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مقدمة

الحياة بدراسة يعنوا لم املحدثون واملؤرخون فالكتاب جديًدا، الكتاب هذا موضوع يكون قد
مرصمن غري يف واألدبية الفكرية الحياة بدراسة عنايتهم بمرصاإلسالمية واألدبية الفكرية
إسحاق وأبو فالواقدي خاصة، عناية مرص إىل وجهوا القدماء أن مع اإلسالمية، األقطار
مروج يف عنها مرصوتحدث املسعودي وزار مرص، فتوح يف كتابًا وضعوا وغريهما األموي
ا خاصٍّ بابًا يتيمته يف الثعالبي وجعل مرص»، «شعراء يف كتابًا الصويل ووضع الذهب،
الباحثني تقصري سبب أدري وال املحدثني، بمرصمن أبرَّ القدماء كان وهكذا مرص، لشعراء
لم اإلسالمية مرص أن َوْهِمهم سوى اإلسالمية بمرص واألدبية الفكرية الحياة دراسة عن
وأثبتوا املرصي األدب عن بحثوا لو رضهؤالء وما العراق، أو الشام أدب يضارع أدبًا تنتج
شك فال بعينه، النقص فهو أذهانهم يف اختمرت لفكرة البحث عن انزواؤهم أما وهموه، ما
واستقروا فاتحني، العرب دخلها منذ اإلسالمي الفكر مراكز من ا هامٍّ مركًزا مرصكانت أن
العرب فتأثر باملرصيني العرب وامتزج العربية، واللغة اإلسالمي الدين مرص يف ونرشوا بها
تتمثَّل اإلسالمي املرصي الشعب هو املزج هذا نتيجة وكان بالعرب املرصيون وتأثر بمرص،
والبيئة املرصية الشخصية لعوامل الشعب هذا وخضع واملرصيني، العرب خصائص فيه

أدبه. ويف تفكريه يف واضًحا ذلك وظهر املرصية،
حديثهم يف املؤرخني كل اعتمد فقد العلماء، من غريهم يف أثٌر مرص لعلماء كان وقد
والكندي املرصي وسيمة بن وعمار الغالبي زكريا بن ومحمد الحكم عبد ابن مرصعىل عن
أجل كان كما املرصيني عن الشافعي فقه وأُِخذَ مرص، مؤرخي من وغريهم زوالق وابن
والنسائي ومسلم البخاري مرصروى ُمحدِّثي وعن مرص، أهل من وتالميذه مالك أصحاب
فمرصإذن والعربية. اإلسالمية العلوم األندلسواملغرب علماء مرصأخذ علماء وعن وغريهم،
الحياة ولكن ونثر، شعر من األدبية الحياة وسايرتها العقلية الحياة من الحظ عظيمة كانت



اإلسالمية مرص أدب

بعد مرص فانتقال ذلك، يف غرابة وال ازدهرت، حتى طويًال زمنًا استغرقت مرص يف األدبية
الدين مسيحية مرص كانت فقد واحدة، دفعة يأت لم فيها الحياة وتطور اإلسالمي الفتح
زمن إىل احتاج هذا وكل عربية، فأصبحت اللغة وقبطية يونانية وكانت إسالمية، فأصبحت
بواكري ظهرت فقد ذلك ومع باملرصيني، العرب امتزاج وتمَّ التطور هذا استقر حتى طويل
خصبة أدبية حياة بازدهار برشَّ مما والتطور االنتقال هذا إبَّان املرصية األدبية الحياة
يليه. وما الفاطمي العرص يف واستمر األدبي النضوج وبدأ الطولوني، العرص من ابتداء

األدب يف البحث وهي إتمامها إىل ق أُوفَّ أن أرجو أبحاٍث من بحث الكتاب وهذا
تطور عن الجزء هذا يف تحدثت فقد اآلن، إىل مرص العرب دخل منذ اإلسالمي املرصي
غامض عرص وهو الفاطميني، دخول إىل اإلسالمي الفتح من أي الوالة؛ عرص يف مرص
فقد ذلك ومع مبعثرة، متفرقة والنصوص قليلة أيدينا بني التي واملصادر الغموض، أشد
الجزء أما عليه، الحصول أمكننا عما وتحدثنا استخالصه، يمكن ما استخالص استطعنا

الفاطمية». مرص «أدب عن فسيكون الكتاب هذا من الثاني
وكيف اإلسالمي، العالم يف والفكرية األدبية الزعامُة مرص إىل أصبحت كيف وسنرى

اآلن. إىل الفاطمي العرص منذ الزعامة بهذه تنهض أن مرص استطاعت
اآلداب كلية إىل به وتقدمت ،١٩٣٤ سنة مرة ألول كتبته فقد قديم، البحث وهذا
مرتبة مع اآلداب يف املاجستري درجة عىل به وحصلت — ذاك إذ — املرصية بالجامعة
بعد ١٩٣٩ سنة للمطبعة قدمته اآلداب بكلية املرصي األدب بتدريس إيلَّ ُعِهد وملا الرشف،
بعض إليه أضفت وقد ثانية مرة للمطبعة أقدمه واآلن آرائه، وبعض فصوله بعض تغيري

األوىل. الطبعة يف ليست جديدة آراء
هذا يف أعانوني الذين األجالء أساتذتي إىل األوىل الطبعة يف شكري قدمت فقد وبعد،
خري يزالون فال الخالص، شكري لهم أكرِّر أن إال اآلن يل وليس كتابته، بدأت منذ البحث
بك، حسني طه الدكتور األكرب أستاذي بالشكر وأخص أكتبها، التي أبحاثي يف يل عون
األدب بدراسة نادى من أول فهو وعنايته، بعطفه ويشملني وتوجيهه برعايته يواليني الذي
ووجهني دفعني الذي وهو اآلداب، بكلية املرصي األدب كريس إنشاء عىل وعمل املرصي،
— تعاىل — فاهلل ه، حقَّ يه أوفِّ ما أملك ولست وإليه، منه كله فالفضل الدراسات، هذه إىل

الجزاء. أحسن تالميذه عن يجزيه أن نسأل

حسني كامل محمد
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األول الفصل

اإلسالمي الفتح اآلداببمرصقبيل

شعب حياَة مرص يف الحياة وكانت والفساد، بالظلم يتمايز مرص يف الروماني الحكم كان
الفرعونية، األرسات حكم إبَّان كانت التي العتيدة املرصية فاملدنية حقوقه، كل من مجرد
فأضعفوها الرومان أيدي إىل جاءت عليها، البقاء فحاولوا البطالسة أيدي إىل انتقلت والتي

أخرى. مدنية إحياء عىل يعملوا ولم مرص يف
اإلسكندرية مدرسة إىل امتد مرص؛ يف الحياة مرافق جميع لحق الذي الفساد هذا
عدد نشأ وفيها البطالسة، عرص طوال اليونانية واآلداب الفلسفة تراث عىل حافظت التي
واْضَمحلَّ أمرها ضعف الروماني الحكم إبَّان ولكن واألدباء، واملفكِّرين الفالسفة من كبري
أن بعد سيما وال الحاكمني، ظلم من ينتابهم كان ِلما تالميذها؛ أكثر وهجرها شأنها،
األساسية، عنارصها بعض اإلسكندرية مدرسة فخرست مرص، املسيحية الديانة دخلت
كل فكان والوثنيني، املسيحيني بني الجدل اشتد مرص يف املسيحي الدين انترش أن وبعد
عىل خريًا العنيف الدامي الرصاع هذا نتيجة فكان السيف، بحدِّ ولو لدينه ينترص فريق
منزلتهم تقوية عىل فعملوا مرص يف املسيحية انتشار رسعة هالهم الوثنيني أن ذلك اآلداب؛
تحوي باإلسكندرية كتبهم خزائن وكانت والتأليف، بالنسخ كتبهم عدد بتضخيم األدبية
املؤلفون، يُْمِليه ما لكتابة النساخ من طائفة صوا فخصَّ واملرصيني، اليونانيني مؤلفات
لم النهضة هذه ولكن القدماء،1 مخطوطات من عليه العثور أمكن ما لنسخ وأخرى
ُهدِّمت ما فكثريًا قاسيًا؛ عنيًفا كان واملسيحيني الوثنيني بني الرصاع ألن طويًال؛ تدم
إحدى سنة كانت إذا حتى العلماء، وأعدم املدارس وخربت الكتب وحرقت العبادة دور
حيث الرسابيوم، عىل ثيوفيليس بقيادة املسيحيون انقضَّ للميالد، وثالثمائة وتسعني
الجامعة أن يرون كانوا ألنهم طريقهم؛ يف يشء كل فحطموا ومكتبتها، اإلسكندرية جامعة
لم التاريخ هذا ومنذ آثارها، من وأثَر القديمة الوثنية مظاهر من مظهٌر كتب من بها وما
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دورها يف اإلسكندرية مدرسة كانت القديمة. منزلتَها تبلغ ولم اإلسكندرية مدرسة تنهض
فتأثرت والدينية الفلسفية لألبحاث مضماًرا فكانت العقلية، العلوم إىل اتجهت قد الثاني
الذي الجدال هذا األبحاث هذه نشاط عىل وساعد بالفلسفة، الدين وتأثر بالدين الفلسفة
أنفِسهم املسيحيني بني خالف من نشأ ما ثم ناحية، من واملسيحيني الوثنيني بني كان
واملنطق، بالفلسفة جدالهم يف يستعينوا أن إىل املسيحيون فاضطر املسيح، طبيعة عن
إىل املزج هذا فأدى القديمة؛ اليونانية بالتعاليم اليهودية الديانة اختلطت اإلسكندرية ويف
مذهب يف نلمسه الجديد اللون هذا املسيحية. بانتشار ازداد الفلسفة من جديد نوع ظهور

فيلون. ويهودية الحديثة واألفالطونية الغنوسطية
فكرية نهضة َخْلق يف ثمرتها تأتي أن الجديدة الفلسفية املذاهب هذه كادت
هذه إىل يدعون علماؤها رحل فقد الرومانية، اإلمرباطورية مدن من وغريها باإلسكندرية
اإلسكندرية كانت حتى الفلسفية العلوم طلبة من كبري عدد اإلسكندرية إىل ووفد املذاهب،

طويًال. تدم لم النهضة هذه ولكن واملفكرين،2 للفالسفة موطن أكرب الوقت هذا يف
اللغة هي بها واملتعلمني العلم لغة نجد فإنا الرومان، بيد زمامها كان وإن ومرص،
بجانب األوىل باملنزلة لنفسها وتحتفظ بمرص تحيا أن اللغة هذه استطاعت فقد اليونانية،
استعمال يف ظهر قويٍّا تأثريًا املرصية اللغة يف تؤثر اليونانية اللغة نرى بل املرصية، اللغة
اللغة يف نجدها التي الكثرية اليونانية األلفاظ هذه ويف اليونانية، للحروف املرصيني
بمرص،3 الرسمية اللغة هي اليونانية اللغة كانت بل القبطية، باللغة تُعَرف التي املرصية
فيها يصف للمرصيني نرشاته يصدر كان الروماني الوايل أن إىل بيوترش مدام وتذهب
مون يُفخِّ كانوا الرومانيني الوالة وأن اليونانية، باللغة النرشات هذه وكانت للبالد حكمه
الرومان، لغة الالتينية، اللغة أن كله هذا معنى أسمائهم،4 إىل يوناني لقب بإضافة أنفسهم
منترشة، قوية كانت اليونانية واآلداب اليونانية اللغة أن حني يف املرصيني، بني تنترش لم
يحذقون كتابًا يصطنع أن إىل اْضُطر الرومان من الوالة بعض أن إىل ذلك أدَّى وقد
صاحب لوسيانيوس مثل باليونانية مؤلفات الكتاب هؤالء لبعض وكان القبطية، اللغة

املوتى.5 محاورات
اليونان شعراء تقليد حاول من ومنهم باليونانية، شعرهم أنشدوا بمرصشعراء وكان
تاتيوس أخيليوس وكتب اإللياذة، نمط عىل وأنشد هومريوس، حاكى فبعضهم القدماء؛
وشاهد ممتعة،6 خيالية روايات عدة للميالد الرابع القرن يف مرص شعراء من وهو
اإلمرباطور زوجة إيدوشيا صديق األخميمي، سريوس الشاعر امليالدي الخامس القرن
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اإلسالمي الفتح قبيل بمرص اآلداب

ثم املرصي، الجيش قائد صار حتى الدولة مناصب يف تقلَّب والذي الثاني ثيودوسيس
الكنائس، إلحدى أسقًفا فُعنيِّ املسيحي الدين خدمة يف ورغب الحكومية املناصب اعتزل
ويف القرن،7 ذلك يف مرص شعراء أكرب من ويُعدُّ وإنشاده بالشعر شغوًفا الرجل هذا كان
تُحَفظ قصائده تزال وال كريستودورس هو طيبة من مرصي شاعر ظهر السادس القرن
صعوبات وجد الشاعر هذا إن ويقال اليونانية، األشعار منتخبات من الخامس الكتاب يف
الوقت ذلك يف بمرص العلوم يف نبغوا وممن املتعلمني.8 لقلة وترتيبها؛ أشعاره تدوين يف
والنقوش، الصور من بكثري ه وحالَّ النبات علم يف كتابًا ألَّف ديسقوريدس اسمه عالٌم
األدب إن نقول أن نستطيع إذن فينا.9 مكتبة مخطوطات نفائس من الكتاب هذا يزال وال
اليونانية، كانت الرسمية اللغة وإن اليونانية، باللغة مرصيٍّا أدبًا كان الفتح ُقبَيل بمرص

اليونانية. كانت الثقافة لغة وإن
لنهضة كان فقد رسيانية، آداب بمرص وجد اليونانية اآلداب هذه بجانب ولكن
بمرص؛ اآلداب هذه وجود يف أثر الشام لبالد وغزوهم امليالدي، السابع القرن يف الفرس
ونقلوا الفرس، من خوًفا مرص إىل هاجروا وأدبائهم الرسيان علماء من كثريًا أن ذلك
الرسيان من علماء بعض باإلسكندرية كان الهجرة هذه قبل ومن وآراءهم، كتبهم معهم
يف سيما وال بمرص، الرسيانية واللغة اآلداب فكثرت بالرسيانية، الطب علوم يدرسون
نسخة برتجمة بالَّ أسقف بولس قام السابع القرن ويف الرسيان، إليها هاجر التي األديرة
وادي يف الرتجمة هذه وظلَّت الرسيانية اللغة إىل املقدس الكتاب من السبعينية الرتجمة
مقاالته القس أهرن وكتب الربيطاني،10 باملتحف اآلن وهي عام، ألف حوايل النطرون
إىل الكتاب هذه وترجم الرسيانية، باللغة الطب» يف «ُكنَّاش كتاب يجمعها التي الطبية
يف للعرب ة الهامَّ املراجع من فكان العزيز، عبد بن عمر الخليفة بأمر مارسجويه العربية
امليالدي، السادس القرن رجال من رسجيوس الطبيب عن املؤرخون ثنا ويحدِّ الطب، علوم
شاهدوا الذين األطباء ومن األطباء،11 من كغريه الرسيانية واآلداب العلوم أتقن قد أنه
الطب يف مصنفات وله أريباسيوس، العربي الحكم أوائل حتى وعاش اإلسالمي الفتح

الَكنَاِنيش. بصاحب يُعَرف وكان
املرصي الشعب أنتجه الذي الشعبي أو القومي أدبها بمرص نرى كله ذلك وبجانب
القبطية اللغة صارت فقد القبطية، باللغة الكنيسة رجال خلَّفه فيما ُممثًَّال املرصية بلغتهم
الكنائس يف الدخيلة اليونانية اللغة استعمال املرصيون وأبطل مرص، يف الدين لغة ذاك إذ
كثريًا إليها فرتجموا لغتهم، شأن من يرفعوا أن املرصيون وحاول واملجتمعات، املرصية
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جميع وترجموا الثالث، القبطية اللهجات إىل تُرِجم الجديد، العهد ترجمة منها الكتب من
ولم العام،12 التاريخ يف كتبًا وألَّفوا والشهداء، البطاركة تراجم وكتبوا الدينية، الطقوس
يحيى وضعه التاريخ يف كتاٌب الكتب هذه أهم ولعل اليسري، النزر إال كله ذلك من لنا يبق
وتحدَّث العربي الفتح وحرض امليالدي، السابع القرن أواخر يف كتبه النقيويس يوحنا) (أو
إال الكتاب هذا من يبق ولم الفتح، عن التاريخية املصادر أقوم من كتابه ويُعتَرب عنه،
بشعراء تفخر أن القبطية اللغة تستطيع «ال بتلر: ويقول منه، لجزء الحبشية الرتجمة
اآلداب فجلُّ الفحول؛ العلم رجال من أحد أو فالسفة أو ممتازين مؤرخني أو مجيدين
وعدم لغتهم إهمال سبَّب مما وفصاحة، علم من األقباط لدى كان ما لقلة دينية القبطية
تاريخ ذات أو منها أغرب أو لغتهم من أقدم لغة توجد يكاد ال أنه مع العالم، يف انتشارها
كانت الدينية العقيدة أن إيلَّ ويُخيَّل ما، حدٍّ إىل صحيح الرأي وهذا كتاريخها.»13 مجيد
مظاهر من مظهر إال هي ما املرصيني قدماء فآثار القدم، منذ املرصيني عروق يف تجري
الدين، أجل من كان وفنٍّ علم من القديمة بمرص كان ما وكل القديمة، املرصية الديانة
اليونانية املدنية بخالف يشء، كل قبل دينية ولكنها فنية مدنية املرصيني قدماء فمدنية
يميلون املرصيون وظل وامتزجتا، الحضارتان التقت مرص ويف فلسفية، أدبية كانت التي
تأثر ذلك ومع بالدهم، عىل وفد من إىل الفلسفية العلوم وتركوا به، يتعلق وما الدين إىل

عنها. تحدثنا التي الجديدة الفلسفية اآلراء فظهرت الدين؛ إىل املرصيني بميل هؤالء
اليعقوبي املذهب أن القبطي األدب يف وأدباء فالسفة ظهور قلة أسباب من يكون وقد
لهذا مثًال؛ آسيا يف النسطوري املذهب واجهه ما الدينية املعضالت من يواجه لم بمرص
نجد وال الرسيانية، اللغة إىل والدينية والعلمية الفلسفية الكتب ينقلون النساطرة نرى
باإلسكندرية الوثنية الفلسفية املدرسة وجدنا إذا غرابة فال املرصيني، عند الرتجمة هذه

الالهوتية. املدرسة تقوى بينما امليالدي الخامس القرن يف تتقهقر
الفتح هذا فكان التاريخ) هذا يف خالف (عىل هجرية ٢٠ سنة مرص العرب فتح
اآلداب وظلَّت نهائيٍّا، محوها ثم مرص من اليونانية واللغة اليونانية اآلداب بضعف إيذانًا
نجد الهجري) امليالدي/الرابع العارش (القرن كان إذا حتى القبطية. واللغة القبطية

البطاركة: اآلباء سري كتابه مقدمة يف يقول املقفع بن سويرس األسقف

وجدناه ما نْقل وسألتهم املسيحيني، األخوة من استحقاقهم أعلم بمن استعنت
العربي القلم إىل واليوناني القبطي بالقلم املسيحيني) اآلباء سري من (أي منها
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القبطي اللسان لعدم مرص ديار بإقليم الزمان أهل عند معروف اآلن هو الذي
أكثرهم.14 من واليوناني

والقبطية، اليونانية اللغتان مرص من تُمَحى كادت للهجرة الرابع القرن يف إنه أي
عن حديثه يف النديم ابن يقوله ما وهذا الفتح، بعد طويلة مدة بمرص ظلتا قد كانتا وإن
ينزل كان ممن اليونان فالسفة من جماعة بإحضار أمر إنه معاوية بن يزيد بن خالد
اليوناني من واللسان الصنعة يف الكتب بنقل «وأمرهم بالعربية: تفصح وقد مرص، مدينة

لغة.»15 إىل لغة من اإلسالم يف كان نقل أول وهذا العربي، إىل والقبطي
الُقُسس يقرؤه اآلباء حياة يف القبطية باللغة كتاب كنيسة كل يف كان إنه بتلر: ويقول
والقصص الكتب هذه من كثري العربية إىل ترجم وقد يقتنيه، أن ألحد يُسَمح وال صباح كل

آخرها.16 يف التي
وأجانب. مرصيني طالبها تستقبل الفتح بعد فظلت باإلسكندرية الالهوت مدرسة أما
اآلداب دراسة إلتمام الرُّهاوي؛ يعقوب إليها رحل ميالدية وستمائة ثمانني سنة ففي
واآلداب الثقافة مركز كانت اإلسكندرية أن الثابت «من بتلر: ويقول والرسيانية، اليونانية
من شيئًا نجد فإنا دينية كانت بها العلوم أكثر أن ومع الفتح، زمن يف العالم يف
األفالطونية عىل املبنية املسيحية األخالق عن موضوعات وعدة القديمة، باآلداب العناية
أنطاكية مدارس عليها وتفوَّقت الفتح بعد ضعف أصابها املدرسة هذه ولكن الحديثة.»17
مدرسة «وظلت أصيبعة: أبي ابن يقول كيف أدري ولست وغريها، وجنديسابور وحرَّان
العزيز عبد بن عمر نقله حتى األول القرن أواخر إىل الرشق يف التدريس مركز اإلسكندرية
بها واتصل العربي الفتح بعد ظلت اإلسكندرية مدرسة أن ذلك أنطاكية.»18 مدرسة إىل
أبجر وابن يزيد، بن لخالد كتابًا يرتجم اإلسكندراني فاصطفن األموي العهد يف املسلمون
كان هذا أبجر وابن الطب، صناعة يف العزيز عبد بن عمر عليه يعتمد اإلسكندري الطبيب
العباسيون اتصل وكذلك العزيز، عبد بن عمر يد عىل وأسلم باإلسكندرية التدريس يتوىل
بليطان املرصي الطبيب طلب يف فأرسل الرشيد، جارية مرضت فقد اإلسكندرية بمدرسة
كما وهكذا يطببه، يل تُوفِّ بن سعيد كان طولون بن أحمد أيام ويف اإلسكندرية، بطريق
عند ظهر الذي الطب علم يف سيما وال اإلسالمية، الثقافة يف أثر اإلسكندرية ملدرسة كان
يف اإلسكندرية يف وكان اإليجيني، بولس فمؤلفات اإلسكندريني، بتعاليم مشبًعا املسلمني

املسلمني. أطباء عليها اعتمد مما الفتح أيام أوائل
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علم أو الكيمياء علم العرب منها استمد التي النواة اإلسكندرية مدرسة كانت كذلك
عىل ومآثرها مرص يذكر العلم هذا عن تحدث من فكل العرب، كتَّاب سماه كما الصنعة
أكثر الصنعة) (أي الشأن هذا يف املؤلفة «والكتب الفهرست: يف جاء به، اشتغل من سائر
مصنفون األمر هذا يف مرص وألهل عنهم، تنحلوها لها املؤلفني ألن تُحَىص؛ أن من وأعظم
طويًال بمرص العلم هذا ظل وقد أخذوها.»19 ثَم من الصنعة يف الكالم وأصل وعلماء،
بعض عىل يزيد بن خالد اعتمد كيف رأينا وقد املرصيني، من كثري به وُشِغف الفتح بعد
ألف فقد روشم، الفن هذا يف مرص علماء أشهر ومن الصنعة، كتب له ليرتجموا املرصيني
الصنعة، يف أثر له كان املرصي النون ذا إن وقيل بها، الظفر يف املسلمون تنافَس كتبًا

الصحة. من القول هذا مبلغ ندري وال الصنعة،20 يف الثقة كتاب ألَّف وإنه
اآلداب وأخذت العرب، أيام أمرها ضعف اإلسكندرية مدرسة إن نقول كله ذلك ومع

العربية. اآلداب محلها وحلَّ زالت حتى تضمحلُّ والقبطية اليونانية والعلوم

هوامش
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الثاني الفصل

اإلسكندرية مكتبة

يف والقفطي واالعتبار،1 اإلفادة كتاب يف البغدادي اللطيف عبد أمثال املؤرخني بعض ذكر
بن عمرو أن تاريخهما؛ يف زيدان وجورجي العربي وابن الحكماء، بأخبار العلماء إخبار
هذا ناقش وقد الثاني، بطليموس أنشأها التي العتيدة اإلسكندرية مكتبة أحرق العاص

واملؤرخني. املسترشقني من كثري الخرب
رينودو األستاذ وقال رفضها، وقد شديد بإيجاز املسألة هذه ناقش جيبون فاملؤرخ

الوضع.» عنارص من عنًرصا بالقصة «إن :Renaudat
األستاذ وتحدث العربية، الحضارة كتابه يف لوبون جوستاف األستاذ رفضها كما

يأتي: فيما نلخصه طويًال حديثًا ملرص» العرب «فتح كتابه يف بتلر

بعد إال تظهر لم — اإلسكندرية ملكتبة العرب إحراق قصة — القصة هذه أن (١)
الفرج وأبا والقفطي البغدادي سبقوا الذين املؤرخون يذكرها فلم عام، وخمسمائة نيف

امللطي.
العربي. الفتح قبل تُويفِّ فيها األكرب العامل أنه القصة تذكر الذي النحوي يحيى أن (٢)
الصغرى املكتبة وأن قيرص، يوليوس عهد يف حرقت الكربى اإلسكندرية مكتبة أن (٣)
باملعنى مكتبة توجد فلم ق.م ٣٩١ سنة قبل أتلفت أو نُقَلت بالرسابيوم كانت التي

العربي. الفتح أثناء الصحيح
حنا املؤرخ ذلك ذكر عن غفل ملا اإلسكندرية، مكتبة أحرقوا العرب أن صح لو (٤)
ليس خرافية قصة يكون أن يعدو ال امللطي الفرج أبو رواه ما بأن بحثه وختم النيقويس،

تاريخي. أساس لها
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للعرب معادون كتاب وضعها القصة هذه أن إىل 2Sédillot سيديو األستاذ وذهب
بعينه. كاتب عن يحدثنا لم ولكنه الصليبية، الحروب إبَّان ولإلسالم

بعدد األهرام جريدة يف العربية باللغة طويًال بحثًا جريفني األستاذ نرش وكذلك
مكتبة حريق بحثوا الذين املسترشقني جميع إن بقوله: ختمه ١٩٢٤ سنة يناير ٢١
الوسطى. القرون خرافات من خرافة القصة هذه أن إىل بأبحاثهم خرجوا اإلسكندرية

النخوي وحنا النحوي حنا بني املسلمني علماء خلط هو الخرافة هذه سبب يكون وقد
وله باإلسكندرية ُوِجد الفيلوبوني أو الجراماطيقي أو النحوي حنا فاألول النيقويس)، (أو
وعمر ٤٨٠م، سنة حدود يف باإلسكندرية الناس يعلِّم وكان العرب، مؤرخو رسدها مؤلفات
ألرسطو، األنالوطيقا عىل رشح منها كتب عدة وله امليالدي، السادس القرن أوائل حتى
األخالق، يف نيقوماخوس عىل الرد وكتاب ألرسطو، الحيوان كتاب ورشح النفس، وكتاب
وأخطأ للجراماطيقي) (ترجمة النحوي يحيى إىل ونسبوها العرب عرفها كلها الكتب وهذه
وجاء النبوية، البعثة قبل تُويفِّ ألنه العاص؛ بن لعمرو مقابلته قصة يف العرب مؤرخو
واسعة يونانية ثقافة له كانت عالم مؤرخ الفتح وقت يف مرص يف كان أنه من الخطأ هذا
العاص بن عمرو قابل الرجل هذا أن وثابت نيقوس، أسقف النخوي حنا أو يحيى هو
قبل إليه أرشنا الذي مرص تاريخ صاحب وهو بسببه، اْضُطهد خاص مذهب ذا كان وأنه
يقولون املسلمني علماء جعل الذي هو والنخوي) (النحوي الحروف رسم فتشابُه ذلك،

العاص. بن عمرو قابل الذي هو األول إن

هوامش

.٢٨ املصدر نفس (1)
.Sédillot: Hist. Générale des Arabes P. 155-156 (2)
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العرببمرص قبائل

علماء ذهب بل ا، جدٍّ بعيد عهد منذ العرب ببالد اتصلت مرص إن قلنا إذا نغايل ال
جزءًا تُعتَرب األحمر البحر حتى النيل وادي من الرشقية مرص صحراء أن إىل الجيولوجيا
الجنوبي الجزء كان القديمة الجيولوجية العصور يف أنه إىل وذهبوا العرب، بالد من
ويقول بحرية، عن عبارة األحمر البحر وكان بأفريقيا يتصل العرب بالد من الغربي
تمنع واآلن العرب، بالد من جزءًا الرشقية مرص صحراء «كانت مورجان: دي األستاذ

العرب.»1 عن نهائيٍّا تنفصل أن من الرشقية الصحراء هذه سينا منطقة
إذ النيل؛ طريق أولهما: طريقني؛ عن العرب ببالد مرص اتصلت التاريخ عصور ويف
وادي طريق يف القوافل تسري ثم الحالية، قفط موضع إىل النيل يف تسري السفن كانت
الطريق هذا وينتهي املرصيني، قدماء اكتشفها التي واملحاجر املناجم حيث الحمامات؛
باملواني لالتصال األحمر البحر املرصيون استخدم ثم والقصري، عيذاب من بالقرب
الخامسة األرسة يف كان األحمر البحر يف املرصيون به قام ملا قاطع دليل وأول العربية،
وترك األحمر البحر شواطئ إىل برحلته ق.م ٢٧٤٣ سنة حوايل ساهور امللك قام حني
كبري عدد الحمامات وادي ويف معبده، أسوار عىل أعماله عن وتقريًرا ألسطوله ُصَوًرا
املالحة إن املؤرخون: ويقول األحمر، البحر يف املرصيني رحالت عن يتحدث النقوش من
يطلبها كان التي البخور تجارة سيما وال التجارة، يف ا هامٍّ دوًرا لعبت األحمر البحر يف
عرص حتى والقدماء الدينية، الشعائر ويف التحنيط يف الستخدامها العرب؛ من املرصيون
األستاذ حدثنا وقد العطور، تُنِْبت التي هي وحدها العرب جزيرة إن قالوا: هريودوت
البالد أكثر تُعدُّ التي العرب بالد بجنوب دائم اتصال عىل كانوا املرصيني قدماء «أن نللينو:

للبخور.»2 إنتاًجا
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سينا، طريق فهو العرب ببالد طريقه عن مرص اتصلت الذي الثاني الطريق أما
كانت الذي األسايس املحور أن نجد مرص تاريخ تصفحنا وإذا ا، جدٍّ قديم طريق وهو
السامية، القبائل غزو محاولة من البالد تأمني هو عرشة الثامنة األرسة سياسة عليه تدور
الفرات أن أعلن األول تحتمس وأن األول، إمنحتب أيام سوريا غزو ذلك عىل ويدلنا
األبيض، البحر طريق طريقني: عن الشمالية البالد غزو وكان الرشقية، مرص حدود هو
بسبب األوىل األرسة عهد يف املرصيني لدى معروًفا سينا طريق وكان الربي، سينا وطريق
النحاس إخراج عىل وعمل سينا، زورس زار الثالثة األرسة عهد ويف النحاس، معدن وجود
األرسة ويف الحالية، الطور مدينة شمال املنارة وادي يف زيارته ونُِقَشت الزمرد، وأحجار
ليلجأ حصونًا وبنى األحجار، عىل حملته أخبار ونقش الجزيرة شبه سنفرو غزا الرابعة

العرب. قبائل هجمات من املناجم عمال إليها
أدري وال — الخادم رشبة أو القلعة تلَّ نجد سينا جزيرة لشبه الرشقي الطرف ويف
يرجع نقوش عدة وبه لهاتور مرصيٍّا معبًدا نجد التل هذا قمة ويف — كذلك يت ُسمِّ لَم
وبالقرب عرشة، الثامنة األرسة أيام يف املعبد ع ُوسِّ وقد عرشة، الحادية األرسة إىل تاريخها
معابد هناك املرصيون وبنى للنحاس، أخرى مناجم املرصيون وجد نصب وادي يف منه
هذه وأكثر سينا، جزيرة شبه رشقي املرصية النقوش من كثري عىل ُعِثر كما للعمال،
بعض وذهب وأعمالهم، أسماؤهم ل تُسجَّ أن أرادوا الذين املناجم موظفو أقامها النقوش
العربية؛ الصحراء يف املرصيني بعُض َب وَرضَ عربية، قبائل من الهكسوس أن إىل املؤرخني
مكان العرب بالد يف مرصية مستعمرة سوا أسَّ املرصيني أن إىل املؤرخني بعض ذهب حتى

املنورة. املدينة أي يثرب؛
البلدان بني الجوار طبيعة فرضتها قديمة العرب وبالد مرص بني الصلة كانت إذن

بينهما. الصالت هذه فنشأت
يحكي 3M. Matter فاألستاذ علمية؛ صلة هناك كانت التجارية، الصلة هذه وبجانب
لألسفار محبٍّا كان قزمان يُدَعى امليالدي السادس القرن يف اإلسكندرية تجار من تاجًرا أن
علمية رحالت بعدة قام املجاورة؛ البلدان أحوال عىل لالطالع محبٍّا املخاطرة عىل جريئًا
يبق ولم ُفِقَدت مؤلفاته ولكن البالد، هذه عن مؤلفات عدة ووضع والهند العرب بالد إىل
نُِقَلت الرهبنة إن يقولون: املسيحية الكنيسة ومؤرخو متفرقة، قليلة مقتطفات إال منها
نرش يف واضح أثر لهم كان الذين الرهبان بني ويذكرون والشام، العرب بالد إىل مرص من
إىل وسافر اإلسكندرية، مدرسة تالميذ أحد وهو هيالريون الراهب العرب؛ ببالد املسيحية
وبالد وسوريا فلسطني يف فرقهم رجل، آالف ثالثة نحو فأجابه الرهبنة إىل ودعا غزة
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املرصي موىس الناسك عن املسيحية مؤرخو يتحدث وكذلك ٣٥٦م، سنة وتُويفِّ العرب،
صاحب نسطور أن إىل بعضهم وذهب ٣٧٢م، سنة العرب ملسيحيي أسقًفا ُعنيِّ الذي
نقله ثم النبط بالد عاصمة برتا إىل الثاني ثيودوسيس اإلمرباطور نفاه النسطوري املذهب
٤٤٠م سنة العرب بالد إىل ومنها طيبة صحراء يف يهرب أن استطاع ولكنه مرص، إىل
بأتباعه. لحق الذي االضطهاد بعد سيما وال العرب، وبالد مرص يف انترش مذهبه إن وقيل:
استعانوا سنني بخمس الرسالة قبل الكعبة بنت حني قريًشا أن هشام ابن سرية ويف
كتب يف وجاء باقوم، اسمه إن يقولون السرية ورشاح بمكة، كان نجار قبطي برجل
دينه، النبي عن أخذوا الذين الصحابة أحد كان القبطي هللا عبد بن جرب أن الطبقات

النبي. صحب من منهم بأن يفخرون مرص قبط إن السيوطي: ويقول
أن األغاني صاحب فيحدثنا مرص، إىل عرب جاء العرب بالد إىل مرصيون ذهب وكما
أوائل ويف أجدبت، بالدهم ألن والشام؛ مرص إىل الجاهلية يف خرجوا خزاعة بطون بعض
إن شارب: األستاذ ويقول مرص، الفرس غزا ٦١٦م سنة حوايل أي امليالدي؛ السابع القرن
العرب.4 من وبعضهم الشام أهل من بعضهم كان مرص كرسى بهم فتح الذين الجنود
الشام من ا مستمدٍّ كان الفرس جيش أن إىل كتابه6 يف ميلن واألستاذ بوترش5 مسز وذهبت
من كثري بينهم كان مرص يف األغنياء لعل إذ مرص؛ حكم يف مشقة يلقوا فلم العرب، وبالد
أخذها، أين من وال العبارة، بهذه ميلن يقصده الذي ما أدي وال بأقربائهم، فرحبوا العرب

والعرب. املرصيني بني الصلة شدة عىل تدلنا صحت إن وهي
العرب يفتح أن وقبل الشام فتح له تمَّ أن بعد الخطاب بن عمر الخليفة عهد ويف
مرص، إىل صعصعة بن عامر بن ثور أبي برئاسة غسان متنرصة بعض انتقلت مرص
ولكن رجل، ألف عرشون عددهم إن املسعودي: وقال تنيس، مرصمنطقة حاكم وأقطعهم
يف األموي إسحاق ابن وروى ألفني، إىل عددهم أنقص ملرص العرب فتح كتابه يف بتلر
وأنه الغساسنة، ملوك آخر األيهم بن جبلة عم ابن الغساسنة رئيس أن مرص فتوح كتابه

الشام. فتح للعرب تم أن بعد وأهله بماله هرب
عظيم املقوقس إىل رسوًال بلتعة أبي بن حاطب قبله من أرسل ملسو هيلع هللا ىلص النبي بُِعث وملا
النبي إىل هدية معه وأرسل الرسول املقوقس فأكرم اإلسالم، إىل يدعوه مرص يف القبط
«استوصوا قال: أنه عنه وُرِوَي خريًا، بالقبط وأوىص شاكًرا، تقبَّلها والسالم الصالة عليه
إسماعيل أخوال أنهم بالرحم واملراد كثري: ابن قال ورحًما.» ذمة لهم فإن خريًا؛ بالقبط
الذين الحجاز عرب والد وهو القبطية هاجر أمه السالم، عليهما الخليل إبراهيم بن
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من القبطية مارية وأمه هللا رسول ابن إبراهيم وأخوال والسالم الصالة عليه النبي منهم
كلها، األعاجم أكرم مرص «أهل العاص: بن عمرو بن هللا عبد وقال انصنا.7 سناكورة
وكان خاصة.»8 وبقريش عامة بالعرب رحًما وأقربهم عنًرصا، وأفضلهم يًدا، وأسمحهم
عن السيوطي وروى القبطي، هللا عبد بن كجرب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول َصِحب َمن األقباط بني
ذكر وجاء ملسو هيلع هللا ىلص.»9 النبي َصِحب من منهم بأن تفخر «والقبط قال: أنه عفري بن سعيد
مرص غري يُذَْكر ولم موضًعا، عرشين من أكثر يف كناية أو رصاحة الكريم القرآن يف مرص
فراحوا مرص، عن شيئًا يعرفون العرب نرى أن إذن غرو فال العدد، هذا بمثل البلدان من
مرص؛ ثروة يف العرب طمع كما عجائبها، عن الكثرية األحاديث ويخرتعون عنها، يتحدثون
قبائل من عرب ومعه مرص إىل العاص بن عمرو جاء الشام فتح لهم تمَّ أن بعد لهذا
آالف أربعة عىل يزد لم عددهم إن أيًضا ويقال ولخم، عك من أكثرهم إن يقال مختلفة،
وبُنِي مرص فتح لهم تمَّ فلما ألًفا، عرش باثني ُقدِّر بمدد العوام بن الزبري أتبعه ثم نفس،
قبيلته، بحسب كل الجامع املسجد حول يختطوا أن جنوده عمرو أمر الفسطاط مسجد
وغافق،10 وغسان ولخم وتجيب مهرة بها: وأقامت بالفسطاط اختطت التي القبائل فمن
يف وتفرقوا أماكنهم تركوا ثم املقطم، سفح سكنوا بالقرافة يُعَرفون بطن غافق بني ومن
إىل نسبًة بالقرافة؛ مرص يف املقربة يت فسمِّ املسلمني مقربة مكانهم وصار املرصية، البالد

القوم.11 هؤالء
كانوا بالصعاليك، ُعِرفوا القبائل من جماع وهم العتقاء، جماعة عمرو مع وكان
بينهم وكان فأعتقهم، أرسى، بهم وأُِتي طلبهم يف فبعث ملسو هيلع هللا ىلص النبي أيام الطريق يقطعون

وفهم.12 األزد طوائف من كثري
عامل جندباذان أبناء هم الفرس من قوم بالفسطاط واختلط مرص فتح شهد كذلك
العاص بن عمرو مع فنفروا الجهاد، يف ورغبوا وأسلموا اإلسالم، قبل اليمن عىل كرسى
لنزول بالحمراء؛ مرص يف ُعِرفوا الشام من جماعة الفتح جيش يف كان كما مرص13 إىل
يسكنون وكانوا األزد، وبعض وعدوان وفهم (قضاعة) بَيل من عرب ولكنهم بينهم، الروم
مرص، إىل عمرو مع وساروا الريموك واقعة قبل اإلسالم يف ورغبوا حولها، وما قيسارية

االسم.14 بهذا الروم من املوايل يسموا أن اعتادوا العرب ألن بالحمراء؛ وا وُسمُّ
ومزينة وخزاعة واألنصار قريش من مختلفة، قبائل من عدد أيًضا الفتح يف واشرتك
الخطة ونُِسبَت الراية، أهل باسم مرص يف ُعِرفوا وليث، ودوس وثقيف وجهينة وأشجع

الديوان.15 من ينفرد ما العدد من منهم بطن لكل يكن لم جماعة ألنهم إليهم؛
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عمرو وحاول مقرٍّا، لهم الجيزة واختاروا الفسطاط، يسكنوا أن يقبلوا فلم همدان أما
فكتب شأنهم، يف الخليفة يخاطب أن إىل فاْضُطر يستطع، فلم الفسطاط إىل يرجعهم أن
من ألحد ترىض أن لك ينبغي يكن ولم أصحابك، تفرِّق أن رضيت «كيف إليه: الخليفة
غياثهم عىل تقدر ال فلعلك يفاجئهم، ما تدري ال بحٌر وبينهم بينك يكون أن أصحابك
من عليه فابن موضُعهم وأَْعَجبَهم إليك أبَوا فإن إليك، فاجمعهم تكره، ما بهم ينزل حني
همدان مع وسكن بالجيزة، الحصن العاص بن عمرو لهم فبنى حصنًا.» املسلمني َيفْء

والزرع.16 الحرث أرض إىل وبرزوا الحجر، من وطائفة أصبح وذو نافع
ثلث يُسريِّ أن الشام عامل إىل يكتب عمر الخليفة رأينا مرص فتح تمَّ أن وبعد
فسريهم قضاعة ثلث تعادل «بيل» فإذا الوايل فنظر مرص، إىل قضاعة من بالشام من
ثم مرص، بأرض بيل وتفرقت يليها، وما أخميم حول سيما وال البالد يف فانترشوا إليها،
من (بالقرب عيذاب إىل الخراب قاو عقبة من الرشق من لها فصار وجهينة هي اتفقت

القصري).17
باإلسكندرية، ترابط املدينة أهل من غازية عام كل يبعث الخطاب بن عمرو وكان
رباط يف أشهر ستة يقيمون الناس ربع يرسل فكان معه، من العاص بن عمرو م وقسَّ
باإلسكندرية العرب يختلط ولم معه، يقيمون والنصف السواحل يف والربع اإلسكندرية،
أبيه.18 وبنو هو فيه نزل منزًال أخذ من أخائذ، بها كان بل الفسطاط، يف اختلطوا كما
ربع اإلسكندرية لرباط أصحابه من العاص بن عمرو قطع البالد لهم استقامت فلما

اإلسكندرية. ناحية من أعز لخم وكانت الناس،
فضاء القبائل بني وكان البالد، بهم ت غصَّ حتى أفواًجا مرص عىل يفدون العرب أخذ
الناس وكثر بعُد، وما عفان بن عثمان زمان يف األمداد كثرت فلما القبيل، إىل القبيل من
زياد سفيان أبي بن معاوية ويلَّ وملا واْلتَأم،19 البنيان كثر حتى أبيهم لبني قوم كلُّ ع وسَّ
فنزل هجرية،20 وخمسني ثالث عام مرص إىل األزد من جماعة غرب البرصة، عىل أبيه بن
قد «إني اإلسكندرية: عامل القطيفي علقمة إىل معاوية كتب كما وثالثني، مائة نحو منهم
اإلسكندرية يف فكان املدينة.» أهل من آالف وبخمسة الشام أهل من آالف بعرشة أمددتك

ألًفا.22 أربعون معاوية خالفة يف بمرص كان كما ألًفا،21 وعرشون سبعة
من (وهم سليم بنو نزل ومائة23 تسع عام مرص عىل رفاعة بن الوليد إمارة ويف
أنزلهم الذين عدوان من كان من إال ذلك قبل قيس من أحٌد مرص بأرض يكن ولم قيس)
سليم بني عدد وكان امللك، عبد بن هشام خالفة يف الخراج وايل الحبحاب بن هللا عبد
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يحملون وكانوا إبًال فاشرتوا بالزرع وأمرهم الرشقي الحوف فأنزلهم رجل، آالف ثالثة
من بيت أهل خمسمائة إليهم ل تحمَّ قومهم عامة ذلك بلغ وملا فأَثَْروا، القلزم إىل الطعام
مروان زمن كان إذا حتى قيس، من بيت وخمسمائة ألف فأتاهم سنة فأقاموا البادية،
ولكثرة ومائتني، آالف خمسة إىل ِزيدوا ثم بيت، أهل آالف ثالثة بمرص صار محمد بن
ما وكثريًا وقالقل، فتن مصدر كانوا العظيم وثرائهم الحوف يف وتجمعهم بمرص القيسية
ولذلك جذام؛ من وهم وطارق صالح من جماعة الحوف يف يجاورهم وكان الوالة، حاربوا
كل يف الطائفتني هاتني شأن ذلك يف شأنهما واليمنية، القيسية بني الكثرية الحروب قامت

اإلسالمية. األقطار
من قوم ذهب كما مرص،24 وحوف أيلة بني ما أيًضا جذام من وهم عقبة بنو وسكن
سيما وال مشهورة ووقائع معلومة أيام هناك لهم وكانت اإلسكندرية،25 إىل ولخم جذام
العرب الجند من عدد ومعه إليها يأتي بمرص يتوىل أمري كل وكان الجروي. ابن فتنة يف
سار الباهيل حوثرة إن قيل فقد البالد، يف تنجم التي الفتن بهم ويقمع بهم يتقوَّى كي
وأكرب القوم، هؤالء كان القبائل أي من تماًما أدري وال العرب،26 من آالف يف مرص إىل

الوايل. عشرية القيسية من أنهم الظن
أرض فقدموا اليمامة ينزلون وكانوا ربيعة من أصلهم الكنز، أوالد مرص وبصعيد
فنزلت البالد، يف وانترشوا كثري، عدد يف ومائتني وأربعني نيف عام املتوكل خالفة يف مرص
وكانت وأوديتها، الجنوبية براريها يف الشعر بيوت وسكنوا الصعيد بأعايل منهم طائفة
األهايل، أمالك من كثريًا وخربوا حني، كل يف الرشقية القرى عىل الغارات تشن البجة قبائل
مرافق لهم وصارت منهم تزوجوا أن يلبثوا ولم كفوهم، حتى بمنعهم الربعيون فقام
بطون وانتقلت أموالهم.27 بذلك فكثرت بها الذهب مناجم عىل واستولوا البجة، بالد يف
وبنو بالطيار، املعروف طالب أبي بن جعفر بنو بينهم وكان األشمونيني إىل قريش من
ينسبون اليوم والجعافرة ساملني، وعاشوا جميًعا وتحالفوا مروان بن امللك عبد بن مسلمة

هذا. جعفر إىل
أسيوط حول يسكنون كانوا وهؤالء مرص.»28 عرب أكثر «وجهينة املقريزي: ويقول
ويف بينهما، الفتنة دوام إىل أدى ما الخطوب من بيل بطون وبني بينهم ووقع بعدها، وما
مشايخ وأكثرهم جذام، سعود سكن زفيتا إىل غمر منية ومن كالب،29 بنو نزل الفيوم

كثري.30 وفسادهم مزارع ولهم وخفراؤها البالد

26



بمرص العرب قبائل

ينتسبون عرب سكن الدقهلية ويف وقليوب.31 الغربية إىل فزارة من طوائف وانتقلت
من وهم معاوية بن نرص إىل ينتسبون قوم ودمياط تنيس حول وسكن قريش.32 إىل
وغلبوا األرض أسفل َملئوا حتى وكثروا مرص، بأرض شديدة شوكة لهم وكان هوازن،
بني فأجلت قيس من أنها تزعم بلواتة، تعرف الرببر من قبيلة َعِليَهم أن إىل قويت عليها،
جزيرة وهو النيل وسط بهم ُعِرف مكان يف قرى أهل فصاروا الجدار، وأسكنتها نرص
الذي عرصنا تلت التي العصور يف العرب من طوائف مرص عىل تعاقب ثم نرص.33 بني
اليازوري النارص الوزير أرسل إذ الهجري؛ الخامس القرن يف كان أكثرها ولعل نؤرخه،
كانت التي البحرية وأقطعهم فلسطني من سنبس فاستدعى وأربعمائة وأربعني اثنني عام
واقعة بعد وذلوا الغربية يف تفرقوا ولكنهم الفاطميني، أيام أمرهم فعُظم قرة، بني منازل
من فرقة يجاورهم وكان الرتكماني، الدين عز أيام وستمائة وخمسني إحدى عام ديروط
العمريون ونزل الخطاب، بن عمر رهط كعب بن عدي بني من وفرقة خزيمة بن كنانة

دمياط. بقرب والكنانيون الربلس يف
يف دورهم اختطوا قد اليمنني من مرص عرب أكثر إن نقول أن نستطيع تقدم مما
يُخَىش كان والتي مرص ثغور هي التي الكبرية املدن يف بعضهم ورابَط وغريها، الفسطاط
تعاىل، هللا سبيل يف للرباط املعدة الثغور من عدة بمرص وكان األعداء، مهاجمة من عليها
وتنيس وشطا ودمياط واخنا والبحرية الحمام وذات واإلسكندرية ورشيد الربلس وهي
الثغور هذه من فيغزى والواحات، وقوص وأسوان والعريش والواردة والفرما واألشتوم
إقطاعات العرب لبعض كان كما والسودان.34 والحبشة والنوبة والرببر والفرنج الروم
لنفسه منها فحاز األصبغ، منية سندر ابن أقطع الخطاب بن عمر إن قيل: كالذي بمرص،
فسميت مروان35 بن العزيز عبد بن األصبغ فاشرتاها مات، حتى له تزل فلم فدان، ألف

باسمه.
قرى خالل يجوسون مرابطهم من فيها ينتقلون الربيع يف خاصة أيام للعرب وكانت
من فنالوا ريفكم، هللا بركة عىل لكم «فحي العاص: بن لعمرو خطبٍة يف جاء فقد الريف،
ُجنَّتكم فإنها وأكرموها؛ وصونوها وأسمنوها خيلكم وأربعوا وصيده، وخرافه ولبنه خريه
إىل … خريًا القبط من جاورتموه بمن واستوصوا وأنفالكم، مغانمكم وبها عدوكم من
الذباب، وكثر العمود، وسخن العود، يبس فإذا لكم، طاب ما ريفكم يف فتمتعوا قال: أن

هللا.»36 بركة عىل فسطاطكم إىل فحي الشجر من الورد وانقطع اللبن وحمض
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من يخرجون كانوا العرب أن نتبني فإنا عمرو، إىل القول هذا نسبة صحت فإن
فمن ويتساومون، إليهم ويتحدثون ومدنهم، قراهم يف باملرصيني ويتصلون رباطهم،
اضطراًرا؛ اعتناقه إىل ُدِفع من ومنهم فاعتنقه، ودينهم بالعرب أُْعِجب من املرصيني
كل إليها تذهب التي القرى يُعنيِّ عمرو وكان أخرى، ألغراض أو الجزية، أداء عن لعجزه
كانت الفتح ابتداء يف إذن أحبوا.37 حيث إىل ولبنهم بربيعهم قوم لكل يكتب فكان قبيلة؛
متمكنني القبط وكان بالقرى، مقام لهم يكن ولم والثغور، الفسطاط يف العرب إقامة
قرى يف انترشوا الثانية املائة يف املسلمني أن عىل عربي، شئونهم يف يتدخل ال بالدهم يف
سبع سنة املأمون جاء أن إىل املسلمني، عىل يثورون القبط برح وما ونواحيها، مرص
املرصيني أماكن عىل العرب وغلب له، أخضعهم حتى تأديبهم يف فأرسف ومائتني عرشة
لغة يتعلموا أن إىل املرصيون فاْضُطر مساجد، إىل الكنائس بعض وحوَّلوا القرى، يف

اإلسالم. دين أكثرهم يعتنق أن وإىل الفاتحني،
والتجارة، الزراعة إىل فعمدوا ثروتهم، ازدياد يف طمعوا بمرص العرب عدد كثر وملا
مرص عرب فاْضُطر الديوان، من العرب جميع بإسقاط أمر املعتصم أيام كان إذا حتى
العرب اختالط وزاد بسواء، سواء كاملرصيني وصاروا املال، جمع يف يجتهدوا أن إىل
مرص يف رأينا حتى قليل زمن إال يمض فلم مرصيات، نساء من العرب وتزوج باملرصيني
قيل: فقد كنيسة، لبناء الثورة إىل لإلسالم تعصبهم دفعهم وقد عربيٍّا،38 إسالميٍّا شعبًا
النصارى فبذل شنودة؛ أبي كنيسة من قطعة ُهدَمت وثالثمائة وعرشين ست سنة يف إنه
وهو أحدهم، فأفتى الفقهاء، استفتاء بعد إال يقبل فلم عمارتها، ليطلق ماًال لإلخشيد
داره إىل الرعية فحملت عنه ذلك وُعِرف ويعمروها، يرموها أن لهم بأنَّ عيل، بن محمد

ُفتْيَاه.39 عىل وندم فاسترت قتله وأرادوا النار
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الرابع الفصل

اللغات: بني الرصاع
العربية – القبطية – اليونانية

املدارس،1 يف بها تُلَقى الدروس فكانت البطالسة، أيام مرصمنذ يف اليونانية اللغة انترشت
كثري وأحجم اليونانية، الدروس هذه عن اليشء بعض منرصًفا كان املرصي الشعب ولكن
تنترش فلم األجنبية، اللغة هذه تلقي عن القبيل الوجه سكان سيما وال املرصيني من
املدن أو البحري الوجه يف انتشارها بمقدار املرصية القرى يف أو الصعيد يف اليونانية
كيف ذكرنا وقد مرص، يف الرسمية اللغة اليونانية اللغة استمرت الرومان عهد ويف الكربى.
للبالد، حكمه فيها يصف اليونانية باللغة للمرصيني نرشات يُصدر الروماني الوايل كان
اللغة فكانت أسمائهم،2 إىل يضاف يوناني بلقب ويعظمون مون يُفخَّ الوالة كان وكيف
فلم الشعب بني بمنزلتها املرصية اللغة احتفظت بينما والحكم، الثقافة لغة هي اليونانية
يعلم أن يوناني أراد «إذا قال: Origen أورجانوس القس إن حتى عليها اليونانية تتغلب
يتفاهم أن يستطيع حتى املرصيني لغة يتعلم أن له فخري القانون، من شيئًا املرصيني
اليونانية اللغة أن عىل يدل مما حديثه.» من فائدة فال باليونانية خاطبهم إذا أما معهم،
اليونانية اللغتني يُِجيد بولس القديس كان فبينما املرصيني. جميع بني منترشة تكن لم
أبحاثه كل كتب وبها املرصية اللغة غري يعرف ال أنطونيوس القديس كان واملرصية
يستطع لم Anba Bishoi بشوا األنبا لزيارة مرص إىل الذهب) (فم أفرام وفد وملا الدينية،

بالده.3 لغة إال يعرف لم منهما كالٍّ ألن مرتجم؛ بمساعدة إال يتفاهما أن الرجالن
عىل ومكتوبتني األحجار، بعض عىل منقوشتني واملرصية اليونانية اللغتني ونجد
يثبت مما الروماني العرص إىل األوراق وتلك األحجار هذه تاريخ ويرجع الربدي، أوراق
الدينية التعاليم أن أيًضا ذلك يؤيد ومما املرصية، اللغة مع تسري كانت اليونانية اللغة أن
ترشح ثم اليونانية باللغة أوًال تُقَرأ كانت الناس بني تنرش أو الكنائس يف تُلَقى كانت التي
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كانوا اليونانية اللغة مصدر عن بعيدين كانوا الذين أنفسهم الصعيد وأهل املرصية، باللغة
املرصية. يتحدثون كانوا بينما اليونانية باللغة صلواتهم يرتلون

أثر ونلمح مرص، يف أثرها لها كان اليونانية اللغة إن نقول أن نستطيع كله ذلك من
هي القبطية فالحروف القبطية، باللغة تعرف التي نفسها املرصية اللغة يف اللغة هذه
القبطية. اللغة يف دخيلة اليونانية األلفاظ من كثريًا ونجد تقريبًا، اليونانية الحروف نفس
األقاليم باختالف لهجاتها اختلفت بل واحدة، لهجة تكن فلم القبطية اللغة أما
إىل مقسومة القبطية اللغة أن «تعلم قوص: بطريق اثناس عن كاترمري نقل املرصية.
املعروف البحريي القبطي ومنها الصعيدي، هو الذي املرصي القبطي منها أقالم؛ ثالثة
املستعمل وإنما — تعلم كما — األشمونيني ببالد املستعمل األشموني والقبطي بالبحرية،

واحدة.»4 لغة فيها واألصل الصعيدي والقبطي البحريي القبطي اآلن
باللغة تأثًرا القبطية اللهجات أقل هي الصعيدية اللهجة أن الجملة هذه من نلمح
القديمة املرصية اللغة إىل اللهجات أقرب وأنها اليونانية اللغة مراكز عن لبعدها اليونانية؛
وهي البحري الوجه لهجة فهي البحريية اللهجة أما املرصي، بالقبطي عنها عرب حتى
الجامعة حيث اإلسكندرية؛ ومن اليونان بالد من لقربها باليونانية؛ تأثًرا اللهجات أكثر

األشمونية. اللهجة عن شيئًا ندري وال الحكم ومقر
أجنبي، هو ما لكل املرصيني كره اشتد الديني باالضطهاد املرصيون شعر وملا
اليونانية اللغة املرصيون فمنع الوثنية؛ عنارص من عنرص إىل نظرتهم األجانب إىل ونظروا
ولكن امليالدي، السادس القرن يف ذلك وكان القبطية،5 باللغة واستبدلوها الكنائس من
املرصية اليعقوبية الكنيسة أما امللكانية، الكنيسة يف متداولة مستعملة ظلت اليونانية اللغة

اليشء. بعض اليونانية اللغة بتحريم أمرت فقد
نظام تغريَّ امللكانية الكنيسة مع عنيف خصام يف اليعقوبية الكنيسة كانت وبينما
خرج فقد األخرى، البلدان من كثريًا أصاب ما مرص وأصاب فجأة، السيايس العالم
املسلمني تساعد اليعقوبية الطائفة فوقفت ومرص، والشام فارس لغزو بالدهم من العرب
أعدائهم من يتخلصوا أن العرب بمساعدة املرصيون أراد وقد الرومان، ضد وتؤازرهم
خصومهم، كنائس املرصيون فهدم الرومانية، الكنيسة البالد من يمحوا وأن الرومانيني،

مرادهم. يبلغوا لم ولكنهم بمرص، اليونانية اللغة استعمال منع وحاولوا
وعملوا تمنوها طاملا التي الحرية من بيشء العربي الحكم أوائل يف املرصيون شعر
بعيدين كانوا التي الحكومية األعمال يف استخدامهم يف الحرية هذه وظهرت أجلها، من

عنها.
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تلك واملحدثون، القدماء العرب مؤرخو عنه تحدَّث موضوع إىل أشري أن أرى وهنا
هذا عن تحدثوا من فجميع العربية، إىل األجنبية اللغات من الدواوين نقل مسألة هي
باليونانية، الشام ويف القبطية باللغة مرص يف تكتب كانت الدواوين أن ذكروا املوضوع
فأمر مروان، بن امللك عبد بن هللا عبد والية كانت إذا «حتى الكندي: قاله ما ذلك من
عن أشناس هللا عبد ورصف بالقبطية، تكتب ذلك قبل وكانت بالعربية فنسخت بالدواوين
وثمانني سبع سنة يف وذلك حمص، أهل من الفزاري يربوع ابن عليها وجعل الدواوين،
ما يخالف وهذا الدواوين، لغة كانت القبطية اللغة أن هنا رصيح فالنص هجرية.»6
عىل اتفقوا قد املؤرخني إن ثم الرسمية، اللغة كانت اليونانية اللغة أن من سابًقا ذكرناه
اإلمرباطورية أمالك من كانتا والشام ومرص اليونانية، كانت الشام يف الدواوين لغة أن
مرص؟ يف الرسمية اللغة عن تختلف الشام يف الرسمية اللغة تكون فكيف البيزنطية،
ُكِتبَت امللك عبد بن الوليد عهد إىل تاريخها يرجع الربدي من أوراق لنا ُحِفَظت وقد
املحفوظة الوثائق بعض ونجد نفسه، الوايل من صدرت وثائق وهي والعربية باليونانية
باللغة كتبت وثائق بينها نجد وال فقط، اليونانية باللغة ُكِتبَت قد املرصية الكتب بدار
كانت والشام مرص يف الدواوين لغة أن عىل يدل مما فقط،7 القبطية أو والقبطية العربية
بعض أن الوهم هذا منشأ يكون وقد العرب، مؤرخو وهم كما القبطية وليست اليونانية
الرسمية اللغة كانت القبطية اللغة أن املؤرخون فظنَّ األقباط من كان الدواوين موظفي

البالد. يف
يوحنا فاملؤرخ الكتب، بها تؤلف لغة كانت القبطية اللغة فإن يشء من يكن ومهما
وبعضه اليونانية باللغة بعضه مروان؛ بن العزيز عبد والية أيام يف تاريخه كتب النيقويس

بالقبطية.8 اآلخر
يتكلمها مرص يف محدود حيز يف األمر أول يف العربية اللغة كانت العربي الفتح بعد
بالفاتحني يختلطوا أن إىل الجوار بحكم اْضُطروا الذين املرصيني من جاورهم ومن العرب
املرصيون فاضطر الدواوين، يف العربية االصطالحات بعض أُْدخَلت ثم لغتهم، يعرفوا وأن
قد بنيامني القسيس فنرى ملصالحهم، وتحقيًقا إليهم تقرُّبًا العرب؛ لغة يعرفوا أن إىل
مروان،9 بن العزيز عبد بن لألصبغ بالعربية اإلنجيل رشح إنه حتى العربية اللغة أجاد
إذ املرصيني؛ بني العربية اللغة نرش يف كبري أثر مرص يف اإلسالمي الدين النتشار كان كما
الكريم القرآن يقرأ أن يستطيع حتى العربية اللغة يتعلم أن إىل منهم أسلم من اْضُطر

الفقه. دروس يفهم أن وإىل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وأحاديث
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يف باملرصيني ويتصلون الربيع يف رباطهم من يخرجون كانوا العرب أن ذكرنا وقد
ترك الذي الوقت جاء حتى الشعب، بني العربية اللغة انتشار أسباب من ذلك فكان الريف؛
املسلمني واتبعوا الشخصية، مسائلهم يف حتى شأنها وأهملوا القبطية اللغة املرصيون فيه
املكتبات من وغريها املرصية الكتب دار يف ُحفَظت التي الربدي أوراق هي وها يشء، كل يف
جروهمان األستاذ ذكرها التي ١١ رقم القطعة يف — نجد فمثًال ذلك، تؤيد واملتاحف
أسطر ثالثة فيه وُوِجد العربية باللغة ُكِتب ومسلم مرصية بني بيع َعْقَد — كتابه يف
بعض استعمل الكاتب أن العقد؛ هذا عىل املرصيني بعض شهادة هي القبطية باللغة
والقبيل10 بالبحري الجهات يحدون الذين هم فاملرصيون خالصة، مرصية اصطالحات
اللغة ضعف عىل يدلنا مما ثم املرصية، باالصطالحات العربية اللغة تأثر عىل يدل مما
القبطية باللغة مؤلفاته كتب شنودة القديس أن االضمحالل طريق يف وسريها القبطية
يتسنَّى حتى العربية باللغة أخرى مرة يكتبها أن إىل اْضُطر ثم الصعيدية، واللهجة
بالقبطية وترشح باليونانية تُقَرأ الكنيسة مراسيم كانت أن وبعد يقرءوها، أن لألقباط
املثقف املرصي كان امليالدي العارش القرن ويف بالعربية، وترشح بالقبطية تقرأ صارت
ظهر امليالديني والعارش التاسع القرنني يف أنه وحدث القبطية،11 اللغة يعرف بأنه يفخر
فجمعوا لغتهم عىل ويحافظوا بقوميتهم يعتزوا أن أرادوا إذ األقباط؛ بني غريب نشاط
القرن يف فشلت هذه حركتهم ولكن St. Macarius مكاريوس دير يف القبطية الكتب
الناس إلحاح وازداد العربية، اللغة أمام تتقهقر كانت القبطية اللغة ألن عرش؛ الحادي
العارش القرن وبعد العربية.12 اللغة إىل القبطية اللغة من الدينية الكتب ترجمة عىل
كتبهم كانت بينما القبطية باللغة صلواتهم يقرءون املسيحي الدين رجال كان امليالدي
كلمة معنى عن املرصيني من كثريًا ملرصسأل املسعودي زيارة ويف العربية، باللغة الدينية
معروفة كانت القبطية اللغة نجد فإنا كله ذلك ومع بجواب، يظفر فلم لغتهم، يف فرعون
يعرفون النصارى من أهلها «ودرنكة خططه: يف ذكر فاملقريزي قريب، عهد إىل مرص يف
موضع يف وقال بالعربية.»13 ويفرسونها بها وكبريهم صغريهم فيتحدث القبطية اللغة
عىل واألغلب الرسول، توما اسم عىل بُنِي قبليها من أسيوط خارج مواس «ودير آخر:
يكادون ال وأوالدهم الصعيد نصارى ونساء البحريية، القبطية معرفة األديرة هذه نصارى

الصعيدية.»14 بالقبطية إال يتكلمون
قيل فقد بها، وتخاطبوا القبطية اللغة عرفوا العرب من كثريًا إن نقول أن ونستطيع
عدد بحضور القبطية باللغة رعيته خاطب ٨٥٠م سنة ُحوِكم عندما يوسف البطريق إن
أخبار يف حجر ابن وذكر القايض.15 به ثوا وحدَّ قاله ما كل العرب وفهم العرب، من كبري
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شهادة وكذلك بها ويخاطبهم بلغتهم القبط كالم يسمع «وكان نعيم: بن خري القايض
بالفسطاط العلويني خروج خرب يف الكندي وقال بشهادتهم.»16 ويحكم منهم الشهود
سعيد بن خالد فكلم املال بيت ناحية الذي الباب عىل وقف حديج ابن إن ١٤٥ه: سنة
تعلموا بمرص العرب بعض أن عىل يدلنا كله فهذا قبطية.17 كلمة املسجد ظهر فوق وهو

بها. وتخاطبوا القبطية اللغة
األلفاظ من كثريًا بها نجد فإنا املرصيون بها يتحدث التي اللغة فحصنا إذا واآلن
ليست كلها هذه وغريها، و«أردب» و«أرضرشاقي» و«شونة» ماني» «كان فلفظ القبطية،
النسيج من نوع وهو «القباطي» كلمة يستعملون القدماء وكان مرصية، هي بل عربية
أماكن، بمعنى مواحيز كلمة الكندي واستعمل العرب، بالد إىل مرص من يُرَسل كان
«تليس» لفظ الداية ابن واستعمل الديوان.»18 أهل يعمرها مرص مواحيز «كانت فقال:
القديم، املعنى بنفس الكلمة هذه يستعملون املرصيون يزال وال الكبرية،19 الحقيبة بمعنى
بريح الجنوبية الرياح اآلن، إىل املرصيون، ويسمي برابي، كلمة العرب املؤرخون واستعمل
أصلها الحجارة بمعنى طوبة وكلمة الجنوب، جهة معناها بالقبطية ريس» و«إم املريس

ذلك. غري إىل … اللبخ وشجرة قبطي،
القاهرة، أهل لهجة عن تختلف الصعيد فلهجة املرصية؛ اللهجات يف اختالًفا ونجد
الدكتور علل وقد اإلسكندرية، أهل أو رشيد أهل لهجة غري الرشقية مديرية أهل ولهجة
بتأثر كان املختلفة مرص جهات يف اآلن اللهجات اختالف بأن ذلك صبحي بك جورجي
ذلك إىل وأُِضيُف صحيًحا، السبب هذا يكون وقد القديمة،20 املرصية باللهجة الجهات هذه
يف املرصيني تأثر ثم العرب، بها أتى التي العربية اللهجات اختالف منها أخرى أسبابًا
واضًحا. اختالًفا تختلف البالد لهجات جعل الذي األمر األوروبية باألمم املختلفة عصورهم

هوامش

Quatremère: Recherches sur la Langue et Litterature de l’Egypte. (1)
.P. 5

ص١٢٤. القبطية: األمة تاريخ (2)
.Butler: The Ancient Coptic Churches of Egypt. V. 2. P. 251 (3)

.Quatremère: P. 20 (4)
ص٨٨. ج٢، القبطية: األمة تاريخ (5)

35



اإلسالمية مرص أدب

ص٥٨. للكندي: الوالة (6)
متفرقة. مواضع يف املرصية الكتب دار طبع جروهمان، لألستاذ الربدي أوراق (7)

ص١٦٧. ج٢، القبطية: األمة تاريخ (8)
.Quatremère: P. 23 (9)

يف يستعملون مرص أهل أن إال ص٢٣): (ج١، خططه يف املقريزي يقول (10)
وال كذا، إىل ينتهي القبيل الحد فيقولون القبلية، لفظة الجنوبية الجهة من بدًال تحديدهم
الشمايل. الحد البحري بالحد ويريدون البحري، الحد يقولون وكذلك الجنوبي، يقولون

.Quatremère: P. 39 (11)
.Hugh: The Monasteries of Wadi’n Natrun (New Yourk). V. I. P. 26 (12)

ص٤٣٦. ج٤، املقريزي: (13)

ص٤١٧. ج٤، املقريزي: (14)
ص٢٥١. القبطية: الكنيسة تاريخ كتابه يف وبتلر ص٣٤، كاترمري: (15)

املرصية. الكتب بدار خطية نسخة مرص، قضاة عن اإلرص رفع (16)
ص١١٣. والقضاة: الوالة (17)
ص٤١٨. والقضاة: الوالة (18)

ص٨٢. الداية: البن املكافأة (19)
يف يورت بقاعة القبطية الثقافة عن صبحي بك جورجي الدكتور محارضة (20)

.١٩٢٣ سنة ديسمرب
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األول الفصل

املدارسالدينية

مركز هي كما اإلسالمية اململكة يف علميٍّا مركًزا إليها العرب دخول منذ مرص «أصبحت
املرصيني عن معزل شبه مرصيف عىل وفدوا الذين العرب كان كيف ذكرنا وقد سيايس.»1
من فاتخذوا اإلسالمي، بالدين إال األول القرن يف مرص عرب يهتم لم ولذلك وعلومهم؛
هذه عن الحديث معرض يف ولسنا الدينية، واملناقشات للدروس مكانًا الفسطاط جامع
دراسة ألن بها؛ اإلملام إىل مضطرون ولكنا الفسطاط، مسجد يف تُلَقى كانت التي العلوم
هذه من إال يتأتَّى ال الفني النثر ورقي العقلية، الحياة تطور تتبع إىل تضطرنا اآلداب
من وذخرية الفكر يف جهد عىل تقوم التي العنيفة، العلمية واملناقشات العميقة، الدراسات
نوع معرفة عىل تعيننا تدرس كانت التي العلوم وأنواع العقلية الحياة ألوان أن كما العلم،

جيل. بعد جيًال وتطورها الشعر وفنون املختلفة الكتابات هذه

القراءات علم

الكريم، للقرآن تفسري من الدين علوم كانت به ُدرِّس ما أول نرى الفسطاط مسجد ففي
أثر مرص فتح شهدوا الذين للصحابة وكان الرشيف، الحديث ورواية قراءاته، ورواية
وأول الجامع، املسجد يف التدريس أمر تولوا الذين هم إذ الدينية؛ العلوم هذه يف بارز
رواية بمرص القراءات وكل املغافري،2 مخمر بن عبيد أمية أبو هو بمرص القرآن قرأ من
مرصيٍّا وكان بورش، املعروف املرصي سعيد بن عثمان مرص إىل عنه نقلها نافع، عن
أجداده أصل كان سابق، بن داود بن غزوان بن عدي بن سعيد بن عثمان فهو صميًما
بقراءة واشتغل ١١٠ه سنة بمرص ورش ُولِد اإلسالمي، الدين اعتنقوا ثم األقباط، من

١٥٥ه.3 سنة نافع عىل بها فقرأ املدينة إىل ورحل العربية، وتعلم القرآن
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وساعده ١٩٧ه،4 سنة وتُويفِّ فيها، اإلقراء رياسة انتهت وإليه مرص، إىل عاد ثم
ولكن املرصي،5 سعيد أبو شنينة بن سقالب هو معارص، له زميل نافع رواية نقل يف
أول كان الحرضمي املالمس موىل ميرسة بن الرحمن عبد ميرسة أبا إن قال: املقريزي
وثمانني ثماٍن سنة وتُويفِّ الهجرة، من ومائة الخمسني قبل نافع بمرصبحرف إقراء الناس
آخر، مقرئ أي أَثَر من أقوى القراءة يف ورش أَثَر أن املعروف ولكن الهجرة، من ومائة
فأقام املرصيني؛ ليعلم مرص إىل نافًعا أرسل العزيز عبد بن عمر أن السيوطي ويحدثنا
مرص، يف أمرها قوي قد نافع مدرسة فإن يشء من يكن ومهما طويلة،6 مدة بمرص نافع
لزم الذي املرصي يسار بن عمرو بن األزرق يعقوب أبو فمنهم ورش، تالميذ وتعدَّد
بتغليظ ورش عن انفرد ولكنه اإلقراء، يف وخلفه األداء، عنه وأتقن طويلة، مدة ورًشا
كانوا ما والرببر املرصيني إن حتى واملغرب، مرص يف كبري أثر له وكان الراء، وترقيق الالم
أربعني سنة حوايل يعقوب أبو تُويفِّ وقد هذا،7 يعقوب وأبي ورش غري ذاك إذ يعرفون

الهجرة. من ومائتني
املرصي القاسم بن الرحمن عبد بن الصمد عبد عن نافع قراءة األندلسيون وأخذ

هجرية.8 ومائة وثالثني إحدى سنة امُلتوىفَّ
وعني القراءات، يف واضح أثر لهم كان املرصيني أن ندرك أن نستطيع كله ذلك من
بعض يختلف خاص رأي للمرصيني كان كما واملغرب، األندلس يف القراء أخذ املرصيني
الالمات تغليظ يف املرصي يعقوب أبي قراءة عن ذكرناه كالذي نافع، قراءة عن اليشء

الراءات. وترقيق

الحديث

هللا عبد وكان روايته، من يُْكِثرون مرص عىل وفدوا الذين الصحابة نجد الحديث ويف
ومن الصحابة، نجباء من كان فقد للحديث، رواية الصحابة أكثر العاص بن عمرو بن
يعرف هللا عبد كان فقد حديث،10 مائة من أكثر عنه مرص وألهل لروايته،9 املكثرين
من عدًدا يحفظ أن بذلك فاستطاع ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول من سمعه ما كل يكتب وكان الكتابة،
أوراقه إىل يرجع كان ما وكثريًا والسالم، الصالة عليه الرسول من سمعها كما األحاديث
قال: هللا عبد أن الحكم عبد ابن روى عنه. يجيب أن يستطيع ال أمر يف يُسأَل عندما
أثر الصحابة من لغريه كان كما نعم.»11 أو ال يقول، ما نكتب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عند «كنا
ا خاصٍّ فصًال مرص» «فتوح كتابه آخر يف الحكم عبد ابن أفرد وقد الحديث رواية يف بارز
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السحابة «در السيوطي كتاب يف نجد وكذلك املرصيون، رواها التي النبوية باألحاديث
واعتمد األحاديث، من رووه وما الصحابة هؤالء ذكر الصحابة»، من مرص دخل من يف
ويحيى عفري بن فسعيد املرصيني، من كثري رواية عىل األحاديث يف الستة الكتب أصحاب
يونس بن أحمد وكان البخاري، شيوخ من كانوا وغريهم صالح، بن هللا وعبد بكري بن
كل عن هنا لإلفاضة داعي وال داود، وأبي مسلم شيوخ من وغريهما التميمي ويحيى

املرصيني. املحدثني

املالكية واملدرسة وهب بن هللا عبد

بن هللا عبد هو ذلك الحديث، جامعي أوائل من يَُعد مرصي رجل عند نقف أن بد ال ولكن
حديثًا الكتاب هذا معظم عىل ُعِثر وقد الحديث»، يف «الجامع كتاب صاحب املرصي وهب
إن العالم، ومتاحف مكاتب جميع يف العربية املخطوطات أقدم من ويَُعد إدفو، مدينة يف
منذ مرص به ُعِرَفت الذي الربدي ورق عىل مكتوبة النسخة وهذه جميًعا، أقدمها يكن لم
هللا عبد محمد أبو فهو مؤلفه، أما الهجري. الثالث القرن إىل كتابتها تاريخ ويرجع القدم،
فيه ابْتُدئ الذي العرص هذا وهب ابن شهد وقد بالوالء.12 القريش مسلم بن وهب بن
حفظوه، عما يتكلمون العرص ذلك قبل العلماء كان فقد والتفسري، والفقه الحديث تدوين
ولكن مرتبة، كتابات لهم تكن ولم متفرقة مبعثرة صحف يف سمعوه ما يدونون وقد
باملدينة، املوطأ كتابه مالك فكتب رووه؛ وما رأوه ما ودوَّنوا واملجتهدين األئمة بعض جاء
مرص يف وهب ابن وكتب املغازي، يف إسحاق ابن وصنَّف بالشام، مذهبه األوزاعي وكتب
هذا أن والغريب الحديث، جمعوا الذين أول من بذلك فهو الحديث» يف «الجامع كتابه
والكتاب؛ املؤرخني من كثري عند معروًفا ليس وعلم فضل من عليه هو ما عىل الرجل
الوحيد األثر هو الكتاب هذا يكون وقد مفقوًدا، كان «جامعه» ألن الظن أغلب يف وذلك
بعد يتغري امُلَحدِّث هذا يف واملؤرخني العلماء رأي ولعل الرجل، هذا فضل عىل يدلنا الذي
الكتاب. هذا طبع عىل العلمية الهيئات تعمل أن نرجو كما كتابه، من جزء عن ُكِشف أن
من ومائة وعرشين خمس أو أربعني سنة من القعدة ذي يف بمرص وهب ابن ولد
والعراق، الحجاز إىل العلم طلب يف يرحل العرص، هذا متعلمي من كغريه وكان الهجرة،
معه مقيًما زال وما مالك، عن أخذ وهناك ه، ومائة وأربعني ثماٍن سنة املدينة عىل فوفد
كان مالًكا إن خلكان: ابن ويقول ١٩٧ه، سنة مالك تُويفِّ أن إىل آخر، حينًا ويفرتق حينًا
فهذا غريه.»13 مع هذا يفعل يكن ولم املفتي، وهب بن هللا عبد «إىل وهب: ابن إىل يكتب
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خلكان ابن ويروي باملفتي، به فلقَّ ومنزلته وهب ابن بفضل يعرتف كان مالًكا أن عىل يدل
قضاء يف وهب بن هللا عبد إىل املنصور جعفر الخليفة «كتب فيقول: عنه قصة أيًضا
داره، صحن يف يتوضأ وهو سعد بن سعد عليه فاطَّلع بيته، ولزم نفسه، فخبَّأ مرص،
«إىل وقال: رأسه، له فرفع رسوله.» وسنة هللا بكتاب تقيض الناس إىل تخرج «أال له: فقال
مع يُحَرشون القضاة وأن األنبياء، مع يُحَرشون العلماء أن علمت أما عقلك؟! انتهى هنا
تقواه، وشدة وهب ابن عقيدة عن تحدثنا فهي الرواية هذه ت صحَّ فإن السالطني؟»14
كالَغْيش، يشء فأخذه «جامعه»، من األهوال كتاب عليه ُقِرئ أنه موته سبب إن وقيل
من ومائة وتسعني سبع سنة شعبان يف نَْحبَه، قىض أن إىل كذلك يزل فلم داره، إىل فُحِمل

الهجرة.15
لهيعة بن هللا وعبد أنس، بن مالك هما: مصدرين عن كتابه مادة أكثر وهب ابن أخذ
قد مذهبه كان وإن يشء، يف مرصيٍّا يكن لم ألنه مالك؛ عن نتحدث أن لنا وليس املرصي،
وهب ابن وكان الجامع، املسجد يف مذهبه يدرسون كانوا الذين تالميذه وكثر مرص دخل
عقد حني السيوطي إن حتى املرصيني، من كثري أخذ وعنه مرص، يف تالميذه أجلِّ من
هؤالء ملعظم كأستاذ وهب ابن يذكر كان املالكية، الفقهاء من بمرص كان عمن فصًال
وأَجلَّ وأفقههم الحكم عبد ابن أوالد أكرب كان الذي هللا عبد بن الحكم عبد مثل الفقهاء،
بل مرص، يف املالكية املدرسة أستاذ هو وحده وهب ابن يكن ولم وهب،16 ابن أصحاب
إليه وكانت مرص، ديار فقيه العامري العزيز عبد ابن أشهب أمثال: غريه، كثريًا نجد
أفقه مرص أخرجْت «ما الشافعي: قال حتى كبرية، درجة العلم من وبلغ بها، الرياسة
يف يزيد كان ما أشهب إن قيل: حتى روايته، يف ثقة وكان فيه.»17 طيش لوال أشهب من
كغريه الكتاب وهذا املوطأ، رواية هو املالكية املدرسة أساس وكان واحًدا،18 حرًفا سماعه
يشأ لم وهب ابن ولكن الرواية، عىل يقوم العرص هذا يف أُلِّفت التي اإلسالمية الكتب من
هو هذا ولعل األحاديث، اختيار يف يدقق كان بل املوطأ، يف هي كما الروايات يقبل أن

به. يثقون جميًعا املحدثني جعل الذي السبب
لهيعة بن هللا عبد فهو كتابه مادة أكثر وهب ابن عنه أخذ الذي الثاني املصدر أما
لهيعة والده وكان عربي، أصل من هجرية وتسعني ست سنة ولد الغافقي،19 الحرضمي
له، جامًعا للحديث، محبٍّا هللا عبد ابنه ونشأ الحديث،20 رووا الذين التابعني مشاهري من
خريطة له كانت أنه وذلك خريطة؛ أبا يُكنَّى لهيعة ابن وكان طلبه،21 يف يرحل فكان
شيًخا رأى فإذا عليهم، يدور كان قوم َقِدم فكلما بمرص، يدور فكان عنقه، يف ُمعلَّقة

42



الدينية املدارس

وصفه الذي حبيب، أبي بن يزيد تلميذ هذا لهيعة وابن كتبت؟22 وعمن لقيت؟ من سأله:
بمرص العلم أظهر من أول هذا يزيد إن وقيل وعاملنا.»23 سيدنا «هو بقوله: سعد بن الليث
والفتن؛24 واملالحم الرتغيب يف يتحدثون كانوا ذلك وقبل والحالل، الحرام يف واملسائل
يف الُفتْيا إليهم العزيز عبد بن عمر جعل الذين الثالثة أحد حبيب أبي بن يزيد كان ولهذا
حبيب، أبي بن ويزيد جعفر، أبي بن هللا وعبد عربي، وهو ربيعة بن جعفر وهم: مرص،
«ما بقوله: عمر فأجابهم املوايل إىل الُفتْيا تكون أن أنفوا العرب ولكن املوايل، من وهما
يزيد شهرة تقف وال تسمون؟!»25 ال وأنتم صعًدا بأنفسها تسمو املوايل كانت إن ذنبي
بن الرحمن عبد عليهم اعتمد الذين من نراه بل الحديث، أو الفقه عند حبيب أبي بن
تاريخه يف والطربي والقضاة، الوالة كتابيه يف والكندي مرص، فتوح كتابه يف الحكم عبد
وشئونها بمرص منها يتعلق ما وخاصة والحروب، بالفتن علمه لكثرة وذلك وغريهم؛

وحكَّامها.
ابن ولكن سعد، بن الليث هو آخر مرصي عالٍم وأستاذ لهيعة ابن أستاذ يزيد كان
قبول يف َحِذًرا يكن فلم الليث، قرينه وعن حبيب، أبي ابن أستاذه عن اختلف لهيعة
الثقات؛ إىل واألخبار األحاديث إسناد يف يحتط ولم إليه، تصل كانت التي الكثرية الروايات
لهيعة ابن إن خلكان: ابن يقول عنه، نُِقل ما كثرة مع وأخباره، بأحاديثه يثق من قلَّ لهذا
فيسكت، حديثه من ليس ما عليه يُقَرأ وكان والرواية، واألخبار الحديث من مكثًرا كان
سألوني ولو ويقومون، عيلَّ يقرءونه بكتاب يجيئوني إنما ذنبي، ما فقال: ذلك، يف له فقيل
عنه: يقول سعد ابن جعل الذي السبب هذا أن وأظن حديثي،26 من ليس أنه ألخربتهم
الكثرية األخبار هذه اخرتاع يف سببًا كان الرجل هذا لعل يدري ومن ضعيًفا.»27 كان «إنه
إن إذ املؤرخني؛ من غريهما عنهما وأخذها وغريهما، والكندي الحكم عبد ابن رواها التي

طريقه. عن مروي مرص عن ورد ما أكثر
وهو عنه، وهب ابن يأخذ كيف أدري ولست لهيعة، ابن عن كثريًا وهب ابن وروى
حديث ألف مائة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن روى وهب ابن إن قيل فقد وراية. كل يف ق يدقِّ الذي

واحد.28 حديث يف ُجِرح ما
أصحاب خاصة إن نقول أن بمرصفنستطيع مالك مذهب نرش يف وهب ابن زمالء أما

الحكم. عبد بن هللا وعبد وأشهب القاسم كابن مرصيني كانوا مالك
جماعة إىل ينسب العتقي، القاسم بن الرحمن عبد القاسم أبو فهو القاسم ابن أما
١٢٨ه سنة ُولِد ذكرنا، كما بالفسطاط واختطوا الفتح، مرصمنذ عىل وفدوا الذين العتقاء
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مالك ديني: يف بهما أقتدي رجالن يقول: وكان كلها، مسائله عنه وروى مالًكا وصحب
وصارت مالك، مذهب أصول عىل يفرِّع وكان الورع.29 يف وسليمان العلم، يف أنس بن
بن أشهب وزميله منافسه وخلفه ١٩١ه، سنة تُويفِّ أن إىل بمرص املالكية رياسة إليه
عياض،30 بن والفضيل سعد بن والليث مالك عن العلم ى تلقَّ القييس، داود بن العزيز عبد
علوم يف فقيًها أشهب كان بقوله: وهب ابن وصفه وقد وجاللة، علًما الناس أكثر من وكان
طيش لوال أشهب من أفقه رأيت ما الشافعي: وقال أجاب.31 إال يشء عن ُسِئل ما شتى،
القاسم، ابن وفاة بعد إليه انتهت حتى املالكية، رياسة يف القاسم ابن ينافس وكان فيه.32
كان الذي الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أمثال املرصيني بعض ألشهب انترص وقد

الهجرة.33 من ٢٠٤ سنة أشهب وتُويفِّ القاسم، ابن عىل أشهب ل يفضِّ
الحكم بن عثمان هو مرص يف مالك مذهب أَدخل من أوَّل أن السيوطي ويروي

١٦٣ه. سنة امُلتوىفَّ الجذامي

سعد بن الليث

من لنا بد ال مرص، يف أثر لهم كان الذين والفقهاء العلماء هؤالء عن نتحدث دمنا وما
مرص أهل إمام إنه عنه قيل حتى والفقه، بالعلم له ُشهد مرصي عالم عند قصرية وقفة
يف أصيًال عربيٍّا يكن لم الرحمن، عبد بن سعد بن الليث هو ذلك والحديث؛ الفقه يف
موىل وكان أصبهان، من فارسيٍّا كان بل مرصيته، يف عريًقا مرصيٍّا يكن ولم عروبته،
قلقشندة، هي مرص قرى من قرية يف الليث ُولِد الفهمي، مسافر بن خالد بن الرحمن عبد
هو ويوقن للهجرة، وتسعني اثنتني سنة ولد أنه ثوه حدَّ أهله بعض إن الليث: ويقول
أربع سنة ولد إنه يقول السمعاني ولكن للهجرة، وتسعني أربع سنة كانت والدته أن
سنة ولد إنه غريه ويقول وتسعني،34 أربع سنة ولد إنه السيوطي ويقول ومائة، وعرشين
بن وجعفر حبيب، أبي بن يزيد أمثال: علمائها عىل ف وتثقَّ بمرص نشأ وتسعني،35 ثالث
طلبًا البلدان ببعض يطوف فنراه كله، بهذا يقنع لم ثم وغريهم، نعيم بن وخري ربيعة،
بن هللا عبد موىل نافع عن أخذ وهناك ومائة، عرشة ثالث سنة للحج مكَّة إىل فذهب للعلم،
تسع سنة املقدس بيت وزار وغريهم، وقتادة عروة، بن وهشام رباح، أبي بن وعطاء عمر،
قابل كلها الزيارات هذه ففي ومائة،36 وخمسني تسع سنة بغداد وزار ه، ومائة وثالثني
الناحية من آخر شأنًا له ونرى عنه، ورووا الحديث عنهم وأخذ التابعني من كبريًا عدًدا
أفقه سعد بن «الليث يقول: كان الشافعي إن حتى ُمربًَّزا، فقيًها الليث كان فقد الفقهية؛
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سعد، بن لليث الفقه أئمة من إمام حكم فهذا به.»37 يقوموا لم أصحابه أن إال مالك من
به فمرت سعد بن الليث مسائل عليه يقرأ كان وهب ابن أن يروي خلكان ابن نجد كذلك
فيجيب يجيب مالًكا يسمع كان كأنه الليث، وهللا أحسن الغرباء: من رجل فقال مسألة،
الذي وهللا هو، فيجيب يجيب الليث يسمع مالًكا كأن بل للرجل: وهب ابن فقال هو،
قال: بكري ابن أن السيوطي ويروي الليث.38 من أفقه قط أحًدا رأينا ما هو، إال إله ال
والنحو، القرآن يحسن اللسان، عربي النفس، فقيه كان الليث، من أكمل أحًدا رأيت ما
والليث مالًكا أن لو أيوب: بن سعيد وقال املذاكرة.40 حسن والشعر، الحديث39 ويحفظ
يقول: مالك وكان يزيد،41 فيمن مالًكا الليث ولباع أبكم شبه الليث عند مالك كان اجتمعا
املبارك بن هللا عبد الليث تالميذ ومن الليث.42 به يريد العلم.» أهل من أرىض َمْن ثني «حدَّ
وأكثر وأشهب وهب بن هللا وعبد املؤدب محمد بن ويونس القاسم بن هاشم النرض وأبو
بن هللا وعبد الليث كاتب صالح بن هللا وعبد عفري بن وسعيد حنبل، ابن شيوخ من هؤالء

سعد. بن قتيبة عنه أخذ كما أكثرهم، عن البخاري روى وقد التنييس، يونس
املعارصين املرصيني نفوس يف سعد بن الليث مكانة نعرف أن نستطيع كله هذا من
بعد إال أمًرا يقطعان ال ومشورته، أمره تحت من كانا والوايل القايض إن قيل حتى له،
الخليفة إىل يرسل أن إىل الليث خصوم من الشعراء أحد واْضُطر رأيه،43 فيه هو يرى أن

يقول: املنصور جعفر أبي

وح��دي ال��س��ر ف��ي ح��ك��ت��ه��ا ن��ص��ائ��ح ع��ن��دي ال��ل��ه ع��ب��د ال��ل��ه ل��ع��ب��د
س��ع��د ب��ن ل��ي��ث أم��ي��ره��ا ف��إن م��ص��را ت��الف ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر

التي الدنيا الحياة يف بنصيبه يأخذ كان وتدينه فقهه ومع كريًما، ثريٍّا الليث وكان
الرقاق، وتلبس الرقاق، تأكل أنك «بلغني يقول: إليه مالك كتب وقد هللا، يحرمها لم
ِلِعبَاِدِه أَْخَرَج الَِّتي ِهللا ِزينََة َحرََّم َمْن ﴿ُقْل سعد: بن الليث فأجابه األسواق.» يف وتميش
فأعادها تمر، فيها صينية إليه أهدى مالًكا إن وقيل اآلية44 إلخ الرِّْزِق﴾ ِمَن َوالطَّيِّبَاِت
أكثر أكل فمن الدنانري، فيها ويعمل الفالوذج ألصحابه يتخذ كان كما … ذهبًا مملوءة

أكثر.45 دنانري ناله صاحبه من
مالًكا يساجل وكان العلم، من وافر وقسط املال، من كبري حظٍّ عىل الليث كان
التي الخطابات هذه إحدى عىل عثرنا وقد هو، يراها ال أموًرا عليه ويأخذ باملراسلة،
هذه ويف الجوزية، قيم البن املوقعني» «إعالم كتاب يف مدوَّنة مالك إىل الليث أرسلها
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نتخذ أن نستطيع ولكنا هذا، بحثنا يف تعنينا ال التي الفقهية املسائل بعض نرى الرسالة
العرص. هذا يف الدينية للكتابة مثًال الرسالة هذه

من يشء دخلها قد ساذجة عربية كانت التي التأليف لغة أن عىل الرسالة تدلنا
سهولتها عن خرجت بل الفساد، أصابها اللغة أن هذا معنى ليس والتعقيد، الصعوبة
لها بد ال واللغة وحديث، مخاطبة لغة كانت أن بعد علمي تأليف لغة وصارت األوىل،
نجد كله ذلك من العربية، العقلية عىل طرأ الذي التجديد هذا تحتمل حتى تغيري من
عربيتها ولكن تأليفها، يف ضعًفا ونجد والدينية، العلمية الكتب هذه يف الغرابة من شيئًا
إليه قصدوا الذي املعنى تأدية من يتمكنوا لم املؤلفني أن إال يبق فلم الغالب، يف صحيحة
الدينية املتون هذه تفهم أن تستطيع ال ولهذا وجهد؛ بمشقة إال صحيح عربي قالب يف
يف الليث يشأ لم نظر. وإطالة رشح بعد إال بعده وما العرص هذا يف املؤلفون كتبها التي
لم الزينة من األلوان هذه ألن اللفظية؛ بالزينة يزخرفها أو كتاباته ينمق أن هذه رسالته
الحديث كتب يف نراه الذي القديم العربي األسلوب استعمل لهذا بعُد؛ انترشت قد تكن
طريقة عىل هللا وحمد بالسالم يبدأ فهو اإلسالم؛ صدر رسائل يف نجده والذي وغريها

الرسالة: ملوضوع يعرض كله هذا وبعد ولنفسه، للمخاطب هللا يدعو ثم املتقدمني،

وإياك، هللا عافانا بعُد، أما هو، إال إله ال الذي إليك هللا أحمد فإني عليك، سالٌم
صالح من فيه تذكر كتابك بلغني قد واآلخرة، الدنيا يف العاقبة لنا وأحسن
من والزيادة شكره، عىل بالعون ه وأتمَّ بكم ذلك هللا فأدام يرسني، الذي حالكم
وختمك إياها، وإقامتك إليك، بها بعثت التي الكتب يف نظرك وذكرت إحسانه،
انتهت ُكتٌُب فإنها خريًا، منها قدمت عما هللا فجزاك أتتنا، وقد بخاتمك، عليها
ما أنشطك قد أنه وذكرت فيها، بنظرك حقيقتها أَبْلُغ أن فأحببت عنك، إلينا
أن ورجوت بالنصيحة، ابتدائي إىل عنك أتاني ما تقويم من فيه إليك كتبت
رأيك يكون أن إال خال فيما ذلك من يمنعك لم وأنه موضع، عندي لها يكون
مخالفة بأشياء أفتي أني بلغك وأنه هذا، مثل أذاكرك لم أني إال جميًال، فينا
َمن العتماد نفيس؛ عىل الخوف عيلَّ يحق وأني عندكم، الناس جماعة عليه ملا
الهجرة، كانت إليها التي املدينة ألهل تَبٌَع الناس وأن به، أفتيتهم ما عىل قبيل
ووقع تعايل، هللا شاء إن ذلك، من به كتبت بالذي أصبت وقد القرآن، نزل وبها
الُفتْيا، لشواذ أكره العلم إليه يُنَسب أحًدا أجد وما تحب، الذي باملوقع مني
اتفقوا فيما لفتياهم آخذ وال مضوا، الذين املدينة أهل لعلماء تفضيًال أشد وال

له. رشيك ال العاملني، رب هلل والحمد مني، عليه
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الخطاب هذا ومن فيها، له ويُفتي خالصة، فقهية أمور يف يحدثه ذلك بعد نراه ثم
هذه تمثلها إسالمية دينية وثقافة خالصة، عربية ثقافة فهي الليث، ثقافة أثر لنا يظهر
التكرار وال املسجوعة، الجمل لهذه أثًرا نجد ال إنا ثم عنها، يتحدث التي الفقهية املسائل
البديعية، الزينة أصحابها تكلَّف التي الرسائل يف نراه الذي اإلطناب ذلك وال والحشو،
ثم الفقه، كتب يف نراه الذي األسلوب هذا هو علمي، بأسلوب كتب ديني خطاب فهذا

وحاله: آله وعن عنه والسؤال ملالك، بالدعاء خطابه يختم نراه

املنفعة، من ذلك يف للناس أرجو ملا بقائك؛ وطول إياك، هللا توفيق أحب وأنا
الدار، نأت وإن بمكانك، استئنايس مع مثلك، ذهب إذا الضيعة من أخاف وما
وحالك بخربك إيلَّ الكتاب ترتك وال فاستَيِْقنه، فيك ورأيي عندي منزلتك فهذه
بذلك. أَُرس فإني لك؛ يصل ألحد أو لك، كانت إن وحاجة وأهلك، ولدك وحال
وإياكم يرزقنا أن هللا نسأل هلل، والحمد معافون، صالحون ونحن إليك كتبُت

هللا.46 ورحمة عليكم والسالم علينا، به أنعم ما وتمام أوالنا، ما شكر

هذا تالميذ كان ولو َلْقِيه،47 فوات عىل الشافعي أسف الذي مرص إمام هو هذا
وعلماء الفقهاء أهمله وملا الشأن، هذا غري آخر شأن له لكان وفقهه بعلمه عنوا اإلمام
بعلمه، ويحتفظوا بعاملهم، يفخروا أن لهم كان الذين املرصيني هؤالء سيما ال املسلمني
ألهل تبع الناس «إن الليث: قال كما أو املرصيني بنفوس مستأثرة املالكية كانت ولكن
الفقهاء، من كغريه الكتب من يصنف لم الليث إن ثم الهجرة.» كانت إليها التي املدينة

أصحابه.48 ضيَّعه الشافعي: قال ولهذا عنه؛ املسائل أصحابه ن يدوِّ ولم
مرص، وقايض مالك صاحب الفرات بن إسحاق سعد بن الليث تالميذ أكرب ومن
علية: ابن وقال الناس.»49 باختالف منه أعلم بمرص رأيت «ما عنه: الشافعي قال والذي
إسحاق وكذلك ٢٠٤ه، سنة وتُويفِّ الفرات.»50 ابن إال العلم يحسن أحًدا ببلدكم رأيت «ما
٢١٨ه،51 سنة وتُويفِّ بقوله ويفتي الليث حلقة يف يجلس وكان املرصي مرض بن بكر بن
أن ونستطيع عنه.52 ثًا ومحدِّ الليث وكيل وكان الصديف األعىل عبد بن يونس بن وأحمد
بن هللا وعبد وهب بن هللا عبد أمثال الليث عارصوا الذين مرص فقهاء أكثر إن نقول
عىل مالك مذهب يُْؤثِرون كانوا ولكنهم سعد، بن بالليث هوا تفقَّ قد وأوالده الحكم عبد

مذهبه.
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بها، وأقام مرص عىل الشافعي وفد ولكن رأينا، كما مرص يف املالكية املدرسة قويت
الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد مثل مالك أنصار من كثري ومنهم املرصيون، له فاجتمع
وجوه بعض وجد فلما مالك، آراء عىل يُْجمعون كادوا أن بعد املرصيون فانقسم وغريه،
ذلك من كثرية، بأشياء الشافعي رموا املالكية عن الشافعية التعاليم اختالف املرصيني
إىل أتردد «كنت قال: أنه الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد عن خلكان ابن يرويه ما
فقالوا — مالك اإلمام مذهب عىل وكان — أبي إىل أصحابنا من قوم فاجتمع الشافعي،
رغبة هذا أن الناس فريى إليه، ويرتدد الرجل، هذا إىل ينقطع محمًدا إن محمد، أبا يا له:
أقاويل اختالف يف النظر ويحب حدث، هو ويقول: يالطفهم، فجعل أصحابه، مذهب عن

الرجل.53 هذا الزم بني، يا الرس: يف يل ويقول ذلك، ومعرفة الناس
٢١٢ سنة من مرص قضاء توىلَّ الذي — املنكدر بن عيىس أن الكندي ويحدثنا
وأمرنا البلدة هذه دخلت كذا، «يا له: ويقول بالشافعي يصيح كان — ٢١٤ه سنة إىل

وجسمك.»54 روحك بني هللا فرَّق الرش! بيننا وألقيت بيننا ففرَّقت واحد، وَرأْيُنا واحد،
كثريًا الشافعي يناظر كان فتيان ى يُسمَّ مالك أتباع من رجًال أن ياقوت ويحدثنا
عليه يرد فلم قبيًحا، شتًما الشافعي وشتم بذلك، فتيان فضاق عليه، الشافعي فيظهر
وبقي أصحابه، من خلت حتى الشافعي حلقة فقصدوا لفتيان، قوم ب وتعصَّ الشافعي،
حتى عليًال فيه يزل ولم منزله إىل فُحِمل مربًحا، رضبًا ورضبوه عليه فهجموا وحده،

مات.55
املدرستني، بني النزاع واشتدَّ والشافعية، املالكية فقه بني املرصيون انقسم وهكذا
املغرب: كتاب يف جاء فقد أحيانًا، قتال إىل بل عنيفة مناقشات وقوع إىل األمر أدَّى حتى
العتيق، الجامع املسجد يف القتال إىل والشافعي مالك أصحاب عاد ٣٢٦ه سنة «ويف
حنيفة أبي وألصحاب مثلها، وللشافعية حلقة، عرشة خمس للمالكيني الجامع يف وكان
الجامع، وأغلق ومساندهم حرصهم ونََزَع اإلخشيد أرسل ِقتالهم زاد فلما ِحَلق، ثالث

فردهم.»56 فيهم اإلخشيد ُسِئل ثم الصلوات، أوقات يف يُفتَح وكان
املدرسة تنافس أن استطاعت الشافعية املدرسة إن نقول أن نستطيع ذلك من
إذ قبل؛ من مرص تعهده لم العلم يف جديًدا جوٍّا الشافعية هيَّأت وقد بمرص، املالكية
لهذه تنتبه املرصيني أذهان فابتدأت تناظرها، وأن األخرى املذاهب تناقش أن استطاعت
أيدينا، بني الذي «الرسالة» كتاب قرأنا إذا ونحن العلمية، واملناظرات العنيفة املجادالت
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طريقة أحيانًا فيه يستعمل الشافعي نجد مرص، يف مكتوب املؤرخون يقول كما وهو
حتى آراءه ويفنِّد فيجيبه فتوى، أو نص تفسري يف يعارضه شخًصا فيتخيل املناظرة،
نجد ولم مرص، يف قبله تُعَرف لم هذه املناظرة وطريقة برأيه، ويقنعه الحجة، يُلِزمه
حيث والحجاز؛ العراق يف الشافعي دراسة آثار من هي بل الشافعي، قبل أثًرا لها
اإلسالمية الطوائف بني الجدل وكثُر اآلراء، وتشعبت املذاهب، وأصحاب املتكلمون كثر
الشيباني، الحسن بن ومحمد الشافعي كمناظرة األخرى، الدينية املذاهب من وغريها
املناظرات هذه يحرضون ووزراءهم العباسيني الخلفاء ونجد علية، وابن والشافعي
واحًدا، مذهبًا يعتنقون املرصيون كاد كيف رأينا فقد مرص يف أما عندهم، ويقيمونها
ونرى العراق، يف كان كما الدولة ورجال العلماء تشغل كثرية مناظرات بمرص تكن ولم
تنازع إنه قيل فقد أمامهم، العلماء بني مناظرات تقام أن يحبون ال مرص أمراء بعض
وجرى الوليد، بن هللا وعبد املالكي القايض محمد بن وبكر الفقيه الحداد بن بكر أبو
كدت مجليس؟! يف هذا «يَْجِري قال: انرصفوا فلما اإلخشيد، حرضة يف كثري لغط بينهم
روح ع شجَّ الذي هو فالشافعي يشء من يكن ومهما عمائمهم.»57 بأخذ آمر أن وهللا
كالذي علمهم، من ليستفيد املرصيني؛ بعض يناظر فكان مرص، يف العلمية املناظرة
— رسًجا يل ادع ربيع، يا سليمان: بن للربيع يقول كان الشافعي أن السيوطي يرويه
الشعر من شيئًا أحد يقول وال باللغة، عالم مرص، أهل من رجل وهو الغول، رسج يريد
الشافعي: فيقول الغول رسج يقوم ثم ويناظره، فيذاكره به، فيأتي — عليه َعَرَضه إال
كالذي الفقهاء، من مخالفيه يناظر كان كما العلم.58 طلب نستأنف أن نحتاج ربيع، يا
مع كنا قال: سعد بن الليث كاتب صالح أبي بن صالح أن بغداد تاريخ صاحب يرويه
وذهبنا فكتبناه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن الواحد خرب تثبيت يف يتكلم فجعل مجلسه يف الشافعي
يقول وممن املتكلمني، أحد وكان — ُعلية بابن املعروف إسماعيل بن إبراهيم إىل به
باب عند بمرص مجلسه وكان ببغداد، مناظرات الشافعي مع له وكانت القرآن، بَخْلق
إىل به وذهبنا علية، ابن قال ما فكتبنا إلبطاله، يحتج جعل عليه قرأنا فلما — الضوال
فجعل علية، ابن إىل به وذهبنا الشافعي، قال ما كتبنا ثم الشافعي، فنقضه الشافعي
علية ابن إن فقال: الشافعي، إىل به جئنا ثم فكتبناه، الشافعي قال ما بإبطال يحتج
مع الشافعي مناظرات أثر من وكان الناس.59 يُِضل الضوال باب عند جلس قد ضال
عليهما ورد عليه، والرد الشافعي عن كتابًا أبان بن وعيىس علية ابن وضع أْن علية ابن
عنها، والدفاع املذاهب يف كتبًا يؤلفون املرصيون أخذ وهكذا األصبهاني.60 عيل بن داود
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ويرشحه، الحديث أو باآلية يأتي كان إذ العلمية؛ الكتابة يف طريقته الشافعي عن وأخذوا
تالئم ما الدقيقة الجياد األلفاظ من يختار وكان رأيه، إليه ينتهي ما منه يستنبط ثم
كالتي السند، محذوفة علمية، نصوص إىل العبارة فحوَّلوا الشافعي تالميذ وجاء املعاني،
أستاذه طريقة عىل وكتبه وفهمه الشافعي كالم أخذ فقد مثًال، املزني مخترص يف نراها

املرصيني. املؤلفني عند الكتابة روح بذلك فُوِجَدت باألسانيد، يأتي أن دون
الكتاب وهذا كتاباتهم، يف الشافعية املدرسة رجال يحتذيه مثاًال «األم» كتاب وكان
قلت وكما خاص، موضوع كتاب كل ويف كتب، عدة إىل م مقسَّ هو بل واحًدا، كتابًا ليس
واألسلوب، الرتكيب متينة قصرية بجمل عليه ويعلق فيفرسه، الحديث أو باآلية يأتي كان
الطريقة وهذه ذلك، يف ويكرِّر بالحمد قوله يبدأ الشافعي نجد الرسالة مقدمة ويف
رسائلهم يف العراق كتَّاب واستعملها الكاتب، الحميد عبد طريقة هي بل مرصية، ليست
أو آية يذكر هللا يحمد هو فبينما الواحد، املوضوع يف يستطرد ذلك بعد نراه ثم املطوَّلة،
االستطراد من أكثر وقد بالعطف، ويكرره أخرى، مرة الحمد إىل يعود ثم ويفرسها، ا نصٍّ
يوجدا لم التسليم وذلك الصالة وهذه الديباجة، يف النبي عىل ويسلم يصيل ثم وأطال،
مناقب من ُعدَّت حتى رسائله، يف ذلك فاستعمل الرشيد جاء حتى والكتب، الرسائل يف

بعده. الكتاب اتبعها وقد الرشيد
الذين تالميذه يف أثره لذلك فكان وألفاظه، تعبرياته يف فصيًحا كان والشافعي
للشافعي أهو «األم» كتاب يف أخريًا الكتَّاب اختلف حتى قال ما عنه ورووا كتب ما أخذوا

الشافعي.61 تلميذ للبويطي أو
عن رواه ما البويطي وجمع عنه، األم يف ما رووا الشافعي تالميذ أن أراه والذي
كان بل األم، كتابه يسمِّ لم — الظن أغلب يف — نفسه فالشافعي األم، وسماه الشافعي،
فسماها األم منها ن يتكوَّ التي النصوص أو الكتب إىل مة ُمقسَّ دروًسا تالميذه عىل يُمِيل
الشيباني الحسن أبا فإن حنيفة، ألبي األصول كتاب يف األمر كان كذلك األم. البويطي
بعض كتب الشافعي أن نالحظ ولكنا االسم، بهذا اه وسمَّ األصول يف ما جمع الذي هو
الكتاب صاحب هو فالشافعي وإذن عنه، بعضها الربيع وروى بنفسه، األم فصول

الحايل. مظهره أخذ حتى ورتَّبوه جمعوه الذين هم وتالميذه
املرصية بالحياة يتأثر نراه كذلك محسوًسا، تأثريًا املرصيني يف الشافعي أثَّر وكما
مدرسة هاجم وقد مالك، تالميذ من أي الحديث؛ مدرسة من كان فالشافعي نفسها،
يهاجم مرص يف نجده ولكنا للعراق، زيارته أثناء — حنيفة أبي مذهب أي — الرأي
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قد نراه كذلك مرص. يف الجديد مذهبه ن ويكوِّ مالك، مذهب يف ممثلة الحديث مدرسة
فيها غريَّ أن بعد مرص يف كتابتها أعاد ثم العراق، يف أوًال كتبها مرتني؛ الرسالة كتب
مرتني، كتبه فقد مذهبه عن نقول وكذلك املرصية، الحياة تالئم التي التغيريات بعض
أن الفقه رجال ويستطيع الجديد، مذهبه مرص يف وكتب القديم، مذهبه العراق يف كتب

البقاء. القديم للمذهب ُقدِّر لو املذهبني بني يفرِّقوا
عدَّهم فقد ونرشه مذهبه حفظ يف الفضل لهم كان الذين الشافعي تالميذ أما

هي:62 نظمها قصيدة يف السلفي الحافظ

وق��اال ت��اله وم��ا ب��ال��ش��اف��ع��ي م��ح��م��د دي��ن رام م��ن ي��ا ف��ع��ل��ي��ك،
وك��م��اال رت��ب��ة ال��ب��ري��ة ف��اق ال��ذي إدري��س ب��ن م��ح��م��ًدا أع��ن��ي
ج��الال ج��ل ل��ل��ه وأج��ل��ه��م وأح��ب��ه��م ص��ح��ب��ه ع��ن ك��ذا وأج��ب
وق��اال ال��ح��دي��ث م��ن رواه ف��ي��م��ا أح��م��د63 األئ��م��ة ش��ي��خ ف��أج��لُّ��ه��م
م��اال إل��ي��ه م��ن آخ��ر ـ��م��زن��ي66 وال��ـ ال��ص��دف��ي65 وي��ون��س واألع��ي��ن��ي64
اإلش��ك��اال أع��ج��ز ق��د ال��ذي ـ��ط��ي68 وال��ب��وي��ـ ي��ح��ي��ى ب��ن ح��رم��ل��ة67 وك��ذاك
ال��ب��ق��اال وال��ح��ارث وف��ري��ده��ا ع��راق��ه ف��ق��ي��ه ث��ور69 أب��ا واذك��ر
األث��ق��اال ��ال وت��ح��مَّ ف��ق��ه��ه ف��ي ت��ف��نَّ��ن��ا ال��ل��ذان ال��رب��ي��ع��ان70 ث��م
األب��ط��اال وأع��رف ق��ط��ر ك��ل ف��ي وره��ط��ه ال��ص��دوق وال��زع��ف��ران��ي71

الثقفي، إبراهيم بن عثمان بن محمد زرعة أبو هو مرص ويل شافعي قاٍض وأول
األوزاعي، قول أهلها عىل الغالب وكان دمشق، إىل رجع ُعِزل وملا ٢٨٤ه، سنة القضاء ويل
القضاة،72 من كثري بعده من وتبعه دمشق، الشافعي مذهب أدخل الذي هو زرعة فأبو

له.73 يهبها دينار مائة املزني مخترص يحفظ ملن رشط زرعة أبا إن وقيل
بن الحسني بن عىل عبيد أبو هو والفقه األدب يف أثره له كان آخر قاٍض وهناك
وتسعني ثالث سنة شعبان يف مرص ودخل بغداد أهل من وهو بحربويه، املعروف حرب
وثالثمائة عرشة إحدى سنة ُعِزل أن إىل مرص عىل قاضيًا وظل الهجرة، من ومائتني
عن حدَّث الهجرة، من وثالثمائة عرشة تسع سنة تُويفِّ حيث بغداد؛ إىل مرص من فخرج
أمىل رصف فلما واليته، زمن يف وحدَّث الشافعي، صاحب ثور أبي عىل وتفقه النسائي،
الدوالبي، برش وأبو الطحاوي جعفر أبو عنه وروى املجالس، عنه وكتبوا املرصيني عىل
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بأرضكم البغاث «إن كقوله: أمثاًال أقواله أخذوا إنهم حتى مرص يف قيم مركز له وكان
كم «إىل يل: فقال الحنفي عمران أبي ابن عنده أذكر كنت الطحاوي: قال يستنرس.»
قال: يستنرس.» بأرضكم البغاث إن بالعراق، الرجل هذا رأيت قد عمران؟ أبي ابن تقول

مثًال.74 بمرص الكلمة هذه فصارت
مسألة، يف يوًما فأجبته باملسائل، يذاكرني عبيد أبو كان أيًضا: الطحاوي وقال
أقول؟ حنيفة أبو قاله ما كل أَو القايض، أيها له: فقلت حنيفة، أبي قول هذا ما يل: فقال
هذه فطارت غبي، أو يل: فقال عصبي، إال يقلد وهل له: فقلت مقلًِّدا، إال ظننتك ما قال:
مختومة ُمَعنَْونة تخرج عبيد أبي توقيعات وكانت مثًال.75 صارت حتى بمرص الكلمة
كل فقدت ولكن وبالغة،76 فقًها محشوة وكانت توقيعاته وجمعت ألفاظه، بمرص وكتبت

يشء. منها يبق ولم التوقيعات هذه

الحنفية املدرسة

املتكلمني مذاهب من العراق يف كان بما متأثًِّرا مذهبه النعمان حنيفة أبو اإلمام وضع
من صادًرا كان ما إال واآلراء املذاهب من يقبلون ال املرصيني رأينا وقد الرأي، وأهل
نََقَل إنما األمر، أول يف حنيفة أبي بمذهب كثريًا اهتموا مرصيني نجد فال مكة، أو املدينة
مرص توىل قاٍض أول ولعل العراق، من يَُعيَّنون كانوا الذين القضاة مرص إىل املذهب
١٦٤ه، سنة ويل الذي الكندي77 اليسع بن إسماعيل هو حنيفة أبي بمذهب دان ممن
يعرفون مرص أهل يكن ولم حنيفة، أبي مذهب يذهب كان ألنه املرصيون؛ كرهه وقد
ويقول: القايض، هذا عزل يطلب الخليفة إىل كتب سعد بن الليث إن حتى املذهب78 هذا
الدينار يف علمناه ما إنا مع أظهرنا، بني ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سنة يكيد رجًال وليتنا «إنك

القايض.79 عزل إىل الخليفة فاْضُطر خريًا.» إال والدرهم
هللا عبيد بن قتيبة بن بكار القايض هو الوقت، ذلك يف الحنفيني مرص قضاة وأشهر
بكار ولد وصاحبه، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول موىل الثقفي بكرة أبي ابن نسل من برذعة أبي بن
مشايخ من وغريهما أبان بن وعيىس يحيى، بن هالل عن الفقه وأخذ البرصة بمدينة
اإلمام عنه وأكثر عوانة وأبو خزيمة، وابن السجستاني، داود أبو عنه وروى البرصة،

وغريهم. بمرص الحنفية فقيه الطحاوي
الهجرة، من ومائتني وأربعني ست سنة فدخلها املتوكل، قبل من مرص قضاء َوِيلَ
إىل يجيء مرص أمري طولون بن أحمد كان ما وكثريًا الجامع، املسجد يف يحدِّث وكان
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حجر ابن ويذكر جنبه.80 إىل جالس وهو إال بكار به يشعر فما الحديث عىل وهو بكار
وما املزني، مخترص رأى وملا واملناظرة، العلم يف اتساع لبكار كان أنه زوالق ابن عن
شهوده: من لشاهدين فقال الشافعي، عىل الرد يف هو رشع حنيفة أبي عىل الرد من فيه
وسمعا فمضيا الكتاب؟ هذا يف ما يقول الشافعي سمعت له فقوال املزني إىل اذهبا
فعادا باإليجاب، فرد الشافعي، كالم هذا كان إذا عما وسأاله املزني، من كله املخترص
الرد صنف ثم الشافعي، قال نقول: أن لنا استقام اآلن فقال: بذلك، فأخرباه بكار إىل

املذكور.81
إىل بكار فأشار جنازة، يف يوًما فاجتمعا املزني، كالم يسمع أن يشتهي بكار وكان
ما التل: فقال مسألة، عن املزني يسأل أن — أيًضا حنفيٍّا وكان — التل جعفر أبي
يف أحاديث ولنا النبيذ، قليل تحريم يف أحاديث لهم الشافعيني، أصحابنا من أعجب رأيت
يكون أن يخلو ليس املزني: فقال بأحاديثنا؟ منا بأحاديثهم أوىل جعلهم فمن تحليله،
ثم محللة كانت إنها نقول فهكذا قبلها كانت فإن بعدها، أو أحاديثنا قبل أحاديثكم
أحد يقول ال فهذا أحاديثنا بعد أحاديثكم كانت وإن أحاديثكم، إىل نحتاج فما حرمت،
سبحان وقال: املزني، بقول بكار فأُْعِجب حللت! ثم محرمة صارت ثم حالًال كانت إنها
تحليل يف أصحابه يخالف بكار وكان هذا.82 فهو الشعر من أدق كالم يكون إن هللا!

تحريمه. إىل ويذهب النبيذ قليل
دعاه حتى حنيفة أبي بمذهب املرصيني ويحدث مرص، عىل قاضيًا بكار ظل
حبسه طال وملا طولون، ابن فحبسه بكار فرفض ولعنه، املوفق خلع إىل طولون ابن
بكار فكان لهم، فأذن منه، السماع يف لهم يأذن أن األمري إىل الحديث أصحاب طلب

٢٧٠ه. سنة تُويفِّ أن إىل السجن يف طاق من يحدثهم
وخصب تالميذه لكثرة الحنفية؛ مذهب يف املرصيني، إمام يَُعد فهو الطحاوي أما
به، وتفقه الشافعي املزني وصحب الهجرة، من ومائتني وثالثني ثماٍن سنة ُولِد نتاجه،
منه الحديث وسمع بكار، للقايض كاتبًا وكان حنفيٍّا، وصار الشافعي مذهب ترك ثم
عدة ترك أن بعد ٣٢١ه، سنة وتُويفِّ القادمني، الغرباء ومن املرصيني، من َخْلق ومن
الفقهاء له وضع الذي الفقه» يف «املخترص كتابه سيما ال بها الناس أُولِع الفقه، يف كتب

عدة. رشوًحا
املذاهب ألصحاب كاَد شافعي قاٍض ُقلِّد فإذا مرص يف املذاهب تنافس واشتد
تحدث فقد ،٣٢١ سنة ويل الذي املقديس الواحد عبد بن إسماعيل كالقايض األخرى،
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املالكيني من الكبري بالجامع كان من فأقام الرشطة صاحب فبعث تكني األمري مع
الحداد ابن تكره كانت كلها اإلخشيدية أن زوالق ابن عن حجر ابن ويروي والحنفيني.83
أصحاب بإخراج مسكني بن الحارث القايض وأمر الشافعية.84 يف لكراهتهم الفقيه؛
أن الكندي وروى حرصهم.85 بنزع وأمر الشافعي وأصحاب املسجد من حنيفة أبي
ومنع والشافعي مالك بأصحاب فأوقع القرآن َخْلق محنة انتهز الليث أبي ابن القايض

بذلك.86 األكرب الجمل الحسني الشاعر ومدحه املسجد، يف الجلوس من فقهاءهم

التصوفيفمرص

شعائرها لها صوفية نزعة بمرص كان أنه نعرف ولم الهجرة من األول القرن ميض
املرصي النون ذو ظهر الثاني القرن أواخر كان حتى املعروفة الخاصة وتقاليدها
هذا أخذ عمن ندري وال نوبية، أرسة من أخميم من كان إبراهيم، بن ثوبان الفيض أبو
وقيل النيسابورية، فاطمة عن وقيل العابد، شقران أستاذه إن قيل فقد التعبُّد، من اللون
واإلقبال الحياة مالذِّ عن واالنقطاع الزهد عنهم فأخذ األديرة يف بالرهبان يتصل كان إنه
العلوم من شيئًا الرهبان هؤالء عن أخذ وإنه اإللهي، الحب يف والتفاني العبادة عىل
عن تعبرياته يف كله ذلك فأدخل الحديثة، واألفالطونية الغنوسطية خلفتها التي الفلسفية
النقوش يقرءون كانوا بهم اتصل الذين الرهبان بعض إن وقيل واملعرفة، اإللهي حبه
الربابي إىل يذهب فكان أرسارها وعلَّموه عليها، النون ذا وأطلعوا القديمة، املرصية
أن ببعيد فليس رائع خيال صاحب النون ذا وكان ورموزها، طالمسها فك ويحاول
وأفعاله أقواله يف نراه بما إليه ويوحي خياله يغذِّي بما الرموز هذه من النون ذو يستفيد
منه استقى الذي املنبع حول خالفات هذه كل اإللهية، الذات يف تفاٍن من وأشعاره
ما وألن نفسه، النون ذي شخصية لغموض إحداها؛ ح نرجِّ أن نستطيع وال النون، ذو
ومهما الصحيح، من قريبًا أو صحيًحا حكًما عليه نحكم ألن تكفي ال آثاره من لنا بقي
أخميم يف طريقته إىل يدعو قام ولكنه مالك عن املوطأ روى النون ذا فإن يشء من يكن
معروًفا يكن لم ما اإلسالمية مرص يف ابتدع ألنه بالزندقة؛ ُرمي ولكنه كثري، خلق وتبعه
الحكم عبد بن هللا عبد أمام حاكمه الذي مرص وايل إىل أمره أخميم علماء ورفع قبُل، من
الفقيه نزعة عن النون ذي نزعة تختلف أن الطبيعي ومن بمرص، املالكية املدرسة زعيم
أن ذلك والفقهاء، الصوفية بني بالنزاع مملوء اإلسالم وتاريخ الحكم، عبد بن هللا عبد
منهما األحكام باستخراج والعناية النبوية والسنن القرآن ظاهر إىل دائًما يميلون الفقهاء
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أركان إىل األعمال يقسموا أن دائًما يراعون ثم املنطقي، واالستدالل اللغة تؤديه ما حسب
الظاهرة األعمال وإن ومسنون، واجب بني يفرقون فال الصوفية أما وأعمال، وفروض
شعار ولكل أرسار، الدين فرائض من فرض ولكل الباطن، بجانب قيمة بذات ليست
النزعتني ولِتضارب يشء، كل قبل القلبية الطهارة ويفضلون رموز، الدين شعائر من
وملا الحقيقة، رجال أنفسهم الصوفية وسمى الرشيعة، رجال أنفسهم الفقهاء ى سمَّ
الهجرة من والثالث الثاني القرن يف املرصية اإلسالمية الحياة يف جديدة الصوفية كانت
الحالج قصة نذكر أن ويكفي اإلسالمي، العالم بقاع كل يف مضطهدة الصوفية وكانت
مرص يف اْضُطهد صويف أول النون ذو وكان وغريها، حنبل بن أحمد مع واملحاسبي
وبعد واليمن، والحجاز املغرب كبالد عديدة بالد إىل ورحل مرص فرتك نزعته، بسبب
الفقهاء ثار ولكن الحكم، عبد بن هللا عبد تُويفِّ أن بعد مرص إىل عاد الحالة هدأت أن
املرصيني امتحن الذي الليث أبي بن محمد ذاك إذ مرص قايض وكان جديد من ضده
فُقِبض يفعل، لم ولكنه أخرى مرة مرص من يهرب أن النون ذو فأراد القرآن، بخلق
من هذا يقول: وهو حوله يبكون والناس املطبق إىل وسيق فِقيَد بغداد؛ إىل وأرسل عليه

وأنشد: طيب، حسن عذب فعاله وكل عطاياه، ومن تعاىل هللا مواهب

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

رساحه، إطالق يف فسعى الصوفية، اعتنق املتوكل حاشية رجال بعض وكان
الخوف مظاهر من مظهر النون بذي ليس أنه ورأى بوعظه وتأثر املتوكل فأحرضه
متأثًرا الفقهاء عىل الصوفية املتوكل نرص وبذلك رساحه فأطلق الدين، أو الدولة عىل

.٢٤٨ سنة بمرص النون ذو وتُويفِّ النون، ذي بشخصية
معنى يف ع وتوسَّ الحب كلمة استعملوا الذين الصوفية أوائل من النون ذو وكان
إنه قيل كما اليوم. إىل الصوفية أسس من أساًسا يزال ال تفسريًا وفرسه اإللهي، الحب
الوالية، عن الكالم ع وسَّ من أول أنه إليه وينسبون واملقامات، األحوال يف تكلم من أول
من أول وأنه اإلبدال كلمة إليه ينسبون وكذلك الويل، أم النبي أفضل أيهم من وبحث

اليوم. نراها التي الصوفية اآلراء من ذلك غري إىل املعرفة مسألة ل فصَّ
وتدخل كيان لهم الصوفية، اسمه شيئًا نجد اإلسالمية مرص تاريخ يف مرة وألول
يأمرون الصوفية من جماعة بمرص كانت حجر: وابن الكندي87 ويقول البالد، أمر يف
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كانت القضاء ويل فلما منهم، املنكدر بن عيىس وكان املنكر، عن وينهون باملعروف
قد املأمون املؤمنني أمري إن فقالوا: الطائفة تلك أتت ثم الحكم، مجلس يف وهو تأتيه
فاكتب العدوان أهل عىل يشدَّ أن ونخىش نخافه وإنا مرص، الرشيد بن إسحاق أبا وىلَّ
املأمون الكتاب وبلغ املنكدر ابن ذلك ففعل بواليته، ترىض ال بأنك املأمون إىل كتابًا لنا

مرص. قضاء عن املنكدر ابن فعزل املعتصم إسحاق أبا عليه وأطلع
نستطيع كله ذلك من مرص؛ يف وعصبة مكانة لهم أصبح الصوفية أن عىل يدلنا فهذا
كبريًا عدًدا مرص وأخرجت قوية، كبرية حركة كانت بمرص الدينية الحركة إن نقول أن
الفصل يف عنها سنتحدث التي األدبية الحركة هذه بجانب والفقهاء، واملحدثني القراء من

القادم.
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ُردَّ ثم ببغداد دؤاد أبي بن القايض إىل القرآن خلق محنة يف وُحِمل به وتفقه الشافعي
عىل السنن كتاب وله والشافعي، أبيه وفاة بعد املالكية رياسة إليه وانتهت مرص إىل

الشافعي. مذهب
وتفقه عيينة، ابن عن روى املرصي، الصديف موىس بن األعىل عبد بن يونس (65)
،٢٦٤ سنة ومات ،١٧٠ سنة ولد والفقه، لإلقراء وتصدَّر ورش عىل وقرأ الشافعي، عىل
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أعقل بمرص رأيت ما عنه: يقول الشافعي وكان ماجة، وابن والنسائي مسلم عنه وروى
ص٤١٨). ج٢، خلكان: (ابن األعىل عبد بن يونس من

املزني، إسحاق بن عمرو بن إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل إبراهيم أبو (66)
مذهب يف كثرية كتبًا صنَّف وفتاويه، الشافعي بطرق وأعرفهم الشافعيني إمام يعترب
واملسائل واملنثور املخترص ومخترص واملخترص والصغري الكبري الجامع منها الشافعي
كتب مثاله وعىل الشافعي مذهب يف املصنفة الكتب أصل املخترص وكتابه وغريها، املعتربة
ويقول ص٢٩٨-٢٩٩) والفهرست: ص٧١، ج١، خلكان: (ابن فيه ما فرسوا أو املؤلفون
املحارضة: (حسن لغلبه الشيطان ناظر لو إنه املزني يف قال الشافعي إن السيوطي:

.٢٦٤ سنة وتُويفِّ ،١٧٥ سنة ولد ص١٦٨). ج١،
مذهب له كان املرصي، حفص أبو التجيبي هللا عبد بن يحيى بن حرملة (67)
ومات ،١٦٠ سنة ولد ماجة، وابن مسلم عن وروى واملخترص، املبسوط وصنَّف لنفسه

ص١٦٨). ج١، املحارضة: (حسن ٢٤٣ سنة
وهب بن هللا عبد من سمع البويطي، املرصي يحيى بن يوسف يعقوب أبو (68)
الحربي، إسحاق بن وإبراهيم الرتمذي إسماعيل أبو منهم كثريون منه وسمع والشافعي
الحكم عبد بن محمد جاء فيه مات الذي مرضه مرض ملا الشافعي أن بغداد تاريخ ويف
إنه لهما: فقال الحميدي، بكر أبي إىل فاحتكما الشافعي مجلس يف البويطي ينازع
البويطي) (يعني يحيى بن يوسف من بمجليس أحق أحد ليس يقول: الشافعي سمع
خلكان: (ابن الشافعي مجلس يف البويطي وجلس منه، أعلم أصحابي من أحد وليس
الواثق إىل به فسعى يحسده، مرص قايض الحنفي الليث أبي ابن وكان ص٣٤٦). ج٢،
بذلك القول منه وأُِريد مقيًدا مغلوًال بغداد إىل بحمله فأُِمر القرآن خلق محنة أيام باهلل
وثالثني إحدى سنة رجب من الجمعة يوم والسجن القيد يف بغداد يف فُحِبس فامتنع؛
والصغري الكبري املخترص كتاب وللبويطي ص١٦٧). ج١، املحارضة: (حسن ومائتني

ص٢٩٨). النديم: (ابن الفرائض وكتاب
صاحب البغدادي الفقيه الكلبي اليمان أبي بن خالد بن إبراهيم ثور أبو (69)
فيها جمع األحكام يف املصنفة الكتب له عنه، القديمة األقوال وناقل الشافعي اإلمام
العراق الشافعي قدم حتى الرأي أهل بمذهب اشتغاله أول وكان والفقه، الحديث بني
مذاهب من اشتقه مذهبًا لنفسه وأحدث أشياء يف خالفه ولكنه واتَّبعه إليه فاختلف
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يتفقون وأرمينية أذربيجان أهل وأكثر الشافعي كتب ترتيب عىل مبسوط وله الشافعي،
٢٤٠ه. سنة وتُويفِّ ص٢١٧) (الفهرست: مذهبه عىل

الجيزي، األزدي داود بن سليمان بن والربيع املرادي، سليمان بن الربيع هما (70)
املرادي كامل بن الجبار عبد بن سليمان بن الربيع محمد أبو فهو املرادي الربيع أما
«الربيع حقه: يف الشافعي وقال الشافعي، كتب أكثر روى الذي وهو املرصي، املؤذن
الشافعي أصحاب أقدم املرادي الربيع وكان ص١٨٤). ج١، خلكان: (ابن راويتي.»
السنن أصحاب عنه روى ص١٢٢) السيارة: (الكواكب له محبة وأشهرهم بمرصصحبة
أول وهو طولون، ابن بجامع الحديث يميل وكان وغريهم، زرعة وأبو والطحاوي األربعة

ص١٩٦). ج١، املحارضة: (حسن ٢٧٠ سنة وتُويفِّ به، أمىل من
األزدي األعرج بن داود بن سليمان بن الربيع محمد أبو فهو الجيزي الربيع أما
هللا عبد عن روايته وأكثر عنه الرواية قليل كان ولكنه الشافعي، اإلمام صاحب الجيزي
وهو بالجيزة، ٢٥٦ سنة وتُويفِّ وغريهما، والنسائي داود أبو عنه وروى الحكم، عبد بن
يف كثريًا تكرر الربيع اسم أن ونالحظ البويطي، بعد وترتيبه األم جمع إليه ينسب الذي
زكي األستاذ ق ُوفِّ وقد املقصود، هو الربيعني ِمن َمن القارئ عىل األمر فيلتبس األم كتاب
ص٧٣. األم كتاب عن بحثه يف الجيزي والربيع املرادي الربيع بني التفرقة إىل مبارك

ترتيب عىل الشافعي عن املبسوط روى الصباح، محمد بن الحسن هللا عبد أبو (71)
ما عىل يعتمدون بل الفقهاء عليه يعتمد ال ولذا يسري؛ يشء يف وخالف الربيع رواه ما
ص٢٩٧). (الفهرست: ٢٦٠ه سنة وتُويفِّ الزعفراني كتب أكثر ضاع وقد الربيع، رواه

حجر، البن مرص قضاة عن اإلرص ورفع ص٥٢٣، والوالة القضاة الكندي: (72)
املرصية. الكتب بدار خطية نسخة

املرصية. الكتب بدار خطية نسخة للذهبي، اإلسالم تاريخ (73)
ص٥٢٩. الكندي: (74)
ص٥٢٨. الكندي: (75)

حجر. البن مرص قضاة عن اإلرص رفع (76)
سميع. بن إسماعيل ص٢٦٣ ج١، املحارضة: حسن يف ذكر (77)

ص٥٧١. الكندي: (78)
للذهبي. اإلسالم تاريخ (79)

اإلرص. رفع (80)
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رشحه. (81)
ص٥١١. الكندي: (82)
ص٥٤٤. الكندي: (83)

ص٥٥٥. والكندي: اإلرص، رفع (84)
ص٤٦٩. الكندي: (85)
ص٤٥٠. الكندي: (86)

مرص. قضاة عن اإلرص رفع كتاب يف حجر وابن ص٤٤٠، والقضاة: الوالة (87)
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الثاني الفصل

والتاريخ اللغة

واللغويون النحاة (1)

ودأب، نشاط يف الفتح منذ استمرت خالصة، دينية مدارس بمرص قامت كيف رأينا
العراقيون بها َكِلف التي واللغوية األدبية الدراسات لهذه أثًرا األول القرن يف نر ولم
إذ الهجري؛ الثاني القرن يف تطوًرا نجد ولكنا اإلسالمية، الشعوب من العراقيني وغري
غمرت حتى الدراسات هذه نمو واطرد ولغوية، ونحوية أدبية دراسات بمرص قامت
وكثرت املرصيني، علماء من كبري عدد ونبغ املغرب، بلدان من غريها عىل وفاضت مرص

املرصيني. غري منها استفاد كما املرصيني أفادت التي العلمية املؤلفات
محمد بن الوليد وأشهرهم د، والَّ بنو مرص يف محمود أثر لهم كان الذين النحاة فمن
زرعة وأبي القنبي عن روى مجوًدا، نحويٍّا الوليد كان د. بوالَّ املشهور النحوي التميمي
يكن ولم العراق، ودخل بمرص، ونشأ البرصة، من وأصله والنحو، اللغة ُكتُب املؤذن
عن ثم باملدينة، الخليل تلميذ املهلبي عن وأخذ قبله، واللغة النحو كتب من يشء بمرص
التميمي د والَّ بن ومحمد الهجرة، من ومائتني وستني ثالث سنة وتُويفِّ نفسه،1 الخليل
وكان وثعلب، املربد عن وأخذ العراق، إىل رحل ثم واألدب، النحو الدينوري عن أخذ الذي
«املنمق كتابه ووضع الناس، يعلِّم مرص إىل عاد ولكنه بغداد،2 خراج صاحب ابن يؤدب
ثم عمره، من الخمسني بلغ وقد الهجرة من ومائتني وتسعني ثماٍن سنة تُويفِّ النحو» يف
الزجاج، عن النحو وأخذ العراق، إىل والد بن محمد بن أحمد العباس أبو ولده رحل
أحمد فضل يعرف الزجاج وكان بها، واملمدود» «املقصور كتابه وألَّف مرص إىل وعاد
من تلميذ عندكم يل لهم: يقول فكان بغداد، إىل مرص قدم َمن كلِّ عند عليه ويُثِْني هذا،
وتُويفِّ د.3 والَّ بن العباس أبو بل فيقول: النحاس. جعفر أبو له: فيُقال وكذا. كذا صفته
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الرباحي هللا عبد أبي أستاذ هذا العباس وأبو الهجرة من وثالثمائة وثالثني اثنني سنة
األندليس. النحوي

لنقده عرض كما مرص، يف املتنبي نقده الذي الكتاب هو واملمدود املقصور وكتاب
الكتاب هذا ُطبع وقد املتنبي، عن حديثنا يف سنذكر ما نحو عىل النحوي اللغوي املهلبي
مذهب ذلك يف مخالًفا األلف بحرف د والَّ ابن بدأه وقد ،١٩٠٨ سنة مرص يف مرة ألول
من بعض «ولعل ذلك: من الكتاب هذا مقدمة يف د والَّ ابن قال وقد أحمد، بن الخليل
معتل، حرف ألنها املعجم؛ حروف سائر عىل باأللف فيه ابتداءنا يُنِْكر هذا كتابنا يقرأ
فيما الكتاب هذا يف غرضنا وليس العني، كتاب كتابه يف بها االبتداء ترك الخليل وألن
يُمكِّن ال العني كتاب ألن العني؛ كتاب يف الخليل كفرض التأليف من النوع بهذا التمسناه
نظر قد يكون أن إال يقرأه أن غري من الكتاب من موضعه يعلم أن منه الحرف طالب
والخمايس والرباعي والثالثي والصحيح، املعتل من واألصيل الزائد وعرف الترصيف يف
وجوه من يمكن ما عىل الكلمة وترصيف والشفة واللسان الحلق من الحروف ومراتب
ترصيفها بعد الزوائد من تحتمل ما وإلحاقها الحركات وجوه عىل اللفظ يف ترصيفها
كالم حظر إىل منها الخليل وصل التي الطريق يعلم أن إىل هذا مع ويحتاج زيادة، بال
هذا يف إليه نذهب والذي العني، كتاب من يطلب ما عرف األشياء هذه علم فإذا العرب،
وأن يطلبه، ما فيه الحرف طالب عىل نقرِّب أن إىل نقصد ألنا املذهب؛ هذا غري الكتاب
حرف الكلمة أول يف يكون أن نراع فلم واملتعلم، العالم منه بموضعه العلم يف يستوي
معتالٍّ يكون أن دون صحيح أو أصليٍّا يكون أن دون زائد أو زائًدا يكون أن دون أصيل
ذكرناه؛ ما جميع أوًال يعرف أن للحرف الطالَب فنكلِّف صحيًحا. يكون أن دون معتل أو

األلف.» املعجم حروف من فيه ما أول يكون الذي بالباب بدأنا فلذلك
الكوفيني مذهب عىل أنواعهما ويعدد واملمدود، املقصور بني يفصل والد ابن أخذ ثم
األلفاظ من واملمدود باملقصور املقدمة يتبع ثم كتابه مقدمة يف كله هذا والبرصيني،
مستشهًدا غريبها ويرشح بالكلمة يأتي فكان األبجدية، الحروف حسب ُمرتَّبة العربية
يدل مما اللفظ باشتقاق يأتي وقد آخر، حينًا القرآنية وباآليات حينًا القديمة باألشعار
العربية. واللغة القديم لألدب وحفظه الخالصة العربية بالعلوم والد ابن علم سعة عىل
هذا عىل أالحظه والذي الرصف، قواعد من كثري عىل اشتمل طويل ببحث كتابه ختم وقد
أُلِّفت التي والرصف اللغة كتب يف نراه الذي التعقيد من وخلوَّه أسلوبه، سالسة الكتاب

املتأخرة. العصور يف
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بالكالم وصدَّره النحو»، يف «املهذب كتابه بمرص الدينوري جعفر بن أحمد ووضع
نحويٍّا يكن ولم صاحبها،4 إىل مسألة كل وعزى والكوفيني، البرصيني بني الخالف عن
املرصيني، عىل كلها قتيبة ابن كتب فقرأ العلم، من النوع هذا يدرِّس أديبًا كان بل فقط
السيوطي روى فقد املرصيون، منه استفاد كما الرجل، هذا من األندلسيون استفاد وقد
بمرص ولقي املرشق، إىل رحل القرطبي باألفشني املعروف هاشم بن موىس بن محمد أن
كتاب أخذ قد الدينوري وكان رواية،5 سيبويه كتاب عنه وأخذ الدينوري، جعفر أبا

ومائتني. وثمانني تسع سنة وتُويفِّ للمربد،6 وتتلمذ املازني عن بالبرصة سيبويه
واللغة، النحو يف نبغ فقد إسماعيل بن محمد بن أحمد النحاس جعفر أبو أما
«معاني كتاب منها نذكر كثرية، كتبًا ذلك يف وألف به، يتعلق وما القرآن وحذق
«املبتهج كتبه ذلك من نذكر واألدب واللغة النحو يف ألف كما ومنسوخه»، القرآن
وكتاب السبع»، املعلقات و«رشح الكتاب»، و«أدب والكوفيني»، البرصيني اختالف يف
وأمالها دواوين عرشة فرسَّ النحاس جعفر أبا أن خلكان ابن ويروي الشعراء». «طبقات
عن النحو روى الذي النحوي حسان بن محمد مرص يف وكان بمرص.7 تالميذه عىل
اثنتني سنة ومات إسحاق، ابن مغازي هشام بن امللك عبد عن وروى املؤذن زرعة أبي

ومائتني.8 وسبعني
النحوي، املرصي النرض أبي الكندي أسباط بن إسحاق بن محمد عن نسمع وكذلك
نزل إنه ياقوت: وقال والنكت» «العيون سماه النحو يف كتاب وله الزجاج عن أخذ
األوائل وعلوم املنطق يف تقدم وله بها، األدب أهل شيخ وكان مرص، إىل صار ثم أنطاكية
املعروف وهو سلم بن محمد بن هللا عبد بن محمد وكذلك النحو».9 يف «املغني وله

وثالثمائة.10 ثالث سنة ومات النحو، امللوك أوالد يعلِّم نحويٍّا وكان بامللطي،
نجد العربية، العلوم طلب يف رحلوا الذين املرصيني والعلماء األدباء هؤالء وبجانب
أن ذلك أثر من وكان علومهم، بها ويروون مرص يزورون العراق وغري العراق علماء
جاء فقد التالية، القرون يف الزعامة مركز لها جعلت علمية أدبية نهضة مرص يف ُوجَدت
ونراه ٢١٨ه، سنة بمرص وتُويفِّ السرية صاحب هشام بن امللك عبد محمد أبو مَرص
هشام ابن وكان لهيعة، وابن وهب ابن أمثال علمائها عن روى فقد بمرص، تأثر قد
أشعار من كثريًا وتناشدا مرص ورد حني الشافعي به اجتمع وقد والنحو، اللغة يف إماًما
عدة يف متبحًرا متملًكا نحويٍّا «وكان األكرب الناشئ العباس أبو عليها ووفد العرب،11
قواعد عىل وأدخل النحاة، علل نقض قد الكالم علم بقوة وكان املنطق، جملتها من علوم
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سنرى كما مرص يف هذه بعلومه وتكسب الخليل.»12 أمثلة بغري ومثَّلها شبًها، العروض
شاعًرا. عنه حديثنا يف

القرآن، وتفسري باللغة العلم أهل من وكان الواسطي، موىس بن محمد مرص وجاء
ثالث سنة آخرها كان مراًرا مرص قدم املزرع بن ويموت ٣٢٠ه،13 سنة بمرص ومات
خاله كتب بمرص روى كلها الزيارات هذه يف أو زياراته إحدى يف ولعله وثالثمائة،14

الجاحظ. عثمان أبي
بمرص عنه وروى الربدعي، الهيثم بن يضحتويه بن زيد بن محمد مرص زار وكذلك
فاستوطنها، مرص نزل أزربيجان، من «وأصله الطرباني القاسم وأبو املؤرخ يونس ابن

أمينا.»15 ثقة وكان والشعر واللغة األدب يف متفننًا العلم كثري وكان
حكيم، بن الطرماح شعر من شيئًا يعرفون كانوا ما املرصيني أن ياقوت ويحدثنا
الطرماح، شعر يُْمِيل أن املرصي رساج بن عيل سأله مرص الطربي جرير ابن قدم فلما

غريبه.16 ويفرس يمليه املال بيت عند جرير ابن فجلس
بن مسلمة بن هللا عبد بن أحمد مرص جاء وثالثمائة وعرشين إحدى سنة ويف
أبي كتب إال معي ما فقال: يحدثهم، أن يسألونه الحديث أصحاب عليه فدخل قتيبة،
مجلسه فصار قصدوه، ذلك الناس عرف فلما عليكم. رسدتها شئتم فإن أحفظها، وأنا
د والَّ وابن النحاس جعفر أبو وقصده واآلداب، العلوم يطلب ممن الناس بفنون ا غاصٍّ

البلد.17 ووجوه أحمد بن املظفر مخاصم وأبو
املعروف صفرة أبي بن املهلب ولد من عيل بن أحمد بن محمد مرص عىل وفد كذلك
سنة بمرص ومات ثقة،18 لغويٍّا نحويٍّا عامًلا كان إنه الزبيدي: عنه قال النحوي، باملهلبي

٣٤٩ه.

املؤرخون (2)

العلوم من فهو شئت وإن اإلسالمية الدراسات من لون الفتح عقب مرص يف ظهر
وكان هجرية، وثالثني تسع سنة بمرص الديني القصص فظهر القصص، وهو العربية،
طويلة،19 مدة بمرص القضاء توىل الذي التجيبي عرت بن سليم هو بمرص قصَّ من أول
الفتح منذ املسلمون ُعِني وقد التاريخ، هو آخر موضوع يف سببًا القصص هذا كان
أحاديث النبي عن ُرِوي كما الكريم، القرآن يف كثريًا ذُكَرت ألنها مرص؛ تاريخ بأمر
وأن مرصية، كانت النبي زوجات إحدى أن يعلمون واملسلمون وأهلها، مرص عن كثرية
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الفتح بعد ورأوا كله، هذا املسلمون عرف مرص، يف شأن لهم كان والرسل األنبياء بعض
وكان «الربابي»، باسم بمرص ُعِرَفت التي األخرى واملقابر كالهرم مثلها يروا لم أشياء
وزخرفوا وروايته، بالتاريخ فُشِغفوا القدماء عن يحدثهم الذي القصص هذا العرب عند
عندهم من ووضعوا أحيانًا، الضحك تُِثري التي الخيالية القصص من كثري بيشء أقوالهم
التي التاريخ لكتب أساًسا كلها األخبار هذه وكانت الصحة، عن البعد كل بعيدة أخباًرا
املغازي وأصحاب األخباريني من عدد وجود بمرص الحركة هذه وغذَّى بمرص، ظهرت
الليث أبي بن ومحمد راويها هشام ابن امللك وعبد السرية، صاحب إسحاق بن محمد مثل
واملسعودي، مرتني، الطربي جرير ابن عليها وفد ثم الواقدي،20 باب عىل وراًقا كان الذي
من وغريهما السرية، يف هشام وابن كتابه يف كثريًا جرير ابن نقل مرص مؤرخي وعن

عديدة. كتبًا مرص عن ووضعوا املؤرخني،
يسنده الذي مرص» «فتوح كتاب هو وتخبًطا تضليًال القديمة الكتب أكثر ولعل
كنت وإن الواقدي، إىل اآلخر بعضهم ويسنده األموي، إسحاق ابن إىل املؤرخني بعض
االختالف يف ذلك ويتجىلَّ إسحاق، ابن إىل يُنَسب الذي الكتاب غري كتابًا للواقدي أن أرجح

الكتابني. بني الذي

الحكم عبد مرصالبن فتوح كتاب

مرص عن كتب مؤرًخا أعرف أكاد ال إذ وأثره؛ قيمته له مرصي ملؤلٍِّف آخر كتاب وهناك
من ا هامٍّ مصدًرا مرص» «فتوح كتاب كان لهذا عنه؛ يأخذ أو الكتاب، هذا يَذُْكر أن دون
العلمي التأليف نواحي من أخرى ناحية لنا يمثل أنه كما الفتح، منذ مرص تاريخ مصادر
العلوم إىل متجهني كانا الفكري والنشاط العلمية الحركة رأينا فقد العرص، هذا يف بمرص
إىل املرصيون اتجه كما الخالصة، العربية العلوم إليهما أُِضيف ثم األمر، أول يف الدينية
فأخرجتها التاريخية، األخبار هذه يف الخيال يد لعبت ولقد التاريخية، والعلوم القصص
لهم يُرَوى ما كلَّ يأخذون كانوا الذين العرب عقلية لنا تمثل ولكنها الحق، ة جادَّ عن

تحقيقه. يحاولوا أن دون
وأخذه واملسلمون، الجاهليون به اهتم خالًصا، عربيٍّا كان العلوم من النوع هذا
للتاريخ املدوِّنني أوائل ومن الهجري، الثالث القرن يف ن ُدوِّ حتى بعض عن بعضهم

الحكم. عبد بني أفراد وأحد مرص» «فتوح صاحب املرصي الحكم عبد ابن
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الحكم عبد بنو

العقلية الحياة يف كبري أثر لها كان التي األرسة هذه عند الوقوف إىل مضطرون نحن
الهجرة. من والثالث الثاني القرنني يف بمرص والسياسية واالجتماعية

البلدان معجم يف ياقوت ولكن الحكم، عبد بني أرسة أولية عن شيئًا نعرف ال نحن
هذه يف شخص وأول [العقبة] أيلة من بالقرب بلدة الحقل إىل يُنَسبون إنهم يقول:
امُلتوىفَّ رافع بن الليث بن أعني بن الحكم عبد عثمان أبو هو املؤرخون لنا ذكره األرسة

مالك.21 اإلمام عن مسائل عدة له إن وقيل ومائة، وسبعني إحدى سنة
غري أو مرصيٍّا كان إذا نعرف ال كذلك يشء، عنها يصلنا فلم وحياته نشأته أما
موايل من امرأة موىل أنه الحكم عبد بن هللا عبد عن يقول الديباج وصاحب مرصي،
ألوان من لون أي أيًضا ندري وال عثمان، موىل نافع موىل هو بل ويقال عفان، بن عثمان

والؤه. كان الوالء
أعني، بن الحكم عبد بن هللا عبد هو األرسة هذه يف قيمتها لها شخصية وأول
وعن مالك عن الفقه وأخذ ومائة، وخمسني خمس سنة بمرص وقيل باإلسكندرية، ولد
بن أشهب مات وملا لهيعة، بن هللا عبد من الحديث وسمع سعد بن الليث مرص إمام
مالك، مذهب رياسة هللا عبد توىلَّ ومائتني، أربع سنة بمرص املالكية رئيس العزيز عبد
جميًعا كانوا مرص يف املسلمني أن علمنا إذا املركز هذا خطر ندرك أن بسهولة ونستطيع

املذهب. بهذا يدينون
املرصيون حوله واجتمع املذهب، هذا غري يدرسون ال مرص يف العلماء وكان
تحدَّثْت التي املصادر وتُْجِمع مالك، مذهب عنه يأخذون واملغرب األندلس من والوافدون
الفقه، يف شأنه علوِّ عىل أيًضا وأجمعت مالك، بمذهب متحقًقا صالًحا كان أنه عنه
واملخترص مسألة، ألف عرشة ثماني فيه جمع الكبري املخترص منها كتب عدة وَوَضع
هذا وقرص مسألة، ومائتا ألف وفيه الصغري واملخترص مسألة، آالف أربعة وفيه األوسط
وكتاب البنيان، يف القضاء وكتاب األهوال، كتاب أيًضا وله املوطأ، يف ما عىل األخري الكتاب

العزيز. عبد بن عمر سرية يف وكتاب املناسك،
هللا عبد أن عىل يجمعون املؤرخني نرى أخرى ناحية ومن العلمية، الناحية من هذا

الثروة. هذه أتتْه كيف نعرف ال ونحن املرصيني، بني عظيم جاه وله ا جدٍّ ثريٍّا كان
هللا عبد تلقاه ومائة وتسعني تسع سنة مرص عىل وفد ملا الشافعي أن ثراه من وبلغ
دينار، ألف الخاص ماله من وأعطاه برِّه، يف وبالغ داره يف وأنزله الحكم، عبد بن
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بن من له وأخذ أخرى، دينار ألف املرصيني بعض من له يجمع أن بنفوذه واستطاع
راضية عيشة بمرص يعيش أن من الشافعي ليتمكن ثالثة؛ ألًفا املرصي التاجر عسامة
وجود لوال مرص من الرحيل يود وكان األمر أول يف الشافعي قدر املرصيون جهل فقد

الحكم. عبد بني
يزكيهم فكان الشهود، تولية يف كبري تأثري له كان هللا عبد أن املؤرخون ويروي
ويحدثنا الدولة، أمور ترصيف يف هللا عبد يستشريون الوالة بعض وكان ويجرحهم،
ويستشريه الحكم عبد بن هللا عبد يقرِّب كان طاهر بن هللا عبد الوايل أن الكندي
الثائر الرسي بن عبيد بني الصلح واسطة الحكم عبد ابن كان كما أموره، بعض يف
طاهر ابن الوايل جمعهم الذين الفقهاء أحد الحكم عبد ابن كان كما طاهر، ابن وبني
رشحه من عنيَّ الوايل ولكن قاضيًا، الفقهاء من واحد كل فرشح ملرص قاٍض الختيار
يزيد أن الوايل من طلب فقد ذلك من أبعد إىل الحكم عبد ابن ذهب بل الحكم، عبد ابن
فجعله الحكم ابن يد املنكدر، بن عيىس وهو القايض، وحفظ الوايل ففعل القايض مرتب
الشهود يكون أن العادة جرت فقد الحكم، ابن خلق عىل يدلنا ما ظهر وهنا مسائله عىل
بني أدخل القايض مسائل عىل الحكم ابن توىل فلما جاه، لهم ممن خاصة طبقة من
األمر هذا «إن قال: ذلك عىل عوتب فلما قدر، وال لهم جاه ال ممن الناس بعض الشهود
خلقه يف قويٍّا كان الحكم ابن أن عىل يدلنا الخرب فهذا عيل.» يجب ما فعلت وإنما دين
الحكم ابن كالم سمع ملا الفقيه الرعيني إن وقيل لجاههم، املرصيني وجوه يحاب لم وأنه
ذلك، عىل األمر فكان ولدك.» من واحًدا وال أنت بالشهادة يرفعك ال أن هللا «أسأل له: قال
شهادة منهم ألحد قبلت ما أحد؛ يبلغه لم ما بالبلد وولده هو الحكم عبد ابن بلغ فقد
إن خلكان: ابن عنها قال التي الدعوة هي وهذه قديد] ابن عن الكندي روى [هكذا قط

فيه. َسبََقْت لدعوة ولده من أحد وال يشهد لم الحكم عبد ابن
جاء حتى القايض مسائل وعىل املالكية ملذهب رئيًسا الحكم عبد بن هللا عبد واستمر
الصوفية جماعة وذهبت ،٢١٤ ومائتني عرشة أربع سنة مرص عىل املعتصم بوالية الخرب
املعتصم والية يقبلون ال املرصيني بأن املأمون إىل يكتب أن منه يطلبون القايض إىل
ال وأن الصوفية ألقوال يستمع ال بأن القايض عىل أشار الحكم عبد ابن ولكن عليهم،
املعتصم، إىل كتابه املأمون فدفع املأمون، إىل وكتب القايض فأبى الخليفة، إىل يكتب
فأقام الحكم، عبد بن هللا عبد حبس كما وحبسه القايض عزل مرص املعتصم جاء فلما
ومائتني، عرشة أربع سنة رمضان يف ومات مرض ثم أياًما السجن يف الحكم عبد ابن

الحكم. عبد بني منزل يف الشافعي بجوار وُدِفن
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بن الرحمن وعبد هللا، عبد بن الحكم عبد أوالد: أربعة الحكم عبد بن هللا عبد ترك
هللا. عبد بن ومحمد هللا، عبد بن وسعد هللا، عبد

وأخذ كأبيه، مالك مذهب عىل أيًضا فقيًها فكان أوالده أكرب وهو الحكم عبد أما
يكن لم إنه وقيل وهب، بن هللا وعبد أبيه أمثال املرصيني من مالك أصحاب عن الفقه
الحكم عبد أن إىل الديباج صاحب ذهب بل منه أفقه وال أتقى وهب ابن أصحاب يف
عن قيل ما إال يشء الفقيه هذا عن يصلنا ولم خطه، بجودة أيًضا ُعِرف كما إخوته أفقه

بعدها. قائمة لهم يقم لم التي الحكم عبد بني محنة بل بسببها تُويفِّ التي محنته
محمد القايض إليهم طلب فقد القرآن، خلق بمسألة الحكم عبد بني محنة بدأت
الحكم عبد وحمل القايض فعذبهم فامتنعوا؛ القرآن، بخلق يعرتفوا أن الليث أبي بن
عليه ودخن سجن إنه وقيل بالسياط، َب فُرضِ أيًضا فامتنع هناك، لإلقرار العراق إىل
لهذا يكن لم الحكم عبد موت ولكن القرآن، خلق بسبب سجنه يف مات حتى بالكربيت
سنة حوايل ثورته انتهت والذي بمرص الثائر الجروي أموال بسبب كانت بل السبب
باألموال الجروي العزيز عبد بن عيل وطالب مرص األفشني أتى ٢١٥ه سنة ويف ٢١٢ه،
الجروي أموال عن يبحثون الوالة واستمر األفشني فقتله شيئًا؛ إليه يدفع فلم عنده، التي
األموال هذه طلب يف العبايس املتوكل قواد أحد الرتكي يزيد مرص فقدم ٢٢٧ سنة حتى
أبي ابن القايض وحكم الحكم، عبد بني عند بعضها أن بغداد يف الخليفة علم أن بعد
حكم كما دينار، آالف وأربعة ألف وأربعمائة دينار ألف بألف الحكم عبد بني عىل الليث
وُهدِّمت سوط خمسمائة ب ُرضِ األموال كتم من بأن الوايل منادي ونادى أيًضا غريهم عىل
يزيد إىل وُردَّ شيئًا يخرج فلم منزله إىل به فبعث عنده بماٍل الحكم عبد فأقر داره،

٢٣٧ه. سنة األوىل جمادي من بَِقنَي ألربع تُويفِّ حتى فعذبه الرتكي
صاحب رواه ما إال عنه يشء إلينا يصل فلم الحكم عبد بن هللا عبد بن سعد أما
مرص، إىل العلم طلب يف رحلوا الذين األندلس فقهاء من لعدد أستاذًا كان أنه الطيب نفح
بن ومحمد عيىس بن ومحمد اإلشبييل الباجي هللا عبد بن محمد هللا عبد أبا منهم وذكر
يف هللا عبد بن الرحمن عبد أخوه عنهم روى الذين أحد كان كما وغريهم لبابة بن عمر

مرص. فتوح كتابه
هللا عبد بن محمد وهو الحكم عبد بن هللا عبد أوالد أشهر عن ذلك بعد نتحدث
وأشهب أبيه عن مالك فقه وأخذ ومائة، وثمانني اثنتني سنة محمد ُولِد الحكم، عبد بن
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الحكم عبد بني عىل ضيًفا ونزل مرص عىل الشافعي وفد وملا وهب، بن هللا عبد عن وروى
محمد وُعدَّ غريه.» بمرص يُِقيمني «ما يقول: الشافعي سمع ما وكثريًا هذا، محمًدا آخى
نسمع الشافعي نأتي كنا املزني: وروى به، صلة الشافعي تالميذ أشد من هللا عبد بن
وربما املكث ويطيل فيصعد الحكم عبد بن محمد ويأتي داره، باب عىل فنجلس منه
محمد إىل قرَّب قراءته من فرغ فإذا علينا فيقرأ الشافعي ينزل ثم الشافعي، مع تغدَّى
وودت معه: ملن الشافعي قال شخصه غاب فإذا برصه الشافعي وأتبعه فركبها دابته
كان أنه الحكم عبد بن محمد وروى قضاء. لها أجد ال دينار ألف وعيلَّ مثله ولًدا يل أن
الحكم عبد بن هللا عبد إىل مالك مذهب أصحاب من قوم فاجتمع الشافعي إىل يرتدد
هذا أن الناس فريى إليه ويرتدد الرجل هذا إىل ينقطع محمًدا إن محمد، أبا يا وقالوا:
النظر ويحب صغري هو ويقول: يالطفهم هللا عبد فجعل أصحابه، مذهب عن رغبة
هذا الزم بني، يا الرس: يف محمد البنه ويقول ذلك، ومعرفة الناس أقاويل اختالف يف
حتى والتحصيل الدرس عىل وحرصه ذكائه لفرط بمحمد معجبًا الشافعي وكان الرجل.
بن محمد إىل وفاته بعد حلقته أمر يفوِّض الشافعي أن مودتهما صدق من الناس ظنَّ
ولكن الشافعي، اإلمام بعد الشافعية مذهب لرياسة يتطلع نفسه محمد وكان الحكم، عبد
الحكم عبد بن محمد فغضب مذهبه، لرياسة البويطي ح رشَّ موته مرض يف الشافعي
مذهب فيها يدرس حلقة لنفسه وجعل املالكية، مذهب إىل ل وتحوَّ الشافعية وترك
األقطار يف شهرته وذاعت مالك، مذهب لرياسة املرصيون اختاره أبيه موت وبعد مالك،
أنه الصديف عن السبكي وروى مالك، مذهب ألخذ الرحلة إليه صارت حتى اإلسالمية
وروي والتواضع، والفضل بالعلم ويصفونه أحًدا، به يعدلون ال مرص أهل رأيت قال:
مالك، بمذهب األرض أَِديم عىل رأيت من أعلم الحكم عبد بن محمد أن خزيمة ابن عن
بن محمد عن أخذوا الذين األندلس علماء من كبريًا عدًدا الطيب نفح صاحب وذكر

الحكم. عبد
الفقهاء ُمِنَع ومائتني وعرشين سبع سنة القرآن َخْلق بمحنة مرص أُِصيبَت وملا
وهرب والعلماء الفقهاء واْضُطهد املسجد، يف الجلوس من والشافعي مالك أصحاب من
القايض وأطافه وعذِّب أُِهني فقد هللا عبد بن محمد أما الليث، أبي ابن القايض من أكثرهم
الصبيح: ابن له فقال بمرص املعتزيل صبيح ابن بحلقة مرَّ حتى القرآن بخلق ينادي
القرآن، بخلق أقرَّ الحكم عبد بن محمد أن إىل يشري هللا. عبد أبا يا هداك الذي هلل الحمد
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بن القايض يمدح األكرب بالجمل املعروف السالم عبد بن الحسني الشاعر يقول ذلك ويف
الليث: أبي

األج��ه��ر ب��ال��ص��ي��اح ي��ن��ع��ق وأخ��وه أط��ف��ت��ه أن��ت ال��ح��ك��م��ي وم��ح��م��د
ت��ش��ه��ر ل��م ب��م��ق��ال��ة ف��ش��ه��رتَ��ُه��م وخ��ل��ق��ه ب��ال��ُق��َران ي��ن��ادي ك��لٌّ

ظل مرص.22 إىل فأعيد السنة، عىل ثبت وإنه بغداد إىل ُحِمل إنه املحاسن: أبو ويقول
يضطهدونه كانوا القضاة بعض ولكن بمرص، املالكية ملذهب رئيًسا الحكم عبد بن محمد
كان ٢٣٧ه سنة مرص قضاء َوِيل الذي مسكني بن الحارث فمثًال ذلك، سبب أدري وال
يستشهد أن طلب لرجل قال حتى شهادته يقبل ولم دائًما الحكم عبد بن محمد يجرح

فليشهد. فليأت رجًال كان إن له قل الحكم: عبد بن بمحمد
عليه أجرى وممن جلسائه من الحكم عبد بن محمد كان طولون بن أحمد أيام ويف
بخطة برئه حفر ملا طولون ابن أن صها ُمَلخَّ قصًة املقريزي ويروي األرزاق، طولون ابن
محمد فبينما مائها، رشب يستحلون ال الفقهاء من جماعة أن بلغه القرافة) (عند معافر
يدعوك، األمري إن له: وقال طولون ابن خدام أحد أتاه إذ ليًال داره يف الحكم عبد بن
الحكم عبد ابن فسأله الطريق عن به الغالم وعدل مذعوًرا، مرعوبًا الحكم عبد ابن فركب
يفَّ هللا هللا للخادم: فقال بالهالك، الحكم عبد ابن فأيقن فيها؟ واألمري الصحراء إىل فقال:
أن احذر الغالم: له فقال فارحمني، مني يراد ما فتدري مسن ضعيف كبري شيخ فإني
الصحراء يف باملشاعل وإذا معه ت فِرسْ الحكم: عبد ابن قال قول. السقاية يف لك يكون
أيها فقلت: عيل، يرد فلم عليه وسلمت فنزلت السقاية، باب عىل راكب طولون بن وأحمد
الغلمان فأراد الرشب؟ يف األمري يل فيأذن عطشت، وقد وكدَّني أعنتني الرسول إن األمري،
الرشب يف وازددت ورشبت يراني، وهو فاستقيت لنفيس، آخذ أنا فقلت: يسقوني، أن
وأغنيت أرويت فلقد الجنة، أنهار من هللا أسقاك األمري، أيها قلت: ثم أنشق، كدت حتى
فنظر السقاية؟ ريح طيب أم وصفائه وبرده حالوته يف املاء أطيب أصف، ما أدري وال

فارصفوه. وقته هذا وليس ألمر أريدك وقال: إليه طولون ابن
مذهب عىل وتفقه مرص إىل خرج املنترص الخليفة خادم كنيز أن السيوطي ويروي
بن أحمد إىل به فسعى ويناظره، الحكم عبد بن محمد حلقة يأتي وكان الشافعي،
رياسة يف الحكم عبد ابن وظل سنني، سبع طولون ابن فحبسه جاسوس؛ بأنه طولون

٢٦٨ه. سنة تُويفِّ حتى مالك مذهب
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الحديث أهل من فكان مرص» «فتوح كتاب صاحب هللا عبد بن الرحمن عبد أما
كتابه وضع أنه ذلك أثر من وكان بالتاريخ وَكِلف واألخبار بالقصص وُشِغف والرواية
وأموال القرآن خلق محنة يف إخوته أصاب ما الرحمن عبد أصاب وقد مرص»، «فتوح

٢٥٧ه. سنة الرحمن عبد وتُويفِّ الجروي،
مرص يف اإلسالم مؤرخي أقدم من الحكم عبد بن هللا عبد بن الرحمن عبد يعد
والده أمثال املرصيني ثقات من األخبار برواية َكِلًفا كان كتبهم، إلينا وصلت الذين
أخذ وعنه وغريهم، سعد، بن الليث كاتب صالح بن وعثمان بكري، بن ويحيى هللا، عبد
أحد قديد ابن أن عرفنا وإذا وغريهم، قديد وابن التجيبي، سلمة وأبو حبيش بن القاسم
«الوالة» كتابيه: الكندي عنهم استقى الذين املصادر أهم من كان الحكم عبد ابن رواة
أخبار بعض الكندي كتاب يف نرى أجله من الذي السبب بسهولة أدركنا و«القضاة»
نفس من األخبار أخذ يحاول كان الكندي أن نعلم أننا مع مرص» «فتوح يف مذكورة
فالكندي ذلك ومع الحكم، عبد بن هللا عبد بن الرحمن عبد منها استقى التي املصادر
الحكم عبد ابن عقده الذي الفصل يف سيما وال لكتابيه، أساًسا مرص فتوح كتاب اتخذ

مرص. يف القضاة عن
نرى ولكنا اإلسالم، مؤرخي وأقدم أشهر من ملؤرخني معاًرصا الرحمن عبد كان
فن هو اإلسالمي التاريخ يف جديًدا فنٍّا أوجد بأنه معارصيه عن يمتاز الحكم عبد ابن
نعرف وال املرصيني، قبل أحد فيه يكتب لم التاريخ من النوع وهذا واألخائذ»، «الخطط
خطط رتَّب من أول «إن قوله: يف املقريزي ق يُوفَّ ولم الحكم، عبد ابن قبل فيه كتب أحًدا
ثم الكندي، يوسف بن محمد عمر أبو هو جمعه ديواٍن يف أسبابها وذكر وآثارها، مرص
يف «باملختار املنعوت كتابه القضاعي سالمة بن محمد هللا عبد أبو القايض بعده كتب
أكثر فدثر الشدة، سني قبل وأربعمائة وخمسني سبع سنة يف ومات واآلثار الخطط ذكر
مرص فتوح كتابه يف الحكم عبد ابن ألن القول؛ هذا يف املقريزي ق يُوفَّ لم ذكر».23 ما

الخطط. عن الحديث يف الكندي سبق
املوضوعات، حسب مقسم أنه الحكم عبد ابن كتاب إىل النظر يلفت ما أول ولعل
خص الذي املوضوع يف قيل ما باب كل تحت وأدرج أبواب، سبعة املؤلف، جعله، فقد
لم فهؤالء واملؤرخني؛ األدباء من وغريهم والجاحظ واملربد الطربي عن بذلك فاختلف له،
شاردة كل فيها وجمعوا كتبهم، خلطوا بل أبواب أو فصول إىل كتبهم موا يقسِّ أن يحاولوا
كل كتبهم فأودعوا بطرف، يشء كل من يأخذ أن عليه األديب أن منهم زعًما وواردة؛
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علماء عىل التأليف من النوع هذا غلب وقد املوضوعات، هذه ترتيب يحاولوا أن دون يشء
يقسمون املؤلفون فكان مرص يف أما كتبه، برتتيب فابتدأ قتيبة ابن كان حتى العراق،
«املدينة كتابه ومعه مرص دخل عندما الفارابي إن حتى موضوعاتها ويرتبون كتبهم،
هذه فعمل معانيه، قسمة عىل تدل فصوًال له يجعل أن الناس بعض سأله الفاضلة»
«فتوح كتاب يف عما نتحدث أن لنا ليس وثالثمائة.24 وثالثني سبع سنة بمرص الفصول
القديم، مرص بتاريخ واملرصيني العرب جهل مصدرها كان تاريخية أخطاء من مرص»
وقد الصواب، عن بعيدة أنها املحقق من مرص عن أخبار وضع يف الرواة بعض ورغبه
القسم يف الخرافات هذه أكثر إن أقول أن ويكفي كله، هذا ناقشنا لو األمر بنا يطول
إىل أمرها أول من وتاريخها مرص فضائل فيه ذكر الذي القسم وهو الكتاب، من األول
ما يخالف ما أثبت القديمة املرصية الدراسات علم ألن خرافات؛ وأقول العرب، فتحها أن
عربية أشعار كوجود عقل، يتصورها يكاد ال التي املبالغات لهذه ثم الكتاب، هذا يف جاء

آثارهم! عىل وحفروها املرصيني قدماء قالها
شيئًا املؤلف فذكر ملرص العرب فتح عن يتحدث فهو الكتاب، من الثاني القسم أما
املقوقس، إىل النبي كتاب وعن اإلسالم قبل العرب من أفراد ببعض مرص عالقة عن
اختلف مسألة عن وتحدَّث العربي، الفتح ذكر ثم السالم، عليه النبي إىل هذا وجواب
فبسط صلًحا؟ أم َعنَْوة مرص ُفِتَحت هل وهي: الهجري، األول القرن منذ املسلمون فيها
ويف واملؤرخني، املحدِّثني من كغريه راويًا كان فقد رأيه، يذكر أن دون الطرفني، روايات
ويف إليه، غريه يسبقه لم الذي الفن وهو والقطائع، واألخائذ الخطط يذكر الثالث الباب
وطرابلس، وبرقة الفيوم وعن رسح أبي وابن عمرو عهد يف اإلدارة عن يتحدث الرابع
مرص قضاة أسماء يرسد السادس ويف واألندلس، أفريقيا شمال غزو يذكر الخامس ويف
التي األحاديث يروي السابع ويف سنني، بعرش املؤلف وفاة قبل أي ٢٤٦ه؛ سنة حتى
منهم لكل فريوي وخمسني، اثنني عددهم بلغ وقد مرص، جاءوا الذين الصحابة حفظها
فإن الرواية طريقة عىل يعتمد الحكم عبد ابن وكان النبي من سمعها التي أحاديثه
باقي ذلك يف مخالًفا والحديث التاريخ إىل اتجه ولكنه أرسته، كباقي دينية كانت تعاليمه

الفقه. إىل مالوا الذين أرسته
األرسة هذه فيه ُدِفنَت الذي الحكم، عبد بني قرب أن إليه اإلشارة يحسن ومما
وقرب الشافعي قرب تجمع الشافعي رضيح فقبة الشافعي، اإلمام قرب بجوار العلمية
مماته. يف جارهم فأصبح حياته، يف لهم صديًقا الشافعي كان وهكذا الحكم، عبد بني
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املكافأة وكتاب الداية ابن

وسيمة بن عمار أمثال املرصيني املؤرخني من الحكم عبد ابن لغري أعرض أن أودُّ كنت
تالميذ وأحد السنني، عىل التاريخ صاحب ومائتني وثمانني تسع سنة املتوىفَّ املرصي
املعروف، املؤرخ والكندي مرص،26 تاريخ صاحب يونس وابن سعد،25 بن الليث مدرسة
عنهم روى والذين الذهب» «مروج كتابه مقدمة يف املسعودي ذكرهم كالذين وغريهم
الحياة دراسة يف يتوسع ملن كله ذلك أترك ولكني وتفسريه، تاريخه يف الطربي جرير ابن

العرص. هذا يف العقلية
ببعض واتصل العرص هذا يف عاش آخر، مرصي مؤرخ عن أتحدث أن أرى ولكن
يف تحدث ثم األمراء، هؤالء عن كتابًا ووضع الشعب، طبقات وبمختلف املرصيني، األمراء
تحدثنا وإذا الداية، بابن املعروف الكاتب هو ذلك وحاله، الشعب هذا عن أخرى كتب
واألدب، التاريخ مصادر من مصدر ألنه «املكافأة»؛ كتابه عن فسنتحدث الداية ابن عن

عقولهم. واتجاه العرص هذا يف مرص سكان حالة نعرف أن منه ونستطيع
واقعية حوادث هي بل خيالية، تكن لم ولكنها خلقية، قصص عدة الكتاب َجَمع
عىل هذه من واقعة كل يف ويتحدث املعارصين، من لغريهما أو لوالده، أو للمؤلف، حدثت
والبحث. التقدير يستحق الناحية هذه من فالكتاب معروف، أو عمل نظري ُقدِّمت مكافأة
الداية» «ابن ب املعروف إبراهيم بن يوسف يعقوب أبي بن أحمد هو الكتاب ومؤلف
العبايس للخليفة وأًخا املهدي، بن إبراهيم ِظرئ ولد كان إبراهيم بن يوسف والده فإن
األصل عربي كان إذا تماًما أدري وال األصل، مرصي يكن لم فهو بالرضاعة، املعتصم27

أعجميٍّا. أم
طول املهدي بن إبراهيم مع وصار ببغداد، الخالفة دار يف إبراهيم بن يوسف نشأ
املعتصم، خالفة يف ٢٢٤ه سنة أواخر يف إبراهيم تُويفِّ إقطاعاته، كتابة وتوىلَّ حياته،
يوسف يستطع لم ومواليهم، العرب عىل الخناق يُضيِّقون األتراك من الخليفة قواد وأخذ
نزل وهناك ومائتني، وعرشين خمس سنة دمشق إىل فرتكها رأى، َمن ُرسَّ يف البقاء
بل طويًال، الشام يف يبقى أن يشأ لم ولكنه النسطوري،28 الطبيب حكم بن عيىس عىل
وأدبه، علمه عن سمعوا ألنهم عليه؛ أقبلوا بوجوده املرصيون علم وملا مرص، عىل وفد
بن أحمد وبني بينه وكان املرصي، إبراهيم بن بيوسف ب ولُقِّ بينهم فعاش وصادقوه
حسن ورأى مرص، َخْرِج أْمَر املدبر بن توىلَّ ملا ولكن ومودة، صداقة عهد العراق يف املدبر
انكرست عقود بقايا ببعض فطالبه لديه، جمة أموال عن ذلك أن ظنَّ يوسف ظاهر
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يوسف زوج أم وكانت خاقان، بن مزاحم الفوارس أبو أنقذه حتى طويًال فحبسه عليه،
مزاحم.29 تربية تولَّت قد

املؤلفات اقتناء عىل ويحرص والعلماء، العلم يحب عنه يُرَوى فيما يوسف كان
و«كتاب املهدي، بن إبراهيم أخبار كتاب منها: كتب عدة وضع أنه كما املختلفة،
وال إبراهيم، بن يوسف حبس طولون بن أحمد األمري أن أحمد ابنه ويحدثنا الطبيخ».30
فأفرج يوسف أمر يف األمري كلَّموا املرصيني وجوه بعض إن يقول: ثم لذلك، سببًا ندري
املرصيني، نفوس يف املكانة من ليوسف كان ما عىل تدلنا القصة هذه ولعل عنه،31
األرشاف بعض عىل املال بعض يُْجِري كان فقد الرزق، من َسعة عىل يوسف كان كذلك

مرص.32 يف املقيمني
باألدب، وَكَلفه بالعلم، شغفه عنه ُعِرَف فقد يوسف، بن أحمد الكتاب مؤلف أما
االفتتان، غاية يف — هللا رحمه — جعفر أبو «كان زوالق: ابن عن ياقوت ويروي
املجالسة، حسن إقليديس، مجسطي، واملنجمني، والحساب، الفصحاء، الكتاب وجوه أحد
هذا ألَّف وقد بكاتبهم، ُعِرف حتى طولون بني خواص أحد كان لذلك الشعر.»33 حسن
وسرية طولون» بن أحمد «سرية كتاب منها نذكر واألدب التاريخ يف كتب جملة الرجل
إبراهيم بن يوسف بن أحمد جعفر أبو «وكان زوالق: ابن ويقول الجيش»، «أبي ابنه
يف وأُنِْشدا الجيش، أبي ابنه وسرية مرص، أمري طولون بن أحمد سرية عمل قد الكاتب
فاته ما أنا عملت ثم مصنفاته، من غريهما مع عنه، بهما وحدَّثت عليه، وقرأتُهما الناس،
وكتاب العقبى» «حسن وكتاب طولون بني غلمان أخبار كتاب وله سريتهما.»34 من
كتب ُجلَّها أن الكتب هذه أسماء من تدرك ولعلك املكافأة»، و«كتاب األطباء» «أخبار
تمثل وقصص أخبار مجموعة هي بل الحكم، عبد ابن ككتاب تكن ولم وأخبار، تاريخ

تمثيل. أصدق عنها يتحدث التي الحياة
«كان فقال: نفسه عن وروى أيًضا، شاعًرا كان بل فحسب، كاتبًا الداية ابن يكن لم
الرجوع عىل اعتزم فلما إيل، ومائًال يل، صديًقا الشاعر رشاعة بن سوار الفياض أبو
وكان ورقة، خمسني مقدار له فكتبت شعري، من شيئًا له أكتب أن سألني العراق إىل
وصفي وأحسن األحرار، جماعة عىل وعرضه بغداد، إىل فصار به، ويُعَجب يستحسنه
إىل بها الربيد ردَّ وقد مرص سليمان بن محمد ودخل نيته، وطهارة مذهبه بسالمة لهم
فأُْحِرض يوسف، بن أحمد عن إياها دخوله عند فسأل صالح، بن أحمد هللا عبيد أبي
فقال — التاجرين الجصاص البن ثم وصيف بن ألحمد كاتبًا وكان — يوسف بن أحمد
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فلما فأُْحِرضُت، طلبت. الذي الرجل هذا ليس لهم: فقال ال. قال: الفياض؟ أبا تعرف له:
نعم صالحة بكل وإياه هللا ذكرك فقلت: الفياض؟ أبا تعرف وقال: إيلَّ استرشف رآني

شعره؟ من أنشدك هل فقال: يل. خالٍّ وكان أعرفه،

ل��ه��ي��ب ب��غ��ي��ر أق��ب��اًس��ا ف��ي��ن��زل ص��ف��وه ال��دن ن��س��ت��ن��زل ب��ه��ا ظ��ل��ل��ن��ا

اشتقت لقد «وهللا، وقال: فضحك شعري، من إياه أنشدته ولكني سيدي، يا ال قلت:
عىل يل عون أفضل وهللا «وكان الداية: ابن يقول ثم أجلك.» من مرص إىل الدخول إىل

أموري.»35
دون وخفره خدمته عىل القيسية بعض قيام يف سببًا الداية ابن شعر كان كذلك

مقابل.36
فيه ملا أدبي؛ كتاب هذا املكافأة كتاب إن نقول أن — قدمت كما — نستطيع
حوادث من فيه ملا قصص؛ كتاب نتخذه أن ونستطيع وأشعار، ومكاتبات طرائف من
عمل نظري ُقدَِّمت ومكافأة حسنة، موعظة من فيه ملا األخالق؛ يف كتابًا نتخذه وأن واقعية،
أو الحسن، عىل للمكافأة قسًما فجعل وفصول؛ أبواب إىل يقسمه مؤلفه ونرى الخري،
فهو الثاني القسم أما أفالطون، عن بنُبَذ القسم هذا وختم صنعه، معروف عىل مكافأة
صربه ثمرة فكان فصرب، ابْتُيل عمن بفصل ذلك أردف ثم اإلساءة، من يبدر ما عىل الجزاء
الفرس من الحكماء لبعض مأثورة كلمات من بطائفة الفصل هذا وختم العقبى، حسن
ويحفظ واليونانية، الفارسية اآلداب ببعض يلم كان الداية ابن أن عىل يدل مما واليونان،
«إن كقوله: كتاباته يف عربية غري ألفاًظا ويستعمل واليونان الفرس كلمات من كثريًا
يشارك هذا يف وهو الحقيبة، بمعنى «تليس» ولفظ الديوان، كتاب بمعنى خالد» ديوانيان
واستطاع العربية، إىل والفارسية اليونانية الكتب نقلت فقد واألدباء، الكتاب من غريه
والعلوم اآلداب هذه بني ويمزجوا األجنبية، والعلوم اآلداب من شيئًا يعرفوا أن املسلمون
حكم باقتباس كتاباتهم يزينون املسلمني كتَّاب فكان العربية، والعلوم واآلداب الدخيلة
قتيبة وابن الجاحظ كتب أمثال العربية الكتب يف واضًحا نراه ما وهذا واليونان، الفرس

وغريهم. الداية وابن
وكفاك أمرك، وأحسن فكرك، هللا «سدد فيقول: بالدعاء كتابه يبدأ الداية ابن نرى
وغريهما و«الحيوان» والتبيني» «البيان يف الجاحظ كتب إىل قليًال رجعنا وإذا مهمك.»
كتَّاب عند الشائعة الطريقة أيًضا وهي الكتب، ابتداء يف الطريقة هذه يتبع وجدناه
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التي الفنون من كغريها املرصيون فعرفها مرص إىل نقلت ولعلها العرص، ذلك يف العراق
الكتاب، من معارصيه عن يختلف الداية ابن كان ولكن العراقيني، عن املرصيون أخذها
جمله بعض جاءت حتى الكتابة، يف يتفنن كان فقد ذلك ومع السجع، يتعمد لم فإنه
أفىض الناس، سائر عن كتمه والدي أرسار من رس «إني كقوله: العربي لألسلوب مثاًال
املتينة الجمل هذه وبجانب فيك.»37 ظنه تخفر فال عليه، لسرته أهًال ورآك إليك، به
قوله: مثل النحو، قواعد مع كتابتها تستقيم ال غامضة ضعيفة جمًال نجد الرتكيب
«وأضبطهن من بدًال تتواله.»38 فيما تدبريًا وأحسنهم وأضبطهم النساء أشفق «وكانت
ما قدمِته ما «جزاء من بدًال مني.»39 تسمعيه ما قدمتيه ما «جزاء وقوله: وأحسنهن»،
من يكون وقد نفسه، الكاتب من وقع الخطأ هذا بأن نقطع ال أننا عىل مني.» تسمعينه

اخ. النسَّ خطأ
إذ العرص؛ هذا يف أُلِّفت التي األدبية الكتب من الباقية البقية هو فالكتاب هذا ومع

الكتاب. هذا غري كامل كتاب عىل نعثر لم

ما عىل مرص وعاشت العراق، من إليها نُِقَلت بمرص العلمية الحياة إن نقول أن نستطيع
تُنَقل التي للكتب كان كما العراقيني، تالميذ املرصيون أخرجه ما أو العراقيون أنتجه
بن يوسف والده وفاة عقب أنه الداية ابن يحدثنا خاصة، قيمة مرص إىل العراق من
شيئًا يجد عساه صناديقه كل ويحرض داره، يهاجم من طولون بن أحمد أرسل إبراهيم

العراق.40 كتب من
البالد ثقافات اجتمعت وفيها اإلسالم، قبل والعلماء العلم موطن كانت مرص أن ومع
العلوم هذه سوى بيشء تُعنَى ال نؤرخه الذي العرص هذا يف مرص نجد فإنا املختلفة،
األشعار، ورواية ورصف نحو من الخالصة، العربية العلوم هذه ثم اإلسالمية، الدينية
تنشط ولم مثًال، العراقيون به ساهم الذي بالقدر الدخيلة العلوم يف مرص تساهم ولم
يف نصيب للمرصيني كان وربما األخرى، األقطار يف نشطت كما الرتجمة حركة مرص يف
قبل، فيما ذلك من شيئًا ذكرنا وقد والكيمياء، الطب كتب األخص وعىل الرتجمة حركة
نزاًعا أن زيدان جورجي املرحوم روى فقد العربية، اللغة إىل التوراة مرص يف تُرِجم كما
وطائفة الربانية طائفة هما اإلرسائييل؛ الدين طوائف من طائفتني بني مرص يف نشب
والعلم الدين رجال كبار من رجًال نرى إذ العربية؛ اللغة املجاالت هذه فأفادت القرائني،
الخمس موىس كتب العربية إىل العربية من ينقل اإلرسائييل الفيومي سعيد هو اليهودي
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والهند الفرس وعلوم وغريها، واملنطقية الفلسفية الكتب أما وأيوب.41 أشعيا وِسْفَري
إليهم وصلت ولكنها العراق، يف ُوِجد الذي بالقدر العرص هذا يف املرصيون لها ينشط فلم
يف وساعدتهم ذلك بعد املرصيون فتقبلها الرشقية، األقطار يف العربية إىل نُِقَلت أن بعد

واملفكرين. الكتاب من كبري عدد بينهم ينبغ أن عىل هذا، عرصنا تيل التي العصور
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األول الفصل

الطولونيني قبل

تحت — ٢٥٤ه سنة طولون بن أحمد َولِيَها أن إىل اإلسالمي الفتح من — مرص ظلت
من قليل غري عدد البالد شئون تنظيم يف الوايل هذا ويساعد الخليفة، يعينه واٍل إمرة
عاصمة يف والخليفة مرص يف الوايل بني مكاتبات هناك تكون أن وطبيعي املوظفني،
وهذه مرص، يف اآلخرين واملوظفني الوايل بني مراسالت هناك تكون أن بد وال الخالفة،
يصدرها ولوائح بأوامر يشء أشبه كانت إنها نقول كنا وإن منها، يشء يصلنا لم املكاتبات
«ملا املقريزي: يقول الوالة. كتَّاب مرص يف الرسائل هذه يكتب وكان الوايل، أو الخليفة
مرجع وإليه الربيد، صاحب ملتوليه ويقال الربيد، ديوان بها كان إمارة، مرص كانت
بأخبار يطالع الذي وهو الكتب، من الربيد أصحاب أيدي عىل الخالفة دار من يرد ما
مرص يف ينشأ ولم والرسائل.»1 الكتب عنهم ينشئون كتَّاب أمراء لبعض كان كما مرص،
كانت إذ الخلفاء؛ مدة يف املرصية بالديار اإلنشاء ديوان يكن «ولم اإلنشاء ديوان بعُد
مضمحلة النيابات سائر بل مرص ونيابة السلطان، ورفعة العز، غاية يف يومئٍذ الخالفة
ما إىل بالنسبة متضائلة متصاغرة نياباتهم يف النواب عن الصادرة والواليات جانبها، يف
الدواعي تتوفر ما منها ُكِتب مما يقع لم فلذلك الواليات؛ من الخالفة أبواب من يصدر

الليايل.»2 وتوايل األيام تطاول مع لتدوينه، الهمم تنرصف وال نقله، عىل
دون قرنني بنحو يقدر الذي الطويل العرص بهذا نمر أن إىل مضطرون نحن إذن
يبق ولم ُفِقَدت، الرسائل هذه فإن إبَّانه، ُكِتبَت التي الرسائل هذه عن الحديث نطيل أن
الخليفة وبني العاص بن عمرو بني كانت التي املكاتبات كِذه ا، جدٍّ يسري يشء إال منها
بعض يزعم التي الرسالة هذه عن نتحدث أن إىل مضطرون ولكنا الخطاب، بن عمر
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إىل أرسل الخليفة إن قيل فقد الخطاب، بن عمر إىل كتبها العاص بن عمرو أن املؤرخني
— املؤمنني أمري كتاب «ورد فأجاب: فتحها، أتمَّ أن بعد مرص يصف أن يسأله الوايل
وشجرة غرباء، تربة مرص أن املؤمنني، أمري يا اعلم مرص. عن يسألني — بقاءه هللا أطال
نيل وسطها يخط أعفر، ورمل أغرب، جبل يكنفها عرش، وعرضها شهر، طولها خرضاء،
والقمر، الشمس كجري والنقصان الزيادة فيه تجري الروحات، ميمون الغدوات، مبارك
اْصَلَخمَّ ما إذا حتى وينابيعها، األرض عيون تمده ذبابه، فيه ويكثر حالبه، يدر أوان له
إىل بعضها القرى من التخلص يمكن فلم جانبيه، عىل فاض أمواجه، وتعظمت عجاجه،
األصائل، ورق املخايل يف كأنهن وزوارق القوارب، وخفاف املراكب، صغار يف إال بعض
فعند درته، يف وطما جريته، يف بدأ ما كأول عقبيه، عىل ونكص زيادته، يف تكامل فإذا
بها ويبذرون األرض، بطون يحرثون مخفورة، وذمة محقورة، ملة أهل تخرج ذلك
بغري منهم فناله كدهم، من سعوا ما لغريهم الرب، من النماء بذلك ويرجون الحب،
— مرص فبينما الثرى، تحته من وغذَّاه الندى، سقاه وأرشق، الزرع أصدق فإذا جدهم،
فإذا خرضاء، زمردة هي فإذا سوداء، عنربة هي إذا بيضاء، لؤلؤة — املؤمنني أمري يا
ويقر وينميها، البالد هذه يصلح والذي يشاء! ملا الخالق هللا فتبارك رقشاء، ديباجة هي
أوانها، يف إال ثمرة خراج يستأدي وأال رئيسها، يف خسيسها قول يُقبَل أال فيها؛ قاطنيها
هذه يف العمال مع الحال تقرر فإذا وترعها، جسورها عمل يف ارتفاعها ثلث يرصف وأن

واملال.»3 املبدأ يف يوفق تعاىل وهللا املال، ارتفاع تضاعف األحوال،
درك «هلل قال: الخطاب بن عمر عىل الكتاب ورد ملا إنه يقولون: املؤرخني نجد ثم

أشاهده.»4 كأني خربًا يل وصفت لقد العاص! ابن يا
بن عمرو إىل الخطاب هذا نسبة يف نشك ولكنا واألدباء، املؤرخون يقوله ما هذا
أحاديث من واملؤرخون األدباء رواه ما وبني الرسالة هذه بني قارنَّا إذا ألنا العاص؛
هذا كتَّاب أن ذلك خالصة، فنية ناحية هناك ثم عنه، تصدر لم أنها لنا يتبني عمرو،
هذه عن الكاتب فشذَّ الرسالة هذه يف أما هللا، بحمد رسائلهم يبدءوا أن اعتادوا العرص
لم وهذا املؤمنني، ألمري بالدعاء يبدؤها الرسالة كاتب نرى ثم هللا، يحمد ولم القاعدة،
وقد ا، جدٍّ متأخًرا الرسائل يف للخليفة الدعاء جاء بل أيًضا، العرص هذا رسائل يف نره
الفنية، الصنعة أثر فيها يظهر مسجوعة، قصرية فقرات عىل تشتمل الرسالة هذه رأينا
الحياة لتطور نتيجة جاءت بل األمويني، أيام أو اإلسالم صدر يف العرب يعرفها لم التي
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العربية الكتابة فاختلفت األخرى، الشعوب من بغريهم وامتزاجهم العرب، عند الفكرية
العربية. يف األجنبية الثقافات بدخول

كان الخطاب بن عمر إن حتى والذكاء، بالفصاحة العاص بن عمرو ُعِرف حقيقة
واحد!»5 العاص بن عمرو وخاِلُق هذا «خاِلُق يقول: كالمه يف يتلجلج رجًال رأى إذا
دليل أسطع ولعل الرسالة، هذه كتب الذي هو عمًرا إن نقول يجعلنا ال كله هذا ولكن
يف ربه عبد ابن يقول خطاب، صورة نورد أن هو حجتنا، لتدعيم نقدمه أن نستطيع

نصه: وهذا الخطاب، بن عمر الخليفة إىل أرسله عمًرا إن الفريد:6 العقد

إليك أحمد فإني عليك، سالٌم املؤمنني، أمري هللا، عبد إىل العاص بن عمرو من
فيه يذكر املؤمنني أمري كتاب أتاني فإنه بعد، أما هو، إال إله ال الذي هللا
بأرٍض أني املؤمنني أمري أُْعِلم وإني مال، ال ذلك قبل يعرفني وإنه فشا، ما
رزق ويف أهله، يعالج ما والزراعة الحرفة من أعالج وإني رخيص، فيه السعر
الرجل، أيها فأقرص خنتك، ما حالًال خيانتك رأيت لو وهللا سعة، املؤمنني أمري
ولعمري، بها، عشنا إليها رجعنا إن لك، العمل من خري هي أحسابًا لنا فإن
ولم قفلك يُفتَح ولم ذلك كان فأنَّى له، تُذم وال معيشته، يَذُم ال من عندك إن

عملك؟ يف نرشكك

مما األول، الخطاب وكتابة كتابته بني الفرق نلمس أن نستطيع الخطاب هذا من
العاص. بن عمرو يكتبه لم الوصفي الخطاب أن نرجح يجعلنا

أُنِْشئ أن منذ مرص يف ُوِجد والرسائل اإلنشاء ديوان أن املؤرخني بعض ويزعم
إىل نقل ثم بالقبطية يكتب كان الديوان هذا وأن العربي، الفتح منذ أي الديوان؛ بها
منذ مرص يف أنشئ الذي الديوان هذا ماهية تماًما يدرك لم ذلك يدعي ومن العربية،
الدواوين كتابة بني فرق هناك اإلسالمية. األقطار من مرص غري يف أنشئ كما الفتح،
فيه يُكتب وثَبَت الحساب، رضوب من رضب إال هي ما فالدواوين الرسائل؛ وكتابة
أن نستطيع ال لهذا الفيء؛ من فرد كل يخص وما والبطون، والعشائر القبائل أسماء
الفنية، صنعته فيها ويظهر ويزينها، الكاتب يتعمدها فنية كتابة السجالت هذه نتخذ
ما املقياس وكتَّاب الخراج كتَّاب عن وُقْل ذلك، من يشء إىل تحتاج ال الديوان كتابة فإن

الجند. ديوان كتَّاب عن قلناه
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الثاني الفصل

العرصالطولوين يف اإلنشاء ديوان
واإلخشيدي

شطًرا أدركوا حتى تحقيقها، عىل عملوا واسعة، سياسية مطامع للطولونيني كان
الكتَّاب من كبريًا عدًدا يصطنعوا أن إىل واْضُطروا أعمالهم، دائرة بذلك فاتسعت منها؛
ديوان سوا يؤسِّ أن إىل الطولونيون اْضُطر لهذا الثقيل؛ العبء بهذا القيام يف يساعدونهم
وإقامة امللك، ترتيب يف أخذ من أول — طولون بن أحمد يعني — «فأحمد بمرص اإلنشاء
ترتيب يف أخذ شأنه، بها وارتفع سلطانه، شمخ وملا املرصية، بالديار السلطنة شعار

والواليات.»1 املكاتبات يف إليه يحتاج ملا اإلنشاء؛ ديوان
مودود بن أحمد بن محمد جعفر أبو هو بمرص اإلنشاء ديوان توىل من وأول
ذكروه الذين وكل يشء، الرجل هذا حياة عن يصلنا لم كان، عبد بابن املعروف
ويقول فصيًحا.»2 مرتسًال بليًغا «كان يقول: النديم فابن كفايته، وذكر بمدحه اكتفوا
وحسن بالبالغة — الطولونيني كتَّاب أي — كتَّابهم من اْشتُهر ممن «كان القلقشندي:
وكان طولون، بن أحمد كاتب كان عبد بن مودود بن أحمد بن محمد جعفر أبو الكتابة
فأقام كان، عبد ابن «واستكتب يقول: آخر مكان ويف بها.»3 املشهورين الكتَّاب مبدأ

مقداره.»4 ورفع اإلنشاء، ديوان منار
صناعته، يف ماهًرا كان أنه كان عبد ابن عن وصلتنا التي النصوص تجمع تكاد إذن
عىل مرص أهل يحسدون كانوا بغداد أهل أن روى القلقشندي إن حتى كتابته، يف بليًغا
كاتب «بمرص ويقولون: طولون، البن اإلنشاء كاتب يعني كان، عبد وابن املحرر طبطب

مثلهما.»5 السالم بمدينة املؤمنني ألمري ليس ومحرر
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بمرص اإلنشاء ديوان رئيس أن عىل يدل فإنه مبالغة، من القول هذا يف يكن ومهما
عبد ابن استقى أين من ندري وال اإلنشاء، فن يف شهرته له كانت الطولوني العرص يف
نشأ، أين تماًما ندري وال مرص، يف الكتاب زعيم يكون أن عىل ساعدته التي علومه كان
كان عبد ابن شغله الذي الرفيع املنصب هذا يشغل رجًال أن ندرك أن نستطيع ولكنا
بن أحمد األمري وأن سيما ال املنصب، لهذا تؤهله واسعة، بثقافة ا ُملمٍّ يكون أن بد ال
فيهم يَْصُدق الذين أحد كان كان عبد ابن ولعل العلم، من عظيم جانب عىل كان طولون
وأهل الناس، طبقات أرفع من يتخري أن بد ال الخطة هذه صاحب «إن خلدون: ابن قول
أصول يف للنظر معرض فإنه البالغة، وعارضة العلم، وزيادة منهم، والحشمة املروءة
إليه تدعو ما مع ذلك، أمثال من أحكامهم ومقاصد امللوك مجالس يف يعرض ملا العلم؛
الرتسيل، يف إليه يضطر ما مع بالفضائل والتخلق اآلداب عىل القيام من امللوك ِعرشة

وأرسارها.»6 البالغة من الكالم مقاصد وتطبيق
التي الكاتب الحميد عبد رسالة عىل اطلعوا الكتَّاب من كبريًا عدًدا أن أشك وال
يحيط أن يجب التي العلوم عن يقول فهو مهمتهم، يف تعينهم للكتَّاب نصيحًة وضعها
وجل، عز هللا بعلم وابدءوا الدين، يف وتفقهوا الكتَّاب، معرش يا «فتنافسوا الكاتب: بها
كتابكم، حلية فإنه الخط؛ أجيدوا ثم ألسنتكم، ثقاف فإنها العربية، ثم والفرائض،
فإن وسريها؛ وأحاديثها والعجم، العرب وأيام ومعانيها، غريبها واعرفوا األشعار، وارووا

هممكم.»7 إليه تسموا ما عىل لكم ُمِعني ذلك
يف كانت التي العربية العلوم هي الحميد عبد عنها تحدَّث التي العلوم هذه لكن
سببًا كانت التي الدخيلة فالعلوم يت، ُسمِّ التي اإلسالمية العلوم بعُد توجد لم إذ عرصه؛
الكتَّاب نجد الحميد عبد عرص تلت التي العصور ففي العربية. األدبية الحياة تطور يف
وأقبل العربية، إىل املرتجمون نقلها التي األجنبية العلوم من مختلفة بحظوظ يأخذون
الثقافة أو الفارسية بالثقافة يُلِمَّ لم كاتبًا تجد أن فقلَّ منها، واألخذ تفهمها عىل املسلمون
بك: حسني طه الدكتور األستاذ ويقول الكتابة، يف الثقافات هذه أثر وظهر اليونانية
تطورها وكان الحاجة، إليها دعت خالصة عربية نشأت الحجاز ويف العراق يف فالكتابة
املوايل هؤالء ولوجود واليونان، بالفرس العرب ولتأثر العرب، لتطور طبيعية نتيجة
إىل فاْضُطروا بها وكتبوا العربية تعلموا ولكنهم بالدهم علوم من بحظٍّ أخذوا الذين
العباسية الدولة كتَّاب تأمل ومن قوميتهم، عن ورثوه مما كثريًا العربية عىل يُدِخلوا أن

املوايل.8 من جلهم وجدهم
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بها وانترش اإلسالم، قبل العلم يونانية كانت فقد آخر، شأن لها فكان مرص أما
العقلية يف قويٍّا أثًرا تركت الدراسات هذه أن أشك وال اليونانية، والفلسفة اليوناني، األدب
الطويل، الزمن مع إال ِحي يمَّ أن يمكن وال بمرص فاستقر قرون، عدة ظل املرصية
تلق ولم غريهم، نقله ما الفلسفية اليونان كتب من نقل من املرصيني بني نجد ال قد
منذ املرصيني ولكن مرص، غري يف كان الذي اإلقبال اإلسالمية مرص يف الفلسفة كتب
والفلسفة وقصص، ونثر شعر من فيه بما اليوناني األدب يذكرون كانوا البطالسة عهد
وعن الكتابة، نظم املرصيون أخذ اليونان وعن وإلهيات، طبيعيات من فيها بما اليونانية
بالفارسية تأثَّر العراق كتاب بعض كان فإذا بمرص، استقروا الذين العرب أخذ املرصيني
منهم كان َمن إال الفارسية الثقافة من يتزودوا لم مرص فكتاب باليونانية، تأثر وبعضهم

تكوينه. تمام بعد مرص عىل ووفد النشأة فاريس أو العراق من
املشتغلني عدد فازداد العلوم من وافر بحظ األخذ نحو تسري اإلسالمية مرص وكانت
ناحية إىل مرص يف العربية الكتابة وجهت التي األسباب من ذلك فكان يوم، بعد يوًما بها
ما وهذا وزخرفتها، تجميلها ويتعمد الكاتب، يتكلفها التي الفنية الناحية هي خاصة،
يف سببًا ذلك كان كما بعده، وما الطولوني العرص يف نراهم الذين الكتاب عند نراه
الذين العراق كتَّاب األحوال من كثري يف يُْشِبهون كانوا العرص هذا يف مرص كتَّاب أن
لهذا العراقيني؛ رسائل تشبه كانت مثًال كان عبد ابن فرسائل اليونانية، بالثقافة تأثَّروا
هذه عن كان عبد ابن كتبها التي الرسائل هذه يف الواضح التغيري تلمس أن تستطيع
من شيئًا كان عبد ابن كتابة يف تجد فإنك اإلسالم؛ صدر يف ُكِتبَت التي القديمة الرسائل
لم التي املتقدمني كتابة يف تجدها لن السامعني وعند القراء عند لذة يُْحِدث الذي الفن

اللفظ. تنسيق مراعاة دون ا خاصٍّ معنًى لتؤدي إال تُكتَب
تالميذ َمثَل ذلك يف َمثَله فصول، أو أجزاء إىل رسائله كان عبد ابن قسم
الجاحظ يتفق كذلك اليونانية، بالثقافة تأثروا الذين العراق كتَّاب من الجاحظ مدرسة
إطنابًا ليس ولكنه والتطويل، اإلطناب إىل دائًما تميل كتابتهما أن يف كان عبد وابن
حشًوا الدعاء يُْدِخل كان عبد ابن كان كما الكتابة، عىل وقدرة فن هو بل ثقيًال، ممالٍّ
يزيِّنها فقصرية جمله أما دائًما، املفرد بصيغة املخاطب إىل ويتوجه كالمه، يف معرتًضا
ويكثر الكريم القرآن من ويقتبس املعنى ويكرر اللفظ يف يطنب فهو غالبًا، بالسجع
بن أحمد عن كان عبد ابن كتبه الذي الخطاب ففي اللفظية، واملحسنات التشبيهات من
الكتابة صورة تتجىلَّ — أبيه عىل ثار حني — طولون بن أحمد بن العباس إىل طولون
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الثقافة وآثار اليونانية، الثقافة آثار من مرص يف كان بما تأثرت التي السليمة، العربية
الخطاب: نص وهذا العربية، إىل نقلت التي األجنبية

لربه، العايص لنفسه، الظالم إىل املؤمنني، أمري موىل طولون بن أحمد من
عقبه، عىل الناكص لقدره، الجاهل لطوره، العادي لكسبه، املفسد بذنبه، امللم
منيب كل عىل سالٌم وآخرته. دنياه حظ من املنجوس فتنته، يف املركوس9
وأحمد والندم، الفوت وحلول بالكظم، األخذ قبل قريب، من تائب مستجيب،
وأسأله الجليل، والطول بالجميل، بالبالء له ُمْعِرتف َحْمَد هو إال إله ال الذي هللا
املصطفى، محمد عىل يصيل أن دعائه، يف مجتهد رجائه، يف مخلص مسألة

ملسو هيلع هللا ىلص. املجتبى ورسوله املرتىض، وأمينه
حتفها يكون والنحلة بقرنيها، املدية تثري البقرة مثل مثلك فإن بعد، أما
عىل ثنى الذي الجاهل، األحمق أيها الهوابل، هِبَلتْك10 — وستعلم جناحيها، يف
تورَّدت؛ هللا بإذن هلكة موردة أيَّ خلفه، املواكب بضجاج واغرت عطفه، الغيِّ
لك رضب قد وتعاىل تبارك فإنه ورشدت، تمرَّدت — وجل عز — هللا عىل إذ
َمَكاٍن ُكلِّ ِمْن َرَغًدا ِرْزُقَها يَأِْتيَها ُمْطَمِئنًَّة آِمنًَة َكانَْت ﴿َقْريًَة مثًال: كتابه يف
يَْصنَُعوَن﴾ َكانُوا ِبَما َواْلَخْوِف اْلُجوِع ِلبَاَس هللاُ َفأَذَاَقَها ِهللا ِبأَنُْعِم َفَكَفَرْت
لفيئتك، وتأميًال إنابتك، يف طمًعا بيوتنا؛ إىل وننسبك إلينا، نقرِّبك كنا وإنَّا
تُِلني املوعظة نر ولم ارتباكك، الجهل غمرة ويف انهماكك، الغيِّ يف طال فلما
إلينا إلضافتك وال أهًال، النسبة لهذه تكن لم أََوَدك، يقيم التذكري وال كيدك،
هللا يهب بأن وطمًعا تكرًها إال العباس بأبي نُكنَّى ال بل ، ومحالٍّ موضًعا
تك ولم منسيٍّا، نسيًا كنت ونعدُّك دونك، به ونُكنَّى اسمك نقلده خلًفا عنك
من وسخط تقلَّْدَت، ِنسبته عار إىل — بك نظر وال — فانظر مقضيٍّا، شيئا
قد هللا شاء إن واملكروه أظلك، قد هللا بإذن البالء أن واعلم تعرَّضت، ِقبَلنا
وبويل، بحرب تؤذن الليل، يف كالسيل أتتك قد هللا بحمد والعساكر بك، أحاط
وال عنانًا، عنك نثني ال أن — ونظلم نجور ال أن ونرجو — نقسم فإننا
جعلناك إال واٍد؛ بطن تلج وال جبل، ذروة تتوقل وال شأنًا، شأنك عىل نؤثر
ماٍل كل فيك منفقني منهما، مت أمَّ حيث وطلبناك فيهما، وقوته هللا بحول
العيش طعم من تستمر حتى جليل، خطب كل بسببك ومستصغرين خطري،
عنك، هللا بحول دافع ال حني استدعيت ما الباليا من وتستدفع استحليت، ما
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هبلت أنك وتودُّ جهلت، ما الرخاء قدر من وتعرف ساحتك، عن لنا مزحزح وال
يتَفرَّى فحينئذ قبلت؛ غواتك من أضلك من رأي وال عجلت، باملعصية تكن ولم
غشاوة ال بعينني فتنظر محضه؛ عن الحق لك ويسفر صبحه، عن الليل بك
غرور، بحبائل متمسًكا كنت أنك وتعلم فيهما، وقر ال بأذنني وتسمع عليهما،
وعذر هاربه، ينجو ال وبغي طالبه، ينام ال عقوق من أمور؛ مقابح يف متماديًا
وعظم رويتك، سوء عىل وتقف قتيله، يوَدى ال وكفران رصيعه، ينتعش ال
وإذ محمول، عليه وأنت مبذول لك هو إذ األمان؛ قبول تركك يف جريرتك
نافعك، غري والتلهف وتتلهف مفتوح، إليك التوبة وباب مغمود، عنك السيف

منتصًحا. إليه وانقدت مرسًعا، إليه أجبت تكون أن إال
عىل نفوذي بعد عيلَّ كتابك به ورد ما عندي، ذنوبك يف زاد مما وإن
إىل بزعمك مصريك من باألباطيل، والعدات واألعاليل، التمويهات من الفسطاط
طول بها فأقمت اإلسكندرية، إىل ملت حتى عيلَّ، فسد أنه ذكرت ما إصالح
علم معذرة به يتعلق أن عىس ملن وقطًعا بالحجة، عليك واستظهاًرا املدة، هذه
أردت أنك يف ريب عارضني وال شك، خالجني أنه وال صادة، غري األناة بأن
إياها قصدك لعل التي املواضع بعض إىل والنزوع للهرب، واالحتيال النزوح
إن ألنك، فيك؛ اإلرادة من أكثر إيلَّ ويبلغ يكفينيك، إليها مصريك ولعل يوديك،
بعصمة تلوذ وال قفوتك، إال بلًدا تأتي وال تلوتك، إال موضًعا تقصد ال هللا، شاء
فإن عروتها، وفصم حبلها، جد يف وجل عز باهلل استعنت إال تنجيك أنها تظن
الدين فأما دنيا؛ أو دين من أمرين ألحد إال ينرصه وال مثلك، يؤوي ال أحًدا
وأما وإسخاطه، ربك ومخالفة العقوق، عىل ملقامك جملته من خارج فأنت
اإليثار عىل نفسك وحملت رسقته الذي الحطام من معك بقي أراه فما الدنيا
التي النعمة جزيل من لنا هللا وهب ما مع بمثله، مكاثرتنا لك يتهيأ ما به،
عليه مقيم أنت ما إىل إنمائها، يف إليه ونرغب إياها، وتعاىل تبارك نستودعه

طالبك. هو الذي والعقوق صارعك، هو الذي البغي من
يف دخل ومن وجموعك، حشودك يف إلينا مصريك من منَّيتناه ما وأما
كان فما بنا، الشماتة فيه أظهروا بأمر أعدائنا ومكافحة عملنا، إلصالح طاعتك؛
عملنا، إصالحك قبل نفسك أمر — األخرق الصبي أيها — فأصلح بسببك، إال
— الحمد وله — هللا أحوجنا فما لنا، الحزم استعمالك قبل أمرك يف واحزم
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ومعصيتك: شقاقك عىل بك التكثر إىل اضطررنا وال ومؤازرتك، نرصتك إىل
َعُضًدا﴾. اْلُمِضلِّنَي ُمتَِّخذَ ُكنُْت ﴿َوَما

هؤالء ومن الجيوش، بذكر وتمخرق بالجنود، تهول من عىل شعري وليت
ترزقهم رزق دون دونك؟ وأديانهم وأموالهم دماءهم الباذلون لك، املسخرون
تحصيل عندك أو تمييز، لك كان إن — علمت فقد عليهم، تدرُّه عطاء وال إياه،
خذلك وكيف أطرابلس، بناحية كانت التي الوقعة يف حالك كانت كيف —
الذين الجنود من معك بمن تغرت فكيف ُهِزمت، حتى معك واملرتزقة أولياؤك
نرصتك إىل يدعوهم كان فإن يديك؟! عىل لهم رزق وال معك، لهم اسم ال
منَّا، ذلك أضعاف ليجذبهم فإنهم سلطانك، من والخوف لك واملداراة هيبتك
وإنهم عندك، يجدونه ال ما عندنا الجزيل والعطاء الكثري البذل من ووجودهم
نرصتك، عىل ومقيمني معك جميًعا كانوا ولو دونك، إلينا وامليل بخذلك، ألحرى
ويجرينا وعليهم، عليك السوء دائرة ويجعل ومنهم، منك هللا يمكِّنَنا أن لرجونا
ويتطول بأمثاله، علينا يتفضل يزل لم ما عىل األمر وإعزاز النرص يف عادته من
عنانك؛ من واإلطالة خناقك، من والتسهيل لك، اإلرجاء إىل دعاني فما بأشباهه.
وقلة واستصغاره، أمرك احتقار عيلَّ كان أغلبهما أمران: إال املدة هذه طول
من بنفسك أخلقته ما عىل عقوبتك من اقترصت وإني به، واالكرتاث االحتفال
وولدك، أهلك من فريًدا وبلدك، منزلك عن رشيًدا املغرب بالد أقايص إىل اإلباق
فأردت إليه، انحزت حيث إىل االنحياز إىل دعتك الوحشة أن علمت أني واآلخر:
حنني إلينا تحن أنك عىل وعملت جأشك، من والطمأنينة نفارك، من التسكني
يعطفك ما بك رفقنا يف فإن والنسب؛ الرحم ذي توقان قربنا إىل وتتوق الولد،
مالء وال خالء يف سامع منا يسمع ولم علينا، يردك ما إياك تآخينا ويف إلينا،
عندك، لليد واستتماًما عليك، رقة فيك؛ قدًحا وال منك، ا غضٍّ وال بك، إنقاًصا
فأما وحظك، لرشدك بذلك واملوفق نفسك، تلقاء من الراجع تكون ألن وتأميًال
وحبسك نحوك، االنزعاج من إليه اضطررتني ما إىل إياي اضطرارك مع اآلن
يجري فيما والخداع املواربة واستعمالك قبلك، ما إىل كثري بعهد النافذين رسيل
اللعنة بل واملحافظة، لإلبقاء أهل وال للصيانة، بموضع أنت فما تدبريك، عليه
العقوق من استعملت بما ومؤاخذك طالبك وهللا برية، منك والذمة حالة، عليك
ولعنة هللا لعنة شاق عاق ولد من فعليك األبوة، لرحم واإلضاعة والقطيعة،
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ترك وال عدًال، وال رصًفا لك هللا قبل وال أجمعني، والناس واملالئكة الالعنني،
وال أمهلك، وال وأثكلك له، يُؤبَه ال من خذالن وخذلك إليه، ترجع منقلبًا لك
عليك والدعاء صالة، كل دبر يف لعنك ألستعملن فوهللا حفظك. وال حاطك
الشامات وأجناد مرص، إىل وألكتبن واآلصال، والغدو والنهار، الليل آناء يف
تُقَرأ كتبًا واملدينة ومكة، والحجاز، والجزيرة، والعواصم، وقنرسين، والثغور،
وقطيعتك، عقوقك عىل والداللة منك، والرباءة لك، باللعن فيك منابرها عىل
الصحائف، بطون يف ويخلد ماٍض، عن غابر ويأثرها أول، عن آخر يتناقلها
اطرد ما عاًرا وبأعقابك بك وتلحق اآلفاق، يف بها ويُتحدَّث الركبان، ويحملها

واألنوار. الظالم واختلف والنهار، الليل
أيَّ — ربه العايص رحمه، القاطع أبيه، أمر املخالف أيها — تعلم فحينئٍذ
فيك كان لو — وتمنيَت واجتنيت، اقرتفت كبرية وأي جنيت، نفسك عىل جناية
إال عرفت، الخلق يف وال ُولِدت، تكن لم أنك — إنسانية فضل فيك أو مسكة،
فنُِقيم يلزمك، كما ذليًال خاضًعا قبلنا؛ ما إىل واإلرساع طاعتنا من تراجع أن
املوعظة سمع من عىل والسالم الغلظة، مقام والرقة اللعنة، مقام االستغفار

تعاىل.11 هللا شاء إن فاتقاه، هللا وذكر فوعاها،

عند نظري له وكان القدماء، عند نعهده لم جديًدا شيئًا املرصيني رسائل يف ونجد
رسائلهم يفتتحون كانوا املرصيني أن ذلك الهجري، الثالث القرن منذ العراق كتاب
بطيب أو العدو، بكبت الدعاء أو اآلخرة، وغبطة الدنيا بصالح فدعاء غالبًا، بالدعاء
الكتاب أحد كقول إليه، املرسل حال بتنوع تتنوع التي األمور من ذلك غري إىل الحياة
وأدام والليايل، األيام وأنس األنام، حياة إطالته ففي بقاءك؛ هللا «أطال داعيًا: املرصيني
محل حلت نعمة فإنها عليك؛ نعمته وأتم املعايل، ونمو الرشف، دوام إدامته ففي عزك؛
تنكر وال مكانه اآلالء تكون ال من عىل ووقفت االستيجاب، منزلة ونزلت االستحقاق،

إلخ.»12 … محله الفواضل
كقول بموجباتها، لتقيدها النعمة بدوام الدعاء مطرًحا يكتب الكتاب بعض نجد وقد
لديك توخت ألنها بالنماء؛ لنعمته الدعاء مؤنة — وجل عز — هللا كفى «قد الكتَّاب: أحد
مواردها وتستهنئ قبلك، مهادها تستوثر قارة، مطمئنة سارة، بفنائك فحلت محلها،
وحسن السياسة، لطيف من لها استجمع بما نحوك، متطلعة إليك، تائقة تزل ولم عندك،
بحسن ومتحلية بقائك، مدة بطول البقاء، متصلة هللا فهنَّأكها املغارم، ألعباء االحتمال
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الحمد وبدوام ممرتيًا، فيها بالزيادة وللشكر مستدعيًا، النعم لعوارف زلت فال فنائك،
مستمريًا.»13 لردفها

ويكتب واحدة، دفعة موضوعه عىل الكتاب بعض يهجم إذ ذاك؛ وال هذا نجد ال وقد
إليك». «كتبت أو إليك» «كتابي بقوله: مفتتًحا رسائله

ويختتمون كتابك»، «وصل بقولهم: يبتدئون فنراهم الخطابات هذه إجابة يف أما
يف القلقشندي أفرد وقد وكذا». كذا يف «فرأيك أو وكذا» كذا تفعل أن رأيت «إن بقولهم:
أو الطولونيني أيام األصدقاء بني كانت التي املكاتبات هذه عن بابًا األعىش» «صبح كتابه

بعضها.14 ذكرنا التي املختلفة الفنون من كثري بصور أتى وقد قاربها ما
والبشارة النيل، بوفاء بالبشارة املكاتبة خصائصمرص، من هي التي املكاتبات ومن
القائمون يزال وال املمالك من غريها ذلك يف مرص يشارك وال الخليج، بفتح الركوب يف
يشء يصلنا لم ولكن األعمال،15 والة إىل بذلك يكتبون الزمان قديم من مرص يف باألمر

ذلك. عن نؤرخه الذي العرص يف صدرت التي املكاتبات من
بن ويعقوب رافع بن الحسن أمثال الطولونيني أيام الكتاب من كبري عدد ظهر
السندهند، زيج يعرف يقال فيما الكاتب هذا وكان طولون، بن موىس كاتب إسحاق
كاتبًا وكان أيمن بن وأحمد املرصي، الغفار عبد بن وجعفر بالنجوم،16 علم وعنده
يف بعضهم الداية ابن ذكر وقد غريهم، وكثري حداثته،17 يف الربمكي خالد بن للعباس
العراق، من أغلبهم كان بل مرص من جميعهم الكتَّاب هؤالء يكن لم املكافأة. كتابه
بغداد، من أصله الداية وابن رأى، من ُرسَّ من كان إسحاق بن يعقوب يوسف فأبو
كتَّابه يتخذ أن يفضل طولون ابن كان ولكن الرقة،18 من كان مهاجر بن والحسني
بن جعفر استكتب طولون ابن إن قيل فقد العراقيني، عن قصورهم مع املرصيني من
ذلك ومع يجب، كما عمله يؤدي أن يستطع لم الكاتب هذا ولكن املرصي، الغفار عبد
األمري: له فقال ذلك، يف الرس عن خاقان بن أحمد صديقه سأله وقد طولون، ابن احتمله
املرصي الكاتب تفضل األمري، أيها «أراك، خاقان: ابن فقال مرصي.» ألنه أحتمله؛ «أنا
كاتبه يكون أن بلًدا ملك ملن األشياء أصلح ولكن وهللا، «ال قال: البغدادي.» الكاتب عىل
أن منها صالحة، أمور البلد ذلك يف له يجتمع فإنه فيه، الكاتب شمل يكون وأن منه،
ومنها أهله، من فريق عىل مرفقه فيعود البلد، ذلك يف وحاشيته الكاتب بطانة يكون
ظاهرون وشمله هذا مع وهو لجناياته، صفاًفا فيكون به، املستغالت اعتقاد يف رغبته
النائي بلده يف املستغالت يعتقد ألنه كذلك، ليس العراقي والكاتب خدمتي، يف ومستقرون
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رأى، من رس كتَّاب يف زهدت السبب فبهذا بلده؛ إىل متطلع وقت كل يف وهو وعني، عنه
والرجاحة.19 الكتابة يف بتقدمهم علمي مع

رأينا وقد حوادث، من جرى فيما كبري شأن العرص هذا يف مرص يف للكتَّاب وكان
وأحمد جدار، بن جعفر أمثال من طولون بن أحمد بن العباس حول كانوا الذين الكتَّاب
كانوا كما أبيه، ضد العباس قيام يف سببًا كانوا املنتوف، سهل بن ومحمد املؤمل، بن

السياسة.20 رجال من وال السيف رجال من يكونوا لم ألنهم هزيمته؛ يف سببًا
ولكن املادرائي،21 أحمد بن عيل فهو خمارويه، عهد يف اإلنشاء ديوان توىل الذي أما
ويحدثنا العبادي،22 نصري بن إسحاق فتوالها خمارويه، إرضاء إىل يوفق لم الكاتب هذا
بعد مرص بديوان الرسائل كاتب كان البغدادي الكاتب نصري بن «إسحاق أن ياقوت
محمد جعفر أبو «وكان زوالق: ابن عن يروي ثم كان»،23 عبد بن هللا عبد بن محمد
ومكاتباته طولون، بن أحمد أيام منذ والرسائل املكاتبات عىل كان عبد بن هللا عبد بن
العراق، من البغدادي نصري بن إسحاق يعقوب أبو عليه قدم أن إىل موجودة وأجوبته
واألجوبة املكاتبات يف فقال: تترصف؟ فيَم كان: عبد ابن له فقال الترصف، والتمس
عليها. وأجب هذه خذ له: فقال وردت، قد كتب جعفر أبي يدي بني وكان والرتسل،
وقام ونام، رأسه تحت خفه وضع ثم عنها، فأجاب الدار، من ناحية إىل ومىض فأخدها
تأملها فلما وقرأها، فأخذها يديه، بني والكتب به، فاجتاز له التي الحجرة إىل جعفر أبو
عليه وأجرى الكتبة؟ أخذت عمن له: فقال انتبه، حتى نصري بن إسحاق يروح جعل
باألمر وانفرد جعفر أبو تُويفِّ أن إىل جعفر أبي مع يزل فلم شهر، كل يف ديناًرا أربعني
فأجاب كتب فوردت وانرصف، منزلك، الزم إلسحاق: فقال املادرائي، أحمد بن عيل
هذه ما له: فقال عليه، فعرضها خمارويه الجيش أبي عىل ودخل أحمد بن عيل عنها
الجواب الجيش أبو أراد فما إليه، وعاد أحمد بن عيل فمىض عني. تخرج التي األلفاظ
أجب فقال: به، فجيء نصري، بن إسحاق هاتوا وقال: أحمد بن عيل فخرج واالستزادة،
هذا نعم فقال: األجوبة، فقرأ الجيش أبي عىل أحمد بن عيل ودخل فأجاب، هذه، عن
الساعة، وأحرضتُه فاعتل جعفر أبي مع كان كاتب له: فقال الخرب؟ إيش أعرف، الذي
أحمد: بن لعيل فقال ديناًرا، أربعون فقال: رزقك؟ كم فقال: فأحرضه، هاته، فقال:
حتى إسحاق فمكث حرضتي. تفارق ال إلسحاق: وقال الشهر، يف أربعمائة له اجعلها
إىل وأرسل الناس، عىل به ل ويُفضَّ بذلك، يجود فكان الشهر، يف دينار ألف رزقه صار
يجلس كان وراق وإىل ثعلب، العباس وأبي املربد، العباس أبي إىل أنفس: ثالثة إىل بغداد
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سنة الكاتب هذا وتُويفِّ دينار، ألف منهم واحد لكل دينار، آالف ثالثة واحدة دفعة عنده؛
٢٩٧ه.24

كان عبد ابن نهج يسريون نراهم الفاطمي العرص يف الرسائل كتَّاب إىل نظرنا وإذا
وهي مرص يف الرسائل مدرسة مؤسس هو كان عبد فابن الكتابة، يف أثره ويتتبعون
يف اإلسهاب من بيشء ذلك عن وسنتحدث الفاضل، القايض إىل خطأ تنسب التي املدرسة

الفاطمية. مرص أدب يف … كتابنا
هذا وكان اإلخشيدين، كتَّاب زعيم النجريمي محمد بن هللا عبد بن إبراهيم وكان
بعض عنه وأخذ الزجاج،25 عن النحو أخذ الخالصة، العربية بالعلوم َكِلًفا نحويٍّا الكاتب
أثر هذه لدراسته فكان وغريهما،26 اللغوي وجنادة املهلبي الحسني أبي أمثال املرصيني
قد وكان الروم، ملك املانوس إىل اإلخشيد أرسله الذي الخطاب إنشائه ومن كتاباته، يف
الخطاب هذا ُقرئ فلما عليه املنة له أن ويزعم فيه، يفخر منه، كتاب اإلخشيد عىل ورد
إبراهيم جواب إال يخرت فلم جماعة عنه فأجاب يجيبوه، أن كتابه من طلب اإلخشيد، عىل

الكتابة.27 بوجوه عامًلا وكان النجريمي،
املانوس28 إىل املؤمنني، أمري موىل طغج بن محمد «من الخطاب: هذا يف جاء ومما
إال إله ال الذي هللا نحمد فإنا مستحقون، له أنتم ما بقدر سالٌم يليه: ومن الروم عظيم

ملسو هيلع هللا ىلص. ورسوله عبده محمد عىل يصيل أن ونسأله هو،
مفتتًحا فوجدناه رسوليك، وإسحاق نقوال مع الوارد كتابك، لنا تُرِجم فقد بعد، أما
من عليه نحن وبما إليك، فيها شبهنا وعمن إليك، عنا نما وما الرحمة، فضيلة بذكر
والتوصل الفداء، ذكر من القول هذا به وصلت وما رعايانا، يف السرية وحسن املعدلة
من فيه أطنَبَْت ما فأما ْمناه؛ وتفهَّ عليه اشتمل مما ذلك غري إىل األرسى، تخليص إىل
هللا بحمد — ونحن والنبل، الفضل بذوي يليق الذي القول سديد فمن الرحمة فضيلة
إيانا هللا بتوفيق وفيه باعثون، وعليه راغبون، وإليه عارفون، بذلك — علينا ونعمه
املصالح وجوامع األمور ملراشد التوفيق نسأل وإياه وعاملون، متواصون وبه مجتهدون،

وقدرته. بمنِّه
— وعال جل — هللا إىل نرغب فإنا واملعدلة، الرحمة من أخالقنا إىل نسبته ما وأما
ويجعلنا لها، قنا يوفِّ أن عليها؛ أثابهم ثم ألوليائه ووهبها الفضيلة، هذه بكمال تفرَّد الذي
بها، القسوة وَعرَّة عنها، الهوى زيغ من واالعتصام فيها، لالجتهاد وييرسنا أهلها، من
أهًال نكون حتى مرضاته، وموجبات طاعته، عىل موقوًفا ذلك من قلوبنا أودع ما ويجعل
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فإنا تعاىل، هللا من الزُّلفى يستحق وممن إليه، دعوتنا بما ا حقٍّ وأحق به، وصفتنا ملا
لنا، حمَّ ما األمر جسيم من له وحمَّ أنزلنا، بحيث هللا أنزله ملن وحق رحمته، إىل فقراء
أن — بقاءه هللا أطال — املؤمنني أمري بموالنا لنا، جمع ما املمالك سعة من له وجمع
َلْم ﴿َوَمْن وبيده: إليه ذلك فإن وإرشاده، وتوفيقه لذلك، معونته يف تعاىل هللا إىل يبتهل
َمن مرتبِة عن محلِّك ارتفاع من وصْفتَه ما وأما نُور﴾ ِمْن َلُه َفَما نُوًرا َلُه هللاُ يَْجَعِل
هللا من املوهوب القديم امُلْلك وأنه ُمْلككم، ِعَظم يقتضيه ملا املكاتبة يف الخليفة دون هو
ذلك فإن عندك، حالنا من تحققته ملا باملكاتبة خصصتنا إنما وأنك الدهر، عىل الباقي
ترك يف لك وكان تكاتبه، من منزلة عن تقرص ذكرته، كما منزلتنا، وكانت ا حقٍّ كان لو
أن محلك حلَّ بمن وأوىل وأرشد أحظى أنَّ البني األمر من لكان ورشد؛ غنم مكاتبتنا
معاناة يف يقع وال عيبًا، وال نقيصة، وال وصمة، يراه وال رعيته، صالح فيه بما يعمل
ويخوض األخطار، يركب قد الفاضل السائس فإن كبرية، تعقبها األمور من صغرية

رعيته. ينفع فيما مهجته ويعرض الغمار،
عظيم ألمر يسري سهل أمر فهو وصفته، كما كان إن مكاتبتنا، من تجشمته والذي
الحسنيني، إحدى انتظار مذهبنا ألن تخصكم؛ وعائدته وصالحه نفعه وُجلُّ خطري،
وبصرية أمره، من صادقة وعزيمة ربه، من بينة عىل فهو أيديكم يف منَّا كان فمن
البأساء وشدة األرس ضنك من مكانه يؤثر من األسارى يف وإن بسبيله، هو فيما
أعاذه قد تعاىل هللا أن ويعلم عاقبته، وحميد منقلبه، لحسن وخريها الدنيا نعيم عىل
وما إمامكم، هو الذي اإلنجيل أوامر إىل هذا يبتليه. أن من يُِعذْه ولم يفتنه، أن من
القول إيضاح أن ولوال أرسائكم، استنقاذ إىل والتوصل سياستكم، عزائم عليكم توجبه
أن رأينا إذ صفًحا؛ ذلك عن ألرضبنا الجواب، يف املسامحة من بنا أوىل الصواب، يف
أو كاتبهم، من السالم عليهم الخلفاء مكاتبة إىل سما أجله من الذي السبب نفس
لم أنه هو مرتبتنا، عن نزل من إىل بل دولتهم، يف محلنا حل من إىل عنهم عدا
الرشف الذين الخلفاء به يقصد أن فرأى جاوره، ممن ملتمسه ورد منعه، من يثق
نفسه يف وثق ومن ردِّهم، يف قدره جلَّ وإن أحد عىل عار وال إجابتهم، يف كله
تقدم ما حسب إرادته، إىل وأدناهما عليه، السبيلني أسهل قصده وجد جاوره، ممن
من يقرب ولم محلنا، عن قرص من محلك حل من كاتب وكذلك تقدم، من لها
الشأن. عظيم ملٌك منها مملكة كلَّ الدهر سالف يف يتقلد كان عدة، فممالكنا منزلتنا،
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وافتخر األلوهية، ادعى حتى أمره، خطر عىل فرعون أطغى الذي مرص ملك فمنها
العباهلة: واألقيال للتبابعة، كانت التي اليمن ممالك ومنها بذلك، موىس هللا نبي عىل
حمص، جند منها التي الشام: أجناد ومنها عددهم، وكثرة شأنهم، عظم عىل حمري، ملوك
دمشق جند ومنها عظمائها، من قبله ومن الروم، عظيم هرقل ودار دارهم وكانت
عىل األردن جند ومنها له، املتقدمني امللوك واختيار والحديث، القديم يف جاللته عىل
فلسطني، جند ومنها والحواريني، األنبياء من وغريه ملسو هيلع هللا ىلص املسيح دار وأنه قدره، جاللة
وَمَحجُّ غريها، ومعتقد النرصانية، وكريس األقىص، املسجد وبها املقدسة، األرض وهي
وقربه، إبراهيم مسجد وبها ومسجدهما، وسليمان داود ومقر طرٍّا، واليهود النصارى
وأمه املسيح مولد وبها السالم، عليهم وأزواجهم وإخوته ويوسف ويعقوب إسحاق وقرب
الظاهرة؛ والدالالت الباهرة، باآليات املحفوفة مكة أمر من نتقلده ما إىل هذا وقربها.
عىل تُوِيف الفضل من حوت وما قدرها، وعظم برشفها، لكانت غريها نتقلد لم لو فإنا
وقبلتنا األنبياء، سائر وَمَحجُّ ومهاجره، وارثه إبراهيم وَمَحجُّ آدم َمحجُّ ألنها مملكة؛ كل
ومحل الحقب، مرِّ عىل العرب وَمَحجُّ ولده، ومنبت وقربه، وداره29 السالم عليهم وقبلتهم
املحرم، العتيق البيت وهو أمرهم، وفخامة شأنهم، عظم عىل أخطارها، وذوي أرشافها،
ومن مىض من الرشف أهل وقدمه بفضله يعرف الذي عميق، فجٍّ كل من إليه املحجوج

املشهور. الفضل وله املعمور، البيت وهو خلف،
الدين هذا وبيضة الوحي، مهبط وأنها برتبته، املقدسة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مدينة ومنها
وصحارى والغرب، والرشق والوعر، والسهل والبحر، الرب عىل ظله امتد الذي املستقيم
وعظمها وباديتها، حارضتها يف سكانها وكثرة أقطارها، وتنازح أطرافها، بعد عىل العرب
النرص وانعقاد مرامها، وبعد أحالمها، وكرب ونجدتها، بأسها وصدق وشدتها، وفودها يف
ومحل داره عن قيرص د ورشَّ كرسى، خرضاء أباد تعاىل هللا وأن براياتها، هللا عند من

منها. بطائفة ومجده عزه
كراسيكم: أعظم من كرايس ثالثة ونهينا أمرنا وتحت أعمالنا، من تعلمه ما إىل هذا
بأتمِّ واستظهارنا وجزائره، البحر من إلينا ما مع واإلسكندرية. وأنطاكية، املقدس، بيت
ينتفع التي املمالك بجل أصفانا قد تعاىل هللا أن علمت حقه النظر يت وفَّ وإذا العتاد،
بما منزلتنا أن وتحققَت وآخرة، دنيا كله بالرشف املخصوصة األرض وبرشف بها، األنام

نعمة. كل ويل هلل والحمد منزلة، كل فوق ذلك من لنا هللا وهبه
علينا، هللا بفضل وسعتها عظمها عىل وبعيدها قريبها املمالك لهذه وسياستنا
حسن من عندك وصحَّ إلينا، كتبت كما إيانا، وتوفيقه لنا، ومعونته إلينا، وإحسانه
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الطاعة عىل ويجمعهم والرعية، األولياء من الطبقات سائر قلوب بني يؤلف وبما السرية،
واملحبة. املودة ويكسبها املعيشة، يف والدعة األمن ويوسعها الكلمة، واجتماع

وإحصاء العادين، عدَّ عندنا تفوت التي نعمه عىل وآخًرا أوًال العاملني رب هلل والحمد
ممن يجعلنا أن ونسأله الشاكرين، وشكر القائلني، وقول النارشين، ونرش املجتهدين،
شكرها، يف اجتهاده ريض ومن منها، هللا منحه ملا ونًرشا لها، شكًرا عليه بنعمته تحدَّث

مجيد. حميد إنه مشكوًرا، سعيه وكان سعيها، لها وسعى اآلخرة أراد ومن
لنا هللا وهبه ملا االستيفاء أتجاوز وال الدنيا، أمر من بيشء أباهيك أن أحب كنت وما
القاهرة، والقدرة الظاهرة، الغلبة عواقبه يف ووعدنا وأظهره، كرمه الذي الدين رشف من
لم قوًال وقلت عنه، نعدل أن لنا يجز لم مسلًكا سلكت لكنك الدين، يوم األكرب الفوز ثم
وال مكاثرتك، أمرنا من وصفناه بما نقصد لم فإنا هذا ومع جوابه، يف التقصري يسعنا
محلك عند نكرمك أن ونرى ذلك، عن نْكُرم نحن إذ به؛ نعوذ لنا فضل تعيني اعتمدنا
وإحسانك ألهله، ومحبتك الخري يف ومذهبك سياستك حسن من بها يتصل وما ومنزلتك،
من جميع إليهم اإلحسان يف وتجاوزك عليهم، وعطفك املسلمني، أرسى من يدك يف ملن
يُحب أن أهٌل الخري ألن محبته؛ يف ُرِغب أمره، يف محموًدا كان ومن َسَلِفك، ِمن تقدمك
دولته، وعظمت مملكته، اتسعت من ومماثلتك ملكاتبتك تؤهل إنما كنت فإن كان. حيث
بها ينتفع التي املمالك أجلُّ وهي جمة، واسعة عظيمة، ممالك فهذه سريته؛ وحسنت
الذي والوالء كله، الرشف لنا جمع قد هللا فإن بالرشف، املخصوصة األرض ورس األنام،
بقديمنا لنا ما إىل بذلك مخصوصني بقاءه، هللا أطال املؤمنني، أمري موالنا من لنا ُجِعل
نرجو ومنه وإحسانه، بمنِّه ذلك لنا جمع الذي العاملني رب هلل والحمد وموقعنا، وحديثنا

اعتمدناه. فيما أمرنا عنك ينطو ولم بلطفه، يرضيه فيما السعي حسن
بلدك، ديوان إىل رجعت لو فإنك تقدمك من رسم عىل املكاتبة يف تجري كنت وإن
ساس وال غناءنا، أغنى وال محلنا، يحل لم َمن قبلنا ِمن كاتب قد تقدمك كان َمن وجدت
وال قلدنا، ما — بقاءه هللا أطال — املؤمنني أمري موالنا قلده وال سياستنا، األمور يف
وآخر طولون، بن أحمد بن خمارويه الجيش أبو كوتب وقد إلينا، فوض ما إليه فوَّض

وأعمالها. مرص سوى تقلَّد يكن ولم املؤمنني، أمري موىل تكني كوتب من
العادين، عد عددها عندنا يفوت التي نعمه عىل وآخًرا أوًال كثريًا هللا نحمد ونحن
حاالت؛ ذلك من عددنا بما قصدنا ولكنا املفاخرة، ذكرناه بما نرد ولم النارشين، ونرش
يف واملنزلة املحل ذكر من كتابك تضمنه عما الجواب ثم علينا، هللا بنعمة التحدث أولها:
عىل املكافأة عىل تامة قوة وعندنا املسالك، هذه يف لنا هللا بسطه ما قدر ولِتعلم املكاتبة،

99



اإلسالمية مرص أدب

وبه تعاىل هللا شاء إن مرستهم من وتتوخاه توليهم ملا واٍف وشكر باألسارى، فعلك جميل
والتيسري كلها، األمور يف للسداد والتوفيق واآلخرة، الدنيا خريات ملواهب هللا وفقك الثقة،
أهله، واآلخرة الدنيا يف ويرفع عليه، ويثيب ويرضاه يحبه الذي والعمل القول لصالح

ورحمته. بمنِّه
فإن خاصة، هللا من لكم موهوب ألنه الدهر؛ عىل باٍق أنه ذكرت الذي امُلْلك وأما
من امللك يؤتي هلل، كله امُللك وإن للمتقني، والعاقبة عباده من يشاء من يورثها هلل األرض
املصري، وإليه الخري بيده يشاء من ويذل يشاء من ويعز يشاء ممن امللك وينزع يشاء
محمد بنبوة الجبَّارين وَجْربية امللوك ُمْلك نسخ وجل عز هللا وإن قدير، يشء كل عىل وهو
العنرص من الطاهرة العرتة إىل وحازها باإلمامة، نبوته وشفع أجمعني، آله وعىل ملسو هيلع هللا ىلص
فيهم خالدة وجعلها غصنه، منها التي والشجرة بقاءه، هللا أطال املؤمنني أمري منه الذي
وبهر ووعده، هللا أمر أُنِْجز حتى غابر، إىل ماٍض ويلقيها كابر، عن كابر منهم يتوارثها
الكافرين دابر وقطع املهتدين، باألئمة الدين عمود وأضاء حجته، وأظهر وكلمته، نرصه
وإليه عليها ومن األرض هللا يرث حتى املرشكون، كره ولو الباطل ويبطل الحق ليحق

إلخ. … يرجعون
الرسائل، كتاب بها امتاز التي الفنية الصنعة هذه الخطاب هذا يف تالحظ ولعلك
الواحد، املعنى يف واإلسهاب اإلطناب، يف واإلرساف التكرار يستعمل الكاتب كان ما فكثريًا
الكتابة، يف نفسه أجهد الكاتب أن عىل تدل التي املسجوعة القصرية الجمل هذي نرى كما

واأللفاظ. املعاني بني املالءمة ويف
البرصة إىل وأنفذها نسًخا منه فنسخ الكتاب؛ بهذا نفسه النجريمي أُْعِجب وقد

به.30 يفتخر وأعمالها
قيل ومدحه، بكافور اتصل حتى اإلخشيديني خدمة يف يعمل النحوي النجريمي ظل
عنده، النجريمي إسحاق وأبو اإلخشيدي كافور عىل يوًما دخل العباس بن الفضل إن
كافور، فتبسم األيام، كرس بأن كالمه يف ولحن األستاذ، سيدنا أيام هللا أدام الفضل: فقال

البديهة: عىل إسحاق أبو فأنشد

وال��ب��ه��ر ب��ال��ري��ق ه��ي��ب��ه م��ن وُغ��صَّ ل��س��ي��دن��ا ال��داع��ي ل��ح��ن أن غ��رو ال
ال��ب��ص��ر ق��ل��ة م��ن ال ال��خ��وف، ش��دة م��ن ده��ٍش ع��ن األي��ام َخ��َف��َض ي��ك��ن ف��إن
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ال��ب��ش��ر س��ي��د ع��ن ن��أث��ره وال��ف��أل ل��س��ي��دن��ا ه��ذا ف��ي ت��ف��اءل��ت ف��ق��د
ك��در31 ب��ال ص��ف��و دول��ت��ه وأن ن��ص��ب ب��ال خ��ف��ض أي��ام��ه ب��أن

زهر يف الحرصي نقل كما األشعار، بعض األدباء معجم يف ياقوت له أورد وقد
وأشعاره. كتاباته من كثريًا اآلداب

وبني اإلخشيد بني ويسِفر أيًضا،32 لإلخشيديني يكتب كال بن محمد الكاتب ونجد
ممن كان ذلك ومع العراق، إىل ورسوله اإلخشيد ثقة الكاتب هذا كان وقد رائق، ابن
اإلخشيد قبض وكتابه.»33 عماله ونكب الراتب أقام من أول «واإلخشيد اإلخشيد، نكبهم
ألف ثالثمائة عىل وصادره الهجرة، من وثالثمائة وعرشين اثنتني سنة آخر كال ابن عىل
أيًضا، وصادرهم داره يف كانوا جماعة عىل وقبض وصادرهم، أهله عىل وقبض دينار،
اإلخشيد فامتنع ويراه، اإلخشيد يلقى أو املصادرة مال يدفع ال أن أقسم كال ابن ولكن
عىل يتوكأ عليًال به فمروا عليه، بدخوله اإلخشيد أمر حتى القسم يف كال ابن وأغلظ أوًال،
فأطرق استحييت، فقد أنا أما وقال: اإلخشيد، إىل فنظر — عرج به وكان — رجلني
أن نستطيع يشء الكاتب هذا عن يصلنا ولم وأطلقه،34 املصادرة قبض وتم اإلخشيد،

كتابته. قيمة نعرف
أن الكاتب واستطاع سهل، النثر أن كله ذلك من ترى فأنت يشء من يكن ومهما
جمله، فهم يف مشقة نجد ال أنا كما وجهًدا، مشقة يجد أن دون أحب، كيفما يترصف
كما الكتابة، جمال يف زاد مما املعاني؛ هذه يف وخصوبة املعنى، يف استقامة نجد بل
يف بسهولة خواطرهم به تجيش وما نفوسهم، يف عما يعربوا أن استطاعوا الكتَّاب أن
ألوان يف الكتابة عىل وقدرته الفنية، الكاتب صنعة أثر فيه يظهر جميل فني أسلوب

املختلفة. الفنون

هوامش

ص٢٨. ج١١، األعىش: صبح (1)
ص١٩٧. الفهرست: (2)

ص٩٥. ج١، األعىش: صبح (3)
ص٢٨. ج١٠، األعىش: صبح (4)
ص١٧. ج٣، األعىش: صبح (5)
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ص٢١٥. خلدون: ابن مقدمة (6)

ص٢١٦. خلدون: ابن مقدمة (7)
العربي. النثر يف ١٩٣١ سنة بك حسني طه الدكتور األستاذ محارضات (8)

آخره. عىل أوله وقلب مقلوبًا اليشء رد هو الركس: (9)
ثكلته. َهِبلتْه: (10)

بعدها. وما ص٥ ج٧، األعىش: صبح (11)
ص١٦٠. ج٢، األعىش: صبح (12)
ص١٦١. ج٨، األعىش: صبح (13)

ص١٦٠–١٦٦. ج٨، األعىش: صبح (14)
ص٣٢٨. ج٨، األعىش: صبح (15)

ص١٤. الداية: البن طولون ابن سرية (16)
ص٩٤. املكافأة: (17)

املرصية. الكتب بدار خطية نسخة ج٣، املغرب: حىل يف املغرب (18)
ص١٥. طولون: ابن سرية (19)
ص٥٨. طولون: ابن سرية (20)

ص٢٣٧. ج٢، األدباء: معجم (21)
ليدن. طبعة ص١٤، ج٤، الكتب: بدار مخطوط ج٣. املغرب: حىل يف املغرب (22)

ص٢٣٧. ج٢، األدباء: معجم (23)
ص٢٣٧. ج٢، لياقوت: األدباء معجم (24)

ص٦. ج٤، الزاهرة: النجوم (25)
ص٢٧٨. ج١، األدباء: معجم ص١٨١، للسيوطي: الوعاة بغية (26)

ليدن. طبع ص١٨ ج٤، املغرب: حىل يف املغرب (27)
وهو «ارمانيوس»، إىل جاء ص١١، ج٧، األعىش: صبح ويف املغرب يف هكذا (28)
عام إىل ٩١٩م عام ويل الذي Romanus Lucapenus لوكابينوس رومانوس اإلمرباطور

٩٤٤م.
بعض أن عىل يدل مما قبلها، ما مع تستقيم ال الضمائر أن هنا نالحظ (29)

املغرب. يف وال األعىش صبح يف تثبت ولم سقطت، قد الجمل
ص٢٣. املغرب: (30)

102



واإلخشيدي الطولوني العرص يف اإلنشاء ديوان

ص١٧٨. ج١، األدباء: معجم (31)
ص٢٥. املغرب: (32)
ص٣٩. املغرب: (33)
ص١٧. املغرب: (34)

103





الرابع الباب

الشعر يف





األول الفصل

إىلسقوط اإلسالمي الفتح من
األموية الدولة

وصلنا الذي ولكن اإلسالمية، الواليات من غريها يف وجد كما بمرص العربي الشعر ُوِجد
وبني بينه نفرق أن وال املرصي، الشعر خصائص منه نعرف ألن يكفي ال يسري، قدر منه
املعاني بعض وصلتنا التي القليلة األبيات هذه يف نجد قد األخرى، األقطار يف الشعر
األخرى البالد يف الشعر عن املرصي الشعر تفرق التي املرصية، الحواث وبعض املرصية،
تدلنا ألن تكفي ال املقطوعات أو األبيات هذه ولكن املرصية، اإلقليمية الصبغة ويعطيه
شعر بمرص كان أنه عىل تدلنا كانت وإن املرصية، بالبيئة العربي الشعر تأثر مدى عىل
يف متناثرة قليلة مقطوعات إال منه يبق ولم ُفقد، الشعر هذا وأن املرصية، بالحياة تأثر

والتاريخ. األدب كتب
التي األسباب نفس هي العرص هذا يف املرصي الشعر ضياع أسباب أن ح وأُرجِّ
بن أحمد قدوم حتى مرص يف تتأخر واإلنشاء الرسائل كتابة أي الفنية؛ الكتابة جعلت
ليس والية مرص كانت والعباسيني األمويني وعرص الراشدين الخلفاء عرص ففي طولون،
إىل هو يرحل أو الخليفة إىل يُحَمل كان كاتب أو شاعر نبغ وإذا الخالفة، مقر شأن لها
ذلك إىل أضف الخليفة، شعراء يأخذه كان ما والهبات العطاء من لينال الخالفة؛ دار
اهتمامهم جلُّ كان بل األدبية، والعلوم األدب بدراسة األمر أول يف املرصيني اكرتاث عدم
مرص، يف ودراسته الشعر رواية أضعف مما الخالصة، الدينية الدراسة إىل ينرصف يكاد

املرصيني. شعر أكثر ضياع وسبب
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هذا يف نؤرخه الذي العرص يف اإلسالمية مرص يف الشعر تاريخ درس أردنا وإذا
بيِّنًا. تطوًرا املرصي الشعر فيها ر تطوَّ أدوار ثالثة فسنرى الكتاب،

هذا يف يصلنا لم األموية الدولة سقوط إىل بالفتح يبتدئ الذي األول الدور ففي
بها نتحدث أن نستطيع ال ا، جدٍّ قليلة أبيات عدة إال عام مائة عىل يَنُوف الذي العرص
عىل الوافدين الشعراء شعر استثنينا إذا إال كاملة، قصيدة تصلنا ولم كله، الشعر عن
األبيات فهذه ذلك ومع مرص، يف األدبية الحياة ازدهار يف كبري أثر لهم كان والذين مرص،
بروايته أحد يُْعَن لم وأنه شعر، مرص يف كان أنه عىل تدلنا إنما وصلتنا التي القليلة

فُفِقد. وحفظه
بها هجا التي البلوي املصعب أبي قصيدة هي مرص يف رويت قصيدة أول ولعل
أحد عليه قدم إذا فكان سفيان أبي بن معاوية الخليفة بها أُْعِجب وقد مرص، أرشاف

القصيدة.1 هذه ينشده أن سأله مرص أهل من
وال رشف لهم ليس حرضميون، أنهم مرص عرب يعيب القصيدة هذه يف فالشاعر
نوالهم طلب أنه إيلَّ يُخيَّل لكن الهجاء هذا سبب أدري ولست متكربون، وأنهم مجد

عطاءه. فرفضوا

ال��غ��ذاء ح��ض��ر وق��د ل��ي��دخ��ل��ن��ى ق��ي��ًس��ا ال��ل��ك��ع��اء أن��ادي وظ��ل��ت
ق��م��اء ح��ض��رم��ي��ات ول��ك��ن ق��ي��س ال��ج��دات ب��م��اج��د ول��ي��س
ال��ل��واء رف��ع م��ا ب��ع��د ي��زي��د ع��ن��ي ال��ي��رب��وع ن��ف��ح��ه وأع��رض
ع��ط��اء ل��ه��ا ي��ج��وز ال ش��م��اًال، وك��ان��ت ال��ي��م��ن��ى ب��ك��ف��ه أش��ار
ال��ك��ب��ري��اء ال��س��الم وي��م��ن��ع��ه ع��ن��ي وي��ص��د ع��ائ��ذًا أك��ل��م
ال��ع��ي��اء ال��ب��رم ذاك��م ك��ري��ب ج��ان��ب��اه ت��ه��دم ق��د وج��رف
ال��ح��ف��اء ال��دب��ر م��ع ب��ه أض��ر ب��غ��ل ف��ذاك ال��ق��ح��زم��ي وأم��ا
ال��خ��الء2 ن��ف��ض م��ا ي��س��ط��ي��ع ول��و ت��ج��ي��ب م��ن ال��ق��ص��ي��ر وه��ذاك

ُقِتل الذي البلوي ثعلبة بن وعائد الحاجب، كليب بن وقيس رشحبيل، بن يزيد يريد
إىل بالقصري وأشار أبرهة، بن وكريب قحزم، بن عمرو هو والقحزمي ،٣٥ سنة بالربلس

باسمه. املعروف القرص صاحب التجيبي حناطة بن زياد
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التجيبي كلثوم بن قيسية بن الرحمن عبد بها مدح أخرى قصيدة الشاعر ولهذا
يبق ولم القصيدة هذه ضاعت وقد بالفسطاط، مسجًدا ليكون داره؛ أبوه وهب الذي

واحد: بيت سوى منها

وس��ج��ود3 رك��ع ق��وٍم ل��ج��ب��اه وأب��اح��ه��ا داره س��لَّ��م وأب��وك

بأبي امُلكنَّى سلمة بن قيس وهو اسمه إال نعرف ال رجل من صدر الشعر وهذا
كباقي عليها وفد أم «بيل» بطون من كغريه مرص يقطن أكان ندري وال البلوي، مصعب

والتها. ملدح مرص عىل الوفود من أكثروا الذين الشعراء
املسلمني عىل قيسية بن الرحمن عبد تصدُّق يف أيًضا وصلتنا التي األشعار ومن

النجيبي: بدر نعيم بن قبان أبو قاله ما الفسطاط، مسجد لبناء بداره؛

وم��غ��ن��م��ا ف��ي��ئً��ا — ال��ل��ه ل��ع��م��ر — وح��زن��ا ب��ف��ت��ح��ه��ا س��ع��دن��ا ق��د وب��اب��ل��ي��ون
وس��ل��م��ا4 ل��ل��ص��الة ح��م��اه��ا أب��اح داره ك��ل��ث��وم ب��ن ال��خ��ي��ر وق��ي��س��ي��ة

عمرو بناه كان ما هدم الهجرة من وخمسني ثالث سنة مخلد، بن مسلمة والية ويف
املساجد منار وبناء الجامع املسجد يف بالزيادة وأمر الفسطاط مسجد من العاص بن

األزدي: هشام بن عابد فقال كلها،

األم��ان��ي م��ع ال��ع��دات رغ��م ع��ل��ى ال��ل��ي��ال��ي ل��م��س��ل��م��ة م��دَّْت ل��ق��د
األم��ان��ي م��ن ال��ب��ع��ي��َد وب��لَّ��غ��ه س��ع��د ب��ك��ل ال��زم��ان وس��اع��ده
وال��زم��ان م��س��ل��م األي��ام ع��ل��ى ت��ع��ل��و زل��َت ال ف��ارت��ق أم��س��ل��م
ال��م��ب��ان��ي م��ن ي��ك��ون م��ا ك��أح��س��َن ف��أض��ح��ى م��س��ج��دن��ا أْح��َك��ْم��ت ل��ق��د
ال��غ��وان��ي ب��زي��ن��ت��ه��ا ت��اه��ت ك��م��ا وس��اك��ن��وه��ا ال��ب��الد ب��ه ف��ت��اه
ب��ال��ح��ران أل��ق��ى ال��ل��ي��ل م��ا إذا ف��ي��ه��ا األص��وات ت��ج��اوب ك��أنَّ
ال��ج��ن��ان5 م��خ��ت��ط��ف ك��ل وأرع��ب دوي خ��ال��ط��ه ال��رع��د ك��ص��وت
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بن عقبة كالوايل شاعًرا كان من ومنهم ويرويه، الشعر يحب من الوالة بني وكان
الشعر.6 إنشاد من يكثر أن من دينه عىل حرصه شدة منعه ولكن شاعًرا كان الذي عامر
العزيز عبد األمري هو والشعراء للشعر حبٍّا الدور هذا يف مرص والة أكثر ولعل
وثمانني ست سنة بمرص تُويفِّ أن إىل وستني، خمس سنة من ويل الذي مروان بن
ذلك يف غرو وال بيته، وآل هو ومدحوه النابهني الشعراء من كثري به اتصل فقد هجرية،
عىل وهو يقصدونه الشعراء فكان امللك، عبد أخيه بعد الخالفة أمر إليه كان العزيز فعبد
يبذل جواًدا العزيز عبد وكان الخالفة، إليه تصري أن بعد شأن لهم يكون حتى مرص
إال بها يُِقيموا لم مرص جاءوا الذين وهؤالء الشعراء، عليه فوفد يقصده؛ من لكل العطاء

مواطنهم. إىل يعودوا أن عىل معدودة، أليام
هذا أقام األسدي، خريم بن أيمن الشاعر مروان بن العزيز عبد ملدح جاء فممن
األمري فأُْعِجب رباح بن نصيب الشاعر َقِدم حتى مدحه من وأكثر الوايل عند الشاعر
فأذن بالباب. خريم بن أيمن إن يقول: الحاجب جاء مدحه ينشد نصيب وبينما بشعره،
إىل وأشار العبد؟ هذا ثمن ترى كم أيمن، يا األمري: له قال دخل فلما العزيز، عبد له
ثمنه أرى األمري، أيها هذا، املخاض، إثر يف الغادي «لنعم وقال: إليه أيمن فنظر نصيب،
فأجابه الشعر؟ أتقول نصيبًا: أيمن فسأل وفصاحة، شعًرا له فإن قال: دينار.» مائة
أنت! وتخفضه أرفعه أيمن، يا األمري: فقال ديناًرا. ثالثون قيمته فقال: نعم! نصيب:
شعًرا؟! يحسن أو الشعر يقول هذا أمثل وللشعر! لهذا ما األمري، أيها أحمق لكونه قال:
قال: أيمن؟ يا تسمع كيف العزيز: عبد فقال فأنشده، ينشده أن نصيبًا العزيز عبد فأمر

جلدته. أهل أشعر هو أسود، شاعر
«وهللا وقال: أيمن فغضب ذلك؛ وكرَّر منك.» أشعر — وهللا — «هو األمري: قال
ما كذلك كنت ولو كذلك، أنا ما وهللا، كذبت األمري: قال ظرف.» مللول إنك األمري، أيها
بك.7 ما وبك وفريش وسادتي عىل وتتَّكئ الطعام، تواكلني التحية، تنازعني عنك، صربت
بن برش إىل أيمن وسار له، فأذن العراق إىل الخروج يف األمري واستأذن أيمن فاغتاظ

بقوله: ومدحه العراق وايل مروان

ال��ب��ري��دا م��روان ب��ن ب��ش��ر إل��ى ج��م��ادى ف��ي ال��م��ق��ط��م م��ن رك��ب��ت
ي��زي��دا أن ع��ل��ي��ه ��ا ح��قٍّ رأى أل��ف أل��ف ب��ش��ر أع��ط��اك ول��و
ع��م��ودا ل��ه إن ال��ح��ق؛ ع��م��ود ب��ب��ش��ر أق��م ال��م��ؤم��ن��ي��ن، أم��ي��ر
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ج��دي��دا إس��الًم��ا ال��زي��غ أله��ل ويُ��ْح��دْث ي��ق��وِّم��ه��م ب��ش��ًرا ودع
ع��ي��دا األي��ام ألع��ظ��م ج��ل��وه ه��رق��ل ب��ن��ي ت��اج ال��ت��اج ك��أن
ال��خ��دودا8 خ��ال��ف��ت األل��وان إذا ب��ش��ر وج��ه خ��دي دي��ب��اج ع��ل��ى

الخدودا»، خالفت األلوان «إذا قوله: يف العزيز بعبد عرَّض هنا الشاعر أن ترى فأنت
نمش. بوجهه كان العزيز عبد فإن

عبد فاشرتاه كنانة بني من العرب لبعض كان إنه الرواة فيقول رباح بن نصيب أما
إن وقيل: العزيز، عبد إىل أبوه مات أن بعد عمه باعه بل وقيل: منهم، مروان بن العزيز
العزيز عبد إىل الرحيل يف أخته أو أمه فحادث الشعر، عىل مقدرة نفسه يف رأى نصيبًا
به، أُْعِجبت شعًرا أنشدها ولكنه منه، ساخرة هذه فضحكت بيته، أهل يعتق عساه بمرص
رأى حتى الدخول، يستطع لم ولكنه العزيز عبد باب فحرض مرص قدومه إىل واطمأنت
شاعر أنه وعرَّفه األمري، عىل بالدخول له التوسط يف نصيب فحادثه البزة، حسن رجًال
أن شك ولكنه الرجل، استملحه شعره من شيئًا نصيب أنشده فلما الرجل، فاستنشده
مرص جوف فيه يذكر شعًرا ينشد أن إليه فطلب األسود، هذا ملثل الشعر هذا مثل يكون

الرجل: نصيب أنشد الغد جاء فلما الغد، يف إليه يستمع أن ووعده فضائلها، وبعض

روائ��ع��ه اع��ت��رت��ن��ي وب��ال��ج��وف ب��م��ص��ر ط��الئ��ع��ه إل��ي��ك ت��ث��ن��ي��ن��ي ال��ه��م س��رى
أش��اج��ع��ه ت��ب��دو ك��اد ح��ت��ى ال��ع��ظ��م ع��ن ل��ح��م��ه ق��ل س��اع��د وس��ادي وب��ات

قال: أن إىل

م��دام��ع��ه أُِس��ي��ل وج��ه م��ن اش��ت��ق��ت ل��ه ال��ذي ال��ب��ارق ال��ع��ارض ذاك دون وك��م
م��راب��ع��ه خ��ص��ب وه��و ع��م��رو وأف��ن��اء وم��ذح��ج ب��ك��ر أف��ن��اء ب��ه ت��م��ش��ي
م��ض��اج��ع��ه ال��ص��ب��اح ح��ت��ى ب��ه ت��ج��اف��ت ب��ض��وئ��ه م��ح��ب ع��ي��ن��ا اك��ت��ح��ل��ت إذا
ق��وارع��ه ن��م��ت��ن��ي م��وًل��ى م��ن والئ��ي ل��خ��ال��ع إن��ي ق��ل��ت ح��ت��ى زل��ت وم��ا
ف��ت��اب��ع��ه9 م��وًل��ى م��والك وم��ت��خ��ذ م��ودت��ي م��ن��ه��م أن��ت ق��وم وم��ان��ح
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ذكرناه ما أيمن مع له فجرى الوايل، إىل وقدمه نصيب، شاعرية صدق الرجل فأيقن
منها فأضلَّ ملواليه، إبًال يرعى كان نصيبًا إن تقول: أخرى رواية هناك أن عىل سابًقا.
به، االتصال يف فرغب العزيز، عبد وبه الفسطاط أتى حتى عنه يبحث فخرج بعريًا،

فأنشده: واستنشده األمري طلبه ألٍْي وبعد فُمِنع، الدخول يف فاستأذن

غ��ام��رة ن��ع��م وغ��ي��ره��م ق��وم��ه ع��ل��ى ال��ع��زي��ز ل��ع��ب��د
ع��ام��رة م��أه��ول��ة ودارك أب��واب��ه��م أل��ي��ن ف��ب��اب��ك
ال��زائ��رة ب��اإلب��ن��ة األم م��ن ب��ال��م��ع��ت��ف��ي��ن آن��س وك��ل��ب��ك
ال��م��اط��رة ال��ل��ي��ل��ة م��ن أن��دى ـ��َن ال��س��ائ��ل��ي��ـ ت��رى ح��ي��ن وك��ف��ك
س��ائ��رة10 ُم��َح��بَّ��رة ب��ك��ل ال��ث��ن��اء وم��ن��ي ال��ع��ط��اء ف��م��ن��ك

يروون فاملؤرخون كله هذا مع ولكنهم والءه، واشرتى وأعطاه الوايل به فُرسَّ
اتصل الشاعر فإن يشء من يكن ومهما العزيز، عبد إىل نصيب خروج عن كثرية روايات
العزيز عبد األمري عند يقم لم ولكنه مروان، بن العزيز عبد بموىل ب لُقِّ حتى العزيز بعبد
نصيب يزل ولم العرب، شعراء من كغريه بشعره متكسبًا التنقل كثري كان بل بمرص،
بالطاعون، متأثًرا األمري تُويفِّ حتى العزيز عبد ويمدح والفينة، الفينة بني مرص عىل يرتدد
ولكنه املرض، من نفسه عىل خوًفا «سكر»؛ تسمى الصعيد يف قرية إىل هرب قد وكان

بها.11 تُويفِّ
أنشد: األمري نَْعي نصيب أتى فلما

ِق��بَ��ل12 ب��ه��ا ل��ي ل��ي��س م��ص��ي��ب��ة س��ك��ر ف��ي ال��ص��ع��ي��د ي��وم أص��ب��ت
اإلب��ل ح��ن��ي��ن��ه��ا أس��م��ع��ت��ن��ي م��ا أب��ًدا م��ص��ي��ب��ت��ي أن��س��ى ت��ال��ل��ه
ح��م��ل��وا م��ا ال��ح��ام��ل��ون وال ال��ع��رف، م��ن ع��ل��ي��ه م��ا ال��ن��ع��ش ي��ع��ل��م ل��م
األم��ل13 خ��ل��ي��ل��ك م��ن ان��ت��ه��ى ح��ي��ن ض��ري��ح��ه��م ف��ي أج��ن��وه ح��ت��ى

منها: أخرى رائية بقصيدة رثاه وقد

ال��م��ت��أخ��ر ال��غ��اب��ر ت��اله ك��م��اٍض أرى ف��م��ا األم��ور وج��رب��ت ع��رف��ت،
وأغ��ب��ر أم��ام��ي أس��الًف��ا ي��م��رون ن��ع��م��ت��ي أه��ل م��ن ال��ف��ض��ل أه��ل ول��ك��ن
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ي��ص��ب��ر اش��ت��د ع��ن��دم��ا ف��م��ث��ل��ي ب��ص��ب��ر، األس��ى أغ��ل��ب وإن أُْع��ذَر، أب��ك��ه ف��إن
ت��ض��م��ر وه��ي ن��ح��ب��ه��ا ف��ت��ق��ض��ي ج��م��اًح��ا ت��ن��ت��ح��ي ش��ئ��ت ك��ل��م��ا رك��اب��ي وك��ان��ت
م��ن��ظ��ر ال��ن��اس م��ن الق��ت ل��م��ن ذراه��ا ف��إن��م��ا ل��ي��ل��ي اب��ن ب��ع��د َع��ِري��ْت ف��ق��د
وم��ن��ق��ر ال��ط��ري��ق ل��غ��رب��ان م��راًدا ب��دف��وف��ه��ا ي��زل ل��م ح��يٍّ��ا ك��ان ول��و
ال��م��ت��خ��ي��ر أه��ل��ه م��ن ال��م��ص��ط��ف��ى ه��و ف��إن��ه ل��ي��ل��ى اب��ن ن��ل��ن ق��د ك��ن ف��إن

أن نصيب من يطلب وكان مروان، بن امللك عبد الخليفة القصيدة بهذه أُْعِجب وقد
أمامه.14 ينشدها

ومدحه، بمرص مروان بن العزيز عبد عىل الحجاج15 بن هللا عبد الشاعر ووفد
فاستأذن بالكوفة، ذويه إىل واشتاق مقامه طال ولكن عنده، يقيم أن وأمر عطاه، فأجزل
الشوق، غلبه فقد األمري، أمر يعيص أن إىل الشاعر فاْضُطر له، يأذن فلم السفر يف األمري
العراق وايل برش أخيه إىل يكتب أن إىل العزيز عبد األمري فاْضُطر إذن، بدون فرحل
العزيز عبد مادًحا مرص إىل يعود أن إىل الشاعر واْضُطر الحجاج، بن عطاء يمنع أن

منها: التي لقصائده استمع أن بعد عنه العزيز عبد فصفح معتذًرا،

وم��ع��ول م��ع��ق��ل ل��ي��ل��ى16 اب��ن وع��ن��د وج��ري��م��ة ض��ل��ة ل��ي��ل��ى اب��ن ت��رك��ت
أع��ق��ل ك��ن��ت إن ال��خ��ي��ر أه��ل وأخ��ت��ار رش��ده ل��ي ب��دا إذ أم��ري س��أح��ك��م
ي��س��أل17 ح��ي��ن ال��ن��دى ك��ف��اه ت��ح��ل��ب ب��ام��رئ وأل��ح��ق أوط��اري وأت��رك

شاء. أنَّى يقيم أن له وسمح يوصل، وأن الشاعر عطاء يطلق أن العزيز عبد أمر ثم
مروان، بن العزيز عبد األمري يمدح مراًرا عليها وتردد عزة ُكثريِّ الشاعر مرص وجاء
وقف فلما يضحك، أن يتمنون وأهله مرضه يف يعوده العزيز عبد عىل دخل إنه ويقال
بك ما يرصف أن ربي لدعوت وأَْسَقم، تَْسَلم بأن إال يتمُّ ال رسورك أن «لو قال: عليه
وُرسَّ العزيز عبد فضحك النعمة.» كنفك يف ويل العافية لك تعاىل هللا أسأل ولكني إيلَّ،
مرص، إىل وقومها هي طريقها يف عزة لقيته مرص من للرحيل يتأهب كثري وبينما أهله،18
يلحق أن عىل الحجاز إىل هو وسافر مرص هي فقدمت افرتقا ثم طويًال فحادثها قيل:
مرص يريد الحجاز من كثري خرج املداني: وروى قال: الحرصي ويحدثنا بمرص، بها
فأرسع وينعب، ريشه ينتف بان شجرة عىل بغراب هو فإذا بمنزل نزل منها قرب فلما
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كاسف أراك يل ما الحجاز، أخا يا فقال: نهد، بني من رجل فلقيه لوجهه، ومىض الرحيل
إال وهللا، ال قال: أنكرته؟ شيئًا طريقك يف رأيت فهل قال: خريًا. إال علمت ما قال: اللون؟
حاجة تطلب إنك أما قال: ينعب. بانة عىل ريشه ينتف غرابًا رأيت فإني هذا، منزيل يف

فقال: عزة، جنازة من منرصفون والناس مرص ُكثريِّ فقدم تدركها. ال

وي��ط��اي��ره ري��ش��ه أع��ل��ى ي��ن��ت��ف ب��ان��ة ف��وق س��اق��ًط��ا غ��رابً��ا رأي��ت
زاج��ره؟ أن��ت ه��ل : ل��ل��ن��ه��ديِّ ب��ن��ف��س��ي، زج��رت��ه أش��اء أن��ي ول��و ف��ق��ل��ت،
ت��ج��اوره ح��ب��ي��ب م��ن ب��ي��ٌن ال��ب��ان وف��ي ال��ن��وى م��ن غ��راب ال غ��راٌب، ف��ق��ال:
ن��اص��ره!19 ع��زَّ ال ل��ل��ط��ي��ر، وأزج��ره درُّه درَّ ال ال��ن��ه��دي! أع��ي��ف ف��م��ا

يقول: وهو رحل ثم ساعة، به فأناخ عزة قرب أتى ثم

ت��س��ف��ح وال��ع��ي��ن ال��ل��ه س��الم ع��ل��ي��ك رأس��ه��ا ع��ن��د واق��ف ون��ض��وي أق��ول
ص��ي��دح ال��ذراع��ي��ن ف��ت��الء ب��الدك تُ��زي��َرن��ي أن ال ال��ح��ق ف��راق ف��ه��ذا
وأن��زح20 أن��أى ال��ي��وم ل��ع��م��ري، وأن��ت، ح��ي��ة ف��راق��ك م��ن أب��ك��ي ك��ن��ت وق��د

إن يقولون: والرواة بها، ُكثريِّ يبكيها وأن بمرص، عزة تدفن أن القدر شاء وهكذا
عزة ماتت فقال: فيه؟ قرصت قد ِشْعرك بال ما أحدهم: وسأله موتها، بعد تغريَّ شعره
وإنما أرغب، فال مروان بن العزيز عبد ومات أعجب، فال الشباب وذهب أطرب، فال

الخالل.21 هذه عن الشعر
وأحسن قصائده وسمع له فأذن مادًحا، العزيز عبد إىل معمر بن جميل وَقِدم
وهيَّأ مرص يف معه يقيم أن الوايل وأمره بها، ولعه فذكر لبُثَيْنة حبِّه عن وسأله جائزته،
وثمانني اثنتني سنة بمرص منيته وافته حتى قليًال إال أقام فما رزًقا عليه وأجرى منزًال له

يحترض: وهو أنشد إنه ويقال الهجرة، من

ق��ف��ول غ��ي��ر ث��واء ب��م��ص��ر م��ث��وى ب��ج��م��ي��ل ك��ان وم��ا ال��ن��ع��ي ب��ك��ر
خ��ل��ي��ل22 ك��ل ق��ب��ل خ��ل��ي��ل��ك واب��ك��ي ب��ع��وي��ل ف��ان��دب��ي ب��ث��ي��ن��ة ق��وم��ي
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بذكر وأشاد العزيز عبد ومدح مرص عىل الرقيات قيس بن هللا عبيد وفد وكذلك
له: مسكنًا واتخذها األمري بناها التي حلوان مدينة

ع��ن��ب��ه وم��ن ت��ي��ن��ه م��ن ص��ن��ف وم��ا ال��ك��روم ذي ل��ح��ل��وان س��ق��يً��ا
ش��رب��ه ف��ي ت��ه��ت��ز غ��ل��ب ـ��ب��رن��ي ال��ـ م��ن ب��ال��ف��ن��اء م��واق��ي��ر ن��خ��ل
رط��ب��ه23 ع��ل��ى غ��رب��ان��ه ت��ن��ف��ك ف��م��ا ال��ح��م��ام س��ك��ان��ه أس��ود

خرج ملا قاله ما ذلك من ديوانه، يف نجدها ا جدٍّ كثرية بأشعار العزيز عبد ومدح
الهجرة: من وثمانني إحدى سنة اإلسكندرية إىل الثالثة خرجته العزيز عبد

ح��زُق س��ف��ي��ن��ه��م ح��ي��ث ن ال��ك��ْريَ��و َم��ْدرج م��ن غ��دوا
ت��خ��ت��ف��ق وال��راي��ات ـ��ل ال��ن��ي��ـ ع��ل��ون أن ف��ل��م��ا
ي��أت��ل��ق وال��دي��ب��اج ال��ح��ك��م��يَّ ال��ج��وه��ر رأي��ت
ت��س��ت��ب��ق ح��ل��وان إل��ى ُم��ق��رف��ٍة غ��ي��ر س��ف��ائ��ن
غ��دق ع��ي��ش��ه ل��ذي��ذٌ ب��ه ي��ح��ل م��ن م��ح��ل
وال��ص��دق24 وال��ح��ل��م ـ��دى ـَّ وال��ن�� ل��ي��ل��ى اب��ن ب��ه ي��ح��ل

عىل يفد أن يود كان ولكنه األمراء، عىل الوفود يحب يكن لم الفرزدق أن ونالحظ
ولكن مرص يزور أن الفرزدق وهمَّ مروان، بن العزيز عبد مدح يف شعًرا وعمل مرص،

مرص. يأت ولم مكانه فبقي العزيز عبد نعي جاءه
الشامة ذو قاله ما ذلك من الشعراء؛ من كثري مروان بن العزيز عبد األمري رثى وقد
الذي األصبغ وابنه العزيز عبد يرثي معيط أبي بن عقبة بن الوليد بن عمرو بن محمد

شهرين: بنحو أبيه وفاة قبل الهجرة من وثمانني ست سنة تُويفِّ

م��غ��رورق��ْة ب��ال��دم��ع وال��ع��ي��ن ر ال��ج��ف��ا ق��ط��ع��ن��ا غ��داة ن��ق��ول
ال��رق��ة وب��اع ال��ب��الد ت��اع ق ل��ل��ف��را ك��اره ام��رئ م��ق��ال
واب��ق��ة ك��ذا األم��ي��ر وب��ع��د ال��ع��زي��ز ع��ب��د ال��خ��ل��ي��ف��ة أب��ع��د
ب��ال��م��ون��ق��ة ال��خ��ي��ر واألص��ب��غ ـ��ز ال��ع��زي��ـ ع��ب��د ب��ع��د ل��ي م��ص��ر ف��م��ا
م��غ��دق��ة دي��م��ة ج��اورا وم��ا وال��ص��دى ق��ب��ري��ه��م��ا ال��ل��ه س��ق��ى
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م��وب��ق��ة ي��ٌد ي��وًم��ا ال��ش��ر إل��ى ب��ه��ا أش��ارت م��ص��ر ت��ك ف��إن
م��ح��دودق��ة25 ال��ع��ي��ش ل��ذة ف��ي ِن ال��ع��ي��و ب��م��ص��ر ت��ق��ر ف��ُق��ْدًم��ا

من عدًدا حوله يجمع أن مروان بن العزيز عبد األمري استطاع كيف ترى فأنت
مرص. إىل بالدهم من الطريق صعاب يتجشمون يجعلهم وأن البارزين، الشعراء

ست سنة مرص ويل الذي مروان بن امللك عبد بن هللا عبد الوايل عن نقول وكذلك
بقوله: الوايل ومدح الشعثاء أبا سليمان ويُكنَّى الكناني، الحزين عليه وفد فقد وثمانني،

ال��س��أم ي��ث��ن��ي��ن��ي ال ال��ع��راق��ي��ن ث��م ي��م��ن ذا ُج��بْ��ُت ق��د أن ي��ع��ل��م ال��ل��ه
ال��ق��دم ب��ي األه��وال ع��ل��ى ت��س��ري ك��ذاك وأس��ف��ل��ه��ا أع��اله��ا ال��ج��زي��رة ث��م
ال��ل��م��م ال��ج��م��رة ع��ن��د تُ��ح��َل��ق وح��ي��ث زم��نً��ا أوط��أت��ه��ا ق��د ال��م��واس��م ث��م
ال��ع��م��م ال��ن��ائ��ل ف��ث��مَّ م��ص��ر ائ��ت ث��م ب��ه��ا ال��خ��ب��ي��ر ي��ن��ب��ي��ك دم��ش��ق ق��ال��وا
وال��خ��دم ��اب ال��ُح��جَّ ت��ع��رَّض��ت وق��د ض��ًح��ى ال��ج��م��وع ف��ي ع��ل��ي��ه��ا وق��ف��ت ل��م��ا
ت��زدح��م ال��ب��اب ع��ن��د ال��ق��وم وض��ج��ة م��رت��ف��ق غ��ي��ر ب��س��الم ح��ي��ي��ت��ه
ش��م��م26 ع��رن��ي��ن��ه ف��ي أروع ك��ف م��ن ع��ب��ق ري��ح��ه��ا خ��ي��زران ك��ف��ه ف��ي

التي األسباب ُهيِّئت وقد شعراء، بينهم يظهر أن مرص قطنت التي القبائل تعدم لم
جميع يف الحال كان كما ذاك، مرصإذ يف كانت التي الفتن هي تلك الشعراء؛ وجود إىل تدعو
أن فلما الزبري، ابن قبل من مرص ويل جحدم بن الرحمن عبد أن ذلك من اإلسالمية. البالد
فسريَّ الزبري؛ من مرص ينتزع أن أراد الهجرة من وستني أربع سنة الحكم بن مروان بويع
من وستني خمس سنة الفسطاط حول خندًقا جحدم ابن فحفر إليها العزيز عبد ابنه
املسري، من العزيز عبد ليمنع أيلة؛ إىل البلوي قيس من زهري عليه جيًشا وأرسل الهجرة،
املروانيني.27 جيوش وتقدمت املرصي الجيش ُهِزم ولكن مرص، إىل أيًضا مروان وسار
النزر إال منه يصلنا لم الشعر هذا ولكن شعًرا، مرص عرب بعض قال الحروب هذه ففي

جحدم: ابن يمدح الحشني زمزمة أبي بن سعد بن زرعة قاله ما ذلك من اليسري،

خ��ن��دق ي��وم ع��زم��ه إال ال��ع��زم وم��ا ج��ح��دم اب��ن ج��د م��ث��ل إال ال��ج��د وم��ا
م��ص��دق28 ح��دي��ث ش��ه��ر ف��ي وخ��دوه ت��راب��ه أث��اروا ه��م أل��ًف��ا ث��الث��ون
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بن امللك عبد بن هللا عبد والية كانت حتى األمويني، عىل ينقم الشاعر هذا زال وما
الجديد، بالوايل املرصيون فيتشاءم بمرص األسعار ترتفع أن الظروف وشاءت مروان،

بقوله: زمزمة أبي ابن فهجاه الوليد، أخيه إىل وثمانني ثماٍن سنة الوايل وخرج

ال��خ��وارج ال��ب��غ��ال ت��ل��ك رج��ع��ت ف��ال خ��ارًج��ا م��ص��ر م��ن ال��ل��ه ع��ب��د ص��ار إذا
ف��اِل��ج29 وال��ُم��دُّ س��ار ح��ت��ى س��ار ف��م��ا م��غ��رب��ل واٍف وال��م��ك��ي��ال م��ص��ر أت��ى

من يهرب أن إىل الوعيد هذا أمام الشاعر فاْضُطر دمه، وأهدر الوايل عليه فغضب
الخليفة: إىل كتب حيث املغرب؛ بالد إىل مرص

ن��ك��اال ي��ج��ع��ل��ن��ي ق��ال ق��د ك��م��ا ع��ن��ي ال��ل��ه ع��ب��د ت��ن��ه ال أال
م��اال30 ال��ل��ه ل��ع��ب��د آك��ل ول��م ع��رًض��ا ال��ل��ه ل��ع��ب��د أش��ت��م ول��م

بن عمران أن الوايل فبلغ منه، فهرب زمزمة أبي ابن الشاعر طلب هللا عبد إن وقيل
منها: له بأبيات الوايل هجا القايض وأن الشاعر أوى مرص قايض الرحمن عبد

أف��خ��ر ل��ل��ن��ج��اش��ي أرض وه��ج��رة ي��ث��رب ب��ه��ج��رة ب��در أب��ي اب��ن أن��ا
ي��ذك��ر31 م��روان ن��ج��ل وه��ذا ن��س��ي��ت أب��وت��ي وف��ض��ل س��ن��ي ع��ل��ى أم��ث��ل��ي

هللا عبد يهجو عمران فقال وثمانني، تسع سنة والرشطة القضاء عن هللا عبد فعزله
أنه غري حدثًا وكان معاوية، بن الرحمن عبد بن الواحد عبد الجديد بالقايض ويعرِّض

فقيًها: كان

ي��ري��ب ك��ي��ف ال��ت��خ��ن��ي��ث ب��أع��ط��اف��ك ي��روا أل��م ��روك، أمَّ ق��وًم��ا ال��ل��ه َل��َح��ى
ت��ج��ي��ب32 ف��ت��اة ع��ج��ًزا وول��ي��ت��ه ظ��ال��ًم��ا ال��ح��ك��م ع��ن ج��ه��ًال أت��ص��رف��ن��ي
ن��ص��ي��ب33 ال��ك��ث��ي��ر ال��ن��اس ف��ي ي��ك أل��م ث��ك��ل��ت��ه وأي��ًض��ا واٍل م��ن ث��ك��ل��ت��ك
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وكانت طويًال، مرص يف األمويني وبني الزبري بني كانت التي الحروب واستمرت
نَُوبًا، يقاتلون كانوا مرص أهل ألن «الرتاويح»؛34 أو الخندق بأيام الحروب هذه تُعَرف
من سيما ال كثري عدد املرصيني من وقتل غريهم، ويخرج يرجعون ثم هؤالء يخرج

مروانيٍّا: وكان الحكم بن الرحمن عبد قال الحروب هذه ويف «املعافر»،

وال��خ��ن��دق ال��ت��راوي��ح ن��ب��اء ن��أي��ه��ا ع��ل��ى أت��اه��ا ه��ل أال
ي��رت��ق��ي ل��م��ن ال��س��م��و ب��ع��ي��د ال��ظ��راب ي��غ��ش��ى ب��ف��ي��ل��ق ب��ل��غ��ن��ا
م��ب��رق ل��ه��ا ج��ي��ش ب��م��رع��د ال��ب��الد أف��ق م��ع��اف��ر وس��دت
ن��ل��ت��ق��ي35 وال ح��ت��ى ف��ح��ت��ام ف��اب��رزوا أال ال��ك��م��اة: ون��ادى

أن يقبلوا لم املعافر ولكن واملرصيني، املروانيني بني بالصلح املرصيني بعض وقام
وشيخها، لخم سيد حمام بن األكدر بينهم رجًال ثمانني نحو املعافر من فُقِتل يبايعوه،
أكثر مروان باب عىل واجتمع سالحه، لبس حتى أحد يبق لم ذلك، املرصيون علم فلما
كريب يُِجْره لم لو به يفتكون املرصيون وكاد بابه، وأغلق مروان فخاف ألًفا؛ ثالثني من

اللخمي: قائد بن زياد قال األكدر رثاء ويف أبرهة، بن

أك��در ي��ب��ع��دن ال ب��أك��در، س��اءه��ا م��ا ل��خ��م ل��ق��ي��ت ك��م��ا
ي��ش��ع��ر وم��ا ال��م��ن��اي��ا ف��الق��ى غ��م��ده م��ن ج��رد ال��س��ي��ف ه��و
وال��م��ص��در وردك ض��اق وق��د ال��ردى غ��داة ع��ل��ي��ك ف��ل��ه��ف��ي
ي��س��ت��أث��ر36 م��ث��ل��ك ك��ان وم��ا م��ن��ع��ة ب��ال األس��ي��ر وأن��ت

أخاه عزل ملا امللك عبد بن الوليد الخليفة يخاطب اسمه نعرف ال آخر شاعًرا ونرى
٩٠ه: سنة رشيك بن قرة عليها ووىلَّ مرص عن امللك عبد بن هللا عبد

ش��ري��ك ب��ن ق��رة ��رت أمَّ ق��د أن أت��ان��ا ح��ي��ن ع��ج��ب��ت م��ا ع��ج��بً��ا
أب��ي��ك37 رأي ف��ي��ه ف��ي��ل��ت ث��م ع��ن��ا ال��م��ب��ارك ال��ف��ت��ى وع��زل��ت
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األمويني، أيام أواخر يف كان وقد الخوالني، املسور الشاعر شعر يصلنا لم كذلك
بن مروان الخليفة من يحذره له عم ابن يخاطب قصيدة من بيتان شعره من ووصلنا

غريه. وأرادوا خلعوه ألنهم مرص؛ أرشاف بعض قتل الذي محمد

األش��ي��م38 ب��ن رج��ا أو ك��ح��ف��ص ف��تُ��ودى غ��ل��ظ��ة ال��ش��ر م��ن ت��ج��ن��ي ال ف��إي��اك
ال��م��ق��ط��م! ب��س��ف��ح أض��ح��وا وق��د ف��ك��ي��ف ب��ع��ده��م ال��ع��ي��ش وال ال��دن��ي��ا ف��ي خ��ي��ر ف��ال

وأصحابه: حفًصا يبكي حمري بن مرسل الشاعر وقال

واألم��وات األح��ي��اء ع��ل��ى ج��ودي ال��ع��ب��رات م��ن ت��ب��ق��ي ال ع��ي��ن ي��ا
ال��ع��ورات وس��ات��ر ال��ن��وال أخ��ا ي��ا ك��ل��ه��ا ال��ع��ش��ي��رة ك��ه��ف ي��ا ح��ف��ص، ي��ا
وال��ج��ارات ل��ألي��ت��ام وال��ك��ه��ف ع��م��ي��ده��م ك��ن��ت ف��أن��ت ق��ت��ل��ت إم��ا
ال��ك��رب��ات ف��اِرج وع��ق��ب��ة رج��ل، رج��ائ��ن��ا ك��م��ث��ل ال رج��اء أودى
ال��غ��ارات وع��ام��ر ال��س��ل��ي��ط واب��ن ال��ن��دى ذو وف��ه��د ع��م��رو، وش��ب��اب��ن��ا
س��روات ب��ن��و أق��وام س��روات م��ص��اب��ه��م ب��م��ث��ل أس��م��ع ول��م ُق��ِت��ل��وا
ب��ج��ن��اة39 ل��ه��م ي��ط��ل��ب ول��م بَ��يْ��ٌن ل��ه��م ي��ع��رج ف��ل��م دم��اؤه��م ظ��ل��ت

وجد الهجرة من ومائة وثالثني اثنتني سنة شوال يف مرص محمد بن مروان قدم وملا
تحرق، أن املذهبة بالدار فأمر النيل، تعدية عىل فعزم ُسوِّدوا، قد مرص أهل أكثر أن
سنة مرص دخل حني الحكم بن مروان بناها التي وهي البيضاء، بالدار تسمى وكانت
شافع: بن عيىس قاله ما ذلك فمن الدار، هذه مرص شعراء فبكى هجرية، وستني خمس

ال��س��ف��ل وف��ي ال��ع��ل��و ل��دى م��ن��ه ال��ِب��ل��ى وح��لَّ أق��وى ط��ل��ًال ي��ا
ال��رم��ل ل��ظ��ب��ي م��أوى وك��ن��ت ال��َم��ه��ا ل��ع��ي��ون م��غ��نً��ى ك��ن��ت ق��د
ش��ك��ل40 وال ن��وع م��ن ال��ن��اس ف��ي ل��ه��م إن م��ا أرب��اب��ك وك��ان

الذي رشيك بن قرة كالوايل الخمر، ورشب واملجون باللهو ولع الوالة لبعض وكان
دعا البناء من انرصفوا إذا الصناع فكان بناءه، وأعاد بالفسطاط العتيق الجامع هدم
«لنا يقول: وهو الليل، طول املسجد يف الخمر فيرشب والطبول والزمور بالخمور قرة
كان قيل عسوًفا ظلوًما قرة «كان السيوطي: قال الوايل هذا وعن النهار.»41 ولهم الليل
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بمرص، العرب جماعة الوايل هذا أغضب ولقد عمر.»42 جامع يف واملالهي بالخمر يدعو
كان املغني األبجر أن األغاني صاحب ويحدثنا ذكرناه،43 الذي الشعر فيه أحدهم فقال
حتى بها زال وما مرص إىل األبجر خرج الوليد قتل فلما يزيد، بن الوليد بالخليفة متصًال
أن إىل فنه اضطره وربما مرص، والة من أحد خدمة يف كان أنه نعلم ال ولكنا مات،44

ويشجيهم. املرصيني يطرب
مرص، يف واملجون اللهو حياة وصف يف أنشد ما وكل الغزيل، الشعر كل ُفِقد وقد

العرص. هذا يف الشعر من غريه فقد كما

هوامش

ص١٢٤. الحكم: عبد البن مرص فتوح (1)

ص١٢٣. الحكم: عبد البن مرص فتوح (2)
ص٥. ج٤، املقريزي: خطط (3)
ص٥. ج٤، املقريزي: خطط (4)

ص٧. ج٤، رشحه: (5)
ص٣٧. للكندي: والقضاة الوالة (6)

وضح. به كان خريم بن أيمن أن بذلك يقصد (7)
ص١٢٧. ج١، األغاني: (8)
ص١٢٧. ج١، األغاني: (9)
ص١٢٩. ج١، األغاني: (10)

حلوان. يف تُويفِّ إنه يقول: الكندي ولكن ص١٣٩، ج١، األغاني: يف هكذا (11)
رثاء يف كثري إىل منسوبًا ص٦٦ للكندي الوالة كتاب يف البيت هذا يُرَوى (12)

مروان. بن العزيز عبد بن بكر وأبي عفان بن عثمان بن عمرو بن هللا عبد
ص١٣٩. ج١، األغاني: (13)
ص١٢٩. ج١، األغاني: (14)
ص٢٩. ج١٢، األغاني: (15)

يف «ليىل» والدته اسم الشعراء أحد ذكر إذا يغتبط العزيز عبد األمري كان (16)
لرشفها.» مدحي يف يذكرها حتى شيئًا شاعًرا أعطي «ال قال: أنه روي حتى شعره،

كالب. بني من وكانت ص١٣١) ج١، (األغاني:
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ص٤٣٣. ج١، خلكان: ابن (18)
ص١٦٩. ج٢، اآلداب: زهر (19)

ص٣٢٢. ج١، للسيوطي: املحارضة حسن (20)

ص٣٢٢. ج١، للسيوطي: املحارضة حسن (21)
رشحه. (22)

ص٥٠. والكندي: الرقيات، قيس وديوان ص٢٠٩، ج١، املقريزي: خطط (23)
ص٣٣٩. الرقيات: ابن ديوان (24)

ص٥٦. الكندي: (25)
العزيز عبد رثاء يف للحزين القصيدة هذه إن وقيل: ص٧٦، ج١٤، األغاني: (26)
وكان مرص يف القصيدة هذه قيلت فقد االختالف هذا أمر من يكن ومهما مروان، بن

بها. الحزين
ص٤١-٤٢. الكندي: (27)
ص٤١-٤٢. الكندي: (28)

ص٥٩. رشحه: (29)
رشحه. (30)

ص٣٢٨. الكندي: (31)
حديج بن معاوية بن الرحمن عبد بن الواحد عبد القايض تجيب بفتاة أراد (32)

التجيبي.
ص٣٢٨. الكندي: (33)
ص٤٤. الكندي: (34)

رشحه. (35)
ص٤٦. الكندي: (36)
ص٩٣. الكندي: (37)

«أو الصحيح ولعل مكسور، البيت هذا عجر ولكن ص٩١، الكندي يف هكذا (38)
وكان مراًرا، مرص عىل ويل الذي الوليد بن حفص هو املذكور وحفص أشيم»، بن رجاء

١٢٨ه. سنة الباهيل حوثرة قتلهما الصعيد، عىل عامله رجاء
ص٩١-٩٢. الكندي: (39)

ص٩٥. الكندي: (40)
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الثاني الفصل

ابنطولون العباسينيإىلدخول قيام من

األبيات هذه إال اللهم شعًرا، مرص يف نجد نكاد ال أننا رأينا األموي العرص دراسة يف
يف يقيمون كانوا الذين الوافدين الشعراء وشعر والتاريخ، األدب كتب يف املتناثرة القليلة
أما مرص، أمراء وِهبات بعطايا مزوَّدين بالدهم إىل يعودوا أن عىل معدودات أياًما مرص
التي الثقافة وتطور مرص يف الحياة تطور باختالف يختلف فاألمر العبايس العرص يف
بعدة يسريًا إملاًما نلمَّ أن يجب بمرص الشعر حياة عن أتحدث أن قبل ولذلك بها؛ كانت
يف بل العبايس، العرص يف مرص يف األدبية الحياة توجيه يف بعيًدا أثًرا لها أن أرى أمور،

األدبية: الحياة هذه انتعاش

بها استقروا قد السابق العرص يف مرص عىل وفدوا الذين العرب أن أوًال نالحظ (١)
بني املزج من نوع إىل أدَّى اختالًطا املرصيني مع واختلطوا املرصيني مع فيها وعاشوا
السكان؛ من جديًدا عنًرصا العبايس العرص يف مرص يف فنجد الوافدين، والعرب املرصيني
ودخول ثانيًا، مرصيات نساء من العرب وزواج أوًال، باملرصيني العرب اختالط نتيجة هم
احتفظوا الذين هؤالء حتى ثالثًا، رهبة أو رغبة اإلسالمي الدين يف املرصيني من كثري
أن كله: ذلك نتيجة وكان بهم، العرب تأثر كما بالعرب تأثروا املرصيني من بدينهم
البطريق يجد لم الرابع القرن كان إذا حتى عظيًما انتشاًرا مرص يف العربية اللغة انترشت
كتابه يكتب أن إىل واْضُطر اليونانية، أو القبطية اللغة يعرف من املقفع بن سويرس
العبايس العرص يف نجد أننا هي ثانية: نتيجة العربية، باللغة البطاركة» اآلباء «سري
وكان زياد، بن سعيد القطاس ابن أمثال قبطي؛ أصل من املسلمني العلماء من كثريًا
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بن وسعيد الفقه، دروس فيها يلقي املسجد يف حلقة له وكانت والفضل، الديانة أهل من
تالميذ وأحد املؤرخ الفقيه بكري بن ويحيى عيىس، بن لهيعة عهد يف القضاء كاتب تليد
أصل من كانوا وغريهم هؤالء الحكم، عبد بن الرحمن عبد أساتذة ومن سعد بن الليث

واإلسالم. للعربية بالؤهم حُسن ولكن عربي غري
فيها ظهر واألدباء الشعراء تركها التي األدبية اآلثار أن املزج: لهذا ثالثة ونتيجة
املرصية البيئة أثر أن عىل يدل مما والفكاهة، الدعابة روح مثل املرصي الشعب روح

العرص. هذا يف والشعراء األدباء عىل شديًدا قويٍّا كان
عربية بطون أو قبائل هجرة العبايس العرص هذا يف نجد نكاد ال أننا ثانيًا نالحظ (٢)
يف كانت التي الوحيدة والهجرة السابقة، العصور يف كانت التي كالهجرات مرص إىل
األندلسيني من كبرية طائفة هجرة وهي ٢٠٠ه، سنة كانت التي تلك هي العبايس العرص
بن الحكم عىل ثاروا قرطبة أهايل أن هو الهجرة هذه وسبب وضواحيها، اإلسكندرية إىل
من يهاجروا أن عىل باألمان الناس يف نادى ثم قرطبة بتخريب الخليفة فأمر هشام؛
املغرب، يف آالف ثمانية منهم أقام إفريقية، إىل ألًفا عرش خمسة منهم فرحل املدينة،
عرش خمسة كانوا مرص إىل رحلوا الذين إن دوزي: وقال مرص، إىل الباقون وذهب
دخول من ومنعوهم أهلها اعرتضهم اإلسكندرية وصلوا فلما واألطفال، النساء خال ألًفا
وظلُّوا املدينة، ودخلوا الوايل فغلبوا الفرصة لهم أُِتيَحت حتى سفنهم يف فمكثوا املدينة،
اتفق ثم حاربهم هم رشَّ رأى فلما ،٢١١ سنة حوايل طاهر بن هللا عبد قدم حتى بها
حتى يحكمونها وظلوا كريت، جزيرة إىل عنها فرحلوا اإلسكندرية، عن الجالء عىل معهم

أرمانوس. اإلمرباطور منهم انتزعها إذ ٣١٥ه/٩٦١م سنة
األندلسيني لهؤالء كان وقد املؤرخون، لنا ذكرها التي الوحيدة الهجرة هي هذه
باإلسكندرية مكثوها التي القليلة السنوات هذا يف حدثت التي الثورات يف كبري تأثري
شعراء أنشد الثورات هذه ويف ذلك، بعد عنها سنتحدث التي الجروي ثورة يف سيما وال

وحوادثهم. وقائعهم فيها ذكروا كثرية أشعاًرا مرص
والثوات، بالفتن يغيل ِمْرجًال العبايس العرص طوال مرص كانت ثالثة: ناحية ومن (٣)
بعد أو عام بعد يُعَزلون كانوا فالوالة شديًدا، اضطرابًا مضطربًا مرص يف الحكم وكان
الوالة يتمكن فلم مرص يف الوالة تغيري سنة عىل العباسيني خلفاء وجرى عام، بضع
وشدَّد أحكامه يف فارتىش واليته فرصة الوالة بعض وانتهز الداخلية، البالد إصالح من
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وكان األقباط، من أو العرب من أكانوا سواء جميًعا املرصيون فثار املرصيني، عىل الحكم
الشعراء ألسن عىل الشعر فجرى مرص؛ يف الشعر روح إيقاظ يف قوي أثر الثورات لهذه
العرص هذا شعر من لنا ُحِفظ ما أكثر إن حتى حوادث من البالد يف كان بما متحدِّثني

الثورات. هذه عن يتحدث كان إنما
العبايس، العرص يف بمرص كانت التي الدراسات يف عظيًما تطوًرا ذلك بعد نالحظ (٤)
من دينية دراسات كانت األموي العرص يف كانت التي الدراسات أكثر أن عرفنا فقد
يقصد كان الذي كالتاريخ بالدين تتصل دراسات أو الحديث ورواية وتفسري قراءات

منه:
اهتمام األموي العرص طوال نعرف ولم القرآن، يف التاريخية اآليات تفسري أوًال:
ولكن ذلك، غري إىل والنحو اللغة وعلوم الشعر كرواية الخالصة؛ العربية بالعلوم املرصيني
كبريًا اهتماًما الخالصة العربية بالعلوم يهتمون العلماء أكثر نجد العبايس العرص يف
والنحو القرآن يحسن كان مرص فقيه سعد بن فالليث الدينية؛ بالعلوم اهتمامهم بجانب
بالشعر عامًلا وكان فقيًها ثًا محدِّ كان التجيبي الوزير وابن والشعر، الحديث ويحفظ
والنحو، باألخبار عامًلا كان ٢٢١ه سنة امُلتوىفَّ املرصي الوليد بن الحميد وعبد واألدب،
اتصاله شدة عنه ُعِرف األكرب بالجمل املعروف السالم عبد بن الحسني املرصي والشاعر
وشاعًرا ثًا ومحدِّ مؤرًخا كان عفري بن سعيد والشاعر رواته، أحد وكان الشافعي باإلمام
وكان منه، للعلوم َمن أجمع تُْخِرج لم مرص إن قيل: حتى والنحو اللغة يف وإماًما وأديبًا
النيل، أشياء: ثالثة الدنيا عجائب من بمرص «رأيت عنه: يقول طاهر بن هللا عبد الوايل
وكان السرية صاحب هشام بن امللك عبد مرص عىل وفد وملا عفري.» وابن والهرمني،
وروى العرب، أشعار من كثريًا وتناشدا الشافعي باإلمام اجتمع والنحو اللغة يف إماًما
هرعوا بوجوده املرصيون علم فلما مرص عىل نواس أبو ووفد الشعر، املرصيون عنهما
التطور هذا ندرك أن نستطيع األمثلة هذه من أشعاره. فأمالهم حوله واجتمعوا إليه
األدبية بالدراسات العرص هذا يف املرصيون اهتم وكيف مرص يف الثقافة يف حدث الذي

مرص. يف األدبية الحياة ُرِقي يف واضح أثر له كان كبريًا اهتماًما

الشعراء من كثريًا نجد كذلك األموي العرص يف مرص أمراء عىل الشعراء وفد وكما
الخزاعي ودعبل الخصيب، عىل وفد نواس فأبو مرص؛ عىل يفدون املعروفني العباسيني
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دخل الحمامي والبطني الخزاعي، املطلب عىل وفدا األحنف بن العباس بن وإبراهيم
نواس ألبي ووجد مرص جاء الجن ديك إن منظور: ابن وقال طاهر، بن هللا عبد مع مرص
يزيد عىل الرقي وربيعة املوىل ابن ووفد العراق، أهل يعرفها ال مرص يف تُرَوى أشعاًرا
فيها، األدبية الدراسات من كثريًا ى وتلقَّ صغري وهو مرص إىل تمام أبو وجاء حاتم، بن
بمرص شعره أول أنشد تمام أبا أن إىل املؤرخني بعض ذهب بل الشعر أنشد مرص ويف
مرص شاعر إنه وقالوا مرصي، تمام أبا أن إىل والسيوطي زوالق وابن الكندي ذهب حتى

األكرب.
العبايس العرص يف مرص يف األدبية الحياة أن ندرك أن نستطيع العجالة هذه من
مرص شعراء بني نجد ال كله ذلك ومع منترشة كانت األدبية الدراسات وأن مزدهرة، كانت
وتعليل األخرى، اإلسالمية األقطار عَرفتْهم الذين الشعراء فحول درجة إىل بلغ شاعًرا
املرصيني؛ شعر يحفظوا فلم بمرص يهتموا لم اآلداب ومؤرخي الرواة أن عندي ذلك
أن وأخىش العبايس، العرص هذا يف مرص شعراء من كاملة قصائد تصلنا لم السبب ولهذا
سعد بن الليث مرص بإمام يهتمون ال رأيناهم فقد العصبية، تنقصهم املرصيني إن أقول
من لديهم أكرم املرصيني عند فالغريب الغرباء، من وهما والشافعي مالك مذهب لوا وفضَّ
يف نظريه عن مرص يف األدبي اإلنتاج يتأخر أن الطبيعي من أخرى ناحية ومن إخوانهم،
الغساسنة وما العرب بالد من تعدان والشام العراق كانت الجاهلية فمنذ والشام، العراق
والعراق، الشام بالد تسكن العربية القبائل كانت الجاهلية ومنذ العرب، من إال واملناذرة
بعد إال كثرية عربية قبائل عليها تفد ولم القوة، بهذه بالعرب عالقتها تكن فلم مرص أما
النبوغ ألن والتاريخي؛ الديني اإلنتاج قوي بينما بمرص األدبي اإلنتاج فَضُعف الفتح،
من ليس املرصيني من أسلموا الذين وألن األدب، يف النبوغ من أسهل الدينية الثقافة يف
أن هذا من وأكثر العلم، يف ينبغوا أن السهل من بينما األدب يف ينبغوا أن عليهم السهل
شاعًرا نجد ال كله لذلك لألدب؛ التحمس من أقوى كان العرص هذا يف الديني التحمس

الفحول. مرتبة بلغ مرصيٍّا
كانت ِلما صورة يعطينا العرص هذا يف وصلنا الذي الشعر فإن يشء من يكن ومهما
املرصي الشعر أن عىل تدلنا ثم واألدبية، واالجتماعية السياسية مرص يف الحالة عليه
اتجاهات من بمرص كان عما ويُعربِّ الخالصة، املرصية بالبيئة ويتأثر ويقوى ينمو ابتدأ
السياسية، وغري السياسية الحركات ورضوب املتعددة، الثقافات وألوان مختلفة وخواطر
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يف كانت التي العديدة االضطرابات يف قيلت التي األشعار هذه من ذلك عىل أدل وليس
العرص. ذلك يف مرص

الشعر يف الفتن أثر (1)

إىل: العرص هذا يف بمرص كانت التي الفتن نقسم أن نستطيع

سياسية ثورات

حكَّامهم، لجور واألمراء؛ الوالة ضد العرب قبائل بها يقوم كان التعبري، هذا صحَّ إن
يف ويل الذي الخثعمي مصعب بن موىس والية يف كان ما ذلك من سياستهم، وسوء
عىل وزاد الخراج، جمع يف الوايل د تشدَّ فقد الهجرة، من ومائة وستني سبع سنة أواخر
إىل وعاد الدواب، وعىل األسواق أهل عىل خراًجا وجعل أوًال، كان ما ضعف فدان كل
وتحالف الحوف يدخلوا أن عماله يستطع ولم كراهته، الجند فأظهر األحكام، يف الرشوة
ضد الثورة عىل الفسطاط جند مع أيًضا الحوف أهل واتفق قتاله، عىل واليمنية القيسية
وُقِتل عنه الفسطاط جند فانهزم الثائرين، لقتال جنده مع موىس فخرج الوايل، هذا
كان الحادث هذا واليته، من أشهر عرشة بعد الهجرة من ومائة وستني ثماٍن سنة الوايل
ما ذلك من الحوف، أهل بانتصار مرتنِّمني ذلك يف الشعراء أنشد إذ الشعر؛ يف أثر له

عفري: بن سعيد قاله

ل��م��ت��رف ت��دي��ن ال س��ي��وًف��ا وك��ان��ت س��ي��وف��ه��م ب��م��وس��ى أل��وْت ت��ره��م أل��م
م��دن��ف ح��م��ام م��ن ت��روى أن إل��ى وت��ب��ت��دي ت��ع��ود ب��ه ب��رح��ت ف��م��ا
ب��ن��ف��ن��ف س��ل��ي��بً��ا ال��دن��ي��ا م��ن ب��م��ص��ر ح��وى ق��د ك��ان وم��ا م��ص��ر م��ن ف��أص��ب��ح
ت��ع��رف1 ال��ده��ر ي��ن��ف��د ال إن ذخ��ائ��ر ف��ي��ه��م ل��ل��ه ال��ح��وف أه��ل ول��ك��ن

وتسعني إحدى سنة الخراج أداء من الحوف أهل امتنع جميل بن الحسني والية ويف
وأغار الطريق يقطع رجل ألف نحو يف «بيل» موىل الندى أبو وخرج الهجرة، من ومائة
وآخر عابس بن املنذر له يُقال جذام من رجل ذلك يف وساعده الشام، قرى بعض عىل
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فبعث جميًعا، املرصيني نفوس يف الرعب وأوقعوا فسادهم، فكثر النوى، سالم يُدَعى
فتم الحوف، أهل وإلخضاع الحركة هذه لقمع معاذ بن يحيى بقائده الرشيد هرون
يحيى، القائد الشعراء فمدح عابس وابن الندى أبو ومعه الفسطاط وقدم ذلك ليحيى

السكري: عثمان أبو قاله ما ذلك فمن

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

أيًضا: وقال

ع��اب��س واب��ن ال��ن��دى أب��ا ف��ق��ت��ل��ن��ا ت��ج��ب��ى ت��ك ول��م ق��ي��ًس��ا ج��ب��ي��ن��ا ق��د
ت��الم��س ك��ف رف��ع ي��ط��ي��ق��ون ال ج��ذام وح��ي ل��خ��ًم��ا وت��رك��ن��ا
ف��ب��ال��س دم��ش��ق إل��ى م��ص��ر ح��وف ي��ح��ي��ى ب��ال��م��ب��ارك ال��ل��ه آم��ن
ف��ارس2 ك��ل ع��ن��ه��م ح��اد ب��ع��دم��ا أرٍض ك��ل م��ن ال��خ��الع وأب��اد

مرص عرب بها يقوم كان التي الكثرية الثورات هذه عن الحديث بنا يطول وقد
والخالفة مرص والة شغلت التي الجروي بثورة ألُمَّ أن أرى ولكن والحكام، الوالة ضد
بمرص الرشطة صاحب الجروي الوزير بن العزيز عبد كان فقد طويلة،3 مدة العباسية
وبعث قليل، بعد وعزل الهجرة من ومائة وتسعني ثماٍن سنة الخزاعي املطلب والية يف
ومائة وتسعني تسع سنة الرشطة إىل أعيد ثم الحوف، أهل ملحاربة الجيش رأس عىل
مرة الخزاعي املطلب تولية عىل وأجمعوا ثاروا، الجند ولكن موىس، بن العباس والية يف
أهل وجوه وأطاعه للمطلب األمر تم فلما تنيس، إىل الهروب إىل الجروي فاْضُطر أخرى؛
فامتنع الفسطاط، إىل بالحضور وأمره تنيس عىل بعقده الجروي إىل أرسل الحوف،
ملحاربة الجروي وسار دخولها، يستطيع فلم تنيس، عىل آخر بواٍل املطلب فبعث الجروي
جيوش وتوالت وسجن، الرسي فأُِرس الجروي، لحرب الوايل أرسله الذي الحكم بن الرسي
الجروي؛ أمر يف الوايل وجدَّ األخرى، تلو الواحدة تُهَزم فكانت الجروي لحرب الوايل
ويخلفه الوايل يخلعا أن عىل تعاهدا أن بعد السجن من الحكم بن الرسي الجروي فأخرج
إليه يسلِّم أن عىل الرسي من األمان طلب يف الوايل أرسل طويلة حروب وبعد الرسي،
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أشار هذا ويف مكة، إىل الخزاعي املطلب وخرج ذلك تم وقد مرص، عن ويخرج األمر
بقوله: الخزاعي دعبل

ض��ب��ة4 ب��ن��ي م��ول��ى ووق��ع��ة ال��ج��ري��ش س��ي��وف رأي��ت ف��ك��ي��ف
رغ��ب��ة م��ن ال��ح��ج ف��ي ل��ك وم��ا ك��ارًه��ا أس��ي��اف��ه��م ��تْ��ك أح��جَّ

إىل الوايل فطلب الهجرة، من مائتني سنة رمضان يف الرسي إىل مرص أمر وتمَّ
الرسي فخيش حصنها يفتح الجروي وكاد باإلسكندرية، لخم لتأديب يذهب أن الجروي
أن إىل الجروي فاْضُطر الجروي، يخالف أن رجاله أحد إىل فأوعز الجروي، يملكها أن
بن سعيد قال ذلك ويف الرسي، وبني بينه ما وفسد ومائتني إحدى سنة تنيس إىل يرجع

عفري:

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

الرسي فحاربه ومائتني، إحدى سنة األول ربيع يف مرص غالب بن سليمان ويل ثم
األمر واستقام أخميم يف وسجنا ميمون وابنه هو وأرس الرسي ُهِزم ولكن الحكم، بن

ذلك: يف الطائي امُلعىلَّ فقال لسليمان

ال��م��ص��ائ��ب ك��ث��ي��ر ن��ق��ًع��ا ب��ه��ا أث��ار غ��ارة س��ل��ي��م��ان أرض ف��ي ش��ن إذا
ال��م��ن��اص��ب ل��ل��ع��دو دان��ت ح��ي��ن ع��ل��ى س��ق��ي��م��ه��ا داوى ك��ي��ف م��ص��ًرا ت��ر أل��م
وال��م��ق��ان��ب ال��ق��ن��ا ح��ك��م ع��ل��ى ح��ب��ي��ًس��ا أص��ب��ح��ت ت��ق��ل��د م��ا ول��وال ح��م��اه��ا

الرسي وانتقم الجروي، إىل سليمان وهرب للوالية، أخرى مرة الرسي أعيد ولكن
ببغداد، املهدي بن إبراهيم فتنة قامت حتى ويصلبهم، يقتلهم فأخذ أعدائه، كل من
دعوته فلبَّى بالرسي، والوثوب املأمون، بخلع وأمرهم مرص يف بالجند إبراهيم واتصل
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وسالمة البحري بالوجه والجروي بالفسطاط زرعة بن الحارث منهم املرصيني من جمع
الجروي وملك الرسي، فحاربوا األزدي، الرحمن عبد بن العزيز وعبد بالصعيد الطحاوي
التقى حتى الجروي وسار الصعيد، من الرسي عمال الطحاوي وأخرج اإلسكندرية،
الرسي، بن ميمون ابنه وُقتل ومائتني ثالث سنة الرسي فُهزم بشطنوف الرسي بجيش

بقوله: الطائي ُمعىلَّ فرثاه

م��ي��م��ون رك��ن��ه��ا ل��داف��ع أح��د ب��ش��ج��اع��ة م��ن��ي��ة غ��رب رد ل��و
وث��م��ي��ن م��ن��ص��ل م��ن��ه��ا ل��ح��م��اه ي��رده��ا ال��س��ي��وف ت��ج��ري��د ك��ان ل��و
ظ��ن��ون ع��ل��ي��ك ش��ف��ًق��ا وي��روع��ن��ي س��ال��ًم��ا رج��وع��ك ف��ي أط��م��ع زل��ت م��ا
ال��م��أم��ون ب��ق��ت��ل��ك ول��ي��ف��ج��ع��ن ط��اه��ر5 ب��ق��ت��ل��ك غ��ًدا ف��ل��ي��ف��ج��ع��ن

الحروب: هذه ذكر يف الحارثي نجاد أبو وقال

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

الكف وسألوه الفقهاء إليه فخرج يحرقها أن وأراد الفسطاط عىل الجروي وأرشف
فسار للرسي، ودعوا عامله، أخرجوا اإلسكندرية أهل أن علم ثم عنها، فانرصف ذلك، عن
امُلعىلَّ فمدحه الجروي فهزمهم بسخا القبط وثار ومائتني، ثالث سنة رمضان يف إليهم

املأمون: الخليفة يخاطب الطائي

غ��ائ��ب ك��آخ��ر ش��ي��ئً��ا ح��اض��ر وم��ا ن��ص��ي��ح��ة ال��م��ؤم��ن��ي��ن ألم��ي��ر ف��ق��ل
ون��اه��ب ق��ت��ل ب��ي��ن ك��ن��ا ول��واله ب��س��ي��ف��ه ال��ع��زي��ز ع��ب��د ح��اط��ن��ا ل��ق��د
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أن الرسي واستطاع ومائتني، خمس سنة يف فُقتل اإلسكندرية، إىل الجروي وسار
: امُلعىلَّ قال ذلك ويف بالصعيد، الثائر الطحاوي سالمة يهزم

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

النرص أبو ابنه بعده وويل أشهر، بثالثة الجروي قتل بعد بالفسطاط الرسي وتُويفِّ
جيًشا الرسي ابن فأرسل أباه، خلف قد الجروي العزيز عبد بن عيل وكان الرسي، بن
الجيش يتبع فلم بذلك الجروي ابن واكتفى الجيش، هذا ُهِزم ولكن الجروي ابن ملحاربة
يخاطب عفري بن سعيد قول يف هذا وظهر لذلك، عليه املرصيني بعض وحنق املنهزم،

الجروي: ابن

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

عىل واليًا الشيباني مزيد بن يزيد بن خالد املأمون أرسل ومائتني سبع سنة ويف
خالد، جيش إىل الجروي ابن فانضم وحاربه، تسليمها من الرسي ابن فامتنع مرص
الوقت هذا يف النيل ارتفع أن وحدث الحرب، الجيشان فملَّ طويلة، مدة القتال واستمر
عن يزيد بن خالد يخرج أن أراد ذلك الجروي ابن رأى فلما الحوف. إىل خالد فسار
بقوله: امُلعىلَّ وصفه جهد يف الجروي ابن تركه وهناك «نهيا» أنزله حتى به فمكر ملكه،

خ��اذل��ه ال��ب��ح��ر ع��دوة ف��ي وأس��ل��م��ه ش��ك��ه ع��ن��ه ان��ج��ل��ى ل��م��ا خ��ال��ًدا س��ال
واب��ل��ه ال��م��وت ي��م��ط��ر ج��ي��ش ب��ع��ارض ل��ن��ا س��م��ا غ��داة أم��ان��ي��ه ف��زال��ت
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قال ذلك ويف خالد، فأرس وحاربه خالد إىل الرسي ابن سار النيل انكشف فلما
: امُلعىلَّ

خ��ال��د خ��ي��ل م��ن ال��ه��ي��ج��اء ف��ي وأج��ب��ن ال��وغ��ى ل��ه أض��ر خ��ي��ًال أرى ال أال
ال��ش��دائ��د ف��ي إس��الم��ه ع��ل��ى ت��م��ال��وا ق��ب��ي��ل��ة ك��ل أش��رار وق��واده
ال��س��واع��د ع��ب��ل ش��ب��ل��ي��ن أب��ا ول��ك��ن م��ع��ض��ًدا ج��ب��انً��ا م��ن��ه أس��روا ف��م��ا
م��اج��د واب��ن م��اج��ًدا ج��واًدا ش��ج��اًع��ا س��ي��ًدا م��ن��ه ي��ق��ت��ل��وا ي��ق��ت��ل��وه ف��إن
ال��ق��الئ��د م��ن��اط ف��ي س��ري آلل م��ن��ة ف��ه��ي ق��ت��ل��ه ع��ن ك��ف��ف��وا وإن

الجروي؛ وابن الرسي ابن بني مرص قسم والفتن الثورات هذه املأمون رأى وملا
قوم فقاومه الخراج جمع عىل الجروي ابن فأقبل يديه، يف ما منهما واحد كل فويلَّ
يف الجيشان فتقابل الجروي، ابن عىل يستعدونه الرسي ابن إىل وكتبوا الحوف أهل من
ذلك ويف دمياط، إىل يفر أن إىل الجروي ابن اْضُطر حتى طويًال القتال واستمر «بلقني»

: امُلعىلَّ قال

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

الفرما إىل يهرب أن إىل الجروي ابن واضطر ودمياط تنيس إىل الرسي ابن وسار
بقوله: عفري بن سعيد فخاطبه والعريش

ال��ف��رارا ت��ري��د ص��رت أي��ن إل��ى ال��ع��زي��ز ع��ب��د ب��ن ع��ل��ي ي��ا أال
اع��ت��ك��ارا ع��ل��ي��ه ف��َك��رَّ ع��دوٌّ ك��اده م��ن ب��أول ف��ل��س��ت
ك��ب��ارا ع��ظ��اًم��ا ف��ت��وًح��ا إل��ي��ك ي��س��ح��ب��وا أن م��ص��ي��رك وأج��ر
ال��ف��س��ارا6 ال��ك��ب��و ب��ع��د وت��ل��ب��س أه��ل��ه م��ن ث��أرك ف��ت��درك
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أصحاب وهرب ومائتني تسع سنة الفرما عىل أغار جروي ابن ذلك سمع فلما
بشطنوف الرسي ابن جيش قابل حتى الجروي ابن وسار ودمياط، تنيس من الرسي ابن

بقوله: الرسي ابن الطائي امُلعىلَّ فمدح بالعريش ولحق الجروي ابن فُهِزم

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

جيش وهزم ودمياط تنيس فملك ومائتني عرش سنة أخرى مرة الجروي ابن وعاد
عرشة إحدى سنة مرص طاهر بن هللا عبد دخل حتى الفتن هذه تهدأ ولم الرسي، ابن

الجروي. ابن له خضع كما الرسي، ابن من وأخذها ومائتني

ياقوت ويحدثنا والعباسيني، األمويني بني السلطان أجل من أخرى فتن مرص يف وقامت
أيام إىل دعوته يف واستمر لنفسه ودعا بمرص األموي دحية خرج املهدي أيام يف أنه
دحية ولد أم نعم وكانت قهره تستطع فلم الجيوش إليه ترسل الدولة وكانت الهادي،

شاعرهم: قال هذا ويف بويط، واقعة يف سيما ال الجيش طليعة يف تقاتل

وي��ج��ن��ب ال��ظ��ال��م��ي��ن ج��ي��وش ي��ق��ود ظ��ال��م ج��ي��ش ع��ن ن��ع��م، ي��ا ت��رج��ع��ي ف��ال
ت��ق��رب ال��ك��اف��ري��ن م��ن��اي��ا إل��ي��ن��ا س��ان��ح ك��ل ع��ل��ى ط��رًدا ب��ن��ا وك��ري
ع��ص��ب��ص��ب ب��وي��ط ف��ي وي��وم ب��ف��او، ي��وم��ن��ا أذك��ر زل��ت ال ل��ن��ا، ك��ي��وم
ت��ن��ع��ب7 ص��ال��ح ب��ن ال��ف��ض��ل ف��ئ��ة ع��ل��ى ن��ح��وس��ه ك��ان��ت ال��دي��ر ب��أع��ل��ى وي��وم

تحفظ لم ولو الخليفة، وجيوش الثائرين جيش بني حروب يف قيلت أشعار فهذه
تذكر لم وصلتنا التي التاريخ كتب فإن الوقائع هذه عن شيئًا نعلم كنا ما األشعار هذه
من أهلهم يحرزه بما دائًما يفخرون الشعراء ولكن أغفلتها بل الحروب هذه تفاصيل

أشعارهم. يف الوقائع لون فيسجِّ نرص
العرب يستعملها كان التي أيام كلمة السابقة األبيات يف استعمل الشاعر أن ونالحظ

الجاهلية. منذ
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الداخلية والحروب املرصية، السياسية الحوادث إن نقول أن نستطيع كله ذلك من
أن إىل الشعراء اْضُطر فقد كبريًا، أثًرا األدب يف أثرت قد العرص؛ هذا يف كانت التي
ُقدِّر ولو ُفِقد الشعر هذا أكثر ولكن املتحاربني، عن يدافعوا وأن الحروب، هذه يسجلوا
وصلنا الذي ولكن املضطربة، الكثرية الحوادث لهذه مرآة أصدق لكان البقاء الشعر لهذا

الحوادث. لهذه مشوَّهة مصغرة صورة يعطينا يسري، قدر منه

العربية العصبية فتنة

العادات فيها ظهرت التي الحادثة هذه هي مرص يف القبائل لعصبية صورة أصدق ولعل
جناح «بقضية املعروفة مراد» «فرس حادثة هي تلك مظاهرها؛ بأجىل القديمة الجاهلية
الزعفران، ويسمونها بها يفخرون فرس لهم كان «مراد» عشرية أن ذلك والزعفران»
الجناح، تسمى لهم فرًسا «يحصب» عشرية أخرجت كما الرهان، يوم الفرس فأخرجت
الطائفتان فخرج غايته، للسباق وجعلوا املسبوق، الفرس لصاحبه فريق كل وجعل
الغاية، تدخل كادت حتى األمر أول يف مراد فرس السابق فكان مرص، أهل عامة ومعهم
إىل الجناح فسبقتها الفرس، ت فتحريَّ الزعفران وجه ورضب يحصب من كمني فخرج
حتى عنيًفا قتاًال الطائفتان واقتتل سيوفهم واستلُّوا ذلك مراًدا ساء الغاية. دخول
القايض إىل أمرهم وأحال بينهم ويحجز إليهم يخرج أن إىل فضل بن ليث األمري اْضُطر
وأخذه للمال بحبه القايض هذا ُعِرف وقد ١٨٥ه، سنة ويل الذي العمري الرحمن عبد
إليهم ودفع بالفرس لهم فحكم القايض، إىل عظيمة بأموال يحصب فأتت الرشوة،
١٩٤ه، سنة ويل الذي البكري القايض القضاء ويل حتى النزاع استمر ولكن الزعفران،
داحس قصة هي الجاهليني أيام يف لها بصورة يذكرنا الحادث هذا مراد. إىل الفرس فرد
سيما وال قصتهم يف شعًرا املرصيون أنشد قصتهم يف الجاهليني شعر كثر وكما والغرباء،
الحادث هذا فأخذوا الشعراء عليه ونقم املرصيني، من مكروًها كان العمري القايض أن

الخوالني:8 يحيى قول ذلك فمن هجائه، إىل وسيلة

زن��دي��ق ج��ور ع��ل��ي��ه ال��زم��ان ري��ُب ب��ه أَف��اَت َزْوٍف أخ��ي َم��ْه��ر ك��ان إن
ب��ال��ري��ق ال��ش��ي��خ ت��غ��ص ف��ه��ر آل ف��ي وإخ��وت��ه��م زوف ل��ب��ن��ي ي��د ف��ك��م
َص��دِّي��ق اب��ن ع��دل يُ��رج��ع��ه ف��س��وف ف��رس ف��ي ج��ار ع��م��ريٌّ ح��اك��ٌم إْن
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القضية، هذه يف العمري القايض عن دافعوا آخرين شعراء نجد أن الطبيعي ومن
يحيى الشاعر عىل يرد حديج بن معاوية ولد من بجرية بن هللا عبد قول ذلك فمن

الخوالني:

ت��ص��ب ول��م��ا ع��ظ��ي��ًم��ا ورم��ت ال��ط��ل��ب ح��س��ن ن��ل��ت ف��م��ا َط��َل��بْ��َت
ال��ك��ذب ون��ب��ل ال��ض��الل ب��ق��وس رم��ي��ه��م ع��ل��ى م��وتً��ا وع��وَّل��ت
ق��ص��ب م��ن ف��رس ل��ك��م ف��ع��ن��دي ُع��تْ��بُ��ك��م ف��رس ف��ي ك��ان ف��إن
ال��ع��ص��ب ك��ث��ي��ر ال��ع��ظ��ام ق��ل��ي��ل ال��ن��ج��ار ك��ري��م ف��م��ه��ر وإال

يحيى: فأجابه

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

وتسعني تسع سنة ففي أحدهم، ويل إذا الحضارمة فخر أيًضا القبلية العصبية ومن
شاعرهم: فقال الحرضمي، عيىس بن لهيعة القضاء ويل ومائة

ال��ك��رام ال��ح��ض��ارم��ة ال��غ��رِّ م��ن أرٍض ب��ك��ل ال��ق��ض��اء ول��ي ل��ق��د
ال��ض��خ��ام9 ال��ج��ح��اج��ح��ة ال��ص��ي��د م��ن رج��ال م��ث��ل��ه��م ل��ي��س رج��ال

الصديف: مقسم بن يزيد وقال

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

غريهم عىل وتعاليهم بأنفسهم العرب سمو هو العربية العصبية ألوان من آخر ولون
طبقة مرص يف العرب ن كوَّ فقد الشعوب، هذه من أسلم من عىل حتى الشعوب، من
كانت ولذا املرصيون؛ إليها يسمو أن تقبل لم — التعبري صح إن — أرستقراطية
عنيفة؛ بثورات القبط وقام العبايس العرص يف سيئة واملرصيني العرب بني العالقات
ونلمح املتوالية، الثورات يخمدوا أن استطاعوا هؤالء ولكن بالعرب، املساواة طلب ابتغاء
املرصيني، عىل عون يرتفَّ العرب كان كيف االضطرابات هذه عن وصلتنا التي األشعار من
ولكن بالعرب، يتساوى حتى عربيٍّا نسبًا لنفسه يتخذ أن إىل منهم أسلم من اضطر حتى
عالقة تبني الحرس أهل قضية ولعل إليهم، عربي غري ينتسب أن رفضوا مرص عرب
العرب تحرش الحرس، بأهل وُعِرفوا أسلموا القبط من جماعة أن ذلك باملرصيني؛ العرب
العمري القايض إىل دفعوها نقوًدا بينهم من الحرس أهل فجمع وآذوهم القوم بهؤالء
بجمع أتوا كما نسبًا، له يدَّعون ببغداد الرشيد إىل بعضهم وخرج عربيٍّا، نسبًا لهم ليثبت
القايض أمام فشهدوا باملال ورشوهم الشام أعراب وبعض الرشقي الحوف أعراب من
القايض فقبل قضاعة) (من حوتكة بني إىل نسبتهم وأن العرب من الحرس أهل أن
فثار بذلك؛ نسبًا لهم وسجل العذري، معاذ بن ُحَويِّ بن ُحَويِّ شهادة إال شهادتهم
الخوالني يحيى قول ذلك من الحرس، وأهل القايض يهجون الشعراء وقام مرص، عرب

: ُحَويٍّ هجاء يف

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

أيًضا: الخوالني يحيى وقول

ت��ع��رب��وا ق��د أص��ب��ح��وا ف��ي��ن��ا ال��ق��ب��ط م��ن ع��ص��اب��ة أن األش��ي��اء أع��ج��ب وم��ن
ي��ت��ذب��ذب ح��ب��ل��ه ع��ل��ج ال��ق��ب��ط م��ن وأب��وه��م ح��وت��ك، أب��ون��ا وق��ال��وا:
وأج��ل��ب��وا س��ف��اًه��ا م��ن��ه��م ب��أن��ه��م ف��ادع��وا ال��ح��وف م��ن ب��أج��الف وج��اءوا
ت��غ��رب10 ال��ش��م��س دام��ت م��ا رَغ��ًم��ا ب��ه��م راض��يً��ا ك��ان م��ن ال��رح��م��ن ل��ع��ن أال

136



طولون ابن دخول إىل العباسيني قيام من

العمري: القايض هجاء يف الطائي امُلعىلَّ بن ُمعىلَّ وقال

ص��الت��ك م��ن ي��ض��ح��ك وال��ج��ور ُق��راِن��ك ف��ي تُ��ط��وِّل ك��م ك��م
م��غ��نِّ��ي��ات��ك ب��ي��ن وت��ب��ي��ت ب��ال��ه��وى ن��ه��ارك ت��ق��ض��ي
ال��ح��وات��ك م��ن ارت��ش��ي��ت ب��م��ا ِن ال��زم��ا ص��رف ع��ل��ى ف��اش��رب
ب��ن��ات��ك ف��زوج��ه��م ع��ربً��ا أل��ح��ق��ت��ه��م ق��د ك��ن��ت إن
م��س��ات��ك م��ن ق��وم ص��دور ـ��ت أت��ي��ـ ب��م��ا ول��ي��ك��ش��ف��ن
ف��ات��ك ب��ك��ف إل��ي��ك ت��س��ع��ى ب��م��ن��ي��ة وك��أن��ن��ي
ي��ؤات��ك ل��م أو ب��ق��ض��ي��ة م��ال��ه م��ن أف��ق��رت��ه
وف��ات��ك إل��ى ت��ص��ي��ر ح��ت��ى ال��ن��دى أب��ا ت��ع��ج��ل��ن ال
م��م��ات��ك إل��ى ال��ج��ح��ي��م م��ن ت��ط��ل��ق��ن ال��م��ق��ام��ع إن
ص��ف��ات��ك11 إل��ى وص��ل��ت م��ا ـ��ث��م أك��ـ ل��س��ان م��ل��ك��ت ل��و ب��ل

سنة ظهر الذي اللص كنية وهي الندى، بأبي القايض كنَّى هنا الشاعر أن ونالحظ
من الحرس أهل يزوج أن دعاه إذ بالقايض؛ تهكَّم قد تراه وثم ومائة، وتسعني إحدى
أن ذلك الفقهية؛ األحكام من أصبح حتى املسلمون عليه سار وضعي حكم وهو بناته،
الخليفة إىل وفًدا مرص عرب أرسل العمري القايض ُعِزل أن وبعد عربية، يتزوج ال املوىل
يأمره البكري القايض إىل األمني فكتب الحرس بأهل العمري فعل ما له فذكروا األمني
عليه كانوا ما إىل الحرس أهل يردَّ وأن بالعرب، اللحاق العرب غري من أحًدا يمنح ال أن
والعدالة القناعة أهل بعض وجمع البيِّنة، بإقامة الحرس أهل البكري فأمر أنسابهم، من
أصلهم إىل القايض فردَّهم أسلموا، الذين القبط من الحرس أهل أن فشهدوا مرص من

الطائي: ُمعىلَّ وقال بذلك، مرص عرب ففرح سجلهم، ومزق

ال��س��ج��ل ب��ت��خ��ري��ق ع��ي��نً��ا واس��خ��ن��وا ك��م��ًدا م��وت��وا ال��ب��ظ��راء ب��ن��ي ي��ا
ل��ف��ع��ل ط��رٍّا ال��ع��ب��اس ب��ن��ي م��ن ي��ج��ع��ل��ك��م أن ال��ل��ه أراد ل��و
س��ف��ل ال��ق��ب��ط وم��ن م��ص��ر ق��ب��ط ص��ي��رك��م ق��د ال��رح��م��ن ل��ك��ن
ال��ج��ي��ل ش��ر أص��ل��ك��م وم��ري��س ع��ربً��ا ت��ك��ون��وا ق��ب��ط، ي��ا ك��ي��ف
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الخوالني: عاصم بن العالء رجب أبو وقال

وت��ع��رَّب��وا وتَ��َح��ْوتَ��ك��وا ال��ع��ال رام��وا ع��ن��دم��ا ال��خ��ب��ائ��ث ب��ن��ي ق��م��ع��ت ول��ق��د
غ��ي��ب��وا ق��د ال��ذي أص��ل��ه��م ون��س��ب��ت آب��ائ��ه��م إل��ى ق��ب��ًط��ا ف��رددت��ه��م
يُ��ض��َرب ال��م��ح��اف��ل ال��ت��ق��ت إذا ن��س��بً��ا م��ل��ص��ق ل��ك��ل م��ث��ًال وت��رك��ت��ه��م

الخوالني: يحيى وقال

وال��رغ��ب ك��ث��ي��ًرا ال��ح��م��د ف��ل��ه إح��س��ان��ه ع��ل��ى ال��ل��ه اش��ك��روا
وت��ع��ب ط��وق��وه خ��زي ب��ع��د أص��ل��ه��ُم إل��ى ال��ق��ب��ط رج��ع
ي��غ��ت��ص��ب ف��ي��ن��ا ك��ان ق��د ج��ائ��ًرا ق��اض��يً��ا رش��وه��ا ودن��ان��ي��ر
ه��رب ث��م ع��ن��ه��ُم وت��ول��ى خ��دع��ة م��ن��ه��م األم��وال أخ��ذ
ال��ك��رب12 ف��رَّاج ال��ح��ك��م ف��ي ع��ادل أن��ه ع��ن��ي ال��ب��ك��ري أب��ل��غ

جعل مما والعباسيني؛ األمويني أيام واضحة ظاهرة العربية العصبية روح كانت
أن إىل نفسه الخليفة اضطر إذ املأمون؛ أيام الثورات هذه أشد وكان يثورون، القبط
ثم قائمة، للمرصيني بعدها يقم فلم وحزم بشدة الفتن هذه يقمع وأن مرص، إىل يحرض
فخمدت مزايا؛ من لهم كان مما محرومني املعتصم عهد يف أنفسهم وجدوا العرب إن
العلماء بعض أن من وبالرغم بسواء، سواء كاملرصيني العرب وصار العصبية روح
يف الهامة األعمال بعضهم فولَّوا كالعرب وعاملوهم املرصيني من أسلم من عىل عطفوا
من بعض أن ُروي ما ذلك من فسخطوا، العرب جمهور يرض لم هذا ولكن الدولة،
يف مرتني مرص قضاء ويل الذي عيىس، بن لهيعة القايض من عطًفا وجد القبط من أسلم
طائفة وألحق لهم جانبه وأالن للمرصيني، مجلسه القايض هذا ح فسَّ فقد املأمون، عهد
القضاء كتابة وكانت — تليد بن سعيد إىل القضاء كتابة فأسند الدولة، أعمال يف منهم
بطانته، جعلهم شهوًدا اتخذ كما — الفقهاء إليه يصبو ما أسمى من العهد ذلك يف
يف العرب ل فتقوَّ رجًال، ثالثني نحو يف وغريهما برد بن وسليمان األسواني معاوية منهم
أشعارهم يف املرصيني أقوال ظهر وقد منزلته، وسمو ودينه بعلمه علمهم مع القايض

دارم: بن أنيس شبيب أبو الشاعر قاله ما ذلك من

ت��ل��ي��د اب��ن ف��ي��ه راس زم��انً��ا ال��ل��ه ق��ب��ح
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ح��دي��د وأُبَ��يْ��رات وخ��ي��ط م��ق��راض ب��ع��د
ال��ع��ب��ي��د غ��رام��ي��ل ق خ��ن��ا ال��زن��ب��اع وأب��و
ح��دي��د م��ن وس��ه��ام خ��ش��ب��ي س��ي��ف ب��ع��د
ال��ب��ل��ي��د ب��ن ال��ب��ل��ي��د ـ��ن األف��ان��ي��ـ ت��دراق واب��ن
ال��ث��ري��د وغ��ط��اس ـ��ر ك��راك��ي��ـ ب��ك��ار واب��ن
ال��ج��ل��ود دب��اغ اب��ن ال��م��ري��س��ي ال��روس وأب��و
ال��ط��ري��د ال��ف��دم ن��ط��ف��ة ب��ك��ي��ر اب��ن وال��ل��ق��ي��ط
ال��ب��ري��د ح��ل��وان ـ��زة ال��ج��ي��ـ ح��ارس س��ه��م واب��ن
ال��خ��دود م��ي��ام��ي��ن ـ��ل ال��ن��ي��ـ ط��ي��ن��ة م��ن ع��ص��ب��ة
ال��ب��رود ن��ف��ي��س��ات ـ��ن ال��ت��ب��اب��ي��ـ ب��ع��د ل��ب��س��وا
ال��رش��ي��د األم��ر م��ن ال ض��الَّ ال��م��س��ج��د الزم��وا
ع��م��ود ك��ل ب��ف��ن��ا ب��ن��وه��ا ل��ح��وان��ي��ت
وش��ن��ود ج��رح ب��ع��د وت��ك��ن��وا وت��س��م��وا
س��ود ال��ح��ص��ر ن��ط��اح م��ن ب��ج��ب��اه وأالح��وا
ال��ي��ه��ود ك��ب��راط��ي��ل ط��وال أم��ي��ال ت��ح��ت
ال��ق��رود روس ع��ل��ى ـ��د ك��ال��م��ق��اع��ي��ـ ن��ص��ب��وه��ا
ال��ش��ه��ود وع��داالت ل��ل��وص��اي��ا وت��راه��م
وق��ع��ود وق��ي��ام وج��دال م��راء ف��ي
وس��ج��ود ورك��وع واب��ت��ه��ال وخ��ش��وع
ال��ص��ع��ي��د ت��م��اس��ي��ح م��ن أض��رى ال��ق��س��م��ة ع��ل��ى
ال��ح��م��ي��د13 ع��ب��د ب��أب��ي ل��ل��ه��داي��ا وأش��اروا

ب امللقَّ زياد بن سعيد كان فقد القطاس»، «ابن قضية يف روي ما أيًضا ذلك ومن
قبل الذين الشهود أحد وكان والفضل بالعلم املرصيني بني ُعِرف ممن القطاس بابن
الذين أحد كان كما شهادته، وغريهما املنكدر وابن عيىس بن لهيعة أمثال القضاة بعض
القطاس ابن رماه مرص قضاء الليث أبي بن محمد ويل فلما املسجد، يف التدريس يتولون
القطاس ابن أن له ذكر من القايض إىل وأتى القايض، إىل ذلك فنُِقل عليه، ودعا بالبدعة،
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األبرش، ابن له يُقال األزد من رجل موىل بأنه آخرون وشهد عتق، عليه يجر لم موًىل
يف عليه ونُوِدي أيام خمسة القطاس ابن بحبس القايض فأمر رقبته، األبرش ابن وادَّعى

القايض: مدح يف الجمل قال ذلك ويف وأعتقه، بدينار القايض فاشرتاه الرقيق سوق

وم��ب��ذر م��ق��ص��ر غ��ي��ر ب��ال��ح��ق ق��ائ��م ب��ط��ش��ة ب��ال��ق��ط��وس وب��ط��ش��ت
األظ��ه��ر ال��م��ب��ي��ن وال��ع��ل��ن ال��س��ر ف��ي ش��ه��وده أم��ور ع��ن ت��ف��ح��ص زل��ت م��ا
م��ح��رر غ��ي��ر وه��و ال��ح��رائ��ر وط��أ وم��ن��ع��ت��ه رق��ة ف��ي ف��رب��ط��ت��ه
أق��ش��ر ف��ل��س ب��غ��ي��ر ف��ي��ه ج��اء إن ل��ه��م ه��اد وه��ذه ال��ن��داء، ه��ذا
وم��دب��ر14 م��ك��ات��ب غ��ي��ر وال��ع��ب��د دائ��بً��ا ال��م��ك��ات��ب ف��ي وي��ن��ظ��ر ي��ف��ت��ي

باملرصيني، مرص عرب عالقة يف جدٍّا كثريًا شعًرا أنشدوا املرصيني أن فيه شك ال ومما
أكثره. ذكرنا قد يسري قدر إال منه يبق ولم ُفِقد الشعر هذا ولكن

القرآن خلق محنة أثر (2)

الكندي روى فقد األخرى، اإلسالمية األقطار أصاب ما القرآن خلق فتنة من مرص أصاب
نائبه كيدر هللا عبد بن نرص إىل يكتب أن املعتصم إسحاق أبي أخيه إىل طلب املأمون أن
عدًال وكان مخلوق القرآن أن منهم أقرَّ فمن والشهود، القضاة يمتحن أن مرص عىل
فاْمتُحن هللا، عبد بن هرون ذاك إذ بمرص القايض وكان بموضعه، وأقر شهادته ُقِبلت
يوافق، لم من منهم وهرب الفقهاء وبعض الشهود عامة وتبعه مخلوق، القرآن بأن وأقر
من هرون فاستعفى املحنة، يف الفقهاء بحمل هرون القايض عىل املعتصم كتاب وورد
واليته قبل وذلك املحنة، يف بالقيام الليث أبي بن محمد إىل دؤاد أبي ابن فكتب ذلك،
سنة الواثق ويل وملا غريهما، كثري جمع يف املحدث وخشنام البويطي فحمل القضاء،
الذي الليث أبي ابن عيل كتابه وورد باملحنة الناس يأخذ أن أمر ومائتني وعرشين سبع
معلم وال محدث وال فقيه من أحد يبق فلم ومائتني، وعرشين ست سنة القضاء ويل
«مطر» كان املحنة، أنكر بمن السجون وُمِلئت الناس من كثري وهرب باملحنة أخذ حتى
هللا عبد بن ومحمد األييل سعيد بن هرون أمثال العلماء قالنس يأخذ الليث أبي ابن غالم
ذلك فمن مرص، شعراء أنشد كله هذا ويف بعمائمهم، ويسوقهم وغريهما الحكم عبد بن
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القايض مدح إىل منقطًعا وكان األكرب، بالجمل املعروف السالم عبد بن الحسني قاله ما
العرص: ذلك يف الليث أبي ابن

األذك��ر وال��ي��وس��ف��ي وم��ح��م��د ب��ال��ه��دى ح��ن��ي��ف��ة أب��ي ق��ول ف��ح��م��ي��ت
األن��ظ��ر ال��ح��ج��اج أخ��ي ال��ق��ي��اس زف��ر ف��ري��ق��ه��م وق��ول ل��ي��ل��ى أب��ي وف��ت��ى
ت��ض��ج��ر ل��م ع��ل��ي��ة اب��ن وم��ق��ال��ة وص��ح��ب��ه ال��ش��اف��ع��ي ق��ول وح��ط��م��ت
ت��ذك��ر ل��م ف��ك��أن��ه��ا أخ��م��ل��ت��ه��ا ش��ائ��ع ذك��ر ب��ع��د وال��م��ال��ك��ي��ة
ت��ذك��ر ل��م ب��م��ا أل��س��ن��ة وأت��ت��ك ض��م��ي��ره��ا أت��ت��ك أل��س��ن��ة أع��ط��ت��ك
م��ح��ض��ر أو م��ش��ه��د م��ج��م��ع ك��ل ف��ي ص��ائ��ًح��ا ي��ن��ع��ق ب��األي��ل��ي15 ف��أط��ف��ت
األج��ه��ر ب��ال��ص��ي��اح ي��ن��ع��ق وأخ��وه أط��ف��ت��ه أن��ت ال��ح��ك��م��ي16 وم��ح��م��د
ت��ش��ه��ر ل��م ب��م��ق��ال��ة ف��ش��ه��رت��ه��م وخ��ل��ق��ه ب��ال��ق��ران ي��ن��ادي ك��ل
ت��ن��ك��ر17 ل��م خ��ل��ق��ه ال��م��س��اج��د ح��ت��ى أف��واه��ه��م ب��ه��ا ن��ط��ق��ت أن ت��رض ل��م
م��ص��ور18 غ��ي��ر ال��ل��ه ب��أن زع��م��وا م��ت��ص��وًرا ال��ردى أري��ت��ه��م ل��م��ا

طيبة أبي بن يوسف ولزم املحنة، هذه يف اليمن إىل هرب قد صالح بن أحمد وكان
العراق، إىل فُحِمل به ظفر ولكن الهرب القطان سالم بن محمد وحاول يظهر، ولم منزله
الجمل أشار كله هذا وإىل باملحنة، فأقر يرجع أن رأى ثم املرصي النون ذو وهرب

بقوله:

ي��ح��ج��ر ل��م وط��ال��م��ا ع��ن��ك ف��ط��وت��ه ب��ي��ت��ه خ��زان��ة ف��ي ي��وس��ف أح��ج��رت
األك��ف��ر ال��خ��ب��ي��ث ص��ال��ح اب��ن خ��ب��ر س��أل��ت��ه��ا ح��ي��ن األرض��ون ب��ك ك��ف��رت
م��ظ��ه��ر م��ن وس��ك��ون��ه ح��رك��ات��ه ع��ل��ى ف��م��ا ال��ب��الد أق��ط��ار ج��ح��دت��ه
األس��ت��ر ال��ظ��الم غ��ل��س ام��ت��ط��ى ث��م ب��ي��ت��ه ف��ي خ��ف��ي��ة س��ال��م اب��ن وث��وى
وم��ك��ب��ر19 م��ه��ل��ل ب��ي��ن وال��ن��اس ال��ن��دى ك��أب��ي أو ك��ع��ري��ج ب��ه ف��أت��ى

كانوا ذاك إذ مرص وشيوخ الفقهاء أن ذلك من الفقهاء؛ اضطهاد يف القايض وأخذ
من ومنعهم برتكها، الليث أبي ابن فأمرهم فيها، ويبالغون الطوال القالنس يرتدون
عدد إليه أتى حتى فانتظر بأمره، يأبهوا فلم القايض بزي يتشبهوا أن وأمرهم لباسها
الشيوخ رءوس يرضبا أن ومطًرا الغني عبد غالميه فأمر حكمه مجلس يف وهو منهم
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قال ذلك ويف بها، يلعبون والرعاع الصبيان وأخذها األرض، عىل قالنسهم ألقوا حتى
الجمل:

ت��ق��ص��ر ل��م ط��وي��ل��ة ب��ك��ل ف��رم��وا وأه��ل��ه��ا ال��ط��وال أي��ام وأخ��ف��ت
ال��ح��س��ر ب��ال��رءوس ن��ح��وك وال��م��ش��ي ط��وال��ه��م ب��ط��رح ت��أخ��ذه��م زل��ت م��ا
ت��غ��ف��ر ل��م خ��ط��ي��ة ال��ج��م��ال ب��ع��د ل��ب��اس��ه��م ي��رون ت��رك��ت��ه��م ح��ت��ى
وم��خ��ب��ر أع��ي��ن م��ن ي��ج��دون��ه��ا خ��رق��ة ق��ط��ع��ة ب��ك��ل ي��ت��ف��زع��ون
األع��م��ر ال��م��ك��ان ف��ي وت��أب��ط��وه��ا ب��ه��ا م��ش��وا ال��م��ك��ان ب��ه��م خ��ال ف��إذا
ي��ذع��ر ل��م ب��ه��ا م��روا وم��ن ذع��رت، ف��ل��ط��ال��م��ا ط��وال��ه��م ذع��رت ف��ل��ئ��ن
وت��ب��خ��ت��ر ب��م��ش��ي��ة ال��ق��ض��اة ول��ق��وا ش��ه��ادة ي��وم ل��ك��ل ال��ط��وال ل��ب��س��وا
خ��ي��ب��ر20 ��ى ب��ح��مَّ رءوس��ه��م دم��غ��ت ك��أن��م��ا م��ط��رق��ي��ن أراه��م م��ال��ي

أنشدوا املرصيني لعل يدري ومن مرص، يف الفقهاء محنه عن وصلنا ما بعض هذا
للمعتزلة كان إذ القرآن؛ خلق مسألة يف سيما ال املعتزلة به يخالفون كثريًا شعًرا ذلك يف
أن إيلَّ يُخيَّل ولكن القرآن، خلق عن تدافع كانت صبيح،21 ابن زعيمها حلقة مرص يف
يقف كان املرصي سيبويه إن حتى املرصيني نفوس يف مكانًا يجد لم املعتزلة مذهب
شيوخ وأحد املتكلم الفاريس رباح بن موىس عمران أبو الحارضين ويف كثري، جمع يف
هذا يف بقي ما أنه حسبكم كفر، دار الدار ويقول: يصيح سيبويه فكان بمرص، املعتزلة
عمران أبو فقام عمران، أبو الشيخ وهذا أنا إال مخلوق، القرآن يقول: أحد العظيم البلد

بنعله.22 رجل لحقه حتى نفسه عىل خوًفا حافيًا يعدو

بعضأغراضالشعر (3)

قيل شعًرا ذلك بجانب نجد بل العرص هذا يف املرصي الشعر أغراض كل هذه تكن لم
وميوله، وعواطفه بالشاعر إال تتصل ال التي األغراض يف أي والرثاء؛ والهجاء املدح يف
جميع يف العربي الشعر فكل املرصي، الشعر يف األغراض هذه نرى أن بعجيب وليس
أقرب كان مدحهم ولكن يمدحون الشعراء نرى الجاهلية ففي منها، يخل لم عصوره
إىل والركون الحضارة بازدياد مبالغة يزداد املدح أخذ ثم املبالغة، عن وأبعد الواقع، إىل
ويف والخلفاء، األمراء عند حظوة ينالوا حتى والتملق التزلف إىل الشعراء واضطر الرخاء
وال مدحهم صدق يف الجاهليني شعراء من يقربون الشعراء بعض نجد املرصي الشعر
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من الشبه قريب كان عفري بن سعيد فِشْعر فيه، ليس بما املمدوح وصف يف يرسفون
يمدح كان وكالهما النوال، بقصد يمدح لم كالهما الجاهيل سلمى أبي بن زهري شعر
هشام بن لهبرية سعيد مدح ففي ليشء، وال آخر يشء أي من أكثر وخلقه الرجل خصال
ولم الخزاعي، املطلب الوايل عىل الثائر الطائي إبراهيم أجار ألنه يقتل وكاد ُعذِّب الذي
يف عاديا بن بالسموأل هبرية شبه قد الشاعر نرى للوايل، إبراهيم يسلِّم أن هبرية يقبل

الوفاء: ذلك سبيل يف العذاب تحمل عىل بجلده ومدحه الوفاء،

ال��س��م��وأل وف��اء ال��ط��ائ��ي ف��ي ه��ب��ي��رة وف��اؤه وف��اَق أوف��ى، ل��ق��د ل��ع��م��ري
م��ت��ه��ل��ل ع��ارض ف��ي ب��رق��ت وق��د ب��ن��ف��س��ه أت��اه إذ ال��م��ن��اي��ا وق��اه
ال��م��ه��وِّل ب��ال��وع��ي��د ق��ص��ي��ف ع��ل��ي��ه ل��ه وُم��طَّ��ل��ب م��ح��ب��وًس��ا ان��ف��ك ف��م��ا
ي��ت��ف��كَّ��ل ول��م ي��خ��ش��ع ول��م وص��ب��ًرا ت��وق��ًرا إال اإلب��ع��اد زاده ف��م��ا
ال��م��ت��دخ��ل23 ال��م��ش��ه��د ف��ي ال��ث��ن��ا ك��ري��م م��اج��د أب��ي��ض ع��ن��ه ت��ج��ل��ت أن إل��ى

كانت فيما يطمع ولم إمرة، وال سلطان له ليس وفيٍّا، كريًما رجًال يمدح هنا فسعيد
من املرصيني الشعراء بني أخرى ناحية من ونجد اآلخرين، الشعراء نفوس إليه تصبو
بل ومدحهم، واألمراء الوالة من بكثري اتصل الذي الطائي امُلعىلَّ كالشاعر بشعره ب تكسَّ
من العدو، ذلك بيد األمر صار إذا عدوَّه يمدح ثم أحدهم يمدح أن من يتحرج ال كان
بني وقف ثم الوالة، عىل ثائرين وكانا ومدحهما، وابنه بالرسي اتصل إنه قيل: ما ذلك
بلغ وقد الطائي، امُلعىلَّ أنا األمري، هللا أصلح له: وقال املنرب تحت طاهر بن هللا عبد يدي
أقول: الذي أنا بلغك، الذي يستخفنك وال قلبك، عيلَّ يغلظن فال وغلظ جفاء من مني

ل��ل��م��ال ال��ج��ود ع��ن��د ال��ن��اس وأظ��ل��م م��ق��درة ع��ن��د ع��ف��ًوا ال��ن��اس أع��ظ��م ي��ا
ب��م��ث��ق��ال خ��زن إل��ى أش��رت ل��م��ا ذه��بً��ا م��اؤه ي��ج��ري ال��ن��ي��ل أص��ب��ح ل��و
ب��ال��غ��ال��ي ال��ح��م��د أع��اض ش��يء ول��ي��س ت��م��ل��ك��ه ال��ح��م��د رق ف��ي��ه ب��م��ا ت��غ��ل��ي
ب��إق��الل ق��وم ع��ل��ى اس��ت��ط��ال إذا زم��ن ف��ي ال��ع��س��ر ك��ف ب��ال��ي��س��ر ت��ف��ك
ق��ت��ال رأس ف��ي ق��ات��ل وم��ره��ف ل��م��خ��ت��ب��ط ج��ود م��ن ك��ف��ك ت��خ��ل ل��م
وآج��ال ب��أرزاق ع��ص��ف��ن إال ب��ل��د ف��ي ال��خ��ي��ل رع��ي��ل ب��ث��ث��َت وم��ا
ب��ال��ي24 ع��ل��ى ق��ل��ب��ي م��ن ش��ك��رك ف��إن ب��ه م��ن��ن��َت ب��ال ع��ل��ى م��ن��ك ك��ن��ُت إن
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أكثر ولعل صالته، يف وطمعه لجوده مدحه فالشاعر عطاءه، وأجزل الوايل فُرسَّ
األكرب» «بالجمل الشهري السالم عبد بن الحسني هو بالشعر بًا تكسُّ العرص هذا شعراء
سخطوا الذين املرصيني لصوت يأبه ولم ومدحه، الليث أبي بن محمد بالقايض اتصل إذ
القرآن خلق محنة عن حديثنا يف كله ذلك من مثًال وقدَّمنا — معاملته لسوء القايض عىل
يفعل كان كما العطاء منه ويطلب مرص، خراج وايل املدبر بن بأحمد يتصل نراه ثم —
من كان املدبر ابن إن قيل: فقد الشيباني، زائدة بن معن مع حفصة أبي بن مروان
يصيل أن ويأمره املسجد إىل يحمله من أمر بشعره، يرض ولم شاعر مدحه إذا أنه عادته

وأنشده: األكرب الجمل عليه فدخل ذلك الشعراء فعرف عليه، يفرضه معلوًما عدًدا

ال��والة ت��ن��ت��ج��ع ب��ال��م��دح ك��م��ا م��دي��ًح��ا ح��س��ن أب��ي ف��ي ق��ص��دن��ا
وال��ف��رات دج��ل��ة ك��ف��ي��ه وم��ن ط��رٍّا ال��ث��ق��ل��ي��ن أك��رم ف��ق��ل��ن��ا:
ال��ص��الة ع��ل��ي��ه��ن ج��وائ��زه ل��ك��ن ال��م��دح��ات ي��ق��ب��ل ف��ق��ال��وا:
ال��زك��اة ت��غ��ن��ي إن��م��ا ع��ي��ال��ي، ص��الت��ي ت��غ��ن��ي وم��ا ل��ه��م: ف��ق��ل��ت
ال��ش��اغ��الت ال��ه��م��وم وع��اق��ت��ن��ي ص��الت��ي إال أب��ى إذ ف��أم��ا
ال��ص��الت ه��ي ال��ص��الة ل��ي ف��ت��ص��ب��ح م��ن��ه��ا ال��ص��اد ب��ك��س��ر ل��ي ف��ي��أم��ر
ال��م��م��ات25 ه��ذا ع��ل��ى ل��ي وي��ص��ل��ح ح��ي��ات��ي ه��ذا ع��ل��ى ل��ي ف��ي��ص��ل��ح

وأخذ بمدحه فآثره طولون بن أحمد ويل حتى باملدح يتكسب الشاعر هذا وظل
يف الشاعر عاجلت املنية ولكن طولون، ابن شاعر املؤرخني من كثري فاعتربه عطاءه،

ومائتني. وخمسني ثماٍن سنة يف أي الطولونيني؛ حكم أوائل
يف جديدة معاني العرص هذا من لنا بقي الذي الشعر من أيدينا بني نجد نكاد ال
من العرب شعراء من غريهم اتخذها التي املعاني نفس مرص شعراء اتخذ بل املدح،
الشعر هذا يف ملرص قليًال أثًرا إال نجد نكاد وال والشجاعة، والكرم بالجود املمدوح وصف
يف أيًضا أثَّرت قد املرصية الفكاهة روح ولعل النيل، ذكر من امُلعىلَّ شعر يف رأيناه الذي

املدبر. ابن مدح يف للجمل رويناها التي األبيات يف نراه كالذي الشعراء شعر
الوالء يهجون الشعراء كان كيف رأينا نقد، الهجاء عن نقول أن نستطيع كذلك
الشاعر هو هجاءً العرص هذا شعراء وأكثر مساوئهم، ويحصون مرص، يف والقضاة
الندى، أبا وكنَّاه بالرشوة، فرماه العمري للقايض باملرصاد وقف الذي الخوالني يحيى
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وهجاه املرصيون، إال يذكرها ولم العرب، شعراء يعرفها لم خالصة مرصية كنية وهي
يحيى: الشاعر يقول ذلك ويف الغناء سماع يحب كان بأنه أيًضا

ف��رس ع��ل��ى ه��رب��ذا26 رأى م��ن ي��ا ف��رس ع��ل��ى راك��ب ب��ن��ا م��ر
ع��رس إل��ى م��س��رًع��ا غ��دا ـ��دا ال��ن��ـ أب��و ق��ي��ل ال��ل��ع��ي��ن؟ ذا م��ن ف��ق��ل��ت:
ك��ال��ج��رس ي��خ��ال ب��ص��وت ت��ش��دو ب��ه��ا ذك��رت ق��ي��ن��ة ي��رى ك��ي��م��ا
ب��م��ن��غ��م��س27 غ��ي��ره��ا ف��ي ول��ي��س م��ن��غ��م��س��ا ال��م��خ��زي��ات ف��ي أص��ب��ح

ورماه الضبي، إسحاق بن عنبسة الوايل هجا الذي الفضيل بن يحيى الشاعر كذلك
رمضان شهر يف ينادي وهو املسجد إىل يذهب كان الوايل ألن وبالجنون؛ الخوارج بدين

يقول: الخليفة إىل وأرسل ذلك الشاعر يعجب فلم بالسحور،

ال��ج��واب��ا وي��ق��ت��ض��ي��ه ع��رب��يٍّ��ا ك��ت��ابً��ا اإلم��ام ي��ب��ل��غ ف��ت��ى م��ن
م��ص��اب��ا أم��ي��ًرا ول��ي��ت��ن��ا ح��ي��ن إل��ي��ن��ا ص��ن��ْع��َت م��ا وال��ل��ه ب��ئ��س
ص��واب��ا ج��م��ي��ًع��ا ق��ت��ل��ن��ا وي��رى ف��ي��ن��ا ب��ال��س��ي��ف ي��دي��ن خ��ارج��يٍّ��ا
وخ��اب��ا28 ض��ل ال��س��ح��ور وي��ن��ادي ن��ه��اًرا ال��ص��الة إل��ى ي��م��ش��ي م��ر

فقال: فضالة بن املفضل القايض هجا مجاهد بن معاذ بن إسحاق والشاعر

س��ت��س��أل ال��ق��ض��اء ف��ص��ل ع��ن ف��إن��ك م��ف��ض��ل ي��ا وات��ئ��د وارق��د ال��ل��ه خ��ف
ت��ف��ع��ل ال��ح��ك��م ف��ي ك��ي��ف ف��ان��ظ��ر ف��دون��ك، وم��ح��اس��ب ب��ه م��وق��وف وإن��ك
وت��دخ��ل خ��ص��م��ي م��ن��ك ب��ف��ض��ل وت��دن��ي م��ت��ب��ًع��ا وأخ��رج أُق��َص��ى أن ال��ع��دل أف��ي
وي��ق��ف��ل دن��وت إن دون��ي وي��غ��ل��ق ج��ه��رة ال��ب��اب ل��ه ي��دن��و إن ويُ��ف��تَ��ح
ت��ق��ب��ل غ��اب إذا ل��ي��س��ت وب��يِّ��ن��ت��ي ش��ه��وده م��غ��ي��ب��ي ف��ي م��ن��ه وت��ق��ب��ل
ي��ج��ه��ل ل��ي��س م��ا وال��ح��ق ب��ه، ق��ض��ي��ت ال��ذي ف��ي خ��ص��م��ك أص��ب��ح��ت أن��ذا ف��ه��ا
ت��ع��م��ل29 أص��ب��ح��ت ال��ف��ق��ه وج��وه ب��أي وأن��ب��ن��ي م��ن��ك ال��س��م��ع إل��يَّ ف��أص��غ
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ومائة: تسعني سنة جميل بن الحسني الوايل هجاء يف عفري بن سعيد وقول

األم��ر ف��ي األن��ذال م��ن ب��م��ص��ر أم��س��ى م��ا ي��ج��م��ع ال��ح��ي��ن أن أح��س��ب ك��ن��ت م��ا
األك��ر م��ن س��واِدي ال��خ��راج ع��ل��ى وص��اح��ب��ه ف��ح��نَّ��اج األم��ي��ر أم��ا
األخ��ر أع��م��ال��ه ع��ل��ى وال��ب��اه��ل��ي31 ي��خ��ل��ف��ه ال��ف��س��ط��اط م��ن ال��ه��ن��ائ��ي30 ه��ذا
ك��ال��ح��م��ر ال��ل��ؤم ف��ي س��واس��ي��ة ف��ه��م ي��الئ��م��ه ش��ك��ل ل��ص��اح��ب��ه ك��ل
م��ض��ر م��ن ال��ل��ؤم م��أوى وال��ب��اه��ل��ي��ون ي��م��ن ذي ظ��ل��ف إال ه��ن��اءة وم��ا
ال��خ��ط��ر32 رق��ة م��ن ل��ه��م ن��رى م��ا م��ْع ف��ي��ن��ف��ع��ن��ا ع��ي��ش ل��ن��ا ي��س��وغ ف��م��ا

اإلسالمية األقطار شعراء بني نراه كالذي الشعراء بني الهجاء من يشء يصلنا ولم
يرسفوا فلم بأرسته، تعريض دون للمهجوِّ ا ذمٍّ يكون يكاد وصلنا الذي والهجاء األخرى،

املدح. يف يرسفوا لم كما الهجاء يف
والنحيب البكاء يف اإلرساف القدم منذ املرصيني عادة من أن فاملعروف الرثاء، أما
ويبكون، الرثاء يف يرسفون كانوا العرب وشعراء صديق، أو قريب لوفاة حزنًا والعويل
املرصيني عادة عن االختالف تمام يختلف الرثاء يف املرصي الشعر من وصلنا ما ولكن
املوت القى وكيف امليت، مناقب رسد عىل رثاءهم مرص شعراء قرص فقد العرب، وشعراء
كقول حي، كل مصري هذا أن عامًلا بصرب، امليت نعي الشاعر ويتلقى وجلد، بشجاعة

عفري: بن سعيد الشاعر

ب��م��س��ع��ود ف��ي��ه��ا ي��ك��ن ل��م ب��إم��رة م��ن��ي��ت��ه م��ص��ر إل��ى ع��م��ي��ر س��اق��ت
وال��ج��ود ال��ب��أس ح��ب��رات م��ن ث��وب��ي��ن م��ل��ت��ح��ف وه��و ال��م��ن��اي��ا أت��ت��ه ح��ت��ى
ي��ودي33 أف��ع��ال��ه، ك��رم��ت وإن ي��وًم��ا، ف��ت��ى ف��ك��ل ت��ب��ع��د، ف��ال ح��م��ي��ًدا، ف��اذه��ب

الرسي مع حروبه يف ُقتل الذي حديج بن هشام بن هبرية رثاء يف أيًضا سعيد وقول
مائتني: سنة

ال��س��وارُع ال��ح��ت��وف تُ��ْل��ق��ى م��ا ب��أْف��َض��ل َح��تْ��َف��ُه ُه��بَ��يْ��َرُة الق��ى ل��ق��د َل��َع��ْم��ري
ال��م��ط��ام��ع تَ��ِش��نْ��ُه ل��م ن��ق��يٍّ وِع��رٍض ِذلَّ��ة ت��خ��اِل��ط��ُه َل��ْم َح��ِم��يٍّ ب��أنْ��ٍف
ك��وارع وال��م��ن��اي��ا ذْرًع��ا ض��اق ب��ه ال��ذي ُم��طَّ��ِل��ُب يَ��ْس��ت��ْك��ف��ي��ه َع��ش��يَّ��َة
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ال��م��ص��ارع اح��ت��وت��ه ح��ت��ى ُج��نَّ��ًة ل��ه ن��ف��س��ه وي��ج��ع��ل ي��ح��م��ي��ه ان��ف��ك ف��م��ا
ق��اط��ع ال��ه��ن��د م��ن م��أث��وٌر ال��ك��ف وف��ي س��اب��ٍح أْج��َرَد ف��وق ال��م��ن��اي��ا ف��الق��ى
ت��ج��اش��ع��وا ق��د ح��ول��ه م��ن وأع��داؤه غ��م��رات��ه م��ن ال��ه��ْول ي��خ��وض ف��ب��ي��ن��ا
واق��ع ال��م��وت م��ن َح��يْ��ٌن ف��ص��ادف��ه ج��واده ع��ن أْه��ويَّ��ٍة ف��ي ت��ق��طَّ��ر
ي��ج��ام��ع وال��ذي��ن ي��ع��ادي م��ن ع��ل��ى م��ص��اب��ه أج��ل م��ق��ت��وًال أر ف��ل��م
وس��ام��ع34 راءٍ ال��ن��اس ف��ي ب��ه وق��ام ن��ع��ي��ه أُْع��ِل��ن ي��وم ح��دي��ج اب��ن م��ن

يرثي الطائي امُلعىلَّ الشاعر أنشدها كاملة تكون تكاد الرثاء يف قصيدة ُحِفَظت وقد
باعها امُلعىلَّ إن أيًضا: وقيل شاعرة، وكانت وعلمها، ألدبها يحبها كان إنه قيل له، جارية
وهللا، قالت: نعم. قال: ؟ ُمعىلَّ يا بعتني له: قالت عليها دخل فلما دينار، آالف بأربعة
يرد أن إىل امُلعىلَّ فاْضُطر فيها. وما بالدنيا بعتُك ما مني تملُك ما مثل منَك ملكُت لو
ثمانية بعد الجارية هذه يت وتُوفِّ صاحبته،35 إىل ويعتذر صاحبه يستقيل وأن الدنانري
معناها، لجمال الشعر؛ آيات من أنها أرى بقصيدة امُلعىلَّ فرثاها الحادث؛ هذا من أيام

لفظها. ورشاقة عاطفتها، وسموِّ
كما إليه ويتحدث عينيه، أمام ماثل شخص كأنه ويعاتبه املوت يناجي الشاعر أخذ
بشق عنها عربَّ التي جاريته اقتنص ألنه املوت؛ يلوم فهو يعرفه، شخٍص إىل يتحدث
استعطاًفا ويستعطفه املوت يلوم وهو فقط، بالنصف يهنأ أن يستطيع ال فهو نفسه،
وصف يف يأخذ ثم شبابها، يرحم لم املوت إن فقال لها، وحبه لفقدها حزنه عليه أماله
املوت يعاتب وأخريًا كله ذلك عىل ويرتحم وِمشيتها، وعينيها وشعرها اللينة، عظامها
ال أحًدا وأن البىل، يد إليه وتمتد برتابه، الريح تلعب قٍرب يف حبيبته ترك ألنه أخرى؛
محاسنها، عىل يُبِْقي أن القرب يناشد ثم الهالك زيارته يف ألن القرب؛ هذا زيارة يستطيع
لفراق األلم أشد متألم ا، حقٍّ حزين القصيدة هذه يف فالشاعر وظرفها. برَّها ويحفظ
وهو ينتحب، ولم الدمع، يرسل لم — التعبري هذا صحَّ إن — هادئ ِحْزن ولكنه جاريته،

القيامة: يوم بها سيلتقي أنه يَذُْكر الحزن هذا يف

خ��ل��ف��ا وت��رك��ت��ن��ي ق��دَّم��ت��ه��ا «وص��ف��ا» س��ل��ب��ت��ن��ي ك��ي��ف م��وت، ي��ا
خ��س��ف��ا36 ف��س��م��ت��ن��ي ي��داك َظ��ِف��رْت ف��ل��ق��د م��ًع��ا، ب��ن��ا ذه��ب��ت ه��الَّ
ال��ن��ص��ف��ا ل��ي وت��رك��ت ف��ق��ب��رت��ه ب��دن��ي م��ن ال��ن��ف��س ش��قَّ وأخ��ذت
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أع��ف��ى37 وف��ات��ه��ا ب��ع��د ف��ال��م��وت أج��ل ب��ال ب��ال��ب��اق��ي ف��ع��ل��ي��ك
«وص��ف��ا» ال��ب��ل��ى إل��ي رف��ع��ت ل��م��ا أح��ًدا ل��ي أب��ق��ي��ت م��ا م��وت، ي��ا
ال��َوْح��ف��ا38 وش��ع��ره��ا ال��ع��ظ��ام ريَّ��ا غ��ان��ي��ة ش��ب��اب رح��م��ت ه��ال
ال��خ��ْش��ف��ا39 ت��ن��اظ��ر ال��ري��اض ب��ي��ن ج��ع��ل��ت ظ��ب��ي��ة ع��ي��ن��ي ورح��م��ت
أغ��ف��ى إذا ت��رع��اه وت��ظ��ل م��راي��ض��ة ان��ت��ص��ف��ت إذا ت��ق��ض��ي
ض��ع��ف��ا ف��ي��ن��ط��وي ال��رض��اع وق��ت ق��وائ��م��ه اخ��ت��ل��ف��ت م��ش��ى ف��إذا
ال��ظ��ل��ف��ا ظ��ل��ف��ه ف��ي��ض��رب ي��خ��ط��و م��رت��ع��ًش��ا ال��م��ش��ي ف��ي م��ت��ح��ي��ًرا
وط��ف��ا42 م��ح��اج��ًرا41 ت��ح��ي��ر40 ن��ح��وي ج��ع��ل��ت إذا «وص��ف» ف��ك��أن��ه
اإلل��ف��ا ب��ب��ره ي��ص��ون إل��ف أخ ل��ك��ل ك��ذا أن��ت م��وت، ي��ا
وك��ف��ا43 ح��ام��ًال ق��ب��ل��ك ك��ن��ت م��ا ب��ه��ا وِب��نْ��ت ف��رًدا خ��ل��ي��ت��ن��ي
ن��ْس��ف��ا ت��رب��ه ي��ن��س��ف ل��ل��ري��ح َج��دث ف��ي ب��ال��رغ��م ف��ت��رك��ت��ه��ا
ش��نْ��ف��ا وال ق��ل��بً��ا زي��ن��ة م��ن يُ��ل��بِّ��ُس��ه��ا ال ال��م��ق��ط��م دون
ال��س��ق��ف��ا ت��رب��ه ي��ص��اف��ح ب��ي��تً��ا م��ظ��ل��م��ة ق��ع��ر ف��ي أس��ك��ن��ت��ه��ا
ع��ص��ف��ا ال��ب��ل��ى أي��دي ب��ه ع��ص��ف��ت أح��ٌد زاره م��ا إذا ب��ي��تً��ا
ص��ف��ا ل��رب��ن��ا ن��ق��وم ح��ت��ى م��ع��اي��ن��ة أب��ًدا ن��ل��ت��ق��ي ال
ال��ح��تْ��ف��ا دون��ه��ا أل��ب��س ك��ن��ت ق��د ج��اري��ة ال��ح��ت��ف ث��ي��اب ل��ب��س��ت
ج��ف��ا ق��د ال��ري��ح��ان م��ن غ��ص��ن زاه��ق��ة وال��ن��ف��س ف��ك��أن��ه��ا
وال��ظ��رف��ا44 ال��ب��ر ح��وي��ت ف��ل��ق��د م��ح��اس��ن��ه��ا ع��ل��ى أب��ق ق��ب��ر، ي��ا

بكاءه يذكر لم ولكنه به، ُرِزئ ملا مستسلًما حزنه، يف عميًقا الشاعر ترى فأنت
عند فالبكاء منهمر، دمع بدون الرثاء يف قصيدة نجد نكاد ال إذ الشعراء؛ من كغريه
يف وسذاجة الحياة يف بساطة عىل يدل أيًضا وهو الحزن، مظاهر من مظهر الشعراء
كذلك يشء، أغضبها إذا تبكي واملرأة تألم، إذا يبكي الصغري الطفل أن فكما الشعور؛
العرص هذا يف مرص شعراء يتبع لم لَم أدري وال رثوا، إذا يبكون كانوا العرب شعراء
الرثاء يف للمرصيني لعل يدري ومن املآتم، يف املرصيني طريقة أو العرب شعراء سنة

ُفِقد. الشعر ولكن والنحيب البكاء من اللون هذا فيها كثرية أشعاًرا
وَصَلنا فيما ذكًرا لها أجد أكاد فال والغزل الخمر ومجالس واملجون اللهو حياة أما
كما لَهْوا شعراء مرص يف يوجد لم إنه أقول أن أستطيع وال العرص، هذا يف الشعر من
يتحدث أن إىل تدعو كانت وأعيادها مرص وحياة غريهم، تغزَّل كما وتغزَّلوا غريهم، لها

148



طولون ابن دخول إىل العباسيني قيام من

يف قال فقد املرصيني، أعياد عن املقريزي ذكره مما شيئًا أنقل أن ويكفي الشعراء، عنها
مرص أفراح أنزه من وكان الشهيد، عيد بمرص يُعَمل كان «ومما الشهيد: عيد عن حديثه
القرى، جميع من النصارى إليه ترحل عيد اليوم لذلك ويكون بشنس من الثامن وهو
طبقاتهم، اختالف عىل مرص أهل عامة ويخرج عليها، ويلعبون الخيل، فيه ويركبون
صاحب وال مغنية، وال مغنٍّ يبقى وال الجزائر ويف النيل شطوط عىل الخيم وينصبون
فاسق؛ وال فاتك، وال خليع، وال ماجن، وال مخنث، وال بغي، وال ملعوب، رب وال لهو،
ال أموال وتَُرصف خالقهم، إال يحصيهم ال عظيم عالم فيجتمع العيد لهذا ويخرج إال
أناس، وتُقتَل فتن، وتثور والفسوق، املعايص من يُحتَمل ال بما هناك ويتجاهر تنحرص،
بناحية دائًما الشهيد لعيد الناس اجتماع وكان اليوم، ذلك يف خاصة الخمر من ويباع

شربا.45
هذه ومن ٧٠٢ه، سنة بيربس األمري بإبطاله أمر أن إىل بمرص العيد هذا ظل وقد
يتناكرون ال العيد هذا ويف النصارى، املسلمون يشارك وفيه الغطاس عيد أيًضا األعياد
والجوهر والفضة الذهب وآالت واملالبس واملشارب املآكل من إظهاره يمكنهم ما كل
وقد رسوًرا،46 وأشملها بمرص، تكون ليلة أحسن وهي والقصف، والعزف واملالهي
سنة املرصيون ومنع ووصفها، هجرية وثالثمائة ثالثني سنة الغطاس املسعودي شاهد
سنة لهم سمح ثم الغطاس، يف يفعلونه كانوا ما إظهار من وثالثمائة وستني سبع
خارج إىل يخرجون املرصيون كان وفيه الصليب، عيد وكذلك وثالثمائة، وثمانني ثماٍن
وأربعمائة اثنتني سنة العيد هذا أُبِْطل وقد واملحرمات باملنكرات ويتظاهرون الفسطاط،

الفاطمي.47 الحاكم أيام
وعبثهم، لهوهم يف الناس شارك العرصمن هذا يف الشعراء بني كان أنه الطبيعي من
يدل ما منه يبق ولم ُفقد الشعر هذا ولكن املاجنة، الصاخبة الحياة هذه يف شعًرا وأنشد
يصلنا لم وكذلك ذلك، أعلل أن أستطيع وال املؤرخون، يدونه ولم الرواة، يروه فلم عليه،
يزيد الوايل أيام بمرص خرجوا العلويني أن يحدثنا الكندي أن مع الخمر وصف يف شعر
نضوحكم إن لهم: فقال سكارى، يأتونه فجعلوا أصحابه، إىل الوايل فأرسل حاتم، بن
فأمر املرصيني؛ بني الخمر انتشار عاقبة سليمان بن عيل الوايل وخيش لكثري،48 الليلة
يف وال الخمر مجالس يف شعر يصلنا لم كله ذلك ومع أيامه،49 يف والخمور املالهي بمنع
ويحدثنا اإلسالمية، األقطار كل شأن ذلك يف شأنها ومغنون قيان بمرص وكان وصفها.
ويربز املدينة، أهل مغاني عىل الغناء بأطراف يشدو كان العمري القايض أن الكندي
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وهذا الدالل، به وهذا رسيح، ابن به غنَّى هذا يقول: أن يتحاىش وال مجالسه، يف كثريًا
وربما غناءها، وسمع إليها، ركب إال مسمعة بمرص يكن ولم الغريض، غناء جيد من
يحيى فقال بذلك خصومه هجاه وقد الدين.50 من ذلك ويرى غنائها، من انكرس ما قوَّم

الخوالني:

وال��ح��س��ب��ا ال��دي��ن َوب��كِّ ال��ع��رب��ا ف��ان��دب ق��م أال
ف��اغ��ت��رب��ا ب��ان ��ا ل��مَّ ل ال��ع��د ت��ب��ك��ي ت��ن��ف��ك وال
ع��ج��ب��ا ف��س��ط��اط��ن��ا ف��ي — ء ال��س��و ق��اض��ي — أح��دث��ت ل��ق��د
م��ن��ت��ص��ب��ا ال��ع��دل ب��غ��ي��ر ي��ق��ض��ي ن��ه��اره ي��ظ��ل
وال��ط��رب��ا ال��ق��ي��ن��ات ع��ه ل��س��م��ا ل��ي��ل��ه وي��س��ه��ر
ال��ذه��ب��ا ت��ش��ب��ه ع��ق��اًرا م��ع��ت��ق��ة وي��ش��رب��ه��ا
ع��ج��ب��ا! ي��ا وال��م��زم��ار، د ال��ع��و س��م��اع وي��ع��ج��ب��ه
وال��ل��ع��ب��ا51 ال��ل��ه��و ي��ح��ب ق��اٍض م��ن ل��ل��ن��اس ف��ي��ا

بسماع وإعجابه بالغناء َكَلفه القايض عىل املرصيون أخذ كيف ندرك أن نستطيع
يلهون كانوا بغداد يف العباسيني خلفاء أن حني يف الخمر، ورشب واملزمار، العود

والندماء. الشعراء الحياة هذه يف ويشاركهم واملجون اللهو ويظهرون ويمجنون،

الوافدون الشعراء (4)

بني كان بل واألمراء، الوالة ملدح مرص عىل الشعراء وفود أيًضا العرص هذا يف ينقطع لم
كان فقد ١٧٢ه، سنة امُلتوىفَّ صالح بن الفضل كالوايل الشعر، أنشد من أنفسهم الوالة

شعره: ومن أديبًا، فصيًحا شاعًرا

وال��ض��ر ال��ح��زن ف��ي وع��اث ال��ص��ب��ر واس��ت��ش��ه��د ال��ه��وى ع��اش
ال��ه��ج��ر52 وع��ره ق��د ك��ان م��ا ن��وى ي��وم ال��ت��ودي��ع وس��ه��ل
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األدب بارع كان ومائتني عرشة إحدى سنة مرص ويل الذي طاهر بن هللا عبد والوايل
الجامع يف بالزيادة أمره وقد املأمون للخليفة أرسله ما شعره ومن الشعر،53 حسن

طاهر: ابن له فكتب العتيق

ن��ع��م��اه أش��ك��ر وم��ن وم��والي أن��ت أخ��ي
أه��واه ال��ده��ر ف��إن��ي ش��يء م��ن أح��ب��ب��ت ف��م��ا
أه��واه ل��س��ت ف��إن��ي ش��يء م��ن ت��ك��ره وم��ا
ال��ل��ه54 ل��ك ال��ل��ه، ل��ك ذاك ع��ل��ى ال��ل��ه ل��ك

للناس َمْقَصًدا ومائة وأربعني أربع سنة مرص ويل الذي حاتم بن يزيد الوايل وكان
قيل الرقي، ثابت بن ربيعة منهم الشعراء من كثري قصده وأهله،55 للشعر محبٍّا لكرمه،
وقال: مرص، عن فرحل ربيعة واستبطأه األمور، ببعض عنه هذا فتشاغل يزيد، مدح إنه

ح��ات��م اب��ن ن��وال م��ن ح��ن��ي��ن ب��خ��ف��ي راج��ًع��ا — ل��ل��ه ك��ف��ران وال — أران��ي

عليه دخل فلما مرص، إىل ورده الشاعر استدعاء يف فأرسل يزيد، القول هذا فبلغ
ال. قال: هذا؟ غري قلت هل قال: نعم. قال: كفران؟» وال «أراني، القائل: أأنت له: قال
ثم ماًال، له تمأل وأن خفيه، بخلع فأمر ماًال. مملوءة حنني بخفي لرتجعن وهللا، قال:
مرص: عن ُعِزل ملَّا يزيد مدح يف الشاعر قاله فمما قولك. من أفسدت ما أصلح له: قال

ح��ات��م56 اب��ن األغ��ر ع��ن��ه��ا غ��دا غ��داة ال��س��واج��م ب��ال��دم��وع م��ص��ر أه��ل ب��ك��ى

ومدحه حاتم ابن عىل أيًضا وفد الشاعر التميمي املسهر أن السمعاني ويذكر
املوىل بابن املعروف مسلم بن هللا عبد بن محمد الشاعر قصده كما عطاءه، األمري وأجزل

منها: طويلة بقصيدة ومدحه

ال��م��ش��ت��ري57 وأن��ت ب��ائ��ع��ه��ا ف��س��واك تُ��ش��ت��رى أو ك��ري��م��ة ت��ب��اع وإذا
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يزيد: مدح يف أيًضا قوله ومن

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

هللا عبد الوايل بصحبة مرص عىل وفد الشاعر الحميص البطني أن الطربي ويحدثنا
ظاهر.58 بن

نواسيفمرص أبو

ُحِفظ ما ولكثرة الشعر، يف نواس أبي وملكانة مرص، عىل نواس أبو وفد العرص هذا ويف
مرص. عىل وفوده عن حديثنا يف اليشء بعض نطيل أن رأينا مرص يف شعره من لنا

الشطار زي يف متنكًرا مرص إىل خرج الشاعر أن نواس:59 أبي أخبار جامع حدثنا
أبو أرسل ثم به، واستخفَّ اْزَدراه الخصيب عىل دخل فلما سهل، أبي بن سليمان مع
بوجود املرصيون وعلم مهموًما، ينرصف فكان يستنشده، فلم الخصيب إىل كتبًا نواس
الشعر هذا بعضهم فأنشد وكتبوه، شعره إىل واستمعوا إليه فهرعوا بينهم، نواس أبي

مطلعها: التي قصيدته وأنشده فاستحرضه الخصيب إىل

ع��س��ي��ر ل��دي��ك ي��رج��ى م��ا وم��ي��س��ور غ��ي��ور أب��وك ب��ي��ِت��ن��ا أج��ارة

نواس ألبي يستمع أن أمري يرفض كيف إذ الرواية؛ هذه نقبل أن نستطيع ال ونحن
الخليفة نواس أبو فيه ينشد كان الذي الوقت ففي ذاك؟! إذ الشعر عالم يف مكانته مع
أخرى رواية وهناك إليه؟ يستمع أن مرص أمري يرفض العهد؛ ويل وينادم بغداد، يف
نواس أبا استزار الذي هو الخصيب أن تحدثنا أيًضا نواس أبي أخبار صاحب ذكرها
وهيبة، رشف لهم األدب أهل من قوًما صادف طريقه يف هو وبينما إليه، هذا فشخص
أحسن الذي الخصيب إىل نواس أبو فسار مرص، معه دخلوا حتى جميًعا ومضوا فآنسهم
أقرب وهي السابقة، تناقض الرواية هذه واستنشده. رحلته يف خربه عن وسأله مقابلته
وينشد اإلسالمية البالد كل يف العرص ذلك يف معروًفا كان نواس أبا ألن الصواب؛ إىل
أمية بن النرض إن قيل: كالذي نواس أبي أخبار تتبع قد بعضهم نرى بل األدباء شعره
إىل ببغداد الناس كتب مرص، إىل بغداد من نواس أبو خرج ملا قال: الشاعر الحميص
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السيوطي ويحدثنا قدم. حتى قدومه يرقبون الشام يف القوم يزل فلم بذلك، الشام أهل
يجلس فكان واستنشدوه، إليه هرعوا نواس أبي قدوم عرفوا ملا بمرص األدب أهل أن
أن عىل يدلنا فهذا يكتبون.60 وهم أشعاره، ينشدهم حوله والناس الجامع املسجد يف
هذه أرجح فإني ولذلك املرصيني؛ وغري املرصيني عند املجهول بالشاعر يكن لم نواس أبا

األخرية. الرواية
املؤرخون يذكره ولم شيئًا عنه نعرف نكاد فال الشاعر استقدم الذي الخصيب أما
الحميد عبد بن الخصيب هو قال: نواس أبي ديوان جامع ولكن وأمرائها، مرص والة بني
يف رئيًسا وكان اآلباء، رشيف املزار أهل من دهقان وهو مرص، أمري املرادي، ثم العجمي
حديث ويف اإلمارة.61 إىل انتقل ثم الرازي، مهرويه كاتب وصار بغداد إىل فانتقل أرضه،
الحميد عبد بن الخصيب إىل تُنَسب املدينة هذه الخصيب، منية قال: املدن عن املقريزي
مرص، خراج والة بني أيًضا الخصيب تذكر لم التاريخ كتب ولكن مرص،62 خراج صاحب
ذكر أهملوا قد املؤرخني نجد الرشيد، عرص يف وأمرائها مرص والة دراسة يف أمعنا وإذا
أمريًا كان الخصيب إن أي ١٨٩ه؛ وسنة ١٨٣ه وسنة ١٨٠ه سنة يف الخراج صاحب
هي إذ ١٨٩ه؛ سنة يف كان أنه أرجحه والذي السنني، هذه إحدى يف مرص خراج عىل
الرشطة عىل جعل ١٩٠ه سنة ويف مرص، عىل محمد بن هللا عبد فيها ُويلِّ التي السنة
شعر يف األمريين هذين ذكر ورد وقد حديج، بن هاشم الصالة وعىل حوي، بن أحمد

١٩٠ه. سنة مرص يف نواس أبو كان فقد وإذن نواس، أبي
قصيدته هي مرص يف نواس أبو أنشدها قصيدة أول أن عىل الروايات تجمع تكاد

الرائية:

ع��س��ي��ر ل��دي��ك ي��رج��ى م��ا وم��ي��س��ور غ��ي��ور أب��وك ب��ي��ت��ن��ا أج��ارة

يقول: وفيها

ت��س��ي��ر ن��راك أن ع��ل��ي��ن��ا ع��زي��ز م��رك��ب��ي: خ��ف ب��ي��ت��ه��ا ع��ن ال��ت��ي ت��ق��ول
ل��ك��ث��ي��ر ال��غ��ن��ى أس��ب��اب إن … ب��ل��ى م��ت��ط��ل��ب ل��ل��غ��ن��ى م��ص��ر دون أم��ا
ع��ب��ي��ر ج��ري��ه��ن ف��ي ف��ج��رى ج��رت ب��وادر واس��ت��ع��ج��ل��ت��ه��ا ل��ه��ا، ف��ق��ل��ت
أم��ي��ر63 ال��خ��ص��ي��ب ف��ي��ه ب��ل��د إل��ى ب��رح��ل��ة ح��اس��دي��ك أك��ث��ر ذري��ن��ي
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ثم بها، مرَّ التي املدن ويذكر العراق، من رحلته يصف القصيدة هذه يف وهو
الخصيب مدح يف أنشده الذي شعره كل يف هو بل الخصيب، نوال يف طمعه عن يحدثنا

الكثري: باملال نفسه ويمني الجزيل، العطاء يف أمله عن دائًما يتحدث كان

األم��ان��ي ف��ي وأس��رف��ي وت��م��ن��ي م��ص��ر ب��م��ي��رة أب��ش��ري اب��ن��ت��ي، ي��ا
ال��زم��ان ص��روف ت��ع��ت��دي ال ح��ي��ث م��ق��ي��م ال��خ��ص��ي��ب ذم��ة ف��ي أن��ا
ال��ح��دث��ان64 ط��وارق آم��ن��ت��ن��ا ح��ب��اًال ال��خ��ص��ي��ب م��ن ع��ل��ق��ن��ا ق��د

أيًضا: وقوله

ج��دي��ر م��ن��ك أم��ل��ت ب��م��ا وأن��ت ب��ال��م��ن��ي ب��ل��غ��ت��ك إذ ج��دي��ر وإن��ي

قال: أخرى قصيدة ويف

ب��ح��ر ف��ك��الك��م��ا ف��ت��دف��ق��ا م��ص��ر وه��ذه ال��خ��ص��ي��ب أن��ت
ع��ذر ب��ه ل��ك��م��ا ف��م��ا ش��ي��ئً��ا أم��ل��ي م��دى ع��ن ب��ي ت��ق��ع��دا ال
ف��ق��ر ب��س��اح��ت��ي ي��ح��ل أال ب��ي��ن��ك��م��ا ص��رت إذ ل��ي وي��ح��ق
ال��غ��م��ر65 أه��ل��ه ي��ن��ع��ش ون��داك م��ص��ًرا م��اؤه ي��ن��ع��ش ال��ن��ي��ل

يف األمل ولد وقد مرص، إىل بغداد من نواس أبو أتى ما املال يف الطمع هذا فلوال
للخصيب مدحه يف صادق الشاعر فإذا العطاء، عليه سيغدق الخصيب بأن ثقة نفسه
الشاعر عىل يعطف كان والخصيب الثروة، يف األمل عظيم مرص، إىل بحضوره مغتبط
مثلها وأعطاه دينار، ألف يوم أول أعطاه الخصيب إن منظور: ابن قال حتى ويعطيه،

ونادمه. إليه الخصيب وقرَّبه يوم، ثالث أخرى وأعطاه يوم، ثاني
اإلخشيدي، لكافور املتنبي مدح يشبه للخصيب نواس أبو أنشده الذي املدح وهذا
طمع مما أكثر طمع قد املتنبي كان وإن والغنى، النوال بسبب مرص عىل وفد فكالهما
أبو اْضُطر إذا واحدة، تكون تكاد مرص يف الشاعرين أيام نهاية وكانت نواس، أبو فيه
هو الهجاء هذا سبب إن وقيل بالبخل، يرميه وأن الخصيب، يهجو أن إىل أخريًا نواس
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إليه؛ يُحَمل برشاب نفسه يخص الخصيب وكان مرص، رشاب يكره كان نواس أبا أن
بقوله: وهجاه نواس أبو فغضب

ل��ع��ج��ي��ب ذا إن ن��واًال ل��دي��ه وي��رت��ج��ى ب��ال��ش��راب خ��ص��ي��ب ي��خ��ص
ج��دي��ب ال��م��ح��ل وع��ر ول��ك��ن��ه ل��ض��ي��ف��ه ب��ال��َخ��ِص��ي��ب خ��ص��ي��ب ول��ي��س
غ��ري��ب ال��ي��دي��ن ص��ف��ر ب��ه��ا ف��إن��ي وث��روة ب��م��ص��ر أه��ٍل ذا ك��ان ف��م��ن

بقوله: أخرى مرة وهجاه

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

أخرى: مرة وقال

وم��س��ط��ب م��ث��ق��ف ب��ك��ل يُ��ح��م��ى ب��ال��ك��وك��ب م��ع��ل��ق ال��خ��ص��ي��ب خ��ب��ز
ي��س��غ��ب ل��م ل��م��ن وح��ل��ل��ه ق��وتً��ا، ُم��ح��رًَّم��ا ب��ن��ي��ه ع��ل��ى ال��ط��ع��ام ج��ع��ل
ال��م��غ��رب66 أذان إل��ى ال��ص��ي��ام ط��رب ت��ط��رب��وا ال��رغ��ي��ف رأوا ه��م ف��إذا

الخصيب أن ظني عىل ويغلب هجائه، إىل الخصيب مدح من نواس أبو انتقل وهكذا
الخصيب، من ناله ما أضعاف يف يطمع كان نواس أبا أن أو نواس، ألبي بوعده يف لم

تقريبًا. ونصف بقرن ذلك بعد واملتنبي كافور يبن الحال كان كما
ويف الكندي، حديج بن هاشم هجاء يف قصائد بعض نواس أبي ديوان يف ونجد
أن عىل يدل مما الفيلسوف، حديج بن معاوية هجاء يف أبيات عدة نواس أبي أخبار كتاب
اإلسالمية، مرص تاريخ يف كبري شأن لهم كان الذين حديج ببني صلة يف كان نواس أبا
مرص عىل وفد الكندي، التجيبي حديج بن معاوية هو مرص يف األرسة هذه ومؤسس
اإلسكندرية، بفتح يبرشه الخليفة إىل العاص بن عمرو رسول وكان الفتح، جيش يف
كان الثالث الخليفة مقتل وبعد الفسطاط، خطط عىل عمرو عينهم أربعة رابع وكان
املقتول، الخليفة بدم الطلب عىل املرصيون بايعه إذ بمرص؛ العثمانية زعيم حديج ابن
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إىل عاد ثم دمشق، إىل يهرب أن إىل اْضُطر حديج ابن ولكن حذيفة أبي بن محمد فقام
جيفة يف وألقاه بكر أبي بن محمد قتل الذي وهو العلويني، أيدي من النتزاعها مرص
األمراء بعض منهم أصبح الذين حديج بني أرسة رأس الرجل هذا كان وأحرقه. حمار
بن للوليد مرص أهل ببيعة خرج الذي حديج بن معاوية بن الرحمن كعبد والقضاة
جعفر أبي قبل من مرص ويل الذي معاوية بن الرحمن عبد بن هللا وعبد األموي امللك عبد
كما مرص يف نواس أبو كان فيها التي السنة وهي — ١٩٠ سنة ويف ،١٥٢ سنة املنصور
عليها واستخلف فخرج مرص، والية عن العبايس محمد بن هللا عبد رصف — رجحت

نواس. أبو هجاه الذي وهو الرحمن، عبد بن هللا عبد بن هاشم
فلم هاشًما مدح الشاعر أن نواس أبي ديوان جامع ذكر فقد الهجاء هذا سبب أما
نواس أبا يستبقي أن أراد هاشًما أن للمربد الروضة كتاب عن ونقل فهجاه، شيئًا يعطه

املرصيني: ويهجو هاشًما يهجو مرص من وخرج البقاء هذا فرفض مرص يف عنده

ك��ن��ده ب��ن��ي ع��ن أن��ب��ئ��ك��م اس��م��ع��وا ال��راح��ل��ي��ن م��ع��ش��ر ق��ف��وا
ع��ن��ده ت��ج��ارت��ن��ا ف��ب��ارت م��ص��ره ه��اش��م ع��ل��ى وردن��ا
وال��ع��ب��ده67 ال��ع��ب��د ع��ل��ى ش��دي��ًدا ن ال��خ��وا ح��ض��ور ع��ن��د رأي��ت��ك

الصديق: بكر أبي بن محمد بقتل حديج بني يعريِّ الهجاء هذا يف ونراه

ال��رده زم��ن ول��ك��ن��ه��ا ه��ج��رة ل��ه ح��دي��ًج��ا ف��إن
ب��ع��ده ص��ه��ره ق��ت��ل��ك��م س��وى ب��ال��رس��ول إي��م��ان��ك��م ك��ان وم��ا
رش��ده68 وال ل��ط��ه��ر ب��ح��م��ل ال��رج��ال ف��ي ق��اِت��ل��ه ك��ان وم��ا

وقوله:

��دد ب��ال��سَّ ال��ل��ه رس��ول ص��ه��ر ب��ق��ت��ل ف��خ��رك��ُم ل��ي��س ح��دي��ج ب��ن ه��اش��م ي��ا
ل��غ��د أي��دي��ك��م ق��دم��ت م��ا ف��ب��ئ��س ج��ث��ت��ُه ال��ع��ي��ر إه��اب ف��ي أدرج��ت��ُم
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جامع يذكره ما إىل يُضاف حديج بني لهجائه آخر سببًا هناك أن إيل يُخيَّل ولكن
بن وهاشم العذري حوي بن أحمد بني التي املنافسة كانت فقد نواس، أبي ديوان
وكان عنها، تحدثنا التي الحرس أهل قضية يف املنافسة هذه وتجلت ا، جدٍّ شديدة حديج

حوي: ابن إال املرصيني كل هجا الشاعر إن حتى حوي بابن الصلة شديد نواس أبو

م��ط��روح وه��و ف��ي��ه��ا ض��اع ق��د وال��ج��ود م��س��ف��وح ب��ال��ف��س��ط��اط ال��م��ك��ارم دم
ال��م��س��ام��ي��ح ال��س��ب��ق ق��ص��ب ح��وى ل��م��ا ب��أج��م��ع��ك��م غ��ب��ت��م ل��ق��د م��ص��ر، أه��ل ي��ا
ال��ت��م��اس��ي��ح ف��ي��ه ج��وده م��ع وال��ن��ي��ل ع��ارض��ه��ا وال��ب��خ��ل ج��م��ة، أم��وال��ك��م
وال��ج��واري��ح69 ف��ي��ك��م ال��م��ف��اص��ل م��ن��ي ن��ط��ق��ت أح��م��د ح��وي اب��ن ن��دى ل��وال

قال: حديج بن هاشم بها هجا التي السينية قصيدته ويف

خ��رس وال ط��ي��ر م��ن ن��واط��ق وال ُرُس ال��دُّ أط��الل��ه��ا وال س��ل��م��ى م��ن��ك م��ا
ال��دن��س ب��ك ي��ع��ل��ق ل��م ال��ق��ل��م��س م��ث��ل أبً��ا ع��ددت ل��و ح��دي��ج، ب��ن ه��اش��م ي��ا
ح��ب��س ع��ن��ده أس��رى ق��ض��اع��ة وم��ن واف��ده ال��ن��ع��م��ان ال��م��ل��ك أص��ب��ح إذ
أن��س م��ث��ل��ه م��ن م��ث��ل��ه��ا ي��ن��ل ف��ل��م ع��م��روا م��ا ال��ده��ر ب��إخ��اء ف��اب��ت��اع��ه��م
ي��ل��ت��م��س70 ح��ي��ن ح��وي م��ن��ك ه��ي��ه��ات م��ك��ارم��ه ف��ي ح��وي م��ث��ل ُرح��ت أو

اليمنية وأن اليمنية، يف نسبه وذكر نفسه، إىل نواس أبو عاد فقد كله ذلك ومع
الهجاء: هذا عن هاشم إىل واعتذر نفسه فعاتب حديج، بن هاشم وبني بينه تجمع

م��ل��وم ف��غ��ي��ر ن��ف��س��ي ع��ل��ى رض��اك أت��ى وإن رض��اك م��ن��ي خ��ذ أه��اش��م
أدي��م��ي غ��ي��ر م��زق��ت وم��ا وع��رض��ي وال��دي ب��ال��ش��ت��م ج��اوزت م��ا ف��أق��س��م
ك��ري��م ك��ل ف��وق أراه ك��ري��م ف��أج��ارن��ي ه��اش��م ب��ح��ق��وي ف��ع��ذت
ح��ل��ي��م ل��ع��ي��ن ف��ي��ه ج��رح��ت وإن زل��ت��ي م��ث��ل ع��ل��ى أغ��ض��ى ام��رأ وإنَّ
ن��ج��وم71 أم��ام ن��ج��ًم��ا ب��ه ي��رون ك��أن��م��ا ح��ت��ى ال��ن��اس ف��وق ت��ط��اول
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وشعراءها مرص أدباء أن السيوطي فحدثنا مرص، بشعراء نواس أبي صلة أما
عمر بن بالحسن يُعَرف رجل بينهم وكان شعره، وكتابة نواس، أبي ملصاحبة تسابقوا

بقوله: نواس أبا فهجا شأنه، يُْعِيل أن فأراد الشأن ضعيف شاعًرا كان األجهري،

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

أهجوك؟ بماذا وقال: النوايس إليه فنظر صورة، الناس أوحش من الشاعر هذا وكان
وهل مخربك، وتقبيح منظرك، توحيش إىل تعاىل هللا سبقني وقد أصفك؟ يشء وبأي
معه من بعض له فقال كفاني. قد ما ومتكلًِّفا ربي، من سارًقا إال شيئًا قلت إن أكون

النوايس: فقال أفحمك. إنه إال هذا يقول ال حال، كل عىل اهجه املرصيني: من

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

الثالثة، الفتيان مع ولهوه نواس أبي دعابة قصة نواس أبي أخبار صاحب وحدثنا
مع اشرتك نواس أبا أن عىل يدلنا هذا كل هؤالء، أصحابه يف أنشده الذي الشعر وهذا

ومجونه. لهوه يف املرصي الشعب
شعره: جامع فيقول إلينا، تصل لم ولكنها مرص يف قيلت كثرية أشعار نواس ألبي
مرص دخل وقد الجن ديك ويروي العراق، أهل يعرفها ال قصائد بمرص نواس ألبي إن

منها: كثرية أشعاًرا للنوايس وجد أنه نواس: أبو تركها أن بعد

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

الشعر منها سقط وقد نواس أبي شعر يف رسالة وجد أنه األصفهاني حمزة وروى
أهل إىل تقع لم كثرية أشعاًرا للنوايس يروون املرصيني أن مع ومرص، بالشام قاله الذي
قد كان أباه أن وزعم نواس أبي لشعر حافظ حمص من رجل علينا وقدم قال: العراق،

مرص. يف أنشدها له قصائد عنه فكتب بحمص نواس أبا لقي
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أن عىل تدلنا كثرية روايات نجد منظور البن هانئ بن الحسن أخبار كتاب ويف
بن أحمد أن أعتقد ولكني الداية، بابن املعروف يوسف بن ألحمد صديًقا كان نواس أبا
بنحو نواس أبي وفاة بعد بمرص تُويفِّ الداية ابن ألن نواس؛ أبا يقابل لم هذا يوسف
الداية ابن عن روى حني منظور ابن إذن وهم فقد الطولونية. الدولة انتهاء بعد أي قرن؛
هو املعروف العباسيني كاتب يوسف بن أحمد كان وربما نواس، ألبي صديًقا كان أنه

اسميهما. لتشابه الداية؛ ابن وظنه منظور ابن فوهم نواس، أبي صاحب
وقد أخباره، صاحب ذكر كما سنة فيها مكث أن بعد مرص من نواس أبو خرج

أيًضا: النيل يهجو نراه ثم سابًقا، ذكرتها التي باألبيات واملرصيني مرص هجا

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

دائًما يذكر هو فمثًال قويٍّا، واضًحا مرص أثر نجد مرص، يف نواس أبي شعر ويف
ما تلقف موىس بعصا شعره شبه قد فنراه مرص، يف كانت التي وفرعون» «موىس قصة
رأى الخصيب عند مرة ألول دخل ملا نواس أبا إن قيل: فقد الشعراء. من غريه يقول
م تبسَّ أنشدوا فلما قبله، ينشدوا أن الخصيب من فطلب منه، أسن الشعراء من جماعة
ثم يأفكون، ما تلقف موىس عىص بمنزلة هي قصيدة األمري أيها أنشدك وقال: نواس أبو

يقول: وفيها الرائية، قصيدته أنشده

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

بقوله: أخرى مرة الخصيب ومدح

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

بقوله: والثورة الفتنة يف االستمرار من املرصيني وحذر

ب��ن��ص��ي��ب ن��اص��ٍح م��ن ف��خ��ذوا أال ن��ص��ي��ح��ت��ي م��ص��ر أه��ل ي��ا م��ن��ح��ت��ك��م
خ��ص��ي��ب ب��ك��ف م��وس��ى ع��ص��ى ف��إن ف��ي��ك��م ف��رع��ون إف��ك ب��اٍق ي��ك ف��إن
ش��روب ال��ب��الد ل��ح��ي��ات أك��وٍل ب��ح��ي��ٍة ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر رم��اك��م
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أن عىل يدل مما مرص، غري يف أنشده املعنى هذا يف شعًرا نواس ألبي أعرف أكاد وال
التماسيح، من به وما مراًرا النيل ذكر ثم نواس، أبي شعر يف مرص أثر من املعنى هذا

التماسيح. من به وما النيل، ير لم لشاعر يتأتى ال مرصي معنى وهو

أقاربه أحد نوال يف طمًعا الخزاعي عيل بن دعبل اء الهجَّ الشاعر أيًضا مرص عىل ووفد
فيها: التي بقصيدته أوًال دعبل ومدحه مرص، وايل الخزاعي هللا عبد بن املطلب

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

ينج ولم فغضب، ناله بما يرض لم ولعله أياًما به فمكث أسوان إقليم املطلب فواله
فيه: قال إذ هجائه؛ من املطلب

وم��س��ت��ق��ب��ل األف��اع��ي ح��م��ي��ا م��س��ت��ع��ذب أن��ت أم��ط��ل��ب
ي��ن��ب��ل��وا ف��ل��م ق��وًم��ا وش��رف��ت ض��ره��م ف��م��ا ق��وًم��ا وع��ادي��ت

يف تفكرت ما دعبًال: قابل كلما يقول املطلب وكان يعزله، أن إىل الوايل فاْضُطر
يف وهللا، تفكرت، وال إيل، الناس أحب كنت إال بأرسته.» جئنا كاثرونا «وإن قط: قولك

إيل.72 الناس أبغض كنت إال قوًما» «وعاديت قولك:
فانهزم فتحاربا، خلفه؛ ملن يسلمها أن يقبل فلم مرص، عن املطلب ُعِزل أنه وحدث

ذلك: يف دعبل فقال مكة، إىل يفر أن إىل واْضُطر املطلب

ض��ب��ة ب��ن��ي م��ول��ى ووق��ع��ة ال��ح��ري��ش س��ي��وف رأي��ت ف��ك��ي��ف
رغ��ب��ة73 م��ن ال��ح��ج ف��ي ل��ك وم��ا ك��ارًه��ا أس��ي��اف��ه��م ��ت��ك أح��جَّ

سعدت ولقد املطلب، بعد جاء الذي الوايل الحكم بن الرسي ضبة بني بموىل يريد
مرص عىل الشافعي إدريس بن محمد اإلمام بوفود ومائة وتسعني تسع سنة مرص
أحس أن بعد مرص قدم الشافعي إن وقيل موىس، بن العباس الوايل بن هللا عبد بصحبة
إىل بغداد من فهرب القرآن، بخلق القول إظهار يف الفتنة اشتدت فقد بغداد، يف بالرش

160



طولون ابن دخول إىل العباسيني قيام من

ناًرشا بها أقام فإنه مرص إىل الشافعي أجله من جاء الذي السبب يكن ومهما مرص،74
به.75 عرفت التي الخشابية بزاوية عمرو بجامع لالشتغال مالزًما وعلمه آلرائه

هشام بن هللا بعبد اجتمع الشافعي أن السيوطي ويحدثنا شاعًرا، الشافعي كان
يهتم كان فالشافعي ذلك ومع كثرية،76 أشياء العرب أشعار من وتناشدا السرية صاحب

يقول: كان وألنه بالشعر، اهتمامه من أكثر بالفقه

ل��ب��ي��د77 م��ن أش��ع��ر ال��ي��وم ل��ك��ن��ت ي��زري ب��ال��ع��ل��م��اء ال��ش��ع��ر ول��وال

الشاعرية روح ساعدت التي العوامل من مرص إىل الشعراء هؤالء مجيء كان
يحاولون كانوا املرصيني الشعراء بعض أن الجائز ومن منها، كمن ما وأيقظت املرصية
الجامع؛ املسجد يف املرصيون يجتمع كان كيف رأينا وقد الوافدين، الشعراء تقليد
مرص يف األدبية الروح نمو عىل يدل فهذا به، اهتموا وكيف نواس، أبي شعر الستماع

وتطورها.

راحلون مرصيون شعراء (5)

يف الثقافة من بحظ أخذوا ممن أو مرصيني، شعراء بظهور أيًضا العرص هذا يمتاز
اتصلوا حيث الخالفة؛ مقر إىل غادروها ثم األوىل، حياتهم من شطًرا فيها وقضوا مرص،
— متمرصين أو مرصيني الشعراء هؤالء نسمي أن نستطيع أننا ومع ورجاله، بالخليفة
لهم يعد فلم بها حلوا التي البالد بصبغة اصطبغ شعرهم فإن — التعبري هذا صح إن

املرصيني. من األدباء يعدهم ال ولذلك بمرص؛ صلة أية

تمام أبي

وكان صغري، وهو مرص جاء أنه شك فال ومولده، أصله عن قيل مهما تمام كأبي فشاعر
اآلالف مرص يف وحفظ مرص، يف والعلماء األدباء وجالس الجامع، املسجد يف املاء يسقي
وجعلته العرب، شعر من االختيار ملكة تهيئة عىل ساعدته التي والقصائد األراجيز من
شاع حتى مرص يف زال وما شعره، أول تمام أبو قال مرص ويف حماسته، منها يجمع
تمام أبو ومكث إليه،78 وأحسن فاستقدمه خربه املعتصم العبايس الخليفة فبلغ ذكره

حياته. أيام آخر حتى وخراسان بالعراق
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أكثر قىض كما فيها حياته من شطًرا قىض ولكنه املولد مرصي تمام أبو يكن لم
ويدَّعون يغالون بل منهم واحًدا يعتربونه فاملرصيون ذلك ومع عنها، بعيًدا حياته أيام
لنبوغه وذلك مرص؛79 فضائل أحد الكندي عده حتى به ويفخرون األكرب، شاعرهم أنه
املرصية املدرسة يف تخرَّج رجل أول ولعله أنشده، الذي الشعر وكثرة الواسعة وشهرته

القصائد. من الكبري العدد هذا له تُرَوى
شيئًا نعرف وال أخباره تصلنا فلم الغموض أشد غامضة مرص يف تمام أبي وحياة
الدروس هذه إىل استمع قد تمام أبا أن ظني عىل ويغلب عنهم، أخذ الذين أساتذته عن
الشافعي الوقت ذلك يف وكان بالفسطاط، الجامع املسجد حلقات يف تُلَقى كانت التي
يف علومهم يلقون ممن سعد، بن والليث الحكم عبد وابن السرية راوي هشام وابن
الخوالني ويحيى الطائي وامُلعىلَّ عفري بن سعيد أدرك قد تمام أبا ولعل الحلقات، هذه
الفرتة، هذه يف مرص شعراء من وغريهم الرساج ويوسف األكرب الجمل بن والحسني
فأنشد عنده الشعر ملكة نمت حتى هؤالء وِشْعر أولئك علوم من سمعه مما فاستفاد

عرصه. شعراء يُْخِمل أن به استطاع الذي الشعر هذا
والتاريخ لهيعة، بن بعياش اتصاله فهو مرص يف بالشعر تكسبه عن نعرفه ما وأول
القايض هو أباه وأن ٢٠١ه، سنة مرص يف الرشطة صاحب كان أنه إال عياًشا يذكر ال
عزل أن إىل ١٩٦ه سنة األوىل مرتني؛ القضاء ويل الذي الحرضمي عيىس بن لهيعة
تُويفِّ أن إىل منصبه يف وظل ،١٩٩ سنة املحرم يف أخرى مرة وليها ثم ١٩٨ه، سنة
الرواة ويذكر شيئًا، عنها نعلم وال أخباره انقطعت فقد عياش ابنه أما ٢٠٤ه، سنة

عياش: يف فهو الشعر قال ما أول تمام أبا أن

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

يقول: أن إىل

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

بينهما ما فسد أن إىل بعياش متصًال الشاعر وظل مكافأته، وأجزل عياش فأعطاه
التحول هذا سبب ندري وال عياش، مات حتى يهجوه وأخرى يعاتبه، حينًا الشاعر فنرى
مثقال مائتي عياًشا استسلف تمام أبا أن ربه عبد ابن يرويه ما إال الهجاء إىل املدح من
واعتذَر عليه فاعتلَّ غًدا. ويهجوك اليوم يمدحك شاعر «هو فقالت: زوجته فيه فشاور

أولها: التي بقصيدته تمام أبو فعاتبه حاجتَه.»80 يقِض ولم إليه

وت��ف��كُّ��ر ص��ب��اب��ة ن��ه��ب ف��ب��ق��ي��ُت ال��م��س��ت��ه��ت��ر ق��ل��ب��ي لُ��َه��يَّ��ا ص��دف��ْت

فيها: يقول والتي

يُ��ْف��ِط��ر ل��م ص��ائ��ٌم ب��ب��اب��ك أم��ل ول��ي ان��س��ل��خ��ا، ق��د واألض��ح��ى ال��ف��ط��ر
أش��ه��ر ل��ت��س��ع��ة ال��ُح��بْ��ل��ى ت��ت��وق��ع وإن��م��ا ن��داك، ي��ن��ت��ج ول��م َح��ول
أب��ح��ر ب��س��ب��ع��ة ل��ه أج��ي��ش م��دح ف��ي أغ��رق��ك واح��د ب��ب��ح��ر ل��ي ِج��ْش

لعل يدري ومن عياش، عند به سعوا القوم بعض أن تمام أبي شعر من ويفهم
أدى مما بينهما فأوقعوا باألمري؛ صلته عىل الشاب هذا حسدوا مرص شعراء بعض

يقول: أن إىل الشاعر

رك��ض��وا وم��ا أع��ُدوا م��ا ف��يَّ ي��أت��ل��وا ل��م وأح��س��ب��ه��م أق��واًم��ا ع��ن��دك أظ��ن
م��رض ح��ش��وه��ا ق��ل��وب ع��ن ن��واط��ق ش��زر ح��ش��وه��ا ب��ع��ي��ون ي��رم��ون��ن��ي
م��ف��ت��رض ال��ده��ر ع��ل��يَّ ح��ت��ى وال��ك��ظ��م غ��د وان��ت��ظ��ار ع��رض��ي ص��ي��ان��ة ل��وال
ح��ي��ض وه��م إال رق��اب��ه��م وال ف��ك��ري ع��ن ال��ش��ع��ر رق��اب ف��ك��ك��ت ل��م��ا
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منها قصائد بعدة الشاعر فهجاه نهائيٍّا، فسدت تمام وأبي عياش بني العالقة ولكن
قوله:

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

بقوله: أخرى مرة ويتوعده

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

بقصيدة هجاه بل املوت أمام يتورع فلم عياش مات أن إىل عياًشا يهجو وظل
منها:

ي��زي��ر ع��ل��ي��ه وض��ي��غ��م��ه��ا ع��ن��ه ق��ص��ائ��دي غ��ل ال��م��وت أك��ف ف��كَّ��ت
أس��ي��ر وه��و ال��م��وت أت��اه ح��ت��ى ع��ط��ف��ه ث��ان��ي ال��م��وت غ��ل زال م��ا
ب��خ��ور ب��ح��ره��ن ش��ع��ر ح��س��ن��ات س��وءات��ه ف��ي ن��زَّْه��ُت م��ا ب��ع��د م��ن
وال��خ��ن��زي��ر ال��ق��رد ف��ك��ان ن��ش��آ ط��رزه��ا م��ن ال��ت��ي ال��ل��ه خ��ل��ق��ة ي��ا

ما إال الوقت هذا يف مرص بشعراء تمام أبي عالقة عن شيئًا التاريخ لنا يحفظ لم
وما الوساطة: يف جاء وما الرساج،81 هاجى تمام أبا أن العمدة صاحب رشيق ابن رواه
الرساج يوسف يف يقول أن رشطه عن خرجت وال تمام أبي قضية الفصل هذا يف عدوت

وقته: يف مرص شاعر

وب��ال��ن��ح��ي��ب ب��ال��ب��ك��اء ل��ع��ول زه��ي��ر ع��ن ال��م��ق��اب��ر ن��ب��ش ف��ل��و
ال��ط��ب��ي��ب ب��ق��راط ت��ف��س��ي��ر ع��ل��ى ع��ي��اًال م��ع��ان��ي��ه ك��ان��ت م��ت��ى
ال��ق��ل��وب82 ري��ح��ان ع��ل��ي��ه ي��رف م��اء ل��ل��ش��ع��ر ي��زل ول��م وك��ي��ف

يوسف مرص شاعر بني الشعر يف فنية منافسة هناك كانت أنه هذا من ويُفَهم
عىل يأخذ فهو وشعره، فنه الرساج عىل يعيب كان تمام أبا وأن تمام، أبي وبني الرساج
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عليه يأخذ كما القدماء عند أي زهري؛ عند تُعَرف لم التي الفلسفية معانيه مرص شاعر
يرف الذي السلس كاملاء يجري تمام أبي نظر يف الشعر بينما شعره يف والتعقيد الغريب
هو النحو هذا عىل مرص شاعر ينقد الذي تمام أبا أن والغريب القلوب، ريحان عليه
استعماًال الشعراء أكثر ومن واللفظي، املعنوي التعقيد يف إغراًقا الشعراء أشد من نفسه

مرص؟ آثار من أثر هو تمام أبي فن إن نقول: أن نستطيع فهل للغريب،
بن هللا عبيد وهزم مرص قدم حني طاهر بن هللا عبد باألمري يتصل تمام أبا ونرى

منها: بقصيدة ومدحه ٢٢١ه، سنة بمرص الثائر الرسي

م��ائ��ل ك��ل ال��ه��وى ق��ص��د ع��ل��ى أق��ام��ت وق��ي��ع��ة ب��م��ص��ر ك��ان��ت ل��ق��د ل��ع��م��ري
وس��اح��ل83 ف��ض��اء م��ن ي��ل��ي��ه ق��د وم��ا ح��ول��ه ك��ان وم��ا األق��ص��ى ال��خ��ن��دق ع��ل��ى

قصيدته ذلك من العهد، هذا يف بمرص كانت التي الحروب يف شعًرا تمام أبو وأنشد
أربعة عام اآلخر ربيع من عرشة لثالث الثالثاء يوم ُقِتل الذي الوليد بن عمري رثاء يف
حفظه أثر ظهر قصيدة هذه ويف الحوف، أهل وبني بينه حرب يف ُقِتل وقد ومائتني،
املرصيني عادات نفس وهي الخدود، وَلْطم امليت عىل بكاء من الجاهلية ولعادات لألشعار

يوم. كل تشاهد وإنما املرصيون الشعراء إليها يرش لم التي

زي��دي ث��م ب��ك��ائ��ك ف��ي وزي��دي أع��ي��دي ُم��ْع��ِول��ة ال��ن��وح أع��ي��دي
ول��ل��خ��دود ل��ل��ن��ح��ور خ��وام��ش ح��اس��رات ن��س��اء ف��ي وق��وم��ي
ج��ودي ال��ث��ق��ل��ي��ن ألع��ي��ن وق��ال ال��رزاي��ا اب��ت��دع ال��ذي ال��خ��ط��ب ه��و
ال��ول��ي��د ب��ن ع��م��ي��ر ث��وى غ��داة ف��ت��اه��ا خ��راس��ان رزئ��ت أال
م��ف��ي��د ب��م��ت��الف رزئ��ت أال م��ن��ي��ل ب��م��س��ئ��ول رزئ��ت أال
ال��ص��ع��ي��د ح��ف��ر م��ن ح��ل��ل��َت ب��ح��ي��ث ح��الَّ وال��ج��ود ال��ن��دي إن أال
س��دي��د ردى ب��س��ه��م م��ن��يَّ��تُ��ه رم��تْ��ه َم��ِل��ك م��ن أن��ت ب��ن��ف��س��ي

القتال يف بالشجاعة فوصفه امليت ذكر إىل انتقل ثم ونحيبه بكائه يف واستمر
والسخاء: والجود

ال��ع��م��ي��د ل��ل��س��ن��د ف��ي��ك ب��ف��ق��د اع��ت��م��دن��ا ال��ث��الث��اء ي��وم وي��ا
ج��دود84 م��ن ف��ي��ن��ا أع��ث��رت وك��م ع��ي��ون م��ن ف��ي��ن��ا أس��خ��ن��ت ف��ك��م
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الكثري: املال يف يطمع وكان وإمالق فقر من فيه هو بما ذرًعا تمام أبو وضاق

س��ه��ل ط��ائ��ر وال س��ع��د ط��ال��ع ب��ال ب��وج��ه��ة م��ص��ر وج��ه ف��ي ط��ل��ع��ت ل��ق��د
وال��رج��ل ال��م��ط��ي��ة ب��ي��ن م��خ��ي��م��ة ه��م��ة وم��ذه��ب آم��ال وس��اوس
واأله��ل ب��ال��م��ال ُف��ج��ع��ت إذ ف��أم��ت��ع أق��م ول��م ح��وي��ت م��ال ف��ال ن��أي��ت
ب��ال��ق��ب��ل85 ال��ح��ول أش��ب��ه م��ا س��واس��ي��ة ب��زع��م��ه��م ك��رام أو ط��غ��ام ل��ئ��ام

خورجه بعد إليها حنَّ وإن فراقها عىل آسٍف غري مرص من يرحل أن إىل واضطر
بالفسطاط: إخوانه فذكر منها،

إخ��وان��ي وب��ال��ف��س��ط��اط ب��ال��رق��م��ت��ي��ن وأن��ا ال��ه��وى وب��غ��داد أه��ل��ي ب��ال��ش��ام
خ��راس��ان أق��ص��ى ب��ي ت��ش��اف��ه ح��ت��ى ص��ن��ع��ت ب��م��ا ت��رض��ى ال��ن��وى أظ��ن وم��ا
ب��ح��ل��وان86 ح��ل��ًوا ب��ه ع��ي��ش��ي ك��ان ق��د س��ك��نً��ا ل��ي ال��غ��رب��ي ب��األف��ق خ��لَّ��ف��ت

املوسوس ماني

ويُكنَّى القاسم بن محمد هو ذلك ا، تامٍّ اختالًفا تمام أبي عن يختلف آخر شاعر وهناك
الرجل هذا الجنون، من يشء بعقله كان ألنه املوسوس؛ بماني ويعرف الحسني، بأبي
يشء عىل نعثر لم إذ خرج؛ متى نعرف ولم مرص من خرج لكنه والنشأة، املولد مرصي
جماعة ولقيه السالم مدينة «قدم الشاعر هذا أن يحدثنا الفرج أبا أن غري أخباره من
أحد وصفه وقد وغريهما،87 األسدي الحسن وأبو عمار بن العباس أبو منهم شيوخنا من
من ببايل خطر قد له: فقال ملنادمته أحًدا طلب وقد طاهر، بن هللا عبد بن ملحمد األدباء
خفيف املؤانسني، ثقل من وبرئ املجالسني، إبرام من خال قد ثقل، بمنادمته علينا ليس

أمرته.88 إذا الوثبة رسيع أدنيته، إذا الوطأة
األدب كتب يف مبعثرة قليلة وأبيات جنونه، يف أخبار سوى الرجل هذا عن يصلنا لم
وبرع واللهو، الخمر مجالس ووصف بالغزل كلًفا كان الشاعر بأن القول عن تحملنا
كثريًا يحفظ وكان األطالل، وبقي الديار عىل فوقف بالقدم تأثر وقد الفنون، هذه يف
«مان» كان عمار:89 ابن قال عنه، يكتب وهذا عمار بن العباس ألبي ويرويه الشعر من
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يخالط ثم اليشء يف ينشد فكان غزله، الشعر رقيق حلوه، اإلنشاد مليح وكان يألفني،
قوله: البرصي للعريان فأنشدني جنبي إىل جالًسا يوًما وكان فيقطعه،

ي��ق��ف ل��م ال��ح��ب��ي��ب رأي��ت وق��د ت��ك��ف ل��م ال��ع��ي��ون أن��ص��ف��ت��ك م��ا

الحسني أبو فعارضه اكتب. قال: ثم ففعل، عيلَّ يمليها أن فسألته القصيدة، آخر إىل
فقال: نفسه، مانا يعني املرصي

ل��ط��ف م��ن ع��ه��دت ع��م��ا وح��ل��ت ب��ال��ن��ج��ف ال��دي��ار م��غ��ن��ى أق��ف��ز
األن��ف ع��ي��ش��ه��ا غ��ص��ن ان��ط��وى ل��م��ا م��ذم��م��ة ال��رض��ا ع��ن��ه��ا ط��وي��ت
ق��ذف ب��م��ع��رك إل��ه��ي خ��وف م��ن ال��ص��ب��اب��ة س��ك��رة ع��ن ح��ل��ل��ت
وال��خ��ذف ال��خ��دور ب��ن��ات م��ن��ي ي��ب��س��ت ف��ق��د ال��ص��ب��ا ورد س��ئ��م��ت
وط��ف ف��ي وال��ل��ح��ظ ق��وام ح��س��ن إل��ى ن��س��ب��ن ن��ه��د ع��ن س��ل��وت

ومائتني. وأربعني خمس سنة الرجل هذا وتُويفِّ

العرص ذلك يف الشعراء أشهر عن ملحة (6)

عفري بن سعيد

عثمان، بأبي ويُكنَّى األنصاري األسود بن يزيد بن مسلمة بن عفري بن كثري بن سعيد هو
بغداد إىل رحل ثم بمرص، الدينية علومه وأتمَّ ومائة، وأربعني ست سنة بمرص ُولِد
الليث عن الحديث فروى مرص إىل وعاد مالك اإلمام من املوطأ سمع حيث فاملدينة؛
وابن والنسائي، البخاري أخذ وعنه الثقات، املحدثني أحد وصار لهيعة، وابن سعد، بن
علم فدرس األدبية العلوم من وافر بحظٍّ وأخذ وغريهم،90 قتيبة بن وبكار الحكيم عبد
ذلك يف وكان واملثالب، واملناقب ووقائعها، ومآثرها العرب أيام وحفظ والتاريخ األنساب
ينزف وال مجالسته، من تمل ال البيان، حسن اللسان فصيح أديبًا «وكان كبريًا عامًلا كله
يقول: طاهر بن هللا عبد وكان منه.»91 للعلوم أجمع تُْخِرج لم مرص إن ويقال علمه،
وبجانب عفري.»92 وابن والهرمني، النيل، أشياء: ثالثة الدنيا عجائب من بمرص «رأيت
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أن زوالق ابن حدثنا فقد الجواب، حارض البديهة، رسيع ذكيٍّا الشاعر كان كله هذا
بن سعيد وبحرضته الهواء بقبة جلس ومائتني عرشة سبع سنة مرص قدم ملا املأمون
رأى فلو ﴾ ِمْرصَ ُمْلُك ِيل ﴿أََليَْس يقول: حيث فرعون؛ هللا لعن املأمون: فقال عفري،
وجل عز — هللا فإن هذا، تقل ال املؤمنني، أمري يا عفري: بن سعيد فقال وخصبها! العراق
أمري يا ظنك فما يَْعِرُشوَن﴾ َكانُوا َوَما َوَقْوُمُه ِفْرَعْوُن يَْصنَُع َكاَن َما ْرنَا ﴿َوَدمَّ قال: —

بقيته؟!93 هذا هللا دمره بيشء املؤمنني
بني ذكًرا له أجد لم ولكني مرص، قضاء ويل عفري ابن أن السيوطي:94 ويحدثنا
العسقالني، حجر البن مرص قضاة عن اإلرص رفع يف وال الكندي، كتاب يف القضاة
ويثقون الفقهية، املسائل من كثري يف إليه يرجعون وكانوا للقضاة، صديًقا كان ولكنه
ذكرها، مر التي الحرس أهل قضية يف التحكيم إليهم ُجِعل الذين أحد كان كما بشهادته،
هللا عبد إن قيل فقد ومائتني، عرشة اثنتي سنة مرص قايض اختيار يف رأي له كان كما
فطلب عفري، بن سعيد بينهم كبري عدد فحرض مرص، أهل وجوه بإحضار أمر طاهر بن
الفقيه فرج بن أصبغ بعضهم فرشح بينهم، من قاضيًا يختاروا أن طاهر ابن إليهم
بذيء الرجل هذا وصفت، كما الرجل هذا ليس وقال: عفري، بن سعيد فعارضه العالم،
يف يحرض أن أمر األمري إن فقال: أصبغ فقام وصفه. يف سعيد وسجع اللسان، طويل
ندرك أن نستطيع الحديث هذا من الكهنة.95 وال الشعراء ال العلم وأهل الفقهاء مجلسه

بذلك. خصومه وهجاه بالشعر، معارصيه بني ُعِرف عفري ابن أن
االضطرابات كل يف الشعر وأنشد عهده، يف كانت التي بالحوادث عفري ابن اتصل
وسنة ومائة وستني ثماٍن سنة بني منها كان ما سيما ال ذاك، إذ مرص يف كانت التي
شعره من صوًرا ذكرنا وقد العربية، العصبية روح شعره يف ظهر وقد ومائتني، تسع

ذلك. يف
العطاء، بقصد أمريًا يمدح ولم رئيًسا، يتملق لم النفس كريم رجًال عفري ابن وكان
املطلب الوايل هجا قد نراه ذلك، من بالعكس بل الشعراء، من كغريه بشعره يتكسب فلم

الوايل.96 قتله الذي األنصاري برش أبا ورثا هاشم، بن هبرية معارضه ومدح الخزاعي
أن نستطيع ال صغرية، قصرية مقطعات هي وإنما الرجل هذا شعر كل يصلنا لم
أرقى عفري ابن رثاء «إن «جيست»: األستاذ قال كيف أدري وال شاعريته، منها نعرف
كغريه «جيست» األستاذ ولكن وأجمله»!97 الكندي كتاب يف العربي الشعر إليه وصل ما
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يف وثقافتهم علمهم بلغ مهما العربي الشعر يتذوقوا أن يستطيعون ال املسترشقني من
الحياة أللوان وخاضع فيها، هم التي بالبيئة متأثر الفني ذوقهم ألن العربية؛ العلوم
يأتي ال والذوق العربية، والحياة البيئة عن االختالف تمام تختلف وهي يحيونها، التي
الحياة، رضوب من بالناقد يحيط ملا يشء كل قبل خاضع هو بل فقط والدرس بالعلم
حكيًما حكمه، يف دقيًقا يكون وقد بلغته أُنِْشد شعر عىل يحكم أن يستطيع فاملسترشق
ثم الشعر، هذا بيئة من لبعده عربي؛ شعر عىل يحكم أن يستطيع ال ولكنه نقده، يف
عندي وهي الصغرية، القصرية املقطعات بهذه الشاعر عىل حكم قد جيست األستاذ إن
وإال قالها، بقصيدة شاعر عىل يحكم ال فالناقد وجماله، الشعر رقة ترينا ألن تكفي ال
مروان منهم سخر حتى قاله لبيت آخر عىل شاعًرا يفضلون كانوا الذين كالقدماء كنا
الناس، أشعر وهللا زهري وقال: لزهري، شعًرا يروي كان إنه قيل فقد حفصة، أبي بن
القيس امرؤ وقال: القيس، المرئ أنشد ثم الناس، أشعر األعىش وقال: لألعىش، أنشد ثم

الناس. أشعر وهللا والناس وقال: ضحك ثم الناس، أشعر
ثًا محدِّ عامًلا كان فقد فحسب، شاعًرا يكن لم عفري ابن فإن يشء من يكن ومهما
لعلمه، فنه أخضع إذا شعَره األحيان من كثري يف يُْفِسد الرجل علم أن وأظن وفقيًها،
يخضع العالم الشاعر ألن النظم؛ من القريب الشعر إىل الطبيعي الشعر من ويخرجه
فهنا لفنه علمه يُْخِضع أن استطاع إذا أما وشعوره، لعواطفه يخضع مما أكثر لعقله

آخر. شعر يدانيه ال الذي القوي الفني الشعر نتذوق أن نستطيع
ومائتني.98 وعرشين ست سنة الذهبي قال كما عفري بن سعيد وتُويفِّ

الطائي امُلعىلَّ

يسمح ال بقدر إال املؤرخون عنه يتحدث ولم قليًال، شيئًا إال الشاعر هذا عن نعرف ال
من يبلغ لم ولكنه عفري، البن معاًرصا كان أنه نعرفه ما وكل شخصيته، نعرف أن لنا
الوالة، مدح فقد به، والتكسب الشعر إىل انقطع أنه إيلَّ ويُخيَّل صاحبه، بلغه ما العلم
الشعراء من كغريه فكان أعداءهم، وهجا سياستهم، عن ودافع جميًعا، بهم واتصل
بعده، يأتي من يمدح الوايل ُعزل فإذا الوايل يمدح فكان بشعرهم، املتكسبني املادحني
«املغرب كتابه يف سعيد ابن ويحدثنا الرسي، وابن الخزاعي املطلب يمدح رأيناه وقد
اتصل قد يكون أن الجائز فمن نواس،99 أبا عارص ممن امُلعىلَّ أن املغرب» أخبار يف
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يصلنا لم إذ االتصال؛ هذا مدى تماًما نعلم ال ولكنا مرص، عىل هذا وفد ملَّا نواس بأبي
: للُمعىلَّ الشهرية األبيات هذا سعيد ابن ويروي أخبارهما، من يشء

ب��ع��ض إل��ى ب��ع��ض م��ن ج��م��ع��ن ال��ق��ط��ا ك��ُزغ��ب بُ��ن��يَّ��ات ل��وال
وال��ع��رض ال��ط��ول ذات األرض ف��ي واس��ع م��ض��ط��رب ل��ي ل��ك��ان
األرض ع��ل��ى ت��م��ش��ي أك��ب��ادن��ا ب��ي��ن��ن��ا أوالدن��ا وإن��م��ا
ال��غ��م��ض100 م��ن ال��ع��ي��ن أش��ف��ق��ت ب��ع��ض��ه��م ع��ل��ى ال��ري��ح ه��ب��ت إن

ربه عبد ابن ورواها 101، امُلعىلَّ بن لحطان ينسبها حماسته يف تمام أبا ولكن
األخذ إىل أميل كنت وإن األبيات هذا ملن أجزم أن أستطيع وال 102، امُلعىلَّ إىل منسوبة

. للُمعىلَّ معاًرصا كان ألنه تمام؛ أبي بقول
القليلة األبيات هذه ولعل ومجون، لهٍو صاحب كان الطائي امُلعىلَّ أن إيلَّ ويُخيَّل
كثري يرشبها كان كما الخمر يرشب كان امُلعىلَّ أن تؤيد األغاني يف الفرج أبو رواها التي

بقوله: الخمر يذكر فهو الشعراء من

وب��ك��وز م��ت��رع ب��ك��أس واش��رب ال��ن��ي��روز ص��ب��ح��ة ص��ب��وح��ك ب��اك��ر
وم��رم��اح��وز103 ن��س��ري��ن آس ن��واره ع��ن إل��ي��ك ال��رب��ي��ع ض��ح��ك

األكرب الجمل

بشهرة تمتع فقد العرص هذا شعراء طليعة يف ويعد السالم، عبد بن الحسني اسمه
وتلقى ومائة، سبعني سنة ولد والقضاة، األمراء من بكثري واتصل الشعر، دولة يف فائقة
شيئًا نعلم وال عنه، وأخذ الجمل صحبه مرص، عىل الشافعي وفد إذا حتى بمرص العلم
ابتغاء وغريهم الوالة فمدح بشعره، يتكسب كان أنه سوى أيًضا، الرجل هذا حياة عن
التي مدائحه وأكثر طاهر، بن هللا عبد مدح كما بمرص، املأمون مدح فقد والهبات، األموال
عىل شعره يعرض الشاعر وظل الليث، أبي بن محمد القايض مدح يف أنشدها وصلتنا
فاتخذه به وُخصَّ طولون، بن بأحمد اتصل ثم به، فاتصل املدبر ابن كان حتى األمراء
النفس،104 ودناءة الثوب وقذارة الطعام، يف رشه الجمل عن وُعِرف ونديمه، شاعره
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يف يقول الجمل نجد أننا حني يف الصفات، بهذه يونس ابن نعته كيف أدري ولست
قصائده: إحدى

وري��ا ش��ب��ًع��ا ال��ق��ن��اع��ة ك��ف��ت��ك ال��ل��ئ��ام أك��ف أظ��م��أت��ك إذا
ال��ث��ري��ا ف��ي ه��م��ت��ه وه��ام��ة ال��ث��رى ف��ي رج��ل��ه رج��ًال ف��ك��ن
أب��ي��ا ي��دي��ه ف��ي ب��م��ا ت��راه ث��روة ذي ل��ن��ائ��ل أب��يٍّ��ا
ال��ُم��ح��يَّ��ا105 م��اء إراق��ة دون ة ال��ح��ي��ا م��اء إراق��ة ف��إن

الجمل وُعِرف يفعلون، ال ما يقولون الذين الشعراء من كان الجمل أن الجائز ومن
قال: األصغر الجمل عن حديثه يف سعيد ابن فإن بذلك، له وُشِهد الظرف، من بيشء

منحاه.106 والتطايب الظرافة يف ينحو وكان اسمه، وكذلك األكرب كلقب لقبه
السالم عبد بن الحسني أن روي فقد بالهجاء، عرف فقد باملدح الجمل عرف وكما
وأدخل الدخول، من الحاجب يمكنه فلم بمرص، الخراج عامل وهب بن سليمان إىل بكَّر
سليمان إىل وأرسل صربًا، الجمل يستطع فلم وحمدويه، شعوة ابن هما آخرين شاعرين

منها: أبياتًا

وج��ي��ه ه��ن��اك وج��ه ع��ن ف��ال ـ��خ ال��ش��ي��ـ ع��ن ح��ج��ب��ن��ا ل��ئ��ن ول��ع��م��ري
ب��ن��ي��ه ل��ط��ام ح��ول��ه ال��ذي ر ال��ن��ز ال��ت��اف��ه ط��ع��ام��ه ع��ن وال ال،
وال��ت��م��وي��ه ال��ت��ب��ري��ق وذاك ـ��خ وال��م��س��ـ ال��خ��س��ف ع��ن ب��ه ح��ج��ب��ن��ا ب��ل
ي��ج��زي��ه107 إذا ع��ن��ا خ��ي��ر ك��ل ف��ظٍّ��ا ل��ك ح��اج��بً��ا ال��ل��ه ف��ج��زى

هذا وتُويفِّ العرص، ذلك يف بمرص كانت التي الحوادث عن كثرية أبياتًا له روينا وقد
الهجرة. من ومائتني وخمسني ثماٍن سنة الشاعر

هوامش

ص١٢٧. للكندي: الوالة (1)
ص١٤٥. الكندي: (2)

بعدها. وما ص١٥٥، الكندي: يف الجروي ثورة نجد (3)
الحكم. بن الرسي وهو ضبة بني موىل (4)
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املأمون. قائد حسني بن طاهر هو (5)
التاج. بمعنى (أفرس) فارسية كلمة ُمعرَّب الفسار: (6)

١٩٠٦م. سنة السعادة مطبعة طبع ص٣١١ ج٢، البلدان: معجم (7)
بعدها. وما ص٤٠٢، الكندي: (8)

ص٤٢٦. الكندي: (9)
ص٣٩٩. الكندي: (10)
ص٤٠١. الكندي: (11)

ص٣٩٧–٣٩٩، للكندي: والقضاة الوالة بكتاب الحرس أهل قضية راجع (12)
ص٤١٣–٤١٥. ومن

ص٤٢٣. الكندي: (13)
ص٤٥٧. للكندي: الوالة (14)

األييل. سعيد بن هرون هو (15)
الحكم. عبد بن هللا عبد بن محمد هو (16)

هللا إال إله ال بالفسطاط: املساجد عىل يكتب أن الليث أبي ابن القايض أمر (17)
ذلك. إىل البيت هذا يف أشار فالشاعر املخلوق، القرآن رب

ص٥٤٢–٤٥٣. الكندي: (18)
رشحه. (19)

ص٤٦١. الكندي: (20)
ص٤٥٢. للكندي: القضاة (21)

املرصية. الكتب بدار خطية نسخة زوالق، البن املرصي سيبويه أخبار (22)
.١٥٢-١٥٣ الكندي: (23)

الرحمانية). (املطبعة ص١٨١ ج٢، اآلداب: زهر (24)
للسيوطي: املجالس وتحفة الرحمانية)، (املطبعة ص١٨١ ج٢، اآلداب: زهر (25)

ص٣٥٥.
املجوس. نار وخدم للهند النار بيت قومة هرابذة، مفرد كزبرج ِهْرِبذ: (26)

ص٤٠٠. والقضاة: الوالة (27)
ص٢٠١. الكندي: (28)

ص٣٨٠-٣٨١. الكندي: (29)
الوقت. ذلك يف الرشطة ويل الذي الهنائي كامل هو الهنائي: (30)
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الهنائي. بعد الرشطة ويل الذي رصد بن معاوية هو الباهيل: (31)
ص١٤٢-١٤٣. الكندي: (32)

ص١٨٧. الكندي: (33)

ص١٦٠. الكندي: (34)
ص١٧٩. ج٢، الفريد: العقد (35)

والهوان. الذل الخسف: (36)
برأه. األمر: من أعفاه (37)

األسود. الكثيف الشعر الوحف: (38)
يولد. ما أول الظبي ولد مثلثة: الخشف (39)

اليشء. إىل نظر واستحار: ويحتار يحار حار (40)
بالعني. دار ما محجر: لجمع محاجر (41)

والعينني. الحاجبني شعر كثرة الوطف: (42)
اإلثم. الوكف: (43)

ص١٧٩. ج٢، الفريد: العقد (44)
ص١١٠. ج١، املقريزي: (45)
ص٢٦. ج٢، املقريزي: (46)
ص٢٩. ج٢، املقريزي: (47)

ص١١٣. الكندي: (48)

ص١١٣. الكندي: (49)

ص٣٣٩. الكندي: (50)
ص٤٠٠. رشحه: (51)

ص٦١. ج٢، الزاهرة: النجوم (52)
ص١٩٢. ج٢، رشحه: (53)

اختالف مع ص١٨١ للكندي: الوالة كتاب يف األبيات هذه وردت وقد رشحه، (54)
بن هللا لعبد األمان طلب مع األبيات هذه أرسل طاهر ابن أن روى الكندي ولكن يسري،

عنه. تحدثنا الذي الرسي
ص٢. ج٢، الزاهرة: النجوم (55)

ص٢. ج٢، الزاهرة: والنجوم ص١٥٦، ج١، الفريد: العقد (56)
ص٢. ج٢، النجوم: (57)
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٢١٠ه. سنة وحوادث الطربي تاريخ (58)
املرصية. الكتب بدار خطية نسخة نواس أبي أخبار (59)

ص٣٣٧. للسيوطي: املجالس تحفة (60)
.١٣٢٢ سنة مرص طبع ص٧٧، نواس: أبي ديوان (61)

ص٢٣١. ج١، املقريزي: خطط (62)
ص٢٣٧. منظور: البن نواس أبي وأخبار ص٨٠، نواس: أبي ديوان (63)

ص٧٨. نواس: أبي ديوان (64)
ص٨٠. رشحه: (65)

ص١٨٢. الديوان: (66)
ص١٣٨. نواس: أبي ديوان (67)

ص١٣٩. رشحه: (68)
ص١٢٧-١٢٨. نواس: أبي ديوان (69)

ص١٣٩. نواس: أبي ديوان (70)
ص١٢٦. رشحه: (71)

األغاني. كتاب من ص٤٨ ج١٨، بمرص: دعبل أخبار تراجع (72)
ص١٦١. للكندي: والقضاة الوالة (73)

ص٤٤. األدباء: محارضة هامش عىل مطبوع األوراق ثمرات (74)
ص١٤٠. ج٤، دقماق: البن األمصار عقد لواسطة االنتصار (75)

ص٣٠٦. ج١، املحارضة: حسن (76)
الشافعي. عن آنًفا كتبناه ما راجع (77)

ص٣٢٢. ج١، للسيوطي: املحارضة حسن (78)
تاريخ. ٤٢٢ رقم املرصية، الكتب بدار خطية نسخة للكندي مرص فضائل (79)

ص١٤٤. ج١، الفريد: العقد (80)
ج١. ص٦٩، العمدة: (81)
ص٢٥. الوساطة: (82)

ص١٨١. للكندي: الوالة (83)
نظارة ترخيص جمال محمد (طبعة تمام أبي وديوان ص١٨٦، الكندي: (84)

ص٢٠٤. األرب: نهاية من الخامس والجزء (٤١٣ نمرة املعارف
ص٤٢١. تمام: أبي ديوان (85)
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ص٣٢٣. رشحه: (86)
ص٨٤. ج٢٠، األغاني: (87)

ص٢٩٢. ج٢، خلكان: ابن ذيل (88)
ص٨٤. ج٢٠، األغاني: (89)

املحدثني باب يف للعمري األبصار ومسالك متفرقة، مواضع يف املحارضة حسن (90)
املرصية). الكتب بدار مخطوطة (نسخة
ص٧٤. ج٤، التهذيب: تهذيب (91)

ص٦٨. للهمداني: البلدان (92)
.(٦٦٩ رقم األزهر بمكتبة خطية (نسخة زوالق البن وأخبارها مرص فضائل (93)

ص١٦٨. ج١، املحارضة: حسن (94)
ص٤٣٤. للكندي: القضاة (95)

ص١٥٦. الكندي: (96)
ص٤٣. الكندي: (97)

املرصية. الكتب بدار خطية نسخة للذهبي اإلسالم تاريخ (98)
ص١٠١. املغرب: (99)

رشحه. (100)
.١٩١٣ سنة السعادة مطبعة ص١٠١ الحماسة: ديوان (101)

ص٣٦٤. ج١، الفريد: العقد (102)
ص١٢٧. ج١٧، األغاني: (103)

ص٢٦. ج٤، لياقوت: األدباء معجم (104)
رشحه. (105)

ص١٠٢. املغرب: (106)
ص٤١. ج١، الفريد: العقد (107)
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الثالث الفصل

الطولونينيواإلخشيديني عهد يف الشعر

اضمحل العباسية الدولة أن عرفنا إذا األدبية قيمته العرص لهذا نقدر أن نستطيع
حكامها، إىل فيها األمر صار صغرية دويالت إىل وانقسمت سلطانها، وفقدت أمرها،
خطبة يقطعون الوالة كان ما كثريًا بل الخطبة، يف الدعاء إال العبايس للخلفية يبق ولم
فيما األمراء وتنافس دويلته، شئون يف مستقالٍّ دويلة كل أمري فصار العبايس، الخليفة
األمراء فشجع كلمته، وتُعَىل فضله، يُعَرف أن أمري كل وأراد حروب، بينهم فكان بينهم،
لنرش وسيلة الشعراء من األمراء واتخذ عليه، يفدوا أن العلماء إىل أمري كل وحبب العلم،
خدمة يف الشعراء وتنافس والهبات، باألموال الشعراء فأغروا نفوذهم وازدياد سلطانهم
اإلقليمي الشعر ظهور وابتدأ كبرية، شعرية نهضة اإلسالمية األقطار يف فكانت األمراء،
ومميزات املختلفة، األقاليم عنارص الشعر يف ظهر إذ — كذلك نسميه أن صح إن —
فيه، أُنِْشد الذي الشعر إقليم كل وحفظ شعراء، إقليم كل يف وأصبح املتباينة، الدول
يقصدون الشعراء صار النابض، وقلبها األدبية الحياة مركز هي بغداد كانت أن فبعد
متفرقة األدبية النهضة وأصبحت قبل، من بغداد يقصدون كانوا كما املختلفة األقاليم
هو ونواًال عطاءً األمراء وأكثر األمصار، مختلف إىل العلمية الرحالت وكثرت األقاليم، يف

والعلماء. الشعراء وفود من حظٍّا أعظمهم
الهدايا، ويهبون الكثرية، األموال يعطون وبذخ، كرم أهل بمرص الطولونيون وكان
فكوَّنوا ووصلوهم، وقربوهم واألدباء، الشعراء واستقدموا طارق، لكل السمط ويمدون
مرص، يف الحياة هذه فأنتجت العباسيني، خلفاء ببالط يكون ما أشبه أدبيٍّا بالًطا حولهم
الدهر يجود أن قلَّ الشعراء من عدد مرص يف واجتمع كثريًا، شعًرا الطولونيني، أيام
أنه املقريزي عنه نقل إذ عددهم؛ يف النابليس عثمان عمرو أبو القايض بالغ حتى بمثلهم
عرشة اثنتي قدر كتابًا رأيت بالجزيرة»: الحصن اتخاذ يف السرية «حسن كتابه يف قال
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أسماء كان فإذا قال: طولون. بن ألحمد الذي امليدان شعراء فهرست مضمونة كراسة
مبالغة من القول هذا يف ما ومع شعرهم؟!1 يكون كم كراسة، عرشة اثنتي يف الشعراء
املتكسبون، الشعراء بذلك فكثر الشعراء من كبريًا عدًدا حولهم جمعوا طولون بني فإن
بن أحمد بني كان الذي الخالف يف فمثًال الشعراء، شعر يف ظهر إال أمًرا األمري يأت فلم
دافعوا قد طولون ابن شعراء نجد ومائتني وستني تسع سنة العبايس واملوفق طولون
قاله ما ذلك من وحربه، بجهاده وأمر العهد، والية عن املوفق خلع ألنه ومدحوه؛ عنه

عمرو: بن قعدان

وإس��الم دي��ن ع��ن ال��دي��ن ب��ه ي��زه��و ك��م��ا األم��ي��ر ط��ول��ون ب��اب��ن ال��ه��دى ط��ال
م��ح��ج��ام غ��ي��ر م��اٍض ال��ه��ول ع��ل��ى م��ن��ه ي��ق��دم��ه��ا ال��ف��س��ط��اط م��ن ال��ج��ي��وش ق��اد
وأع��الم راي��ات ب��ي��ن م��ك��ام��ن م��ق��ان��ب��ه ف��ي ل��ل��م��ن��اي��ا ج��ح��ف��ل ف��ي
ح��ام ب��ن��ي م��ن أس��ود وس��ود ب��ي��ض غ��ط��ارف��ة س��ام ب��ن��ي م��ن ب��ه ي��س��م��و
ب��ب��ه��رام أو ي��ف��ت��ه ل��م ب��ال��م��ش��ت��ري م��ع��ل��ق��ة2 ك��ن��داج ب��ن��ي روح أن ل��و
َص��ْم��َص��ام ال��ل��ه س��ي��وف م��ن ب��ص��ارم خ��ل��ي��ف��ت��ن��ا وال��دن��ي��ا ال��خ��الف��ة ح��اط
ال��الم ف��ي ال��خ��ي��ل ب��ده��م األم��ي��ر م��ع ل��ه ن��اص��ري��ن ه��ب��وا ال��ن��اس، أي��ه��ا ي��ا
ل��ص��يَّ��ام ب��م��ق��ب��ول ال��ص��ي��ام وال ب��ج��ائ��زة م��ص��ل��ي��ك��م ص��الة ل��ي��س��ت
ال��دام��ي3 ال��ق��ن��ا ب��أط��راف اإلم��ام ع��ن ذبَّ��ك��م ال��م��ي��م��ون ال��س��ي��د ي��رى ح��ت��ى

الهذيل: خليفة بن منصف الشاعر وكقول

ت��ت��ع��ل��ق ال��ورى ك��ل ب��ه��ا غ��رر أف��ع��ال��ه ال��ذي ال��دن��ي��ا غ��رة ي��ا
ال��م��ش��رق ح��واه وم��ا وال��رق��ت��ي��ن وث��غ��ره��ا ال��ش��ام ع��ل��ى األم��ي��ر أن��ت
م��ت��ش��وق ف��ؤاده إل��ي��ك ك��ل وح��ج��ازه��ا وب��رق��ة م��ص��ر وإل��ي��ك
األخ��رق وال��ح��س��ود ل��ع��بً��ا «إس��ح��اق» وخ��ل��ي��ل��ه «ص��اع��د»4 ال��خ��الف��ة ه��ت��ك
ت��خ��ل��ق اإلم��ام خ��ذل م��ن ب��ن��ج��ي��ع ف��ل��ي��ت��ه��ا ال��م��ن��ون ب��ي��ض أس��ي��اف��ن��ا
ت��ف��رق ال��ح��ت��وف م��ن��ه ب��م��ه��نَّ��د دون��ه م��ن ض��اربً��ا وت��ص��ب��ح ت��م��س��ي
ي��ل��ح��ق5 ال��ح��ف��ي��ظ��ة وذو و«ال��الذق��ي» «ت��ي��ت��ك» وال��م��ق��دم «س��ع��د» ي��ت��ل��وك
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كنداج بن إسحاق لحرب خمارويه خرج طولون بن أحمد بن خمارويه أيام ويف
رأى» من «رس بلغ حتى خمارويه وتبعه كنداج ابن فهزم ومائتني وسبعني ثالث سنة

املريمي: يحيى بن القاسم فمدحه

ال��ع��س��ر واف��ت��ق��ر ال��ج��ور ع��ن��ا ف��ش��رد ب��يُ��ْم��ن��ه األم��ي��ر ال��ج��ي��ش أب��و أت��ان��ا
م��ص��ر أظ��ل��م��ت ل��ق��د وإش��راًق��ا ض��ي��اءً اك��ت��س��ت ب��ه ال��رق��ت��ي��ن أرُض ي��ُك ف��إن
ال��ن��ص��ر ي��ق��دم��ه ال��ن��ي��ل ك��ع��رض ب��ج��ي��ش ن��ح��وه س��ار إذ إس��ح��اق ب��ه ف��س��اِئ��ْل
ال��ج��س��ر ع��ق��د إذ ال��ع��ق��د ض��ع��ي��ف وأض��ح��ى ب��ب��ال��س األم��ي��ر ق��ي��ل إذ ف��أب��ل��س
ال��ح��م��ر أع��الم��ه ال��ح��م��ر ال��م��ن��اي��ا أرت��ه م��ق��ب��ًال ك��ن��داج اب��ن ال��ج��ي��ش رأى ول��م��ا
وك��ر ل��ه م��ا ط��ائ��ر ب��الد ب��ك��ل ك��أن��ه ارت��ي��اع ذا ش��دي��ًدا ف��ولَّ��ى
واألْس��ر ال��ق��ت��ل ج��م��ع��ه ف��ي س��اءه ل��ق��د ب��ن��ف��س��ه ال��ن��ج��اُة إس��ح��اَق س��رَّ ل��ئ��ن
ج��ب��ر6 ل��ه��ا م��ا ك��س��رة ك��س��رت��ه ف��ق��د ه��ذه ب��ع��د م��ن ب��ال��ع��ي��ش ي��غ��ب��ط��ْن ف��ال

فيه وقال خمارويه، مدح يف شعره املريمي معاوية بن يحيى بن القاسم خص وقد
فقال: مرص عن يرحل أن مرة ُسِئل حتى مدائحه كل

األرض��ا7 م��ال ال��ذي وال��ن��ي��ل ال��ج��ي��ش أب��و ب��ه��ا غ��دا ب��الد ع��ن رح��ي��ل��ي وك��ي��ف

سنة العباسيني حكم إىل أخرى مرة مرص وتعود الطولونيني، دولة تدول كادت وما
أيامهم عىل ويأسفون الطولونيني، يرثون الشعراء رأينا حتى ومائتني وتسعني اثنتني
هنا؛ أثبتها أن أرى قصيدة يف تاريخهم ينظم القاص سعيد هو شاعًرا نجد بل الزاهرة،

ومنشآتهم: الطولونيني بأفعال إشادة من فيها ملا

ال��ص��ب��ر ي��د أس��ل��م��ت��ه ح��ت��ى ي��ْج��ر ول��م ن��ح��ر إل��ى س��ْح��ر ب��ي��ن م��ا دم��ُع��ُه ج��رى
األس��ر م��ن األس��ي��ر أنَّ ك��م��ا ي��ئ��نُّ ال��ح��ش��ا خ��ام��ر ل��ل��ذي وق��ي��ًدا وب��ات
ج��م��ر ع��ل��ى ويُ��ض��ِح��ي ج��م��ر ع��ل��ى ي��ب��ي��ت أس��ى ذا ك��ان م��ن ال��ص��ب��ر ي��س��ت��ط��ي��ع وه��ل
غ��در ذو وال��ده��ر األي��ام، م��ن وغ��در ص��ب��ره يُ��ض��يِّ��ْع��ن أح��داث ت��ت��ابُ��ُع
ال��ظَّ��ْه��ر ب��ق��اِص��م��ة وال��دن��ي��ا ال��دي��ن ذوي وج��دع��ه��ا األن��وف رغ��م ع��ل��ى أص��اب
ال��زه��ر واألن��ج��م ط��ول��ون ب��ن��ي ب��ف��ق��د أه��ل��ه��ا وم��ص��ب��اح ال��دن��ي��ا زي��ن��ة ط��وى
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ِح��ْج��ر ذي ك��ل ع��ل��ى ت��خ��ف��ى ال أح��ادي��ث وم��ن��ع��ة ِع��زٍّ ب��ع��د وأض��ح��وا ف��ب��اُدوا
وت��ر ع��ل��ى ي��ب��ي��ت ال ال��م��َح��يَّ��ا ج��م��ي��ل م��اج��ًدا أح��م��د ال��ع��ب��اس أب��و وك��ان
ال��ق��در ل��ي��ل��ة ع��ص��ره ف��ي وإش��راق��ه��ا ل��ح��س��ن��ه��ا ك��ان��ت ال��ده��ر ل��ي��ال��ي ك��أن
وال��غ��ْف��ر ال��س��م��اك��ي��ن ب��ي��ن ُم��ح��لِّ��ق��ٌة ِه��م��ة ط��ول��ون اب��ن ف��ض��ل ع��ل��ى ي��ُدلُّ
األم��ر م��ن ب��ال��ج��ل��يِّ ع��ن��ه ي��خ��بِّ��ُر ع��دال��ة ذا ش��اه��ًدا ت��ب��غ��ي ك��ن��ت ف��إن
ال��ه��ذر ال��م��ن��ط��ق ع��ن ي��غ��ن��ي م��س��ج��د ل��ه ي��ش��ك��ر خ��ط��ة ال��غ��رب��ي ف��ال��ب��ج��ب��ل
ال��غ��م��ر وال ب��ال��ض��ن��ي��ن ال وب��ان��يَ��ه ب��ن��اءه أن األل��ب��اب ذوي ي��دل
وال��ص��خ��ر وال��ج��ص ال��م��س��ن��ون وب��ال��م��رم��ر وع��رع��ر وس��اج ب��آج��رٍّ ب��ن��اه
ج��در وم��ن ع��ق��ود م��ن ال��م��ب��ان��ي وث��ي��ق ب��ن��اؤه س��ام األق��ط��ار م��دى ب��ع��ي��د
وال��ن��ش��ر ال��ع��رف ط��ي��ب ال��ن��س��ي��م رق��ي��ق دون��ه ال��ط��رف ي��ح��س��ر ال��رح��اب ف��س��ي��ح
وع��ر ج��ب��ل ع��ل��ى ع��اٍل ش��اه��ق ع��ل��ى ق��ل��ة ف��وق ال��ذي ف��رع��ون وت��ن��ور
ي��س��ري م��ن ض��ل إن ال��ل��ي��ل ف��ي ب��ه وي��ه��دى ب��ن��اؤه ي��روق ف��ي��ه م��س��ج��ًدا ب��ن��ى
ل��ل��س��ف��ر ال��ل��ي��ل ف��ي الح م��ا إذا س��ه��ي��ًال وض��ي��اءه ق��ن��دي��ل��ه س��ن��ا ت��خ��ال
ول��ل��ط��ه��ر ل��ل��رواة أج��اج وغ��ي��ر زك��ي��ة ع��ي��ن ال��ش��رب م��ع��ي��ن وع��ي��ن
ج��زر إل��ى م��دٍّ ب��ي��ن وت��غ��دو ت��روح ج��ن��ب��ات��ه��ا ف��ي ال��ن��ي��ل وف��ود ك��أن
ال��ظ��ه��ر إل��ى ع��م��ي��ق ب��ط��ن م��ن األرض م��ن ل��م��ع��ي��ن��ه��ا م��س��ت��ن��ب��ًط��ا ف��أرق��أه��ا8
ن��ك��ر ب��م��س��ت��ف��ظ��ع ج��اء ل��ق��د ل��ق��ي��ل: ب��م��ث��ل��ه ج��اءت ال��ج��ن انَّ ل��و ب��ن��اء
ب��ش��ر م��ن وال��ح��ي واألح��م��ور وش��ع��ب��ان ك��ل��ه��ا ال��م��ع��اف��ر أرض ع��ل��ى ي��م��ر
ي��ج��ري ج��دول وال ي��روي��ه��ا ال��ن��ي��ل وال ي��م��ده��ا ال��س��ح��اب ن��وء ال ق��ب��ائ��ل
وال��ش��ه��ر ل��ل��ح��ول األرزاق وت��وس��ع��ة وات��س��اع��ه م��ارس��ت��ان��ه ت��ن��س وال
ال��ف��ق��ر ذوي ب��ال��ُم��ْع��تَ��ِف��ي��ن ورف��ق��ه��م وك��ف��ات��ه ق��وَّام��ه م��ن ف��ي��ه وم��ا
ج��ب��ر وف��ي ع��الج ف��ي رف��ق ول��ل��ح��ي ج��ه��ازه ح��س��ن ال��م��ق��ب��ور ف��ل��ل��م��يِّ��ت
ال��ج��س��ر ع��ن إل��ي��ه ف��اع��ب��ر أو ال��ح��ص��ن إل��ى ت��أم��ًال ف��ان��ظ��ر ال��ج��س��ر رأس ج��ئ��ت وإن
ح��ض��ر وال ال��ب��الد ب��دو ف��ي ال��ن��اس م��ن ي��س��ت��ط��ي��ع��ه م��ن ي��ب��ق ل��م أث��ًرا ت��رى
ال��ف��خ��ر إل��ى وارث��ي��ه ي��ؤدي وم��ج��د رب��ه��ا ب��اد وإن ت��ب��ل��ى ال م��آث��ر
ح��ج��ر ق��ب��ت��ي م��ن ق��ي��س م��ا إذا أج��ل ذرع��ه ال��م��ق��در ال��ق��ب��ر ض��م��ن ل��ق��د
ال��س��م��ر األَس��ل ف��ي ال��غ��اب ل��ي��ث ق��ام ك��م��ا م��وت��ه ب��ع��د اب��ن��ه ال��ج��ي��ش أب��و وق��ام
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واألم��ر ال��ن��ه��ي م��ن م��س��ل��وبً��ا ف��أص��ب��ح داره أم��ن ف��ي وه��و ال��م��ن��اي��ا أت��ت��ه
ظ��ف��ر وم��ن ح��دي��د ب��اب م��ن ف��ي��ال��ك ب��ه��ج��ة أع��ارت��ه م��ن ال��ل��ي��ال��ي ك��ذاك
وال��ه��ص��ر ال��ن��اب ذو األش��ب��ال أب��و ك��ذاك م��اج��د ت��اج اب��ن��ه ه��رون وورث
ال��ع��م��ر م��س��ت��ن��ق��ص ك��ان ج��ي��ًش��ا ول��ك��ن م��ح��ل��ه ف��ي ق��ب��ل��ه ج��ي��ش ك��ان وق��د
ح��ص��ر وم��ن ب��اٍع ض��ي��ق م��ن ك��ظ��ظ ع��ل��ى م��دة ه��رون ال��ُم��ْل��ك ب��أم��ر ف��ق��ام
ت��س��ري ن��اح��ي��ة ك��ل م��ن ع��ق��ارب��ه ك��اش��ح وال��ده��ر زال ح��ت��ى زال وم��ا
ش��ذر وم��ن ج��م��ان م��ن س��ل��ك ارف��ضَّ ك��م��ا ف��ت��ت��اب��ع��وا م��ض��وا ل��م��ا ت��ذك��رت��ه��م
م��ص��ر ع��ل��ى ح��زنً��ا ف��ل��ي��ب��ك ل��ف��ق��ده��م أه��ل��ه ب��ع��د م��ن ض��اع ش��ي��ئً��ا ي��ب��ِك ف��م��ن
ع��ص��ر9 م��ن وب��ورك ده��ر م��ن ف��ب��ورك ع��ص��ره��م ب��ان إذ ط��ول��ون ب��ن��ي ِل��ي��ب��ك

يف الحياة ازدهار فيها يصف الطولونيني مدح يف قصائد عدة أيًضا الشاعر ولهذا
ورخاء. نعيم من فيه ترتع كانت وما عرصهم يف البالد وقوة مرص،

الصفات هذه عليهم وخلعوا الطولونيني، مدح من أكثروا الذين الشعراء هؤالء أن عىل
مدح إىل تحولوا أن يلبثوا لم العرب، شعراء مدح يف دائًما نراها التي الشعرية واأللقاب
فخلت ومواليهم قوادهم وأخرجوا الطولونيني، ملك أبادوا الذين العباسيني والوالة األمراء
بن كإسماعيل شاعًرا فنرى والترشيد، التطريد بالطولونيني وأحلوا املرصية الديار منهم

دولتهم: دالت أن بعد كقوله قصائد بعدة الطولونيني مدح قد هاشم أبي

واألب��راج ال��ش��رف��ات ذي وال��ق��ص��ر ال��س��اج ب��اب ب��ف��ن��اء وق��ف��ة ق��ف
إزع��اج أي��م��ا اإلق��ام��ة ب��ع��د داره��م ع��ن أزع��ج��وا ق��وم ورب��وع
اإلدالج ف��ي ال��س��ارون ب��ه��ا ي��س��ري ال��دج��ى ظ��ل��م إذا م��ص��اب��ي��ًح��ا ك��ان��وا
ع��اج أو م��ص��ب��وغ��ة ف��ض��ة م��ن أب��ص��رت��ه��ا إذا وج��وه��ه��م وك��أْن
ه��ي��اج وك��ل م��ل��ح��م��ة ك��ل ف��ي ح��م��اه��م ي��رام ال ل��ي��وثً��ا ك��ان��وا
وف��ج��اج ث��ن��ي��ة ب��ك��ل ع��ل��ًم��ا ل��ه��م ت��ل��ق��ى آث��اره��م إل��ى ف��ان��ظ��ر
س��اج10 وط��رف ن��ظ��ر ذي ك��ل م��ع ال��ب��ك��ا أدع ال ع��ش��ت م��ا وع��ل��ي��ه��م
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وفائه عىل استمر قد ونراه لهم واإلخالص للطولونيني الوفاء فيه يظهر القول هذا
جند أحد وكان الخليجي،11 عيل بن محمد ثورة يف شعره ذلك عىل يدلنا وإخالصه،
دمشق ويف الشام، إىل بهم وسار القائد، سليمان بن محمد هم أَرسَ الذين الطولونيني
وكاشف ملكهم، إىل الطولونيني ويعيد مرص، إىل يعود أن الخليجي ابن نفس حدَّثت
الرملة عىل استولوا حتى معه وساروا ذلك، عىل كلمتهم فأجمعوا أصفيائه بعض بذلك
جيوش وهزم مرص إىل بهم سار كثري خلق إليه واجتمع خمارويه، بن إبراهيم باسم
القعدة ذي يف الفسطاط عىل يستويل أن الخليجي ابن استطاع حتى الوايل النورشي عيىس
األغر أبو وعليهم لقتاله جيًشا باهلل املكتفي الخليفة وأرسل ومائتني، وتسعني اثنتني سنة
وتسعني ثالث سنة وهزمهم األصبغ بمنية الخليجي ابن فقاتلهم وغريه، املبارك بن خليفة

بقوله: هاشم بن إسماعيل منهم الشعراء فمدحه ومائتني،12

األغ��ر أب��ي ع��دون��ا م��ن ش��ف��ي��ت ال��غ��رر ال��ب��ه��ال��ي��ل ي��اب��ن أم��ي��رن��ا
وال��ش��ج��ر إل��ي��ن��ا ال��ش��وك ف��ي ج��اء إذ ح��ذر ك��ل م��ن وق��ي��ت ص��دورن��ا
وال��ح��ض��ر ال��ب��وادي أه��ل ي��ت��ب��ع��ه زخ��ر ق��د ب��ح��ر ك��م��وج ج��ح��ف��ل ف��ي
ال��ب��ص��ر ل��م��ح م��ن أس��رع ف��ي ف��م��ر ص��ب��ر وم��ا الق��ي��تَ��ه إذ ص��ب��رَت
ش��ع��ر وم��ا س��رج��ه ف��وق أح��دث ال��م��ط��ر ق��ط��ر بَ��ْولُ��ه م��ن��ه ي��ق��ط��ر
ق��در13 ل��م��ا أم��ي��رن��ا ع��ف��ا ث��م ال��خ��زر م��ع ت��رك��ه��م م��ن ش��ف��ي��ت��ن��ا

مدحه قد الشاعر يكون أن الجائز من ولكن الطولونيني وفاء حفظ قد هنا فهو
سعيد الشاعر بخالف وهو الطولونيني صنائع أحد مدح فقد ذلك ومع منه، خوًفا
القائد مدح فقد ذلك ومع الطولونيني، عن فيها تحدث التي قصيدته رأينا فقد القاص،

بقوله: ومائتني وتسعني ثالث سنة الخليجي ابن هزم الذي الحمامي بدر

ب��وار ب��ي��وم ل��ه��م ال��خ��م��ي��س وغ��دا إن��ك��ار إل��ى م��ع��ارف��ه��م ح��ال��ت
ال��ن��ار ك��أه��ل ف��ي��ه��ا وت��الع��ن��وا وت��ن��اف��روا وت��داب��روا وت��ق��اط��ع��وا
اإلق��رار م��ص��رح وب��ي��ن خ��ِج��ل ع��ذره ف��ي م��ع��ذر ب��ي��ن وأت��وك
ه��ار ش��ف��ي��ر ف��ي ال��م��ق��ط��م رك��ن ف��ص��وَّرت ال��رم��اح ت��ل��ك وت��زع��زع��ت
ق��دار ن��ج��وم ط��ل��ع��ت إذ ف��س��ق��ط��ن ي��روح��ه��ا ال��رم��اح ف��ي ن��ج��وم ط��ل��ع��ت

182



واإلخشيديني الطولونيني عهد يف الشعر

غ��ب��ار ب��ري��م ل��ب��س��وا وق��د ص��رع��ى رأي��ت��ه��م ال��غ��ب��ار ذاك ان��ج��ل��ى ل��م��ا
األب��رار14 ع��ل��ى ال��ن��ع��م��ى ب��ه ع��ُظ��م��ت ال��ذي وال��ف��ت��ح ال��ل��ه ب��ن��ص��ر ف��اس��ع��د

أو مبدأ إىل نظر دون واإلمرة السلطان ذا يمدح مدحه يف متقلب الشاعر فهذا
بن محمد القائد مدح الذي الحبييش محمد بن أحمد الشاعر مثل ذلك يف مثله عقيدة،
الشاعر هذا أنشد فقد الطولونيني، أيدي من وانتزعها مرص دخل ملا الكاتب سليمان

مطلعها: التي تمام أبي قصيدة نفس تكون تكاد بائية قصيدة

وال��ل��ع��ب ال��ج��د ب��ي��ن ال��ح��د ح��ده ف��ي ال��ك��ت��ب م��ن أن��ب��اء أص��دق ال��س��ي��ف

أخذ بل شعره وأودعها تمام أبي قصيدة معاني أخذ قصيدته يف املرصي فالشاعر
يقول: وفيها قصيدته، منها وصنع تمام أبي ألفاظ

ف��ان��ش��ع��ب��ا ال��ح��ق ش��ع��ب ب��األم��ن ل��مَّ ق��د وه��ب��ا ب��م��ا إق��راًرا ل��ل��ه ال��ح��م��د
ك��ذب��ا ل��م��ن ال��م��ث��وى ع��اق��ب��ة ف��س��وء ك��ذب ال ال��ف��ت��ح ه��ذا أص��دق ال��ل��ه
وال��ك��رب��ا واإلظ��الم ال��ظ��ل��م ج وف��رَّ ��ده��ا م��ح��مَّ ال��دن��ي��ا ف��ت��ح ب��ه ف��ت��ح
ال��ري��ب��ا ت��ذه��ب ح��ي��اة ال��ق��ص��اص وف��ي دع��ة ي��ق��ت��ض��ي ه��ي��اج ُربَّ ري��ب ال
واق��ت��ض��ب��ا ب��ال��س��ي��ف ع��ذرت��ه��ا ف��اق��ت��ض غ��ادرة ع��ذراء ب��ه اإلم��ام رم��ى
أب��ا ال��ذاه��ب��ي��ن ف��ي وأك��رم��ه��م ن��ف��ًس��ا أع��زه��م س��ل��ي��م��ان ب��ن م��ح��م��د
ال��ق��ض��ب��ا ال ال��خ��ط��ي ع��ري��ن��ه��م أض��ح��ى ب��ش��ًرا ي��روا ل��م ل��و ال��ش��رى ب��أس��د س��رى
ال��دأب��ا ال��دب��ة ي��م��ت��ح��ون ال��دب��ى م��ث��ل أت��وا ح��ي��ن ال��ي��ح��م��وم ع��ل��ى ال��ق��ض��اء ُح��مَّ
ال��رت��ب��ا دون��ه��ا م��ن ت��رى ع��ل��ي أب��ا م��رت��ب��ة األي��ام ع��ل��ى ع��ل��وت إي��ًه��ا
ال��خ��ط��ب��ا م��ن��ه��م وع��اف��ت ال��خ��ط��وب م��ن خ��ط��ب��ت��ه��م ط��ول��ون ب��ن��و أط��ال ل��م��ا
رع��ب��ا وق��د ش��ي��ب��انً��ا ال��رع��ب وش��يَّ��ب ب��ق��ع��ت��ه ذك��راك م��ن ب��ه��رون ه��ارت
ع��ط��ب��ا غ��دره��م م��ن ج��ن��ى ن��ع��ي��م وم��ن أن��ف ج��ن��ة م��ن ل��ه��م ت��رى وك��م
ذه��ب��ا15 غ��اب��ر زم��ان م��ن ك��أن��ه��ا م��س��اك��ن��ه��م إال ت��رى ال ف��أص��ب��ح��وا
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يف أنشدها التي املعروفة تمام أبي بقصيدة املرصية القصيدة هذه مقارنة وألترك
باإلشارة وأكتفي ذلك عن البحث مجال هنا ليس إذ عمورية؛ فيها ويذكر املعتصم مدح
الذين الشعراء من كغريه إنه فأقول: الحبييش محمد بن أحمد الشاعر إىل وأعود إليها،
مدح القصيدة هذه يف فهو واألمراء الوالة بتغري ويتغريون السلطان أصحاب يمدحون
نراه الطولونيني ملك يعيد أن وأراد مرص عىل الخليجي ابن استوىل فلما الطولونيني عدو

بقوله: العباسيني جيوش عىل النتصاره األمري مدح قد

غ��ال��ه��ا م��ن ب��ال��ح��وف وش��ردت ن��ال��ه��ا وم��ا ل��م��ص��ر غ��ض��بْ��َت
إق��ب��ال��ه��ا ت��ط��ل��ب وأق��ب��ل��ت إدب��اره��ا ب��ع��د ت��الف��ي��تَ��ه��ا
ب��ل��ب��ال��ه��ا ب��ال��ش��وق وت��ظ��ه��ر إل��ي��ك ش��وًق��ا ت��ؤوِّه وك��ادت
ل��ه��ا أوح��ى ربَّ��ك ول��ك��ن ط��ب��ع��ه��ا م��ن ك��ان ش��وق��ه��ا وم��ا
آم��ال��ه��ا ف��ي��ك وبَ��لَّ��غ��ه��ا ال��ن��ف��وس ك��رب ال��ل��ه ج ف��رَّ ل��ق��د
إج��الل��ه��ا اإلم��ارة م��ن��ح��ن��ا م��ص��رن��ا ف��ي رأي��ن��اك ول��م��ا
أه��وال��ه��ا ب��ال��س��ي��ف وت��رك��ب ه��م��ة ت��ط��ل��ب��ه��ا زل��ت وم��ا
ل��ه��ا وإم��ا ع��ل��ي��ه��ا إم��ا األم��ور أن ن��ف��س��ك وت��ع��ل��م
إظ��الل��ه��ا ل��ل��م��ن��ي��ة رأوا رأوك ف��ل��م��ا ل��ق��اك ت��م��ن��وا
وإن��زال��ه��ا ال��م��ن��اي��ا رأوه ش��يء ك��ل ف��ي ي��ط��ي��ع��ون وم��روا
ع��ال��ه��ا ال��ت��ي ال��ث��غ��ور وب��ح��ر ال��ع��ف��اة خ��ل��ي��ج أب��وك وك��ان
أط��ف��ال��ه��ا16 ل��ل��ذن��ب ع ت��ف��زِّ أم��ن��ه��ا ف��ي ال��روم ك��ان��ت ب��ه

العرص، هذا يف ظهروا الشعراء من كبريًا عدًدا أن ندرك أن كله ذلك من نستطيع
يف السياسية األحوال بتقلب املدح يف تقلب منهم كثريًا وأن األمراء مدح يف شعًرا وأنشدوا

األمري. هذا كان مهما األمري إرضاء إال الشعراء هؤالء ألمثال همَّ ال إذ البلد؛
دافعوا ومذهبًا ا، خاصٍّ رأيًا ألنفسهم اتخذوا الذين الشعراء بعض وجد أنه عىل
منتهى يف طولون بن أحمد فيه كان الذي الوقت ففي سلطان، أو بأمري آبهني غري عنه
وطمعوا إرضاءه وحاولوا إليه الشعراء فيه تقرب الذي الوقت ويف سلطانه، واتساع قوته
شعراء من شاعًرا نجد الوقت هذا يف البالد، عىل وأياديه نعمه عن وتحدثوا نواله يف
إال عمًال األمري يأت فلم طولون ابن هجاء من أكثر قد داود بن محمد هو الطولونيني
املنشآت هذه اتخذ قد الشاعر نجد النافعة املنشآت األمري أقام إذا حتى الشاعر هذا هجاه
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ومائتني وخمسني تسع سنة املارستان األمري بنى فمثًال خوف، دون األمري لهجاء وسيلة
بقوله: داود بن محمد الشاعر فهجاه

ال��ت��أم��ل غ��ي��ر األذه��ان ي��وق��ظ وه��ل ت��أم��ل��وا إي��ًه��ا األغ��ف��ال أي��ه��ا أال
ع��ل وم��ن إل��ي��ك��م س��ف��ل م��ن ت��س��ي��ر ن��ق��م��ة ط��ول��ون اب��ن أن ت��ع��ل��م��وا أل��م
��ل ال��م��ج��هَّ ال��س��خ��ي��ف ال��ع��ل��ج ي��د ع��ل��ي��ك��م ع��ل��ت ل��م��ا ال��ذن��وب ج��ن��اي��ات ول��وال
م��ق��ل��ل ُع��تُ��ل ع��ل��ج م��ن ف��ي��ه وم��ا ب��اس��ت��ه ِن��ي��ط م��ارس��ت��ان��ه ل��ي��ت ف��ي��ا
م��غ��ف��ل17 ال��ل��ه ع��ن ق��ل��ب إل��ى ت��ض��ج س��ت��ره خ��ل��ف م��ن ل��ل��ن��اس ض��ج��ة ف��ك��م

الشاعر هجاه الجزيرة يف الحصن واتخذ الحربية املراكب طولون بن أحمد بنى وملا
بقوله: داود بن

وال��ع��ق��ب ال��ك��ع��ب��ي��ن إل��ى زرًق��ا س��اق��ي��ه م��ال ب��ال��رق��ت��ي��ن ب��غ��ا اب��ن ث��وى ل��م��ا
ت��ع��ب ف��ي وال��ص��ن��اع وال��ض��رب ب��ال��ع��س��ف ب��ه ي��س��ت��ج��ن ح��ص��نً��ا ال��ج��زي��رة ب��ن��ى
رع��ب وم��ن خ��وف م��ن ي��ص��ع��ق وك��اد ف��خ��ن��دق��ه��ا ال��ق��ص��وى ال��ج��ي��زة وراق��ب
وال��خ��ش��ب ل��ل��ن��ظ��ار ال��ق��ار س��وى ف��م��ا راك��دة ال��ن��ي��ل ف��وق م��راك��ب ل��ه
ال��ط��ل��ب ع��زة م��ن م��م��ن��وع��ة ب��ال��ش��ط ب��ن��ي��ت م��ذ ال��ذل ل��ب��اس ع��ل��ي��ه��ا ي��رى
ل��ل��ه��رب18 ال��روع غ��داة ب��ن��اه��ا ل��ك��ن م��ح��ت��س��بً��ا ال��روم ل��غ��زو ب��ن��اه��ا ف��م��ا

بل هجائه عن يقلع فلم األمري تُويفِّ حتى طولون بن أحمد يهجو الشاعر هذا وظل
ذلك من وفاته، بعد حتى األمري يف لسانه بسط عن يتورع ولم الهجاء أنواع بأشد رماه

قوله:

ص��ي��ل��م ش��ن��ع��اء ل��ل��خ��ل��ق ن��ق��م��ة س��وى ع��م��ره ك��ان وم��ا م��ف��ق��ود غ��ي��ر م��ض��ى
ال��م��ق��ط��م ت��رب ب��ال��م��رج��وس ي��س��ِق ول��م ل��ع��ن��ة ب��ال��رج��س ال��ي��ح��م��وم ف��ي زي��د ل��ق��د
ت��ب��س��م ل��م م��وت��ه ول��وال س��روًرا ت��ب��س��م��ت ل��ك��ن األرض��ون ت��ب��ك��ه ول��م
ج��ه��ن��م ف��ي ب��ق��ع��ة ب��أح��م��ى ع��ل��ي��ه ق��دوم��ه ع��ن��د إب��ل��ي��س ي��ب��ش��ره
ال��م��ورم ال��ك��ري��ه ذاك وج��ه��ه وم��ن ف��ع��ل��ه س��وء م��ن األرض ط��ه��رت ل��ق��د
آدم19 أوالد ش��ر وف��ي��ه��ا وأن��ى م��زن��ة ص��وب أج��داث��ه س��ق��ي��ت ف��ال
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فإن العربي؛ الهجاء يف له مثيًال أعرف أكاد ال الذي الهجاء هذا سبب أدري وال
املرصي الشاعر هذا ولكن املوتى، هجاء عن يتورعون املوت حرمة أمام كانوا الشعراء
بهذه هجاه بل األمري ملوت فرحه يُْظِهر أن يكفه فلم — إيلَّ يُخيَّل كما — موتوًرا كان
لهجاء وسيلة الشعر اتخذوا العرص هذا يف املرصيني أن عىل يدل مما وبغريها األبيات

العرص. ذلك قبل املرصيني شعر يف نره لم الذي األمر وهو املوتى،
العصور يف مثيًال له نجد لم فنٌّ املرصي الشعر يف ظهر أيًضا العرص هذا ويف
األدب فمؤرخو األندلسيني، شعر يف إال العربي الشعر يف مثيًال له نجد ال بل السابقة،
منها عدوهم اختطف كلما والبلدان املمالك برثاء امتازوا األندلسيني إن قالوا العربي
األفطس بني دولة بها رثا التي األندليس عبدون ابن بقصيدة األدب مؤرخو وأشاد شيئًا،

مطلعها: والتي

وال��ص��ور األش��ب��اح ع��ل��ى ال��ب��ك��اء ف��م��ا ب��األث��ر ال��ع��ي��ن ب��ع��د ي��ف��ج��ع ال��ده��ر

مرص، يف معروًفا كان الفن هذا أن يجد العرص هذا يف املرصي الشعر يقرأ ومن
األمر وعاد الطولونيني، دولة دالت أن فبعد عنه، الحديث يف أكثروا مرص شعراء وأن
أيام يرثون مرص شعراء قام امليدان وخرب القطائع، ودمرت العبايس الخليفة إىل
لحق ما عىل ويأسفون دورهم، ويصفون مفاخرهم، ويعددون بنوه، وما الطولونيني،
بني قضوها التي الجميلة األيام عىل والرتحم والخراب، التدمري من الجليلة املنشآت هذه

طشويه: بن محمد الشاعر قول مثل املباني هذه

واْق��َدره أع��اله م��ا ال��ل��ه ت��ب��ارك ي��ره ل��م ل��ل��م��ي��دان ال��ه��دم ي��ر ل��م م��ن
ألك��ب��ره ت��ع��ادي��ه وال��ح��ادث��ات ت��ب��ص��ره أن��ش��اه ال��ذي ع��ي��ن أن ل��و
ع��س��ك��ره ال��م��ل��ك إل��ي��ه أض��اف إذا ل��ه��ي��ب��ت��ه ت��غ��ش��ى ال��ورى ع��ي��ون ك��ان��ت
دب��ره ب��اإلت��ق��ان ك��ان م��ن وأي��ن ب��ه ت��ح��ل ك��ان��ت ال��ت��ي ال��م��ل��وك أي��ن
م��ن��ظ��ره ال��ل��ي��ث ي��ه��اب ل��ي��ث ك��ل م��ن وي��ح��رس��ه ي��ح��م��ي��ه ك��ان م��ن وأي��ن
ف��دع��ث��ره ف��ي��ه ال��ب��ل��ى ري��ب وح��ط ف��ف��رق��ه��م ف��ي��ه ب��م��ن ال��زم��ان ص��اح
أس��ط��ره ال��ع��ص��ران م��ح��ا ال��ك��ت��اب م��ث��ل ج��دت��ه ح��س��ن م��ن��ه ال��ده��ر وأخ��ل��ق
��ره ف��دمَّ ف��اج��اه ال��خ��س��ف ك��أن��م��ا ج��وس��ق��ه واْج��تُ��ث م��ن��اظ��ره دك��ت
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م��ن��ك��ره ل��ل��ع��ي��ن م��ع��روف��ه ف��ع��اد ج��وان��ب��ه ف��ي ن��ار إع��ص��ار ه��بَّ أو
أح��وره ال��ط��رف غ��ض��ي��ض أغ��ن أح��وى م��ق��اص��ره ف��ي إل��ي��ه ي��أوي ك��ان ك��م
ف��ك��دره ف��ي��ه ال��ردى ط��رف ف��ع��ب غ��دق م��ش��رب م��ن ل��ه��م ف��ي��ه ك��ان ك��م
ف��أق��ب��ره األع��ل��ى ال��م��ل��ك أم��ات��ه وس��اك��ن��ه ب��ان��ي��ه ط��ول��ون اب��ن أي��ن
ف��ذك��ره20 رش��د خ��ص��ه ل��م��ن ط��وب��ى ف��ك��ر! ل��ن��ا ص��ح��ت ل��و األم��ر أوض��ح م��ا

هاشم: أبي بن إسماعيل وقال

وال��م��ط��را ال��ق��ط��ر ال��غ��وادي ص��وب س��ق��اك دث��را ق��د ط��ول��ون ل��ب��ن��ي م��ن��زًال ي��ا
وال��ب��ص��را ال��س��م��ع ع��ن��دي ي��ع��دل وك��ان وأه��ج��ره أج��ف��وه ص��رُت م��ن��زًال ي��ا
خ��ب��را؟21 ب��ع��دن��ا م��ن ل��ه��م س��م��ع��ت ه��ل أم أح��ب��ت��ن��ا م��ن ع��ل��م ع��ن��دك ب��ال��ل��ه

الشعراء أن ندرك أن نستطيع ذلك فمن ذكرها، مر التي القاص سعيد وكقصيدة
الرشق، شعراء من غريهم فيه يُْكِثر لم الذي الفن هذا من وافر بنصيب أخذوا املرصيني
العصور يف املرصي الشعر كان أن فبعد مرص، يف الشعر تطور عىل أيًضا يدلنا كما
املعاني حيث من األخرى األقطار يف العربي الشعر من صورة يكون يكاد السابقة
شعر الشعر كان أن وبعد املرصية، الحياة باختالف والخيال املعاني اختالف مع والخيال
يأخذ واإلخشيديني الطولونيني عرص يف الشعر أصبح — التعبري هذا صح إن — مناسبات
آخر مظهًرا يأخذون السابق العرص يف الشعراء رأينا وقد قبل، من نعرفه لم آخر مظهًرا
الثقافات من وافر بحظٍّ يأخذون السابق العرص يف الشعراء رأينا وقد قبل، من نعرفه لم
الطولونيني عرص يف الشعراء تطور عنهم، وأخذوا الفقه أئمة صاحبوا وبعضهم املختلفة،
الشعراء بعض ُوِجد حقيقة به، والتكسب الشعري بالفن واهتموا العلم، أكثرهم ترك فقد
محمد بن جعفر أمثال الكتَّاب منهم فكان العلم، فنون من كثريًا أتقنوا العرص ذلك يف
تحدثنا الذي الداية ابن أمثال املؤلفون منهم وكان وغريهما، رشدين بن وصالح جدار بن

بقوله: وصفه الذي األنيس كتاب صاحب األسدي عيل بن والحسن عنه،

ال��ن��ف��وس ه��م ج��الء وف��ي��ه ـ��م ال��ع��ل��ـ م��ن األدي��ب ي��ش��ت��ه��ي م��ا ف��ي��ه
ش��م��وس22 وج��وه إل��ى ض��اح��ك��ات م��ع��ان ب��دور م��ن ش��ئ��ت م��ا ف��ي��ه
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والحداد الفقيه منصور أمثال الفقهاء بعض العرص ذلك شعراء بني كان كما
إطالة يف بعضهم وبالغ املرصي، بسيبويه الشهري الجبي كابن املتكمون ومنهم القايض،
التي األسواني سليمان بن الربيع بن أحمد بن محمد قصيدة عن يُرَوى كالذي القصائد
اآلن؟ إىل قصيدتك بلغْت كم بسنتني: موته قبل ُسِئل منها، أطول الوجود يف يُعَلم ال
األنبياء وقصص األخبار من كثريًا هذه قصيدته ن ضمَّ وقد بيت، ألف ومائة ثالثني قال:
العلماء الشعراء هؤالء وجود من وبالرغم الطب،23 وعلوم الفقهية واآلراء العلوم وبعض

غريه. دون بالشعر يهتمون العرص ذلك شعراء أكثر كان
مجرى جرت التي واألبيات الحكم من كثري العرص هذا يف املرصي الشعر ويف
طباطبا وابن الفقيه منصور أشعار يف نراها كالتي الزهد أشعار من وكثري األمثال،

وغريهما.

الشعر يف اللهو أثر (1)

تيار يف الشعراء انغماس هي العرص هذا شعراء عىل نالحظها أن يجب التي والظاهرة
العرص هذا يف املجون وكثر منه، وافر بحظٍّ فأخذوا الرتف، غمرهم فقد واملجون، اللهو
واملرصي املاجنة، الحياة هذه يف املرصي الشعب فرغب البالد، ثروة بازدياد وازداد
مرص ففي نواس أبي جماعة العراق يف ذُِكر وإذا والدعابة، الفكاهة إىل ميَّال بطبيعته
بن هريرة وأبي اإلخشيد، شاعر البقر قايض فاخر بن وسعيد عاصم بن محمد جماعة

وغريهم. العصام أبي
بحياة وأْخِذهم وإرسافهم األمراء بذخ بمرص الحياة هذه وجود عىل ساعد وقد
كما والقيان، بالجواري واللهو الغناء وسماع رشبها يف واإلرساف الخمر ورشب النعيم

العباس. بني خلفاء يفعل كان
أنه عنه يُؤثَر كان وما علمه، وكثرة الدين، بأهداب تمسكه مع طولون بن فأحمد
يرشب كله ذلك مع كان املحراب24 يف األئمة قراءة لسماع فيخرج يوم كل يُبكِّر كان

املغنني. ويقرِّب الغناء، ويسمع الخمر
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لكنيز فقال طولون بن أحمد عند كنا أيمن: بن أحمد قال قال: الداية ابن حدثنا
سيدي؟ يا هو وما فقال: رأى»، من «رس من خرجت منذ سمعته ما صوتًا أشتهي املغني:

البيت: هذا فقال

ص��ادي غ��ل��ة ذي م��ن ف��داؤك ن��ف��س��ي أف��ارق��ه ال غ��ل��ي��ًال ش��ف��ي��ت��م أال

أنا قلت: أن عىل وإيناسه طولون بن أحمد تقريب من استهواني وما النبيذ فحملني
عظيمة، جثة ذا أيمن بن أحمد وكان — إياه أغنيه واندفعت طولون، ابن ففرح أُْحِسنه!
سخف إىل فسبقته بيديه، صفق ثم شديًدا طربًا فطرب — اإليقاع حسنة جهرية وعقرية

رسوره.25 فزاد اللحن إيقاع عىل فرقصت وقمت الطرب،
واإلرساف الحياة يف والبذخ واملجون، باللهو طولون بن أحمد بن خمارويه وُعِرف
رطًال أربعني يرشب للرشب قعد إذا كان خمارويه أن التنوخي حدثنا حتى الرشاب يف
غريه من يرشب أن يستطيع رطًال منه يرشب ومن بالشربوي، املعروف مرص نبيذ من
كان خمارويه أن عىل يدلنا ولكنه أيًضا، التنوخي من إرساف شك، ال وهذا، أرطاًال،26
من (بالقرب أبوان كمدينة الخمور بصنع عرفت البلدان بعض وُوِجد بالرشاب، كلًفا

بوني.27 فيقال إليها فينسب الفائق الرشاب فيها ويُعَمل نصارى أهلها كان دمياط)
اللهو أصحاب من وغريهم الشعراء إليها ينزح كان التي الكثرية األديرة ننىس وال
ذهب كذلك األديرة، من وغريه عبدوس دير إىل يذهبون العراقيون كان فكما واملجون،
إىل يذهب خمارويه وكان وغريها، مارحنا ودير نهيا ودير القصري دير إىل املرصيون
وكان جهات، أربع إىل طاقات أربع ذات الدير أعىل يف غرفة لنفسه بنى إذ القصري؛ دير
الدير، هيكل يف كانت التي العذراء مريم بصورة إعجابه مظهًرا الدير هذا إىل يذهب
يف ووصفوه الدير، هذا إىل يذهبون الشعراء وكان الصورة.28 هذه إىل النظر عىل ويرشب
من فيه؛ قضوها التي وأيامهم ومجونهم لهوهم ثم به، ونزهتهم طيبه وذكروا شعرهم،
أوائل حتى وعاش اإلخشيديني شعراء من وكان العصام أبي بن هريرة أبي قول ذلك

الفاطميني: حكم

ظ��رف وذي ص��ب��وة ذي ك��ل م��ع ق��ص��ف م��ن ال��ق��ص��ي��ر ب��دي��ر ل��ي ك��م
ال��وص��ف29 ب��دائ��ع ع��ن��ه ت��ق��ص��ر غ��ن��ج ب��ش��ادن ف��ي��ه ل��ه��وت
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رمضان يف الدَّيْر هذا بهدم أمر الفاطمي هللا بأمر الحاكم أن املقريزي ويحدثنا
تُعَرف برئ وبقربه الحبش بركة شاطئ عىل كان فقد مارحنا َديْر أما أربعمائة. سنة
الذين الشعراء ومن عندها.30 ويرشبون إليها الناس يجتمع جميزة عليها نجاتي ببرئ
وكان الشابشتي: عنه قال البرصي، بن العباس الشاعر الدير هذا إىل يذهبون كانوا
وخدم والطيب، الهزل مجرى يجري شعر وله املجان، الخلعاء من هذا البرصي ابن
يلبس وكان معه، يركب وصار وكساه، إليه فأحسن اإلخشيد بن أونوجور القاسم أبا
بطيء غليظ أصفر برذون عىل حمله قد أونوجور وكان بالقضاة، يتشبه أزرق طيلسانًا
بكم! ألحق حتى موضعكم ىل صفوا لهم: قال إخوانه من أقوام مع سار إذا فكان السري،
وقد بمرص.31 هللا عبد مسجد يف الصيدلة يبيع وكان النادرة، كثري املجالسة مليح وكان

مارحنا: دير يف الشاعر هذا قال

ف��ان��ذع��ر ف��ؤادي ال��ش��وق ذع��ر ق��د واس��ق��ن��ي أدره��ا ال��ك��أس ح��ام��ل ي��ا
ف��ص��ف��ر ف��ي��ه��ا ال��ط��ي��ر ت��داع��ى إذا أح��س��ن��ه��ا م��ا ال��ب��رك��ة ت��رى أم��ا
ان��ح��در إذا م��ائ��ه��ا م��س��ي��ل ح��س��ن ت��رى أم��ا ن��واره��ا، ت��رى أم��ا
م��ت��ج��ر م��ن ب��ه��ا ل��ي��س م��ب��ذول��ة ب��ه��ا ال��دن��ان��ي��ر ص��ف��ر ك��أن��م��ا
ف��ان��ت��ث��ر ال��ن��واح��ي ت��ل��ك ف��ي نُ��ِث��ر أل��وان��ه ف��ي ال��ج��وه��ر ك��أن��م��ا
ال��ب��در ب��ت��ب��دي��د ال��روض ذل��ك ف��ي ول��ع��ت ج��واد ك��ف ك��أن��م��ا
ل��ق��ط��ر ال��ت��ش��اج��ي ل��وال ال��ن��دى دم��ع أج��ف��ان��ه ف��ي ال��ن��رج��س وأب��ي��ض
م��ن��ك��س��ر ب��ل��ح��ظ م��ع��ش��وق ن��ظ��رة أت��راب��ه إل��ى ال��ورد ون��ظ��رة
ك��در32 ف��ي إال ال��ع��اش��ق ع��ي��ش��ة م��ا ب��ال��ج��وى إال أه��ل��ك ف��م��ا دع��ن��ي

بالقرب نهيا َديْر يف سيما ال بمرص كانت التي األديرة يف كثري شعر البرصي والبن
هذا — نهيا دير أي — «وديرها يْر: الدَّ هذا عن العمري هللا فضل ابن قال الجيزة، من
عجب؛ منظر النيل يف وله وسكانه، برهبانه عامر موقًعا، وأجلها موضًعا، أطيبها من
أظهرت املاء ترصف فإذا متنزهاته، حسن يف ويزيد جهاته، جميع من به يحيط املاء ألن
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أرقم، انسياب ينساب خليج وله األنوار املرشقة الزهور وعجائب النوار، غرائب أرضه
البرصي: ابن قال الدير هذا ويف ترقم.»33 بالديباج كأنها شطوط وعليه

ال��ف��ي��ق ب��س��ك��ر ل��واح��ظ��ه غ��ري��ت ب��ك��أس��ه ال��ن��دي��م س��ك��ر إذا م��ن ي��ا
ب��ال��زن��ب��ق ل��ون��ه��ا ف��ُش��بِّ��ه ظ��ل��م��ت ال��ت��ي ت��ل��ك ف��أس��ق��ن��ي ال��ص��ب��اح ط��ل��ع
ن��ل��ت��ق��ي ح��ت��ى ال��ف��رح��ان ي��ل��ت��ق��ي ال إن��ه وج��ه��ك ب��ن��ور ال��ص��ب��اح واْل��َق
ب��ق��ي ق��د ش��وٍق ن��ار ب��ق��ي��ة إال ه��واك��م ف��ي��ه ي��ب��ق ل��م ال��ذي ق��ل��ب��ي
ال��م��ت��أل��ق ب��ن��ه��اره أن��واره زه��ت وق��د ال��رب��ي��ع وج��ه ت��رى أوم��ا
م��ورق زه��ٍر ث��غ��ر م��ن أش��ج��اره وت��ب��س��م��ت أط��ي��اره وت��ج��اوب��ت
م��ط��ب��ق ج��ف��ٍن ك��ل ت��ف��ت��ح ح��ت��ى ب��ب��رده ال��رذاذ ط��ل ي��غ��ده��ا ل��م
أزرق ق��ن��اع ف��ي م��ل��ي��ٌح وج��ٌه ك��أن��ه ال��س��م��اء وس��ط ف��ي وال��ب��در
ب��ت��ش��وق ل��ي م��ر ي��وم ط��ي��ب م��ن ب��ه��ا وم��ا ال��م��الح ل��ل��دي��ارات ي��ا
ي��ط��ل��ق ل��م ص��ب��اب��ت��ي ش��وق وأس��ي��ر ب��ه��ا ش��غ��ٌل ل��ي وك��ان ك��ن��ت أي��ام
ب��م��ف��رق��ي ال��ش��ب��اب ت��ذك��رت إال س��اع��ًة ذك��رت��ك م��ا «ن��ه��ي��ا» دي��ر ي��ا
ب��ال��ج��وس��ق وم��ب��ي��ت��ن��ا وم��ق��ام��ن��ا م��س��اع��ٌد وال��زم��ان غ��ضٌّ وال��ده��ر
ال��س��ب��ق ال��خ��ي��ول ع��ل��ى إل��ي��ك أس��ع��ى ف��إن��ن��ي ذك��رت إن «ن��ه��ي��ا» دي��ر ي��ا
ت��ص��دق ل��م وإن ف��اص��دق وج��ن��وس��ه��ا وص��ي��ده��ا ال��ط��ي��ور ع��ن س��ئ��ل��ت وإذا
ال��م��ت��ح��ل��ق ط��ي��ران��ه ف��ي ي��ش��ج��ي��ك إذ ف��ال��ق��ارور ف��ال��ك��روان، ف��ال��غ��ر،
ق؟ م��ج��وَّ ك��ل م��ن��ه ت��ج��وَّق ل��م��ا غ��ي��ط��ان��ه ف��ي ال��ط��ي��ر ح��رب أََش��ِه��دَت
وم��ب��رق م��رع��ٍد ب��ي��ن ي��ن��ح��ط ل��ه ره��ط ف��ي ال��غ��ض��ب��ان ��ج وال��زُّمَّ
ال��م��م��ل��ق ال��ف��ق��ي��ر ذل ول��غ��ي��ره م��وس��ر س��ط��وة ل��ل��ب��ازي ورأي��ت
ال��ب��ن��دق ب��رم��ي أوق��ات��ي وق��ط��ع��ت ش��رت��ي ف��ي ب��غ��رت��ي ص��ب��وت ق��د ك��م
األخ��رق ف��ع��ال إل��ى ن��س��ب��ت ح��ت��ى ح��ب��ائ��ل��ي ال��م��ج��ون ط��ل��ب ف��ي وخ��ل��ع��ت
ي��ق��ل��ق ل��م وإن ب��ه ال��ف��ؤاد ق��ل��ق وم��ن��اف��ر وم��ك��اس��ر وم��ه��اج��ر
ال��رون��ق ذاك دي��ب��اج إل��ى ل��ص��ب��ا خ��ده ح��م��رة ال��ت��ف��اح ع��اي��ن ل��و
ال��م��ط��ل��ق ال��ح��س��ام ال��س��ي��ف م��ن أم��ض��ى وط��رف��ه ال��غ��داة ال��س��ي��ف ح��ام��ل ي��ا
ال��ن��ق��ي34 ال��ث��غ��ر ص��اح��ب ي��ا ب��ه وارف��ق أش��ج��ان��ه تُ��ط��ْل ال ب��ع��ب��دك ارف��ق
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الرقيق، الجميل الوصف بهذا األديرة هذه الشعراء يصف أن عىل اللهو يقترص ولم
من كثريًا نجد بل السابقة، البرصي ابن قصيدة يف رأيناه كالذي والصيد الطرد وذكر
فمثًال بالدين، ويعرضون وفحشهم مجونهم ويذكرون الخمر مجالس يصفون الشعراء

قال: وابنه،35 اإلخشيد شاعر وكان البقر بقايض املعروف فاخر بن سعيد الشاعر

الح ك��ل ن��ص��ح م��طَّ��رًح��ا ال��ص��ب��اح ف��ي ال��ك��أس ع��ل��ى ح��ي
ج��ن��اح ع��ل��ى م��ن��ه ف��أن��ت ت��أتَّ��ي م��ا ال��ع��ي��ش وان��ت��ه��ب
وال��م��الح ال��ش��رب ع��ن ع��م��وا ق��وم ع��ق��ول م��ن وأج��رن��ي
ف��الح ب��ال ذرن��ي رب ي��ا ص��الح ب��ال دع��ن��ي رب ي��ا
راح36 ك��أس ت��ح��ت وراح��ت��ي ردف ف��وق ال��ده��ر م��دى ي��دي

عن والعبث الفجور يف يقل ال الشعر هذا مثل أنشد الذي املرصي الشاعر فهذا
ذلك عليه يديم أن هللا ودعا بالدين تهكَّم قد هنا فهو وفسًقا، مجونًا العراق شعراء أشد
العرص. ذلك شعراء يف كبري أثر لها كان اللهو حياة أن عىل يدل مما بالدين؛ التهاون

الشاعر نجد بل والفحش، املجون هذا مثل أنشد الذي وحده البقر قايض يكن لم
إنه وقيل اإلخشيدية، الدولة أواخر شعراء من وهو العصام أبي بن أحمد هريرة أبا
اللهو، يف وأرسف اللذات، يف انهمك قد الفاطمي، هللا بأمر الحاكم عرص شاهد حتى ر ُعمِّ
متهاونًا البقر قايض كزميله وكان اللهو، ومجالس الخمر فوصف الرشاب، عىل وأدمن
هو بل بالدين، يتهكم كزميله وكان أمري، سلطان وال زندقة، صاحب يخش لم دينه، يف

اإلسالم: بفرائض زميله من تهكًما أشد

وط��ه��ر وض��وء ب��ال م��ص��لٍّ ـ��ر غ��ي��ـ ب��ه اإلل��ه ي��رى ال م��ج��ل��س
وزم��ر37 ل��ع��ود ن��ْغ��م��ة س��وى ـ��ح ت��س��ب��ي��ـ دون م��ن ل��ل��ك��ئ��وس ��د ُس��جَّ

املرصي الشاعر يبال ولم العرص، هذا يف املرصي الشعر يف واملجون اللهو ظهر إذن
صدر الشعر هذا مثل أن عرفنا إذا ونعجب البالد، يسود كان الذي الديني بالشعور
العرص هذا يف مرص أمراء أن ذلك من نفهم فهل باألمراء، وثيق اتصال عىل شعراء عن
هذا مثل وينشدوا يعبثوا أن بهم املتصلني للشعراء سمحوا أنهم حد إىل بالدين تهاونوا

األشعار؟
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أن وأرادوا والنعيم، الرتف من أكثروا قد العرص ذلك يف مرص أمراء أن الواقع
وإن اللهو، يف والكتاب الشعراء وشاركهم ومجونهم، لهوهم يف العباسيني بخلفاء يتمثلوا
بن أحمد أن املقريزي يحدثنا البالد، يعم الدين بأهداب والتمسك الديني، الشعور كان
ليلة كل يف منهم يبيت املكربين، اهم سمَّ رجال فيها بقربه حجرة اتخذ قد كان طولون
ويتوسلون بألحان، تطريبًا القرآن ويقرءون ويسبحون، ويكربون الليل، يتعاقبون أربعة
يجلس وكان رسمهم، عىل وأجراهم حالهم، عىل أقرهم خمارويه ويل فلما زهدية، بقصائد
والقدح هللا يذكرون هؤالء أصوات سمع فإذا تغنني، وقيانه الليل يف حظاياه مع للرشب
يضجره ال القوم، يسكت حتى معهم هللا وذكر مغنياته، وأسكت باألرض وضعه يده، يف
الشعور أن عىل يدل مما بالسماع،38 لذة من فيه كان ما عليه قطع أن يغيظه وال ذلك،
الشعراء وشارك اللهو، من بحظه يأخذ كان ولكنه األمري نفس يف متغلغًال كان الديني
كان كما اللهو مجالس عىل بعًضا بعضهم يدعون الشعراء وأخذ اللهو هذا يف أمراءهم
من وكان — الجوع أبي بن محمد بن هللا عبد املرصي فالشاعر العراق؛ شعراء يفعل
مرص يف املتنبي الطيب أبا وصادق الفاطمية، الدولة أوائل إىل وعاش اإلخشيديني شعراء

بقوله: إخوانه بعض دعا — عرصه يف اللغة علماء أكرب من وكان عنه، وروى

ل��ه��وا ف��ي��ه ن��ف��د ول��م ن��ض��وا ص��ار ق��د ش��ع��ب��ان
س��ه��وا ك��ان وال ج��ه��ًال م��ن��ا ذل��ك ول��ي��س
ع��دوا ل��ل��ق��ص��ف ب��ك��رت إال ف��ب��ال��م��ودة
رف��وا ال��ده��ر خ��رَّق م��ا ف��نَ��ْرُف��وا ن��ق��وم ح��ت��ى
يُ��ْش��َوى ظ��ل ��ن م��س��مَّ ج��دي ت��ق��دي��م ب��ع��د م��ن
ح��ب��وا ال��ض��رع إل��ى ي��ح��ب��و ي��وم��ا ث��الث��ون ل��ه
ح��ش��وا ال��ب��ق��ل ع��وض��ت��ه ح��ش��اه ان��ت��زع��ت ل��م��ا
ح��ل��وى ل��ك م��ألت��ه ب��ج��ام ع��ن��ي��ت وق��د
ص��ف��وا ال��ذم م��ن ص��ف��ت ك��رم ب��ن��ت وق��ه��وة
س��ط��وا ال��ه��م ع��ل��ى س��ط��ت إال ق��ط ش��ع��ش��ع��ت م��ا
م��ح��وا ال��م��ح��اس��ن ي��م��ح��و وغ��د ك��ل ج��ن��ب��ت��ه��ا
ح��ل��وا ال��خ��الئ��ق ع��ذب اق��ت��ن��ص��ن��ا م��ا إذا إال
ش��دوا ف��ي��ل��ه��ي��ك ي��ش��دو دالل ذي وش��ادن
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تُ��رَوى ع��ن��ه ع��ج��ائ��بً��ا وإم��ا غ��ن��اء إم��ا
خ��ل��وا وق��ارك م��ن ـ��ه ف��ي��ـ ب��م��ا ت��ظ��ل ح��ت��ى
ح��دوا ال��م��س��رة ي��ح��دو ورد ل��ك وع��ن��دن��ا
وس��روا وع��ط��ًرا ل��ونً��ا يُ��واَزى ال ري��ح��ان��ه
ص��ح��وا زم��ان��ك ت��ف��ن��ي أن ف��ي اع��ت��ذارك ف��م��ا
تُ��ط��َوى39 وال��ل��ه ب��ال��ص��وم ق��ل��ي��ل ب��ع��د وأن��ت

األصدقاء. بني للمراسلة أداة املرصي الشعر أصبح وهكذا
ذلك يتبع وما والرشب األكل ألوان من للزائرين أعدوا ما الداعون وصف وبالشعر
بتطور الشعر وتطور املرصية، الحياة تطور عىل يدلنا كله وهذا والطرب، اللهو ألوان من

نفسها. الحياة

املرصي الشعر يف الطبيعة (2)

ذلك يف مرص شعراء من كثري أجاده الذي الفن هذا يف املرصي الشعر تطور ويظهر
عىل الشعراء إغراء عىل بعثت جمال من فيها وما فالطبيعة الوصف، فن وهو العرص،
عرص قبل الطبيعة جمال وصف يف نصيب لهم يكن لم الذين مرص وشعراء وصفها،
أصبح الطولونيني، عرص قبل الوصف يف يشء عنهم يصلنا لم إنه قل أو الطولونيني،
الشعراء مزاج الجديدة الحياة صقلت أن بعد لذاته، يُقَصد فنٍّا الطبيعة وصف عندهم
هذا يف مرص شعراء أقدر كان العلوي طباطبا ابن الشاعر ولعل قريحتهم، وصفْت
الوصف، شعراء طليعة يف جعله ما حياته من بل فنه من له وكان الوصف، عىل العرص
لغرض يقصد ولم فنان، رجل طبيعة وعن الشعري، الفن يف حبٍّا الشعر قال شاعر فهو
وما الطبيعة، من حوله بما وحواسه نظره يمتع أن فاستطاع الفنية، اللذة سوى آخر
ُفِتن الذي الطبيعة جمال تأثري تحت الشعر وأنشد رآه، بما فتأثر وبهاء جمال من فيها
مزاجه مع يتفق ثوبًا وألبسه الخيال، من عليه وسبغ املوصوف تشبيه يف وأخذ به،

قال: للهالل وصفه ففي الفني، الشعري

ل��ل��ت��ذه��ي��ب ال��م��رآة ط��وق ش��ط��ر ت��ب��دَّى ل��م��ا ال��ه��الل وك��أن
م��ك��ت��وب41 م��ه��رق ف��ي ك��ن��ون أو ك��نُ��ؤي40 أو ان��ح��ن��ت ق��د ك��ق��وس أو
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بقوله: الربكة ووصف

ك��س��م��ائ��ه��ا م��اؤه��ا أرٍض ع��رص��ات42 ال��ت��ي أن��ج��م��ه��ا س��اه��رت ل��ي��ل��ة ك��م
أرج��ائ��ه��ا ف��ي ي��دور ال��س��م��اء ف��ل��ك ك��أن��م��ا ال��ن��ج��وم ف��ي��ه��ا ُس��يِّ��رت ق��د
ح��ص��ب��ائ��ه��ا! م��ن ال��ل��ي��ل ن��ج��وم ك��ان��ت ال��دج��ى ال��ت��ب��س إذا ب��ح��ًرا ب��ه��ا أَْح��ِس��ْن
ن��ج��ائ��ه��ا ح��ي��ن والت ال��ن��ج��اء، ت��ب��غ��ي غ��ري��ق��ة وه��ى ال��ج��وزاء إل��ى ت��رن��و
إن��م��ائ��ه��ا س��وى ل��ه��ا م��س��ت��ع��ان ال م��ي��اه��ه��ا اص��ط��ف��اق ف��ي وت��رس��ب ت��ط��ف��و
أح��ش��ائ��ه��ا43 ف��ي ري��ع ق��د ل��ه��ا ق��ل��ب ف��ك��أن��ه وس��ط��ه��ا ي��خ��ف��ق وال��ب��در

اللهو، أماكن من وغريها األديرة إىل يذهبون مرص شعراء كان كيف ذكرنا وقد
طبيعتها، بجمال ويرتنمون وجمالها، بطيبها ويتحدثون البقاع، هذه يصفون كانوا وكيف
الطبيعة فوصفوا فنهم، ورق شعورهم، دقت قد العرص هذا شعراء أن عىل يدلنا مما
يبق ولم ُفقد، الشعر هذا ولكن الوصف، يف أنشد قد كثريًا شعًرا أن أشك وال وجمالها،
حوله نظر املرصي الشاعر أن عىل تدل فهي يشء عىل دلت إن وهي قليلة، أبيات إال منه
وصفا خاطره، يف جال وما رآه ما ووصف الشعر، إليه فأوحي غريه، يره لم ما فرأى
الحس، املرهف الشاعر فن يتجىلَّ الفن من اللون هذا ويف فأدركها، الطبيعة إىل قربه
مما العرص هذا شعراء عىل يغلب نجده اللون وهذا الشعر، الطبيعي الشعور، الدقيق
السابقة العصور شعراء من شاعًرا نعهد لم فإنا السابقة العصور شعراء عن يميزهم

الربكة: وصف يف موىس بن صالح الشاعر أنشده الذي مثل قال

ال��زه��ر م��ن اك��ت��س��ي��ن وم��ا ض ال��ري��ا ح��س��ن ت��رى م��ا أو
ظ��ه��ر إذا ال��رب��ي��ع وج��ه وح��ب��ذا ال��رب��ي��ع، وج��ه
وال��ح��ب��ر وال��م��ط��ارف، ح��ف وال��م��ال ي��ن��ش��ر، ال��وش��ي
ظ��ه��ر ق��د ح��زن ب��غ��ي��ر د ال��ح��دا ف��ي ال��ب��ن��ف��س��ج ه��ذا
ب��ه��ر ق��د ح��س��ن ف��ل��ك��ل ب��ص��ف��رة ال��ب��ه��ار وأت��ى
ت��ب��ت��در خ��م��ر ك��اس��ات آذري��ون��ه وك��أن
ان��ت��ش��ر ج��وان��ب��ه ف��ي ـ��د ع��ق��ـ ال��م��ن��ث��ور وك��أن��م��ا
درر ف��ي��ه ع��س��ج��د ع��ن ف��ض��اح��ك واألق��ح��وان

195



اإلسالمية مرص أدب

ن��ظ��ر ل��م��ن ث��م أع��الم ك��ال��ـ ال��ن��ع��م��ان وش��ق��ائ��ق
ال��س��ح��ر ف��ي م��س��ًك��ا وف��اح ال��ذك��يُّ ال��ورد وت��ورد
م��ش��ت��ه��ر ل��ح��ن ب��ك��ل ن ال��غ��ص��و ط��ي��ر وت��ج��اوب��ت
زم��ر ق��د وآخ��ر ش��دا ءِ ال��غ��ن��ا ح��س��ن ف��م��غ��رد
ال��س��ح��ر44 أن��ف��اس ب��ن��س��ي��م أن��ف��اس��ن��ا وت��س��رق��ت

العرص. هذا يف مرص يف الشعر تطور حد أي إىل ندرك أن نستطيع كله ذلك من
من وأكثروا وتنسيقها باأللفاظ عنوا أنهم كما باملعاني عنوا الشعراء أن نالحظ كما
كلف قد الشعراء بعض نجد كما جماًال، شعرهم إىل أضافت التي الرائعة التشبيهات
عن حديثنا ويف تمام، وأبي مسلم أصحاب يتكلفها كان كما دها وتعمَّ اللفظية بالزينة
مثيًال له نجد لم غريبًا تالعبًا باللفظ الشاعر هذا تالعب كيف سنجد جدار ابن الشاعر

البديع. شعراء عند

للشعر أغراضأخرى (3)

أننا كما أكثرها عن تحدثنا فقد العرص هذا يف مرص شعراء طرقها التي الشعر فنون أما
التي اإلخشيد رثاء يف زكريا بن الحسن بن محمد كقصيدة الرثاء يف كثريًا شعًرا نجد

أولها:

اآلج��ال دري��ئ��ة وال��ب��راي��ا األوج��ال روائ��ع ال��رزاي��ا ف��ي
األح��وال ت��ف��ك��ر ف��ي ل��ل��ورى اع��ت��ب��ار وال��ن��ه��ار ال��ل��ي��ل وك��ذا
ل��ل��زوال45 أو ل��ل��ف��ن��اء ق��ص��ره م��داه ت��م��ادى وإن ش��يء ك��ل

أيًضا: اإلخشيد رثاء يف يموت بن مهلهل وكقول

ان��ه��دام! ح��دي��ث أض��ح��ى رك��ن أي اإلس��الم! م��ن م��ض��ى ع��ز أي
ال��غ��م��ام وغ��ي��ث ال��ش��رى ل��ي��ث ه��و ط��غ��ج ب��ن م��ح��م��د م��وتً��ا ذاق
ك��األن��ع��ام س��ائ��م��ون ف��ه��ُم اإلن��ع��ام ُم��ول��ي ال��ن��اس ف��ق��د
األي��ت��ام46 وك��اف��ل وال��س��راي��ا ال��رع��اي��ا وراع��ي ال��ع��ال رب م��ات

196



واإلخشيديني الطولونيني عهد يف الشعر

العرص هذا يف وظهر طولون، ابن يف دؤاد أبي ابن هجاء ذكرنا فقد الهجاء أما
الجوع،47 أبي بن هللا وعبد مؤنس، بن صالح بني كان كالذي الشعراء، بني الهجاء
آخر لون وهناك والفرزدق، جرير هجاء يف كالذي الفحش من شيئًا نرى هجائهما ويف
العصور يف رأيناه كالذي العلماء بني هجاء كان إنما الشعراء، بني يكن لم الهجاء من
الشوارب أبي بن الحسني هجا الشاعر سكرة فابن القضاة، هجاء وبخاصة السابقة،

بقوله: ٣٤٩ه سنة امُلتوىفَّ القايض

ال��ش��وارب أب��ي ن��ج��ل ح��س��ي��ن ة ال��ق��ض��ا ق��اض��ي ج��ن��ى ول��ق��د
وال��م��ث��ال��ب ب��ال��ب��دائ��ع ئ��ع ال��ش��را ه��ت��ك ال��ذي ه��ذا
راك��ب48 ب��غ��ي��ر ول��ل��دم��اء ج ل��ل��ف��رو ��ر ال��م��ض��مِّ ه��ذا

سنة مرص قضاء ويل الذي — الحداد بن أحمد بن محمد القايض أن من وبالرغم
زوالق: ابن عنه قال حتى فقيًها عامًلا كان — الهجرة من وثالثمائة وعرشين أربع
والكنى واألسماء الحديث وعلم القرآن علم منها كثرية علوًما يُْحِسن متعبًدا فقيًها كان
ويحفظ واألنساب الناس وأيام الجاهلية وسري العلماء واختالف واللغة والنحو والرواة
من وكان وطهارة، صيانة عىل مجموًعا فعل، وال قول يف عليه مطعون غري كثريًا، شعًرا
يرتكه فلم كله ذلك من بالرغم التوقيعات،49 حسن القضاء، بعلم حاذًقا مرص، محاسن

منها: شعر أبيات فيها الجامع يف رقعة واليته يف ُرميَت فقد الهجاء من خصومه

ال��وج��ي��ِه ال��م��اه��ر ال��ع��ال��م ال��ف��ق��ي��ه ل��ح��دادن��ا ق��ول��وا
ف��ي��ه ن��ظ��رت ع��ق��د وغ��ي��ر ع��ه��د ب��غ��ي��ر ح��ك��ًم��ا ول��ي��ت
ال��ب��دي��ه ع��ل��ى ف��ي��ه��ا وق��ع��ت ل��م��ا ال��ف��روج أب��ح��ت ث��م
ي��ل��ي��ه م��ن وزر م��ع وزرك ف��ي��ه��ا ح��م��ل��ت ف��ع��ال ه��ذي
م��خ��ال��ف��ي��ه م��ن ب��ج��ائ��ز ف��ي��ه ول��س��ت ذا ت��رى وه��ل
وم��رت��ض��ي��ه ف��ي��ه أن��ت م��ا ع��م��رو اب��ن م��ن ح��اًال أن��ك��رت
ل��م��رت��دي��ه50 أي��ًض��ا وال��ُع��ْج��ب س��وء داء ال��ن��اس ف��ي وال��م��ك��ر
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الحداد ابن مدح املرصي بسيبويه املعروف موىس بن محمد األبيات هذه بلغت ولم
فيها: جاء بقصيدة

ب��ح��ج��ر ص��ب��ي ف��ي��ه رم��ى إن زاخ��ًرا أم��س��ى ال��ب��ح��ر ي��ض��ر م��ا

وعرشين تسع سنة آخرها مرات ثالث مرص قضاء ويل الذي بدر بن محمد والقايض
وثالثني ست سنة القضاء عن ُعِزل الذي — الوليد ابن القايض زميله هجا وثالثمائة،

منها: طويلة بقصيدة — وثالثمائة

ع��ل��م��ا ف��اض��ح أم��ر ك��ل ف��ي أل��ف��ي��ت ل��َم��ا ال��م��ع��اد ق��ض��ي��ات ت��خ��ش��ى ك��ن��ت ل��و
م��تَّ��ه��م��ا ال��ن��اس ب��ي��ن ال��دي��ن ف��ي أص��ب��ح��ت ف��ق��د األم��ور ك��ل ف��ي ال��رش��د ع��ن أع��م��ى
ع��م��م��ا م��س��ت��ك��م��ًال ل��ل��ه��وى ت��ك��ن وال ب��ه أت��ي��َت م��ا ت��دبَّ��ْر ال��ول��ي��د اب��ن ي��ا
م��ع��ت��ص��م��ا ال��ل��ه ع��ذاب ت��خ��ش��ى ك��ن��ت أو م��ع��ت��ق��ًدا ال��ح��ق ق��ول ت��ع��ل��م ك��ن��ت ل��و
ق��دم��ا ص��ال��ح ف��ي ل��ه أن��ت رأي��ت وم��ا ال��ل��ع��ي��ن ب��ح��م��اد اس��ت��ع��ن��ت ل��َم��ا
ق��ل��م��ا51 وال ق��رط��اًس��ا ال��ع��ل��م ف��ي ي��م��سَّ ول��م األم��ور ي��م��ض��ي ك��ات��ب��ا ج��ع��ل��ت��ه

للعرص السابق العرص يف رأيناه الذي العلماء لهجاء صورة يكون يكاد الهجاء فهذا
الطولوني.

العقلية الحياة وتطور مرص، يف العامة الحياة تطور ندرك أن نستطيع كله هذا من
واألدبية اإلسالمية العلوم من الحظِّ عظيمة كانت مرص إن نقول وأن فيها، واألدبية
مصطبًغا املرصي األدب فظهر الثقافات، من املختلفة األلوان هذه يف وساهمت العربية،
األخرى. اإلسالمية األقطار يف األدب عن املرصي األدب فاختلف الخالصة املرصية بالصبغة

الوافدون الشعراء (4)

األقطار وعلماء شعراء إليها تجذب واإلخشيديني الطولونيني أيام مرص يف الحياة وكانت
هؤالء ببعض ألم أن وسأحاول إليها، الرحلة أو مرص يف املقام إليهم وتحبب األخرى،

العرص. ذلك يف مرص عىل وفدوا الذين الشعراء
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يفمرص املتنبي

لهذا ومدحه الخشيدي كافور عىل وفوده عن أتحدث فلن مرص يف املتنبي عن تحدثت إذا
واملؤرخني، األدباء من كثري عنه حدَّث متداول، معروف كله هذا له، هجائه ثم األمري
يتحدثوا ولم واملؤرخون األدباء تركه عما الحديث سأحاول ولكني نواحيه، بجميع وأملوا
صلة له كانت املتنبي أن أشك فال مرص، يف املتنبي وأثر املتنبي يف مَرص أثُر وهو عنه
اإلخشيدي كافور غري املرصية الشخصيات بعض يف شعًرا أنشد وأنه املرصيني ببعض
شعره، وعاب املتنبي نقد من مرص شعراء من أن الروايات بعض ثنا تحدِّ كما وفاتك،
العلماء وأن حلب، يف حياته سلسلة من حلقة تكون تكاد مرص يف املتنبي فحياة وإذن
عنهم، الرحيل إىل واضطروه هاجموه الذين الدولة سيف خدمة يف كانوا الذين والشعراء

أيًضا. الرحيل إىل واضطروه فهاجموه مرص أمري خدمة يف أمثالهم وجد
الفرات بن الفضل بن جعفر الوزير شخص يف قويٍّا خصًما مرص يف املتنبي وجد
ثم عيل الحسن أبي ألخيه ثم اإلخشيد بن ألنوجور وزر الذي حنزابة، بابن املعروف
العلم ألهل مكرًما كان كما محدثًا عامًلا وكان اإلخشيديني، دولة انقضت أن إىل لكافور
الدارقطني وكتب مسنًدا، له وصنف الدارقطني الحسن أبو إليه رحل وقد والحديث
وروى الشعراء، من كغريه املتنبي يمدحه أن يف حنزابة ابن يطمع كان مجالسه،52 عنه

أولها: التي قصيدته نظم املتنبي أن خلكان ابن

ج��رى أو دم��ع��ك ي��ج��ر ل��م إن وب��ك��اك ت��ص��ب��را ل��م أم ص��ب��رت ه��واك ب��اٍد

فلما إياها، ينشده ولم عنه رصفها يُْرِضه لم فلما حنزابة، ابن الوزير مدح يف
كان الوزير أن هذا فمعنى العميد،53 ابن مدح إىل القصيدة ل حوَّ الدولة عضد إىل توجه
الوزير ألن الوزير؛ عىل حاقًدا الشاعر وكان يمدحه، لم الشاعر ألن املتنبي؛ عىل حاقًدا
املتنبي، بمعارضة والعلماء الشعراء يغري الوزير أخذ أن ذلك نتيجة فكانت يرضه، لم
الشعر قوة من بلغه ما املتنبي عىل يحقدون كانوا الذين املرصيني للشعراء فرصة وكانت
األنصاري العفري أبي بن القاسم أبو منهم مرص، يف املتنبي حساد فكثر الصيت؛ وذيوع
بكر وأبي حنزابة ابن والوزير اإلخشيدي كافور حرضة يف كان إنه قيل الذي الشاعر،

األنصاري: قول املتنبي فعارض املجلس، ذلك حاًرضا املتنبي وكان صالح، بن

… … … … غ��رام ال��ح��ب��ي��ب إل��ى ال��م��ح��ب ن��ظ��ر
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له. تقول وإنما غرام، إليه تقول ال العرب إن املتنبي: فقال
عن بعضها ينوب الخفض وحروف وله، ولديه، إليه، تقول: األنصاري: فقال
ألنه املرصي؛ للشاعر انترصا حنزابة وابن صالح بن بكر أبا أن إيلَّ ويُخيَّل بعض!54

قوله: باملتنبي وعرَّض مدحهما

وع��ائ��د إل��ي ت��س��دي ب��م��ا ب��اٍد وارد ب��ك ف��ص��ادر ال��ث��ن��اء أم��ا
راق��د وج��دي أح��وال��ي أي��ق��ظ��ن ص��ن��ائ��ع إل��يَّ ب��ك��ر أب��ا ي��ا ل��ك
وف��وائ��د م��واه��ب ع��ل��ي ش��ه��دت أن��ك��رت��ه��ا م��ت��ى ن��ع��ًم��ا أَْوَل��يْ��ت��ن��ي
م��ش��اه��د ب��أن��ه��ن ش��ه��دت ك��ل��م أن��ه��ا ل��وال ف��ي��ك ل��ي وق��ص��ائ��د
ج��الم��د ال��ع��دو ع��ي��ن وف��ي تَ��تْ��رى ش��واه��د ال��ول��ي ع��ي��ن ف��ي ول��ه��ن
ال��ح��اس��د؟! ي��رض��ى وك��ي��ف ال��م��الم، أب��دى ح��اس��ٍد ب��م��ق��ت ل��ي ت��ع��رَّض ل��م��ا
ق��اع��د ألن��ي ع��ارض��ن��ي؛ أن��ش��دُت إذا ح��ت��ى ق��ائ��م��ا ي��ن��ش��د زال م��ا
ال��س��اع��د وأن��ت ي��ؤي��ده ف��ي��ه ف��م��ن��ك��ب ال��وزي��ر أم��ا م��ج��ل��س، ف��ي
ح��ام��د55 ل��إلج��اب��ة ه��و وال ف��ي��ه ل��س��ؤال��ه ش��اك��ر أن��ا وال ول��ى

بن محمد أن زوالق البن املرصي سيبويه أخبار وكتاب املنبي الصبح كتاب يف وورد
قوله: عىل املتنبي الناس مدح يقول: كان بسيبويه امللقب موىس

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

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

قال: نفسه) (يريد منا رجل هذا ألصبت، مداجاته

ب��ال��ح��ب��ي��ب ي��ل��ق��ب ل��ي ع��دو ي��س��ع��ى ال��الذ ق��م��ي��ص ف��ي أت��ان��ي
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نعم. قال: غريه؟ هذا أمع املتنبي: فقال

ال��ل��ه��ي��ب ك��س��ن��ا خ��ده ف��ص��يَّ��ر ب��وج��ن��ت��ي��ه ال��ش��راب ع��ب��ث وق��د
ع��ج��ي��ب زيٍّ ف��ي أق��ب��ل��ت ل��ق��د ه��ذا اس��ت��ع��م��ل��ت م��ت��ى ل��ه: ف��ق��ل��ت
ال��م��غ��ي��ب ن��س��ج م��ن ال��ل��ون م��ل��ي��ح ق��م��ي��ًص��ا ل��ي أه��دت ال��ش��م��س ف��ق��ال:
ق��ري��ب56 م��ن ق��ري��ب م��ن ق��ري��ب خ��دي ول��ون وال��ُم��دام ف��ث��وب��ي

وهذا 57… هللا وجالئل الرجل أبكم عليه: يصيح وسيبويه وانرصف، املتنبي فتبسم
ُولِد الكندي، العزيز عبد بن موىس بن محمد بكر أبو هو املتنبي عارض الذي الشاعر
كان وثالثمائة. وخمسني ثماٍن سنة صفر يف وتُويفِّ ومائتني، وثالثني أربع سنة بمرص
والطحاوي املنجنيقي إبراهيم بن وإسحاق النسائي عن أخذ والحديث القرآن بعلوم عامًلا
مذهب عىل وتفقه بسيبويه، بسببه ب لُقِّ ما والغريب النحو من يعرف وكان وغريهم،
املتكلمني وجه الواسطي عن االعتزال علم وأخذ الحداد، بن بكر ألبي وتَْلمذ الشافعي
عليه، هو ملا فيحتمل واألسواق الطرق يف االعتزال يف الكالم يظهر وكان ذاك، إذ بمرص
بن والحسني مرص، أمري اإلخشيد بن أنوجور جالس الشعراء فحول من شاعًرا وكان

املرصيني.58 جميع عند محبوبًا كان كما ونادمهما، مرص، وزير املادرائي محمد
وأخذوا املتنبي صحبوا آخرون ُوِجد املتنبي، عارضوا الذين الشعراء هؤالء وبجانب
وصالح الجوع،59 أبي بن محمد بن هللا عبد أمثال منهم كثري عن الثعالبي وحدثنا عنه،
وروى املتنبي َصِحب اآلداب، سائر يف املهرة الكتَّاب أئمة أحد وكان الكاتب رشدين بن

شعره.60
كما عنه، يروي له صديق وبني للمتنبي حاسد بني مرص يف الشعراء انقسم إذن
يمدحه؛ لم الشاعر ألن عليه؛ ساخًطا الوزير حنزابة ابن فكان أمره، يف مرص أمراء انقسم

بقوله: الوزير قصد املتنبي إن قيل فقد لكافور، هجائه مع املتنبي هجاه ولذلك

ك��ال��ب��ك��ا ض��ح��ك ول��ك��ن��ه ال��م��ض��ح��ك��ات م��ن ب��م��ص��ر ذا وك��م
ال��ف��ال61 أه��ل أن��س��اب ي��درِّس ال��س��واد اه��ل م��َن نَ��بَ��ط��يٌّ ب��ه��ا

201



اإلسالمية مرص أدب

العزيز عبد هو قيس من رجًال املتنبي مدح بينما حنزابة، ابن الوزير بالنبطي أراد
قال ولذلك مرص؛ من الهروب وسائل للمتنبي هيَّأ الذي وهو الحوف، أهل زعيم الخزاعي

املتنبي: فيه

ال��ط��رف��ي��ن ال��م��اج��د ال��ع��زي��ز ب��ع��ب��د ح��ال ف��ق��د ع��ي��ش��ي ب��ال��ف��س��ط��اط م��ر ل��ئ��ن
ب��ري��ن ل��ي��س ال��م��ج��د ف��ي س��اب��ًق��ا ج��رى ف��ن��ال��ه ب��ع��ي��د م��ن ودي ت��ن��اول

ويحدثنا مرص، يف العلوم بعض عليهم ألقى كما باملرصيني، املتنبي اتصل إذن
والد، البن واملمدود» «املقصور كتاب قرأ املتنبي أن عزام الوهاب عبد الدكتور األستاذ
من والد ابن عىل أخذه ما املرصيني عىل أمىل املتنبي وأن غلطات مؤلفه عىل أخذ وأنه
زعم كما املرصيني عن ينقطع لم املتنبي أن عىل يدل فإنه الخرب هذا صح فإن أخطاء.
الدكتور األستاذ وتحدث مرص.62 يف واألدبية العلمية الحياة يف يشارك كان بل القدماء
اضطرت مرص أن إىل فذهب املتنبي،63 شعره، يف مرص أثر عن طويًال بك حسني طه
الحياة يف النظر وإمعان التفكري يكثر أن وإىل الهدوء، من شيئًا يعرف أن إىل املتنبي
وشكوى حزن رنة مرص يف شعره يف فظهر الحياة، أرسار يستقيص أن يحاول أن وإىل
ما بكل االستهزاء وإىل وحوادثه بالدهر السخرية من لون إىل األمر به ينتهي ثم الدهر
شعره، يف رفعه كان الذي مرص وبأمري وباملجتمع بالناس يهزأ وأن الحياة، يف به يمر
كل ففيه املمتع كتابه إىل فْلرُيَجع كله ذلك يف بك طه الدكتور الجليل أستاذنا أسهب وقد

غناء.

واألصغر األكرب الناشئان

الناشئ أو رششري بابن املعروف محمد بن هللا عبد العباس أبو فهو األكرب، الناشئ أما
التي علومه وتلقى شعره، جلَّ أنشد وبها ببغداد، طويًال زمنًا وأقام باألنبار، ولد األكرب،
أن استطاع حتى وفنونه، الشعر له وانقاد فضله، فذاع العلوم؛ بهذه ب وتكسَّ بها، ُعِرَف
فرماه النحاة، علل ينقض أن استطاع الكالم يف علمه وباتساع القدماء، أشعار يعارض
لم بعلومه.64 يتَّجر مرص إىل فخرج أعدائه، قوة فخاف به، ووشوا بالوسوسة، أعداؤه
مكتسبًا فطنته وقوة علمه من أخذ إذ مرص؛ أمراء من بأمري اتصل األكرب الناشئ أن نعلم
ومائتني. وتسعني ثالث سنة حتى َحِذقه ما يعلِّم مرص يف فمكث األمراء، سؤال عن يغنيه
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بشعره يُعَن فلم حياته، يف بائًسا كان كما مماته بعد الحظ قليل الشاعر هذا كان
عىل أجمعوا الرواة أن مع اليسري، النزر إال شعره من يصلنا ولم ديوانه، ضاع حتى أحد
عن يمتاز هو ثم وأنظارهما،65 والبحرتي الرومي ابن طبقة يف يُعدُّ األكرب الناشئ أن
املعتزيل األشعري الحسن أبي أستاذ وكان العلوم، يف اطالعه بسعة الشعراء من غريه
واطالعه، مقدرته عىل يدلنا الكالم يف نظمه من يشء وصلنا وقد املعروف، املذهب صاحب

قوله: ذلك فمن

ال��م��ح��اف��ل ص��دور زي��ن��ت ب��أل��س��ن��ن��ا ف��ض��ل��ن��ا ال��ن��اس ي��ع��رف أن��اس ون��ح��ن
ال��م��س��ائ��ل وج��وه ي��وًم��ا أظ��ل��م��ت إذا ج��واب��ن��ا ع��ن��د ال��ح��ق وج��وه ت��ن��ي��ر
ل��س��ائ��ل66 م��ق��اًال ن��ت��رك ف��ل��م وق��ل��ن��ا ل��ص��ام��ت م��ج��اًال ن��ت��رك ف��ل��م ص��م��ت��ن��ا

رويٍّ عىل العلم من فنون يف واحدة قصيدة للناشئ أن تاريخه يف البغدادي ويروي
يف للناشئ قصيدة والنهاية» «البداية يف كثري ابن وروى بيت، آالف أربعة تبلغ واحد
«وهذه بقوله: كثري ابن ووصفها بيت، ألف نحو تبلغ طويلة وهي ملسو هيلع هللا ىلص الرسول نسب
وحسن وحفظه وفهمه، وعلمه وبالغته، وفصاحته وبراعته فضيلته عىل تدل القصيدة
وغوصه شعره، سلك يف الرشيف النسب نظم عىل واقتداره واضطالعه، واطالعه لفظه،
كتابه يف الحرصي وأورد بحره.»67 قاموس من نفيسة جواهر هي التي املعاني هذه عىل
وأغراضه.68 الشعر معنى فيه أوضح الشعر، يف للناشئ كتاب من مقاًال اآلداب» «زهر

أُلِّفت املؤرخون ذكرها التي كتبه وأي مرص، يف قيل الناشئ شعر أي أدري ولست
الشاعر، هذا يف كبري أثر لها كان مرص يف األدبية والحياة العقلية الحياة أن شك وال بها،
العرص هذا يف مرص شعراء رأينا فقد الصيد، يف أشعاره بعض بمرص الناشئ أنشد وربما
فربما ذلك، يف أشعاًرا وقالوا والصيد، للمطاردة املقطم وتالل الصحراء إىل يذهبون كانوا
شيئًا كشاجم أخذ وربما به، يتعلق وما وآالته، الصيد جوارح يف وتحدَّث الناشئ قلدهم

واملطارد. املصايد يف كتابه وضع عندما بها مستشهًدا الناشئ أشعار من
كسميه،69 بارًعا متكلًما وكان وصيف، بن هللا عبد بن عيل فهو األصغر الناشئ أما
عىل وفد الشيعة، كبار من كان كما املتكلم، نوبخت بن سهل أبي عن الكالم علم أخذ
صبي وهو املتنبي وكان بجامعها، شعره وأمىل وثالثمائة وعرشين خمس سنة الكوفة
الناشئ أن ياقوت ويحدثنا ومدحه، بحلب الدولة سيف عىل ووفد مجلسه،70 يحرض
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لم ولكن ينادمه،71 وكان حنزابة ابن وامتدح وامتدحه، بمرص كافوًرا قصد األصغر
ببغداد. وثالثمائة وستني ست سنة وتُويفِّ مرص، يف شعره من يشء يصلنا

كشاجم

املعروف الحسني بن محمود الفتح أبو األديب الشاعر العرص ذلك يف مرص عىل وفد
من ونفهم العرص، ذلك يف ملرص تابًعا كان الذي الرملة إقليم أهل من وهو بكشاجم،
رياض من بها ما وإىل إليها، حنَّ عنها بعد كلما وكان مرات، عدة مرص جاء أنه ديوانه

املاجنة: كشاجم نفس إليه تصبو مما واملجون اللهو حياة وإىل وحوائط،

دارا ل��ي م��ص��ر وع��ادت ع��دت ف��ال��ي��وم ي��ؤرق��ن��ي م��ص��ر إل��ى ش��وق��ي ك��ان ق��د
أط��وارا ال��س��ب��ر أرج��ي وط��وًرا ط��وًرا م��ص��ط��ح��بً��ا ال��ف��ي��ح��اء ال��ج��ي��زة إل��ى أغ��دو
خ��م��ارا ال��ح��ان��ات ف��ي أح��س��ب رح��ت إذ رئ��اس��ت��ه ف��ي رئ��ي��ًس��ا أس��ام��ي ب��ي��ن��ا
وأوط��ارا ل��ب��ان��اٍت ق��ض��ي��ت وق��د ش��ره��م ص��اح��ب��ت ف��ق��د ال��ش��ب��اب أم��ا
زن��ارا72 ال��خ��ص��ر وب��ي��ن ال��ك��ث��ي��ب ب��ي��ن م��ا ي��ع��ق��د األق��ب��اط ب��ن��ي م��ن ش��ادن م��ن

شعراء ذهب كما وذهب بمرص، كانت التي اللهو حياة من وافر بحظ كشاجم أخذ
من ليتخذ أو لطعامه، الظباء يتصيد كشاجم كان القصري دير ففي األديرة، إىل مرص

وغنائهن. القيان عزف بني رشابه، مع يأكله ما لحمها

ال��ن��خ��الت إل��ى ح��ل��وان ف��ج��ن��ات وس��ج��ن��ه ال��ق��ص��ي��ر دي��ر ع��ل��ى س��الٌم
وم��ن��ت��زه��ات��ي م��واخ��ي��ري وك��ان��ت م��آرب ب��ه��ن ل��ي ك��ان��ت م��ن��ازل
ح��ي��ات��ي73 ال��س��رور أي��ام وت��ص��ح��ب ل��ذت��ي م��ش��ارب ل��ي ت��ص��ف��و ه��ن��ال��ك

مجونهم من والتمس لهوا، كما ولها باملرصيني، اختلط الشاعر أن عىل يدلنا فهذا
شعره. يف فوصفها الخالصة املرصية بالبيئة وتأثر الشعر، هذا يف به تحدَّث ما
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من اتصل بمن ندري وال بشعره، مكتسبًا كان الشاعر أن عىل كشاجم حياة تدلنا
فقد أشعاره، يف به وعرَّض فهجاه، عاد ثم كافوًرا مدح أنه أرجح كنت وإن املرصيني،

باألمري: ويعرِّض غالمه يهجو فكان كافور اسمه غالم له كان الشاعر إن قيل

وال��رائ��ح��ة ال��ل��ون وأخ��ط��أك ب��رده ف��ي س��م��ي��ك ح��ك��ي��ت

وأربعني سبع سنة املتوىف الخصيب بن محمد بن هللا عبد القايض هجا كذلك
فقال عظيمة دعوة فيها وأقام وعمرها، كبرية، داًرا اشرتى قد القايض وكان وثالثمائة،

كشاجم:

ال��وك��ي��ره ف��ي��ه��ا ودع��ا ال��ك��ب��ي��رة ال��دار اش��ت��رى
ط��ي��ره أش��أم ـ��غ��ي��ره ت��ص��ـ وف��ي ال��ب��اب ��ر ص��غَّ
ي��س��ي��ره74 أي��ام ب��ع��د ف��ي��ه��ا الش��ك ق��ب��ره

أيًضا: فيه وقال

أم��ره! أق��ب��ح ف��م��ا ال��خ��ص��ي��ب��ي ال��ل��ه ق��ب��ح
ش��ع��ره الب��ن ق��دي��ًم��ا ن��ت ك��ا ال��ت��ي ال��دار اش��ت��رى
ع��م��ره ال��ل��ه ف��ي��ه��ا ـ��ت��ز ي��ب��ـ ال��ت��ي ال��دار وه��ي
ق��ب��ره75 ال��م��ج��ل��س ي��ج��ع��ل ح��ت��ى ال��ح��ول ي��ت��م ال

أن يستطع لم ولكنه بشعره، متكسبًا فقريًا، كان كشاجًما فإن يشء من يكن ومهما
خلق أشعر وأنه عبقري، نابغة بأنه واعتقاده غروره ولعل يريده، كان الذي باملال يفوز

الشعر: نبي أنه زعم فقد شقائه، يف سببًا كان كله هذا لعل تأدبًا، وأكثرهم هللا

ف��ت��ره ع��ل��ى ج��ئ��ت ق��د ـ��ر ال��ش��ع��ـ ن��ب��ي أن��ي ع��ل��ى
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فقد وأرسته، أوالده بها ترك فقد له، مقرٍّا مرص اتخذ كشاجًما أن إيل ويخيل
النرص أبا كشاجم ابني هجا مؤنس بن صالح الهجاء املرصي الشاعر أن الثعالبي روى

بقوله: الفرج وأبا

م��ج��رب��ان م��س��ت��ع��م��الن أن��ت��م��ا ك��ش��اج��م اب��ن��ي ي��ا
ال��م��ك��ان ع��ل��ى ف��خ��ل��ف��ت��م��اه أب��وك��م��ا ال��م��ش��وم م��ات
ال��ق��ران ف��ع��ل ف��ف��ع��ل��ت��م��ا ع��ص��رن��ا ف��ي وق��رف��ت��م��ا
ال��ه��ج��ان76 ال��م��ل��ك وم��ي��ت��ة م ال��ط��ع��ا أس��ع��ار ل��غ��الء

اتصل الذي الشاعر رشاعة بن سوار الفيض أبو العرص ذلك يف مرص عىل ووفد
سبب وكان الداية، البن وفيٍّا صديًقا كان أنه ذكرنا وقد وشعرائها، مرص أدباء ببعض

العراق. يف الداية ابن شعر انتشار
تحدثنا لو األمر بنا يطول وقد عنهم، تحدثنا الذين غري كبري عدد مرص عىل وفد كما
فالشاعر األخرى، األقطار إىل املرصيني شعراء من كبري عدد رحل كما جميًعا، عنهم
الدولة،77 سيف شعراء من كان الشيباني سلمى بن محمد الحسن أبو املرصي املغنم
فكانت األخرى، األقطار وشعراء علماء من كغريهم العلم طلب يف العلماء من كثري ورحل
املختلفة، الثقافات انتشار عىل ساعدت التي املؤثرات أكرب من العلم طلب يف الرحلة

والعلمية. األدبية املذاهب وألوان

العرص ذلك شعراء أشهر عن ملحة (5)

جدار ابن

شعراء «أخبار كتاب يف الصويل ذكره جدار، بن أحمد بن محمد بن جعفر القاسم أبو هو
شعر، ديوان له عالم، البالغة، حسن الشعر كثري مثله، بمرص يكن لم وقال: مرص»
شعرائهم، من وشاعًرا الطولونيني، كتاب من كاتبًا كان 78… حسنة كثرية ومكاتبات
األخبار، من يسمعه كان ما كل إليه ينهي فكان طولون، بن أحمد بن بالعباس واختص
أيوب، بن عمر حفص أبا أن الحرصي: ويروي طولون، ابن بقرص يدور ما إليه وينقل
حرمة، مجلس امُلدام مجلس إنما جعفر، أبا يا جدار: البن قال طولون، بن أحمد كاتب
من عند توسطته وإنما رسور، ومعهد لهو، ومرتع ونداؤهم، لبانة، ومرسح أنس، وداعية
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هللا أعز الفضل، أبي أمرينا إىل تنهيه ما بي اتصل وقد عتبه، يخىش وال غيبه، يتهم ال
من وقام فعل، ما وحلف الجدار ابن فاعتذر … تفعل! فال مجالستي، أخبار من أمره،

مجلسه.79
قيل فقد طولون، بن أحمد بن العباس عصيان يف كبري أثر جدار ابن لشعر وكان
أنشده جدار ابن ولكن الرأي، مرتبك كان أبيه، طاعة عن باالنخالع همَّ ملا العباس إن

القصيدة: هذه يف وجاء العصيان، عىل فيها يحرِّضه قصيدة

ال��رت��ب80 إل��ى ي��س��م��و م��ن أرف��ع ف��أن��ت وث��ب وق��م ت��رج��ع ف��ال ه��م��م��ت إذا

ظفر ولكن برقة، إىل معه وخرج جدار، ابن استوزر بالسلطان العباس استبد وملا
بل حركته، يف أيَّدوه الذين وأصحابه الثائر ولده له سيق حني طولون بن أحمد به
خاصة من جدار ابن وأحرض السمك، رفيعة عظيمة دكة فبُنيَت إليها، دفعوه الذين
ثماٍن سنة الدكة من وألقى ورجاله، يداه وقطعت سوط، ثالثمائة فرضب العباس،

ومائتني.81 وستني
أنه عىل يدلنا وصلنا الذي غزله أن مع املجون، إىل يميل لهو، صاحب جدار ابن كان
لصوتها: وطرب بجمالها وفتن بها أُْعِجب َقيْنَة يف قوله ذلك من وعاطفة، رقة مع عفيف،

غ��ص��ن ك��أن��ه ق��وام ع��ل��ى ق��م��ر ك��أن��ه ب��وج��ه ج��اءت
وس��ن ج��ف��ون��ه��ا ف��ي وس��ن م��ن ل��ي��ان��ه��م��ا م��ن ب��ع��ي��ن��ي��ن ت��رن��و
أذن82 أن��ه��ا ل��و ت��م��ن��ت إال ج��ارح��ة ف��يَّ ي��ب��ق ف��ل��م غ��نَّ��ت

العفو، يطلب فكان أشعاره، بعض يف تدينه شدة أظهر قد نراه اللهو إىل ميله ومع
جدار: ابن قول من هي الزهد يف األشعار هذه أن نشك نكاد حتى ربه، ويستغفر

ج��م��ا ف��اع��ف رب ي��ا ت��ع��ف إن ذن��ب أل��ف أل��ف ل��ي رب ي��ا
ح��م��ى83 رس��ي��س ف��ي��ه ك��أن ق��ل��ب غ��ل��ي��ل ب��ع��ف��و ف��اب��رد
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من يصلنا لم ولكن وتشبيهاته، باأللفاظ تالعبه بكثرة جدار ابن شعر ويمتاز
ومن الكتب، يف مبعثرة قليلة أبيات عدة إال الصويل عن ياقوت عنه ثنا حدَّ الذي ديوانه
قال ربه عبد ابن إن حتى الشعر قول يف وتكلفه البيانية، صنعته فيه أظهر الذي شعره
يف منفرد الشعر طبقة عن خارج هو ما الشعر من يأتي وقد الشعر: هذا روى عندما

طولون:84 ابن كاتب جدار بن جعفر كقول تشبيهه ولطيف صنعته، وبديع غرائبه

��ى ت��س��مَّ وال ت��ج��ل��ى ل��ي��س��ت ال��م��رائ��ي رْخ��ص��ة وط��ف��ل��ة
��ى ال��م��ع��مَّ ي��خ��رج م��ن ت��ع��ج��ز ال��آلل��ئ م��ن وس��ل��ك إالَّ
م��س��ت��ت��م��ا ب��ال��ح��س��ن ت��ل��ق��اك ل��ع��وب ��ة ب��ضَّ ط��ف��ل��ة م��ن
��ى ال��م��ش��مَّ الق��ت إذا ري��ا ري��ا وك��ي��ف ري��ا م��ن��ه��ن
ق��م��ا زع��ف��ران أف��ن��ي��ا ق��د خ��ل��وق م��ن ذي��ل��ي��ن ت��س��ح��ب
وش��م��ا ب��ش��را م��ا ِط��ي��ب م��ن ع��ل��ي��ه��ا أح��ن��ي��ا ك��أن��م��ا
واس��ت��ح��م��ا ف��ي��ه ف��ان��غ��م��س��ا ق��م زع��ف��ران ف��أل��ف��ي��ا
ال��م��ذم��ا م��رط��ه��ا ال ي��ف��وح ال��م��ري��ا اس��م��ه��ا ت��ظ��ن ف��ه��ل
وال��م��س��م��ى االس��م ف��ي غ��ل��ط��ت ي��م��ا أه��ل أخ��ت ي��ا ه��ي��ه��ات
س��م��ا ي��ق��ول م��ن إذا م��ات س��م وق��ي��ل ه��ذا ك��ان ل��و
أت��م��ا أو ال��ب��در ك��ط��ل��ع��ة ت��ه��ادى أق��ب��ل��ت إذ ق��ل��ت ق��د
م��م��ا ك��ب��رت ق��د ل��ك��ن��ن��ي م��م��ا ل��ك��ن��ت م��م��ن ك��ن��ت ل��و
ل��م��ا ف��ارع��وي��ت ب��أح��رف ع��ذاري ف��ي ال��ده��ر ع��ات��ب��ن��ي
ُم��ْدل��ه��م��ا ك��ان م��ا واب��ي��ضَّ م��س��ت��ق��ي��م��ا ك��ان م��ا ق��وِّس
ع��م��ا ص��ار ث��م أًخ��ا ك��ان م��ن إل��ى ال��دم��ى ت��ص��ب��و وك��ي��ف
وح��م��ا دن��ا ق��د ب��م��ا ش��غ��ل ي��م أه��ل أخ��ت ي��ا ع��ن��ك ل��ي
��ى ال��م��ح��مَّ ق��دك م��ن ول��س��ت ال��ُم��ف��دَّى وج��ه��ك م��ن ف��ل��س��ت
أرم��ا م��ا ك��ل ل��ه ي��ح��ي��ا ي��وم خ��وف ع��ن��ك أذه��ل��ن��ي
ث��م��ا أص��ب��ت وش��رٍّا خ��ي��ًرا ره��ي��ن��ا ي��دي ك��س��ب��ت��ه م��ا
زم��ا ف��ي��ه ال��ن��ار وت��ح��ش��ر زف��ا ال��ج��ن��ان ف��ي��ه ت��ح��ش��ر
ه��ل��م��ا ل��ه��م وه��ذي ه��ي��ت، ل��ط��ال��ب��ي��ه��ا ه��ذي ت��ق��ول
اس��ت��ذم��ا85 م��ا ك��ل أم��ره��ا م��ن أذم��ا ب��أن أول��ى ن��ف��س��َي
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كما وشوَّهه، املعنى أضعف مما باللفظ جدار ابن تالعب ظهر القصيدة هذه ففي
ظن كما بيت كل يف املعنى استقالل وعدم املرصي، الشعر يف القصيدة وحدة لنا تظهر

العربي. الشعر يف القدماء

الفقيه منصور

يف إماًما كان الرضير، املرصي التميمي الحسن أبو عمر بن إسماعيل بن منصور هو
«الواجب منها الشافعي املذهب يف مؤلفات ووضع األخص،86 عىل الشافعي وفقه الفقه،
الشاعر أن عىل وياقوت88 خلكان ابن اتفق ذلك.87 وغري والهداية واملسافر واملستعمل»
أنه كما علومه جميع فيها وأخذ صغريًا، مرص قدم وأنه بالجزيرة العني رأس يف ولد
من صار بل عبيد، أبي القايض عند رفيعة منزلة له وصار أشعاره، جل بها أنشد
الود، هذا محلَّ البُْغض حلَّ ولكن واملحادثة، للمذاكرة بهم يخلو كان الذين خواصه
مجلس عشية كل له كان عبيد أبا إن قيل فقد الفقهية، املناقشات بسبب اإلخاء وانقطع
بخصام انتهت مجادالت، بينهما حدث منصور عشية ويف العلم، أهل من رجًال فيه يذاكر
العلماء من جماعة وتعصب ملنصور، الجند من وجماعة «ذكا» األمري فتعصب العاملني،
عىل الجيزي الربيع ابن شهد أن حدث ثم للقايض، الجيزي الربيع ابن رأسهم عىل
شهد ما بمثل آخر عليه شهد إن القايض: فقال منه، سمعه أنه زعم بكالم منصور
ست سنة ومات اعتل حتى شديًدا خوًفا منصور فخاف عنقه، رضبت الربيع ابن به
وقذفوه، القايض، سب أظهروا الجند، من آالف نعشه حول كان إنه وقيل وثالثمائة،89

منصور. من فاته ما عىل ف وتأسَّ منه كان ما عىل نفسه القايض وندم
بقوله: ومدحه العبايس املعتز بالخليفة اتصل حيث العراق؛ إىل منصور رحل

م��روة أو ب��م��ج��د أول��ى واح��د م��ن واح��د م��ا
وال��ن��ب��وة90 ال��خ��الف��ة ب��ي��ن وج��ده أب��وه م��م��ن

بل مطولة، قصائد ينشد لم وأنه وجودته، شعره جزالة عىل يجمعون الرواة وكل
له تندر تزال ال املقطعات، عايل «وهو شعره: عن الحرصي روى مقطعات، شعره كل
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كثريًا الثعالبي له وأورد سناه.»91 ويبقى مغزاه، ويستحىل معناه يستظرف مما األبيات
كقوله: معانيها لدقة األمثال؛ مجرى جرت التي األبيات من

م��ض��م��رك ودي ص��دق م��ن م��ض��م��ري ف��ي م��ا ش��اه��ِد
ي��خ��ب��رك92 ع��ن��ي ق��ل��ب��ك وص��ف��ه أري��د ف��م��ا

وكقوله:

ظ��ل��م ف��م��ا م��ط��ل��وب��ة ح��اج��ة ف��ي ال ق��ال م��ن
ن��ع��م93 ب��ع��د ال ي��ق��ول م��ن ال��ظ��ال��م وإن��م��ا

فأجابهم: التفقه املرصيني بعض عليه وعاب

ض��رر م��ن ع��اب��وه إذا ع��ل��ي��ه وم��ا ل��ه��م ع��ق��ول ال ق��وم ال��ت��ف��ق��ه ع��اب
ب��ص��ر94 ذا ل��ي��س م��ن ض��وءه��ا ي��رى ال أن ط��ال��ع��ة وال��ش��م��س ال��ض��ح��ى ش��م��س ض��ر م��ا

الناس، طبقات بني منتًرشا كان الذي التنجيم يكذِّب كان الشاعر أن إيل ويُخيَّل
شعره: يف ذلك وظهر

ال��م��ش��ت��ري ي��رج��و ك��ان أو زح��ال ي��خ��ش��ى ك��ان م��ن
ب��ري95 م��ن��ه أب��ي ك��ان وإن م��ن��ه ف��إن��ي

وكقوله:

ت��ح��ت��ه��ا َم��ْن وت��ن��ف��ع ت��ض��ر ال��ن��ج��وم أن ت��زع��م ك��ن��ت إذا
أش��رك��ت��ه��ا96 ب��ال��ل��ه ب��أن��ك ي��ق��ول م��ن ع��ل��ى ت��ن��ك��رنَّ ف��ال

مثل تنكر التي الخالصة اإلسالمية وعلومه دينه، عىل حرصه شدة يظهر ذلك من
البعد كل بعيًدا كان الرجل هذا مثل أن شك وال الناس، بني انترشت التي األقوال هذه
الشعراء طبقة يمثل الشاعر هذا فكان مرص، شعراء أكثر جرفت التي اللهو حياة عن

عرصه. يف الحياة تطور من بنصيب يأخذوا لم الذين العلماء
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طباطبا ابن (6)

عىل وكانوا معززين، مكرَّمني بها وأقاموا طالب، أبي بن عيل ساللة بعض بمرص كان
اآلداب إىل فركنوا يشء، السيايس البلد أمر من يعنيهم ال واألمراء، بالوالة حسن اتصال
ذلك يف شأنًا أعظمهم فمن ورووه، الشعر وأنشدوا وتلك، هذه من وأخذوا والعلوم،
إبراهيم بن إسماعيل بن طباطبا إبراهيم بن إسماعيل بن محمد بن أحمد القاسم أبو
نقابة كانت وإليه فاضًال، عامًلا كان طالب،97 أبي بن عيل بن الحسني بن الحسن بن
إسماعيل وأبو أحمد بن القاسم محمد أبو ابناه وكان شاعًرا، كان كما بمرص،98 الطالبيني
لهم روى وقد شاعًرا، إبراهيم بن الحسني ابنه ابن وكان شاعرين،99 أحمد بن إبراهيم
مرص يف طباطبا بني أرسة نعد أن نستطيع وإذن أشعارهم، بعض الدهر يتيمة صاحب
نؤرخه الذي هذا عرصنا يف يكونوا لم األرسة هذه شعراء أكثر ولكن الشعر، أرسات من
ويكفي — الفاطميني عهد يف املرصي األدب عن بحثنا يف عنهم للحديث وسنعرض —
إنشاد من وأكثَر اآلداب الشاعر هذا درس محمد. بن أحمد القاسم أبي عن نتحدث أن
يف تمام وأبي مسلم بمذهب األخذ إىل يميل فكان شعره، يف دراساته أثر وظهر الشعر،
وأكثر البيانية، الصنعة ألوان من ذلك إىل وما والتشبيهات البديعية، الزينة من اإلكثار
الشاعر أن إلينا يُخيَّل حتى القصص عىل املبني والغزل الغزل، يف وصلنا الذي شعره
شعره، يف عفيًفا كان فقد عمر، عن يختلف ولكنه ربيعة، أبي بن عمر بمذهب متأثًرا كان
الوصف عىل يقوم فغزله والدينية، األدبية مكانته مثل يف كان ملن طبيعي أمر وهذا

كقوله: دائًما والحوار

وغ��م��ا ��ا ه��مٍّ ال��ف��ؤاد زدت ق��ل��ت: وُظ��ل��م��ا ج��وًرا ب��ال��ن��وم ع��يَّ��رت��ن��ي
ي��ل��م��ا100 أن خ��ي��ال��ك��م ف��ي ط��م��ًع��ا إالَّ ن��م��ت وال ل��ذة، أن��م ل��م

أيًضا: وكقوله

ب��ص��ري وي��ا س��م��ع��ي ي��ا ع��ن��ك س��ت��رت��ه ل��ه��ا: ق��ل��ت ال��ش��ي��ب، خ��ض��ب��ت أراك ق��ال��ت:
ال��ش��ع��ر!101 ف��ي ص��ار ح��ت��ى ال��غ��ش ت��ك��اث��ر ��ب��ه��ا ت��ع��جُّ م��ن ق��ال��ت ث��م ف��اس��ت��ض��ح��ك��ت
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بعد حينًا يذكره ظل إذ لديه؛ عزيز حبيب بفقد أُِصيب طباطبا ابن أن إيل ويُخيَّل
مرة: فقال شعره، يف عنه الحديث من ويكثر حني،

ل��واج��د ال��زم��ان ص��رف ع��ل��ى وإن��ي ل��ح��اس��د ل��ل��ث��ري��ا إن��ي خ��ل��ي��ل��ي
واح��د وه��و أح��ب��ب��ت��ه م��ن وأف��ق��د س��ب��ع��ة وه��ي ش��م��ل��ه��ا ج��م��ي��ًع��ا أي��ب��ق��ى
وي��ش��اه��د102 ي��رى ف��ي��م��ا ع��ج��بً��ا ي��رى م��ن��ي��ة ت��خ��ت��رم��ه ل��م م��ن ك��ذل��ك

أخرى: مرة وقال

م��ن��ث��ور103 ع��ي��ن��يَّ ف��ي ال��رم��ل ك��أن��م��ا ف��رق��ت��ه��ا ي��وم ت��رك��تْ��ن��ي وال��ت��ي ال

ثالثة: مرة وقال

وج��ف��ان��ي104 ال��ح��م��ى ه��ج��ر ال��ذي ب��ع��د س��اع��ة ال��م��ودة ت��ب��دي��ل اخ��ت��رت م��ا

ينشد وتركته يت تُوفِّ قد تكون التي زوجه يف قيلت األشعار هذه لعل يدري ومن
فيها. األشعار هذه مثل

فيها: كقوله الخمر يف املقطعات بعض طباطبا والبن

ي��أس ع��ل��ى أت��ى خ��ي��ر ف��ُربَّ ب��ال��ك��أس إل��يَّ ب��ادر ب��در ي��ا
رأس��ي وم��ن ي��دي م��ن ب��ه��ا أول��ى ف��م��ي ف��إن ي��دي ت��ق��ب��ل وال
ال��ن��اس105 ألح��س��ن وع��ش��ق��ي ح��ب��ي ع��ل��ى ي��ل��وم م��ن ال��ن��اس ف��ي ع��اش ال

وكقوله:

ت��س��اب��ق��ه م��ن واس��ب��ق ص��ب��وح��ك ب��اك��ر خ��الئ��ق��ه م��ن��ه ح��س��ن��ت ل��ل��ذي ق��ل
ي��ع��ان��ق��ه ه��ذا إل��ى ه��ذا ي��س��ي��ر وم��ف��ت��رًق��ا م��ج��م��وًع��ا ال��غ��ي��م ت��رى أم��ا
ي��ف��ارق��ه106 ال ف��آل��ى ال��ف��راق ق��ب��ل ي��ودع��ه م��ع��ش��وًق��ا زار ك��ع��اش��ق
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وصف يف العرص هذا يف مرص شعراء أقدر من يعد طباطبا ابن أن ذكرنا وقد
الطبيعة أحضان إىل يهيم جعله أحب من فراق من قاساه ما ولعل ومحاكاتها، الطبيعة

قوله: إىل انظر سلوة، الطبيعة من ليأخذ عنه؛ غاب من يناجي

ش��ت��ي��ت ه��مٍّ ح��ل��ي��ف ك��ئ��ي��بً��ا ل ال��ب��ا ك��اس��ف ص��ح��ب��ت��ه ل��ي��ل رب
وال��ي��اق��وت ب��ال��در ح��س��نً��ا ـ��ع رص��ـ ق��د ال��زم��رد م��ن س��ق��ف ت��ح��ت

تُويفِّ أنه القرطي عن سعيد ابن فذكر طباطبا، ابن وفاة يف املؤرخون اختلف
خمس سنة تُويفِّ أنه املسبحي عن خلكان ابن ونقل وثالثمائة،107 وخمسني اثنتني سنة
سنة تُويفِّ إنه الرسور»: منازل يف البدور «مطالع صاحب وقال وثالثمائة،108 وأربعني

وثالثمائة.109 وأربعني ثماٍن

هوامش

ص١٢٤. ج٢، املقريزي: خطط (1)
من فراره أثناء املعتمد الخليفة أرس الذي كنداج بن إسحاق هنا الشاعر يقصد (2)

طولون. ابن إىل طريقه يف املوفق
ص٢٢٧. الكندي: (3)

املعتمد. أرس يف كنداج ابن ساعد الذي مخلد بن صاعد هو (4)
ج٢، الزاهرة: النجوم يف األوىل الثالثة األبيات وردت وقد ص٢٢٨، الكندي: (5)

الشعر. من يفهم كما خطأ وهذا طولون، ابن رثاء يف ألحد منسوبة غري ص٢٠،
ص٢٣٦-٢٣٧. الكندي: (6)

املرصية). الكتب بدار خطية (نسخة املغرب كتاب من الثالث الجزء (7)
األضداد. من وفسد أصلح أرقأ: القاموس يف (8)

ص١١٩. ج٢، املقريزي: خطط (9)
ص١٣٢–٢٥٣. والكندي: ص١١٩ ج٢، الخطط: (10)

ج٢، املقريزي: ويف الخيلج بابن ص٢٥٩ الكندي يف الرجل هذا ي ُسمِّ (11)
مروج ويف الخلنجي، اه سمَّ ص١٩٢ ج٣، الزاهرة: النجوم صاحب ولكن ص١٢٤،
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والذي ص٣٩٣، ج١١، الطربي: تاريخ يف وكذلك بالخليجي ي ُسمِّ ص٢١٧ ج٤، الذهب:
مدحه: يف الشاعر لقول الخليجي أو الخليج ابن أنه عندي يصح

ع��ال��ه��ا ال��ت��ي ال��ث��غ��ور وب��ح��ر ال��ع��ف��اة خ��ل��ي��ج أب��وك وك��ان

بعدها. وما ص١٥١ ج٣، الزاهرة: النجوم (12)
ص٢٥٩. الكندي: (13)
ص٢٦١. الكندي: (14)

ص٢٤٨. والكندي: ص١١٨ ج٢، املقريزي: خطط (15)
ص١٦٠. الكندي: (16)

رشحه. (17)
ص٢١٨. والكندي: ص٢٩٣ ج٣، املقريزي: خطط (18)

ص٢٣٢. الكندي: (19)
ص٢٦٣. والكندي: ص١٢١ ج٢، املقريزي: خطط (20)

ص٢٦٦. والكندي: ص١٢٢ ج٢، رشحه: (21)
ص٣٢٧. ج١، للثعالبي: الدهر يتيمة (22)

التيمورية. باملكتبة خطية نسخة ص٤٤٤ ج١، للصفدي: الوفيات فوات (23)
١٢٧٧ه). سنة (طبع ص٤٩ الجوزي: البن األذكياء (24)

ص٤٩. الداية: البن طولون ابن سرية (25)
ص٢٦١. للتنوخي: املحارضة نشوار (26)

ص٩٣. ج١، البلدان: معجم (27)
بدار خطية نسخة الشابشتي الحسن ألبي الديارات كتاب من ١٢٤ رقم ورقة (28)

املرصية. الكتب
ص٣٢١. ج١، للثعالبي: الدهر يتيمة (29)

الديارات. كتاب من ١٢٦ ورقة (30)

الديارات. كتاب من ١٢٠ ورقة (31)

الديارات. كتاب من ١٢٨ ورقة (32)

ص٣٦٢. ج١، األبصار: مسالك (33)
الديارات. من و١٣٠ ١٢٩ ورقة (34)
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ص١٠٣. املغرب: أخبار حىل يف املغرب (35)
ص١٠٣. املغرب: (36)
ص١٩٤. املغرب: (37)

ص١٠٩. ج٢، الخطط: (38)
ص٣١٤. ج١، الدهر: يتيمة (39)

السيل. ملنع الخيمة أو الخباء حول الحفري النؤي: (40)
ص٥٠. املغرب: (41)

ليس واسعة الدور بني بقعة كل عرصة جمع وأعراص: وعراص عرصات (42)
بناء. فيها

ص١٢٩٩ه). الوطن (مطبعة ص٣٣٩ الكميت: حلبة (43)
بعدها. وما ١٢٨ ورقة للشابشتي الديارات (44)

ص١٨٤. ج٥، للنويري: األرب نهاية يف بأكملها القصيدة هذه (45)

ص١٨٦. ج٥، للنويري: األرب نهاية يف بأكملها القصيدة هذه (46)
بعدها. وما ص٩٠٣ ج١، الدهر: يتيمة (47)

ص٥٤٦. الكندي: (48)
ص٥٥١. رشحه: (49)
ص٥٥٦. رشحه: (50)
ص٥٧٠. الكندي: (51)

خلكان: وابن بك) رفاعي فريد (طبعة ص١٦٣ ج٧، ياقوت: يف ترجمته راجع (52)
ص١١٠. ج١،

ص١١١. ج١، خلكان: ابن (53)
ص٣٣٣. ج١، الدهر: يتيمة (54)

رشحه. (55)
هذه ولكن املرصي، لسيبويه األبيات هذه أن املنبي الصبح كتاب من يفهم (56)

البرصي. عباس بن محمد إىل منسوبة ص٣٣٨ ج١، الدهر: يتيمة يف وردت األبيات
بدار خطية نسخة زوالق البن املرصي سيبويه وأخبار ص٦٣، املنبي: الصبح (57)

تاريخ. ع ١٢٠ رقم املرصية الكتب
أخبار وكتاب الدهر، ويتيمة األدباء، معجم يف املرصي سيبويه أخبار راجع (58)

املرصي. سيبويه
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ص٣١٤. ج١، الدهر: يتيمة (59)
ص٣١٧. رشحه: (60)

ج١، خلكان: وابن املرصية، الكتب بدار خطية نسخة للعمري اإلبصار مسالك (61)
ص١١٢.

وما ص٣٠٧ عزام الوهاب عبد الدكتور لألستاذ الطيب أبي ذكرى راجع (62)
بعدها.

.٦٤٦ إىل ص٥١١ من بك حسني طه الدكتور لألستاذ املتنبي مع (63)
ص٢٦٣. ج١، خلكان: ابن (64)

رشحه. (65)
ص٣. ج٤، اآلداب: زهر (66)

املرصية. الكتب بدار فتوغرافية نسخة والنهاية البداية (67)
ص٤٩. ج٣، اآلداب: زهر (68)
ص٣٥٤. ،١ خلكان: ابن (69)

رشحه. (70)
مرجوليت). (طبعة ص٢٣٥ ج٥، األدباء: معجم (71)

١٣١٣ه. سنة بريوت طبع كشاجم ديوان (72)
كشاجم. ديوان (73)

ص٥٧٨. الكندي: (74)
رشحه. (75)

ص٣١٢. ج١، الدهر: يتيمة (76)
ص٢٤٠. الفهرست: (77)

ص٤١٥. ج٥، األدباء: معجم (78)
ص١٤٣. ج٢، اآلداب: زهرة (79)

ص٨٦. املغرب: (80)
ص٢٢٤. والكندي: ص١١٥ ج٢، املقريزي: (81)

ص٤١٥. ج٥، األدباء: معجم (82)
ص٤٢٨. ج٣، الفريد: العقد (83)
ص٤٢٦. ج٣، الفريد: العقد (84)

ص٤٢٦. ج٣، الفريد: العقد يف بأكملها القصيدة هذه (85)
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ص٣١٧. ج٢، الكربى: الشافعية طبقات (86)
ص١٢٥. ج٧، خلكان: ابن (87)

ص١٨٥. ج٧، األدباء: معجم (88)
ص١٢٦. ج٢، خلكان: ابن (89)

ص٩٤. املغرب: (90)
ص٣٢١. ج٣، اآلداب: زهر (91)

.٥٦٢ رقم األزهر بمكتب خطية نسخة املعارف لطائف (92)
رشحه. (93)

ص٣١٧. ج٢، الشافعية: طبقات (94)
ص١٨٥. ج٧، األدباء: معجم (95)

رشحه. (96)
ص٣٩. ج١، خلكان: ابن (97)

ص٤٩. املغرب: (98)
ص٣٣٠. ج١، الدهر: يتيمة (99)

ص٣٢٩. ج١، رشحه: (100)
رشحه. (101)

ص٤٩. املغرب: (102)

ص٤٩. املغرب: (103)
ص٥١. رشحه: (104)

ص٣٢٩. ج١، الدهر: يتيمة (105)
رشحه. (106)

ص٥١. املغرب: (107)
ص٤٠. ج١، خلكان: ابن (108)

ص٣٦. ج١، (109)
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خامتة

ثم فاتحني، العرب دخلها منذ العرص هذا يف مرص تطورت كيف اآلن أدركت لعلك
وخمسني ثماٍن سنة الفاطمي هللا لدين املعز قائد الصقيل جوهر دخلها حتى بها، استقروا
كبريًا مرص يف العرب أثر كان فقد اإلخشيديني، من مرص وانتزع الهجرة، من وثالثمائة
العربية اللغة واتخاذهم والقبطية اليونانية لغتهم عن املرصيني تحول يف تدركه ا، جدٍّ
هذه وازدهار والعربية اإلسالمية الدراسات هذه يف تدركه ثم آلدابهم، ولغة للتخاطب لغة
اإلسالمية. األقطار يف العقلية الحياة مراكز من مركًزا صارت حتى مرص، يف الدراسات
إىل العرب اضطرت فقد بشخصيتها، تحتفظ أن مرص استطاعت فقد كله ذلك ومع
اإلسالمي. املرصي الشعب هو واحًدا شعبًا الجميع يكون وأن املرصيني، يف يندمجوا أن
وضعًفا، قوة تختلف بحظوظ منها وأخذت القديمة، املدنيات ُجلَّ مرص نقلت وقد
املسلمون العرب جاءها أن فلما جميًعا، املدنيات هذه تمرصِّ أن استطاعت مرص ولكن
مرص يف كانت التي بالثقافات الثقافة هذه التقت العربية، اإلسالمية الثقافة يحملون
املرصية الثقافة هي املزج هذا ثمرة فكان جميًعا، الثقافات هذه وامتزجت قديًما،

الكتاب. هذا يف أرخناه الذي العرص ذلك بعد ظهرت التي اإلسالمية
تر لم فإنك منه، صوًرا لك أوردنا الذي الشعر يف مرص أثر أيًضا أدركت ولعلك
شعر يف وظهر األمويني، شعراء أو الجاهليني تشبيهات وال القديمة، البدوية املعاني
مرص، يف عاشوا قوم عن إال تصدر ال التي املرصية، والحوادث املرصية اآلراء املرصيني

كبريًا. العلم يف أثرها كان كما كبريًا الشعر يف مرص أثر كان فقد وإذن
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للهجرة، األوىل الثالثة القرون يف مرص عن فيه تحدَّثت الذي البحث فهذا وبعُد،
مرص يف «األدب بحث وهو قريبًا للطبع أقدمه أن أرجو آخر، لبحث مقدمة إال هو ما
اإلسالمية األقطار زعيمة مرص فيه أصبحت الذي العرص يف األدب تاريخ وهو الفاطمية»

والعلوم. اآلداب يف
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واملصادر ثبتباملراجع

١٨٤٨م. جوتنجن طبع للقزويني، البالد آثار •
١٩٠٩م. ليبسك طبع للمقريزي، الخلفا األئمة بأخبار الحنفا اتعاظ •
١٣٢٤ه. بمرص الجمهور مطبعة طبع للثعالبي، سمعت ما أحسن •

رقم املرصية الكتب بدار خطية نسخة زوالق، البن املرصي سيبويه أخبار •
تاريخ. ١٢٠ع

١٨٤٥م. جوتنجن طبع للمقريزي، مرص قبط أخبار •
١٨٠٠م. أكسفورد طبع البغدادي، اللطيف لعبد مرص أخبار •

١٢٩٨ه. بوالق طبع لكشاجم، النديم أدب •
١٣٢٣ه. الجمهور مطبعة طبع لألصفهاني، األغاني •

املرصية الكتب بدار فتوغرافية نسخة للقفطي، النحاة أنباه عىل الرواة إنباه •
تاريخ. ٢٥٧٩ رقم

١٣٠٩ه. بوالق طبع و٥ ج٤ دقماق، البن األمصار عقد لواسطة االنتصار •
١٩١٢م. ليدن طبع للسمعاني، األنساب •

١٢٧٨ه. بوالق طبع املرصي، ظافر البن البداية بدائع •
١٣١١ه. بوالق طبع إياس، البن الزهور بدائع •

١٣٢٦ه. بالقاهرة السعادة مطبعة للسيوطي، الوعاة بغية •
١٣٣٤ه. املعارف مطبعة للمقريزي، األعراب مرصمن نزل عمن واإلعراب البيان •

١٢٩٠ه. بوالق طبع األثري، ابن تاريخ •
١٢٨٤ه. بوالق طبع خلدون، ابن تاريخ •
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١٩٠٣م. بريوت طبع الراهب، ابن تاريخ •
١٨٩٤م. أكسفورد طبع األرمني، صالح أبي تاريخ •

بمرص. الحسينية املطبعة طبع الطربي، تاريخ •
تاريخ. ٤٢ رقم املرصية الكتب بدار خطية نسخة للذهبي، اإلسالم تاريخ •

١٩٢١م. التوفيق مطبعة طبع القبطية، األمة تاريخ •
الهالل. مطبعة طبع اإلسالمي، التمدن تاريخ •
١٩٠٥م. بريوت طبع سعيد، بن يحيى تاريخ •

١٨٨٣م. ليدن طبع اليعقوبي، تاريخ •
١٩٢٧م. الكتب دار طبع عكوش، لألستاذ الطولوني الجامع ووصف تاريخ •

٣١٤ رقم املرصية الكتب بدار خطية نسخة البخاري، صحيح رجال تراجم •
(حديث).

١٣٢٦ه. السعادة دار طبع للسيوطي، املجالس تحفة •
١٣٤٥ه. القاهرة للنووي، األسماء تهذيب •

األدباء. محارضة هامش عىل حجة، البن األوراق ثمرات •
فؤاد جامعة بمكتبة فتوغرافية نسخة وهب، بن هللا لعبد الحديث يف الجامع •

األول.
١٣٢١ه. النيل مطبعة طبع إدريس، ابن اإلمام أشعار يف النفيس الجوهر •
١٣٤٤ه. األوىل الطبعة بك، حسني طه الدكتور لألستاذ األربعاء حديث •

رقم األمريية باملكتبة فتوغرافية نسخة الشمع، قرص يف قيل فيما الجمع حسن •
.٢٥٤٤

١٢٩٩ه. الوطن دار طبع للسيوطي، املحارضة حسن •
١٢٩٩ه. الوطن دار طبع للنواجي، الكميت حلبة •

.١٩٢٣ الثالثة الطبعة الكنيسة، تاريخ يف النفيسة الخريدة •
الكتب بدار خطية نسخة للسيوطي، الصحابة من مرص نزل فيمن السحابة در •

٣٩م. رقم املرصية
خطية نسخة للجوهري، ومعدوم موجود من مرص يف ورد فيما املنظوم الدر •

.٨٦٣ رقم املرصية الكتب بدار
.١٩٣٠ حلب طبع للباخرزي، للقرص دمية •

.١٧٥٦ رقم املرصية الكتب بدار خطية نسخة للشباشتي، الديارات •
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الخياط. الدين محي طبعة تمام، أبي ديوان •
.١٩٠٢ فيينا طبع الرقيات، قيس ابن ديوان •

١٣١٣ه. بريوت طبع كشاجم، ديوان •
محمد. مصطفى طبع املتنبي، ديوان •

١٢٧٧ه. مرص طبع نواس، أبي ديوان •
١٨٢٨م. طبع للمقريزي، النرصانية دين يف مرص قبط دخول ذكر •

١٧٧٦م. جوتنجن طبع مرص، ديار ذكر •
١٣٠١م. بوالق طبع حجر، البن الليثية بالرتجمة الغيثية الرحمة •

رقم املرصية الكتب بدار خطية نسخة حجر، البن مرص قضاة عن اإلرص رفع •
.١٠٥

١٣٤٥ه. الرحمانية املطبعة للحرصي، اآلداب زهر •
.١٩٠٧ بريوت طبع املقفع، البن البطاركة اآلباء سرية •

.١٨٩٤ برلني طبع الداية، البن طولون ابن سرية •
املرصية. الكتب دار طبع للقلقشندي، األعىش صبح •

١٣٢٤ه. الحسينية املطبعة الكربى، الشافعية طبقات •
١٣٢٢ه. ليدن طبع سعد، البن الكربى الطبقات •
.١٩٢٨ مرص طبع ربه، عبد البن الفريد العقد •

.١٩٢٥ مرص طبع رشيق، البن العمدة •
.١٨٢٥ ليدن للواقدي، مرص فتوح •

١٢٧٥ه مرص األموي، إسحاق البن مرص فتوح •
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