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 سم هللا الرحمن الرحيمب

 

 :  الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وآله ومن وااله

  –من الناحية الجغرافية ، تقع مصر عند ملتقي قارات العالم القديم : افريقيا  
األبيض    –أسيا   والبحر  األحمر  البحر   : هما  بحرين  على  تطل   .. أوروبا 

  ، العقبة  وخليج  السويس  خليج  هما  خليجين  على  وتشرف   ، المتوسط 
تقع   أرضها تجرى قناة السويس أحد الممرات المائية الدولية الهامة .     وعلى

  من الشمال البحر    مصر فى الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا.. يحدها
يبلغ طوله   بساحل  بساحل   995المتوسط  البحر األحمر  .. ويحدها شرقا  كم 

كم .. ويحدها فى الشمال الشرقي فلسطين وإسرائيل بطول    1941يبلغ طوله  
بطول    265 خط  امتداد  علي  ليبيا  الغرب  من  ويحدها  كم   1115كم.. 

 كم.  1280ويحدها جنوبا السودان بطول   ..
  

قارة االسيوية ، رغم انتمائها لقارة أفريقيا التى  تضع مصر احدى قدميها فى ال
 مصر .   يتدفق منها أيضا نهر النيل .. شريان الحياة لشعب

  
الذى  البرزخ  بمثابة  مصر  كانت   ، المتميز  الجغرافى  الموقع  بهذا  وارتباطاً 
للتفاعل الحضارى  الملتقى  الثالثة ، كما كانت  الديانات السماوية  مرت عبره 

وال الشرق  تالقت بين  أرضها  وعلى   ، والجنوب  الشمال  وبين   ، غرب 
  ، والقبطية   ، والرومانية   ، واإلغريقية   ، الفرعونية  الحضارات  وتواصلت 

 واإلسالمية .. وصوالً الى العصر الحديث . 
 ، المتعاقبة  االوروبية  الحضارات  مع  المتوسط  البحر  عبر  مصر  فتواصلت 

تعيش قضاياه وسعيه الدائم    وظلت فى الوقت نفسه جزءاً من عالم الجنوب ،
من أجل التنمية والتقدم .فى الوقت نفسه ، وبحكم مكانتها فى العالم االسالمى 
للفكر والحضارة اإلسالمية ،   ، ظلت مصر على مر القرون ، منارة إشعاع 

 مجسدة قيم االعتدال والتسامح والتعايش التى تمثل جوهر التعاليم االسالمية . 
 

 .  من الفعل "قدّس" "يقدُّس" فهو "مقدٌّس"شتقة مكلمة المقدس  

 

 .  فما هو التقديس؟   

 

يقول المنجد : ) قَدَّس هللا فالناً: َطّهره وبارك عليه. وقَدَّس الرجُل هللا:  نّزهههه ووصههفه ب نههه 

قُدّوساً. تقدّس: تّطهر. القُدس : أورشليم. روح القههدس عنههد النصههارق : ااقنههوم ال الهه  مههن 

دّوس:   ااقانيم اإللهية . روح القدس عند المسلمين" المالك جبريل. القداسة: الطهههارة. و القههُ

من أسماء هللا الحسنى، أي المنههزه عههن كههل نقههس. القههدي  : الفاعههل الحاصههل علههى تمههام 
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فالقداسة إذاً حالة من الطهر يُسبغها اإلنسان على اإللههه أو اإللههه   الصالح والقبول عند هللا(.

 على اإلنسان. 

  

د س " : الُمبههاَرك ، وااَر   168/  6اء فهه" " لسههان العههر  " ) ]و جهه  ( : " و " الُمقههَ

طين  ي وففلَسههط َمَههط اء : ااَر  المقد سههة : الطههاهرة ، وههه" وف الُمقَد سة : المطه رة ، وقال الفههر 

وُنط ، ويقال : أَر  مقد سة أَي : مباركههة ، وهههو قههول قتههاوة ، وإفليههه ذههه  ابههن  وبعض ااُرط

 اَعراب" " [   .ا

فضل هللا مصر علههى سههالر البلههدان، كمهها فضههل بعههض النههاس علههى بعههض واايههام ولقد  

والليال" بعضها على بعض، والفضل على عربين: ف" وين أو ونيا، أو فيهما جميعا، وقد 

فضل هللا مصر وشهد لها ف" كتابه بالكرم وعظم المنزلههة وذكرههها باسههمها ووصههها وون 

ا، وأبههان فضههلها فهه" آيههار مههن القههرآن العظههيم، تنبهه  عههن مصههر غيرههها، وكههرر ذكرههه 

وأحوالها، وأحوال اانبياء بها، واامم الخالية والملوك الماعية، واآليار البينههار، يَهههد 

لها بذلك القرآن، وكفى به شهههيداً، ومههك ذلههك روق عههن النبهه" صههلى هللا عليههه وسههلم فهه" 

باركتههه علههيهم وعلههى بلههدهم وح ههه مصر وف" عجمها واصة وذكره لقرابته ورحمهههم وم

على برهم ما لم يرو عنه ف" قوم من العجم غيرهم، وسنذكر ذلك إن شاء هللا ف" موععه 

مك ما وصها هللا به من الخص  والفضل وما أنزل فيها مههن البركههار وأوههر  منههها مههن 

اً اانبياء والعلماء والحكماء والخههواو والملههوك والعجالهه  بمهها لههم يخصههس هللا بههه بلههد

، علينااأ    الحههرمين، أو شههنك مَههنك  فإن ذكرنااأ د ااض    اا غيرها، وال أرعا سواها، فإن  

 ، وما وصهما هللا به مما ال ينكر من موعك بيتههه الحههرام  فللحرمين فضلهما الذي ال يدفك

على وجه البسيطة مقدساً إال ما  قدسه هللا تبارك وتعالى ورسله ف" في القلوب  وال يوجض  

وسننهم المطهههرة ولك ههرة ذكههر مصههر فهه" الكتهه  ال اللههة بالمههدح وال نههاء    كتبهم المنزلة  

كطأنت مقضسة قضاسة  أطنية  يث ال  دمأن ذكر في القرآن إال في  يت هللا الحرام كمأ فااي 

ن ك وكاافل  ملاار فااي قولااه تعااألى } ا  لااوا  ن آمنااأ قوله تعألى } دفلم يروا دنأ جعلنااأ  رمااأ

ء هللا لهااأ انماان كأناات آمنااة كاانمن الحاارمين يقاا   هللا ملر إن شأء هللا آمنين ك فإن شأ

تعألى لمن  نسه دو  نسهأ لفل  قأل صلى هللا عليه ] ملر كنأنة هللا في درضه ماان مسااهأ 

 سااوء قلاامه هللاا كمااأ دن ملاار تقضساات   حااضيث رب العااألمين  لن ااي هللا موسااى عليااه 

وسى فيهااأ ولناازول دك اار السالم من وراء  جأب في سينأء ملر  وكفل   نزول دلواح م

ن تطهرت  هاام ملاار أاام  ن اا   ياات الن ااي و نوليااأء هللا  دن يأء هللا إليهأ إن لم يكونوا جميعأ

 اللألحين فيهأ , .

و أل ألي ملر  لضان   أره هللا تعألى واصط أه لن سه عااز وجاا  ل كااون صاامأم ت يياار كاا  

لل أط  والظلم فهى كنأنااة هللا  العألم نحو الخير و فع الشر عن العألم  سلوك شع هأ المقأوم

فااي درضااه     ماان مسااهأ  سااوء  قلاامه هللا   وكنأنااة هللا اي الجع ااة ال ااي يطلاا  منهااأ 

المحأرب السهأم نحو دعضاء الضين والظلمة لفل  اطلقنأ علااى  اافا الك ااأب ملاار المقضسااة 

يشااهأ ليعلم الملريون وليعلم العألم من  ى ملر  ومن يكون شع هأ األ ي العظيم ومن ج 

واألمريكاا  و وو  الوارا   الشجأع القضيم الفي يلأرع د ضث جيوش الااضنيأ اللااهأينة  

 الرهابيين .
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ناازل إوريهه  عيههه السههالم  ولو  ققنأ النظر في تأريخهأ وتأريخ العألم لوجضنأ  دن ن ااي هللا 

ان جااضو بينههه وبههين آوم إليهأ مهأجران من العراق لحكمة يعلمهأ  ااو وريااره ماان دن يااأء هللا و 

إليهأ ومنهم من  كمهااأ ك  ااي أك ر أنبيار هللا هبطوا  كمأ دن  أصابك اليد الواحدة    وا  اليتخط

يوسف وموسى عليهما السههالم بعههد هههالك فرعههون وميههرائ بنهه" إسههراليل لهه ر     هللا  

 .  وأورلنا بن" إسراليل مَارق اار  ومغاربها الت" باركنا فيها للعالمين { 

فس و أ    لض العظيم تنكضنأ في دأنأء  ح نأ  نن ملر  سض أ العألم  و عض  فه ال  أئ  لهفا ال

على وس وا د لهأ وا مو م تهم   وارث الضيأأة والخنوع في كال المف  ين السني والشيعي  

ونيا  ملار الاوار  هللا وال يخر  منها إال بطاعههة  من  لها أحد إال بسخط  خالسواء فقالوا اليد

 -وسالل الَيعة )آل البيهت(  - ماء نيل مصر يميت القلو يميت القلوب  ] فيه د أ يث دنه ين ع من الجنة 

 اام توارأااوا الضيأأااة  عااض ومن أكل من فخارها فهو ويوئ وذلك انا   و 2الحر العامل"    

ورجههت النسههاء هالمههار  عااض دن     الك فرعون  يث  ا   ى الرجأل فلم يجضوا إال الع يض  

 ف ااوارث رجألهااأ الضيأأااة عصمة والكلمة العليا لهههن  ال  فكأنتعلى وجوههن يطلبن الرجال  

والههرو بسههيط في ك  هم وت أسير م عاان ملاار وشااع هأ العظاايم . أهل السنة    مأ ذكره  هذا  

جداً وهو أين السبعون ألفاً الذين أسلموا مك موسى وغيههرهم هههل أهلكهههم هللا تعههالى أيضههاً 

ط من هللا  أل ألي كاا  دن يااأء ؟ ودمأ الر  على من     ملر ف سخ مك موسى عليه السالم  

ن عليهم مي ة قلو هم ألنهم شر وا من ني  ملر  وكاافل   هللا الفين   لوا إليهأ كأن مسخوطأ

ن و نأ يسقط ك  اتهااأم اتهمااوه  لملاار الااوار  ذكر ااأ فااي ك اا  هللا  د   ال يت الن ي دي أ

الاافين اف ااروا علااى هللا ال الأة  أل عظيم واالجالل ونقول لهؤالء دال لعنة هللا على الظألمين 

 الكفب ونقلوا مأ ي عأرض وك أب هللا وسنة ن يه صلى هللا عليه وآله .

ن  ن ي  ممن سكنوا  ملر  اا  أهل البيت ذرية أنسا   وممأ شنع  ه الم   ين لملر دي أ

وهههم وواويهه  وكههل فيهااأ  وال رأس الحسههين  إليهااأ  السيدة زين      عضم   ول  وقأل دك ر م  

و اافا مااأ اساا ضعأني لجمااع مااأذكر عاان ملاار وك أ ااة   مَكوك فيه  ينتي من ملر  ش"ء  

ف أئلهأ وكرام هأ ليعلمهأ ك  ملري ف    ال ه وعظم شننهأ رضى ماان رضااى ود ااى 

من د ى ليميز هللا الخ يث من الطي  ألن ملر على مضار ال أريخ وإلااى دن تقااوم السااأعة  

لمن ياار    اافه األراجياا  و اافه لهأ  وران محوريأ عمأ قري  في إنقأذ ك  العألم . ونقول  

 ال را أت  أسم الضين .

ركههت لغتههها عههن طواعيههة لتههتكلم العربيههة وتتههرك لغتههها تمصههر التهه"  لل هذه مكافئة  ه 

  ونأ عن ك   ال  الضنيأ ؟ااصلية 

ودرنأ أ على اإلطالق وإن نه اات أروتهااأ منااف ماذن  مصر إن كانت أقوق وولة بالمنطقة

 قضيم األزل ؟

ن طألون ين ل   هأ و ك   ول شمأل افريقيااأ ودجاازاء ماان الشااأم والجزياار  فنجض د مض ا  

كههافور اإلوَههيد فيههزواو حنههي   تخ ع لسلطأنه  قو  ملر الط يعية أم يكرر ن س المشهض  

ن فهه" و فيههرو   ملر ويهيجون العلمأء نو س  ملر ورمي د لهأ وقااففهم    العباسيين عل"

لههم الل يحكماات العااألم بالخالفههة الفاطميههة  مذامها ماال يصدقه عقل وزاور الطامة الكبرق  

والفتههه اايوبيههة لههم أويههراً محمههد علههى ب   يفعل نف  الفعلة صالح الدين اايوب" فيستقل

بال طههوروس وبالتههال" كههل هههذه الههدول  جيوش ملر إلى جيحار  ااستانة حتى يصل  

 فيهأ  سضان من عنض دن سهم .مصر  وسبت شعبها ونيلها وكل ش"ء      في  طعنت  
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وعن وور جيش مصر وتحول شعبها لعبد إلههى وولههة الخالفههة اامبراطوريههة باسههم الههدين 

نجد أن ف" مرحلة الفتح االسالم" تم محو جيش مصر  باتلكامل بسب  وذالن الَع  لههه 

لظلم الرومان فتركوه يرغي ويهلك ولو قاوم الَههع  وعههوة المسههلمين لقضههى عليههها فهه" 

ة ما يمكنها منذ لك وظههل الوعههك هكههذا ويظهههر فهه" الحجاز وذلك ان مصر  لها من القو 

صور شتى من حني شع  مصر على سلوكيار بعض الفاتحين كما فهه" قصههة لطههم عبههد 

هللا ابن عمرو ابن العاو للمصري والذي سافر للحجاز يَتك" عبههد هللا فاسههتدعى عمههر 

وقههال لههه وقال له عمر متى استعبدتم الناس وقد ولقتهم أمهاتهم احرار لههم امههر المصههري 

الطم ابن ااكرمين على وجهه فلطمه وهنا يتبين لنا بدايههة تههذمر بههين المصههريين لظهههور 

بعض سلوكيار شالنة من الفاتحين على ألرها انفصل بها احمد ابههن طولههون  ليقههيم وولههة  

الخالفة الطولونية  ويبرز وور الجيش المصههري وترسههل وولههة الخالفههة كههافور ااوَههيد 

يكرر نف  ما فعله ابن طولون ويقوي جيش مصر منفصههال بههها عههن ليؤو  ابن طولون ف

الخالفة ويبرز وور العسكر المصري جلياً ف" تلك المرحلة يليها الخالفههة الفاطميههة أيضههاً 

تسلك نف  المسلك إلى أن جاء صالح الدين اايوب" ليكفر بقيمههة مصههر وجيَههها فيفككههه 

ى قواته فال يلبهه  ملكههه إال قلههيالً  ويختفهه" ويقتل الخليفة العاعد ويفكك جيَها معتمداً عل

جيش مصر ف" هذه الحقبة إلى أن يعيد وورة مرة لانية المماليك فيقيمون أعظم وولههة بعههد 

الخالفة الفاطمية  قضت على التتار ولوالهم النتهههى اإلسههالم مههن العههالم لههم يخههل مصههر 

المههواطن المصههري ولفاء بن" ع مان ليقضوا على تلك الدولههة ويههدمرون جيَههها ويعههوو  

للدرجة ال انية مك تفتيت جيَها غلههى أن قههام محمههد علهه" وأنَ جيَههها مههرة أوههرق ليقههيم  

وولة مهيمنة على شههمال أفريققيهها ووسههطها والَههام والجزيههرة إلههى أن وصههل إلههى تخههوم 

الحدوو التركية فتجمك عليه الجيش الفرنس" واالنجليزيى والروس" والتركهه" فهه" موقعههة  

يههة  )نههوارين(  فقضههوا علههى الجههيش المصههري والههذي مههازال فهه" طههور أبههو قيههر البحر

ينههاير والجههيش المصههري فهه" هبههوط مههك تكالهه  الههدول  25الضعف إلى أن  جالت لورة 

 اإلستعمارية على مصر والعالمين العرب" واإلسالم"  

فاوتار الَع  التيار الدين" على أساس أنه لن يسرق ولن يخههون فخههانوا ونهبههوا وسههلبوا  

لوا الذين غضهه  هللا علههيهم واآلن يحههاولون أن يسههلكوا مسههلك القضههاء علههى الجههيش وتو 

المصههري وجعههل شههعبه مواطنههاً مههن الدرجههة ال انيههة وهههذا هههو النمههوز  المحبهه  لههدق 

الغاز ف" سيناء بعههد أن ومرههها ال ههوار ب الصهاينة فوجدنا هذا التيار الملعون يحم" أناب"

زوراً ليحم" اإلقتصاو الصهيون" من اإلنهيار وب وا   مرة فجاء التيار المدع" لإلسالم  38

ف" تدمير الجيش المصري وعليه اآلن على شع  مصر وجيَها أن يع" روس الماعهه" 

 انه ف" مفترق طرق وعليه أن يختار .

 

 المنكرين ف   ملر عليهم المحقرين لشع هأ العنيض األ ي العظيم :  ونقول لهؤالء   

 

مههن علههى صاالى هللا عليااه وآلااه كاو أن يزيل أمة محمد   عضمأ ر من الذي وفك عنكم التتا -

 .  الخارطة

 .  القرن الماع" وإلى اآلن من مطلع    الوطن العرب"الفي علم من   -
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العههر  ال لسااطينيين و ومههازال بالسياسههة يحههار  لجلهه  حقههوق    1973من حار  ف"    - 

أن الخيههر مههازال فهه" وفههت ك يههراً إال  قض  ت مين سالمتهم وإلى اآلن وإن كان وور مصر  ل

 . شعبها وهذا ماسنبينه ف" هذا البح  إن شاء هللا وباهلل التوفيي

رياار الملااريين أاام السااوريين والل نااأنيين واليمنيااين من الههذي بنهه" الخلههيز والجزيههرة  -

 والسو انيين .

 من الفي  رر الكويت من اال  الل اللضامي الفي عأث في األرض فسأ ان   -

 

   من الكتاب :وإليكم الفصل األو

 

 : 1الفصل  

 أصل تسمية مصر :

 

 :  اصل تسمية مصر وذكرها فى الكتا  والسنة واقوال الصحابة وبعض التابعين

 

]نسبة إلى مصر ابن بيصر ب ن تسمية مصر:  للمسعووي ذكر    مرو  الذه   كتا    ف"    

 -ابن حام بن نوح وقد أنجب قبط وهو أحد أوالده ولذلل  يلقذع ىقذى المصذريين أقبذا   

 أي نسبة إلى أبيهم قبط بن بيصر ابن حام ابن نوح .  [. 357ص 1مروج اللهب ج

 

لما تحاسذدوا و بيذي ىقذيبم بنذو قابيذل بذن ادم  ] ان بني ادماوبار الزمان:  هف" كتاب  و 

بن دوابيل بن ىرياب بن ادم ىقيذ  السذ م  ركب نقراوس الجبارابن مصريم بن مركابيل

يلقبذون موعذنا مذن االر  كقبذم  في نيذ  و سذبنين راكبذا مذن بنذي ىريذاب  بذابر 

وصذقوا الذي النيذل فا ذالوا  يقلنون في  فرارا من بنذي ابذيبم فقذم يوالذوا يمحذون حتذي

المحي ىقي  فقما راوا البقد ومافي  وحسن  اىجببم و قالوا بقذد رر  و ىمذار  فذاقلنوا 

و بنذي نقذراوس و  فيذ  و اسذتو نوا و بنذوا فيذ  االبنيذة المح مذة و الصذنايب النجيبذة

 [. باسم ابي  مصريم  سماها

ىن ىبد هللا بن ىباس قال : كان لنوح صقوات هللا ىقي  أربنة من الولد سذام بذن نذوح       ] 

وحام بن نوح ويافث بن نوح ويحلون بن نوح وأن نوحا رغب إلى هللا ىو و ل وسأل  أن 

ولذده يررق  اإل ابة في ولده وذريت  حين ت امقوا بالنماء والبركة فوىده ذلذ  فنذادن نذوح  

وهم نيام ىند السحر فنادن ساما فأ اب  يسنى وصاح سام في ولده فقم يجب  أحذد مذنبم إال 

ابن  أرفخحل فانلقع ب  من  حتى أتياه فوعب نوح يمين  ىقى سام وشذمال  ىقذى أرفخحذل 

ابن سام وسأل هللا ىو و ل أن يبارك في سام أفضل البركذة وأن يجنذل المقذ  والنبذو  فذي 

نادن حاما فتقفت يمينا وشماال ولم يجب  ولم يقم إلي  هو وال أحذد مذن ولذده ولد أرفخحل ثم  

كذان مصذر : وفدىا هللا ىو و ل نوح ان يجنل ولده أذالء وأن يجنقبم ىبيدا لولد سذام قذال

بن بيصر بن حام نايما إلى  نب  ده حام فقما سمب دىاء نوح ىقى  ده وولذده قذام يسذنى 

إذ لذم يجبذ  أبذي وال أحذد مذن ولذده فا نذل لذي دىذو  مذن   إلى نوح فقال يا  دي قد أ بت 

القبم إن  قد أ ذاب : دىوت  ففرح نوح }صقى هللا ىقي  وسقم{ ووعب يده ىقى رأس  وقال 

دىوتي فبارك في  وفي ذريت  وأسذ ن  ارر  المباركذة التذي هذي أم الذب د وغذوا النبذاد 

http://nadine-5.maktoobblog.com/477391/%C7%D5%E1_%CA%D3%E3%ED%C9_%E3%D5%D1_%E6%D0%DF%D1%E5%C7_%DD%EC_%C7%E1%DF%CA%C7%C8_%E6%C7%E1%D3%E4%C9_%E6%C7%DE%E6%C7%E1_%C7%E1%D5%CD%C7%C8%C9_%E6%C8%DA%D6_%C7%E1%CA%C7%C8%DA%ED%E4
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ات وسخر لذ  ولولذده ارر  وذلقبذا التي نبرها أفضل أنبار الدنيا وا نل فيبا أفضل البرك

لبم وقوهم ىقيبا قال ثم دىا ابن  يافث فقم يجب  هو وال أحذد مذن ولذده فذدىا هللا ىذو و ذل 

ىقيبم أن يجنقبم شرار الخقع قال ثم دىا ابن  يحلون فأ اب  فدىا هللا ىذو و ذل أن يجنذل 

ابنذ  أرفخحذل بذن ل  البركة فقم ي ن ل  ولد وال نسل فناش سام مباركذا حتذى مذات وىذاش  

سام مباركا حتى مات وكان المق  اللي يحب  هللا والنبو  والبركة في ولد أرفخحذل بذن سذام 

وكان أكبر ولد حام كننان بن حام وهو اللي حبل ب  في الر و فذي الفقذ  فذدىا ىقيذ  نذوح 

ىقي  الس م فخذرج أسذود وكذان فذي ولذده الجفذاء والمقذ  والجبذروت وهذو أبذو السذودان 

كقبم وابن  الثاني كوش بن حام وهو أبو السند والبند وابن  الثالث قذو  بذن حذام   والحبش

 ,.وهو أبو البربر وابن  ارصير الرابب بيصر بن حام وهو أبو القبط كقبم  

حدثنا ىبد المق  بن مسقمة قال حدثنا سقيمان بن ب ل قال حدثنا يحيى بن ىبد هللا بذن ب يذر 

حيى بذن سذنيد ىذن سذنيد بذن المسذيب قذال ولذد نذوح النبذي قال حدثنا القيث بن سند ىن ي

}صقى هللا ىقي  وسقم{ ث ثة نفر سام وحام ويافث فولد كل واحد من الث ثة ث ثة فسام أبو 

ما وج وحذام أبذو السذودان  يا وج و النرب وفارس والروم ويافث أبو الصقالبة والترك و

بيصذر بذن حذام أربنذة مصذر بذن بيصذر  والبربر والقبط ثم ر ب إلى حديث ىثمان قال فولد

اللي دىا ل  نوح صقوات هللا ىقي  بما دىا ل  وفذار  بذن بيصذر ومذاح بذن   وهو أكبرهم و

بيصر وياح بن بيصر قال غير ىثمان فولد مصر أربنة قبط بذن مصذر وأشذمون بذن مصذر 

ن فتوح مصر وأخبارها ربو القاسم ىبذد الذرحمن بذ   -,...    وأتريب بن مصر وصا بن مصر

تحقيذع محمذد  –  دار الف ذر بيذروت  –أىذين القرشذي المصذري  ىبذد هللا ىبذد الح ذم بذن

 [. الحجيري

االسم ير ب الذى مصذر بذن بيصذر بذن  يقول المسنودي ان سبب تسمي  )مصر( ببلا ] 

 حام بن نوح ىقي  الس م [.

  كان مصذر بذن بيصذر مذب  ذده أبيذ  نذوح ىقيذ :ويقال ] ويقول المقريزي ف" وططه : 

فذدىا لذ  أن يسذ ن  هللا ارر  الليبذة المباركذة التذي هذي أم الذب د  الس م في السفينة

أفضل ارنبار ويجنل ل  فيبا أفضذل البركذات ويسذخر لذ  ارر   وغوا النباد ونبرها

يبم ىقيبا فسأل  ىنبا فوصفبا ل  وأخبره ببا وكان بيصر بن حذام  ولولده ويللقبا ويقوه

 : مصرايم و ميب إخوت  إلى مصذر فنولوهذا وبذلل  سذميت هقد كبر وعن  فساق  ولد

  . مصر

ل مذن ىمذل :ابن  قبليم ويقال لذ  :ومق  بنده النجايذب بنذد  قفذط بذن مصذرايم وهذو أوه

 - اللقسمات اللوفان فاستخرج المنادن وشع ارنبار ونصب ارى م والمنارات وىمل

 . [ 30 ص 1المواىظ واإلىتبار لقمقريوي ج

قال الحافظ ابو الخلاب مجد الدين ىمر بن دحية و مصذر اخصذب بذ د هللا و سذماها ]و

القذذراء ىقذذي تذذرك صذذرفبا و هذذي اسذذم ال  بمصذذر و هذذي هذذله دون غيرهذذا با مذذا  هللا

النذ  اسذم مذلكر سذميت بذ  هذله المدينذة و ا تمذب فيذ  التأنيذث و  ينصرف فذي منرفذة

رت الحا ( اذا اخذلت مذن عذرىبا ىندنا محتقة من )مص التنري  فنناه الصرف و هي
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الخير مما ليسفي غيرها ف  يخقو س انبا من خير  القبن فسميت مصر ل ثر  ما فيبا من

   بقبنبا و صوفبا و والدتبا [. يدر ىقي  منبا كالحا  التي ينتفب

 

بمصذر لمصذير النذاس إليبذا و  ] ويقول الجاحظ في كتاب مدح مصر إنما سذميت مصذر

اللنذام إليذ  قذال و  الجذوف مصذيرا و مصذرانا لمصذير مي مصذيرا تماىبم ببا كما س

 مب المصر من البقدان أمصار و  مب مصير اللنام مصران و ليس لمصذر هذله  مذب 

 [ .رنبا واحد  متفرد  ليس لبا مثل او شبي 

 

] )كان بيصر ابن حذام بذن نذوح لمذا خذرج مذن بابذل وأهذل بيتذ  كذانوا   يقول اليعقوب" :

بنة أوالد ل  وهم مصر وفار  وماح وياح ونساؤهم وأوالدهم وقذد سذار ث ثين نفساً أر

وكذذان بيصذذر قذذد كبذذر وعذذن  وكذذان مصذذر أكبذذر أوالده وأحذذببم إليذذ   ببذذم إلذذى منذذ 

 [.29/ص1تاريخ الينقوبي ج  -فاستخقف  وأوصاه بإخوت  واقتلب مصر لنفس  وولده

 

 :    وىن  يرافية مصر

الد ىن ابن لبينة وىبد هللا بن خالذد يويذد أحذدهما حدثنا ىثمان بن صالح ويحيى بن خ] ...

ىقى صاحب  وقد كان ىثمان ربما قال حدثني خالد بن نجذيح ىذن ابذن لبينذة وىبذد هللا بذن 

ف ان أول من س ن مصر بند أن أغر  هللا قذوم نذوح بيصذر بذن حذام بذن نذوح   :    خالد قاال

ثذون نفسذا قذد بقيذوا فس ن منذ  وهذي أول مدينذة ىمذرت بنذد اليذر  هذو وولذده وهذم ث 

قال وكذان بيصذر بذن حذام قذد كبذر ,  وتوو وا فبلل  سميت مافة ومافة بقسان القبط ث ثون

وعن  وكان مصر أكبر ولده وهو اللي سذا  أبذاه و ميذب إخوتذ  إلذى مصذر فنولذوا ببذا 

فبمصر بن بيصر سميت مصر مصر فحار ل  ولولده ما بين الحذجرتين خقذ  النذريش إلذى 

برقة إلى أيقة ىرعا قال ثم إن بيصر بن حام توفي فدفن في موعب أبذي   أسوان  وال ومن

 .  هرميس

قال غير ىثمان فبي أول مقبر  قبر فيبا بإر  مصر ثذم ر ذب إلذى حذديث ىثمذان بذن 

صالح وغيره قال ثم إن بيصر بن حام توفي واستخق  ابن  مصذر وحذار كذل واحذد مذن 

لتي حار لنفس  ولولده فقما كثر أخو  مصر قلنة من ارر  لنفس  سون أر  مصر ا

ولد مصر وأوالد أوالدهم قلب مصر ل ل واحد من ولده قلينذة يحورهذا لنفسذ  ولولذده 

وقسم لبم هلا النيل قال فقلب البن  قبط موعب قبط فس نبا وب  سذميت قذبط قبلذا ومذا 

فوقبا إلى أسوان وما دونبا إلى أشمون في الحر  واليرب وقلب رشمون من أشمون 

دونبا إلى من  في الحر  واليرب فس ن أشمون أشمون فسميت بذ  وقلذب رتريذب ما  

ما بين من  إلى صا فس ن اتريب فسميت ب  وقلب لصا ما بذين صذا إلذى البحذر فسذ ن 

صا فسميت ب  ف انت مصر كقبا ىقى أربنذة أ ذواء  ذوءين بالصذنيد و ذوءين بأسذفل 

بن مصر ثذم تذوفي أشذمون بذن  ارر  قال ثم توفي مصر بن بيصر فاستخق  ابن  قبط

مصر فاستخق  أخاه أتريب بن مصر ثم توفي قبط بن مصر فاستخق  أخاه أشمون بذن 

مصر ثم توفي أتريب بن مصر فاستخق  أخذاه صذا بذن مصذر ثذم تذوفي صذا بذن مصذر 

فاستخق  ابن  تدارس بن صا ثم توفي تدارس بن صا فاستخق  ابن  ماليع بذن تذدارس 
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س فاستخق  ابن  خربتذا بذن مذاليع ثذم تذوفي خربتذا بذن مذاليع ثم توفي ماليع بن تدار

فاستخق  ابن  كق ى بن خربتا فمق بم نحوا من ماية سنة ثم توفي وال ولد ل  فاسذتخق  

أخاه ماليا بن خربتا ثم توفي ماليا بن خربتا فاستخق  ابن  لو يس بن ماليا وهذو الذلي 

فتوح مصر وأخبارهذا   -ىقي  الس مكان وهب ها ر لسار  امرأ  إبراهيم خقيل الرحمن  

  دار  –أىذين القرشذي المصذري  ربو القاسم ىبد الرحمن بن ىبذد هللا ىبذد الح ذم بذن

 [. تحقيع محمد الحجيري –الف ر بيروت  

إن  يرافية مصر مسير  شبرين مذن أربنذة أو ذ  وكذان   ]  :  يقول اليعقوب" ف" تاريخه

ى أسذوان  ذوالً ومذن برقذة إلذى أيقذة منتبى ذل  من الحجرتين بذين رفذح والنذريش إلذ

 [1/229تاريخ الينقوبي ج –ىرعاً 

 

 )أما بيصر فقد كبذر سذن  فأوصذي ابنذ  اركبذر مصذر بذن بيصذر و] :  يقول المسعووي

ا تمب إلي  الناس و انضافوا إلي  مقتبم و أخصبت ارر  فتمق  ىقيبم مذن حذد رفذح 

و هذو  لموعذب المنذروف بالحذجر فقسلين من ب د الحام.........و قيل مذن ا من ار 

ب د أسوان من ار  الصنيد و من "آيقة" و هذي تخذوم الحجذار  آخر ار  مصر إلي

مذروج  –آخر الحجار و أول الحام( إلي "برقذا" ىرعذا  )وهي مدينة ىقي راس النقبة

 المح لة من ق   اللهأينة  .وأيلة هى إيالر  ,   [1اللهب ج

 

 ً  : يقول المسعووي أيضا

 

نت مصذر ىقذى مذارىم أهذل الخبذر  والننايذة ببذلا النذالم يركذب أرعذبا النيذل ] وقد كا

وينبسط ىقى ب د الصنيد إلى أسفل ارر  وموعب الفسلا  فذي وقتنذا هذلا وقذد كذان 

بدأ ذل  من موعب ينرف بالجنادل بين أسوان والحبح  إلىأن قال ومارال المذاء ينصذب 

ر مذن المذدن والنمذاير و رقذوا المذاء ىقى أرعبا ققي ً ققذي ً حتذى امتق ذت أر  مصذ

 .    [346ص1مروج اللهب ج/ –وحفروا ل  الخقجانات وىقدوا في و ب  المسناه  

 

لههم   سمأ أ القرآن الكريم درض ملر والفي  وهنا يتبين لنا أن النيل يجري ب ر  واحدة  

ينطبههي عليههها مههن السههنن  ذات و ااض  وا ااض يجزئ النيل أرعههها بههل جعلههها كلههها أر  

 من دقضار و عالمأت للسأعة   هفه ال قعة من العألم . طبي على مصر  ماين 

كلهااأ فإذا قالت السنة أنه من عالمار الساعة بمصر كذا كان ذلك على وول حو  النيههل 

ومركز ملر مااأ ين منطقااة ملاار القضيمااة إلااى  وا ااة النلاار وا ااو )مصر(  ومركز أ   

مأذكرنااأه والم ههال علههى  ك ير ماان النااأ   ال  وح  مأ فيه من رو أنيأت عألية ال يضركهأ  ال

دي دن  فه ن وء  قض  ضأت قول االمة عليهم السالم " واقتطك القبط أطراف مصر "    آن أَ  

وتشير إلى تحول  عض  ول منأ ع الني  ال ي  ااى جاازء ماان  قااضر هللا فااي ج رافيااة  اافه 

 ي السههووان نااوب لملر من جهااة الج   تمزيي فا    و ال قعة دن ت حول إلى الضيأنة المسيحية  

  واسطة اللهيونية والمأسونية العألمية  .

مف :  فرعون    ذكره عز وج  عن    ولما قال تعالى فيما وط ا قههَ اَل يههَ هف قههَ مف ُن فف" قَوط َعوط }َوَناوَق ففرط

ُروَن   تف" أَفَاَل تُبطصف ن تَحط ي مف رف َنطَهاُر تَجط هف ااط َر َوَهذف صط  .   ,{ 51الزورف-أَلَيطَ  لف" ُملطُك مف
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عند منابك النيل وأمنها القوم" يبدأ مههن   كمأ ذكرنأ    حدوو مصر ف" كتا  هللا تعالى  ي دند

م حتى فصههلها الههرلي  جمههال 1956هناك وكانت مصر والسووان وولة واحدة حتى عام  

ولم يغن" ذلههك  السويس  قناة عبد الناصر ف" مفاوعار مك اإلنجليز  نظير وروجهم من  

مههن وكااأن العااضوان ال الأااي  نفهه  العههام  فااي  أهلههها  عن عر  مصر وقتههل االههوف مههن  

ولاام ين ااع ملاار فلاالهأ   بريطانيا وفرنسهها وإسههراليل فهه" العههدوان ال اللهه" علههى مصههر  

 .للسو ان ولم يضفع عنهأ شرور  ريطأنيأ اللهيونية  ينئٍف  

وتذكر كت  التاريخ أن تحتم  ااول هو الذي رسم وريطة مصر بإوضاع بالو الكههو  

نت هذه البالو تمتد  من نباتا من الجناول الرابعة )الَالل الرابك( الههى مدينههة )النوبة ( وكا

الكا  شماالً حتى وصل الفرار لم ملك بعد ذلههك تحههتم  ال ههانى لههم حتَبسههور لههم جههاء 

تحتم  ال ال  الذق بلغ ملكه الفعلى حتى الفرار كما فى الخريطة ويعتبر من أبههرع قههاوة 

 " هللا يوسف عليه السالم.هذه اازمان وكان معاصراً لنب 

 خريطة مصر زمن تحتمس الثالث:

 
 

 : في ال تب المقدسة من قبل    يرافيا مصر

 

ويحههدها  ومصر ف" العصور الحدي ة تَبه مستطياًل ف" الَمال الَرق" من قارة افريقيهها،

ف" الجنو  السووان وف" الَرق البحر اابههيض المتوسههط وفهه" الغههر  ليبيهها. وقههد ذكههر 

المؤرخ هيرووت  ف" القرن الخام  قبل الميالو "إن مصر ه" هبههة النيههل" فههإن ومسههة 

وتسعين ف" المئة من سكان مصر يعيَون ف" مساحة ه" أربعة فهه" المئههة مههن المسههاحة 

الصغيرة الت" تعيش فيههها غالبيههة سههكان مصههر ههه" المسههاحة الكلية للبالو وهذه المساحة  

الت" ترويها مياه النيل أمهها مهها بقهه" فهههو أر  صههحراوية مهها عههدا بضههك واحههار تتخلههل 

 ...الصحاري.

أما معدل سقوط اامطار فهو بمقههدار بوصههة واحههدة أو يزيههد قلههياًل فهه" القههاهرة. أمهها فهه" 

ساعد جفههاف الجههو فهه" مصههر علههى حفهه  أسوان فيكاو نزول اامطار يكون منعدًما. وقد  

اآللار القديمة وبخاصة أوراق البرووي والخَ  والموميار أو ااجسههام المحنطههة، التهه" 
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ما كانت لتبقى القرون الطويلة لو أنها وجدر ف" ار  ك يرة الرطوبة. ويحمل النيل فهه" 

ة فيضانه السنوي طمًيا يرس  فيخص  اار . وقههد كههان فيضههانه فهه" العصههور القديمهه 

سبًبا ف" اراحة الفالحين ألناء فترة الفيضان، ومن لم أمكن القيام بمَاريك هاللة م ل بنههاء 

ا للمالحههة يسههتخدم  االهرامار والهياكل ومابر الملوك وقد كان النيل وال يزال طريقًا مهمههً

 ف" نقل البضالك والناس من مكان إلى آور.

لضيي والههدلتا المنبسههطة المتسههعة علههى وقد عمل الموقك الجغراف" ف" القديم بين الواوي ا

تقسيم شع  البالو إلى قسمين متميزين كانا ف" عصور سههحيقة قبههل بههدء التههاريخ قسههمين 

سياسيين متبايين كل التباين. فكانت مصر العليا تمتد من اسوان جنوًبا إلى القاهرة ومعدل 

تفههرع إلههى فههرعين اتساع الواوي طوال هذه المسافة حوال" النهه" عَههر مههياًل فههان النيههل ي 

رليسين هما فرع ومياط وفرع رشههيد ويتفههرع عههن هههذين الفههرعين تههرع وقنههوار ك يههرة 

 لتروي الدلتا الت" تصل ف" اتساعها إلى مئة وومسين مياًل تقريًبا.

وقد ذكر الكتهها  المقههدس بعههض منتجههار مصههر وحاصههالتها الصههخرية التهه" تقههك علههى 

يههت بههها االهرامههار والهياكههل الك يههرة التهه" جانب" النيل كانت مصههدًرا لالحجههار التهه" بن 

تزور بها أر  مصر. واستخر  حجر الجرانيت مههن اسههوان وكههان يسههتعمل فهه" إقامههة 

المسالر والتماليل والنواوي ، أما الروام والمرمر فقد جاء من الههتالل القريبههة مههن بنهه" 

(. 7: 26سويف وكانا يستخدمان ف" عمل الجرار والقنههان" لحفهه  العطههور ال مينههة )مههت  

وقههد اسههتخر  النحههاس مههن شههبه جزيههرة سههيناء وكههان يسههتخدم قههديًما فهه" صههنك اآلالر 

وااسلحة ألناء عصر االمبرطورية ف" العصر البرنزي المت ور. وقههد جههاء الههذه  )تههك 

( من الصحراء الَرقية. واستخر  الفيروز وحجههر الههالزورو مههن سههيناء وكانهها 42:  41

انت الحنطة تزرع ف" مصر بههوفرة حتههى أن ااجانهه  يستخدمان لزينة وكحل" للنساء وك

( إلى عصر بول  10:  12كانوا ي تون ويبتاعون قمًحا من مصر من عصر إبراهيم )تك  

(. )انظر المزيد عن هذا الموعوع هنا ف" موقك اانبا تكال 38و    6:  27الرسول )اعمال  

صههر الخيههار ف" صفحار قاموس الكتا  المقههدس وااقسههام ااوههرق(. وأنتجههت أر  م

( وكان السمك عنصًرا هاًما مههن عناصههر 5:  11والق اء والبطيخ والكرائ والبصل )عدو  

ا مههن النقههو  8: 19وا   5: 11التغذية )كمهها يظهههر هههذا فهه" عههدو  ( وكمهها يظهههر أيضههً

(. وقههد ذكههرر أنواعههها أو نقَههت 2: 41الك يرة. وكانت الماشههية بههوفرة فهه" مصههر )تههك 

منذ أقدم العصور وأما الخيل فلم يظهر اسههتخدامها إال بعههد صورها على اآللار المصرية  

(. وقههد نمهها البههروي علههى 23:  45زمن الهكسوس. وكان الحمار أهههم ووا  الحمههل )تههك  

يههو  2شطآن النيل والترع والقنوار وكانوا يَقونه ويضغطونه ليعملوا منه ورق البروي )

(. وقههد اكتَههف فهه" 9: 19 وا  42: 41( وكان الكتان أهم مصدر لعمل ال يا  )تههك 12

 المقابر الك ير من الكتان الدقيي الصنك مما يدل على مهارة فالقة ف" نسجه.

 

 : أما البقدان والمقا نات واالقاليم التي في مصر وورد ذكرها في ال تاب المقدس فبي

 

 :   ( 13: 43أو بيت شم  )ارميا   17: 30آون )حز  
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ل  وكانههت مركههًزا لعبههاوة االلههه "رع" الههه وههه" المعروفههة لههدق ااغريههي باسههم هليوبههو 

( 2:  14الَم  ومكانها اليوم عاحية المطرية القريبة من القاهرة، وبعمل صههفون )وههر  

وربما كان موقعها بالقر  من تل الدفنة التهه" ههه" تحفنحههي  كمهها ذكههر الكتهها  المقههدس. 

وحههاني  ( وه" منطقة تقههك إلههى الجانهه  الَههرق" مههن الههدلتا، 27و    6:  47وجاسان )تك  

( وربما كانت هذه ه" المدينههة التهه" عرفههت لههدق الكتهها  الكالسههيكيين باسههم 4:  30)ا   

وههه" التهه" تعههرف فهه" العصههور ,  Herakleopolis Magnaهيراكليوبههول  الكبههرق 

( بههالقر  مههن البحههر ااحمههر أو بحههر 2:  14الحدي ة باسم اهناسيا المدينة، ومجدل )وههر  

( وههه" التهه" كانههت معروفههة لههدق 8: 3ون )نههاحوم ( أو نوآمهه 25:  46سوف، ونو )ارميا  

وتعرف اآلن باسم االقصر، وكانت عاصمة مصههر   Thebesالكتا  االغريي باسم طيبة  

( المعروفههة فهه" 6:  9( أو مههوف )هههو  13:  19العليا ومركًزا لعبههاوة آمههون، ونههوف )ا   

وفتههروس   اليونانية باسم ممفي  عاصمة المملكة القديمههة ومكانههها اليههوم "ميههت رهينههة"،

( فهه" المصههرية القديمههة "ب ت رسهه"" او أر  الجنههو  أو مصههر العليهها، 11: 11)ا  

( وه" تل بسطا الحدي ة الت" تقك إلى الجانهه  الَههرق" مههن الههدلتا، 17:  30وفيبستة )حز  

( 1: 1( بالقر  من البحر االحمر أو بحر سوف، وفي وم )وههر 2:  14وفم الحيروئ )ور  

مسخوطة" وظن آورون أنها "تل الرطابة" ورعمسههي  )وههر وقد ظن البعض أنها "تل ال

( وربما كان مكانها اليوم بلدة "قنطير" أو "صان الحجر" وكالهمهها بلههدتان تقعههان 11:  1

( وه" نفهه  "بلوسههيوم" فهه" العصههر 16و    15:  30ف" شمال" شرق" الدلتا، وسين )ور  

مانية عَر مههياًل شههرق" الكالسيك" و "تل الفرماء" ف" العصور الحدي ة، وتقك على بعد ل 

( وربما كان مكان هذه اليههوم هههو "تههل المسههخوطة" 37:  12قناة السوي ، وسكور )ور  

( 18: 30وحههز  7: 43( ، وتحفنحههي  )ار 10: 29ف" واوي الطمههيالر، واسههوان )وههر 

( 22: 13ه" "تل الدغنة" الحدي ة ف" الجزء الَمال" الَرق" من الدلتا، وصوعن )عههدو 

عروفة عنههد اليونههان باسههم "افههارس" أو "تههاني " وههه" صههان الحجههر وه" الت" كانت م

 الحدي ة ف" الجزء الَمال" الَرق" من الدلتا.

 الرابط :

-Holy-002-Books/FreeCopticBooks-Coptic-Free-takla.org/Full-http://st

Dictionary/24_M/M_165.html-Bible-Arabic   

 : حددها القرآن ال ريم خريلة مصر كما كانت ىقى ىبد الفراىنة و

 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_165.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_165.html
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ق  العههرا و حههدوو   التههرك(  بههالو الحي يههينحدووها عند )  حكومة مصر على مدار التاريخ تنته"  و 

كما حههدئ     طياالمن   تلك  ارهى حكوم  على مدار التاريخ  أي أن الدولة التصاومية المنافسة والماً  

الحي يين أوعلى عهد السيد المسههيح ووصههول أمحتهه  للَههام   مك بالو    أحم   و حر  ف"    قبل  من

كما قههال جمههال حمههدان وورو  قور  له وطروه منها وكذلك كان المد والجزر ف" حدوو مصر 

إن مصر بالو حدووها والماً  تحدوها قوة عساكرها فحي ما وصلت عساكرها كانت حدووها علههى 

الت" أووعها هللا تبارك وتعالى فيها جعلها قوة ووولة انفصالية عن بالو   مدار التاريخ ولقوة مصر

كههافور لم يفعل نفهه  الفعههل فمرة تخضك للحكم العباس" لم ينفصل بها أحمد ابن طولون    الخالفة  

التهه" محمههد علهه" باشهها  كههذلك فعلههت  الدولههة الفاطميههة واايوبيههة والمملوكيههة ووولههة اإلوَههيد و 

ظل مصر أبية عصية على اسههتعباو غيرههها وتهه بى إال  أن تكههون الخالفههة انفصلت عن تركيا و ت 

فهه" وحتى زمههن الوحههدة بههين مصههر وسههوريا  منها ومركزاً لها كما كان ذلك ف" العهد الفاطم"  

ستينار القرن الماع" كانت حدوو مصر مجتمعة مك سوريا وهى جزء أصههيل ال ينفصههل والمههاً 

ولذلك مصر مرمههى السهه    تتصاوم مك العراق وتركيا  عن مصر على مدار التاريخ  حدووهما  

 مههك يههها وعلههى أهلههها تم ترويز مكذوبار ك يههرة علف والقذف والتحقير من علماء المبغضين لها  

لي  ذلك فحس  بل وقلبه لحكم ربانية بدأر تظهر مههك إوفاء وورها الطليع" ومحوه من التاريخ  

ما بعد إن شاء هللا ولعل كتهها  ابههن الجههوزي والههذي كما سنبين في المباركة    2011يناير    25لورة  

حقههد ال  علههى مههدق  يههنم    كتبه بعد سقوط الخالفة الفاطمية " النصر علههى مصههر" لهههو أصههدق مهها

وأن الفههاطميين) اوالو السههيدة   الههدين  على هذا البلد ولو كان صههاوقاً فهه" حربههه لهههم علههى  الدفين  

لكتهه  النصههر (  كفههاراً كمهها زعمههوا لعههنهم هللا    فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين عل" عليه السالم

ولكنههه هنهها كتهه  مؤكههداً ب نههه على العبيديين أو المَههركين ... ألههخ  مسههمياتهم القبيحههة للمسههلمين  

بغههالف  غلفههها سياسههية بالمنطقههة العربيههة   ة و جغرافي   اأبعاو  النصر على مصر ان هذا اللف  له  
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لطي  بصبغة الدين والقدسية وكان تَويه سههمعة ليصبغ قتل أهل بيت النب" وشع  مصر االدين  

 مصر كما سنبين إن شاء هللا فيما بعد .

 

 :  خريلة مصر في ىبد الخديوي اسماىيل

 

 

 

 الرابط :

 

index.php?module=old_history&id=&categohttp://www.palqa.com/

ry=&comments_offset=&&offset=2 

 

و فه الخريطة  نأ ت  ت  مأ ال يضع مجأال للش   نن  فه   ى قااو  ملاار  ومنااأط  ن وذ ااأ 

ال أ عة لهأ منف فجر ال أريخ  وعلى الررم من اتسااأع رقعااة ملاار والااضول ال أ عااة لن وذ ااأ 

على يع  ر  ضاية اإلنهيأر الحقيقي إذا  ققت النظاار فااي مسااأر   وسلطأنهأ إال دن علر محمض

األ ضاث في ذل  الوقت والك   الم لااأرعة و اام الشااري   سااين الاافي شااجع ه  ريطأنيااأ 

على اإلن لأل  أل ال  العر ية عن  ولة الخالفة ال ركية وفااي ن ااس الوقاات د اارزت لااه ا اان 

ن علااى العاارب و عمااه سعو  تحاات ن ااس الهااضن ليكااون  لي ااة العاارب والمساالمي  ن دو ملكااأ

المس شرقون  أ ن ع ض الو أب ونظري ه الو أ ية ال ي يق    هااأ المساالمون علااى دنهاام ك ااأر 

ن لم ضد الخوارج في دجلى صوره وكأنت تل  ال  نة من  يث  قاارن الشاايطأن كمااأ د  اار  وفقأ

علااي ن سااه الن ي صلى هللا عليه وآله في الحضيث المشهور , وفي ن س الوقت  فرض محمض 

على العااألم  قااو  ملاار وقااضراتهأ  ف سااط ن ااوذه وساالطأنه  عااض  لااوله علااى ال كنولوجيااأ 

ال ر ية من فرنسأ ل رب تركيأ   فسااقط كااال الطرفااأن فااي صااراع لاايس ماان وراءه فأئااض  

ترجي إال اس ن أذ قوى العرب والمسلمين  عض دن جعلوا ملر ت رب في تركيااأ والشااري  

 ية ي ر ون في تركيأ اي أَ ومن جهة د اارى تقأتاا  ا اان سااعو   سين  وا ن سعو  والو أ

http://www.palqa.com/index.php?module=old_history&id=&category=&comments_offset=&&offset=2
http://www.palqa.com/index.php?module=old_history&id=&category=&comments_offset=&&offset=2
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ن وق الن  عض  ضمهم ل راث المساالمين  والشري   سين  أم مأل محمض علي على الو أ ية ضر أ

 في ال قيع ومحأول هم  ضم مسجض رسول هللا ص على دنه دك ر صنم للمسلمين .

يااة  ألورو ااأ وعلااى ردسااهم  و لقض  تجلى تقضم ملر دجلى صوره   ع ااأت محمااض علااي العلم

فرنسأ ومنهأ ل ر لة فأعة الطهطأوي األ  ية إلىهااأ  علااى ساا ي  ال اافكير فقااط وال ااي ك اا  

  عض أ تلخي    اإل ريز  في تلخي   أريز    .

والسؤال  نااأ كياا  يعطونااه م  ااأح ال كنولوجيااأ لي اار هم  هااأ ولكنااه ال خطاايط المأسااوني  

الفي لاام يضركااه محمااض علااي وق ئااٍف  فلمااأ  لاا  علااى الجلو أل ي في  دعلى صوره وق ئٍف و 

ال كنولوجيأ  أرب  هأ  ولة الخالفة ال ركية لينهش منهأ مأ اس طأع إلى ذل  س يال في وقت 

كأناات  اافه الضولااة المساالمة تحااأرب كاا   ول دورو ااأ وروساايأ  للااض  اارو هم اللاالي ية 

 نااأك فااي  ااروب مساا مر  المس مر  على  ضو  تركيأ في  ال  ال لقأن وتلاا ية المساالمين  

إلسقأط تركيأ  والق أء على  اإلسالم  والمسلمين فض   محمض علي فااي صااراع مااع تركيااأ 

ليقط ع جزءان منهأ دأنأء  رو هم في شاارق دورو ااأ  و ااإعالن الشااري   سااين وكاافل  ا اان 

سعو  الحرب على تركيأ  ضعم  ريطأني وضرب ملألحهأ في جزير  العاارب والشااأم فاا م 

لسوء سلوكيأتهم االس عمأرية  تجأه العرب  ألفات لة ال ركية دك ر فنك ر ن يجة  إضعأن الضو 

 في الشأم  وملر  .

و السؤال  نأ لمأ كأن الخط  جسيم واألمر واضااأ دن تااضمير تركيااأ تااضمير لضولااة الخالفااة 

اإلسالمية كمأ ييطلقون عليهأ  فلمأذا لم ي و ض محمض علي مع الحكومة ال ركية  لااضفع ال اازو 

 اإلس عمأري الللي ي على  يأر المسلمين وتمزي   ال  اإلسالم ؟ !! .

 ولمأذا لم ي و ض ا ن سعو  والشري   سين لضعم تركيأ في  رب الروم ضض أ ؟

 إنهأ المؤامر  الك رى على المسلمين جميعأ الم جفر  والمم ض  إلى انن .

اساا خضامهأ فااي قيااأم دك اار  و نأ الواضأ دن محمض علي  عض  لوله علااى ال كنولوجيااأ درا 

ام راطورية ملرية  حكم قو  ملر الط يعية فنرا  دن يشاايض تلاا  اإلم راطوريااة ليحكمهااأ 

 و  و دوال ه و من و نأ كأنت دس أب ان لأراته وف و أته   ى اس  ح   طااره علااى  ااال  

 ال رب االس عمأري .   

اإلس عمأري    الللي ية  دورو أ  دقل   قوته  مأ  تعأظمت  له  ألمرصأ  فلمأ  وق وا  وق ئٍف   ة 

ن من ملر    ان قأمأ وانجل را     المأسونية وروسيأ وفرنسأ  تركيأ   ف آمرت ضضه  كالن من  

ل ن يف   طط ت كي  الخالفة وتمزي  الضول العر ية واإلسالمية  عض  لول محمض علي على  

عل د مر   ي  ومأسونيأن  ط  ن  صهيونيأ عألميأن  و فا  العلمي   ال قضم  رير  وسأئ   ملر  ى 

ي ين   الموق   نأ  وتحلي   ال حرية  قير  د ي  دو  نوارين  موقعة  في  ف م ضر ه  ن  ه  مسمو أ

ملألأ   على  منهم  وملر  أل حضيض  رصأ  الخالفة  ت كي    ولة  في  الجميع  مسأ مة 

يلضق   مأ  ولع   والوطنية  اإلسالم  لضين  والخيأنة  الجه   من  دضي   ضو    في  شخلية 

ودس علي  محمض  دسر    ال أريخ   يأنة  في  مر   ألول  سمأ هم  طوسون   أشأ  من  عض  رته 

  شييض دول مح   مأسوني    في  عهض الخضيوي توفي   أع ران وات أق المراجع العر ية  

يحكمونهأ  نسمأء   يهو ان  نعش ملر وجل   في  يضق  دول مسمأر  كأنت  ال ي  واإلنجليزية  

تهييج ملريين على ملريين ي زعمون  ركة  ومشأيخ  ومسلمين على مسلمين    إسالمية 

الض ول   الخضيوي  ضاية  العلر  دن   ي  أ  وعليه  يحسنون صنعأ   دنهم  يحس ون  والنأ   

المأسونية   مشروعأتهم  و ضدوا  العرب  و  ال   ملر  ال  الل  واالس عمأري  المأسوني 
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و  موي    السويس  قنأ   فح روا   المأسونية  ينئٍف  زعيمة  تجأر   ريطأنيأ  لخضمة  العألمية  

من آل روتشيلض مجض ي  المأسونية  ال جضيض ال أني  واسطة آ م وايز  أو ت مؤسس  م أشر  

والفي       ضاية   عشر  الخأمس  القرن  مطلع  في  الشيطأن  لع أ    مأسوني  كأنيس  دول 

السري   المأسوني  وفكر أ  دمريكأ  تضين  ه  الفي  ال روتس أن ي  المف    قواعض   ترسيخ 

وال العأملة  اللهيونية  ال ريطأني  و  نظيمأتهأ  الضور  تراجع  المأسونية  عض  راية   ي  ملت 

في مطلع القرن العشرين واالن ملر في  ألة مخأض والعألم  أسره نحو نظأم جضيض إمأ  

ت عهم ور مأ  الكهم وفنأئهم   ال رب ومن  انهيأر عظيم لح أر   ينقف ملر والعألم دو  دن 

الط يعية  ين   والكوارث  الط يعي  وال أز  ال  رول  األارض ورر هأ   ن وب  دقلى شرق 

االرض   ننت  دنأ  ك روا  الفين  يرى  دفلم   { تعألى  قوله  في  الكريم  فل   القرآن  د  ر  كمأ 

 ال أل ون ك . ننقلهأ من دطرافهأ دفهم 

دي دن نقلأن األرض على  سأب ال حر ومن  نأ كأنت موجأت ال سونأمي ودعلأرات 

دسه وكألة نأسأ وعليه تلجن دمريكأ  سأنضي وكأترينأ  ورير ذل  ممأ يعرفه ال رب وعلى ر

وال رب الف عأل الحروب ال ينية  ين  ول الشرق األوسط إلفنأئهم تمهيضان لحلولهم مح   ال   

العرب كمأ فعلوا ذل  مع الهنو  الحمر ولكننأ ليسوا الهنو  الحمر وعلى ذل  ملر مكل ة  

ال شر لهؤالء  ع قري  اق لأ ي  مخرج  إيجأ   على  مج ر   تكن  لم  ال رب    إن  اقلى  في 

اإلق لأ ية   دزم هأ  من  ملر  إنقأذ  وذل   عض  عليه  مق لون  ممأ  م  تنقف م  كي  والشرق 

الر ي ة ال ي تمر  هأ ال ال  انن  وتكون في صور   لول ع قرية ودنموزجأن للالح العألم  

وقض يكون ذل   واسطة قأئض  دو زعيم ملري من د    يت الن ي محمض صلى هللا عليه وآله   

. 

  

 مصر في كتب هللا المقدسة    : 2الفصل  

 

 (((1  ))) 

 

  مصر في القرآن ال ريم 

 ؟ .  هل تد ي ماذا يعني ذكر مصر في القرآ  الكريم

إنه يعني أ  مصر محر  هذا الكر  ومحار  أحداهاه مناذ فاار التاا يك وسااكنلا يتولا   

ا البلاد واتتادا  مجا اه بأخالقلا وال يأتي إليلا فكر وافاد الال حااهللا هللا تعاالو برساطية هاذ

كاتتدا  هرائلا ومائلا كما أ  ذكرها يد  تلو بركتلاا وبركاة أهللاا فتاراب مصار أتلاو 

من تراب العالم ومائلا أفضل من ماء العالم وكل شيئ فيلا متميجاً تان بقياة بقاال الادنيا 

 حتو نسائلا و  اللا وكل ذلك ببركاة ذكرهاا فاي القارآ  الكاريم وتالاي  بناا تليلاا فاي

 سيناء المبا كة , .

أو    ”بلادي“ولما كا  المصرير  يرو  ذلك قديما وقريباً  داً كانرا يقرلر  هاذا اليايئ   

أي أ  الييئ المصري يؤكال ألناه أفضال فاي    “البلدي يركل  “كما يقا  في  المثل القائل  

مان احتقا  لمنتاات العالم واآل  ماذا تقرلر  في حكرمات فاشلة تأتيناا بكال شايئ فاشال 

 الصين حتو ملئت بيرتنا قمامة صينية وحسبنا هللا ونعم الركيل في الورنة والابناء .
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 :  يقول ابن ال ندي في كتاب  فضايل مصر المحروسة

 

فضل مصر على غيرها أقول: فضل هللا مصر على سالر البلدان، كمهها فضههل بعههض   ف"  ]

علههى عههربين: فهه" ويههن أو الناس على بعض واايام والليال" بعضها على بعض، والفضل 

ونيا، أو فيهمهها جميعهها، وقههد فضههل هللا مصههر وشهههد لههها فهه" كتابههه بههالكرم وعظههم المنزلههة 

وذكرها باسمها ووصها وون غيرها، وكرر ذكرههها، وأبههان فضههلها فهه" آيههار مههن القههرآن 

العظيم، تنب  عن مصر وأحوالها، وأحوال اانبياء بها، واامم الخاليههة والملههوك الماعههية، 

آليار البينار، يَهد لها بذلك القرآن، وكفى به شهيداً، ومك ذلههك روق عههن النبهه" صههلى وا

هللا عليه وسلم ف" مصههر وفهه" عجمههها واصههة وذكههره لقرابتههه ورحمهههم ومباركتههه علههيهم 

وعلى بلدهم وح ه على برهم ما لم يرو عنه ف" قههوم مههن العجههم غيههرهم، وسههنذكر ذلههك إن 

هللا به من الخص  والفضل وما أنزل فيها مههن البركههار شاء هللا ف" موععه مك ما وصها  

وأور  منها من اانبياء والعلماء والحكماء والخواو والملوك والعجال  بما لههم يخصههس 

هللا به بلداً غيرها، وال أرعا سواها، فإن لر  علينا م ر  بذكر الحرمين، أو شنك مَههنك، 

ه مما ال ينكر مههن موعههك بيتههه الحههرام، فللحرمين فضلهما الذي ال يدفك، وما وصهما هللا ب 

وقبر نبيه عليه الصالة والسالم، ولي  ما فضلهما هللا به ببههاو  فضههل مصههر وال بنههاقس 

منزلتها، وإن منافعها ف" الحرمين لبينة انها تميرهما بطعامها ووصههبها وكسههوتها وسههالر 

يههرو إليههها مههن الحهها   مرافقها، فلها بذلك فضل كبير، ومك ذلك فإنها تطعم أهل الههدنيا ممههن

طول مقامهم ي كلون ويتزووون من طعامها من أقصى جنههو  اار  وشههمالها ممههن كههان 

من المسلمين ف" بالو الهند وااندل  وما بينهما، ال ينكر هذا منكر، وال يدفعه وافك، وكفههى 

 بذلك فضال وبركة ف" وين وونيا.

  

 روس (ذكر ما ورد في فضل مصر ) من كتاب فضايل مصر المح

 

]ف ما ما ذكره هللا عههز وجههل فهه" كتابههه ممهها اوتصههرناه مههن ذكههر مصههر. فقههول هللا تعههالى: 

}وأوحينا إلى موسى وأويه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة{ ومهها ذكههره 

) و اافا األماان لاام هللا عز وجل حكاية عن قول يوسف: }اوولوا مصر إن شههاء هللا أمنههين{  

ن آمنااأ ياافكره هللا  تعااألى إال  ل ياات هللا الحاارام كاام قااأل تعااألى } دولاام يااروا دنااأ جعلنااأ  رمااأ

 وي خط  النأ  من  ولهمك :

) و نأ األمن لم يطل  في ك أب هللا عز وج  إال على  يت هللا الحرام وملر  لقضسي هأ عنااض 

 هللا ولفل  تجلى على موسى  طور سينأء كمأ سن ين إن شأء هللا  (.

: }اهبطوا مصراً فإن لكم ما س لتم{ وقال تعههالى: }وجعلنهها ابههن مههريم وأمههه وقال عز وجل

أيةً وأوينهما إلى ربوةٍ ذار قرار ومعين{ قال بعههض المفسههرين: ههه" مصههر. وقههال بعههض 

علماء مصر: ه" البهنسا. وقبط مصههر مجمعههون علههى أن المسههيح عيسههى بههن مههريم وأمههه 

لى القدس. وقال بعض المفسرين: الربههوة ومَههي، عليهما السالم كانا بالبهنسا وانتقال عنها إ

وهللا أعلم. وقال تعالى: }وقال الذي اشتراه من مصر المرأته أكرمهه" م واه{.وقههال تعههالى: 

}وقال نسوة ف" المدينة أمرأر العزيز تراوو فتها عن نفسه{ والمدينة: منف، والعزيز ملك 

مههن أهلههها{ ههه" منههف، مدينههة  مصر حينئذ. وقال تعالى: }ووول المدينههة علههى حههين غفلههةٍ 
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فرعون. وقال تعالى: }وجاء رجل من أقصا المدينة يسعى{ ه" منههف أيضههاً. وقههال تعههالى 

حكاية عن إووة يوسف: }ي يها العزيز{ وقال تعالى حكاية عن يوسف عليه السههالم: }وقههد 

يههة أحسن ب" إذ أورجن" من السجن وجاء بكم من البدو{ فجعل الَام بدوا، وقال تعالى حكا

عن فرعون وافتخاره بمصر: }ألي  ل" ملك مصر وهذه اانهار تجرق من تحتهه"{ وقههال 

تعالى حين وصف مصر وما كان فيه آل فرعون من النعمة والملك بما لم يصف به مَههرقا 

وال مغربا، وال سهال وال جبال، وال برا وال بحرا: }كم تركههوا مههن جنههاٍر وعيههوٍن وزروعٍ 

وا فيها فاكهين{ فهل يعلم أن بلداً من البلدان ف" جميك أقطههار اار  ومقاٍم كريٍم ونعمٍة كان 

ألنى عليه الكتا  بم ل هذا ال ناء، أو وصفه بم ههل هههذا الوصههف، أو شهههد لههه بههالكرم غيههر 

مصههرو وروق عههن النبهه" صههلى هللا عليههه وسههلم أنههه قههال: )سههتفتح علههيكم بعههدي مصههر 

ة(. وروق أبههو ذر عههن النبهه" صههلى هللا فاستوصوا بقبطها ويرا، فإن لكم منهم صهرا وذمهه 

عليه وسلم أنه قال: )ستفتحون أرعا يذكر فيها القيراط فاستوصههوا ب هلههها ويههرا، فههإن لهههم 

ذمة ورحما(.ف ما الرحم، فإن هاجر أم إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السالم من القههبط 

 من قرية نحو الفرما يقال لها: أم العر .  

لنب" صلى هللا عليه وسلم، تسرق من القبط ماريههة أم إبههراهيم ابههن رسههول وأما الذمة: فإن ا

هللا صلى هللا عليه وسلم، وه" من قريههة نحههو الصههعيد، يقههال لههها حفههن مههن كههورة أنصههنا، 

فالعر  والمسلمون كافة لهم نس  بمصر من جهة أمهههم ماريههة أم إبههراهيم ابههن رسههول هللا 

صههلى هللا عليههه وسههلم أمهههار المههؤمنين، والقههبط صههلى هللا عليههه وسههلمز ان أزوا  النبهه" 

 أووالهم.  

وصارر العر  كافة من مصر، بهه مهم هههاجرز انههها أم إسههماعيل صههلى هللا عليههه وسههلم، 

 وهو أبو العر . 

وروق عن النب" صلى هللا عليه وسههلم أنههه قههال: )سههتكونون أجنههاوا، وويههر أجنههاوكم الجنههد 

 لوهم اكل الخضر(.الغرب"، فاتقوا هللا ف" القبط: ال ت ك

وروق عن عمر عن النب" صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )إذا فتح هللا علههيكم مصههر فاتخههذوا 

فيها جندا ك يفاز فههذلك الجنههد ويههر أجنههاو اار (. قههال أبههو رعهه" هللا عنههه: ولههم ذلههك يهها 

مههن كتهها  فضههالل مصههر المحروسههه لههبن  -رسولو قال: )انهم ف" رباط إلى يوم القيامة(.

 .[نديالك

 

 وقال ابن تيري بردي في كتاب  النجوم الواهر  ىن ذكر مصر بالقرآن ال ريم :

وغيههره مههن  ]ما ورو ف" فضل مصر من اآليههار الَههريفة وااحاويهه  النبويههة قههال الكنههدي

وعَههرين  فمن فضالل مصر أن هللا عز وجل ذكرها ف" كتابه العزيز ف" أربعة :المؤروين

  .اللف  ومنها ما و لت عليه القرالن والتفاسيرموععًا منها ما هو بصريح  

 61 :البقههرة - " سهه لتم اهبطههوا مصههًرا فههإن لكههم مهها }" :ف ما صريح اللف  فمنه قوله تعالى

 " تجري مههن تحتهه" ألي  ل" ملك مصر وهذه اانهار }" :{وقوله تعالى يخبر عن فرعون

تبههوءا لقومكمهها بمصههر  وأوحينهها إلههى موسههى وأويههه أن "} :{ وقوله تعالى51 :الزورف -

يوسههف  قولههه عههز وجههل مخبههًرا عههن نبيههه { ومنههه87 :يون  - " بيوتًا واجعلوا بيوتكم قبلة

{ وأما ما ولت عليه القههرالن 9 :يوسف - " آمنين اوولوا مصر إن شاء هللا  "} :عليه السالم

javascript:openquran(1,61,61)
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javascript:openquran(9,87,87)
javascript:openquran(11,99,99)
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{وقولههه عههز  93 : يههون  - " إسههراليل مبههوأ صههدق ولقد بوأنا بن" }" :فمنه قوله عز وجل

.قال ابن عباس وسعيد بههن { :المؤمنون - " ومعين وآويناهما إلى ربوةٍ ذار قرار "} :وجل

  .ه" مصر  :المسي  ووه  بن منبه وغيرهم

 58 :الَههعراء - " ف ورجنههاهم مههن جنههاٍر وعيههون وكنههوٍز ومقههام كههريم }" :وقولههه تعههالى

 وأورلنا القوم الذين كانوا يستضعفون مَههارق اار  ومغاربههها التهه" " :}{وقوله تعالى

 يعن" مصر. .{137 :ااعراف  -  " باركنا فيها

وزروعٍ ومقههاٍم كههريٍم ونعمههٍة كههانوا فيههها  كههم تركههوا مههن جنههاٍر وعيههونٍ  "} :الىوقوله تعهه  

يعن" قههوم فرعههون وأن بنهه"  .{27 – 25 :الدوان - " آورين فاكهين كذلك وأورلناها قوًما

  .إسراليل أورلوا مصر

 ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ف" اار  ونجعلهم ألمههةً ونجعلهههم " :}وقوله تعالى

 يحههذرون الوارلين ونمكن لهم ف" اار  ونري فرعون وهامان وجنووهما منهم ما كانوا

  {.6 :القصس  -  "

 يهها قههوم اوولههوا اار  المقدسههة }" :وقوله عز وجل مخبًرا عن نبيه موسى عليههه السههالم

{وقولههه عههز  21 :المالههدة - " الت" كت  هللا لكم وال ترتدوا على أوبههاركم فتنقلبههوا واسههرين

  {.29 :غافر  -  " هرين ف" اار ظا يا قوم لكم الملك اليوم }"  :وجل مخبرا عن فرعون

بنهه" إسههراليل بمهها صههبروا وومرنهها مهها  وتمت كلمة ربك الحسنى على "} :وقوله عز وجل

  .{37 :ااعراف  -  " يعرشون كان يصنك فرعون وقومه وما كانوا

فهه" اار  ويههذرك  أتههذر موسههى وقومههه ليفسههدوا " :}وقولههه تعههالى مخبههًرا عههن فرعههون

  .يعن" أر  مصر ا { 27  :ااعراف  -  " والهتك

حفههي   ر  إن"اجعلن" على وزالن اا "} :قوله تعالى مخبرا عن نبيه يوسف عليه السالم

ّنفا "} :يوسف {وقوله تعالى - " عليم اء  َوَكذَلفَك َمك  ُ  َيَههَ ا َحيههط نطهههَ أُ مف لفيُوُسَف فف" ااَرط ف َيتََبو 

َمتفَنا يُ  بفَرحط نفينَ  نُصف سف َر الطُمحط يُك أَجط ََاء َوالَ نُضف وقولههه تعههالى مخبههرا  {21 :يوسههف - " َمن ن 

اةف  َوقَاَل ُموَسى َرب َنا " :}عن بن" إسراليل " الطَحيههَ َواالً فههف ةً َوأَمههط ينههَ َن َومههَ هُ زف َعوط  إفن َك آتَيطَت ففرط

لُّواط َعن َسبفيلفَك َرب َنا اططمف ط عَ  ى  لَىالدُّنطَيا َرب َنا لفيُضف واط َحتهه  نههُ مف مط فَالَ يُؤط دُوط َعلَى قُلُوبفهف مط َواشط َوالفهف أَمط

{وقوله تعالى مخبًرا عن نبيه 88 :يون  - " الطعَذَاَ  ااَلفيمَ  يََرُواط   " :}موسى عليه السالم ْط

 "}  :{وقوله تعالى 129 :ااعراف - " اار عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم ف" 

وجههاء  "} :وقوله تعالى .يعن" أر  مصر {26 :غافر - " الفساو أو أن يظهر ف" اار 

إن فرعههون عههال  " :}وقوله عههز وجههل {.20 :القصس - " يسعى رجل من أقصى المدينة

وقوله تعالى مخبرا عن ابن يعقههو  عليههه  .{4 :القصس - " ف" اار  وجعل أهلها شيعًا

إن تريههد إال  " :}وقوله تعالى .يعن" مصر {.80 :يوسف - "  فلن أبرح اار " :}السالم

النجوم الزاهرة ف" ملوك مصر والقاهرة  - {19 :القصس - " ف" اار  أن تكون جباًرا

 لبن تغري بروي[.
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 ت كاآلتي :فقد وردالكريم وأما ىن مصر وذكرها  في القرآن 

 

 :كما يلي أوالً بالتصريح  

 

واط 1) عَلههُ َر بُيُوتههاً َواجط صههط ا بفمف ُكمههَ مف َءا لفقَوط و  يهههف أَن تَبههَ ى َوأَوف ى ُموسههَ ا إفلههَ َحيطنههَ ( يقول تعههالى :}َوأَوط

نفيَن   مف رف الطُمؤط َّف  {.87يون   -بُيُوتَُكمط قفبطلَةً َوأَقفيُمواط الص الَةَ َوَب

 

ي ا2) داً ( }َوقَاَل ال ذف ذَهُ َولههَ ا أَوط َنت خههف ى أَن َينفَعَنههَ َواهُ َعسههَ " َم ههط مههف هف أَكطرف َرأَتههف مط َر الف صههط ن ّمف تََراهُ مف شط

هكف  هف َولههَ رف ى أَمههط ي ف َوّللّاُ َغالفٌ  َعلههَ يلف ااََحاوف وف
ن تَ ط ّنفا لفيُوُسَف فف" ااَرط ف َولفنُعَلّفَمهُ مف ن  َوَكذَلفَك َمك 

 {.21يوسف -عطلَُموَن  أَكط ََر الن اسف الَ َي 

 

يَن 3) نههف اء ّللّاُ آمف َر إفن شههَ صههط واط مف اَل اوطُولههُ هف َوقههَ هف أََبَويههط َف آَوق إفلَيههط ى يُوسههُ واط َعلههَ ا وََولههُ  -( }فَلَمهه 

{. وهنا يبين تعههالى أن اامههن واآلمههان لههم يجعلههه إال فهه" مصههر والحههرم المكهه" 99يوسف

{ وكذلك من وول مصر كان إن شههاء   -مناالمطهر والذي قال تعالى فيه } ومن ووله كان آ

هللا آمنا كما أمنوا النبيين الذين وولوها وكذلك أهل بيت النبهه" علههيهم لسههالم وغيههرهم فهههى 

 م وق ومالذ لَعو  اار  عند نزول البالء بهم.

 

هف ا4) ذف َر َوهههَ صههط ُك مف " ُملههط يطَ  لههف مف أَلههَ هف قَاَل َيا قَوط مف ُن فف" قَوط َعوط ن ( }َوَناوَق ففرط ي مههف رف اُر تَجههط َنطهههَ اط

ُروَن   تف" أَفَاَل تُبطصف {. وهنا يبين تعالى أن نيل مصر يجههري فهه" كههل حههدوو 51الزورف  -تَحط

 مصر الت" حدوها هللا تعالى جغرافياً ف" كتابه العزيز  

 

َك يُخههط 5) ا َربهه  اوطعُ لَنههَ ٍد فههَ اٍم َواحههف َى َطعههَ بفَر َعلههَ ُت ( }َوإفذط قُلطتُمط َيا ُموَسى لَن ن صط ا تُنبههف مهه  ا مف رف ط لَنههَ

ذف  ى بفالهه  ي ُهَو أَوطنههَ لُوَن ال ذف تَبطدف َها َوَبَصلفَها قَاَل أَتَسط َها َوَعدَسف ن َبقطلفَها َوقف  آلفَها َوفُومف ُ  مف َو ااَرط ي هههُ

ل ةُ َوالطَمسط  ُم الذّف َبتط َعلَيطهف ا َس َلطتُمط َوُعرف راً فَإفن  لَُكم م  صط بفُطواط مف ف َويطٌر اهط َن ّللا  اط بفغََضٍ  مههّف َكَنةُ َوَبآُؤوط

واط و   ا َعصههَ َك بفمههَ ّيف ذَلههف رف الطحههَ يَن بفغَيههط وَن الن بفيههّف ف َوَيقطتُلههُ ارف ّللا  ُروَن بفآيههَ فههُ انُواط يَكط انُواط ذَلفَك بف َن ُهمط كههَ كههَ

ك {. وهنا مصراً لههي  أي مصههر كمهها قههال بعههض المفسههرين ان الواقهه   61البقرة  -يَعطتَدُوَن  

ي بت أن اامصار كلها مصرر من إسههم مصههر] يقههول المسههعووي مصههر إسههمها كمعناههها  

مههرو  الههذه    -وعلى إسمها سميت اامصار ومنه اشتي هذا اإلسم عند علمههاء البصههريين

 [.342/ و1 

 

 ثانياً : مصر في القرآن بالتنريض والوص :

 

َوالَُهمُ  (1) يَن يُنففقُوَن أَمط مط َكَم هَهلف يقول تعالى :}َوَم َُل ال ذف هف نط أَنفُسههف َعارف ّللّاف َوتَ طبفيتههاً مههّف  ابطتفغَاء َمرط

ا تَعطمَ  لت َوّللّاُ بفمههَ ٌل فَطههَ بطَها َوابههف مط يُصههف إفن لهه  عطفَيطنف فههَ ا عههف وَن َجن ٍة بفَربطَوةٍ أََصابََها َوابفٌل فَآتَتط أُُكلَهههَ لههُ

يٌر   اآلية أنها مصر إن لههم يصههبها {. وهنا ]روق عن زيد ابن أسلم ف" هذه  265البقرة  -َبصف

 [.341و 1مرو  الذه    –وابل زكت وإن أصابها مطر ععفت  
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 كما يلي :لفظ المدينة في بنض مواعب من القرآن ينني مصر   هالثاً :  

 

هف قَدط َشغَفَ  (2) وُ فَتَاَها َعن ن فطسف يزف تَُراوف َرأَةُ الطعَزف يَنةف امط َوةٌ فف" الطَمدف َها ُحّباً إفن ا قال تعالى: }َوقَاَل نفسط

بفيٍن   { والمدينة هنا المقصوو بها مصر العليا )جنو  مصر( 30يوسف  -لَنََراَها فف" َعالٍَل مُّ

 وقتئٍذ.

يعَتفهف َوهههَ  (3) ن شف لفَها فََوَجدَ ففيَها َرُجلَيطنف َيقطتَتفاَلنف َهذَا مف نط أَهط ينف َغفطلٍَة ّمف يَنةَ َعلَى حف ذَا }َووََوَل الطَمدف

نط َعدُّوف  هف مف نط َعدُّوف ي مف يعَتفهف َعلَى ال ذف ن شف ي مف تَغَالَهُ ال ذف  {.15القصس  -هف فَاسط

ُوهُ قَاَل لَهُ ُموَسى  (4) رف تَصط َمط ف َيسط تَنَصَرهُ بفااط ي اسط يَنةف َوالففاً َيتََرق ُ  فَإفذَا ال ذف َبَح فف" الطَمدف }فَ َصط

بفيٌن   يت مُّ  {.18القصس  -إفن َك لَغَوف

وَك }َوَجاء َرجُ  (5) َيقطتُلههُ َك لف ُروَن بههف َ َ يههَ طتَمف ى إفن  الطمههَ ا ُموسههَ اَل يههَ عَى قههَ يَنةف َيسههط نط أَقطَصى الطَمدف ٌل ّمف

ينَ  حف َن الن اصف ُر ط إفّنف" لََك مف  {.20القصس  -فَاوط

َسلفيَن  (6) مف ات بفعُوا الطُمرط يَنةف َرُجٌل َيسطعَى قَاَل َيا قَوط نط أَقطَصى الطَمدف  {.20ي   -}َوَجاء مف

ُجواط مف  (7) رف يَنةف لفتُخط تُُموهُ فف" الطَمدف َكرط ٌر م  ُن آَمنتُم بفهف قَبطَل أَن آذََن لَُكمط إفن  َههذَا لََمكط َعوط ا }قَاَل ففرط نطهههَ

َف تَعطلَُموَن   لََها فََسوط  {. والمدينة هنا أيضاً هى مصر.123ااعراف -أَهط

 

 كما أن لفظ مداين ينني مصر أيضاً: 

 

جف  (8) يَن  }قَالُوا أَرط رف  {.36الَعراء  -هف َوأََواهُ َوابطعَ ط فف" الطَمدَالفنف َحاشف

يَن   (9) رف ُن فف" الطَمدَالفنف َحاشف َعوط َسَل ففرط  {. والمدالن هنا مدالن مصر.53الَعراء  -}فَ َرط

 

 خواين ارر  تنني مصر: ابعاً :  

 

عَلطنف" َعلَى َوَزآلفنف ااَرط ف إفّنف" َحففيٌ  َعلفيٌم   (10) {. ولههذلك يبههين تعههالى 55وسههفي   -}قَاَل اجط

أن كنوز ال ر  كلها بمصر كاآلت":وهنا يقول ابن الكندي فهه" كتابههه فضههل مصههر علههى 

وأما ذكر مصر وفضلها على غيرها من اامصار وما وصت به وأولرر بههه علههى غيرها]

غيرها، فروق أبههو بصههرة الغفههاري قههال: مصههر وزانههة اار  كلههها، وسههلطانها سههلطان 

ل هللا تعالى على لسههان يوسههف عليههه السههالم: }قههال اجعلنهه" علههى وههزالن اار  كلها، قا

اار  إن" حفي  عليم{. ولم تكن تلك الخزالن بغير مصههر، ف غههائ هللا بمصههر ووزالنههها 

 كل حاعر وباو من جميك اار . [.

 

 كنور ارر  بمصر كاآلتي:خامساً:  

 

يمٍ  (11)  {58 -57الَعراء –  }ف ورجناهم من جنار وعيون َوُكنُوٍز َوَمقَاٍم َكرف

وٍن  وزروع ومقههام كههريم {الههدوان (12) ن َجن اٍر َوُعيههُ . المقههام الكههريم لهههم كههان 25}َكمط تََرُكوا مف

 بمصر.

 

 الربو  تنني مصر كاآلتي:ساوساً :  
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 يقول تعالى عن سيدنا عيسى وأمه مريم العذراء سالم هللا تعالى عليهما:

 

هُ آَي  (13) َيَم َوأُم  يٍن }َوَجعَلطَنا ابطَن َمرط َراٍر َوَمعههف َوةٍ ذَارف قههَ ى َربههط {. 50المؤمنههون-ةً َوآَويطَناُهَما إفلههَ

وهنا يقول الَبلنج" ف" كتابه نور اابصار ] الربوة هى مصههر ان الربهها ال تكههون إال بههها 

[. وقال ف" هذه االية ابن الكندي ف" كتابه فضل مصر علههى غيرههها  172نور اابصار و

. وقههال بعههض علمههاء مصههر: ههه" البهنسهها. وقههبط مصههر قال بعض المفسرين: ه" مصههر]

مجمعون على أن المسيح عيسى بن مريم وأمه عليهما السالم كانا بالبهنسا وانتقال عنها إلى 

 القدس. وقال بعض المفسرين: الربوة ومَي، وهللا أعلم. [

 

 ىني مصر:يال ريم   نلفظ ارر  في مواعب كثير  من القرآسابعاً :  

 

داً (}َوقَاَل  14) ذَهُ َولههَ ا أَوط َنت خههف ى أَن َينفَعَنههَ َواهُ َعسههَ " َم ههط مههف هف أَكطرف َرأَتههف مط َر الف صط ن ّمف تََراهُ مف ي اشط ال ذف

هكف  هف َولههَ رف ى أَمههط ي ف َوّللّاُ َغالفٌ  َعلههَ يلف ااََحاوف وف
ن تَ ط ّنفا لفيُوُسَف فف" ااَرط ف َولفنُعَلّفَمهُ مف ن  َوَكذَلفَك َمك 

 {21يوسف -سف الَ يَعطلَُموَن  أَكط ََر الن ا

 

عَلطنف" َعلَى َوَزآلفنف ااَرط ف إفّنف" َحففيٌ  َعلفيٌم  15)  {55يوسف -(}قَاَل اجط

ََاء َوالَ 16) َمتفَنا َمن ن  يُ  بفَرحط ََاُء نُصف نطَها َحيطُ  َي أُ مف ّنفا لفيُوُسَف فف" ااَرط ف َيتََبو  ( }َوَكذَلفَك َمك 

َر الطُمحط  يُك أَجط نفيَن  نُضف  {56يوسف  -سف

قفيَن  17) دَ فف" ااَرط ف َوَما ُكن ا َسارف ئطَنا لفنُفطسف ا جف تُم م   {73يوسف -( }قَالُواط تَاّلّلف لَقَدط َعلفمط

اءُهمط 18) ذَّبفُح أَبطنههَ نطُهمط يههُ ُف َطالففَةً مههّف عف تَضط يَعاً َيسط لََها شف َرط ف َوَجعََل أَهط َن َعاَل فف" ااط َعوط  ( }إفن  ففرط

يَن  دف َن الطُمفطسف يف" نفَساءُهمط إفن هُ َكاَن مف تَحط  {4القصس  -َوَيسط

لفيَن  19) َوارف ُم الههط عَلَهههُ ةً َوَنجط عَلَُهمط أَلفم  َرط ف َوَنجط فُوا فف" ااط عف تُضط يَن اسط يدُ أَن ن ُمن  َعلَى ال ذف -(}َونُرف

 {5القصس

ي ففرط 20) َرط ف َونُرف َن لَُهمط فف" ااط ذَُروَن ( }َونَُمّكف انُوا َيحههط ا كههَ نطُهم م  َن َوَهاَماَن َوُجنُووَُهَما مف -َعوط

 {6القصس

ا قَتَلههط 21) يدُ أَن تَقطتُلَنف" َكمههَ ي ُهَو َعدُوت ل ُهَما قَاَل َيا ُموَسى أَتُرف َش بفال ذف ا أَنط أََراوَ أَن َيبططف َت ( }فَلَم 

يدُ إفال  أَن تَُكونَ  َمط ف إفن تُرف يَن  َنفطساً بفااط لفحف َن الطُمصههط وَن مههف يههدُ أَن تَكههُ ا تُرف َرط ف َومههَ  -َجب اراً فف" ااط

 {19القصس

ونَ 22) َجعههُ ا اَل يُرط مط إفلَيطنههَ وا أَن هههُ ّيف َوَظنههُّ رف الطحههَ َرط ف بفغَيههط " ااط ووُهُ فههف َو َوُجنههُ بََر هههُ تَكط  -( }َواسههط

 {39القصس

َ  فَمَ 23) َرط هف ااط َن ( }فََخَسفطَنا بفهف َوبفدَارف اَن مههف ا كههَ ف َومههَ ن وُونف ّللا  ُروَنهُ مههف ن ففئٍَة َينصههُ ا َكاَن لَهُ مف

يَن   رف  {81القصس  -الُمنتَصف

ا 24) َرط ف َومههَ " ااط بَُروا فههف تَكط ارف فَاسههط َبّيفنههَ وَسى بفالط َن َوَهاَماَن َولَقَدط َجاءُهم مُّ َعوط (}َوقَاُروَن َوففرط

 {39العنكبور  -َكانُوا َسابفقفيَن  

"   }َوقَالَ  َر فههف يههنَُكمط أَوط أَن يُظطهههف َل وف دّف اُف أَن يُبههَ " أَوههَ ُن ذَُرونف" أَقطتُلط ُموَسى َولطَيدطعُ َرب هُ إفنههّف َعوط ففرط

َرط ف الطفََساوَ   {26غافر -ااط
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ا مف 25) رف ط لَنههَ َك يُخههط ا َربهه  اوطعُ لَنههَ ٍد فههَ بفَر َعلََى َطعَاٍم َواحههف ُت ( }َوإفذط قُلطتُمط َيا ُموَسى لَن ن صط ا تُنبههف مهه 

ذف  ى بفالهه  ي ُهَو أَوطنههَ لُوَن ال ذف تَبطدف َها َوَبَصلفَها قَاَل أَتَسط َها َوَعدَسف ن َبقطلفَها َوقف  آلفَها َوفُومف ُ  مف َو ااَرط ي هههُ

َكَنةُ َوَبآ ل ةُ َوالطَمسط ُم الذّف َبتط َعلَيطهف ا َس َلطتُمط َوُعرف راً فَإفن  لَُكم م  صط بفُطواط مف ف َويطٌر اهط َن ّللا  اط بفغََضٍ  مههّف ُؤوط

واط و   ا َعصههَ َك بفمههَ ّيف ذَلههف رف الطحههَ يَن بفغَيههط وَن الن بفيههّف ف َوَيقطتُلههُ ارف ّللا  ُروَن بفآيههَ فههُ انُواط يَكط انُواط ذَلفَك بف َن ُهمط كههَ كههَ

 {61البقرة  -يَعطتَدُونَ 

َرط ف 26) يَن فف" ااط رف َم َظاهف مف لَُكُم الطُملطُك الطَيوط اَل ( }َيا قَوط ا قههَ ف إفنط َجاءنههَ ن َب طسف ّللا   فََمن َينُصُرَنا مف

َشاوف  يُكمط إفال  َسبفيَل الر  دف يُكمط إفال  َما أََرق َوَما أَهط ُن َما أُرف َعوط  {29غافر -ففرط

ى   الَ تهَه طَس َعلههَ يَن َسَنةً َيتفيُهوَن فف" ااَرط ف فههَ بَعف مط أَرط َمةٌ َعلَيطهف قفيَن  }قَاَل فَإفن َها ُمَحر  مف الطفَاسههف وط  -الطقههَ

 {26المالدة

َياء فف" ااَرط ف َوَما َن27) بطرف ا َوَجدطَنا َعلَيطهف آَباءَنا َوتَُكوَن لَُكَما الطكف تَلطففتََنا َعم  ئطتََنا لف ُن ( }قَالُواط أَجف حههط

نفيَن   مف  {78يون   -لَُكَما بفُمؤط

ن قَوط 28) ي ةٌ ّمف نَُهمط َوإفن  ( }فََما آَمَن لفُموَسى إفال  ذُّرف مط أَن َيفطتههف ئفهف َن َوَملههَ وط عههَ ن ففرط ٍف مههّف وط هف َعلَى وههَ مف

ففيَن  رف َن الطُمسط َن لَعَاٍل فف" ااَرط ف َوإفن هُ لَمف َعوط  {83يون   -ففرط

 

ذََركَ 29) دُواط فف" ااَرط ف َويههَ َمهُ لفيُفطسف َعوَن أَتَذَُر ُموَسى َوقَوط مف ففرط ن قَوط َوآلفَهتهَهَك   ( }َوقَاَل الطَم ُ مف

ُروَن  قَُهمط قَاهف يفه" نفَساءُهمط َوإفن ا فَوط تَحط  {127ااعراف  -قَاَل َسنُقَتّفُل أَبطَناءُهمط َوَنسط

يعاً  30) عَهُ َجمف َرقطَناهُ َوَمن م  َن ااَرط ف فَ َغط ُهم ّمف تَففز   {. 103اإلسراء  -( }فَ ََراوَ أَن َيسط

 

ر من المواعك  إلى أن لف  أر  يعن" مصههر أوالً  وعلى ذلك إذا كان القرآن يَيرف" ك ي  

لم ما حولها من البلدان فإن هبوط آوم عليه السالم  كان بمصر لوروو لف  اار  ف" قوله 

يٍن   ى حههف تَقَرت َوَمتهَهاعٌ إفلههَ " ااَرط ف ُمسههط مط فههف دُوت َولَكههُ بَعطٍض عههَ بفُطواط بَعطُضُكمط لههف  -تعالى :} َوقُلطَنا اهط

ر  هنا مصر كما بينا ومهها حولههها وفيههها مسههتقر لبنهه" آوم ولههذلك تجههد أن { واا36البقرة

سيدنا إوري  ابن شههي  ابههن هابيههل ابههن آوم مصههرياً وتمتههد الخالفههة حولههها ببلههدان العههر  

وَنَك  تَففزُّ اوُواط لََيسههط والمسلمين لوروو لف  اار  على جزيرة العر  ف" قوله تعههالى}َوإفن كههَ

ج  رف َن ااَرط ف لفيُخط الفََك إفال  قَلفيالً  مف نطَها َوإفذاً ال  َيلطَب ُوَن وف { وفهه" قولههه تعههالى 76اإلسراء-وَك مف

َ َك فيههراً ل عَل كههُ  ُروا ّللا  ف َواذطكههُ لف ّللا  ن فَضههط َرط ف َوابطتَغُوا مف ُروا فف" ااط َف اَلةُ فَانتَ َيتف الص  مط }فَإفذَا قُضف

ر  من بين مصر والحجاز لم تمتد للَام لوروو هههذا { أي أن الخالفة تخ 10الجمعة-تُفطلفُحونَ 

يَغطلفبُوَن  مط سههَ بفهف دف َغلههَ ن بَعههط م مههّف َرط ف َوهههُ ى ااط " أَوطنههَ  -الفهه  فهه" قولههه تعههالى }غلبههت الههروم فههف

{ وتكون غلبة الروم هنا على يههد الجمهوريههة اإلسههالمية اإليرانيههة اآلن إن شههاء هللا 3الروم

صلى هللا عليه وآلههه ولكههن هههذه المههرة يغلبههونهم باإلسههالم  كما غلبوهم على عهد رسول هللا  

وكما استخلف هللا تعالى بن" إسراليل من بعد فرعههون وهالكههه هههو وملئههه فهه" قولههه تعههالى  

ا َوتَ  ا ففيهههَ نههَ " َباَركط بََها ال تههف َق ااَرط ف َوَمغَارف ََارف عَفُوَن َم تَضط يَن َكانُواط يُسط َم ال ذف َرلطَنا الطقَوط تط }َوأَوط مهه 

هُ  مههُ ُن َوقَوط وط عههَ َنُك ففرط اَن َيصههط ا كههَ ا مههَ نههَ رط َرالفيَل بفَما َصبَُرواط َووَم  نَى َعلَى َبنف" إفسط َكلفَمُت َرّبفَك الطُحسط

وَن  شههُ انُواط يَعطرف ا كههَ اّلّلف 137ااعههراف -َومههَ ينُوا بههف تَعف هف اسههط مههف ى لفقَوط اَل ُموسههَ { وقولههه تعههالى }قههَ

بفُرواط إفن  ااَرط َ  يَن    َواصط لطُمت قههف ةُ لف هف َوالطعَاقفبههَ اوف بههَ نط عف اُء مههف ن َيَههَ لَُها مههَ ف يُورف ّ { 128ااعههراف  -ّللف

َك  لههف مط أَن يُهط ى َربُّكههُ اَل َعسههَ ا قههَ ئطتَنههَ ا جف دف مههَ ن بَعههط ا َومههف ن قَبطلف أَن تَ طتفينههَ يَنا مف وقوله تعالى }قَالُواط أُوذف

لففَُكمط فف" ااَرط ف فَ  تَخط ُكمط َوَيسط { كذلك وعههد هللا تعههالى 129ااعراف  -َينُظَر َكيطَف تَعطَملُوَن  َعدُو 



 24 

المؤمنين  الصالحين من أهل بيت النب" عليهم السالم ومن توالهم آور الزمان بالخالفة من 

نُكمط  وا مههف يَن آَمنههُ ذف ُ الهه  دَ ّللا  مصر والحجههاز والَههام وإيههران اإلسههالمية  كمهها قههال تعههالى }َوعههَ

الف  لُوا الص  يههنَُهُم َوَعمف مط وف َنن  لَهههُ مط َولَيَُمّكف ن قَبطلفهف يَن مف لََف ال ذف تَخط َرط ف َكَما اسط لففَن ُهم فف" ااط تَخط َحارف لََيسط

ُكوَن بف" َشيطئاً َوَمن كَ  َطرف ناً يَعطبُدُوَننف" اَل يُ مط أَمط ففهف ن بَعطدف َووط لَن ُهم ّمف تََضى لَُهمط َولَيَُبدّف ي ارط دَ ال ذف فََر بَعههط

قُونَ  لَئفَك ُهُم الطفَاسف { ويتم هههذا اإلسههتخالف بعههد إفسههاو بنهه" إسههراليل بهههذه 55النور  -ذَلفَك فَ ُوط

 " َرالفيَل فههف البلدان وبعموم اار  وعلوهم العلو الكبير كما قال تعالى }َوقََضيطَنا إفلَى َبنف" إفسههط

تَيطنف َولَتَعطلُن   دُن  فف" ااَرط ف َمر  تَا ف لَتُفطسف { فههإذا وقههك القههول علههيهم 4اإلسههراء-ُعلُّواً َكبفيههراً الطكف

أور  هللا تعالى لهم وابة من هذه البقاع المباركة الت" قال تعالى فيها } سبخان الذي أسههرق 

اإلسههراء{ فيخههر   –بعبده ليالً من المسجد الحرام إلى المسجد ااقصى الذي باركنهها حولههه 

مط   هللا تعالى الدابة لهم لتقيم عليهم الحجة ا لَهههُ نههَ َرجط مط أَوط يطهف ُل َعلههَ وط َك الطقههَ كما قال تعالى }َوإفذَا َوقههَ

َرط ف تَُكلّفُمُهمط أَن  الن اَس َكانُوا بفآَياتفَنا اَل يُوقفنُوَن   َن ااط { لم تكون الخالفههة مههن 82النمل  -وَاب ةً ّمف

تضههعفين مههن قبههل مصر  وما حولها من بلدان البقعة المباركة كما من هللا تعههالى علههى المس

ُم  عَلَهههُ ةً َوَنجط مط أَلفمهه  عَلَهههُ َرط ف َوَنجط فُوا فف" ااط عف تُضط يَن اسط يدُ أَن ن ُمن  َعلَى ال ذف ف" قوله تعالى :}َونُرف

ذَ  انُوا َيحههط ا كههَ نطُهم م  َن َوَهاَماَن َوُجنُووَُهَما مف َعوط ي ففرط َرط ف َونُرف َن لَُهمط فف" ااط لفيَن َونَُمّكف ُروَن الطَوارف

 {.6  - 5القصس-

 

وإذا كان القرآن اطلي على مصر لف  االر  والمدينة فهههذا معنههاه ان كههل مههن يقطههن هههذا 

مهها فاا البلد سيميل طبعه لالستقرار والدعة وك نها مستقر وملج  لكل مطهد ومظلوم بالعههالم 

ن من لضن إ ريااس و  ااى آ اار  جاار  لسااوريين مظلاا لج  إليها تقريباً كل اانبياء   ومين تقري أ

وق لهم عراقيين وق لهم  وسنيين وق لهم  جرات الحجااأزيين وجزياار  العاارب ماان اإل ااأ ات 

الو أ ية لهم وكأن منهم  ني مر ق يلة الرئيس ع ااض النأصاار )  نااي ماار ( ......إلااخ  جاارات 

المظلومين إليهأ ع ر ال أريخ   ى يمكن  دن تع  ر ملر ملجن للمظألم ال شرية على طااوال 

ينأير أور   ؤالء المظلومين ل  أ العألم و   كأن القضر األلهي يمهااض   25أور     فهلال أريخ  

لهأ منف فجر ال أريخ ؟!!! .  فا مأ سن رك اإلجأ ة عليه للمس ق   القري  الفي سيجي نأ   مأ 

 على  فا السؤال ليعرن الجميع قضر ملر ومكأن هأ عنض هللا , .

 

هللا تعههالى فهه" أر  مصههر} هههو أنَهه كم مههن قول تعههالى عههن لفهه  أر  لههتعلم قههدر ودمأ  

{ وقههال تعههالى ايضههاً } أولههم يسههيروا فهه" اار  61هههوو  –اار  واسههتعمركم فيههها 

فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كههانوا أشههد مههنهم قههوة وألههاروا اار  وعمروههها 

ا { أق سههكنوها وبنوههها وزرعوههها واقههاموا وشههيدوا فيههه 9الههروم   -أك ههر ممهها عمروههها 

حضههارار كبيههره قويههة ومههن هههذه االراعههى مصههر فتواكلههوا عنههد ووههول اسههتعمار علههى 

آورسي تى ليخرجه وذلك بدأ مك هالك فرعون وتحول مصر من قوة كبرق مسههتعمرة لقههوة 

تستضعفها اامم وكان احتالل قور  لمصر لم الرومان لم تتابعت اامم حولنا فهه" احههتالل 

 .  بالونا بما فعله فرعون لعنه هللا  

وعلى الرغم من ذلك  وجدنا مصر تضههر  أعتههى القههوا المتجبههرة وكهه ن هللا تعههالى مههدور 

أهلها  لهذه المهمة وهى كسر اإلستكبار العالم" فى كل زمن فلقد كسرر مصر التتههار بعههد 

إباوتهم وتدميرهم لكل بالو المسلمين من أطراف الصين وحتى الَام فهههزمتهم مصههر بقههوة 
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وهههى   1973د كسرر القوة الصهيونية الت" التقهر ف" حر   اكتههوبر  هللا تعالى وحوله ولق

ف" رباط معهم على يوم القيامة كما أوبر المصطفى صههلى هللا عليههه وآلههه بهه نهم فهه" ربههاط  

إلى يوم القيامة وفاعاً عن وين هللا تعالى وأنهم كنانة هللا أي أنهم الساهم اإلاله" القاتههل لكههل 

صههفة رليسههية ومباشههرة فهه" مواجههة منههذ احههتالل فلسههطين متجبر مار فهه" اار  وهههم  ب 

وحتى زوال الصهاينة مههن علههى الخارطههة قبههل قيههام السههاعة وقههد  بَههرر كتهه  هللا تعههالى 

 السماوية بذلك .

وأقيمت فيها والقة فاطمية وأنَ ر حضارة مازل العالم اإلسالم" يفتخههر بههها  إلههى          

لهههم مههن تهههم ومههافعلوه بهههم مههن مههذابح جماعيههة   اآلن على الرغم مما كيله السلف الصههالح

تَيبلها الولدان وقل نظيرها ف" التاريخ واوتفت ستة قرون مههن العههالم اإلسههالم" مههن بههين 

صفحار الكت   بعد أن حكمت العههالم  مههن واليههة حيههدر أبههاو بالهنههد إلههى المغههر  العربهه" 

] ال يعلههم وولههة امتههدر   وامتد بها الزمان حوال" سههتمالة عههام. يقههول الههذهب" فهه" تاريخههه :

رقعتها وطال أمدها أك ر من وولة العبيديين[ .أي أنهم ليسوا مسلمين بل هم كما قههالوا يهههوو 

ومؤس  مذه  أهل بيت النب" عليهم السالم يهووي هو ابن سب  وحكام إيههران وهههم مههن آل 

يههها بيت النب" صلى هللا عليه وآله مجوس ويهوو ومصر أيضاً وواويهه  والَههيطان بهها  ف

 وفرخ كما سنبينه ف" حينه إن شاء هللا.  

 

 مصر والحام هما مبوأ الصد  كما قال تنالى :هامناً : 

 

اءهُ 31) ى جههَ تَلَفُواط َحتهه  ّيفَبارف فََما اوط َن الط  دطٍق َوَرَزقطَناُهم ّمف أَ صف َرالفيَل ُمَبو  أطَنا َبنف" إفسط ُم ( }َولَقَدط َبو 

لطُم إفن  َرب َك َيقط  تَلففُوَن  الطعف َياَمةف ففيَما َكانُواط ففيهف َيخط َم الطقف " َبيطنَُهمط َيوط {قههال جههالل الههدين 93يون   -ضف

أ صدق( منزل كرامههة وهههو  السيوط" هنا ف" تفسيره ])ولقد بوأنا( أنزلنا )بن" إسراليل مبو 

الَام ومصر )ورزقناهم مههن الطيبههار فمهها اوتلفههوا( بهه ن آمههن بعههض وكفههر بعههض )حتههى 

لعلم إن ربك يقض" بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون( من أمر الههدين بإنجههاء جاءهم ا

 المؤمنين وتعذي  الكافرين[.

 

 مصر ببا البقنة المباركة: تاسعاً :  

 

 قال عز وجل:

 

َن  32) ةف مههف ةف الطُمَباَركههَ " الطبُقطعههَ نف فههف َيطمههَ ي ااط َواوف ن َشاطف ف الههط ي مف ا أَتَاَها نُووف ا (}فَلَم  َجَرةف أَن يههَ الَهه 

يَن   ُ َر ُّ الطعَالَمف  {.30القصس  -ُموَسى إفّنف" أََنا ّللا 

[. وهنهها العبههرة بمههن 172نور اابصههار و  –]ذكر الَبلنج" ف" نور اابصارأنها مصر  

نقل الواوي المقدس لكههربالء  بههل وال عبههرة وال عقههل لمههن صههدق ذلههك فهههو كههذ  محههض 

ومصاومة مك صريح نصوو القرآن الكههريم إذ لههو كانههت   وافتراءاً على هللا تبارك وتعالى

بقعة كربالء مباركههة فتكههون بوركههت بههدم الحسههين وهههذا غيههر معقههول أن تتبههارك اار  

بدمالهم بل تلعن ويلعن ساكنيها لخذالنه بها وقتله عليه السههالم ] روق كههذباً علههى أبهه" عبههد 

ره هللا فهه" القههرآن هههو الفههرار هللا الصاوق عليه السههالم : شههاط  الههواوي اايمههن الههذي ذكهه 
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[  وروق عههن المفضههل أنههه قههال ] 127و  4نههور ال قلههين    -والبقعة المباركة هى كربالء

.... لم تنف  أبو عبد هللا عليه السالم وقههال: يامفضههل إن بقههاع اار  تفههاورر : ففخههرر 

ت الحههرام وال كعبة البيت الحرام  على بقعة كربالء ف وحى هللا إليها أن  اسكن" ياكعبههة البيهه 

تفتخري على كربالء فإنها البقعة المباركة الت" نووق موسى منها  وأنها الربوة الت" آويههت 

وفيههها   –عليههه السههالم    –إليها مريم والمسيح وأنههها الداليههة التهه" غسههل فيههها رأس الحسههين  

صههلى هللا  –اغتسلت مريم عيسى واغتسلت من والوتها  وأنها وير بقعة  عههر  رسههول هللا 

 -عليههه السههالم–منها وقت غيبته وليكونن لَيعتنا فيها وبرة إلى ظهههور قالمنهها    –ليه وآله  ع

مؤسسههة البع ههة[. وهههذا الكههالم 316و  -بَارة اإلسالم للسههيد مصههطفى آل حيههدرالكاظم"

اليحتا  إلى تعليي لتصاومه مك كل الحقالي القرآنية والتاريخية والعلميههة بههل ويتصههاوم مههك 

لمنا جدالً ببركة كربالء الت" تلطخت بههدم الحسههين عليههه السههالم فتكههون أبسط العقول فإذا س

هذه وعوة تحريضية علههى قتههل كههل  أهههل بيههت النبهه" لتبريههك اار  بههدالهم بههل ويتقههدس 

الصلي  لصل  السيد المسيح عليه وهو مركهه  يلعههن مههن فعههل بههه ذلههك أمههام هللا تبههارك و 

بقتل أهل البيههت فيههها علههيهم السههالم  فلعنههتهم تعالى , وهل  بعد ذلك كربالء إال مدينة ألمت  

 ارعها وسمالها  غضباً هلل تعالى  وستظل سمالها وأرعها تلعنهم إلى  يوم يبع ون.

 

 مصر الوادي المقدس:تاشراً :  

 

ي  ت القرآن الكريم دن ملاار فيهااأ وا ي مقااض  علااى كاا  األرض  يااث تجلااى عااز وجاا  فااي  

أب و فه لم تحضث في دي  قعة شري ة في األرض  مأ مخأط ة موسى إيأه عز وج  من وراء  ج 

 يعطي ملر  لوصية هلل عز وج  قأل تعألى في ك أ ه العزيز  نأ :

 

لَكط نَعطلَيطَك إفن َك بفالطَواوف الطُمقَد سف ُطًوق  33)  {.12طه  -( }إفّنف" أََنا َربَُّك فَاوط

 

 {.16-15النازعار  -وف الطُمقَد سف ُطًوق  (} هل أتاك حدي  موسى إفذط َناوَاهُ َربُّهُ بفالطَوا34)

 

 مصر:في الحجر  المباركة  حاوي تير :  

   قال تعالى:

 

لفيَن 35) كف بطغٍ لّفْلط ن ُطورف َسيطَناء تَنبُُت بفالدُّهطنف َوصف ُرُ  مف  {20المؤمنون  -( }َوَشَجَرةً تَخط

 

 ارر  الجرر  منبا مصر:هاني تير :  

 

 قال تعالى:

 

اُمُهمط (}أََولَمط يَرَ 36) هُ أَنطعههَ نههط ُل مف عههاً تَ طكههُ هف َزرط ُ  بههف رف ُرزف فَنُخههط َرط ف الطجههُ ا أَن ا َنُسوُق الطَماء إفلَى ااط وط

ُروَن   نبههار فيههها فيخترقههها  { واار  الجههرز هههى التهه" ال27السههجدة  -َوأَنفُُسُهمط أَفَاَل يُبطصههف



 27 

وقيههي لنيههل مصههر الههذي النهر ليخر  هللا تعالى به النبار ف" اار  الجرواء وهذا وصف 

 يخترق الصحراء.

 

 مصر:  في أيضاً   بنبي هللا يرسف بعد سانه  اإلحسان هالث تير :  

 

قال تعالى ف" يوسف عليه السالم لما سههجنه  العزيههز ونصههفه الملههك وقههال تعههالى فهه" ذلههك  

الَ  هُ قههَ ا َكل مههَ " فَلَمهه  َنفطسههف هُ لف لفصههط تَخط هف أَسط ونف" بههف ُك الطتههُ اَل الطَملههف يٌن }َوقههَ يٌن أَمههف كههف دَيطَنا مف َم لههَ وط َك الطيههَ  إفنهه 

{ هنا يبين تعالى أنه قد أحسههن إليههه بهه ر  مصههر بعههدما ظلمههه بعضهههم فههالخير 54يوسف

 والَر فيها ولكن يغل  ورها على شرها قال تعالى:

 

ن37) َن الطَبدطوف مف نف َوَجاء بفُكم ّمف جط َن الّسف َرَجنف" مف َسَن بَ" إفذط أَوط يطَطاُن  (} َوقَدط أَحط زَ  الَهه  بَعطدف أَن نهه 

يُم   ََاُء إفن هُ ُهَو الطعَلفيُم الطَحكف يٌف لّفَما َي َوتف" إفن  َرّبف" لَطف  {.100يوسف  -َبيطنف" َوَبيطَن إفوط

 

 رآه في مصر:  دىو  إبراهيم ىقي  الس م كانت ىقى ما  ابع تير :  

 

 قال تعالى :

يُم َرّ ف ا38) نطُهم ( }َوإفذط قَاَل إفبطَراهف َن مههف نط آمههَ َرارف مههَ َن ال  مههَ لَهُ مههف ُزقط أَهط ناً َوارط عَلط َههَذَا َبلَداً آمف جط

مف   {.وهنا قيل أن هذه الدعوة كانت على مارآه فهه" مصههر مههن زروع 126البقرة  -بفاّلّلف َوالطَيوط

 وجنان ولمرار فدعا بالرزق اهل مكة وسكانها  .

 

 البررخ بين البحرين بمصر:خامس تير :  

 

 قال تعالى:

 الرحمن {  -( }مر  البحرين يلتقيان بينهما برزخ ال يبغيان39)

 ( }وجعل بين البحرين حاجزاً{.40)

َزوههاً 41) ا بَرط َل َبيطنَُهمههَ اٌ  َوَجعههَ ٌح أُجههَ لههط ذَا مف َراٌر َوهههَ ذطٌ  فههُ َريطنف َهذَا عههَ ي َمَرَ  الطَبحط ( }َوُهَو ال ذف

ُجوراً   حط راً م  جط  {53الفرقان -َوحف

ّلٍ تهَه طُكلُوَن 42) ن كههُ لطٌح أَُجاٌ  َومف َرانف َهذَا َعذطٌ  فَُراٌر َسالفٌغ َشَرابُهُ َوَهذَا مف ي الطَبحط تَوف ( }َوَما َيسط

لفهف َولَعَ  ن فَضههط وا مههف َر لفتَبطتَغههُ َواوف لطَيةً تَلطَبُسونََها َوتََرق الطفُلطَك ففيهف مههَ ُجوَن حف رف تَخط ّياً َوتَسط ماً َطرف مط لَحط ل كههُ

كُ  َط  قال بن الكندي ف" كتابه فضل مصر على غيرها : {12فاطر  -ُروَن  تَ

]وبها مجمك البحرين، وهو البههرزخ الههذي ذكههره هللا تعههالى فقههال: }مههر  البحههرين يلتقيههان 

بينهما برزخ ال يبتغيان{. وقال تعالى: }وجعل بين البحرين حاجزاً{ ، وهمهها بحههر الصههين 

ما بين القلزم والفرما. ولي  يتقاربان ف" بلههد مههن   وبحر الروم، والحاجز بينهما مسيرة ليلة

البلدان تقاربهما بهذا الموعك، وبينهما ف" السفر مسيرة شهور[ وهذا المَهههد وهههو الههوارو 

راً  جههط َزوههاً َوحف ا بَرط َل َبيطنَُهمههَ اٌ  َوَجعههَ ٌح أُجههَ لههط ذَا مف َراٌر َوهههَ ذطٌ  فههُ ذَا عههَ ذكره ف" قولههه تعههالى }هههَ

ُجوراً   حط  { يمكنك أن تراه بوعوح ف" منطقة اللسان بدمياط .53الفرقان -م 
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 مصر ببا  ور سيناء :ساوس تير : 

 

 وهنا يقسم هللا تبارك وتعالى بطور سيناء قالالً:

الطور{وورو ذكره ف"   -( }َوالطُّورف  وكتا  مسطور ف" رق منَور والبيت المعمور  43)

 قوله تعالى أيضاً:

 

ي َا44) مط ( }َوإفذط أََوذطَنا مف ا ففيهههف لَعَل كههُ ُرواط مههَ ةٍ َواذطكههُ قَُكُم الطُّوَر ُوذُواط َما آتَيطَناُكم بفقُو  قَُكمط َوَرفَعطَنا فَوط

 {63البقرة  -تَت قُوَن  

 

الُواط  45) َمعُواط قههَ ةٍ َواسههط و  قَُكُم الطُّوَر ُوذُواط َما آتَيطَناُكم بفقههُ ي َاقَُكمط َوَرفَعطَنا فَوط عطَنا ( }َوإفذط أََوذطَنا مف مف سههَ

انُُكمط إفن ُكنههتُمط مههُّ  مط قُلط بفئطَسَما َي طُمُرُكمط بفهف إفيمههَ هف َل بفُكفطرف جط ُم الطعف بُواط فف" قُلُوبفهف رف نفيَن َوَعَصيطَنا َوأُشط مف  -ؤط

 {93البقرة

 

ّياً  46) بطَناهُ َنجف َيطَمنف َوقَر  ن َجانف ف الطُّورف ااط  {52مريم  -( }َوَناوَيطَناهُ مف

 

يٍر ( }وَ 47) ذف ن نهه  ا أَتَاُهم مههّف ماً م  َر قَوط ّبفَك لفتُنذف ن ر  َمةً ّمف حط ن ر  َما ُكنَت بفَجانف ف الطُّورف إفذط َناوَيطَنا َولَكف

ن قَبطلفَك لَعَل ُهمط َيتَذَك ُروَن    {46القصس  -ّمف

 

دطَناكُ 48) ُكمط َوَواعههَ دُّوف نط عههَ اُكم مههّف دط أَنَجيطنههَ َرالفيَل قههَ ا ( }َيا َبنف" إفسط لطنههَ َن َونَز  َيطمههَ ورف ااط َ  الطههُّ مط َجانههف

 {.80طه -َعلَيطُكُم الطَمن  َوالس لطَوق  

 

ُك هُهوا 49) هف امط لههف َهط اَل اف اراً قههَ ورف نههَ ن َجانف ف الطههُّ لفهف آنََ  مف ََجَل َوَساَر بف َهط ا قََضى ُموَسى ااط (}فَلَم 

نطَها بف  ُت َناراً ل عَلّف" آتفيُكم ّمف َطلُونَ إفّنف" آَنسط َن الن ارف لَعَل ُكمط تَصط  {.29القصس  -َخبٍَر أَوط َجذطَوةٍ مف

وهنا تفهم من هذه اآليار أن العذا  والتيه قد عربه هللا تعالى على بن" إسراليل فيها ممهها  

يدل على أن عذا  هللا تعالى ينزل بهم عن طريي هذه البالو إن شههاء هللا لههذلك يقولههون فهه" 

 لكناية " العدو الذي ف" الجنو ".توراتهم عن مصر با

 

  ور سينين هو  ور سيناء بمصر:سابع تير : 

 

 :وما  تحمله هذهللا المنطقة وهذا الابل من قدسية   قال تنالى مقسماً بلور سيناء

 

ينفيَن  وهذا البلد اامين50)  التين{.  -( } والتين والزيتون َوُطورف سف

 

ينين( الجبل الذي كلم هللا تعههالى عليههه موسههى ]و)طور س:    قال السيوط" ف" تفسيرهولفل    

ومعنى سينين المبارك أو الحسن بااشجار الم مرة[.والتين والزيتههون حيهه  أنهمهها فاكهتههان 

أقسم هللا تعالى بهما هنا فيكون على ذلك طور سينين والبلد اامههين مههدينتان مقدسههتان أقسههم 

 هللا تبارك وتعالى بهما كما ف" اآليار المباركار .
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 مصر و الواد المقدس  ون:هامن تير : 

 

لذلك يأمر هللا تعالو مرسو تليه السالم   قال تنالى في قدسية مصر بسينايبا المباركة المقدسة  

بولع نعليه براوي طرى في سيناء ألنه مقدس وتلو كل من يحدوهللا بالضابط يفعال كماا أمار هللا 

تحديدة  بدقاة بنااء أقادس وو  تبااوة فياه   تعالو فال يسير في تلك البقعة إال حافيا ونقا ح تند

 :ولذلك قا  تعالو لنبي هللا مرسو تليه السالم  

 

لَكط نَعطلَيطَك إفن َك بفالطَواوف الطُمقَد سف ُطًوق  51)  {12طه  -( }إفّنف" أََنا َربَُّك فَاوط

]يس ل حضرة النب" صههلى   {. وهنا16النازعار  -( }إفذط َناوَاهُ َربُّهُ بفالطَواوف الطُمقَد سف ُطًوق  52)

هللا عليه وآله لماذا سمى بالواوي المقدس طوقو فقال : انه قدست فيه اارواح واصطفيت 

 [.284اانبياء حياتهم وقصصهم و  -فيه الماللكة وكلم هللا موسى فيه تكليما

وأما طوق ومعناها وفقاً لما ورو ف" كتا  هللا تعالى فإن ط" اار  ي ر مههن هههذه البقعههة 

لطُكتهُه ف و  ّلف لف جف ي الس َماء َكَطّ"ف الّسف وف َم نَطط الت" هى مركز اار   ومفصلها كما قال تعالى }َيوط

لفيَن   داً َعلَيطَنا إفن ا ُكن ا فَاعف يدُهُ َوعط َل َولطٍي نُّعف { أي أنها بعيههدة كههل البعههد 104اانبياء  -َكَما َبدَأطَنا أَو 

ريههاح المهلكههة وآوههر بقههاع اار  ومههاراً مههابين عن الههزالزل والبههراكين والفيضههانار وال

الحجاز إلى طور سيناء فههإذا وربههت اآلر  كلههها علههى عهههد يهه جو  ومهه جو  ]ورو فهه" 

الحدي  الَريف أن هللا تعالى ي مر عيسههى عليههه السههالم بهه ن يحههرز عبههاوه إلههى الطههور ... 

اً ومنها تبع  الحياة مههن [ فتكون آور الباقك ومار1الحدي  بهاية البداية والنهاية لبن ك ير  

 جديد بعد هالك ي جو  وم جو  .

وعلى ماورو هنا ف" كتا  هللا تعههالى فهه" حههي مصههر مههن وصههف بالتصههريح والتعههريض  

وكلها مواعك مدح و لم يذكر القرآن أن السحر والَياطين  نزلت بها كمهها قههال تعههالى عههن 

  َ ن  منطقة بابل العراقية }َوات بَعُواط َما تَتطلُواط ال هكف لَيطَماُن َولههَ َر سههُ يُن َعلَى ُملطكف ُسلَيطَماَن َوَما َكفههَ َياطف

ا اُروَر َومههَ اُروَر َومههَ َل َعلَى الطَملََكيطنف بفَبابفَل هههَ َر َوَما أُنزف حط يَن َكفَُرواط يُعَلّفُموَن الن اَس الّسف َ يطاطف  ال

ُن ففتط  نط أََحٍد َحت ى َيقُوالَ إفن َما َنحط ءف يُعَلّفَمانف مف رط يطَن الطمههَ قُوَن بفهف بههَ نطُهَما َما يُفَّرف فُرط فََيتَعَل ُموَن مف َنةٌ فَالَ تَكط

نفَعُُهمط وَ  ُهمط َوالَ يههَ رُّ ا َيضههُ وَن مههَ إفذطنف ّللّاف َوَيتَعَل مههُ ٍد إفال  بههف نط أَحههَ يَن بفهف مههف هف َوَما ُهم بفَضآّرف جف دط َوَزوط لَقههَ

تََراهُ َما لَهُ  وَن   َعلفُمواط لََمنف اشط انُواط يَعطلَمههُ وط كههَ ُهمط لههَ اط بفهف أَنفُسههَ نط َوالٍَق َولَبفئطَ  َما َشَروط َرةف مف فف" اآلوف

يوسههف{ وال يههذم   -{.بل قال عههن مصههر } اوولههوا إن مصههر إن شههاء هللا آمنههين102البقرة

مصر بعد ذلك إال مخالف لكتا  هللا عههز وجههل منههاقض لواقههك ألبههت أن مصههر علههى مههدار 

عر  الحصين والمدافك عن اامههة العربيههة واإلسههالمية وقههت أن اجتاحههها التاريخ حصن ال

التتار وكاو أن يزيل اإلسالم منها فكانت هى المنقذ ومازالت  تدافك عن القضههية الفلسههطينية 

وستظل هكذا بروح من هللا تعههالى مووعههة فيههها مههن انبيههاء سههكنوها وحكموههها وحلههوا فيههها 

هى معقل كبير لهم بعيداً عن اانظههار عمالقههاً متواريههاً فهه"  وأهل بيت النب" هم فيها ُك ُر بل

ًْ كبيههراً محوريههاً إن شههاء هللا فهه" أحههدائ كبيههرة بالمسههتقبل , ومهها تمههر بههه  الظههل لههه ووراُ

مصراآلن من كبوة  إال حلقة من حلقار عالمار الساعة وما قبل النهو  الكبيههر واإلفاقههة 

ة فيها وعلوهم الكبير بها  وه" أحدائ بينتههها من البالء المضرو  عليها من إفساو الصهاين 

التوراة وفصلتها وبينها كذلك القرآن فهه" قولههه تعههالى } لتفسههدن فهه" اار  ولههتعلن علههواً 
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)ع( اإلسراء{ فإذا جاء وعد اآلورة كان عل" يد أنجهها  مصههرمن أهههل بيههت النبهه"   -كبيراَ 

يههرة العههر  والههبمن ومههن تههوالهم  واإليههرانيين والعههراقيين وعصههال  أهههل الَههام وجز

 والنصوو ألبتت ذلك وسنبينها ف" حينها إن شاء هللا .  

 

(((2  ))) 

 

 مصر في السنة الملبر :

 

 قال ابن تيري بردي في كتاب  النجوم الواهر :

هللا عليههه وسههلم  وأما ورو ف" حقها من ااحاوي  النبوية فقد روي عههن رسههول هللا صههلى ] 

قال ابن  "ذمة ورحًما  مصر فاستوصوا بقبطها ويًرا فإن لهم ستفتح عليكم بعدي " :أنه قال

إبراهيم الخليل عليهما السههالم أمههه  والمراو بالرحم أنهم أووال إسماعيل بن :ك ير رحمه هللا 

الحجاز الذين منهم النب" صلى هللا  هاجر القبطية وهو الذبيح على الصحيح وهو والد عر 

عليههه وسههلم وأمههه ماريههة القبطيههة مههن  رسول هللا صههلى هللا عليه وسلم وأووال إبراهيم ابن 

إكراًما إلبراهيم ابن رسههول هللا صههلى هللا  سنى كورة أنصنا وقد وعك عنهم معاوية الجزية

  .انتهى كالم ابن ك ير .عليه وسلم

ا فههذلك فاتخذوا فيها جندًا ك يفههً  إذا فتح هللا عليكم مصر " :وعنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال

 " :ولم ذلك يهها رسههول هللا فقههال :هللا عنه فقال له أبو بكر رع" "الجند وير أجناو اار  

مهها  " :وعنه صلى هللا عليه وسههلم وذكههر مصههر "القيامة  انهم وأزواجهم ف" رباط إلى يوم

  ."مؤونته   كاوهم أحد إال كفاهم هللا 

ااعههاجم كلههها   أهههل مصههر أكههرم :رعهه" هللا عنهمههاوقال عبد هللا بن عمرو بههن العاصهه" 

  .وأسمحهم يدًا وأفضلهم عنصًرا وأقربهم رحًما بالعر  عامة وبقريش واصة

وسهههلها وجبلههها وأنهارههها  شههرقها وغربههها :لمهها ولههي هللا آوم م ههل لههه الههد نيهها :وقال أيضا

  .وبحارها وعامرها وورابها ومن يسكنها من اامم

ماوتههه مههن الجنههة  ا من الملوك فلما رأق مصر رآها أرًعا سهلة ذار نهههر جههارٍ ومن يملكه

الر  عز وجههل إليههه  تنحدر فيه البركة ورأق جباًل من جبالها مكسًوا نوًرا ال يخلو من نظر

فههدعا آوم فهه" النيههل  بالرحمة ف" سفحه أشجار م مرة فروعها ف" الجنة تسقى بماء الرحمههة

وجبلها سبك مرار  الرحمة والبر والتقوق وبارك على نيلهابالبركة ووعا ف" أر  مصر ب 

عههرال  الجنههة أر   يا أيها الجبههل المرحههوم سههفحك جنههة وتربتههك مسههكة تههدفن فيههها :قال

منك ملك وعههز يهها  حافظة مطبقة رحيمة ال ولتك يا مصر بركة وال زال بك حفظة وال زال

هللا رزقههك وور  هههرك عسههاًل ك ههرأر  مصر فيك الخبايا والكنوز ولك البر وال روة سال ن 

تتجبههري  عرعك وزكا نباتك وعظمت بركتك ووصبت والزال فيك يا مصههر ويههر مهها لههم

  .وتتكبري أو تخون" فإذا فعلت ذلك عراك شر لم يغور ويرك
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  .  فكان عليه السالم أول من وعا لها بالرحمة والخص  والرأفة والبركة

وهههو أبههو مصههر الههذي  - يه السالم البنه بيصر بن حاموعا نوح عل :وقال عبد هللا بن عباس

وفهه" ذريتههه وأسههكنه  اللهم إنه قد أجا  وعوت" فبههارك فيههه :فقال -سميت مصر على اسمه 

أنهار الدنيا واجعههل  اار  الطيبة المباركة الت" ه" أم البالو وغوئ العباو ونهرها أفضل

وقههال عبههد هللا بههن  هههم وقههوهم عليهههافيها أفضل البركار وسخر له ولولده اار  وذللههها ل

بين ولده جعل لحههاٍم  لما قسم نوح عليه السالم اار  :عمرو بن العاص" رع" هللا عنهما

اللهههم  " :العريش قال مصر وسواحلها والغر  وشاطىء النيل فلما قدم بيصر بن حام وبلغ

منههزاًل فاصههرف عنهها  لنهها إن كانت هذه اار  الت" وعدتنا على لسان نبيك نههوح وجعلتههها

وتمههم لنهها وعههدك إنههك علههى  وباها وطي  لنا لراها واجمك ماها وأنبت كالها وبارك لنا فيها

  .وسماها به وجعلها بيصر البنه مصر  "كل ش"ء قدير وإنك ال تخلف الميعاو  

  .والقبط ولد مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السالم

 :ولههم قههال :فقيههل لههه ف" بيت المقدس لما سههكنت إال مصههرلوال رغبت"  :وقال كع  ااحبار

  .وهو بلد مبارك اهله فيه انها معافاة من الفتن ومن أراو بها سوًءا كبه هللا على وجهه

مصر إذا زورفههت وفهه"  من أراو أن ينظر إلى شبه الجنة فلينظر إلى :وروق ابن يون  عنه قال

  .إذا أزهرر  :رواية

  .اار  كلها سلطان مصر سلطان  :يون  بإسناوه إلى أب" بصرة الغفاري قالوروق ابن 

  .ااقطار كلها ولهذا الخبر الصحيح جعلنا ف" آور تراجم ملوك مصر حواوئ سالر :قلت

  .سوًءا قصمه هللا  مصر وزالن اار  كلها فمن أراو بها  :ف" التوراة مكتو   :وقال

  .الخالفة والية مصر جامعة تعدل :وقال عمرو بن العاص" 

 :علههى ومهه  صههور ولقههت الههدنيا :وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص" رع" هللا عنه قههال

والههيمن والصههدر  على صورة الطير برأسه وصدره وجناحيه وذنبه فالرأس مكههة والمدينههة

اق وولف ذلك مههن و  واق :الَ م ومصر والجناح اايمن العراق وولف العراق أمة يقال لها

باسههك  :الهنههد أمههة يقههال لههها اامم ما ال يعلمه إال هللا والجناح اايسههر السههند والهنههد وولههف

ال يعلمه إال هللا والذ ن  مههن ذار  منسك وولف ذلك من اامم ما :وولف باسك أمة يقال لها

  .الحمام إلى مغر  الَم  وشر ما ف" الطير الذن 

قال حدلنا مالههك بههن  لنا أشه  بن عبد العزيز وعبد الملك بن مسلمةوقال ابن عبد الحكم حد

إذا  " :وسههلم قههال أن رسههول هللا صههلى هللا عليههه :أن  عن ابن شها  عههن كعهه  بههن مالههك

سههاق ابههن عبههد الحكههم عههدة  لههم "افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط ويًرا فإن لهم ذمة ورحًما 

  .المعنى مصر ونيلها ف" هذاأحاوي  أور ب سانيد مختلفة ف" حي  
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بن المدبر عن مصر  س لت أحمد :وقال أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز قاع" العراق

  .له بخرا  الدنيا كَفتها فوجدر غامرها أععاف عامرها ولو عمرها السلطان لوفت  :فقال

علههى واليههة مصههر  إنه لما استقر عمرو بن العاص" رع" هللا عنه :وقال بعض المؤروين

ورو كتهها  أميههر  :أن صف ل" مصر فكت  إليه :كت  إليه عمر بن الخطا  رع" هللا عنه

مصههر قريههة غبههراء  اعلم يا أميههر المههؤمنين أن :المؤمنين أطال هللا بقاءه يس لن" عن مصر

وسههطها  وشجرة وضراء طولها شهر وعرعها عَر يكنفها جبل أغبر ورمههل أعفههر يخههط

والقمههر  لغزوار ميمون الروحار تجري فيه الزياوة والنقصان كجري الَههم نيل مبارك ا

اصههلخم  له أوان يدر حال بههه ويك ههر فيههه ذبابههه تمههده عيههون اار  وينابيعههها حتههى إذا مهها

 عجاجه وتعظمت أمواجه فا  على جانبيه فلم يمكن التخلس من القرق بعضها إلى بعض

ق ك نهن فهه" المخايههل ورق ااصههالل فههإذا إال ف" صغار المراك  ووفاف القوار  وزوار

ف" زياوته نكس على عقبيه ك ول ما بدأ ف" جريته وطما ف" ورته فعند ذلههك تخههر   تكامل

محقورة وذمة مخفورة يحرلون بطون اار  ويبذرون بههها الحهه  يرجههون بههذلك  أهل ملة

الزرع وأشههرق لغيرهم ما سعوا من كدهم فناله منهم بغير جدهم فإذا أحدق  النماء من الر 

وغذاه من تحته ال رق فبينما مصر يا أمير المؤمنين لؤلؤة بيضاء إذا ه" عنبرة  سقاه الندق

  .فإذا ه" زمروة وضراء فإذا ه" و يباجة رقَاء فتبارك هللا الخالي لما يَاء سوواء

 وسيسههها فهه" رليسههها وأال والذي يصلح هذه البالو وينميها ويقر قاطنيها فيههها أاليقبههل قههول

عمههل جسههورها وترعههها  يست وق ورا  لمرة إال ف" أوانها وأن يصرف لل  ارتفاعههها فهه"

وهللا تعههالى يوفههي فهه"  فإذا تقرر الحال مك العمال ف" هذه ااحوال تضههاعف ارتفههاع المههال

  .المبدأ والمآل

لقههد  !بههن العههاو هلل ورك يهها :فلما ورو الكتا  على عمر بن الخطا  رعهه" هللا عنههه قههال

  .صفت ل" وبًرا ك ن" أشاهدهو 

استوصوا ب هل مصر ويههًرا  " :قال النب" صلى هللا عليه وسلم :وقال المسعووي ف" تاريخه

الخليههل عليههه السههالم وأم ولههده  هاجر زوجههة إبههراهيم :أراو بالنس  "فإن لهم نسًبا وصهًرا 

 النجوم الزاهرة[.  - .إسماعيل

: »  -صلى هللا عليههه وسههلم-: قال : قال رسول هللا   -هللا عنه  رع"    -]عن أبو ذر الغفاري  

 إنكم ستفتحون أرعا يذكر فيها القيراط «.

 

وف" أوههرق : » ]إنكههم[ سههتفتحون مصههر ، وههه" أر  يههذكر فيههها القيههراط ، فاستوصههوا 

وف" أورق : » فإن فتحتموها ، ف حسنوا إلى أهلها ،   -ب هلها ويرا ، فإن لهم ذمة ورحما «.

فههإذا رأيههت رجلههين يختصههمان فيههها فهه"   -أو قههال: ذمههة وصهههرا    -لهم ذمههة ، ورحمهها    فإن

موعك لبنة ، فاور  منها ، قال: فمر بربيعة وعبههد الههرحمن ابنهه" شههرحبيل يتنازعههان فهه" 

 موعك لبنة ، فخر  منها «.

&   6/4702جامك أحاوي  الرسههول )    وف" أورق : » فرأيت ، فخرجت «. أورجه مسلم.

 .[ 173للَبلنج" و   نور اابصار



 33 

] ويقول صلى هللا عليه وآله وسلم "إذا فتح هللا عليكم مصر فاتخذوا منها جنههداً ك يفههاً فههذلك 

الجند وير أجناو اار  " قال أبو بكر لما يارسول هللا قال انهم وأزواجهم ف" ربههاط إلههى 

نور اابصههار   -رعهيوم القيامة ولذلك يقول صلى هللا عليه وآله أيضاً مصر كنانة هللا ف" أ

و ؤالء الجنض الفين دوصى  هم رسول هللا  نأ ال ظ دنهم ليسوا على   [    173للَبلنج" و  

 اإلسالم وق هأ  مأ يؤكض دن سأكني ملر شضيضوا األ  في  رو هم للعضو ودمأ   

هى جعبة السهام للمحار  أي أن بها رجال هم  سهم هللا الموجه للكفههر والفسههوق نلكنانة  ا

 ن ف" كل زمان .  والعصيا

 

 

 (3 ) 

 

 مصر تند أهل الكتاب في العلدين القديم والاديد

 

 وصية  تر اتية خاصة بيعب مصر : 

 

أوصت التر اة اليلرو بأهل مصر خياراً كماا أوصاو نبيناا الكاريم صالو هللا تلياه وآلاه 

 : 23ال ت ره ادوميا الن  اخوك ال ت ره مصريا الن  كنت نوي  فذي ارعذ  )تذث فقالت :  

7) 

ذكر لف  مصر ف" التوراة حوال" ربعمالة ولمانين مرة سنركز منهم على ما يخس مصههر 

فهه" سههفر   من نبوءار لنعلم إلى أين تتجه أمور مصههر ومسههتقبلياتها مههن وههالل النصههوو  

 13اشعيا اإلصحاح  

 

 19سفر أشنياء النبي االصحاح 

 

ى مصذر فترتجذ  وحي من  بة مصر.هوذا الرب راكب ىقى سحابة سذرينة وقذادم الذ  1

 اوثان مصر من و ب  ويلوب ققب مصر داخقبا.

واهيج مصريين ىقى مصذريين فيحذاربون كذل واحذد اخذاه وكذل واحذد صذاحب  مدينذة   2

 مدينة وممق ة ممق ة.

وتبرا  روح مصذر داخقبذا وافنذي محذورتبا فيسذألون االوثذان والنذارفين واصذحاب   3

 التوابب والنرافين.

يد مولى قاس فيتسذقط ىقذيبم مقذ  ىويذو يقذول السذيد رب واغقع ىقى المصريين في    4

 الجنود

 وتنح  المياه من البحر ويج  النبر وييبس. 5

 وتنتن االنبار وتضن  وتج  سواقي مصر ويتق  القصب واالسل. 6

 والريا  ىقى النيل ىقى حافة النيل وكل مورىة ىقى النيل تيبس وتتبدد وال ت ون. 7

ين يققون شصذا فذي النيذل ينوحون.والذلين يبسذلون شذب ة والصيادون ي نون وكل الل  8

 ىقى و   المياه يحونون
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 ويخون اللين ينمقون ال تان الممحط واللين يحي ون االنسجة البيضاء. 9

 وت ون ىمدها مسحوقة وكل النامقين باال ر  م ت بي النفس 10

لذون ان رؤساء صوىن اغبياء.ح ماء محذيري فرىذون محذورتبم ببيميذة.كي  تقو  11

 لفرىون انا ابن ح ماء ابن مقوك قدماء.

 فاين هم ح ماؤك فقيخبروك لينرفوا ماذا قضى ب  رب الجنود ىقى مصر. 12

 رؤساء صوىن صاروا اغبياء.رؤساء نوف انخدىوا.واعل مصر و وه اسبا با. 13

موج الرب في وسلبا روح غي فاعذقوا مصذر فذي كذل ىمقبذا كتذرنح السذ ران فذي   14

 قي  .

 ي ون لمصر ىمل ينمق  راس او ذنب نخقة او اسقة.ف   15

في ذل  اليوم ت ون مصر كالنساء فترتند وتر   من هو  يد رب الجنود التي يبوها   16

 ىقيبا

وت ون ار  يبوذا رىبا لمصر.كل من تذلكرها يرتنذب مذن امذام قضذاء رب الجنذود   17

 اللي يقضي ب  ىقيبا

ن تت قم بقية كننان وتحق  لرب الجنود في ذل  اليوم ي ون في ار  مصر خمس مد  18

 يقال الحداها مدينة الحمس.

 في ذل  اليوم ي ون مذلبح لقذرب فذي وسذط ار  مصذر وىمذود لقذرب ىنذد تخمبذا.  19

في ون ى مة وشباد  لرب الجنود في ار  مصر.النبم يصرخون الذى الذرب بسذبب   20

 المضايقين فيرسل لبم مخقصا ومحاميا وينقلهم.

ب فذي مصذر وينذرف المصذريون الذرب فذي ذلذ  اليذوم ويقذدمون ذبيحذة فينرف الر  21

 وتقدمة وينلرون لقرب نلرا ويوفون ب .

 ويضرب الذرب مصذر عذاربا فحذافيا فير نذون الذى الذرب فيسذتجيب لبذم ويحذفيبم  22

فذذي ذلذذ  اليذذوم ت ذذون سذذ ة مذذن مصذذر الذذى اشذذور فيجذذيء االشذذوريون الذذى مصذذر  23

 ون مب االشوريين.والمصريون الى اشور وينبد المصري

 في ذل  اليوم ي ون اسراييل ثقثا لمصر والشور بركة في االر  24

 ببا يبارك رب الجنود قاي  مبارك شنبي مصر وىمل يذدي اشذور وميراثذي اسذراييل  25

فرفب لو  ىيني  ورأن كل داير  االردن ان  مينبا سذقي قبقمذا اخذرب الذرب   13:10ت   

 .حينما تجيء الى صوغر.سدوم وىمور  كجنة الرب كار  مصر

 وسذذذ ن فذذذي بريذذذة فاران.وأخذذذلت لذذذ  امذذذ  رو ذذذة مذذذن ار  مصذذذر 21:21تذذذ  

 فاآلن لينظر فرىون ر   بصيرا وح يما ويجنق  ىقى ار  مصر. 41:33ت   

 ثم قال فرىون ليوس  انظر.قد  نقت  ىقى كل ار  مصر. 41:41ت   

ان يده وال ر ق  فذي كذل وقال فرىون ليوس  انا فرىون.فبدون  ال يرفب انس  41:44ت   

 ار  مصر

فاآلن ليس انتم ارسقتموني الى هنا بل هللا.وهو قد  نقنذي ابذا لفرىذون وسذيهدا   45:8ت   

 ل ل بيت  ومتسقلا ىقى كل ار  مصر.

اسرىوا واصندوا الى ابي وقولذوا لذ  ه ذلا يقذول ابنذ  يوسذ .قد  نقنذي هللا   45:9ت   

.ال تق .  سيدا ل ل مصر.انول اليه
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وتخبرون ابي ب ل مجدي في مصر وب ل ما رأيتم وتستنجقون وتنولون بابي   45:13ت   

 الى هنا

.فاىلي م خيرات ار  مصذر وتذاكقوا دسذم   45:18ت    وخلوا اباكم وبيوت م وتنالوا اليه

 االر .

فانت قد أمرت.افنقوا هلا.خلوا ل م من ار  مصر ىج ت الوالدكم ونسذاي م   45:19ت   

 واحمقوا اباكم وتنالوا.

 وال تحذذذون ىيذذذون م ىقذذذى اثذذذاث م.الن خيذذذرات  ميذذذب ار  مصذذذر ل ذذذم 45:20تذذذ  

فقال انا هللا ال  ابيذ .ال تخذ  مذن النذوول الذى مصذر.الني ا نقذ  امذة ىظيمذة   46:3ت   

 هناك.

 انا انذول منذ  الذى مصذر وانذا اصذندك ايضا.ويضذب يوسذ  يذده ىقذى ىينيذ   46:4ت   

ابذاك واخوت .ليسذ نوا فذي ار    ار  مصر قذدام .في افضذل االر  اسذ ن  47:6ت   

  اسان.وان ىقمذت انذ  يو ذد بيذنبم ذوو قذدر  فذا نقبم رؤسذاء مذواش ىقذى التذي لذي

فاس ن يوس  اباه واخوت  واىلاهم مق ا في ار  مصذر فذي افضذل االر    47:11ت   

 في ار  رىمسيس كما امر فرىون.

احذذد فاشذذترن يوسذذ  كذذل ار  مصذذر لفرىذذون.اذ بذذا  المصذذريون كذذل و 47:20تذذ  

 حقق .الن الجو  اشتد ىقيبم.فصارت االر  لفرىون.

فجنقبا يوس  فرعا ىقى ار  مصر الى هلا اليوم لفرىذون الخمذس.اال ان   47:26ت   

 ار  ال بنة وحدهم لم تصر لفرىون

ثم مات يوس  وهو ابن م ذة وىحذر سذنين.فحنلوه ووعذب فذي تذابوت فذي   50:26ت   

 مصر

ة شنبي اللي في مصر وسذمنت صذراخبم مذن ا ذل فقال الرب اني قد رأيت ملله   3:7خر  

ريبم.اني ىقمت او اىبم.  مسخه

ة مصذذر الذذى ار  ال ننذذانيين والحثهيذذين واالمذذوريين  3:17خذذر  فققذذت اصذذندكم مذذن مللذذه

يين واليبوسيين الى ار  تفيض لبنا وىس  يين والحوه  والفرره

 ل  يلقق م.فامده يدي واعرب مصر ب ل ىجايبي التي اصنب فيبا.وبند ذ 3:20خر 

 ول ني اقسهي ققب فرىون واكثهر آياتي وىجايبي في ار  مصر. 7:3خر 

وال يسمب ل ما فرىون حتى ا نل يدي ىقذى مصذر فذاخرج ا نذادي شذنبي بنذي   7:4خر  

 اسراييل من ار  مصر باح ام ىظيمة.

فينرف المصريون اني انا الرب حينما امد يدي ىقى مصر واخرج بني اسذراييل   7:5خر  

 نبم.من بي

ول ي تخبذر فذي مسذامب ابنذ  وابذن ابنذ  بمذا فنقتذ  فذي مصذر وب يذاتي التذي   10:2خر  

 صننتبا بينبم.فتنقمون اني انا الرب

ا.ا قع الر ذال لينبذدوا الذرب   10:7خر   فقال ىبيد فرىون ل  الى متى ي ون هذلا لنذا فخذه

 الببم.ألم تنقم بند ان مصر قد خربت.

ىيذون المصريين.وايضذا الر ذل موسذى كذان  واىلى الرب ننمذة لقحذنب فذي  11:3خر  

 ىظيما  دا في ار  مصر في ىيون ىبيد فرىون وىيون الحنب

 وقال موسى ه لا يقول الرب اني نحو نص  القيل اخرج في وسط مصر. 11:4خر 
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فيموت كل ب ر في ار  مصر من ب ر فرىون الجالس ىقى كرسذي  الذى ب ذر   11:5خر  

 ببيمة.  الجارية التي خق  الرحى وكل ب ر

 وي ون صراخ ىظيم في كل ار  مصر لم ي ن مثق  وال ي ون مثق  ايضا. 11:6خر 

 وقال الرب لموسى ال يسمب ل ما فرىون ل ي ت ثر ىجايبي في ار  مصر. 11:9خر 

 فاني ا تار في ار  مصر هله القيقة واعرب كل ب ر في ار  مصر من   12:12خر 

 المصريين.انا الرب.الناس والببايم.واصنب اح اما ب ل آلبة  

 

 وفي االنايل بعض االيات التي توص مصر ومستقبللا  

 منلا :

بَبل  ل بلسذذَ به ى الذذرو وَن إللذذَ خن رن م  يَصذذ  َر. رَنوبذذن صذذ  ي أَر  ل مل ودل فذذل نذذن ل ال جن َربه َباَد ً لذذل ةً َوشذذَ ونن َى َمذذَ "فَيَ ذذن

يًا َوينن   َحامل َخقهلًصا َومن م  من لن لَبن سل َضايلقليَن، فَينر   (20: 19قللنهنم " )سفر إشنياء  ال من

  

ذَبليَحةً   وَن  من َوينقَدهل  ، مل ال يَو  ذللَ   فلي  بو  الرو يُّوَن  رل ص  ال مل فن  َويَن رل َر،  ص  مل فلي  بُّ  الرو "فَينن َرفن 

ل نَل ًرا َوينوفنوَن بل ل" )سفر إشنياء  به وَن للقرو َمةً، َويَن لنرن  ( 21: 19َوتَق دل

 5  

رل  ص  فن ال مل بُّ " )سفر الخروج "فَيَن رل  (18: 14؛ سفر الخروج  5: 7يُّوَن أَنهلي أَنَا الرو

 6  

م " )سفر   فليبل م  َويَح  يبن لَبن تَجل ل فَيَس  به ننوَن إللَى الرو بًا فََحافليًا، فَيَر  ل َر َعارل ص  بُّ مل بن الرو رل "َويَض 

 ( 22: 19إشنياء 

 7  

" )سفر إشنياء  رن ص  بَاَرٌك َشن بلي مل    (25: 19"من

 

 

 : 3فصل  

 

أهذل منلاا وساكنو تقديس مصر ببنثة انبياء منبا و هبو   رسل هللا و أنبياي  فيبا  وروا بذم 

 :فيلا وزوا  بعضلم منلا  بيت رسول هللا  

  

 :  مصر ورسل هللا تنالى  (  1)

 

 :يسكن مصر ويرفع منلا    نبي هللا إدريس ىقي  الس م

 

ضهههم أنههه ولههد بمصههر وسههموه  هههرم  الهرامسههة ]اوتلف ف" محل مولده ومكان نَ ته فقال بع

وهو باليونانية أرمي  وعر  بهرم  ومعنى أرمي  عندهم عطارو وقالوا وور  هههرم  مههن 

مصر وجا  اار  كلها لم عاو إليها ومنها رفك إلى السماء وقيل أن مولده بههالعراق بابههل وأنههه 

م وحيههاتهم لعبههد الصههاح  اانبيههاء قصصههه –رحل لمصر وعهها  بههها إلههى أن رفعههه هللا تعههالى  

 [.66 -65العامل" ط قم إيران و
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]النب" إوري  اسمه إوري  ف" القرآن و اسمه ف" التوراة أونههوخ أو ونههوخ و اسههمه فهه" مصههر 

هرم  الهرامسههه اق حكههيم الحكمههاء و قيههل أن إوريهه  ولههد ببابههل ونَهه  بههها و أوههذ منههذ صههباه 

  بههن آوم وهههو جههد أبيههه وقههد روق عههن يضر  ف" جميك نواح" العلوم الكونية و ورس علم شي 

أبى زر الغفاري قال: قلت لرسول هللا كم كتابهها أنههزل هللا تعههالىو قههال :) مالههة صههحيفة و أربعههة 

و على إوري  لاللههين   -و على شي  ومسين صحيفة    -كت  .. أنزل هللا على آوم عَر صحالف  

 إلنجيل و الفرقان.صحيفة و على إبراهيم عَر صحالف وانزل التوراة و الزابور و ا

وإوري  عليه السالم هو أول من وط بالقلم وأول من واط ال يا  ولب  المخيط وأول من أفا  

هللا عليه ف" علوم النجوم والحسا  ورصد الكواك  ويقول الحاف  بن ك ير ف" البدايههة و النهايههة 

فهه" بابههل علههى إن إوري  هو أول نب" بعد اوم وشي  علههيهم الصههالة و السههالم شهه  إوريهه     -:

عباوة هللا تعالى وكان رجال اوم تههام إلقامههه احلههز حسههن الوجههه ملههيح الَههمالل عههريض المنكبههين 

عخم العظام قليل اللحم براق العينين مت نيا ف" كالمه ك يههر الصههمت سههاكن ااعضههاء إذا مَههى 

هللا وحههده أك ر نظره إلى اار  ك ير الفكرة ظل إوري  عليه السالم يدعو أهل بابل إلى عبههاوة  

ونهى المفسدين من بن" آوم عن مخالفة شريعة آوم و شي  فلم يستج  لههه إال القليههل. فعههزم علههى 

الهجرة إلى الغر  و اوبر تابعيه بما عزم عليه ولكن شي عليهم الرحيل عن ويارهم وقههالوا لههه : 

 وهل نجد ف"  اار  م ل بابلو

 

))نهههر وجلههه والفههرار(( فقههال لهههم   ون بهههذا  وكلمه بابل ف" لغتهم بمعن" )النهر( ولعلهههم يقصههد

 :عسا أن رحلنا ف" سبيل هللا أن يرزقنا نهراً غيره ...فخرجوا معه.

ولما أشرفوا عل" إقليم مصر ورأوا النيل والياً من السكان ه ك ير الخيرار ه وقف إوريهه  علهه" 

)يون( ف" لغتهم م ل   شاط  النيل وسبح هللا بحمده عل" إكرامه وقال لمن معه ))بابليون(( وكلمه

أفعل للتفضيل ف" لغة العر  فك نههه يقههول لهههم هههذا نهههر أكبههر وأفضههل مههن الههذي تركنههاه .وأقههام 

إوري  ف" صعيد مصر أاعلى ف" قصر أن  الوجوو وهو أقدم ألر تاريخ" ف" صههعيد مصههر ه 

لههدنيا وظل إوري  يدعوا الناس إل" اامر بالمعروف والنه" عن المنكههر وبالعمههل الصههالح فهه" ا

والحكم بالعدل ه وجعل لهم قربانار منها : لدوول الَم  رءوس البرو  ه ومنها لرؤيههة الهههالل 

ومنها لدوول الكواك  ف" بيوتها وشرفها ه ومناظرتها للكواكهه  ااوههرق ه وجعههل لهههم أعيههاواً   -

 ك يرة ف" أوقار معروفه .

س تمههدين المههدن وأجتمههك حولههه علمه هللا جميك اللغار ه فخاطهه  كههل فرقههه بلغتههها ه ورسههم للنهها

طالبوا العلم من كل المدن والبالو ه فعّرفهم السياسة المدنية وقرر لهم قواعدها ه فبنههت كههل فرقههه 

 من اامم مدناً ف" أرعها ه وكانت عدو المدن الت" أنَئت ف" عهده ماله ولمانية ولمانين مدينه .

ك وتركيبههه ونقههط اجتمههاع الكواكهه  فيههه ه وأستخر  الحكمة وعلم النجوم وأفهمه هللا أسههرار الفلهه 

 واقترانها وتقابلها وأفهمه هللا عدو السنين والحسا  .

ولوال أن هللا سبحانه عز وجل أرسل علهه" يههد رسههوله إوريهه  عليههه السههالم أصههول هههذه العلههوم 

العلوية لمهها وصههلت هههذه البَههرية إلهه" اسههتقراء تلههك الخههواطر ولمهها هههبط اإلنسههان علهه" سههطح 

 ورق .الكواك  اا

 

 -:   وجاء ف" كتا  تاريخ الحكماء
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أن النب" إوري  قسم اار  إل" أربعه أقسام وجعل علهه" كههل أر  ملكههاً يسههّوس أمههر الجههزء 

 المعمور منه.

مههن كتهها  تههاريخ العلمههاء .....فهه" ترجمههه ))هههرم  ال الهه ((  348كمهها جههاء فهه" الصههفحة 

رر قبههل الطوفههان أنمهها صههدرر عههن بالنس:)زعم جماعه من العلماء أن جميك العلوم التهه" ظههه 

هرم  ااول الساكن بصعيد مصر ااعلى وهو الذي يسمونه العبرانيون )ونههوخ النبهه"( ه وهههو 

أول من تكلم ف" الجواهر العلويههة والحركههار النجوميههة وأول مههن بنهه"  الهياكههل ومجههد هللا فيههها 

ورأي أن آفههة تلتحههف وأول من نظر ف" علههم الطهه  ه وقههالوا عنههه أنههه أول مههن أنههذر بالطوفههان  

اار  من الماء والنههار ه فخههاف ذههها  العلههم ووروس الصههنالك ه فبنهه" أاهههرام والبرابهه" فهه" 

صعيد مصر ااعلى وصور عليها جميك الصناعار واآلالر ورسم فيها صههفار العلههوم حرصههاً 

 منه عل" تخليدها لمن بعده ويفة أن يذه  رسمها من العالم ( 

كتا  تاريخ الحكماء حول إوري  عله السالم ه نجد نقاطههاً نركزههها فيمهها وبالت مل فيما ذكرنا من  

 يل" :

 

 أوالً:هه

 

أن هههرم  ااول ه إوريهه  ه عليههه السههالم كههان مقامههه بصههعيد مصههر ااعلههى ه وأنههه هههو الههذي 

 يسمونه العبرانيون ه ونوخ النب" ف" التوراة .

 لانياً:هه

 ا  وأول من نظر ف" الجواهر العلوية .أنه أول من تكلم ف" علم الفلك والنجوم والحس

 

 لال اً:هه

 أنه نظم الحكم ف" اار  وقسم المعمورة وشيد المدالن .

 رابعاً:هه

تنب  بحدوئ طوفان يَمل اار  كلها ويهلك ما فوق سطحها وهذا هو الههذي وفعههه إلهه" تسههجيل 

 العلوم ورسمها عل" أاهرام ووفاً عليها من الضياع.

 ريخ ونذه  إل" القرآن,......ولنترك التا

 فنجد أنه لم يذكر إوري  ف" القرآن الكريم إال ف" آيتين:

 ااول"

 مريم .57.56)واذكر ف" الكتا  إوري  أنه كان صديقاً نبياً . ورفعناه مكاناً علياً ( 

 ال انية  

 اانبياء . 85) وإسماعيل وإوري  وذا الكفل كل من الصابرين (  

مك هللا ولم يوجههد ان هللا أوههذه ه وذلههك فهه" اإلصههحاح الخههام  مههن وتقول التوراة :سار أونوخ  

 سفر التكوين واليك نس عبارة التوراة

 ه وعا  أونوخ ومساً وستين سنه وولد متوشالح .21

 ه وسار أونوخ مك هللا بعد ما ولد متوشالح لاللمالة سنه وولد وبنين .22

 ه .ه فكانت كل أيام أونوخ لاللمالة وومساً وستين سن 23

 ه وسار أونوخ مك هللا ولم يوجد ان هللا أوذه .24
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وكما جاء ف" الصحيحين ف" حدي  اإلسراء أن رسول هللا صههل" هللا عليههه وسههلم ه مههر بههإوري  

 ف" السماء الرابعة .

وقالت كت  التفسير أن إوري  رفك ولم يمت وأنه رفك إل" الجنههة وال شهه  أعلهه" مههن الجنههة فهه" 

 بارك وتعال" )ورفعناه مكاناً عالياً(إشارة إل" قول هللا ت 

ولم يكن أحد يتصور ف" زمانهم أن إنسان يستطيك غزو الفضاء الالنهال" أو النزول عل" سههطح 

القمر أو إرسال سفن إل" كوك  المريخ وكوك  الزهرة وقههد ينههزل قريبههاً إنسههان عليهمهها وعلهه" 

 غيرهما من الكواك  .

 رسل للكات  عبد السالم محمد بدوي طبعه وار الَع  .هذا ملخس ما جاء ف" كتا  من أنباء ال

وأويراً ذكر لنا ااستاذ عبد السالم محمد بدوق بعض المقاالر الت" كتبها ااستاذ أني  منصههور 

 ف" جريده ااهرام عن سلسله مقاالر   )الذين هبطوا من السماء( 

عنههدما   1776وأسفاراً إال فهه" عههام  والت" جاء منها )لم يكن أحد يعلم أن لنب" هللا إوري  أسراراً  

 ع ر بحار اسكتلندي أسمه )بروس( عل" نسخه اسرار النب" أونوخ وجدها ف" الحبَة .

وبعد ذلك بماله عام ع روا عل" نسههخه آوههري اسههرار أونههوخ فهه" يوجوسههالفيا ه وهههذه الكتهه  

تتحههدئ عههن  فصههول 108جاءر مترجمه من كت  عبريه أو يونانيه أو حبَيه وهذه ااسفار بها 

 الجنة والنار ويوم القيامة وعن الطوفان الذي سوف يغرق العالم كله .

وبذلك قد وصلنا إل" ملخس عن ما جاء عن النب" إوري  ف" كتا  من أنباء الرسل وهو كتهها  

 صفحه . 1000وين" يتحدئ عن قصس اانبياء جميعاً ف" مجلدين حوال"  

 

مك العلههم أننهها لههن ننههاقش أي موعههوع إال بعههد أن تكتمههل   ولننتقل إل" ما كتبه الم قفين عن الهرم

 الصورة أمامنا كاملة [ .

 الرابط :

http://www.sphinx39.com/Page33.htm   )هامش( 

 

 :  إبراهيم ولو  ىقيبما الس م

 

من كان بها من اانبياء علههيهم السههالم،  وأما  يقول ابن الكندي ف" كتابه فضل مصر المحروسة:]

فإبراهيم الخليل، وإسماعيل ويعقو ، ويوسف. والنهها عَههر نبيههاً مههن ولههد يعقههو  وهههم ااسههباط 

وموسى وهارون ويوشك بن نون، وعيسى بن مريم، ووانيال، علههيهم الصههالة والسههالم. فهههذا مهها 

 فضل مصر لبن الكندي[ . –ذكر: من كان بها قبل اإلسالم 

 

بنزول سيدنا إبراهيم ولوط بههها عليهمهها الصههالة والسههالم وتقضست  بوركت أر  مصر  أل ألي  و  

وإبراهيم عليه السالم ]من أهل فدان آرام بالعراق وأما لوط فهو ابههن أوههو إبههراهيم عليههه السههالم 

ولما كفر بعباوه ااولان مك ابيه آزر وإعتزله ورحل بعد ذلههك مههك ابههن أويههه لههوط إلههى فلسههطين 

 ً ومعه زوجته  ساره كما فى سورة العنكبور }فآمن له لوط وقال إنى مهاجر إلههى ربههى إنههه   غربا

هو العزيز الحكيم{ولكنه لم يطل به المقام بل كان يتنقل  نحو الجنو  كما تههدل عبههارار التههوراة 

فى رحلتيه إلى مصر لم إلى أرعه . وعندما وول مصر بنى عريَاً على حدووها ليسههتريح فيههه 

http://www.sphinx39.com/Page33.htm
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ا اإلسههم إلههى اآلن وهههى منطقههة العههريش عاصههمة محافظههة شههمال سههيناء.وعن قصههة وسمى بهههذ

زواجه من مصر يقول صاح  كتا  اانبياء ومضى إبههراهيم عليههه السههالم مههرتحالً عههن وطنههه 

ومسقط رأسه ومقر آباله إلى وار غربه لم يعرف أحد فيها والبدعوة من أهلها فمضى حتى ور  

رجل من ااقباط يقال له عرارة فمر بعاشر له أوعَار فهههو من سلطان نمروو ووول فى سلطان  

جا  وموكل ب وذ العَر مههن أمههوال كههل مههن يمههر فههى بههالوه فههاعتر  ابههراهيم وأراو أن ي وههذ 

العَر من أمواله ومواشيه فقال الم مور من قبل الملك عرارة: افتح لنهها التههابور)الهوو  ( الههذق 

براهيم :قل ماشههئت فيههه وأطلهه  ماتريههده مههن ذههه  أو فيه زوجته ساره حتى نعَر ما فيه فقال إ

فضة حتى نعطيك عَره وال تفتحههه،ف بى العَههار إال فتحههه لههم فتحههه وقههد غضهه  إبههراهيم عليههه 

السالم غيرة منه على زوجته ساره ،فلما نظههر اليههها العَههار وبههدر لههه وكانههت علههى جانهه  مههن 

م عليه السالم هى حرمتههى وابنههة وههالتى الجمال قال له العَار: ما هذه وما هى منكو فقال إبراهي 

 ،فقال له الم مور: لست أوعك ترتحل حتى أعلم الملك ب مرها وحالك وحالها .

لم بع  رسوالً له أعلمه فما وصل اليه الخبر طل  إحضار التههابور وعنههد وصههولهم إلههى الملههك 

وأنهها مفتههد فتحههه بجميههك   قال له الملك افتح التابور، فقال له إبراهيم : إن فبه حرمتى وابنة والتى

مامعى ،فلم يقنههك الملههك إال بفتحههه فلمهها فتحههه ونظههر إلههى سههاره لههم يملههك نفسههه أن مههد اليههها يههده 

ف عر  إبراهيم عليه  بوجهه منها وعنه غيرة وقال:اللهم احب  يههده عههن حرمتههى وإبنههة وههالتى 

ولم ترجك إليه( فقههال لههه   فلم تصل يده إليها ولم ترجك اليه) والذق نفهمه أنها شلت فلم تصل اليها

الملك إن الهك الذق فعل بى هذاو فقال ابراهيم:  نعم ،فقال له أوعه أن يرو علههى يههدق فههإن روههها 

وأجابك الأعترعك فى أمرها، فدعا إبراهيم عليه السالم ربه فروههها عليههه لههم أقبههل الملههك عليههه 

ل اللهههم احههب  يههده و تتكههرر ببصره لم عاو بيده نحوها ف عر  إبراهيم عليه السالم عنهمهها وقهها

الحاولة من شل يههده للمههرة ال انيههة ويقههول الملههك عههررة إلبههراهيم عليههه السههالم :إن الهههك لغيههور 

فاوعوه أن يرو على يدق وال أعارعها أبداً فدعى ابراهيم عليه السالم اللهم ان كان صههاوقاً فههرو 

يه السالم وأكرمه واتقاه وقال له: عليه يده فرجعت اليه فلما رأق المك ذلك عظم إبراهيم عنده عل

انطلي حي  شئت ولكن لى إليك حاجة وهى أن ت ذن لى أن أقدم لها واومة وعندق قبطيههة جميلههة 

عاقلة أريد أن تكون لها واومة فوهبها الملك لسارة وهى هاجر أم اسههماعيل لههم إن إبههراهيم سههار 

ن إبراهيم لم ير  مههن الملههك  أن بجميك من معه وور  الملك يمَى ولفه إعظاماً وهيبة له ولك

يمَى ولفه وقدمه أمامه ومَى إبراهيم ولف الملك وقال له: إن االهى أمرنى بذلك وأن أعظمك 

لسلطانك فقال له الملك القبطى:أشهد ان الهك لرفيك حليم كريم وإنك ترغبنى فى وينههك لههم ووعههه 

 [.118  -117لحسن" العامل" واانبياء حياتهم وقصصهم لعبد الصاح  ا  -الملك وسار ابراهيم

ومن هنا غيرمستبعد اسالم هذا الملك وبالتالى كانت البركة على مصر مههن ووههول إبههراهيم فيههها 

 ولوط عليهما السالم وساره.

ونفهم منها أنه من الواج  على شعبنا العظيم أن يتخلي بخلي إبراهيم عليههه السههالم فههى إحترامههه 

هللا فهو الذق يؤتى الملك من يَاء وينزعههه ممههن يَههاء ويعههز   لرؤساله أياً كان انتماله حتى يحكم

 .   من يَاء

 

بنوول ينقوب و يوس   وارسبا  ارثني ىحذر ببذا ىقذيبم الصذ   و   و تقدست    بوركت مصر

 الس م :
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قصة يوسف وإووته وأبيه يعقو  عليهم السالم ورور ف" سورة كاملة تههتكلم عههن قصههتهم  نأ    و 

قحط وكان ذلك ببركة سيدنا يوسف وأبيه عليهما السههالم المجاعة و ال  من  م  لعالاو     وإنقاذ مصر

وهنهها بوركههت أر  مصههر و ركة الو ي المنزل عليه من هللا ت أرك وتعألى على درض ملر   

 ب هل البيت اإلبراهيم" وأنبيالهم عليهم السالم.

 

 ذو القرنين:

 

تدلوا لههذلك المههؤروين علههى أن الرجههل اإلسكندر ااكبههر ابههن فههيلق  اليونههان" واسهه   ه  يقال أن  ]   

المسمى بذي القرنين هو الذي بلغ ملكه المَرق والمغر  والذي اشتهر فهه" كتهه  التههواريخ مههن 

سكندر وأنه لما مار أبوه نهض باامر وقهر ملههوك الههروم الأن ملكه بلغ هذا القدر لم يكن سوق ا

إلى البحر ااوضر لم عاو إلههى   وحمعهم بعد أن كانوا طوالف لم غل  ملوك المغر  حتى انتهى

اانبيههاء حيههاتهم وقصصهههم لعبههد الصههاح  الحسههن" العههامل"   -مصر وبنههى اإلسههكندرية بإسههمه  

 [.234و

] ويقال أنه نب" عليه السالم  وروق أن هللا تعالى لم يبع  أنبياء ملوكاً ف" اار  إال أربعة بعههد 

وسليمان ويوسف وأما عيا  فملك مابين   نوح عليه السالم أولهم ذو القرنين وإسمه عيا  وواوو

المَرق والمغر  وأما واوو فملههك مههابين الَههامار إلههى بههالو إصههطخر )أصههفهان أو وراسههان( 

وكذلك كان ملك سليمان عليه السالم وأما يوسف فملك مصر وبراريها ولم يجاوزها إلههى غيرههها 

. وان هههذا النبهه" قبههل  [230اانبياء حيههاتهم وقصصهههم لعبههد الصههاح  الحسههن" العههامل" و  --

 . موسى عليه السالم

   مابين ققنة ال بش والسيد  نفيسة  تلو  بل ييكر بمنطقة    موسى وهارون ىقيبما الس م

 بالقاهرة اآل  :

نب" هللا موسى وهارون عليهما السالم وتنزل التوراة واالههواح بمصههر وهههى في ملر  لم يظهر  

ر وقد است لرر الَههام فيمهها بعههد باإلنجيههل لههم الحجههاز أحد كت  هللا ال اللة الت" است لرر بها مص

وهو آور كت  هللا المنزلة علههى وههاتم النبيههين محمههد صههلى هللا عليههه وآلههه وسههلم   الكريم    بالقرآن

وهذه هى البقاع المباركة ف" القرآن الكريم وقصة موسههى وهههارون عليهمهها السههالم مههك فرعههون 

السالم  يتعبد على ماورو ف" كت  السير والتههاريخ بالقرآن أشهر من أن تذكر  وكان موسى عليه  

 .بمنطقة مابين قلعة الكبش إلى جبل زينهم اآلن وذلك بح" السيدة زين  عليها السالم 

 :  قال المقريزي ف" كتابه المواع  واإلعتبار 

قبل  جبل بمصر    :على وزن فاعل أّن عابدًا بالباء الموحدة والدال المهملة  :وذكر البكرّي أيًضا

  .الجامك الطولون" جبل يَكر هذا الجبل فيما بين القاهرة ومصر عليه

جامك ابن طولون ويَكر   هو يَكر بن جديلة من لخم وهو الذي عليه :جبل يَكر :قال القضاع"ّ 

  .فعرف بجبل يَكر لذلك قبيلة من قبالل العر  احتطت عند الفتح بهذا الجبل  :بن جديلة
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الظ عبد  ابن  مكان  :اهرقال  وهو  يَكر  جبل  على  طولولن  ابن  الدعاء  وجامك  بإجابة  مَهور 

وكان هذا الجبل يَرف على   إن موسى عليه السالم ناجى ربه عليه بكلمار  :ومكان مبارك وقيل

البركتين على  يَرف  وكان  النيل ش"ء  وبين  بينه  ولي   الت"   النيل  والبركة  الفيل  بركة  أعن" 

المجانيي الت" تجّر  قبل إرسالها إلى  رون وعلى هذا الجبل كانت تنص ببركة قا  :تعرف اليوم

  .ال غور

لم  :الكبش غربيه  من  النيل  على  يَرف  قديًما  كان  يَكر  بجوار  جبل  المسلمون   هو  اوتط  لما 

الحمراء وطة  جملة  من  الكبش  صار  مصر  أر   فتح  بعد  الفسطاط  وسم" مدينة    : القصوق 

 .الكبش

 [ .  167و  الخطط  1   تبار للمقريزي المواع  واالع

وهنا أتينا بهذه الخطط لمنطقة زينهم بح" السيدة زين  أو بااوق فيمهها بههين مسههجد السههيدة زينهه  

اآلن إلى مسجد اإلمام الحسين وما بين مسجد السيدة عالَة إلى منطقة زين العابدين هههذا المربههك 

يمَ" ف" سيدنا عيسة وأمه مريم كما سنبين كان يمَ" فيه سيدنا موسى عليه السالم وكذلك كان  

 ف" حينه إن شاء هللا .

 آسية بنت مواحم:

 

وهنا السيدة آسية بنت مزاحم عليها السالم ليست بنبية ولكن هللا تعالى عدها من ويرة أربك نسههاء 

   ف" العالمين

طههوط ، قههال روق ابن عباس : ) إّن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله ( وّط ف" اار  أربعة و   ]

: أتدرون ما هذا ، قالوا : هللا ورسوله أعلم ، فقال : أفضل نساء أهل الجّنة وديجههة بنههت وويلههد ، 

د ، ومههريم بنههت عمههران ، وآسههية بنههت مههزاحم ، امههرأة فرعههون(   مسههتدرك   -وفاطمة بنت محمههّ

 ورواه ف" مواعك أَور أيضاً من مستدركه بطرق أُوههر صههحيحة عههن 539  و2الصحيحين 

، بطههرق عديههدة 322 و   316 و   293  و1 بن حنبل أيضاً فهه" مسههنده باس، ورواه أحمدع ابن

 ، بطريقين، وذكره السيوط"720  و  2عبد البرأيضاً ف" استيعابه   عباس، ورواه ابن ابن عن

امههرأة فرعههون(  أيضاً ف" الدر المن ور ف" ذيل تفسير قوله تعالى:)وعر  ّللّا مهه الً للههذين آمنههوا

، 437  5أُسههد الغابههة   االير أيضههاً فهه" م، وقال: أورجه الطبران"، ورواه ابنف" سورة التحري 

حجههر  حاتم، وذكههره ابههن أبو  ، وقال: أورجه أحمد و 42وذكره المح  الطبري أيضاً ف" ذوالره:

رأيههت قههط أحههداً  عالَههة: مهها ، وذكر ف" هذه الصفحة حههدي اً عههن158  و 8أيضاً ف" إصابته 

عمههرو أيضههاً فهه"  الطبران"، ورواه أبو  سالم( غير أبيها وقال: أورجه)عليها ال أفضل من فاطمة

يعلههى  وقههال: رواه أحمههد وأبههو  223  و 9 مجمعههه ، وذكره الهي م" أيضاً ف"2:750 استيعابه

، 50  و 1 الطحههاوي أيضههاً فهه" مَههكل اآللههار والطبران" ورجههالهم رجههال الصههحيح، ورواه

يعلههى  حبان وأحمد وأبههو  وقال أورجه ابن ،258  و7وذكره العسقالن" أيضاً ف" فتح الباري  

هريرة ف" ااوسط  قال( وله شاهد من حدي  أب") واوو ف" كتا  الزهد والحاكم والطبران" وأبو 

مهها لفظههه وعنههد النسههال" باسههناو  282وقههال( فهه" و ) سههعيد  للطبران" واحمد ف" حههدي  أبهه"

 ومريم وآسية[.    الجنة وديجة وفاطمة عباس: أفضل نساء أهل صحيح عن أبن
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]وف" حدي  اورفيما اورجه الَيخان. عنه صلى هللا عليه وسلم. وير نسههاء العههالمين مههريم ابنههة 

عمران وآسية بنت مزاحم ووديجة بنت وويلد وفاطمة بنههت محمههد وقههال صههلى هللا عليههه وسههلم: 

د )حسبك من نسههاء العههالمين اربههك مههريم بنههت عمههران وآسههية بنههت مههزاحم ووديجههة بنههت وويلهه 

  3 ، ورواه الحههاكم أيضههاً فهه" مسههتدرك الصههحيحين5:367سنن الترمههذي  -  وفاطمة بنت محمد

بههن حنبههل  لانيهما: هذا حدي  صحيح علههى شههرط الَههيخين، وأحمههد ، بطريقين، قال ف"172و

، والطحههاوي أيضههاً فهه" مَههكل 2:344 نعههيم أيضههاً فهه" حليتههه وأبههو  ،3:135 أيضههاً فهه" مسههنده

 [.    50و 1  اآللار

 

 ة هله المرأ  التي  هى من المصلفين ارخيار ىقى نساء النالمين كاآلتي :وقص 

 

، و  ]لقد كانت آسية بنت مزاحم ، زوجة فرعون ه كما يقول المجلس" ه " امرأة من بن" إسههراليل

فرعههون امههرأة  و كانههت علههى ذلههك إلههى أن قتههل .كانت مؤمنة و مخلصة ، و كانت تعبد هللا سههراً 

الخير ، فههزاور يقينههاً ، و  ئٍذ الماللكة يعرجون بروحها ، لما أراو هللا بها منحزبيل ، فعاينت حين 

 ً فقالههت :  . فرعههون ، يخبرههها بمهها صههنك بههها فبينما ه" كذلك إذ وول عليها. إوالصاً ، و تصديقا

فقال لههها : لعلههك قههد اعتههراك الجنههون الههذي . و عال الويل لك يا فرعون ، ما أجرأك على هللا جل

 . بتك واعترق صاح 

 . اعتران" جنون ، لكن آمنت باهلل ، رب" ، و ربك ، و ر  العالمين فقالت : ما

، فقال لها : إن ابنتك أوذها الجنون ، ف قسههم لتههذوقن المههور ، أو لتكفههرن بإلههه  فدعا فرعون أمها

ر أكفهه  فخلت بها أمها ، فس لتها موافقة ) فرعههون (  فيمهها أراو ، ف بههت ، و قالههت : أمهها أن. موسى

 . باهلل ، فال وهللا ال أفعل ذلك أبداً 

 أوتاو ، لم ال زالت تعذ  حتى ماتت ، كما قال هللا سبحانه ف مر بها فرعون حتى مدّر بين أربعة

تَاوف  ﴿ : َوط ي ااط َن ذف َعوط بحار اانوار ) الجامعة لدرر أوبار االمة ااطهار ) عليهم السههالم (  -﴾ َوففرط

، و  1037لَههيخ محمههد بههاقر المجلسهه" ، المولههوو بإصههفهان سههنة : للعالمههة ا ، 164/  13( : 

 هجرية  1414هجرية ، طبعة مؤسسة الوفاء ، بيرور / لبنان ، سنة :   1110 : المتوفى بها سنة

.] 

لتههدول فهه"  قال : " أوذ فرعون امرأته آسية ، حين تبههين لههه إسههالمها يعههذبها: ]و عن ابن عباس

فههدعا هللا موسههى أن  سالم ( و هو يعذبها ، فَكت إليههه بإصههبعها ،وينه ، فمر بها موسى ) عليه ال

 فقالت و ه" ف" العذا . لها يخفف عنها ، فلم تجد للعذا  مساً ، و إنها ماتت من عذا  فرعون

ندََك َبيطتًا ... }:  -فف" الطَجن ةف ونجن" من فرعههون وعملههه ونجنهه" مههن القههوم الظههالمين َرّ ف ابطنف لف" عف

 { 11التحريم  

 رأسك ، ففعلت ، ف ُريت البيت فهه" الجنههة بنهه" لههها مههن وّر ، فضههحكت ف وح" إليها : أن ارفع"

/  13بحههار اانههوار :   -انظروا إلى الجنون الذي بها ، تضحك و ه" ف" العذا  : فقال فرعون.

     .طبك مصر[   107و  106، عن عرال  ال علب" :   164

السالم ( ، و وقوع الغلبة علههى السههحرة  ا موسى ) عليه]و قيل : إنها لما عاينت المعجز من عص

ف بت . ف وتد يديها و رجليها ب ربعة أوتههاو ، و ألقاههها  فلما ظهر لفرعون إيمانها نهاها ،. ، أسلمت

"  ... }: عليها صخرة عظيمة ، فلمهها قههر  أجلههها قالههت ف" الَم  . لم أمر أن يُلقى نف لههف َرّ ف ابههط
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ندََك َبيطتًا رفعههها  { 11التحههريم  -ن ةف ونجن" من فرعون وعمله ونجن" من القوم الظالمينفف" الطجَ  عف

و قيههل : إنههها كانههت  .الجنة ، فه" فيها ت كل و تَر  ، عههن الحسههن و ابههن كيسههان هللا تعالى إلى

 عههن -بالَم  ، و إذا انصرفوا عنها أظلتها الماللكة ، و جعلت تههرق بيتههها فهه" الجنههة ،  تعذ 

 [. 319/  10، عن مجمك البيان :  165و  164/  13نوار : بحار اا سلمان

 نبي هللا إلياس ىقي  الس م :

الفقفيَن  َن الطخههَ سههَ الً َوتهَهذَُروَن أَحط  -هذا النب" عليه السالم هو الذي نزل فيه قولههه تعههالى }أَتهَهدطُعوَن بَعههط

ق[ وقههال ط بوال  497و  3وطط المقريزي    -{ ] ذكر المقريزي انه ولد بمصر125الصافار

أيضاً رحمه هللا عن كنيسة جوجر بالمنصورة قر  مدينة طلخا  ] أنها كنيسة مههن كنههال  اليهههوو  

ويزعمون انها تنس  لنبهه" هللا إليههاس عليههه السههالم وأنههه ولههد بههها وكههان يتعاهههدها طههول إقامتههه 

 ط بوالق[   495و 3وطط المقريزي   -باار  إلى أن رفعه هللا إليه  

 الح يم ىقي  الس م :نبي هللا لقمان  

 

] ذكر المسعووي ف" مرو  الذه  أن لقمان الحكيم هو لقمان ابن عنقههاء بههن مريههد بههن صههاوون 

وكان نوبياً وولد على عَرين سنة من ملك واوو ويقال أنه إبن أوههت أيههو  عليههه السههالم أو إبههن 

اانبيههاء حيههاتهم  –والتههه علههيهم السههالم وقيههل أنههه ويههر بههين النبههوة  والحكمههة فاوتههار الحكمههة 

 [.  392و

 

 السيد   مريم  النلراء ونبي هللا ىيسى ىقيبما الس م :

 

]بعد ميالو اتلسيد المسيح عليه السههالم كمهها ذكههرر كتهه  ااناجيههل والقههرآن ] قههدمت رسههل ملههك 

فارس ف" طلبه ومعهم هدية لها فيها ذه  ومر ولبان فطلبه هيروووس ملك اليهوو بالقدس ليقتلههه 

به , فسارر أمه مريم به عليهما السالم وكان عمرة سههنتان علههى حمههار ومعههها يوسههف وقد أنذر  

النجار حتى قدموا إلى أر  مصر فسكنوها مدة أربك سنين لم عاووا وعمر عيسى عليه السههالم 

 2وطههط المقريههزي   -ست سنين فنزلت به مههريم قريههة الناصههرة مههن جبههل الجليههل فاسههتوطنتها

 [.517و

ن أن ابن الكندي ف" كتابه فضل مصر بههين أن عيسههى عليههه السههالم مههر بههنف  وكما بينا منقبل م

المنطقة ولكن من فوق الجبل المقطم المطل على هذه المنطقة وإذا مر بها البد وأن ينزلها ليهههبط 

ف" النيل إما لقضاء حاجة له أو لعبوره كما هههو معلههوم أنههه عبههر مههن عنههد كنيسههة المعههاوي للبههر 

روق أسههد بههن موسههى قههال: شهههدر جنههازة مههك ابههن لهيعههة، ل ابن الكنههدي : ]الغرب" من النيل قا

فجلسنا حوله، فرفك رأسه، فنظر إلى الجبل، فقال: إن عيسى بن مريم عليه السالم مر بسفح هههذا 

الجبل، وعليه جبة صوف، وقد شد وسطه بَريط، وأمه إلى جانبه، فالتفههت إليههها وقههال: يهها أمههاه 

 [ . 1النجوم الزاهرة لبن تري بروي   – عليه وسلم هذه مقبرة أمة محمد صلى هللا 

وهنا البد وأن تعلم من أن عيسى عليه السالم قد تكلم فهه" المهههد بههإذن هللا تبههارك وتعههالى أي أنههه 

نب" منذ مولده عليه السالم فال مانك من أن يقول ذلك ف" سن سههت سههنوار بههوح" مههن هللا تعههالى 

 الصالة والسالم .كما هو معلوم لكل اانبياء عليهم  
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 ص   رسول هللا صقى هللا ىقي  وآل  بلور سيناء في حادا اإلسراء والمنراج:

 

طور سيناء بينا من قبههل أنههه مكههان مقههدس حتههى يقسههم هللا تبههارك وتعههالى بههه فهه" قولههه تعههالى } 

والطور وكتا  مسطور{ ويقول تعالى لذلك لموسى لما كلمه تبارك وتعههالى } إولههك نعليههك إنههك 

لواو المقدس طوق{ ومن هذه القدسية كان بداية معراجه صلى هللا عليه وآله صالة بهذا المكان با

بطَحاَن   المقدس لما روق بتفسير البرهان للسيد هاشم البحرانهه" ] ورو فهه" تفسههير قولههه تعههالى }سههُ

دف ا جف دف الطَحَرامف إفلَى الطَمسط جف َن الطَمسط هف لَيطالً ّمف ي أَسطَرق بفعَبطدف ا ال ذف نط آَياتفنههَ َيهُ مف لَهُ لفنُرف َنا َحوط ي َباَركط اَقطَصى ال ذف

يُر   يُك الَبصف {عنههدما ركهه  جبراليههل عليههه السههالم ورسههول هللا صههلى هللا   1اإلسراء  -إفن هُ ُهَو الس مف

عليه وآله البراق نزل به ف" سيناء وأمره بالصاله فقال أتدري أين صههليت و. فقههال عليههه السههالم 

تفسههير البرهههان للسههيد هاشههم  –صههليت بطههور سههيناء حيهه  كلههم هللا موسههى تكليمهها ال. فقههال: 

 البحران"[.

 

 (  دىاء ارنبياء لمصر وأهقبا :2)

 

 قال ابن ال ندي في كتاب  فضايل مصر المحروس :

  

]كت  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى جماعة من الملوك منهم هرقل، فمهها أجابههه أحههد مههنهم، 

مقوق  صاح  مصر ف جابههه عههن كتابههه جوابههاً جمههيال، وأهههدق إليههه ليابههاً وكراعههاً وكت  إلى ال

وجارتين من القبطز مارية وأوتها وأهدق إليه عسال فقبههل هديتههه، وتسههرق ماريههة، ف ولههدها ابنههة 

 إبراهيم، وأهدق أوتها لحسان ابن لابت ف ولدها عبد الرحمن بن حسان. 

 

الذي أهدق إليه، فقههال مههن أيههن هههذاو فقيههل لههه مههن قريههة وس ل عليه الصالة والسالم عن العسل  

بمصر يقال لها بنها، فقال: )اللهم بارك ف" بنها وف" عسلها( فعسلها إلههى يومنهها هههذا ويههر عسههل 

 مصر.  

 

وروق عن عبد هللا بن عباس أنه قال: وعا نوح عليه السههالم ربههه، لولههده وولههد ولههده: مصههر بههن 

ر، وهههو أبههو القههيط فقههال: اللهههم بههارك فيههه وفهه" ذريتههه بيصر بن حام بن نوح، وبه سههميت مصهه 

وأسكنه اار  المباركة الت" ه" أم البالو وغوئ العبههاو، ونهرههها أفضههل أنهههار الههدنيا واجعههل 

 فيها أفضل البركار، وسخر له ولولده الرو ، وذللها لهم، وقوهم عليها.  

 

ا السههالم اللههذين كانهها يسههكنانه، والكعبة: البيت الحرام، وهو بيههت هههاجر وابنههها إسههماعيل عليهمهه 

وروق أن البيت هدم ف" الجاهلية فولههت قههريش بنههاءه رجههال مههن القههبط يقههال لههه: بقههوم، ف وركههه 

 [.ابن الكندي-فضالل مصر المحروسه    -اإلسالم وهو على ذلك البناء. 

 

بن عمرو و   قال عبدهللا  و ]  و سهلها  و غربها  الدنيا شرقها  له  م ل  آوم  ولي هللا  لما   :  

يملكها من   يسكنها من اامم و من  بنالها و ورابها و من  بحارها و  و  أنهارها  و  جبلها 

فيه   تنحدر  الجنه  من  ماوته  جار  نهر  ذار  سهلة  أر   رآها  مصر  رأق  ،فلما  الملوك 
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البركه و تمزجه الرحمه ، و رأق جبال من جبالها مكسوا نورا ال يخلو من نظر الر   

م مرة فروعها فى الجنه تسقى بماء الرحمه ، فدعا ىدم    إليه بالرحمه ن فى سفحه أشجار

فى النيل بالبركة ، و وعا فى أر  مصر بالرحمه و البر و التقوق ، و بارك على نيلها  

 . و جبلها سبك مرار

الجنه   غراس  فيها  يدفن   ، مسك  تربتك  و  جنه  سفحك   ، المرحوم  الجبل  ي يها   : قال  و 

يا مصر بركة ، و الزال بك حف  ، وال زال  ،ار  حافظه مطيعه رحيمه ، ال ولتك  

 ) نقال عن بن زوالق 20و   1منك ملك و عز . ) أوروه السيوطى جزء 

 

هللا بن عباس " وعا نوح عليه السالم البنه بيصر   أما وعاء نوح عليه السالم لها فقال عبد 

ه اار   بن حام أبو مصر فقال اللهم إنه قد أجا  وعوتى فبارك فيه و فى ذريته و أسكن 

العباو غوئ  و  البالو  أم  هى  التى  المباركه  )فتوح    -  " الطيبه  كتا   ف"  الحكم  عبد  بن 

 مصر وأوبارها(    

 

  ذكر من ولد بمصر من ارنبياء و من كان ببا منبم ىقيبم الس م 

 

كان بمصر إبراهيم الخليل ، و إسماعيل ،و إوري  ، و يعقو  ، و يوسف ، و النا عَر  

  ا موسى ، وهارون ، و يوشك بن نون ،و وانيال ، و أرميا و لقمانسبطا . وولد به

و كان بها من الصديقيين و الصديقار مؤمن آل فرعون الذق ذكر فى القرآن فى مواعك 

 ك يره و قال على بن أبى طال  كرم هللا وجهه اسمه حزقيل ، و كان بها الخضر ،  

من مصر    . ، و ماشطه بنت فرعون  آسيه امرأة فرعون و أم إسحاق و مريم ابنه عمران

أهدق   منها  و   ، زليخا  من  يوسف  تزو   و  اسماعيل  أم  هاجر  الخليل  إبراهيم  تزو  

 . المقوق  الرسول عليه الصاله و السالم ماريا القبطيه فتزوجها و أنجبت له إبراهيم

د  و يذكر أنه لما أجتمك الحسين بن على مك معاوية قال له الحسين : إن أهل حفن بصعي 

 ... . مصر و هى قرية ماريه أم إبراهيم فاسقط عنها الخرا  إكراما لرسول هللا ، ف سقطه

 

و قد ذكر الك يرون من المسلمين ااوالل و غيرهم من فضالل و صفار مصر و أهلها 

يا أر  مصر فيك    . الك ير و الك ير ، و ما يناله حاكمها من البركه و الرزق و الخير 

، و لك البر و ال روة ، سال نهرك عسال ، ك ر هللا زرعك ، و ور    من الخبايا و الكنوز

عرعك ، و زكى نباتك ، و عظمت بركتك و وصبت ، و ال زال فيك يا مصر ويرا ما  

 .لم تتجبرق و تتكبرق ، أو تخونى ، فإذا فعلت لك عراك شر ، لم يعوو ويرك

  )صمه هللاو فى التوراة ) مصر وزالن اار  كلها ، فمن أراوها بسوء ق

 

 من ارنبياء وأيمة أهل البيت ىقيبم الس م :المصريين  (  من صاهر القبط 3)

  

 قال ابن الكندي ف" كتابه فضالل مصر المحروسه :
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]وصاهر القههبط مههن اانبيههاء إبههراهيم الخليههل عليههه السههالم، بتسههريه هههاجر أم إسههماعيل عليهمهها 

ذكرههها هللا فهه" كتابههه، فقههال تعههالى:  السههالم. ويوسههف بتزوجههه بنههت صههاح  عههين شههم  التهه"

فضههالل مصههر  -}وغلقت اابوا  وقالت هيت لك{ ومحمد صلى هللا عليه وسلم بتسريه ماريههة. 

 1تههاريخ اليعقههوب"   –وقد أنجبت له صههلى هللا عليههه وآلههه إبههراهيم   ابن الكندي[, ]  -المحروسه  

 [.409و

 

 من ذكرهم هللا تنالى في كتاب  من أهل مصر  ( 4)

 

 ممن ذكرهم هللا تعالى ف" كتابه من أهل مصر، رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه.  و 

 

قال تعالى: }وقال رجل مؤمن من أل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجالً أن يقول رب" هللا  

وقد جاءكم بالبينار من ربكههم{. ومههنهم قههارون، وكههان ابههن عههم موسههى: قههال هللا تعههالى: 

ا إن مفاتحه لتنوأ بالعصبة أولى القوة{.  وقههال عههز وجههل: }فخههر  }وأتيناه من الكنوز م

على قومه ف" زينته{.  وكان قارون أيسر أهل الدنيا.  ومنهم: هامان، قال تعههالى: }وقههال 

فرعون ي يها الم  ما علمت لكم من إلٍه غيري ف وقد ل" يا هامان على الطههين فاجعههل لهه" 

السالم، وروق بعض أهل العلم أنه ابن فرعون   صرحاً{.  ومنهم فيما يقال: الخضر عليه

 موسى لصلبه، وكان آمن بموسى، وجاز البحر معه، وكان مقدما عنده، وكان نبياً.  

ومنهم: وزراء فرعون وجلساؤه، ذكر هللا تعالى عنهم ف" كتابه حسن المحضر ورجاحههة  

يم يريههد أن العقل، قال تعالى حكايههة عههن فرعههون: }قههال للمههإل حولههه إن هههذا لسههاحر علهه 

يخرجكم من أرعكم بسحره فماذا ت مرون قالوا أرجه وأواه وابع  ف" المدالن حاشههرين 

 ي توك بكل سحاٍر عليم{.  

فهل ف" الدنيا جلساء ملك أرجح عقال واحسن محضرا منهمو حي  أنصههفوا، وأمههروا أن  

لمحضههر يمتحن بم ل ما وقك لهم أنههه يَههبه مهها جههاء بههه، ولههم يكونههوا فهه" المنزلههة وقههبح ا

كوزراء نمروو، حين شاورهم ف" إبراهيم عليه السالم.  قال تعههالى حكايههة عههنهم: }قههالوا 

 حرقوه وانصروا ألهتكم إن كنتم فاعلين{.  ذكر هللا عز وجل ذلك عنهم ف" كتابه العزيز.  

 

ومنهم: السحرة الذين تجمعوا لموسى حين رأوا آيار موسى لم يصروا على الكفههر، ولههم  

منوا وسجدوا هلل عز وجل.  قال تعالى ف" كتابه: }ف لقى السحرة سههاجدين قههالوا يلب وا أن آ

أمنا بر  العالمين ر  موسى وهارون{ وفهه" آيههار ك يههرة كههرر ذكههرهم وألنههى علههيهم.  

 }فاقض ما أنت قاٍ  إنما تقضى هذه الحياة الدنيا{. 

الن"، ويزيههد بههن وروق ابن لهيعة عن عبد هللا بن هبيرة السبئ"، وبكههر بههن عمههر والخههو  

أب" حبي ، قالوا: كان عدو السحرة النى عَر ساحراً تحت يدي كل ساحر منهم عَههرون 

عريفا. تحت يدي كل عريههف مههنهم ألههف مههن السههحرة فكههان جميههك السههحرة مههالت" ألههف 

 وأربعين ألفا ومالتين والنين وومسين إنسانا بالرؤساء والعرفاء. 

ة أسلمت ف" ساعة واحدة أك ر من جماعة القبط،  وأجمعت الرواة على أنه ال يعلم جماع 

 وروق أنه لم يفتتن رجل واحد منهم كما افتتن بنو إسراليل بعباوة العجل.  
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يداً، وأفضلهم    أكرم ااعاجم محتداً، وأسمحهم  القبط  وقال:  بن عمر  أن عبد هللا  وروق 

أن رسول هللا  عنصراً، وأقربهم رحماً بالعر  كافة، وبقريش واصة.  وروق أبو هريرة  

أنسابا(.    العجم  أكرم  وعجمها  ترابا،  اارعين  أطي   قال: )مصر  وسلم  عليه  صلى هللا 

 وقال بعض أهل العلم: لم يبي من العجم أمة إال وقد اوتلطت بغيرها إال قبط مصر.  

وروق عن النب" صلى هللا عليه وسلم أنه قال حين مار ابنه إبراهيم: )لو عا  كان   

ن له لمرععتين ف" الجنة، ولو عا  لعتقت القبط وما استرق أحد منهم  صديقا نبيا، وإ

 أبدا(.  

 

 (  أهل بيت النبي ىقيبم الس م وى قتبم بمصر :5) 

 

كما كانت مصر سلفاً م وق ومالذاً آمناً لكل نب"  أو رسول ومهرباً لكل مؤمن أو صههالح تحولههت 

اإلستقرار ولذلك والماً هى محسووة وأهلها   مصر لبؤرة كبيرة من المؤمنين وتمر والماً بحالة من

من كل قوق اار  فهى مابين إستعمار وآور كما قال صلى هللا عليه وآله مصر ف" ربههاط إلههى 

يوم القيامة ووفقاً لهذه السنن الت" لن تتغير أو تتبدل وولها أهل بيت النبهه" محمههد علههيهم الصههالة 

موقعههة كههربالء وقتههل اإلمههام الحسههين عليههه السههالم والسالم بعدما قتلتهم هذه اامة وشروتهم ف"  

وتسعة عَر من آل الحسين والحسن وعقيل عليهم السالم وروق أن جمعاً منهم وول مصههر بعههد 

للهجرة وكان فيهم السيدة زين  والسيدة فاطمة النبوية أسيرة كربالء وجمعاً   61هذه الواقعة سنة  

ل هجههرة لهههم واسههتقبلهم شههع  مصههر بالترحهها  من أهل بيت النب" عليهم السالم وكانت هذه أو 

والفرح والسرور ولذلك يغل  على طبههالك المصههريين مههدخ أهههل البيههت ونظههراً لقههتلهم بههالعراق 

يغل  عليهم الرلاء واللطميار عليهم لمَاهدتهم الوقالك وتوري  أحدالها جيالً بعد جيل بههارك هللا 

ابلز ابن اإلمام الحسن وإبنه الحسن اانور والههد فيهم وف" ذريتهم  لم وولها بعد ذلك اإلمام زيد ا

السيدة نفيسة لم وفن بها السيدة عالَة بنت اإلمام الصاوق عليه السالم وشههرفت مصههر بعههد ذلههك 

بهجرار ك يرة لهم هروباً من البطش ااموي وكذلك العباس" ويعيد التاريخ نفسه كما كههان علههى 

ه اامههة مههن ذريههة رسههول هللا صههلى هللا عليههه وآلههه عهد النبيين ولكن يتكرر الحدئ مك المههة هههذ

 وعترته الطاهرة .  

وتذكر لنا المصاور التاريخية أن اإلمههام التاسههك مههن ألمههة المههذه  الجعفههري تههزو  منههها وهههو  

موسوعة أحاويهه  الرسههول  –اإلمام  الجواو عليه السالم] فقد تزو  من امرأة نوبية تدعى سبيكة 

 [.78و 12إيران   –ااعظم ط قم 

وف" كتا  بَارة اإلسالم با  أحاوي  اإلمام الحاوي عَر وهو اإلمام العسههكري عليههه السههالم ] 

كتا  بَارة اإلسههالم بهها  أحاويهه  اإلمههام الحههاوي   -يقول احد أتباعه استطلك لنا مصر وإيران  

 عَر[.

ووفاً عليه مههن   وهذا الطل  تمهيداً الستطالع أمر تهري  اإلمام المهدي ال ان" عَر عليه السالم

بطش العباسيين المطاروين اهل بيت النبهه" علههيهم السههالم والتههرجيح هنهها لوجههوو عَههيرة قويههة 

وكبيرة لهم بمصر تكون هى المرشحة لذلك أعف إلى أنها بعيدة عن مركز الخالفة بالعراق كما 

ارار إلى أنه قههد أنها مالذ اانبياء وكذلك له أووال بها وهو أهل جدته سبيكة النوبية وكل هذه إش

هر  عليه السالم إلى مصر ]يقول اإلمام الحسن العسههكري لمحمههد ابههن عبههد هللا بعههد أن وعظههه 

قال: ذكرر شخوصك إلى فارس فاشخس وار هللا لك وتدول مصر إن شاء هللا آمناً  وأقههرأ مههن 
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ذيك علينهها حههر  ت ي به من موالينا السالم ومرهم بتقوق هللا العظيم وأواء اامانة وأعلمهم أن المهه 

لنا .,قال: فما قرأر ف" وطا  له وار هللا لك ف" ووولك مصر إن شاء هللا آمناً لم أعرف المعنى 

الوصههية  –فيه فقدمت بغداو عازماً على الخرو  لفارس فلم يقيض هللا لهه" وورجههت إلههى مصههر 

فهه"   [ . فهل بعد ذلك من شك أن اإلمام الحسههن العسههكري قههد علههم بمهها248-247للمسعووي و

مصر من وير واستعداو لقبول إبنه وفراره بدينه إليها من البطش العباس" كما حدئ مههك نبهه" هللا 

إبراهيم ولوط  وعيسى عليه السالم   وكذلك حدئ مك المؤمنين من بن" هاشههم وصههحابة رسههول 

إسههمها   هللا صلى هللا عليه وآله وهجرتهم إلى الحبَة  وبينا أن كل نهر النيل يجري عند هللا بدولة

مصر وكل السنن الربانية وعالمار الساعة البد لكههل مسههلم أن يخضههعها ويبينههها وفقههاً لخريطههة 

القرآن وليست وريطة سايك  بيكو وسان ريمو والت" مك ااسف الَههديد وقههك فيههها كههل العلمههاء 

تفاقيههة تقريباً  فيخضعون ااحاوي  وفقاً لخريطتهم الجغرافية الت" حدوتها لهم إنجلتههرا وفرنسهها با

سايك  بيكو  أي أن بن" هاشم والصحابة رعى هللا تعالى عنهم وأرعاهم  هاجروا إلى مهههاجر 

 سيدنا إبراهيم عليه السالم وهى مصر بمنطقة الحبَة .

وسنبين فيما بعد إن شاء هللا من مصاور السنة والَيعة أنه عليه السالم قد أنج  بعههدما فههر بدينههه  

 مصر وانقطك إوباره بها بعد ذلك كما يقال عن غيبته الكبرق .إلى منطقة شمال أفريقيا لم  

    

 :من كان بمصر من الصحابة(  6) 

  

 يقول ابن الكندي ف" كتابه فضل مصر:  

 

]وأما من كان بها ف" اإلسالم من الصحابة والفقهاء والعلماء وااحبار والزهاو ومههن وولههها مههن 

والخطابة، وكل من بههرع علههى أهههل زمانههه، أو نجههم الملوك والخلفاء وأهل العلم والَعر والنحو  

 على أهل عصره، فيتسك ذلك علينا، ولكن نختصر من ذلك على المَهورين.  

ذكر أهل العلم والمعرفة والرواية أنه وول مصههر فهه" فتحههها ممههن صههح  رسههول هللا صههلى هللا 

لمسههجد الجههامك عليه وسلم مالة رجل ونيف. وقال يزيد بن أبهه" حبيهه : وقههف علههى إقامههة قبلههة ا

لمانون رجال من أصحا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. منهم الزبير بههن العههوام، والمقههداو بههن 

، وأبو الههدرواء، وفضههالة بههن  ااسوو، وعباوة بن الصامت ) مدفونا بمركز ملوي محافظة المنيا(

وربيعههة بههن  عبيد، وعقبة بن عامر وأبو ذر ومحمية بن جزء ونبيه بن صؤا ، ورافك بن مالههك،

شرحبيل بن حسنة، وسعد بن أب" وقاو وعمرو ابن علقمههة، وعبههد هللا بههن عمههرو بههن العههاو، 

وعبد هللا بن عمر بن الخطا  ووارجة بن حذافة، وعبد هللا بن سعد بههن أبهه" سههرح، وأبههو رافههك 

مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومحمد بن مسلمة، ومسلمة بن مخلد، وأبو أيههو  ورويفههك 

بن لابت، وهبي  بن مغفل، وكع  بن عنة، ومعاوية بن حديز، وعمار بههن ياسههر، وعمههرو بههن 

 العاو، وأبو هريرة وغيرهم.[

 

 : ذكر من أ برت  مصر من الح ماء  ( 7)

 

: سيسرو من كورة أرمنت وكان رجال    منهم: نيروز أبو بختنصر من أهل قرية يقال لها 

  من صلبه رجل يخر  مصر ف عطى هللا عز  من أهل العلم فنظر ف" علمه فإذا به يخر
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ف قام بفارس بقرية   العراق،  إلى  لم  الَام  إلى  أبداً. وور   ينكح امرأة  أنه ال  وجل مولقا 

لعالجها.    وواء  لها  المصري  فوصف  لمم،  بها  ابنة  القرية  تلك  لملك  وكان  نفر  لها  يقال 

فجرر  عليها  فدول  أبيها  من  ووطبها  بارعا  حسنا  شاهد  رآها  حتى    فلما  أسبا   بينهما 

 حملت منه، فوععت بختنصر فجرق ورا  الدنيا على يديه.  

 وهنا السؤال المهم : 

 هل احضارة الفارسية مطعمة بحضارة مصرية قديمة و 

 نترك اإلجابة اهل اإلوتصاو ف" ذلك الفن من العلوم  . 

لوبي   لها  يقال  اإلسكندرية  نحو  قرية  أهل  من  القرنين،  ذو  اإلسكندر  ملك  ومنهم:  ة، 

ذي   عن  }ويسئلونك  تعالى:  فقال  باسمه،  العزيز  كتابه  ف"  وذكره هللا  ب سرها،  اار  

القرنين قل س تلوا عليكم منه ذكراً إنا مكنا له ف" اار  وأتيناه من ش"ٍء سببا ف تبك سبباً  

ياذا  قلنا  قوماً  عندها  ووجد  حمئٍة  عيٍن  ف"  تغر   وجدها  الَم   مغر   بلغ  إذا  حتى 

 ا أن تعذ  وإما أن تتخذ فيهم حسنا{.  القرنين إم

ي جو     إن  القرنين  ياذا  }قالوا  وتعالى:  تبارك  هللا  قال  وم جو ،  ي جو   سد  وبنى 

وم جو  مفسدون ف" اار  فهل نجعل لك ورجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً قال ما  

ا زبر  أتون"  روماً  وبينهم  بينكم  أجعل  بقوةٍ  ف عينون"  وير  رب"  فيه  وبنى  مكن"  لحديد{ 

 اإلسكندرية ويروق أنها: }إرم ذار العماو الت" لم يخلي م لها ف" البالو{.  

وبنى اإلسكندرية ببالو الخزر وبنى مدينة سمرقند وبنى اابرا  والمناظر ببلد البسك    

على بحيرة طاب  ف" آور العمارة الت" بالَمال، وفعل بالعراق اافاعيل العجيبة، غضباً  

 نصر بمصر، فقتل وارا بن وارا، وور  العراق.  لما فعل بخت 

 وكت  إلى معلمه بمصر أرسطاطالي  يَاوره ف" قتل من بق" منهم.   

ف"    يتنافسون  فإنهم  بلده،  من  ناحية  منهم  رلي   كل  ول  ولكن  تفعل،  ال  إليه:  فكت  

أرو قام  فلما  طويالً،  زماناً  ذلك  على  فلب وا  ففعل  أبداً،  ملك  يجمعهم  وال  شير  الرياسة، 

واجتمعوا عليه، بعد تع  عظيم وحرو  ومَقة قال: إن كلمة فرقتنا أربعمالة سنة لكلمة  

 مَئومة.  

الرصاو ذهباً   الذي صير  نب"، وملك، وحكيم، وهو  بالنعمة:  الم ل   ومنهم: هرم ، 

 بصاصا. 

العلوم    من  ولهما  الصابئة،  أصحا   من  تلميذا هرم   وفي اغورس،  أغاليمون،  ومنهم 

يمياء والنجوم والسحر وعلم الروحانيار والطلسمار والبراب" وأسرار الطبيعة  صنعة الك

 وقد أووعت البراب" ذلك. 

 ومنهم أوسيال وسيزوارس وبندقلي  أصحا  الكهانة والزجر.   

 ومنهم سقراط صاح  الكالم على البارئ عز وجل، والحكمة والبالغة.   

 م على المدن والملوك.  ومنهم أفالطون صاح  السياسة والنوامي  والكال 

والكون    والمحسوس  والح   العلوية،  واآللار  النطي  صاح   أرسطاطالي   ومنهم 

والفساو، والسماء والعالم، وسمك الكيان والسماع الطبيع"، ورسالة نبت الذه ، ورسالة  

الغراء فيما بعد الطبيعة. حتى إن يعقو  بن إسحاق الكندي فيلسوف العر  له أك ر من  

   ف" كل معنى، كلها فصول من كت  أرسطاطالي .  ألف كتا
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ومنهم بطلميوس القلوذق صاح  الرصد والحسا ، وهو صاح  كتا  المجسطى ف"   

فلك   وصورة  وال ابتة  المتحركة  والكواك   والقمر  الَم   وحركة  اافالك  تركي  

وألوانها،   والبحار  والجبال  وأقاليمها،  اار   مساحة  ف"  جغرافيا  وكتا   البرو ، 

واانهار والعيون وابتدالها وانتهالها، وصفة اامم الذين يعمرون اار ، وكتا  ال مرة  

 ف" أحكام النجوم، وكتا  تسطيح الكرة.  

ومنهم أراط  صاح  البيضة ذار ال مانية وااربعين صورة ف" تَكيل صورة الفلك.  

 علوي.  واالف كوك ، والنين وعَرين كوكباً من الكواك  ال ابتة، والزيز ال

 ومنهم إبرو  صاح  الرصد وااللة المعروفة بذار الحلي.   

 ومنهم لاون صاح  الزيز المنسو  إليه.   

 ومنهم وامانيوس، ووالي ، وأصطفن أصحا  كت  أحكام النجوم.   

وعمل    الروحانية  والحيل  االقال،  جر  وكتا   والمقاوير،  الهندسة  وله  إيرن،  ومنهم 

 لساعار.  البنكامار واآلالر لقياس ا

 ومنهم فيلون البرنط"، وله عمل الدوالي  واارحية والحركار بالحيل اللطيفة.   

وعمل    المحرقة،  والمرايا  والمرايا،  والهندسة،  الحيل  صاح   أرشميدس،  ومنهم 

 المجانيي ورم" الحصون، والحيل على الجيو  والعساكر براً وبحراً.  

 خواو للطبالك.  ومنهم مارية وقلبطرة، ولهم الطلسمار، وال 

 ومنهم أبلونيوس، وله كتا  المخروطار، وكتا  قطك الخطوط.   

ومنهم    الحسا .  كتا   وله  ذيوفنط ،  ومنهم  ااكر،  كتا   وله  تابوشيش،  ومنهم 

 أوطوقيوس، وله كتا  الكرة وااسطوانة.  

وأركاغان ،    وويوجان ،  الحَالش،  صاح   وويسقوريدس  جالينوس،  ووولها 

 فريقونوس، وروف  ولهم الط  اليونان".  وأوريباسيوس، و 

فكل هؤالء سكنوا مصر ف" الدهور الخالية واايام السالفة، فما غيرر ذهن واحد منهم   

 وال أعرر بعقله.  

 

 :4الفصل  

 

 :     فضل مصر وحضا اتلا تلو األمم  

 

إلنههذار كانت مصر قوية فى هذه اازمان لها من البراعة والفن فى الحر  والحضارة وأسههالي  ا

 المبكر مالم نعرفه إال ف" العصور الحدي ة

 : أما بعد فإنى قد    عمر بن الخطا  رعى هللا   إلى الخليفة    كت  إلى عمرو بن العاو  

فكرر فى بلدك و هى أر  واسعه عريضه رفيعه ، قد أعطى هللا أهلها عدوا و جلدا و  

 عمال محكما ، مك شدة عتوهم نفى البر و البحر ، قد عالجتها الفراعنه و عملوا فيها  قوة

 .  فعجبت من ذلك ، وأح  أن تكت  لى بصفة ارعك كانى انظر إليها ، و السالم

إليه عمرو بن العاو ك قد فهمت كالمك و ما فكرر فيه من صفه مصر ، مك أن   فكت  

عنك عمى الخبر ، و يرمى على بابك منها بنافذ النظر ، وإن مصر تربه   كتابى سيكَف 

ش  و  )أق   جرةسوواء  رفقها  معدن  أكتنفها  قد   ، أعفر  رمل  و  أغبر  جبل  ،بين  وضراء 
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، رزقها  محط  و   ) مسرة   عملها  النهر)تدفقه(  ، ف سح  البحر  منَ   إلى  أسوان  بين  ما 

جبلها و رملهابطن أق  )وقيي الخصر(و ظهر أج  ، يخط   الراك  شهرا ، ك ن ما بين

  ، و يجرق على الزياوه و النقصان البركار نيسيل بالذه فيه مبارك الغدوار ،ميمون

أيام تسيل له عيون اار  و ينابيعها مامورة إليه بذلك ن   كمجارق الَم  و القمر ، له

لججه )أق اشتد( و اغلول  عبابه كانت القرق بما أحاط بها   حتى إذا ربا و طما و اصلخم

بعضها يتوصل من  المراك  ، و  كالربا ، ال  السفالن و  إال فى  يلب  غال    إلى بعض  ال 

 جريه و أول ما طما فى ورته حتى تستبين فنونها و متونها قليال حتى يلم ك ول ما بدا من

. 

محقورة ) يقصد أهل البالو الذين استذلهم الرومان ( ، قد رزقوا على   لم انتَرر فيه أمه

،  ،لغيرهم ما يسعون من كدهم )أق للرومان ( بال حد ينال ذلك منهم   ارعهم جلدا و قوة

و اار   سها  يرجون   فيسقون  ما  الح   صنوف  فيهمن  ألقوا  ،لم  رواسيها  و  ورابها 

إال قليال حتى أشرق لم أسبل فتراه بمعصفر و مزعفر يسقيه   التمام من الر  ، فلم يلب 

الندق ،و سحا  منهم باارالك مستدر ، لم فى هذا الزمان   من تحته ال رق و من فوقه

يغنى ذبابها ) أق يبدأ فى صرامها )   من زمنها  اللبن ( و  يدر حالبها )  محصولها ( و 

سوواء إذا هى لجة بيضاء ، لم غوطة وضراء لم ويباجة   جنى ال مر ( ، فبينما هى مدرة

هللا الفعال لما يَاء ، و إن وير ما اعتمدر عليه فى   رقَاء ، لم فضه بيضاء ن فتبارك

الَكر  ، المؤمنين  أمير  يا  فاوام هللا لك  هلل عز و جل على م ذلك  به عليك منها ،  أنعم  ا 

جميك  فى  الكرامة  و  المسلمين   النعمة  من  الك يرون  ذكر  قد  و  السالم  و  كلها  أمورك 

و الك ير ، و ما يناله حاكمها   ااوالل و غيرهم من فضالل و صفار مصر و أهلها الك ير

و لك البر و  الخبايا و الكنوز ،   يا أر  مصر فيك من  . من البركه و الرزق و الخير 

عرعك ، و زكى نباتك ، و عظمت   ال روة ، سال نهرك عسال ، ك ر هللا زرعك ، و ور

و تتكبرق ، أو تخونى ،   بركتك و وصبت ، و ال زال فيك يا مصر ويرا ما لم تتجبرق

التوراة ) مصر.فإذا فعلت لك عراك شر ، لم يعوو ويرك وزالن اار  كلها ،   و فى 

 .[ ) هللا فمن أراوها بسوء قصمه  

 

 و قال المقريزي ف" كتابه الخطط .

لي  فيها من أشراف أهلها  لما أغرق هللا آل فرعون بقيت مصر بعد غرقهم :]قال ابن عبد الحكم

فاتفي من بمصر مههن النسههاء أن يههولين مههنهم أحههدًا  .ولم يبي بها إال العبيد وااجراء والنساء .أحد

ولوكة بنت زبهها وكههان لههها عقههل ومعرفههة وتجههار   :نهّن يقال لهايُولَيّن امرأة م وأجمك رأيهّن أن

فملكوههها فخافههت أن يتناولههها  .ف" شرف منهّن وموعك وه" يومئذ بنت مالة وستين سنة وكانت

إّن بالونا لم يكن يطمك فيها أحههد وال يمههدّ عينههه إليههها  :الملوك فجمعت نساء ااشراف وقالت لهنّ 

وذه  السحرة الذين كنا نقوق بهم وقد رأيت أن أبن" حصًنا أحههدق بههه  اوقد هلك أكابرنا وأشرافن 

عليه المحارس من كل ناحية فإنا ال ن من من أن يطمك فينا الناس فبنت جههداًرا  جميك بالونا ف عك

ا يجههري  أحاطت به على جميك أر  مصر كلها المزارع والمدالن والقرق وجعلههت وونههه وليجههً

والترع وجعلت فيههه محههارس ومسههالح علههى كههل لاللههة أميههال محههرس وأقامت القناطر  فيه الماء

وفيما بين ذلك محارس صغار على كل ميههل وجعلههت فهه" كههل محههرس رجههااًل وأجههرر  ومسلحة

وأمرتهم أن يحرسوا بااجراس فإذا أتاهم آر يخافونه عر  بعضهم إلى بعههض  عليهم اارزاق
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فنظروا ف" ذلك فمنعت بذلك مصر مههن  ف تاهم الخبر من أي وجه كان ف" ساعة واحدة ااجراس

جههدار العجههوز بمصههر وقههد  :وفرغت من بناله ف" ستة أشهر وهو الجههدار الههذي يقههال لههه أراوها

ا علههى ولههدها وكههان ك يههر  :قههال المسههعووي وقيههل .بالصعيد منه بقايا ك يههرة بقيت إنمهها ينتههه ووفههً

 رعهم من الملوك والبواوي فحّوطههتفخافت عليه سباع البّر والبحر واغتيال من جاور أ القنس

قههال المؤلههف .فملكتهم لاللين سنة فهه" قههول .وقد قيل غير ما وصفنا.الحالط من التماسيح وغيرها

أوبرنهه" الَههيخ المعمههر محمههد بههن .بقايا قد بق" من حالط العجوز هذا ف" بالو الصعيد :رحمه ّللاّ 

العجوز ومعه رفقة فاقتلك أحدهم منههها لبنههة فههإذا  على حالط أنه سار ف" بالو الصعيد :المسعووي

المعهوو اآلن من اللبن ف" المقدار فتناولها القوم واحدًا بعد واحههد يت ملونههها  ه" كبيرة جدًا تخالف

هم ف" رؤيتها إذ سقطت إلى اار  فانفلقت عن حبة فول فهه" غايههة الكبههر الههذي يتعجهه   وبينما

عهههد  عليها فوجدوها سالمة من السوس والعيهه  ك نههها قريبههةلعدم م له ف" زماننا فقَروا ما  منه

وك نها إنما ُوبئت لهم مههن الههزمن  .بحصاوها لم يتغير فيها ش"ء ألبتة ف كلها الجماعة قطعةً قطعةً 

وكههان لههم  :قال ابههن عبههد الحكههم .إنه لن تمور نف  حتى تستوف" رزقها .القديم وااعصر الخالية

السحرة تعظمها وتقدّمها ف" علمهم وسههحرهم فبع ههت إليههها  بدور وكانت :عجوز ساحرة يقال لها

احتجنا إلى سحرك وفزعنا إليك وال ن من أن يطمك فينا الملوك فههاعمل" لنهها  إنا قد :ولوكة ابنة زبا

 فقد كان فرعون يحتا  إليك فكيف وفد ذه  أكابرنا يعن" ف" الغرق مك .به من حولنا شيئًا نغل 

 ى وبق" أقلنا فعملت بربا من حجارة ف" وسط مدينة منف وجعلت لها أربعة أبههوا فرعون موس

 كل با  منها إلى جهههة القبلههة والبحههر والغههر  والَههرق وصههّورر فيههه صههور الخيههل والبغههال

جهههة  قد عملت لكم عماًل يهلك به كل مههن أراوكههم مههن كههل :والحمير والسفن والرجال وقالت لهم

جهههة فههإنهم  ا وهذا يغنيكم عن الحصن ويقطك عنكم مؤنة من أتاكم من كلتؤتون منها بًرا أو بحرً 

الصور مههن جهههتهم  إن كانوا ف" البّر على ويل أو بغال أو إبل أو ف" سفن أو رجالة تحركت هذه

فلما بلههغ  .ما تفعلون بهم الت" ي تون منها فما فعلتم بالصور من ش"ء أصابهم ذلك ف" أنفسهم على

فيهم وتوجهوا إليهم فلما ونوا من عمههل   أمرهم قد صار إلى والية النساء طمعواالملوك حولهم أنّ 

ال يهيجون تلك الصور بَهه"ء وال يفعلههون بههها  مصر تحّركت تلك الصور الت" ف" البربا فطفقوا

فمهها فعلههوا بتلههك الخيههل  .إلههيهم م لههه إن كههان وههياًل  شيئًا إال أصا  ذلههك الجههيش الههذي كههان أقبههل

فههيء عيونههها أو بقههر بطونههها ألههر م ههل ذلههك  البربا من قطك رؤوسها أو سههوقها أو المصّورة ف" 

فم ل ذلك وكانوا أعلم الناس بالسحر وأقواهم عليههه  بالخيل الت" أراوتهم وإن كانت سفًنا أو رجالة

 .أربعمالههة سههنة وانتَر ذلك فتباورهم ...ولم تزل مصر ممتنعههة بتههدبير تلههك العجههوز نحههًوا مههن

 1& مههرو  الههذه  للمسههعووي  الجههزء ااول -العتبههار فهه" ذكههر الخطهه  واآللههارالمواع  وا

 [.359و

غرق فرعون ومن كان معه من الجنوو وَ" من بقهه" وقال ابن تغري بروي ف" النجوم الزاهرة]

يان والعبيد أن يغزوهم ملوك الَهه م والمغههر  فملكههوا ب ر  مصر من الذراري والنساء والصب 

ولوكة فبنت على ويار مصر حالًطا يحيط بجميههك أرعههها  :يقال لها عليهم امرأة ذار رأي وحزم

المحارس وااجراس والرجال متصلة أصواتهم بقههر  بعضهههم مههن بعههض  والبالو وجعلت عليه

لاللين ولاللمالههة وهههو يعههرف بحههالط العجههوزة هذا اليوم وسنة النتين و  وألر هذا الحالط باق إلى

ووفًا على ولدها فإنه كان ك ير الصيد فخافت عليههه سههباع البههر والبحههر واغتيههال  إنما بنته :وقيل

أرعهم من الملوك فحوطت الحالط من التماسيح وغيرها وقد قيههل فهه" ذلههك غيههر هههذا  من جاوز

وأحكمههت آالر  ذر بمصههر البرابهه" والصههورفملكتهم ولوكة المههذكورة لاللههين سههنة واتخهه  .أيًضا

http://al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=224&CID=1
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وههياًل وصههورر  السحر وجعلت ف" البراب" صور من يرو من كل ناحيههة وووابهههم إبههاًل كانههت أم

هههذه البرابهه"  فيها أيًضا من يرو ف" البحر من المراك  مههن بحههر المغههر  والَهه م وجمعههت فهه"

وجعلههت ذلههك فهه"  الحيههوانالعظيمة المَيدة البنيان أسرار الطبيعة ووواو ااحجههار والنبههار و 

جيش من نحههو الحجههاز أو  أوقار حركار فلكية واتصالها بالمؤلرار العلوية فكانوا إذا ورو إليهم

ما ف" ذلههك الجههيش وينقطههك  اليمن عورر تلك الصور الت" ف" البراب" من اإلبل وغيرها فيتعور

ا ما فعلت كما وصههفنا الصور أيضً  عنهم ناسه وحيوانه وإذا كان الجيش من نحو الَ م فعلت بتلك

ومنعوا نههاحيتهم مههن عههدوهم فاتصههل ملكهههم  وكذلك من أتاهم ف" المراك  فهابتهم اامم والملوك

بمجهه"ء الطوفههان لانيههة فخافههت علههى هههذه الصههور  بتدبير هذه العجوز إلى عدة أقطار لم عرفت

كتابههة وجعلههت فيها علومها مههن الصههور والتماليههل وال والعلوم أن تذه  فبنت عدة براٍ  وجعلت

إن كههان هههذا  :وفههرزر مهها يبنههى بههالطين ممهها يبنههى بههالحجر وقالههت طيًنا وحجههًرا :بنيانها نوعين

بنينا بالطين وبقيت هذه العلوم وإن كان الطوفان الههوارو مههاًء ذههه  مهها  الطوفان ناًرا استحجر ما

النجوم الزاهرة فهه"  .نوعينوبق" ما بنينا بالحجارة وإن كان الطوفان سيفًا بق" كال ال بنينا بالطين

 [.ملوك مصر  

الحجههارة العظيمههة الكبيههرة  البرابهه" مههن :وبمصر أبنية يقال لههها ] :والبراب" قال عنها المقريزي

والعقد والتقطيههر تههدل علههى أنههها  وه" على أشكال مختلفة وفيها مواعك الصحن والسحي والحل

درق مهها ههه" وقههد أصههيبت تحههت  ابههارعملت لصناعة الكيمياء وف" هههذه اابنيههة نقههو  وكت  ال يههُ

المههواع   .الذه  والنحاس وف" الحجههارة اار  فيها هذه العلوم مكتوبة ف" التوز وه" صفالح

 [الجزء ااول  -  واآللار واالعتبار ف" ذكر الخط 

لي  هذا من السحر الَالك أو الخدع و الحيل البصرية بل هو استغالل أعلى وهذا اإلنذار المبكر  

ورجار التقدم العلم" والتكنولوج" ف" كههل عصههر واسههتخدام وههواو العناصههر كمهها سههيبين ذك 

المسعووي وسنذكره ف" حينه وكان هذا من أعظم إوتراعار اإلنذار المبكر فهه" هههذا الههزمن فههال 

   ومن أين.يعلم الجيش الغازي مصر كيف عر

قال المسعووي: وأوبرن" غير واحد من بالو أوميم مههن صههعيد مصههر، عههن يقول المسعووي : ] 

وميمهه" الزاهههد، وكههان حكيمهه ، وكانههت لههه طريقههة  أب" الفيض ف" النون بن إبراهيم المصري اإلف

 ي تيها ونحلة يعضدها، وكان ممن يقرأ عن أوبار هذه البراب" ووارها وامتحن ك يههراً ممهها صههور

فيها ورسم عليها من الكتابههة والصههور، قههال: رأيههت فهه" بعههض البرابهه" كتابههاً تدبرتههه، فههإذا هههو 

احفروا العبيد المعتقين، وااحدائ المغترين والجند المتعبدين، والنبط المسههتعربين قههال: ورأيههت 

ته فإذا فيه يقدر المقدور والقضاء يضحك وزعههم أنههه رأق فهه" آوههره كت  ابههة ف" بعضها كتاب  تدب رط

وتبينها بذلك القلم ااول فوجدها: تُدَلر ُبالنجوم ولمسَت تَدطري  وَر  النجم يفعُل مهها يريههد وكانههت 

َجة بالنظر ف" أحكههام النجههوم مواظبههة علههى معرفههة أسههرار  هذه اامة الت" أتخذَر هذه البراب" لهف

، ولم تقطههك بهه ن الطبيعة، وكان عندها مما ولت عليه أحكام النجوم أن طوفان  سيكون ف" اار 

ذلك الطوفان ما هو: أنار ت ت" على اار  فتحههرق مهها عليههها، أو مههاء فيغرقههها، أو سههيف يبيههد 

أهلههها. فخافههت ولههور العلههوم وفناءههها بفنههاء أهلههها، فاتخههذر هههذه البرابهه"، ) المعابههد و اآللههار 

لههت بنيانههها الفرعونية(واحدها بربا، ورسمت فيها علومها مههن الصههور والتماليههل والكتابههة، وجع

نوعين: طين ، وحجر أو فرزر ما يبنى بالطين مما يبنى بالحجر، وقالههت: إن كههان هههذا الطوفههان 

http://al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=224&CID=1
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ناراً استحجر ما يبنى من الطههين وانحههرق، وبقيههت هههذه العلههوم، وإن كههان الطوفههان الههوارو مههاء 

اَل ا لنوعين مهها هههو أذه  ما يبنى بالطين، ويبقى ما يبنى بالحجارة، وإن كان الطوفان سيفاً بق" كف

كان قبل الطوفان، وقيل: إن ذلك كان بعههد   -وهللا أعلم  -بالطين وما هو بالحجر، وهذا على ما قيل

الطوفان ان الطوفان الذي كانوا يرقبونه ولم يتيقنوا أنار هو أم ماء أم سيف، كان سيفاً أتى علههى 

رأق أن ذلههك الطوفههان  جميك أهل مصر من أمة غَيتها وملك نزل عليها ف باو أهلههها ومههنهم مههن

كان وباًء عم أهلها ومصداق ذلك ما يوجد ببالو تني  من التالل المنضدة من النههاس مههن صههغير 

وكبير، وذكر وأن ى، كالجبال العظام، وه" المعروفة ببالو تنههي  مههن أر  مصههر بهه ب" الكههوم 

عههك وما يوجد ببالو مصر وصعيدها من الناس المنكسين بعضهم علههى بعههض فهه" كهههوف وموا

ك يرة من اار  ال يدرق من أي اامم هم، فال النصههارق تخبههر عههنهم أنهههم مههن أسههالفهم، وال 

-360و 1مههرو  الههذه    -اليهوو تقول عنهم إنهم من أواللهم، وال المسلمون يدرون َمنط هههم 

361.] 

ومن هتا يتبين لنا أن المصههريون ورلههوا صههحف إوريهه  عليههه السههالم ولههذلك علمههوا أن هالكههاً 

دئ للعالم وال يدرون أهو  طوفان ماء أم نار وهذه العلوم الغريبة قيههل أن صههاحبها ورالههدها سيح 

ااول هو سيدنا إوري  عليه السههالم  يقههول المقريههزي فهه" وططههه : ]وقههال صههاعد اللغههوي فهه" 

قبل الطوفههان إنمهها صههدرر عههن هههرم  ااّول  إن جميك العلوم الت" ظهرر :كتا  طبقار اامم

الجواهر العلويههة والحركههار النجوميههة وهههو  د مصر ااعلى وهو أّول من تكلم ف"الساكن بصعي 

وأّول من نظههر فهه" علههم الطهه  وألههف اهههل زمانههه قصههالد  أّول من ابتنى الهياكل ومجد ّللّا فيها

إنه أّول من أنذر بالطوفان ورأق أن آفة سههماوية  :والسماوية وقالوا موزونة ف" ااشياء اارعية

الماء والنار فخاف ذههها  العلههم وانههدراس الصههنالك فبنههى ااهههرام والبرابهه"    منتصي  اار

مصر ااعلى وصههّور فيههها جميههك الصههنالك واآلالر ورسههم فيههها صههفار العلههوم  الت" ف" صعيد

 إوري  عليههه :تخليدها لمن بعده وويفة أن يذه  رسمها من العالم وهرم  هذا هو  حرًصا على

 [ 1عتبار  المواع  واإل .السالم

ونعتقد أن هذه بقايا علمه عليه السالم الت" ورلها الفراعنة وبهذا العلم الدقيي المحير يبنههى الهههرم 

ااكبر لذلك تضعه ) عاو اآلورة ( أمريكا اليوم شعاراً لها على عملتههها فئههة الواحههد ووالر.وكههان 

وا مههدناً وقههرق ال يههدولها من تقدم هؤالء وسعة علومهم كما بين المسعووي ف" تاريخه ] أنهههم بنهه 

َرق وإنطاكية، ) وهذه مدناً تخضههك لحكههم مصههر  عقر  وال حية، م ل مدينة حمس وَمعَرة وبُصط

ف" هذا الوقت وتدول ف" جغرافيتها وتحت سيطرتها ( وقد كان ببالو إنطاكية، إذا أوههر  إنسههان 

مههن ذلههك شهه"ء، إلههى أن   يده وار  السور وقك عليها البي، فإذا جذبها إلى واول لم يبي على يههده

كسر عموو من الروام ف" بعض المواعك بها، ف صي  ف" أعاله ُحيُّ من نحههاس فهه" واولههه بههي 

حتى صههار البههي فهه" وقتنهها   -أو على الفور من ذلك  -مصور من نحاس نحو كف، فما مضت أيام

هذا يعم ااك ههر مههن وهههرهم، وهههذا حجههر المغنههاطي  يجههذ  الحديههد، ولقههد رأيههت بمصههر حيههة 

ورة من حديد أو نحاس توعك على ش"ء ويُدطنى منها حجر المغناطي  فتحههدئ فيههها حركههة مص

تباعد منه، وحجر المغناطي  إذا أصابته رالحة ال وم بطل فعله ف" الحديد واذا غسل بَهه"ء مههن 

الخل أو ناله ش"ء من عسل النحل عاو إلى فعله ااول من جذ  الحديد، وللمغناطي  ف" الحديههد 

غير ما ذكرنهها كههالحجر المههاو للههدم، وهللا عههز وجههل قههد اسههت لر بعلههم ااشههياء،   وواو عجيبة

وأظهر للعباو ما شاء ما لهم فيه الصالح على قدر الوقت وحاجتهم فيه إليه وأشياء است لر بعلمههها 

لم يظهرها لخلقه. فال تقف العقول َعلَى كنهها، وكما يجمك بههين أشههياء فيحههدئ الجتماعههها معنههى 
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كما يحدئ من ماء العفس والزا  عند االجتماع من شدة السههواو، وكحههدوئ جههوهر هو غيرها،  

الزجا  عند جمعنا بين الرمل والمغنيسيا والقلى عند الطبخ والسبك لههذلك، وكههذلك لههو جمههك بههين 

ماء القل" وماء المرتك وهو المرواسنز ور  الحارئ مههن مزاجيهمهها كالزبههد بياعههاً، وإذا مههز  

  ور  من مزاجيهما لون أحمر كالعصفر، وكجمعنا فهه" النتهها  بههين الفههرس ماء القل" بماء الزا

اان ى والحمار فتحدئ بغالً، ولو نههتز وابههة علههى أتههان لخههر  منههها بغههل أفطهه  ذو وبهه  ووههها 

للمسعووي[. وهنا ي بههت المسههعووي أن المسهه لة ليسههت وهههم   1ومرو  الذه     -يسمى الكوون.

والمخلوقههار ولَههدة فهمهههم اوترعههوا هههذه المخترعههار   ووجل بقدر ماهو فهم لخههواو المعههاون

تماماً كما فعل اآلن الدكتور زويل واكتَف  علوماً عجزر البَرية مجتمعههة اآلن عههن الوصههول 

إليها  وما هذا إال بروح من آل بيت النبوة ومصر فال تنسى أن سيدنا يوسف كان مخترع للسههاعة 

سالم أول من وط  الخيل وسخرها للركو  وواووو الرملية ومقياس النيل وجده إسماعيل عليه ال

ا  الً يههَ ا فَضههط نهه  ا وَاُوووَ مف دط آتَيطنههَ وهبه هللا تعالى تَكيل الحديد واوتراع الدروع منه قههال تعههالى }َولَقههَ

يدَ   بف" َمعَهُ َوالط يطَر َوأَلَن ا لَهُ الطَحدف َباُل أَّوف ابف   10سب   -جف لط سههَ رط { وقال تعههالى أيضههاً }أَنف اعطمههَ دّف غَاٍر َوقههَ

يٌر   َملُوا َصالفحاً إفّنف" بفَما تَعطَملُوَن َبصف وف َواعط {. وهنا نكون قد ألبتنا بالدليل علههى أن 11سب   -فف" الس رط

المصريين بناة ااهرام قد أووعوا فيها علومهم وبطالسم وعلوم وقيقة ورلوها عن إوريهه  النبهه" 

 عليه السالم .

 

 مصر :من تاائب الدنيا السبع في 

 

 :من العاائب السبع  بناء ارهرام أو هرم أىاديمون  

 :  هرم عاويمون قال عنه المقريزي

ا منههها تجههاه مدينههة الفسههطاط كانت عدة ااهرام لمانية عَر :يقال هرم أىاديمون:]  :لاللههة هرمههً

إن  :ويقههال أكبرها ووره ألفا ذراع وهو مربك ف" كل وجههه مههن وجوهههه ااربعههة ومسههمالة ذراع

بالههذه  وعلههى  الم مون لما فتحه وجد فيه حوًعا من حجر مغطى بلوح مههن روههام وهههو مملههوء

وأبحنا لمن يهدمه ف" ألههف سههنة  إن ا عمرنا هذا الهرم ف" ألف يوم :اللوح مكتو  بقلم ُعّرَ  فكان

 لمن يكسوه الحصر والحصههر أيسههر مههن والهدم أسهل من العمارة وكسونا جميعه بالديبا  وأبحنا

يصرف على الوصول إليه ف مر المهه مون أن  الديبا  وجعلنا ف" كل جهة من جهاته ما ال يقدر ما

  .الحو  من غير زياوة وال نقس يحس  ما صرف على النق  فبلغ قدر ما وجد ف"

كالدواة ففتح فههإذا فيههه جسههد  إنه وجد فيه صورة آوم" من حجر أوضر كالدهنز فيها طبي :ويقال

نصل سيف ال قيمة له وعند رأسههه  رع من ذه  مزين ب نواع الجواهر وعلى صدرهآومّ" عليه و

  .هذا وير من ورا  الذه   :وقال حجر من ياقور أحمر ف" قدر بيضة الدجاجة ف وذه الم مون

ا عنههد  أن  هذا الصنم ااوضر الذي وجدر الرمههة فيههه :وذكر بعض مؤرو" مصر لههم يههزل معلقههً

  .الهجرة ر إلى سنة إحدق عَرة وستمالة من سن"وار الملك بمدينة مص

  .وكان عند مدينة فرعون هرمان وعند ميدوم هرم وهذا آورها
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ناحيههة الجيههزة بيههت  وف" سنة تسك وسبعين وومسمالة من سن" الهجرة ظهر بتربههة بوصههير مههن

ع مههن وقروو وعفاو هرمي  ففتحه القاع" ابن الَهر زوري وأوذ منه أشياء من جملتها كبا 

  .حجر بازهر وقوارير من وهنز وأصنام من نحاس

منهمهها أربعمالههة ذراع  من عجي  البنيان أن الهرمين بمصر سمك كههل واحههد :وقال ابن ورواذبه

عههر  أربعمالههة ذراع  وكلما ارتفك وق وهمهها مههن روههام ومرمههر والطههول أربعمالههة ذراع فهه"

إنهه" بنيتهمهها فمههن يههدّع"  :ومكتو  عليهماباليد كل سحر وكل عجي  من الط   :مكتو  عليهما

  .فإذا ورا  الدنيا ال يف" بهدمهما قّوة ف" ملكه فليهدمهما فإن الهدم أيسر من البناء فاعتبر ذلك

ااشههكال فلههي  لههها بغيرههها  قد انفههرور مصههر بهههذه :وقال ف" كتا  عجال  البنيان عن ااهرام

أن مكارم أهلها قههد أعههدّتهما للتكههرم  ين ويحسبهما القابلتم ال يظنهما الناظر للديار المصرية نهد

عن عجالبها يُظّن أنه حدي  ورافة وقههد أك ههر  ابلوجين تراهما العين على بعد المسافة وإذا حدلت

وه" ك يرة العدو جدًّا وكلّها ببههّر الجيههزة علههى سههمت  الناس ف" ذكر ااهرام ووصفها ومساحتها

افة لاللههة أيههام وفهه" بوصههير منههها شهه"ء ك يههر وبعضههها كبههار مسهه  مصر القديمة تمتدّ نحههًوا مههن

وبعضها لبن وأك رها حجر وبعضها مدر  وأك رها مخروط وقههد  وبعضها صغار وبعضها طين

ك ير كلها صغار ُهدمت ف" زمن السلطان صالح الدين يوسف بن أيههو   عدو :كان منها بالجيزة

ها وبنى بها القناطر فهه" الجيههزة وقههد بقهه" مههن بهاء الدين قراقو  أوذ حجارت  :على يد الطواش"

 .المهدومة تَلها هذه ااهرام

  وأّماااهرام المتحدّئ عنها 

وبينههها مسههافار ك يههرة  لاللة أهرام موعههوعة علههى وههط مسههتقيم بههالجيزة قبالههة الفسههطاط :فه"

نيههان بالحجههارة وهما متقاربان ومب  وزوايا متقابلة نحو الَرف والنان عظيمان جدًّا ف" قدر واحد

مبنّ" بحجارة الصّوان ااحمر المههنقط الَههديد  فصغير عنهما نحو الربك لكنه :البيض وأما ال ال 

الحديد إال ف" الزمان الطويل وتجده صغيًرا بالقياس إلههى ذينههك  القّوة والصالبة وال يكاو يؤلر فيه

  .بالنظر هالك مرآه وَحير النظر ف" ت مله فإذا أتيت إليه وأفروته

على ممّر اايام ال بل  وقد سلك ف" بناء ااهرام طريي عجي  من الَكل واإلتقان ولذلك صبرر

الَههريفة قههد اسههتهلكت فيههها والعقههول  على ممّرها صبر الزمان فإنك إذا ت ملتها وجههدر ااذهههان

ر أفاعت عليها أشرف مهها عنههدها والملكهها الصافية قد أفرغت عليها مجهووها واانف  النيرة قد

إمكانها حتى أنها تكاو تحدئ عن قّوة قومها وتخبر  الهندسية قد أورجتها إلى الفعل م ااًل ف" غاية

وأذهانهم وتترجم عن سيرهم وأوبارهم وذلك أن وعههعها علههى  عن سيرتهم وتنطي عن علومهم

  .مربعة وينته" إلى نقطة شكل مخروط ويبتدئ من قاعدة

ويتواقههك علههى ذاتههه  ز لقله ف" وسههطه يتسههاند علههى نفسهههأن مرك :ومن وواو الَكل المخروط

  .ويتحامل بعضه على بعض ولي  له جهة أورق يتساقط عليها

الههريح تنكسههر  ومن عجي  وععه أنههه شههكل مربههك قههد قوبههل بزوايهها مههها  الريههاح ااربههك فههإن

  .سورتها عند مسامتتها الزاوية وليست كذلك عندما تلق" السطح
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بالههذراع السههوواء وينقطههك  ن  قاعدة كههل مههن الهههرمين العظيمههين أربعمالههة ذراعأ :وذكر المساح

أن بعض الرماة رمههى سهههًما  المخروط ف" أعاله عند سطح مساحته عَرة أذرع ف" م لها وذكر

أن  ذرع سههطحها أحههد عَههر  ف" قطر أحدهما وف" سمكه فسقط السهم وون نصف المسافة وذكههر

يفضهه" بهههم إلههى مسههالك عههيقة  ين الهههرمين مههدول يلجههه النههاسذراًعا بذراع اليد وف" أحههد هههذ

يلجه وإن  أناًسا ك يرين لهم غرام بههه  وأسرا  متنافذة وآبار ومهالك وغير ذلك على ما يحكيه من

  .ينتهوا إلى ما يعجزون عن سلوكه وتحيل فيه فيتوغلون ف" أعماقه وال بدّ أن

مربك فيه ناوس من حجههر  لى أعاله فيوجد فيه بيتوأما المسلوك المطروق ك يًرا فزالقة تفض" إ

صاوف اتفاقًا وذكههر أن المهه مون  وهذا المدول لي  هو البا  ف" أصل البناء إنما هو منقو  نقًبا

  .فتحه

ما شاهدوه وإنه مملههوء  وحكى من ووله وصعد إلى البيت الذي ف" أعاله فلما نزلوا حدّلوا بعظيم

وروازن نحههو أعههاله ك نههها  حتى تكههون قههدر الحمههام وفيههه طاقههار بالخفافيش وأبوالها وتعظم فيه

مههن عَههرة أذرع إلههى  :منههها عملت مسالك للههريح ومنافههذ للضههوء بحجههارة جافيههة طههول الحجههر

  .ذلك عَرين ذراًعا وسمكه من ذراعين إلى لاللة أذرع وعرعه نحو 

منههه بحيهه  ال  أصههحوالعج  كل العج  من وعك الحجر على الحجر بهندام لي  فهه" اإلمكههان 

ما هو وال صفته وعلههى  نجد بينهما مدول إبرة وال ولل شعرة وبينهما طين لونه الزرقة ال يُدرق

مصههر مههن يههزعم أنههه سههمك مههن  تلك الحجارة كتابار بالقلم القديم المجهول الذي لم يوجههد بههديار

عَههرة آالف صههحف لكانههت قههدر  يعرفه وهذه الكتابار ك يرة جههدًّا حتههى لههو نقههل مهها عليههها إلههى

الهههرمين قبههر أعههاويمون واآلوههر  أن أحد هههذين :صحيفة وقرأر ف" بعض كت  الصابئة القَديمة

ه كههان يُحجههز إليهمهها  قبر هرم  ويزعمون أنهما بيتان عظيمان وأن أعاويمون أقههدم وأعظههم وإنهه 

 [.36/و1المواع  واإلعتبار   -.ويُهدق إليهما من أقطار البالو

لَاهي الضخم ف" مراقبة حركة الكواك  والنجوم وفيههه واللههة علههى تسههخير واستخدم هذا البناء ا

شع  وإذالله كهه" يكههون طوعههاً لهههوق كههل حههاكم ووليههل علههى قهههر اامههم والممالههك والَههعو  

ووضوعها لحكم الفرو المطلي والتجبر من قوم قال تعالى فيهم } فنقبوا ف" الالو هل من محيس 

عن هذه ااهرام و قصههة بنالههها ك عجوبههة مههن عجالهه  الههدهور { وسنبينه ف" حينه إن شاء هللا و 

يقههول المسههعووي فهه" تاريخههه :] وااهههرام وطولههها عظههيم، وبنيانههها عجيهه ، عليههها أنههواع مههن 

الكتابار ب قالم اامم السالفة، والممالك الدالرة، ال يحرق ما تلك الكتابة وال مهها المههراو بههها، وقههد 

مقدار ارتفاع ذهابها ف" الجو نحههو مههن أربعمالههة ذراع، أو ك ههر، قال َمنط عنى بتقدير ذرعها: إن 

وكلما عال به الصعداء وق ذلك، والعر  نحو ما وصفنا، عليها من الرسوم ما ذكرنا، وإن ذلههك 

علوم ووواو وسحر وأسرار للطبيعههة، وإن مههن تلههك الكتابههة مكتههو : أنهها بنيناههها فمههن يههدعى 

وانتهاءنا من السلطان فليهدمها، وليزل رسههمها. فههإن الهههدم   موازنتنا ف" الملك وبلوغنا ف" القدرة

سههالم شههرع فهه" هههدم  أيسر من البناء، والتفريي أيسر من الت ليف، وقههد ذكههر أن بعههض ملههوك اإلف

مههرو  -بعضها فإذا ورا  مصر وغيرها من اار  ال يف" بقلعها، وه" من الحجههر والروههام،

 [.362-361و 1الذه   
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للسيد هاشم البحران" عههن هههذه ااهههرام العجيبههة ]عههن عبههدهللا بههن زيههد   وورو ف" تفسير البرهان

يقههول : حكههى أبوالقاسههم محمههد بههن القاسههم   -رعهه" هللا عنههه    -الَعران" من ولد عماربن ياسههر  

البصري أن أبا الحسن حماوويه بن أحمد بن طولههون كههان قههد فههتح عليههه مههن كنههوز مصههر مههالم 

ار عليههه لقاتههه وحاشههيته وبطانتههه  أن ال يتعههر  لهههدم يرزق أحد قبله ، فههاغري بههالهرمين ف شهه 

االهرام ، فإنه ماتعر  أحدلها فطال عمره فلز ف" ذلك ، وأمر ألفا من الفعلههة أن يطلبههوا البهها  

وكانوا يعملون سنة حواليه حتى عجروا وكلوا ، فلما هموا باالنصراف بعد االيههاس منههه وتههرك 

ذي يطلبونههه فلمهها بلغههوا آوههره وجههدوا بالطههة قالمههة مههن العمل وجدوا سربا فقد روا أنه البا  الهه 

مرمر فقدروا أنها البا  فاحتههالوا فيههها إلههى أن قلعوههها وأورجوههها ، فههإذا عليههها كتابههة يونانيههة ، 

فجمعوا حكمههاء مصههروعلماء ههها فلههم يهتههدوا لههها ، وكههان فهه" القههوم رجههل يعههرف بهه ب" عبههدهللا 

ل الب" الحسن حماوويه بن أحمد : أعرف ف" بلد الحبَة المدالن" أحد حفاظ  الدنيا وعلمالها ، فقا

اسقفا  قد عمر وأتى عليه لاللمالة وستون سنة يعرف هذا الخط ، وقد كان عزم علههى أن يعلمنيههه  

فلحرص" على علم العر  لم أقم عليه وهو باق . فكتهه  أبوالحسههن إلههى ملههك الحبَههة  يسهه له أن 

قد طعههن فهه" السههن وحطمههه الزمههان  وإنمهها يحفظههه هههذا يحمل هذا االسقف إليه ، ف جابه أن هذا  

الهواء ، و و عليه إن نقل إلى هواء آور وإقليم آورو لحقته  حركة وتع  ومَقة السفر أن يتلههف 

، وف" بقاله لنا شههرف وفههر  وسههكينة ، فههان كههان  لكههم شهه  يقههرأه أو يفسههره أو مسهه لة تسهه لونه 

لد " أسوان " من الصههعيد االعلههى ، وحملههت مههن فالكت  بذلك . فحملت البالطة ف" قار   إلى ب 

أسوان على العجلة إلى بالو الحبَة  وه" قريبة من أسوان ، فلما وصلت قرأها االسقف وفسرما 

فيها بالحبَية لم نقلت إلى العربية فاذا فيها مكتو  : " أنا الريان بن وومغ " فسئل أبوعبدهللا عن 

ملك يوسف عليه السالم واسههمه الريههان بههن وومههغ ، وقههد   الريان  من هو و قال : هو والد العزيز

كان عمر العزيز سبعمالة سنة وعمر الريان والده ألف وسبعمالة سنة وعمر وومههغ لاللههة  آالف 

 سنة . فإذا فيها :  

" أنا الريان بن وومغ ، ورجت ف" طل  علم النيل ، العلم فيضه ومنبعه إذ كنههت  أرق مغيضههه 

أربعة آالف ألف رجل ، فسههرر لمههانين  سههنة إلههى أن انتهيههت إلههى فخرجت ومع" ممن صحبت  

الظلمار والبحر المحيط بالدنيا ، وفرأيت النيل يقطك البحرالمحيط ويعبر فيههه ولههم يكههن لههه منفههذ 

وتماور أصحاب" وبقيت ف" أربعة آالف رجل  فخَيت على ملكهه" فرجعههت إلههى مصههرو بنيههت 

 ما  كنوزي وذوالري ، وقلت ف" ذلك شعرا :  االهرام والبراب" وبنيت الهرمين وأووعته

 وأورك علم" بعض ماهو كالن * وال علم ل" بالغي  وهللا أعلم  

 وأتقنت ما حاولت إتقان صنعه * وأحكمته وهللا أقوق وأحكم   

 وحاولت علم النيل من بدء فيضه * ف عجزن" والمرء بالعجز ملجم  

 وجيش عرمرم    لمانين شاهورا قطعت مسالحا * وحول" بنو حجر

 إلى أن قطعت الجن واالن  كلهم * وعارعن" لز من البحرمظلم  

 ف يقنت أن ال منفذا بعد منزل" * لذي هيئة بعدي والمتقدم   

 فإبت إلى ملك" وأرسيت ناويا * بمصر وال االيام بؤس وأنعم  

 أنا صاح  االهرام ف" مصركلها * وبان" برابيها بهاو المقدم   

 كف" وحكمت" * على الدهر ال تبلى والتتهدم  تركت بها آلار 

 وفيها كنوز جمة وعجال  * وللدهر أمر مرة وتهجم   

 سيفتح أقفال" ويبدي عجالب" * ول" لرب" آور الدهر يسجم     
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 ب كناف بيت هللا تبدو اموره * والبد أن يعلو ويسمو به السم  

   لمان وتسك والنتان وأربك * وتسعون اورق من قتيل وملجم  

 ومن بعد هذا كر تسعون تسعة * * وتلك البراب" تستخر وتهدم   

 وتبدق كنوزي كلها غير أنن" * * أرق كل هذا أن يفرقه الدم  

 رمزر مقال" ف" صخور قطعتها * * ستفنى وأفنى بعدها لم اعدم 

حمههد فحينئذ قال أبوالحسن حماوويه بن أحمد : هذا ش  لي  الحههد فيههها حيلههة إال القههالم  مههن آل م

عليهم السالم ورور البالطة مكانها كما كانت . لم إن أبا الحسن بعد ذلك  بسنة قتله طاهر الخاوم 

 على فراشه وهو سكران ، ومن ذلك الوقت عرف وبر الهرمين  

البرهههان فهه" تفسههير القههرآن للسههيد   -ومن بناهما . فهذا أصح ما يقال ف" وبر النيههل والهههرمين .  

و   236مههن و    53تفسير سورة يوسف& بحار االنوار مجلد:     253و  2هاشم البحران"  

245.] 

وقرآنياً يرجخ القرآن أن فرعون موسى هو البان" لإلهرامههار الطيبنيههة  وههه" إهرامههار قزميههة 

ُت  ا َعلفمههط َ ُ مههَ ا الطمههَ ا أَيُّهههَ ُن يههَ َعوط بنيت إلى جوار الهرم ااكبر الحجري وذلك لقوله تعالى }َوقَاَل ففرط

ى لَُكم ّمف  هف ُموسههَ ى إفلههَ ُك إفلههَ " أَط لههف حاً ل عَلههّف رط عَل لّف" صههَ ينف فَاجط قفدط لف" َيا َهاَماُن َعلَى الّطف ي فَ َوط نط إفلٍَه َغيطرف

بفيَن   َن الطَكاذف {وهذا الصرح على الطههين ومههن الطههين المتحجههر ليعلههوا 38القصس  -َوإفّنف" َاَُظنُّهُ مف

موسى لعنه هللا وأمهها الهههرم الحجههري ااكبههر هههو هههرم قههوم   بهذا البناء إلى السماء ليطلك إلى إله

أسبي على فرعون موسلى بآالف السنين وهو هرم قوم عاو انهم من أصحا  الحجر الذين قههال 

تعالى فيهم مبيناً أنها أمم استخدمت الججارة لتكون لها حجراً ومانعاً ف" حضههاراتهم وهههؤالء هههم 

مط قوم عاو ولموو وفرعون قال تعالى فيه " لههَ اوف ال تههف مههَ اٍوإفَرَم ذَارف الطعف َك بفعههَ َل َربههُّ َف فَعههَ م } أَلَمط تََر َكيههط

يَن طَ  ذف تهَهاوف الهه  َوط ي ااط َن ذف وط عههَ الطَواوف َوففرط َر بههف خط ابُوا الصهه  يَن جههَ لَيط مف طلَُها فف" الطبفاَلوف َولَُمووَ ال ذف " يُخط ا فههف وط غههَ

الفجههر{ وهههذه كلههها أمههم اسههتخدمت الحجههارة فهه" حضههارتها وأوتههاو   -وَ  الطبفاَلوف فَ َكط َُروا ففيَها الطفََسا

فرعون هى اإلهرامههار التهه" علههى شههكل جبههال مدببههة القمههة وذلههك لههوروو هههذا الفهه  فهه" قولههه 

تَاواً   َباَل أَوط { وعلى ذلك أمههة عههاو أمههة قبههل الفههراعين بنههت اإلهرامههار وفيههها 7النب   -تعالى}َوالطجف

ومك انقرا  اإليمان وشيرع الكفر كمهها قههال تعههالى  ري  عليه السالمأسرار من علوم نب" هللا إو

لفيَن   َو  { ومك عاللهم اهتموا بهه مور الههدنيا وتركههوا الههدين 71الصافار  -}َولَقَدط َعل  قَبطلَُهمط أَكط َُر ااط

لههى والتوحيد والوالية هلل الحي فعملوا بعلم الهيئة والسحر والكهانة ونيت هذه ااهرام للسههيطرة ع

الخلي وبيان أنهم  ااقوق ف" العالم وتركههوا الحههالل والحههرام فعبههدوا الرجههال لههم ااصههنام وبههدأ 

اإلنتقام اإلاله" من مصر بخرو  إستعمار وووول آور لما أوركوا أهمية هذا البلد وقوته الخفيههة 

ن أمههم قبلههه الت" أووعها هللا تبارك و تعالى بها .وقد بنى ذو القرنين مدينههة اإلسههكندرية بههوح" مهه 

كالعاوة ف" تدبر امور الدولة ووراسة أوطاء اامم  من قبل يقههول المسههعووي ]ذكههر جماعههة مههن 

أهل العلم أن اإلسكندر المقدون" لما استقام ملكههه فهه" بههالوه سههار يختههار أرعههاً صههحيحة الهههواء 

وعمدأ   والتربة والماء، حتى انتهى إلى موعك اإلسكندرية ف صا  ف" موععها آلار بنيان عظيم

َندف  وهههو القلههم ااول مههن  -ك يرة من الروام، وف" وسطها عموو عظههيم عليههه مكتههو  بههالقلم الُمسههط

أنا شداو بن عههاو بههن شههداو بههن عههاو، شههدور بسههاعدق الههبالو، وقطعههت   -أقالم حمير وملوك عاو

بالو، عظيم العماو، من الجبال وااطواو، وأنا بنيت إرم ذار العماو، التهه" لههم يخلههي م لههها فهه" الهه 

وأرور أن أبن" ههنا كإرم، وأنقل إليها كل ف" إقدام وكرم، من جميههك العَههالر واامههم، وذلههك إذ 

ال ووف وال هرم، وال اهتمام وال سقم، ف صابن" ما أعجلن"، وعما أرور قطعن" مههك وقههوع مهها 



 61 

أطال هم" وَشَجنف"، وقل نوم" وسكن"، فارتحلههت بههاام  عههن واري ال لقهههر ملههك جبههار، وال 

غَار، ولكههن لتمههام المقههدار، وانقطههاع االههار، ل رار، وال عههن رهبههة وال عههن صههَ خههوف جههيش جههَ

وسلطان العزيز الجبار، فمن رأق ألري، وعرف وبري، وطول عمري، وَنفههاذ بصههري، وشههدة 

ل". وكههالم ك يههر  حفري، فال يغتر بالدنيا بعدي، فإنها غرارة ت وذ منك ما تعط"، وتسترجك ما تُوف

ي فناء ال   [.370و 1مرو  الذه     -دنيا ويمنك من االغترار بها والسكون إليها.يُرف

وعن نهايته هنا كانت باإلسكندرية وليالً على أنه بنى عمد شاهقة ف" حياته وهى آيار قال تعههالى 

 –فيها } أتبنون بكل ريك آية تعب ون وتتخذون مصانك لعلكم تخلدون وإذا بطَتم بطَتم جبههارين  

هنا البناء العال" وف" هذه اازمان ال يوجد أعلى من إهرامار الجيزة الحجريههة الَعراء{ واآلية  

 والت" كانوا يستخدمها اصحا  الحجر ف" البناء كما بينا  وكان ذلك بمصر بينا.

 

 :من تاائب الدنيا السبع    بناء اإلس ندرية والمنار 

 

نا بما رآه من آلههار قههوم عههاو وبعلههم وأما عن بناء مدينة اإلسكندرية فكان بت لر ذو القرنين كما بي  

لدن" وهبه هللا تعالى إياه بنيت اإلسكندرية به يقههول المسههعووي: ]ونههزل اإلسههكندر متفكههراً يتههدبر 

هذا الكالم ويعتبره، لم بع  فحَر الصناع من البالو،. ووط ااساس، وجعههل طولههها وعرعههها 

أنواع الروام. وأنواع المرمر وااحجههار،   أمياالً، وحَد إليها العمد والروام، وأتته المراك  فيها

من جزيرة صقلية، وبالو إفريقية، وإقههريطش، وأقاصهه" بحههر الههروم ممهها يلهه" مصههبه مههن بحههر 

أوقيانوس، وحمل إليه أيضاً من جزيرة روع  وه" جزيرة مقابلة لإلسههكندرية علههى ليلههة منههها 

فرنجة، وهههذه الجزيههرة فهه" وقتنهها هههذ ا، وهههو صههنة النتههين ولالنههين ف" البحر، وه" أول بالو اإلف

ولل مالههة، وار صههناعة لههم لههروم، وبههها تنَهه  المراكهه  الحربيههة، وفيههها ولههي ك يههر مههن الههروم، 

َر اإلسههكندر  يُر وت سر وتسههب". وأمههَ ومراكبهم تطرق بالو اإلسكندرية وغيرها من بالو مصر فتُغف

ل علههى كههل قطعههة مههن الفعَلة والصناع أن يدوروا بما رسم لهههم مههن أسههاس سههور المدينههة، وجعهه 

اار  وَبة قالمة، وجعل من الخَبة إلى الخَبة حباالً منوطة بعضها ببعض، وأوصل جميههك 

ذلك بعموو من الروام، وكان أمام مضههربه، وعلههي علههى العمههوو جرسههاً عظيمههاً مصههوتاً، وأمههر 

الين والفعَلههة والصههناع أنهههم إذا سههمعوا صههور ذلههك الجههرس وتح  ركههت الناس والقُؤام علههى الَبنههَ

الحبال وقد علي على كل قطعة منها جرساً صغيراً حرصوا على أن يضعوا أساس المدينههة وفعههة 

واحدة من سالر أقطارها، وأح  اإلسكندر أن يجعلف ذلك ف" وقت يختاره ف" طالك سعيد، فخفههي 

نةٌ ف" حال ارتقابه الوقَت المحمووَ الم ووذَ فيههه الطههالُك، فجههاء غهه  را  اإلسكندر برأسه وأوذته سف

فجل  على حبل الجرس الكبير الههذي فههوق العمههوو فحركههه، ووههر  صههور الجههرس وتحركههت 

الحبال، ووفقت ما عليها مههن ااجههراس الصههغار، وكههان ذلههك معمههوالً بحركههار فلسههفية، وحيههل 

حكمية، فلما رأق الصههناع تحههرك تلههك الحبههال وسههمعوا تلههك ااصههوار وعههعوا ااسههاس وفعههة 

ميد والتقههدي ، فاسههتيق  اإلسههكندر مههن َرقطدتههه وسهه ل عههن الخبههر، واحدة، وارتفك الضجيز بالتح 

ف وبر بذلك، فعج  وقال: أرور امرأَ وأراو هللا غيره، وي بى هللا إال ما يريد، أرور طول بقالههها، 

وأراو هللا سههرعة فنالههها وورابههها وتههداول الملههوك إياههها........ وكههان بنههاء اإلسههكندرية طبقههار، 

عليها وور المدينة، يسير تحتههها الفههارس وبيههده رمههح ال يضههيي بههه حتههى   وتحتها قناطر مقنطرة،

يدور جميك تلك اازا  والقناطر الت" تحت المدينههة، وقههد عمههل لتلههك العقههوو واالزا  مخههاريي، 

وتنفسار للضياء، ومنافذ للهواء.قد كانت اإلسكندرية تض"ء بالليههل بغيههر مصههباح، لَههدة بيهها  
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وشوارعها وأزقتها مقنطرة بها لئال يصي  أهلها شهه"ٌء مههن لمطههر، الروام و المرمر، وأسواقها  

وقد كان عليها سبعة أسوار من أنواع الحجارة المختلفة ألوانههها، بينههها ونههاوق، وبههين كههل ونههدق 

وسور فصالن، وربما علي على المدينة شقاق الحرير ااوضر. الوتطاف بيا  الروام أبصار 

علههى، زعههم  -ا، وسههكنها أهلههها، كانههت آفههار البحههر وسههكانهالناس لَدة بياعه.فلما أحكههم بناؤههه 

وباريون من المصريين واالسكندريين تختطف بالليل أهل هههذه لمدينههة، فيصههبحون وقههد فقههد   -اإلف

 منهم العدو الك ير.

ولما علم اإلسكندر بذلك اتخذ الطلسمار على أعمدة هناك تههدعى المسههال، وههه" باقيههة إلههى هههذه 

َوة وطول كل واحد منها لمههانون ذراعههاً، علههى الغاية، وكل واحد من ه ذه ااعمدة على هيئة الس رط

عمد من نحاس وجعل تحتها صورأ وأشكاالً وكتابة، وذلك عند انخفا  ورجة من ورجار الفلك 

وقربها من هذا العالم، وعند أصحا  الطلسمار من المنجمين والفلكيين أنه إذا ارتفههك مههن الفلههك 

مدة يذكرونها من السنين نحو سههتمالة سههنة نهه ت" فهه" هههذا العههالم فعههل ورجة وانخفض أورق ف" 

الطلسمار النافعة المانعة والدافعة، وقد ذكر هذا جماعة من أصحا  الزيجار والنجوم وغيههرهم 

من مصنف" الكت  ف" هذا المعنى، ولهم ف" ذلك سر من أسرار الفلك لي  كتابنا هذا موععاً له، 

لك للطف قوق الطبالك التام وغير ذلك مما قالههه النههاس، ومهها ذكرنهها ولغيرهم ممن ذه  إلى أن ذ

علماء المنجمين والفلكيين، كهه   معَههر البلخهه"،  -من عر  الفلك فموجوو ف" كت  من ت ور من

والخوارزم"، ومحمد بن ك ير الفرغههان"، ومهها شههاء هللا، وحههبش، واليزيههدي، ومحمههد بههن جههابر 

 -قرة، وغير هؤالء ممن تكلم ف" علوم هي ر الفلههك والنجههوم.  البُتان" ف" زيجه الكبير، ولابت بن

[. وهنا تستنتز لماذا صنك سيدنا واووو وسليمان  عليهما السالم 373-372و  1مرو  الذه   

يههَ   َحارف ن م  اُء مههف ا َيَههَ هُ مههَ التماليل وذلك للسيطرة على الَههياطين وسههجنهم قههال تعههالى}يَعطَملُوَن لههَ

فَانٍ  ُكوُر    َوتََمالفيَل َوجف َي الَهه  اوف بههَ نط عف كطراً َوقَلفيههٌل مههّف وا آَل وَاُوووَ شههُ َملههُ َياٍر اعط اسههف  -َكالطَجَوا ف َوقُدُوٍر ر 

{. ولذلك هنا يبرئ هللا تعههالى سههليمان قههالالً } ومهها كفههر سههليمان ولكههن الَههياطين كفههروا 13سب 

 ة{.البقر  -يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هارور ومارور

ولما بنيت اإلسكندرية وشيدر كت  ذو القرنين علههى أبوابههها ]هههذه اإلسههكندرية، أرور أن أبنيههها 

على الفالح والنجاح واليمن والسعاوة والسرور وال بار ف" الدهور، فلما يههرو البههاري عههز وجههل 

ا، ملك السموار واار  ومفن" اامم أن نبنيها كذلك، فبنيتها وأحكمت بنيانههها، وشههيدر سههوره

وآتان" ّللّا من كل ش"ء علماً وحكماً، وسهل ل" وجوه ااسبا ، فلم يتعذر عل" شهه"ء فهه" العههالم 

مما أروته، وال امتنك عن" شرء مما طلبته، لطف  مههن هللا عههز وجههل، وصههنعاً بهه"، وصههالحاً لهه" 

ولعبههاوي مههن أهههل عصههري، والحمههد ّلّل ر  العههالمين، ال إلههه إال هللاّ ر  كههل شهه"ء. ورسههم 

كندر بعد هذه الكتابة كل ما يحدئ ببلده من ااحدائ بعده ف" مسههتقبل الزمههان: مههن اآلفههار، اإلس

 [. 373و 1مرو  الذه    -والعمران، والخرا ، وما يؤول إليه إلى وقت وُلور العالم 

ومن هنا علمنا أن مصر مازال بها من أسرار العالم ماال يعرفه أحههد وهههى أسههرار مخبئههة إلمههام 

عليه السالم يستخرجها فيحكم بها العالم ان بها أسراًر عجيبة غريبة وهذا هو سههب  آور الزمان  

نهم البع ار التاريخية للبح  عن آلار مصههر والتهه" جعلتههها هيئههة اامههم المتحههدة مههن المحميههار 

 االرية الت" تخس ترائ العالم .

و القرنين ف" هههذا الزمههان وعن هذه المدينة والتقدم العلم" التكنولوج" للمصريين المسلمين مك ذ

كما بين المسههعووي أن ووا  البحههر كانههت تخطههف المصههريين باإلسههكندرية فمههاذا فعههل هنهها ذو 

القرنين و:يقول المسعووي :]وإن اإلسكندرية لما أحكم بنيانها وألبههت أساسههها وجههن الليههل علههيهم 
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بح: هههذا بههدء ورجت ووا  من البحر ف تت علههى جميههك ذلههك البنيههان، فقههال اإلسههكندر حههين أصهه 

الخرا  ف" عمارتها، وتحقي مراو الباري ف" زوالها، وتطير من فعههل الههدوا ، فلههم يههزل البنههاُء 

يُ نَى ف" كل يوم ويحكم، :يوكل به من يمنك الدوا  إذا ورجت من البحر، فيصبحون وقد أوههر  

ة تنفك ف" وفههك البنيان، فقلي اإلسكندر لذلك، وراعه ما رأق، ف قبل يفكر ما الذي يصنك، وأي حيل

ااذية عن المدينة، فسنحت له الحيلة ف" ليلته عند ولوته بنفسه وإيراوه اامور وإصههدارها، فلمهها 

أصبح وعا بالصناع فاتخذوا له تابوتاً من الخَ  طوله عَرة أذرع ف" عر  وم ،، وجعلههت 

ار والزفههت فيه جامار من الزجا  قد أحاط بها وَ  التابور باسههتدارتها، وقههد أمسههك ذلههك بالقهه 

وغيره من ااطلية الدافعة للماء، حذراً من ووههول المههاء إلههى التههابور، وقههد جعههل فيههها مواعههك 

للحبال، ووول اإلسكندر ف" التابور هو ورجالن معه مههن كتابههه ممههن لههه علههم باتقههان التصههوير 

بمههركبين ومبالغة فيه وأمر أن تسد عليهم اابوا ، وأن تطلى بما ذكرنا من ااطلية، وأمر فهه ت"  

عظيمين، ف ورجا إلى لجة البحر، وعلههي علههى التههابور مههن أسههفل مهه قالر الرصههاو والحديههد 

والحجارة لتهوي بالتابور سفالً إذ كههان مههن شهه نه لمهها فيههه مههن الهههواء أن يطفههو فههوق المههاء وال 

يرس  ف" أسفله، وجعل التابور بين المركبين، ف لصقهما بخَ  بينهما لئال يفترقهها، وشههد حبههال 

لتابور إلى المركبين وَطؤَل حباله، فغاو التابور حتى انتهههى إلههى قههرار البحههر، فنظههروا إلههى ا

ووا  البحر وحيوانه من ذلك الزجا  الَفاف ف" صفاء ماء البحر. فإذا هم بَياطين علههى م ههال 

هم علههى م ههال رؤوس السههباع، وفهه" أيههدي بعضهههم الفههؤوس، وفهه" أيههدي بعههض  الناس ورؤوسههُ

طك، يحاكون بذلك صناع المدينة والفعَلة وما فهه" أيههديهم مههن آالر البنههاء، ف لبههت المناشير والمقا

اإلسكندر ومن معه تلههك الصههور وأحكموههها بالتصههوير فهه" القههراطي ، علههى اوههتالف أنواعههها 

نط فهه" المههركبين جههذبوا  وتَوه ولقتهم وقدووهم وأشكالهم، لم حرك الحبههال، فلمهها أحهه  بههذلك مههَ

، فلما ور  اإلسكندر مههن التههابور وسههار إلههى مدينههة اإلسههكندرية أمههر الحبال وأورجوا التابور

صناع الحديد والنحاس والحجارة فصنعوا تماليههل تلههك الههدوا  علههى مهها كههان صههؤره اإلسههكندر 

وصاحباء، فلما فرغوا منها وععت الصور على العُُمد بَاط  البحر، لم أمرهم فبنوا، فلما جههن 

من البحر، فنظرر إلى صورها على العمد مقابلة إفلى البحههر، الليل ظهرر تلك الدوال  واآلفار  

[. ومن هنا يتبين لنا أهمية رفههك 374و  1مرو  الذه   –فرجعت إلى البحر ولم تعد بعد ذلك  

هذه المسالر ف" بلدان أمريكا وأوروبا إذ أن فيها سر تقدم الدولة وعلوها ولذلت تضههعها أمريكهها 

يا وووالً أوروبية أورق فهل س ل المسلمون أنفيهم لماذا وهههى ف" أكبر مياوينها وبباري  ورومان 

 التخصهم بل هى مصرية بنيت وصنعت ف" مصر واجل شع  مصر و!!.

 وىن منار  اإلس ندرية : 

 

نارة االسهكهنهدريهة بنيت فى جزيههرة فههاروس فههى ااسههكندرية بههه مههصهههر ومنههارة ااسههكندرية م

 أحدق عهجهاله  الهدنيا الههسهههبهك 

 وقهد بنى منهارة االسكنههدرية المهههنهدس " سوستراتوس "   

 مهتر وتهتهكون من لهالئ طهوابهي مهن المرمر اابهيهض . 180وارتهفهاعها   

 أقهامههها بهطهلهيهموس ف" الهقهرن اله ال   

 "ف" أعلى المنارة يوجد تم ال احد أبطال ااساطير اليونانية وهو " هيهلوس " ابن " ههرقهل  

  

مكههان قريههة صههغيرة   اإلسههكندرية  مدينههةمصر وأنَهه     ااكبر  اإلسكندرق . م غزا    332فى عام   
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 باللغة العبرية. قلسون  بمدينة  وسميت اإلسكندرية باسمه  وسماها  البحر شاط   عل"

 المهندسههين أحههد فههرأق -PHARAO-وكانههت توجههد جزيههرة مصههرية مقدسههة أسههمها فههارو  

 مهمهها  مركههزا  لكونههها  المقدسههة  المصههرية  الجزيرة  منظر  عل"  سيؤلر  تَييد الفنار  ب ن  المصريين

)وقد أطلي على هذا المَروع فاروا وتحههرف فيمهها بعههد   حالها  علىفتركت    مصر  فرعون  إلقامة

 اسمها (    عل" واصبح فنار

 يكههون  وأن  المقدسههة  الفرعونيههة  الجزيههرة  واوههل  الفنههار  إنَههاء  يههتم  أال  المهندس المصرقوقرر     

 .اإلسكندرية الجديدة  المدينة  من  وبالقر   منها بالقر 

 المخصههس  الوحيههد  للمكههانبسههب  قربههه    فههارو   جزيرة  بجوار  الفنار  بناءالمهندس مكان    واوتار 

وك ههرة المراكهه    المسههتحقة  الرسههوم  وفههك  بعههدعن طريي البحر    مصر  إل"  الغرباء  ووول  لسماح

 وجههد وقههدالتجاريههة التههى تحمههل محاصههيل مصههر إلههى وول البحههر البههيض المتوسههط وموانيههه , 

 اليونههانيين وإقامههة , المتوسههط اابههيض البحههر علهه" منطقة أهم هو  المكان  هذا  ب ن  كذلك  البطالمة

  الفراعنة  منزلة  ف"  ااكبر  اإلسكندر  أعتبروا  انهم المصري الَع   وسط

 وأصههبح المدينههة واوههل المختلفههة  بااعمالإل" أهل اإلسكندرية    أسندوعندما بدأ العمل فى الفنار   

 المههوان   أعظههم  مههن  والغرب"  الَرق"  المينالين  مل أصبحوبعد اإلنتهاء من الع..عاطل  بها  اليوجد

 .العالم القديم   ف"  البحرية

 جميعههها المنطقة لتَمل ااساسار تقوية فتم,  مريوط أستخدموا رمال بحيرة,  الفنار  تَييد  وألناء 

 .نفسها  كندريةاإلس  بمدينة  الميناء  ربط  وتم ياروة 1400

 وذاع  ومصههر  المدينههة  شهههرة  فههازواور  ,آلوههر  مكههان  مههن  البضالك  نقل  زياوة  ف"  التعامل  وزاو     

 .ت سيسها  وقت  منذ  التجاري  لمركزها  صيتها

 فوعههعوا,الفنههار  مههن  الغربهه"  لجههزءل  بالنسههبة  رمالها  ك رة  بوجوو  مريوط  بحيرة  امتداو  يقف  ولم 

 مدينههة إلهه" يصههل حتهه" يمتد بطريي الفنار ايصال  مما سهل  ,ياروة  1400  لمسافة  الفنار  أساسار

 تَههييد انتهاء وبعد  الغرب"  والميناء  الَرق"  الميناء  مينالين  اإلسكندرية  لمدينة  وأصبح,اإلسكندرية

, الزجهها  مههن قنههاطر علهه" الروههام مههن بحجههارة واسههتمر, حجههري بههر  ك نههها ظهههرر المنههارة

   ,النحاس  من  سرطان  ظهر  عل"  والقناطر

 ,  ارو ف  جزيرة  بجوار  كبير  بر   ك نه  وظهر  بعض  فوق  بعضها  بيت 300 عدوها  بيور  وكان بها 

 ,الفنههارة طههول قههاس ال قههاة  بعههض  ب ن,مخطوطته  ف"  البغداوي  اللطيف  عبد  الَيخ  المؤرخ  وذكر 

 م منههة  ال انيههة  والطبقههة,    ذراع  221  وطولههها  مربعة  ااول"  الطبقة,طبقار  لالئ  من  تتكون  وه"

 10 طولههه المضههي  والجههزء ذراع 31.5 وطولههها مههدورة ال الهه  والطبقههة ذراع 81.5 وطولههها

 بههاابرا  مههزوو عههخم حجههري بنههاء وهههو ,اإلسههكندرية مدينههة سور  واول  المنارة  وكانت:  أذرع  

 كاسيتوس.    المؤرخ  ذكره لما  طبقا أيضا  وهذا.الضخمة

 كههان  الجههدار  هههذا  إنفى وصههف الجههدار : "    فقالواالفلك"    محموو  والعالم  ,مبارك    باشا  عل"أما   

 وكههان-الحههدوة-لوشياس برأس قديما يسم" وكان,السلسلة بر  من  يبدأ  وكان,أمتار  ومسة  عرعه

 باشهها  علهه"-الجديههدة  الخطههط-المياه  من  بمترين  مغطاة  آلارا  ووجدوا,متر3000  المسافة  هذه  طول

 (.-35و7جزء  مبارك

 أمهها  600  إلهه"  350  بههين  مهها  وارتفاعههه  م.ق280-290  ااعههوام  بين  ما  كان  الفنار  بناء  أن  وذكر 

 الجههزء وكههان اابههيض البحههر  وههلوا  مههيال  25  حتهه"  عههوله  يصههل  فكههان  المَتعل  العلوي  الجزء

 بعههد  عههن  الضههوء  هههذا  رؤيههة  وسهولة  لزياوة  معينة  مرايا  ووعك,  النار  بإيقاو  اشعاله  يتم  المضي 
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   المتوسط  اابيض  البحر  واول  ميال25

 ابنههالهم  ودمههة  والمينههالين  الفنههار  بناء  ف"  وساعدرالفنار    بهذافيما بعد    القسطنطينية  اهتمت  وقد 

 يكههن فلههم,   بههها  والزراعيههة  التجاريههة  مَههاريعهم  وإقامههة,  مصر  إل"  المواصالر  وسرعة  لسهولة

 الزراعههة أو  للتجههارة أوههري أوربيههة وولههة أي إلهه" الوصههول ولسهههولة البحههر سههوي أمههامهم

 .  والعووة  للوصول  والم  كمركز  وميناليها  اإلسكندرية  مدينة فنار  مستخدمين

 وعههال.المتوسط اابيض البحر عل" المطلة ااوري البالو عن شهرة أك ر  مصر  وهكذا أصبحت 

 .الَرق  بالو  وفرووس  اابيض  لبحرا  لغور  وزينة  ,القديمة المدن  بفخر  وسميت  مركزها

 مينههاء مههن الَههرق" الجههزء منطقههة  ف",االرية  الغطسار  مئار  عمل  تم  قد  الماعية  ااعوام  وف" 

وع ههر ,إيزي  من عمههي البحههر فههى هههذه المنطقههة    لإللهة  التماليل  بعض  انتَال  ، وتماإلسكندرية

 الهول.    اب"  على تم الأيضا 

  

 

 
 

 



 66 

 
 

 
 

 الرابط :

 

   http://www.elaana.com/vb/t10747   )هامش(. ] 

 

http://www.elaana.com/vb/t10747


 67 

 

 

ف مهها منههارة اإلسههكندرية فههذه  ااك ههر مههن ] :  تلههك المنههارة العظيمههة  يقههول المسههعووي عههن

سكندرانيين   إلى أن اإلسكندر بن فيلب  المقههدون" هههو   -ن عن" ب وبار بلدهم  مم  -المصريين واالف

الذي بناها على حس  ما قدمنا ف" بناء المدينة، ومنهم من رأق أن ولوكة الملكة ه" التهه" بنتههها، 

وجعلتها مرقباً لمن يرو من العدو إلى بلدهم، ومنهم من رأق أن العاشههر مههن فراعنههة مصههر هههو 

هذا الملك فيما سلف مههن هههذا الكتهها ، ومههنهم مههن رأق أن الههذي بنههى الذي بناها، وقد قدمنا ذكر  

إنمهها أعههيفت -مدينههة روميههة هههو الههذي بنههى مدينههة اإلسههكندرية ومنارتههها وااهههرام بمصههر، و 

اإلسكندرية إلى اإلسكندر لَهرته باالستيالء على ااك ر من ممالك العالم فَهههرر بههه، وذكههروا 

لى ما قالوا، واإلسههكندر لههم يطرقههه فهه" هههذا البحههر عههدو، وال ف" ذلك أوباراً ك يرة، يدلون بها ع

ها  ملكاً يرو إليه ف" بلده ويغزوه ف" واره، فيكون هو الذي جعلها مرقباً، وإن الذي بناها جعلها 

على كرس" من الزجا  على هيئة السرطان فهه" جههوف البحههر وعلههى طههرف اللسههان الههذي هههو 

ا تماليل من النحههاس وغيههره، وفيههها تم ههال قههد أشههار واول ف" البحر من البر، وجعل على أعاله

بسبابته من يده اليمنى نحو الَم  أينما كانت مههن الفلههك، وإذا علههت فهه" الفلههك فإصههبعه مَههيرة 

نحوها فإذا انخفضت يده سفالً، يدور معها حيهه  وارر، ومنههها تم ههال يَههير بيههده إلههى البحههر إذا 

جههاز أن يههرق بالبصههر لقههر  المسههافة سههمك لههذلك صار العدو منه على نحو من ليلة، فإذا ونهها و 

التم ال صور هالل يسمك من ميلين أو لاللة، فيعلم أهل المدينة أن العدو قد ونا مههنهم، فيرمقونههه 
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ب بصارهم، ومنها تم ال كلما مضى من الليل والنهار ساعة سمعوا له صههوتاً بخههالف مهها صههور 

 [.375و 1ذه   مرو  ال  -ف" الساعة الت" قبلها، وصوته ُمططرف .

ويقههول المسههعووي عههن صههفاتها :] وكههان طولههها فهه" الهههواء ألههف ذراع، والمههرآة علههى علوههها 

والدباوبة جلوس حولها، فإذا نظروا إلى العدو ف" البحر ف" عؤ تلك المههرآة صههوتوا بمههن قههر  

ن للعههدو منهم، ونصبوا ونَروا أعالماً فيراها من بَعُدَ منهم فيحههذر النههاس وينفههر البلههد، فههال يكههو 

[.وعن هدم جزء منها يقول المسعووي مبيناً أ ملك الروم 376و  1مرو  الذه   -عليهم سبيل

قد احتال عليه فبع  له واوماً أوهمه أنه هر  من بطش ملك الروم وأنه قد أسلم لما أور  كنههزاً 

وم بجههيش من تحت منارة بالَام وأنهخ يوجد كنز تحت منارة اإلسكندرية  :] فبع  الوليد مك الخا

واناس من لقاته ووواصه فهدََم نصف المنارة من أعالها، وأزيلت المرآة. فضز الناس مههن أهههل 

اإلسكندرية وغيرها، وعلموا أنها مكيدة وحيلة ف" أمرها، ولما علم الخاوم استفاعههة ذلههك، وأنههه 

وواط  قومهه   سينمى إلى الوليد، وأنه قد بلغ ما يحتا  إليه هر  ف" الليل ف" مرك  كان قد أعده،

وهههو سههنة النتههين  -على ذلك من أمره، فتمت حيلته، وبقيت المنارة على ما ذكرنا إلى هذا الوقههت

 [.376و 1مرو  الذه     -ولاللين ولل مالة

 

]أور  الزبير بن بكار ف" الموفقيار عن عبدهللا بن عمههر وبههن العههاو ، قههال : عجالهه  الههدنيا  

سكندرية  فكان يجل  الجال  تحتها فيبصر من بالقسههطنطنية أربعة : مرآة كانت معلقة بمنارة اال

 .[  الدر المن ور قال السيوط"  -وبينهما عر  البحر ...

 

 حايط النجور :

 

 لر بقو هذا الحائط لكا  من أكثر تاائب الدنيا ولكن سنكتفي باإلشا ة فيما و و تنه : 

الحكمع  ابن]قال   مصر  :  بد  بقيت  فرعون  آل  أغرق هللا  غرقهم   لما  من   بعد  فيها  لي  

فاتفي من بمصر من النساء   .ولم يبي بها إال العبيد وااجراء والنساء .أشراف أهلها أحد

ولوكة بنت زبا وكان    :يُولَيّن امرأة منهّن يقال لها أن يولين منهم أحدًا وأجمك رأيهّن أن

ت مالة وستين  ف" شرف منهّن وموعك وه" يومئذ بن  لها عقل ومعرفة وتجار  وكانت 

إّن بالونا لم   :فملكوها فخافت أن يتناولها الملوك فجمعت نساء ااشراف وقالت لهنّ  .سنة

وذه  السحرة الذين كنا   يكن يطمك فيها أحد وال يمدّ عينه إليها وقد هلك أكابرنا وأشرافنا

ن كل  عليه المحارس م نقوق بهم وقد رأيت أن أبن" حصًنا أحدق به جميك بالونا ف عك

به أحاطت  جداًرا  فبنت  الناس  فينا  يطمك  أن  من  ن من  ال  فإنا  أر    ناحية  جميك  على 

الماء فيه  يجري  وليًجا  وونه  وجعلت  والقرق  والمدالن  المزارع  كلها  وأقامت  مصر 

وفيما   القناطر والترع وجعلت فيه محارس ومسالح على كل لاللة أميال محرس ومسلحة 

مي كل  على  صغار  محارس  ذلك  عليهم  بين  وأجرر  رجااًل  محرس  كل  ف"  وجعلت  ل 

وأمرتهم أن يحرسوا بااجراس فإذا أتاهم آر يخافونه عر  بعضهم إلى بعض   اارزاق

بذلك   ااجراس الخبر من أي وجه كان ف" ساعة واحدة فنظروا ف" ذلك فمنعت  ف تاهم 

أراوها من  له مصر  يقال  الذي  الجدار  وهو  أشهر  ستة  ف"  بناله  من  دار  ج   :وفرغت 

  .بالصعيد منه بقايا ك يرة العجوز بمصر وقد بقيت 
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فخافت عليه سباع البّر   إنما ينته ووفًا على ولدها وكان ك ير القنس :قال المسعووي وقيل

فحّوطت والبواوي  الملوك  من  أرعهم  جاور  من  واغتيال  التماسيح   والبحر  من  الحالط 

قد    :قال المؤلف رحمه ّللاّ  .لين سنة ف" قولفملكتهم لال  .وقد قيل غير ما وصفنا .وغيرها

  .بقايا بق" من حالط العجوز هذا ف" بالو الصعيد

على حالط العجوز   أنه سار ف" بالو الصعيد   :أوبرن" الَيخ المعمر محمد بن المسعووي

  المعهوو اآلن من اللبن ف"  ومعه رفقة فاقتلك أحدهم منها لبنة فإذا ه" كبيرة جدًا تخالف

وبينما يت ملونها  واحد  بعد  واحدًا  القوم  فتناولها  إلى   المقدار  سقطت  إذ  رؤيتها  ف"  هم 

منه يتعج   الذي  الكبر  غاية  ف"  فول  حبة  عن  فانفلقت  زماننا  اار   ف"  م له  لعدم 

عهد بحصاوها لم يتغير   فقَروا ما عليها فوجدوها سالمة من السوس والعي  ك نها قريبة 

ف كلها ألبتة  ش"ء  قطعةً   فيها  قطعةً  القديم   .الجماعة  الزمن  من  لهم  ُوبئت  إنما  وك نها 

  .وااعصر الخالية

وكان لم عجوز ساحرة يقال    :قال ابن عبد الحكم .إنه لن تمور نف  حتى تستوف" رزقها

وكانت   :لها ابنة   بدور  ولوكة  إليها  فبع ت  وسحرهم  ف" علمهم  وتقدّمها  تعظمها  السحرة 

قد  :زبا لنا   إنا  فاعمل"  الملوك  فينا  يطمك  أن  ن من  وال  إليك  وفزعنا  إلى سحرك  احتجنا 

يعن" ف"   .به من حولنا شيئًا نغل  أكابرنا  إليك فكيف وفد ذه   فقد كان فرعون يحتا  

فرعون موسى وبق" أقلنا فعملت بربا من حجارة ف" وسط مدينة منف وجعلت   الغرق مك

أبوا   أربعة  إلى ج لها  منها  با   فيه  كل  وصّورر  والَرق  والغر   والبحر  القبلة  هة 

قد عملت لكم عماًل يهلك به    :والحمير والسفن والرجال وقالت لهم صور الخيل والبغال 

كل من  أراوكم  من  ويقطك   كل  الحصن  عن  يغنيكم  وهذا  بحًرا  أو  بًرا  منها  تؤتون  جهة 

ل أو بغال أو إبل أو ف"  جهة فإنهم إن كانوا ف" البّر على وي عنكم مؤنة من أتاكم من كل 

هذه تحركت  رجالة  أو  بالصور من   سفن  فعلتم  فما  منها  ي تون  الت"  جهتهم  الصور من 

أنفسهم على تفعلون بهم ش"ء أصابهم ذلك ف"  أّن أمرهم قد   .ما  الملوك حولهم  بلغ  فلما 

فيهم وتوجهوا إليهم فلما ونوا من عمل مصر تحّركت تلك   صار إلى والية النساء طمعوا

فطفقوا البربا  ف"  الت"  إال   الصور  شيئًا  بها  يفعلون  وال  بَ"ء  الصور  تلك  يهيجون  ال 

أقبل كان  الذي  الجيش  ذلك  وياًل  أصا   كان  إن  م له  الخيل   .إليهم  بتلك  فعلوا  فما 

فيء عيونها أو بقر بطونها ألر م ل   المصّورة ف" البربا من قطك رؤوسها أو سوقها أو 

فم ل ذلك وكانوا أعلم الناس بالسحر   وإن كانت سفًنا أو رجالة  ذلك بالخيل الت" أراوتهم 

وكان الناس  فتباورهم  ذلك  وانتَر  عليه  فرعون   وأقواهم  غرق  حين  مصر  أهل  نساء 

لم يصبرن عن العبيد وااجراء  إال  يبي  ولم  تعتي عبدها   .الرجال وقومه  المرأة  فطفقت 

على وشرطن  أجيرها  ااورق  وتتزّو   بإذنهّن  الرجا وتتزّوجه  إال  شيئًا  يفعلوا  ال  أن  ل 

إّن نساء القبط على    :قال يزيد بن حبي  .الرجال ف جابوهّن ف" ذلك فكان أمر النساء على

لمن اتباًعا  اليوم  إلى  منهم ذلك  قال .مضى  إال  يَتري  وال  منهم  أحد  يبيك  است مر    :ال 

مصر حتى بلغ صبّ" من أبناء  تدبر أمرهم ب  .بنت زبا عَرين سنة امرأت" فملكتهم ولوكة

له يقال  وأشرافهم  ممتنعة   :أكابرهم  مصر  تزل  فلم  عليهم  فملكوه  بلوط   بن  وركون 

نحًوا من  العجوز  تلك  فيه   .أربعمالة سنة بتدبير  الذي صّور  البربا  انهدم من ذلك  وكلما 

بيت ال    إصالحه إال تلك العجوز وولدها وولد ولدها وكانوا أهل الصور لم يقدر أحد على 
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لقاس بن   يعرف ذلك غيرهم فانقطك البربا موعك ف" زمان  البيت وانهدم من  أهل ذلك 

كان .مرنيوس ما  وانقطك  حاله  على  وبق"  علمه  ومعرفة  إصالحه  على  أحد  يقدر   فلم 

فلما قدم بخت نصر   .وبقوا كغيرهم إال أّن الجمك ك ير والمال عندهم .يقهرون به الناس

المقدس وظهر   بهم بيت  إسراليل وسباهم وور   بن"  بابل قصد مصر   على  إلى أر  

شيئًا حتى بها  يترك  ولم  أهلها  وقراها وسبى جميك  مدالنها  أربعين   وور   بقيت مصر 

أهل روّ  لم  به  ينتفك  ويذه  ال  نيلها  يجري  فيها ساكن  لي   بعد   سنة وراًبا  إليها  مصر 

 [ 167و  1نجوم الزاهرة  ال  .أربعين سنة فعمروها ولم تزل مقهورة من يومئذ

   وفي  النجوم الواهر  الواهر  أيضاً :] 

ولما غرق فرعون ومن كان معه من الجنوو وَ" من بق" ب ر  مصر من الذراري  

ذار  والنساء امرأة  عليهم  فملكوا  والمغر   الَ م  ملوك  يغزوهم  أن  والعبيد  والصبيان 

لها رأي وحزم حال  :يقال  ويار مصر  فبنت على  والبالو  ولوكة  أرعها  بجميك  يحيط  ًطا 

بعض   وجعلت عليه بقر  بعضهم من  والرجال متصلة أصواتهم  وااجراس  المحارس 

إلى باق  الحالط  هذا  بحالط   وألر  يعرف  وهو  ولاللمالة  ولاللين  النتين  وسنة  اليوم  هذا 

بنته   :العجوزة وقيل ال إنما  فإنه كان ك ير الصيد فخافت عليه سباع  بر  ووفًا على ولدها 

أرعهم من الملوك فحوطت الحالط من التماسيح وغيرها وقد   والبحر واغتيال من جاوز

  .قيل ف" ذلك غير هذا أيًضا 

والصور  البراب"  بمصر  واتخذر  سنة  لاللين  المذكورة  ولوكة  آالر   فملكتهم  وأحكمت 

أم كانت  إباًل  وووابهم  ناحية  كل  من  يرو  من  صور  البراب"  ف"  وجعلت  وياًل   السحر 

 ورر فيها أيًضا من يرو ف" البحر من المراك  من بحر المغر  والَ م وجمعت ف"وص

 هذه البراب" العظيمة المَيدة البنيان أسرار الطبيعة ووواو ااحجار والنبار والحيوان

 وجعلت ذلك ف" أوقار حركار فلكية واتصالها بالمؤلرار العلوية فكانوا إذا ورو إليهم

من عورر تلك الصور الت" ف" البراب" من اإلبل وغيرها جيش من نحو الحجاز أو الي 

الَ م  فيتعور  نحو  الجيش من  وإذا كان  وحيوانه  ناسه  وينقطك عنهم  الجيش  ذلك  ما ف" 

الصور أيًضا ما فعلت كما وصفنا وكذلك من أتاهم ف" المراك  فهابتهم اامم   فعلت بتلك

هذه العجوز إلى عدة أقطار لم    ومنعوا ناحيتهم من عدوهم فاتصل ملكهم بتدبير والملوك

بمج"ء الطوفان لانية فخافت على هذه الصور والعلوم أن تذه  فبنت عدة براٍ    عرفت

 طيًنا وحجًرا  :فيها علومها من الصور والتماليل والكتابة وجعلت بنيانها نوعين وجعلت

 ا استحجر ماإن كان هذا الطوفان نارً   :وفرزر ما يبنى بالطين مما يبنى بالحجر وقالت

وبق" ما   بنينا بالطين وبقيت هذه العلوم وإن كان الطوفان الوارو ماًء ذه  ما بنينا بالطين

النوعين كال  بق"  سيفًا  الطوفان  كان  وإن  بالحجارة  ملوك    - .بنينا  ف"  الزاهرة  النجوم 

 [ .  273و  1    مصر والقاهرة

 ذكر ىجايب مصر النحرين  

 

 [  القاهر  ] 

javascript:openModule(437,8849)
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قال ابن  بير  ىن ىجايب مصر: وقال الجاحظ وغيره: ىجايب الدنيا ث ثون أىجوبة:  

   منبا بمصر ىحرون، وىحر بساير الب د، وهي:

 

وصنم   رومية،  وكنيسة،  ُغمدان،  وقصر  سنجر،  وقنطرة  الرها،  وكنيسة  ومَي،  جامك 

لمدالن، وبيت الريح بتدمر، وااحجار ال اللة ببعلبك،  الزيتون بصقلية، وإيوان كسرق با

بها   بيت  السبعة  الكواك   من  كوك   لكل  كان  وأنه  والزهرة،  المَتري  بيت  أنها  ذكر 

ال   هذه  على  والكالم  بالقدس.  لحم  بيت  وكنيسة  بالحيرة،  والسدير  والخورني،  فتهدمت، 

 تسعه أوراق )ك يرة(. 

 وأما عجال  مصر: 

 

 فااولى:  

 اسقف بمنف. كنيسة ا

 

 ال انية:  

عليه   يوسف  على  َزلفيخا  قدمت  بها  الَم ،  هيكل  ه"  الكندي:  قال  شم ،  عين  مدينة 

وهما   بنالهما،  )من(  وال  منهما  أعج   ير  لم  اللذان  العمووان  وبها  القيس.  السالم 

فيهما   ذراعاً،  ومسون  السماء  نحو  طولهما  أساس  بغير  اار   وجه  على  محموالن 

وابة، وعلى رأسهما شبه الصومعتين من نحاس، فإذا جرق النيل محا  صورة إنسان على  

من   وقيقة  أول  وولت  فإذا  االنتهاء،  ف"  الَم   تتجاوزهما  وهما رصد ال  الماء،  وقطر 

الجدي، وهو أقصر يوم ف" السنة، انتهت إلى العموو الَمال"، فطلعت على قبة رأسه، لم  

ويرش السنة،  سالر  وجالية  ذاهبة  بينهما  أسفلهما،  تطرو  نحو  يجري  ما  رأسيهما  من  ح 

شهر   رابك  ف"  "السلوك":  كتابه  ف"  المقريزي  شيخنا  وقال  وغيره.  العوسز  فينبت 

رمضان من سنة ست وومسين وست مئة سقطت إحدق هاتين المسلتين فوجد فيها نحو  

أنها وربت ف"   المئت" قنطار نحاس، وأوذ من رأسها عَرة آالف وينار. ومن عجالبها 

فتح، وإلى اآلن تحمل حجارتها إلى كل البالو بمصر ما فنيت. وبها يزرع البلسان زمن ال

 ويخر  وهنه للنفط ونحوه ويجري منه الماء ولي  هو ف" بلد. 

 ال ال ة: 

 مولد ذي القرنين. وبها يقطك الروام اابيض واابلي )وغل  عليه السحر(. 

 الرابعة: 

وأعمالها،   وقوو  وأنصنا  بإوميم،  أم ال  البراب"  الصور  وفيها  وسمنوو(  )وبوصير 

الفرسان والرجال ومعهم السالح، وفيها صور السفن الصغار والكبار، وكان ال يتحرك  

 أحد يريد مصر إال ظهر )ذلك( ف" البراب".  

 الخامسة:

يحيط    وهو  ااعداء(  من  )به  لتحصنها  مصر  ملكت  حين  بنته  ولوكة،  العجوز  حالط 

 ً وغربا وأعمالها شرقاً  بلد    بمصر  إلى  الواحار  إلى  إفريقية  إلى  إلى أسوان  من حد رفح 
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النوبة. وكان على كل ميل منه حرس ف" الليل يتبعه حرس، وهكذا ف" النهار، ويوقد فيه  

 وقوو ال تخبو ناره )وكانت البراب" من حصون  

 مصر، ولم يكن )بقى( من يحسن عملها، وال كان إال ولوكة العجوز وولديها(. 

 الساوسة: 

ملكوا  برب   قد  قوم  وأم ال  والصور  التماليل  من  فيه  وما  المعابد(  تعن"  )البربا  سمنوو  ا 

وب يديهم   الَاشار  عليهم  قوماً  فيها  رأق  أنه  العلماء  بعض  ذكر  حتى  بق"،  وكم  مصر، 

ببربا   رأيت  قال:  العدل  الم مون  وعن  مصر،  يملكون  هؤالء  مكتو :  وفيه   ، الحرا  

بة ال أعرفها، فنسختها ف" ورقة، فما كنت أستقبل بها  سمنوو صورة عليها ورقة فيها كتا

 أحداً إالّ ولى هاربا. 

 السابعة:

بربا وندرة بصعيد مصر، فيه عدو )أيام( السنة ُكَوق، تدول الَم  ف" كل يوم كّوة وال   

 ترجك إلى م له ف" قابل. 

 ال امنة: 

مرآة    لها  وكان  ذراعا،  ولمانون  ذراع  مئتا  طولها  إسكندرية،  من  منارة  كل  فيها  ترق 

القسطنطينية. من   يخر  

 التاسعة:

سبك    الساع"  ي وذ  حصى  واحد  كل  وراء  ملقيان،  عمووان  وهما  اإلعياء  عموو  بها 

وال   ويقوم  الحصيار،  بالسبك  وراءه  يرم"  لم  أحدهما،  على  ويستلق"  للتع ،  حصيار 

 يلتفت لم يمض"، فال يح  شيئا. وعمد السواري بها باق إلى اآلن. 

 : العاشرة

 كنيسة ف" أسفل اار ، مدينة على مدينة، ال يرق م لها ف" الدنيا، وكذا باإلسكندرية.  

ال   اإلبريز  الذه   ك نه  نحاساً  ملبسة  قبة  أعج   وه"  الخضراء،  القبة  عَرة:  الحاوية 

 يبليه القدم، وال تخلقه الدهور. 

 ال انية عَرة: 

بعض    ف"  متعالية،  مَهورة  مصر  بصعيد  المعروفة  )بدشنى  المنطقة   133البساتين 

سنطة( تهدو بالقطك فتذبل وتضمر، لم يقال لها قد عفونا عنكم وتركناكم، فترجك وتخضر  

 وتورق )وتفر (. 

 ال ال ة عَرة:

الطيلمون،    وجبل  الكهف،  جبل  لاللة:  وه"  نيلها،  على  مصر  بصعيد  الت"  الجبال 

ا من  قطعة  فيه  إن  يقال  الساحرة،  حباوير  وجبل  ك يرة،  مَرفة  وعجالبه  ظاهرة  لجبل 

 على النيل ال يصل إليها أحد، يلوح فيها وط بّين )باسمك اللهم قدرته(. 

 الرابعة عَر:  

شع  البوقرار بناحية اشمون، وهو ف" جبل الكهف، فيه صدع ت تيه البوقرار ف" يوم  

ف" السنة معروف لكل طالر على اار ، فيدول كل طالر منقاره ف" ذلك الصدع وال  

إلى أن يمسك بمنقار واحد منها، فيمور، ويبقى معلقاً إلى أن تذروه الرياح،  تزال كذلك  

كالقربان   )ذلك(  ويكون  اآلن،  إلى  باق  مستمر  وذلك  حينئذ،  الطيور  )جميك(  فتنصرف 

 لها.
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 الخامسة عَرة:

 الحجر الذي يعدّي الناس ف" البحر، ويعوو بآورين، بنواح" والالر.  

 الساوسة عَر: 

الرعاوة، اعطراباً    السمكة  جسمه  يضطر   أن  يتمالك  لم  عليها  يده  إنسان  وعك  إذا 

 شديداً.

 السابعة عَرة:

 الحيار العظام الت" تبتلك الرجل ويكون مجراها ف" اار  كخط محرائ ب ورين.  

 ال امنة عَرة:  

 حية معروفة عر  إصبك.

 التاسعة عَرة:

القرآن )بقوله تعالى(: ))    بمصر مجمك البحرين، وهو البرزخ الذي ذكره هللا تعالى ف" 

والقلزم   أيلة  والحاجزين  والصين،  الروم  بحر  وهما:  حاجزا((  البحرين  بين  وجعل 

والفرما، وبها العجال  ف" الوحو  ف" عظمها ك رتها ومصايد مصر من جميك جهاتها  

 )ااربك(. 

 العَرون:

ابن ظهيرة، جمال    )  الهرمان الكبيران ف" جانبها الغرب"، وهما من عجالبها الظاهرة   

ف" الباهرة  الفضالل  محمد،  بن  محمد  كامل   الدين  تحقيي  والقاهرة،  مصر  محاسن 

 ( 149، و 1969 المهندس ومصطفى السقا، القاهرة: وزارة ال قافة،

 و 

بح   (   2) النالم  سادوا  وللل   ارنبياء  بأخ    القدماء  المصريين  مب  تأثر  خققبم  سن 

  ميب الخقع : 

 وهذا عن الحضارة المصرية القديمة :

 

وأما عن ااوالق عند الفراعنة وجدنا فيههها مههن السههموااوالق" مهها يجعلنهها علههى  يقههن مههن تهه لر 

هؤالء ب والق اانبياء الذين بههدأوا عمههارة اار  مههن مصههر وواصههة الوصههايا العَههر المتفههي 

وية وكذلك بقية الديانار اارعية ولقد ظهر هذا السمو ااوالق" عليها بين الديانار ال اللة السما

الذي نس ل هللا تعالى ان يهدي أمة محمههد والعههالم أليههه مههن  وههالل كتهها  المههوتى ووصههية مههان" 

 الموجووة ف" متحف لندن وهى كما يل" :

 

مدىي    - من  ال ثير  أخ     من  مقاماً  أىقى  هو  واللي  الفراىنة  ىند  الموتى   كتاب 

س م   اآلن اللين يوهمون الناس بأن ما هم ىقي  من حقد وغقظة ىقى بني آدم ممن  اإل

 :    خالفبم هو التوحيد الخالص

 

 ]... أنظر لقد أتيت إليك  

 أن" أحضر العدالة غليك وأقصى الخطيئة عنك  

 إن" لم أرتك  عد الناس أي وطيئة  
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 إن" لم آر سوءا ف" مكان الحي  

 وإن" لم أعرف أي وطيئة 

 إن" لم ارتك  أي وبي   

 وإن" لم أفعل  ما يمقته اإلله 

 وإن" لم أبلغ عد واوم شراً إلى سيده   

 وإن" لم أترك أحداً يتضور جوعاً  

 ولم أتسب  ف" بكاء أي إنسان 

 وإن" لم أرتك  القتل ولم آمر بالقتل  

 وإن" لم أسب  تعساً اي إنسان 

 إن" لم أنقس طعاماً ف" المعابد  

 ربان اآللهة  ولم أنقس ق

 إن" لم أغتص  طعاماً من قربان الموتى  

 إن" لم أرتك  الزنا  

 إن" لم أرتك  وطيئة تدن  نفس" واول حرم إله البلدة الطاهرة  

 إن" لم أوسر مكيال الحبو   

 إن" لم أنقس المقياس  

 إن" لم أنقس مقياس اار   

 إن" لم ألقل وزن الموازين 

 إن" لم أحول كفت" الميزان 

 لم أغتص  لبناً من فم الطفل  إن" 

 إن" لم أطرو الماشية من مرعاها   

 إن" لم أنص  الَباك لطيور اآللهة  

 إن" لم أتصيد السمك من بحيراتهم  

 إن" لم أمنك المياه عن أوقاتها  

 إن" لم أصنك سداً للمياه الجارية  

 إن" لم أطف  النار ف" وقتها )أي عند وقت نفعها(  

 ان هبار المعبد  إن" لم أستول على قطع

 فجر الضمير جيم  هنري برستيد [   273-272 –إن" لم أتدول مك اإلله ف" ووله 

 

 وىن أىمال النن  التي يتبرأ منبا المتوفى ىند الفراىنة مايقول  في يوم حساب  :  

 ] إن" لم أقتل رجاالً 

 إن" لم أسرق  

 إن" لم أتلصس  

 إن" لم اسرق امرءا ينتح  على متاعه  

 لروت" عظيمة إال من ملك" الخاو  ولم تكن  

 إن" لم أغتص  طعاماً إن" لم أبع  الخوف 

 إن" لم أزك الَجار )الوقيعة بين الناس( . 
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 هلا ونجد المتوفى كلل  ين ر اليش وغيره من الصفات الملمومة إذ يقول : 

 

 إن" لم أنطي كذباً  

 إن" لم أعك الكذ  مكان الصدق 

 ق  إن" لم أكن أتصام عن كلمار الصد

 إن" لم أنقس المكيال  

 ولم أكن طماعاً  

 وقلب" يلتهم )يعن" يطمك(  

 ولم يكن قلب" متسرعاً  

 وإن" لم أعاعف الكلمار عند التحدئ  

 ولم يكن صوت" عالياً فوق ما يج   

 وفم" لم ي رلر  

 ولم ت وذن" حدة الغض  ف" طبع"   

 وإن" لم أس    

 ولم أكن متسمعاً  

ً      ولم أكن متكبرا    منفووا

 كما كان المتوفى أيضاً بعيداً عن الرذالل الجنسية إذ يقول :  

 وإن" لم أرتك  زناً مك امرأة 

 إن" لم أرتك  ما يدن  عرع"  

 وكذلك ينكر المتوفى أيضاً مجاوزته للحدوو الرسمية إذ يقول :  

 غن" لم أع  ف" الذار الملكية  

 إن" لم أس  اإلله  

 إن" لم أذبح ال ور المقدس  

 أسرق هبار المعبد  إن" لم

 إن" لم أنقس طعام المعبد 

 -274و    –جيم  هنري برستيد     -فجر الضمير    -إن" لم أرتك  شيئاً تكرهه اآللهة  

276 ] 

 

 وفي بردية آني ىندما يدخل قاىة الحساب أمام اإلل  ارىظم يقول لققب  : 

 

 ] يا قلب" الذي أتيت من أم"  

 يا قلب" الخاو بكيان"  

 اَ عدي  ال تقفن شاهد

 وال تعارعن" ف" المجل  )يعن" محكمة العدل اإلله"(   

ف"    الرالحة  منتن  يصير  اسم"  تدعن  وال  الموازين  ر   أمام  عل"  حرباً  تكونن  وال 

 [ .  279فجر الضمير جيم  هنري برستيد  و  –حضرة اإلله 
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 شباد  الح ماء بنقم المصريين القدماء :(  3)

 

المصريين ويَهدون لهم بالحكمة فيقولون أوبرنا حكمههاء مصههر ] كان حكماء اليونانيين يصفون  

بكذا وكذا وكانوا ينحون بكهانتهم نحو الكواكهه  ويزعمههون أنههها تفههيض علههيهم العلههوم وتخبههرهم 

بالغيو  وهى الت" تعلمهم أسرار الطوالك وصفة الطالسم وتدلهم على العلوم المكتوبة وااسههماء 

المَهههورة والنههوامي  الجليلههة وولههدوا ااشههكال الناطقههة  الجليلههة المخزونههة فعملههوا الطلسههمار

وصوروا الصور المتحركة زبنوا العال" من البنيان وزبروا علههومهم فهه" الحجههارة وعملههوا مههن 

الخطههط للمقريههزي   -الطلسمار ما وفعوا به ااعداء عن بالوهم فحكمهم باهرة وعجالبهم ظههاهرة

 [.  515و 2 

مصر والمصريين تماماً هو نف  مايقولونه عههن الههدكنور زويههل وهذا ماذكرته اامم السالفة عن  

اآلن وهو ماسيقولونه إن شاء هللا فهه" غههد  وذلههك انههها أر  مقدسههة قدسههها هللا تبههارك وتعههالى  

بخطا  موسى على عليه السالم ف" سينالها ونزل بها تقريباً كل أنبياء هللا تعالى وأهل بيت النب" 

وراة مبارك شههع  مصههر فههإذا اسههتدار الزمههان فسههد الخلههي واقتربههت عليهم السالم لذلك قالت الت 

الساعة تسلط الصهاينة عليها ليفسدوا أهلههها واقتصههاوها حربههاً مههنهم علههى ويههن هللا  تعههالى الههذي 

 نجاهم من فرعون .  

 

 : 5الفصل  

 

 مصر ىقى ساير ارمصار :فضل ما ذكره النقماء في 

 

 كتابه فضل مصر :ف" هه ( 354المتوفى )  قال ابن الكندي 

 

] وأما ذكر مصر وفضلها على غيرها من اامصار وما وصت بههه وأولههرر بههه علههى غيرههها،  

فروق أبو بصرة الغفاري قال: مصر وزانة اار  كلها، وسلطانها سلطان اار  كلههها، قههال 

هللا تعالى على لسان يوسف عليه السالم: }قال اجعلن" علههى وههزالن اار  إنهه" حفههي  علههيم{. 

لم تكن تلههك الخههزالن بغيههر مصههر، ف غههائ هللا بمصههر ووزالنههها كههل حاعههر وبههاو مههن جميههك و 

اار .وجعلها هللا تعالى متوسطة الدنيا، وه" ف" اإلقليم ال ال  والرابك، فسلمت من حر اإلقليم 

ااول وال ان"، ومن برو اإلقليم الخام  والساوس والسابك، فطا  هواؤها، ونق" جوها وعههعف 

ف بروههها، وسههلم أهلههها مههن مَههات" الجبههال، ومصههالف عمههان، وصههواعي تهامههة، حرههها، ووهه 

ووماميل الجزيرة، وجر  اليمن، وطههواعين الَههام، وغههيالن العههراق، وعقههار  عسههكر مكههرم، 

وطل  البحرين، وحمى ويبههر، وأمنههوا مههن غههارار التههرك، وجيههو  الههروم وطوالههف العههر ، 

نهههار، وقحههط اامطههار، وقههد اكتنفههها معههاون رزقهههاز ومكالد الديلم، وسرايا القرامطة، وب وق اا

 وقر  تصرفها، فك ر وصبها، ورغد عيَها، وروس سعرها.  

وقال سعيد بن أب" هههالل: مصههر أم الههبالو، وغههوئ العبههاو. وذكههر أن مصههر مصههورة فهه" كتهه  

 ااوالل، وسالر المدن ماوة أيديها إليها تستطعمها. وقال عمرو بن العاو: والية مصههر جامعههة،

 تعدل الخالفة. 
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وأجمك أهل المعرفة: أن أهل الدنيا مضطرون إلى مصر يسافرون إليها، ويطلبههون الههرزق بههها، 

وأهلها ال يطلبون الرزق ف" غيرها، وال يسافرون إلى بلد سههواها، حتههى لههو عههر  بينههها وبههين 

عقبههة بههن  بالو الدنيا لغن" أهلها بما فيها عن سالر بههالو الههدنيا. ورق عههن حيههوة بههن شههريح، عههن

مسلم، حدي ، يرفعه إلى هللا عز وجل يقول يوم القيامة لساكن" مصر فيما يعدو عليهم من نعمتههه 

ألم أسكنكم مصر، فكنتم تَبعون من وبزههها وتههروون مههن مالههها، أمسههكوا علههى أفههواهكم. وقههال 

. وقههال يحيى بن سعيد: جلت البالو فما رأيت الورع ببلد من البلههدان أعرفههه إال بالمدينههة وبمصههر

والد بن يزيد: كان كع  ااحبار يقول: لوال رغبت" ف" الَام لسكنت مصرز فقيل: ولم ذلك يا أبهها 

إسحاقو قال: إن" اح  مصر وأهلهاز انها بلدة معافاة من الفتن، وأهلها أهل عافيههة، فهههم بههذلك 

عههن شههف" بههن يعافون، ومن أراوها بسوء كبه هللا على وجهه، وهو بلد مبارك اهله فيههه. وروق  

عبيد ااصبح"، أنه قال: مصر بلدة معافاة مههن الفههتن ال يريههدهم أحههد بسههوء إال صههرعه هللا، وال 

يريد أحد هلكهم إال أهلكه هللا. وذكر أهل العلم أنه مكتو  ف" التوراة: بلد مصر وزانههة هللا، فمههن 

ا بههدينارين، ويغههزق أراوها بسوء قصمه هللا.وقال أبو الربيك السالح: نعم البلههد مصههر، يحههز منههه 

منها بدرهمين. يريد الحز ف" بحر القلزم، والغزو إلى اإلسههكندرية وسههالر سههواحل مصههر.وذكر 

يحيى بن ع مان، عن أحمد بن عبد الكريم، قال: جلت الدنيا، ورأيت أهلها، ورأيههت آلههار اانبيههاء 

آلههار   والملوك والحكمههاء، ورأيههت بنههاء كسههرق وقيصههر وغيرهمهها مههن ملههوك اار ، ورأيههت

سليمان بن واوو عليهما السالم ببيت المقدس وتدمر، واارون، وما بنته الَههياطين بتههدبير النبههوة، 

فلم أر م ل براب" مصر على حكمتها، وال م ل اآللار الت" بها، واابنية الت" لملوكها وحكمالههها [ 

  . 

 وقال المقريوي في فضايل مصر ب تاب  الخلط :

 :روق عبد ّللّا بههن لهيعههة مههن حههدي  عمههرو بههن العههاو أنههه قههال جاء ف" فضل مصر أحاوي ]

إذا  " :عمر أمير المؤمنين رع" ّللّا عنه أنه سمك رسول ّللّا صلى هللا عليههه وسههلم يقههول حدّلن"

 :قال أبو بكر  "اار   فتح ّللّا عليكم بعدي مصر فاتخذوا فيها جندًا ك يفًا فذلك الجند وير أجناو

أن  :الحمههي لمهها وعههن عمههرو بههن "انهم ف" رباط إلى يههوم القيامههة  "قال  .ا رسول ّللاّ ولم ذلك ي 

تكون فتنة أسلم النههاس فيههها أو ويههر النههاس فيههها الجنههد  ." :صلى هللا عليه وسلم قال -رسول ّللّا 

أقبلههت مههن الصههالفة  :لقا فلذلك قدمت عليكم مصر وعن تبيك بن عامر الكالع"ّ  :قال ". .الغرب"ّ 

 .مههن الجنههد العربهه"ّ  :من أهل مصر قال :فقلت .أنت من أين :فلقيت أبا موسى ااشعرّي فقال ل"

أما إنههه مهها كههاوهم أحههد إال  :نعم قال :أهو الضعيف قال :قلت :الجند الضعيف قال :نعم قال :فقلت

مهها  :فذهبت إلى معاذ بن جبل فقههال لهه" :يحدّلك قال حتىكفاهم ّللّا مؤنته اذه  إلى معاذ بن جبل 

وأّي ش"ء تذه  به إلى بالوك أحسن من هذا الحدي  أكتبت فهه"  :ل" قال لك الَيخ ف وبرته فقال

رجعههت إلههى معههاذ أوبرنهه" أن بههذلك أوبههره رسههول ّللّا صههلى هللا عليههه وسههلم  أسفل ألواحك فلما

 :سمعت رسول ّللّا صلى هللا عليه وسلم يقول :ل قالحدي  صفوان بن عسا وروق ابن وه  من

  ."باًبا للتوبة ف" الغر  عرعه سبعون عاًما ال يغلي حتى تطلك الَم  من نحوه فتح هللا "

رعهه" ّللّا عنههه أنههه  حدّلن" عمههر أميههر المههؤمنين :وروق ابن لهيعة من حدي  عمرو بن العاو

سههيفتح علههيكم بعههدي مصههر  إن ّللّا عههز وجههل "م يقههول سههمك رسههول ّللّا صههلى هللا عليههه وسههل

  .فاستوصوا بقبطها ويًرا فإن  لهم منكم صهًرا وذّمة
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بههن شماسههة المهههرّي  أوبرن" حرملة بن عمران التجيب" عن عبد الههرحمن :وروق ابن وه  قال

إنكههم  :"م يقههول هللا عليههه وسههل سمعت رسههول ّللّا صههلى :سمعت أبا ذر رع" ّللّا عنه يقول :قال

ويًرا فإنُّ لهم ذّمة ورحًما فإذا رأيتم رجلههين  ستفتحون أرًعا يذكر فيها القيراط فاستوصوا ب هلها

  .منها يقتتالن ف" موعك لبنة ف ورجوا

 :فخر  منها وفهه" روايههة فمر  بربيعة وعبد الرحمن ابن" شرحبيل يتنازعان ف" موعك لبنة :قال

ة  ر  يسمى فيها القيراط فإذا افتحتموهاستفتحون مصر وه" أ ف حسنوا إلى أهلههها فههإن لهههم ذمههّ

أورجههه  .فاستوصوا بالقبط ويههًرا :واللي  وزاو ذّمة وصهًرا الحدي  ورواه مالك :ورحًما أو قال

  .مسلم ف" الصحيح عن أب" الطاهر عن ابن وه 

مهها رحمهههم  :قلت البن شها  :سعد للي  بنوكان يقال إّن أّم إسماعيل منهم قال ا :قال ابن شها 

 :قلههت للزهههريّ  :عليهما منهم وقال محمد بن إسههحاق إن أّم إسماعيل بن إبراهيم صلوار ّللاّ  :قال

كانت هاجر أّم إسماعيل منهم وروق ابن  :صلى هللا عليه وسلم قال ما الرحم الت" ذكر رسول ّللاّ 

أن بعض أصحا  رسههول ّللّا صههلى هللا عليههه وسههلم أوبههره  :"سالم الجيَان  لهيعة من حدي  أب"

 إنكم سههتكونون أجنههاوًا وإن ويههر أجنههاوكم أهههل " :ّللّا صلى هللا عليه وسلم يقول أنه سمك رسول

رسههول ّللّا  أن :وعههن مسههلم بههن يسههار "الغر  منكم فاتقوا ّللّا ف" القبط ال ت كلوهم أكل الخضههر 

ااعوان على قتال العههدّو  استوصوا بالقبط ويًرا فإنكم ستجدونهم نعم " :قالصلى هللا عليه وسلم 

حدّلههه أن رسههول ّللّا صههلى هللا عليههه  أن أبا سههلمة ابههن عبههد الههرحمن :وعن يزيد بن أب" حبي  "

هللا هللا فهه" قههبط مصههر فههإنكم  :العههر  وقههال وسلم أوصى عند وفاته أن تخر  اليهوو من جزيرة

ا ستظهرون وروق ابههن وههه  عههن موسههى بههن  "فهه" سههبيل ّللّا  عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانههً

رسول ّللّا صلى هللا عليه وسلم مر  فاغم" عليه لم أفاق  أن :أيو  الغافق" عن رجل من الّرند

لم أغم" عليه ال انيههة لههم أفههاق فقههال م ههل ذلههك لههم أغمهه" عليههه  "الجعد  استوصوا بااوم " :فقال

ف فههاق  لو س لنا رسول ّللّا صلى هللا عليههه وسههلم مههن ااوم الجعههد :م ل ذلك فقال القوم ل ال ة فقالا

وأعوانكم علههى ويههنكم  قبط مصر فإنهم أووال وأصهار وهم أعوانكم على عدّوكم " :فس لوه فقال

أعمههال الههدنيا وتتفّرغههون  يكفههونكم " :قههال كيف يكونون أعواننا على ويننا يهها رسههول ّللاّ  :قالوا "

 "بهم والكاره لما يؤتى إليهم مههن الظلههم كههالمتنزه عههنهم  للعباوة فالراع" بما يؤتى إليهم كالفاعل

إنكههم  " :الرحمن الحلب" أن رسول ّللّا صلى هللا عليه وسلم قههال وعن عمرو بن حري  وأب" عبد

م قّوة لكم وبال  إلههى عههدّوكم بههإذن ّللّا جعد رؤوسهم فاستوصوا بهم ويًرا فإنه ستقدمون على قوم

  .يعن" قبط مصر "

هللا هللا فهه" أهههل  :وسههلم قههال حدّلن" مههولى عفههرة أن رسههول ّللّا صههلى هللا عليههه :وعن ابن لهيعة

قال عمرو مولى عفرة صهرهم أن رسههول  " المدرة السوواء السجم الجعاو فإن لهم نسًبا وصهًرا

 :قههال ابههن وههه .أن أّم إسماعيل عليهم السههالم مههنهم وسلم تسّرق فيهم ونسبهم ّللّا صلى هللا عليه

قرية كانت أمههام الفرمهها مههن مصههر وقههال  ف وبرن" ابن لهيعة أن أّم إسماعيل هاجر من أّم العر 

إبراهيم وليل الرحمن عليه السههالم تسههّرق  :لاللة صاهر إلى القبط من اانبياء :مروان القصاو

  .ورسول ّللّا صلى هللا عليه وسلم تسّرق مارية وسف تزّو  بنت صاح  عين شم هاجر وي 
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هههاجر  :العههر  تقههول :هَههام قرية هاجر باق الت" عندها أّم ونين وقههال :وقال يزيد بن أب" حبي 

  .وأراق الماء ونحوه هراق الماء :وآجر فيبدلون من الهاء االف كما قالوا

فالمدينة مصر والَ م مصر ومصههر والجزيههرة  .اامصار سبعة :أنه قال وعن عمر بن الخطا 

 .أول اار  وراًبا أرمينة لم مصر  :وقال مكحول .والبحرين والبصرة والكوفة

وأفضلهم عنصههًرا وأقههربهم  وقبطة مصر أكرم ااعاجم كلها وأسمحهم يدًا :وقال عبد ّللّا بن عمر

أو ينظههر إلههى م لههها فهه" الههدنيا  واصة ومن أراو أن يذكر الفرووسرحًما بالعر  عامةً وبقريش 

  .فلينظر إلى أر  مصر حين يخضر زرعها وتنور لمارها

 :إذا أورقههت وفهه" روايههة من أراو أن ينظر إلى شبه الجنة فلينظر إلى مصر :وقال كع  ااحبار

  .إذا أزهرر

واحدة وال يعلههم جماعههة  آمنوا جميعًا ف" ساعةأنه كان من أهلها السحرة وقد  :ومن فضالل مصر

بههن أبهه" حبيهه  وغيههره النهه"  أسلمت ف" ساعة واحدة أك ر من جماعة القبط وكانوا ف" قول يزيد

كل عريههف مههنهم ألههف مههن  عَر ساحًرا رؤساء تحت يد كل ساحر منهم عَرون عريفًا تحت يد

والنههين وومسههين إنسههاًنا بالرؤسههاء  السحرة فكان جميك السحرة مالت" ألف وأربعين ألفًا ومههالتين

السههماء وأن السههحر ال يقههوم امههر ّللّا فخههّر  والعرفاء فلما عههاينوا مهها عههاينوا أيقنههوا أن ذلههك مههن

آمنهها بههر   :ف تبعهم العرفههاء واتبههك العرفههاء مههن بقهه" وقههالوا الرؤساء اإللنا عَر عند ذلك ُسجدًا

  .وهارون العالمين ر  موسى

مههن افتههتن مههن بنهه"  من أصحا  موسههى عليههه السههالم ولههم يفتههتن مههنهم أحههد مههك كانوا :قال تبيك

  .إسراليل ف" عباوة العجل

م ههل قههبط  :كعهه  ااحبههار ما آمن جماعة قط ف" ساعة واحدة م ل جماعههة القههبط وقههال :قال تبيك

ال وبصناعتهم جزالههر الههروم وقهه  مصر كالغيضة كلما قطعت نبتت حتى يخّر  ّللّا عز وجل بهم

صورة الطيههر برأسههه وصههدره وجناحيههه  على :ولقت الدنيا على وم  صور :عبد ّللّا بن عمرو 

والصههدر الَهه م ومصههر والجنههاح اايمههن العههراق وولههف .فههالرأس مكههة والمدينههة والههيمن .وذنبه

علمههه واق واق وولف ذلك مههن اامههم مهها ال ي  :واق وولف واق أّمة يقال لها :لها العراق أّمة يقال

ناسك وولههف  :هللا عز وجل والجناح اايسر السند وولف السند الهند وولف الهند أّمة يقال لها إال

وجههل والههذن  مههن ذار  منسك وولف ذلك من اامههم مهها ال يعلمههه إال ّللّا عههز :ناسك أّمة يقال لها

الصههناعة  :ةاامصههار عَههر :الحمام إلى مغر  الَم  وشّر ما ف" الطير الذن  وقههال الجههاح 

والجفهها بنيسههابور والحسههن بهههراة  بالبصرة والفصههاحة بالكوفههة والتحنيهه  ببغههداو والعههّ" بههالري

كههالم لههي  لههه فعههل  :بمههرو الطرمههذة والطرمذة بسمرقند والمروءة ببلخ والتجارة بمصر والبخل

م فهه" واعلمههوا أنكهه  :يقههول فهه" وطبتههه وعن يحيى بن واور الغافرّي أنه سمك عمرو بههن العههاو

قلههوبهم إلههيكم وإلههى واركههم معههدن الههزرع  رباط إلى يوم القيامة لمك  ااعداء حههولكم وإلشههراف

  .والمال والخير الواسك والبركة النامية
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ما  :بن عمرو بن العاو فقال أنه قدم من الَ م إلى عبد هللا  :وعن عبد الرحمن بن غنم ااشعريّ 

ا لههم أراك قههد اتخههذر منههها  أن مصههر أسههرع كنههت تحههدّلن" :أقدمك إلى بالونا قال اار  ورابههً

قد أوفت ورابها حط مها البخت نصر فلم يههدع  إن مصر :وبنيت فيها القصور واطم ننت فيها قال

اارعين تراًبا وأبعدها وراًبا وال يزال فيههها بركههة مهها  فيها إال السباع والضباع فه" اليوم أطي 

مصههر متوسههطة الههدنيا قههد سههلمت مههن حههّر اإلقلههيم ااّول  :ويقههال وام ف" ش"ء من اار  بركة

الساوس والسابك ووقعت ف" اإلقليم ال ال  فطا  هواههها وعههعف حّرههها  وال ان" ومن برو اإلقليم

أهلها من مَات" ااهواز ومصايف عمان وصواعي تهامة ووماميل الجزيههرة  ووف بروها وسلم

عقار  عسههكر مكههرم وطحههال البحههرين وحمههى وطواعين الَ م وبرسام العراق و  وجر  اليمن

غارار الترك وجيو  الروم وهجههوم العههر  ومكايههد الههديلم وسههرايا القرامطههة  ويبر وأمنوا من

وقحط اامطار وبها لمانون كورة مهها فيههها كههورة إال وبههها طرالههف وعجهها  مههن  ونزف اانهار

به الناس وتههدوره الملههوك يعههرف  واابنية والطعام والَرا  والفاكهة وسالر ما تنتفك أنواع البرّ 

 كورة وجهاتها وينس  كل لون إلى كورة فصعيدها أر  حجازية حّرة حّر العراق وينبههت بكل

الَهه م  النخل وااراك والقرظ والدوم والعَر وأسفل أرعها شام" يمطر مطر الَ م وينبت لمار

ويقههك بههه الهه لز  الريههاحينمن الكروم والزيتون واللوز والتين والجوز وسههالر الفواكههه والبقههول و 

  .والبرو

وااعنهها  وههه" بههالو  وكورة اإلسكندرية ولوبية ومراقيه براري وجبال وغيا  تنبت الزيتههون

 وف" كل كورة من كور مصر مدينة ف" كل مدينة منها آلار كريمة من .إبل وماشية وعسل ولبن

مهها يحملههه  ل السفينة الواحدة منهااابنية والصخور والروام والعجال  وف" نيلها السفن الت" تحم

سههبحانه  ومسمالة بعير وكههل قريههة مههن قههرق مصههر تصههلح أن تكههون مدينههة يؤيههد ذلههك قههول ّللاّ 

 . { 36الَعراء  " وابع  ف" المدالن حاشرين " : }وتعالى

ض بصههنعة يوقههد عليههه فيحههاك" نههار الطبيعههة فهه" كالتنههانير يعمههل بههها البههي  ويعمل بمصر معامل

لبيضها ويخر  من تلههك المعامههل الفههراريز وههه" معظههم وجهها  مصههر وال يههتم  حضانة الدجاجة

  .مصر عمل هذا بغير

فرعون أمر بَاة فهه تى  ور  موسى عليه السالم ببن" إسراليل فلما أصبح :وقال عمر بن ميمون

عنههدي ومهه  مالههة ألههف مههن القههبط  يفر  من سلخها حتى يجتمك ال :بها ف مر بها أن تذبح لم قال

قليلههون وكههان أصههحا  موسههى عليههه السههالم  إن هؤالء لَههرذمة :فاجتمعوا إليه فقال لهم فرعون

  .ستمالة ألف وسبعين ألفًا

سههوواء ولاللههة أشهههر  لاللة أشهر لؤلؤة بيضاء ولاللة أشهر مسههكة :ووصف بعضهم مصر فقال

فإن مصر ف" أشهر أبيهه   ولاللة أشهر سبيكة ذه  حمراء ف ما اللؤلؤة البيضاءزمروة وضراء 

وتههالل م ههل الكواكهه  قههد  ومسرق وبور يركبها الماء فترق الدنيا بيضاء وعياعها على رواب"

فهه" الههزوارق وأمهها المسههكة  أحيطت بها المياه من كههل وجههه فههال سههبيل إلههى قريههة مههن قراههها إال

اار  فتصير أرًعا سههوواء وفهه"  وهاتور وكيهك ينكَف الماء عن السوواء فإن ف" أشهر بابه

أشهر طوبه وامَير وبرمهههار يك ههر  هذه ااشهر تقك الزراعار وأما الزمرذة الخضراء فإن ف"

السبيكة الحمراء فإن ف" أشهر برمههووة  نبار اار  وربيعها فتصير وضراء ك نها زمرذة وأما
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فيكههون كالسههبيكة التهه" مههن الههذه  منظههًرا  ع الحصههاووبَن  وبؤنة يتورو العَهه  ويبلههغ الههزر

  .الوقت الذي تطي  فيه مصر ومنفعة وس ل بعض الخلفاء اللي  بن سعد عن

نيلههها عجهه   :آوههر إذا غهها  ماؤههها وارتفههك وباههها وجههف لراههها وأمكههن مرعاههها وقههال :فقههال

هم رههه  وطههاعت  وأرعها ذه  وويرها جل  وملكههها سههل  ومالههها رغهه  وفهه" أهلههها صههخ 

  .وسالمهم شع  وحربهم حر  وه" لمن غل 

فإن لههم  }" :قوله تعالى مصر من ساوار القرق ورؤساء المدن وفال زيد بن أسلم ف" :وقال آور

مطههًرا  يصههبها مطههر أزكههت وإن أصههلبها مصههر إن لههم :{ههه" 265البقههرة  " يصبها وابل فطههل

ّللّا آوم عليههه السههالم م ههل لههه الههدنيا شههرقها  لمهها ولههي :ععفت قاله المسعووي ف" تاريخه ويقههال

وبناءها وورابها ومن يسكنها من اامههم ومههن يملكههها  وغربها وسهلها وجبلها وأنهارها وبحارها

كههة ورأق ذار نهر جار ماوّته من الجنة تنحههدر فيههه البر من الملوك فلما رأق مصر أرًعا سهلة

ا نههوًرا ال يخلههو مههن نظههر الههر  إليههه بالرحمههة فهه" سههفحه أشههجار م مههرة  جباًل من جبالها مكسههوًّ

الرحمة فدعا آوم عليه السالم فهه" النيههل بالبركههة ووعهها فهه" أر   وفروعها ف" الجنة تسقى بماء

 :المرحههوميا أيها الجبههل  :والتقوق وبارك ف" نيلها وجبلها سبك مّرار وقال مصر بالرحمة والبرّ 

جنة وتربتك مسكة يدفن فيها غراس الجنة أر  حافظة مطيعة رحيمة ال ولتك يا مصههر  سفحك

 وال زال بك حف  وال زال منك ملك وعزيا أر  مصههر فيههك الخبايهها والكنههوز ولههك البههرّ  بركة

 وال روة وسال نهرك عساًل ك ر ّللّا زرعك ووّر عرعك وزكى نباتك وعظمت بركتك ووصبت

ويههرك  فيك وير ما لم تتجبري وتتكبري أو تخون" فإذا فعلت ذلههك عههد النَههر لههم يغههوروال زال 

  .فكان آوم أّول من وعا لها بالرحمة والخص  والرأفة والبركة

اللهههّم إنههه قههد أجهها   :فقههال أن نوًحا عليه السالم وعا لمصر بن بيصر بههن حههام :وعن ابن عباس

ههه" أم الههبالو وغههوئ العبههاو التهه"  ار  المباركههة التهه"وعوت" فبارك فيه وف" فريته وأسكنه ا

هم  نهرها أفضل أنهار الدنيا واجعل فيها أفضل البركار وسخر له ولولده اار  وذللها لهم وقَّوف

  .عليها

انههها بلههد  :لفَم فقال :فقيل له لوال رغبت" ف" بيت المقدس لما سكنت إال مصر :وقال كع  ااحبار

  .وجهه وهو بلد مبارك اهله فيه فتن ومن أراوها بسوء أكبه ّللّا علىمعافاة من ال

أن كعهه  ااحبههار  :هههالل أوبرن" يحيى بن أيو  عن والد بن يزيد عن ابن أب" :وقال ابن وه 

أصههحا  عافيههة وهههم بههذلك  إن" احهه  مصههر وأهلههها ان مصههر بلههد معافههاة وأهلههها :كان يقول

اار  كلههها فمههن أراوههها بسههوء  مصههر وههزالن :بعض الكتهه  اإلالهيههةإن ف"  :مفارقون ويقال

  .قصمه ّللّا تعالى

الخههرا  مههك اإلمههارة  والية مصر جامعههة تعههدل الخالفههة يعنهه" إذا جمههك :وقال عمرو بن العاو

وإنما يعمر منها ألههف ألههف  تحتا  مصر إلى لمانية وعَرين ألف ألف فدان :وقال أحمد بن مدبر

اشههتغل السههلطان بعمارتههها  د كَفت أر  مصر فوجدر غامرها أععاف عامرههها ولههو فدّان وق

  .لوفت له بخرا  الدنيا
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عبد العزيههز فإنههه بلههغ ألههف  إن  ورا  العراق لم يكن قط أوفر منه ف" أيام عمر بن :وقال بعضهم

بههن وراجههها فهه" أيههام عمههرو  ألف ورهم وسبعة عَر ألف ألف ورهم ولم تكن مصر قط أقل مههن

  .ب ربعة عَر ألف ألف سوق ال غور العاو وأنه بلغ الن" عَر ألف ألف وينار وكانت الَامار

إن  :السههالم ويقههال أنه ولد بها مههن اانبيههاء موسههى وهههارون ويوشههك علههيهم :ومن فضالل مصر

ى سالر إلههى الَههام فالتفههت إلهه  عيسى بن مريم صلوار ّللّا عليه أوذ على سفح الجبل المقطم وهو 

عليه وسلم ويههذكر أنههه ولههد فهه" قريههة أنههاس مههن  يا أّماه هذه مقبرة أّمة محمد صلى هللا  :أّمه وقال

إنههها النخلههة المههذكورة فهه" القههرآن بقولههه سههبحانه  :نواح" صعيد مصر وأنه كانت به نخلههة يقههال

{وهذا القههول وهههم فإنههه ال وههالف بههين علمههاء  25مريم  " نخلةال وهزي إليك بجذع "} :وتعالى

أهل الكتا  ومن يعتمد عليه من علمههاء المسههلمين أن عيسههى صههلوار ّللّا عليههه ولههد  ااوبار من

بيت لحم من بيت المقدس ووول مصر من اانبياء إبههراهيم وليههل الههرحمن وقههد ذكههر وبههر  بقرية

  .كتا عند ذكر وليز القاهرة من هذا ال ذلك

ووولههها أرميهها وكههان مههن  ووولها أيًضا يعقو  ويوسف وااسباط وقد ذكر ذلك فهه" وبههر الفيههوم

  .القرآن أهلها مؤمن آل فرعون الذي ألنى عليه ّللّا جّل جالله ف"

فرعههون الههذين أبههان ّللّا  إنه ابن فرعون لصلبه وأظنه أنه غير صحيح وكان منههها جلسههاء :ويقال

لما استَارهم فرعههون فهه"  سن مَورتهم ف" أمر موسى وهارون عليهما السالمفضيلة عقلهم بح 

عليم يريد أن يخرجكم من أرعكم بسههحره  قال للم  حوله إن هذا لساحر "} :أمرهما فقال تعالى

الَههعراء  "  توك بكههل سههحار علههيمالمدالن حاشرين يهه  فماذا ت مرون قالوا أرجه وأواه وابع  ف"

قول أصحا  النمروو ف" إبراهيم صلوار ّللّا عليه حيهه  أشههاروا بقتلههه  {وأين هذا من 37 - 34

ل ومههن أههه  68اانبيههاء  " حّرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قالوا " :عنهم قال تعالى حكاية

وعههر  ّللّا مهه اًل للههذين  "} :امرأة فرعون الت" مدحها ّللّا تعالى ف" كتابههه العزيههز بقولههه مصر

امرأة فرعون إذ قالت ر  ابن ل" عندك بيتًا ف" الجنة ونجن" مههن فرعههون وعملههه ونجنهه"  آمنوا

 {11التحريم    " القوم الظالمين من

عليه السالم فمَطها فرعون ب مَاط الحديههد كمهها  ومن أهلها ماشطة بنت فرعون وآمنت بموسى

إن جميههك  :وقال صاعد اللغوي ف" كتا  طبقار اامههم .باهلل يمَط الكتان وه" لابتة على إيمانها

قبل الطوفان إنما صدرر عن هههرم  ااّول السههاكن بصههعيد مصههر ااعلههى  العلوم الت" ظهرر

الجواهر العلوية والحركار النجومية وهو أّول من ابتنى الهياكل ومجههد ّللّا  أّول من تكلم ف"وهو 

 وأّول من نظر ف" علههم الطهه  وألههف اهههل زمانههه قصههالد موزونههة فهه" ااشههياء اارعههية فيها

المههاء  إنه أّول من أنههذر بالطوفههان ورأق أن آفههة سههماوية تصههي  اار  مههن :والسماوية وقالوا

مصر ااعلههى  فخاف ذها  العلم واندراس الصنالك فبنى ااهرام والبراب" الت" ف" صعيد والنار

ا علههى تخليههدها لمههن بعههده  وصّور فيها جميك الصنالك واآلالر ورسم فيها صههفار العلههوم حرصههً

 . السالم إوري  عليه  :وويفة أن يذه  رسمها من العالم وهرم  هذا هو 

جههاز البحههر مههك  إن الخضههر :بههن الفههرار فهه" أوبههار مصههر وقال أبو محمد الحسن بن إسماعيل

عمههرر الههدنيا  موسى عليه السههالم وكههان ُمقههدًّما عنههده وكههان بمصههر مههن الحكمههاء جماعههة ممههن

المسههاحة وعلههم  بكالمهم وحكمهم وتدبيرهم وكههان مههن علههومهم علههم الطهه  وعلههم النجههوم وعلههم
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ااّول يسههير إليههها طههال   مصر فهه" الههزمنكانت  :الهندسة وعلم الكيمياء وعلم الطلسمار ويقال

فرعة الدنيا يحمل ويرها إلى  أنها تمير أهل الحرمين وتوسك عليهم ومصر :ومن فضالل مصر

والههيمن والهنههد والصههين وعمههان والسههند  ما سواها فساحلها بمدينة القلزم يحمل منه إلى الحرمين

الههروم واإلفههرنز وسههواحل الَههام  بههالو والَحر وساحلها من جهة تني  وومياط والفرمهها فرعههة

أقريط  وصههقلية وبههالو المغههر  ومههن جهههة  وال غور إلى حدوو العراق ولغر إسكندرية فرعة

والحبَة والحجاز واليمن وبمصر عدة من ال غههور  الصعيد يحمل إلى بالو الغر  والنوبة والبجة

وذار الحمههام والبحيههرة  البههراس ورشههيد واإلسههكندرية :وههه" المعدة للرباط ف" سههبيل هللا تعههالى

وااشتوم والفرمهها والههواروة والعههريش وأسههوان وقههوو والواحههار  واونا وومياط وشطا وتني 

  .والفرنز والبربر والنوبة والحبَة والسووان فيغزق من هذه ال غور الروم

لههها وااويار والكنههال  وأه وبمصر عدّة مَاهد وك ير من المساجد وبها النيل وااهرام والبراب"

الدنيا بسوره الستغنى أهلها بمهها فيههها  يستغنون بها عن كل بلد حتى أنه لو عر  بينها وبين بالو

  .عن جميك البالو

وتعتنهه" بههه  وبمصر وهن البلسان الذي عظمت منفعته وصارر ملوك اار  تطلبه مههن مصههر

يههتم تنصههر  وملوك النصرانية تترامى على طلبههه والنصههارق كافههة تعتقههد تعظيمههه وتههرق أنههه ال

وبههها السههقنقور  نصرانّ" إال بوعك ش"ء من وهن البلسان ف" ماء المعمووية عنههد تغطيسههه فيههها

لوال العرس  :تنكر فقد قيل ومنافعه ال تنكر وبها النم  والعرس ولهما ف" أكل ال عابين فضيلة ال

رء مههن الحمههى إذا الرعاوة ونفعها ف" الب  والنم  لما سكنت مصر من ك رة ال عابين وبها السمكة

نظير له ف" معناه فلو وقد منههه تحههت قههدر  علقت على المحموم عجي  وبمصر حط  السنط وال

  .صل  الكسر سريك االشتعال بط"ء الخموو يوًما كاماًل لما بق" منه رماو وهو مك ذلك

  .إنه أبنوس غيرته بقعة مصر فصار أحمر  :ويقال

وهههو لمههر قههدر اللههوز  جهههل منافعههه إال جاهههل وبههها البههنزوبها اافيون عصارة الخَههخا  وال ي 

  .الهجرة وبها ااتر  ااوضر كان من محاسن مصر إال أنه انقطك قبل سنة سبعمالة من

عَر شبًرا ورأيت أترجة  شبرُر ق اءة بمصر لاللة :قال أبو واوو صاح  السير ف" كتا  الزكاة

  .على بعير قطعتين وصيرر م ل عدلين

ال اللمالة من سن" الهجههرة  وااتر  المدّور حمل من أر  الهند بعد :المسعووي ف" التاريخقال 

ك ههر فهه" وور النههاس بطرسههوس  وزرع بعمان لم نقل منههها إلههى البصههرة والعههراق والَههام حتههى

وفلسههطين ومصههر ومهها كههان يعهههد وال  وغيرها من ال غور الَامية وف" أنطاكية وسواحل الَههام

الذي كان فيه ب ر  الهنههد لعههدم ذلههك  ااراهز الحمراء الطيبة واللون الحسن يعرف فعدمت منه

  .الهواء والتربة وواصية البلد

كههان بمصههر مههن  :ويقههال وف" مصر معدن الزمرو ومعدن النفط والَ  والبرام ومقاطك الروههام

ا  المعاون لاللون معدًنا وأهل مصر يهه كلون صههيد بحههر الههروم وصههيد ان بههين بحههر الههيمن طريههً

وهو الحاجز المذكور ف" القرآن قههال  البحرين مسافة ما بين مدينة القلزم والفرما وذلك يوم وليلة



 84 

 }:هما بحر الروم وبحر القلزم وقال تعالى  :قيل  61النمل   " حاجًزا وجعل بين البحرين "  :تعالى

 :قههال بعههض المفسههرين.   { 20ه 19الههرحمن  " يلتقيان بينهما بههرزخ ال يبغيههان مر  البحرين "

  .البرزخ ما بين القلزم والفرما

مههن المهه كول  أنه يوجد بها ف" كههل شهههر مههن شهههور السههنة القبطيههة صههنف :ومن محاسن مصر

وموزههها تههور وسههمك  رطهه  تههور ورمههان بابههه :من بقية الَهور فيقههالوالمَموم وون ما عداه 

وتههين بؤنههة وعسههل  كيهك وماء طوبة ووروف امَير ولبن برمهار وورو برمووة ونبههي بَههن 

لما يكون بمصر حينئٍذ  أن صيفها وريف لك رة فواكهه وشتاءها ربيك :أبي  وعن  مسرق ومنها

  .من القرظ والكنان

  .الَتاء يوجد حينئذ بمصر أن الذي ينقطك من الفواكه ف" سالر البلدان أيام  :ومن محاسنها

والههدوول فهه" جههوف  أن أهل مصر ال يحتاجون فهه" حههّر الصههيف إلههى اسههتعمال الخههيش :ومنها

الفههرو واالصههطالء بالنههار  اار  كما يعانيه أهل بغداو وال يحتاجون ف" بههرو الَههتاء إلههى لههب 

  .الَام  الذي ال يستغن" عنه أهل

زبرجد مصر وقباط" مصههر  :كما أنهم أيًضا ف" الصيف غير محتاجين إلى استعمال ال لز ويقال

  .وحمير مصر ولعابين مصر ومنافعها ف" الدرياق جليلة

بها محمد بههن طريههف  أن الروامة الت" ف" الحجر من الكعبة من مصر بع  :ومن فضالل مصر

وضراء هديههة للحجههر  دق وأربعين ومالتين مك روامة أورقمولى العباس بن محمد ف" سنة إح 

فهه" المسههجد وضههرة  فجعلت إحدق الروامتين على سطح ُجدُر الكعبة وهمهها مههن أحسههن الروههام

  .أصابك وكان المتول" عليهما عبد ّللّا بن محمد بن واوو ذرعها ذراع ولالئ

  .  قاله الفاكه" ف" أوبار مكة

وولد له صههلى هللا عليههه  ل ّللّا صلى هللا عليه وسلم تسّرق من أهلهاأّن رسو  : ومن فضالل مصر

  .نساء مصر وسلم من نساء مصر ولم يولد له ولد من غير نساء العر  إال من

عليه وسلم ورجههك رسههول  لما كانت سنة ست من مهاجر رسول ّللّا صلى هللا  :قال ابن عبد الحكم

حاط  بن أب" بلتعة بكتا  رسههول  ة بع  إلى الملوك فمضىّللّا صلى هللا عليه وسلم من الحديبي 

وجد المقوق  ف" مجل  مَرف علههى البحههر  ّللّا صلى هللا عليه وسلم فلما انتهى إلى اإلسكندرية

ّللّا صلى هللا عليه وسلم بين إصبعيه فلمهها رآه  فرك  البحر فلما حاذق مجلسه أشار بكتا  رسول

ما منعه إن كان نبًيا أن يدعو علههّ"  :فلما قرأ الكتا  قال إليهأمر بالكتا  فقبض وأمر به ف وصل 

  .فيسلط عل"ّ 

يفعههل بههه ويفعههل فههوجم  ما منك عيسى بن مريم أن يدعو علههى مههن أبههى عليههه أن :فقال له حاط 

قد كههان قبلههك رجههل زعههم أنههه  إنه :ساعة لم استعاوها ف عاوها عليه حاط  فسكت فقال له حاط 

ا لههن تدعههه إال لمهها  انتقم هللا به لم انتقم منه فاعتبر بغيرك والالر  ااعلى ف تعتبر بك وإن لك وينههً

ا سواه وما بَههارة موسههى بعيسههى إلههى كبَههارة عيسههى  هو وير فيه وهو اإلسالم الكاف" لنبيه عم 
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كدعالك أهل التوراة إلههى اإلنجيههل ولسههنا ننهههاك عههن ويههن  بمحمد وما وعاؤنا إياك إلى القرآن إال

  .سيح ولكنا ن مرك بهالم

ّللّا إلههى المقههوق  عظههيم القههبط  بسم ّللّا الرحمن الرحيم من محمد رسههول :لم قرأ الكتا  فإذا فيه

اإلسالم ف سلم تسلم يؤتك ّللّا أجرك مّرتين  فإن" أوعوك بدعاية :سالم على من اتبك الهدق أما بعد

م أن ال نعبد إال ّللّا وال نَرك بههه شههيئًا وال يتخههذ بيننا وبينك ويا أهل الكتا  تعالوا إلى كلمة سواء

من وون ّللّا فإن تولوا فقولوا اشهدوا ب نا مسلمون فلما قرأه أوههذه فجعلههه فهه"  بعضنا بعًضا أرباًبا

  .عا  ووتم عليه حي من

 :إال الترجمان فقههال لههه أرسل المقوق  إلى حاط  ليلةً ولي  عنده أحد :وعن أبان بن صالح قال

ال تسهه لن"  :تخيههرك حههين بع ههك قلههت أال تخبرن" عن أمور أس لك عنها فإن" أعلم أن صاحبك قد

  .إلى ما يدعو محمد :عن ش"ء إال صدقتك قال

  .بالصالة إلى أن تعبد ّللّا وال تَرك به شيئًا وتخلك ما سواه وي مر :قال

  .فكم تصلون :قال

والوفاء بالعهد وينهى عههن  يلة وصيام شهر رمضان وحز البيتوم  صلوار ف" اليوم والل :قال

  .أكل الميتة والدم

  .الفتيان من قومه وغيرهم :من أتباعه قال :قال

  .صفه ل" :نعم قال :وهل يقبل قوله قال :قال

نيههه حمههرة أرك ذكرتها ف" عي  قد بقيت أشياء لم :فوصفته بصفة من صفته ولم آر عليها قال :قال

ويلب  الَملة ويجتههزي بههالتمرار والكسههر ال  قل  ما تفارقه وبين كتفيه واتم النبّوة يرك  الحمار

قد كنت أعلم أن نبًيا بق" وقههد كنههت أظههّن  :هذه صفته قال :يبال" من القى من عّم وال ابن عّم قلت

أر  العر  فهه" أر   تخر  اانبياء من قبله ف راه قد ور  ف" أن مخرجه الَام وهناك كانت

تطههاوعن" فهه" أتباعههه وال أحهه  أن تعلههم بمحههاورت" إيههاك وسههيظهر علههى  جهد وبؤس والقبط ال

من بعده بساحتنا هذه حتى يظهروا على ما ههنا وأنا ال أذكر للقبط من هههذا  البالو وينزل أصحابه

  .إلى صاحبك حرفًا فارجك

  .المقوق  عظيم القبط سالم حمد بن عبد ّللّا منلم  :لم وع" كاتًبا يكت  بالعربية فكت  :قال

ا قههد بقهه" وقههد كنههت  فقد قرأر كتابك وفهمت ما ذكرر وما تدعو إليه وقههد علمههت أن :أما بعد نبيههً

بجاريتين لهما مكان فهه" القههبط عظههيم  أظن أن نبًيا يخر  بالَام وقد أكرمت رسولك وبع ت إليك

  .سالموبكسوة وأهديت إليك بغلةَ لتركبها وال

صههلى هللا عليههه وسههلم  لما مضى حاط  بكتا  رسول ّللاّ  :وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال

حه إلههى رسههول ّللّا صههلى هللا عليههه وسههلم  قبل المقوق  الكتا  وأكرم حاطًبا وأحسن نزله لم سر 
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قههي   ووههه  ااوههرق لجهههم بههن وأهدق له كسوة وبغلة بسرجها وجههاريتين إحههداهما أّم إبههراهيم

بههل وهبههها  :العاو على مصر ويقههال العبدري فه" أّم زكريا بن جهم الذي كان وليفة عمرو بن

بههل لدحيههة بههن وليفههة الكلبهه"  :اانصارّي ويقال رسول ّللّا صلى هللا عليه وسلم لمحمد بن مسلمة

  .بل لحسان بن لابت  :وقيل

هللا عليههه وسههلم عههمه إلههى  سههول ّللّا صههلىأن المقوق  لما أتاه كتهها  ر :وعن يزيد بن أب" حب"

فهه" كتهها  ّللّا تعههالى وإنهها لنجههد  هذا زمان يخر  فيه النبّ" الذي نجد نعتههه وصههفته :صدره وقال

وأنههه يقبههل الهديههة وال يقبههل الصههدقة وأن  صفته أنه ال يجمك بين أوتين فهه" ملههك يمههين وال نكههاح

وعهها رجههاًل عههاقاًل لههم لههم يههدع بمصههر أحسههن وال لم  جلساءه المساكين وإن واتم النبّوة بين كتفيه

َجفن بفتح أّوله وسكون لانيه لم نون بعده من كههورة انصههنا  أجمل من مارية وأوتها وهما من أهل

ا مههن  فبع  بهما إلى رسول ّللاّ  صلى هللا عليه وسلم وأهدق له بغلة شهههباء وحمههاًرا أشههه  وليابههً

  .مال صدقةمن عسل بنها وبع  إليه ب  قباط" مصر وعساًل 

جههاريتين  :جههواري وقيههل إن المقوق  أهدق إلههى رسههول ّللّا صههلى هللا عليههه وسههلم أربههك :ويقال

ا مههن قبههاط" مصههر  وبغلة اسمها الدلدل وحماًرا اسمه يعفور وقب  وألف م قال ذهًبا وعَرين لوبههً

وقدًحا مههن زجهها  وعسههاًل الكّرار  :وفرًسا يقال له إنه ابن عّم مارية :ووصًيا يسمى مايور ويقال

عّن الخبي  بملكههه وال  :هللا عليه وسلم ووعا فيه بالبركة وقال من عسل بنها ف عج  النبّ" صلى

أوبرنهها  :المقوق  قال ويًرا وأكرم حاط  ابن أب" بلتعههة وقههار  وقههال ابههن سههعد بقاء لملكه فإن

 عن عبد ّللّا بن عبد الرحمن بن أنب نا يعقو  بن محمد بن أب" صعصعة :عمر الواقديّ  محمد بن

سههنة  أهدق المقوق  صاح  اإلسكندرية إلى النبّ" صلى هللا عليههه وسههلم فهه" :أب" صعصعة قال

ا وبغلتههه الدلههدل ا وعَههرين لوبههً وحمههاره  سبك من الهجرة مارية وأوتها سيرين وألف م قههال ذهبههً

وأوتههها لههم أسههلم  ف سههلمت ههه" مابور فعر  حاط  على مارية اإلسالم :عفيًرا ووصًيا يقال له

  .القبط" الخص" بعد وكان الذي بع ه المقوق  مك مارية اسمه جبرين بن عبد ّللاّ 

  .مولى بن" عفار

هههل يههرق شههامة كبيههرة  وأمر رسوله أن ينظر من جلساؤه وينظر إلى ظهههره :قال ابن عبد الحكم

وسههلم قههدّم إليههه ااوتههين  هللا عليهههذار شعر ففعل ذلك الرسول فلما قههدم علههى رسههول ّللّا صههلى 

ّللّا صههلى هللا عليههه وسههلم الهديههة  والدابتين والعسل وال يا  وأعلمه أن ذلك كله هدية فقبل رسول

  .وكان ال يروّها من أحد من الناس

وكانههت إحههداهما تَههبه ااوههرق  فلما نظر إلى مارية وأوتها أعجبتاه وكره أن يجمههك بينهمهها :قال

  .هم اوتر لنبيك فاوتار ّللّا له ماريةالل :فقال

فبههاورر ماريههة  "عبههده ورسههوله  اشهههدا أن ال إلههه إال هللا وأّن محمههدًا " :وذلك أنه لمهها قههال لهمهها

وآمنت فوه  رسول ّللّا صلى هللا عليه  فَهدر وآمنت قبل أوتها ومك ت أوتها ساعة لم تَهدر

  .بل وهبها لدحية بن وليفة الكلب"ّ   :بعضهم قالوسلم أوتها لمحمد بن مسلمة اانصارّي و 
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ووههل  :عمههر قههال وعن يزيد بن أب" حبي  عن عبد الرحمن بن شههامة المهههري عههن عبههد ّللّا بههن

فوجههد عنههدها نسههيًبا لههها كههان قههدم  رسول ّللّا صلى هللا عليه وسلم على أّم إبراهيم أّم ولده القبطية

شهه"ء فرجههك فلقيههه عمههر بههن الخطهها   ليها فوقك ف" نفسهمعها من مصر وكان ك يًرا ما يدول ع

عمر السيف لم وول على مارية وقريبها  رع" ّللّا عنه فعرف ذلك ف" وجهه فس له ف وبره ف وذ

  .نفسه وكان مجبوًبا لي  بين رجليه ش"ء عندها ف هوق إليه بالسيف فلما رأق ذلك كَف عن

رسههول ّللّا صههلى هللا عليههه  عليه وسلم فهه وبره فقههالفلما رآه عمر رجك إلى رسول ّللّا صلى هللا 

ا منهه"  أن جبريل أتان" ف وبرن" أن هللا عز وجل قد " :وسلم بّرأها وقريبها وإن فهه" بطنههها كالمههً

  ."إبراهيم وكنان" ب ب" إبراهيم   وأنه أشبه الخلي ب" وأمرن" أن أسميه

نفهه  النبههّ" صههلى هللا عليههه  اهيم ك نههه وقههك فهه"لما ولدر أّم إبراهيم إبر :وقال الزهري عن أن 

إن المقوق  بع  معها  :إبراهيم ويقال السالم عليك يا أبا :وسلم منه ش"ء حتى جاءه جبريل فقال

أهدق لرسول ّللّا صلى هللا عليه وسههلم جههواري مههنهّن  إن المقوق  :بخصّ" كان ي وي إليها وقيل

 صلى هللا عليههه وسههلم ابهه" جهههم بههن حذيفههة وواحههدة وهبههها ّللاّ  أّم إبراهيم وواحدة وهبها رسول

  .مارية لرسول ّللّا صلى هللا عليه وسلم إبراهيم لحسان بن لابت فولدر

شهههًرا وكانههت البغلههة  وكان أح  الناس إليه حتى مار فوجد به وكان سنه يههوم مههار سههتة عَههر

وأعجبههه العسههل فههدعا فهه"  عفههوًراوالحمار أح  ووابه إليه وسمى البغلة الدلههدل وسههمى الحمههار ي 

عليه وسلم وكههان اسههم أوههت  عسل بنها بالبركة وبقيت تلك ال يا  حتى كفن ف" بعضها صلى هللا 

  .حمنة  :بل كان اسمها سيرين وقيل  :مارية قيصر وقيل

قريههة أّم إبههراهيم  وكلم الحسن بن علّ" معاوية بههن أبهه" سههفيان فهه" أن يضههك الجزيههة عههن جميههك

جميههك أهههل القريههة مههن  فعل ووعك الخرا  عنهم فلم يكن على أحد منهم ورا  وكههانلحرمتها ف

  .أهلها وأقربالها فانقطعوا

ا إال  لههو بقهه" " :ويروق عن رسههول ّللّا صههلى هللا عليههه وسههلم أنههه قههال إبههراهيم مهها تركههت قبطيههً

المواع  واإلعتبههار  -  .بالمدينة وماتت مارية ف" محّرم سنة وم  عَرة "وععت عنه الجزية 

 [.167-6من و 1 

 ىقي  الس م :  نوحنبي هللا ىقى إسم ولد من أوالد  وهو فضل   بل المقلم  : 

  .السالم إنه عرف بمقطم بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه  :ويقال

ى أر   الفيوم فيتصل بالغر  إل يمّر على جانب" النيل إلى النوبة ويعبر من فوق  :وجبل المقطم

بن حام بن نوح إلى أر  مصر   وذكر مج"ء مصرايم بن بيصر   :وقال إبراهيم بن وصيف شاه

ه"  الت"  وعلومهم  مصر  كنوز  عن  الكاهن  إقليمون  أصحا   وآلارهم   وكَف  البراب"  بخط 

  .والمعاون من الذه  والزبرجد والفيروز  وغير ذلك

  : أهل بيعة يقال له أهلها إلى رجل من  ووصفوا لهم عمل الصنعة يعن" الكيمياء فجعل مصرايم

به فسم"  الَرق"  الجبل  ف"  الكيمياء  يعمل  فكان  الحكيم  مقيطام   :مقيطام  أن   أجل  من  المقطم 
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جبل المقطم يعن"    :يدل عليه فقيل له الحكيم كان يعمل فيه الكيمياء واوتصر من اسمه وبق" ما

  .جبل مقيطام الحكيم

  :وتَديد الطاء المهملة وفتحها المقطم بضم أّوله وفتح لانيه  :تعالى عليه  وقال البكري رحمه ّللاّ 

 .  1المواع  واإلعتبار -.جبل متصل بمصر يوارون فيه موتاهم

 أن عمرو بن العاو رع" هللا عنه سار ف" :وذكر عمر بن أب" عمر الكندي ف" فضالل مصر

الَام فلو  جبلكم هذا أقرع ألي  به نبار كجبالما ل  :سفح الجبل المقطم ومعه المقوق  فقال له

المقوق  فقال  نخاًل  وغرسناه  النيل  من  نهًرا  أسفله  ف"  ف"  :شققنا  أك ر   وجدنا  كان  أنه  الكت  

بن حام بن نوح عليه السالم  الجبال أشجاًرا ونباتًا وفاكهة وكان منزل المقطم بن مصر بن بيصر 

فيها   كلم هللا  الت"  الليلة  كانت  السالمفلما  عليه  من   موسى  نبًيا  مكلم  إن"  الجبال  إلى  ّللّا  أوحى 

الجبال كلها المقدس فإنه هبط وتصاغر   أنبيال" على جبل منكم فسمت  وتَامخت إال جبل بيت 

 .  [   المواع  واإلعتبار للمقريزي الجزء ااول -.ف وحى ّللّا إليه لم فعلت ذلك

الَريفة بمصر: وبمصر من البقاع الَريفة الجبل  و ] قال ابن ظهيرة عن الجبل المقطم والبقاع  

المقطم، والواوي المقدس، وبها الطور، وبها ألقى موسى عصاه، وبها انفلي البحر لموسى، وبها  

النخلة الت" أُمرر مريم بهزها، وبها النخلة الت" أُمرر أن تضك عيسى تحتها فلم ي مر غيرها،  

 ا موسى، وه" بطرا. وه" بالجيزة. وبها الجميزة الت" صلى تحته

وأما الطور المقدس الذي كلم هللا موسى عليه السالم عليه من جبلها المقطم فهو واول فيههها، وقههد 

وقك فيه التقدي ، كما قال كع  ااحبار، قال تعالى: "وناويناه من جانهه  الطههور اايمههن". وقههال 

مههن منههف ووفههاً مههن   تعالى: "إنك بالواوي المقدس طوق". قال سعيد بههن عفيههر: لمهها فههر موسههى

فرعون وول طوق، فكانت كل شجرة فيه إذا سجد تسجد معه، شكراً هلل عههز وجههل، ولههذلك تههرق 

كل شجرة بطوق منكسة على القبلة، وأن موسى عليه السههالم نههاجى ربههه بههواوي المقطههم : وقههال 

فهه"   عمرو بن العاو للمقوق : ما بال جبلكم هههذا أقههرع ال نبههار فيههه كجبههال الَههام، فلههو شههققنا

سفحه نهراً من النيل، وغرسنا فيه نخههالو فقههال المقههوق : إنهها وجههدنا فهه" الكتهها  أنههه كههان أك ههر 

الجبال أشجارا )ونبتاً وفاكهة(، فلما كانت الليلة الت" كلم هللا فيها موسى أوحههى إلههى الجبههال: إنهه" 

س، فإنههه هههبط مكلم نبياً من أنبيال" على جبل منكم، فسمت الجبال وتَامخت، إال جبل بيت المقههد

وتواعك ، ف وحى هللا إليه: لم فعلت ذلكو وهو به أعلم. قال: إعظاماً وإجههالالً لههك يهها ر ، فهه مر 

ه كل جبل بما عليه من النبار، فجاوله المقطم بكل ما عليه، حتى بق"  وُّ هللا عز وجل الجبال أن َيحط

 راس الجنة.كما ترق، ف وحى هللا إليه: إن" معوعك على فعلك بَجر الجنة، أو بغ

وكان المقوق  أراو أن يبتاع سفح الجبل المقطم من عمرو بعَرين ألف وينار، فكت  عمرو إلههى 

عمر بن الخطا  )بذلك(، وأوبره أنها أر  ال نبههار فيههها، وأن المقههوق  أوبههره أنههه وجههد فهه" 

الكت  أنها غراس أهل الجنة. فكت  عمر رعهه" هللا عنههه إلههى عمههرو: ال أعههرف غههراس الجنههة 

ر المؤمنين، فاجعلها مقبرة لهم. ف ول مههن حفههر فيههها رجههل يقههال لههه عههامر، فقههال لههه عمههرو: غي 

عمرر إن شاء هللا تعالى، فغض  المقوق  وقههال: مهها علههى هههذا صههالحتن"، فعوعههه عههن ذلههك 

 ب ر  الحبش، فدفن فيها النصارق.
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لما حضههر الرجههل وس ل كع  ااحبار رجالً، مراوه السفر إلى مصر، أن يهدي له من تربتها، )ف

أهدق له من ذلك(، فلما حضر كع  ااحبههار المههور أوصههى أن يفههر  ذلههك التههرا  فهه" قبههره. 

وفعل م ل ذلك عمر بن عبد العزيز. وروق عن كعهه  ااحبههار رعهه" هللا عنههه أنههه قههال لههبعض 

أهل مصر، لما قاله له: هل لك من حاجةو قال: )نعم، جرا ( من ترا  سفح المقطم، يعن" جبههل 

قال: فقلت له: يرحمك هللا، وما تريد بهو قال: أععه ف" قبري. فقال له: تقههول هههذا وأنههت   مصر.

بالمدينة، وقد قيل ف" البقيك ما قيلو قال: إنا نجد ف" الكتا  ااول أنه مقدس )ما بين القصير إلههى 

 اليحموم(.

لههه وسههم" المقطههم ان المقطههم بههن مصههر بههن بيصههر بههن حههام بههن نههوح عليههه السههالم كههان ينز

)واليحموم: الجبل المطل على القاهرة(. وقال الحسن البصري: يحَههر منههه الَهههداء يههوم يحَههر 

الخلي إلى الجبار، )من رعاة الحي سبعون ألف ملك وشهيد، مطهرا من ذنبهز مَههفعاً فهه" القههول 

عند ربه(. قال ابن زوالق: ووفن بمصر من أمرالها النان وسههبعون، أولهههم عمههرو بههن العههاو، 

ابن ظهيرة، جمال الدين محمههد بههن محمههد، الفضههالل البههاهرة فهه" محاسههن    -م كافور(    )وآوره

، و 1969مصر والقاهرة، تحقيي كامههل المهنههدس ومصههطفى السههقا، القههاهرة: وزارة ال قافههة، 

107- 109 . ] 

  فضل مقبر  مصر

 

ه القههدس فهه" وأما فضل مقبرتها فذكر أهل العلم أن الطور من المقطم وأنههه واوههل فيمهها وقههك عليهه 

قوله تعالى: }وناويناه من جان  الطور اايمن وقربناه نجياً{. وقال تعالى: }إنههك بههالواو المقههدس 

 طوًق{.

] ذكههر أهههل العلههم أن الطههور مههن المقطههم قههال   ورو ف" كتا  قوانين الدوواوين ل سعد ممات" :  

ال تعههالى }إنههك بههالواوي { وقهه 19مريم    –تعالى } وناويناه من جان  الطور اايمن وقربناه نجيا  

{ وقال كع  ااحبار " كلم هللا موسههى عليههه السههالم مههن الطجههور إلههى   20طه    –المقدس طوق  

طرا " وروق أن موسى سجد فسجد معه كل شجرة من المقطم إلى طرا وف" التوراة " واو أفههيح 

وزيههر   كتهها  قههوانين الههدواوين ل سههعد بههن ممههات"  –مقدس " يريد واوي مسجد موسى بههالمقطم  

 [ .83-82و 209سلسلة الذوالر هيئة قصور ال قافة كتا  رقم  –الدولة اايوبية  

قال كع  : كلم هللا تعالى موسى من الطور إلى أطراف المقطههم مههن القههدس، وقههال تبيههك: منههازل 

الفسطاس ف" القدس. وروق أن موسى عليه السالم سجد، فسههجدر معههه كههل شههجرة مههن المقطههم 

 إلى طوق.  

 

د بن موسى قال: شهدر جنازة مك ابن لهيعة، فجلسنا حولههه، فرفههك رأسههه، فنظههر إلههى وروق أس

الجبل، فقال: إن عيسى بن مريم عليه السالم مر بسفح هذا الجبل، وعليه جبههة صههوف، وقههد شههد 

وسطه بَريط، وأمه إلى جانبه، فالتفت إليها وقال: يا أماه هذه مقبرة أمههة محمههد صههلى هللا عليههه 

 وسلم .  
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ما عمرو بن العاو يسير ف" سفح المقطم ومعه المقوق ، فقال له عمرو: ما بال جبلكم هههذا وبين 

أقرع لي  عليه نبار كجبال الَام، فلو شههققنا فهه" أسههفله نهههراً مههن النيههل وغرسههناه نخههالو فقههال 

المقوق : وجدنا ف" الكت  أنه كان أك ر الجبال أشجاراً ونباتاً وفاكهههة، وكههان ينزلههه المقطههم بههن 

صر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السالم، فلما كانههت الليلههة التهه" كلههم هللا تعههالى فيههها موسههى م

عليه السالم، أوحى إلى الجبالز إن" مكلم نبياً من أنبيال" على جبههل مههنكم، فسههمعت الجبههال كلههها 

و وتَامخت، إال جبل بيت المقدس، فإنه هبط وتصاغر، ف وحى هللا تعالى إليه لم فعلت ذلههكو وههه 

به أوبر، فقال: إعظاماً وإجالل لك يا ر ! قال: ف مر هللا الجبال أن يحيههوه، كههل جبههل ممهها عليههه 

من النبت، وجاو له المقطم بكل ما عليه من النبت حتى بقى كما ترق، ف وحى هللا تعالى إليههه إنهه" 

معوعك علههى فعلههك بَههجر الجنههة أو غراسههها، فكتهه  بههذلك عمههرو بههن العههاو إلههى عمههر بههن 

  رع" هللا عنهما فكت  إليه: إن" ال أعلم شجر الجنة أو غراسها لغير المسلمين، فاجعلههه الخطا

لهم مقبرة، ففعل، فغض  المقوق  من ذلك، وقال لعمرو: ما على هذا صالحتن"! فقطك له عمههر 

قطيعاً نحو بركة الحبش يدفن فيه النصارق. وروق عبد هللا بن لهيعههة عههن عيهها  بههن عبههاس أن 

ر س ل رجال يريد السفر إلى مصر، فقال له: أهد لهه" تربههة مههن سههفح مقطمههها، ف تههاه كع  ااحبا

 منه بجرا ، فلما حضرر كعباً الوفاة أمر به ففر  ف" لحده تحت جنبه.  

واإلجماع على أنه لي  ف" الدنيا مقبرة أعج  منههها وال أبهههى وال أعظههم وال أنظههف مههن أبنيتههها 

ا، ك نههها الكههافور والزعفههران مقدسههة فهه" جميههك الكتهه ، وقبابها وحجرها، وال أعج  تربههة منههه 

 وحين تَرف عليها تراها ك نها مدينة بيضاء، والمقطم عال عليها ك نه حالط من ورالها.

 

  كور مصر

 

 :ذكر ابن ال ندي في كتاب   

 

] وبمصر لمانون كورة، لي  منها كورة إال وفيها طرالف وعجالهه  مههن أصههناف البههر واابنيههة 

والَرا  والطعام والفاكهة وجميك ما ينتفك به الناس، ويدوره الملوك، يعرف كل صنف والنتا   

من كورته، وينس  كل لون إلى كورته، وصعيدها أر  حجازية، حرههها كحههر الحجههاز، تنبههت 

النخل وااراك والقرط والدوم والعَر، وأسفل أرعها شههام" تمطههر مطههر الَههام، وتنبههت نبههار 

 الموز والجوز وسالر الفاكهة، والبقول والرياحين، ويقك به ال لز .  الَام من الكرم والتين و 

ومنها كورة لوبية ومراقية برابى وجبال وغيا ، وزيتون وكروم برية بحرية جبليههة، بههالو إبههل 

وماشية، ونتا  وعسل ولبن وف" كل كورة من مصههر مدينههة، قههال تعههالى: }وابعهه  فهه" المههدالن 

 حاشرين{.

ار عجيبة من اابنية والصخور والروام والبراب"، وتلك المههدن كلههها تهه ت" وف" كل مدينة منها آل 

من السفن تحمل الطعام والمتاع واآلالر إلى الفسطاط تحمل السفينة الواحدة ما يحملههه ومسههمالة 

 بعير.  

ومنها: اإلسكندرية ف" أبنيتها وعجالبها وآلارها، وأجمك النههاس أنههه لههي  فهه" الههدنيا مدينههة علههى 

ار غيرها، ولما وولها عبد العزيز بن مههروان وهههو إذ ذاك أميههر مصههر، قههال لعاملههها لالئ طبق

حين رأق آلارها وعجالبها: أوبرن" كم كان عدو أهلها ف" أيام الرومو قههال: وهللا أيههها ااميههر مهها 

أورك علم هذا أحد من الملوك قط، ولكن أوبرك كم كان فيههها مههن اليهههوو، فههإن ملههك الههروم أمههر 



 91 

فكانوا ستمالة ألف. قال: فما هذا الخرا  الذي فهه" أطرافهههاو قههال: بلغنهه" عههن بعههض بإحصالهم  

ملوك فارس حين ملكوا مصر، أنه أمر بفر  وينار على كل محتلم لعمههران اإلسههكندرية، ف تههاه 

كبراء أهلها وعلماؤهم، وقالوا: أيها الملك ال تتعهه ، فههإن ذا القههرنين اإلسههكندر أقههام علههى بنالههها 

نة. ولقد أقام أهلها سبعين سنة ال يمَون فيها نهاراً إال بخههرق سههوو فهه" أيههديهم، ووفههاً لاللمالة س

 على أبصارهم من شدة بياعها.

ومن فضاللها ما قاله المفسرون من أهههل العلههم: إنههها المدينههة التهه" وصههفها هللا تعههالى فهه" كتابههه 

 الكريم، فقال: }إرم ذار العماو الت" لم يخلي م لها ف" البالو{. 

وقال أحمد بن صالح: قال ل" سفيان بن عيينة: يا مصههري، أيههن تسههكنو قلههت: أسههكن الفسههطاط، 

 قال: أت ت" اإلسكندريةو قلت: نعم، قال ل": تلك كنانة هللا يحمل فيها وير سهامه.  

وقال عبد هللا بن مرزوق الصدف": لما نعى إل" ابن عم" والد بن يزيد وكان تههوف" باإلسههكندرية 

بن عل" بن رباح، وعبد هللا بن لهيعة واللي  بن سعد متفرقين، كلهم يقولههون: ألههي  لقين" موسى  

مار باإلسكندرية! ف قول: بلى فيقولون: هو ح" عند هللا يههرزق، ويجههري عليههه أجههر رباطههه مهها 

 قامت الدنيا، وله أجر شهيد حتى يحَر على ذلك.  

ان لههها مههرآة تههرق فيههها مههن يمههر ومن عجالبههها المنههارة، وطولههها مالتههان ولمههانون ذراعههاً، وكهه 

 بالقسطنطينية.  

وفيها الملع  الذي كانوا يجتمعون فيه، ال يرق أحههدهم شههيئاً وون صههاحبه وال يتظههالمون، ينظههر 

وجه كل واحد منهم تلقاء وجه صاحبه، إن عمل أحدهم شيئاً أو تكلم أو قرأ كتاباً أو لع  لوناً مههن 

  والبعيد سواء.وفيه كانوا يترامون بههالكرة، فمههن وولههت االوان سمعه الباقون، ونظر إليه القري 

كمه ول" مصر، وكان عمرو بن العاو قد وول تاجراً ف" الجاهليههة بههااوم والقطههن، فَهههد هههذا 

الملع  فيمن ينظر، فدولت الكرة كمه، ف نكروا ذلك، وقالوا: ما كذبتنا هذه الكههرة قههط! أنههى لهههذا 

ور الكرة إلى كمه مرار فتعجبوا مههن ذلههك، إلههى أن جههاء ااعراب" بوالية مصر! ف عاووها، فعا

 هللا باإلسالم، وكان من أمره ما كان.  

وبها السواري والمسلتان، وعجالبهمهها و آلارهمهها أك ههر مههن أن تحصههى، حتههى إن وليجههها مههبلط 

 بالروام من أوله إلى آوره يوجد كذلك إلى اليوم.  

دان بمريههوط مههن كههورة اإلسههكندرية، وواوي وقال الههذين ينظههرون فهه" ااعمههار وااهويههة والبلهه 

 فرغانة.

وذكر أهل العلم أن المنارة كانت ف" وسط اإلسكندية حتى غل  عليه البحر، فصارر ف" جوفههه، 

 ترق اابنية وااساسار ف" البحر عياناً إلى يوم القيامة. 

قصر عههن الههري، ومنها كورة الفيوم: وه" لاللمالة وستون قرية، وبرر على عدو أيام السنة ال ت 

 فإن قصر النيل سنة من السنين مارر كل قرية منها مصر يوماً واحداً.  

ولي  ف" الدنيا بلد بن" بالوحى غير هذه الكورة، وال بالدنيا بلد أنف  منههه وال أوصهه  وال أك ههر 

 ويراً وال أغزر أنهاراً.  

. ولقد عههد جماعههة مههن أهههل ولو قايسنا ب نهار الفيوم أنهار البصرة وومَي، لكان لنا بذلك الفضل

العقل والمعرفة مرافقها وويرها فإذا ه" ال تحصى، فتركوا ذلك وعدوا ما فيههها مههن المبههاح ممهها 

لي  عليه ملك احد من مسلم وال معاهههد يسههتعين بههه القههوي والضههعيف فههإذا هههو فههوق السههبعين 

 صنفاً.  
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ا أك ر مههن أن تحصههى، ال يههدفك ومنها مدينة منف، وأبنيتها وعجالبها وأصنامها ووفالنها وكنوزه

 ذلك وافك، وال ينكره منكر، من آلار الملوك والحكماء واانبياء.  

قال إبراهيم بن منقذ الخوالن": ورجنا إلى منف، فإذا بع مان بن صالح جال  على بهها  الكنيسههة 

أنا فالن فسلمنا عليه، فقال أتدرون ما مكتو  على با  الكنيسةو قلنا: ما هوو قال: مكتو  عليه،  

بن فالن، ال تلمون" على صغر هذه الكنيسة، فإن" اشتريت كل ذراع منها بمالة وينههار، فقلنهها: إن 

 لهذه قصة، فقال: ها هنا وكز موسى عليه السالم الرجل فقتله.  

ومنها مدينة عين شم ، وه" هيكل الَم ، وبها العمووان اللذان لم يههر أعجهه  منهمهها وال مههن 

الن على وجه اار  لي  لهما أساس، وطولهما ف" السههماء نحههو ومسههين ش نهما، فإنهما محمو 

ذراعاً، فيهما صورة إنسان على وابة، وعلى رأسهما شبه الصههومعتين، مههن نحههاس، فههإذا جههرق 

 النيل قطر من رأسهما ماء، وتستبينه وتراه منهما واعحاً ينبك.  

صر أنه كان منها طريي إلى جزيههرة ومنها. الفرما، وه" أك ر عجال  وأقدم آلاراً، ويذكر أهل م

 قبرس ف" البر، فغل  عليها البحر.

 ويقولون: غل  البحر على مقطك الروام اابلي، وأن مقطك اابيض بلوبية.  

قال يحيى بن ع مان: كنت أرابط بالفرما، وكان بينها وبين البحر قريهه  مههن يههوم، يخههر  النههاس 

 بحر على ذلك كله.  والمرابطون ف" أوصاو على الساحل، لم عال ال

وقال ابن قديد: توجه ابن المههدبر وكههان بتنههي  إلههى الفرمهها فهه" هههدم أبههوا  مههن حجههارة شههرق" 

الحصن احتا  أن يعمههل منههها جيههرا. فلمهها قلههك منههها حجههراً أو حجههرين وههر  إليههه أهههل الفرمهها 

يعقههو :  بالسالح فمنعوه من قلعها، وقالوا هذه اابوا  الت" قههال هللا عههز وجههل فيههها علههى لسههان

 }وقال يا بن" ال تدولوا من با  واحد واوولوا من أبوا  متفرقة{.  

وبالفرما نخلها العجي  الذي ي مر حين ينقطك البسر والرط  من لالر الدنيا، فيبتدئ هذا الرطهه  

من حين يلد النخل ف" الكوانين، فال ينقطك أربعة أشهر حتى يج"ء الههبلح فهه" الربيههك . وال يوجههد 

من البلدان، ال بالبصرة وال بالحجاز وال باليمن، وال بغيرها من البلدان. ويكههون هههذا ذلك ف" بلد  

ف" البسرمازون البسرة منه عَرون ورهماً وأك ر. وفيه ما يكههون طههول البسههرة منههه قريبههاً مههن 

 فتر.  

وقال ابن التختكان: أربك كور بمصر لي  على وجه اار  أفضل منههها وال تحههت السههماء لههها 

 ورة الفيوم، وكورة أتري ، وكورة سمنوو، وكورة صا [.نظير، ك

 : ذكر شيء من فضايل النيل 

نهران فقسههمهما أربعههة  وولي فرووًسا ف" عدن وجعل اإلنسان فيه وأور  منه : ف" التوراةور  

نيههل مصههر ووجلههة  جيحون المحيط ب ر  حويال وسيحون المحههيط بهه ر  كههو  وهههو  :أجزاء

 :رع" ّللّا عنهما أنه قههال وروق ابن عبد الحكم عن عبد ّللّا بن عمر.فرارااوذ إلى العراق وال

والمغههر  فههإذا أراو هللا أن يجههري نيههل  نيل مصر سيد اانهار سخر ّللّا له كل نهر بههين المَههرق

وفجر ّللّا له اار  عيوًنا ف جرتههه إلههى مهها أراو  مصر أمر كل نهر أن يمدّه فتمده اانهار بمالها

  .أوحى إلى كل ماء أن يرجك إلى عنصره فإذا انتهت جريته.عز وجلّللّا  

صههلى هللا عليههه  أّن النبهه"ّ  :أور  مسلم من حدي  أن  رع" هللا عنه ف" حههدي  المعههرا ]   و  

 .وإذا ورقههها م ههل آذان الفيلههة لم رفعت ل" سدرة المنتهى فإذا نبقها م ل قالل هجههر " :وسلم قال
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 .نهران باطنان ونهران ظههاهران :هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار :يا جبريل قال ماذا :قلت 

وفهه"  .الظاهران فالنيههل والفههرار أما الباطنان فنهران ف" الجنة وأما :جبريل قال ما هذا يا :فقلت

 :ة أجههزاءنهههران فقسههمهما أربعهه  وولي فرووًسا ف" عدن وجعل اإلنسان فيه وأور  منههه :التوراة

نيل مصر ووجلههة ااوههذ إلههى  جيحون المحيط ب ر  حويال وسيحون المحيط ب ر  كو  وهو 

نيل مصههر  :رع" ّللّا عنهما أنه قال وروق ابن عبد الحكم عن عبد ّللّا بن عمر.العراق والفرار

صههر أمههر والمغر  فههإذا أراو هللا أن يجههري نيههل م سيد اانهار سخر ّللّا له كل نهر بين المَرق

ا ف جرتههه إلههى مهها أراو ّللّا عههز  كل نهر أن يمدّه فتمده اانهار بمالههها وفجههر ّللّا لههه اار  عيونههً

أن  :وعن يزيد بههن أبهه" حبيهه  .أوحى إلى كل ماء أن يرجك إلى عنصره فإذا انتهت جريته.وجل

 .ف" كتهها  ّللّا وبههًرا هل تجد لهذا النيل :كع  ااحبار معاوية بن أب" سفيان رع" ّللّا عنه س ل

يوح" إليه ف" كههل عههام مههّرتين  أي والذي فلي البحر لموسى إن" اجلده ف" كتا  ّللّا إن ّللاّ  :قال

كت  ّللّا له لم يههوح" إليههه بعههد ذلههك يهها  يوح" إليه عند جريته أن ّللّا ي مرك أن تجري فيجري ما

النيههل  :الههدنيا أنهار مههن الجنههة وعههعها هللا فهه"أربعة  :وعن كع  ااحبار أنه قال .نيل عد حميدًا

فهه" الجنههة وجيحههان نهههر  نهر العسل ف" الجنة والفرار نهر الخمر ف" الجنة وسيحان نهر المههاء

يههر  مههن  نهر النيل من ساوار اانهههار وأشههراف البحههار انههه :وقال المسعووي .اللبن ف" الجنة

إن النيههل إذا زاو غاعههت لههه اانهههار وااعههين  :الوقههد قهه  .الجنة على ما ورو بههه وبههر الَههريعة

غا  زاور فزياوته من غيضها وغيضه من زياوتههها ولههي  فهه" أنهههار الههدنيا نهههر  واآلبار وإذا

وفهه"  :وقال ابههن قتيبههة فهه" كتهها  غريهه  الحههدي  .غير نيل مصر لكبره واستبحاره يسمى بحًرا

فالنيههل والفههرار وأمهها  :أمهها المؤمنههان .كههافران نهههران مؤمنههان ونهههران " :حدي ههه عليههه السههالم

إنما جعل النيل والفرار مؤمنين على التَههبيه انهمهها يفيضههان علههى  " فدجلة ونهر بلخ :الكافران

الحرئ والَجر بال تعهه  فهه" ذلههك وال مؤنههة وجعههل وجلههة ونهههر بلههخ كههافرين  اار  ويسقيان

شيئًا قلههياًل وذلههك القليههل بتعهه  ومؤنههة فهههذان فهه"  على اار  وال يسقيان إال انهما ال يفيضان

 [   1الواع  واإلعتبار      - .والنفك كالمؤمنين وهذان ف" قلة الخير والنفك كالكافرين الخير

 ذكر ابن تيري بردي في كتاب  النجوم الواهر  :

ه سهه ل رعهه" هللا عنهه  أن معاوية بن أب" سفيان :ما ورو ف" نيل مصر روق يزيد بن أب" حبي  ]

الههذي فلههي البحههر لموسههى عليههه  إي :هل تجد لهذا النيههل فهه" كتهها  هللا وبههًرا قههال :كع  ااحبار

يههوح" إليههه عنههد  :إليه ف" كل عههام مههرتين إن" اجد ف" كتا  هللا عز وجل أن هللا يوح" !السالم

  .يا نيل عد حميدًا :هللا له لم يوح" إليه بعد ذلك إن هللا ي مرك أن تجري فيجري ما كت   :جريه

صههلى هللا عليههه  أن رسههول هللا  :وروق ابن يون  من طريي حفس بن عاصههم عههن أبهه" هريههرة

يزيد بن أب" حبي  عن أب"  وعن "النيل وسيحان وجيحان والفرار من أنهار الجنة  " :وسلم قال

هللا عههز وجههل فهه" الههدنيا الجنههة وعههعها  أربعة أنهار مههن :الخير عن كع  ااحبار أنه كان يقول

الجنة وسيحان نهر الماء فهه" الجنههة وجيحههان  فالنيل نهر العسل ف" الجنة والفرار نهر الخمر ف"

  .نهر اللبن ف" الجنة

اانهار وسخر هللا له كل نهر  نيل مصر سيد :وقد روي عن عبد هللا بن عمرو بن العاو أنه قال

نيل مصر أمر هللا كل نهر أن يمده ف مدتههه  عالى أن يجريمن المَرق إلى المغر  فإذا أراو هللا ت 
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فإذا انتهت جريته إلى ما أراو هللا عز وجههل وعههن أبهه"  اانهار بمالها وفجر هللا له اار  عيوًنا

النيل ف" اآلورة عسل أغزر ما يكون من اانهار التهه" سههمى  :يقول أنه سمك كعًبا :جناوة الكنان"

ف" اآلورة لبن أغزر ما يكون مههن اانهههار التهه" سههمى هللا  "يعن" جيحان  " هللا عز وجل ووجلة

والفرار ومر أغزر ما يكون من اانهار الت" سمى هللا عز وجل ة وسيحان ماء أغههزر  عز وجل

  .يكون من اانهار الت" سمى هللا عز وجل ما

وهههو تمههوز ومسههرق  مصر لاللة أشهر لؤلؤة بيضاء فههإن فهه" شهههر أبيهه  :وقال بعض الحكماء

علههى روا  وتههالل  وهو آ  وتور وهو أيلول يركبها الماء فيها فتههرق الههدنيا بيضههاء وعههياعها

قراههها إال فهه" الههزوارق  م ل الكواك  وقد أحاطت بها المياه من كل وجه أفال سبيل إلى قرية من

 ههان" وهههاتور وهههو تَههرين ال ولاللة أشهر مسكة سوواء فإن فهه" شهههر بابههه وهههو تَههرين ااول

وفيههها تقههك الزراعههار ة  وكيهك وهو كههانون ااول ينكَههف المههاء عنههها فتصههير أرعههها سههوواء

وأمَير هو شههباط وبرمهههار  ولاللة أشهر زمروة وضراء فإن ف" شهر طوبة وهو كانون ال ان"

كههالزمروة ة ولاللههة أشهههر سههبيكة  وهو آذار تلمك ويك ر حَيَها ونباتها فتصير مصههر وضههراء

وبَههن  وهههو أيههار وبؤونههة وهههو  إوراك الزرع وهو شهر برمووة وهو نيسان حمراء وهو وقت

 السبيكة الذه  حزيران فف" هذه الَهور تبيض الزروع ويتورو العَ  فهو م ل

ولههي   .والهند غير النيههل لي  ف" الدنيا نهر يص  ف" بحر الروم والصين :وقال بعض الحكماء

ولي  فهه" الههدنيا نهههر يزيههد فهه" أشههذ مهها  .ال غير النيلف" الدنيا نهر يص  من الجنو  إلى الَم

ولههي   .ولي  ف" الدنيا نهر يزيد وينقس على ترتيٍ  فيهما غير النيل .يكون من الحر غير النيل

 الجزء ااول[. –النجوم الزاهرة  –   .ف" الدنيا نهر يزيد إذا نقس مياه الدنيا غير النيل

 قال ابن ال ندي في كتاب  : 

 

روق عن النب" صههلى هللا عليههه وسههلم أنههه قههال: )أربعههة أنهههار مههن الجنههة ...  وأما نيلها، فروق  ]

سههيحان وجيحههان والنيههل والفههرار(.ورق أن هللا تعههالى ولههي نيههل مصههر معههاوال انهههار الههدنيا 

 ومياهها، فحين يبتدئ ف" الزياوة تنقس كلها لماوته، وحين ينقصى تمتل  كلها.  

يل مصر ف" زياوته يفور كله من أوله إلى آوره. وقال ابن لهيعة: كههان لنيههل وذكر أبو قبيل، أن ن 

مصر قطيعة على كور مصر، مالة ألف وعَرين ألف رجل، معهم المسههاحى، واآلالر سههبعون 

ألفاً للصعيد، وومسون ألفاً اسفل اار  لحفههر الخلههز وإقامههة الجسههور والقنههاطر وسههد التههرع، 

 ت مضر باار .وقطك القض  والحلفاء، وكل نب 

وقال محفوظ بن سليمان: إذا تم الماء ست عَرة ذراعاً فقد وفى ورا  مصر، فإذا زاو بعههد ذلههك 

ذراعاً واحدة زاو ف" الخرا  مالة ألف وينار لما يههروق مههن ااعههال"، فههإن زاو بعههد ذلههك ذراعههاً 

 أورق نقس مالة ألف من الخرا ، لما يستجر من البطون.  

ر بن الخطا  كت  إلى عمرو بن العاو: بسههم هللا الههرحمن الههرحيم مههن وذكر ابن عفير، أن عم

عبد هللا عمر أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاو. سالم عليكز فإن" أحمههد إليههك هللا الههذي ال إلههه 

إال هو، أما بعد، فإن" فكرر ف" بلدك فإذا أرعك أر  واسههعة عريضههة رفيعههة، قههد أعطههى هللا 

" بر وبحر، قد عالجتها الفراعنة، وعملوا فيههها عمههال محكمههاً، مههك شههدة أهلها عدواً وجلداً وقوة ف

 عتوهم، فعجبت من ذلك، ف ح  أن تكت  إلى بصفة مصر ك ن" أنظر إليها.  
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فكت  إليه عمرو بن العاو: بسم هللا الرحمن الرحيم. لعبد هللا الذي ال إله إال هههو، أمهها بعههد، فقههد 

ذكرر فيه من صفة مصر، فإن كتاب" سيكَف عنههك عمههى بلغن" كتابك وقرأته وفهمته، وأما ما  

الخبر، ويرمى على بالك بنافذ البصر، إن مصر وما أحببت أن تعلمه من صههفتها، تربههة سههوواء، 

وشجرة وضراء بين جبل أغبر ورمل أعفر، قههد اكتنفههها معههدن رفقههها، ومحههط رزقههها، مهها بههين 

هراً، ك ن مهها بههين جبلههها ورملههها بطههن أسوان، إلى منَ  البحر، ف" سح النهر، مسيرة الراك  ش

أق ، وظهر أج ، يخط فيههه نهههر مبههارك الغههدوار، ميمههون البركههار، يسههيل بالههذه ، ويجههري 

بالزياوة والنقصان كمجاري الَم  والقمر، له أيام تسيل إليههه عيههون اار  وينابيعههها مهه مورة 

ق بما أحههاط بههها كالربهها ال بذلك، حتى إذا ربا وطما، واصلخم لججه، واغلول  عبابه، كانت القر

يوصل من بعضها إلى بعض إال ف" السفالن والمراك ، وال يلب  إال قليال حتى يكههون كهه ول مهها 

بدأ من جريه وأول ما طما من شربه، وحتى تستبين فنونها ومتونها، لم تنتَر فيه أمههة محقههورة، 

مد ينالهم من ذلههك، يسههقون قد رزقوا على أرعهم جلداً وقوة، لغيرهم ما سعوا به من كدهم بال ح 

سهل اار  وورابها وروابيها، لم يلقون فيها من صنوف الح  ما يرجون به التمام من الر ، 

وما يلب  إال قليال حتى يَتد، لم تسيل قنواته وتصفر، يسقيه من تحته ال ههرق ومههن فوقههه النههدق، 

ذبابها، ويبدأ ف" صرامها، أو سحا  منهمر باارالك مستدر، لم ف" هذا الزمان من زمانها يغنى  

فبينما ه" مدرة سوواء إذا ه" لجههة زرقههاء، لههم غوطههة وضههراء، لههم ويباجههة رقَههاء، لههم فضههة 

بيضاء، فتبارك هللا أحسن الخالقين، الفعال لما يَاء. وإن وير ما اعتمدر عليه ف" ذلك شههكر هللا 

لنعمههة والكرامههة فهه" أمههورك عز وجل يا أمير المؤمنين، على ما أنعم عليك منها، فهه وام هللا لههك ا

 كلها والسالم. 

وأجمك أهل العلم أنه لي  ف" الدنيا نهر أطول مدق من النيل، يسير مسيرة شهر ف" بالو اإلسالم 

وشهرين ف" بالو النوبة وأربعة أشهر ف" الخرا  حي  ال عمارة، إلى أن يخر  من جبههل القمههر 

 ولف وط االستواء.  

جنو  إلى الَههمال إال هههو ولههي  نهههر يصههي  فهه" بحههر الههروم ولي  ف" الدنيا نهر يص  من ال

والصين غير نيل مصر. ولي  ف" الدنيا نهر يزيد ويمد ف" أشد ما يكون مههن الحههر حههين تههنقس 

أنهار الدنيا وعيونها غير نيل مصر، وكلما زاو الحر كان أقههوق لزياوتههه، ولههي  فهه" الههدنيا نهههر 

 يزيد بترتي  غير نيل مصر.  

ا نهر يزرع عليه ما يزرع على نيل مصر، وال يجب" مههن وههرا  نهههر مههن أنهههار ولي  ف" الدني 

 الدنيا ما يجب" من ورا  النيل[.  

 ي مذه  أهل البيت )ع (  أل ألي الن  الوار  ن  و 

النيههل نهههر العسههل فهه"  :الههدنيا أربعة أنهار من الجنة وععها هللا فهه" :وعن كع  ااحبار أنه قال

  .  ف" الجنة وجيحان نهر اللبن ف" الجنة خمر ف" الجنة وسيحان نهر الماءالجنة والفرار نهر ال

ير  من الجنة على مهها ورو  نهر النيل من ساوار اانهار وأشراف البحار انه : وقال المسعووي

غا  زاور  إن النيل إذا زاو غاعت له اانهار وااعين واآلبار وإذا :وقد قال .به وبر الَريعة

غيههر نيههل مصههر  ه من غيضها وغيضه من زياوتها ولي  ف" أنهار الدنيا نهر يسمى بحههًرافزياوت 

 .لكبره واستبحاره
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نهههران مؤمنههان ونهههران  " :وفهه" حدي ههه عليههه السههالم :وقال ابن قتيبة ف" كتا  غري  الحههدي 

  .كافران

إنما جعل النيل والفههرار مههؤمنين  " فدجلة ونهر بلخ :فالنيل والفرار وأما الكافران :أما المؤمنان

الحرئ والَجر بههال تعهه  فهه" ذلههك وال مؤنههة  على التَبيه انهما يفيضان على اار  ويسقيان

علههى اار  وال يسههقيان إال شههيئًا قلههياًل وذلههك  وجعل وجلة ونهر بلخ كافرين انهما ال يفيضههان

 .فهه" قلههة الخيههر والنفههك كالكههافرين والنفك كالمؤمنين وهههذان القليل بتع  ومؤنة فهذان ف" الخير

  .[ ااول الجزء - المواع  واالعتبار ف" ذكر الخط  واآللار

وسههالل  - عن يعقو  بن يزيد رفعه قال: قال أمير المؤمنين: مههاء نيههل مصههر يميههت القلههو ]... 

ا موضااوع ال محألااة ل عأرضااه مااع العقاا  دوال 58و    2الحههر العههامل"      -آل البيت(  الَيعة )

 ومع مأروى عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله  .  

 منا ر مصر و مالبا : 

 ذكر ابن الكندي ف" كتابه مصر المحروسة:

ى شههبه ] وأما ما يعج  من روني منظرها، فذكر عن كع  ااحبار أنه قال: من أراو أن ينظر إلهه 

الجنة، فلينظر إلى مصر إذا أورفت وإذا أزهرر، وإذا اطرور أنهارها، وتدلت لمارها، وفهها  

ويرها، وغنت طيرها. وعن عبد هللا بن عمرو قال: من أراو أن ينظر إلى الفرووس فلينظههر إلههى 

 أر  مصر حين تخضر زروعها، ويزهر ربيعها، وتكسى بالنوار أشجارها وتغنى أطيارها.  

لم مون إلبراهيم بن تميم: صف ل" مصر حين تخضر زروعها، ويزهر ربيعههها، وتكسههى وقال ا

بالنوار أشجارها، وأوجز. قال جحفلة: الفرس ف" الربيههك، وعجههزه فهه" الرمههل. يريههد أنههها بريههة 

 بحرية يرتك الفرس ف" الربيك، ويبرو ف" برووه.

 

لهههم يومههاً وهههو بالميههدان وذكر أهل مصر أن موسى بن عيسى الهاشم" وكان أمير مصههر، قههال 

الذي ف" طرف المقابر: أتتهه ملون مهها أرقو قههالوا: ومهها يههرق ااميههرو قههال: أرق ميههدان رهههان، 

وجنان نخل، وبستان شجر ومنازل سكنى، وذروة جبل، وجبان أموار، ونهههراً عجاجههاً، وأر  

، زرع، ومرعى ماشية، ومرتك ويل، وصالد بحر، وقههانس وحههش ومههالح سههفينة، وحههاوي إبههل

ومفازة رمل وسهال وجبال ف" أقل من ميل ف" ميل. وذكر أنه صورر للرشيد صورة الههدنيا فمهها 

استحسن منها غير بلد أسيوط، وذلك أن مساحته لاللون ألف فههدان فهه" وسههت واحههد، لههو قطههرر 

قطرة فاعت على جميك جوانبه، ويزرع فيه الكتان والقمح والقرط وسالر أصههناف الغههالر فههال 

اار  بساط أعج  منه، ويسايره من جانبه الغرب" جبههل أبههيض علههى صههورة  يكون على وجه

الطيلسان، ك نه قرنان، ويحف به من جانبه الَرق" النيل، ك نه جدول فضة، ال يسمك فيههه الكههالم 

من شدة أصوار الطير. وأجمك الناس أنه لههي  علههى وجههه الههدنيا بسههاط قههرط فيههه ويههل موقوفههة 

 ق، وسالمة، وقهارمة، إال بمصر[.وويام مضروبة، ونتا ، ومهار

 

 الخواص والنجايب التي بمصر  

 

 يقول ابن الكندي ف" كتابه: -1

 

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=224&CID=1
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]وأما الخواو الت" بها والعجالهه  والبركههار والحكههم، فجبلههها المقههدس، ونيلههها المبههارك، وبههها 

الطور حي  كلم هللا تعالى موسى، وبها الههواوي المقههدس، وبههها ألقههى موسههى عصههاه، وبههها فلههي 

لبحر لموسى، وبها ولد موسههى وهههارون وعيسههى علههيهم السههالم. وبههها كههان ملههك يوسههف وبههها ا

النخلة الت" ولدر مريم عيسى تحتها بسدمنت من كورة أهناس، وبها اللبخة الت" أرععت عندها 

مريم عيسى ب شمون، فخههر  مههن هههذه اللبخههة الزيههت، وبههها مسههجد إبههراهيم، ومسههجد ماريههة أم 

 هللا صلى هللا عليه وسلم بحفن، أوصت أن يبن" بها مسجد فبنى.إبراهيم سرية رسول  

وبها من اابنية وآلار الحكمة: البراب" والهرمان، ولي  على وجه اار  بناء باليد حجراً فههوق 

 حجر أطول منهما وجاءر ااوبار أنهما قبرا هرم  و أجاليمون [.

  

 منادن بمصر تفو  اللهب:     

 

 ل مصر:قال ابن الكندي ف" فض 

 

]ولهم معدن الزمرو، ولي  ف" الدنيا زمرو إال معدن بمصر، ومنها يحمل إلى سالر الههدنيا. ولهههم 

القراطي ، ولي  ه" ف" الدنيا إال بمصر ولهم القمح اليوسف"، ولي  هههو فهه" الههدنيا إال بمصههر. 

حمههر ولهم زيت الفجل ووهن البلسههان واافيههون واابههرمي  وشههرا  العسههل والبسههر البرنهه" اا

واللبخ والخ  والكبريههت، والههريش والَههمك والعسههل ووههل الخمههر والتههرم  والجلبههان والههذرة 

والنيدة وااتر  اابلي والفراريز السرمكية، وذكر أن مريم عليه السالم شكت إلى ربها قلة لبنها 

 ف لهمها أن عملت النيدة ف طعمتها عيسى عليه السالم. 

ترهبو الَام إال عمَاً من أكلهم العدس ورهبان مصر سالمون وذكر أهل العلم أنه ال يكاو يرق م

من ذلك اكلهم الجلبان، ولهم البقر الخيسية المؤبدة للحل  فقط، وه" أحسن البقر صههورة، وبقههر 

مصر لي  ف" الدنيا بقر أعظم منها، حتى أن العفو منها يساوي أك ر من عفههو لههور مههن غيرههها. 

الذي تعلفه الدوا . وذكر بعض أهل العلم أنه يوقههد بحطهه  ولهم حط  السنط واابنوس والقرط  

 السنط عَرين سنة ف" الكانون أو التنور فال يوجد له رماو طول هذه المدة .

وقال بعض أهل العلم: لي  ف" الدنيا شجرة إال وههه" بمصههر، عرفههها مههن عرفههها، وجهلههها مههن 

 جهلها.  

ووم والمَههرو  والمَههموم وسههالر وبوجد بمصر ف" كههل وقههت مههن الزمههان مههن المهه كور والمهه 

البقول والخضر، جميك ذلك ف" الصيف والَتاء، الينقطك منه شهه"ء لبههرو وال لحههر، يوجههد ذلههك 

كله ف" الصيف ويوجد بعينه ف" الَتاء غير مفقوو منه ش"ء واحد. وذكر أن بختنصر قههال البنههه 

 صر الَمك. بلسلطان: ما أرور سكنى مصر إال لهذه الخصال وبلسطان هو الذي بنى ق

وقال بعض من سكن مصر: لوال ماء طوبة، ووههروف أمَههير، ولههبن برمهههار، وورو برمههووة، 

ونبي بَن ، وتين بئونة، وعسل أبي ، وعن  مسرق، ورط  تور، وسههمك كيهههك، مهها سههكنت 

 مصر.  

ومصر مك ذلك فرعة مكة والمدينة وساحلهما، وفرعة صنعاء وعدن وعمان والَههحر والسههند 

وجزالر الصين وسرندي  وغيرها، يجل  العطر والجواهر والطرالههف واآلالر   والهند والصين

 ف" البحر حتى توافى المراك  بالقلزم. 
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وه" فرعة بحر الروم من الَام كلها، وبلد الروم من أنطاكيههة إلههى مهها وراءههها مههن قسههطنطينة 

س وطنجههة ورومية وبلد اإلفرنجة وأنطابل  وطرابل  والقيههروان وتههاهرر. وسجلماسههة والسههو 

وااندل  وجزالر البحر صقلية وأقريطش، وقبرس، ورووس. يحمل إليها رقيي هذه البلدان كلها 

من الجواري والغلمان والديبا  والحريههر والمصههطك" والميعههة والمرجههان والعنبههر والزعفههران 

وسالر أصههناف التجههارار، ويحمههل مههن مصههر إليههها م ههل ذلههك، وال يقصههدون بلههداً سههواها، وال 

 من كتا  فضل مصر [.  -غيرها، ف هلها ويار ذلك كله، ولسالر الناس ح الته  يؤمون

   واحة سيرة المميجة تلو كل واحات العالم  

 مقأالن  عنوان    605العض   2009في عض  أ  إ ري    مجلة العرب" الكويتية  ك  ت  

 

 سيوة.. الواحة المقدسة]  

 

واحههة سههيوة« فهه" » درية، واالستعداو للسههفر إلههىبعد الوصول إلى القاهرة، واالنتقال إلى اإلسكن 

مطههروح، تركههُت الصههور،  قل  صحراء مصر الغربية قر  الحدوو الليبيههة عبههر مدينههة مرسههى

يطُت الكت ، واستبعدُر الخرالط، وفكرُر أن أستطلك عين القمر الصناع" ف" طريههي الرحلههة  ونح 

ر  كيلومتر من 600الذي يبلغ نحو  اإلنترنت يقربنهه" عبههر موقههك )جوجههل( اإلسكندرية. أوذ مؤّشف

أليف فههوق  النالية، والدهَة ترسم المالمح. فتلك البقعة واكنة الخضرة ترقدُ م ل طالر من الواحة

مههال العظههيم، وههه" كههذلك تسههتند ب عجوبههة غههر  جههرف  عش من اللون الههذهب" اسههمه بحههر الّرف

غههت جوفَههها مههن حراء يههدٌ عمالقههة. كههان قلهه   منخفض القطارة، الذي يَبه حفرة عب يةز فر  الصهه 

صههانع" التههاريخ القههديم والمعاصههرو أمهها السههؤال  السؤال ااول، كيف وصل إلى تلك البقعة كههل

الحياة الفريدة ف" ذلههك المكههان البعيههد علههى مههّرف آالف السههنينو وظههل   الُملفحُّ فكانز كيف استقامت

كههل  ا »واحههة سههيوة« شههاهدة علههىااك ر إلحاًحا: ماذا بق" من الحيوار التهه" وقفههت فيههه  السؤال

 العصههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههورو

مطههروح، بمهها  نعبر الساحل الَمال" الموازي لَاط  البحر المتوسط بههين اإلسههكندرية ومرسههى

ل، وأك رههها فهه" طههور ااجنههة، وك يههٌر  يضم من عَرار القرق السياحية، بعضها مكتمل ومتجّمف

طريي تَههبه وطهها سههميًكا جنوًبا إلى  منها لي  سوق الفتار وسور وصورة مَروع. لم انحدرنا

مال. وفتر من ورقة وحيدة عمالقة، ال تدرك أولها مههن آورههها، وال تعههرف الفههارق  فوق وفتر الّرف

اللوحههار التهه" تحههدو لههك المسههافار المتبههدالر. حتههى الجغرافيهها المبهمههة،  بين سههطورها إال مههن

 .مرور أو مركز  تبدو كبساٍط وون نقو ، تفك طالسمها، إال حين تبدو نقطة تفتيش الخاوعة،

المالمههح، حههاو التبههاين،  االنتقاُل من النهر إلى القَفر، من الزراعة إلى الَجدط ، هههو انتقههال شههرس

الصههحراء. حتههى أن هههذه المههدن الجديههدة،  لذلك لم يَهد التاريخ المصري هجرة من الواوي إلههى

مرسههى مطههروح  نراها على الطريي مههن اإلسههكندرية إلههى والمنتجعار الت" بال حصر، الت" كنا

قرية سياحية مررنا بها، وكم من مجمههك سههكن" عبرنهها بههه، وكههل هههذه  تظل مدنا بال قل . كم من

أمههٌر لههم  الخرسانية ال أحد! االنتقال يساوي مغاورة أسلو  حيههاة إلههى آوههر مغههاير، وهههو  العمالر

ى الههواوي، منههها النههاُس إلهه  يعتده المصريون آلالف السنين، لذا بقيت الواحار ف" عزلتها، يخر 

قاعههدة. لههذلك لههم تكتَههف الصههحراء إال وههالل  ولكن ال ي تيها أبناء الواوي، مك اسههت ناءار، ككههل

العرُ  مصر لههم يههدولوا غمههار الصههحراء، وإنمهها سههاروا  القرنين الماعيين وحس ، وحين جاء
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 الترابية( الساحلية. وامههت ر القصههس التاريخيههة والحكايههار ااسههطورية على المدقار )الطرق

 !عن التهام الصحراء للجيو  وكذلك لكونها مْلنة بالوحو  المفترسة بمرويار

 

ا ب ن التغيير قاوٌم، حههين انكَههفت الرمههال عههن مئههار مههن ااشههكال شههبه  تبدأ الجغرافيا تفَ" سرًّ

ك نههها بسههطار متههدرجار ممههالالر  الهرمية الت" كونتها عوامل التعرية، كاشههفة عههن أجسههاوهاز

كانت كتال عههخمة، أو أسههطوال مههن صههخور، أو  لها لون واحد، وبدأ كما لو لمدر  سقارة، لي  

 !رب انُها ف" العراء ومضى أشباًحا لسفن عمالقة تركها

 

اابههدي يحمهه"  حين ظهرر الواحة الخضراء بُعيد ذلك المَهد الالنهال" بدا كهه ن هههذا ااسههطول

مال العظيم  الهجوم عليها، من جهة الجنههو   من»واحة سيوة« من جهاتها جميعًا، فيكبح بحر الّرف

 .يربض منخفض القطارة ويمنك جسد الواحة من السقوط إلى الَرق، حي 

 

فر  نستمُك، قبل الولو  إلى عالم »واحة سيوة«، إلى صورف التاريخ، فيقول هيرووور: »بعههد السهه 

الرمههال  الوحههو  البريههة، وولفههها منطقههة إلى قل  الصحراء، يمههرُّ المههرُء بهه حرا  تمههرُح فيههها

أعمدة هرقلي . فهه" هههذه المنطقههة بالتحديههد، يصههاوف  الك يبة، الت" تمتد من طيبة ف" مصر حتى

ل إلههى بلههورار  المرء، بعد مَ" على القدمين لعَرة أيام، آلار مغطاة ب حجار الملح، الههذي تحههو 

، متجههدو الكريستال العمالق، وفوق قمة تلههك الروابهه"، ومههن قلهه  الملههح، يتفجههر مههاء عههذ  من

 .«ليصبح عيًنا، ولف الغابار البرية

، بههل  هانحن على بُعد آالف السنين من سههطور هيههرووور، لكههن الصههورة التهه" ولقههها لههم تهَهفف تَخط

 !أصبحت أك ر غرابة، سنكتَفها حين نزور مدينة الملح

 

 !مدينة من مقح

 

ا هنهها لكنه .نحن ف" قل  لالئ مساحارز بحر، وواحة، ومنخفض، وه" حين تجتمك تكون وطرا

أكدر أهميههة »واحههة سههيوة«،  تم ل جنة منسية. فمك هذه المساحار، يطلعنا التاريخ على رحالر

 !أبرزها: رحلة الملح، ورحلة الحز ورحلة التجارة

مههن الملههح!  كيلههومترا. تَههي بحههًرا 12ف" قل  »واحة سيوة«، تمتد طريٌي أك ر غرابههة، بطههول 

الَههتاء مههرآة للسههماء ومهها علههى  المالحة. ه" اآلن ف" فعلى جانب" الطريي اإلسفلتية تستقر المياه

مههن الملههح وجههه المههاء. ليصههبح م ههل غاللههة  الَطآن، ولكن ما إن يهل الصيف، حتى تكسو طبقة

قوامههه الملههح، اليههزال ي وههذه أبنههاء »واحههة سههيوة«،  نور. بين حين وآور يظهر ف" البحر طمهه"

واحههدة،  باء قبل مئار السنين. ال تزال هناك مدينةالتقليدية، جرًيا على عاوة اآل ليَيدوا به البيور

 .شّيفدر بكاملها من هذا الملح، وهانحن على عتبار الوصول إليها

 

تآكلههت منههه  من بعيد الحت المدينة الملحية، غير الم هولة، سههور كبيههر يحيطههها مههن كههل جانهه ،

مئذنة، لسب  يسير: ال  بال أجزاء. وعلى با  المدينة مسجد من الملح، عرفناه على الرغم من أنه

أسطوان" وههار  مههن جههدار المسههجد. تجولههُت مههك  يزال المحرا  قالًما، بارزا ك نه نصف عموو

اليصاحبنا سوق الصمت ف" مدينة ناورة لي  يحرسههها أحههد.  .زميل" المصور، والدليل والسالي
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ن أجههل الحفههاظ تضم إلى قالمة ترائ اإلنسانية الذي تسههجله اليونسههكو، مهه  مدينة فريدة تستحي أن

وإال الوتفت تلك  ،«ل جيال القاومة، ال أن تُترَك لمصيرها. ال تُمطر الدنيا ف" »واحة سيوة عليه

من ندرة مطرها فإنه يهه ت" كالسههيل  المدينة، واوتفت معها آلار أورق سنراها الحقا. فعلى الرغم

 .المدمر

تضم ُرب ما أقدم عاصرة  حس ، بل انهاال تستمد هذه المدينة فراوتها من الملح الذي شّيفدرط منه و 

الزيتونههة«. يحههدو الههدليل عمههَر المدينههة » زيتون فهه" مصههر، وههه" التهه" وهبههت المدينههة اسههمهاز

تعتليها، وقد تآكلت، مما ي بت أن عمرههها انتهههى، وإذا عرفنهها أن  والمعصرة من جذع النخلة الت"

 !ر مدينة »الزيتونة« الملحيةيعيش أربعة قرون، امكننا بالتقري  تحديد عم وَ  النخل

ب كملها بالبحر، الذي  من أين جاء ُكلُّ هذا الملحو ما أيسر السب ! لقد كانت »واحة سيوة« مغطاة

أحههدٌ مههن تلههك اازمههان السههحيقة ليخبرنهها  انحسر ليصبح ما عليه اآلن البحُر المتوسههط. لههم يعههش

حريههة، والصههخور الملحيههة، وتلههك الباقيههة للحيوانههار الب  بقصس اوتفاء البحههر، لكههن الحفريههار

 .شاهدًا على حضور البحر، ومرور المحيط البحيرار المالحة، تظل

 

غههرف المقههابر  ف" قل  كل هذا الملح، كانت هناك غرفة وحيدة من الحجر، تَههبه إلههى حههدٍّ كبيههر

" أهههال" »واحههة  الت" سنزورها الحقا. لعل مدينة الزيتونة شههيدر فههوق أطههالل معبههدٍ  قههديم! يسههّمف

باسههم طريههفز »الكرشههيف«! فهه" القههرن التاسههك  سيوة« تلك الماوة الملحية المستخدمة ف" البناء

حالههة مينوتههول" »واحههة سههيوة« فيقههول إن أرعههها منههداة، مبتلههة، ك يههرة  عَههر، يصههف الر 

 .«الملح، الت" تنمو فوقها جزر صغيرة وصبة م مرة المستنقعار، مغطاة ببحيرار

 

 
 

 

 !ومدينة من الطين ...
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السههيوية تعنهه"  من الزيتونة سنتجه إلى شال"، ف" قلهه  »واحههة سههيوة«. وكلمههة »شههال"« باللغههة

كههون حههاجز شههيدر قريههة شههال" لت  الوطن )البلدة، المدينة(. ف" نهاية القرن ال ان" عَر الميالوي

قرية محصههنة فههوق هضههبة عاليههة تههرق المسههاحار  وفاع أمام القبالل المعاوية. هناك بنى السكان

شال" القديمة بسر العمارة الدفاعيةز أسوار عالية، أبرا   حول الواحة من كل زاوية، تبوح بيور

دة، مراقبة، وطبقار من ح   وكلها مههن المنازل بعضها فوق بعض، وك نه منزل وحيد، أو قلعة مو 

َ ي والُمطع م بالحجارة، كما أنها واوية منذ العام  وفراوتها تههدعو اليونسههكو  م،1820الطين، الُمعَ

اإلنسههان" الواجهه  حفظههه ل جيههال القاومههة.  مرة أورق لدراستها تمهيدًا لوععها عههمن التههرائ

ة السههيوية ، ولكههن بَراسههة، لتلههتهم العمههار1985العههام  فالبيور »العصرية« تزحههف بههبطء منههذ

 هو ااندر بين العمارة الطينية، م لما يبرز نموذ  الزيتونة م اال للعمارة التقليدية، ونموذ  شال"

 الملحية. فمن يتدول ليُحاف  على ما بق" من تلك اآللارو

 

شههال" تبصههر  من أعال" شال"، ت تيك الصحراء، وبداية مَاهد بحههر الرمههال العظههيم، ومههن قمههة

البيههور، وبعضههها لههه  »واحههة سههيوة«. يمكنههك أيضهها أن تت مههل تقسههيمار الَوارع المحيطة فهه"

ل الباحة أمام البيههت  .حظالر عنزار ووجا  ف" مقابل البيور أو متاومة لها وك يٌر من الناس حو 

 .اليدوية، م ل أزياء النسوة، وومى العرال  واإلبل إلى سوق لعر  بعض المَغوالر

 

فتحار لالئ تَكل  الدفاع عنها، ونوافذ البيور عيقة، ولهاصعوبة تسلي شال" كان أحد أسالي  

مراقبههة الخههار ، مههك وجههوو نههار موقههدة  م ل ا. حي  توجد نافذتان تعلوهما لال ههة، تتههيح للقههاطنين

آبههار المههاء السههتة واوههل المدينههة بعههدم الحاجههة إلههى  بَكل والم )ف" الماع"(، وحراس، وتسههمح

 .الخهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرو 

 

ف" قرق متفرقة  ل ف" حياة أبناء سيوة، وانتقالهم من مرحلة العيشكان إنَاء »شال"« نقطة تحو 

حههدو بعههض البههاح ين ذلههك  لها مركز »أكروبول« إلى العيش واول أسوار »واحههة سههيوة«. وقههد

كانههت تلههك مبههاورة لحلههول السههالم،  .م1203م، و 1100النههزوح إلههى الههداول زمنيهها بههين عههام" 

 .اإلغارة والسل  والنه  عن وتوقف هجمار قبالل البدو العابرة للصحراء

 

 جبٌل للموتى

 

وم لمهها أقههاموا المنههازل  .على القمم بنى السيويون بيوتهم، لكنهم كذلك شيدوا فيههها مقههابر ملههوكهم

ليكدسوا المقابر واحدة فههوق ااوههرق، يحفههرون  واحدًا فوق اآلور، اوتاروا من ذلك الجبل مكانا

 .جزءا ويَيدون جزءا آور

 

والسههل  مههن  ذلك التخري  الذي طال معظم المقابر ف" جبل الموتى، والنه ومما يؤسف له هو 

والتاسههك عَههر، حتههى أنهههم  قبل الرحالة الذين جابوا الصحراء المصرية ف" القرنين ال امن عَر

الجبههل، واسههت جر عمههاال محليههين  يحكون ف" الواحة من )مستر هههاري( الههذي أسهه  نههزال قههر 

مما أساء إلههى هههذه المقههابر، لجههوء أهههال" شههال"  ة لما سبي، فإنللتنقي  عن كنوز المقابر. إعاف

الحصينة ب سقفها الحجرية وَية قنابل الطالرار ف" الحربين العالميتين  القديمة لالوتباء بالمقابر
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بعههض العههالالر  وال انية، ومنهم من جاء هارًبا من الغزو اإليطال" لليبيا، وال تزال فروع ااولى

 .ذوار جذور ليبية

 

لم نستطك التصوير واول المقابر، الصغيرة نسههبيا عههن تلههك الموجههووة فهه" واوي الملههوك، ومههن 

 .  )أشهر المقابر ف" جبل موتى تلك المسماة )س" آمون

 

 واحة ولاللة عيون

 

عدوًا. لكههن عههمن  ف" »واحة سيوة« عيون ك يرة، تبلغ ف" بعض المصاور والمرويار ال اللمالة

كليوبههاترا، وال انيههة عههين قريَههار،  لاللههة عيههون شهههيرةز ااولههى عههين ما بق" ف" الواحة اليههوم

 .وال ال ههههههههههههههههههههههههههههههههههههة عههههههههههههههههههههههههههههههههههههين أبوشههههههههههههههههههههههههههههههههههههروف

 

غيههر أن الطحالهه   المتفي بين العيون هو أن حولها مكان يستريح إليه السالح، كمطعم أو مقهههى،

ال أسههماك البلطهه" التهه" تنظههف العههين أو  تختف" ف" العين ال ال ة. س لنا راعيها فقال إنه ربى فيههها

 !ااسماك بها تبدو جاحظة ب ول. تحوي العين ماء كبريتية جعلت عيون

 

نفسههه،  كيلههومترار، وههه" قههر  قريههة باالسههم 7وتقك عين أبوشروف شرق عين قريَار بنحو 

ومدرسههة ومنههازل جديههدة.  انتقلت ب كملها إلى مكانها الحال" بعد أن شيدر الحكومة وحدة صحية

إليها م ل ك ير من جيرانههه، سههياًجا مههن  أكملها صاحبها، وأعافوقد زرنا أحد هذه البيور الت" 

ُحرمة« البيت وساكنيه. القرية الصههغيرة التهه" ال يتجههاوز » سعف النخيل، كنوع من الحفاظ على

ٍد للطاقههة يَههتغل مههن الخامسههة عصههًرا حتههى  عدو السكان فيها ألف نسمة، تصلها الكهربههاء بمولههّف

 .صباًحا بعد منتصف الليل ال انية

 

 .«لكن للعيون المالية قصًصا أورق ف" »واحة سيوة

 

عيونا مالية منزلية.  فمن أعلى كل قمة ف" الواحة، تستطيُك أن تلمح هنا وهناك، ف" بيوٍر ك يرة،

مههن الميههاه العذبههة، حيهه  يسههتطيك  إن حدي  الجيولوجيين يؤكد أن »واحة سيوة« ترقد فوق بحر

يوّي« أن يدق ماسورة مياه على  متًرا أو أك ر، فههإذا بههها تتفجههر بالميههاه العذبههة.  70عمي كل »سف

 .كل بيت، وبستان وهكذا يمكن أن تنبك عين ف"

 

كانههت هنههاك  قر  وزان مياه عخم، يَبه مسبًحا تعوم فيه الطحال ، وعلى جدار مبنى صههغير،

المحليههة لقريههة أغههورم"،  الفتة مزوحمههة بالعبههارار: محافظههة مطههروح، مركههز سههيوة، الوحههدة

والتعمير، جهاز السههاحل الَههمال" وسههيوة، قطههاع  ، ووزارة التنمية2نامز التنمية المحلية رقم بر

ومنظمة ااغذية والزراعة ل مههم المتحههدة: مَههروع وفههض منسههو   التنمية والتعمير بمطروح،

 واستغالل مياه الصرف للزراعههة! كانههت الفتههة ال يتجههاوز طولههها نصههف المتههر، المياه الجوفية

 :كلمة بها. يقول الدليل شارًحا 38متر، بالرغم من وجوو  وعرعها ال
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وفهه" الوقههت  حين تم حفر عين للري تحت جبل الدكرور، فاعت مياهها الساونة، بَكل الفت،»

إلههيهم فهه" الالفتههة السههابقة، إلههى  نفسه، يعلو منسو  المياه المالحة، مما وعهها المسههئولين، المَههار

ا، لههم  لحههة، مههنالتفكير بسح  المياه، العذبة والما هنهها وهنههاك، إلههى وههزان موحههد، يجمعهمهها معههً

اللتين تضخان ماء باروًا وساونا، وتصبان ف" حو  مربههك  يوزعها للري«. تحت الماسورتين،

 !الماء، ويستمتك بحمام ساون بارو ف" آن واحد أوذ طفل يقفز إلى

 

عيههون، أحههدها تههديره شههركة هذه الوفرة المالية أهلت سيوة الحتضان أربعة مصانك لتعبئة ميههاه ال

 .وطنية تتبك القوار المسلحة المصرية

 

التهه" أطلقههها  التسههمية -من بههين ااوطههاء التاريخيههة الَههالعة والمدونههة قههر  هههذا معبههد الههوح" 

كليوبههاترا! والههذي مههنح االسههم  إذ توجههد الفتههة ب نههها عههين -»الههبعُض« علههى »عههين الَههم « 

وقههد .«النيل هبة لمصر، والعيون هبههة لْلمههونيين  »إن  التاريخ" للواحة هو هيرووور، الذي قال

س لُت الباح  عبد العزيز عبد الرحمن الدميري، مدير آلار سههيوة، ومههدير مخههزن أحمههد فخههري 

 :المتحف"، عن سر تلك التسمية الخط ، ف جابن"

 

الملكيههة بسههيوة  وم ل هذه التسمية، اسم آور، هو عين الحمام، كمهها ورو فهه" مخطوطههار وفههاتر»

لتغتسههل بمياهههها، ومياهههها ذار  مدة تزيد عن مالت" عام، ان العروس ف" الماع" كانههت تهه ت"ل

صيفا، حتى مك اشتداو ورجة الحههرارة، وتسههميتها  تدفي قوي، ونقاء وصفاء، وافئة شتاء، وباروة

ال أك ر وال أقل من قبههل الهههواة، حيهه  لههم ي بههت أن كليوبههاترا أتههت  بعين كليوباترا تسمية سياحية

َيتط كههذلك مضههاهاة بحمههام كليوبههاترا الههذي يقههك غههر  مدينههة مرسههى لواحههة،ل  وربمهها سههّمف

ليسههت العمههارة وحههدها ههه" الفريههدة فهه" »واحههة سههيوة«، بههل العههاوار  نسههاء وتقاليههد.«مطههروح

قل  م لهه   المروية والمدونة، الباقية والزاللة، على حد سواء. فعزلة »واحة سيوة« ف" والتقاليد،

ف" تفروها. وهو اامههر  صم مصر وليبيا والسووان، جعل من هذا الن  ي فضالرءوس زواياه عوا

له أبو المصريار االري أحمد فخري، بعد ال  .«سنوار قضاها بين أبناء »واحههة سههيوة الذي سج 

ا.  تزال النسوة غير حاسرار وال كاشفار، فما أن تخر  الواحدة منهن حتى تغطهه" وجهههها تمامههً

تلههب  المههالءة المطههرزة  ين يكههون غطههاء الههرأس والوجههه أسههوو! وههه"ستعرف أنها متزوجة ح 

 .لها، م ل مناسبار الزوا ، والعزاء باللون اازرق حين تخر  للمهن الت" اصطفاها المجتمك

الحههرف، م ههل  اليوم تخر  الفتيار للسوق ف" »واحة سيوة«، م لما تخرُ  إلى العمههل فهه" بعههض

من البنار. فهه" يههوم زفافههها،  ن أغل  العاملين التسعين فيهمصانك التمور، الت" زرنا أحدها، وكا

يم ههل الههّرقم سههبعة فهه ال حسههًنا، وهههذه االههوا   .ترتدي العروس السيوية سبك طبقاٍر مههن ال يهها 

ا مختلفهها. ويكههون  السبعة تسمح للعروس ب ن ترتدي كههل يههوم مههن أيههام أول أسههبوع لزواجههها لوبههً

 ن، أما ال ان" فيكههون وفيفهها قماشههه أحمههر، وال الهه  أسههوو،شافًّا أبيض اللو  ال و  ااقر  للجسد

ابك أصفر، والخام  أزرق، والساوس من الحرير ااحمر، وااوير من  !الحرير ااوضر والر 

 

بتصميمار هندسههية  تستعد العروس الحقا الرتداء لو  الزفاف ااسوو التقليدي، المطرز بك افة،

شمسههية وقيقههة لطههرو عيههون  ااصداف، مك رسههم عيههونملونة حول العني، وك ير من اازرار و 
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الَههم ، رمههز اإللههه آتههون. فيمهها  الَر. البعض يههرق فهه" تلههك اازرار بقايهها مههن صههورة أشههعة

ويُعطتَقدُ أنها تجلهه  الطاقههة مههن الَههم  لتمنحههها لمههن  يصورها اآلورون على أنها مرايا سحرية،

 .يتجمل بها

 

وااسههماك. أمهها  فة برسوم الَم  والتمههر والنخههلترتدي نساء سيوة قاللد فضية عريضة مزور

َ عطر فتزينه قطعة من الفضة لها شكُل الهالل، لقيلة الههوزن، يغطيههها شههال حريههري لههه شههرالط  ال

 .االوان ملونة، تتدلى منه أطراف من الصوف المتعدو

 

بههيض. فيكههون أ هذا الزي ااسوو يكون للفرح، أما زي الحزن الذي يرتدق فهه" مناسههبار العههزاء

 .ش"ء وحين تخر  المرأة وحدها أو بصحبة ابنتها، ال يبين من الوجوه

 

لكنههها أسههرعت  اقتربنا من طفلههة ال يتجههاوز عمُرههها العههامين، ورفعنهها عدسههة التصههوير نحوههها،

أعوامههها ال اللههة أعلنههت  بتغطية وجهها كفتاة كبيههرة أو امههرأة ناعههجة. صههبية أوههرق تكههاو تبلههغ

وحيههٍد: ال لكَههف الوجههه، ونعههم الحتههرام  ية. وك نهن ينَ ن على نمههطٍ رفضها التصوير باإلنجليز

 .التقاليههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد الحازمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة

 

 على وطا اإلسكندر ااكبر

 

قتههل ذلههك  كان الفتى اإلسكندر قد ورئ أمرين، إمبراطوريههة أبيههه، وحلمههه الخههاو بمعرفههة مههن

نتيبههاتر( ولفههه اإلسههكندر )أ قبههل المههيالو تههرك 334اا  المحار  فيلي  ملك مقدونيا. وف" سنة 

ألههف فههارس،  30علههى رأس أسههطول مههن  لحكههم اليونههان، وانطلههي ليكمههل مسههيرة أبيههه الفههاتح،

 333موقعة إيسوس )ف" تركيهها الحاليههة( سههنة  وأسطول بحري من مالة وستين سفينة. وقد كانت

جديههد، الفارس" واريا، ووانت مدن الفينيقيين بالوالء للقالههد ال ق.م، وانتصار اإلسكندر على الملك

 أشهر، ومدينة غزة )ف" فلسطين( الت" كانت آوههر 7ف" لبنان( الت" حوصرر ) إال مدينة صور

ا  .محطاته قبل ووول مصر برًّ

 

أظهر اإلسكندر المقدون" احترامه للديانة المصههرية، بههل وأقههام احتفههاال أوليمبيهها مههز  فيههه علههى 

 !الطريقة اإلغريقية الرياعة بالدين والفن

 

هنههاك أنبههاء  در المقدون" يدرس وهو ف" ال ال ة عَههرة بمدرسههة أرسههطو، كانههتحين كان اإلسكن 

الفتههى يبحهه  عههن نبههوءة  م يرة عن كهنة آمون، وقههدرتهم علههى قههراءة التنبههؤار. ومههن هنهها كههان

 إمبراطوريتهو واصة: معرفة من قتل والده، وماذا سيكون مستقبل

 

المقههدون" مدينههة  ة رحلتنهها، تههرك اإلسههكندروم لما اتجهنا مك الفرع الغرب" للنيل شماال، ف" بدايهه 

وبمواجهة جزيرة فاروس قرر ت سههي   منف، واتجه شماال بمحازاة النيل حتى وصل إلى البحر،

من ماوة الجيههر الههالزم لتخطههيط المدينههة العمالقههة التهه"  مدينة اإلسكندرية. ولم تتوافر كمية كافية

 !القمح( المعد لمئونة الجنوو  فاستخدم المهندسون الدقيي )أو  ستصبح عاصمة جديدة،
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 2340قبههل  وم لما تركنا اإلسكندرية إلى مرسى مطروح، اتجههه اإلسههكندر المقههدون" إلههى هنههاك

إلههى »واحههة سههيوة« عاصههفة  سنة بالتمام والكمال. وقد هبت ف" رحلة اإلسكندر المقدون" جنوبهها

إلسههفلتية، وتكههاو الرؤيههة تههرميم الطريههي ا رملية، وازاها ما لقيناه ف" منتصف الطريي حي  يههتم

اإلنَههاء. وحههين نفههد مههاء اإلسههكندر المقههدون" أمطههرر  تنعدم بسب  الغبار المتطههاير مههن أعمههال

المالية. يقههول الباحهه  محمههد حسههن »إن اإلسههكندر المقههدون" لههم يهه رف  السماء فم  الجنوو قربهم

 لههى المنتجههك الههذيبفرقة من ااوالء قوامها عَرون فقط«. وحين عههللنا الطريههي إ بجيش وإنما

اإلسههكندر  نقصده على شفا بحر الّرمال قر  جبال التكههرور، سهه لنا أهههل سههيوة، أمهها حههين عههل

 الوح" أرسل له ولجمعه غرابين والهم على معبد المقدون" الطريي، فإن آمون

 

 أمام معبد الوح"

 

الهضههبة التهه"  وصلنا إلى بوابة معبد الوح"، أو مركز المدينة عصر عباوة اإلله آمون. من فههوق

نسههتطيك أن نَههاهد الحههزام  ترتفك لاللين متًرا، حي  أقيم المعبههد علههى هيئههة حههدوة حصههان، كنهها

الدين". كانت قرق واحة آمههون المتنههالرار، لههها  ااوضر العريض الذي يم ل سياًجا لذلك الركن

تعكهه  الوح"، حي  نقف اآلن، وكانت تحيط بههه، فهه" تراتبيههة  مركز واحد هو ااكروبول، معبد

والمحكههوم، فقههد أحههيط ااكروبههول ب اللههة أقسههام، أو أسههوار، يسههكن ااول  الطبقار بههين الحههاكم

ن القسههم الحكام، ال الهه  الجنههوو  ويعيش ف" ال ان" النساء وااطفال وااقار  والحرس، بينما يؤّمف

ان لان آلمون، قر  مهها كهه  ومنازل الحرس. وعلى مسافة صغيرة من ااكروبول كان هناك معبدٌ 

 .يسمى بعين الَم 

 

علههى نههوع  ومما يدل على استقالل »واحة سيوة« أو »واحة آمون« كما كانت تُسمى، وحصولها

ا، هههو تصههوير حههاكم سههيوة بصههفة 22من »الحكم الذات" قبل أك ر من  وورجههة موازيههة مههك  قرنههً

اليم ف" مصههر، التصوير المعتاو لحكام ااق الفرعون أحم  ال ان"، ف" مخالفة للقاعدة المتبعة ف"

تصوير حاكم اإلقليم أو الواحة، م ل الواحار البحرية، ولههف  وباق" الواحار ااورق، ب ن يكون

 .الفرعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههون

 

يا ُمخههر  القطعههان  كنا نكاوُ نسمك أغنية المصري القديم الت" ترجمها سليم حسن: )يا آمون. أنت

د الُمتَ لم إلى المرعى. وكما يقوو باح. ومرشف عهه" ف" الص  إلههى المرعههى ف نههت كههذلك تفعههل. يهها  الر 

الطعام. ان »آمون رع« يرعى من يتكل عليه. يا »آمههون رع« إنهه"  آمون. وذ بزمام الُمت لم إلى

ان  .قلب" بك. وستنجين" من أفواه الناس ف" اليوم الذي يفترون فيه عل"  الكههذ  أحبك وقد م ر

آمههون« يعلههو » قلبهه". ان مهها قالههه ر  الحي يعيش ف" الحي. وإن" لن أستسلم للخوف الذي فهه"

  فههههههههههههههههههههههههههه" مهههههههههههههههههههههههههههديح العزلهههههههههههههههههههههههههههة.(ويزوههههههههههههههههههههههههههههر

ر، لم يكن هناك مههن ملجهه  لسههاكن"  ف" اللحظار الت" كان الجنون يصي  نهر النيل، بفيضان ُمدَّمف

وكبيرههها فهه" الصههحراء  الواوي سوق الهرو  إلى الواحههار. انتَههرر تلههك الواحههار صههغيرها

المنقطعههة للنهههر الخالههد، أصههبح  ومههك ال ههورار غيههرالمصرية من الَمال إلى الجنو . من هنا، 

قبههل التههاريخ، اجتههذبت الواحههار هههؤالء  وور الواحههار هههو بنههاء المجتمعههار. ومنههذ عصههور مهها
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الالجئههين إليههها لحمههايتهم مههن  -كههذلك  -م لمهها اسههتقبلت  الهاربين بحيههاتهم مههن غضهه  الطبيعههة،

ا لمههن عههاق باإلرههها غض  البَر، حههين أصههبحت   الههدين" والسههلطوي. هكههذا الواحههار م منههً

 بخبههرار متنوعههة، وفرههها القههاومون إليههها، فمههنهم الفنههانون، والحرفيههون، امههت ر الواحههار

عههن السههلطة  والمعلمون، والمزارعون، وسواهم. وأصبحت الواحة نوًعا ما منفههى سياسههيا بعيههدًا

 .وآوا  الحاكمة ف" واوي النيل، وون أن يعن" ذلك أن تكون بال فنون

 

تعد نموذًجا  واحار الت" كانت منعزال، أصبحت نقطة جذ . هذه ه" »واحة سيوة« م اال،لكن ال

وتختف" فيها البطالههة! لههذلك سههتجد  فريدًا ف" أنها البقعة الوحيدة ف" مصر الت" تحتا  إلى عمالة،

الوافههدين علههى الواحههة المقيمههين فيههها. حتههى أن  ف" قطاع كالسياحة ومجال كالتعليم ك يههرين مههن

 .طريقا ذهبيا ف" أرا  تباع الفداوين فيها بمئار الجنيهار فقط ت مرين ااجان  وجدواالمس

 

الوافههدين الجههدو،  الواحة الت" كانت تغن" عزلتها، ويمتدحها االريون، بدأر تغير طباعههها لههتاللم

اامر ف" أولههه، ولكههن ال ننسههى أن  وبدأ الترائ يتحول من عاوار وتقاليد إلى فلكلور. صحيح أن

 .الخصوصية م لما أساءر إلى بقاع سواها عجلة الزمن كفيلة ب ن تس"ء إلى تلك

ل »واحههة سههيوة« بطريههي مطههروح الحههال"،  َروق لنا أحد السيويين قصة طريفة وقعت قبل وصط

اوي قد نجح ف" المرحلة االبتدالية، ويسههتعد لالنتقههال  ف" أوالل لمانينيار القرن الماع". كان الر 

ا » عداويههة، وأن يتههرك ارتههداءإلههى المرحلههة اإل مريلههة« المدرسههة االبتداليههة، ليرتههدي »قميصههً

التعليمية التالية، ولكن »واحة سههيوة« لههم يكههن بههها مههن يبيههك الههزي  وسرواال« واصين بالمرحلة

 اإلعداوي، وكان أن انطلي مك صحبه، وسههالي، إلههى مطههروح. كههان الليههل يهه ت" فينههام المدرس"

السههالي أك ههر مههن  وة عالية، وعند الفجر يبههدأ التحههرك، وقههد اكتَههفالجميك ف" السيارة، على رب 

كهه  يسههتغرق فهه" رحلههة  مرة أنه يخط  االتجاه، ويعوو مرة أورق من حي  أتى، ممهها جعههل الر 

 .البح  عن زّيٍ مدرس" لاللة أيام

 

لكن الراوي يمتههدح تلههك العزلههة التهه" منحههت »واحههة سههيوة« وصوصههيتها، فهه" العمههارة حينهها، 

 .يد حينا، واللسان أو اللغة حينا آوروالتقال

 

جعلههت مههن »واحههة  اللغة السيوية تحتاُ  إلى معجم وممارسة لفهمها، وإذا كانت رحلة التجارة قد

والجزالر وليبيا، فإن هنههاك تهه ليرار  سيوة« مركًزا لعبور البربر ولغتهم اامازيغية، ف" المغر 

 :واحة سيوة«. تقول أغنية سيويةاهال" » أورق أنجبت معًا لغة شفهية غير مدونة

 

 َماسط يا عين" الجلسياما أتاوم توحل تخلضَ»

 «كان شك منحاق أنوكان ال طاوعه وأقيماط ووي

 :ومعناها

 

: ال تبكف يا ما أناس غيرك أحبت»  قُل لعين" 

ف" مكان مهها، قههد تسههتمك للسههيوي يحههدلك .«فلو أنك يا حبيب"، عاشق" حقا ما كنت قد بعدَر عن"

باللهجة السيوية، ويمرُّ أجنبهه" فيخاطبههه بلغتههه، وهههو يتنقههل  مية الت" تفهمها، لم يحدئ جارهبالعا
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ا عربيهها للكلمههار، لكههن ذلههك للهجههة بين اللغار بيسر،  م ل سحابة تعبر الواحة. قههد تسههمُك جرسههً

 .قاللها. ومن الطريف أن نمر  ببعض المفروار

 

نيتهها )هههو(،  ،(آجههبن )بيههت(، آوههوب" )صههب" ومن قاموس السيوية: أمان )ماء(، آوصوم )لحم(،

لط ) آزمههور )زيتههون(، تينهه" )تمههر(، جههافالخ )اذههه (، هيههد )يهه ت"(، ماشهه" نعههم(، أوال )ال(، فههف

فك يًرا ما نسمك تمجيههدًا لَههخس أنههه لههه شههنة ورنههة. !ونختتم بالَنة والرنة!()يذه (، شيخ )أنت

المكانة، والرنة صور عصاه يههدق فالَنة ه" غطاء رأس يرتديه ذوو  وف" سيوة تدرك المعنى،

 .عههههههههههههههههن سههههههههههههههههلطته ونفههههههههههههههههوذه بقههههههههههههههههوة تعبيههههههههههههههههًرا

 

الوجوه تحكهه"  كان الليل يقترُ  وأنت تكاو تسمك لكل رجل ف" »واحة سيوة« شنة ورنة. فمالمح

الولههالي. وههه" تقههول إن  أك ر مما يبوح به التههاريخ، ومسههامك اللهجههة تههروي أفضههل ممهها تفسههره

معبههًرا، وأهههم مههن أن تكههون مقصههدًا  وأفضل مههن أن تكههونالواحة كانت أك ر من مجرو طريي، 

ما كان يُرَوق عن كهنههة آمههون، فإنههها اليههوم أك ههر  فقط. وإذا كانت ف" اام  واحة مقدسة بفضل

الههذي يقههوم علههى قههدم وسههاق، لمسههتقبل جديههد، تتحههول فيههه نبههوءار  قدسية بفضل العمل الدءو 

 .حقالي الحياة ااساطير، إلى

 

---------------------------------- 

 

علههى  صورة بالقمر االصطناع" للصحراء الغربية ف" مصر حي  تقك »واحة سههيوة«. الخههالف

روا أنههها  .نَ ة هذه الواحار محتدم بين العلماء، حي  ال يوجد ممههر يربطههها بههالبحر ومههن لههم فكهه 

ياح. ولكن مك الت كيد على وور م بهه ن نَ ر بفضل حركة الّرف زط يههاح، والجههَ ّ تياراتههها ههه" التهه"  الرف

الحههال"، فههإن الحفريههار تؤكههد نَهه ة الواحههة مههن قلهه  البحههر  أعطت فهه" »واحههة سههيوة« شههكلها

سنة، لتصعد كجزيرة، مك انسحا  البحر إلى حيهه  يوجههد اآلن، بعههد أن  مليون 40المتوسط قبل 

م ههل  وحفرياته لتدعم الجزيرة المتكونة. وقد أصبح سطح الصحراء الغربية ه كله ه ترك صخوره

عبههر السههنين،  سطح مستو، م ل سرير عمالق من الحجر الكلس" الجيري. ومك عوامههل التعريههة

التهه" تعبههر تحههت سههطح  وتخلل المطههر أجههزاء السههطح الجيههري، بههدأ تكههوين الكهههوف والقنههوار

  .الصحراء وقل  الواحار

 

اجار التهه" للدر ينتَر ركو  الدراجار بين السياح بدرجة كبيرة، وف" ظل الَجر توجد مواقف

الترابيههة وبههين مههزارع النخيههل. فضههال  يست جرها السالح للتجوال ف" الواحة بحّرية، فوق الطرق

  .الرباع" عن تنظيم رحالر السفاري بسيارار الدفك

 

بههالرغم مههن أنههه  ف" المدينة الملحية، غير الم هولة، وعلى با  المدينة مسجد من الملههح، عرفنههاه

تسههتحي أن تضههم إلههى قالمههة تههرائ  زال المحرا  قالًما، مدينة فريههدةبال مئذنة، لسب  يسير: ال ي 

الحفاظ عليه ل جيال القاومة، انها تضههم ه ُرب مهها ه أقههدم  اإلنسانية الذي تسجله اليونسكو، من أجل

تقههك »واحههة سههيوة«  !«مصر، وه" التهه" وهبههت المدينههة اسههمهاز »الزيتونههة عاصرة زيتون ف"

وربك مليون شههجرة نخيههل. وممهها  عين ماء، 300ًما، ويقال إن بها قد 65أسفل سطح البحر بنحو 
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ألههف برتقالههة!  14برتقههال واحههدة ألمههرر  يروق ف" ااساطير عن وصهه  أراعههيها أن شههجرة

مههان والعنهه  والَههمام. فهه" كههل  ويُزرعُ ف" »واحة سيوة« أيضا الزيتون والتههين والمَههمش والرُّ

" يههوم زفافههها، ترتههدي العههروس السههيوية سههبك فهه  !تفيض مياها عذبههة منزل فرصة أن تنبك عين

سبعة ف ال حسًنا، وهذه االوا  السبعة تسمح للعروس بهه ن ترتههدي  طبقاٍر من ال يا . يم ل الّرقم

ا مختلفهها. ويكههون ال ههو  ااقههر  للجسههد شههافًّا كل يوم من أبههيض  أيام أول أسههبوع لزواجههها لوبههً

ابههكاللون، أما ال ان" فيكون وفيفا قماشه أحمههر، وا أصههفر، والخههام  أزرق،  ل الهه  أسههوو، والر 

ويحههتف  متحههف البيههت السههيوي  !والساوس من الحرير ااحمر، وااويههر مههن الحريههر ااوضههر

استخدامها...... الصههورة لسههيدة متزوجههة ال  بنماذ  من هذه ال يا  والحل" وأووار بيتية انقر 

 يبين منها ش"ء .

 

 الرابط:

 

http://www.mnaabr.com/vb/showthread.php?t=7707 )هامش(. ] 

 

 

 :  مصر ىبر التاريخ  في اررمان اليابر 

 

على ماذكرناه  سالفاً يتبين لنا أن المصريين إما أبناء أنبياء أو أبناء أهل بيت النبهه" محمههد علههيهم 

 { ويقول المسعووي :    -ملة أبيكم إبراهيم  السالم قال تعالى للعر  } 

مههرو  الههذه   –]كل قبط" ف" مصر يعرف نسبه واتصاله بمصر ابن بيصر ابن حام بن نههوح  

 [ .  357و 1 

وهههذا أكسههبهم الهههدوء والصههبر الَههديد والعاطفههة الجياشههة وشههدة البعههد عههن حهه  سههفك الههدماء 

ئت أن تعههرف إيمههان المصههريين فههانظر والَجاعة كما بين ذلك المؤرحين وبيناه من قبل وإن شهه 

إليمان السحرة لما قالوا لفرعون لعنه هللا تعالى } لن نؤلرك علههى مهها جالنهها مههن البينههار والههذي 

فطرنا فاقض ماأنت قا  إنما تقض هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا وطايانا وما أكرهتنهها 

به مجرماً فإن له نار جهنم ال يمور فيها وال يحههى عليه من السحر وهللا ويُر وابقى إنه من ي ر ر

 {.73-72طه  -ومن ياته مؤمناً قد عمل الصالحار   ف واللك لهم الدرجار العال

وعن رحلة مصر عبر التاريخ بينا ان اوري  عليه السالم وهو أونوخ أو هرمي  كههان أول مههن 

بعلم التنجيم اان ولكنه نبى يوحى   وط بالقلم وكان بارعاً فى علم النجوم و الهيئة و هو ما يعرف

 اليه من هللا تبارك وتعالى.

 

 : 6الفصل  

 

تنفصل سبع مرات تلو وولة الوالفة لقرتلا وأمن الحااكم فيلاا تلاو   ذات النفرذ  مصر الثاير   

 :  نفسه من الغرائل واإلنقالبات

 

http://www.mnaabr.com/vb/showthread.php?t=7707
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مصر  المنافسة تلو الوالفة في الدولة العباسية : صدق قر  تمرو ابن العاص  بأ  و 

  واااا االية مصر تعد  االوالفة    كما سنرضح  

 )1( مصر ميوان تم ين الدولة النباسية  : 

العباسيون هم ساللة العباس عم النب" صلى هللا عليه وسلم ولم يدع أحد من العباسيون  

بن   أبناء على  لمناصرة  فقد كرسوا جهووهم  الهجري  ااول  القرن  الخالفة طيلة  لنفسه 

 كانوا يرون أنهم أبناء بيت واحد هو بيت النب" عليه الصالة والسالم أب" طال  حي  

م وسار ابنه عبد  652هه /    32وقد توف" العباس زمن حكم معاوية ابن أب" سفيان سنة  

هللا بن عباس على نهجه فى اإليمان بحي على بن أب" طال  فى الخالفة ، لم تابك ابنه  

سياسة جده فى ت ييده ابناء على بن أب" طال   على بن عبد هللا بن العباس السير على  

 فى وعواهم للخالفة.  

وكان أن أقام بن العباس فى مدينة الحميمة وهى قرية على أطراف الَام شرق اارون  

ومعه نفر من أبناء على بن أب" طال  رعى هللا عنه وعلى رأسهم أبو هاشم بن محمد  

اسيين والعلويين وتتبك نَاطهم ، وقد نجح  بن الحنفية هربا من اامويين ومراقبتهم للعب 

أبو هاشم بن محمد فى تمهيد التَيك ابناء على بن أب" طال  رعى هللا عنه وواصة  

بعد مقتل الحسين اامر الذق أوي إلى ووف اامويين من أبو هاشم مما وعاهم إلى وس 

الحميمة حي    إلى مدينة  أسرع  أجله  بدنو  أبو هاشم  له وعندما أح   بالتنازل  السم  قام 

فى   هامة  تحول  نقطة  التنازل  هذا  جاء  وهنا   ، العباس"  على  إلى  الخالفة  فى  حقه  عن 

اقتصر   أن  بعد  بيتهم  إلى  الخالفة  نقل  يعملون على  العباسيون  بدأ  إذ  التاريخ اإلسالم" 

العباسيون   أجاو  وقد   ، أب" طال  رع" هللا عنه  بن  أبناء على  مناصرة  نَاطهم على 

تى بعد وفاة على العباس" وانتقال الخالفة إلى ابنه محمد الذق قام بتعبئة  تنظيم وعوتهم ح

التى   الدعوة  فكانت   ، عده  الَكوك  إلارة  وون  ااموية  للخالفة  الرافضين  صفوف 

يدعون إليها ه" " الرعا من آل محمد " وون تحديد للبيت المقصوو له الخالفة ، ولقد  

ينة " وراسان " ولكن تقرر على أر  مصر  بدأ العباسيون يدبرون أمر وعوتهم فى مد 

مسلم   أبو  العباسيين  قالد  أعلن  حي   فارس  ببالو  قيامها  من  بالرغم  الدعوة  هذه  مصير 

هه ووارر بين اامويين والعباسيين معركة    129الخراسان" ال ورة على اامويين سنة  

مص إلى  المعركة  نقلت  لم  وجلة  نهر  روافد  أحد  الزا   نهر  عند  أوال  حي   بدأر  ر 

الخليفة   وقتل  اامويين  على  العباس"  على  بن  بقياوة صالح  العباسيين  جيو   انتصرر 

سنة   الحجة  ذق  شهر  فى  ال ان"  مروان  من  132ااموي  صير  أبو  بلدة  عند  وذلك  هه 

 أعمال الجيزة . 

القالد  قام  مصر  وووولهم  الخالفة  من  وتمكنهم  اامويين  على  العباسيون  انتصار  بعد 

بن على بإقامة عاصمة له بمصر أطلي عليها اسم " العسكر " وذلك سنة  العباس" صالح 

م بدال من مدينة الفسطاط التى أقامها عمرو بن العاو ، وكانت مدينة    750هه /    132

حتى   النيل  من  الممتد  الفسطاط  من  الَرق"  الَمال  فى  الواقك  الفضاء  فى  تقك  العسكر 

م باسم " الحمراء )وهى ح" السيدة جبل يَكر فى منطقة كانت تعرف فى صدر اإلسال
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السيدة زين  ومساكن زينهم(    العابدين وميدان  الريش وزين  أبو  زين  اآلن من منطقة 

لكنار   جان   إلى  اإلمارة "  وار   " بتَييد  بن عل"  الوال" صالح  قام  كما   ، القصوق " 

وار  م أس  الوال" الفضل بن صالح مسجدا إلى جان   785هه /    169الجند ، وفى سنة  

الفسطاط   بمدينة  اتصلت  حتى  بها  يزواو  العمران  أوذ  التى  العسكر  بمدينة  اإلمارة 

 وأصبحتا مدينة واحدة وطت فيها الطرقار وشيدر بها المساجد والدور وااسواق . 

من  لملر  طولون  ا ن  د مض  تولية  والية    و عض  ك ش   نن  مأ  سرعأن  الع أسيين  ق   

ة جيشهأ واق لأ  أ وال حكم في موار  أ نحو  ي وقملر اك ر من  ولة الخالفة فسأرع ل  

ال نمية وتشييض وإقأمة  ولة ك رى للخالفة نواتهأ ملر فأن ل   هأ و ضات  ولة الخالفة 

 الطولونية كمأ يلي : 

 وانفصالبا بمصر والحام ىن الدولة النباسية:  ( الدولة اللولونية2) 

 

 )م905-868هه/ (254-292)

كانههت مصههر مههن نصههي  "باكبههاك" التركههى حيهه  ازواو نفههوذ  الخليفة الوالههي، فى عهد

ولكههن "باكبههاك" ,  .يتولون المناص  الكبري، ويتقاسههمونها فيمهها بيههنهم ااتراك، وأوذوا

َل أن يبقى  .فى العاصمة "بغداو" ويبع  من ينو  عنه فى والية مصر فَض 

وعفههاف ورياسههة طولون، ذلك الَا  الذق نَ  فى صههيانة  ووقك االوتيار على أحمد بن

به، وكان والده مملوًكا تركيا بع  به وإلههى بههالو  ووراسة للقرآن العظيم مك حسن صور

 .الم مون العباس"" ولما مار والده تزو  باكباك أمه" "ما وراء النهر" إلى الخليفة

مصههر نيابههة عههن "باكبههاك" التركهه"، ولكههن موقههك مصههر  وجاء أحمد بن طولون لههيحكم

المصههرية "الفسههطاط" والعاصههمة العباسههية  مسههافة بههين العاصههمةالجغرافهه"، وبُعههد ال

فلم يكد أحمد بن طولون يسههتقر فههى .بها "بغداو" شجك وإلى مصر الجديد على االستقالل

 .يده هه حتى أوذ يجمك السلطة كلها فى254مصر سنة  

 "لقد عزل الموظف العباسى المختس بالَئون المالية فى مصر واسمه "عامل الخههرا 

الههبالو،  وكان له ما أراو، ف قر اامور فى.هو الحاكم اإلوارق والمالى والعسكريوصار 

 .الرواء وقضى على الفتن، ونَر الطم نينة فى ربوع الواوي، وَعم  البالو

 :استقالل مصر عن الخالفة

بههالبالو فههى عهههد الخليفههة المعتمههد العباسهه"،  ولقد أتاحت له الظههروف أن يعلههن اسههتقالله

مسههاعدة منههه فههى القضههاء علههى "لههورة  ابههن طولههون بإعانههة ماليههة للخالفههةعندما بعهه  

طولههون بالتقصههير فههى إرسههال المههال  الزنز". ولكن "طلحة" أوا الخليفة بع  يههتهم ابههن

ا، ولههم يكتههف بهههذا بههل  الكاف"، ويتهدوه ويتوعده، وهنا كان رو ابن طولههون قاسههيا وعنيفههً

 .أعلن استقالله بالبالو

الطولونية" نسبة إلى منَئها أحمد ابن طولههون، وراح أحمههد  دولةوت سست فى مصر "ال

ًَا قويا لحماية البالو واوليا ووارجياز وقد بلغ جههيش مصههر فههى عهههد  بن طولون يعدّ جي

 جندي أحمد بن طولون مالة ألف

 

 :القلايب ىاصمة مصر
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وتنافسههها، فاتخههذ اار   وراح يفكر فى اتخاذ عاصمة له غيههر "الفسههطاط" تضههارعها

أقام جامعه الكبيههر الههذق مهها  الواقعة بين السيدة زين  والقلعة وسماها "القطالك"، وعليها

الدينيههة، وكههان ابههن طولههون رجههل  زال موجووًا حتى اآلن، وجعله معهدًا لتدري  العلوم

، يتصههههدق مههههن وههههالس مالههههه فههههى كههههل شهههههر ألههههف  .وينههههار صههههالح وبههههّرٍ

ا  أقطعهههم أحمههد بههن طولههون وقد رابطت فى العاصمة الجديدة طوالف الجند حيهه  أرعههً

 .يقيمون عليها

 :حماية ال غور

كان البد أن تتقر  إليههه الخالفههة العباسههية  وأمام ما وصل إليه أحمد بن طولون من قوة،

ون عههن اإلغههارة مههن آسههيا  ليقف إلى جانبها فى مواجهة الروم البيزنطيين، الههذين ال يكفههُّ

 .الصغري

المناطي المالصقة للروم فيه تعههرف باسههم "إقلههيم  حساسة، وكانت إن شمال الَام منطقة

 .تَتمل على المنافذ والحصون القالمة فى جبال طوروس العواصم وال غور" فهى

الخليفة وقوة أحمد بن طولون أن يعهههد إليههه بواليههة ال غههور  فلي  عجيًبا إذن أمام ععف

 .كيد المعتدين الَامية للدفاع عنها ورو

من جيَههه وأسههطوله  ي ً لهذه المهمة وجديًرا بها، فبع  بجزءلقد كان أحمد بن طولون مه

 .والحصون ليرابط هناك على الحدوو، يحمى ال غور، ويؤمن المنافذ

 :الوحدة بين مصر والَام

أحمههد بههن طولههون الههبالو إليههه لكههى  هههه، فيضههم264لم يتوفى والههى الَههام التركههى سههنة 

 .يستكمل وسالل الدفاع على إقليم ال غور

والَام فى عهد الدولة الطولونية وحههدة لههها قوتههها فههى الَههرق العربهه"،  صروصارر م

عن أر  اإلسالم عد الروم، بينما عجزر الخالفة العباسية فى ذلههك  تحمل راية الدفاع

الَر والعههدوان، وأمههام قههوة أحمههد بههن طولههون وقيامههه بتوحيههد  الوقت عن مواجهة قوق

طانه، ووههافوا سههطوته، فبع ههوا إليههه أبههاطرة الههروم سههل الَام ومصر تحت إمرتههه وَههى

حههدئ أك ههر مههن ذلههك، لقههد عههزم الخليفههة العباسههى  يووون أن يعقدوا هدنة معههه، بههل لقههد

من سيطرة أويه الموفي "طلحة"، فهه ين يههذه   "المعتمد" على مغاورة البالو سّرا فراًرا

 !يا تريو

َام، ولكن أوههاه طولون صاح  القوة الجديدة فى مصر وال لقد قرر اللجوء إلى أحمد بن

 .بالعراق الموفي أعاوه إلى عاصمة الخالفة

البحريههة  وظلت الوحدة بين الَام ومصر قالمة فى عهد أحمد بن طولون، وراحت قواتههه

 .المتوسط والبرية تحمى هذه الوحدة وتعلى قدرها فى شرق البحر اابيض

 :والية وماروّيه

ع عن مصر والَام كمهها كههان أبههوه. ولكههن الدفا ويتولى ابنه "ُومارويه" بعده حامالً راية

محاوالته ووسالسههه إلعههاوة مصههر والَههام إلههى  "طلحة" أوا الخليفة "المعتمد" يعوو إلى

 .سيطرة الخالفة العباسية

ًَا يتههولى قياوتههه بنفسههه، ويهههزم قههوار أوههى الخليفههة عنههد ومَههي فههى  ويعد ومارويه جي

أن يعقههد مههك "ومارويههه" صههلًحا  م، فال يملههك إال887هه/ 273سنة  "معركة "الطواحين

العباسية بوالية ومارويه على مصر والَام، وابناله من بعده لمههدة  اعترفت فيه الخالفة
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ا أتههاح لههه أن يسههيطر علههى منطقههة العواصههم وال غههور،  لاللين سههنة. وكههان نصههًرا رالعههً

 .يرهبها الروم وأصبح "ومارويه" قوة

 :مصاهرة الخليفة

والنفوذ، وتزواو العالقههة بههين ومارويههه  ا االحترام والسيطرةوهكذا القوة تكس  أصحابه

المعتمد "العباسة" بنههت ومارويههه المعروفههة  والخالفة العباسية قوة، حي  يتزو  الخليفة

 .بجهاز لم يسمك بم له باسم "قطر الندي"، وهى التى جهزها أبوها

اء والمحتههاجين، الفقههر وراح ومارويه يهتم بمرافي الدولة، ويخصس اامههوال لمسههاعدة

ومارويه فى الحكههم مهها  ويَيد القصور الضخمة فى عاصمة أبيه "القطالك". وظل ولفاء

 .م895هه/ 282يقر  من عَر سنوار بعد وفاته مقتوال عام 

 :الدولة إلى الخالفة إعاوة

نهجه، بل انغمسههوا فههى  لقد ولى مصر بعد ومارويه لاللة من آل طولون لم يسيروا على

وانتهههى اامههر بعههووة  ار، فك ر الطامعون فههى الحكههم، وانتَههرر الفوعهه"،اللهو والملذ

 .الطولونيين عليها جيو  الخالفة العباسية السترواو مصر من يد رابك الوالة

محمههد بههن سههليمان  م وولت الجيو  العباسية القطالك تحت قيههاوة905هه/ 292وفى سنة 

وأزال بقايهها  هم إلههى الخليفههة،وقد قبض على الطولونيين وحبسهههم وأوههذ أمههوالهم وأرسههل

 .الدولة الطولونية التى حكمت مصر والَام مدة لمانية ولاللين عاًما

 لم جالت الدولة اإلوَيدية أيضاً لتفعل نف  الفعل وتنفصل عن وولة الخالفة بالعراق:

 نن ملر دقوى من  ولة  ك ش ه ا ن طولون او عض تولية كأفور األ شيض  يك ش  ن س مأ 

ن ل   ملر ودك ر  ول شمأل دفريقيأ  ونهجه ويفيسير على ن س سيرته  ن سهأ  الخالفة  

 و الحجأز والشأم  و ضات  الضولة اإل شيضية كمأ يلي : 

 وانفصالبا بمصر والحام ىن الدولة النباسية لقمر  الثانية: ( الدولة اإلخحيدية3)

 

 م(969 – 935هه/ 358 – 323)

العباسههية وعلههى الههرغم مههن ذلههك  إلههى الخالفههة عاور مصر بعد سقوط الدولة الطولونية

الداولية. وظل النفوذ العباسى  ظلت لاللين عاًما تعانى من االعطرا  والفوعى والفتن

أحد القاوة ااتراك فى الجههيش  غير مستقر فى مصر بعد زوال الدولة الطولونية. ويتطلك

 .زعين، والوالة العباسيينالمتنا العباسى فى مصر إلى االنفراو بالسلطة وحده وون القاوة

محمههد بههن ُطغههز اإلوَههيد"، لقههد سههاعده علههى ذلههك مهها قدمههه مههن " فيا ترق من هوو إنه

عد هجمار الدولة الفاطمية التى قامت فى تون ، وراحت  ودمار فى الدفاع عن البالو

(. وفههى 936 -933هه/ 324-321اإلفريق"، وذلك فى عام ) تهدو مصر من جهة الَمال

 .والية مصر وصار الحاكم المطلي فى البالو م تولى اإلوَيد935هه/ 323سنة  

 :التسمية سبب

 اإلوَيد" وهو لق  إيران"و" اللق  ولكن من أين "لمحمد بن طغز" هذا

العباسههى فههى اكتسهها  مههووة محمههد بههن طغههز إلههى جانبههه،  "لقد رغ  الخليفة "الراع"

 .تلق  به اامراء فمنحه لق  "اإلوَيد" وهو لق  إيرانى

 .بلغه من سلطان واسك ونفوذ كبير ويدل هذا على مكانة اإلوَيد فى مصر وما
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 :وب د النرب توحيد مصر والحام

اإلوَههيدية فههى مصههر وإليههه تنتسهه  أسههرته.  لقد أصبح "محمد بن طغز" مؤس  الدولة

اإلوَههيد والخالفههة العباسههية حتههى جههاء  وظلت اامور على ما يرام بين محمد بههن طغههز

ًَااليوم الذق  بقياوة "محمد بن رالههي" إلههى الَههام النتههزاع  أرسل فيه الخليفة الراعى جي

 .م940 /هه328مصر من اإلوَيد سنة  

الخطبة وأعلن استقالله بمصر، واسههتطاع  وعندلذ ألغى اإلوَيد اسم الخليفة العباسى من

 .سليًما هزيمة القالد ابن رالي واالحتفاظ بملكه

اامر، وانَغل جنوو ابن رالههي بجمههك  وَيدق فى بدايةوكان ابن رالي قد هزم محمد اإل

وفههرقهم، وتفههر  اإلوَههيد بعههد  ااسال ، فخر  كمين البن اإلوَههيد علههيهم، وهههزمهم،

الفههتن والقالقههل الداوليههة، وراح  هزيمة قالد الخليفة إلى الداول، فنجح فى القضههاء علههى

كههر فههى وحههدة تقههف فههى وأوههذ يف.لمصر يعمل على وراسة أحوال العالم العربى المجاور

 .قبل الروم وجه العدوان الخارجى من

إليه الَام بعههد مههور ابههن رالههي سههنة  وبعد سنتين من قيام الدولة اإلوَيدية عم اإلوَيد

الوقههوف فههى وجههه الههروم  هههه ز ليعيههد القههوة إلههى الَههرق العربهه"، وليتسههنى لههه130

فعلههوا مههك أحمههد بههن  االبيزنطيين، وهنا واف أباطرة الروم، وأسرعوا يخطبههون ووه كمهه 

 .طولون

اإلوَههيد نفههوذه إلههى مكههة والمدينههة، وراح يتههولى أمههر  وفى العام التالى لهذه الوحدة، مد

 .الَريفين الحجاز ويَرف على الحرمين

 .م469هه/334 ولقى اإلوَيد ربه سنة

 :إمار  كافور

هههذا  بههتوبعد وفاته تولى وزيره أبو المسك كافور الوصاية علههى ولديههه الصههغيرين، وأل 

طالفههة  الوصى مقدرة فى إوارة شئون البالو والدفاع عنها عد ااوطار التى تهدوها مههن

 ."القرامطة"، وأفلح فى القضاء عليها

على وحدة مصر والَام وبالو العر ، وامتههد سههلطان الدولههة اإلوَههيدية إلههى  فلقد حاف 

 .بيزنطيونفى أقصى شمال الَام وصارر قوية الجان  يرهبها ال ،""جبال طوروس

عههاو  وأبو المسك كافور هذا هو الذق ولك عليه الَاعر المتنبى أجمل قصههالد المههدح، لههم

 وهجاهو

يوليههه كههافور "واليههة" تنههاف  مملكههة  نعم، إنه هو بعينه، فلقد كان المتنبى يطمههك فههى أن

 .يولّفه هجاه سيف الدولة بن حمدان، فمدحه لينال رعاه، فلما لم

وعَرين سنة حكم فيها باسم أبنههاء اإلوَههيد عههدا  لى مصر لاللًالقد بلغت إمارة كافور ع

هذه المدة موعك الهيبة واإلجالل، ويدع" لههه  سنتين انفرو فيها باامر وظل اسمه طوال

ومصر والحجاز، ولقد كان كافور شهًما  من منابر المساجد من طرسوس ب طراف الَام

 .جيد السيرة

 !أعالمهاو دولة اإلوَيدية بعده رافعةيخلفه بعد وفاتهو وهل تظل ال ترق من

 :كافور سقو  الدولة بند

بن عل" أبو الحسن" حفيد اإلوَههيد، وكههان  لقد لق" كافور ربه فخلفه "أبو الفوارس أحمد

البههد فهه" م ههل هههذه الظههروف أن تعههوو  طفال لم يبلههغ الحاويههة عَههرة مههن عمههره، وكههان
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اشتدر هجمار الفاطميين من بههالو الطامعون و  الفوعى إلى البالو، وأن يك ر من حولها

مصههر حيهه  حههاول الخليفههة المعههز لههدين هللا الفههاطم" االسههتيالء عليههها،  المغههر  علههى

العباسية عن الوقوف إلى جان  اإلوَههيديين، فلههم يكههن بههد مههن اسههتيالء  وعجزر الدولة

 م، ليحلوا محل الدولة اإلوَيدية.969هه/ 358سنة   الفاطميين عليها

أن تنَر الدولههة العباسههية كههل لعالنههها وجههام غضههبها علههى مصههر فهه" وهنا من الطبيع" 

صورة أحاوي  موعوعة أو مكذوبار تنس  لعلماء تذمها وأهلها ومههن يسههكنها أو حتههى 

و ااضات الخالفااة ال أطميااة  اان س طاارق الخالفااة الطولونيااة واإل شاايضية ولكاان   يمر بههها  

لاافي  ااضد ماان ال اارب فااي  ااال   لور  دك ر تعقيضان  ألنساا ة لل نظاايم السااري ال ااأطمي وا

دفريقيأ ) تونس(  ويخفل الشع  الملري جيش الع أسيين  طريق ه المعهااو   فااي ال اا أ 

اإلسالمي إذا   ض  أكمه  ويخرج الس ق أل  ل أء د    يت الن ي عنااض الحااضو  ال ر يااة 

يااة لل ال  الملرية وي خفونهأ مسقران وعأصمة لخالف هم وي ضدو عمليااة تنميااة شااأملة  قيق

للضولة المضنية والجيش الملري الفي كأن نوا  لك  الجيوش الزنجية واللقل ية والق أئ  

العر ية كك أمة وزنأته وينااي  ااالل ورياار م ماان ق أئاا  ال اا أ العر ااي  و ااضدت الخالفااة 

 .ال أطمية  

 

م ( واإلنفصذال الثالذث 1171  -969هذذ )    567  -358فى مصذر     ( الخ فة الفا مية4)

 :   فةىن دولة الخ

 

 أوالً : الدولة الفاطمية  

 

وهى وولة إمتد ملكها من الهند إلى المغر  )واستمرر فهه" مجملههها منههذ بدايههة نَهه تها   

] اليعلم وولة إتسههك ملكههها   :    حوالى ومسة وسبعون ومالت" عام  قال الذهب" ف" تاريخه

لهنههد إلههى بههالو و إمتد زمانها مههن الدولههة العبيديههة فقههد إمتههدر وولههتهم مههن حيههدر آبههاو با

المغر [. وهنا يبين تعالى لنا بالعقل إن كان لنا عقل أن أنجح وولة حكمههت العههالم وامتههد 

ملكها وعظم واشتد كان بمركزية مصر لها انها بحكههم موقعههها الجغرافهه" وسههط العههالم 

العرب" واار  كلها ومن اجتياحها البد وأن يمر على بلدان ك يههرة وبالتههال" البههد لمههن 

صر من االستعمار أو من يحكمها من الخلفههاء أن تكههون أكبههر قههوة علههى اار  يحتل م

لتغل  كل الدول والممالك ف" طريقها إليها أو على أقل تقدير باالتفاق مههك الههدول حولههها 

وهذا جعل موقك مصر لحكم العالم موقك حصين ومن هنهها اسههتمر ملههك الدولههة الفاطميههة 

العراق فموطن القالقل واالنفصاالر  والفتن لبعههده   زمناً طويالً حوال" الستة قرون وأما

عن مركزية العالم العرب" وقربه من حههدووه فهههذا يضههعف كههل وولههة تتخههذ مههن العههراق 

مركزاً لذلك كان ف" وجوو الخالفة العباسية ووالً منفصلة بالفعل عههنهم اليقههدرون علههيهم 

ناصههر اامههوي باانههدل  لبعد وولتهم عن مركزية ااحدائ كما ف" وولة عبد الههرحمن ال

ووولة ااوارسة بالمغر  وابن طباطبا باليمن ووولة العلويين بههالري وأصههفهان وهههذا ال 

يدل إال على فَل إوتيار مركزية مكان حكم الدولة ونعتقههد أن اإلسههتعمار الغربهه" أورك 

ك ذلك لذلك قالوا ف" نظريتهم لحكم العالم من ملههك قههاهرة العههالم وجزيههرة العههالم فقههد ملهه 
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العالم وجزية العالم)الجزيرة العربية( بنفطها انها قبل النفط لم يكن لها مكانة تههذكر بههين 

 الدول .

 

 وىن الخ فة الفا مية:

عبيد هللا المهدي ف" وقت كان االنتسا  للبيت العلوي تهمة  أول من وعا لهذه الحالفة 

ء ف" الدولة العباسية  يقتل بها الرجل وهذا ف" عهد الخالفة ااموية وكذلك أشد  البال

أععاف ماكان عليه العلويين ف" وولة بن" أمية ومن ال يصدق فليراجك كتا  مقاتل  

الطالبيين ل صفهان" ليرق عدو القتلى من أهل بيت النب" والذي تضاعف عدة مرار  

هه، و   259ف" الخالفة العباسية  وعبيد هللا المهدي ] ولد ف" )السلمية( ف" سوريا سنة 

عاما، أما مدة   63هه عن عمر بلغ  322وفن ف" )المهدية( عاصمة وولته سنة  مار و

  97عاما ) 25والفته فه" 

[. 1420 -رج   -38مجلة النب  عدو  -عل" الَمري -هه(.322ه   

وهذا يعن" أنه ولد قبل اإلمام محمد ابن الحسن العسكري ال ان" عَر بخم  سنوار أي  

كة. للهجرة النبوية المبار255ف" سنة   

عبيد هللا المهدي ف" وقت كههان االنتسهها  للبيههت العلههوي تهمههة أول من وعا لهذه الحالفة  

يقتل بها الرجل وهذا ف" عهد الخالفة ااموية وكههذلك أشههد فهه" الدولههة العباسههية ومههن ال 

يصدق فليراجك كتا  مقاتل الطالبيين ل صفهان" ليرق عدو القتلى مههن أهههل بيههت النبهه" 

د اامويين وعبيد هللا المهدي ] ولد ف" )السلمية( ف" سوريا سههنة والذي تضاعف عن عه

 63هههه عههن عمههر بلههغ  322هه، و مار و وفن ف" )المهديههة( عاصههمة وولتههه سههنة   259

مجلههة النبهه  عههدو  -علهه" الَههمري  -هههه(.322ه    97عامهها )  25عاما، أما مدة والفته فه"  

 [.1420  -رج  -38

 

أحد وعا  893  -هه    280فى سنة   قبالل  م ذه   أهل  الَيعى  أبا عبدهللا  الَيعة وإسمة  ة 

إليه   بينهم وإنضموا  فاستمالهم ونجح فى وعوته  أفريقيا(  البربر ) شمال  بالو  البربر فى 

بن محمد من نسل جعفر الصاوق ) من نسل على (     وأعلن بينهم أن الخليفة هو عبيد هللا 

واسمه اامير " ااغلٌبى"    م  908  -هه    296فنجح فى وعوته وطرو الوالى العباسى سنة  

المنتظر وأنه اإلمام عبيد   الحقيقى ورلي  وينهم  المسلمين  وأعلن أن عبيد هللا هو وليفة 

بالمهدق   والملق   صاح     –هللا  محمد  بنت  فاطمه  السيدة  نسل  من  أنه  هللا  عبيد  وقال 

يين فى  الَريعة اإلسالمية لهذا سميت ساللته بالفاطميين ويَك ك ير من المؤروين السن 

 . صحة نسبه

له   مهد  أن  بعد  سنة  وعَرين  أربعة  وحكمها  المغر   بالو  إلى   " هللا  عبيد   " وذه  

أبو عبد هللا )   الحكم  له قبالل  934  –م    910,     هه322  -هه    297طريي  م ( وأوضك 

حتى   البالو  أهل  على  الضغط  على  عمل  بيده  كله  اامر  صار  ولما   , والبربر  العر  

ولم   بالَيعة  التى  يدينوا  اإلباحار  أو  عقيدته  يخالف  ما  كل  إباوة  سبيل  فى  جهداً  يذر 



 116 

ظهرر إذ ذاك فى تلك الجهار ووان له الحاكم المسلم على جزيرة صقلية , ولما قويت  

شوكته ووان أهل البالو لديانتة فخَى أن ينازعه " أبو عبد هللا " سلطانه ففتك به وقتله  

إلى به  أتى  الذق  هو  أنه  مك  غدراً  إلستتبا     ويانه  محارباً  لخالفته  واعياً  البالو  تلك 

 . سلطانه 

لالئ   على  جيو   لالئ  لغزوها  ف رسل  احتالل مصر  عبيد هللا  أمانى  أكبر  من  وكان 

تفَى   احتاللها  فى  نجاحه  وون  فحال   " القاسم  أبى   " إبنه  بقياوة  منهما  النان  مرار 

فى الجيش المرسل    م ومره أورق تفَى وباء928  -هه    316المجاعة ف" المغر  سنة  

وانتقل المر  منه بالعدوق بعد عووته إلى أهل المغر  ولما لم يستطك مد رقعه حكمه  

م ولفهُ إبنهُ الكبير    934  -هه  322انَغل فى تدبير اامور الداولية بقية حياته وفى سنة  

نطاق    " أبى القاسم محمد" وقد لق  بإسم " القالم ب مر هللا " وتطلك أبو القاسم إلى توسيك

ملكه ف عد أسطوالً أغار على شواط  كالً من إيطاليا وفرنسا وااندل  وكان ينه  بالو  

السواحل فى هذه البالو , ولم ينسى حلم أبيه فى إحتالل مصر ف عد جيَاً قوياً وأرسله 

إلى مصر ولكن جيَه إنهزم من الجيش الذق قاوة اإلوَيد حاكم مصر فى ذلك الوقت ,  

مَكله   له  أن وظهرر  وأراو  الخارجى  يزيد  أبى  قاوها  الداول  فى  لورة  وهى  أورق 

فى   مزعزعاً  حكمه  وكان  له  اامر  يستقر  ولم  عليه  التغل   يقدر  فلم  الملك  عنه  ينزع 

 0أوآور أيامه 

م فقهههر أبههى يزيههد الخههارجى سههنة 946 -هههه 334وولفهههُ " المنصههور إسههماعيل " سههنة 

ترسيخ حكمه واولياً ووفههاً مههن لههالر آوههر م وقضى بقيه حياته فى اإلهتمام ب 947هه  336

 [.87وكتور جمال سرور , الدوله الفاطميه فى مصر , و   -فلم يحاول احتالل مصر  

سنة جزء منها فى المغر  لالله من الخلفاء وهههم المهههدق والقههالم  200وحكم الفاطميين  

خليفههة سنة وقههد نقههش ال  275وليفة    14سنة وجميك ولفالهم    74والمنصور ومدة حكمهم  

المعز لدين هللا الفاطمى أول وليفة فاطمى يحكم مصر على بالطة ) حجههر ( وبناههها فههى 

با  القنطرة فى الجزء ااسفل ومههن يريههد قرالتههها فليقرأههها فهههى مهها زالههت هنههاك حتههى 

 .اليوم

 هانياً:  

وقفة مب الحضار  الفا مية التي رسخت لنادات وتقاليد منل الفراىنة هى سبب  رفض 

 ن لقمنبج الوهابي السقفي فيبا المصريي

 

 كما سنبين فيما بند :

 

 حضار  الدولة الفا مية 

  

صدق هللا العظيم إذ يقول " بلدة طيبة ور  غفور " إذا رعى هللا عههن أمههة نسهه  لههها فهه" 

عمرها ومد لها فيه وبارك ف" بالوهم ورفك البالو عههنهم والعكهه  صههجيز إذا غضهه  هللا 

نزل البالء بها والقحط والتسلط والدمار كمهها تههرق اآلن فهه" عن أمة سلط عليها حكامها و 

مجتمعنا المصر واصة والعرب" عامة والفاطميين لمهها جمعههوا بههين مايرعهه" هللا تبههارك 

وتعالى وتعمير الههدنيا بتههوفير احتياجههار البَههر مههن م كههل وملههب  اتسههمت مصههر حينههها 
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اس , لقد قههال تعههالى أن الخههالف بالرواء واإلستقرار وبالتال" ساوور لقافة البهجة بين الن 

والجههالك  اليعبههدان هللا حههي عباوتههه ولههذلك قههال تعههالى } فليعبههدوا ر  هههذا البيههت الههذي 

أطعمهم من جوع وآمنهم من ووف { ولما كان آوم ف" الجنة عليههه السههالم ورزجههه  قههال 

  تعالى أنههه قههد وفههر لهمهها كههل مهها يحتاجههان إليههه مههن أمههور معاشهههما علههى أن يعبههدوه وال

يطيعون إبلي  لعنه هللا وإال سيطرو منها إلى الجوع والعر  والمكابههدة فهه" اار  قههال 

طههه {  , وبالتههال"   –تعالى } إن لك أال تجوع فيها وال تعرق وال تظم  فيههها وال تضههحى  

أوذر مصر صفة الجنة لكل مؤمن ف" زمن الفاطميين كما سنبين إن شاء هللا بهذ البحهه  

 ا :وذلك لعدة أسبا  منه

 تحقيي اإلكتفاء الذات" ف" كل احتياجار المسلمين من الم كل والمَر  . -1

 انتَار روح التسامح الدين" بين المسلمين بكافة مذاهبهم وأهل الديانار ااورق  . -2

ارتفاع المستوق ال قههاف" والعلمهه"  للنههاس  بانتَههار المكتبههار والنههدوار العلميههة  بمهها   -3

ل الوعههك السياسهه" للدولههة تحلههيالً سههليما يقيههها شههر التفتههت يجعلهههم قههاورون علههى تحليهه 

 واإلنقسام  .

اإلعتماو على النف  ف" التسليح وتكوين جيَاً قوياً بإمكانيار مصري عربية والصههة    -4

. 

وبالتال" أمن الناس ف" معاشهم ومن عدوهم فساور لقافة البهجة بههين النههاس لعههدم وجههوو 

  مايؤرقهم  

إلى لاللة محاور ااول أشهر الصناعار الت" أوولها الفاطميون ف"   وقد قسمنا هذا البح 

مصر وما كان ااقباط يساهمون به ف" هذه الدولة من صتاعار ورأيهم اإليجاب" ف" هذه 

 الدولة المسلمة .

والمحور ال ان" نتيجة لهذه الصناعار ازوهرر الحياة اإلقتصاوية ف" مصههر ولههذلك أتينهها 

امة للرحالة اإليران" ناصر وسههرو  والههذي بههين مظههاهر الكههرم بوصفها من كتا  سفر ن 

والبههذخ واإلحتفههاالر والعههاوار المصههرية التهه" نبيههت علههى ال قههة بههين الراعهه" والرعيههة  

وأشار إلى أشهر قانون  لم يكن موجوواً ف" كل بلدان العالم اإلسههالم" وكههان معمههوالً بههه 

ن هههو قههانون معاقبههة الكههذا  فههإذا كههذ  وقتها ف" مصر وما أحوجنا إليه اآلن وهذا القانو 

التاجر وعك على جمل وف" يده جرس ويطاف به ويقول ب على صوته أنهها الكههذا  لههذلك 

أنهها أعاقهه  " ولههذلك سههاور هههذه الدولههة كههل  العههالم  بسههمو أوالقههها وصههدقها مههك ربههها 

لتقاليههد ورعيتها وف" المحور ال ال  تكلمنا على مظاهر ااعياو واإلحتفاالر  والعاوار وا

الطيبة الت" ب ها الفاطميون وعَقها  المصريون والسوريون حتى أوذوا يتوارلونها علههى 

الرغم من حقد أعدالهم الغير منصفين عليهم كعههاوتهم بغضههاً لذريههة رسههول هللا صههلى هللا 

 عليه وآله ف" كل زمن فيقتلونهم بَتى التهم وااسبا  . 

 

 نسب الفا ميين ارشراف 

 

ا في  للنن  من  تم  الصادر   اللنون  ببله  ىبر   ال  ول ن  الحري   الفا مي  لنسب 

م ىين لننبم هللا تنالى ورسول  حيث قال صقى هللا ىقي  وآل  ] " إثنان هما  ببم  
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رواه أحمد وصحح  ارلباني في    -كفر النياحة ىقى الميت واللنن في ارنساب "   

  .  167كتاب الجنايو ص 

 

في      وبالتالي اللنن  نسب  اليجور  أسقلوا  بمن  بق م  فما  ىادي  شخص  أي  نسب 

 ايفة من أوالد رسول هللا صقى هللا  ىقي  وآل  فبو خصمبم في الدنيا  ويوم القيامة  

. وال مجال لقلنن فيبم إال إذا خلط لحرببم ىدو لبم  , وقد كان لبم ما أرادوا في  

ىنبا إال النلر اليسير  خ فة الفا ميين التي اختفت من كل كتب التاريخ تماماً ال ينقم  

. 

وأما ىن صحة النسب فمن أحب قوماً ححر منبم كما قال النبي صقى هللا ىقي  وآل   

هلا إن لم ي ونوا منسبين لقنبي صقى هللا ىقي  وآل  وأما أن ينترف بنسببم الساد   

ارثير  ف  يجور بند   ال امل البن  الحري  الرعي كما في  السيد  ارشراف ونقيببم 

ليب نسببم إال من مير  محارب هلل تنالى ورسول  وأهل بيت  ىقيبم الس م  ذل  ت 

, قال ابن ارثير : ] أول من ولي الخ فة منبم محمد ابن ىبد هللا ابن ميمون ابن  

أبي   ابن  ىقي  ابن  الحسين  ابن  ىقي  ابن  محمد  ابن  ابن  نفر  إسماىيل  ابن  محمد 

يل الثاني ابن محمد ابن إسماىيل ابن   الب وقيل هو ىبيد هللا ابن أحمد ابن إسماى

 نفر ابن محمد ابن ىقي ابن الحسين ابن ىقي ابن أبي  الب  وقد اختق  النقماء  

ما   ىقى  صحيح  نسي   إن   : بإمامت   القايقون  وأصحاب   هو  فقال  نسب   صحة  في 

مواقفبم   إلى  بارنساب  النالمين  النقويين  من  كثير  وذهب  في    يرتابوا  ولم  ذكرناه 

 ً  ويحبد بصحة هلا القول ما قال  الحري  الرعي : أيضا

 

البوان  ىقى  مقامي  ما 

في  وىندي اللل  ألبس 

  ارىادي الب د

 
 مقول صارم وأن  حمي 

  وبمصر الخقيفة النقوي

ومواله  ابى  أبوه  من 

ىرقي  موال ل   ي   

النا سيد    سبنرق  

 

البنيد  عامني  اذا 

محمد    القصي  ميناً 

  وىقي

   8ال امل البن ارثير ج  -و ىو  وأوفى بلل  النقب ري إن ذلي بلل  الج (1)

 . 25-24ص (2)

ويؤكد ابن خلدو   بأ  المتجلفين لولفاء بني العباس هم من نير تلك الفرية فيقر   

 في مقدمته : 

العبيديين   و ]   ف"  االبار  و  المؤروين  الك ير من  إليه  يذه   ما  الواهية  ااوبار  من 

هرة من نفيهم عن أهل البيت صلوار هللا عليهم و الطعن  الَيعة بالقيروان و القا ولفاء

 نسبهم إلى اسماعيل اإلمام ابن جعفر الصاوق يعتمدون ف" ذلك على أحاوي  لفقت ف"

الَمار  للمستضعفين من ولفاء بن" العباس تزلفاً إليهم بالقدح فيمن ناصبهم و تفنناً ف"
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 يغفلون عن التفطن لَواهدبعدوهم حسبما تذكر بعض هذه ااحاوي  ف" أوبارهم و  

  الواقعار و أولة ااحوال الت" اقتضت والف ذلك من تكذي  وعواهم و الرو عليهم. 

 [. 7ص

 

 أوالً 

 القو  اإلقتصادية 

 

 التي بنيت ىقيبا الدولة لفا مية  

 

 م مح الدولة الفا مية 

 

حيهه    كان للفاطميين ألر كبير ف" التاريخ اإلسالم" بَكل العام والمصري بَكل واو،

تقدمت العلوم والفنون ف" عهدهم وكانت القاهرة حاعرة زمانها يفدها الطال  من أنحههاء 

العالم للتزوو بالعلم والمعرفة وبنيههت بههها وار الحكمههة واازهههر وانتَههرر الكتهه  وجعههل 

المال من أجل الَعراء وااوباء، وارتبطت الك ير من العاوار والتقاليد والطقوس بالدولة 

مصر حي  مازال التههالير الفههاطم" يظهههر فهه" مصههر ألنههاء شهههر رمضههان   الفاطمية ف"

 .وااعياو

بل إن بعض مؤرو" تاريخ المسههرح العربهه" يههرون ان بههذور المسههرح كانههت بههدأر فهه" 

الظهور ف" العصر الفاطم" من والل ما يسمى بالمهر  والحاوي ألنههاء اإلحتفههاالر فهه" 

 .العصر الفاطم"

ام بااعياو واإلحتفاالر ونرق المقريزي يمعن ف" وصههف وتميز العصر الفاطم" باالهتم

 .اإلحتفاالر والمواك  الخاصة بالخلفاء

ومازل المصريون يتذكرون موك  حصان الخليفة المهي  الذي كههان يخههر  يههوم المولههد 

 .النبوي فيصنعون حلوق تَبه هذا الحصان

لي  لها سند تههاريخ"  وارتبط العصر الفاطم" بك ير من الحكايار الَعبية المصرية الت"

ولكن يتناقلها الناس من جيل إلى جيل كحاولة نقل جبههل المقطههم علههى يههد سههمعان الخههراز 

والقصس المرتبطة بالَاطر حسن وأيضا الحواويت المرتبطة بست الملههك أوههت الحههاكم 

 .ب مر هللا. وغيرها الك ير

 

احههدائ مههن وف" العصر الفاطم" يعوو أقباط ويهههوو مصههر فهه" الظهههور علههى مسههرح ا

جديد فإذا است نينا السنوار ااويرة من عهد الحاكم ب مر هللا نجد أن بههاق" العهههد الفههاطم" 

كان عهد حريار ل قباط واليهوو وبعضهم وصههل إلههى أرقههى مناصهه  الههبالط الفههاطم". 

وهذا التغيير ساهم ف" منح االقليار ااورق بالمساهمة الفعلية ف" تقبل ااور وقههد قامههت 

بإشراك وزراء سنة م ل رعوان وصالح الدين الههذي انقلهه  علههى الدولههة انههذاك. الدولة  

وقد قام الداع" المطلي إوري  عمههاو الههدين القرشهه" بالَههرح الههواف" عههن تطههور الدولههة 

الفاطمية والمعارك الت" واعتها مك قبالل المَرق والكتاميين عههد فضههل بههن ابهه" يزيههد 
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. أيضا قام بتفصههيل مراحههل الخلفههاء ومنجههزاتهم وقباللة الت" انتهت لصالح المنصور باهلل

 ف" عدة كت  قد فقد بعضها.

 

 النمار  في الخ فة الفا مية  

 

امتدر مرحلة العصر الفاطم" نحو مالت" عام، وساور روح الترف فهه" هههذه الفتههرة فهه" 

كل ش"ء. وف" وطط المقريزي مهها يعكهه  صههورة هههذه الحيههاة بهه بهى مظاهرههها. وكههان 

 .هو المذه  الَيع"، بينما كان أغل  الَع  يتبك مذه  أهل السنةمذه  الحاكمين  

 

وكل ما لدينا عن قصور الفاطميين إنما استقيناه من أقوال المؤروين. وههه" "فهه" تههون " 

إال فكرة ويالية عن فخامتها، فكان لهم ف" القاهرة قصران متقابالن أحدهما الَههرق" ولههه 

 .مترا 345تسعة أبوا  ويبلغ طول واجهته  

وترتبط المساجد الفاطمية ف" القههاهرة تههارة بههابن طولههون فهه" اسههتعمال ااكتههاف، وتههارة 

بسيدي عقبة ف" استعمال المجاز المرتفك الذي يقطك رواق القبلة. وقد اقترن هههذا العصههر 

بعدة ظواهر معمارية منها استخدام الحجر المنحور اول مرة ف" واجهار المساجد بههدال 

هذه الواجهار بالزوارف المنوعة المحفورة علههى الحجههر. بعههد أن من الطو ، لم تزيين  

كنا نَاهدها ف" جامك عمرو وجامك ابن طولون عارية مههن الزوههارف. ومههن أم لههة هههذه 

الواجهههار واجهههة مسههجد الحههاكم وااقمههر. حيهه  نههرق فهه" واجهههة ااويههر وروة بديعههة 

 .رطبةمحفورة ومفرغة تذكرنا بالتفوق الفن" على نظيرها ف" طراز ق

وكانت القبا  ف" ذلك العصر صغيرة وبسيطة. سواء من الداول أم من الخههار . وظهههر 

م. وتطههور أركههان القبههة نحههو المقرنصههار 12تضليعها أول مرة ف" قبة السيدة عاتكههة ق  

المتعدوة الحطار. حي  بدأ بطاقة واحدة. كما ف" جامك الحاكم لم بحطتين فهه" قبههة الَههيخ 

 .يون  والجعفري وعاتكة

 

أما الزوارف المعمارية فقد بلغت الغاية ف" الجمال سواء أكانت ف" الجس أم ف" الكتابة  

الكوفية المزهرة الت" كانت تحتل الصدارة ف" المحاري  وطارار العقوو والنوافذ.  

وكذلك الزوارف المحفورة ف" الخَ  سواء ف" اابوا  أم المنابر أم المحاري  المنقولة  

   بية الت" تربط العقوو .أو ف" الروابط الخَ

 .المصدر  :كتا : الفن اإلسالم" أصوله فلسفته مدارسه، للمؤلف: بو صالح االف"

(، وار آل البيت، 3الدولة الفاطمية الكبرق، مختارار من عارف تامر، المكتبة الفاطمية )

 .2007،  1ط

 كتا  تاريخ الخلفاء للسيوط" المؤلف عبد الرحمن أبى بكر السيوط"

 ط :الراب 

http://ar.wikipedia.org/wiki/والفة_فاطميههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة

..D9.86.D8.B3.D8.A8.D9.87.D9.85  . ]  )هامش( 

الم لقد تم تاسي  الدولة الفاطمية على وعالم اقتصاوية قوية تقوم عليههها اقههوق بلههدان العهه   

ف" كل زمن وهى القوة الصناعية الت" ينهض بها المجتمك مههك البعههد عههن الفههتن الداوليههة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/خلافة_فاطمية.D9.86.D8.B3.D8.A8.D9.87.D9.85
http://ar.wikipedia.org/wiki/خلافة_فاطمية.D9.86.D8.B3.D8.A8.D9.87.D9.85
http://ar.wikipedia.org/wiki/خلافة_فاطمية.D9.86.D8.B3.D8.A8.D9.87.D9.85
http://ar.wikipedia.org/wiki/خلافة_فاطمية.D9.86.D8.B3.D8.A8.D9.87.D9.85
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نَر لقافة الح  والوفاق والولام بين تكتالر اامة فحققوا  قوة إقتصاوية كبههرق ومههن لههم 

وولة قوية ذار بهجة ناتجة عن رفاهية حققتها الدولة من فالض فهه" اإلنتهها  وهههذا ال يههتم 

اوة مخلصون لبالوهم محبين اوطانهم وهنا سنبين إن شههاء هللا الصههناعار إال ف" وجوو ق

 الت" أسستها الدولة الفاطمية ف" مصر كما يل" :

 

 صناىات 

 

(1) 

 

 ارثاا وتأسيس مدينة لصناىة ارثاا 

 ) المناصر  بالقاهر ( 

 

وار ] على الرغم من شهرتها الواسعة ف" صناعة الموبيليا اليدوية، وملتقى أمهههر ااسههط

والصنايعية من شيوخ المهنة وشبابها، إال أن الغالبيههة العظمههى مههن المصههريين يسههمعون 

عنههها فقههط، ويجهلههون الطريههي إليههها بههالرغم مههن أنههها تقههك فهه" قلهه  القههاهرة! »سههكة 

المناصرة«.. سميت بهههذا االسههم نسههبة إلههى الخليفههة المنصههور بههاهلل والههد المعههز لههدين هللا 

  -.....هجريههة. 360ميالويههة الموافههي  971لها إلههى سههنة الفههاطم" ويرجههك تههاريخ إنَهها

 المصدر :

 جريدة الَرق الوسط :

 10959العدو  2008نوفمبر   29هه  1429ذو القعهدة  30السبهت 

 الرابط :

etails.asp?section=54&article=496781&ihttp://www.aawsat.com/d

ssueno=10959   )هامش(. ] 

 

 (2 ) 

 صناىة الو اج 

 

النق" )الكريسههتال( والخههزف.   الزجا كما اشتهر الفاطميون بتطور الصناعار الفنية من  

لفن ف" العصر الحال" إبريي مههن الكريسههتال المحفههور يصههل عمههره إلههى ومن أم لة هذا ا

صههالة مههزاو وعههر  فهه"    القههاهرةألف عام، كان قد صنك وصيصا لبالط الفاطميين ف"  

 [ .-  مليون ووالر(.  5.3)  جنيه استرلين"ماليين   3وقدر وبراء قيمته      كريست"

(3) 

 الخوف في النصر الفا مي
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افو العصر الفاطم" أفخر أنواع الخزف وأبههدع زوارفههه، وكانههت الفسههطاط أهههم  أنتز وز 

مراكز صناعة النوع ذي البريي المعدن" منههه فهه" ذلههك العصههر. وفهه" العصههر الفههاطم" 

افين على  ظهرر توقيعار الخز 

  اإلطار ُعرف مسههلمقفَطٌك ك يرة تُركت بدون توقيك. وف" هذا  منتجاتهم، وإن كانت هناك

وعلهه" البيطههار وهيهه م بههن إبههراهيم وجعفههر   وإبههراهيم وسههعد بمصههر ولطفهه" ابن الدهان

ا يههدل علههى نَههاط صههناعة الخههزف  ومتههرف أوههو مسههلم وأحمههد الصههي او وغيههرهم، ممهه 

فن ان أسلوبه ف" رسههم ااشههخاو والزوههارف وشههكل ااوانهه" التهه"  ورواجها. وكان لكل

الخههزف الفههاطم" هههو اسههتمرار للخههزف الههذي أنههتز فهه" العصههر  ينتجها. والشك فهه" أن  

القبطيههة، والههذي اسههتمدّ بعههض زوارفههه مههن ااسههلو  الساسههان"  الطولون" متّبعًا التقاليد

رر زوارف الخزف ف" العصر الفههاطم" حتههى أصههبحت ذار طههابك  والصين". وقد تطو 

التهه" تهُهرق علههى  ف" مصههر. وكانههت الزوههارف واو يعّبفر عن صميم الحياة االجتماعية

والحيوانيههة ورسههوم الطيههور التهه" ظهههرر علههى  الخههزف اقتباسههاً مههن الزوههارف النباتيههة

الممسكة ف"   رسوم الحيوانار  انتَرر الخَ  والعا  والمعاون ف" هذا العصر، وهكذا

ا مسههاحة   نباتيههة. أمهها ااوانهه" التهه" عههم ت رسههوم شههخوو، فقههد كانههت أفواهههها فروعههً

رسم شخس واحد، يحيط به وّط يفصههله عههن الزوههارف التهه" تحههيط فيها تَمل  الزورفة

الَخوو الوجوه القمرية المستديرة والعيههون اللوزيههة، ويضههك الرجههال  به. وتمّيفز رسوم

فيمهها تعتمههر النسههاء العصههال  أو التيجههان. أمهها المالبهه  فكانههت  العمههالم فههوق رؤوسهههم

  .زار على ااكمام وااكتافالنساء بزوارف نباتية ومطر   فضفاعة، وقد حليت مالب 

عههن ليهها  ذلههك العصههر وزوههارف المنسههوجار وتطريزاتههها.  وتعطينا هذه الرسوم فكرة

صحنان يم ّفالن ذلههك النههوع مههن الزوههارف اآلوميههة،  وف" متحف الفن اإلسالم" بالقاهرة

   .(14923وعلى أحدهما، المسجل بالرقم )

القي ههارة،  ة موسههيقية وتريههة تَههبهتعزف علههى آلهه   موعوع تصويري زورف" يم ل سّيفدة

غطههاًء كبيههراً مزورفههاً  تتههدلى علههى جانبيههه وصههلتان مههن الَههعر، تعتمههر  رقيقههة الوجههه

ا، واسههك ااكمههام مههزين ا يغطهه" الجسههد تقريبههً ب شههرطة وأشههكال  بَههرالط، وترتههدي لوبههً

زر بههها    .المالبهه  الفاطميههة  صليبية… أما زوارف طّيار ال و  عند اارجل فقد تميهه 

رة ومنههاطي  إبريي  وعلى يسار السيدة رسم وقيي التصميم. تحههيط بههه أوراق نباتيههة محههو 

زوههارف   وقيقة حلزونيههة، وحملههت حافههة الصههحن زورفية غير منتظمة تملؤها زوارف

ا،  م ل ة مسن نة تَبه أسنان المنَار. وعلههى الصههحن ال ههان"، وهههو ذو بريههي معههدن" أيضههً

ك س، وعلى رأسها تا ، ترتدي لوباً فضفاعاً مزورفههاً  يديها رسم أميرة جالسة وف" كلتا

ذار عقوو، والرية حلزونية تنتههه" كههل منههها فهه" وسههطها بورقههة  بتفريعار نباتية سيقانها

زة. ويفصل الرسم عههن الزورفههة وههّط يحههوي منههاطي بههها وطههوط   نباتية، وااكمام مطر 

لوزيههة، يحههيط بكههل واحههدة  بمناطي  ف" وسطها، وقد زّينت حافة الصحن حلزونية منق طة

 .قوس منها
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 لسيدة مرسومة بالبريي المعدن" فوق طالء زجاج" زوارف

ك صهههانك الصهههحن  وعنهههد نهايهههة الضهههفيرة فهههوق ذراع  اايسهههر لرسهههم ااميهههرة وقههه 

ُوجههد بعضههها يحتههوي علههى أجنحههة، ومههن  أما فهه" رسههوم الحيههوان فقههد .>جعفر<..اسمه

 د ذكههر ابههن إيههاسإلى عقيدة وينية. ولقهه  المحتمل أن يكون ذلك طراًزا ساسانًيا، أو ينتس 

مين نصحوا المعّز لدين ّللا  < باالوتفاء ف" سروا  تحت اار ، فاوتفى المعههّز  أن المنّجف

ا طالت غيبته على ه ُرفههك إلههى السههماء فكههان الفههارس مههن  لاللة شهور. ولم  جنده ظنُّوا أنهه 

السههالم عليههك يهها أميههر < :ينههزل عههن فرسههه ويقههول  الغمههام عسههكره إذا نظههر عاليههاً إلههى

وقد بقوا على ذلك الحال حتى ظهر المعز من السههروا  وجلهه  علههى سههرير  .>المؤمنين

 وأظن أن رسوم الحيوانار الخرافية والخيول المجّنحة قد عب رر عن هذه الفكههرة،  .ملكه

س وقتذاك كانوا من السن ة، وأنهم هم أنفسهم قد أقلعههوا عههن  فإذا عرفنا أيًضا أن معظم الفُرط

أن ااجنحههة  الساسانية الملكية ف" زوارفهم، فإن الرأي يميل إلههى فكههرة استخدام ااجنحة

مسههجل  تعّبفر عن عقيدة مذهبية. وف" متحف الفههن اإلسههالم" بمصههر طبههي مههن الخههزف،

(، مزوههرف فههوق الطههالء الزجههاج" ب سههلو  البريههي المعههدن"، عليههه 14467بههالرقم )

ن والرأسههان متقههابالن، بينهمهها ورافيان كل منهمهها بههرأس آومهه". البههدنان متههدابرا طالران

الحياة. وقد استمد الموعوع الزورفهه" بالكامههل مههن أسههاطير وفنههون شههرق العههالم  شجرة

القديمة. وتحيط بالطالرين مناطي زورفية من ووالر غير منتظمههة، بههداول كههل  اإلسالم"

صههغيرة، وهههو أسههلو  زورفهه" ظهههر علههى الخههزف الفههاطم" المبكههر تقليههدًا  منها والرة

 أبو   العباس". وينتم" هذا الطبي إلى إنتا  الخزاف الفاطم" المَهور ف" العصرللخزف  

 ، بن الدهان الذي عا  وأنتز ف" الفسههطاط فهه" عصههر الخليفههة الفههاطم">مسلم< القاسم

الزورفههة  مدرسههة فهه" فهه"  (م. وكانههت لهههذا الخههزاف ،969-1021الحههاكم بهه مر هللا )

 مههنهم شههقيقه ها العديههد مههن الخههزافين الفههاطميين،ب سلو  البريي، انتمى إليها وقلد أساليب 

جعفر <و  >أبو الفر <، و >الطبي <و  >عل" قور< وابنه> أحمد الصياو <، و >مترف<

(، لههه 14933بالمتحف طبي من الخزف، مسجل بههالرقم ) وغيرهم. كما يوجد> البصري

المعههدن" علههى الطههالء الزجههاج". وقههوام  حافههة مفص صههة بزوههارف مرسههومة بههالبريي

من ااسههاطير الساسههانية والهنديههة  لزورفة الرليسة رسم حيوان وراف" مجنح، مستوحىا

المبكرة ومدرسههته.  >مسلم< منتجار القديمة، عخم البدن ويتسم بالجموو الذي تمي زر به

رة، وربما قصد ر عههن هههذا التحههوير  كما أن تفاصيل البدن محو  اف ذلههك، أو أنههه عبهه  الخز 

المبكر، حي  نرق رسوم الحيوان ف" المراحل التاليههة  حدووة ف" إنتاجهبإمكاناته الفنية الم

تخل صت من هذا الجموو واكتسبت قدًرا كبيًرا من الليونههة  ومدرسته قد >مسلم< من إنتا 

 .الطبيعة والقر  من

http://mahmoodkhidr.blogunited.org/files/100101.JPG
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 يمارسان لعبة التحطي  رجالن

الحيوان الخراف" مناطي غير منتظمة مههن ووالههر، بههداول  تم  المساحار المحيطة ببدن 

، الت" استخدمت فهه" >عين الديك< ة باسمالزورفة المعروف كل منها والرة صغيرة، وه"

ومدرسههته فهه"  >مسههلم< والطولونية. واوتفت هذه المناطي من إنتا  الصناعار العباسية

المتطههورة. وفهه" المسههاحار الخاليههة مههن المنههاطي الزورفيههة حههول بههدن  مراحلههه التاليههة

رة كان من شهه نها أن تحقههي التهه  الحيوان، رسم اُف أوراقًا نباتية محو  وازن الزورفهه" الخز 

للموعوع . ويتمي ز هذا الطبي عن غيههره، مههن معظههم أطبههاق الخههزف الفاطميههة  والوحدة

ب سلو  البريي، بحافته المفص صة التهه" أعههفت عليههه قههدًرا مههن الخصوصههية  المزورفة

اف ف" مناطي متفرقة من الحافة والتميُّز. وقد  أنصههاف ووالههر بههالبريي البنهه"  رسم الخز 

متحههف الفههن اإلسههالم" سههلطانية صههغيرة مههن الخههزف، مسههجلة بههالرقم الههذهب". ويضههم 

(14402)،  " مزورفههة بههالبريي المعههدن" فههوق الطههالء الزجههاج" الَههفاف بههاللون البنههّف

البريي المعههدن" الفههاطم". ويبههدو أن  زورفة  جديد ومبتكر ف"  الموعوع  وهذا .الذهب"

ر، فهه" أواوههر العاشههر أو أوالههل القههرن الحههاوي  القههرن الطبي من اإلنتا  الفههاطم" المبكههّف

اف إلههى الرمزيههة فهه"   وقههد لجهه  .عَر، حي  نرق ت لير الفنون اإليرانيههة بوعههوح الخههز 

حمامتان ف" وسط اإلناء، منقاراهما متماسههان، وفههوق رأس  التعبير عن حّ  ملك"، تم ّفله

 رانهه" بهههولعّل الطالرين مههن تلههك التهه" عرفههت فهه" الفههن اإلي  .كل منهما حلية تَبه التا 

المعروفة ف" إيران.. وفوق الحمامتين إناء ك سهه" الَههكل يَههبه  ، الجبلية>طيور العَي<

بدوالر بيضاء، وعلى الجانبين طالران بدناهما محوران والههذنبان  المَكاة، بدنه مزورف

رة، علههى رأس الطههالر  عريضان، ويتدلى من فم كل منهما فرع ينته" بورقة نباتيههة محههو 

منف ذة بااسلو  الم لوف ف" الفن اإليرانهه".. علههى ظهههر كههل مههن  به التا اايسر حلية تَ

رة.. وعلى أسفل جانب" السلطانية الطالرين ورقة نباتية رتان،  محو   ورقتان نباتيتان محو 

وااوراق النباتيههة واإلنههاء  وف" المسههاحار الخاليههة بههين الطيههور  وماسية،  تحتهما ورقة

رة تية صغيرةالك س"، تتنالر أوراق نبا  .محو 

نفّفذر زوارفه بالبريي   ،(13478) كما يوجد بالمتحف طبي من الخزف، مسجل بالرقم  

أماميههة، الههذراعان   جلسههة  حيهه  سههيدة فهه" المعدن" فههوق طههالء زجههاج" زبههدي اللههون،

يَههبه التهها ، وقههد أوارر   اليههدين ك سههان مزورفتههان. تعتمههر غطههاء مرفوعان قليالً وف"

نحو ذراعها اايمن. الوجههه وقيههي والحاجبههان متصههالن علههى شههكل قوسههين  قليالً  بوجهها

  فضههفا  ب كمههام واسههعة،  الَههعرالخفيف ينسههدل علههى ااكتههاف. ال ههو  متالمسههين، و 

رة واوههل ووالههر حلزونيههة أمهها  .مغطههى بزوههارف مههن أوراق نباتيههة كبيههرة مسههن نة ومحههو 

النههوع  تظمة، تت لف من ووالر مههناارعية المحيطة برسم المرأة فقوامها مناطي غير من 

فيمهها حافههة  .المهه ووذ مههن الزوههارف العباسههية والطولونيههة >عين الديك< المعروف باسم

http://mahmoodkhidr.blogunited.org/files/110111.JPG
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مسههلم بههن < وم لوفههة فهه" منتجههار متتابعههة  >فستونار< الطبي مزورفة ب نصاف ووالر

اف ومدرسته وتالميههذه. وفههوق اليههد اليسههرق >الدهان  بجههوار الكهه س نههرق توقيههك الخههز 

 هذا عمل ف" وقههت >جعفر< ااولة االرية إلى أن  وتَير  .مكتوًبا بخط بسيط >جعفر<

اف على جزء مههن طبههي مههن   اإللنين ُوجد توقيعا  ، إذ >مسلم بن الدهان< واحد مك الخز 

ا فهه" وقههت معاصههر. ويظهههر  الخزف إلى جان  بعضهما، مما يدل على أنهمهها عمههال معههً

 .>البصري جعفر< على طبي وزف آور باسم >جعفر< توقيك

 

 زوارف لسيدة جالسة 

(، مَههغول ب سههلو  7900بي مههن الخههزف، مسههجل بههالرقم )أيًضا ط ويوجد ف" المتحف

ل مركبههاً كبيههراً   البريي المعدن" ب ربعههة   باللون الزيتون" فوق طالء زجاج" أبههيض. يم هّهف

المركهه  ومؤورتههه. والَههراع  عنههد مقدمههة >الهلهه < ويظهر الخطاف أو   عَر مجدافًا،

وههارف معي نههة الَههكل. تغطيه بالكامههل ز  على شكل م ل ، وهو الَراع العرب" ااصيل،

كههل منهمهها لههالئ رايههار م ل ههة تبههين اتجههاه  ويظهر صاريان ف" المقدمة والمؤورة علههى

اُف تعبئههة الفههرا  بههين الصههاري  الريح، وبالتال" اتجاه سههريان المركهه . ولههم يههن  الخههز 

أسههفل المركهه  لههالئ سههمكار تتجههه  والَراع بزورفة من فروع نباتية محههورة. وتظهههر

اف ذلك لتعط" إيحاًء طبيعًيايساًرا ، وقد  باإلبحار. تزين حافة الطبي أنصههاف  قصد الخز 

ووالر، كل النتههين منههها متّحههدتان فهه" المركههز،  أربك مجموعار من  ووالر، وعلى ظهره

كوفية. كما يوجد بالمتحف طبي عميي من الخههزف  وتضم الدالرة الداولية منها كتابة شبه

، مزورف بطههالء زجههاج" سههمن" (14930) بالرقمجدرانه منفرجه إلى الخار ، مسجل 

وموعوع الزورفة والههرة فهه" وسههط   اللون، اللون مرسوم عليه بالبريي المعدن" زيتون"

يسير نحو اليسار، له رأس نسر وجسم أسههد تظهههر فيههه  القاع بداولها رسم حيوان وراف"

لههوزي مههك  يخرجان من اارجل اامامية فهه" شههكل بعض التفاصيل التَريحية. الجناحان

وانتهههاء الطههرف بَههكل ورقههة لالليههة محههورة،  انحناء الطرف العلههوي قلههيالً إلههى اامههام

رة، فههرع نبههات"  الحيههوان،   ويخر  من الظهر الههذي يمسههك فهه" فمههه بورقههة نباتيههة محههو 

ر، وهههو أسههلو  مسههتمد مههن رسههوم الطيههور فهه" الفههن الساسههان". وحههول الههدالرة  محههو 

بههداول كههل جامههة ورقههة نباتيههة كبيههرة  فهه" وعههك متعامههد،المركزية أربك جامار لوزيههة 

رة. وتمهه  الفراغههار بههين الجامههار رسههوم نباتيههة رة بهه وراق تَههبه مهها حملتههه  محو  محههو 

رليساً مك رسم الحيوان المجههنح فهه"  الزوارف الطولونية. وتلع  الزوارف النباتية ووًرا

اف توقيعه علىه  >عمههل مسههلم بههن الههدهان< :بعبههارة زورفة هذا الطبي، وقد وعك الخز 

مقلوًبا أمام مقدمة الحيوان. ويعتبر  بخط بسيط تحت إطار إحدق الجامار. ويظهر التوقيك

اف  وبريقههه، هذا الطبي، بَكله وزوارفه ولون طاللههه ر للخههز   م ههاالً جيههدًا لإلنتهها  البكههّ

 ة منرالدًا لمجموع >مسلم< م. ويعتبر996-1021ف" عصر الحاكم ب مر هللا   >مسلم<
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اف" العصر الفاطم" المبكر، الذين عاشوا وأنتجههوا فهه" الفسههطاط. فقههد أمههد تنا حفههالر  وز 

ا عميقههة ذار جههدران ماللههة،  الفسطاط بقطك عديدة تحمل توقيعه، ونجد فهه" أوانيههه أطباقههً

وأورق مقعرة تنته" من أعالها بحافة مسطحة بارزة إلى الخار ، وبعضها قليههل العمههي 

ل إلى التسطح. وقد ت لرر زوارفه ب سلو  العصر الطولون" ووزف الجدران يمي  قصير

اء  ب ن قاعدتها قليلة االرتفاع، وب ن الطالء الزجاج" يغط" >مسلم< وتمتاز أوان" .سامر 

 سطح اإلناء كله بما فيه القاعدة. ويغل  على منتجاته استعمال نوع مههن الطههالء المعههدن"

لك يوجد المتحف اإلسالم" طبههي مههن الخههزف، ذهب" اللون بدرجة من االوضرار. إلى ذ

(، مصنوع ب سلو  البريي المعدن" على طالء زجاج". وقوام هذه 14931برقم ) مسجل

والرة كبيرة ف" قاع الطبي، بداولها نجمة سداسية تضم عصفوًرا فهه" فمههه فههرع  الزورفة

، وحههول  >مسلم< ااسلو  الساسان" الم لوف الذي يظهر ك يًرا ف" منتجار نبات"، وفي

زوارف نباتية محههورة. أمهها المنههاطي الم ل ههة المحصههورة بههين رؤوس النجمههة  العصفور

 >عههين الههديك< م ل ة من ووالر غير منتظمة مههن النههوع المعههروف باسههم فتحتلها مناطي

الزوههارف العباسههية والطولونيههة. ونالحهه  هنهها أن هههذه الزورفههة أوههذر  المهه ووذة عههن

الههرلي   العنصههر  أمهها .>مسلم< المراحل المتقدمة من إنتا الوتفالها ف"  تتضاءل تمهيدًا

ق يلتههف حههول  ف" الزورفة على الطبي فهو شريط عريض من كتابة بالخط الكوف" المور 

ملتفههة  الدالرة المركزية، وه" منفذة على أرعية من الزورفة النباتية المحّورة من فروع

العبههارار  ، وههه" مههن>شههاملة لههه بركههة كاملههة ونعمههة< :وأوراق لالليههة. وتقههرأ الكتابههة

الخههط  الدعالية الَالعة الت" ظهرر على منتجههار العصههر الفههاطم". وقههد اسههتخدم مسههلم

 الكوف" ف" زورفههة الك يههر مههن أوانيههه وأطباقههه مههن الههداول، وكههان يجتهههد فهه" إكسهها 

 الحيوانار والطيور قدًرا كبيًرا من المرونة والحيوية حتى يخلّفصههها مههن مسههحة الجمههوو

  ." ميزر إنتاجه المبكرالت 

  

 تعلوه عبارة: بركة كاملة ونعمة شاملة له عصفور

شههخس وحيههوان مفههرو، إلههى واحههد مههن   والحيههوان، مههن وقد تطورر رسوم ااشههخاو

ل حيههاة اللّهههو  الموعههوعار االجتماعيههة المسههتمد ة مههن المحفههورار الخَههبية التهه" تم ههّف

والجمههال والطيههور والحيوانههار المفترسههة. ومههن أجمههل  والطههر  والصههيد والراقصههين

الَههعبية )التحطيهه ( التهه" مهها زال الفالحههون  وعههوعار علههى الخههزف رسههم اللّعبههةالم

ة التصههوير وصههّحة  يمارسونها حتى اليوم ف" قرق الدلتا والصعيد. وتُرق فهه" الرسههم وقهه 

تفاصههيل المالبهه . وحلّيههت ولفيههة الرسههم  أوعاع الالعبههين، وقههد أبههرزر أسههلو  الحههز

الصههحون بخطههوط متوازيههة تنتههه"  حههواف بالتوريقههار والتفريعههار النباتيههة، وزّينههت

يعههر  مَهههدًا لمنههاقرة  رؤوسها بنقاط كرأس الدبُّوس.كما يوجد صحن آوههر عليههه رسههم

ز علههى  الديكة، حي  تبدو وق ة التصوير ووعوح تعبير الوجوه بههين الَههيخ وويكههه المتحفههّ
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ي الواقف على فخذه، وكالهما جال  ولهمهها القرفصاء وح  اار ، والَا  وويكه المتحدّف

ر14516(. وهههذا الطبههي، المسههجل بههالرقم )83تفريعههار نباتيههة) قلههيالً، وحوافههه  (، مقعهه 

زجههاج"  منخفضة مفص صة، والموعوع التصويري مرسوم بالبريي المعدن" على طالء

والطيههار  سمن" اللون. رأسا الرجلين. عاريان، وهما يرتديان مالبهه  تظهههر فيههها ال نايهها

عباءار    يكاو يكون طبيعًيا وتتطاير من فوق أكتافهما أطرافالناتجة عن الحركة ب سلو 

أمهها المسههاحار   .القههوم كانههت م لوفههة فهه" مالبهه  عليههة  وفيفة عليها أشرطة من الطراز

رة مههن أوراق نباتيههة تتفههاور فهه"   بوحههدار المحيطة بالرجلين فقههد م ههها الخههزاف محههو 

مههن زورفههة وطيههة هندسههية التصههويري علههى الحافههة شههريط  الحجم. ويحيط بالموعههوع

رة ونالح  أن أجزاء عديههدة مههن الطبههي قههد تعرعههت للتههرميم  .تقطعها أوراق نباتية محو 

الناقصههة. ويم ههل الطبههي   المنههاطي ورسههم بعههض ااجههزاء والتجديد، وأعيد تلوين بعههض

 ومدرسته، إذ بدأ يتخلس من تهه لير ااسههالي  الزورفيههة  >مسلم< مرحلة تالية من إنتا 

 استخدم موعوعار مستمدة من مَههاهد >مسلم< ة والطولونية. ومن المالح  أنالعباسي 

والههرقس  اليومية، م ههل هههذا الطبههي، إلههى جانهه  منههاظر الصههيد ومجههال  الغنههاء  الحياة

بههالرقم  طبههي مههن الخههزف مسههجل  والَههرا  وحيههاة الكههاوحين. كههذلك يوجههد بههالمتحف

 .الزجههاج" السههمن" اللههون(، مزوههرف بطههالء البريههي المعههدن" فههوق الطههالء 14926)

والموعوع ااساس" للزورفة على قاع الطبي يم ل رسم غزال يعدو ف" رشاقة وحركههة 

نحو اليسار، وقد ظهرر معظم التفاصيل التَريحية لبدن الحيوان وهههو فهه" حالههة  طبيعية

اف وتمكُّنه من رسم الحيوان ف" حرية وبسههاطة.  العدو، مما يدل على نضو  صنعة الخز 

 رسم موعوع رليس" لحيههوان >مسلم<  الموعوعار الزورفية المفضلة لدق نوكان م

 .جميل أو طالر يتوسط قاع اإلناء وبسط باق" العناصر والتفاصيل الزورفية ف" توازن

 

 صغير من الخزف إناء

الت" تحيط برسم الغزال فقههد م ههها بزوههارف نباتيههة محههورة  أما المساحار أو اارعية 

بههة. قوامه فروع ملتوية تنته" ب وراق نباتية مفص صههة ومدب   رقيقة ومتماللة ف" تناسي فن"

بجامار زورفية وطية هندسية مستطيلة، تقطعها مناطي لههالئ مههن  وقد زي ن حافة الطبي

وة. وهنا نالح  أن الخزاف فهه" مرحلههة إنتاجههه المتطههورة قههد تخلههس  زورفة وطية مجر 

القديمة الت" ظلت تتحكم ف" إنتاجههه المبكههر، كمهها أن التقنيههة  تماًما من ااسالي  الزورفية

يضههك  >مسههلم< وكههان  .متطورة تتجه إلههى تحقيههي أسههلو  جديههد جةالصناعية بدر ناع

،، وذلههك قبههل أن يحقههي شهههرته ذالعههة >مسههلم بههن الههدهان< بداية إنتاجه باسههم توقيعه ف"

 .>أبههو القاسههم مسههلم< ، والمقصوو بههه> أبو القسم مسلم< لم وعك توقيعه باسم الصيت،

 ط، إلى جان  قطههك ك يههرة لههمفق >مسلم< وبعد أن ذاع صيته وحقي شهرته اكتفى بتوقيك

يضك توقيعه عليها. وهنههاك بعههض ااوانهه" كههان يتههرك لصههبيانه وعههك اسههمالهم عليههها. 

المَهور، الذي عا  وأنتز ف" فتههرة متهه ورة مههن القههرن  >سعد< زوارف الفنان وكانت
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ون ااحمههر  الحاوي عَر والقرن ال ان" عَر المههيالوي، ترسههم بههالبريي المعههدن" ذي اللههّ

الذهب" وااوضر والبنفسههج" القههاتم وااصههفر. وقههد اسههتخدم الزورفههة بههالحّز و  النحاس"

ف" البطانة البيضاء. وتخل لت زوارفه وطوط محههزوزة ونقههاط لونههها أزرق  تحت الطالء

الطههالء الزجههاج" ُرسههمت الزينههة بههالبريي المعههدن". وفهه" متحههف الفههن  كوبالت"، وفههوق

مزوههرف فههوق الطههالء   ،(15575)الخههزف مسههجل بههالرقم  اإلسالم" إنههاء صههغير مههن

المعدن". وتم ّل الزورفة طالرين بههاللون ااسههوو علههى الطههالء  الزجاج" ب سلو  البريي

ٌر ونضههوٌ   الزجاج" بلونه ااوضر الزيتون". ويبدو من أسلو  الصناعة والزورفة تطوُّ

ر بعدم تزجيز قواعد ااوان". وف" هذا العصههر ظهههر >سعد< واعحان. وقد تميّز إنتا 

فقد كانت تلههك الههبالو تنههتز الخههزف بالزوههارف المحفههورة  ف" مصر جميك فنون الخزف،

الزجههاج"، وكههان هههذا الطههالء ذا لههون واحههد، وهههو تقليههد  على بدن اإلنههاء تحههت الطههالء

  .أسرة سونز للخزف الصين" المستورو ف" عهد

  

 طيور العَي على سلطانية وزف بالبريي المعدن" 

صين" مستخدًما ف" مصههر حتههى الخزف المقلّد للبورسلين ال وظل ت صناعة هذا النوع من

الزوههارف ترسههم بههالبريي المعههدن" الههذي لههم يكههن يعرفههه  القههرن ال الهه  عَههر، وكانههت

الفههاطم" الخههزف بعجينتههه البيضههاء المتماسههكة، كمهها  الصههينيون. وصههنك فنههانو العصههر

لوا إلههى الخههزف ذي الزوههارف اة بههالبريي المعههدن"، والتهه" كانههت  توص  مههة المغطهه  المخر 

الة الفارسهه" ناصههري وسههرو،  ب ن ينفذ من ولف تسمح للضوء اإلناء، كما ذكر ذلك الرح 

م من إيران ماّراً  ا يههدّل علههى أن الخههزف ذا   بالعراق، وقههال الذي قدف إنههه لههم يههر م لههه، ممهه 

ا ولههم يكههن ينههتز فهه" العههراق أو إيههران فهه" العصههر  الزوههارف المخّرمههة لههم يكههن معروفههً

 اابههيض ذي الزوههارف المخّرمههة وعليههها توقيههكُوجدر قطك من الخههزف  الفاطم". وقد

افين آوههرين. وفهه" نهايههة القههرن الحههاوي عَههر وأوالههل  وأورق >سعد< عليها تواقيك وز 

ا كههان  القرن ال ان" عَر، بدأر رسوم الحيوان والطير ت وذ شكالً أك ر حيوية ونَاًطا عم 

نت أشههكال القههدور وااوانهه" والصههحون والصههحاف  مههن قبههل، كمهها وااكههوا  تحسهه 

النس  الفّنفية عند تَكيل هذه ااوان" وأصبحت للقههدور قاعههدة  والمزهريار. وقد ُروعيت

ر ف" أشههكال ااوانهه" قههد صههاح  محههاوالر   .عالية تقف عليها ومن الجلّ" أن هذا التطوُّ

افين ار العههاوي الَههعب" االسههتعمال منتَههًرا، ولههم  الخز  لتقليد الخزف الصين". وكان الفخهه 

ُل  ارية بالخههد  علههى منيخط  الزوارف والتزويي. وحتى يومنا هذا تزورف ااوان" الفخ 

ا متوازيههة  العجينة بإعههافة عجينههة  قبل الحرق واول الفرن. وهذه الخدو  ترسم وطوطههً

ار الذي كان بعضه يدهن بهه لوان أو  ل زوارف وتزويقار على جسم الفخ  بطههالء قبههل  تَّكف

لتبريههد  القلل وبعض الجههرار واابههاريي المخّصصههةالحرق. ومن الزوارف الطريفة ف" 

افين زي نوامصافيها بزوارف متنّوعة. وف" متحف الفن اإلسالم" مصههاف  الماء، أن الخز 
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تههرقس  وقلل وأباريي متنّوعة الزوههارف، أطرفههها ذلههك الَههباك المزوههرف برسههم سههيدة

الراقصههة رواء  رألنههاء الههرقس، وقههد ارتههد  وعلى يديها كوبان تحاف  عليهما متههوازنين

الفههن  بسههيًطا يكَههف معظههم جسههدها. وتصههوير هههذه الراقصههة بهههذا ااسههلو  نهههاور فههه"

راقصة فهه" ليهها   بقطعة من الخزف محفوظة بالمتحف، عليها رسم  اإلسالم"، ويذّكرنا

وبسههقوط  ) .84اإلسههالم") تقههر  مههن ليهها  البحههر، وههه" مههن القطههك النههاورة فهه" الفههن

ا  ذهب" للخههزف البههديك وقيههيالفاطميين ينته" العصر ال الصههنك، ليظهههر فهه" إيههران متتبّعههً

زوارفهم وتعبيههراتهم الجميلههة فهه" ظههّل  وطى الفاطميين، وهناك أسبغ عليه الخزافون من

اإلسههالمية. وكانههت الفسههطاط ههه" مركههز  سالطين السالجقة مهها جعلههه مههن أروع التحههف

وقههف إنتهها  هههذا النههوع الفاطم"، لههم ت  صناعة الخزف ذي البريي المعدن" طوال العصر

قبل لههالئ سههنوار مههن سههقوط الدولههة  م،1168من الخزف فيها بعد احتراقها نهالًيا العام 

أسبا  تدهور صناعة الخههزف عقهه   الفاطمية. وإلى اآلن لم يتوصل الباح ون إلى معرفة

اوتفاء صناعة الخههزف ذي البريههي المعههدن" إلههى  أن بعضهم يرجك  العصر الفاطم"، إال

  - .1169(85العام ) الذي أصا  ح" الخزافين ف" الفسطاطالحريي  

 الرابط :

http://mahmoodkhidr.blogunited.org/?p=118 )هامش(. . ] 

 

(4) 

 

 صناىة الفانوس 

 

داعيا فهه" الوقههت الفاطم" تتخذ مسارا حرفيهها وابهه  وقد بدأر صناعة الفواني  منذ العصر

صههناعة الفههواني  ب شههكالها المتعههدوة وتزيينههها  ذاته، فظهههرر طالفههة مههن الحههرفيين فهه"

الحاليههة إال فهه" نهايههة القههرن التاسههك عَههر  وزورفتها، ولم يتَكل الفههانوس فهه" صههورته

واعههاءة الَههوارع لههيال كمهها كانههت  وأصبح يستخدم ال" جان  لعهه  ااطفههال فهه" تههزيين

االعههاءة الحدي ههة وارتبطههت  شهههر رمضههان رغههم وجههوو وسههالل وظيفته ااصلية وههالل

وبركة الفيل حي  اشتهر مههن  صناعة الفانوس ف" القاهرة الفاطمية ب حياء الدر  ااحمر

الحرفيون ف" العمل بعد انتهاء  الحرفيين ف" صناعة الفواني   'السمكري البلدي'، ويبدأ

الهه" ذروتههه قبههل حلههول شهههر  صلعيد الفطر مباشرة حي  يكون العمل تحضيريا فقط وي 

 الرابط :-رمضان ببضعة أشهر .  

     .http://www.egynews.net/wps/portal/print?params=80137   ]

 .)هامش(

 

(5) 

 

 صناىة السفن في النصر الفا مي 

http://mahmoodkhidr.blogunited.org/?p=118
http://www.egynews.net/wps/portal/print?params=80137
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 ارسلول الفا مي 

 ول البحري النس ري في ىبد الدولة الفا مية باختصار  أوالً :ارسل

 هللا كان للبحرية الفاطمية ش ن يذكر ف" بالو المغر  ومصر، في ىبد المنو لدين.... ] 

 حي  اتخذ هذا الخليفة من المهدية مرف  رليساً ومن سوسة وغيرها من الموان  أماكن

غرب"   ن هللا، بفضل أسطوله القوي، جعلت وي إليها سفنه، وال نغلو إذا قلنا: أن المعز لدي 

مصر   مختار العباوي: تاريخ البحرية اإلسالمية ف"   – البحر المتوسط بحيرة فاطمية

 .)هامش( .77والَام و 

عهههده، وبفعههل سياسههة اللههين والتفههتح التهه"  وذلههك نظههراً لقلههة االعههطرابار الداوليههة فهه"

ً  -انتهجها متسعاً لالهتمام بااسطول حي  اتخههذ مههن  المجال مك ال الرين. ولذا وجد -أحيانا

ااسطول. وعمل المعز جاهههداً علههى تحصههين موانئههه،  المراس" المختلفة م وق لقطك هذا

لنجرين البحر بحههول هللا وقوتههه  -أي ف" المنصورية -هنا حتى أنه قال : ]"لئن امتد المقام

   -  مراكبنا تحط وتقلك بحضرتنا". إلينا ف" وليز حتى تكون

 ,l'Architecture musulmane 720. العبههاوي: و 592عمههان: المجههال  و الن   

p.412   ])هامش(. 

بههالجيش البحههري حيهه  أراو أن  ] وال شك أن هذا يدل على مدق عنايته أك ر من أسالفه 

حسههن إبههراهيم   -المهدية وسوسههة  يجعل من المنصورية ميناء لال اً من حي  ااهمية بعد

 .)هامش(  .[  Histoire de l'Afrique, p.329 185و    حسن: المعز لدين هللا 

وجزالر بنهه" مرغنههة  ] وقد ك رر ف" عهده المحارس وال غور م ل سبته ومليلة ووهران

والمهديههة  وبجايههة وجيجههل وسههكيكدة وبونههة ومرسههى الخههزر وبنههزرر وتههون  وسوسههة

 رةوصفاق  وقاب  وطرابل  وبنغازي، حتى بلغ عههدوها علههى مهها روي أك ههر مههن عَهه 

 -55 -37البكههري: المغههر  و  -آالف حصن مبنية بالحجارة والكلهه  وأبههوا  الحديههد 

 .)هامش( [.52حسن حسن" عبد الوها : بساط العقيي و   .85 -83 -82 -65 -64

عجهه  أن وجههدنا هههذا ااسههطول يم ههل العامههل ااكبههر فهه" انتصههارار الفههاطميين  ] وال 

حسههن  -باإلمههداوار ألنههاء فتحههه مصههر.  إليههه الفضههل فهه" تزويههد جههوهر البحرية، ويعوو

 .)هامش( [ .186 -185إبراهيم حسن وآور و  

قوة ااسطول الفاطم" فهه" عهههد المعههز بمهها فهه" ذلههك القطههك  ] ونالح  تقدماً ملموساً ف" 

الجزالريههة،  البحرية الجزالرية: نَر المكتبة الوطنية  - ااوسط البحرية العاملة بالمغر 

 .)هامش([ .  27و  

  يل": مكننا أن نوجز أهم العوامل الت" ساعدر على نمو ااسطول وقوته فيماوي 
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موانيه، ووجوو أحوا  لبناء السفن  ] صالحية الموقك الجغراف" لبالو المغر  وك رة-1

والقالههة وبجايههة وغيرههها، وتههوفر  م ل المهدية وسوسة وبونههة )عنابههة( ومرسههى الخههزر،

ألواح السفن، والحديد الههذي يوجههد  ا  الت" تصنك منهاالمواو الالزمة لبناء السفن كااوَ

مختههار العبههاوي   - القطههران والحبههال ف" صقلية وبونة وبجاية واإلربهه . باإلعههافة إلههى

 Le passe&  .76إلههى  72 -71اإلسالمية ف" مصر والَام و  وآور: تاريخ البحرية

de l’Afrique du nord, p. 412. حسههن 102و  1عههذاري: البيههان   & ابههن .

هللا عنههان: مصههر اإلسههالمية  & عبههد .50 -49حسههن" عبههد الوههها : بسههاط العقيههي و 

 .)هامش( [ .127 -126وتاريخ الخطط المصرية و  

تاريخ نَ ته إلى عهد حسههان بههن  ] ورالة الفاطميين اسطول قوي عن ااغالبة، يعوو -2

ره، ولههم يبههدؤوا مههن وتطههوي  م(، حي  عملوا علههى تنميتههه968-965هه/ 78-75النعمان )

   -  الصفر ف" هذا المجال

 .)هامش([   .78 -77العباوي: البحور اإلسالمية و  

الفههاطميون بههين أهههل المغههر  إطههارار ذار كفايههة عاليههة، عارفههة بالمالحههة  ] وجههد-3

ولها وبرة ووراية ف" هذا المجال منذ عهههد الفينيقيههين، فكههان هههذا أحههد  واامور البحرية،

 :. المالك"335 -334و  6ابن االير الكامل     -  بحريتهم ونجاحها( وةالعوامل ف" ق

 .)هامش(  [ . ريا  النفوس.

سههاعدر علههى قههوة ااسههطول  يعتبر مركز صقلية البحري الهام من العوامل الت"  ] -4  

بحريههة هامههة  وتحكمه ف" مياه الحههو  الغربهه" للبحههر المتوسههط، وقههد أصههبحت محطههة

مختههار العبههاوي:    - م على يد أسد بن الفههرار 827هه/ 212تحت سنة للمسلمين منذ أن ف

 .)هامش(.[    Grand L'arousse, p.521 .70 -68البحرية اإلسالمية و  

ويمكن أن نعتبر ت صل فكرة الجهههاو عنههد الفههاطميين وتطلعهههم إلههى التوسههك شههرقاً  هذا-5

واصههة مههن أهههم الحههوافز  وووفهم من الخطر الخارج" المتم ل ف" الروم بصههفة وغرباً،

يعنون أشد العناية ب مور ااسطول حتى تكههون لهههم قههوة بحريههة قههاورة علههى  الت" جعلتهم

  توسيك رقعة وولتهم ورو الخطر الخارج" الصليب"  كما ذكرنا. تحقيي آمالهم ف"

المعز بااسطول أك ر من أسالفه انه كان يهدف إلى تكوين قوة بحريههة كبيههرة  ] عن"-6 

على حوع" البحر المتوسط الغرب" والَرق" على السواء، ويقارع بههها كههالً  بها يسيطر

والروم ف" الحو  ااول، والعباسيين ف" الحو  ال ههان". كمهها كههان ينههوي  من اامويين

   - مصر والَام جسراً يعبر منه إلى بغداو   أن يتخذ من سواحل

  .615 -614الكبير و   سالم: المغر  . عبد العزيز180و  1ابن عذاري: البيان   

 محمههد  .221سياسة الفاطميين الخارجية و  :سرور  .236 -235أرشبالد لوي : و 

 .)هامش( [ .  .117صابر ويا : سياسة الدول اإلسالمية و  
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اسطول اإلوَههيديين. فبعههد فتحههه  ] ومما زاو من قوة ااسطول ف" عهد المعز ورالته-7

النهرية والبحرية معاً. وبعد فههتح  فاء ف" ميدان المالحةمصر وجد بين المصريين جنداً أك

حي  امتد نفههوذه البحههري مههن سههبته  مصر والَام حقي ما كان يطمح إليه ف" هذا المجال

المطلة على المحيط ااطلس". وبذلك بلههغ  غرباً إلى أنطاكية شرقاً، باإلعافة إلى الموان 

  -   ااسطول ف" عهده ذروة مجده  

 1. البدايههة والنهايههة  40بنهه" عبيههد و  . ابن حمههاو: تههاريخ31: 7لكامل   ابن االير ا 

. صههابر ويهها  و 84 -83و  . حسن إبههراهيم حسههن وآوههر: المعههز لههدين هللا 266و 

 .)هامش( [ .  .102

هذا ااسطول الفاطم" يرجك فتح مصر ف" أسرع وقت، فقد كان همزة الوصل بههين  وإلى

فهه" المغههر . وفهه" حراسههة هههذا ااسههطول كانههت الغازيههة وبههين المعههز  جيههو  جههوهر

ف" سهولة ويسر. وقد اتخذ المعز ف" بعض المههدن المصههرية  اإلمداوار تصل إلى جوهر

المقس وار صناعة عههخمة، وصههفها المسههبح" المههؤرخ  ووراً لصناعة السفن، ف نَ  ف"

 هه بقوله  :420المصري المتوفى سنة 

حسههن إبههراهيم حسههن وآوههر: المعههز     -  وولاقة وحسناً"إنه لم يَُر م لها فيما تقدم كبراً    "] 

 .)هامش( [ .521صابر ويا : النظم اإلسالمية و   .84-83 لدين هللا و

و  2المقريههزي: وطههط    -م لها ف" البحر على ميناء"   . ] وقال ابن أب" ط": "لم يُرَ 

 .)هامش( .195

تسههمى ] "وار صههناعة  ت[ . ويظهر أن المعز لههم يهمههل وار صههناعة الفسههطاط التهه" كانهه 

   -كاالسكندرية   مصر"، كما عن" بإقامة وور صناعة السفن ف" موان" مصر الهامة

 .)هامش(  [ . .330 -329و   1. المقريزي وطط  266و   1ابن ك ير  

يكن بناء السفن ف" مصر راجعاً إلى ووف المعههز مههن غههارار الههروم والقرامطههة  ] ولم 

ذلك راجعاً إلى رغبته ف" بسط نفوذه على البالو التهه" والَام فحس ، بل كان  على مصر

ااعداء طريقاً يغيرون منه على مصر. باإلعافة إلى ما كان يهدف إليه المعههز  قد يتخذها

من اتخاذ مصر والَام قنطرة يعبر منها إلى بغههداو حاعههرة العباسههيين فهه" ذلههك  لدين هللا 

ابههن االيههر:  .71 -32/54 دعوة و. النعمان: افتتاح ال257و  6الطبري     -  الحين

 .181 -171و  1. ابهههههن عهههههذاري: البيهههههان  161 -147و  7الكمهههههال   

Encyclopédie de l'Islam, pp. 13-19. )هامش(. ] 

أعف إلى ذلك أنه حرو على أن تكون اسطوله السياوة والتفوق على سههالر أسههاطيل  .

بعد أن تم له فههتح مصههر  -دين هللا وال غرو فقد وولت ف" حوزة المعز ل] المتوسط.  البحر

البالو الواقعة على البحر المتوسط من أنطاكية إلى سبته، ووقعت ف" يههده مههوان   -والَام

  -  ااقصى المطلة على المحيط ااطلس" المغر 
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 .)هامش(  [ . .77-76مختار العباوي وآور: المرجك نفسه و     

ة، م ههل صههور عكهها وعسههقالن، بالسههفن لم م  المعز ك يراً مههن مههوان  الَههام الهامهه  ومن

) مفروههها شههلندي، مههن المراكهه    -المختلفههة اانههواع وأهمههها ]  الَههلنديار  الك يههرة

مختههار العبههاوي وآوههر: تههاريخ البحريههة   -بحمل العتههاو والرجههال( .  المسطحة، وتختس

. إبههراهيم 222و  1ماجههد: نظههم الفههاطميين   .36-35 اإلسالمية ف" مصر والَههام و

 .)هامش( .186المعز لدين هللا و      حسن:

البحريههة فهه"  مفروها شههونة. وههه" سههفن كبيههرة، تَههبه البههوار ] - (   والَوان" الحربية

وآوههر  ماجههد المرجههك نفسههه. مختههار العبههاوي -يومنا هذا، وبها آالر الهجههوم والههدفاع. ( 

 Dozy 107. محمد صابر ويا : سياسههة الههدول اإلسههالمية و 136المرجك نفسه و 

T.I. 717. )هامش(. ) 

واحههدها طههراو: وهى السفن الصههغيرة  والطراوار] ) والمسطحار وهى نوع من السفن  

   -السههريعة، تحمههل الواحههدة منههها نحههو مالههة فههارس  وههه" مههن السههفن الصههغيرة القويههة

 .)هامش( (.186وآور المرجك نفسه و  . حسن إبراهيم حسن135العباوي وآور و 

فهه" غههزواتهم  وهى مههن القههوار  النهريههة التهه" اسههتخدمها الفههاطميون)  .)  والعَاريار

 البحرية واحدها عَيري (

وغيرههها مههن  ) والحراقار( وهى الت" تل" الَههوان" فهه" الضههخامة، وتحمههل المنجنيقههار

 -معدار الهجوم.  

المرجههك نفسههه و  . حسههن إبههراهيم حسههن وآوههر134مختار العباوي: المرجك نفسه و 

 .)هامش( ( .109-108يا : نفسه و  . محمد صابر و187

وسواها فهه" حروبههه مههك الههروم ، كمهها رأينهها  ] وقد رأينا موقف أسطول المعز من صور 

لإلمداوار الت" كانت تتدفي على جيههو   كيف اتخذ جوهر من عكا وعسقالن مستووعار

دهم اتخذوا منها أماكن يفههرون إليههها مههك جنهه  الفاطميين ف" بالو الَام، حتى أن قواو المعز

 :. سهههيل زكههار193و  1المقريزي: وطط     - من وجه أعدالهم، وال سيما القرامطة

 .)هامش( [ . وما بعدها. 393القرامطة و  

عليههها قههواواً ووالة، ليكههون االتصههال  واهمية السواحل الَامية ف" نظر المعز كان يعين

التهه" بنيههت فهه" وور  ااسطول الفاطم" محكماً بين مصر وبالو الَام، ]  وقد قدرر سفن

ااشكال وااحجام، على حين بلغ عههدو  الصناعة المصرية ب ك ر من ستمالة قطعة مختلفة

  .-فقط السفن ف" أواور عهد الدولة الفاطمية مالة قطعة

 [ .  .187-186المعز لدين هللا و  :. حسن إبراهيم حسن913و  2وطط المقريزي  

 .)هامش(
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 موقك مصر والَام االسههتراتيج"،  فكههون أسههطوله الَههرق" استغل المعز لدين هللا  وهكذا

قدر له البقاء طههويالً لكههان هههذا ااسههطول أك ههر عههخامة وأبعههد ألههراً . وقههد  الضخم، ولو 

عناية المعههز بااسههطول بهههذه العبههارة ]: "لمهها سههار الههروم إلههى الههبالو  وصف المقريزي

لبالو، وقويههت العنايههة بااسههطول ومسين ولاللمالة اشتد أمرهم ب وذهم ا الَامية بعد سنة

المعز لدين هللا، وأنَ  المراكهه  الحربيههة، واقتههدق بههه بنههوه وكههان لهههم  ف" مصر منذ قدم

الجهههاو، واعتنههاء بااسههطول، وواصههلوا إنَههاء المراكهه  بمدينههة مصههر  اهتمههام بهه مور

 الَوان" الحربية والَههلنديار والمسههطحار وتسههييرها إلههى بههالو واسكندرية وومياط، من

 -وعسقالن، وكانت ف" أيههام المعههز تزيههد علههى سههتمالة قطعههة"  الساحل م ل صور وعكا

 .)هامش( [ . .193، و 2وطط  

ل سطول أمير يدعى "قالد القواو"، وقد سم" بذلك انه يرأس عَههرة قههواو، كمهها  ] وكان

 [ . .193و  2المقريههزي وطههط    - عليههه "أميههر الجههيش" و"المسههتوف"" كههان يطلههي

 ش(.)هام

الخلفاء بااسطول أن الخليفة كان ينفي عليه  ] وقد بلغ من عناية المعز ومن جاء بعده من

مقامه. ولم يكههن بحههارة ااسههطول فهه" مرتبههة  ف" غزواته بنفسه، ويساعده وزيره أو يقوم

ويناران، وأورق تتقاعى لمانيههة، ولال ههة  واحدة، فهناك جماعة كانت تتقاعى راتباً قدره

ووامسههة عَههرين وينههاراً، وساوسههة ومسههة  ورابعههة ومسههة عَههر وينههاراً،عَرة ونانير، 

ُمقَد ُمهُ" فكان من كبههار اامههراء وااعيههان، وهههو " وعَرين ويناراً. أما أمير ااسطول أو 

المقريههزي، أن يقههوم علههى ااسههطول كبيههر مههن ااعيههان مههن  أمر ال بد منه على حد قههول

كههان الخليفههة يقطههك رجههال ااسههطول  . ] كمهها المصدر السههابي [ –أمراء الدولة وأقواهم 

ااسطول يَرف عليه، ويتناو  القههواو  إقطاعار عرفت باسم "أبوا  الغزاة". وكان قالد

المصههدر  –القالد الذي تؤول الرياسههة إليههه  العَرة اإلشراف العمل"، في تمر الجميك ب مر

  السابي [ .

كان يترك لهههم مههن  -ما كانوا يسمونهمك -يَجك الخليفة رجال ااسطول أو الغزاة ] ولك"

المال وال يا  والمتاع، وال يستبق" سوق ااسرق والسالح. وكانههت الفسههطاط مههن  الغنالم

ااسطول، وكان الخليفة يَاهد بنفسه حفلة النفقة على ااسطول عند وروجه،  أهم مراكز

عووتههه. وقههد بلههغ  رجاله، ويدعو لهم بالتوفيي، كما كان يحضر حفلة استقباله عند ويبارك

 بههالمقس، يحتفلههون فيههها -الخلفاء الفاطميين بااسطول أنهم اتخذوا لهم "منظههرة" اهتمام

 بتوويك ااسطول واستقباله، ويتضح ذلك من هذا الوصههف الَههيي الههذي أوروه المقريههزي 

-   

ماجههد: الحضههارة اإلسههالمية فهه"  .188 حسن إبراهيم حسن وآور: المعههز لههدين هللا، و 

 .)هامش( [   .79الوسطى و العصور  

 ويتولى الخليفة بنفسه بحضور الوزير. فإذا أراو النفقة فيما تعين من عدة المراك " ] :  

 السالرة.. فيتقدم إلى النقباء بإحضار الرجال، وفههيهم مههن كههان يتعههيش بمصههر والقههاهرة،

 أيههام وفيهم من هو وار  عنهما، فيجتمعون، وكانت لهم المَههاهرة والجرايههار فهه" مههدة
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حسن: نظههم -  سفرهم، وهم معروفون عند عَرين عريفاً يقال لهم النقباء، واحدهم نقي "  

 .)هامش( [ . .271الفاطميين و  

رجال ااسطول يَغلون مكانة سامية بههين مههوظف" ويههوان الجههيش، وال غههرو،  ,  ] وكان

عز لدين الجيش، وهو المستوف"، كان أمير ااسطول. وبذلك وعك الم فإن صاح  ويوان

   البحرية ف" مصر هللا أساس نظام

 .)هامش( [ ، .193و   2وطط   

وااسطول إلى ما وصههل  ونهز نهجه من جاء بعده من الخلفاء، إال أنهم لم يصلوا بالجيش

  إليه المعز.

أول على اهتمام المعههز بااسههطول مههن اعتمههاوه علههى "ويههوان الجهههاو" أو "ويههوان  ولي 

مونه ف" تنظيم شؤون ااساطيل، ووقف ااموال الضههخمة لإلنفههاق كما كانوا يس "العمالر

ورجاله. وك يراً ما كان المعز يمد هذا الديوان بالعطايا والهبههار مههن بيههت  على ااسطول

  المال.

ن : ىقى مستون اإلست  التجاري لبله ارسا يل  البحرية :خدام ثانيا

ة إلههى البلههدان ااوههرق، ويعههوو ]عن" المعز بااسههطول التجههاري لينقههل السههلك المصههري  

بونههار:  . رابههح184تههاريخ الههدعوة اإلسههماعيلية و   -  بالسههلك مههن هههذه البلههدان محمالً 

 .)هامش(  [ . .187المغر  العرب" و  

المتوسههط، واآلوههر فهه"  ] وقد أصبح للفاطميين أسههطوالن تجاريههان، أحههدهما فهه" البحههر 

وصور وصيدا فهه"  ر، وعسقالن وعكاالبحر ااحمر، فكانت االسكندرية وومياط ف" مص

مختههار العبههاوي وآوههر: المرجههك   -  ف" البحر المتوسههط     الَام، من أهم الموان  الفاطمية

 .)هامش(  [ ، . .227و   1ماجد المرجك نفسه   .141نفسه و 

عيذا  من أهم موان" البحر ااحمر، وكانههت مههزووة ب سههطول حربهه" يقههوم  ] كما كانت 

صههابر محمههد -   لتجاري والقضاء على اللصوصية ف" هذا البحههرا على حماية ااسطول

 .)هامش( [ . .108-107حو  البحر المتوسط و  ويا : سياسة الدول اإلسالمية ف"

Gautier. Le passé, p. 412. Dozy suplement aux dixtionnaires 

Arabes, p.67, leir l’espague, p.332.  . ] )هامش(. 

فة المعز "بديوان اإلقطههاع" الههذي كههان تابعههاً "لههديوان الجههيش"، وكههان عن" الخلي  ] وقد 

صاحبه مقصوراً على النظر ف" اإلقطاعار التهه" اقتطعههها رجههال الجههيش وواصههة  عمل

م مقههال اإلوَههيد  -أ -انظههر م - الك يرة الت" كانت تابعة لإلوَههيديين مههن قبههل  الممتلكار

 .)هامش( .Gobrin: Le Magreb, p.570 512و  
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ووالصة القول : إن المعز لههدين هللا نهههض بههالجيش والبحريههة نهضههة مباركههة مَهههووة، 

بعيد المدق فيما قام به الفاطميون من فتوح ومهها نههالوه مههن انتصههار وظفههر. ]   كان لها ألر

ليتم إال باستخدام المقاتلين الطرق العلمية ف" المجال البحري، وبما تهيهه  لهههم  وما كان هذا

فهه" مقههدمتها الههنفط الخههاو بههإحراق مراكهه  العههدو. كمهها اسههتخدموا  وأسههلحة، مههن عههدة

الحديدية الت" ترمى على سههفن العههدو بقصههد إغراقههها أو العبههور إليههها بواسههطة  الكاللي 

وتههار  - الخَبية والسههاللم، كمهها اسههتخدموا السههيوف ومختلههف ااسههلحة الخفيفههة  االواح

 [ ، . .227و  1لفههاطميين  ماجههد: نظههم ا .141العبههاوي وآوههر: المرجههك نفسههه و 

 .)هامش(

ااسطول الفاطم" بالمغر  ما يزيد على لاللمئة، كمهها بلغههت فهه" عهههد  ] وقد بلغت قطك 

   -  ستمالة قطعة المعز بمصر أك ر من

 ] مصاور ومراجك يمكن الرجوع إليها للتفاصيل :

 .87-86وآور: المعز لههدين هللا و  . حسن إبراهيم حسن193و  2المقريزي: وطط  

 . ] 

  مراجك أورق :

   كتبه ااستاذ التون" أبو بكرملخس بح   

متز: الحضارة اإلسالمية ف" القههرن الرابههك الهجههري )جههزآن( ترجمههة محمههد عبههد  آوم-1

  هه.1377القاهرة  3ريده، طبك لجنة الت ليف والترجمة ط الهاوي أبو 

أفريقيههة الَههمالية  م( وصههف1154 /هههه548اإلوريس": الَريف اإلوريسهه" المتههوف" )-2

  م.1957هه/ 1376والصحراوية تصحيح، هنري بيرس، الجزالر  

م( 1100-500البحههر المتوسههط ) أرشبالد لوي : القوق البحرية والتجارية ف" حههو -3

  م.1960 ترجمة أحمد عيسى، نَر مكتبة النهضة المصرية القاهرة

 ريم بن عبد الواحد الَيبان" )راالير: أبو الحسن عل" بن الكرم محمد بن عبد الك ابن-4

  هه(.630

  م.1967هه/ 1387العرب"، بيرور   أجزاء( نَر وار الكتا  8الكامل ف" التاريخ )-5

هه( كتا  صههورة اار ، بيههرور 367حوقل: أبو القاسم بن حوقل النصيب" )ر  ابن-6

  مكتبة الحياة.

لكتهها ، نَههر وار الكتهه  هههه( المقدمههة وا808ولدون: عبد الرحمن بههن محمههد )ر  ابن-7

  م.1967بيرور   -اللبنان"



 137 

م( وفيههار 1181هههه/ 681ولكان: أبو العباس شم  الدين بن محمد بن أبهه" بكههر ) ابن-8

  بيرور. -، وار ال قافة4،  3 ،2ااعيان  

صلة التاريخ الطبههري القههاهرة،  -380سعد: عري  بن سعد القرطب" المتوف" سنة  ابن-9

  م.1939 /هه1358االستقامة   وار

م( كتهها  1286هههه/ 685المتههوف" ) ابن سعد المغرب": أبو الحسههن علهه" بههن موسههى-10

المكتهه  التجههاري المغههر  فهه"  ، نَههر1الجغرافيا، تحقيي إسماعيل العربهه"، بيههرور، ط

، القههاهرة 2ط ، نَههر وار المعههارف2حلهه" المغههر  )جههزآن( تحقيههي شههوق" عههيف )ط

1964.  

  هه(.774ر )ر  أبو الفداء: الحاف  بن ك ي -11

هههه( المغههر  فهه" 487الحههاف  )ر  البكري: أبو عبد هللا بن العزيز بن محمد مصع -12

جغرافيههة اانههدل   -مكتبة الم نى بغداو نَر -ذكر بالو أفريقية والمغر ، تحقيي ووسالن

  م.1968هه/ 1388 طبعة سنة  -بيرور  -وأوروبة، تحقيي عبد الرحمن الحج"

الَههركة الوطنيههة للنَههر والتوزيههك    العربهه" تاريخههه ولقافتههه،بونار: رابههح: المغههر-13

  م.1968الجزالر  

القرامطة وترجمة الحسن ااعصههم، تحقيههي  لابت بن سنان وابن العديم: تاريخ أوبار-14

  م.1971 /هه1391اور اامانة، بيرور سنة    -سهيل زكار

رة ااسههتاذ جههوذر هههه" سههي 485 الجوذري: أبو عل" منصور العزيزي "أواور القرن-15

  م.1945االعتماو، مصر   تحقيي محمد كامل حسن، ومحمد عبد الهاوي شعيرة، طبعة

تعريهه  محمههد مزالهه"، البَههير  جوليههان: شههارل أندريههه، تههاريخ أفريقيههة الَههمالية،-16

  م.1969بوسالمة طبك السداو 

الو المغههر  ومصههر وسههورية وبهه  حسن إبراهيم حسههن: تههاريخ الدولههة الفاطميههة فهه"-17

 6أجههزاء( ط 3واالجتمههاع" ) مكتبة تاريخ اإلسالم السياس" والدين" وال قههاف" 2العر  ط

إمههام الَههيعة اإلسههماعيلية  م. عبيههد هللا المهههدي1962مكتبههة النهضههة المصههرية، القههاهرة 

باالشتراك مك الههدكتور طههه ) ومؤس  الدولة الفاطمية ف" المغر  وسورية وبالو العر 

  م.1947هه/ 1366ضة القاهرة أحمد شرف( مكتبة النه

المعههز لههدين هللا الفههاطم"، مكتبههة  حسن عل" إبههراهيم: تههاريخ جههوهر الصههقل"، قالههد-18

  م.1963، القاهرة عام 2النهضة المصرية ط

هللا الحمههوي الههروي البغههداوي  الحمههوي: شههها  الههدين أبههو عبههد هللا يههاقور بههن عبههد-19

  م.1955 أجزاء( بيرور 5م( معجم البلدان )1228هه/ 626المتوف" )
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اانصاري )ر و( كتا  معالم اإليمههان فهه"  الدبا : عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا -20

  .1321العربية بتون    أجزاء( المطبعة  4معرفة أهل القيروان )

حههو  البحههر المتوسههط فهه" أوالههل  ويا : صابر محمد: سياسة الدول اإلسالمية فهه"-21

القههاهرة  1عههالم الكتهه  ط ى نهايههة العصههر الفههاطم"، نَههرالقههرن ال ههان" الهجههري، حتهه 

  م.1973

الخارجية، وار الفكههر العربهه"، القههاهرة  سرور: محمد جمال الدين: سياسة الفاطميين-22

  م.1967هه/ 1386

اإلسههالم"( طبههك الههدار القوميههة  سالم: السيد عبههد العزيههز: المغههر  الكبيههر )العصههر-23

  م.1966القاهرة 

القههاهرة، نَههر  -العصههور الوسههطى بد المنعم: تاريخ الحضارة اإلسالمية ف"ماجد: ع-24

  م.1963مكتبة االنجلو المصرية  

للعههالم اإلسههالم" فهه" العصههور  ماجههد: عبههد المههنعم: علهه" البنهها: ااطلهه  التههاريخ"-25

  م.1967وار الفكر عام  -2القاهرة ط  -الوسطى

***  

Dozy, R.  

1-Supplement aux dixtionnaires Arabes Paris 1967.  

2-Gaulhier E.F.  

Le passé de l’Afrique du nord petite Bibliothèque, Paris 1952.  

3-Golvin L.  

Le Maghreb central à l’eppoque des Zirides Mitiers graphiques, 

Paris 1957.  

4-Julien ch. André  

Histoire de l’Afrique du nord. Payot, Paris 1931.  

5-Marcais Gorges  
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L’architecture Muslmane d’occident: Tunis- Algerie Maroc 

Espagne et sicile, Paris 1954.  

6-Provencal Levi.  

L’espagne musulmane aux Xeme sicile institution et vie social 

larosde, Paris 1932.  

7-Atlas géologique de l’algerie Redigé Par Stephon- Gazelle 

Adolph jourdon imprimeur libraire Educateur Alger 1911.  

8-Grand larousse Paris 1960-1961- 1963.  

9-Encyclopédie de l’Islam, Paris 1913-1934-1954 

 .)هامش(

ة مالهه  لكن شهه ن ااسههطول أوههذ بالضههعف والتههدهور فهه" آوههر عهههدهم حيهه  وصههل إلههى

تقههدم يتجلههى لنهها أن الفههاطميين عنههوا عنايههة كبههرق بااسههطول  ومما وعَرين سفينة فقط.

ورجاله ف" المغر  وكان هذا احد أسبا  نهضتهم ورفاهيتهم بواسطة التجههارة مههن جهههة 

مجلههة فصههلية -الترائ العرب" مجلة  -ووفك ااعداء عن الدولة وحمايتها من جهة أورق .

تَههرين ااول  -السههابعة  السههنة - 26و  25ومَي العدو -ر تصدر عن اتحاو الكتا  الع

ااولهههى  صهههفر وجمهههاوق - 1987و  1986وكهههانون ال هههان" "اكتهههوبر وينهههاير" 

 .)هامش(1407

 أسماء دار صناىة السفن في أوروبا اصقبا  ىربي فا مي كما يقي :

أقههوق ] ..... عن" الفاطميون بصناعة السفن إلى الحد الذي غدر معه مصههر واحههدة مههن  

م( . , . وقههد عقههد مؤروههو مصههر   12الدول البحرية من نهاية القههرن السههاوس الهجههري )

اإلسالمية فصوالً واصة لصناعة السفن م ل بن عبدالحكم والقلقَههندي والمقريههزي. وقههد 

كان لصناعة السفن اإلسالمية ت ليرها على باق" أجههزاء العههالم. , فكلمههة "وار الصههناعة" 

" لههم Darsenaوار صناعة السفن" واستخدمها اإليطاليون بلف  "ه" كلمة عربية تعن" "

Arsenal   , .حي  شاعت بين باق" لغار أوروبا-   

 الرابط :

http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=26717 . ]  )هامش(. 

(6) 

 

http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=26717
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 الديني في النصر الفا مي ارقبا  بين التسامح 

 وإتقان بنض الصناىات الحرفية 

 ارقبا  في القرن الحادي ىحر : 

] كان ااقباط ف" عصر الدولة الفاطمية يتمتعون بسياسة التسامح الدين" الت" سار عليها  

الخلفاء الفاطميون ف" العصر الفاطم" ااولز ولكن باست ناء فترة ف" عهد الحاكم ب مر  

فيها ااقباط والمصريون عموماً من التصرفار الجنونية، لكنه رجك ف" نهاية  هللا، عانى  

أكتوبر   عدو  مرق ،  مجلة  إلى  )ارجك  الغريبة  التصرفار  هذه  عن  ، و  2008عهده 

42 .) 

العصر   هذا  ف"  الحاوي عَر    -عموماً  القرن  ف"  من    -وبالذار  جيد  بقدر  ااقباط  َم  نَعف

لخليفة المعزُّ لدين هللا الفاطم" لم يتدول ف" الَئون  حرية ممارسة شعالرهم المسيحية. فا

 الداولية الخاصة بالكنيسة، عالوة على أنه أقام عالقار وطيدة مك رجالها. 

البطريرك   واا   المعّزف  الخليفة  بين  نَ ر  السريان"،  زرعة  بن  أبرآم  البابا  عهد  وف" 

م محل تقدير واحترام كبار  صداقار طيبة، وكان يستدعيه إلى مجلسه. كما كان البابا أبرآ

رجال الدولة الفاطمية، مما كان له االر الطي  ف" العالقة بين الدولة والكنيسةز لكن ذلك  

بقصر   وليقة  صلة  لهم  كانت  الذين  اليهوو  من  الدولة  رجال  حقد  ألار  أورق  جهة  من 

صديي   اليهووي  موسى  من  للوشاية  نتيجة  كانت  المقطم  جبل  نقل  ومعجزة  الخالفة. 

قل د ال الخليفة  أن  عن  فضالً  الخليفة.  أمام  أبرآم  البابا  إلحرا   كل   بن  يعقو   وزير 

يُكره أحداً منهم   المناص  العُليا ف" الدولة لكبار رجال ااقباط )وكذلك اليهوو( وون أن 

 على اعتناق اإلسالم كَرط لتقلُّده المنص . 

البطر  وبين  بينه  العالقار  ساءر  باهلل،  المستنصر  عهد  وريستوذولوس  وف"  يرك 

ملك   بالتزامار  الوفاء  بعدم  البطريرك  اا   اتُّهم  حينما  والستين(،  الساوس  )البطريرك 

ل من القاهرة، وأُلزم بدفك غرامة   النوبة تجاه الخليفة، ف ُلق" القبض على البطريرك وُرّحف

ا   مالية كبيرة. ولكن متول" منطقة مصر السفلى توس ط لدق الوزير ”اليازوري“ لإلفر

العالقار  هذه  وف" ظل  الحال.  ف"  سراحه  بإطالق  تصريحاً  منه  وأوذ  البطريرك،  عن 

ببناء  المعزُّ  له  ن  وأَذف الكنال ،  بعض  عمارة  بتجديد  المعّزف  الخليفة  من  أبرآم  البابا  طل  

 كنيستين )القدي  مرقوريوس بالفسطاط، والكنيسة المعل قة بقصر الَمك(. 

بب المذكور  البطريرك  قام  أنحاء  كما  وسالر  باإلسكندرية  الكنال   من  ك ير  وترميم  ناء 

تهم المتعصبين على قيام المسيحيين   مصر. وقصة اعترا  بعض مَايخ المسلمين وعام 

العمال   الحراسة وحماية  توفير  لم  أن هذا مخالف لإلسالم،  بحجة  الجديدة  الكنال   ببناء 

ااحدا أهم  من  ه"   ، المعّزف الخليفة  ب مر  أمر  والبن الين  حينما  أبرآم،  البابا  سيرة  ف"  ئ 

لمنك   اار   ف"  المحفور  ااساس  ف"  ارتمى  الذي  الَيخ  على  الحجارة  بإلقاء  جنووه 

 البناء، لكن البابا أبرآم توس ل لدق الخليفة بإنقاذه من تنفيذ هذا الحكم. 
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م الكنال ،  ولكن مك التسامح الذي أبداه كلت من الخليفتين الُمعزُّ والعزيز بالتصريح بترمي 

حا   أنهما صر  إال    ، بالكنال   يتعل ي  فيما  العَُمرية“  ى ”الَروط  يُسم  ما  يتفي مك  ما  وهذا 

”الَروط   مك  يتفي  ال  ما  وهذا  وااقاليم،  بالقاهرة  الجديدة  الكنال   وبناء  بإقامة  أيضاً 

مت بناء كنال  جديدة للمسيحيين.  العَُمرية“ الت" حر 

ب مر  الحاكم  الخليفة  يتعل ي    لكن  فيما  العَُمرية  بالَروط  تنفيذ ما جاء  ف"  هللا كان صارماً 

وة  ببناء الكنال ز بل زاو على ذلك، ف مر بهدم الك ير من الكنال  ف" فترة سياسته المتَدّف

هدم   كما  راشدة(.  جامك  )م ل  منها جوامك  بدالً  ويبن"  الكنال   يهدم  فكان  ااقباط.  إزاء 

قبطية وااو للمسلمين، وشمل  كنيستين، واحدة  منهما جامعين  بدالً  وبنى  للنساطرة،  رق 

الهدم أيضاً كنيستين للملكانيين بحارة الروم. وكان أوطر إجراء اتخذه هو المرسوم بهدم  

كنيسة القيامة بالقدس ومصاورة جميك أمالكها وأوقافها وأموالها، واالستيالء على جميك  

هو أحد أسبا  وووافك الحرو  الصليبية  محتوياتها من تحف وذوالر، وكان هذا الحاوئ  

 بعد ذلك. 

 ارقبا  أَث روا الحركة الصناىية والتجارية في مصر: 

ااقباط   يُكف   لم  والتسامح،  االعطهاو  تواتر  مصر    -مك  أهل  يواصلوا   -وهم  أن  من 

من   لمحار  وهذه  مصر.  ف"  االقتصاوية  الحركة  وإلراء  والتجاري  الصناع"  نَاطهم 

وون المسلمون وغيرهم عن ذلك: أنَطتهم المتن   وعة، كما ذكرها المؤّرف

النسيج، ازوهرر  - وقد    صناىة  ااورق.  البالو  ف"  م يلها  على  قها  وتفوُّ جووتها  بسب  

ساعد على ذلك توفُّر وامار النسيز ف" مصر، فالكتان تتوفر زراعته ف" ريف مصر،  

تربية ااغنام ف" تلك    والصوف المصري يتوفر ف" مناطي الفيوم وأوميم وأسيوط نتيجة

ق هذه المنسوجار قالالً: ”لي  ف"   المناطي. وقد شهد المؤرخ ”ابن حوقل“ لجووة وتفوُّ

جميك اار  ما يُدانيها ف" القيمة والُحسن والنعمة والترف والرقة والدقة“. وقد حملت  

وبة،  هذه المنسوجار الك ير من أسماء المدن المصرية الت" ُصنعت بها م ل: تّنفي ، شط 

”تّنفي “   المدن  بين هذه  اشتهرر من  وقد  البهنسا، وغيرها.  اإلسكندرية،  وبيي،  ومياط، 

حوال"   تضم  كانت  الت"  الكبرق(  المحلة  المناسز،    50)جهة  وآالف  السكان  من  ألفاً 

ر منسوجاتها إلى أقصى البالو.           و”ومياط“، و”أسيوط“. كما كانت أوميم تُصدّف

 لفا ميمن النصر ا  نسيح مصري

ف"    - الدقة  الخحبيةبلغت  والصناىات  الخحب  ىقى  يد    الحفر  على  ممتازة  مرحلة 

لعدم توفُّر ااوَا  المتينة ف" مصر، فقد   ن اع ااقباط ف" عصر الفاطميين. ونظراً  الصُّ

ز والصنوبر(، وآسيا   استورور ااوَا  الَديدة الصالبة من أوروبا والَام )وَ  ااَرط

)وَ  اابنوس(. وف" المتحف القبط" قبة مذبح أصلها من كنيسة    الصغرق، والسووان

)الحفر   الخَبية  للتحف  الباقية  اام لة  أبدع  ومن  اابنوس.  وَ   من  الُمعل قة مصنوعة 

على الخَ ( حجا  الهيكل ف" كنيسة ”القديسة بربارة“ بمصر القديمة )معرو  اآلن  

 بالمتحف القبط"(. 
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 القاهر   -كنيسة ”أبو سر ة“  -سيح حفر ىقى الخحب يمثل مي دالم

برع المصريون ف" صناعة المعاون وسبكها وزورفتها، هذه    صناىة المنادن والناج:-

الصناعة الت" عرف وقالقها وأسرارها أقباط مصر منذ عهد الفراعنة. كما ك ر استخدام  

ّناع ا لبرونز ف"  النحاس ف" صناعة ااوان" وااووار المنزلية. كما استخدم هؤالء الصُّ

ناع   صناعة المباور )الَورية( وصنابير ااوان". ويذكر المؤرخ ناصري وسرو أن الصُّ

ف" مدينة تّنفي  كانوا يصيغون آالر الحديد كالمقرا  والسكين. وقد ُوجد ف" كنيسة أب"  

العا  ف" صناعة   الحاوي عَر. كما استُخدم  القرن  إلى  الحديد يرجك  سيفين كرس" من 

 طع مة بالعا  م ل أبوا  الهياكل ف" وير القدي  أنبا مقار. أشياء ك يرة مُ 

 القاهر  -كنيسة ”أبو سر ة“  -ارخير  حفر ىقى الخحب يمثل النحاء 

والتجقيد:  - الور   البروي،    صناىة  ورق  بصناعة  الفراعنة  عهد  منذ  مصر  اشتهرر 

نا الصُّ معظم  وكان  المسلمين.  الوالة  عصر  طوال  الصناعة  هذه  تحتكر  ع  وظلت 

اهتم   مصر،  إلى  الفاطميين  مج"ء  ومك  ااقباط.  من  البروي  ورق  بصناعة  المَتغلين 

الوالة بالحركة العلمية، فُجمعت نواور الكت  والمخطوطار لتُضم  إلى الخزانة الفاطمية  

 للكت  لتصبح منافساً عمالقاً لمكتبار بغداو وقرطبة. 

ت المكتبار الخاصة بااقباط، وبخاصة ااطب  اء منهم، الك ير من الكت  العلمية  وقد عم 

باً   والمخطوطار الناورة، أو الكت  العلمية الت" قاموا بت ليفها بتكليف من الخلفاء، أو تقرُّ

إليهم. كذلك امت ر الكنال  وااويرة بنفال  الكت  والمصنفار الفنية والكت  المترجمة  

البروي والرقوق محفوظة اآلن    من القبطية واليونانية. وقد ُع ر على بقايا كت  وقطك من

استبدل   لم  مصر.  ف"  البطريركية  ووار  القبط"  والمتحف  وأمريكا  أوروبا  متاحف  ف" 

المخطوطة على الرق:   الكت   الغزال(. ومن أحدئ  بالرقوق )جلد  البروي  ااقباط ورق 

ال ان"   القرن  إلى  تاريخه  ويرجك  السريان،  وير  بمكتبة  الجدو“  الكنال   ”تكريز  كتا  

م(. أما عملية التجليد فكانت تَمل الجلدة الخارجية والبطانة والحرير.  1181)سنة    عَر

ناع جلوو العجول واستخدموا الحرير ف" التجليد. وقد ُع ر على بعض   كما استعمل الصُّ

ت لير   يبدو  وفيها  بعده،  وما  العاشر  القرن  ف"  الفاطم"  العصر  إلى  ترجك  الت"  الجلوو 

 هراً.الصناعة والفن القبط" ظا

والخوف:  - الصخري  والبققور  الو اج  بلغت هذه الصناعة أرقى ورجار الفن    صناىة 

على أيدي ااقباط ف" العصر الفاطم". وقد اشتهرر بعض المدن بصناعة الزجا  ومن  

المنيا   البهنسا،  الَيخ عباوة )بالقر  من  الفيوم، ااشمونين،  )القاهرة(،  الفسطاط  أهمها: 

واإلسكندرية.   الُمزي ن  اآلن(،  المذه   الزجا   ه"  الزجاجية  المصنوعار  أرقى  وكانت 

الة  الرح  رأق  فقد  الصخري،  البللور  صناعة  عن  أما  معدن".  بريي  لها  بزوارف 

به جولته  ألناء  وسرو“  ينحتون   ”ناصري  مهرة  معلّفمين  بالفسطاط،  القناويل“  ”سوق 

القبطي  الرسوم والزوارف  وقد تركت  الجمال.  غاية ف"  الخزف ذي  بللوراً  ألرها على  ة 

 البريي المعدن" الذي كان فخر صناعة الفخار ف" مصر الفاطمية. 
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  وء من  بع خوف صيني ىقي  رسم المسيح  

من   قطعة  وهناك  ااقباط.  ساللة  من  سعد  اسمه  شخس  الخزف  صانع"  أشهر  ومن 

عن   أما  النور.  من  هالة  رأسه  وحول  المسيح  رسم  عليها  المعدن"  البريي  ذي  الخزف 

بالو  ص ف"  االنتَار  واسعة  صناعته  فكانت  الطين،  من  يُصنك  كان  الذي  الفخار  ناعة 

والقلل   تُصنك اازيار  الطم". ومنه كانت  أنواع  الصعيد ااعلى، حي  كان يوجد أجوو 

 وأوعية الخل والنبيذ والسمن وجرار العسل والك ير مما يستعمله العامة ف" مصر. 

مصر،وهناك    - في  را ت  أخرن  توجد    صناىات  حي   والعسل  السكر  صناعة  م ل: 

أمره   بسب   الصناعة  هذه  تدهورر  هللا  ب مر  الحاكم  عصر  ف"  ولكن  القص .  زراعة 

لمنه.   وارتفك  فقل  وجووه  تحتويه،  الت"  الجرار  العسل وكسر  بإراقة كميار عخمة من 

ينطبي   اإلقبال عليه مرة أورق، ونف  اامر  ب مر هللا زاو  الحاكم  على  وبانتهاء عصر 

 صناعة الخمر من العن .

التجاري لألقبا :  - ار ااقباط ف" مصر على ورجة كبيرة من المهارة    النحا   كان التج 

سك انها.   حاجة  يسدُّ  بما  العامرة  بااسواق  القرق  زورر  وقد  التجارية.  ااعمال  ف" 

الخليفة   أن  وسرو“  ”ناصري  ويذكر  الغالل.  بتجارة  ااقباط  التجار  كبار  واشتغل 

إمداو   منه  يطل   المجاعار  إحدق  ألناء  ااقباط  التجار  أحد  إلى  أرسل  باهلل  المستنصر 

المخازن الحكومية بالغالل، بالنقد أو بااََجل كقر ، فرو  عليه هذا التاجر: ”إن لدي  من  

المجاعة   انفرجت  وهكذا  سنوار“.  ست  بالخبز  مصر  أهل  إطعام  يمكنن"  ما  الغلة 

 ر القبط". بالمخزون لدق هذا التاج

حاملة   النيل  ف"  تسير  الت"  السفن  من  أعداواً  ااقباط  من  مصر  تجار  لكبار  وكان 

َميطسر“   البالو شمالها وجنوبها. ويذكر ”ابن  إلى  الزراعية والسلك والبضالك  الحاصالر 

م، نزل ومياط وتّنفي ، واقتر   1073أن بدر الدين الجمال" عند قدومه إلى مصر عام  

 كان معظمهم من ااقباط، أمواالً كان ف" حاجة إليها. من تجار تّنفي ، و

 وعب الرهبان واردير  في النصر الفا مي الثاني:

َم فيها رهبان تلك ااويرة بسياسة   كانت أويرة الرهبان منتَرة ف" أنحاء مصر والَام. َنعف

باست ناء فترة الخليفة الحاكم ب مر هللا. فعندما أقدم ج وهر الصقلّف"  التسامح الدين" لفترةٍ، 

على بناء مدينة القاهرة لتكون عاصمة للفاطميين، قام بتعمير وير الخندق شمال القاهرة، 

العظام.   بدير  يُعَرف  وكان  ااقمر،  الجامك  بالقر  من  كان موععه  وير هدمه  من  بدالً 

 كما نقل رفار الموتى المسيحيين إلى وير الخندق )أر  اانبا روي (. 

الخليفة    - قدم  أبرآم  ولما  للبطريرك  ح  صر  بها،  واستقر   مصر  إلى  هللا  لدين  المعّز 

السريان" آنذاك بترميم ااويرة القديمة وبناء ما طلبه من ااويرة الجديدة ف" سالر أقاليم 

 الدولة.
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وعندما هب ت العاصفة عد ااقباط ف" والفة الحاكم ب مر هللا، وصل ذُراها إلى ااويرة    -

  ير من ااويرة، ولم يبَي منها إال  القليل. والرهبان، فهدم الك

ولكن الخلفاء الالحقين غي روا هذه السياسة، ف" والفة الظاهر والمستنصر باهلل. على    -

الذي شي   الدولة  نصر  الترك"  القالد  وبين  باهلل  المستنصر  قوار  بين  الحرو   ألناء  أنه 

البحري   الوجه  ف"  ااويرة  عت  تعر  الطاعة،  عصا  هت  عليه  وُشّوف والنه ،  للسل  

مما   والتَريد،  والقتل  ل ذق  رهبانها  وتعر    ومبانيها،  ااويرة  تلك  ورسوم  زوارف 

 أو ق إلى هرو  َمن نجا منهم إلى اارياف فراراً من البطش والمور. 

ومك انتَار المجاعة وازوياو الفتن واعطرا  اامن وعجز الخليفة المستنصر، اعطر  

د بدر الدين الجمال" )اارمن" ااصل( إلى مصر. وبمج"ء هذا القالد،  إلى استدعاء القال 

 .   تحسنت ااوعاع ك يراً بالنسبة ل قباط.  

 :اورالمص 

( مختصر عن كتا : ”تاريخ مصر من والل مخطوطة تاريخ البطاركة لساويرس  1)

ال ان"، من  ابن المقف ك“، إعداو وتحقيي عبد العزيز جمال الدين، الجزء ال ال ، المجلد 

 .  1109-1014صفحة 

( كلمة ”قبط"“ استخدمها الغُزاة العر . وه" ُمَتقة من االسم المصري القديم: ”ها  2) 

ت ف" اللغة اليونانية ”آيجيبتوس“،   كا بتاح“ أي ”بيت روح اإلله بتاح“، ومنها تسم 

بطط“، ف طلقوها على أهل مصر، ل  م تعارفوا  ومنها النطي العرب" ف" الجزيرة العربية ”جف

)بعد ظهور  على تسمية المصريين الذين حافظوا على إيمانهم المسيح" بهذا اإلسم. 

 نسبة إلى وليقة الخليفة ”عمر بن الخطا “.  اإلسالم( 

 الرابط :

sm060911.htm/http://www.stmacariusmonastery.org/st_mark    . ]

 .)هامش( 

   اً ثاني

 

 الحضار  الفا مية ووص  مصر في النصر الفا مي   

 من كتاب سفر نامة لقرحالة ناصر خسرو  

 

حرص الفا ميون دايماً ىقى نظافة الب د و بورها بالمظبر الحضاري الجميل اللي  

لة ناصر  يتناسب مب م انة مصر كدولة محورية ل ل دول المنلقة حتى وصفبا الرحا

 خسرو في كتاب  سفر نامة قاي ً : 

 وص  مدينة القاهر   ]

http://www.stmacariusmonastery.org/st_mark/sm060911.htm
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أول مدينههة يصههل إليههها المسههافر مههن الَههام إلههى مصههر ههه" القههاهرة وتقههك مدينههة مصههر 

جنوبهاوتسههمى القههاهرة المعزيههة ويقههال للمعسكرالفسههطاط يههروق إن أحههد أبنههاء أميههر 

 المؤمنينالحسين بن عل" صلوار هللا عليهم أجمعين.  

لمعز لدين هللا استولى على بالوالمغر  حتى ااندل  لم سير جيَاً نحههو مصههركان وهو ا

البد لهذا الجيش إن يعبر النيل وهذاأمر غير مستطاع أوالً ان النيل عظيماالتسههاع ولانيههاً 

انه مملوء بالتماسيح الت" تجذ  إلى قاعه ف" الحال كل من يعبر ويقال إنههه فهه" الطريههي 

يحم" اإلنسان والههدوا  مههن هههذا الَههر ولكههن ألههره يبطههل علههى   قر  مدينة مصر طلسم

مسافة رمية سهم من المدينة فال يجرؤ أحد إن يقتر  من النيل قيل إن المعز أرسل جيَه 

فنزل حي  القاهرة اليوم وقد أمر جنووه قالالً حين تصلون إلى النيههل ينههزل المههاء أمههامكم 

ن قيل وقد بلغ هذا المكان لاللون ألف فههارس كل  أسوو فيعبر النهر فاتبعوه واعبروا آمني 

كلهم ودم المعز وقد انطلي الكلهه  سههابحاً أمههامهم وسههاروا علههى ألههره وعبههروا مههن غيههر 

حاوئ ولم يقل أحد قط إن فارسا عبر نهههر النيههل راكبههاً وكانههت هههذه الحاولههة سههنة لههالئ 

 . 973وستين ولل مالة  

ت السههفن التهه" حضههر بههها قههر  قد حضر السلطان إلى مصر عن طريههي البحههر ف فرغهه 

القاهرة وأورجت من الماء وتركت ك نها أشياء الغناء فيههها وقههد رأق راوي هههذه القصههة 

ناصروسر و تلك السفن وه" سبك طول الواحدة مالة وومسون ذراعاً وعرعها سبعون 

وقد مضى عليها هناك لمانون سنة كههان ذلههك سههنة إحههدق وأربعههين وأربعمالههة حههين بلههغ 

 ا المكان.  الراوي هذ

وحين وول المعز لدين هللا مصر تقدم لههه  الطاعههة قالههد الجههيش الههذي واله وليفههة بغههداو 

ونزل المعز بالجيش ف" هذا الموعك الذي هو القاهرة اليوم وقد سمى المعسكر بالقههاهرة 

ان ذلك الجيش كان قاهراً وقد أمر المعز بههان ال يتجههول أحههد مههن جيَههه فهه" المدينههة أو 

حد لم أمر إن تبنى مصر ف" هذه الصحراء وإن يَيد كههل مههن أفههراو حاشههيته يدول بيت أ

 بيتاً وهكذا بنيت المدينة الت" قل نظيرها.  

وقدرر إن فهه" القههاهرة مهها ال يقههل عههن عَههرين ألههف وكههان كلههها ملههك للسههلطان وك يههر 

منهههايؤجر بعَههرة ونههانير مغربيههة فهه" الَهههر ولههي  بينههها مهها تقههل أجرتههه عههن وينههارين 

بطة والحمامار واابنية ااوههرق ك يههرة اليحههدها الحصههر وكلههها ملههك السههلطان إذ واار

لي  احد إن يملك عقاراً أو بيتاً غير المنازل وما يكون قد بناه الفههرو لنفسههه وسههمعت إن 

للسلطان لمانية ألف بيت ف" القههاهرة ومصههر وأنههه يؤجرههها ويحصههل أجرتههها كههل شهههر 

 ون ااجر فال يجبر شخس على ش"ء.يؤجرونها للناس برغبتهم لم يتقاع

ويقك قصر السلطان ف" القاهرة وهو طلي من جميك الجهار وال يتصههل بههه أي بنههاء وقههد 

مسحه المهندسون فوجدوه مساويا لمدينة ميافارقين وكل ما حوله فضاء ويحرسه كل ليلة 

ألف رجل ومسمالة فارس وومسمالة رجل وهم ينفخون البههوق ويههدقون الطبههل والكههوس 

ن وقت صالة المغر  ويههدورون حههول القصههر حتههى الصههباح ويبههدو هههذا القصههر مههن م

وار  المدينةك نه جبل لك رة ما فيه من اابنية المرتفعة وهههو ال يههرق مههن واوههل المدينههة 
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الرتفاع أسواره وقيل إن به الن" عَر ألف واوم م جور ومههن يعههرف عههدو مههن فيههه مههن 

اللين ألف آوم" وهذا القصر يتكون من النهه" عَههر النساء والجواري إال أنه يقال إن به ل 

جوسقاً وله عَرة أبوا  فوق اار  لكل منها اسم على هذا التفصيل وذلههك فضههالً عههن 

أبوا  أورق تحههت اار  بهها  الههذه  بهها  البحههر بهها  السههريز بهها  الزهومههة بهها  

 السالم. 

اار  بهها  يخههر   با  الزبرجد با  العيد با  الفتوح با  الزالقة با  السرية وتحههت

منه السلطان راكباً وهذا البا  على سروا  يؤوي إلههى قصههر آوههر وههار  لمدينههة ولهههذا 

السروا  الذي يصل بين القصرين سقف محكم وجههدر إن القصههر مههن الحجههر المنحههور 

بدقة تقول إنها قدر من صخر واحد وفوق القصر المناظر واإليوانار العالية وف" واولههه 

 وهليز به وكك.  

ركان الدولة والخدم من العبيد السوو أو الروم والوزير رجل يمتاز عن الجميههك بالزهههد وأ

 والورع واامانة والصدق والعقل.  

ولم يكن شر  الخمر مباحاً أعن" أيام الحاكم هذا وف" أيامههه حههرم علههى النسههاء الخههرو  

َههرا  منههه من بيوتهن وما كان أحد يجفف العن  ف" بيته لجواز عمل السيك" نوع من ال

ولم يكن أحدهم يجرؤ على شر  الخمههر وال كههانوا يَههربون الفقههاع فقههد قيههل إنههه مسههكر 

 فهومحرم.  

وللقاهرة ومسة أبههوا  بهها  النصههر وبهها  الفتههوح وبهها  القنطههرة وبهها  الزويلههة وبهها  

الخليز ولي  للمدينة قلعة ولكن أبنيتها أقوق وأك ر ارتفاعاً من القلعة وكههل قصههر حصههن 

 ارار تت لف من وم  أو ست طبقار.  ومعظم العم

ويجل  ماء الَر  من النيل ينقله السقاءون على الجمال واآلبار القريبة من النيههل عههذ  

ماؤها وأما البعيدة عنه فماؤها ملح ويقال إن ف" القاهرة ومصر النين وومسين ألف جمل 

الجههرار  يحمل عليههها السههقاءون الروايهها وهههؤالء عههدا مههن يحمههل المههاء علههى ظهههره فهه"

 النحاسية أو القر  وذلك ف" الحارار الضيقة الت" ال تسير فيها الجمال.  

وف" المدينة بساتين وأشههجار بههين القصههور تسههقى مههن مههاء اآلبههار وفهه" قصههر السههلطان 

بساتين ال نظير لها وقد نصبت السواق" لريها وغرست ااشجار فوق ااسههطح فصههارر 

 متنزهار.  

احته عَرون ذراعاً ف" إلن" عَر ذراعههاً بخمسههة عَههر وحين كنت هناك أجر منزل مس

ويناراً مغربياً ف" الَهر كان أربعة طوابي لاللة منها مسكونة والرابك وههال وقههد عههر  

على صاحبه ومسة ونانير مغربية ك جرة شهرية فرفض معتههذراً ب نههه يلزمههه إن يقههيم بههه 

 .  أحيانا ولو انه لم يحضر مرتين ف" السنة الت" أقمتها هناك
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وكانت البيور من النظافة والبهههاء بحيهه  تقههول إنههها بنيههت مههن الجههواهر ال مههن الجههس 

واآلجر والحجارة وه" بعيدة عن بعضها فههال تنمههو أشههجار  بيههت علههى سههور بيههت آوههر 

ويستطيك كل مالك إن يجعل مهها ينبغهه" لبيتههه فهه" كههل وقههت مههن هههدم أو إصههالح وون إن 

 يضايي جاره . 

نة ناحية الغر  ترعة كبيرة تسمى الخليز حفرها والد السههلطان ويرق السالر وار  المدي 

وله على شاطئيها لاللمالة قرية ويبتدئ فم الخليز من مدينة مصر  ويمر بالقاهرة ويههدور 

بها ماراً  أمام قصرالسلطان وقد شيد علههى رأسههه قصههران أولهماقصههر اللؤلههؤة ولانيهمهها 

 قصر الجوهرة.  

مههك اازهههر وجههامك النههور وجههامك الحههاكم وجههامك المعههز وف" القاهرة أربعة مساجد جهها 

 وااوير وار  القاهرة على شاط  النيل.  

ويتوجه المصريون نحو مطلك الحمههل حههين يولههون وجههوههم شههطر القبلههة وبههين مههدينت" 

مصر والقاهرة أقل من ميل وااولى ف" الجنههو  وال انيههة فهه" الَههمال ويمههر النيههل بهمهها 

لة أما البقية فتحت مستوق الماء وتغمههر الميههاه الههواوي ب جمعههه وبساتينهما وبيوتهما متص

ف" الصيف ك نه بحههر عههدا حديقةالسههلطان انههها علههى مرتفههك أمهها البقيههة فتحههت مسههتوق 

 الماء......

 :وص  مدينة مصر 

 )منلقة ققنة ال بش ورينبم اآلن ىقى مايصف  ناصر خسرو رحم  هللا (  

جبل يتكون من جبال حجرية غير عالية كههالتالل شيدر مصر على ربوة وجانبها الَرق" 

وف" طرف المدينة جامك ابن طولون وهو مَيد على ربوة وله جههداران محكمههان ولههم أر 

أعظم منهما غير جدار آمد وميافارقين وقد بناه أمير من أمراء العباسين كان حاكماً علههى 

أحفههاو ابههن طولههون  مصر وف" أيام الحههاكم بهه مر هللا جههد هههذا السههلطان المستنصههر باعههه

ب اللين ألف وينار مغرب" وبعد مدة شرعوا ف" هدم المئذنة بحجة أنها لم تبههك ف رسههل لهههم 

الحاكم قالال لقد بعتمون" هذا المسجد فكيف تهدمونه ف جابوا نحن لم نبك المئذنة ف عطههاهم 

ام ومسة آالف وينار لمنا لها كان السلطان يصل" ف" هذا المسجد طوال شهر رمضان وأي 

 الجمك من بقية الَهور.

ومدينة مصر مَيدة على ربوة وَية فيضان الماء عليها وهذه الربههوة كانههت مغطههاة فهه" 

وقت ما ب حجار كبيرة جدا فكسرر وسويت ويقال إن ل ماكن الت" لههم تسههو عقبههة وتبههدو 

 مصر ك نها جبل حين ينظر إليها من بعيد.  

من سبك طبقار وسمعت من لقههار إن وبمصر بيور مكونة من أربك عَرة طبقة وبيور  

شخصاً غرس حديقة على سطح بيت من سبعة أووار وحمل إليههها عجههالً ربههاه فيههها حتههى 

كبر ونص  فيهاساقية كان هذا ال ور يديرها ويرفك المههاء إلههى الحديقههة مههن البئههر وزرع 
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ا على هذا السطح شجر النارنز والترنز والموز وغيرهما وقد ألمرر كلها كمهها زرع فيههه 

 الورو والريحان وأنواع الزهور ااورق.  

وسههمعت مههن تههاجر لقههة إن بمصههر ووراً  ك يههرة فيههها حجههرار لالسههتغالل أي لإليجههار 

ومسههاحتها لاللههون ذراعههاً فهه" لاللههين وتسههك لاللمالههة وومسههين شخصههاً وهنههاك أسههواق 

 اس. وشوارع تضاء فيها القناويل والما ان الضوء ال يصل إلى أرعها ويسير فيها الن 

وف" مصر سبعة جوامك غيههر جوامههك القههاهرة والمههدينتان متصههلتان وفيهمهها معهها ومسههة 

عَر جامعاً مسجد جمعة وذلك لتلقى وطبههة الجمعههة والصههالة فهه" كههل حهه" منهمهها وفهه" 

وسط سوق مصر جامك يسمى با  الجوامك شههيده عمههرو بههن العههاو أيههام إمارتههه علههى 

لم علههى أربعمالههة عمههوو فهه" الروههام مصر من قبل عمههر بههن الخطهها  وهههذا المسههجد قهها

والجدار الذي عليه المحرا  مغطى كله ب لواح الروام اابيض التهه" كتهه  القههرآن عليههها 

بخط جميل ويحيط بالمسجد من جهاتههه ااربههك ااسههواق وعليههها تفههتح أبوابههه ويقههيم بهههذا 

مههن فيههه    المسجد المدرسون والمقرلون وهو مكان اجتماع سكان المدينة الكبيرة وال يقههل

ف" أي وقت عن ومسة آالف من طال  العلم والغرباء والكتا  الذين يحررون الصكوك 

والعقوو وغيرها وقد اشترق الحاكم بهه مر هللا هههذا المسههجد مههن أبنههاء عمههرو بههن العههاو 

وكانوا قد ذهبوا إليه وقههالوا نحههن فقههراء معههوزون وقههد بنههى جههدنا هههذا المسههجد فههإذا إذن 

أحجاره ولبناته فاشتراه الحاكم بمالة آلف وينار وأشهد على ذلك كل   السلطان نهدمه ونبيك

أهل مصر لم أوول عليه عمارار ك يرة عظيمة منها لريا فضية لها ستة عَر جانباً  كههل 

 جان  منها ذراع ونصف فصارر والرتها أربعاً وعَرين ذراعاً.  

زن هههذه ال ريهها ومسههة ويوقدون ف" ليال" المواسههم أك ههر مههن سههبعماية قنههديل ويقههال إن و 

وعَرون قنطارا فضة كل قنطار مالة رطههل وكههل رطههل أربعههة وأربعههون ومالههة ورهههم 

ويقههال إنههه حههين تههم صههنعها لههم يتسههك لههها بهها  مههن أبههوا  المسههجد لكبرههها فخلعههوا بابهها 

وأوولوها منه لم أعاووا البهها  مكانههه ويفههر  هههذا المسههجد بعَههر طبقههار مههن الحصههير 

وق بعض ويضاء كل ليلة ب ك ر من مالة قنديل. وف" هذا المسههجد الجميل الملون بعضها ف

 مجل  قاع" القضاة . 

وعلى الجان  الَمال" للمسجد سوق يسمى سوق القناويل ال يعرف سوق م له ف" أي بلههد 

وفيه كل ما ف" العالم من طرالف ورأيت هناك ااووار الت" تصههنك مههن الههذبل كااوعيههة 

غيرها ورأيت كذلك عاملين  مهههرة ينحتههون بلههوراً  غايههة واامَاط ومقابض السكاكين و 

ف" الجمال وهم يحضرونه من المغر  وقيل انه ظهر حدي ا عند بحر القلزم بلههور ألطههف 

وأك ر شفافية من بلور المغر  ورأيت أنيا  الفيل أحضرر من زنجبار كههان وزن ك يههر 

جلد النمههر و يعملههون منههه  منها يزيدعلى مالت" من كما أحضر جلد البقر من الحبَة يَبه

النعال وقدجلبوا من الحبَههة طههالراً  أليفههاً كبيههراً بههه نقههط بيضههاء وعلههى رأسههه تهها  م ههل 

 الطاووس. وتنتز مصر عسالً وسكراً ك يراً .  

وف" اليههوم ال الهه  مههن شهههر وي القههديم ويسههمبر ينههاير مههن السههنة الفارسههية سههت عَههرة 

والرياحين الورو ااحمر والنيلههوفر والنههرج    وأربعمالة رأيت ف" يوم واحد هذه الفواكه
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والترنز والنارنز والليمههون والمركهه  والتفههاح والياسههمين والريحههان الملكهه" والسههفرجل 

والرمان والكم ري والبطيخ والعطر والموز والزيتون والبليز اإلهليلز والرط  والعنهه  

والخيههار والق ههاء وقص  السكر والباذنجههان والقههرع واللفههت والكرنهه  والفههول ااوضههر 

 والبصل وال وم والجزر والبنجر.  

وكل من يفكر كيف تجتمك هذه ااشههياء التهه" بعضههها وريفهه" وبعضههها ربيعهه" وبعضههها 

صيف" وبعضها شتوي ال يصدق هذا ولكن لي  ل" قصههد فيمهها ذكههرر ولههم أكتهه  إال مهها 

ع بههها كههل رأيت وأما ما سمعته لم كتبته فليست عهدته على فوالية مصههر عظيمههة االتسهها

أنواع الجو من البارو والحار وتجل  كل الحاجيار لمدينة مصر مههن جميههك الههبالو ويبههاع 

 بعضها ف" ااسواق.

ويصنعون بمصر الفخار من كل نوع وهو لطيف وشههفاف بحيهه  إذا وعههعت يههدك عليههه 

من الخار  ظهرر من الداول وتصنك منههه الكههؤوس وااقههداح وااطبههاق وغيرههها وهههم 

  تَبه البوقلمون فتظهر مختلف ف" كههل جهههة تكههون بهاويصههنعون بمصههر يلونونها بحي 

 قوارير كالزبرجد ف" الصفاء والرقة ويبيعونها بالوزن.  

وسمعت من بزاز لقة إن وزن الدرهم الواحههد مههن الخههيط يَههترق ب اللههة ونههانير مغربيههة 

أجههوو وه" تساوي لاللة ونانير ونصف نيسابورية وقد س لت فهه" نيسههابور بكههم يَههترون 

 الخيط فقالوا إن الخيط الذي ال نظير له يَترق الدرهم منه بخمسة وراهم.  

ومدينة مصر ممتدة على شاط  النيل الذي بنيت عليه القصههور والمنههاظر الك يههرة بحيهه  

إذا احتاجوا إلى الماء رفعوه بالحبال من النيههل أمهها مههاء المدينههة فيحضههره السههقاءون مههن 

ى اإلبههل وبعضهههم علههى كتفههه ورأيههت قههدورا مههن النحههاس النيل أيضاً يحمله بعضهههم علهه 

الدمَق" كل واحد منها يسك لاللين منا وكانت من الطههالوة بحيهه  تظنههها مههن ذههه  وقههد 

حكوا ل" إن امرأة تملههك ومسههة آالف قههدر وأنههها تههؤجر الواحههد منههها بههدرهم فهه" الَهههر 

 وينبغ" إن يروها المست جر سليمة.  

ن عليها مدينة فهه" وقههت مهها و الجزيههرة غربهه" المدينههة وأمام مصر جزيرة وسط النيل كا

وبها مسجد جمعة وحدالي وه" صخرة وسط النهرتقسههمه قسههمين كههل منهمهها فهه" اتسههاع 

جيحون ولكن أك ر هدوءا وبط  ف" جريانه ولبت بين الجزيههرة والمدينههة جسههر مههن سههت 

 ولاللين سفينة.  

الجيزال وبههها مسههجد لصههالة   ويقك جزء من مدينة مصر على جان  النيل اآلور ويسمونه

الجمعة ولكن لي  لها جسر ولذا يعبر الناس بالزوارق أو بالمعابر وه" ك يرة ف" مصههر 

 أك ر مما ف" بغداو أو البصرة. 

وتجار مصر يصدقون في كل ما يبينون  وإذا كلب أحدهم ىقى محتر فإنذ  يوعذب ىقذى 

جرس وينادي قاي  قد كلبت  مل وينلى  رساً بيده ويلوف ب  في المدينة وهو يد  ال

 ....وها أنا أىاقب وكل من يقول ال لب فجواؤه النقاب
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مقحو ة  ووقفذة هامذة هنذا حذول  قذب مقذح بسذن قذانون لمناقبذة ال ذلاب سذواء كذان 

 شخص أو   ماىة أو هي ة أو منظمة : 

وهى ىقوبة أ قع ىقيبا القرآن ال ريم )ال  مساس( وهو النذول مذب التحقيذر كمذا فنذل 

مصريون في النصر الفا مي وكما نبذت ىذن ذلذ  الحضذار  الفرىونيذة القديمذة فذي ال

 كتاب الموتى وبردية آني :

))))) ومن هنا نلالب الدولة المصذرية الجديذد  بسذن قذانون لمناقبذة ال ذلاب كمذا كذان 

ىقى النبد الفا مي ويناقب كل من كلب ىقى شخص أو  ماىة أو دولذة وتسذبب  ىذن 

ب  المصريون أو غيذرهم ىقذى اخذت ف ديانذاتبم ومذلاهببم وتتذدرج هلا ال لب مايضر  

تق  النقوبة من الجقد إلى اليرامة المالية وترتفب إلى اإلىدام رن ال لبة يم ن أن توقذب 

بين شخصين أو  ايفتين أو دولتين بما يوقب قتقذى بينبمذا وهنذا ال ذلاب يتحمذل ىاقبذة 

الخ ص النبايي من تق  الجريمة التي س ل   كلبت  وفي هلا القانون سي ون إن شاء هللا

ىنبا رسول هللا صقى هللا ىقي  وآل  " أي ون المسقم  باناً قذال ننذم قذال أي ذون كذلاباً : 

 قال ال  " صد  رسول هللا صقى هللا ىقي   وآل  وسقم" ((( أهذ .

ويعط" التجار فهه" مصههر مههن بقههالين وعطههارين وبههالع" وههرووار ااوعيههة الالزمههة ...

 ايبيعون من زجا  أو وزف أو ورق حتى ال يحتا  المَتري إن يحمل معه وعاء.  لم

ويستخرجون من بذور الفجل واللفههت زيههت اللمصههابيح يسههمونه الزيههت الحههار والسمسههم 

هناك قليل وزيته عزيز وزيت الزيتون رويس والفستي أغلى من اللوز وال تزيد العَرة 

 .  أمنان من اللوز المقَور على وينار واحد

ويرك  أهل السوق وأصحا  الدكاكين الحمر المسرجة ف" ذهههابهم وإيههابهم مههن البيههور 

إلى السوق وف" كل ح" على رأس الَوارع حمر ك يرةع ليها براوع مزينههة يركبههها مههن 

يريد نظير أجر زهيد وقيل إنه يوجد ومسون ألف بهيمة مسرجة تههزين كههل يههوم وتكههرق 

فههال يركبههها التجههار أوالقرويههون أو أصههحا  الحههرف وال يرك  الخيل إال الجند العسههكر 

والعلماء ورأيت ك يراً من الحمر البلي كالخيل بل أجمل. كان أهل مدينة مصههر فهه" غنههى 

 عظيم حين كنت هناك.  

وف" سنة تسك ولاللين وأربعمالة ولد للسههلطان ولههد فهه مر النههاس بإقامههة اافههراح فزينههت 

اعتقد بعض النههاس صههحة مهها أقههول ولماصههدقون" المدينة وااسواق زينة لو وصفتها لما  

فقههد كانههت وكههاكين البههزازين والصههرافين وغيههرهم مملههوءة بالههذه  والجههواهر والنقههد 

واامتعة المختلفة والمالب  المذهبة والمقصبة بحيهه  ال يوجههد فيههها متسههك لمههن يريههد إن 

 يجل .

مازين معتمدين علههى وكان الناس جميعاً ي قون   السلطان فال يخَون الجواسي  وال الغ

إن السلطان ال يظلم أحد وال يطمك ف" مال أحد ورأيت أمواال يملكها بعض المصههرين لههو 

ذكرتها أو وصفتها لما صههدقن" النههاس فهه" فههارس فههإن" ال أسههتطيك إن أحههدو أمههوالهم أو 
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أحصرها أما اامن الذي رأيته هناك فإن" لم أره ف" بلد من قبل وقد رأيت هناك نصرانيا 

راة مصر قيل إن سفنه وأمواله وأمالكه ال يمكن أن تعد وحدئ ف" سنه مهها أن كههان من س

النيل ناقصاًو كانت الغلة عزيزة ف رسل الههوزير إلههى هههذا النصههران" وقههال ليسههت السههنة 

رواء و السلطان مَفي على الرعية ف عط ما استطعت من الغلة إما نقداً وإما قرعا قههال 

الوزير إن لدي من الغلههة مههايمكنن" مههن إطعههام أهههل مصههر النصران" أسعدهللا السلطان و 

الخبز ست سههنوار وال شههك إن سههكان مصههر فهه" ذلههك الوقههت كههانوا ك ههرين فههإن سههكان 

نيسابور ومسهم مك اإلسراف ف" التقدير وكل مههن يسههتطيك الحكههم يههدرك كمهه" نبغهه" إن 

عههدل كههان   يكون لهههذا ال ههري لتبلههغ غلتههه هذاالمقههدار وأي سههالم كانههت فيههه الرعيههة وأي

للسلطان بحي  تكون أحوال الناس على هذا الوعك وأموالهم بهذا القدر لم يكههن السههلطان 

 يظلم أو يجور على أحد وال كان أحد من الرعية يخف" أو ينكر شيئاً مما يملك . 

ورأيت هناك وانا يسمى وار الوزير ال يباع فيه سههوق القصهه  وفهه" الههدور ااسههفل منههه 

ااعلى الرفاءون وس لت القيم عن أجههرة هههذا الخههان الكبيههر فقههال يجل  الخياطون و ف"  

كانت سنة عَرين ألف وينار مغرب" ولكن جانبا منه قد تخر  وهو يعمههر اآلن فيحصههل 

منه كل شهر ألف وينار يعن" إلن" عَر ألف وينار فهه" السههنة وقيههل إن فهه" هههذه المدينههة 

 مالت" وان أكبر منه أو م له.

 وص  مايد  السقلان  

يقيم السلطان م وبة ف" كل من العيههدين ويهه ذن باالسههتقبال فهه" قصههره للخههواو والعههوام 

وتنص  مالدة الخواو ف" حضرته ومالدة العوام ف" سرايار أورق وقههد سههمعت ك يههراً 

عن هذه المآو  فرغبت ف" رؤيتها رأي العههين فههذهبت عنههد أحههد كتهها  السههلطان وكنههت 

لههه رأيههت مجههال  ملههوك وسههالطين العجههم م ههل قدصاحبته فتوطدر الصداقة بيننا وقلت  

السههلطان محمههوو الغزنههوي وابنههه السههلطان مسههعوو وقههدكانا ملكههين عظيمههين ذوي نعمههة 

وجالل وأريد أن أرق مجال  أمير المؤمنين فنقل رغبتهه" إلههى الموكههل بالسههتار المسههمى 

ة صاح  الستر وقد تفضل هذا فسمح ل" بالذها  ف" آور رمضان سههنةأربعين وأربعمالهه 

مارس كان المجل  قد أعههد لليههوم ال ههان" وهههو يههوم العيههد حيهه  يحضههر السههلطان بعههد 7

 الصالة فيجل  ف" صدر المالدة. 

حين وولت من با  السراي رأيت عمارار وصففو إيوانار إن أصفها يطل الكتهها  كههان 

 هناك النا عَر جناحاً أبنيتها مربعة وكلها متصلة بعضها ببعض وكلما وولت جناحا منها

وجدته أحسن من سابقه ومساحة كل واحد منها مالة ذراع ف" مالة عدا واحداً منها كانههت 

مساحته ستين ذراعاً ف" ستين كان بهذا ااوير تخت يَغل عرعههه بتمامههه وعلههوه أربههك 

أذرع وهو مغطى بالذه  من جهاته ال الئ وعليه صههور المصههطاو والميههدان وغيرهمهها 

ا ف" هذا الحرم من الفر  والطرح مههن الههديبا  الرومهه" كما أن عليه كتابة جميلة وكل م

والبوقلمون نسجت على قدر كل موعك تَغله وحول التخت ورابزين من الذه  المَبك 

يفوق حد الوصف ومن ولف التخت بجان  الحالط ورجار من الفضههة وبلههغ هههذا التخههت 

 وما كفى.   من العظمة أن" لو قصرر هذا الكتا  كله على وصفه ما استوفيت الكالم
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وقيل إن رات  السكر ف" ذلك اليوم الذي تنص  فيه مالدة السلطان ومسون ألف من وقههد 

رأيههت علههى المالههدة شههجرة أعههدر للزينههة تَههبه شههجرة التههرنز كههل غصههونها وأوراقههها 

 ولمارها مصنوعة من السكر وعليها ألف صورة وتم ال مصنوعة كلها من السكر أيضاً.  

صر ويعمل فيه والما ومسون غالمههاً ويصههل القصههر بههالمطبخ ومطبخ السلطان وار  الق

طريههي تحههت اار  وجههرر العههاوة فهه" مصههر إن يحمههل إلههى وار الَههرا  السههلطانية 

شرابخانة كل يوم أربعة عَر حمالً من ال لز كان لمعظم اامههراء والخههواو راتهه  مههن 

مههن أهلههها هذا ال لز ويصرف منه لمن يطلبه من مرعى المدينة وكههذلك كههل مههن يطلهه   

مَروبا أو وواء من الحرم السلطان" فإنه يعطاه كما إن هناك زيوتا أورق كزيت البلسان 

 وغيره  كان للناس كافة أن يطلبوها فال تمنك عنهم.  

 سير  سقلان مصر

بلغ أمن المصريين واطمئنانهم إلى حد إن البزازين وتجار الجواهر والصيارفة اليغلقههون 

ن عليها الستالر ولم يكن أحد يجرؤ علههى مههد يههده إلىَهه"ء منههها أبوا  وكاكينهم بل يسدلو 

يحكى أنه كان بمصر يهووي وافر ال راء يتجر بالجواهر كههان مقربههاً مههن السههلطان الههذي 

كان يعتمد عليه ف" شراء مايريد مههن الجههواهر الكريمههة وذار يههوم اعتههدق عليههه الجنههوو 

فركهه  عَههرون ألههف فههارس مههنهم وقتلوه فلما ارتكبوا هذا الجرم وَوا بطههش السههلطان  

وورجوا إلى الميدان وهكذا ور  الجيش إلى الصههحراء ووههاف أهههل المدينههة مغبههة هههذه 

المظاهرة إذ ظل الجيش ف" الصحراء حتههى منتصههف النهههار فخههر  إلههيهم وههاوم القصههر 

ووقف ببهها  السههراي وقههال إن السههلطان يسهه ل إذا كنههتم مطيعههين أم ال فصههاحوا صههيحة 

مطيعون ولكننا أذنبنا فقال الخاوم ي مركم السلطان ب ن تعوووا فعاووا ف" واحدة نحن عبيد  

 الحال.  

واسم هذا اليهووي المقتول أبو سعيد كان له ابن وأخ وقيل إنه ال يعرف مههدق غنههاه إال هللا 

فقد كان على سقف واره لاللمالة جرة من الفضة زرع ف" كل منها شههجرة ك نههها حديقههةو 

د كت  أووه لما ملكه من الفزع رسالة للسلطان يقول فيههها أن ي قههدم كلها أشجار م مرة وق

للخزانة مالت" ألف وينار مغرب" حاال ف مرالسلطان بعر  الرسالة على الناس وتمزيقها 

على الم  وقال كونوا آمنين وعوووا إلى بيوتكم فلي  احد ش ن بكم ولسههنا بحاجههة لمههال 

 أحد واستمالهم إليه. 

ف" جميك المدن والقرق الت" نزلت بها مههن الَههام إلههى القيههروان نفقههار وكان لكل مسجد  

يقدمها وكيل السلطان من زيت السههر  والحصههير والبوريهها وسههجاجيد الصههالة ورواتهه  

القوم و الفراشين والمؤذنين وغيرهم وكت  وال" الَام فهه" بعههض السههنين إلههى السههلطان 

لزيههت الحههار المسههتخر  مههن بههذور ب ن الزيت قليل لم است ذن ف" إن يصههرف للمسههاجد ا

الفجل واللفت ف جي  إنك م مور ال وزير ولههي  مههن الجههالز إن تغيههر أو تبههدل فهه" شهه"ء 

 يتعلي ببيت هللا.  
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ويتقاعى قاع" القضاة ألف" وينار مغرب" ف" الَهر ومرت  كل قا  على قدر مرتبتههه 

صر إن يقرأ مرسههوم ذلك حتى ال يطمك القضاة ف" أموال الناس أويظلمونهم والعاوة ف" م

السههلطان فهه" المسههاجد فهه" منتصههف رجهه  وهههو: يامعَههر المسههلمين حههل موسههم الحههز 

وسيجهز رك  السلطان كالمعتاو وسيكون معه الجنههوو والخيههل والجمههال والههزاو وينههاوق 

بذلك ف" شهر رمضان أيضاً ويبدأ الناس ف" السفر ابتداء من أول ذي القعدة وينزلون ف" 

ن ف" منتصف هذا الَهر ويبلغ ور  الجيش الذي يرافي السلطان موعك معين لم يسيرو 

ألف وينار مغرب" ف" اليوم هذا عدا عَرين ويناراً مرتبة لكل رجل فيه ويبلغون مكة فهه" 

ومسة وعَرين يوماً ويمك ون بها عَرة أيام لم يعووون إلى مصر ف" ومسههة وعَههرين 

دا التعهههدار والصههالر يومهها ونفقههاتهم فهه" الَهههرين سههتون ألههف وينههار مغربهه" عهه 

 والمَاهرار ولمن الجمال الت" تنفي ف" الطريي.  

وقد قرق على الناس سنة تسك ولاللين وأربعمالة المرسههوم التههال" مههن سههجل السههلطان : 

يقول أمير المؤمنين أنه لي  من الخير إن يسافر الحجا  للحجاز هذا العام فإن بها قحطههاً 

" أقول هذا شفقة بالمسلمين فلم يسافر الحجا  , كههان وعيقاً وقد هلك به ولي ك يرون وإن 

السلطان يرسل الكسوة للكعبة كالمعتاو انه يرسلها مرتين كل سههنة فلمهها سههافرر الكسههوة 

مك وفد السلطان عههن طريههي القلههزم سههافرر معهههم فخرجههت مههن مصههر أول ذي القعههدة 

ومسة عَههر يومههاً مدينههة  وبلغت القلزم ف" ال امن منه ومن هناك أقلعت السفينة فبلغنا بعد

تسمى الجار ف" ال ان" والعَرين من ذي القعههدة وقمنهها مههن هنههاك فبلغنهها مدينههة الرسههول 

 -  صلّى هللا عليه وسلم بعد أربعةأيام

 هامش() وما بندها .  -18المصدر سفر نامة لناصر خسرو ص 

 

ن ف" مصر  وهنا  هذا الوصف يؤكد أن هذه الحضارة وهذه البهجة الت" أوجدها الفاطميو 

ليست إال نتا  عمل وإنتا  وإيمان وإوالو هلل تعالى وح  متباول بين الراع" والرعية  

يجرم الكذ  ويعاق  عليه كما ذكر الرحالة  إلسالمي دصي   وأوالق وقامت على قانون  

استمرر   ولذلك  هللا  رحمه  وسرو  أهل  تل   ناصر  ف"  الفاطميون  غرسها  الت"  العاوار 

   لسيف ولكن بالعقل والح  وال قة  المتباولة بين الراع" والرعية  لي  باإلى انن   مصر  

ا   انقطع وان ل   ل ير هللا  وىله ] مأكأن هلل  ام واتل  ومأ كأن  ويقول صلى هللا عليه 

على    ذا  لما  قلي  ر      وإال المصريون  ال أريخ  من    تقاليدالو   تعاواالحاف   فجر  ذ 

وصلنأ إلى زمن وصول الخوارج  حي      العصر الفاطم" إلى اآلن ب  ال رعوني مرورا  

ال  ن  ين   تقلي   على  تقوم  ال ي  الكف ة  إمأر   و ى  ملر  في  انن  الحكم  سض   إلى 

فمر    اإلسالمية  المفا    و  ان رى  الضيأنأت  دصحأب  و ين  الملريين  ع هم  ع أ 

يك رون المسيحيين ود رى ويحفرون الشيعة واللوفية من  رب  إ أ   شأملة في ملر  

والخط     و ضم والق    يميلون  أل ك ير  د رى  ومر   السالم  عليهم  ال يت  د    ألضر ة 

عضم   من  في  ألة   ملر  و أل ألي  ك أر   دنهم  على  السيأسية  ال يأرات  ل قية  والسح  

مأسونية   اللهيو  من  ن  شيطأنيأ المضعوم  الخوارج   تيأر  ان لأر  فإمأ  انن  اإلس قرار 

تعألى } ق   العأليمة وي ظأ رون    أإلسالم و م   دنهم يحسنون صنعأ كمأ قأل  يحس ون 

دنهم   يحس ون  و م  الضنيأ  الحيأ   في  سعيهم  ض   الفين  دعمأال  نن ئكم  أأل سرين     
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الكه  ك  و  ؤالء  م  وارج آ ر الزمأن في زمأننأ  فا  و كوك هم    -يحسنون صنعأ

ين في  رب إمأ دن  ال ي دطل  عليهأ رسول هللا صلى هللا عليه وآلة إمأر  الكف ة والملر

والح أر  وال أريخ   ال سأمأ  السأمية وروح  الضينية األصيلة والم أ ئ  القيم  فيهأ  تن لر 

المقأومة   دو  ال أريخ   فجر  منف  جي   جيال  عض  وورأو أ  الملريون   عليهأ  عأش  ال ي 

الحور  المسلحة لهؤالء الق لة الفين ال يعرفون إال ل ة الق   والضم ونكأح الس أيأ في الضنيأ و 

النسأء  اجم   ونكأح  فأر ة  وفيالت  سيأرات   من  واإلس م أع  ألضنيأ  ان ر   في  العين 

شهريأ ي ضلونهم كمأ ي ضل د ضنأ نعاله ويزعمون دنم إسالميون ورير م كأفرون لعنهم هللا  

. 

 

 ثالثاً  

 

 مظاهر الحضار  الفا مية في اإلحتفاالت  

 (1 ) 

 مواسم الفا ميين :  

 م" بك رة المواسم واالحتفاالر واإلنفاق ببذخ عليها .  اشتهر العصر الفاط

وقد تفاعل المصريون مك هذه اإلحتفاالر والمناسبار وأحبوههها لمهها كانههت تم لههه بالنسههبة 

لهم من أهمية معنوية وترفيهية باإلعافة إلى أهميتها االقتصاوية حي  كانههت تههوزع فيههها 

 العطايا من أموال وكسوة وطعام . .  

مناسههبار التهه" كههان يحتفههل بههها الفههاطميون . مناسههبة رأس السههنة الهجريههة وأهههم هههذه ال

ومناسبة عاشوراء . ومولد النب" ) صلى اللهخ عليه وآله ( . وعيد الفطر . وعيد النحههر ) 

ااعحى ( . وليلههة النصههف مههن شههعبان . ومولههد اإلمههام علهه" . ومولههد الحسههن . ومولههد 

عيههد الغههدير . وموسههم فههتح الخلههيز . وكسههوة الحسين . ومولد فاطمة . وأول رمضههان . و 

الَتاء . وكسوة الصيف. ويوم النيروز. وليلة أول رج  وليلة النصف منههه . وذلههك غيههر 

المناسبار ااورق الخاصة بخلفاء الفاطميين . وقد نحولت هذه اإلحتفاليههار إلههى عههاوار 

 ً تعكهه  الحالههة   وتقاليههد مصههرية  سههالدة إلههى اليههوم  وقههد كانههت هههذه اإلحتفههاالر فعليهها

االقتصاوية السالدة ف" العصر الفاطم" . وه" حالة على ما يبدو من هذه اإلحتفاالر تدل 

على رغههد العههيش واتسههاع اارزاق وبالتههال" سههاور لقافههة البهجههة وااعيهها واإلحتفههاالر  

حي  ساو اامن والرزق فتحقي ف" مصر  ما أمر هللا تعالى به أهههل مكههة لمهها قههال تعههالى 

 } فليعبدوا ر  هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من ووف { .لهم : 

(2) 

 المظاهر الحضارية  والتصوير والمسرح 

 ىند الفا ميين 
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عنههى الفههاطمييون بمظههاهر التحضههر المختلفههة فههال عجهه  أن اهتمههوا بالتصههوير و مههن   

 الترف والحضارة الت" تبع  على البهجة ف" الدولة الفاطمية : مظاهر

م ( شههيد ببركههة الحههبش منظههرة مههن  112-1101 \ه524-495آلمههر ب حكههام هللا )] أن ا 

أمر أن يصور فيها باالوان عدو من شعراله و بالوهم, و ان يكت  فوق صههورة  وَ , و 

 .ابياتا من الَعر فى مدح الخليفة كل منهم

,   .النعمان صورة سيدنا يوسف فى الجهه  مصور فاطمى يسمى "الكتامى" صور فى وار

العصههر و قههد ورو بعههض أسههماء  يبههدو أن سههوق المصههورين كانههت رالجههة فههى هههذا و 

المههزوقين مههن النههاس"  المصوريين فى كتا  "عوء النبراس و أن  الجالس فههى أوبههار

المصههريين. كمهها أشههار الههى  م ل: القصير و بنى المعلم و النههازوك و الكتههامى و هههم مههن

 .العهههراق يهههز مهههنمصهههورين غيهههر مصهههريين اشهههتغلوا فهههى مصهههر م هههل ابهههن عز

الكعبههة  اشتهروا بصناعة النقش و الفسيفسههاء, ذكههر المقدسههى أنههه شههاهد علههى فسيفسههاء -

 .الَريفة توقيك صناع مصريين

كما صنعت فسيفساء قبة جامك ااقصههى  و من المعروف أن فسيفساء قبة الصخرة جدور

تابههة بههها م , و قههد جههاء فههى ك 1027 \ ه 418فى بيت المقدس فى عصر الخليفة الظههاهر 

المصريين فههى العصههر الفههاطمى  ه توقيك أحد المزوقين 426مؤروة آور ذق القعدة سنة 

 .""صهههههههههههنعة عبهههههههههههد هللا بهههههههههههن الحسهههههههههههن المصهههههههههههرق المهههههههههههزوق

 .شعراء أم ال عمارة اليمنى وجوو -

حتى أن يصههع  تعيههين اوههتالف  و يالح  ت لر الصور الجدارية الفاطمية ب سلو  سامرا

 : جههههههههههههههههههههههههههههههههههوهرق بينهمهههههههههههههههههههههههههههههههههها

 .زورفة من وحده متكررة ح  م ال أن ال و  الذق يحليهاذ يال -1

 .الهالة الكاملة االستدارة -2

 .الطير و الزوارف النباتية أشكال الرؤس و رسوم-3

 .االطار الذق يَتمل على أشكال كروية -4

 

حههول ظهههر الَهها   ان الوشاح م ال الموجوو فههى صههورة وجههدر فههى حمههام فههاطمى كما

سههامرا, و ان  عه الوشاحين حول ظهر الراقصتين فى صههورالجال  يَبه فى طريقة وع

الهواء فى حين أن  كان الوشاح الفاطمى قد رسم ب سلو  أقل واقعية: اذ أنه شبه معلي فى

 .وشاح الراقصتين فى سامرا يتدليان الى أسفل بَكل طبيعى

 من حي  ااسلو  فيتضح فى الصور الجدارية الفاطمية وصالس قريبة من سههامرا: أما

 .أسلو  مسطح يعتمد على الخطوط, و بعيد عن الواقعية, و ذو طابك زورفى اذ أنه

تعليل التَابه ب نهم ورلوا أسههلوبهم مههن الطولههونيين و مههن جههاء بعههدهم و هههؤالء  و يمكن

  .نقلوا أسلوبهم من سامرا عمن ما نقلوه من ااسالي  الفنية ااورق كانوا قد

الف يالح  العباسيين و  لم ظهر فى فنهم  أن كال من  الفرس, و من  اطميين أعتمدوا على 

الفرس   طابك من  عدوا  استخدمت  الفاطمية  الدولة  أن  المعروف  من  و  مَترك.  فارسى 

نَر فى  اعتبر   سواء  كما  االوارة,  و  الحكم  ب عباء  القيام  فى  أو  الفاطمى  المذه  

فى وولتهم ك يرا    الفرس من المناطي المتصلة بنفوذهم المذهبى, و أحيوا الفاطميون بالو

 .الفارسية القديمة من المراسم
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 :التقاليد و العاوار التى بقيت الى اآلن أيضا من أهم آلار الفاطميين على مصر و 

مصر حي  مازال   ارتبطت الك ير من العاوار والتقاليد والطقوس بالدولة الفاطمية ف" ..

وااعي  رمضان  شهر  ألناء  مصر  ف"  يظهر  الفاطم"  بعد( .اوالتالير  فيما  سنبينه  كما   ( 

مؤرو" تاريخ المسرح العرب" يرون ان بذور المسرح كانت بدأر ف" الظهور   إن بعض

الفاطم" من والل ما يسمى بالمهر  والحاوي ألناء اإلحتفاالر ف" العصر   ف" العصر

 .الفاطم"

د ومازال المصريون يتذكرون موك  حصان الخليفة المهي  الذي كان يخر  يوم المول 

 .فيصنعون حلوق تَبه هذا الحصان النبوي

الَعبية المصرية الت" لي  لها سند تاريخ"   وارتبط العصر الفاطم" بك ير من الحكايار

إلى جيل جيل  الناس من  يتناقلها  الخراز   ولكن  يد سمعان  المقطم على  نقل جبل  كحاولة 

أوت الحاكم    الحواويت المرتبطة بست الملك والقصس المرتبطة بالَاطر حسن وأيضا

الك ير  للدكتور    المصدر :   -  ب مر هللا. وغيرها  التصوير فى مصر االسالمية  كتا  فن 

 )هامش(  حسن باشا

(3  ) 

 المظاهر الرمضانية منل النبد 

 الفا مى 

 التقاليد الفا مية: ] 

ربما كانت العاوار والتقاليد الَعبية المصرية ه" الذكرق ااساسية الت" مازالت تربط  

ن بفترة الدولة الفاطمية حتى اآلن رغم الحمالر العسكرية وال قافية الت" شنتها  المصريي 

الدول المتعاقبة )اايوبيين ، المماليك والع مانيين( على التَيك ف" مصر وسعيها للقضاء 

على كل ألر للفاطميين حتى لو كان مسجداً، فقد تمسك الَع  المصري بعاواته وتقاليده  

 ر حكام هذه الدول على مسايرتها ف" النهاية. الفاطمية لدرجة أجبر

ااك ر   كانت  الفاطمية  الفترة  أن  إلى  إشارة واعحة  اآلن  العاوار حتى  هذه  بقاء  لعل  و 

عن   حقيقية  ذكرق  أي  الجمع"  وعيه  يحمل  ال  الذي  المصري  الَع   ذهنية  ف"  ت ليراً 

 الدول السابقة على العهد الفاطم". 

الت      الفترة  رمضان  شهر  الفاطمية  ويم ل  المرحلة  إلى  المصري  الوع"  فيها  ينتقل   "

هذا   وتميز  مصر،  ف"  رمضان  شهر  تميز  سر  هو  هذا  كان  وربما  كامل،  شبه  بَكل 

جديد   من  وعيهم  ويرتبط  سالد  هو  عما  فج ة  ينفصلون  المصريين،كونهم  لدق  الَهر 

المص الَخصية  لدق  ورسوخ  جاذبية  من  تمتلكه  وما  الفاطمية  والمظاهر  رية  بالعاوار 

 يند      .

 "المسحراتي"  

من أهم المظاهر الرمضههانية ااساسههية التهه" حههرو عليههها الفههاطميون فهه" مصههر، وقههد 

احتف  هذا التقليد باستمراريته حتى اآلن كغيره من الطقوس الفاطميههة رغههم عههدم الحاجههة 
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ة العملية له، وربما تَير بعض الروايار التاريخية إلههى أن بدايههة هههذا التقليههد كانههت سههابق

على ظهور الفاطميين، إال أنه على كل حال ارتبط بهم أك ر من أي أسههرة حاكمههة أوههرق 

نظراً ان الخليفة الفاطم" المعههز لههدين هللا تههولى هههذه المهمههة بنفسههه مههك بههدايار عهههدهم 

بالقاهرة ، وقد تواصل اهتمام الخلفاء الفاطميين بهذه المهنة وإن لم يتولوا مهمتها ب نفسهههم 

ا بتخصيس أحد ااشههخاو للقيههام بههها، ولعههل انتَههار هههذا التقليههد فهه" معظههم وإنما اكتفو 

المناطي الت" وضعت للنفوذ الفاطم" كمصههر وجنههو  لبنههان والههيمن بَههكل وههاو يعههد 

 وليالً على ارتباطه بالعهد الفاطم" .

 فانوس رمضان:

يتههه بالفعههل لمة تقليد آور مازال مرتبطاً بهم حتى اآلن ف" الذهنية المصرية وكانههت بدا    

مك ووول الفاطميين وهو "فانوس رمضان"، وقد ارتبط هذا التقليد مك ليلة ووههول المعههز 

لههدين هللا الفههاطم" للقههاهرة والتهه" صههاوفت أنههها ليلههة أول يههوم فهه" رمضههان فهه مر القالههد 

الفاطم" جههوهر الصههقل" بهه ن يخههر  النههاس السههتقباله حههاملين الَههموع إلنههارة الطريههي 

طف  الَموع، لج  الناس إلى وععها على قاعدة من الخَ  وإحاطتها أمامه، وحتى ال تن 

بههبعض الزعههف والجلههد الرقيههي، وتَههير المرويههار التاريخيههة أن الخليفههة الفههاطم" ألههار 

 إعجابه هذا االستقبال ، واعتبرر الفواني  من هذه اللحظة تقليداً رمضانياً مصرياً.

صههناعة الفههواني  بدرجههة أكبههر بعههد أن وف" عهد الحههاكم بهه مر هللا الفههاطم" تطههورر      

أصدر أمره ب ال تخر  النساء من منازلهن إال إذا تقدمهن صب" يحمههل فانوسههاً، كمهها أمههر 

بتعليي الفههواني  علههى أبههوا  المنههازل ومههداول الحههارار، وفههر  غرامههار علههى مههن 

  يخالف هذا اامر، وبالتال" فقد أصبح للفههواني  أحجههام وأشههكال مختلفههة طبقههاً اغههرا

 االستخدام المختلفة .

وقد ارتبط فانوس رمضان كذلك بتجمعار ااطفال وغنههالهم فهه" الَههوارع ، ويقههال أن     

هذه التجمعار بدأر ف" عهد الخليفة الفاطم" العاعد الذي كان يخههر  بنفسههه السههتطالع 

هالل رمضان وكان ااطفههال يخرجههون معههه إلنههارة الطريههي بههالفواني  مههرووين بعههض 

رحاً بقدوم شهر رمضان، وقد استمر فانوس رمضان حتههى اآلن رمههزاً لبهجههة ااغنيار ف

ااطفال ف" هذا الَهر، ومن المعتههاو مَههاهدة تجمعههاتهم بههالفواني  وهههم ينَههدون بعههض 

ااغان" الترالية وأشهرها: "وحوي يا وحههوي .. اياحهها، وكمههان وحههوي .. اياحهها". ومههن 

ا  ألنههاء انَههاوهم لهههذه ااغههان" طههالبين المعتاو أن يطرق ااطفال فهه" كههل شههارع اابههو 

 الحلوق من الجيران .

 أما ىبار  " وحوي يا وحوي .. إياحا "   

الت" يرووها ااطفال فه" أنَووة فرعونية قديمة كانت تروو ف" االحتفال بههالقمر وأصههل  

اانَووة : "قاح وي، واح وي، إحك" ومعناها "ما أجمل ظهورك يهها قمههر " وقههد حرفههت 

 إحك" والت" تعن" القمر إلى " إياحا" للتخفيف.  كلمة "
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ويبدو غريباً أن يحاف  المصريون على هذه ااغنيههة التراليههة كههل هههذه الفتههرة الزمنيههة     

الطويلة ، لكنها تَير إلههى أن المسههلمين فهه" مصههر ارتبطههت عههاواتهم وتقاليههدهم بتههرالهم 

 القبط" والمصري القديم.

 " الحقويات الرمضانية " 

تقليد آور رسخه الفاطميون ف" مصر وهو تناول بعض ااطعمههة والحلويههار م ههل   لمة    

"الكنافة" و"القطالف"، وسعوا من والل هذه ااطعمة للدعوة إلى مذهبهم عبر صههناعتها 

بَكل معين يخدم جوهريار هذا المذه  ويرسخها بهههدوء فهه" الَخصههية المصههرية،كما 

 يَير بعض الباح ين.

مرويار التاريخية تههذكر أن ظهههور الكنافههة كههان سههابقاً بفتههرة طويلههة وبالرغم من أن ال    

على ظهور الفههاطميين فههإن صههناعتها بالطريقههة المتبعههة اآلن تبههدو مرتبطههة بالفههاطميين، 

حي  يتم وعك وقيي مخلوط بالماء ف" وعاء به العديد من ال قههو  الرفيعههة، لههم يههتم نَههر 

والههري علههى عكهه  حركههة السههاعة، هذا الخليط على سطح ساون من الصا  فهه" شههكل  

وه" طريقة مختلفههة تمامههاً عههن طههرق صههنك الكنافههة فهه" أمههاكن أوههرق، وقههد اسههتخدمها 

الفاطميون ف" لفت نظر المصريين إلى مدق قدسية الَههكل الههدالري والههذي يحتههل مكانههة 

 واصة ف" الترائ اإلسماعيل" بَكل واو، وف" التفسيرار الباطنية للدين بَكل عام.

الف فاسمها مَتي من القطيفة نظراً لملمسها النههاعم، وههه" عجينههة يههتم انضههاجها أما القط

على صا  ساون على هيئة أقراو، لم تحَى بالمكسرار وي نى القرو ويغلههي عليهههاز 

وهذا الَكل الذي اتخذته القطالف ساعد الفاطميين فهه" نَههر رؤيههتهم عههن عقيههدة الظههاهر 

ة كما ينس المذه  اإلسههماعيل"، بَههكل مبسههط والباطن غير المنفصلين من ناحية ااهمي 

 تجاوز ما يعانيه هذا المذه  من الغاز وصعوبة واعحة.

 " النادات الدينية ":

أمهها العههاوار الدينيههة قههد اشههتهرر فهه" مصههر عههاوة وههتم القههرآن الكههريم فهه" رمضههان    

واالحتفال به فهه" اليههوم التاسههك والعَههرين، وههه" عههاوة ارتبطههت بالفههاطميين علههى وجههه 

الخصوو، حي  كان القصر الفاطم" يَهد احتفاالً فهه" هههذا اليههوم بخههتم القههرآن الكههريم 

 وتصرف مخصصار للمقرلين والمؤذنين بحكم أنها ليلة وتام الَهر الكريم.

ومن مظاهر هذا االحتفال فهه" العصههر الفههاطم" حضههور الههوزير لتنههاول اإلفطههار مههك     

يتنههاوبون قههراءة القههرآن مههن الفاتحههة إلههى   الخليفة، ويَههاركهم العلمههاء والمقرلههون الههذين

واتمته، وف" نهاية الحفل تفرق الخلههك الَههريفة وصههرر الههدنانير والههدراهم علههى العلمههاء 

 والمقرلين والمؤذنين.

من       لقمصريين  ما  أدركت  التي  الحاكمة  الدول  أكثر  من  الفا مية  الدولة  كانت  لقد 

رن سنت  فقد  وبالتالي  وثقافية،  حضارية  وحتى    خصوصية  وتقاليدها  ىاداتبا  ت ون 



 159 

الدولة   كانت  للل   الخصوصية،  هله  من  قريبة  اإلسماىيقي  لملهببا  دىوتبا   ريقة 

   - اركثر تأثيراً في وىي المصريين وشنورهم القومي

  : بينار المصدر  اإلفتتاحيار-جريدة  العدو    -أرشيف  العدو  -334نَرة  وتقارير/  اوبار 

 هامش()334تقاليد فاطمية راسخة.. واحتفاء بالَهر الكريم / العدو -334

بالمسههاجد فهه" القههاهرة  ] . وف" العصر الفاطم" بمصر كان يُعهههد فيههه للقضههاة بههالطواف

د مهها تههم إجههراؤه فيههها مههن إصههالح وفههر  ي وتعليهه  وباق" ااقاليم ف" أيام رمضان ز لتفقههُّ

 المسههار  والقناويههل ، حتههى إن الرحالههة "ناصههر وسههرو" الههذي زار مصههر فهه" القههرن

الخام  الهجري وصف "ال ريا" الت" أهداها الخليفة الحاكم بهه مر هللا إلههى مسههجد عمههرو 

العاو بالفسطاط ب نها كانت تزن سبعة قناطير من الفضههة الخالصههة، وكههان يوقههد بههه  بن

قنديل، وكان يفر  بعَر طبقار مههن الحصههير  700من ليال" المواسم وااعياو أك ر  ف"

بعضها فوق بعض، وما إن ينته" شهر رمضان حتههى تُعههاو تلههك ال ريهها والقناويههل  الملون

أعد لحفظها فيه واول المسجد، كما أن الدولة فهه" ذلههك الوقههت كانههت تخصههس  إلى مكان

لتلههك المسههاجد فهه"  لَراء البخور الهندي والكافور والمسك الذي يصرف مبلغًا من المال

  . شهر الصوم

 

  وىن ارسوا  التي كانت تنحط فيبا الحركة التجارية خ ل شبر رمضان

 

والتاسههك الهجههريين،  بالنحاسين مههن أهههم ااسههواق وههالل القههرنين ال ههامن سوق الَماعين

الواحههدة  فكان بههه فهه" شهههر رمضههان موسههم عظههيم لَههراء الَههموع الموكبيههة التهه" تههزن

الفههواني   ما وونها، وكان ااطفال يلتفون حول إحدق الَموع وب يههديهم"عَرة أرطال" ف

صههالة  يغنون ويتضاحكون ويمضون بموكبهم المنير ف" الحواري من بعد اإلفطههار حتههى

 ..التراويح

 

 " أما عن

 

 " سو  الح ويين "

 

رؤيته ف" شهر رمضان، فكان من أبهز ااسواق ومن أحسن ااشياء  الذي كانت تروق "

  ."العالليي" فيه من السكر أشكال ويول وسباع وغيرها تسم" ًراز حي  كان يصنكمنظ

فههيعزُّ  ،"وكان هناك أيًضا سوق السههمكرية واوههل بهها  زويلههة "بوابههة المتههول" بالغوريههة

شارع با  النصر الت" ترجك  "وكالة "قوصون ب نواع "الياميش" و"قمر الدين"، وكانت

ببضههالك بههالو الَههام مههن الزيههت  ار الَههام ينزلههون فيهههاإلى القرن ال امن الهجري مقر تج 

  ..والصابون والفستي والجوز واللوز والخرو 

وربت وكالة قوصون ف" القرن التاسك انتقلت تجههارة المكسههرار إلههى وكالههة مطههبخ  ولما

  ..بالجمالية، وكانت مخصصة لبيك أصناف النقل كالجوز واللوز ونحوهما العمل

ع الحلوق م ل "القطايف" و"الكنافة"ز إذ يقال إن الكنافة صههنعت عر  أنوا كما كان يتم

للخليفة ااموي سليمان بن عبد الملك، كما قيل: إنها صنعت للخليفة معاويههة بههن  وصيًصا

http://arabic.bayynat.org.lb/nachratbayynat/
http://arabic.bayynat.org.lb/nachratbayynat/archive.aspx?file=الإفتتاحية
http://arabic.bayynat.org.lb/nachratbayynat/aliftetahia/aliftetahia_334.htm
http://arabic.bayynat.org.lb/nachratbayynat/aliftetahia/aliftetahia_334.htm
http://arabic.bayynat.org.lb/nachratbayynat/aliftetahia/aliftetahia_334.htm
http://arabic.bayynat.org.lb/nachratbayynat/akhbar/akhbar_334.htm
http://arabic.bayynat.org.lb/nachratbayynat/akhbar/akhbar_334.htm
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  .سهههههههههههههههههههههههههههفيان أبههههههههههههههههههههههههههه"

له رسههالة  وكانت الكنافة والقطايف موعك مساجالر بين الَعراء فجالل الدين السيوط"

  ."كنافة والقطايفعنوانها: "منهل اللطايف ف" ال

وما يقدم على الموالد فحس .. بل كههان لههها تقاليههد رسههمية، فقههد  ولم تكن مظاهر االحتفال

مهرجان إعالن حلول شهر رمضان من با  الههذه  "أحههد أبههوا   كان الخليفة يخر  ف"

بمالبسه الفخمة وحوله الوزراء بمالبسهم المزركَههة وويههولهم  القصر الفاطم""، متحلًيا

أيههديهم الرمههاح وااسههلحة المطعمههة بالههذه  والفضههة وااعههالم  المذهبة، وفهه" بسروجها

الجنههد تتقههدمهم الموسههيقى، ويسههير فهه" هههذا االحتفههال التجههار  الحريرية الملونة، وأمههامهم

وغيرهم الذين كانوا يتبارون ف" إقامههة مختلههف أنههواع الزينههة  صانعو المعاون والصاغة،

  ..رقار ف" أبهى زينةالَوارع والط على حوانيتهم فتبدو 

، ويسههير فهه" "بين القصههرين "شههارع المعههز بالصههاغة اآلن وكان موك  الخليفة يبدأ من

من با  الفتوح "أحد أبوا  سور القاهرة الَمالية"، لم يههدول  منطقة الجمالية حتى يخر 

با  الذه  بالقصر، وف" ألناء الطريي تههوزع الصههدقار علههى  من با  النصر عالدًا إلى

يعههوو الخليفههة إلههى القصههر يسههتقبله المقرلههون بههتالوة القههرآن  اء والمساكين، وحينمههاالفقر

ووهاليزه، حتى يصل إلى وزانة الكسوة الخاصة، فيغّيفر مالبسههه  الكريم ف" مدول القصر

وولتههه بطبههي مههن الفضههة مملههوء بههالحلوق، تتوسههطه صههرة مههن  ويرسل إلى كل أمير ف"

لصههدقار والبخههور وأعههواو المسههك علههى المههوظفين وا الههدنانير الذهبيههة وتههوزع الكسههوة

حس  عاواته، فإذا ما انتهى من ذلك أمر ب ن يكتهه   والفقراء، لم يتوجه لزيارة قبور آباله

  .رمضان إلى الوالة والنوا  بحلول شهر

والرابعههة علههى الترتيهه   وكان الخليفة الفاطم" يصل" أيام الجمعة ال الئ: ال انية وال ال ههة

اازهر، أما الرابعة الت" تعههرف  عة ال انية ف" جامك الحاكم وال ال ة ف" الجامكالتال" الجم

وكان يصرف من وزانة التوابههل  بالجمعة اليتيمة فكان يؤويها ف" جامك عمرو بالفسطاط،

الجمعههة ااويههرة مههن  ماء الورو والعوو برسههم بخههور الموكهه  والمسههجد، وعقهه  صههالة

الكريم كان القههراء  لبَارة، وآور ليلة من الَهررمضان يُذاع بال  رسم" عرف بسجل ا

سههتار، وفهه" نهايههة  والمنَدون يحيونها بالقصر الَرق" الكبير والخليفة يستمك من ولههف

  .السهرة كان الخليفة ين ر على الحاعرين ونانير الذه 

 

 "  الرحمن الرمضانية "موايد

 

أول مههن رأق فهه"  هههو حاكم مصر ومؤس  الدولة الطولونيههة  يروق أن أحمد بن طولون

ااقههاليم فهه"  شهر رمضان مناسبة كريمة الست مار الفضاللز ف مر بههدعوة أغنيههاء وحكههام

، وعرفت  أول يوم من رمضان ووزعهم على موالد الفقراء والمحتاجين ك" ينفقوا عليها

يعههد  موالد الرحمن الرمضانية ف" العصههر الفههاطم" وسههميت "السههماط" ، وكههان الخليفههة

 ف" قاعة الههذه  بقصههره تمتههد مههن الليلههة الرابعههة مههن رمضههان حتههى الليلههة مالدة كبيرة

،  الساوسة والعَرين، ويدعى إليها كبار رجال الدولة واامراء والوزير وقاع" القضههاة

إعافة إلى موالد أوههرق فهه" مسههجد عمههرو بههن العههاو والجههامك اازهههر، وكههذلك إنههاء 

, ويعتبههر الخليفههة الفههاطم" .حتههاجينبالطعههام تخرجههها مطههابخ قصههر الخليفههة للم مملههوءة
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باهلل أول من عمل مالدة ف" شهر رمضان يفطر عليها أهل الجامك العتيي )عمههرو  العزيز

العاو(، وأقام طعاًما ف" الجامك اازهر مباًحا لمن يحضر ف" شهور رج  وشههعبان  بن

قدر من جميههك ألههوان  1100وكان يخر  من مطبخ القصر ف" شهر رمضان  ورمضان،

 .على المحتاجين والضعفاء طعام، توزع كل يومال

ب طيهه  الطعههام للصههالمين غيههر  وف" العصر الفههاطم" كانههت تمتههد آالف الموالههد المليئههة

وعى إليه الدين الحنيههف مههن  القاورين أو عابري السبيل ف" صورة رالعة تجسد جوهر ما

 يهتمههون بموالههد المستنصههر بههاهلل تكافل وتراحم ، وكههان الخليفههة العزيههز بههاهلل ومههن بعههده

، وكذا التهه" تقههام فهه" المسههاجد  اإلفطار الت" تقام ف" قصر الذه  ل مراء ورجال الدولة

يومهها لاللههة آالف  27مههدة  الكبرق للفقراء والمساكين حتههى بلغههت نفقههار شهههر رمضههان

  .وينار

 " "دار الفلر 

ت "وار الفطههرة" العصر الفاطم" أيضا بنى الخليفة الفاطم" العزيههز بههاهلل وارا سههمي  وف"

قصر الخالفة بالقاهرة، وقرر فيها صناعة ما يحمل إلى الناس ف" العيد من حلههوق  وار 

وتمر وبندق، وكان يبههدأ العمههل بههدار الفطههرة مههن أول رجهه  إلههى آوههر رمضههان،  وكعك

اامراء والفقراء، حي  توزع عليهم أصنافها كل علههى قههدر منزلتههه، ويقههوم  ويستفيد منها

فههّرا  ، وكههان يعمههل فهه" هههذه الههدار مئههة صههانك للحلههوق وغيرههها مههن  بههالتوزيك مئههة

ما هو مرتهه  لخههدمتها مههن الفراشههين الههذين يحفظههون رسههومها  الم كوالر ، عالوة على

أجرة الصّناع والمواعين ومسمالة وينار ، أمهها مهها يفههرق  ومواعينها ، وكان يصرف على

عة آالف وينههار، وقههال غيههره سههب  -كما قههال بههن الطههوير  - على الناس فكان يصرف عليه

العصر أن يحضر الخليفة الفههاطم" العزيههز بههاهلل إلههى  عَرة آالف، وجرر العاوة ف" هذا

الخليفة علههى سههريره ، ويجلهه  الههوزير علههى كرسهه" ،  وار الفطرة ومعه الوزير فيجل 

ويههدول معهمهها قههوم مههن الخههواو، ويَههاهد  وذلك ف" النصف ال ان" من شهر رمضههان،

م ل الجبال مههن كههل صههنف فيفرقههها مههن  الدار من الحواصل المعمولة المعب ةالخليفة ما ب 

كل على قدر منزلته، وذلههك فهه"  ربك قنطار إلى عَرة أرطال إلى رطل واحد وهو أقلها،

  .على مستخدم" الدار بستين وينههارا أواٍن ال تُرو، لم ينصرف الخليفة ووزيره بعد أن ينعم

-   

 الرابط :

http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-45-3024.htm . ] كعهههههك العيهههههد

 .)هامش(

 

(4) 

 ىيدية النيد 

بدأر منذ العصر الفاطم" مك كعههك العيههد،  اعياو عاوة قديمةوتم ل العيدية المتداولة ف" ا

المعز لههدين هللا الفههاطم" يمههنح أمههراء الدولههة "سههرة مههن الههدنانير" فهه" حي  كان الخليفة  

 المناسبار.

http://10.20.20.49:10038/wps/portal/profiles?params=50673
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ويرجك ظهور العيدية كمنحة لموظف" الدواوين الحكومية والوزارار لسياسههة "الترغيهه  

والترهي " الت" اتبعها الخليفة المعز لدين هللا والمعروفة تاريخياً به"ذه  المعز وسيفه"، 

فة الفههاطم" عنههدما اوتلههف المصههريون علههى صههحة نسههبه إلههى البيههت تيمنا بما فعله الخلي 

النبوي، فوقف وسط جموع الَع  ف" مسجد عمرو بن العاو شاهرا سيفه وقههالال: هههذا 

 نسبى، لم ن ر بعض الذه  على رؤوسهم مرووا: هذا حسب".

الة وقد ألبتت ااحدائ التاريخية أن الفاطميين بمصر أحسنوا استخدام ذه  المعز لالسههتم

والترغي  أك ر من تطبيقهم سياسة السيف للترهي ، إذ وصصوا لكل مناسبة وينية رسما 

ماليا توزع معه العيههديار النقديههة والعينيههة، ففهه" عيههدي الفطههر وااعههحى كههان الخلفههاء 

يوزعون على الفقهاء وقراء القرآن الكريم بمناسبة وتم القرآن ليلههة العيههد مقههاوير مختلفههة 

بية، مك توزيك كسوة العيههد علههى مههوظف" الدولههة، مصههحوبة بمبههالغ مههن من الدراهم الذه

 الدنانيرالذه  تختلف حس  رتبهم الوظيفية.

وم ، فقههد رصههد الفههاطميون لرسهه عيههد ااعههحىوكانت العيديههة تحظههى باهتمههام أكبههر فهه" 

 ونانير ذهبية. 307آالف و  3هه والل والفة الحاكم ب مر هللا نحو  515العيدية عام 

وتم توزيك "ذه  المعز" أيضا كعطايا عندما يههذه  النههاس إلههى قصههر الخليفههة الفههاطم" 

لتهنئته صباح يوم العيد، إذ كان الخليفة يطل عليهم من شههرفة أعلههى بهها  القصههر ليفههرق 

دنانير الذهبية، وعرفت تلك النقوو باسههم العيديههة نظههرا الرتبههاط عليهم الدراهم الفضية وال

الحصول عليها بقدوم العيد حتى حدلت محن ف" عهد الفاطميين أور إلى ارتفاع ااسههعار 

وانهيار قيمة العمالر عدة مرار، مما وفك الميسورين إلى اكتناز الذه ، وكانت النتيجههة 

التعامههل اليههوم" إلههى االووههار فهه" قصههور   أن طرور الدراهم الفضية ونانير الههذه  مههن

 االرياء.

ولم تتوقف الدولة الفاطمية عن منح العيدية إال ف" آور أيامها عنههدما اعههطربت ااحههوال 

الداولية بسب  الحمالر الصليبية على بههالو الَههام وأطههراف مصههر الَههرقية، وعلههى يههد 

أو الرسههوم اربهها  صالح الدين اايههوب" توقههف مؤقتهها وور الدولههة فهه" صههرف العيديههة 

الوظالف المدنية، حينما اكتفت الدولتان اايوبية والمملوكية بصرفها للجنوو من المماليههك 

وبصفة واصة ف" عيد ااعحى، فف" العصر المملوك" كان السلطان يقدم راتبا ل مههراء 

قل والجنوو بمناسبة قدوم العيد، وفقا لرتبة كل منهم بحي  يحصل ااقل رتبة على عيدية أ

 مما يحصل عليها ااعلى رتبة.

وك يرا ما تعر  بعض سههالطين المماليههك العتههداءار بسههب  قلههة أو تهه ور نفقههة العيههد، 

 وربما ترت  على تذمر المماليك عزل السلطان عند فَله ف" إرعاء رغبار مماليكه.

عض واسم العيدية المتداول أيام المماليك "الجامكيههة" وتنوعههت أشههكالها، فكانههت تقههدم للههب 

على شكل طبي مملوء بالدنانير الذهبية، وآلورين كدنانير من الفضة، كما اتخذر العيدية 

 صورة الحلويار والم كوالر الَهية والمالب  الفاورة والبالونار واالعا  وغيرها.

http://10.20.20.49:10038/wps/portal/reportages?params=80080
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وكان المسلمون يعتبرون الدنانير والدراهم ه" النقوو الَرعية، بينما كانوا ينظههرون إلههى 

ية باعتبارها عمالر مساعدة تستخدم فقط لَههراء ااشههياء البسههيطة، نظههرا الفلوس النحاس

 للفارق الكبير بين قيمتيها االسمية والجوهرية كنحاس رويس.

ولكههن قبههل منتصههف عمههر وولههة المماليههك، اوتفههت الههدراهم الفضههية وصههارر الفلههوس 

ن الههذه  النحاسية ه" السالدة ف" التعامل حتى أن الَههخس الههذي يقههك فهه" يههده وينههار مهه 

كمههن جاءتههه البَههارة بالجنههة ويسههعد بالعيديههة  -حسههبما قههال المقريههزي  -ااحمههر، كههان 

  -  النحاسية

[ .  http://www.egynews.net/wps/portal/print?params=80137الههههرابط :

 .)هامش(

(5) 

 ىيد الفلر ىندمظاهر احتفاالت 

 الفا ميين 

 

ىبذد الدولذة الفا ميذة، فبذو ىنذدهم  كانذت احتفذاالت ىيذد الفلذر لبذا  ذابب مميذو فذي

قل" لتوريذب  "الموسم ال بير"، ىقى حد تنبير المقريوي، كما كان يلقع ىقي  ىيد "الحن

الجميذب مذن الخقيفذة إلذى  ال سوات ىقى  ميب مو في الدولة كبيذرهم وصذييرهم فذتنم

 .ي القصرأدنى مو ف

بهذا العيههد منههذ قههدوم الخليفههة المعههز لههدين هللا سههنة  ] وقد بدأ الفاطميون احتفالهم الرسم"

المعز ركهه  فهه" هههذا العههام لصههالة عيههد الفطههر إلههى  م فيذكر ابن زوالق أن972هه/362

 .وقد بناه القالد جوهر لهذا الغر  المصلى الذي يقك شرق" القصر الكبير ،

العزيز ور  ف" موكهه  صههالة عيههد  م أن الخليفة990هه/380 كما يروق ف" أحدائ سنة

الطريههي الههذي يسههلكه  الفطر ف" هذا المصلى وقههد أقيمههت لهههذا الغههر  مصههاط  علههى

على كل مصطبة  الخليفة بين المصلى والقصر، وقد اصطفّى عليها المؤذنون، كما يجل 

وواعهه"  لقضههاةجماعة من أنصار الدولة من الَيعة تخر  ب سمالهم كَوف مههن قاعهه" ا

 الدعاة محمد بن النعمان، فيجل  هؤالء االتباع إلى المصههاط  حسهه  ترتيهه  أسههمالهم،

 ويبدأ التكبير واالبتهاالر من القصر إلى المصلى بين المؤذنين الههذين علههى المصههاط ،

والخليفة يخترق هذا الطريي ف" موكبههه الضههخم الههذي يضههم طوالههف العسههكر فهه" أبهههى 

هذا الموك  الفيلة والزرافار وااسوو المزينههة بااجلههة والحريههر وكان يَترك ف"  زينة،

 .قبا  الذه  وعليها

بكامههل زيهههم  وكانت الفيلة المَههتركة فهه" الموكهه  عليههها ااسههرة يجلهه  فوقههها العسههكر

ا  وسالحهم، والموسيقى المصاحبة للموك  تصدح ب نغههام قويههة وتحههوي بههين آالتههها أبواقههً

اإلعههالم(  لخليفة، وقد انتَههرر فهه" كههل مكههان البنههوو )أيواصة ال تعزف إال بمصاحبة ا

 والمفضضة والت" تحمل عبارار النصههر علههى أسههنة الرمههاح، والنههاس محتَههدون علههى

 .جان  الطريي للتطلك إلى الخليفة ولمَاهدة ما يحويه الموك  من مظاهر القوة والفخامة

ا لرسههوم محههدوة.  وعند وصول الخليفة إلى المصلى كان يؤم الناس فهه" صههالة العيههد طبقههً

http://www.egynews.net/wps/portal/print?params=80137
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طريي عووة الخليفة إلى القصر، يحتَد الناس لمَاهدة االعا  الت" يقوم بها طالفههة  وف"

أهل برقة يطلي عليها "صههبيان الخههف" تخصصههت فهه" االعهها  البهلوانيههة، وكانههت  من

لههها إقطاعههار ومرتبههار ورسههوم، ويبههدو أن الخليفههة كههان يقههف بموكبههه  الدولة تخصس

با  القصر، فكانوا يمدون حبلين من أعلى با  القصر إلههى اار   هم عندلمَاهدة ألعاب 

جماعة منهم وهم يركبون ويال من وَ ، ويحملون الرايار ويحمههل  وينزل على الحبلين

بيديه ورجليههه، وآوههر ولفههه!! ويقومههون بمجموعههة مههن االعهها   الراك  فروًا آور معلقًا

ويتقلبههون عليههها وههه" مسههرعة، ويخههر   مههنهم علههى الخيههول المذهلة. كما يرك  جماعة

يعوو للركو  من الجهة ااورق، ومنهم مههن يقههف علههى  الواحد منهم من أسفل الفرس لم

 .  !!ظهر الحصان وهو مسرع

االعا  واالستعراعار تجري أمام الخليفة ف" عيدي الفطر وااعحى وفهه"  وكانت هذه

اسههبة أن يههزوروا تربههة الزعفههران الخليز. وكان من عاوة الخلفاء ف" هههذه المن  موك  فتح

 .رفار الخلفاء الفاطميين السابقين للترحم عليهم وتوزيك الصدقار الت" تحوي

مظاهر االحتفههال بعيههد الفطههر توزيههك الحلههوق علههى جميههك مههوظف" الدولههة  وكان من أهم

الضخمة الت" تحوي كل طريههف فهه" القصههر، وقههد أنَهه  لهههذا الغههر   وإقامة ااسمطة

عليه "وار الفطرة"، وقد أنَئت ف" عهد الخليفة العزيز باهلل  لحلوق أطليمطبخ لصناعة ا

الفطرة" وقرر فيها عمل ما يحمل للنههاس فهه" العيههد، ويبههدأ العمههل  وهو أول من بنى "وار

رج  فيخزن واولها كميار كبيههرة مههن السههكر والعسههل وقلههو   ف" هذه الدار منذ نصف

التمر والزبي  والمواو العطرية، ويستمر العمل والدقيي و  اللوز والجوز والفستي والبندق

صههنك أصههناف الحلههوق المختلفههة م ههل: الرقههاق المحَههو  استعداوًا لحول عيههد الفطههر فهه"

تصنك من الدقيي والملح )البستندوو( وكعهه  الغههزال  وبالفستي واللوز )الخَكنانز( وحلى

طههرة، وكههان ااصههناف فهه" مخههازن واوههل وار الف ولقمة القاع" وغيرههها، وتخههزن هههذه

على سير العمههل فهه" النصههف ال ههان" مههن  الخليفة يحضر نفسه بصحبة الوزير لالطمئنان

على جميك أربا  الرت  ف" الدولههة  شهر رمضان، لم يبدأ من هذا التاريخ توزيك الحلوق

اسم صههاحبها، ويختلههف حجههم  والموظفين كبيرهم وصغيرهم ف" صواٍن تحمل كل صينية

فراشههون مخصصههون    مكان كل فرو، ويحمل هههذه الحلههوقالصينية وكمية الحلوق حس

 .لهذا العمل، وهم ف" أتم زينة ويرتدون ال يا  الفاورة

ف" القصر سههماطان )أي مالههدتان( بمناسههبة عيههد الفطههر، السههماط ااول: يبههاح  وكان يقام

موظف" القصر مههن أربهها  الوظههالف الصههغيرة، كههان يبههدأ فهه" إعههداو هههذا  للناس ولعامة

ف" اإليههوان الكبيههر المطههل علههى الَههباك الههذي ينظههر منههه الخليفههة،  ن ليلة العيدالسماط م

ااطعمة والحلوق والتهه" صههنعت فهه" وار الفطههرة، فههإذا صههلى  ويحتَد السماط ب صناف

الَباك المطل على اإليوان وحضههر إليههه الههوزير وأمههر أن  الخليفة صالة الفجر جل  ف"

السههماط فيهه كلون كفههايتهم ويسههمح لهههم مهها الجميههك علههى  يسههمح للنههاس بالطعههام، فيقبههل

 .يبيك من هذه الحلوق ما ال حاجة له بها يستطيعون حمله حتى أن بعضهم كان

الذه  بالقصر بعد عووة الخليفههة مههن صههالة العيههد  أما السماط ال ان": فكان يقام ف" قاعة

بالخليفههة مالههدة عههخمة مههن الفضههة تسههمى  الفطههر، فتوعههك أمههام سههرير الملههك الخههاو

والفضههة والخههزف الصههين"، وههه"  المدورة" عليها مههن ااطعمههة فهه" أواٍن مههن الههذه "

الطيهه  مههن غيههر وضههروار  واصة بالخليفة فال تحوي من ااطعمة إال الخههاو الفالحههة
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رأس السههماط  سههوق الههدجا  الفههالي المسههمن المعمههول باامزجههة الطيبههة ،ونُصهه  علههى

بهه وراق  ة فهه" وار الفطههرة مههدهونانقصران كبيران من الحلوق قههد صههنعا لهههذا المناسههب 

قوالهه ،  الذه  وبهما تماليل من سكر ف" غايههة الدقههة فهه" صههناعاتها ك نههها مسههبوكة فهه"

والفسههطاط  وكان هذا السماط مخصصا لكبار رجال الدولة واامراء. ويعههم أهههل القههاهرة

لقههراء يقههرأ ا من هذه المالدة طعام وفير وتستمر المالدة إلى قر  الظهههر، ووههالل الطعههام

هههذه المناسههبة،  ويكبر المؤذنون وينَد المنَدون ويتبارق الَعراء ف" إلقاء قصالدهم ف"

والفقهههاء  ويتقدم كبههار رجههال الدولههة مههن الَههيوخ والقضههاة والَهههوو واامههراء والكتهها 

أيضا زعماء  ورجال العلم وأعيان القاهرة والفسطاط للسالم على الخليفة كما يتقدم للسالم

والهبههار  سهم، والنصارق ببطريقهم ويههوزع علههى الجميههك وههالل ذلههك الحلههلاليهوو برلي 

الههوزير وبههاق"  حس  العاوة المتبعة , وبمغاورة الخليفة لمجلسههه ينتههه" السههماط لههم يتبعههه

 .وحاشيته الحاعرين، وكان الوزير يقيم سماًطا آور مختصًرا ف" وار الوزارة اهله

أنحههاء الدولههة  فيههها المكاتبههار المعطههرة إلههى وكان عيد الفطر من المناسبار التهه" ترسههل

إلى قصههره  الفاطمية، وااقطار الخاععة لها لتصف عظمة موك  الخليفة وعووته سالًما

 –  وانتهاء االحتفاالر بسالم

 الرابط : 

 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1

-Arabic-182697420585&pagename=Zone

ArtCulture%2FACALayout  )هامش(. 

 

 (6 ) 

 احتفاالت فتح الخقيج 

قذذيج يقذذول الرحالذذة ناصذذر خسذذرو رحمذذة هللا ىقيذذ  فذذي كتابذذ  سذذفر نامذذ  ىذذن فذذتح الخ

 ومظاهر اإلحتفاالت في  : 

 وص  فتح الخقيج]

حين يبلغ النيل الوفاء أي من العاشر شهر يور أغسط  وسبتمبر إلى العَرين مههن آبههان 

أكتوبر ونوفمبر ويبلغ ارتفاع الماء لمانيههة عَههر ذراعههاً عههن مسههتواه فهه" الَههتاء وتكههون 

راكبههاً ليفههتح النهههر الههذي أفواه الترع والجداول مسدووة ف" البالو كلههها يحضههر السههلطان  

يسمى الخليز والذي يبدأ قبل مدينة مصر لم يمر بالقاهرة وهو ملك واو للسههلطان وفهه" 

ذلك اليوم يوم ركو  السلطان لفتح الخليز تفتح الخلجههان والتههرع ااوههرق فهه" الواليههار 

كلها. وهذا اليوم أعظم ااعياو ف" مصر ويسههمى عيههد ركههو  فههتح الخليز.حينمهها يقتههر  

ص  للسلطان على رأس الخليز سراوق عظيم التكاليف مههن الههديبا  الرومهه" وموشههى ين 

كله بالذه  ومكلل بالجواهر ومعد أعظم إعداو بحيهه  يتسههك ظلههه لمالههة فارسههوأمام هههذا 

 السراوق ويمة من البوقلمون وسراوق آور كبير.  

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1182697420585&pagename=Zone-Arabic-ArtCulture%2FACALayout
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1182697420585&pagename=Zone-Arabic-ArtCulture%2FACALayout
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1182697420585&pagename=Zone-Arabic-ArtCulture%2FACALayout
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فهه" االصههطبل وقبل االحتفال ب اللة أيام يدقون الطبل وينفخون البوق ويضربون الكههوس  

 لت لف الخيل هذه ااصوار.  

وحين يرك  السلطان يصطف عَرة آالف فارس على ويههولهم سههرو  مذهبههة وأطههواق 

وألجمة مرصعة وجميك لبد السرو  من الديبا  الروم" والبوقلمون نسجت لهذا الغههر  

واصة فلم تفصلو لم تخط وطرزر حواشيها باسم سلطان مصر وعلى كههل حصههان ورع 

على قمة السر  ووذة وجميههك أنههواع ااسههلحة ااوههرق وكههذلك تسههير جمههال أو جوشن و 

ك يرة عليها هواو  مزينة وبغال عمارياتههها هواوجههها كلههها مرصههعة بالههذه  والجههواهر 

 وموشاة باللؤلؤ وإن الكالم ليطول إذا وصفت كل ما يكون يوم فتح الخليز.  

 ً  فوجههاً فرقههة تسههمى الكتههاميين وف" ذلك اليوم يخر  جيش السلطان كله فرقة فرقة وفوجهها

 وهم من القيروإن أتوا ف" ودمة المعز لدين هللا وقيل إن عدوهم عَرون ألف فارس. 

وفرقة تسمى الباتليين وهو رجال من المغههر  وولههوا مصههر قبههل مجهه"ء السههلطان إليههها 

 وقيل إن عدوهم ومسة عَر ألف فارس. 

 قيل إن عدوهم عَرون ألف رجل.  وفرقة تسمى المصامدة وهم سوو من بالو المصامدة 

وفرقة تسمى المَارقة وهم ترك وعجم وسب  هذه التسمية إن أصلهم لي  عربياً ولو إن 

أك رهم ولد ف" مصر وقههد اشههتي اسههمهم مههن ااصههل قيههل انهههم عَههرة آالف رجههل وهههم 

 عخام الج ة.  

 وفرقة تسمى عبيد الَراء وهم عبيد مَترون قيل إن عدوهم لاللون ألف رجل.  

 وفرقة تسمى البدو وهم من أهل الحجاز يقال لهم الرماة وهم ومسون ألف فارس. 

 وفرقة تسمى ااستاذين كلهم ودم بيض وسوو اشتروا للخدمة وهم لاللون ألف فارس. 

وفرقة تسمى السراليين وهم مَاة جاءوا من كل والية ولهم قالههد وههاو يتههولى رعههايتهم 

 هم عَرة آالف رجل.  وكل منهم يستعمل سالح واليته وعدو

 وفرقة تسمى الزنو  يحاربون بالسيف وحده وقيل أنهم لاللون ألف رجل.  

ونفقة هذا الجيش كله من مال السلطان ولكل جندي منه مرت  شهههري علههى قههدر ورجتههه 

وال يجبر على وفك وينار منها أحد الرعايا أو العمال ولكن هؤالء يسلمون للخزانههة أمههوال 

وتصرف أرزاق الجند من الخزانة فيوقههت معههين بحيهه  ال يرهههي و ال واليتهم سنة فسنة  

 واحد من الرعية بمطالبة الجند.  
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وهناك فرقة من أبناء الملوك واامراء الذين جاءوا لمصر من أطههراف العههالم واليعههدون 

من الجيش وهم من المغر  واليمن والروم وبالو الصقالبة والنوبههة وأوالو ملههوك الكههر  

 اء ملوك الديلم وأبناء واقان تركستان.  جورجيا وأبن 

وكههذلك وجههد فهه" يههوم فههتح الخلههيز طبقههار أوههرق مههن الرجههال ذوي الفضههل وااوبههاء 

والَعراء والفقهاء ولكل منهم أرزاق معينة وال يقل رزق الواحد مههن أبنههاء اامههراء عههن 

وزير حههين ومسمالةوينار وقد يبلغ االفين ولي  لهم عمل إال أن يههذهبوا ليسههلموا علههى الهه 

 يرك  لم يعووون. واآلن نعوو إلى حدي  فتح الخليز.  

ف" اليوم الذي ذه  السلطان ف" صباحه لفتح الخليز است جروا عَههر آالف رجههل أمسههك 

كل واحههد مههنهم إحههدق الجنالهه  التهه" ذكرتههها وسههاروا مالههة مالههة وأمههامهم الموسههيقيون 

من الجيش مضى هؤالء مههن  ينفخون البوق ويضربون الطبل والمزمار وسار ولفهم فو 

قصر السلطان حتى رأس الخيول أتت الجمال وعليها المهوو والمراقد ومن بعههدها البغههال 

 وعليها العماريار.

وقد ابتعد السلطان عن الجيش والجنال  وهو شا  كامل الجسم طاهر الصورة مههن أبنههاء 

حليي شههعر الههرأس   أمير المؤمنين الحسين بن عل" بن أب" طال  صلوار هللا عليهما كان

يرك  على بغل لي  ف" سرجه أو لجامههه حليههة فلههي  عليههه ذههه  أو فضههة وقههد ارتههدق 

قميصاً أبيض عليه فوطة فضفاعة كالت" تلب  ف" بالو المغههر  والتهه" تسههمى فهه" بههالو 

العجم وراعة وقيل إن اسم هذا القميس الدبيق" وإنه يساوي عَههرآالف وينههار كههان علههى 

يمسك بيده سوطاً لمينا وأمامه لل مالههة راجههل ويلمهه" علههيهم ليهها  رأسه عمامة من لونه و 

رومية مذهبة وقد حزموا وصههورهم وأكمههامهم واسههعة كمهها يلههب  رجههال مصههر ومعهههم 

 النَا  والسهام وقد عصبوا سيقانهم.  

ويسير مك السلطان حامل المظلة راكباًحصاناً وعلى رأسه عمامة مذهبة مرصههعة وعليههه 

ف وينار ذهب" مغرب" والمظلة الت" بيده لمينة جداً   مرصعة ومكللههة حلة قيمتها عَرة آل

ولي  مك السلطان فارس غير حامل المظلة وقد سار أمامه الديالمة وعلى يمينههه ويسههاره 

 جماعة من الخدم يحملون المجامر ويحرقون العنبر والعوو.  

نهم وجههاء بعههد والعاوة ف" مصر إن يسجد الرجال للسههلطان وأن يههدعوا لههه كلمهها قههر  مهه 

السلطان الوزير مك قاع" القضاة وفو  كبير من أهههل العلههم وأركههان الدولههة وقههد ذههه  

السلطان إلى حي  عر  الَراع على رأس سد الخليز أي فم النهر وظل ممتطيهها البغههل 

تحت السراوق مدة ساعة وبعد ذلههك سههلموه مزراقههاً ليضههر  بههه السههد لههم عجههل الرجههال 

والمخارف فانسا  الماءوقد كان مرتفعهها وجههرق وفعههة واحههدة   بهدمه بالمعاول والفؤوس

 ف" الخليز.  

وف" هذا اليوم يخر  جميك سكان مصر والقاهرة للتفر  علههى فههتح الخلههيز وتجههرق فيههه 

 أنواع االعا  العجيبة.  
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وكان ف" أول سفينة نزلت الخليز جماعة مههن الخههرس يسههمون بالفارسههية كنكههت والعههالم 

 جري السلطان عليهم صدقاته ف" هذا اليوم.  متفاللون بنزولهم وي 

وكان للسلطان إحدق وعَرون سفينة وقد عمل لها حو  واو قر  القصر ف" اتساع 

ميدانين أو لاللة وطول كل سفينة منها ومسون ذراعاً وعرعههها عَههرون ذراعههاً وكلههها 

ذه مزينة بالذه  والفضههة والجههواهر والههديبا  ولههو وصههفتها لسههطرر أوراقههاً ك يههرة وههه 

 السفن كلها مربوطة ف" الحو  معظم الوقت كالبغال ف" االصطبل.  

وللسلطان حديقة تسمى حديقة عين شم  علههى فرسههخين مههن القههاهرة وهنههاك عههين مههاء 

عذبة سم" البستان بها ويقال إن هذه الحديقة كانت لفرعون. و قد رأيت قربها بناية قديمة 

 ل المنارة وطول كههل منههها لاللههون ذراعههاً بها أربك قطك من الحجارة الكبيرة كل قطعة م

كان الماء يقطر من رؤوسها وال يدري أحد ما ه" وف" الحديقههة شههجرة البلسههان يقههال إن 

آباء هذا السلطان أتوا ببذرتها من بالو المغر  وزرعوها فهه" الحديقههة وال يوجههد غيرههها 

بذراً  إال أنههه ال   ف" جميك اآلفاق وه" غير معروفة ف" بالوالمغر  ومك إن لهذه الَجرة

ينبت حي ما زرع وإذا نبت فال يخر  الزيت منه وهذه الَجرة م ل شههجرة اآلس يَههذبون 

غصونها بالنصل حينما تكبر ويربطون زجاجة عند موعك كل قطك فيخههر  منههه الههدهن 

كالصمغ وحين ينفههذ مهها فيههها مههن وهههن تجههف ويحمههل البسههتانيون غصههونها إلههى المدينههة 

لخين وطعمه كاللوز حين يقَر وينبت ف" جزعها أغصان فهه" السههنة ويبيعونها ولحاؤها  

 التالية فيعملون بها كما فعلوا ف" السنة الغابرة . 

ولمدينة القاهرة عَر محالر وهم يسمون المحلة حههارة وههه" حههارار برجههوان وزويلههه 

ة. والجوورية واامراء والديالمة والروم والباطلية وقصر الَوق وعبيد الَههرا والمصههامد

 هامش()  وما بندها .  -18المصدر سفر نامة لناصر خسرو ص-

 (7 ) 

 

 احتفاالت ىيد النيرور 

 

من   باىتبارها  االحتفاالت  تق   اريوبية  الدولة  كتاب  أحد  الفاعل  القاعى  ذكر   ....  [

»يوم النيرور هو مستبل توت، وتوت   المظاهر البايد  المرتبلة بالدولة الفا مية فقال: 

ان بمصر فى اريام الماعية والدولة الخالية، يركب في  أمير موسوم  أول سنتبم وقد ك

دور   ىقى  رتب   رسم  فى  قب  الناس  ىقى  ويتسقط  كثير،  ومن   مب  النيرور،  بأمير 

اركابر بالجمل ال بار، وي تب مناشير ويندب متمرسين، ويقنب بالميسور من الببات،  

ره، لقي  من يرش  ويفسد ثياب ،  ويتراش الناس بالماء، فإن غقط مستور وخرج من دا

فضح...« وإما  نفس   فدن  كانوا   فإما  الناس  إن  النيرور،  رمير  آخر  وص   وفى   ,

وخققت ،   صورت   ويييرون  النيرور،  أمير  يسمون   اللبا   قون  شخصا  يختارون 

ويجنقون ىقى رأس   ر ورا  وي  من الخوص ويركبون  حمارا وهو شب  ىريان،  

ارخضر وشماريخ البقح، وبيده شيئ يحب  الدفتر كأن  يحاسب    ويجنقون حول  الجريد

  الناس... وكان الناس يقولون ىن النيرور »ليس في  حرج وال أح ام تقب«.
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النصر   فى  لقدولة  الرسمية  االحتفاالت  من  كانت  النيرور  احتفاالت  أن  ارمر  وحقيقة 

د النيرور ىيدا قوميا  الفا مى فض  ىن كونبا احتفاالت شنبية بارساس، فقد كان ىي

لقسنة   بداية  ليس  توت  فارول من  لقب د،  والنماء  الخير  من   يحمل  ىيدا  كقبا،  لمصر 

  الجديد  فحسب بل هو أيضا يوم اكتمال فيضان النيل ووصول ماي  إلى الناصمة. 

الدولة   فى ىصر  النيرور  بنيد  الرسمى  االحتفال  مظاهر  المقريون  الدين  تقى  ويرصد 

ول: »النورور القبلى من  مقة المواسم، فتتنلل في  ارسوا  ويقل في   الفا مية فيق

ونسايبم،   وأوالدهم  الدولة  أهل  لر ال  ال سو   في   وتفر   اللرقات،  فى  الناس  سنى 

  وتفر  الرسوم من المال وحوايج النورور...«

 الرابط :  

 

mpl.blogspot.com/2009/09/6251.html-tp://bloght . ] )أمش ( 

 

والنوروز  هو رأس السنة القبطية والكروية والهجرية الَمسية اإليرانية  وووالً أورق  

 تعتبر هذا اليوم هو رأس السنة الخاصة بها . 

إليمان وهنا نكون قد بينا لاللة وعالم لنهضة اامة أال وهى العمل و)الصدق واامانة ( وا

باهلل تعالى  وهذا ما جعههل الدولههة الفاطميههة تتسههك فهه" مظههاهر اإلحتفههاالر لسههياوة الخلههي 

الرفيك بههين الَههع  وارحمههة مههن الحههاكم بكههل الرعيههة مسههلمين مغههايرين للفههاطميين فهه" 

تبعاو المذه  أو يوو أون صههارق فسههاور روح الولههام بههين النههاس وزاو اإلنتهها  وتههم اسهه 

ااعداء عن الدولة وبالتال" ساور روح البهجة بههين النههاس لههذكاء الفههاطميين القههالم علههى 

بههال أعدالهم عنهم   ووف وهلك ااعداء إن شاهدوا قوة الجيش وبزخ العيش فكف هللا أيدي

 حرو  لرؤيتهم العدة والعتاو الرجال ااقوياء ااشداء  .

  

 ً  رابنا

 الفا مية   القيم

 س م وكلب المنافقين بين ميوان اإل

 

 ماذكره المؤرخون في تنري  الدولة الفا مية ووصفبا :

 

] " يد عون الَههرف ، ونسههبتُهم إلههى مجوسهه" ، أو يقول البالذري ف" سير أعالم النبالء :

يهووي ، حتى اشتهر لهم ذلك ، وقيل : " الدولة العلوية " و " الدولههة الفاطميههة " ، وإنمهها 

سههير أعههالم  -ة " أو " المجوسههية " الملحههدة ، الباطنيههة " انتهههى . ههه" " الدولههة اليهوويهه 

 ( [ . 216/  1( ، و " الروعتين ف" أوبار الدولتين " )   213/  15النبالء " ) 

 

 التقبيس ىقى ارمة بأن الفا ميين منبم القراملة اللين خقنوا الحجر ارسود :

 

او نصههر وا الخههوار  فهه" حههربهم علههى الدولههة نقههل الههذهب" الكههذا  : ] أن الفقهههاء والعبهه 

العبيدية لما عندهم من كفر وزندقة ، فعندما أراو أبو يزيد مخلد بن كيداو الخارج" حههر  

http://blog-mpl.blogspot.com/2009/09/6251.html
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 بنههههههههههههههههه" عبيهههههههههههههههههد قهههههههههههههههههال الهههههههههههههههههذهب" رحمهههههههههههههههههه هللا :

تسارع الفقهاء والعب او ف" أهب ة كاملة بالطبول والبنوو ، وَوطبهم ف" الجمعة أحمد بن أبهه" 

عهم ، وقا ل : جاهدوا َمن كفر باهلل ، وزعم أنه ر  من وون هللا ، ... وقههال الوليد ، وحر 

: اللهم إن هذا القرمط" الكافر المعروف بابن عبيد هللا المدع" الربوبيههة جاحههدٌ لنعمتههك ، 

كافر بربوبيتك ، طاعن على رسههلك ، مكههذ  بمحمههد نبيههك ، سههافك للههدماء ، فالعنههه لعنههاً 

 ض  عليه بكرةً وأصيالً ، لم نزل فصلى بهههم الجمعههة .وبيالً ، وأوزه وزياً طويالً ، واغ

 .)هامش(  ( [ . 155/  15" سير أعالم النبالء " )  

 

وهنا أنظر كي  كذلبوا ىقذى أنفسذبم وأمذتبم واسذتبانوا بالذدماء ر ذل دنيذا يصذيبونبا 

فضقوا وأعقوا كثيراً منبم وذلذ  رن ال امذل وكتذب التذاريخ تقريبذاً كقبذا اىترفذت بذأن 

 يين كانوا من المحاربين لققراملة :الفا م

 

 هه :367هه و 363]: الكامل أحدائ سنة   

 

 إلقاء القبض ىقى قايد منركة الرمقة وتسقيم  لقخقيفة الفا مي :  

 

هه والت" كان من المفتر  أن الطاليين طرفا فيها عههد المصههريين، 367معركة الرملة عام  

ع معاركها بساعار، بقياوة رجههل مههن أصههل أصبحت بعد إنسحا  الطاليين منها، وقبيل إندال

تركمان"، المدعو الفتكين، أصبح واليا على ومَي الَههام بنههاء علههى تزكيههة مههن أهلههها نظههرا 

لحسههن سههيرته وسههريرته، وتحههالف مههك المفههر  وإبنههه حسههان عههد المصههريين ، واسههتعان 

" هههذا الحلههف، الطرفان بالقرامطة ، للتخلس من المصريين، إال أن المصريين وقوا إسفينا ف

فدفعوا مالة ألف وينار ذه  للمفر ، لقاء انسحابه من معسكر عههدوهم، كههونهم العههدو ااك ههر 

ف" التجمك ، فانسح  الطاليون ، ووارر المعارك بدونهم، فهربت جموع أهل الَام وجمههوع 

القرامطة، وهام الفتكين على وجهههه ، فاعترعههته سههرية فيههها المفههر  ، نههواح" قريههة اللههبن 

رب" قضاء رام هللا، وسلم عليه، وحياه تحيههة صههاوقة ، نظههرا لمهها كههان بينهمهها مههن مههووة، الغ

وعالقة وطيدة، وسلمه المفر  الى الخليفة الفاطم" الذي بدوره أكرمه ، وأسههكنه فهه" ويههاره. 

واستلم المفر  مكاف ة تسليم الفتكين من الخليفة الفاطم" والت" كانت مالة ألف وينهها. جههاء فهه" 

هجريههة مهها 367عيان ف" جبل لبنان، يوسف بن طنوس الَههدياق، فهه" احههدائ عههام  أوبار اا

نصه " فّر الفتكين ومعه لاللة من غلمانههه وبههه جههراح. وقههد كههد ه العطههش. فلقيتههه سههرية مههن 

بن الغربهه"« ف لقههت القههبض  الخيل، فيها المفر  بن وغفل بن الجراح الطههال"، فهه" قريههة »اللههّ

كرمه، وقد م له الماء والفاكهة، ووكههل بههه جماعههة مههن أصههحابه، عليه، ف نزله ابن الجراح، وأ

حي  كان بينهما معرفة قديمة. سار المفههر  إلههى العزيههز ف علمههه بهه مر الفتكههين، وطلهه  منههه 

المالة الف وينار الت" وعد باعطالههها لمههن أتههاه بههه، ف عطههاه مهها وعههد وتسههلم ااسههير. أحسههن 

حة وأغدق عليه مههن صههالته وعطايههاه وظههل متمتعههاً العزيز الفتكين ف كرمه وأسكنه واراً فسي 

 هه. 372بنعيم العزيز حتى مار سنة  
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واما الحسن القرمط" فقد انسح  مهزوماً إلى طبريههة ومنههها رحههل وجماعتههه إلههى الحسههاء. 

وحضر هذه الموقعة مك الخليفة العزيز اامير تميم أرسالن اللخم" وجماعته. عج  العزيههز 

 مله هذا ب ن أنعم عليه بامارة الغر  وبيرور."  من شجاعته وكاف ه على ع

 

 قال إبن خقدون ىن أحداا هله السنة :

 

"وبذل لمن جاء بالفتكين مالة ألف وينار، فلقيه المفر  بن وغفل الطالى، وقههد جهههده العطههش 

فاستسقاه، فسقاه، وتركه بعرشه، مكرما ، وجاء إلى العزيز، ف وبره بمكانه، وأوذ المالة ألف 

بذلها فيه". ويقول إبن ولدون ف" الجزء ال ان"، فهه" سههرو حههرو  المعههز مههك القرامطههة التى  

واستيالؤه على ومَي ما نصه "وجاء حسههان بههن الجههراح فهه" جمههوع عظيمههة مههن طيهههىء، 

وبه  سرايهاه فه" البالو، فعالهوا فيهههها، واههههم المعهههز شههانه، فراسههل إبههن الجههراح واسههتماله 

ووههر  المعههز ليههوم   .ينههزم عهن القرامطهة واستحلفهوه علهى ذلههكبمالة الف وينهار علهى ان  

ولبهت القرامطهة قليهال لهههم انهزمهههوا، واوهههذ مههنهم   .عينوه لذلك فانهزم إبن الجهراح بالعهر 

وساروا ف" اتباعهم، ولحي القرامطة باذرعار، وساروا منها الى   .نحو الف وومسمالة اسير

." ويتههابك إبههن ولههدون قههالال " لههم نههزل فهه" ويامههه، ه  معسكرهماالحساء، وقتلوا صبراً ون 

وج"ء باالسرق، فخلك على من جاء بهههم، وبههذل لمههن جههاء بههافتكين مالههة الههف وينههار، فلقيههه 

وجههاء الههى  .المفر  بن وغفل الطال"، وقد جهده العطش، فاستسههقاه، وتركههه بعرشههه، مكرمههاً 

نه مقتول، اكرمههه العزيههز، ووصههل، ونصهه  العزيز، ولما حضر عند العزيز، وهو ال يَك ا

له الخيهام، واعهاو اليهه ما نه  لههه، ورجههك بههه الههى مصههر، فجعلههه اوههس ودمههه وحجابههه". 

ويستطرو إبن ولدون حدي ه قالال " وكان مفر  بن الجراح امير بنهه" طهه"ء، وسههالر العههر  

هههز العزيههز بار  فلسطين، قد ك رر جموعه، وقويت شوكته، وعائ ف" البالو ووربها، فج 

العساكر لحربه، مك قالده بلتكين الترك"، فسار الى الرملههة، واجتمههك اليههه العههر ، مههن قههي  

وغيرهم ولق" إبن الجراح، وقد اكمن لهم بلتكين من ورالهم فههانهزم، ومضههى الههى انطاكيههة، 

وصاوف ورو  ملك الروم مههن القسههطنطينية الههى بههالو الَههام، فخههاف إبههن   .فاجاره صاحبها

 "[ ..، وكات  بكجور مولهى سيهف الدولهة وعاملهه، على حمس ولجا اليه فاجارهالجراح

 

وممن كان يدع" الربوبية واإللهية الحاكم العبيدي حي  قال عنه الههذهب" : ] " اإلسههماعيل" ، 

 .)هامش(  ( [ . 173/  15الزنديي ، المدع" الربوبية " . " السير " )  

فتاوق ابن جبههرين الههذي حههرم نصههرة أوالو اإلمههام علهه" وهنا واعح أن هذه الفتاوق كانت ك

. يقههل ابههن تيمههة المرجههك والسيدة فاطمة الزهراء )ع( قالالً ب ن حههز  هللا ال يجههوز نصههرته  

 الصهيون" ااصل" ف" هذه الفتاوق :

وهههؤالء المههدعون للبههاطن ال يوجبههون هههذه العبههاوار وال يحرمههون هههذه المحرمههار بههل :] 

، وغيههر ذلههك مههن  ، ونكههاح اامهههار والبنههار ظهههر منههها ومهها بطههنيستحلون الفههواحش مهها  

، فمههن يكههون هكههذا كيههف يكههون  ، ومعلوم أن هؤالء أكفههر مههن اليهههوو والنصههارق المنكرار

 )هامش( [ . 4/276الفتاوق الكبرق    - معصوما

 .)هامش(
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" الكامههل وروو تلميذه نف  ااكذوبة كما هو واعح الذهب" لم ابن االير بههالطبك نقههالً عنههه فهه 

 )هامش(: ] أن الفاطميين يبيحون نكاح اامهار وااووار [ .   28و 8 

 

 وهنا السؤال لصالح من كلب السق  اللالح ىقى الخق  الجاهل ومتى يتنقم الجب ء:

 

يقول ابن االير ف" مواعك أورق من كتابههه عههن المعههز لههدين هللا الفههاطم" : ] كههان فاعههالً 

اً علههى منههها  أبيههه مههن حسههن السههيرة وإنصههاف الرعيههة وسههتر عالمههاً جههواواً شههجاعاً جاريهه 

مايدعون إليه إال عن الخاصة لم أظهره وأمر الدعاة بإظهاره إال أنه لم يخر  إلى حد يذم بههه 

 [ . .)هامش(665-664و 8الكامل   –

 وهنا هل هذه صفار وأوالق ناكح" اامهار و!.

 اح أم كان سراً و!!!.وهل هؤالء أشهدوا المجتمك والرعية على هذا النك

ولو كان سراً كيف اطلعوا عليه هل باعتراف أحدهم أم بوقالك شاهدوها هههم علههيهم لعههالن هللا 

 المتتالية إلى يوم الدين وو . اننا وجدنا أن كت  التاريخ واوية من م ل هذا الكالم فعلياً .

 

 من كتببم ننرفبم  :

 

 اإلس م ىند الفا ميين :

 

كتابهم الذي يمالل البخاري عند السنة وهو وعالم اإلسالم للقاع" النعمان" يروي الفاطميين ب 

:] عن اإلمام الباقر ابن علهه" زيههن العابههدين أنههه قههال بنههى اإلسههالم علههى سههبك الواليههة وهههى 

الجهههاو   -الصههوم الحههز-الزكههاة–الصالة  -الطهارة–افضلها وبها وبالول" يوصل إلى معرفتها  

[. 2و1وعههالم اإلسههالم   –وال يقبههل هللا تعههالى عمههالً إال بههه  فهههذه وعههالم اإلسههالم نههذكرها

 )هامش(

والسؤال هنا هل هذا الكالم بدعة أم ف" كت  السنة ما يوافي ذلههك وشههاهد علههى صههحته إليههك 

 أو" الكريم بالمفاجئة هنا:

[ أحمد  مسند  بهامش  العمال  كنز  منتخ   بكتابه  الهندي  المتق"  أن روق  قال    عن   : قال 

أتان" جبريل فقال يا محمد اإلسالم عَرة أسهم ووا  من  صلى هللا عليه وآله :  رسول هللا  

إله إال هللا، وال ان" الصالة وه" الطهرة، وال ال  الزكاة وه"   أولها شهاوة أن ال   .السهم له

والرابك الَريعة، الفطرة،  وهو  الحز  والخام   الجنة،  وهو  الجهاو وهو   الصوم  والساوس 

اامر(عروةال  -ن  )الغزوة   والسابك  من ،  وال امن  الوفاء،  وهو  عن    ووبالمعروف  النه" 

أبو نعيم    - وه" االفة، والعاشر الطاعة وه" العصمة  المنكر وهو الحجة، والتاسك الجماعة 

طريي إسحاق الدبري عن   محمد بن أحمد العجل" ف" فوالده والرافع" ف" تاريخ قزوين من 

ط وار 36و  1المنتخ  هامش مسند أحمد    - .وة عن أن عبد الرزاق عن معمر عن قتا

 .)هامش( الفكر[ .  

وهنا السؤال لعلماء الخوار  رأس الحربة الصهيونية ألي  هى نف  معان" الحدي  الوارو  

 ف" المذه  اإلسماعيل" الفاطم" . 
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 اإليمان ىند الفا ميين من كتاببم دىايم اإلس م :  

 

ول القاع" النعمان" روينا عن جعفر ابن محمد أنه قال: اإليمههان ] اإليمان عند الفاطميين : يق

وعههالم اإلسههالم  –قول باللسان واعتقاو بالجنان وعمههل بااركههان وهههذا الههذي ال يصههح غيههره 

 [ . )هامش(3و -1 

ألي  هذا الحدي  هو نفسه المروي عند السنة قال رسول هللا صلى هللا عليه وآلههه " اإليمههان  

فصههل  1منتخهه  كنههز العمههال هههامش المسههند   –قرينههان الينفصههالن "  واإلسههالم أوههوان 

 اإليمان[ .)هامش(

اإليمههان اعتقههاو بالجنههان وألي  هو أيضاً قول اإلمههام أبههو حنيفههة صههاح  المههذه  الحنفهه" "  

كتهها  الفقههه ااكبههر ونقلههه   - واإلقههرار وحههده ال يكههون إيمانهها بااركههان وقول باللسان وعمل

 .)هامش( . [  306لطحاوية و صاح  شرح العقيدة ا

وهنا السؤال ماوامت أصول اإليمان واإلسالم والدين  بين اامههة واحههدة فلههم الطعههن فهه" أمههة 

ب كملها انها تولت أهل بيت النب" عليهم السالم  ف" كل زمههن أهههو العههداء المضههمر البههاطن" 

 ى اآلن .  لرسول هللا صلى هللا عليه وآله  وذريته وف" كل زمن  بحجة مختلفة حت 

 

 فقد كانت فاطمة مت ولة  ت والً واطئاً على أب" بكر ف" قضية فدك فصدقنا ذلك بكل بالهة  

وكان معاوية محقاً ف" حربه لعل" طال  المحار  من أجل الرآسة كما قال إمامهم ابن تيميههة 

 وهذه لم نصدقها 

هللا فهه" أرعههه كمهها قههال وكان يزيد محقاً ف" قتله الحسين عليه السالم انه ور  على وليفههة  

 ابن تيميه لعنه هللا وهنا جاء بها عريضة  

والفاطميين أصولهم مجههوس ويهههوو وهههم بهههذا الخلههي الرفيههك أتريههدون أن تتهههوو اامههة لمهها 

 تكتَف حسن ولي الفاطميين وحضارتهم الت" ما بلغتها أمة حتى اآلن .

 تعههالى نصههره علههى الصهههيونية وهل اإلمام  الخمين" أيضاً حاربتموه لنف  السههب   وان هللا 

 العالمية ب كملها ومعها وعم صهيونية ااغيار ) حمير بن" إسراليل الموطئة للركو ( .

 

تعالى نصره على الصهاينة وهل هذا العداء ان هللا    حز  هللا    عدوأويراً عدالهم المفضوح  

 حرمتم الدعاء له ألناء قتل الصهاينة اهل لبنان .

عداءاً مبطناً هلل تعالى ورسوله صلى هللا عليه وآلههه وباسههم اإلسههالم يهههدم آل ال   وهللا ماهذا إ  

فهه" العههراق بالمفخخههار وبالفتههاوق الممتههدة مههن واوههل الحجههاز اتبههاعهم سههعوو المقدسههار 

بالخههار  وكههذلك  يهههدم الصهههاينة بيههور هللا وأولههها بيههت المقههدس  ومسههاجد هللا تعههالى فهه" 

سههطينيين والمصههريين والعههراقيين وهههؤالء يقتلههون المسههلمين  فهه" فلسطين اليهوو يقتلون الفل

 البحرين .

 

أن عدالهم لرسول هللا )صلى هللا عليه وآله( وذريته عداءاً محكماً متوارلاً منههذ طههرو رسههول  

هللا صلى هللا عليه وآله اليهوو وأجالهم عن حصونهم  لما حاولوا قتله عدة مرار  إنه الحلههف 

لذي نهض يوم ااحزا  للقضاء على هذا الدين من قريش ااولههى واآلن الصهيون" القرش" ا

التاريخ يعيد نفسه ولكن باسم الدين يهههدمون الههدين وبواسههطة رجههال الههدين المنههافقين أي أننهها 
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أمام هجمة الدجال ااوير المدعوم من قريش اآلوههرة التهه" وعهها عليههها المصههطفى صههلى هللا 

أذقت أول قريش نكاالً ف ذق آورها نواالً ..... الحههدي  فههاللهم  عليه وآله حينما قال " اللهم كما

 آمين يار  العالمين 

 

 :  )أوالً ( : الوفاء لألمة اإلس مية باخت ف ملاهببا ىند الفا ميين

 

 رفض الفاطميين للعمالة والخيانة ل مة العربية واإلسالمية:

ميين و الدولههة البييزنطيههة ف رسههل  ] الَدة المستنصرية كانت هناك عالقار حسنه  بين الفههاط

 –ألههف أرو   400المستنصر باامبراطور قسههطنطين ليمههده بههالغالل فوافههي علههى إمههداوه  

ولكنه توفى قبل تنفيذ المتفي عليه بينهمهها وولفتههه الملكههة تيههووور والتهه"   1وطط المقريزي  

جقة فههرفض بههل وافقت على الصفقة ولكن بَرط أن يمدها بالجند لمعاونتها على حر  السال

وأرسههل أسههاطيله  لمحاربتههها فهه" ميههاه الَههام )طههرابل  وصههيدا( فانتصههر المصههريون أول 

 – 408موسوعة السههيد حسههن اامههين و –المعارك لمانهزم  الجيش ولم يستمر ف" الحر  

 حرف الفاء) فاطميين( [ . .)هامش(

 

 (استياثة ارمويين بالروم عد الفا ميين :1)

 

ف" ااندل  بالروم على الفاطميين ف" المغر  فس ل المعز لدين هللا  ] استعان اامويون   

مستَاريه فقالوا نهاون الروم ونقاتل اامويون فقال : معاذ هللا! ما كنت باولا إال بمن  

نَافلقلينَ ﴿بدأ هللا عز وجل به، قال تبارك وتعالى   دل ال  نفواَر َوال من ا  يَ ﴿وقال    ﴾يَا أَيَُّبا النوبليُّ َ اهل

َن ال  نفوارل  يَن يَقنونَ نم مهل يَن آَمننوا  قَاتلقنوا  الولل المجال  والمسايرار،    -فهم أقر  إلينا    ﴾أَيَُّبا الولل

 )هامش(  [ . ، تحقيي محمد اليعالوي154للقاع" النعمان، و

 

 ( استياثة سي  الدولة الحمداني بالروم عد الفا ميين خيانة لقدين وارمة اإلس مية:2)

 

] ف" زمن العزيز باهلل يسير الجيو  لحلهه  فيسههتنجد أبههو الفضههالل سههيف الدولههة الحمههدان"  

بالروم وهى المرة ال انية الت" يفعلون فيها هذا الفعل فينجدهم القالد بسيل ملك الروم بخمسههين 

ألف فهجم عليهم القالد منجوتكين بنهر العاص" قبل أن يلتقوا بلؤلؤ قالد الجههيش الحمههدان" لههم 

رها الجيش المصري لاللة شهور لم عاووا مراسلة ملك الههروم للمههرة ال ال ههة وقههالوا لههه حص

 [ . .)هامش( 90-89و 9الكامل   –حل  إذا وقعت أوذر أنطاكية  

 

] وور  إليه أبو الفضالل الحمدان" والقالههد لؤلههؤ ورحههل بسههيل قالههد الههروم إلههى الَههام ففههتح 

نت مصرية وقتئٍذ فنازلها فامتنعت عليه ف قام حمس وشيراز ونهبهما وسار إلى طرابل  وكا

نيف وأربعين يوماً فلما أي  عاو إلى بالو الروم ولما بلغ الخبههر العزيههز بههاهلل الفههاطم" عظههم 

عليه اامر فتاوق بجهههاو الههروم وفهه" الطريههي عنههد بلبههي  فاجئتههه أمههرا  النقههرس وغيههره 

 [ . .)هامش( 116و   9الكامل   –ف وركه المور  
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[ وااعمههال بخواتيمههها كمهها قههال  -ز باهلل يمور وهو ف" طريقه لغههزو الههروم ببلبههي  ] العزي 

صلى هللا عليه وآله فهل هذا يستوي   :] سعد الدولة الحمدان" الذي مار وهو يجههامك امههرأة 

 [ . .)هامش(88و 9الكامل   –على صدرها 

 9الكامههل   –أم يستوي ب مير جرجان الذي مار وهو يجههامك بعههض حظايههاه علههى صههدرها 

 [ .  .)هامش(   29و  

] وقههد اسههتعان الحمههدانيين بمنجههوتكين قالههد الههروم للمههرة الرابعههة والخامسههة لغههزو مصههر 

 [ . .)هامش( 120-118و   9الكامل    –والفاطميين  

 

وهنا قارن بين فعل الفاطميين الذن رفضوا العمالة وويانة اامة بهههؤالء وحتههى أحههدائ نهههر 

مروراً بخيانة آل سعوو والوهابية وعمالة أك ر حكام العر  الخونههة   2007البارو بلبنان عام  

 الذين أوولوا الروم ببالونا إال من رحم رب" وقليل ماهم نس ل هللا تعالى لهم النصرة وال بار . 

 

 )ثانياً( :النفو والتسامح ىند الفا ميين أحد من أسباب روال دولتبم كما سترن :

 

 كتب أىدايبم  ) والفضل ماشبدت ب  ارىداء( :  النفو ىند الفا ميين من

 

يقول ابن االير عن المعز لدين هللا الفههاطم" رحمههه هللا : ]" كههان بمصههر شههاعر إسههمه  (1)

الحسن ابن بَر ك ير الهجاء فهجا يعقو  ابن كل  وزير المعههز فَههكاه للعزيههز وفهه" الَههعر 

الهجاء فَاركن" ف" العفههو عنههه لههم هجاء للعزيز باهلل أيضاً فقال له هذا ش"ء اشتركنا فيه ف" 

هجا الفضل القالد فَكاه للعزيز أيضاً فامتعض وقال اعف عنه لههم هجهها العزيههز مههرة أوههرق 

ف مر بالقبض عليه وحبسه لم أمههر بههإطالق سههراحه وإذا بههالوزير يههدبر للَههاعر فقتلههه فوجههد 

ل البههن تههاريخ مختصههر الههدو   -118-117و  9الكامههل    –العزيز رأسه مقطوعاً فاغتم لههه  

 [ . .)هامش(178و  -هه 685العبري تسنة

 

 مقحو ة هامة :

 

تجد الوزير يَتك" رجالً من عامههة الَههع   كههدليل علههى عدلههه بههين الرعيههة حاكمههاً ومحكومههاً  -

 وعدم إطالقه العنان للوالة بالسرقة البطش كما هو الحال عند كل الدول من قبله .

اوراً وال يكون إال مك رجههال أهههل بيههت النبههوة عفوه عن الَاعر عدة مرار وهذا ال يحدئ إال ن  -

فقط وهذا من آلار إذها  الرج  عن  جدهم رسول هللا صههلى هللا عليههه وأبههيهم علهه" وأمهههم 

 فاطمة سالم هللا عليهم .

 

الكامههل  –هههه بقيههاوة سههيف الولههة الحمههدان" 333] الدولة الحمدانية نَ ر ف" حل  سنة   (2)

 [. .)هامش(445و 8 

هه قتل 357[ . ] وف" سنة  485و  8الكامل    -هه  339الروم سنة    ] وغزا هذا الرجل (3)

[ . صههاح  البطههوالر فهه" حههربهم 588و  8   –أبو المعال" ابن أوته أب" فراس الحمدان"  
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الكامههل  -هههه 358مك الروم ] وكان القدر عد أبو المعال" لقتله ابن أوته فزالت وولههتهم سههنة 

 [ . .)هامش( 8 

دولههة الفاطميههة حبههاً للزعامههة وفلمهها زالههت وولههتهم هربههوا ورفضوا الدوول ف" والية ال (4)

لمصر وكان من المفتر  قتلهم كما ف" القانون ااموي أو القههانون الههدول" كمقههاتلين للدولههة 

وتصفيتهم ولكننا نجد أن الفاطميين عفوا عنهم بعد هروبهم لمصر ولكنهم فعلوا بها من الفههتن 

وتسههامحهم علههى الههرغم ممهها فعلههوه  وقههدومهم ماال يصدقه عقل فقههد طمعههوا فهه" شههدةعفوهم  

لمصر كالجئين  إال أن احدهم : ]أن اقتطك أحدهم اإلسكندرية لم هزموا جيَاً كبيههراً حههاربوا 

 [  . .)هامش(82و 10الكامل   -به جنوو  المستنصر فيما بعد راح عحيتها اآلالف  

 

هههه ] 543مرةأوههرة سههنة  والواعح هنا أن المستنصر قد  عفا عنهم وذلك انهههم لههاروا عليههه

هه لاروا عليه لانية ) أي ف" عهد عهههد المستنصههر بههاهلل( 543يقول ابن االير : أنهم ف" سنة  

 [ . .)هامش( 578و 9الكامل   –حتى انهزموا بالبحيرة وكان جيَهم عدة آالف 

وكان هذا سبباً من أسبا  زوال وولتهم وععفعها بالداول أعههف إلههى ذلههك ] ظهههور وولههة   

هه واشتداو شوكتهم بواسطة أبو يزيههد الخههاري مههن زناتههه  وكههان مههذهبهم 333خوار  سنة  ال

 [ . .)هامش(441-422و – 8الكامل   –تكفير الدولة واستباحة أموالهم وومالهم  

  

هههه صههالحهم 411( ] بعههد حههر  زناتههة وكتامههة مههك جههيش الظههاهر إلعههزاز ويههن هللا سههنة3)

الكامههل   –فهجموا على القيروان وزناتة وباجة والمهدية  وواصلهم لم انقلبوا عليه مرة أورق  

 [ . .)هامش( 569& 568&  355&  340& 319و 9البن االير  

وهنا أيضاً وفقاً للقوانين وااعراف بين الحكام  كان من المفتههر  كمهها نقههرأ ونَههاهد إبههاوة  

 عامتهم ولي  العفو لي وروا على الدولة مرة أورق .  

المذه  اآلور كقصة القالد البساسيري الفاطم" ووووله الكوفههة   وكان على النقيض أصحا 

هههه ووطهه    450هه  يقول ابههن االيههر : ] وووههل القالههد البساسههيري الكوفههة سههنة    450سنة  

بجامك المنصور للمستنصر العلوي صاح  مصر ف ذن بحهه" علههى ويههر العمههل ويقههول ابههن 

الكامههل   -س ولم يتعص  لمذه  بعينهههاالير أنه رفعت الرايار المصرية وأجزل العطاء للنا

 [ ولكنه يقول أيضاً :643-641 -640و 9 

] ولكن السلجوقيين أبوا ذلك منه فقاتلوه حتى قتلوه وصههلبوه علههى فنههارة وطيههف بههه وصههل  

 [ . .)هامش(649-648و 9  –قبالة با  نوب"  

 

ستجد أنها فتههاوق ابههن وهنا السؤال ماذا فعل ليقتل هذه القتلة بعدأن أجزل لهم العطاء  إبح    

تيمية وزماللة وتالمذته و رجال الدين وههوار  كههل عصههر رأس حربههة الصهههيونية العالميههة 

بقل  الدولة اإلسالمية الذين يتمسكون والماً ب ن ح   رسول هللا وأهههل بيتههه مههن الولنيههة فههإذا  

أعظههم راجعت فتههاواهم سههتجدهم  يفتههون بهههذه اإلفتههاءار وأن قتههل شههيعتهم وأنصههارهم  مههن 

القربار لواباُ عند هللا ويمكههن ايهه  باحهه  لمههواقعهم علههى شههبكة اانترنههت أن يقههرأ ذلههك أو 

 بالرجوع لكتبهم الت" يزعمون أنها من سلف صالح وهل الصالح يكذ  على اامة و .

 

 يورد ابن ارثير قصة ىن مخاري الفا ميين : (4)
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ووا عليه هذا جزاء من يحهه  أبهه" أعداء أهل البيت  أنهم طافوا برجل مغرب" وشهروا به ونا

 [  .178و 9الكامل   –بكر وعمر  

وإن كان ذلك وط  ولكن أنظر هنا ف" هذه الواقعة لتعلم  ماذا يفعل من يزعمههون أنهههم أهههل  

 سنة ويعملون بما يوافي الَرع الكريم  :

ز الههدين يورو ابن االير فيما فعله أنصار أب" بكر وعمر مههن كتابههه الكامههل : ] "أن القالههد عهه 

ابن مسعوو وول الموصل فسئل عن أحوال الباطنية )اإلسماعيلية( وعن أوبههارهم فقيههل إنهههم 

يجالسون إسكاف" بدر  إليا ف حضره ووعههدوا باإلحسههان إن اعتههرف فلههم يفهه" فهههدوه بالقتههل 

من سنين فلم يتمكنوا منة )أق من إوواله ف" وعههوتهم( ف مسههكو فقطعههوا   إلي فقال إنهم ورووا  

[ . 635-634و 10الكامههل  البههن االيههر    -جلههة وزكههره ورجمههوه بالحجههارةيههده ور

 .)هامش(

 أنظر إلى فعل الطرفين وععهما على ميزان العقل إن كان لديك عقل أيها المسلم و. 

 

 التسامح والحرية الدينية :  (5)

 

وهنا سنذكر إن شههاء هللا شهه"ء مههن تسههامحهم وعههدلهم لكههل المههذاه  والههديانار، ] فهه" عههام 

هه رأق السنيون ف" مصر أن الَيعة يحتفلون بعيههد الغههدير فهه راووا االحتفههال بعيههد لهههم 362

من ذي الحجة هو يوم وول الرسول صلى هللا عليه وآلههه وسههلم  26نكاية ف" الَيعة فقالوا أن 

غار لور مك أب" بكر فاتخذوه عيداً وبالغوا ف" إظهار الزينار ونص  القبا  فوجههدوا متسههك 

لتهم القيام بذلك ونفهه  الوعههك بالنسههبة ل قبههاط كههانوا يحتفلههون بكههل أعيههاوهم من الحرية وو 

الدعوة بحريههة العبههاوة بسههجل تضههمن المبههدأ وتو  الحاكم ب مر هللا     [8]كالنيروز وما سواه

الليبرال" الحر القالل : )لكل مجتهد ف" وينه اجتهاوه، وإلى ربههه معههاوه، وعنههده كتابههه وعليههه 

 )هامش(  هانز هالم، الفاطميون وتقاليدهم ف" التعليم[.  -حسابه(  

 

بمصههر وبههالو ] وجعل المالكية يدرسههون مههذهبهم بههدار الحكمههة، وعههين فهه" رلاسههة القضههاء 

هه. 411هه إلى سنة  405الخالفة سنياً، وهو أبن أب" العوام، الذي أستمر ف" القضاء من سنة  

وحينما قال الناس: "أنه لي  على مذهبك"، قال : "هو لقة م مون مصههري عههارف بالقضههاء 

وب هل البلد، وما ف" المصريين من يصلح لهذا اامههر غيههره" وكههذلك اشههتهر عصههره بتههول" 

عبد المنعم الماجد، الحاكم ب مر هللا الخليفة المفترق عليههه،    -من قبل مالكية وشافعية.  القضاء  

 )هامش(  [ . 87-86و  

] ومنك س  أعداء مذهبه ولم يعامل أعداله بالم ل الذين كانوا يسبون علياً من على منههابرهم، 

صههر، لههم يلعههن سيما العباسيون ف" العراق، واامويههون فهه" اانههدل . فحينمهها جههاء المعههز لم

أميههر اعنيه، وانما كت  على سالر اامههاكن بمههدن مصههر ))ويههر النههاس بعههد رسههول هللا 

سههجل فهه" شهههر المؤمنين عل" بههن أبهه" طالهه  عليههه السههالم(( وأصههدر الحههاكم بهه مر هللا  

هه، وها هو نصه: "بسم هللا الرحمن الرحيم مههن عبههد هللا ووليههه أبهه" علهه" 398رمضان سنة  

الحاكم ب مر هللا أمير المؤمنين، إلى كل حاعر وباو. أما بعد فإن أميههر المههؤمنين يتلههو علههيكم 

ينل ﴿المبين،    أية من كتا  هللا  َراَه فلي الدهل مضى أم  بما فيههه، وجههاء اليههوم بمهها يقتضههيه.   ﴾الَ إلك 

http://www.okhdood.com/?act=artc&id=13#a8
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الصالح واإلصالح بين الناس أصلح، والفساو واإلفساو بينهم مستقبحز إال من شهد الَهاوتين 

أحي أن تنفك له عروة، وال توهن له قوة. بح" على وير العمل يههؤذن المؤذنههون وال يؤذنههون 

ن ويربك المربعون ف" الصالة على الجنالز وال يعتر  أهههل الرؤيههة فيمهها ويخم  المخمسو 

هم عليه صالمون، ويَتم السلف وال يبغ" الخلف. تلك أمة قد ولههت لههها مهها كسههبت ولكههم مهها 

كسبتم، وال تس لون عما كانوا يعملههون. معَههر المههؤمنين، نحههن االمههة، وأنههتم اامههة، علههيكم 

ديتم، إلى هللا مههرجعكم جميعههاً، فينبههئكم بمهها كنههتم تعلمههون. أنفسكم، ال يضركم من عل إذا اهت 

عبههد المههنعم   - والحمد هلل ر  العالمين، وصلواته على رسوله سههيدنا محمههد وآلههه ااكههرمين"

 .)هامش( [ .88-87الماجد، الحاكم ب مر هللا الخليفة المفترق عليه، و  

 

 )ثالثاً( : ىدل المبدي الفا مي :

 

تاريخه : ]  أن أهل صقلية ورجوا على الخليفة المهههدي الفههاطم" وقتلههوا يذكر ابن االير ف"  

حسن ابن حسين الذي أطلي عليه ابن االير ابن ونزير لتبغههيض النههاس فيههه( فههتمكن الخليفههة 

و   8الكامههل    –المهدي من قاتل حسن ابن حسين وإسمه ابن مره  فقتله على قبر القتيههل  

 [ . .)هامش(71-72

 

لمقارنة بين هذا العمههل وفعههل أيههاً مههن حكههام أي عصههر ففهه" حالههة مقتههل وهنا البد من ا -

عامل الخليفة ف" أي بلد وف" أي عصههر ومصههر فالبههد مههن التنكيههل بكههل أهلههها وههههذه سههنة 

 الظالمين فهل فعل الفاطميين ذلك و!.

 

 )رابناً( : رهد الخقيفة المستنصر الفا مي :

 

وههدم  3مستنصههر العلههوي وجههده اليملههك إال ] لمهها أرسههل ناصههر الدولههة الحمههدان" رسههوله لل

وحصيرة فبكى رسوله على الخليفة العلوي الفاطم"  وعاو للقاهرة فحكم فيها وأذل السههلطان 

العلوي وأصحابه والذي حمله على ذلك أنه كان يظهر التسنن للمغاربة فنصروه ومار ك يههر 

 [ .   86و 10الكامل   –من أوالوه جوعاً  

هللا تعالى قد سلط التههرك عليههه فقتلههوه ووفههاً منههه يقههول ابههن االيههر : ]   ولهذا الظلم  ستجد أن

و  10هههه الكامههل  465وسلط هللا الترك على ناصر الدولة بعد ذلك فقتلوه ووفههاً منههه سههنة 

 [ .)هامش(86-87

وذلك انه فعل مافعل ب بو فراس الحمدان" وغدره ب ويه وقتله يقول ابههن االيههر :] وكههان قههد 

 [ . .)هامش(104-103الكامل  –وك  الدولة الحمدان" أيضاً فخافه الترك وقتلوه  قتل أويه ك

 

 )خامساً( : غض المنو لدين هللا  لبصره وشبامت  :

 

] يقول ابن االير ف" حاولة ورو  أهل القيروان عن طاعة المعههز فوجههه إلههيهم ابههراهيم ابههن 

أن يجمههك ماكههان للمحههاربين مههن   أغل  فلما ناوق باامان لغيرالمحار  رجك ك يرمنهم وأمر

السالح واالموال والنساء فاجتمك إليه جواري ك يرة لهن مقداو ح  مههن الجمههال فسهه ل عمههن 
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كانت تكلفهن فههذكر لههه امههراة صههالحة فاحضههرها وأحسههن إليههها وأمربحفظههها وأمههرلهن بمهها 

 [ . .)هامش( 47-45و   8الكامل   –يصلحهن ولم ينظر إلى واحدة  منهن  

 ال :وهنا السؤ 

 هل هذه أوالق  ناكح" اامهار و.  - 

هل يتساوو بما فعلههه اامويههون بنسههاء رسههول هللا  الههذين أوههذوهن سههبايا حاسههرار الههرأس   -

 يطوفون بهم البلدان حتى وصلوا ومَي وهن حاسرار و .

 

 سقو  الدولة الفا مية بين فتاون النقماء وسي  الح ام :

 

ق المنافقين ان اامة تظنها من عند هللا وما هى من عنههد على أهل البيت أن ال يستهينوا بفتاو 

هللا ويقولون على هللا الكذ  وهههم يعلمههون تمامههاً كمهها قههال تعههالى } وإن مههنهم لفريقههاً يلههوون 

ألسنتم بالكتا  لتحسبوه من الكتا  وماهو من الكتا  ويقولون هو مههن عنههد هللا ومهها هههو مههن 

آل عمههران{ وهههذا تمههام مهها فعلتههه أمههة بنهه"   –يعلمههون    عند هللا ويقولون على هللا الكذ  وهم

إسراليل وتكرره أمتنا اننا أشبه اامم بهم كما قال صههلى هللا عليههه وآلههه : " أنههتم أشههبه اامههم 

ببن" إسراليل " وهذه الفتاوق تقك بيد الحكام فيسههتخدمونها فهه" بسههط سههلطانهم وال شهه ن لهههم 

ف" صراع البَههرية منههذ ولقههت وإلههى اآلن مههروراً بالقرآق وال الدين  وهذا هو مربط الفرس 

بفترار بع ة اانبياء والوصيين ومن رفض منهم قتلوه أو قاتلوه وهذا ما حدئ مك رسههول هللا 

صلى هللا عليه وآل بيته عليهم السالم وحتى فتوق ابههن جبههرين عههد حههز  هللا وفتههوق لجنههة 

الفاطميههة مؤسسههها يهههووي وإن وقعههت الفتوق الت" رووا بها على الرلي  القذاف" ب ن الدولة  

هذه الفتاوق بيد جهالء فسيفجرون أنفسهم وسط المساجد وبين جموع المصههلين منههذ أن قتلههوا 

أمير المؤمنين عل") عليه السالم(  إلى أن فجروا مسجدي العسههكريين بههالعراق وهههذه سههنتهم  

 والبقية ست ر إن تركهم حكام المسلمون وعلماؤهم:

 

 :   ن وغدره بالفا ميين خيانة ص ح الدي

 

 وياليت الناعد ما استياا ب   

 

 خيانت  لقخقيفة الفا مي الناعد :  -أوالً 

 

عام   )ف"   [  : اامين  حسن  السيد  )الفاطمية(  564يقول  مصر  يهدوون  الصليبيون  كان  هه 

لي  هنا مكان سرو   قبل ذلك ف" أحدائ  أن وبروا أحوالها  بعد  للولو  عليها،  ويتحفزون 

لك افة   تفاصيلها، الصليبيين،  بمدافعة  لمصر  قبل  ال  أن  )العاعد(،  الفاطم"  الخليفة  فرأق 

بينه   ما  فتناسى  أبرز صورها،  على  وطنيته  فتجلّت  المصرية،  القوق  على  وتفوقها  قواهم 

له   بيتوه  له من عداوة، وأغضى عما طالما  ما يحملونه  أوتار، وتجاهل  وبين اآلورين من 

االستنجاو بالقوق اإلسالمية وار  مصر، مهما كان ف" هذا  واسرته من تآمر، وصمم على  

 االستنجاو من مخاطر عليه وعلى أسرته. 
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الدين زنك"،   بن عماو  الدين محموو  نور  وفيها  الَام،  ف"  إليه ه"  القوق  أقر   أن  ورأق 

وكان الصليبيون زحفوا على عسقالن، حتى وصلوا إلى بلبي  فاحتلوها وفتكوا ب هلها، لم  

القاهرة وحاصروها، فتقرر إحراق مدينة الفسطاط المتصلة بالقاهرة، ووفاً عليها    مَوا إلى

من الصليبيين، ف حرقت وظلت النار تعمل فيها أربعة وومسين يوماً، ولعوامل عديدة، فك  

فكرر   الخطر مازال جالماً،  ولكن  أتوا،  القاهرة وعاووا من حي   الحصار عن  الصليبيون 

ا بنور  االستنجاو  )هذه العاعد   : له  وقال  النساء  شعور  االستنجاو  كت   ف"  وأرسل  لدين، 

الفرنز( من  لتنقذهّن  بك  يستغ ن  قصري  من  نسال"  بين    -شعور  اايوب"  الدين  صالح 

اامين و   للسيد حسن  والصليبيين(  والفاطميين  )184العباسيين  ف"    ،  )الروعتين  انظر 

، لعبد  1962وما بعدها من طبعة    391أوبار الدولتين(، القسم ال ان" من الجزء ااول و  

 .)هامش(   الرحمن بن إسماعيل المقدس"، المعروف ب ب" شامة [ .

، بل بذل له لل  بالو مصر، وأن يكون قالد النجدة مقيماً عنده ف" عسكره، وأن   ] ولم يكتفف

ال ل  الذي لنور الدين . فقرر نور الدين تلبية الطل ، ف رسل حملة مؤلفة  يقطعه وارجاً عن  

من لمانية آالف فارس، بقياوة أسد الدين شيركوه، ومعه ابن أويه صالح الدين، ... وجاءر  

الحملة إلى مصر حي  لقيت ترحيباً وابتهاجاً، وفعل العاعد أك ر من الترحي ، ف ناط الحكم  

له وزيراً له، ولكنه لم يلب  ف" الوزارة إالّ شهرين وومسة أيام، لم  ب سد الدين شيركوه وجع

توف" فج ة، وتطلك إلى الوزارة بضعة رجال من قواو الجيش الذي قدم مك أسد الدين، وكان  

التزاحم بينهم شديداً، ولكن العاعد آلر عليهم جميعاً صالح الدين.يقول أبو شامة ف" كتابه  

الخليف )ف رسل  قصره )الروعتين(:  إلى  بالحضور  ف مره  الدين،  صالح  إلى  )العاعد(  ة 

[  185  -184السيد حسن اامين )مصدر سابي( و    -ليخلك عليه الوزارة ويوليه بعد عّمه(  

 .)هامش(  .

وهكذا أمدّ الخليفة )العاعد( وزيره صالح الدين بالقوة، ووعك ف" يده أسبابها، ومّكن له  

الصليبيين إذا حاولوا إعاوة الكّرة على مصر، لم للهجوم  ف" الحكم، استعداواً للدفاع ف" وجه 

عليهم فيما احتلوه من بالو، وقد صّح ما توقعه )العاعد(، فقد وصل الصليبيون ف" ربيك  

 هه.565ااول سنة 

 550يقول المقريزي: ] )فخرجت العساكر من القاهرة، وقد بلغت النفقة عليها زياوة على 

ة ومسة وومسين يوماً، وكانت صعبة شديدة ...إلى أن رحل  ألف وينار، ف قامت الحر  مد

الصليبيون عن ومياط ...، يضيف المقريزي: )وكان صالح الدين يقول ما رأيت أكرم من  

العاعد، أرسل إلّ" مدة إقامة الفرنز على ومياط ألف ألف وينار، سوق ما أرسله إلّ" من  

 مش( .)ها [.215و  1وطط المقريزي     -ال يا  وغيرها(  

ويقول يحيى بن أب" ط" الحلب"، ف" كتابه الذي ألفه ف" سيرة صالح الدين، واصفاً المدق 

الذي بلغته محبة العاعد لصالح الدين: ] )وبلغ من محبته له، أنه كان يدول إلى القصر 

راكباً، فإذا حصل عنده أقام معه ف" قصره اليوم والعَرة، ال يُعلَُم أين مقّره... وحّكمه ف"  

ه وبالوه، فحسده من كان معه بالديار المصرية من اامراء الَامية، لم إنهم فارقوه  مال

 .)هامش(  [ .168 -167السيد حسن اامين )مصدر سابي( و  -وصاروا إلى الَام( 

] ويقول صاح  كتا  )الروعتين(: )إن العاعد أح  صالح الدين محبة عظيمة(، ويقول  

ح الدين الوزارة، مال إليه العاعد وحّكمه ف" ماله  عنه ف" مكان آور، أنه لما تولى صال

[. ] ولم يترك )العاعد( وسيلة تَيد بصالح الدين،  186المصدر السابي و  -وبالوه( 

http://www.14masom.com/hkaek-mn-tareek/15.htm#1
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وترفك من ش نه وتزيد ف" تكريمه إالّ اتّبعها، من ذلك أنه لما ارتحل )نجم الدين أيو ( والد 

قاهرة، رك  العاعد بنفسه الستقباله  صالح الدين إلى مصر ب هله وجماعته، وسار إلى ال

والترحي  به، وولك العاعد عليه ولقّبه )الملك اافضل(، وحمل إليه من القصر االطاف 

المصدر السابي و   -والتحف والهدايا، كما يقول ابن أب" ط" ف" كتابه السابي الذكر 

 .)هامش(  [.168

 

ق وكيف  وبالوهو..  ماله  ف"  الدين  صالح  ولفه  تُرق  وأريحيته  فكيف  كرمه  الدين  نجم  ابل 

وحسن استقبالهو!. لقد كان )العاعد( ف" واٍو، وصالح الدين وأبوه نجم الدين ف" واو آور،  

ووطنية العاعد الت" جعلته يستنجد بهم، ويضك سلطته وبالوه تحت تصرفهم، لم تمنعهم من  

 التآمر عليه وعلى وولته. 

ن  بين  الَام،  ف"  قديماً  وععت  قد  الخطة  شيركوه،  كانت  الدين  وأسد  محموو  الدين  ور 

مهن   البالو  إلنقاذ  ال  النجدة  تكون  ب ن  وذلك  بها،  عالمان  الدين  ونجم  الدين  وصالح 

مصر،   على  الصليب"  الخطر  واستغالل  ووولته،  العاعد  علهى  للقضاء  بل  الصليبيين، 

 وانَغال العاعد به لتنفيذها.

عحية  وراحا  نكبا،  قد  ووولته  العاعد  يكون  وويانار    وهكذا  زنك"،  الدين  نور  مطامك 

تجاه  العاعد لإلسالم، ووطنيته  الدين وأبيه من طرف، ومن طرف آور، إوالو  صالح 

بلده مصر، وإي اره االستنجاو بإووته المسلمين، بدالً من التفاو  مك الصليبيين والرعوخ  

ال من  غيره  وك ير  الدين،  صالح  فعل  كما  شروطهم،  عند  والنزول  ابتزازهم  حكام  إلى 

 والسالطين المسلمين. 

يقول المقريزي عن صالح الدين: ] )واستبدّ باامور، ومنك العاعد من التصرف، لم يقول:  

وصالح الدين يوال" الطل  منه كل يوم ليضعفه، ف تى على المال والخيل والرقيي، حتى لم  

ركوبه  وأبطل  إرساله،  إلى  وألج ه  منه  فطلبه  واحد،  فرس  غير  العاعد  عند  ذلك    يبي  من 

البتة( القصر  من  يخر   ال  وصار  المقريزي      -الوقت،  .   359  -358و    1وطط   ]  

 .)هامش( 

 

رفاوته   وحسن  العاعد  كرم  عن  يتحدئ  كان  الذي  الدين  صالح  أن  ذلك،  من  واانكى 

وعيافته، قد قابل كرم العاعد وحبه الَديد له بالجحوو والنكران، فيقول المقريزي: ] وعاو  

 .)هامش(  المصدر السابي [ . -الح الدين وأصحابه ف" ذم العاعد فك ر القول عن ص

يقول أبو شامة ف" الروعتين: ]إن صالح الدين يوسف بن أيو ، لما لبت قدمه ف" مصر،  

العاعد   أمر  وععف  له،  المخالفون  بها    -وزال  الخليفة  العساكر  -وهو  من  يبي  ولم   ،

الدين   الفاعل نور  الملك  إليه  العاعدية،  المصرية أحد، كت   بقطك الخطبة  ي مره  محموو، 

وإقامة الخطبة العباسية، فاعتذر صالح الدين بالخوف من ولو  أهل مصر وامتناعهم من  

اإلجابة إلى ذلك، لميلهم إلى العلويين، فلم يصغ نور الدين إلى قوله، وأرسل إليه يلزمه بذلك  

عزم   قد  الدين  صالح  وكان  مر ،  العاعد  أن  واتفي  لهه،  إلزاماً...  الخطبة  قطك  على 

المساعدة  على  أقدم  مهن  فمنهم  العباسية،  بالخطبة  االبتداء  يكون  كيف  اامراء،  فاستَار 

أنه لم يمكنه إالّ امت ال أمر نور الدين، وكان قد وول   وأشار بها، ومنهم من واف ذلك، إالّ 
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رأق ما هم فيه  مصر إنسان أعجم" يعرف باامير العالم، وقد رأيناه بالموصل ك يراً، فلما  

 .)هامش( [. 188  -187السيد اامين )مصدر سابي( و  -من اإلحجام قال: أنا ابتدئ به  

وهكذا، فبعد انقضاء سنتين فقط على وصول شيركوه وصالح الدين إلى مصر، كاف وا  

هه حتى )استفتحها صالح الدين  567العاعد بالقضاء عليه وعلى وولته، ولم تدول سنة 

مصر لبن" العباس(، كما يقول صاح  كتا  )الروعتين(، والخليفة    بإقامة الخطبة ف"

 .)هامش(  [. 168المصدر السابي و  -العاعد ال يزال حياً 

 

 خيانت  لقخقيفة الناصر النباسي: هانياً: 

 

عنهم   واستقّل  السالجقة،  سيطرة  من  بغداو  ف"  تخلس  قد  الناصر،  العباس"  الخليفة  كان 

الخليفة على  برقعة كبيرة من اار  اإلسال ابن ك ير : ]  استحوذ جيش  يقول  مية، وكما 

بالو الري وأصبهان وهمذان وووزستان وغيرها من البالو، وقوي جان  الخالفة والخليفة  

والممالك   الملوك  والنهاية(       -على  قوياً،  11و    13)البداية  جيَاً  فيها  بنى  ولقد   ،  ]

ون مك جيش صالح الدين على تحرير ما  وعزم على أن يرسل جيَه هذا إلى فلسطين، للتعا

لم يتحرر من اار  اإلسالمية من الصليبيين، ف رسل يست ذن صالح الدين، فرفض قدوم  

 جيش الخالفة، انه اعتقد أنه سيصبح والياً من والة الخليفة تابعاً له. 

طلبوا  ويصف العماو الموقف بعد ذلك بقوله: ] )ووجد ااعداء حينئذ إلى السعاية طريقاً، و

أي صالح    –لَمل استسعاوه بالخدمة تفريقاً، واوتلقوا أعاليل ولفقوا أباطيل، وقالوا : هذا  

اإلمام    -الدين   نعَت  الناصر،  بالملك  يُنعَت  وأنه  الصولة،  ويغل   الدولة  يقل   أنه  يزعم 

لُّ بماله من القوة العسكرية(  العماو ااصفهان" ف" )الفتح القس" ف" الفتح    -"    الناصر، و يُدف

 .)هامش( [. 117 -116وما بعدها ) انظر اامين ) مصدر سابي ( و  183القدس"( و 

ويبدو أن تلك السعايار لم تنبت من فرا ، فقد كان صالح الدين يمّن ف" مجالسه الخاصة 

على الدولة الفاطمية، وربما كان يلّوح بالقوة والغلبة، وما إلى  على الخليفة العباس" بقضاله  

 ذلك مما نقله السعاة إللارة حفيظة الخليفة على صالح الدين . 

] ولما بلغ الخليفة هذا الرفض، مك كل ما نقل إليه عن صالح الدين، أرسل مبعولاً وصل  

القدس ب اللة أشهر ف  -هه  583ف" شهر شوال من سنة   مك رسالة شديدة    -قط  أي بعد فتح 

الدين   لصالح  بالتعنيف  مملوءة   ، الخليفة    -اللهجة  بين  والمفاوعار  المراسالر  )تفصيل 

وصالح الدين، مبسوطة ف" كتا  عماو الدين ااصفهان": )الفتح القس" ف" الفتح القدس"(،  

و   على  تجدها  عنها  المنوه  العنيفة  الرسالة  أ  183وأوبار  العماو  ويذكر  بعدها،  ن  وما 

صالح الدين قد وصف تلك الرسالة ب نها )ألفاظ فظاظ وأسجاع غالظ...قد كان أمكن إيداع  

 هذه المعان" ف" أرق منها لفظاً وأرفي( [ . 

 

ونجح   القوم(،  )أكابر  سماهم  من  على  الرسالة  يعر   راح  ولكنه  بالسكور،  هذا  فتظاهر 

إ ااكابر  أولئك  وفك  ف"  العماو،  يقول  كما  الدين  بعنف  أسلو  صالح  الرسالة  تلك  نقد  لى 

يبيته   ما كان  الخليفة، وهذا هو عين  التمرو على  الدين على  ممالل، وإلى تحريض صالح 

صالح الدين ف" نفسه ويمهد له، ليكون هؤالء مستعدين بل متحمسين لقتال جيش الخليفة إذا  

 جاء إلى فلسطين. 



 183 

ن ال يعّجل باستفزازه قبل  ورأق صالح الدين أن من الحكمة أن يؤور الصدام بالخليفة، وأ

مك   سراً  التفاو   إلى  الفور  على  وباور  المحالفار،  ويرت   المقاومة  وسالل  يهي   أن 

المَترك   العدو  لقتال  التحالف معهم  له  وتتيح  بينهما،  الحرو   تنه"  لعقد هدنة  الصليبيين  

 )وليفة المسلمين( الذي لم تكن يومئذ والفة شرعية لسواه.

هذه الخيانار ال الئ: للخليفة الفاطم" )العاعد(، والخليفة العباس" )  وغن" عن البيان أن  

الناصر(، والسلطان اايوب" )نور الدين زنك"(، تعتبر ويانة عظمى لإلسالم والمسلمين ف"  

بالو   من  إوراجهم  قبل  الصليبيين  عد  الحر   وقف  مجرو  أن  عن  عدا  الحين،  ذلك 

نير سلطانهم واحتال ذاته ويانة عظمى ال  المسلمين، وتحريرها من  بحد  يعتبر  الغاشم،  لهم 

 جزاء لها إالّ القتل، فكيف بالتحالف معهم عد المسلمين ووليفتهم الَرع"و!. 

 

 ىن  ص ح الدين وبلح  : 

 

] ما أن قويت سلطة صالح الدين على الخليفة الفاطم" العاعد، واستتّ  له اامر ف" مصر  

ها لبن" العباس، حتى أقدم صالح الدين على جريمة  بعد التآمر عليه وقطك الخطبة له وإقامت

السيد    -لم يسبي لحاكم أن أقدم على م لها أبداً، حتى ف" أشد العصور طغياناً وهمجيةً وظلماً  

 .)هامش(   [ .169اامين )مصدر سابي( و 

] )فقد احتجز جميك رجال ااسرة الفاطمية ف" مكان، واحتجز جميك نسالها ف" مكان آور،   

محصورون  ومنك   اآلن  إلى  )وهم  العماو:  يقول  يتناسلوا...(  لئال  الزوا   من  الفريقين 

ويحدّو المقريزي ف" وططه عدوهم بعَرة آالف شريف وشريفة )    -محّسرون لم يظهروا( 

(، وقال ابن عبد الظاهر أن حبسهم على هذا الَكل استمّر حتى انقرعت    497و    1   

إل فلما الدولة اايوبية وُملُك ااتراك  البندقداري،  الدين بيبرس..  الظاهر ركن  ى أن تسلطن 

هه أشهد على من بق" منهم بطروهم، بعد أن أصبحوا كما يقول المقريزي  660كان ف" سنة  

 )كهوالً مرعى ال أمل منهم وال بَفالهم( [ .  

شعراء صالح    ااعمال  بهذه  تبجح  وقد  وقصورهم،  وورهم  ف"  والسل   النه   أعمل  لم 

 ن ذلك ما قاله العماو ااصفهان" ف" قصيدة بذيئة طويلة: الدين، وم

 وف"ء الطغههاة مقتََسمههها                ] عاو حريم ااعداء منتهك الحمى 

لم عمد صالح الدين إلى المذه  الجعفري ف بطله وحّرم تدريسه ومنك الناس من العمل به،  

لتَريد، وقد وصف عبد الرحيم بن  ومال على أشياعه وأتباعه ف وقك فيهم القتل والحرق وا

عل" البيسان" قاع" صالح الدين، الملق  بالقاع" الفاعل، ولم يكن ف" الواقك فاعالً، بل  

وصف   حكومة،  كل  وعمالء  سلطة،  كل  عبيد  المنافقين،  االنتهازيين  الوصوليين  من  كان 

ق،  وعك الَيعة بعد العاعد بقوله: )... والَمذَل ة ف" شيك الضالل شالعة، ومُ  قوا كل ممز  ّزف

السيد اامين مصدر سابي     -ورغمت أنوفهم ومنابرهم، وحقت عليهم الكلمة تَريداً وقتالً(  

 .)هامش(  [ . 68و 

الطم    محاوالر  كل  رغم  أسماءهم  التاريخ  لنا  وحف   الدين،  صالح  قتلهم  الذين  ومن 

الدو  أواور  وأورك  مصر  ف"  عا   الذي  اليمن"،  عمارة  الَاعر  الفاطمية،  واإلوفاء،  لة 

بالفضل   للحي، معترفاً  ورغم أنه لم يكن على مذه  الفاطميين، ولكنه كان منصفاً مخلصاً 

مخازي   بنفسه  ولم   ومحاسنهم،  الفاطميين  فضالل  عينيه  ب م  رأق  أنه  وحي   اهله، 
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ف"   رلاء  أشجى  الفاطمية  الدولة  فرلى  جرالم،  من  فيهم  ارتكبوه  وما  ومساولهم،  اايوبيين 

 لالمية الت" مطلعها : ]  قصيدته ا

 وجيدَه بعد حسن الَحلط"ف ف بالعَطلف                  رميَت يا وهُر كف  المجدف بالَللف 

 ووتمها بقوله: 

لُت عن حب" لهم أبهداً  السيد اامين     -  ما أّوَر هللاُ ل" ف" مدة ااجهههلف                  وهللا مازف

 [ . 66)مصدر سابي( و  

] وبسب  هذه القصيدة الصاوقة، قُتفَل هذا الَاعر الفاعل الوف" يرحمه هللا، الذي طبك على  

ناقالً قول ابن سعد    496و    22)وطط المقريزي(      -النبل والوفاء، وتُُمحلت له الذنو   

  سمكط فيما يُكت  ف" وولة بعد انقراعها أحسن منها( [ .الذي يضيف قالالً عن القصيدة: )لم يُ 

 .)هامش( 

 

أيو    الدين  نجم  الوف"،عند  الَاعر  هذا  اجتمك  أن  اتفي  آور،  موقف  والد صالح    –وف" 

مك شاعر آور، هو أبو سالم يحيى ااحد  بن أب" حصيبة، ف" قصر اللؤلؤة الذي    -الدين  

ن، ف نَد ابن أب" حصيبة نجم الدين قصيدة  كان يقيم فيه، وكان من أحسن قصور الفاطميي 

 منها:

 ً  منها وما كان منها لم يكن طرفهههها                  ] يا مالك اار  ال أرعى لها طرفا

 وقهد أُعدّر لك الجنار والغرفههههها                 قهد عّجل هللا هذي الدار تسكنههههها

 فالب  بها العز ولتلب  بك الَرفا                 تَرفت بهك عمهن كان يسكنههههههها

 وأنت لؤلؤةٌ صهارر لها صهَدفهههههها                  كانوا بها َصهدفاً والهدار لؤلهههههههؤةٌ 

من   والغض  لحقهم،  الغمط  هذا  على  يسكت  ولم  بالفاطميين،  الغمز  هذا  عمارة  على  فعّز 

 مكانتهم، فقام يرو عليه بكل جرأة وشجاعة قالالً: 

 وقلهَت ماقلتَه فه" للبهم سهَخهفا                 ا من هجا الساوار والُخلَفاألمَت ي 

 والعُرُف مازال ُسكنى اللؤلؤ الصدفها                 جعلتَهم صهدفاً َحلّوا بلهؤلهؤةٍ 

 فيها وشهّف ف سهناها الهذي وصفههههها                 وإنما هه" واٌر حهّل جوهرهم

االرتجالية الرالعة، الت" علّي عليها المقريزي بقوله: )فلله وَرُّ عمارةَ،  إلى آور هذه القصيدة  

من   واج   ف"  قُتل  أنه  جرم  ال  عاوته،  ه"  كما  الحفاظ  بحسن  ووفّى  الوفاء،  بحي  قام  لقد 

 [ .  469و  21الخطط     - يهوق، كما ه" سّنة المحبين، فاهلل يرحمه ويتجاوز عنه(

 

] على أن أفجك الفواجك ما لحي وزانة الكت ، الت" )كانت من الضخامة بحي  أنها عّمت  

( ألف كتا  مخطوط، لم ما لب ت أن أُنَئت وار الحكمة القاهرية، وه" لم تكن أرففاً 600)

ن والعلماء والنّساوين، وكانت  الحتواء الكت  فقط، ولكنها كانت تضم جيوشاً من المترجمي 

الكت (   إلنتا   متخصصة  جامعة  العدو    -بذلك  العرب"،  مجلة  الرميح"،  محمد  الدكتور 

 [.22م و  1994، أيار 426

هذه الكنوز العلمية من نفال  الكت  الت" تع  الفاطميون ف" جمعها، وأنفقوا من ااموال ما  

ن ما أصا  الفاطميين أنفسهم، وم لما شهد  أنفقوا ف" الحفاظ عليها، أصابها من صالح الدي 

العصر الفاطم" ازوهار المكتبار القاهرية، شهدر بداية عصر صالح الدين انهيارها بفعل  

 .)هامش(  ، ينقل ذلك عن ابن ط" [ . 255و   2المقريزي     -النه  والحرق والالمباالة 
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المكتب  هذه  كت   ورُق  أُحرق  كيف  حسين  كامل  محمد  الدكتور  يصف  العبيد  ]  وأوذ  ار، 

عليه   سفت  يحرق،  لم  مما  فيها  بق"  والذي  أرجلهم،  ف"  يلبسونه  ما  لعمل  جلووها  واإلماء 

 .)هامش(  المصدر السابي [ . -الرياُح التراَ ، فصارر تالالً باقية تعرف بتالل الكت  

بيد التعص  الممقور(، ويختم كالمه بالقول:   لم يقول: ] )وكذلك عاعت كنوز الفاطميين 

ولكن هذه الموجة الفنية الت" طغت على مصر، سرعان ما أباوها اايوبيون فيما أباووه من  )

اسم  إالّ  منه  يبي  ولم  الَعر  فضاع  اإلسالمية،  تاريخ مصر  ف"  الذهب"  العصر  هذا  ترائ 

ر السمه البقاء، ونحن ال نتروو ف" اتهام اايوبيين بجنايتهم على تاريخ   الَاعر أحياناً إن قُدّف

المصري، لتعمدهم أن يمحوا كل ألر أوب" يمت للفاطميين بصلة، فقد أحرقوا كتبهم    ااو 

المصدر السابي [ . فإذا كان هذا فعلُهم ف" الَعر، فما بالك   -بما فيها من وواوين الَعر(  

 بما فعلوا ف" الفكرو!. 

وزانة  ويقول ابن أب" ط" ف" وصف ما حّل بهذه المكتبة الكبرق: ]  )ومن جملة ما باعوا  

 .)هامش(  [.27  -26السيد اامين )مصدر سابي( و -الكت ، وكانت من عجال  الدنيا(

ومن   القصر،  ف"  بالقاهرة  الت"  من  أعظم  كت   وار  اإلسالم  بالو  جميك  ف"  يكن  لم  انه   [

كانت   أنها  ويقال  الطبري،  تاريخ  من  نسخة  وعَرون  ومالتان  ألف  بها  كان  أنه  عجالبها 

  -ستمالة ألف كتا ، وكان فيها من الخطوط المنسوبة أشياء ك يرة  تحتوي على ألف" ألف و

 .)هامش([.  169السيد اامين )مصدر سابي( و  

اايدي   اوتطفته  ما  المنسوبة  الخطوط  من  )وفيها  ذلك:  ف"  ااصفهان"  العماو  ويقول   [

لتهام(  واقتطعه التعدي، وكانت كالميرائ مك أمناء اايتام، يتصرف بها بََره االنتها  واال

 .)هامش(   المصدر السابي [ . -

وهكذا شتتوا هذه الكت  وأعاعوها فغدر هباء من وراً، وأتلفوا هذه الكنوز العلمية الت" لم  

بغداو   ف" مكتبار  التتار والمغول  فعل  بعدها ف" مكتبة قط، وهل  قبلها وال  يجتمك م لها ال 

 باتهاو.  أك ر مما فعله صالح الدين هذا بخزانة كت  القاهرة ومكت

ورغم أن نور الدين كان ول" نعمته، وهو الذي رشحه للوزارة لدق العاعد بعد وفاة أسد 

أنه لم يسلم من تنّكر صالح الدين له والتنمر عليه ف" حياته، واالحتماء   الدين شيركوه، إالّ 

إليه بعد وفاته، لكّن ااشد انتقاماً من بالصليبيين، لم القضاء على مملكته وعمها  نور    منه 

 الدين ما فعله مك ابنه )الملك الصالح(.

الحلبيين   برعاية  ف" حل ، وكان على صغر سنه محاطاً  الدين هذا مقيماً  نور  ابن  لقد كان 

باعتباره ملكهم المقبل بعد أبيه، فكان أول ما فعله صالح الدين بعد استيالله على الَام، أن  

 قصد إلى حل  للقضاء عليه. 

)لم االير:  ابن  جماوق  يقول  لال   فحصرها  حل   إلى  سار  حماة،  الدين  صالح  ملك  ا 

الملك الصالح   فقاتله أهلها، ورك   النتا عَرة سنة    -اآلورة،  وجمَك    -وهو صب" وعمره 

أهل حل  وقال لهم: ] قد عرفتم إحساَن أب" إليكم ومحبته لكم وسيرته فيكم، وأنا يتيمكم وقد  

إليه والدي  إحسان  الجاحد  الظالم  هذا  ...  جاء  الخلي  وال  تعالى  يراق  هللا  بلدي وال  ي وذ   ،

  -وبكى وأبكى الناس، فبذلوا له ااموال واانف ، واتفقوا على القتال وونه والمنك عن بلده(

 .)هامش(  [.676و   2كتا  )الروعتين(   

اانذال   انتقام  الدين  نور  وانتقم من  الليلة غيظه،  لقد شفت  اامين )مصدر    -]  السيد حسن 

 .)هامش(  [.203( و سابي
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الدين   بنور  التَف"  ولزياوة  ومَي،  إلى  به  وعاو  واعتقله  منه  تمّكن  الدين  ولكن صالح   [

وولده، تزو  زوجة نور الدين، ووول بها وبار عندها ليلة واحدة، وور  بعد يومين إلى  

  [ . 667ابن العديم ف" الجزء ال ال  من كتابه )زبدة الحل  ف" تاريخ حل ( و    -مصر  

 هامش( .)

وال تسل بعد ذلك عن المجازر الت" أوقعها صالح الدين ب هل حل ، وال عن الحرالي الت"  

استهدفت منابر العلم ووور الكت ، وال عن اإلعدامار الت" كانت تنتظر العلماء والحكماء،  

  [ العظيم،  اإلشراق"  الفيلسوف  جميعاً،  رأسهم  على  وكان  التاريخ،  كت   بطون  م   مما 

الدين السهروروي  شها   يحيى  السيد    -بن  )انظر  ااوباء(.  )معجم  ف":  الحموي  ياقور 

 .)هامش(  [.149-148و   -مصدر سابي –اامين 

 

عام   قُتل  الذي  الفيلسوف  1191]  وكان  ذلك،  سوق  وقيل  بالسيف،  وقيل  بوتر،  ونقاً  م 

 .)هامش(   وفيار ااعيان البن ولكان[ .  -السهروروي من أكبر علماء عصره 

تسل  من    وال  المسلمين  جميك  كاهل  ألقلت  الت"  والمقتطعار  الباهظة  الضرال   كذلك عن 

الذي كان  للَع   للوقوف على طريقة معاملته  السوواء. وحسبك  الحقبة  تلك  أهل حل  ف" 

للدفاع  المتحمسين  أشد  الدكتور حسين مؤن ، وهو من  ما كتبه عنه  الدين،  يحكمه صالح 

نت مَاريعه ومطالبه متعدوة ال تنته"، فكانت حاجته  عن صالح الدين اايوب"، قال: ] )كا 

للمال ال تنته"، وكان عماله من أقسى ولي هللا على الناس، ما مّر ببلده تاجر إالّ قصم الُجباة 

ر بعذا  من رجال السلطان،   ظهره، وما بدر اي إنسان عالمة من عالمار اليسار، إالّ أُنذف

والضعفاء معه ف" جهد،   الفالحون  وال  وكان  الجباة،  تلقّفها  إالّ  لمرة  حقولهم  ف"  أينعت  ما 

سنبلة قمح إالّ استقرر ف" وزالن السلطان، حتى أملي الناس ف" أيامه، وولّفهم على أبوا   

الناس حصداً(   ومجاعار حصدر  العدو    -محن  ال قافة  اامين    462مجلة  مصدر    -السيد 

 .)هامش(   [.164و  -سابي 

علم أن والته وعماله هم جميعاً من أم ال )قراقو (، الذي ولّفه وال غرابة بعد هذا كله أن ت 

والياً على مصر، ليتفر  هو الحتالل الَام، والقضاء على ملك نور الدين زنك"، والتَف"  

 .    منه

 

بالقضاء تلو   ايرب والذين بدأوا خالفتلم  تبدأ حكرمة بني  الفاطمية  الوالفة  وبانليا  

اومة اليعبية كما سنبين كبداية لسلك نمرز  القضاء تلو  البنية العسكرية للبالو والمق

الفاتحين في   الثانية أمام  لعبد ومراطن من الد  ة  الابش المصري وتحريل المراطن 

العصر األمري والعباسي وهر األنمرز  األمثل الذي يريدة األخرا  والتيا  الديني اآل   

لنمرز  بالقضاء تلو كل مؤسسات  في خالفتلم األمريكية للعالم اإلسالمي ويبدأ هذا ا

الدولة بالسيف أو الدهاء وآخرها مؤسسة الايش هم المقاومة وهذا هر األنمرز  الذي  

في   وتقائدهم  الورا    مذهب  ينتحل  تلو  أمريكي  صليرني  بإشراف  هؤالء  يريدهللا 

في   العالم  من  مناط   بعدة  فعلرا  كما  ومائلم  الستحال   كبداية  المسلمين  تكفير 

وباكستا  والصرما  والسروا  والعراق وليبيا وسر يا واآل  يريدو  من    أإلغانستا 

قرة    العسكر ومدى  حالة مواض سيحدوة  في  نحن  وبالتالي  في مصر  الميرول  نفس 

 مقاومة الثرا  وهقافتلم وترو تلو بدأ : 
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 وبدأت الوالفة األيربية :   

 

 ولة الخ فة :واالنفصال الرابب ىن د) السقجوقية(  الدولة اريوبية    (5)

 : يقول المقريزي ف" كتابه عجال  اآللار عن الفاطميين ونهاية وولتهم 

سياسة   وسوء  العاعد  أيام  ف"  أمرهم  ععف  أن  إلى  السنين  من  ومالتين  نيفا  ]فملكوا 

شاور فتملكت اإلفرنز بالو السواحل الَامية وظهر بالَام نور الدين محموو بن   وزيره

نز واستخلس ما استولوا عليه من بالو المسلمين وجهز أسد  فاجتهد ف" قتال اإلفر زنك"

باإلفرنز   الدين العاعد  فاستنجد  شهرين  نحو  فحاصرها  مصر  اوذ  بعساكر  شيركوه 

  .فرحل أسد الدين إلى الصعيد فجبى وراجه ورجك إلى الَام  فحضروا من ومياط

إ وكانت  بلبي   وملكوا  عظيم  جيش  ف"  المصرية  الديار  اإلفرنز  ذاكوقصد  مدينة   ذ 

باإلقليم   حصينة ووقعت حرو  بين الفريقين فكانت الغلبة فيها على المصريين وأحاطوا

  .بًرا وبحًرا وعربوا على أهله الضرال  

عبيده بالَعل   لم أن الوزير شاور أشار بحرق الفسطاط ف مر الناس بالجالء عنها وأرسل 

وومسين يوما   تمرر النار بها أربعةوالنفوط ف وقدوا فيها النار فاحترقت عن آورها واس

إليه جندًا ك يفًا   وأرسل الخليفة العاعد يستنجد نور الدين وبع  إليه بَعور نساله ف رسل

فارتحل  يوسف  الدين  أويه صالح  وأبن  شيركوه  الدين  أسد  البالو   وعليهم  عن  اإلفرنز 

العاعد على   وولك وقبض أسد الدين على الوزير شاور الذي أشار بحرق المدينة وصلبه

العاعد مكانه ابن أويه   أسد الدين الوزارة فلم يلب  أن مار بعد ومسة وستين يوما فولى

همته هلل  فبذل  الناصر  الملك  ولقبه  اامور  وقلده  الدين  ف"   صالح  وأوذ  حيلته  وأعمل 

  .إظهار السنة وإوفاء البدعة

جند ف"  ألارها  فتنة  له  فابطن  العاعد  الخليفة  أمره على  ليتوصلف قل  إلى هزيمة   ه  بها 

بين حرو   ووقعت  العصا  وانَقت  اامر  فتفاقم  بالوه  من  وإوراجهم  الفريقين   ااكراو 

نصرتهما   أبلى فيها الناصر يوسف وأووه شم  الدولة بالء حسنا وانجلت الحرو  عن

وولته أعيان  وقتل  أقاربه  وحب   الخليفة  على  وعيي  القصر  الناصر  ملك  ذلك   فعند 

 ما ف" القصور من الذوالر وااموال والنفال  بحي  استمر البيك فيه عَرواحتوق على  

  .سنين غير ما اصطفاه صالح الدين لنفسه

  – العاعد قهًرا ووط  للمستضي  العباس" بمصر وسير البَارة بذلك إلى بغداو ومار 

 [. 1عجال  اآللار ف" التراجم واآللار للمقريزي   

بن"   ملوك  ووول  كان  ذلك  إلنقاذ  وعلى  جيو   قاوة  ف" صورة  أصالً  السلجوق  أيو  

المسلمين الَيعة ف" مصر ومن المفرو  أن يغي وهم ك هل ملة واحدة ولكنهم أباووهم  

 وفتكوا بهم وومروا حضارتهم كما سنبين: 
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 نحأ  الدولة: 

 

وتقك هذه الدولة المنطقه التى جاء منها ااتراك السلوجوقيين اآلن هى وولة أوزبكستان  

نهرين كبيرين هما نهر سير واريابي  وعلى عفاف   وآمو واريا )سايجون وجايحون(   ن 

 اإلسالمية.   هذين النهرين نَ  ااتراك السالجقة وبدأوا منه فى غزو ااراعى 

)سيحون   النهرين  وراء  فيما  تقطن  كانت  التركية  القبالل  رلي   هو  وقاق  بن  وسلجوق 

هه آلت زعامة هذه القبيلة إلى )طغرلبك(  429وجيحون( فى المنطقة السابقة . وف" عام  

نحو   متوجها  النهرين  بين  ما  منطقة  القتال  على  المدربة  بقبيلته  فاجتاز  )سلجوق(  حفيد 

وهمذان   والري  وراسان  فاحتل  أنهكتهم,  بحرو   الغزنويين  انَغال  وانتهز  المَرق 

 نطقة . الغزنوي عنها وبدأ حكم السالجقة يظهر فى هذه الم  وأزال الحكم قبالل

 

 م( 250-1172هذ/ 648-567الدولة اريوبذية)

 
 

 كما و وت في بعض المرسرتات  ص ح الدين اريوبي بم مح  الميولية 

 

الماغول" ومعنى   الترك[ أي الجن   ]قال صلى هللا عليه وآله أول من يسل  ملك أمت" 

ح إلى  أورق  ووالً  لم  ع مانية  تركية  لانية  أورق  ووالً  ستتبعه  أي  ااتراك  ااول  كم 

 الع مانيين. 

 

مههاً  اَن قَوط مههَ رط ]َوقَاَل أيضاً َ صلى هللا عليه وآله وسلم » الَ تَقُوُم الس اَعةُ َحت ى تُقَاتفلُوا ُووَز َوكف

ةُ «.  َرقههَ يُنف َك َن  ُوُجوَهُهُم الطَمَجانُّ الطُمطط غَاَر ااَعط َر الطُوُجوهف فُططَ  ااُنُوفف صف مف ُحمط َن ااََعاجف مف

 [ .8463لمسندا

وهههذه المنههاطي هههى منَهه  السههالجقة ااتههراك الههذين حههاربوا فهه" سههبيل حكمهههم مسههلمين 

فخاعوا ف" ك ير من البلدان وسفكوا ف" سبيلها وماءاً ك يههرة سههلباً لملههك أهههل بيههت النبهه" 

عليهم السالم فقتلوا باسم المذه  الحنف" فقتلوا أهل بيت النب" والعر  وكل من وقف ف" 

اماً كما قال صلى هللا عليههه وآلههه مبينههاً أنهههم أول العجههم الههذين يسههلبون العههر  طريقهم تم

سلطانهم وملكهم والقتال هنا وقك عليهم من أهل البيت الفاطم" العلههوي وكههل مههن نههاولهم 

من المسلمين فمالوا بالسيف على أهل القبلة قههتالً مههذهبياً ف بههاووا الفههاطميين ومههن تههوالهم 

 ف" حينه إن شاء هللا .عن آورهم كما سنبينه  
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ويعتبر صالح الدين يوسف بن أيو  هو المؤس  الحقيق" للدولة اايوبية، وذلك بعد أن  

ُعّيفن وزيًرا للخليفة الفاطم" ونالًبا عن السلطان نور الدين محموو عامل الخليفة العباس"  

هو   وأصبح  يده،  تحت  مصر  ف"  السلطار  كل  تكون  أن  على  الدين  صالح  فعمل 

للخليفة المتص الدعاء  فمنك  العباسية،  للدولة  التبعية  لمصر  وأعاو  اامور،  ف"  رف 

 الفاطم" ووعا للخليفة العباس"، وأغلي مراكز الَيعة الفاطمية، ونَر المذه  السن". 

 

 التو   إلى النوبة: 

 

  -الذي بع  أسد الدين شيركوه وصالح الدين إلى مصر-ومما يذكر أن نور الدين محموو 

حّي  ينظر  ما زال  أن  ففكر اجل ذلك  الدين،  نور  يحاربه  أن  الدين والفًا  ا، وكان صالح 

واصته   بعض  إرسال  ف"  مبكًرا  الدين  صالح  فبدأ  له،  وولة  عليه  يقيم  آور  مكاًنا 

 يستطلعون ااحوال ف" بالو النوبة واليمن وبرقة. 

الد  صالح  ف رسل  للفاطميين  التابعة  الكنوز  قبيلة  يحكمها  فكان  النوبة  أواه أما  ين 

استدعى صالح   ولما  و"النوبة"،  و"عذا "  و"أسوان"  وعين ه على "قوو"  تورانَاه، 

 الدين أواه إلى القاهرة أنا  تورانَاه عنه رجال من نوابه وزووه بقوة عسكرية. 

 

 وفا  نور الدين: 

 

تدع اولئك   لم  الفرصة  فإن  برقة،  اامر-أما  الدين الستكَاف  بع هم صالح  أن    -الذين 

هه، وبدأ اامر  569ا شيئًا ذا بالز ان نور الدين محموو قد توف" ف" شوال سنة  يصنعو 

ف" مصر   أركانها  وحماية  اايوبية  الدولة  توحيد  على  يعمل  وبدأ  الدين،  لصالح  يستقر 

 والَام.

 

 امتداد الدولة: 

 

لم   ومَي،  فدول  الدين،  نور  وفاة  بعد  الَام  بالو  إلى  التوجه  الدين  بدأ صالح  بالفعل، 

ستولى منها على حمس، لم حل ، وبذا أصبح صالح الدين سلطاًنا على مصر والَام.  ا

لم عاو إلى مصر وبدأ اإلصالحار الداولية، وواصة ف" القاهرة واإلسكندرية، لم سافر  

 إلى الَامز ليبدأ ما كان قد بدأه من قبل، وهو جهاوه المَرق عد الصليبيين.

بالو الحجازز حي  قام صالح الدين بتحصين جنو   وكانت وولة اايوبيين قد امتدر إلى  

يدبر   كان  والذي  الكرك،  قلعة  صاح   أرناط  به  يقوم  أمر  اي  واالستعداو  فلسطين، 

بميناء   اعتن"  قد  الدين  صالح  وكان  والمدينة،  مكة  ف"  المقدسة  ااماكن  على  للهجوم 

ر أسطوال ف" ميناء أَيطلَ  ة أو العقبة، وأرسل سفًنا  القلزم وميناء جدة، ان أرناط كان قد عم 

يذا ، فاستولى صالح الدين على أيلة، وأوذ منها أسرق من الصليبيين، وكذلك   بلغت عف

إلى عيذا ، وأرسلوا جميعًا مصف دين   الذين وصلوا  الصليبيين  قبض رجاله على بعض 

سنة   الحجة  ذي  ف"  سبحانه  هلل  الحجا   أهداه  الذي  الهدي  مك  ذُبحوا  حي   بااغالل، 

هه ، واستولى صالح الدين على بيت المقدس، وقد وقك ف" ااسر ملك بيت المقدس،  578
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تقك عليه   الدين  تكد عين صالح  لم  الذي  أرناط  بينهم  الصليبيين ومن  الفرسان  ونفر من 

 حتى أمر بقتله. 

وعق  استيالء صالح الدين على بيت المقدس سقطت ف" يده كل موان  الَام، فيما عدا  

إمارة طر بين صالح  موان   الرملة  بصلح  الصليبية  الحرو   وانتهت  وأنطاكية،  ابل ، 

 الدين والصليبيين. 

هه بعد أن 589وظل صالح الدين رافعًا راية الجهاو حتى صعدر روحه إلى بارلها عام  

يقاتل   بعضهم  وظل  بينهم،  فيما  تناحروا  ولكنهم  العاول،  وأويه  أوالوه  بين  وولته  قسم 

ة تحتا  فيها إلى تجميك القوق عد الصليبيين ممن يكيدون  بعًضا ف" ظروف كانت الدول

الت"   الصليبية  الحملة  فف"  الصليبيين،  وقفار عد  لهم  كانت  أن  ذلك  يمنك  ولم  لإلسالم، 

الذي وقك أسيًرا، وحب  ف" وار   التاسك،  لها ومياط، والت" كان يقووها لوي   تعرعت 

يو ، وبوفاة توران شاه انتهت وولة ابن لقمان ف" عهد الملك توران شاه ابن نجم الدين أ

 اايوبيين. 

 

 توسذذيب الدولة: 

 

آل   لدولة  امتداو  الصليبيين، وهى  التى واجهت  القوية  الدول  إحدق  اايوبية هى  والدولة 

تتَابه مك وولة   تتَابه معها فى ك ير من ااحدائ واإلنجازار وكذلك   إنها  زنكى، بل 

الدول   إن  القول  يمكن  وبذلك  ب الئ  السالجقة،  مرر  واحدة  وولة  بم ابة  كانت  ال الئ 

 مراحل. 

 

 أسباب سرىة إنبيار هله الدولة وأفول نجمبا سريناً: 

 

بنى   - لم  ومن  بمصر  البيت  أهل  مذه   على  للقضاء  الداولية  بالحرو   اإلنَغال 

عليه   والسووانيين  المصريين  هجوم  من  وقلعته  بالفسطاط  ليحيط  العيون  مجرق  سور 

 إلوراجه من مصر. 

 

وتالف ولفاء صالح الدين على الحكم وهم أوالوه وأقرباله ، وتوزيك أمالك الدولة ا -

 اإلسالمية كتركة بينهم ف عطى كل ولد من أوالوه بلداً يحكمه . 

 

التقاتل والتناف  بين الورلة على الملك الذي انتهبوه وقد ظهر ذلك بجالء ف" قتل   -

در بمساعدة المماليك الذين آل إليهم  صالح الدين بواسطة زوجة أبيه شجرة التوران شاه  

 هه(.648حكم مصر والَام بعد سقوط الدولة اايوبية عام )

 

 ماذا فنل اريوبيون السنة بمصر وأهل البيت؟ 

 

 : به ( التف ير بإقصاء الخقيفة الفا مي واليدر 1)
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السيد حسن اامين: )ف" عام    ] )الفاطمية(  564يقول  يهدوون مصر  الصليبيون  هه كان 

ويتحفزون للولو  عليها، بعد أن وبروا أحوالها قبل ذلك ف" أحدائ لي  هنا مكان سرو  

تفاصيلها، فرأق الخليفة الفاطم" )العاعد(، أن ال قبل لمصر بمدافعة الصليبيين، لك افة 

قواهم وتفوقها على القوق المصرية، فتجلّت وطنيته على أبرز صورها، فتناسى ما بينه  

تار، وتجاهل ما يحملونه له من عداوة، وأغضى عما طالما بيتوه له  وبين اآلورين من أو 

واسرته من تآمر، وصمم على االستنجاو بالقوق اإلسالمية وار  مصر، مهما كان ف"  

 هذا االستنجاو من مخاطر عليه وعلى أسرته. 

ورأق أن أقر  القوق إليه ه" ف" الَام، وفيها نور الدين محموو بن عماو الدين زنك"،  

كان الصليبيون زحفوا على عسقالن، حتى وصلوا إلى بلبي  فاحتلوها وفتكوا ب هلها،  و 

لم مَوا إلى القاهرة وحاصروها، فتقرر إحراق مدينة الفسطاط المتصلة بالقاهرة، ووفاً  

ولعوامل   يوماً،  وومسين  أربعة  فيها  تعمل  النار  وظلت  ف حرقت  الصليبيين،  من  عليها 

ار عن القاهرة وعاووا من حي  أتوا، ولكن الخطر مازال  عديدة، فك الصليبيون الحص

النساء  شعور  االستنجاو  كت   ف"  وأرسل  الدين،  بنور  االستنجاو  العاعد  فكرر  جالماً، 

الفرنز(.   من  لتنقذهّن  بك  يستغ ن  قصري  من  نسال"  شعور  )هذه  له:  )صالح    -وقال 

والصليبيين)للسيد   والفاطميين  العباسيين  بين  اايوب"  اامين و  الدين  ،  184حسن   )  

و   ااول  الجزء  من  ال ان"  القسم  الدولتين(،  أوبار  ف"  )الروعتين  وما    391انظر 

 ، لعبد الرحمن بن إسماعيل المقدس"، المعروف ب ب" شامة[. 1962بعدها من طبعة 

 

عنده ف" عسكره،   النجدة مقيماً  قالد  يكون  وأن  لل  بالو مصر،  له  بذل  بل   ، يكتفف ]ولم 

وارجاً عن ال ل  الذي لنور الدين.فقرر نور الدين تلبية الطل ، ف رسل حملة  وأن يقطعه  

مؤلفة من لمانية آالف فارس، بقياوة أسد الدين شيركوه، ومعه ابن أويه صالح الدين، ...  

وجاءر الحملة إلى مصر حي  لقيت ترحيباً وابتهاجاً، وفعل العاعد أك ر من الترحي ،  

ركوه وجعله وزيراً له، ولكنه لم يلب  ف" الوزارة إالّ شهرين  ف ناط الحكم ب سد الدين شي 

وومسة أيام، لم توف" فج ة، وتطلك إلى الوزارة بضعة رجال من قواو الجيش الذي قدم 

 مك أسد الدين، وكان التزاحم بينهم شديداً، ولكن العاعد آلر عليهم جميعاً صالح الدين. 

)ف ر )الروعتين(:  كتابه  ف"  شامة  أبو  الدين،  يقول  صالح  إلى  )العاعد(  الخليفة  سل 

بعد عّمه(. ويوليه  الوزارة  ليخلك عليه  إلى قصره  بالحضور  اامين    -ف مره  السيد حسن 

 [. 184)مصدر سابي( و 

ووعك ف" يده أسبابها، ومّكن    ]وهكذا أمدّ الخليفة )العاعد( وزيره صالح الدين بالقوة،

للدفاع ف" وجه الصليبيين إذا حاولوا إعاوة الكّرة على مصر، لم   له ف" الحكم، استعداواً 

للهجوم عليهم فيما احتلوه من بالو، وقد صّح ما توقعه )العاعد(، فقد وصل الصليبيون  

 هه.565ف" ربيك ااول سنة 

 550وقد بلغت النفقة عليها زياوة على    يقول المقريزي: )فخرجت العساكر من القاهرة، 

أن   ...إلى  شديدة  صعبة  وكانت  يوماً،  وومسين  ومسة  مدة  الحر   ف قامت  وينار،  ألف 

يقول ما رأيت   الدين  المقريزي: )وكان صالح  ...، يضيف  رحل الصليبيون عن ومياط 

سوق   وينار،  ألف  ألف  ومياط  على  الفرنز  إقامة  مدة  إلّ"  أرسل  العاعد،  من  ما  أكرم 

 [. 215و  1وطط المقريزي    -أرسله إلّ" من ال يا  وغيرها(

http://www.14masom.com/hkaek-mn-tareek/15.htm#2
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واصفاً  الدين،  ف" سيرة صالح  ألفه  الذي  كتابه  ف"  الحلب"،  أب" ط"  بن  يحيى  ]ويقول 

إلى   يدول  كان  أنه  له،  الدين: )وبلغ من محبته  العاعد لصالح  بلغته محبة  الذي  المدق 

أقام معه ف" قصره فإذا حصل عنده  مقّره...    القصر راكباً،  أين  يُعلَُم  اليوم والعَرة، ال 

لم   الَامية،  اامراء  المصرية من  بالديار  ماله وبالوه، فحسده من كان معه  ف"  وحّكمه 

 [.168  -167السيد اامين )مصدر سابي( و  -إنهم فارقوه وصاروا إلى الَام(

عظيمة(،   محبة  الدين  صالح  أح   العاعد  )إن  )الروعتين(:  كتا   صاح   ]ويقول 

ويقول عنه ف" مكان آور، أنه لما تولى صالح الدين الوزارة، مال إليه العاعد وحّكمه  

 [. 186المصدر السابي و  -ف" ماله وبالوه(

تكر  الدين، وترفك من ش نه وتزيد ف"  يترك )العاعد( وسيلة تَيد بصالح  إالّ  ]ولم  يمه 

ب هله  مصر  إلى  الدين  صالح  والد  أيو (  الدين  )نجم  ارتحل  لما  أنه  ذلك  من  اتّبعها، 

وجماعته، وسار إلى القاهرة، رك  العاعد بنفسه الستقباله والترحي  به، وولك العاعد 

عليه ولقّبه )الملك اافضل(، وحمل إليه من القصر االطاف والتحف والهدايا، كما يقول  

 .[. 168المصدر السابي و  -ف" كتابه السابي الذكر ابن أب" ط"

]فكيف تُرق ولفه صالح الدين ف" ماله وبالوهو.. وكيف قابل نجم الدين كرمه وأريحيته  

وأبوه   الدين  وصالح  واٍو،  ف"  )العاعد(  كان  لقد  استقبالهو!.  واو  وحسن  ف"  الدين  نجم 

آور، ووطنية العاعد الت" جعلته يستنجد بهم، ويضك سلطته وبالوه تحت تصرفهم، لم  

نور   بين  الَام،  ف"  قديماً  قد وععت  الخطة  وولته.كانت  وعلى  عليه  التآمر  تمنعهم من 

ب ن   وذلك  بها،  عالمان  الدين  ونجم  الدين  وصالح  شيركوه،  الدين  وأسد  محموو  الدين 

ال إلنقاذ البالو مهن الصليبيين، بل للقضاء علهى العاعد ووولته، واستغالل  تكون النجدة  

الخطر الصليب" على مصر، وانَغال العاعد به لتنفيذها.وهكذا يكون العاعد ووولته قد  

وأبيه من طرف،   الدين  وويانار صالح  الدين زنك"،  نور  مطامك  وراحا عحية  نكبا، 

ووطنيته تجاه بلده مصر، وإي اره االستنجاو  ومن طرف آور، إوالو العاعد لإلسالم،  

بإووته المسلمين، بدالً من التفاو  مك الصليبيين والرعوخ إلى ابتزازهم والنزول عند  

المسلمين.يقول   والسالطين  الحكام  من  غيره  وك ير  الدين،  صالح  فعل  كما  شروطهم، 

التصر من  العاعد  ومنك  باامور،  )واستبدّ  الدين:  عن صالح  يقول:  المقريزي  لم  ف، 

وصالح الدين يوال" الطل  منه كل يوم ليضعفه، ف تى على المال والخيل والرقيي، حتى  

إرساله، وأبطل ركوبه من   إلى  العاعد غير فرس واحد، فطلبه منه وألج ه  يبي عند  لم 

 [ .359 -358و   1وطط المقريزي    -ذلك الوقت، وصار ال يخر  من القصر البتة(

أ ذلك،  من  رفاوته  ]واانكى  وحسن  العاعد  كرم  يتحدئ عن  كان  الذي  الدين  ن صالح 

المقريزي:   فيقول  والنكران،  بالجحوو  له  الَديد  وحبه  العاعد  كرم  قابل  قد  وعيافته، 

 المصدر السابي[.  -وعاو فك ر القول عن صالح الدين وأصحابه ف" ذم العاعد

أيو ،   بن  يوسف  الدين  )إن صالح  الروعتين:  ف"  شامة  أبو  ف"  ]يقول  قدمه  لبت  لما 

العاعد   أمر  وععف  له،  المخالفون  وزال  بها    -مصر،  الخليفة  من  -وهو  يبي  ولم   ،

العساكر المصرية أحد، كت  إليه الملك الفاعل نور الدين محموو، ي مره بقطك الخطبة  

العاعدية، وإقامة الخطبة العباسية، فاعتذر صالح الدين بالخوف من ولو  أهل مصر  

اإل  من  قوله،  وامتناعهم  إلى  الدين  نور  يصغ  فلم  العلويين،  إلى  لميلهم  ذلك،  إلى  جابة 

الدين قد عزم  العاعد مر ، وكان صالح  إلزاماً... واتفي أن  بذلك  إليه يلزمه  وأرسل 
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فمنهم   العباسية،  بالخطبة  االبتداء  يكون  كيف  اامراء،  فاستَار  لهه،  الخطبة  قطك  على 

هم من واف ذلك، إالّ أنه لم يمكنه إالّ امت ال أمر  مهن أقدم على المساعدة وأشار بها، ومن

رأيناه   وقد  العالم،  باامير  يعرف  أعجم"  إنسان  مصر  وول  قد  وكان  الدين،  نور 

السيد اامين )مصدر    -بالموصل ك يراً، فلما رأق ما هم فيه من اإلحجام قال: أنا ابتدئ به

 .[. 188 -187سابي( و 

ى وصول شيركوه وصالح الدين إلى مصر، كاف وا ]وهكذا، فبعد انقضاء سنتين فقط عل

هه حتى )استفتحها صالح الدين  567العاعد بالقضاء عليه وعلى وولته، ولم تدول سنة  

بإقامة الخطبة ف" مصر لبن" العباس(، كما يقول صاح  كتا  )الروعتين(، والخليفة  

 ً  [. 168المصدر السابي و  -العاعد ال يزال حيا

 

 ولي ننمت  نور الدين:  خيانت  ل -لثاً ثا 

]كان نور الدين زنك" قد عزم على التخلس من الصليبيين والقضاء عليهم، وبنى وطته  

على أن يزحف هو من الَام، ويزحف صالح الدين من مصر، ويحصرا الصليبيين بين  

)زبدة   كتابه  من  ال ان"  الجزء  ف"  العديم  ابن  يقول  كما  الدين  صالح  وسار  الجيَين، 

تا ف"  بذلك،  الحل   الدين  نور  فلما سمك  الَوبك وحصره...  )فنازل حصن  ريخ حل (: 

سار من ومَي ليدول بالو اإلفرنز من الجهة ااورق، فقيل للملك الناصر صالح الدين،  

إن وول نور الدين من جان  وأنت من هذا الجان ، ملك بالو اإلفرنز، فال يبقى لك معه  

ال بد من االجتماع به، ويبقى هو المتحكم فيك  بديار مصر مقام، وإن جاء وأنت هاهنا، ف

مصر( إلى  الَوبك  عن  فرحل  مصر،  إلى  الرجوع  والمصلحة  يَاء،  المصدر    -يما 

 [. 191السابي و 

العديم الرواية ف"  ]ولزياوة البيان، ورفك بعض اللب  ف" النس المتقدم، فقد كرر ابن 

مكان آور قالالً: )واتفي نور الدين وصالح الدين على أن يصل كل منهما من جهة،  

وتواعدا على يوم معلوم أن يتفقا على قتال اإلفرنز، وأيهما سبي أقام لْلور منتظراً أن  

يقدم عليه، فسبي صالح الدين ووصل الكرك فحصره، وسار نور الدين فوصل الرقيم،  

ن الكرك مرحلتان، فخاف صالح الدين واتفي رأيه ورأي أهله على العووة إلى  وبينه وبي 

 المصدر السابي[.  -مصر(

]ويبدو جلياً أن صالح الدين لم يتوقك النصر السريك على الصليبيين، لذلك زحف متجهاً  

فلما الكرك،  الدين    إلى  نور  من  االحتماء  مؤلراً  عقبيه،  على  نكس  النصر  بدر طاللك 

بالصليبيين، على معاعدة نور الدين عليهم، فاعطر نور الدين إلى الرجوع غاعباً على  

 صالح الدين، إلوالله بخطة نور الدين الت" كانا قد اتفقا عليها.  

نكوصه ع من  الدين  يفوته قصد صالح  بالذي  الدين  نور  يكن  االتفاق،  ولم  ذلك  تنفيذ  ن 

فعزم على القدوم بنفسه إلى مصر ليؤوبه، كما نس على ذلك ابن االير وأبو شامة وابن  

العديم وغيرهم، ونكتف" هنا بنس أب" شامة إذ يقول: )وكان نور الدين قد شرع بتجهيز  

من   الفرنز  غزو  ف"  فتوراً  منه  رأق  انه  الدين،  من صالح  مصر، اوذها  إلى  السير 

بالَام ناحي ليتركها  العساكر  بكر، يطل   الجزيرة وويار  وويار  الموصل  إلى  ف رسل  ته، 

كان يعتقد أن نور    -صالح الدين    -لمنعه من الفرنز، ليسير هو بعساكره إلى مصر، فإنه
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يؤلر   وال  عليه،  بهم  يحتم"  فكان  منه،  البالو  أوذ  الفرنز  طريقه  عن  زال  متى  الدين 

وما    58)الروعتين ف" أوبار الدولتين(، القسم ال ان" من الجزء ااول و    -استئصالهم(

 .[. 371و  11يليها، ابن االير ف" الكامل   

بجهده   غزوهم  ف"  الجدّ  إالّ  يرق  ال  الدين  نور  وكان  قالالً:  كالمه  شامة  أبو  ]ويتابك 

رأق إوالل صالح الدين بالغزو وعلم غرعه، تجهز بالسير إليه، ف تاه أمر وطاقته، فلما  

 المصدر السابي.[  -هللا الذي ال يَُرو 

الدين على   ت وي  صالح  تم  لكان  تنفيذ عزمه،  قبل  الدين  نور  وافى  الذي  المور  ولوال 

 وأقل ما كان يناله منه هو القتل، انه هو وحده جزاء من يحتم" ب عداء اامة.   يديه،

 ً  ويانته للخليفة الناصر العباس":  -لال ا

]كان الخليفة العباس" الناصر، قد تخلس ف" بغداو من سيطرة السالجقة، واستقّل عنهم  

ال جيش  )استحوذ  ك ير  ابن  يقول  وكما  اإلسالمية،  اار   من  كبيرة  على  برقعة  خليفة 

الخالفة   جان   وقوي  البالو،  من  وغيرها  وووزستان  وهمذان  وأصبهان  الري  بالو 

 [  11و  13)البداية والنهاية(    -والخليفة على الملوك والممالك(

يرس أن  وعزم على  قوياً،  جيَاً  فيها  بنى  ولقد  مك  ،  للتعاون  فلسطين،  إلى  هذا  ل جيَه 

الصليبيين،   من  اإلسالمية  اار   من  يتحرر  لم  ما  تحرير  على  الدين  صالح  جيش 

والياً   أنه سيصبح  اعتقد  الخالفة، انه  جيش  قدوم  فرفض  الدين،  يست ذن صالح  ف رسل 

 من والة الخليفة تابعاً له. 

حينئذ إلى السعاية طريقاً، وطلبوا  ويصف العماو الموقف بعد ذلك بقوله: ])ووجد ااعداء  

هذا   وقالوا:  أباطيل،  ولفقوا  أعاليل  واوتلقوا  تفريقاً،  بالخدمة  استسعاوه  أي   –لَمل 

الدين   نعَت    -صالح  الناصر،  بالملك  يُنعَت  وأنه  الصولة،  ويغل   الدولة  يقل   أنه  يزعم 

لُّ بماله من القوة العسكرية( العماو ااصفهان" ف" )الفتح القس" ف"   -اإلمام الناصر، و يُدف

"[ .  117  -116وما بعدها ) انظر اامين ( مصدر سابي ( و    183الفتح القدس"( و  

مجالسه  ف"  يمّن  الدين  صالح  كان  فقد  فرا ،  من  تنبت  لم  السعايار  تلك  أن  ويبدو   ،

الخل على  بالقوة  الخاصة  يلّوح  كان  وربما  الفاطمية،  الدولة  على  بقضاله  العباس"  يفة 

 والغلبة، وما إلى ذلك مما نقله السعاة إللارة حفيظة الخليفة على صالح الدين. 

مبعولاً   أرسل  الدين،  عن صالح  إليه  نقل  ما  كل  مك  الرفض،  هذا  الخليفة  بلغ  ]ولما 

سنة   من  شوال  ف" شهر  ال  -هه  583وصل  فتح  بعد  فقط  أي  أشهر  ب اللة  مك    -قدس 

تفصيل المراسالر والمفاوعار    -رسالة شديدة اللهجة، مملوءة بالتعنيف لصالح الدين

القس"  )الفتح  ااصفهان":  الدين  عماو  كتا   ف"  الدين، مبسوطة  الخليفة وصالح  بين 

ا الفتح  و  ف"  على  تجدها  عنها  المنوه  العنيفة  الرسالة  وأوبار  وما    183لقدس"(، 

فظاظ   )ألفاظ  ب نها  الرسالة  تلك  وصف  قد  الدين  صالح  أن  العماو  ويذكر  بعدها، 

 وأسجاع غالظ...قد كان أمكن إيداع هذه المعان" ف" أرق منها لفظاً وأرفي([. 

ماهم )أكابر القوم(، ونجح  فتظاهر هذا بالسكور، ولكنه راح يعر  الرسالة على من س 

أسلو  صالح الدين كما يقول العماو، ف" وفك أولئك ااكابر إلى نقد تلك الرسالة بعنف  

ممالل، وإلى تحريض صالح الدين على التمرو على الخليفة، وهذا هو عين ما كان يبيته  

ليفة  صالح الدين ف" نفسه ويمهد له، ليكون هؤالء مستعدين بل متحمسين لقتال جيش الخ 

 إذا جاء إلى فلسطين. 
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باستفزازه  يعّجل  وأن ال  بالخليفة،  الصدام  يؤور  أن  الحكمة  أن من  الدين  ورأق صالح 

قبل أن يهي  وسالل المقاومة ويرت  المحالفار، وباور على الفور إلى التفاو  سراً مك  

 الصليبيين 

العدو   لقتال  معهم  التحالف  له  وتتيح  بينهما،  الحرو   تنه"  هدنة  )وليفة  لعقد  المَترك 

 المسلمين( الذي لم تكن يومئذ والفة شرعية لسواه.

وغن" عن البيان أن هذه الخيانار ال الئ: للخليفة الفاطم" )العاعد(، والخليفة العباس"  

لإلسالم   عظمى  ويانة  تعتبر  زنك"(،  الدين  )نور  اايوب"  والسلطان  الناصر(،   (

ف الحر  عد الصليبيين قبل إوراجهم  والمسلمين ف" ذلك الحين، عدا عن أن مجرو وق 

من بالو المسلمين، وتحريرها من نير سلطانهم واحتاللهم الغاشم، يعتبر بحد ذاته ويانة  

 عظمى ال جزاء لها إالّ القتل، فكيف بالتحالف معهم عد المسلمين ووليفتهم الَرع"و!. 

 

 ىن  ص ح الدين وبلح 

 

الخليفة   على  الدين  سلطة صالح  قويت  أن  ف"  ]ما  اامر  له  واستتّ   العاعد،  الفاطم" 

الدين  أقدم صالح  حتى  العباس،  لبن"  وإقامتها  له  الخطبة  وقطك  عليه  التآمر  بعد  مصر 

طغياناً  العصور  أشد  ف"  حتى  أبداً،  م لها  على  أقدم  أن  لحاكم  يسبي  لم  جريمة  على 

 ً  . [ 169السيد اامين )مصدر سابي( و  -18 -وهمجيةً وظلما

الفاطمية ف" مكان، واحتجز جميك نسالها ف" مكان   ،] )فقد احتجز جميك رجال ااسرة 

آور، ومنك الفريقين من الزوا  لئال يتناسلوا...( يقول العماو: )وهم إلى اآلن محصورون  

ويحدّو المقريزي ف" وططه عدوهم بعَرة آالف شريف وشريفة    -محّسرون لم يظهروا(

حتى    497و    1)     استمّر  الَكل  هذا  على  حبسهم  أن  الظاهر  عبد  ابن  وقال   ،)

بيبرس..   الدين  ركن  الظاهر  تسلطن  أن  إلى  ااتراك  وُملُك  اايوبية  الدولة  انقرعت 

هه أشهد على من بق" منهم بطروهم، بعد أن أصبحوا  660، فلما كان ف" سنة  البندقداري

 كما يقول المقريزي )كهوالً مرعى ال أمل منهم وال بَفالهم([،  

]لم أعمل النه  والسل  ف" وورهم وقصورهم، وقد تبجح بهذه ااعمال شعراء صالح  

 يلة: الدين، ومن ذلك ما قاله العماو ااصفهان" ف" قصيدة بذيئة طو 

 وف"ء الطغههاة مقتََسمههها                 عاو حريم ااعداء منتهك الحمى 

 

لم عمد صالح الدين إلى المذه  الجعفري ف بطله وحّرم تدريسه ومنك الناس من العمل  

عبد   وصف  وقد  والتَريد،  والحرق  القتل  فيهم  ف وقك  وأتباعه  أشياعه  على  ومال  به، 

قاع" ص البيسان"  عل"  بن  ف"  الرحيم  يكن  ولم  الفاعل،  بالقاع"  الملق   الدين،  الح 

الواقك فاعالً، بل كان من الوصوليين االنتهازيين المنافقين، عبيد كل سلطة، وعمالء كل  

الضالل شالعة،   ف" شيك  والَمذَل ة   ...( بقوله:  العاعد  بعد  الَيعة  حكومة، وصف وعك 

ق، ورغمت أنوفهم ومنابرهم، وحقت عل  قوا كل ممز  السيد    -يهم الكلمة تَريداً وقتالً( وُمّزف

 [ . 68اامين ) مصدر سابي( و 

الطم    محاوالر  كل  رغم  أسماءهم  التاريخ  لنا  وحف   الدين،  قتلهم صالح  الذين  ومن 

الفاطمية،   الدولة  أواور  وأورك  الذي عا  ف" مصر  اليمن"،  الَاعر عمارة  واإلوفاء، 

http://www.14masom.com/hkaek-mn-tareek/15.htm#18
http://www.14masom.com/hkaek-mn-tareek/15.htm#19


 196 

كا ولكنه  الفاطميين،  مذه   على  يكن  لم  أنه  معترفاً  ورغم  للحي،  مخلصاً  منصفاً  ن 

بنفسه   ولم   ومحاسنهم،  الفاطميين  فضالل  عينيه  ب م  رأق  أنه  وحي   اهله،  بالفضل 

مخازي اايوبيين ومساولهم، وما ارتكبوه فيهم من جرالم، فرلى الدولة الفاطمية أشجى  

 رلاء ف" قصيدته الالمية الت" مطلعها: 

 وجيدَه بعد حسن الَحلط"ف ف بالعَطلف                  رميَت يا وهُر كف  المجدف بالَللف 

 ووتمها بقوله: 

لُت عن حب" لهم أبهداً     -ما أّوَر هللاُ ل" ف" مدة ااجهههلف                وهللا مازف

 .[ 66السيد اامين )مصدر سابي( و 

طبك   الذي  هللا،  يرحمه  الوف"  الفاعل  الَاعر  هذا  قُتفَل  الصاوقة،  القصيدة  هذه  ]وبسب  

ناقالً قول    496و    22)وطط المقريزي(       -لى النبل والوفاء، وتُُمحلت له الذنو ع

انقراعها   بعد  وولة  ف"  يُكت   فيما  يُسمكط  )لم  القصيدة:  عن  قالالً  يضيف  الذي  سعد  ابن 

 أحسن منها([. 

والد صالح   –]وف" موقف آور، اتفي أن اجتمك هذا الَاعر الوف"،عند نجم الدين أيو   

اللؤلؤة   مك  -الدين   ف" قصر  أب" حصيبة،  بن  ااحد   يحيى  سالم  أبو  هو  آور،  شاعر 

الذي كان يقيم فيه، وكان من أحسن قصور الفاطميين، ف نَد ابن أب" حصيبة نجم الدين  

 قصيدة منها:

 ً  منها وما كان منها لم يكن طرفهههها         يا مالك اار  ال أرعى لها طرفا

 وقهد أُعدّر لك الجنار الغرفههههها  هههاقهد عّجل هللا هذي الدار تسكنهه

 فالب  بها العز ولتلب  بك الَرفا    تَرفت بهك عمهن كان يسكنههههههها

 وأنت لؤلؤةٌ صهارر لها صهَدفهههههها   كانوا بها َصهدفاً والهدار لؤلهههههههؤةٌ 

الغمط لحقهم، والغض من  بالفاطميين، ولم يسكت على هذا  الغمز    فعّز على عمارة هذا 

 مكانتهم، فقام يرو عليه بكل جرأة وشجاعة قالالً: 

 وقلهَت ماقلتَه فه" للبهم سهَخهفا                 ألمَت يا من هجا الساوار والُخلَفا

 والعُرُف مازال ُسكنى اللؤلؤ الصدفها                 جعلتَهم صهدفاً َحلّوا بلهؤلهؤةٍ 

 يها وشهّف ف سهناها الهذي وصفههههها ف                وإنما هه" واٌر حهّل جوهرهم

وَرُّ   )فلله  بقوله:  المقريزي  عليها  علّي  الت"  الرالعة،  االرتجالية  القصيدة  هذه  آور  إلى 

ف"   قُتل  أنه  جرم  ال  عاوته،  ه"  كما  الحفاظ  بحسن  ووفّى  الوفاء،  بحي  قام  لقد  عمارةَ، 

و    21الخطط      -(واج  من يهوق، كما ه" سّنة المحبين، فاهلل يرحمه ويتجاوز عنه

469 .] 

على أن أفجك الفواجك ما لحي وزانة الكت ، الت" )كانت من الضخامة بحي  أنها عّمت  

تكن  600) لم  القاهرية، وه"  الحكمة  وار  أُنَئت  أن  لب ت  ما  لم  كتا  مخطوط،  ألف   )

واء الكت  فقط، ولكنها كانت تضم جيوشاً من المترجمين والعلماء والنّساوين،  أرففاً الحت

الكت ( بذلك جامعة متخصصة إلنتا   العرب"،    -وكانت  الرميح"، مجلة  الدكتور محمد 

 .[، 22م و 1994، أيار 426العدو 

الكن  هذه  من  ]  وأنفقوا  جمعها،  ف"  الفاطميون  تع   الت"  الكت   نفال   من  العلمية  وز 

ااموال ما أنفقوا ف" الحفاظ عليها، أصابها من صالح الدين ما أصا  الفاطميين أنفسهم،  

وم لما شهد العصر الفاطم" ازوهار المكتبار القاهرية، شهدر بداية عصر صالح الدين  
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، ينقل ذلك عن ابن  255و    2المقريزي      -مباالةانهيارها بفعل النه  والحرق والال

 ط".[. 

العبيد   وأوذ  المكتبار،  هذه  كت   ورُق  أُحرق  كيف  كامل حسين  محمد  الدكتور  ]يصف 

م يحرق، سفت عليه  واإلماء جلووها لعمل ما يلبسونه ف" أرجلهم، والذي بق" فيها مما ل

 المصدر السابي[ ،  -الرياُح التراَ ، فصارر تالالً باقية تعرف بتالل الكت  

]لم يقول: )وكذلك عاعت كنوز الفاطميين بيد التعص  الممقور(، ويختم كالمه بالقول:  

نية الت" طغت على مصر، سرعان ما أباوها اايوبيون فيما أباووه  )ولكن هذه الموجة الف

من ترائ هذا العصر الذهب" ف" تاريخ مصر اإلسالمية، فضاع الَعر ولم يبي منه إالّ  

ر السمه البقاء، ونحن ال نتروو ف" اتهام اايوبيين بجنايتهم على   اسم الَاعر أحياناً إن قُدّف

أن لتعمدهم  المصري،  ااو   فقد    تاريخ  بصلة،  للفاطميين  يمت  أوب"  ألر  كل  يمحوا 

 المصدر السابي[.    -أحرقوا كتبهم بما فيها من وواوين الَعر( 

 فإذا كان هذا فعلُهم ف" الَعر، فما بالك بما فعلوا ف" الفكرو!. 

]ويقول ابن أب" ط" ف" وصف ما حّل بهذه المكتبة الكبرق: )ومن جملة ما باعوا وزانة  

 [،  27  -26السيد اامين )مصدر سابي( و  -عجال  الدنيا(الكت ، وكانت من 

]انه لم يكن ف" جميك بالو اإلسالم وار كت  أعظم من الت" بالقاهرة ف" القصر، ومن  

بري، ويقال أنها كانت  عجالبها أنه كان بها ألف ومالتان وعَرون نسخة من تاريخ الط

أشياء   المنسوبة  الخطوط  من  فيها  وكان  كتا ،  ألف  وستمالة  ألف  ألف"  على  تحتوي 

 .[.169السيد اامين )مصدر سابي( و  -ك يرة

المن  الخطوط  من  )وفيها  ذلك:  ف"  ااصفهان"  العماو  اايدي  ويقول  اوتطفته  ما  سوبة 

االنتها    بََره  بها  يتصرف  اايتام،  أمناء  مك  كالميرائ  وكانت  التعدي،  واقتطعه 

 المصدر السابي[،  -وااللتهام(

ه الكنوز العلمية الت"  وهكذا شتتوا هذه الكت  وأعاعوها فغدر هباء من وراً، وأتلفوا هذ 

والمغول ف" مكتبار   التتار  فعل  قط، وهل  بعدها ف" مكتبة  وال  قبلها  م لها ال  يجتمك  لم 

 بغداو أك ر مما فعله صالح الدين هذا بخزانة كت  القاهرة ومكتباتهاو.  

ورغم أن نور الدين كان ول" نعمته، وهو الذي رشحه للوزارة لدق العاعد بعد وفاة أسد 

شي  حياته،  الدين  ف"  عليه  والتنمر  له  الدين  صالح  تنّكر  من  يسلم  لم  أنه  إالّ  ركوه، 

ااشد   لكّن  وفاته،  بعد  إليه  وعمها  مملكته  على  القضاء  لم  بالصليبيين،  منه  واالحتماء 

 انتقاماً من نور الدين ما فعله مك ابنه )الملك الصالح(. 

سنه محاطاً برعاية الحلبيين    لقد كان ابن نور الدين هذا مقيماً ف" حل ، وكان على صغر 

باعتباره ملكهم المقبل بعد أبيه، فكان أول ما فعله صالح الدين بعد استيالله على الَام، 

 أن قصد إلى حل  للقضاء عليه. 

جماوق   لال   فحصرها  حل   إلى  سار  حماة،  الدين  ملك صالح  )لما  االير:  ابن  يقول 

وجمَك    -هو صب" وعمره النتا عَرة سنة  و   -اآلورة، فقاتله أهلها، ورك  الملك الصالح  

أهل حل  وقال لهم: قد عرفتم إحساَن أب" إليكم ومحبته لكم وسيرته فيكم، وأنا يتيمكم وقد  

جاء هذا الظالم الجاحد إحسان والدي إليه، ي وذ بلدي وال يراق  هللا تعالى وال الخلي ...  

واتفقو  واانف ،  ااموال  له  فبذلوا  الناس،  وأبكى  عن  وبكى  والمنك  وونه  القتال  على  ا 

 [. 676و   2كتا  )الروعتين(    -بلده(

http://www.14masom.com/hkaek-mn-tareek/15.htm#25
http://www.14masom.com/hkaek-mn-tareek/15.htm#26
http://www.14masom.com/hkaek-mn-tareek/15.htm#28
http://www.14masom.com/hkaek-mn-tareek/15.htm#29
http://www.14masom.com/hkaek-mn-tareek/15.htm#30


 198 

]ولكن صالح الدين تمّكن منه واعتقله وعاو به إلى ومَي، ولزياوة التَف" بنور الدين   

يومين   بعد  ليلة واحدة، وور   بها وبار عندها  ووول  الدين،  نور  تزو  زوجة  وولده، 

حل ( و    -إلى مصر تاريخ  ف"  الحل   )زبدة  كتابه  من  ال ال   الجزء  ف"  العديم  ،ابن 

667.] 

ن )مصدر  السيد حسن اامي   -] لقد شفت الليلة غيظه، وانتقم من نور الدين انتقام اانذال

 [.  203سابي( و 

الحرالي   ب هل حل ، وال عن  الدين  أوقعها صالح  الت"  المجازر  بعد ذلك عن  تسل  وال 

العلماء   تنتظر  كانت  الت"  اإلعدامار  عن  وال  الكت ،  ووور  العلم  منابر  استهدفت  الت" 

الفيلسوف اإلشراق"   التاريخ، وكان على رأسهم جميعاً،  والحكماء، مما م  بطون كت  

ياقور الحموي ف": )معجم ااوباء(. )انظر    -ظيم، شها  الدين بن يحيى السهروروي  الع

 (.[ ،  149-148و   -مصدر سابي –السيد اامين 

عام   قُتل  الفيلسوف  1191]الذي  وكان  ذلك،  سوق  وقيل  بالسيف،  وقيل  بوتر،  ونقاً  م 

 )وفيار ااعيان( البن ولكان[.  -السهروروي من أكبر علماء عصره

سل كذلك عن الضرال  الباهظة والمقتطعار الت" ألقلت كاهل جميك المسلمين من  وال ت  

 أهل حل  ف" تلك الحقبة السوواء. 

وحسبك للوقوف على طريقة معاملته للَع  الذي كان يحكمه صالح الدين، ما كتبه عنه  

الدكتور حسين مؤن ، وهو من أشد المتحمسين للدفاع عن صالح الدين اايوب"، قال:  

انت مَاريعه ومطالبه متعدوة ال تنته"، فكانت حاجته للمال ال تنته"، وكان عماله من  )ك

أقسى ولي هللا على الناس، ما مّر ببلده تاجر إالّ قصم الُجباة ظهره، وما بدر اي إنسان  

الفالحون   وكان  السلطان،  رجال  من  بعذا   ر  أُنذف إالّ  اليسار،  عالمار  من  عالمة 

تلقّفها الجباة، وال سنبلة قمح إالّ    والضعفاء معه ف" جهد،  ما أينعت ف" حقولهم لمرة إالّ 

محن   أبوا   على  وولّفهم  أيامه،  ف"  الناس  أملي  حتى  السلطان،  وزالن  ف"  استقرر 

حصداً( الناس  حصدر  العدو    -ومجاعار  )ال قافة(  اامين    624مجلة  مصدر    -)السيد 

 ([. 164و  -سابي 

الذي   أم ال )قراقو (،  من  وال غرابة بعد هذا كله أن تعلم أن والته وعماله هم جميعاً 

ولّفه والياً على مصر، ليتفر  هو الحتالل الَام، والقضاء على ملك نور الدين زنك"،  

 والتَف" منه. [. 

 ة الفا مية : محاولة أهل مصر والسودانيين إر ا  الخ ف  

سنة   الخالفة    560]وفى  إلرجاع  أورق  محاولة  هناك  كانت  أنه   : المقريزق  يقول 

القاهرة  والسووان وقصد  العر   أسوان  وال"  الدولة  وفيها جمك كنز   "  : فقال  الفاطمية 

ممن   جماعة  إليه  وانضم  جزيلة  أمواال  جموعه  ف"  وأنفي  الفاطمية  الدولة  إعاوة  يريد 

وور  ف" قرية طوو رجل يعرف بعباس    .من أمراء صالح الدين  يهوق هواهم فقتل عدة

   .بن شاوي وأوذ بالو قوو وانته  أموالها

فجهز السلطان صالح الدين أواه الملك العاول ف" جيش ك يف ومعه الخطير مهذ  بن  

طوو   بناحية  الدولة  كنز  فلقيه  سار  لم  وقتله  جموعه  وبدو  بَاوي  وأوقك  فسار  ممات" 

لم قتل كنز الدولة ف"    .ما حرو  فر منها كنز الدولة بعدما قتل أك ر عسكرهوكانت بينه 

عَريه لامن  ف"  القاهرة  إلى  العاول  وقدم  صفر  من    سابك  وبعض  مصر  أهل  وحاول 
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الحكم   على  اإلستيالء  قبل  اايوبين  منهم  تمكن  ولكن  الفاطمية  الخالفة  إرجاع    -الَيعة 

ت  الملوك  السلوك فى معرفة وول  الدين  كتا   تقى  الَيخ اإلمام عالمة اانام  ليف سيدنا 

 [1  560أحمد بن على بن عبد القاور بن محمد المعروف بالمقريزق السنة 

لورار   لك رة  منها  ليحتم"  الجبل  وقلعة  العيون  مجرق  سور  الدين  صالح  يبن"  وهنا 

َ  قلعة  الذي أن  المصريين والسووانيين عليه يقول المقريزي ف" عجال  اآللارعنه ]وهو

 [.1عجال  اآللار   .الجبل وسور القاهرة العظيم

 السقلان المق  النادل يريد نصيب  من كنور الفا مين : 

 

الدين أستولى على   العاول عندما سمك أن صالح  الملك  السلطان  المقريزق: ]أن  ويقول 

القاهرة   إلى  فقال : " فيها وصل  لي وذ نصيبه منه  الفاطميين أرسل  الخلفاء  موفي  كنوز 

عند   من  القيسران"  بابن  المعروف  بن صغير  نصر  ين  محمد  بن  والد  البقاء  أبو  الدين 

من   أوذ  ما  جميك  عن  بالحسا   الدين  لصالح  مطالبا  الدين  نور  العاول  الملك  السلطان 

   .قصور الخلفاء وحصل من االرتفاع

له وعر  عليه    وأوقفه على ما تحصل  "إلى هذا الحد وصلنا    "  :فَي ذلك عليه وقال

قال لم  نفقاتهم  وجامكياتهم وروات   إقطاعاتهم  مبالغ  هذا    "  :ااجناو وعرفه  يضبط  وما 

معتاوون   وأنهم  وعظماءها  الدولة  أكابر  تعرف  وأنت  الكبير  بالمال  إال  العظيم  اإلقليم 

بالنعمة والسعة وقد تصرفوا ف" أماكن ال يمكن انتزاعها منهم وال يسمحون ب ن ينقس  

وفيها سار اامير شم  الدولة تورانَاه أوو السلطان .وأوذ يجمك المال  "ارتفاعها  من  

صالح الدين إلى اليمن وذلك لَدة ووف صالح الدين وأهله من الملك العاول نور الدين  

كتا     -"    أن يدول إلى مصر وينتزعهم منها ف حبوا أن يكون لهم مملكة يصيرون إليها

 [. 569أحدائ سنة  1الملوك لتق" الدين المقريزق  السلوك فى معرفة وول 

 

 أىظم قبايح هله الدولة : 

 

البيت عليهم   (1) والبطش ف" تحويل مصر عن مذهبها وواليتها اهل  للعنف  إستخدامها 

 السالم وويانتهم للخليفة المصري الفاطم" العاعد.

بانفصاله عنه واستقالله بمصر وهذا وط   (2) يقك فيه كل    ويانته للخليفة العباس" أيضاً 

وولة على   وي وذ كل  ال غرار  هذه  ينفذ من  الصهيون"  والمستعمر  مذهب"  فكر  صاح  

 حدة بتفرق أمة اإلسالم مذهبياً وك ن كل مذه  عين نفسه قاع" وجالو للمذه  اآلور. 

اليوب"   (3) الدين  ف" عصر صالح  كان  لليهوو  حقيق"  استيطان" صهيون"  أول مَروع 

ابن ميمو  ن والذي استخلفه على مصر ألناء رحلته للَام وذلك  وبواسطة وزيره موسى 

 بإقرار الموسوعة اليهووية  كما يل" : 

  

كان    فلقد  ميمون  بن  موسى  طبيبه  بواسطة  الدين  صالح  سلوك  على  اليهووية  ألرر 

الَخ  أعظم  من  واحد  ميمون  بن  تقول  موسى  كما  اإلطالق،  على  اليهووية  صيار 
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الموسوعة اليهووية، وهو أشهر شخصية يهووية ف" الحقبة المابعد تلمووية،] وقد احتفلت  

سنة على وفاة ابن ميمون، ف نَ ر مكتبة واصة    800مدينة تل أبي  ف" إسراليل بمرور  

ميك . ) انظر  به، وقد عا  ف" بالط صالح الدين طبي  يهووي آور، هو هبة هللا بن ج 

.وهذا اإلحتفال انه مؤس  الصهيونية العالمية اآلن كما قال    [(110مجلة الرسالة العدو  

الباح ين ف" الصهيونية وأصولها وتوطين اليهوو ف" القدس بدعوق وحدة ااويان بدأمن  

نفوذ غير محدوو، على   ابن ميمون   نبين هنا وقد كان لموسى  الدين كما  عصر صالح 

الدي  أبناء صالح  صالح  الدين عل"، أكبر  لنور  ن وحاشيته وأمراله،] ولقد )اوتير طبيباً 

وول ويورانت )قصة الحضارة(   -الدين، والقاع" الفاعل البيسان" وزير صالح الدين

 .[ 121و  14  

لذي لم يكن له من صفار الفضل ش"ء على اإلطالق، والذي أصبح بنفاقه وتملقه الحاكم  

 م. 1174ة صالح الدين لها عام الفعل" لمصر بعد مغاور

]كان لَهرة ابن ميمون الطبية، الدور اابرز ف" لفت أنظار البالط اايوب" إليه، والت"  

  -)أتاحت له أن يجمك بين رعاية السلطان صالح الدين، ورعاية نخبة المجتمك القاهري(

 .[ 31جور  طرابيَ" )معجم الفالسفة( و 

ذه الرعاية أن يحظى بمكانة رفيعة جداً عند صالح  ] ولقد استطاع ابن ميمون ف" ظل ه

السلطان،  مستَاري  أحد  المال"(،  )ابن  شقيقة  من  تزو   أنه  لدرجة  وحاشيته،  الدين 

عام   القضاة  أحد  طل   رفض  الدين  صالح  أن  ولدرجة  المال"،  البن  شقيقته  وزّو  

حجة وزيره الذي   م، إنزال عقوبة القتل به باعتباره مرتداً عن اإلسالم، ركوناً إلى1187

ال   اإلسالم،  اعتناق  على  أُرغم  الذي  الرجل  أن  وقوله  ميمون،  البن  حميماً  صديقاً  كان 

 .[. Islam Arnold preaching of, , 421  -يمكن أن يعتبر مرتداً بحي

اه حقاً، أن صالح الدين الذي أصر على إعدام الفيلسوف ]والذي يلفت النظر ويَد االنتب 

)شيخ اإلشراق( واإلمام الَافع" المذه ، شها  الدين بن يحيى السهروروي، متهماً إياه  

الَهر   ف"  نَر  الذي  ميمون،  بن  موسى  عن  تماماً  ف  الطرط الدين، غض  بالخرو  عن 

الخلوو الجسم"، كما أصّم    ذاته مقالة ف" بع  الموتى، وعبّر فيها عن تَككه ف" عقيدة

)وليل   كتابه  صدور  بعد  ميمون  البن  البغداوي  اللطيف  عبد  تسفيه  عن  أيضاً  أذنيه 

إلى   يخيل  الت"  نفسها  بالوسالل  ااويان،  أركان جميك  )يهدم  ب نه  له  واتهامه  الحالرين(، 

 .[. 121و  14وول ويورانت )قصة الحضارة(     -الناس أنه يدعمها بها(

 

 :    موسى بن ميمون 

 

يهوو مصر( الدين لحماية  اليهووية      -])استخدم نفوذه ف" بالط صالح    14الموسوعة 

 [. 669و 

فيها من   باإلقامة  لليهوو  يسمح  ب ن  ميمون  ابن  أقنعه  فلسطين،  الدين  فتح صالح  ])ولما 

كُ  وابتناء  ف"    -نُ  ومدارس(جديد،  الطرابيَ"  الدكتور  ذلك  وقد ذكر  السابي،  المصدر 

الفالسفة( و   ابن ميمون  32)معجم  القدس، استحصل  الدين  أن فتح صالح  بعد  قال:   ،

 عامة.[.  ابناء ملّته على إذن ف" التوطن فيها وف" فلسطين بصورة
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بالنفوذ  -3 فلما علموا  أو اإلسالم،  القتل  بين  اليهوو  يخير  اليمن،  الَيع" ف"  الحكم  ]كان 

عام   إليه  لج وا  الدين،  عند صالح  ميمون  بن  به موسى  يتمتك  فاستجا   1172الذي  م، 

الفيوم"(   )نتانئيل  الحاوام  من  وطل   اليمنية(،  )بالرسالة  سم"  ما  لهم  وكت   لمطلبهم، 

 عن هذه الرسالة إلى كل الجماعار ف" اليمن. إرسال نسخة 

كانت  فلقد  الرسالة،  محتويار  كل  عن  النقا   تكَف  لم  اليهووية،  الموسوعة  أن  ورغم 

هذه الرسالة بم ابة رسالة اامل بالنسبة إلى يهوو اليمن، لدرجة أنهم أوولوا ف" القوويش  

 صالة )اجل نف  معلمنا موسى بن ميمون(. 

ذا اامل على يدي ابن ميمون، عندما اجتاح اايوبيون اليمن عام  وما أسرع ما تحقي ه

السيف عن  1173 ب شهر معدووة، حي  رفك  ابن ميمون هذه  بعد وصول رسالة  م، أي 

كاهل   عن  الضرال   تخفيف  وتم  المسلمين،  رقا   ف"  ووعك  اليمن،  ف"  اليهوو  رقا  

لمعرفة المزيد عن ابن ميمون وعالقته بصالح الدين،    -اليهوو، وأُلقل بها كاهل المسلمين

 .[.140 -132يراجك كتا  )صالح الدين اايوب"( للسيد حسن اامين و

أخلصرا   الفاطمية  ولقد  الدولة  بعد  المملركية كأفضل نمروز  السالمي  الدولة  وبدأت 

فقروا اقتصاوهللا وتسكرهللا وكانرا صرفير  شافعية المذهب  وكا     للذا البلد أيما إخالص

للم الفضل في إقامة أقرى  يش السالمي ترفه التا يك كا  له الفضل في القضاء تلو  

 الغجو التتا ي المغرلي  وبدأت الدولة المملركية كما يلي : 

 

 :   ( الدولة الممقوكية واالنفصال السادس6)

 

 م(1517-1250هه/923-648وولة المماليك)

 

من المماليكو وما موطنهم ااصل"و وكيف وصلوا إلى الحكههمو ومهها وورهههم فهه" حمايههة 

 العالم اإلسالم" و

 

 فضل الممالي :

 

 ( إنقاذ دين اإلس م من الووال ىقى يد التتار بموقنة ىين  الوت :1)

 

سههة مازال العالم كله يذكر فضل المماليك ف" أول هزيمة أصابت المغول من مصر المقد

الت" حمت العالم اإلسالم" ومن هؤالء المماليك لبت صحة حههدي  رسههول هللا صههلى هللا 

عليه وآله مصر كنانة هللا ف" أرعة وكان سهم هللا تعالى هنا بموقعههة عههين جههالور كمهها 

 م وعبور قناة السوي .1973كان سهم هللا ف" العصر الحدي  ف" حر  أكتوبر عام 

 

ا يعتبههرون از فقههد عجههزر الدولههة   إن المؤروين جميعههً انتصههار المماليههك انتصههاًرا عالميههّ

الُخوارزمية، والدولة العباسية عن مقاومة المغول أو مدافعتهم، وبعد أن انهههارر القههوق 

المسيحية أمام الزحف المغول" على أجزاء من "روسيا" و"بولنههدا" و"المجههر" الحاليههة! 

ل صههدمة فهه" الَههرق لجيههو  )أرلوزوك  المذه ( لقد كانت "موقعة عين جالور" أو 
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المغول ورؤسالهم الذين ُويّل لمعاصريهم أنهم قوم ال يُغلَبون، فجاءر هذه الواقعة لتقول 

للدنيا ال غال  إال هللا، وأن فوق كل قههوي مههن هههو أقههوق منههه، وأن النصههر مههن عنههد هللا 

 ينصر من يَاء.

ال فههيهم صههلى هللا وهذا الغزو المغول" وصده من عالمار الساعة وهههم التههرك الههذين قهه 

: ) إنكم تقولههون ال عههدو ، وإنكههم ال تزالههون تقههاتلون عههدوا حتههى يهه ت" يهه جو  عليه وآله

عرا  الوجوه ، صغار العيون ، شه  الَعاف ) الَعور( ، من كههل حههد   :وم جو  

 ( .  رواه أحمد  .ينسلون ، ك ن وجوههم المجان المطرقة

ة بعههد القضههاء علههى الههدجال مههك نهايههة وسكان هذه المنطقة وما حولههها لهههم ورجههة لانيهه 

وولتهم وهذه الخارجة سههماها القههرآن الكههريم والسههنة النبويههة المطهههرة بخارجههة يهه جو  

وم جو  وفيها سيبيدون كل اار  إال مجموعة مؤمنة ف" طور سيناء بمصر المقدسههة 

 وتكون نجاة الجن  البَري المؤمن أيضاً من مصر كما قال صلى هللا عليه وآله :  

 

]عن النواس بههن سههمعان رعهه" هللا عنههه قههال رسههول هللا صههلى هللا عليههه وآلههه  ) ....إذ 

أوحى هللا على عيسى أن" قد أورجت عباوا ل" ال يدان احد بقتالهم ، فحرز عباوي إلههى 

الطور ، ويبع  هللا ي جو  وم جو  ، وهم مههن كههل حههد  ينسههلون ، فيمههر أولئههك علههى 

ا ، ويمههر آوههرهم فيقولههون : لقههد كههان بهههذه مههرة مههاء ، بحيرة طبرية ، فيَربون ما فيههه 

ويحصر نب" هللا عيسى وأصحابه حتى يكون رأس ال ههور احههدهم ويههرا مههن مئههة وينههار 

احدكم اليوم ، فيرغ  إلى هللا عيسى وأصحابه ، فيرسههل هللا علههيهم النغههف) ووو يكههون 

كمههور نفهه  واحههدة ، أي قتلى (  ) ف" أنوف اإلبل والغنم ( ف" رقابهم فيصبحون فرسى

لم يهبط نب" هللا عيسى وأصحابه إلى اار  فال يجدون موعههك شههبر إال مهه ه زهمهههم 

ونتنهم فيرغ  نبهه" هللا عيسههى وأصههحابه إلههى هللا ، فيرسههل هللا طيههرا ك عنههاق البخههت ، 

فتحملهم فتطرحهم حي  شاء هللا ( رواه مسلم [. وهنهها يبههين تعههالى أن نجههاة بنهه" آوم فهه" 

طالفة المؤمنة سيكون من مصر إن شاء هللا كما كان ف" القضاء علههيهم بهه ول اار  وال

 وارجة لهم فهزمهم بإذن هللا سيف الدين قطز المملوك" المصري.

 

 ( تلوير الممالي   لألرهر الحري  بند أن شبد انت اسة في النصر اريوبي: 2)

عهد   قالوونف"  محمد  الجيو     الناصر  نقي   طيبرس"  الدين  "عالء  اامير  قام 

م(، وألحقها بالجامك اازهر، وقرر  1309هه =    709بإنَاء المدرسة الطيبرسية سنة )

واإلبداع   الروعة  ف"  غاية  فجاءر  بمدرسته  اامير  هذا  عن"  وقد  للعلم،  وروًسا  بها 

 المعماري. 

تكد تمض" لاللون سنة على هذه العمارة حتى أنَ  اامير عالء الدين آقبغا سنة   ولم

المدرسة    –وهو من أمراء السلطان الناصر محمد بن قالوون  –م(  1340هه =    740)

أمواال طاللة حتى   وأنفي عليها  المزينين،  با   الداول من  يسار  ااقبغاوية، وه" على 

 صة محرابها البديك، وجعل لها منارة رشيقة. جاءر آية ف" الجمال واإلبداع، وبخا

لال ة   مدرسة  برسباي  ااشرف  السلطان  وازندار  القنقبال"  جوهر  اامير  أنَ   لم 

المسجد، وتَتمل على   الَرق" من  الطرف  وتقك ف"  الجوهرية،  المدرسة  باسم  ُعرفت 
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محرا وبه  الَرق"،  اإليوان  أكبرها  مساحتها،  من صغر  الرغم  على  إيوانار     أربعة 

 وقيي الصنك، وتعلو المدرسة قبة جميلة. 

حي    الجراكسة،  المماليك  عهد  ف"  اازهر  الجامك  ف"  العمارة  تتوقف  ولم 

المحمووي سنة ) قايتباي  الجهة  1468هه =    873قامالسلطان  الواقك ف"  البا   بهدم  م( 

مئذنة  الَمالية الغربية للجامك، وشيده من جديد على ما هو عليه اآلن، وأقام على يمينه  

ذار   المئذنة  ببناء  الغوري  قانصوه  السلطان  قام  لم  القاهرة،  مآذن  أجمل  من  رشيقة 

الرأسين، وه" أعلى مآذن اازهر، وه" طراز فريد من المآذن يندر وجووه ف" العالم 

 اإلسالم". 

بن   • الرحمن  "عبد  بها  قام  ما  ه"  اازهر  للجامك  أجريت  عمارة  أكبر  أن  غير 

( سنة  =    1167كتخدا"  رواق  1753هه  إلى  ف عاف  والتَييد،  بالبناء  مولعًا  وكان  م( 

المقصورة ااصلية وعالم من الحجر،   بينها وبين  القبلة مقصورة جديدة للصالة يفصل 

الغربية   الَمالية  الناحية  من  وأنَ   محاري ،  لاللة  وبها  ورجار،  لالئ  عنها  وترتفك 

من بابين متجاورين، ُعرف باسم با   المطلة حالًيا على ميدان اازهر باًبا كبيًرا، يتكون  

تزال   ال  مئذنة  بجواره  وأنَ   الصعايدة  با   يسمى  جديدًا  باباً  استحدئ  كما  المزينين، 

اازهر أروقة  أشهر  الصعايدة  رواق  إلى  البا   هذا  ويؤوي  اآلن،  حتى  عبد    -قالمة 

وجامعة  جامعًا  اازهر  الَناوي:  محمد  المصرية  –العزيز  اانجلو    –رةالقاه  –مكتبة 

الرحمن زك"1913 اآللار  –م & عبد  وما حوله من  العامة    –اازهر  المصرية  الهيئة 

 م [.1970 –القاهرة   –للت ليف والنَر

 

 أصل الممالي ؟

 

الواعح ب ن صالح الدين اايوب" السههلجوق" كههان مههن القاعههدة التهه" اتخههذها العباسههيين 

ت العلوي علههيهم السههالم  ومههن حماية لهم من أهل وراسان بإيران الذين يتولون أهل البي 

هذا الجند كان صالح الدين اايوب" وأبيه أسههد الههدين شههيركوه إذ كههان يعهههد إلههيهم وإلههى 

غيرهم إمارة الجند فلما ك ر عدوهم وتكلموا لغتنهها ووانههوا بههديننا وذابههوا فهه" المجتمعههار 

ى هههؤالء العربية وكان العر  وقتئٍذ قبيليين كل عربهه" يعههرف قبيلتههه ولههذلك أطلقههوا علهه 

ااجان  موال" ومماليك أي عبيد وهى ومن كلمههة عبههد ملههوك قههال تعههالى } عههر  هللا 

الزمر{ . ولما وولوا ف" ويههن   –م الً عبداً مملوكاً اليقدر على ش"ء وهو كل على مواله  

هللا تولوا العباسيين واكتَفوا أن والية أهل البيت تعن" بالواليههة لغيههر مههواليهم فاوتههاروا 

ة وكانت البداية مك الدولة العباسية المؤسسة لدينونة اايوبيين واللماليك بهههذا مذه  السن 

الممههذه  وهههم أصههال كههانوا مماليههك فهه" وولههة المسههلمين وولههيط مههن ااتههراك والههروم 

وااوربيين والَراكسة، جلبهم الحكام ليستعينوا بهم ف" القرن السههاوس الهجههري وحتههى 

تخذ منهم قوة تسانده، وتدعم اامن واالستقرار فهه" منتصف القرن السابك.كان كل حاكم ي 

إمارته أو مملكتههه، وممههن عمههل علههى جلههبهم واالسههتعانة بهههم اايوبيههون، وبخاصههة فهه" 

عصورهم المت ورة لما أصابهم الضعف واحتاجوا إلى الرجال. لقد كانوا يُباعون للملوك 

بون على الطاعة واإلوالو والوالء.  واامراء، لم يُدَر 
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 مالي  في مصر:الم

 

 وعرفت مصر نوعين من هؤالء المماليك:

 

المماليك البحرية وهم الذين أسكنهم الملك الصالح اايوب" قلعة ف" جزيرة الروعههة،   -1

ونسبوا إلى بحر النيل، أو سههّموا بههذلك انهههم قههدموا مههن وراء البحههار، وهههؤالء حكمههوا 

ر ف" عهههدهم أربعههة م( وتداول عر  مص1382-1250هه/  784-648مصر من سنة )

 وعَرون سلطاًنا .

ّموا بههذلك ان السههلطان  -2 أمهها النههوع ال ههان" فهههم المماليههك البُرجيههة أو الجراكسههة، وسههُ

قالوون أسكنهم أبراح قلعة الجبههل، وان الجراكسههة كههانوا أك ههر عههدوًا، وهههؤالء حكمههوا 

 م( وهم لاللة وعَرون سلطاًنا.1517-1382هه/ 923-784مصر من سنة )

عرفت البداية لدولة المماليك، ولقد كانت النهاية على يههد الع مههانيين عنههد مههر  وابههي لقد  

هههه، وكانههت الغلبههة للع مههانيين الههذين آلههت إلههيهم 923والريدانيههة )حهه" العباسههية( سههنة 

 ممتلكار المماليك ليبدءوا عهدًا جديدًا.

مام من أبههدي شههجاعة ولم ي وذ المماليك بمبدأ ورالة العر ، وإنما كان الطريي مفتوًحا أ

وإقداًما ومقدرة. هذه ه" المههؤهالر فهه" وولههة المماليههك التهه" قامههت علههى أنقهها  وولههة 

 اايوبيين، وبعد مقتل توران شاه آور سالطين اايوبيين بمصر.

 

 التصدي لقميول:

 

إن المغول يزحفون..وإن الخطر قاوم فلتتوقف الخالفار بين المسههلمين، ولتتوحههد القههوق 

 هذا العدو!ف" مواجهة  

-لقد استولى المغول على ااراع" اإلسالمية التابعة لخوارزم شاه، لم واصلوا سههيرهم  

 مهدوين العراق حتى أسقطوا الخالفة العباسية.  -كما عرفت من قبل

كانت مصر ف" ذاك الوقت يحكمها عل" بن أيبك الذي كان ف" الخامسههة عَههرة، والههذي 

وكههان عههعيفًا ال حههول لههه فهه" هههذه الظههروف   تولى مصههر بعههد وفههاة أبيههه المعههز أيبههك،

الصعبة. وراحت مصر تتطلك إلههى مملههوك قههوي يحمهه" حماههها، ويصههون أرعههها. لقههد 

سقطت الخالفة العباسية، واستولى التتار على بغداو وبقية مدن العراق، لههم اتجهههوا نحههو 

مة إلههى إمههارار يحكمههها أمههراء أيوبيههون، وتمكههن التتهه  ار مههن بالو الَام الت" كانت مقسهه 

 م.1277هه/657االستيالء على حل  سنة 

 سي  الدين قلو:

وف" هذه اللحظار التاريخية ظهر "سيف الدين قطز" وقد تولى حكم مصر، وقال قولتههه 

 المَهورة : البد من سلطان قاهر يقاتل عن المسلمين عدوهم.

وا ووصلت إلى مصر صروار أهل الَام، واستغالار أمرالهم من اايههوبيين: أن تحركهه 

واعملههوا علههى إنقاذنهها، لقههد قتلههوا العبههاو، ووربههوا الههبالو، وأسههروا النسههاء وااطفههال، 

وأصبحت مصر ه" اامل بعدما عههاع اامههل فهه" الخالفههة، وفهه" أمههراء الَههام. وههر  

 "سيف الدين قطز" ف" عساكره، حتى انته" إلى الَام.
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 قنة ىين  الوت : نقبا هللا تنالى سبباً في إنقاذ النالم اإلس مي في مومصر 

  

وكان اللقاء عظيًما عند "عين جالور" ف" الخام  والعَرين مههن رمضههان الههذي وافههي 

يوم جمعة. واول مرة يلقى المغول من يصدهم ويهزمهم هزيمة سههاحقة، وكههان النصههر 

لراية اإلسالم. وكانت صيحة واحدة صدق بها المسلمون ربهم "وا إسههالماه"، وفهه" يههوم 

وعاع، وأذن هللا بنصره بعههد عصههر طويههل مههن الههذل والمهانههة، وبعههد واحد، انقلبت اا

 جبال ااشالء وأنهار الدماء الت" غرق فيها المسلمون .

 عزة بعد ذل:

ولك" تدرك مدق الضعف الذي كان عليه المسلمون قبل أن يعوووا إلى ربهههم، فههاعلم أن 

: قههف مكانههك حتههى التتري كان يلقى المسلم ف" بغههداو ولههي  معههه سههيف، فيقههول للمسههلم

أحضر السيف اقتلك. فيبقى المسلم جامدًا ذلههيال فهه" مكانههه حتههى ي تيههه التتههري بالسههيف 

 فيقتله به!

ا، وقاتههل معههه اامههراء المماليههك حتههى النصههر .  لقد قاتل سههيف الههدين قطههز قتههاال عظيمههً

ا جههواوه، وهههو يقههول لمههن راح يلومههه  ووقف قطز يوم "عين جالور" على رجليههه تاركههً

ذلك والفًا عليه: إنن" كنت أفكر ف" الجنة، وأما اإلسالم فله ر  ال يضيعه! لقد قههام على  

قطز بنف  الدور الذي قام بههه صههالح الههدين.. عههرف الحقيقههة، وأعلنههها علههى الناس:لقههد 

انهزمتم أمام التتار لتهاونكم ف" أمر وينكم، فاستمسكوا بهذا الدين، وهللا منفذ وعههده الههذي 

 ُ لََف وعد:) َوَعدَ ّللا  تَخط َرط ف َكَما اسط لففَن ُهم فف" ااط تَخط الفَحارف لََيسط لُوا الص  نُكمط َوَعمف يَن آَمنُوا مف  ال ذف

مط  ففهف وط دف وههَ ن بَعههط لَن ُهم مههّف دّف مط َولَيُبههَ ى لَهههُ تَضههَ ي ارط ذف يههنَُهُم الهه  مط وف َنن  لَهههُ مط َولَيَُمكههّف ن قَبطلفهف يَن مف ا   ال ذف نههً أَمط

قُون( ]النور:يَعطبُدُوَننف  لَئفَك ُهُم الطفَاسف ُكوَن بف" َشيطئًا َوَمن َكفََر بَعطدَ ذَلفَك فَ ُوط َطرف  [.55" اَل يُ

 

 الظاهر بيبرس:

 

ولكنه لق" مصرعه وهو ف" طريي العووة بعد النصر! ويتولى اامر من بعههده "الظههاهر 

باسههيين إلههى بيبرس البندقداري"، يتولى سلطنة مصر، والَام، ويبع  بإحضههار أحههد الع

مصر ويعينه وليفة للمسلمين، وهو المستنصر باهلل، وقد تولى بعد مقتله الحاكم بهه مر هللا 

الخالفة بمصر، وأُطلي عليه أمير المههؤمنين، وكههان يههدع" لههه علههى المنههابر، أمهها اامههر 

 والنه" فهو للمماليك حتى سقطت الخالفة، وانتقلت من العباسيين إلى الع مانيين.

 

 يبيين:قتال الصق

 

وإذا كان التاريخ قد سجل للمماليك ف" حر  المغول بطولة رالعههة، فقههد سههجل لهههم قبههل 

م بسههالتهم وإقههدامهم فهه" قتههال الصههليبيين عنههد "المنصههورة" وعنههد 1250هههه/  648سنة  

 "فارسكور" بقياوة الظاهر بيبرس.

 

قههي إن الظههاهر بيبههرس لههم يتههرك سههنة فهه" فتههرة واليتههه وون أن يغههزو الصههليبيين ويح 
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ي ة" سنة  1263هه/  661انتصارار عليهم. لقد استرو "الكرك" سنة   هههه/ 663م، و"قَيطَسارف

م، وك يههًرا مههن الههبالو التهه" اسههتولى عليههها الصههليبيون م ههل "صههفد"، و"يافهها"، 1265

ا بعههد أن 1268هههه/ 666و"أنطاكيههة" سههنة  م. لقههد وقههف بيبههرس للتتههار وللصههليبيين معههً

ن عههد المسههلمين. وكههان لهمهها بالمرصههاو، وأسهه  وولههة تحالفت قههوق التتههار والصههليبيي 

ك فهه" ذريتههه 1278هههه/  676المماليك ت سيًسا قوّيا، وعندما لق" ربه سنة   م، اسههتمر الملههط

 م .1279هه/ 678حتى سنة  

 

 المق  ارشرف خقيل:

 

ومرر سنوار قبل أن يتولى الملك "ااشرف وليل" أمر البالو بعههد وفههاة والههده قههالوون 

م، وفيههها أسههدل السههتار علههى الصههراع الصههليب" مههك المسههلمين فهه" 1281هه/  690سنة  

 العصور الوسطى .

لقد فتحت "عكا" وبقية مدن الساحل ف" هههذه السههنة، وهههر  الصههليبيون إلههى "قبههرو" 

الت" أصبحت ملج  لهم ف" الَرق، وهكذا قطههك هللا وابههر القههوم الههذين ظلمههوا والحمههد هلل 

 ر  العالمين .

ا كمهها سههاوتهم قههديًما عههن عههدم إمكههان هزيمههة   لقد ُحلّت العقههدة التهه" سههاور النههاس جميعههً

الجيو  المغولية مهما كانههت أعههداوها، وكسههبت سههلطنة المماليههك مركههز الصههدارة بههين 

 سالطين المسلمين، كما استقامت لمصر زعامة جديدة ف" العالم اإلسالم" .

 غوو الصقيبيين:

م، وكان عهههد اسههتقرار وروههاء، 1382ه/ه784ويستمر عهد المماليك البحرية حتى سنة  

م، اعطربت البالو المملوكيههة 1341هه/  741ولكن بوفاة الناصر محمد بن قالوون سنة  

م، من جزيرة "قبرو" حتههى 1366هه/  767مما شجك الصليبيين على غزو مصر سنة  

سقطت اإلسكندرية ف" أيديهم بعد أن ساءر أحوال الههبالو لعههدم وجههوو رجههل قههوي علههى 

ماليك بعد الناصر قالوون، وسقط ك ير من الَهداء على أيدي الصههليبيين الههذين رأس الم

 اعتدوا على البنار والنساء.

 بداية ىبد الممالي  البر ية:

ولكن يَاء هللا أن يبدأ عهد جديد على "المماليك البرجية" يعيد للمسلمين مجدهم، ويرفههك 

 راية اإلسالم من جديد على ربوع الواوي .

م، وانتهههى بااشههرف 1382هههه/  784هد المماليك البرجية بالظاهر برقوق سنة  لقد بدأ ع

 م.1516هه/ 922قنصوه الغوري الذي قتل ف" مر  وابي على يد الع مانيين سنة 

وال ننسى للمماليك بصفة عامة وفاعهم عن اإلسالم وأهله ووياره عد التتههار، فلقههد أبلههوا 

 المسلمين ف" كل فترة من فترار تاريخهم .بالء حسًنا، وكانوا وير َعونط لإلسالم و 

 حضار  الممالي :

ولقههد اهههتم المماليههك رحمهههم هللا بااوعههاع الحضههارية مههن بنههاء للمههدارس والمسههاجد 

والعمالر، حتى يعد عصرهم من أزهى العصور ف" العمههارة، فقههد كههان للمماليههك إسهههام 

سههالمًيا يسههتق" قواعههده مههن رالك ف" مجال العمارة، فقد أصبح فن العمارة علههى أيههديهم إ

مباوئ اإلسالم وأصوله، ففن بناء البيور م ال على عهدهم انطلي من مبدأ منك االوتالط 



 207 

والغيرة على النساء، فتبن" البيههور الطههابي ااول للرجههال ويسمى"السههالملك" والسههفل" 

ا نحههو وهليههز ومنههه إلههى حجههرة  للنساء ويسمى "الحرملك" ومدول البيههت ينحههرف غربههً

ل َمنط ف" وسط البيت، وكانت هناك مداول واصههة بالنسههاء الضي  وف، حتى ال يرق الد اوف

فقط، وكانت شبابيك البيور مرتفعة بحي  ال يرق السالر ف" الطريي ولو كان راكًبا مههن 

بداول البيت، وكانههت هههذه الَههبابيك عبههارة عههن وَهه  م قههو  يسههمح بههدوول الضههوء 

ة من بالخار  بحيهه  ال يههري مههن بالخههار  مههن والهواء، ويسمح لمن بداول البيت برؤي 

 بداول الحجرار .

كما كانوا يجعلون أماكن واصة ف" الدور السفل" للدوا  والمواشهه"، وحجههرار واصههة 

للمطابخ، وهم الذين ابتكههروا نظههام ووال  الحههالط الههذي يوعههك فيههه ااطبههاق الخزفيههة، 

 وعنهم أوذ هذا النظام.

صناعة، إلى جان  ت ليف الموسوعار العلمية وااوبية، وكان لهم اهتمامهم بالزراعة وال

ومن هذه الموسوعار الت" ازوهرر فهه" عهههدهم "صههبح ااعَههى فهه" صههناعة اإلنَهها" 

 للقلقَندي، و"نهاية اار  ف" فنون ااو " للنويري .

المههواع  واالعتبههار بههذكر الخطههط   -كما ازوهرر ف" عهدهم التههآليف التاريخيههة، م ههل  

 .  ، ومؤلفار ابن تغري بروي وغيرهما  يزي، وكافة مؤلفاتهواآللار للمقر

أم تح   ملر  خل أء  ني ع مأن األتراك ويساالكوا نهااج األمااويين وي ااضدون ذلاا   شاان   

قنلو  ال وري على  أب زويلة  وي حول المواطن للضرجة ال أنية و ي م إضع   الجيش 

يااولي محمااض كااريم نقياا  الملري كمااأ  ااو الحااأل انن إلااى  دن ي ااور علاايهم الشااع  و 

ن فااي المنطقااة ور مااأ العااألم فااي  األشران محمض علي  أشأ  أسم الشع  فيقيم دقوى جيشااأ

ذل  الوقت إلى دن يق ى عليه في موقعة د ي قياار  يااث تجمعاات عليااة تركيااأ وانجل اارا  

وروسيأ فااي تلاا  الموقعااة و نااأ  عااضمأ جااأء اإلن لااأل الملااري السااأ ع عاان  الخالفااة 

 ينه كمأ يلي :المزعومة  ن  

 

 بواسذلة محمذد ىقذي التركية يةىثمانا دولة ا ىقى السابب  المصري  اإلنفصال      (  7)

 :  باشا  

الَع  بإراوة  الحكم  على  محمد  بتولى  مصر  فى  الحدي   العصر  عام  يبدأ  المصرق 

  . متحدين بذلك سلطة الدولة الع مانية  1805

باشا على  محمد  ولد  قولة   وقد  سنة  بمدينة  اليونان  مدن  أغار   1769إحدق  وعندما  م 

البا  العال" ) تركيا( فى تعبئة جيوشها انضم محمد   نابليون بونابرر على مصر وشرع 

ظل محمد على بمصر وشهد انتهاء الحملة الفرنسية   على إلى كتيبة للدفاع عن مصر وقد

  .على مصر

أحد وه"   إليها  يسبقه  لم  لنفسه وطة  يدبر  إلىوبدأ محمد على  المصري   التووو  الَع  

الَع  عد بعد لورة  السلطة وواصة  إلى قمة  للوصول  المماليك فى  واستمالة زعماله 

المصرق  1804مارس سنة   الَع   الضرال  على  وزياوة  المظالم  وقوع   م من ك رة 

 . وهنا اغتنم محمد على تطور أحدائ هذه الحركة ليؤيدها
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ا لرغبة  تحقيقاً  مصر  حكم  على  محمد  وزعمالهتولى  المصري  والذين   لَع   وعلماله 

واليا على مصر  أصدروا حكمهم بعزل الوال" الع مان" وورشيد باشا وتعيين محمد على

نزوال على   م وهكذا تول" محمد على باشا حكم مصر1805مايو سنة    13بدال منه فى  

لحرب"  وا رغبة أبنالها لتبدأ مصر مرحلة جديدة من النهضة ألرر على تاريخها السياس"

 واالقتصاوي واالجتماع" ,ورغم االوتالفار ف" الرأي حول اصالحار محمد عل" اال

 ان لمة اجماعا ان محمد عل" هو بان مصر الحدي ة واذا كانت اصالحاته تص  كلها ف" 

مجد   صنك  هو  واحد  غر   لخدمة  ومقدراته  الَع   قدرار  سخر  وانه  الجيش  تقوية 

وتكوين اال  شخص"  مترامية  هذه  امبراطورية  الر  ان  اال  وابناءؤه  هو  يحكمها  طراف 

كان عظيما بل   االصالحار  قد عزم  وكان  إال  باشا حكم مصر  بدأ محمد على  أن  وفما 

مصر  من  يجعل  أن  على  السياوة  وصمم  لهذه  طويلة  قرون  غيا   بعد  سياوة  لها  وولة 

والرق" التقدم  وط"  نف   على  الو  وتسير  ذلك  فى  الكبري  العالم  وول  تَهده  قت الذق 

والية تابعة للدولة الع مانية لمدة لاللة قرون   وبخاصة إنجلترا وفرنسا بعد أن ظلت مصر

 متعاقبة تتنازعها قوق عديدة

بكبيرها   بعد أن استت  لمحمد على باشا الحكم تخلس اوال من الزعامة الَعبية المتم لة 

المماليك   ذبحة عمر مكرم فعزله ونفاه ال" ومياط وقض" على أعداله من المماليك فى م 

الع مانية 1811الَهيرة سنة   الجنوو  أو فرق  بإلغاء فرق اإلنكَارية  قام  قد   م كما  وكان 

 1807 تخلس من تهديد االنجليز له بانتصاره عليهم ف" الحملة الت" سيروها ال" فريزر 

.  

بمصر جديدة للنهو  بمصر الحدي ه عل"   بدأ محمد على فى إرساء وعالم : النبو  

  : ال"النحو الت 

  الجيش

محمد  ولك"   قام  بالوهم  عن  للدفاع  المصريين  من  جنووه  حدي   جيش  بتَكيل  عل" 

المال عل"  الواروار  يحصل  تجارة  عل"  سيطرته  من  شدو  واالسطول  الجيش  لتجهيز 

نظام واس   حكمه   والصاورار  أركان  ت بيت  على  محمد  استطاع  وبذلك   ، االحتكار 

م كان التَكيل ااول  1823م. وفى سنة    1820ة  سن  ،وأنَئت أول مدرسة حربية للمَاه

لم ارتفك عدو هذه الكتال  فيما بعد وأصبح   للجيش المصري وكان مكونا من ست كتال  

فى العالم فى ذلك الوقت ،وقد ساعده هذا   الجيش المصري يواك  أحدئ النظم العسكرية

تكوين ق"  الطموحة  سياسته  تنفيذ  ف"  ال الجيش  ف"  واسعة  تتكلم  امبراطورية  الت"  بالو 

والسووان من مصر  وتت لف  العربية  لتكون   اللغة  العر   جزيرة  وشبه  والعراق  والَام 

  . االطماع االوروبية ووطر التقسيم عمانا قويا للمحافظة سالمة المنطقة من

  التنقيم

الرغم مما القاه  أيضا الحدي  فى مصر على  التعليم  لبنار  قام محمد على بوعك أول" 

بالغة ومن هنا انَ  نظام التعليم الحدي  ف" مراحله االبتدالية والتجهيزية   من صعوبار 

المدارس   والخصوصية المصرق ومنها  الَع   أبناء  لتعليم  المختلفة  المدارس  نَر  كما 
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و مدارس العديد   الحربية  هناك  كان  أيضا   ، المدارس  العسكرية وغيرها من  الموسيق" 

م ل ااوري  المدارس  االسن من  مدرسة    مدرسة  أو  الط   ومدرسة  الوالوة  ومدرسة 

الط  ومدرسة  العين"  كما   القصر   ، المدارس  الزراعة وغيرهم من  ومدرسة  البيطري 

ال" الخار  لعجز االزهر عل" توفير موظفين اكفاء ف"   عمد ال" ايفاو البع ار التعليمية

  . التجارة والصناعة والزراعة

  الصناىة والوراىة

بالصناعة   أيضا  والتىاهتم  عهده  فى  كبيرا  تطورا  تطورر  عماو   التى  لان"  أصبحت 

اانظمة لمواكبة  الحربية  وبخاصة  أشكالها  بكافة  التعليم  بعد  موجووة   للدولة  كانت  التى 

وهكذا تم إنَاء   ب وروبا وحت" ال تعتمد مصر على جل  كافة احتياجاتها من الخار  ،

وكان   مصنك الخرنفش للنسيز  العديد من المصانك وكان أول مصنك حكوم" بمصر هو

الذق  1816ذلك فى سنة   الحربية أو غيرها اامر  تتوال" المصانك سواء   م ، لم بدأر 

باستخدام أوال  بدأها  المصانك  بهذه  للنهو   واصة  سياسة  اتباع  إلى  على  بمحمد   أوي 

 الخبراء والصناع المهرة من الدول ااوروبية لتخريز كواور مصرية من رؤساء وعمال

بالتدريزوصن  ااجان   محل  وإحاللهم  وفنيين    . اع 

اهتماماً كبيراً ف قام مَروعار كبرق لتنظيم الرق والمياه  كذلك أولى محمد على الزراعة

وترعة الخيرية  وأوول   كالقناطر   .. النيل  بمياه  االسكندرية  امدر  الت"  المحمووية 

إلى مصر النقدية  ال المحاصيل  القطن , وكذلك بعض  منتجار ااورق  واصة محصول 

  . المستخدمة فى الصناعة

  النمار  والبندسة 

العمارة فى  وبخاصة  ااورق  المجاالر  كافة  فى  بمصر  بالنهو   تميزر   اهتم  التى 

للعديد من   بطرز جديدة وافدة على مصر كان أغلبها أوروبى نظرا الستقدام محمد على

  .المدنية أو الحربية ء الدينية أوالمهندسين والعمال ااجان  لبناء العديد من العمالر سوا

فى والهندسة  التنظيم  فى  بالنهضة  باشا  على  محمد  عصر  أنه   تميز  فى  مم لة  العمارة 

المرور بها , وأصبح   أصبح يوجد اللحة للتنظيم حي  فتحت الحارار والدرو  وسهل 

  . الناس بمصر يتبعون فى مبانيهم الطرز المعمارية الحدي ة 

   مناهد  لندن 

إ )بعد  البحرية(  قير  أب"  نفارين )  بموقعة  م(  وعربه  1827غراق أسطول محمد على 

عزمه االنفصال    1838بواسطة جيو  إنجلترا وفرنسا وروسيا وتركيا أعلن محمد عل"  

ف علنت الع مانية  الدولة  سياسة   عن  عل"  المحافظة  بحجة  معارعتها  االوروبية  الدول 

عام   وف"  الدول"  الع مان"  المصري  هزم  1839التوازن  االسطول  واستسلم  االتراك  ون 

الع مانية الدولة  فباتت  االوروبية   ال" محمد عل"  الدول  فتدولت  اسطول  او  بدون جيش 

بتحالف  محمدعل"  وهدور  بريطانيا  عليه   وصوصا  وفرعت  عده  وول"  عسكري 



 210 

وراليا مك بقاء مصر   وتنس عل" اعطاء محمد عل" حكم مصر  1840معاهدة لندن عام  

افرزتها تلك المعاهدة   تلكار السلطنة الع مانية وكانت الوصاية الدولية الت"جزء من مم

من مستعمرة  مصر  ماجعل  اجنبية  سياسية  لم  مالية  سيطرة  ال"  ال"   اور  الحاجة  وون 

من موقك الهيئة العامة لإلستعالمار    –معارك عسكرية او وجوو عسكري اجنب" مباشر  

 [.http://www.sis.gov.eg/Ar/History -المصرية

 وهنا السؤال : 

  وشمال ووسط افريقيا وجنو  أوروبا   لما كانت هذه البقاع من الَام والعراق والجزيرة 

إال   اارون  ف"  حسين  والَريف  سعوو  آل  يحار   كان  ماذا  فعلى  على  لمصر  تخضك 

البريطانيون وعربوا الكل    فخدعهمعلى السواء    التآمر على الدولة الع مانية والمصرية 

لغباوتهم وعمالتهم وتآمرهم على بعضهم البعض وون الرجوع للعمل بكتا  ربهم  بالكل  

بينهم الفتن  وبينهم    جميعاً    ف وقعوا  أورق  ومن جهة  وبين محمد عل"  وبينهما  من جهة 

ى كتا  ربهم حي   بخروجهم علجميعاً وبين الدولة التركية والكل وسر ولم يكس  ش"ء  

قال تعالى } واعتصموا بحبل هللا جميعاً وال تفرقوا { أي التتفرقوا على والية أهل بيت  

 نبيكم . 

واآلن كل العالم العرب" واإلسالم" يجن" مافعله هؤالء بالعالم اإلسالم" فإذا ماوقعوا ف"  

اانبيا لكل  مالذاً  كانت  كما  مالذهم  ملج هم  مصر  كانت  كيانهم  يتهدو  تقريبا  ما  ء 

والمستضعفين كما بينا من قبل وإنقاذ مصر من بين برالن الملعون صدام حسين ليست  

   ببعيدة. 

المقحو  البامة هنا بند بيان قو  مصر وإباء نوولبا تحت أي لذواء فذي التذاريخ ومذب 

 ذل :

 

قناعة حكام مصر بقوتههها ومركزيتههها وحاجههة مههن حولههها لههها بهه ووة الههدين عمههالً   (1)

 ى } إنما المؤمنون أووة{ جعل هذه ااووة تظهر ب جلى صورها حين :بقوله  تعال

 

أ( تخلت مصر عن لغتها ااصلية وتكلمههت العربيههة بههال إكههراه أومههذابح مليونيههة كههالت" (

ارتكبها الصليبيين الفرنسيين ) الكالوليك المتصهينين ف" ذلك الوقههت (بههالجزالر وشههمال 

متصهينين أيضاً وقتها فالمصريين لم يفعلوا ذلك أبههداً أفريقيا أو البريطانيين اانجليكان ال

ولم تتملكهم العصبية إال ف" إحقاق الحي وهذا اإلحسههاس المرهههف للمصههريين مههن أشههد 

وأعتى ااسلحة الت" تخيف كل حكام مصر على مههدارالتاريخ فهههذا نههابليون يتههووو إلههيهم 

لههذلك كههان سههقوطه فهه" بالزوا  مهنم ليسترعيهم ولمهها حههاربهم صههالح الههدين اايههوب"  

مصر بقتل توران شاه فيها وتصارع الورلة على مصر والَام لههذلك هههى أقصههر الههدول 

 حكماً.

) ( لم تتعصهه  مصههر يومههاً لحههاكم حكمههها سههواء أكههان كههافور ااوَههيد أو أحمههد ابههن 

طولون من اسيا أو الفاطميين العلويين أو  محمد علهه" االبههان" وذلههك انهههم علمههوا بهه ن 

http://www.sis.gov.eg/Ar/History
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أوههوة ومههن ال يصههدقن" فليهه ر إلههى مصههر إذا وجههد رجههالً واحههداً يهاجمههه أو المسلمون  

يضربه أويقول له لقد أتيت لت وذ المصاري منا كما تفعل بعض البلدان العربية وأوروبهها 

وغيرهم لن يجد ذلههك بمصههر وهههذا مصههدر قوتههها لتنههوع وبههرار الَههعو  النازلههة بههها 

المجتمك اامريكهه" إال أن الكههل عنههدنا واوتالف قدراتهم وهو مجتمك شبيه إلى حههد مهها بهه 

اندمز  ف" وحدة الدين واللغة والعك  ب مريكا لم تذو  وياناتهم بل ولقافاتهم فهى عبههارة 

عن مقاطعار كل مقاطعة بها مجموعة من أهههل وولههة يعيَههون بكههل عههاواتهم وتقاليههدهم 

الً وهنا تهه ر بههذور حتى ب شكال مساكنهم كما ف" ااحياء الصينية أو الهندية أوالعربية م  

الزوال والضعف وهم أعلم بذلك ولذا فهم ميههالون للعههدوان حتههى ال يصههل عههدواً لتفتيههت 

لحمتهم كما هم يفعلون معنا ونحن أصحا  وين واحد ولغة واحدة بل وأ  واحد قال فيههه 

{ والفصههل هنهها ألههي  مههن السههفاهة أال -تعالى } ملة أبيكم إبراهم هههو سههماكم المسههلمين  

ناء اا  الواحد وليعلموا أن الرافضين لهذه الوحدة المفتتههين لههها هههم ليسههوا مههن يتوحد أب 

 العر  ولو حملوا أسماء إسالميةو.

الدور     ) ( صعيد  على  مبارك  عصرالرلي   ف"  مصر  أنجزته  ما  أهم  ومن  وحدي اً 

جيش   ووول  ف"  الحاسم  قراره  كان  والعروبة  اإلسالم  عن  الدفاع  ف"  الفاعل  المصري 

عركة الكويت مك سوريا إلرجاع الكويت والذين تحولوا إلى الجئين ف" عدة  مصر ف" م 

التدول   هذا  ولوال  لها  حسين  صدام  الملعون  احتالل  بعد  أهلها  إلى  فرجعت  ساعار 

صدام  قدم  إذا  واصة  المتحدة  اامم  أروقة  ف"  تبح   مازالت  الكويت  قضية  اصبحت 

وولة   أي  أو  العربية  الجزيرة  كضر   أورق  لمصر  تنازالر  العر   حف   أورق.فهل 

 مكانتهاو!!.  

)و( تَب  مصر بالدفاع عههن القضههية الفلسههطينية ولههو صههوريا واعتبارههها قضههية تمهه  

اامن القوم" المصري مباشرة لهو وير وليل على أن مصر وشههعبها  لههن تتركهها القههدس 

كههل ولو مرر بها أسوأ الظروف وأحلكها وما تمر به مصر اآلن ماهو إال كبوة يمر بههها  

العالم اإلسالم" ولي  مصر وحدها نس ل هللا تعالى السالمة لمصر والعروبة وكل ويههار 

 اإلسالم والمسلمين . 

 

 ( أن كل وولة إسالمية هزمت أورق سواء أكانت سنية أم شيعية2)

 

)أ( لم تتطرق كت  التاريخ لحاكم واحد أو قالههد رو  النفصههال وولههة عههن بقيههة مجمههوع 

المية فكههل قالههد والمههاً كههان يطمههح فهه" السههيطرة علههى الكههل كوحههدة الدول العربية واإلس

واحدة غير قابلة للتقسيم انهم بلدان واحههدة  وينههها واحههد وال موانههك ماليههة بيههنهم كمهها أن 

العر  اللغتهم واحدة وبالتال" نحن نتكلم عن عمههالق يتجاذبههه المتصههارعون مههن اامههة 

جههها ,وبالتههال" فكههرة تقسههيم العههالم العربهه" نفسها وهدمها جاء من واولها وأيضاً من وار

بدويالته واإلسالم" كما هى اآلن فكرة تخضك لإلشراف الصهيون" العالم" مههن عصههر 

الحرو  الصليبية وتطور هذه الحر  إلى حرو  إستعمارية عروس نَبت بعد سقوط 

والتهديههد  الدولة الع مانية بتركيا وتحول أك ر بلدان العالم العرب" واإلسالم" لمستعمرار

 اآلن يم  الوجوو والبقاء بالفعل لهذا الدين وهذه الَعو  .
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وإذا أراو المسلمون البقاء والنصر على أعداء هذه اامة فال سبيل أمههامهم إال بههاعتراف  

الجميك بالجميك فال ينبغ" لسن" الطعن ف" شيع" وال صههوف" سههلف" فهه" حنفهه" وليههؤمن 

عههه وربههه وعباواتههه ال سههبيل احههد عليههها إال  هللا الجميك أن عالقة كل مسلم ببلده ومجتم

تعالى ماوام لم يكفر بههاهلل عههز وجههل أي أن المههذاه  هلل يحاسهه  عليههها سههبحانه وتعههالى 

والوطن للجميك فنجتمك عليه وليتوحد العههر  والمسههلمون عليههه علههى أال ينصهه  أحههدنا 

تعههالى  ورسههوله علههى نفسه قاعياً وجالواً على من حوله ويعتبر نفسه الوصهه"  مههن هللا 

 هذا الدين وعلى الخلي .

 

( وليعلم الجميك أن كل أحاوي  المصههطفى صههلى هللا عليههه وآلههه والتهه" روجههت فهه"  )

مدالح البلدان وااشخاو كلها مكذوبة كما قال علماء مصطلح الحدي  فال مههدح إال مههن 

ههها وقدسههيتها  مدحه القرآن والقرآن لههم يمههدح إال  الحجههاز ومصههر ب منههها وأمانههها وبركت 

اإلسههراء{ وهههل ححولههه إال  –والَام قالتعالى ف" المسجد ااقصى } الذي باركنا حولههه  

الحجاز والَام وسيناء بمصر وكذلك شع  إيران المسلم والذي مدحه القرآن ف" أسههبا  

الجمعههة{ وقولههه تعههالى } وإن   -نزول قوله تعالى فيهم } وآورين منهم لمهها يلحقههوا بهههم  

قواماً غيركم لم ال يكونوا أم ههالكم{  بعههد ذلههك ال مههدالح وال مناقهه  والكههل   تتولو يستبدل

 سواسيةأمام هللا تعالى .

 

) ( التاريخ ي بت أن أنجح وول المسلمين وأقواها وأعظمها حضههارة بههل والتهه" أنقههذتهم 

من الزوال هى الت" تقههام مههن مصههر فههال سههبيل إلههى نجههاح العههالم اإلسههالم" إال بمصههر 

 اوي الذي قدره هللا تعالى .ووورها الري 

 

)و( إذا أراو المسلمون ال بههار أمههام الهجمههة الصهههيونية الَرسههة علههى العههالم اإلسههالم" 

فليفعلوا وور منظمة العالم اإلسالم" وجامعة الدول العربيههة وليقلعههوا عههن عههاوة التم يههل 

المنظمههار ب نهم يجتمعون لحل قضايا اامة وهى من س"ء إلى أسوأ وليفعلوا أووار هذه  

تفعيالً حقيقياً ولي  تم يلياً يتم من والله تنسيي ااووار ووحدة القوانين وتكامههل التجههارة 

والصناعة البينية وتوحيد مجال  الَورق والَع  بينهم جميعههاً ولههيكن اجتمههاعهم لههي  

على حههالل أو حههرام ليختلفههوا فقهيههاً بههل علههى منههافك ومصههالح ونيويههة يصههلح بههها حههال 

الدنيا ومن لم وينهم فاآلورة ال سههبيل لههها إال الههدنيا قههال تعههالى } فليعبههدوا   المسلمون ف"

قههريش { فههإذا انتَههر الجههوع   -ر  هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم مههن وههوف

 والخوف والمر  بين المسلمين أنى لهم عباوة هللا تعالى .

    

 : 7الفصل   

 

 لا وأ ضلا وماؤها وهرائلا : حسد وولة الوالفة لمصر  والطعن فيلا وفي شعب 

 :  أهل السنة   تند  مصرالطعن في أوالً :  
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من أتظم األ ا يف التي  و ت ضد مصر وشعبلا الدياهة  وتدم الغيرة تلو النسااء 

 :   من أخ   أهل مصروسيطرة نسائلم تليلم  

فرعههون  وكان نساء أهل مصر حين غرق مههن غههرق مههنهم مههك : قال ابن عبد الحكم]  

 يبههي إال العبيههد وااجههراء لههم يصههبروا عههن الرجههال فطفقههت المههرأة تعتههي عبههدهاولههم 

بههإذنهّن  وتتزّو  ااورق أجيرها وشرطن على الرجال أن ال يفعلوا شههيئًا إال .وتتزّوجه

  .فكان أمر النساء على الرجال .ف جابوهّن إلى ذلك

اليوم إتباًعا لمههن  على ذلك إلىأن نساء القبط  :فحدلن" ابن لهيعة عن يزيد بن أب" حبي 

إن فرعههون لمهها  :وقههال .اسههت مر امرأتهه" :مضى منهم ال يبيك أحدهم وال يَتري إال قال

للمملكة فعدّ الناس ف" مههراتبهم  غرق ومعه أشراف مصر لم يبي من الرجال من يصلح

كههم وكههذلك وبنت الحاكم على هذا الح  بنت الملك ملكةً وبنت الوزير وزيرةً وبنت الوال"

مدة سنين وتزّوجن بالعبيد واشترطن  بنار القّواو وااجناو فاستولت النساء على المملكة

فاستمّر ذلك مدة من الزمان ولهذا صههارر ألههوان أهههل  .عليهم أن الحكم والتصرف لهنّ 

أنهههم أوالو العبيههد السههوو الههذين نكحههوا نسههاء القههبط بعههد الغههرق  مصر سههمًرا مههن أجههل

 وأوبرن" اامير الفاعل ال قة ناصر الدين محمد بن محمد بن الغرابيلهه" .واستولدوهنّ 

ا :الكري رحمه ّللّا تعالى  أنه مذ سكن مصر يجد من نفسه رياعة ف" أوالقه وتروصههً

مههاء  اهله وليًنا ورقةً طبك من قلة الغيرة ومما لم نزل نسمعه والًما بين الناس إن شر 

  .النيل ينس" الغري  وطنه

عنههدهم  ن أوالق أهل مصر اإلعرا  عن النظر ف" العواق  فههال تجههدهم يههدّورونوم

ااسههواق  زاوًا كما ه" عاوة غيرهم من سكان البلدان بل يتنههاولون أغذيههة كههل يههوم مههن

 االنهمههاك فهه" الَهههوار واإلمعههان مههن المههالذ وك ههرة :ومههن أوالقهههم .بكههرةً وعَههًيا

 ااستاذ أبو زيد عبد الرحمن بههن ولههدون رحمههه االستهتار وعدم المباالة قال ل" شيخنا

أنههه  :وقد روي عن عمر بههن الخطهها   .أهل مصر ك نما فرغوا من الحسا  :هللا تعالى

إن ّللّا تعههالى لمهها ولههي  :طبههالك البلههدان وأوههالق سههكانها فقههال س ل كع  ااحبههار عههن

وأنهها معههك  :فقالههت الفتنههةأنهها الحههي بالَههام  :لَ"ء فقال العقههل جعل كل ش"ء -ااشياء 

أنهها الحههي بالباويههة  :وأنا معههك وقههال الَههقاء :الحي بمصر فقال الذل أنا :وقال الخص 

 اإليمههان :لما ولي ّللّا الخلي ولي معهم عَههرة أوههالق :ويقال.وأنا معك :فقالت الصحة

أنهها  :اإليمههان َههقاء فقههالوالحياء والنجدة والفتنة والكبر والنفاق والغنى والفقر والذل وال

  .وأنا معك :الحي باليمن فقال الحياء

أنهها الحههي بههالعراق  :وقال الكبر .وأنا معك :أنا الحقة بالَام فقالت الفتنة  :وقالت النجدة

المكههر  :أنا الحي وعن ابن عباس رع" هللا عنهمهها :وقال الغنى .وأنا معك :فقال النفاق

أربعههة ال تعههرف فهه"  :ويقال .تسعة منها ف" القبط وواحد ف" سالر الناس .أجزاء عَرة

الترك والَجاعة ف" القبط ) المصههريين(  والعمههر  السخاء ف" الروم والوفاء ف" :أربعة

أكههي  النههاس صههغاًرا   .لمن كلهه  عبيد :ووصف ابن العربية أهل مصر فقال.ف" الزنز

    1واإلعتبار للمقريزي    المواع  - .وأجلهم كباًرا
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ويههر  :ااحبههار ذكر ابن عبيدة ف" كتا  أوبههار البصههرة عههن كعهه  :وقال عمر بن شبه

عليههه وسههلم مههن  نساء أهل البصرة إال ما ذكر النبّ" صههلى هللا  :نساء على وجه اار 

  .نساء أهل مصر :  نساء قريش وشّر نساء على وجه اار 

  .  بمصر لما أهبط إبلي  وعك قدمه بالبصرة وفرخ  :وقال عبد ّللّا بن عمرو 

 .عام ومصر أر  نجسة كالمرأة العاذل يطهرها النيل كل  :وقال كع  ااحبار

ولل  يَبه الناس وللهه   ف ل  ناس :وجدر أهل مصر لاللة أصناف :وقال معاوية بن أب" سفيان

  .ال ناس

 :فالموال" وال ل  الههذين ال نههاس :وال ل  الذين يَبهون الناسفالعر   :ف ما ال ل  الذين هم الناس

  .ا   المسالمة يعن" القبط

وتن افتراءات العارب وحقادهم تليلاا ومحاولاة صارف أنظاا  الحاسادين لعمارو ابان 

العاص تنلا حتو ال يرليلم الوليفة تمر تلك الوالفة ويعجله تان تلاك الاناة األ ضاية 

 وذلك المنام :

المسههلمين مههن العههراق والَههام  لما فتح عمر بن الخطا  البالو علههى : المسعووي يقول  ]

عههر  قههد فههتح ّللّا علينهها  إنهها لَنههاس :ومصر وغير ذلك كت  إلى حكيم من حكماء العصر

المههدن وأهويتههها  الههبالو ونريههد أن نتبههوأ اار  ونسههكن الههبالو واامصههار فصههف لهه"

  .ف" سكانهاومساكنها وما تؤلره التر  وااهوية  

الجبابرة ذّمههها  وأما أر  مصر ف ر  قوراء غوراء ويار الفراعنة ومساكن :فكت  إليه

والفطههن وتركهه   أك ر من مدحها هواؤها كدر وحّرههها زالههد وشههّرها مالههد تكههدر االههوان

غيههر أنههها تسههمن اابههدان وتسههووّ  .ااتن وه" معدن الذه  والجههوهر ومغههارس الغههالر

وههه" بلههدة  .مكههر وريههاء ووبهه  ووهههاء ووديعههة فيها ااعمار وف" أهلههها اإلنسان وتنمو 

 .  [1 وطط المقريزي    - . مكس  ليست بلدة مسكن لتراوف فتنها واتصال شرورها

وهنا هذا الكالم مرووو على قالله إذ أن عمرو ابههن العههاو لههي  شههعره أصههه  ينسههدل  

سووته له مصر بل عهها  فيههها علههى ف كأل رب  على كتفيه وال كان وجهه أحمر أو أبيض

كدرها وحرها إلى أن مار فيها فلماذا هذا الكالم المقلههو  والههذي هههو عههد الحقيقههة التهه" 

مط  وصفا مصر بالجنان كما قال تعالى عن فرعههون ووصههف هللا تعههالى ار  مصههر }كههَ

ن َجن اٍر َوُعيُوٍن وزروع ومقام كريم    هللا تعااألى صضق  { فهل هللا 26-25الدوان  –تََرُكوا مف

الفي اس خضم  تل  الحيلة لئال يولي عمر عليهأ د ض ريااره فيساا نأر أم عمرو ابن العاوو .

 هأ و نعمهأ فك  مأ سنل د ض عنهأ ذمهأ وعأ هأ لاائال ي طلااع إليهااأ ريااره  اافا  ااو األرجااأ 

 عنضي .

والواقك على غير ذلك فإذا نظههرر لمصههر فهه" جنههو  المنيهها وأسههيوط سههتجد لههون النيههل 

ته يخترق اار  بخضرتها ويطل عليها من بعيد الجبال الصفراء لم زرقة السههماء بزرق
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ف" مناظر بديعة ك نك ف" الجنة فال تحتا  فيها لمدفئة أو مبرو للهواء بكههل فصههول السههنة 

 تقريباً .

ويههر  :ااحبههار ذكر ابن عبيدة ف" كتهها  أوبههار البصههرة عههن كعهه  :]وقال عمر بن شبه

عليههه وسههلم مههن  نساء أهل البصرة إال مهها ذكههر النبههّ" صههلى هللا  :ر نساء على وجه اا

 [ .  1الخطط للمقريزي     -.نساء أهل مصر  :نساء قريش وشّر نساء على وجه اار 

وهذا أعج  ما سمعنا وعلى ذلك زوجار نب" هللا إبراهيم ويوسف ومحمد عليهم الصههالة 

دة سبيكة النوبيههة كههذلك وهههذا القههول مههرووو والسالم أواب  بل وزوجة اإلمام الجواو السي 

بقول حكماء السنة ] من لم يتزو  مصرية مار أعزباً [ وذهبنهها لبلههدان العههر  وجههدناهم 

محبين للزوا  من مصريار ووجدناهن  محبين للزوا  مههن مصههريين فههإذا اجتمعههوا مههك 

 بعضهم لعنوا المصريين وسبوهم واصة ف" أك ر بقاع جزيرة العر  .

عههن يعقههو   أوبرن" يحيى بن أيو  وابن لهيعة عن عقيل عن الزهريّ  :بن وه ]وقال ا

 " :وسههلم قههال أن النبههّ" صههلى هللا عليههه :بن عبد ّللّا بن المغيرة بن ااوفش عن ابن عمر

شههاق لههم  وول إبلي  العراق فقضى حاجته منها لم وول الَههام فطههرووه حتههى ووههل جبههل

حدي  صحيح غري  وقههد عهها  بعضهههم     "ط عبقريه  وول مصر فبا  فيها وفّرخ وبس

محاسنها مجلوبة إليها حتى العناصر ااربعة الماء وهههو فهه" النيههل مجلههو   : فقال مصر

الجنو  والترا  مجلو  ف" حمل الماء وإال فه" رمل محض ال تنبت الزرع والنههار  من

مههن الرومهه" وإمهها مههن  بها شجرها والهواء ال يه  بها إال من أحد البحههرين إمهها ال يوجد

 .  زاو هذا ف" تحامله القلزم وقد

آمنههة مههن  الجزيرة آمنة من الخههرا  حتههى تخههر  أرمينيههة ومصههر :وقال كع  ااحبار 

المههواع   - .الخرا  حتى تخر  الجزيرة والكوفة آمنة من الخرا  حتى تكههون الملحمههة

 [.  167-6من و 1واإلعتبار  

فيه أنه ي ر لمصر من الخههار  فابههاهلل أي وولههة فيههها الهههواء وهنا أنظر حتى الهواء قالوا  

 وال يطون   ال  الضنيأ  ؟ !!!.من واولها ينتي  مكيفاً  

أر  مصر نجسة ونزل بها إبلي  وبا  وفرخ وهنا لمههاذ إذا هههر  إليههها كههل    كمأ دن

نب" مظلوم وكل شع  مقهور أال تعلم أن أك ههر المهههاجرين لمصههر فهه" القههرون الماعههية 

نوا هاربين من اعطهاو كنب" هللا إبراهيم ولههوط عليهمهها السههالم وهههاجر إليههها بمنطقههة كا

الحبَة الصحابة ااوالل  وحكمها يوسف وموسى عليهما السالم كما بينا فهل هههؤالء هههم 

الذين باعوا وفرووا فيها و !! . نعم أنهم باعوا وفرووا فيها رجاالً ال يقبلون باطالً فلمهها 

ور  عليهم كافور ااوَيد وفعههل نفهه  الفعلههة أحمههد ابههن طههالون فهجهها طغى العباسيون  

هؤالء مصر وازواو حنقهم بإقامة والفههة فاطميههة عاصههمتها قههاهرة المعههز وازواو حههنقهم 

أك ر وأك ر وبلغ ذروته بخرو  محمد على على الخالفة التركية وحربه مههك البريطههانيين 

سار المسلمين ومقابر البقيك ووار ابن لقمههان والوهابية ف" الجزيرة العربية لما هدموا مقد

على أنها أولان فحكم شمال أفريقيا ووسطها إلى الَام وبلغ حكمههه اليونههان فلعنههوا مصههر 
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على كههل حكومههار  الضنيأ و أل ألي  ى  ولة   رجتوشع  مصر ال الر على كل شعو   

م الحكااأم لماا  لشض  تقضيسهأ للحكأم ورفض الخروج عليهم في ك  زمن فأساا خضمهالباطل  

عظأئم األمور كأإل رام وقنأ  السويس والسض العألي وليس في ذل  عي  ألنه شع  يحاا  

 ولذلك قيل ف" مصر ما قاله مالك ف" الخمر . كأمه وي ع  المعجزات إذاد    أكمه  

وال رتيااأح الحر  على مصر وأهلها لمواقفهم الدالمة من الظلم و الظالمين    و أل ألي  ى  

ن منهااأ وماان د لهااأ  كمااأذ كرنااأ الن لااألهأ الااضائم ك ير من ال خل أء عنض سمأعهم ذل  تشاا يأ

 حكم ضخأم هأ وسع هأ وف لهأ وا  يأج رير أ إليهااأ فااي الشااضائض و أل ااألي روج  ااؤالء 

الظألمين في ال لض الو يض الفي ام حه القرآن وكفل  ال ااورا  واإلنجياا  ماان ق اا  دنااه  هاافه 

فههال فضههل حتههى فهه" ة والس ألة لعنهم اللااع تعااألى ودصاامهم  الوضأعة و فه الخسة والنفال

وا  راعه ف" تحامله   فا الظألم  زاو    قال  قض  و   الفي ينتيهأ من الخأرج    هوالنا الذي نتنفسه

اإلف راءات على ملر ال ي ام ض هأ القرآن وا     هااأ ال جلااي والخطااأب إلااى ن ااي هللا 

 موسى عليه السالم وك أ أ منق ة وف يلة وك ى .

 ااض ول دن يااأء هللا فيهااأ وإرأأ هااأ للعااألم وقاات المحاان وإذا با  إبلي  وفرخ فيها فلن يكههون إال   

 والشضائض وتجلي ر نأ ع زوج  فه   فا يقوله عأق  ؟  س نأ هللا ونعم الوكي 

 والرد هنا :

كان أول العصبية ظهوراً بعههد وفههاة رسههول هللا صههلى هللا عليههه وآلههه وتوزيههك عمههر ابههن 

قههال عطيار على قدر قبيلة الرجل وهذا معروف وألغى سهم المؤلفة قلوبهم  ]الخطا  اا

وللهه  يَههبه النههاس  ف لهه  نههاس :وجدر أهل مصر لاللههة أصههناف :معاوية بن أب" سفيان

فههالموال"  :فالعر  وال ل  الذين يَههبهون النههاس :ف ما ال ل  الذين هم الناس.ولل  ال ناس

المههواع  واالعتبههار فهه" ذكههر الخطهه   -.المسههالمة يعنهه" القههبط :وال لهه  الههذين ال نههاس

[فانظر هنا للتقسيم العنصههري للخلههي وأنههه ليسههعى تقههوق هللا تعههالى ااول الجزء  واآللار

ئ ف" هذه الفترة من الحكومههة الغالبههة كما قال } إن أكرمكم عند هللا أتقاكم{,وكان مما حد

 أن محت كل أحاوي  رسول هللا صلى هللا عليه وآله والواروة عن طريي هؤالء:

السيدة وديجة وعاصرر رسول هللا صههلى هللا عليههه وآلههه مههدة تقههار  مههن الخمهه   (1)

 وعَرون عاماً .

 أحاوي  السيد فاطمة يخلوا منها البخاري تماماً.   (2)

 الحسين.أحاوي  اإلمام الحسن و  (3)

أحاوي  ك يرة من أحاوي  أمير المؤمنين علههى اوتفههت أو وزعوههها علههى اآلوههرين  (4)

لَدة علمها كما ذكر أحمد ابن حنبل قالالً:] إعلم يابن" أن علياً كان ك ير ااعداء ففتش له 

أعداله عن نقيصة فعجزوا فلما عجزوا عمدوا إلى رجل عاواه فهه طروه  ووزعههوا مناقبههه 

ري لبن حجر با  مناق  معاوية[ ولذلك تجد ف" مسههند أحمههد ابههن حنبههل فتح البا  –عليهم  

أحاوي  أمير المؤمنين على كههرم هللا مجهههه وهههو ربيهه  النبهه" وعاصههره وناصههره حتههى 

الممار عدو صفخار أحاوي ه ال تتخطى العَرون صفحة وأما مسههند أبهه" هريههرة والههذي 

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=224&CID=1
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لظههروف سههنتين وصههف تتخطههة يقال أنه عاصر الرسول صلى هللا عليه وآله علههى أبعههد ا

 المالتين صفحة وهذا ي بت أن شيئاً ما قد حدئ وعصراً جديداً قد بدأ.

وأويراً هؤالء الزوجار لسيد الخلي صلى هللا عليه وآله كانوا بكم عم" لم يسههمعوا (  5)

من رسول هللا صلى هللا عليه وآله أي رواية  وأعظمهم كالسيدة أم سلمة قد ال يروق لها 

 ي  ال تتعدق أصابك اليد الواحدة وهؤالء هم :إال أحاو

 السيدة زين  بنت جحش.(6)

 جويرية بنت الحارئ.   (أ)

 سووة بنت زمعة.   (ب)

لم السيدة مارية القبطيههة أم ولههده إبههراهيم علههيهم الصههالة والسههالم جميعههاً لههي  لههها  (ت)

 د .وسنفصل أمرها وحربهم القبلية معها فيما بع  أحاوي  وال يعلم عنها إال القليل جداً 

فلما وولت مصر ف" وين اإلسالم فعلوا معههها نفهه  مهها فعلههوه مههك السههيدة ماريههة القبطيههة 

 فقالوا ف" مصر ماال يصدقه عقل وف" المذهبين عند الَيعة والسنة على السواء كاآلت":

ف" مذه  أهل السنة قالوا عن مصر أنهم وواوي  كما أسلفنا : ونعتقد أن هههذه المرويههار 

صراع المصري العراق" ف" عصر الدولة الطولونيههة واإلوَههيدية لههم انتَرر ف" فترة ال

الفاطمية واايوبية فف" كل هذه العصور إستقل بها حكاماً عن وولة الخالفة ااصههلية ممهها 

 جعل مصر عرعة للذم والتقبيح منهم كما سنبين هنا :  

ر غههرق يقول المقريزي وغيره من المؤروين بل والمفسرين كههإبن ك يههر فهه" تفسههير آيهها

 فرعون لعنه هللا فقالوا اآلت":

قلة الغيرة وكفاك ما قصه هللا سبحانه وتعالى مههن وبههر يوسههف  ومن أوالق أهل مصر:] 

 السالم ومراووة امرأة العزيز له عن نفسه وشهاوة شاهد مههن أهلههها عليههها بمهها بههّين عليه

 اسههتغفري لههذنبك إنههك كنههت مههن " :لزوجها منها السوء فلم يعاقبها على ذلك بسوق قوله

 للمقريزي [.  -1ر   المواع  واالعتبار ف" ذكر الخط  واآللا  -29يوسف   " الخاطئين

 :  و الرد هنا ىقى ذل 

 اساا طالعأت مااأ الضولااة مشاارفة عليااه  اامههور ويقههرأعواق  هذا سلوك حاكم  يقدر   (1)

كمهها أنههه لههم يتركههه بههل ود له اإلعرار بسمعته مة   ى ي جن  ف لرن  حكولي  أحمي  

مكيدة لقتله أو سجنه ونفذها زوجها وبغيههر علههم   وبرر له  امرأة العزيز )رلي  الوزراء(

 .   من الحاكم

فر ا ي لرن علااى مساا وى لانياً الذي استنبط هذا الحكم بفراسته  كان حاكماً ولنياً   (2)

في ذلاا  الساالوك   شع  ملر  فكيف يدول كل  عأت  شخلي لحمأية ن سه ود له من الشأئ 

 المَين .

لال ًا وهذا هو ااهم إن جرالم ال  ر والعر  بمصر أشهر من أن يههتكلم عنههها أحههد (  3)

ماانن شااض    فال مدعاة لهذا الكالم وكل مجتمك بالفعل فيههه الخيههر والَههر مجتمعههان ولكههن

راء وعليههه مههن هللا ب ن أغلهه  أهلههها وواويهه  فهههذا محههض افتهه   ونيعمم     هم لملر  
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جعههل    عااض دنمايستحي فقد رمى وقذف شههعباً ب كملههه وعليههه بكههل فههرو آذاه حههد القههذف  

 .وقضره  وتحط من مكانته  العظيم  شعوباً ك يرة بالعالم تحتقر هذا الَع  

فرعههون ولههم  وكان نساء أهل مصر حين غرق مههن غههرق مههنهم مههك :]قال ابن عبد الحكم

 .وتتزّوجههه م يصبروا عن الرجال فطفقههت المههرأة تعتههي عبههدهايبي إال العبيد وااجراء ل

بههإذنهّن ف جههابوهّن  وتتزّو  ااورق أجيرها وشرطن على الرجههال أن ال يفعلههوا شههيئًا إال

 .فكان أمر النساء على الرجال .إلى ذلك

ا  أن نساء القبط على ذلك إلى :فحدلن" ابن لهيعة عن يزيد بن أب" حبي  لمههن اليههوم إتباعههً

إن فرعههون لمهها  :وقههال .اسههت مر امرأتهه" :مضى منهم ال يبيك أحههدهم وال يَههتري إال قههال

للمملكة فعههدّ النههاس فهه" مههراتبهم  غرق ومعه أشراف مصر لم يبي من الرجال من يصلح

وبنت الحههاكم علههى هههذا الحكههم وكههذلك  بنت الملك ملكةً وبنت الوزير وزيرةً وبنت الوال"

مدة سنين وتههزّوجن بالعبيههد واشههترطن  جناو فاستولت النساء على المملكةبنار القّواو واا

فاستمّر ذلك مدة من الزمههان ولهههذا صههارر ألههوان أهههل  .عليهم أن الحكم والتصرف لهنّ 

أنهههم أوالو العبيههد السههوو الههذين نكحههوا نسههاء القههبط بعههد الغههرق  مصههر سههمًرا مههن أجههل

  قة ناصر الدين محمد بههن محمههد بههن الغرابيلهه"وأوبرن" اامير الفاعل ال .واستولدوهنّ 

ا :الكري رحمه ّللّا تعالى  أنه مذ سكن مصر يجد من نفسه رياعههة فهه" أوالقههه وتروصههً

اهله وليًنا ورقةً طبك من قلة الغيرة ومما لم نزل نسمعه والًما بههين النههاس إن شههر  مههاء 

 للمقريزي[. -1ر   واآللاالمواع  واالعتبار ف" ذكر الخط   -النيل ينس" الغري  وطنه

حههين غههرق فرعههون وقومههه ولههم ويقول المقريزي أيضاً بموعك آور من كتابه الخطط ] 

فطفقههت المههرأة تعتههي عبههدها وتتزّوجههه  .الرجههال يبي إال العبيد وااجراء لم يصبرن عههن

الرجههال أن ال يفعلههوا شههيئًا إال بههإذنهّن ف جههابوهّن  وتتزّو  ااورق أجيرها وشرطن على

إّن نساء القبط علههى ذلههك إلههى  :قال يزيد بن حبي  .الرجال " ذلك فكان أمر النساء علىف

اسههت مر امرأتهه"  :بيههك أحههد مههنهم وال يَههتري إال قههالفههال ي   مضى مههنهم اليوم اتباًعا لمن

الجههزء   المواع  واالعتبار ف" ذكر الخط  واآللههار.بنت زبا عَرين سنة فملكتهم ولوكة

 [. ااول

 -والبههد لقالههل هههذه الروايههة أنههه كمهها قههال ربنهها عزوجههل } كم ههل الحمههار يحمههل أسههفار  

الجمعة{ وذلك انه وبر يتنافى مك العقل والنقل فالعقل يقول أن جند البلههد ليسههوا هههم كههل 

د أن فرعون قد عزل كل الرجال عههن اإلنههائ وااطفههال الرجال فموه الحاقد على هذا البل

لم ور  بكل ذكور مصر لتخلوا البلد مههنهم وهههذا محههال ممتنههك إذ كيههف لمصههالح الدولههة 

المدنية أن تدار , وهذا عقالً وأما نقالً فقد حدو هللا تبارك وتعالى المسؤلية ف" نَههر الكفههر 

وجنووهمهها قههال تعههالى } إفن    والفسوق والعصيان على لالئ جهار هههم فرعههون وهامههان

ئفيَن   َن َوَهاَماَن َوُجنُووَُهَما َكانُوا َواطف َعوط  {.8القصس  -ففرط

ن  اهُ َومههَ َرقطنههَ َن ااَرط ف فَ َغط ُهم مههّف تَففز  وهؤالء أغرقهم هللا جميعاً كما قال تعالى }فَ ََراوَ أَن َيسط

يعاً   عَهُ َجمف ه وملئههه وقومههه المقههربين الههذين { وهههؤالء جميعههاً كههانوا جنههوو103اإلسههراء-م 

مف }واهنوه ونافقوه على ونيا يصيبونها كما قال تعالى وط ا قههَ اَل يههَ هف قههَ مههف " قَوط ُن فههف وط عههَ َوَناوَق ففرط
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ذف  نط َهذَا الهه  ُروَن أَمط أََنا َويطٌر ّمف تف" أَفَاَل تُبطصف ن تَحط ي مف رف َنطَهاُر تَجط هف ااط َر َوَهذف صط ي أَلَيطَ  لف" ُملطُك مف

وَ  ةُ هههُ هُ الطَماَللفكههَ اء َمعههَ ٍ  أَوط جههَ ن ذَهههَ َرةٌ مههّف وف هف أَسههط َ" َعلَيههط اَل أُلطقههف وط يُن فَلههَ اوُ يُبههف يٌن َواَل يَكههَ  َمهههف

نطُهمط  ا مههف نههَ فُوَنا انتَقَمط ا آسههَ قفيَن فَلَمهه  مههاً فَاسههف انُوا قَوط مط كههَ اُعوهُ إفن هههُ هُ فَ َطههَ مههَ تََخف  قَوط نفيَن َاسههط رف ُمقطتههَ

َرقطَناُهمط  يَن  فَ َغط رف وههف لَفاً َومههَ اَلً لفْلط يَن فََجعَلطَناُهمط سههَ َمعف {.أي أن هههؤالء  56  -51الزوههرف    – أَجط

أسرة فرعونية أباوها هللا تعالى بجيوشها ولههي  معنههى ذلههك أن النسههاء فجهه ة أصههبحوا لههم 

 يجدوا رجاالً ينكحوهن فتحولت مصر كلها لدواوي  و!!!.  

ل مصر اإلعرا  عن النظههر فهه" العواقهه  فههال ومن أوالق أهويقول المقريزي أيضاً :]

عندهم زاوًا كما ه" عاوة غيرهم من سكان البلدان بل يتناولون أغذية كل  تجدهم يدّورون

االنهماك ف" الَهوار واإلمعان مههن المههالذ  :ومن أوالقهم .ااسواق بكرةً وعًَيا يوم من

بههو زيههد عبههد الههرحمن بههن ولههدون االستهتار وعدم المباالة قال ل" شيخنا ااسههتاذ أ وك رة

المههواع  واالعتبههار فهه" ذكههر   -.أهل مصر ك نما فرغههوا مههن الحسهها  :هللا تعالى رحمه

 [ .1   الخط  واآللار

وارو هنا على ذلك قلنا إن مصر مالذ لكل هههار  ومظلههوم هههى بلههد غنهه" بمعنههى الكلمههة 

م  ففهه" وقههت 1967ام  ولذلك كان شعبها ال يعب  بلقمة العههيش وكههاذ ذلههك حتههى نكسههة عهه 

النكسة كان هناك  إكتفاء ذات" ف" اإلنتا  الزراع" وهذا والماً يكون حههال أك ههر المتههرفين 

ك هل الجزيرة العربية والخليز اآلن نف  الصفار واقعههين فيههها لغنههى بلههدانهم ولكههن لهههم 

 ووراً آور ماوي ف" الدفاع عن الدين ولي  معنى ذلك أنهههم لههي  لهههم وور وفههاع" وأنهههم

ووواويهه  وال يفكههرون فهه" غههد ... ألههخ هههذا الكههالم السههطح" فهه" تحليههل سوسههولوجيا 

 الَعو .

طبههالك البلههدان وأوههالق  أنه سهه ل كعهه  ااحبههار عههن :وقد روي عن عمر بن الخطا  ] 

أنهها الحههي  :لَ"ء فقال العقههل جعل كل ش"ء -إن ّللّا تعالى لما ولي ااشياء  :سكانها فقال

وأنا معههك وقههال  :الحي بمصر فقال الذل أنا :وأنا معك وقال الخص  :فتنةبالَام فقالت ال

لما ولي ّللّا الخلههي ولههي معهههم  :ويقال .وأنا معك :أنا الحي بالباوية فقالت الصحة :الَقاء

والحيههاء والنجههدة والفتنههة والكبههر والنفههاق والغنههى والفقههر والههذل  اإليمههان :عَرة أوههالق

أنهها الحقههة  :وقالههت النجههدة .وأنا معههك :أنا الحي باليمن فقال الحياء :اإليمان الوالَقاء فق

 .وأنهها معههك :أنا الحههي بههالعراق فقههال النفههاق :وقال الكبر .وأنا معك :بالَام فقالت الفتنة 

منههها تسههعة  .أجزاء المكر عَرة :أنا الحي وعن ابن عباس رع" هللا عنهما :وقال الغنى

 .ف" القبط وواحد ف" سالر الناس

التههرك والَههجاعة فهه"  السخاء ف" الههروم والوفههاء فهه" :أربعة ال تعرف ف" أربعة :ويقال 

لمههن  عبيههد :ووصف ابن العربية أهل مصر فقههال..القبط ) المصريين(  والعمر ف" الزنز

تبههار فهه" ذكههر الخطهه  المههواع  واالع  - .أكههي  النههاس صههغاًرا وأجلهههم كبههاًرا كلهه 

 [.1   واآللار

وهنا وصف أهل مصر بالذل والعبووية ف ين الدليل على ذلك ومصر أك ر البلدان لورار 

يوليوا وقبلههها مصههر مههابين  23على الحكام بل وهى الت" حررر العالم العرب" بعد لورة 
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لمههؤامرار لورة وأورق بل القرآن ي بت أن سلوكيار الحاكم والَع  على السواء تدبير ا

إذا رفض أحد الحكام ولذلك بطش الحاكم المصري شههديد ومههن المسههتحيل إظهههار بطَههه 

بخصومه لعاطفة هذا الَع  ونؤكد أن ااحمي صدام لو كان بمصر لقتلوه بفعاله المذابح 

العلنية مك الناس ومن هنا حاكم مصر يتسم بك ير من التعقل والحنكة المورولههة والَههع  

والحكام والماً يراعوا هذه النقطة حتى اآلن تمنك بمصر إظهههار صههور نفسه قوق العاطفة  

مههذابح الفلسههطينيين ألههم يسهه ل أحههد نفسههه لمههاذا وفهه" برنههامز بقنههاة المنههار عههن المقاومههة 

المصرية واللبنانية ألم  يروا المصريين وهم يبكون على صفحار التلفاز من شدة حههزنهم 

وهللا تماماً كما قال تعالى ف"  مجموعة مخلصههة ومنك حكامهم من مقاتلة هؤالء الصهاينة  

من صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وآله حال القدر وون وروجهم للجهاو فهه" سههبيل هللا 

يُنُهُ  أَعط لُُكمط َعلَيطهف تََول واط و  مف دُ َما أَحط لَُهمط قُلطَت الَ أَجف مف َك لفتَحط يَن إفذَا َما أَتَوط َن مط تَففي }َوالَ َعلَى ال ذف ُض مف

دُواط َما يُنففقُوَن   كف َحَزناً أاَل  َيجف { هذا هو شع  مصر رقيي القل  منقههذ اامههة 92التوبة  -الد مط

 العربية واإلسالمية إن شاء هللا .

 السيدة مارية القبطية تستبعد من ويوان زوجاته حسداً لمصريتها وح  النب" لها .لانياً :  

 ر المؤمنين :التَكيك القبل" ف" أنها من أمها]  

كان من مبادئ الخقيفة ىمر التمييو القبقي والنلاء لققبايل ىقى حسب قوتبا  للل  منذب 

سبم المؤلفة ققوببم والمنصوص ىقيبا في كتاب هللا بحجة أننا اليوم أقوياء وإنما كذان 

 ذل  ىقى ىبد رسول هللا ثم ابتد   ريقة لتوريب الينايم وارنفال ىقى حسب قو  القبيقة  

لقد  بر هلا التمييو القبقي بند موت رسول هللا صقى هللا ىقي  وآل  وتوريث أبذي ب ذر و

البنت  ىايحة ومنب توريث السيد  فا مة بحجة حديث اآلحاد ] نحذن مناشذر ارنبيذاء ال 

نورا ماتركناه صدقة ,, الحديث الم لوب ىقى النبي صقى هللا ىقي  وآل   وهنا قا نتذ  

 ت وقالت وهللا ال أكقم  أبداً ثم خلبت في  قايقة :السيد  فا مة حتى مات

يا ابن أب" قحافة! أف" كتا  هللا أن تههرئ أبههاك وال أرئ أبهه"و لقههد جئههت شههيئا فريهها!! ] )

أفعلى عمد تركتم كتا  هللا، ونبذتموه وراء ظهههوركمو إذ يقههول: )وورئ سههليمان واووو( 

 :وقهههههال: وقهههههال فيمههههها اقهههههتس مهههههن وبهههههر يحيهههههى بهههههن زكريههههها إذ قهههههال

 هههههههه  لههههههه" مهههههههن لهههههههدنك وليههههههها يرلنههههههه" ويهههههههرئ مهههههههن آل يعقهههههههو   

 وقههههههال: )وأولهههههههوا اارحههههههام بعضههههههههم أولهههههههى بههههههبعض فههههههه" كتههههههها  هللا 

وقال: )يوصيكم هللا ف" أوالوكم للذكر م ل حهه  اان يههين وقههال: )إن تههرك ويههرا الوصههية 

المتقين وزعمههتم أن ال حظههوة لهه"، وال إرئ مههن   للوالدين وااقربين بالمعروف حقا على

 وال رحهههههههم بيننههههههها، أفخصهههههههكم هللا بآيهههههههة أوهههههههر  أبههههههه" منههههههههاو أبههههههه"،

 أم تقولون: إن أهل ملتين ال يتوارلانو

 أو لست أنا وأب" من ملة واحدةو

أم أنتم أعلم بخصوو القرآن وعمومه من أب" وابن عم"و! فدونكها مخطومة مرحولههة، 

 .الساعة  تلقاك يوم حَرك، فنعم الحكم هللا والزعيم محمد، والموعد القيامة، وعند

يخسر المبطلون وال ينفعكم إذ تندمون )ولكل نب  مستقر وسوف تعلمون( )من ي تيه عذا  

 وطبة الزهراء [ . –  يخزيه ويحل عليه عذا  مقيم(
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وبالتالي تحت و أ  هلا التو   القبقذي والننذ  القرشذي الثذأري مذب النبذي وأهذل بيتذ  

 حدا مايقي :

 

فأين أحاديث السيد  خديجة أو  ويورية بنت   اختفت أحاديث رواها النبي رروا   -1

الحارا أو أم سقمة أو سود  بنت رمن  أو غيرها ومذنبم السذيد  ماريذة القبليذة سذ م 

هللا ىقيبا وهل رون ىن النبي قاي ً ال تروي إحداكن أحاديث ىنذي إال ىايحذة وحفصذة 

 فقط .

 أين أحاديث السيد  فا مة واإلمام الحسن والحسين . -2

واية ىن اإلمام ىقي ربيب رسذول هللا صذقى هللا ىقيذ  وآلذ  وروج ابنتذ  ماسر الر -3

فيما ال يويد ىن ىحر صفحات بمسند أحمد ورواية أبي هرير  لألحاديث بالمسذند أكثذر 

من مايتي صفحة وهو الذلي ىاصذر النبذي سذنة ونصذ  أو سذنتين ونصذ  ىقذى أبنذد 

 الروايات  من موت النبي صقى هللا ىقي  وآل  .

 

نا يتبين التو   القبقي كان وراء اسذتبناد رو اتذ  مذن الروايذة والسذيد  ماريذة ومن ه

القبلية رنبا مصرية وكتابي  تم استبنادها ىن ىمد من ديوان رو ات  صذقى هللا ىقيذ  

وآل  والتي خر ت ىقى رأس  يش لقتذال اإلمذام ىقذي فذي منركذة قتذل فيبذا أكثذر مذن 

ىجيب تسبب في ليط فقبي تناني من  ارمة سبنين أل  مسقم أحب رو ات  في تناقض  

 حتى اآلن .

والدليل ىقى حب  صقى هللا ىقي  وآل  لبا غيذر  السذيد  ىايحذة مذن قضذاء أكثذر يومذ  

 ليق  ونباره ىندها وليس ذل  فحسب بل أوصى ببا وبقومبا وبقدها مصر 

 

ا وقههال : " ب هل مصر قوم مارية القبطية ويههر  -صلى هللا عليه وسلم    -] أوصى الرسول  

 إن ل" فيهم ذمة ورحما " يعن" هاجر ومارية .

وعند فتح مصر زار الصحاب" الجليل بلد السيدة ماريههة و بنههى فيههها مسههجد سههمى باسههمه 

نا ( لههم  ن أَنطصههف وهو مسجد الصحاب" عباوة بههن الصههامت  فهه" قريههة ماريههة وتسههمى ) حفههط

محافظههة المنيهها شههرق صارر تسمى قرية الَيخ عباوة وموقعها ف" مركز ملههوق جنههو  

 . النيل من صعيد مصر وقري  من منطقة تونا الجبل الدينة االرية الفرعونية الَهيرة [

 

 قولة متوراثة ممن من قالوا أنبا سرية أوأمة وليست رو   :

 

جاء ف" الموسوعة الفقهية الكويتية : النب" صلى هللا عليه وسههلم كانههت لههه سههرار : قههال   ]

ولههه تعههالى : } يهها أيههها النبهه" إنهها أحللنهها لههك أزواجههك الالتهه" آتيههت ابن ك ير ف" تفسههير ق

أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء هللا عليك { قال: أي وأباح لك التسري مما أوذر مههن 

الغنالم، وقد ملك صفية وجويرية رع" هللا عنهما، ف عتقهمهها وتزوجهمهها، وملههك ريحانههة 

هللا عنهما، وكانتا من السراري . أي فكههان بنت شمعون النصرانية ومارية القبطية رع"  

يطؤهما بملك اليمين. أهه فكان استمتاع الرسول صلى هللا عليه وسههلم بماريههة علههى وجههه 
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التسري ال علههى وجههه النكههاح، ولههذلك ال يطلههي عليههها أنههها من))أمهههار المههؤمنين(( ان 

ه وسلم ووول بههها عابط أمهار المؤمنين أن يكون المرأة عقد عليها رسول صلى هللا علي 

ى  لههَ "ُّ أَوط على وجه النكههاح وإن طلقههها بعههد ذلههك لقولههه تعههالى فهه" سههورة ااحههزا : )الن بههف

َهاتُُهم (. َواُجهُ أُم  مط َوأَزط هف نط أَنطفُسف نفيَن مف مف  بفالطُمؤط

 

 ما المقصود بأمبات المؤمنين : 

 

لمسلمين، فعدهن اإلمههام ] اوتلفت المصاور الترالية فيما بينها، حول عدو وأسماء أمهار ا

الطبرق بالن" عَر زوجة ، وهن على حس  الترتي  »السيدة وديجة بنت وويلد وسووة 

بنت قي  وعالَة بنههت أبههى بكههر وحفصههة بنههت عمههر، وزينهه  بنههت زمعههة، وأم سههلمة، 

 وزين  بنت جحش، وجويرية بنت الحارئ وأم حبيبة بنت أبى سفيان، وصفية بنت حيى

بنههت الحههارئ، وريحانههة بنههت زيههد النضههرية«، وأسههقط السههيدة بههن ااوطهه ، وميمونههة 

»مارية« من زوجار الرسول، وهو ما تكرر فى »البداية والنهاية« و»زاو المعاو« وفههى 

أغل  كت  الترائ فكلها يسقط أم المؤمنين »مارية« من مدونة أسههماء زوجههار الرسههول 

 [  .صلى هللا عليه وسلم

يتية: يريد الفقهاء به ” أمهار المؤمنين ” كل امرأة عقههد ] جاء ف" الموسوعة الفقهية الكو  

عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ووول بها، وإن طلقها بعد ذلك علههى الههراجح . هههل 

يطلي أمهار المؤمنين على كل من عقد عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: وعلى هههذا 

م ولم يدول بها فإنها ال يطلي عليههها لفهه  فإن من عقد عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسل

” أم المؤمنين ” . ومن وول بها رسول هللا صلى هللا عليههه وسههلم علههى وجههه التسههري، ال 

 على وجه النكاح، ال يطلي عليها ” أم المؤمنين ” كمارية القبطية .

 ويؤوذ ذلك من قوله تعالى ف" سورة ااحزا  } وأزواجه أمهاتهم { . 

صلى هللا عليه وسلم: النسههاء الالتهه" عقههد علههيهن رسههول هللا صههلى هللا   زوجار الرسول 

النتهها عَههرة امههرأة، هههن علههى ترتيهه    –عليه وسلم ووول بهههن  وهههن أمهههار المههؤمنين  

 وووله بهن كما يل" :

 ( وديجة بنت وويلد . 1)  

 ( سووة بنت زمعة، وقيل: إنه وول بها بعد عالَة .   2)  

 الصديي التيمية .( عالَة بنت أب" بكر   3)  

 ( حفصة بنت عمر بن الخطا  العدوية .  4)  

 ( زين  بنت وزيمة الهاللية .   5)  

 ( أم سلمة، واسمها: هند بنت أب" أمية بن المغيرة المخزومية .   6)  

 ( زين  بنت جحش ااسدية .  7)  

 ( جويرية بنت الحارئ الخزاعية .  8)  

 .  ( ريحانة بنت زيد بن عمرو القرظية 9)  

 ( أم حبيبة، واسمها: رملة بنت أب" سفيان ااموية . 10)  

 ( صفية بنت حي" بن أوط  النضيرية .  11)  

 ( ميمونة بنت الحارئ بن حزن الهاللية . 12)  
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 –وعالَههة  –وتههوف" رسههول هللا صههلى هللا عليههه وسههلم عههن تسههك مههنهن، وهههن : سههووة  

 –وصههفية  –وجويريههة  – وأم حبيبههة –وزينهه  بنههت جحههش  –وأم سههلمة  –وحفصههة 

 وميمونة .أهه [

 

 إماء الرسول صقى هللا ىقي  وسقم:

 

أما إماؤه صلى هللا عليه وسلم فقد ذكرهن ابن القيم ف" زاو المعاو فقههال: قههال أبههو عبيههدة:  

كان له أربك: مارية وه" أم ولده إبراهيم ، وريحانة ، وجارية أورق جميلههة أصههابها فهه" 

تههها لههه زينهه  بنههت جحههش .أهههه وعاشههت مهههارية مهها يقههار  بعض السب" ، وجاريههة وهب 

الخم  سنوار ف" ظالل الخالفة الراشدة، وتوفيت ف" السنة الساوسة عَر مههن الهجههرة. 

وقد وعا الفاروق عمر الناس وجمعهم للصالة عليها . فاجتمك عدو كبير من الصحابة مههن 

ليها سيدنا عمر رعهه" هللا المهاجرين واانصار ليَهدوا جنازة مهارية القبطية، وصلى ع

 .عنه ف" البقيك

 

 https://fiqh.islamonline.net    ]. 

 

 :من موقب سؤال و واب اللي يحرف ىقي  الحيخ محمد صالح المنجدو ]  

 

ال شههك فيههه جاء هذا السؤال القالل : هل »مارية القبطية« من أمهار المؤمنينو فإنه ممهها  

أن الرسول صلى هللا عليه وسلم بنى بمارية القبطية والت" كانت ملك يمينههه، وأنجبههت لههه 

 ولده إبراهيم، فهل يطلي على مارية القبطية لق  »أم المؤمنين« أم الو

 

وكانت اإلجابة كالتال" : »لم يتزو  النب" صلى هللا عليه وسلم مارية القبطيههة، بههل كانههت 

هداها له المقوق  صاح  مصر، وذلك بعد صلح الحديبيههة، وقههد كانههت أمة له، وكان قد أ

مارية القبطية نصرانية لم أسلمت رع" هللا عنها، قال ابههن سههعد: ف نزلههها ه يعنهه" ماريههة 

القبطية ه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأوتها على أم سليم بنههت ملحههان فههدول عليهمهها 

همهها اإلسههالم ف سههلمتا فههوط  ماريههة بالملههك رسول هللا صلى هللا عليههه وسههلم فعههر  علي 

 .(135 – 134/ 1وحولها إلى مال له بالعالية، وكانت حسنة الدين. »الطبقار الكبرق« )

وقال ابن عبد البر »وتوفيت مارية ف" والفة عمر بههن الخطهها ، وذلههك فهه" المحههرم مههن 

عمههر، سنة ست عَرة، وكان عمر يحَر الناس بنفسههه لَهههوو جنازتههها، وصههلى عليههها  

(، ومارية رعهه" هللا عنههها مههن إمالههه صههلى 1912/ 4ووفنت بالبقيك« انظر االستيعا  )

هللا عليه وسلم، ال من أزواجه، وأمهار المؤمنين هن أزو  النبهه" صههلى هللا عليههه وسههلم، 

قال هللا تعالى: )النب" أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم(. وقد كان للنب" صههلى 

لم أربك إماء، منهم مارية، قال ابن القيم »قال أبوعبيدة: كان لههه أربههك: ماريههة هللا عليه وس

وه" أم ولده إبراهيم، وريحانة، وجارية أورق جميلة أصابها ف" بعض السههب"، وجاريههة 

https://fiqh.islamonline.net/
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(، وانظر ف" أزوا  النب" صههلى هللا 114/ 1وهبتها له زين  بنت جحش، »زاو المعاو« )

 اعداو: عاري المطيري [ . -" هللا عنهن  عليه وسلم ه أمهار المؤمنين رع

 

]... وكههان للسههيدة ماريههة القبطيههة كههان لههها منههزل مسههتقل ونفقههة مسههتقلة كسههالر أمهههار 

 . المؤمنين ، ولم تمك  ابداً فى بيت احد زوجار الرسول كجارية أو ملك يمين

لههى رغم هذا ال زالت الكت  التى وونههت ايههام السههلطة اامويههة تصههر اصههرار الموتههور ع

نعتها باامة أو ملك اليمين تحقيراً كما فعل كتبة التههوراة مههك هههاجر زوجههة إبههراهيم عليههه 

 . السالم والتى يتناقضون فى مواعك نعتها بالسريرة تارة وبالزوجة تارة أورق

فى يقينى ان ال ورة التى حدلت على الخليفة ال ال  ع مههان بههن عفههان والتههى كههان قوامههها 

 . فيهم مظالم أويه فى الرعاع عبد هللا بن ابى السرحالمصريين الذين تفَت 

وان الحر  ااهلية التى أعقبت مقتل الخليفة ع مان بن عفههان و المسههماة بالفتنههة الكبههرق 

والتى كان المصريون فيها موالين لإلمام على )عليه السالم(  بقيههاوة محمههد بههن ابههى بكههر 

ااكبر فى فقه التمايز واإلستعالء   الذق احرقه االمويون فى جسد حمار أجوف هو السب 

والطبقية المستهجنة التى أحياها اامويون فكان التحقير ام المؤمنين مارية القبطيههة حقههداً 

رحم هللا أم المؤمنين مارية القبطية التههى . على المصريين الذين لاروا ووعموا اإلمام على

عههن أبهه" ذٍَرّ رعهه" هللا  اوصى الرسول ب هلها ويراً ، فقد روق مسههلم فهه" ” صههحيحه ”

ًعا يُذطَكُر ففيَها الطقفيههَراُط،  (( عنه قال: قال رسول هللاف صلّى هللا عليه وسلّم إفن ُكمط َستَفطتَُحوَن أَرط

ًما ةً َوَرحف م  لفَها َويطًرا، فَإفن  لَُهمط ذف ُصوا بف َهط تَوط وفى رواية أورق صهرا وهى تؤكد أن    )) فَاسط

بحهه   -. أم المؤمنين الزوجههة الَههرعية كسههالر أمهههار المههؤمنين المصاهرة تمت بمارية

 على با  مصر [ . –احمد وبيان  

 

والسؤال اللي سيقلب الح  بالقين هنا ارمة أم الولد هل تستنبد أم تحرر وينقذد ىقيبذا 

 ؟ وللل  يندها الحينة أماً لقمؤمنين وهو الصواب .

 

كرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسههول  ] هللا صههلى هللا عليههه وسههلم: )أيُّمهها امههرأة روق عف

ة عن وُبٍُر منه( (  وأورجه أيضههاً أحمههد 2515ابن ماجه )رواه  -ولدر من سيدها فه" ُحر 

 436/ 6(، وابههن أبهه" شههيبة 13219) 290/ 7، وعبههد الههرزاق 320و 317و 303/ 1

حههزم  وابن 346/ 10، والبيهق"  19/  2، والحاكم  131  -  130/  4(، والدارقطن"  1630)

 [ . «ف" »المحلى  

  

 

ومما اعتمده الجمهور ف" هذا البا  من االر: ما ُروي عنه عليه الصالة والسههالم: أنههه ]  

يتفه لما ولدر إبراهيم: )أعتقها ولدها(    قال ف" مارية ُسّرف

 

: )أيُّما امههرأة ولههدر مههن سههيدها فإنههها   وابن عباس عن النب" صلى هللا عليه وسلم أنه قال
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، وابههن أبهه" عاصههم فهه" 215/  8(، وابن سههعد  2516أورجه ابن ماجه )  -ار(  حرة إذا م

/ 4، والدارقطن"  293/  1(  وابن حبان ف" المجروحين  3132)  450/  5اآلحاو والم ان"  

 [ . 346/ 10، والبيهق"  19/ 2، والحاكم  131

 

 والسؤال هنا ل ل ذي مس ة من ىقل أو نفحة من إيمان :

 

 ذون رسول هللا لهم عذا  أليم {  يقول تعالى } إن الذين يؤ 

ومن ااذق الذي آذوه به صلى هللا عليه وآله هنهها الطعههن علههى أحههد زوجاتههه ب نههها سههرية 

 والسؤال هنا :

هل تركها رسول هللا سرية )عبدة( ليكون ولده إبههراهيم عبههداً مملوكههاً مههن بعههده أم أعتقههها 

 ا اوعى المدعون  وأصبحت زوجة ان أم الولد تحرر شرعاً أي ليست سرية كم

 وهل ترك رسول هللا أم ولده سرية ليعاير ولده بذلك و!

 ولوعا  من بعده اصبح نبياً فهل مملوك يمكن أن يكون نبياً و أسئلة محيرة  

 

و الصوا  فيها أنها زوجة وأمههاً مههن أمهههار المههؤمنين علههيهم السههالم و أم ابنههه إبههراهيم  

اته فقد اصطفزوجته وأماً للمههؤمنين ق هللا تعههالى الذي اصفاه هللا تعالى ووناً عن كل زوج 

ذريته من وديجة ومارية فقط سالم هللا عليهم جميعاً وفهه" ذلههك حكمههة إلهيههة أهههم أسههبابها 

 أنها واتم النبيين وال نبوة من بعده صلى هللا عليه وآله .

 

 

 من هى السيد  مارية القبلية في ملهب أهل البيت ىقيبم الس م :

 

 كدون أنبا من أمبات المؤمنين  ] الحينة يؤ

 

مارية بنت شمعون القبطية ف" ذوو النبهه" وأهههل بيتههه / قرابتههها بالمعصههوم زوجههة   هى]  

 رسول هللا)صلى هللا عليه وآله(.

 

 اسمبا وكنيتبا ونسببا 

 

أُّم إبراهيم مارية بنت شههمعون القبطيههة. والوتههها لههم تُحههدّو لنهها المصههاور تههاريخ والوتههها  

  أنّها كانت من أعالم القرن ااّول الهجري.ومكانها، إاّل 

زواجها بع  المقوق  القبط" ملك مصر ف" سنة سبك مههن الهجههرة إلههى النب")صههلى هللا  

يرين، ووصّ" يُقال له جريح، ف سههلمت  عليه وآله(بهدايا كان منها السّيدة مارية، وأوتها سف

سههول هللا)صههلى هللا عليههه وأسلمت أوتها، وكانت بيضاء جعدة الَعر جميلههة، فتزّوجههها ر

ا حبههل لرسههول هللا)صههلى هللا عليههه  وآله(حملها بإبراهيم قال عبد الرحمن بن زيههاو: ] »لمههّ

وآله(بإبراهيم أتى جبرليل فقال: السالم عليك يا أبا إبراهيم، إّن هللا وه  لك غالماً مههن أُّم 
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، وجعلههه قههّرة عههين لههك ولدك مارية، وأمرك أن تُسّميه إبراهيم، فبارك هللا لك ف" إبراهيم

 [ . 133/ 3تاريخ مدينة ومَي    -ف" الدنيا واآلورة، وأشبههم به« 

 

ة   ه بالمدينههة المنههّورة، ولكههن شههاءر اإلراوة 8ولدر ولدها الوحيد إبههراهيم فهه" ذي الحجههّ

ه ، وهو رعيك لههم يُفطههم 10ربيك ااّول  10ه، وقيل :  10رج     18اإللهية أن تفقده ف"  

اً بعد. حّ  النب")ص لى هللا عليه وآله(لها كان رسول هللا)صههلى هللا عليههه وآلههه( يُحبّههها حبههّ

ك يراً، مّما أوّق إلى غيرة وحسد بعض نساء النب")صلى هللا عليه وآله(لها، قالت عالَههة: 

] »ما غرر على امرأة إاّل وون ما غرر على مارية، وذلك أنّها كانت جميلة مههن النسههاء 

)صلى هللا عليه وآله( وكان أنزلها أّول ما قدم بههها فهه" بيههت جعدة، وأعج  بها رسول هللا 

لحارلة بن النعمان فكانت جارتنا، فكان رسول هللا عاّمة الليل والنهار عندها، حتّى فرغنا 

لها، فجزعت، فحّولها إلى العالية، فكان يختلف إليها هناك، فكان ذلك أشدّ علينا، لههّم رزق 

 [ .   213/ 8الطبقار الكبرق      -هللا منها الولد وحرمنا منه«

 

وقال اإلمام الباقر)عليه السالم(: ] »إن  رسوَل هللاف)صههلى هللا عليههه وآلههه( حجههَ  ماريههةً،  

 -وكانت قد لقلت على نساءف النب")صلى هللا عليه وآله(، وغرن عليها، وال م ههل عالَههة«  

 [135/ 1الطبقار الكبرق  

 

اَر رميها بالفحش ] قال زرارة بن أعين : » ا مههَ ا َجعطفٍَر)عليههه السههالم(َيقُوُل: لَمهه  عطُت أَبههَ مف سههَ

ي  ذف ََةُ: َما الهه  يداً، فَقَالَتط َعالف ناً َشدف َن َعلَيطهف ُحزط يُم بطُن َرُسولف هللاف)صلى هللا عليه وآله(َحزف إفبطَراهف

وُل هللاف)صههلى َ  َرسههُ يحٍ. فَبَعههَ رف ! فََما ُهَو إفال  ابطَن جههَ ُزنَُك َعلَيطهف َرهُ  َيحط ّياً َوأَمههَ هللا عليههه وآلههه(َعلف

"ُّ فف" َحالفٍط، َوَعَرَ   يٌح الطقفبططف )عليه السالم(إفلَيطهف َوَمعَهُ الس يطُف، َوَكاَن َجرف ، فَذََهَ  َعلف"ت بفقَتطلفهف

اَ ، فَلَمهه   هُ الطبههَ تََح لههَ َيفههط يٌح لف رف هف جههَ َل إفلَيههط ، فَ َقطبههَ تَانف )عليه السالم(َباَ  الطبُسط ا َرأَق َعلفّياً)عليههه َعلف"ت

)عليههه  َ  َعلف"ت اَ ، فََولههَ تَحف الطبههَ مط َيفههط عههاً َولههَ َ ، فههَ َوطبََر َراجف هف الطغَضههَ هههف " َوجط السههالم(َعَرَف فههف

هُ  قههَ هف َ" أَنط يُرط ا َوَههف يٌح ُمدطبفراً، فَلَمهه  تَانف َوات بَعَهُ، َوَول ى َجرف  السالم(َعلَى الطَحالفطف َونََزَل إفلَى الطبُسط

قف  وط نط فههَ هف مههف ى بفَنفطسههف هُ َرمههَ نههط ا مف ا وَنههَ هف، فَلَمهه  )عليه السالم(فف" أَلهَهرف دَ َعلف"ت لٍَة، َوَصعف دَ فف" َنخط َصعف

)عليههه  َرَف َعلف"ت ، فَانطصههَ اءف ا لفلّنفسههَ الف َواَل مههَ جههَ ا لفلّرف هُ مههَ يطَ  لههَ إفذَا لههَ َرتهُههُ، فههَ دَرط َعوط ، فَبههَ ةف لههَ الن خط

وُن ففيهههف )صلى هللا عليه وآله( فَقَالَ السالم(إفلَى الن بفّ"ف  رف أَكههُ َمط : َيا َرُسوَل هللاف، إفذَا بَعَ طتَنف" فف" ااط

الَحّيف  ي بَعَ هَهَك بههف ذف ، فَقَاَل: َوالهه  َمى فف" الوتر أَمط أَل ب ُت و قَاَل: فَقَاَل: اَل، بَلف ال ّبفتط َمارف الُمحط سط  َكالطمف

َجالف َواَل مَ  ي َما لَهُ َما لفلّرف ذف دُ هللف الهه  وُل هللاف )صههلى هللا عليههه وآلههه( : الَحمههط اَل َرسههُ . فَقههَ لّنفَساءف ا لف

َل الطَبيطت   ُف َعن ا السُّوَء أَهط رف  [  100/  2تفسير القّم"   -« َيصط

 

 وكتب في ذل  ارستاذ ىبد الح يم ىثمان بحثاً مبماً في موقب الحوار المتمدن :

 

نحذذن المسذذقمون سذذنة وشذذينة,هي أم المذذؤمين,روج ] ماريذذة القبليذذة,التي ننرفبذذا 

 الرسول)صقى هللا ىقي  وسقم(
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 السالم عليكم ورحمة هللا 

ف" اك ر من مداولة على ما اكتهه  طرحههوا موعههوع عههن ماريههة القبطيههة زو  الرسههول 

 صلى هللا عليه وسلم

يسههت فقالوا ان رسولكم زنى بها ولم يتزوجها,فاجبتهم بعههدم معرفتهه" لههها وهههذه حقيقههة ول

نوع من التهر , فانا لم اعرف غير أن مارية القبطية ه" هدية اهداها مقههوق  مصههر وا 

وتها للرسول صلى هللا عليه وسههلم,روا علههى رسههالة ,ارسههلها لههه رسههولنا اشههرف الخلههي 

يدعوه فيها الى االسالم, فتزوجها الرسههول عليههه ا فضههل الصههالة والتسههليم وزو  اوتههها 

 ن هللا عليهم اجمعينالاحد صحابته الكرام رعوا

 وهذه القصة:

أرسل الرسول صلى هللا عليه وسلم كتاباً إلى المقههوق  حههاكم اإلسههكندرية والنالهه  العههام 

للدولة البيزنطية ف" مصر، أرسلها مك السفيرحاط  بن أب" بلتعة، وكان معروفاً بحكمته 

لمقههوق  وبالغته وفصاحته. ف وذ حاط  كتا  الرسول إلى مصر وبعههد أن ووههل علههى ا

الذي رح  به. واوذ يستمك إلى كلمار حاط ، فقال له " يا هذا، إن لنا ويناً لههن ندعههه إال 

 لما هو وير منه".

 

اُعج  المقوق  بمقالة حاط ، فقال لحاط : " إن" قد نظرر ف" أمر هذا النبهه" فوجدتههه 

الكههاهن   ال ي مر بزهوٍو فيه، وال ينه" عن مرغو  فيه، ولههم أجههدهُ بالسههاحر الضههال، وال

 الكاذ ، ووجدر معه آية النبوة بإورا  الخ ء وااوبار بالنجوق وس نظر"

وهذا رو المقوق  كتا  النب" محمد بن عبد هللا ووتم عليههه، وكتهه  إلههى النبهه" صههلى هللا 

 عليه وسلم:

»بسم هللا الرحمن الرحيم، إلى محمد بن عبد هللا، من المقوق  عظيم القبط، سههالم عليههك، 

د قرأر كتابك، وفهمت ما ذكرر فيه، وما تدعو إليه، وقههد علمههت أن نبيههاً بقهه"، أما بعد فق

وكنت أظن أنه سيخر  بالَام، وقد أكرمت رسولك، وبع ههت إليههك بجههاريتين لهمهها مكههان 

 فهههه" القههههبط عظههههيم، وبكسههههوة، وأهههههديُت إليههههك بغلههههة لتركبههههها والسههههالم عليههههك«

 والجاريتين هما:

ا مارية بنت شمعون القبطية وأوتها س يرين بنت شمعون، وألف م قال ذهًبا وعَههرين لوبههً

وبغلته "ولدل" وشيخ كبير يسمى "مههابور". وفهه" المدينههة، أوتههار الرسههول ماريههة لنفسههه 

 زوجهههههة، وزو  أوتهههههها سهههههيرين لَهههههاعرهف حسهههههان بهههههن لابهههههت اانصهههههاري.

يس لن" احدهم كيف ت بت لنا أن الرسول تزو  مههن ماريههة القبطيههة ولههم تههك جارتههه ملههك 

االية القرآنية الكريمة الت" ت بههت أن ماريههة القبطيههة ههه" زوجههة الرسول)صههلى هللا   يمينه

 عليه وسلو( وليست جاريته ملك يمينه:

 بسم هللا الرحمن الرحيم:

ن   نط َجاَلبفيههبفهف ن  مف نفيَن يُدطنفيَن َعلَيطهف مف َك َوَبَناتفَك َونفَساءف الطُمؤط َواجف َزط َك -;-ذَ    -;-   َيا أَيَُّها الن بف"ُّ قُلط اف لههف

ذَيطَن ۗ  -;-أَوطنَى   يًما  -;-أَنط يُعطَرفطَن فَاَل يُؤط ُ َغفُوًرا َرحف  َوَكاَن ّللا 

 سورة االحزا 33/

 فلم يرو ف" االية الكريمة
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 قل الازواجك وما ملكت يمينك وبناتك

 وبمهها انههه لههم يههرو فهه" االيههة الكريمههة اشههارة الههى ملكههار يمههين النبهه" او جواريههه

 القبطيهههة زوجتهههه وليسهههت ملهههك يمينهههه, وهههه" ام المهههؤمنين بهههنس االيهههةفهههان ماريهههة 

ى   لههَ "ُّ أَوط مط   -;-الن بههف هف نط أَنطفُسههف نفيَن مههف مف الطُمؤط / -;-بههف اتُُهمط هههَ هُ أُم  َواجههُ  سههورة االحههزا  33َوأَزط

وكل المسلمين سنة وشيعة يطلقون على مارية القبطية لق  أم المؤمنين,فه" زوجتههه ولههم 

 اعالهيرو ف" االية  

 النبههههه" اولهههههى مهههههن المهههههؤمنين ب نفسههههههم وازواجهههههه وملكهههههار يمينهههههه أمههههههاتكم

فلق  أم المؤمنين اليطلقه المسلمون بسنتهم وشيعتهم ومختلف مههذاهبهم اال علههى زوجههار 

 النب" )صلى هللا عليه وسلم(

َب  كف ُعصههط فههط يَن َجاُؤوا بفاإلف نُكمط ال و )سورة النور( فيها تخريجان ب سبا  النزول, )إفن  ال ذف ةٌ مههّف

ي تهَهَول ى كف  ذف مف َوالهه  لههط َن اإلف تََسَ  مف ا اكط نطُهم م  ٍئ ّمف رف ا ل ُكم بَلط ُهَو َويطٌر ل ُكمط لفُكّلف امط َسبُوهُ َشرًّ َرهُ تَحط بههط

يٌم / نطُهمط لَهُ َعذَاٌ  َعظف  سورة النور(11مف

 

ا)السههنة يصههفون فالسنة والجماعة يقول نزلت لتبههرئ أم المههؤمنين عالَههة ممهها نسهه  أليه

مارية القبطية ,ويلقبونها ب م المؤمنين وهذا اللق  اليطلي اال على مههن تههزوجهن الرسههول 

 بنس االية الكريمة) وازواجه أمهاتكم(

والَيعة يقولههون نزلههت فهه" تبههرءة أم المههؤمنين ماريههة القبطيههة ممهها نسهه  أليههها) الَههيعة 

اللقهه  التحظههى بههه ملكههة اليمههين وال  يصفون مارية القبطية, ويلقبونها ب م المؤمنين وهههذا

 الجارية ,فقط من تحظى به هن ازوا  الرسول)صلى هللا عليه وسلم(

وااللبار االور أن مارية القبطية زوجة الرسول)صلى هللا عليه وسلم( وليست ملك يمينه 

وليست جاريتههه وهههو عههدم زواجههها بعههد وفههاة الرسول)صههلى هللا عليههه وسههلم( وشههمولها 

 وجار الرسول للزوا  من بعده, ولَمولها بلق  أم المؤمنينبالتحريم لز

هذه اولت" عههن ماريههة القبطيههة التهه" اعرفههها انههها زوجههة الرسههول صههلى هللا عليههه وسههلم 

 وليسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت جاريتهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه.

اما من اوعى انها جاريته اوما ورو عنها فه" مارية اورق الاعرفها وربما انه نههوع مههن 

ذين كتبوا السيرة المحمديههة بعههد مئههة عههام مههن وفاتههه تَابه االسماء واوتلط على الرواة ال

 عليه افضل الصالة والتسليم

 االدلة بتقخيص ىقى أن مارية القبلية روج النبي االكرم

شههموله -1

نط  ن  مههف يطهف دطنفيَن َعلههَ نفيَن يههُ مف ؤط اءف الطمههُ َك َونفسههَ َك َوَبَناتههف َواجههف َزط لط اف "ُّ قههُ ا الن بههف ا أَيُّهههَ ا ب ية الحجا ) يههَ

ن    َجاَل  ذَيطَن ۗ   -;-لفَك أَوطنَى  -;-ذَ    -;-بفيبفهف ا  -;-أَنط يُعطَرفطَن فَاَل يُؤط يمههً ُ َغفُوًرا َرحف سههورة 33-َوَكاَن ّللا 

 االحزا (

نفيَن -2 مف ؤط اءف الطمههُ َك َونفسههَ َك َوَبَناتههف َواجههف َزط لط اف "ُّ قههُ ا الن بههف شمولها بآية االفك سورة النور) َيا أَيُّهههَ

ن    يُدطنفيَن َعلَيط  نط َجاَلبفيبفهف ن  مف ذَيطَن ۗ   -;-لفَك أَوطنَى  -;-ذَ    -;-هف وًرا   -;-أَنط يُعطَرفطَن فَاَل يُؤط ُ َغفههُ اَن ّللا  َوكههَ

يًما    سورة االحزا  (33  -َرحف

ى   -3 لههَ مط   -;-شههمولها بلقهه  أمهههار المههؤمنين)الن بف"ُّ أَوط هف نط أَنطفُسههف نفيَن مههف مف الطُمؤط هُ  -;-بههف َواجههُ َوأَزط

/أُم    سورة االحزا (  33َهاتُُهمط
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دًا إفن  -4 هف أَبههَ دف ن بَعههط هُ مههف َواجههَ وا أَزط حههُ شمولها بعدم الزوا  بعد وفاة النب" االكههرم) َوال أَن تَنكف

يًما   ف َعظف ندَ ّللا   سورة االحزا  ( 53  -ذَلفُكمط َكاَن عف

اتقههدم فهه" وكل ماتقدم اليَمل ملكار اليمين والجههواري الرسههول االكههرم, وبمهها أن فهه" م

اعالة شمول ,مارية القبطية, فه" زو  الرسول االكرم, وام المؤمنين رعوان هللا عليها. 

فصدقا الاعلم من مارية القبطية الت" عنها تتحدلون, هذه مارية القبطية الت" اعههرف انههها 

 –زو  الرسول االكرم وأم المههؤمنين, والاعههرف غيرههها والتعنينهه" اي واحههدة سههواها   

 [    26/  11/  2014 - 4644العدو    -الحوار المتمدن -  عبد الحكيم ع مان

 

 

 ومنولبا بالحخ ىباد  :    السيد  مارية القبلية -

 

 

 

 الس م :  من هى السيد  مارية ىقيبا

] ه" مارية بنت شمعون القبطية، وه" مههن قريههة حفههن بمحافظههة المنيهها بصههعيد مصههر، 

هههه، وكههان أبوههها عظههيم مههن عظمههاء   7أهداها للرسول الملك المقوق  حاكم مصر سههنة  

ن أبهه" بلتعههه حامههل رسههالة القبط، كمهها ورو علههى لسههان المقههوق  فهه" حدي ههه لحاطهه  ابهه 

  الرسول إليه  .

 

 البقد  التي ولدت ببا السيد  مارية القبلية :

ابن بلو ة.. رحقة إلى »الحيخ ىباد « أر  الحضار  ىقى عفاف النيل ]    

أر  تَرق فوقها شم  الحضارة بريقها يلمك على مرمى البصههر يفههوح منههها رالحههة   

أصوار الفراعنة واإلغريي والرومان وااقباط   التاريخ وروحانيار الماع" وتسمك فيها

والحضارة اإلسالمية وتجلجههل فيههها أصههوار ويههول صههالح الههدين اايههوبى وتفههوح فيههها 

https://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%C8%CF+%C7%E1%CD%DF%ED%E3+%DA%CB%E3%C7%E4
https://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4644
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بركار منزل السيدة مارية القبطية زوجة النب" محمد عليه الصالة والسالم وتندهش فيههها 

 .لو متراركي   ٤منها سحر الطبيعة الذق يمتد على نهر النيل الساحر ب ك ر من  

وإذا حاولت أن تصل إلى منزل مارية القبطية، وتصل" ف" مسجد الصههحاب" "عبههاوة بههن 

صامت"، فعليك أن تستقل "معدية"، عند قرية الروعة به"ملوي"، جنو  المنيهها، لتصههل 

بها إلى هذه اار  وتت مل المنظر، فتجد نفسك وصههلت للَههيخ عبههاوة هههذه القريههة التهه" 

ة والههذين يَههتهرون بكههرم الضههيافة، والَهههامة، وال تفههارق ألههف نسههم ٦٠يسههكنها نحههو 

 ."االبتسامة وجوههم ه" مدينة انتنيو بولي  أو "الَيخ عباوة حاليا

انتنيو بولي  أو الَيخ عباوة حاليا"، المدينة االرية وأشهر القرق القديمههة ذار التههاريخ "

ناحية الَههرق، وتبعههد  العريي مك عصور مصر المختلفة، حي  تقك المدينة على النيل من

كم، وهى مدينة ألرية عريقههة وعتيقههة بناههها اإلمبراطههور   ٤٦كم وعن المنيا    ٨عن ملوق  

هاوريان على أنقا  المدينة القديمة بيسا، وتعتبر من أعظههم منههاطي مصههر االريههة بعههد 

 .ااقصر

تسههمى تضم بين بنايتها آلارا فرعونية ورومانية وقبطية وإسالمية، وأصل المنطقههة قريههة 

ميت باسههم الطبيهه   "بسا’"، لههم أُقيمههت عليههها مدينههة "هيبنههو آتهه"" الفرعونيههة، والتهه" سههُ

الخاو لرمسي  ال ان" ويوجد بالبلدة معبد فرعههون" علههى طههراز معبههد ااقصههر ومعبههد 

للملك رمسي  ال ان" وقد أقامه تكريًما لإلله تحور المم ل على شههكل قههرو ومعبههد قبطهه" 

 .لجميك العصور  ومعالم ألرية كبيرة ترجك

لم أصههبحت "أنطيوبههول " باسههم غههالم اإلمبراطههور هارويههان، وكانههت مههن أكبههر المههدن 

الرومانية ف" الصعيد كما اعتبرر مركًزا لنَر الحضارة اإلغريقيههة بالصههعيد فهه" العهههد 

الرومان" وتَتهر ب نها بلدة ماريههة القبطيههة زوجههة النبهه" محمههد عليههه الصههالة والسههالم، 

مرا تحههت اار  يههربط بينههها وقريههة ااشههمونين ويمههر تحههت نهههر النيههل ويقال إن لها م

 .كيلهههو متهههرار وههههى بههالقر  مهههن أطهههالل المدينهههة القديمهههة انتينهههوق ٧بطههول نحهههو 

 

 اإلمبرا ور هادريان

 

بدأر قصة إنَاء المدينة عنههدما كههان اإلمبراطههور هاوريههان إمبراطههور رومهها فهه" رحلههه 

كان وبجههوار هههذه المنطقههة تنبهه  العرافههون، بحههدوئ نيلية، لزيارة آلار مصر وفى هذا الم

حدئ جلل سيحدئ وهناك وسارة كبرق لإلمبراطور، والبههد مههن فههداء أو تضههحية تجنبهها 

لهذا المكروه وحتى ال يحدئ فقام غالمه ويههدعى )انتنيههوي( بإلقههاء نفسههه فهه" النيههل فههداء 

مبراطور إلههى وفههن لإلمبراطور وأطلي عليها اإلمبراطور اسم )أنطيوبول  ( مما وفك اإل

غالمه ف" هذه المنطقة، وبنى له قبرا كبيرا ونحت لههه تماليههل، وأصههدر أمههرا بهه ن يكههون 

انتينيو إله يعبد، وواصة أنه مار ف" أحضههان النيههل وكههان المصههريون واإلغريههي لههديهم 

اعتقاو ب ن من يمور غرقا يرفك إلى ورجة القديسين كما أن وجهاء وأغنيههاء تلههك المدينههة 

ة أيضا جاءوا إلى الَيخ عباوة وقاموا ببناء بيوتهم بجههوار قبههر انتنيههوق وأصههبحت العريق

 .مدينة كبيرة وجميلة وبها حدالي وشوارع منظمة منتَره فيها تماليل انتنيو 

وقام هاوريان ف" ذلك الوقت بعمل على توسعة لتلك المدينة الت" ازوهرر فتههرة الرومههان 

لهه  لههها هاوريههان السههكان ومههنح اإلمبراطههور وأقيمت على طههراز المههدن فهه" رومهها، وج 
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حقوق المواطنة وامتيازار لم تحصل عليها المدن اإلغريقية ااوههرق ومنههها اإلسههكندرية 

نفسها ومن لم أصبحت مركًزا لنَر الحضارة اإلغريقية بالصههعيد وازوهههرر بههها الحيههاة 

ا كبيههًرا طيلههة االجتماعيههة واالقتصههاوية والدينيههة الروحيههة فكانههت المدينههة مركههزا تجار يههً

 .العصر البيزنطى بعد اإلسكندرية

 

 منول السيد  مارية القبلية

 

الَيخ عباوة" ه" مسقط السيدة مارية القبطية زوجة الرسول، والت" أهداها له المقههوق  "

ا  ا عظيمههً حاكم مصر ف" العام السابك للهجرة ووصفها ب ن لها واوتههها "سههيرين" المكانههً

دايا الت" أهداها المقههوق  حههاكم مصههر للرسههول محمههد صههلى هللا بالقبط وكان من بين اله

لوًبا من المنسههوجار التهه" اشههتهر بصههناعتها إقلههيم المنيهها وهههى ال يهها    ٢٠عليه وسلم، و 

المعروفة باسم " القباط"" وهى ليا  من الكتان اابههيض بههها زوههارف. علههى مسههافة مهها 

ة، ومههن وههالل جوالتنهها الحظنهها كيلومتر، يوجد منههزل السههيدة ماريههة القبطيهه   ٢يقر  من  

إهماال كبيرا من مسئول" اآللار، حتى أصبح محاصرا بمقابر القرية، كما أن هههذا المنههزل 

يعد مقصدا للمنقبين عن اآللههار طههوال العههام، باسههت ناء يههوم واحههد يقصههده آالف المحبههين 

اء القرية، رغم لالحتفال بالمولد السنوي للسيدة مارية القبطية. وقال محمد إبراهيم أحد أبن 

بركة منزل السههيدة ماريههة إال أنههه ال يوجههد زالههرون للمكههان، بسههب  بعههدها عههن المدينههة، 

باإلعافة إلى أنها إحدق قرق شرق النيههل، إلههى بجانهه  افتقاوههها اإلعههالن السههياح" عههن 

 .المكان

 الصحابي الجقيل ىباد  ابن الصامت

ة وأحد الصحابة الخمسة الذين جمعههوا وعباوة ابن الصامت شهد بيعة العقبة ااولى وال اني 

القرآن الكريم، ووصفه عمر بن الخطا  رعى هللا عنههه بقولههه "رجههل يعههد فهه" الرجههال 

ا علههى قوافههل بنهه" عههوف بههن  ب لف رجههل شهههد بيعههة العقبههة ااولههى وال انيههة، وكههان نقيبههً

 .الخزر ، وآوى رسول هللا بينه وبين أب" مرلد الغنوي

 

دق والمَاهد كلههها مههك رسههول هللا، واسههتعمله النبهه" علههى بعههض وشهد بدًرا وأحدًا والخن 

الصههدقار وعقهه  وصههول عمههرو بههن العههاو إلههى مصههر وفتحههها، كههان عههمن الجههيش 

الصحاب" عباوة بن الصامت وبعد موقعة البهنسا، انطلقت الجيو  بقيههاوة عبههاوة للصههعيد 

ل" أنههها المنطقههة من أجل إكمال الفتح اإلسالم"، حي  وصل إلى القرية، وعلم مههن ااههها

الت" جاءر منها زوجة الرسههول ماريههة القبطيههة، فقههرر البقههاء هنههاك، وبنههى مسههجدا فهه" 

المكان الذي كان يوجد به منزل أسرة مارية، وكان هذا هو أول مسجد ف" ملههوي وأعفههى 

أهل البلد من الخرا  وأكرمهم إكراما للسيدة ماريههة وهنهها تغيههر أيضهها اسههم البلههد ليصههبح 

 .الَيخ عباوة

 متر  ١٠٠مسجد الذ

 ١٠٠بناه الصحاب" عباوة بن الصامت ويقك مسجد الَيخ عباوة على مسافة ال تزيد علههى  

متر من النيل، فمساحة المسجد عيقه وبوابته وَبية من الطراز اايوب"، وههه" الواجهههة 

الغربيههة الرليسههية للمسههجد المطلههة علههى النيههل، أعالههها مسههتطيل عليههه زوههارف نباتيههة 
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يتوسطه لوحة روامية قديمة وعلههى جانهه  المسههجد تجههد زوههارف تههؤوي إلههى وهندسية و 

ميضة الوعوء، وه" غرفة مربعة يتوسطها عمووان ألريان من الروههام، علههى أطرافههها 

حمامار بلدية، أمامها حنفيههار الميههاه وولفههها مسههاحة للصههالة، وفهه" نهايتههها بئههر قديمههة 

" للمسههجد، والمسههجد مربههك الَههكل للوعوء صالحة لالستخدام، وعلى اليسار بهها  جههانب 

متر مربك مبن" بالطو  القديم والمسجد جههدوه إسههماعيل باشهها بههن إبههراهيم   ٢٠٠بمساحة  

هه مالة وستون عاًما تقريًبا وجعل لههه مالذنههة أوههرق ١٢٧٧باشا حفيد محمد على ف" عام  

َك أعلى با  المسجد لوحة حجرية منقوشة نقش بارز تحمههل اسههم ه أعلى من ااولى ووعف

 أسماء منتصر    -البوابة  –  .وتاريخ التجديد

 [ . 2021/أبريل/11ااحد  

 إلى النبي صقى هللا ىقي  وآل  :  قصة إرسالبا]  

. وذكر الههرواة أن اسههمها   هه  7قدمت مارية إلى المدينة المنورة بعد صلح الحديبية سنة  ]  

 »مارية بنت شمعون القبطية«، بعد أن تم صلح الحديبية بين الرسول والمَركين ف" مكة

، وبدأ الرسول ف" الدعوة إلى اإلسالم، وكت  الرسول كتبا إلى ملوك العالم يدعوهم فيههها 

إلى اإلسالم، واهتم بذلك اهتمامهها كبيههرا، فاوتههار مههن أصههحابه مههن لهههم معرفههة ووبههرة، 

وأرسلهم إلى الملوك، ومن بين هؤالء الملههوك هرقههل ملههك الههروم، كسههرق أبرويههز ملههك 

تابك للدولة البيزنطية والنجاش" ملك الحبَة. وتلقههى هههؤالء فارس، المقوق  ملك مصر ال

 .الملوك الرسالل ورووها روا جميال، ما عدا كسرق ملك فارس، الذي مزق الكتا 

لما أرسل الرسول كتابا إلى المقوق  حاكم اإلسكندرية والنال  العام للدولة البيزنطية فهه" 

بحكمتههه وبالغتههه وفصههاحته. ف وههذ مصر، أرسله مك حاط  بن أب" بلتعة، وكان معروفا 

حاط  كتا  الرسول إلههى مصههر وبعههد أن ووههل علههى المقههوق  الههذي رحهه  بههه، واوههذ 

يستمك إلى كلمار حاط ، فقال له »يا هذا، إن لنا وينا لههن ندعههه إال لمهها هههو ويههر منههه«، 

اعج  المقوق  بمقالة حاط ، فقال لحاط : »إن" قد نظرر ف" أمر هذا النبهه" فوجدتههه 

مر بزهوو فيه، وال ينه" عن مرغو  فيه، ولههم أجههده بالسههاحر الضههال، وال الكههاهن ال ي 

أوههذ .«الكههاذ ، ووجههدر معههه آيههة النبههوة بههإورا  الخهه ء وااوبههار بههالنجوق وسهه نظر

المقوق  كتا  النب" محمد بن عبدهللا ووههتم عليههه، وكتهه  إلههى النبهه" »بسههم هللا الههرحمن 

قوق  عظيم القبط، سالم عليك، أمهها بعههد فقههد قههرأر الرحيم، إلى محمد بن عبدهللا، من الم

كتابك، وفهمت ما ذكرر فيه، وما تدعو إليه، وقههد علمههت أن نبيهها بقهه"، وكنههت أظههن أنههه 

سيخر  بالَام، وقد أكرمت رسولك، وبع ت إليك بجاريتين لهما مكان فهه" القههبط عظههيم، 

جههاريتين همهها: ماريههة كانههت الهديههة  .«وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها والسالم عليههك

بنت شمعون القبطيههة وأوتههها سههيرين بنههت شههمعون، وألههف م قههال ذههه  وعَههرين لوبهها 

وبغلته »ولدل« وشيخ كبير يسمى »مابور«. وف" المدينة، اوتار الرسههول ماريههة لنفسههه، 

ووه  أوتها سيرين لَاعره حسان بن لابههت اانصههاري، وكانههت ماريههة بيضههاء جميلههة 

مها الغيرة ف" نف  عالَههة ، فكانههت تراقهه  مظههاهر اهتمههام رسههول الطلعة، وقد ألار قدو 

اإلسالم بها. وقالت عالَة: »ما غرر على امرأة إال وون مهها غههرر علههى ماريههة، وذلههك 

أنها كانت جميلة جعدة ه أو وعجة ه ف عج  بها رسول هللا وكان أنزلها أول ما قدم بها ف" 
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عامة الليل والنهار عندها، حتى فرغنا لههها، بيت لحارلة بن النعمان، فكانت جارتنا، فكان  

 [  .«فجزعت فحولها إلى العالية، وكان يختلف إليها هناك، فكان ذلك أشد علينا

 )ص( :   م انة مارية ىند النبي محمد

قههال  : »قههال مسههلم بههن الحجهها  ] لمارية ش ن كبير عند النب" محمد وفهه" صههحيح االمههام

إنكم سههتفتحون مصههر، وههه" أر  يسههمى فيههها القيههراط، فههإذا فتحتموههها  :ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

 متفي عليههه حدي  صحيح-     «.ف حسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحماً، أو ذمة وصهراً 

 - صحيح مسههلم ]."" رواية : ]  "استوصوا ب هل مصر ويراً، فإن لهم نسباً وصهراً وف ] 

، والصهههر مههن جهههة والنس  من جهههة هههاجر أم إسههماعيل    .[   220، و فتوح البلدان

 .مارية القبطية

 : القرآن م انة مارية في

   لمارية شأن كبير في اآليات وفي أحداا السير  النبوية.]  

بسهههههههب  ماريهههههههة القبطيهههههههة، وقهههههههد  سهههههههورة التحهههههههريم صهههههههدر هللا  أنهههههههزل

والمحههدلون والمفسههرون فهه" أحههاوي هم وتصههانيفهم". وقههد تههوف"  والفقهاء العلماء أوروها

كانههت ماريههة شههديدة الحههرو علههى اكتسهها  مرعههاة الرسول وهو را  عن ماريههة، و 

 [.الرسول

 :  والد  مارية إلبراهيم

، حملت مارية، وفرح النب" لسماع هذا الخبههر المدينة بعد مرور عام على قدوم مارية إلى

لدر مهارية ف" وو  .فاطمة الزهراء فقد كان قد قار  الستين من عمرهف وفقد أوالوه ما عدا

"شهر ذي الحجة من السنة ال امنة للهجرة النبوية" طفالً جميالً يَبه الرسول، وقههد سههماه 

 .إبراهيم، تيمناً ب بيه إبراهيم وليل الرحمن

عا  إبراهيم ابن الرسول سنة وبضك شهور يحظى برعاية النبهه" ولكنههه مههر  قبههل أن 

لرسههول وهههو يقهقههه )ينههازع( ومههار يكمل عامه ال ان"، وذار يوم اشتد مرعه، فرفعههه ا

 عبههد الههرحمن بههن إبراهيم وهو بين يدي الرسههول فبكههى عليههه وومعههت عينههاه وكههان معههه

إنههها رحمههة، إن العههين تههدمك  :ملسو هيلع هللا ىلص أتبك" يارسول هللاو فرو عليه الرسههول: »فقال له عوف

أنسهها   .«والقل  يحزن وال نقول إال مايرع" ربنا، وإن لفراقك يهها إبههراهيم لمحزونههون

( 2/416، و)تههاريخ الطبههري (450 – 1/448، و )الههبالذري :، تهه ليفااشههراف

و 9و  ذيههل المههذيل ، واإلصههابة: كتهها  النسههاء 543و  أسد الغابة ، 76و   المحبر ،

   [  80و  

وكان ابن لمانية عَر شهراً. وكانت وفاته يوم ال اللاء لعَر ليههال ولههت مههن ربيههك ااول 

، وحزنههت ماريههة رعهه" هللا عنههها حزنههاً شههديداً   سنة عَر من الهجرة النبوية المباركههة"

 [  .على مور إبراهيم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9#cite_note-10
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9#cite_note-10
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9:_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
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 با الس م()ىقي  ] وفا  مارية 

ام حكومتههه، ووُفنههت 16] تُوفّيت ف" محّرم  ا  أيههّ ه، وصلّى على ج مانها عمههر بههن الخطههّ

، االسههتيعا  29/ 4اُنظر: المستدرك على الصههحيحين  -بمقبرة البقيك ف" المدينة المنّورة  

 [ . 4091رقم 1912/ 4

ت ] عاشههت ماريههة مهها يقههار  الخمهه  سههنوار فهه" ظههالل الخالفههة الراشههدة ، وتوفيهه 

النههاس وجمعهههم للصههالة  عمههر بههن الخطهها  ووعهها .السنة الساوسة عَههر من المحرم ف"

ليَهههدوا جنههازة مهههارية  واانصههار المهههاجرين عليها. فاجتمك عدو كبير من الصحابة من

   .القبطية، ووفنت إلى جان  نساء أهل البيت النبوي، وإلى جان  ابنها إبراهيم [ 

 

   :الثاً  ث

 

 :  مصر في ملهب أهل البيت ىقيبم الس م

 

 :    دخول مصر بسخط من هللا والخروج منبا بلاىة (1)

 

مصههر فهه" مههذه  أهههل البيههت )الَههيعة( اليقههل عههن أهههل السههنة تمامههاً بتمههام فكمهها كههذ  

إفذَا  ةٌ فههَ المنافقون على رسول هللا صلى هللا عليه وآله وقال تعالى ف" ذلك  }َوَيقُولُوَن َطاعههَ

نطُهمط بََرزُ  ا يَُبّيفتهُهوَن فههَ َعطرف ط عههَ تهُهُ  مههَ وُل َوّللّاُ يَكط ي تَقههُ نطُهمط َغيطَر ال ذف َك َبي َت َطآلففَةٌ ّمف ندف نط عف واط مف

يالً   { وهنا هكذا فعههل المنههافقون مههك أهههل البيههت 81النساء  -َوتََوك لط َعلَى ّللّاف َوَكفَى بفاّلّلف َوكف

قولوه هنا ف" أمر مصر وشعبها ووورها الرياوي , ورو عليهم السالم فتقولوا عليهم مالم ي 

ى  تهَهدُّوا َعلههَ مط َوالَ تَرط َ  الُمقَد َسةَ ال تف" َكتهَهَ  ّللّاُ لَكههُ مف اوطُولُوا ااَرط ف" تفسير قوله تعالى}َيا قَوط

يَن   رف ُكمط فَتَنقَلفبُوا َواسف هههذه { هنا يقههول السههيد هاشههم البحرانهه" فهه" تفسههير  21المالدة  -أَوطَبارف

اآلية ]قالوا هى الَام ومصر اليدولها رجل إال بمعصية وال يخر  منها إال بطاعههة روق 

عل" ابن أسباط عن اإلمام الرعا عليه السالم سهه له إن أهههل مصههر يزعمههون أن بالوهههم 

مقدسة . قال كيف ذلك و وما غض  هللا على بن" إسههراليل إال أوولهههم مصههر وال رعههى 

بحار &  456و 1البرهان للسيد هاشم البحران"    –غيرها    عنهم إال أورجهم منها إلى

/ 60والمههذموم منههها وغرالبهابحههار اانههوار:  : الممههدوح مههن البلههدان 36اانههوار / بهها  

 [.  1/456البرهان:  1/304تفسير العياش":   ،220&قر  اإلسناو: و   208-209

 لرق" ، عن أب" هللا عليهههباالسناو إلى الصدوق ، بإسناوه عن ابن محبو  ، عن واوو ا]  

 يقول : نعم االر  الَام وبئ  القههوم -صلوار هللا عليهما  -السالم قال : كان أبوجعفر 

من بن" إسراليل ، ولههم  وبئ  البالو مصر ، أماإنها سجن من سخط هللا عليه أهلها اليوم ،

قههال " الن هللا عزوجههل  ، يكن وول بنو إسراليل مصر إال من سههخطة ومعصههية مههنهم هلل

الَههام ، فهه بوا أن يههدولوها وعصههوا  اوولوا االر  المقدسههة التهه" كتهه  هللا لكههم " يعنهه"

 وما كان وروجهم من مصر وووولهم الَام إال من : قال فتاهوا ف" االر  أربعين سنة

: الممههدوح مههن البلههدان والمههذموم منههها  36اانوار /بهها   بحار - توبتهم ورعا هللا عنهم

 وغرالبها [.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
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 [211و 60بحههار اانههوار - الديالههة حوا مصر ال تطلبوا المك  فيههها انههه يههورئانت  ]

للسياحة وأقام فيها فترة فعلى غيرته السههالم ! وهههو سيكتسهه   يعن" حتى من ذه  لمصر

تفسههير  &60/210بحههار اانههوار:- بههئ  الههبالو مصههر ] .هههذه الصههفة مههن أهههل مصههر

 & 305/ 1العياشهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه": 

 .[1/457البرهان: 

 

مصههر صههارر مههن  بهه ن : ق َ  المجلس" )قدس سره(  على هذه النصوو بقولهههوقد ع ]

 [.   وأكفرهم شر البالو ف" تلك اازمنة، ان أهلها صاروا من أشقى الناس

وهنا لعدم رجوع المجلس" للقرآن حتى يراجك هذه ااحاوي  صحيحة أم ال وتتوافي مههك  

إال من وعك الكذابون المحاربون كتا  هللا ام تتعار  ذكرها على أنها صحيحة وماهى  

لمصر وأهل البيت فيها  ان ذلك من مورولار وول كانت تحار  الفاطميين بمصر منههذ 

قيام الدولة الفاطمية على أنقا  العباسية واستقالل الدولة ااوَيدية والطولونية وصالح 

تههتحطم  الدين اايوب" ومحمد على فنظراً لقوة مصههر وعههدم وجههوو مركزيههة الخالفههة بههها

انها أقوق من وولة الخالفة العراقية وقد تكون على أقل تقدير مساوية لها فهه" القههوة ممهها 

يحفز الحكام على اإلستقالل بها وهذا سب  الحنههي علههى مصههر مههن كههال المههذهبين السههنة 

والَيعة على السواء وعلى ذلك من أراو حكم العالم فليحكم قههاهرة العههالم وجزيههرة العههالم 

 سياسيون ف" أمريكا ف" هذا الزمان.كما قال ال

 ولنا هنا تعقي  آور:

ماوام ووولها بمعصية فبما نفسر ورو  كل أنبياء هللا تعههالى وعههدم إقههامتهم فهه" العههراق  

وبما نفسر قتل كل عترة رسول هللا صلى هللا عليه وآله بههها هههل هههى البركههة فهه" أرعههها 

إن كههربالء أفضههل مههن الكعبههة وهههذه كما قالوا تفاورر الكعبة على كههربالء فقههال تعههالى  

التراهار الت" ال يصدقها مؤمن باهلل تعالى واليوم اآلور. وبالتال" عههاعت حقههالي ك يههرة 

وأحدائ عن اإلمام المهدي عليه السالم وأحدائ كبرق تاهت ال يعلمههها ك يههر مههن النههاس 

ن عههر  أي أن هؤالء الكذبة من أهل السنة وف" مذه  أهل البيت هم المسههؤل ااول عهه 

التيه على هذه اامة ب ك ر مما عر  على بنهه" إسههراليل كمهها قههال أميههر المههؤمنين عليههه 

 السالم .

وهذا كالم مرووو لتعارعه مك نصوو القرآن الت" قدست مصر وحكمت ببركتههها  (أ)

لَكط نَعطلَيطَك إفن َك بفالطَواوف الطُمقَد سف ُطًوق   { وقال تعالى 12طه  -قال تعالى فيها }إفّنف" أََنا َربَُّك فَاوط

ا  َجَرةف أَن يههَ َن الَهه  ةف مههف ةف الطُمَباَركههَ َيطَمنف فف" الطبُقطعههَ ي ااط ن َشاطف ف الطَواوف ي مف ا أَتَاَها نُووف أيضاً }فَلَم 

يَن   ُ َر ُّ الطعَالَمف {. وقال تعالى أيضههاً فهه" مصههر والجزيههرة 30القصس  -ُموَسى إفّنف" أََنا ّللا 

ى العربية والَام }ُسبطَحا دف ااَقطصههَ جف ى الطَمسههط َرامف إفلههَ دف الطحههَ جف َن الطَمسط هف لَيطالً ّمف ي أَسطَرق بفعَبطدف َن ال ذف

يُر   يُك الَبصف نط آَياتفَنا إفن هُ ُهَو الس مف َيهُ مف لَهُ لفنُرف َنا َحوط ي َباَركط { وهل البركة إال ف" 1اإلسراء  -ال ذف

ل بالَههام والتههوراة واالههواح بمصههر . هههذه البقههاع فقههط لنههزول القههرآن بالحجههاز واإلنجيهه 

ولكنكما قلنا لفعل فرعون مافعل وبناءه للهرم وهههو معكههوس الكعبههة المتسههاوية ااعههالع 

ورمز المساواة وأما فرعون فقد صنك لعنه هللا رمزاً للديكتاتوريههة وحكههم الفههرو والحههر  

لههه أوليههاء فيههها مك هللا وهو الهرم ااكبر  ولذلك ورو أن الَههيطان فيههها بهها  وفههرخ أي  

 لفرعون حتى اآلن وهذا اليقدح ف" مصر على العموم كما قيل  
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و لن يخر  المسلمون من التيه المضرو  عليهم إال مههن مصههر وبههدعم مههن أهههل البيههت  

بإيران وحز  هللا وكل الَرفاء المجاهدين بفلسطين والذين قال فيهم صلى هللا عليه و آله 

صههر وأبههدال الَههام وعصههال  أهههل العههراق وأهههل جهههاو ببيههت المقههدس فيقههوم أنجهها  م

وراسان بفتح العالم كله إن شههاء هللا ويكههون  لإلمههام حينئههٍذ كمهها ورو منبههراً بمصههر وهههل 

المنبر إال كرس" الخليفة الحاكم المسلم أم نسههى المسههلمون أن رسههول هللا صههلى هللا عليههه 

ر يههدها مههن الصهههاينة وآله كان يحكم العالم مههن فههوق المنبههر ويههتم هههذا إذا  نفضههت مصهه 

 وانتهت معاهدتهم المَؤمة معهم  كانت نهايتهم ف" ذلك وااحدائ تَير إلى ذلك .

بين القرآن الكريم  أن أصل ووول بن" إسههراليل كههان مههك يوسههف ويعقههو  وأهلههه (  2)

هف أَبف" َي طرف َب  " َههذَا فَ َلطقُوهُ َعلَى َوجط يصف يراً َوأطتهُهونف" أجمعين كما قال تعالى }اذطَهبُواط بفقَمف صههف

يَن   َمعف لفُكمط أَجط { فإذا كان يوسف ويعقههو  وفنههوا وارجههها إال أن هلههه ظلههوا 93يوسف  -بف َهط

بها إلى أن بعهه  هللا تبههارك وتعههالى موسههى عليههه السههالم فهههل نزلههها يوسههف ويعقههو  

 واسباط عليهم السالم بسخطة من هللا تعالى  على ما ذكر راوي االر .

" هذا االر يت (  3) ا َبنههف أطنههَ دط َبو  عار  مك مارواه القم" ف" تفسيره عند قولههه تعههالى }َولَقههَ

َك  ُم إفن  َربهه  لههط اءُهُم الطعف ى جههَ واط َحتهه  تَلَفههُ ا اوط ارف فَمههَ ّيفبههَ َن الط  اُهم مههّف دطٍق َوَرَزقطنههَ أَ صف َرالفيَل ُمَبو  إفسط

انُواط ففيهههف  ا كههَ َياَمةف ففيمههَ َم الطقف " َبيطنَُهمط َيوط وَن  َيقطضف تَلففههُ { قههال هنهها :] روهههم إلههى 93يههون   - َيخط

انُواط  يَن كههَ ذف َم الهه  وط ا الطقههَ َرلطنههَ مصههر وغههرق فرعههون [  وهههذا يتوافههي مههك قولههه تعههالى }َوأَوط

ى  نَى َعلههَ تط َكلفَمُت َرّبفَك الطُحسط َنا ففيَها َوتَم  بََها ال تف" َباَركط َق ااَرط ف َوَمغَارف ََارف عَفُوَن َم تَضط يُسط

وَن  َب  شههُ انُواط يَعطرف ا كههَ هُ َومههَ مههُ ُن َوقَوط وط عههَ َنُك ففرط َنا َما َكاَن َيصههط رط َرالفيَل بفَما َصبَُرواط َووَم   -نف" إفسط

{ فهل يوجد است ناء من ميرائ مصر وفيها أك ههر مههن سههبعين ألههف مههن   137ااعراف

ن السههيدة السحرة الذين آمنوا بموسى عليه السالم .كما أن اإلمام محمد الجههواو تههزو  مهه 

سبيكة النوبية فهل يعقل أن يتزو  اإلمام الجواو من قوم وواوي  فرخ عنههدهم الَههيطان 

وبا  وغض  هللا تعالى عليهم بل هو لم يهبطها ليتزو  منها أو يرسل رسوالً للزوا  

 من أهلها  إال بغضبة غضبها هللا تعالى عليه وعلى من نزل بها   

ناء وتيههم فيها وهى مقدسههة مباركههة بههنس القههرآن ما كان ووول بن" إسراليل لسي (  4)

إال ليعاقبوا فيها ولك" يبين القههرآن أن هالكهههم سههيكون فيههها إن شههاء هللا وسههيكون منههها 

وهم على علم بذلك ولذلك انسحبوا منها انهم يتذكرون مافعله هللا بهم فيههها ] روق عههن 

واط اإلمام الصاوق عليه السالم ف" قوله تعالى }قَالُواط َي  ا وَامههُ داً مهه  ا ُموَسى إفن ا لَن ن دطُولََها أَبههَ

دُوَن   ا قَاعههف ا َهاُهنههَ اتفال إفنهه  َك فَقههَ { قههال : حرمههها علههيهم 24المالههدة  -ففيَها فَاذطَه ط أَنههَت َوَربههُّ

أربعين سنة وتيههم كانوا إذا كههان العَههاء أوههذوا فهه" الرحيههل ونههاووا الرحيههل الرحيههل 

ذلك حتى تغي  الَم  حتههى إذا ارتحلههوا والتههور بهههم اار  الوحا الوحا فلم يزالوا ك

قال هللا تعالى ل ر  ويري بهم فال يزالوا كذلك حتى إذا أسجروا وقار  الصبح قههالوا 

إن هذا الماء قد أتيتموه فانزلوا فإذا أصبحوا إذا هم ف" أبنيتهم التهه" كههانوا فيههها بههاام  

الطريههي فلههم يزالههوا كههذلك حتههى أذن هللا فيقول بعضهم لبعض ياقوم قد عللتم وأوط تم  

[. وهذا التيه 457و1البرهان للسيد هاشم البحران"    –لهم فدولوا وقد كان كتبها لهم  

عربه هللا تعالى على كل أمة محمد بعصيانها هلل تعالى ووروجهم على والية هللا تعالى 

ن عليكم التيه أك ههر ورسوله وأهل بيته قال أمير المءمنين عل" كرم هللا وجهه ] وليضرب 

 نهز البالغة[. –مما عر  على بن" إسراليل  
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 :  اركل من  ين مصر وفخارها يرا الدياثة(  5)

 

معلههى بههن  ه وعن عل" بن إبراهيم، عن أبيههه، وعههن الحسههين بههن محمههد، عههن (4355] )

سههمعته  :محمد جميعاً، عن عل" بن أسباط، عن أبهه" الحسههن الرعهها )عليههه السههالم( قههال

ال تهه كلوا فهه" فخارههها،  :(وآلههه وذكر مصر ه فقال: قال رسول هللا )صلى هللا عليه يقول ه

 76كتا  وسالل الَيعة / .ويورئ الديالة فإنه يذه  بالغيرة وال تغسلوا رؤوسكم بطينها،

 استعمال أقداح الَام والخزف وكراهة فخار مصر ه با  استحبا 

أبيههه، عههن  ء( بَده عن ابن بابويههه، عههنه سعيد بن هبة هللا ف" )قصس اانبيا( 4357) -

ال  :قههال (سعد، عن محمد بن الحسين، عن عل" بن أسباط، عن أب" الحسن )عليههه السههالم

 .فإنها تورئ الذلة وتذه  بالغيرة ت كلوا ف" فخارها، وال تغسلوا رؤوسكم بطينها،

فخههار  الَههام والخههزف وكراهههة ه با  استحبا  استعمال أقههداح 76كتا  وسالل الَيعة /

 وسالل الَيعة -مصر

ابن بابويه، عن محمد بن عل" ماجيلويههه، عههن عمههه محمههدّ بههن أبهه" القاسههم، عههن  وعن -

عن ابن محبو ، عن واوو الرقّ"، عن أبهه" عبههدهللا )عليههه السههالم( ه فهه"  محمد بن عل"،

مصههر،  إن" أكههره أن )أطههبخ شههيئا( فهه" فخههار :(أبو جعفر )عليه السالم حدي  ه قال: قال

 - الههذل، وتههذه  بغيرتهه". مخافة أن تورلن" تربتها أح  أن أغسل رأس" من طينها،وما 

وكراهههة فخههار  ه با  استحبا  استعمال أقههداح الَههام والخههزف 76كتا  وسالل الَيعة /

 مصر [.

وهنا رونا أنظر كم سنة عا  فيها وليل الرحمن عليه السالم ف" الديالة  ولوط ويوسههف    

ل البيت كلهم عاشوا فهه" ويالههة بههل وشههع  مصههر علههى ذلههك وموسى وعيسى ومريم وأه

ماوور كبير لعنة هللا على الظالمين الذين أوقعوا الضغالن بين المسلمين ليمتههدحوا حاكمههاً 

أو ليحطوا مههن بلههداً كههان أبيههاً ومههازال وسههيظل كههذلك ولههو فعههل مهها فعههل ورلههة فرعههون 

 والهم إلى يوم القيامة .لصوو الَعو  وقاتل" المؤمنين  لعنهم هللا تعالى ومن ت 

 : وهلا هو ارد  ًيسا  إليبا أقل الناس أىماراَ  (  6)

 

  مصر الحتوف و تقصر العمر

 

] باالسناو إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن أبهه" الخطهها  عههن ابههن أسههباط ، 

م : عبدهللا عليه السههال الحسين بن أحمد ، عن أب" إبراهيم الموصل" ، قال : قلت الب" عن

 .إن بنههههههههههههههههههههههههههههههههه" ينهههههههههههههههههههههههههههههههههازعن" مصهههههههههههههههههههههههههههههههههر

أحسبه إال قههال : يسههاق إليههها  أما علمت أنها مصر الحتوف و ! وال فقال : مالك ومصر و

والمههذموم منههها  : الممههدوح مههن البلههدان 36بحههار اانههوار / بهها   -أقصر النههاس أعمههارا

 وغرالبها [.  

 وهذا صحيح من عدة وجوه أهمها :
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دولههة مسههؤولة بههدكتاتوريتها وعنجيتههها عههن منذ عصههر فرعههون حتههى اآلن ورآسههة ال  -1

ومسة أمرا  تسب  قصههر عمههر اإلنسههان بسههب  قرارتههه التهه" ال يعيههر فيههها للمصههري 

الضعيف باالً فيمور الك ير منهم بسببه ف" كل عصر بنسباً متفاوته غيظههاً بعههدة أمههرا  

والعصههبية التهه" تسههب  الجريمههة  -اامههرا  النفسههية -القلهه  -السههكر –وهههى )الضههغط 

واإلنتحار( فالغي  يقتل اإلنسان قال تعالى }موتوا بعيظكم{ , وهذا مستمر ولذلك أوصههى 

اإلمام على مالك ااشتر ألناء توجهه لحكم مصر ] " وال تكن عليهم أسداَ عههارياً [ وهههى 

 وصية لكل حكام العالم . 

 والخونههة ممههن عههاونهم فهه" تحقيههي مصههالح  اآلن بفعههل الصهههاينةف" العصر الحدي     -2

والسههرطانار قاتلههة كاإللتههها  الكبههدي الوبههال" الفيروسههار يمههور الك يههر بال شخصههية

 والملولار وهو وعك است نال" لن يستمر طويالً .   

 لنن أبناء مصر ىقى لسان داوود ىقي  الس م :(  7) 

 

بحههار -فجعل هللا منهم القروة والخنازير أبناء مصر لعنوا على لسان واوو عليه الّسالم ، ] 

 [.  596تفسير القّم": و 60/208اانوار:  

وهذا هو التدلي  بعينه ان المدل  عالم ب ن هللا تعالى قههد لعههن بنهه" إسههرالل علههى لسههان 

 " ن َبنههف ُرواط مههف يَن َكفههَ ذف َن الهه  واوو وعسى ابن مريم ولههم يلعنهها وطنههاً بسههكانه قههال تعههالى }لُعههف

ى ابههط  يسههَ انف وَاُوووَ َوعف ى لفسههَ َرالفيَل َعلههَ دُوَن إفسههط انُواط يَعطتههَ كههَ وا و  ا َعصههَ َك بفمههَ َيَم ذَلههف رط   -نف مههَ

 { فهل لعن مصر أيضاً عيسى وأمه مريم عليهما السالم و!.78المالدة

 

 إخفاء أمر أحداا خلير  تمر ببا مصر:  

 

أورو صاح  كتا  بَارة اإلسالم للسيد مصطفى آل السيد حيدر الكههاظم" ] ... لههم يقههوم 

) لم أووع نقاط ك يرة هنا( ......... لم قههال فههإذا صههفت الصههفوف أمير اامراء من مصر  

وجهزر الجيو  وقتل الكبش الخاروف عندها يقوم اآلور وي ور ال الر ويقوم القههالم _ [ 

يقوم أمير اامراء بمصر فلماذا أووع نقاط ك يرة ومهها هههو الَهه"ء   بثم  وهذه ااحدائ تبدأ

ن هو أمير اامراء بمصههر هههذا ومههر عليههه الذي اوتصره وف" شرحه لم يتعر  لبيان م

 بارك هللا فيه مرورالكرام.

 

على ملر علااى هل أمر إوفاء ورو  إمام من مصر واول عمن الحر    :وهنا السؤال  

 مضار ال أريخ ؟ !!!.

 

 رابناً :  
 

 

 السقو ك السياسي لحنب مصر حاكماً ومح وماً من القرآن ال ريم :
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 العناو والتصلب :

ن عأ      ورجأالن  ونسأءا و  ى دط ألهم   ألعنااأ  وال لاال  فااي الااردي و ي سم الملريو 

يؤكض ذل  القرآن في قلة إيمأن السحر  لمأ قألوا ل رعون : } فأقض مأ دناات قااأض إنمااأ 

تق ي  فه الحيأ  الضنيأك  ولفل  يقول تعألى لموسى عليه السالم مؤكضان ذل   ننه شخلية 

لين ألن من شيم ه اللين وعضم ال لااأ م  يااث قااأل تعااألى م سلطة عنيض  فنوصأه  ألقول ال

ََىلموسى و أرون عليهمأ السالم }  اًل لَيفًّنا لَعَل هُ َيتَذَك ُر أَوط َيخط  ك 44طه –  فَقُواَل لَهُ قَوط

و فا ال ي  ت عنأ  م فقط    وشض  تمسكهم  ألح  إن آمنوا  ه و ااو سااالح ذو  ااضين فااي 

ن و شااضه   أصااة إذا تاام ت لي ااه  ألة اع قأ  م اع قأ ان  ي  ن  أطال ي مسكون  ه اي ااأ ن  أطئأ نيأ

  وب إسالمي ك كر الخوارج  دو الو أ ية السل ية و فا ممأ سي س   في إراقة  مأء ك ياار 

  إن شأء هللا من د   ال أط  }وهللا رأل  على دمره ولكن دك ر النأ  ال يعلمااونك وذلاا  

ك   من الحقض والكرا ية الم حركة على ماان  ااولهم  لظنهم دنهم يحسنون صنعأ ومأ م إال  

قأل تعألى} ق     نن ئكم  أأل ساارين دعمااأال الاافين ضاا  سااعيهم فااي الحيااأ  الااضنيأ و اام 

 الكه ك .  -يحس ون دنهم يحسنون صنعأ

 شغف اإلطالل تلو كل ماهر غريب  واستمال الحاة :

  مأ  و جضيض يؤكااض د ميااة ب اإلس مأع عنض فرعون  وو   المعرفة  وسمأع األ لة وك  

اإلعالم لضى الملريين إلى انن  يث ق   فرعااون ساامأع ورحيااة  جااة ن ااي هللا موسااى  

عليه السالم و فا ين أه فراعنة آ ر الزمأن في زمأننأ  فا  ضلي  قولااه ت ااأرك وتعااألى فااي 

قههال أولههو جئتههك بَهه"ء مبههين قههال فهه ر بههه إن كنههت مههن ن ااي هللا موسااى وفرعااون : } 

 كين الصاوق

و فه األ الق ممأ  مأ اف قضه فراعنة آ ر الزمأن كمااأ  ينااأ علاايهم لعنااة هللا تعااألى  ودرانااأ 

ن تش ى فيه صضورنأ منهم    فيهم يومأ

 التآمر  والمكر باألتداء : 

إذا غضب الحاكم تلو أحد وقد يساتودم المصارير  تاماة تلاك األسااليب تناد لاارئلم 

 و وولة :للير مع أحد  كا  فرواً  أو  ماتة أ

َك   قال تعالى:} ُروَن بههف َ َ يههَ طتَمف ى إفن  الطمههَ ا ُموسههَ اَل يههَ عَى قههَ يَنةف َيسههط نط أَقطَصى الطَمدف َوَجاء َرُجٌل ّمف

يَن   حف َن الن اصف ُر ط إفّنف" لََك مف َيقطتُلُوَك فَاوط { هذا هو سلوك شع  مصههر حاكمههاً 20القصس  -لف

وقههال  لقههة فهه" السياسههة والتههدبير المحكههم .ومحكوماً  ف" السياسة وتههدبير اامههر فهههم عما

 تعالى أيضاَ ف" امرأة العزيز :

ّكف  نطُهن  سههف دَةٍ مههّف ل  َواحههف ن  ُمت كههَ ً َوآتهَهتط كههُ تهَهدَرط لَهههُ ن  َوأَعط يطهف َسلَتط إفلههَ ن  أَرط هف عَتط بفَمكطرف ا َسمف يناً }فَلَم 

َب  ا َرأَيطَنهُ أَكط ن  فَلَم  ُر ط َعلَيطهف ََراً إفنط َههذَا َوقَالَتف اوط ف َما َههذَا َب ّ يَُهن  َوقُلطَن َحاَ  ّللف َنهُ َوقَط عطَن أَيطدف رط

يٌم      {.31يوسف  -إفال  َملٌَك َكرف
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د ااض   والمكر هنا أعلى ورجار الههذكاء فهه" التههدبير إليقههاع ااذي بالخصههم  إن واصههمهم  

ن إن ش علت  ممهم  أ  راع دو عم  عسكر وانظر ماذا فعل   ي  ولفل   م عق  م  كر  ائمأ

كأن ماانهم   1967نكسة    جيش مصر مك التتار والذي هزم كل العالم اإلسالم" تقريباً وف"

فااي  عبههور قنههاة السههوي  من يل  ن سه  ألقنأ   وينأم تحت الض أ ااة لي جر ااأ  ن سااه وفااي 

وطريقههة  طريقة جنونية و عق  جمعي مو ض  ين الجنو     المور    يهأ ون  ال    1973 رب  

 . فه  ى ملر إن درا ت دن توقع  ألخلم  وعر  الصهاينة ف" عيد الغفران الخداع 

ولفهههم   ,  ن عزيههز مصههر يوسههف عليههه السههالمَُ سههزُ  بنف  الطريقة وبتدبير محكههم يو  

فرعونااه فااي كاا  زماان فهااو سيدنا يوسف هذا الَع  العظيم ورقة مَاعرة وقههوة بطههش  

ون على  فر منه و ن س طريقة يج  دن يك  يقووه        بر الذي  مضعاقل    دسض    فرعون يقو   

 العق  الملري يريض سيضنأ يوس  دن يعلمنأ طريقة الحكأم في تض ير شؤون الضولااة فيااض ر 

هُ   : نأ     كما قال تعالى  د أه    مكيدة لي وذ مط لههَ َرفَُهمط َوهههُ َوةُ يُوُسَف فَدََولُواط َعلَيطهف فَعههَ }َوَجاء إفوط

َزُهم بفَجَهازف  ا َجه  ُروَن َولَم  َل ُمنكف " الطَكيههط " أُوفههف َن أَنههّف يُكمط أاَلَ تهَهَروط نط أَبههف مط قَاَل الطتُونف" بف َخٍ ل ُكم ّمف هف

وُ عَ  ي َوالَ تَقطَربُونف قَالُواط َسنَُراوف ندف تُونف" بفهف فَالَ َكيطَل لَُكمط عف
لفيَن فَإفن ل مط تَ ط اهُ َوأََناط َويطُر الطُمنزف هُ أَبههَ نههط

لُوَن َوقَ  ى َوإفن ا لَفَاعف واط إفلههَ ا إفذَا انقَلَبههُ فُونَهههَ مط يَعطرف مط لَعَل هههُ الفهف حههَ " رف اَعتَُهمط فههف واط بفضههَ عَلههُ تطَيانفهف اجط اَل لففف

لط  سههف ن ا الطَكيطُل فَ َرط مط قَالُواط َيا أََباَنا ُمنفَك مف عُوا إفلَى أَبفيهف ا َرجف عُوَن فَلَم  جف مط لَعَل ُهمط يَرط لفهف ا   أَهط ا أََوانههَ َمعَنههَ

اّلّلُ َويههط نَكط  ُل فههَ ن قَبههط يهههف مههف ى أَوف نههتُُكمط َعلههَ ا أَمف ٌر تَلط َوإفن ا لَهُ لََحاففُظوَن قَاَل َهلط آَمنُُكمط َعلَيطهف إفال  َكمههَ

ا مط قَالُواط يههَ ا فَتَُحواط َمتَاَعُهمط َوَجدُواط بفَضاَعتَُهمط ُرو رط إفلَيطهف يَن َولَم  مف احف َحُم الر  ا أَ   َحاففظاً َوُهَو أَرط َبانههَ

َك  يههٍر ذَلههف َل بَعف وَاوُ َكيههط زط ا َونههَ ُ  أََوانههَ فههَ لََنا َوَنحط يُر أَهط هف بفَضاَعتَُنا ُرو رط إفلَيطَنا َونَمف " َههذف ٌل َما َنبطغف َكيههط

يٌر    { 65-61يوسف    -َيسف

يهههف  لف أَوف " َرحههط قَاَيةَ فههف مط َجعََل الّسف هف َزُهم بفَجَهازف ا َجه  ٌن لم يقول تعالى أيضاً:} فَلَم  َؤذّف  لهُهم  أَذ َن مههُ

َواَع الط  دُ صههُ الُواط َنفطقههف اذَا تَفطقفدُوَن قههَ م م  قُوَن قَالُواط َوأَقطَبلُواط َعلَيطهف يُر إفن ُكمط لََسارف ن أَي تَُها الطعف كف َولفمههَ َملههف

ئط  ا جف تُم مهه  يٌم قَالُواط تَاّلّلف لَقَدط َعلفمط يٍر َوأََناط بفهف َزعف ُل بَعف مط ا َجاء بفهف حف ا ُكنهه  " ااَرط ف َومههَ دَ فههف ا لفنُفطسههف نههَ

ذَلف  َزاُؤهُ كههَ لفهف فَُهَو جههَ دَ فف" َرحط بفيَن قَالُواط َجَزآُؤهُ َمن ُوجف قفيَن قَالُواط فََما َجَزآُؤهُ إفن ُكنتُمط َكاذف َك َسارف

َرجَ  تَخط يهف لُم  اسههط َعاء أَوف مط قَبطَل وف َيتفهف عف يَن فََبدَأَ بف َوط ي الظ الفمف زف دطَنا َنجط ذَلفَك كههف يهههف كههَ اء أَوف عههَ ن وف َها مههف

قَ  ََاء َوفَوط ن ن  فَُك وََرَجاٍر ّمف ََاَء ّللّاُ نَرط ينف الطَملفكف إفال  أَن َي ُوذَ أََواهُ فف" وف
َي ط ُكّلف  لفيُوُسَف َما َكاَن لف

لطٍم َعلفيمٌ  ي عف   {.76-71يوسف    -ذف

 ديد  :حب الكالم والحديث وحسن اإلستمال لكل ماهر غريب  و 

و فا دصله في األرض  الزراعية الطي ة و ير أ الك ير ومأ تن جه ماان مرزوعااأت ف اافا 

دلى المزارعون الح وب و يئوا األرض مأذ سي علون في  قية النهأر واللياا  إال المنأقشااة 

 والحضيث ود ف الردي ور ه  ول مشأكلهم العأمة والخأصة ,.   

ن مي   فا الشااع  إلااى اساا مأع ررائاا  قأل تعألى مؤكضان ذل  السلوك  ين الم لريين م ينأ

األ ضاث وال ور في  وا   األمور } امرد  العزيز تراو  ف أ أ عن ن سه قض ش  هأ   أن ك 

و فا الحضيث الفي ال يخلو عن كونه نميمة إال دنه ي ين    الملريين الساا مأع ررائاا  

   ساان مسااأر الساالوك األ ضاث والش   لمأ  و رأمض مع وجااو  أوا اات د القيااة تحااض
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العأم ألنهم عأ وا عليهأ مسل  مشين فااي   هااأ ل  أ ااأ ونااأ يؤكااض القاارآن  اانن عقو ااة الااال 

مسأ  لهأ دص  وجااو ي  ااين الملااريين و اافه العقو ااة اساا خضمهأ ن ااي هللا موسااى مااع 

السأمري  يث قأل له عليه السالم } اذ   فإن ل  في الحيااأ  دن تقااول ال مسااأ ك دي ال 

ن يمسه د ض   وال يخأط ه وال ي عأم  معه و فا مسل  شأئع  ااين الملااريين إذا كر ااوا شاايئأ

مأ ولفل  كأنت تساا خضم األجهااز  األمنيااة  اافا المساال   ااول  لااومهأ وإلااى انن و ااو  

 ترويج الشأئعأت  ولهم ل  ير الري ة والش   ين النأ  فيهم فيع زلو م .

 :  اإلتالم وأهميته بين المصريين أكثر من الصرا يك

إذا ت حلنأ قول فرعون للملئ  وله } ذروني دق   موسااى وليااضع ر ااهك  اافا القااول ياانم 

على وجااو   ااأجز  فااي الساالوك العااأم  ااين النااأ  والاافي ساايجهلهم ال يق لااون ق لااه  ون 

محأكمة عأ لة وألنهم شع  رير مح  للضمأء فقأل فرعون ذروني دق   موسااى ومااأ  ااى 

 الموانع  إذن ؟  

الق ال ي تر وا نشنوا فيهأ وتر وا عليهااأ لاافل  لجاان فرعااون إلااى ال ااجة إنه الفوق واأل  

اإلعالمية ألن النأ  يلضقون ك  مأ يقأل لهم   ى ي  ين لهم العكااس ولاافل   اافا الشااع  

 و من جأئنأ  حكومة العسكر و و من جأء  ألحزب الوطني و و ماان جأئنااأ  أإلسااالميين 

إ ضاث ضجة إعالمية  ول  عو  ن ااي هللا  و و من سل ظهم وإذا عضن  لمسل  فرعون في

موسى و أرون عليهمأ السالم وجضنأه يقول في المااضائن الملاارية } إن  اافان لسااأ ران 

يريضان دن يخرجأكم من درضكم  سحر مأ ويف  أ  طريق كم الم لااى ك وقااأل فااي مرسااوم 

وإنهاام إعالمي لك  مضائن ملر } وا عث في المضائن  أشرين إن  ؤالء لشرذمة قليلااون  

لنأ ل أئظون و إنأ لجميع  أذرون ك  و أل ألي فااي ملاار ال ااجة اإلعالميااة  ااول فرقااة 

ن للردي العأم والحس األ القي لضى النأ   فااإن تساالط اإلعااالم   ضاية قطعية لنس هأ ا  رامأ

على طأئ ة د لكهأ ألن الشع  الملري يمي  إلى السمأع والنظر في الحجة  في ولااض لااضى 

ن   ردي وا ض ع أر  عاان عقاا  جمعااي  ااين النااأ  ه و ساا   نلاار أااور  الملريين جميعأ

ينأير فه   ضث في  ولااة علااى األرض قيااأم الشااع  كلااه  ااإ راق دقسااأم   25الشع  في  

شرط ه وأ أت المجموعأت ال أئر  في دك ر ميضان منهااأ و ااو ميااضان ال حرياار إال لوجااو  

ن ونظاان   ااى عق  جمعي  ينهم تيقن لضيهم  نن عو   م ااأرك ساا عني اإلن   قااأم ماانهم جميعااأ

الجيش سأ م في  تل  ال ور  على الررم من رف ه لهأ ألنه  عااو   م ااأرك كااأن ساايحضث 

مف حة  ين الشع  والقيأ ات ومحأكمأت وا   أءات قسرية  ين قيأ اته العسكرية والمضنية 

ك ر في و فا السلوك العأم سن ين فيمأ  عض مأ  ى دسألي  الضجأل اللهيونيي األمريكي األ

إضالله وجع  هللا تعألى ي    عليه و  مية توجهااه نحااو اإلن قااأم اإللهااي ل نقيااة ملاار 

ممأ عل   هأ من   ث و رن الجأ لية األ القية ال ير معهو   في الساالوك الملااري منااف 

 عشر  دالن عأم عمر الح أر  الملرية القضيمة.  

 

 خامساً :

 مصر وأهل البيت ىقيبم الس م واإلمام :
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 ( اليو د بمصر أحد من أهل البيت ىقيبم الس م :1)

 

 :السيد  رينب ليست في مصر (أ)

 

أمين وليل االستاذ ف" جامعة اازهر عن السيدة زين  عليههها السههالم  كت  الدكتور علوي

 قالال:

 

صههلى هللا عليههه وسههلم( وآلههه فهه" العههام )ولدر السيدة زين  ف" حياة جدها النب" الكههريم  ]

وسههالمه عليههه ووروجههه علههى ناقتههه  اامههر للمصههطفى صههلوار هللا  الذي شهههد اسههتقرار

وعههعتها والههدتها .فتحهها مبينهها القصواء لم العووة ظافرا بصلح الحديبيههة مههك قههريش فكههان

بنت وير البَر وابنة وديجة الكبرق ف" سنة  السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة

نتين م له ف" شهههر شههعبان ويقههال فهه" بس وم  هجرية بعد االمام الحسين رع" هللا عنه

وسلم( مسافرا فلم يسههموها حتههى يهه ت" جههدها  وكان النب" )صلى هللا عليه .جماوق ااولى

هللا عنه من النبهه" تسههميتها فسههماها زينهه   )صلى هللا عليه وسلم( وآله فطل  عل" رع"

وزينهه  بمعنههى .صلى هللا عليه وسلم( وآلههه) على اسم والتها إحياء لذكراها الت" لم ينسها

والزين  شجر جميههل لههه بهههاء سههميت بههه النسههاء ولههها كنيههار  الفتاة القوية الوووو العاقلة

هاشم انها حملت لواء راية الهاشههميين بعههد أويههها االمههام  ك يرة منها: أم هاشم، كنيت ب م

كريمة سخية كجدها هاشم الذي كان يطعم الحجا  فكانت م لههه  الحسين. ويقال انها كانت

ووارها كانت مهه وق لكههل محتهها . وصههاحبة الَههورق: لقبههت  عم المساكين والضعفاء،تط

اليها أبوها وأوواتها ف" الرأي. ولقبت أيضا عقيلة بنهه"  بهذا االسم ان ك يرا ماكان يرجك

أو غيره أو ف" آل البيت بهذا اال السههيدة زينهه  رعهه"  هاشم: ولم توصف سيدة ف" جيلها

أطلقه عليها اإلمام الحسن أووها عندما قال لها أنعم بههك يهها  : فقدهللا عنها.أما لق  الطاهرة

النبوة المباركههة ومههن معههدن الرسههالة الكريمههة عنههدما شههرحت  طاهرة حقا إنك من شجرة

عليه وسلم( وآلههه الحههالل بههين والحههرام بين.سههميت كههذلك أم  حدي  رسول هللا )صلى هللا 

لم وعلههى قههدر أهههل العههزم تهه ت" العههزالم. أم العزم ب م العزا العزالم: فكانت تكنى عند أهل

عندما شههرفت مصههر بقههدومها وسههاعدر العجههزة والمسههاكين.  العواجز: كنيت بهذه الكنية

مصههر كههان الههوال" وحاشههيته يهه تون اليههها وتعقههد لهههم  رليسة الديوان: انها عندما قههدمت

لسيدة: وهههذا اللقهه  ا.الدينية ف" ويوانها وه" رليسته بدارها جلسار للعلم فيتفهموا اامور

يعرف ان المقصوو به السيدة زين  رع" هللا عنها وونههها عههن  اذا اطلي بدون اسم زين 

الوحيدة المتفروة من آل البيت بهذا اللق ، فإذا ذكرر أي سيدة  أوريار من آل البيت فه"

 معها اسمها كالسيدة نفيسههة السههيدة عالَههة السههيدة فاطمههة النبويههة أورق البد من أن يذكر

بهن. أمهها إذا أطلههي لفهه  السههيدة فقههط فههه" والشههك سههيدتنا  ممن وفن وشرف ترا  مصر

نَ ر السههيدة زينهه  رعهه" هللا عنههها فهه" .زين  حفيدة محمد )صلى هللا عليه وآله وسلم(

البقعههة المباركههة مههك أبويههها فاطمههة الزهههراء واالمههام علهه"  كنف النبوة والرسالة ف" تلك

لوار هللا عليه وسالمه فنهلت من علمه وحكمته وفقهههه ص رع" هللا عنهما ف" عهد جدها

وااحاوي  النبوية الَريفة وتلقههت عههن والههدتها الزهههراء  ف" الدين فحفظت القرآن الكريم
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فوجدر أباها الفارس أمير البيان كلماته حكمهها، وعالمهها  الدروس ااولى ف" الحياة ونبهت

مهها سههيدي شههبا  أهههل الجنههة والحسههين رعهه" هللا عنه بهه مور الههدين وأوويههها الحسههن

والحههدي  المتفقهههين فهه" أمههور الههدين فنَهه ر  والصحابة الكرام من حولها حفظههة القههرآن

وينية وبالتال" تربية وينيههة فنَهه تها ااولههى لههم  الصبية الحلوة كاملة الخلي والخلي ف" بيئة

و ابههن بيئتههه فاالنسان كما هو ابن أبيه وأمه وأهله ههه  تفز بها من م لها ف" جيلها والغيره،

عاشرهم، قل ل" من صههديقك أقههل لههك مههن أنههتو ويكفيههها  وجيرانه وحيه وأصحابه الذين

المصههطفى ووفههاة أمههها الزهههراء واستَهههاو أبيههها لههم  كرمها وشجاعتها عنههد وفههاة جههدها

 .وولديها وحملها إلى يزيد وك نها أسيرة حضورها كربالء واستَهاو أويها الحسين

 

االمههام الحسههين مَههكلة كبههرق حيهه  إنههها ألههارر  ة بعههد استَهههاولقد كان وجووها بالمدين 

ول وذ بال  ر، فجمك يزيد كبههار رجههال بنهه"  جموع المسلمين عليه وحفزتهم لنصرة وينهم

تقوم برحلة تهون بههها علههى نفسههها، ولههها  هاشم وقال لهم: اعرعوا على السيدة زين  ان

وقالههت: قههد علههم وهللا ماصههار الينهها  اامههر أن تختار أي بلد ترعاه: ف بت السفر ف" باوئ

وحملنهها علههى ااقبهها  فههوهللا ال ورجنهها وإن  م ل ويرنا وسيي الباقون كمهها تسههاق اانعههام

شهههدر ميالوههها وصههباها ونههزول الههوح"  ريقت وماؤنا فكيف تسافر وتتههرك الههبالو التهه"

نههت عقيههل جاءتها ابنة عمها زين  ب  وترحل الى بالو وأناس لم تتعامل معهم من قبل ولكن

وعده وأورلنا اار  نتبوأ منها حيهه   بن أب" طال  فقالت لها: يا بنة عماه قد صدقنا هللا 

أتريههدين هوانهها بعههد هههذا  نَههاء فطيبهه" نفسهها وقههري عينهها وسههيجزي هللا الظههالمين

بن" هاشم واقترحن عليها الَههام أو  الهوانوارحل" الى أي بلد آمن لم اجتمعت عليها نساء

أمين وليل االسههتاذ فهه" جامعههة اازهههر  أشار الدكتور علوي.رر مصرمصر ولكنها اوتا

رع" هللا عنهن الالل" شههرفن أر   إلى أن السيدة زين  تعتبر من أول نساء أهل البيت

مضهه" سههتة أشهههر علههى  مصر بالمج"ء فوصلت مصر مك بزو  هالل شهر شعبان بعد

واسههتقبلها أهههل .الحسههين بناءاستَهاو أويها الحسين فدولتها ومعها فاطمة وسكينة وعل" ا

بساتين الزهري ح" السيدة اآلن  مصر لم احتملها واليها الى واره بالحمراء القصوق عند

عابدة هلل سههبحانه وكانههت موعههك  ف قامت ف" تلك الدار عاما ونصف عام زاهدة ف" الدنيا

 مههن رجهه  سههنة 15ف" مساء ااحههد  وتوفيت رع" هللا عنها.تقدير من المصريين جميعا

أصههبحت اآلن مسههجدها  هجريههة ووفنههت بمخههدعها وحجرتههها مههن وار سههلمة التهه" 62

 [ . /2005-10-22 اإلمارار -الخليز جريدة  -.المعروف

 

  عريح ومسجد

 

 مايل" عن هذا الموعوع :  عل" احمد شلبيآكت  ااستاذ   السيدة زين  ف" مصر 

 

اقامتها عندما وفدر الى  كان عريح السيدة زين  رع" هللا تعالى عنها ه وهو مكان   ]  

البحرية من وار مسلمة بن مخلد اانصاري والى مصر من قبل   الجهة  ه يقك ف"  مصر 

 .يزيد بن معاوية ، وكانت هذه الدار تَرف على الخليز وجماهير السعدية
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وبمرور السنين والعهوو على هذه الدار ، اندلر جزء كبير منها اال ما كان من الضريح   

كان معظما مقصووا بالزيارة ، وموعك تبجيل واحترام الخاصة والعامة  الطاهر ه فانه  

من الناس ، الذين كانوا يتعاهدونه بالتعمير واالصالح وبناء كل ما يتصدع من جدرانه ،  

وكان هذا المقام الكريم ، من جملة المَاهد المعدووة الت" يتناو  ودمتها أناس انقطعوا  

وكان  ، الجليل  الطي   العمل  االعيان    لهذا  ربك  ومن  الخير  وجوه  من  عليهم  يصرف 

 .والممتلكار الت" أوقفت على هذا الضريح الطاهر

 

   ( طولون  بن  أحمد  وولة  زمن  أي    293ه    254وف"  (    905ه    868هجرية  ميالوية 

 .أجرق على هذا المَهد الطاهر ، ما أجرق على المَاهد ااورق من عمارة وترميم 

ميالوية ( ، كان أول    1171ه    969هجرية أي    567ه    358)  فلما جاءر الدولة الفاطمية 

من بنى عمارة جليلة عظيمة على هذا المَهد الطاهر من ولفاء الفاطميين ، أبو تميم معد  

 .هجرية  369نزار بن المعز وذلك ف" سنة 

 

وول    أنه   ، ااندلس"  الفارس"  الكوهين"  محمد  عبدهللا  أبو   ، ااوي   الرحالة  ذكر  وقد 

، وأنه وول مَهد السيدة زين  بنت عل" ، فوجده    396من المحرم سنة    14ة ف"  القاهر

واول وار كبيرة وهو ف" طرفها البحري ، يَرف على الخليز ، قال : فنزلنا اليه مدر  ،  

وعاينا الضريح ، وشممنا منه رالحة طيبة ، ورأينا ب عاله قبة من الجس ، وف" صدر  

كل   وعلى   ، محاري   لاللة  الحجرة  الحجرة  با   ويعلو   ، االتقان  غاية  ف"  نقو   ذلك 

زليخة قرأنا فيها بعد البسملة : » وأن المساجد هلل فال تدعوا مك هللا أحدا « ، هذا ما أمر 

به عبد هللا ووليه أبو تميم أمير المؤمنين االمام العزيز باهلل صلوار هللا تعالى عليه وعلى  

بعمارة هذا المَهد على مقام السيدة الطاهرة بنت    آباله الطاهرين وأبناله المكرمين ، أمر

آبالها   وعلى  عليها  تعالى  ، صلوار هللا  طال   أب"  بن  عل"  االمام  بنت  زين    ، البتول 

 .« الطاهرين وأبنالها المكرمين 

 

   ، ريك  وال  لها  غلة  الت" ال  والمَاهد  المساجد  بالبار  أمر   ، ب مر هللا  الحاكم  أيام  وف" 

 ( .  1ياع وقيساريار )وأوقف عليها عدة ع

وقد وس المَهد الزينب" بنصي  وافر من هذه االوقاف ، وما برح كذلك الى أن زالت  

 .الدولة الفاطمية ووالت وولتها

الدول    عناية جميك  ، موعك  الطاهرة  البضعة  هذه  يضم  الذي  الطاهر  المقام  هذا  وظل 

لعلم والوالية ، ويتناوبون  الت" تعاقبت الحكم ف" مصر ، كما قام عديد من أهل الفضل وا

ودمة هذا المسجد . ومن أجل هؤالء قدرا وأعظمهم ذكرا ، السيد العارف باهلل محمد بن  

السابك  القرن  أواور  ف"  المتوف"  العتري   محمد  بسيدي  المعروف  القرش"  المجد  أب" 

م  الهجري ، وهو شقيي القط  الكبير العارف باهلل سيدي ابراهيم الدسوق" ، صاح  المقا

سيدي   باهلل  العارف  السيد  وكذلك   ، الَيخ  كفر  بمحافظة  وسوق  بمدينة  المَهور  الكبير 

المحرم سنة   لان" عَر من  ال اللاء  ليلة  المتوفى  العيدروس  هجرية ، وقد    1192محمد 

 .وفن كالهما أمام المقام الزينب" الطاهر من الجهة البحرية
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ف الدين أب" بكر ابن أيو  ، أجرق  وف" القرن الساوس الهجري أيام الملك العاول سي  

بها   الزينبيين  االشراف  ونقي   القاهرة  أمير   ، الجعفري  لعل   الدين  فخر  الَريف 

تعرف   الت"  الَريفية  المدرسة  لعل  ومنَ   ابن  بمنَ ة  الت" عرفت  البساتين  وصاح  

 .اآلن بجامك العرب" بالجوورية بالقاهرة ، عمارة واصالحا على هذا المَهد الكبير 

وظللت تلك العمارة قالمة على هذا المَهد المبارك ، الى أن كان القرن العاشر الهجري   

، فاهتم اامير عل" باشا الوزير والى مصر من قبل السلطان سليمان وان بن السلطان 

سليم الفاتح ، بتعمير المَهد وتَييده ، وجعل له مسجدا يتصل به ، وكان ذلك ف" سنة  

 .هجرية 1956

المسجد    1174وف" سنة    بناء   ، القازووغل"  الرحمن كتخدا  اامير عبد  أعاو   ، هجرية 

سيدي   مقام  كذلك  وبنى   ، والوعوء  للطهارة  وحوعا  ساقية  به  وأنَ    ، أركانه  وتَييد 

 .محمد العتري 

هجرية ، جدور المقصورة الَريفة الت" تحيط بالتابور الطاهر المقام   1210وف" سنة   

نحاس االصفر ، ووعك فوق بابها لوحة نحاسية كت  عليها :  فوق القبر ، وصنعت من ال

« ، وما زالت اللوحة على الضريح   1210» يا سيدة زين  يا بنت فاطمة الزهراء مدوك 

 .الَريف حتى اليوم

هجرية أن تصدعت جدران المسجد ، فانتدبت حكومة المماليك ،    1212وحدئ ف" سنة   

بنا واعاوة  لتجديده  المراوي  بك  وارتفك  ع مان  بناله  ف"  وشرع  هدمه  ف"  فابتدأ   ، له 

بجدرانه وأقام أعمدته ، اال أن العمل ما لب  أن توقف بسب  الحملة الفرنسية على مصر  

ذلك   بعد  ف كمله   ، يتم  لم  أنه  اال   ، العمل  استؤنف   ، البالو  الفرنسيين من  وبعد ورو    .

عر وطت على لوح من  هجرية وأرخ ذلك ب بيار من الَ  1216يوسف باشا الوزير سنة  

 : الروام نصها

 نور بنهت النب" زين  يعلو * مسجداً فيه قبرها والمزار

 قد بناه الوزير صدر المعال" * يوسف وهو للعلى مختار 

 زاو اجهالله كما قلت وأرخ * مسجد مَرق به أنهوار

 

1216 

 

فظل     ، على  محمد  أسرة  من  مصر  حكام  رعاية  محل  المسجد  هذا  أصبح  ذلك  وبعد 

سنة   فف"   . عليه  يدوالن  والتجديد  باشا    1270التعمير  عباس  الخديوي  ، شرع  هجرية 

محمد   الخديوي  فقام   . عاجله  المور  ولكن   ، االساس  اصالحه ووعك حجر  ف"  االول 

هجرية باتمام ما بدأه سلفه ، وأنَ  مقام العتري  والعيدروس ،   1276سعيد باشا ف" سنة 

 : ا البيت من الَعروكت  على با  المقام الزينب" هذ

 يا زالريها قفوا بالبا  وابتهلوا * بنت الرسول لهذا القطر مصباح 

 

  : كما كت  على با  الطهارة اابيار اآلتية  

 فههه" ظل أيام السعيد محمد * ر  الفخار مليك مصر اافخم 

 من فالض االوقاف أتحف زينبا * عون الورق بنت النب" االكرم 



 246 

 روآ * يسعهد فان وعوءه من زمزم من ي ر ينوي للوعوء مؤ 

 

هجرية أمر الخديوي اسماعيل بتجديد البا  المقابل لبا  القبة وجمله    1291وف" سنة   

  : من الروام . وف" هذه المناسبة قال السيد ىعل" أبو النصر مؤرواً بتجديد هذا البا 

 مقام به بنت االمههام ك نما * هو الههروعة الفيحاء باليمن مونقه 

  بابها الح القبهول لزالر * ونههور الهدق أهدي سناه ورونقه على 

 ب مر الخديوي جدوته يد العال * فكانههههت ب سبا  الرعا متولقه 

 وف" حبة التجديد قلت مؤروا * شموس الحلى ف" با  زين  مَرقه 

1294  

 

سنة    أي  العام  نف   الهيئة    1294وف"  على  لضريح  لبا   المقابل  البا   جدو  هجرية 

 .موجووة اآلنال

وهو    منه  ااول  الجزء  فبنى   ، لالئ  مراحل  على  بناؤه  تم  فقد  حاليا  القالم  المسجد  أما 

فتم    ، توفيي  الخديوي  عهد  ف"  زين   السيدة  ميدان  باسم  المعروف  الميدان  على  المطل 

ميالوية ( ، وكت  على أبوا  القبة الَريفة   85|  1884هجرية أي ) 1302ذلك ف" سنة 

لضريح الطاهر للعقيلة السيدة زين  رع" هللا عنها ، أبياتا من الَعر ، فعلى  الت" تضم ا

البا  المواجه للميدان وهو البا  المخصس حاليا لدوول السيدار لزيارة الضريح كت   

  : ما ي ت"

 قف توسل ببا  بنت عل" * بخضوع وسل اله السمههاء 

 تح  بالعز والقبول وأرخ * با  أوت الحسين با  العالء

1302  

وكت  على أعلى البا  المطل على المسجد ، وهو البا  الذي يغلي نهارا ببا  حديدي  

  : ألناء زيارة السيدار ، ما ي ت"

 رفعههو لزين  بنت طه قبة * علياء محكمههة البناء مَيدة 

 نور القول يقول ف" تاريخها * با  الرعى والعدل با  السيدة 

 

ال  با   باسم  المعروف  البا   للمسجد ،  أما  القبلية  الناحية  الضريح من  الى  فر  ويؤوي 

  : فقد كت  ف" أعاله ما ي ت"

 با  لبنت المصطفى صفوته * يدول من يَاء ف" رحمته 

  كمههههاله بزين  أروه * توفيي بان" العز ف" وولته

 

وظل المسجد على تلك الحال حتى أوولت عليه اعافار جديدة وذلك بتوسعته من الجهة   

متر مربك تقريباً ، وقد تم ذلك ف" عهد الملك السابي   1500ة تسك مساحتها حوال"  القبلي 

 1942هجرية )    1360من ذي الحجة    19فاروق االول وفتتح للصالة ف" يوم الجمعة  

 ( .    ميالوية

ولما رأر حكومة الرلي  جمال عبد الناصر زياوة اقبال الناس على هذا المسجد حتى   

ف منهم واصة ف" أيام الجمك وااعياو ، أمرر باجراء توسعة  عاق عن أن يتسك لْلال 
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عظيمة على هذا المسجد من الجهة القبلية أيضا ، وعمت اليه مساحة تقدر بحوال" ألفين  

له من   المجاور  الزغفران"  بمسجد  الينب"  المسجد  اتصل  وبذلك   . مربك  متر  وومسمالة 

به وورة مياه كبيرة الطهارة والوعوء ،  الناحية القبلية من ناحية شارع السد ، كما أقيمت  

من   اآلالف  عَرار  تضم  كبيرة  مكتبة  كذلك  وأعدر   . للمياه  صنبورا  تسعون  بها 

 .المجلدار ، من بينها العديد من المخطوطار الناورة ، والحي بها قاعة فسيحة للمطالعة

 وصف المسجد على حالته الراهنة

 

زين   السيدة  ميدان  ف"  الزينب"  المسجد  قنطرة  يقك  باسم  سابقا  يعرف  الح"  هذا  وكان    

كان   الذي  الخليز  على  وقتئذ  موجووة  كانت  قنطرة  على  السباع  نقش  الى  نسبة  السباع 

يخر  من النيل عند فم الخليز وينته" عند السوي  . وكانت السباع شارة الظاهر بيبرس  

 .الذي أقام تلك القنطرة

من الخليز وبرومه اوتفت القناطر ،    هجرية ، تم روم الجزء االوسط  1215وف" عام   

 .ومك الروم تم توسيك الميدان

وتبلغ مساحة المسجد وملحقاته حاليا حوال" سبعة آالف من االمتار المربعة ، وتَرف   

واجهته الرليسية على ميدان السيدة زين  ، وبهذه الواجهة لاللة أبوا  تؤوي الى واول  

االبوا  تلك  زينت  وقد   . مباشرة  االنسان    المسجد  قامة  مستوق  وف"  كالجانبيها  من 

ونظره بآيار من القرآن الكريم منقوشة على الحجر بخط ال ل  الجميل ، كما زين أعال  

 .االبوا  ب بيار من الَعر

فخض جانبا البا  الَرق" للمسجد والمواجهة للميدان وأقر  االبوا  الى المحرا  ،   

  : باآلية الَريفة

رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الوكاة وهم راكعون  انما وليكم هللا و  » 

. ومن يتول هللا ورسوله والذين آمنوا فان حز  هللا هم الغالبون « . » هلل ملك السموار  

 .« واار  وما فيهن وهو على كل ش"ء قدير

  : كما كت  ف" أعلى هذا البا  ما ي ت"  

 مصر بترتي  وتنسيي  لهزين  الحرم المصري جدوه * وديوي

 نور الكريمة يحكى حين أروه * ل" بيت سعد عليه با  توفيي 

 

1302  

 

 : ووس جانبا البا  االوسط المواجهة للميدان كذلك باآلية الَريفة 

يتطهروا   »  أن  يحبون  فيه رجال  تقوم  أن  أحي  يوم  أول  التقوق من  أس  على  لمسجد 

 .« تقوق من هللا العظيم وهللا يح  المطهرين أفمن أس  بنيانه على  

أقم الصالة لدلوك الَم  الى غسي الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مَهووا   » 

 .ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبع ك ربك مقاما محمووا « صدق هللا العظيم

  : كما كت  ف" أعلى هذا البا  

 افكبهههتوفيي العزيز بناء بيت * وقبه من بها ترج" المن 

 فزر واقرأ وصل وسل وأرخ * به سر لكل الخير جههامك
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1302 

 

الجاللة ) هللا ( عمن    لف   أن كت  عليه   ، الحجر  بناله  البا  عند  هذا  وقة صنك  ومن 

الى   لونه  يم ل  الذي  الحجر  بوعوح  فظهرر   ، منه  المقعر  االعلى  الجزء  ف"  البناء 

" بناء جدران المسجد كانت من لونين  االحمرار قليال ، ذلك أن الحجارة الت" استعملت ف

 .مختلفين

أما البا  الغرب" ويعرف ببا  الطرقة ، وهو أقر  االبوا  المؤوية ال" الضريح ، فقد   

  : كت  على جانب" مدوله اآلية الَريفة 

رحمة هللا وبركاته عليكم أهل البيت انه حميد مجيد « . » وأقم الصالة طر ف" النهار   » 

ان الحسنار يذهبن السيئار ذلك ذكرق للذاكرين واصبر فان هللا ال يضيك    وزلفا من الليل

 .أجر المحسنين « صدق هللا العظيم

  : كما كت  ف" أعاله 

 يا مسجدا قد شاوه * توفيي البنة وير شافهك 

 قد قيل ف" تاريخه * با  القربى لخير جامك 

 

1302  

 

المي   على  المطلة  الواجهة  هذه  الوراء  الى  ترتد  هذا  لم  وف"   ، الغرب"  طرفها  عند  دان 

المئذنة على   الضريح ، وتقوم  الى  السيدار ويؤوي  لدوول  با  آور مخصس  االرتداو 

يسار هذا البا  الذي يعرف ببا  العتري  . وقد وس هذا البا  من على جانبيه باآلية  

 : الكريمة

الصالة وأنفقوا مما رزقنا »  وأقاموا  ابتغاء وجه ربهم  هم سرا وعالنية  والذين صبروا 

يدولونها ومن صلح من   . جنار عدن  الدار  لهم عقبى  أولئك  السيئة  بالحسنة  ويدرءون 

آبالهم وأزواجهم وذرياتهم والماللكة يدولون عليهم من كل با  سالم عليكم بما صبرتم  

 . فنعم عقبى الدار

 : كما كت  ف" أعاله 

 الح ر  بالَفاعة عند قبة زين  * يلقاه غهههاو للمقام ور

 من يمن توفيي العزيز مؤرخ * نور على با  الَفاعة اللح 

1302 

 

وقد تميز جدار هذا الجزء من المسجد باعافار من الَعر ليست على باق" الجدران .   

  : فكت  ف" أعلى وسطه ما ي ت"

  نحن آل البيت بيت الهدق * نسل طه المصطفى المرتضى

 

1302  

  مقبول با  الهههرعابيتنا سام" الذرق أرووا * بابنا ال
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1302  

 

  : وكت  على الجزء اايمن من هذا الجدار وهو الذي تليه المئذنة ما ي ت"  

 بنى المسجد العال" العزيز لزين  * وفيه لنا نور العناءة برزخ 

 بنههههاؤه بانية ف" هللا مخلس * بتكميل توفيي ببر يهؤرخ 

 

1307  

 

ال  استمر  المئذنة  أن  على  وليل  هذا  سنة  وف"  ف"  المسجد  افتتاح  بعد  فيها   1302عمل 

 .هجرية 1307هجرية حتى تم تَييدها كاملة ف" سنة 

 .كما كت  على الجزء اايسر منه ما ي ت" 

 لمسجد ذار الخدر والستر زين  * بها قد عال نور البدور تطاوال 

 فقل للهههذي يرنو إليه مؤرخ * بتوفيي موالنا البناء تكامهال

 

لت" تعتبر فريدة ف" نوعها لما تتحلى به من نقو  وزوارف عربية جميلة ،  أما المئذنة ا 

شرفار   لالئ  وبها  متراً  وأربعين  ومسة  من  يقر   بما  اار   ترتفك عن سطح  فإنها 

 : تحيط بها ، وأحيطت جدرانها بآيار من القرآن الكريم . فجاء ف" الجزء ااعلى ما ي ت"

كن رسول هللا وواتم النبيين وكان هللا بكل ش"ء  ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ول  ) 

الذي   هو   . وأصيالً  بكرة  وسبحوه   . ك يراً  ذكراً  هللا  اذكروا  آمنوا  الذين  أيها  يا   . عليماً 

يصل" عليكم وماللكته ليخرجكم من الظلمار إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً . تحيتهم  

ا النب" إنا أرسلناك شاهداً ومبَراً ونذيراً ،  يوم يلقونه سالم وأعدلهم أجراً كريماً . يا أيه

 .( وواعياً إلى هللا بإذنه وسراجاً منيراً ، وبَر المؤمنين ب ن لهم من هللا فضالً كبيراً 

 : وجاء ف" الجزء ااسفل ما ي ت"

يا أيها الذين آمنوا إذا نووي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر هللا وذروا البيك   ) 

لكم إن كنتم تعلمون . فإذا قضيت الصالة فانتَروا ف" اار  وابتغوا منفضل  ذلكم وير  

هللا واذكروا هللا ك يراً لعلكم تفلحون . وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قالماً  

 .( قل ما عند هللا وير من اللهو ومن التجارة وهللا وير الرازقين

للمس  البحري  الغرب"  بالركن  صغيرتان  ويحيط  قبتان  بداوله  يقك  الحديد  من  سور  جد 

أقيمت هاتان   ملتصقتان ومحمولتان على ستة أعمدة روامية بواسطة سبعة عقوو . وقد 

  : القبتان على قبري العتري  والعيدروس رع" هللا عنهما ، وكت  عليهما

  : أواًل : من الناحية المواجهة للميدان 

 قد زها كالعروس  شاو سيد العصر ف" مصره * وير مقام

 مهن نور آل البيت تاريخه * به سنا العتري  والعيدروس 

 

  : لانياً : من ناحية با  العتري  أي البا  المؤوي للضريح 

 بسر ابن أب" المجد الدسوق" وصنوه * محمد العتري  كن متوسال 
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الت  يتوسط  السد ، وبها مدوالن أحدهما  للمسجد على شارع  الغربية  الواجهة  جديد  وتقك 

تم ف" سنة   الذي  ااول  )    1360والتوسيك  أعلى    1942هجرية  ف"  . ويوجد   ) ميالوية 

 .جدار هذه الواجهة ساعة كبيرة وقاقة

وبها    الَرقية  الواجهة  العتري  وه"  أحدهما على شارع   ، أوريان  واجهتان  وللمسجد 

ت  وااورق   ، المسجد  ملحقار  وباق"  وقاعة اإلطالع  المكتبة  إلى  يؤوي  طل على  مدول 

 .الفناء الواقك بين وورة مياه المسجد والجدار البحري لمسجد الزغفران" المجاور

وقد أنَئت واجهار المسجد ومنارته وقبة الضريح على الطراز المملوك" ، وه" حافلة  

 .بالزوارف العربية والمقرنصار والكتابار

ارف عربية على  والمسجد من الداول مسقوف جميعه ، وحمل سقفه المنقو  كله بزو  

عقوو مرتكزة على أعمدة بعضها من الروام اابيض وذلك ف" القسم الذي أنَ  ف" سنة  

هجرية ، والبعض اآلور مرتكز على أعمدة من الموزايكو ، وذلك ف" اإلعافار   1302

عموواً باإلعافة    124الت" تم بها توسيك المسجد . ويبلغ عدو ااعمدة الت" تحمل السقف  

السقف  قاعد  30إلى   تحمل  الت"  وه"  حجرية  إلى    124ة  باإلعافة  قاعدة    30عموواً 

كله محمول على   السقف  أن  أي   ، بااكتاف  عنها  يعبر  الت"  وه"  عموواً    154حجرية 

سنة   ف"  الحال"  المسجد  إنَاء  عند  أقيم  أحدهما   ، محرابان  بالمسجد  ويوجد   . وقاعدة 

، وهو المحرا  المواجه للضريح    هجرية ، أي قبل اإلعافتين اللتين عمتا إليه  1302

تبين   مذهبة  بحروف  الجدار  فوق  نقَت  تذكارية  لوحة  المحرا   هذا  ويعلو   . الَريف 

 : تاريخ إنَاء المسجد نصها

 .« أمر بإنَاء هذا الجامك الَريف والمقام الزينب" المنيف وديوي مصر المفخم  »

 « محمد توفيي »

 « زك" باشا مدير ااوقافوقد باشر العمل وأتمه حس  اامر محمد  »

 « هجرية  1302ف" سنة  »

 

وقد     . زجاجية  نوافذ  بها   ) شخَيخة   ( منور   ، الحرا   هذا  أمام  الواقك  الجزء  ويعلو 

زينت جدرانها الداولية ااربعة بالنقو  العربية الملونة ، وكتبت حولها آيار شريفة من  

بروة   قصيدة  من  شعر  أبيار  بعض  وكذلك   ، الكريم  هللا  القرآن  عبد  أب"  لإلمام  المديح 

ومسة   جدار  بكل   ، إطاراً  واول عَرين  ذلك  وكل   ، عنه  البوصيري رع" هللا  محمد 

  : إطارار على الوجه اآلت" وفقاً لما اتسك له كل إطار

 الجدار الَرق" فوق المحرا 

 « إنما يريد هللا ليذه  عنكم الرج  » 

 « أهل" البيت ويطهركم تطهيراً  » 

 « مر الناه" فال أحدنبينا اآل » 

 « أبر ف" قول ال منه وال نعم » 

 « هو الحبي  الذي ترجى شفاعته » 

  الجدار البحري

 « لكل هول من ااهوال مقتحم » 
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 « وعا إلى هللا فالمستمسكون به  » 

 « مستمسكون بحبل غير منفسم » 

 « ولن يضيي رسول هللا جاهك ب" » 

 « إذ الكريم تحلى باسم منتقم » 

  جدار الغرب"ال

 « فإن من جووك الدنيا وعرتها » 

 « يا نف  ال تقنط" من زلة عظمت  » 

 « إن الكبالر ف" الغفران كاللمم » 

 « لعل رحمة رب" حين يقسمها » 

 الجدار القبل"

 « ت ت" على حس  العصيان ف" القسم » 

 « يا ر  واجعل رجال" غير منعك   » 

 « لديك واجعل حساب" غير منخرم » 

 « والطف بعبدك ف" الدارين إن له » 

 « صبراً متى تدعه ااهوال ينهزم » 

إليه   اإلشارة  السابي  للمحرا   والمواجه  المسجد  من  ااوسط  الجزء  يعلو  وكذلك 

شخَيخة كبيرة جداً وه" الَخَيخة ال انية ، وبها نوافذ زجاجية ، وتتوسط قبة صغيرة  

المحلى   المفر   الجس  نوافذ من  بدالرها  لريا  فتح  ومعلي ف" مركزها  الملون  بالزجا  

 . )نجفة( عظيمة

  : وقد زينت جدران هذه الَخَيخة بآيار كريمة من سور النور ، بدأر هكذا 

 {   ... واار   السموار  نور  هللا   . الرحيم  الرحمن  هللا  الليل    } إلى    {بسم  هللا  يقل  

 .{ والنهار إن ف" ذلك لعبرة اول" اابصار

  : العبارة التاليةوجاءر بعد ذلك  

ااوقاف   »  عموم  مدير  باشا  زك"  محمد  سعاوة  نظر  تحت  فايي  الكريم  عبد  كتبه 

النين   سنة  ااول  توفيي  محمد  اافخم  مصر  وديوي  العزيز  عهد  ف"  حااًل  المصرية 

الصالة   أفضل  أكمل وصف وعليه  االف من هجرة وير ولي هللا وعلى  بعد  ولاللمالة 

 .« وأزكى التحية

لَخَيخة ال ال ة المواجهة لنف  المحرا  ، وه" الواقعة أمام الضريح الَريف ،  أما ا 

موزعة   إطاراً  عَرين  واول  اآلتية  الَريفة  اآليار  ااربعة  جدرانها  على  كت   فقد 

  : بالتساوي بينها كالَخَيخة ااولى

المنكر   }  بالمعروف وينهون عن  ي مرون  أولياء بعض  والمؤمنار بعضهم  والمؤمنون 

يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون هللا ورسوله أولئك سيرحمهم هللا إن هللا عزيز  و 

 .{ حكيم

ومساكن   }  فيها  والدين  اانهار  تحتها  من  تجري  جنار  والمؤمنار  المؤمنين  وعد هللا 

  .{ طيبة ف" جنار عدن ورعوان من هللا أكبر ذلك هو الفوز العظيم 
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حار يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم اانهار ف"  إن الذين آمنوا وعملوا الصال } 

جنار النعيم . وعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سالم وآور وعواهم أن الحمد هلل  

 .{ ر  العالمين

وما تكون ف" ش ن وما تتلو منه من قرآن وال تعلمون من عمل إال كنا عليكم شهوواً إذ  } 

ن م قال ذرة ف" اار  وال ف" السماء وال أصغر  تفيضون فيه وما يعز  عن ربك م 

 .{  من ذلك وال أكبر إال ف" كتا  مبين . أال إن أولياء ال ووف عليهم وال هم يحزنون

ويقك الضريح الطاهر بالجهة البحرية الغربية من المسجد ، وبه م وق الطاهرة البتول   

ال من  مقصورة  به  تحيط   ، عنها  تعالى  هللا  رع"  زين   وتعلو  السيدة  ااصفر  نحاس 

وبإطارار   الملونة  العربية  بالنقو   الداول  من  كذلك  زين   الخَ   من  قبة  المقصورة 

تضم آيار من القرآن الكريم ونبذة عن تاريخ صاحبة المقام الطاهر . ويحيط برقبة هذه  

 .القبة نوافذ من الخَ  الخرط المعروف باسم الخرط الميمون" الدقيي الصنك

ق  الضريح  على  ويعلو  االستدارة  إلى  المربك  من  االنتقال  منطقة  ف"  ترتكز  مرتفعة  بة 

مفرغة   جصية  نوافذ  برقبتها  ويحيط   ، الحطار  المتعدو  المقرنس  من  جدران  أربعة 

بزجا  ملون . ونقَت جدران هذه القبة بالنو  العربية الملونة ، وكت  عليها ف" وطين  

الكريم ، فضالً عن نبذة عن تاريخ إنَائ  متوازيين أحدهما يعلو اآلور ، آيار من القرآن  

  : المسجد ، فجاء ف" الجزء ااعلى منهما ما ي ت"

بل كان هللا    }إلى قوله تعالى :        { بسم هللا الرحمن الرحيم . إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ... }

 .{  بما تعملون وبيراً 

 .« كتبه عبد الكريم فايي المولوي ف" عهد وديوي مصر » 

 : جزء ااسفل وهو أكبر مساحة من ااعلى ، فقد كت  فيه أما ال 

إلى آور    {  بسم هللا الرحمن الرحيم . سبح اسم ربك ااعلى . الذي ولي فسوق ...   } 

  : السورة . لم

 إلى آور آية الكرس" . لم { بسم هللا الرحمن الرحيم . هللا ال إله إال هو الح" القيوم ...  } 

:  

الرحيم . قل هو هللا أحد . هللا الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له    بسم هللا الرحمن } 

  : . لم نبذة أورق عن تاريخ إنَاء المسجد جاء فيها {كفواً أحد 

ااوقاف  »  عموم  مدير  باشا  زك"  محمد  نظر  تحت  المولوي  فايي  الكريم  عبد  كت  

توفيي وذلك ف" سنة  المصرية حااًل ف" عهد صاح  الدولة وديوي مصر اافخم محمد  

 .« من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالم 1302

هجرية ، أما    1302هذا فيما يتعلي بالقسم القديم من المسجد وهو الذي تم بناؤه ف" سنة   

ميالوية ( ، وه" التوسعة الت" أقيم    1942هجرية )    1360التوسعة الت" تمت ف" سنة  

ي وعك المنبر بجواره ، فيوجد ف" وسطها شخَيخة ذار نوافذ فيها المحرا  الجديد الذ

زجاجية ومعلي بوسطها لريا من البللور ال مين القيمة ، وكت  على جدرانها ااربعة ما  

  : ي ت" 

 { ... الملك وهو على كل ش"ء قدير  بيده  الذي  تبارك  الرحيم .  إلى    { بسم هللا الرحمن 

 .{  ا به إنه عليم بذار الصدوروأسروا قولكم أو اجهرو }قوله تعالى : 
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ويل" هذه الَخَيخة من الناحية الغربية ، شخَيخة أورق تقك أمام أول مدول للمسجد   

  : من ناحية شارع السد وهو الذي يطلي عليه با  القبول كذلك ، فقد كت  عليها ما ي ت"

 { ... واار   السموار  نور  هللا   . الرحيم  الرحمن  هللا  ت      {بسم  قوله  :  إلى    }عال" 

بغير حسا    .    {ليجزيهم هللا أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله وهللا يرزق من يَاء 

 .صدق هللا العظيم

لم إذا انتقلنا إلى التوسعة ااويرة الكبيرة الت" تمت ف" عهد الرلي  جمال عبد الناصر )   

 1964هجرية )    1384ميالوية ( ، وه" الت" بدئ فيها ف" سنة    1969هجرية    1389

بدء   بمناسبة  الستار  أزيح عنها  الت"  الروامية  التذكارية  اللوحة  يتبين من  ( كما  ميالوية 

  : العمل ف" المَروع والت" نصها

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 ف" عهد السيد الرلي  

 جمال عبد الناصر

 رلي  الجمهورية العربية المتحدة 

المهندس  السيد  الَرباص"  تفضل  عبده  ا  أحمد  رلي   وشئون  نال   ل وقاف  لوزراء 

مسجد السيدة زين  رع" هللا    بوعك اللوحة التذكارية لتوسعة   اازهر ووزير ااوقاف

 عنها 

الجمعة   يوم  ف"  سنة    24وذلك  اآلورة  سنة    30الموافي    1384من جماوق  أكتوبر  من 

1964  

كلها    جدرانها  زينت  شخَيخار  أربك  تحوي  أنها  نجد   ، التوسعة  هذه  إلى  انتقلنا  إذا 

  : باآليار الَريفة والنقو  العربية على الوجه اآلت"

أواًل : الَخَيخة الكبيرة ف" وسط التوسعة ، ويعلوها قبة صغيرة ويحيط برقبتها نوافذ  

  : جصية مفرغة بزجا  ملون ، وقد كت  عليها

بسم هللا الرحمن الرحيم . تبارك الذي جعل ف" السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً   }

 .إلى آور سورة الفرقان . صدق هللا العظيم {منيراً ... 

 .« هجرية  1387تم بعون هللا تعالى ف" سنة  » 

: الَخَيخة الت" تل" السابقة من الناحية الغربية وتقك أمام المدول ال ان" للمسجد    لانياً 

ت   من ناحية شارع السد ، وتعلوها قبة من الحجر الصناع" ، فقد كت  عليها نف  ما ك

 .على القبة السابقة

أصغر    وهما   ، منه  القبلية  الناحية  من  المسجد  آور  ف"  تقعان  قبتان  ذلك  ويل"   : لال اً 

مساحة من سابقاتهما ، فقد نقَتا كذلك بالنقو  العربية الملونة ، وزينتا باآليار الَريفة  

  : اآلتية من القرآن الكريم على الوجه اآلت" على التوال"

وكان ذلك عند    } إلى قوله تعالى    { حمن الرحيم . إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ...  بسم هللا الر} 

 ً  .{هللا فوزاً عظيما

رجال    }إلى قوله تعالى :    {بسم هللا الرحمن الرحيم . هللا نور السموار واار  ... } 

 .{ ال تليهم تجارة وال بيك عن ذكر هللا وأقام الصالة
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الخ   من  المسجد  جدران  توجت  بآيار  وقد  والبحرية  والقبلية  الَرقية  النواح"  من  ار  

بالخط   الحجر واول إطارار منقوشة كذك وكتبت  نقَت فوق  الكريم  القرآن  شريفة من 

 .ال ل  الجميل الذي يدل على وقة الصنك وحسن الذوق 

  : ف تب ىقى الوا بة الحرقية الملقة ىقى شار  النتريس اآليات ال ريمة اآلتية 

ال }  أيها  .  يا  تفلحون  لعلكم  الخير  وافعلوا  ربكم  واعبدوا  واسجدوا  اركعوا  آمنوا  ذين 

أبيكم   ملة  من حر   الدين  ف"  عليكم  جعل  وما  اجتباكم  هو  جهاوه  حي  ف" هللا  وجاهدوا 

إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وف" هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء  

ا وآتوا  الصالة  ف قيموا  الناس  ونعم  على  المولى  فنعم  موالكم  هو  باهلل  واعتصموا  لزكاة 

 {النصير

أن   }  يحبون  رجال  فيه   ، فيه  تقوم  أن  أحي  يوم  أول  من  التقوق  على  أس   لمسجد 

أم   بنيانه على تقوق من هللا ورعوان وير  أفمن أس   المطهرين .  يتطهروا وهللا يح  

 هللا ال يهدي القوم الظالمين من أس  بنيانه على شفا جرف هار فانهار به ف" نار جهنم و

 } 

أما الجهة القبلية المطلة على الفناء الذي يفصل بين المسجد الزينب" ومسجد الزعفران"   

  : المجاور ، فقد كت  على جدارها ما ي ت"

وأقام   }  اآلور  واليوم  باهلل  آمن  من  هللا  مساجد  يعمر  إنما   . الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 

صدق هللا    { يخش إال هللا فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين    الصالة وآتى الزكاة ولم 

 .العظيم

  : أما الواجهة البحرية المطلة على الميدان فقد كت  عليها فوق البا  ااوسط ما ي ت"  

بالمؤمنين   } وكان  النور  إلى  الظلمار  من  ليخرجكم  وماللكته  عليكم  يصل"  الذي  هو 

 .{عد لهم أجراً كريماً رحيماً . تحيتهم يوم يلقونه سالم وأ

إنما يعمر مساجد هللا من آمن باهلل والوم اآلور وأقام الصالة وآتى الزكاة ولم يخش إال   }

 .صدق هللا العظيم { هللا فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين 

{   . منيراً  بإذنه وسراجاً  إلى هللا  وواعياً  ونذيراً  ومبَراً  إنا أرسلناك شاهداً  النب"  أيها  يا 

 {  بَر المؤمنين ب ن لهم من هللا فضالً كبيراً و 

 (  ً  ( وكان هللا غفوراً رحيما

*** 

 االمامان العتري  والعيدروس 

إلى   بعبارة موجزة  الزينب" ، أن نَير  للمسجد  أتينا بوصف وقيي  المفيد ، وقد  لعل من 

ولي   ، بهما  القارئ  لنعرف   ، عنهما  تعالى  والعيدروس رع" هللا  العتري   قف  اإلمامين 

على ش"ء من تاريخهما ، واصة وقد أنعم هللا تعالى عليهما فدفنا أمام الضريح الزينب"  

 .الطاهر

 االمام النتريس 

 

هو السيد الكامل ، والصوف" الواصل ، العابد الزاهد ، المتبتل الناسك ، محمد بن أب"   

أن إذ   ، المباركة  الحسينية  الدوحة  من   ، بالعتري   المَهور  قريش  بن  نسبه    المجد 

تعالى عنهما ، وهو   بن على رع" هللا  الحسين  أب" عبد هللا  اإلمام  إلى  ينته"  الَريف 
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وسوق   بمدينة  المعروف  المقام  ، صاح   الدسوق" رع" هللا عنه  إبراهيم  شقيي سيدي 

 .بمحافظة كفر الَيخ ، وأمه فاطمة بنت أب" الفتح الواسط" رحمها هللا 

مذه     على  العتري   اإلمام  تفقه  مسلك  وقد  وسلك   ، عنه  هللا  رع"  الَافع"  اإلمام 

الساوة الصوفية واقتفى آلارهم ، وجل  ف" المقام الزينب" الطاهر ليخدمه ويخدم زواره ،  

قواعد   وتعليمهم  الناس  الكريم وت قيف  القرآن  وقراءة  تعالى  وكان عاطفاً على عباوة هللا 

. واآلورة  الدنيا  وير  مافيه  إلى  وإرشاوهم  الحنيف  ،    الدين  الطاهر  للمقام  وظل مالزماً 

سالراً ف" الطريي القويم ، إلى أن انتقل رعوان هللا تعالى عليه إلى الرفيي ااعلى ف"  

أواور القرن السابك الهجري ، فدفن بالجهة البحرية من المقام الزينب" الطاهر ، وقد جدو  

  : بناء عريحه الخديوي سعيد باشا ، وأقام عليه قبة كت  عليها

 ابن أب" المجد الدسوق" وصنوه * محمد العتري  كن متوسال  بسر

1276 

 االمام النيدروس 

العلوي    الحسين"  الرحمن  عبد  المراحم  أبو  الدين  وجيه   ، ااصل  اليمن"  القط   هو 

 .العيدروس التريم" . نزيل مصر 

وألف    التاسك من صفر سنة وم  ولاللين ومالة  ال اللاء  ليلة  الَم   بعد غرو   ولد 

الحسينية  ووا بالساللة  ويتصل   ، العيدروس  العابدين  زين  بن  بن مصطفى  لده مصطفى 

 .الطاهرة ، وأمه فاطمة بنت عبد هللا الباهر بن مصطفى بن زين العابدين العيدروس

وأجازاه    ، وجده  والده  حجر  ف"  وتقوق  وصالح  عفة  على  عنه  هللا  رع"  نَ   وقد 

قه ، وساح مك والده ف" بالو الهند . لم رجك  وألبساه الخرقة وصافحاه ، وقد أوذ ف" التف

إلى اليمن حي  جدو العهدبذوي رحمه ، وتوجه إلى مكة للحز وأوذ العلم والحدي  عمن  

 .قابله

   ، الصالحين  ااولياء  أعرحة  يزور  فكان   ، السوي   طريي  عن  مصر  إلى  رحل  لم 

هرع إليه كل من عرف  ويمدح أصحابها بقصالد جليلة . ولما استقر به المقام بالقاهرة ،  

اامراء   من  وغيرهم  الصوفية  ورجال  وااعيان  والصالحين  العلماء  من  وعلمه  فضله 

 .والكبراء ، وكانت له معهم مطارحار ومذاكرار 

إليه    ف حبه ومال  الوفال" ،  الخالي  به ، شيخ زمانه سيدي عبد  وكان ممن زاره والتقى 

الو  الخرقة  ف لبسه   ، مَربيهما  لتوافي  ،  ك يراً  ك ير  تمنك  بعد  المراحم  أبا  وكناه   ، فالية 

 .وأجازه أن يكن" من يَاء

 

سنة    الَريفة    1159وف"  عمه  ابنة  وتزو    ، مكة  إلى  الحجيز  صحبة  سافر  هجرية 

علوية العيدروسية ، وسكن بالطالف ، لم عاو مرة أورق إلى مصر حي  استقر به المقام 

كل من عرف فضله . وقد كت  العديد من    نهالياً ، فعكف على نَر العلم والفضيلة على 

المؤلفار القيمة ، وظل هكذا إلى أن انتقل إلى الرفيي ااعلى ف" ليلة ال اللاء لان" عَر  

ً  1192من المحرم سنة    .هجرية عن سبك وومسين سنة تقريبا

وورجوا بجنازته من بيته ف" قلعة الكبش بح" السيدة زين  إلى أن صل" عليه بالجامك   

 .ر . وكان أبو البركار سيدي أحمد الدروير هو الذي تقدم للضالة على جنازته اازه
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بناء    باشا  سعيد  الخديوي  جدو  ولما   ، العتري   سيدي  بمقام  عنه  هللا  رع"  وفن  وقد 

  : الضريح ، كت  على القبة الت" تعلوه ما ي ت"

 شاو سعيد العصر ف" مصره * وير مقام قد زها كالعروس 

 ( 1تاريخه * به سنا العتري  والعيدروس ) مهن نور آل البيت 

 

الت"    ]   ااندلس"  الفاس"  الكوهين"  محمد  عبد هللا  أب"  الرحالة  ااوي   الفقيه  رحلة  ف" 

ف"   القاهرة  أنه وول  الهجري  الرابك  القرن  أواور  ف"  سنة    14عملها  .    369محرم  هه 

ار بن المعز لدين هللا  والخليفة يومئذ أبو النصر نز  58فكت  ف" كتابه مرقد العقيلة  و  

فذكر ما عاينه من   المَهد  بينها هذا  المَاهد من  الفاطم" فزار جملة من  تميم معد  أب" 

الصفة الت" كان عليها وقتئذ ) فقال ( ما نصه لم وولنا مَهد زين  بنت عل" على ما قيل  

بدر     لنا فوجدناه واول وار كبيرة وهو ف" طرفها البحري يَرف على الخليز فنزلنا اليه

لكن شممنا   ذلك  فاستبعدنا  القماري  إنه من  لنا  قيل  الضريح فوجدنا عليه وربوزاً  وعاينا 

الحجرة  الجس ورأينا ف" صدر  بناءها من  قبة  الضريح  ب على  منه رالحة طيبة ورأينا 

لالئ محاري  أطولها الذي ف" الوسط وعلى ذلك كله نقو  غاية ف" االتقان ويعلو با   

ا فيها بعد البسملة ) إن المساجد هلل فال تدعوا مك هللا أحدا ( هذا ما أمر  الحجرة زليخة قرأن 

به عبد هللا ووليه أو تميم أمير المؤمنين االمام العزيز باهلل صلوار هللا تعالى عليه وعلى  

الطاهرة   السيدة  مقام  على  المَهد  هذا  بعمارة  أمر   ... المكرمين  وأبناله  الطاهرين  آباله 

تول زين  بنت االمام عل" بن أب" طال  صلوار هللا تعالى عليها وعلى  بنت الزهراء الب 

 ... المكرمين  وأبنالها  الطاهرين  المستنصر  آبالها  أيام  الهجري  الساوس  القرن  وف" 

باج  أمر  وزيره  الفاطم"  ذلك  ف جرق  والقرافة  القاهرة  ومَاهد  المَهد  هذا  عمارة  راء 

الم مون البطالح" راجك تاريخ" ابن ميسر وابن وقماق بدار الكت  المصرية ) وف" أيام  

أمير مصر   المَهد عمارة  أيو  ( أجرق ف" هذا  بن  بكر  أبو  الدين  العاول سيف  الملك 

ال فخر  الشريف  بها  الزينبيين  ااشراف  صاح   ونقي   الزينب"  الجعفري  لعل   دين 

البساتين الت عرفت بمنَاة ابن لعل  ومنَ  المدرسة الَريفية الت" تعرف اآلن بجامك  

العرب" بالجوورية وما برح هذا المَهد على هذا العمارة الى أن كان ف" القرن العاشر  

 الهجري ... 

فاهتم بعمارته وتَييده وجعل له مسجدا يتصههل بههه ااميههر علهه" باشهها الههوزير والهه" 

مصر من قبل السلطان سليمان وان بن السلطان سليم فاتح مصر وكههان ذلههك فهه" شهههور 

وعههة راجك اوتصار الخطط المقريزية لمحمد ابن أبهه" السههرور البكههري والر  956سنة  

أعههاو   1174الم نوسة والنزهة السنية له من مخطوطار وار الكت  المصههرية وفهه" سههنة  

بنيانه وشيد أركانه اامير عبد الههرحمن كتخههدا القههاز وو غلهه" وأنَهه  بههه سههاقية وحوعهها 

جههدور المقصههورة   1210للطهارة وبنههى أيضهها مقههام الَههيخ محمههد العتههري  وفهه" سههنة  

 الَريفة من النحاس ااصفر.

(  1210وكت  فيه على بابها ) يا سيدة زينهه  يهها بنههت فاطمههة الزهههراء مههدوك سههنة 

ظهر الصدع ف" حوالط المسجد وبناله فنههدبت حكومههة المماليههك ع مههان   1212وف" سنة  

ده وإنَاله فابتدأ بالبناء فيه وما لب  أن توقف العمل لههدوول الفرنسههيين بك المراوي لتجدي 
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وأرخ ذلههك  1216القطر المصري ف كمله بعد ذلك يوسف باشهها الههوزير فهه" شهههور سههنة 

 ب بيار وطت على لوح من الروام ونصها : 

 نور بنت النبه" زين  يعلو * مسجدا فيه قبرها والمزار  

 * يوسف وهو للعلى مختار قد بناه الوزير صدر المعال" 

 زاو إجالله كمها قلت أرخ * مسجد مَرق به أنههوار

( لم حالت وون تمام عمارته موانك ف كملها المغفور له محمد عل" باشا  1216)

باس باشا أيام حكومته أن يجدو هذا المسجد ويوسعه وشرع ف" ذلك  الكبير وأراو ع

ولكنه عاجله ااجل فانقطك العمل ف تمه من بعده   1270ووعك ااساس بيده سنة 

المرحوم سعيد باشا وأمر بتجديد الواجهة الغربية والبحرية ومقام العتري  والعيدروس  

على لوح من الروام تاريخها ف"  وبعد تمام هذه العمارة كت   1276وكان ذلك ف" سنة 

 أبيار ونصها :  

 فههه" ظل أيام السعيد محمد * ر  الفخار مليك مصر اافخم  

 من فالض ااوقاف أتحف زينبا * عون الورق بنت النب" ااكرم  

 من ي ر ينوي للوعوء مؤروا * يسعد ف ن وعوءه من زمهزم 

 ( وكت  على با  المقام هذا البيت : 1276)

 يا زالريها قفوا بالبا  وابتهلوا * بنت الرسول لهذا القطر مصباح

تجدو البا  المقابل لبا  القبة من المرمر المصري وااستانبول"   1294وف" سنة 

أمر بتجديد   1297على الهيئة الموجووة اآلن ب مر الخديوي محمد توفيي باشا وف" سنة 

 وكت  على أبوا  القبة الَريفة :   1302القبة والمسجد والمنارة فتم ذلك ف" شهور سنة 

   * يلقاه غاو للمقام ورالهههح بها  الَفاعة عند قبة زين 

 من يمن توفيي العزيز مؤرخ * نور على با  الَفاعة اللح 

 قف توسل ببا  بنت عل" * بخضوع وسل إله السمههاء  

 تح  بالعز والقبول وأرخ * با  أوت الحسين با  العالء

 رفعههوا لزين  بنت طه قبة * علياء محكمة البناء مَيههده 

 ريخها * با  الرعا والعدل با  السيده نور القبول يقول ف" تا

وف" عصر هذا التاريخ نقَت القبة والمَهد بنقو  بديعة للغايههة ألبسههتها لوبهها جديههدا 

م ه   1989سههنة    4الموسم ، عههدو    -ربالية .  وأنيرر أرجاء المسجد والمَهد باانوار الكه

 [.864ه  862هه ، و   1410

 

 لند  أسباب: اللنن في و ود السيد  رينب في مصر كالناد  في اللنن ىقى مصر  

 

لم يؤرخ أك ر المؤروين والرحالة من السنة و الَيعة عن ذلههك وسههكور أك ههرهم  (1)

اللهههم بعههدم ووولههها لمصههر لي  طعن ولي  ت ييد ف" نف  الوقت فال يمكن الجههزم مههن و 

هه والكههوهين"  275وأهل البيت عليهم السالم ماوام أقدمهم أورو الخبر وهو العبيدل" عام 

 بالقرن ال ال  للهجرة .
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والسؤال هنا هل يعلم أحد شيئاً من هؤالء أو أورووه عن حضههارة الدولههة الفاطميههة الفتيههة 

فههت مههن التههاريخ وتظنههون أن الت" حكمت اار  لمدة مايقار  ستة قرون سههقطت واوت 

ماسكت عنه الَيعة والسنة هو جل العلم ومبلغه ومنتهاه ووزانة المخطوطار مكدسة بههل 

 وسرق الروم منها الك ير ف" فترة إستعمار العالم اإلسالم".  

وعلههى ذلههك أمههر السههيدة زينهه   عليههها السههالم لههم يبحهه  أو يههتكلم فيههه إال فهه"  (2)

للهجرة لههم  257كما ذكر العبيدل" ف" كتابه العقيلة سنة العصرالطولون" لم الفاطم" فعالً  

 الرحالة الكوهين" ف" كتابه.

مههاذكره الكههوهين" كههان بالعصههر الفههاطم" وهههو عصههر مطعههون فيههه مههن السههنة  (3)

والَيعة االنى عَرية بل ومن العباسيين فجمك هذا الرجل مابين السخطتين ااولى علههى 

ى المصريين واصة  كمهها بينهها وبالتههال" لههم تقبههل أهل بيت النب" من مبغضيهم وال انية عل

روايته ولم يجد أحداً ليمسك بذيله فقطعت وبترر روايتههه فكههم مههن أكذوبههة رواههها كههاذ  

وأمسك بذيلها عَرار بكل جيل حتى تههواترر علههى النههاس ب نههها حقيقههة وكههم مههن حقيقههة 

صههلى هللا عليههه   ولرر واعتبرها الناس من الغرال  وهذه هى غربة الدين الت" قههال فيههها

وآله إن هذا الدين بدأ غريباً وسيعوو غريباً كما بدأ ... الحدي  وأمامك من شدة العبط مههن 

يعتقد ب فضلية كربالء على بيت هللا الحرام ومن العبط أيضاً من قدم أحداً علههى أهههل بيههت 

 النب" عليهم السالم ورلة الوح" الَرعيين وبيناه سالفاً.

ا وقك اهل البيت مك يزيد هل تظههن أنههه يجههروء أحههد حاوئ كحاوئ كربالء وم (4)

من الفقهاء اوالمفسرين أو المؤروين ف" الكالم عن كربالء أو السيدة زين  عليها السههالم 

من تكلم عنه كان يتهم بالتَيك فيقتل وبالتال" ال مجال للقول بهه ن أحههداً لههم يههذكر ذلههك مههن 

 المؤروين .  

 فقد تحذلي أحد الكتا  قالالً ب ن:

]كبار المؤروين لم تُ بت ووول زين  الكبههرق مصههر، ومههنهم: عبههدالرحمن بههن الحكههم ، 

هه الذي ألف عههدة كتهه  فهه" أوبههار مصههر وذكههر 257المعاصر للعبيدل"، والمتوفى سنة  

جملة من الصحابة الههذين وولههوا مصههر، ولههي  فههيهم ذكههر زينهه  الكبههرق ورحلتههها إلههى 

جم للصههحابة والصههحابيار الههذين وولههوا مصر، ومعاصرة، محمد ابن الربيك الجيزي تر

، وله تهه ليف فهه" مههزارار مصههر سههماه أنهه  الزالههرين،   453مصر، وكذا القضاع" ر:

هههه، وهكههذا ابههن أسههعد الجههوان" ) 578وابن جبير ااندلس" ألناء رحلته إلى القاهرة عههام  

[ ...وهذا الكالم يصدق مهها 677(، وله مزارار ااشراف، وابن ميسر المصري:600ر:

لناه إذ أن ابن الحكم كان معاصر اواوههر عهههد انتهههاء قههوة العباسههيين فالدولههة الفاطميههة ق

للهجههرة وفهه" أوالههل القههرن ال الهه  الهجههرق فمههن    298حكمت شمال أفريقيا على عههام   

المؤكد أنههه قههد آلههر السههالمة علههى إلههارة هههذا اامههر ومعلههوم ان العباسههيين قههد قتلههوا مههن 

اامويون حتى تمنى أهل بيت لنب" رجوع العصر ااموي وهذا الهاشميين ب ك ر مما قتله  

 يؤكد ما ذكرناه آنفاً.

قال أحد الباح ين بحنكة منقطعههة النظيههر بهه ن هههذه المنطقههة بالقههاهرة كانههت ميههاه وتسههمى 

ببركة قههارون وبينهها ذلههك مههن قبههل عههن منطقههة مههاحول مسههجد السههيدة زينهه  وقههال فيههها 

 :]جبههل يَههكره سأل أن عن منطقة ج اا  يشااكر :  ننااه :  مأ ينأ  المقريزي وابن تغري بروي  

قبيلة مههن  :جديلة هو يَكر بن جديلة من لخم وهو الذي عليه جامك ابن طولون ويَكر بن
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 :قال ابن عبد الظاهر .قبالل العر  احتطت عند الفتح بهذا الجبل فعرف بجبل يَكر لذلك

ر بإجابههة الههدعاء ومكههان مبههارك مَهههو  وجامك ابن طولولن على جبل يَكر وهههو مكههان

وكان هذا الجبل يَههرف علههى النيههل  إن موسى عليه السالم ناجى ربه عليه بكلمار :وقيل

أعنهه" بركههة الفيههل والبركههة التهه"  ولي  بينه وبين النيل ش"ء وكان يَرف على البركتين

بههل المجههانيي التهه" تجههّر  ق ببركة قارون وعلى هههذا الجبههل كانههت تنصهه  :تعرف اليوم

هههو جبههل بجههوار يَههكر كههان قههديًما يَههرف علههى النيههل مههن  :الكبش .إرسالها إلى ال غور

لما اوتط المسلمون مدينة الفسطاط بعد فتح أر  مصر صار الكبش من جملههة  غربيه لم

فيما بههين  :اسم ل اللة مواعك فالنان منها :الَرف .الكبش :القصوق وسم" وطة الحمراء

واحد فيما بين بركة الحبش وفسطاط مصههر ف مهها الههذي بظههاهر القههاهرة و  القاهرة ومصر

فيمهها بههين الجههامك  :قلعة الجبل وهو مههن جملههة الجبههل المقطههم واآلوههر ف حدهما عليه اآلن

فيَرف غربيه على جهة الخليز الكبير ويصير فيما بههين كههوم الجههارح  الطولونّ" ومصر

صههار مههن جملههة العسههكر وأمهها الَههرف وكان من وطة تجي  لم  ووط الجامك الطولون"ّ 

 :سههند والسههند :وهو يَرف على راشدة وكان يقال للَههرف بالرصد :ال ال  فيعرف اليوم

 [ 167و 1الخطههط  - .معتمد :فالن سند أي :السفح ويقال ما قابلك من الجبل وعال من

الههرة ان . وهذه المنطقة اآلن هى ماحول مسجد السيدة زين  ف" صههورة قههوس نصههف و

النيل كان ف" المواجهة مك أحياء بركههة الفيههل وأبههو الههريش ومنطقههة زيههن العابههدين كلههها 

كانت منههاطي تطههل علههى النيههل حتههى شههارع بورسههعيد اآلن كههان يسههمى بَههارع الخلههيز 

المصري انه كان عبارة عن وليز يلتق" مك ترعة مكان شارع السد البرانهه" اآلن  ومههن 

قة بقناطر السباع وهل القناطر إال مههابين جزالههر و. وهنهها جههاء هنا كانت تسمى هذه المنط

سقم فهم هذا الباح  والذي صور لنا النيل ف" زمان موسى عليه السالم والذي تكلههم عنههه 

المقريزي وأوهم القارئ أن ذلك كان ف" عصر السيدة زين  وهذا تههدلي  إن كههان يههدرك 

 هذا سامحه هللا .

شيخ حسههن الصههفار كالمههاً مهمههاً ل   المرأة العظيمة(   )السيدة زين ور  في ك أب   (  5)

 :مأ يلي  ف" هذا الَ ن البد من أيراوه والتعليي عليه ك

 :  أوالً الرو على من قال بدفنها ف" المدينة المنورة  ] 

]وافك العالّمة السيد محسن اامين العامل" عن هذا الرأي، باعتبار أّن المدينة ه" موطن  

من ال ابت عووتها إلى المدينة، بعد واقعههة كههربالء، فاستصههحاباً نحكههم السيدة زين ، وأّن  

ه:يج  أن يكههون  ب ّن وفاتها وقبرها ف" المدينة المنورة ما لم ي بت العك ، وقههال مهها نصههّ

قبرها ف" المدينة المنورة، فإنه لم ي بت أنّها بعد رجوعها للمدينة ورجت منههها، وإن كههان 

مدينة مجهولين، ويج  أن يكون قبرها بالبقيك، وكم من أهل تاريخ وفاتها ومحّل قبرها بال

اامين: السههد محسههن/   -البيت أم الها من جهل محّل قبره، وتاريخ وفاته، وصوصاً النساء

 [140و 7أعيان الَيعة  

وناقش هذا القول البّحالة الَيخ محمد حسههنين السههابق" بمهها يلهه": نحههن ال ننكههر أن يكههون 

يك، ف" المدينة المنورة، إذ ه" وطنها الكههريم، وبههها قبههور أووتههها، مدفنها الطاهر ف" البق

وشيوخ قومها، وجدّها وأّمها، ولكن بَرط أن يقوم عليه وليل قاطك، أو نٌس تاريخ".اّن 
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قبههور البقيههك ذكرههها المؤّروههون قههديماً وحههدي اً، يههذكرها ابههن النجههار فهه" )تاريخههه(، 

ء ب وبار وار المصطفى( فهه" بهها  مخصههوو والسمهووي ف" تاريخه الحافل )وفاء الوفا

لذكر مههزارار أهههل البيههت والصههحابة، وال نجههد فيههها قبههر العقيلههة زينهه ، ال فهه" القبههور 

المعمورة وال المطموسة.ولكان لمرقدها ذكر ولو ف" القرون ااولى، كما بق" لمن وونههها 

الذين ذهبوا إلى هههذا ف" الرتبة من بن" هاشم، بل ولمن يمّت إليهم بالوالء أيضاً.]على أّن  

القول، إنما مستندهم االستصحا  ااصول"، وهو أّنه لبت أّن العقيلة زين  وولت المدينة 

بعد محنة أويها، ورجوعها من الَام، وكانت بالمدينة ف" قيد الحياة، لم شّككنا هههل ماتههت 

يحصههل   ف" الَام أم الو فاالستصحا  يقول: ااصل عدم موتها بالَام بل بالمدينة، حتههى

لنا ش"ء يزيل هذا الَّك، وي بت لنا باليقين أنّها ماتت بالَام.وهذا الدليل ال غبار عليه فهه" 

نفسه ولكن ال يستدّل بم له ف" القضايا التاريخية، ولو قلنا به ف بت ما أزال هذا الَههّك بمهها 

مجتهههدين رواه ابن طولون الدمَق" من ذهابها إلى الَام وموتها بها وعليه أك ر الفقهاء ال

 مصدر سابي.[ 102)( السابق": محمد حسنين/ مرقد العقيلة زين  و  -ااصوليين

]وف" نف  السياق يقول العالمة الَيخ محمد جواو مغنيههة: »إن ااوههذ باالستصههحا  هنهها 

ال يعتمد على أساس. ان موعههوع االستصههحا  أن نعلههم بوجههوو الَهه"ء، لههم نَههك فهه" 

لمَكوك بالذار، كما لو فر  أن علمنا بدفن الج مههان ارتفاعه. بحي  يكون المعلوم هو ا

الَههريف فهه" المدينههة قطعههاً. لههم شههككنا: هههل نقههل إلههى بلههد آوههر، أو بقهه" حيهه  كههانو 

فنستصح ، ونبقى ما كان على ما كان، التحههاو الموعههوع، أمهها إذا علمنهها بههدوولها إلههى 

الدوول إلههى المدينههة المدينة، لم شككنا ف" محل قبرها، فال يمكن االستصحا  بحال. ان  

ش"ء والقبر ش"ء آور.. والبار الالزم باستصههحا  الملههزوم باطههل. كمهها تقههرر فهه" علههم 

ااصول.لم لو كان قبرها ف" المدينة لعرف واشههتهر. وكههان مههزاراً للمههؤمنين كغيههره مههن 

مههن كتهها    -[90مغنية: محمد جواو/ مك بطلة كربالء و  -قبور الصالحار والصالحين«

 سن الصفار )السيدة زين  المرأة العظيمة([ .سماحة الَيخ ح 

أي أن وفنها بالمدينة المنورة غير مرجوح ل بور وروجها من المدينة بعههد رجوعههها مههن 

كربالء وذلك كما قالت مصاور التاريخ بهه ن مجاعههة وقحههط شههديد نههزل بالمدينههة فرحلههت 

د و جنههده قتلههة منها كما قيل للَام وهذا غير صحيح فههال يمكههن أن ترجههك لمكههان فيههه يزيهه 

اإلمام الحسين عليه السالم وبن" هاشم وهتههك فيههه سههترها وأسههرر فيههه هههى ونسههاء بنهه" 

 هاشم فهل تذه  إلى جواره و!!!.

والعقههل هنهها مههك اوتفههاء ك ههرة النقههل يقههول أنههها مصههر ولههي  أمامنهها إال تصههديي روايههة 

المصههريين  الكوهين" ف" كتابه كما أن إجابة الدعوة هنههاك وهههو معههروف لههدق ك يههر مههن

تدفعهم لعدم تصديي غير ذلك .كما أن لجولهم لمصر كما هو معهوو على أنبياء هللا عليهم 

السالم فعل ذلك إذا نزل بهم فاقة وفعل ذلك يعقو  وااسباط عليهم السالم وكذلك كل من 

 وقك ف" شدة أو عالقة فهل يَذ عنهم ذريتهم من آل بيت محمد عليهم السالم .

 ن مدفنها مابين القاهرة وسورياويقول أيضاً ع 

 

 ثانياً بين القاهر  ودمحع:] 
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]وإذا لم يكن هناك ألر نقل" يتحدّئ عن قبر للسيدة زينهه  الكبههرق فهه" المدينههة المنههورة،  

وال يوجد مقام ظاهر ينس  لها هناك، فإّن اامر لي  كههذلك فيمهها يههرتبط بمصههر والَههام، 

بها أنصار كههّل مههن الههرأيين، كمهها يتعههالى   حي  توجد روايار ونصوو تاريخية، يستدلّ 

ف" سههماء القههاهرة وومَههي مقامههان شههامخان، ينسههبان للسههيدة زينهه ، وتؤّمهمهها جمههاهير 

ة  المؤمنين، ويقصدهما الزالههرون.لكّن المطالعههة الدقيقههة، والبحهه  الموعههوع"، فهه" أولههّ

  إلى الصههّحة الطرفين، يرّجح كفّة االطمئنان، إلى أّن مَهد الراوية ف" ومَي هو ااقر

والواقك.وذلك لتظافر ااولّة ف" كت  المؤروين والرّحالة والّسالحين منههذ القههرون السههابقة 

وإلى اآلن.ولضعف مستند القاللين بسفر السيدة زين  الكبرق إلههى مصههر، وموتههها فيههها، 

ولالحتمال الكبير ف" أن يكون المقام ف" مصههر لزينهه  أوههرق مههن أهههل البيت.وقههد أفههرو 

لماء كتباً ورسالل لتحقيي هذا الموعوع، ومن أبرزهم العالمة المرحههوم الَههيخ بعض الع

ف رسههالة تحههت عنههوان )المرقههد 1398  -هه  1321فر  العمران القطيف" ) هه( والههذي ألههّ

هه( وطبعها ف" النجف ااشرف )العراق( وكانت نتيجة البح  الت" 1377الزينب"( سنة )

قام الزينب" ف" ومَي، وأّنه للسههيدة زينهه  الكبههرق. انتهى إليها ف" رسالته، هو ترجيح الم

ابق"، ويقههك فهه"  والبح  اآلور وااعمي هو للبّحالة الباكستان" الَههيخ محمههد حسههنين السههّ

م(.ونقتههب  منههه 1979هههه 1399صههفحة( وقههد طبههك فهه" بيههرور سههنة )240أك ههر مههن )

ة إلههى مصههر، الفقرار التالية بَ"ء مههن التصههّرف واالوتصههار: إّن رحلههة السههيدة العقيلهه 

وإقامتها  هناك، وتلبيتها لداع" حماها، وحدي  مدفنها بها قضية من أهّم القضههايا التهه" ال 

يفور ذكرها كّل مؤرخ يقظان. وال أقّل من أن يذكره المؤّروون الههذين نَهه وا فهه" مصههر 

ولكنهم بهه جمعهم لههم يَههيروا إليههه أونههى إشههارة.وتتجلّى هههذه الحقيقههة بعههدما نههرق اهتمههام 

ف ّول مدّون لتاريخ مصر فهه"  ين باحاطة ااوبار وعبط الحواوئ المتعلّقة ببالوهم.المصري 

هه( له ف" تاريخ مصر كتهها   257اإلسالم، هو عبدالرحمن بن عبدالحكم المصري المتوفّى ) 

حافل، سّماه »منهز السالك ف" أوبار مصههر والقههرق والممالههك« ذكههر فيههه تههراجم ك يههر مههن  

هههه( 354ه أبو عمرو محمههد بههن يوسههف الكنههدي المتههوفّى )وتبعالصحابة مّمن وول مصر. 

وله عدة ت ليفار ف" تاريخ مصر.لم برع ف" تههدوين أوبههار مصههر، واإلحاطههة بحواولههها، 

هه(.لم تاله ف" هذا 387أبو محمد حسن بن إبراهيم ابن ذوالق اللي " المصري، المتوفى )

سههبح" المتههوفّى سههنة الموعههوع عههّز الملههك محمههد بههن عبههدهللا بههن أحمههد الحرانهه" الم

افع" 420) ك القاعهه" أبههو عبههدهللا محمههد بههن سههالمة القضههاع" الَههّ هه(.لم المؤّرخ المتتبههّ

ف فهه" 453المتوفّى ) ه علههى عههبط الحههواوئ التاريخيههة فقههط، بههل ألههّ هه( ولم يقصههر همههّ

المزارار المقصووة للزيارة والتبرك، الت" تَههدّ إليههها الرحههال، ولههه فهه" هههذا الموعههوع 

  الزالههرين( تههرجم فيههه للسههيدة نفيسههة، وعههّين مههدفنها، ولههي  فيههه لقبههر زينهه  كتا  )أُن 

الكبرق عين وال ألر.لم اعطف إلى المقريزي والسههيوط" والقلقَههندي وغيههرهم، لههم نجههد 

 أحداً من هؤالء أّنه ذكر ووول السيدة زين  الكبرق ف" مصر ومدفنها بها[ .  

َههيخ الصههفار ذكههر اهتمههام المصههريين وهنهها الههرو علههى ذلههك الباكسههتان" الههذي مدحههه ال

باانسا  وهذا باطل فال يهتم أحد بذلك لمعرفة كههل مصههري نسههبه كمهها ذكههر المؤروههون 

ذلك وأوروناه ف" فصول سابقة والمهتم بهذا العلم يمكن سؤالهم كم كتا  نس  وههر  مههن 

 مصر وكم من العراق وبالتال" سيتبين وفة هذا القول وعدم إتزانه .   
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الَيخ حسن الصفار: ولم يذكر أحد من هههؤالء أّن العقيلههة زينهه  الكبههرق بنههت ] لم يقول  

ة  أمير المؤمنين مدفونة ف" مصر إّن كبههار المههؤّروين المّطلعههين علههى تههاريخ مصههر بدقههّ

وتحقيي، لم يصّح لديهم ووول أّي ولد امير المؤمنين لصلبه ف" مصر. قههال الحههاف  أبههو 

ولد لصههلبه فهه"   -أي لعل"    -لم يمت له  -هه(:  576)  طاهر أحمد بن محمد السلف" المتوفى

مصر.وقال الحههاف  المههؤرخ أبههو محمههد حسههن بههن إبههراهيم بههن زوالق اللي هه" المصههري 

هه(: أول من وول مصر من ولد عل" سكينة بنت عل" بن الحسين.وبه قال 387المتوفّى )

د من أوالو عل" السخاوي.وف" لف  آور للسخاوي: إن المنقول عن السلف: أّنه لم يمت أح 

لصلبه ف" مصر.فكيف من المعقههول أن تههدول العقيلههة زينهه  مصههر، وتقههيم هنههاك زهههاء 

ة ومسههمك، وال يعههرف أمرههها أحههد مههن  السههنة، لههم تقبههر علههى مههرأق مههن المحاشههد الجمههّ

الين،  المؤروين الذين عهدهم قري  بتلك الحاولة المهّمة.كما وول مصههر جملههة مههن الرحههّ

وابن شاهين، وذكروا ما شاهدوا من القبور المعروفة المقصههووة كابن جبير وابن بطوطة  

للزيارة ف" عهدهم، ولكن ال تجد أحداً منهم يذكر قبر السيدة زينهه  الكبههرق فهه" مصههر... 

هه(  [ 369/محرم/14اللهم إالّ الرّحالة الكوهين" الفاس" ااندلس" الذي وول القاهرة ف" )

الكوهين" ذكر ذلك فلم ال يصههدقه وقههد فصههل ذلههك . وهنا الَيخ الصفار يذكر أن الرحالة  

اامر  ومعلههوم أنههك مههن تحليههل الوعههك العههام للتههاريخ يمكههن أن تخههر  بنتههالز مههن بههين 

]لحفظههه اآللههار وأصههحا  الحههدي  ونقلههه   285و  2السطور يقول المقريزي وططههه  

 ااوبار ما أن طولك وقف منه على المسطور وعلم منه ما هو غير المَهور[ .

 

جابة القطعية هنا انه غير مولي عنده وبالتههال" فليقههل ماشههاء فلههن يصههدقه اسههبا  هللا اإل

 أعلم بها .

 

 :  ثم يقول الحيخ في كتاب  ىن  النقماء اللين ر حوا و ودها بالحام

 

]باإلعافة إلى مهها سههبي فههإن عههدواً كبيههراً مههن العلمههاء المحققههين، والفقهههاء المجتهههدين،  

 : ة زين  الكبرق هو ف" الَام حي  مقامها المعروف ومنهميرجحون أن م وق السيد

 الَيخ حسن اليزوي الحالري ف" كتابه )أنوار الَهاوة(.

 الميرزا حسن وان المراغ" ف" كتابه )الخيرار الحسان(.

 السيد جعفر بحر العلوم ف" كتابه )تاريخ آوا  اللغة العربية(.

 الحرمين(. السيد حسن الصدر الكاظم" ف" كتابه )نزهة أهل

 الَيخ محمد حرز الدين النجف" ف" كتابه )معارف الرجال(.

 السيد عبدالحسين شرف الدين الموسوي ف" كتابه )عقيلة الوح"(.

 الَيخ هاشم الخراسان" ف" كتابه )منتخ  التواريخ(.

 السيد عبدالجواو كليدار ف" كتابه )تاريخ كربالء(.

 ه )عقالد اإلمامية(.السيد إبراهيم الموسوي الزنجان" ف" كتاب 

 السيد جواو شبر ف" كتابه )أو  الطف(.
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 .(1)السيد أحمد الفهري ف" كتابه )مراقد أهل البيت ف" الَام(

 .(2)السيد عل" آل مك" العامل" ف" بح ه )زين  الكبرق من المهد إلى اللحد(

عالمههة المرجك الدين" المعاصر السيد محمد الحسين" الَيرازي ف" كتابه )السههيدة زينهه   

 غير معلمة([.

 والرد هنا :

وهذه ااقوال جميعههاً عههربها المههدالن" فهه" كتابههه الههذي قههال فيههه أنههها زينهه  بنههت (  1)

 الحسين والت" تزوجها عبد الملك ابن مروان.

 

( تحدئ المؤلفون من رحالة وجغرافيين ومؤروين... عن مقههام السههيدة زينهه  الكبههرق 2)

 1217  -  1145ن أولئههك المههؤلفين ابههن جبيههر  ف" عاحية ومَي وغوطتها الَههرقية. ومهه 

وويههر الههدين زركلهه"  1228 - 1178ويههاقور الحمههوي  1378 - 1304وابههن بطوطههة 

 ومحمد كروعل" ووصف" زكريا... وغيرهم.

هه. فهه" رحلتههه المَهههورة عههن مقههام السههيدة زينهه  الكبههرق  725تحدئ ابن بطوطة عام 

، وعلى فرسخ منها. مَهههد ا لسههيدة أم كل ههوم ابنههة اإلمههام علهه" بههن أبهه" قالالً: وبقر  البلدف

طال  يقال لها زين  الصغرق وأم كل وم كنية أوقعه عليها النبهه" )صههلى هللا عليههه وآلههه( 

لَبهها بابنته أم كل وم، ومَهدها ف" قرية فهه" جنههوب" البلههد تعههرف براويههة، علههى مقههدار 

باسههم قبههر السههت أم فرسخ. وعليه مسجد كبير، وله أوقاف... وأهل هذه الجهار يعرفونههه 

كل وم مَيراً إليه، وتبركنا برؤيتهوقال م له الرحالة ابههن حبيههر  وتحههدئ يههاقور الحمههوي 

ف" )معجم البلدان( عن قرية )راوية( قالالً عنها: قريههة مههن غوطههة ومَههي، وبههها قبههر أم 

كل وم، وقبر مدرك بن زياو الفزاري صحاب" وفن بها... حدلنا المتولون على هذا المَهههد 

 ن المدفونة هنهها ههه" السههيدة أم كل ههوم الكبههرق زينهه  بنههت اإلمههام علهه" بههن أبهه" طالهه  ب 

)رع" هللا عنه(، أوت اإلمام الحسن واإلمام الحسههين، وأمهههم السههيدة فاطمههة الزهههراء . 

وهنا الوعاة بالقول ب ن المدفونة بدمَي هى السيدة زينهه  بههل هههى السههيدة أم كل ههوم بنههت 

 هل بيت النب" جميعاً.عل" سالم هللا عليها وهلى 

 

 يقول ارستاذ حسن قاسم القول الفصل في هلا ارمر ب تاب  السيد  رينب ىقيبا الس م:

 

]تعتبر عقيلة بن" هاشم السيدة زين  بنت اإلمام عل" بن أب" طال  )عليه السالم(، بطلههة  

وتيههت مههن كربالء م ال المرأة المسلمة الت" استوعبت اإلسالم وسعت ف" سبيله بكل مهها أُ 

يجههة مدرسههة اإلمههام علهه" )عليههه  حول وطول، وبكل صالبة وصموو، فال غرو فههه" وّرف

السالم(.ُولدر السيدة زين  ف" المدينههة المنههورة فهه" الخههام  مههن جمههاوق ااولههى السههنة 

الساوسة للهجرة وبها تََرب ت ف" حجر النبوة ومهبط الوح" والتحقت بركهه  أويههها اإلمههام 

للهجههرة، وبعههد حاولههة كههربالء الرهيبههة كانههت   61( ف" محههرم عههام  الحسين )عليه السالم

السيدة زين  تواصل البكاء والنوح علههى شهههيد كههربالء فهه" وارههها بالمدينههة، ممهها أوههاف 
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الحكام اامويين وجووها ف" المدينة فقرروا إبعاوها إلى مصر، وكانههت بههها حتههى توفيههت 

لة ما َوَصلَُت إليه مههن التحقيههي للهجرة، هذه ه" حصي   62ف" الرابك عَر من رج  عام  

حول مرقدها وسب  قدومها إلههى القههاهرة وتوعههيح ذلههك يقتضهه" اسههتعرا  النصههوو 

 التاريخية الموجووة اليوم.

هههه، فهه" كتهها  )اإلرشههاو( 313قال الَيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد المتوف" سنة  

وزينهه  الصههغرق أم كل ههوم ف" بنار اإلمام عل" )عليه السالم( ما نصه: )زين  الكبههرق  

 -مههك أوريههار  -وأمهما فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسههلم وزينهه  أوههرق 

 امهار شتى(... انتهى.

وعليه كان لإلمام عل" )عليه السالم( لالئ بنار كل منهّن تسههمى زينهه ، وكههذلك صههرح 

يههه السههالم( لههالئ هه أن له )عل277شيخ الَرف يحيى بن الحسين العبيدل" المتوفى سنة  

بنههار كههل تسههمى زينهه  ووصههفهن بههالكبرق والوسههطى والصههغرق، والكههالم هنهها فهه" 

وصوو تربة الكبرق الت" ه" شقيقة الحسين من أمه وأبيه والمعروفههة ببطلههة كههربالء، 

والظاهر أن تربتها ف" القاهرة بناء على ما أوروه النسابة العبيههدل" المههذكور، وهههو شههيخ 

يى بن الحسن العقيق" ابن جعفر الحجههة ابههن عبههد هللا بههن ااعههر  الَرف أبو الحسين يح 

هه. وهو أول من صنف مههن الطههالبين ولههي  بوسههك أي 277والمتوفى    214المولوو عام  

باح  االستغناء عن النصوو والروايار الت" أوروها العبيههدل" فهه" هههذا البهها  إذ لههي  

لههم ااوههذ ب ولقههها وهههذا العبيههدل"   التاريخ إال استنباطاً من النصوو المروية واسههتيعابها

 يعتبر أقدم وأتقن النسابة وواصة ف" هذا الموعوع.

وكتابه يسمى   )أوبار الزينبار( جمك زين  وذكره شيخنا العالمة الطهرانهه" أعلههى هللا 

نط قلمه الَريف، فإنههه  مقامه، باسم أوبار الزينبيار بالنسبة إلى زين  والظاهر أنه سهٌو مف

 لنسبة فيها وأن الصحيح ف" النسبة هو الزينبار جمك زين .ال وجه لياء ا

هه وحدلن" نسابة العصر ففيه أهههل 1333وقال ) ره( ف" )الذريعة(: إنه طبك بمصر عام  

البيت السيد شها  الدين المرعَ" النجف" النههازل بقههم، أنههه رأق نسههخة مههن هههذا الكتهها  

خزانة الغروية ف" النجف ووصفها ملحقة بنسخة من كتا  )التبيان( للَيخ الطوس" ف" ال

 وام فضله ب نها نسخة قديمة.

قال الجالل" : بالرغم من السع" البليغ للوقوف على تلك النسخة ما أمكنن" ذلك ولكن من 

حسن التوفيي أن ااستاذ السيد قاسم المصري كان قد ع ر على نسخة قديمههة مههن الكتهها  

وير الجزاء، وقال: إن ااصههل عنههده كههان   هه فجزاه هللا 1333ونَره ف" القاهرة ف" عام  

هه وإن كاتبها الحا  محمد البلتاج" الطالف" المجاور بالحرم الَريف النبوي 676بتاريخ  

هههه مخطههوط بخههط السههيد محمههد الحسههين" الواسههط" 483وأنه نقلههه عههن ااصههل بتههاريخ  

مانيههة ااصههل المتههوطن بحيههدر آبههاو وعلههى هههذه الطبعههة اعتمههاوي، وقههد أورو العبيههدل" ل 

 أحاوي  ف" ترجمة السيدة زين  أكتف" بحدي ين منها:

بالسند المرفوع إلى رقية بنت عقبة بن نافك الفهري قالت: كنت فيمن استقبل زين  بنت   -

عل" لما قدمت مصر لمصيبة، فتقدم إليههها مسههلمة بههن والههد وعبههد هللا بههن الحههارئ وأبههو 

الت: )هذا ما وعد الرحمن وصدق عمرة فعّزاها مسلمة وبكى فبكت وبكى الحاعرون وق

المرسلون(، لم احتملها إلى واره بالحمراء ف قامت به أحد عَر شهراً وومسة عَر يومههاً 



 265 

وتوفيت وشهدر جنازتها وصلّى عليها مسلمة بن مخلههد فهه" جمههك بالجههامك ورجعههوا بههها 

 فدفنوها بالحمراء بمخدعها من الدار بوصيتها.

عابههد مصههر ونزيلههها قههال: حههدلن" إسههماعيل بههن حدلن" إسماعيل بههن محمههد البصههري    -

محمد، قال: أوبرن" الَريف أبو عبد هللا القرش" قههال سههمعت هنههد تقههول: توفيههت زينهه  

هههه بههالحمراء 62بنت عل" عَية يوم ااحد لخمسههة عَههر يومههاً مضههت مههن رجهه  سههنة  

القصوق حي  بساتين عبد هللا بن عبد الرحمن بههن عههوف الزهههري. انتهههى كالمههه، رفههك 

قامه.ولغر  تعيين موقعة الدار هههذه نتههرك الكههالم ل سههتاذ المصههري حسههن قاسههم فهه" م

فقد قال ما نصه:)المنطقة الت" يقك بها المَهههد الزينبهه"   67كتابه )السيدة زين ( الصفحة  

لههم مهها   -اآلن ه" إحدق الحمراوار ال الئ الت" عرفت ف" صههدر اإلسههالم إلههى أن قههال:  

إلى أن افتتح المسلمون أر  مصر وابتنههى بههها عمههرو برحت هذه المنطقة تعرف كذلك  

هههه بنههى عبههد 69بن العاو فسطاطه وبعد مض" سبعة أعوام على وفاة السيدة أعن" فهه"  

العزيز بن مروان بطرف من هذه المنطقة قنطرته الت" أُزيلت وعو  عنها قنطرة السههد 

 وبها عرفت المنطقة، لم عرفت بخط قناطر السباع(، انتهى.

 حياتها:لمحة عن  

للهجرة وسارر مك أبهه" الَهههداء الحسههين إلههى مكههة لههم إلههى كههربالء   1/6/ 5ولدر ف"  

عاماً.وكههان زوجههها 57م وعمرههها 683  -هههه  62وتوفيت ف" الرابك عَر من رج  سههنة  

عبد هللا بن جعفر الطيار من الصحابة ااويار وكان قد ولد ف" أر  الحبَة أيام الهجههرة 

أول مولوو بها ف" اإلسالم، روق عههن النبهه" )صههلى هللا عليههه   ااولى للمسلمين إليها وهو 

للهجههرة،  80وآله( وعن أمه أسماء بنت عمي  وعّمه عل" بن أب" طال  وتوف" ف" عههام 

 ووفن بالبقيك، ومن أوالوها محمد ااكبر قتل بصفين، وعون قتل بكربالء.

الههذي توفيههت فيههه أجمههك  قال ااستاذ قاسم: )لم بعد مرور عام على وفاتها وف" نف  اليوم

أهل مصر قاطبة وفههيهم الفقههراء والقههراء وغيههر ذلههك وأقههاموا لههها موسههماً عظيمههاً برسههم 

الذكرق على ما جرر به العاوة، ومن ذلك الحين لم ينقطك هذا الموسم إلى وقتنا هههذا مههن 

لزينبهه" يوم وفاتها إلى اآلن وإلى ما شاء هللا وهذا الموسم المذكور و المعبر عنه بالمولههد ا

الذي يبتدأ من أول شهر رج  من كل سههنة وينتههه" ليلههة النصههف منههه وههه" ليلههة الختههام 

وتحي" هذه الليال" بتالوة آي القرآن الكههريم، وااذكههار الَههرعية ويكههون لههذلك مهرجههان 

اس  عظيم ويفد الناس من كّل فز عميي إلى زيارة عريحها الَريف، ولههذلك يقصههدها النههّ

ا ف" يوم ااحد وه" عاوة قديمة ورلها الخلف من السلف، وااصل بالزيارة بك رة ال سيم

 ف" ذلك أن أفضل ما يزار فيه الول" من اايام هو اليوم الذي توف" فيه(، انتهى.

 وقد استوفى البح  حول المرقد بما ال يستغنى عنه الباح  المنصف.

 شبهة وحل:  

حيهه  اسههتظهر إلههى أن  271و 13قد توهم السيد اامين )ره( ف" كتابه )أعيان الَيعة( 

صاحبه القبر المطهر ف" القاهرة ه" زين  بنت يحيههى المتههو  ابههن الحسههن اانههوار ابههن 

الحسن السبط ابن عل" بن أب" طال  )عليههه السههالم( اسههتناواً إلههى مهها جههاء فهه" )الطههراز 

من أنها صههاحبة القبههر المَهههور   69المذه ( لميرزا عباس قل" وان طبك بمبئ" صفحة  

 عروف بالسيدة زين  وقال السيد اامين ما نصه:الم
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)وهذا المَهد مزار عظيم مَيد البناء بناؤه ف" غاية اإلتقان فسيح اارجاء وولته وزرتههه 

هه ويعرف بمَهههد السههيدة زينهه ، وأهههل 1340ف" سفري إلى الحجاز بطريي مصر عام 

تقههدون أن صههاحبة مصر يتوافدون لزيارته زرافار ووحداناً وتلقى فيههه الههدروس وهههم يع

القبر زين  بنت عل" بن أب" طال ، حتى إن" رأيههت كتابههاً مطبوعههاً فهه" مصههر ال أتههذك ر 

اآلن اسمه وال اسم مؤلفه وفيه أن صاحبة هذا المَهد ه" زين  بنت عل" بن أب" طال ، 

 لم يتساءل أنها كيف جاءر إلى مصر ولم يذكر ذلك أحدو

أو جههاءر بطريههي غيههر مهه لوف وال معههروف أو ويجي  ب نه يمكن أن تكون نقلت ج تههها  

 نحواً من ذلك فت مل وأعج (، انتهى.

فإنه مجرو توهم، فإنه رحمه هللا مك جاللة قدره لم يقف على رسالة العبيههدل" وكههان غيههر 

عالم بها وال بوجووههها وإال لمهها كههان يكتفهه" بههذكر كتهها  ال يتههذكر اسههمه وال اسههم مؤلفههه 

ابة المعتمد ف" هذا البا ، فإن العبيدل" الذي ذكر زينهه  ويعر  عن كتا  العبيدل" النس

الكبرق كما تقدم كذلك أيضاً ذكر ف" كتابه المذكور )أوبار الزينبههار( زينهه  بنههت يحيههى 

 المتّو  المذكور وإليك نس كالمه:

)زين  بنت يحيى بن الحسن بن زيههد بههن الحسههن بههن علهه" بههن أبهه" طالهه  أمههها أم ولههد، 

ن عن محمد بن يحيههى الع مههان"، قههال: كنههت بمصههر حههين قههدمت حدلن" أبو جعفر الحسي 

زين  بنت يحيى مك عمتها نفيسههة بنههت الحسههن قههال، وسهه لتها كههم لههك فهه" ودمههة عمتههك 

نفيسةو قالت: أربعين سنة، ماتت زين  بنت يحيى بمصر وال عق  لها(، انتهى.وأما عههن 

 موعك قبرها فيقول ااستاذ قاسم المصري:

" مقام الَافع" مَهورة بالسيدة زين  بنههت يحيههى المتههو  أوههت )وف" قرافة قريش شرق

السيدة نفيسة بنت السيد حسن المدن" أمير المدينة ف" والفة أب" جعفر المنصههور، وولههت 

 هه كما ذكره العبيدل"(، انتهى.193مصر  

 وهم آور:

وام  وم ل هذا الوهم ما حصل لنسابة النجف اليوم السيد الجليل السيد عبههد الههرزاق كمونههة

فضله فاحتمل أن صاح  القبر ه" زين  بنت أحمد بن محمد بههن عبههد هللا بههن جعفههر بههن 

 محمد المعروف بابن الحنفية ابن أمير المؤمنين عل" بن أب" طال  )عليه السالم(.

 (.241قال: )فنسبتها إلى عل" بن أب" طال  بوسالط( قاله ف" )مَاهد العترة صفحة  

ا تقدم، فإن العبيدل" ذكر هذه أيضاً قالالً: )زين  بنت أحمههد والسب  ف" هذا الوهم أيضاً م

بن محمد بن عبد هللا بن جعفر بن محمد الحنفية بن عل" بن أب" طال ، ذكر لنا جعفر بههن 

مالتين وإلنهه" عَههرة، أو  212الحسن أن ها وولت مصر ه" وأخ لها يدعى محمد ف" سنة 

 قال ولاللة عَرة(، انتهى.

 لمصري )حسن قاسم( موعك قبرها قالالً:وقد ذكر ااستاذ ا

) وار  با  النصر ويعرف بمعبد السيدة زين  وه" بنت أحمد بن محمد بن عبد هللا بههن 

جعفر بن محمد الحنفية بن عل" بن أب" طال  ذكر العبيدل" أنها قدمت مصر وعرف عن 

 مَهدها المقريزي ف" الخطط(، انتهى.

غير زين  الكبههرق وأنهههن جميعههاً نههزلن مصههر وإن   )وبالجملة( الزينبان المذكورتان هما

موعك تربة الزينبين المذكورين معروفة وال توهم أو اشتباه أو التباس ف" تههربتهن وإنمهها 

ذه  كل من العلمين اامين وكمونة بالرغم من رسوخ قدميهما إلى المههذه  بسههب  عههدم 
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هذا البا  وإنما العصمة   اطالعهما على رسالة العبيدل" الت" تعتبر أقدم مصدر معتمد ف"

 اهلها[.

السيدةزين  وهل وفنت فى مصرو ل ستاذ حسن قاسم صاح  كتا  المزارار المصرية  

: 

 مايل" :    2009, 20 كت  ااستاذ  على محموو محمد على ف" الجمعة فبراير

 1351  \شعبان  \19] هذا المقال ع رر عليه فى مجلة اإلسالم والصاورة فى يوم السبت  

لكاتبها جدق ااستاذ النسابة حسن قاسم صاح  كتا  المزارار   1932\12\17افي  المو 

قرأر تحت هذا العنوان فى   -المصربة واآللار اإلسالمية وأوبار الزينبيار وهذا نصها :  

من مجلة اإلسالم ما أجا  به فضيلة مفتى الديار المصرية الَيخ محمد بخيت    -40العدو  

الس على  روا  سابقا  توفيي  المطيعى  أفندق  محمد  حضرة  من  فضيلته  إلى  المرفوع  ؤال 

الموظف بوزارة الداولية المتضمن إقامة الدليل التاريخى الذق ي بت وجوو ج مان السيدة  

زين  بنت اإلمام على بن أبى طال  رعى هللا تعالى عنه بنت سيدتنا الزهراء رعى هللا  

فضيل  ) فنفى   (  ، المعروف  المَهد  هذا  فى  عنها  التى  تعالى  ااولة  من  له  ظهر  بما  ته 

الكريمة إلى مصر ووفاتها بهذا المكان واستنتز بما وقف عليه   أستدل بها ووول السيدة 

من   رجالى  وكان  مقاله  فى  ذكرها  التى  إال  فيه  يكن  لم  المَهور  الزينبى  المسجد  أن 

اجك  فضيلتته أن يعير هذه المس لة جزءا من االعتمام فيكلف من يتصدق للبح  فى المر

التاريخية وأال يكتف بهؤالء ااقلية قبل أن يجزم بما أجا  به ) ولما ( كنت ممن يعنى  

بالبح  عن م ل هذه اامور آلرر أن أنقل على صفحار ) اإلسالم ( شذرة يسيرة من  

أبحالى التى توصلت إليها والتى استقيتها من مرويار وقمت بالتحليل عليها بعد وراسة  

تاذ على باشا مبارك ذكر فى وططه أنه لم يقف على أول من أنَ  هذا  إن ااس  -1وافية .  

المسجد الزينبى قبل القرن العاشر الهجرق وأنه نقل عن الرحالة ابن حجر ما زاره من  

ذكر   .لم  على  بن  الحسين  بن  يحيى  اإلمام  بنت  لزين   مَهد  جملتها  من  التى  المَاهد 

الهما جزم باستقرار السيدة زين  فى المدينة  فضيلته أن االمامين : الطبرق وأبن االير ك

أوال : كالم محمد الكوهن الفاسى : ) جاء فى رحلة الفقيه   -.. فمنعا لهذا اإليهام أقول :  

ااوي  الرحالة : أبو عبد هللا محمد الفاسى التى عملها فى أواور القرن الرابك الهجرق  

فة يومئذ أبو النصر نزار بن المعز  هه والخلي   365المحرم سنة    \14أنه وول القاهرة فى  

لدين هللا أبى تميم الفاطمى فزار جملة من المَاهد من بينها هذا المَهد وذكر ما عاينه  

على ما قبل لنا    -ولت مَهد زين  بنت على    -من الصفة التى كانت عليها وقتئذ فقال :  

الم الخليز  على  يَرف  البحرق  فى طرفها  وهو  كبيير  وار  واول  فنزلنا  فوجدناه  صرق 

إليه بدر  وعاينا الضريح فوجدنا عليه ) وربوزا ( يعنى ) واربرزين ( قيل لنا إنه من  

وَ  القمارق فاسبعدنا ذلك ، لكن سممنا منه رالحة طيبة ، ورأينا ب على الضريح قبة  

بناء من الجس ورأينا صى صدر الحجرة لاللة محاري  أطولها الذق فى الوسط وعلى  

اية فى االتقان ويعلو با  الحجرة ) زليخة قرأنا فيها بعد البسملة ( و)  ذلك كله نقو  غ

أمير   تميم  أبو  ووليه  هللا  عبد  به  أمر  ما  هذا   ) أحدا  هللا  مك  تدعو  فال  هلل  المساجد  أن 

وأبناله   الطاهرين  آباله  وعلى  عليه  تعالى  هللا  صلوار  باهلل  العزيز  اإلمام  المؤمنين 
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ا هذا  بعمارة  أمر   . :  المكرمين  البتول  الزهراء  بنت  الطاهرة  السيدة  مقام  على  لمَهد 

الطاهرين   آباله  وعلى  عليه  تعالى  هللا  صلوار  طال   أبى  بن  على  اإلمام  بنت  زين  

. المكرمين  إذن    ---وأبناله   ( بالمدينة  بك  عارف  مكتبة  محفوظار  من  الرحلة  وهذا 

 -- ن القرن ال انىفالضريح موجوو معروف من قبل القرن الرابك قبل الفاطمين بل م

ذكر السخاوق فى كتابه ) أوقاف مصر ( أن الحاكم ب مر هللا أوقف  --كالم السخاوق :   

  ) ك صفيح   ( وعياع  قرق  عدة  أورق  ومَاهد  زين   السيدة  مَهد  المَهد  هذا  على 

  . وغيرها   ) :   ---و)صول  طولون  وابن  عساكر  وابن  والطبرق  االير  ابن  -----لال ا 

ر لما ذكر محنة الحسين التى شاركته فيها أوته زين  لم يتعرعا لذكر  الطبرق وابن االي 

وفاتها ، وإال فكانا ذكرا ما عرفناه عن ذلك والمؤروون الذينتعرعوا لذكر تلك تضاربت  

بعد   مصر  وولت  أنها  ذكروا  منهم  وقليل   ، الباح   تفيد  بنتيجة  يخرجوا  فلم   ، أقوالهم 

 ووفنت بها .  مصرع أويها بيسير من الزمن بها اشهرا

ومن هؤالء الذين قالوا بدوولها مصر الحاف  بن عساكر الدمَقى مؤرخ القرن الساوس  

ابن   والمؤرخ  بدمَي  الخالدية  بالمكتبة  المحفوظ  الكبير  تاريخه  فى  ذلك  : ذكر  الهجرق 

  ( طالون الدمَقى فى رسالة مستقلة ) غذن فالقبر كان معروفا قبل القرن الساوس

) فى كتا  اانسا  كبحر اانسا  للَريف اازورقانى    -اازورقانى :   رابعا : الَريف 

الهجرق   ال امن  القرن  الهجرق ، وابن عنبه الحسنى من علماء  السابك  القرن  من علماء 

ومن تقدمهم من علماء النس  لم يذكروا أن ليحى بن زيد الَهيد عقبا ، لقتله لما ور   

بن بَار ( وإلى ورسان وكان من أمره أن قتل  بعد قتل أبيه ) بالجوزجان ( على نصر  

لاللة آالف رجل فقتلون فى سنة    3000بيد مسلم بن أحون الذق بع ه نصر المذكور فى  

عاما ، وانظر كتا  الفرق للبغداوق والمعارف البن فتيبة )    18هه وله من العمر    125

 . (  إذن فزين  هذه ليست ابنته وبينه وبينها زمن طويل

فما ذكر فى رحلة ابن جبير ونقله صاح  الخطط وصححه فضيلتة ااستاذ    -وامسا :  

  ( يحى  بنت  زين   هى  جبير  ابن  مَهدها  زار  التى  زين   أن  إذ  واعح  وط   كالهما 

المتو  ( يحييى بن الحسن الم نى بن زيد بن الحسن السبط بن على بن أبى طال  وولت  

العلوق أمير المؤمنين فى أواسط    هه مك عمتها نفيسة بنت الحسن اانور  193مصر سنة  

فى   الَافعى ال  القرافة شرقى  فى  جبير  ابن  الذق زاره  الهجرق ومَهدها  ال انى  القرن 

هذه المنطقة الواقك بها المَهد الزينبى ) أنظر رحلة ابن جبير المخطوطة ( وهذا المَهد  

القاسم بنت  فاطمة   (  : العيناء  بمَهد  اآلن  المَهور  وهو  بالقرافة  محمد    معروف  بن 

الم مون بن جعفر الصاوق ( لدفنها به هى ااورق ) زين  بنت يحى المتو  ( وكان إلى  

وهى    ) المتو   يحى  بنت  زين    ( السيدة  بمَهد  ويعرف  الهجرق  ال انى  القرن  أواور 

وأبوها وجمك من أقاربها وولوا مصر وماتوا بها ولهم مَاهد معروفة وقد ورو ذكر هذا  

الم بن  فى ك ير من كت   الدين  لموفي  الزوار  قاسم ) كمرشد (  المصرية لحسن  زارار 

السالر   والكواك   للسخاوق  االحبا   وتحفة  طلحة  أبى  البن  السيارة  والكواك   ع مان 

  . المصرية  المزارار  فى  مؤلف  آور  هو  والذق  :  ----للسكرق  للعبدلى  الفصل  القول 
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ديدة رسالة استنسخها من  الذق قضى على هذا الخالف فيه جمهرة المؤروين من قرون ع

بن عون هللا    ) الحجة   ( بن جعفر  يحى  بن  الحسن  للعبدلى  أحد اصدقالى  بواسطة  حل  

أبى طال   بن  بن على  الحسين  بن  العابدين  بن على زين  الحسين ااصغر  بن  ااعر  

سنة   سنة    124المولوو  بمكة  والمتوفى  عاصم  ابن  بقصر   ) الحجاز   ( ب ر   بالعقيي 

مؤلفها المذكور ) أوبار الزينبيار ( ذكر فيها كل من سميت زين  من  هه أسماها    277

آل البيت وغيرهم ، فترجم لزين  هذه الكبرق وأوتها الوسطى والصغرق وذكر فيها فى  

وبين   بينها  فتنة  لارر  للمدينة  لم  للَام  سيرر  أن  بعد  أنها  الكبرق  زين   ترجمة  آور 

من   المدينة  والى   ) ااشدق   ( سعيد  بن  من  عمرو  بنقلها  يزيد  امر  ماستصدر  يزيد  قبل 

المدينة فنقلت منها الى مصر فدولتها على مسلمة بن مخلد اانصارق وكان ووولها فى  

( شهر وتوفيت يوم ااحدمساء اربعة عَر يوما  11هه ف قامت بها )  61أول شعبان سنة  

بسات  حي   القصوق  الحمراء  له  يقال  بموعك  المذكورة  السنة  من  رج   من  ين  مضت 

( ال انى  1الزهرق  القرن  قبل  من  معروف  المَهد  فهذا  وإذن  ذكره    -(  ما  هذا محصل 

العبيدلى النسابة من القرن ال ال  فى ترجمتة السيدة زين  الكبرق بنت على ، إذن بقى  

--علينا أن نتعرف ما هى هذه الخطة الحمراء القصوق التى ذكر أنها وفنت بها فنقول :  

: القصوق  أغنانا من مؤتة  إ  ---الحمراء  ما  لنا  بتعريفها وبسط  لنا  تكفل  قد  المقريزق  ن 

--البح  ف ذا هى هذه المنطقة الواقك بها الضريح الزينبى اآلن ولي  بعد هذا البيان بيان 

وصفوة القول : إنى لما ع رر على هذه الرسالة المذكورة التى تعد الحجر ااساسى    --

مم أفواه المتعنتين من معاصر ينا أورجتها فى  الذق قضى لنا على هذا الخالف والذق ك 

عمن رسالة اشتغل بوععها اآلن ألبت فيها من مرويار مولقة بصحة ووول هذه السيدة 

  . الكريمة إلى مصر وموتها بها ووفنها بهذا المكان 

يهذا التحقيي العلمى التاريخى المولي ال يكون هناك وجه    --هكذا انقطك الَك باليقين :  

اإل الطاهرة  على  السيدة  ج مان  رفار  وجوو  فى  واالستَكال  والتَكيك  للحاجة  طالق 

زين  بنت على بمرقدها المعروف بالقاهرة وما هو اال الغل والفتنة والحقد المرير على  

أهل البيت أحياء وموتى باسم التوحيد المفترق عليه وباسم السنة المظلومة واامر يومئذ  

 . هلل

ن هذه اامة كل هذه الحر  المستمرة وهنامن ظن أن السيدة بعد ذلك هل تستحي مصر م

زين  بهذا المكان إلى جوار يزيد فال أظنه يعقل إنما هى كما قال ابن جبير وابههن بطوطههة 

السيدة أم كل وم عليها السالم ومن أراو الت كد في ر إليها ليعلم بركتها وإجابة الدعاء هنههاك 

 وهذا مَهورعند المصريين ومعروف .

 

 :  رأس الحسين )ىقي  الس م( (ب)

 

 من تاريخ المَهد:

 

( ذهبت طالفههة إلههى أن يزيههد 134]قال الَبلنج" )رع" هللا عنه( ف" )نور اابصار و

بن معاوية أمر ب ن يطاف به الههبالو )أي رأس الحسههين )عليههه السههالم(( فطيههف بههه حتههى 
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الن افتداه منه الصالح انتهى به إلى عسقالن فدفنه أميرها بها، فلما غل  الفرنز على عسق

طاللك وزير الفاطميين بمههال جزيههل ومَههى للقالههه مههن عههدة مراحههل ووعههعه فهه" كههي  

حرير أوضر على كرس" من اابنوس وفر  تحته المسك والطيهه  وبنههى عليههه المَهههد 

 الحسين" المعروف بالقاهرة قريباً من وان الخليل"، انتهى.

 :لفاعل محمد بن عل" بن يوسف بههن ميسههرقال ا ] :وقال المقريزي عن المَهد الحسين"

وتسعين وأربعمالة ور  اافضل بن أمير الجيو  بعسههاكر جمههة  وف" شعبان سنة إحدق

وابلغههازي ابنهها ارتههي فهه" جماعههة مههن أقاربهمهها ورجالهمهها  سههكان :إلى بيت المقدس وبههه

غيههر حههر  فراسلهما اافضل يلتم  منهما تسليم القدس إليه ب  وعساكر ك يرة من ااتراك

ا فلههم يجههدا بههدًا مههن  فلم يجيباه لذلك فقاتل البلههد ونصهه  عليههها المجههانيي وهههدم منههها جانبههً

إليه فخلك عليهما وأطلقهما وعاو فهه" عسههكره وقههد ملههك القههدس فههدول  اإلذعان له وسلماه

  .عسقالن

عنهما ف ورجههه  وكان بها مكان وارس فيه رأس الحسين بن عل" بن أب" طال  رع" هللا 

اافضههل الههرأس  ره وحمله ف" سفط إلى أجل وار بها وعمر المَهد فلما تكامل حملوعط

المَهههد بعسههقالن  إن :الَريف على صدره وسعى به ماشًيا إلى أن أحله فهه" مقههره وقيههل

إلههى القههاهرة مههن  أمير الجيو  بدر الجمال" وكمله ابنه اافضل وكان حمههل الههرأس :بناه

وأربعين وومسههمالة  ااحد لامن جماوق اآلورة سنة لمانعسقالن ووصوله إليها ف" يوم 

واليههها كههان والقاعهه"  اامير سيف المملكة تمههيم :وكان الذي وصل بالرأس من عسقالن

جمههاوق اآلوههرة  المؤتمن بن مسكين مَارفها وحصل ف" القصر يوم ال اللاء العاشر مههن

  .المذكور

يجف وله ريههح  هد بعسقالن وجد ومه لمويذكر أن هذا الرأس الَريف لما أور  من المَ

إلههى  كريح المسك فقدم به ااستاذ مكنون ف" عَههاري مههن عَههاريار الخدمههة وأنههزل بههه

 الكافوري لم حمل ف" السروا  إلى قصر الزمههرذ لههم وفههن عنههد قبههة الههديلم ببهها  وهليههز

الخدمة فكان كههل مههن يههدول الخدمههة يقبههل اار  أمههام القبههر وكههانوا ينحههرون فهه" يههوم 

عند القبر اإلبل والبقر والغنم ويك رون النوح والبكاء ويسبون من قتههل الحسههين  اشوراءع

مَهد اإلمههام الحسههين صههلوار هللا عليههه  :يزالوا على ذلك حتى وقال ابن عبد الظاهر ولم

ذكرنا أن طاللك بن رزيك المنعور بالصالح كان قههد قصههد نقههل الههرأس الَههريف مههن  قد

ن الفرنز وبنى جامعه وار  با  زويلة ليدفنه بههه ويفههوز بهههذا واف عليها م عسقالن لما

ال يكون ذلك إال عندنا فعمدوا إلى هههذا المكههان  :أهل القصر على ذلك وقالوا الفخار فغلبه

 ونقلوا الروام إليه وذلك ف" والفة الفالز على يد طاللك ف" سههنة تسههك وأربعههين وبنوه له

  .ووسمالة

المبههارك وههه"  تدل بها على بعض شرف هذا الرأس الكههريموسمعت من يحك" حكاية يس

لههه قههدر فهه"  أن السلطان الملك الناصر رحمه هللا لما أوههذ هههذا القصههر وشههى إليههه بخههاوم

والههدفالن  إنه يعههرف اامههوال التهه" بالقصههر :الدولة المصرية وكان زمام القصر وقيل له

العقوبة  ه بتعذيبه ف وذه متول"ف وذ وسئل فلم يج  بَ"ء وتجاهل ف مر صالح الدين نواب 



 271 

اإلنسههان ال  إن هذه أشد العقوبههار وإن :وجعل على رأسه واف  وشد عليها قرمزية وقيل

يت وه وتوجههد  يطيي الصبر عليها ساعة إال تنق  وماغه وتقتله ففعل ذلك به مراًرا وهو ال

 :عرفن" بههه فقههالت  هذا سر فيك وال بد أن :الخناف  ميتة فعج  من ذلك وأحضره وقال له

وأي سر أعظم مههن  :قال وهللا ما سب  هذا إال أن" لما وصلت رأس اإلمام الحسين حماتها

  .هذا وراجك ف" ش نه فعفا عنه

للفقيههه البهههاء  ولما ملك السلطان الملك الناصر جعههل بههه حلقههة تههدري  وفقهههاء وفوعههها

معههين الههدين  لفههه فلمهها وزرالدمَق" وكان يجل  للتدري  عند المحرا  الذي الضريح و 

أوقاتههه مهها  حسين بن شيخ الَيوخ بن حمويه ورو إليه أمر هذا المَهد بعد أووته جمك من

فهه" اايههام  بنى به إيوان التدري  اآلن وبيور الفقهاء العلوية واصة واحترق هذا المَهههد

ا عههن نالبههً  الصالحية ف" سنة بضك وأربعين وستمالة وكان اامير جمال الدين بههن يعمههور

منههه شههعلة  الملك الصالح ف" القاهرة وسببه أن أحد وزان الَمك وول لي وذ شيئًا فسقطت

قههالوا تعصهه   :فوقف اامير جمال الدين المذكور بنفسه حتى طف  وأنَههدته حينئههذ فقلههت

 للحسين ولم يزل بالنف  للهول المخوف معرعا حتى انضوق عوء الحرق وأصههبح ال

بيضهها أرعههى اإللههه بمهها أتههى فك نههه بههين اانههام بفعلههه موسههى مسوو من تلك المخاوف أ -

ولحفظة اآللار وأصحا  الحدي  ونقلة ااوبار ما إذا طولك وقف منه علههى  :قال الرعى

وعلم منه ما هو غير المَهور وإنما هذه البركار مَاهدة مرلية وههه" بصههحة  المسطور

  .والعمل بالنية الدعوق ملية

جملههة مبانيههه  نظيم ف" أوصاف القاع" الفاعل عبههد الههرحيم ومههنوقال ف" كتا  الدر ال

أراعهه"  الميض ة قري  مَهد اإلمام الحسين بالقههاهرة والمسههجد والسههاقية ووقههف عليههها

ولمهها هههدم  قري  الخندق ف" ظاهر القاهرة ووقفها وار جار واالنتفاع بهذه الم وبههة عظههيم

اسههم  م لم يعلههم اي شهه"ء هههو فيهههالمكان الذي بنى موععه مئذنة وجد فيه ش"ء من طلس

  .الظاهر بن الحاكم واسم أمه رصد

المطلهه  بههن  هو الحسين بن عل" بن أب" طال  واسمه عبد منههاف بههن عبههد :وبر الحسين

صههلى هللا  هاشم بن عبد مناف بن قص" أبو عبد هللا وأمه فاطمة الزهراء بنههت رسههول هللا 

هللا  سنة لالئ وعههي عنههه رسههول :بك وقيلعليه وسلم ولد لخم  ولون من شعبان سنة أر

 :صلى هللا عليه وسلم يوم سابعه بكبش وحلي رأسه وأمر أن يتصههدق بزنتههه فضههة وقههال

 بل هههو حسههين وكههان أشههبه :حرًبا فقال :أرون" ابن" ما سميتموه فقال عل" بن أب" طال 

  ويًنا ك ير الصومالناس بالنب" صلى هللا عليه وسلم ما كان أسفل من صدره وكان فاعاًل 

والصالة والحز وقتل يوم الجمعههة لعَههر ولههون مههن المحههرم يههوم عاشههوراء سههنة إحههدق 

كههربالء مههن أر  العههراق بناحيههة الكوفههة ويعههرف  :الهجرة بموعك يقال لههه وستين من

 :قتلههه رجههل مههن مههذحز وقيههل :بالطف قتله سنان بن أن  اليحصب" وقيل :الموعك أيًضا

الجوشن وكان أبرو وأجهز عليه وول" بن يزيد ااصبح" مههن حميههر  ذي قتله شمر بن

قتلت وير الناس أًما وأًبا وويرهم إذ ينسبون نسههبا  :بن زياو وقال حز رأسه وأتى عبيد هللا 

عمرو بن سعد بن أب" وقاو وكان اامير على الخيل الت" أورجههها عبيههد هللا  قتله :وقيل
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عمههرو بههن سههعد ووعههده أن يوليههه الههري إن ظفههر  :علههيهم قتل الحسين وأمر بن زياو إلى

  .بالحسين وقتله

فيمهها يههرق النههالم  رأيههت النبهه" صههلى هللا عليههه وسههلم :وقال ابن عباس رعهه" هللا عنهمهها

أنههت وأمهه" مهها هههذا  بهه ب" :قالم أشع  أغبر بيده قارورة فيها وم فقلههت نصف النهار وهو 

ذلههك اليههوم وهههذا البيههت  طه منذ اليوم فوجدته قههد قتههل فهه"هذا وم الحسين لم أزل ألتق :قال

جههده يههوم الحسهها  وقتههل مههك  أترجو أمه قتلت حسيًنا شههفاعة :زعموا قديًما ال يدرق قالله

أهههل بيتههه وأووتههه لاللههة  سبعة عَر رجاًل كلهم من ولد فاطمة وقد قتل معه من :الحسين

  .وعَرون رجاًل 

سههتين ورور  عاوية بن أب" سفيان رع" هللا عنه فهه" سههتوكان سب  قتله أنه لما مار م

إلههى الحسههين بههن  ربيعة اليزيد على الوليد بن عقبة بالمدينة لي وذ البيعة على أهلها ف رسل

م لنهها ال يبههايك سههًرا ولكنهها  :بايعهها فقههاال :عل" وإلى عبد هللا بن الزبير لياًل ف تى بهمهها فقههال

وورجا من ليلهما إلى مكة وذلههك  فرجعا إلى بيوتهما نبايك على رؤوس الناس إذا أصبحنا

شههعبان ورمضههان وشههوااًل وذو فلمهها  ليلة ااحد لليلتين بقيتا من رج  ف قام الحسين بمكههة

الحصههين بههن تمههيم التميمهه" صههاح   بلغ عبيد هللا بن زياو مسير الحسههين مههن مكههة بعهه 

فبلغ الحسين الحاجز لههه عههن لعلك  شرطته فنزل القاوسية ونظم الخيل ما بينهما وبين جبل

مسهر فظفههر بههه الحصههين وبعهه   البالو فكت  إلى أهل الكوفة يعرفهم بقدومه مك قي  بن

ف تاه وبر قتل مسلم بن عقيل ووبههر  به إلى ابن زياو فقتله وأقبل الحسين يسير نحو الكوفة

أحهه  أن  قههد وههذلنا شههيعتنا فمههن :وقال قتل أويه من الرعاعة فقام حتى أعلم الناس بذلك

بق" ف" أصحابه الههذين جههاءوا معههه  يتصرف فليتصرف فلي  عليه ذمام منا فتفرقوا حتى

  .زيد التميم" من مكة وسار ف وركته الخيل وهم ألف فارس مك الحر بن

وحضههرر  ونزل الحسين فوقفوا تجاهههه وذلههك فهه" نحههر الظهيههرة فسههقى الحسههين الخيههل

معههذرة إلههى  أيها الناس إنها :ألنى عليه لم قالصالة الظهر ف ذن مؤذنه وور  فحمد هللا و 

إمههام لعههل هللا أن  هللا وإليكم إن" لم آتكم حتى أتتن" كتبكم ورسلكم أن أقدم علينهها فلههي  لنهها

عهههووكم أقههدم مصههركم  يجمعنا بك على الهدق وقد جئتكم فإن تعطون" ما أطمئن إليه من

أقبلههت منههه فسههكتوا  لى المكان الههذيوإن لم تفعلوا وكنتم لمقدم" كارهين انصرفت عنكم إ

بههل صههل  :ب صحابك قال أتريد أن تصلى أنت :أقم ف قام وقال الحسين للحر :وقال للمؤذن

الحههر إلههى مكانههه  أنت ونصل" بصالتك فصلى بهم ووول فاجتمك إليه أصحابه وانصرف

س إنكههم إن تتقههوا هللا النا يا أيها :لم صلى بهم العصر واستقبلهم فحمد هللا وألنى عليه وقال

بوالية هههذا اامههر مههن هههؤالء  وتعرفوا الحي اهله يكن أرعى هلل ونحن أهل البيت أولى

أنههتم كرهتمونهها وجهلههتم حقنهها  المدعين ما لي  لهم السالرين فههيكم بههالجور والعههدوان فههإن

هههذه  إنهها وهللا مهها نههدري مهها :الحر وكان رأيكم غير ما أتتن" به كتبكم انصرفت عنكم فقال

 :صحفًا فنَرها بين أيديهم فقههال الحههر الكت  والرسل الت" تذكر ف ور  ورجين مملوءين

أمرنا إذا نحههن لقينههاك أن ال نفارقههك حتههى نقههدمك  إنا لسنا من هؤالء الذين كتبوا إليك وقد

المور أونى إليههك مههن ذلههك لههم أمههر أصههحابه  :الحسين الكوفة على عبيد هللا بن زياو فقال

وهللا  :لكلتك أمك ما تريد فقال لههه :ذلك فقال له الحسين ا فركبوا فمنعهم الحر منلينصرفو 
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يقولها ما تركت ذكر أمه بال كل كالًنا من كههان وهللا مهها لهه" إلههى  لو كان غيرك من العر 

أريههد أن أنطلههي  :ما تريد قال :ب حسن ما نقدر عليه فقال له الحسين ذكر أمك من سبيل إال

إنهه" لههم أومههر بقتالههك وإنمهها أمههرر أن ال  :زياوة وتراو الكههالم فقههال لههه الحههر بنبك إلى ا

حتى أوولك الكوفة فخذ طريقًا ال تدولك الكوفة وال تزول إلى المدينة حتههى أكتهه   أفارقك

 ابن زياو وتكت  أنت إلى يزيد أو إلى ابن زياو فلعههل هللا أن يهه ت" بهه مر يرزقنهه" فيههه إلى

  .بَ"ء من أمرك فتياسر عن طريي العذي  والقاوسية والحر يسايره  العافية من أن أبتل"

بههن أبهه"  فلما كان يوم الجمعة ال ال  من محرم سههنة إحههدق وسههتين قههدم عمههرو بههن سههعد

 :فقههال وقاو من الكوفة ف" أربعة آالف وبع  إلى الحسين رسواًل يس له ما الذي جاء بههه

عمههرو  ا كرهون" ف نا أنصههرف عههنهم فكتهه كت  إل" أهل مصركم هذا أن أقدم عليهم فإذ

فيههه  إلى ابن زياو يعرفه ذلك فكت  إليه أن يعر  على الحسين بيعة يزيد فإن فعههل رأينهها

 رأينا وإال نمنعه ومن معه الماء ف رسههل عمههرو بههن سههعد ومسههمالة فههارس فنزلههوا علههى

حسههين  يهها :منههاو الَريعة وحالوا بين الحسين وبين الماء وذلك قبل قتله ب اللة أيام ونههاوق

ا لههم التقههى الحسههين بعمههرو بههن سههعد  أال تنظر الماء ال ترق منه قطرة حتى تمور عطَههً

ال ههالرة وجمههك  أما بعد فإن هللا قههد أطفهه  :مراًرا يكت  عمرو بن سعد إلى عبيد هللا بن زياو

غههر تسههيره إلههى أي ل  الكلمة وقد أعطان" الحسين أن يرجك إلى المكان الذي أتى منه أو أن

هههذا الكههم رعههى  من ال غور شاء أو أن ي ت" يزيد أمير المؤمنين فيضك يده فهه" يههده وفهه"

  .ول مة صالح

فليعههر  علههى  اوههر  بهههذا الكتهها  إلههى عمههرو  :فقال ابن زيههاو لَههمر بههن ذي الجوشههن

فليقههاتلهم فههإن فعههل  الحسين وأصحابه النزول على حكم" فإن فعلوا فليبع  بهم وإن أبههوا

وابعهه  إلهه"  وأطك وإن أبههى ف نههت ااميههر عليههه وعلههى النههاس واعههر  عنقهههفاسمك له 

  .برأسه

وال لتنميههه وال  أما بعد فإن" لم أبع ك إلههى الحسههين لتكههف عنههه :وكت  إلى عمرو بن سعد

الحكههم واستسههلموا  لتطاوله وال لتقعد له عندي شافعًا أنظر فإن نزل حسين وأصحابه على

فههإنهم لههذلك مسههتحقون  أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتم ل بهههمفابع  بهم إل" سلًما وإن 

فإن أنت مضيت  فإن قتل الحسين ف وط  الخيل صدره وظهره فإنه عاق شاق قاطك ظلوم

شههمر وبههين  امرنا جزيناك جزاء السامك المطيك وإن أنت أبيت فاعتزل جندنا ووههل بههين

  .العسكر والسالم

جههاء  :مهها لكههم فقههالوا :ه بعد العصر ف رسل إليهم الحسينفلما أتاه الكتا  رك  والناس مع

ومن معه الليههل كلههه يصههلون  أمر اامير بكذا فاستمهلهم إلى غدوة فلما أمسوا قام الحسين

يههوم  :يوم السبت وقيههل ويستغفرون ويدعون ويتضرعون فلما صلى عمرو بن سعد الغداة

معههه النههان ولاللههون  أصحابه وكههانالجمعة يوم عاشوراء ور  فيمن معه وعب  الحسين 

أصههحابه بههين  فارًسا وأربعون راجاًل ورك  معه مصحف بين يديه وععه أمامههه واقتتههل

النههاس وحمههل  اشهدوا أن" أول مههن رمههى :يديه وأوذ عمرو بن سعد سهًما فرمى به وقال

تههى شههديدًا ح  أصحابه فصرعوا رجااًل وأحاطوا بالحسين من كل جان  وهم يقاتلون قتههااًل 
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فسههطاط  انتصف النهار وال يقدرون أن ي تونهم إال من وجه واحد وحمههل شههمر حتههى بلههغ

 الحسين وحضر وقت الصالة فس ل الحسين أن يكفوا عن القتههال حتههى يصههل" ففعلههوا لههم

اقتتلوا بعد الظهر أشد قتال ووصل إلى الحسين وقد صرعت أصحابه ومكهه  طههوياًل مههن 

  .ناس رجك عنه وكره أن يتولى قتلهكلما انتهى إليه رجل من ال النهار

البههرن  وأومههاه  مالك فضربه على رأسه بالسيف قطههك :ف قبل عليه رجل من كندة يقال له

النصههر مههن  اللهههم إن كنههت حبسههت عنهها :ف وذ الحسين ومه بيده فصبه ف" اار  لم قال

ليَههر   ناالسماء فاجعل ذلك لما هو وير وانههتقم مههن هههؤالء الظههالمين واشههتد عطَههه فههد

قال بعد  فرمان حصين بن تميم بسهم فوقك ف" فمه فتلقى الدم بيده ورمى به إلى السماء لم

أحصهههم عههدوًا  اللهم إن" أشكو إليك ما يصنك بابن بنههت نبيههك اللهههم :حمد هللا وال ناء عليه

ينههه الحسين وحالوا ب  واقتلهم بدوًا وال تبقى منهم أحدًا ف قبل شمر ف" نحو عَرة إلى منزل

طوياًل مههن النهههار ولههو  وبين رحله وأقدم عليه وهو يحمل عليهم وقد بق" ف" لاللة ومك 

  .هؤالء أن يكفيهم هؤالء شاءوا أن يقتلوه لقتلوه ولكنهم كان يتق" بعضهم ببعض ويح 

فحملههوا عليههه مههن  !أمكههم ويحكم ما تنتظرون بالرجل اقتلوه لكلتكم :فناوق شمر ف" الناس

وهههو يقههوم ويكبههو  ضر  زرعة بن شريك التميم" كفه اايسر وعر  عنقهههكل جان  ف

لخول" بن يزيد  فحمل عليه ف" تلك الحال سنان بن أن  النخع" فطعنه بالرمح فوقك وقال

إلههى وههول"  احتز رأسه ف رعد وععف فنزل عليه وذبحه وأوههذ رأسههه فدفعههه :ااصبح"

 ك وأربعههون عههربة ونههاوق عمههرو بههنلالئ ولاللون طعنة وأرب  :وسل  ووجد بالحسين

 من ينتد  للحسين فيوطئه فرسه فانتدق عَر فداسوا الحسين بخيولهم :سعد ف" أصحابه

النههين وسههبعين رجههالو ومههن   :حتى رعههوا ظهههره وصههدره وكههان عههدة مههن قتههل معههه

لمانية ولمانين رجاًل غيههر الجرحههى ووفههن أهههل الغاعههرية مههن  :سعد أصحا  عمرو بن

قتله بيوم وبعد أن أوذ عمرو بن سعد رأسه ورؤوس أصههحابه بعهه   لحسين بعدبن" أسد ا

الرؤوس بين يديه وجعل ينك  بقضي  لنايهها الحسههين وزيههد بههن  بها إلى ابن زياو ف حضر

قتههل الحسههين يههومين لههم رحههل إلههى الكوفههة ومعههه ليهها   أرقم حاعر وأقام ابن سههعد بعههد

" بن الحسين مريض ف وولهم على زياو الصبيان وعل الحسين وإووانه ومن كان معه من

 !مزمل بالدماء !يا محمداه هذا حسين بالعراء :صاحت ولما مرر زين  بالحسين صريعًا

بناتك سههبايا وذريتههك مقتلههة ف بكههت كههل عههدو وصههديي وطيههف  يا محمد !مقطك ااعضاء

والصههبيان  بها إلههى يزيههد بههن معاويههة وأرسههل النسههاء برأسه بالكوفة على وَبة لم أرسل

وحملوا على ااقتا  فههدول بعههض بنهه" أمههة علههى  وف" عني عل" بن الحيسن ويديه الغل

أمكنك هللا من عدو هللا وعدوك قد قتل ووجه برأسههه  أبَر يا أمير المؤمنين فقد :يزيد فقال

برأس الحسين فوعك بههين يههدي يزيههد فهه" طَههت فهه مر  إليك فلم يلب  إال أياًما حتى ج"ء

 :رآه ومر وجهه بكمه ك نه شم منههه رالحههة وقههال ال و  الذي كان عليه فحينالغالم فرفك 

مؤنة كلما أوقدوا ناًرا للحر  أطف  هللا قالت ريا حاعههنة  الحمد هللا الذي كفانا المؤنة بغير

وبه رو  من حناء والههذي أذههه  نفسههه وهههو قههاور علههى أن  يزيد فدنور منه فنظرر إليه

بقضي  ف" يده ويقول أبياتًا من شعر ابههن الزبعههري ومكهه   اياهيغفر له لقد رأيته يقرع لن 

أيام لم أنزل ف" وزالن السالح حتههى ولهه" سههليمان بههن عبههد  الرأس مصلوًبا بدمَي لاللة
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ا أبههيض فجعلههه فهه" سههفط وطيبههه  الملك الملك فبع  إليه فج"ء به وقههد محههل وبقهه" عظمههً

  .المسلمين وجعل عليه لوًبا ووفنه ف" مقابر

بههرأس الحسههين  ل" عمر بن عبد العزيز بع  إلى وازن بيت السههالح أن وجههه إلهه"فلما و 

فلمهها وولههت  إن سليمان أوههذه وجعلههه فهه" سههفط وصههلى عليههه ووفنههه :ابن عل" فكت  إليه

  .ما صنك به المسووة س لوا عن موعك الرأس الكريمة الَريفة فنبَوه وأوذوه وهللا أعلم

حمرتها وعن عطاء ف"  ن عل" بكت السماء عليه وبكاؤهالما قتل الحسين ب  :وقال السري

  .بكاؤها حمرة أطرافها :قال  "فما بكت عليهم السماء واار     "  :قوله تعالى

شههابة فكانههت  كنههت أيههام الحسههين جاريههة :حههدلتن" جههدت" قههال :وعن عل" بن مسهههر قههال

  .السماء أياًما ك نها علقة

قتاللحسين إال وجدته  ه لم يقل  حجر من أحجار بيت المقدس يومأن  :وعن الزهري بلغن"

  .تحت وم عبيط

شههيئًا فجعلههه علههى  إن الدنيا أظلمت يوم قتل لاللًا ولههم يمهه  أوحههد مههن زعفههرانهم :ويقال

وطبخوههها  وجهه إال احترق وأنهههم أصههابوا إبههاًل فهه" عسههكر الحسههين يههوم قتههل فنحروههها

ا  أن السههماء :ا أن يسيغوا منههها شههيئًا ورويفصارر م ل العلقم فما استطاعو  أمطههرر ومههً

  .ف صبح كل ش"ء لهم مْلن وًما

هللا فهه" يههوم  ما كان يعمل ف" يوم عاشوراء قال ابن زوالق ف" كتهها  سههيرة المعههز لههدين

 عاشههوراء مههن سههنة لههالئ وسههتين ولل مالههة انصههرف ولههي مههن الَههيعة وأشههيعهم إلههى

 ومعهههم جماعههة مههن فرسههان المغاربههة ورجههالتهم بالنياحههةقبر كل وم ونفيسههة  :المَهدين

 والبكاء على الحسين عليه السالم وكسروا أوان" السقالين فهه" ااسههواق وشههققوا الروايهها

وسبوا من ينفي ف" هذا اليوم ونزلوا حتى بلغوا مسجد الههريح ولههارر علههيهم جماعههة مههن 

فهه" وار محمههد بههن أبهه"  أسفل فخر  أبو محمد الحسين بن عمار وكان يسكن هناك رعية

الدر  ومنك الفريقين ورجك الجميك فحسن موقك ذلك عند المعههز ولههوال ذلههك  بكر وأغلي

ان الناس قد غلقوا الدكاكين وأبوا  الدور وعطلوا ااسههواق وإنمهها قويههت  لعظمت الفتنة

بكههون المعههز بمصههر وقههد كانههت مصههر ال تخلههو مههنهم فهه" أيههام ااوَههيدية  أنف  الَههيعة

عاشوراء عند قبر كل وم وقبر نفيسة وكان السووان وكافور يتعصبون  ية ف" يوموالكافور

 :مههن والههك فههإن قههال :السووان ف" الطرقار بالناس ويقولون للرجههل على الَيعة وتتعلي

سكت لق  المكروه وأوذر ليابه وما معه حتى كههان كههافور قههد وكههل  معاوية أكرموه وإن

  .الخرو  بالصحراء ومنك الناس من

جههرق اامههر فيههه  وف" يوم عاشوراء يعن" من سنة ست وتسعين ولل مالة :وقال المسبح"

القاهرة ونزولهم  على ما يجري كل سنة من تعطيل ااسواق وورو  المنَدين إلى جامك

العزيههز بههن النعمههان  مجتمعين بالنوح والنَيد لم جمك بعد هذا اليههوم قاعهه" القضههاة عبههد

تلزموا الناس أوذ شهه"ء مههنهم  ال :تكسبون بالنوح والنَيد وقال لهمسالر المنَدين الذين ي 
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والنَيد ومن أراو شهه"ء مههنهم إذا  إذا وقفتم على حوانيتهم وال تؤذوهم وال تتكسبوا بالنوح

والنَههيد ومههن أراو ذلههك فعليههه  وقفههتم علههى حههوانيتهم وال تههؤذوهم وال تتكسههبوا بههالنوح

الجههامك العتيههي بعههد الصههالة  هم يههوم الجمعههة فهه"بالصحراء لم اجتمك بعد ذلههك طالفههة مههن 

 :رجههل ونههووي عليههه وأنَدوا وورجوا على الَارع بجمعهم وسبوا السلف فقبضوا علههى

النههداء وعههر   هذا جزءا من س  عالَة وزوجها صلى هللا عليه وسلم وقدم الرجل بعههد

  .عنقه

عبهه   وومسههمالةوفهه" يههوم عاشههوراء يعنهه" مههن سههنة ومهه  عَههرة  :وقال ابن المهه مون

 السماط بمجل  العطايا من وار الملك بمصر الت" كان يسكنها اافصل بن أمير الجيههو 

 وهو السماط المختس بعاشوراء وهو يعب  ف" غير المكان الجاري به العاوة ف" ااعياو

وال يعمل مدورة وَ  بل سفرة كبيرة من أوم والسههماط يعلوههها مههن غيههر مرافههك نحههاس 

جبان وساللط ومخلالر وجميك الخبههز مههن شههعير ووههر  اافضههل مههن الزباوي أ وجميك

على بساط صههوف مههن غيههر مَههورة واسههتفتح المقرلههون واسههتعدق  با  فروالكم وجل 

السماط لهم وقههد عمههل فهه" الصههحن ااول الههذي بههين يههدي  ااشراف على طبقاتهم وحمل

ط لههم رفههك بعههده عههدس مصههفى إلههى آوههر السههما اافضل إلى آور السماط عدس أسوو لم

  .وقدمت صحون جميعها عسل نحل

ب حكههام هللا  ولما كان يوم عاشوراء من سنة ست عَههرة وومسههمالة جلهه  الخليفههة اآلمههر

علههى  على با  الباذهنز يعن" من القصر بعد قتل اافضههل وعههوو ااسههمطة إلههى القصههر

 وجميههككرس" جريد بغير مخدة متل ًما هو وجميك حاشههيته فسههلم عليههه الههوزير المهه مون 

 اامراء الكبار والصغار بالقيراميز وأذن للقاع" والداع" وااشراف واامراء بالسههالم

عليه وهم بغير مناويل مل مون حفاة وعب  السماط فهه" غيههر موعههعه المعتههاو وجميههك مهها 

وبز الَعير والحواعر على ما كههان فهه" اايههام اافضههلية وتقههدم إلههى والهه" مصههر  عليه

أحدًا من جمههك وال قههراءة مصههرع الحسههين ووههر  الرسههم المطلههي  ب ن ال يمكنا والقاهرة

وفهه" ليلههة عاشههوراء مههن سههنة سههبك عَههرة  :والقراء الخههاو والوعههاظ قههال للمتصدرين

ااجل الوزير الم مون على السنة اافضلية من المض" فيها إلى التربة  اعتمد :وومسمالة

رآن إلى آور الليههل وعههووه إلههى جميك المتصدرين والوعاظ وقراء الق الجيوشية وحضور

ا  واره واعتمد ف" صبيحة الليلة المههذكورة م ههل ذلههك وجلهه  الخليفههة علههى اار  متل مههً

بالسههالم عليههه والجلههوس علههى السههماط بمهها جههرر بههه  يرق به الحزن وحضر من شرف

  .العاوة

س فههإذا عههال عههن النهها احتج  الخليفههة :إذا كان اليوم العاشر من المحرم :قال ابن الطوير

اليههوم لههم صههاروا  النهار رك  قاع" القضاة والَهوو وقد غيروا زيهم فيكونون كما هههم

فيههه ومههن معهههم  إلى المَهد الحسين" وكان قبل ذلك يعمل ف" الجامك اازهر فإذا جلسههوا

 مههن قههراء الحضههرة والمتصههدرين فهه" الجوامههك جههاء الههوزير فجلهه  صههدًرا والقاعهه"

 ء يقرؤون نوبة بنوبههة وينَههد قههوم مههن الَههعراء غيههر شههعراءوالداع" من جانبيه والقرا

كههان  الخليفة شعًرا يرلون به أهل البيت عليهم السالم فإن كههان الههوزير فضههًيا تغههالوا وإن

بنقباء  سنًيا اقتصدوا وال يزالون كذلك إلى أن تمض" لالئ ساعار فيستدعون إلى القصر
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 ه ويههدول قاعهه" القضههاة والههداع"الرسالل فيرك  الوزير وهو بمنديل صههغير إلههى وار

ومن معهما إلى با  الذه  فيجدون الدهاليز قد فرشههت مصههاطبها بالحصههر بههدل البسههط 

ف" ااماكن الخاليههة مههن المصههاط  وكههك لتلحههي بالمصههاط  لتفههر  ويجههدون  وينص 

هناك فههيجل  القاعهه" والههداع" إلههى جانبههه والنههاس علههى اوههتالف  صاح  البا  جالًسا

المنَدون أيًضا لههم يفههر  علههيهم سههماط الحههزن مقههدار ألههف  لقراء وينَدطبقاتهم فيقرأ ا

والمخلههالر وااجبههان واالبههان السههاذجة وااعسههال النحههل  زبدية من العدس والملوحار

فههإذا قههر  الظهههر وقههف صههاح  البهها  وصههاح  المالههدة  والفطير والخبز المغيههر لونههه

  صاح  البا  نيابة عن الههوزير والداع" ويجل وأوول الناس ل كل منه فيدول القاع"

يدول وال يلزم أحد بذلك فإذا فر  القوم انفصلوا  والمذكوران إلى جانبه وف" الناس من ال

ظهروا فيه وطاف النواح بالقاهرة ذلههك اليههوم وأغلههي  إلى أماكنهم ركباًنا بذلك الزي الذي

مههواع  - .نفيفههتح النههاس بعههد ذلههك أو يتصههرفو  البيههاعون حههوانيتهم إلههى جههواز العصههر

 [. 167-83و 2واعتبار  

  134لم يقول الَبلنج" ف" نور اايصار أيضاً و

هه كان قد نقل رأس الحسين من عسههقالن الَههام إلههى القههاهرة وقههد وصههل 548]وف" سنة  

بالرأس الَريف اامير سيف المملكة تمههيم والهه" عسههقالن فهه" يههوم ااحههد لههامن جمههاوق 

م( كما يقولههه المقريههزي، وقههد وصههف ذلههك 1153ة )اآلورة سنة لمان وأربعين وومسمال 

المقريزي بقول: )فقدم به ااستاذ مكنون ف" عَارّي من عَارّيار الخدمة وأنزل به إلههى 

الكافوري لم حمل ف" السروا  إلى قصههر الزمههرو لههم وفههن عنههد قبههة الههديلم ببهها  وهليههز 

 الخدمة(، انتهى.

ك جامعههه وههار  بهها  زويلههة ليههدفن هه بنى الملك الصالح طاللك بههن رزيهه 549وف" سنة  

الرأس فيه فيفوز بهذا الفخار فغلبه أهل القصر وقالوا: ال يكون ذلك إال عندنا فعمدوا هههذا 

المكان )المعروف اليوم بمَهههد رأس الحسههين( وبنههوا لههه ونقلههوا الروههام إليههه وذلههك فهه" 

 والفة الفالز على يد الملك الصالح.

ابن جبيههر فقههال فهه" )رحلتههه( مهها نصههه: المَهههد   هه وصف المهد، الرحالة578وف" سنة  

العظيم الَ ن الذي بمدينة القاهرة حي  رأس الحسين بن عل" بن أب" طههال  )رعهه" هللا 

عنه(. وهو ف" تابور فضة مدفون تحت اار  قد بن" عليه حفيل يقصر الوصف عنههه، 

شمعاً أبيض ومنههه وال يحيط اإلوراك به مجلل ب نواع الديبا  محفوف ب م ال العمد الكبار  

ما وون ذلك قد وعك أك ره ف" أنههوار فضههة طالعههة ومنههها مذهبههة، وعلقههت عليههه قناويههل 

فضة وحف أعاله كله ب م ال التقاحيح ذهباً ف" مصنك شبيه الروعة يقيد اابصههار حسههناً 

وجماالً، فيه من أنواع الروام المجههزع الغريهه  الصههنعة البههديك الترصههيك ممهها ال يتخيلههه 

ون والمدول إلى هذه الروعة على مسجد م الها ف" التهه نيي والغرابههة، وحيطانههها المتخّيل

كلّها روام على الصفة المذكورة وعن يمين الروعة المذكورة وشمالها وهما أيضاً علههى 

 تلك الصفة بعينها وااستار البديعة الصنعة من الديبا  معلقة على الجميك(، انتهى.

م ابن يحيى بن ناصههر السههكري منههارة علههى بهها  المَهههد هه أنَ  أبو القاس634وف" سنة 

 والمتبق" اليوم قاعدتها وعليها ما نصه:

)بسم هللا الرحمن الرحيم: الذي أوصى بإنَاء هذه الم ذنة المباركة على با  مَهد السههيد 

الحسين تقرباً إلى هللا ورفعاً لمنار اإلسالم الحا  إلههى بيههت هللا أبههو القاسههم ابههن يحيههى بههن 
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ر السكري المعروف بالزرزور تقبل هللا منههه وكههان المباشههر بعمارتههها ولههده لصههلبه ناص

ًْ عما أوصههى بههه والههده المههذكور  ً ااصغر الذي انفي عليها من ماله بقية عمارتها وارجا

 وكان فراغها ف" شهر شوال سنة أربك ولاللين وستمالة(.

ين أيههو  بسههب  أن أحههد هه احترق المَهد ف" عهد الملك الصالح نجههم الههد640وف" سنة  

وّزان الَمك وول لي وذ شيئاً فسقطت منه شعلة، فوقف ااميههر جمههال الههدين نالهه  الملههك 

 الصالح بنفسه حتى أطف  كما يرويه المقريزي.

هه بنههى 684هه زاو الملك الظاهر ركن الدين بيبرس المملوك"، وف" سنة    662وف" سنة  

 وبيوتاً للفقهاء العلوية.فيه الملك الناصر محمد بن قالوون إيواناً 

 هه احترق المَهد كما نقله جرج" زيدان ف ُعيد بناؤه.740وف" سنة  

هههه أمههر السههلطان سههليم الع مههان" بتوسههيك المسههجد فاسههتمر حتههى عههام 1004وفهه" سههنة 

 هه.1006

هه قام اامير عبد الرحمن كتخدا بإعاوة بنههاء المسههجد الملحههي بالروعههة 1175وف" سنة  

 نين ورت  للسدنة مرتبار.وأعاف إليه إيوا

 هه زار السلطان عبد العزيز الع مان" الروعة الحسينية.1279وف" سنة  

 هه.1290وأمر الخديوي أن يقوم بالعمارة الت" استمرر حتى عام  

 هه أُعيف عباس حلم" ال ان" قاعة اآللار النبوية بها.1290وف" سنة  

لبهههرة اإلسههماعيلية مقصههورة م ف" أول شوال أهههدر طالفههة ا1965  -هه  1372وف" سنة  

شباك من الفضة المرصعة بفصوو من االماس إلى المَهد الَريف، وقد رأيت حجههراً 

 تذكارياً يفيد ذلك منصوباً هناك.

وقد أطالت الدكتورة المعاصرة سعاو ماهر ف" وصف الروعة والمسههجد بمهها ال يسههتغن" 

 عنه ومما قالت ما نصه:

بطالء مذه  وهو ف" ااصل منبههر جههامك ازبههك الههذي وبالجامك منبر وَب" بديك مطلّ"  

كان عند العتبههة الخضههراء، فلمهها تخههر  المسههجد نقههل إلههى مَهههد الحسههين وفهه" مههؤورة 

المسجد وكه تبليغ كبيرة أما صههحن الجههامك فيحتههوي علههى أربعههة وأربعههين عمههوواً عليههه 

ة االههوان بوالك حاملة للسقف، وهو من الخَ  المطل" بزوارف نباتيههة وهندسههية متعههدو

ومذهبة غاية ف" الدقة واإلبداع وف" وسههط السههقف لههالئ منههالر مرتفعههة مسههقوفة كههذلك. 

وف" جدران المسههجد ااربعههة يوجههد لاللههون شههباكاً كبيههراً مههن النحههاس المطلهه" بالههذه  

يعلوها شبابيك أورق صغيرة ووالرها مههن الروههام، وللمسههجد مئههذنتان إحههداهما قصههيرة 

أبو القاسم ابن يحيى بن ناصر السكري المعروف بالزرزور سههنة وقديمة وه" الت" بناها  

وقد طوقتههها جمعيههة حفهه  اآللههار  -كما سبي أن أشرنا إليه   -م( فوق القّبة  1236هه )634

بحزامين من الحديد محافظة على بقالها، أما المئذنة ال انية فتقك ف" مههؤور المسههجد وههه" 

َبه المسلة أو القلم الرصاو وعليه لوحههان مرتفعة ورشيقة على الطراز الع مان" الذي ي 

: 6هه، أحدهما من سههورة اانعههام اآليههة  1366بخط السلطان عبد المجيد وان كتبهما سنة  

 )أولئك الذين هدق هللا فبهداهم اقتده قل ال أس لكم عليه أجراً إن هو إال ذكر للعالمين(.

 وآور )أح  أهل بيت" وإلّ" الحسن والحسين(.

م )فقد عنيههت عنايههة واصههة بتجديههد مسههجد الحسههين وزيههاوة 1953ف" سنة  وقالت أيضاً:  

مساحته وفرشه وإعاءته حتى يتسك لزالريه والمصلين به، فقد كان المسجد القديم يضيي 
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متراً مربعههاً   3340بهم وواصة ف" المواسم وااعياو فزيدر مساحته حتى بلغت مساحته  

 اً مربعاً إليه( إلى آور الكالم الطويل.متر 1840متراً أي بإعافة  1500بعد أن كانت  

 

 شببة مدحوعة:

 

  نن السنة في  و ود رأس الحسين ىقي  الس م :

 

 ( ما نصه:481هه ف" )المقاصد المحسنة و903قال الحاف  السخاوي المتوفى سنة 

)والمكان المعروف بالمَهد الحسين" بالقاهرة لي  الحسين مدفوناً فيههه باتفههاق وإنمهها فيههه 

فيما ذكره بعض المصريين ونفاه بعضهم قاله شيخنا )ابن حجر( ومههنهم ابههن تيميههة   رأسه

ًْ بالغ ف" إنكار ذلك وأطال به( انتهى.ومن العجهه  مههن ابههن تيميههه أن  ً فقد رأيت له جوابا

نجد فيه النص  والعداء اهل البيت الههذين طهههرهم هللا مههن الههرج  فإنههه قههد نفههى وجههوو 

ا تقتضيه هذه العداوة بعيداً عههن منطههي العلههم حيهه  قههال مهها الرأس الَريف استناواً إلى م

 430نصه:)إن أهل العلم اتفقوا على أن مَهد عسقالن أُنَ  بعد قتل الحسههين بهه ك ر مههن 

سنة(،. فيرو عليه:أوالً : من هؤالء الذين وصفهم ب هل العلم فإنه لم يذكر أحداً منهم.لانيههاً: 

صههلى هللا عليههه وآلههه وسههلم والصههحابة بههين   هل يصح أن ينف" وجوو جسد النب" ااطهههر

القبور اليوم استناواً إلى هذا االستدالل والواه" ب ن بناءها كان مت وراًو بم ل هذا المنطي 

ينف" وجوو الرأس وهذا مما ال يقوله من يخاف هللا أو يرعى منطي العلم، وال أقل مههن أن 

 ار وال حول وال قوة إال باهلل.يحتمل الحي فيتوقف ولكن العصبية تعم" القلو  واابص

توعيح ذلك:إن بناء القبر وتجديده ش  ووجوو القبر ف" مكان ش  آور، وإن إنَاء القبههر 

والمَهد ال يستلزم وفن المقبور ف" نف  الوقت. فإن المَاهد إنما تبنى بعد الههدفن إلحيههاء 

إلههى قبههر النبهه"  ذكر الميت ولم تظهر إقامة المَههاهد إال بعههد مئههار السههنين حتههى بالنسههبة

ااطهر صلى هللا عليه وآله وسلم والصحابة، فإن المَاهد أُقيمت لهههم بعههد وفههاتهم بمئههار 

السنين وهل كان يتوقك ابن تيمية أن يقام المَهد فور مقتههل الحسههين )عليههه السههالم( وفهه" 

 زمن الطاغية يزيد بالذارومك ك رة أعداء أهل البيت الذين كانوا وال يزالون يسههعون لههيالً 

ونهاراً إلطفاء نور هللا. )وي بى هللا إال أن يتم نوره ولو كره المَههركون(، فههإن هههؤالء مهها 

أراووا إحقاق الحي وال اتقوا باهلل فهه" كالمهههم ولسههانهم، وإنمهها غاعهههم إكههرام المسههلمين 

اهههل البيههت النبههوي وأراووا التمويههه، ولكههن الحههي يعلههو وال يعلههى عليههه فههإن المسههلمين 

لواج  عليهم إكرام الروعة المطهههرة الحاويههة علههى الههرأس الَههريف، وأن يعلمون أن ا

تعظيم هذا المقام هو تكريٌم لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وتعظيم للحههي الههذي مههن 

 أجله استَهد الحسين )عليه السالم(.

 

  نن الحينة أيضاً في و ود الرأس بمصر:

 

 روق المجلس" ف" بحار اانوار:
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( إن 341و100ن الرأس ف" النجف فقههد روق المجلسهه" فهه" )البحههار المجلههد  ]إن مدف 

مولى من موال" أهل البيت سرقه ووفنه ف" النجف وال يزال يوجد فهه" النجههف فهه" يومنهها 

هذا موعك يعرف بمسجد الحنانة، المَهور عند العوام أنها موعك رأس الحسههين )عليههه 

نها حّنت للرأس الَههريف وهههذا غلههط فهه" السالم( وله مقام وشباك واو ويدّع" العوام أ

التسمية، فإن الموعك إنما كان يسمى بالجبانههة )بههالجيم المعجمههة بعههدها بههاء معجمههة مههن 

تحت( وقد شاع هذا التصحيف ف" اللف  وتبعه التحريف ف" المعنى. وقد شرحت ذلك فهه" 

ي عن الصاوق أنههه مقال ل" )ُجّبانة ال َحن انة( وكيف كان فقد روق عبد هللا بن طلحة النهد

بعدما زار أمير المؤمنين ف" النجف قال إلسماعيل قههم فسههلم علههى جههدك الحسههين. فقلههت: 

جعلت فداك ألي  الحسين بكربالءو قال نعم، ولكن لما حمل رأسه سرقه مههولى لنهها فدفنههه 

( 52( وفهه" )فرحههة الغههري و12، و2بجنهه  أميههر المههؤمنين رواه فهه" )التهههذي   

( بابههاً لههذلك وأوروه فيههه 309، و10ر العههامل" فهه" )الوسههالل  ب سههانيدهما. وعقههد الحهه 

لمانية روايار كلها مروية عن الصاوق )عليه السالم( واللف  فهه" بعضههها )موعههك رأس 

 الحسين(عليه السالم [.

 

 الحقيقة ت ح  ىن نفسبا بين الملهبين:

 

د بَههدة عنههدما إمام المسجد الحسين" بالقاهرة الداعية المعروف الَيخ أحمههد فرحههار انتقهه 

تحدلت إليه "العربية.نت" هاتفيا تلههك الَههكوك التهه" ت ههار بههين وقههت وآوههر حههول حقيقههة 

 وجوو رأس الحسين ف" هذا المسجد، كاشفا النقا  عن أنه ت كد شخصيا من وجووها.

ف" حين أكد المؤرخ و.عبدالمقصههوو باشهها اسههتاذ التههاريخ والحضههارة االسههالمية بجامعههة 

ين" مدفونة بالفعل ف" المسههجد الحسههين" بالقههاهرة، بعههد أن نقلههت اازهر أن "رأس الحس

 إليه من عسقالن ف" فلسطين المحتلة ف" العصر الفاطم".  

 

وقال إن الدراسار التاريخية المولقة تؤيد تلك النظرية تماما، نافيا وجووه ف" ذلك المَهد 

قههت قصههير، وأنههه الموجوو ب حد أطراف المسجد ااموي بدمَي مدلال ب نههه انَهه  منههذ و 

 ت كد من ذلك من والل زيارة بح ية قام بها لهذا المكان.

وهنا نقول إن ت كيد هؤالء وغيرهم ممن نزل القبر الَريف وكانههت مصههاوفة فهه" أواوههر 

القرن الماع" لما قررر الحكومة عمل نفي بَارع اازهر فتَههكلت لجنههة مههن محافظههة 

ر للت كههد مههن سههالمة المسههجد الحسههين" القههاهرة وااوقههاف والسههاوة المسههؤلين عههن الحفهه 

الَريف هههل يتحمههل الحفههر أم ال وبههالنزول أجمعههوا علههى أنهههم رأوا رأسههاً شههريفاً مكفنههاً 

بااوضر موعوعاً على كرس" ولي  بعههد تلههك المَههاهدة مههن قههول إال أنههها بالفعههل فهه" 

مصر وما حدئ من إنكار إال بفعهها إمتههداو الحههر  علههى مصههر ومقدسههاتها بنَههر الكههذ  

والزور والبهتان عليها وعلى من سكنهاكما بينا من قبل . وبالتال" ماوامههت السههيدة زينهه  

 والحسين ليسا ف" مصر إذن :
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( محاهد السيد  فا مة النبوية والسيد  س ينة ورقيذة والسذيد  ىات ذة ىمذة رسذول ب)

 انتبذا حسداً لمصر وم  هللا صقى هللا ىقي  وآل  أيضاً ملنون فيبم بنفس اللر  السابقة

 :    كما بينا النالية بين ارمم ىقى مر النصور والدهور  

 

 ثانياً :  

 

الفذا مي   حير  أهل مصر  بين اإللتوام بأخ   الموروا الحضاري المصري الفرىوني

 اإلس مي وبين النبج السقفي  الم لوب ىقى دين اإلس م :

 

لاناً في محاكم تفتيش  ديذد  كانت نباية الدولة الفا مية ىقى يد ص ح الدين اريوبي إي

وتحويل لمصر قصراً إلى الملهب السنى واللي تيقيل من خ ل  أصحاب الف ذر السذقفي 

المنحرف وهو ف ر قايم ىقى كراهية رسول هللا وأهل بيت  والمسقمين مذب الذوىم بذأنبم 

متحددون في  اىة هللا ورسول  و في نفس الوقت يقدمون أهواء الر ذال ىقذى الذنص 

ني تماماً كما ذكذر ربنذا ىذو و ذل  } وإذا ذكذر هللا وحذده اشذمأرت ققذوب الذلين ال القرآ

 الومر{   –يؤمنون باآلخر  وإذا ذكر اللين من دون  إذا هم يستبحرون  

ولقد  مننا خ صة أف ارهم ومنتقداتبم الدينية دون الخذو  فذي تفاصذيل لذتنقم مذدن 

 نتقد الفاسد  صدمة المصريين أمام كل من يرون  ينتقد هلا الم

 

 المبادئ السقفية التي توىم أنبا ىقى نبج السنة النبوي :

 

النباية سقو  محروىبم السقفي الوهابي المتنذار  مذب الحضذار  المصذرية القديمذة 

 والموروا الثقافي المصري اإلس مي 

حرب الملاهب ىقى مصذر  والمدىومذة بالحقذد و حذرب الخ فذة النباسذية ىقذى مصذر 

دخول أىراب الجوير  بف رهم الوهابي ىقذى خذط الحقذد ىقذى مصذر وأهذل الفا مية ثم  

البيت وإس مبا السمح وأصول أخ قبا  وحضارتبا الفرىونيذة الليبذة وبالتذالي سذقب 

مصر وشنببا كل ىفة وفضيقة أو منقبة لقوتبا وانفصالبا  الدايم ىن دولة الخ فة كما 

   :  بينا

 

 :  لتي لفظلا المصرير ا  الوهابية السلفية   بروتوكوالت ال

 

على النب" صلى هللا عليه وآله  عمل آل سعوو ببنوو القوانين الت" وععتها قريش ااولى 

أك ر  وقدسوهم  رجالهم  عبدوا  ااولان  عباوة  من  وقرآنه   فبدالً  تعالى  هللا  قدسية  من 

سعوو   آلل  الناسور  وحكم   القداسة  لتكون  السالم  عليهم  بيته  وأهل  ومسجده  ورسوله 

لمن  وال والمور  أطاعهم  لمن  ااعال"  ف"  والمجد  الوها   عبد  آلل  والكهنور   نبوة 

الموعوعة على لو كانوا   عصاهم  فمحمد  إذ  الوها   ابن عبد  رايتهم ما هى إال محمد 

ف" القرآن لما تآمروا على  وينه ولما أفتى ابن باز  يعنون محمد رسول هللا الوارو ذكره
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هللا   رسول  مسجد  ب ن  بين  واالبان"  معبوو  صنم  أكبر  الخضراء  وقبته  عليه  هللا  صلى 

يسمون الحسن أو الحسين أو   المسلمين ولن ينصلح حالهم إال إذا هدموه وناوراً ما تجدهم

أولان كما يصرحون أسماء  بل  لديهم  أسماء مكروهة  فهذه  ب ن   فاطمة  فتاواهم  ف"  بذلك 

الكفر وح  رج  وهذه صورة من صور  مبالغة  لهم  المسلمين  لي   ح   علمالهم  و  الهم 

من   بعضاً  إليها  أعافوا  والت"   ااولى   قريَاً  مواري   من  بعضاً  وهذه  مبالغة 

ويننا ف"  أوولوها  الت"  الصهيونية  على   البروتوكوالر  وموهوا  اإلسالم  لو   وألبسوها 

   : هللا وتوحيده الخالس الناس ب ن هذه القسوة والغلظة وقتل المسلمين وين 

ا بين  من  كان  إذا  بروتوكوالر و  وععوا  للَيطان  عبدة  صهيون   لصهاينة  حكماء 

بالمسلمين أوولوا فيى   المعروفة فإن الوهابية  أعافوا  إليها بنوواً أورق أشد وأك ر فتكاً 

المسلمين وكان مرجعهم ااساس"   العقالد على أنها أصل وين اإلسالم فابسم اإلسالم قتلوا

البريطانية على   الحملة  ليخر    بالو اإلسالمف" ذلك مستَرقين  الماع"  قبل  القرن  ف" 

على أنهم كفار إلى أن ابتليت   بها على الناس ابن عبد الوها  ويقتل هو وأتباعه المسلمين

قتل   بعد   للوجوو  برز  أن  إلى  الماع"  القرن  سبعينيار  أوالل  ف"  الفكر  بهذا  مصر 

من عند هللا و     الرلي  الساوار وزعموا بناءاً على نصوو موعوعة   ب ن ما هم عليه 

ماهو من عند هللا  تماماً كما قال تعالى } وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتا  لتحسبوه  

وما هو من الكتا  ويقولن هو من عند هللا وما هو من عند هللا ويقولون على   من الكتا 

الكذ  ق هللا  على  تقوم  مبالغة  وليست  حقيقية  البروتوكوالر  وهذه   } يعلمون  رأة  وهم 

الدينية وقرارتهم السياسية ومؤامراتهم الدنيئة على اإلسالم والمسلمين منذ   مت نية لكتبهم 

إبراهم مؤسسها وسيدنا محمد مؤس  ملكها  ظهور هذه الت" نحوا بها إسم سيدنا  الدولة 

له على سيدنا إبراهيم   ووولتها الحدي ة ليسمونها باسم أبيهم الكيير سعوو تقديما وتعظيماُ 

ولعدم وإسما والسالم   الصالة  عليهم  ومحمد  البروتوكوالر   عيل  هذه   بينا  هنا  التطويل 

 :الت" أعافتها الوهابية )قريَاً اآلورة إلى ما وععته قريَاً ااولى

 

 :   أوالً :  موعوعار وين اإلسالم بعد موته صلى هللا عليه وآله

 

 . من توسل برسول هللا صلى هللا عليه وآله فهو كافر (1)

 . ال ب ن رسول هللا صلى هللا عليه وآله قد أوصى إلى شخس بعينه يقتلق من(2)

 . ب فضلية بيت على بيور العر  يقتل على قريش يقتل  من قال (3)

أن يكون أمر حكومتهم شورق بينهم وال ش ن لنا   اتفي الصحابة مك بعضهم على (4)

 . عليه وآله بالوصية فهى لتركة رسول هللا صلى هللا 

ذريته وأما زوجاته   نب" نفعل بها ما نَاء فالنب" أمر بعدم توري  أحد منتركة ال (5)

نطُهمط فََما   فنحن نورلم بل ون وذ فدك الت" قال فيها هللا تعالى } َوَما ُ َعلَى َرُسولفهف مف أَفَاء ّللا 

نط َويطلٍ  َجفطتُمط َعلَيطهف مف َ يَُسلّفُط ُرُسلَهُ  أَوط ن  ّللا  َكاٍ  َولَكف ُ َواَل رف ََاُء َوّللا  ٍء   َعلَى َمن َي َعلَى ُكّلف َش"ط

يٌر  عبد العزيز فدك هذه  { ال ش ن لنا ذلك حتى لو رو الخليفة عمر ابن 6الحَر -قَدف

  اوالو الزهراء سالم هللا عليها

ف  وم  أهل البيت الذي (6) ّ ٍء فَ َن  ّللف ن َش"ط تُم ّمف لَُمواط أَن َما َغنفمط ُوُمَسهُ   قال تعالى فيه } َواعط

َوابطنف  ينف  َوالطَمَساكف َوالطَيتَاَمى  بَى  الطقُرط ي  َولفذف ُسولف  أَنَزلطَنا   َولفلر  َوَما  بفاّلّلف  آَمنتُمط  ُكنتُمط  إفن  الس بفيلف 
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مَ  َنا َيوط يرٌ  َعلَى َعبطدف ٍء قَدف َعلَى ُكّلف َش"ط عَانف َوّللّاُ  َم الطتَقَى الطَجمط قَانف َيوط  { ال ش ن41اانفال الطفُرط

 .  لنا به ولن نعمل به

فيه } والمؤلفة قلوبهم { إنما كان ذلك على عهد   سهم المؤلفة قلوبهم الذي قال تعالى (7) 

 . السيف رسول هللا ولي  أمامهم اآلن إال

وإسماعيل   أمنعوا كل منص  الدولة من بن" هاشم وعبد المطل  أوالو سيدن إبراهيم (8)

أياً من مناص    ال اللة ااوالل فلم يتولى أحداً منهم  وقد حدئ هذا بالفعل ف" عهد الخلفاء

أمية  بن"  أك رها  تولى  الت"   . الدولة 

وزعموا     كفر من توسل ب هل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وآله أو الصالحين فقد (9)

 .ب ن رسول هللا صلى هللا عليه وآله قال 

 . وبالتال" هو كافرمن أحبن" بَدة فهو مغالى ف" حبه كاليهوو والنصارق (10)

القول (11) ذلك  و  بالرسالة  فضلن"  هللا  أن  إال  عاوي  رجل  أي  م لكم  بَر  بالفعل   أنا 

محمد   " علماؤهم فيكتبهم ولذلك يقول ك ير من سكان جزيرة العر  ممن فتن عن وينه

  . رجال ونحن رجال" بتَديد الجيم 

] "إذا جاءكم من يَي  كافر قلت فيه :   من ور  على إمامة رجاالر قريش فهو (12)

 :  الروايار " ولو كان ابن محمد " وهنا عصا الخالفة فاقتلوه كالناً من كان " وف" بعض

وتطريدهم على أن ذلك وحياً من عند هللا   صاغوا قوانين قتل أهل بيت النب" وتهجيرهم

 كما فعلت بنو  

 . م من النبيينمن أوالو نب" هللا إبراهيم عليه السال سراليل بدينها على وجه الدقة

 ولياً من أولياء هللا وووله للصالة فهو عابد ولن  من تبرك بمسجد فيه(13)

  .مار على جاهلية كفر وهو ف" النار جدي وكفيل" عبد المطل (14)

عم" أبو طال  وهو أونى أهل النار يرتدي   أب" وأهل" كلهم كفار ف" النار ومنهم (15)

على كفالته واتم النبيين صلى هللا عليه وآله   كافئة لهنعالً من نار تغل" بها وماغه وذلك م

بالسيئة الحسنة  يكاف   عندي  عملوا   ,. فاهلل  الوهابية  ولكن  محال  ونقالً  عقالً  وهذا 

هللا قد قال ذلك وهذا مخالف لقوله تعالى }هل   بمكذوبار سلفهم ف" ذلك وقالوا أن رسول

لنار بعد وعمهم وسندهم ونصرتهم  عمه وجده ا جزاء اإلحسان إال اإلحسان { فهل جزاء 

لالئ سنوار كل ذلك بال أجر عند هللا   له صلى هللا عليه وآله وحصارهم ف" شع  مكة 

 . !!!و

 قال التزورون" بعد ممات" (16)

 لو زرتن" وقدمت وطوة بنية الزيارة ف نت كافر (17)

أسرجت   (18) هد  لو  ولو   , لعنة هللا  وعليك  كافر  ف نت  هذا  سرجاً إلعالة مسجدي  متم 

فيه لكان  قبيل اامر   المسجد  االبان" "( فهدم مسجدي من  صالح لإلسالم )"وهذا قول 

 المنكر وهوا مستح   بالمعروف والنه" عن

ااصنام ومن فعل ذلك   إياكم والصالة ف" مسجدي وال ف" مساجد أهل بيت" فهى (19)

 فهو فهو كافر كفر أكبر وهو الَرك ااعظم 

 .   من بعدي وامنعوا عنهم ومسهم والقور عنهمأهل بيت"  حاصروا (20)
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(21) ً تنصبوهم عليكم حكاما فيهم من   ال  فلي   الحكومة  الدولة وال ووواين  مناص   ف" 

إن وويراً  م لكم  اامة  بكر   يفهم مصالح  أب"  ف" عهد  بالفعل  قد حدئ  )وهذا  ذلك  فعلتم 

 . (والدولةعن كل مناص  الحكومة والجيش   وعمر وع مان الذين أبعدوهم بالكلية

ً  العنوهم على المنابر وذلك فعلة (22)  . معاوية واامويون من بعدة نيف ولمانون عاما

ورجا على إمامكم ولو كانوا من أوالو الزوان" ماواموا   اقتلوا الحسين و الحسن لو  (23)

 يصلوا فهم أصلح لكم 

 .  لو ناوق علياً بالخالفة فاقتلوه ولو سرقت فاطمة فاجلدوها (24)

)وقد   اقتلوا  (25) بيت"  وأهل  علياً  لو نصروا  والعقباويين  واامويين  البدريين  الصحابة 

بالفعل ف" واقعة الجمل وصفين و الحرة قتلوا فيها اانصار واعتدوا على نساء   فعلوا ذلك

 . ( المسلمين

الحال   لو ناوق أحد من أمت" بحب" أو ح  أهل بيت" ومووت" فهو كافر فاقتلوه ف" (26)

 . وبة له وهذا هو الجهاو ف" سبيل هللاوال ت

فيكم ول" هلل (27) نباشاً  لو ظهر  بع   نبيكم  أن  واعلموا  قبر فهو ولن  فدفنته اامة ف" 

يبح  عن كل زالراً لقبورها فيضربه هكذا قامت وعوت" بدأتها   للقبور ترك قريَاً وأوذ

 . زالريها بل وأقتلهم ف" المقابر المقابر العن 

تلتفت   (28) وأبناء عمومتناال  أصدقاؤنا  فهم  لليهوو  ولعل   وا   ( علينا  الكبير  الفضل  ولهم 

لليهوو ب ن يصلوا فيه ألناء   ذلك هذا سب  حفاظهم على حصن ويبر حتى اآلن وسماحهم

 . ( حر  الخليز 

فكانما وعك أصبعة ف" بؤبؤ عين هللا هكذا قال   لو ظهر فيكم من يضر  اليهووي  (29)

ً  هللا صلى هللا   الحاوامار ومحمد رسول  . عليه وآله أمر بذلك أيضا

فقولوا كافر واقتلوه ومن   راقبوا المسلمين ف" حركاتهم وسكناتهم فمن (30) التفت يميناً 

  ومه فعل أي ش"ء يخالف هوق اليهوو فقد أبحت لكم 

عاشي  (31) ف نا  سب   واي  الَريعة  وعوق  تحت  بهم  ونكلوا  المسلمين  للدماء  اقتلوا 

 ؤوس المسلمين وهى مقطوعة بسيوف اليهوو الذين يتظاهرون باإلسالم . أح  وحرجة ر

 :اتركوا الصهاينة يقتلون وومروا أنتم المساجد على أنها أصنام وأولان  (32) 

االنقالبية  القانونية  المواو  الرو   هذه  ف"  متخصصون  كتبها  بااولة   واصةً  أبحائ   لها 

 الموضوع : عليهم ولي  مجالنا اآلن بح  هذا 

ب نك أمام مواو قانون إنقالب" بالفعل ومحاذير فيها وطوط حمراء من النار   وهنا تستَعر 

   الدول فيها مقتول باسم الدين

يح ون    . ال زامهم وتضينهم فهم م ضينون  ط عهم  الملريين في  ير  نحو  دوقع  و فا مأ 

 يين الضين والرسول  ويل زمون   عأليم ك أب ر هم سواء كأنوا مسلمين دو مسيح

د ف   السالم   فلمأ دظهر  ؤالء  قض م على رسول هللا صلى هللا عليه ود    ي ه عليهم 

 ي عجون وينض شون  

دي    - ل   ضعة  وقأل  وجهه  ع س  واإل   أل  ه  هللا  رسول  مولض  عن  د ض م  كلمت  فإذا 

 ديأم .  7يض   صأ  هأ النأر ,على الررم من ا   أل الوا  ية السعو ية  مولض ا ن سعو  

فإن د   ت رسول هللا ودظهرت مح  ه قألوا ل  رسول هللا قأل ال تطروني كمأ دطرت    -

 النلأرى ا ن مريم دي ال تعظم شننه . 
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 فإن توس  د ض  ه قألوا فيه دنه مشرك .  -

 وإن توسلوا  ن    ي ه دو  ن ض اللألحين قألوا فيه كأفر .  -

الررم  - قألوا  فه  ضعة على  ينيهأ    ومن صلى عليه   ألمس حة  قأل }  تعألى  من دن هللا 

الفين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمأك فقض تجردوا ودف وا  فل  كرا ية لرسول هللا صلى  

هللا عليه وآله ويو مون النأ   ننهم المو ضون ورير م رير مو ضون دو  أأل ق كأفرون  

. 

هأ دصنأم لعنهم  وتجض م ينهون عن زيأر  مسجض رسول هللا دو ا ض اللألحين  ضعوى دن  -

هللا ودمأ ق ور دئم هم وعلمأئهم ليست كفل  و أل ألي وجض النأ  دنهم دمأم ك لة من الحقض  

اللنأ ي    ك  و  رزو   النأ   ال الع   عقول  إلى جأن   ق    يعهضو أ من  لم  والكرا ية 

واف وا  أن من قأل نعم        2011  -3في اإلعالن الضس وري الفي تم اإلس   أء عليه في  

الجنة ومن قأل ال سيض   النأر واس خضام ق ية الجنة والنأر في تر ي  الخأرجين عليهم  

الكج مع   يواجههأ  ال ي  اإلق لأ ية  للمشأك   في  لول  ن  شيئأ يقضموا  ولم  اإلن خأ أت  في 

يحس ون   و م  والملريون   ورسوله  تعألى  هللا   ولعنهم  النأ   ف   هم  كك   الملري 

 دنهم يحسنون صنعأ . 

 

لريون  أصة و قية العرب األنجأب الشرفأء  أرجأء الوطن العر ي   إذا  أط هم  والم 

دمأمهم  لورته   دظهر  ينه  فإذا  ود  وه  وقضروه  له  سهوله  اس جأ وا  الضين  عن  د ض 

كله   يقوم  الفي  المف    لهفا  ن  رف أ للضين     ن  رف أ ليس  ل ظوه  الو أ ية  السل ية  المقي ة 

ن   وعلى دسأ  الك  رقي  على الك  و أل ألي ك  ينظر  على كرا ية النأ   ع هم  ع أ

دو   ي سقهم  دو  الجميع  يك ر  والري ة  الش   ووطنه  عين  ودقر أئة  وجيرانه  مج معه  إلى 

ي ضعهم على  واه وذل  على تنأقض ك ير مع ال طر  الملرية السليمة فلضموا لمأ ردوا  

في  دظهرو أ  ال ي  المقي ة  اصور   والشورى  هفه  الشع   مر     مجلس  علي   وقت 

الل ة   تضريس  تحريم  د رى  ومر   األ مر  الور   ف وى   حريم  المجلس  على  يعرضون 

األنجليزية وتحية العلم وزواج ال نأت  ون ال لوغ لس لة الو أ ية في الخليج ومر  جمأع  

 سأعأت  ي هم هللا .   6الزوجة  عض موتهأ ب 

س هم في وسأئ  المواصالت  و نأ كأنت اللضمة لضى الملريين وال ي وصلت إلى  ض   

الوقت   ن س  الفي نح ه وفي  ال ضين  ليس  المواصالت وذل  ألن  فا  والطرقأت ووسأئ  

دلقى  ؤالء على دن سهم أوب القضسية ودن الخأرج عليهم  أرج على هللا ورسوله فك روا  

اليوم  لهفا  العض   ويعضون  مرتضون  دنهم  ن  ضعوى  قري أ لف حهم  تمهيضان  عليهم  الخأرجين 

 ويحس ون دنهم مع  ضو اللحراء في  ولة آل سعو   

ولقض ل ظهم الملريون وال ونسيون ألن  تضينهم  قأئم على ال لون و سن الخل  والعم   

ال رعوني   الموتى  وك أب  آني  دوصت  ه  ر ية  مأ  و فا  والمح أجين  ال قراء  لخضمة 

لح أر  العريقة  ود سط قواعض األ الق في دي  ين درضي في اللين دو الهنض اصحأب ا

ال ي  ى   اإلنسأنية  القواعض  ال أطمية  هفا  الضولة  ال زمت  ولمأ  الزمن  جفور  في  المم ض  

يح  لون  نعيأ    ود فوا  المسلمين  د  هم  األصي   المحمضي  اإلسالم     دص    ين 

اإلنسأنية   ال طر  مع  تواف   تضينهم  وذل  ألن  سنة  ال   من  دك ر  منف  انن  إلى  ال أطميين 

 السليمة 
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ونع قض  نن وك  الحكأم والخل أء  الفين  كموا ملر فطنوا لهفا الموضوع لفل  كمأ  ينأ   

الرفيعة   تحكم  ن القهأ  ألنهأ  المركزية  الخالفة  عن  ولة  مرات  س ع  ملر  ان للت 

 وسلوكهأ الح أري  وال ت حكم , . 

الشضائض    وذل  السلوك الملري الرقي  اك س  ه ملر من  الل  جر  األن يأء إليهأ عنض

والسالم  اللال   عليهم  يعقوب  آل  وكفل   إليهأ  وذري ه  إ را يم  سيضنأ  في  جر   كمأ 

دن   دقضار أ  تعألى  وال ي  جع  هللا  إلى ملر  السالم  عليهم  ودمه  سيضنأ عيسى  و روب 

ملر  جر    إلى  الهجرات  آ ر  وإلي   األرض  في  المظلومين  ومنوى  اس را ة  تكون 

ريين ود يران اللي يين والك  يعيش في وئأم ومح ة منف فجر  السو انيين والعراقيين والسو 

عليهأ   سلط  تعألى   هللا  ألن  سن ين  كمأ  األزمأن  ت يرت  فه  األقضار  دن  إال  ال أريخ 

المجرمين من ع ض  الشيطأن وودوليأئهم من  كأم ورجأل دعمأل وإعالميين ورجأل دمن  

عليهأ   وتجلى  دن يأء  دض  وألنهأ  و لطجية   وشرطة  كلهأ  جيش  فملر  وج   عز  ر نأ 

والمالء األعلى في  ألة من ال قل  والقل  ألن نهأية  فا الظلم من المؤكض س كون إن شأء 

هللا في ملر كمأ  ضث في عين جألوت ورير أ من المعأرك المليرية في تأريخ العألم  

 و مأ نفكره  نأ مقضمة لمأ  و آت عن دقضار هللا تعألى في ملر إن شأء هللا .

 

 :   8لفصل ا

 

الكفر   شارة  مصر   في  الحنضل  شارة  بظلر   تبدأ  العالم  لثر ات  القائدة  الثر ة 

 1979والفسرق والعضيا  التي ذ تلا اليلرو في مصر بعد  معاهدة السالم  

 

السالم مع إسرائيل واختراقاتلم لألمن القرمي المصري ونااخلم في استقطاب أوالو   

ذاناً في الثر ة تليلم وتلو من تعاو  معلم  والعروة    الجواني فيلا لينتلارا نلالا إي

بمصر  وشعبلا إلو مربعلا األهالقي والحضا ي التي كانت تليه لتنقذ العالم اإلسالمي  

 إ  شاء هللا  

 

 أوالً :  

رفنال فرىذون لننذ  هللا   خراب مصر وت كل حدودها إن  بر أهل با قبا ىقى أهل حقبا امتداداً 

 تنالى :

 

تعلاام د ااي المساالم قأعااض   ااأ ئ ذي  ااضء و ااو دن  ااضو  ملاار  منااأ ع النياا  كلهااأ  ااى  ال ض ودن

المقلو   من ذل  الحضيث  يث ان للت عنهأ دصومأل ودأيو يأ والسو ان أاام تجزئاات السااو ان 

لعض   ول  وجأء  ورنأ على ال قسيم  مأ تااراه انن ماان فاا ن ك اارى يشاارن عليهااأ اللااهأينة فااي 

 لخليج العر ي  ورلي  مأيلي لل  لي  :العألم ويمولهأ  ونة ا

مصر حرسها هللا تعالى من كل سوء إما محسههووة مههن بههالو الصههحراء العتههدال جوههها   -

ونيلها بل من أهل مكة من يصرح بقوله احد المصريين المحبين للصههالة بههالحرم المكهه" 

للمصههطفى الَريف وذوه واعطونا النيل  تماماً كما قههال تعههالى فيمهها قالههه سههلفه مههن قبههل 

َك  وَن لههَ َن ااَرط ف َينبُوعاً  أَوط تَكههُ َن لََك َحت ى تَفطُجَر لََنا مف مف صلى هللا عليه وآله } َوقَالُواط لَن نُّؤط
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ا  َت َعلَيطنههَ ا َزَعمههط َماء َكمههَ قفَط السهه  يههراً أَوط تُسههط ا تَفطجف اللَهههَ اَر وف َر ااَنطهههَ َنٍ  فَتُفَّجف يٍل َوعف ن ن خف َجن ةٌ ّمف

 ً َسفا ن   كف َماء َولههَ " السهه  قَى فههف ُرٍف أَوط تَرط ن ُزوط أَوط تَ طتفَ" بفاّلّلف َوالطَمْللفَكةف قَبفيالً أَوط يَُكوَن لََك َبيطٌت ّمف

والً  سههُ راً ر  لط ُكنههُت إاَل  َبَههَ " هههَ بطَحاَن َربههّف لط سههُ َرُؤهُ قههُ تَاباً ن قههط َل َعلَيطَنا كف َن لفُرقفّيفَك َحت ى تُنَّزف مف  -نُّؤط

{. وبالتال" هؤالء يحسدون مصههر علههى ونيهها حرمههوا منههها قبههل ظهههور   93-90ء  اإلسرا

وأمهها أهههل ال لههو  فهه" الَههمال ااوروبهه" ومعانههاتهم مههن البههرو ,  البترول فهه" أراعههيهم  

وال لو  المنهمرة تكاو تَل حياتهم بالكامل فوقعههت مصههر لوسههطيتها وأهميتههها ولرواتههها 

 وكنوزها فريسة بينهما .

حدئ شيئاً ما حول مصر حولها من القوة والسيطرة على كل منابك النيههل   ومن المؤكد أنه

والَام وحتى حدوو العراق مك بالو الحي يين إلى الضههعف والمهانههة واإلسههتكانة والسههب  

كان بحر  فرعون مك هللا باوعاله االوهية  وبناءه لصرح الهرم حرباً هلل عز وجههل قههال 

ُن َيا أَيُّ  َعوط ى تعالى }َوقَاَل ففرط اُن َعلههَ ا َهامههَ " يههَ دط لههف قههف ي فَ َوط رف نط إفلٍَه َغيههط ُت لَُكم ّمف َها الطَمَ ُ َما َعلفمط

بفيَن  اذف َن الطكههَ هُ مههف " َاَُظنههُّ ى َوإفنههّف هف ُموسههَ ى إفلههَ ُك إفلههَ " أَط لههف حاً ل عَلههّف رط " صههَ ل لههّف عههَ ينف فَاجط  -الطههّف

 {.38القصس

ولفه  وعمالً كهذا مك هللا تبههارك وتعههالى البههد  وهنا ترك عمالً شيطانياً كبيراً يتقلد به من 

وأن يذله به قومه من بعده وينتقم هللا تعالى منهم وممن تقلد به وكانت النهاية الم ساوية له 

يعاً وقلنا  عَهُ َجمف َرقطَناهُ َوَمن م  َن ااَرط ف فَ َغط ُهم ّمف تَففز  ولمن ولفه كما قال تعالى }فَ ََراوَ أَن َيسط

-103اإلسههراء  -بن" إسراليل اسكنوا ار  فإذا جاء وعد اآلورة جئنا بكم لفيفا  من بعده ل

{ ولتوارئ عمله وعا موسى عليه والدعوق بالقرآن وماوامت بكتا  هللا فهى عاملههة 104

ى  اَل ُموسههَ فيمن تقلد به إلى يوم القيامة كما قال تعالى على لسان موسى عليه السههالم }َوقههَ

ا َرب َنا إفن َك آتَيطتَ  بفيلفَك َرب نههَ ن سههَ لُّواط عههَ َواالً فف" الطَحَياةف الدُّنطَيا َرب َنا لفيُضههف يَنةً َوأَمط َن َوَم هُ زف َعوط  ففرط

نُواط َحت ى يََرُواط الطعَذَاَ  ااَلفيمَ  مف مط فَالَ يُؤط دُوط َعلَى قُلُوبفهف مط َواشط َوالفهف  {.88يون   -اططمف ط َعلَى أَمط

ا أغرقه استخلف من بعده سيدنا موسى وبن" إسراليل لم جعله إماماً أي أن هللا تعالى بعدم

ُروَن  ةف اَل يُنصههَ َم الطقفَيامههَ ةً َيدطُعوَن إفلَى الن ارف َوَيوط للكفرة والظلمة كما قال تعالى}َوَجعَلطَناُهمط أَلفم 

{.ولكههن هللا تعههالى يبههين لمههن سههيخلفه أنههه قههد أصههبح عبههرة كمهها قههال 41القصههس -

اففلُوَن تعالى}فَا ا لَغههَ َن الن اسف َعنط آَياتفنههَ يَك بفَبدَنفَك لفتَُكوَن لفَمنط َولطفََك آَيةً َوإفن  َك فيراً ّمف َم نَُنّجف  -لطَيوط

{.ووعوة نب" هللا موسى قالمة إلى يوم القيامة فهه" كههل مههن سههيفعل فعلههه , وهههذه 92يون 

ونههزولهم فيههها علههيهم العبرة فيها وليل علههى تحههول مصههر مههن عصههر حكههم اانبيههاء لههها  

الصالة والسالم إلى عصر حلول أول شههيطان إنسهه" بههها وملئههه ليضههيك مصههر إلههى اآلن 

ويبن" بها هرماً كبيراً ليحار  هللا من عليه تبارك وتعالى هو اآلن رمز تضعه أكبر وولة 

 متجبرة ف" التاريخ على فئة الواحد ووالر  

عههون الههذي قتلههه هللا تعههالى ف غرقههه وملئههه هذا الَيطان ااول إمام الظلمة هههو اللعههين فر

ب عمالهم الت" عملوها ف ورئ هللا تعالى المؤمنين اار  ومنها مصر قال تعههالى } ولقههد 

 اانبياء{.   –كتبنا ف" الزبور من بعد الذكر أن اار  يرلها عباوق الصالحون

لهههم نفهه  وبعد ميرائ بن" إسراليل ل ر  لما كههانوا مسههلمين وتحولههوهم لصهههاينة وفع

ن  فعل فرعون بعد أن عانوا من أفعاله في ر هللا تعالى بهم جميعاً  كما قال تعالى }َوقُلطَنا مههف

ئطَنا بفُكمط لَففيفههاً   َرةف جف دُ اآلوف َ  فَإفذَا َجاء َوعط ُكنُواط ااَرط َرالفيَل اسط َبنف" إفسط هف لف {. 104اإلسههراء  -بَعطدف

فيههه كمهها ألبتههت التههوراة ذلههك ومملكههة  أي من قبالل شتى وهذا الوعد تكون مصههر طههرف
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كو  ) إٌقليم وراسان اآلن بإيران وماحولها( وهؤالء منصوو علههيهم قرآنيههاً, كمهها قههال 

التوبة{ ويقههول تعههالى فههيهم -تعالى عن إيران اإلسالمية } وإن تتولوا يستبدل قوما ًغيركم

فيهم :} وآوههرين مههنهم  أيضاً مبيناً أنهم يلحقون بالصحابة ف" ااجر بل والعمل قال تعالى

الجمعة{ وهنا يقول رسول هللا صلى هللا عليه وآله أنهههم قههوم مههن فههارس  –لما يلحقوا بهم 

وحز  هللا هم الغالبون أيضاً  بنس القرآن قال تعالى } ومههن يتههول هللا ورسههوله والههذين 

كههرم  المالدة{.  وهو حز  يتولى عل" ابن أبهه" طالهه  –آمنوا فإن حز  هللا هم الغالبون 

هللا وجهه  لسب  نزول اآليار فيه كرم هللا وجههومن هنا يخَى الروم وبالو عاو اآلوههرة 

 من التقار  المصري اإليران" .

ولكن التقار  اإلسالم" بين هذه القوق يعوقه ورلههة فرعههون ومحبهه" الههدنيا الههذين تولههوا 

يه وآلههه لههذلك مصههر أعداء هللا تعالى ممن س  هللا تعالى واستهزءوا برسوله صلى هللا عل

فيها كل المتناقضار اإليمان القوي والكفر القوي كالهما موجوو وله جذور كبيههرة ممتههدة 

انبياء أو اهل بيت النبوة عليهم السالم أو قبالل عريقة النس  سههاندر رسههول هللا صههلى 

هللا عليه وآله ف" نصرة وينه فههورئ رجههالهم أوههالق اإلسههالم  وورئ اآلوههرون فرعههون 

 اله .وأفع

 

 تخريب مصر ىقى يد الصباينة وأىوانبم من كتب أهل ال تاب : (أ)

 

تلريأ دفي  يخ ر رئيس الموسأ  اإلسرائيلي في شهأ ته دمااأم الكنيساات اإلساارائيلي فااي 

تؤكض سيطر  اللهيونية العألمية  قيأ   إسرائي  دمريكأ آل سااعة  علااى كاا    2-11-2011

  ذلاا  آفااي  يخ اار رئاايس الموسااأ  م أص  الضولااة الملاارية  أل اا ط كمااأ شاارح وفلاا 

اإلسرائيلي و فا الكالم  أل  ط دكضته ال ورا  ال ي  م يساايرون علااى نهجهااأ  ويط قونهااأ 

ن سيناريو ما يحههدئ فهههى مصههر  في إيقأن لحركة ال أريخ واضحة لضى ال كر اليهو ي  إ

اليليون فهههى كتبه اليهوو فى التوراة منذ أالف السنين، ويمكن أن تنظر إلى ما ي مل اإلسههر

-19/3أن يكون عليه سيناريو الحر  ااهلية فى مصر: ورو فى التههوراة فههى اإلصههحاح 

» أهيز مصههريين علههى مصههريين فيحهههار   كههل من سفر أشعياء النبى النبوءة التالية 17

واحههد أوههاه، وكههل واحههد صههاحبه، مدينههة مدينههة، ومملكههة مملكههة، وتهههراق روح مصههر 

 ل كههل واحههد العههارفين والتوابههك والجههن، وأغلههي علههى واولههها، وتضههيك مَههورتها فيسههه

المصريين فى يد حاكم قاسى فيتسلط عليهم، ويجف الحياة من البحر ويجف النهههر وتنههتن 

اانهههار، وتضههعف السههواقى ويتلههف الههزرع وتجههف الريهها  والحقههول.. والصههياوون ال 

جرة، أيههن يجدون صيداً وكل من يلقههى بَههس إلههى النيههل ينههوح.، ويكتهه  كههل عامههل بههاا

ذهبت حكمة فرعون، وماذا قضى ر  الجنوو على مصر، لقد ألقههى الههر  عليههها روحهههاً 

شريرة أوقعت مصر فى عالل وأعلت أبناءها، فإذا هم يترنحون كالسكران فى قيئه فال 

يكون لمصر عمل. فى ذلك اليوم تكون مصر كهالنساء، ترتعد وترتجههف مههن ر  الجنههوو 

ُ ولكن  وهو يهزها...«   وَن« » يوسههف: »وّللا  اسف ال يَعطلَمههُ ن  أَكط هَهَر النهه  هف ولَكههف رف  َغالفٌ  َعلَى أَمط

21 » 

قههراءة فههى   -»هذه اآلية ما زالت منقوشة على جدران المسههاجد فههى اانههدل  «ملحوظة:  

 [.أ.و . جمال عبد الهاوق و الَيخ & عبد الراعى أمين-فكر علماء اإلستراتيجية
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ن منظمار عالمية أن نيل مصر سيجف تمامههاً إذا اسههتمرر وهذا يحدئ اآلن حتى تقرر م

إسراليل ف" بناء السدوو و الخزانار ف" أليوبيا وقد تخطت الخمسة ولاللون سداً ووههزان  

فيها , أعف إلى ذلك روم الصهاينة العر  بمصر لحواف النيههل علههى طولههه مههن وميههاط 

لمعاوي جنههو  القههاهرة وهههذا إلى أسوان يتم هذا الروم بل وعمل جزر صناعية فيه عند ا

هو التنسههيي بههين وونههة الههداول ممههن ورئ فرعههون فهه" منهجههه وحربههه علههى هللا تعههالى 

ورسوله والمؤمنين  والخار  ممن حار  هههذا الههدين وأهلههه لههم تخههر  علينهها اإلعالنههار 

بترشيد إستهالك المياه للتغطية على هذه الفضالح والت" قل أن تجد لها م يالً ف" وولة مههن 

ول العالم إذ أننا نقول أن" لهم أن يروموا شريان الحياة لكل من يعيش علههى أرعههها مههن و

 شتى الملل والنحل ولماذا تسكت ااقالم الخالنة عن ذلك .

 :  )ب( أقدار هللا تنالى في مصر من السنة النبوية الملبر 

 

واعههحة بههين ظهور الَجار والتطاحن والتقاتل وعالمار الساعة الصغرق كلها تقريباً    

و أساا خضام اإلعااالم وال اان دسااود اساا خضام فااي ت يياار المصههريين وبمكههر مههن الصهههاينة  

 السلوك اإلنسأني إلى ال و ش وعألم الجريمة والسأ ية والعن  والزنأ والشفوذ 

 

وهنا نستطيك ان نقول بمل  الفم كل عالمار الساعة ب جلى صههورها سههتجدها فهه" مصههر 

ر ورجت للعالم العرب" واإلسههالم" مههن هههذا البلههد بمكههر مههن بمعنى كل الكبالر والموبقا

ا فف"  يَن َطغَوط بالو عاو اآلورة كما قال تعالى ف" فرعون زمانه  } وفرعون ذي ااوتاو ال ذف

 .  الفجر{ -الطبفاَلوف ف ك روا فيها الفساو فص  عليهم ربك سوط عذا  إن ربك لبالمرصاو 

آلورة والت" تضههك الهههرم ااكبههر كرمههز لههها علههى أي أن نَر الفجور ي ر من بالو عاو ا

عملتا فئة الواحد ووالر ويستخدمون وونة ف"  مصر منذ مطلك القرن الماع" وبواسههطة 

الك ياار ماان   انحههرفتااى  الفن ف" تخري  العههاوار والتقاليههد ونَههر الفسههوق والعصههيان ح

ن وتحولوا   عاا  الجريمااة وال     اآلن بمؤامرة كبرق على هذا البلد  الشع    طألااة إلااى جيشااأ

جراران  من ال لطجية يس نجرونهم  أألموال ل رب أورتهم وق اا  د نااأء وطاانهم فااي ف اار  

 ريأب للضين والعق  والعلمأء الحقيقيون .

ورليهأ ساا عو  ال اا ن   كبر وولة عربية على العالم العرب"من د  وبالتال" منه ورجت الفتن  

 مر  آ رى إنشأء هللا  

ن ساانة هللا تعااألى فااي ملاار إلااى قيااأم السااأعة وان شااأر ه  قال تعالى ف" فرعون زمان  م ينااأ

 ال سوق والعليأن منهأ ل قية  لضان العألم قأل تعألى :

بفاَلوف فهه ك روا فيههها الفسههاو فصهه  علههيهم ربههك   " الههط ا فههف يَن َطغَوط } وفرعون ذي ااوتاو ال ذف

ن تكون وكفل  في ال كر  والضين و الفجر{  ,  -سوط عذا  إن ربك لبالمرصاو   الريأ   دي أ

فيهأ لقوله تعألى } ونريض دن نمن علااى الاافين اس  ااع وا ماانهم ونجعلهاام دئمااة  ونجعلهاام 

 الوارأين ك  

مصر على مدار التاريخ عاصمة الخالفة ال انية والت" إذا لم ينتبههه لههها الخليفههة أو الحههاكم 

فهه" الغالهه  تكههون إمهها   انهههاكمااأ  ينااأ    اإلنفصال عنها والمههاً  بلقوتها تغري والماً الحكام  

كمأ قأل فيهااأ عماارو ا اان العااأص  إنهااأ   مساوية لعاصمة الخالفة ف" القوة أو أقوق منها  

الفساو بين ل عضل الخالفة    و  كأل   ول اإلس عمأر الللي ي ال ر ي الجضي ع ليهأ نشروا  
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كمااأ   مؤمنة  نيلها العظيم ومن بين هذا الفساو البد وأن تخر  الجماعة الفي  العباو وروموا  

فهه" لبنههان وإيههران  و سنة هللا تعألى المعهو   وردينأ ذل  في العلاار الحااضيث قااض ظهاار  

ن  م وجهة إلى  فا اإلتجأه إذا ظهر الجور وال جور والظلم قااأل والعراق   وانن ملر   مأ

تهَهد  تعألى في وعضه للمؤمنين ووعيضه للظألمين    يَن آَمنُواط َمن يَرط هف  }َيا أَيَُّها ال ذف ينههف ن وف نُكمط عههَ مههف

يَن يُجَ  ةٍ َعلَى الطَكاففرف ز  نفيَن أَعف مف ل ٍة َعلَى الطُمؤط بُّوَنهُ أَذف بُُّهمط َويُحف ٍم يُحف َف َي طتف" ّللّاُ بفقَوط دُوَن فف" فََسوط اهف

اُء َوّللّاُ  ن َيَههَ تفيهههف مههَ ُل ّللّاف يُؤط َك فَضههط ٍم ذَلههف ةَ آللههف مههَ افُوَن لَوط بفيلف ّللّاف َوالَ َيخههَ يٌم سههَ ٌك َعلههف  - َواسههف

 {. 54المالدة

ولكن لَدة المصريين ف" إيمانهم كما هو معلههوم عههن إيمههان السههحرة المصههريين وقههولهم 

لفرعون لعنه هللا } فاقض ما أنت قا  وكفرهم كذلك أيضاً شديد ويتسم بالعناو كمهها قههال 

الً ل ّيفنههاً تعالى  فيه لموسى وهارون عليهما السالم عندما أرسلهماإلى فرعون  }فَقُ  واَل لَهُ قَوط

ََى    .{ 44طه -ل عَل هُ َيتَذَك ُر أَوط َيخط

كههل حههاكم عنيههد ولكههن ومعلااوم  اانن وذلههك انههه عنيههد كهه ك ر المصههريين فهه" طبههالعهم 

فااإذا ظهاار فيهااأ ذلاا  ال سااأ  وال جااور   لاا    ين  ألفات دك ر عنأ ان عاان رياار م  المصري

له صلى هللا عليه وآله المؤمنين  بههالخرو  منههها أمر هللا تعالى على لسان رسو     العلور  

إذا ظهر فيهم الكفر والفسوق والعصيان وذلك ان بطَهم شديد كفرعون جههدهم الملعههون 

وب سهم بينهم شديد جداً  ]عن عبد الرحمن بن شماسة المهرق قههال سههمعت ابههاذر رعههى 

فتحتموها ف حسنوا   هللا عنه يقول إنكم ستفتحون مصر وه" أر  يسمى فيها القيراط فإذا

لهم ذمة ورحما أو قال ذمة وصهرا فإذا رأيت رجلههين يختصههمان فيههها فهه"  إلى أهلها فإن

منها قال فرأيت عبههد الههرحمن بههن شههرحبيل بههن حسههنة وأوههاه ربيعههة  موعك لبنة فاور 

 [. 9/206روا ه البيهق"    -فخرجت منها يختصمان ف" موعك لبنة

نهم بل واتخاذ الجنههد الك يههف منههها ان إيمههانهم شههديد والوصية أيضاً باحتضانهم حال إيما

قال صلى هللا عليه وآله ] إذا فتحت لكم مصر فاتخذوا منها جنههداً ك يفههاً فههذلك الجنههد ويههر 

 أجناو اار ..... الحدي [ ,.

]وعن عبد هللا بن يزيد و عمرو بههن حريهه  وغيرهمهها يقولههون : إن رسههول هللا صههلى هللا 

م ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم فاستوصوا بهههم ويههرا فههإنهم قههوة عليه و سلم قال : إنك

لكم وبال  إلى عدوكم بإذن هللا ه يعن" قبط مصر ه قال حسين سليم أسد : رجاله لقههار هللا 

مسههند  – هللا  ف نكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا ف" سبيل هللا ف" قبط مصر

 [.51و  3اب" يعل"  

إذا ظلار فيلاا أهال الباطال   خذراب مصذر  فذيأهذل السذنة    من  ر     اآلثار الوارد )ج(  

 : )شارة الحنضل(  

تخههر   الجزيههرة آمنههة مههن الخههرا  حتههى :]روق قاسم بن أصبغ عن كع  ااحبههار قههال

 والكوفة آمنة مههن الخههرا  حتههى :أرمينية ومصر آمنة من الخرا  حتى تخر  الجزيرة

  .القسطنطينية  تكون الملحمة وال يخر  الدجال حتى تفتح

آرمينيههة وأرمينيههة  الجزيرة آمنة من الخرا  حتههى تخههر  :]وعن وه  بن منبه أنه قال 

وال  آمنة من الخرا  حتى تخر  مصر ومصههر آمنههة مههن الخههرا  حتههى تخههر  الكوفههة
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القسههطنطينية  تكون الملحمة الكبرق حتى تخر  الكوفة فإذا كانت الملحمة الكبرق فتحههت

قبههل  بن" هاشم وورا  ااندل  من قبههل الههزنز ووههرا  إفريقيههة مههنعلى يدي رجل من 

 ااندل  وورا  مصر من أنقطاع النيل واوتالف الجيو  فيها وورا  العراق من قبههل

الجوع والسيف وورا  الكوفة من قبل عدو مههن ورالهههم يخفههرهم حتههى ال يسههتطيعوا أن 

ا  اابلههة مههن قبههل عههدو من الفرار قطرة وورا  البصرة من قبل العراق ووههر يَربوا

بًرا ومرة بحًرا وورا  الري من قبل الديلم وورا  ورسان من قبههل التبههت  يخفرهم مرة

قبل الصههين ووههرا  الصههين مههن قبههل الهنههد ووههرا  الههيمن مههن قبههل  وورا  التبت من

مههن قبههل الحبَههة ووههرا  المدينههة مههن قبههل الجههوع وفهه"  الجراو والسلطان وورا  مكههة

والصواعي ووههرا  اانههدل  ووههرا  الجزيههرة  ينية من قبل الرجفوورا  أرم :رواية

  .من سنابك الخيل واوتالف الجيو 

ومهها  :إن أسرع اارعين وراًبا البصرة ومصههر فقيههل لههه :وعن عبد هللا بن الصامت قال

والجههوع ااغبههر  يخربهمهها القتههل ااحمههر :يخربهما وفيهما عيون الرجال واامههوال فقههال

ييههب  فيكههون  :قههال فههإن نيلههها ينضهه  أو  :ك نها نعامة جالمة وأما مصر :لبصرةوك ن" با

فلتحفههر أهههل الَههام  إذا وول أصحا  الرايار الصفر مصر :ذلك ورابها وعن ااوزاع"

  .أسراًبا تحت اار 

من كندة أعر   عالمة ورو  المهدي ألوية تقبل من قبل المغر  عليها رجل :وعن كع 

  .هر أهل المغر  على مصر فبطن اار  يومئذ وير اهل الَامفإذا ظ

  .يخر  عني من البربر فويل اهل مصر :وعن سفيان ال وري قال

 :العههاو قههال وقال ابن لهيعة عن أب" ااسوو عن مولى لَرحبيل بن حسنة أو لعمههر بههن

قوس ااندل  وقوس  :ربكإيها لك مصر إذا رميت بالقس" اا :سمعته يوًما واستقبلنا فقال

  .الحبَة وقوس الترك وقوس الروم

اإلسههكندرية قههد فتحههت فههإن كههان  إذا بلغههك أن :وعن قاسم عبد هللا بن مغال أنه قال البنتههه

  .ومارك بالمغر  فال ت وذيه حتى تلحق" بالمَرق

مههن الجنههة  تعههالى أنههزل هللا  :وذكر مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس يرفعههه قههال

ووجلة والفههرار  سيحون وهو نهر الهند وجيحون وهو نهر بلخ :إلى اار  ومسة أنهار

مههن عيههون  وهما نهرا العراق والنيل وهو نهر مصههر أنزلههها هللا تعههالى مههن عههين واحههدة

الجبههال  الجنة من أسفل ورجة من ورجاتها على جناح" جبريههل عليههه السههالم واسههتووعها

 :وجههل عل فيها منافك للناس ف" أصناف معايَهم وذلك قوله عههزوأجراها ف" اار  وج 

وههرو   فإذا كههان عنههد "المؤمنون  " " من السماء ماء بقدر ف سكناه ف" اار  وأنزلنا "

والعلههم  آن كلهههي جو  وماجو  أرسل هللا تعالى جبريل عليه السالم فرفك من اار  القر

الخمسههة  كله والحجر من ركن البيت ومقام إبراهيم وتابور موسى بما فيههه وهههذه اانهههار

المؤمنههون  " " لقاورون وإنا على ذها  به " :فيرفك كل ذلك إلى السماء فذلك قوله تعالى

أهلها وير الدنيا والدين وقال ابههن لهيعههة عههن  اار  فقدر فإذا رفعت هذه ااشياء من "
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إن أول مصر  :عن عبد هللا بن عمرو قال عقبة بن عامر الحضرم" عن حيان بن ااعين

بن أب" حبي  عههن سههالم بههن أبهه" سههالم عههن  وراًبا أنطابل  وقال اللي  بن سعد عن يزيد

مهها  :فقلههت لههه :ون فيها من مصههر قههالتخرج  إن" اعلم السنة الت" :عبد هللا بن عمرو قال

ولكن يخرجكم منها نيلكم هذا ويغور فال تبقههى منههه  ال :يخرجنا منها يا أبا محمد أعدو قال

المههواع   - .وت كههل سههباع اار  حيتانههه قطههرة حتههى تكههون فيههه الك بههان مههن الرمههل

اينة فهه" [ . وهههذا سههيحدئ إن اسههتمر الصههه2   واآللههار واالعتبههار فهه" ذكههر الخطهه 

مؤامراتهم بدول حو  النيل وما يفعله أوليالهم بداول مصههر الههذين يرومههون نهههر النيههل 

 جهاراً نهاراً على طول نهر النيل بمصر .

 إفتقار مصر والنرا  كما ترن اآلن من ى مات الساىة :

 

:» منعههت -صلى هللا عليه وسلم-: قال: قال رسول هللا    -رع" هللا عنه    -عن أبو هريرة  ]

العههراق ورهمههها وقفيزههها ، ومنعههت الَههام مههديها ووينارههها ، ومنعههت مصههر إروبههها 

ووينارها، وعدتم من حي  بدأتم ، وعدتم من حي  بدأتم ، وعدتم من حيهه  بههدأتم«. شهههد 

 على ذلك لحم أب" هريرة وومه. أورجه مسلم.

ديها وفهه" روايههة أبهه" واوو قههال : » منعههت العههراق قفيزههها وورهمههها ، ومنعههت الَههام مهه 

ووينارها، ومنعت مصر إروبها ووينارها ، لم عدتم من حي  بدأتم ، لم قالها زهير لههالئ 

جههامك ااصههول مههن أحاويهه  الرسههول   –مرار، شهد على ذلك لحم أب" هريرة وومه «.  

 [. 10/7512)و(  

 أهل البيت ىقيبم الس م:من  ر  ( ما ورد في خراب مصرد)

 هأ  ضقة لحرب اللااهيونية العألميااة للعااراق و ضقااة مأجعلنأ نلضق تل  الن وءات  نأ وص

 بينههت أنفي وص  العضوان ال الث وأالأيني على العراق كمأ في  اافه النلااوص ال ااي   

ميسههر كههم  ]قال يهها  عن د ي ع ض هللا )ع(    :  السالم   الك العراق دوال أم الظلمة في ملر  

ما إنه سيكون بها واقعة لم بينكم وبين قرقيسياو قلت : هى قري  على شاط  الفرار قال أ

تكن منذ ولي هللا السماوار واار   وال يكون م لها ماوامت السماوار واار  م وبههة 

الطير يَبك منها سباع اار  وطيور السماء و روق غير واحد وزاو فيه : ويناوي مناو 

 .[ 122بَارة اإلسالم للسيد مصطفى القزوين" و  -  -: هلموا إلى لحوم الجبارين

" حدي  آور واقعة تجتمك فيها كل جيو  اار  بعد هذه الواقعة تخر  العراق كما وف

بَههارة اإلسههالم للسههيد مصههطفى  -قههال علههيهم السههالم ]...وبغههداو يصههير عاليههها سههافلها

ال ااي تج اار علااى  [. وبعههد العههراق المرشههح لتجربههة التقسههيم مصههر 43و  1القزوين"  

تمحااي  و ااراب ك ياار يحضأااه  ااؤالء الظلمااة الحرب معهم وتن لر  إذن هللا ولكن  عااض  

 ا   ملر لعلمهم  ك   قااأئ  وت أصااي  اساارار ملاار وكمااأ صاارح  اافل  دفااي  يخ اار 

 رئيس اإس خ أرات اإلسرائيلية .

]عن كع  ف" حههدي  طويههل .....لههم يكههون وسههف وقههذف  وزالزل ببغههداو وهههى أسههرع 

 ً لَههام فههالمور ويتحههرك بنههو لم تبتدئ الخرا  بمصر فإذا رأيت الفتنههة با  اارعين ورابا
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المالحههم والفههتن لههبن طههاووس   -ااصفر فيصيرون إلى بالو العههر  فتكههون بيههنهم وقههالك

 مؤسسة الوفاء بيرور[.132و

 

وهنا ورو عن كع  ]إذا بلغت الرايههار الصههفر مصههر فههاهر  منههها فهه" اار  جهههدك 

 ً  . [38-37الفتن والمالحم ابن طاووس و  -هربا

 

 . [77الفتن والمالحم ابن طاووس و -كما تفت البصرة وقال أيضاً] لتفت مصر  

 

ولكاان الواضااأ ماان  ونسهه ل هللا تعههالى السههالمة لمصههر والعههر  والمسههلمين أجمعههين  

 النلوص دنه  الك لظألمين أم نلة للمؤمنين كمأ وعض القرآن  فل  

 

كههون لههدول و البَارة ت ر أيضاً من أهل بيت النب" عليهم السالم مبينين أن ذلك الهالك ي  

ويحأر ونهم على ذل    ى يخاارب تتولى أهل بيت النب" عليهم السالم    حكومار ظالمة ال

هللا تعألى  يأر م و م فااي ظااأ ر األماار مساالمون  ومااأ م إال منااأفقون وفااي ذلاا  الوقاات 

يس  يأ  ؤالء كعأ تهم  مأء المسلمين من المخأل ين و مأء ودموال د   الك أب كمااأ تاارى 

 : ورو ف" جفر أمير المؤمنين عليه السالمتؤكض مأ نفكره انن     انن من  د ضاث

 

تسههتباح ومههاء أهههل الذمههة وأمههوالهم ويهلههك أك ههرهم ويخههر  الصههعيد و  ]وتحرق مصر   

ويكون أمر الخلي ف" عالل من بعد أن يستباح أموالهم وتضعف أحههوالهم ويمههور ك يههر 

   [. 131الجفر و  -منهم

 

ن المجههانين الصهههاينة بالعههالم توقههك الفههتن بههين الههديانار حكومة مهه ف"  يحدئ إال      وهذا ال

والَعو  لتحقيي مَروع استعماري كبيههر بالَههرق ااوسههط يحطمههه هللا تبههارك وتعههالى 

ويمكن فيه آل بيت النب" عليهم السالم وأنصارهم ب نهر اار  الخمسة كما قههال جبريههل 

 :ذلك للنب"  صلى هللا عليه وآله  

 

ان عن جابر اانصاري عن النب"  صههلى هللا عليههه وآلههه ] أنههه كههان ] عن حذيفة ابن اليم 

ذار يوم جالساً بين أصحابه إذ هبط عليه جبريل عليه السالم فقال : السالم يقرأك السههالم 

كرام بالسالم فقال له النب" صلى هللا عليه وآله يههاأو" ياجبريههل ومهها إلويخصك بالتحية وا

سيجون وجيحههون والفراتههان ونيههل مصههر وقههد جعلههت : هى الخمسة أنهر    فقال  اإلسالم و

هذه اانهرالخمسة لك واهل بيتك وشيعتك ويقول وعزت" وجاللهه" كههل مههن شههر  منههها 

رعههيت عنههه وجعلتههه مههن مالههها فهه" حههل   قطرة واحدة وقام الخاللي يوم الحسا  إال من

والَههكر فقههال   فعند ذلك تهلل وجه النب" صلى هللا عليه وآله وقال: ياأو" لوجه هللا الحمههد

رسول هللا بالقالم من ولدك ال يظهر حتى يملك الكفار الخمسة اانهههر   له جبريل : أبَر يا

فعند ذلك ينصر هللا بيتك على أهل الضالل ولم يرفك لهم راية أبداً إلى يههوم القيامههة فسههجد 

اً وسههيعوو النب" صلى هللا عليه وآله شكراً هلل وأوبر المسلمين وقال لهمو بدأ اإلسالم غريب 

كما بدأ فسئل عن ذلههك فقههال: هههى الخمسههة اانهههر التهه" جعلههها هللا لنهها أهههل البيههت وهههى 
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سيحون وجيحون والفراتان ونيل مصههر إذا ملكههت الكفههار الخمسههة اانهههر ملههك اإلسههالم 

شرقاً وغرباً وذلك الوقت ينصر هللا أهل بيت" على أهل الضالل ولم يرفههك لهههم رايههة أبههداً 

 .  [  مؤسسة الوفاء بيرور 197 -196المالحم والفتن لبن طاووس و  -مة إلى يوم القيا

 عن أهل اإلفك المروجون للمكذوبار فهه" حههي أهههل اإلسههالم :   وعلى ذلك كما قال تعالى 

النور{ فالفتنههة والمههاً يخسههر فيههها أعههداء هللا كمهها قههال  –لكم بل هو وير   رتحسبوه ش  ال  }

 { .  دواستفتحوا ووا  كل جبار عني  تعالى }

 

  ابعاً :

 

وقياوتلااا للعااالم بعااد توريااب الصااليرنية العالميااة أقذذدار هللا تنذذالى فذذي مصذذر آخذذر الومذذان 

 لورا   للا  :اوالر عيين  

 

كل هذا السفاالت في ح  مصر تبار العصار  اساتودمتلا إوا ات المواابرات العالمياة  

يل  وغيارهم مان لتحليل سلرك هاذا الياعب  وتلاو  اسالم أمريكاا وبريطانياا  وإ سارائ

أتااداء المساالمين  الرئيساايين تلااو ماادا  التااا يك القااديم والحاادا  وبالتااالي  معاارا 

معلرمات مغلرطة تن شعب مصار  مقترناة بموطرطاات سارقرها مان وياا  المسالمين 

باألندلس وبالو العرب وفيلا أيضاً مان المرضارتات ماا  ساك أفكاا هم المغلرطاة تان 

األكبر بلؤالء وذلاك أل  هللا تعاالو قاد اساتودم شاعب شعب مصر تميلدا للمكر  اإلللي  

مصر  في هر ة يناير إل لاض أكبر موطط للدم وين اإلسالم تبر القارو   كماا سانبين 

 إ  شاء هللا .

 

 :  يناير تين  الرت القر  القر  الراحد والعيرو  25  - 

 

لميادا    سنبدأ هذا المرضع باستفلام تن سبب زيا ات أكثار  ؤسااء ومساؤولي العاالم

 يناير   25التحرير بعد هر ة 

 

على الررم من دنهم يح ظون ملر وميضان ال حرير عن ظهر قل  ومنهم من زار ملاار ماارات 

 عضيض  ويعرفهأ معرفة جيض  .

ن آ ر لم ين  ااه إلااه در يااأء  نظااأم م ااأرك الموجااو ين فااي سااض   ولكن  فه الزيأرات د فت إنط أعأ

 الحكم   ى انن :

 

التحرير ااكبر بالقاهرة مههزاراً وينيههاً أم سههياحياً أم مههاذا فهه" اامههر ونقههول هنهها   هل أصبح ميدان

ميدان التحرير ااكبر ان ف" كل وولة عربية أصبح ميدان التحرير ولكنهم إووة صههغار اوههيهم 

ااكبر مصر فلماذا كل وفوو العالم وسياسيه يحرصون على رؤية ميههدان التحريههر وعبههد المههنعم 

 ين مر عين فقط :لبقعة الت" ال تتجاوز كيلو مترريا  وهذه ا

 

 البداية هؤالء راروا ميدان التحرير :
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 .  عبد هللا جول الرلي  الترك" -1

 زيأر   يالري كلين ون لميضان ال حرير . 2011مأر    16األر عأء   2

 بوابههة الَههروق السههيناتور جههون كيههري يههزور  -السيناتور جون كيري يزور ميدان التحرير    -2

  - 2011مارس   20االحد    -ميدان التحرير

www.shorouknews.com   نسخة مخب ة  -‹ سياسة ‹ مصر 

...  2011آذار )مههارس(  27وفههد إسههراليلى رسههمى يههزور ميههدان التحريههر   -صحف عبرية    -3

ذكرر صحيفة معاريف، اإلسراليلية، أن وفداً إسراليلياً زار ميدان التحرير مؤوراً والل تواجده 

 اهرة، إلجراء مفاوعار بَ ن تعديل بنوو صفقة ...فى الق

news.maktoob.com  اوبار عربية › 

اليوم السابك | بان كى مون يزور ميدان التحرير بان كى مون يزور ميدان التحرير. اإللنههين،   -4

  - 2011مارس   21

www.youm7.com/News.asp?NewsID=373879  -  نسخة مخب ة 

  - 2011)فبراير(   21ور ميدان التحرير.. ويلتقى شبا  ال ورة ...  رلي  وزراء بريطانيا يز -5

gate.ahram.org.eg/ شههبا .  -ويلتقههى-التحرير-ميدان-يزور-بريطانيا-وزراء-.../رليaspx 

 نسخة مخب ة  -

... يعتههزم وزيههر  2011شههباط )فبرايههر(  24وزيههر وارجيههة ألمانيهها يههزور ميههدان التحريههر  -6

فيسترفيله، زيارة ميههدان التحريههر وسههط العاصههمة المصههرية القههاهرة،   الخارجية االمان"، جيدو 

 اليوم الخمي ، وذلك عق  إجراء محاولار مك نظيره ...

www.alwafd.org/index.php?option=com_content  ...-  نسخة مخب ة 

رلي  البرلمان ااوروبى جيرزق بوزيك. يههزور ميههدان التحريههر ويلتقههى بَههبا  ال ههورة ...   -7

  - 2011مارس   20  البرلمان ااوروبى يزور ميدان التحرير ويلتقى بَبا  ال ورة. ااحد  رلي 

www.alnaharegypt.com/nhar/art35318-cat6.html  -   

آذار   2وزير وارجية النرويز يوناس جار ستورة يزور ميدان التحريههر للقههاء شههبا  ال ههورة    -8

 ... - 2011)مارس(  

www.zagazig.net/politics-economy/egyptian.../17805 -   

 

ترق هل هم يزورون ميدان التحرير لمَاهدة جماله الفتان وهههل هههو أجمههل مههن ميههاوين أوروبهها 

 ؟  الَهيرة أو أمريكا  

 اإلجأ ة نعم لمأ فيه من دسرار  روا لهأ إجالالن  

 :  (أ)
لم بالههذهول فهه" هذا الميدان و ما فيه من روحانيار فاقت أكبر أماكن وينية ف" العالم أصهها  العهها

أن هذا الميدان الذي شهد أول معركة اشتباك بين أناس عزل من السالح مههك أقههوق جههيش قمعهه" 

 تعج  لهأ العألم وعلى الهواء م أشر  وألول مر  .  كر وفر  في عرفه التاريخ حتى اآلن بين  

و ما هو   فهل لك أن تتصور ب ن الَرطة ف" مصر كانت جيَاً مقنعاً بقناع البولي  وحف  النظام

ن قأتالن ال يهأب الق   وال الف أ ليس ذلاا  فحساا   اا   إال جيَاً   ن ف أكأ ويمتلههك الطههالرار و عرمرمأ

مضاواتها والدبابار و مضاواتها وجنووه تجنيداً إجبارياً بالماليين كل عام يحههتف  بهه الئ وفعههار 
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مههن شههع  أعههزل من شع  مصر البالغ عدوهم حوال" لمانين مليون فكم يكون هذا العدو ليغلهه   

مليون جنضي وضأ ط رياار العمااالء والمرشااضين والعسااكر ماان دفاارع   2.4ويقأل  نن تعضا ه كأن  

 وهذا أوالً :دجهز  دمنية د رى معلومة : 

 

 :)ب(  

 

ماذا فنل شنب مصر لييير التاريخ ويحع ىقي  قول رييس الورراء اإليلالي " لم يتيير شذيئ  

 مصر كنادتبا تيير التاريخ " 

 

قاد  النذالم لبذلا الميذدان التذاريخي إنبذا وأكبر  ينني تييير التاريخ وماذا ينني ريار  أكثر  ماذا  

 أليار تحتاج إلى تفسير منمع سنبين  هنا إن شاء هللا :

 

الخطههط الماسههونية لحههرف ويههن اإلسههالم منههذ الحههرو  الصههليبية ااولههى بههالقرن الحههاوي عَههر 

رسة ابن تيمية وتالمذته الذين فرقوا اامة ورسههخوا الميالوي الموافي الساوس الهجري وبع ة مد

نزعة التقاتل بين المسلمين على أنه التوحيد الخالس وتعمقههوا فهه" فكههرة القههول بالسههلف الصههالح 

النتقاء ما يتوافي وأهوالهم من بين ماليين اآلراء مك ترك القرآن والسههنة الصههحيحة ال ابتههة عههن 

ب نهم أهل التوحيد والفرقة الناجية وأهههل السههنة وهههم أبعههد   رسول هللا صلى هللا عليه وآله والزعم

الناس من القرآن والسنة فتجدهم يَغلون الناس بالَيعة وإيران وحز  هللا والصوفية ويتغههافلون 

عن حرق القرآن وس  رسول هللا ولم نَهد لهم موقفههاً جههدياً مههك حكومههاتهم المتغافلههة عههن عمههد 

جض وق ور المسلمين و يت الااضعأر  فااي مأنهااأتن الاافي  نااي في ال رب وتضنيس  مسأحرق القرآن  

سههبا  رسههول هللا )صههلى على  يئة الكع ة المشرفة و ن س مقأييسهأ وتسمى آ   مكة نأ ي  عاان 

هللا عليه وآله( و إله المسلمين )سبحانة وتعالى (علناً وف" أبههواقهم اإلعالنيههة وكهه نهم ال يسههمعون 

ن عنض م ألن   دولويااأت  ااؤالء المشااأيخ تااضمير اإلسااالم والمساالمين وإال قلااي ك  ذل  ال يعني شيئأ

 2012-5-5من ال وار دك اار م ساال ية فااي جمعااة   500 ر    عض مف حة الع أسية وق   دك ر من  

مأ و س    مل هم على زعم  وجو   سينية شيعية  نيت في ملر دقأموا الضنيأ لهأ ولاام يقعااضو أ 

ين شااهضائهم فااي الع أسااية ودولهاام إ ااوتهم فااي الااضين ديااأم   ااى ينسااى المساالم 10لمااض   ااوالى 

والمف   .اليس ذل   و األولى لضيهم تقأت  المساالمين إلنقااأذ إساارائي  واللااهيونية العألميااة ماان 

 منزقهأ مع  زب هللا وإيران ؟!!!.

 

على معرفة تامههة بالعقليههة اإلسههالمية مههن فقههه وعقالههد ال ر ية وطط الحرو  الصليبية  لقض قأمت  

  واوتالفار بينها وأصول وفروع بعد ذلك ينتقون من ترالنا ما يتوافي مك أهههوالهم فتجههد ومذاه

بقدرة قاور كتاباً من مالعين السلف يخرجوه لك على أنه بطل من أبطال الخلف حقير ف" زمانههه 

 وكم وسجن و رقت ك  ه من  ولة الخالفة اإلسالمية وفجن  تخرج إلى العلاان عظيماً ف" زماننا  

نهأ من دعظم تراث المسلمين ويكيلون له المضائأ كيالن  مأ ي ااوق مااض هم لرسااول هللا صاالى على د

هللا عليه وآله والفي  رمااوه دصااالن  فوجااضنأ  اافه الك اا  ال ااي ان قو ااأ ماان تااراث الساال  كأناات 

علماء مجرمين فهه" زمههانهم أبطههاالً فهه" زماننهها واام ههال علههى ذلههك ك يههرة مههن كتهه  وعلمههاء ل

أول غزو صليب" لبالو اإلسالم ف" القرن الحاوي عَر الموافي للقرن السههاوس   أورجوها ف" مك
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هذه المدرسههة بعههد فتههرة اإلسههتعمار   طورت  مدرسة ابن تيمية وتالمذته ورمن  ؤالء  الهجري و 

وت  تطعيمهأ  ن س ال كر في مضرسة الو أ ية ال ي  رزت للوجو  في ف ر  اإلساا عمأر اإلنجليزي  

علااى دنهاام فهه برزوا ابههن عبههد الوههها  ومدرسههته  ر  العر ية و ال  العاارب  إلنجليزي لش ه الجزي 

 ومن لم يقرأ فليرجك لكتا  مههذكرار هههامفر وأعمههدة الحكمههة السههبعة مو ضون ورير م كأفرون  

والك ير من المراجك المترجمههة والغيههر مترجمههة فهه ورجوا مههن مصههر وأرجههاء وتريخ آل سعو   

نأقض مع عأ ات الملااريين ال ااي ورأو ااأ وتااراأهم المم ااض ي  العالم اإلسالم" كل فكر وين" شاذ  

ع ر ال أريخ كمأ  ينأ منف زمن ال راعنة وك أب الموتى و ر ية آني إلى   ول المساايحية الساامحة 

ن مااع العقاا  الجمعااي  والف نيااة  إلى ملر أم المنهأج الضيني ال أطمي الفي توافاا  وتطااأ   تقري ااأ

مأزالت مس ر  إلى انن و فا س   ن ور دك ر الملااريين  الملرية وال ي دفرزت عأ ات وتقأليض

من المنهأج السل ي الو أ ي الخااأرجي الاافي ا  لااى هللا تعااألى  ااه ملاار و ااال  العااألم اإلسااالمي 

 المخأل ين واس  أ ة ق لهم  سلمين الم  حكم بكفره خطط مأسونية  قيقة جضان و و فكر  

مفتهه" الههديار اإلسههالمية تهها  األجااالء وماانهم   وفور ظهور  فا ال كر تلضى له علمأء المسلمين  

والفي  كم  ك ر ا ن تيمية وقأل   من قااأل  اانن شاايخ اإلسااالم ا اان تيميااة فقااض ك اار الدين السبك"  

ن وماان  نااأ   وذل  ألنه  فل  يكون قض طعن في الضين وس  رسول هللا ود    ي ه و فا ليس إسالمأ

 يه ليس إسالمأن  رم  إطالق لق  شيخ اإلسالم عليه ألن مأ و عل

 

 "ىبداً أىماه هللا وأعق   "وقال في  ابن حجر البيتمي

 

واوتفت كتبه من القرن الساوس وحتى ال ان" عَر مك احتالل اإلستعمار اإلنجليزي بدأر تظهههر 

على يد الرحالة وجواسي  مندسون حول ابن عبد الوها  منهم السير لوران  )لوران  العههر  

ن فليبهه" وغيههرهم مههن رجههال المخههابرار البريطانيههة الههذين كههانوا ( و السير برس" كوك  وجو 

يجمعون أوبار القبالل فيهجم عليهم قبل أن يتحركوا للقضاء علههى وعوتههه و رجههال الههدين هههؤالء 

لهم وظيفة واحدة صبغ كل قرارار الحكام صبغة وينية كعاوة أهل الَرق ولذلك أفتههوا بالعجالهه  

 من تلك الفتاوق السياسية :

كل المقاومة العربية واإلسالمية من ك ر  وم على كل منتقد لدولة إسراليل . ولذلك حكموا  الهج  

كافة االتجاهار فمرة يكفرون جمال عبد الناصر ومرة اإلمام الخمين" وبعد أن وعموا صدام فهه" 

حربه إليران حكموا عليه بالكفر ماآلن جاء الدور على القههذاف" فقههال فيههه الماسههون" القرعههاوي 

لوا القذاف" وان سوريا شوكة ف" حلوق الصهاينة وعموا لورة مضاوة بواسههطة مخههابرار آل اقت 

سههعوو واارون والصهههيونية العالميههة بقيههاوة إسههراليل وأشههعلوا احتجاجههار فهه" سههوريا فهه فتى 

القرعاوي لانية ف" البطل الرلي  بَار ابن البطل الرلي  ااسد الصامد أمام كام  ويفيد و إلى 

تجمك الفاشلين حولها وبدر عورة ويانتهم ظههاهرة للعيههان ولمهها تظههاهر محتجههون فهه"  اآلن حي 

سوريا بمؤامرار صهيونية عربية أفتى قالالً : ب ن " نزعته العلوية غلبت عليه " ولذلك أنا أوعم 

ال ورة وانبرق فقهاء الوهابية ف" وعم المحتجين وأفرغت فضاليار الوهابية وعلههى رأسهههم قنههاة 

السوري كل برامجها اجل تدمير سوريا بحجة إصالح سوريا فههدعموا هههذه الحركههار العرعور  

لتضليل أهلهم ف" سوريا لعلهم يخففوا وط ة سيف حههز  هللا الههذي أصههبح قريبههاً مههن الجليههل فهه" 

شمال إسراليل وبالتال" تدمير المقاومة اللبنانية بعد سوريا لم إيران وبالتههال" تكههون نهايههة تركيهها 

على أعقابها ورجوع الماسونيون مرة أورق لحكمها لم تدمير المسجد ااقصى وهو ما وانقالبها  
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يسعى إليه كل هؤالء والعجي  أن كل منهم يفهم ووره الموكول به ويعملههون فهه" تنههاغم ال يمكههن 

تصوره و هذا هههو وور رجههال الههدين بمؤسسههاتهم الدينيههة منههذ الحههرو  الصههليبية إلههى اآلن فهههم 

ن مااع الظااألمين علااى عن وعم حركههار التحههرر بعيدون كل البعد   الحقيقيااة يميلااون    ااأوا م  ائمااأ

الررم من تحريم ذل  في قوله تعألى } وال تركنوا إألى الاافين ظلمااوا ف مسااكم النااأرك ولل  طيااة 

على  قيقة تضينهم  فا يلجنوون إلى تسطيأ األمور وش   النأ   ق أيأ تأفهة  التسمن وال ت نااي 

لتفتيتهم وتدميرهم منذ الحههرو  الصههليبية   و   العامة وب  الفرقة بين المسلمينإلعالل  من جوع   

 في  طط موضوعة  حنكة ك ير  على المس وى الضيني والسيأسي واإلق لأ ي كمأ سن ين .,  

حرف بوصلة القتههل دأنأء دول الحروب الللي ية ال ر ية على  يأر اإلسالم  ف" زمن ابن تيمية  ن

ومنااف ذلاا  الحااين وذلاا    فية والَيعة وعماً لهم وصههرفاً ل نظههار عههنهم  من الصليبيين إلى الصو 

  يضن المأسونية الم ل ة   الن اإلسالم و  ى ف وى

الشيطأن الرجيم والع   األأيم الفي  رم الضعأء لحزب هللا دأنأء ق   اليهااو  للمساالمين  فااي ل نااأن 

ذا كأناات ساا حضث ف نااة إلااى ف ااأوى ينااأير إ  25مرورا     وى الفي  رم صال  الجمعة دأنأء أور   

القرضأوي  ق   القفافي والرئيس  شأر  ون الرجااوع إلااى قااول هللا عااز وجاا  } إنمااأ المؤمنااون 

د و  فنصاالحوا  يناان ويكمك  وال نع قااض  اانن عااأقالن ي  ااي   لاا  ال  ااأوى وال يلااضقهأ إال مجنااون 

 مطعون في نس ه رل ت عليه شقوته .

الحقيقااي م" اآلن بصورته القذرة الوقحة المرتدة عن ويههن اإلسههالم  وبالتال" تطوير الدين اإلسال 

 والقرآن الكريم

وتض لااه  مسؤول عنها الغر  الصليب" بحروبه المتواصلة المستمرة على اإلسالم وبدون انقطاع  

في ال  وى ل مييع الضين وصرفه إلى السطحيأت وال وافه من األمور ود م مااأ فااي  اافا الااضين  ااو 

ن .    الوقيعة  ين  المسلمين و ع هم  ع أ

 

لانياً الخطط السياسية الماسونية الصهيونية لت سي  وولة إسراليل بالقرن الخام  عَر الميالوي 

 وبعد سقوط ااندل  :

فهه" هههذا الوقههت بههدأ ت سههي  الصهههيونية العالميههة بواسههطة مههارتن لههولر وبتكليههف شخصهه" مههن 

وم وايههز هاوبههت مؤسهه  أول كههاني  لعبههاوة اليهووي أمَيل روتَيلد وهو نفسه الههذي اجتمههك بههآ

الَيطان لرجل أيضاً مؤس  الس" أي أيه اامريك" )وكالة اإلسههتخبارار المركزيههة اامريكيههة( 

 اآلن وكانت لمرة هذه اافكار كلها  

لن يدول الجنة أمريك" أو مسيح" إال برعا اليهووي عنهم ولذلك سن الرلي  بو  الصغير   -1

 لى أساس معاملتها مك إسراليل .  قانون معاملة الدول ع

 حتمية بناء هيكل سليمان على أنقا  المسجد ااقصى  -2

عووة اليهوو وتجمعهم ف" أر  أجداوهم )فلسطين( إسراليل اآلن تمهيداً لعووة السيد المسههيح   -3

 عليه السالم وهذا لن يحدئ إال إذا وقعت معركة تسمى الهرمجدون  

 

لمين ف" بهها  مالحههم الههروم وبههدايتها فههرار ااوههن  مههن مصههر مفصلة عند المسمعركة  ) وهى  

ونظنه مبارك وعصابته اآلن ( وهى معركة أعدوا لها من الصههواريخ النوويههة مهها يكفهه" لتههدمير 

 تدميراً كامالً .والمسلمين  العر  
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 و د م مأ يطل ونااه ماان  يئااة لذلك تجد الحملة الصهيونية العالمية لتجريد المسلمين من سالحهم  

التهه" أعههدوا لههها الحلأر وكاافل  ملاار  وغزة نموزجاً ناجحاً لذلك  ألمم الم حض  على المسلمين  ا

ن يقااوم مخططاً عظيماً . ن شااضيضان ر ي ااأ , قأم على تنلير الملريين  ااأإلكراه و اافا ي طلاا  ضاا طأ

ن فااي المساالمين الملااريين  أل حضيااض  على اف عأل األزمأت واإلن كأسأت وإعمأل السي  ق الن فظيعأ

س جض  أإل لأء دك ر الفين د يضوا في عهض العسكريين الملريين مسلمين سواء في الق    ا اا  و 

السجون دو اإلعضامأت دو  ألسرطأنأت دو ال ش  الكلوي والك ضي الو أئي دو في إرراق الساا ن دو 

إسقأط الطأئرات دو إ راق قطأرات ات س جض دك ر م مسلمون ليس  ط يعة األك رية المسلمة    

مخطااط  تنلاايري ك ياار تشاارن عليااه الكنيسااة ال روتساا أن ية اإلنجيليااة األمريكيااة ال ريطأنيااة   

ينااأير  25وفرسأن مألطأ وعسأكر أ من  الك ووتر الفين ظهاار تواجااض م فااي ملاار  عااض أااور  

  طريقة ال يعلمهأ الك ير من النأ  

إن كناات  ال اساا  عض معاارف هم ونقول الكنيسة ال ر ية  نأ ل  رد  الكنيسة الشرقية ماان تلاا  الاا هم و 

 ألك ير من ت أصي  ذل  المخطط الر ي   ضلي  اف  أح كنيسة للم نلاارين الجااض   منطقااة المقطاام  

ن من ميضان النأفور  ,.  قري أ

إذا قههرأر بروتوكههوالر حكمههاء صهههيون سههتجدها نفههذر بالتمههام فهه" مصههر ووون أي كمااأ دناا  

 وااللتههها  الكبههدي الوبههال" والفَههل الكلههوي   نقصان بل زاووا عليها نَههر اامههرا  المسههرطنة

 مااأ دفسااض أ  بمالم يوجد فهه" البروتوكههوالر نفسهههاوا  ضعوا فيهأ دك ر  ممأ  ططه اللهأينة فيهأ  

وتس   في تل  ال ور  الم أركة ال ي يعض لهأ هللا تعألى منف دمض  عيض تأر   إ  أء ط أئع الملااريين 

مبههارك  فيهأ  ال يعلمهااأ الك ياار ماان ال شاار  وعلااى ذلاا    وت ليلهم وتأر  د رى  إ  أء كنوزان هلل

على أهل تل  ال روتوكوالت   رفيأ و زيأ   إجرامية    كانوا ينفذون  والحز  الوطن" وعصابتهم  

 مصر حرفياً وبقية البلدان العربية تطبي عليهم هذه البروتوكوالر بنس  متفاوتة .

 

فع  القفافي  شع ه تل  األفأعي  وهللا لقضر ردينأه   فع   شع ه مأ فع  م أرك دو فهل الرلي  ااسد  

 يوزع ال  رول على شع ه وف   لة ك  فر  فيه  

وبالتههال" الخطههة الصهههيونية قامههت علههى التخطههيط المحكههم والتضههليل بنَههر الرزيلههة والجهالههة 

ومضيعة الوقت فيتحول المسههلم لحمههار فهه" صههورة إنسههان ومههن لههم اقتيههاوه إلههى حيهه  يَههاءون 

اإلعالم الكأذب وال ن الر يئ واأل  ااأر الكأذ ااة ل ااضمير المساالمين  عااض اإليقااأع  هاام فااي  واسطة  

 ائر  ال    اإللهي ف ح   هم  ائر  السوء ومن أاام الهااالك فااي ظااأ ر األماار و أطنااة الر مااة 

  نقية الل  المسلم من الخ ث واأل ران واألرجأ  ال ي  لت  هاام فكأناات الخطااة ال ااي دشاارن 

يون منف  مسة قرون  عض سقوط األنضلس وان قأل تل  الخطااة ماان مر لااة الحااروب عليهأ المأسون 

الللي ية على اإلس عمأر العسكري و عض اإلس عمأر العسكري السيطر   واسطة يهو  في ال ااأطن 

مسلمين في الظأ ر و ؤالء  م  كأم العألم العر ي ووزرائه ودك ر علمأء الضين اإلسالمي السني 

 ف   المضمر لإلسالم  أسم اإلسالم فيه ت ع لفل  الم

دشرن  ؤالء على  طة تضمير المسلمين  أصة الملريين ألنهم كمأ دشيع عنهم شااع  وبالتال"  

ال نخو  عنضه وال رجولة وال فكر وليس دمأمه إال السجن دو ق   دو ال جويع  نشر ال طألة فيعق هااأ 

إساارائي  هللا الجضيااض  ) اإلساام األول  نشر الرذيلة و يع األعراض دو ال نلير وتلاا   طااة ن اافتهأ

راجع تلمو  العم سأم لمنياار العكااش( ومعهااأ اللااهيونية العألميااة فااي   –ألمريكأ ق   نيو إنجالنض  

ن فإمأ   دو التنصههير دورو أ و عض  ال  الشرق  نسيأ واص أ الملري ليس دمأمه إال مأ ذكرنأه آن أ
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الو أئي دو تسليم ال ال  كأملااة لهاافا المساا عمر  تجويع دو الموت  ألسرطأن في  ضوء  دو الك ضيال

الجضيض الفي    علينأ محمض وعلي و سين و م يهو  في األص  لاايس لهاام جاافور واأل طاار دن 

 ؤالء ت وءوا مقأعض ك ير    ا   دجهااز   دمنيااة  سأسااة والك ياار يظاان دنهاام مساالمين ملااريين 

المأسونية اللااهيونية العألميااة انن و فا  د طر مأ يمر  ه اللراع ال وري الملري مع القوى  

 ينأير الم أركة . 25شهور من أور    4 عض عأم و 

 

ولكن جد ف" الخطة رصد نجماً سيهلك الحالط الغرب" من اار  ف" بالو اامريك كمهها أوبرنهها 

أمير المؤمنين عل" ف" كتابه الجفر وأورو ذلك ااستاذ محمد عيسى واوو ف" كتابه المهههدي علههى 

وبالتال" مك ظاهرة النينيو والت" ستغرق أمريكا وبالك الَرق منها اليابان وبعههض بههالو اابوا   

الَرق وانتَار الزالزل والرياح الصرصر العاتيههة أصههبحت وطههتهم تقههوم علههى وجههوو الههوطن 

ه ماء وحيههاه وذلههك انهههم إلههى زوال بسههب  أفعههالهم بالبديل وتجد لذلك أوبار بح هم عن كوك   

ح فيمكنن" شخصياً ب ن أفصل لهم طريي النجاة مما هم مقبلون عليه من ومار ولو أراووا اإلصال

 .نا هيك عن ااسلمة الت" تجتاح كل العالم 

وهنا البد من رفك سقف طموحاتهم وهو سقف يرتفههك ويههنخفض وفقههاً لضههعف أو قههوة المسههلمين 

الميههين وحكههام ومك ععفنا الَديد هنا بواسطة عماللهم الخونههة مههن رجههال ويههن وسياسههيين وإع

 دجيأل منهم  نجح  

وفقههراً أو دأهلها بمخطط التخييههر بههين المههور جوعههاً  الك ير من  ويهلكون    يين  أن ينصروا مصر 

ال أشمة ال ي ال تؤمن إال  ألمأ يااأت واألعطيااأت التنصير وهذا يستلزم جيَاً م فتاكاً من الَرطة  

ك  ملااري  ومعلااوم دن ل ااة األعااأجم والسل  والنه   وتل ي  الق أيأ لل رقيأت كمأ  و معلوم ل

ن ليساات  جزالااة الل ااة العر يااة وليسااو فااي  كمااة الملااريين  دصااحأب الح ااأر  الك ياار   جميعأ

 بين الحلم والضعف والجبن  ال أر ة في عم  الزمن و أل ألي ال ي رقون في ل  هم   

 ينااه الن ااي   والاافيوأتحدق أي حاذق ف" اللغة أن يبين فهم الغر  الفههارق بههين الحلههم والضههعف  

ن من  ين نأطقي ل ة ال أ   يث قأل صلى هللا  صلى هللا عليه وآله  نن  فه المعأ لة س خ  ي دي أ

ن في الم ااأ يم  ن   دي يحضث لضى النأ   لطأ عليه وآله   من عالمأت السأعة دن يكون الحلم ضع أ

  ين ال ع  والحلم والج ن .

لى دنااه جاا ن وضااع  فن اافت تاانمر   اار ه عوهنا فسرر الصهيونية العالمية حلم شع  مصر  

 شض  من جالوذ  النظأم السأ   و الخلط  ين تلاا  الم ااأ يم مااع تعميااة هللا تعااألى لهاام عااض  قاارون 

مسرحية مدرسة المَاغبين ف" النسخة اإلنجليزية مكتو  فيها " ظهرت في ك  هم وأقأف هم ف ي   

قلااوا ذلاا  إلااى الو أ يااة السااعو ية دي  دن الملري مشهو  له  أل  أء ون إنت غب" إنت مصري"  

ال ي دمعنت في ال حقير واإلن قأم من الملريين في  ال  م  ونأن عن دي جنسية د رى   ااى دنهاام 

ن عاان الجنساايأت األ اارى ودرلقااوا   عض أور  تونس وملر   سوا المع مرين في مطااأراتهم  ونااأ

ا يااة لر اارارمن الشااع ين  رجااة   قااضان وكر  40عليهم ال كيي أت في  رجأت  رار   ألك ر من  

وساهم ف" هذا المعتقد العر  والفاتحين وكذلك المسلمين سنة وشيعة علههى ال ونسي والملري  ,

 كمأ دسل نأ من ق    السواء 

مااع رقااة   لما عغطت الماسونية والصهههيونية العالميههة عههغوطاً علههى مصههر ال يتحملههها بَههر  و 

من  ون دن يااضري  ااؤالء العميااأن ماان مشأعر  فا الشااع  وام ااضا  جاافوره الح ااأرية فااي الااز



 301 

بين الناس التكافل اإلجتماع" سراً ان شع  مصر رقيههي المأسونية واللهأينة ودعوانهم ان شر   

  والهجوم  للكر   ال يفر إال ن القل  ال يتحمل رؤية الدماء حتى يتحول إلى أسد هالز 

ين جنوو الَيطان وجنههوو أن بال رقأن يوم ال قى الجمعأن آ ر الزم  وهنا كان مَهد أول معركة  

ع أر  عن  طوطأن  جومية دولهأ الشرطة وأأنيهأ قااوات ماان الجاايش كااألحر  الرآسااي الرحمن  

ن  اانموال الخلاايج  والمخأ رات أم  الموسأ  اإلسرائيلي واإلس خ أرات األمريكية  وك  ذل  مضعومأ

ن ال  اام لهاام إال سااالميين ظااأ ران ي إولجه  ال وار لم يركوا  نن الخلاايج قااض     علاايهم  هااو   أطنااأ

 إسقأط ال ور  ورجوع نظأم م أرك والعسكر مر  د رى

ف" موقعة الجمل بميدان التحرير ف" وقت كان اللس مبارك وعصابته الماسونية أسسوا نزعة و  

 واسطة إعالمهم ال أجر المأ   فقض دسسوا د يأءان من ال قراء الجهااالء االنتقام واول كل مصري  

 هم المس ى األ القي  نن يسرقوا األط أل و  نااي آ م ليمزقااو م في يعااون العااين    شرع هللا وص 

دل  دي دنه مس وى د القي شاايطأني ال  35ال  والكلى الوا ض   120ال  جنية والك ض ب    15ب  

يمكن دن ي خيله  شر  نن ي ع  ذل  شخ   آ مي . وتحولت د يأء كأملة لهفا النمط السلوكي ماان 

 ول القأ ر  وال  اعي لل سمية ودك ر م عز ة كف وكاافا و ااؤالء تحولااوا إلااى اإلجرام وال و ش  

ن جضيضان يسمى  سالح ال لطجية كأن له الس   في تعطي  مسااأر ال ااور   عااض  يأنااة  مرتزقة وسال أ

المجلس العسكري واإلسالميين لملر و م يظنون دنهم قض ق وا على ال ور  و ااى أااور  ك ياار  

ن وماان درا  الك ااة النأجحااة فااي  ول عظيمة ريرت وس  ي ملر   ن وسيأساايأ العألم  نسره اق لأ يأ

العااألم فعليااه  ااضعم أااوار الشااع  الملااري ولاافل  تجااض دمريكااأ وسيأسااة دورو ااأ انن لخطااور  

الموق  ت سم  أألز واجية فهم يسأعضون  عض الحركأت ال وريااة ويعلنااون دنهاام مااع ال ااور  فااي 

لون ال وار في معأركهم مع  العسكر الفين  أنوا ر هم و ينهم العلن وفي  أطن األمر  م الفين يق  

ووطنهم و أل ألي  ؤالء ي علون ذل  لعلمهم  خطور  المعأ لة و قأئ   فا اللااراع وجاافوره  مااأ 

 يجهله الحأكم العسكري ن سه .

 28ينااأير   ااى   25والفي  ضث ولم يخطر   أل د ض من  المخططااين صاامو  شااع  ملاار ماان  

ينااأير  اانن قااواتي  27ة ديم م  ألية  ون مل  دو كل    ى دعلاان   ياا  العااأ لي يااوم  ينأير في أالأ 

مهها بههين ريههف ا  ن مليههونيعَههرسأعأت وس نهأر كلية وذلاا  تحاات  ااروج  ااوالى     6 أقي لهأ  

مااع إ ااراق كاا  دقسااأم الشاارطة وحضر وبدو من أسوان إلى اإلسكندرية ومن رفح حتى السههلوم 

ن ل ن في توقيت وا ض وفقأ ن فااي  اارو هم والاافي تقري أ لعق  الجمعي الفي ي سم  ه الملااريون جميعااأ

ن  أإلعالم و أللوت والكالم والحجة   وكانت الَرارة الت" فجرر القنبلههة شههبا  فههي  ي ضدوه  ائمأ

  ى   لقضى عليها ف" عدة ساعار  و روجه وصمو ه   يناير ولوال الَع     25بوك ورجوا يوم  

كههل الَههع  ووروجههه إلههى الَههوارع بعههد انقطههاع   لو كانههت فهه" عههدة محافظههار لههوال صههمووو 

اانترنت وهنا المخطط يدل على أن القالد لهههذه المعركههة الَههيطانية لههم يكههن علههى وبههرة بَههع  

مصر وسلوكياته وتصرفاته اي أنها قياوة وارجية ليست مصرية ولمهها قامههت ال ههورة هنهها البتههت 

مقنعة  قنأع ال اان الرفيااع واإلر ااأب ال كااري دفالم العهر والضعأر  ال  للعالم ب ن كل ما أنفقوه على

وعلم الن س العسكري كلهأ ضأعت في الهواء وضااأعت معهااأ كرامااة الشاارطي الملااري ألنااه 

جههال الههدين المجههرمين الههذين تحول إلااى عااضو  ولاايس  اعاام للشااع  والحاا   والعااضل وا   ااى ر

 المسلمين   ير    ويميلون مع الظألم ضض المظلوم .يكفرون  

 ضدت ت   أ ن وحاتهم و ططهم الكأذ ة ر ي ملر  عض مأ  مر أ لهم الجيش الملااري و أل ألي  

أم  زب هللا في ل نأن وانن تضمر ن وحاتهم تحت دقضام شع  ملر ويظهر معضنااه   1973في عأم  



 302 

الحقيقي  ويظهر جه  دجهزتهم المخأ راتية والعسكرية و كمأئهم دمااأم أااور  يعااض هللا تعااألى لهااأ 

 أم على األق  .منف  مسمأئة ع

لههم يحههدئ   قولة  طير  لم يحااأول د ااض ت لاايلهأ وشاار هأ    ولذلك قال رلي  الوزراء اإليطال"

كمأ  ى ال ي ت يير ال أريخ   دي دنهم  أولوا ت يير مسأر ال أريخ  والحكمااة والعلاام   ش"ء مصر  

 أ والح أر   وإذا  شع  ملر ي حول  فجن  ألرقى ودشجع ودف اا  شااع  فااي العااألم  اا  دصاا 

  ocupay)إمأمأ لل وار  وطأل ي الحرية وان  قت  ركأت األوكيو أي )

ن  ودص حت  ول وشعوب العألم وطااأل ي الحريااة يرعااون دعااالم ملاار ويوصااي  ع ااهم  ع ااأ

   قليض  فا الشع  العظيم  

 نأك يض صهيونية   ي ة تريض إط أء نور ال ور  الفي ضأ ى نور الشمس في را عااة النهااأر   عااض 

 أ الكر  األرضية كلهأ في وقت وا ض   فه اليض سرقت ال ااور  انن وتحااأول تسااطيحهأ دن شأ ض 

ومعأق ة القأئمين عليهأ  نشض العقو ة و ى الق    حوالى س عة وعشرين طريقة للق اا  وال  اا   هاام 

 آ ر أ قنأ   الج س في موقعة الع أسية و أل ألي ال ور  مس مر   رجألهأ  

ن كله ظهره إلااى الحااأئط ولاايس دمأمااه مهمأ  أول الظأمون إط أئه أ و أصرتهأ ألن الشع  تقري أ

إال الهجوم على من يق  في طريقه  مهمأ كأن الرئيس القأ م  ومهمأ كأنت قوته فهى سلمية   ااى 

انن وال وار والملريون ديأ يهم نظي ة  ي أء فااي وقاات تلوأاات ديااضي العسااكر  اانالن الشااهضاء 

ن لطريقة ال  كير ال ن  اا  و نأ وفقأ ملر د فر ايهأ المجلس العسكري فسكون الملريين ليس نسيأنأ

ن تحولااوا فااي وقاات وا ااض إلااى  ن لضراسااة الشخلااية الملاارية ساا جض م جميعااأ  كمة وتض ر ووفقااأ

 مقأتلين اشضاء قض ي  كون  ك  من ق لهم و م يعرفونهم جيضان  

 

 تاه األمر  نقر  مايلي :ولتفصيل ماذكرهللا برلسكرني  ئيس الرز اء اإليطالي لنعلم إلو أين ت

 

لعلم أمريكهها والقيههاوار الصهههيونية الماسههونية فَههلهم فهه" إوارة وفههة العقههل العربهه" وواصههة   -1

المصري الذي لبت جهلهم به تماماً سيعطوا جزءاً من الحرية للقياوار السياسية وهم قد صرحوا 

يفهمههها ك يههر مههن النههاس بتصريحار قرباً مما نقول هنا ولكنها تصريحار مبهمههة فهه" الغالهه  ال 

وهنا أصبح كل حاكم مصري أو عرب" قاوم يتغنى بال ورة وما ستهبه أمريكا له مههن جههزء بسههيط 

 يتحرك فيه .

لوجوو أزمة عالمية فعليه من جههراء نههه  الصهههيونية العالميههة والماسههونية ل ههروار اار    -2

بعيداً عن سطوة المؤسسههار   وسل  البالو ونهبها أعطوا ش"ء من الحرية ف" الحركة االقتصاوية

اامريكية ان نظرية جوع كلبك يتبعك قد سقطت وتحولت غلى جوع كلبك ي كلك وهنا يتبههين أن 

أي حركة اقتصاوية ناجحة من حكومة مصرية حالية أو قاومة ال تعنهه" بههالقطك االنفصههال الكلهه" 

على فكههرة القفههز عن المخطط الصهيون" بل هؤالء رواو حركة تصحيحية صهيونية جديدة تقوم  

 إلى اامام . 

ال ورار العربية الت" يقههوم بههها العههر  مههن جههراء النههه  والسههل  والدكتاتوريههة وال ههورار   -3

المضاوة الت" تقوم بها إسراليل وأمريكا والصهيونية العالمية ف" إيران وتركيا وسههوريا مفهومههة 

شريفة نزيهة حولههت وولتههها   من يحركها وما هى أهدافها إذ هل يعقل أن ي ور شع  على حكومة

إلى مصاف الدول المتقدمة ف" سنوار معدووة وف" طريقها للقضاء على الجهل والفقر فهل هههذه 
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لورة أم تخري  هذا بالفعل ما يحدئ اآلن ف" سوريا وإيران وتركيا يتربصون بها الدوالر لعههووة 

 العسكريون الماسونيون .

تسلم هههى ااوههرق مههن ال ههورار بسههب  نههه  لههروار على مستوق العالم أوروبا وأمريكا لم    -4

العههالم وتكدسههها فهه" يههد حفنههة مههن العههالالر التهه" سههيطرر علههى مصههانك السههالح والصههواريخ 

والبترول والصناعار العمالقة وكل اار  تبعاً لهؤالء حكومار كانت أم أفههراو وهههؤالء نهبههوا 

رية الت" نجحت بالفعل فهه" أن تكههون لروار العالم كله , ولذلك يتغنى العر  بنجاح ال ورة المص

 نبراساً لتحرير كل اامم وذلك مابَرر به التوراة حينما قالت عن شع  مصر " الَع  القالد "

بقى أن نقول شيئاً هاماً أال وهو أ هذا الَع  الذي جعله هللا تعالى ف" طليعههة أحههرار العههالم عليههه 

سه من ظلم الظههالمين فهههل حكومتنهها علههى مسؤولية تحرير العر  وأوروبا والَع  اامريك" نف

هذا المستوق من المسؤولية والقوة الَجاعة والدين ب ن تقوو شع  مصر صع  المههراس وتقههوو 

به العالم ان شع  مصر أصبح ينظر له ب نه قاطرة العالم نحو الحرية وهل يعهه" التيههار السههلف" 

العبهه  المخههابرات" بههاامن جسامة هههذه المسههؤولية فههال يتصههرفون تصههرفار حمقههاء تفههتح بهها   

 .القوم" المصري والعرب"  

 يعم غر  هل يعلم المصريون والعر  ب ن زمن مالحم الروم قد بدأ وأعدر إسراليل وطة  

لخو  غمار حر  نووية ال يعلنون عنها صراحة بالمنطقة العربيههة وذلههك ان هههالك إسههراليل 

 وفي معتقدهم هالكاً لهم 

وحض هذا الدين الصهيون" وفضح قبالحه رواً على سبا  القرآن   هل يع" رجال الدين مسؤولية

 وحرقه  

 هل يقدر جيَنا هنا قوة هذا البلد الروحية والدينية وهللا لك ن الكعبة قد نقلت إلى ميدان التحرير  

 . هل علمتم لماذا أصبح ميدان التحرير أكبر مزاراً لساسة العالم وقاوتة 

 

: ) ( 

 

 اإلمام المالر  أوصاحب مصر :  مصر و المقاتل الرهيب 

 

سماء  ]  من  عديدة  ب صوار  للمهدق  يمهد  الرهي   المحار   يد  فى  مقاليد مصر  وتغدو 

القدس، ولهم   بانهم يدولون  القدس حاعرة االمر، اال وبَروا أهل مصر  مصر ويدعو 

 مك القدس موعد، وصاح  مصر يمهد للمهدق سلطانه  

   انه فى القدسحتى يخر  صاح  مصر فيمهد للمهدق سلط 

 صحابى مصر يعيد لها الصحابه ب نوارها.. ويرسو بها على برها  

والبصر    السمك  كان ملء  بعدما  له وال ح   قالمها صاح  ال رهز  لها  قام  وبعد وهر 

له   عين  عين  ومن  الحنظل  من شجرة  ينَل مصر  وبالحسن موصوف،  معروف  اسمه 

بعد بهوان  وسيده  يخر   ال وم،  الكنانة صيال  نداء مبغو  كرالحة  يهوو على  ما صال 

كل  عقور، فيوق  الصحابى أهلها من سبار ويبع هم هللا بع  ااموار، فلكل أجل كتا   

ولكل غيبة إيا  يفلي صحابى مصر االمر فلي الخرزة ليصدق رالد اهله وليجمك شمله  

 وليقوم بقدره ،  
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، لهم البَرق بدوول  مصر مدو وسند ممسوكة بيد المؤمن وتغدو للمهدي جناحه اايمن   

القدس بعدما يسر  هللا فيها السرا  المنير صحابيا يغدو فيها على م ال الصالحين ليحل  

الخيط  -فيها ربقا أحد    -أق:  فيها عتقا، ويخضك شعبا ويَع  صدعا، ال يبصره  ويعتي 

وهو معهم، يلب  للحكمه جنتها، وهى عند نفسه عالته التى يطلبها يصبر صبر ااولياء  

فك الرايه السوواء والذق ولي الحبه وبرأ النسمة انه للممهد للمهدق ، وهو عالى القد وير

  .. النظر  الَعر حديد  أهد   السريره  .. حسن  الجد  اسم  يغير  الصورة  الخد مليح  أحمرا 

السفلى   نصفه  من  احسن  العلوق  ونصفه  ونور..  فيها جمال  بيضاء  لحيته  الفكر  صحيح 

 معروف للقوم لكنه فى وفاء 

إلهام    العارفين ويلهمه  فتوح  له  يفتح هللا  وقلبه شديد  ب سه حديد  البساط رجل  له  ويبسط 

القرون   فيه  نام  الذق  غمده  من  ويخرجه  واانوار،  ااسرار  ذق  الحسام  يرفك  المحدلين 

 .  ويبرز الكوك  ذو القرون

 

  ، يخههر ينَل مصر من شجرة الحنظل ومن عين عين له نداء مبغو  كرالحة ال ههوم  -

وسيده بهوان بعدما صال يهوو على الكنانة صيال كل  عقور، فيوق  الصحابى أهلها من 

سبار ويبع هم هللا بع  ااموار، فلكل أجل كتا  ولكل غيبة إيهها  يفلههي صههحابى مصههر 

 االمر فلي الخرزة ليصدق رالد اهله وليجمك شمله وليقوم بقدره

  ابط :

 

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3124871888

29251&id=120078571403448  )أمش ( 

 

 اإلمام المالر  :

 

و وت نصرص تدية تيير إلو قتل أهل مصر أميرهم  وسط تسااكرهللا وهاذهللا الحاوهاة الغريباة  

 حدا في  مصر من قبل ,.لم ت

] وقتذل أهذل مصذر و و في مذهب أهل البيت  مرفرتاً إلو حضرة النباي صالو هللا تلاه وآلاه :

 [. 255  نوادر ارصول لقفيض ال اشاني ص  –أميرهم  

 

أم تشير األ أ ث  عض ذل  إلى عملية ار يأل لرئيس وسط عسأكره أم قيأم رج  د ر  عضه أم يقوم 

ي  د ضاث ق   السأ ات أم م أرك أم ف ر  مأنحن فيااه انن  مااأ يشااير إلااى  ان قأئم  عضه و فا تري  

ملر لن تس قر  ون وصول رج  يقو  ااأ  و ااو  نااأ اإلمااأم المجهااول دو المقأتاا  الر ياا  كمااأ 

 سن ين فيمأ  عض  

عن اإلمام أب" عبد هللا جعفر ابن محمد قههال ...... وقههام أميههر اامههراء بمصههر ....وبعههد   ]

لههه  قههال عليههه السههالم  إذا جهههزر االههوف وصههفت الصههفوف وقتههل الكههبش   كالم طويل

الخاروف هناك يقوم اآلور وي ور ال الر ويهلههك الكههافر لههم يقههوم القههالم المهه مول واإلمههام 

للسههيد  58بَههارة اإلسههالم و –المجهول لههه الَههرف وافضههل وهههو مههن ولههدك ياحسههين 

 مصطفى آل حيدر الكاظم"[.

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=312487188829251&id=120078571403448
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=312487188829251&id=120078571403448
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من وعاة أهل البيت وحههاكم منههها يتبنههى فكههر أهههل البيههت علههيهم   وهنا امير اامراء واع"

كمااأ  السالم وهى عقالد المصريين عامة ومنها ينتَر إن شاء هللا على كههل أرجههاء العههالم 

  و معهو  عنهأ .

أم يق   الملريين دمرائهم  فعة وا ض   عض ال ور  و عض ف ر   طويلة من ال راءات الك ير   

للضمأء سأرقون ونأ  ون للمأل العأم مضمرون لملر وذلاا  لااورو   لق لة س أ ون س أكون

 ن  يؤكض ذل  إن شأء هللا :

 

 (176وقتل أهل مصر ساداتبم ، وغقبة النبيد ىقى ب د السادات( )بحار  اإلس م ص  (

 

وهذه النبوءة ال تنطبي على مذبحة مماليك القلعلة وهرو  أحمد باشا الجزار ان من قههام 

حدي  هنا عن شع  سيه  هبة يقتل فيها كل حكامه ويخفيهم وفعة واحههدة إن بها حاكم وال

 شاء هللا  

 

” مصر سند المهدق ويعضهم البالء حتى يقولوا ما أطول هههذا العنههاء ز يسههميها اليهههوو ]  

لهم البَرق بدوول القدس بعدما يسر  هللا فيها السرا  المنيههر   —عدوهم الذق بالجنو   

ى م ال الصالحين ليحل فيها ربقا ) اق الخيط( ز ويعتي فيههها عتقهها ز صحابيا يغدو فيها عل

ز ويصدع شعبا ويَع  صدعا ز اليبصره احد وهههو معهههم يلههب  للحكمههة جنتههها ز وهههى 

عند نفسه عالته التى يطلبها ز يصبر صبر االوليههاء ويرفههك الرايههة السههوواء والههذق فلههي 

 الحبة وبرأ النسم انه الممهد للمهدق”

صر يعيد لها الصحابة بانوارها ز ويرسو بها على برها بعدما تواوى الناس ” صحابى م 

 على الفجور وتهاجروا على الدين اال من رحم ربها”

” واذا فاعت اللئام بارعها غارر السماء لكنانتها ز بعدما غار الصههدق وفهها  الكههذ   

ح  بعدما كان وصار العفاف عجبا فزلزل زلزالها وبعد وهر قام صاحبها ال رهز له وال

ملء السمك البصر ز اسمه معروف بالحسن موصوف ز ينَل مصر مههن شههجرة الحنظههل 

ومن عين عين له نداء مبغو  كرالحة ال وم ز يخههر  وسههيده بهههوان بعههدما صههال يهههوو 

على الكنانة صههيال كلهه  عقههور ز فيههوق  الصههحابى اهلههها مههن سههبار ويبعهه هم هللا بعهه  

غيبة ايهها  ز يفلههي صههحابى مصههر االمههر فلههي الخههرزة االموار ز فلكل اجل كتا  ولكل  

 ليصدق رالد اهله وليجمك شمله وليقوم بقدره “

” فى مصر يبسط البساط ويمهد الحدائ نهاية الزمان رجل ب سههه حديههد وقلبههه شههديد ز ]   

يفتح هللا له فتوح العارفين ز ويلهمه الهام المحدلين يرفك الحسههام ذق االسههرار واالنههوار ز 

 من غمده الذق نام فيه القرون ز ويبرز الكوك  ذو القرون “ويخرجه  

” ويدور زمان على الكنانة يفجر بها الفاجر ويغدر بها الغاور ز ويلحد فيها اقوام يقولون  

: ان هى اال ارحام تدفك وار  تبلك وما يهلكنهها اال الههدهر ز ويمحههو هللا الخاسههر بالظههافر 

لى كرسى جيَه ز وتروح المفاتيح لحسن وترق ما ولط صالحا وسيئا ز يقتله قاتل وهو ع

ترق الكنانة حر  فى السر من يهههوو يبغههون لجنههدها الهههالك ز ين ههرون بارعههها المههور 

غبارا ن را ويذرون بالذاريار ليال ونهارا حتى نيلها ز ابنه االول كان يفخر انه اطاع نبيهها 

ىء به شرا ز يريد اليهوو سههك  اوبر ان فى الجنة نهرا استووعه هللا مصر فلم يبدل او يس
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الوباء به سكبا ز وتمال االر  نسوة عاريار ونصف عاريار ز وكاسههيار يههرق الفههاجر 

منهن مايَاء ز ونساء مؤمنار قانتار صالحار ز وتك ر المسههاجد ويذيههد ويههنقس الراكههك 

 بها والساجد ز ويطوق اهل الكنانة القلو  على الصالح ز فيغيههر هللا مهها تبعههوا حههى علههى

الفالح ز واقرأوا ان شئتم : ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الههذكر ان االر  يرلههها عبههاوق 

 ز-ان فى هذا لبالغا لقوم عابدين –الصالحون 

هم وير من غيرهم من العر  يكههرمهم هللا بوفههاوتهم آل البيههت بههرازخ مههن الجنههة تفههوح  

ت الصالح فههى سههيما منها كرامة وعزة لمن يخر  سيف النبى )و( من غمده ز ترق نع

وجهه وتظهر وولته وبيت المقدس فى غلواء محنته ز ) والراسخون فى العلم يقولون آمنهها 

 به كل من عند ربنا( “

” وتعوو مك صحابى مصر ز وجمك ابن مصر قبله لقاعى اسراليل مك قاعى القههدس ز  

مهها اوبههر الرسههول لكن اسراليل تعلو بالفساو والنفير والنار ز والعر  غ اء كغ اء السيل ك

الكريم ز فيخر  صحابى مصر من وفاء وصههمت طويههل ويفههتح كهههف االسههرار وينههاوق 

 بال ار ال ار ز وانما الناس مك الملوك والدنيا ز والدين مك الغرباء “

” اال وبَروا اهل مصر بانهم يدولون القدس ولهم مك القههدس موعههد ز وصههاح  مصههر  

ة وعصههبار يقتههل بعضهههم بعضهها ز وتكههون فههتن سيمهد االمر ز اال ستكون لارار عظيمهه 

 وتخر  منازل وويار ز وتتحرك عرو  من مواطنها “

” عجبا لكم يا أهههل مصههر يجبههر هللا كسههركم وينجههز مواعيههدكم ويغنههى عههاللكم ويقضههى  

 مغرمكم ز

ويرتي فتقكم ما ومتم فى سبيل هللا مرابطين ز اال انها ستكون فتنة فى فلسطين تتههروو فههى  

وو الماء فى القربة ز ويكون قل  مصر مك المظلوم واياويها مولقة بههاغالل حتههى البالو تر

 ا .  يخر  صاح  مصر “

 

 الرا ط :

 

http://www.damasgate.com/vb/t233830/   )أمش ( 

 

 صاحب مصر :

 

عن >صاح  مصر< الذي سيرل كتبت فيه  ري تياو  والمتوصصة في هذا المرض 

حكمها بعد الرلي  مرس" بعدشهور ووريطه توقعار لمصر : السعوويه :اليمن: السووا

الفاتيك  ن:ليبيا:العراق:سوريا:االرون: ايران:اسراليل:اوروبا:الواليار المتحده االمريكيه:

 . ان

 استطيك قول االت"

د ان يخفههت صههوتهم نتيجههه ستتالش" صههور المتَههدوين الدينيين>السههلفيه واالوههوان< بعهه 

فضالح وجرالم ارتكبوها ويرتكبونها ومنها أوعاء ك يههر مههنهم انهههم ممهههد )المهههدي الههذي 

سيحكم مصر صههاح  مصههر( وتصههل ذروه جههرالمهم عههد النههاس والجههيش قبههل ان يههتم 

تنصي  صاح  مصر< مقبل الجههيش الههذي يرجهه  قراراتههه لحههين التنصههي  بعههد ان كههاو 

http://www.damasgate.com/vb/t233830/
http://www.damasgate.com/vb/t233830/
http://www.damasgate.com/vb/t233830/
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لهه" وكههر عههالم" لالرههها  يسههوغها للههدجال االنقههداو ليقسههم المتَدوون يحولههون مصههر ا

ارعها ويمزق شعبها ويعلن ان ار  اسراليل من الفرار ال" النيل لكن صاح  مصههر 

 لهم بالمرصاو يدحر بال هواوه ف" لبار منقطك النظير.

سينص  صاح  مصر وسط اندها  المصريون والعالم الذي يتهي للتعامل معههه وسههوف 

اك كبير ف" رووو فعل وقرارار لدول عظم" وتبدو مصههر وقتههها بصههدو يكون هناك ارتب 

 اعالنها سيده العالم.

فههرح وسههعاوه للمصههريين وبهجههه للمسههيحيين لصههاح  نظريههه الَههراكه فهه" االنسههانيه 

والمدافك عن الحريار واالويان والحقوق بعد وطا  التنصي  واعالن ذا مههدلول بالنههاس 

لتهه" تصههول وتجههول فهه" وجههه االوههوان والفلههول واصل وموصول ف" مقههدمتهم القههوي ا

 ال وريه منها ومن ز  بهم للفوع" وقرع الطبول.

له طريي وباع ف" استرواو مال المصريين المنهو  فهه" الههداول والخههار  ولههن تفلههح اي 

 جهوو آللهاله او تَتيته او االفالن من قبضته حت" يسلم الحي ال" اهله 

صر لتوصيل اهم رسالله والكَف عن قدراته ف" سيكون اول مَروع له مرتبط بترا  م

تحويههل حفنههه تههرا  الهه" مليههارار مههن االمههوال يصههاحبها اهههم مَههروع غههذال" لمصههر 

 يستوع  الماليين وون أرهاق ميزانيه مصر وكل ذلك لي  اال مقدمه االمر.

تخبط ف" اسراليل حول كيفييه التعامل مك الواقك الجديههد الههذي يَههكل الهلههك الحقيقهه" لهههم 

وهو الذي ارتبط اسههمه ب سههم ار  مصههريه محتلههه وسههوف ينصههح حاوامههار اسههراليل 

قاوتهم بعدم استفزاز صاح  مصر المسلح ب ووار ربانيه تقههف وراء سههر قوتههه وتمسههكه 

بالحي وعدم التفريط فيههه وعههدم االكتههرائ بتهديههد وول العههالم مجتمعههه او منفههروه والتهه" 

 ستقف عاجزه عل" المنطقه

ح وول اوربهها بعههدم التههورط فهه" مواقههف عههد صههاح  مصههر وسههط الفاتيكههان سينصهه 

 اندهاشهم!!

وتدرك امريكا ان عالقاتها بدول اوروبا ف" وطر بعد زوال مبررار امريكا ف" االنفههراو 

بالتعامل مك العالم لتجني  اوروبا مَكالر مك ما تسههميه االرههها  االسههالم" ومههن قبلههه 

 االرها  الَيوع" .

ميه عق  تنصيبه بوعك امكانههاتهم تحههت تصههرفه وآلنههه سههيطل  تقوم وفوو عربيه واسال

 )الخم ( الخاو بال بيت سيدنا محمد و فقط باعتباره وكيال لالمام المهدي المنتظر  

يتذمر ك يرا من علماء الدين )الَيعه والسنه( نتيجه لفقدان مكههانتهم مههن ناحيههه واالوههري 

ذلك تحديدا مههن علمههاء فهه" ايههران   آلوراك البعض منهم انه لن ينجو من العقا  وسيحدئ

والعراق والسعوويه سيحرعون ساساتهم بعههد ان انتقههل الههدين" والساياسهه" لمصههر وبعههد 

اعالنه موقفه الواعح من سوريا ونظامها الباءس وايضا لجيش الحر المستبد رافضهها ان 

 تكون سوريا افغان جديده تصدر اعمال ارهابيه لحسا  امريكا وحلفاءها...

ور حز  هللا من الزوم الكبير لصالح مصر وهذا سر ستكَف حول عداء ك ير يتراجك و

 من قياوار حز  هللا لصاح  مصر.

يقوم صاح  مصر بتجديد ووره مك رفاقه القههدام" فهه" الههيمن فهههو يعههرف اسههرار وولههه 

اليمن وقطر الدلره ومحيطها عل" الرغم من والوته ف" نف  عههام لورتههها ومههنهم الرجههل 

سههالم البههيض وحركههه الحوسهه" ويترتهه  علهه" ذلههك تهديههدا مباشههرا لههدول  التاريخ" عل"
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 الخلهههيز التههه" ستسهههارع بعضهههها الههه" التسهههليم بطلبهههار صهههاح  مصهههر لمَهههروع 

تتهي  ار  الحرمين للهر  والمر  ويهر  امراء وتتعههر  مملكههه أل سههعوو لْلنهيههار 

احبها فههوران ويعاو تقسيم المملكه ف" حين تحدئ تغيرار جذريه ف" البحرين وقطههر يصهه 

 فههههههههههههه" االمهههههههههههههارار يقهههههههههههههوو الههههههههههههه" تغييهههههههههههههر االوعهههههههههههههاع..

يختف" المالك" وأياو عالوي واحتمههال مقتلهمهها مههك غيرهمهها فهه" معههارك شههت" سيَهههدها 

العراق بعد ووول التيار الصدري ف" تحالف مك صاح  مصر وقوي سنيه لههها عالقههار 

الرونيههه تاريخيه مك صاح  مصههر وتكههون قوتههه الضههاربه الحقهها علهه" صههعيد الجبهههه ا

وااليرانيه فهه" حالههه تمسههك رجههال الههدين فهه" ايههران بعههدم وفك)الخم (والتسههليم بمصههر 

 بمرجعيه للجميك.

 

المقربون جميعا من االملك عبدهللا بن عبد العزبز سوف تكون لههه وويلههه تههذكر بالماعهه" 

وه" عند صاح  مصر جههزاء وعرفههان لمههن أنقههذهم يومهها مههن شههر محقههي وههه" ايضهها 

اك ر من مئه عام بينما تلق" قوي بنهه" صهههيون مههن أل سههعوو الخههزي   للحفاظ عل" كنوز

 والهوان.

 

لن يقر صاح  مصر بالتغيرار الت" قسمت السووان ولن يسلم ب قامه اي موانههك لالنهههار 

ويعيههد افريقيهها الهه" احضههان مصههروذلك بمسههاعده المئههار مههن زمههالءه وأصههدقاءه فهه" 

 السووان.

ا سيمليه صاح  مصر حههول حههدووه مههك ليبيهها وحقههوق تقبل ليبيا طواعيه عل" التسليم بم

اك ر من نصف الَع  الليب" الذي يعيش ف" مصر وذلههك بعههد تراجههك قههوي النههاتو التهه" 

 سيستعين بها ليبيون مبغضون لمصر وصاحبها .

 

صاح  مصر الذي تحدئ عنه االنبياء وقدمه جههده اميههر المههؤمنين علهه" كههرم هللا وجهههه 

الجسم اقنهه" االنههف اجلهه" الجبهههه نصههفه العلههوي غيههر نصههفه كالتال" اسمر اللون نحيف  

السفل" حزاز الراس:مربوع الَار  صاح  االسنان الغير متساويه ويههدور اسههمه حههول 

حرف الميم)م م م(ويغير اسم الجد)اسههم جههده سههم" ب سههم قريههه..ات" رمضههان .. هههذا مهها 

تصههار حقههي لهه" هللا اقصد )!!!!( واتحدي ان يكون احد غيره هو المعن" بههذلك آلنهه" ب و 

بعمل" وكفاح" وأوالص" له وحده سبحانه وتعال" امنيت" بعد بح  شاق لههم يتخيلههه بَههر 

ورحله ف" عههوالم الحسههابار والفلههك ومههن قبههل ذلههك واالهههم قلبهه" يخفههي بحضههره االالم 

)المهدي المنتظر( الذي سيمهد له صاح  مصر المرتبط اسمه ب هم كتا  حقههوق" سههجل 

السابي الذي كان اهم محك ف" الصدق والَجاعه كمهها وصههفته رمههوز فيه جرالم الرلي   

من اهل الحكمه واالعالم بعد اظالق سراحه عنوه مههن المعتقههل الرهيهه  فهه" سههابقه غيههر 

 معهووه ف" مصر المحروسه...

 

انههه ذاتههه الههذي وصههفه نوسههترواموس )الرجههل الههذي راي الغههد( والتهه" تسههربلت امههه 

 بالَم !!  



 309 

 1962ن قالت عنه العرافه االمريكيه جين ويكسون المولوو عام  صاح  مصر هو ذاته م

عامهها وقههد   11من اسره فقيره والذي يعمل عل" توحيد االويان ويتعر  آلمههر مهها وسههنه  

ظهورا له كما ذكر محمد حسنين هيكههل بعههد لقالههه  1999ويَهد عام  73حدئ ف" حر  

َرق العظيم المقرر ان يكون عمن اطلقت عليه طفل ال  1962بها بعد اعالنها رؤيتها عام

عاما ويتسههاءل الههبعض باسههتخفاف او ب نكههار ايههن هههو وو!! بينمهها يسههتغل   50عمره االن  

الجهالء من تجار الدين االمرليقدم نفسههه بههديال ويخههو  حربهها باسههمه عههد الجههيش ممهها 

سيتفز صاح  مصر االصههل" والههذي يعههيش االن حصههارا واعههطهاوا وتكفيههرا وجوعهها 

الحقه تَارك فيههها اجهههزه وجماعههار وعناصههر امنيههه ووينيههه واعالميههه وفقرا وقهرا وم

 وسياسيه محليه وووليه !!...

علما ان االوعياء الذين تحت ايديهم المليارار وحولهم الجهالء وتهديدهم المستمر للجيش 

والَع  من قرون اساسا لسيدنا المهههدي وبالضههروره ممهههده )صههاح  مصههر(مك بههاق" 

بفكره المحدوو انتهاز الفرصه حت" ولو تصاوم ذلك من الدين وصدق   اقرانه الذين ارت ي

. هللا العظيم حين يقول كتابه العظيم )وهللا غال  عل" امره ولكن اك ر النههاس ال يعلمههون(  

 جهههههههههههههههوي عيهههههههههههههاو .  -

 

ن دظهرنااأ إن الوضع السيأسي الملري  أل ع  ي وجه نحو إ راز مقأت  ر ي   و انن  ي 

ماان دوسااأط الشااع  ولاايس ماان عليااة القااوم وال ماان دسااأفلهم لعااض  دساا أب د مهااأ تحلياا  

 : مرشحي الرآسة  وتقسيمهم ل الث ك   ك  ك لة تعض العض  للق أء على األ رى

 

 الكتلة األولو : كتلة مدترمة من المالس العسكري :

 

  مرشااحين يميلااون لهاافا ود م  ؤالء  د مض ش ي  و سأم  ير هللا مخااأ رات سااأ    وعااض

اإلتجأه : و و السكوت عن مسأءلة للوص عهض م أرك دو محأساا  هم علااى مااأ قااأترفوه 

من جرائم إ أ   لهفا الشع  وق   لل وار  وقض انهى ش ي   مل ه اإلن خأ يااة  كلمااأت كأناات 

ن في سقوطه م وعضان  ألوي  وال  ور لل وار واإلسالميين   ننه سيق ي علاايهم فااي لي  لااة س  أ

سأعة  في وقت تعملقت فيه تل  الجمأعأت وام لكت من الن وذ والسالح مأ   24وا ض  في  

يمكنهأ من دن يحولوا  ون ذل  إلى جأن  ركون  دك ر ال وار ولشع  لل يأر الااضيني علااى 

دسأ  دنه لن يسرق ولن يخون كمأ فع  الحزب الةطني السأ    ومع األس   ضعنأ فاايهم  

 ودمأ : .

 

ثانيااة  : هااو اإلسااالميين   ميعاااً ) مرشااحي حااجب الناار  واألصااالة والحريااة الكتلااة ال

 والعدالة والتنمية (:

 

و ؤالء سااقطوا ماان دعااين الشااع   عااضمأ ان خاا هم الشااع  لسااطحي هم وت ااأ  هم  وك اار  

شجأر م  ا    مجلس الشع  وتنأزعهم  أرجه وات أقهم تااأر  وا الفهاام تااأرات د اارى   

يث وجااضنأ اإل ااوان يساا ولون علااى مشااروعأت للااوص النظااأم فجأءوا   مأ  و دسود   

السأ   وال ير ونهأ إلى  زانة الضولة ودفرجوا عن ك  مجرمي الحزب الااوطني وم ااأرك 
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ن لم يحضث مع رفع شعأرات قأ م يأ إسالم ف الع وا     ودوال ه في طريقهم للخروج وكنن شيئأ

صاا أ ي محااور  ور  فااي  عقول ال ااع أء والساا هأء  وسااكت جاايش ملاار علااى ذلاا  وا

المللأ اإلج مأعي  ين المخ ل ين وال وجهة له محض   و نااأ يكااون الخااوارج الم نساالمين 

ن وأور  مقأومااة كمااأ  ينااأ فااي تمااأزج الخالفااة األمويااة  قض ا  أروا طري   ضم ملر جيشأ

والع أسية واأليو ية فهاا  يعااي الجاايش والشااع  تلاا  الااضرو  وي ر ااون  مااأ جنااوه ماان 

 ررية و عض عن دعين رقأ ة الشعوب و كومأتهأ  .أروات في س

 

 الكتلة الثالثة  

 

هااو الكتلااة الثر يااة اإلصااالحية الحقيقيااة وهاام اصااحاب اإلتااااهللا الناصااري اليسااا ي : 

 وأهملم حمدين الصباحي وأبر العج الحريري وخالد تلي  :

 

لااة وال و ؤالء  ط هم  طير   أل عاا  منهااأ إرجااأع المسااروقأت  أل اانميم ومحأكمااأت عأ 

سالم مع إسرائي  مأ امت  التح رم العهو  والمواأي  و ؤالء  طاار  قيقااي علااى رجااأل 

األعمأل السأ قين والحاازب الااوطني السااأ   والمجلااس العسااكري واللااهأينة والمأسااون 

واتجأه الراي العأم يسير  قو  نحو نلر  ؤالء لفل  يعااض العسااكر الخطااط إلجهااأض  ااف 

مليون لإلن خ أت   طأقااأت لاايس فيهااأ المهنااة  2 م دك ر من ال وجه  إ  أل العسأكر وعض 

 ول  فا الموضوع   2012-5  -18وقض تحضث في ذل  القأضي  جأتو على قنأ   ريم  في  

والاا مس لااه الم ااررات واألعاافار و أل ااألي .  ااؤالء  طاار ك ياار ومرشااحيهم م لااضرين 

 النأ  ين في الخأرج ودولهم  مضين الل حي .

ملر نجض اإلعالم اللهيوني الملري يزكي ك  نأ   على  ااض    وإلذكأء نزعة  راب

ن  نن المهزوم في تل  اإلن خأ ااأت   أنلأره  مأ يجعله ال يق   ن يجة ريره وال ي حضث مطلقأ

 د و المن لر و كليهمأ مطأل   وضع يضه في يض د يه إلنقأذ ملر  

اإلسااالميين  وال ااوار      وجضنأ اإلعالم يلرح   هضيض ش ي  لل وريين واإلسالميين ود ااف

 ذل  ال هضيض محم  الجض .

 وبالتالي ماذا لر انتصر أحد هؤالء :

نلر ش ي  ترسيخ لنظأم م أرك و مأية  إسرائي  ودمريكأ ورجأل األعمااأل و  ااظ  -1

مأسرقوه   رسيخ ن س النظأم مع قلي  من اإلصالح  واسطة سل  وماانأ ماان  ول العااألم 

 ال ور  مس مر  .  ت رق ال ال  دك ر فأك ر و أل ألي

نلر  ال يأر الضيني  مرشحيه ترسيخ لنظااأم  دل سااعو  الاافي  ااو نظااأم م ااأرك مااع  -2

اس خضام السي  المقض  الضيني في الق   ضض كاا  معااأرض علااى دنااه مرتااض و اافا مااأ  ااضد 

يلرح  ه علمأح م مع اس خضام نهج إسالمي موضوع في  ياان اإلسااالم فااي الحقيقااة  ااو 

خضم النلوص الموضوعه الم عأرضة مع صااريأ القاارآن فااي مف   الخوارج الفي  يس  

الق   وال طش وجع  الشع  ي ض الطرن عن ملفات  كااأم الخااوارج الم نساالمين وكلااه 

  أسم الضين و مأ ال يخأل  شرع هللا و أل ألي المطلوب ل رسيخ  كم  ؤالء : 

 الهيمنة على مؤسسأت الضولة .-1

 وت ين س أ  هم و يأن هم . ضم انلة اإلعالمية ال ي ت  حهم   -2
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ق أء م آمر يقاا  رق ااة  لااومهم  أت ااه الااضعأوى واألساا أب وقااض  ااوه  نأئاا  عااأم   -3

مالمي إ واني و و محمااض طلعاات ووزر  ا ليااة  يخااضمهم ويلعاا   د فيااة المرشااض و ااو 

 محمض ا را يم ) ال أني(  .

حكاام فااي  اافا األماار د يران  ضم الجيش والمؤسسة العسكرية العق ة الكئو  األ ياار  وال  -4

الااردي العااأم زالاافي غضذا   ااض العسااكر  ااضمهم  مااأ يمكلااون ماان دساالحو وأااروات 

ويساا رجعون األنمااوزج الهااأ م للجاايش الملااري  واسااطة الخلااوم وال ااي دعلاان عنهااأ 

  إذا لاام يحمينااأ الجاايش سنساا عي جيشاانأ  2013علااأم العريااأن فااي تلااريحه  مااأر  

 لحلأر ملر    

 

قي  مع ال وار وك  من اناا هج النظريااة النأصاارية فااي المياا  النهج اإلصال ي الحقي  -3

تجأه ال قير وتوفير ا  يأجأته وإنقأذ شع  ملر من الهااالك  وتط ياا   نظريااة اإلق لااأ  

اإلسالمي  و اافا الخااط ساايواجه   مااؤامرات عألميااة و لااأر إق لااأ ي ر ياا  لحمأيااة 

وال ال ااي نه  هااأ إسرائي  والسعو ية والخلاايج ماان نهااوض ملاار و مأيااة لاارحو  األماا 

شركأت ال رب والشاارق اللااهيونية  والخااون ماان ملاار كقااو  ك ياار  يعماا  لهااأ دلاا  

ن في تحجيم ك   ولة ووضعهأ في  جمهأ الحقيقي و أل ااألي سااي أجئ   سأب وس كون س  أ

 فا النهج المقأوم ال وري على طول الخط  قطيعة عألمية ومشأك  ملر لن ت حملهااأ وال 

نه كمأ قلنأ ظهره للحأئط ويح أج إلى ساارعة إنقااأذ . و أل ااألي ساايجض الشع  يقضر عليهأ أل

شع  ملر ن سه دمأم مع لة رج  ي ح ون عنه فااي القيااأ ات العليااأ ماان النظااأم السااأ   

فلن يجضوه في ضدون في سمأع دصوات دك ر  ماان الط قااأت الوسااطى لل ااوار والملااريون 

ل  من العق  مااأ يحااول  ااه ال ااراب إلااى الشرفأء و نأ ي رز إليهم قأئض م الر ي  الفي يم  

ذ   وليس ذل  فحس  ألنه لو كأن كفل  وكأن في  لقه الج ن والخون ممأ  و  ون هللا 

فسي ع  دمأم ال  وط والم ريأت العأتلميااة وعليااه ساايكون لااه شخلااية ق أليااة عني ااة 

أن عنيض  ملرية المالمأ شري ة الط أئع ال يهأب  ين يهأب النااأ  وال يخااأن  ااين يخاا 

النأ  كمأ وص  رسول هللا صلى هللا عليه وآله مقأتلي  اافا الزمااأن وشااض   نسااهم  وماان 

 نأ  تكون  وا ة   روج المقأت  الر ي   واللحأ ي الجلي  كمأ وص  ه ك   الساانن عنااض 

الشيعة  والسنة على السواء عقال ووف   تحلي  تطور األ ضاث ي  ت  ضاية  روز م   تلاا  

ع  ملر والعألم العر ي و فا مأ  و مق لااة عليااه ملاار وشااع هأ الشخلية المخللة لش

 الطي  الكريم .

 

 :في نبوء  حوقيال ودنيال   مصر والوعب ارستثنايي آخر الومان  خامساً :  

 أوالً :

 :  مصر اخر الومان

 ف" الجفر عن نس عن ام المؤمنين مارية الى ان يقول :  فيقول االمام عل" )ع(

البعيد على مصر يغلونها بكنة السوء والغههدر، فعنههدهم مههن يعلههم   ) ...  عين اهل المغر 

ان صههاح  السههيف وههار  منههها عنههدما يتعههذر العههذر ويطلهه  النههاس مههن كههل العههر  

الخالو، بعدما قس ريش كل الطيور بكل ااقفاو، يه  ميم عههالى الههذرق مههن جههوف 

مههوا  علههى مصههر الكنانة معروف من النوا .. يكَف هللا له الحجا  فههى زمههان قيههام اا
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كالجبال واقبال كل الدنيا على ح  مصر بعدما تلف  أرعها كنوز فراعين ويهتك حرمههة 

قدس هللا المغضو  عليهم فى حماية الضالين فيقوم قالد مصر حاكما بالعدل مبَههرا بفههتح 

الفتوح، وأووع هللا بمصر اامصار أمانار فترو له الووالك، له عز وجل طالعة سههاجدار 

. ) 

ور زمان على الكنانة يفجر بها الفاجر ويغدر الغههاور ويلحههد فيههها أقههوام يقولههون ان ) ويد

هى اال أرحام تدفك وأر  تبلك ومهها يهلكنهها اال الههدهر ويمحههو هللا الخاسههر بالظههافر ولههط 

 -صالحا وسيئا يقتله قاتل وهو على كرسى جيَه وتروح المفاتيح لحسن

  فهه" مصههر النهههم يعلمههون ان هههذه النصههوو تبههين بوعههوح ان الهههل المغههر  غههر

صاح  مصر سيخر  منها وسيسعون للوصههول لههه وللحكههم بالفتنههة وصههفهم عيههنهم مههن 

 بعيد على مصر اي يتدولون من بعيد !

] “وإذا فاعت اللئام ب رعها غارر السماء لكنانتها ، بعدما غار الصدق وفا  الكاذ   

المههها صههاح  ال رهههز لههه وال وصار العفاف عجبا فزلزل زلزالها، وبعد وهههر قههام لههها ق

ح  بعدما كان ملء السمك والبصر اسمه معروف وبالحسن موصوف، ينَل مصر مههن 

شجرة الحنظل ومن عين عين له نداء مبغو  كرالحة ال وم، يخر  وسيده بهههوان بعههدما 

صال يهوو على الكنانة صيال كل  عقور، فيوق  الصحابى أهلها مههن سههبار ويبعهه هم هللا 

، فلكل أجل كتا  ولكل غيبة إيا  يفلي صحابى مصر االمههر فلههي الخههرزة بع  ااموار

 ليصدق رالد اهله وليجمك شمله وليقوم بقدره ”

فهو الصالح الذي سيعيد الدين والنصر لمصر بعد ان فا  اللئههام بههار  مصههر وصههار 

 العفاف عجبا وهذا النس يكمل المقصوو :

يرسو بها على برها بعدما تههواوى النههاس ))صحابى مصر يعيد لها الصحابة بانوارها ز و 

على الفجور وتهاجروا على الدين اال من رحم ربها)) وذلك زمن قال فيه صلى هللا عليههه 

لي تين على النههاس زمههان ال يسههلم لههذي ويههن وآله ]قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )  

ومن جحر إلى جحههر ،  وينه إال من فر بدينه من قرية إلى قرية ، ومن شاهي إلى شاهي ،

إذا لههم تُنههل المعيَههة إال  :ومتههى ذاك يهها رسههول هللا و قههال    :قههالوا    .  كال عل  الههذي يههرو 

وكيف ذاك يهها رسههول  :. قال  بمعاص" هللا عز وجل ، فإذا كان ذلك الزمان حلت العزوبة

لرجل على يدي أبويه انه إذا كان ذلك الزمان كان هالك ا  :  هللا وقد أمرتنا بالتزو  و قال

، فإن لم يكن له أبوان فعلى يدي زوجته وولده ، فإن لم يكن له زوجة وال ولد فعلههى يههدي 

يَعَّيفرونههه   :  . قالوا : وكيف ذاك يا رسول هللا و قال رسول هللا صلى هللا عليه وسههلمقرابته  

اه البيهقهه" فهه" " رو  - (بضيي المعيَة ، فيتكلف ما ال يطيي حتههى يههوروه مههوارو الهلكههة 

 (  [ . 183الزهد الكبير " )و/

وهنهها وصههف رسههول هللا صههلى هللا عليههه وآلههه مجتمههك اوههر الزمههان وهههذا اوال بظهههور 

حكومار فاسقة و ذلك إذا ظهر الظلم و الجور وفَا الزنا والَذوذ والخمور والمسههكرار 

ن يعرفون بسوء ااوالق و النساء  الكاسيار العاريار المالالر المميالر أوالو الزنا الذي 

حي  قال صلى هللا عليه وآله الخلي الحسن ال ينزع إال من ولههد الحيضههة أو ولههد الزنهها .. 

الحدي  ويعرف ابن الزنا بكراهيته اهل بيت النبهه" وشههيعتهم وهههذا مههن أحاويهه  أوههرق 

لرسول هللا صلى هللا عليه وآلههه حتههى يقههول الصههحابة رعههوان هللا علههيهم " كنهها نعههر  

 ونا على ح  عل" " ...أوال
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و عن مصر  يقول امير المؤمنين عليا عليه السالم : )) ترق ما ترق الكنانة حههر  فههى   

السههر مههن يهههوو يبغههون لجنههدها الهههالك ين ههرون ب رعههها المههور غبههارا ن ههرا ويههذرون 

بالذاريار ليال وظهرا، حتى نيلها ابنه ااول كان يفخر انه أطاع نبيهها أوبههر ان فههى الجنههة 

هرا استووعه هللا مصر فلم يبدل او يسىء به شرا يريد يهوو سك  الوباء به سكبا، وتم  ن 

الطرقار نسوه عاريار و نصف عاريار، وكاسيار يرق الفاجر منهن ما يَههاء، ونسههاء 

مؤمنار قانتار صالحار وتك ر المساجد ويزيد وينقس الراكك بها والساجد ويطوق أهههل 

فيغير هللا ما تبعوا نداء حى علههى الفههالح واقههرأوا ان شههئتم ) الكنانة القلو  على الصالح  

ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان اار  يرلها عباوق الصالحون ان فى هذا لبالغا 

لقوم عابدين ( هم وير من غيرهم من العر  يكرمهم هللا بوفههاوتهم آل البيههت بههرازخ مههن 

النبى صلى هللا عليه وسلم من غمده تههرق الجنة تفوح منها كرامة وعزة لمن يخر  سيف  

نعت الصالح فى سيما وجهه وتظهر وولته وبيت المقدس فى غلههواء محنتههه والراسههخون 

 فى العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا ((

وإذا ظهرر هذه العالمار حل البالء ب هل مصرر من أقصاها إلى أقصاها ونزل عليههها  

ر السلطان وويانة الوزراء ووذالن العلمههاء  فيظهههر صههحاب" عذابا است نالياً بالظلم و جو 

عهههههف طالفهههههة  مصر  حينما يزواو ظلم وجور حكامها إذا تقلدوا بفرعون حينما است

مؤمنة منهم فيبع  هللا تعالى فيهم رجالً أنههزل هللا تعههالى فيههه قرآنهها كمهها فهه" قصههة سههيدنا 

ٍم  موسى عليه السالم حي  قال تعالى : } َنتطلُو َعلَيطكَ  وط الطَحّيف لفقههَ َن بههف وط عههَ ى  َوففرط إف ُموسههَ ن ن بههَ مههف

ذَّبفُح  نطُهمط يههُ ةً مههّف ُف َطالففههَ عف تَضههط يَعًا َيسط ا شههف لَهههَ َل أَهط َرط ف َوَجعههَ " ااط اَل فههف َن عههَ وط عههَ نُوَن  إفن  ففرط مف يُؤط

يدُ  يَن َونُرف دف َن الطُمفطسف يف" نفَساَءُهمط إفن هُ َكاَن مف تَحط " أَبطَناَءُهمط َوَيسط فُوا فههف عف تُضههط يَن اسط ذف  أَن ن ُمن  َعلَى الهه 

ا َن َوَهامههَ وط عههَ َي ففرط رف َرط ف َونههُ َن لَُهمط فف" ااط لفيَن َونَُمّكف عَلَُهُم الطَوارف ةً َوَنجط عَلَُهمط أَلفم  َرط ف َوَنجط َن ااط

ذَُروَن   ا َكانُوا َيحط نطُهم م   {   6-2القصس  –َوُجنُووَُهَما مف

تعالى منها إماماً قيل فيه صحاب" مصر يقول االمام عل" )ع( واصفا إياه وهنا يبعس هللا  

: ) حديد النظر ، صحيح الفكر لحيته بيضاء فيها جمال ونور ونصفه العلوي احسن مههن( 

اي ظاهر عليه الار التقوق والصالح وعليه هيبة وقورة فنجد فهه" لحيتههه بيهها  ونههور و 

 يكمل االمام عل" وصفه له :

بساط ويمهد الحدائ نهاية الزمان رجل ب سه حديههد وقلبههه شههديد ز يفههتح هللا لههه )) يبسط ال

فتوح العارفين ز ويلهمه الهام المحدلين يرفههك الحسههام ذق االسههرار واالنههوار ز ويخرجههه 

 من غمده الذق نام فيه القرون ز ويبرز الكوك  ذو القرون  ((

 

 ثانياً :

 :  في نبوء  حوقيال ودنيالوورد 

 :  ققمص تادرس ينقوب مقليل  -مصر في تاريخ خ صنا كتاب   من  

 

 نبوات حوقيال النبي ىن مصر]    - 

 

سبي إرميا النب" ف نذر يهوذا من االتكال على الذراع البَري )مصر( مَبًها إّياههها تههارة  

بالفتاة المسبية، وأورق بالعجلة المسمنة للذبح، وكالحية الخارجة من الغابة فتقتلها فؤوس 
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ن، والَجرة الت" تحطمها الفؤوس. اآلن يحذر حزقيال النب" الَههع  المسههب" فهه" الحّطابي 

 بابل من االلتصاق برجاسار العباوة الولنية المصرية.

  

 (17أواًل: النسران النظيمان )حو

 

يَّبفه هللا مصر وبابل بنسرين عظيمين، يرسلهما هللا على شههعبه لت ويبهمهها. والعجيهه  أنههه 

لهم بالح  إلى ااحضان اإللهية، قالالُ: "وأنا حملههتكم علههى أجنحههة يقدم نفسه كنسوٍر تحم

 .  (4:19النسور وجئت بكم إلّ"" )حز

  

 ثانيًا: فرىون التمساح ال بير

 

يعتمد فرعون مصر مك رجاله علههى نيههل مصههر الههذي جعههل مصههر وصههبة، لهههذا شههبهه 

يههل بالتماسههيح. ( فقههد اشههتهر نهههر الن 3:29بالتمساح الكبير الرابض ف" وسط أنهاره )حههز

يظن فرعون أنه والي النهر لحسا  نفسه، يجل  ف" النهههر كمهها فهه" عرشههه ليههدافك عههن 

اامم المحيطة به المتحالفة معه. وعا هللا فرعون "التمساح الكبير"، ربما ان المصههريين 

قد عبدوا التماسيح فصاروا تماسيح، ووُع" ملكهم "التمساح الكبيههر". مههن يعبههد الحجههارة 

ا" ويتمتههك يصير حج  ًرا، ومن يعبد الباطل يصير باطاًل، ومن يعبههد هللا الحههي يصههير "حقههً

 بَركة الطبيعة اإللهية.

ماذا يفعل هللا مك هذا التمساح المتكبر الذي يظن أنههه وههالي النهههر لحسهها  ذاتهههو! يقههول: 

"أجعل وزالم ف" فكيك، وألزق سمك أنهارك بحرشفك، وأطلعك من وسط أنهارك، وكههل 

رك ملزق بحرشفك. وأتركك ف" البرية أنت وجميههك سههمك أنهههارك. علههى وجههه سمك أنها

ا لوحههو  البريههة ولطيههور السههماء"  الحقههل تسههقط فههال تجمههك وال تُلههم. بههذلتك طعامههً

 (.  4:29،5)حز

إذ ظن بكبرياء قلبه أن ما فيه من قوة ورواء إنما هو صنعة يديههه، لهههذا يحرمههه مههن هههذه 

يمور كما تمور السمكة وار  الميههاه. وإذ ظههن أن كههل النعم، ويطروه من وسط أنهاره، ل

ش"ء إنما ُولي لخدمته، يعمل الكل لحسابه، لهذا يُلقى ف" البرية، يمور ولههي  مههن يسهه ل 

عنه وال من يدفنه، يصير فريسة لوحو  البرية وطعاًما لطيور السههماء! وإذ جمههك حولههه 

تصي بحراشيفه، سواء كههانوا الك يرين يحتمون به أو يحاربون معه يصيرون كالسمك المل

ًَا، ينههالون نفهه  مصههيره. هكههذا يفقههده الكبريههاء ويراتههه  أمًما أو قواوًا، أو مركبار أو جي

وكرامته بل وحياته، ويذل حتى الملتصقين بههه المتكلههين عليههه. وقههد قيههل إن فرعههون هههذا 

وه ملههك ليبيهها، ويههر  Ariciusور  ليحار  أهل القيروان الذين طرووا صديقه أريكيوس  

إلى ملكه، لكن المصريين لاروا عليه ف" غيبته فلم يعد هههو وال قههواوه إلههى مملكتههه وألقههى 

 ف" البرية معهم.

    

ومما يالح  هنا أن ت وي  فرعون والسمك الملتصي بحراشيفه كان بتههركهم يموتههون فهه" 

البرية لت كلهم وحو  البرية وطيور السماء، هههذه أبَههك ميتههة يكرهههها المصههريون الههذين 
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انوا يخافون علههى الج مههان، وبنههوا السههراوي  لحفظههها حتههى متههى عههاور الههروح تلههب  ك

 جسمها مرة أورق.

هذا هو عمل الكبرياء ف" حياة إبلههي  الههذي كههان ينتسهه  إلههى أكبههر طغمههة سههمالية، ففقههد 

بكبرياله السماء ليسقط إلى الهاوية، وعو  الصداقة اإللهيههة ووههل فهه" العههداوة مههك هللا، 

سماوي وول إلى الههذل الههدالم، تحطههم وحطههم معههه ك يههرين مههن ماللكتههه وعو  المجد ال

وأيًضا من البَريين! بذار الداء، سقط أبوانا ااوالن من الفههرووس وُحرمهها مههن الوجههوو 

لا نسليهما كل تع  وشههقاء! لقههد ُطرونهها مههن نهههر الحيههاة،  الدالم ف" الحضرة اإللهية، وور 

ا ونصههير غنيمههة لكههل وحههو  البريههة )شههيطان وألقينا ف" برية هذه الحياة لنمههور روح  يههً

 الظلم والقسوة( وطيور السماء )شيطان الكبرياء(.

يقههول: "أشههبهت شههبل )أسههد( اامههم وأنههت نظيههر تمسههاح فهه" البحههار"  32ف" االصههحاح  

(. ظن ف" نفسه أسدًا يحمى اامم من ملههك بابههل ولههم يههدرك أنههه مجههرو تمسههاح 2:32)حز

من أر  مصر لينقذ أورشليم أو غيرههها مههن يههد قط بابههل. حبي  نهره، ال يقدر أن يخر   

لقد ظن أنه قاور على اإلنقاذ ف لار ملههك يهههوذا، وعنههدما حوصههرر أورشههليم لههم يقههدر أن 

يخلصها، صار كمن يعكر الماء برجليه فال يستريح وال يترك غيههره فهه" راحههة. هههذا هههو 

 "التمساح الكبير الرابض ف" وسط أنهاره".

ان التمساح الكبير يفتخر بنفسه قالال: "نهري ل" وأنهها عملتههه لنفسهه"" ك  29ف" ااصحاح  

(. هذه الروح المتعجرفة لم تحطم التمساح وحههده بههل حطمههت السههمك المتعلههي 3:29)حز

(. لهههذا 2:32بحراشيفه. تدفي ب نهار كبرياله على أنهههار اآلوههرين فعكرههها برجليههه )حههز

ا المههور. فقههد بسههط الههر  شههبكته صارر وينونته قاسية ومههرة، جلبههت علههى غيههره أيضههً 

ليصطاو هذا التمساح مك ااسماك، )الَعو ( الك يرة المقتديههة بههه أو المتعلقههة بحراشههيفه 

 (.4:29،  3:32)حز

  

 لقتمساح ال بير فبي:  32أما تأديبات الرب الوارد  في االصحاح 

 

ع افتخههاره . إنه يخرجه من نهره، موعو 29يكرر ذار العقوبة الواروة ف" ااصحاح    -أ  

وعجرفته، ويطرحه على اار  اليابسة ليمور مك السمك المتعلي بههه، ويصههير فريسههة 

 لطيور السماء وحيوانار البرية.

إذ يعتز هذا التمساح الكبير بنيلههه ومهها يجلبههه مههن فيضههان يعطههى وصههوبة لهه ر    -   

حتههى   ويغنيها بالخيرار، لهذا عو  فيضان الماء يفيض هللا بههدم التمسههاح علههى اار 

ا، فينسههك  وم 6:32يبلغ إلى الجبال وتمتل  منه الوويان )حز (. يحههول الكبريههاء المههاء ومههً

المتكبر يحمل رالحة مههور يَههمئز منههها الكههل: الجبههال العاليههة كمهها الوويههان المنخفضههة. 

عو  كلمار االفتخار الت" تجتذ  الك يرين ليحتموا فيه، تفوح رالحة المور فينفر الكل 

 منه.

خر  ومههه منههه يصههير هههذا التمسههاح الكبيههر جيفههة نتنههة ملقههاة علههى الجبههال وفهه" إذ ي   -   

ااووية. بعد أن كان يظن ف" نفسه سندًا لْلورين إذا بههه يصههير لقههل نتانههة يريههد الكههل أن 

 (.9:32يتخلس منه. يصيره هو ومن حوله "أسرق" ف" أراٍ  ال يعرفونها )حز
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َعو  المتعلقة به، وتحويل ميههاه النهههر إلههى ال تقف وينونته عند هالكه هو. وهالك ال  -و  

وم مميت، وصيرورته لقال تريد الجبال وااووية الههتخلس مههن جيفتههه النتنههة، وإنمهها تبلههغ 

ا هنهها فهه" موقههك  فاعلية كبرياله إلى الَم  والقمر والكواك  ااوههرق، كمهها ذكرنهها أيضههً

أحج  السموار وأظلههم  اانبا تكال هيمانور ف" أقسام أورق. إذ قيل: "وعند إطفال" إياك

نجومها، وأغَى الَم  بسحا ، والقمر ال يض  عوءه. وأظلم فوقك كل أنوار السههماء 

 (.7:32،8المنيرة، وأجعل الظلمة على أرعك يقول السيد الر " )حز

(، ولعالمار 29:24إنها صورة مرة لعالمار النهاية كما أعلنها السيد المسيح نفسه )مت  

 ن وينونة اإلنسان المتكبر إنما ه" عربون الدينونههة الكبههرق، (. ك12:8عد المسيح )رؤ  

 وظل لعصر عد المسيح!

ما هذه السموار الت" يحج  نورها إال فقدان اإلنسان كل فكر سماوي وعدم تذوقه للحياة 

اابديةو! ما هذه النجوم الت" تظلم إال الطاقار الروحية الداولية وحواس الجسدو! عههو  

واوليههة بههالروح القههدس تصههبح سههر ظلمههة الههنف  وهالكههها. يغَههى   أن تكون سر استنارة

مضههيئًا فيهههاز وال يضهه"ء   -شههم  البههر-الَم  بسحا ، إذ ال تعوو النف  ترق مسيحها  

القمر إذ ال يكون للحياة الكنسية بعباوتها وكرازتها ألههًرا عليههه، أمهها اار  التهه" تغَههاها 

دًسا مسههتنيًرا بههالر  يصههير موعههك الظلمة فه" جسد اإلنسان، عو  أن يكون هيكال مق

 ظلمة.

ا، تفقههده المسههيح شههم  البههر، والكنيسههة القمههر  ف" اوتصار تحطم الكبرياء اإلنسههان تمامههً

المضىء، وتحطم طاقاته الداولية وتفسد قلبه وجسده، وتظلم كههل أفكههاره! تصههير السههماء 

تتسههاقط فهه"  واار  بالنسبة له مظلمتين، الَم  والقمر كهه ن ال وجههوو لهمههاز والنجههوم

 واوله.

أمام هذا الخرا  الَامل للنف  والجسد كما للفكههر والقلهه  تسههري حالههة مههن الرعهه    -ه  

والرعدة فهه" الَههعو  الك يههرة بملههوكهم، إذ قيههل: "وأحيههر منههك شههعوًبا ك يههرين ملههوكهم 

يقَعرون عليك اقَعراًرا عندما أوطههر بسههيف" قههدام وجههوههم فيرجفههون كههل لحظههة كههل 

(. هههالك المتكبههر يرعهه  قلههو  الخطههاة إذ 10:32م سههقوطك" )حههزواحد على نفسههه يههو 

 يَعرون أن وينونتهم قد اقتربت.

  

 ثالثًا: فرىون مصر ى ار قصب لبيت إسراييل 

  

(، فهههو كالعصهها لكنههها مههن 6:29يَبه فرعون مصر بعكههاز قصهه  لبيههت إسههراليل )حههز

فيتمههزق كتفههه القصهه  )البههوو( إذ يتكهه  عليههها اإلنسههان تنكسههر، أمهها المتكهه  عليههها 

ويضعف. عو  أن تسنده تحطم طاقاته، كقول إشعياء النبهه": "فههإن مصههر تعههين بههاطال 

(. لقههد شههجك فرعههون مصههر صههدقيا الملههك 7:3وعب ا لذلك وعوتها ره  الجلههوس" )إ 

لي ور عد بابل ويخون العهد ويحن  بالقسم، فضاع الملك وتحطمت أورشههليم وكههل مههدن 

 يهوذا وانهزم فرعون.

  

 فرىون كممثل لقحيلان، يوم  يوم غيم    رابنًا:
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حينما طل  الر  من حزقيال النب" التنبههوء عههد فرعههون مصههر، لههم يوجههه الههدعوة إلههى 

فرعون أن يولول وال إلى كل شع  مصر، إنمهها وجهههها وعههوة عامههة إلههى العههالم الههولن" 

 (.2:30كله، بكون فرعون مصر يم له فهه" ذلههك الحههين، فيقههول "ولولههوا يهها لليههوم" )حههز

ووعا يوم فرعون "يوم الر "، انه ت وي  من قبل الههر  لجميههك اامههم. لهههذا قيههل: "مههن 

صههور سههقوطه أرجفههت اامههم عنههد إنههزال إيههاه إلههى الهاويههة مههك الهههابطين فهه" الجهه " 

(، "يرجفون )ملوك شعو  ك يرة( كل لحظة، كل واحد علههى نفسههه فهه" يههوم 16:31)حز

 ف" العالم كله، وترتجف له كل الخليقة.  (. هكذا يدوي وبر سقوطه  10:32سقوطك" )حز

ومما يج  مالحظته أن فرعون هنا يَير إلى "الَيطان" بكونه المحر  على عصههيان 

الكلمار النبوية، الذي يظن ف" نفسه أنه صههاح  سههلطان قههاور أن يسههند الك يههرين. وكمهها 

قرأ عنهم يقول العالمة أوريجينوس: "ف" رأي" أن بعض أسماء الَعو  أو الملوك الت" ن 

ف" الكتا  المقدس تخس بالشك الماللكة ااشههرار أو السههالطين المضههاوة م ههل فرعههون 

 ملك مصر ونبووذنصر ملك بابل وأشور".

إن كان فرعون، كرمز للَههيطان، يظههن فهه" نفسههه أنههه صههاح  سههلطان تلجهه  إليههه اامههم 

د جعههل يومههه ااورق وتحتم" فيه، فإن هللا يعلن هزيمته النفسية، وتحطيمههه بههالخوف. لقهه 

(. فالغيم أو السحا  عالمة المجد اإلله"، يغطى الجبههل المقههدس أو 2:30"يوم غيم" )حز

الخيمة المقدسة أو الهيكل إعالًنا عن ووههول اإلنسههان فهه" أسههرار غيههر منظههورة ال يمكههن 

إوراكها، أما بالنسبة للَيطان أو فرعون فالسحا  يم ل حالة مههن الظلمههة، مههن واللههها ال 

صرف وال يعرف ماذا يفعل. إن كان قد ظن نفسه قالدًا، فإنه ف" الظلمههة يسههلك يقدر أن يت 

فيع ر ويتع ر معه الملتصقون به والمحتمون تحت جناحيههه. لهههذا يقههول: "فهه" ذلههك اليههوم 

يخر  من قبل" رسل ف" سفن لتخويف كو  المطمئنة، في ت" عليهم ووف عظيم كما فهه" 

ن أقر  وولة له ه" "كو " التهه" ربمهها قصههد (. إ9:30يوم مصر، انه هوذا ي ت"" )حز

بها النوبة، وأيًضا بعض مناطي ف" آسيا. على أي ااحوال م  الرع  قل  فرعههون، بههل 

وقل  أقر  مملكة له كانت تحتم" تحت ظله، فماذا يكون مصير اامم ااورق البعيدةو! 

لمطمئنههة" الذي يرعبهم هو الر  نفسه: "يخر  من قبل" رسل ف" سفن لتخويههف كههو  ا

 انها تركت الر  ولج ر إلى فرعون.

مقابههل الكبريههاء والعجرفههة، حههل الخههوف والرعههدة بفرعههون وكههل الههدول المحيطههة بههه 

والمحتميهههة فيهههه. وعهههو  غنهههاه ولروتهههه قهههالاًل: "نههههري لههه" وأنههها عملتهههه لنفسههه"" 

(. وعو  ملكه وسههلطانه تُسههلم أرعههه 12:30(، تصير اانهار يابسة )حز3:29،9)حز

(. عو  الطم نينة والراحة يضرم الر  ناًرا وتفقد مملكته 12:30ر الغرباء )حزل شرا

رجاءها، إذ تخسر شبابها ف" الحر ، وبناتها ف" السب"! كان يظن فهه" نفسههه إلههها، هههوذا 

 (.13:30تتحطم أولانه وعباوته )حز

ته ويلقههى البد لمملكة إبلي  أن تنته"، تزول مهابته ووَيته المخاوعة، وتنهار كل إمكانيا

 ف" النار اابدية مك كل الذين تبعوه واحتموا به.

  

 خامًسا: تحليم ذراىي فرىون
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إذ تحدئ عن الخرا  الذي حل بمدنه الحصينة بدأ يتحدئ عن ذراعه كيف أصابها جرح 

(، فال يعههوو يقههدر أن يحمههل سههالًحا ال للههدفاع عههن 23-20:30مميت ال يُمكن شفاله )حز

يه. ف" نف  الوقت يَدو هللا ذراع" ملك بابل ويجعههل السههيف فهه" نفسه وال عمن احتموا ف

(! هذه صورة للعمههل 26-24:30يده لت وي  فرعون مصر فتسقط يداه ويَتت شعبه )حز

 الَيطان" المقاوم للتدبير اإلله" إذ ينته" بالفَل الكامل، مهما ظهر ف" البداية ناجًحا.

  

 سادًسا: فرىون شجر  اررر الساقلة

 

(، فذلك يَههير إلههى 3:30شجرة اارز العالية المتَامخة تبلغ قمتها السحا  )حز  إن كانت

حياة الكمال والتقدي  الت" وهبها هللا لإلنسان، إذ بهما يدول إلى أسرار الملكههور ويعههاين 

اامجاو اإللهية المخفية، وإن كانت ك ههرة ااغصههان تَههير إلههى قههوة الحهه  ليتسههك القلهه  

"القداسة والح " هما عطية الروح القدس الههذي يعمههل فينهها مههن للجميك، فإن كليهما، أي  

والل مياه المعمووية المقدسة، إذ يقول: "فلذلك ارتفعت قامته علههى جميههك أشههجار الحقههل 

(. ففهه" ميههاه المعموويههة 5:30وك رر أغصانه وطالت فروعه لك رة المياه إذ نبههت" )حههز

" ننمو على الدوام ف" اسههتقامة إلههى ننبت كغصن جديد ف" الكرمة الحقيقية وبالروح اإلله

فوق وبك رة ااغصان عرًعا. لهذا يقههول اا  مههار اسههحي السههريان": "إن صههنك معههك 

ويًرا، علًنا أو وفية، فت كد أن المعمووية واإليمان هما الوسيطان لهههذا الخيههر، إذ بهمهها قههد 

قههو  [". كمهها يقههول القههدي  يع11وعيههت إلههى ااعمههال الصههالحة فهه" المسههيح يسههوع ]

السروج" ف" ميمر له عن المعمووية: "المعمووية تكت  اسمك فوق ف" السماء، ف" بيعههة 

اابكار، فتصير ابًنا ل   الجال  ف" ااعال"!" هكذا يجمك المؤمن الحقيق" بههين الجمههال 

 الروح" والعلو والسمو، والقوة والح ... حتى يفوق كل ااشجار ااورق، بل وتحسده.

النب" على وطيئة الكبرياء كسر للسقوط. يقول: من أجل أنك ارتفعههت يركز سفر حزقيال  

قامتك، وقد جعل فرعه بين الغيوم، وارتفك قلبه بعلوه، أسلمته إلى يد قوّقف اامم فيفعل بههه 

(. ك ن هللا يَتهى أن يراه وقد ارتفعت قامته وبلغههت 10:31،11فعاًل، لَره طروته" )حز

إذ ارتفك قلبه بتعاليه، سقط من علو قامته ونزلههت قمتههه   قمته واول السحا  )الغيوم(، لكن

من السحا . ك يرون ارتفعت قامتهم الروحية ووولوا إلى أسههرار هللا الخفيههة، كمهها حههدئ 

مك القديسة مريم محتفظين بقل  متواعك. لقد سبحت العههذراء هللا قاللههة: "أنههزل ااعههزاء 

ء مههن الكبريههاء والمجههد الباطههل أو عن الكراس"، ورفك المتواععين". لهههذا حههذرنا اآلبهها

الزهو كمهها ح ونهها علههى التواعههك. يقههول القههدي  يوحنهها الههدرج": "التواعههك هههو السههلم 

السماوي، الذي يستطيك أن يرفك الههنف  مههن هههوة اآللههام إلههى السههماء". "إذ كههان كبريههاء 

(، فبال شك يسههتطيك التواعههك 6:3الخ    12:14بعض الماللكة حولهم إلى الَياطين )إ   

 .  ["12أن يجعل من الَياطين )النفوس الساقطة( ماللكة، لهذا فليتَجك الذين سقطوا ]

  

 * افتح عن عين"ط قلب"،

 ف ورك أسرار حبك،

 وأتمتك بعظم رعايتك!

 * يقوين" ذراع البَر كنسٍر يوو أن يحملن".
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 لكنه حتًما يعوو فيفترسن".

 أما أنت أيها النسر اإلله"،

 فتحملن" بالح  إليك.

 لك كل نسور العالم،لته

 وأقتنيك أيها النسر الفريد ف" حبه وقوته.

 * يتَامخ ذراع البَر كتمساح ف" نهر.

 تمسك ااسماك بحراشيفه.

 لكنه يمور ف" البرية ومعه كل من التصي به.

 يصير ج ة نتنة لي  من يحتمل رالحتها.

 أما أنت ف عظم من كل سلطان،

 التصي بك واتحد بطبيعتك،

 ا معك.وأصير واحدً 

 * لماذا أتك  على عصا العالمو!

 إنه قصبة تنكسر فارتم" أرًعا.

 اتك  على صليبك، وَبة الحياة!

 تحملن" إلى سمواتك،

 وترفعن" إلى أبديتك!

 * يوو العالم أن يغطين" بسحابة،

 يحول حيات" إلى ظلمة،

 ويحج  شم  البر عن"!

 اتمتك بسحابة مجدك،

 فتنحل كل وطاياي ال قيلة،

 فك إلى سحابة بهالك!وارت 

 * ذراع العالم يتحطم،  

 ولي  من يضمد جراحاته.

 أما ذراعك فيحمل جراحار الح  الَافية.

 اتمتك بذراعك الرفيعة، يا مخلس العالم!

 * يتَامخ العالم كَجرة أرز عالية وقوية.

 لكنها سرعان ما تسقط وتفقد كل قوتها.

 ه  ل" تواععك فهو وحده يرفعن".

 عزاء عن الكراس"،أنت تنزل اا

 وترفك المتواععين!

 القمس تاورس يعقو   -العهد القديم   -تفسير الكتا  المقدس 

 تفسير سفر إرميا - 46أرميا  

 51-46ااصحاحار   

 نبوار عن اامم
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(، وصههفنيا 2-1( وعههاموس )23: 31( وإشههعياء )32-25ف" وراستنا اسههفار حزقيههال ) 

ا مهها كانههت لتهه ويبهم. واعههح أن هههذه ( تحدلنا عن النبوار عد اا4-15:  2) مم الت" غالبههً

ا  النبوار لم ينفرو بها نب" معين، لكنها تكاو تكون مَتركة بين اانبيههاء، وتم ههل جههزًءا حيههً

 من الكلمة اإللهية الت" توو أن تكَف لكل البَرية عن هللا نفسه ومعامالته معهم.  

 

 بارمم:  يم ننا في إيجار هنا أن نوعح أسباب اهتمام النبو   

 

هللا هو إله البَرية كلها، حتى وإن انحرفت. فمهما بدق ت ويبهم قاسًيا فإن غايته هههو  .1

رجوعهم إلى هللا ليتمتعوا بَخصه ومواعيده اإللهية. لهذا ك يًرا ما تُخههتم النبههوار عههدهم 

بفتح با  الرجاء أمامهم ليختبههروا الحهه  اإللههه". إن كههان العهههد القههديم قههد احتههوق علههى 

وار عد اامم، لكنه لم يقف عند ذلك بل فتح الطريي أمامهم إلوراك سر العهههد الجديههد نب 

 الذي قدم كلمة هللا لحسا  اامم.  

هؤالء الذي كانوا غرباء صاروا قريبين، أهل بيت هللا، وكما يقول الرسول بههول : "أنههتم 

نههت حاجههة إلههى (. إن كا13: 2الذين كنتم قباًل بعيههدين صههرتم قههريبين بههدم المسههيح" )أف 

[. 633برهان على أن إله إسراليل كان يُنظر إليه أنه إله اار  كلها فهنا نجههد البرهههان]

 هذا ما سنراه واعًحا ف" ااصحاحار التالية.

. ترمز اامم الساقطون ف" عباوة ااصنام برجاساتها إلههى الخطيههة نفسههها، واصههة وأن 2

لان بإجازتهم ف" النار. ومارهم يَير إلههى بعضهم كانوا يقدمون أطفالهم ذبالح بَرية ل و 

التخلس من الخطايا ذاتها ومن مصاورها لك" يحيا اإلنسان ف" بر السههيد المسههيح. يقههول 

العالمة أوريجينوس: ]ف" رأي" أن بعض أسماء الَعو  أو الملوك التهه" نقههرأ عنههها فهه" 

م ل فرعون ملك الكتا  المقدس تخس بال شك الماللكة ااشرار أو السالطين المضاوة،  

 [[.  634مصر ونبووذنصر ملك بابل وأشور]

[ أن اامههم المقاومههة هلل ولَههعبه والتهه" 635يرق القههدي  جيههروم فهه" تفسههيره للمزاميههر]

وضعت للت وي  ه" إحدق عَر أمة إشارة إلههى الههنقس، إذ لههم تبلههغ النتهه" عَههرة، رقههم 

 الكمال الذي يَير إلى ملكور هللا على اار .

الكل وصانك التاريخ له السيطرة التامة علههى اافههراو كمهها علههى اامههم. لقههد . هللا عابط  3

شعر اانبياء ف" كل مراحل نَاطهم أنهم يَاركون ف" ااحدائ الت" يكون لها أك ههر مههن 

مجرو معن" محل" أو قوم"، لهذا اهتموا اهتماًما جاوًا بسههلوك الَههعو  ااجنبيههة التهه" ال 

ا   يمكن عزلها عن وطة الخالو الت" أعدها هللا. وقد عبر ذلك االهتمههام عههن نفسههه أحيانههً

 بإوانة الَعو  المجاورة.  

يوجد لاللة أسفار نبوية ركزر بالكامل على قوة أجنبية: سفر عوبديا علههى أووم، ويونههان 

 [.636وناحوم على نينوق]

  

 في هلا الفصل ينقن إرميا النبي ىن القضاء اإللبي ىقى الحنوب الوثنية التالية :  

 

 . نبوار عن مصر ف" الجنو 1

 .46و    
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 .7-1: 47   . نبوار عن فلسطين ف" الغر 2

 

 .4: 47   . نبوار عن صور وصيدا ف" شمال غر 3

 

 .48و     . نبوار عن موآ  ف" جنو  شرق4

 

 .6-1: 49   . نبوار عن عمون ف" الَرق5

 

 . 22-7: 49   . نبوار عن أووم ف" جنو  شرق6

 

 .27-23: 49   ف" الَمال  . نبوار عن سوريا7

 

 .33-28: 49   . نبوار عن قيدار ف" الَمال8

 

 .33-28: 49   . نبوار عن حاصور ف" الَمال9

 

 .39-34: 49   . نبوار عن عيالم ف" شمال شرق10

 

 .51، 50و     . نبوار عن بابل ف" شمال شرق11

 

مههم، مبتههدأ مههن جاء ترتي  النبوار لي  حسهه  تههواريخ حههدولها، وإنمهها حسهه  مواقههك اا

 الغر  ومتجًها نحو الَرق.  

  

 ااصحاح الساوس وااربعون

 

 ارتناب مصر الوثنية

 

 يبدأ إرميا النبي بمصر في نبوات  عد ارمم اليريبة لألسباب التالية:  

 

 أ. كانت المنلقة كقبا تنيش إلى فتر    ويقة من الومن تحت النفوذ السياسي المصري.  

 

اسية التهه" يُعههان" منههها إرميهها النبهه" ههه" ميههل الملههك ورجالههه مههك  . كانت المَكلة السي 

القياوار الدينية واصة اانبياء الكذبة وأيًضا الَع  إلى االتجههاء إلههى فرعههون والتحههالف 

معه عد بابل حتى ال تسقط يهوذا تحت السب" البابل" كما سههقطت إسههراليل تحههت السههب" 

ية لرفضهههم االلتجههاء إلههى فرعههون واالحتمههاء ااشوري. أُتهم إرميا وكاتبه بالخيانة الوطن 

 تحت ظل جيَه.  



 322 

 . لم ينَ  العبرانيون عبر ااجيال الظلم الذي سقطوا تحته بواسطة فرعههون واصههة فهه" 

ر عههن عمههل هللا الخالصهه"  ة فهه" حيههاتهم تعبهه  أيام موسى النب"، وبقيت قصة الخههرو  حيهه 

 وإنقاذهم من عبووية إبلي  وتحريرهم من الظلم. 

ن الجان  الت ويل" يُنظر إلى مصر وبابل ف" العهد القديم ك عظم قوتين ف" العالم فهه" و. م

ذلك الحين يم الن الخطية. تم ل مصر حياة الرواوة والترف ومحبة العالم، وذلههك بسههب  

ك رة ويراتههها. وتم ههل بابههل العصههيان والكبريههاء عههد هللا وشههعبه. لهههذا بههدأر اامههم هنهها 

وة المفسههدة للههنف  وانتهههت ببابههل التهه" تم ههل تمههرو الههنف  بمصههر لتم ههل حيههاة الروهها

 وعجرفتها.  

بدأ بمصر ووتم بابل انه غالًبا ما يركههز اإلنسههان فكههره علههى البدايههة والنهايههة فيعطيهمهها 

 ااولوية واالهتمام ف" الدراسة والفحس.  

صهه"، ه. بدأ بمصر انها وإن وضعت للت وي  القاس" لكنههها تعههوو وتقبههل عمههل هللا الخال

(، فصارر تم ل كنيسههة اامههم 25:  19فتسمك الوعد اإلله": "مبارك شعب" مصر" )إ   

(، أما بابل فتم ههل مملكههة عههد 19:  1الت" جاء إليها الر  راكًبا على سحابة سريعة )إ   

المسيح فنسمك ف" سفر الرؤيا الصروة: "سقطت، سقطت بابل العظيمة، فصارر مسههكًنا 

 (.  2: 18نج ..." )رؤ  للَياطين ومحرًسا لكل روحٍ  

ق.م. إذ حَد فرعون نخو جيَه تقدم به الحههتالل أر  الفههرار، وقتههل   609و. ف" سنة  

يوشيا الملك الصالح ف" معركههة مجههدو انههه حههاول تقههديم معونههة عسههكرية لملههك أشههور، 

وصار حزن شديد وسط الَع ، فكانوا يتساءلون: لماذا سمح هللا بقتل الملك الصالحو لقد 

 ت لالنتقام للدم البريء من فرعون مصر.  حان الوق

ولعله لذار ااسبا  السابقة احتلت النبوار عد مصر مركز الصدارة فهه" سههفر حزقيههال 

 (.32-29)أصحاحار  

  

 . وعوة إلى معركة1

  [1-4.] 

 . ارتعا  مصر2

  [5-6.] 

 . كبرياء مصر3

  [7-8.] 

 . يوم للسيد الر 4

  [9-10.] 

 . سقوط مصر5

  [11-12.] 

 . قضاء مصر6

  [13-17.] 

 . سب" وورا 7

  [18-26  .] 

 . تعمير مصر8
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  [26  .] 

 . إصالح إسراليل الجديد9

  [27-28.] 

 46من وح" إرميا  

      

 دىو  إلى منركة:   .1

 

 "كقمة الرب التي صارت إلى إرميا النبي ىن ارمم.

 

ش عن مصر عن جيش فرعون نخو ملك مصر الذي كان علههى نهههر الفههرار فهه" كههركمي 

الذي عربه نبووذرانصر ملك بابل ف" السنة الرابعههة ليهويههاقيم بههن يوشههيا ملههك يهههوذا" 

[1-2.] 

بق" الجيش المصري مرابًضا ف" كركميش )ف" الطريههي بههين بابههل ومصههر( لمههدة أربههك 

ق.م( واللها كان فرعههون مسههيطًرا علههى سههوريا ومصههر، يقههيم لهههم   605-609سنوار )

، أما القوة الرليسية ااوههرق أي البابليههة فكانههت منَههغلة ملوًكا يحركهم كما يَاء كدميار

 ب موٍر أورق، وأويًرا هجم الجيش البابل" على المصريين ف" كركميش القتالعهم تماًما.  

ق.م، وقههام بتحصههينها،  605غل  فرعون نخو البابليين واستولى على كركميش ف" عههام 

ابنه نبووذنصر بجيٍش عههد فرعههون لم عاو إلى بلده. لكن ف" تلك السنة أرسل نبوبالصر  

حي  انتصر بههالقر  مههن نهههر الفههرار ورو مدينههة كههركميش، وطههارو المصههريين حتههى 

 ويارهم، واوضك كل الواليار ال الرة.

جاءر النبوة هنا تخس انهيار جيش نخو ف" معركة كركميش علههى نهههر الفههرار، اامههر 

هنا كيف تهيهه  الجههيش للعمههل   الذي لم يكن متوقعًا بسب  قوة الجيش المصري. فقد أوعح

 بنفسيٍة عاليٍة جدًا ولقة ويقين أن النصرة تتم حتًما.  

 (.9: 10، إ  20: 35أي   2معركة كركميش )

 

 [. 637(]13: 23مل   2كقمة "كركميش" تنني "ققنة كموش" إل  موآب الرييسي )

 

: 25ك بابههل )تمت ف" السنة الرابعة من ُملك يهوياقيم وف" السنة ااولى لنبووذنصر كملهه 

(. وه" احدق المعارك الحاسمة ف" التاريخ القديم، قضت على سلطان مصر الههذي وام 1

 زماًنا طوياًل على المنطقة السورية الفلسطينية.  

تصف النبوة ما كان عليه جيش مصر وذلك ف" شههكل وعههوق إلههى المعركههة موجهههة مههن 

 قاوة الجيش المصري إلى رجالهم اابطال:  

 والترس، وتقدموا للحر ." أعدوا المجن  

 أسرجوا الخيل، واصعدوا أيها الفرسان وانتصبوا بالخوذ.

 اصقلوا الرماح.

 [.  4-3ألبسوا الدروع" ]
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طلهه  القههاوة أن يعههد الكههل المجههن والتههرس، أي يحملههوا العههدة الحربيههة بكههل أحجامههها 

ل نواع وأنواعها، وأن يستعد الفرسان وقاوة المركبار. فقد ُعرفت مصر ك فضل مصدر  

 (. 28: 10مل    1الجيدة للخيول )

  

 . ارتناب مصر:2

"لماذا أراهم مرتنبين ومدبرين إلى الذوراء وقذد تحلمذت أبلذالبم وفذروا هذاربين ولذم 

 يقتفتوا؟!

 

 الخوف حواليهم يقول الر .

 الخفيف ال ينوو، والبطل ال ينجو.

 [.6-5ف" الَمال بجان  نهر الفرار ع روا وسقطوا" ]

بروح النبوة كيف انهار جيش فرعون عنههد هههزيمتهم علههى يههديط نبووذنصههر، رأق إرميا  

فقد كانت الضربة غير متوقعة وذلههك بالنسههبة لالسههتعداوار الضههخمة التهه" كانههت لجههيش 

 فرعون ولكبريالهم وتَامخهم ك عظم قوة عالمية ف" ذلك الحين.  

ويسقط اإلنسههان، فإنههه هكذا عندما يتَامخ القل  جدًا، ويمتل  ك س العجرفة تحل الهزيمة 

"قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تَامخ الروحز تواعك الروح مك الووعههاء ويههر مههن 

 (. 19-18: 16قسم الغنيمة مك المتكبرين" )أم  

وول الجيش إلى حالة رع ، لي  لهم هللا أن يتقدموا إلى اامام حي  نهر الفههرار، وإنمهها 

بطال. عو  اليقين بالنصرة حل بهم الخههوف ف" رع  يهربون إلى الوراء وقد تحطم اا

مههن كههل جانهه . ارتبههك الكههل، فههالخفيف أي السههريك الحركههة تع ههر ولههم يعههد قههاوًرا علههى 

 الهرو  )ال ينوو(، والقوي ال ينجو.  

إن كههانوا يتَههامخون بنهههر النيههل كمصههدر حيههاتهم وروههالهم، صههار نهههر الفههرار قبههًرا 

 ابطالهم حي  تع روا وسقطوا قتلى.  

هو عمل الخطيههة! إنههها تبعهه  الخههوف الههداول" فهه" الههنف  فتحطمههها. ال تسههتطيك أن   هذا

ا إلههى الخلههف، وتفقههد سههرعتها فهه"  تلتفت إلى اامام وال إلى ما هو حولها بل تنحههدر وومههً

 الحركة وقوتها، وأويرا تسقط كج ٍة هامدةٍ بال حياة.  

  

 . كبرياء مصر:3

 

 مواجهاو"من هذا الصاعد كالنيل ك نهار تتالطم أ

 تصعد مصر كالنيل وك نهار تتالطم المياه. 

 فيقول أصعد وأغط" اار .

 [.  8-7أهلك المدينة والساكنين فيها" ]

 

وطية فرعون ه" الكبرياء، إذ كان بجيَه القوي يظن أنه قههاور أن يفعههل كههل شهه"ء. فهه" 

ولههه تَامخه ظن أنه كنهر النيههل الههذي فهه" فتههرة فيضههانه تمتلهه  قنواتههه ك نهههار تجههرق ح 

لتغط" ااراع" بمياهها وطميها. ال يستطيك أحد أن يقف أمام هههذا الفيضههان أو يقاومههه. 



 325 

(. يُقههال إنههه قصههد بههه 3: 29ف" كبرياء يقول فرعون: "نهر ل" وأنا عملته لنفسهه"" )حههز 

فرعون حفرع الذي افتخر ب مرين: أنه صانك بيديه ما هو فيههه مههن قههوة وأمههان، وأن هههذا 

قد ُوجد. لقد أقام "اانا" إلًها، ه" الصانعة للنهر، سر وصوبة مصههر  النهر إنما اجله هو 

وعظمتها، واجل نفسها صنعت ذلك. يروق المؤرخ هيروويت عن هههذا الملههك أنههه ملههك 

ا، وقههد ارتفههك قلبههه بسههب  نجاحههه قههالاًل إن هللا  ف" رواء عظيم لمدة ومسة وعَرين عامههً

 نفسه ال يقدر أن ينزعه من مملكته.  

( يَُههبه فرعههون مصههر بالتمسههاح الكبيههر الههرابض فهه" وسههط 29حزقيههال )و  ف" سههفر  

أنهاره، يظن أنه والي النهر لحسا  نفسه، يجل  ف" النهههر كمهها فهه" عرشههه ليههدافك عههن 

 اامم المحيطة به المتحالفة معه.  

  

 . يوم لقسيد الرب:4

 

 "اصعدي أيتها الخيل وهيج" أيتها المركبار ولتخر  اابطال.

 لقابضان المجن، كو  وفوط ا

 واللوويون القابضون والماوّون القوس.

 فهذا اليوم للسيد ر  الجنوو يوم نقمة لالنتقام من مبغضيه،  

 في كل السيف ويَبك ويرتوي من ومهم.

 [.10-9ان للسيد ر  الجنوو ذبيحة ف" أر  الَمال عند نهر الفرار" ]

 

ون وجيَههه مههك القههوار المرتزقههة إذ يتطلك إرميا النب" إلى المعركههة ويههرق انهيههار فرعهه 

الههذين اسههت جرهم، يههدعو ذلههك اليههوم "يههوم للسههيد ر  الجنههوو". إنههه لههي  كيههوم معركههة 

(، إنما يَبهه. هو يوم نقمة حي  14:  16هرمجدون "يوم هللا القاور على كل ش"ء" )رؤ  

أو يسقط فرعون وجيَه مك القوار المرتزقة أو المتحالفة معه القاومة من كههو  )أليوبيهها 

 النوبة( وفوط )ليبيا( واللوويون )أفريقيون غالًبا كانوا يقطنون ليبيا(.  

  

 . سقو  مصر:  5

 

 "اصعدي إلى جلعاو ووذي بلساًنا يا عذراء بنت مصر.

 باطاًل تك رين العقاقير.

.  ال رفاوة لكف

  ،  قد سمعت اامم بخزيكف

  ،  وقد م  اار  عويلكف

 [.12-11ا معًا" ]ان بطاًل يصدم بطاًل فيسقطان كالهم

  

إذ سقط جيش فرعون لم يعد يرق النبهه" فهه" الجههيش أبطههااًل، بههل رآه كلههه أشههبه بفتههاة، أو 

 ببنٍت ععيفة مجروحة، جراحاتها وطيرة ال يُرجى شفالها.  
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ا تقههوم  لقد ُعرفت مصر القديمة بنبوغها وتقدمها ف" الطهه ، واصههة الطهه  النبههات". حاليههً

كههن يههرق النبهه" أن عقههاقير مصههر ووبراتههها الطبيههة وراسار مك فههة حههول هههذا الطهه . ل

عجههزر عههن تقههديم الَههفاء لجيَههها الجههريح. صههاروا فهه" وههزي وامههت ر اار  مههن 

 صراواهم حي  يتع ر بطل ف" بطٍل ويسقط الكل معًا.  

 أين العال و ف" جلعاو حي  تجد البلسان!

 عليها أن تصعد إلى هناك فتنال الَفاء!

 

 القدوس الذي وحده يمسك بيد البنههت اامميههة ليصههعد بههها مههن إنها ف" حاجة إلى روح هللا 

وحل هذا العالم وفساوه إلى كنيسههة المسههيح، جلعههاو الحقيقيههة، هنههاك تجههد السههيد المسههيح، 

البلسان الروح" واه  الَفاء. )انظر المزيد عن هذا الموعوع هنا ف" موقك اانبهها تكههال 

 ف" أقسام المقاالر و التفاسير ااورق(.  

ها وعوة إلى اامم الت" يُرمههز لههها بمصههر لتتههرك عقاقيرههها الك يههرة وتلجهه  إلههى كنيسههة إن 

 [.  638المسيح، هناك تتحد مك المخلس الذي يضمد جراحار النف  ويَفيها]

  

 . قضاء من بابل:  6

 

"الكلمة الت" تكلم بها الر  إلى إرميا النب" ف" مج"ء نبووذرانصههر ملههك بابههل ليضههر  

 أر  مصر.

ف" مصر وأسمعوا ف" مجدل وأسمعوا فهه" نههوف وفهه" تحفنحههي  قولههوا انتصهه    أوبروا

 وتهي  ان السيف ي كل حواليك.

 لماذا انطرح مقتدروكو! 

 ال يقفون ان الر  قد طرحهم.

 ك  ر العالرين حتى يسقط الواحد على صاحبه، ويقولوا:  

 قوموا فنرجك إلى شعبنا وإلى أر  ميالونا من وجه السيف الصارم.

 د ناووا هناك فرعون ملك مصر هالك.ق

 [. 17-13قد فار الميعاو" ]

 

أو  15يرق البعض أن الحدي  هنا عن المعركة الت" تمت بعد معركة كههركميش بحههوال" 

ا حيهه  جههاء ملههك مصههر بجيَههه العظههيم لمحاربههة نبووذنصههر ألنههاء حصههاره  16 عامههً

رته علههى جههيش أورشليم. اعطر نبووذنصههر إلههى فههك الحصههار مؤقتهًها حتههى يحقههي نصهه 

(. بعههد عووتههه إلههى بابههل 10-1: 37فرعون ويعوو لانية إلى محاصرة المدينة واقتحامها )

تحققت هذه النبوة إذ عاو ليقيم حرًبا مك مصر ليهزمها تماًما، فصارر بابل القوة العظمههى 

 (. 4: 7ز 42-37:  2الوحيدة ف" العالم ف" ذلك الحين )وا 

بقوته ف" حمايههة حلفالههه، لكههن ظهههر  Hophra (Apriesك يرا ما افتخر فرعون حفرع )

عجزه تماًما ف" اللحظار الحاسمة. يُعتبر هذا وصمة عاٍر تلحي باسمه الذي يحمل توريههة 

يعنهه" "ليعبههر" مَههابًها االسههم المصههري لفرعههون   hebirعن الجدية، فإن الفعل العبههري  

(whiher) Apries[639  .] 
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ا قاسههًيا   [ عن انهيار الجنوو المرتزقة16يكَف ] أو المتحالفة مك فرعون فقد أوههذوا ورسههً

من المعركة، وقرروا العووة إلى بالوهم، إذ قالوا: "قوموا فنرجك إلى شههعبنا وإلههى أر  

 [.  16ميالونا من وجه السيف الصارم" ]

 

 [ هنا ب "عجيج"، ويم ن تفسيرها ه لا:  17تنر مت كقمة "هال " ]

 

على اآلور، وصار الصراخ الموجههه إلههى الملههك هههو:  *     تع ر الجبابرة إذ سقط الواحد

 [.  17"عجيز!" ]

*     لعله يُقصد بهذا أن وعوو الملك بحماية اامم ااورق والل سنوار ملكه السابقة لههم 

تكن إال عجيًجا ال معنى له. فقد عجز فرعون عن تقديم أي عون حقيقهه" ليهههوذا أو حتههى 

 (.7: 30وعب ًا" )إ  لبلده، إذ قيل "فإن مصر تُعين باطاًل  

*     أيًضا ربما صار هذا هو مفهوم المرتزقة، إذ أوركوا أن حسابار فرعون العسههكرية 

 واطئة ولم تكن إال عجيًجا.

*     ربما قُصد به أن الملك لم يتعلم ورًسا من معركة كركميش السابقة فحطههم بلههده بعههدم 

 حكمته.

  

 . سبي وخراب:  7

 

ل بمصر الت" ظنت أنها قاورة على إنقاذ يهوذا من أيدي أويًرا يصور لنا الخرا  ا لذي ح 

 البابليين:  

  

 ارتفا  اسم بابل أو مق با نبوخلنصر: .أ

 

"حّ" أنا يقول الملك ر  الجنوو اسههمه كتههابور بههين الجبههال وككرمههل عنههد البحههر يهه ت"" 

[18  .] 

ة مصر تجعل مههن لقد ظن فرعون أنه سيحطم بابل، وينزل بملكها إلى الهاوية، فإذا بهزيم

بابل اإلمبراطورية العظمى الوحيدة ف" العالم، فيصير اسمها مَهوًرا جههدًا كَهههرة جبههل 

تابور وسط جبال كنعان، وكَهرة الكرمل عند البحر. أكد هللا الملك ر  الجنههوو بقسههٍم أن 

 هذا يتحقي فعاًل ولي  تهديدًا.

ا يرتفههك فههوق يبدو أن إرميا النب" رأق ف" نبووذنصر الذي غههزا مصههر بقههو  ة جههباًل عاليههً

قدًما كجبٍل منفرٍو ف" سهل يزرعيل   1800السهل. إنه م ل جبل تابور الذي يرتفك حوال"  

قههدًما  1700ف" شمال إسراليل، أو م ل جبل الكرمل عند البحههر الههذي تبلههغ قمتههه حههوال" 

 [.640وينحدر سفحه الغرب" بحدة نحو البحر المتوسط]

  

 ىن التصرف:  ب. صارت مصر بنتًا ىا و  

 

 "اصنع" لنفسك أهبة جالء أيتها البنت الساكنة مصر،  
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 [.19ان نوف تصير وربة وتحرق فال ساكن" ]

جاءر الضربة قاعية ف" هذه المرة، حي  ُحطمت مصر كلههها، واصههة المههدن الكبههرق. 

يصور مصر بفتاة مسبية ال تقدر على الدفاع عن نفسها أو الهههرو  مههن الههذين أسههروها، 

جيَها العظيم وملكها فرعون المتَامخ، أمهها عههن اار  فصههارر نههوف وههه" هذا عن  

 من المدن الكبرق كما رأينا وراًبا، أحرقتها النيران، ال يقطنها إنسان.

  

 ج. صارت مصر كنجقة مسمنة ال تصقح إال لقلبح:

 

 "مصر ىجقة حسنة  ًدا.

 [.  20الهالك من الَمال جاء جاء" ]

الههذي مههن بههين معبوواتههه   -حسنة جدًاو لقد ظن فرعون بجيَه  لماذا يَبه مصر بالعجلة ال

أنه قههاور أن يخلههس شههع  يهههوذا الههذي فهه" نظههره يعجههز هللا ر    -الرليسية عجل أبي   

جلههة تحمههل  الجنوو عن إنقاذه. لههم يههدرك فرعههون أنههه قههد حههول بهههذا الفكههر مصههر إلههى عف

جيَههها، وإمكانياتههها مههن الصورة الحسنة جدًا، وذلك بسب  شهرتها ف" العالم كله، وقههوة  

جهة الخيول والمركبار وكل العدة الحربية. لكنها عجلة سمينة عههاجزة عههن أي عمههل، ال 

 تصلح إال لذبحها، ي ت" الذين من الَمال )بابل( ليذبحوها.  

ل العجل أبي  عابديه إلى عجلة حسنة جدًا تؤكل وتستهلك فال يكون لها حياة!  لقد حو 

  

لت حقفاءها وا  لجنود المرتوقة إلى ىجول سمينة:د. حوو

 

 أيًضا مست جروها ف" وسطها كعجول صيرة،  

 انهم هم أيًضا يرتدون يهربون معًا.

 [.  21لم يقفوا ان يوم هالكهم أتى عليهم وقت عقابهم" ]

لم تصر مصر الولنية وحدها عجلة كمعبووها عجل أبههي ، وإنمهها حولههت مسههت جريها أي 

الت" حلههت فهه" وسههطها وشههاركتها عبههاوة العجههل إلههى عجههول القوار المرتزقة ااجيرة و 

 صيرة أي سمينة. جاءوا للدفاع عنها مك جيَها فصارر ذبالح سمينة للقتل.

  

 ه. صارت حركتبا كحفي  الحية:

 

"صوتها يمَ" كحية انهم يسيرون بجيش وقد جاءوا إليها بههالفؤوس كمحتطبهه" حطهه " 

[22.] 

لخارجة من الغابة لتُضههر  بههالفؤوس، انههه كههان للحيههة استخدم إرميا النب" تَبيه الحية ا

مكانة عالية بين اآللهة عند المصريين. إنها عاجزة لي  فقط عن حماية العابدين لههها، بههل 

 وحتى عن حماية نفسها.  

إذ تحرك الجيش المَاة مك الفرسان والمركبار وكانت ااصوار رهيبة ومرعبة... نظر 

رجة من وسط الغابة تزحف بصور عههعيف للغايههة يصههع  إليه النب" فرآه أشبه بحية وا

 سماعه، تسقط تحت عربار ال ف س محتطٍ  واحٍد بل عدة فؤوس لقاطع" ااوَا ! 
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إنها سخرية بهذا الجيش العظيم الذي بكل إمكانياته ال يزيد عن صور تحرك حي ة عاجزة 

 أمام فؤوس ك يرة.

  

 و. صارت كحجر  تسقط تحت عربات فؤوس كثير :

 

"يقطعون وعرها يقول الر  وإن يكن ال يحصى انهههم قههد ك ههروا أك ههر مههن الجههراو وال 

[. إنها تعجز أن تقاوم أو حتى تَتك" المعتدين عليها. تنهار عليها الفههؤوس 23عدو لهم" ]

 غير المحصية لتسقط وتتحطم إلى قطك وَبية صغيرة ال تصلح إال للنيران. 

ام عههاربيها بههالفؤوس، يمكههن لفرعههون أن يرفههك إن كانت الَجرة تستطيك أن تصرخ أمهه 

 صوته مَتكًيا نبووذنصر.

  

 ر. صارت كفتا  بينت لحنب مناد  لبا.

 

 [.  24"قد أوزيت بنت مصر ووفعت ليد شع  الَمال" ]

 "قال ر  الجنوو إله إسراليل: 

 ه نذا أعاق  أمون نو وفرعون ومصر وآلهتها وملوكها فرعون والمتوكلين عليه.  

 [. 26-25ليد طالب" نفوسهم وليد نبووذرانصر ملك بابل وليد عبيده" ]  وأوفعهم

  

 . تنمير مصر:8

 

 [.  26"ثم بند ذل  تس ن كاريام القديمة يقول الرب" ]

ال يختم على مصر بالخرا  بل بالتعمير، فاهلل وإن كان يؤو  لكنه يَتاق إلى تقدي  كههل 

تبقههى فهه" آالمههها بههل لتطلهه  يههد الطبيهه  بَر. لقد كَف بت ويباته عن جراحار النف  ال ل

السماوي، فيضمد جراحاتها، ويقدم لها نفسه بلسًما من جلعاو فتنعم بكمال الصههحة. عندلههذ 

يتحقي فيها الوعد اإلله": "فهه" ذلههك اليههوم يكههون مههذبح فهه" وسههط أر  مصههر وعمههوو 

(. 20-19: 19للر  عند تخمها، فيكههون عالمههة وشهههاوة للههر  فهه" أر  مصههر" )إ  

: 2تحقي ذلك منذ يوم البنطقست" حي  سمك المصريون الرسههل يتكلمههون بلغههتهم )أع    وقد

 (، وجاء القدي  مرق  الرسول واإلنجيل" يكرز بكلمة اإلنجيل.  10

 

 . إصالح إسراليل الجديد:9 

 "وأنت فال تخف يا عبدي يعقو ، وال ترتع  يا إسراليل،  

فيرجههك يعقههو  ويطمههئن ويسههتريح ان" ه نذا أولصك من بعيد ونسلك من أر  سههبيهم  

 وال مخيف.

 أما أنت يا عبدي يعقو  فال تخف ان" أنا معك ان" أفن" كل اامم الذين بدوتك إليهم. 

 [.  28-27أما أنت فال أفنيك بل أؤوبك بالحي وال أبرلك تبرلة" ] 
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(. هنا 9:  30( يتبعه وعد مسيان" )واوو ملكهم إر  11-10:  30التقينا بهذا النس قباًل ف" )

نالح  أن الوعد قد جاء مباشرة بعد تقديم وعد إله" لمصر بتعميرها بعد الخرا ، وكهه ن 

 ما تناله مصر من وعوو مرتبط بخالو إسراليل الجديد، وتمتك اامم باإليمان الح".  

 للنس هنا تفسيران:  

ليل إلى حد أواًل التفسير التاريخ": إذ تحقي ذلك بالعووة من السب" البابل"، واستراح إسرا

ما، إذ تحرروا من السب". هنا يؤكد أن سر الراحة لي  مجرو تغييههر المكههان، أي وههرو  

من أر  السب" إلى أر  الموعد، وإنما تغيير الوعك الداول"، وهو عههو  االرتبههاط 

بالعباوار الغريبة يعلن هللا عن نفسه للمههؤمنين ويؤكههد معيتههه معهههم: "أمهها أنههت يهها عبههدي 

 ن" معك".  يعقو  فال تخف ا

لانًيا: التفسير الت ويل"، إسراليل هنا ه" كنيسة العهد الجديد، الَع  القاوم من كل اامههم، 

يعقو  المجاهد الروح" الذي انعتي من سب" الخطية ووول إلى التمتههك ب ورشههليم العليهها، 

 ونال عربون السمويار.  

  

 46من وحي إرميا  

ل أمم" الداولية إل" مقاوس لك!   حّوف

  

 ف" واول" أمم ك يرة احتلت قلب"،      * 

 أفسدته بالكبرياء مك الفساو وكل نجاسة.  

 لتحطم تلك اامم ف" أعماق"،  

 ولتقمها من جديد أمًما مقدسة!

 فتتحول كل طاقات" لمجد اسمك القدوس!  

 *     أقام فرعون عرشه ف" واول"،  

 فتحول كيان" كله إلى العجرفة والتَامخ،  

 ف" وسط النيل،    صُرر كتمساح كبير

 يظن أنه ملك النهر وصانعه!

 هذه ه" اانا الت" حطمت كل صالح فّ"!

 لتحطمها بصليبك،  

 عو  فرعون أملك أنت ف" أعماق"،  

  ،  أقم عرشك ف" 

 ف شاركك اتضاعك،  

 وأعيش معك أبدًيا!  

 *     عر  قاوة فرعون العسكريون بالبوق،  

 فاجتمك المَاة مك الفرسان بال عدو، 

 ءر القوار المرتزقة والمتحالفة بقوة،  وجا

 أعدر كل أووار الحر  وجميك المركبار.

 ظن العالم كله أنه لي  من يقف أمام هذا الجبرور.

 لكن إذ حّل بهم الغض  اإلله" انهار الجيش أمام نبووذنصر.  
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 صار الجيش العابد العجل عجاًل مسمًنا يستحي الذبح،  

 م بفؤوس المحتطبين.هر  كحية ال يُسمك لها صور تتحط

 صاروا كفتاة مسبية وُفعت إلى شعٍ  غريٍ  ف" مذلة.

 صاروا كَجرة تُضر  بالفؤوس وال تستطيك أن تنطي ببنت شفٍة.

 *     نعم، هذا ما فعلته ب" الخطية!  

 حولتن" إلى حياة حيوانية،  

 كعجٍل مسمٍن ال يصلح إال للذبح، 

 هاربة ف" ععف.جعلت من نفس" الت" على صورتك حي ة ونسة 

 صارر ف" ععف كفتاة مسبية تذلها الخطية وتلهو بها الَياطين!

 افقدتن" حيات" فصرر كقطعة وَ  تضر  بالفؤوس!

 *     من ل" غيرك يرو ل" كرامت"و!

 تجدو طبيعت" الحيوانية الفاسدة ف نعم بَركة السماليين!

 عو  صورة الحية الت" انطبعت ف" واول"،  

 قدوس.احمل صورتك أيها ال

 عو  بنوت" إلبلي ، الحية القديمة، أتمتك بالبنوة لْل  مح  البَر!

 ال يعوو يصير صوت" كحفيف حية، بل صور هتاٍف ماللك"،  

 صور نصرة والمة ال تنقطك!

 تتحول أعماق" من فتاة مسبية يذلها الك يرون،  

 إلى عروس عذراء للعري  السماوي الممجد!

 ،  ال تعد قطعة وَ  تحطمها الفؤوس

 بل شركة مك الصلي  واه  الحياة!

 *     لتقتل ف" واول" مصر الولنية،  

 لتهر  إليها أيها القدوس،  

 لت رف محمواًل على سحابة وفيفة بيضاء،  

للقمس تاورس يعقههو   -مصر ف" تاريخ والصنا  من كتا   -ولتقم مذبحك ف" واول" ! 

 [ .  ملط"

 

  

  عليه توكلت وإليه أني  هذا وباهلل التوفيي وماتوفيق" إال باهلل

 

 خالد محيي الدين الحقيبي

 الفبرست 

  
 .  أصل تسمية مصر   : 1فصل  
 

 مصر في كتب هللا المقدسة .  : 2فصل  
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 .   القرآن ال ريم  مصر في (  1)

 

 

 .   مصر في السنة الملبر (  2)

 

 . مصر ىند أهل ال تاب في النبدين القديم والجديد  (3)

 

منبذا ببنثة انبياء منبا و هبذو   رسذل هللا و أنبيايذ  فيبذا  وروا بذم   تقديس مصر  :  3فصل   

 :فيبا ورواج بنضبم منبا  أهل بيت رسول هللا  وس نى  

  

 .  مصر ورسل هللا تنالى  (  1)

 .(  دىاء ارنبياء لمصر وأهقبا  2)

 .من ارنبياء وأيمة أهل البيت ىقيبم الس م  المصريين  (  من صاهر القبط 3)

 .هم هللا تنالى في كتاب  من أهل مصر من ذكر(  4)

 .(  أهل بيت النبي ىقيبم الس م وى قتبم بمصر 5)

 )رعى هللا ىنبم( .  من كان بمصر من الصحابة(  6)

 .ذكر من أ برت  مصر من الح ماء  (  7)

 

   فضل مصر وحضاراتبا ىقى ارمم   : 4الفصل  

  

 من ىجايب الدنيا السبب في مصر : (1)

 

 :من النجايب السبب  هرم أىاديمون  بناء ارهرام أو 

 

 .بناء اإلس ندرية والمنار   -

 . حايط النجور  -

 .ذكر ىجايب مصر النحرين  -   

تأثر المصريين القذدماء بذأخ   ارنبيذاء ولذلل  سذادوا النذالم بحسذن خققبذم مذب  ميذب   (   2)

 شباد  الح ماء بنقم المصريين القدماء :(  3( )3)الخقع  

 

 : 5 الفصل  

 

 .مصر ىقى ساير ارمصار فضل كره النقماء في ما ذ

 .ىقي  الس م    نوحنبي هللا  ىقى إسم ولد من أوالد   وهو فضل   بل المقلم     -

 . فضل مقبر  مصر

 . كور مصر
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 .  ذكر شيء من فضايل النيل

 .  منا ر مصر و مالبا

 .الخواص والنجايب التي بمصر  

   .  منادن بمصر تفو  اللهب 

 .  ىقى كل واحات النالم  واحة سيو  المميو

 .  مدينة من مقح

 
 : 6الفصل  

 

ن الحذاكم فيبذا ىقذى أمسبب مرات ىقى دولة الخ فة لقوتبا وتنفصل    النفوذذات    مصر الثاير   

 نفس  من اليوايل واإلنق بات :

 

 مصر ميوان تم ين كل دول الخ فة : 

 )1( مصر ميوان تم ين الدولة النباسية : 

 وانفصالبا بمصر والحام ىن الدولة النباسية:  ( الدولة اللولونية2)

 

 وانفصالبا بمصر والحام ىن الدولة النباسية لقمر  الثانية: ( الدولة اإلخحيدية3)

 

م ( واإلنفصذال الثالذث 1171  -969هذذ )    567  -358فى مصذر     الخ فة الفا مية (5)

 .  ىن دولة الخ فة
 

 :أوالً الدولة الفا مية  

 

حضار  الفا مية التي رسخت لنادات وتقاليذد منذل الفراىنذة هذى سذبب  وقفة مب ال  ثانياً:  

 :رفض المصريين لقمنبج الوهابي السقفي فيبا 

 

 :نسب الفا ميين ارشراف 

 

 القو  اإلقتصادية التي بنيت ىقيبا الدولة لفا مية:  أوالً 

 ارثاا وتأسيس مدينة لصناىة ارثاا ) المناصر  بالقاهر (.  ( صناىات1)

 صناىة الو اج(  2)

 الخوف في النصر الفا مي  (3)

 صناىة الفانوس  (4)

 ( صناىة السفن في النصر الفا مي5)

http://mahmoodkhidr.blogunited.org/?p=118
http://mahmoodkhidr.blogunited.org/?p=118
http://mahmoodkhidr.blogunited.org/?p=118
http://mahmoodkhidr.blogunited.org/?p=118
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 ( ارسلول الفا مي6)

 

 ارقبا  بين التسامح الديني في النصر الفا مي وإتقان بنض الصناىات الحرفية 

 

 ً    :    ثانيا

 

الحضار  الفا مية ووص  مصر في النصر الفا مي من كتاب سفر نامة لقرحالذة ناصذر 

 خسرو 

 

 مظاهر الحضار  الفا مية في اإلحتفاالت :  ثالثاً  

 

 :  مواسم الفا ميين (1)

 .  ىند الفا ميين  المظاهر الحضارية  والتصوير والمسرح(2)

 .المظاهر الرمضانية منل النبد الفا مى(  3)

 .ىيدية النيد  (4)

 .الفا ميين  مظاهر احتفاالت ىيد الفلر ىند  (5)

 .احتفاالت فتح الخقيج  (6)

 .  احتفاالت ىيد النيرور  (7)

 

 ً  .  الفا مية بين ميوان اإلس م وكلب المنافقين  القيم:   رابنا

 اإلس م ىند الفا ميين :  من كتببم ننرفبم  :

 اإليمان ىند الفا ميين من كتاببم دىايم اإلس م :  

 

 :   ( : الوفاء لألمة اإلس مية باخت ف ملاهببا ىند الفا ميين)أوالً 

 

 (استياثة ارمويين بالروم عد الفا ميين :1)

 .( استياثة سي  الدولة الحمداني بالروم عد الفا ميين خيانة لقدين وارمة اإلس مية2)

 .ترن النفو والتسامح ىند الفا ميين أحد من أسباب روال دولتبم كما س  )ثانياً( :

 .النفو ىند الفا ميين من كتب أىدايبم  ) والفضل ماشبدت ب  ارىداء( 

 .)ثالثاً( : ىدل المبدي الفا مي  

 .)رابناً( : رهد الخقيفة المستنصر الفا مي  

 .)خامساً( : غض المنو لدين هللا  لبصره وشبامت 

 .سقو  الدولة الفا مية بين فتاون النقماء وسي  الح ام  

 . الدين وغدره بالفا ميين  خيانة ص ح 

 .لقخقيفة الناصر النباسية ص ح الدين  خيان

 .ىن  ص ح الدين وبلح  
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 واالنفصال الرابب ىن دولة الخ فة :) السقجوقية(  الدولة اريوبية     (5)

 

   :  اريوبية  الدولة الممقوكية واالنفصال السادس ىن الخ فة   (6)

 

 إنقاذ النالم اإلس مي في موقنة ىين  الوت :يجنقبا هللا تنالى سبباً في   مصر 

 

 : باشا    بواسلة محمد ىقي  بني ىثمان التركيةدولة  ىقى  اإلنفصال السابب    (7)

 

 : 7فصل  ال

 

 أوالً : ذم مصر في كتب أهل السنة  

 

 حسد دولة الخ فة لمصر  واللنن فيبا وفي شنببا وأرعبا وماؤها وهوايبا :  

قبلية تستبند من ديذوان رو اتذ  حسذداً لمصذريتبا وحذب النبذي ثانياً : السيد  مارية ال

 لبا .  

 شي  اإل    ىقى كل ماهو غريب  واستما  الحجة :  -

 الت مر  والم ر بارىداء :  -

 حب ال  م والحديث وحسن اإلستما  ل ل ماهو غريب  و ديد  :  -

 اإلى م وأهميت  بين المصريين أكثر من الصواريخ :  -

 :  مصر في ملهب أهل البيت ىقيبم الس م ثالثاً : ذم

 

 لحنب مصر حاكماً ومح وماً من القرآن ال ريم :   السقو ك السياسي  رابناً :

 النناد والتصقب :  -

 

 مصر وأهل البيت ىقيبم الس م واإلمام :  خامساً :
 

 :   8الفصل  

 

  فذر ويد  لثورات النذالم تبذدأ بظبذور شذجر  الحنضذل فذي مصذر  شذجر  الاالثور  الق

 . 1979مصر بند مناهد  الس م    ذرىبا الصباينة فيالفسو  والنضيان التي 
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 :  )ب( أقدار هللا تنالى في مصر من السنة النبوية الملبر 

 

إذا  بذر فيبذا أهذل البا ذل   خذراب مصذر  فذيأهذل السذنة    من  ر   اآلثار الوارد   )ج(  

  )شجر  الحنضل(  
 

 من ى مات الساىة :إفتقار مصر والنرا  كما ترن اآلن    -

 أهل البيت ىقيبم الس م:من  ر   ( ما ورد في خراب مصرد)

 رابناً :

 

الصذذبيونية النالميذذة  بنذذد تخريذذبوقيادتبذذا لقنذذالم أقذذدار هللا تنذذالى فذذي مصذذر آخذذر الومذذان  

 والر نيين لخوارج لبا  .

 

 .خامساً : مصر والوعب ارستثنايي آخر الومان  في نبوء  حوقيال ودنيال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


