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توطئة

وأوفرها العام، التاريخ يف الجليلة باألحداث اتصاًال املعمورة أجزاء أعظم النيل وادي لعل
األستاذ كتب وقد وتمتزج. فتنصهر فيه تلتقي كانت التي املتباينة، التيارات يف نصيبًا
كتبها املعنى، هذا تؤيد عبارة بيربس السلطان عن له مقال يف الفرنيس املسترشق فييت
وإليك عرش، التاسع القرن يف Jaen Jacques Ampère أمبري جاك جان الفرنيس السائح
وهو املقدس، الكتاب طريقه يف ليلقى الشأن العظيم البلد هذا يعرب الذي «إن ترجمتها:
عليها، خرجت التي واملذاهب واملسيحية، والرومان واإلغريق والعلوم والفلسفة مريوس
ما كل فيها يلقي ليكاد إنه بل الفرنسية، والثورة الصليبية والحروب واإلسالم والرهبنة
شيدها كاإلسكندرية مدينة نجد أن لنا وأنَّى … العالم هذا تاريخ يف الشأن خطري كان

نابليون؟» فتحها ثم قيرص، عنها ودافع اإلسكندر،
التي اإلسالمية الحضارة مرصيف بنصيب نلمَّ أن التالية الصفحات يف نقصده والذي
الدول أغلب عىل الغربية املدنية سيل طغى أن إىل العالم أنحاء من كبري قسم يف ازدهرت

اإلسالمية.





العرصاإلسالمي تاريخمرصيف

دولة إنشاء خلفاؤه فاستطاع العرب؛ كلمة د وحَّ أن بعد ١١ه /٦٣٢م ملسو هيلع هللا ىلصسنة محمد تويف
يدهم عىل سقطت حتى سنني بضع وفاته عىل تنقِض لم إذ األطراف، مرتامية إسالمية
االنتصارات املسلمون وحاز األدنى، الرشق يف بيزنطة نفوذ وتقلص إيران، إمرباطورية
بفضل الشأن عظيم ملرصمن ما إىل فطنوا أن لبثوا ما ثم وإيران، والعراق الشام يف املجيدة
ا فسريَّ العميم، الخري وتدر الحنطة، تنتج التي أرضها وخصوبة والحربي، الجغرايف موقعها

٢١ه/٦٤١م. سنة فتحها لهم وتم جيوشهم، إليها
من الخلفاء يبعثهم والة يحكمها اإلسالمية، الخالفة واليات من مرصوالية وأصبحت
القرن نهاية منذ النيل وادي يف األغلبية دين اإلسالم وأصبح بغداد، أو دمشق أو املدينة
أحمد استطاع أن إىل الخلفاء قبل من مرص يحكمون الوالة وظل (٩م)، الهجري الثالث
حد إىل العباسية الخالفة عن مستقلة دولة ٢٥٤ه/٨٦٨م سنة فيها ينشئ أن طولون بن

كبري.
عظم حني للخالفة التابعة األقاليم بعض حكم يف بدأت جديدة سنة أن واملعروف
أولياء األقاليم تلك يقطعون الخلفاء بدأ إذ العبايس؛ البالط يف الرتك من الجند نفوذ
يف البقاء يؤثرون كانوا الرتك القواد هؤالء أن وطبيعي الجند. قواد بعض ثم عهدهم،
يف ببقائهم يرحب نفسه الخليفة وكان ضدهم، الدسائس تدبر أن خشية الخالفة عاصمة
بل بأنفسهم يحكمون ال هؤالء فكان األقاليم، من يولونه بما يستقلوا أن مخافة العاصمة
دفع بعد والخراج الجزية من يتبقى ما منهم ويتلقون عنهم، نوابًا األقاليم إىل يوفدون
منذ مرص يف النظام هذا وبدأ منه. جزءًا الخالفة مال بيت إىل فيدفعون اإلدارة، نفقات
القائد واليها عن نائبًا مرص إىل طولون بن أحمد وفد أن إىل وبقي ٢١٩ه/٨٣٤م، سنة

الرتكي.



اإلسالمية والحضارة مرص

حكومة كانت فقد مرص، بشئون االستقالل استطاعته يف أن طولون ابن وأدرك
وظل خطرية، بثورة البرصة إقليم يف الزنج قام كما الضعف، إليها تطرق قد العراق
يف أخرى إقليمية ثورات وقامت عاًما، عرش أربعة نحو الخليفة جند وبني بينهم القتال
أخو املوفق هو الخالفة يف والنهي األمر صاحب وكان اإلسالمية. الدولة أنحاء بعض
الجيش ونفقات الحكم أعباء أن وطبيعي يشء، األمر من له يكن لم الذي املعتمد الخليفة
طولون، ابن من املالية املساعدة طلب يف يلح املوفق فكان الطائلة؛ األموال تتطلب كانت
هذا وكان بينهما، الخالف فدب الخليفة نائب ينتظره كان ما يقدم لم مرص حاكم ولكن
مال بيت إىل يترسب مرص دخل يعد ولم بمرص. واستقالله طولون ابن بعصيان إيذانًا
بقيت بل اإلقطاع، وأصحاب الوالة جيوب إىل أو بغداد، أو دمشق أو املدينة يف الخالفة

اإلسالمية. األمم مجموعة يف لنفسه حياته النيل وادي وبدأ فيها، مرص أموال
تخشاها وأصبحت نسبي، رخاء فيها وساد الطولونية األرسة حكم مرصمن وأفادت
األرسى وإطالق النفيسة، الهدايا بإرسال ودها البيزنطيون ويخطب العباسية، الدولة
بعد األوىل للمرة مستقلة مرص وأصبحت سورية، فتح طولون ابن واستطاع املسلمني.1

الفراعنة. عرص بعد األوىل للمرة الشام عىل سلطانها إليها وعاد البطالسة، عرص
عليها الخليفة سلطان أصبح أو العباسية، الخالفة عن أخرى دويالت واستقلت
يكن لم األخرى الدويالت تلك ومعظم الطولونية الدولة ولكن فحسب، اسميٍّا سلطانًا
لحركة صدى قيامها يكن ولم لنشاطها، مرسًحا كانت التي األقاليم يف قومي أساس لها
الدولة يف السائدة االجتماعية املبادئ أو الدينية، العقيدة يف خالف أو العام، الرأي يف
لم الدويالت تلك مؤسيس أن والحق طويًال. تعمر ال نراها أن غريبًا فليس ولذا العباسية،
من جيوشهم يجمعون األحيان أغلب يف فكانوا جنسهم، بني من كثريون أنصار لهم يكن
زعماء بوساطة إال عليه املحافظة يمكن ال النظام هذا مثل وكان مختلفة، أجنبية عنارص
تسري الدويالت هذه وكانت املذكورة، الدويالت يؤسسون كالذين شخيصعظيم نفوذ ذوي

املؤسسني. أولئك ذهاب بعد تدريجيٍّا االضمحالل طريق يف
العباسيني مرصإىل حكم يعود وأن الطولونية، الدولة تضعف أن طبيعيٍّا كان وهكذا
النيل وادي لحكم قبلهم من الوالة يرسلون العباسيون الخلفاء وعاد ٢٩٢ه/٩٠٥م، سنة
مرص أمور ينظم أن األصل الرتكي طغج بن محمد استطاع حني ٣٢٣ه/٩٣٥م سنة إىل

.Zaky M. Hassan: Les Tulunides pp 157–159 راجع 1
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اإلسالمي العرص يف مرص تاريخ

لقب وهو إخشيد، لقب عىل الوايل هذا وحصل طولون، بني سقوط بعد اضطربت التي
وأن مرص، يف اإلخشيدية الدولة يؤسس أن واستطاع السابقني، اإليرانيني األمراء بعض
سورية، عىل فاستوىل طولون ابن منوال عىل ونسج االستقالل، من وافر قسط عىل يحصل
قرون لعدة النيل بوادي متصًال الحجاز مصري وأصبح واملدينة، مكة حكمه إىل ضم ثم

ذلك. بعد
مقاليد كانت فقد باالسم إال يحكما لم ولكنهما أبنائه، من اثنان اإلخشيد خلف وقد
أصبح ثم جنيهات، ثمانية بنحو اشرتاه أبوهما كان الذي كافور، الحبيش العبد بيد األمور
وكان وفاتهما، بعد مرص عىل فأمريًا عليهما، فوصيٍّا لألمريين، فأستاذًا الجيش يف قائًدا
أخطاًرا العرش مع ورث عمره، من عرشة الحادية يف صبيٍّا اإلخشيدية األرسة أمراء آخر
وملك الغرب، يف والفواطم الرشق، يف القرامطة دولته: عىل قضت واقتصادية سياسية

نفسها. مرص يف األمن واضطراب والوباء والقحط الجنوب، يف النوبة
وال العباسيني، يتحدون إفريقية يف استقرارهم منذ كانوا فقد الفاطميون، أما
نسل وهم حقهم، من يرونها بل والسياسية، الدينية الرئاسة أو بالخالفة لهم يعرتفون
مرص عىل االستيالء عىل فعملوا بإفريقية، قانعني غري وكانوا طالب. أبي بن وعيل فاطمة
ويمدوا دعوتهم، نطاق يوسعوا أن فيها وليستطيعوا الجغرايف، وموقعها الواسعة، لخرياتها

الشيعية. خالفتهم نفوذ
الحمالت ولكن مرص، يفتحوا أن بعده من وخليفتاه الفاطميني خلفاء أول حاول وقد
إىل فلجأوا النيل، وادي عىل نفوذهم بسط يف فشلت الغرض لهذا أرسلوها التي الحربية
إىل يكسبوا أن واستطاعوا امليدان، هذا يف السبل تعوزهم تكن ولم الرسية، الدعوة نرش
فتح إىل يدعونهم هؤالء بعض إليهم وكتب الجيش، وضباط مرص، أعيان بعض جانبهم
الصحراء من مرص فتح رشف فإن األمر من يكن ومهما أمرها، لهم ويسهلون مرص،
الخلفاء رابع هللا لدين املعز سريه الذي الجيش قائد الصقيل لجوهر كان مرة ألول الغربية
هذا ملثل الزمة اسرتاتيجية بأعمال الفتح لهذا مهدوا قد الفاطميون وكان الفاطميني.
املباني ويشيدون اآلبار، ويحفرون الطرق، يمهدون عامني نحو فظلوا العظيم، املرشوع
الفاطميون وكان اإلسكندرية. إىل تونس من الطريق يف والعتاد املؤن ويخزنون الصغرية،
كبري،2 حد إىل فيها دعوتهم بنجاح ويثقون وبؤس، فوىض من مرص يف ما يعرفون

ص٨٨–٩٩. حسن إبراهيم حسن للدكتور مرص» يف «الفاطميون كتاب راجع 2
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اإلسالمية والحضارة مرص

جوهر وسار جيوشهم. مؤخرة تهدد أن يخشون وال أمالكهم، يف الهدوء إىل ويطمئنون
جندي، ألف مائة نحو قوامه جيش رأس عىل ٣٥٨ه/٩٦٩م سنة تونس من الصقيل
عليها تغلب ولكنه والفسطاط، الجيزة عند املقاومة بعض لقي ثم له، اإلسكندرية وسلمت
من حملته قيام من أشهر ستة نحو بعد الفسطاط عىل االستيالء له وتم أيام، بضعة يف
اإلمرباطورية عاصمة تكون أن لها قدر جديدة مدينة أساس جوهر ووضع القريوان،
عن ورثوه فيما الفاطميون وورث املغرب. حدود إىل سورية من امتدت التي الفاطمية
الحجاز يف املقدستني باملدينتني النيل وادي صلة أن والحق واملدينة. مكة حكم اإلخشيديني
كما الحجاز إىل مرص من سنويٍّا ترسل الغالل كانت منذ اإلسالمي العرص بداية إىل ترجع

القسطنطينية. ثم روما إىل ذلك قبل ترسل كانت
يلبثوا فلم إفريقية، شمايل يف عمالهم يد أطلق مرص إىل الفاطميني انتقال أن عىل
يف حماد وبني تونس، يف زيري بني أرسة وأسسوا اإلمرباطورية، عن تماًما استقلوا أن
حني العزيز، عرص يف عزها أوج بلغت قد كانت الفاطمية اإلمرباطورية ولكن الجزائر.
األطليس، واملحيط األحمر البحر بني الواقعة باملساجد الجمعة خطبة يف له يدعى كان
تضاءلت حتى األصقاع، هذه كل إىل يمتد نفوذه كان وحني واليمن، والحجاز سورية ويف
الفاطمية الدولة إىل يدب الضعف بدأ ثم الفواطم، خالفة جانب إىل العباسية الخالفة
يد إىل السلطان وانتقل العزيز، بعد الحكم أزمة تقلدوا الذين الضعفاء الخلفاء يد عىل
لنفسه يتخذ أن ٥٣١ه/١١٣٦م سنة منذ الفاطمي للوزير أتيح حتى تدريجيٍّا، الوزراء
رضغام. املنصور وامللك طالئع، الصالح وامللك رضوان، األفضل امللك مثل: «ملك»، لقب
املختلفة، أجناسهم بني التطاحن وتفاقم الجند، بني عمت الفوىض أن بلة الطني وزاد
نفعه سبيل يف ونفعها البالد أمور منهم كل ونيس الوزراء، بني باملنافسة البالد ومنيت
الصليبيني، ساعد قوي حني سيما وال الفاطميني، سقوط يف سببًا كله ذلك فكان الخاص؛
طلب حني ذلك من منعهم عىل املوصل صاحب الدين نور وعمل مرص، فتح إىل وتطلعوا
ونور الصليبيني أن القول وصفوة آخرين. وزراء عىل مساعدته مرص وزراء بعض إليه
أن إىل فيه مركزهم توطيد يف وتنافسوا النيل، وادي إىل العسكرية الحمالت وا سريَّ الدين
مرص، يحتل وأن شاور، املرصي الوزير يقتل أن الدين نور جيش قائد شريكوه استطاع
ابن وخلفه أشهر، ثالثة بعد مات ولكنه ٥٦٤ه/١١٦٩م، سنة فيها الوزارة منصب ويتوىل
اسم فأحل الدين نور مواله أراده ما ونفذ الفاطمية، الدولة فقىضعىل الدين، صالح أخيه
األخري وكان الجمعة، خطبة يف العاضد الفاطمي الخليفة محل املستيضء العبايس الخليفة
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اإلسالمي العرص يف مرص تاريخ

إىل الدينية املناصب وأسندت الخطري. التغيري هذا يعرف أن قبل وتويف املوت، فراش عىل
هذه تمت حتى مقاومة ثمت تكن ولم املذهب، هذا إىل مرص وعادت السني، املذهب فقهاء

الفداء. أبي املؤرخ قول حد عىل عنزان» فيها ينتطح «ولم العودة،
كان األول ولكن الدين، نور ومواله الدين صالح بني العالقة تتوتر أن طبيعيٍّا وكان
نور تويف أن الحظ حسن من وكان ملواله، والئه إظهار عىل فاستمر النظر، بعيد حكيًما
بل املستقل، مرص حاكم وأصبح الدين، لصالح الجو فخال ٥٦٩ه/١١٧٤م سنة الدين
واملدينة ومكة الشام إىل الدين صالح حكم وامتد اإلطالق، عىل املسلمني األمراء أعظم
للفرنج، وجهاده فتوحاته، يعدد ٥٧٠ه/١١٧٥م سنة بغداد يف الخليفة إىل فكتب واليمن،
بالد وعىل املغرب، أطراف يف كثرية بالد عىل واستيالءه بمرص، العباسية الخطبة وإعادته
ما وكل والشام، واملغرب مرصواليمن تقليد الخليفة من الدين صالح «وطلب كلها. اليمن
السود، واألعالم بالترشيف هللا بأمر املستيضء الخليفة رسل بحماة فوافته بسيفه؛ يفتحه
أرسل التي الواسعة األقاليم هذه أن والحق وغريها.»3 واليمن مرص بالد بسلطنة وتوقيع
ولم تماًما، العباسية للخالفة خاضعة تكن لم بتوليتها تقليًدا الدين صالح إىل الخليفة
يرى أن ويرسه الدين صالح لطلب يطرب كان ولكنه عليها، فعيل سلطان أي للخليفة يكن
تفككت منذ خلفاؤه فقده الذي السلطان ذلك السابقني، الخلفاء سلطان من ظالٍّ لنفسه

الصغرية. الدويالت أنقاضها عىل وقامت إمرباطوريتهم،
وادي إىل الدجلة من وامتدت الدين، صالح بناها التي الواسعة الدولة هذه أن عىل
يتفق أن الدين سيف العادل أخوه واستطاع وإخوته، أوالده بني قسمت أن تلبث لم النيل
غريها مرص إىل فيضم األوىل، املكانة له تصبح وأن الدين، صالح أبناء أحد العزيز مع
بحكم تقليًدا هللا لدين النارص العبايس الخليفة من العادل وطلب الدين. صالح أمالك من
له الثمينة الخلع مع التقليد هذا فجاءه حكمه، تحت التي البالد وسائر والشام، مرص

عظيم. احتفال يف ذلك تسليم وتم دولته، رجال وكبار وألوالده،
من املختلفة األقاليم يحكمون ظلوا األيوبيني أمراء فإن األمر من يكن ومهما
إىل فاضطروا بهم، يثق وال اآلخرين، يخىش كان منهم كالٍّ ولكن الكبرية، إمرباطوريته
عىل يساعدوه أن قوامه اتفاًقا، الصليبيني مع بعضهم وعقد حينًا، الصليبيني مساملة

ص٥٩-٦٠. ج١ زيادة) (ط. للمقريزي السلوك كتاب 3
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وحسبهم كثريًا. ذلك من املسيحيون وأفاد االمتيازات، من عنه لهم ينزل ما لقاء منافسيه
بمساعدة تعهده لقاء املقدس بيت عن الثاني فريدريك لإلمرباطور نزل الكامل امللك أن

أعدائه. ضد الكامل امللك
لم ولكنهم الدين، صالح عرصخلفاء يف حمالت مرصثالث إىل الصليبيون وجه وقد
وسقطت الهجمات. هذه من النيل وادي حماية يف الفضل لأليوبيني وكان فيها، يوفقوا
الذين املماليك من وجندهم عبيدهم شأن وقوي سالطينها، ضعف حني األيوبية الدولة
بسقوط وانقىض ٦٤٨ه/١٢٥٠م. سنة الحكم مقاليد عىل القبض إىل األمر بهم انتهى
املتبعة القاعدة دائًما تكن لم الوراثة أن الواقع إذ الحاكمة، الوراثية األرسات عهد األيوبيني
حربية حكومة دولتهم كانت بل منهم، الرشاكسة سيما وال املماليك، عند العرش نظام يف
وإن نفوذًا، وأعظمهم املماليك، ألقوى فيها والعرش لألصلح، فيها البقاء أوليجاركية،
من فرتة مرص عرش عىل تعاقبوا — قالوون كأرسة — واحدة أرسة من أفراًدا أن حدث
وادي يحكمون — واملغول الرتك من وهم — البحرية أو الربجية املماليك وظل الزمن.
سلطانهم استمر الذين الرشاكسة املماليك خلفهم ثم ٧٩٢ه/١٣٩٠م، سنة إىل النيل
يمكثون ال كانوا املماليك سالطني معظم أن من الرغم وعىل ٩٢٢ه/١٥١٧م. سنة إىل
واملؤامرات، األهلية، الحروب إىل تؤدي كانت بينهم املنافسات وأن طويًال، العرش عىل
عىل إنهم نقول: الحكم، يف الوراثة نظام يراعوا لم وأنهم والنهب، والسلب والثورات،
ولكن األدنى، الرشق يف عظيمة إسالمية إمرباطورية إقامة يف أفلحوا كله ذلك من الرغم
عن بعدهم بسبب (١٥م) الهجري التاسع القرن نهاية يف سالطينهم إىل الضعف ترسب
يف الشعب ويرتك الوفري، باملال عليهم يعود معيبًا، استغالًال إياه واستغاللهم الشعب،
طريًقا جاما فاسكودي كشف عندما بالبالد حل املايل الخراب أن عن فضًال شديد، بؤس
الطريق، هذا إىل التجارة فتحولت الصالح، الرجاء رأس حول الهند إىل للوصول جديًدا
مرص يف تمر التي التجارة تفرضعىل كانت التي مرصاملكوس وعىل املماليك عىل وضاعت

دولتهم. النتهاء وفاتحة املماليك، حكم عىل قاضية رضبة ذلك فكان وسورية،
السلطان واستطاع مرص، عىل االستيالء يف تطمع الفتية العثمانية الدولة وكانت
من إليهم يلتجئ من يجريون كانوا أنهم املماليك عىل فأخذ املعاذير، ينتحل أن األول سليم
إسماعيل، الشاه سليم وحارب الصفوي، إسماعيل الشاه عدوه يوالون كانوا وأنهم أعدائه،
مرص وأصبحت ٩٢٣ه/١٥١٧م، سنة ففتحها مرص عىل يزحف انقلب ثم عليه، وانترص

القسطنطينية. إىل منها اإلسالمي العالم مركز وانتقل عثمانية، والية
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العثماني، الوايل بني الحكم بتوزيع يقيض نظاًما مرص لحكم العثمانيون ووضع
يد يف املحلية اإلدارية السلطة تبقى أن عىل االحتالل جيش ضباط من مكون وديوان
من النيل وادي حكام منع التوزيع هذا من الغرض وكان املماليك، أمراء (البكوات)
الدولة يف الضعف دب إذ واحد، قرن من أكثر يستمر لم ولكنه العايل، الباب عن االستقالل
بداية من النيل وادي يف العثماني الحكم أن والحق مرص. يف املماليك سلطة وزادت العلية،
أظلم من كان بل ركود، فرتة كان (١٨م) الهجري عرش الثاني القرن نهاية إىل الفتح
الكبري بك عيل ظهور إال الذكر يستحق ما فيه وليس عامًة، املرصي التاريخ يف العصور

١١٨٣ه/١٧٦٩م. بمرصسنة واستقالله
سنة نابليون فغزاها الدولية وآثارها الفرنسية الثورة عن بعيدة مرصلتبقى تكن ولم
التاريخ فاتحة عيل محمد ظهور ثم مرص عىل الفرنسية الحملة وكانت ميالدية، ١٧٩٨
صلته يفقد أن بدون الحديثة األمم زمرة يف النيل وادي باندماج وإيذانًا الحديث، املرصي

اإلسالمي. بالعالم

اإلسالمي العالم يف السياسية مرصواألحداث

رسيًعا نعرض أن اإلسالمية الحضارة تطور يف مرص نصيب يف البحث وسائل من ولعل
خاص. شأن فيها ملرص كان التي العظيمة السياسية األحداث

كان سياسته من االستياء فإن عفان، بن عثمان الثالث الخليفة عىل بالثورة ولنبدأ
مرتًعا مرص يف يجد أن — ضده الدعاة أكرب — سبأ بن هللا لعبد وأتيح مرص، يف شديًدا
مرص يف العرب نخبة إليه انضم أن النيل وادي يف نجاحها عىل وساعد لدعوته، خصيبًا
رسول وهو يارس، بن عمار إليها انضم بل حذيفة، أبي بن ومحمد بكر أبي بن كمحمد
إىل استمالوه الثائرين ولكن السخط، أسباب يف والبحث الحال، لتهدئة مرص إىل عثمان
سائر إىل املدينة يف انضم رجل ستمائة نحو يف الثوار من وفد مرص من وخرج جانبهم.
الحرب بذلك فبدأت عثمان،4 مقتل يف األكرب الشأن له كان ولكن األمصار، من الثوار وفود
وبني بينه ثم والزبري، طلحة ومنافسيه عيلٍّ بني الخالفة عىل النزاع قام إذ اإلسالم يف األهلية

جست) (طبعة للكندي والقضاة الوالة وكتاب بعدها وما ص١٠٣ ج٥ مرص) (ط. الطربي تاريخ راجع 4

بعدها. وما ص١٤
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إىل العودة يف يطمع كان ولعله معاوية، أنصار رأس العاصعىل بن عمرو وكان معاوية،
مرص يخضع أن لعمرو أتيح وقد سعد. بن هللا عبد ووىلَّ عثمان عزله أن بعد مرص حكم

شئونها. إدارة يف يده وأطلق إياها، أقطعه بل عليها، واليًا فأقره ملعاوية،
قلب يف بحكومة الرتكي العنرص الستقالل مثل أقدم فكانت الطولونية الدولة أما
الطريق شق الذي هو طولون ابن ولكن أخرى، تركية أرسات تلتها وقد اإلسالمي، العالم
إمرباطورية يف السيايسوالحربي السلطان إىل يصل أن قوي لحاكم يمكن أيحد إىل وأظهر
يحتفظوا أن الضعفاء الخلفاء عىل العسري من أصبح حتى أرجاؤها اتسعت إسالمية

فيها. بنفوذهم
الرشق يف املختلفة األقاليم بني د وحَّ أنه عامًة اإلسالمي التاريخ يف نالحظه ومما
ثانيًة، أجزاؤها تفككت ولكن كبرية، إمرباطورية تكون يف ونجح إفريقية، وشمايل األدنى
نكاد وال عنها. غرباء يكونون قد أمراء جهود بفضل استقاللها إىل األقاليم هذه وعادت
وغزو باالتساع، نشأت كبرية لدولة نواة كانت صغرية إمارة أن اإلسالمي العالم يف نرى
كانت وكما الرومانية، لإلمرباطورية نواة تيوم ال سهل كان كما بغريها واالتحاد جريانها،

األملانية.5 اإلمرباطورية ثم بروسيا، مملكة تكوين يف األصل براندنربج دوقية
أن حني عىل كبرية، شيعية إمرباطورية عاصمة الفاطميني عرص يف مرص وأصبحت
قرون. خمسة بنحو ذلك بعد إال فيها الرسمي الدولة دين الشيعي املذهب يصبح لم إيران
موفقة، غري إرهابية األدنى الرشق يف كانت الثورية وحركتهم القرامطة دعوة أن والحق

الفاطميني. يد عىل سليم حكومي نظام عن إفريقية شمايل يف تمخضت ولكنها
الثالثة املراكز من مركًزا يكون أن النيل لوادي أتيح مرص إىل الفاطميون انتقل وملا
خليفة منها كل رأس عىل كان والتي الوقت، ذلك يف اإلسالمي العالم إليها انقسم التي
علوي فاطمي وخليفة بغداد، يف عبايس خليفة اإلسالم: يف الرئيسية الثالثة األرسات من
ا ندٍّ أصبحت بل فحسب استقاللها ملرص يعد ولم األندلس. يف أموي وخليفة مرص، يف

نفسها. العباسية للخالفة ومنافًسا
الفاطميني، يد عىل الشيعي املذهب إىل عنوًة تنقل لم مرص أن الذكر يستحق ومما
لهم يرتك أن الفتح يوم املرصيني عىل نرشه الذي العهد يف نفسه عىل أخذ جوهر القائد فإن

G. Wiet: Trois formules d’indépendance dans L’Egypte Médiévale (édition de la انظر 5
.Revue du Caire 1942 pp 1-2)
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وبوساطة املساجد يف دعوتهم نرش عىل ذلك بعد أقبلوا الفاطميني ولكن الدينية،6 الحرية
العنف، إىل يلجأوا أن بدون كبريًا نجاًحا ذلك يف وأصابوا وغريها، العلم ودور املكتبات

الجزية.7 دفع إىل السنيون اضطر حني هللا بأمر الحاكم عهد يف إال اللهم
العصور يف العالم مدن أعظم من وأصبحت ازدهرت، التي القاهرة الفاطميون وشيد
عرصالخليفة يف ٤٣٩ه/١٠٤٧م سنة الفاريسنارصخرسو الرحالة زارها وقد الوسطى.
وصفها أفاضيف لو إنه وقال وثروتها، عمائرها وصف يف وأبدع املستنرصباهلل، الفاطمي
لوصفه املقريزي عقد ما الفنية الكنوز من للفاطميني وكان إيران، أهل من أحد صدقه ملا
يف املكتبات القرصأعظم مكتبة كانت كما واالعتبار»،8 «املواعظ كتابه يف الطوال الصفحات
الديني. التسامح يف األمثلة أحسن للمسلمني الفاطميني الخلفاء معظم ورضب كله، العالم
الهزيمة بالصليبيني يوقع أن الدين صالح استطاع فقد األيوبية، الدولة عرص يف أما
ولو تنكمش، الشام يف مملكتهم وجعل املقدس، بيت فتح ثم حطني، واقعة يف الساحقة
األيوبي، العرص يف مرص الصليبيون غزا وقد نهائيٍّا. عليها لقىض قوي أسطول له توفر
ذلك بعد هزمهم وقد ٦١٥ه/١٢١٨م، سنة األوىل دمياط: عىل االستيالء يف مرتني ونجحوا
النرص، هذا إىل إشارًة «املنصورة» اسم ذلك بعد عليه أطلق الذي املكان يف الكامل امللك
الكامل امللك األيوبي السلطان فإن دمياط يف الصليبيون أتاها التي الكثرية الفظائع وبرغم
بعد إليه كتبوا أنهم حتى طويلة؛ هدنة ومنحهم أرساهم فأكرم معهم التسامح شديد كان
عىل والعجزة املرىض نقله له ويذكرون معاملته، وحسن بكرمه يعرتفون دمياط إخالء
فيها استوىل التي الثانية املرة أما اإلشارة. أو بالقول املسيحيني إهانة منع وأنه نفقته،
فرنسا ملك التاسع لويس قادها التي الصليبية الحملة يف فكانت دمياط، عىل الصليبيون
فارسكور واقعة يف أُرس ولكنه املنصورة، إىل بجيشه لويس وتقدم ٦٤٧ه/١٢٤٩م، سنة
أضعف وقد عظيمة، فدية بعد إال أرسهم يفك ولم جيشه، رجال من األرشاف معظم ومعه

حد. أبعد إىل الصليبيني روح الحملة هذه فشل
مكانته إىل السني املذهب إرجاع يف الفضل الدين صالح رأسهم وعىل لأليوبيني وكان
األيوبيني منشآت أعظم ومن حد، أبعد إىل الفاطميون أضعفه أن بعد األدنى الرشق يف األوىل

ص٦٧–٧٠. للمقريزي الحنفا اتعاظ راجع 6

ص١٢١. إبراهيم حسن للدكتور مرص» يف «الفاطميون انظر 7
و٢٦–٨٢. ص١٠–١٣ حسن زكي للدكتور الفاطميني كنوز 8
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يف السالجقة يد عىل كان االسم بهذا املدرسة نشأت ما وأول املدارس، ومرص الشام يف
نرش أغراضها أول من وكان األيوبيني، يد عىل والشام مرص إىل منها وانتقلت إيران،
يعملون والذين السني، للمذهب املخلصني واملوظفني األساتذة وتخريج السنية، التعاليم
مقدرة ذوا كانوا األيوبيني سالطني فإن ذلك عن وفضًال … الشيعية التعاليم محاربة عىل
الحربية، االتفاقات بعضهم مع ويعقدون املسيحيني، مع املفاوضات يحسنون سياسية

العميم. بالنفع مرص عىل تعود التي التجارية واملعاهدات
األخرية فإن بنيمرصوالشام، العالقة يف األيوبيني يد عىل نشأ جديًدا تطوًرا أن ويلوح
سالطني كان بل نفسها، مرص من ويحكمونه األقوياء، مرص أمراء يفتحه إقليًما تعد لم
متحدتني، وسورية مرص قوامها األدنى الرشق يف إسالمية مملكة عىل حكاًما األيوبيني
والعالم مرص حموا أنهم لأليوبيني األوىل وامليزة املماليك، عرص يف الحال كان وكذلك
الصليبيني إىل القاضية الرضبات وجهوا الذين ولكن الصليبيني، هجمات من اإلسالمي
سلفه عرص يف نجمه بزغ البندقداري بيربس الظاهر فالسلطان املماليك. السالطني هم
يف حاسمة هزيمة باملغول أوقع الذي اململوكي الجيش قيادة توىل حني قطز السلطان

٦٥٧ه/١٢٥٩م. سنة بفلسطني جالوت» «عني معركة
املستعصم العبايس الخليفة وقتلوا السابق، العام يف بغداد أخذوا قد املغول وكان
يطلبون اململوكي السلطان إىل أرسلوا بل مرص، وهددوا سورية، عىل استولوا ثم باهلل،
الرشق هددت التي األخطار أشد من كان املغول هجوم أن يف ريب وال لهم. الخضوع منه
عمائرها، لخربوا القاهرة عىل االستيالء لهم تم لو فإنهم اإلسالمية، والحضارة األدنى
النيل لوادي أتيح وملا صناعها، ونقلوا الثمينة، مخطوطاتها وأتلفوا الفنية، كنوزها ونهبوا
يف يزيد ومما املماليك. عرص يف له مرسًحا كان الذي والفنون العلوم ازدهار يعرف أن
األدنى الرشق إىل هؤالء قدوم أن املغول صد يف املماليك به قام الذي الحربي العمل جالل
عىل السيادة لهم تمت حني املغول وأن أرمينية، ملك ومع الصليبيني، مع بتفاهم كان
الساحل، إقليم يف الحاكمني الصليبيني مع وفاق عىل كانوا سورية يف الداخلية األقاليم
يف املغول وكان سيايس، سلطان كل يفقد بأن مهدًدا ومرص الشام يف اإلسالم فأصبح

برعايتهم. املسيحيني ويشملون املسلمني، يضطهدون الشام
الجيش، بتنظيم العناية شديد حاكًما أو فحسب، عظيًما قائًدا بيربس يكن ولم
وتخفيف الطرق، وتعبيد الربيد، وإنشاء والحصون، الثغور وإصالح البحرية، وإنشاء
عىل مرص لنفوذ تدعيًما الصخرة وقبة النبوي الحرم بعمارة فقط يعَن ولم الرضائب،
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وراء والجري املنافسات، أنهكتهم الذين الصليبيني عىل الحروب وبشن املقدسة، األماكن
األمراء من خلفائه بني النزاع بفضل إال الدين صالح بعد يبقوا لم والذين املادية، املنافع
كانت التي الحشيشيني طائفة عىل القضاء يف الفضل صاحب فقط يكن ولم األيوبيني،
كان بل فحسب، املزايا هذه كل لبيربس تكن لم السواء، عىل واملسيحيني املسلمني تؤذي
طولون بن أحمد حلم تحقيق يف نجح أنه امليدان هذا يف فخًرا وحسبه عظيًما. سياسيٍّا
قرون بأربعة بيربس قبل فكَّر طولون ابن إن أجل، السنية. الخالفة عاصمة مرص فجعل
هربًا مرص إىل القدوم إىل هللا عىل املعتمد العبايس الخليفة فدعا الخطري، املرشوع هذا يف
السلطان اغتصب والذي والحكومة، الجيش يف العليا السلطة له كانت الذي املوفق من
شأنه من كان النيل وادي يف الخليفة وجود أن وطبيعي يشء. منه للخليفة يبق لم حتى
الخالفة مستقبل ما حد إىل لتغيري املرشوع هذا نجح ولو طولون، ابن نفوذ يف يزيد أن
عيون عليه قبض إذ مرص؛ إىل الهرب يف يفلح لم املعتمد أن الواقع ولكن مرص، ومستقبل
من مركزه تثبيت أراد فإنه بيربس، أما سجني. شبه عاصمته إىل وأرجعوه املوفق، أخيه
كان العباسية األرسة من أمريًا ٦٥٩ه/١٢٦١م سنة الشام من فاستدعى الرشعية الوجهة

٦٥٦ه/١٢٥٨م. سنة باهلل املستعصم وقتلوا التتار، فتحها عندما بغداد من فر قد
املسلمني عىل خليفة بيربس السلطان وبايعه مكرًما، مرصمعزًزا إىل األمري هذا وقدم
الظاهر امللك السلطان باهلل املستنرص اإلمام قلد البيعة تمت «فلما باهلل، املستنرص باسم
قام ثم الكفار، بالد من يده عىل هللا سيفتحه وما إليها، ينضاف وما اإلسالمية، البالد
والنواب امللوك إىل الوقت يف وكتب طبقاتهم، اختالف املستنرصعىل الخليفة فبايعوا الناس
عىل له يدعى وأن … املستنرص للخليفة قبلهم من عىل البيعة يأخذوا أن املمالك بسائر
بيربس يد عىل تم وهكذا باسمهما.»9 السكة تنقش وأن بعده، للسلطان يدعى ثم املنابر،
الخالفة من لهم يكن لم أنهم الحق ولكن العباسيني، الخلفاء من جديدة سلسلة قيام
التفويض ومنحه بالسلطان، واالعرتاف الوقف، إدارة أعمالهم أهم وكان االسم، من أكثر
ألقابهم إىل املماليك السالطني من وخلفاؤه بيربس أضاف وقد التولية، احتفال يف بالحكم
الخليفة بني العالقة طبيعة إىل اللقب هذا ويشري املؤمنني»، أمري «قسم هو جديًدا، لقبًا
مثل مستضعف عبايس خليفة فيها منح التي األوىل املرة تكن لم هذه ولعل والسلطان.

ص٤٥٠. ج١ زيادة) الدكتور (ط. للمقريزي السلوك كتاب 9
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للسلطان املستظهر العبايس الخليفة منحه أن سبق فقد األمراء، من أمري إىل اللقب هذا
(٤٩٨–٥١١ه).10 محمد الدين غياث السلجوقي

مركًزا النيل لوادي جعل مرص يف العبايس الخليفة وجود فإن األمر من يكن ومهما
وطائفة األول بايزيد العثماني السلطان ومنهم — املسلمني أمراء بعض كان فقد ممتاًزا،
ذا الحقيقة يف يكن لم تقليًدا مرص يف العباسيني الخلفاء من يطلبون — الهند أمراء من
مرص يف الخالفة ظلت وقد رشعيٍّا،11 األمراء أولئك مركز ليجعل إال اللهم جدية، قيمة
أن الشائع كان فقد الصدد، هذا يف مختلفة املؤرخني وآراء العثمانيني. إىل تحولت أن إىل
بعد العثماني سليم السلطان إىل املتوكل العبايس الخليفة يد من انتقلت الخالفة مقاليد
ذلك يف يطلق كان الخليفة لقب أن الظاهر ولكن ٩٢٣ه/١٥١٧م، سنة مرص فتح أن
أن سيما وال تقلده، عىل يحرص لم العثماني السلطان وأن األمراء، من كثري عىل العرص
العثمانيني السالطني أن أيًضا ويلوح مرص. فتح قبل اللقب هذا يستعملون كانوا أسالفه
أمام ليكونوا وذلك امليالدي؛ عرش الثامن القرن منذ إال الخالفة لقب باستعمال يعنوا لم
ولقبه الخليفة امتيازات فإن يشء من يكن ومهما اإلسالمي. العالم رعاة املسيحية الدول
يف وخليفة إمام بلقب تركيا سلطان لقب حتى عثمان آل سالطني إىل فشيئًا شيئًا تحولت
الخالفة وبقيت ١٧٧٤م)،12 (سنة والروسيا العلية الدولة بني قينارجي كجوق معاهدة
تركيا، يف الجمهورية ١٩٢٢ سنة الكبري الوطني املجلس أعلن أن إىل عثمان آل يف ذلك بعد
الخالفة ألغيت ١٩٢٤ سنة ويف دنيوي، سلطان كل من جرده ولكن جديًدا، خليفة ونصب

نفسها.
بنا يجدر النيل وادي إىل الخالفة نقل معرض يف وبيربس طولون ابن ذكرنا وإذا
يف العلية الدولة مع نزاعه أثناء فكر فقد الحديثة؛ مرص منشئ باشا عيل محمد ننىس أال
حديث هذا عىل شاهد وخري فيها،13 عربية إمرباطورية وتكوين مرص، يف الخالفة إحياء
«محمد كتاب عن نقًال منه جزء ترجمة القارئ وإىل فرنسا، قنصل مع الكبري العاهل لهذا

.M. Van Berchem: Corpus Inscripitionum Arabicarum, Egypte 1 p144 راجع 10

.Th. Armold: The Caliphate pp 102–106 راجع 11

عيل واألستاذ حسن إبراهيم حسن للدكتور اإلسالمية» «النظم وكتاب ص١٢٩–١٨٢. نفسه املرجع 12
ص١٣٣–١٤١. حسن إبراهيم

.M. Sabry: L’Empire Egyptien sous Mohamed Ali pp 207, 217, 226, 281 راجع 13
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يقيم يحيى والرشيف قبضتي، يف مكة «إن (ص١٧٢-١٧٣): ثابت كريم لألستاذ عيل»
الخليفة هو يحيى فالرشيف ووارثه، النبي نائب هو والخليفة نبينا، ساللة من وهو فيها،
األوىل، بنفيسجنديه وأنادي ثوبه، ذيل وألثم خليفة، به فأنادي القاهرة إىل فيجيء قانونًا،
األرايض يف الحج عن يدافع وأن يقودهم، أن يستطيع الذي الرجل هو املسلمني وسيد
فال له ليس لنفوذ منتحًال يكون يأمرهم أن ويريد سلطة، له ليس ومن ويحميه، املقدسة
الذي اإلعالن ويؤيدوا يجيئوا ألن مستعدين بدوي ألف مائتي من أكثر وهناك يقبلونه،
واألمم اإلسالم أن حني يف القديمة، الخالفة مؤسسات هدم الذي الرجل صالح بعدم أذيعه
كله، هذا تجنب اإلمكان يف كان وقد وتقويها، شبابها تجدد نهضة إىل حاجة يف اإلسالمية

تتحقق.» فسنراها النتيجة هذه يريد السلطان دام ما ولكن
العبايس الخليفة وتنصيبه والصليبني، املغول عىل وانتصاراته بيربس اآلن ولنرتك
طرد يف األخري الفضل لهما كان اللذين اآلخرين اململوكني السلطانني إىل ولنعد مرص، يف
٦٧٨–٦٨٩ه/١٢٧٩–١٢٩٠م، قالوون أما وخليل. قالوون، األدنى: الرشق من الصليبني
قالوون مرصفهزمهم عىل لإلغارة يتأهبون كانوا املغول ألن الصليبيني؛ مع هدنة عقد فقد
من فطردهم الصليبيني إىل تحول ثم ٦٨٠ه/١٢٨٢م، سنة فاصلة هزيمة حمص عند
االقتصادية الروابط قالوون وطد فقد كله ذلك ومع عكا، لغزو يستعد وهو ومات طرابلس،
سقطت خليل األرشف عهد ويف وسيالن، اليمن وأمراء وأمرائها، أوروبا ملوك من كثري مع

فيها. دولهم فانقرضت الشام، يف الصليبني أمالك سائر وتبعها املسلمني، يد يف عكا
اإلسالمي العالم عقد واسطة كانت املماليك عرص يف مرص أن ننىس أن يسعنا وال
يف املتمدين العالم شهرته طبقت قالوون بن محمد كالنارص سلطانًا أن وحسبنا كله،
أن إليه وطلب الهند، إمرباطور به واتصل بيزنطة، إمرباطور إليه فتقرب الوقت، ذلك
تخطب وفوًدا أوروبا يف املسيحيني األمراء وبعض البابا إليه وبعث املغول، عىل يساعده

أوروبا. يف املسلمني تكرم بأن وتعد دولته، يف املسيحيني يكرم أن إليه وتطلب وده،
ووصفه ٧٨٤ه/١٣٨٢م مرصسنة إىل وفد خلدون ابن املغربي املؤرخ أن واملعروف
«فرأيت املرصية: العاصمة عن كتب فقد العرص، ذلك مرصيف بعظمة يشهد القاهرة مدينة
اإلسالم، وإيوان البرش، من الذر ومدرج األمم، ومحرش العالم، وبستان الدنيا، حارضة
من والكواكب واملدارس الخوانق وتزهر جوه، يف واألواوين القصور تلوج امللك وكريس
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السلطان أوفده عالم القاهرة عن قاله ما املناسبة هذه يف خلدون ابن وروى علمائه.»14
يتخيله الذي «إن السفري: هذا قال ٧٥٦ه/١٣٥٨م، سنة مرص إىل عنان أبو املغربي
القاهرة إال محسوس كل عن الخيال التساع تخيلها التي الصورة دون يراه فإنما اإلنسان

يتخيل.» ما كل من أوسع فإنها
اإلسالمي العالم يف اجتماعي أو سيايس خطري شأن كل فقد النيل وادي أن وطبيعي
أن بعدهم من عيل وملحمد للفرنسيني وأتيح الفرنسية، الحملة إىل العثماني الفتح منذ
ملرص فأصبحت الغربية، املدنية معالم إليها يدخلوا وأن الحديثة، مرص أساس يضعوا
الدولة إىل فيه الضعف دب وقت يف عيل محمد بها ونهض اإلسالمي، العالم يف القيادة
محمد «إن الفرنيسميمو: القنصل مع له حديث يف يقول أن عيل محمد استطاع حتى العلية
وأحوالها، السلطنة إدارة إصالح سوى يريدون ال واألمة الدولة رجال كبار وسائر عيل
تفككها يريدون الذين فهم الطبيعيني، أعدائها مقاومة لتستطيع شبابها تجديد يريدون
فقدتها، التي القوة لتسرتد تسلكه أن يمكنها السلطنة أمام واحد سبيل وهناك نحن. ال
جيش لها فيصبح عيل؛ محمد مع التفاهم وهو قبًال، تعرفها لم جديدة بقوة ولتعززها
لقد إبراهيم. وذراع عيل، محمد رأس لها ويصبح مضاعفته، يمكن وأسطول عظيم،
عليه يجرؤ ولن التدخل، هذا أخىش ال إني بالسالح، أوروبا تدخل احتمال عن حدثتموني
هذا عملهم فإن عنها يدافعون أنهم بزعم بالدي يحتلوا أن للمسيحيني خطر وإذ أحد،
الذين ويكون ذريًعا، فتًكا بهم تفتك دينية حرب نار بل عليهم، عامة ثورة نار يشعل

األوىل.»15 ضحاياها إلينا القدوم لهم سهلوا
تعقد أسباب من كانا بمرص االستقالل عىل وعمله عيل محمد ثورة أن نزعم ولسنا
تقدير أقل عىل أو نتيجة، أنهما فالحق العلية، الدولة يف الضعف وازدياد الرشقية، املسألة
بسبب والروسيا النمسا أمام انهزامها بدأ منذ الدولة إىل دب الذي الضعف لهذا ظاهرة
الداخلية الدولة شئون يف األجانب وتدخل الجيشواإلدارة، وفساد املركزية، السلطة ضعف

والخارجية.
املدنية من اإلفادة سبيل يف واسعة خطوات وخلفائه إسماعيل عرص مرصيف وخطت
األمم بني زعامتها أو اإلسالم، بحضارة صلتها األيام من يوًما تفقد لم ولكنها الغربية،

اإلسالمية.

ص٤٥٢. ج٧ خلدون ابن تاريخ 14
ص١٩٠-١٩١. ثابت كريم لألستاذ عيل محمد كتاب 15
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تطورها، ملرصيف كان الذي الدور لنرى اإلسالمية الحضارة بعضمظاهر عىل اآلن ولنعرج
إقباًال العرب فتحها التي األقاليم أكثر من كان النيل وادي أن دائًما نذكر أن علينا ولكن
بعد تنهض أن عىل لها حافًزا وكان مرص، أيقظ الجديد الدين وأن اإلسالم، اعتناق عىل
القليلة األمم إحدى مرص أن يفوتنا وال الروم. لحكم خاضعة قرون عرشة نحو ظلت أن
أحضان يف بنفسها ورمت القومية، لغتها وعن الوطني، ماضيها عن نهائيٍّا تخلت التي
منذ مرص يف الثقافة تطور نتتبع أن نستطيع أننا الحق ويف اإلسالمية، واملدنية اإلسالم
والعلمية، األدبية اآلثار من الحلقات متصلة سلسلة فنجد العرصالحارض، إىل اإلسالم فجر
هي كما اإلسالمية اململكة يف علميٍّا مركًزا إليها العرب دخول منذ أصبحت فقد غرو وال

سيايس.1 مركز
األندلس يف القرَّاء أساتذة وكانوا القراءات، علم يف واضح شأن للمرصيني فكان
اإلسالمية، األقاليم من زاروه مرصفيما الستة الكتب أصحاب زار الحديث علم ويف واملغرب،
— «السنن» صاحب النسائي وهو — أحدهم وكان املرصيني. من كثري رواية عىل واعتمدوا
الحديث علماء أقدم ومن عمره، من طويلة حقبة فيها عاش فقد بمرص، االتصال عظيم
بردية نسخة عىل عثر وقد الحديث»، يف «الجامع كتاب صاحب املرصي وهب بن هللا عبد

الهجري. الثالث القرن إىل ترجع منه
لهيعة، بن هللا عبد اإلسالم فجر يف املرصية املدرسة من الدين علوم يف نبغوا وممن
لوادي أن والحق البداية، منذ مرص يف مالك اإلمام مذهب انترش وقد سعد. بن والليث

ص٢٢٨. ج١ بك أمني أحمد لألستاذ اإلسالم فجر 1
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اإلمام وفد وكذلك واألندلس. واملغرب إفريقية يف املذهب هذا انتشار يف األكرب الفضل النيل
املناظرات يف طريقته املرصيون عنه وأخذ فيها، مدرسته وقويت مرص، عىل الشافعي
القول وصفوة فيها.2 الجديد مذهبه ن وكوَّ بمرص، تأثر ولكنه العلمية، والكتابة الفقهية،

رجاله. أعظم املرصيني من وأن الشافعي، املذهب مهد مرص أن
الهجري الثالث القرن منذ النيل وادي يف تم كبريًا تغيريًا أن املناسبة هذه يف ونالحظ
األغلبية وأصبحت اإلسالمية، األمة يف كليٍّا اندماًجا املسلمون اندمج فقد امليالدي)، (التاسع
مسيحيني من املرصيني لغة العربية أصبحت كما باإلسالم، تدين مرص يف العظمى
الذي الحاجز فهوى اإلسالم، اعتنقوا الذين املرصيني بنات من العرب وتزوج ومسلمني،

العرب. وغري العرب بني البداية يف يفصل كان
مرص تكن فلم تعاليمه، وتطور الشيعي، املذهب حياة يف يذكر شأن ملرص كان وقد
بأمر الحاكم الفاطمي الخليفة إن بل فحسب، الشيعية الفاطمية اإلمرباطورية حارضة
عبادته أنصاره وأعلن غلوٍّا، درجاتها أشد يف الفاطمية للعقائد نتيجة األلوهية ادعى هللا
مذهب ينسب وإليه درزي، اسمه داع األنصار هؤالء رأس عىل وكان وتنزيهه، وتوحيده
لم بأنه ويعتقدون اليوم، إىل هللا بأمر الحاكم ويعبدون الشام، يف يعيشون الذين الدروز

األيام.3 من يوًما وسيظهر اختفى وإنما يمت،
املرصي النون ذا أن فاملعروف التصوف، ميدان يف مذكور سبق ملرص كان وكذلك
الجيزة يف وتويف مرص يف النون ذو عاش وقد التصوف، بداية يف النساك أكرب من كان
اعتناقه أعلن شيخ أول إنه يقال بل الصوفية، أقطاب من ويعدونه ٢٤٥ه/٨٦٠م، سنة
من كثري وضع يف كبريًا فضًال النون لذي فإن األمر من يكن ومهما الصوفية، العقيدة
السبيل هو العلم وليس الوجد بأن القول ينسب وإليه اآلن، نعرفها كما الصوفية التعاليم

الحقيقية. املعرفة هللا ملعرفة الوحيد

ص٥٦. حسني كامل محمد لألستاذ اإلسالمي» املرصي األدب «يف كتاب 2

مرص» يف «الفاطميون وكتاب ٢٠٨ إىل ص١٨٢ عنان هللا عبد محمد لألستاذ هللا» بأمر «الحاكم راجع 3

ص٢٧٧–٢٧٩. إبراهيم حسن للدكتور
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–٥٧٧) املرصي الفارض ابن هو الصوفية الشعراء أكرب فإن ذلك عن وفضًال
مطلعها: التي الكربى التائية وقصيدته ٦٣٢ه/١١٨١–١٢٣٥م)،

ه��ب��ت ح��ي��ن ال��ش��ذا ذاك ح��ب��ذا ف��ي��ا ألح��ب��ت��ي ص��ب��ا ق��ل��ب��ي ب��ال��ص��ب��ا ن��ع��م

العربي األدب يف الفريدة العيون من وليست بيتًا، وخمسني سبعمائة زهاء فيها
اإلسالمي. التصوف دراسة يف عظيم شأن ذات ولكنها فحسب،

املتوىف البوصريي سعيد بن محمد مرص شعراء من عظيم شأن لهم كان وممن
أشهرها قصائد، عدة — السالم عليه — النبي مدح يف نظم فقد ٦٩٦ه/١٢٩٧م، نحو

مطلعها: والتي بالربدة، املشهورة قصيدته

ب��دِم م��ق��ل��ة م��ن ج��رى دم��ًع��ا م��زج��ت س��ل��م ب��ذي ج��ي��ران ت��ذك��ر أم��ن

عربية قصيدة أي من أكثر واالنتشار الذيوع من تصيب أن القصيدة لهذه أتيح وقد
أصيب نصفي فالج من يشفيه أن هللا إىل توسًال نظمها الشاعر أن واملعروف أخرى،
كانت أن وبعد معاًىف، سليًما النوم من فانتبه بردته عليه يلقي املنام يف النبي فرأى به،
وقد «الربدة»، باسم تعرف أصبحت الربية» خري مدح يف الدرية «الكواكب تسمى القصيدة
والرببرية والرتكية والفارسية بالعربية رشًحا تسعني زهاء لها كتب أن شهرتها من كان
يف وتكتب الجنازات، يف ترتل أبياتها زالت وال واللهجات، اللغات شتَّى إىل ترجمت كما

اليوم. حتى التعاويذ
كما وخلفائه األيوبي الدين صالح أيام يف مرص يف عزهم أوج الصوفية بلغ وقد
(جمع الخوانك باسم تعرف والتي لهم، شيدت التي البيوت من الوافر العدد بذلك يشهد
الصوفية «للفقراء الدين صالح فتحها التي الصالحية الخانكاه رأسها وعىل خانكاه)،

عليهم.4 لإلنفاق األوقاف ورتب الشاسعة»، البالد من الواردين
للعلوم إسالمية جامعة أكرب يصبح أن الفاطميون شيده الذي األزهر للجامع وقدر
بلدانهم إيل ويحملون اإلسالمي، العالم أصقاع جميع من الطالب إليها يفد العالية الدينية

بعدها. وما ص٤١٥ ج٢ املقريزي خطط 4
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عظيم شأن له كان األزهر أن والحق النيل، وادي يف العلمية الحركات من يفيدونه ما
اإلسالمية. األمم بني مرص مكانة إعالء ويف اإلسالمي، الثقايف الرتاث عىل املحافظة يف ا جدٍّ
الحجاز، إىل املحمل إرسال بها وثيقة صلة ملرص كان التي الدينية الطقوس ومن
القديمة املصادر بعض يف وجاء السنة، هذه ابتدعت التي هي الدر شجرة أن قيل فقد
فإن األمر من يكن ومهما العراق. عىل أمية بني عامل الحجاج عرص إىل ترجع أنها
املناسبة، هذه يف والطقوس الحفالت أقام من أول كان بيربس الظاهر اململوكي السلطان
والعراق والشام مرص يف األمراء وكان الحديث. العرص حتى مرص أمراء ذلك يف وتبعه
األماكن به يشملون وما وعظمتهم، استقاللهم إظهار املحمل بإرسال يقصدون واليمن
ولكن املحمل، إرسال منعوا مكة فتحوا حني الوهابيني أن واملعروف رعاية. من املقدسة
السعود ابن أصبح وملا مكانته. املرصي املحمل إىل أعادت عيل محمد يد عىل هزيمتهم
تتقدم موسيقى أو املحمل يحرسون مرصيني جند بدخول يسمح لم الحجاز عىل ملًكا
يف والحجاز مرص نجحت أن إىل السفر من املحمل منع يف سببًا املوقف هذا وكان موكبه،

الشأن. بهذا اتفاق عقد يف األخرية السنني
من ونبغ اإلسالمي، العالم يف الثقايف املركز الحديث العرص يف مرص وأصبحت
العصور يف نفوذًا املسلمني الفقهاء أعظم من يعد الذي عبده محمد الشيخ رجالها
من وتمنعه اإلسالم، حركة تشل كانت التي العوائق إزالة يف الفضل يرجع وإليه األخرية،
والحياة اإلسالم بني التوفيق عىل لتعمل الهمم فأطلق العقل، تحكيم أساس عىل التجديد
الفضل عبده محمد للشيخ وكان الغربية. بالثقافة املتأثر اإلسالمي العالم يف الجديدة
صلته يقطع ال جديًدا، تفسريًا اإلسالم تفسري ويف األزهر، يف الحديثة العلوم إدخال يف
وتالميذه اإلمام األستاذ أن والحق الحديثة. النهضات مسايرة عن يقعده وال بماضيه،
فيه فبعث كله، اإلسالمي العالم يف نفوذهم وانترش السبيل، هذه يف كثريًا عملوا بعده من
ما عبده محمد الشيخ مدرسة رشح يف بإيجاز كتب ما خري ومن مباركة. فكرية نهضة
منه نبذة القارئ وإىل اإلسالم»، «وجهة كتابه يف جب األستاذ اإلنجليزي املسترشق كتبه

(ص٤٨-٤٩): ريدة أبو الهادي عبد محمد لألستاذ العربية الرتجمة عن منقولة

والرقي اإلسالم بني (الجمع عليكرة كلية عليها تأسست التي األفكار أن غري
هنا ولكنها مرص، يف السنة أهل نفوس يف أيًضا تدب أخذت الحديث) العلمي
لم جملتها، يف اإلسالمية للجماعة شموًال وأوسع خطورة، أعظم نزعة نزعت
وصوغها جديد، من اإلسالمية العقائد تأويل محاولة من أقل النزعة هذه تكن
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العلمانيني من يكونوا لم بهذا قاموا الذين ولكن الحديث، الفكر مع يتالءم بما
أردنا وإذا اإلخصائيني. الفقهاء من جماعة به قام بل أوروبية، ثقافة املثقفني
عجىل نظرة نلقي أن يجب ولوسائلها الحركة لهذه التامة الخطورة نفهم أن
خرج األول اإلسالم أن رأينا لقد اإلسالمي، الفقه علم منهج مميزات إحدى عىل
عىل عامًال زهاءها أو قرنني قىض وأنه املرونة، بعض مرنًا العرب جزيرة من
الفقهية، علومه تفاصيل وضع وعىل فيها، حل التي البيئات مع نفسه تكييف
الجميع لهم أقر الذين والفقهاء العلماء جهود بفضل كماله األمر هذا بلغ وقد
واألحكام، العقائد مسائل يف حاسمة أحكام استنباط أو االجتهاد، عىل بالقدرة
االجتهاد باب أخذ ثم للتغيري، قابلة غري اعتربت األحكام هذه صدرت ومتى
أمرها يف بتَّ ما إذا حتى الخطر، قليلة مسائل إىل انتهى أن إىل تدريجيٍّا يضيق
مهما السنة أهل عند لعالم يكن لم الحني ذلك ومن نهائيٍّا، االجتهاد باب أغلق
من النابهني فإن الشيعة، عند (أما مجتهد لقب لنفسه يدَّعي أن شأنه ارتفع

اليوم). حتى اللقب هذا يحملون يزالون ال الدين علماء
الدينية حياتهم يف يسريون قرون عرشة من يقرب ما السنة أهل وظل
هي العقيدة هذه كانت املتقدمني، السلف أحكام بمقتىض أعني «بالتقليد»،
تغري أن يؤكدون ذهبوا الذين مرص فقهاء من األحرار بني الجدل موضوع
التقليد، مجرد اطراح يجعالن الجديدة الفكرية النزعات وأن الحياة، ظروف
مع اإلسالم تنافر أن ويؤكدون محتًما، أمًرا جديد من االجتهاد باب وفتح
للعصور البالية الجدلية املذاهب من به يحيط ما إىل يعزى إنما الحديث الفكر
صورته يف الفهم حق فهم إذا — ذلك عكس عىل — اإلسالم وأن املتوسطة،
بل املمحصة، العلمي البحث نتائج مع الوفاق تمام عىل يكون فإنه األصلية
وجدوا وقد آخر. ديني نظام أي من النتائج تلك مع توافًقا أكثر ليكون إنه
الذي ١٩٠٥م) سنة (املتوىف عبده محمد الشيخ شخص يف عظيًما زعيًما
جذبت والذي الحديث، اإلسالم تاريخ يف املحرتمة الشخصيات أشهر من يعد
أتباًعا الحركة وأكسبت به، املعجبني من كبرية طائفة ومواهبه شخصيته إليه

األخرى. اإلسالمية البالد يف ولكن فحسب، مرص يف ال كثريين

اإلسالمية. الثقافة من والعلمية األدبية النواحي من مرص نصيب عىل اآلن ولنعرج
عدة يف ذُكرت إنها إذ املسلمني، عند خاصة مكانة البداية منذ لها كانت مرص أن والحق
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النبي زوج القبطية مارية موطن ذلك عن فضًال وهي األحاديث، ويف القرآن، يف مواضع
مرص» «فضائل عن النبي إىل تنسب التي األحاديث بعض كانت وقد السالم. عليه —
الوسطى، العصور يف املرصيون واملؤلفون املؤرخون كتبها الصدد هذا يف لفصول نواة
بن عمر ألفه الذي مرص» «فضائل كتاب ومنها مستقلة، كتبًا بعضهم فيه ألف قد بل
محمد أبيه إىل األحيان بعض يف ً خطأ ينسب والذي اإلخشيدي، لكافور الكندي محمد

وقضاتها». مرص «والة كتاب صاحب الكندي
ما هو إنما اإلسالمية األدبية الثقافة يف ملرص نصيب أكرب أن إىل نذهب أننا عىل
تفخر أن تستطيع أخرى إسالمية أمة هناك ليست أنه والحق التاريخ. يف املرصيون كتبه
واملؤرخون السياسية. وأنظمتها بالدهم، تاريخ يف دراسات من املرصيون خلفه ما بمثل
بل فحسب، الرتاجم ويف السيايس، التاريخ يف يكتبوا لم الوسطى العصور يف املرصيون
بطلها املقريزي يعترب التي واآلثار، الخطط دراسات يف املسلمني الكتاب سائر فاقوا

املمتاز.
ذكر يف واالعتبار «املواعظ كتابه إىل يشء كل قبل ترجع املقريزي شهرة ولعل
وآثارها، مرص بتاريخ يشتغلون ملن األساسية املراجع رأس عىل فهو واآلثار»، الخطط

اإلسالمي. العرص يف ونظمها
وابن والكندي، الحكم، عبد ابن الخطط يف كتبوا الذين املرصيني املؤلفني ومن
يف باشا مبارك عيل الحديث العرص يف أثرهم اقتفى ثم واألوحدي، والقضاعي، زوالق،
كتابه: يف بك عيل كرد محمد واألستاذ والقاهرة»، ملرص الجديدة التوفيقية «الخطط كتابه
العرص يف سيايس اتحاد من البلدين بني كان ملا بمرص الصلة وثيق وهو الشام»، «خطط

اإلسالمي.
الداية، وابن الحكم، ابن نذكر أن وحسبنا املؤرخني، من وافًرا مرصعدًدا أنجبت وقد
وأبا األصفهاني، والعماد القبطي، الراهب وابن أصيبعة، أبي وابن زوالق، وابن والكندي،
والعيني، واملقريزي، والذهبي، شداد، وابن خلكان، وابن والقفطي، واصل، وابن شامة،
مرص أن املناسبة هذه يف ننىس وال إياس. وابن والسخاوي، الفدا، وأبا بردي، تغري وابن
األكرب الجزء فيها وكتب بها، القضاء ويل فقد خلدون، ابن حياة يف ظاهر أثر لها كان

عاًما. عرشين زهاء بها أقام أن بعد تويف ثم التاريخ، يف كتابه من
ديوان توىل الذي بابشاذ بن طاهر مرص يف العربية اللغة علماء من نبغ وقد
الحاجب، وابن بري، ابن وكذلك النحو، يف عرصه إمام وكان الفاطمي، العرص يف اإلنشاء
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اإلنشاء ديوان رجال من العرب» «لسان صاحب منظور ابن وكان الطائي. مالك وابن
عن يختلف ومذهب البالغة، يف أدبية طريقة للمرصيني وكان املماليك، عرص يف بمرص
كلية يف أن واملعروف العربية،5 األقطار سائر يف اتخذ الذي الكالمي أو الفلسفي املذهب
وقد اإلسالمي، املرصي األدب بدرس العناية إىل ترمي حركة األول فؤاد بجامعة اآلداب
اإلسالمية والفنون العلوم يف البحتة املرصية البيئة أثر يف البحث إىل األساتذة بعض اتجه

مرص. يف ازدهرت التي
القصص هذه فإن الرشقية، الشعبية القصص مهد كان النيل وادي أن الظن وأكرب
مرص يف صوغها تم قد قراءتها أو سماعها عىل العامة ويقبل القصاص، يحفظها اليت
قصص أن والحق البداية. منذ فيها نشأت قد تكن لم إن الحايل، شكلها فيها فاتخذت
بالرغم املرصي، الطابع عليها يبدو يزن ذي بن وسيف زيد، وأبي بيربس، والظاهر عنرت،

مرصية. غري بيئة يف حوادثه تدور بعضها أن من
نعرفها التي وليلة» ليلة ألف «قصص يف وافر نصيب لها كان مرص أن يف ريب وال
يف العراق إىل يرجع بعضها وأن العنارص، مختلفة القصص هذه أن ننكر ولسنا اآلن،
هي املذكورة القصص بعض إليها تشري التي البيئة ولكن (١٠م)، الهجري الرابع القرن
عرص يف مرص تاريخ كتب القرطي اسمه مرصيٍّا مؤرًخا أن عن فضًال املرصية، البيئة
ذلك عن وفضًال وليلة، ليلة ألف قصص وجود إىل أشار الفاطميني، خلفاء آخر العاضد

املماليك.6 عرص يف مرص إىل يشري ما القصص هذه يف فإن
ألفوا الذين معظم فإن اإلسالمية، واملجاميع املوسوعات مهد والشام مرص وكانت
عرص يف الشاميني من كانوا أو املرصيني، من كانوا املختلفة للموضوعات الجامعة الكتب
السلطان رجال من كان األدب» فنون يف األرب «نهاية صاحب فالنويري البلدين. اتحاد
يف األبصار «مسالك صاحب العمري هللا فضل وابن قالوون، بن محمد النارص اململوكي
القلقشندي أحمد العباس وأبو املماليك، عرص يف بمرص القضاء توىل األمصار» ممالك
الدين وجالل العرص، ذلك يف املرصيني املوظفني من أيًضا كان األعىش» «صبح صاحب

بالقاهرة اآلداب كلية مجلة من الثاني املجلد (يف الخويل أمني لألستاذ البالغة» تاريخ يف «مرص راجع 5

ص١–٣٢).
ليلة «ألف ومادة ،(١٩٢٦ سنة (يناير امللكية اآلسيوية الجمعية مجلة يف بوبر وليم األستاذ مقال راجع 6

الدائرة. هذه ملحق ويف اإلسالمية، املعارف دائرة يف وليلة»
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ألَّف أن بعد (١٦م) الهجري العارش القرن بداية يف وتويف بمرص اإلفتاء توىل السيوطي
وغريها. اللغة، وعلوم والفقه والتاريخ والحديث التفسري يف العديدة والرسائل الكتب
اململوكي. العرص يف بمرص األدبية الحركة مميزات أخصِّ من املوسوعات كتابة أن والحق
الحديث العرص يف قام األصل اللبناني البستاني بطرس أن املناسبة هذه يف ننىس وال
الذي إسماعيل للخديوي املرشوع هذا رعاية وكانت إليه، املنسوبة املعارف دائرة بكتابة

واألدبية. املادية الناحيتني من البستاني تشجيع يف الفضل إليه يرجع
وعيل أسلم، ابن شجاع كامل أبو العلوم ميدان يف نبغوا الذين املرصيني العلماء ومن
علم يف صيته ذاع فقد أسلم، بن شجاع أما النفيس. بن وعيل الهيثم، وابن يونس، بن
الخوارزمي خلفه ما عىل فزاد فيه وكتب (١٠م)، الهجري الرابع القرن بداية يف الجرب
الفاطمي، العرص يف والفلك بالرياضيات اشتهر يونس وابن واملقابلة». «الجرب كتابه يف
أثر العلمية وبحوثه الفلكية ألرصاده وكان الدقاقة، الساعة بندول أو الرقاص واخرتع
علماء أعظم بل الطبيعة، يف املسلمني علماء أكرب فكان الهيثم، ابن أما الفلك. علم يف كبري
عليه هو ما إىل يصل أن البرصيات لعلم أتيح ملا ولواله الوسطى، العصور يف الطبيعة
أوروبا علماء عنه وأخذ ١٥٧٢م، سنة الالتينية إىل العلم هذا يف كتابه ترجم وقد اآلن،
تكوين وكيفية العني، وترشيح الضوء، انكسار موضوعات يف سيما وال معلوماتهم، جميع

العني.7 شبكية عىل الصور
األطباء رئيس كان الذي النفيس بن عيل الطب ميدان يف بمرص ازدهروا وممن
اشتغاله فوق كان وقد ٦٨٧ه/١٢٨٨م، سنة واملتوىف بالقاهرة، قالوون مارستان يف
النفيس ابن وكتب عرصه. يف واألدبية واللغوية الدينية العلوم يف البارزين من بالطب
أن دراستها من ظهر وقد منه، مخطوطة نسخة إلينا وصلت سينا ابن لترشيح رشًحا
البطني من الدم «دورة الصغرى الدموية الدورة حقيقة إىل اهتدى املرصي الطبيب هذا
رسفت ميشيل األوربيان يكشفها أن قبل األيرس» البطني إىل ثم الرئتني إىل القلب يف األيمن
١٥٥٩م، سنة Realdo Colombo كولومبو وريالدو ١٥٥٦م، سنة Michel Serfet

قرون.8 ثالثة بنحو ذلك إىل وسبقهما

أخرجته الذي اإلسالمية» الثقافة من مجيدة «نواح كتاب يف طوقان حافظ قدري األستاذ مقال راجع 7

و١١٩. و١١٣ ص٨١ بالقاهرة املقتطف مجلة
اإلسالمية. املعارف دائرة ملحق يف النفيس ابن عن مايرهوف الدكتور مقال راجع 8
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النارص إىل قدمه كتاب أعظمها من ولكن العربية، اللغة يف نادرة البيطرة وكتب
وخيوله. إسطبله عىل اإلرشاف له كان طبيب قالوون بن محمد

بمرص تعالج كانت العني أمراض أن وتاريخه بالطب املشتغلني عند به املسلم ومن
كل يفوق علمي بأسلوب و١٣م) ١٢) الهجرة بعد والسابع السادس القرنني يف والشام

العالم. بالد سائر يف حينئذ معروًفا كان ما
الدمريي عيىس بن محمد هو املسلمني عند الحيوان علماء أعظم أن يف ريب وال
الحيوان «حياة كتاب مؤلفاته وأحسن ٨٠٨ه/١٤٠٥م، سنة بالقاهرة املتوىف املرصي

والرتكية. اإلنجليزية إىل ترجم وقد الكربى»،
والرسائل الكتب وضع الذي ماجد بن أحمد املماليك عرص أنجبهم من خري ومن
الربتغالية املالحة عىل كبري فضل وخربته ملؤلفاته وكان السفن، وتسيري البحار علم يف
أن أوروبا علماء لبعض ثبت وقد امليالد. بعد عرش والسادس عرش الخامس القرنني يف
إفريقيا ساحل عىل مالندي من أسطوله تسيري يف ماجد بابن استعان جاما دي فاسكو

الهند.9 يف قاليقوت إىل الرشقية
ويف األوىل. املرصية األساطيل إنشاء يف وافر بنصيب ساهمت مرص أن والحق
البحر رشقي الواقعة الجزائر يف النزول العرب استطاع مرص فتح تلت التي السنني
٣٤ه/٦٥٥م سنة استطاعوا لقد بل وكريت، ورودس، قربص، مثل: املتوسط األبيض
مني التي الصواري ذات موقعة وهي الروم. ضد كبرية حربية معركة أول يكسبوا أن
عمرو خلف الذي سعد بن هللا عبد بأن القول ويمكننا كبرية. بخسارة البيزنطيون فيها
فكان األول البحر أمري أما اإلسالم، يف الثاني البحر أمري كان مرص حكم يف العاص بن
املسلمون فكان الخالفة. له تصري أن وقبل الشام، عىل واليته أثناء سفيان أبي بن معاوية
بقيادة مرص ومن معاوية، بقيادة الشام من البيزنطيني ضد البحرية بغزواتهم يقومون
بيزنطية بحرية جستنيان عهد يف املتوسط األبيض البحر كان أن وبعد سعد. بن هللا عبد
القبط سيما وال — مرص سكان أن ننىس وال إسالميٍّا، بحًرا والشام مرص بفضل أصبح
تونس ويف النيل، وادي يف الصناعات دور وتشييد السفن، بناء يف الفضل لهم كان —

والشام.

الثالثة (السنة الرسالة مجلة يف طوقان حافظ قدري لألستاذ الهائج» البحر أسد ماجد «ابن مقال انظر 9
.Th. Arnold and A. Guillaume: The Legacy of Islam pp 96-97 وراجع: ،(٩٣ العدد
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الطرز أبدع من طرازين مهد مرص كانت فقد اإلسالمية الفنون ميدان يف أما
اململوكي. والطراز الفاطمي، الطراز هما: اإلسالمية،

يف والحفر النسج يف سيما وال مهرة فنانني النيل وادي يف العرب الفاتحون ووجد
فقد اإلسالم، فجر يف واسعة شهرة املرصيني للمعماريني وكان الزجاج، وصناعة الخشب
البنائني مهرة من فريًقا أن نصوصها من ثبت سوهاج من مقربة عىل بردية أوراق وجدت

املقدس. ببيت األقىص املسجد ويف بدمشق، الجامع املسجد يف استخدموا املرصيني
فيها تكن لم املساجد يف القبلة اتجاه تعني التي املجوفة املحاريب أن واملعروف
أن اإلسالمية اآلثار علماء تبني وقد عمارتها. يف حادثة ظاهرة كانت بل البداية، منذ
يف بني مجوف محراب أول وأن املسيحية، الكنائس عن منقولة املعمارية الظاهرة هذه
ريب وال املنورة، باملدينة النبوي الحرم يف يعملون كانوا القبط من بناءون شيده اإلسالم
إىل يميزها مرصي بطابع احتفظت مرص يف اإلسالمية الزخرفية والفنون العمارة أن يف
املوضوعات من كثريًا أن عن فضًال اإلسالمي. العالم سائر يف الفنية الطرز عن ما حد
الزخرفية املوضوعات من مشتقة مرص يف املسلمون الفنانون استخدمها التي الزخرفية

النيل. وادي يف الرومانية واإلغريقية القبطية،
ذات الصخري البلور من املصنوعة والتحف اإلسالمية، املرصية املنسوجات وكانت
اإلسالمية الفنية الكتب جلود من نعرفه ما أقدم أن كما الوسطى، العصور يف عاملية شهرة
سائر أن يف ريب وال (٨-٩م)، الهجرة بعد والثالث الثاني القرنني يف مرص إىل تنسب
جنوبي إىل امتد تأثريها إن بل الصناعية، وأساليبها بزخارفها تأثرت اإلسالمية األقطار

إيطاليا. سيما وال أوروبا،
إننا بل ونوعه، مقداره يف عظيًما اإلسالمية مرص يف والفني املعماري اإلنتاج وكان
وصف نقرأ أن وحسبنا إيران، يف إال اللهم اإلسالمية األقطار سائر يف نظريًا له نجد ال
املتاحف يف املحفوظة التحف نرى أن أو الفاطميون، الخلفاء جمعها التي الفنية التحف
مدينة بها تزدحم التي اإلسالمية العمائر يف النظر نقلب أو الخاصة، الفنية واملجموعات

العصور. ممر يف اإلسالمية املعمارية للطرز متحف أعظم جعلت والتي القاهرة،
مرص حكام يدي بني وكان حد، أبعد إىل واسعة مرص خريات كانت فقد غرو وال
يف الرشق تجارة مرور من يجنونها كانوا التي الوافرة األرباح عن فضًال الطبيعية، ثروتها
وأوروبا وأفريقية آسيا بني التجارة لتبادل الرئييس املركز مرص وأصبحت والشام. مرص
العالم» «مخزن اإلسكندرية ثغر فصار املغول؛ يد يف سقطت ثم بغداد، ضعفت أن منذ
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خراب يف سببًا ذلك فكان الصالح، الرجاء رأس طريق كشف أن إىل يسمونه كانوا كما
املماليك. دولة بسقوط وإيذانًا املايل، مرص
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خامتة

الحضارة بعث يف الحديثة مرص لنصيب الصغرية الرسالة هذه يف نعرض أن نريد ولسنا
الزعامة ملرص عقدت فقد اإلسالمي، العالم نهضة عىل والعمل دعائمها، وتقويم اإلسالمية،
فنظم املظلم، الرتكي الحكم عرص من عيل محمد انتشلها منذ اإلسالمية األمم يف الثقافية
ونسج االقتصادية، وأحوالها البالد إدارة وأصلح أوروبا، إىل البعثات وأرسل التعليم،
العلمية، الجمعيات وقامت الصحافة، ونمت الطباعة، فانترشت منواله عىل خلفاؤه
بمهمة الحديث العرص يف تنهض مرص أن والحق والجامعة. واملتاحف املكتبات وأنشئت
والحضارة الوسطى العصور منذ فيها ازدهرت التي اإلسالمية الحضارة بني التوفيق

النيل. وادي عىل الفرنسية الحملة منذ بها تأثرت التي الغربية
اإلسالم يف تخلت — واألندلس وتركيا إيران عكس عىل — مرص أن القول وصفوة
فيها فساهمت اإلسالمية للحضارة جهودها كل وكرست القومي، وماضيها لغتها، عن
والسياسة. والفنون واآلداب العلوم يف املسلمني أعالم من كثريين وأنجبت وافر، بنصيب


