ِغ��ِب ل��م َوْه��َي ع��ن��ه��ا غ��اب وط��ال��م��ا م��ن��ازل��ه أع��ل��ى ف��ي ال��ن��ج��م ج��ل��ي��س��ه
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��ُح��ِب ال��سُّ م��ن ب��ئ��ٍر ف��ي ال��دل��و ك��واك��ب أرش��ي��ة وال��ب��رق ع��ط��ش��ت إذا ت��ل��ق��ى
َص��بَ��ِب ف��ي ��ح��ب ال��سُّ ت��ب��غ��ي ال��ع��واص��م إال َص��َع��ٍد ف��ي ��ح��ب ال��سُّ ت��روم ال��ق��الع ك��ل
ال��طَّ��َل��ِب ف��ي أَوَْغ��ْل��َت ق��د ال��ن��ج��م َط��اِل��َب ي��ا َم��ْط��َل��بُ��ُه ال��ن��ج��م م��ن��ال م��ن أت��ى ح��ت��ى
ال��ذَّنَ��ِب َم��ْوِض��َع م��ن��ه ال��رأس ل��َص��يَّ��َر ط��اَع��تَ��ُه وَّاُر ال��دَّ ال��َف��َل��ُك أب��ى ل��و َم��ْن
ك��ال��ح��بَ��ِب وال��ب��ي��ض��ات ك��ال��م��وج وال��ب��ي��ض ُم��ل��ت��ط��ًم��ا ال��ب��ح��ر ي��ق��ود إل��ي��ه��ا أت��ى
َل��َه��ِب وم��ن م��اءٍ م��ن ال��ن��ق��ي��ض��ي��ن ب��ي��ن س��واب��ق��ه��ا ف��ي م��ن��ه ال��ف��وارس ت��ب��دو
ال��ب��ل��ِب ع��ن الْس��تَ��ْغ��نَ��ْوا ال��ح��رب ع��وائ��د َح��ِف��ُظ��وا أن��ه��م ول��وال م��س��ت��ل��ئ��م��ي��ن
ال��َح��َط��ِب ��ال��ة َح��مَّ ال ��بْ��ي ال��سَّ ��اَل��ة َح��مَّ ق��ف��ل��وا إذا م��غ��ازي��ه��م م��ن ج��م��ال��ه��م
��ل��ِب ال��سُّ ال��ق��ن��ا أط��راف أس��ن��ة إال يُ��َق��بِّ��لُ��ُه ال ب��رك��ن م��ن��ه��ا ف��ط��اف
ُق��ُط��ب ع��ل��ى األع��ل��ى ب��رج��ه��ا م��ن ودار ف��ل��ٍك ع��ل��ى األق��ص��ى ح��ول��ه��ا م��ن وَح��لَّ
��َرِب ال��ضَّ م��ن أح��ل��ى أو ال��ش��ه��د م��ن أح��ل��ى ت��م��نُّ��ُع��ه ك��م��ع��ش��وق وم��ان��ع��ت��ه
َغ��َض��ِب وال ِح��ْق��ٍد ب��ال ع��ن��ه��ا وس��ار َح��نَ��ٍق وال غ��ي��ظ ب��ال ع��ن��ه��ا ف��َم��رَّ
ل��ل��ُك��تُ��ِب ال��ُك��تَّ��اُب َط��َوت ك��م��ا ط��يٍّ��ا ك��ت��ائ��بُ��ُه وأه��ل��ي��ه��ا ال��ب��الَد ت��ط��وي
ال��ل��ج��ِب ت��ي��اره م��ن ي��ه��زأ ي��ظ��ل ل��ج��ٍب ذا ف��ي��ه ف��أل��ق��ى ال��ف��رات واف��ى
وال��خ��ب��ب ك��ال��ت��ق��ري��ب ف��ي��ه َف��َع��ْوُم��ه��ا أن��ف��س��ه��ا ال��ت��ي��ار ف��ي ال��ج��رد ب��ه رم��ت
ال��خ��َش��ِب ِذلَّ��ة ي��رض��ي ل��ي��س ف��ِع��زُّه��ا ح��وام��ل��ه��ا ت��غ��دو أن ب��ال��س��ْف��ِن ت��رَض ل��م
��رِب ال��سَّ ال��دم ب��ح��ر ف��ي ال��ع��وم ت��ع��لُّ��م ب��ه ال��ف��رات ق��ط��ع َع��لَّ��َم��َه��ا وك��ان
وال��لَّ��بَ��ِب ال��ُع��رف ف��وق ��ُع يُ��َرصَّ ُدرٍّا ف��واق��ع��ه م��ن وأل��ق��ى وج��اَوَزتْ��ُه
تُ��ِج��ِب ل��م ال��خ��وف ول��وال ل��ل��خ��اط��ب��ي��ن ُدِع��يَ��ْت أن ق��ب��ل أج��اب��ت ب��الٍد إل��ى
ال��َخ��ِرِب ك��ال��ج��وس��ق ع��ام��ره��ا ل��ع��اد َدْع��َوتِ��ِه َق��بْ��ِل ِم��ْن يُ��وس��ًف��ا تُ��ج��ب ل��م ل��و
َه��َرِب ف��ي وال��ق��وم َرَه��ٍب ف��ي ف��ال��م��دن ب��ه��ا ال��م��ال��ك��ون َوَف��رَّ وخ��اف خ��اف��ت
ب��ُم��ْح��تَ��ِج��ِب ُم��ْل��ٌك وال ع��ل��ي��ه م��ن��ه��ا ب��ُم��ْم��تَ��ِن��ٍع ح��ص��ٌن ف��ال اس��ت��ج��اب��ت ث��م
وال��ط��َرِب ال��ل��ه��و ب��ك��أس ُس��ك��ارى َوُه��ْم وص��بَّ��َح��ُه��ْم َه��مٍّ ف��ي م��ن��ه وأص��ب��ح��وا
وال��ش��ن��ِب ال��ث��غ��ر ب��ل��ث��م ال��ث��غ��ور ع��ن واش��ت��غ��ل��وا ال��ع��ي��ش ل��ن��ع��ي��م ت��ف��رغ��وا
َدِرِب س��ائ��س أو ف��ِط��ن ب��م��ال��ٍك م��م��ال��ك��ه��ا ت��ْظ��َف��ر ل��م ال��ج��زي��رة أرض
َص��ِب��ي ِب��َع��ْق��ِل أو خ��ص��ي ب��رأي إال ُم��َدبِّ��ُره��ا يُ��َدبِّ��ْره��ا ل��م م��م��ال��ك
ال��َوَص��ِب م��ن ��ْت َص��حَّ ك��م��ا ال��ف��س��اد م��ن ف��انْ��َص��َل��َح��ْت ال��دي��ن ص��الح أت��اه��ا ح��ت��ى
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ك��ال��ل��ِع��ِب ال��ِج��د ك��أن ح��ت��ى ب��ال��ج��دِّ ُم��ْك��تَ��ِرٍث َغ��يْ��ر ف��ي��ه��ا ال��ِج��د واس��ت��ع��م��ل
يَ��َه��ِب ول��م ال��دن��ي��ا يَ��َه��ُب ال��ذي َف��ْه��َو ِه��ب��ًة ب��ع��ض��ه��ا وأع��ط��ى ح��واه��ا وق��د
��ل��ِب ب��ال��سَّ ال��م��س��ل��وب ع��ل��ى يَ��ُم��نُّ وق��د م��م��ال��ك��ه م��ن��ه أُِخ��ذت ال��ذي يُ��ع��ط��ي
ال��ذَه��ِب ع��ن ال��ج��دوى ف��ي ��ع ت��رفَّ ك��م��ا ل��س��ائ��ل��ه ال��ج��دوى ف��ي ال��ُم��ْدَن وي��م��ن��ح
ال��َح��َل��ِب ُح��ل��وة ل��ب��الد وَوص��ل��ه ح��ل��ب رب��ع��ه��ا ع��ن ص��دَّه رأت وم��ن
م��ك��ت��ئ��ِب َوْج��َه وأب��دت إل��ي��ه م��ن��ه��ا م��ف��ت��ق��ٍر َك��فَّ وم��دت ع��ل��ي��ه غ��ارت
َك��ثَ��ِب ع��ن ن��ادت��ه إذ ال��ص��ل��ح وأك��ت��ب ع��واِط��ُف��ُه ف��واف��ت��ه��ا واس��ت��ْع��َط��َف��تْ��ُه
ُم��ن��ق��ِل��ِب غ��ي��ر وب��رٍج ل��ل��ص��اع��دي��ن ُم��نْ��َخ��ِف��ٍض غ��ي��ر ب��أُْف��ٍق م��ن��ه��ا وَح��لَّ
ك��ِذِب ب��ال وم��واله��ا ال��م��ل��وك م��ل��ك وص��اح��ب��ه َم��يْ��ٍن ب��ال ال��ف��ت��وح ف��ت��ح
ال��ع��ج��ِب ف��ض��ل��ه م��ن ع��ج��بً��ا ال ف��ص��ار م��ش��ب��ه��ة م��ن��ه أت��ان��ا ك��م وم��ع��ج��ز
ال��نُّ��ُج��ِب آب��ائ��ك ع��ن إرث��ك ف��ال��ف��ت��ح ب��ه األن��اِم أَْوَل��ى ي��ا ب��ال��ف��ت��ح تَ��ه��نَّ
ل��ُم��ْك��تَ��ِس��ِب َك��ْس��ٌب ل��ُم��دَِّخ��ٍر ذُْخ��ٌر ل��م��ف��ت��خ��ٍر َف��ْخ��ٌر ذا ف��ف��ت��ح��ك واْف��َخ��ْر
تَ��ِط��ِب ل��م أن��ت ول��وال ب��م��ال��ك��ي��ه��ا َخ��بُ��ثَ��ْت ب��ع��دم��ا ذاب��ت ال��ع��واص��م ب��ك
َح��َل��ِب ف��ي ال��ف��ت��ي��ان َف��تَ��ى ل��ي��ِل ف��داء ش��ارق��ه ذر ص��ب��اح ك��ل ف��ل��ي��ت
ن��س��ب��ي ذوي م��ن ول��ي��س��وا وس��اك��ن��ي��ه��ا س��اك��ن��ه��ا أن��ت ب��الًدا أُِح��بُّ إن��ي
َس��بَ��ِب ب��ال ُح��بٌّ وه��ل األن��ام دون م��اِل��َك��َه��ا أَْص��بَ��ْح��َت ق��د ألن��ك إال
ف��أِب��ي أب��ي ع��ن إرث��ي ب��ي��ت��ك وح��ب وي��دي ي��دي ف��ي ذُخ��ري ��ك ك��فِّ ف��ج��ود
ُم��ْق��تَ��َض��ِب إِثْ��ِر ف��ي ُم��ْق��تَ��َض��بً��ا ف��ج��اء تَ��َغ��زُّلِ��ِه ع��ن ِش��ْع��ِري َم��ِدي��ُح��َك أَْل��َه��ى
ب��ي1 ال��م��ل��ي��ح��ة أن وال ال��رح��ي��ل ي��وم ل��ي ال��ص��ب��اب��ة أن ال ف��ي��ه أق��ل ف��ل��م

مِللَّة انترصوا الدين صالح منهم الذين األعاجم األتراك بأن قصيدته بدأ فالشاعر
االنتصار هذا وبفضل الدين، صالح بفضل انترص اإلسالم وأن لإلسالم، أي العرب؛
وأصبحت مرص، من جزءًا حلب صارت إذ حقيقية وحدة الشام مع مرص وحدة أصبحت
إليه يرمي كان ما عىل يدالن القصيدة مطلع يف البيتان وهذان حلب. من جزءًا مرص
قوى املتحدة بالبالد يالقي أن يستطيع حتى اإلسالمية البالد توحيد من الدين صالح

بحيدر العثمانية املعارف دائرة طبع الحق، عبد الدكتور نرش بعدها، وما ص٩ امللك، سناء ابن ديوان 1

بالهند. آباد
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الشاعر يميض ثم املسلمني، لتفرق اإلسالمية البالد يف طمعوا الذين املستعمرين األجانب
له. هللا وتأييد الجيش هذا وقوة الدين صالح جيش وصف يف

بصورة الدين صالح يمدح فهو امُللك َعَلم بن يحيي املرصي اس النحَّ ابن الشاعر أما
يقول: فهو أخرى،

��نَ��ِن وال��سُّ ال��َف��ْرض ح��ي��اة م��ع��ي��د وي��ا وال��ي��َم��ِن وال��ش��ام��ي��ن ال��م��ص��ر م��ال��ك ي��ا
ال��ف��تَ��ِن م��ن وال��دن��ي��ا ال��دي��ن وم��ن��ق��ذ خ��واذلُ��ُه َع��زَّْت إذ ال��ح��ق ون��اص��ر
ق��رِن ف��ي وال��ت��وف��ي��ق س��ع��دك ن��ج��وم ب��رَح��ْت ال واإلح��س��ان ال��ُح��س��ن ي��وس��ف ي��ا
وال��ِم��نَ��ِن واألرزاق ب��ال��م��ال وُج��ْدَت َم��نِّ��ِه��ُم ب��ع��د ب��م��اٍل ال��م��ل��وك ج��اد
ال��ب��دن ف��ي ال��روح َم��ح��لَّ إال أص��ب��ح��ت ف��م��ا ال��وج��ود إلص��الح بُ��ِع��ثْ��َت ل��ق��د
ال��وث��ِن ع��اب��د إال ع��ن��ك وي��ن��ث��ن��ي أِش��ٌر ك��اف��ر إال ي��داج��ي��ك وم��ا
ال��زم��ِن ع��ب��دك م��ن األذى إل��ي��ك ي��ش��ك��و زِم��ن ال��ق��وى م��ظ��ل��وم ع��دل��ك ب��ب��اب
ب��ال��ِم��نَ��ِن ال��دي��ن ل��ت��ق��ي ب��س��ط��ت��ه��ا يَ��ٌد ال��تَّ��َالف ب��ع��د م��ن ت��الف��ت��ه وإن
ال��ه��ت��ِن ج��ودك ع��ن م��ف��ت��ق��ًرا إل��ي��ك ص��اح��ب��ه ك��ان إذ ل��ه ع��ن��اء ف��ال
وال��ع��َل��ِن ��ر ال��سِّ ف��ي س��ي��رت��ه وُح��ْس��ن دول��ت��ك��م م��م��ل��وك ال��وف��ا ف��ي ُم��َج��رٌَّب
ال��يَ��َم��ِن م��ن وال��ب��ش��رى ال��يُ��ْم��ن م��ن أت��ى وم��ا ال��م��ب��ي��ن وال��ف��ت��ح ب��ال��ِف��ْط��ر ُه��نِّ��ئْ��َت
وال��ِف��ط��ِن األف��ه��ام إل��ى ال��س��رور س��رى ق��د ال��م��ع��ظ��م ال��م��ول��ى ال��م��ل��ك ُم��ق��دم
ال��ُم��َؤِن ج��م��ل��ة م��ن َغ��َدْت ح��ت��ى ـ��ع��ب��ي��د ال��ـ ف��ي ال��م��م��ال��ك ت��ف��ري��ق ق��وم��ك ع��لَّ��م��ت
ي��زِن ذي اب��ن ُم��ْل��ك خ��ادم��ه ت��خ��وي��ل س��م��اح��ت��ه أدن��ى وم��ن أت��اك ف��ق��د
ف��ن��ِن2 ف��ي ال��ع��م��ري غ��رد م��ا ب��ال��ن��ص��ر م��ن��ف��رًدا ال��ع��ل��ي��اء ذروة ف��ي زل��ت ال

الدين بها أحيى وأنه العربية، البالد أكثر َمَلَك بأنه يمدحه املرصي اس النحَّ فابن
الشاعر ولكن الفتن، من والدنيا الدين أنقذ وأنه وُسننه، بفرائضه الصحيح اإلسالمي
البالد يف َحلَّ وأنه الوجود»، إلصالح «بُِعَث الدين صالح أن إىل فذهب َمْدحه، يف باَلَغ
أكاد وال الوجود، إلصالح بُِعَث نبيٍّا الدين صالح من جعل فكأنه بالبدن»، الروح «محل
شاعر إليها ذهب التي املبالغة هذه بمثل امللوك من ملًكا مدح الشعراء من شاعًرا أعرف

ص١٢٢. ج٢، القرص، خريدة األصفهاني: العماد 2
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بُِعَث، نبيٍّا الدين صالح جعل الشاعر أن ومع اإلسالم، لنرصة َعِمَل ملك مدح يف مسلم
أنَّ إىل الشاعر يذهب بل املبالغة، هذه عليه أََخذَ عرصه رجال من أحًدا أعرف لم فإني
عليها جرى التي املبالغة لون من كلها وهي للوثن، عابد عنه وامُلْزَورُّ كافر، بَْعثَته جاِحد
سيما وال األيوبية، الدولة يف املدح شعراء نَْهَجُهم ونََهَج الفاطمي، العرص أواخر شعراء
تختص ما فأََخصُّ الفاضل، القايض بمدرسة تسميتهم إىل املؤرخون ذهب الذين الشعراء
ما نحو عىل — املستحيل حد إىل تذهب قد التي الشديدة املبالغة هذه املدرسة هذه به
وشاد ُمَحبَّبًَة، املبالغة هذه وكانت — ومدرسته الفاضل القايض عن حديثنا يف سنذكره
هذا ذََهَب املرصي اس النحَّ فابن — العرص هذا بعد جاءوا الذين سيما وال — النقاد بها

الدين. صالح مدح يف املذهب
يقول: الدين صالح مدح يف مماتي بن األسعد قصيدة ومن

ش��م��ِم ذو ك��ال��رئ��م أه��ي��ٌف ال��َخ��ِي��ِم ف��ي ال��ِخ��ي��م ك��ري��م ي��ا
ال��ظُّ��َل��ِم م��ن داٍج ف��ي م��ن��ه َط��َل��َع��ْت إذ ل��ل��ش��م��س ع��ج��ب��ي
ال��ع��ج��ِم ف��ي ال��ط��رف وُرم��اة ل��واح��ظ��ه تُ��ص��م��ي ال ك��ي��ف
ال��ح��رِم ف��ي ال��ص��ي��د ي��ح��ص��ل م��ا ل��ك��م ال��م��ح��ب ق��ل��ب تَ��ِص��ْد ال
ل��ألم��ِم ال��ل��ه ب��راه ُم��ذ َم��ِل��ًك��ا ي��ا ال��دي��ن ص��الح ي��ا
ِن��َع��ِم3 ف��ي اإلس��الم وغ��دا ِن��َق��ٍم ف��ي ال��ك��ف��ار أض��ح��ت

املسلمون فيه يرتع وما الدين، صالح نقمة من الكفار يعانيه ما إىل يشري فالشاعر
نعيم. من

الدين صالح مدح يف بشلعلع املعروف املفضل بن جعفر الفضل أبو الشاعر وقال
أيًضا:

وال��ن��ْص��ُر ال��ع��ز ب��ك م��خ��ص��وًص��ا زال وال وال��ق��ْه��ُر ال��ذل أع��دائ��ك إل��ى ع��داك
ال��دْه��ُر أح��وال��ك ت��ص��ري��ف ف��ي ي��ط��ي��ع��ك ُم��ص��ِل��ًح��ا ل��ل��دي��ن ال��دي��ن ص��الَح وُدْم��َت
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ال��ذْع��ُر ي��ج��ن��ب��ه أم��ر ف��ي ب��ب��ق��ي��اك ك��ون��ه ش��اء َم��ْن ل��إلس��الم وأب��ق��اك
ال��ُخ��ْض��ُر4 ال��ق��ض��ب ن��س��ج��ه ح��اك��ت ال��ن��ص��ر م��ن م��الب��ًس��ا األغ��ر ال��م��ل��ك ع��ل��ى ُم��ف��ي��ًض��ا

ُعلُوِّ فكرة هي فالفكرة اإلسالمي، الدين لصالح بالدوام الدين لصالح يدعو فالشاعر
الذروي: بن الحسن أبو الشاعر يقول هذا ومثل يشء، كل قبل واملسلمني اإلسالم شأن

يُ��ْغ��ِم��ُض ق��ب��ل م��ن ك��ان م��ع��نً��ى ال��م��ج��د م��ن وال��ظ��ب��ا ��م��ر ب��ال��سُّ ال��دي��ن ل��م��ت��ن ش��رح��ت
تَ��نْ��ُق��ُض ال��م��ه��اب��ة م��ن��ك َس��َرْت أن إل��ى َك��يْ��َدُه يُ��بْ��ِرُم ال��روم ج��ي��ش ك��اد وم��ا
ت��م��ض��م��ُض ال��ح��دي��د ب��أم��واه ث��غ��وًرا ف��أْص��بَ��َح��ْت ال��م��س��ل��م��ي��ن ث��غ��ور َح��َم��يْ��َت
ي��نْ��بُ��ُض5 ال��ن��ف��س ُق��َوى ع��ن ِع��ْرق ف��ي��ه وم��ا تَ��َرْك��تَ��ُه ح��ت��ى ال��ك��ف��ر م��ل��وك أَس��ْرت

انظر ثم اإلسالمي، الدين إىل الدين صالح أداه بما اإلشادة يف الشعراء يستمر وهكذا
اإلسالمي العالم أنحاء جميع يف الشعراء أظهر إذ القدس؛ فتح يف الشعراء قاله ما إىل
الوحدة هذه عىل دليل الفرح بهذا فشعورهم الصليبيني، عىل املسلمني بانتصار َفَرَحُهم
املجاور: بن يوسف الدين نجم قول ذلك فمن الدين، صالح لها يعمل كان التي اإلسالمية

أه��ي��ِف أغ��ي��د ل��ص��ف��ات م��رس��وم��ة ق��ص��ي��دٍة س��م��اع م��ن أض��ي��ق ال��وق��ت
ُم��ْخ��تَ��ِف ال��غ��واي��ة م��ع ف��ي��ه وال��ه��زل ُم��ِب��يَّ��ٌن ال��زم��ان ه��ذا ف��ي ال��ِج��د
ي��وس��ِف ال��م��ظ��ف��ر أب��ي ال��ج��ه��اد ُس��ب��ل إل��ى وال��ه��ادي ال��م��ه��ديِّ ب��ال��ن��اص��ر
ال��م��وق��ِف ف��ي ب��ج��ه��اده وت��ج��م��ل��ت أح��م��د ِم��لَّ��ة أرك��ان ق��وى ش��دَّت
م��ت��رف��رِف أب��ن��ائ��ه ع��ل��ى ح��دب وال��ٍد أك��رم ل��ل��دي��ن غ��دا م��وًل��ى
ال��م��ص��ح��ِف َح��دَّ اإلن��ج��ي��ل ف��ي وأق��ام تَ��ثْ��ِل��ي��ِث��ِه��ْم م��ن ال��ت��وح��ي��د أَنْ��َص��َف ق��د
ت��ص��وِف زه��د ��ل��م ال��سِّ غ��داة ول��ه ��ٍه تَ��َف��قُّ بَ��ْح��ُر ال��ح��رب ف��ي ل��ه َم��ِل��ٌك
أح��رِف ب��س��ب��ع��ة ي��ق��رأه ف��ل��ذاك ��ٌل م��ف��صَّ ال��ج��ه��اد ف��ي أُن��زل وع��ل��ي��ه
��ِف ت��ك��شُّ ط��ول ب��ع��د م��ن وس��ت��ْرتَ��ه وأَق��ْم��تَ��ه م��ح��م��د دي��ن أح��ي��ي��ت
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ت��ش��ت��ف��ي ق��ل��ي��ٍل ع��ن ب��ل وص��دوره��ا ث��أره��ا ت��ط��ل��ب ال��ل��ه ج��ن��ود ج��اءت
ح��ف��ي ت��ؤم��ل��ه ب��م��ا اإلل��ه أن م��وق��نً��ا ح��ق��ك وت��ق��اَض ب��ه��ا ف��ان��ه��ض
م��ج��ف��ج��ِف ك��ل ف��وق ال��ك��ري��ه��ة ي��غ��ش��ى م��ج��ف��ج��ٍف ك��ل األت��راك ف��ت��ي��ة ه��م
خ��ِف��ي ط��رٍف م��ن إل��ي��ه ي��ن��ظ��رون ال ش��ج��اع��ًة ال��ِح��م��ام ي��خ��وض��ون ق��وم
وال��م��ص��ط��ِف��ي6 ال��م��ص��ط��َف��ى َدرُّ ل��لَّ��ه دي��ن��ن��ا ل��نُ��ص��رة اص��ط��ف��ي��تَ��ُه��ُم أن��ت

العرص، هذا يف املسلمني َغَمَرت التي الفكرة نفس يكرر املقطوعة هذه يف فالشاعر
به وتذهب املسلمني، تفرق بسبب َضُعَف أن بعد شأنه وإعالء اإلسالم نرص فكرة وهي
بسبعة امُلنزل الكتاب هذا يقرأ املمدوح وأن الجهاد، يف القرآن عليه أُنِزل أنه إىل املبالغة
هللا. سبيل يف الجهاد لهذا اختارهم الذين األتراك من الدين صالح جنود إىل أشار ثم أحرف،

املرصي: النسابة أسعد بن محمد الجواني الرشيف قصيدة اقرأ ثم

تُ��ْك��َس��ُر وال��ف��رن��ج��ة يُ��ف��ت��ح ال��ق��دس أُب��ِص��ُر ب��ع��ي��ن��ي م��ا م��ن��اًم��ا أت��رى
ي��ت��ط��ي��ُر وزوال��ه��ا ب��زوال��ه ال��ذي ال��رج��س م��ن ق��م��ت وق��م��ام��ٌة
ي��ؤس��ُر َم��ِل��ي��ٌك ل��ه��م ذاك ق��ب��ل يُ��َر ول��م م��ص��ف��وٌد ال��ق��ي��د ف��ي وم��ل��ي��ك��ه��م
واس��ت��غ��ِف��روا ف��س��بِّ��ح��وا ال��رس��وُل َوَع��َد ال��ذي وال��ف��ت��ح ال��ل��ه ن��ص��ر ج��اء ق��د
ال��م��ْح��َش��ُر ل��ألن��ام ال��ق��ي��ام��ة ف��ي ه��و ال��ذي ال��ق��دس ��َر وَط��هَّ ال��ش��آم َف��تَ��َح
يُ��ذك��ر وم��اذا ل��ه ي��ق��ال م��اذا ِل��م��ح��م��ٍد َف��تْ��ُح��ه ه��ذا ك��ان َم��ْن
األط��ه��ُر اإلم��اُم ُع��َم��ُر ف��اُروُق��ه��ا ِل��َف��تْ��ِح��ه��ا أن��ت ال��ص��دي��ق ي��وس��ف ي��ا
ح��يْ��َدُر ال��ن��ب��وة ن��ص��ِر ف��ي وألن��ت ب��ع��ده ال��ش��ري��ع��ة ع��ث��م��ان وَألَنْ��ت
ت��ت��ب��ْخ��تَ��ُر ب��ه وال��دن��ي��ا ي��خ��ت��ال ب��ه ع��ج��ٍب م��ن اإلس��الم َغ��َدا َم��ِل��ٌك
ي��ن��ث��ُر وال��م��ه��ن��د يَ��نْ��ظ��م ف��ال��رم��ح وِض��راب��ه َط��ْع��ن��ه ونَ��ْظ��م نَ��ثْ��ر
��ُر تُ��َع��فَّ ال��ج��ب��اه ح��ي��ث خ��واش��ٌع ن ال��ع��ي��و ح��ي��ث خ��واض��ٌع ال��رق��اب ح��ي��ث
ِم��نْ��بَ��ُر ه��اٍم ف��ك��ل ال��س��ي��وف ف��ي��ه��ا ل��ه َخ��َط��بَ��ْت ف��إن َج��ْم��ٌع غ��ارات��ه
تُ��ْه��َدُر دم��اء أو ن��ع��اًال ت��ح��ذى ب��س��ن��اب��ك ط��ل��ى إال ت��رى ال إذ
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وس��ن��وُر ط��ل��ى ع��ن��ه ف��ي��ص��ده��ا ال��ث��رى ت��ط��أ أن ت��خ��ت��ار وص��واف��نً��ا
ت��ت��َع��ثَّ��ُر7 ل��ك��ن��ه��ا ب��ه��ا َع��َرٌج وال َع��ِرًج��ا ال��ِع��دا ُج��ثَ��ِث ع��ل��ى ت��م��ش��ي

من حلم الصليبيني أيدي من وانتزاعه القدس فتح حقيقة أن يرى هنا فالشاعر
وُقيد أسريًا أُِخذَ قد الصليبيني مليك وأن الرجس، عنها سيزال القمامة كنيسة وأن األحالم،
كبري قسط عىل الصليبيني ملوك أن املسلمني بني السائد الشعور كان أن بعد باألصفاد
املسلمون أحرزه الذي النرص هذا وأن قبل، من األرس يف أحدهم يقع فلم الشجاعة، من
يَْعِرض أن الطريف ومن عليه، هللا صلوات الرسول به وُِعَد الذي والفتح» هللا «نرص هو
الناس فيه سيُحرش الذي املكان هو القدس إن تقول: التي الشعبية القصة لهذه الشاعر
الفتوحات هذه يديه عىل ْت تَمَّ الذي الدين صالح يصف أن الشاعر شاء ثم القيامة. يوم
بن «عيلُّ وهو عفان»، بن «عثمان وهو الخطاب»، بن «عمر وهو الصديق، يوسف فهو
الفتوحات امتدت يديهم عىل الذين الراشدين الخلفاء صفات جمع أنه أي طالب»؛ أبي
َوْصف يف أخذ ثم نة. والسُّ بالكتاب العمل يف لُوها ُحمِّ التي األمانة عىل وحاَفظوا اإلسالمية
«الرمح جعل أنه هي ا حقٍّ تعجبني التي الصورة ولكن جيشه، وَوْصف األعداء يف طعناته
قصيدته، الشاعر ينظم كما القتىل ينظم الرمح أن االستعارة فهذه ينثر»، واملهند ينظم
الصور بني يؤلِّف خالق خيال عىل تدل كتابته، الكاتب ينثر كما الدماء ينثر واملهند
إليها. يُسبق لم جديدة الصورة هذه أن إيلَّ ويَُخيَّل البيت، هذا مثل يف َفنُّه ويَْظَهر املختلفة،
أرسلها التي قصيدته الجويني عيلٍّ بن الحسن عيلٍّ أبي الُكتاب فخر للشاعر واقرأ

يقول: القدس، فتح بعد مرص من

ب��ره��اُن ال��ف��ت��ح ف��ه��ذا ف��ي��ه��م ش��ك َم��ْن أع��واُن ال��ُم��ْل��ك ل��ه��ذا ال��س��م��اء ُج��ن��د
وأزم��اُن أزم��اٌن َق��بْ��ُل َم��َض��ْت وق��د زم��ٍن ف��ي ي��ح��ك��ي��ه م��ا ال��ن��اس رأى م��ت��ى
أث��م��اُن ب��األف��ع��ال ال��ش��ك��ر س��وى ل��ه وم��ا األن��ب��ي��اء ف��ت��وح ال��ف��ت��وح ه��ذا
ه��ان��وا وم��ا ي��وًم��ا َض��ُع��ُف��وا وم��ا ص��ي��ًدا ي��ِدِه ف��ي ال��ص��يْ��َد ال��ف��رن��ج م��ل��وك أْض��َح��ْت
ون��س��واُن ول��داٌن ال��ف��رن��ج��ة خ��ْوف َوُه��ُم غ��ودروا ُم��لُ��وٍك ُف��ُح��وِل م��ن ك��م
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آذاُن م��ن��ه وُص��م��ت ع��ن��ه��ا ف��ح��ام ط��راب��ل��س ب��م��ل��ك��ش��اه اس��ت��ص��رخ��ت
س��ك��راُن َوْه��و ويُ��ح��وى يُ��ط��وى ـ��إس��الم ال��ـ نَ��َظ��َر ب��ع��ده م��ن َم��ِل��ٌك َوَك��ْم ه��ذا
وع��م��ي��اُن ُص��مٌّ أن��ص��اره ـ��إس��الم وال��ـ ت��ْص��ُرُخ ال��ل��ه ب��الُد ع��اًم��ا ِت��ْس��ُع��ون
ِم��ع��واُن ل��ل��ِم��ع��وان ه��و َم��ْن ب��أم��ر َدْع��َوتَ��ُه��ْم ال��دي��ن ص��الُح َل��بَّ��ى ف��اآلن
ك��ان��وا ُم��ذْ األم��الك ِه��م��م ل��ه��ا َس��َم��ت وم��ا ال��ف��ت��وح ه��ذي ادُِّخ��رت ل��ل��ن��اص��ر
ُس��ل��ي��م��اُن؟ أم ه��ذا داوُد ال��ن��اس ل ف��ق��ا ال��ع��زي��ز ب��ال��ن��ص��ر ال��ع��رش ذو ح��ب��اه
وب��ل��داُن أق��ط��اٌر م��ن��ه ��رت ف��ُط��هِّ م��ص��ط��ل��ًم��ا ل��ل��ش��رك غ��دا ش��ه��ٍر ن��ص��ف ف��ي
َم��ْرَواُن؟ أي��ن ب��ل َواِل��ُدُه��ْم؟ أي��ن ب��ل وإخ��وتُ��ُه؟ ع��ن��ه��ا َم��ْس��َل��َم��ٌة ف��أي��ن
إن��س��اُن األرض م��ل��وك م��ن يُ��ِب��ْدُه��ُم ل��م ف��ال��ف��رن��ج��ة س��واه ع��م��ا وَع��دِّ
وق��رآُن آي��اٌت ف��ي��ه تَ��نَ��زَّل��ت ل��ق��د ال��ن��ب��ي ع��ص��ر ف��ي ال��ف��ت��ح ذا أن ل��و
وِخ��ذَْالُن ش��ؤٌم ي��بَ��ْرِق��ُع��َه��ا غ��دا وق��د ال��ص��ل��ي��ب ُع��بَّ��اد أوج��ه ُق��بْ��َح ي��ا
َخ��زَّاُن األرض وم��ل��وك َم��َل��ْك��ت��ه م��ا س��ائ��َر ال��ع��رش إل��ه ع��ن��د َخ��َزنْ��ت
ح��ي��راُن َوْه��َو ويُ��ل��ف��ى يُ��ض��ام أن م��ن تَ��ْح��ُرُس��ُه ل��إلس��الم يُ��بْ��ِق��ي��ك ف��ال��ل��ه
ي��ق��ظ��اُن وال��ن��ص��ر ِس��نَ��ة ف��ي ف��ال��ك��ف��ر ُس��نَّ��ًة ب��ه��ا أك��ِرم ُس��نَّ��ة وه��ذه
ُص��ْل��بَ��اُن — ال��ع��رش رب دون — م��ع��ب��وُدُه َم��ْن ق��ام��ع اإلي��م��ان، ِك��ْل��م��ة ج��ام��ًع��ا ي��ا
دي��واُن8 ال��دي��ن ص��الح ألْج��ِر يُ��ط��وى ف��م��ا ال��ع��ب��اد دي��واَن ال��ل��ه ط��وى إذا

عىل يهجم فهو النرص، لهذا فرحه تُظهر التي النفسية الشاعر هذا ثورة إىل فانظر
ال وأنه الفتح، يديه عىل تم الذي امللك لهذا أعوان السماء جند بأن بيت أول منذ موضوعه
يقول: أن يريد الثاني البيت ويف يقدمه، برهان أكرب الفتح هذا ألن ذلك؛ يف مطلًقا يشك
إليه آل ما عن تحدث أن وبعد األنبياء، بفتوح أشبه َفتْح وأنه معجزة، الفتح هذا إن
املسلمني ملوك عىل ينعي أخذ ثم َصيًْدا، أصبحوا يَّد الصِّ امللوك هؤالء وأن الفرنج ملوك
ْت وُصمَّ خافوا، بل املسترصخني، دعوة يُلبُّوا ولم الصليبيني أمام َضُعفوا الذين السابقني
الدين صالح وَلبَّى األمر، انقلب فقد اآلن أما َلذَّاته، عىل تََهاَلَك منهم ملك وكل آذانهم،
كان لو أنه إىل فذهب الفتح، هذا عن حديثه يف الشاعر هذا غاىل حتى املكلومني؛ رصخة
الدينية العاطفة هذه املقطوعة هذه يف والظاهر وقرآن، آيات فيه ألُنِزلت النبي عهد يف

ص١٠٤. ج٢، الروضتني، شامة: أبو 8

92



اإلسالمية والقومية الشعر

ْنا َعربَّ ما وهو اإلسالمية، األقطار جميع يف السنوات تلك يف مسلم كل عىل سيَطَرْت التي
اإلسالمية. بالقومية بالشعور عنه

صالَح يَْمَدحوا لم الذين الشعراء لشعر مثاًرا الدين صالح حروب كانت وهكذا
كل عىل َطَغْت التي الدينية الناحية لهذه مدحوه إنما فحسب، النوال يف طلبًا الدين
ناحية، من هذا اإلسالمية. الوحدة برضورة شعورهم عن صادًقا تعبريًا وكانت املسلمني،
كبريًا عدًدا حوله وَجَمَع العلماء، ويحب الشعر يحب الدين صالح كان أخرى ناحية ومن
أنشأ الدين صالح أن ننىس وال األحيان، أكثر يف يالزمونه كانوا والعلماء الشعراء من
اإلمام بجوار مدرسة َعَمَر فقد مرص، يف نة والسُّ الجماعة أهل مذهب إلعادة مدارس عدة
ُعِرفت التي املدرسة للشافعية وبنى بالقاهرة، الحسني مسجد بجوار وأخرى الشافعي
سعيد ودار للحنفية، مدرسًة الفاطمي الوزير عباس دار جعل كما التجار، زين بابن
كله ذلك عىل وأوقف بيمارستان القاهرة داخل بالقرص وبنى للصوفية، خانقاة السعداء

جيدة.9 أوقاًفا
الناحية يف أثره بجانب العقلية الناحية عىل أثر ذا الدين صالح كان النحو هذا وعىل
مآثره. وعن عنه للحديث واسًعا مجاًال الدين صالح مآثر يف الشعراء َوَجَد وقد األدبية،
الشاميون وإخوانهم املرصيون والشعراء مزدهرة، الشعراء مرصودولة الدين صالح جاء
الفاطمية مرص أدب كتاب يف منه يشء عن تحدثنا مما — األدبي الرقي من درجة عىل
(عرص العرص هذا شاهد فقد الدين، صالح عهد يف القوي الشعر هذا تيار واستمر —
وابن امللك، سناء وابن الفاضل، القايض أمثال: الشعراء كبار من عدًدا الدين) صالح
البالط كونوا هؤالء وغريهم، املنجم وابن الذروي، وابن مماتي، وابن رفاعة، وابن عرام،
رأيناها التي الشعر نهضة فإن وإذن الدين. صالح عهد يف نجده الذي الفني األدبي
أغايل ال بل الفاطمية، الدولة بانقراض تنقرض ولم استمرت الفاطمي العرص أواخر يف
املتعددة النواحي هذه وبفضل الدين، صالح شخصية بفضل قوًة ازدادت إنها قلت: إن
العرص ذلك يف الشعر تيار َقوَّْت التي الدوافع من ولعل الدين. صالح بها ُعِرَف التي
أبرز من الفاضل والقايض املرصية، الوزارة رأس عىل الفاضل القايض شخصية وجود
الشعراء جمع يف أثره له كان كما الفني، اللون هذا إىل الشعر توجيه يف الشخصيات
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الساعاتي، ابن َوَفَد كما واستْكتَبَُه، األصفهاني العماد قدم الذي فهو الدين، صالح حول
ُزمرة إىل وانضموا مرص، عىل وغريهم الجويني عيلٍّ وأبو الشاتاني، والَعَلم وعرقلة،
من الشعراء َ وملجأ العرص، ذلك يف العربي الشعر َة حاِرضَ القاهرة فأصبحت شعرائها،
جميًعا الشعراء هؤالء فيه اشرتك الذي الرئييس املوضوع وكان اإلسالمية، األقطار جميع
وإذن عنه. والدفاع شأنه وَرْفع اإلسالم بعزة والشعور اإلسالمية، الوحدة موضوع هو
مما جميًعا، املسلمني بني القومية الفكرة ألوان من لون الوسطى العصور يف َظَهَر فقد
انهزم بها القوي والشعور الوحدة هذه فبفضل اإلسالمي، التاريخ يف خطرها لها كان

ذلك. بعد التتار انهزم كما الشام، يف إماراتهم وتركوا الصليبيون
السياسة هذه عىل يحافظوا أن الدين صالح خلفاء يستطع لم أسف بكل ولكن
كان ما مثل االنقسام إىل وعادوا وتشاحنوا، تفرقوا بل دولتهم، س مؤسِّ وضعها التي
بعد أخرى مرة ينَْشُطوا أن الصليبيون واستطاع وهانوا، فَضُعفوا قبل، من عليه األمر
اضطر بحيث كلمتهم، وتَفرُّق انقسامهم بسبب املسلمني ملوك بني يدب الضعف رأوا أن
وهنا هجرية، ٦١٦ سنة املقدس بيت تخريب إىل دمشق صاحب عيىس املعظم امللك
النساء وخرج عظيمة، ضجة البلد يف وَوَقع املأساة: هذه عن يحدثنا املحاسن أبا أترك
ومزقوا شعورهم، وقطعوا واألقىص، الصخرة إىل وغريهم والشيوخ والبنات املخدرات،
وما وأهاليهم، أموالهم وتركوا هاربني، خرجوا ثم الفعال، هذه من أشياء وفعلوا ثيابهم،
وبعضهم مرص، إىل بعضهم فتوجه الطرقات؛ بهم وامتألت تَُصبِّحهم، الفرنج أن َشكُّوا
عىل ويربطنها ثيابهن يمزِّْقن املخدرات البنات وكانت دمشق، إىل وبعضهم الَكَرك، إىل
لهم كانت التي األموال ونُِهبت والعطش، الجوع من كثري خلق ومات الحفا، من أرجلهن
وذَمَّ درهم، نصف النحاس والرطل دراهم، َة َعَرشَ الزيت القنطار ثمن وبََلَغ بالقدس،

ذلك: يف العلم أهل بعض فقال امُلَعظََّم، الناُس

ال��م��ح��رم ف��ي ال��ق��دس وأخ��رب ال��ح��م��ي��ا ح��ل��ل رج��ب ف��ي

القدس: خراب يف الطور قايض الحنفي هللا عبد بن محمد الدين مجد القايض وقال

ك��أن��ج��ِم رب��وٍع م��ن ت��ب��ق��ى م��ا ع��ل��ى ُم��َس��لِّ��ًم��ا ال��ش��ري��ف ال��ق��دس ع��ل��ى م��ررت
ال��م��ت��ق��دِم َع��ْص��رن��ا ِم��ْن م��ض��ى م��ا ع��ل��ى ص��ب��اب��ًة م��ن��ي ال��ع��ي��ن دم��وع ف��ف��اض��ت
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ُم��ذم��ِم ل��ئ��ي��ٍم ��ْي َك��فَّ ع��ن ��َر وَش��مَّ رس��وم��ه ��ى يُ��َع��فَّ أن ع��ْل��ج رام وق��د
ُم��َس��لِّ��ِم أو س��ائ��ٍل أو ل��ُم��ع��ت��ب��ٍر َخ��لِّ��ه��ا ي��م��ي��نُ��َك ُش��لَّ��ْت ل��ه: ف��ق��ل��ت
ُم��ْس��ِل��ِم10 ك��ل ف��ي ال��ظ��ن وه��ذا ب��ن��ف��س��ي َف��َديْ��تُ��ه ب��ال��ن��ف��وس يُ��ف��دى ك��ان ف��ل��و

اإلسالم فيها انترص التي األيام تلك عىل يبكي الحنفي الدين مجد فالشاعر
بنفسه، القدس فدى لو تمنى وأنه بالقدس، َحلَّ ملا الدفني أََلَمه ويُْظِهر واملسلمون،
جميًعا املسلمني شعور أن والواقع ُمْسِلم. كل شعور هو بل فحسب، شعوَره هذا وليس
الشعور هذا مختلفني؛ كانوا فقد الحكام، بخالف — اإلسالمية الوحدة شعور وهو —
العالم ساد الذي الشعور هذا يف واضًحا نراه ثم السابقة، القصيدة يف واضًحا نجده
أن وكيف الثاني، فردريك لإلمرباطور املقدس بيت عن الكامل امللك تنازل عندما اإلسالمي
املجلس هذا يف وخطب املدينة، بجامع مجلًسا َجَمَع دمشق النارصصاحب امللك أخيه ابن
ويف والعويل، بالبكاء يضجون الناس جعل ما الجوزي؛ ابن سبط الدين شمس الحافظ

منها: التي قصيدته املجاور ابن الشاعر أنشد الحادثة هذه

ب��ال��بُ��ُك��راِت اآلص��اَل ال��بُ��ك��ا ف��ي ِص��ِل��ي اْل��َع��بَ��َراِت م��ن تَ��ْرَق��ْي ال أََع��يْ��نَ��يَّ
ج��م��راِت م��ن ال��ق��ل��ب ف��ي م��ا ��د تَ��وقُّ ف��يْ��ُض��ه��ا يُ��ط��ف��ئ ال��دم��ع س��ي��ول ل��ع��ل
ال��ح��س��راِت ي��ب��ع��ث ب��ادَِّك��اٍر خ��بَ��ْت ُك��لَّ��م��ا وْج��دك ن��ار أس��ع��ر ق��ل��ُب وي��ا
ال��ُك��ُرب��اِت م��ن أل��ق��ى م��ا ح يُ��َروِّ ل��ع��ل��ه م��ن��ك ب��ال��ش��ج��و بُ��ْح َف��ُم وي��ا
وال��ص��ل��واِت اإلخ��ب��ات م��وط��ن ع��ل��ى َق��ْدُره َج��لَّ ال��ذي األق��ص��ى ال��م��س��ج��د ع��ل��ى
وال��ب��دالِت األب��دال م��ش��ه��د ع��ل��ى وال��ه��دى وال��وح��ي األم��الك م��ن��زل ع��ل��ى
ص��خ��رات م��ن األرض ف��ي ب��م��ا أن��اف��ت ال��ت��ي وال��ص��خ��رة ال��م��ع��راج ُس��لَّ��م ع��ل��ى
ِج��َه��اِت اخ��ت��الف ف��ي ال��بَ��ِريَّ��ا ص��الة ل��ه��ا اتَّ��َج��َه��ْت ال��ت��ي األول��ى ال��ِق��ب��ل��ة ع��ل��ى
��َج��َداِت ال��سَّ أرج��ائ��ه ف��ي ي��وال��ون َم��ْع��بَ��ٌد ل��ل��ن��ب��يِّ��ي��ن ف��ي��ه زال وم��ا
��رف��اِت ال��شُّ ال��ع��ال��ي ال��ع��م��اد ـ��رف��ي��ع ال��ـ ح��ْوَل��ُه ال��م��ب��ارك األق��ص��ى ال��م��س��ج��د ع��ف��ى
وال��ت��رح��اِت ب��األح��زان وت��ع��ل��ن ب��أَْس��ِره��ا ال��ب��الُد ال��ق��دس ع��ل��ى ل��ت��ب��ك��ي
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َع��َرَف��اِت إل��ى الق��ت ال��ذي وت��ش��ك��و أُْخ��تُ��ه��ا َف��ْه��ي م��ك��ٌة ع��ل��ي��ه��ا ل��ت��ب��ك��ي
ال��ُح��ُج��راِت أك��رم ف��ي وت��ش��رح��ه َط��يْ��بَ��ة ب��ال��ق��دس َح��لَّ م��ا ع��ل��ى ل��ت��ب��ك��ي
ب��ش��م��اِت غ��ادتْ��ُه��م��ا ط��ال��م��ا وي��ا ِب��َه��ْدِم��َه��ا وُص��وَرا َع��كَّ��ا أش��م��ت��وا ل��ق��د
ب��ش��ت��اِت ُم��ؤذن اج��ت��م��اع وك��ل أه��ل��ه��ا ج��م��اع��ة ع��ن��ه��ا ش��ت��ت��وا ل��ق��د
ال��غ��رف��اِت ب��اِذَخ م��ج��ًدا ك��ان وق��د ب��ه��دم��ه��ا ال��ص��الح م��ج��د َه��دَّم��وا وق��د
ال��غ��زواِت م��ن واَل��ْوا م��ا ع��ظ��م ل��ه��م أث��اَرُه وِص��ي��تً��ا ص��وتً��ا أخ��م��دوا وق��د
ال��س��رواِت م��ن ُع��دوا ب��م��س��ع��ات��ه أن��ه��م أي��وَب أب��ن��اءُ َع��ِل��َم��ْت أم��ا
ال��زه��رات م��ن إال ثَ��َم��ٌر وه��ل م��ل��ك��ه��م زه��رة ال��ق��دس اف��ت��ت��اح وإن

من اإلسالمي العالم ساد ما عن حديث أو تعليق كل عن تُْغِني القصيدة هذه لعل
كانت القدس فتح بأن األيوبيني الشاعر َعربَّ وكيف دموع، من سكبوه وما دفني، حزن
أخرى مرة القدس الكامل امللك َسلََّم وقد أما اإلسالمية، البالد يف ومركزهم ثروتهم سبب
هباء. ضاع قد أيوب بني أرسة به قامت ما وكل الدين صالح فعله ما فكل الصليبيني إىل
قاله وما مرص، فتح التاسع لويس امللك حاول عندما أيًضا الشعور هذا نرى ثم

يقول: فيها التي املشهورة قصيدته يف املطروح ابن الشاعر

ف��ص��ي��ْح َق��ئُ��وٍل م��ن ص��دٍق َم��ق��اَل ِج��ئْ��تَ��ُه إذا ل��ل��ف��رن��س��ي��س ق��ل
ال��م��س��ي��ْح ي��س��وَع ُع��بَّ��اد َق��تْ��ل م��ن ج��رى م��ا ع��ل��ى ال��ل��ه آج��رك
ري��ْح ط��ب��ل ي��ا ال��زم��ر أن ت��ح��س��ب ُم��ل��ك��ه��ا ت��ب��ت��غ��ي م��ص��ر أت��ي��َت
ال��ف��س��ي��ْح ن��اظ��ري��ك ع��ن ب��ه ض��اق أده��م إل��ى ال��ح��ي��ن ف��س��اق��ك
ال��ض��ري��ْح ب��ْط��َن ت��دب��ي��رك ب��ُح��س��ن أَْوَدْع��تَ��ُه��ْم أص��ح��اب��ك وك��ل
ج��ري��ْح أس��ي��ًرا أو ق��ت��ي��ًال إال م��ن��ُه��ُم ت��رى ال أل��ًف��ا خ��م��س��ون
ي��س��ت��ري��ْح ِم��نْ��ُك��ُم ع��ي��س��ى ل��ع��ل ألم��ث��ال��ه��ا ال��ل��ه ��َق��َك َوفَّ
نَ��ِص��ي��ْح ِم��ْن أت��ى ق��د غ��شٍّ ف��ُربَّ راض��يً��ا ب��ذا بَ��ابَ��اُك��ْم ك��ان إن
ص��ح��ي��ْح ِل��َع��ْق��د أو ث��أٍر ِألَْخ��ذ ع��ودًة أض��م��روا إن ل��ه��م وق��ل
ص��ب��ي��ح وال��ط��واش��ي ب��اٍق وال��ق��ي��د َح��اِل��ه��ا ع��ل��ى ل��ق��م��اٍن اب��ن دار
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تونس، بفتح املسلمني من ينتقم أن شاء مرص يف التاسع لويس امللك انهزام فبعد
شعرائها: أحد فقال

تَ��ِص��ي��ُر إل��ي��ه ل��م��ا ��ْب ف��تَ��أَهَّ ِم��ْص��َر أْخ��ُت ه��ذه ف��رن��س��ي��س ي��ا
ونَ��ك��ي��ُر11 ُم��نْ��َك��ٌر وط��واش��ي��ك َق��بْ��َرا ل��ق��م��اَن اب��ِن دار ف��ي��ه��ا ل��ك

َربََطت التي اإلسالمية للوحدة دقيق تعبري هو مرص أخت تونس أن الشاعر فتعبري
األحوال من حال بأي يمكن فال والحكام، األمراء ترصف عن النظر بغض الشعوب؛
حقيقة الشعوب هذه فاتحاد العربية، أو اإلسالمية الشعوَب الرؤساء أو امللوُك يُفرِّق أن
محاولة فأي أجسامهم، يف الروح مع وحلت دماءهم خالطت بحيث بعيد؛ عهد منذ واقعة
يدل كما املحاولني، نظر ِقَرصِ عىل يدل الذي العبث ألوان من لون الوحدة هذه لتمزيق

واإلسالمية. العربية الشعوب نفسية َفْهم وَعَدم التاريخية بالحقيقة الجهل عىل

ص٣٦٥. ثاٍن، قسم ج١، السلوك، املقريزي: 11
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املادة هذه وأصبحت امُلَخدِّرة، الحشيشة مادة تظهر العربي الشعر تاريخ يف مرة وألول
الجاهيل العرص منذ الخمر كانت فكما موضوعاته، من وَمْوضًعا الشعر، فنون من فنٍّا
من كذلك غرًضا األيوبي العرص منذ الحشيشة أصبحت الشعر، أغراض من غرًضا
رجال هم الشام وبالد مرص إىل املادة هذه دخول يف السبب وكان الشعر، أغراض
بالفقراء. أنفسهم ون يَُسمُّ كانوا الصوفية ألن الفقراء؛ حشيشَة يَت ُسمِّ ولذلك الصوفية؛
فقري إىل اكتشافها ينسب فبعضهم امُلَخدِّر، هذا اكتشاف يف املؤرخون ويختلف
امُلَخدِّرة املادة هذه وأن هجرية، ٦١٨ سنة املتوىف حيدرة الشيخ يُدعى خراسان من صويف
تُْزَرع أن وأوىص حياته، يف ها ِرسُّ يَِذيع أن يشأ ولم الصوفية، من رفاقه عىل وقًفا كانت
سنة بعد العراق إىل خراسان من ذلك بعد املادة هذه انتقلت ثم وفاته، بعد قربه عىل
ومرص.1 الشام إىل الصوفية نقلها ثم العراق، صوفية بني أَْمُرها واشتهر هجرية، ٦٢٨
األعمى بن عيلِّ بن محمد الدمشقي الشاعر يقول هذا حيدرة إىل الحشيشة نسبة ويف

الخمر: عىل الحشيشة يفضل —

ال��زب��رج��ِد م��ث��ل خ��ض��راء ُم��َع��نْ��بَ��َرة َح��يْ��َدر ُم��دام��ة م��ن واش��رب ال��خ��م��ر دَع
أْم��َل��ِد اْل��بَ��ان م��ن غ��ص��ن ع��ل��ى ي��م��ي��س أغ��ي��د ال��تُّ��رك م��ن ظ��ب��ي ي��ع��اط��ي��ك��ه��ا
م��َورَِّد خ��دٍّ ف��وق ع��ذاِر ك��رق��م يُ��ِدي��ره��ا إذ ��ه َك��فِّ ف��ي ف��تَ��ْح��َس��بُ��ه��ا
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ال��م��ردِد ال��ن��س��ي��م ب��رد إل��ى ف��ت��ه��ف��و ت��ن��َس��م��ْت ن��س��ي��م أدن��ى يُ��َرنِّ��ح��ه��ا
ال��م��غ��رِِّد ال��ح��م��ام س��ج��ع ف��ي��ط��رب��ه��ا ال��ض��ح��ى ف��ي ال��ورق أغ��ص��ان��ه��ا ع��ل��ى وت��ش��دو
ُم��َف��نِّ��ِد َم��َق��اَل ف��ي��ه��ا ت��س��ت��م��ع ف��ال ِم��ثْ��لُ��ه��ا ال��خ��م��ر ف��ي ل��ي��س م��ع��اٍن وف��ي��ه��ا
ي��ِد وال ب��رْج��ٍل ي��وًم��ا ُع��ِص��َرْت وال س��ح��اب��ٍة ب��م��اء تُ��ن��ك��ح ل��م ال��ِب��ك��ر ه��ي
َم��ْق��َع��ِد ُك��لَّ َدنِّ��ه��ا م��ن َق��رَّب��وا وال ب��ك��أس��ه��ا ي��وًم��ا ال��ِق��س��ي��س َع��بَ��َث وال
وأح��م��ِد ال��ش��اف��ع��يِّ ع��ن��د َح��دَّ وال م��ال��ٍك ع��ن��د ت��ح��ري��م��ه��ا ف��ي نَ��صَّ وال
ال��م��ه��ن��ِد ال��م��ش��رف��ي ب��َح��دِّ ف��ُخ��ذَْه��ا ع��ي��ن��ه��ا ت��ن��ج��ي��َس ال��ن��ع��م��اُن أَثْ��بَ��َت وال
غ��ِد2 إل��ى ال��س��رور ي��وم تَ��طَّ��ِرْح وال واس��ت��رح ب��ال��ك��فِّ ال��ه��مِّ أُك��فَّ وُك��فَّ

ثم الخمر، كأنها امُلدامة عليها ويطلق حيدرة، إىل الحشيشة ينسب هنا فالشاعر
عن ويتحدث الزبرجد، مثل وخرضاء العنرب مثل فهي لونها، وعن رائحتها عن يتحدث
الخد فوق العذار كأنها كفه يف والحشيشة ك، الرتُّ من ظبي بها يدور إذ الحشيشة مجلس
أغصانها عىل تَْشُدو الحمائم وأن النسيم، َهبَّات ألخف وتتمايل تهتز شجرتها وأن املورد،
تُْخَلط كما بماء تُْخَلط لم إذ الخمر، يف ليست معانَي لها وأن لتغريدها، الغصون فتطرب
مادة الحشيشة من القسيس يتخذ ولم الخمر، تُعرص كما باألرجل تُْعَرص ولم الخمر،
أن كما الخمر، يف يحدث كما مقعد كل َدنِّها من يقرب ولم الخمر، من يتخذ كما لعبثه
الخمر، تحريم عىل ْت نَصَّ كما الحشيشة تحريم عىل تَنُصَّ لم املعروفة نية السُّ املذاهب
لتناول بالدعوة املقطوعة هذه ويختم الخمر، كحد السيف هو ليس الحشيشة َحدَّ وأن
تناولها عن َ َعربَّ أنه األخري البيت هذا يف ونالحظ الرسور، وجلب الهموم لطرح املادة هذه

بالكف. تؤخذ الحشيشة بينما بالكأس تؤخذ فالخمر بالكف،
حيدرة: ابن إىل أيًضا الحشيشة نسبة يف — رسام بن محمد بن أحمد الشاعر ويقول

ُم��َع��بِّ��ِس َغ��يْ��َر َق��طُّ أل��ت��ق��ي��ه ال َع��ِه��ْدتُ��ُه ال��ن��ف��ار ب��ادي وم��ه��ف��ه��ٍف
ال��م��ج��ل��ِس ف��ي َريِّ��ًض��ا ال��ع��ري��ك��ة َس��ْه��ل ض��اح��ًك��ا ال��ل��ي��ال��ي ب��ع��َض ف��رأي��ت��ه
م��ؤنِ��ِس��ي ال��ت��ن��اف��ر ب��ع��د م��ن ص��ار إذ وش��ك��ْرتُ��ه م��آرب��ي م��ن��ه ف��ق��ض��ي��ت

بعدها. وما ص٢٠٥ ج٣، خطط، املقريزي: 2
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ال��ُم��ف��ل��ِس خ��م��ر َف��ْه��و ش��ف��ي��ع��ك واش��ك��ر خ��الئ��ق��ي تَ��ْش��ُك��َرنَّ ال ف��أج��اب��ن��ي
ل��ألن��ُف��ِس ب��بَ��ْس��ط��ه��ا ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن ع��ن��دن��ا تَ��ْش��َف��ُع األف��راح ف��ح��ش��ي��ش��ة
ال��ق��ن��بُ��ِس ح��ش��ي��ش ي��رع��ى ب��أن ف��اج��ه��د ن��اِف��ٍر ظ��ب��ي ب��ص��ي��د ه��م��م��ت وإذا
��ِس ال��م��ت��خ��مِّ م��ذه��َب ال��خ��الع��ة ل��ذوي أظ��ه��روا إذ ح��ي��در ع��ص��اب��ة واش��ك��ر
��ِس3 ب��ال��م��ت��ن��مِّ ال��ن��اس َظ��نِّ ُح��س��ن م��ن وَخ��لِّ��ِن��ي ل��ل��س��رور ال��م��ع��طِّ��ل ودَع

فهو إرادته، يف َضْعف من الحشيشة يتناول من يصيب عما يتحدث هنا فالشاعر
هنا الشاعر اها َسمَّ بحيث الثمن رخيصة الحشيشة وأن العريكة، سهل ريًضا يصبح
إن قوله: أن ونالحظ املادة، هذه أظهروا الذين هم حيدر جماعة وأن امُلفلس، خمر
واصطالحهم العامة بني اآلن يجري بما يُذَكِّرنا املتخمس، مذهب أظهروا حيدر عصابة

الواحدة. السيجارة تدخني يف واحد من أكثر مشاركة أي «خمس»؛
بهادر بن محمد لبدر الحشيش4 عن الكالم يف العريش زهر رسالة كتاب يف ولكن
ويقول «القلندرية». يَت ُسمِّ ولذلك القلندري، أحمد يد عىل َظَهَرت املادة هذه أن الزركيش،
ظهرت حني السابعة املائة وأوائل السادسة املائة أواخر يف َظَهَرْت املادة هذه إن تيمية: ابن
ُعِرفت إنما املادة هذه أن وهي أخرى، رواية وهناك بغداد. إىل انتقلت ومنها التتار، دولة
رتن»، «البري ى يَُسمَّ كان صويف رجل تناولها من أول وأن بالهند، — ُعِرفت ما َل أَوَّ —
يف أَْمرها شاع ثم ذلك، قبل يعرفونها يكونوا ولم أَْكلها الهند ألهل أظهر من أول فهو
ومرص العراق إىل ومنها فارس أهل إىل أَْمُرها فشا ثم اليمن، إىل انْتََقَلْت ومنها الهند بالد
قيل: فقد ا، جدٍّ كبريًا اختالًفا فيه ُمْختََلف هذا الهندي الصويف أمر ولكن ٦٢٨ه.5 سنة
أدى مما الهجري، السابع القرن حتى وعاش السالم عليه الرسول شاهد الرجل هذا إن
مفٍرت شيخ وإنه الرجل، بهذا َكذَّب من أَوَّل «إني عنه: ويقول أمره يَُكذَِّب أن إىل بالذهبي

تعاىل.»6 هللا قاتله كذاب دجال

ص٢٠٦. ج١، خطط، املقريزي: 3
مجاميع. ٤٤٤ رقم املرصية الكتب بدار خطية نسخة 4

ص٢٠٧. ج٣، الخطط، املقريزي: 5
ص١٦١. ج١، الوفيات، فوات شاكر: ابن 6
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النزارية اإلسماعيلية زعيم الصباح بن الحسن قصة فإن يشء، من يكن ومهما
إىل السادس القرن يف املادة هذه وانتقال أتباعه، بني امُلخدِّرة املادة هذه واستخدامه
٥٦٩ه سنة بتاريخ الفاضل القايض رسالة يف املادة هذه ِذْكر وورود الشام، إسماعيلية
أو األفراد، بعض أن عىل يدل مما — الحشيشة زعيم بأنه سنان الدين راشد نََعَت إذ —
ولعل مرص، إىل ينتقل أن قبل امُلخدِّر هذا عرفوا قد الشام ويف فارس يف الطوائف بعض
الدولة لهم َهيَّأَت والذين الدين، صالح عهد يف مرص إىل قدوُمهم َكثَُر الذين الصوفية
مرص. إىل املادة هذه أَدَخلوا الذين هم كنفها يف الرغد العيش وُسبَُل اللينة، الحياة ُسبَُل
الفقراء، بحشيشة البستان ُعِرَف حتى املادة هذه بزراعة الكافوري بستان اشتهر وقد
الدين زين الشاعر يقول ذلك ويف البستان، هذا إىل نسبًة بالكافورية الحشيشة وُعِرفت

الحنفي: بكر أبي بن محمد هللا عبد أبو

ال��م��ع��ت��ِق ال��رح��ي��ق ِف��ْع��َل ب��أل��ب��اب��ن��ا ِف��ْع��لُ��ه��ا ب��ات ك��اف��وري��ة وخ��ض��راء
وم��ن��ِط��ِق ع��ض��و ك��ل ف��ي ل��ن��ا ت��دب ب��ن��ف��ح��ٍة ش��ذاه��ا م��ن نَ��َف��َح��تْ��نَ��ا إذا
ِق7 ال��م��زوَّ ال��ج��دي��د ل��ب��س ع��ن وب��ال��دل��ق م��ع��تَّ��ٍق َخ��ْم��ر ش��رب ع��ن ب��ه��ا غ��ن��ي��ت

وأنها الكافوري، بستان إىل منسوبة أي كافورية؛ وأنها خرضاء، بأنها يصفها فهو
وأنه واملفاصل، األعضاء يف تَُدبُّ رائحتها وأن املعتق، الخمر يَْفَعله ما األلباب يف تفعل
بل ملجلها مالبسه أجمل يرتدي أن إىل حاجة يف ليس وأنه الخمر، رشب عن بها غني

بالدلق. عنها يستعيض
قوله: ذلك من الحشيشة، يف مقطوعات عدة الصائغ والبن

ُج��ن��ده��ا8 م��ن ل��ه��ا ال��خ��م��ر ي��ك��ت��ب ك��اف��وري��ة خ��ض��راء أع��ط��ن��ي
َح��دَِّه��ا ِم��ْن أن��ُف��ًس��ا ورب��ح��ن��ا تُ��ْس��ِك��ُرن��ا م��ا ف��وق أَْس��َك��َرتْ��نَ��ا

ص٤٠. ج٣، خطط، املقريزي: 7
ص١٦٣. ج١، الوفيات، فوات شاكر: ابن 8
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أيًضا: ويقول

ال��ص��ه��ب��اءِ س��الف��ة م��ق��ام ق��ام��ت ك��اف��وري��ة خ��ض��راء ع��اط��ن��ي ق��م
األم��راءِ ع��ل��ى ت��ي��ه ل��ه م��ن��ه��ا دره��ًم��ا ت��ن��اول إذا ال��ف��ق��ي��ر ي��غ��دو
ال��ض��ع��ف��اءِ م��ن ع��ددن��اه م��ن��ه��ا خ��ال ف��إذا ال��ورى أق��وى م��ن وت��راه

أيًضا: ويقول

ال��ب��دِر ل��ي��ل��ة واف��ى ك��ال��ب��در زارن��ي وق��د أه��وى م��ن ع��اط��ي��ت
ال��ت��ب��ِر م��ن ج��س��ًرا ش��ع��اع��ه م��ت��ن��ه ع��ل��ى م��د ق��د وال��ب��ح��ر
��ك��ِر ال��سُّ ش��دة م��ن أع��ط��اف��ه رن��ح��ت ك��اف��وري��ة خ��ض��راء
ال��خ��م��ِر م��ن أرط��ال تَ��ْف��َع��ل م��ا ف��وق دره��م م��ن��ه��ا ي��ف��ع��ل
ال��ُم��رِّ م��ن ال��ُح��ْل��و ي��ع��رف ال غ��اف��ًال ب��ه��ا ن��ش��وانً��ا ف��راح
أم��ِر إل��ى م��ردوًدا وب��ات أْم��َرُه ب��ه��ا ن��ال وق��د ق��ال
وب��ال��ب��ح��ِر ��ك��ر ب��ال��سُّ َق��تْ��َل��يْ��ن س��ي��دي ن��ع��م ُق��ْل��ُت: ق��ت��ل��ت��ن��ي!

أحب، َمْن يعاطيها فهو الخمر، مجلس مثل الحشيشة مجلس جعل هنا فالشاعر
يفعله مما أَْكثََر يفعل الحشيش من الدرهم وأن كافورية، وأنها خرضاء بأنها ووصفها
فال يشء، كل عن غافًال نشوة يف يصبح الحشيش يتعاطى الذي وأن الخمر، من أرطال

. واملرِّ الحلو بني يميز
الصوفية: شعراء أحد — الينبعي الحسن أبو الدين نور الشاعر ويقول

وس��م��ي��ري م��س��م��ع��ي وْه��و ش��اه��دي ون��دي��م��ي ق��ط��ع��ت��ه ل��ي��ٍل ُربَّ
ن��ض��ي��ِر ل��ون ب��ُح��س��ن ت��زه��و خ��ض��راء م��ن وش��رب��ي م��س��ج��د م��ج��ل��س��ي
ال��ع��ب��ي��ِر ب��ن��ش��ر م��زريً��ا ن��ش��ره��ا م��ن��ه��ا ف��اح وق��د ص��اح��ب��ي ل��ي ق��ال
ال��ك��اف��وري9 م��ن ول��ك��ن��ه��ا ـ��ك ال��م��س��ـ م��ن ل��ي��س��ت ُق��ْل��ُت: ال��م��س��ك؟ أَِم��َن

ص٤٢. ج٣، خطط، املقريزي: 9
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وقد الخرضاء، رشابه وكان عنده، املسجد هو مجلس يف نديمه مع ليلة قطع فالشاعر
الحشيشة مادة أصبحت هكذا الكافوري. بستان إىل الحشيشة نسب ثم نرشها، منها فاح
بعض وُوِضعت املادة، هذه تحريم مدى عن يتحدثون الناس وأخذ الشعر، موضوعات من
نرى الخمر، عىل الحشيشة بعٌض َل َفضَّ وكما الحشيشة، تحريم يف والرسائل الفصول
حمزة بن سليمان بن إبراهيم الشاعر قول ذلك فمن الحشيشة، يهجون آخرين شعراء
هجرية: ٦٥١ سنة املتوىف اإلسكندرية أرشاف نقيب النجار بن الدين بجمال املعروف

ال��س��الُف ط��اب ك��م��ا َخ��بُ��ثَ��ْت ل��ق��د وآك��ل��ي��ه��ا ال��ح��ش��ي��ش ال��ل��ه ل��ح��ا
ال��خ��راُف وغ��اي��ت��ه��ا ي��ش��ق��ى ك��م��ا وتُ��ْش��ِق��ي تُ��ْض��ِن��ي ك��ذا ت��س��ب��ي ك��م��ا
ن��ش��اُف10 أو ج��ن��ون أو ب��غ��اء ج��م وال��داء دائ��ه��ا وأص��غ��ر

البغاء، إىل األمر به ينتهي إما فهو الحشيشة، مدمن يصيب ما يُعدِّد هنا فالشاعر
األمراض من شك أمراضال وكلها املخ، يصيب جفاف هو عقيل مرض إىل أو الجنون، أو

املستعصية.
الحشيش: عىل الخمر ل يَُفضِّ — اإلسعردي الشاعر ويقول

م��ق��ل��ِد غ��ي��َر ال��ل��ه��و ف��ي وُك��ْن ن��دي��م��ي ف��اه��ت��ِد الح ق��د ال��ح��ق ن��ور ف��دي��ت��ك
أرغ��ِد غ��ي��ر ي��اب��س ح��ش��ي��ش ب��أك��ل ب��ه��ي��م��ٍة ش��ب��ي��ه ت��م��س��ي ب��أن أت��رض��ى
ال��م��ت��وق��ِد ك��ال��ك��وك��ب درة س��وى تَ��ذَْر وال ك��ال��دواب ق��وم رأَي ف��دع
ي��ه��ت��دي ب��ال��ن��ور ع��اد ل��ي��ًال ض��لَّ وق��د ن��وُره��ا ل��ل��رك��ب الح م��ا إذا ُم��دام
ال��م��ت��ع��م��ِد ال��ق��ات��ل م��ث��ل ف��ت��ل��ق��اه م��ه��ان��ة ال��م��ه��ي��ب ت��ك��س��ي ح��ش��ي��ش��ت��ه��م
أرب��ِد ال��ل��ون ُم��ظ��ل��ِم ب��وج��ه ف��يُ��ْض��ِح��ي اخ��ض��راره��ا م��ث��ل خ��دي��ه ع��ل��ى وت��ب��دو
ك��أس��وِد ال��ص��ب��اح ُم��بْ��يَ��ضَّ ف��ي��ن��ظ��ر خ��ي��ال��ه ال��ن��دي��م ذه��ن م��ن وت��ف��س��د
س��يِّ��ِد ك��ل دون��ه ف��ت��ل��ق��ى وع��ًزا م��ه��اب��ًة ال��ذل��ي��ل ت��ك��س��و وخ��م��رت��ن��ا
ال��ص��دي ق��ل��ب��ه ش��رب��ه��ا َم��ْن ب��ه��ا ويَ��ْرَوى ُم��نَ��اِدٍم ك��ل ه��مَّ ف��ت��ج��ل��ي وت��ج��ل��ى

ص٥. ج١، الوفيات، فوات شاكر: ابن 10
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م��ورَِّد ب��خ��ٍد ل��ونً��ا ف��ي��ش��ب��ه��ه��ا وت��س��ره ِس��ره ف��ي��ب��دو وت��ب��دو
ِد وَع��دِّ وِص��ْف��َه��ا م��ع��ان��ي��ه��ا ف��ي ف��ق��ل م��ن��اف��ع ال��ح��ش��ي��ش رغ��م ع��ل��ى وف��ي��ه��ا
ال��ردي وص��ف��ه��ا ع��ن ال��س��وء ب��ك��ل ف��ح��دث م��ض��رة ك��ل ل��ل��ن��اس خ��ي��ره��ا وف��ي
ب��س��ؤدِد األن��ام ف��اق َم��ِل��ك وال خ��ل��ي��ف��ة ال��ح��ش��ي��َش ذاق م��ا وح��ق��ك
م��ع��ب��ِد ك��أل��ح��ان أل��ف��اظ ب��ت��ن��م��ي��ِق ش��اع��ٌر َق��طُّ ل��ه��ا وص��ٍف ف��ي ج��دَّ وال
ال��م��ورِد ل��ل��ش��راب إال ذاك وم��ا ل��ه��ا م��ج��ل��ٍس ف��ي األوت��ار تُ��ض��رب ول��م
ال��ي��ِد ع��ل��ى ت��ج��ل��ى ال��ك��أس ف��ي ب��دت م��ا إذا راح��ًة ال��ُم��دام��ة غ��ي��ر م��ن أت��خ��ض��ب
ال��م��ت��أوِد ال��ب��ان��ة ك��غ��ص��ن ب��ق��ٍد م��ائ��ًال ن��ش��واَن ال��م��ع��ش��وق ي��ن��ث��ن��ي ب��ه��ا
��ِد ال��م��ن��ضَّ ال��ح��ب��اب م��ث��ل وم��ب��س��م��ة ِرَض��اِب��ه ف��ي م��ث��ل��ه��ا راًح��ا ي��ع��اط��ي��ك
ال��غ��ِد ف��ي ك��ان م��ا ك��ل ي��ن��س��ى ث��م ب��ه ب��اخ��ًال ك��ان ال��ذي ب��ال��وص��ل ويُ��نْ��ِع��م
م��ه��ت��ِد غ��ي��َر ل��ه��ا ت��رك��ي ف��ي ُك��نْ��ُت ل��ق��د ع��اق��ٌل يَ��ْص��ِب��ر ص��اِح ي��ا م��ث��ل��ه��ا أع��ن
ال��م��ف��ن��ِد م��ق��اَل ف��ي��ه��ا أس��ت��م��ع ول��م ص��اح��يً��ا ِب��تُّ م��ا ال��ن��اس ف��ض��ول ول��وال
أح��م��ِد11 دي��ن ع��ل��ى ي��وًم��ا ُح��رَِّم��ْت وإن الئ��ٍم م��ق��ال��ة ت��س��م��ع وال ف��خ��ذه��ا

آخر، أييشء إىل منه البهيمة إىل أقرب هو الحشيشة آكل أن يرى اإلسعردي فالشاعر
منظره ويصبح هيبة، بعد مهانة يُكىس آكلها وأن كالدواب، هم عنها يدافعون الذين وأن
الذهن وتفسد كئيب، اللون ُمظلم ووجهه اخرضار، خديه فعىل السفاكني، القتلة منظر
يَِصْفها ولم العظام، امللوك من ملك يتناولها لم الحشيش وأن األبيضأسود، فريى والخيال
الخمر بخالف كله وذلك املوسيقى، نغمات يصحبرشبها ولم الخمر، به ُوِصَف بما شاعر
نفسه الشاعر هذا أن الطريف ومن الحشيشة. هذه من أفضل عنده فالخمر ومجالسها،
يقول: فهو الخمر، عىل الحشيش فيها ل َفضَّ أخرى بقصيدة السابقة قصيدته ناقض

م��ق��ل��ِد غ��ي��ر ف��ت��ي��اك ف��ي ودون��ك ال��م��ف��ن��ِد ك��الم ت��س��م��ع ال ال��خ��ي��ر ل��ك
ِد م��س��دَّ م��ص��ي��ٍب رأٍي ذي م��ق��ال��َة ف��اس��ت��ِم��ْع وال��خ��ْم��ِر ال��خ��ض��راء ع��ن س��أْل��َت
وم��س��ج��ِد؟ رب��اٍط ف��ي ج��ه��ًرا أت��ش��رب ص��ف��ات��ه��ا بَ��ْع��ُض ب��ال��خ��م��ر م��ا ��َك وح��قِّ

ص١٦٢. ج٢، الوفيات، فوات شاكر: ابن 11
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ع��س��ج��ِد ب��أح��م��ر أو ورٍق ب��أب��ي��ض م��ب��ات��ع غ��ي��ر خ��ض��راء ب��ه��ا ع��ل��ي��ك
ال��ت��زه��ِد ب��غ��ي��ر ب��ي��ع ع��ن ت��ن��زه ه��دي��ة ال��ُم��دام رغ��م ع��ل��ى ول��ك��ن
ال��م��ت��وق��ِد ك��ال��م��ارج وخ��م��رُه��ُم اخ��ض��راره��ا ال��ج��ن��ان ي��ح��ك��ي ري��اض��ي��ة
ال��م��وح��ِد ال��ج��م��ال أس��رار تُ��ذَكِّ��ر وه��ذه ال��م��ع��ان��ي يُ��ن��س��ي ُم��دام��ه��م
م��ج��رِد َف��ْه��ٍم م��ع��راِج ف��ي ـ��م��ع��ال��م ال��ـ ذرى إل��ى ف��ي��ه��ا ال��روح ت��رق��ى ��ر ال��سِّ ه��ي
م��ه��ت��دي غ��ي��ر ب��ه��ا ي��ح��ظ��ى وال ه��م��وم ب��رب��ع��ه��ا ي��ح��ل ال ��ا ح��قٍّ ال��روح ب��ل
أس��وِد ال��ق��ار م��ن ب��م��خ��ت��وٍم ن��ان ال��د ودنَّ��س ع��م��ًدا ��ار ال��ع��صَّ داس��ه��ا وال
م��م��دِد ك��زق ت��ب��دو إذ ال��ق��يء وف��ي ن��زال��ه��ا ع��ن��د األب��دان ت��ت��ع��ب وال
ب��م��ف��س��ِد ل��دي��ه��م تُ��ْدَع��ى وال ل��ع��م��ري ب��ي��ن��ه��م ع��ق��ل��ك ال��ن��اس ت��س��ت��خ��ف وال
ب��ال��ي��ِد ال��زج��اج��ة ح��م��ل ع��ن ويُ��ع��ت��اض وع��اؤه��ا ي��وًم��ا ال��م��ن��دي��ل ط��رف وف��ي
م��ع��رب��ِد ن��دي��ٍم م��ن وت��ن��ج��و ذل��ي��ًال تُ��رى وال وَح��دٍّ إث��ٍم م��ن وت��خ��ل��ص
ال��ت��ع��ب��ِد ل��ي��ال��ي ف��ي��ه��ا ت��ت��ق��ي وال دائ��ًم��ا وال��ي��س��ر ال��ُع��ْس��ر ف��ي وت��ش��رب��ه��ا
ت��دي وال ال��والة ج��ور م��ن وت��س��ل��م وَك��يْ��َده��م ال��ح��م��اة ك��ب��س��ات وت��أم��ن
تَ��بَ��لُّ��ِد ف��ْرُط ي��غ��ش��اك وال ظ��ري��ًف��ا ن��ب��اه��ٍة ذا ف��اض��ًال ذك��يٍّ��ا وت��غ��دو
ال��ت��ودِد ب��ح��س��ن ُك��لٍّ ِم��ْن وتُ��م��ن��ح ��ٍض ُم��بَ��غَّ غ��ي��َر ال��ن��اس ع��ن��د وتُ��ْص��ِب��ح
م��وع��ِد غ��ي��ر ع��ل��ى ال��واش��ي ال��ح��اس��د م��ن خ��ل��س��ًة واف��اك ال��م��ع��ش��وق ذاق��ه��ا وإن
ِد ل��ُم��ع��دِّ ف��ض��ل��ه��ا يُ��ح��ص��ى وه��ي��ه��ات ه��ض��م��ه��ا ج��ودة ال��ط��ب ف��ي ف��ض��ل��ه��ا وم��ن
ال��م��ت��أوِد ال��ب��ان��ة ك��غ��ص��ن غ��زال ُم��ن��ادم��ي ف��ي��ه��ا ك��ان إن س��ي��م��ا وال
ال��م��غ��رِد ب��ال��ح��م��ام ف��ي��زري ي��غ��ن��ي وت��ارًة ال��ل��ط��ي��ف ب��ال��ش��ع��ر ي��ن��ادم
م��ن��ض��ِد ك��ُدرٍّ ث��غ��ٍر ع��ن وي��ب��س��م غ��زال��ة ب��ع��ي��نَ��ْي ِس��رٍّا ي��غ��ازل��ن��ي
م��ف��ن��ِد12 ُك��لَّ واْع��ِص ع��ن��ه��ا يَ��ُص��دَُّك ع��ازٍل م��ق��ال��ة ف��ي��ه��ا ت��س��ت��م��ع ف��ال

عن إليهم انتقلت أن بعد املخدرة املادة هذه تناُول عىل املرصيني إقبال كثرة ومن
يف الحشيشة يُمنع أن أيوب الدين نجم الصالح امللك السلطان أََمَر الصوفية، طريق
يُجمع بأن فأمر كثريًا، شيئًا منها فيه فرأى البستان دخل يوم وذات الكافوري، البستان

ج٢. الوفيات، فوات شاكر: ابن 12
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والحشيشة الشعر

ثالث سنة األول ربيع شهر يف وذلك الواقعة هذه يف الشعراء أحد فقال يُحرق، وأن
وستمائة: وأربعني

ن��ك��ي��ِر غ��ي��ر ال��خ��ط��ب ن��ك��ي��َر تَ��َرَك��ا ال��م��ق��دوِر وح��اِدُث ال��زم��اِن ص��رف
ب��ال��ط��وِر دك��دًك��ا ب��ل س��َم��ا ط��وًدا وال َم��يْ��تً��ا وال ح��يٍّ��ا س��ال��ًم��ا م��ا
ف��ق��ي��ِر ك��ل وأُنْ��َس ال��َغ��ِن��يِّ َط��َرَب َرًدى ف��ي ال��ت��ل��ه��ف ي��ج��دي وه��ل َل��ْه��ِف��ي،
ال��م��ي��س��وِر ب��أي��س��ر ال��س��رور ق��ط��ب م��ح��رٍم الرت��ك��اب ال��م��ذل��ة أخ��ت
ال��م��ع��م��وِر ف��ي ك��ان ش��يء ك��ل م��ن ل��غ��ي��ره��ا اج��ت��م��ع��ن م��ا م��ح��اس��َن َج��َم��َع��ْت
ح��ض��وِر َوْق��َت وال��ري��ح��اُن وال��ب��ق��ُل ك��اله��م��ا وال��ش��راب ط��ع��ام م��ن��ه��ا
وخ��م��وِر روض��ٍة ع��ن ب��ه��ا يُ��ْغ��نَ��ى وري��اض��ٌة ِش��ئْ��تَ��ه��ا إن روض��ة ِه��َي
ال��م��خ��م��وِر وص��ح��ب��ُة ال��ُم��دام إثْ��ُم س��وى م��ن��ه��ا ُك��لِّ��ه��ا ال��ُم��دام��ة ف��ي م��ا
ظ��ه��وِر وَج��ْل��ِد َح��دٍّ ع��ل��ى َع��ْدٌل ش��اه��د ه��ي خ��م��رٍة ون��ك��ه��ة ك��ال
ال��م��أس��وِر ب��ذل��ة ال��ك��ري��م ظ��ل ول��رب��م��ا غ��ال��ه��ا ل��ده��ر أس��ًف��ا
ح��ري��ِر ب��خ��ض��ر ت��ج��ل��ى ك��ع��روس��ة أخ��ض��ًرا ك��رًم��ا األش��ه��اد ل��ه ج��م��ع��ت
ب��ال��ن��وِر ُزوَِّج��ت ق��د ل��ن��ا ب��رزت ج��ن��ة ف��ِخ��ْل��نَ��ا ن��اًرا ل��ه��ا زف��وا
ب��زف��ي��ر م��ق��رون��ة خ��ض��رة ف��ي ص��ف��رٍة غ��الل��ة م��ن��ه��ا اك��ت��س��ت ث��م
ال��م��ن��ث��وِر رم��اده��ا وط��رف م��ن��ه��ا خ��ض��رٍة ف��ي ال��ل��ظ��ى َل��َه��ُب ف��ك��أن��ه��ا
ال��ك��اف��وري ف��ي ال��م��س��ك ف��ت��ي��َت تَ��َرَك��ا زم��رٍد م��ذاب ع��ل��ى ال��ن��ض��ار ج��ارى
ن��ظ��ي��ِر ب��غ��ي��ر بَ��ِه��ٍج م��ن��ظ��ر م��ن م��ي��ت��ة أو ح��ي��ة َدرُِّك ل��لَّ��ه
ع��ب��ي��ِر ذوب م��ن��ِك ��َن تَ��َض��مَّ ت��ربً��ا ال��ح��ي��ا ف��س��ق��ى — ذم��ي��م��ة غ��ي��َر — أُوِدي��ِت
ال��م��ص��دوِر13 ون��ف��ث��ة ال��دم��وع س��ح ُم��خ��ل��ًدا ب��ق��ي��ت م��ا ل��ذك��رك ع��ن��دي

العرص منذ املرصي الشعر موضوعات من املخدرة الحشيشة مادة أصبحت إذن
العرص منذ العربي الشعر يف ُعِرفت التي الخمر شأن األدب يف شأنها وأصبح األيوبي،
الشعر، مواد من كانت جديدة وتعاليم جديدة بآراء جاءوا الصوفية أن وكما الجاهيل،
الحشيشة بها ُوِصفت التي األوصاف ولكن شعًرا، فيها وقالوا بالحشيشة جاءوا كذلك

ص٤٠. ج٣، خطط، املقريزي: 13
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يف ويطنبوا الحشيشة مجالس يصفوا أن الشعراء يستطع ولم ضيقة، محدودة كانت
وأْطَلقوها الخمر مجالس الحشيشة شعراء أخذ بل الخمر، مجالس مع فعلوا كما وصفها
ومجالس الخمر مجالس بني نَفرِّق أن نستطيع ال بحيث الحشيشة، مجالس عىل
جديًدا، كان املوضوع أن ذلك يف السبب ولعل وَصَلتْنا، التي األشعار هذه يف الحشيشة
لم لهذا الناس، من قليل عدد بني أو الصوفية بني إال منترشة تكن لم نفسها املادة وأن
من يكن ومهما الخمر. عن الشعراء تحدث كما عنها يتحدثوا أن يف املجاُل للشعراء يُْفَسح
الحشيشيات» «فن وهو الشعر فنون من جديد بفن جاء األيوبي العرص هذا فإن يشء،
وكثرة وذيوعه، الفن هذا ر تََطوُّ املماليك عرص يف وسنرى — التعبري هذا صحَّ إن —

النفس. يف وأثرها الحشيشة صفات َدْت تعدَّ كما عنه، تحدثوا الذين الشعراء
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املوشحاتاملرصية

تُوضع لم ا فجٍّ القرن هذا يف كان ولكنه للهجرة، الثالث القرن يف باألندلس ح امُلَوشَّ ظهر
القرن يف إال طابعه يُتََّخذ ولم آخر، فن أي ابتداء شأن ذلك يف شأنه بْعُد، وأصوله أُسسه
األندلس؛ يف الوشاحني من كثري وَظَهَر وقواعده، أصوله له فنٍّا أصبح إذ للهجرة، الرابع
العرص مرصيف وإىل املرشق بالد إىل الفن هذا وانتقل وغريهما، والتُّطييل، بِقي، ابن أمثال:
كانت التي الشعبية الشعر فنون من غريه مثل شعبي فن أنه عىل بها وُعِرَف الفاطمي،

والبالليق. الزكالش مثل بمرص
يظهر بل أيوب، بني عرص يف مرص يف يزدهر املوشح فن نرى أن إذن غرابة فال
علمية بطريقة وأُسسه الفن هذا أصول يوضح مرصي كتاب الفن هذا تاريخ يف مرة ألول
امللك: سناء ابن ح ويَُرصِّ امللك،1 سناء البن الطراز» «دار هو الكتاب هذا إليها؛ يُْسبَق لم
يف َجَمْعُت يُقتفى، وسبيًال يُحتذى مثاًال للمتعلم يكون ما أصولها يف َصنََّف أحًدا أَر «ولم
َغناء وال َمْعِرَفِته، ِمْن بها ويعنى — املوشحات أعني — يعاينها ملن بد ال ما األوراق هذه

تبرصة.»2 وللمبتدي تذكرة، للمنتهي ليكون وجملته، تفصيله عن به
عليهم. دخيل فن أنه بالرغم املوشحات فن يف صنفوا َمْن أول هم إذن فاملرصيون
وزن عىل منظوم كالم أنه — الطراز دار كتاب يف جاء كما — األندليس املوشح يف واألصل
له: ويقال املوشح يف ترتدد أبيات وخمسة أقفال ستة من األكثر يف يتألف مخصوص،
أن وسنرى األقرع، له: ويقال أبيات وخمسة أقفال خمسة من األقل ويف التام، املوشح

.١٩٤٩ سنة بدمشق الركابي جودة الدكتور الكتاب هذا نََرشَ 1
ص٢٤. الطراز، دار 2
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يُبتدئ واألقرع بأقفاله يُبتدئ والتام ذاك، أو العدد بهذا يتقيدوا لم املرصيني ِحني املوشِّ
يف بقيتها مع متفًقا منها قفل كل يكون أن يجب مؤلفة أجزاء فهي األقفال أما بأبياته.
بيت كل يف يلزم مركبة أو مفردة مؤلفة أجزاء واألبيات أجزائها. وعدد وقوافيها وزنها
بل قوافيها، يف ال أجزائها؛ وعدد وزنها يف املوشح أبيات بقية مع متفًقا يكون أن منها
القفل يرتكب ما وأقل اآلخر. البيت لقوايف مخالفة منها بيت كل قوايف تكون أن يحُسن
سناء ابن قول التام املوشح أمثلة فمن أجزاء. ثالثة والبيت أجزاء ثمانية إىل جزءين من

امللك:

أل��م��ى – ال��رض��اب ح��ل��و – أغ��ر أح��وى – ق��م��ر أه��وى
أع��م��ى – ال��ت��ص��اب��ي ع��ن – ن��ه��ى ل��م��ا – وع��اذل��ي

�َرا �ه� ج� �اك �ن� ض� �س �ِب� أل�
�رَّا ِس� �واك ه� �م �ت� واك�

�َرا �بْ� ِت� �وَع �دم� ال� واذِر
�رَّا بَ� �ذول �ع� ال� �ي وارم�

ح��ت��م��ا – ب��ي م��ا ب��ض��ع��ف – أَم��ر ك��ان – ن��ظ��ر ف��ل��و
ُغ��ن��م��ا – ُم��ص��اب��ي َع��دَّ – ق��د ك��ان ب��ل – ن��ه��ى وم��ا

ب��ي َم��ْن ت��ع��ل��م��ون ه��ل
ح��س��ب��ي ه��واه ح��س��ب��ي

�ي �ب� �ل� ق� �ار ن� �رَّ ح� �ا ي�
�ي �رب� ك� �ي ف� �ًوى ه� �ا ي� ِزد

م��ه��َم��ا – وب��اك��ت��ي��اب��ي – ت��ذْر ف��ال – س��ه��ْر وي��ا
إث��َم��ا – ع��ق��اب��ي ع��ل��ى – ت��خ��ف ال ـ��ع��ل – ف��اف��ـ أردت

�ب �ذه� م� �ك �ن� ع� �ي ل� �ا م�
ال��م��ط��ل��ب وأن��ت ك��ي��ف

�ب �ذه� �ُم� ال� �راز �ط� ال� �ك ل�
�ب �ن� األش� �ي �ق� �ن� ال� �ك ل�

ن��ظ��َم��ا – ال��ح��ب��اب م��ث��ل – ال��زََّه��ر م��ث��ل – َرر ال��دُّ م��ث��ل
وْه��َم��ا – ك��ال��س��راب ـ��را – خ��ص��ـ ن��س��م��ي��ه – ال��ذي ل��ك
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�ك �وق� �ق� ع� �ي ب� �رِّ �ب� �ال� ك�
�ك �وق� �ش� م� �ي �ن� ألن�

�ك أذوُق� إذا �ْش �ط� أع�
�ك �ق� ري� �زُّالل �ال� وك�

ِب��اْل��َم��ا – ال��ت��ه��اب��ي زاد – وم��ع��ت��ب��ر – خ��ص��ر ف��ي��ه
أْظ��َم��ا – ال��ش��راب ذاك – م��ن ش��رب��ت – وك��ل��م��ا

�ْه �اَل� �ت� �خ� م� �ادٍة وغ�
�ْه َل� إال �ت �ح� �لُ� َص� �ا م�

ال��ح��اَل��ْه ب��ش��رح غ��نَّ��ت
�ْه �الَل� �غ� ال� �رَّق َخ� إذ

ُظ��ْل��َم��ا – ث��ي��اب��ي َخ��رَّق – س��ك��ْر وق��د – َع��بَ��ْر ��ا ل��مَّ
َك��ِل��م��ا ب��ي – ع��ت��ا ِم��ن ل��و – ت��ن��ق��ل��وا ال – ه��و ح��لٍّ ف��ي

األقفال بداية هي هذه كل عرب؛ وملا الدرر، ومثل سهر، ويا نظر، فلو قمر، فأهوى
ويشرتط بالخرجة، يُعرف ما هو املوشح يف األخري والقفل األبيات. هي بعدها وما الستة،
الفاطمي، العرص يف رأيناه الذي التحامق مدرسة مذهب عىل تكون أن الخرجة يف
يكون أن من املوشح خرج معربة كانت فإن العامة؛ ألفاظ ومن ملحونة تكون وأن
أن الحالة هذه يف فيحُسن الخرجة، يف املمدوح وذكر املدح يف املوشح كان إن إال موشًحا؛
ولكن املمدوح، اسم فيها يكن لم وإن معربة الخرجة تكون وقد معربة، الخرجة تكون
إليها الخروج يُجعل أن الخرجة يف واملفروض الرقة. منتهى يف ألفاظها تكون أن برشط
ويف كارى، والسُّ والنساء الصبيان ألسنة عىل تُجعل ما وأكثر مستعاًرا، وقوًال استطراًدا
غنَّت أو غنَّيت أو غنَّى أو قالت أو قال من الخرجة قبل الذي البيت يف بد ال الحالة هذه
َوْقع لها رقيقة ألفاظ ذات معربة الخرجة نجد السابق املوشح ففي معناها، يف ما أو

أيًضا: امللك سناء ابن قول مثل العامية الخرجة ذو األقرع واملوشح خاص.
ال��وص��َال وواَص��ل ال��دن��يَ��ا ل��ي دان��ت
ِخ��الَّ ل��ي وص��ار َم��ح��يَ��ا ل��ي ه��و َم��ْن
ال��ع��ذَال وال ف��ي��ه ال��ن��ه��يَ��ا أس��م��ع ال
أح��َال وم��ا ل��ه ال��لُّ��ْق��يَ��ا أع��ط��ر م��ا
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الفلق مثل – طرق بدر – كمل لقد – اللعس أو – النفس من – الخلس تلك
الصواب أهل ألباب – رسق حتى – الغسق تحت –

ال��وس��ن��ان ب��ط��رف��ه ص��اد ح��ت��ى ص��ال م��ا
ال��ُغ��زالن ف��رائ��س اآلس��اد وص��يَّ��ر
ال��س��ل��وان وأخ��ج��ل ال��م��ي��ع��اد وأخ��ل��ف
وال��ف��ت��ان ِش��ئ��ت إن ال��وق��اد ج��ب��ي��ن��ه

حتى – رشق نبل – الخجل ورد – حرس وقد – الغلس تحت – قبس فيه
نُصاب بها نشاب – فللَحَدق – َفرق قلبي – أِبق

ش��ك ب��ال ��ا ح��قٍّ ال��ب��اط��ل ه��و ه��ذا
إف��ك ب��ال ص��دًق��ا ال��ق��ائ��ل وإن��م��ا
��ْل��ك ال��سِّ ف��ي ب��ال��در ال��ف��اض��ل ي��م��دح َم��ْن
ال��م��ل��ك وال��غ��ارس ال��ص��ائ��ل ال��واص��ل

– فتق ممن – رتق وكم – الدول من – غرس فكم – رأس وقد – جلس ملا
حساب بال اب وهَّ – ُخِلق ملا – لُِحق وما

إي��ث��اِرْه ب��ح��س��ب األق��داْر وَج��َرت
آث��اِرْه ب��ح��س��ن األخ��ب��اْر وس��ارت
داِرْه إل��ى س��ع��ى ج��ب��اْر م��ل��ك ك��م
م��ق��داِرْه ع��ظ��م ف��ي ح��اْر ل��م��ا وراح

حق فالسحر – نطق وإن – الوجل من – نََفس ُكلَّ – حبس فقد – عبس إذا
السحاب ذيل سحاب – غرق فاخىش – رزق وإن –

ال��م��ح��راْب ك��ُدم��ي��ة أل��م��ى وأه��ي��ف
أس��ب��اْب ول��ل��ه��وى أَس��م��ا ب��ه ه��ام��ت
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األح��ب��اْب وه��ك��ذا ُم��ع��َم��ى ب��ه��ا وه��و
األب��واْب غ��ل��ق��ت ��ا ل��مَّ ل��ه ق��ال��ت

واركب – وُدق وقم – الكسل وذا – الهوس ذا دع – بس تبوسني – لس باهلل
جواب له ما الباب – يُدق وَمْن – وُشق وازرع – وُسق

الشعر، يف له وزن ال ما أو املعروفة، العربي الشعر أوزان عىل يكون أن إما واملوشح
٦٥٠ه، سنة املتوىف اإلدفوي نُصري قول املوزونة غري املوشح أمثلة فمن األكثر، هو وهذا
بل وأبياته، أقفاله عدد يف األندلسية املوشحات نهج عىل ليس املوشح هذا أن ونالحظ
املوشحات، ذلك تقتيض كما بالعامية ليست خرجته وأن ملحوظة، زيادة العدد عىل زاد
فإنما يشء عىل دل إن كله وهذا املعروفة. الشعر أوزان عىل تجرى ال أوزانه إن ثم
ولكنها منه، وأَْكثََرْت به ُفِتنَْت ما ورسعان األندليس الفن هذا تقبلت مرص أن عىل يدل
به وتتالعب الفن، هذا أصول من تُغري أن استطاعت الهاضمة وقوتها شخصيتها بتأثري
أهل يحفظه كان الذي اإلدفوي نصري موشح هو وها قبل، من يؤلف لم شيئًا وتخرجه
وثالثة ِفقر ثالث من بيته التام، املوشح نوع من وهو العرص،3 هذا يف وينشدونه إدفو

أجزاء: ستة من وقفله أجزاء،

ُم��نْ��تَ��َظ��ْر ال��ح��ب ف��ي �ي ل� ال �ل ه� ال��ه��الِل ط��ل��ع��َة ي��ا
َم��َف��ْر ال��ه��وى م��ن �ي ل� �ا أم� األم��ال��ي غ��اي��ة ي��ا
األن��اْم ع��ل��ى َق��ْدًرا �ي راِق� �ن م� راِق��ي ل��دائ��ي أم��ا
ال��ُم��داْم ري��ق��ة م��ن �ي �اِق� �س� وال� ال��س��اِق��ي ب��ُح��ْس��ِن زه��ا
ال��غ��راْم ��ِة لُ��جَّ ف��ي �ي �اِق� �ب� وال� ب��اق��ي ف��ؤادي ب��ه
َه��َج��ْر إذْ ب��ال��ص��ب��ر �ي �الِق� أخ� وال��خ��الِق س��س��ت
ال��س��ه��ْر ح��ب��ه ف��ي �ي �ذاِق� م� ِل��ْل��َم��ذَاِق��ي َف��َل��ذَّ
رش��ا م��ن ب��ال��ق��رب �ي �اِف� �ع� إس� ِف��ي ي��س��ع��ى ف��تً��ى م��ن ه��ل

ص٢٩٠. السعيد، الطالع اإلدفوي: 3
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ال��ح��ش��ا م��ع ق��ل��ب��ي �ي ِف� أردا ب��األرداِف م��ال إن
وأده��ش��ا ق��ت��ل��ي �ي ِف� �ى أوص� األوص��اِف م��ك��م��ل
ال��غ��رر رك��وب��ه �ي ِف� �ا �ج� أل� ال��ج��اف��ي وح��ك��م��و ع��ق��ل��ي
خ��ط��ْر م��ن ك��ف��ي��ه �ي ف� �رى أس� اإلس��راِف م��ن ف��ك��م
اغ��ت��دى ق��د م��م��ن ب��ال��ح��ال��ي ال��ح��ال��ي ال��ج��ب��ي��ن أزرى
وأن��ك��دا أش��ق��ى �ي ِل� �ا �م� ك� ب��ال��ك��م��ال ف��اق إذ
ال��ردا م��ن ق��ل��ب��ي �ي ل� دوا ال��دوال��ي اب��ن��ة ع��ن
نَ��َظ��ْر إذ ب��ال��ل��ح��ظ �ي ِل� �ى أوم� ال��م��ال ب��ذل��ت وق��د
ال��خ��ب��ْر ل��ه يُ��رف��ع �ي �واِل� ال� ل��ي أل��وى إذ وق��ال
ل��ش��ق��وت��ي دع��ن��ي م��اِئ��ِل��ي ي��ا م��اِئ��ِل ب��اٍن غ��ص��ن ي��ا
ق��ص��ت��ي ح��ال ع��ن س��ائ��ِل��ي ي��ا ال��س��اِئ��ِل ل��دم��ع��ي إرث��ي
ب��م��ه��ج��ت��ي وارف��ق �اذِل��ي ع� �ا ي� ال��ع��اِذِل ت��ط��ي��ع وال
ب��ال��ن��ظ��ْر أف��وز �ِل �اِب� ق� �ي ف� ق��اِب��ِل ت��زرن��ي وإن
ال��غ��ي��ْر ح��ال��ة ف��ي �ِل �اِض� �ف� ال� ف��اِض��ِل ي��ا ي��ن��ج��ل��ي ك��ي
ُم��ج��ي��ْر م��ن ال��ح��ب ف��ي �ي ل� �ا أم� األم��ال��ي م��ن��ت��ه��ى ي��ا
أس��ي��ْر ف��تً��ى وارح��م �ي �اِل� ب� �ا ي� ال��ب��ال��ي ل��ج��س��م��ي إرث��ي
أم��ي��ر ي��ا ال��ق��در ف��ي �ي �اِل� غ� �ا ي� ال��غ��اِل��ي ب��ذل��ت وق��د
ال��ض��رر ه��ج��ران��ك �ي �ال� ق� �ا ي� ل��ي أل��ق��ى ق��د وف��ي��ك
س��ق��ْر ب��ق��ت��ل��ي �ي �ال� ص� �ا ي� أوص��اِل��ي وُق��طِّ��َع��ْت
َق��ِل��ي��ْل َح��يِّ��ِه��ْم ع��ن �ي ِب� �ْر �ِس� َف� ال��س��ْرِب ب��ي��ن ُج��زت إن
ن��ح��ي��ْل ب��ه��م ق��ل��ب��ي ف��ُع��ْج��ِب��ي ِب��ي وُع��ْج ب��ه��م وِم��ْل
ال��ق��ت��ي��ْل ع��ل��ى اب��ك��وا �ي ب� �ح وص� ص��اح��ِب��ي ي��ا ب��ه��م وُط��ف
وال��وع��ْر ال��س��ه��ل ف��ي �ي ب� �ْح �ن� ف� ن��ح��ب��ي ت��ق��ض��ي وإن
وال��ح��ض��ْر ال��ب��دو ف��ي �ي ب� �ْف وُط� ب��ي واْل��ُط��ْف ب��ه��م وان��زل
ه��دا ق��د وال��ل��ي��ل �ي �ان� �ن� أع� ع��ن��ان��ي إذ أن��َس ل��م
ال��ف��دا ل��ك روح��ي �ي �ان� �ي� أح� ح��ي��ان��ي إذ وق��ال
ُم��نْ��ِش��َدا ق��ام إذ �ي أرادن� ب��األرداِن واه��ت��ز
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ال��س��ح��ْر ف��ي الح إذ �ي �اِن� �ن� أف� األف��ن��اِن وط��ائ��ر
ال��ب��ش��ْر4 نَ��بَّ��َه إذ �ي آذان� اآلذان وه��ات��ف

املجون يف سيما وال الشعر، أغراض من غرض كل يف املوشح املرصيون وأنشد
املوشح من وهو — األرشف امللك يمدح النبيه ابن قول املدح أمثلة فمن والَغَزل، واملدح

معربة: خرجته أن ونالحظ أجزاء، أربعة من وقفله جزءين، من بيته األقرع،

أَْس��َم��ْر ُم��َه��ْف��َه��ف ف��ي يَ��لُ��وْم ِل��َم��ْن ُق��ْل
أْع��َف��ْر ُك��ثَ��يْ��ب ف��ي ال��ق��وي��ْم ه َق��دُّ
وُس��كَّ��ْر ُم��ْس��ِك��ر ال��ن��ظ��ي��ْم ثَ��ْغ��ُره

مكنونْه الياقوت يف – ثمينْه درة – نرياِني أَْطَفأَْت – سقاِني لو آه

ْك َخ��دَّ أَر ل��م إذا ح��ال��ي أش��د م��ا
ص��دْك ب��ي ووك��ل��ت غ��زال��ي ي��ا ِب��نْ��َت
ب��ع��دْك م��ن ت��ل��ف��ت ب��ي ال��ل��ي��ال��ي ط��ال��ت

مرهونْه يديك يف – حزينْه ُمهجة – جاِني يا فتفرح – داِني أراك هل

س��اق��ي��ن��ا ك��ان إذا ال��ح��م��ي��ا ت��ط��ي��ب
ل��ي��ن��ا ال��ن��ق��ا ك��غ��ص��ن ال��م��ح��ي��ا واض��ح
م��غ��ن��ي��ن��ا ي��ا ف��ق��ل ه��ن��ي��ا ل��ي ق��ال

نرسينْه جنيت – جفونْه يغضض لو – بستاِني محياه – البناِن َلنيِّ

أرم��ن ش��اه ال��ف��ت��ح أب��ي م��وس��ى ع��ب��د أن��ا
يُ��دف��ن ول��م م��ي��تً��ا ك��ع��ي��س��ى أح��ي��ا ك��م
أح��س��ن ل��ه ب��وج��ٍه ال��ش��م��وس��ا أخ��ج��ل

ص٣٩٠. السعيد، الطالع اإلدفوي: 4
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زينْه به للدنيا – السكينْه صاحب – ثاِني له فليس – الزماِن واحد

األن��ف��اس ض��ي��ق��ة ي��وم ال��ج��ح��اِف��ل ه��ازم
وال��ب��اس ال��ن��دى ص��اح��ب ال��ع��اِدل ال��م��ل��ك اب��ن
ال��ن��اس ج��ي��اد خ��ي��ار ال��ك��اِم��ل ال��م��ل��ك أخ��و

دونْه املشرتي رأى – جبينْه رأى َمْن – سلطاِني أُعيذ – املثاِني بالسبع

ال��ط��ي��ر ج��ل��ي��ل ي��ص��رع س��ي��دي
ال��خ��ي��ر ل��ب��اب ف��ات��ح يُ��ك��ن��ى ب��ال��ع��ق��اب
ب��ال��غ��ي��ر ارت��ض��ى م��ا م��ع��ن��ى ب��ه ك��م

مقرونْه5 بالهموم – غبينهْ يف دام – الفاِني وعدوك – بالتهاِني ُدْمَت

وإىل الخاصة إىل امُلَحببة الفنون من فنٍّا وأصبح الفن، هذا يف املرصيون أسهم هكذا
والبالليق. بالزكالش تغنَّوا كما باملوشح الناس وتغنَّى الشعب،

(٥٥٠ه–٦٠٨ه) امللك سناء ابن

بن امللك سناء املعتمد بن جعفر الفضل أبي الرشيد القايض بن هللا هبة القاسم أبو
األدبية الُكتُب يف دائًما ويُعرف السعيد، بالقايض ويُلقب السعدي، هللا هبة بن محمد
األيوبي العرص يف مرص شعراء أكرب من امللك سناء ابن يَُعدُّ امللك. سناء بابن والتاريخية
الشعر ديوان «صاحب بقوله: خلكان ابن َوَصَفُه واملنثور. للمنظوم إنتاًجا أكثرهم ومن
والتنعم، التخصص كثري وكان النبالء، الرؤساء الفضالء أحد الرائق، والنظم البديع
وشعرائه العرص أدباء «أحد الحموي: ياقوت وقال الدنيا.»6 من محظوًظا السعادة وافر

عنه. تََحدََّث َمْن كل يذكره النحو هذا وعىل ِذكره.»7 وسار صيته ذاع امُلجيدين،

ص٥٤. النبيه، ابن ديوان 5

ص١٨٨. ج٢، األعيان، وفيات 6

املأمون). دار (طبعة ص٢٦٥، ج١٩، األدباء، معجم 7
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وكان مرموقة، عريقة أرسة يف ٥٥٠ه سنة حوايل بالقاهرة امللك سناء ابن ُولَِد
سقوط إىل وأدت ذاك إذ َجَرْت التي الِجسام باألحداث متصًال للقاهرة، قاضيًا والده
لذلك وكان الوقت، ذلك يف مرص شخصيات بكبار اتصال عىل كان كما الفاطمية، الدولة
القرآن امللك سناء ابن َحِفَظ أن بَْعَد إذ العلم؛ يف خاصة ناحية إىل ولده توجيه يف أَثَُرُه
عنه ليأخذ السلفي الحافظ إىل يتجه نراه ،٥٦٣ سنة املتوىف الخطيب الرشيف عىل الكريم
الدولة رجال أبناء بني ُمتَّبًَعا كان ما ذلك يف مخالًفا والجماعة،8 نة السُّ أهل وعلوم الحديث
سعيد ابن اضطرب وقد اإلسماعيلية. مذهب لدراسة يتوجهون كانوا الذين الفاطمية
أحد ذلك يذكر ولم التشيع،9 يف باملغاالة رماه إذ امللك سناء ابن عن حديثه يف املغربي
أن سعيد ابن فيه َوَقَع الذي االضطراب هذا مصدر ولعل امللك، سناء ابن مؤرخي من
بالتشيع يتمذهبون وكانوا الفاطميني، دواوين رجال من كانوا امللك سناء ابن أرسة أفراد
أهل مذهب عىل كان فقد نفسه امللك سناء ابن أما الدولة، رجال من بغريهم أُسوة
َضُعَفْت قد الشيعية العقيدة كانت وقت يف ُولَِد أنه َحظِّه ُحْسن فمن والُسنة، الجماعة
الفاطمية الدولة أن كما فيها، املرصيني شك وازداد الناس، نفوس يف ا جدٍّ شديًدا ضعًفا
تربيته يف واِلُده يَحتاط أن غرابة فال الزوال، ودالئل الضعف عليها ظهر نفسها الشيعية
يظهر مما بالرغم الحديث، علم عنه ليأخذ السلفي الحافظ إىل أرسله ولذلك وتوجيهه،
يف ًها متفقِّ نشأ امللك سناء فابن يشء، من يكن ومهما بالتشيع. التأثر بعض شعره يف
ذلك يف علمائها أكرب بري ابن عن العربية أخذ كما نة، السُّ أهل مذهب عىل اإلسالمي الدين
مبكرة، سن يف خاصًة واملوشح عامًة لألدب امللك سناء ابن ميول َظَهَرْت وقد العرص،
رعيل ويف العمر، طليعة يف «وكنت املوشح: عن الطراز دار كتابه مقدمة يف يقول فهو
حفًظا.»10 تُها وعاَرشْ سماًعا، وصاَحبْتُها حبٍّا، بها وشغفت عشًقا، بها ِهمت قد السن
وهو كثريًا وحفظ كثريًا، منها سمع صغره، منذ باملوشحات أُعجب بأنه هنا يرصح فهو

السن. صغري يزال ال
خيمته يف الفاضل القايض عند كان أنه خريدته يف األصفهاني العماد ويُحدثنا
عىل القايض فأطلعه وخمسمائة، سبعني سنة القعدة ذي عرش ثامن الدلهمية بمرج

ص٣٢٥. ج١، املحارضة، حسن السيوطي: 8
املرصية). الكتب بدار خطية (نسخة ،١٤٧ ورقة الثاني، املجلد املغرب، سعيد: ابن 9

الركابي). جودة الدكتور (نرش ص٢٤، الطراز، دار امللك: سناء ابن 10
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سنة، عرشين تبلغ لم امللك سناء ابن ِسنَّ أنَّ وذََكَر امللك، سناء ابن له كتبها قصيدة
رمضان شهر يف الشام إىل وصل «ثم أخرى: مرة العماد ويقول بنظمه.11 العماد فأُعجب
النثر صناعة يف أحرز آية، الذكاء يف فوجدته الفاضلية، الخدمة يف وسبعني إحدى سنة
الفضل يف الفاضيل اإلقبال ألحفه قد راية، باليمني له العربية عرابة يتلقى غاية، والنظم
ُرتْبَتُه، الصناعة يف ترتقى أن أرجو وأنا مجبوًال، الفطنة عىل خاطره طني وجعل قبوًال،
الدربة بماء وتُروى منقبتُه، الصبا من وتَْصُفو نغبتُه، العلم يف أيامه تمادي عند وتَُعزَّز
أن عىل يدل فإنما يشء عىل دل إن نَصٌّ فهذا قالئُده.»12 وتُؤثَر فوائُده، وستكثر رويته،
يزل لم وهو غاية والنظم النثر يف أحرز وأنه صباه، يف الشعر ينظم أََخذَ امللك سناء ابن
الفن. هذا يف يتقدم أن يرجو العماد جعل مما عمره؛ من والعرشين الحادية نحو يف
وقد فنه، يف شاعرنا تََقدُّم عوامل من كانت الفاضل بالقايض امللك سناء ابن صلة ولعل
بقوله: الفاضل للقايض تلمذته عن الفصول» «فصوص كتابه يف امللك سناء ابن رصح
له التلميذ وأنا األستاذ وهو منه، اآلخذ وأنا املعطي وهو إليه، املحتاج وأنا الغني «وهو
من أتت أنها فيظهر والتلميذ األستاذ بني الوشيجة الصلة هذه سبب أما منه.»13 واملتعلم
جعلت التي الوطيدة الصداقة تلك امللك، سناء ابن ووالد جد مع الفاضل القايض صداقة
البالد، عن تََغيَّب كلما الحكم يف عنه شاعرنا) (والد الرشيد القايض يُنيب الفاضل القايض
امللك سناء ابن إىل السالم فيها له يَُحمِّ رسائل ابنه إىل يُْرِسل الفاضل القايض وجعلت
بني الصلة أن عىل يَُدلُّنا هذا فكل ولده؛ ويذكر امللك سناء أبي إىل يرسل أو وجده، وأبيه
هو مما بالرغم النسب، صلة من أقوى كانت امللك سناء ابن أرسة وبني الفاضل القايض
سبب اآلن إىل نعلم وال الفاضيل، الديوان رجال من كانا وأباه امللك سناء ابن أن معروف
إىل امللك سناء ابن أرسل عندما بل الدرجة. هذه إىل تََوطََّدْت أن إىل وتطورها العالقة هذه
القايض ولد أمِّ وفاُة َكَمِدي «وضاَعَف والده: إىل كتب زوجه، بوفاة يخربه الفاضل القايض
صربه قلة عيلَّ وعزَّ عليها، الحرقة وتجرُّعه الحسن أبي َصْرب َعَدُم عيلَّ وعزَّ السعيد،
العلم يف السادَة يلحق أن وأرجو العمر، يف الرجاَل َلِحَق قد هللا بحمد وهو جزعه، وشدة
مورًدا.» َعيْشها ِمْن ُر يَُكدِّ وال ولًدا، لها يشكل وال عدًدا، للحرضة ينقص ال وهللاُ والحظ،

وآخرين). ضيف شوقي الدكتور (نرش ص٦٤، ج١، القرص، خريدة األصفهاني: العماد 11
.٦٨ ص٦٧، السابق، املصدر نفس 12

بمكتبتي). خطية (نسخة ص٣، الفصول، فصوص امللك: سناء ابن 13
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اململوك، ولد أم ماتت الشهر هذا «ويف يقول: إليه امللك سناء ابن خطاب عىل ا ردٍّ ذلك كتب
اململوك صحبها صالحة قرينًة وهللا كانت أبَكْت، وماذا أوجَعْت، وماذا فجَعْت، ماذا هلل فيا
الصحبة إال منها رأى فما املفارق، منه شابت أن وإىل مراهق، غالم خدي يف وصدغاه
وال اإليمان وإال الغيب، ِحْفَظ وإال الراجحة، الديانة وإال الناصحة، املحبة وإال الصالحة،
عىل نزال أكرم املوت أن ولوال والجيب، الذيل صيانة وإال َعيْب، وال السالمة وإال ريب،

وراح.»14 األسف يف وغدا وباح، وشكى وناح، اململوك لبكى الحرم
مدائح نقرأ أن من والسعيد، الفاضل بني الرابطة هذه مدى علمنا أن بعد غرابة فال
التي قصيدته مثًال ذلك فمن الطراز، دار ويف ديوانه يف نجدها التي الفاضل يف السعيد

مطلعها:

ال��ق��ن��ا ت��ش��اَج��َرت إذا ال��ه��ي��اج ي��وم ف��اْل��َق��نَ��ا ت��ران��ا أن ت��رغ��ب ُك��نْ��َت إن

يقول: وفيها

ثُ��ن��ى أي��ادي��ه م��ن أتَ��تَ��نْ��ي ول��ك��م ��ًدا ُم��َوحِّ األج��لِّ َم��ْدح ف��ي أص��ب��ح��ُت
ُم��ت��س��نِّ��نَ��ا ُم��ت��ش��ي��ًع��ا رأى ذا َم��ْن م��ت��ش��يِّ��ًع��ا ل��ه ح��ب��ي ف��ي وَغ��َدْوُت
َه��يِّ��نَ��ا ف��ي��ه ال��ن��ف��س ب��ذل ف��رأي��ت ع��اج��ًال ن��ع��ي��ًم��ا ُص��ْح��بَ��تَ��ُه ورأي��ت
ال��ُم��ن��ى ن��ادرة ��يْ��ك ك��فَّ ِم��ْن أدرك��ت ب��أن��ن��ي ي��ع��ل��م��ون ق��وم��ي ل��ي��ت ي��ا
ال��م��وط��نَ��ا15 نَ��ِس��ي��ُت ق��د أن��ي وذك��رت ب��ه��م َك��َل��ِف��ي ع��ل��ى أه��ل��ي أن��س��ي��ت��ن��ي

مطلعها: التي قصيدته يف ويمدحه

ج��دي��ُد غ��راٌم ف��ي��ه ف��ل��ب��اس��ي ع��ي��ُد األح��ب��ة ه��وى م��ن ع��ادن��ي

فيقول:

خ��ل��وُد م��ن��ي ب��ال��ث��ن��اء ول��ه م��أوى َج��نَّ��ُة راَح��تَ��يْ��ه م��ن ِل��َي

ص٧٤. الفصول، فصوص امللك: سناء ابن 14
القاهرة. جامعة بمكتبة خطية نسخة امللك، سناء ابن ديوان 15
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وال��ق��ص��ي��ُد ع��ن��ده ال��ق��ص��د ن��ج��ح م��ول��ى َم��ْدُح وخ��دم��ت��ي َع��بْ��د أن��ا
ج��ن��وُد ال��م��ع��ال��ي م��ن ل��دي��ه — ـ��َت ش��ئ��ـ إذا أم��ي��ر ب��ل ال — ق��اٍض ه��و
م��ع��ي��ُد وال��غ��م��ام ع��ط��اي��اُه ـ��ق ال��خ��ل��ـ ع��ل��ى يُ��ْل��ِق��ي ال��ن��واِل وف��ق��ي��ُه
وال��ت��ف��ن��ي��ُد ال��م��الم ف��ض��اع ـ��ًدا وت��ف��ن��ي��ـ م��الًم��ا ُج��وَده أَْوَس��ُع��وا
م��ردوُد16 ٍد م��ردَّ ش��يءٍ ك��لُّ ع��ل��ي��ِه��ْم َف��َردَّ َع��ذَْل��ُه��م ُدوا َردَّ

الفاضل، القايض يف السعيد القايض مدائح جميع ذََكْرُت لو الحديث بي ويطول
بها. ميلء فديوانه

وصناعته بالغته يَذُْكر امللك، سناء ابن عىل الثناء كثري نفسه الفاضل القايض وكان
الغاية، بََلَغت فقد بالغته ا «أمَّ عنه: يقول امللك سناء ابن والد إىل كتب فمرة النظم، يف

الراية.»17 أُْعِطَي قط به فإنه َقَلُمه وأما
التي السينية امللك سناء ابن قصيدة عىل معلًقا له رسالة يف أخرى مرة ويقول

مطلعها:

ُم��ْؤنِ��ُس ع��ن��ك ل��ي غ��اب ل��م��ا ألَْوَح��ْش��َت َم��ْج��ِل��ُس ِم��نْ��َك ل��ي ل��ي��س ل��ه��وي أَم��ْج��ِل��َس

وقبلها الوفائية، الفائية عىل املعطوف كتابه وُصوَل السعيد القايض «نَُعرِّف بقوله:
عروًسا علينا يجلو وما أختها، من أَْكَرب هي إال آية من يُرينا وما السنية، السينية َوَصَلت
تُمنى «وقد قيل: ولهذا والبخت، الُحسن يجتمع وَقلَّما وبختها، ُحسنها بني َجَمَع وقد إال
منها، أدون العرب علقت وقد تُْطَلق، وال تَُطلَّق ال املليحة وعقائله بالطالق»، املليحة
عدتها، عىل زادت بعدها فاملعلقات تُعتق، وبالضلوع تُعلق بالقلوب هذه أن غرو فال

إلخ.18 «… وِجدتها بجودتها هذه وفضلتها
فن عىل قويٍّا تأثريًا يْؤثَر الفاضل القايض فن نرى أن من كله ذلك بعد غرابة فال
وكالهما اللفظي، التالعب يف أَْفَرط وكالهما اللفظية، بالزينة أُولِع وكالهما امللك، سناء ابن

السابق. املرجع نفس 16
ص٥٦. الفصول، فصوص امللك: سناء ابن 17

ص٥. السابق، املرجع نفس 18
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مدرسة من امللك سناء ابن إن القدماء: قال فلذلك االستحالة، حد إىل املبالغة به بََلَغْت
املدرسة هذه نسبة َ خطأ الكتاب هذا من آخر موضع يف ذََكْرنَا وقد الفاضل، القايض
املدرسة تلك خصائص فكل الفاطمية، الُكتاب ملدرسة امتداد إنها وقلنا: الفاضل، للقايض
الخصائص. تلك استخدام يف إفراط من حدث ما مع سناء ابن فن يف — بجالء — تَْظَهر
استطاع لفظية، ثروة له كانت تماًما، الفاضل القايض مثل كان امللك سناء ابن أن ويظهر
امللك، سناء ابن فن أصول من أصل فالتورية التوريات، من يُكثر وأن يتالعب أن بها
سناء ابن ويُحدثنا والشعر. النثر يف الفاضل القايض عند الفن أصول من أصل هي كما
الرجل هذا خلف يجري يزل لم «واململوك يقول: فهو املعتز، بابن أيًضا متأثر أنه امللك
إال ناَرُه آنس وال ُسدى، به اململوك آمن وما وتتعذر، عليه فتتعثر مطالبًة ويطلبه ويتعثر،
إال قلبه سار وال طبعه، إليه َميََّل َمْن طريق إىل إال اململوك مال وال هدى، عندها َوَجَد ا َلمَّ
تمام، أبي عىل ويعيب بالبحرتي، يُْعَجب امللك سناء ابن وكان سمعه.» عليه دله َمْن إىل
سوى الشعر يف له أستاذًا يتخذه من العباسيني شعراء من القدماء هؤالء بني يجد ولم
من أُِخذت تشبيهاته أن ويزعم املعتز ابن يتنقص الفاضل القايض كان بينما املعتز، ابن

الرمة. ذي
القايض بني أي والقايض— الوزير بني كانت التي املتينة العالقة هذه من وبالرغم
وزير شكر، ابن الصاحب الوزير َمَدَح امللك سناء ابن فإن — امللك سناء وابن الفاضل
الفاضل القايض وصفه الذي فهو األلد، وعدوه الفاضل القايض وغريم العادل، امللك
وكان يُذكر.» ال الذي اليشء فهو الناُس ذُِكَر وإذا يُشكر، ال فهو شكر ابن «أما بقوله:
تمرغ ما البيساني، ابن من إال حرسة قلبي يف «ما الفاضل: القايض عن يقول شكر ابن
هذا، فيشتمه شكر ابن الصاحب عند يحرض الفاضل القايض ابن وكان عتباتي.» عىل
الناس بني معروًفا واضًحا كان شكر وابن الفاضل القايض بني الشديد العداء فهذا
كثري مدحه كما فمدحه شكر، ابن شعراء أحد امللك سناء ابن كان كله ذلك ومع جميًعا.

شكر: ابن مدح يف مثًال يقول فهو مرص، شعراء من

ع��ت��ُب ع��ن��دي ل��ل��زم��ان ب��ق��ي م��ا ع��ت��ب رؤي��اك ب��ع��د ال��ده��ر ع��ل��ى م��ا
وأص��ب��و ال��زم��ان ُط��وَل إل��ي��ه��ا ق أش��ت��ا ُك��نْ��ُت ال��ت��ي ال��ن��ظ��رة ه��ذه
غ��رُب ال��ش��رق ف��ي غ��اب ح��ي��ن ل��ه ن ك��ا أن ب��ع��د ط��ال��ًع��ا ال��ب��در أق��ب��ل
ال��خ��ص��ُب ع��اد ال��وزي��ر واف��ى ـ��ل��ي��ث ال��ـ ج��اء ال��غ��ي��ث أق��ب��ل ال��غ��وث أق��ب��ل
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ُش��ْه��ُب ب��ال��ت��ب��س��م وث��ن��اي��اه ب��رٌق األْف��ِق ف��ي اْل��خ��ل��وق زع��ف��ران
َع��ذُْب ال��ع��ذِب ِن��ي��ِل��ه��ا َط��ْع��ُم وال ال ع��ن��ه��ا َغ��اَب وق��د ِم��ْص��ًرا ِم��ْص��ُر َل��يْ��َس
ول��ْع��ُب ل��ه��و األن��ام وأم��ر ال��ِج��د أَْم��ُرُه ال��ذي ال��ص��اح��ب أي��ه��ا
ال��ش��ْه��ُب ال��س��ن��ون ت��ل��ك َس��وََّدتْ��ُه ل��ك��ن ال��ح��ال أب��ي��ض ك��ن��ت وي��وم
ال��ص��ع��ُب ي��ه��ون ال��ُم��ن��ى يُ��ن��ال ـ��ر ال��ن��ص��ـ يُ��س��ت��ن��زل ال��ول��ي ي��ع��ل��و ب��ك
تَ��ْخ��بُ��و19 ن��ارك ض��وء ف��ي ن��اٍر ك��ل ي��خ��ف��ى نَ��ْج��ِم��ك ن��ور ف��ي ن��ج��ٍم ك��ل

من خوًفا شكر ابن الصاحب مدح إىل مضطرٍّا كان امللك سناء ابن أن إيلَّ ويُخيل
كان من وخاصة أعدائه؛ تعذيب يف يتفنن كان شكر ابن أن سيما وال وجربوته، بطشه

الفاضل. بالقايض منهم متصًال
املوشحات، فن هو وافٍر بسهم فيه َب وَرضَ امللك سناء ابن به ُعِرَف الذي الفن ولكن
وقرأ املغربية، املوشحات من كثريًا وَحِفظ صغره، منذ الفن بهذا أُولِع كيف ذََكْرنا وقد
مرة وألول الطراز، دار كتابه ويضع افتتانًا، الفن بهذا يُفتن جعله مما منها؛ كثريًا
هو املؤلف ويكون وأصوله، الفن هذا قواعد عن يتحدث كتاب يظهر املوشح تاريخ يف

امللك. سناء ابن
كان مما منها عديدة بأمثلة وأتى املغربية، املوشحات عن الكتاب هذا يف ثَنَا َحدَّ وقد
الطريف ومن هو. صنعته من موشحات من بألوان ذلك وأردف املغرب، أهل عن يحفظه
بل العربية، اللغة إتقانه بجانب الفارسية اللغة يتقن كان امللك سناء ابن أن نذكر أن
له واملعارصون َعْرصه عىل السابقون املرصيون وكان فارسية، بخرجة موشًحا َوَضَع
به تََقيََّد بما يتقيد ال كان امللك سناء ابن ولكن مغربية، بخرجات املوشحات يضعون
يضع املوشحات فن تاريخ يف مرة وألول عنده، من الخرجات يبتكر كان بل غريه؛

املوشح: هذا يف يقول فهو فارسية، خرجة امللك سناء ابن

ال��ي��اس��م��ي��ْن ث��ي��اب ال��الذ ص��ي��ر م��ن خ��دي��ك ف��ي
ال��م��ب��ي��ْن ال��س��ح��ر ذا م��ن ال��واش��ي ح��ي��رة ف��ي��ا ذا ودع

امللك. سناء ابن ديوان 19
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أوْد ال �ي ل� �ا وم� أه��ي��ْم ال ولِ��َم أه��ي��م
أَس��ْد ق��ال��وا وق��د ري��ْم ق��ي��ل وق��د غ��زاًال
ج��َس��ْد ف��ي��ه ول��ي م��ق��ي��ْم ع��ل��ي��ه غ��رام��ي
ع��ري��ْن ف��ي ظ��ب��ي م��ع ب��ب��غ��داد وق��ل��ب��ي ب��ِم��ْص��ر
وط��ن��ي��ْن س��م��ٍح ف��ي ع��اش وك��م وْج��ًدا م��ات وك��م
ال��رح��ي��ْل أح��ف��اك ُم��ذ ب��ِم��ْص��ر ف��ي��ك ت��غ��رب��ت
ق��ت��ي��ل أن��ي ع��ل��ى ب��ف��ك��ري إال ل��ل��ق��ي��اك
ال��دارع��ي��ن ل��ل��ب��س ن��ف��اذ ل��ل��ح��ظ��ك ب��س��ه��م
ال��ط��اي��ع��ي��ن ب��نُ��س��ك ب��ط��اش ل��ُح��س��ن��ك وب��أس
ع��ل��ي��ه ه��م��ي وي��ا إل��ي��ه ش��وق��ي ط��ول ف��ي��ا
إل��ي��ه ب��ي أُس��ري ل��و ع��ل��ي��ه ي��ك��ون وم��اذا
ي��دي��ه م��ن وأُس��ق��ى م��رش��ف��ي��ه م��ن ألش��رب
ال��ح��زي��ن ال��ق��ل��ب ب��ه��ا ع��اذ ك��م ال��دن م��ن س��الًف��ا
ال��رص��ي��ن ال��ع��ق��ل ب��ه��ا ط��اش ك��م ال��تِّ��ب��ر م��ن ط��اٍس ف��ي
ي��ح��وْم َم��ْن وم��ث��ل��ي م��ح��روم ألن��ي أح��وم
رح��وْم ق��ل��ب ول��ي م��ح��روم ح��ب��ي��ب��ي وُح��س��ن
ظ��ل��وْم وم��ح��ب��وب��ي م��ظ��ل��وم إن��ي ووال��ل��ه
ال��ع��ال��م��ي��ْن م��ل��وك ش��اذ ب��ن��و ظ��ل��م��ي س��ي��م��ن��ع
ال��ظ��ال��م��ي��ْن دي��ار أع��راش ه��دَّ ب��أس��ه��م أَم��ا
م��اي��س ك��غ��ص��ٍن ط��ف��ل��ة ش��ب��ت ك��م��ا وخ��ود
ك��ان��س ل��ظ��ب��ٍي ِخ��ل��ة ت��ك��ون أن أرادت
ب��ال��ف��ارس��ي َش��َدت ُق��ب��ل��ة م��ن��ه ج��ن��ت ف��ل��م��ا
أن��ك��س��ت��ري��ن ده��ا داد ب��م��ن ب��وس��ه ك��ي دان��س��ت��ي
ش��ب��ي��ن ب��ب��وس��ت��ه ب��اش م��ن دس��ت ك��واي أوار

عىل شاهدي كن … فمها إن قبلني متى تعرف «هل بمعنى: الفارسية والخرجة
إياها.» منحتني التي الُقبلة هذه
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الفن، هذا يف كتابًا ألف من وأول املوشح، خرجة َمرصَّ من أول امللك سناء فابن
فإني بالشعر، ُعِرَف امللك سناء ابن كان فإن املوشحات، كتابة من أكثر من أول أنه كما
الشعر. يف نبوغه من أكثر ونَبََغ فيه بََرَز الذي الفن هو ح املوشَّ ألن ِحني؛ املوشِّ بني أضعه
الدين مهذب قالها أبيات بسبب املصادرة محنة أصابتهم امللك سناء بني أن ويظهر

وهي: ابنه، ُعذَِّب عندما الشاعر الخيمي

األم��ان��ْه ت��ل��ك ت��ِف��د ول��م ص ال��ل��ص��و أم��ث��ال ع��ص��روك
ال��خ��ي��ان��ْه ف��ي ال��س��الم��ة إن ف��ُخ��نْ��ُه��ُم َس��ِل��ْم��َت ف��إذا
ال��خ��زان��ْه20 م��اِل ف��ي ال��م��ل��ك ء س��ن��ا ب��ن��ي ك��ف��ع��ل واف��ع��ل

القصة. هذه عن شيئًا املؤرخون يذكر لم ولكن

ص٢٤٤. ج٢، الوفيات، فوات شاكر: ابن 20
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بعد الحياة هذه تيار واستمر الفاطمي، العرص يف مزدهرة قوية األدبية الحياة كانت
فالتغيري قبل، من عليها يسري كان التي القوة بنفس الفاطمي العرص هذا انقراض
استفاد ربما بل مرص، يف األدبي الفن يُضعف لم أخرى وتأسيس دولة ودوال السيايس
ما عىل الفاطميون استمر لو ليحققها يكن لم فوائَد السيايس التغيري هذا من األدُب
العرص أواخر شاهدوا قد األيوبي العرص وشعراءِ أدباءِ فحول من كثري وكان عليه. كانوا
يف فساروا واتجاهاتها، فنونها وَعَرفوا األدبية، الحياة يف منهم كثري وأْسَهَم الفاطمي،
يف َظلَّْت الفاطمية العقائد مصطلحات إن حتى عليه، كانوا بما متأثرين األيوبي العرص

الكتاب. هذا من والثاني األول البحث يف رأيناه ما نحِو عىل والتصوف املدح شعر
يفعل كان كذلك والبساتني، املتنزهات إىل يَْخُرجون الفاطميون الشعراء كان وكما
التنافس كان كذلك العرصالسابق، شعراء بني التنافسشديًدا كان وكما األيوبيني، شعراء
اصطالحات بعض األيوبي العرص هذا يف وظهرت هذا، عرصنا شعراء بني عنيًفا قويٍّا
معروفٌة قديمٌة األمر حقيقة يف هي االصطالحات هذه الشعراء، هؤالء تنافس يف فنية
قديًما الشعراء كان فمثًال الفتة، بصورة األيوبي العرص يف َظَهَرْت ولكن بعيد، عهد منذ
مهارتهم إلظهار أكثر أو الشعر من بيت أو بيت نصف إجازة بعًضا بعضهم من يطلبون

الشعراء. بني الذهنية الرياضة ألوان من لون هي ُقْل: أو الفنية،
فقسموا والنقاد، الشعراء عليها تعارف مدلوالت لذلك َد ُحدِّ فقد العرصاأليوبي يف أما

إىل: مثًال اإلجازة
قديم. لشاعر الشاعر إجازة أو ملعارصه شاعر إجازة

ما معناه يف غريه ِشْعر عىل الشاعر يَنظم أن هي — قديًما تُعرف كما — واإلجازة
األعز والقايض هو اجتمع أنه ظافر، بن عيلُّ رواه ما ذلك فمن وكماله. تمامه به يكون
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املاء، بياض فوق األصيل شعاع فرأيا بالرصد، يوًما الغساني املؤيد بن عيلُّ الحسن أبو
ظافر: ابن فقال

ل��َه��ْب ال��م��اءِ ع��ل��ى ال��ش��م��س أذَْك��ت

فقال: القصيد، هذا إجازة األعز من َوَطَلَب

ذََه��ْب1 م��ن��ه��ا ��تَ��ه ِف��ضَّ ف��َك��َس��ْت

فغنَّى الرؤساء، بعض عند سماع مجلِس يف كان الساعاتي ابن أن أيًضا ذلك ومن
الحارضين: بعض فقال الصوت، قبيِح ُمَغنٍّ

نَ��ْغ��ِم��ْه ِل��ُق��بْ��ِح نُ��ْح��ُت ن��اح م��ا إذا م��م��ن ُم��ن��ص��ف��ي َم��ْن

فقال: البيت، هذا إجازة الساعاتي ابن إىل وَطَلَب

��ْه2 أُمِّ َرْح��ِم ف��ي وداِخ��ٌل ء ال��غ��ن��ا َوْق��َت خ��ارج ه��و

يف النيل مبالغة عند املقياس عىل ليلًة ِبتنا قال: أنه أيًضا ظافر بن عيلُّ ويُحدثنا
انتظَمْت قد وامَلراكب ومفرقه، أرضه من مستوًرا يزل لم عما وانفراجه واحرتاقه، نقصه
الرياح وسفهاء بنقطته، املحيط إحاطَة به وأحاطت لُجته، فوق باإلرساء وَرَكَدْت لُبَّتِه، يف
وهي قارها، حداد املاء لفقد َلِبَست قد وأجساُدها بوقارها، تَذَْهب كادت حتى بها تَْعبَث
بديًها: فقلت مضمومة، الليل لعارض قلوعها وأجنحة مزمومة، املرامي من أوكارها يف

ال��لُّ��ج��ِة ظ��ه��ر ف��وق ال��م��راك��ب ُس��ود ب��ه ��ْت ح��فَّ ق��د ال��م��ق��ي��اس ت��رى م��ا أَو
��يَّ��ِة ِف��ضِّ لُ��ب��ٍة ف��ي س��ب��ج��ي��ة ك��ق��الدٍة ب��ه ��ْت َح��فَّ وق��د ي��س��م��و

ص٤٠. البداية، بدائع األزدي: ظافر ابن 1
ص٥٤. السابق، املرجع نفس 2
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فقال: املؤيد، ابَن واستجْزُت

ل��ل��ح��م��ل��ِة3 ب��ن��وده َل��فَّ ل��ل��زن��ج َع��ْس��َك��ٌر ع��ل��ي��ه ِح��ص��ٌن وك��أن��ه

األخرى العربية واألقطار مرص يف الشعراء عليه كان ما إىل مرص شعراء عاد وهكذا
إليهم ُطِلَب ُكلََّما البديه عىل الشعر من أبيات وإنشاد الذهنية، الرياضة من اللون هذا من

ذلك.
بالتمليط. ُعِرَف لون الرياضة هذه ومن

أفكارهم، تجريد عىل فصاعًدا شاعران يجتمع أن «هو بقوله: عنه ظافر ابن َ َعربَّ
ومنه شاعرين، بني يكون ما التمليط فمن واحد.»4 معنًى يف العمل يف خواطرهم وتجريب
ما ومنه لبيت، ببيت يكون ما ومنه لقسيم، بقسيم يكون ما ومنه شعراء، بني يكون ما
العمل، قبل الشعراء فيه يتفق التمليط أن اإلجازة وبني بينه والفرق لبيتني، ببيتني يكون

اإلجازة. رشوط من ليست رشوط وهذه املناوبة، بينهم وتتكرر لذلك يُندبون أو
«واملماتنة لقسيم. بقسيم شاعرين بني يقع ما وهو املماتنة، يسمى لون التمليط ومن
الوزير، أخت ابن يعقوب الدين شهاب أن ذلك ومثال الغاية»، يف واملباعدة املماطلة لغًة:
الدين، نجم الوزير خدمة يف وكان إسحاق، أبي الدين ريض بالفقيه ببوصري يوًما انفرد

الريض: الفقيه فقال الرؤساء، بعض أوالد من غالم إليهما فجلس

… … … … ب��ب��وص��ي��ِر م��ض��ى ي��وٌم ل��ل��ه

الشهاب: قال

ت��ك��دي��ِر ِب��َغ��يْ��ر َص��ْف��ٌو وال��ع��ي��ش … … … …

الريض: فقال

… … … … غ��ن��ٌج ش��ادن ف��ي��ه ن��دي��م��ن��ا

ص٦٦. السابق، املرجع نفس 3
ص٩٢. البداية، بدائع ظافر: ابن 4
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الشهاب: فقال

ب��ت��ف��ت��ي��ِر َج��ْف��ن��ه ُم��ْك��تَ��ِح��ٌل … … … …

النتظار بالقاهرة األنور بالجامع يوًما يعقوب الشهاب مع جلست ظافر: ابن ويقول
البدر من وشعره وجهه، نهب ويضء صبٌي مكاننا من بالقرب يجلس وكان الجمعة،
ميله، الغصن ومن ُكحله، الظبي من وعطفه طرفه واغتصب ديجوره، الليل ومن نوره،

فقلت: غيبته، يف القول فتعاَطيْنَا يوًما، حضوره فتأخر بالشمس، يُنعت

… … … … ال��س��روْر ف��غ��اب غ��اب ال��ذي أف��دي

الشهاب: قال

ال��ص��دوْر ب��ض��ي��ق ال��ه��م واتَّ��َس��َع … … … …

فقلت:

… … … … بَ��ْع��ِدِه ِم��ْن األن��ور وأَْظ��َل��َم

الشهاب: فقال
نُ��وْر5 ل��ألْف��ِق ال��ش��م��س ب��ع��د ول��ي��س … … … …

ذلك مثال اإلنقاذ، النوُع هذا ويسمى لبيت، ببيت شاعرين بني يقع ما التمليط ومن
املنبوز الفضل أبو األديب والفقيه الذروي، الحسن وأبو الشاعر، املنجم ابن اجتمع أن
الربيع أبو عليهم فدخل للحديث، وجلسوا الجزيري، املنعم عبد األديب منزل يف بطريي،
صلبه، بعد وُطِعَن الجرس بأعىل مصلوبًا رجًال رأى أنه وذكر الطحان، تنني بن سليمان
بني اإلنقاذ يكون أن النجم فاقرتح شيئًا، هذا يف يصنعوا أن الذروي الوجيه فاقرتح
الحال: يف الفضل أبو فقال الذال، حرف عىل القافية تكون وأن الربيع، وأبي الفضل أبي

أف��خ��اذُه ل��رك��وب��ه��ا ف��تَ��َق��طَّ��َع��ْت َم��ِط��يَّ��ًة ال��ج��ذوَع تَ��ِخ��ذَ ��ٍع وُم��َف��جَّ

ص١٠١. السابق، املرجع 5
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رقعة امُلنجم ابن إليه فدس التأهل، تمادي يف وافتضح التفكر، الربيع أبو وأطال
فيها: صغرية

ف��والذُه أف��الذه ع��ل��ى أخ��ن��ى ن��ف��اذة ف��ي��ه ال��رم��ح ل��س��ن وب��دا

طريى الفضل أبي عىل األمر وخفي وتغافلوا، الجماعة فطنت بحيث له وناولها
ابن له فقال والجلبة، الصياح وأكثر البيت.» هذا من خري «بيتي فقال: برصه؛ لسوء
جذع عىل ُصِلَب فهذا الجذوع» «تخذ بيتك: يف القائل ألست القول، هذا عنك دع الذروي:
عن فأقرص بالقصة؛ إليه وأوحى عرشة؟! أو فخذان فله «أفخاذه» وقلت: مائة؟! أو
للشعر.» عملك اليوم ثبت «قد له: وقال الطحان سليمان إىل الذروي ابن اْلتَفَت ثم الكالم،

بذلك.6 رسوًرا دعوة بعمل ألزموه وقد فانرصف
أحمد العباس أبو املخلص والقايض أنا تسايرت املؤيد: بن األعز القايض وقال
وقد السواري، بقنطرة املعروفة القنطرة جهة من اإلسكندرية خليج بشاطئ عوف بن
نحن فبينما جلناره، كئوس الغمام ساقي لها ومأل أطياره، غناء عىل أشجاره َرَقَصْت
سماء من ب ونتََعجَّ األخبار، رحيق كئوس من ونتعاطى األشعار، رقيق نفيس من نتناشد
ال كيف النهار شمس طلوع مع األزهار تلك نجوم ومن البدور، من َخَلْت كيف املاء ذلك

فقلت: سوار، السواد قبل من وبدور جوار، هناك بجواٍر إذ تغور؛

س��واري ال��س��وار م��ن ب��دوٍر أي ل��ل��ه

املخلص: فقال

ال��س��واِر خ��رس��ى ـ��وش��اح ال��ـ ج��رس��ى ه��ي��ف��اء ك��ل م��ن

فقلت:

اص��ط��ب��اري وع��ْق��د ق��ل��ب��ي وَح��لَّ��ْت ف��َح��لَّ��ْت الَح��ْت

ص١٠٧. السابق، املصدر نفس 6
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فقال:

وال��ن��ه��اِر ال��دُّج��ى ع��ن ووج��ًه��ا ف��رًع��ا ت��ن��وب

فقلت:

وض��اِر راٍض ب��ي��ن م��ا وق��ل��ب��ي ف��ن��اظ��راه��ا

فقال:

ون��اِر ج��ل��ن��اٍر م��ن وف��ؤادي وخ��ده��ا

فقلت:

ق��ن��اِر وُح��ْس��ن ـ��ج��ٍة ب��ه��ـ ف��ي ال��غ��زال��ة ت��ح��ك��ي

فقال:
ون��ف��اِر7 وم��ق��ل��ٍة ج��ي��ٍد ُح��ْس��ِن ف��ي وال��ظ��ب��ي

إذ ظافر ابن ذكره ما ذلك مثال الشعراء، من ثالثة بني يقع كان ما التمليط ومن
يقول:

جماعة يف هللا رحمه املؤيد بن األعز والقايض يعقوب الدين وشهاب أنا مضيت
ُحسن يف تنزهنا فلما اآلثار، تلك لنظر إيثاًرا بالقصري، املعروف الدير إىل أصحابنا من
البلغاء، خلعاء عادة عىل جريًا فيه، القول تعاَطيْنَا نظره، من الوطر وقضينا منظره،
األعمار طريق فقطعوا بالعراء، الوقار نبذوا الذين الشعراء، ان وُمجَّ األدباء، وظرفاء

الشهاب: فقال والعقار، العني تحصيل يف والعقار العني وضيَُّعوا األغمار، بطريق

ال��ذي��وْل ط��وي��ل ال��ع��زال��ى ق��ص��ي��ر ال��ق��ص��ي��ر ب��دي��ر ي��وم��ي ال��ل��ه س��ق��ى
ف��ال��دخ��وْل ح��وم��ٍل ع��ل��ى ب��ص��ح��ب��ي أَِق��ْف ل��م ل��ي الح إذا م��ح��ل

ص١٠٨. السابق، املرجع نفس 7
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فقْلُت:

م��ه��ي��ْل ك��ث��ي��ٍب ف��ي غ��ص��ٍن ع��ل��ى ُدًج��ى ف��ي ق��م��ٍر م��ن ف��ي��ه ف��ك��م
ث��ق��ي��ْل وردف خ��ف��ي��ف وروح س��ق��ي��ٍم وج��ف��ن ص��ح��ي��ح ب��ل��ح��ظ

األعز: فقال

األص��وْل ِك��راِم ال��وج��وه ُص��ب��اح ف��ت��ي��ٍة م��ع ال��ع��ي��ش ب��ه ق��ط��ع��ت
ط��وي��ْل ب��ب��اٍع ال��م��ع��ال��ي ح��از ال��م��راء ق��ص��ي��ر ك��ري��م ب��ك��ل

الشهاب: فقال

ق��ت��ي��ْل م��ن وك��م س��ل��ي��ٍب م��ن ف��ك��م ال��ُم��دام س��ي��ف س��ل أذاق��ه

األعز: فقال

ال��ب��خ��ي��ْل غ��ي��َظ ب��ال��ج��ود ي��ج��دد ال��ف��ع��ال ك��ري��م خ��ل��ي��ٍع م��ن وك��م

فقلُت:

ل��ل��ش��م��وْل دائ��ٍب ف��ي ف��يُ��ْف��ِن��ي��ه ج��ام��ٍد ذََه��ٍب ذا ي��واف��ي��ه

فقال: والوزن، الروي هذا غري عىل فيه الشهاب صنع ثم

وْق��ِري وأزْل��ُت خ��الع��ت��ي َص��نَ��ْع��ُت ع��م��ري ق��ص��رت ال��ق��ص��ي��ر ُع��ْم��ِر ع��ل��ى

األعز: فقال

ع��م��رو َق��ْوَل أو َالَم��ِن��ي م��ا إذا زي��ٍد َق��ْوَل َل��َع��ْم��ِري أس��م��ع ول��م
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فقلُت:

وخ��م��ِر ري��ٍق م��ن ل��م��ش��روبَ��يْ��ِن وك��أٍس ش��ف��ٍة م��ن ف��ي��ه ظ��ف��رن��ا

الشهاب: فقال

وخ��ض��ِر خ��م��ٍر م��ن ب��م��ظ��ن��ون��ي��ن ف��ي��ه ال��دي��ن ي��ق��ي��َن وداف��ع��ن��ا

األعز: فقال

ب��ص��ف��ِر اش��ت��ري��ن��اه��ا ال��ق��م��ص م��ن ُح��م��ًرا ال��ب��ي��ض ال��ك��ئ��وس ب��ه ك��س��وت

فقلُت:

ُس��م��ِر8 ع��ن��اق ف��ي��ه ال��ب��ي��ض ب��ه��ز أت��ل��و ل��ل��ه��و ب��م��ارٍق وظ��ْل��ُت

فمحاولة العرص، ذلك يف الشعر فن ُرقي عوامل من الذهنية الرياضة هذه كانت
النزهة أماكن زيارة يف الشعراء واجتماع األلوان، هذه عىل َمْقِدَرتَُه يثبت أن شاعر كل
كان بعينه؛ موضوع يف يُنِْشدوا أن يف بعًضا بعضهم ومطالبة الطبيعة، بجمال والتمتع
مما بالرغم األيوبيني، عرص يف نراها التي الفنية النهضة هذه يف أَثَُره له — شك وال —
هذا غري ويف مرص غري يف العرب شعراء عند معروفًة كانت الرياضة هذه أن من ذكرناه

العرص.
عصوره أقدم منذ العربي الشعر عرفها التي املوضوعات يف األيوبيني شعراء أسهم
هذا يف نرى ولكننا الشعر، موضوعات من ذلك غري إىل وخمريات، وغزل وهجاء مدح من
لها يَْعِرض لم إذ العربي؛ األدب يف الِجدَّة كل جديدة أعتربها التي الفنون بعض العرص
الكتاب هذا من سابق حديث يف ذكرنا وقد هذا. عرصنا يف إال تظهر ولم العرب، شعراء
الشعراء يطرقه لم جديد فن وهو األيوبي، العرص يف مرة ألول َظَهَرْت الحشيشيات أن

ص١٢٢. السابق، املرجع 8
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العرص هذا يف الشعراء حديث وكان اإلسالمية، بالوحدة الشعور عن تحدثنا كما قبل. من
توحيد يف األيوبي الدين وصالح زنكي الدين نور فكرة آثار من أثر وهو أيًضا، جديًدا

املستعمرين. أعدائهم أمام قوة املسلمني تَْجَعل وحدًة اإلسالمية البالد
ظهور آثار من أثر هو آخر فنٍّا الجديدِة الفنون هذه إىل نضيف أن اآلن ونستطيع
وقوة األتراك بعنرص اإلشادة ذلك من نراه ما فأول املرصية، بالدنا يف األتراك عنرص
امللك سناء البن قصيدة ففي طريقهم، يف يقف من كلَّ يهزموا أن استطاعوا وأنهم الرتك،

يقول:

��ل��ِب ال��صُّ ش��ي��ع��ة ذلَّ��ْت أي��وَب وب��اب��ن ال��َع��َرِب ِم��لَّ��ُة ع��زَّت ال��ت��رك ب��دول��ة

له: قصيدة يف األصفهاني العماد ويقول

َه��م��داِن ع��ن ال��غ��زو َف��ْرُض أل��ه��اك وإن��م��ا ال��ب��الد ب��اق��ي ع��ن تَ��ْل��ُه ل��ْم
وال��ُع��ْربَ��اِن واألك��راد ب��ال��تُّ��رك م��ص��ائ��ٌب م��ن��ك واإلف��رن��ج ل��ل��روم

املجاور: ابن ويقول

ت��ش��ت��ف��ي ق��ل��ي��ل ع��م��ا وص��دوره��ا ث��أره��ا ت��ط��ل��ب ال��ل��ه ج��ن��ود ج��اءت
َح��ِف��ي ت��ؤم��ْل��ه ب��م��ا اإلل��ه أن م��وق��نً��ا ��َك َح��قَّ وت��ق��اَض ب��ه��ا ف��ان��ه��ض
م��ج��ف��ج��ِف ك��ل ف��وق ال��ك��ري��ه��ة ي��غ��ش��ى م��ج��ف��ج��ٍف ك��ل األت��راك ف��ت��ي��ُة ه��م
خ��ِف��ي ط��رٍف م��ن إل��ي��ه ي��ن��ظ��رون ال ش��ج��اع��ًة ال��ِح��م��ام ي��خ��وض��ون ق��وم
ص��ف��ص��ِف ك��ق��اٍع دي��ارُه��ُم ت��رك��وا أوط��ان��ه��م ف��ي األع��داء ص��ب��ح��وا إن
وال��م��ص��ط��ِف��ي ال��م��ص��ط��َف��ى درُّ ل��لَّ��ه دي��ن��ن��ا ل��ن��ص��رة اص��ط��ف��ي��ت��ه��م أن��ت

ك: الرتُّ شجاعة يف املرصي النظام ويقول

وب��اط��ُل زور ال��ن��اس وك��لُّ ب��نُ��وه��ا إن��ه��م ال��ح��رب ف��ي ال��تُّ��رك ي��ط��ي��ق ذا وَم��ْن
ال��م��ع��اق��ُل ِن��ع��َم وال��خ��ي��ل م��ع��اِق��لُ��ُه��ْم خ��ي��لُ��ُه��ْم ك��ال��ض��راغ��م ُك��م��اٌة ُح��م��اٌة
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النبيه: ابن ويقول

أس��وِد وِف��ْع��ُل غ��زالٍن أش��خ��اص ل��ب��ع��ض��ه��م إن واألت��راك إي��اك

الَغَزل فن

خالفوا مرص شعراء أن العجيب ومن بهم، تغزلوا فقد األتراك مرص شعراء مدح وكما
عيون أو الوحيش البقر عيون تُْشِبه التي الواسعة بالعيون الَغَزل يف العرب شعراء

يقول: النبيه ابن فالشاعر الضيقة، األتراك بعيون وتغزلوا الجآزر،

َدُع��وا أو ش��ئ��تُ��ُم��وا إن ف��َع��نِّ��ُف��وا يَ��ْط��َم��ُع س��ل��وان��ه ف��ي س��واي
ي��س��م��ُع ف��م��ن ال��ح��ق وُق��ْل��تُ��ُم ي��ه��ت��دي ف��م��ن ال��رْش��َد أْوَض��ْح��تُ��ُم
أْوَس��ع��وا9 وإن ال��نُّ��ْج��ل ال��َح��َدق ف��ي أط��ن��ب��وا وإن ال��ع��ي��ن ض��ي��ق ب��َي

الشعراء حديث من بالرغم الضيقة، العيون ذي محبوبه عن يتحدث هنا فالشاعر
بالعيون إال يرىض ال فهو الواسعة، والعيون النُّْجل الحَدق َوْصف يف وإطنابهم السابقني
العيون هذه ِذْكر ِمْن ويُكثر أشعاِرِه يف املعنى هذا يكرر وهو — األتراك عيون — الضيقة
اآلن إىل املرصيني بني يجري يزال ال الذي املعنى هذا شعره يف يصطنع نراه ثم الضيقة،

مثًال: يقول النبيه فابن البُخل»، دليل العني «ضيق أن وهو املثل، َمذْهب ذهب حتى

تُ��َس��لُّ أس��ي��اٌف َج��ْف��نَ��يْ��َك ف��م��ن ال��ُم��ِط��لُّ ال��ق��م��ر أي��ه��ا أم��انً��ا
وي��ْض��َم��ِح��لُّ ي��ذوُب َج��َس��ٌد ول��ي ي��وٍم ك��لَّ وج��ه��ك َج��َم��اُل يَ��ِزي��د
ي��دلُّ أه��وى م��ن دل ول��ك��ن ج��س��م��ي ط��ري��َق ال��س��ق��اُم َع��َرَف وم��ا
بُ��خ��ُل10 ال��ع��ي��ن ِض��ي��َق إنَّ ص��دق��ت��م ع��ن��ي ال��ت��رك��ي ب��ط��رف��ه ي��م��ي��ل

ص١٧. الديوان، 9
ص٤٣. الديوان، 10
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عىل يجري ما تَذَكََّر محبوبه عنه َصدَّ فإذا الضيقة، األتراك بعيون يتغزل فالشاعر
التحدث إىل أخرى مرة النبيه ابن ويعود البُخل. عىل تدل العني ضيق أن من الناس ألسنة

فيقول: البُخل، من عليه تدل وما الضيقة العيون عن

ق��اِس��ي ك��ال��ص��خ��ر ع��ل��ي��ه ق��ل��ب ك��ل ي��ق��اِس��ي م��اذا ال��م��ح��ب ق��ل��ب وي��ح
األن��ف��اِس ��ُد ت��وقُّ ق��ل��ب��ي ـ��رق أح��ـ ف��ق��د ال��دم��وع أي��ن ج��ف��ون��ي ي��ا
ن��اِس��ي وْه��َو ت��ذك��اره ب��ف��ؤادي وأودى الٍه ُح��بِّ ف��ي وْج��دي َج��دَّ
ال��م��راِس َص��ْع��ب ال��خ��داع َس��ْه��ل ـ��ق��ل��ب ـْ ال�� ق��اِس��ي ال��ع��ط��ف َل��يِّ��ن ال��تُّ��رك ب��ن��ي ِم��ْن
ال��ق��ي��اِس11 ِض��دَّ ك��ان ج��اد ف��إن ـ��ل ال��بُ��خ��ـ ص��ف��ة م��ن َوْه��ي ال��ع��ي��ن ض��ي��ق

فيقول: أخرى، مرة ك بالرتُّ ويتغزل

ب��ال��س��وَس��ْن ح��فَّ ش��ق��ي��ًق��ا أح��َس��ْن م��ا ال��ل��ه ت��ع��ال��ى
أْم��َك��ْن ل��و األس��ق��ام م��ن يُ��ب��ري َل��ثْ��م��ه��ا ُخ��دود
األع��يَ��ْن ��أ ال��رشَّ ي��ح��ك��ي ن األج��ف��ا ض��يِّ��ق غ��زال
أَْل��يَ��ْن12 وم��ا أق��س��ى ف��م��ا وأع��ط��اٌف ق��ل��ب ل��ه

فيقول: ك، الرتُّ بأعنُي مطروح ابن ويتغزل

ب��ال��ف��تْ��ِك ِل��تُ��ْؤِذَن إال ُش��ِه��رت ف��م��ا ال��تُّ��رِك أع��يُ��ن م��ن ال��ه��ن��د س��ي��وف ح��ذاِر

هذا يف الشعر موضوعات من الضيقة الرتكية وبالعيون باألتراك التغزل كان وهكذا
الضيقة، العيون عن الحديث من فأْكثَروا ندرسه الذي العرص بعد الشعراء وجاء العرص،
شعراء أن إلينا ُخيِّل حتى بْعَدهم، جاء ملن الباب هذا األيوبي العرص شعراء فتح فقد
جاء ما يتذكروا لم أنهم أو الواسعة، العيون نسوا والعثمانيني املماليك عرص يف مرص

ص٤٠. رشحه، 11

ص٧. الديوان، 12
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عن الشعراء وكناياِت واستعاراِت تشبيهاِت من الجاهيل العرص منذ العربي الشعر يف
وِبْدعته. ِفتْنته َعْرصٍ لكل ولكن العيون،

الواسعة، العيون َغَزلهم يف يذكروا لم األيوبي العرص شعراء أن ذلك معنى ليس
العرص يف كان الذي للَغَزل استمرار هو َغَزلهم وكان َغَزلهم، يف عنها تحدثوا فإنهم
َغَزل كان بينما الفاطمي، بالرتف متأثًرا كان الفاطمي العرص غزل أن غري الفاطمي،
ُوِجَد حقيقًة السابق، العرص يف كان الذي الُفحش به ليس عفيًفا — أكثره يف — األيوبيني

يقول: كان الذي ٦٣٨ه سنة املتوىف املرصص ابن مثل عرصنا يف

َم��نْ��َه��ِل ع��ن��د تَ��ِق��ْف َال ص��اٍف ك��لَّ وِرْد ��ِل ال��ت��ن��قُّ ف��ي ال��ه��وى ف��ل��ذَّاُت ��ْل ت��ن��قَّ
��ِل ُم��تَ��َرحِّ ع��ل��ى دم��ًع��ا تُ��ْرِس��َل��ْن وال غ��رام��ه ع��ن ف��ِس��ْر ت��ه��وى َم��ْن س��ار وإن
ب��َم��ْع��ِزِل ع��ن��ك ال��م��ح��ب��وَب تَ��ْج��َع��ل وال ُغ��ْربَ��ٍة دار ف��ي ال��وْج��َد تُ��ْس��ِك��نَ��نَّ وال
واْع��ِزِل ش��ئ��َت َم��ْن األح��ب��اب م��ن ف��ولِّ َه��ًوى م��ن بُ��دَّ ال ك��ان إن آم��ًرا وك��ن
ِل أَوَّ ُح��ْك��َم ن��اِس��ٌخ ُح��بٍّ ف��آِخ��ُر ح��ق��ي��ق��ًة ال��ح��دي��ث م��ث��ل ال��ه��وى ح��دي��ُث
ب��ُم��َض��لِّ��ِل ي��ه��ت��دي ذا وَم��ْن ُم��ِض��لٌّ إن��ه ال��ق��ي��س ام��رئ ق��ول تَ��ْس��َم��َع��ْن وال
ج��ل��ج��ِل دارة وْه��ي إال داَر وال ع��ن��ي��زٍة ِخ��ْدر وْه��و إال خ��در ف��ال
وَم��نْ��ِزِل13 ح��ب��ي��ٍب ذك��رى ِم��ْن ت��ب��ِك ف��ال م��ن��ازل وف��ي��ه��ا أح��ب��اب األرض وف��ي

عنهم، رحلت إذا ويبكون واحدة محبوبة يتخذون الذين بهؤالء يتهكم هنا فالشاعر
بامرئ يتهكم ثم يشاء، من ويهجر يشاء من يحب قلبه، عىل حاكًما يكون أن الرجل فعىل
مبادئ من فإن جلجل، دارة عىل باكيًا ووقف عنيزة، عىل وقًفا َغَزله َجَعَل الذي القيس
جميًعا مرص شعراء فإن األمر من يكن ومهما الهوى. يف يُتنقل أن املرصي شاعرنا
وبعدوا الخاصة حياتهم يف الوقار بالتزام ُعِرفوا الذين هؤالء حتى الَغَزل، يف أنشدوا
أصحاب يتظاهر كان بما يتظاهر يكن لم إذ الفاضل، القايض أمثال اللهو مجالس عن
أصدقائه عىل يُنكر وكان الحان. بنت ومعاقرة الغلمان إىل امليل من عرصه يف الدواوين
«لنا الفاضل: للقايض يوًما قال الدين صالح السلطان أن ذلك عىل للتدليل ويروى ذلك،
الفاضل دخل فلما أحواله.» ْد وتََفقَّ داره إىل امِض ضعيف، فلعله العماد، فيها نَر لم مدة

ص٢٨٠. املغرب، سعيد: ابن 13

136



الشعر فنون

وآالت خمر ورائحة وطيب أُنْس مجلس آثار مثل نفسه يف أَنَْكَرَها أشياء وجد العماد دار
فأنشده: طرب،

ال��ع��ذِل م��ن ب��م��ك��روٍه يَ��نَ��ْل��َك ل��م م��ا َرُج��ٍل ِم��ْن ال��ود خ��ب��اي��ا ن��اَص��َح��تْ��َك م��ا
ال��زل��ِل14 م��ن ش��يءٍ ع��ل��ى أراك ب��أن ت��س��ام��ح��ن��ي أن ت��أب��ى ف��ي��ك َم��َح��بَّ��ِت��ي

أو النساء تستهويه الذي بالرجل يكن لم الفاضل القايض أن عىل تدل القصة فهذه
مثل باملذكر َغَزل فله كله هذا ومع ذلك، أصدقائه عىل يُنكر وكان والسماع، الغلمان يتبع

قوله:

ق��ض��ي��تُ��ُه ِب��ُك��ْم َك��َل��ٍف ف��ي وال��ع��م��َر أْف��نَ��يْ��تُ��ُه ِب��ُح��بِّ��ُك��م ال��ش��ب��اب َش��ْرَخ
ل��ب��ي��تُ��ُه ب��ح��ض��رت��ي وك��نْ��ت داٍع نَ��ْح��وُك��ْم ِم��ْن ب��ي َم��رَّ ل��و ال��ذي وأن��ا
ش��َريْ��تُ��ُه ال��ش��ب��اب ب��أي��ام ح��بٌّ وُح��بُّ��ك��م ل��ل��س��ل��و ال��ت��ع��رض ك��ي��ف
داَويْ��تُ��ُه ك��ل��م��ا ن��ك��ًس��ا ي��زداد أج��ن��ه ال��ف��ؤاد ف��ي داءٌ ل��لَّ��ه
َف��َديْ��تُ��ُه ُق��ْل��ُت: ال��ع��ش��اق ع��ل��ى ق��اٍس ُم��ْس��ِرٌف ال��ت��ج��ن��ي ف��ي ح��ب��ي��ب��ك ق��ال��وا
بَ��يْ��تُ��ُه م��ك��َة ب��ط��ح��اءُ وال��ذي ال ت��خ��ل��ًص��ا ع��ل��ي��ه ك��ل��ف��ي م��ن أأروم
��يْ��تُ��ُه15 َس��مَّ ب��ه ال��ذك��رى ل��ذة م��ن ال��ورى ف��ي إس��ٍم ب��ك��ل اس��ت��ط��ْع��ُت ول��و

أن يستطيع وال شبابه منذ الَزَمُه دفينًا حبٍّا يُِكنُّ األبيات هذه يف الفاضل فالقايض
وقسوته محبوبه تجني من بالرغم دواء له يجد ولم قلبه من الحب تَمكَّن فقد عنه، يسلو
أعضاء َوْصف أو القول ُفحش عن بعيًدا َغَزًال يتَغزَّل الفاضل فالقايض عاشقه، عىل
قوله: مثل باملؤنث الفاضل القايض وتغزل لحالته. النفسية بالناحية اكتفى إنما املحبوب،

ح��ي��ي��ْت م��ا ل��ُح��بِّ��ك ع��ه��ًدا نَ��ِس��ي��ْت م��ا ُح��بِّ��ك وح��ي��اِة
ش��ق��ي��ْت ب��م��ا ن��ع��م��ت ف��ق��د ـ��ت ل��ق��ي��ـ ب��م��ا رض��ي��ت وإذا

ص٢١٤٣. ج١، الغيث، الصفدي: 14
ص٢٤٦. ج٢، املستطرف، األبشيهي: 15
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ص��ل��ي��ْت إذ ل��ن��ارك ب��رًدا ال��ح��ش��ا ع��ل��ى وج��دت ول��ق��د
دع��ي��ْت وم��ا ه��واك ع��ل��ى ء ال��ش��ق��ا ب��ي ��ل ت��ط��فَّ ول��ق��د
أب��ي��ْت ك��م��ا ع��داك ب��ات��ت ل��ي��ل��ت��ي ع��ن ت��س��أل��ْن ال
ال��س��ك��وْت ع��ن��دي ف��ج��واب��ه ع��اذل��ي ت��ك��ل��م وإذا
أت��ي��ْت ت��رى ال��ش��ف��ي��ع وم��ن ش��اف��ع��ي ُح��بَّ��َك ص��يَّ��رت
ُرِم��ي��ْت ب��م��ا َرَم��يْ��َت ف��ق��د ُم س��ه��ا ي��ا ج��ف��ون��ك غ��ض
بُ��ِل��ي��ْت ل��ك��ن وط��رق��ه ب ب��ال��ص��وا ألُع��رف إن��ي
ال��ب��خ��وْت ت��ؤخ��ره ل��ك��ن ال��ه��وى يُ��ق��دم��ه َم��ْن أن��ا
ج��ف��ي��ْت ك��م��ا ال��ح��ب��ي��ب ل��ج��ف��ا ي��دي ف��ي ق��ل��ب��ي ك��ان ل��و
أم��وت وال أري��د ك��م��ا ش أع��ي ف��ال ال��ع��ذاب ف��ي أن��ا
ل��ق��ي��ْت ق��د م��ا ف��ح��دي��ث��ه��ا رف��ق��ة ت��الق��ت وإذا
ف��ن��ي��ْت ق��د ف��إن��ي ف��اْس��َل��م ال��ُم��ن��ى ِن��ْل��ُت ق��د م��والي
ب��ق��ي��ْت وم��ا ه��واك ف��ي م��ي ه��م��و ت��ب��ق��ى أن أأخ��اف
َح��ِي��ي��ْت16 إذَْن أم��وت ب��أن ـ��َت أذن��ـ ل��و ال��ح��ق��ي��ق��ة وع��ل��ى

تكلفه وعدم وسهولته تُه ِرقَّ تُذَكِّرنا َغَزًال الفاضل القايض تَغزَّل املقطوعة هذه ففي
فهو الحب بهذا شقي أنه من وبالرغم حياته، طول حبه ينىس ال فهو الَغَزل، شعراء بأرق
ما بالليل يصيبهم أن محبوبه أعداء عىل ويدعو مهموًما ليله ويقيض نعيم، يف أنه يَْشُعر
محبوبه، عيون من املنبعثة السهام عن ويتحدث يجيبهم، فال الُعذال تحدث وإذا أصابه.
بأن ملحبوبه يدعو ثم بالحب، بَِيلَ فإنه الصواب طرق يدرك كان عقله أن من بالرغم وأنه
إىل انظر ثم الفناء. عىل اإلرشاف درجة إىل َوَصَل شقاءٍ من هو يالقيه مما بالرغم يَْسَلم
معاكسة يف مرص شباب بني اآلن نسمعه مما يَقُرب الذي املقطوعة هذه من األخري البيت
مرص فشعراء تُحييه. بأن كفيلة له املوت كلمة كانت ولو املحبوب من فكلمة الفتيات،
طوًال طالت قد الَغَزلية مقدماتهم أن امُلالَحظ ومن قلنا، كما الَغَزل يف أنشدوا قد جميًعا

املرصية). الكتب بدار خطية (نسخة الفاضل القايض ديوان 16
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َغَزًال، يَُقدِّمون كانوا مدائحهم ففي القصيدة، من غرضه نيس الشاعر أن معه إلينا يَُخيَّل
قال فمثًال والجمال، الرقة من يشء يف املدح إىل يتخلصون ثم الَغَزل، إطالة يف ويرسفون

الفاضل: القايض مدح يف امللك سناء ابن

ب��ال��ض��نَ��ى ح��ت��ى َض��نَّ َم��ْن أرأي��ت��ُم ُس��ْق��ُم��ُه ب��ع��دي َظ��لَّ ب��ط��رف ض��نَ��نْ��َت
أنَ��ا ول��ك��ن��ي ف��ي��ه وع��ذل��ت��م ال��ه��وى ف��ض��ل ج��ه��ل��ت��م ع��اذل��ي��ن ي��ا
األح��س��نَ��ا ه��وي��ت إذا ع��ل��يَّ م��اذا رأي��ت��ه��ا ث��م ال��ش��م��س رأي��ت إن��ي
ال��م��ع��دنَ��ا ال��رح��ي��م ع��ب��د م��ن ف��وج��دت ث��ْغ��ُره��ا ال��م��ع��ادن أي ِم��ن وس��أل��ت
ُه��نَ��ا ِم��ْن ه��ذا أن ��ا ح��قٍّ ف��ع��ِل��م��ت وك��الم��ه ث��غ��ره��ا ج��وه��ر أب��ص��رت

اللمطي: بن الدين نصري األمري بها يمدح قصيدة يف — زهري الدين بهاء ويقول

ي��ض��ي��ره��ا ال ب��م��ا ض��نَّ��ت ب��ال��ه��ا ف��م��ا خ��ف��ي��ره��ا ال��ل��ق��اء ي��وم خ��ف��ر ل��ه��ا
أس��ي��ره��ا يُ��َف��كَّ ال أن وِس��ي��رتُ��ه��ا م��ري��ُض��ه��ا يُ��ع��اد ال أْن أع��اَدتُ��ه��ا
أزوره��ا ب��ل��ي��ٍل ن��ام��ت إذا َل��َع��لِّ��ي ص��ب��اب��ة ف��ي��ه��ا ك��ال��ط��ي��ف ذا أن��ا وه��ا
ت��ث��ي��ره��ا ال��ض��ل��وع ب��ي��ن ول��ك��ن��ه��ا ن��اره��ا ال��ل��ي��ل م��ع ت��وق��د ل��م ال��غ��ي��د م��ن
ي��س��ي��ره��ا إال ي��ب��َق ل��م م��روع��ة ُح��ش��اش��ة م��ن��ي ال��ش��وق ع��زي��م ت��ق��اض��ي
ن��ص��ي��ره��ا واف��ى ي��وم ب��ش��ي��ر ف��داء ال��ه��وى ي��د م��ن��ه��ا أب��ق��ت��ه ال��ذي وإنَّ

العزيز: بن الدين صالح السلطان مدح يف — زهري البهاء قول أو

َخ��َال ق��د زم��ان إل��ى ي��ح��ن أب��ًدا ل��وع��ة م��ن خ��ال م��ا ل��ق��ل��ٍب آًه��ا
ألَْش��َع��َال ال��دم��وع ت��ب��اِدْره ل��م ل��و ال��ه��وى ي��ْح��ِرُق��ه ك��اد ج��س��ٍم ورس��وم
ُم��َس��ْل��َس��َال َرَواُه ق��د دم��ع��ي ف��وج��دت وَح��ِف��ْظ��تُ��ُه ح��دي��ث��ه َك��تَ��ْم��ُت ول��ق��د
أت��ذلَّ��َال أن ال��دي��ن ص��الح ي��أب��ى وإن��م��ا ال��غ��رام ف��ي ال��ت��ذل��ل أه��وى

اللفظ رشاقة من يشء يف املدح إىل تخلصهم يف مرص شعراء أبدع النحو هذا وعىل
هذه يف مطروح ابن إىل انظر ثم عندهم. الفن تََمكُّن عىل يدل مما املعنى، وجمال
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ر وَصوَّ محبوبه، أمام وتخاذُله وَضْعفه ِعْشقه فيها ر صوَّ التي الجميلة الَغَزلية املقطوعة
مختلفة: صور يف املحبوب هذا

األْع��يُ��نَ��ا ال��س��ي��وِف بَ��َدَل واس��ت��ب��دل��وا ال��ق��ن��ا ُس��ْم��ر وأره��ف��وا ال��ق��دود ه��زوا
أنَ��ا إال ل��ن��ف��س��ه األم��ان أخ��ذ ف��ُك��لُّ��ُه��ْم ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن وت��ق��دَُّم��وا
أُف��ت��نَ��ا أن دق��ي��ق��ٍة ك��ل ال��ح��ب ف��ي أرى ول��ك��ن��ي ج��ل��ًدا ل��ي أن ال
ال��ض��ن��ى ت��ج��اف��اه ج��ف��ٍن وال أرًق��ا، ي��ْك��تَ��ِح��ْل ل��م إذا ج��ف��ٍن ف��ي خ��ي��ر ال
َرنَ��ا إن ت��ث��ب��ت األُْس��ُد ت��س��ت��ط��ي��ع ال ل��ح��اُظ��ُه ل��ب��اب��ل��ي ال��ف��داء وأن��ا
أن��ا أب��ق��ى م��ا ال��ب��ان غ��ص��ون ق��ال��ت س��ن��دٍس م��ن ُح��لَّ��ٍة ف��ي ان��ث��ن��ى ل��م��ا
ان��ث��ن��ى ��ا َل��مَّ ل��ي��ن��ه��ا رش��اق��ة م��ن��ه تَ��َع��لَّ��َم��ْت ال��غ��ص��ون أنَّ ع��ل��ى ه��ذا
وال��م��ن��ح��ن��ى وب��ارٍق ال��ع��ق��ي��ق م��ع��ن��ى وع��ذاره وب��ش��ع��ره وب��خ��ده
أل��ي��نَ��ا ا خ��دٍّ ت��راه ال��ح��ري��ر وم��ن ف��ؤاده ال��ح��دي��د م��ن ع��ل��يَّ أق��س��ى
بَ��يِّ��نَ��ا17 ُظ��ل��ًم��ا وال��ل��ه ع��اش��ق��ي ي��ا َظ��َل��ْم��تَ��ِن��ي ق��ال ب��ال��ب��در َش��بَّ��ْه��تُ��ه

قوله: أو

م��ظ��ل��وَم��ا َوَج��ْدتُ��ه ب��ال��غ��زال أو أنْ��َص��ْف��تُ��ه م��ا ب��ال��ب��در ِق��ْس��تُ��ه إْن
ت��س��ل��ي��م��ا18 وس��ل��م��وا ع��ل��ي��ه َص��لُّ��وا َف��ُك��لُّ��ُك��ْم ج��اء ال��ُح��س��ن نَ��ِب��يُّ ه��ذا

عرام: بن عيلِّ قول أو

ُش��غ��ِل ل��ف��ي ال��غ��رام ف��ي ف��إن��ي ف��أْق��ِل��ْل وال��َع��ذْل ال��م��ردَّد ال��ل��وم م��ن أََط��ْل��َت
ال��ف��ع��ِل ق��وة ف��ي ي��زداد ب��ه ه��واء ع��ن��ده وال��ع��ذل ال��ن��ار إال ال��ح��ب ف��م��ا
ال��ع��دِل ال ب��ال��ج��ور ال��ح��ك��م ف��ي م��ه��ج��ت��ي ع��ل��ى م��ت��س��ل��ًط��ا ال��ه��وى ب��س��ل��ط��ان رض��ي��ت
ال��نُّ��ْج��ِل أع��ي��ن��ه��ا س��ح��ر ع��ن ب��ه رم��ي��ت ص��ائ��ٌب ب��ق��ل��ب��ك ال س��ه��ٌم ب��ق��ل��ب��َي
ال��ُك��ح��ِل ال ��ه��د ب��ال��سُّ ع��ي��ن��اه ك��ح��ل��ت َش��ٍج ي��ح��س��ه م��م��ا ال��ح��ال َخ��ِل��يَّ ت��ن��ام

.١٢٩٨ سنة الجوائب)، (طبع ص٢٠٨، مطروح، ابن ديوان 17

ص٢٠٤. ديوان، 18
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ش��ب��ِل أب��ي ب��ل��ي��ِث ي��س��ط��و ال��ُق��وى ض��ع��ي��ف وج��ه��ه ك��ال��غ��زال��ة غ��زاًال وإن
ع��ب��ِل ح��ْم��ل��ه ب��اِه��ٍظ ِب��ِردف ي��ن��وء ال��ض��ن��ى م��ع ك��ي��ف ال��م��ه��ض��وم خ��ص��ره وم��ن
ق��ت��ل��ي ع��ل��ى إال ال��ض��دان اج��ت��م��ع وم��ا ش��ب��ي��ب��ٍة وم��اء ن��ار، خ��ده وف��ي
ن��ق��ِل م��ن َخ��دَّيْ��ه ت��ق��ب��ي��ل س��وى ل��ي وم��ا رض��اب��ه م��ن ُس��ق��يَ��تُ��ه��ا وم��ش��م��ول��ة
ُم��ن��ح��ِل19 غ��ي��ر ِع��ق��ده ث��غ��ٍر ِع��ق��د يُ��َرى وح��ب��اب��ه��ا ك��أس��ه��ا ش��ف��ت��ي��ه ف��ِم��ْن

مطروح: ابن قول ذلك ومن

وال��م��ج��ت��ن��ي ال��م��ج��ت��ل��ى َح��ظَّ ف��أََرتْ��َك ت��ن��ث��ن��ي ال��غ��الئ��ل ف��ي وج��اءت س��ف��َرْت
األْع��يُ��ِن ت��ل��ك ل��ح��ظ��ات ع��ن وأب��ي��ك وال��رُّق��ى ال��ت��م��ائ��ُم تُ��ْغ��ِن��ي ف��م��ا وَرنَ��ْت
يُ��ْؤَم��ِن ل��م ال��س��ط��ا م��ره��وِب ب��ال��س��ي��ف ض��ارٍب م��ن دون��ه��ا ك��م ب��دوي��ة
ب��م��م��ك��ِن ذاك ول��ي��س ال��خ��ل��ود ن��ال َط��ْرِف��َه��ا ِم��ْن َق��ْل��بَ��ُه ي��م��ل��ك ك��ان َم��ْن
أن��ث��ن��ي ال أن��ت��ه��ي ال أرع��وي ال ح��ب��ه��ا ف��ي إن��ن��ي ال��ع��واذل ق��ال
لُ��ْم��تُ��نَّ��ِن��ي ح��ب��ه��ا ف��ي ال��ذي ه��ذي ُزْرتُ��ه��ا ل��م��ا ل��ل��ع��ذال ُق��ْل��ُت ك��م
أن��ن��ي ف��ي��ه��ا ال��ع��ذال ��َن ل��ت��ي��قَّ ش��اَه��ْدتُ��ه ال��ذي م��ن��ه��ا ش��اَه��دوا ل��و
ف��ن��ي ق��ال��ت خ��ص��ره��ا ع��ن وس��أل��ت��ه��ا وش��اح��ه��ا م��ك��ان وي��دي أنْ��َس��ه��ا ل��م
أح��َزنْ��تَ��ِن��ي ل��ق��د أب��ي وَع��يْ��ِش ق��اَل��ْت: غ��د ف��ي ال��ت��ف��رق أن أع��ل��م��ت��ه��ا
م��ث��م��ِن ب��ِع��ق��ٍد م��ن��ه��ا ي��دي ظ��ف��رت َدْم��ِع��ه��ا آلل��ي نُ��ِظ��َم��ْت ف��ل��و وب��ك��ت
ف��اط��ع��ِن ب��ق��دي أو ب��ل��ح��ظ��ي اض��رب أه��ل��ه��ا: خ��ي��ف��َة أَْوَج��ْس��ُت إذْ — وت��ق��ول
ح��يَّ��ْرنَ��ِن��ي اْألُول��ى ذوائ��ب��َي ب��دج��ى تَ��ْل��َق��ُه��ْم ل��م إن ش��ئ��ت إن ف��اح��ت��ج��ب أو
ال��م��ت��ديِّ��ِن ال��خ��اش��ع ق��ل��َب وي��ذي��ب م��َولَّ��ًه��ا ال��ل��ب��ي��َب يُ��ْل��ِه��ي م��ا ف��س��م��ع��ت
ف��ل��ي��ه��ن��ن��ي ب��ل��ث��م��ه��ا ظ��ف��رت ول��ق��د ب��ن��ان��ه��ا ل��ل��ث��م أش��وق��ن��ي ك��ان م��ا
ب��أن��ن��ي ي��ع��ل��م��ون ق��وم��ي ل��ي��ت ي��ا ُم��ت��ن��زًه��ا َوْص��ِل��ه��ا ج��ن��ة ودخ��ل��ت

تَغزَّلوا، قد جميًعا مرص شعراء إن سابًقا: قلناه ما نقرر أن نستطيع كله هذا من
جميع عند املعروف هو تقليديٍّا، شعًرا كان أم الَغَزل عىل وقًفا شعرهم أكان سواء
التي األوصاف أن نالحظ أن ونستطيع بالَغَزل، لغرضهم ُمون يَُقدِّ كانوا الذين الشعراء

ص١٨١. ج٢، الخريدة، 19
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هي وأساليبَُهم تشبيهاتهم ولكن املألوفة، القديمة األوصاف نفس هي َغَزلهم يف ذكروها
شيئًا الَغَزيل فنهم يف مرص شعراء يرتك لم املرصية. الروح منها نلمس أن نستطيع التي
ونجده إال — املحبوب جسم أجزاء وال والعاذلني، والوشاة وَهْجِره وصاِلِه — الحب عن
القول ُفحش عن والبعد — التعبري هذا صح إن — العفة من يشء يف ولكن أشعارهم، يف
الجسم، من دقيقة أجزاء لذكر تََعرََّض َمْن الشعراء بني ُوِجَد حقيقًة النابية، األلفاظ أو
شعر أو الهجاء شعر يف ذلك كان إنما َوَصَلتْنَا، التي الَغَزل أشعار يف ذلك يكن لم إنما
التي الغرامية بالطريقة العرص هذا يف ُعِرَف ما فهم يف اتَّبَُعوا الَغَزل وشعراء التحامق،

والسهولة. الرقة مدرسة عن حديثنا يف عنها سنتحدث

الخمريات

َلِعَب جوالٌت كله ذلك يف ولهم وساقيها، ومجالسها الخمر وْصف يف مرص شعراء أسهم
باِل عىل تخطر لم التي الجديدة املعاني بعض شعرهم يف فظهر الشعراء، خيال فيها
من ُصبَّت إذا الخمر وصف يف مماتي بن الخطري قول ذلك ومثل السابقني، الشعراء

اإلبريق:

ش��ي��ط��انَ��ا20 ال��ك��أس ف��ي رم��ى ل��ي��ٍل ش��ه��اب ت��ح��س��ب��ه��ا اإلب��ري��ق ف��م م��ن ان��ب��رت إذا

رمى ثاقب شهاب كأنها الكأس إىل اإلبريق من اندفاعها يف الخمر ر صوَّ فالشاعر
األنفاس أنها عىل الكأس يف الخمر حبيبات تخيل الشاعر ولعل الكأس، يف ربض شيطانًا
ال خيالية صورة وهذه الصائبة. الشهاب رمية أصابته أن بعد الغارق للشيطان األخرية
املرصيون ذََكَرها التي األوصاف أكثر أن عىل إليها. سبقه الشعراء من أحًدا أعرف أكاد

وزير: بن هللا هبة فقول الشعراء، َدها َردَّ التي القديمة الصفات نفس هي

ه��م��وم��ه��ا ل��ص��رف تْ��َه��ا أََع��دَّ ق��دي��ًم��ا األول��ى ك��ان��ت ق��د ال��دن ف��ي وم��ح��ج��وب��ة
ُغ��يُ��وِم��َه��ا ف��ت��وق م��ن تَ��بَ��دَّْت ك��ش��م��ٍس نُ��وِرَه��ا س��اِط��ُع ال��ك��اس��ات م��ن ي��ل��وح

ص١١٣. ج١، الخريدة، 20
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ن��س��ي��م��َه��ا21 م��ن ن��غ��م��ة ع��ل��ي��ه��ا ي��دل وإن��م��ا ش��ع��اًع��ا إال ت��رى ول��ْس��َت

عليها حرصوا القدماء وأن بعيد، عهد منذ الدنان يف ُحِجبت أنها من األوصاف فهذه
عليها، تدل رائحتها أن لوال كالشعاع وأنها الشمس، مثل الكأس يف وأنها همومهم، لتبديد
هنا الجمال ولكن مرص، غري ويف السابقون الشعراء منها أْكثََر قديمة أوصاف هذه كل

املعاني. هذه عن الشاعر تعبري طريقة يف
ويدعون والطرب، الخمر حيث اللهو؛ مجالس إىل بعًضا بعضهم يدعو الشعراء وكان
يف ويقولون القيان، وسماع الخمر الحتساء الجو فيه يطيب وقت قضاء إىل أصدقاءهم
فالشاعر املوضوع، هذا يف العربية األشعار من قراءته تعودنا ملا صورة هو شعًرا ُكلِّه ذلك

يقول: زهري البهاء

ال��ش��ح��اري��ِر وأص��وات ال��ن��واع��ي��ِر ح��س ع��ال
ت��ك��دي��ِر غ��ي��ر م��ن ص��ف��ا ال��وق��ُت ل��ن��ا ط��اب وق��د
م��أم��وِر غ��ي��َر أَِدْرَه��ا م��والَي أل��ف ي��ا ف��ق��م
ن��وِر ع��ل��ى ن��وًرا ت��زد ال��ص��ب��ح س��ن��ى م��ن أَِدْرَه��ا
َم��نْ��ثُ��وِر َغ��يْ��ِر ه��ب��اءٍ ِم��ثْ��َل أص��ب��ح��ت ع��ق��اًرا
م��ق��روِر ع��ي��ُن رأتْ��ه��ا ن��اٍر ِم��ْن أح��س��َن بَ��َدْت
األزاه��ي��ِر ب��س��ط ع��ل��ى ال��ن��ي��ِل ش��اط��ئ ن��زل��ن��ا
أس��اري��ِر ذو َوْج��ٌه ِج ب��ال��َم��ْو ل��ه أض��ح��ى وق��د
ب��ت��ب��ك��ي��ر وواف��ي��ن��ا ال��ل��ه��و إل��ى ت��س��ابَ��ْق��نَ��ا
َم��اُخ��وِر ُربَّ وف��ي��ن��ا ِم��ْح��َراٍب ُربَّ وف��ي��ن��ا
م��س��اخ��ي��ِر ق��وم وم��ن م��س��ات��ي��ٍر ق��وم وِم��ْن
ُزوِر وم��ن َح��قٍّ وم��ن َه��ْزٍل وم��ن ِج��دٍّ وم��ن
ال��دس��اك��ي��ِر ف��ي وط��وًرا ال��م��ق��اص��ي��ر ف��ي ف��َط��ْوًرا
ال��ن��ح��اري��ِر ال��ق��ب��ط م��ن ت��دري ك��م��ا وإخ��وان

ص١٥٤. ج٢، املصدر، نفس 21
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م��وف��وِر اإلح��س��ان م��ن ُح��س��ٍن ذي ك��ل وف��ي��ه��م
ك��ال��م��زام��ي��ِر ب��ص��وٍت ل��ل��م��زام��ي��ِر وت��اٍل
دي��اج��ي��ِر ف��ي ب��دوٍر ال��ب��ران��ي��ِس ت��ل��ك وف��ي
ل��ل��ت��ص��اوي��ِر ت��ص��ل��ي ك��ال��ت��ص��اوي��ِر وج��وه
ك��ال��زن��اب��ي��ِر خ��ص��ور ال��زن��ان��ي��ِر ت��ح��ت وم��ن
ب��م��دخ��وِر ض��ن��وا وال ب��ق��وا ف��م��ا أت��ي��ن��اه��م
ال��م��ش��اه��ي��ِر22 ال��غ��ر م��ن ي��وم ل��ن��ا َم��رَّ ل��ق��د

بني النيل شاطئ عىل قضاه الذي اليوم هذا الشاعر يصور املقطوعة هذه ففي
اتفقوا ولكنهم الخليع، وفيهم الجادُّ فيهم املختلفة األهواء ذوي أصدقائه من جماعة
الذين األقباط الرهبان ضيافة ويف الطبيعة، جمال بني سعيًدا يوًما يقضوا أن عىل جميًعا
الشاعر بها أتى التي املعاني أن من وبالرغم عندهم. ادخروه الذي الخمر لهم قدموا
ال خالصة، مرصية صورة املقطوعة هذه يف رسمها التي الصورة ولكن مألوفة، قديمة

واألقباط. النيل ِذْكر من فيها بما مرصية حياًة إال ر تصوِّ أن يمكن
مما الطبيعة، جمال عىل اللذَّات وطلب الخمر ب ُرشْ عىل يحث النبيه ابن والشاعر

مثًال: يقول فهو الفاطمي، العرص يف الطبيعة مدرسة شعراء نتذكر يجعلنا

وم��ف��وَِّف م��دب��ج ب��ي��ن وال��زه��ر وم��ش��نَّ��ِف م��ت��وج ب��ي��ن ال��روض
ب��ق��رَق��ِف ال��غ��م��ام وح��يَّ��اه ط��ربٍّ��ا ف��َه��زَُّه ال��ح��م��ام َغ��نَّ��اه وال��غ��ص��ن
م��ْرَه��ِف ح��س��اٍم ع��ل��ى ي��ل��وح ص��دأ ك��أن��ه ال��غ��دي��ر ف��ي ي��س��ب��ح وال��ظ��ل
زخ��رِف أح��س��ن األزه��ار ب��ك��واك��ب أن��ه��ا تَ��ْع��َل��ْم األرض ب��ال��س��م��اء ِق��ْس
ت��ط��رِف ل��م ب��ج��م��ال��ه م��ب��ه��وت��ة ش��ق��ي��ق��ه��ا ل��خ��د ن��رج��س��ه��ا أح��داق
م��رش��ِف ث��ن��اي��ا ف��ي ت��رق��رق ظ��ل��م ك��أن��ه األق��اح زه��ر ف��ي وال��ط��ل
األه��ي��ِف األغ��ن س��اق��ي��ن��ا ورض��اب ُم��دام��ن��ا ك��أُس وراق ال��زج��اح رقَّ
ي��ت��ل��ط��ف وض��م��م��ت��ه ول��ث��م��ت��ه وَش��ِربْ��تُ��َه��ا ب��ه��ذه ذاك ف��م��زْج��ُت

املنريية). املطبعة (طبع ص٨١، زهري، البهاء ديوان 22
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يُ��ق��ط��ِف ل��م م��راش��ف��ي ب��غ��ي��ر ورًدا اس��ت��ح��ى ل��م��ا وج��ن��ات��ه م��ن وج��ن��ي��ت
م��دن��ف م��ن ل��م��دن��ٍف ال��س��ق��ام أه��دى ف��ك��أن��م��ا ب��ط��رف��ه إل��يَّ ورن��ا
��ِف23 وت��ع��فُّ تَ��َك��رُّم ب��ردت��ي��ن ف��ي ج��س��وم��ن��ا ال��ع��ن��اق ل��ف وق��د ِب��ت��ن��ا

مقطوعات بعيد حد إىل تُْشِبه الطبيعة َوْصف يف املقطوعة هذه من األوىل فاألبيات
والحض والخمر الطبيعة يف شعره جعل الذي الُعقييل24 حيدرة ابن الفاطمي الشاعر
مجونه يف أو للطبيعة وصفه يف حيدرة البن أخرى صورة هنا النبيه وابن اللذَّة، طلب عىل

ولذَّاته.
الفتاة تلك مع قصته يروي وكأنه مجونه يصف فهو مماتي بن الخطري الشاعر أما

يقول: فهو الليل، طول معها قىض التي

ه��ج��وده��ا ب��ع��د ال��ل��ي��ل ف��ي ُزْرتُ��ه��ا خ��ود رب ي��ا
ن��ه��وده��ا َض��مَّ ف��ل��زم��ت ف��ت��ب��ال��ه��ت ف��اج��أت��ه��ا
خ��دوِده��ا َوْرَد وج��ن��ي��ت رض��اب��ه��ا َخ��ْم��َر ورش��ف��ت
ص��دوِده��ا ط��ول َح��يَ��اَة ِل ال��ِوص��ا َق��ْص��ر ف��ي وأَِم��نْ��ُت
وع��دي��ده��ا َع��دِّه��ا ف��ي ال��دُّج��ى َولَّ��ى إذا ح��ت��ى
وب��ن��وده��ا أع��الم��ه��ا ف��ي ال��ص��ب��ح ج��ي��وُش وب��دت
ع��ق��وده��ا25 ُج��م��ان ت��ح��ك��ي وم��دام��ع��ي ف��اَرْق��تُ��ه��ا

الفقيه: بن إبراهيم الربهان ويقول

األن��داءِ م��ن م��ألى ري��اٍض ف��ي ال��ص��ه��ب��اءِ أك��ُؤَس ب��ال��ع��وِد أَح��ُد
ال��ه��واءِ َك��فُّ َدتْ��ُه ب��دَّ ل��ؤل��ًؤا ع��ل��ي��ه��ا ال��غ��م��ام راح��ة ن��ف��ض��ْت
وال��م��س��اءِ ب��ال��ض��ح��ى ��ْك��َر ال��سُّ نَ��ِص��ُل ع��ل��ي��ه��ا م��ق��طَّ��ع��ات ول��دي��ن��ا

ص٣٠. النبيه، ابن ديوان 23

الفاطمية». مرص أدب «يف كتاب راجع 24

ص١١٦. ج١، الخريدة، 25
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س��م��اء26 ف��ي أن��ج��ٍم م��ث��ل ف��ب��دت ذراه��ا ف��ي أخ��ض��ًرا ال��روض بَ��َس��َط

يقول: ٦٣٠ه سنة املتوىف العصار بابن املشهور الوفاء أبي بن الدين أمني والشاعر

وم��ث��اِن��ي َم��ثَ��ال��ثً��ا وس��م��اع��ي وال��ري��ح��اِن ال��راح ف��ي ت��لُ��م��ن��ي ال
ت��راِن��ي ح��ت��ى ال��ري��اض َزْه��ِر بَ��يْ��َن ف��ح��ثٍّ��ا ح��ثٍّ��ا ب��ال��ك��ب��ي��ر واس��ق��ن��ي
األم��ان��ي أغ��ل��ى وذاك وغ��راٍم ب��ش��رٍب إال ال��ح��ي��اُة ت��َل��ذُّ ال
ج��ف��اِن��ي ق��د م��ا بَ��ْع��َد ال��وْص��ل ذََك��َر ع��ط��وٌف ح��ب��ي��ٌب ح��ب��ذا َح��بَّ��ذَا
ال��م��ج��ان��ي ُق��ُط��وَف م��ن��ه أج��ن��ي َظ��ْل��ُت ق��ض��ي��ٍب ف��وق ب��ال��ه��الل زارن��ي
ه��اِن��ي27 اب��ن ارت��ك��ب��ت ف��ي��م��ا ف��إم��ام��ي ف��س��اًدا ت��راه وم��ا دع��ن��ي أن��ا

إىل الدعوة عىل جميًعا اتفقوا السابقة املقطوعات هذه أصحاب الشعراء فهؤالء
ار العصَّ ابن ذهب حتى الطبيعة، جمال بني بالنساء واللهو األغاني وسماع الراح ب ُرشْ
يستمع وال واللهو، املجون يف نواس أبي مذهب يَتَّبع أنه إىل األخرية املقطوعة صاحب
وشعراء حياته. يف إمامه نواس أبا أن عىل أرصَّ بل املذهب، هذا بفساد له يقول َمْن إىل
َضْعٍف من العَرص ساد مما بالرغم الصور وتلك املعاني هذه من أْكثَروا األيوبي العرص
املجاعات تلك وبسبب األيوبيون، السالطني خاضها التي الحروب كثرة بسبب اقتصادي؛

مرات.28 َة ِعدَّ النيل النخفاض أثًرا كانت التي
سلطة يف وخمسمائة وتسعني ست سنة يف حدث ما املجاعات؛ لهذه مثًال ونرضب
عن النيل توقف الغالء سبب «وكان املقريزي: يقول إذ أيوب، بن بكر أبي العادل امللك
الجوع، من القاهرة إىل القرى من الناس مجيء فتكاثر العادة، عن وقصوره الزيادة
صغار الناس أََكَل حتى القوُت وُعِدَم وفناءٌ، وباءٌ أْعَقبَُه هواءٌ فهب الربيع فصل وَدَخَل
فُعوِقب ولدها، تأكل واملرأة ومطبوًخا، مشويٍّا ابنه يأكل األب وكان الجوع، من آدم بني

ص٢٥٥. املغرب، سعيد: ابن 26
ص١٧٥. السابق، املصدر نفس 27

الشيال. جمال الدكتور نرش للمقريزي، الغمة بكشف األمة إغاثة كتاب ذلك يف راجع 28
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واملرأة الرجل ثياب بني يوجد فكان الحكام، وأعيا األمر فشا ثم ذلك، بسبب جماعة
إلخ.»29 … البيوت أكابر يف ذلك يوجد ما وأكثر لحمه، من يشء أو فِخذه أو صغري كتف
عىل االتكال من لون إىل يميلون املرصيني جعلت بالبالد َحلَّْت التي املصائب هذه فكل
يرتك فلم كله ذلك ومع مبادئهم. نَْرش الصوفية عىل سهل مما الحياة يف والزهد هللا
أزمة كل يف دائًما شأنهم وهذا الشديد، الضيق هذا يف وُهْم ومجونهم َلْهَوهم املرصيون
نَذُْكر أن ويكفي والُفكاهة، باملجون إال والكرب الهم من لهم متنفًسا يجدون ال تقابلهم،
َقَطَع شوال «يف وخمسمائة: وثمانني سبع سنة متجددات يف الفاضل القايض قاله ما هنا
النساء من كثريًا وأتلف املساكن، وهدم النواحي، وغرَّق الشجر، واقتلع الجسور، النيل
الجهر ومن املعايص، ومن البغي، من وفيها — القاهرة أي — البلد ودخلت … واألطفال
والفقهاء، األمراء مظالم ومن الزور، شهادة ومن واللواط، الزنا ومن الفسق، ومن بها،
اإلسالم، اسم عليه يقع ممن ليله يف الخمر ورشب رمضان نهار يف الفطر استحالل ومن
حلَّ مما فبالرغم مثله.»30 يُعهد ولم يُسمع لم ما جميعه، ذلك عىل النكري عدم ومن

مجونهم. املرصيون يَْرتُك لم مصائب من بالبالد

(٦١٩ه) النبيه ابن

النبيه، بابن املعروف الدين، بكمال امللقب يحيى بن يوسف بن محمد بن عيلُّ الحسن أبو
وقال العرص.»31 شعراء أحد املشهور «الشاعر بقوله: السيوطي وصفه الذي الشاعر
التي املراجع تذكر وال املشهور.»32 الديوان صاحب البارع الشاعر «األديب شاكر: ابن
فنحن ونشأته، مولده عن الحديَث املراجُع هذه أْغَفَلْت بل أرسته، عن شيئًا أيدينا بني
أساتذته عن شيئًا وال شبابه، أو طفولته عن شيئًا ندري وال ُولَِد، ومتى أين نعرف ال
يستطيع النبيه ابن ديوان يقرأ فالذي الفن، يف املرتبة هذه بََلَغ حتى عنهم ى تَلقَّ الذين
متأثًرا كان العربية، وعلوم األدبية العلوم يف متضلًعا كان بأنه يحكم أن ويُْرس بسهولة

بعدها. وما ص٢٩ األمة، إغاثة املقريزي: 29
بعدها. وما ص٣٧ ج٣، الخطط، املقريزي: 30
ص٣٢٦. ج١، املحارضة، حسن السيوطي: 31
ص٧١. ج٢، الوفيات، فوات شاكر: ابن 32
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الدولة، لسيف مدائحه يف املتنبي الطيب أبي ُخطى متأثًرا نراه فأحيانًا القدماء، بشعر
موىس: األرشف امللك مدح يف النبيه ابن قول مثل

ح��ص��ونِ��ِه خ��ي��ر ال��ج��رد وال��ص��اف��ن��ات ُدُروِع��ه خ��ي��ر ال��س��ي��ف غ��رار م��ل��ك
وع��ري��ِن��ِه أش��ب��ال��ه ف��ي ك��ال��ل��ي��ث وال��ق��ن��ى ال��ص��وارم ب��ي��ن يُ��رى م��ل��ك
وح��زونِ��ِه ب��س��ه��ول��ه ال��م��ال م��أل ج��ي��وِش��ِه بَ��ْح��ر ج��اَش م��ا إذا م��ل��ك
��ي��ِن��ِه33 ِص��فِّ ف��ي ال��ن��ص��َر ل��ح��اَز َص��فٌّ ِم��نْ��ُه��ُم َع��ِل��يٍّ ي��دي ب��ي��ن ك��ان ل��و

من تَُعدُّ التي القصائد بهذه َوْهلة أول منذ تُذَكِّرنا الحماسية املقطوعة هذه فمثل
بعض ويقول القديم. بالشاعر النبيه ابن تأثر مدى عىل وتدلنا املتنبي، أنشده ما أروع
إىل ويدعو اللذَّة، يطلب فهو نواس بأبي يُذَكُِّرنا ما النبيه ابن شعر يف نجد إننا الباحثني:
الرشاب إىل الدعوة يف يقول النبيه فابن نواس، أبو الشاعر يفعل كان كما واللهو املجون

وساقيها: الخمر وصف ويف

ال��ل��ذَّات أخ��ا ي��ا ه��ن��ي��ئً��ا واش��رب وه��ات ف��ه��اك ال��ص��ب��وح ط��اب
م��وات��ي وال��ح��ب��ي��ب س��م��ح وال��ده��ر م��ط��اوع وال��ش��ب��اب ال��ت��وان��ي ذا ك��م
ال��ك��اس��اِت م��ن َط��َل��َع��ْت ب��ك��واك��ٍب واغ��ت��ِب��ْق ك��أِس��َك ش��م��س م��ن ف��اص��ط��ب��ح ق��م
ال��َج��نَّ��اِت ف��ي ل��ل��ن��ي��ران ف��ع��ِج��بْ��ُت ن��وُره��ا ��َد تَ��َوقَّ ص��اف��ي��ة ص��ف��راء
ال��ظُّ��ل��م��اِت م��ن ُم��ْج��تَ��َل��ب وال��دُّر ح��ب��اب��ه��ا ال��ظ��روف ق��ار ع��ن يَ��نْ��َس��لُّ
ال��ط��اس��اِت ف��ي ال��راووق م��ن م��رق��ت إذا م��ف��ت��وًال ال��ص��ب��ح خ��ي��ط وتُ��ري��َك
س��ق��اِت ب��َك��فِّ ع��ذرت��ه��ا م��ن��دي��ل ت��رى أم��ا ال��م��زاج واق��ع��ه��ا ع��ذراء
ال��ح��رك��اِت ش��اط��ر ال��ش��م��ائ��ل خ��ن��ث أه��ي��ف ال��روادف ع��ب��ل ب��ه��ا ي��س��ع��ى
ال��َح��يَّ��اِت ك��أس��اِوِد م��ل��ت��ف��ٌة ش��ْع��ِرِه ذوائ��ب ف��ت��س��ب��ق��ه ي��ه��وى
آِت وآَخ��ِر م��ن��ص��ِرٍف بَ��يْ��ن م��ا ك��ئ��وِس��ِه ن��ي��راِت َم��ن��اِزُل بَ��ْدٌر
ال��ح��اج��ات34 ذوي ع��ل��ى ال��زم��ان ع��دل ب��ي��م��ي��ِن��ِه أرزاق��ه ��م��ت ُق��سِّ ل��و

ص٣٥. النبيه، ابن ديوان 33

ص١٣. النبيه، ابن ديوان 34
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الكسل وينعي رشابه، يف يُشاركه َمْن إىل ويدعو الصبوح يمدح هنا فالشاعر
يف للمشاركة أَْقبََل الذي والحبيب الشباب فهناك مهيأة، كلها الظروف ألن والتواني؛
يف الخمر تعاطي إىل شاعُرنا يدعو لهذا الدهر، بها َسَمَح التي الفرص هذه ثم الرشاب،
يف شمس فهي الخمر، وصف يف أََخذَ دعوته يف اإللحاح هذا وبعد املساء. ويف الصباح
الظُّلمات من اللؤلؤ يخرج كما األسود القار من حبابها يخرج بالليل، وكواكب الصباح،
عن تحدث وإذا قبل، من العرب شعراء َعَرَفها التي الصفات هذه من ذلك غري إىل …
ودقة هنا، الشاعر أسلوب ولكن السابقني، الشعراء حديث نَْفس هو فحديثه الساقي
ولكن الشاعر. هذا بفن نُْعَجُب تجعلنا املختلفة صوَرُه بها َرَسَم التي لأللفاظ اختياره
شعراء يتبع كان إنما نواس، بأبي متأثًرا كان الشاعر إن نقول: يجعلنا ال ُكلَّه ذلك
اللون هذا إىل مثله يدعون فكانوا الفاطمي، العرص يف كانوا الذين والطبيعة الَغَزل
التنييس وكيع وابن تميم األمري شعر عىل نظرة نلقي أن ويكفي واملجون، اللهو من
إال يكن لم النبيه ابن أن لندرك الفاطمي، العرص شعراء من وغريهم الُعقييل حيدرة وابن
نواس أبي منهج بني التشابه هذا من بالرغم الخالصة، املرصية املدرسة هذه من تلميذًا
من الحياة يف بما والتمتع اللذَّة يطلبون فالجميع املرصية، املدرسة هذه شعراء ومنهج

مباهج.
الوقوف عدم إىل دعا ألنه نواس بأبي متأثر النبيه ابن أن إىل أيًضا الباحثون وذهب

مثًال: يقول فهو باألطالل، بالبكاء وتََهكََّم الديار، عىل

ذاِه��ِب ُك��لِّ َع��ْن ف��ؤادك وس��لِّ ال��رك��اِئ��ِب ح��دوِج َخ��ْل��َف ال��ن��ْوَح دَِع
ال��ذواِئ��ِب ُس��وِد ال��ت��راِئ��ِب ُص��ْف��ِر ـ��ِف ـِ ال��َم��َراش�� ُح��ْم��ِر ال��س��واِل��ِف ب��ب��ي��ض
ال��ح��ب��اِي��ِب ث��ن��اي��ا ال��ح��ب��اب ب��ث��غ��ر نَ��َظ��ْم��َت م��ا إذا إال ال��ع��ي��ش ف��م��ا
ال��م��ج��اِوِب ب��ص��داه��ا ال��ص��دا ت��ب��ل ب��ال��ط��ل��ول وق��ف��ٍة م��ن أح��اش��ي��ك
ع��ج��اِئ��ِب م��ن ال��ه��وى ج��ن��ون ف��ي وك��م ال��ك��الم ال��ح��ج��ار ُص��م ت��ك��ل��ف
ال��ك��واِذِب األم��ان��ي َع��لَّ��َل��تْ��َك ل��م��ا ص��ادًق��ا ال��ه��وى ت��ش��ك��و ك��ن��ت ول��و
ذاِئ��ِب وال��خ��م��ر يَ��ج��ُم��د ال��م��اء ت��رى ال��رح��ي��ِق ع��ت��ي��ق ك��ئ��وس ��ْل ت��أَمَّ
ش��اِئ��ِب ال��ل��ون أْش��َم��ُط وم��ف��رُق��َه��ا ال��ش��ب��اِب َرْق��ص ال��زج��اج��ة ف��ي ل��ه��ا
ال��ك��واِع��ِب ك��ال��م��ح��ص��ن��ات ال��دَّنِّ ِم��ن أُب��ِرَزْت إذا غ��ي��ًظ��ا وت��رع��د
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ع��ص��اِئ��ِب ف��ي ُك��لِّ��َل��ْت ق��د ج��واه��ُر رأس��ه��ا ع��ل��ى ال��ح��ب��اب ك��أن
واج��ب35 ال��ن��ار إل��ى ال��س��ج��ود إنَّ ِس ال��م��ج��و ع��ن��د َص��حَّ ِب��ُح��ْم��رت��ه��ا

َودََّع أو األطالل وبكى الديار عىل وقف ِبَمْن التهكم من وأمثالها املقطوعة فهذه
غري نواس، بأبي متأثر إنه يقولون: الباحثني بعض جعل ذلك كل بالبكاء، الحبيب َرْكب
ذلك يف شأنه املرصية، بالحياة متأثر مرصيٌّ الشاعر ألن الرأي؛ هذا عىل أوافقهم ال أني
يذكروا ولم الديار عىل الوقوف يعرفوا لم الذين اإلسالمية مرص يف الشعراء جميع شأن
فاملرصيون البادية، َعَرَفتْه الذي اللون هذا تَْعِرف ال مرص يف االستقرار حياة ألن األطالل؛
شاعًرا وَوَجْدنَا ُفِرَض وإذا حياتهم، من ليست ألنها الدارسة الرسوم عن يتحدثون ال
إىل املرصيون ونََظَر العرب، لشعراء تقليًدا يُعترب ذلك فإن واألطالل الديار ذََكَر مرصيٍّا
النبيه ابن إن نقول: أن نستطيع ال أننا هذا معنى امُلستظرفات، من أنه عىل القول هذا
الديار. عىل بالواقفني التهكم من ِشْعِره يف نجده مما بالرغم نواس بأبي متأثًرا كان
أيًضا، بالطبيعة يهيم وكان ويتبعه الجمال يعشق فنانًا كان النبيه ابن أن إيلَّ ويَُخيَّل

مثًال: يقول فهو

نَ��َزَح��ْت م��ا ال��بُ��ْع��ِد بَ��ْع��د ف��ْه��َي ن��زح��ت��م��و س��ف��ح��ت ب��ك��م ع��ي��ٍن ك��م ��ف��ح ال��سَّ س��اك��ن��ي ي��ا
َج��نَ��َح��ْت ب��ع��دم��ا زال��ت ال��ش��م��س ه��ي ب��ل ال، نَ��َف��َرْت ِم��نْ��ُك��ُم��و إن��ٍس ل��ظ��ب��ي��ة ل��ه��ف��ي
َل��َم��َح��ْت ال��دُّج��ى ص��ب��غ َل��َم��َح��ت ف��ل��و ع��ن��ي َس��َرْت ح��ي��ن ال��واش��ون ��بَ��َه��ا ح��جَّ ب��ي��ض��اء
َج��َرَح��ْت أو ب��ال��ل��ح��ظ ق��ل��ب��ه َض��رَّج��ت إن ع��اش��ق��ه��ا ل��ْح��ظ وج��ن��ت��ي��ه��ا م��ن ي��ق��ت��ص
َص��َف��َح��ْت م��ا ق��ط ِح��داد ب��ي��ض ل��ل��ح��رب ُم��ْق��َل��ِت��ه��ا أج��ف��ان وف��ي ِب��س��ل��ٍم ل��ي َم��ْن
ص��دح��ت أف��ن��ائ��ه ف��ي ال��ح��ل��ي ح��م��ائ��م ن��ق��ا ق��ض��ي��ب وش��اح��ي��ه��ا ب��ي��ن ي��ه��ت��ز
َل��َف��َح��ْت ج��م��رة ف��ي نَ��َف��َح��ْت ك��م��س��ك��ة َوْج��نَ��ِت��ه��ا ُم��ْح��َم��ر ف��ي ال��خ��ال وأس��ود
َص��َح��ْت ال��ش��دي��د ��ك��ر وب��ال��سُّ ��ت َص��حَّ ��ق��م ب��ال��سُّ ل��ه��ا َع��ِج��بْ��ُت وأع��ط��اف ج��ف��وٌن ل��ه��ا
ان��ف��تَ��َح��ْت ال��ن��رج��س وع��ي��ون ُض��ح��ى ف��ي��ه��ا خ��ج��َل��ْت ق��د ال��ورد وج��ن��ات وروض��ٍة
واص��َط��َل��َح��ْت ل��ل��ت��ع��ن��ي��ق ال��ُق��ض��ب وم��ال��ت َس��َح��ًرا أف��ن��ان��ه��ا ف��ي ال��ط��ي��ُر ت��َش��اَج��َر

ص٢٨. النبيه، ابن ديوان 35
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ن��ف��َح��ْت أذي��ال��ه م��ن ال��زه��ر َم��َج��اِم��َر رأى ح��ي��ن ال��دوح ث��وب َرشَّ ق��د وال��ق��ط��ر
َوَض��َح��ْت إذ ال��ص��ب��ح ب��ك��ف ال��ب��روج ع��ن ن��اف��رة ال��زه��ر وح��م��ام ب��اَك��ْرتُ��ه��ا
ط��ف��َح��ْت ذائ��ٍب ك��نُ��ض��اٍر وأك��ُؤٍس َط��َف��ْت ك��ال��لُّ��َج��يْ��ن م��اءٍ ُغ��دران ب��ي��ن م��ا
واتَّ��َش��َح��ْت م��ن��ه ح��ي��اءً ال��ح��ب��اب ث��وب ل��ب��َس��ْت ��َه��ا َم��سَّ س��م��اءٍ اب��ُن إذا ِب��ك��ر
ذُِب��ح��ت ق��د ال��م��اء ب��ن��ص��ال ك��أن��ه��ا ُم��ِزج��ْت وق��د ال��س��اق��ي ي��د ف��ي ت��ش��ع��ش��ع��ت
َرَج��َح��ْت ثُ��ق��ل��ه��ا م��ن روادُف��ه ل��ك��ْن م��ع��اط��ُف��ُه ��ْت َخ��فَّ أه��ي��ف ب��ه��ا ي��س��ع��ى
َس��َرَح��ْت36 ك��ل��م��ا ف��ي��ه ع��ي��ن��ي رب��ي��ع وج��ن��ِت��ِه ف��وق وم��رع��ى م��اء ل��ل��ُح��س��ن

قوله: ومثل

ح��س��نً��ا وم��ن��ظ��ًرا ا ق��دٍّ ذََك��ْرَت وال��غ��ص��ن��ا ال��ه��الل رأي��ت إذا
وال��ُغ��ْص��نَ��ا ال��ه��الَل رأي��ت إال وب��دا ل��ن��ا ث��ن��ى إن م��ا م��ه��ف��ه��ف
وس��نَ��ا وِرف��ع��ًة ُح��س��نً��ا ك��ال��ب��در وج��ن��ى وب��ه��ج��ًة ُح��س��نً��ا ك��ال��روض

وأنه والغصن، بالهالل املحبوب ويصف ُمتغزًِّال، محبوبه عن يتحدث هنا فالشاعر
والسنا. الرِّفعة يف وكالبدر والبهجة، الُحسن يف كالروضة

الصاحب بها يمدح قصيدة يف دمشق الروضيف جمال يصف — أخرى مرة ويقول
يقول: فهو — إليها الوزير هذا زيارة أثناء شكر ابن

ب��ال��ك��اِس ري��ق��ه ع��ن َوَم��وِّه ه ب��ذك��را غ��ن��ي ب��ال��ل��ه ن��دي��م��ي ي��ا
واإلي��ن��اِس ل��ل��ه��و إالَّ ـ��َق ج��لَّ��ـ ف��م��ا ال��زم��ان ل��ذَّة واغ��ت��ن��م
ب��ان��اس م��ن ال��م��روج واخ��ض��رار ن��وٍر أرض م��ن ال��ن��ي��ران ح��ب��ذا
األن��ف��اِس37 ع��اط��ر ري��ان ط��ة ال��َغ��ْو ع��ل��ى ي��م��ر ال��ذي وال��ن��س��ي��م

ص٢٣. النبيه، ابن ديوان 36
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عىل يمر الذي النسيم وبذلك بدمشق أحاطت التي املناظر بهذه يُعجب فشاعرنا
يُالئم كان ما فكثريًا شعره، موضوعات من موضوًعا كانت عنده فالطبيعة دمشق، غوطة

الطبيعة. يف يجدها التي باملناظر دائًما املحبوب ويَُشبِّه والطبيعة، َغَزله بني
من أنهم األزدي ظافر ابن ذََكَرُهم الذين الشعراء جماعة من النبيه ابن كان
هؤالء بني كانت ذهنية منافسة يف بيتني — البداية بدائع كتابه يف — له وروى أصدقائه،

السحور: فانوس يف الشعراء األصدقاء

أذي��اَل��ْه ُم��س��ِب��ل وال��ل��ي��ل م��ع ال��ج��ا م��ئ��ذن��ة ال��ص��ي��ام ف��ي ح��ب��ذا
ال��غ��زاَل��ْه38 ل��ص��ي��د واق��ًف��ا ص��ائ��ًدا َرَف��ْع��تُ��ُه إذ وال��ف��ان��وس خ��ل��ت��ه��ا

معناها: يف الصنع يف الشعراء تبارى مقطوعة أيًضا له وروى

ال��م��ن��ام س��ب��ت��ن��ي ق��د م��س��ٍك ح��ي��ة خ��ده��ا وف��ي ق��ال��ت وغ��ادٍة
ال��ه��وام ه��ام أص��داغ��ي س��واد ق��ارنَ��ْت إذا خ��دي ُح��م��رة
ال��ظ��الم ف��ي أْض��ِرَم��ْت م��ا إذا ر ال��ن��ا إل��ى ت��س��ع��ى ال��ح��ي��ة ت��رى أم��ا

أيًضا: املعنى نفس يف له وروى

ج��ان��ي��ه��ا ت��ل��س��ع وح��ي��ة ع��ق��رب ب��دت خ��دي��ك ورد ف��ي
ح��اوي��ه��ا39 أص��ب��ح َم��ْن ع��ي��ش ي��ا ب��ه��ا س��ل��ي��ًم��ا ب��ات َم��ْن ي��ق��ول

قصائد عدة ديوانه يف نرى ولكننا األيوبيني، باألمراء النبيه ابن اتصل كيف ندري وال
املظفر.41 وامللك العادل40 امللك مدح يف

ِصَلتَُه يوثق أن استطاع النبيه ابن أن غري القصائد، هذه تاريخ تماًما ندري وال
وظل نصيبني، يف النبيه ابن فأقام الجزيرة، يف إنشائه كاتب فاتخذه موىس، األرشف بامللك
ففي هجرية، ٦٠٠ سنة حوايل باألرشف اتصل أنه َح نُرجِّ أن ونستطيع مات. أن إىل بها

ص١٤٩. البداية، بدائع 38
ص٩٥٤. املرجع، نفس 39

ص١٠. الديوان، 40

ص٦٣. الديوان، 41
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الواقعة وهذه الروم، صاحب كيكاووس عىل األرشف انتصار إىل أشار قصائده إحدى
إىل األرشف امللك دخول إىل أخرى قصيدة يف أشار إنه ثم ٦١٣ه،42 سنة حوايل كانت
هذه قبل كانت باألرشف الشاعر صلة أن ح يُرجِّ كله فهذا ٦٠٩ه، سنة ذلك وكان ِخالط
قبل أنشدها أنه نشك ال مقطوعات بست الفاضل القايض مدح أنه عرفنا وإذا السنوات.
الناس واعتزل العامة الحياة عن الفاضل فيها انقطع التي السنة وهي — ٥٩١ه سنة
يجعلنا ذلك كل السنة. هذه بعد باألرشف الشاعر صلة تكون إذن — الشعراء واعتزل
بعدد اتصل الجزيرة يف النبيه وابن ٦٠٠ه. سنة حوايل الجزيرة إىل مرص ترك أنه ح نُرجِّ
الشعراء هؤالء من ونذكر — ظافر ابن بجماعة متصًال كان ما نحو عىل — الشعراء من

وغريهم.43 القلعي محمد وأبا األعيمي، املعز وأبا نفطويه، بن القاسم أبا
إليه انقطع فإنه األرشف، امللك سوى الجزيرة يف وهو أحًدا يمدح لم النبيه ابن أن غري
النبيه وابن األمراء. من بأمري يتصل كان عندما املتنبي بانقطاع يذكرنا مما ا، تامٍّ انقطاًعا
ناحية من والسهولة الرقة ومدرسة ناحية، من الطبيعة ملدرسة تلميذ هو شعره يف
كان وسهولته رقته مع فهو أحيانًا، عليه تؤثر كانت الكتابية صناعته أن غري أخرى،
املقطوعة هذه له فاقرأ أشعاَرُهم، الُكتاب مدرسة شعراء به يزين كان بما شعره يزين
األسلوب: يف وِرقة األلفاظ يف سهولة مع لفظي وتالُعب وكنايات تشبيهات من فيها وما

وال��ط��ي��ل��س��اْن ال��س��ي��ف َربَّ ق��تَ��ْل��َت األم��اْن األم��ان ع��ي��ن��ي��ك س��ح��ر م��ن
س��ن��اْن ك��ان��ت ك��ح��الء ت��ك��ن ل��م ل��و ُم��ق��ل��ٌة ل��ه ك��ال��رم��ح أس��م��ر
ال��ب��ن��اْن رط��ي��ب ق��اٍس ال��ج��ف��ا ُم��رُّ ال��ل��م��ى ح��ل��و ال��ردف ع��ب��ل أه��ي��ف
الْن ل��ل��ص��خ��ر ال��ح��ب ش��ك��وت ول��و ق��س��وًة ل��ه أش��ك��و إذ ي��زداد
ال��ج��ن��اْن ح��ور ج��م��ل��ة م��ن ف��ف��ر ِح��ْف��ِظ��ه ع��ن رض��وان ل��ه��ا س��اٍق
ال��ق��راْن ه��ذا أس��ع��د م��ا ل��لَّ��ه ال��ض��ح��ى ش��م��س ال��راح وك��أس ب��در
ب��ه��رم��اْن أو ب��ه��رام ك��أن��ه��ا ألَْالِئ��َه��ا ج��م��رة ت��وق��دت
ال��داِن ب��ب��ن��ت ال س��ك��ري ل��م��اه ج��ن��ا أو ط��رف��ه أو ب��خ��ده

ص٧٦. الديوان، راجع 42
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م��ك��اْن ب��ج��س��م��ي ال��ح��ب ت��رك م��ا ف��تً��ى ف��إن��ي دع��ن��ي الئ��م��ي ي��ا
تُ��رج��م��اْن ِس��ره ع��ن ف��دم��ع��ه ح��ال��ه ع��ن ال��ع��اش��ق ت��س��أل ال
ال��ل��س��اْن44 ب��غ��ي��ر ال��م��رء ي��ن��ط��ق ق��د أبُ��ح ل��م وال��ض��ن��ا دم��وع��ي ل��وال

يُتغنى مقطوعاته بعض إن حتى النبيه، ابن شعر كان الفن من النحو هذا وعىل
«أمانًا وقصيدته: إلخ»، … الهوى َحِفَظ إن «أفديه قصيدته: مثل الحديث عرصنا يف بها

بيئة. ولكل عرص لكل صالح َغَزله أن عىل يدل وهذا إلخ»، … املطل القمر أيها

الُفكاهة

والُفكاهات واضًحا، ظهوًرا ظهرت فقد العرص ذلك يف املرصي الشعر يف الُفكاهة أما
إنها ُقْلُت: إذا أُغايل ال بل عصوره، أقدم منذ بها وُعِرَف املرصي الشعب بها شغف مما
وخاصة اللفظي التالعب عىل األغلب يف تقوم والُفكاهة املرصية. الشخصية مقومات من
الفن هذا يف وبراعته املرصيِّ مهارة عىل يدل مما الفكرة، عمق عىل ثم التورية، فن عىل
إىل املرصية الُفكاهة تخرج ما كثريًا أن عىل الشعب، نفس يف أصالته وعىل القول من
الُفكاهة بني نفرق أن هنا بد وال النفس. يف وقعها أَثَِر يف يزيد مما الُفحش من يشء
خصمه من اء الَهجَّ ينال أن منه األول الغرض السباب ألوان من لون فالِهجاء والِهجاء،
يشء كل قبل اإليذاء منه فالغرض ِحْقد، من فيه مما قلبه ويُريح غلته يشفي حتى
أن دون الغري عىل اإلضحاك ألوان من لون فهي الُفكاهة أما والعداء. الخصومة يف إمعانًا
تكون فقد الِهجاء، من اإليذاء يف إمعانًا أشد الُفكاهة تكون قد حقيقًة إيذائه، إىل يُْقَصد
امُلتفكَّه نفسية عىل يتوقف كله ذلك ولكن آخر، يشء أي من وقًعا أشد الالذعة السخرية
ال ساخرة ُفكاهة ومن قسوة من فيها مما بالرغم — مثًال — األصدقاء بني فالدُّعابة به،
املقصود ألن ِهجاء؛ فهي خصم يف نفسها الُفكاهة قيلت وإن ِهجاء، نتخذها أن نستطيع

زهري: البهاء قال فمثًال الخصم، من والنَّيل اإليذاء الحالة هذه يف بها

ُم��ْس��ِرَف��ا ال��ت��ي��ه ف��ي ك��ان ال��ذي األم��رد ال��ت��ح��ى

ص٢١. الديوان، 44
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ت��ص��ح��ف��ا وس��ري��ًع��ا َوْج��ُه��ُه ك��ان ح��س��نً��ا
واش��ت��ف��ى ف��ي��ه رأى م��ا ن��اظ��ري وال��ل��ه ُس��رَّ
َق��َف��ا45 َوْج��َه��ُه َص��يَّ��َرْت ل��ح��ي��ًة ال��ل��ه ش��ك��ر

يشء. كل قبل اإلضحاك الدُّعابة بهذه يريد ألنه األمرد بصديقه الشاعر يتفكه فهنا
أيًضا: زهري البهاء يقول ثم

ُم��ن��ت��ش��رْه ك��ب��ي��رٍة ل��ح��ي��ٍة ذي وأح��م��ٍق
أَرْه ف��ل��م ب��ِش��دَّة وج��ه��ه ف��ي��ه��ا ط��ل��ب��ت
ُم��ح��ت��ق��َرْه ك��ب��ي��رٍة ل��ح��ي��ٍة م��ن ل��ه��ا ت��بٍّ��ا
ل��َم��س��َخ��َرْه ِم��ثْ��َل��ه��ا ـ��طُّ ق��ـ ك��ان م��ا م��ض��ح��ك��ة

نَُفرِّق أن نستطيع وهكذا مؤذية. الذعة سخرية فيه وِهجاؤه يهجو، هنا فالشاعر
البهاء يقوله ما الدُّعابة مذهب تَذَْهب التي املرصية الُفكاهات فمن والِهجاء، الُفكاهة بني

مجلسه: يرتاد كان العلم يدعي شيًخا يصف — زهري

اإلم��اْم ال��ش��ي��خ ج��اءن��ا اْس��تَ��َرْح��نَ��ا ُق��ل��ُت ك��ل��م��ا
واح��ت��ش��اْم ان��ق��ب��اٌض ـ��ه م��ن��ـ ك��ل��ن��ا ف��اع��ت��ران��ا
وال��س��الْم ث��ق��ي��ٌل ـ��ُخ ف��ال��ش��ي��ـ ال��ج��م��ل��ة وع��ل��ى

جعفر: صديقه يف الذروي ابن الوجيه وقول

ُم��ه��ذُب األم��ور ك��ل ف��ي ف��ال��ش��ي��خ ج��ع��ف��ر ال��م��ه��ذب ب��س��وى ت��ب��ع��ث��وا ال
وزي��ن��ُب46 ال��رب��اب ي��ده ع��ل��ى ت��أت��ي وت��ارًة ب��ال��رب��اب يُ��غ��ن��ي ط��وًرا

ص١٣٣. زهري، البهاء ديوان 45
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صديق، يف قيلت أنها من بالرغم الِهجاء من إيذاءً أشد الساخرة الدُّعابة هذه فأمثال
الُفكاهة أمثلة ومن عدوَّه. يهجو كما بصديقه يتهكم فهو يتفكَّه أن أراد إذا املرصيَّ ولكن
من جماعة بها أحدق ولكن املائدة، له فُقدِّمت قرية زار وقد العصار؛ ابن قول الشعر يف

لهم: فقال البدو،

ف��ائ��دْه ل��ه��م م��ا ب��أُن��اٍس ل��ي ج��ام��ًع��ا غ��دا ق��د ي��وٌم ك��ان ال
وال��م��ائ��دْه47 األن��ع��اُم ج��اءت ق��د زادِه��ِم ع��ل��ى ح��ام��وا إذْ ُق��ْل��ُت ق��د

عن بها ليورِّي األنعام سورة ذََكَر إذ الُفكاهة، هذه يف التورية استخدم فالشاعر
األسعد قول ذلك ومثل أمامهم. التي املائدة هذه عن املائدة بسورة ويورِّي البدو، هؤالء

بدمشق: رآه رجل يف مماتي بن

أبَ��َدا ي��ح��ك��ي��ه��م��ا م��ن ِض األر ف��ي م��ا ن��ه��ري��ن ح��ك��ى
بُ��ْرَدا48 أخ��الق��ه وف��ي ث��وري خ��ل��ِق��ِه ف��ي ح��ك��ى

يف الثور يُشبه فهو اإلنسان، هذا بهما شبَّه والشاعر بالشام، نهران وبردا فثوري
الذروي ابن أَنَْشَدها التي القصيدة تلك الطريفة الُفكاهات ومن األخالق. يف والربد الِخلقة
هذه إليه الذروي ابن فبعث هجاه، الذروي ابن الشاعر أن ظن أحدب له صديق يف
هي ساخرة صورة يف حدبته ويمدح إليه، ويَْعتَذر الِهجاء من فيها يتنصل القصيدة
«الرتيقة»: مرص يف العامة يُسميه الذي اللون من واضحة ُدعابة ولكنها الِهجاء، إىل أقرب

ب��ال��م��ح��اِل ب��ي��ن��ن��ا م��ا وأح��اَل��ْت ال��ل��ي��ال��ي َغ��يَّ��َرتْ��َك ك��ي��ف أخ��ي ي��ا
اخ��ت��الِل ذا ُودِّه ف��ي ف��ي��ران��ي خ��ل��ي��ًال أُص��اف��ي أن ل��لَّ��ه ح��اَش
ال��م��ق��اِل ش��ن��ي��ِع ع��ن ف��ي��ك ُم��ع��ِرٍب ب��ه��ج��ٍو أت��ي��ت أن��ن��ي زع��م��وا
وال��ك��م��اِل وال��س��ن��ا ال��نُّ��ب��ل م��ن ـ��َك ف��ي��ـ ال��ذي َوَص��ْف��ُت إن��م��ا َك��ذَبُ��وا

ص٢٧٧. سعد، البن املغرب 47
ص٨٢. ج١، خلكان، ابن 48
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ال��ه��الِل ص��ف��ات م��ن ل��ل��ُح��ْس��ِن ف��ْه��ي ع��ي��بً��ا ال��ظ��ه��ر ح��دب��ة ت��ظ��نَّ��نَّ ال
وال��ع��وال��ي ال��ظُّ��ب��ا م��ن أن��ك��ى وْه��َي ُم��ْح��َدْودبَ��اٍت ال��ِق��ِس��ي وك��ذاك
ب��ال��ج��م��اِل م��وس��وم��ًة ك��ان��ت ـ��ل��م ـْ ت��ع�� ك��م��ا وْه��َي ال��ق��ض��اة ودن��ان��ي
ال��رئ��ب��اِل وم��خ��ل��ب ي��ل��ف��ى س��ر ال��ك��ا م��ن��س��ر ف��ي اإلن��ح��ن��اء وأرى
واالع��ت��داِل ال��ق��وام رب َوْه��َو ف��ي��ه ش��ك ال أن��ت ال��غ��ص��ن وأب��و
ح��اِل ك��ل ف��ي ال��م��س��ت��م��ر ـ��راك��ع ال��ـ ف��أن��ت ب��ان��ح��ن��اءٍ ت��َح��لَّ��يْ��َت ق��د
األه��واِل م��وق��ف ف��ي ف��أم��نً��ا ـ��ر ال��ظ��ه��ـ ف��ي ِوْزرك َح��ْم��َل وت��ع��ج��ل��ت
األث��ق��اِل م��ن أن��ه ع��ل��ى ـ��ا ال��دن��ي��ـ ف��ي أه��ون ال��ذن��وب ح��م��ل إن
اإلف��ض��اِل م��ن أو ال��ف��ض��ل م��ن ـ��ت ش��ئ��ـ إن ف��ي��ك ح��دب��ة ال��ل��ه ن ك��وَّ
ن��واِل ب��ب��ح��ر م��وج��ٌة أو م��ن��َك ح��ل��ٍم ط��ود ع��ل��ى رب��وة ف��أن��ت
ال��رج��اِل ل��ك��ل ح��ل��ي��ًة غ��دت ل��و ت��م��نَّ��ت إال ال��ن��س��اء رأت��ه��ا م��ا
ال��خ��ي��اِل49 ف��ي ت��زورن��ي أن ف��ع��س��ى بُ��دٌّ ال��ه��ج��ر م��ن ي��ُك��ن ل��م وإذا

فهو ُمهذبة، صيغة يف ولكن منه ويسخر صديقه يُداعب الذروي ابن فالشاعر
وأصدقاءه، إخوانه عليه يُضِحك وأن منه يُْضِحَك أن يريد نفسه الوقت يف ولكنه يمدحه
املدح، لهذا وسيلة املحدودبات من ويتخذ والُحسن، الجمال دليل وأنها حدبته يمدح فهو
مقوس، الهالل ألن الشاعر؛ من مغالطة هذه أن شك وال وُحسنه، بجماله يُوصف فالهالل
إنما والعوايل، الظبا من أنكى ليست والقيس يشء. كل قبل امُلداعبة يريد الشاعر ولكن
مداعبته إىل يعود ثم الشاعر. من أخرى مغالطة فهذه القيس، عن تُرمى التي النِّبال هي
هذه يف يحملها ذنوب فهي َظْهِره عىل وزره يحمل وأنه املستمر، الراكع هو األحدب بأن
النساء أن من القاسية الدُّعابة هذه له اقرأ ثم القيامة. يوم العذاب عنه ستُخفف الدنيا
إىل الذروي ابن أرسلها مؤملة ساخرة صور كلها هذه بحدبة. رجل كل يتحىل أن تتمنى
من ا بُدٍّ يرى ال األحدب كان «إذا بقوله: قاسية بسخرية سخريته ختم ثم هذا، صديقه

الخيال.» يف زيارته يطلب فهو صديقه َهْجر

ص١٨٧. ج١، الخريدة، 49
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أقلقت الزيارة تلك أن ويظهر أصحابه؛ عاده وقد مطروح ابن يقول هذا ومثل
يقول: فأنشد الشاعر،

واف��ان��ي ال��م��وت رس��ول ظ��ن��ن��ت ح��ت��ى ف��أق��ل��ق��ن��ي ي��وًم��ا ع��ادن��ي وص��اح��ٌب
ب��أك��ف��ان��ي ي��س��ع��ى غ��اس��ل��ي وج��اءن��ي أج��ل��ي ي��ط��ل ل��م ق��ل��ي��ًال أط��ال ول��و
ع��ادان��ي50 ال��ل��ه ل��ح��اه أم أع��ادن��ي ع��ج��ب ال��ه��وى وط��الب ش��ع��ري ف��ل��ي��ت

املقطوعات هذه كل عن تحدثت لو األمر بي ويطول املرصية. الُفكاهة كانت وهكذا
الشعراء. بني الدُّعابة روح فيها تظهر والتي مرص، شعراء أنشدها التي

الِهجاء فن

حتى اإليذاء، د وتَعمُّ القسوة من كثري يشء عىل وكانوا الشعراء منه أْكثََر فقد الِهجاء أما
بقوله: الشمس هجاء إىل امللك سناء ابن املرصي الشاعر ذهب

ال��ص��ق��ي��ْل ك��ال��ح��س��ام َخ��دِّ ص��ف��ح��ة أص��دأت ف��ك��م ال��ش��م��س ك��ان��ت ال
خ��ل��ي��ْل م��ن ج��اءن��ي خ��ي��ال ط��ي��ف ال��ك��رى ب��وادي ص��دت وك��م وك��م
ظ��ل��ي��ْل ظ��لٍّ ب��ي��ن روًض��ا وم��ن��ه ال��دُّج��ى ن��ج��وم م��ن وأع��دم��ت��ن��ي
س��ل��ي��ْل م��ن��ه��ا ال��ق��ف��ر س��راب أن وب��ره��اِن��ِه ال��وع��د ف��ي ت��ك��ذب
ال��ذل��ي��ْل ق��ل��ب ف��ي��ه وت��ح��ك��ي ت��اع ف��ت��ْر ح��س��اًم��ا ال��ن��ه��ر وت��ح��س��ب
ج��م��ي��ْل ب��م��ح��ي��ا ال��ت��ح��ل��ي إال ص��ق��ل��ه ف��م��ا ال��ط��رف ص��دأ إن
ك��ل��ي��ل ع��ن��ه��ا ع��اد ط��رف ح��دي��د ُم��ب��ِص��ٌر أب��ص��ره��ا إذا وه��ي
ن��ح��ي��ْل ص��بٍّ زف��رَة ي��ا ال��م��ح��م��وم ج��ل��دَة ي��ا ال��م��ه��م��وم غ��ل��ة ي��ا
األص��ي��ْل ع��ن��د ال��م��غ��رب وس��ل��ح��ة ال��ض��ح��ى وْق��َت ال��م��ش��رِق ف��رح��َة ي��ا
ي��س��ي��ْل لُ��ع��اٌب م��ن��ِك ب��دا وق��د ل��ي ت��ب��رج��ت ل��م ع��ج��وز أن��ِت

«الجوائب». مطبعة مطروح، ابن ديوان 50
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ال��س��ب��ي��ْل51 س��واء ت��ه��دي��ن��ا ف��ك��ي��ف ق��رن��ان��ة ب��ال��ش��ي��ط��ان وأن��ِت

خالد: اسمه شخًصا يهجو عرام بن عيلُّ وقال

واح��ُد ع��ن��ص��ره وخ��ال��د أرب��ٍع ِم��ْن اإلن��س��ان ع��ن��اص��ر
ب��ارُد52 ي��اب��س ث��ق��ي��ل َف��ْه��و ت��ك��وي��ن��ه األرض ك��ث��ي��ف َف��ِم��ْن

عرام: بن هللا هبة وقال

أص��اَخ��ا ف��م��ا ع��ل��ي��ه ��ا ُش��حٍّ ب��غ��اه ع��ل��ى ع��ذل��وه ك��م
وس��اَخ��ا إث��ره ف��ي ل��غ��اص (… (أ ال��ك��ن��ي��ف ف��ي رأى ول��و
ش��اَخ��ا53 ح��ي��ن م��ن��ه ف��اس��ت��ي��أس��وا ص��ب��يٍّ��ا دواؤه أع��ي��اه��م

وزير: بن هللا هبة ويهجو

وأغ��الق م��ن��ي��ع ق��ْف��ل ي��ده ع��ل��ى ب��ل��ؤم��ه غ��اٍو ب��ال��ب��خ��ل وم��ش��ت��ه��ر
م��ش��ت��اُق أن��ا وال م��س��رور ه��و ف��ال ت��ب��رًم��ا م��ن��ي يَ��ْزَورُّ ُزْرتُ��ُه إذا
وإح��راق54 ن��ار ع��ق��ب��اه ث��م��ر وال ب��ه ورق ال ال��م��ل��ع��ون ال��ش��ج��ر م��ن

أحدب: يف وقال

م��ب��ط��وح��ْه ال��ج��ب��ه��ة ع��ل��ى وه��ي ع��رس��ه م��ع األح��دب إل��ى ان��ظ��ر
ش��وح��ه ع��ل��ى ��ار نَ��جَّ ف��ارة َظ��ْه��ُرَه��ا ع��ال ل��م��ا ك��أن��ه

ص٢٣٦. ج٢، الغيث، الصفدي: 51
ص١٧٥. ج٢، الخريدة، 52
ص١٨. املصدر، نفس 53
ص١٥٠. ج٢، الخريدة، 54
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امللك: سناء ابن قال

ال��ُع��م��ِش ال ِع��ْش��ِق��ك ف��ي ال��ُع��م��ي ال��طُّ��رِش ع��ش��اق��ك ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
ال��ق��شِّ ف��ي ال��ن��ي��ران ت��ل��ت��ه��ب أن غ��رو وال ال��ق��ش ع��اش��ق��ك

ال��ف��رِش55 ع��ل��ى ُق��ْل��ُت: يُ��رى ال م��ا بَ��ْع��ِدنَ��ا ِم��ْن أح��دث ل��ق��د ق��ال��وا:

إليه فكتب وَشتََمه، فأدبه هجاه وزير بن املكارم أبا الشاعر أن امللك سناء ابن وبلغ
يقول: الشاعر املنجم ابن

ت��ظ��ِل��ُم��ه ك��ي��ف وزي��ر اب��ن ص��دي��ق��ن��ا َدْوَل��تَ��ُه ال��ل��ه أداَم ل��ل��س��ع��ي��د ق��ل
ت��ش��ِت��ُم��ه َظ��ْل��َت ه��ذا ب��ع��د وم��ن م��ن��ه م��ن��ت��ق��ًم��ا ي��ه��ج��وك غ��دا إذ ص��ف��ْع��تَ��ه
يُ��َح��رُِّم��ه ب��ل ي��ق��ت��ض��ي��ه ال وال��ش��رع ِربً��ا ف��ي��ه ال��ص��ف��ع وه��ذا ب��ه��ج��و َه��ْج��ٌو
يُ��ْؤلِ��ُم��ُه ل��ي��س أي��ًض��ا وال��ل��ِه ف��ال��ص��ف��ع أَثَ��ٌر ع��ن��ده ب��ال��ه��ج��و تَ��ُق��ل ف��إن

ُفحش: وفيه امللك سناء ابن قاله ومما

ط��ن��ي��ن م��ث��ل وج��اء خ��رق��وه أو … ن��ا
ك��ع��ي��ن وْه��و وج��اء ك��م��ي��م وْه��و وراح

تُلصق تَُهٍم عن عبارة األيوبي العرص يف املرصي الشعر يف الِهجاء كان وهكذا
منه. والنَّيل وإيذائه به للزراية به تلحق قبيحة صفات تجسيم أو ، باملهجوِّ

اإلخوانيات

أن والظاهر اإلخوانيات، فن هو هذا عرصنا يف املرصيون منه أكثر الذي الفن أن عىل
َقرََّب فقد األدب، فن مصدرها ببعض بعضهم الشعراء تربط كانت التي املتينة العالقة
هذه أن إيلَّ ويُخيل والرضاء. الرساء يف وإخوانًا قوة، أُويل ُعصبًة منهم وجعل بينهم الفن

ص٢٤٧. ج١، الغيث، 55
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مرص عىل يَِفُد شاعر كل بني أيًضا كانت إنما فحسب، مرص شعراء بني تكن لم العالقة
بن الدين رشف الشاعر أن ذلك عىل للتدليل نذكر أن ويكفي البلد. هذا شعراء وبني
سيما وال — الشعر فن يف بمكانته يليق بما شعراؤها فاستقبله مرص عىل َوَفَد الذي عنني
بقوله: الفاضل والقايض الدين صالح هجا عنني ابن أن من بالرغم — امللك سناء ابن

ُم��نْ��َح��ِدُب وال��وزي��ر أع��م��ش وك��ات��ب��ه أع��رج س��ل��ط��ان��ن��ا

وهجا أعمش، بأنه العماد وهجا أعرج، بأنه الدين صالح السلطان البيت هذا يف هجا
إىل فاضطر مرص، خارج إىل بنفيه يأمر السلطان َجَعَل مما أحدب، بأنه الفاضل القايض

الشعراء. زمالئه مع حياته يف واستمر ذلك، بعد مرص إىل عاد ثم الهند، إىل الرحلة
وفود قصة هي الوافدين، والشعراء مرص شعراء بني اإلخاء لهذا نرضبه آَخُر َمثٌَل
عندما باإلسكندرية الستقباله مرص شعراء من َعَدٌد ذهب وكيف املغربي، سعيد ابن
كانت التي األخوَّة مدى عن البداية، بدائع كتابه: يف ظافر ابن ثنا ويَُحدِّ بحضوره. َعِلُموا
الوزير، أخت بابن املعروف املجاور بن الدين نجم يعقوب، الدين شهاب الشعراء: بني
وجعفر الذروي، والوجيه املؤيد، بن واألعز امُلنجم، بن مفرج بن عيل امللك نشو والشاعر
الشعر، ويقرضون النزهة، أماكن إىل يخرجون كانوا وكيف وغريهم، … شلعلع املنبوز
فيما يختلفون كانوا ما وكثريًا اإلنشاد، يف ويتباَرْون شتى، موضوعاٍت يف ويتباحثون
ولكنهم بعًضا، بعضهم يهجو أن إىل األمر يؤدي قد بل ببعض، بعضهم ويتندر بينهم
عيلَّ الوجيه أن من يُروى ما مثًال ذلك فمن وودادهم. َصْفوهم إىل يعودون ما رسعان
الذروي ابن بني فجرى حمام، إىل ذهبوا آخرين وجماعة وزير بن هللا وهبة الذروي بن
يصنعا بأن فُحِكَم بالتحكيم، تراضيا ثم األدب، فضلة تناكر إىل أدى تنازٌع وزير وابن

الذروي: ابن فصنع البديهة، عىل ام الحمَّ صفة يف قطعتني

ق��ل��ي��ُل ف��ي��ه��ا ال��م��ق��ام أنَّ غ��ي��َر ه��ن��يءٌ َع��يْ��ٌش ��ام ال��ح��مَّ َع��يْ��َش إن
ال��دخ��وُل ف��ي��ه ي��ط��ي��ب وج��ح��ي��ٌم ف��ي��ه��ا اإلق��ام��ُة تُ��ْك��َره ج��ن��ٌة
خ��ل��ي��ُل ف��ي��ه��ا ال��ح��ري��ق وك��أن ك��ل��ي��ٌم ف��ي��ه��ا ال��غ��ري��ق ف��ك��أن
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صنع: فقد وزير ابن أما

ج��اِري ب��ي��ن��ن��ا م��ا ح��وض��ه��ا ِم��ْن وال��م��اء ب��ه ن��ع��ْم��ت ب��ح��م��اٍم يَ��ْوٌم ل��لَّ��ه
ق��ص��اِر أث��واب ع��ل��ى ي��س��ي��ل م��اء ب��ه��ا ال��رخ��ام ش��ف��اف ف��وَق ك��أن��ه

الذروي: ابن فقال به، أتى ما واستربدوا املاء تشبيهه الجماعة فانتقد

إذك��اءِ ف��ْرط م��ن ي��ح��رق��ه ك��اد أو ل��ه ال��ذك��اء ال��ط��ب��ع أْوَق��َد وش��اع��ٌر
56 ب��ال��م��اءِ ال��ج��ه��د ب��ع��د ال��م��اءَ وش��بَّ��ه رويَّ��تَ��ه أي��اًم��ا يُ��ْج��ِه��د أق��ام

رمضان يف ليلة واجتمعنا يقول: إذ ظافر ابن يرويها التي القصة تلك أيًضا هذا ومثل
بعض فاقرتح السحور، فانوس ُوِقَد وقد للحديث الصالة انقضاء بعد فجلسنا بالجامع،
وإنما فيه، يصنع أن بالنعجة املنبوز عيلٍّ بن يوسف الحجاج أبي األديب عىل الحارضين

وأنشد: فصنع تعجيزه، بذلك ُطِلَب

ي��س��ري ال ال��ك��واك��ب ُدوَن ول��ك��ن��ه َض��ْوُؤه يُ��ْش��ِرُق ال��ف��ان��وس م��ن ون��ج��م
ال��ف��ط��ِر ع��ن ال��ص��ائ��م��ي��ن ي��ن��ه��ى غ��اب إذَا ط��ل��وع��ه ق��ب��ل َق��طُّ ن��ج��ًم��ا أَر ول��م

رأينا قد والحارضين ألني يصح؛ ال تعجب هذا وُقْلُت: الجماعة بني من له فانْتََدبُْت
الصباح، نجوم وهي الفطر عن الصائمني تنهى غابت إذا الحرص تحت تدخل ال نجوًما
وأنشد: فصنع وتقطيعه، عرضه تمزيق يف وأخذوا تقريعه، يف ذلك بعد الجماعة فأرسف

َج��رَّاُر ال��ظ��ل��م��اء ف��ي ��ْه��ب ال��شُّ وَع��ْس��َك��ر ِب��ِه يُ��س��ت��ض��اءُ س��ح��وٍر ل��واء ه��ذا
نَ��اُر رأِس��ِه ف��ي َع��َل��ٌم ك��أن��ه ب��ه ي��ه��ت��دون ج��م��ي��ًع��ا وال��ص��ائ��م��ون

بعدها. وما ص١٣٨ البداية، بدائع ظافر: ابن 56
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الرشيد فصنع جرى، ما ليلتنا يف أصحابنا من غائبًا كان من َسِمَع أصبحنا فلما
وأنشدنيه: — تعاىل هللا رحمه — متانو بن محمد هللا عبد أبو

ال��َع��يْ��ِن م��ن داٍن وَض��ْوُؤه ص��اع��ًدا َغ��َدا ب��ف��ان��وٍس أَْح��ِب��ْب
ال��ِه��َالَل��يْ��ِن َوْص��ف َح��َوى ف��ق��د م��ًع��ا وب��ف��ط��ٍر ِب��َص��وٍم ي��ق��ض��ي

القلعي: محمد أبو الفقيه وصنع

َرَق��بَ��ا إذا ي��س��ري وال ال��ن��ج��وم ت��س��ري م��ط��ل��ع��ه ال��زن��د ض��رام م��ن وك��وك��ب
َغ��َربَ��ا أُْف��ِق��ِه ف��ي ط��ال��ًع��ا ب��دا ف��إن يُ��َف��اِج��ئَ��ُه أن خ��وًف��ا ال��ص��ب��ح ي��راق��ب
َخ��بَ��ا ال��رق��ي��ب الح ف��إن ال��ح��ب��ي��ب ي��رع��ى َش��َرٍف ع��ل��ى واف��ى ع��اش��ٌق ك��أن��ه

حني: بعد َصنَْعُت ثم

َل��ِه��ي��ُب ال��س��ح��ور ل��ف��ان��وس ع��ل��ي��ه وُُع��وَده ال��م��ن��ار ش��خ��َص ت��رى أَل��ْس��ت
َخ��ِض��ي��ُب ب��ال��دم��اء س��ن��اٌن ع��ل��ي��ه أَْس��َم��ٌر األن��اب��ي��ب م��ن��ظ��وِم ك��ح��ام��ِل
َك��ِث��ي��ُب وال��م��ن��ار غ��ْص��ن ال��ع��ود ل��ه��ا ش��ق��ي��ق��ة م��ن��ه ال��زه��ر زه��ر ب��ي��ن ت��رى
َش��ِن��ي��ُب ل��ل��ن��ج��وِم ثَ��ْغ��ٌر ف��ي��ه ب��دا ل��م��ى وال��دُّج��ى أْح��َم��ٍر ك��خ��دٍّ وت��ب��دو
وِج��ي��ُب َع��َراُه ق��ل��بً��ا خ��ف��ق��ه وم��ن َل��ِه��ي��ِب��ِه م��ن ال��دُّج��ى ل��زن��ج��يِّ ك��أنَّ
ُغ��ُروُب م��ن��ه َح��اَن ص��ب��اٍح ط��ل��وع َدنَ��ا ف��إن ل��ي��ًال ال��ص��ب��ح ي��راع��ي ت��راه
َق��ِري��ُب ال��ص��ب��اح روم��يَّ أن درى إذْ َف��َف��رَّ ل��ع��ش��ٍق ي��رع��اه��ا ك��ان ف��ه��ل

املعنى: هذا اختصار يف وُقْلُت

يُ��ْرَف��ُع ف��ي��ه ـ��ف��ان��وس وال��ـ ال��م��ن��ار إل��ى انْ��ُظ��ْر
يَ��ْل��َم��ُع خ��ض��ي��ٌب نُ��ُه س��ن��ا ُرم��ًح��ا ك��ح��ام��ٍل
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أيًضا: وُقْلُت

أس��ت��اَرا ال��دج��ن��ة ُج��ن��ح م��ن ي��رف��ع وض��وءه ال��م��ن��ار ُح��س��ن ت��رى أل��س��ت
ن��اَرا ف��ان��وس��ه َق��ْل��ِب ف��ي ُم��ْض��ِرًم��ا ل��ه م��راق��بً��ا ال��ظ��الم َج��نَّ إذا ت��راه
دي��ن��اَرا ل��ت��رغ��ب أب��دى وق��د وص��اًال س��اَم��َه��ا ال��زن��ج ب��ن��ي م��ن ب��خ��ود ك��ص��ب

فيه: وُقْلُت

ال��ده��َرا ت��ع��دل ط��ول��ه��ا م��ن أن��ه��ا ع��ل��ى ب��ُج��ن��ح��ه��ا س��ه��رت ق��د ص��وٍم ول��ي��ل��ة
ِت��بْ��َرا م��س��ام��ي��ره أْض��َح��ْت ق��د ��ه��ب ال��شُّ م��ن ُم��س��م��ًرا س��اٍج َس��ْق��َف ف��ي��ه��ا ال��ل��ي��ُل ح��ك��ى
ال��زْه��َرا أْظ��َه��َر ق��د وال��ل��ي��ل ل��ف��ان��وس��ه ح��ام��ًال ال��ل��وِن ال��ُم��ْش��ِرُق ال��م��ن��ار وق��ام
ُدرَّا وَش��َح��ْت ِزنْ��ِج��يَّ��ًة ب��ه��ا وح��يَّ��ا ُم��دام��ٍة ب��ك��أِس روم��يٌّ ق��ام ك��م��ا

يعقوب: الدين شهاب فصنع للعمل، أصحابنا ندبت القطع هذه صنعت وملا قال:

أس��ت��اَرُه يُ��س��ِدُل ال��ج��و م��ن ال��ظ��الِم وُج��نْ��َح ال��م��ن��ار رأي��ت
أق��ط��اَرُه ب��ال��ن��ور ��َب ف��ذَهَّ ف��ان��وُس��ُه ال��ج��و ف��ي وَح��لَّ��َق
ن��اَرُه ل��ل��ق��رى ال��دُّج��ى ظ��الم ف��ي َش��بَّ ق��د ال��ُم��ح��لِّ��ق ف��ُق��ْل��ُت
ق��س��ط��اَرُه ال��ب��دُر َغ��َدا ورًق��ا َم وال��نُّ��ُج��و ي��ًدا ال��ث��ري��ا وِخ��ْل��ُت
دي��ن��اَرُه يَ��ْص��ِرف ق��ام ف��تً��ى وف��ان��وس��ه ال��م��ن��اَر وِخ��ْل��ُت

لنفسه: النبيه ابن الحسن أبو القايض وأنشدني

أذي��اَل��ْه ُم��س��ِب��ل وال��ل��ي��ل ِم��ِع اْل��َج��ا ِم��ئْ��ذَن��ة ال��ص��ي��ام ف��ي ح��ب��ذا
ال��غ��زاَل��ْه ل��َص��يْ��د واق��ًف��ا ص��ائ��ًدا َرَف��َع��تْ��ُه إِذْ وال��ف��ان��وُس ِخ��ْل��تُ��ه��ا

نفطويه: ابن وأنشدني

ي��تَّ��ِق��ُد َوْه��َو س��ح��وًرا أراد ل��م��ن َش��َرٍف ف��ي ال��ف��ان��وس رؤي��ة ح��ب��ذا ي��ا
َرَم��ٌد ِب��ِه ِزنْ��ِج��يٌّ أَْع��َور ال��ج��و ف��ي ُم��تَّ��ِق��ٌد وال��ف��ان��وس ال��ل��ي��ل ك��أن��م��ا
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لنفسه: أيًضا وأنشدني

��ُد يَ��تَ��َرصَّ ل��م��ن ن��اًرا رأس��ه ف��ي وأَْوَق��ُدوا ل��ل��س��ح��ور ل��واءً نَ��َص��بُ��وا
��ُد تَ��تَ��َش��هَّ ال��دُّج��ى ف��ي وق��ام��ت ذه��بً��ا َق��َم��َع��ْت ق��د س��بَّ��اب��ة ف��ك��أن��ه

لنفسه: — تعاىل هللا رحمه — السويل يحيى أبو الفقيه وأنشدني

ش��ن��بَ��ا ث��غ��ره��ا م��ن غ��رر واس��ت��ْوَض��َح��ْت َل��َع��ًس��ا أَْش��َداُق��َه��ا ُم��ِل��ئَ��ْت ول��ي��ل��ة
واْش��تَ��َه��بَ��ا ال��ن��ج��الء ُم��ْق��َل��ِت��ه��ا إن��س��اِن ع��ل��ى ال��س��ح��ور ف��ان��وِس َك��ْوَك��ُب والَح
ذََه��بَ��ا ��َه��ا َك��فِّ ف��ي َح��َم��َل��ْت زن��ج��ي��ة ُم��ْل��تَ��ِه��ٌب َوْه��َو ُدج��اه��ا ك��أنَّ ح��ت��ى

جميع سمع كان وقد — إيلَّ عنه بها وكتب األعمى مظفر العز أبو األديب وصنع
وقال: — معانيها فأخذ املقاطيع

َك��ْوَك��ُب أع��اله ال��ع��اص اب��ن ج��اِم��ِع ع��ل��ى يُ��نْ��َص��ُب ال��ص��وم ف��ي ل��ل��ن��اس َع��َل��ًم��ا أرى
��ُب ُم��ذَهَّ س��ن��اٌن زن��ج��ي ُرْم��ِح ع��ل��ى ك��أن��ه إال ال��ظ��ل��م��اء ف��ي ه��و وم��ا
��ُب يَ��تَ��َرقَّ َم��ْن ُك��لَّ تُ��ْل��ِه��ي ال��ل��ي��ل م��ع س��م��اؤه��ا ال��ث��ري��ا أن َع��َج��ٍب وم��ن
��ُب ت��َل��هَّ ب��ك��أٍس ي��ح��ي��ي��ه��ا َوَط��ْوًرا ن��رج��ٍس ب��ب��اق��ة ت��ح��ي��ي��ه ف��َط��ْوًرا
ي��ت��ط��ل��ب ن��ح��وه��ا ن��اٍر ب��ف��ان��وس ل��غ��زال��ٍة ق��ان��ٌص إال ال��ل��ي��ل وم��ا
يَ��ْه��َرُب ال��غ��زال��ُة م��ن��ه َق��ُربَ��ْت إذا َق��بْ��َل��ه ال��بُ��ْع��د ع��ل��ى ص��يَّ��اًدا أَر ول��م

جعفر: الفضل أبو الرشيف يف وأنشد

اتَّ��َق��َدا ل��م��ا ص��اري��ه ف��ي ال��ف��ان��وس ك��أن��م��ا
ُع��ِق��َدا57 ُرْم��ٍح رأس ف��ي ُم��ذَْه��ٌب ن��ص��ٍر ل��واءُ

يف الزيارة أماكن بني طيبًا وقتًا يقضون العرص هذا يف مرص شعراء كان وهكذا
فكانوا أحبوه، الذي َفنَُّهم الزيارات هذه يف َوُهْم يَنَْسْون وال بعًضا، بعضهم صحبة

بعدها. وما ص١٤٧ البداية، بدائع ظافر، ابن 57
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زمالئه، عىل ويتفوق يَْربز أن يريد منهم وكلٌّ مختلفة، موضوعات يف الشعر يقرضون
فنه إلجادة نَْفَسه الشاعر يُجِهد أن يف سببًا النحو هذا عىل الشعر يف مباراتهم فكانت
إجادة أو املبتَكرة، الصور أو الجديدة املعاني من يشء اخرتاع يحاول بأن شعره، وإتقان

والبديعية. البيانية املحسنات ألوان من ذلك غري إىل … وكناياته تشبيهاته
بني كانت التي تلك مثل األصدقاء، الشعراء هؤالء بني الشعرية املكاتَبات وَكثَُرْت
ومثل — عنهما حديثنا يف منها يشء عن ثْنَا تََحدَّ التي — الفاضل والقايض امللك سناء ابن
أو — قادم فصل يف ذلك عن وسنتحدث — زهري والبهاء مطروح ابن بني كانت التي
الخيمي ابن وكان املطروح ابن له كتب فقد الخيمي، بن الدين ومهذب مطروح ابن بني

املواريث: ديوان عىل

ف��اِرِس ل��ِم��ْه��يَ��اِر ال��دع��وى وأبْ��َط��َل��ت ع��ن��دن��ا ال��ف��ض��ل أْس��ج��ل م��ص��َر ل��م��ه��ي��ار
وف��اِرِس م��اٍش ب��ي��ن م��ا َس��بَ��ْرتَ��ُه��َم��ا ه��م��ا إن وال��ن��ث��ر ال��ن��ظ��م ف��ي ف��ب��ي��ن��ه��م��ا
ف��اِرِس نَ��ْظ��َرة وال��دي��وان راي��ة ال��د م��خ��اي��ل ف��ي��ه ال��س��ل��ط��ان نَ��َظ��َر ف��تً��ى
ف��اِرِس أج��رأ ك��ل م��ن ِس��رب��ه��ا ب��ه ح��ام��يً��ا ال��م��واري��ث أم��واَل ه ف��والَّ
ف��اِرِس واب��ِن ال��ب��ل��ى ب��ع��د م��ن وأح��ي��اه أح��م��د اب��ن أق��ام م��ط��روٍح اب��َن ك��أن
ب��ف��اِرِس س��واه تَ��بْ��َع��ْث ف��ال غ��الٌم ع��ن��ده ال��ب��الغ��ة ف��ي أم��ي��ر وك��لُّ

الخيمي: بن الدين مهذب إليه فكتب

ال��ع��راِئ��ِس ك��ال��ع��ذارى ت��ج��ل��ى ق��واِف��َي ح��ك��م��ًة ال��َم��س��اِم��ِع ِم��ْل��ئَ أب��اِع��ثَ��َه��ا
األواِن��ِس ب��ال��ح��س��ان ت��زري أواِن��َس ش��واِرٍد ق��وٍم أوه��ام ع��ن ش��واِرَد
ال��ش��واِم��ِس ال��ق��واف��ي ك��ل ل��ه تَ��ِذلُّ ُم��َه��ذٍَّب ِم��ْن ل��ن��ا ج��اءت ُم��َه��ذَّب��ة
ِل��َالِم��ِس ق��ي��اًدا تُ��ْع��ِط��ي ف��م��ا وت��ط��غ��ى َربِّ��ه��ا غ��ي��ر رام��ه��ا م��ن ع��ل��ى تَ��ِع��زُّ
َخ��اِم��ِس بَ��ْع��د أت��ى س��ل��ي��م��ان اب��ن ل��ه��ا ب��س��اب��ٍع آت��ي ق��ال ل��و س��داس��ي��ة
وح��اِب��ِس اق��ت��داٍر ذي ب��ح��اٍم ع��ل��يَّ ف��اْح��تَ��َم��ْت وال��س��ي��ن ال��راء م��ن��ه��ا وح��اَوْل��ت
ب��ف��اِرِس58 ب��ي��ٍت ك��ل م��ن��ه��ا ��نْ��َت وح��صَّ ب��اب��ه��ا أْغ��َل��ْق��َت ث��م ح��م��اه��ا ح��م��ي��َت

الجوائب). مطبعة (طبع مطروح، ابن ديوان 58
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له: صديق خطاب عىل ردٍّا كتبه ما مطروح ابن إخوانيات لطائف من

ب��ال��م��س��رَّْه ال��م��س��اءََة ف��ن��ف��ى َف��تْ��َرْه بَ��ْع��َد ك��ت��ابُ��َك واف��ى
نُ��ْدَرْه ال��ُح��ْس��ِن ف��ي غ��دا ل��م��ا ف��ل��ثَ��ْم��تُ��ُه وَف��َض��ْض��تُ��ه
َس��ْك��َرْه أْل��َف ل��ك��ن وَس��َك��رت ق��رأْتُ��ُه ح��ي��ن ف��ُط��ِرب��ت
َخ��ْم��َرْه59 وال��ل��ف��ُظ زج��اج��ة ـ��ه ِم��ن��ـ ال��ط��رس أن ف��ح��س��ب��ت

أُنس: مجلس إىل أصحابه بعض يستدعي وهو النبيه ابن قول إىل وانظر

بَ��ْدِر َك��فِّ م��ن ك��ال��ش��م��س وُم��داٍم ونَ��ْه��ِر وَزْه��ٍر َرْوَض��ٍة ف��ي ن��ح��ن
وَزْم��ِر ع��وٍد ج��سِّ ع��ن ف��أْغ��نَ��ْت ـ��ُر ��َح��اِري��ـ ال��شَّ راَس��َل��تْ��ُه َق��ْد م��غ��ن
ب��َج��ْم��ِر تُ��ك��وى ال��ق��ل��وب ف��إن ـ��َت ـْ ِغ��ب�� ف��إن ج��س��م ون��ح��ن روٌح أن��ت
وُش��ْك��ِر60 ُس��ْك��ٍر ب��ي��ن م��ا ت��ت��ه��ادى َك��تَ��بَ��تْ��َه��ا ق��د إل��ي��ك ��ا ك��فٍّ إنَّ

زهري: البهاء يقول املوضوع هذا نفس ويف

اش��تَ��َه��ْر ب��ي��ن��ن��ا ك��ذا م��ا ال��َخ��بَ��ْر ف��م��ا َع��نِّ��ي ِغ��بْ��َت
ُم��ص��ط��بَ��ْر ال��بُ��ْع��د وال ال ال��ج��ف��ا ع��ل��ى ل��ي م��ا أن��ا
َق��َدْر ف��م��ا ص��ب��ًرا رام ع��اش��ًق��ا ف��ي��ك تَ��لُ��م ال
ال��س��َه��ْر َع��رَّْف��تَ��ه��ا ح��ي��ن ال��ك��رى ُم��ق��ل��ت��ي أنْ��َك��َرْت
ال��ن��ظ��ْر أق��ن��ع رب��م��ا نَ��ْظ��َرٌة م��ن��ك ف��ع��س��ى
وال��َق��َم��ْر ال��ش��م��س ع��ن َك ي��را َم��ْن َع��يْ��ُن َغ��ِن��يَ��ْت
َخ��بَ��ْر وال رس��وٌل ال ال��ذي ال��ُم��ع��ِرُض أي��ه��ا
واع��ت��ذْر ج��اء ل��ي��ت��ه ج��رى م��ا م��ن��ه وج��رى
ُم��غ��ت��َف��ْر ِل��ُم��َح��يَّ��اَك ك��رام��ًة ذن��ٍب ك��لُّ

السابق. املرجع نفس 59
ص٨٩. النبيه، ابن ديوان 60
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وُم��خ��تَ��بَ��ْر َم��رأًى ق��ك يَ��ُرو م��ج��ل��ٍس ف��ي أن��ا
وال��ب��ص��ْر ال��س��م��ع نُ��زه��ة وش��ادٍن ش��اٍد ب��ي��ن
��يَ��ْر وال��سِّ ال��ُك��تْ��ُب تَ��ْف��َخ��ُر ِب��ِذْك��ِرِه��ْم وص��ح��اٍب
وال��زََّه��ْر ال��زُّه��ر ف��ي��ه��م ت��ف��اوض��وا م��ا وإذا
أََغ��ْر ُزْرتَ��نَ��ا إن ب��ك ف��ي��وم��ن��ا ف��ت��ف��ض��ل
ُم��ح��تَ��َق��ْر61 َج��لَّ وإْن ـ��ُه ع��ن��ـ تَ��ِغ��ي��ُب ف��س��روٌر

القصة

الخيال يلقيها قصص له وُوِضعت الظل»،62 «خيال فن فيه انترش الذي العرص هذا ويف
الشعراء بعض نجد بالعامية، البالليق ُصنَّاع ويؤلفها الجلد، من بشخوص ويعرضها
املوضوع وحدة فيها ويلتزمون بعينها، حادثة فيها يحكون قصيدة يف كاملة قصًة يَْرُوون
فيها الشعر من قصة أمام نحن فإذن ره. وتََطوُّ املوضوع هذا وتَسلُسل القصيدة كل يف
معالم وهناك حلها، ثم الُعقدة إىل وتطورها الفكرة فهناك القصرية، عنارصالقصة جميع
كله ذلك إىل أِضْف نفسية، حاالت من ذلك يَتْبع وما الُخلُقية وخصائصها الشخصية
يف نجدها للقصة الفنية األصول هذه فكل الشاعر، يعرضها التي للحادثة الفني التناول
إىل َوَفَد تاجر قصة يروي زهري البهاء الشاعر هو فها األيوبي، العرص يف املرصي الشعر

التاجر: هذا لسان عىل يقول فهو منها، خرج وكيف مرص

ب��خ��اِف��ي ح��ال��ي ول��ي��س غ��ن��يٍّ��ا ِم��ْص��َر َدَخ��ْل��ُت
ن��ص��اِف��ي ذاك وم��ث��ل ح��ري��ٍر ح��م��ِل ع��ش��رون
��اِف َش��فَّ وج��وه��ٍر آلٍل م��ن وج��م��ل��ًة
ال��ن��ظ��اِف ال��ِم��الح م��ن خ��ود م��م��ال��ي��ك ول��ي
أك��اِف��ي وب��ال��ج��زي��ل ��ي َك��فِّ أب��س��ط ف��ُرح��ُت
وُس��الِف ب��س��ال��ٍف ش��م��ل��ي أج��م��ع وص��رت
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أص��اِف��ي أزال وال أؤاخ��ي أزال وال
ح��راِف��ي ت��م��ام ك��ان��وا ُح��َرف��اءٌ ل��ي وص��ار
وال��خ��راِف ال��ِج��َدى م��ن خ��وان ي��وٍم وك��ل
األص��ن��اِف م��ن م��ع��ي ث��م��ي��ٍن ُك��لَّ ف��ِب��ع��ت
ول��ح��اِف��ي ط��راح��ت��ي ح��ت��ى ال��ب��ي��ع اس��ت��ه��ل��ك
ان��ص��راِف��ي ق��ب��ل ب��ِم��ْص��ر ج��م��ي��ًع��ا ذاك َص��َرْف��ُت
وع��ف��اف��ي ث��روت��ي م��ن ف��ق��ي��ًرا ف��ي��ه��ا وص��رت
ح��اِف��ي63 ع��ري��اُن ج��ي��ع��ان م��ن��ه��ا خ��روج��ي وذا

القصة بطل حالة يصف فهو موضوعها، عن يبتعد لم القصة يروي وهو فالشاعر
يبتغي بها جاء واملماليك، والجواهر األقمشة ألوان من األحمال هذه مرصومعه دخل منذ
يُنِْفق وأخذ األصدقاء بعض اصطنع إذ اإلرساف، أشدَّ مرسًفا كان ولكنه والكسب، الغنى
طراحته يبيع أن إىل واضطر أمواله، كل عىل أتت حتى يومية والئم يف سعة عن عليهم
يف شك ال اص َقصَّ هنا فالشاعر حايف». عريان «جيعان وهو مرص من وخرج ولحافه،
تصوير يف نجح كما رأيناه، الذي النحو هذا عىل للحادثة َعْرِضه يف نجح وقد ذلك،
قدومه ففي ُعرسه، أوقات ويف ه يُْرسِ أوقات يف التاجر فيها تََقلَّب التي النفسية الحاالت
وأخريًا إخوانه، عىل يُنِْفقه بما يفخر كان كما بضائع، من معه بما يزهو أََخذَ مرص إىل
رسمها النفسية الصور هذه كل نقري، رشوى يملك ال أصبح وقد حالته الشاعر َر َصوَّ

ودقة. بساطة يف الشاعر
إىل هواها تشكو أََخذَْت التي حبيبته قصة علينا يَُقصُّ مطروح ابن الشاعر هو وها
لو الذي أباها تخىش ولكنها أهوال، من ذلك يف َوَجَدْت مهما لقاءه تريد وكيف دايتها،

يقول: فهو املقطوعة، هذه يف كله ذلك رسم فالشاعر لقتلها، قصتها َعَرَف

وال��ُم��َه��َج��ا ال��ق��ل��وب تُ��ذي��ب ش��ك��وى ِل��َدايَ��ِت��ه��ا ت��ش��ت��ك��ي س��م��ع��ت��ه��ا
َف��َرَج��ا ل��ي ه��واه م��ن أرى وم��ا ب��ه بُ��ِل��ي��ُت داي��ت��ي ي��ا ت��ق��ول:
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اْم��تَ��َزَج��ا وق��ل��ِب��ِه ب��ق��ل��ب��ي ه��وى ع��ج��ب وال ب��ه ب��ي م��ا وم��ث��ل
وال��ل��َج��َج��ا ال��ب��ح��ار َرِك��بْ��ُت ول��و زي��ارت��ه إل��ى س��ب��ي��ٌل ف��ه��ل
ح��رَج��ا َدِم��ي داي��ت��ي ي��ا أراق ب��ق��ص��ت��ن��ا وال��دي درى وإن
م��بْ��تَ��ِه��َج��ا راَح ال��راح ك��ش��ارب م��ب��ت��ه��ًج��ا َس��ِم��ْع��ُت م��م��ا ف��رح��ت

نفسيتها لنا وترسم بحبه، الوالهة الفتاة هذه قصة تعطينا القصرية املقطوعة فهذه
نفسية ثم أبيها، من خوفها وبني حبيبها زيارة يف ة امُلِلحَّ رغبتها بني املضطربة القلقة
شعورها من وتأكده ودايتها، حبيبته بني الحوار سماع عند ابتهج الذي املحبوب الشاعر

نفسية؟ غرام قصة القصرية املقطوعة هذه أليست نحوه،
السابقة. املقطوعة يف نراه الذي اللون هذا من أخرى قصص عدة مطروح والبن
البالليق يف َظَهَر كما املرصي، الشعر يف َظَهَر القصة فن إن نقول: أن فنستطيع وإذن
يف املرصية القصة ر تََطوُّ املماليك عرص عن حديثنا يف وسنرى الفني، النثر ويف املرصية

الشعر.

(٥٩٢–٦٤٩ه) مطروح ابن

وُعِرَف الدين، بجمال َب لُقِّ الحسني، بن إبراهيم بن عيىس بن يحيى الحسن أبو
عن شيئًا ندري وال نشأ، وفيها هجرية ٥٩٢ سنة رجب ٨ يف بأسيوط ُولَِد مطروح، بابن
مطروح ابن أن كما الناحية، هذه عن الحديث أغفلوا فاملؤرخون أساتذته، عن وال نشأته
لسبب قوص مدينة إىل أسيوط من انتقل أنه نعرفه الذي وكل أشعاره، يف إليها يُِرش لم
الثقافية املراكز أهم من كانت العرص ذلك يف قوص ومدينة أيًضا. املؤرخون يذكره لم
وبالد مرص بني والتجارة الحج لقوافل الرئييس املركَز كانت إذ مرص، يف والتجارية
إىل القوافل طريق َل َفُحوِّ فلسطني، طريق عىل الصليبيني استيالء بعد سيما وال الرشق،
التي السياسية الحالة هذه فبفضل األحمر، البحر عىل عيذاب إىل ومنها قوص مدينة
وتعددت والفقهاء، العلماء فيها وَكثَُر وازدَهَرْت املدينة نََمت األوسط الرشق تسود كانت
مطروح، ابن عاش واالقتصادي الثقايف بالنشاط العامرة املدينة هذه ففي املدارس.
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واتخذوها — املدينة عىل الوافدين الشباب من بشاب هناك يتقابل أن الظروف وتشاء
التي الصداقة هذه ْت تَمَّ وكيف متى نؤكد أن نستطيع وال زهري، البهاء وهو — إقامة دار
بدأ وفيها قوص يف دراسته أتم مطروح ابن أن إيلَّ ويُخيَّل حياتيهما. طوال استمرت
بني األمري هذا مع وتقلبه قوص، حاكم اللمطي بن الدين ملجد فمدائحه الشعر، يصنع
والحكام، األمراء مدح يف مبتدئًا كان وأنه السن، صغري كان أنه عىل تدل والغضب الرضا

الَغَزلية: املقدمة بعد — يقول قوص واِيلَ فيها يمدح قصائده إحدى ففي

وتَ��َخ��لُّ��ِق��ي خ��الئ��ق��ي ال��س��ؤاَل ت��أب��ى ام��ُرٌؤ أن��ا ُق��ْل��ُت األي��ام َس��ل ق��ال��ت
م��س��ت��ْرِزِق إل��ى ُم��دَّت ي��ٌد ُق��ِط��َع��ْت راح��ًم��ا ربٍّ��ا س��أل��ُت س��أل��ُت وإذا
األي��نَ��ِق ي��ع��م��الت ع��ل��ي��ه ص��ب��ًرا ت��س��ت��ط��ع ل��م م��ا ال��ج��رد ألك��ل��ف��ن
م��خ��ِف��ِق ب��س��ع��ٍي ع��اَدْت إِثْ��ِره��ا ف��ي ال��ص��ب��ا َس��َرت إذا ض��ام��رة ك��ل م��ن
ال��م��ش��ِرِق ب��أق��ص��ى ول��و ذاك ح��اول��ت ال��ُم��ن��ى األق��ص��ى ب��ال��م��غ��رب أَنَ��ْل ل��م إن
أص��ُدِق ل��م إن ال��دي��ن َم��ْج��ِد وب��ق��رب ال��ُع��ال َط��َل��ِب م��ن ب��ال��م��أم��ول ُف��ْزُت ال
ُس��ِق��ي ط��ل��ع��ت��ه ب��يُ��م��ن ال��ص��ع��ي��د إن ودل��ي��ل��ه ل��ي��ل��ٍة ب��أس��ع��د واف��ى
بَ��ِق��ي َم��ْن أو م��ض��ى ق��د ��ْن ِم��مَّ ل��س��واك تَ��ُك��ْن ل��م ل��ك آي��ٍة آي��ُة ل��لَّ��ه
م��غ��ِدِق وغ��ي��ٍث رع��ٍد م��ن ج��ي��ش��ان َج��يْ��ش��ه يُ��ْق��ِدُم س��واك ال��م��ل��وك أي
ُم��تَ��َم��لِّ��ِق م��ن��اف��ٍق ك��ل غ��ي��ظ ف��ي ق��دوم��ه واألول��ي��اء ف��ل��ي��ه��ن��ن��ي
ال��م��ط��ِرِق64 األُف��ع��وان ذا م��ن وح��ذاِر ِس��ْل��َم��ُه روم��وا ل��ألع��داء ُق��ْل��ُت ك��م

إن — محاولة هي بل فنه، يف اكتمل قد يكن لم الشاعر أن األبيات هذه من يظهر
يزال ال أنه عىل يدل ضعف به وأسلوبه تافهة، فمعانيه األمري؛ ملدح — التعبري هذا صح
والبيت القدماء، تقليد يحاول بأنه تُشِعرنا األبيات هذه أن من بالرغم الفن، هذا يف مبتدئًا
مخالطَة بَْعُد يُجرِّب لم السن صغري يزال ال أنه عىل يدالن املقطوعة هذه يف والثاني األول
يَْعِرْف فلم بعد، األيام تصقله لم َحَدث شاب إال يقولهما ال بيتان فهما َمْدَحُهْم، أو األمراء
املآزق بعض يف األمري مع أوقعه قد ِسنِّه ِصَغَر أن ويظهر املمدوحني، يخاطب كيف
عنجهيته عن والرتاجع التخاذل إىل الشاب هذا واضطر تهديده، إىل األمري اضطر بحيث
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منه يطلب األمري أعتاب عىل ويرتامى يبكي به فإذا السابقني، البيتني يف رأيناها التي
يقول: فهو واإلقالة، العفو

وال��ع��ف��وا ال��ص��ف��ح م��ث��ل��ي أول��ى وم��ث��ل��ك ل��ل��ت��ق��وى أق��رب ال��ع��ف��و إنَّ ال��ل��ه ل��ك
وال��ن��ج��وى ال��س��ر ي��ع��ل��م ربٌّ أق��ال��ك ج��ه��ال��ًة م��ن��ي ك��ان ق��د م��ا أق��ل��ن��ي
َم��ْح��َوا ت��وبَ��تُ��ه ال��ذَّنْ��َب ت��ْم��ُح��و ت��اب وَم��ْن ت��ائ��ٌب ك��ان ال��ذي ذن��ب��ي م��ن أن��ا وه��ا
ت��ه��وى ال��ذي وأه��وى ت��أب��ى ال��ذي ف��آب��ى م��ض��ى م��ا ت��داُرِك ف��ي ف��أس��ع��ى اآلن م��ن
ب��ل��وى ل��ي وت��ك��ش��ف ك��س��ًرا ل��ي ف��تَ��ْج��ب��ر م��ن��ع��ًم��ا ب��اص��ط��ن��اع��ك ل��ي ن��ظ��رة ع��س��ى
ال��ش��ك��وى ل��ك ث��م ال��ب��ؤس ذا ِم��ْن ف��ل��ل��ه ك��ارٍب ب��س��خ��ط��ك ب��ؤٍس ف��ي ف��إن��ي
َغ��ْف��َوا س��اع��ًة َغ��َف��ْت م��ا ج��ف��ون��ي وه��ذي وج��ي��ب��ه ي��ق��ر م��ا ف��ؤادي ف��ه��ذا
ال��ُح��ْل��َوا ال��رض��ى م��ن��ك اآلن ألرج��و وإن��ي ك��ف��ى م��ا ال��ُم��رِّ س��خ��ط��ك م��ن ن��ال��ن��ي وق��د
ال��م��أوى ج��ن��ة ف��ي زل��ت ال ال��رض��ى وم��ن��ك اص��ط��الءَه��ا أط��ي��ق ال ن��ار ف��س��خ��ط��ك
غ��روا وال م��ث��ل��ي ع��اَق��بْ��َت إن ِب��دَْع وال أْه��لُ��ُه ف��إن��ك ع��ف��ًوا ت��ول��ن��ي ف��إن
وال��س��ل��وى65 اْل��َم��نِّ ج��ن��ى م��ن أح��ل��ى ال��َم��نَّ ت��رى ه��ف��وٍة ك��ل ع��ن ال��ع��ف��و ت��ول��ي ِزْل��ت ف��ال

يف عيَّنه امللطي ابن األمري أن إيلَّ يُخيل ولكن شيئًا، قوص يف حياته عن ندري وال
الصالح امللك بالسلطان ويتصل القاهرة، إىل ينتقل ذلك بعد مطروح ابن نرى ثم ديوانه.

٦٢٦ه. سنة حوايل
ذلك يف الصالح امللك وكان عمره، من والثالثني الخامسة يف ذاك إذ الشاعر وكان
أبيه عن الصالح امللك ناب السنة هذه ويف مرص، حكم يف الكامل امللك أبيه عن ينوب الوقت
هذه يف الصالح بامللك الشاعر اتصل ومنذ معه، الشاعر فاصطحب الجزيرة بالد حكم يف
لتوسيع والسياسية الحربية املعارك مخدومه مع يخوض أن إىل اضطر باملرشق األقاليم
بعد ولكن جميًعا، البالد هذه سيد الصالح امللك أصبح بحيث الكامل، امللك ممتلكات رقعة
أيوب؛ بني ملوك بني والخصومات املشاحنات من سلسلة بدأت ٦٣٥ه الكامل امللك تويف أن
عمه وابن إسماعيل، الصالح وعمه الكامل، بن العادل وأخيه ناحية، من الصالح امللك كان
— بينهم قاسيًا شديًدا الخالف وكان أخرى، ناحية من األرشف بن داود النارص امللك
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امللك مع إسماعيل الصالح امللك يتفق كان فَطْوًرا — فيه وأطنبوا املؤرخون به حدثنا كما
الكرك، يف ويُسجن أيوب الصالح امللك ويُهزم أيوب، الصالح ضد العادل وامللك النارص
من ويتمكن رساحه فيُطلق إسماعيل والصالح العادل ضد النارصداود امللك مع يتفق ثم
ملرص أيوب الصالح بُملك إسماعيل الصالح يعرتف ثالثة ومرة ٦٢٧ه، مرصسنة امتالك
أيوب الصالح ملحاربة أخرى مرة امللوك هؤالء يعود ثم داود، النارص ويحاربان والشام
األمر االضطراب، أََشدَّ مضطربًة امللوك هؤالء أحوال كانت وهكذا … الصليبيني بمساعدة
من رسوًال الجوزي ابن الدين بمحيي يبعث أن إىل بغداد يف العبايس بالخليفة أدى الذي
صالح عهد يف كانت كما اإلسالمي العالم وحدة وإىل الخالف، نَبْذ إىل يدعوهم إليهم ِقبَله
يف مطروح ابن فكان اإلسالمية. البالد أبواب يدق كان التتار خطر أن سيما وال الدين،
الجوزي ابُن َوَفَد فلما أيوب، الصالح امللك جيش عىل ُمْرشًفا كان ألنه املعمعة؛ هذه وسط
يمكث لم أنه غري ٦٣٧ه، سنة مرص إىل مطروح ابن َصِحبَه العبايس الخليفة رسوُل
النارص امللك ملقابلة القدس إىل ثم الشام، إىل الجوزي ابن مع غادرها ألنه مرص يف طويًال

فيها: جاء بقصيدة مطروح ابن فمدحه عليها، استوىل قد كان الذي داود

س��ائ��َرا م��ث��ًال ف��ص��ارت س��ارت ع��ادة ل��ه األق��ص��ى ال��م��س��ج��د
ن��اِص��َرا ل��ه ال��ل��ه ي��ب��ع��ث أن م��س��ت��وَط��نً��ا ل��ل��ك��ف��ر غ��دا إذا
آِخ��َرا66 ��ره َط��هَّ ون��اِص��ٌر أوًال ��ره َط��هَّ ف��ن��اِص��ٌر

فيها: يقول أخرى بمقطوعة ومدحه

ال��ج��وِد ُم��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��م راب��ٌع ل��ه��م ل��ي��س ث��الث��ة
داوِد ال��ن��اص��ِر ب��ال��م��ل��ك وَع��زِّْزُه��َم��ا وال��ب��ح��ر ال��غ��ي��ث

خزائنه، عىل ناظًرا السلطان فجعله مرص إىل مطروح ابن عاد ٦٣٩ه سنة ويف
فجعل ٦٤٣ه سنة دمشق أيوب الصالح امللك تََملََّك أن إىل لديه، حظوة صاحب زال وما
دمشق عىل وزيًرا يزل ولم «الصاحب»، لقب جاءه ثَمَّ ومن عليها، له وزيًرا مطروح ابن
بَعْزم األنباء جاءت ولكن حمص، إىل حملة رأس عىل امللك َهُه َوجَّ إذ ٦٤٦ه؛ سنة حتى
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مرص، إىل مطروح ابن معه وعاد حمص جيش فاستدعى مرص، غزو عىل الصليبيني
إىل مطروح ابن فاضطر إليه، نُِسبت ألمور عليه امللك غضب من بالرغم الخدمة يف وَظلَّ

نفسه: الوقت يف ويعاتب يعتذر امللك إىل يبعث أن

ُم��ْق��ِن��َع��ا َم��َق��اًال ي��ح��ي��ى ع��ب��ده ع��ن األْروََع��ا ال��م��ل��ي��َك ع��ن��ي ُم��بْ��ِل��ٌغ َم��ْن
األوَس��َع��ا ال��ف��ض��اءَ س��دوا ب��ه��ا ِه��َم��ٌم ل��ه��م وَم��ْن األك��رم��ي��ن ال��م��ل��وِك ابْ��َن ي��ا
ض��ل��َع��ا ن��داه��م تَ��بْ��لُ��غ ول��م َرَج��َع��ْت َم��ْج��َدُه��ْم ل��ت��درك َس��َع��ْت ال��ن��ج��وم وإذا
أْج��َم��َع��ا ال��خ��الئ��ق وِس��َع ق��د ون��داك ظ��ام��ئً��ا ب��ب��اب��ك أب��ق��ى أن أي��ج��وز
ال��ُم��دََّع��ى ه��ذا ب��ص��دق َش��ِه��ْدت م��ث��ل��ي ن��اص��ح م��ال��ك ب��أن ادع��ي��ت ول��و
ُم��تَ��َط��بَّ��َع��ا ال ع��ل��ي��ه ُخ��ِل��ق��ُت ُخ��لُ��ٌق ب��ال��وَف��ا ف��ال��ت��خ��ل��ق ال��ن��ص��ي��ح��ة وم��ع
األض��لُ��َع��ا ِم��نِّ��ي ع��ل��ي��ه َح��نَ��يْ��ُت وه��ًوى م��اَزَج��ْت ول��ح��م��ي ل��دم��ي وم��ح��ب��ٌة
وأَنْ��َف��َع��ا ال��ك��ث��ي��ر ال��م��أل م��ن أج��دى ف��وج��ْدتَ��ن��ي ج��رَّبْ��تَ��ن��ي وَل��َط��اَل��َم��ا
م��وق��ع��ا وأَْل��َط��َف ع��ارض��ًة وأََش��دَّ ف��ك��رًة وأثْ��َق��َب آراءً وأََس��دَّ
م��ت��ض��رَِّع��ا خ��اش��ًع��ا أدع��و ل��لَّ��ه دي��ج��وره��ا ف��ي ِب��تٌّ ل��ي��اٍل وَل��َك��ْم
تُ��بَّ��َع��ا ال��ج��الل��ة ف��ي دونَ��َك ورأي��ت ِرف��ع��ًة ك��س��رى ف��وق رأي��تُ��َك ح��ت��ى
َس��َع��ى ق��د واٍش ب��ق��ول ال��ن��واِة نَ��بْ��ذَ نَ��بَ��ذْتَ��ِن��ي اإلْص��ِط��َف��اءِ بَ��ْع��َد ف��ع��الَم
ُم��َض��يَّ��َع��ا أَِب��يَ��ت أن ُم��نَ��اه��م أق��ص��ى َم��ع��اش��ٍر ك��الَم ح��ق��ي ف��ي وَس��ِم��ْع��َت
ف��تَ��ْس��َم��َع��ا ي��ق��وَل أن أُِج��لُّ��َك ل��ك��ْن ف��يَ��ْف��تَ��ِري ي��ق��ول ب��أن ال��ع��زول ح��ق
َم��َع��ا وآخ��رت��ي دن��ي��ائ��ي ف��َخ��ِس��ْرُت ب��اط��نً��ا أو ظ��اه��ًرا خ��نْ��تُ��ك ُك��نْ��ُت إن
َع��ا67 ودَّ ال��ش��ب��ي��ب��ة َع��ْه��د إذْ وأح��ول ش��ب��ي��ب��ت��ي ع��ن��ف��وان م��ن أأودُّك��م

امللك تويف ولكن دمياط، عىل الصليبية الحملة أثناء املنصورة يف امللك مع وكان
وعاش ُمكرًها، الدواوين خدمة مطروح ابن فَرتََك ٦٤٧ه، سنة شعبان ١٥ يف الصالح
كاد حتى برصه وضعف تُه، ِصحَّ فيهما ساءت عامني ملدة عمل أي عن بعيًدا منزله يف
وِشْعر ٦٤٩ه. سنة شعبان يف مات أن إىل كذلك وَظلَّ املالية، حالته وساءت يفقده،
يتفرغ فلم عليه َغَلبَْت قد السياسية حياته أن ويظهر ُجْمَلته، يف ضعيف مطروح ابن
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نستطيع ملحات بعض فله كله ذلك ومع غريه، يفعل كان كما ويتقنه يَُجوِّده الشعر لفن
ُمتَغزًِّال: قوله يف فمثًال فيها، َفنِّيَّته نُثِْبَت أن

َم��ْظ��لُ��وَم��ا َوَج��ْدت��ه ب��ال��غ��زال أو أَنْ��َص��ْف��ت��ُه م��ا ب��ال��ب��در ِق��ْس��ت��ُه إن
ت��س��ل��ي��َم��ا68 وَس��لِّ��ُم��وا ع��ل��ي��ه َص��لُّ��وا َف��ُك��لُّ��ُك��ْم ج��اء ال��ُح��ْس��ِن ن��ب��ي ه��ذا

مطلعها: والتي سابًقا عنها ثْنا تََحدَّ التي الَغَزلية املقطوعة هذه ومثل

األع��ي��نَ��ا ال��س��ي��وِف بَ��َدَل واس��ت��ب��دل��وا ال��ق��ن��ا ُس��م��ر وأره��ف��وا ال��خ��دود ه��زوا

غريه َفَعَل كما وغوطتها دمشق جمال يف شعًرا مطروح ابن يُنشد لم ملاذا ندري وال
وفاق عىل يكن لم أنه مطروح ابن حياة من الظاهر ولكن بها، أشادوا الذين الشعراء من
بيتني يف إال ديوانه يف عنهم ثْنَا يَُحدِّ ولم وأدبائهم، بشعرائهم يتصل فلم الدمشقيني، مع

هما:

ال��ي��ه��وِد ُس��نَّ��ُة وه��ذه ِع��ي��ٍد يَ��ْوَم ال��س��ب��َت تَ��ِخ��ذْتُ��ُم
ي��زي��ِد69 م��ن ال��م��اء ُش��رب��ك��م ض��الًال يَ��ْك��ِف��ي��ُك��ُم وك��ان

وال معاوية، بن يزيد وخاصة األمويني منارصة يف وبتاريخهم بهم يَُعرِّض فالشاعر
فهو مرص، يف الطبيعة عن نقول كذلك فيها، وزيًرا كان التي دمشق عن ذلك غري يشء

عليه. تؤثر لم الطبيعة جمال وكأن بيشء عنها يتحدث لم
تأثر وكأنه الزُّهد، ناحية إىل يميل مقطوعاته بعض يف الشاعر كان أخرى ناحية من
وَوَجٍل، خشية يف وتعاىل سبحانه هللا إىل يتوسل فهو عهده، يف َكثُُروا الذين بالصوفية

يقول: األخرية ِمْحنَِته إبان توسالته فمن

ف��اْح��تَ��َج��ْب ن��وره ِم��ْن ب��دا وَم��ْن ف��اْق��تَ��َرْب ُم��ْل��ِك��ِه ف��ي ع��ال َم��ْن ي��ا

ص٢٠٤. الديوان، 68
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األَرْب وك��ل األس��ن��ى وال��م��ْط��ل��ُب ال��نُّ��ه��ى أله��ل ال��ق��ص��د ه��و وم��ن
تَ��َه��ْب ف��ي��م��ا ال��رح��م��َة وَه��بْ��ِن��َي تَ��نْ��َس��ِن��ي ف��ال األُن��س ع��وَّْدتَ��ِن��ي
ال��غ��َض��ْب ل��ف��ح��ات ع��ن��ي تُ��ْط��ِف��ئ ال��رض��ى ن��ف��ح��ات م��ن ون��ف��ح��ًة
ب��ال��ح��َس��ْب آخ��ذًا ض��ي��ًف��ا ع��ل��ي��َك س��ي��دي ي��ا ال��ي��وم ق��ِدْم��ُت وق��د
َس��بَ��ْب70 ب��أوف��ى م��س��ت��م��س��ًك��ا راح��ٍم ع��ل��ى م��ن��ك م��ع��ت��م��ًدا

قوله: أو

م��ع��ه��وُد ل��دي��ه خ��ي��ٍر وك��ل َم��وُج��وُد ال��ج��م��ي��ل ل��دي��ه َم��ْن ي��ا
م��ح��م��وُد وْه��و ال��خ��ل��ق ب��أل��ُس��ن ورخ��ى ش��دة ك��ل ع��ل��ى وْه��َو
م��ج��ه��وُد ف��ْه��و ال��ي��وَم ي��نْ��ِع��ُش��ُه ب��م��ا ال��ف��ق��ي��ر ع��ب��دك ع��ل��ى اْم��نُ��ْن
َم��ْق��ُص��وُد71 وال��ك��ري��م ُخ��يِّ��بَ��ْت ال أي��دي��ن��ا إل��ي��َك َم��َدْدنَ��ا وق��د

واألخالق واملروءة، الفضل بني َجَمَع حميدًة، ِخاللُُه «وكانت خلكان: ابن ويقول
الحرضة، يف ومجالسات الغيبة، يف ومكاتبات أكيدة، ة مودَّ وبينه بيني وكان املرضيَّة،
منها: بقصيدة الجزار الحسني أبو الشاعر ومدحه لطيفة.»72 أدبية مذاكرات فيها تُجرى

ح��ق��وَق��ْه أق��ض��ي ع��س��ى ال��رك��ب ف��اح��ب��س م��ش��وَق��ْه نَ��ْف��ٌس ول��ي ال��ربْ��ِع ذا ه��و
ُع��ُق��وَق��ْه أرض��ى أن ال��ِب��ر ذاك بَ��ْع��د ال��ه��وى َش��ْرع ف��ي ب��َي ف��ق��ب��ي��ح
أن��ي��َق��ْه وس��اع��اٍت أه��وى َم��ْن َم��َع َم��َض��ْت ل��ي��الٍت ف��ي��ه أن��س��ى ل��س��ت
ح��ق��ي��َق��ْه زال م��ا ف��ي��ه ف��غ��رام��ي ب��ْع��َدُه��ْم م��ج��اًزا أض��ح��ى ول��ئ��ن
ص��دي��َق��ْه ي��ن��س��ى ال ال��وق��ت ه��ذا م��ث��ل ف��ي ال��ح��ر وال��ك��ري��م ص��دي��ق��ي ي��ا
خ��ف��وَق��ْه ج��ن��ب��ي ب��ي��ن ت��ه��دي أن ع��س��ى ق��ل��ب��ي ع��ل��ى م��ن��ك ي��ًدا َض��ْع
ب��روَق��ْه ش��ام وق��د ف��اض وَل��َك��ْم ال��ه��وى َرب��ع رأى ُم��ذ دم��ع��ي ف��اض

ص٢١٢. مطروح: ابن ديوان 70
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ع��ق��ي��َق��ْه ال��ت��رب ف��ي يُ��نْ��ثَ��ُر ف��غ��دا أدم��ع��ه م��ن ال��ل��ؤل��ؤ ت��ع��د
وط��ري��َق��ْه ي��م��ض��ي ف��ات��رك��ه ي��ق��ف ل��م ف��إْن ال��رك��ب واس��ت��وق��ف م��ع��ي ق��ف
ل��ح��وَق��ْه أع��دم ل��م وال��رك��ب آم��ل ي��ل��ح��ق��ه��ا َق��لَّ��َم��ا أرض ف��ه��ي
ش��ق��ي��َق��ْه يُ��دع��ى إذ ال��ب��در ي��ت��ي��ه م��ن أرج��ائ��ه��ا ف��ي اس��ت��ج��ل��ي��ت ط��ال��م��ا
ري��َق��ْه ت��ش��ب��ه ل��و ال��خ��م��ر وت��ود ُه خ��دَّ اح��م��راًرا ال��ورد ي��ف��ض��ح
َخ��ِل��ي��َق��ْه73 م��ط��روٍح ب��اب��ن وال��م��ع��ان��ي ي��زل ل��م خ��ل��ي��ق ال��ُح��س��ن ف��ي��ه

ص٢٦٠. ج٢، خلكان، ابن 73
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مداِرسالشعر

فنية اتجاهات بني موزَّعني كانوا الشعراء أن الفاطمي العرص يف للشعر دراستنا يف رأينا
مما األخرى، الجماعة مذهب عن يختلف الفن يف مذهبًا اتخذوا جماعة وكل مختلفة،

أبرزها: كان فنية مدارس إىل نقسمهم َجَعَلنَا

العقائد شعراء مدرسة (1)

الفاطمية، والعقائد املصطلحات أشعارهم يف َظَهَرْت الذين املدح شعراء هم وهؤالء
الصفة بتلك تتمايز املدرسة هذه شعراء جعل مما األئمة، مدح يف كله ذلك واستخدموا
املصطلحات هذه بني يالئموا أن إىل مضطرين كانوا العرص، شعراء من غريهم عن الخاصة
غريب من فيه شعرهم فجاء شعرهم؛ يف استخَدموها التي الضخمة األلفاظ وبني
يكون أن وإىل التعقيد، من يشء إىل أحيانًا أدى ما األلفاظ غريب ومن املصطلحات
— الفاطمي العرص بعد املدرسة هذه استمرت األحيان. أغلب يف النظم إىل أْقَرَب كالمهم
املمدوحني وأن الشيعة، من يكونوا لم الشعراء أن من بالرغم — األيوبيني عرص يف أي
وفصل والتشيع الشعر فصل يف ذلك أَْظَهْرنَا ما نحو عىل — الشيعة أئمة يكونوا لم
شعر يف مصطلحاتها استمرت الفاطمية فالعقائد — الكتاب هذا من والتصوف الشعر
الفاطميني، عرص يف به تُْعَرف كانت ما غري إىل وتطورت تحولت مدلوالتها أن غري املدح،
عند كانت التي الفنية املؤثرات لنفس خضعوا املصطلحات بهذه تحدثوا الذين والشعراء
هذه شعراء أن غري — الكفاية فيه بما ذلك عن تحدثنا وقد — الفاطميني الشعراء
عىل شعرهم يوقفوا ولم املدرسة، بتلك يختصوا ولم ِقلَّة كانوا األيوبي العرص يف املدرسة
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ما نحو عىل هيِّنًا إملاًما املدرسة هذه بخصائص ون يُلِمُّ كانوا إنما الفن، من النحو هذا
وغريهما. امللك سناء وابن النبيه ابن عند رأيناه

والسهولة الرقة مدرسة (2)

الحياة يالئم الذي للفن وتطوًرا امتداًدا األيوبي العرص يف تُعترب التي املدرسة تلك وهي
املرصية فالبيئة العرص، ذلك يف الشعراء أكثر تضم وكانت املرصية، والبيئة املرصية
منبسطة فاألرض األخرى، للبيئات التي التعقيدات بها ليس لينة، سهلة بيئة الطبيعية
األخرى، البالد يف التي والزوابع األعاصري عندنا وليس وانخفاضات، ارتفاعات بها ليس
يشء، كل يف السهولة إىل يميل املرصي َجَعَل مما والزرع، الري مشكلة النيل نهر َ ويَرسَّ
— نثًرا أم شعًرا أكان سواء — مرص يف القول فن كان ولذلك رقيق، لني هو بما ويْكَلف
ظهر وقد والرقة. السهولة إىل االتجاه وهو املرصيون، يُِحبُّه الذي االتجاه هذا إىل يتجه
عرص يف الفتًا ظهوًرا وَظَهَر العبايس، العرص منذ مرص شعر يف جليٍّا واضًحا االتجاه هذا
الخالص. املرصي املذهب هذا يتبعون العرص هذا شعراء أكثر كان حيث الفاطميني؛
شعراء جميع كاد بحيث وعنف؛ قوة يف املذهب هذا تيار فاستمر األيوبي العرص وجاء
أصحاب الشعراء يَْعِرْفها لم لينة فاأللفاظ فنهم، يف الطريقة تلك يتبعون العرص هذا
لون أي فنهم يف يظهر وال قصرية، أو مجزوءة الشعر وبحور الفخمة، الجزلة األلفاظ
صادر فشعرهم للتظرف، جاء ما إال اللفظية الزينة ألوان نجد أن وَقلَّ التكلف، ألوان من
املدرسة هذه شعراء وأكثر بحر. من يغرفون وكأنهم ألسنتهم عىل ويجري طبعهم، عن

الغرامية.1 بالطريقة األيوبي العرص يف ُعِرَف مذهبهم إن حتى الَغَزليِّني، من
التي قصائدهم يف الَغَزلية باملقدمات ا خاصٍّ اهتماًما املدرسة هذه شعراء اهتم فقد
رأى وقد فيه، وأطالوا الَغَزل من أكثروا كما املختلفة، الشعر موضوعات إىل بها قصدوا
من الثاني الشطر كان فإن االبتداء، بيت شطري تناُسب الغرامية الطريقة أصحاب
ابن أن ويروى الغرامي. الطريق ذلك اعتُِربَ األول الشطر جنس من ليس القصيدة مطلع
الطريقة إىل السبيل يرشده أن وسأله زهري بالبهاء اجتمع ملرص زيارته يف املغربي سعيد
ذلك، بعد يراجعه أن عىل الشعراء دواوين بعض لقراءة البهاء فوجهه هذه، الغرامية
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اجتمع ثم أْغَلبها، َحِفَظ أن إىل الدواوين هذه قراءة من فيها أكثر مدة سعيد ابن فغاب
البهاء: أنشد حديثهما غضون ويف الغراميات، يف وتذاَكَرا زهري بالبهاء ذلك بعد

… … … … األج��رع وادي ب��ان ي��ا

قال: ثم قليًال سعيد ابن ففكر املطلع، هذا يُْكَمَل أن أشتهي وقال:

األدم��ع غ��ي��ث س��ق��ي��ت … … … …

تقول: أن الغرامي الطريق إىل األقرب ولكن حسن، وهللا البهاء: فقال

َم��ِع��ي2 َط��َرٍب ِم��ْن ِم��ْل��َت ه��ل … … … …

الشطر جنس من ليس البيت من الثاني الشطر زهري البهاء جعل كيف ترى فأنت
وعىل بشطريه. البيت منها تألف التي اللينة الرقيقة األلفاظ هذه الَحْظَت لعلك ثم األول،
الذي النحو نفس عىل األيوبي العرص يف والسهولة الرقة مدرسة شعراء سار النحو هذا
وسهولتهم، تُهم ِرقَّ ازدادت بل الفاطمي، العرص يف املدرسة هذه شعراء عليه يسري كان
والحقيقة العامية. باأللفاظ ميلء شعبي شْعٌر هو ِشْعَرهم أن إىل بعضالباحثني وهم حتى
هذا عن لنا ُحِفظت التي األشعار من املجموعة هذه يف واحدة عامية لفظة نجد ال أننا
الشعبية ويدَّعون الوهم هذا يتوهمون الباحثني َجَعَلت الشعر ألفاظ سهولة ولكن العرص،
املوضوعات جميع يف تحدثوا املدرسة هذه وشعراء زهري. البهاء وغري زهري البهاء شعر يف

يقول: ٦٤٠ه سنة املتوىف الفقيه بن إبراهيم الربهان هو فها الشعر، َعَرَفها التي

وي��ت��ع��ب��ِن��ي ج��ه��دي أُالط��ف��ه م��م��ن ح��زن��ي ووا َوْج��ِدي ووا ن��ف��س��ي َل��ْه��َف وا
ي��ه��ج��رنِ��ي َوْه��َو وع��ط��ًف��ا وص��ب��ًرا ذُالٍّ ت��واص��ل��ه أدن��ى ف��ي روِح��َي ب��ذل��ت
وأح��زنَ��ِن��ي ع��ن��ي انْ��َزَوى ال��س��رور ع��ط��ف ب��ه أه��ز م��ا م��ن��ه ُرْم��ُت وك��ل��م��ا

السابق. املرجع نفس 2
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ي��ك��ل��م��ِن��ي ال إزائ��ي وأم��س��ى أض��ح��ى وَق��ْد ال��وص��ال ف��ي م��ن��ه أَْط��َم��ُع وك��ي��ف
ال��ي��م��ِن��ي ال��ص��ارم ِف��ْع��َل ع��ي��ن��ي��ك أل��ح��اُن َف��َع��َل��ْت ف��ق��د رف��ًق��ا دم��ي أََح��لَّ َم��ْن ي��ا
ت��درك��ِن��ي ل��ي��س وإالَّ ب��وص��ٍل ب��اِدْر ك��م��ًدا أت��ل��ف��ت��ه��ا م��ه��ج��ٍة ف��ي ال��ل��َه
ت��أم��رنِ��ي3 ع��ي��ن��اك ب��ه م��اذا م��والي ف��ُق��ْل ل��ل��وداع واف��ت ح��ي��ات��َي ه��ذي

يتحدث إنما الشاعر كأن حتى وَسُهَلت، املقطوعة هذه ألفاظ النت كيف تالحظ فلعلك
تلك اختيار من أتت موسيقى من املقطوعة يف ما مع يوم، كل اعتادها بألفاظ عاديٍّا حديثًا
املقطوعة هذه يف نجد ال إننا ثم الخاص. الفني االستعمال هذا واستعمالها اللينة األلفاظ
عىل بسيًطا سهًال الشعر فجرى الصنعة، أراد الشاعر أن عىل يدل ما اللفظي التالعب من
وكان العصار، بابن املشهور الوفاء أبي بن الدين أمني الشعراء هؤالء ومن النحو. هذا

مقطوعاته: إحدى يف مثًال يقول فهو العادل، بن الكامل امللك شعراء من

ُم��س��ت��ه��ام ُم��ت��ي��ٌم ق��ل��ب��ي أن أع��ن��دك��م
ح��رام ح��اٍل ك��ل ف��ي ع��ل��ي��ك��م إال ال��ص��ب��ر
يُ��رام م��ا ف��ُق��رب��ك��م م��ن��ك��م ال��ل��ه أَْوَح��َش ال
ال��م��ن��ام م��ن��ي ي��دُن ل��م نَ��أَيْ��تُ��ْم ُم��ذ س��ادت��ي ي��ا
ال��خ��ي��ام ت��ل��ك ت��ل��وح ح��ت��ى َع��يْ��َش ال َع��يْ��َش ال
ال��س��الم4 ال��ح��ي��اة ع��ل��ى م��ن��ك��م ال��ه��ج��ر ذا ط��ال إن

السهلة األلفاظ هذه من تنبعث الرقيقة الشاعر عاطفة نرى املقطوعة هذه يف
موسيقى. من فيها ِلَما األُذن لها تلذ كما قلب، كل يف ا خاصٍّ وقًعا لها يجعل مما الرقيقة،

عرام: بن هللا هبة وقال

ي��دي��ِه َرِه��ي��ُن ق��ل��ب��ي غ��زاٍل ف��ي الئ��م��ي ي��ا
إل��ي��ِه س��ب��ي��َل ف��ال ُس��لُ��وِّي ف��ي ت��ْط��م��َع��ْن ال

ص٢٥٥. املغرب، 3

ص٢٧٧. املغرب، 4
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ع��ل��ي��ه وَع��نَّ��ُف��ونِ��ي ق��وٌم ف��ي��ه الَم��ِن��ي ك��م
َل��َديْ��ِه س��ج��وًدا خ��روا أبْ��َص��ُروُه إذا ح��ت��ى
ُم��ق��ل��تَ��يْ��ِه5 ظ��ب��ي ف��ي ُت ف��اْل��َم��و ف��ؤادك ف��اْح��َف��ْظ

سنة املتوىف القاسم أبي بن أحمد العباس أبو وهو — النفيس الشاعر هو وها
دمياط: واِيلَ جلدك األمري بها يمدح له مقطوعة يف يقول — ٦٠٣ه

وك��دْك ف��ي��ك ق��ت��ل��ي وج��ع��ل��ت َص��دَّْك أَط��ْل��َت ل��ل��ح��ب��ي��ب ُق��ل
ع��ن��َدْك ف��ه��و ق��ل��ب��ي ع��ل��يَّ َف��ُردَّ أس��ل��و أن ش��ئ��ت إن
وع��َدْك م��ن��ك ب��ط��ي��ٍف رت��ن��ا زي��ا ف��ي ح��ت��ى أْخ��َل��ْف��ت
ع��ْه��َدْك ع��ل��يَّ ن��ق��ْض��َت وإن ت ع��ه��ْد ك��م��ا ع��ل��ي��ك وأن��ا
ب��رَدْك ذُق��ت ل��م��ا ح��ش��اي ـ��ب ال��ح��ب��ي��ـ ث��غ��ر ي��ا أح��رق��ت
ش��ه��َدْك إل��ي��ك ط��ل��ب��ت ل��م��ا ظ��ال��م أن��ي وش��ه��دت
َق��دَّْك ع��ايَ��نْ��ُت وق��د ـ��ج��ب��ن��ي ـْ يُ��ع�� ال��ب��ان ُغ��ص��ن أت��ظ��ن
ْك َخ��دَّ ش��اَه��ْدُت وق��د ـ��ح��اظ��ي ـْ أَل�� ال��ت��ف��اُح يَ��ْخ��دَُع أم
ع��بْ��َدْك ِص��ْرُت ح��ت��ى م��والي ال��ه��وى ج��ع��ل وال��ذي ال
أََش��دَّْك م��ا ع��ل��ي��ن��ا ِط��ُف��ُه م��ع��ا الن��ت َم��ْن ق��ل��ب ي��ا
َج��ْل��َدْك6 ع��زم��ات ل��ي أن أو ال��ه��وى َج��ل��د أت��ظ��ن��ن��ي

الغرض إىل التخلص وُحسن ألفاظها، رقة املقطوعة هذه يف النظر يلفت ما أهم لعل
اإلعجاب إىل يدعو توفيًقا ذلك إىل الشاعر َق ُوفِّ فقد جلدك، األمري مدح وهو القصيدة من

بفنه.
القصائد من بدًال القصرية املقطوعات ألنفسهم اتخذوا املدرسة هذه وأصحاب
نوع من والسهولة الرقة شعراء قاله الذي األيوبي الشعر أكثر نرى لذلك الطويلة،
وألصدقائهم ألنفسهم يُنِْشدون كانوا أنهم إىل يرجع ذلك يف السبب ولعل املقطوعات،

ص١٦٩. ،٢ جزء الخريدة، 5
ص٥٢. خلكان، ابن األعيان: وفيات 6
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فرتكوا وشعورهم، عاطفتهم تسجيل بها يريدون التي املناسبات من خاصة مناسبة يف
يف واألمراء للملوك يُنَشد كان الذي الشعر هذا أي — القديم التقليدي الشعر طريقة
بهذه واكتفوا املطوالت ينشدوا أن إىل رضورة يجدوا لم ولهذا — البالط يف أو حفالت
الرقة مدرسة شعراء من كان زهري البهاء الشاعر أن ذلك عىل دليل وأكرب املقطوعات.
التقليدية الطريقة يتخذ أن إىل أحيانًا مضطرٍّا وكان يمدح، كان عندما ولكنه والسهولة،
تظهر وهنا الطويلة، التفاعيل األحيان من كثري يف ويتخذ قصائده، يف ويطيل القديمة،
الذي املطبوع الشاعر شخصية عن األحوال أكثر يف يختلف الذي امُلقلِّد الفنان شخصية
هذه الرقة يف البهاء قول أمثلة فمن وتََصنُّع. تقليد عن ال وإلهامه َوْحيه عن َفنُّه يَْصُدر

نريد: ما عىل تدل التي مقطوعاته أكثر وما — املقطوعة

ن��ص��ب��ي ِم��نْ��ُه��ُم ن��ص��ي��ب��ي ِب��ِه��ْم بُ��ِل��ي��ُت ق��وًم��ا أرى
ب��ي وي��ك��ذُب ل��ي ف��ي��ح��ل��ف ل��ي ي��ن��اِف��ُق َم��ْن ف��م��ن��ه��م
َك��ِذِب م��ن ق��ال َق��ْد ـ��ذي الَّ��ـ ب��ت��ص��دي��ِق ويُ��ْل��ِزُم��ن��ي
ب��ال��ع��ج��ِب ج��ئْ��ُت ع��ن��ه ـ��ُت ـْ َح��دَّث�� إذا ع��ج��ٍب وذو
رج��ِب م��ن ش��ع��ب��ان م��ا ال��ل��ه ب��ح��م��د ي��دري وم��ا
ع��رِب وال ع��ج��ٍم ف��ي ـ��ُه م��ن��ـ أح��م��ق أبْ��َص��ْرُت وم��ا
أدِب وال ع��ق��ٍل ب��ال ب��ه َش��ِق��ي��ُت ق��د وأح��م��ق
ال��ه��رِب ف��ي أم��ع��ن��ت وإن يَ��تْ��بَ��ُع��ِن��ي ي��ن��ف��ك ف��ال
ط��ل��ِب��ي ف��ي َف��ْه��و ق��ت��ي��ًال ل��ه َق��تَ��ْل��ُت ق��د ك��أن��ي
ال��س��ب��ِب ع��ن ت��س��أل ف��ال َص��ِح��بْ��تُ��ُه��ُم م��ا ألم��ٍر
ب��ال��ح��رِب ال��ب��از ن��ص��ي��د أَنَّ��ا ع��ق��ل��ن��ا ي��ح��س��ب
ك��ال��ذه��ِب ال��ن��ق��د ع��ن��د ـ��ر ال��ص��ف��ـ ظ��ن��ن��ا ق��د وك��ن��ا
ال��ع��ط��ِب ع��ل��ى وأش��ف��ي��ن��ا ب��ح��اج��ت��ن��ا ن��ظ��ف��ر ف��ل��م
ال��ت��ع��ِب7 س��وى نَ��ْربَ��ْح ول��م ُرْح��نَ��ا م��ا م��ث��ل َرَج��ْع��نَ��ا

ص٢٢. زهري، البهاء ديوان 7

184



الشعر مداِرس

مدى عىل تَُدلُّنا البديع، أصحاب عند االنسجام باب يف تدخل التي املقطوعة هذه فلعل
الذين أحد زهري فالبهاء ألفاظه، وَعذُبت تراكيبه َسُهلت وكيف وسالسته، الشاعر هذا رقة
املقطوعة: هذه أخرى مرة له واقرأ املحدثني، وعند القدماء عند الشعر من اللون بهذا ُعِرفوا

ِع��ْش��َق��ا ُم��تُّ ال��ذي أن��ا وت��ب��َق��ى أن��ت ت��ع��ي��ش
أَْل��َق��ى أن��ا ال��ذي ت��ل��ق��ى ع��ي��ن��ي ن��وَر ي��ا ح��اش��اك
وأَبْ��َق��ى خ��ي��ٌر وال��ل��ه م��ن��ي ك��ان م��ا ك��ان ق��د
َف��ْرَق��ا َه��ْج��ِرك َوبَ��يْ��َن م��وت��ي ب��ي��ن أَِج��ْد ول��م
أش��َق��ى ف��ي��َك م��ت��ى إل��ى ل��ي ُق��ل ال��ن��اس أَنْ��َع��َم ي��ا
ِص��ْدَق��ا ك��ان ال َربِّ ي��ا ح��دي��ثً��ا ع��ن��ك َس��ِم��ْع��ُت
ُوثْ��َق��ى ف��ي��ك وع��روت��ي ع��ه��دي ت��ن��ُق��ُض ح��اش��اك
ُخ��ْل��َق��ا ال��ن��اس أَْك��َرم ِم��ْن إال َع��ِه��ْدتُ��َك ف��م��ا
ِرْف��َق��ا م��والي أْل��ف ي��ا أه��ًال م��والي أْل��ف ي��ا
ِع��ْش��َق��ا َش��كَّ ال أم��وت ف��إن��ي ال��ح��ي��اة ل��ك
تَ��بْ��َق��ى8 ل��ي��س ب��ق��ي��ٌة إال م��ن��َي يَ��بْ��َق ل��م

أن يلبث ال ثم بمثلها، يأتي أن يستطيع أنه مرة ألول القارئ توهم السهولة فهذه
يف والبساطة الطريف، االنسياب ومن العذبة، املوسيقى من نوع فهي ممتنعة، يراها
الباحثني من كثري َوِهَم التي البساطة تلك الفني، الجمال عني عندي هي التي التعبري

شعبية. أنها إىل فذهبوا

٦٥٦ه) سنة إىل ٥٨١) زهري البهاء

ببهاء املعروف املهلبي األزدي الحسن بن يحيى بن عيلِّ بن محمد بن زهري الفضل أبو
زهري. الدين

ص١٤٥. السابق، املرجع نفس 8

185



األيوبيني عرص يف الشعر يف دراسات

عربية أرسة يف مكة من بالقرب نخلة وادي يف ٥٨١ه سنة الحجة ذي ٥ يف ُولَِد
يُعرف ولذلك صفرة أبي بن املهلب نسل من إنه ويقال األزد، قبيلة إىل تنتسب أصيلة
شعره. يف هذه ِنْسبَته يَذُْكر لم زهري البهاء فإن الرفيع النسب هذا من وبالرغم باملهلبي،
الحجاز ترك أنه إال أرسته؛ عن وال طفولته إبان الحجاز يف نشأته عن يشء يصلنا ولم
مرص إىل ورحلته مرص، بصعيد قوص مدينة أرسته مع فاستوطن مرص إىل صغريًا
الحجاز، من ِتِه أُْرسَ هجرة سبب عن املؤرخني من أحٌد يتحدث فلم الغموض، أََشدَّ غامضة
الهجرة هذه َسبَِب عن إشارة أَيَُّة ديوانه يف يَِرْد فلم ذلك، عن بيشء نفسه هو ثْنَا يَُحدِّ ولم
إىل يحن كان أنه دائًما يذكرون زهري البهاء عن تحدثوا الذين والباحثون كانت، متى وال

يقول: ذلك يف أنشد وأنه بالحجاز، األصيل وطنه

ظ��اللُ��ُه تُ��ِرف ك��ان��ت ب��ه وع��ي��ٍش ِم��نً��ى م��ن ال��ُم��ح��ص��ب ع��ه��د إل��ى أح��ن
ورم��الُ��ُه ح��ص��ب��اؤه ح��ب��ذا وي��ا ون��س��ي��ُم��ُه أم��واه��ه ح��ب��ذا وي��ا
غ��زالُ��ُه ع��ن��ي غ��اب إذ ح��زن��ي وي��ا م��زاُرُه ع��ن��ي ش��ط إذ أس��ف��ي وي��ا
ح��ج��الُ��ُه َح��َوتْ��ُه ق��د ت��م��اٍم وبَ��ْدِر ل��ب��ان��ة ال��م��روت��ي��ن ب��ي��ن ل��ي وك��م
خ��ي��الُ��ُه س��رت ح��ي��ث ل��ع��ي��ن��ي وب��اٍد ح��دي��ث��ه ك��ن��ت ح��ي��ث ب��ق��ل��ب��ي م��ق��ي��ٌم
خ��ب��الُ��ُه ي��ع��ت��ري��ه ص��ري��ٌع ك��أن��ي وأن��ث��ن��ي ال��ح��ج��از أي��ام وأذك��ر
ارت��ح��الُ��ُه ال��ح��ج��ي��ج ب��ي��ن م��ن آن إذا ُم��ْس��ع��ًدا ل��ي ك��ن ب��ال��خ��ي��ف ص��اح��ب��ي وي��ا
ط��والُ��ُه م��ن��ه ي��ه��ت��ز ال��ق��ن��ا ب��ح��ي��ث ي��م��ي��ن��ه ع��ن ك��ذا ال��وادي ج��ان��ب وخ��ذ
ج��اللُ��ُه ع��ل��ي��ك ي��خ��ف��ى ال ج��ئ��ت إذا ُم��ش��رًق��ا ل��زي��ن��ب ب��ي��تً��ا ت��رى ه��ن��اك
اح��ت��ي��الُ��ُه ك��ي��ف ي��دِر ل��م ج��ي��رة ل��دى م��ث��ل��ه ذاق وَم��ْن ب��ي��تً��ا ن��اش��ًدا َف��ُق��ل
وت��ن��الُ��ُه ُرم��ت��ه م��ا ب��ه��ا ت��ص��ي��ب ف��رص��ًة ت��ص��اِدَف ح��ت��ى ه��ك��ذا وك��ن
ب��الُ��ُه م��ن��ِك س��اع��ًة ي��خ��ل��و ل��ي��س وُق��ل زي��ن��ب ت��س��م��ع ح��ي��ث ب��ذك��ري َف��َع��رِّْض
ح��الُ��ُه9 ك��ي��ف ع��ن��دك��م ُف��َالٌن ت��ق��ول ب��س��م��ع��ه��ا ذك��ري َم��رَّ م��ا إذا ع��س��اه��ا

ص١٦٤. زهري، البهاء ديوان 9
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الذين أيًضا وهم بقوص، ونشأ مرصصغريًا عىل َوَفَد إنه يقولون: الذين أيًضا وهم
أنه عىل فيُجمعون املؤرخون10 أما كله؟ هذا بني نوفق فكيف بقوص، ُربَِّي إنه يقولون:
زهري البهاء أن إىل نطمنئ أن نستطيع إذن بقوص. وُربِّي ونشأ صغريًا مرص عىل َوَفَد
بعد يتذكرها ثم الحجاز يف غراميات معه يُجعل الذي ليس ِسنٍّ يف وهو مرص إىل جاء
ويف الفاطمي، العرص أواخر يف وخاصة — املرصي باألدب إملام له والذي عديدة، سنني
أن عىل يحرصون كانوا َغَزلهم يف الشعراء أن تماًما يعلم — بَْعَدُه وما األيوبي العرص
ذََكْرنَا وقد — الصعيد شعراء سيما وال — الحجاز يف التي والبالد األماكن بعض يذكروا
كان وإليها العربية، والبالد الحجاز ميناء تُعترب كانت العرص ذلك يف قوص أن قبل من
يف الناس حديث كان ثَمَّ ومن للتجارة، أو للحج املقدسة األرايض يقصدون الذين يَِفد
وأظهر بالحجاز. التي العديدة األماكن حول يدور الصعيد بالد من حولها وما قوص
تلك ِذْكر يف التقليد هذا العصور من بعده وما الفاطمي العرص أواخر يف مرص شعراء
من عرام بني وعند الفاطمي، العرص يف الزبري ابني عند ذلك نرى أشعارهم، يف البقاع
لم الذين هؤالء عند حتى األيوبيني، شعراء من كثريين عند نراه ثم الصعيد، شعراء
هي األيوبي العرص يف الالفتة الظاهرة هذه وكانت املقدسة، األرايض وال الصعيد يزوروا
نستطيع إذن النبوية. املدائح فن هو العربي، األدب يف جديد فن ظهور يف األول السبَب
نفُس هو زهري البهاء شعر من غريها ويف املقطوعة تلك يف البقاع هذه ِذْكَر إن نقول: أن
بيئته إىل التشوق قبيل من هو وليس مرص، شعراء عند العرص هذا يف كان الذي التقليد

السن. صغري وهو مرص أتى أنه من املؤرخني بأقوال أََخذْنَا إذا هذا األوىل،
يف كاتبًا َعِمَل إذ قوصأيًضا، مدينة يف العملية حياته بدأ البهاء أن املؤرخون ويُحدثنا
بقوله: ٦٠٧ه سنة القوصية األعمال توىل عندما اللمطي ابن هنأ وقد اللمطي، ابن ديوان

م��غ��رَس��ا ال��ج��ود غ��ارس ي��ا وه��ن��أت��ه م��ل��ب��َس��ا ال��ع��ز الب��س ي��ا ت��م��ل��ي��ت��ه
��َس��ا تَ��نَ��فُّ وط��ابَ��ْت ُح��س��نً��ا أَْش��َرَق��ْت ب��ه إن��ه��ا ل��ألرض ال��غ��ي��ث ق��دوم َق��ِدم��َت
وأَْرأََس��ا وأَْس��نَ��ا أَْس��َم��ى ذك��روا إذا ف��ي��ه��م ُك��نْ��ت إذ األي��ام ب��ن��ي ع��ل��وت

ص٢٧٦. ج٥، الشذرات، العماد: آباد. حيدر طبع ص١٨٤، ج١، الزمان، مرآة ذيل اليونيني: 10

ص٣٢٧. ج١، املحارضة، حسن السيوطي:
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َق��َس��ا إْن ال��ده��ِر ف��ي ال��م��أم��ول ُم��َك��رََّم��ه��ا وال��ن��دى ال��ب��أس ف��ي ال��ل��م��ط��ي ب��ن��ي زع��ي��م
وأَنْ��َف��َس��ا األن��ام ف��ي ق��ب��ي��ل أََع��زَّ َف��اَخ��َرْت ه��ي إذا ُق��وٌص أَْص��بَ��َح��ْت ب��ه
أَنْ��ف��َس��ا وأك��ب��ر م��ع��روًف��ا وأك��ث��ر ش��ي��م��ًة وأك��رم َق��ْدًرا ال��ورى أََج��لُّ
ف��ي��ب��خ��َس��ا ب��ال��ج��اه��ل��ي��ن ب��ه��ا ف��ل��ي��س��وا ف��ض��ي��ل��ٍة َق��ْدَر ��ال ال��ُج��هَّ ب��خ��س إذا
ت��م��رَس��ا ال��خ��ط��وب ف��ي َك��م��يٍّ ب��ك��ل َع��َرْت إذا ال��خ��ط��وب ي��ل��ق��ون ال��ق��وم ه��م
ي��ت��دن��َس��ا أن ال��دي��ن ن��ه��اه وِع��رض وم��ح��ت��ٍد م��ج��د ال��دي��ن َم��ْج��د ب��ك س��م��ا
تَ��َق��دََّس��ا ق��د ب��ه وادي��ه ف��أص��ب��ح والي��ًة ال��ص��ع��ي��د م��ن��ه َش��ُرَف��ت ل��ق��د
ن��ح��َس��ا ُك��نَّ م��ا ب��ع��د س��ع��وًدا ف��ِص��ْرَن ن��ج��وم��ه��ا اس��ت��ق��ام��ت ِب��لُ��ْق��يَ��اك ب��الد
يُ��بَّ��َس��ا ال��ج��و ُم��ْغ��بَ��رَّة ُع��ِه��َدت وإن ُربُ��وُع��ه��ا وف��اك واف��ى وق��د س��ت��ن��دى
م��ل��ب��َس��ا ل��غ��ي��رك ت��غ��دو أن أرَض ف��ل��م ب��روده��ا ط��وي��ت ق��د ق��واٍف وُربَّ
وال��م��ت��ل��م��َس��ا ال��ع��ب��د اب��ن وي��س��ت��ع��ب��د ال��رض��ا ع��ل��ى ي��زي��د م��ا م��ن��ه��ا س��ي��رض��ي��ك
ع��َس��ى11 وم��ا ُع��الك ف��ي م��دح��ي َق��ْدر ف��م��ا ُك��لَّ��َه��ا ال��ب��الغ��َة أُْع��ِط��ي��ُت وَه��بْ��ِن��َي

ومعانيه، صوره يف مقلًدا شاعًرا فيها نراه ولذلك له؛ مدٍح أول القصيدة هذه وتُعد
ذلك هو الفنية حياته أطوار من طوًرا تمثل فهي للمديح، التقليدي املنهج نفس متخذًا
اللمطي، بابن صلته عىل زهري البهاء واستمر شبابه. يف فنان كل به يَُمرُّ الذي الطور
الشاعرين بني الصداقة وتََوطََّدْت مطروح، ابن بالشاعر الوقت ذلك يف اتصل أنه ويظهر
أنشده العادل امللك َمَدَح الطور هذا ويف حياتيهما. طول استمرت التي الصداقة تلك —
سنة دمياط موقعة يف الكامل امللك بانتصار أشاد كما ٦١٢ه، سنة دمشق بقلعة قصيدة

يقول: فيها والتي هجرية ٦١٨

ال��ُك��ْف��ِر ِم��لَّ��ُة أع��ق��اب��ه��ا ع��ل��ى وُردَّْت ال��ن��ْص��ِر ُح��َل��ِل ف��ي ال��دي��ن ع��ْط��ُف اْه��تَ��زَّ ب��ك
ن��ْك��ِر ِم��ْن ون��اه��ي��ك ع��ْرٍف م��ن ف��ن��اه��ي��ك أَْوَس��ًط��ا ج��اد إذا م��وًل��ى م��ن ال��ل��ه ل��ك
ال��َق��ْدِر ف��ي س��ي��ن��اءَ ُط��ور ح��ت��ى ي��ن��اف��س ش��ام��ًخ��ا ال��م��ق��ط��م أض��ح��ى أج��ل��ه وم��ن
واألْم��ِر ال��ن��ه��ِي ف��ي األف��الُك وت��خ��دم��ه وال��رض��ا ب��ال��َك��ْرِه األم��الك ل��ه ت��دي��ن

ص١٠٥. الديوان، 11
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ال��ذِّْك��ِر أْط��يَ��ُب ل��ه األع��ل��ى ال��م��أل م��ن ِرف��ع��ًة ال��م��الِئ��َك س��ام��ى م��ل��ًك��ا ف��ي��ا
ال��ح��ش��ر م��وق��ف ف��ي ال��غ��ر ُه��نَّ م��واق��ف إن��ه��ا رب��ك أع��ط��اك م��ا ي��ه��ن��ي��ك
ِم��ْص��ِر م��ن أك��ث��ر ب��غ��داد ف��رح��ت ل��ق��د َوْح��َدَه��ا ال��ف��ت��ح ب��ذا ِم��ْص��ُر َف��ِرَح��ْت وم��ا
ال��ذُّْع��ِر م��ن ال��س��الم دار َس��ِل��َم��ت ل��م��ا ج��ه��اِدِه َح��قَّ ب��ال��ل��ه ي��ق��م ل��م ف��ل��و
وب��ال��ح��ْج��ِر ب��ال��م��ق��ام رج��ال ل��خ��اف��ت ك��اِم��ِل��يَّ��ة ��ة ِه��مَّ ل��وال وأُق��س��م
ال��َق��بْ��ِر ص��اِح��ِب إل��ى يُ��نْ��ِه��ي��ِه وي��ث��رَب ب��َم��كَّ��ة ال��ه��ن��اءَ ه��ذا ُم��بْ��ِل��غ ف��َم��ْن
ال��دْه��ِر نُ��َوب م��ن اإلس��الم بَ��يْ��َض��َة ح��م��ى َس��ِم��يَّ��ُه إنَّ ال��ل��ه: ل��رس��ول َف��ُق��ل
ال��طُّ��ه��ِر وال��ِم��لَّ��ة ب��ال��س��ي��ف وط��ه��ره��ا ال��ع��دا م��ن ق��ه��ًرا دم��ي��اط اْرتُ��ِج��َع��ْت ب��ه
وال��وتْ��ِر ال��ش��ْف��ِع إل��ى م��ش��ت��اًق��ا ب��ات وك��م ص��الت��ه م��ن��ه��ا ال��م��ح��راب ع��ل��ى وَردَّ
��ْف��ِر ال��صُّ ب��أع��الم��ه إال ح��ل��م��ت ف��ال ال��ك��رى األص��ف��ر ب��ن��و ذاق��ت إن وأُق��س��م
ع��م��ِرو وال ب��زي��د ال ف��ي��ه��م ت��ج��اه��د وأش��ُه��ًرا أق��م��ت أع��واٍم ث��الث��ة
ال��ص��بْ��ِر ع��اق��ب��ة أح��م��دت ق��د ل��ذل��ك نَ��ْص��َره ال��ل��ه أن��زل أن إل��ى ص��ب��رت
ال��نَّ��ْح��ِر ل��ي��ل��ُة أردي��ت��ه م��ن ب��ك��ث��رة ك��أن��ه��ا ل��ل��ع��دو غ��زٍو ول��ي��ل��ة
ص��ْق��ِر م��ن أف��ت��ك راح ُغ��راٍب ب��ك��ل م��ض��ى َم��ْن أس��اط��ي��ر ف��ي ل��ي��س��ت أس��اط��ي��ل
ال��ف��ْج��ِر ع��ن ��راة ال��سُّ تُ��غ��ن��ي ب��أوض��اح��ه��ا ض��وام��ٍر ف��وق ال��ل��ه ج��ن��ود وب��ات��ت
ب��ال��ن��ْص��ِر12 ج��ذالن األرض َوْج��ُه وأش��رق ح��زب��ه ال��ل��ه أَيَّ��َد ح��ت��ى زل��ت ف��ال

وامللك الدين، صالح املسعود وامللك جلدك، األمري يف مدائحه ديوانه يف له نقرأ كذلك
األمري إىل ينقطع لم أنه ذلك ومعنى وغريهم، الكامل امللك بن أيوب الدين نجم الصالح
ويتقرب مدائحه لهم يبيع واألمراء امللوك من بغريه اتصل بل اللمطي، بن الدين مجد
َحَدَث حتى اللمطي، بن الدين مجد ديوان يف يعمل يزل لم كله ذلك مع وهو إليهم.
آخر. حينًا متذلًال إليه ويتوسل حينًا، معتذًرا يعاتبه البهاء فأخذ األمري، منه أغضب ما
ينوب كان عندما الدين نجم الصالح امللك ديوان يف ويعمل القاهرة إىل ينتقل نراه ثم
استصحب الجزيرة إىل الصالح امللك انتقل وعندما الكامل، امللك أبيه عن نرص حكم يف
الكامل امللك وفاة بعد األيوبيني ملوك بني الشقاق هذا حدث وملا زهري. البهاء كاتبه معه
امللك ملخدومه وفيٍّا زهري البهاء ظل — مطروح ابن عن حديثنا يف عنه شيئًا ذكرنا وقد —

ص٧٢. الديوان، 12

189



األيوبيني عرص يف الشعر يف دراسات

بالكرك، الصالح امللك فيها ُسِجَن التي املدة طوال نابلس بمدينة مقيًما وظل الصالح،
َب ولُقِّ إنشائه، لديوان رئيًسا وأصبح معه زهري البهاء عاد مرص إىل الصالح عودة وبعد
كانت مرتبته ولكن الوزراء، ألقاب من كان اللقب هذا أن من بالرغم أيًضا بالصاحب

اللقب. بهذا َب لُقِّ ولذلك الوزراء مرتبة تضارع
وَقرَّبَُه به فَوثَِق الصالح، للملك كله اإلخالص أَْخَلَص قد زهري البهاء أن ويظهر
٦٤٥ه سنة امللك َه وَسريَّ به، واجتماًعا بامللك اختصاًصا الناس أْكثََر البهاءُ فصار إليه،
الصالح امللك إنفاذ منه يطلب حلب صاحب يوسف الدين النارصصالح امللك إىل رسوًال
الرسالة، جواب النارصيف امللك أَْغَلَظ فقد سفارته؛ يف ينجح لم أنه ويظهر إليه، إسماعيل
وظل صدره. يف غيظه كتم ولكنه َغِضَب الذي الصالح إىل بالجواب وأفىض البهاء وعاد
تغري وهناك معه، والبهاء الصليبيني لحرب املنصورة إىل الصالح انتقل أن إىل معه البهاء
امللك إىل كتابًا الصالح امللك عن كتب أنه ذلك سبب إن وقيل وأَبَْعَدُه، عليه الصالح امللك
عقل قلة تعرف أنت األسطر: بني بخطه َكتََب الصالح امللك عليه َوَقَف فلما داود، النارص
وسري ذلك، من يعجبه ما له فاكتب يده، من ويعطيه يعظمه من يحب وأنه عمي، ابن
فختمه بختمه، وأََمَرُه لقمان بن إبراهيم الدين لفخر فأعطاه مشغول، وهو إليه الكتاب
استبطأ وملا لوقته، به فسافر للنجاب وأعطاه الصالح، امللك كتبه ما يقرأ ولم وجهزه
ما عىل َوَقْفَت ما وقال: الدين بهاء عنه سأل عليه ليُعلم إليه الكتاب عود الصالح امللك
إىل بخطه السلطان كتبه ما عىل يقف أن يجرس وَمْن قال: األسطر؟ بني بخطي كتبته
إىل الكتاب ووصل يدركوه، فلم طلبه يف فسريوا النجاب، مع سريه أنه وأخربه عمه؟! ابن
املؤلم، العتب يعتبه الصالح امللك إىل وكتب له، وتألم عليه فعظم بالكرك، النارص امللك
ذلك، مثل عىل ُكتابك اطالع بي وإنما حقي، يف منك يصدر ما بي ما وهللا له: ويقول
نفسه إىل ذلك نسب ملروءته وهذا زهري، الدين بهاء عىل وغضب الصالح امللك عىل فعز

لقمان.13 ابن إىل ينسبه ولم
النارص امللك بخدمة البهاء فاتصل قليل، بعد الصالح امللك يموت أن القدر ويشاء
حالته لسوء واضطر بيته، فلزم مرص إىل فارقه ثم حلب،14 صاحب يوسف الدين صالح

آباد). حيدر (طبع ص١٨٥، ج١، لليونيني، الزمان مرآة ذيل يف القصة هذه راجع 13

ص١٨٧. ج١، السابق، املصدر 14
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تويف ثم أياًما َمِرَض العامُّ الوباءُ البالد يف انترش وملا ثمنها، من لينفق ُكتبه يبيع أن إىل
٦٥٦ه. سنة القعدة ذي رابع األحد يوم

التشبيهات إىل ويقصد نفسه يندب فكان شنًجا،15 قصريًا أسود زهري البهاء كان
اتجاه كان هنا ومن معارصيه، أَحُد إليها يسبقه ال حتى حالته تالئم التي والتخيالت
وتكاد هيئته. نتيجة به يَْشُعر كان الذي النقص يَُعوِّض حتى السهولة إىل الفني البهاء
والسهولة، الرقة مدرسة من كان البهاء أن أيدينا بني التي القديمة املصادر تُجِمع
باب إىل مضافة التيفايش ذََكَرها «السهولة السهولة: ِذْكر يف خزانته يف يقول فالحموي
الفصاحة ِرس كتاب يف الخفاجي سنان ابن وذكرها باالنسجام، قوم ورشكها الظرافة،
السبك.» يف والتعسف والتعقيد التكلف من اللفظ خلوص «هو كالمه: مجمل يف فقال
له َمْن عند سواها ما عىل تتميز سهلة بألفاظ الشاعر يأتي أن «السهولة التيفايش: وقال
الروية16 وسالمة الطبع وُحسن الحاشية رقة عىل تدل وهي األدب»، أهل من ذوق أدنى
ميدانه.»17 وفارس النوع هذا عنان قائد زهري البهاء أن ومذهبي الحموي: قال أن إىل
علماء من أحد يَذُْكر ولم البهاء، اتبعها التي السهولة يف البالغة علماء بعض قاله ما هذا
الباحثني بعض قاله ما نحو عىل عاميٍّا أو شعبيٍّا كان البهاء شعر أن القدماء البالغة
أدري وال العامية، باأللفاظ ميلء وأنه شعبيٍّا كان البهاء شعر أن ادعوا الذين امُلحدثني
البهاء فن جمع كيف ذََكْرنَا وقد بذلك؟ الرقة مدرسة تالميذ من غريه أو البهاء رأوا كيف
والسهولة الرقة مدرسة أصحاب فن وبني يمدح كان عندما التقليدي الشعر بني زهري
هو كما لثقافته، واضحة صورة البهاء وشعر الحديث. هذا يف اإلطالة إىل يدعو ال مما
الذين الصوفية هؤالء أثر شعره يف فنرى عرصه، يف كانت التي االتجاهات لبعض صورة

مرة: يقول فهو كبريًا، انتشاًرا البالد يف انترشوا

ب��أح��ش��ائ��ي وْج��ٍد ن��ي��راُن َوَه��اَل��تْ��ُك��ُم ل��ه��ي��ب��ه��ا خ��ش��ي��ت��م أن��ف��اس��ي ي��ك وإن
ح��راءِ ل��ش��وق��ي ن��اٍر ل��ظ��ى وخ��وض��وا َم��رًَّة ال��ح��ب ف��ي ِرَف��اِع��يِّ��ي��َن ف��ك��ون��وا

ص٣٤٢. ج٢، الغيث، الصفدي: 15
ص٤٥٤. األدب، خزانة الحموي: 16

السابق. املرجع نفس 17
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الفرقة هذه عن ُعِرَف وقد الرفاعي، إىل املنسوبة الصوفية فرقة إىل إشارة فهذه
فيقول: الصوفية عىل أخرى مرة ويتهكم النار. قطع يبلعون أنهم

وح��راِم ح��الٍل ع��ن ف��تَ��َج��اَف��ْوا ل��ن��ا ال��زه��د أظ��ه��روا أُن��اٍس ك��م
وق��ي��اِم ص��ي��اٍم ف��ي واج��ت��ه��اًدا ورًع��ا وأَبْ��َدْوا األك��ل َق��لَّ��لُ��وا
ال��ظ��الِم ف��ي ال��ح��زان��ى أْك��َل أك��ل��وا ف��رص��ٌة أَْم��َك��نَ��تْ��ُه��ْم ل��م��ا ث��م

ن يُضمِّ كان فحينًا القديم، الشعر من بكثري ا ُمِلمٍّ كان أنه إيلَّ فيُخيل ثقافته أما
قوله: مثل القديم الشعر من أشُطًرا قصائده

أَْغ��َل��ُب وال��ش��وق ال��ش��وق ف��ي��ك أُغ��ال��ب ك��ارًه��ا ل��ق��ائ��ك ع��ن ن��ف��س��ي وأُْم��ِس��ُك

أيًضا: وقال املشهورة. املتنبي قصيدة مطلع هو األخري الشطر فهذا

ال��ُم��ع��ذِب ال��ف��ؤاد ل��ب��ان��ات ��ي أَُق��ضِّ َج��ْل��َدٍك ال��ن��دب ع��ل��ى ب��ي ُع��وَج��ا خ��ل��ي��ل��يَّ
ُج��نْ��دِب أم بَ��ْع��َدُه ل��ي تَ��ذُْك��َرنَّ ف��ال ك��ف��ه م��واه��ب ط��اب��ت م��اج��د ف��تً��ى

القيس: امرئ قول البيتني هذين يف فاألصل

ال��ُم��ع��ذِب ال��ف��ؤاد ل��ب��ان��ات ل��ن��ق��ض��ي ُج��نْ��دِب أم ع��ل��ى ب��ي ُع��وَج��ا خ��ل��ي��ل��يَّ

يقول: اللمطي بن النصري مدح يف قصائده إحدى ويف

ع��الِت��ِه ع��ل��ى ه��رًم��ا ال واف��اك ُم��زي��ن��َة زه��ي��ر ال زه��ي��رك ه��ذا
َل��يْ��ِل��يَّ��اِت��ِه ب��ع��ض َع��ْص��ِرَك ل��ُزَه��يْ��ِر اس��ت��م��ع ث��م وح��ولِ��يَّ��اِت��ِه دع��ه
ج��ف��ن��اِت��ِه وع��ن ح��س��اٍن ِذْك��ِر َع��ْن أع��رض��وا ج��ف��ن��ة آل ف��ي أن��ش��دت ل��و
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بن هرم يف سلمى أبي بن زهري بأشعار ا ُمِلمٍّ كان زهري البهاء أن عىل يدل كله فهذا
وحاتم اإليادي بن وكعب الرمة، ذا يَذُْكر أخرى ومرة ثابت. بن حسان وبأشعار سنان

فيقول: الطائي،

وَص��يْ��َدُح م��ن��ه غ��ي��الن يُ��رى ف��أي��ن يَ��نْ��تَ��ِج��ُع��ونَ��ه ال��ن��اس َس��ِم��ْع��ُت وغ��ي��ث
��ُح ال��ت��س��مُّ ذاك ال��ي��وم ب��ْع��َد ف��ل��ي��س وح��اِت��ٍم ال��س��م��اح ف��ي ك��ع��ٍب ِذْك��َر دع��وا

فيقول: وجرير الفرزدق عن ثُنا ويَُحدِّ

وَج��ِري��ُرَه��ا َوْص��ِل��ه��ا ِم��ْن ف��رْزَدُق��ه��ا آي��ًس��ا أص��ب��ح ال��ح��ي ف��ي ذُِك��َرْت إذا

فيقول: وجميل بثينة ويذكر

َج��ِم��ي��ُل ال��ف��ؤاد م��س��ل��وب ك��ل وم��ا بُ��ثَ��يْ��نَ��ة ال��ب��ن��ان م��خ��ض��وب ك��ل وم��ا

بقوله: والحطيئة النابغة ويذكر

وج��ْرَوَال ي��ق��ول أن زي��اًدا م��ن��ع��ت َع��ْص��ُرُه ت��ق��دم م��م��ن أن��ه��ا ل��و

للمتنبي: بيٍت من الثاني الشطر ن ويَُضمِّ

خ��اتَ��ُم��ْه ال��تُّ��ْرِب ف��ي ض��اع ش��ح��ي��ٍح وق��وف ب��ه��ا أَِق��ْف َل��ْم إن األط��الل ب��ل��ى بُ��ِل��ي��ُت

البهاء: فقال

خ��اتَ��ُم��ْه ال��تُّ��ْرِب ف��ي ض��اع ش��ح��ي��ٍح ُوُق��وَف ك��ت��اب��ك��م م��ن ج��اءن��ي م��ا ع��ل��ى َوَق��ْف��ُت

يقول: فهو املقطوعة هذه إىل انظر ثم

ُم��زي��نَ��ْه ل��ي ��ك َك��فِّ ج��ود ـ��ا إل��ـ ل��ي��س زه��ي��ُرك ذا أن��ا
بُ��ث��ي��نَ��ْه ل��ي ه��و ك��أن��م��ا ـ��ك ـْ َع��ن�� ال��ذِّْك��ِر ج��م��ي��َل أه��وى
ُج��َه��يْ��نَ��ْه ف��ي��ه إن��ه دي ودا ع��ن ض��م��ي��َرك ف��اس��أل
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وببعض القديم العربي بالشعر تأثُِّره عىل يدل ما زهري البهاء ديوان يف نرى هكذا
يحفظ كان البهاء أن عىل دليل القدماء قاله بما وتضمينه العربية. التاريخية األخبار
الشعر من األجزاء هذه شعره يف يصطنع َجَعَلتُْه الفنية مهارته وأن أشعارهم، من كثريًا
من كل إال يستطيعها ال مقدرة وهذه هو، شعره من الطبيعي موضعها يف وكأنها القديم
يف غرابة وال املمتازين، مرص شعراء من كان البهاء أن غرو فال الفن، يف َقَدُمه َرَسَخْت
طريقته عنه أخذوا تالميذ زهري وللبهاء بعده. جاء من وكل عارصه من كل به يُْعَجَب أن
به وتخرج مدة، البهاء صحب فقد الطبيب، الدينيرسي الدين عماد منهم نذكر وفنه،
املقالة منها العلم؛ هذا يف مؤلفات وله طبيبًا، كان أنه من بالرغم والشعر18 األدب يف
املعرفة مقدمة ونظم الفاروقي، الدرياق يف وأُرجوزة املفردة، األدوية درج يف املرشدة
السهولة، مدرسة نحو ينحو وهو قليل، فهو شعره أما ذلك. وغري … الطبيب لبقراط

قوله: ذلك فمن

ه��اَل��ْه ال��ُح��س��ن ف��ي ع��ل��ي��ه م��ل��ي��ًح��ا ب��دًرا ع��ش��ق��ت
ال��غ��زاَل��ْه م��ن��ه ت��غ��ار وَل��ِك��ْن ال��غ��زال م��ث��ل
م��ح��اَل��ْه ال وم��ال��ك��ي ح��ب��ي��ب��ي أن��ت ف��ق��ل��ت
ه��طَّ��اَل��ْه دم��وع��ه وج��ْف��ِن��ي ي��ذوب ج��س��م��ي
رس��اَل��ْه إل��ي��ه م��ن��ي َوْج��ِدي ن��ار م��ن بَ��َع��ثْ��ُت
ب��ال��ع��داَل��ْه م��ع��روف��ة ش��ه��ود ع��ل��ي��ك ول��ي

الرقة بمدرسة آَخَر وبمعنًى بالبهاء، الشعراء أكثر تأَثُّر املماليك عرص يف وسنرى
والسهولة.

الُكتاب مدرسة شعراء (3)

الرقة مدرسة شعراء من رأيناه ما مع نقيض طريف عىل كانوا الذين الشعراء هؤالء وهم
يف الدواوين ُكتاب بها شغف التي الفنية االتجاهات لتأثري خاضعني كانوا إذ والسهولة،
اللفظية املوسيقى عىل يقوم فنهم كان وأشعارهم. كتاباتهم بها وملئوا الفاطمي العرص

ص٢٢١. ج٢، الوفيات، فوات شاكر: ابن راجع 18
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املوسيقي والجرس الضخم الوقع ذات الجزلة الفخمة األلفاظ واختيار يشء، كل قبل
أثر فيه تظهر تالعبًا األلفاظ بهذه يتالعبون كانوا اإليقاع، حالوة مع السمع يف يؤثر الذي
هذا يف باعهم طول عىل يَُدلُّ إرساًفا وتكلفهم صناعتهم يف وأرسفوا التكلف، وأثر الصناعة
بعدها ليس مهارة يف ويصطنعونها بها يتَحلَّْون كانوا التي اللفظية الثروة تلك وعىل الفن،
النظري، ومراعاة وتورية وتطبيق جناس من البديعية بالزينة فنَُّهم يَُحلُّون وكانوا مهارة.
هذه استعمال عىل بمقدرتهم البالغيني بهروا حتى والبيان، البديع ألوان من ذلك غري إىل
من يُشتق ما أو املرتادفة األلفاظ استعماُل لهم يَْحلُو كان ما وكثريًا اللفظية، املحسنات
من لون التالعب وهذا الزينة هذه كل الواحد. البيت يف أو الواحدة الجملة يف الواحد اللفظ
أنفسهم، به املدرسة هذه يتبعون الذين والشعراءُ الُكتاُب أَْلَزَم الذي الفني التعسف ألوان
تلك عن ويبعد الطبع، عن البُعد ُكلَّ يَبُْعد الذي املصنوع التكلف هذا َفنِِّهم يف فظهر
املوفق القايض شعر يف نراها الصناعة هذه فنونهم. يف املرصيون بها يمتاز التي الرقة
وغريهم اليمني وعمارة الزبري، وابني الجليس، والقايض الشخباء، أبي وابن الخالل، بن
بني وشاع مذهبهم، والشعراء الُكتاب هؤالء عن وُعِرَف الفاطميني.19 دواوين شعراء من
مذَْهبُهم فأصبح والوزراء، باألمراء االتصال يريد أو بالدواوين العمل يف يطمح أديب كل

والُكتاب. الشعراء عليه يسري وتقليًدا العرص بدعة الفني
ويخضع األيوبي، العرص يف املدرسة هذه شعراء مذهب يستمر أن الطبيعي ومن
أن سيما وال التقليدية، الطريقة لهذه كله الخضوع — الُكتاب سيما وال — الفنانون
للهجرة السادس القرن من الثاني النصف يف لشئونها األول واملدبر للبالد، الفعيل الحاكم
عن ويأخذ الفاطميني، دواوين يف الفن هذا عىل يتدرب طويًال وقتًا قىض رجل هو
غال بل له، داعيًا املذهب بهذا مولًعا فنشأ الفني، مذهبهم وشعرائهم الفاطميني الُكتاب
الطريقة وتلك الفني املذهب هذا إليه ينسبون والنقاد املؤرخني َجَعَل غلوٍّا املذهب هذا يف
ألوان من َلْون إليه املذهب نسبة أن وعندي الفاضل. القايض هو الرجل هذا التقليدية،
يف األول مرص وزير الفاضل القايض يكن لم فلو والتاريخي، النقدي الحكم يف التعسف
املؤرخون كان ما البالد، يف الفعيل السلطان صاحب هو يكن لم ولو الصالحية، األيام
التي الُكتب يف أو معارصيه ُكتب يف نجده الذي النحو هذا عىل بفنه يُشيدون والنقاد

الفاطمية. مرص أدب كتاب يف ذلك من كتبناه ما راجع 19
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نُِسبت التي الطريقة هذه يبتدع لم إنه تقول: التاريخية فالحقيقة معارصيه. عن نُِقلت
وهو — مؤرًخا كاتبًا جعلت التي هي شخصيته ولكن َسبََقُه، ملن ُمَقلًِّدا كان بل إليه،
ألن إال كله ذلك يكن ولم وَمْدحه،20 تقريظه يف ويغلو به يُشيد — األصفهاني العماد
القايض يكن لم ولو األيوبيني، بالسالطني العماد اتصال يف سببًا كان الفاضل القايض
بهذه مدحوه حوله وا اْلتَفُّ الذين الشعراء هؤالء كان ما العليا املرتبة هذه يف الفاضل
من أكثروا قد عرصه يف الشعراء ُجلُّ كان إذ واألدب، التاريخ ُكتب يف نراها التي املدائح
فنانًا كان الفاضل أن ننكر ال نحن السلطان. صاحب الرجل هذا إىل وتزلًفا تقربًا مديحه
فنه أن سيما وال عنه، قيل ما لكل أهًال تكن لم الفنية موهبته ولكن النواحي، بعض من
ما وكثريًا العاطفة. يُْرِيض ال ولكنه األذن، يُلِذُّ قد متكلًفا مصنوًعا فنٍّا كان — رأينا كما —
ويَْغلب منهجه عىل ويخرجون أنفسهم إىل يعودون نهجه عىل ساروا الذين الشعراء كان
يتخذه ولم الجناس إىل يميل يكن لم — مثًال — مماتي بن فاألسعد َطبُْعهم، عليهم

يقول: الذي فهو نظمه، يف مذهبًا

ل��ألْح��ُرِف21 ت��أل��ي��َف��ُه ت��رى أَوم��ا ق��ي��ادٍة نَ��ْوُع ف��ي��ه ال��م��ج��ن��س ط��ب��ع

يشذ كان نفسه الفاضل والقايض الشعبي، املوشح فن عليه غلب امللك سناء وابن
القايض مذهب إن األصفهاني: العماد قول من بالرغم كله ذلك الفني. منهجه عن
وتحدث الصنائع.»22 بها وَرَسَخْت الرشائع نََسَخت التي املحمدية «كالرشيعة الفاضل
من ها َحقَّ يْتُها َوفَّ قد الرسالة «وهذه فيقول: الفاضل إىل كتبها التي الرسائل إحدى عن
من ترصيح النص فهذا والتوشيع.»23 واملوازنة واملقابلة والرتصيع والتطبيق التجنيس
التي الطريقة فيها تَِبَع التي وهي فنه، يف البديع من املختلفة األلوان هذه بالتزامه العماد
عليه سار الذي الفني املنهج عىل دليًال نتخذه أن نستطيع الفاضلية، بالطريقة سماها
وهم — الفاضل حول وا اْلتَفُّ الذين الشعراء آخر بمعنى أو — الفاضلية والجماعة هو

األول. الجزء الخريدة، يف العماد كتبه ما راجع 20

ص٢١. األدب، خزانة الحموي: 21
ص٣٦. ج١، الخريدة، العماد: 22

ص٤٤. ج١، السابق، املرجع نفس 23
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واالستخدام، التورية «وأما الحموي: حجة ابن ويقول الُكتاب. مدرسة عليهم نُْطِلُق الذين
وتََطلَّع والُكتاب، الشعراء من تأخر َمْن إال وتََحرََّر وتحرى َظ وتَيَقَّ ملحاسنهما تَنَبََّه فما
ذَلََّل الذي هو تعاىل هللا رحمه الفاضل القايض أن وأظن باب، كل من وتََضلََّع العلوم من
أْهُل السالفَة هذه ارتشف حتى والرحاب، الساحات بهذه الناس وأنزل الصعاب، منهما
كالقايض نرصه، باإلخالصيف رياحهم مرصوخفقت ربوع نزلوا الذين وأصحابه ه َعْرصِ
عارصه ومن هو يزل ولم السلك، هذا يف معه انخرط ومن امللك، سناء بن هللا هبة السعيد
بعدهم جاء أن إىل بإحسان التابعني من بعدهم جاء ومن األوان، ذلك يف املنهج هذا عىل

أخرى.»24 حلبة
الُكتاب، مدرسة مع تقابلت والسهولة الرقة مدرسة فإن كله، ذلك من وبالرغم
شعر يف فنجد املذهبني، بني جمعوا الذين الشعراء من كثري عند الفتًا امتزاًجا وامتزجتا
تطوًرا «إن نقول: يجعلنا ما مماتي بن واألسعد ظافر، وابن عرام، وابن املرصص، ابن
امليل مع الطبع لتَغلُّب نتيجة هو التطور هذا العرص. هذا يف الشعر يف َظَهَر قد جديًدا
األيوبي العرص أواخر شعراء عند نراه ملا مصدًرا التطور هذا وكان اللفظي، الزُّخرف إىل
وغريهم … والرساج والحمامي، الجزار، عند نراه جديد فن من اململوكي العرص وأوائل

الشعراء.» من

(٥٢٩–٥٩٦ه) القايضالفاضل

بمحيي ويقال: — الدين25 بمجري امللقب اللخمي، الحسن بن عيلِّ بن الرحيم عبد عيلٍّ أبو
متويل أبوه وكان ٥٢٩ه، سنة بعسقالن ُولَِد الفاضل، بالقايض املعروف — الدين26
بالبيساني، َب ولُقِّ إليها فنُِسَب طويلة مدة الفاطميني ِقبل من بيسان مدينة عىل القضاء
وبها بعسقالن الفاضل القايض نشأ البيساني». «ابن الفاضل القايض عىل أُطلق ولذلك
ما نحو عىل ابنه ينِْشئ أن والده فشاء صغره، منذ األدبية ميولُُه وظهرت علومه، تلقى
يرسلون كانوا إذ الفاطمي؛ العرص يف الدولة رجال وكبار الدواوين أرباب يفعله كان

ص٥١. األدب، خزانة 24

ص٤٠٨. ج٢، خلكان، ابن 25
ص٣٢٤. ج٢، الذهب، شذرات العماد: ابن 26
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الدواوين هذه شيوخ عن ويأخذوا الكتابة فن عىل ليتدربوا الفاطمية الدواوين إىل أبناءهم
الَعلوية الدولة زمن يف بمرص الكتابة فن «كان نفُسُه: الفاضل ويقول اإلنشائية. فنونهم
لسلطانه ويقيم وبيانًا، مكانًا يرأس رأس من املكاتبات ديوان يخلو ال وكان طريٍّا، ا غضٍّ
شيئًا وشدا ولد له نشأ إذا الدواوين أرباب من ُكالٍّ أن العادة من وكان سلطانًا، بقلمه
ويسمع ويرى ويتدرب الكتابة فن ليتعلََّم املكاتَبات ديوان إىل ُه أْحَرضَ األدب، علم من
عن ليتلقى الشباب سن يف مرص إىل الفاضل القايض َوَفَد لذلك األدب.»27 علم من أشياء
يروي خلكان فابن وفوده، سنة يف املؤرخني روايات وتختلف وآدابهم. فنونهم املرصيني
قاضيًا ذاك إذ وكان والدي «أرسلني قال: أنه نفسه الفاضل القايض عن األثري ابن عن

الحافظ.»28 أيام يف املرصية الديار إىل عسقالن بثغر
بن الدين ضياء قاله ما نََقْلُت أن «وبعد فقال: أخرى رواية أيًضا خلكان ابن وينقل
وهو — الفن بهذا خصوًصا — باألدب عناية له من بي اجتمع الصورة، هذه عىل األثري
يمكن مما األثري ابن ذََكَرُه الذي هذا يل: وقال الفاضل، القايض بأحوال الناس أَْعَرف ِمْن
يف إال املرصية الديار يدخل لم الفاضل القايض فإن النقل، يف غلط قد ولعله تصحيحه،

الحافظ.»29 بن الظافر أيام
بخطي تعاليق بعض يف وجدت إني «ثم فيقول: ثالثة رواية خلكان ابن ويروي
أهل من كان الفاضل) القايض (والد األرشف القايض أن — نقلته أين من أدري وما —
الظافر زمان يف مرص إىل فدخل بيسان، بمدينة والنظر الحكم يف ينوب وكان عسقالن،
بمال وطولب مرص، إىل الوايل واستُدعي الناحية، وايل وبني بينه جرى لكالم الحافظ بن
فاستُدعي األرشف، القايض حق يف األقاويل وجعلوا الدولة أمراء ببعض فاحتمى طائل
الفاضل، القايض سوى األوالد من معه يكن ولم يشء، له يبَق لم أن إىل أمواله وصودرت
ست سنة من األول ربيع عرش حادي األحد ليلة بالقاهرة تويف أن إىل قلبه عىل فحمل

املقطم.»30 بسفح وُدِفَن ه وخمسمائة وأربعني

ص٤٠٨. ج٢، خلكان، ابن 27
السابق. املصدر نفس 28
السابق. املصدر نفس 29
السابق. املصدر نفس 30
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الثانية وال األوىل الرواية تحدد فلم اختالف، من بها ما الروايات هذه من فواضح
أبيه مع َدَخَلها أنه إىل إشارة الثالثة وبالرواية مرص، إىل الفاضل القايض دخول سنة
الظافر خالفة يف ذلك وكان ٥٤٦ه، سنة مات أن إىل قلبه عىل وحمل أمواله صودرت الذي
إىل الفاضل قدوم سبب يف األخريتني الروايتني عن األوىل الرواية واختلفت الحافظ. بن
األخريتني ويف املكاتبات، ديوان يف ويتدرب ليتعلم مرص عىل َوَفَد أنه األوىل ففي مرص،
بني ق نوفِّ أن نستطيع ولكننا اغتصبها. أباه إن قيل بأموال يتعلق ألمر السبب كان
جاء فقد صحيحة، الروايات هذه كل إن ونقول: اضطرابها من بالرغم الروايات هذه
بن املوفق توىل أن بعد الفاطمي الحافظ ُحْكم أواخر يف مرة ألول مرص إىل الفاضل
(أي «وأمرني فيقول: بذلك يعرتف نفسه الفاضل والقايض اإلنشاء، ديوان رياسة الخالل
ابن له يقال رجل األيام تلك يف به ترأس الذي وكان املكاتَبات، ديوان إىل باملسري والده)
بي َب َرحَّ طلبتي، وما أنا َمْن وعرَّْفتُه يديه، بني ومثْلُت الديوان، ُت َحَرضْ فلما الخالل،
سوى يشء عندي ليس فقلت: اآلالت؟ من الكتابة لفن أعددت الذي ما يل: قال ثم وسهل،
فلما بمالزمته، أمرني ثم بالغ. هذا يف فقال: الحماسة، وكتاب الكريم القرآن أحفظ أني
أوله من فحللته الحماسة، شعر أحل أن ذلك بعد أمرني يديه بني وتدربت إليه ْدُت تردَّ
جاء الفاضل أن يف رصيح فالنص فحللته.»31 ثانية مرة أحله أن أمرني ثم آخره، إىل
الذي الخالل بن املوفق كان ذاك إذ املكاتبات ديوان رئيس وأن ويتعلم، ليتدرب مرص
عهد حتى الديوان لهذا رئيًسا واستمر الفاطمي، الحافظ عهد أواخر يف الديوان رأس
حينما معه ووفد أبيه، عىل يرتدد الفاضل القايض وكان الفاطميني. خلفاء آخر العاضد
وسخطه، الفاضل غضب يف سببًا كانت املحنة وهذه بسببها، تويف التي محنته يف حمل
أبيه، ومحنة أَْمِره بجملة إليه ويُْفِيض حديد أبي ابن اإلسكندرية قايض إىل يلجأ فنراه
ديوان يف تدرب أنه منه علم أن بعد بديوانه كاتبًا وألحقه عليه حديد أبي ابن فعطف
القاهرة ُكتاب بني ُعِرَف حتى باإلسكندرية الفاضل وظل الخالل. ابن يدي بني الرسائل
أن أرادوا القاهرة ُكتاب بعض إن ويقال: بينهم، أمره واشتهر الكتابة فن يف بمهارته
الكتابة، يف بالتقصري َرَمْوُه بأن الفنية قدرته يف وَطَعنُوا الظافر، الخليفة إىل به يَْسَعْوا
يكتب َظلَّ الفاضل القايض فإن يشء، من يكن ومهما عنه. داَفَع الزبري ابن القايض ولكن

السابق. املصدر نفس 31
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عمارة ويقول بمرص. اإلنشاء بديوان للعمل استُدعي حتى باإلسكندرية حديد أبي البن
«وِمْن الفاطمي: العاضد الخليفة وزير رزيك بن العادل امللك عن حديثه يف — اليمني
تُجازى، ال التي البيضاء واليد تُوازى، ال التي الحسنة بل عنها، يؤرخ وما أيامه محاسن
بن الرحيم عبد عيلٍّ أبي الفاضل األجلِّ القايض بتسيري اإلسكندرية وايل إىل أَْمِره خروج

اإلنشاء.»32 ديوان يف يديه وبني حرضته يف واستخدامه الباب، إىل البيساني عيلٍّ
املدة هذه ففي ٥٥٠ه، سنة حتى ٥٤٨ه سنة من الوزارة ويل العادل أن نعلم ونحن
الديوان. رئيس الخالل ابن السابق أستاذه مع اإلنشاء بديوان كاتبًا الفاضل القايض َ ُعنيِّ
يحقدون رأيناهم الذين وهم — ازداد له اآلخرين الُكتاِب زمالئه َحَسَد أنَّ إيلَّ ويُخيل
ما شأن ذلك يف شأنهم الكتابة، فن يف هو بلغه ما يَبْلُغوا لم ألنهم — ويحسدونه عليه
القايض خلقة من اتخذوا وأنهم الواحد، والعمل الواحدة املهنة أرباب بني دائًما يكون
وهو قصريًا، أوقص أحدب الفاضل كان فقد ونوادرهم، لنكاتهم مجاًال املشوهة الفاضل

قبة: ذا اًما حمَّ دخل وقد — نفسه عن يقول كان الذي

ق��بَّ��ْه ازداد ح��ت��ى ��ام ـ��ح��مَّ ال��ـ ذا ح��ر ي��ك��م��ل ك��ان م��ا
م��ك��بَّ��ْه33 ف��وق��ي وم��ن ش��وا ُف خ��رو ف��ي��ه ف��ك��أن��ن��ي

امللك سناء ابن أن أستبعد ولكني امللك، سناء ابن إنه قيل — آخر شاعر ويقول
الفاضل: القايض وأستاذه نعمته َويل يف املقطوعة هذه يقول

ال��س��ف��ل ت��ق��ول��ه م��ا ـ��ف��اض��ل ال��ـ س��ي��دن��ا ال��رح��ي��م ل��ع��ب��د ح��اش��ا
ح��ب��ل ع��ب��ي��ده م��ن ظ��ه��ره ف��ي ح��دب��ت��ه إن ق��ال َم��ْن ي��ك��ذب
ال��رج��ل34 ي��ح��ب��ل ك��ان ل��و ي��ص��ح س��ي��دن��ا غ��ي��ر ف��ي ق��ي��اس ه��ذا

ص٥٣. النكت، اليمني: عمارة 32

ص٣٤٢. ج٢، الغيث، الصفدي: 33
ص٣٢٧. ج٤، الشذرات، العماد: ابن 34
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هذه تُحفظ أن نود كنا وكم الفاضل، عن يقال كان ملا َمثٌَل املرير التهكم فهذا
الُفكاهة فن عن داللة من لها ملا الفاضل القايض يف املرصيون قالها التي والنوادر النكات
— الدولة رجال كبار من والُحساد املتنافسني بني سيما وال — العرص هذا يف والِهجاء
املقطوعات لنا يذكروا لم فُهْم ذلك، يف يقال ما كل ِذْكِر عن دائًما يسكتون املؤرخني ولكن
الزبري، ابن برشة سواد يف قيل ما كل ينقلوا ولم الحباب، بن الجليس أنف يف قيلت التي
ومرض الخلقة قبح بمرضني: ابتيل الذي الفاضل يف قيل عما أيًضا يسكتون هم وها
ذلك كل كبد».35 وعليل أطراف ووجع وجسد قلب مريض بني جامًعا «فكان الجسم،
أن بعد سيما وال — املرصيني وُفكاهات ِنكات من يَسلم لم بأنه القول إىل أذهب يجعلني
يحبون ال أنهم عصورهم أقدم منذ املرصيني عن واملعروف — البالد يف األمر له أصبح
القايض خلقة يف رئيس لهم كان إذا بالك فما دائًما، بالرؤساء يتندرون وأنهم رؤساءهم،
جسده تشويه منظر من يخفف أن يحاول كان الفاضل أن ويظهر املشوهة؟! الفاضل
يف يُذكر أن يسمح ال وكان للناس،36 تظهر ال حتى بالطيلسان حدبته يسرت كان بأن
عليه َدَخَل مماتي بن أسعد إن ويقال: واالنحناء. االعوجاج معاني من معنى أي حرضته
وحدث إليها َق َحدَّ جلس فلما الضخامة، يف ُمفِرطة كبرية أترجة يديه بني فوجد يوًما
الفكرة هذه ما األسعد، موالي يا وقال: نفسه عىل يتبادر الفاضل فأخذ وذهول، تفكري
وتعجب والتعوج، التكتيل من فيها وما األترجة هذه َخلق يف إال مفكر أنت ما الطويلة؟
منه قلبه وانخلع مماتي ابن فَدِهَش وبينها. بيننا الجمع اتفق وكيف لها املناسبة من
أن هللا َ ويَرسَّ فيها، يل وقع معنًى يف أفكر بل وهللا، ال فقال: خاطره إليه رجع ثم خوًفا،

فيها: نظمت

ال��ن��ع��ي��ِم ب��أم��ر ال��ن��اس تُ��ذَكِّ��ُر أت��رج��ة ل��ل��ُح��س��ن ب��ل ل��لَّ��ه
ال��رح��ي��ِم37 ع��ب��د ال��ف��اض��ل ه��ي��ب��ة م��ن ن��ف��س��ه��ا َج��َم��َع��ْت ق��د ك��أن��ه��ا

بُمركب الفاضل القايض شعور مدى عىل تدل فإنما يشء، عىل دلت إن القصة فهذه
القايض يذهب أن يف سببًا النفسية الحالة هذه كانت وربما جسده، تكوين من النقص

ص١٢٨. ج٦، النجوم، املحاسن: أبو 35
ص٧٥. ج١، الزهور، بدائع إياس: ابن 36

ص٣٤٣. ج٢، الغيث، الصفدي: 37
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كما والزينة، الزُّخرف إىل امليل شدة من رأيناه الذي النحو هذا إىل األدبي فنه يف الفاضل
الطبع. حدة من عنه ُعِرَف فيما سببًا كانت

وخرجت وُحساده، منافسيه بني الفاطمي اإلنشاء ديوان يف يعمل الفاضل ظل
الدين أسد توىل وملا الفاضل. إنشاء من الفاطميني خلفاء آخر العاضد عن سجالت
أن الطبيعي من فكان رسائله، له يحرر كاتبًا الديوان من طلب بمرص الوزارة شريكوه
وناَفَسُهم َقبُْل من عليهم ُفِرَض الذي الكاتب ذلك من التخلص عىل الديوان رجال يعمل
الجديد للوزير كاتبًا ليكون الفاضل القايض أرسلوا لهذا عليهم، ظهر حتى فنهم يف
وِسَمتُه نفاده أعجبه الوزير أن كما لذلك، الفاضل ُرسَّ وقد ميدانهم،38 عن يبتعد حتى
أَْظَهَرُه ولَِما فيه، اعتقاده لُحسن لنفسه استخلصه الدين صالح تََملََّك وملا ونُْصُحه.39
َفتَْحُت «ما قال: الدين صالح إن قيل: حتى التدبري، وُحسن النصيحة ِصْدق من الفاضل

الفاضل.»40 بكالم َفتَْحتُها إنما بالعساكر، البالد
يُِكنُّه كان ما مقدار عىل يدلنا فإنه القول، هذا يف شديدة املبالغة كانت فمهما
للبالد األول املدبر هو الفاضل أصبح حتى وَفنِّه؛ الفاضل برأي اعتزاٍز من الدين صالح
للقضاء تدبريات من الفاضل القايض به قام ما أن الظن عىل ويغلب الفعيل. وحاكمها
رجال من هو قاساه وملا ألبيه حدث ملا االنتقام قبيل من كان إنما الفاطمية الدولة عىل
ينَس ولم مات، حتى وعذَّبوه أبيه أموال صاَدروا الفاطميني أن ينَس لم فهو الدواوين،
َصَربَ وكيف به، اإليقاع ومحاولتهم به وتندرهم له الدواوين وأصحاب الُكتاب ِهجاء
ا حقٍّ رهيبًا انتقاًما وكان انتهازها، يف يرتدد فلم االنتقام فرصة واتته حتى كله ذلك عىل

أحد. من االنتقام يحب يكن لم أنه من عنه ُعِرَف مما بالرغم
إذ قبل، من أحد يَبْلُْغه لم ما العزيز وابنه الدين صالح عهد يف الفاضل القايض بلغ
لسلطانه، أخضعها التي البالد يف الداخلية سياسته يف الدين لصالح األول املستشاَر كان
أجمع حتى ُكلَّه؛ اإلخالص عمله يف أخلص وقد األخرى، الدول مع الخارجية سياسته ويف
نفسه. الشعب مصلحة وعىل الدين، صالح مواله مصلحة عىل غيوًرا كان أنه عىل املؤرخون

ص١٥٩. ج١ الروضتني، شامة: أبو 38
ص٣٢٥. ج٢، الشذرات، العماد: ابن 39
ص٣٢٥. ج٤، الشذرات، العماد: ابن 40
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غرو وال املغتصبني، الصليبيني أمام شأنهم وَرْفع املسلمني كلمة إلعالء جْهَدُه يعمل كان
هؤالء من بالقرب وعاش الصليبية، لإلمارات مجاوًرا بفلسطني ونشأ ُولَِد فقد ذلك، يف
فشعر الطغاة، أيدي عىل املسلمون قاساه ما كثب عن وشاَهَد األوروبيني، املستعمرين
شعوره، ورقة إحساسه بدقة ُعِرَف الذي الرجل وهو والدين، العروبة يف إخوانه بآالم
فكان االنتصار؛ سبيل الدين لصالح ودبَّر فيه، هم مما امُلعذَّبني يَُخلِّص كيف يفكر فأخذ
أكثر تزال وال السلطان. إىل بها بعث التي نصائحه كل يف رشيًدا — يقال والحق —
تاريخية وثائق رسائله أعدُّ جعلني مما َوَصَلتْنَا، التي رسائله يف محفوًظا النصائح هذه
اختصاص من بأنها زعًما بها يأبهوا لم املؤرخني أكثر أن من بالرغم العرص؛ هذا عن
ويف حروبه، يف الدين صالح يَِجدَّ أن يف سببًا أقوى كانت الرسائل فهذه اآلداب! مؤرخي
فال ُمْخِلص، أمني رجل يد يف بالده أن من َوثَِق أن بعد عليها والصرب الجهاد أعباء ل تحمُّ
الفاضل القايض بكالم البالد َفتََح أنه من الدين صالح قاله ما نقرأ أن ذلك بعد غرابة

ونصائحه.
بينهم فيما الدين صالح وإخوِة أبناءِ اختالف رأى للدولة األمني الناصح هذا أن عىل
بناه ما كل ُهِدَم فقد كلمتهم، وتشتُّت ُفْرقتهم من والفساد الرش َع وتوقَّ البالد، تََملُّك عىل
املتحاربني، املتنافسني بني يُْصِلح أن فحاَول الفاضل، القايض به أشار وما الدين صالح
يعتزل أن إىل الفاضل القايض فاضطر جارًفا، قويٍّا كان الخلف تيار أن يظهر ولكْن
الفاضل يخشاه ما أخىش وكان القرآن، وقراءة الصالة عىل داره يف يعكف وأن الناس،
وقد العادل، يتوىل أن قبل املوت يتمنى كان لهذا مرص، شئون العادل امللك يتوىل أن
«إن قيل: حتى القاهرة، باب فيه العادل َدَخل الذي اليوم نَْفِس يف فتويف له هللا استجاب
يف وذلك زويلة»،41 باب من خارجة الفاضل وجنازة النرص، باب من داخًال كان العادل

٥٩٦ه. سنة
فن يف فشهرته العربي، األدب يف وعمالقتهم الكتابة شيوخ من شيًخا الفاضل كان
األيوبي، للعرص تعرََّض من كل حديث بل العربية؛ البالغة رجال حديث كانت الرتسل
قوة لكن منه، عريٍّا ال النحو من البضاعة خفيف كان أنه عنه ُعِرَف مما بالرغم ذلك

ص١٥٧. ج٦، الزاهرة، النجوم املحاسن: أبو 41
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تحدثوا الذين فكل بعده،42 وال قبله أحد يكتبه لم ما وَكتْب اللحن، عدم له توِجُب الدربة
شعراء مع نُدخله ال أن علينا حقه من فكان الفاضل، بالقايض أشادوا النثر فن عن
من القدماء كان إن حيلتنا ما ولكن فنهم، مضمار يف بهم اللحاق عن لقصوره عرصه
ذََكْرنَا ما نحو عىل حوله كانوا الذين الشعراء نهجه عىل سار مذهبًا له جعلوا البالغيني
له نجد فإنا الشعر، فن دون الكتابة فن يف بمهارته الفاضل القايض ُعِرَف قبل. من
البديعية بالزينة التالعب عىل فحرصه الطبع، عن وبُْعَده تََكلَُّفه تُظِهر ومقطوعات قصائد
األذن ويطرب السمع يُلِذُّ بشعره فإذا وأهوائه، عواطفه تصوير عىل حرصه من أكثر كان
هذه له قرأنا فإذا النفس، يف يؤثر وال املشاعر يحرك ال ولكنه موسيقى، من فيه ملا

فيه: غناء ال شيئًا نقرأ إنما الحبيب عاطفة حرارة فيها نجد ال النسيب يف األبيات

ح��س��ب��ي يَ��نْ��ُظ��ره��ا ك��ان ل��و ب��ه وح��س��ب��ي ب��ه��ج��ره��ا أط��ي��ق ال م��ن وي��أم��رن��ي
ق��ل��ِب ب��ال ج��س��م ك��ان ه��ل ك��ذا، ب��ق��ي��ت ق��ل��ب��ه ب��ف��رق��ة ج��س��م��ي ع��ل��ى ي��ش��ي��ر
ال��ع��ت��ِب43 أََل��ِم م��ن ال��وج��ه ل��ذاك وح��اش��ى َل��ع��ات��ٌب ف��ي��ه��ا األي��ام ع��ل��ى وإن��ي

الرتسل: يف البالغية مهارته فيها يصف أخرى مقطوعة له ونقرأ

ال��ك��م��اِل ع��ي��ن ف��ت��ن��ظ��ر ت��ج��ري م ال��ك��ال ع��ي��ن م��ن��ه َق��َل��ٌم ول��ي
ب��ال��ص��الِل ��َح��ة ُم��َوشَّ م��ن��ه��ا س ال��ط��رو ري��اض ت��ظ��ل ي��راع
ال��ج��داِل ول��س��ان ال��ج��دا ي��م��ي��ن ب��أرج��ائ��ه��ا ي��ف��ي��ض وك��ت��ب
ال��ن��ص��اِل أم��ام ال��س��ه��ام ك��م��ث��ل ف��وق��ه��ا م��ن ال��ش��ك��ل ت��ق��دم��ه��ا
ال��ج��ب��اِل َوَه��دِّ ال��ش��رار ك��وث��ب ل��ل��ع��دو وان��ب��رت ب��ِريَ��ْت وك��م
ع��واِل��ي ع��واري َس��َل��بْ��َن ق��د وك��م ظ��بً��ا ع��وادي ك��س��ب��ن ق��د وك��م
ال��زواِل44 ع��ن��د ش��وام��س ش��م��وٌس ق��رط��اس��ه��ا أف��الك ي��ك��ل��ل

ص٣٢٥. ج٤، الذهب، شذرات العماد: ابن 42
الفاضل. القايض ديوان 43

السابق. املرجع نفس 44
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الشاعر يتعسف التي اللفظية والصناعة البغيض التكلف هذا سوى فيها نجد فال
يف ماهر فنان من صدورها يف نشك ال مقطوعات بعض له نرى فإنا كله ذلك ومع فيها،

التورية: يف البالغيون بها يستشهد التي األبيات هذه ذلك فمن الشعر، صناعة

غ��ل��ي��َال ال��ف��رات م��اء م��ن أش��ِف ل��م إن��ن��ي ع��ن��َي ل��ل��ن��ي��ل ُق��ل ب��ال��ل��ه
ب��خ��ي��َال ب��ال��ب��ك��اء ط��رف��ي ك��ان إن ش��اه��ٌد ل��ي ف��إن��ه ال��ف��ؤاد وَس��ِل
ج��م��ي��َال45 ي��ك��ون أن ص��ب��رك وأظ��ن ب��ث��ي��ن��ة ثَ��مَّ َخ��لَّ��ْف��َت ك��م َق��ْل��ُب ي��ا

الفاطميني: وزير شجاع الوزير مدح يف قوله أو

َرَه��ُب ق��ب��ل��ه م��ا ال��ذي ال��ح��م��ام أو َرَغ��ُب ب��ع��ده��ا م��ا ال��ت��ي ال��ح��ي��اة أن��ت
ال��ه��رُب ع��ن��دن��ا َع��ُدوٍّ أع��دى ف��إن ال��طَّ��َل��ُب أع��دائ��ك ع��ل��ى وم��ن��ك أم��ا
َض��َربُ��وا م��ا األرض ف��ي ي��ن��ج��ي��ه��م ول��ي��س َرِك��بُ��وا م��ا ال��ف��ل��ك ف��ي ي��ع��ص��م��ه��م ف��ل��ي��س
َط��نَ��ُب وال بَ��يْ��ٌت يُ��ِظ��لُّ��ُه��ُم وال َق��تَ��ٌب وال س��رٌج ي��ع��ل��ُه��ُم ف��ال
م��ض��ط��رُب ال��ل��ه ب��الد ف��ي ل��ه ف��م��ا ط��اع��ت��ك��م َف��ْض��ِل ف��ي م��ض��ط��ربً��ا ك��ان َم��ْن
ت��ث��ب ن��ي��ران��ه��ا ع��ل��ى ال��ف��راش ك��م��ا ن��ع��م ق��ل��ت: األع��داءُ؟ َوثَ��َب وق��ائ��ٍل:
َح��َط��ُب ل��ه��ا وُم��ذك��ي��ه��ا ن��ار ف��ال��ب��غ��ي ف��ت��نً��ا أَْوَق��ُدوا ل��م��ا ال��ن��اس ي��ع��ج��ب ال
ل��ج��ُب ل��ه م��ا ب��ج��ي��ٍش زح��ف��ت ك��م��ا ق��رٌب ل��ه م��ا ب��س��ي��ٍف ض��ربْ��َت وك��م

يف بلغه ما الشعر يف يبلغ لم ولكنه شاعًرا، مقطوعاته بعض يف الفاضل كان وهكذا
النقاد، من القدماء لها َفِطَن الفاضل فن من ناحية إىل هنا أشري أن أريد أني بيد النثر.
حوله كان َمْن وأنَّ نثره، ويف شعره يف ظهرت التي املباَلغة يف الشديد إرسافه ناحية وهي
غري فيه، ِمْريَة ال َحقٌّ ذلك يف النقاد قاله وما نهجه، عىل وساروا به اقتََدْوا الشعراء من
أخص من هي بل واملرصيني، مرص عىل جديدة ليست القول يف املبالغة «إن أقول: أني
املرصي الشعر يف املبالغة هذه نجد فنحن عصورها، كل يف املرصية الشخصية خصائص
الحبة من «يعمل العامي: املثل نرى اآلن وإىل العصور، جميع يف املرصية الكتابة ويف

ص٢٤٣. األدب، خزانة الحموي: 45
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جميًعا. املرصيني عند وتغلغلها املرصية املبالغة إليه َوَصَلْت ما عىل واضًحا دليًال قبة»
مسكنه يف يغايل فهو يشء، كل يف ُمباِلغ املرصي إن فأقول: ذلك من أبعد إىل أذهب وربما
يف االجتماعية وحياتنا وتشاؤمه، آماله يف ف ويُْرسِ وأحزانه، أفراحه يف ويبالغ وملبسه،
يشء. كل يف الغلو هذا منها نتعرف أن نستطيع أعيننا أمام واضحة املختلفة مظاهرها
مرص، عىل جديد بيشء يأِت لم فهو وِشْعِره نَثِْره يف باَلَغ قد الفاضل القايض كان فإذا
الذين والُكتاب الشعراء من غريه عنها عرب كما املرصية، الحياة طبيعة عن يَُعربِّ كان إنما

أيًضا.» املبالغة يف أَرسفوا
وشدة الفاضل القايض شعر يف التعقيد يعزوا أن املحدثني الباحثني بعض ويحاول
ذهب ما أنَّ قبل من ذََكْرنَا ولكننا مرص، غري بلد يف نشأ أنه إىل اللفظية بالزينة ولِعِه
تلميذًا كان وأنه الفاضل، قبل كان الذي املرصي الفن عن أُِخذَ إنما الفاضل القايض إليه

إليه. ذهب فيما للمرصيني
أيامه، آخر يف الشعر قول عن أقلع الفاضل القايض فإن يشء، من يكن ومهما
قبل مدحوه طاملا الذين وهم مدائحهم، إليه حملوا الذين الشعراء إىل يستمع أن ورفض
بي ويطول نقده. بعضها إىل َه وجَّ وربما أشعارهم إىل واْستََمَع العامة، الحياة يعتزل أن
مديحه يف أنشدوا عرصه شعراء فكل فيه، قيلت التي املدائح هذه عن تحدثت لو األمر
والوهراني عنني، ابن أمثال هجوه الذين وجود من بالرغم وفضله، بُخلقه واإلشادة
يف ِهجائه يف الكتابة من فأْكثََر الديوان، يف يستخدمه أن الفاضُل َرَفَض الذي الكاتب

املشهورة.46 رسائله

٥٤٤–٦٠٦ه) (سنة مماتي بن األسعد

بن زكريا بن مينا بن املهذب سعيد أبي الخطري بن املكارم أبو الدين رشف األسعد
مدينة من األصل قبطية أرسة سليل النحو هذا عىل فهو مليح،47 أبي بن قدامة أبي
مليح، أبي زمن يف عظيم غالء مرص يف وقع ألنه مماتي؛ ببني األُرسة بت ولُقِّ أسيوط،
مماتي، منهم: واحد كل نادى رأوه إذا فكانوا الفقراء، عىل الصدقة كثري رجًال وكان

أدب. ٢٤ رقم املرصية الكتب بدار خطية نسخة الوهراني، رسائل راجع 46

ص٦٨. ج١، خلكان، ابن 47
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يف اإلدفوي ويُحدثنا كلها. أرسته عىل اللقب هذا وأصبح املرصيني، بني بذلك فاشتهر
قدامة أبي بن زكريا أبي بن مينا اسمه كان هذا مماتي مليح أبا أن السافر48 البدر كتابه
البلور يصبغ بمرص جوهريٍّا كان أنه اإلدفوي ويضيف خلكان، ابن رواه ما خالف عىل
أن استطاع مليح أبا أن ويظهر بالجواهر.49 الخبري إال بينهما يميز فال الياقوت صبغة
ذهب بل الدواوين، بعض يتوىل وأن الفاطمي املستنرص عرص يف مرص برجاالت يتصل

األعمال.»50 من كثري مماتي إىل «وكان القول: إىل ياقوت
اإلنفاق. يف مرسًفا وكان واسعة، إقطاعات ويمتلك ا جمٍّ ماًال يجمع أن واستطاع
أُحِكم عنرب من مصنوعة سمكة ومعه مرص إىل َقِدَم الهند تجار بعض أن عنه ويروى
ثمنًا فطلب منه، ليبيعها الجمايل بدر الوزير عىل فعرضها بالجواهر، عت وُرصِّ ُصنعها
املليح أبو فرآه الوزير، دار من بها فخرج التاجر إىل فأُعيدت دينار، ألف عن ينقص ال
لندمائه: وقال َسِكَر حتى يوًما مليح أبو َب َرشِ أن واتفق دينار. بألف منه فأخذها مماتي
تلك املليح أبو فأخذ وفحم، حديد بمقىل له فجيء بحرضتنا»، يُقىل سمًكا اشتهيت «قد
إال دار بمرص يبَق لم حتى تفوح العنرب رائحة فأخذت املقىل، يف فرتكها العنرب السمكة
يكون أن فخيش تزداد، الرائحة تلك الجمايل بدر الوزير وشم الرائحة، تلك ودخلتها
منهم طلب شيئًا يجدوا لم فلما يفتشوها، أن ُخزَّانه من فطلب خزائنه، يف َوَقَع حريق
الفاعل هذا وقال: القضية، فاستعظم اليقني بالخرب فجاءوه الرائحة، هذه ِرسَّ يعرفوا أن
كان فلما هذا، مثل يفعل أن أمكنه حتى دوني بالدنيا واستبد أموايل أكل قد الصانع
رشاء — مرص ملك وأنا — أنا أستعظم ويحك! له: وقال مغضب وهو إليه دخل الغد
تقليها، حتى يقنعك ال ثم أنت، فتشرتيها لثمنها، استكثاًرا فأتركها العنرب، من سمكة
وفعلت. إليك أموايل بيت نقلت وقد إال هذا َفَعْلَت ما مرصية، دينار ألف ساعة يف وتُذِهب
نصف سلطان اليوم فإنك لك، ومحبة عليك غرية إال هذا فعلت ما وهللا مماتي: له فقال
ويخربه امللوك، بعض إىل بها يُذَْهب أن فخفت ملك، إال يشرتيها ال السمكة وهذه الدنيا،
احتقاًرا إال تركتها ما أنك وأُعلِّمه األمر، أعكس أن فأَرْدُت تشِرتها، ولم استعظمتها بأنك
عند ويعظم ِذْكُرك بذلك فيشيع وأحرقها، اشرتاها ُكتابك من نرصانيٍّا كاتبًا وأن لها،

ص١١٤. 48

ص١٩٨. السابق، املرجع نفس 49
ص١٠٤. ج٦، األدباء، معجم 50
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زاد كما ثمنها بضعفي له َوأََمَر منه ذلك الجمايل بدر الوزير فاستحسن َقْدُرك. امللوك
بدر عرص يف يعيش كان مليح أبا أن عىل تدل فهي القصة هذه صحت فإن رزقه.51 يف
فاستطاع وكياسة، فطنة ذا وكان ولؤم، دهاء ذا وكان ُكتابه. من كاتبًا كان وأنه الجمايل،
مماتي لقب ولعل الفعيل. وحاكمها األول الدولة وزير قلب إىل يصل أن املزايا هذه بكل
مرص. يف الحكم لزمام الجمايل بدر بتسلم انتهت التي املستنرصية الشدة أثناء عليه أُطلق
كان املعروف الشاعر مكنسة ابن أن املرصية الرسالة يف الصلت أبي بن أمية ويذكر

منها: بقصيدة رثاه مكنسة ابن وأن الشعراء، من وغريه هو املليح أبي إىل منقطًعا

ال��َم��ِل��ي��ِح أب��ي َم��ْوت ب��ْع��د ِت��ي ح��ي��ا م��ن ��ي أَُرجِّ م��اذا
ال��م��دي��ِح ش��م��ُس وُك��وِّرت ِت ال��م��ك��رم��ا س��م��اءُ ُط��ِوي��ت
ال��ش��ح��ي��ِح وال ال��رج��ال م��ن ـ��يِّ ـِ ال��دن�� ب��ال��ن��ك��س ك��ان م��ا
ال��م��س��ي��ِح ِدي��َن ب��ه غ��دروا ب��ع��دم��ا ال��ن��ص��ارى ك��ف��ر

ال فالتاريخ قتله، يف سببًا كانوا ربما مرص أقباط أن عىل نستدل املقطوعة هذه فمن
به. غدروا الذين النصارى ِهجاء يف رصيح هنا الشاعر ولكن الرجل، هذا موت عن يُحدثنا
بدر بن األفضل الوزير عطاء من مكنسة ابن الشاعر يُْحَرم أن يف سببًا الرثاء هذا وكان
رجاؤك ذََهَب الوزير: له فقال توليته، بعد مادًحا إليه دخل الشاعر إن يقال إذ الجمايل؛
الوزير بالط عن بعيًدا وظل مدائحه، يقبل ولم إلينا؟ بك جاء الذي فما مليح، أبي بموت
التي مماتي بني أرسة رأس هو هذا مليح أبو وكان تويف.52 أن إىل الرثاء هذا بسبب
ديوان يتوىل فكان الخطري أما املهذب. بن أسعد وابنه الخطري املهذب اثنان: فيها نبغ
واألصح الخراج،55 عىل بل وقيل: اإلقطاعات،54 ديوان عىل كان بل وقيل: الجيش،53
بحريته يتمتع وظل الفاطمي. العرص أواخر يف بمرص الجيش ديوان عىل كان أنه عندي

بعدها. وما ص١٠٤ ج٦، األدباء، معجم ياقوت: راجع 51

بعدها. وما ص١٨٨ الفاطمية، مرص أدب راجع 52

ص١١٣. ج١، الخريدة، 53
ص١٠٩. ج٦، ياقوت، 54

ص١٦٠. ج٢، املقريزي، خطط 55

208



الشعر مداِرس

عمله يف يترصف مماتي بن الخطري أن وَعِلَم شريكوه، الدين أسد استوزر أن إىل الدينية
الديوان، عن َفُه وَرصَ الذؤابة، ورفع الزنار، وشد النصارى بغيار وأمره فنهاه، غيار، بال

اليمني: لعمارة يُنسبان البيتني هذين إن وقيل: الخطري، يقول ذلك ويف

ال��م��ص��ط��ف��ى ُس��نَّ��ة ف��ي��ن��ا ي��ح��ف��ظ َع��ْدلُ��ُه وَم��ْن ال��دي��ن أس��د ي��ا
ال��ق��ف��ا56 ك��ش��ف ي��وج��ب ال��ذي ف��م��ا أوس��اط��ن��ا ش��دَّ غ��ي��اًرا ك��ف��ى

ره وأمَّ عنه الوزير فعفا الوزير، يد عىل وأسلموا وأوالده هو مماتي بن الخطري فبادر
منها: بأبيات الذروي ابن الوجيه فهجاه ذلك، بعد َفُه َرصَ ثم مدة، اإلقطاعات ديوان عىل

أح��َم��ْد دي��ن ف��ي ل��رغ��ب��ٍة ـ��ر ال��خ��ط��ي��ـ ال��ش��ي��خ يُ��ْس��ِل��م ل��م
َس��ْرَم��ْد ال��دي��واَن ل��ه يُ��بْ��ِق��ي م��ح��اَل��ُه أن َظ��نَّ ب��ل
أح��َم��ْد57 ف��ال��ع��ود ف��دي��ن��ه ـ��ُه ـْ َع��ن�� َص��َرُف��وُه ق��د واآلن

وأسلم، قبطيٍّا أيًضا وكان العادل، امللك وزير النحال ابن يف يتغزل الخطري وكان
فيه: قوله فمن

ب��اري��ِه ال��ع��رش َربَّ س��بَّ��ْح��ُت م��ق��ب��ًال أت��ى ل��م��ا وش��ادن
ِف��ي��ِه58 ف��ي ال��ش��ه��د أن أي��ق��ن��ت خ��ده ف��ي ال��ن��م��ل رأي��ت وُم��ذْ

جميل صبي الدرب آخر يف وكان الدين، نور درب أول يف يسكن النحال ابن وكان
الخطري: ذلك يف فقال زنبور، بابن يُْعَرُف نرصاني الوجه

ب��ال��زن��ان��ي��ِر أوس��اط��ه��م م��ش��ددة ش��م��ردٍل ك��ل ال��دي��ن ن��ور درب ح��وى
ل��ل��زن��اب��ي��ِر59 س��ادت��ي ي��ا وآخ��ره م��ن��زل وال��ن��ح��ل ل��ل��ش��ه��د ف��أول��ه

اإلسالم. بعد النرصانية شعراء وكتاب ص١١٠. األدباء، معجم ياقوت: 56
ص١٠٩. ج٦، األدباء، معجم ياقوت: 57

بعدها. وما ص٣١٥ ج١، الخريدة، العماد: 58
ص١١. ج٨، األدباء، معجم ياقوت: 59
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أيًضا: قبطي غالم يف وله

م��ظ��ل��وَم��ا ك��ان ك��ال��ش��م��س ق��ي��ل إن رش��أ ف��ي ال��ع��اذل��ون ي��ظ��ل��م��ن��ي
م��رس��وَم��ا60 ه��واه ب��ق��ل��ب��ي ح��ل ي��ده ف��ي ال��ص��ل��ي��ب رس��م ح��ل ُم��ذ

األيوبي: الدين صالح مدح يف الخطري قول ومن

م��ك��ي��ُن ال��ف��ؤاد ف��ي س��ل��ي��م��ي م��ك��ان ش��ج��وُن ال��ح��دي��ث إن أع��اذل��ت��ي
َل��َخ��ئ��وُن إذن إن��ي وأت��ب��ع��ه ال��ح��ش��ا ت��م��ل��ك ال��ت��ي ف��ي ع��ذًال أأس��م��ع
ق��ط��ي��ُن ي��ِخ��فَّ أن إال ال��م��وت ه��ل أح��ب��ٍة دار ق��رب إال ال��ع��ي��ش ه��ل
وأن��ي��ُن زف��رة إال ال��وج��د م��ن م��زاره��ا ش��ط م��ن��ذ ل��ف��ؤادي وه��ل
ج��ف��وُن َل��ُه��نَّ يُ��خ��ل��ق ل��م ع��ي��ون��ي ك��أن��م��ا م��ن��ه��ا ال��ن��ج��م رق��ي��ب أب��ي��ت
ج��ب��ي��ُن م��ن��ه الح َش��ْع��ٍر دج��وج��ي بَ��ْدُرُه َالَح إذ ال��ل��ي��ل ظ��الم ك��أن
ع��ي��وُن ال��م��ن��ام م��ن��ه��ا َه��َج��َرْت ف��ق��د غ��ي��رًة ال��ب��در ت��رُق��ب ال��ث��ري��ا ك��أن
ظ��ن��وُن خ��ام��رت��ه م��روٍع ف��ؤاد أُْف��ِق��ِه م��ط��ال��ع ف��ي س��ه��ي��ًال ك��أن
م��ص��وُن ح��ش��اه ف��ي س��رٍّا ال��ل��ي��ل ل��دى وتَ��ْج��تَ��ِل��ى أوانً��ا ت��ب��دو ال��س��ه��ا ك��أن
ط��ع��ي��ُن ال��س��م��اك ب��خ��ط��ي ك��م��ي ك��أن��ه��ا ح��ت��ى ال��ج��وزاء م��ال��ت وق��د
ي��ب��ي��ُن61 ال��ص��ب��اح ك��ان م��ا ول��واله ن��وره��ا ل��ل��ش��م��س ال��دي��ن ص��الح ك��أن

اختياره ُحسن وعىل شعوره، ورقة الشاعر هذا ِحسِّ دقة عىل تدلنا القصيدة فهذه
تعطينا التي الكثرية التشبيهات هذه ثم املوسيقى. مع املعنى فيه يتالئم الذي للفظ
سهاد ويف وزفرة، أننٍي يف َوْجِده ِمْن فهو حبيبه، فارقه الذي العاشق لهذا مختلفة صوًرا
القمر الح بينما األفق يف انترش وقد الليل ظالم وتشبيهه جفون، لها يُخلق لم عيونه كأن
األسود، َشعره به أحاط وقد يُْسِفر عندما الحبيب بوجه الظالم هذا وسط يف السماء يف
كوكب وهذا تنام، ال الغرية هذه وجعلتها منه غرية يف وكأنها القمر إىل ترنو الثريا وهذه

ص١١٤. ج١، الخريدة، العماد: 60

ص١١٥. ج١، الخريدة، العماد: 61
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السها نجم وهذا واألوهام، الظنون تساوره مرتاع خائف كأنه َوِميُضه يرتعش سهيل
كوكب وهذا أحد، عليه يَطَِّلع أن يريد ال ا ِرسٍّ يحفظ الذي ذلك كأنه ويختفي يبدو حينما
لنا َرَسَمَها املختلفة الصور هذه كل السماك. يطعن الذي املقاتل ذلك وكأنه الجوزاء
واسع ا، حقٍّ الحس دقيق فنانًا كان أنه عىل تدلنا التي الدقة تلك يف مماتي بن الخطري
من الغرض إىل ولباقة رقة يف الشاعر هذا تخلص كيف انظر ثم فنه. يجيد الخيال،
ينبلج كان ما لوالها التي بالشمس الدين صالح فشبه الدين، صالح مدح وهي القصيدة
فنه. من املتمكن الفنان شأن وِرْفق سهولة يف بعًضا بعضها يتلو صور ذلك كل الصباح،

هجرية. ٥٧٧ سنة رمضان ٦ يف الخطري وتويف
طويلة مدة فيه وتصدر الجيش ديوان عىل أباه خلف فقد مماتي بن األسعد أما
العزيز، وابنه الدين صالح أيام الدواوين هذه عىل واستمر املال، ديوان إليه وأُضيف
فضله، عىل ونبه ِذْكره، من وأشاع لديه، وكرم عنده، فحظي الفاضل بالقايض واختص

منها: قصائد بعدة ومدحه باسمه، ُكتب عدة الفاضل للقايض وصنف

ج��ل��ن��اِرْه م��ن ال��ق��ل��وب ن��ار ُج��لُّ الح��م��راره اض��ط��راب��ن��ا ف��ي ت��لُ��م ال
ِع��ذاِرْه اع��ت��ذار ل��وال ط��رف ك��ل م��ن��ه يُ��ق��ب��ض ي��ك��اد ح��دٌّ وْه��و
ُخ��م��اِرْه ح��دي��ث ط��رف��ه روى ُم��ذ ُم��داٍم ُرض��اب م��ن��ك��ًرا رأى م��ا
اض��ط��راِرْه اض��ط��رام ت��ط��ف��ئ ق��ب��ل��ة ل��م��ري��ٍد راح��ٍة م��ن ف��ي��ه ل��ي��س
وان��ه��م��اِرْه ان��ه��م��ال��ه ف��ي ل��ل��ح��ي��ا ُم��ض��اٍه ف��ي��ه ال��ح��ي��اء أن غ��ي��ر
ب��ح��اِرْه ان��ف��ج��ار ك��ف��ه ف��م��ن د ال��ُج��و أوج��د ال��ذي ال��ف��اض��ل أوج��دا
إي��ث��اِرْه ع��ل��ى أت��ى أن إل��ى ـ��د ـْ ل��ل��َم��ج�� ال��م��ش��يِّ��د ال��س��ي��د ذل��ك
ن��ه��اِرْه ب��ه��ار ب��ه ض��ح��وًك��ا ـ��ر ال��زه��ـ بَ��اِس��م ب��اس��م��ه ال��ده��ر غ��ذا َم��ْن
ان��ت��ظ��اِرْه62 ش��وك ان��ت��ظ��ام يَ��ش��ن��ه ل��م وع��د وْرد ِب��ره م��ن ي��ط��ف��ن��ا ل��م

يف الفتًا ظهوًرا َظَهَر الذي التصنع وذلك التكلف هذا املقطوعة هذه يف الحظت ولعلك
ذكرنا كما — الجناس إىل يميل يكن لم األسعد أن من فبالرغم املقطوعة، تلك من بيت كل

ص١١٣. ج١، الخريدة، العماد: 62

211



األيوبيني عرص يف الشعر يف دراسات

الذي الفاضل القايض يمدح كان ألنه يستخدمه؛ أن إىل اضطر هنا ولكنه — قبل من
النحو هذا وعىل يعشقه. الذي بالفن األسعد فخاَطبَُه اللفظي، التالعب هذا يعشق كان

الفاضل. مدح كلما األسعد ينشد كان الشعر من
العادل، للملك شكر ابن َوَزَر أن إىل ديوانهم وعىل باأليوبيني متصًال األسعد يزل لم
شكر، ابن عىل رئيًسا األسعد كان منذ قديمة عداوة األسعد وبني الجديد الوزير بني وكان
بُكلِّيَّتِه فأقبل الوزارة، إليه صارت أن إىل عليه شكر ابن فحقدها يهينه، كان ما وكثريًا
هذا إىل األسعد فيها اطمأن كاملة سنة ملدة الدواوين جميع إليه وفوض األسعد، عىل
أعماَل َل وأَوَّ عليه، دسها مؤامرات بعد الدفني حقده الوزير أظهر ثم الجديد، الوزير
فيها، َوْجه له يكن لم جمة بأموال وطالبه شنيعة، نَْكبة إِثِْرَها عىل نََكبَُه تأويالٍت األسعد
العام الطريق يف داره باب عىل املطالبة يف وُعلَِّق وآذوه، فطالبوه الجنود عليه وأخال
تحيل له: قيل باملال الوفاء يستطيع ال أنه الجند رأى فلما واحد، يوم يف مرة عرشة إحدى
استْجَديُْت أُْطِلْقُت إن ولكن عندي، له َوْجَه فال املال أما األسعد: فقال املال، هذا ونَجم
وبقي عليه، املال َط ُقسِّ أن بعد فأُطِلق واحد، درهم أخذتموه ما بعد يل فليس الناس، من
مدة هناك وأقام القرافة، يف مقربة يف فاختفى عليه القسط بعض حل أن إىل قصرية مدة
لحقه الطريق يف هو وبينما الشام، إىل قاصًدا فهرب عليه، األمر ضاق حتى كامل عام
عني اختفاءك أن تحسب ال فيه: يقول الوزير من هو فإذا مكتوبًا، إليه َسلََّم ُمِجدٌّ فارس
يوًما، يوًما تأتيني كانت أخبارك أن فاعلم مكانك، أين وال أنت، أين أدري ال بحيث كان
فرأيتك واطلعت هناك اجتزت وأنني كذا، يوم منذ بالقرافة املادرائيني قبور يف كنت وأنك
قد أنك علمت ولو َلَفَعْلُت، َك َردَّ أَرْدُت ولو َخَربََك، َعَرْفُت هاربًا خرجت ملا وأنك بعيني،
نفسك، معه أُتِْلَف أن يبلغ مما عندي ذنبك يكن ولم تركتك، ملا حاٌل أو مال لك بقي
تظن فال البالد، يف ممجًجا غريبًا، فقريًا، خائًفا، تعيش أدعك أن مقصودي كان وإنما
هذا األسعد قرأ فعندما هللا. دعة غري إىل فاذهب عيلَّ، لك ْت َصحَّ بمكيدة مني هربت أنك

القصة: هذه يف أنشد وقد حلب، وصل أن إىل مبهوتًا بقي الخطاب

ال��زم��ْن اع��ت��دل ل��و رأًس��ا راف��ًع��ا ب��ه أك��ن ول��م ال��ص��ف��ي ود ل��ي تَ��نَ��كَّ��َر
ال��وط��ْن ل��ه ت��رك��ت ش��خ��ٍص م��ن وح��ْس��بُ��ك وس��اءن��ي ان��خ��ف��اٍض ع��ن��د ع��ال ول��ك��ن
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محنته: إبان أيًضا وقال

ال��ع��واِذْل ع��ل��ى وتُ��ق��ب��ل��ن ة ال��وش��ا م��ن تَ��ْق��بَ��َل��نَّ ال
ه��واِط��ْل ل��ه��ا وال��دم��وع ك ِب��بُ��ْع��ِد ج��ن��ت ق��د ف��ال��ع��ي��ن

الظاهر امللك عرف وعندما داره، يف ونزل األكرم الدين جمال بالوزير هناك واتصل
ست سنة بحلب تويف أن إىل يستعمله، أن دون رزًقا عليه أجرى خربه الدين صالح بن

للهجرة. وستمائة
تلقني كتاَب كتبه من ياقوت ويَذُْكر املؤلفني، األدباء من مماتي بن األسعد كان
ذلك وهو — الذهب سالسل كتاب النثر، علم كتاب الشعر، ِرس وكتاب الفقه، يف التفنن
القايض فسماه يُذكر، باليشء اليشء بعنوان أوًال وكان الفاضل، للقايض أَلََّفه الذي الكتاب
يف الدجاج قرقرة كتاب ظريف، البن األفعال تهذيب كتاب — الذهب بسالسل الفاضل
بسام، البن الذخرية لطائف كتاب قراقوش، أحكام يف الفاشوش كتاب الحجاج، ابن ألفاظ
كتاب الذخائر، أخاير كتاب الدين، صالح سرية كتاب االعتبار، ومالذ األفكار مالذ كتاب
غري إىل — حلب عليه َقدَم عندما الظاهر امللك باسم أَلََّفه — الجار حفظ يف النجار كرم
تصانيف «وله بقوله: الُكتب هذه ياقوت ويصف ياقوت. ذََكَرها التي الُكتب من ذلك
تكن لم األكابر، عىل ويعرضها تجري، وقائع معرض ويف التأدب، قصد بها يقصد كثرية

وأرضابه.»63 الثعالبي بتصانيف شبيهة كانت إنما علمية، إفادة مفيدة
والثاني ودمنة، كليلة نظم كتاب األول خلكان: ابن ذََكَرُهما كتابني ياقوت يذكر ولم
عطية. سوريال الدكتور األستاذ نرشه الذي الدواوين قوانني كتاب القيِّم: الكتاب ذلك

ُكتاب من كاتبًا أو فحسب شاعًرا يكن لم األسعد أن عىل نستدل كله هذا من
فهو شعره أما النكتة. حلو البديهة رسيع كان كما مؤلًِّفا، أديبًا كان إنما املالية، الدواوين
الشعراء من غريه درجة إىل يرتفع لم جملته يف ضعيف — الفاضل القايض شعر مثل —

ص١١٧. ج٦، ياقوت، 63
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َعَلم السديد ينشد وهو إليه فانظر إليه، اضطر الذي التكلف بسبب وذلك املعارصين،
رفاعة: ابن الرؤساء

ي��خ��َش��ْع ال��ب��ي��ن ش��ق��وة م��ن وف��ؤادي ي��خ��ش��ى ال��ب��ي��ن ُش��ق��ة م��ن ق��ل��ب��ي إن
ت��ط��َم��ْع ت��ط��م��ح ق��ب��ل م��ن ل��ح��اظ��ي إذ س��ق��ام��ي ب��ط��ول ي��ق��ض��ي وم��ق��ام��ي
��ْع ت��وقَّ م��ا ال��ق��ل��ى م��ن ويُ��ري��ه َع��ُدوِّي يَ��ُس��رُّ ف��ي��م��ا وغ��دوِّي
م��ه��يَ��ْع غ��ي��ر ف��ي أس��ي��ر ك��م ف��إل��ى ص��ب��ري ال��ص��ب��اب��ة ف��ي ِع��ي��َل ول��ق��د
ْع ي��ت��ن��وَّ ُح��ْس��نُ��ه��ا ك��ان إذ ووس ال��ط��ا ت��ش��ب��ه ب��غ��ادٍة ص��بٌّ أن��ا
��ْع يَ��تَ��َج��مَّ دره أن ل��و ـ��ن��ب ـْ األش�� ث��غ��ره��ا ك��أن��ه ل��ف��ظ ذات
ت��ت��َم��نَّ��ْع ح��ال��ٍة ك��ل ف��ي ف��ْه��َي ق��ري��ٌب رق��ي��ب ُع��ج��ب��ه��ا م��ن ِل��َي
أَْه��َج��ْع ل��ْس��ُت ل��ه م��ن��ع��ه��ا م��ن ِص��ْرُت ح��ت��ى ال��زي��ارة ط��ي��ف��ه��ا َم��نَ��َع��ْت
ي��نْ��َف��ْع ك��ان ل��و ف��ق��ل��ت ب��ج��م��اٍل اس��ت��ق��ل��ْت غ��داة دم��ع��ي واس��ت��ق��لَّ��ْت
أج��َزْع ألن��ي دم��ٌع ف��ق��ال��وا ـ��ن ال��ع��ي��ـ م��ع��ه ج��رت دم م��ن��ي ه��و
تَ��َص��دَّْع تَ��َص��دَّى م��م��ا وف��ؤادي وولَّ��ت ع��ل��يَّ ُس��ق��ًم��ا َولَّ��ت ث��م
ي��وَش��ْع أن��ت م��ا ه��ي��ه��ات ف��ق��ال��ت ل��ل��ص��ب ش��م��س ي��ا وق��ف��ِت إال ق��ل��ت
ْع ي��ت��ف��رَّ س��اع��ة ك��ل ف��ي س��م ال��ق��ا أب��ي ك��ف��ض��ل ب��ه��ا وغ��رام��ي
��ْع ت��ت��وشَّ دروج��ه ف��خ��ل��ن��ا ـ��ر ال��ن��ث��ـ ل��ف��ظ��ه ف��ي ال��ري��اض أران��ا ك��م
��ْع64 ُم��َرصَّ ب��ل ُم��َص��رَّع ق��ري��ٍض ف��ي ب��دي��ٍع م��ع��نً��ى ُم��دام وس��ق��ان��ا

القصيدة، يف واضحة فصناعته الشاعر، هذا ضعف عىل التعليق عن غنى يف لعيل
أن نستطيع طبيعته عن وصادرة التكلف من خالية مقطوعات الشاعر لهذا أن غري

الروضة: جزيرة يصف قوله ذلك فمن الطبيعي، فنه فيها نلمس

ات��ص��الُ��َه��ا ف��ي��ِك ال��ل��ذات زال��ت وال م��س��رة ع��دت��ك ال ِم��ْص��ٍر ج��زي��رة
ووص��الُ��َه��ا َه��ْج��ُره��ا وي��ح��ي��ى ي��م��ي��ت ب��انَ��ٍة غ��ص��ن ع��ل��ى ش��م��س م��ن ف��ي��ِك ف��ك��م

ص١٠٤. ج١، الخريدة، العماد: 64
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ج��م��الُ��َه��ا ف��ي��ه��ا ال��م��وج وم��خ��ت��ل��ف��ات ه��وادًج��ا أْض��َح��ْت ال��ن��ي��ل ف��وق م��غ��ان��ي��ِك
ِظ��َاللُ��َه��ا65 ال��ض��الل أه��ل ع��ل��ى ت��رف َج��نَّ��ٌة أن��ك األش��ي��اء أع��ج��ب وم��ن

الخليج: وصف يف وقوله

َم��َس��رَّْه ل��ل��رائ��ي ف��ي��ه ول��ك��ن ص��ق��ال ل��ه ك��ال��ح��س��ام خ��ل��ي��ج
ال��م��ج��رَّْه66 ف��ي ن��ج��وم ك��أن��ه��م��و ف��ي��ه ت��ع��وم ال��ِم��َالَح ب��ه رأي��ُت

يتعمدون عندما شعرهم يضعف والُكتاب الشعراء مدرسة شعراء جميع نرى هكذا
طبعهم. إىل يعودون عندما شعرهم ويرق والتكلف، الزينة

ص٢٠٧. ج٢، املحارضة، حسن السيوطي: 65
السابق. املرجع نفس 66
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خامتة

األحداث بتعدد وموضوعاته أغراضه َدْت تعدَّ األيوبي، العرص يف الشعر حياة كانت هكذا
الزمان، من القرن هذا يف مرص عىل طرأت التي واالجتماعية واالقتصادية السياسية
أمام املرصي الشعب به شعر الذي التعبري ذلك هو دقيًقا؛ تعبريًا الشعر عنها َ َعربَّ
اتصل إنما فحسب، والسالطني باألمراء متصًال الشعر يكن لم الجسام. األحداث هذه
نواحيها، جميع من املرصية للحياة مرآًة املرصي الشعر نرى أصبحنا الحياة. بصميم
يتصلون وبدءوا امللوك عن اليشء بعض الشعراء انحرف فقد فقط، لُحكَّامها مرآة وليس
أيًضا واتصلوا ببعض، بعضهم اتصل كما الدواوين، ورؤساء األقاليم، ووالة بالوزراء،
أن يجب التي الهامة التاريخية الوثائق من العرص هذا ِشْعر فأصبح الشعب، ببقية
والنصف السادس القرن من األخري النصف يف املرصية بيئتنا تصوير يف عليها نعتمد

الهجرة. قرون من السابع القرن من األول
فنونًا أَْوَجَدْت الفرتة هذه يف بالبالد َمرَّْت التي األحداث هذه أن كله ذلك إىل أَِضْف
نحو العرصعىل هذا يف ُوِجدت إنما َقبْل، من بيئاته كل يف العربي أدبنا يعرفها لم جديدة
َخرْيِها اإلسالمي، بالعالم َحلَّْت التي التطورات هذه عن ًا معربِّ الشعر فكان ذََكْرنَاه، ما
الشعراء فوجدنا لها، الفن إخضاع من املرصية البيئة به طالبت ما مع هذا ورشها،
من بدًال املقطوعات وإىل الحلوة، الُفكاهة وإىل الرقيق، السهل األسلوب هذا إىل يتجهون
بيئة بتأثري كان ذلك كل الطويلة، من بدًال املجزوءة أو الخفيفة األوزان وإىل القصائد،
أخص من تُعتََربُ التي املبالغة تلك شديدة، مبالغة من نراه ما ثم اللينة. السهلة مرص
املرصيني شعر يف بوضوح َظَهَر ذلك كل … وأفعالهم أقوالهم يف املرصيني خصائص
مرص تَْفِقْد ولم األكراد، حكم تحت وهي شخصيتها مرص تنَس لم األيوبي. العرص يف
حربيٍّا خضعت إن مرص، هي فمرص عنها، أغراب يحكمها كان حينما قوتها أو كيانها
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أو لهم، هي تخضع أن دون لها، تُْخِضَعُهْم وأن تهضمهم أن تستطيع فإنها للفاتحني
وهي عليها تتجدد أحداث التاريخية: عصورها كل يف مرص هي وهذه فيهم، هي تفنى
تفقد ال الجبل، يف النمل يؤثر كما إال األحداث تلك فيها تؤثر ال الراسخ، كالطود صامدة
من وتخرج والنوائب، األحداث من هي تسخر إنما األيام، وتوايل الزمان مع شخصيتها
قوة ويف الَقَدر، من سخرية يف الدهر، مدى كذلك مرص وستظل انترصت، وقد حادثة كل

شخصيتها. عىل ومحافظة اعتزاز ويف تُْقَهر، ال كامنة
يسعني وال العرص، هذا يف الشعر حياة إظهار إىل ْقُت ُوفِّ قد أكون أن أرجو وبعد،
وحسن أحمد، يوسف وأسامة اس، النحَّ جابر أحمد الطلبة: أبنائي إىل شكري أقدم أن إال
وما زمالئهم، سبيل يف بوقتهم تضحية من أْظَهُروه ملا الرشقاوي؛ الجواد عبد دسوقي
الوقت هذا يف أتمه أن إىل اْضُطِرْرُت الذي الكتاب هذا عليهم أُميل وأنا تعب، من تجشموه
ال مما املطبعة، تجارب تصحيح من به قاموا وما الطلبة، مصلحة عىل ِحْرًصا القصري

بذلوه. بما وإعجابي لهم ذلك أَذُْكَر أن إال يسعني

حسني كامل محمد
١٩٥٧ سنة ديسمرب ١٠ يف الجيزة
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