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الدولة التشيعيفمرصإىلسقوط عن ملحة
الفاطمية

سنة مرص الفاطميون دخل حتى اإلسالمية مرص يف التشيع فكرة تتبَّعنا لنا بحث يف
مذهب عىل كانوا العهد هذا يف مرص مسلمي أكثر أن يف الفكرة: هذه ص وتُلخَّ ٣٥٧ه،1
من الشيعة هؤالء ولكن بالتشيع، يدينون كانوا منهم قليًال وأن والجماعة، السنة أهل
األقطار يف ظهرت التي الشيعة فرق حركات يف إيجابيٍّا اشرتاًكا يشرتكوا لم املرصيني
مرص يف الشيعة حركات صدى عن شيئًا مرص مؤرخو يذكر لم إذ األخرى؛ اإلسالمية
أوارها، خمد ما رسعان الحركة هذه ولكن ١٤٤ه، سنة الزكية النفس محمد حركة سوى
العرص هذا يف للمرصيني يكن ولم مذهبية. أو سياسية، نتائج مرص يف لها تظهر ولم
نراها التي الفلسفات هذه مثل شيعية فلسفة لهم تظهر ولم بهم، خاص شيعي رأي
يف ينحرص يكاد مرص يف التشيع كان إنما والشام، وفارس العراق يف الشيعة فرق عند
مرص يف السنة أهل فعلماء املتطرفني، غري املسلمني من كثري رأي وهذا البيت، أهل حب
دليل وغريهما املحدِّث والنسائي الشافعي وعندنا البيت، أهل يحبون كانوا مرص غري ويف
كان مرص ويف الشيخني، عىل طالب أبي بن عيل يفضل كان من العلماء من بل ذلك، عىل
وغريهما القايض الحداد وابن املالكية املدرسة رئيس الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد

وعمر.2 بكر أبي عىل عليٍّا يفضلون كانوا

M. Kamil Hussein: Shi'ism in Egypt before the Fatimid (i. R. A. Miscellany) Vol. 1. p. 73. 1

العربي). الفكر دار (طبع مقدمة ص٨ الفاطمية مرص أدب يف وكتاب 1948
مرصص٩٩. قضاة عن اإلرص رفع العسقالني: حجر ابن 2



واملماليك األيوبيني عرص يف املرصي الشعر يف التشيع

والجماعة. السنة أهل مذهب عن األعالم هؤالء ينحرف لم ذلك ومع
غري يف كثرت التي الشيعية واملعتقدات التيارات عن بعيدين املرصيون عاش وهكذا
املغرب بالد يف الفاطمية الدولة مؤسس املهدي هللا عبيد ظهر حتى البلدان، من مرص
فريوز، أمثال من دعاته بعض أيدي عىل قبل من مرص دخلت دعوته وكانت ٢٩٦ه، سنة
وكاتبوا ا رسٍّ الدعوة هذه بعضاملرصيني واعتنق نرصوغريهم،3 بن جعفر وأبي عيل، وأبي
قواد وكان املؤرخون، ذكرها التي املتعددة الحمالت هذه املهدي فأرسل مرص، لفتح املهدي
وحفظ حمالتهم، نجاح عىل والعمل لتأييدهم املرصيني من إخوانهم يكاتبون الحمالت هذه
الخليفة هللا بأمر (القائم املهدي بن القاسم أبي قول من شعرية مقطوعة سعد بن عريب
الفاطميني،4 لدعوة استجابوا الذين املرصيني من جماعة بها يُخاطب الثاني) الفاطمي
ولم الفاطميني، حمالت لتأييد املرصيني تحرك عن شيئًا املؤرخون يذكر لم ذلك ومع
فقد الفكرية، الحياة يف أثٌر له كان انتشاًرا مرص يف انترشت الفاطميني عقائد أن نعرف
مالك آراء بني بينهم فيما يختلفون والجماعة السنة أهل مذهب عىل املرصيني أكثر ظل
بمقاالت يقول من أو حنيفة، أبي مذهب عىل كان من بينهم نجد أن وقلَّ والشافعي،

الشيعة. أو املعتزلة،
كتب ٣٥٨ه سنة مرص الفاطمي هللا لدين املعز قواد أحد الكاتب جوهر فتح وملا
يرضونها التي العقيدة اختيار يف حريتهم للمرصيني يرتك أن عىل ونصَّ للمرصيني، أمانًا
ولكن به،5 هللا دانوا الذي دينهم أو مذهبهم تغيري عىل كرًها يحملهم ال وأن ألنفسهم،
فكان املذهبية، عقيدتهم أساس عىل دولتهم قامت فقد األمان، هذا يحرتموا لم الفاطميني
التي املذهبية الصبغة بهذه لحكمهم 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 وظل وعقيدتهم، دعوتهم إىل

خطية (نسخة والقرانات الفرتات منصور: بن وجعفر ص٤٠، املرصي سيبويه سرية زوالق: ابن 3
بمكتبتي).

بمرص). الحسينية املطبعة (طبع ص٤٢ الطربي تاريخ صلة سعد: بن عريب 4

العربي). الفكر دار (طبع ص١٤٨–١٥٣ الحنفا اتعاظ املقريزي: 5
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من سواء جميًعا، املرصيون بها تأثر حتى الفاطمي الحكم طوال املرصيني أذهان شغلت
كثرٍي إىل ُخيِّل حتى والجماعة، السنة أهل بمذهب متمسًكا ظل من أو الدعوة يف منهم دخل
التقاليد ويتبعون الفاطميني بعقيدة يتمذهبون أصبحوا جميًعا املرصيني أن الباحثني من
خضعت التي السنني طوال الفاطمية العقائد بطابع ُطِبَعت قد مرص أن أي الفاطمية،

الفاطميني. لحكم فيها
عوامل عدة هناك فإن مرص، يف متغلغًال كان الفاطمية العقائد نفوذ أن من وبالرغم
الضعف هذا إن قلنا إذا نغايل ال ولعلنا نفوساملرصيني، يف العقيدة إضعافهذه عىل عملت
مرص عىل وفد أن بعد سيما وال ٤١١ه)، سنة حوايل (املتوىف هللا بأمر الحاكم عهد يف بدأ
املرصيني أن نعلم ونحن الفرغاني،6 واألخرم وحمزة، الدرزي، أمثال الحاكم تأليه دعاة
الحاكم وأن هربا، وحمزة الدرزي وأن ٤٠٨ه، سنة األخرم وقتلوا الدعاة، هؤالء عىل ثاروا
حياة خاتمة وكانت املرصيني، من كبريًا عدًدا وقتل الفسطاط، فحرق املرصيني من انتقم
بدأ أن نتائجها من كان ولكن مرص، يف الجريئة اإللحادية الدعوة لهذه نهاية الحاكم
وظهرت واألئمة، اإلمامة عن الدعاة قاله ما كل ويف الفاطميني عقيدة يف يَُشكُّون الناس
السنوات تلك يف سيما وال ٤٢٧–٤٨٧ه باهلل املستنرص عهد يف الفٍت بشكٍل النتيجة هذه
الناس جعلت االنحطاط من درجة وبلغت االقتصادية الحياة فيها ضعفت التي حكمه من
املعصوم اإلمام عقيدة يف املرصيني ثقة فضعفت وزنًا، للعقيدة وال حرمة لإلمام يرعون ال
كانت التي العقيدة وهي العهد، والية النصعىل عقيدة ويف والخلق، هللا بني الواسطة وأنه
وموسوية، إسماعيلية إىل اإلمامية الشيعة انقسام يف وسببًا اإلسماعيلية مذهب أساس
اإلمامة تحويل يف الجمايل بدر بن لألفضل األمر ل سهَّ مما العقيدة بهذه املرصيون فتهاون
الدعوة فانقسمت املستنرص، بن النصنزار صاحب منها وُحرم املستعيل، املستنرصإىل بعد
أحيانًا، الرشقية باإلسماعيلية ُعرفت التي النزارية، اإلسماعيلية هما: رئيسيني فرعني إىل
وإمامهم األغاخانية، أو بالخوجة اآلن ويعرفون أخرى، أحيانًا الحشيشية وباإلسماعيلية
الغربية اإلسماعيلية أو املستعلية، اإلسماعيلية هو اآلخر والفرع املعروف. خان أغا هو اآلن
وزعزعتها العقيدة ضعف عوامل من االنفصال هذا فكان مرصواليمن، يف ظلت التي وهي
له يكن ولم ٥٢٤ه سنة هللا بأحكام اآلمر ُقتل ملا أنَّه ذلك إىل أضف املرصيني. نفوس من

عدد اآلداب كلية (بمجلة حسني كامل محمد نرش الكرماني، الدين حميد ألحمد الواعظة الرسالة راجع 6

.(١٩٥٢ سنة مايو
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جهاته إحدى كانت ُقتل ملا اآلمر أن إىل اليمن يف الدعوة أصحاب الصليحيون ذهب ولٌد،
دخل وأنه هذا، للطيب اإلمامة وأن اآلمر، بن الطيب هو له ولًدا أنجبت وأنَّها حامًال،
جديد فرع بذلك فوِجد عليه، السرت وصاحبة حجته الصليحية الحرة امللكة وجعل السرت
اليوم، إىل االسم بهذا تُعرف تزال وال الطيبية بالدعوة الدعوة هذه وُعرفت لإلسماعيلية،
وإمامهم الدين، سيف طاهر هو املطلق وداعيهم بالبهرة، اآلن يُعرفون الدعوة هذه وأتباع
بيشء املرصيون يعرتف فلم مرص يف أما السرت، دور يف يزال ال اآلمر بن الطيب نسل من
لدين بالحافظ املعروف املستنرص بن محمد بن املجيد عبد وأقيم اآلمر، بن الطيب اسمه
بإمامته االعرتاف فكان ذلك، بعد بإمامته اعُرتف ثم األمر، أول يف املنتظر لإلمام كفيًال هللا
وأن األعقاب،7 يف إال تكون ال عندهم اإلمامة إذ اإلسماعيلية؛ عند اإلمامة أسس عن خارًجا
أن بد ال بل أٍخ، إىل أٍخ من اإلمامة تنتقل وال أبنائه، من عهده وويل حجته عىل ينصُّ اإلمام
اعرتف ذلك ومع اإلمامة، يف حق له فليس إلمام ابنًا يكن لم والحافظ ابن، إىل أب من تكون
استخفافهم زيادة إىل أدى مما اإلسماعيلية، بالعقيدة منهم تهاونًا لهم إماًما املرصيون به
املرصيني. من لها استجابوا ممن كثري نفوس من تزعزعها وإىل وعقائدهم، بالفاطميني

املنعوت السالر بن الحسن أبا الفاطمي الوزير نرى حني بعيًدا ا حدٍّ التهاون وبلغ
عىل بالتسنن يتظاهر ٥٤٤ه، سنة للظافر الوزارة توىل الذي الدين سيف العادل بامللك
دار واتخذها اإلسكندرية إىل السلفي أحمد طاهر أبو الحافظ وصل وملا الشافعي، مذهب
يكن ولم إليه، فوَّضتدريسها مدرسة هناك له وعمر السالر، ابن العادل به احتفى مقامه،
تامة ثقة عىل كان إذا إال الوزير عليه يُقدم ال عمل وهو سواها8 باإلسكندرية للشافعيني
من العقيدة ولتزعزع لضعفهم، وذلك مقاومته؛ يستطيعون ال الفاطمية العقيدة أتباع أن
الهيجاء أبي بن الحسني الدين سيف مع اليمني عمارة قصة وهناك املرصيني، أكثر نفوس
يف الشكَّ أن عىل تدل فإنما يشءٍ عىل دلت إن وهي رزيك، بن طالئع الصالح امللك صهر
كيف ترينا أيًضا عمارة ذكرها أخرى وقصة الدين،9 سيف نفس يف دبَّ الفاطمية العقيدة
لولدي الدعوة تسيري يف يفكرون الكامل وابنه شاور والوزير القوي عبد ابن الداعي كان

خطية (نسخة ٧٩ ورقة واملسايرات واملجالس بمكتبتي)، خطية (نسخة ص٥ ج١ املؤيدية املجالس 7
بمكتبتي).

امليمنية). املطبعة (طبع ص٣٧٠ ج١ األعيان وفيات خلكان: ابن 8
شالون). (طبع ص١٢٦ املرصية النكت اليمني: عمارة 9
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أهل «إن فقال: ذلك، يف عمارة فاستشاروا عدن، إىل الدعوة مركز ونقل عدن صاحب
تربعتم فإذا الدعوة: ألجل ويتولونكم والنجاوي، والتحف، الهدايا، لكم يبعثون إنما اليمن
ضعف مدى عن إليه نذهب ما عىل نسوقها أدلة كلها فهذه حرمتها.»10 هونتم فقد بها
الدعاة بعض نفوس يف حتى الفاطميني، أيام أواخر يف املرصيني أكثر نفوس يف العقيدة

الدولة. رجال وكبار

ص٩٢. السابق املرجع نفس 10
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الفاطميني بعد التشيع

واضًحا التشيع مظهر كان فقد مرص، يف الفاطميني بمذهب حلَّ الذي الضعف هذا ومع
القايض رسمها التي القوية الصورة تلك من ذلك عىل أدلَّ وليس املرصيني، بعض بني
الفاطمية، وبالتقاليد بالتشيع املرصيني تظاهر مدى فيها يصور رسائله، إحدى يف الفاضل

قال: فقد

وإن الرشيعة وأحكام مقموعة، فإنها مجموعة كانت وإن بها السنة كلمة إن
الضالالت وتلك يعلم، ما عىل بها البدع وتلك متحاماة، فإنها ُمسماة كانت
من خالط قد املذهب وذلك ويحكم، اإلسالم بفراق فيه يفتى ما عىل فيها
وتُعظَّم هللا دون من تُعبد آلهة نُصبت قد األنصاب وتلك والدم، اللحم أهله
البالد يف كفروا الذين تقلب غرَّه ملن وويل العباد، شبه عن هللا فتعاىل م، وتُفخَّ
واسعة، وأموالهم كبري، وسوادهم كثري عددهم أجناد وبها البالد، ووصلنا …
والحيلة الكفر، حرب عىل منهم أقدر اإلسالم حرب عىل وهم جامعة، وكلمتهم
عىل يزيد السودان من راجٌل وبها الجهر، يف العزيمة من أنفذ فيهم الرسِّ يف
ساكن إال ربٍّا يعرفون ال كاألنعام إال هم إن أعجام، أغنام كلُّهم ألف مائة
من عسكر وبها أمره، وامتثال ركنه من إليه يتوجهون ما إال قبلة وال قرصه،
َوِشكٌة شوكٌة لهم كانت الجزية، عنهم موضوعة النرصانيَّة عىل باقون األرمن
مداخله، الضالل يف تتلطف داٍع بني من لقصورهم حواش ولهم وحميٌة، وحمٌة
ام وخدَّ األسل، أفعال أقالمهم تفعل كتَّاب بني ومن مخاتله، القلوب وتصيب
ولم الصغري، نملها كرب قد ودولة النحل، سواد الوجوه سواد إىل يجمعون
التدبري، بخطوات فكيف الضمري، يكنُّه ما تمنع ومهابة الكبري، غري فيها يُعرف
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جائرٍة، جاريٍة عادٍة عىل للفرائض وتعطيل ظاهرة، للمحارم استباحة إىل هذا
بغري ي ُسمِّ وُكفر بالتنزيل، هللا مراد غري إىل وُعدول بالتأويل، للرشيعة وتحريٍف
املبارد سحت نسحتهم زلنا فما حكمه، بغري ويُحكم به يُتسرت ورشع اسمه،
املساطري، تحملها ال تدبري بعجائب والنَّهار، اللَّيل تحيُّف ونتحيفهم للشفار،
وال البرش صلة من كان ما توصل، ولطيف األساطري، تحملها ال تقدير وغرائب

1… املقادير إعانة لوال قدرتهم

بمحوها األيوبي الدين صالح قام حني مرص يف الفاطمية الدعوة لحالة صورٌة هذه
كان فقد أيامهم، أواخر يف الفاطميني بالط يف عاش رجل الصورة هذه رسم البالد، من
فكان الدين لصالح واستوزر عليهم، انقلب ثم أرسارهم، عىل مطلًعا كتابهم، من كاتبًا
الفاضل، القايض عن الحديث مجال يف ولسنا الفاطميني، عىل القضاء يف األيمن عضده
والدم، اللحم املرصيني من خالطت قد اإلسماعيلية العقيدة أنَّ وصفه يف يهمنا الذي وإنَّما
يقرأ والذي املقادير، من نجاحه وكان الفاطميني، عىل للقضاء مختلفة تدابري دبَّر وأنه
يف الفاطمية العقيدة بتغلغل الفاضل القايض وصف يروِّعه الفاضل للقايض الرسالة هذه
قد الفاضل فالقايض املرصيني، عند ضعفت العقيدة أنَّ إىل نحن نذهب بينما املرصيني،
صلتهم بحكم وهؤالء وُكتَّاب، دعاة من الدولة رجال كبار من والحاشية القرص وصف
بالغ قد الفاضل القايض إن ثم الفاضل، القايض ذكره ما نحو عىل كانوا الفاطمي باإلمام
الدولة أركان تقويض من األيوبي الدين صالح به قام ما عىل ليضفي هذا تصويره يف
املرصي فالشعب نفسه، الشعب عن الفاضل القايض يتحدث ولم وخطًرا، قيمًة الفاطمية
ما وبني الزمان، من قرنني عن ورثها التي الفاطمية التقاليد هذه بني الهوى ع موزَّ كان
مذهب إىل مرص شيعة من عدد تحول لهذا ضعف؛ من الفاطمية العقيدة هذه عىل طرأ
لصالح سبيل وال بالفاطميني، وتأثره تشيعه عىل آخر عدد وبقي والجماعة، السنة أهل
بالتدابري أو السيف، بحد العقائد من عقيدٍة انتزاع إىل الدين صالح لغري وال األيوبي الدين
يُقتَلع أن اليسري السهل من فليس السابقة، رسالته يف الفاضل القايض إليها أشار التي
إىل التغيري يحتاج إنما البالد، من بلد يف السيايس النظام تغيري بمجرد األديان من ديٌن
إىل نظرنا وإذا فحسب، والبطش القوة تدابري من هي ليست تدابري وإىل عديدٍة، سنواٍت

ص٢٤١. ج١ الروضتني شامة: أبو 1
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يعتنقوا لم الذين هؤالء بني جلَّهم أن فسنجد ونارصوه الدين لصالح استجابوا الذين
أمام وثبتوا والجماعة، السنة أهل عقيدة عقيدتهم، عن يتحولوا ولم اإلسماعييل، املذهب
اإلسماعيلية، مذهب إىل استجابوا الذين هؤالء وبني أئمتهم، وسلطان اإلسماعيلية دعاة
عنها، انحرفوا العقيدة هذه عىل القائمني أن رأوا ملا نفوسهم؛ من عقيدتهم ضعفت ولكن
بعد مطمئنون وهم إسماعيليتهم عن هؤالء فتحول بفروعها، وال بأصولها يعملوا ولم
الخطبة قطع يف الدين صالح ساعدوا الذين من ثالث وفريق نفوسهم، يف الشك دبَّ أن
املوائد، كل عىل يأكلون بأنهم يعرفون الذين هؤالء هم العباسيني إىل وتحويلها للفاطميني
ليشء ال جديد كل أتباع فهم تغيري، كل من اإلفادة ويحاولون ألنفسهم، إال يعملون وال
أعدائها ألدِّ من أصبحوا الفاطمية الدولة رجال من فكثري الجديدة، النظم من اإلفادة سوى
والقايض امللك، سناء ابن والقايض نفسه، الفاضل القايض هؤالء ومن األيوبيني، عرص يف
ال الجهَّ طبقة سيما وال الشعب أما وغريهم. الحباب ابن الجليس القايض وابنا الزبري ابن

إسماعيليتهم. عىل ظلوا فقد
مرص، من التشيع إبادة يف وحركته الدين لصالح مؤيٍد بني املرصيون انقسم هكذا
أن مراًرا هؤالء حاول وقد أئمته، عىل ويبكي الفاطميني أيام يندب بتشيعه مستمسك وبني
الفاطميني إىل البالد يف يدعو كان من آلخر حني من يظهر فكان الفاطمية، الخالفة يعيدوا
سنة يف كان ما ذلك فمن حركته، عىل للقضاء األيوبيني جنود وتخف حوله، الناس فيلتف
القضاة، قايض كامل بن هللا هبة برياسة الفاطمية الدولة رجال بعض قام إذ ٥٦٩ه
اليمني عمارة الحركة هذه يف وأسهم مرص، يف الفاطميني ملك إلعادة بحركة الدعاة وداعي
هذه وامتدت وغريهما، القوي عبد بن إسماعيل بن الجبار عبد والداعي تسننه، من بالرغم
اإلسماعيلية زعيم سنان» الدين «راشد الجبل وشيخ الصليبيني كاتبوا أنهم حد إىل الثورة
نقول كذلك صلبًا، وُقتلوا رؤسائها وُقبضعىل فشلت الحركة هذه ولكن الشام، يف النزارية
القايضالفاضل وصفها التي الحركة وهي باإلسكندرية، القفاص قديد الداعي حركة عن
السنة مذهب عموم عىل اإلسكندرية ثغر أن املوىل به يطرف «وما بقوله: رسائله إحدى يف
قديد يُسمى كفره، عظيًما شخصه، محتقًرا أمره، خبيثًا داعية فيه أن البحث أطلع فيه،
وطبقت دعوته، الشام يف فشت قد املرصية الديار يف خموله مع املذكور وأن القفاص،
يبعثن والنسوان كسبهم، من جزءًا يحملون املعايشفيه أرباب وأن مرصفتنته، أهل عقول
عليه والهجوم له القبض عند باإلسكندرية منزله يف وُوجدت أموالهن. من وافيًا شطًرا إليه
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بها، يخاطب ورقاع اعتذار، عنه ما الذي الكفر ورصيح العذار خلع فيها مجردة كتب
كفره.»2 ورصعه مكره به وحاق أمره، اإلسالم فقد وبالجملة الجلود، منه تقشعر ما فيها
السودان من كبريًا عدًدا حوله الذيجمع أسوان أمري املتوج بن الدولة كنز ثورة ونذكر
امللك إليه فسار قوس، مدينة بلغ حتى بجنوده فتقدم للفاطميني، األمر يعيد أن وحاول
إىل رجاله وهرب الدولة كنز فهزم ٥٧٠ه سنة كثيف جيش يف الدين صالح أخو العادل
إقليم إىل يعودوا ولم السودان يف فاستقروا شملهم، وشتت العادل فطاردهم النوبة،3 بالد
عدد به اتصل عرصه، يف الشعراء مقصد املتوج ابن وكان ٧٩٠ه.4 سنة بعد إال أسوان
سالمة بن أحمد بن هللا وعبد البوالقي،5 الفقيه األسواني محمد بن أحمد منهم نذكر كبري،
ذكرهم الشعراء من وغريهم زريق،8 بن محمد بن هللا وعبد األسواني،7 وسهل الفقيه،6
ضد ثورته يف أنشدوها التي أشعارهم تصلنا لم ذلك ومع السعيد، الطالع كتابه يف األدفوي
الفاضل القايض بقلم رسالة وصلتنا ولكن الفاطمية، الدولة إعادة بها أراد التي األيوبيني
املستيضء الخليفة إىل أرسلها النوبة بالد بعض وفتح األيوبيني جيوش انتصار ذكر يف
الباحثون. إليها فلريجع األعىش،9 صبح يف الرسالة هذه ونجد الدين، صالح عن العبايس
ونادوا بالقاهرة ٥٨٤ه سنة ثاروا مرص يف الشيعة من جماعة أن األثري ابن ويروي
أن منهم ظنٍّا الناس، ينادون الدروب وسلكوا عيل، آل يا عيل، آل يا الشيعة: بشعار ليًال
محبوًسا كان من وإخراج العلوية، الدولة إلعادة معهم ويخرجون دعوتهم يلبون البلد أهل
سمعه، أعارهم وال إليهم املرصيني من أحٌد يلتفت لم ولكن الفاطميني، أرسة القرصمن يف

وأزعجه.10 أمرهم فأهمه الدين صالح إىل بذلك وُكتب أُخذوا، ثم تفرقوا ذلك رأوا فلما

ص٢٢٠. ج١ الروضتني 2
ص٢٤. ج٦ الزاهرة النجوم بردي: تغري وابن ص٣٢٠، ج١ الخطط املقريزي: 3

السابق. املرجع نفس 4
ص٦٦. السعيد الطالع األدفوي: 5

ص١٤٤. املرجع نفس 6

ص١٣٤. املرجع نفس 7

ص١٤٦. املرجع نفس 8
ص٥٠٦. ج٦ األعىش صبح 9

٨٤ه. سنة حوادث الكامل: األثري ابن 10
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داود أنه ادعى الصعيد يف شخص ظهر ٦٩٧ سنة يف السابع القرن أواخر ويف
ومدحه الصعيد، أهل من كبري عدد له فاستجاب لنفسه ودعى الفاطمي، العاضد بن

فشلت. حركته ولكن بعد، سنذكر ما نحو عىل الشعراء بعض
من اإلسماعيلية الفاطمية العقيدة ينتزعوا أن يستطيعوا لم األيوبيني أن ذلك نتبنيمن
الفاطمية، الدولة زوال بعد مرص يف ظل التشيع وأن واحدًة، دفعًة املرصيني جميع نفوس
أن إىل السعيد الطالع صاحب ويذهب الفاطميني، عهد إىل يحنُّون املرصيني بعض وكان
ففي الهجرة، قرون من الثامن القرن حتى بالتشيع تدين كانت مرص يف بأكملها بالًدا
ثم واإلمامية، اإلسماعيلية طائفتان وأهلها فاشيًا، بها التشيع «كان قال: أدفو عن حديثه

قليلٌة.»11 أشخاٌص إال به يتميز يكاد ال حتى ضعف
إسنا وعن وقل.»12 بها خف لكنَّه البشع، بالتشيع معروفٌة «بلدٌة أسفون: عن ويقول
عن حديثه ويف خف.»13 حتى فجف ماشيًا بها والرفض فاشيًا، بها التشيع «وكان قال:
املتوىف مدرستها ومدرس إسنا حاكم الكل سيد ابن هللا عبد بن هللا هبة القفطي الدين بهاء
وإقامة إخماده يف يجتهد زال فما التشيع، بها كان فإنه إسنا، فتح «إنه قال: ٦٩٧ه سنة
الرفضة» فضائح يف املفرتضة «النصائح سماه كتابًا ذلك يف وصنَّف بطالنه عىل األدلة
٦٦٧ه سنة املتوىف العميد دقيق ابن عن حديثه ويف منهم.»14 هللا فحماه بقتله وا وهمُّ
ودعواته، علومه تهم وعمَّ بركاته، عليهم فتمت سعيد، ألهله طالٍع يف الصعيد إىل «أتى قال:
وزال حكيم، أسلوب عىل السنة مذهب فأجرى اإلقليم؛ ذلك يف فاشيًا الشيعة مذهب وكان

ارتياب.»15 وال شك فيه يبق لم حتى الحق وثبت وانجاب، الرفض
قرون من والثامن السابع القرنني رجال من واألدباء العلماء من عدد أسماء وحفظ
عم ابن — األدفوي مهذب بن القادر عبد منهم نذكر بالتشيع، يدينون كانوا الهجرة
التنبيه، أكثر فحفظ بالفقه لالشتغال قوص إىل رحل أنَّه وقيل — السعيد الطالع صاحب
متفقًها محمد بن القايضالنعمان تصنيف الدعائم بكتاب مشتغًال املذهب إسماعييل وكان

ص١٦. السعيد الطالع األدفوي: 11

ص١٧. السعيد الطالع األدفوي: 12
ص١٧. السابق املصدر نفس 13

ص٣٩٧. املصدر نفس 14

ص٢٢٩. املصدر نفس 15
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وكتاب أثولوجيا وكتاب النفس زجر كتاب من ويحفظ الفلسفة يقرأ فيلسوًفا وكان فيه،
عمران بن األغر بن امللك عبد وكان ٧٢٥ه،16 سنة وتويف كثريًا أرسطو إىل املنسوب احة التفَّ
سنة وتويف به مشهوًرا بالتشيع متهًما الرومي ميس الشَّ عن واألدب النحو أخذ الذي
كان النصيبيني الشيباني عيىس بن محمد بن محمد املحدِّث الشاعر وأن ٧٠٧ه،17
سنة املتوىف شواق بابن املعروف منصور بن الحسن الدين جالل القايض أما متشيًعا.18
أن بعد القاهرة إىل ورحل عليه ُقبض ثمَّ الشيعة، مذهب ويدرس يتشيع كان فقد ٧٠٦ه
املتوىف الكندي الوادعي إبراهيم بن املظفر بن عيل أن حجر ابن ويذكر أمواله،19 ُصودرت

يتشيع.20 كان اإلنشاء ديوان يف كاتبًا وكان ٧١٦ه سنة
علماء من بالتشيع يُعرف كان من القصري البحث هذا يف حرصنا لو األمر بنا ويطول
من تُقتلع لم الشيعية العقيدة أنَّ عىل يدلُّ وهذا واملماليك، األيوبيني عرص مرصيف وأدباء
يف الشيعة أصاب مما بالرغم املرصيني بعض عقيدة ظلَّت بل جميًعا، املرصيني نفوس
السنة أهل جمهور علماء به قام مما وبالرغم االضطهاد، ألوان من العرص ذلك يف مرص
املدارس تلك بفضل وآراءهم علومهم املرصيني تعليم يف متواصلة جهود من والجماعة
السبب هي املدارس هذه فكانت عظيًما، انتشاًرا مرص يف انترشت التي السنية املذهبية
إن مستقل بحث يف ذلك وسنبني والسنة، الجماعة رأي إىل مرص يف الشيعة تحول يف األول

هللا. شاء

ص١٧٦. املصدر نفس 16

ص١٨١. املصدر نفس 17

ص٣٥٤. املصدر نفس 18
ص١٧٦. السعيد الطالع األدفوي: 19

ص١٣٠. ج٣ الكامنة الدرر حجر: ابن 20

18



املتشيعني شعر

يظهر التي بعضقصائدهم ُحفظت الشعراء، من كبري مرصعدد يف الشيعة بقايا بني كان
الدين العباسشهاب أبا الشعراء هؤالء من نذكر بها، دانوا التي الشيعية العقيدة أثر فيها
كان بالقاهرة،1 جهاركس بقيسارية التاجر ٧١٠/٦٣٤ه العزازي امللك عبد بن أحمد
ذلك فمن شعره يف تشيعه ويُظهر يتشيع وكان املوشحات، نظم يف سيما وال بارًعا أديبًا

قوله:

ال��ق��ص��ي ال��ك��م��د ودان��ي ع��ل��ي��ه األم��اق��ي دام��ي أب��ت ل��م أن��ا إذا
ش��ج��ي ش��ج��ٍن ذا ف��ي��ه وأص��ب��ح ض��ن��ي��ن وس��ن ذا ف��ي��ه وأم��س��ي
م��ط��ي ب��ن��اج��ح��ة ع��ادت وال رك��اب��ي ب��ق��اف��ي��ة س��ارت ف��ال
ع��ل��ي ب��ن��ي ح��ب أض��م��رت وال ع��ل��ي وال اع��ت��ق��دت ال وإال
ال��ع��ل��ي ال��ش��رف رت��ب��ة ون��ال��وا ال��م��ع��ال��ي أم��د أدرك��وا أن��اٌس
ال��ن��دي 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��زك��ي ال��م��س��ك ل��ط��اي��م ف��ت��ق��ت ك��أنِّ��ي ذك��ره��م ك��رَّرت إذا
ال��ن��ب��ي 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��ي ل��ل��ف��ري��ق خ��الًف��ا وج��ه��را س��رٍّا دي��ن��ه ون��اص��ر
ع��ت��ي ج��ب��اٍر ك��ل وق��ات��ل ع��ن��ي��د ك��ف��اٍر ك��ل وق��اه��ر

املرصية). الكتب دار (طبع ص٣٤٠ ج١ الصايف املنهل املحاسن: أبو 1
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ال��ك��م��ي ال��ب��ط��ل ه��ام��ة أع��ال��ي وب��در ص��ف��ي��ن ي��وم وض��ارب
وع��ي ح��ص��ر ب��ال وغ��ام��ض��ة ول��ب��س م��ش��ك��ل��ة ك��ل وك��اش��ف
ال��زك��ي وف��رع��ه��م ك��أص��ل��ه��م ف��خ��ر ي��وم ع��ل��ي��ه��م أل��ل��ب��اغ��ي
ال��ع��ل��ي وم��ج��ده��م ك��ق��دره��م ال��م��ن��اي��ا ن��ح��و ب��ه��م أل��ل��س��اع��ي
ال��ج��ل��ي ال��ص��ب��ح آي��ة ت��غ��ط��ي ال��دي��اج��ي ال��لَّ��ي��ل ظ��ل��م��ة أت��ق��در
ال��ه��ن��ي ال��ع��ي��ش م��ورد وي��ح��ل��و م��اء ي��س��وغ ال��ح��س��ي��ن ب��ع��د ت��رى
ال��ول��ي ع��ل��ى ال��ع��دو ج��ار وق��د وت��ص��ف��و ت��ح��ل��و ع��ي��ش��ة وأي��ة
ال��وص��ي وال ال��ب��ت��ول ل��ف��اط��م��ة ح��ق��وق��ا ح��ازو وم��ا ظ��ل��م��وا ل��ق��د
ال��م��س��ي ال��ج��ان��ي خ��ط��ي��ة ت��ح��ط وط��ه ي��س آل ي��ا ب��ك��م
ش��ق��ي م��ج��ت��رم ك��ل وي��س��ع��د ع��اص��ي ك��ل ب��ال��ش��ف��اع��ة وي��ح��ظ��ى
ال��ع��ش��ي2 وف��ي ال��غ��دو ف��ي ع��ل��ي��ك��م م��ن��ه وال��رض��وان ال��ل��ه س��الم

يعتنق شاعر من إال تصدر أن يمكن ال املقطوعة هذه يف وردت التي املعاني فهذه
عىل وحزنه بهم، وشفاعته عليهم، الفضائل وإسباغ البيت، آلل فواليته دينًا، له التشيع
يُنشدها ال خالصة شيعية معاٍن هذه كل العلويني، من ُقتل من وعىل عيل بن الحسني
يف الشيعية قصائده من غريها ويف القصيدة هذه يف العزازي ولكن شيعي، شاعٌر إال
بل الفاطميني، شعراء عند نراها كنا التي الشيعية الفلسفية باملعاني يُلم لم ديوانه
عىل املتطرفة غري الشيعة فرق كل بها يقول التي العامة الشيعية املعاني بإيراد اكتفى
كان التي الشيعية الفرقة نتعرف أن علينا الصعب من صار ولذلك مذاهبهم؛ اختالف

العزازي. إليها ينتمي
منصور ابن الحسن الدين جالل اإلسنائي شواق ابن الشاعر عن نقول وكذلك
حسن والصفات، الذات رئيس وكان مدة، وَصحبته «رأيته بقوله: األدفوي وصفه الذي
أمواله ُصودرت كيف ذكرنا وقد علم، الحلم يف له حليًما املكرم نهاية يف كريًما األخالق،
فخر الصاحب بن محمد الدين تاج بالصاحب فاجتمع القاهرة، إىل رحل وأنه لتشيعه
الرجل هذا كان فرفض، اإلنشاء ديوان يف العمل عليه وعرض به هذا فأُعجب الدين،
حب أي الفاطميني، عرص مرصقبل شيعة عليه كان الذي النحو عىل تشيعه وكان يتشيع

أدب. ٤٧٩ رقم املرصية الكتب بدار خطية نسخة العزازي ديوان 2
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املتشيعني شعر

عليهم.»3 طالب أبي بن عيل يقدِّم كان أنه إال بفضلهم، واالعرتاف وتعظيمهم الصحابة
ويصفهم البيت أهل بها يمدح له قصيدة وصلتنا وقد شاعًرا، املتشيع هذا كان ذلك ومع
عن اإلسماعيلية الشيعة علماء يذكرها التي الصفات إىل يكون ما أقرب هي بصفات

يقول: فهو األئمة،

واص��ط��ب��اح غ��ب��وق ب��ي��ن وأن��ا واف��ت��ض��اح��ي غ��رام��ي ي��ح��ل��و ال ك��ي��ف
ال��رم��اح س��م��ر ع��ل��ى ف��اق أس��م��ر ال��ل��م��ا م��ع��س��ول ال��ق��د رش��ي��ق م��ع
ال��ص��ح��اح ل��ت��ع��ل��ي��ل ال��م��رض��ى رف��ع ع��ج��ب��ا ي��ن��ح��و ال��ث��غ��ر ج��وه��ري
م��زاح 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��راح ب��ال��ق��ول اآلف��اق ف��ي ش��اع خ��ب��ًرا أم��ري ص��ار ف��ل��ه��ذا
ج��راح م��ن أس��ي��ر ق��ل��ب ت��ج��ب��روا أع��س��ى ن��ج��د م��ن ال��ح��ي أه��ي��ل ي��ا
ب��راح م��ن ح��م��اك��م ن��ح��و ل��ه م��ا ج��ازم ص��ب ح��ال خ��ف��ض��ت��م ل��م
الح ق��ول س��م��ع��ت��م م��اذا ف��ع��ل��ى س��م��ع��ه واٍش ق��ول ي��ص��غ��ي ل��ي��س
م��اح غ��ي��ر ه��واك��م رس��م ف��ي وه��و وص��ل��ك��م م��ن اس��م��ه وم��ح��وت��م
ال��ص��الح ع��ي��ن بُ��ع��ده ورأي��ت��م ه��ج��ره ف��ي أف��رط��ت��م��وا ف��ل��ئ��ن
ول��ل��س��م��اح ط��رٍّا اإلح��س��ان م��ع��دن ال��ع��ب��ا آل ألول��ي راج ف��ه��و
ال��وش��اح 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��الح أه��ل ح��م��ل��ه ع��ن ع��ج��زت ال��ذي ال��س��ر ف��ي ال��ل��ه أم��ن��اء
ال��ك��ف��اح 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��اح ض��وء ع��ل��ى ي��رب��و ض��وءه��ا س��اح��ات��ه��م ف��ي األن��وار ت��ش��رق
ان��ت��زاح ف��ي ع��ن��ه��م ال��رج��س ف��ج��م��ي��ع ط��ه��ره إذ ال��ل��ه ب��ي��ت أه��ل
ان��ش��راح ف��ي ص��دور م��ن��ا رج��ع��ت ف��ض��ل��ه��م ش��رح��ن��ا ل��و ط��ه آل
وام��ت��داح��ي وث��ن��ائ��ي ق��ري��ض��ي م��ن ق��ي��م��ة وأغ��ل��ى أع��ل��ى أن��ت��م
ورواح وغ��دو م��ق��اٍم ف��ي ال��ح��ص��ا داس م��ن أش��رف ج��دُّك��م
ال��ك��ف��اح ي��وم ف��ي ال��ف��رس��ان ف��ارس ال��ورى خ��ي��ر ب��ع��ده وأب��وك��م

بعدها. وما ص١٠٨ السعيد الطالع 3
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واملماليك األيوبيني عرص يف املرصي الشعر يف التشيع

ج��ن��اح 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 وارث
رج��اح ك��ل ج��م��ع��ه��م ل��رج��ح��ت��م ب��ك��م ج��م��ًع��ا ال��ن��اس ي��ق��اس ل��و
ال��ص��ب��اح 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��رداح 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��اح م��رِّ م��ع األرواح ي��ن��ع��ش ذك��رك��م آل خ��ي��ر ي��ا ف��اس��م��ع��وا
ال��ض��واح��ي ك��ل ال��ض��ح��ى ش��م��س غ��ش��ي��ت م��ا ال��ل��ه ص��ل��وات وع��ل��ي��ك��م
ال��ن��واح4 ب��ت��ك��رار ال��ن��وح أل��ف ط��ائ��ر وغ��ن��ى رك��ٌب وس��رى

عظيًما أمًرا قلدوا قد فاألئمة الشيعة، عقائد ببعض ألمَّ القصيدة هذه يف فالشاعر
الباطنية التعاليم يف أي الرس» يف هللا «أمناء األئمة وأن — اإلمامة مرتبة وهي — شأنه
يُِريُد ﴿إِنََّما القرآنية اآلية شعره يف ن وضمَّ غريهم، عنها عجز والتي عليها ائتمنوا التي
الشيعة ذهب التي اآلية وهي تَْطِهريًا﴾.5 َرُكْم َويَُطهِّ اْلبَيِْت أَْهَل الرِّْجَس َعنُْكُم ِليُذِْهَب هللا
ويصُّ عليٍّا أن ذكر ثم الرسول. بنت فاطمة نسل من البيت أهل يف أُنزلت أنها عىل
فهذه التشيع، أساس هي بل الشيعة، بها يتمايز التي العقيدة وهي ووريثه، النبي
عىل يدل مما اإلسماعيلية، الشيعية باملعتقدات التأثر بعض بها شيعية معتقدات كلها
سنة الشاعر هذا وتويف العقائد، بهذه ودان وعقائدهم الشيعة عن كثريًا قرأ الشاعر أن

٧٠٦ه.
يُعرف لم ٦٧٣ه سنة املتوىف منجي بن عيل بن محمد الشافعي الفقيه والشاعر
عليه ووقف رباًطا بأدفو وبنى التصوف، إىل أيامه أواخر يف اتجه بل تشيع، أنه عنه
العفو ينال البيت أهل بوالية أن عقيدتهم، يف سيما وال الشيعة، بآراء متأثًرا كان وقًفا،6

أولها: التي قصيدته ففي اآلخرة، يف

تُ��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

ص١١٠-١١١. السعيد الطالع 4
.٣٣ آية األحزاب سورة 5

ص٣١٠. السعيد الطالع 6

22



املتشيعني شعر

بقوله: ختمها

ع��داه��ا ع��ذال ن��ح��و وع��دل��ت��م ال��ه��وى ف��ي ع��ل��ي��ه ج��رت��م ول��ئ��ن
ط��ه7 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 تصلنا ولم
املرصيني. بعض نفوس يف قويٍّا كان الشيعة أثر أن عىل لندلِّل أوردناه وإنما

شعبان) ابن (ويقال سليمان بن داود حركة ظهرت ٦٩٧ه سنة يف أنَّه ذكرنا وقد
بمقطوعات الشعراء ومدحه حوله، اجتمعوا الناس وأن لنفسه، فيها دعا التي العاضد، بن
نوفل بن عيل بن محمد بن إبراهيم الشاعر قول ذلك من الفاطميني، عقائد أثر فيها تظهر

هذا: داود مدح يف ٧٣٥ه سنة املتوىف اإلدفوي

ب��اب ك��ل م��ن ال��وج��ود ف��اس��ت��ن��ار ال��ح��ج��اب رف��ع ع��ن��د ال��ن��ور ظ��ه��ر
ال��خ��ط��اب8 ب��ف��ص��ل ع��ن��ه��م ن��اط��ًق��ا ع��ن��ه��م يُ��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 متخذًا األئمة، عىل الفاطمي
— اإلمام داعية أن إىل يشري الثاني البيت ويف استتاره، بعد اإلمام ظهور هو الحجاب»
الدعوة يف الحجة وظيفة أن رأينا وقد الخطاب، بفصل جاءهم — بالبشري عنه عرب الذي
شعراء يتحدث كان كما إذن يتحدث كان فالشاعر الخطاب،9 فصل هي اإلسماعيلية
مرص. يف الفاطمية الدولة زوال عىل تقريبًا ونصف قرن مرور من بالرغم الفاطميني

ص٣١٣. املصدر نفس 7
ص٣١. املصدر نفس 8

املرشع للكرماني: العقل راحة وكتاب ص٢١، الفاطمية مرص أدب كتاب يف ذلك عن كتبناه ما راجع 9

ص١٣٦ حلمي مصطفى محمد والدكتور حسني، كامل محمد الدكتور (نرش الرابع السور من السادس
بعدها). وما
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قطنبة اء الهجَّ املاجن الشاعر أنشد أسفون بلدته يف هذا داود دعوة انترشت وعندما
الدعوة هذه هجاء يف شعبية مقطوعة — هللا هبة بن محمد بن الحسني — األسفوني

فقال: دعاتها وهجاء

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
ب��ق��ر ع��ل��ى ت��ول��ى ت��ي��س م��ن وح��س��ب��ك م��ع��م��م ك��ت��ي��س داع م��ن��ه��م ل��ه��م
ع��م��ر ي��ش��ت��ه��وا ول��م ب��ك��ٍر أب��ا ي��س��بُّ��وا م��ن��ه��م ال��ل��ه أك��ث��ر ال ن��ح��س��ه��م وم��ن
س��ق��ر10 إل��ى ال��ك��اف��ري��ن م��آل ف��إن م��آل��ه��م م��ن ت��خ��ت��ش ال م��ال��ه��م ف��خ��ذ

الدعوة أن نعرف أن نستطيع قطنبة أنشدها التي الشعبية املقطوعة هذه فمن
كانوا وأنهم واملواثيق، العهود يأخذون دعاٌة لها وكان أسفون، بلدة يف بقوة انترشت
سليمان بن داود أن إيلَّ ويُخيل الفاطميون، يفعل كان ما نحو عىل الصحابة يسبون
فإن الرشقية)، (اإلسماعيلية النزارية اإلسماعيلية دعاة أحد وأنه دعي، إال هو ما هذا
دعى وبذلك املستجيبني عن الدين فرائض اإلمام يتحمل أن الدعوة هذه عقائد من
الدين عالء الشاعر وهجاه املسلمني، أكثر عند قبوًال الدعوة تجد لم ولذلك هذا،11 داود

فقال: ٧٣١ه سنة املتوىف الحسني بن أحمد بن عيل األسفوني

آم��اال ع��ن��دن��ا ت��ب��ل��غ ع��ش��ت ال أه��واال ب��ع��ده��ا س��ت��ل��ق��ى ارج��ع
األم��ث��اال ب��س��ي��رك ف��ألض��رب��ن ن��ق��ي��ص��ة ك��ل ف��ي��ه ت��ج��م��ع م��ن ي��ا
األث��ق��اال12 ي��ح��م��ل ال��ح��م��ار وك��ذا ح��ام��ل ل��ل��ت��ك��ل��ف أن��ك وزع��م��ت

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

هذا. داود

ص١١٧. السعيد الطالع 10
ص١٩٧. املصدر نفس 11

ص١٩٧. الطالع 12
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ما العرص هذا يف والشيعة السنة أهل بني النزاع يف حدثت التي الطرائف ومن
الشيعة كان عام كل من اليوم هذا ففي عاشوراء، يف يحدث كان فيما الشعر له سجَّ
البقاع جميع يف الشيعة يتبعها كان التي السنة عىل جريًا عيل بن الحسني مأتم يقيمون
أشعارهم ينشدون الشعراء وكان الفاطمية، مرص يف متبًعا كان ملا وتقليًدا اإلسالمية،
قول ومثل قبل، من ذكرناها التي قصيدته يف العزازي أنشده ما مثل املناسبة هذه يف
اليوم: ذلك يف غزيٌر مطٌر وقع وقد صالح بن أحمد العباس أبي الدين شهاب الشاعر

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��ول13 ب��ن ال��ح��س��ي��ن م��والي رزء ب��ك��ت ال��س��م��وات ح��ت��ى ع��ج��بً��ا!

كحلت وقد اليوم هذا يف يخرجون فكانوا للشيعة، يكيدوا أن أرادوا السنة أهل ولكنَّ
الجزار: الحسن أبو املرصي الشاعر يقول ذلك ويف أيديهم، وخضبت أعينهم

ي��ع��د ل��م ف��ل��ي��ت ال��ح��س��ي��ن، رزء ي��ذك��رن��ي ع��اش��وراء وب��ع��ود
رم��د م��ن ت��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��ب��ت ل��م��س��رة ب��ه وي��ًدا
ب��ال��ك��م��د14 أح��ق ال��ح��س��ي��ن ف��أب��و ب��ه ال��ح��س��ي��ن ُق��ت��ل وق��د أم��ا

األهراء، ناظر الدين شهاب الرشيف داعب الذي هو نفسه الجزار الحسني وأبو
جاريه: من كان ما عنه أخر 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��از ي��ب��ادر ل��م إن ال��ص��م��د ال��ع��ل��يِّ ب��ال��ف��رد أق��س��م
ال��ي��د15 م��خ��ض��وب ال��ع��ي��ن��ي��ن م��ك��ح��ل غ��د ف��ي ل��ل��ه��ن��اء ألح��ض��رنَّ

الكتب بدار فتوغرافية (نسخة ٣٥٩ لوحة الثالث املجلد من الثاني الجزء بالوفيات الوايف الصفدي: 13
املرصية).

ص١٤٨. ج١ الوفيات فوات شاكر: ابن 14
ص٣٨٥. ج٢ الخطط املقريزي: 15

25



واملماليك األيوبيني عرص يف املرصي الشعر يف التشيع

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

واملماليك. األيوبيني عرص يف املذهبني
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السنة أهل الفاطمينييفشعر أثر

ألوان من لونًا لنا وصوروا أشعارهم، يف تشيعهم أظهروا الذين الشيعة هؤالء تركنا وإذا
الذي العرص هذا شعراء عند هامة ناحية نواجه فإننا الديني، املذهب بهذا املتأثر الفن
املدح شعراء تركها التي والصور باآلراء الشعراء تأثر هي الناحية تلك عنه، نتحدث
من أخذت خاصًة صفات لألئمة جعلوا الفاطميني أن نعلم فنحن الفاطميني، عرص يف
املدح سبيل باألئمة اتصلوا الذين الشعراء جميع واستخدم ومذهبهم،1 عقيدتهم صميم
مرص، يف الفاطميني عرص طوال املديح من الرضب هذا واستمر الصفات،2 هذه بذكر
اضمحل الفاطمية الدعوة وأن األيوبيني، يد عىل زالت الفاطمية الدولة أن من وبالرغم
نفس يف مديحهم يف استمروا الشعراء فإن بنشاطهم، يقومون الدعاة يعد فلم أمرها
التي الصفات نفس األيوبيني سالطني عىل خلعوا بل الفاطميني، عند رأيناه الذي التيار
والخلفاء السالطني إىل فنسب املدح يف بعضهم غال بل أئمتهم، عىل الفاطميون خلعها
مدح ٦٠٨ه سنة املتوىف امللك سناء فابن أنفسهم، إىل الفاطميون ينسبه لم ما العباسيني

بقوله: الدين صالح

م��وس��م��ا س��ِم��يِّ��ك م��ن ف��ي��ه��ا وج��دَّدت ي��وس��ف س��ي��اس��ة م��ص��ر إل��ى أع��دت
م��ري��م��ا اب��ن وأن��ت ي��ع��ق��وب اب��ن ف��أن��ت م��م��ات��ه ب��ع��د ال��دي��ن ف��ي��ه��ا وأح��ي��ي��ت

املرصي). الكاتب دار (نرش الدعاة داعي الدين يف املؤيد ديوان مقدمة يف ذلك عن كتبناه ما راجع 1

بعدها. وما ص١٤١ الفاطمية مرص أدب يف 2
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م��س��ل��م��ا3 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 املقارنة تكون أن نقبل كنا فإذا
مريم؛ بن عيىس هو أو يعقوب» «ابن هو الدين صالح يكون أن نقبل ال فإننا االسم،
اآليات تؤول التي الفاطمية بالعقيدة نتمذهب كنا إذا إال مماته، بعد الدين أحيا ألنه
حياًة النفوس وإحياء الدين نرش هو املوتى إحياء بأن املسيح يف وردت التي القرآنية
النبوة وانتقال بالدور الفاطميون قال كما نقول أن أو العلمية،4 بالعبادة صحيحًة
ما أيامه يف ويحدث تماًما السلف دور يَِرث الخلف وأن والتعاقب، بالتسلسل واألئمة

إلخ.5 … نوح وهو موىس وهو عيىس هو بمحمد فإذا سبقه، من أيام يف حدث
العقائد آثار من أثٌر هو مريما» ابن وأنت يعقوب ابن «فأنت امللك سناء ابن فقول

الفاطمية.
بقوله: الدين صالح الشاعر هذا مدح أخرى قصيدة ويف

ال��ع��رم��رم��ا ال��خ��م��ي��س ي��ردي ب��ه خ��م��ي��س ف��ش��ه��ب��ه��ا ال��س��م��اء ب��أف��الك نُ��ص��رت
م��ت��ق��دم��ا ت��ج��د ل��م ح��ت��ى وأق��دم��ت م��رت��ق��ى ل��ك ت��ج��د ل��م أن إل��ى رق��ي��ت
م��ب��رم��ا6 ك��ن��ت م��ا ال��م��ق��دار ي��ن��ق��ض وم��ا ن��اق��ض��ا ك��ن��ت م��ا ال��م��ق��دار ي��ب��رم ف��م��ا

السماء وأفالك السلطان، نرصت التي السماء» «أفالك عن يتحدث األول البيت ففي
واإلسماعيلية الفلسفية االصطالحات يف العقول وهم املالئكة، يعني الفاطمي التأويل يف
صالح جعل أن إىل املديح يف والغلو املبالغة، شدة الشاعر دفع الثاني البيت ويف أيًضا،7
الفاطمي؛ العرص شعر يف جدٍّا كثري املعنى وهذا مرتبة، فوقها ليس مرتبة يف الدين

فؤاد). جامعة بمكتبة ٢٢٢٣١ رقم (مخطوط امللك سناء ابن ديوان 3

بمكتبتي). خطية (نسخة ص١٤٧ ج١ املؤيدية املجالس 4
بعدها. وما ص١٣٥ الدين يف املؤيد ديوان راجع 5

امللك. سناء ابن ديوان 6

ص٢١٧. ج١ املؤيدية املجالس 7
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بيت معنى نفس الثالث والبيت مرتبة،8 فوقه ليست الذي األول للمبدع مثل اإلمام ألن
الفاطمي: هللا لدين املعز مدح يف األندليس هانئ ابن

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

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

م��خ��ت��ل��ق9 غ��ي��ر ح��دي��ثً��ا ال��رواة ل��ن��ا ن��ق��ل��ت ه��ك��ذا «ع��ل��ي» األن��ام م��ول��ى

عيل يف قيل الذي مواله» فعيل مواله كنت «من النبوي الحديث نقل هنا فالشاعر
األئمة مدحوا الذين الفاطميني شعراء سنة وتبع الدين، نور الشهيد عيل إىل طالب أبي بن

األنام. موايل بأنهم
بقوله: الدين صالح يمدح أخرى ومرة

وح��زن��ا س��ه��ًال اآلف��اق وح��وي��ت وغ��رب��ا ش��رًق��ا ال��ب��الد م��ل��ك��ت ق��د
م��ع��ن��ى أي أو ي��ق��ال ل��ف��ظ أي ح��س��ي��را ع��الك ع��ن ال��وص��ف واغ��ت��دى
وأط��ع��ن��ا10 ل��رب��ن��ا س��م��ع��ن��ا أط��ي��ع��وه ق��ال رب��ن��ا ورأي��ن��ا

َوأَِطيُعوا هللا ﴿أَِطيُعوا القرآنية: اآلية أشعارهم يف نون يضمِّ كانوا الفاطميون وشعراء
طالب، أبي بن عيل يف أُنزلت اآلية هذه إن الدعاة: وقال ِمنُْكْم﴾، اْألَْمِر َوأُوِيل الرَُّسوَل
عيل بيت أهل من األئمة يف يجعلها ولم شعره، وأودعه املعنى هذا امللك سناء ابن فأخذ

الدين. صالح يف جعلها إنما طالب أبي بن
الشعر تيار ويتبع الفاطمية، العقائد بهذه يتأثر بأن امللك سناء ابن يكتف ولم
للقايض مدائحه يف نراه بل زنكي، الدين نور أو األيوبي الدين لصالح مدحه يف الفاطمي
أما سند، عقائدهم من ولها الفاطميني، لألئمة تُقال كانت التي باملعاني يأتي الفاضل

ص١٠٩. ج١ املرجع نفس 8
امللك. سناء ابن ديوان 9

املرجع. نفس 10
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نعلم فنحن امللك، سناء ابن شعر عىل القوي األثر هو فهذا الفاضل للقايض تُقال أن
للقايض وقال امللك، سناء ابن فجاء للعاملني،11 رحمٌة بأنهم األئمة وصفوا الفاطميني أن

الفاضل:

ع��ق��اب��ه��ا12 ح��ل��ول ب��ص��ح��ب��ت��ه��ا أم��ن��ت رح��م��ٌة ال��ب��ري��ة ع��ل��ى ال��رح��ي��م ع��ب��د

الكعبة، هو الباطن) (التأويل العلمية العبادة يف هو اإلمام قرص إن الفاطميون وقال
الفاضل: للقايض امللك سناء ابن فقال اإلمام،13 زيارة هو الباطن الحج وأن

ل��ه��ا14 األن��ام ح��ج 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 نتتبع أن بسهولة نستطيع وهكذا
رجاالتها. كبار ومن األيوبية الدولة شعراء من

إقامته، دار واتخذها مرص عىل وفد الذي الساعاتي ابن الدمشقي الشاعر هو وها
يف املدح شعراء نهج ونهج الفاطميني، عقائد من والشام مرص يف كان بما تأثر قد نراه
األئمة به يمدح كان بما هللا لدين النارص العبايس الخليفة يمدح فنراه الفاطمي، العرص

مثًال: يقول فهو

أص��ول أس��ل��م��ت��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��ول ال��ع��ال س��ب��ق ح��وى «وص��ي» ب��ف��ض��ل��ه أن��اف ال��زاك��ي ال��ن��س��ب ه��و
وع��ق��ي��ل ح��م��زة إل��ي��ه وي��س��م��ى «ج��ع��ف��ر» ي��ذك��ر ح��ي��ن ط��ل��ًق��ا ال��ي��وم ت��رى
ع��ج��ول إل��ي��ه ح��اد س��اق��ه وم��ا وزم��زم ال��ع��ت��ي��ق ال��ب��ي��ت ش��رف ل��ه
ع��دي��ل ل��ل��ن��ي��ري��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

ص٢٠٧. ج١ املؤيدية املجالس 11
امللك. سناء ابن ديوان 12

فؤاد. جامعة بمكتبة فتوغرافية نسخة (١) ٦١ ورقة ج٢ اإلسالم دعائم تأويل النعمان: القايض 13
امللك. سناء ابن ديوان 14
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أث��ي��ل ي��رام ال ق��دي��م وم��ج��د م��ح��ل��ه ال��ش��داد ال��س��ب��ع ع��ل��ى ع��اله
ون��زول15 أب��ي��ات��ك��م ع��ل��ى ط��واف ال��ع��ل��ى ل��ل��م��الئ��ك��ة ي��وم ك��ل ف��ف��ي

طالب، أبي بن عيل والويص الرسول، إىل يُنتسب بأنه العبايس الخليفة يمدح فهو
شيعي مدح وهذا املطلب، عبد بن وحمزة طالب، أبي بن وعقيل طالب، أبي بن وجعفر
معنى الرابع البيت ويف طالب، أبي بن عيل نسل من األئمة إال به يُمدح ال خالص،
تعاىل هللا رشفهم وقد األئمة أنهم عىل الحج شعائر تُؤول التي الفاطمية املعاني من
العبايس الخليفة جعل بأن خالصة باطنية عقيدة يُضمن السادس البيت ويف بذلك،16
هذا أن ذكرنا وقد القلم)، أو األول (العقل األول املبدع منزلة يف أي الشداد، السبع فوق
عليها أطلقنا التي نظريتنا يف أوردناه ما نحو عىل إسماعييل إمام إال 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 غلوٍّا املعنى بهذا أتى الساعاتي ابن
يف إال يُنشد لم معنى وهو العباسيني، ببيوت يطوفون املالئكة جعل األخري البيت ويف
الدعاة، عىل اإلمام ببيت وطوافهم املالئكة أوَّلوا 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 ٦١٩ه، سنة املتوىف املرصي النبيه ابن الشاعر أما
حتى العبايس النارص للخليفة مدحه يف مبالغًة أشدهم وكان الفاطميني، عقائد من األخذ
فقد عذره، النبيه والبن دينه، يف واتهموه املبالغة، هذه عليه عابوا أنفسهم القدماء إن
شعراء شعر وكان الناس، أذهان يف ماثلة تزال ال الفاطميني عقائد كانت عرص يف ُوجد
له وُخيل الشعراء هؤالء تيار يف النبيه ابن فسار الناس، بني يُروى يزال ال الفاطميني
النارص اإلمام أن من بالرغم الفاطميني، عدو العبايس اإلمام ال الفاطميني إمام يمدح أنه

متشيًعا. كان نفسه العبايس

دمشق). (طبع ص٥٣ ج١ الساعاتي ابن ديوان 15

املستنرصية املجالس وكتاب (فتوغرافية) ٦١ ورقة ج٢ اإلسالم دعائم تأويل النعمان: القايض 16
حسني). كامل محمد (نرش ص٧٥–٧٨
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يقول: النارص الخليفة مدح يف قصائده إحدى يف النبيه ابن إىل فانظر

واس��ج��دوا ال��م��ن��ازل ت��ل��ك إل��ى ح��ج��وا «أح��م��د» وأح��م��د م��كَّ��ت��ن��ا، ب��غ��داد
وت��ه��ج��دوا ب��ت��راب��ه��ا وت��ط��ه��روا أوزارك��م ض��ع��وا ب��ه��ا م��ذن��ب��ي��ن، ي��ا
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
ي��ت��وق��د 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��رُّ ن��ب��أ دس��ت��ه وس��دة س��درت��ه ب��ي��ن م��ا
��د ُس��جَّ وال��م��الئ��ك آدم ظ��ه��ر م��ن ال��ورى ب��ه��ر ال��ذي ال��س��ر ه��و ه��ذا
ي��ق��ي��د ال��ج��ح��ي��م ف��ف��ي ع��ن��ه زل م��ن ح��ق��ي��ق��ة ال��م��س��ت��ق��ي��م» «ال��ص��راط ه��ذا
يُ��ورد 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��ي��د ت��ارة ت��م��ه��د ـ��الم ل��إلس��ـ ب��ق��ي��ت أن��ت ال��م��ه��دي» «ال��ق��ائ��م
ت��ج��ح��د ال ال��ت��ي ال��ب��راه��ي��ن م��ن��ه ب��دت وق��د س��واه، «ل��م��ن��ت��ظ��ر» ب��ع��ًدا
أزي��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��ورد أو م��ص��در م��ن��ك��م ل��ل��غ��ي��ب ف��ك��م ال��رؤي��ا، ع��ب��ر ي��وس��ف ك��ان أو
م��ح��م��د ب��ذاك وص��ى وإل��ي��ك��م ل��م��ح��م��د وح��ي��ه أن��زل ال��ل��ه
أج��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
ال��س��رم��د ال��ن��ع��ي��م ي��وال��ي��ه ول��م��ن ق��رارة ال��ج��ح��ي��م ل��م��ب��غ��ض��ه م��ن ي��ا
ي��ع��ب��د17 رب 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 مدحه، يف الشاعر
أتوا الفاطميني شعراء ولكن نعوت، من عليهم وأسبغوا صفات، من أئمتهم به وصفوا ما
تمايز التي الباطنية التأويالت ومن نفسها، الفاطمية العقيدة من والنعوت الصفات بهذه
سني شاعٌر وهو النبيه ابن أما املسلمني، فرق من فرقة عليها يقرهم ولم الفاطميون بها

١٣١٣ه). سنة بمرص العلمية املطبعة (طبع ص٣ النبيه ابن ديوان 17
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وكان الشيعية، العقيدة البالد من تمحو أن وحاولت الشيعية، بالدولة أطاحت دولٍة يف
نتوقعه نكن لم الذي اليشء هو فهذا املدح، يف الغلو هذا يغلو ثم العبايس، الخليفة يمدح
يستطيعون الفاطمية بالعقائد إملام لهم والذين األيوبيني، عرص مرصيف يف املدح شعر يف
األول البيت من األول فالشطر بالفاطميني، الشاعر هذا تأثر يدركوا أن ويٍرس سهولٍة يف
الشطر يف والحج قبل، من عنها تحدثنا التي األدوار عقيدة يف الفاطميني رأي نفسه هو
الباطني. الحج يف الفاطميني رأي نفسه هو الثاني البيت وكل األول، البيت من الثاني

الرسول؛ جسد من النارصبضعٌة العبايس الخليفة أن إىل الشاعر يذهب أن وعجيب
مبالغة ولكن مني» بضعة «فاطمة يقول: النبوي والحديث الرسول، نسل من ليس ألنه
أئمة مثل ذلك يف مثله فاطمة، أبناء من النارص الخليفة جعل املدح يف وغلوه الشاعر،

الشيعة.
أخرى: قصيدة يف قوله ذلك ومثل

ت��ط��ه��ي��را وُط��ِه��روا رج��ٍس ك��ل ع��ن��ه��م ال��ل��ه أذه��ب ق��د ب��ي��ت أه��ل

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»، وعيل العلم

نفسه. النبي مقام يف النارص الخليفة يجعل أن إال أبى السني الشاعر هذا ولكن
ذلك بعد قوله وكذلك الفاطميني، شعراء أقوال من فهو النجاة» «باب قوله: أما
شاعر إال به يقول ال خالص باطني تأويل فهذا املستقيم»، «الرصاط هو النارص إن
البيت، … الورى بهر الذي الرس هو هذا قوله: يف أما إسماعييل،18 إمام مدح يف إسماعييل
(اإلمامة)، االستقرار ومرتبة (النبوة)، االستيداع، مرتبة عن الفاطميون قاله ما نفس فهو
هذا يف الصوفية اعتنقها التي النظرية نفس وهي الدور،19 هذا آدم خلق منذ وتنقلهما
والعقائد باملصطلحات النبيه ابن تأثر ويظهر املحمدي»، «النور نظرية وهي العرص

ص١٤٧. ج١ املؤيدة واملجالس ص٨٧، الدين يف املؤيد ديوان 18

بعدها. وما ص٨٠ املؤيد ديوان 19
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أُخذ هذا فقوله املهدي»، «القائم بأنه العبايس للخليفة وصفه يف واضًحا تأثًرا الفاطمية
به تمايزوا الذي الخاصة مصطلحاتهم من اصطالح وهو الفاطميني، أقوال من أخذًا
آدم دور آخر الفاطميني عند هو الذي املنتظر» «املهدي وصف يف األخرى الفرق عن
فإذا النطقاء، وآخر السابع الناطق الفاطميني عند وهو املثاني»، السبع «وخاتم الحايل
أسفنا فإن ملسو هيلع هللا ىلص، محمد بعد نبيٍّا جعلوا بأن القويم الدين عن انحرفوا قد الفاطميون كان
بهذه عباسيٍّا خليفة يصف والجماعة، السنة أهل بمذهب يتمذهب شاعًرا نجد حني أشُد
بعده، ألحد يُوِص ولم ُقبض ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن يرون السنة أهل كان وإذا الفاطمية، الصفة
الشاعر فإن خم»، «غدير يوم لعيل أوىص النبي أن إىل ذهبوا الذين الشيعة لقول خالًفا
عرص يف مرص شعراء من إال به نسمع لم قول وهو للعباسيني محمد وصية جعل هنا

األيوبيني.
الجنة «قسيم أنه طالب أبي بن عيلِّ عىل الفاطميون خلعها التي الصفات ومن

الجنة. يف ووليه النار يف فُمبغضه 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��ي وج��ن��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 لبلغ تقاه ولوال بقوله،
دعاة هؤالء ومن الفاطمية، الدعوة حظرية من ُطردوا الذين الغالة سوى الفاطميني
يف املؤيد فنرى الدعوى، بهذه القول إىل الفاطميني شعراء من شاعٌر يذهب ولم الحاكم،

إلمامه: يقول مثًال الدين

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

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

آم��ره ال��ده��ر ل��ه��ذا ن��اه وأن��ت م��غ��ت��ِن��م��ا أع��ط��اك م��ا زم��ان��ك م��ن خ��ذ
أواخ��ره ��ت م��جَّ رب��م��ا ل��ك��ن��ه أوائ��ل��ه ت��س��ت��ح��ل��ى ك��ال��ك��أس ف��ال��ع��م��ر
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غ��اف��ره ال��ل��ه إن ذن��ب��ك ع��ظ��ي��م م��ح��ت��ق��را ال��ل��ذات ف��رص ع��ل��ى واج��س��ر
ن��اص��ره ال��ل��ه رس��ول اب��ن و«ال��ن��اص��ر» ف��ت��ى ال��ح��س��اب ي��وم ف��ي ي��خ��ذل ف��ل��ي��س
م��ن��اب��ره ال��ع��ال��ي ب��اس��م��ه وت��وِّج��ت ب��ردت��ه أث��ن��اء ف��ي ال��ح��ق ت��ج��س��د
م��ص��ادره إال م��وارده ف��م��ا م��ط��ل��ع ال��غ��ي��ب س��ر س��ت��ر ع��ل��ى ل��ه
«وب��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
ذاك��ره ي��ذك��ره ول��م ت��ق��ض��ت إذا ل��ه��ا ت��م��ام ال ِخ��داج ال��ص��الة ك��ل
ش��اع��ره 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��ره20 م��ي��ك��ال أو داع��ي��ه ج��ب��ري��ل س��دَّت��ه 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��ورا ك��ت��اب��ي أل��ق��ى ي��وم س��ي��ئ��ات��ي م��ن أم��ن��ت ب��والئ��ي

إىل نسب إذ الفاطمي؛ العرص شعراء إليه ذهب مما أبعد مدى إىل الغلو يف يذهب بل
القصيدة ويف القصيدة هذه يف فذكره املعنى هذا وكرَّر الغيب، معرفة العبايس الخليفة
وتربأ الغيب، معرفة يدَّعون بأنهم الفاطميني أئمة السنة أهل علماء طعن فبينما السابقة،
العبايس، بالخليفة يُلصقها النبيه ابن نرى بها،21 قال وممن املقالة هذه من الفاطميون
عيل 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

ص٧. النبيه ابن ديوان 20

بمكتبتي). خطية (نسخة ٨٩ ورقة واملسايرات املجالس محمد: بن النعمان 21
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جلُّ ألن وثانيًا الرائية؛ القافية يف الشعرية للرضورة أوًال غريهما؛ دون والباقر الصادق
التي الفاطميني عقيدة إىل النبيه ابن يعود ثم طريقهما، عن ُرويت إنما الشيعة علوم
العقيدة هذه أخذ هنا فالشاعر األئمة، عىل يصلِّ لم ما تقبل 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 بناء ذلك يقولون الشيعة كان فإذا النارص،
هذا النبيه ابن وكرَّر الشيعة، أئمة من العبايس الخليفة اعترب إذا إال ذلك، النبيه ابن قال

قوله: ذلك فمن أخرى، قصائد يف املعنى

م��ذك��ورا خ��الل��ه��ا ف��ي ت��ك��ن ل��م ص��الة خ��اب��ت ال��ن��ب��ي، ب��ن ي��ا أن��ت

أهل يف أُنزلت اآليات من عدًدا الكريم القرآن يف أن إىل ذهبوا الشيعة أن نعلم ونحن
النارص يمدح النبيه ابن هو وها مناقبهم، ومن أئمتهم فضائل من ذلك وعدُّوا البيت،22
جربيل وأن كبري، ملٌك النارص بأن القصيدة هذه الشاعر وختم الشيعي، املعنى بهذا
سوى بها يقل 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��ت��رش��د ذاك ت��ب��ي��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 فأخذ
األخرى أشعاره ومن النبيه، ابن شعر من أوردناها التي األمثلة هذه ومن العبايس،
عامًة الشيعية بالتعاليم الشاعر هذا تأثر مدى نلمس أن نستطيع ديوانه يجمعها التي

الخصوص. وجه عىل منها والفاطمية

واملجالس ص٢، ج٧ األنوار وبحار ص١٥٩، ج١ املؤيدية واملجالس ص٦، الفاطمية مرص أدب يف 22

بعدها. وما ص٧٤ الدين يف املؤيد ديوان متفرقة، مواضع يف املستنرصية
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هو فها التعاليم، هذه أثر 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
ففي الفاطميني، تراث ومن شيعية تعاليم العرصمن ذلك شعراء من وغريهم النبيه وابن
يقول: فهو الفاطمي اإلمام صفات عليه خلع العبايس باهلل املستنرص للخليفة مديحه

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 إم��ام��ن��ا واإلم��ام ال��خ��الف��ة ح��رُم
ون��س��ب��ح ع��ن��ده ن��ق��دس أنَّ��ا ف��ح��س��ب��ن��ا ال��م��ق��ال ع��ن ال��م��ق��اُم ع��ُظ��م
ي��ت��ب��ج��ح ب��ه ل��م��ف��ت��خ��ٍر ف��خ��ًرا أب��ق��ي��ت��م م��ا ال��ع��ب��اس ب��ن��ي ش��رًف��ا
ال��م��ت��م��دح ي��ت��م��دح ذا وب��م��ث��ل ام��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��ادق��ا ف��ح��دَّث س��م��ح��وا َس��م��وا ل��م��ا
وم��س��رح 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 ت��ع��د ال��ن��ج��وم ح��ي��ث
ي��ف��ت��ح؟ ب��اب ال��ف��ردوس ب��ح��ب��وح��ة إل��ى ل��ي ه��ل ال��رض��ا، ال��ل��ِه أخ��ل��ي��ف��َة
ي��ت��م��س��ح ب��ه م��ن إال ف��از م��ا ال��ذي ال��ح��رم ب��ذل��ك أط��وف ح��ت��ى
وي��ص��ب��ح ب��ال��ن��س��ي��م يُ��غ��بَ��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 أََرج ال��ت��ي ال��م��ق��دس��ة األرض وأق��بِّ��ل
يُ��م��دح؟ ذل��ك ب��ع��د ش��يء ف��ب��أي ب��م��دح��ه ال��ك��ت��اب ن��زل ال��ذي ه��ذا
ي��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��ل��ح23 ج��را وه��ل��مَّ آدم م��ن ل��ك��م إال ت��ك��ن ل��م ال��خ��الف��ة إن

شعراء يُجاري ال العبايس الخليفة فيها يمدح التي األبيات هذه يف مطروح فابن
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 العىل، السموات فوق

١٢٩٨ه). سنة الجوائب (طبع مطروح ابن ديوان 23
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بعيد فهو ويتواله اإلمام بحب يدين ال من وأن غريهم، دون األئمة يف وردت آيات الكريم
إىل آدم من تنقلت 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 مدح العباسيني أو األمويني، شعراء من شاعًرا أن نسمع ولم الشيعة،

الفاطمية. الشيعية بالتقاليد املتأثر العرص هذا يف إال املعاني هذه بمثل والعباسيني
الشيعية؛ املعاني هذه بمثل العبايس الخليفة يصف أن مطروح البن اغتفرنا فإذا
بصلة ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل ويمت العاملني، رب وخليفة املسلمني، إمام كان باهلل املستنرص ألن

أئمتهم. مدح يف الشيعة غلو مدحه يف الشاعر فغال القريبة، القرابة
األيوبي العادل بن محمد الدين نارص الكامل للملك مدائحه يف مطروح ابن عذر فما
قول ففي بسبب؟ عليه هللا صلوات النبي إىل ينتسب وال بصلٍة الخالفة إىل يمت ال الذي

الكامل: امللك يف مطروح ابن

واإلح��س��ان ال��ح��س��ن��ات م��ت��ت��اب��ع ال��ش��ان ع��ظ��ي��م م��ل��ك م��ن «ق��دَّس��ت»
ال��ت��ي��ج��ان والب��س��و ال��س��الم، ع��ن��د أب��واب��ه ف��ي ال��ت��ي��ج��ان ت��ت��زاح��م
األذق��ان إل��ى ل��ه��ي��ب��ت��ه خ��روا أب��ص��اُره��م ب��ه بَ��ِص��رت 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��ان وثَ��بْ��ت ت��دب��ي��ر ح��س��ُن ل��ك ع��ن��وة ال��م��م��ال��ك م��ق��ال��ي��َد أل��ق��ى
أذان ك��ل ع��ن��د َس��ِم��يَّ��ك ذك��روا ك��ل��م��ا الس��م��ك األم��الك وت��ش��وف
ال��رِّض��وان» «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
«ح��س��ان»24 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
وصفتها التي البيعة هذه وما الروحاني؟ العالم إىل االنتساب رشف األيوبي الكامل للملك
مدحه، يف الشاعر مبالغة إىل جميًعا نُرجعها مسائل كلها هذه الرضوان» «بيعة بأنها
هنا مطروح ابن كان وإذا الفاطميني، شعراء عن عرصه شعراء ورثها التي املبالغة وهي
لكنه سبٌب، وبينها بينه ليس دينية بصفات األيوبي امللك مدح ألنه مبالغته؛ يف أساء قد

ص١٧٥-١٧٦. مطروح ابن ديوان 24

38



السنة أهل شعر يف الفاطميني أثر

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 وت��م��م 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��ات��ه م��ن ال��ذي ال��م��ل��ك أي��ه��ا ي��ا
اس��ك��ن��ي25 ل��ه��ا ت��ق��ول أن م��خ��اف��ة إال ح��رك��ات��ه��ا م��ا األف��الك وال��س��ب��ع��ة

تسري األفالك وأن العبادة! ألوان من لونًا األرشف امللك إىل النظر جعل هنا فالشاعر
من هي شيعية صفات هي بينما وغلوٍّا، مبالغًة الشاعر عليه خلعها صفات وهي بأمره!
غريه يف أو األرشف، امللك يف الصفات هذه ِقيلت فإذا اإلمامة، يف الشيعة عقائد صميم
أساس عىل تقوم ال ألنها بعينه؛ السخف فهي املماليك سالطني أو األيوبيني، ملوك من
يف الفاطمي العرص يف يجري كان ملا والتقليد املبالغة ولكنها دينية عقيدة أو مذهبي
يف سياسيٍّا ونجحوا التشيع، محو عىل عملوا مرص يف األيوبيني أن من فبالرغم مرص،
هذه املرصيني عقول من ينتزعوا أن يستطيعوا لم فإنهم الفواطم، دولة أركان تقويض
من أوردناها التي األمثلة تلك من رأينا فقد ا، تامٍّ محًوا يمحوها أن أو الشيعية، اآلراء
أمام أننا إلينا ُخيل حتى الشعراء، هؤالء يف عظيًما الشيعة عقيدة تأثري كان كيف الشعر

الشيعة. أئمة يمدحون الشيعة من شعراء
مرص يف ضُعف التشيع فإن كله، 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، السنة أهل بمذهب تدين

مرص. يف العلم نرش وهو والسيف، اإلرهاب من أقوى سبٌب هنالك كان بل
بالدعاة الفاطميون واهتم الدعاة، من عدٍد يد عىل بمرص الفاطمي املذهب انترش
الناس؛ بني الدعاة فانبث رشوًطا،26 وللدعاة أسًسا للدعاية فوضعوا عظيًما اهتماًما
أن الناس وأوهموا آراءهم، ويبطلون عليهم، ويحتجون األخرى الفرق أصحاب يكالبون
كبريٌ عدٌد دعوتهم عىل أقبل حتى بالناس زالوا وما األئمة، عن الدعاة يقوله فيما الحق

ص١٧٧. مطروح ابن ديوان 25

ص١٩. الفاطمية مرص أدب 26
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واملماليك األيوبيني عرص يف املرصي الشعر يف التشيع

العرص طوال الناس أذهان الفاطميني عقائد فشغلت رهبة، أو رغبة املذهب اعتنقوا
الشيعة عقائد يغريوا أن عليها القائمون فأراد األيوبية الدولة عرص وجاء الفاطمي،
بنفس التشيع فحاربوا العلم، طريق عن مذهبهم نرشوا الفاطميني أن ورأوا مرص، يف
فتح طريق عن والجماعة السنة أهل إىل الدعوة وهو الفاطميون، استخدمه الذي السالح

ثالثًا. النبوية املدائح وتشجيع ثانيًا، التصوف حركة وتشجيع أوًال، السنية املدارس
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